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 .مقدمة 1

فادة ستإلالتقييم اسئلة ألوبعض من ا علم اجتماع واملنظمات  ملخص دروس حتتوي هذه املطبوعة على        
كما ميكن   جدع مشرتك ساسية لتخصص أل، وهو مقياس من مقاييس الوحدة االطلبة من املقياس بشكل جيد

ا من وغريه عمال  ألدارة اإلاملوارد البشرية و ا دارة إلتسيري اعتماد عليه يف ختصصات أخرى  مثل :إلا
علم اجتماع واملنظمات واملوضوعات اليت يعاجلها ومعرفة عالقته مبيادين معرفة  التخصصات اليت هتتم ابجلانب

ضافة اىل أنه ميكن .إمبعرفة . وعلى الطالب  سواء يف الليسانس أو املاسرتأخرى مع دراسة املنظمة ونظرايهتا 
يري وكذلك   يف كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التس عداد البحوث واملذكراتإاستعماهلا كمرجع يف 

 اخل.كلية العلوم االجتماعية  منها ختصص علم اجتماع و علم النفس ...
ال خترج عن كوهنا  ،5102حيث تضم هذه املطبوعة عدة حماضرات تتوافق مع الربانمج الوزاري اجلديد       

حسب بطريقة منطقية.مرتبطة  مثانية احملاور األساسية اوالذي يتضمن مدخال لدراسة علم االجتماع واملنظمات
     الربانمج الوزاري .
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 الفهرس.2
 

 الصفحة  العنوان 
 11 مقدمة 
 12 فهرس

 11 قائمة اجلداول واألشكال 
 11 جتماع واملنظمات إلعلم ا:احملور األول 

 11 متهيد 
 11 نشأة علم اجتماع املنظمات ) التنظيم(  :أوال 
 11 جتماع املنظمات إمفهوم علم :اثنيا 
 11 جتماعإلجتماع املنظمات ببعض ميادين علم اإعالقة علم  :اثلثا 

 11 جتماع إل.علم اجتماع التنظيم وميادين علم ا1
 11 جتماع العام إلاجتماع التنظيم وعلم ا علم.1.1
 11 جتماع املهين إل.علم اجتماع التنظيم وعلم ا2.1

 21 خرى أل.علم اجتماع التنظيم والعلوم ا2
 21 .علم اجتماع التنظيم وعلم االقتصاد 1.2
 21 جتماعية إل.علم اجتماع التنظيم واخلدمة ا2.2
 21 جماالت دراسة علم اجتماع املنظمات  :رابعا 

 21 جتماع واملنظمات إلموضوعات دراسة علم ا:خامسا 
 21 جتماعي لألداء املؤسسي إل.التحليل ا1
 21 جتماعي لألمناط القيادية إل.التحليل ا2
 21 تصال وقنواته يف التنظيم إلجتماعي لوسائل اإل.التحليل ا1
 24 .دراسة عملية اختاذ القرارات وأتثريها على التنظيم 4
 24 .التحليل االجتماعي ألداء العاملني وأمناط سلوك التنظيم 1



 سيا آد.طويل 
   حماضرة * أ* 

 

 كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري
 2البليدة  –جامعة علي لونيسي 

 

 (دروس و أسئلة التقومي جتماع واملنظمات )إلحماضرات يف علم ا

3 
 

 24 جتماعي للمشكالت التنظيم إل.التحليل ا6
 26 املنظمة ونظرايهتا  :احملور الثاين 

 26 املنظمة :أوال 
 26 .تعريف املنظمة 1
 22 .خصائص املنظمة 2
 11 .أبعاد املنظمة 1
 11 .أمناط املنظمة 4

 BLou and Scott 11.تصنيف 4.1
 11 على أساس نوع القوة Etzioni.تصنيف 4.2
 11 للمنظمات  "اتلكوت ابرسونز  ".تصنيف 4.1
 11 .تصنيف املنظمات حسب نوع السلطة فيها 4.4
 11 .تصنيف املنظمات حسب املستوى اجلغرايف الذي تعمل به 4.1
 11 .تصنيف املنظمات حسب وحدة العمل 4.6
 11 .تصنيف املنظمات حسب العمالء 4.4
 11 .تصنيف املنظمات حسب نوع اخلدمة أو الوظيفة 4.2
 11 حسب اجملال أو امليدان الذي تعمل به  .تصنيف املنظمات4.1

 11 .الوظائف املنظمة 1
 12 نتاجإل.وظيفة ا1.1
 12 .وظيفة التسويق 2.1
 12 فراد أل.وظيفة ا1.1
 12 .وظيفة املالية 4.1

 11 .أهم التحدايت اليت تواجه املنظمات 6
 14 .عناصر املنظمة 4
 14 .صفات املنظمة 2

 14 .شكل املنظمة 1.2
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 14 .حجم املنظمة 2.2
  11 .التعقيد 1.2

  11 .التطور التارخيي للمنظمات 1
 16  نظرية املنظمة  :اثنيا 

 14  .معىن نظرية املنظمة 1
  14 .فوائد نظرية املنظمة 2
  12 .تطبيقات نظرية املنظمة 1
  12 .دور نظرية املنظمة 4
  11 هتمام بدراسة نظرية املنظمة إل.أسباب ا1
  41 .تطوير نظرية املنظمة 6

  41 عملية التنظيم( الالظاهرة التنظيمية )  :احملور الثالث 
  41 تعريف التنظيم  :أوال 

  42 للتنظيم.تعريف الشامل 1
  42 .أربعة أنشطة ابرزة يف التنظيم 1.1
  41 .احملصلة النهائية من عملية التنظيم يف املنظمة 2.1
  41 أهداف التنظيم :اثنيا 
  41 أنواع التنظيم وحمدداهتا :اثلثا 

  41 .التنظيم الرمسي 1
  44 .خصائص التنظيم الرمسي 1.1

  44 .التنظيم غري الرمسي 2
  41 .خصائص التنظيم غري الرمسي 1.2

  41 .مزااي وعيوب التنظيم الرمسي وغري الرمسي 1
  46 الفرق بني التنظيم الرمسي وغري الرمسي  :رابعا 

 44  عناصر التنظيم  :خامسا 
 44  أمهية التنظيم :سادسا 
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  42 مبادئ التنظيم :سابعا 
 41  وحدة واهلدف  .مبدأ 1
 41 .مبدأ تفسيم العمل والتخصص 2
 11 .مبدأ الوظيفة 1
 11 .مبدأ وحدة الرائسة 4
 11 .مبدأ تساوي املسؤولية مع السلطة 1
 11 شراف إل.مبدأ نطاق ا6
 12 .مبدأ تفويض السلطة 4
 12 .مبدأ املرونة 2
 11 .مبدأ الكفاءة 1

 11 نسانية إل.مبدأ العالقات ا11
 11 .مبدأ فصر السلطة 11
 11 .مبدأ التدرج يف السلطة 12

 14 خطوات التنظيم وفوائده :اثمنا 
 14 التنظيم  .خطوات1
 11 .فوائد التنظيم 2

 16 أشكال التنظيم  :اتسعا 
 16 .الشكل املثلثي 1
 16 .الشكل املستطيل 2
 16 .الشكل الدائري 1

 14 (S.T.S)جتماعي إلتقنيات التنظيم ا :احملور الرابع 
 14 متهيد 
 14 (S.T.S)جتماعي إلمفهوم تقنيات التنظيم ا:أوال 
 12 جتماعي إلمبادئ تقنيات التنظيم ا :اثنيا 
 12 جتماعي إلقواعد تقنيات التنظيم ا :اثلثا 



 سيا آد.طويل 
   حماضرة * أ* 

 

 كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري
 2البليدة  –جامعة علي لونيسي 

 

 (دروس و أسئلة التقومي جتماع واملنظمات )إلحماضرات يف علم ا

6 
 

 12 .احلكم الذايت املسؤول 1
 11 .القدرة على التكيف 2
 11 .املهام الكاملة 1
 61 .الغاية ) اهلدف( من املهام 4

 61 جتماعي إلمواضيع تقنيات التنظيم ا :رابعا 
 61 جتماعي التكنولوجي إل.النظام ا1
 61 ستدامة إل.ا2
 61 .فرق العمل املستقلة 1
 61 ثراء الوظيفي إل.ا4
 61 .توسيع فرص العمل 1
 61 .التناوب الوظيفي 6
 61 .التحفيز4
 61 .حتسني العملية 2
 62 .حتليل املهمة 1

 62 .تصميم الوظائف 11
 62 .املداوالت 11

 61 نظرايت التنظيم  :احملور اخلامس 
 61 النظرايت الكالسيكية للمنظمات  :أوال 

 64 دارة العلمية إل.نظرية ا1
 Frederick winslow Taylor 64 .فريديريك وينسلو اتيلور1.1

 61 دارة العلمية إلجيابيات نظرية اإ.1.1.1
 61 ىل اتيلورإنتقادات اليت وجهت إل.ا2.1.1

 Henri Fayol 64. هنري فايول 2.1
 62 .تقسيم العمل والتخصص يف أجزائه1.2.1
 62 .السلطة واملسؤولية 2.2.1
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 62 .النظام 1.2.1
 62 .وحدة األمر 4.2.1
 62 . وحدة التوجيه 1.2.1
 62 .خضوع املصلحة الشخصية للمصلحة العامة 6.2.1
 62  املكافأة والتعويض .4.2.1
 61 .املركزية 2.2.1
 61 .تدرج السلطة 1.2.1

 61 .الرتتيب 11.2.1
 61 .املساواة 11.2.1
 61 ستقرار يف العمل  إل.ا12.2.1
 61 .املبادرة 11.2.1
 61 .التعاون 14.2.1

 41 دارية إل.الوظائف ا1.1
 41 .أنشطة املنظمة 4.1
 41 دارية إل.املبادئ ا1.1

 41 .تقسيم املنظمة 1.1.1
 41 .السلطة واملسؤولية 2.1.1
 42 .القواعد املنظمة للعمل 1.1.1
 42 .وحدة األوامر4.1.1
 42 جتاه ) أوحدة التوجيه (إل.وحدة ا1.1.1
 42 .حضوع مصاحل األفراد ملصاحل املنظمة 6.1.1
 42 .مكافأة العاملني بعدالة 4.1.1
 42 .املركزية أو تفويض السلطة 2.1.1
 42 .التدرج اهلرمي 1.1.1

 42 .الرتتيب 11.1.1
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 41 .العدالة يف املعاملة 11.1.1
 41 .استقرار الكادر 12.1.1
 41 .املبادرة 11.1.1
 41 .روح الفريق 14.1.1

 Henry Ford 41.هنري فورد 1.1
 41 جنازات هنري فورد يف نظرية املنظمات إ.أهم 1.1.1

 41 .نظرية البريوقراطية ماكس فبري 4.1
 46 .النموذج البريوقراطي وخصائصه 1.4.1
 46 .مقومات البريوقراطية 2.4.1
 41 .خصائص التنظيم البريوقراطي 1.4.1
 21 .مسات التنظيم البريوقراطي 4.4.1
 21 نتقادات املوجهة للنظرية البريوقراطية إل.ا1.4.1

 21 .نظرية اشرتاك العاملني عند ماري ابركر فوليت 1.1
 24 .نظرية التنظيم املوسعة 6.1
 Robert Michels 24.البريوقراطية عند روبرت ميشيلز 4.1

 26 .الصفات الالزمة للقيادة من وجهة نظرا ميشيلز1.4.1
 24 نسانية( إلالنظرايت السلوكية ) ا :اثنيا 

 24 نسانية إل.نظرايت مدرسة العالقات ا1
 Elton Mayo 22.نظرية جورج التون مايو 1.1
 21 نسانية إلالعالقات ا.مبادئ نظرية مدرسة 2.1
 11 .جتارب هاوثورن1.1

 11 .النتائج اليت توصلت جتارب هاوثورن 1.1.1
 12 نتقادات املوجهة للنظرية إل.ا2.1.1

 Abraham Maslow 11 .نظرية اببرهام ماسلو2
 14 .أهم احلاجات ملاسلو 1.2
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 14 .احلاجات النفسية ) الفيزيولوجية( 1.1.2
  14 .احلاجة األمان واألمن 2.1.2
  14 نتماء(إلىل احلب واإ.احلاجة االجتماعية ) أو احلاجة 1.1.2
  14 حرتام أو التقدير إلىل اإ.احلاجة 4.1.2
  11 .احلاجة لتحقيق الذات ) أتكيد الذات( 1.1.2

  Douglas mc Gregor 16لدوغالس ماكجرجيور  Yو   X.نظرية 1
  X 14. النظرية 1.1

  14 دارة التحكم والسيطرة إ.1.1.1
  Y 14.النظرية 2.1
  11 نساق السوسيوتقنية ألاملدرسة ا:اثلثا 

 111 نظرية التنظيم :احملور السادس 
 111 مفهوم نظرية التنظيم  :أوال 

  111 .وحدة التحليل لنظرية التنظيم 1
  116 تعريف اهليكيل التنظيمي :اثنيا 
  114 مكوانت اهليكل التنظيمي  :اثلثا 

  114 .التعقيد 1
  114 .التطور 2
  114 .الرمسية 1
 114  داري إل.التسلسل ا4

   114 خصائص اهليكل التنظيمي يف ألي منظمة  :رابعا 
  114 مربرات نظرية التنظيم :خامسا 
  112 العوامل املؤثرة يف اختيار اهليكل التنظيمي :سادسا 

  112 .حجم املؤسسة 1
  112 .مدة حياة املؤسسة 2
  112 .االنتشار اجلغرايف للمؤسسة 1
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  111 .درجة التخصص 4

 111 نسانية إل.القدرات ا1
 111 .نوعية التكنولوجيا6
 111 .البيئة4

 111 سوسيولوجيا املؤسسة :السابع  احملور
 111 التعريف السوسيولوجي للمؤسسة :أوال 

 111 جتماعي إلوالنسق ا .ابرسونز1
 112 سوسيولوجيا املنظمة :اثنيا 
 111 التحليل سوسيولوجيا  :اثلثا 

 111 نساين يف التنظيم إلالسلوك ا:الثامن  احملور 
 111 نساين إلالسلوك ا :اجلزء األول 

 111 نساين إلالتعريف السلوك ا :أوال 
 111 نساين إلأنواع السلوك ا :اثنيا 
 111 نساين إلاملبادئ األساسية للسلوك ا :اثلثا 

 111 .مبدأ السببية 1
 116 .مبدأ الدافع 2
 116 . مبدأ اهلدف 1

 116 نساين يف املنظمة إلالسلوك ا :رابعا 
 116 نساين يف املنظمة إل.تعريف السلوك ا1
 114 نساين إل.طبيعة السلوك ا2
 114 نساين إل.مزااي وحتليل السلوك ا1

 112 السلوك التنظيمي  :الثاين اجلزء 
 112 السلوك التنظيمي تعريف  :أوال 
 111 خصائص السلوك التنظيمي :اثنيا 
 111 أمهية السلوك التنظيمي وعناصره  :اثلثا 
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 111 .أمهية السلوك التنظيمي 1
 121 .عناصر السلوك التنظيمي 2

 121 مستوايت حتليل السلوك التنظيمي  :رابعا 
 121  .الفرد1
 121 .مجاعات العمل 2
 121 .املنظمة 1

 121 مربرات دراسة السلوك التنظيمي :خامسا 
 121 العوامل املؤثرة على السلوك التنظيمي يف املنظمات  :سادسا 

 121 .الفرد1
 121 .اجلماعة 2
 124 .التنظيم 1
 124 .البيئة 4

 124 مميزات السلوك التنظيمي :سادسا 
 121 دارية يف تنظيمات العمل إلالقيادة ا:الثالث اجلزء 
 121 دارية إلمفهوم القيادة ا:أوال 
 121 دارية إلخصائص القيادة ا :اثنيا 
 126 دارية إلأنواع القيادة ا:اثلثا 

 126 .القيادة املعامالت 1
 126 .القيادة الظرفية 2
 126 وتوقراطية آل.القيادة ا1
 126 .القيادة سياسة عدم التدخل 4
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 علم اجتماع واملنظمات :ولألا احملور
   متهيد
بقية التخصصات  ، على غرار، فهو يهتمجتماع العامإلعلم اجتماع املنظمات. فرع من فروع ا يعترب    

املختلفة يف اجملتمع، من حيث  املنظمات"جتماعية، اليت تشكلها وتبلورها "إلالسوسيولوجية، بدراسة الظواهر ا
 ، ظاهرة وكامنة.ل ما ينبثق عنها من ظواهر متشبعةالبناء وكذلك الوظائف، وك

ظمة )اجلهات الفاعلة( ببناء علم اجتماع املنظمات هو فرع لعلم االجتماع يدرس كيفية قيام أعضاء املن   
ميكن تعريفه أيًضا على أنه علم اجتماعي يدرس كياانت معينة تسمى  ، وتنسيق األنشطة اجلماعية للمنظمة

جتماعية على دراسة هذه ، والذي يطبق الطرق اال عن أساليب احلكم والتفاعل مع بيئتها ضالاملنظمات ف
 .الكياانت

 ()التنظيمنشأة علم اجتماع املنظمات  :أوال
قد ارتبط يف نشأته ارتباطا وثيقا  Sociology of organization 1الواقع أن علم اجتماع التنظيم     

و زمالؤه دراساهتم اليت قاموا E.Mayouاستكمل "التون مايو"  0411بعلم االجتماع الصناعي. ففي عام 
، و مصانع الطائرات يف جنوب   فيالدفياإبجرائها يف عدة تنظيمات صناعية و هي: مصنع النسيج ابلقرب من 

إلنتاج معدات التليفوانت التابعة لشركة  Hawthorneثورن" كاليفونيا، و مصنع املعادن، و مصانع "هاو 
 .املوجودة يف مدينة شيكاغو ابلوالايت املتحدة Western Electric"ويسرتن إلكرتيك" 

 جتماع املنظماتإاثنيا: مفهوم علم 
 : 2املستخدمة من قبل علماء اجتماع التنظيم أثناء دراستهم للمنظمات هي املفاهيممن أهم       
  (؛الكاريزماتية، التقليدية، العقالنية القانونية )حتديد ثالثة أنواع من السلطة 
 ؛حتديد مفهوم البريوقراطية وفق عشر خصائص مميزة 
  (؛املادية و الرمزيةالطبيعية، )حتديد مفهوم املنظمة، حتديد وسائل الرقابة 
  (؛إلزامية، نفعية و معيارية)حتديد أنواع السلطة 

                                                             

 .02ص  ،5112، مصر القاهرة، والتوزيع،، دار غريب للطباعة والنشر " علم اجتماع التنظيم "، يإبراهيم لطفطلعت  -1 
  0، اجمللد اجلزائر ،5البليدة  ،جامعة علي لونيسي ،دارة املوارد البشريةإ، جملة التنمية تطور علم االجتماع والتنظيمات "، " الزهرة موالي علي -2 

 .051 – 050، ص ص 5102 ،0العدد 
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  (؛انسالخ، حسابية و أخالقية)حتديد أنواع مشاركة األعضاء يف املنظمة 
  (؛حقل الفعل، سلطة التدخل و  مكانة و دور القائد)حتديد بنية املنظمة 
  (؛الرمسية و غري الرمسية)حتديد أنواع القيادة 
 ؛خصائص و قوانني البريوقراطية حتديد 
  (؛املزيفة، التمثيلية و العقابية)حتديد ثالثة أنواع من التنظيم البريوقراطي 
 ؛حتديد مفهوم جديد للبريوقراطية 
  (؛املطلقة، االستبدادية و املركزية، التدرج الطبقي)حتديد أنواع السلطة 
 ؛اجلماعي، كما كان أساسي للفعل  اعتبار املنظمة كنسق اجتماعي 
  (؛أهدافها الشخصية)استخدام العامل مناطق الشك لتحقيق إسرتاتيجيته الشخصية 
  تسمح منطقة الشك للمستخدمني احلصول على السلطة، مجاعات اللعب هي اليت متلك السلطة و

 ؛اليت إبمكاهنا استخدام إسرتاتيجية لتحقيق أهدافها الشخصية
 شفهي،  )رمي أو وظيفي و حسب طبيعة االتصال خيتلق بناء املؤسسات حسب طبيعة تنظيم ه

 ؛هو التكنولوجيا خرآ أو مستوايت السلطة، لكن اختالف تنظيم املؤسسات يعود لعامل (كتايب
  تكنولوجيا اإلنتاج ابلوحدة أو ابلقطع الصغرية، تكنولوجيا اإلنتاج  )مييز ثالث فئات من التكنولوجيا

 (؛رلسالسل كبرية، تكنولوجيا اإلنتاج املستم
 ؛حتديد هيكل تنظيمي خاص بكل نوع من التكنولوجيا 
  (؛الشخصية و غري الشخصية، العامة أو اجلزئية)حتديد أنواع الرقابة  
 حميط  حميط أكثر استقرارا):  يتأثر بناء و تنظيم الشركة مبحيطها و هناك مخسة أنواع من احمليطات ،

، حميط  ابلتكنولوجيا املتغرية كثريا يف سوق مستقريستدعي تعديالت صغرية يف التنظيم، حميط يتعلق 
  ؛أين يكون الكل أي التكنولوجيا و الطلب غري متوقعني، حميط يتميز بعدم التوقع الكامل

  :(؛التنظيم امليكانيكي، التنظيم العضوي)حتديد نوعني من التنظيمات 
  نظام املسار املهين، نظام القوة و نظام السلطة الرمسية، )حتديد ثالثة أنظمة اجتماعية لفهم املنظمة

 (؛العالقات
  ؛كل اهلياكل التنظيمية ليست فعالة  اجلميع،ال وجود هليكل تنظيمي أفضل من 
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  طبيعة األهداف لكل ) أبعاد:يرتبط التمايز بني التنظيمات فيما خيص السلوك و املواقف أبربعة
 (؛رمسية اهلرم يف كل قسم قسم،العالقات الشخصية يف كل  قسم،التوجه الزماين لكل  قسم،

  (؛قتصاديةإلحميط التقنية ا السوق،حميط  العلمي،احمليط ) احمليط:قياس االرتياب لثالثة أنواع من 
 ؛التكامل و التنسيق بني أقسام الشركة املتمايزة 
  :املنظمة تباين املواد اليت يتم معاجلتها من قبل )التمييز بني املنظمات مبتغريين أساسيني للتكنولوجيا

 (؛درجة حتليل اجراءات العمل
 منظمة حرفية، منظمة غري روتينية، منظمة هندسة ):  ترتيب املنظمات وفق متغريين للتكنولوجيا

 (؛منظمة روتينية
  مناخ العمل، السلطة، قاعدة التنسيق، درجة اخلضوع املتبادل ) خصائص: أبربعحتديد هيكل املنظمة

 (؛للجماعة الفرعية
 ؛توافق متغريات التكنولوجيا مع هيكل املنظمة يف كل فئة من فئات املنظمة وجود 
  :النظام القدمي للعمل و الذي يتمثل  )أ(املرحلة )حتديد ثالث مراحل لتنظيم العمل داخل املؤسسة

 شكلني:إمكانية التنبؤ و تنظيم العمل و الذي أيخذ  (ب)املرحلة  للعامل،يف الفعل االستقاليل 
  (؛حينما يصبح التصنيع أوتوماتيكيا أو آليا (ج)املرحلة  االقتصادي، التقين و

  (؛التنظيم الوظيفي اخلطي،التنظيم ) املؤسسات:حتديد شكلني رئيسيني لتنظيم 
  السلطة املمارسة من قبل  املنظمات،منط من أداء  التنظيم،منط من )متييز البريوقراطية بثالث حقائق

 (؛القادة
 النظام و األدوار البد من حتديدها بطريقة اثبتة و غري ) البريوقراطية:ثالثة شروط لوجود  حتديد

القرارات  األخرى،البد من حتديد كل وظيفة أو شغل ابلنسبة للوظائف أو األشغال  شخصية،
 ؛الرئيسية البد من اختذها خارج املنظمة

  ؛املكاتب لس،اجملا اللجان،مبجرد إنشاء اهلرمية اإلدارية يتم إنشاء  
 ؛يرى ابركنسون أن هناك عالقة ضعيفة بني حجم العمل املمارس يف املنظمة و عدد املستخدمني  
 أين يكون املسؤول  الرداءة يف املنظمة تعود إىل إصابة املنظمات مبركب النقص خاصة يف قمة اهلرم ،

 ؛غري كفء و غيور
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 ال توجد  عن طريق الرتقية إىل وضعية متجاوزة الالكفاءة هو وصول األفراد من خالل املسار املهين ،
 ؛وضعية موالية يرتقي إليها

 يرى بيرت عدم وجود شيء (جذب و دفع):  هناك طريقتان لتسريع االرتقاء إىل مستوى الالكفاءة ،
يفشل أكثر من النجاح، حصول على منصب جديد يؤدي إىل وجود أعراض املرض الذي هو 

  ؛ابلنسبة إىل الذين يشتغلون أعلى بكثري عن مستوى كفاءهتمالصداع املزعوم لالنتصار 
  توسع يف اهلرمية هو انتج عن رغبة احلصول على الفعالية حيث جند أن الذين توصلوا إىل مستوى

 ؛من العمالأكرب  الالكفاءة يبحثون عن جتاوز عدم فعاليتهم و ذلك ابستخدام عدد 
 ؛د البد أن خيضع هلا حتت شكل إقصاءو كل فر   يف كل مجاعة هناك معايري سلوكات 
  حيدد الفرد سلوكه وفق مصاحله الشخصية و الفرص اليت متنحه إايه املؤسسة و لكي حيقق هدفه يتبىن

 ؛إسرتاتيجية مالئمة
  الذي يرتجم يف شكل عالقات  "منطق الفاعل"اجلماعة هي اليت حتدد اإلسرتاتيجية العامة و هي

 ؛قوة
 و ثقايف مرتبط بتاريخ املؤسسة و ابحرتام هذه القيم و معايري السلوك  منطق الفاعل أصله تنظيمي

 ؛اليت تشكل وفق عالقات القوة
  النموذج  الشمولية،حتمية الفردية الواقعية )حتديد ثالثة أنواع من التفسريات للنموذج التفاعلي

 (؛التفاعلي
  اجتماعية و تؤدي هذه احلاجات احلاجة هي يف األصل ليست فقط نفسية و فطرية لكن ثقافية و

  ؛إىل حوافز
 ؛التحفيز هو بناء الفرد املرتبط ابملعىن الذي يعطيه للفعل الذي يقوم به 
  التحفيز ال يستجيب للحاجيات األساسية و الشاملة لكن للبناءات االجتماعية املغروسة يف األفراد

 ؛و اجلماعات املعقدة و املتطورة
 هناك ارتباطات اجيابية لكنها ليست عالقة سببية إذا  جية ليست واضحةالعالقة بني الرضا و اإلنتا ،

وجد حتسن يف اإلنتاجية يرجع ذلك إىل التغيري التنظيمي بدال من تلبية احتياجات الفرد، لكن 
العالقة بني عدم الرضا و الدوران أو التغيب يبدو معروفا أكثر، إذ يؤدي سوء الرضا عامة إىل 

  سلوكات غري منتجة.
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 جتماعإلجتماع املنظمات ببعض ميادين علم اإاثلثا:عالقة علم 
ال من ميادين علم االجتماع األكثر حداثة التصال موضوعاته اتصا اواحداملنظمات  علم اجتماع  يعد   

قد منت بصورة مطردة مع  املنظمات دراسات علم اجتماع نبقضااي علم االجتماع املعاصر، ويالحظ أا مباشر 
جتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية إلايف الدراسات املنظمات ستخدام مفهوم إلنتشار الواسع إلا

   .املختلفة
يف علم  اوعلى الرغم من أن ميدان علم اجتماع  املنظمات )التنظيم( يعترب من امليادين املستقلة نسبي     

جتماع إال أن هناك درجة من التقارب واالعتماد املتبادل بني هذا امليدان وغريه من ميادين الدراسة يف علم إلا
جتماع الصناعي وعلم االجتماع املهين. وقد أدى هذا التقارب اىل أن قامت إلاجتماع، وخاصة ميداين علم إلا

ة الصلة بعضها ببعض حتت عنوان )العمل اجلمعية الدولية لعلم االجتماع بوضع هذه امليادين الثالثة وثيق
املنظمات أبن تضم هذه امليادين الثالثة حتت عنوان علم اجتماع  ايقو ا كما جند أن هناك اجتاه  ،والتنظيمات(

 .)التنظيم(

 :جتماعإلا علم وميادين التنظيم اجتماع علم. 1
ا مباشر  الالتصال موضوعاته اتصاكثر حداثة جتماع األإلمن ميادين علم ا ايعد علم اجتماع التنظيم واحد

دراسات علم اجتماع التنظيم قد منت بصورة مطردة مع االنتشار  نبقضااي علم االجتماع املعاصر، ويالحظ أ
قتصادية والسياسية والثقافية املختلفة، ذلك إلجتماعية واإلستخدام مفهوم )التنظيم( يف الدراسات اإلالواسع 

ملا يتيحه را املختلفة، نظاجملاالت  لذي تشاد عليه الدراسات العلمية يفهذا املفهوم ابت يشكل األساس ا نأ
من إمكانية تنظيم تصور اإلنسان لألشياء احمليطة به، وللظواهر اليت يرغب بتحليلها ومعرفة العوامل املكونة هلا 

 .والعوامل املؤدية إليها
 :العام جتماعإلا وعلم التنظيم اجتماع . علم1.1
 واألسس النظرية، األصول منه يستمد حيث العام، جتماعإلا بعلم وثيقا ارتباطا التنظيم اجتماع علم يرتبط    

 علم إليها يتوصل اليت والدراسات البحوث نتائج من جتماعإلا علم فيه يستفيد الذي الوقت يف املنهجية،
 االجتماعي الواقع فهم على قدرهتا وتدعيم جتماعيةإلا النظرية تطوير يف ذلك من ويستفيد التنظيم، اجتماع 

  1.الصناعي جتماعإلا وعلم التنظيم اجتماع علم -  فيه نعيش الذي
                                                             

دارة والتسيري الرايضي  إل"، ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية ، قسم ا االجتماع والتنظيم يف علم " حماضرات، خريي كمال -1 
-http://istaps.univ، املوقع :10/12/5150 طالع :إل، اتريخ ا 5150اتريخ النشر ماي 

bouira.dz>uploads>2021/05.pdf. 6 ص. 
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 جتماعإلا علماء يهتم ،حيث الصناعي االجتماع وعلم التنظيم اجتماع علم بني شديد تداخل هناك    
 بينما ، األبنية هذه يف حتدث اليت جتماعيةإلا والعمليات العمل لتنظيمات الداخلية األبنية بدراسة عيالصنا
 مدى على التعرف هبدف وذلك ، الرمسية للتنظيمات املقارنة الدراسات إبجراء التنظيم اجتماع علماء يهتم

 .العمل تنظيمات أمناط خمتلف بني ختالفإلا أو التشابه
 :املهين جتماعإلا وعلم التنظيم اجتماع علم. 2.1
 شكل يف العمل تنظيمات تتجسد حيث ، التنظيم اجتماع علم بدراسات املهين االجتماع علم يرتبط    

 االجتماع عامل ويركز التنظيم اجتماع علم يف الدراسة موضوعات أهم من أصبحت اليت البريوقراطية التنظيمات
 يهتم بينما ، العام االجتماعي ابلنظام ترتبط كوحدات االجتماعية التنظيمات داخل املهنية األدوار على املهين
   1جتماعيإلا للبناء التنظيمي اهليكل إطار وضع هبدف املهن به ترتابط الذي ابألسلوب التنظيم اجتماع عامل

 :األخرى والعلوم التنظيم اجتماع علم. 2
، ويتناوهلا ابلتحليل  يف مجلة من املوضوعات اليت يهتم هبا  خرى ألا يشرتك علم إجتماع التنظيم  مع العلوم   

من أكثر هذه  جتماعيةإلا، واخلدمة جتماعيإلا، النفس النفس ،االقتصاد، االجتماع: و تعد علوم  .و الدراسة
  .جتماع إلاالعلوم إرتباطا هبذا امليدان من ميادين علم 

 : قتصادإلا وعلم التنظيم اجتماع علم. 1.2
 اإلنتاجية مثل املوضوعات من مبجموعة ، التنظيمات جمال يف واالجتماع االقتصاد علماء من كل يهتم    

 مبوضوعات االهتمام يف االشرتاك هذا ورغم وغريها األفراد وإدارة ، البشرية واملوارد والتسويق العمل، تنظيم
 .خمتلفة بطريقة املوضوعات تلك يتناول منهم كل أن جند واحدة

 والعالقات ، والتسويق ، اإلنتاج بقضااي املرتبطة الظواهر تفسري إىل التنظيم اجتماع علماء يتجه حني ففي
 القوانني من جمموعة إىل ابلعودة املشكالت تفسري إىل االقتصادية العلوم يف الباحثون يلجأ األفراد، بني القائمة

 واألداء الكفاءة بني أو واإلنتاج، األجر بني أو والطلب، العرض على تقوم واليت االقتصادي، الطابع ذات 
 .وغريها

 الكثري يف االجتماعي النفس علم مع التنظيم اجتماع علم يشرتك االجتماعي النفس وعلم التنظيم اجتماع علم 
 اهتمام على تستحوذ األداء ومستوايت العام، والرأي والقيادة، اإلدارة، فمشكالت املوضوعات، و القضااي من

     .امليدانني كال يف واملفكرين الباحثني
 : جتماعيةإلا واخلدمة التنظيم اجتماع . علم2.2

                                                             

 .2ص  ذكره،مرجع سبق  ،كمالخريي   -1 
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 منها املتصلة وخاصة ،املوضوعات من كبري عدد يف االجتماعية اخلدمة مع التنظيم اجتماع علم يشرتك    
 احلاجات توفري على االجتماعية اخلدمة جمال يف االجتماعي الباحث يركز حيث ،للعاملني املقدمة ابخلدمات
 التنظيم اجتماع عامل يركز بينما ،هوغري  مرتفعه وأجور مناسبة، عمل وظروف مسكن، من للعاملني األساسية

 الصحة مستوى أو السكن، ومشكالت مثال العمل إنتاجية بني فريبط ، للمشكالت التفسريي البعد على
 .وغريها

 : جماالت دراسة علم اجتماع املنظماترابعا
جماالت البحث يف علم التنظيم ابنتشار جماالت العمل اإلنساين فحيث يوجد العمل يوجد جمال  تنتشر      

من جماالت البحث، و أتيت املؤسسات االجتماعية التالية يف مقدمة التنظيمات اليت يتناوهلا علم اجتماع 
 :التنظيم، ابإلضافة إىل مؤسسات عديدة أخرى يصعب حصرها

كالشركات الزراعية و الصناعية و التجارية، و شركات النقل و السياحة، و شركات املؤسسات اإلنتاجية      
التأمني و غريها من التنظيمات اليت هتدف إىل حتقيق األرابح املادية سواء اتصفت بتبعيتها للدولة و القطاع 

 العام، أو القطاع اخلاص.  
اجلامعات و املعاهد )جتماعية، كمؤسسات الرتبية و التعليم و البحث العلمي إلاملؤسسات املعنية ابخلدمات ا

و مؤسسات اخلدمات  (املستشفيات و املصحات)و مؤسسات الرعاية الصحية  (و مراكز األحباث و غريها
 .(حتادات اليت تستهدف الربح املاديإلااجلمعيات اخلريية و التعاونية و )جتماعية اخلريية إلا

املؤسسات الثقافية و اإلعالمية اليت هتدف إىل التأثري يف الرأي العام و التوجيه، و نشر املعارف، و العلوم      
 و  و حتقيق عمليات التواصل مع اجملتمعات األخرى تبعا حلاجات اجملتمع و معايريه و نظمه الثقافية و احلضارية

ىل املؤسسات املنتجة إابإلضافة  (حافة و دور النشراإلذاعة و التلفاز و الص)غالبا ما تشمل هذه املؤسسات 
 ، و خباصة يف جماالت الفنون و اآلداب و السينما و غريها.  للثقافة
املؤسسات السياسية كاألحزاب و التنظيمات و االحتادات ذات األغراض السياسية و اليت هتدف إىل      

، و  ، و مجاعات املصلحة باشر كجماعات الضغطبشكل غري م أواملشاركة يف القرار السياسي بشكل مباشر 
 جتماعية املعنية ابملشاركة السياسية على اختالف أشكاهلا. إلاقوى املعارضة و غريها من التنظيمات 

من الدولة من املخاطر الثقافية و احلضارية اليت هتدد أمن املواطن أاملؤسسات األمنية املعنية ابحملافظة على       
مؤسسة اجليش املعين حبماية اجملتمع من أي عدوان  املؤسسات،و جتعلها عرضة للخطر. و تشمل هذه  أمنها،
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 من املواطن و محايته من اجلرائم اليت ميكن أن هتددهأو كذلك املؤسسات املعنية ابحملافظة على  يهدده،خارجي 
 و كذلك املؤسسات املعنية حبماية الدولة و مؤسستها و منجزاهتا. 

   جتماعية غري الرمسية ذات األهداف اخلاصة، و األهداف غري املشروعة يف كثري من األحيانإلالتنظيمات ا     
كالتنظيمات الكربى املعنية إبنتاج الفساد، و الدعارة و املخدرات و اليت ابتت تشكل مصدر خطر على 

التنظيمات يف مضموهنا أبعاد سياسية ، حىت القوية منها، و غالبا ما حتمل هذه  اجملتمعات يف معظم دول العامل
و جعلها   تفوق يف أمهيتها األبعاد الرحبية اليت تسعى إليها، إذ هتدف هذه التنظيمات إىل تفويض دعائم الدولة

خاضعة لتأثري مجاعات املصلحة اليت أصبحت مبثابة األدوات اجلديدة اليت تستخدمها الدول الكربى يف 
ن خالل ما متارسه من تفكيك أوامر االرتباط بني مكوانهتا الثقافية و السيطرة على الدول األضعف، م

 . 1احلضارية 

جماالت البحث و الدراسة ابلنسبة لعلم اجتماع التنظيم متعددة و هذا و بناء على ما سبق يتبني على أن     
أمناطها القيادة و  داء إىلالتعدد يتبعه تنوعا و ثراء على مستوى طبيعة املوضوعات اليت يتناوهلا فمن مستوى األ

تصال من حيث الوسائل و القنوات، مث ميكانيزمات اختاذ القرارات، فضال على التطرق إىل طبيعة السلوك إلفا
 التنظيمي و حمدداته و عوامله. 

  خامسا: موضوعات دراسة علم اجتماع املنظمات
من مؤسسات  االجتماعييف دراسة أشكال التنظيم  املنظمات  جتماعايتمثل موضوع البحث يف علم       

يف ا ابت منتشر  اإلنساين داء ألا ، فالطابع التنظيمي  وتنظيمات واحتادات خمتلفة، الرمسية منها وغري الرمسية
وابت  والسياسية واالقتصادية االجتماعيةاجملتمع احلديث بقوة، حىت أخذ يشمل جممل النشاطات والفعاليات 

الفعاليات ذات الطابع الفردي آخذة ابلتناقص التدرجيي، حىت غاب العدد الكبري منها ومل يعد أن من الواضح 
 .له فعالية تذكر

 :التاليةوتبعا هلذا التصور ميكن توصيف موضوعات علم اجتماع التنظيم العامة ابلقضااي 
 ؛طبيعة العالقة بني هذه املكوانتال، و ساسيةألا بنية التنظيم ومكوانته  - 

 ؛، وكيفية اختاذ القرارتصال إلا ومشكالت  هلداف، واملعايري،ألاقضااي التنظيم من حيث  -
                                                             

مطبوعة جامعية ، كلية العلوم  ،"للسنة الثالثة  تنظيم وعمل )ل.م.د( "حماضرات يف مقياس التنظيم احلديث للمؤسسة قروس رفيق   -1 
 . 01-10، ص ص  5101/5101 ،،اجلزائر -5-اإلنسانية و االجتماعية ، قسم علم االجتماع و الدميغرافيا، جامعة سطيف 
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 .السلوك ااجلتماعي للتنظيم والعوامل املؤثرة فيه -

حتدد موضوعاته بصورة أكثر دقة وأكثر وعلى وفق املوضوعات العامة لعلم االجتماع املنظمات ميكن أن 
  :يتآلخصوصية وهي على النحو ا

 :املؤسسي لألداء جتماعي إلالتحليل ا.1
من أهم موضوعات علم اجتماع املنظمات ذلك أن املؤسسات العامة واخلاصة اليت  املؤسسي يعد أالداء    

يتم إنشاؤها لتحقيق غاايت حمددة وأهداف واضحة ابلنسبة إىل املعنيني هبذا التأسيس غالبا ما ينفق هلذا 
فإن املوظفة لقدرات مكافئا لداء املؤسس ألاالغرض أموال كبرية وحتدد هلا أعداد غفرية من العاملني، فإذا مل أييت 

 .النتيجة تكون اخلسارة مادية ومعنوية

 :جتماعي  لألمناط القياديةإلالتحليل ا.2
التنظيمي للمؤسسة ودرجة توافقه مع داء ألاتتسم أمناط القيادة يف التنظيم االجتماعي بتحقيق مستوى     

عن أهدافه بفعل احنراف قيادته، وقد اليت يسعى إليها التنظيم، فقد ينحرف التنظيم بكليته ساسية ألاالغاايت 
 .تسهم القيادة يف حتقيق عملية التوافق بني مكوانت التنظيم، فتجعله أكثر متاسكا وارتباطا

 : تصال وقنواته يف التنظيم إلجتماعي لوسائل اإلالتحليل ا.1
  املستوايتأسفل هي عملية يتم فيها نقل التعليمات و األوامر اإلدارية إىل أعلى أو   واالتصاالت التنظيمية  

 عتبارات اليت حتددها اللوائح و القوانني و األنظمة السائدة داخل إلاالتنظيمية من خالل قنوات خاضعة 

النسق الرمزي للمعاين القائم  أن حيثالعالقة بني وسائل االتصال وعملية الضبط االجتماعي هناك   التنظيم
 االجتماعي.  النظامعناصر على االتصال يعترب عنصرا هاما من 

 : دراسة  عملية اختاذ القرارات وأتثريها على التنظيم .4
يبىن اختاذ القرار على قاعدة معطيات صحيحة، كما يبىن كذلك على القيادة الفاعلة ومشاركة العاملني يف      

التنظيمي للمؤسسة، فنجد عددا كبرية من  داءألا أساسيا يبىن عليهعامال ذلك، وتشكل عملية اختاذ القرار 
 أعدادايف مستوى العمق، كما جند ملتفاوية االقرار، يف ضوء جتارهبم ختاذ إيف صياغة معايري  ونالداريني جيتهدا

  .1عتبارات خارجيةامنهم يعتمد مظاهر الفشل يف أالسس اليت اعتمدها ضنا منه أن أسباب الفشل تعود 
                                                             

،  جامعة حممد خضري ،مطيوعة جامعية ،موجه السنة أول  جدع مشرتك ،مقياس علم اجتماع املنظمات  "حماضرات يف "  ، حفيظي سليمة -1 
 .2ص  ،5151/5150 ،اجلزائر ،بسكرة ،قتصادية والتجارية وعلوم التسيريكلية العلوم اال
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 :اء العاملني وأمناط سلوك التنظيمدأل جتماعيإلالتحليل ا.1
دراسة السلوك التنظيمي هو حتسني األداء واإلنتاجية والفعالية اإلدارية والرضا  جتماعي وإلالتحليل ا إن

سواء   –الوظيفي للعاملني، وذلك إلجناز األهداف املشرتكة واملرغوبة للموظف كفرد وللمنظمة اليت يعمل هبا 
 . كلوذلك لتحقيق أهداف اجملتمع ك –  كانت هذه املنظمة حكومية أو خاصة مثل الشركات وغريها

 :للمشكالت التنظيم جتماعيإلالتحليل ا.6
قد تواجه التنظيمات مشكالت عديدة، قد تتصل ابلقيادة، أشكال اختاذ القرار، التفاعل التنظيمي، البيئة    

ابملؤسسة الداخلية واخلارجية وكذا الطبيعية ، واالجتاهات االجتماعية وحىت السياسية اليت تعيق أالداء التنظيمي 
 .ابنتشار املشكالت لدرجة أن التنظيم لوحده ال يستطيع جتاوزهاوتسمح 

 "موضوع علم اجتماع واملنظمات  " : 11الشكل رقم 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 املنظمات.عنصر موضوعات علم اجتماع  السابقة،حثة بناء على معلومات عداد الباإمن  :املصدر

 

داء  ألدراسة ا.1
مه املؤسسي وتقيي

وأداء العاملني 
 وحتليله 

.حتليل أمناط 2 
يم القيادة يف التنظ  

التحليل .1 
االجتماعي لوسائل 

 تصال وقنواته يفإلوا
.دراسة عملية 4   التنظيم

اختاذ القرارات 
  تنظيموأتثريها على ال

.التعرف على 1 
حوافز العمل داخل 

 التنظيمات  

ة .السلطة الشرعي6 
داخل التنظيمات 
 وتطور عالقاهتا 
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لتحليل يهتم ابرتتيب بتحليها ودراستها . واليت هذا الشكل الذي يوضح لنا موضوع علم اجتماع املنظمات ب   
أداء  ،مشكالت التنظيم ،آليات اختاذ القرار ،لوسائل االتصال ،ألمناط القيادة ،االجتماعي لألداء املؤسسي

 والتحليل االجتماعي ألمناط السلوك التنظيمي.  ،العاملني
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  املنظمة ونظرايهتا احملور الثاين:
نظرية املنظمة هي النظام الذي يدرس هيكل املنظمة وتصميمها والذي يشري إىل اجلوانب الوصفية وامليدانية يف 

 ومراكز البحوث  واإلدارةالنظام. ومتثل نظرية املنظمة وعاء فكري حيتوي على مسامهات مفكري التنظيم 
 . األعمالاملتخصصة يف قطاع  ستشارات إلا

   املنظمة  :أوال
تكوين  منذ، أرتبط ظهورها  ، تضرب جبذورها يف عمق التاريخ البشري تعد املنظمة  ظاهرة  قدمية     

اجلماعات الوظيفي وتوزيع  املهام  واملسؤوليات مع وجود أهداف  وتنظيم داخلي  هلذه  اجلماعات. الدينية 
ا جليا التدرج السلطوي أو حاليا،  فهي والفرق الدفاعية )اجليش( حلماية اإلنسان وصيانة مصاحله، أين برز فيه

يرتعرع   ما يولد يف املستشفى احبكم أن الفرد غالبهتم متواجدة يف كل مكان ومرافقة للمورد البشري طوال حيا
، يتعلم ويتلقى تدريب يف املدارس أو املعاهد أو اجلامعات مث يعمل يف الورشة أو املقاولة  يف كنف وسط عائلي

أو يف املصنع... ابختصار،  فهو ميضى معظم  وقتها يف املؤسسات على اختالف أحجامها وأشكاهلا وتنوع 
ستكشاف وظلت إ و مهتماإ ستقطاب وإأنشطتها وكلها جتسيدا لكيان املنظمة، مما جعلها عرب الزمن حمطة 

 سبت حلقول معرفية وعلمية متنوعة.حابمتياز موضوع دراسات و أحباث 

واليوم ينظر للمنظمة بكوهنا كيان اقتصادي، اجتماعي، سياسي، معريف ضروري إلجناز أهداف أطراف    
 .وأصحاب مصاحل متعددين

 Organization definition  :تعريف املنظمة .1
  بينهم فيما التواصل على قادرين)  ومرؤوسني رؤساء(العاملني من جمموعة " أهنا على املنظمة تعرف      

 نظاما املنظمة ومتثل ، مسبقا هلا وخمطط مشرتكة حمدده أهداف لتحقيق معا ابلعمل املشاركة يف وراغبني
 ."1مفتوحا
وليست عفوية من أجل قة عقالنية أي مقصودة يجتمع بشري مرتب بطر  "املنظمة أبهنا:مادلني غرافيتز  تعرف

 حتديد غاايت حمددة مسبقا وهي تتصف بتقسيم العمل والسلطة، واملسؤوليات، وقنوات االتصال املخططة
 " واملنظمة ختضع للمراقبة حىت ال حتيد عن أهدافها احملددة وحىت حتفظ وحتسن فعاليتها واستمرارها

                                                             

 آكلي جامعة مطبوعة جامعية، ، عالم واالتصالإلختصص علوم ا ،للسنة الثالثة   "، التنظيم نظرايت :مقياس يف "حماضراتمحاين إمساعيل،  -1 
 .10ص ، 5104/5151، كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية،  اجلزائر،البويرة أوحلاج، حمند
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اجتماعية يكون تكوينها وإعادة تكوينها عن قصد املنظمات وحدات  "تزيوينإميتاي إويعرف عامل االجتماع   
، وتتسم أيضا بوجود مركز أو عدة  بغرض ترقية أهدافها املميزة، واملنظمة تتسم أساسا بتقسيم العمل والسلطة

مراكز للقرارات اليت حتدد اهلدف الذي ينبغي للمنظمة أن حتققه كما أهنا تقوم بتعويض العمال الذين ال 
  .1 " ملطلوب منهميبذلون اجملهود ا

 املنظمة هي جتمعات حمددة البناء تضم ̎: أستاذ علم االجتماع التنظيمي حممد علي حممد ويف تعريف لـ -   
قادرة  أفرادا ومجاعات ينقسم بينهم العمل وتتوزع عليهم املهام واالختصاصات على حنو جيعل هاته ملنظمات 

ديناميكية تتمثل يف جتدد هذه املنظمات حركة دائمة و  على إجناز ما حددته لنفسها من أهداف ، وتشهد
، وتسلسل للسلطة وتفويض لالختصاصات ونظام واملكافآت ، كما تنهض على نظام للجزاءات العضوية

 .̎ لالتصال الذي هو عصب  حياة املنظمة  
 بينهم يقسم ومجاعات، أفرادا تضم ، البناء حمدد جتمع عن عبارة هياملنظمة   أنخري نقول :"ألمع ا إذن   

 أهداف من حددته ما جنازإ على قادرة املنظمة هذه جيعل حنو على ختصاصاتإلاملهام و ا عليهم وتوزع العمل
 للجزاءات نظام على تقوم كما العضوية، جتدد يف تتمثل وديناميكية دائمة حركة املنظمة وتشهد لنفسها،

   " وهي عبارة   أو"  .املنظمة حياة عصب ميثل الذي لالتصال ونظام ، السلطة وتفويض واملكافآت
 . "معني  هدفمن أجل حتقيق معينا تتبع منطقا  هيكلة عن  

جمموعة هي   ، أخرى تقدم خدمة ........أخرى تسوق ،مؤسسة تنتج ،من أجل حتقيق الربح: ولألامثال 
 معني . هدففيما بينها بكيفية معينة من أجل حتقيق  من عناصر تتفاعل

 . لتوفري التعليم العايل للمجتمع اجلامعة = جمموعة من كليات تتفاعل فيما بينها :الثاينمثال 
 
 
 
 
 
 

                                                             

: املوقع ،02/12/5150طالع: إل، اتريخ ا10/16/5104مقارنة مفاهيمية، اتريخ النشر  :نظرايت املنظمة والتنظيم -1 
https://www.politics-dz.com 
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 "ابلنسبة للمنظمة  " :12 الشكل رقم
 

 
 
 
 
 
 
 

 . 1ص  ، 5110 ،عمان  ،ردن إلا ،دار وائل للنشر والتوزيع  ، "نظرية املنظمات  " ، عيسي حريش : عداد الباحثة بناء علىإمن  :املصدر
 

. لواقع منظمات كثرية و متنوعة جداهي يف ا ؟نطرح سؤال هل هي منظمة أو منظماتمن خالل الشكل 
 برز فكرة التنويع يف أشكال منظمات .ألاستعمال اوالشائع  

 :1التالية النقاط يف املنظمة أمهية توضيح ميكن سبق ما على وبناء
 املرغوبة؛ والنتائج األهداف لتحقيق وتوجيهها املوارد حشد 
 لإلبداع؛ اجملال توفري 
 ؛والعاملني املستخدمني املستهلكني، للمالكني، املنفعة فائض حتقيق 
 البيئي التغيري يف والتأثر التكيف. 

 Organization characteristics : خصائص املنظمة .2 
 2من خصائص املنظمة نذكر منها:       
  جتماعي من أفراد و مجاعات يتفاعلون و يتعاونون مع بعضهم البعض سعيا إتتكون بوصفها كيان

 ؛لتحقيق هدف مشرتك
 ؛تربط بني املوارد البشرية و املنشورة هلا مبوجب قانون أتسيسها و بيان رسالتها يف اجملتمع 

 
                                                             

 .0ص  ،نفس مرجع   -1 
العراق    ،عمالألدارة اإلقسم ا  ،كلية كوت اجلامعة   ،ول ألحماضرات الفصل ا ، وأنواعها" خصائصها املنظمة ماهية"،  املوسوي علي سعد -2 

 .51ص ،  5104/5151

Organization  

 اللغة اجنليزية 

 اللغة العربية 

 الوحدة  العملية 

 تنظيم  منظمة 

يم التنظ نظرية   نظرية املنظمات  ? 
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  ثقافة، معرفة علمية، تصليح )، أو تقدم خدمة (تلفزيون، مكيف، أجبان، خبز،...اخل)تنتج سلعة
و ، و بشكل كفء و أبسعار تنافسية لتحقيق مردود مايل أ(، تقدمي وجبة طعام معدات كهرابئية

 ؛جتماعيإ
 بتكارات و اإلبداعات العلمية و تعيد تصميم هيكلها التنظيمي كلما استجد إلتساعد على إحداث ا

 ؛ظرفا جديدا يف البيئة
  نرتنت بغرض حتقيق األهداف اليت ختدم ألاتقوم ابستعمال التكنولوجيا احلديثة و أنظمة املعلومات و

 ؛الزابئن و حتقيق رضاهم و تضمن والئهم
  جتماعية و إلابلنسبة اخلارجية احمليطة هبا و تتكيف مع العوامل االقتصادية و السياسية و اتتأثر

 ؛الثقافية املؤثرة فيها
و مما سبق يتبني لنا ابن املنظمة هيكل مرتب و منسق لنظام إنساين و اجتماعي و اقتصادي يشكلها األفراد 

أنشطة واعية و منسقة، و تستند فكرة أتسيس  إلشباع حاجات معينة و حيقق أهداف حمددة من خالل ممارسة
 املنظمة على قاعدتني أساسيتني مها: 

 ؛جتماعيةإلإشباع احلاجات اإلنسانية و تلبية الرغبات ا 
 ستخدام إلوصوال إىل حتقيق املصاحل املرجوة، منها اإلنتاج املستمر و املتطور و ذلك من خالل ا

، و مثة عناصر ينبغي توافرها و اعتبارها (لتنظيم، األرضرأس املال، العمل، ا) اإلنتاجاألفضل لعناصر 
 جتماعي وهي: إلاحقائق أساسية ملموسة لبناء كيان املنظمة املادي و 

 ؛وجود جمموعة من األفراد يطلق عليها اصطالحا موارد بشرية 
 ؛وجود أهداف قيمة و واضحة و حمددة يتم السعي إىل حتقيقها 
  و اجلماعات يف املنظمة يرتب العمل على وفق تعليمات و  األفرادوجود تنظيم رمسي بني

 ؛عمل مكتوبة حتدد مهامهم و واجباهتم و مسؤولياهتم إجراءاتو  أساليبقواعد و 
  من خالل  أداخل اجلماعات الصغرية و الكبرية يف املنظمة تنشوجود عالقات غري رمسية

 ؛ريهاجيابية أو سلبية يف أتثإالتفاعل بني أفرادها مهما كانت 
  اقتصادية، سياسية، اجتماعية)تفاعل املنظمة مع البيئة اخلارجية بكل عناصرها متغرياهتا 

 عتبار منح البيئة.إلا، مع األخذ بنظر (، تكنولوجية و أخالقية ، تربوية ثقافية
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 Organization Dimensions:أبعاد املنظمة  .1 
 :هيمرتب ترتيب تسلسلي و  من أهم أبعاد املنظمة

.البعد البيئي  1تكوين مقصود .بعد التنظيم 4.البعد التنظيمي  1. بعد اهلدف 2االجتماعي البعد .1
 . املنظمة أداة أو وسيلة وليست غاية .4.املنظمة وكيان تطويري  6
 Organization styles :أمناط  املنظمات .4  
 Blau and Scott   تصنيف .4.1 

 1 :نذكر التصنيفات هذه من املنظمات، لتنميط بينها فيما متداخلة متعددة أساليب هناك    
 احلزب – النقاابت : مثل عضاء ألول من أنشطة التنظيم هم األاملستفيد ا :  املنافع متعددة منظمات .أ  

 عضاء داخل املنظمات . ألمشكلتها أهنا ال ميكن ضبط سلوك ا.اجلمعيات - السياسي
املؤسسات  –الشركات التأمني  - البنوك :مثل املالكني اهتمامات حسب منظمات :العمل منظماتب.  

 رابح والعوائد أبقل تكلفة ممكنة .ألاجلرائد .مشكلتها كيفية حتقيق ا
 املستشفى – اجلامعة – األحداث رعاية مؤسسة :مثل ول هم العمالءألاملستفيد ا :اخلدمات منظماتت.  

 مشكلتها كيفية رفع مستوى الكفاءة املهنية للعاملني يف هذه املنظمات .املدرسة اخلاصة.  -اخلاص
 احلكومي املستشفى - املطارات :مثل .ول هو اجلمهور العريضألاملستفيد ا :العامة املصلحة منظماتث.  

وعليها رفع   ،ا تعمل دائما حتت رقابة اجلمهور. مشكلتها أهناحلماية املدنية –البلدايت  – الربيد مكتب -
 .كفاءهتا

  :القوة نوع أساس على Etzioni تصنيف 4.2 
 .الوالية مدرسة – الوالية مستشفى :مثل اإلجبارية املنظمات .أ

 .تسويق شركة – أتمني شركة – البنك : مثل الربح أو املنفعة منظمات .ب
 .الفالحني حتادإ – واإلنسانية املدنية احلقوق منظمة – اجلامعة : لمث املعيارية املنظمات .ج
 :للمنظمات "ابرسونز اتلكوت" . تصنيف4.1 

 :هي املنظمات من أمناط أربعة حدد حيث املنظمة هبا تقوم اليت الوظيفة نوع أساس على صنفها    
 االقتصادي النمط. 

                                                             

 نفس علم يف العلوم يف دكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحة، التقييم التنظيمي""قياس الفعالية التنظيمية من خالل ، اتوريريت الدين نور -1 
، ص 5116/ 5112، قسنطينة منتوري حممود جامعة، الرتبية وعلوم النفس علم قسم اإلجتماعية والعلوم اإلنسانية العلوم كلية،  والتنظيم العمل
 .24-20ص 
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 السياسي النمط. 
 بينها الصراع وحل املنظمات بني التعاون جو هتيئة عن املسؤول هو و  :التكاملي النمط. 
 التعليمية و الدينية املنظمات تلك هبا ويقصد :الصيانة أو اإلعالة أو الدفاع أو احلافظة منط 

 جتماعيةإلا  عمليات عن املسؤولة و البشري اجلنس على احلفاظ ميكن طريقها عن اليت والثقافية
 .اخل...املسجد  ،النادي املدرسة، :مثل

 :فيها السلطة نوع حسب املنظمات تصنيف 4.4 
 .مشرتكة منظمات -أهلية منظمات -حكومية منظمات - 
 :فيه تعمل الذي اجلغرايف املستوى حسب املنظمات تصنيف 4.1 

 .حملية منظمات – إقليمية منظمات – قومية منظمات – دولية منظمات -
 :العمل وحدة حسب املنظمات تصنيف 4.6 

 من مزيج ختدم منظمات – جمتمعات ختدم منظمات – مجاعات ختدم منظمات – أفراد ختدم منظمات -
 .السابقة اإلنسانية الوحدات

 :العمالء نوع حسب املنظمات تصنيف 4.4 
 .الشباب لرعاية منظمات – األطفال لرعاية منظمات -
 .عقليا املتخلفني لرعاية منظمات – املسنني لرعاية منظمات -
 :الوظيفة أو اخلدمة نوع حسب املنظمات تصنيف 4.2 

 مباشرة خدمات تقدم منظمات  -
 .التمويل و والتنسيق والتنظيم التخطيط مبهام تقوم اليت املنظمات مثل مباشرة غري خدمات تقدم منظمات  -

 :فيه تعمل الذي امليدان أو اجملال حسب املنظمات تصنيف 4.1 
 .دينية منظمات – سياسية منظمات – اقتصادية منظمات – اجتماعية منظمات - 
 Organization functions :الوظائف املنظمة .1 

 : وهي ،ىل حتقيقهاإهداف اليت ترمي ألللمنظمة وظائف متعددة تتباين وفق ا
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 :نتاجإلوظيفة ا .1.1 
نتاجية أم املنظمات اخلدمية وميكن تعريف إلسواء املنظمات اللمنظمة،  األساسيةوتعترب من الوظائف     

ىل خمرجات  إموال ألالنشاط املتعلق بتحويل املدخالت كاملواد اخلام والعمالة واملعدات وانتاج على أهنا إلوظيفة ا
  1كالسلع واخلدمات ذلك حسب مواصفات حمددة .

 نتاجإلدارة اإ "دارية متخصصة سواء على مستوى دائرة أو قسم تسمىإوتقوم هبذه الوظيفة دائما وحدة 
أما يف املنظمات اخلدمية  .نتاج سلعة معينة مواصفات حمددةإوذلك يف املنظمات الصناعية اليت تعمل على "

 ." دارة العالقاتإ"دارية تسمى إفتقوم هبذه وظيفة وحدة 
  التسويق:وظيفة  .2.1 
من املنتج إىل املستهلك النهائي أو إىل  القيام أبنشطة املشروع اليت حتقق تدفق السلع واخلدمات تعين وهي 

 .املشرتي الصناعي
جراء إو  ،وتدرجيها ،وتنظيمها ،كما أن للتسويق  وظائف أخرى منها ختطيط السلعة تطويرها وتسعريها    

  2والرقابة على أنشطة التسويق . ،البحوث والدراسات التسويقية 
  ()املوارد البشرية :فرادألوظيفة ا .1.1 
والعمل على تنظيم القوى العاملة وزايدة وهي دراسة السياسات املتعلقة ابختيار وتوجيه وتدريب العاملني،   

 : هتيئة القوىعديدة منهامنها أبعلى ممكنة، ولوظيفة األفراد مسؤوليات  ستفادةإلا ثقتها بعدالة التنظيم وحتقيق
 .وتطويرها وصيانتها ،العاملة 

  :وظيفة املالية .4.1 
املالية، عداد وتفسري التقارير املالية، والقيام  اإلدارةوهي و ظيفة تدبري وتسيري املال الذي سبق وأن حددته    

واهلدف من وراء ذلك حتقيق وتعظيم  عداد املوازانت التقديريةإو  ملالية املتنوعة كالتحليل املايلبكافة النشاطات ا
 .األرابح 

 
 
 

                                                             

 .61،ص  5105، الطبعة الثالثة ،ردنإل، اعمان ،دار وائل للنشر "، عمالألاإدارة منظمات ، " جودة حمفوظ ،حسن علي الزغيب -1 
"، أطروحة دكتوراه يف العلوم ،علم نفس العمل ، جلمعة  حممد من خالل التقييم التنظيمي قياس الفعالية  التنظيمية ، " نور الدين اتوريريت -2 

 .011، ص  5112/5116اجلزائر ،منتوري، قسنطينة، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية ، 
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   :أهم التحدايت اليت تواجه املنظمات .6 
 : 1التحدايت اليت تواجه املنظمات هي أهممن       
 ؛سرعة التغيري 
    ؛التشابك بني السياسة و االقتصاد -التطور التقين سرعة 
 ؛ هنيار املفاهيم و القيم التقليديةإ 
   ؛بتكار و التطور املستمرإلا ضرورة 
 ؛نفتاح األسواق و تعدد البدائل للمشرتينإ 
 ؛سيطرة املستهلكني و املتعاملني 
  الشرسة؛املنافسة 
  ؛تزايد قوة التفاوض للموارد البشرية 
 ؛ سطوة السياسة على االقتصاد 
  (املنافسة العسكرية)حتمية املبادرة ابهلجوم.  

 " حتدايت املنظمة":  11 الشكل رقم
 
 
 
 
 

 
 

عمال  ألدارة اإلقسم ا  ،كلية كوت اجلامعة  ،ولألحماضرات الفصل ا ، وأنواعها" خصائصها املنظمة ماهية"، املوسوي  علي سعد املصدر :
 . 56ص  ،  5104/5151  ،العراق

 

 

                                                             

  ،العراقعمال  ألدارة اإل، كلية كوت اجلامعة ،  قسم اولأل،  حماضرات الفصل اوأنواعها" خصائصها املنظمة ماهية"علي سعد املوسوي ،   -1 
 .52، ص 5104/5151

 

 أهم مصادر التحدايت

 
 التقنية العوملة

WTO 

 املورد البشري اجلديد جنبيةألمنافسة املنظمات ا
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 Organization Elements  :عناصر املنظمة  .4  
 املركز البلدية، الوزارة، العائلة، ،اجلامعة الصناعية، املنشأة  من بني عناصر املنظمة نذكر بعض األمثلة عنها:

  ...اخل.التجاري،
 "عناصر املنظمة̎ : 14 الشكل  رقم

  
 . 1ص  ، 5110 ،عمان  ،ردن إلا ،دار وائل للنشر والتوزيع  ، "نظرية املنظمات  " ، عيسي حريش :عداد الباحثة بناء على إمن املصدر:

  :صفات املنظمة .2 
   :للمنظمة صفتني مها     

:شكل املنظمة.1.2   
أتخذ املنظمات شكال هرميا وذلك بسبب درجة تركز القوة والسلطة يف القيادات من خالل اعتماد مبدأ 

 .القيادة وفقا للشكل اهلرمي وشروطوحدة 
  :م املنظمةحج.2.2 

ظمة والتكنولوجيا التنظيمي للمنبشكل مباشر على اهليكل يؤثر  ،كونه  ،املنظمة هي أحد مواصفاهتا حجم 
ثالث أنواع من حجم  تفاق علىإهنا  .أدائها وابلتايل يؤثر على ،ودرجة التعقيد والبيئية ،املستخدمة فيها

 :املنظمة وهي
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 عدد  وهي املنظمات اليت غالبا ما تتجاوز أعداد الطاقات البشرية العاملة فيها( :املنظمات الكبرية
ويغلب ظهور هذه املنظمات يف الدول  األفرادمن املاليني  أو الفآلا مئات أوعشرات أو ) أعضائها

 .املتقدمة صناعيا إىل جانب كون الدولة ذاهتا منظمة كبري
 من  الفآلا كون حجم الطاقات البشرية العاملةوهي املنظمات اليت غالبا ما ي: املنظمات املتوسطة

 األفراد.
 تتجاوز املئات من ىل إأبعداد قليلة  األفرادوهي املنظمات اليت يكون فيها عدد  :املنظمات الصغرية

 .قل من ذلكأأو  األفراد
 :التعقيد .1.2 

وظروفها ، كما أهنا حتتاج إىل أفراد داء املنظمة ٲمن صفات املنظمة التعقيد هو نتيجة حتمية لالختالفات يف 
 مثل بني هذه العناصر .ألالكفاءة والفاعلية فيها حتقيق الرتابط ادارهتا وأتمني إلوإجراءات ومعدات خمتلفة 

 Historical development of organizations :التطور التارخيي للمنظمات  .1 
والبحث وطرق العمل والتأثري  ،واحلجم والشكل القانوين ،ظمات عرب التاريخ من حيث امللكيةتطورت املنلقد 
 :فراد واجلماعات. كما هو موضح يفأليف ا

  "أهم التطورات التارخيية للمنظمات  "11 جدول رقم
رية املنظمات العائلية  الصغ املنظمات املتوسطة  املنظمات الكبرية  املنظمات الكبرية جدا    
ر مع زايدة الطلب وتطو 
حجم السوق وزايدة 

 ،مات املنافسة بني املنظ
 ىلإومع سعي  املنظمة 

كرب االستيالء على جزء أ
تطورت  ،من السوق  

نها املنظمات الكبرية  وم
ة جدا اليت أصبحت كبري 

. 

ىل إأدت الثورة الصناعية 
ا الت يف املنظمات مآلدخال اإ

ا نتاج  يصبح كبري إلجعل ا
.ومكن املنظمات من أن 

يه كانت عل  تصبح أكرب مما
يف  وهذا مبثابة تغيري جذري

كيفية فهم العمل يف املنظمات و 
. .دارة  املنظماتإو  ،تنظيمية   

تطور حجم بعض 
املنظمات الصغرية 
بح والصغرية جدا لتص

.متوسطة   

  ملا طهرت املنظمات يف
 البداية كانت عبارة عن

 ،ة فالحية صغري  مستغالت
وأعمال حرفية بسيطة  

 ،كالنجارة واحلدادة 
 واحلياكة ..يف كثري من

لة احلاالت كان أفراد العائ
يشاركون يف العمل 

 والقرارات .
 

 
اطهورها وتطوره  

تشغل عددا أكرب من 
فراد.ألا  

د.فراألتشغل عددا أكرب من ا  تشغل عددا أكرب من 
فراد.ألا  

دا يف صغرية وحىت صغرية ج
حيان .ألبعض ا  

 احلجم 
 

 ،وطنية  ،واسعة ) جهوية  واسعة ) عاملية( 
االت وحىت دولية  يف بعض احل

. ) 

عض حملية و أوسع يف ب
ال( احلاالت ) جهوية مث

. 

 السوق  حملية وضيقة جدا .
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 منعدم  شبه منعدم  كبري  كبريا جدا 
 

اة التأثري يف حي
  فراد واجملتمعألا

رية ىل أموال كبإحتتاج 
جدا تصرف سنواي 

ماليني أو ماليري 
يق الدوالرات يف التسو 

 والبحث فقط. 

كبرية ىل أموال كبرية و إحتتاج 
 جدا يف بعض احلاالت .

ر ىل أموال أكثإحتتاج 
ة من املنظمات الصغري 

. 

رية .ىل أموال كبإال حتتاج    احلاجة للتمويل 

متطور جدا أي 
 بتكنولوجيا رفيعة

رد وأبحدث الفاملستوى 
. 

لعصر صناعي أي بتكنولوجيا ا 
 طرق متطور .

 حريف وتقليدي أي
يدي بوسائل وطرق تقل

. 

سائل حريف وتقليدي أي بو 
 وطرق تقليدي .

نتاج إلطرق ا  

)  كميات كبرية وكبرية جدا كميات كبرية جدا .
 بدفعات أو مستمر ( .

كميات أكرب من 
 املنظمات الصغرية .

نتاج إلحجم ا كميات ضئيلة   

 أقل بساطة  من كميات معقد  معقد جدا 
 الصغرية .

 التنظيم  بسيط جدا.
 

ها ن لديأل،مدير حمرتف 
و عدد كبري من املالك أ
 املسامهني ال ميكن أن
 يديروا علم املنظمة .

ها .مدبر حمرتف وليس صاحب دارة ) من إل مالكها  مالكها  
 يديرها( 

 

مطبوعة  ،عمال ألدارة اإختصص  ،موجهة للطلبة السنة الثالثة ليسانس  "، حماضرات يف مادة هيكل وتنظيم املؤسسة " ،برين ميلود:املصدر 
 . 5ص  ، 5151/5150 ،اجلزائر  ،ميلة ،املركز اجلامعي عبد احلفيظ بوالصرف  ،جامعية 
 :ىل عدد كبري من العوامل أمههاإتطور املنظمات يعود 

 تطور التكنولوجيا . -
 تطور املنظمات . -

 نظرية املنظمة : اثنيا
ويقصد بنظرية املنظمة ذلك احلقل املعريف الذي يهتم بدراسة كيفية عمل املنظمات، وكيفية أتثريها وأتثرها    

استخدام مجلة من املفاهيم واملبادئ والفرضيات املرتابطة لتفسري سلوك  خاللابلبيئة اليت تتواجد فيها من 
أي أن نظرية املنظمات تساعد على حتسني إدارة املنظمات ورفع مستوى أدائها و هي مكوانت املنظمة. 

 .جمموعة من النظرايت اليت تبحث يف هيكلة وتنظيم املنظمات
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  :نظرية املنظمة معىن .1
نظرية املنظمة تضم جمموعة من املفاهيم واملبادئ والفرضيات املرتابطة لتفسري أجزاء املنظمة وكيفية  فإن   

عملها، وهكذا تفيد نظرية املنظمة يف املساعدة على فهم ماهية املنظمات وسلوكها يف بيئة معينة. وابلتايل فهي 
كما  .، واملنظمة ككل: الفرد، اجلماعةتعلى خمتلف املستواي متكامال شامالضرورية لفهم املنظمات فهما 

  :1تساهم يف هتيئة معرفة علمية وعملية مفيدة فيما يتعلق ابجلوانب التالية
 ؛حنو التطوير والتغيري متيلوهي  املنظمات كنظم مفتوحة 
 ؛فهم طبيعة عمل املنظمات يف بيئة خارجية متجددة 
  ؛تساعد يف تطبيق املفاهيم واملبادئ يف جمال عمل املنظمات آلياتهتيئة 
 التنبؤ بسلوك املنظمات وحماولة بناء منظومات التحكم بذلك السلوك لغرض تطويره إبستمرار . 

قدم من السلوك التنظيمي وبذلك تنصب مواضيعها على الكفاءة والفاعلية أنظرية املنظمة  :خري نقولألمع ا
هتتم ابملنظور الكلي للتحليل وهي كذلك الكبرية وتصميم اهليكل والسيطرة والضبط والرقابة.وتنظيم اجلماعات 

ن التحليل ينصب على املتغريات التنظيمية ذات الصفة الشمولية كاهليكل أ ذإ متكاملفهي هتتم ابملنظمة ككل 
 .جتماع واهلندسةإلا االقتصاد وتستمد نظرية املنظمة جذورها العلمية من حقول  .ئة التنظيميةالتنظيمي والبي

  :.فوائد نظرية املنظمة2
للنظرية املنظمة تساعد املديرين والباحثني يف بناء منظومة للتفكري املنطقي منها ما مفيدة  عدة فوائدهناك 

  2:يلي

؛ختيارالأل بناء عدة مناذج فكرية حلل املشكالت ختضع  -  
؛عملها عي حبركة املنظمات وأساليبتوسيع مساحة الو  -  
؛نظيميةمع طبيعة أبعاد املشكلة الت ئم تستعني أبدوات قياس متنوعة تتال -  
؛تنظيمية املختلفة وحتليل أسباهبارصيد املشكالت ال -  
راسة املنظمة وعملها .فتح نوافذ التفاعل مع حقول معرفية أخرى بقصد بناء اجتاهات فكرية متجددة يف د -  

 
 

                                                             

، كلية 0421ماي 0جامعة  ،بيداغوجية"، حماضرات للطلبة السنة الثانية ليسانس ، مطبوعة  املنظمة –نظرايت التنظيم لفحل ليندة ، "  -1 
 .52، ص  5100/5104احلقوق والعلوم السياسية ، قاملة ، اجلزائر ، 

  . 6، ص  5151من منشورات اجلامعة االفرتاضية السورية ، اجلمهورية العربية  السورية ،،"نظرية املنظمة "، ، رمضان الصباغفاطمة بدر -2 
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  :.تطبيقات نظرية املنظمة1
. فعند دراسة الربح هي تطبق على كل أنواع املنظمات سواء تلك اليت تستهدف الربح أم ال تستهدف    

ة حىت يف حالة حاالت ملختلف املنظمات أو الشركات جند أن كل منظمة أو كل مدير ُيشارك يف نظرية املنظم
 .حتقيق اتريخ متميز

وتورز أو جنرال إلكرتيك اليت اجتازت حتوالت هيكلية : جنرال مـما هو يف شركات عاملية كبرية مثلمثل      
. فمثال يف الوالايت املتحدة األمريكية تتجسد النواة احلديثة م مفاهيم معتمدة يف نظرة املنظمةرئيسة ابستخدا

 داء و كثريا ما يتم اإلشادة آلاألهنا شركة متميزة يف   (G.E)شركة جنرال إلكرتيك للثورة التنظيمية يف
. و ابستطاعتنا اإلطالع على القصة الكاملة هلذه الشركة رئيسها التنفيذي هو "جاك والش" ،التنظيمية برباعتها

 (. و ما حققته من جناحات ابهرة ) مع املالحظة أهنا تصلح كدراسة حالة جيدة
حيث أثبتت الدراسات اليت أجريت  ،تطورت عرب الدراسات اليت أقيمت حول املنظمات 1أن نظرية املنظمة   

عد القاعدة اليت صنعت شركات عاملية مثل تاليت  –مثال  -على مئات املنظمات و الشركات أمهية املعرفة 
يروكس كمثال حي حيث طُبقت نظرية املنظمة يف شركة ز  ،غريها من الشركات الفاعلة اليوم" و زيروكسشركة :"

لى تشخيص و التعرف عالفهم و الستطاعت نظرية املنظمة مساعدة األفرا د و املنظمات على إ. و واقعي
 .، و على إدارة املنظمات حيث سرعة التغيري و شدة التعقيداحلاجات التنظيمية و املشكالت

  :.دور نظرية املنظمة4
ليات آساليب و ألعمال  من خالل تطويرها ألرتقاء يعمل املنظمات اإلتلعب نظرية املنظمة دورا مميزا يف ا

مفردات  عمل املنظمة وعناصرها .يتجلى ذلك الدور مبهام دراسة تنظيم املنظمة وتغيريها  ودراسة الثقافة 
 :التنظيمية  وما تتطلبه من تركيب تنظيمي كما هو يف 
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"دور نظرية املنظمة" :11 الشكل رقم  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  . 6ص  ، 5151،اجلمهورية العربية السورية ،اجلامعة االفرتاضية السوريةورات من منش "،نظرية املنظمة " ،رمضان الصباغ ،فاطمة بدر :املصدر

طارها أبن تستخدم وتنعكس إن دور نظرية املنظمة يتجسد بقدرة املفاهيم و املبادئ والفرضيات يف إفوهكذا 
 .ستوى أدائها وتطورها بصورة فعالةجيابيا على عمل املنظمات ومإ

  :املنظمةهتمام بدراسة نظرية إلأسباب ا.1
  : 1هتمام  بدراسة نظرية املنظمة كما يليإلمن أسباب رئيسية ا 

   من التنبؤ يف السلوك هو من أجل التمكن  :وىل يف نظرية املنظمةألسبب االهتمام ابلدرجة اأييت
 ؛كون رشيدا لصاحل املنظمة املتجمعالتنظيمي هبدف السيطرة عليه والتحكم مبجرايته لي

  ؛دارة والسلوكإلجمموعة من العالقات واملفاهيم واملتغريات يف اتبني لنا املنظمة 
 

                                                             

 .5104/5151، العراق ،عمالألدارة اإل، قسم : اكلية الكوث اجلامعة  ،حماضرات عن بعد ، نظرية املنظمة "علي سعد املوسوي ، "  -1 

 دور نظرية املنظمة 

ظيميالتصميم والتغري التن هيكل املنظمة    ةالثقافة التنظيمي 

 نظام رمسي للمهام وعالقات -
ات تعاون ليالسلطة اليت تتحكم آب

از جنإلفراد واستخدامهم للموارد ألا
؛هداف ألا  

تحفيز تنسيق منظومة الرقابة وال -
نظمة لتشكل السلوك ا الألفراد وامل

 ؛
ئية االستجابة للمواقف البي -

رية؛والتكنولوجية واملوارد البش  
دارة مستمرة من إمكانية إ -

يمي.خالل عملية التصميم التنظ  

 العملية اليت من خالل خيتار -
د اهليكل املديرون ويديرون خمتلف أبعا

حقيق نشطة الضرورية لتألالثقافة وا
؛هلدف املنظمة   

ظمة منعمل التوازانت الضرورية لل -
ارجية لغرض التكيف مع البيئة اخل

اء والضغوط الداخلية ومن مث البق
؛ابستمرار   

ادة عإيسمح للمنظمة ابستمرارية  -
افيتها التصميم وحتويل هيكلها وثق

الدولية . استجابة للتغري يف البيئة  

عراف ألجمموعة القيم املشرتكة وا -
ابني اليت تتحكم ابلتفاعالت م

؛ياأعضاء التنظيم داخليا وخارج  
تنسيق منظومات الرقابة  -

لألفراد  والتحفيز لتشكيل السلوك
  ؛واملنظمة

 خالقألفراد واألتتشكل من ا -
؛واهليكل التنظيمي  

ر من دارة وتغيري مستمإمكانية إ -
مي.خالل عملية التطوير التنظي  
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   ثبات إ حتديد العالقة بني املكوانت واملتغريات وتكوين جمموعة حقائقها أو وضع فرضيات و

 ؛كري بشأن املنظمة اليت نعمل فيهاصحتها فهي طريقة للتف
  احلقائق التنظري يف العلوم االجتماعية بشكل عام ونظرية املنظمة يشكل خاص ابملرونة وتقبل  ميتاز

 ؛تتميز أبفكارها احملددة والثابتةوالفيزايء اليت الرايضيات  :العلمية على عكس العلوم الطبيعية مثل
 تقدم بعض  تعترب نظرية املنظمة أسلواب لالهتمام مبا تكون عليه وماذا سوف حيدث فيها وأهنا

  رشادات اخلاصة حول كيفية زايدة كفاءهتا وفاعليتها .إلاملقرتحات وا
  :.تطوير نظرية املنظمة6

دارية إلليها من خالل دراسات والتجارب اإأن تطوير نظرية املنظمة يعكس منطا تراكميا يف املعرفة مت الوصول 
 . املختلفة يف مواقع العمل

"نظرية املنظمة تطوير " :12 جدول رقم  
ن ألحىت ا 2111  1111- 2111  1121 - 1111  1161 -1121  1111 - 1161  1111- 1111 ة الفرتة الزمني   

 
 اخلصائص 

ام طبيعة النظ نظام معلق  نظام مغلق  نظام مفتوح نظام مفتوح نظام مفتوح نظام مفتوح  
السلوك 
 االجتماعي

السلوك 
 االجتماعي

يالسلوك االجتماع ين العقال السلوك 
 املقيد 

السلوك 
 االجتماعي 

ين السلوك العقال  السلوك  

مي التعلم التنظي نية الثقافية الوط  ة القوة والسياسي   فراد والعالقاتألا  رفيةالتصاميم الظ 
نسانية إلا  

الكفاءة 
  ةامليكانيكي

املوضوع 
ساسي ألا  

نسان إلا  ظريف / موقفي سياسي  ثقايف  معريف 
 االجتماعي 

تقليدي 
 ميكانيكي 

 نوع مدخل 
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 . 12ص  ، 5100/5104 ،اجلزائر  ،قاملة  ،كلية احلقوق والعلوم السياسية 
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 ()العملية التنظيم التنظيميةالظاهرة  :الثالثاحملور 
  

التنظيم أحد أهم العناصر يف العملية الرتبوية حيث أن اإلدارة من املنظور التنظيمي هي إجناز أهداف     
 أخرى.تنظيمية من خالل األفراد وموارد 

العمل، وتشكيل لى جتزئة العمل املراد القيام به، وحتديد مجاعة إن االهتمام الرئيسي يف التنظيم ينصب ع    
 ، وإجياد توازن بني السلطة واملسؤولية.مراتب السلطة

ومستخدميه الذين سيباشر  ممارستها،يتضمن التنظيم أتسيس عالقات بني نشاطات النظام اليت سيتم  و    
حىت ينظم  و النشاطات.وهنا ويقومون هبا وكذلك بني العوامل املادية والتسهيالت الالزمة ملمارسة هذه 

داري املصادر املتوافرة وينسق بينها ال بد له من تصميم بناء رمسي للمهام ولعالقات السلطة اليت يتطلبها اإل
 لألهداف.حتقيق فاعل وكفء 

 تعريف التنظيم  أوال:
 وحتديد التنظيم تعريف أصبح حىت البعض، بعضها عن ختتلف التعاريف وهذه للتنظيم، عديدة تعاريف هنالك
 :للتنظيم الشائعة التعاريف من عددا هنا وسنذكر ذاته. حد يف غاية مفهومه

 جتعل لكي املختلفة املوارد من خمزون يف النظام من نوع وضع يعين العام ستعمالإلا يف التنظيم إن" 

 ابإلدارة التنظيم التعريف هذا . يربط1"معني مشروع لتحقيق تسعى إدارة خدمة يف آلة أو ، أداة منها

 ابلشكل املتوفرة املوارد تدير فهي املؤسسة، أهداف حتقيق عن واألخرية األوىل، املسؤولة ابعتبارها
 .منها القصوى ابالستفادة يسمح الذي

البشر  من كبرية أعداد هبا يرتبط اليت " الوسيلة أبنه فرياين  "شريوود فرانك" و " فيفنفر جون " أما 
 يف معا ويرتبطون ، معقدة أبعمال ينهضون املباشرة املواجهة لقاء من أفرادها يتمكن أن من أكثر

 .2عليها"  متفق أغراض لتحقيق منظمة واعية » حماولة
 .معينة أهداف لتحقيق معقدة أبعمال للقيام طريقة التنظيم أن على التعريف هذا يؤكد
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 .51، ص 5112/ 5116 ،، اجلزائر االجتماعية العلوم و اإلنسانية العلوم كلية،  قسنطينة منتوري جامعة، البشرية املوارد تنمية

 نفس املرجع السابق. -2 



 سيا آد.طويل 
   حماضرة * أ* 

 

 كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري
 2البليدة  –جامعة علي لونيسي 

 

 (دروس و أسئلة التقومي جتماع واملنظمات )إلحماضرات يف علم ا

42 
 

  
و  األولية املواد من وظيفتها أتدية على يساعد ما بكل املنشأة " إمدادهأبن "توفيق أمحد "يرى حني يف 

  .األفراد و املال، ورأس ،العدد
التنظيم على أنه "إمداد املنظمة بكل ما يساعدها على أتدية مهامها من املواد   ""هنري فايولعرف  

األولية اآلالت واألفراد، ويتوجب على املدير إقامة نوع من العالقات بني األفراد بعضهم ببعض، وبني 
 ."األشياء بعضها ببعض

" أنه عملية تشمل تقسيم وجتميع العمل الواجب تنفيذه يف وظائف مفردة، مث حتديد نيومانيعرفه " 
 .العالقات املقررة بني األفراد الذين يشغلون هذه الوظائف

"التنظيم هو  ":االتصال الفعال يف العالقات اإلداريةيف كتابه " مصطفى حجازيوهناك تعاريف لـ  
واملسؤوليات وتقسيم العمل والعالقات الوظيفية داخل مؤسسة ما، ذلك اهليكل الذي حيدد السلطات 

وللتنظيم دوما مستواين: األول رمسي حيدد السلطات واملسؤوليات والوظائف وغري رمسي أو ضمين 
وهو عبارة عن شبكة االتصاالت اليت تنشأ بني العاملني على أساس شخصي، وكل من هذين 

 . تصال وتطورها ونتائجهااملستويني له صلة وثيقة بعمليات اال
التنظيم أبنه أمناط سلوكية وسياسية لتحقيق التعقل اإلنساين ويف هناية األمر  " ساميون وعرف" 

نستطيع القول أن التنظيم هو عملية إدارية هتتم بتجميع املهام واألنشطة املراد القيام هبا يف وظائف أو 
األنشطة واألقسام من أجل حتقيق األهداف أقسام وحتديد السلطات والصالحيات والتنسيق بني 

 .أبفضل كفاءة ممكنة
 :للتنظيم.تعريف الشامل 1

دارية هتتم إن التنظيم هو عملية إ " :من خالل هذه التعاريف ميكن تقدمي تعريف شامل داخل املنظمة هي    
والتنسيق بني  ،وحتديد السلطات والصالحيات ،اد القيام هبا يف وظائف أو أقسامنشطة املر ألوا ،بتجميع املهام

 :من هنا نستنتج هناك "هداف أبفضل كفاءة ممكنة .ألمن أجل حتقيق ا ،قسامألنشطة واألا
 :وهي أربعة أنشطة ابرزة يف التنظيم .1.1 

  ؛هداف التنظيميةألحتديد أنشطة العمل اليت جيب أن تنجز لتحقيق ا 
  ؛داريةإىل وحدات عمل إالعمل تصنيف أنواع العمل املطلوبة وجموعات 
  ؛عطائهم قدر مناسب من السلطةإخرين مع آىل أشخاص إتفويض العمل 
  ختاذ القراراتإتصميم مستوايت. 
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لف آالنظام( تعمل بتكل الوحدات اليت يتألف منها )  :املنظمة لة النهائية من عملية التنظيم يفاحملص .2.1
 .وفاعليةهداف وكفاءة أللتنفيذ املهام لتحقيق ا

 أهداف التنظيم   :اثنيا
 :من أهم أهداف التنظيم أساسية هي

  ؛تايل مكانتها يف اهليكل التنظيميوابل ،ظهار أمهية ومدى مسامهة كل وحدة إعلى يساعد 
  ؛زدواجية بني الوظائفإلاالتضارب و يساعد على ختفيض 
  ؛وحدة كل فرد يف التنظيمىل كل إيساعد على حتديد نوعية ومدى النشاط الذي يعهد به املدير 
 ؛داءأليوفر املعايري الالزمة لقياس أداء الوحدات وابلتايل ميكن من حتسني مستوى ا 
 ؛1هداف والغاايت والوسائلأليسهم يف حتقيق التمايز بني ا 
 ؛دارية الفعالةإلحتقيق الرقابة ا 
 الوظيفية واالجتماعية  فراد والعاملني يف املنظمة بطريقة تسري فيها العالقاتألبني انسجام إلحتقيق ا

ب التنازع على السلطة واليت ميكن أن حيدث سب ،من سوء الفهم بني أعضاء املنظمة أبقل قدر
 ؛واملسؤولية

 . حتديد الصالحيات املخولة للرؤساء واملوظفني للقيام أبعماهلم بكفاءة وفاعلية 
 أنواع التنظيم وحمدداهتا  :اثلثا

 : هناك نوعان من التنظيم ومها      
  Formal Organization:الرمسيالتنظيم  .1

يعترب التنظيم الرمسي أول دعائم نظرية أو فلسفته والذي كان عامال من عوامل زايدة كفاية وإنتاجية     
، والذي يهتم ابهليكل التنظيمي وحتديد العالقات واملستوايت وتقسيم وهو ذلك التنظيم احملدد واملقنن ،عمالألا
،وابلتايل فهو حيمل لقانونية اليت تكونت هبا املؤسسةاالختصاصات كما وردة يف الوثيقة اعمال وتوزيع ألا

 املني هتدف تنفيذفراد العألبني اعن الظاهر و االتصاالت الرمسية  دارة وتعربإلالقواعد والرتتيبات اليت تطبيقها ا
  2.سياسات املؤسسة

                                                             

 .http://www.keu.edu.sa>Files> subjecte،املوقع  12/12/5150طالع : إل، " التنظيم "، اتريخ امرام هامني -1 
دراسة تطبيقية لبعض املؤسسات الصغرية واملتوسطة  –داء املؤسسات الصغرية واملتوسطة أداري على إلاآثر التنظيم ،"شاوي صباح -2 

سطيف ، اجلزائر  ،كلية اهللوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جامعة فرحات عباس ،،رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية ، بوالية سطيف "
 .11، ص  5114/5101
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تفاق شخصني أو أكثر على التعاون حنو حتقيق هدف مشرتك من خالل ممارسة أو تنفيذ إ حالة يفينشأ    
وغريها  راإلجراءات واألدوا والسياسات  ضوء اخلطط و يفمشروع ومعلن  رمسيكيان   يفعدد من األنشطة 

 .ىاإلدارية األخر من الوظائف 
  :الرمسيخصائص التنظيم .1.1

  1:الرمسي ما يلي  من أهم اخلصائص املميزة للتنظيم  
 ؛املنظمات عمل يف الكفاءة جيلب الذي العمل تقسيم على التنظيمي اهليكل يعتمد 
 ؛املنظمات وأهداف سياسات حتديد يتم 
 ؛حمدودةتكون   الفردية األنشطة 
 ؛ للقيادة املباشر التسلسل خالل من الرسائلأبتصال  املنظمات تقوم 
 . اهليكل التعسفي للتنظيم 

 informal organization :التنظيم غري الرمسي .2
ضوء اعتبارات شخصية خاصة ابألفراد وهى غري حمددة بضوابط رمسية إمنا  يفيتحدد هذا النوع من التنظيم     

 املنظمة. يفوالعادات والتقاليد املوروثة واحتياجات األفراد العاملني  اجملتمعيحتددها طبيعة التعايش 
 2: غري الرمسي يقوم بوظائف هامة داخل التنظيم الرمسي و هي أن التنظيم ard)(Barnيقول برانرد 

 ؛يعمل على تنمية و تدعيم العالقات بني أجزاء التنظيم الرمسي 
 ؛يعمل على تنمية و حتقيق الرتابط و التماسك بني أجزاء التنظيم الرمسي 
  ؛ختيار ألعضاء التنظيمإلاحرتام الذات و حرية إحيقق التوازن و التكامل الشخصي، و 
 جتماعية.إليعمل على حتقيق الرقابة ا 
نه و يف حالة عدم احتواء التنظيم الغري الرمسي أو حماربته أو مقاومته ميكن أن يؤدي إىل مشاكل عديدة أغري 

 3ميكن حصرها يف النقاط التالية: 
 ؛عملية اختاذ القرارات و من مث مقاومة السلطة الرمسية إعاقة 

 
                                                             
1  -What is Formal Organization, Definition and Characteristics,date of access 10/07/2021 
site :http://studylecturenotes.com. 

رسالة  تندرج ضمن متطلبات نيل درجة  ،"حتليل و تطور التنظيم و اهلياكل التنظيمية، دراسة حالة املؤسسة الوطنية للدهن"بغدود راضية،  -2 
 .10، ص 5112/5110 ،ماجستري يف العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة امحد بوقرة، بومرداس، اجلزائر 

 . 10ص ،مرجع سبق ذكره  ،بغدود راضية   -3 
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  ؛، و العنف للتعبري عن السخطإضراب إىلتعطيل العمل و اجلنوح 
  ؛اإلدارةتعزيز اجتاهات التمرد و الصراع بني العاملني و 
  ؛تعديل يف التنظيم الرمسي و إجراءات العملالمقاومة التغيري و التطوير أي 
 ؛نشر الشائعات اليت تضر ابلعمل أو تؤدي إىل اإلحباط و عدم الرضا الوظيفي 
  .اإلساءة إىل الصورة العامة للمنظمة يف البيئة و اجملتمع 
  :خصائص التنظيم غري الرمسي. 1.2

 :من أبرز خصائص التنظيم غري الرمسي  ما يلي 
  جمموعة من األفراد يف مكان معني يف املنشأة لأللتقاء ينشأ هذا التنظيم بصورة تلقائية عفوية نتيجة

واألفكار وجيد بعضهم تشاهبا يف األفكار أو اآلراء أو املصاحل أو وقد يتم بينهم تبادل األحاديث 
   ؛لاإلهتمامات مما قد يؤدي إىل إستمرار تلك العالقة وقد متتد هذه العالقة إىل خارج مكان العم

 عالقات  تتجدد ، بعكس التنظيم الرمسي الذيرمسيالعالقات الشخصية هي األساس يف التنظيم غري ال
 ؛مكتوب قواعدأعضائه من خالل 

  يكون لتلك العالقات الشخصية قوة أو أتثري على األفراد العاملني يف املنشأة وقد يتطور منط حمدد من
اإلجتاهات يلتزم به أعضاء التنظيم غري الرمسي ، وقد تتمكن اجلماعة من الضغط على  املواقف و

 ؛التنظيم غري الرمسيإجتاهات اليت قد تتعارض مع  األعضاء لدفعهم لتبين بعض مواقف و
    التنظيم غري الرمسي ينشأ نتيجة للدور اإلجتماعي الذي يلعبه بعض األفراد يف حياة املنظمة على

إعتبار أن القوانني أو القواعد احملددة ليست وحدها اليت حتكم سلوك اإلنساين ، حيث أن له قواعد 
دة والتابعون وله وظائفه اليت يسعى األعضاء ويف هذا التنظيم يوجد أيضا القاأفراد توجه سلوك 

 ؛ لتحقيقها
  اإلتصاالت يف التنظيم غري الرمسي سريعة للغاية ، وتسري بكل اإلجتاهات صعودا ونزوال من دون

 . إعتبارات للتسلسل املرجعي فقد أيخذ أحد املدراء معلومات من موظف يف قسم آخر
  :.مزااي وعيوب التنظيم الرمسي وغري الرمسي1

وعيوب التنظيم الرمسي وغري الرمسي هي اهليكل الداخلي للتنظيم الرمسي و الوحدات اليت تتضمنها مزااي أن      
يف حني أن  ،داريإلمن حيث أنشطتها و حتدد عالقتها مع بعضها البعض مبوجب القانون وأنشطة اجلهاز ا

ائح غري رج حدود القوانني واللوائح و اللو نشطة اليت تقوم هبا أشخاص خاألالتنظيم غري الرمسي هو التفاعالت وا
 :الرمسية. كما هو مبني يف
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 "مزااي و عيوب التنظيم الغري الرمسي": 11جدول رقم 
 عيوب التنظيم الغري الرمسي مزااي التنظيم الغري الرمسي

وجود فرق و مجاعات يف شكل لقاءات غري رمسية، مما ينتج عنه  -
 احلاجات النفسية لدى العاملني يف املنظمات. إشباع

القرارات مما يساعد على اجناز  إصدارنوع من املرونة يف  إجياد -
 .األعمال

 سرعة يف  أكثرتصال و تقويته حبيث تكون إلا دعم وسائل  -
 مبستوايت التنظيم الرمسي. تصال إلا

إىل اختاذ القرارات و إصدارها يف التنظيم الغري الرمسي، يؤدي  -
 زايدة الوقت املخصص إلهناء العمل.

بروز بعض السلبيات )إدارة غري رمسية( يف التنظيم من الذين  -
يعملون على تعويض اآلخرين ابإلضراب عن العمل و التخريب و 

بث السلبية يف نفوس العاملني و قد يكون ذلك يف غري صاحل 
 التنظيم و ضد اهلدف احلقيقي للتنظيم الرمسي. 

، رسالة  تندرج ضمن متطلبات نيل "حتليل و تطور التنظيم و اهلياكل التنظيمية ، دراسة حالة املؤسسة الوطنية للدهن"،  بغدود راضية :املصدر
 . 15، ص  5112/5110 ،، جامعة امحد بوقرة، بومرداس، اجلزائر لعلوم االقتصادية و علوم التسيريدرجة ماجستري يف ا

 الفرق بني التنظيم الرمسي والتنظيم غري الرمسي  :رابعا
حيث تتكون عملية  ،دارة عملية مهمة جدا يف املؤسساتإلعملية ا ،بني التنظيم الرمسي و الغري رمسيالفرق 

 ومن مث يتبعها عملية ،هداف املرجوةألعملية وضع امن العناصر ومنها التخطيط وهي دارة من جمموعة إلا
لكل عنصر من هذه العناصر أهداف وطريقة تتبع من أجل  ،التوجيه والقيادة والرقابةعملية التنظيم ومن مث 

 :هذه املقارنة  يف اجلدول التايل .سوف نبني دارة أعماهلاإ
 "الرمسي وغري الرمسي التنظيم بني مقارنة" :14جدول رقم 

 الرمسي غري التنظيم  الرمسي التنظيم الصفة
 . البناء0

 األساس .أ
 العقالين التفكري .ب
 املواصفات .ت

 خمطط
 عقالين
 اثبت

 تلقائي
 عاطفي

 ديناميكية

 دور وظيفة الوظيفة نقب .5
 األعضاء رضا اجملتمع خدمة أو الرحبية األهداف. 1

 )التأثري( . النفوذ1
 األساس .أ

 النوع .ب
 األسباب .ت

 الوظيفة
 السلطة

 أسفل إىل أعلى من

 الشخصية
 القوة

 أعلى إىل أسفل من

 مقاطعة التنزيل أو ابلطرد متهيد السيطرة .آلية2
 .االتصاالت6

 القنوات .أ
 الشبكات .ب
 السرعة .ت

 رمسية
 اخلطوط الرمسية وتتبع واضحة

 بطيئة
 عالية

 الدوايل مثل متشبعة
 الرمسية عرب القنوات وتنشر واضحة غري

 سريعة
 منخفضة
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 الدقة .ث
 موجودة غري موجودة التنظيمية اخلريطة . رسم2

 متفرقة .صفات 8
 األعضاء .أ

 الشخصية العالقات .ب
 القيادة دور .ت
 التفاعل أسس .ث
 االنتماء أسس .ج

 العمل يف اجملموعة كل
 الوظيفة مركز حسب

 املنظمة الرمسي تكليف حسب
 املركز الوالء أو الوظيفية الواجبات

 اجملموعة يف املقبولني فقط
 املصلحة و االهتمام حسب فجأة تظهر

 للقادة األعضاء قبول نتيجة
 االجتماعية واملركز واخللفية الشخصية الصفات

 مماسك

 ،جامعة احلاج خلضر  ،وىل جدع مشرتك ل.م.د ألمطبوعة مقدمة لطلبة السنة ا ، "عمال ألدارة اإلحماضرات يف مقياس مدخل ا "  : املصدر
اتريخ  ، 52/14/5151اتريخ النشر  ،  22ص  ، 5102/5106 ،اجلزائر  ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري   ، 0ابتنة 

 :املوقع  ، 1111/5150طالع إلا
:https://www.gu/F-up.com/18.slhxi/21okd5  

 عناصر التنظيم  :خامسا
  :1التالية املتغريات التنظيم عناصر تشمل   

 ؛أهدافها لتحقيق املنظمة متارسها اليت النشاطات أو األعمال 
 ؛الفنية أو العلمية مستوايهتم خمتلف على املوظفني أو األفراد 
 ؛والتكنولوجيا واملعلومات واملال الطاقة و األولية املوارد مثل املتاحة املوارد 
 ؛األعمال ألداء املستخدمة واإلجراءات النظم 
 ؛تصالإلا وخطوط الوظيفية عالقاهتم وحتديد األعمال على األفراد توزيع أسلوب أو التنظيمي اهليكل 
 وظيفي مركز لكل واملسؤولية السلطات حتديد. 

 : أمهية التنظيمسادسا 
  2:تتمثل أمهية التنظيم يف ما يلي

  التنظيم يقسم العمل بني مجيع العاملني؛ 
 االختصاصات واملسئوليات؛  حيديد 

                                                             

 العلوم كلية،  خلضر احلاج - 1- ابتنة جامعةمطبوعة مقدمة لطلبة السنة األوىل،  ،" حماضرات يف مقياس مدخل إلدارة األعمال" -1 
 ، 1111/5150طالع إلاتريخ ا ، 52/14/5151اتريخ النشر  ، 25ص ، 5106/ 5102،  اجلزائر ،  التسيري وعلوم والتجارية االقتصادية

 https://www.gu/F-up.com/18.slhxi/21okd5:املوقع 
 . alexu.edu.orgsea. :املوقع  ، 12/10/5151 :طالعإلاتريخ ا، التنظيم "" فريج عبد الفتاح رأفت سعيد هنداوي ، حسن  -2 
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 الوظائف التنظيمية لكل املستوايت اإلدارية ويساعد على نقل القرارات إىل أجزاء املنظمة سواء  حيدد
 ؛فقيألمن أعلى إىل أسفل أو من أسفل إىل أعلى أو على املستوى ا

  ويرجع ذلك إىل لعملالتنظيم حيدد أسلواب منطيا ىف ا -حتكم سري العمل  اليتوالقواعد احملددة ،
 ملفصلة؛اإلجراءات املنظمة ا

 ؛ع اجلهود ىف تناسق اتم حنو اهلدفجتمي 
 ؛األمثل للطاقات البشرية ستخدامإلا 
  التنظيم يرفع من معنوايت العاملني نتيجة التحديد الواضح للمسؤوليات ونوع العالقات داخل

  ؛املنظمة
  حتقق غاية حمددة ومن مث جتنب ضياع  ىلإ التنظيم جينب املنظمة والعاملني فيها من الوقوع يف متاهات

 ؛موالألوا الوقت واجلهد
  يهتم التنظيم بتقسيم العمل بني أعضائه وهذا يؤدي إىل حصر وتركيز املوظف على ذلك العمل دون

 ؛ غريه
  ؛فضل استخدام للطاقات البشرية واملوارد املالية املتاحة يف املنظمةأالتنظيم حيقق 
  العاملني نتيجة التحديد الواضح للمسؤوليات ونوع العالقات داخل التنظيم يرفع من معنوايت

 املنظمة؛
  العمل ويعرف كل عضو منالتنظيم حيدد شكل االطار العام اللتصاالت داخل املنظمة وحيدد عالقات 

 ؛التنظيم ويعرف عالقته برؤسائه ومرؤسيهالنموذج عضاء التنظيم مكانه يف أ
  1املشرتكة هداف ألا املادية ابجتاه حتقيق مكانياتإلا و ية التنظيم يوجه كافة اجلهود البشر.  

 مبادئ التنظيم  :سابعا 
 انصب قد املفكرين و الباحثني أن يالحظ اإلدارة، مبجال واملهتم اإلداري الفكر لرتاث املتتبع إن     

 أو املنظمون تساعد أن شأهنا من واليت املثلى، الطرق إجياد قصد وذلك اجملال هبذا بعيد أمد منذ اهتمامهم
 حمكمة منهجية وفق األخرى اإلدارية األعمال و التنظيم مبهام قيامهم عند وذلك أعماهلم أتدية على الرؤساء

 

                                                             

https://www.b-، املوقع: 12/10/5150طالع :إل، " مفهوم التنظيم وأمهيته "، اتريخ احممد بن علي شيبان العامري -1 
sociology.com>blog 
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 فإن األساس هذا وعلى .وغريهم ...جوليك مونيت، ، فايول اتيلور،:نذكر اجملال هذا يف الرواد أبرز ولعل
 أقرها اليت املوجهة املبادئ من جمموعة ستخالصإو  وضع يف سامهوا قد التقليدية، الكالسيكية املدرسة مفكري

 :يلي فيما متثلت حيث األوائل الرواد
 اهلدف:  وحدة مبدأ. 1

 .حتقيقها إىل تسعى األهداف من جمموعة أو هدف منظمة لكل أبن ضمنيا يفهم اهلدف، وحدة نقول ملا    
 سبب نفسر كيف وإال األهداف، من جمموعة بتحقيق مرتبط هو إمنا املنظمات، ظهور أو قيام عادة   

 إىل يظهر أن يريد ، تنظيم أي ولياتالأل من املبدأ هذا اعتبار ميكن األساس هذا وعلى ، ظهورها أو وجودها
 وال حتقيقها املراد الكربى األهداف عن عامة صياغة هلا املنظمة أن يف يتمثل اهلدف بوحدة واملقصود الوجود،

 للتنظيم يتسىن وحىت اإلدارية الوحدات كل بني واملوزعة الفرعية األهداف من جمموعة إطار يف إال ذلك يتم
 .1ومتناسقة متكاملة تكون ما عادة واليت الفرعية األهداف تلك على تبىن أن بد ال الرئيسية، األهداف حتقيق

 ."هدافألاىل أحد إن املنظمة كوحدة متكاملة وكل جزء فيها جيب أن يسعى للوصول إ"أخريا نقول
 :والتخصص العمل تقسيم مبدأ . 2

 من جمموعة وجود أن اعتبار على ، العصر هلذا املميزة السمة أصبح العمل، وتقسيم التخصص مبدأ إن     
 املوكلة لألعمال مسؤوليته الفرد وحتميل املهام تقسيم طريق عن إال جدوى له يكون ال عمل، مكان يف األفراد

 اكتساب وإىل العمل إتقان على يساعد مت ومن إليه، سندأ مبا للقيام املالئمة السلطات إعطائه مع إليه 
 الكفاءة حتقيق يف يساعد التخصص فإن لذلك األداء، كفاءة رتفاعإ إىل يؤدي مما أدائه، يف واخلربات املهارات
 إذ احلكومية األجهزة بعض يف يالحظ ما ذلك أمثلة ومن السلبيات بعض له التخصص مبدأ أن إال اإلدارية،

 تكليفه ويعترب والقهوة الشاي إعداد أو اجلرائد وتوزيع الربيد إحضار يف متخصصني املستخدمني بعض جند
 .2هبا القيام يرفض ورمبا وختصصه، عمله جمال عن خروج هو أخرى مبهام
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 :الوظيفة مبدأ. 1
شخاص الذين يؤدون ألوليس على اي منظمة على أساس الوظائف ألداري إلجيب أن يتم التنظيم ا   

حتتوي على مهام  الوظائف .والوظيفة هي الوحدة الرئيسية اليت يتكون منها التنظيم وهي متثل رتبة معينة
 فهي  ،ن يشغلها من املوظفنيال تتأثر مي ةفالوظيف ،د تكون الوظيفية مشغولة أو شاغرة. وقومسؤوليات معينة

الذي يقوم بتنفيذ الوظيفة ويقوم ابملهام أما املوظف هو الشخص  م هبا .املوظف القائاثبته ابلرغم من تغري 
 الوظيفة.له بسبب الوظيفة طاملا يعين يقوم اخلاصة هبا كما يقوم مبمارسة الصالحيات اليت منحت 

 :الرائسة وحدة مبدأ. 4
والتعليمات وامر ألواحد من خالله يتلقى ا مديروبناء على هذا املبدأ جيب أن يكون للموظف     

مبعىن أن ال يكون أكثر من مسؤول عن موظف وأن تنحصر  ،يهات ويكون هو املشرف على أعمالهوالتوج
 .يف رئيس واحد فقط داريةإلاملستوايت امر يف كل مستوى من ألسلطة ا

ق وهذا حيقق حتديد املسؤولية ويضمن التنسي ،ابلنسبة للمرؤوسني ويكون هذا الرئيس مسؤول عن توجيه العمل 
رابك إ. يسبب اخللل يف النظام ويولد الفوضى و وعدم احرتام مبدأ وحدة الرائسة وبقوم بتوحيد اجلهود .

   1سنيو واملرؤ حتكاك بني املدراء إلااملوظفني .كما سيبب أيضا 
 :السلطة مع املسؤولية تساوي مبدأ. 1

 ذلك إلجناز الكافية السلطة يلزمها معني عمل عن املسؤولية أن يعين السلطة، مع املسؤولية تساوي مبدأ إن    
 السلطة توضع وملا العمل ملمارسة املناسبة السلطة بتفويض يقرن أن جيب االختصاص تفويض أن كما العمل،

 الغاايت تلك حتقيق عن املسؤولية يتحمل ابلضرورة فإنه معينة، وغاايت أهداف لتحقيق وذلك الرئيس يد يف
 معني،  مشروع تنفيذ قصد مدير بتعيني نقوم مثال، السلطة، مع املسؤولية تساوي أمثلة ومن ، واألهداف

 عتماداتإلا جتاوز حالة يف وإخضاعه وإدارية مالية صالحيات للمدير تفوض كما ، ميزانيته له ختصص حبيث
  األموال. يف التصرف إساءة أو امليزانية يف املخصصة

 :اإلشراف نطاق مبدأ. 6
 هذا ينص كما فعال، بشكل عليهم اإلشراف للرئيس ميكن الذي املرؤوسني من بعدد املبدأ هذا يرتبط    
 وقد ومهارته مقدرته حسب وذلك توجيههم الرئيس يستطيع املرؤوسني من احمدود عددا هناك أن على املبدأ
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 يتعدى يقول ال من ومنهم06 إىل 03 من من حيصره فمنهم املرؤوسني، عدد حول والباحثني العلماء اختلف 
 أما عضوا، 00ب  اإلشراف نطاق حتدد الكالسيكية النظرايت إال أن 10 إىل 05 من عدده من ومنه الستة

 ومهارة خربة املدير، أو املشرف وقدرة العمل، طبيعة مثل عوامل، بعدة اإلشراف نطاق تربط احلديثة النظرايت
 .1املتبعة اإلدارية واألساليب عملها وجماالت املؤسسة طبيعة املرؤوسني، "
 نطاق اتساع حبيث والضيق، الواسع فهناك اإلشراف، لنطاق أنواع الباحثون حدد فقد ذلك إىل ابإلضافة   

 املستوايت تعدد " الطويل التنظيمي ابهليكل فريتبط الضيق أما املسطح، التنظيم ابهليكل يرتبط اإلشراف
 والعكس التنظيمية املستوايت عدد زاد كلما اإلشراف نطاق ضاق كلما أنه ذلك من ونستخلص "التنظيمية
 نطاق حول املشهورة صيغته « GRAICUNOS »" غريكوان"، صاغ األساس هذا وعلى صحيح،
 :يلي كما اإلشراف

 ؛حسابية مبتتالية اإلشراف نطاق يزداد -
 .هندسية مبتتالية العالقات نطاق تزداد -

 :واملرؤوسني الرؤساء بني العالقة من أنواع ثالثة صيغته حتدد كما
 ؛مباشرة فردية عالقات -
 ؛مباشرة مجاعية عالقات  -
 .متقاطعة عرضية عالقات -

 :التالية املعادلة الشأن هذا يف اقرتح حيث
1) –/ 2+N  N2R = N( 

 اإلشراف نطاق ون الكلية العالقات عددR = حيث 
 ( "0"الرئيس أو املدير عليهم املشرف األفراد )عدد

 :كالتايل يكون املعادلة تطبيق فإن موظفني 4 على يشرف قسم رئيس أن افرتضنا ولو
1) –/ 2+4 4 R= 4(2 
 

1)                                       -/ 2 + (4 4R= 4   2 
1)                                    -/ 2 + (4 1-4R= 4   2 

+ (3)                                             1-4R = 4   2 
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R = 4(8+3)                                                      
           R = 44                                    R= 4(11)                      

 :السلطة تفويض مبدأ. 4
عطاء جزء من سلطة شخص مسؤول اىل شخص مرؤوس أقل منه مكانة يف البناء إيقصد هبا اجراء منح أو 

التنازل  اجلراءاهلرمي للسلطة، وذلك من أجل السري احلسن للعمل وحتقيق أهداف املنظمة، ويقتضي هذا 
 يف تسريهاطاقته اليت تندرج يف مهام املدير لكنها تفوق حدود  العمالالتخلص النسيب من حجم أو اجلزئي 

 . إىل اشراك مرؤوسيه يف اجنازها فتكون فرصة ميكنه مبفرده القيام هبا، فيلجأ 
   ".1 له لتنمية مهاراته وتطوير قدراته القيادية. والتفويض خيضع لعدد من الشروط تتلخص يف

 سفل الدرجة الوظيفية؛أمن أعلى إىل ال يكون إ ال التفويض 
 ىل تفويضها إمد تأن يع االختصاصاتويضه ببعض جيوز ملن جرى تف ال تفويض على التفويض أي ال 

 حد مرؤوسيه؛أ إىل 
 جزئيا؛ إاليكون اللتفويض ا 
  ؛جازة قانونيةإال تفويض بدون  
 التفويض جيب أن يكون واضحا وصرحيا وبعيدا عن الصيغة الضمنية الغامضة؛ 
  االختصاصات املفوضة أو اسرتدادهاحق الرئيس يف تعديل. 

 :املرونة مبدأ. 2
 اخلارجية سواء ابملنظمة احمليطة البيئة مع للتكيف الوقاب مران التنظيم يكون أن احلالة هذه يف جيب حبيث    

 الرجوع ميكن اليت البديلة اخلطط من جمموعة ابفرتاض وذلك الداخلية أو تظهر قد اليت املستجدات يف واملتمثلة
 التكيف على حفاظا وذلك قبل من املوضوعة اخلطط حتقيق متنع مستجدات أو عقبات وجود عند إليها

 احلياة.  قيد على والبقاء املواكبة على والقدرة ستمرارإلا إمكانية وابلتايل
   نشطة التجارية .ألجراءات املعقدة والسماح بتوسيع أو تقليص اإلوجيب على املنظمة جتنب ا
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 :الكفاءة مبدأ. 1
 ذو يكون أن يستطيع التنظيم أن ذلك معىن ،اإلنتاجية على للداللة كفاءة كلمة تستعمل اإلطار هذا يف

  يف املتاحة اإلمكانيات استخدام أي الراشد احلكم إطار يف األهداف حتقيق إىل يصل أن استطاع إذ كفاءة
 وأقل ممكن جهد أبقل خدمات أو سلع إلنتاج وذلك تكنولوجية اأم بشرية اأم مادية كانت سواء املؤسسة

  . سرعة وأبقصى تكلفة
 :اإلنسانية العالقات مبدأ. 11

 العنصر مع تعامله يف املبادئ من جمموعة إىل يتفطن أن بد ال الرئيس أبن القول ميكن اإلطار هذا يف و      
 أهداف حتقيق حنو متكامل كفريق التعاون روح وبث املوظفني ثقة وكسب املعنوية للروح تثمينا وذلك البشري
 :يلي فيما تتمثل العناصر هذه أهم ولعل قبل، من ومدروسة مرسومة
 ؛اآلخرين أمام علنا االنتقاد توجيه عدم مبدأ 
 ؛لبعضهم املوظفني نتقادإ عدم مبدأ 
 ؛السلطة وممارسة اهلدف حتديد يف املوظفني مشاركة مبدأ 
 ؛اجلماعة أفراد بني احلسنة العالقات إشاعة مبدأ 
 ؛اجلماعة ألفراد واملتساوية العادلة املعاملة مبدأ 
 للموظف اجليد ابلعمل اإلشادة مبدأ. 

 :السلطة قصر مبدأ. 11
 يف اإلدارية املستوايت قلت كلما األخرية هذه تزيد حبيث اإلدارية والفعالية الكفاية على املبدأ هذا ينص و     

 زادت كلما ، تصاالتإلا أو املعامالت فيها متر اليت واملراحل اإلدارية املستوايت قلت كلما أنه حبيث املنظمة
 هناك يكون ال حبيث أقصر طريق يف ومتر سريعة تكون احلالة هذا يف تصاالتإلا أن اعتبار على الفعالية هذه
 1.املعامالت لتأخري جمال
 :يف السلطة التدرج مبدأ. 12

 الذي التنظيمي االتصال وحتقيق القرارات ختاذإ فعالية من يزيد أن شأنه من السلطة يف التدرج مبدأ إن      
 .التنظيم يف مرؤوس كل إىل سلطة أعلى من السلطة خطوط أو خطوات وضوح يعتمد
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 أوردها اليت املبادئ هذه من وانطالقا إخل،... التنظيم وديناميكية الالمركزية مبدأ هناك هذا إىل ابإلضافة      
 القواعد من جمموعة حتدده أن بد ال العمل أن أساس على تنظيم ألي ضرورية واعتبارها األوائل الرواد

 أهم أن إال اإلدارية، املستوايت بني والعمليات العالقات كل حتدد أن شأهنا من واليت واملبادئ واإلجراءات
 غري التنظيم فإن األساس هذا وعلى التنظيم داخل تنشأ اليت العمل ومجاعات األفراد هم التنظيم يف شيء 

 ألي وحتميا ضروراي يكون أن بد ال لذلك املختلفة، العمل ومجاعات الرمسي للتنظيم مكمال جزءا يعترب الرمسي
غري رمسية  يف تنظيمات ينتظمون وكيف اجلماعات هؤالء خصائص عن التساؤل جيب مث ومن مؤسسة

 جانبه على ترتكز ال أن ينبغي للتنظيم نظرتنا فإن األساس هذا وعلى الرمسي، التنظيم أسس مع ويتفاعلون
 املختلفة ومجاعات الرمسي غري التنظيم مع تفاعله يف ولكن ، فحسب عليها يقوم اليت والقواعد واملبادئ الرمسي
 والعدالة القرار وصنع اختاذ يف العاملني ومشاركة دميقراطي وإشراف املرونة من بنوع متسم يكون أن بد ال لذلك

 العمال.  بني ةاملساوا و
دارية إلا داري األعلى وتقل هذه السلطة كلما اجتهنا إىل املستوايت إلاأبن تكون أعلى سلطة يف املستوى  

 االدىن.

 هفوائدو  خطوات التنظيم: اثمنا 
 :.خطوات التنظيم 1

 1: يلي كما التنظيم خطوات ترتيب ميكن    
 ؛املؤسسة أهداف إىل ابالستنادهبا  القيام ينبغي اليت النشاطات طبيعة حتديد 
 هذه تتضمنها اليت األنشطة جنازإب يكلفون وأفراد (وحدات أقسام، ،إدارات) معينة مواقع ختصيص 

 ؛املواقع
 يف املتجانسة أو املتشاهبة األنشطة جتميع مث ومن فرعية، أنشطة إىل الرئيسية األنشطة تقسيم 

 ؛(معينة بوظيفة خاصة)كل جمموعة  جمموعات
 ما واجناز مرؤوسيه على لإلشراف املناسبة السلطات وختويله نشاط كل عن (مسؤول) مدير تعيني 

 ؛مطلوب
 ؛بينهما فيما الرمسية العالقات أسس وحتديد واألقسام تادار إلا بني والتنسيق الربط 
 ؛ صورة أبفضل ابلعمل للقيام املناسبة واملوارد الوسائل توفري 
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 التنظيم عملية نتائج تقييم. 
 .التنظيم بعملية القيام عند إتباعها ينبغي اليت اخلطوات يوضح أدانه الشكل

 "خطوات التنظيم": 16الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 و قتصاديةإلا العلوم كلية،  -البويرة– أوحلاج حمند أكلي جامعة"، املؤسسة تسيري :مقياس يف بيداغوجية مطبوعة، "حممد زواغي  :املصدر
 .25، ص 5102/5100، اجلزائر، التسيري وعلوم التجارية

  :فوائد التنظيم.2
  : 1للتنظيم عدة الفوائد منها 

  ؛ال يكون فيها دور للتأثري الشحصيالتوزيع العلمي الصحيح للوظائف بطريقة 
 ؛عمالألزدوجية أو التكرار يف أداء اإلجتنب ومنع ا 
  ختصاصاته وحدود صالحياته والتنسيق فيما إحتديد العالقة بني املوظفني حبيث يعرف كل موظف

 ؛دارة أو قسمإمن  موظف أو جنازها أكثر إبينهم لألعمال  اليت يشرتك يف 
 ؛حميط للوظيفة للفرد الذي يشغلها ستجابة للمتغريات اليت حتدث يفإلا 
  ؛اريةدإلاملستوايت ا ،ىل قاعدته مرورا مبختلفإحتديد خطوط السلطة من أعلى اهليكل التنظيمي 

                                                             

 ASSETS MANAGEMENT andدارة والتنظيم إلأصول ا، "لشري الغرىبحممد الفاتح حممود  -1 
ADMINISTRATION "45 – 40، ص ص  5106ردنية اهلامشية ، أل،دار اجلنان للنشر والتوزيع ، عمان ، اململكة ا . 

 

وضع خطة 
التنظيم و 
توضيح 
 أهدافها

توزيع 
األنشطة 
 الفرعية 

جتزئة املهام 
الرئيسية 

إىل أنشطة 
 فرعية 

حتديد 
املهام 
 الرئيسية

تقييم نتائج 
 التنظيم 

 العكسية  التغذية
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 خرى فرص اكتساب اخلربة وتبادل املعرفة ألدارة اإلتوفر الوظيفة التنظيمة كما ابلنسبة لوظائف ا
 رات بني املوظفني .واملها

 أشكال التنظيم  :ااتسع
  1 :ىل ثالثة أشكال  رئيسية و هيإتتمثل اخلرائط الرئيسية لتصميم اخلرائط التنظيمية  

 :. الشكل املثلثي1
ما على صورة شكل هرمي أو رأسي أو أفقي حبيث تقع إعداد اخلريطة التنظيمية وفقا هلذا الشكل إيتم 

 اهلرم والدنيا عند القاعدة . املستوايت العليا عند قمة
 :.الشكل املستطيل2

دارية على مستوى أفقي أدىن من أعلى مستوى مباشر مث تقسيم كل إىل وحدات إتصمم اخلريطة التنظيمية 
ىل وحدات أصغر حىت تصل إخرى آلوحدة رئيسية أو وحدات فرعية رأسيا كما تقسيم الوحدات الفرعية هي ا

 التنظيم .ىل أدين مستوى من مستوايت إ
حيت تضع الوظائف الرئيسية ،قسام مبثابة دائرة تلتف حول الرئيس ألدارات واإلمت جعل ا :.الشكل الدائري1

يف املركز وحتيط هبا خمتلف الوظائف يف شكل دوائر متالصقة تقاس مدى أمهيتها يف اهليكل التنظيمي مبدى 
 قرهبا أو بعدها  عن مركز الدوائر مجيعا . 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             

 :طالع إلاتريخ ا ، 5151أبريل  5 :اتريخ النشر  ، " شكال واملقوماتألنواع وخطوات واألمهية واألوا:تعريف التنظيم  -1 
 https://www.stova.com>2020/03:املوقع  ، 01/10/5150
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 (S.T.S)جتماعي إلتقنيات التنظيم ا  :الرابع احملور
  :متهيد

تلف الفاعلني (  الىت تربط  بني خمالعالقات والروابط  )اإلجتماعية، االقتصادية والثقافيةتعرف جمموعة    
مشكلة بذلك شبكة ، وهؤالء الفاعلني  يتبنون إسرتاجتيات اقتصادية وتقنيات انسجام فيما )أفراد / مجاعة( 

بينهم ، مما يسمح  للنظام / أو املنظمة إبالستقرارا والدوام  وهذا عرب  وضع  املعايري  والتشريعات  واملؤسسات 
 اليت متنح الوجود للتنظيم / املنظمة .

للناس تقنيات التنظيم االجتماعي أو النظم االجتماعية التقنية ابلنظرية املتعلقة ابجلوانب االجتماعية" ترتبط    
 واجلوانب التقنية للهيكل والعمليات التنظيمية. " اجملتمعو 

 (S.T.S)جتماعي إلتقنيات التنظيم ا مفهوم  :أوال
يف  لندن من   Tavistockhمتت صياغة هذا املصطلح  يف معهد  األحباث اإلجتماعية  " اتفيستوك  "  

 ." Eric Trist"و " إريك تريست    Fred Emery فرد إمريطرف عاملي النفس "    طرف
 .جتماعيإبينا أن املؤسسة ) املنظمة (  هي تنظيم مفتوح  مكون من نظامني : نظام تقين و نظام اللذان 

هو الذي حنت هذا املصطلح : التنظيم التقين االجتماعي ليشرح به إن  مشكالت التفاعل   و إريك تريست
 .ات والتقنيات  ليست وليدة الصدفةبني األفراد وبني األدو 

قام بتوسيع استخدام هذا املصطلح يف جمال العمل  ليضع نظرية يف تقنيات التنظيم  فراد إمرياما   
 -االجتماعي   تتعلق هذه النظرية ابجلوانب اإلجتماعية  للفرد وللجماعة  وكذا ابجلوانب التقنية للهيكل  

 . ابلعمليات التنظيمية  ككل التنظيم  وكذا -املؤسسة  
 التنظيمي والشعور والتفاعليضا اهليكل أبل خيص  والوسائل  تقنية املوادتقنية ال يعين فقط  كما أن لفظ   

 اجلماعة.و أداخل اجملتمع  واألعوان.طرف الفاعلني  التقنية من مع اجلوانب

املواد. وينصب الرتكيز على اإلجراءات واملعرفة ذات الصلة، أي أنه يشري  هنا، ال تعين التقنية ابلضرورة تقنية  
 شارة إىل اهليكل والشعور األوسع" هو مصطلح يستخدم لإلتقين" .تقنية إىل املصطلح اليوانين القدمي
 اجملتمع او  ملنظمةاالجتماعية و التقنية  إىل الرتابط بني اجلوانب التقين االجتماع ابجلوانب التقنية. يشري علم

شخاص ألهو هنج لتصميم العمل التنظيمي املعقد الذي يعرتف ابلتفاعل بني اخري نقول : " ألمع ا ككل
  ."  والتنكولوجيا يف أماكن العمل
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 جتماعي إلمبادئ تقنيات التنظيم ا :اثنيا
 االجتماعيةأتسست النظرية . للمنظمة والتقنية االجتماعية الرتابط بني اجلوانب يشري االجتماع التقين إىل  

 1مبدأين أساسني مها: على
أو )        والناجح اجليد لق ظروف األداء التنظيمي العوامل اإلجتماعية والتقنية  يؤدي إىل خ مبدأ تفاعل. 1

غري اجليد وغري الناجح( وهذا التفاعل ميكن جتزئته إىل تفاعل  يتكون من عالقات  سببية   مصممة خطيا 
ويتكون من عالقات غري  خطية  قد تكون معقدة وغري متوقعة  السبب والنتيجة( بع ويرتابط فيها يت) عادة  

 احلدوث .
يزيد    التقنية مبعزل عن  اإلجتماعية، العكسجلوانب التقنية أو ماعية مبعزل عن ان حتسني  اجلوانب  اإلجتإ. 2
 حتماالت  كمية العالقات غري املصممة  اليت ال ميكن توقعها  وهو ما يضر أبداء وفعالية التنظيم واملنظمة .إ

جتماعي والنظام التقين إلاأي تصميم النظام  ،التحسني املشرتك جتماعية التقنية حولإلاابلتايل، تدور النظرية 
جتماعية إلاجتماعية التقنية، ابعتبارها متميزة عن النظم إلاابلرتادف حىت يعمالن بسالسة مًعا. تقرتح النظرية 

 من الطرق املختلفة لتحقيق التحسني املشرتك.  داالتقنية، عد
بني العناصر االجتماعية عادة ما تقوم على تصميم أنواع خمتلفة من التنظيم، اليت تؤدي فيها العالقات    

من حالة فشل التكنولوجيا اجلديدة يف كثري من األحيان يف تلبية ال والتقنية إىل ظهور اإلنتاجية والرفاهية، بد
 .توقعات املصممني واملستخدمني على حد سواء

 جتماعي إل: قواعد تقنيات التنظيم ااثلثا
 :جتماعي  وهيإلاعدد من القواعد  حتكم  نظرية تقنيات التنظيم هناك 

، من ت اجملموعة / اجلماعة ولكن الفردحيث الوحدة األساسية  للتحليل ليس  :. احلكم الذايت املسؤول1
روح القيادة والقدرة على التنسيق متالك إ ستقاللية  هذا القرار. وإ ختاذ القرار  املسؤول  وإحيث القدرة على 

يف  ي .ابحلفاظ على التنظيم الداخليعمل املشرتك واجلماعواحلفاظ على متاسك املنظمة واجملموعة وقيادة ال
 .تسلسل اهلرمي للقيادة  التقليديةإسرتاجتية تعمل على جتاوز ال

 
 
 

                                                             

https://elearning-املوقع : 12، ص  02/12/5150، اتريخ االطالع : " تقنيات التنظيم االجتماعي " ، الظاهرة التنظيمية -1 
fucsceg.univ-annaba.dz 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9
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داخل ويقصد به اندماج و تكيف الفاعل مع خمتلف مناذج النظم املصممة  : القدرة على التكيف. 2
األفراد   واجلامعة داخل ومع النشاط املمارس ومع والتنظيم، وكذا التأقلم مع بيئة هيكلتها  املؤسسة املنظمة

" اجلذاب، واملبادئ العصر الصناعيهناك حافز واضح للعديد من أنواع املنظمات من خالل " .املنظمة
ارسة درجة عالية نسبيًا من يف املصنع، ميكن مموهنج معني للتعامل مع التعقيد: " ،"إنتاج املصانعالعقالنية لـ "

األرض "يف  "من تسلسل اإلنتاج، ألنه من املمكن احلفاظ على" الرقم "املتحرك السيطرة على املعقد و
  .حالة سلبية اثبتة نسبيا

" األرض نشاط غري مرغوب فيه يفمن انحية أخرى، تواجه العديد من األنشطة ابستمرار إمكانية "   
" املشكلة املركزية، اليت يبدو أهنا يف صميم العديد من املشاكل أن املنظمات  الشكل واألرض "للعالقة بني"
" األرض حيد من قابلية تطبيق ... األساليب املشتقة من عدم استقرار" مع التعقيد، هي أن "الكالسيكية"

 . املصنع
تتحمل مباشرة املسؤولية على أدائها وعلى أو جملموعة صغرية  لفردوتعين إسناد املهام كاملة  :املهام الكاملة  .1 

على مستوى هذه اجملموعة  ستقاللية   يف اختاذ القرارإلإجنازها داخل املنظمة .وهو ما يسمح ابملسؤولية واب
 .الصغرية

على الظروف  العامل األساسي يف حتديد املهام بشكل أقل أمهية هو االستقاللية املسؤولة للمجموعة لتقرر، بناءً ا
 احمللية، أفضل طريقة للقيام ابملهمة بطريقة مرنة للتكيف. 

يسأل مكتب التخطيط   .(EBO)هذا املبدأ متماثل مع أفكار مثل العمليات القائمة على التأثريات   
اليت  االسرتاتيجي السؤال عن اهلدف الذي نريد حتقيقه، ما اهلدف الذي حنتاج إىل الوصول إليه بداًل من املهام

"... التالعب ابلتأثريات عالية املستوى املديرين من   EBOجيب القيام هبا، ومىت وكيف. ميّكن مفهوم
وتفكيكها. جيب عليهم عندئذ تعيني أتثريات أقل كأهداف لتحقيق املرؤوسني. واهلدف هو أن تصرفات 

  1. "املرؤوسني ستحقق بشكل إمجايل التأثريات املرجوة
 
 
 

 
                                                             

1 - Sociotechnical system , date of access : 14/05/2021 , site : https://en.wikipedi.org>wiki>soc.  
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لألهداف واملقاصد املطلوب حتقيقها  وأن قدرهتم على  دارك الفاعلنيإوهو  :( من املهامالغاية )اهلدف .4  
ستقاللية  هي ما يسمح  بتحقيق إالقرارات بكل  ختاذ إالتكيف واملسؤولية امللقاة على أكتافهم  وقدرهتم على  

 نسجامها وإستمراريتها .إأهداف املنظمة و 
 حيث  قضية احلجم اأيض املنتشرة مثل العوملة( جيلب معه املتبادل األكرب )من خالل العملياتإن االعتماد   

يتجاوز حجم املهمة حدود البنية املكانية الزمانية البسيطة. وهذا يعين الظروف اليت ميكن للمهتمني يف ظلها 
1موعة الفرديةلوجه، أو اجملا إكمال عمل يف مكان واحد يف وقت واحد، أي حالة اجملموعة وجه

 

" املهمة من خالل تكامل اجملموعات "مشولية، غالًبا ما تتضاءل  ةوبعبارة أخرى، يف املنظمات الكالسيكي     
 .يوفر الشكل القائم على اجملموعة لتصميم التنظيم الذي اقرتحته النظرية  املتعددة والتفكك الزماين املكاين

االجتماعية والتقنية جنًبا إىل جنب مع اإلمكانيات التكنولوجية اجلديدة )مثل اإلنرتنت( استجابة هلذه املشكلة 
 . ، واليت تساهم بشكل كبري يف التحسني املشرتك املنسية غالًبا

 مواضيع تقنيات التنظيم اإلجتماعي :رابعا 
 التالية: اجملال املواضيعيف هذا من املواضيع اليت يهتم هبا 

على منظومة التكنولوجيا و القائم  يقصد به تلك العالقة و ذلك الرتابط :النظام االجتماعي التكنولوجي.1
األفراد و وبيئتهم  حيث املعامالت حتدث داخل  النظام وأنظمته الفرعية املصممة بطرق توازن بني العوامل 

  اإلجتماعية والعوامل التقنية .

االجتماعية اليت توفر لغة وصفية ومفاهيمية أكثر ثراًء لوصف املنظمات وحتليلها  إهنا امتداد للنظرية  
وتصميمها. وابلتايل، غالًبا ما يصف النظام االجتماعي التقين "الشيء" )مزيج مرتابط وقائم على النظم من 

 ( . الناس والتكنولوجيا وبيئتهم
التحسينات اإلضافية املستقلة ملعاجلة التحدايت احلالية، انهيك عن حتدايت  التكفي :االستدامة .2
ستدامة املستقبلية. ستتطلب هذه التحدايت تغيريات عميقة يف النظم االجتماعية التقنية. نظرايت حول إلا

من بني ستدامة، إلانتقاالت إبتكارات املستدامة ؛ التفكري وتصميم النظام ؛ وقد حاولت إلا بتكار. إلاأنظمة 
 ويقصد هبا . أمور أخرى، وصف التغيريات احملتملة القادرة على حتويل التنمية حنو اجتاهات أكثر استدامة

 
                                                             
1 - Eric Trist & K. Bamforth," Some social and psychological consequences of the 
longwall method of coal getting," in: Human .Relation, 1951, (Downloaded from 
http://hum.sagepub.com at Universidad de Valencia on March 7, 200), p14. 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Eric_Trist&action=edit&redlink=1
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ستدخلة ، حيث أن الومة واستمرارية املنظمة والتنظيمدميكذلك 
ُ
على التنظيم  جيب أن تحسينات والتعديالت امل

 .  1تستجيب  إىل التحدايت املستقبلية  اليت تواجه املنظمة
أين يتم تفويض املهام جملموعات صغري مستقلة اإلدارة الذاتية  ضا أبهنا فرق: توصف أياملستقلة فرق العمل.1

يف القرار والتسيري  تنظم املوظفني والعمال يف فرق صغرية ذاتية التسيري ومستقلة عن بعضها البعض  مسؤول 
 على جتميع منتج كامل أو إجناز مهمة متكاملة .

وظف / العامل جماال أوسع وأعلى من حرية سلطة اختاذ القرار يف ويقصد به منح امل:  الوظيفياإلثراء . 4
 الواجبات واملهام . عدد إجنازمما يزيد من  .يف السلوك التنظيمي داخل املؤسسةو إدارة املوارد البشرية 

واجبات الوظيفة ومسؤوليتها  ويعني توسيع جمال ونطاق الوظائف من خالل توسيع  :توسيع فرص العمل.1
وهذا عكس مفهوم تقسيم العمل  الذي جيزء املهام على وحدات صغري  تنجز بشكل آيل متكرر وممل  مما 

 يسبب إخنفاظ  الكفاءة لدي العامل .
تداول املوظفني والعمال على عدة وظائف والتناوب عليها مما يسمح  ويقصد به   :التناوب الوظيفي .6

 من املعرفة واخلربات  حول املؤسسة ومهامها أهدافها  وهو ما حيقق الرضا الذايت . ابكتساب مزيد
تبطة ابملكافئات ودورها يف جناح املهام وحتقيق املهام .وهي مر  ويتعلق ابلدوافع والرغبات :لتحفيز. ا4

سبيل املثال، تشري الشخصية دائًما إىل خصائص دائمة أكثر أو أقل حلالة الفرد )على  .وابلشعور ابلرضا
خجول، منفتح، ضمريي(. على عكس الدافع، تشري العاطفة إىل احلاالت الزمنية اليت ال ترتبط مباشرة 

 .( ابلسلوك )مثل الغضب واحلزن والسعادة
وتعين جمموعة اإلجراءات املتخذة  لتحسني سري وعمل املنظمة  لتحقق أهدافها املصممة  :حتسني العملية .2

حتسني العملية يف التطوير التنظيمي هي سلسلة من أو .ويكون ذلك وفق منهجية وإسرتاجتية حمددة .
ألهداف ا لتحقيق املنظمة اإلجراءات املتخذة لتحديد وحتليل وحتسني العمليات احلالية داخل

 .حمددة لتحقيق نتائج انجحة إسرتاتيجية  أو منهجية اجلديدة. غالًبا ما تتبع هذه اإلجراءات والغاايت
 
 

                                                             
1 - Savaget, Paulo; Geissdoerfer, Martin; Kharrazi, Ali  " The theoretical foundations 
of sociotechnical systems change for sustainability: A systematic literature review",  
Journal of Cleaner Production,universities and resaach , United Kingdom ,Volume 206, 1 
January 2019,p002. 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AF%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AF%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AF%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09596526/206/supp/C
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جناز ، مدة اإلملهمة املسندة من حيث نوع النشاطحتليل وتفصيل كيفية إجناز اويقصد به  :املهمة حتليل.1
. وهذا يف شكل مراجع  وقوائم دعم املطلوبة ، املعدات واملالبسةالفيزيقي، الظروف تكرار املهمة، تعقيد ها

 القرار.                                                    
أو تصميم العمل  ويتعلق بتطبيق قواعد تقنيات النظم اإلجتماعية التقنية  إلضفاء   :الوظائفتصميم .11

الطابع اإلنساين  على العمل  مما حيقق الرضا الوظيفي  وحيسن من جودة العمل  ويقلل من النزاعات املهنية 
 .ومن التغيب 

وختص تسجيل النقاط  واملالحظات وتدوين القرارات املتخذة مجاعيا حول سري املنظمة  :  املداوالت.11
 .ئيسية يف التحليل املعر يف للعملالوحدة الر  تاملداوالوتشكل 

ختيار" اليت حترك العمل إلاملداوالت هي وحدات رئيسية للتحليل يف العمل املعريف غري اخلطي. إهنا "نقاط ا    
فإن   STS( يف تطوير اجليل الثاين من نظرية0401األمام. كما أنشأها وحددها كال ابفا )املعريف إىل 

، ألعمال هندسة على سبيل املثال، قضية إشكالية املداوالت هي أمناط للتبادل والتواصل للحد من غموض
إهنا سياق  -قرارات منفصلة  ، ما هي امليزات اليت جيب تطويرها يف الربامج اجلديدة. املداوالت ليستالنظم

 .جوانب: املواضيع واملنتدايت واملشاركني 1أكثر استمرارية للقرارات. لديهم 
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 نظرايت التنظيم   :اخلامساحملور 
 

مثل  تعد نظرية التنظيم أو نظرية النظم إحدى أهم النظرايت يف التنظيم، واليت جاءت بعد عدة نظرايت سبقتها
الكالسيكية، والنظرية السلوكية، والنظرية املوقفية. ولنتوصل ألفضل فهم هلذه النظرية، علينا أوال النظرية 

 .احلديث عن مفهوم التنظيم بشكل عام، مث النظرايت التنظيمية بشكل موجز، وتبيني جوانب القصور فيها
 :جزاء من هذا احملورإلاليت تكون وفق ا

 الكالسيكية للمنظمات  النظرايت  :أوال
الذي  يأورواب بعد حركة البحث العلم نشأ يف يبأد يل وأقدم مذهب فكر و رفت املدرسة الكالسيكية أبهّنا أع

الّطالئع الفكريّة األوىل هلذه املدرسة كانت قد بدت  ن، وعلى الرغم من أيابتدأ يف القرن اخلامس عشر امليالد
سبت إىل فرنسا ن هناأرسطو عن األصول اليواننية، إال أ رتمجة لُكتبابلفعل يف إيطاليا من خالل حركات ال

ألهّنا كانت املهد األول الذي احتضنها كتوّجه فكرّي ومنّى فيها مبادئه وتطّورت، حيث عكف الفرنسّيون على 
 .نشر األصول املخطوطة لألدب القدمي حتقيًقا ودراسة وترمجة

، حيث كانت مبثابة اللبنة لوضع أسس ومبادئ عملية التنظيم وىلألاملدرسة الكالسيكية احملاوالت ا متثل      
تعترب النظرية الكالسيكية أول إسهام ذو داللة يف بناء ا ويعترب كتاهبا رواد ،رساء الفكر التنظيميوىل يف إألا

  لإلدارة. الفكر اإلداري
 "الكالسيكية واجتاهاهتا وورداها  املدرسة " :14 الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عداد الباحثة بناء على معلومات السابقة .إمن  :املصدر

 املدرسة الكالسيكية 

ة دارة العلميإلنظرية ا ريداإلنظرية التقسيم ا    ةينظرية البريوقراط  

  نالرواد الرئيسيو 
راتيلو فريدريك  -  
  ليليان جلربت -
هنري جانت  -  
امريسون  -  

 

 

    

-  

  نالرواد الرئيسيو 
هنري فايول  -  
جيمس موين  -  
هاري لفوليت  -  
شيسرت برانرد  -  

-  

نالرواد الرئيسيو   
ماكس فيرب  -  
روبرت ميشيلز -  
  كارل ماركس   -
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  :العلميةدارة إلنظرية ا .1

، السليم كما املشرفني بعناية ودعمهم ابلتخطيطدارة العلمية على اختيار وتدريس العاملني إليرتكز اجتاه ا    
داء الوظيفة .ومن أشهر رواد ألمن خالل املثلى نتاجية إلدارة العلمية على تقليل التكاليف وزايدة اإلتعتمد ا
جاء من بعد ذلك كل من :اتيلور  مث ويرها ،فردريك اتيلور الذي لعب دورا أساسا يف تطدارة العلمية إلحركة ا

 وهنري فايول وفرانك وليليان جيلربت وجوليك وإيروبك وماكس ويرب.
 Frederick Winslow Taylor (1216 – 1111 ) اتيلور  وينسلو فريديريك. 1.1
 اليت نشأت يف العلمية اإلدارة بنظرية اندى من أول اتيلور فريدريك األمريكي املهندس يعد    

 الكثريون من لذلك يلقبه 0451-0411 مابني الواقعة الفرتة يف األمريكية الوالايت املتحدة   
 يف الوالايت يف والية بنسلفانيا 0200 عام يف اتيلور ولد العلمية اإلدارة أبيب اإلدارة علماء    
 ىل مرتبةإالوظيفي حىت وصل وتدرج يف العمل  امليكانيكية اهلندسة درس االمريكية فقد املتحدة   
 يف العديد من  والتجارب األحباث من الكثري يراومد اميكانيكي بوصفه أجرى املهندسني، وقد كبري   
 من كبرية مئوية نسبة هناك أن تبني ابألرقام حددها مذهلة نتائج إىل خالهلا من توصل األمريكية املصانع  

 1: بسبب اإلنتاجية األعمال ممارسة أثناء هدرا تذهب البشرية واجلهود املادية املوارد
 واملعايري املعدالت غياب. 
 الشخصي وابجلهد ابإلنتاج األجر ربط عدم . 

 أعمال إىل وحتويلها اجلهود هذه بتوفري الكفيلة والوسائل الطرق عن يبحث اتيلور خذأ النتائج هذه على ءابنا
 : وهي أساسية مبادئ أربعة حدد فقد لذا ومنتجة مثمرة

 إجنازها املستغرق يف حيث الوقت ومن جنازهاإلتتم اليت احلركات حيث من العمليات خمتلف دراسة .أ
 ؛لألداء املثلى الطريقة وحتديد

 ؛العملية بتلك يقوم من حيققه أن ينبغي لإلنتاج معياري معدل حتديد .ب
 ؛للعاملني العلمي االختيار .ت
 .فقط التنفيذ العامل دور بينما التخطيط الرئيس يتوىل والتنفيذ التخطيط بني الفصل .ث

 
 

                                                             

،املوقع  5 – 0، ص  ص  50/12/5150طالع :إلدارية الفكرية ، اتريخ اإلدارة ، املدرسة اإلمبادئ ا -1 
:https://www.uobobylon.edu.iq>eprints>publicati..pdf 
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تطبيق طـرق التنظيم العلمي للعمـل ال متثل وسيلـة لرفع أربـاح املقـاولني فقط، بل هو  اتيلور  : يف الفكرنقول

بني ، كما أن النقاش حول مسألـة توزيع األربـاح ملـالنظـرة جديدة لفك النزاع القـائم بني عنصري العمـل ورأس ا
 . ، ليجين أكثر كل منهما العمل ورأس املـال، جيب أن يفسح اجملال للوسـائل القـادرة على رفع األربـاح

،  فهي األرابح على حد السواء، وابلتايل الزايدة يف األجور و فالتنظيم العلمي للعمل، وسيلة لرفع اإلنتاجية   
 يستشهد بنتائجه مؤسستهاتيلور هذا الصدد  ، يف ألقصى للمقاول ولكل عامل على حديا زدهارإلا تضمن 

 دوالر. 00.0إىل  00.0طن وابملقابل لذلك إنتقَل األجر من  42إىل  06حيث إنتاجية الفرد إرتفعت من 

 : العلمية اإلدارة نظرية إجيابيات.1.1.1
 ؛العمل وأساليب حتديد طرق يف العلمي األسلوب استخدام .أ

 ؛إدارية عملية لكل واحلركة الزمن لعامل دراسة شكل يف حمددة معايري وضع .ب
 .املرتفعة لإلنتاجية واحلوافز املكافآت زايدة .ت

 :اتيلور إىل وجهت اليت نتقاداتإلا .2.1.1 
 :1 اآلتية لألسباب نتقاداتإلا من الكثري القت اتيلور العامل أفكار إن    

 ابلتايل و ،اآللة مثل يعمل جتعله و العامل شخصية تلغي و العاملني بصاحل تضر أهنا الكثريين عدها .أ
 ؛املؤسسة داخل العامل أمهية تقل

 ؛(الورشة) الصغري املصنع مستوى على اتيلور دراسة قتصرتإ  .ب
 ؛العمل أصحاب و العاملني بني احلرب من نوع إىل اتيلور أفكار أدت .ت
 مقابل نفسه إبرهاق العامل تغري ويء البط العامل معاقبة إىل تؤدي اتيلور اقرتحها اليت احلوافز طريقة .ث

 ؛الصحية للنواحي اعتبار دون جرأ على احلصول
 ؛انهيستحقو ال للعمال جديدة حقوق تعطي أهنا إليهم خيل الذين املصانع أصحاب عارضها .ج
 عليها يعتد مل اإلدارة يف جديدة طرق و أفكار تطرح ألهنا شديدة معارضة اتيلور أفكار القت .ح

 قابلة غري اثبتة تقاليد و عادات مبثابة كانت اإلدارة يف التقليدية الطرق أن بل، املصانع أصحاب
 .للتغيري

 
 

                                                             

 .11ص  ذكره،، مرجع سيق رفاطمة بد -1 
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 عن ستغناءإلا حساب على وذلك العالية اإلنتاجية القدرات ذوي الكفؤ العمال بتحفيز فقط اتيلور اهتم      
 عدد حسب األجر دفع أساس على مبين للحوافز نظاماً  وضع فقد .األقل والكفاءات اإلمكاانت ذو العمال
 جلميع السعر هذا رفع يتم بعدها معني مستوى عن اإلنتاج قل إذا الواحدة للقطعة حمدد أبجر املنتجة القطع
 .املستوى ذلك عن اإلنتاج داز  إذا املنتجة القطع
 :مثال
 ؛قطعة 11 هو اليوم يف اإلنتاج معيار 
 ؛دوالر   2املعياري اإلنتاج أساس على القطعة أجرة 
 املنتجة القطع عدد =أجر على حيصل فإنه منه أقل أو املعياري اإلنتاج حد العامل بلغ إذا x 2 

 ؛دوالر 
 تقاضى وابلتايل دوالر   6 ويصبح يزيد القطعة أجر فإن املعياري املستوى عن اإلنتاج زد ا إذا 

 . دوالر    x  6 املنتجة القطع عدد  =أجر العامل         
و عامل آخر ينتج  قطعة( 11) ينتج عامل حالة أخذان إذا هنا األجور توزيع يف العدالة عدم مالحظة ميكننا

 قطعة(:  10)
  .دوالر   x2  =021 11قطعة( يتقاضى:  11) ينتج الذي العامل
 . دوالر   x 6  =006 10قطعة( يتقاضى:  10) ينتج الذي العامل

  .األجور دفع يف التدرج عدم عن والناتج زايدة، واحدة قطعة إنتاج يف الفرق مقابل األجر يف الفرق نالحظ و
 :يلي ما ، هذا احلوافز نظام إىل وجهت اليت نتقاداتإلا ومن
 الشركات حتمل إىل أدى مما العمال بني املنافسة شدة عن النامجة واحلوادث العمل إصاابت زدت 

 ؛إضافية تكاليف         
 على قدرهتا تفوق أعباءً  العمال جانب من حتميلها بسبب ملحوظة بصورة اآلالت أعطال زادت 

 ؛املتكررة الصيانة أعمال نتيجة التكاليف زايدة إىل أدى مما التحمل         
 الصيانة وأوقات املرضيةجازات واإل الغياب معدالت ارتفاع نتيجة املهدور العمل وقت يف الزايدة 

 .التشغيل كلفة من رفع مما         
 مبادئ " و " املصنع إدارة " مؤلفاته يف اتيلور عليها ركز اليت املواضيع أهم حول توضيحه سبق ما إىل إضافة

 : العلمية اإلدارة نظرية إلغناء هبا جاء اليت األساسية األفكار تلخيص املفيد من ،" العلمية اإلدارة
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 بني الفصل ضرورة على والتأكيد املشروع يف كافة اإلنتاجية للفعاليات تفصيلية خطة لوضع السعي 
   . و التنفيذ التخطيط مهام         
 هو مؤسسة ألية واإلنتاجي اإلداري النشاط تقومي خالله من ميكن الذي الصحيح الوحيد املقياس إن 

 وزايدة التكاليف ختفيض إىل تؤدي اليت اإلنتاجية الكفاية لرفع دائم بشكل والسعي املنتج تكلفة
 .األرابح

 والتجارب األحباث نتائج و على الصحيحة العلمية و الطرائق األساليب على اإلدارة اعتماد ضرورة 
         و  و التخمني التقدير على عتمادإلا عن عوضا الراسخة والقواعد املبادئ جمموعة إىل إضافة التطبيقية         
 .و الصدف حتمالإلا         
 و املرونة تتحقق لكي الرتبوي األسلوب عن ضاعو  اإلداري النشاط يف الوظيفي األسلوب استخدام 

 و مثانية عددهم يبلغ املديرين من حشد بني األعمال اتيلور قسم حيث األعمال، أداء يف السرعة
 العامل أصبح وهكذا ختصصه حقل يف املنشأة مجيع على واسعة وسلطة صالحيات منهم لكل أعطى
 منسقا.  املديرين هؤالءرأس  على وجعل نفسه الوقت يف رؤساء لثمانية خيضع

  :خالصة
 (جيب تسهيل تشعيلهالة آ املنظمة عبارة عن)لية آ                                   

 (           ن العلم وحده حيل مشاكل املؤسساتيعتقد أ) علمية              :ىل املنظمةإنظراته 
        

 :Henri Fayol (1241-1121)  . هنري فايول2.1 
 مطالعاته للعملية  خالل ومن اإلدارية للعملية وممارسته خربته خالل من فايول توصل   
 هم من ألأربعة عشر مبدأ وهي ا فيها وحدد اإلدارية املبادئ يف وضع نظريته إىل اإلدارية  
 مث صقلها يف   الدرس قاعة يف دراستها ميكن اإلدارية للفرد القدرات إن وقال نظره، وجهة  
 بطليعتها مما جيعل من املمكن مرنة  نظريته أن إىل نتباهإلا فايول ولفت ، املصنع يف 
 :1يلي كما هي لفايول األربعة عشر واملبادئ ، املنشأة هبا متر اليت واملواقف الظروف كافة يف استخدامها  
 
 
 

                                                             

 .051-055 ذكره، ص صسبق حماضرات يف مقياس مدخل إلدارة األعمال، مرجع  -1 
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  Division of Labour) :)أجزائه يف والتخصص العمل تقسيم. 1.2.1
 أجزاء من جزء كل يف الفردي والتخصص واجلماعات األفراد على العمل تقسيم اإلداري املبدأ هبذا ويقصد   

 .والفين اإلداري العمل من كل التقسيم ويشمل لألفراد، اإلنتاجية الكفاءة رفع إىل يؤدي مما ، العمل
 (Authority & Responsibility): واملسؤولية السلطة .2.2.1

 املسؤولية أما بتنفيذها، املرؤوسني وإلزام والقرارات والتعليمات واملذكرات األوامر إصدار يف احلق هي السلطة   
  .اخل...واملنتجني املهتمني ومكافأة لعملهم واملهملني املقصرين وتعين حماسبة السلطة، من وانبعة مرتبطة فهي

 (Regulation). النظام: 1.2.1
 والرؤساء املرؤوسني حمددة لسلوك فهي هبا، املعمول والقوانني لألنظمة العاملني األفراد احرتام بذلك ويقصد   

 .نضباطيةإلا القوانني هذه خيالف من على عقوابت فرض ويتم
 (Unity of Command). وحدة األمر: 4.2.1

 إصدار يف واالزدواجية لإلرابك املباشر منعا غري من والتعليمات األوامر املرؤوس يتلقى ال أن ذلك ويعين   
 أكثر من واألوامر املرؤوس التعليمات يتلقى ابن مسح الذي اتيلور فكر بني االختالف نالحظ وهنا .األوامر

 .فقط املباشر من الرئيس مرؤوس لكل األوامر إصدار وحدد املبدأ هذا فايول رفض حني يف رئيس، من
 (Unity of Direction). وحدة التوجيه: 1.2.1

 واحدة خلطة إدارية وحدة كل حيث ختضع اإلدارية الوحدات على يطبق املبدأ هذا أن أي ابلتنظيم تتعلق   
 .واحد ورئيس

 Subordination of Individual: العامة للمصلحة الشخصية املصلحة . خضوع6.2.1
Interest to General Interest 

 املنشأة أو اجلماعة مصلحة مع الفرد مصلحة تعارضت فإذا ، العامة للمصلحة األولوية وضع بذلك ويقصد   
 .واملنشأة للجماعة العامة ابملصلحة األخذ من فالبد

 (Remoneration and Compensation): والتعويض . املكافأة4.2.1
 أمر وهو السائدة، املعيشة ومستوايت ومؤهالته قدراته مع عادل يتناسب اجر على العامل حيصل أن جيب   

 .املطلوبني والكم ابلنوع إنتاجيته لزايدة قواي حافزا للعامل ويشكل الرضا يتحقق لكي للغاية مهم
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    (Centralization) : املركزية .2.2.1
 ابلقدر املرؤوسني إىل وتفويض السلطة النهائي ابلقرار املدير حيتفظ أن هو املبدأ هذا خبصوص فايول رأي إن   

 .استثنائية من مهام منهم يطلب ما تنفيذ على ولتساعدهم وواجباهتم مهامهم مع يتناسب الذي
 تنفيذ يف اإلدارية واملستوايت التنظيمي التسلسل احرتام املبدأ هبذا فايول يقصد : السلطة تدرج .1.2.1
 .األعمال

 :. الرتتيب11.2.1
 العاملني ولألفراد (اخل...واآلالت األدوات( لألشياء مالئم ترتيب وضع ضرورة على فايول هنري يؤكد   

 حىت واثبتة معروفة أماكن يف واآلالت واملواد األجهزة وضع يشمل مادي ترتيب: األول نوعان، فالرتتيب
 ومعروف اثبت مكان موظف لكل يكون أن ويشمل اجتماعي ترتيب :الثاين فورا، عليها يسهل االستدالل

 .يف العمل لزمالئه
 (Equity). املساواة: 11.2.1

 والرؤساء املديرين وعدم حتيز ، املرؤوسني والء يكسبوا أن العمل ومشريف اإلداريني والرؤساء املدراء على أي   
 .عندهم الرضا لتحقيق شرطا تعترب املعاملة يف فاملساواة ، معهم التعامل عند

  (Staff Stabiilty: )العمل يف ستقرارإل. ا12.2.1
 ستقرارإلا وتوفري العالية ذوي اإلنتاجية األفراد على احملافظة املنشأة على أن املبدأ هبذا فايول يقصد و   

 .هلم الوظيفي
 ( (Initiative. املبادرة: 11.2.1

 يف تساهم أن ميكن واالقرتاحات اليت املبادرات وتقدمي االجيايب التفكري على مرؤوسيه يشجع أن املدير على إن
 .مع املرؤوسني ألفكارا و املبادرات هذه مناقشة املدراء على وان املشكالت، وحل العمل تطوير

 (Co-Operation). التعاون: 14.2.1
 اجلماعي العمل إىل دعا رؤسائهم، كما مع العاملني وتعاون أنفسهم، العاملني بني التعاون إىل فايول دعا   

 .واملنظمة للتنظيم قوة التعاون ففي الفريق روح وتنمية
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 اإلدارية:  الوظائف .1.1
  :1هي أساسية جمموعات مخس إىل اإلدارية الوظائف فايول قسم  

 أن وجيب ملواجهته، الالزمة اخلطط ووضع علمي أساس على ودراسته ابملستقبل التنبؤ وهو :التخطيط .أ
 .والدقة واملرونة ستمراريةإلا و والتكامل ابلشمولية اخلطط تتسم

 .األهداف إىل للوصول اخلطة تنفيذ يف تستخدم اليت املوارد أتطري و حلشدالتنظيم:  .ب
 .اهلدف حنو ويوجههم مساعديه املدير يرشد حيث: األوامر وإصدار القيادة .ت
 .وتكامل نسجامإ يف تتم األنشطة وخمتلف األقسام كل جهود تكون أن أي :التنسيق .ث
 لزم إذا تصحيحه إجراءات واختاذ املوضوعة اخلطة مع امتوافق أييت اإلجناز أن من للتأكد :الرقابة .ج

 األمر. 
 أنشطة املنظمة:  .4.1 

 داخل العمل تقسيم ميكن خدمية أم كانت صناعية أعمال منظمة ألي األساسية األنشطة جممل متثل   
 :هي رئيسية أنشطة ست إىل األعمال منظمات

 .املختلفة السلع إبنتاج ويتعلق :والفين اإلنتاجي النشاط .أ
 .الصنع اتمة املنتجات وبيع لإلنتاج الالزمة األولية املواد بشراء ويتعلق :التجاري النشاط .ب
 األنشطة ملختلف وختصيصها األموال على احلصول أبساليب تتعلق الوظيفة وهذه :املايل النشاط .ت

 .املنظمة يف املال رأس حركة مراقبة مع مثلى بطريقة
 إنتاج وكذلك املنظمة يف األفراد حلماية الضرورية اخلطوات على الوظيفة هذه تركز :األمين النشاط .ث

 .وأمينة سليمة منتجات
 البياانتهتيئة  و احملاسبية العمليات جممل وتسجيل توثيق الوظيفة هذه وتتضمن :احملاسيب النشاط .ج

 البياانت هذه حتليل مع العمومية امليزانية وإعداد واملطلوابت واألرابح ابملخزون اخلاصة احملاسبية

 .إحصائيا
 .والرقابة والقيادة والتنظيم التخطيط :وهي األربعة اإلدارية العمليات وميثل :اإلداري النشاط .ح
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 فايول عند التنظيمي النظام: 12الشكل رقم

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

   

 

 

كلية عمال  ألدارة اإرسالة ماجستري يف  ، "  Approach To Management دارة  إلىل اإمدخل  " ،عمر  حممد درة :املصدر 
 ".  010ص  ،5114 ،مصر ،القاهرة  ،جامعة عني مشس ،التجارة
 :اإلدارية املبادئ .1.1
 أمبد عشر أربعة واقرتح اإلدارة بنوعية اكثري  عتىنإ لذلك واعتقادات، تفكري هي اإلدارة أن فايول يرى    

 :هي املبادئ هذه و .فاعليتها وحتقيق اإلدارة مبستوى لالرتقاء

  ( Division of labour):العمل تقسيم. 1.1.1
 .اجلزء هذا يف امتخصص يكون لكي إلجنازه العمل من صغري جزء عامل كل يعطى أن مبعىن 

  (Authority) :واملسؤولية السلطة. 2.1.1
رية خألوأن هذه ا ،اط الوثيق بني السلطة واملسؤوليةرتبإلو ا األوامر، إصدار حق هي السلطة أن يعين هذا و   

املستمدة و من املنصب الرمسية  من السلطةهي مزيج مكون  أن السلطة. موازية للسابقة ومنبثقة عنها
 . اء واخلربات والقدرة على القيادةوالسلطة الشخصية اليت قوامها الذك ،واختصاصاته

 النشاط الفين
 )اإلنتاج و التوزيع(

 

 النشاط األمين
 )محاية املمتلكات(

 
 اإلدارة:

 التخطيط -
 التنظيم -
 إصدار األوامر -
 التنسيق -
 الرقابة -

 

 التجاريالنشاط 
 (الشراء و البيع)

 

 احملاسيبالنشاط 
 (حصائياتإلالتكاليف و ا)

 

 املايلالنشاط 
 (س املالأستخدمات رإ)
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  :للعمل املنظمة القواعد. 1.1.1

 بعدالة تطبق أن جيب اليت و املنظمة يف املختلفة األطراف بني العالقة بوضوح حتدد واتفاقات قواعد   
 .وقانونية

  :(Unity of command)مروااأل وحدة .4.1.1
 .فقط واحد رئيس من األوامر يتلقى أن جيب عامل أو موظف كل إن   

 (Unity of direction)أو وحدة التوجيه :جتاهإلا وحدة. 1.1.1
 .جتاهإلا بنفس وتركز تنسق أن جيب املنظمة يف فرد أي جهود إن  

 ومصاحل األفراد مصاحل بني تكامل هناك يكون أن جيب :املنظمة ملصاحل األفراد مصاحل خضوع .6.1.1
 .املصلحتني بني تعارض حصل إذا املنظمة ملصاحل تعطى األولوية لكن املنظمة

 : بعدالة العاملني مكافأة .4.1.1
  .1هنايبذلو  اليت للمجهودات مناسبة حوافز مع جمزية أجور للعاملني تدفع أن جيب  

    (Centralization ):أو تفويض السلطة املركزية .2.1.1
وحتكمه ظروف  ،ىل أخرىإوهذا املدى خيتلف من منظمة  ،السلطة أو توزيعهاويقصد به مدى وتركيز     

 اإلدارة بيد ترتكز أن جيب واملهمة العامة ابلسياسات املتعلقة القرارات إن .داريإلوعوامل متداخلة يف املوقف ا
 .العليا

 :اهلرمي التدرج .1.1.1
 .ابلعكس أو أسفل إىل أعلى من السلة خط حسب اهلرمي التسلسل ملبدأ تصاالتإلا ختضع أن جيب 

  :(Order)الرتتيب .11.1.1
 واملوارد اإلنسانية ابملتطلبات دقيقة معرفة األمر يتطلب حيث املناسب مكانه يف املناسب الشيء وضع

   2:ىل قسمني إويقسمه فايول  .هبا املتعلقة
  دوات واملعدات يف مكاهنا املناسب ملصلحة العمل .ألا الت وآليعىن بوضع ا :نظام مادي 
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  كما يتهم بتنسيق اجلهود وحتقيق   ،يهتم بوضع كل شخص يف املكان املناسب  :نظام اجتماعي

 التنظيم .لواحات املختلفة يف نسجام بني نشاطات اإلا
 عند طيبة عالقة وعلى ، للعاملني وأصدقاء عادلون املدراء يكون أن جيب :املعاملة يف . العدالة11.1.1 

 .املرؤوسني مع التعامل
 أن وجيب للعمل، املوظفني ترك وعدم ميكن، ما أقل العمل دوران يكون أن جيب :الكادر استقرار .12.1.1

 .واحدة منظمة يف للعمل حياته العامل تكريس مبدأ يشجع
عطاء وكيفية تنفيذها ويطالب الرؤساء إبعداد اخلطط إاملبادرة هي  (Initiative) : املبادرة .11.1.1

  بتكار .إلعداد املقرتحات وتنمية روح اإالفرصة للمرؤوسني ملمارسة املبادرة  يف العمل و 
 وعلى فريق ضمن العمل على العاملون يشجع حيث:(Sprits de crops ) الفريق روح .14.1.1

 .والرتابط ابلتوحد وتشعرهم جتاهإلا  هذا تدعم أن اإلدارة
 (1144أبريل 4 -1261)يوليو : Henry Ford هنري فورد  .1.1

ألسرة أيرلندية من املهاجرين العاملني ابلزراعة ونشأ يف منطقة ريفية قرب  0061ولد هنري فورد عام 
برتكيب اآلالت اليت كان أبوه وجدَّه من السبَّاقني إىل استخدامها يف حقوهلم ميتشيغن. افتنت منذ طفولته 

 مهارة تصليحها وتطويرها. يف السادسة عشرة اشتغل ميكانيكياً مساعداً مث تدرَّج يف املعرفة  هومنت مع
املنجزة يف م وبعد سنوات من التجارب  0046واخلربة وجماالت العمل حىت أصبح كبري  اإلانرة يف عام  

 م أسس شركة فورد0411ويف سنة   املهندسني لدى شركة إديسون   Edison وقته اخلاص
Quadricycle   وىل املسماة ابلكوادريسيكل.ألمتكن من بناء سيارته اFord  Motor موتور 

  :يف نظرية املنظماتجنازات هنري فورد إأهم  .1.1.1
 :1جنازات منهاإلذي أهم 

  أن يصنع هذه العربة  0046كان فورد قد ّطّور تصاميمه إلنشاء عربة ذاتية الدفع واستطاع يف عام
، يف ذات العام التقى فورد ابملخرتع الكبري توماس  "Quadricycle"فورد واليت تدعى 

 أديسون والذي قام بتشجيع فورد على أن ُيصّنع عربة جديدة بشكل متطّور عن سابقتها؛
                                                             

، املوقع  01/10/5150ع :طالإل، اتريخ ا 51/01/5151،اتريخ النشر :  Henry Fordمن هو هنري فورد  -1 
:https://www.aregeek.com>bio>he 
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  حماوالت لصناعة السيارات ولتأسيس شركات لصناعة السيارات، متكن هنري فورد يف عام بعد عدة

 موديلسيارة " 0410"، وأنتجت هذه الشركة يف عام شركة فورد للسياراتمن أتسيس " 0411
T "  لسنوات  %011اليت حققت مبيعات هائلة، ونتيجًة لذلك حققت شركة فورد أرابحاً بنسبة

 عديدة؛
 بسبب رؤيته االقتصادية املتطّورة، فقد استطاع تطوير طريقة صناعة  ةواسع ةفورد شهر تسب هنري كإ

ليصبح مبقدور أغلب الناس امتالكها، واستطاع تطوير نظام العمل يف مصانع  " T موديلسيارة "
 شركة فورد، وأصبح عّماله يتقاضون راتباً اثبتاً، إذ كانوا يتقاَضون مخسة دوالرات ابليوم الواحد؛

  قرر هنري فورد منح نسبًة من األرابح للموظفني الذين يعملون مع الشركة ملدة ستة أشهر وميارسون
" يف الشركة حيث كان هذا الشؤون االجتماعيةحياهتم بسلوك الئق، إذ أسس هنري فورد قسم "

 بتعادهم عن الشُّرب واملقامرة حىت يكونوا مؤهلنيإ يبحث ويتابع سلوك املوظفني ومدى القسم
 للحصول على نسبة من أرابح الشركة؛

 ساهم يف رفع وترية العمل واإلنتاج وساهم ذلك  اطّور هنري فورد آلية خط التجميع املتحرك مم
نَتجة، ويف حلول عام 

ُ
نصف  "  Tموديلشكلت سيارة " 0400بتخفيض سعر السيارات امل

 .السيارات املباعة يف الوالايت املتحدة األمريكية
 ""إسهامات ونقائص  هنري فورد: 11 جدول رقم

 سهامات إنقائص  سهامات إ
 ؛ إنشاء طريقة التصنيع ابلتجميع -

 ؛نتاج ابحلجم الكبري إلا -
 ؛نتاج إلختفيض وقت ا -
 ؛نتاج إلختفيض تكاليف ا -

 ؛نتاج إلحتسني طرق ا -
ساهم على املستوى االسرتاتيجي يف صناعة بعض قطع  -

السيارة اليت كان يشرتيها من غريه وهذه عبارة عن اندماج 
 ؛عمودي للمؤسسة 

 حتديد التكلفة املتوسطة للوحدة . -

 ؛نتاج وليس ابملنتج إليهتم بعملية اكان   -
 السيارات؛كان يهتم نوع واحد من   -

 أسود؛كان يهتم لون واحد هو   -
مل يهتم ابلتسويق فكان كل االهتمام ينصب على الورشات ال  -

 خارجها .

 . عداد الباحثة بناء على املعلومات السابقةإمن  املصدر :
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 :لتوضيح كل ماهو موجود يف جدول أعاله من اسهامات ونقائصها مبثال التايل 
 

ساعة صار ينتجه يف أقل  05من  دقيقة أي ما كان ينتجه يف أكثر 41ىل إ 250من مثال اهليكل السيارة :
 . 0401م أنتج يف يوم واحد ما كان ينتجه يف سنة كاملة يف عام 0452يف ساعتني .أن يف سنة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

سرتاتيجي حيث شرع يف إلا أيضا على املستوى إلنتاج بل ساهمعند حتسني طرق ا مل يتوقف عمل فورد
 ندماج عمودي للمؤسسة.إ يف صناعة بعض قطع السيارة اليت كان يشرتيها من غريه وهذه عبارة عن  1111

 (  1121 – 1264نظرية البريوقراطية ماكس فيرب )  .4.1 
 للجانب  التعرض أحباثه خالل من أراد جتماع،إلا علم يف أملاين ابحث   
 العالقة بني الفرد والسلطة  على مركزا املؤسسة يف جتماعيإلا و اإلنساين  
  بعض إليهاجتنب عملية التعسف اليت قد يلجأ  ميكن وكيف املؤسسة، داخل   
   بعض  على السلطة ترسيخ خالل من العامل محاية ومنه األعلى يف املسؤولني  
 0455سنة  صدر كتاب يف أفكاره مجع املكاتب، يف ابلعمل يتعلق فيما املبادئ 
 ". قتصاد و اجملتمعإلا" عنوانه  
 
 
 
 

 

 

C1 

C2 

Q1 Q2 

 التكلفة التكلفة املتوسطة للوحدة 

 الكميات 
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 . النموذج البريوقراطي و خصائصه:1.4.1 

 حيث ورمسية مكتوبة واثئق يف رمسية قواعد خالله من يضع املكاتب يف العمل ينظم منوذج إىل الوصول

 توليفة أحسن يراها "البريوقراطية اإلدارة" عليه أطلق واملثايل األحسن عتربهإ للعمل منوذج "Weber"صمم
  :1 كلمتني من تتكون حيث العمل يف للتوافق
  :بريوBureau :املكتب؛ تعين فرنسي أصلها 
  :قراطيةCratie: احلكم :تعين يوانين أصلها. 

 : يلي فيما تتلخص :النموذج خصائص أما
 اهنا  حبكم مشروعة سلطة وهي فرد كل سلطة وحتديد توزيع يتم حيث والتخصص العمل تقسيم

 ؛واجبات رمسية
 األوامر؛ من سلسلة عنه ينتج مما للسلطة هرمي سلم شكل يف( الوظائف) املكاتب تنظيم يتم 
 و  للتعليم واستنادا الرمسية االمتحاانت طريق عن الفنية املؤهالت أساس على العاملني مجيع اختيار

 املناسب؛ املكان يف املناسب الرجل مبعىن التدريب
 ينتخبون؛ وال يعينون املوظفون 
 إىل يؤدي اإلدارة وبني بينه دائم رتباطإ يوجد بل يديرها اليت الوحدة ميلك ال اإلداري املوظف  

 واالستحقاق؛ األقدمية إىل استنادا ابلرتقية اهلرمي السلم وصعوده وظيفته يف ستقرارهإ
 مهامه أتدية أثناء بسلوكه يتعلق فيما شديدة ورقابة وضوابط لقوانني خيضع أن اإلداري املوظف على 

 .احلاالت مجيع يف موحد بشكل وتطبق شخصية ليست ضوابط وهي الرمسية
 : مقومات البريوقراطية 2.4.1 

  :يلي فيما حصرها ميكن اليت البارزة واملقومات البنيوية اخلصائص من جمموعة على البريوقراطية الظاهرة ترتكز   
 األخرى، اإلدارية الفروع ابقي يف تتحكم اليت العليا اإلدارة يف للسلطة تركيزا هناك أن مبعىن :السلطة متركز أ. 

 .اإلدارة يف املركزية مببدأ أيضا يسمى ما وهذا
 
 

                                                             

وىل ) السداسي الثاين ( ،جدع مشرتك ،جامعة أل" ، موجه للطلبة السنة ا عمالألدارة اإلحماضرات يف مقياس مدخل الصاق حيزية ، " -1 
 .05 – 00، ص  ص  5102/5100العقيد آكلي حمند أوحلاج ، البويرة ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ، 
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 على املركزية السلطة فهناك السلطة، مستوى على هلرمية ختضع اإلدارة أن هذا ويعين: السلطة هرمية ب. 
 مستوى اإلدارة على التنفيذية والسلطة ،الوسط اإلدارة مستوى على ستشاريةإلا والسلطة العليا، اإلدارة مستوى

 .املتفاوتة العليا ودرجاهتا السلطة قرارات احرتام اهلرمية هذه وتستوجب .الدنيا
 هرمية مبستوايت يتميز تنظيما يكون قد البريقراطي والتنظيم ":العمايرة حسن حممد يقول الصدد، هذا ويف

 هرم قمة بني اهلرمية املستوايت تكون قد أو ،الطويلة ابلبنية يسمى ما وهذا القاعدة، إىل القمة من عديدة،
 أو مركزاي البريوقراطي التنظيم يكون قد كما ، السطحية ابلبنية يسمى ما وهذا حمدودة، وقاعدته التنظيم

 التنظيم بنية يف يف بينما مركزي، مكتب يف واإلشرافية اإلدارية اخلدمات معظم ترتكز البنية املركزية ويف ، المركزاي
 .1املختلفة التنظيم مكاتب على تتوزع واإلشرافية اإلدارية واخلدمات املهام فإن الالمركزي البريوقراطي

 " هرمية السلطة": 11الشكل رقم
 
 
 
 
 
 

     

 الناظور ،الطبعة األوىل  اإللكرتوين،  والنشر للطبع الريف دار، "البديلة اإلدارة إىل البريوقراطية اإلدارة من" ،مجيل محداوي  املصدر :    
 . 02، ص  5100،  املغربية اململكة/تطوان

 تكون قد و .الالتركيز أسلوب أو الرتكيز أبسلوب تشتغل المركزية، أو مركزية تكون قد البريوقراطية أن ويبدو
 تضيق عندما سطحية بنية ذا تكون وقد ،القاعدة و القمة بني املسافة تتسع عندما طويلة بنية ذات اهلرمية
 .والقاعدة القمة بني املسافة

 
 

                                                             

 اململكة/تطوان الناظور ،الطبعة األوىل  اإللكرتوين،  والنشر للطبع الريف دار، "البديلة اإلدارة إىل البريوقراطية اإلدارة من، "محداوي مجيل -1 
 . 02- 01، ص  ص  5100،  املغربية

 اإلدارة العليا

 اإلدارة الوسطى

 اإلدارة التنفيذية
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 خربهتم حسب واملوظفني املستخدمني على واملهام األعمال تقسيم على البريوقراطية تنبين :العمل تقسيمت.

 املوظف عند واملهام التخصصات تعدد البريوقراطية وترفض .العلمية وشهاداهتم ختصصاهتم وحسب ،املهنية
 .الواحد

 وغالبا، .والتشريعية القانونية واللوائح والنواهي األوامر من جمموعة إىل البريوقراطية تستند : القوانني احرتام. ث
 اختيار أجل من اإلدارة يف تتحكم اليت هي القوانني وهذه .جيد بشكل وموثقة مكتوبة القوانني تلك تكون ما

 أتديبهم أو املوظفني كتحفيز ما إداري موقف يف استعماهلا ميكن اليت واملساطر اإلجراءات و األساليب نوع
 .التمثيل سبيل على

 آيل، بشكل وتطبيقها النصية، حبرفيتها القوانني ابحرتام البريوقراطية اإلدارة تلتزم :وآليتها القوانني حرفية .ح
 .القوة ابستعمال ولو
 و املردودية و واإلنتاجية ابلعمل فقط هتتم البريوقراطية أن هذا ويعين :الشخص حياة عن العمل فصلح.

 و النفسية النواحي من املستخدم أو املوظف أو ابلعامل االهتمام دون االقتصادي، والتحفيز اآللية العقالنية
 . اإلنسانية العالقات على الرتكيز أو االجتماعية، و اإلنسانية

 اختيار يتم ":أي.والعلمية املهنية الكفاءة و اخلربة وفق اإلداريون املوظفون ينتقىالتوظيف وفق الكفاءة:  خ. 
 وليس اإلجرائية والسوابق الرمسية ابلقواعد وإملام مؤهالت من ميتلكونه ما أساس على وترقيتهم البريوقراطيني

 التثقيف من عالية مستوايت كذلك تستتبع البريوقراطية فإن السبب، هلذا و .شخصية ارتباطات أي بسبب
 البريوقراطية يف فيرب ويرى .هبا اآلخرين للمشاركني والكتابة القراءة مبهارات األقل على وإملاما اإلدارية، للنخبة
 سينجم ما مع االجتماعية املؤسسات من واملزيد املزيد حمل حتل سوف وأهنا الفعالية، العالية ابآللة أشبه كياان
 1.مصريية تبعات من ذلك عن

 .املهنية حرتافيةإلا و واخلربة الشهادة على القائم الوظيفي ستحقاقإلا مببدأ مرتبطة الوظيفة أن كله هذا ويعين
 استقرار على واحلفاظ املؤسسايت، النظام من نوع توفري إىل البريوقراطية اإلدارة هتدف :ستقرارإلو ا النظامد.

 . املسطرة األهداف حتقيق بغية نضباطإلا على والرتكيز املنظمة،
 الذي اخلارجي احمليط مع التأقلم أو الواقعية، الظروف مع التكيف مبدأ البريوقراطية اإلدارة ترفض لذا،   

 .اإلدارية واإلجراءات املساطر يف مرونة يستوجب
 

                                                             

 . 06مجيل محداوي ، مرجع سبق ذكره  ، ص   -1 
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 مستوى على اإلداري التسلسل حرتامإ على قائمة البريوقراطية اإلدارة أن هذا ويعين :الوظيفي التسلسلذ.

 .واملهنية الوظيفية الدرجات واحرتام الوظيفي، املسار
 إجرائي بشكل األهداف وحتديد ابلكفاءة يؤمن وعقالين شرعي نظام البريوقراطية أن هذا ويعين : الشرعية .ر
 الرتشيد و ابلتخطيط الفعل هذا يرتبط و اهلادف، العقالين ابلفعل الشرعية تقرتن هنا، ومن .إسرتاتيجي أو

 .اجليد والتدبري العقالين
 وحيلل املرجوة، أهدافه إىل للوصول العمل قبل املتاحة الوسائل بني ويقارن التنفيذ، قبل املدبر خيطط: أي  

 .اإلدارية أو االقتصادية أو العسكرية اإلسرتاتيجية  :مثل .املرتقب الفعل هذا عن الناجتة املتوقعة النتائج
 " (طبيعة املنظمة البريوقراطية وفقا لنظرية )ماكس":  11 الشكل رقم

 تدرج السلطة الرمسية من ( 1) 
 . االسفل ىلإ علىألا

املصلحة العامة ىل إ الذهاب ( 2)
 .و التجرد من املصلحة الذاتية 

 

 
 .حتديد الواجبات الوظيفية ( 2)

العالقات الوظيفية للمنظمة ( 4) 
 .و املرتبة على وفق هيكل منسق 

 تطبيق اللوائح التنظيمية و ( 1)
  .جراءات الشكليةإلا

 عامل اجلدارة الفنية و ( 6)
 .هلية الوظيفية ألا

 تدرج السلطة الرمسية من ( 1) 
 .االسفل  ىلإ على ألا

املصلحة العامة  ىل إ الذهاب( 2)
 .و التجرد من املصلحة الذاتية 

 

 
املوقع  ، 01/16/5150  :اتريخ االطالع  ، 6ص    "عمال نظرية البريوقراطية  ألدارة اإحماضرات ،"حممد صاحل ،م.م.زاهد  :املصدر

:https://cade.Tu.edu.iq  

 : خصائص التنظيم البريوقراطي. 1.4.1
تعتمد على جمموعة  أنمن خالل حتليل ماكس فيرب للهيئات و املؤسسات احلكومية البريوقراطية اليت جيب     

منطه  إىليتوصل  أنمن السمات كالرشد و العقالنية و املوضوعية اليت تضمن العمل بكفاية عالية، استطاع 
 نظمات العامة احلكومية.املثايل و هو ما يسمى ابلتنظيم البريوقراطي، الذي ينطبق متاما على امل

   1 تلخيص خصائص هذا التنظيم مبا يلي:ميكن 
 

                                                             

 .20، ص  5100،من منشورات اجلامعة االفرتاضية السورية ، اجلمهورية العربية السورية ، دارة "إل،"أساسيات ا فاطمة بدر -1 

التنظيم البريوقراطي )حكم املكتب( بناء اجتماعي متسلسل يف 
استعمال السلطة القوية، و التمسك حبرفية و مبدئية االجراءات 

 يف اجناز االعمال وفقا خلصائص معينة تتمثل يف: 



 سيا آد.طويل 
   حماضرة * أ* 

 

 كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري
 2البليدة  –جامعة علي لونيسي 

 

 (دروس و أسئلة التقومي جتماع واملنظمات )إلحماضرات يف علم ا

80 
 

يف كل تنظيم جمموعة من املهام و الوظائف موضوعة وفق اهليكل التنظيمي اإلداري للمنظمة . توزيع العمل: أ
احلكومية و هلذا جيب توزيع األعمال على املراكز الوظيفية و األشخاص مبا يتناسب و املؤهالت مع ضرورة 

 مراعاة الرغبات الشخصية للعاملني إذا توفر املناخ املالئم لذلك. 
ن كل مؤسسة حكومية هلا هيكلها و مالكها الوظيفي فإيف ضوء التنظيم الوظيفي في: الوظي. التخصص ب

 اخلاص احملكوم مبجموعة من القواعد و املعايري الرمسية للمنظمة. و لكل وظيفة ختصص حمدد و مهام اثبتة. 
التنظيم اإلداري البريوقراطي كغريه من أنظمة اإلدارة له مستوايت إدارية عليا . تسلسل السلطة الرائسي: ت

أن السلطة تكون مسؤولة عن اإلشراف على املستوايت اإلدارية الدنيا و توجيهها و قياس و ضبط أدائها. كما 
ا لكي يتسىن اليت تعين القدرة و القوة على إصدار القرارات جيب أن يتم توزيعها و حتديد مداها و جماهل

 للقائمني عليها إمكانية أداء الواجبات امللقاة على عاتقهم و ممارستها و ذلك على أساس التدرج اهلرمي. 
يتم تعيني املوظفني عن طريق التعاقد للعمل يف مكان حمدد حسب املؤهالت و اخلربات . تعيني املوظفني: ث

العليا وفق معايري موضوعية و علمية دقيقة  اإلداريةتوايت و القدرات املطلوبة. و التعيني هذا يتم عن طريق املس
 الشخصية.  األهواءبعيدة كل البعد عن 

يعتمد التنظيم البريوقراطي على طرق و أساليب إنتاجية و تنظيمية و . حتديد طرق األداء و ضوابطه: ج
احلكومي، و هلذا فااللتزام هبذه الطرق إدارية حمددة و رمسية و تطبق بصفة دائمة على العاملني كافة يف التنظيم 

كما أن الطرق و األساليب اإلدارية و نتاجية و اإلدارية أمر مسلم به.و األساليب عند أداء املهمات اإل
اإلنتاجية موضوعة وفق ضوابط و معايري علمية و موضوعية لتحقق االستخدام الرشيد للطاقات بعيدا عن 

 صية. امليول و األهواء الفردية و الشخ
مبا أن هناك جمموعة من الوظائف و اإلدارات املركزية و الفرعية و التخصصات املختلفة الكتايب: . التدوين ح

ن انتقال فإمتشعبة و معقدة هلذا  إليهان شبكة االتصال من هذه املراكز الوظيفية و فإيف املنظمة احلكومية 
كما أن إصدار األوامر و القرارات و اختاذ بعض يتم بصورة مكتوبة و موثقة.   أناملعلومات و تبادهلا جيب 

 اإلجراءات جيب أن تبلغ و تنقل بصورة مستندية إىل الدوائر املعنية.
  قدمية يف العمل أوال و من مث الكفاءة. ألتعتمد الرتقية ملستوى وظيفي أعلى على ا . الرتقية:خ
ملتخذة جيب أن تكون ملصلحة املنظمة بطريقة حكيمة و رشيدة جتعل القرارات االعقالنية: و . الرشد د 

 العاملني لديهم القناعة يف القيام هبذا العمل ألنه خيدم املصلحة العامة و ليس املصلحة الشخصية. 
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خربات طويلة يف جماالت  إىلغالبية االختصاصات و املراكز الوظيفية حتتاج  أنمبا  حرتاف الوظيفي:إل. اذ 
يكون هلذه املهنة  أنميتهنها، على  أن اإلداريفالبد للموظف الذي يشغل وظيفة معينة يف التنظيم  أعماهلا

العيش الكرمي و يتيح له إمكانية حتقيق الذات من خالل و مستقبل يضمن للموظف  اإلمام إىلمسار حمدد 
و املهين يف املؤسسات احلكومية. و  حرتاف العمل الوظيفيإإبراز إمكاانته و مبادراته الشخصية يف العمل و 

 : بهذا االحرتاف الوظيفي جيب أن يدعم 
 ؛والء املوظف ملؤسسته و عمله 
 ؛احرتام املؤسسة و إدارهتا للموظف و تقديره و إحساسه أبمهيته 
 ؛التدرج الرتبوي لألعلى ابلنسبة للموظف الذي يتمتع مبؤهالت تنتج له الرتقية 
  احتفاظ املوظف بوظيفته بشكل دائم مع حصوله على الراتب و األجر الذي يتناسب مع مركزه و

 جهده املبذول و أدائه الفعلي. 
  1زاويتني:مسات التنظيم البريوقراطي من خالل  البريوقراطي:مسات التنظيم . 4.4.1 

 صنفها شوفالييه كما يلي: العالقات الداخلية: . أ 
و تعين ممارسة األعمال اإلدارية بواسطة أفراد : Professionnalisationاحلرفية  

متخصصني ميتلكون مؤهالت حمددة حبيث تكون الوظيفة العامة مهنة تتطلب معرفة متخصصة و 
 تتميز اباليت: 

  الدميومة و الثبات و احلصانة املضمونة ابلقانون الذي حيدد حقوقها و واجباهتا و املكافئات
 منأى عن التقلبات السياسية. و العقوابت و ظروف العمل و تكون يف 

 ختبارات و وفق إلاختيار املوظفني بواسطة إ هيل و ذلك من خالل أالتخصص و الت
 إجراءات قانونية حمددة، و من خالل التدريب. 

  روحية التضامنEsprit de Corps  لتمييز الوظيفة العامة و اجلهاز اإلداري عما هو
 نتماء إليه. إلخارجه، مبعىن التالحم الداخلي بني منتسبيه و الشعور اب

 
 
 

                                                             

نبار للعلوم االقتصادية أل" ، جملة جامعة  ا داري املعاصر : إطار نظريإل" التنظيم البريوقراطية إزاء الفكر اعبد الستار ابراهيم دهام ،  -1 
 .0 -2، ص ص   5116نبار  ، ألدارة واالقتصادية فلوجة / جامعة اإلدارية " ، العدد الثاين ، جامعة كلية اإلوا
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مبعىن نظام داخلي هرمي جيعل كل مستوى يقع حتت سيطرة : Hierarchieالتسلسل اهلرمي  
مستوى أعلى منه، و تكون عملية االتصال عمودية: صعود املعلومات من األسفل إىل األعلى، و 

 نزول األوامر و القوانني من األعلى إىل األسفل، و من مربرات ذلك اآليت: 
 التنسيق من األعلى بني األقسام  ضرورة فنية، إذ يتفق ذلك مع مبدأ وحدة األوامر و عملية

اإلدارية املختلفة، و قد أحل فيرب على فضائل هذا النظام كونه يوفر الدقة و السرعة و التعامل 
 الرمسي، و يرى 

  للمبادرة على مستوى املرؤوسني بقدر تزايد حاالت عدم  أكرب نه بقدر ترك هامشأفيرب
 التأكد و االرجتال. 

 هاز اإلداري خاضع للنظام القانوين الذي هو اآلخر مبين بشكل ضرورة قانونية، إذ أن اجل
 هرمي. 

 ففي مجيع األجهزة اإلدارية البريوقراطية يوجد اجتاهني من التقسيم:  الوحدة و مركزية اختاذ القرار: 
و القوانني، إما على أساس وظيفي كالوزارات و تقسيماهتا أو على  لألوامرالبث املركزي  منيألت عمودي األول

مني عملية التكامل و التنسيق و وحدة اجلهاز ألت الثاين أفقيأساس جغرايف كاحملافظات و تقسيماهتا، و 
 اإلداري من خالل بعض املؤسسات كاجملالس و اللجان املشرتكة.

 العالقة مع املوظفني: ب. 
 عالقة اجلهاز اإلداري مع املوظفني وفق التنظيم البريوقراطي مبا أييت:  تتسم   

مبعىن أن تكون مسافة فاصلة بني اجلهاز اإلداري و املواطنني ملنع أي تدخل يف سري التحفظ:  
مني حالة االستقالل يف عملية اختاذ القرار و إصدار األحكام دون ألتاألعمال الوظيفية الداخلية 

قانونية حمددة مسبقا حبيث يكون املواطن غري قادر على التدخل  إلجراءاتطبقا ية أتثريات خارج
 يف مضامني القرارات اليت ختصه. للتأثري

لكي يكون اجلهاز اإلداري يف منأى عن النظر من خارجه إىل ما يدور يف السرية و الغموض:  
 داخله، و بذلك يتخلص من الضغط الذي ميكن أن يتعرض له من اخلارج.

و هذا نتيجة منطقية ملبدأ التحفظ إذ يكرس اجلهاز اإلداري سلسلة من األوامر اهليمنة و اخلضوع:  
تلزم املواطنني ابخلضوع هلذه السلطة الغامضة و املقتدرة دون التمكن من القيام أبي فعل مؤثر 

 جتد شرعيتها يف النصوص القانونية.  "اهليمنة /اخلضوع"ضدها.و أن عالقة 
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وذج التنظيم البريوقراطي الذي تبنته اغلب األجهزة اإلدارية يف العامل بوصفه التنظيم األفضل و ذلك هو من
ن الدراسات احلديثة و التطور فإاألكثر مشولية. و إذا كان هذا النموذج ينطوي على الكثري من االجيابيات، 

يعاين منها هذا النموذج يف التطبيق نقاط الضعف اليت الذي حصل يف الفكر اإلداري و نظرية املنظمة، أثبتت 
املشاكل اليت تواجهها األجهزة اإلدارية و املنظمات يف البيئة  أكرب  حىت أصبحت الظاهرة البريوقراطية من

 املعاصرة. 
  نتقادات املوجهة للنظرية البريوقراطية: إلا. 1.4.1

  :1يلي ما نذكر االنتقادات أهم من    

 لكنه اإلدارية للوظيفة املمارسة خالل من السلطة يف التعسف على القضاء يف "فيرب" هدف يتمثل 
 املؤسسة؛ سلطة على وأتثريه الرمسي التنظيم أمهل

 لدى واإلبداع املبادرة روح منوذجه خالل من قتل بذلك ويكون األوامر تنفذ آلة اإلنسان اعترب 
 وتطبيقها؛ القوانني سن يف والتعسف للمماطلة مثاال بعد من منوذجه فأصبح العامل،

 البريوقراطي التنظيم وفعالية جناح يف اخلارجية والعوامل الظروف أثر إمهال. 
 Mary Parker (1111 -1262) فوليت ابركراك العاملني عند ماري رت . نظرية اش1.1

Follet: 
 حول مالحظات"ب املوسوم مصنفه يف السلطة( مدلول )يف Power القوة مفهوم تنظري فوليت أعاد    

 (Observation on organizations and management 1925) والتدبري التنظيمات
   )مع( القوة أن و اعترب)على( وقوة )قوة)مع :نوعني إىل وقسمها السلطة، عن فميزها
 ألهنا تفويضها والميكن التنظيم، لتدبري األجنع األسلوب هي  )مع( القوة أن و اعترب

  خادمة فالسلطة .للتفويض قابلة تظل اليت للسلطة خالفا العمل إجناز على القدرة 
 وتدبري التفاوض على قادرون – القوة هذه بفضل – والعاملون الفاعلة، للقوة

 و دمج نظرية ظل ويف .القرار اختاذ يف إشراكهم مت إذا واملردودية اجلودة وحتقيق املشكالت، وحل  الصراعات 
 .قادة يصبحوا ألن – مستقبال – يؤهلهم تكوينا هلؤالء يتيح متقدما نوعيا تصورا فوليت وضع الفاعلني، إشراك

 

                                                             

وىل ألوىل ) السداسي الثاين ( ،ليسانس ، السنة األ" موجهة لطلبة السنة ا عمالألدارة اإليف مقياس مدخل احماضرات لصاق خريية ، "  -1 
، ص  5102/5100مطبوعة اجلامعية ، جامعة العقيد آكلي حمند أو حلاج  ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ، البويرة ، اجلزائر ، 

05. 

 



 سيا آد.طويل 
   حماضرة * أ* 

 

 كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري
 2البليدة  –جامعة علي لونيسي 

 

 (دروس و أسئلة التقومي جتماع واملنظمات )إلحماضرات يف علم ا

84 
 

 (1112-1212)كوليك هالسي لوثر عند (POSDCORB) املوسعة التنظيمنظرية .6.1
Luther Halsey Gulick: 

 Municipal Science and Administration كوليك أستاذ علم تسيري البلدايت و اإلدارة    
 ، Lyndall Urwickو مؤسس جملة العلوم اإلدارية األمريكية مبعية  1

 نقل مبادئ التدبري العلمي من جمرة املقاوالت و اإلدارات إىل جمرة القرار السياسي. 
 يندجمان يف  بل السياسي،لقد أدرك كوليك حبدسه العلمي أن اإلداري ال ميكن فصله عن 

 دارة تتحدد  إلأن علوم ا كتلة عضوية يف مجيع البنيات التنظيمية. و اعترب فريقه العلمي    
 ، و العلوم السياسية. و رأى كوليك أن صنافة جتماعيةإلتتحدد يف تقاطع بني العلوم ا

 ،  سلفه فايول يف التدبري تفتقر إىل مبدأين إضافيني حىت تصري وافية ابلغرض 
 : (POSDCORB)اليت ختتصرها صيغة أوائل احلروف  فاقرتح اللوحة التالية:

 ؛(Planning)التخطيط  .أ
 ؛(Organizing)التنظيم  .ب
 ؛) (Staffing البشرية ابملوارد التزود .ت
 ؛) (Decting)للقيادة وممارسة وتقومي، وتواصل، وتنفيذ، للقرار، اختاذ من يستلزمه مبا اإلدارة .ث
 ؛(Coordinating) التنسيق .ج
 ؛) (Reporting ) والتفتيش واإلخبار، التوثيق،( التقرير .ح
    .(Budgeting)( واملراقبة واحملاسباتية، الضرييب، التخطيط) امليزانية اقرتاح .خ
 ( 0026 – 0416)(Robert Michels) البريوقراطية عند روبرت ميشيلز. 4.1

 بكولونيا  1876 ن جوليوس التاجر وأان سنيتزلر هو عامل اجتماع ولد بتاريخأب  روبرت ميشيلز
 ملاكس فيرب درس التصرفات السياسية اخلاصة اتلميذبروما كان  0416ماي 3وتويف يوم 

 وكان عضو ابحلزب  0411و الفكرية له دكتورة من جامعة هال فيتنربغ يف أ ابلنخبة املثقفة  
 ة وعلم االجتماعملاين ونقابته وقد كان له التمكني و تدرس االقتصاد والعلوم السياسيإلا الدميقراطي 

  

                                                             

 جهة (والتكوين الرتبية ملهن اجلهوي املركز"، التأسيس أسئلة و النظرايت :املدرسي التدبري علوم، "عزيزي مصطفي لكراري، الباسط عبد -1 
ديسمرب  ،العدد الثامن  ،ليبيا  ،خبار ألدب والعلوم قصر اآلكلية ا  ،جامعة املرقب  ،نسانية والتطبيقية إل، جملة العلوم ا)سطات - البيضاء الدار

  .00-01ص ص   ،  5104
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قراطية االجتماعية صبح عازفا علي الدميأنه أهناك حتت أثثري غايتا موسكا كما  1907 يف جامعة تورينو سنة
جتاهات احلديثة إلا جتماعية لالوليغارشية إحزاب السياسية وهو دراسة ألا لف كتابأ  0400ويف عام 

وجتارب شخصية مع أحباث  قلية استنادا علي إلاحلكم " القانون احلديدي "والدميقراطية يتضمن وصف
فكار أ كما انه كان قريبا من  1913 طايل يف عاميإمواطن  أصبح  وقداملؤسسات االجتماعية املختلفة 

دعي  1927 ويف عام 0402ستاد جبامعة ابزل بسويسرا أ وأصبحذلك درس  ىلإ وإضافة  السانديكالية
 وقد قدم واالقتصاد حيث كان يدرس علم االجتماع السياسي 1 مريكيةإلاجلامعة شيغاغو ابلوالايت املتحدة 

يل إحماضرات يف تلك السنة يف معهد السياسة وكلية وليامز وعندما كان موسيليين علي السلطة عاد ميشيل 
جبامعة بريوجيا وقد شهد عليه  املذاهبقتصاد واتريخ اال أستاذ يل احلزب الفاشي وكانإنظم إيطاليا و إ

  2. "الألوليغاوشية  " تعريف حيان بروماإلا حماضرات يف بعض 

 : 3كمايلي   البريوقراطية عند روبرت ميشيلزتكون 
  يرى روبرت ميشيلز أن منو البريوقراطية يف العصر احلديث أدى إىل سيطرة الصفوة وهذا من شأنه أن

 ؛ وابلتايل تنتفي الدميقراطية يف اختاذ القرار التنظيمييؤدي إىل تقليل املشاركة اجلماعية 
  يقصد ابلبريوقراطية احلديثة األجهزة اإلدارية اليت ظهرت يف اجملتمع اإلنساين قبل احلرب العاملية الثانية

 ؛خاصة يف أورواب
  كما يرى ميشيلز أن البريوقراطية نظام مغلق من الكوادر يتكون من أشخاص يطمحون للسلطة يف

ريوقراطية الطبقة العاملة ، وبدون قصد تزداد اهلوة اليت تفصل بني القادة والقاعدة الشعبية من العمال ب
 ؛وابلتايل يتجه التنظيم البريوقراطي إىل ما يسمى حبكم األقلية

 
 
 

                                                             

طالع : إل، اتريخ ا 5102فيفري  50" ، اتريخ النشر  ملاين  املتطرف املساند ملوسيلييتألروبرت ميشلز : االشرتاكي احممد الرضواين ، "  -1 
 center.com>Details-https://nama، املوقع : 02/10/5150

يد أقلية )بعض االفراد( بعض العائالت أو جزء صغري من اجملتمع وغالبا ما وليغارشية عبارة عن نظام سياسي حيث القوة يف إلوتعين حكم و ا - *
وتعتمد االوليغارشية علي تطبيق  .  ترجع القوة لديهم ايل ثرائهم ا وايل العادات والتقاليد أو القوة العسكرية وأمثلة دلك قرطاج اجلمهورية الرومانية

 .السلطة بطريقة هادئة
ص    ، 01/10/5150طالع :إلعرض تقدمي ، اتريخ اول ( " ، أل" حماضرات علم اجتماع التنظيم ) اجلزء ا من إعداد الباحثة بناء -3 

 https://portal.Zu.edu.ly>file-1593616874089.pptاملوقع : ،  51
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  يرى ميشيلز أنه نتيجة حلكم األقلية فإن كل تنظيم يصبح مقسم إىل أقلية من املدراء وأغلبية من الذين
دارون؛ وبذلك يصبح العمل بريوقراطي وليس دميقراطي. وبذلك تنتهي الدميقراطية ببداية ظهور ي

 ؛ القادة احملرتفني
  كما يرى ميشيلز أنه من الصعب حتقيق املشاركة الداخلية يف التنظيمات الكبرية حىت وإن كانت ترفع

 اإلدارية.شعارات الدميقراطية لعدم مشاركة مجيع األعضاء وظهور الصفوة 
""منو البريوقراطية عند روبرت ميشيلز:11 كل رقمالش  

 
 
 
 
 
 

 ، 01/10/5150:طالع إلاتريخ ا ،عرض تقدمي  ، "ول ( ألحماضرات علم اجتماع التنظيم ) اجلزء ا " عداد الباحثة بناءإمن  :املصدر
 https://portal.zu.edu.ly>file-1593616874089.ppt:املوقع   ، 52ص   

 :ز يف نقطتني أساسيتني مها لمن خالل الشكل يرى منو البريوقراطية عند روبرت ميشيب
 ؛ني هو بداية اضمحالل الدميقراطيةأن بداية ظهور القادة احملرتف -
 السبب الرئيسي حلكم األقلية هو الضرورة الفنية للقيادة واليت قد ال تكون موجودة لدى األغلبية. أن  -

 :الصفات الالزمة للقيادة من وجهة نظرا ميشيلز . 1.4.1
  ؛القائد من جذب املرؤوسنيأمهية اخلطابة وفن الكالم من حيث مجال الصوت وقوته حىت يتمكن 
 احتياجات املرؤوسني؛ليتمكن من تلبية رادة إلقوة ا 
 االهتمام ابجلوانب املعنوية للعاملني ليكون هناك انسجام بني القائد واملرؤوسني؛ 
  تدعم القائد يف أداء عمله إبتقاناملعرفة العلمية واخلربة الفنية اليت. 

 :يف هناية خالصة نظرايت الكالسيكية جند 
 داري للمنظمةإلالعلمي وا( النظرايت الكالسيكية ابالجتاهتني نقائص أو )عيوب

  :نذكر أهم نقائص النظرايت الكالسيكية للمنظمةيف هناية 
 

 

اطية تبتعد الدميقر  ة تقليل اجلماعي 
 املشاركة 

 سيطرة الصفوة 
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 جتاهل اإلنسان كإنسان يف املنظمة ؛ 
 عدم األخذ بعني االعتبار للعالقات اإلنسانية داخل املؤسسة؛ 
 عدم األخذ بعني االعتبار لتفاعل األفراد مع املؤسسة؛ 
 ؛أسباب(ت ال تفهم تطور املؤسسة )هذه النظراي 
 هذه النظرايت تتجاهل عالقة املؤسسة ببيئتها؛ 
 .تعتقد أن هناك طريقا واحدا أمثل لتنظيم املنظمات أي صاحل لكل املنظمات 

 ( نسانيةإلا)النظرايت السلوكية  :اثنيا
يف علم النفس وعلم الرتبوي ، وتكون هذه النظرية بتطور حسب زمانه  تعترب النظرية السلوكية من نظرية الكربى

 نظرية املثريخرى .يطلق على هذه النظرية عدو مسميات منها :اسم "ألوتسعمل يف عدة علوم ا
 ونظرية التعلم ".، "واالستجابة"

ترتكز النظرية السلوكية وتقوم على مفاهيم ومسلمات ومبادئ وقوانني تتعلق ابلسلوك وبعملية التعلم وحل    
 ستخصلت من دراسات حبوث جتريبية معملية قام هبا رواد وأصحاب هذه النظرية.إ املشكالت، 

ه وعالقته مع اآلخرين عتربت النظرية السلوكية اجلانب اإلنساين األساس الذي ترتكز عليه فالفرد ودوافعإ 
  وجمموعات العمل غري رمسية وأثرها يف السلوك التنظيمي كل ذلك كان حمور النظرية السلوكية

نه وسيلة للحياة مفرتضة أن التنظيم ٲ قامت النظرية السلوكية على مفهوم أساسه إن التنظيم وسيلة للعمل كما 
كونه جمرد هيكل أو بناء جامد وان القيادات اإلدارية   ماهو  إال أمناط واجتاهات سلوكية واجتماعية أكثر من

 . العالقات اإلنسانية فن قائم على أساس السلوك العقلي جتاه
  :اإلنسانيةمدرسة العالقات نظرايت  .1

التنظيمات  نساين يف  حتليل إلاإلدارة العلمية وإمهاهلا لدور العامل ا ظهرت هذه املدرسة كرد فعل حركة      
إىل كياانت اجتماعية حيث دخل على خط  علماء النفس  ة التنظيم من كياانت ميكانيكيةفتحولت نظر 

على موضوعات علم ركزت هذه املدرسة بصورة أكثر إهتماما  السلوكية املختلفة و مالعلو  جتماع وإلوعلماء  ا
 على  الكثريون كما أشار ،عموما التعديالت عليها وتقييم الثورة اآللية التطورات ودخال إ، الصناعي النفس

 .أساليب حتليلهما فايول و نتقادات لتايلور وإلا
 
 

https://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/22417/posts
https://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/22417/posts
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 :1وهينسانية أهداف ثالثة إلا للعالقات  ويتضح من هذا تعريف أن

 ؛حتقيق التعاون بني العاملني -
 ؛نتاجإلا -
 جتماعية .إلافراد االقتصادية والنفسية و ألشباع حاجات اإ -
فراد يعملون معا هلدف ألفا ،هداف الثالثة السابقة تكون النتيجة جناح اجلهد اجلماعي ألوعندما تتحقق ا  

 نسانية يف جناح املشروعات .إلومن هنا تظهر أمهية العالقات ا ،مشرتك ودافع مشرتك 
نسانية  "إلالعالقات ا: " من أشهر من ساهم يف نظرايت  12 الشكل رقم  

 
 . من إعداد الباحثة بناء على املعلومات السابقة  :املصدر

 :George Elton Mayo  (1221-1141)  التون مايو نظرية جورج. 1.1
 هتمامإلا على أعماله انصبت أسرتايل، جتماعإلا وعلم نفسي عاملنسانية إلهو مؤسس مدرسة العالقات ا

 عرف العامل  1929 سنة العاملي الكساد أزمة عاصر الذي وهو  واإلنتاجية العمل ملشاكل
 ويرى كثري من املهتمني بعلم  خطرية، اقتصاديةحيث عرف العامل مشاكل  مشاكل 

 دارة احلديث إلالعلمية لبناء علم ا األسس وضعوا الذين املفكرين أبرز من أبنه اإلدارة
 امتدت أعمال جورج التون مايو ذإ،فايول هنري و اتيلور فردريك من كل جانب إىل   
 "جتارب هاورثون  "التجارب  هذه  عرفت و1932 غاية إىل 1927 سنة من وفريقه   
 .مريكية ألا  chicago شيكاغوا مدينة يف Western-Electric مصانع يف "  
 

                                                             

، العدد اخلامس ، اجلزائر  نسانية ، جامعة حممد خيضر ، بسكرةإل" ، جملة العلوم ا نسانية يف املؤسسةإلالعالقات اسالطنية بلقاسم ، "  -1 
 . 2، ص  5111،فيفري 

 



 سيا آد.طويل 
   حماضرة * أ* 

 

 كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري
 2البليدة  –جامعة علي لونيسي 

 

 (دروس و أسئلة التقومي جتماع واملنظمات )إلحماضرات يف علم ا

89 
 

 اعتمد وقد، 1939 سنة "والعامل اإلدارة" املعنون كتابه يف الشهرية أحباثه نتائج Mayoنشر حيث       
  :1أمهها فرضيات على
 فيه تعزز اليت املعنوية النواحي إىل يتعداها بل فقط املادية النواحي على يقتصر ال العامل حتفيز إن 

 معه؛ والعاملني اإلدارة قبل من حرتامإلا و ابالهتمام الشعور
 رمسية غري بصورة منظمة كمجموعات وإمنا كأفراد ابلعمل املتعلقة املواقف العاملون األفراد يواجه ال 

 األفراد سلوك يف مؤثرا دورا االجتماعي التفاعل لطبيعة أن أي الرمسية، العمل إطارات حتددها ال
 ككل واملنظمة واجلماعة الفرد سلوك يف ملحوظ أثر هلا العمل مجاعات أن كما املنظمة، داخل

 هادفة؛ اجتماعية وحدة ابعتبارها
 أن إذ املنظمة، يف الكفء األداء مستوى ابلضرورة العمل يف الدقيق الوظيفي التخصص حيقق ال 

 .وفاعلية كفاءة حتقيق يف الكبري األثر الوظيفي األداء يف األفراد وتفاعل املتبادلة للعالقات
  العالقات اإلنسانية:  مدرسةنظرية مبادئ . 2.1
 :هي املبادئ من مجلة أساس على النظري مدخلها اإلنسانية العالقات نظرية بنت    

 املركز عن النظر بصرف ، ابملنشأة العاملني من فرد كل شخصية حرتاما يتم حيث اإلنسانية الكرامة 
 ؛يشغله الذي الوظيفي

 ؛مشاكلهم وحل وتوجيههم معهم، التعامل عند االعتبار يف العاملني بني تقع اليت الفردية الفروق وضع 
 ؛املصلحة هذه لتحقيق ومشاركتهم .الغري مع والتعاون للتجمع مياال الفرد جتعل اليت املشرتكة املصلحة 
 أو املشاركةوراء  من احلافز على حيصل لكي. معهم والتعاون اآلخرين ملشاركة يسعى فالفرد احلوافز 

 ؛2التعاون
 يتمتع وعندما أبمهيته يشعر عندما إنتاجية أكثر يكون الفرد أن أي لذاته احملقق الرجل مفهوم تدعيم 

 ؛أعماله عل الذاتية ابلرقابة
 
 

                                                             

 .01،مرجع سبق ذكره ،ص  لصاق حيزية -1 
  "القل – احلميد عبد نطور االستشفائية العمومية ابملؤسسة ميدانية دراسة القرار اختاذ وفعالية اإلنسانية العالقات، "صليحة مصيبح -2 

 .61، ص 5102/5106، اجلزائر، -بسكرة – خيضر حممد ، جامعةواالجتماعية اإلنسانية العلوم كلية،  االجتماع علم يف املاجستري رسالة 
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 و الطيبة العالقات يسوده جو يف العمل يف يرغب الفرد أن أي جتماعيإلا الرجل مفهوم تدعيم 
 .1نتماءإلاب الشعور

 كما نذكرها نقاط عدة يف اإلنسانية العالقات مبادئ حددا فقد كورتل وفريد نوري منري الدكتورين من كل أما
 : يلي

 احرتام  وجب لدى ورغباته، مشاعره منهم واحد لكل أفكار ابعتباره اجلماعة أعضاء يعامل أن جيب
 احملددة؛ املؤسسة أهداف حتقيق أجل من .حبرية للعمل ودفعهم اإلنسانية الشخصية

 يتجسد عندما عليهم تؤثر اليت أي تعنيهم، اليت التسيريية و اإلدارية القرارات يف العاملني إشراك جيب 
 وخلق ، نالتعاو  روح وجتسيد املعنوية روحهم رفع إىل يؤدي اإلدارية القرارات يف العمال فإشراك .ذلك

 ؛اإلنسانية العالقات وحتسني والشخصيات القيادات
 املتشابكة العالقات وجود تستدعي الصناعية فاحلياة كفريق، والعمل اجلماعي العمل تشجيع جيب 

 يزيد أن ميكن الكلمة، معىن أيمت يتحسن ال وحيدا يعمل الذي فالشخص .العاملني بني واملتكاملة
 ؛كفريق العمل إطار يف إال شخصيته، تنمية حيقق ال ولكن أفضل وحيلل معلوماته

 إىل األوامر ٕاعطاء و التعنت أسلوب من ابلتحول وذلك حمفزة عمل وبيئة إجيايب مناخ خلق جيب 
 ؛العامل احرتام مبدأ على يقوم الذي التشاور أسلوب

 نسجامإلا و التجانس وحتقيق التعليمات وانسياب التنظيم أجزاء لربط أمهيتها هلا تصاالتإلا إن 
 أيضا هناك بل الرمسية، تصاالتإلا  شبكة على مقتصرة ليست التنظيم أجزاء بني االتصاالت ،وهذه

 على التأثري يف فاعلية أكثر تكون قد الرمسية غري تصاالتإلا  وهذه ، الرمسية غري لالتصاالت نوع
 .العاملني سلوك

 :هاوثورن جتارب. 1.1
 إجياد بغرض فيرب، ماكس إىل فايول مث تيلور إسهامات من بداية التنظيمية األحباث والدراسات  توالت   

 غري بقوا العمل أصحاب أن إال العمل كفاءة من والرفع اإلنتاجية، مستوايت من للتحسني األساليب أفضل
 جيدة مستوايت على احملافظة عن العجز نتيجة ، املفكرين هؤالء طرف من املقدمة األساليب جبدوى مقتنعني

 زاوية من والعمال للعمل ينظر التنظيم يف جديد كمدخل اإلنسانية العالقات مدرسة فجاءت. لإلنتاج واثبتة
 .سبقوه عمن مغايرة
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 لشركة التابع Hawthorne هاورثون مصنع بتجارب شتهرتإ جتارب مبجموعة وزمالئه مايو إلتون قام
 بعدة التجارب هذه مرت وقد ، 1927 سنة األمريكية املتحدة ابلوالايت شيكاغو مبدينة إليكرتيك وسرتن
 : التجارب مخسة وهي .سنوات مخس مدهتا دامت ،مراحل

 ؛اإلنتاجيةجتارب لدارسة أثر التغيري يف اإلضاءة على  -
  ؛اإلنتاجيةالتغري يف نظم فرتات الراحة على  أثرجتارب لدراسة  -
 ؛ جتاهات العاملني ومشاعرهمإل دارسة حتليلية  -
   ؛حتليل اجلوانب االجتماعية جملموعات العمل الصغرية -
 نتاجية .إلثره على اآدراسة السلوك مجاعي و  -

لقياس اإلنتاجية قبل مت اختيار جمموعة من العماالت وعزهلم يف مكان خمصص  :وإلجراء هذه التجارب
  .إدخال املتغريات التجريبية وبعد إدخال املتغريات التجريبية

 :هاوثورن جتارب توصلت اليت النتائج 1.1.1
  امليدانية الدراسات على واعتمادها هلا، اإلمربيقي اإلطار خالل من اإلنسانية العالقات حركة تطورت لقد   

 املختلفة،كما اإلمجتاع علم لفروع منهجية أساليب استخدمت حيث أيضا، العلمي اإلطار خالل ومن
 النتائج من مجلة إىل توصلت وقد السابقة، النظرايت من أمهلت اليت والقضااي املوضوع ذالك يف ساعدها

 :أمهها
 من أيضا بل الفيزيقية، قدرته خالل من فقط حتديدها ميكن ال العامل هبا يقوم اليت العمل كمية نأ 

 ؛ابلعامل حتيط اليت اهلامة االجتماعية األوضاع خالل
 اإلشباع من مزيدا وحتقق للعمل، الدافعية حتديد يف هاما دورا تلعب قتصادية،إلا غريال املكافآت نأ 

 ؛للعامل النفسي
 ؛العمل تقسيم يف املوجودة الكفاءة خالل من فقط يتحقق ال ،العايل التخصص نأ 
 ابملنظمة ليست اقتصادية فقط ومعنوايته مهمة للغاية؛ عالقة العامل 
  شركها عند مناقشة مشاكلها وحتديد إن هذه اجلماعة جيب إوابلتايل ف ،أن الفرد يعترب عضوا يف مجاعة

 1؛احللول املالئمة  
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  من والشعور ابنتماء أكثر أمهية يف حتديد ألىل الشهرة واإاحلاجة 
  تصاالتإلا خالل من معهم، واملتعاطفة العاملني لظروف املتفهمة اإلجيابية القيادة أمناط أن أيضاو 

 ملموس حتسن مث ومن العاملني، معنوايت يف هائلة طفرات حتقق للمشاركة الفرص إاتحة و املفتوحة
 ؛إنتاجيتهم يف
 كجماعات يتصرفون هم بل منعزلني فرادكأ العمل طالب وجياهبون يسلكون ال التنظيم يف العاملني أن 

 ؛والتشابك التكاتف عوامل تنمي روابط بينهم تنشأ
 أتثري له العمل مكان وخارج داخل بينهم فيما التفاعل وتيسري العاملني بني جتماعيةإلا العالقات أن 

 ؛نتاجية إلا وحتسني العمل حنو توجهاهتم تشكيل يف مهم
 منا أيضا طبقا لطاقته االجتماعية من حيث إن طاقة الفرد للعمل ال تتحد طبقا لطاقته الفسيولوجية و إ

ودرجة التعاون مع زمالئه يف العمل من ،شعوره ابلرضا والتفاهيم القائم بينه وبني رؤسائه من انحية 
 1؛انحية أخرى 

 مبؤيدب كتا يف وردت كما التنظيم يف مهمني جانبني على ركزت أهنا نستنتج عرضها مت اليت النتائج خالل من
 :جانبني على التجارب هذه ركزت" املنظمات تنظيم " السامل سعيد

 .العاملني بني إجيابية جتماعيةإ عالقات إطارها يف تتم اليت املادية، العمل بيئة أي  :جتماعيإلا املناخ .أ
 .بقدراهتم ثقتهم 2وتعزيز ،القرار اختاذ يف للمشاركة أكثر فرص العاملني إعطاء أي  اإلشراف املشرتك: ب.

 :النظرية هلذه وجهت اليت نتقاداتإلا بني من :للنظرية املوجهة نتقاداتإلا. 2.1.1
 املادية؛ احلوافز أثر وإمهال وأثرها املعنوية ابحلوافز فقط هتمامإلا 
 االجتماعية املتغريات على فقط برتكيزهم العاملني سلوك وتؤثر حترك اليت الدوافع جمموعة جتاهل 

 للسلوك؛  كمحرك
 دور إلغاء فإن لذا التنظيمي، اهليكل أساس هو الرمسي غري التنظيم أن واعتبار الرمسي التنظيم جتاهل 

 قائمة؛ مؤسسة وجود عدم يعين الرمسي التنظيم
 واحدة؛ و مشرتكة ومصاحلهم اجلماعة أفراد بني كبري تفاهم هناك أن إال النظر يف املبالغة 
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 املتغريات أو الفروض حتديد عدم إىل هاورثون جتارب يف خاصة املدرسة هذه وجتارب دراسات اجتهت 
 .اإلنتاجية وبني بينها العالقات حقائق عن للبحث

  ( 0421يونيو  – 0410أبريل 0)   Abraham Maslowاببرهام ماسلو   .نظرية2 
 كان يدرس القانون يف البداية بضغط من الدويه بضغط  هو عامل النفس أمريكي اجلنسية   
وحتصل على املاجستري  فيها  دابآلىل دراسة إال أنه ترك دراسة القانون واجته إمن الدويه   

التدرج يف احلاجات  "الشهريةهو صاحب النظرية  ،درجة الدكتوراه يف الفلسفة وعلى 
 "نسانية إلا
   (Hierachy of Needs). 

، وقد اشتهرت النظريّة 0421عام  " الدافع والشخصّية "ابلكامل وبشكل تفصيلّي يف كتاِبهوقد شرح نظريَته 
 .واسُتخِدمت بنطاق واسع يف أحباث علم االجتماع واإلدارة والتدريس يف املراحل الثانويّة والتعليم العايل

من اجل فهم السلوك  اإلنسانية( من القرن املاضي بتحليل احلاجات 0411و الذي قام يف األربعينيات )
هذا املفكر للعامل حاجات متعددة، "مقدمة يف نظرية الدوافع" و حسب يف العمل، من خالل كتابه  اإلنساين

ذا ما اشبع حاجة طالب بغريها يف شكل هرم فإيعمل على إشباعها بتدرج، فهو إنسان يطلب دائما املزيد 
 متدرج للحاجات، يعرف هبرم ماسلو للحاجات، 

   :1وقد بىن ماسلو نظريته انطالقا من فرضيتني أساسيتني

 تنشط احلاجات املختلفة يف أوقات خمتلفة، وتبقى احلاجات غري املشبعة هي : ول  ألالفرضية ا
 . اليت تؤثر على سلوك اإلنسان

   ترتب احلاجات بشكل اثبت على شكل سلم وحسب أمهيتها، فسلوك الفرد  :الفرضية الثانية
،وابلتايل فالتوتر  ينشط بوجود نقص،أوحاجة توجه الفرد لتخفيف التوتر الذي يسببه النقص

 . يقود الفرد إىل القيام بسلوك يتوقع أن يشبع احلاجة
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 : كالتايل   و يتكون هذا اهلرم من مخسة حاجيات و هي  :. أهم احلاجات ملاسلو1.2
كاحلاجة لألكل، الشرب، النوم، الراحة، السكن، اللباس... و احلاجات النفسية )الفيزيولوجية(: . 1.1.2

 وسيكون اإلنسان الذي تنقصه الضرورايت األساسية للحياة  .ترتبط بتحقيق البقاء على احلياة هي حاجات
 ابحلاجات األخرى، وستتجه أفكاره ابحلاجات الفسيولوجية بصفة أساسية، ويبدي اهتمامًا قليالً  امدفوع

 وجهوده إلشباع حاجات البقاء. 
ابألمن و األمان من كل خطر قد يتعرض له،  أي احلاجة لإلحساس: منألو ا احلاجة  األمان. 2.1.2

فالعامل حباجة للعيش بدون خوف و إىل أمان وظيفي، مثل اإلحساس ابألمن يف بيئة العمل، و السالمة و 
نسان للحاجات الفسيولوجية إلشباع اإبعد اخل . ميكن تلخصيه أبن   مني الصحي...أتلمني االجتماعي و اأتلا

  : 1مان اليت تتمثل  فيما يليأليبدأ يف البحث عن حاجات ا
 ؛العنف السالمة اجلسدية بعيدا عن االعتداء و 
 ؛نسانإلمان يف الوظيفية اليت يشغلها األا 
 ؛من الصحي واملعنويألا 
 ؛من الصحيألوا ،سرة ألمن داخل األا 
 . أمن املمتلكات الشخصية ضد احلوداث واجلرائم 

و هي حاجة الفرد أن يكون مقبوال اجملتمع نتماء: ىل احلب و  االإاالجتماعية أو احلاجة احلاجة . 1.1.2
و  التعاون مع أفراد ذلك اجملتمع و أن يتمكن من إقامة  تتاح له فرصة يف التعامل بود و  الذي يعيش فيه و أن

حمبة و مشاركة مع اآلخرين كتكوين  الصداقات و املشاركة يف األعمال اجلماعية و الزواج  ....اخل . أي أهنا 
  .نسان إىل الشعور أبنه غري مرفوض و أنه منبوذ أو وحيد يف بيتهحاجة اإل

تشتمل احلاجات االجتماعية على احلاجة إىل التفاعل مع اآلخرين وتكوين عالقات وصداقات عمل،    
 واحلاجة إىل تقدمي العون واملساعدة لآلخرين، واحلاجة إىل االنتماء جلماعة عمل معينة.

حرتام و هي ترتبط إلثل يف حاجة العامل إىل التقدير و او تتمالتقدير: حرتام أو إلااحلاجة إىل . 4.1.2
 ببعدين، بعد يتعلق ابلقيمة الذاتية اليت يكنها الفرد لنفسه، و بعد يتعلق ابحرتام و تقدير الغري له، فالفرد يف 
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ويتم الثقة و القوة النفسية.حرتام اآلخر له، و هو ما يكسبه إاحلاجة إىل حتقيق املكانة ضمن اجملموعة و 
 :ىل إتنيصفها 

نسان يف الواقع الذي إلوهي احلاجات املادية أو املعنوية أو السلوكية اليت يعتربها ا :حاجات احرتام الذاتأ.
خرين وابلتايل يهز آليعيشه وأن التنازل عنها أو عدم القدرة يف احلصول عليها ينقص من قيمته يف نظرة أمام ا

قتناع و إلما يعزز ثقة املرء بنفسه االعتزاز واالعتداد مبا يعمل  و اثقته بنفسه .فهذه احلاجات هي كل 
 فتخار بسلوكه الذات .إلا
على خالف حاجات احرتام الذات اليت ينظر املرء إليها من خالل تقوميه  :.حاجات التقدير االجتماعيب

ن حاجات التقدير اخلارجي هي تقومي املرء لسلوك اآلخرين جتاهه و كيف ينظرون إىل إلسلوكه الشخصي ف
عرتاف بكفاءته و إعطائه املكانة االجتماعية املناسبة إلا سلوكه و إجنازاته أي تقدير اآلخرين للفرد من خالل 

     . له بني أعضاء اجملتمع و هي ال شك تؤثر يف حاجات احرتام الذات بشكل طردي
و هي حاجة العامل لتحقيق املكانة العليا و حتقيق ما الذات(:  أتكيداحلاجة لتحقيق الذات ). 1.1.2

ن يكون قائدا للجماعة، أو أن يكون له صوات مسموعا و مكانة مميزة ضمن أكيرغب أن يكون عليه، 
اجلماعة اليت ينتمي هلا، و هو ما يعطيه شخصية مميزة ابرزة و يسمح له من إظهار قدراته و كفاءاته كما 

 يسمح له من حتقيق اإلبداع و التطوير. 
 و ميكن توضيح هرم ماسلو يف الشكل التايل: 

 هرم احلاجات "البراهام ماسلو":  11 الشكل رقم 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 عداد الباحثة بناء املعلومات السابقة .إمن  :املصدر 
 

 احلاجات الفيزيولوجي

 احلاجة إىل األمن 

 جتماعيةإلاحلاجات ا

 التقدير إىلاحلاجة 

 الرتتيب اهلرمي الذات احلاجة إىل حتقيق
احلاجات وفقا 
 لنظرية ماسلو
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حيث تسبب له توترا فيسلك  اإلنسايناحلاجات الغري مشبعة هي اليت تؤثر على السلوك  أنيرى ماسلو     
هذه احلاجيات هي متدرجة من القاعدة للقيمة كما هو موضح يف الشكل و  أن أوضح، كما إلشباعهاسلوكا 

ذه النظرية غري أهنا تعرضت أخرى يعمل على إشباعها، و ابلرغم من ما حققته هالفرد كلما اشبع حاجة ظهر 
لعدة انتقادات و منها خاصة: انه يصعب على املسري معرفة حاجات اليت يرغب فيها كل عامل يف املؤسسة، 

نه ليس ابلضرورة أن مير الفرد هبذه املراحل و يف كل مرة أخاصة و أن احلاجة تتعلق ببعد شعوري ذايت، و 
قريا و هو حباجة إىل التقدير و االحرتام أو غري ذلك من احلاجات، يشبع األوىل منها، فمثال قد يكون الفرد ف

  1ابإلضافة إىل ذلك فهي عملت على ترتيب احلاجات و مل تشر إىل كيفية حتقيق إشباعها.

  األدىن املستوى يف تسود حيث البقاء جلأ من الفسيولوجية احلاجات أمهية احلاجات أمهية يالحظ    
 الن واحلماية، األمن وهي األمهية يف تليها اليت احلاجة إىل الفرد ينتقل مرضية بدرجة إشباعها يتم وعندما
 احلاجات تشبع فعندما لذلك للتحرك، الفرد بدفع تبدأ املشبعة غري احلاجة ولكن دافعة، تعد مل املشبعة احلاجة

 كون من االجتماعية احلاجات تظهر ذلك ،وبعد السلوك حنو ابلدفع األمن حاجات تبدأ الفسيولوجية
 عن مبعزل مبفردهم يعملون الذين األفراد أن إىل الدراسات أشارت وقد بطبعه اجتماعيا كائنا اإلنسان
 أن أخرى دراسات بينت كذلك ،والوحداين العزلة إىل ذلك ويعزى العمل، يف الرغبة لديهم تتوفر ال اآلخرين
 لديها الغري مع واالتصال جتماعيإلا التفاعل من متدنيا مستوى أفرادها متنح اليت اإلدارية والوحدات األقسام

 بعيد حد إىل مقيد العمل موقع يف االجتماعية احلاجات إشباع فان حال أية وعلى  .العمل دوران نسبة
  . العمل لتصميم املادية الظروف ويف األداء يف املستخدمة ابلتكنولوجيا

 Douglas  Mc Gregor (1116 – 1164 : ) ماكجرجيور  لدوغالس  Yو   Xنظرية .3
 .0421إىل  0410لإلدارة ورئيًسا لكلية أنطاكية من  MIT Sloan كلية يف أستاذاً إدارايً 

  0461عام  الصادر ابلتدريس يف املعهد اهلندي لإلدارة يف كلكتا. كان للكتاب كما قام  
 دوغالس ماكجرجيور . التعليم ممارسات على عميق أتثري " للمشروع اإلنساين اجلانب "بعنوان

 شتهر إ . اإلدارة والتحفيز نظرية . وابملثل ، ساهم أيًضا كثريًا يف تطوير معاصر ألبراهام ماسلو
( ، الذي اقرتح أن 0461" )اجلانب اإلنساين للمشروعالنحو الوارد يف كتابه "على  Y ونظرية X بنظريته

   .االفرتاضات الفردية للمدير حول الطبيعة البشرية والسلوك حتدد كيف يدير الفرد موظفيه

                                                             

التنظيمي وتسيري " ، رسالة ماجستري يف علم النفس  شباعات اخلارجية وأثرها على دافعية العمل داخل املنظماتإلا، " بن غنامخلضر  -1 
 . 21، ص  5116/5112نسانية والعلوم االجتماعية ، اجلزائر ،إل، جامعة حممد منتوري ، قسنطينة ، كلية العلوم ااملوارد البشرية

 

 

https://mimirbook.com/ar/a44783b6729
https://mimirbook.com/ar/a44783b6729
https://mimirbook.com/ar/f5ed4a264b9
https://mimirbook.com/ar/f5ed4a264b9


 سيا آد.طويل 
   حماضرة * أ* 

 

 كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري
 2البليدة  –جامعة علي لونيسي 

 

 (دروس و أسئلة التقومي جتماع واملنظمات )إلحماضرات يف علم ا

97 
 

 

ىل العامل إفراد العاملني حيث ينظر بعض املديرين ألتنطلق هذه النظرية يف جوهرها من نظرة املديرين ا   
ىل العامل ٳخر من املديرين ألبينما ينظر البعض ا ٬على أنة كسول مرتاخي يكره املسؤولية بطبعه وغري مبادر 

على أساس أنه كفؤ وقادر على العمل وراغبا فيه وال يكره املسؤولية بل يتحمس للقيادة . تركز هذه النظرية 
   داري.إلطبيعة السلوك اوبشكل أكرب على  ٬بشكل أقل على احتياجات املوظفني 

  ׃فرتاضات التالية إل) حيث أنصارها يقدمون ا Xنظرية ال. 1.1
 نسان العادي أو املتوسط كسول وغري طموح ؛إلا 
  ؛راشراف مباشٳيفضل العاملون 
 ؛مال عادة يتجنبون حتمل املسؤوليةالع 
 ؛جورألنساين للعمل هو اإلاحلافز ا 
  العمال أحياان أن األسلوب الذي تفرتضه نظرية يف لتحقيق أهداف املؤسسة عليك أن ترشيد

ال بنفسه ٳن املدير هنا ال يثق إدارة يعتمد على مبدأ عدم الثقة ابلعاملني .يف هذا ضوء فإلا
 "دارة التحكم والسيطرةٳ"وهذا ما نسميه مببدأ 

  ( X) لنظرية  :دارة التحكم والسيطرة ٳ. 1.1.1
  ؛خرينألا ىلٳيتخذ املدير القرارات دون الرجوع 
 ؛بنفسه الإ ال يثق 
 ؛ساليبألهداف اليت وضعها بشىت األا يسعى لتحقيق 
  ؛ استعمال النظام لضبط سري العملىلإيسعى 
 خرين .ألال يقبل النقد من ا 
نسانية وال إل) اليت تتشابه مع أمناط الدميقراطية اليت ترتكز حول العاملني والعالقات ا Yنظرية ال. 2.1

 :دارة وتشجيع املسؤولني يف صنع القرار(. حتتوى على عناصر التاليةإلمركزية يف ا
 ؛الناس عادة يستمتعون ابلعمل 
 ؛العمل طبيعي كاللعبة 
  ؛جورألبه العامل ال يقل شأاًن عن اجناز يفتخر ٳحتقيق 
 ؛العمال ملتزمون بعملهم 
  ؛ابملسؤولية ىل الشعورإمييل العاملون 
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  سلوب الذي تفرتضه ألصالة يف العمل أن األبداع واإلىل اٳالعمال على كافة املستوايت مييلون

ن املدير هنا يفوض فإدارة أن هناك الثقة املتبادلة بني املدير والعاملني وهبذا إلنظرية أسلوب ا
دارة إ"جناز العمل ابلشكل املطلوب وهذا ما يسمى مببدأ ٳيرونه مناسبًا للختاد ما ٳالعاملني ب

 ."تفويض العاملني 
 ׃حيتوى على نقاط التالية ׃(  Y) لنظرية   ″دارة تفويض العاملنيٳ″مببدأ 

 ؛خرينألدير القرارات ابلتشاور مع ايتخذ امل 
 ؛بداع يف العملإليشجع املبادالت وا 
 ؛يعرتف ابلعمل اجليد وبقيمة 
 ؛ى النمو والتطور وحتمل املسؤوليةيساعد العاملني عل 
 ؛جع العمل اجلماعييش 
 يدرب ويوجه العاملني. 

 

ختاذ القرار ٳن حتب ثقة متبادلة مع العاملني وتعطيهم حق ٳ Yوعليك أخي املسؤول ابستخدام نظرية 
ولكن مع ذلك  ٬نتاج إلجناز وزايدة اإلخالص للمؤسسة وابلتايل سرعة اإلوتشجعهم على حتمل املسؤولية وا

  .جراءات صارمة حينما يسئ العاملون استعمال السلطة أو حينما يعطلون العملٳختاذ ٳيف  Xحتتاج اىل نظرية 
  الألنسان ""  دوجالس ماكرجيو Yو   Xالنظرية  ":16رقم  جدول

 Y النظرية  Xالنظرية 
 ؛يكره الفرد العمل.1 

 ؛ضرورة للرقابة اللصيقة املباشرة هناك.2
 ؛الفرد يتجنب املسؤولية.1
 ؛ريق اآلخرينيفضل التوجيه عن ط.4
 ؛لديه طموح قليل.1
 قتصادية ؛إليكون مدفوعا للعمل نتيجة للحوافز املادية أو ا.6
 الوظيفة .يفضل التخصص الدقيق يف .4

 ؛حيب الفرد العمل .1
 الذاتية؛ممارسة الرقابة .2
 ؛ىل حتمل املسؤوليةٳيسعى الفرد .1
 ؛يفضل التوجيه الذايت.4
 ؛بتكارإلطموحات عالية ودافع ا.1
 ؛ يكون مدفوًعا للعمل أساًسا نتيجة للحوافز املعنوية.6
 ثراء الوظيفي .إليرغب يف ا.4

 على معلومات السابقة .عداد الباحثة بناء إمن  املصدر :

 

لنتيجةا  
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 "التشاؤم و التفاؤل "  XYشرح نظرية " : 14 جدول رقم 
 جتاه التفاؤلإلا  (y)نظرية  جتاه التشاؤميإلا  (x)نظرية  ختالفإلعناصر ا

  العمل غري مريح ابلنسبة ملعظمهم وشعارهم  نظرة العمل
 .)العمل ال بد منه(

ذا  ٳالعمل شئ طبيعي مثله مثل اللعب 
   .العمل مناسبة كانت ظروف

ىل القدرة على ٳفراد يفتقرون ألمعظم ا بتكارإلالقدرة على ا
ىل ٳبتكارات حل املشكالت ومييلون إلا

 .احللول التقليدية يف مواجهتها

فراد توريعا ألبتكارية موزعة على اإلالقدرة ا
 .بتكارإلطبيعيا ومعظم لديه القدرة على ا

دىن ألد اىل أداء احلٳفراد مييلون ألمعظم ا حجم العمل
جنازه والذي يعفيهم من ٳمن املطلوب 

 .جنازإلاملساءلة عن عدم ا

فراد حياولون بذل أقصى ما يف ألمعظم ا
 .داء أكرب حجم ممكن من العملألوسعهم 

فراد غري طموحني وليسوا على ألمعظم ا الطموح وحتمل املسؤولية  
ىل ٳمستوى من املسؤولية ودائما حيتاجون 

 خطوة .من يراقب عملهم يف كل 

ىل الرقابة الذاتية من ٳفراد مييلون ألمعظم ا
هداف ابعتبار أهنم جديرون ألأجل حتقيق ا

 ابلثقة .
يركز التحفيز على مستوى احلاجات  مستوايت التحفيز

 مان ) التحفيز املادي ( .ألالفسيولوجية وا
 .نتماءإليركز التحفيز على مستوى ا

 .معلومات السابقةعداد الباحثة بناء على إمن  :املصدر

 (Théorie des systèmes sociotechniques) نساق السوسيوتقنية ألاثلثا: املدرسة ا
 Tavistack)السوسيوتقين إىل معهد اتفستوك للعالقات اإلنسانية بلندن جتاه إلينتمي أنصار ا    

Institute of Humains Relations)  و من أبرزهم اريك ترست(Eric Trist)  و فردريك
 .(Frederic Emery)أمري 
أفكار املدرسة السوسيوتقنية هي إسهامات نظرية و منهجية و هي مثرة أعمال و أحباث امربيقية و عمل      

ميداين، كما ارتبط االجتاه السوسيوتقين بطريقة البحث الفعلي و اليت مفادها عدم حتليل التنظيم من اخلارج، و 
ألفراد املعنيني مبسالة التنظيم منذ البداية و الذين سيقررون فيما بعد معا اقرتاحات شراك الباحثني مع اإلكن 

 إعادة التنظيم.    
ستمرار و ن التنظيم يتكون من نسق اجتماعي و نسق تقين يتفاعالن إبفإو من املنظور السوسيوتقين       

البيئة احمليطة به و يتأثر ابلظروف اخلارجية و يؤثر بينهما أتثري متبادل، إضافة إىل كونه نسق مفتوح يتداخل مع 
 .1فيها

 
                                                             

نسانية إلجامعة شاذيل بن جديد، كلية العلوم االجتماعية والعلوم ا ،"مطبوعة بيداغوجية يف مقياس: نظرايت املؤسسة"تريكي حسان،  -1 
 .21، ص 5101/5102الطارف، اجلزائر،  ، ،قسم علم اجتماع  ،
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أصحاب املقارنة السوسيوتقنية يقبلون الرأي التقليدي لعلم االجتماع الصناعي و حلركة العالقات اإلنسانية      
عمل، الذي يذهب إىل أن العوامل التكنولوجية داخل املصنع تؤثر على نوعية العالقات االجتماعية يف جمال ال

إال أهنم يؤكدون أن التكنولوجيا ال متثل أكثر من قيد على الفعل االجتماعي و لكنها ال حتدد حتديدا صارما 
نتائج السلوك اإلنساين، فاالختيار الواعي ال ميكن أن ينشئ عالقات إنسانية يف حميط العمل التكنولوجي أو 

 من احللول التكنولوجية البديلة و املتكافئة و اليت الفين، فاحلقيقة أن أي مشكلة إنتاجية يوجد هلا عدد كبري
 تتفاوت بذلك دالالهتا ابلنسبة للعالقات اإلنسانية. 

كما جاءت السوسيوتقنية لتنفي احلتمية التكنولوجية السائدة يف عدد من نظرايت التنظيم، من خالل       
و التأثري املتبادل بني  -تنظيميةأي أن لكل تكنولوجيا عدة اختيارات  -التأكيد على عنصر االختيار

التكنولوجية و األنساق االجتماعية و امليل إىل تثمني اجتاه اإلدارة إىل الشعور ابحلاجة إىل التشاور، االبتكار، 
 املرونة و سعة األفق يف تصميم عمليات العمل و إجراءاته. 

عتبار عند تعريف العمل، النسق الفين و النسق االجتماعي إلاو حسب هذه النظرية البد من اخذ بعني       
يف نفس الوقت، هذه املقارنة تعارض أذن مدرسة التنظيم العلمي للعمل و الطريقة النفسانية، األوىل أمهلت 
احلاجات الشخصية لألفراد الذين ينجزون العمل و الثانية مل تويل األمهية الالزمة للعوامل التقنية من حيث 

 ها على ظروف العمل. أتثري 
و من منظور سوسيوتقين املؤسسة متكونة من نسق اجتماعي و نسق فين يتفاعالن ابستمرار و بينهما        

أتثري متبادل، هذا التفاعل يكون يف حد ذاته نسقا. و هناك إمكانية الرتشيد األقصى للعالقات بني اجلانب 
 التقنية.  التقين و التنظيم من خالل التعرف و التحكم يف

و من أهم التطبيقات االساسية للمدرسة السويوتقنية، هي فرق العمل املستقلة أو ذاتية االنضباط، فمن        
خالل تشكيل فرق عمل على أساس مبدأ االنضباط و تعدد االختصاص و تطبيق العالوات الشاملة تتحول 

 ت املرتبطة ابلتايلورية كالتغيب، اخنفاض وظيفة اإلشراف إىل وظيفة مساعدة و ابلتايل تتقلص االختالال
املردود، صعوبة التنسيق....و قد توصل تريست إىل أن الفرق ذاتية االنضباط ابدوار مرنة كانت أكثر فعالية 

أمنا بدأ  من الفرق عالية اهليكلة، و قوة التنظيم متعلقة ابلفرق اليت هلا القدرة على اجناز األعمال يف تناغم. 
لذايت ليس اهلدف منه حتقيق الفعالية فقط و لكن كذلك إحساس العامل ابلكرامة و الرضا أثناء االنضباط ا

أدائه لعمله، و تكرس الدميقراطية داخل التنظيم، و قد عرف هذا املبدأ انتشارا واسعا يف أورواب و الوالايت 
 املتحدة األمريكية يف سنوات التسعينات. 
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نية، يرون أن اجلانب التكنولوجي و اجلانب االجتماعي داخل التنظيم يتفاعالن منظروا املدرسة السوسيوتق    
ابستمرار، و ابلتايل انه من غري اجملدي ترشيد احد اجلانبني على انفراد. و تشكل مبادئ النظرية السوسيوتقنية 

  إطار نظراي هاما لفهم و حتليل العديد من الظواهر يف املؤسسات، و يتجلى ذلك فيما يلي:
إن اعتبار التنظيم متكون من نسق تقين و نسق اجتماعي كل منهما يؤثر يف اآلخر و يتفاعالن  .1

ابستمرار، يقودان إىل استخالص مبدأ هام يف التغيري التنظيمي مؤداه أن أحداث تغيري يف احد 
انفراد،  النسقني سيؤثر ال حمال يف النسق اآلخر، و ابلتايل فمن غري اجملدي ترشيد احد النسقني على

أي أن ترشيد األنساق التقنية و االجتماعية معا هو وحده الذي يؤدي إىل حتقيق مردود إمجايل 
 أحسن. 

ن عند فإأكدت السوسيوتقنية على أن لكل تكنولوجيا عدة اختيارات تنظيمية، بناء على ذلك  .2
جانب التقين للعمل إحداث تغري تنظيمي يف اجملال التقين البد من حسن اختيار التنظيم املناسب لل

 الذي يتالءم مع اجلانب االجتماعي )النسق االجتماعي( لتحقيق فعالية أكثر. 
عند حتليلهما للعوامل اليت تؤثر على املؤسسة سلطا الضوء  (Trist et Emery)ترست و أمري  .1

 :1على ظاهرتني مها 
 (Outputs)التغريات اليت حتدث يف البيئة تفرض تطور املنتوجات، و تنويع املخرجات  .أ

 بدون إجراء تغيري هيكلي مرتبط مبرونة جهاز اإلنتاج التقين.
اليت ميكن أن تتحملها مؤسسة بدون إحداث تغري  (Inputs)درجة تنوع املدخالت  .ب

 تنظيمي تتعلق ابلتكنولوجيا املستعملة. 
اليت من خالهلا يتم حتويل  (Processus technique)توصال إليها، هي أن العملية التقنية النتيجة اليت 

اليت تتمتع هبا  (Autorégulation)  املدخالت إىل خمرجات هلا دور كبري يف خاصية التعديل الذايت 
ؤسسة التأقلم من املؤسسة، مبعىن أن التكنولوجيا املستعملة البد أن تتمتع بنوع من املرونة حىت تستطيع امل

 خالل حتمل تغري و تنوع املدخالت و تطور و تنوع املخرجات. 
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بدراسة العالقة  (Analyse systèmique)اهتم أمري و ترست يف إطار حتليلهما النسقي  .4
املوجودة بني التغريات التنظيمية و تغري الظروف البيئية، و توصال إىل أن هناك أربع أنواع من البيئة اخلارجية 

 : 1للمؤسسة هي 
 Environnement calme et soumis aux lois)البيئة اهلادئة العشوائية  

du hasard) :ري اخلاص فيها بطيء و غالبا يصعب هي بيئة اثبتة نسبيا، هتديداهتا قليلة و التغ
 التنبؤ به، لذلك درجة عدم التأكد فيها ضعيفة. 

 Environnement calme dont les éléments)البيئة اهلادئة التجميعية  
accrochés) : ميتاز التغري يف هذه البيئة ابلبطء، إال أن التهديدات موجودة على شكل حتالفات

رة التعرف على هذه التهديدات و التخطيط لعملياهتا أبساليب األمر الذي يلزم املؤسسة بضرو 
 البيئة من أكرب املنظمة أمام الفرصة تكون غالباً  ، قائمة وهتديداهتا بطيء هبا التغريأو إسرتاتيجية.

 . السابقة
هذه البيئة أكثر تعقيدا و فيها جمموعة  :(Environnement troublé)البيئة القلقة  

متنافسني لديهم هدف واحد و قد يتمكن واحد أو أكثر من املؤسسات املتنافسة من السيطرة على 
أي البيئة، و هي تتطلب إتباع اسرتاتيجيات معقدة من طرف املؤسسات و قدرة استجابة سريعة. 

 . واحدة غاية إىل يتجهون منافسني عدة هبا معقدة هنا البيئة
هذه البيئة أكثر البيئات هيجاان، و : (Environnement turbulent)البيئة اهلائجة  

يكون عدم التأكد فيها عايل جدا الن التغري حيدث بشكل متواصل و املتغريات البيئية متداخلة و 
 ألن اجد عايل التأكد عدم عنصر هبا وتغري حركة البيئات أكثروهي كذلك متفاعلة مع بعضها. 

 جوهرية التغريات وهذه التغريات وتسبب امع تتحرك فإهنا لذا متداخلة. واملتغريات مستمر التغيري
      .هبا التنبؤ ويصعب وكبرية

أمري و ترست "الستقرار يتحقق عن طريق بروز قيم مشرتكة تتقامسها خمتلف املؤسسات    أن دراسة 
 ي تبين مجيع املؤسسات قيم تنظيمية تربطها ابجملتمع الكلي. أاملتنافسة"  
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و على الرغم من أن "أمري" و "ترست" مل يقدما مقرتحات حمددة بشان أي اهلياكل التنظيمية هو األكثر       
مالئمة لكل نوع من هذه البيئات األربع، لكن ابإلمكان مقابلة عملهما مع ما ذهب إليه  كل من "برنز" و 
"ستولكر" من حيث أن طبيعة املوقف و خصائصه يف النوعني األول و الثاين للبيئة عند أمري و ترست 

 يناسبهما اهليكل امليكانيكي، بينما يناسب كل من البيئة القلقة و اهلائجة اهليكل العضوي
و اليت على و يساعد هذا العمل الذي قام به أمري و ترست يف حتليل البيئة اخلارجية للمؤسسة،       

أساسها يتم اختيار اهليكل التنظيمي املناسب خالل إحداث تغيري تنظيمي هيكلي، كما ميكننا ذلك من 
 عادة اهليكلة يف ضوء تغريات البيئة اخلارجية للتنظيم. إدراسة و حتليل عمليات 

ال ميكن إمهاله عند كما يتضح لنا من خالل هذا التقسيم للبيئة اخلارجية أهنا تشكل عامال أساسيا،        
تصميم اهليكل التنظيمي، و هذا ما يوحى حبتمية التغيري التنظيمي لتحقيق تكيف املؤسسة مع تغريات الظروف 

 اخلارجية. 
  "جيابيات وسلبيات املدرسة السوسيوتقنية إ " : 12جدول رقم 

 سلبيات ال جيابياتإلا 
لتنظيم .تعترب هذه املدرسة جمددة طورت أساليب جديدة يف ا1
نتاج إلمن خالل حبثها عن أفضل طريقة لتشغيل نظام ا ،دارة إلوا

 ؛ضمن سياق يتسم ابملرونة والتكيف مع احتياجات السوق 
.حققت هذه املدرسة نوعا من الدميقراطية )  الصناعة( ) مشاركة 2

  مجيع املستوايت التنظيمية يف اختاذ القرارات وتنفيذها( .

نتاج إلهذه املدرسة تنطبق فقط مع ا .املبادئ اليت قامت عليها1
 ؛ذو القيمة املضافة القوية ضمن سوق الطلب 

ال على املؤسسات اليت متلك ثقافة إ.هذه املبادئ ال تنطبق 2
  تنظيمية قوية وابلتايل ال ميكن تعميمها على مجيع املؤسسات .

طالع إلاتريخ ا ، 10ص  ، "دارة األعمال املدرسة السوسيوتقنية مدرسة األنظمة االجتماعية إىل إمدخل  " ،ضالل سامل :املصدر 
 …<https:www.scribd.com>doc:املوقع  ، 01/14/5150:
 
حيث   ،دول االسكنذفية كالنرويج والسويدوقد عرفت هذه املدرسة نوعا من النجاح يف بريطانيا وبعض ات  

خالل السبعينات من القرن املاضي حيث مث تطبيقها  " النموذج السويدي "كانت األساس الذي قام عليه 
 للسيارات .  " volvoفولفو  "بنجاح يف مصانع شركة 

لقد استطاع هذا االجتاه أن يشق طريقة إىل حتقيق نوع من الذاتية و  نقد و تقييم املدرسة السوسيوتقنية:
االستقالل، من اجل ذلك حاول دراسة التنظيم بوصفه نسقا اجتماعيا فنيا فيه ترتبط التكنولوجيا بعواطف 

شكالت األفراد ارتباطا منظما مث يرتبطان سواي ابلبيئة ارتباطا وثيقا و مباشرا، كما استطاع إلقاء الضوء على م
 تنظيمية مل تكن مألوفة من قبل و عاجلها بطريقة جدية يف ضوء اجتاه امربيقي حمدد. 
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و لعل اضعف جوانب هذا االجتاه تتمثل يف اهتمامه املبالغ فيه مبشكالت النسق، و هو بذلك يتشابه إىل حد  
هذا االجتاه يف تفسري  كما فشل أصحاب  كبري مع االجتاه البنائي الوظيفي الذي كان رائدا يف هذا اجملال.

مصادر توجيه أعضاء التنظيمات، إضافة إىل ذلك مل يهتم هذا االجتاه بدراسة نوع معني من التنظيمات و هو 
قتصادية، كما انه استعان يف دراسة قضاايه ابجتاه امربيقي و مل يهتم بصياغة اطر نظرية واسعة بل إلالتنظيمات ا

 نطاق. اكتفى بتطوير بعض القضااي حمدودة ال
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 نظرية التنظيم   السادس : احملور
 

ومنط التصميم التنظيمي الذي يتناسب و  ،اهتمامات نظرية التنظيم بدراسة اهليكل التنظيمي تتحدد   
فهي تقدم وصفات عامة ملا ،ووفقا لالعتبارات واحملددات اخلاصة بكل منهما  ،دارية املختلفة إلاملنظمات ا

وذلك يهدف حتسني األداء والفعالية  ،لتحسني مواصفات التنظيمات وفق األسس العلمية  ،جيب عمله 
 حيث أن هناك ارتباطا حيت منط التصميم التنظيمي والفعالية التنظيمية .

مظاهر التنظيمية مثل  دارية ابعتبارها مظهرا منإلهتتم بدراسة الصراعات ا :  مفهوم نظرية التنظيم:أوال 
 ليات التنسيق وعيوب جيب تداركها يف التنظيم اهليكلي .آضغف قنوات و 

حيث تركز على دراسة اهليكل  ،من منظور مشويل  داريإلالتنظيم ا هي :وحدة التحليل لنظرية التنظيم .1
 :التنظيمي وحمدداته املختلفة من حيت 

 ؛احلجم ونوعية املهمة  -
 ؛نوع التكنولوجية املستخدمة  -
 البنية الذي يعمل هبا التنظيم  -
هتتم بدراسة اهليكل التنظيمي ومنط التصميم التنظيمي الذي يناسب املنظمات املختلفة, فهي تقدم وصفات    

  والفعالية. األداءحتسني العلمية وذلك هبدف  األسس عامة ملا جيب عمله لتحسني مواصفات التنظيمات وفق
 "اهليكل التنظيمي اجليد  " : 14الشكل رقم 

 
 عداد الباحثة .إمن :املصدر 

 

التوزان  المرونة  االستمرارية 
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 اهليكل التنظيمي تعريف  :اثنيا 
سرتاتيجيات والظروف إلان وألعبارة عن اإلطار الذي يطوره املدراء لتقسيم وتنسيق النشاطات داخل املنظمة 

  .التنظيميةالبيئية ختتلف من منظمة إىل أخرى نشأ العديد من اهلياكل 
أبنه الطريقة اليت يتم من خالهلا تنظيم املهام، وحتديد األدوار الرئيسية للعاملني، وتبني نظام تبادل املعلومات، 

 وحتديد آليات التنسيق، وأمناط التفاعل الالزمة بني األقسام املختلفة والعاملني فيها.
 :هو الطريقة يتم من خالهلا مايلي 

   : خالهلامن يعرف اهليكل التنظيمي على أنه: الطريقة اليت يتم   
 ؛ الرئيسية للعاملني األدوار تنظيم املهام وحتديد  - 
  ؛شراف إلا نطاق  - 
 ؛ بيان نظام تبادل املعلومات وحتديد أليات التنسيق - 
 .املختلفة والعاملني فيها األقسامبني  الالزمة أمناط التفاعل - 

 "اهليكل التنظيمي حسب منتج ) مثال(   " :11 الشكل رقم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مملكة العربية السعودية  ،جامعة األمام عبد الرمحن بن فيصل  ، "نظرية التنظيم  ،"حممد أمحد أمني  :عداد الباحثة بناء على إمن  : املصدر
 . 6ص  ، 5106،

 

دارة إلرئيس جملس ا دارة إلرئيس جملس ا   

قطاع منتج أ    قطاع منتج ب     قطاع منتج ج     

تسويق   مالية  صيانة    حبوث    نتاجإ    

 مالية 

تسويق    

ق تسوي  

صيانة    

نتاجإ  صيانة  مالية   حبوث 

ة صيان تسويق  مالية  نتاجإ   حبوث 
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 مكوانت اهليكل التنظيمي :اثلثا 
 

 : 1هناك أهم مكوانت اهليكل التنظيمي
 

يتسم أي هيكل تنظيمي بتقسيم األعمال اليت يؤدي من خالهلا العمل إىل عدد من املهام يتوىل : التعقيد.1
القيام هبا عدد من الوحدات اإلدارية املنتشرة أفقياً واملرتبة عمودايً على مستوايت إدارية خمتلفة، وميكن أن 

 وموزعاً جغرافياً.أيكون التنظيم بسيطاً أو مركباً 
وذلك من خالل التغريات والتطورات اليت تتم على اهليكل التنظيم نتيجة التفاعل مع املتغريات التطور: .2

 دارية موجودة.إ دارية اجلديدة، أو الغاء وحداتإلا البيئية، كإضافة بعض الوحدات 
وإجراءات أدلة عمل فالتنظيم يستلزم التنميط والتوحيد فكلما كان التنظيم منظماً كان هناك  :الرمسية.1

 . وسياسات واضحة
من خالل ضرورة وجود مرجعية إدارية واضحة أمام العاملني حبيث تكون خطوط : التسلسل اإلداري.4

 .السلطة واضحة سواء كان األسلوب املتبع أسلوب املركزية أو الالمركزية

خصائص اهليكل التنظيمي يف ألي منظمة  :رابعا   

  ؛ىل أدانه إميثل الشكل املتسلسل من أعلى 
  ؛حيدد مسؤولية األفراد  واجلماعات والوحدات التنظيمية 
  ؛يغكس  التوزيع اهلرمي يف توزيع السلطة 
  تصاالت وتدفق املعلومات واألسلوب املناسب هلا .إلا يتناول صيغة 
 نظرية التنظيم  :مربرات خامسا 

  :هناك عدة مربرات األساسية للنظرية التنظيم من بينها 
  تزايد حجم املنظمات وأتثريها، 
  ؛الصناعية والتكنولوجية واحلضرية التطورات 
  ؛فتح األسواق العاملية واحلدود بني الدول 

                                                             

   1 . حممد أمحد أمني ، " نظرية التنظيم " ، جامعة األمام عبد الرمحن بن فيصل ،مملكة العربية السعودية ، 5106 ، ص 0 .
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 نفتاح السياسي والتحوالت الدميقراطية .إ 
 :العوامل املؤثرة يف إختيار اهليكل التنظيمي سادسا 

 :هناك عدة من العوامل تؤثر يف اختيار اهليكل التنظيمي املناسب ومن هذه العوامل هي 
 .حجم املؤسسة 1
 يصعب صغريا احلجم يكون فحني ،  حجمها هو للمنظمة التنظيمي للهيكل حتديدا العوامل أكثر من إن

 . هبا القيام جيب اليت للنشاطات وحمدد واضح بتقسيم القيام عادة
 فرد إىل املهام إسناد ويصعب تتنوع العملية املشاكل مع للتعامل املطلوبة اإلنسانية القدرات أن كما   

 األنشطة تكون ، احلجم كبرية  املؤسسة كون  حال يف أنة حني يف،  مربرة غري الزائدة التكلفة ألن متخصص
   والرقابة التنسيق إىل فية احلاجة تزداد ومربرا واقعا أمرا التخصص يصبح حبيث جماالهتا يف واتساعا تنوعا أكثر

    املؤسسة حياة مدة .2
  فالشباب الطفولة مث والنشوء الوالدة مبرحلة تبدأ ،  احلي الكائن حياة بدورة شبيهة حياة دورة يف املؤسسة متر
  .. الفناء مصريها وإال التنظيم إعادة تستدعي اليت واهلرم الشيخوخة مث فالنضج،

 املؤسسة حياة كانت  فإذا ،  للمؤسسة التنظيمي اهليكل على التأثري يف مهما دورا يلعب الزمن فإن وهكذا
 كاملة  جمموعة استثمار من فبدال،  وعالقاتة مكوانتة يف بسيطا تنظيميا هيكال يتطلب هذا فإن ومؤقتة قصرية

 زمنية بعقود خارجيني خرباء إىل العمل هذا إسناد يتم أن ميكن قصرية لفرتة معني عمل ألداء التخصصني من
  ،  تعقيدة إىل ممايؤدي ، وردايت لعدة املؤسسة عمل حال يف التنظيمي اهليكل على الزمن عامل يؤثر  حمدده

 مستقلة عمل وردية لكل مشرفني وجود ويستدعي
  .وهكذا التنظيمية العالقات تعقيد يف زايدة إىل يؤدي الوردايت عدد ةزايد أن كما-
  .املؤسسة أعمال تواجهها اليت الطوارئ حاالت يف الزمن يؤثر كذلك-
  :للمؤسسة اجلغرايف نتشارإلا   .1

 جغرافية مناطق ويغطي نشاطها يتوزع اليت فاملؤسسة ،  التنظيمي اهليكل نوعية على املؤسسة عمل مكان يؤثر
   . واحدة منطقة يف نشاطها يرتكز اليت املؤسسة عن خمتلفا تنظيميا هيكال تتطلب خمتلفة

 هذه تتباعد حني ولكن ،  األنشطة بني وجتانس تقارب هناك كان  كلما  تقل والتنسيق اإلشراف مشاكل إن
 لتوفري وذلك الفعلية العمل أماكن من القريبة للوحدات السلطة تفويض الضروري من يصبح وتتنوع األنشطة
   . الوحدات هذه ألداء الفعالية
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  التخصص درجة  .4
 درجة كانت  وإذا بسيطا التنظيمي اهليكل كان  كلما  حمدودة العمل يف املطلوبة التخصص درجة كانت  كلما

  إىل حتتاج متشاهبة سلعا تنتج اليت املؤسسة أن كما    معقدا تنظيميا هيكال األمر تطلب وكبرية دقيقة التخصص
   . السلع من متنوعا عددا تنتج ملؤسسة التنظيمي اهليكل عن خيتلف تنظيمي هيكل

   اإلنسانية القدرات  .1
   هلا املناسب التنظيمي اهليكل اختيار على املؤسسة إليها حتتاج واليت , ونوعيتها اإلنسانية القدرات كمية  تؤثر

 هيكل استخدام أمكن كلما  والتخصص اخلربة حيث من بسيطة املطلوبة اإلنسانية القدرات كانت  فكلما
 يف تعقيد إىل اإلنسانية القدرات نوعية ازدايد يستدعي بينما ،  القدرات هذه عالقات ينظم بسيط تنظيمي
 القدرات هذه بني واملسؤولية السلطة عالقات يف الرتتيبات يعكس أين من يتمكن حىت وذلك التنظيمي اهليكل
   املتنوعة

  التكنولوجيا نوعية .6 
 طبيعة حتدد التكنولوجيا طبيعة ألن،  للمؤسسة التنظيمي اهليكل اختيار يف مهما دورا التكنولوجيا تلعب 

 تعقيد أزداد وكلما الوظائف هذه بني العمل وعالقات أتديتها جيب اليت الوظائف ونوع تنظيمية ووسائل العمل
  .للمؤسسة التنظيمي اهليكل تعقيد ازداد كلما  املستخدمة التكنولوجيا
  4.البيئة  

 عن التنظيمي هيكلها خيتلف مستقرة بيئة يف تعمل اليت فاملؤسسة , التنظيمي اهليكل على تؤثر البيئة نوعية إن
 تعقيد قل كلما  وجتانسا استقرارا أكثر البيئة كانت  كلما  عام وبشكل   مستقرة غري بيئة يف تعمل اليت املؤسسة
  .  صحيح والعكس التنظيمي اهليكل

      
 بيئة يف تعمل اليت املؤسسة عن تعقيدا التنظيمي هيكلها يزداد متغرية صناعية بيئة يف تعمل اليت املؤسسة فمثال

 .استقرارا وأكثر تصنيعا أقل
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 سوسيولوجيا املؤسسة :السابع   احملور
 

املؤسسة كأحد فروع علم االجتماع العام و اختصاص استقل عن علم اجتماع العمل و جتماع إبرز علم     
علم اجتماع التنظيمات، و قد ساعدت على بروز ذلك التخصص مجلة من العوامل اليت ميكن إمجاهلا فيما 

هرة البطالة أفضت إليه األزمة االقتصادية و االجتماعية اليت عاشتها بعض الدول الغربية و أدت إىل انتشار ظا
و سوء الشغل و التوظيف، مما حتم ضرورة إعادة التفكري يف املؤسسة ابعتبارها طرفا قادرا على اإلسهام يف حل 
تلك األزمة من خالل توفري مواطن الشغل و الرفع من معدالت اإلنتاج. و أوكلت، يف هذا النطاق، للمؤسسة 

فة، أضافت لوظائفها االقتصادية أدوارا اجتماعية متمثلة أدوارا مستحدثة محلت ضمنها مسؤوليات جمتمعية خمتل
يف إسهامها يف توفري األمن و االستقرار االجتماعيني. و قد أسس ذلك التمشي اجلديد ضراب من التقارب بني 

جعلت من املؤسسة و اجملتمع أسهم بشكل واضح يف وضع حد ملرحلة من الدراسات السوسيولوجية اليت 
 ة نظاما لإلنتاج منفصال عن النظام االجتماعي.املؤسسة االقتصادي

و بناء على ذلك أسهم التناول العلمي اجلديد للمؤسسة من قبل علم اجتماع املؤسسات يف جتديد النظرة    
للسلوك و الفعل اإلنساين عرب حماولة فهم البنية الداخلية للمؤسسة االقتصادية. و أصبحت هذه األخرية 

" يفرتض حتليلها حقيقة اجتماعية قويةطرف الباحثني و الدارسني بوصفه "مفهوما يقع تناوله من 
السوسيولوجي ربط مستويني من القراءة، يتمثل املستوى األول يف عالقة املؤسسة مبحيطها اجملتمعي الذي 

سة "كال تنتمي إليه، و يرتبط املستوى الثاين بعالقتها بنسقها و نظامها الداخلي، مما افضىى إىل اعتبار املؤس
 اجتماعيا" مرتابط األجزاء من انحية، و متفاعال مع البيئة اخلارجية اليت يوجد ضمنها من الناحية األخرى. 

 تتأثرو من خالل اعتبار املؤسسة نسقا اجتماعيا و اقتصاداي مفتوحا يتكون من جمموعة من العناصر تؤثر و   
الكالسيكي الذي يتعامل مع املؤسسة كفضاء لإلنتاج فحسب بل الطرح ابحمليط الذي توجد فيه، مل يقع جتاوز 

" يعكس املالمح الرئيسية للمجتمع الذي جسدا اجتماعياأصبحت املؤسسة تدرس من خالله بوصفها متثل "
حييط هبا و يربطها مبا يسمى ابلتنظيم، و هو الشكل الذي تبدعه املؤسسة ابجتماع عناصرها و أفرادها فال 

عرتاف املتواصل مبجموعة اجتماعية تربط بني خمتلف أفرادها مجلة من العالقات إلا ارج وجود ملؤسسة خ
 املرتاوحة بني التفاهم و االنسجام و بني التناقض و الصراع. 

 التعريف السوسيولوجي للمؤسسة :أوال 
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اليت أصبحت قوام  و برزت ضمن هذا الطرح اجلديد ملفهوم املؤسسة جمموعة من املقوالت و املفاهيم املركزية   
 الدراسة العلمية للمؤسسة، من ذلك مقولة ثقافة املؤسسة و السلطة داخل املؤسسة، و عالقة املؤسسة ابحمليط 

خمتلف تلك املقوالت على مقاربة املؤسسة كنظام اجتماعي قد اعتمدت لتغري االجتماعي داخل املؤسسة. و و ا
متكامل يرتبط مصريه بعالقة جدلية و تفاعل بني البنية الداخلية للمؤسسة و بني بيئتها و حميطها الذي تنتمي 

 إليه، و الذي ميكن أن يكون حمليا أو إقليميا أو دوليا. 
 ( هي: 11ربع )أللمؤسسة من فرضيات ، تنطلق البنائية الوظيفية يف دراستها و على العموم

 ؛خرألاجزاء اليت يعتمد كل منها على األاملؤسسة نظام كلي، يتكون من عدد من  .1
ىل إرجاعه إب إلاي جزء منفرد، أحد فهم أال يستطيع  أيجزاء،إلايت هذا الكل النظامي قبل أي .2

 ؛وسع الكلي و الذي يشكل جزءا منهاألالنظام 
 ؛يتم يف ضوء الوظيفة اليت يؤد هبا للمحافظة على توازن الكلىل الكل إرجاعه فهم اجلزء إب .1
 االعتماد املتبادل لالجزاء هو نفسه اعتماد متبادل وظيفي. .4

 . ابرسونز و النسق االجتماعي: 1
حماولة رائدة لتعريف املؤسسة"كنسق اجتماعي منظم،  Parsonsيف ضوء هذه الفرضيات قدم ابرسونز      

ول )اهلدف احملدد( األ(. و لقد مجع ابرسونز يف تعريفه هذا بني احملك 1هداف حمددة" )أجل حتقيق أمن نشاءإ
 وىل من اجلدول )...( )النسق االجتماعي(.األول الوارد يف اخلانة األو املفهوم 

فكار و تصورات ابرسونز. و ساسية ينبغي حتديدها و ربطها أبمفاهيم أو يتكون هذا التعريف من ثالثة      
 املفاهيم، هي:  هذه

 ؛نسق اجتماعي .أ
  ؛منظم .ب
 هداف حمددة. أ .ت

 . النسق االجتماعي: أ
نه الشبكة الكلية من التفاعل اليت من خالهلا يرتبط أداة حتليلية ووسيلة لفهم الواقع "أالنسق االجتماعي    

الطرق" خر، وحبيث يسلك كل منهم بصورة مجعية بكل ألاحبيث يؤثر كل منهم يف سلوك  أكثر و أفاعالن 
(2.) 
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ىل النسق كمقولة ميكن استخدامها لتحليل ظواهر امناط التجمع إىل هذا التعريف، و ابلنظر إستناد ألو اب
نساين )مثل: النظم، اجلامعة، املؤسسات الصناعية و اخلدمية، الطبقة االجتماعية...اخل( فانه ميكننا تفكيك إلا

 النسق كما يلي: 
 
 

فراد يتفاعلون مع بعضهم أهنا نسق اجتماعي يتكون من ية مؤسسة أبايف ضوء هذا التفكيك ميكن تعريف 
و القيم و املعايري السائدة، ضمن نطاق جغرايف معلوم )حيز( و غري مباشرة وفق القواعد أالبعض بصورة مباشرة 

 هداف حمددة. ألتحقيق 
 "و العبارات( املستخدمة يف تعريف املؤسسةأاملفاهيم )":  11رقمجدول 

 مفاهيم اخرى  مجاعة نظام  نسق
 . نسق اجتماعي1
 ين. نسق تعاو 2
 . نسق غرضي 1
 . نسق تفاعلي 4
 . نسق واعي 1
 . نسق مفتوح6
 . نسق مغلق 4
 عالئقي . نسق 2
 . نسق نظامي 1

 . نظام اجتماعي 1
 اجتماعي مصغر . نظام 2
 . نظام مستمر1
 . نظام تعاوين 4
 . نظام معقد 1
 . تنظيم بريوقراطي 6
 . نظام بريوقراطي 4
 . تنظيم اجتماعي 2
 . نظام سياسي 1

 . مجاعة اجتماعية 1
 . مجاعة تضامنية 2
 . مجاعة مغلقة 1
 . مجاعة مقيدة4
 . جمتمع مضغر 1
 . جتمعات انسانية مقصودة6
 . مجاعة منظمة 4

  . وحدة اجتماعية1
 جهاز داة أ. 2
 . بناء رمسي 1
 . هيكل رمسي 4
 . شكل الة 1
 . كيان قانوين 6
 . شخصية معنوية 4
. ميكانزم، كائن حي، مكان، 2

جمال، وكالة، مركز، رابطة، 
 مقر...اخل.

خذان كل أذا إاملشار اليها سابقا. ف ربعةألا حد املفاهيم الواردة يف هذا اجلدول + حمك من احملكاتأستخدام ميكن تعريف املؤسسة إبمالحظة: 
ىل حتقيق إول )اهلدف( نقول: املؤسسة هي نسق اجتماعي يسعى األوىل )نسق اجتماعي( يف اجلدول و احملك األول من اخلانة األمن املفهوم 

 هداف واضحة و حمحدة. أ
 .عداد الباحثةإمن  املصدر:
 سوسيولوجيا املنظمة :اثنيا 

هتتم سوسيولوجيا املنظمة بتطبيق نظرايت علم االجتماع ومناهجه وأدواته التصويرته يف دراسة التنظيمات ذات 
أمهيته من ارتباطه الوثيق ابلنظرية العامة يف علم ومسيت هذا امليدان  ،األمناط املختلفة واألهداف املتبانية 

 جمتمعات صغرية .سرتاتيجية أو إمن أمهية التنظيمات كمواقع  ،االجتماع 

 افراد + تفاعل + قواعد + حيز + هدفالنسق االجتماعي = 
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مبا يدل على كيفية اشتغال ،أي كل ماهو تنظيم قواعد ،أن سوسيولوجيا املنظمات تركز على اجلانب الداخلي  
 عطتء الطابع اخلاص أو النوعي للمؤسسة .إلمكانية إوهذا ال يوفر ،املنظمات بعالقات السلطة 

 "التأثري املتعلقة بطبيعة املوضوعات )االنقسام( عوامل  " :16 الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

الدراسات السوسيولوجية وموضوع املؤسسة قراءة يف أهم عوامل التأخري وأتسيس سوسيولوجيا املؤسسة  " ، مي أسامة اهلطيل:املصدر 
 ،تصدر عن املركز الدميقراطي العريب للدرسات االسرتاتيجية والسياسية واالجتماعية  ،جملة دورية دولية علمية حمكمة  ،جملة العلوم االجتماعية "،

 . 061ص  ، 5104العدد التاسع جوان  ،برلني ،أملانيا 

ىل حد ما عن موضوعات سوسيولوجيا املنظمات اليت هتتم إاألوىل سوسيولوجيا العمل ختتلف ن املوضوعات إ  
 نسانية  .إلالفردية وواشتغال اجلماعات اابألساس بدراسة السلوكيات 

ن طموح سوسيولوجيا املؤسسة هو بناء أدوات مفامهيته تسمح يف نفس الوقت ابلتفكري بوحدة املؤسسة )  إ
كبناء اجتماعي قائم حول املشروع ( وبتنوعها ) يف كوهنا جتمع عقالنيات خمتلفة وتضم حتالفات للمصاحل 

 احها على احمليط أو العامل .اعية ( والتفكري يف استقالليتها وانفتابعتبارها مكان للصراعات االجتم
 التحليل سوسيولوجيا  :اثلثا 

 تنقسم مستوايت التحليل السوسيولوجي للمؤسسة إىل أربعة أقسام:
؛الرمسيمستوي التحليل على أساس الوحدات االجتماعية: الرمسي والغري .0   
مع   ي واالجتماعياالجتماعية يف عالقتها ابحمليط االقتصادي والسياس الوحداتعلى  مستوي التحليل.5 
؛ ابراز العالقة التكاملية مع أمناط اجتماعية أخرى كاألسرة، اجملتمع احمللي النقاابت وغريهإل  
   

 السوسيولوجيا 

 سوسيولوجيا 
( )املقاربة املاركسية  

 ماكر سوسيولوجيا 
 )تيار تنظري( 
 كارل ماركس

يا مايكر وسوسيولوج  
 ) تيار تطبيق (

لتون مايوإ  

مة سوسيولوجيا املنظ  
  املقاربة الوظيفية
 أجنلوساكسوين 
 رويرت مارتن 
 ألفني جوليندر 
 ميشال كرورنه
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ة التنظيمية على سلوكيات مستوي التحليل يف عالقة املؤسسة ابلشخصية والثقافة، حيث يتم أتثري الثقاف.1 
يم األفراد. وق  
املؤسسة والبيئة. مستوى التحليل الذي يدرس عالقة املؤسسة ابلبيئة أي يدرس العالقة التبادلية بني.1   
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 نساين يف التنظيم إلالسلوك ا  :الثامن  احملور
 

 نساين إلالسلوك ا األول:اجلزء 
 نساين إلالسلوك ا تعريف  :أوال

 .السلوك اإلنساين أبنه كل األفعال والنشاطات اليت تصدر عن الفرد سواًء كانت ظاهرة أم غري ظاهرة عرف
ويعرفه آخرين أبنه أي نشاط يصدر عن اإلنسان سواًء كان أفعاال ميكن مالحظتها وقياسها كالنشاطات 

 .لوساوس وغريهاالفسيولوجية واحلركية أو نشاطات تتم على حنو غري ملحوظ كالتفكري والتذكر وا
وميكن تعريف السلوك البشري أبنه " جمموعة من التصرفات والتغريات الداخلية واخلارجية اليت يسعى عن    

الذي يعيش طار اجتماعي إلاطريقها الفرد ألن حيقق عملية التكيف والتوفيق بني مقومات وجوده ومقتضيات 
 ." فيه

  نساينإلأنواع السلوك ا اثنيا:
 : 1هي أنواع ثالثة إىلسم ينق نسايناإلسلوك ال إن قال فالبعض اإلنساين للسلوك تصنيفات عدة هناك    

ستجابة هلذه إلامن مواقف معينة و  يتعرض إليهما و  ابلفرد نفسه هو متعلقو  ي:الفرد السلوك 
  املواقف.

 و هو متعلق ابجلماعة اليت تتصف ابلقدرة على تطوير عادات سلوكية معينة.  :اجلماعي السلوك 
نسانية وهو ميثل عالقة الفرد إلاو هو متعلق ابلسلوك الشائع بني اجلماعات   :االجتماعي السلوك 

 عضاء اجلماعة. أبغريه من 
  نساينإلوك البادئ األساسية للسامل :اثلثا

 :2نساين و هيإلاساسية حتكم السلوك أن هناك ثالث مبادئ أداري احلديث على إلالقد امجعوا علماء الفكر 
 :Causality principleالسببية  أ. مبد1

                                                             

ردن: دار الفكر للطباعة و النشر، الطبعة ألا ، "سس سلوك الفرد و اجلماعة يف التنظيم(أ "السلوك التنظيمي )مفاهيم و كامل املغريب،   -1 
 . 52، ص 0441الثانية، 

 . 52كامل املغريب، مرجع سابق ذكره، ص   -2 
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ريات خمتلفة قد تكون هذه التغيريات يف يت من خالل تغيمن العدم بل إي أينشنساين ال إلان السلوك أمبعىن     
 يريات يف الظروف البيئية احمليطةو تغأو سيكولوجية( أ تية )سواء كانت تغريات فسيولوجيةظروف الشخص الذا

 التوازن.  عادةإ التوازن جتعل الفرد يقوم بسلوك معنينسان فهذا التغيري حيدث حالة من عدم إلاب
 : Motive principleالدافع  أ. مبد2

و سيكولوجيا  اجلوع أون الدافع فسيولوجيا كدافع نسان وراءه دافع يوجهه وقد يكإلا ن سلوك أوذلك يعين     
نه إنسان على سلوك معني ولذلك فإلنفسية حتث او حتقيق الذات، والدافع عبارة عن طاقة أ كدافع احلب 

 يعترب قوة حمركة و موجهة يف نفس الوقت. 
 :Goal principleاهلدف  أ. مبد1
ن أنسان بسلوك معني البد إلنساين دائما يوجه من أجل حتقيق هدف معني، فعندما يقوم اإلأن السلوك ا   

احلصول على  أوتفادي ضرر حمدد  أو شباع حاجة معينةإأما  هذا السلوك يكون هناك هدف حمدد من وراء 
 ميزة معينة. 

 نساين يف املنظمة إلالسلوك ا :رابعا  
سواق و تسارع معدالت التنمية و االبتكارات التنظيمية ألا مع تزايد املنافسة العاملية واشتداد الصراع على     

جنح السبل الكفيلة بتحسني فعالية وكفاءة املنظمات، وزايدة أ و التسويقية برز اهتمام واضح على دراسة 
 فشل منظمة  أو ساس يف جناح ألا مهية عنصر معني يعد هو أ فسية، فقد اتفقت مجيع االراء علىقدرات التنا

املنظمة، لذلك برز االهتمام و نسان ابعتباره القاسم املشرتك يف جماالت عمل إلعنصر هو اعمال ذلك الألا
 نساين هو ما يصدر من إلتطوير املنظمة ذاهتا.. و السلوك ا العناية ابملورد البشري و تنميته كاساس يف

 قدرة املنظمة التنافسية.، و على ثريها على اجتاهات العمل و نتائجهفعال يكون هلا أتأنسان من تصرفات و إلا
 نساين يف املنظمة: إل. تعريف السلوك ا1

 نساين يف املنظمة حسب املدرسة الغربية نتعرض هلا من خالل إلهناك العديد من التعريفات للسلوك ا    
  1يت:آلا

 
  نساين هو االهتمام بدراسة سلوك العاملني يف الوحدات التنظيمية املختلفة و اجاهاهتم إلا السلوك

 ؛وميوهلم وادائهم
                                                             

 02/10/5150طالع :إل،اتريخ ا 04، ص 5151"،منشورات اجلامعة االفرتاضية السورية ،دمشق ، السلوك التنظيميبطرس حالق ،" -1 
 https://pedia.svuonling.org>mod_resource>ontent.pdf،املوقع :
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 فظة جناز املهام التنظيمية واحملاإجل موعة معارف استخدمها املديرون من أالسلوك االنساين هو جم
 ؛على املوارد البشرية و استثمارها ابلطريقة املناسبة

 التنظيمي واهليكل واجلماعات فراداأل حُيدثه الذي التأثري يف يبحث الذي العلم هو اإلنساين السلوك 
 ادارهتم مث ومن العاملني سلوك تفهم يف املديرون منه يستفيد العلم هذا إن حيث العاملني سلوك على
 ؛التنظيمية الفعالية من يزيد حىت

 الضرورية املهاراتو  السلوك وأمناط األدوار تتضمن اليت اإلدارية العمليات فهم هو اإلنساين السلوك 
 الزمالء مع التواصل يف السلوكية املهارات بعض تتمثل حيث الفعال اإلداري لألداء الالزمة

 املوارد وتوزيع االجتماعات دارةإ و فيها واملشاركة املعلومات على واحلصول والرؤساء، واملساعدين
 التنظيمية؛ الصراعات وادارة العمل مجاعات على

 عالقة هلا واليت التنظيم يف اإلنساين ابلسلوك اخلاصة املعارف وتطبيقدراسة  هو اإلنساين السلوك 
 من اهلدف إن حيث اخلارجي جتماعيإلا والنظام والتقنيات التنظيمي اهليكل مثل الفرعية أبنظمته

 والنظام والتكنولوجيا التنظيمي واهليكل العاملني بني العالقة حتسني هو التنظيمي السلوك سةار د
 . أفضل إنسانية نتائج لتحقيق اخلارجي االجتماعي

 به والتنبؤ التنظيم يف اإلنساين السلوك بفهم مباشرة يهتم الذي املوضوع هو اإلنساين السلوك 
 .وتوجيهه

 :نساينإلطبيعة السلوك ا.2
 والسبب سهال أمرا ليست عنه الكشف عملية وابلتايل بسيطا وليس معقد اإلنساين السلوك إن الواقع يف   

 :يلي ما إىل يعود
 مستمر؛ تغري حالة يف سلوكه فإن وابلتايل واألحاسيس املشاعر من كتلة اإلنسان .أ

 اليت احلالية وأهدافه الراهنة وظروفه يعيشه الذي اإلنسان وواقع اإلنسان ماضي رواسب السلوك يشمل .ب
 اآلن؛ لتحقيقها يسعى

 وتتطلعاته؛ وطموحاته املستقبلية وأهدافه آماله اإلنساين السلوك ضمن يدخل .ت
 تغري يف هي واليت واالجتماعية واحلضارية النفسية العوامل من جمموعة إىل اإلنسان سلوك خيضع .ث

 .التقييد صفة عليه تضفي إهنا مث مستمر تغري يف اإلنساين السلوك جتعل واليت مستمر
  :نساينإلوك المزااي وحتليل الس.1

 . السلوك هذا لطبيعة الدقيق والتفسري اإلنساين للسلوك السليم الفهم حتقيق .أ
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 . املناسب املكان يف املناسب اإلنسان / البشرية للموارد األمثل االستغالل حتقيق .ب
 السيطرة هبدف السلوك هبذا والتنبؤ عليها السيطرة هبدف اإلنساين السلوك يف املؤثرة العوامل حتديد .ت

 . اهلدف هذا لتحقيق املرجو اهلدف حنو وتوجيهه عليه

 السلوك التنظيمي الثاين:اجلزء 

بدأت املنظمات االنتاجية يف استقطاب أعداد كبرية من األفراد يف هناية القرن التاسع عشر ميالدي مع     
بداية الثورة الصناعية، فظهرت حينذاك أمهية العالقات بني الرؤساء واملرؤوسني وأتثريها على أداء املنظمة، 

رة الصناعية كانت أتخذ الطابع العسكري وابلتايل على سلوك العاملني. ومعظم املنظمات اليت سبقت الثو 
حيث تعترب سلطة املدير أو املالك سلطة مطلقة. يف مثل هذه الظروف مل يواجه القادة مشكلة يف التعامل مع 

 اجلانب السلوكي.
هناك العديد من احملاوالت من قبل الكثري من الباحثني واملفكرين والكتاب على مر التاريخ لدراسة وفهم    

  ألفراد واجلماعات داخل املنظمات و أثرها على االنتاجية.سلوك ا
إن منظمات اليوم تستوعب أعدادا هائلة من األفراد على اختالف شخصياهتم وثقافاهتم وطموحاهتم، و مبا     

فإن االهتمام قد زاد بدراسة  الفعالية التنظيميةو أهنم يعدون أكثر العناصر أمهية يف حتقيق الكفاءة 
فرداي ومجاعيا هبدف حتقيق االنسجام بني األهداف التنظيمية املسطرة وتلك السلوكات و   التنظيمي سلوكهم 

 .حيافظ على بقاء املنظمات واستمراريتها هذا من شأنه أن
 تعريف السلوك التنظيمي  أوال:

 السلوك التنظيمي هو دراسة فهم سلوك العاملني يف املنظمة، ويشمل ذلك: أسلوب تفكري وإدراك العاملني   
 شخصياهتم، دوافعهم للعمل، رضاهم الوظيفي، اجتاهاهتم وقيمهم، وكذلك ممارساهتم كأفراد أو جمموعات
 .وتفاعل هذا السلوك مع بيئة املنظمة، وذلك لتحقيق أهداف كل من العاملني والنظمة يف نفس الوقت

 ."سلوك األفراد داخل املنظماتوكذلك ميكن تعريف السلوك التنظيمي أبنه "
 وهي:يضمن تعريف السلوك التنظيمي على ثالثة نقاط أساسية    

 .ذلك العلم الذي يدرس سلوك األفراد داخل املنظمات علم السلوك التنظيمي هو -
 جتماع.إلاعلم السلوك التنظيمي هو حمصلة علوم أخرى أمهها علم النفس وعلم  -
   وفن.السلوك التنظيمي هو علم  -

 
 

https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/page/view.php?id=5841
https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/page/view.php?id=5841
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 خصائص السلوك التنظيمي   :اثنيا
 :للسلوك التنظيمي بعض اخلاصيات والسمات اخلاصة به منها

 ؛ توجيه سلوك العاملني حنو حتقيق أهداف املنظمة .1
 ؛حتديد الدور الذي يقوم به كل فرد يف املنظمة .2
 ؛حتديد املسؤوليات والسلطات يف ضوء األدوار .1
 ؛التنسيق والتكامل بني األدوار اليت يقوم هبا العاملون .4
 ؛الضبط والتحكم يف سلوك العاملني .1
 ؛العملاالتصاالت والعالقات السوسيوجلية يف  .6
 ؛التنظيميالتقييم التقومي املستمر للسلوك  .4
 .ةأمدى حتقيق أهداف املنش .2

 وعناصره أمهية السلوك التنظيمي  :اثلثا
  :.أمهية السلوك التنظيمي1

 :اجلدول الثايليف املنظمة  حسب  تتبني لنا أمهية السلوك التنظيمي
 "املنظماتدخل السلوك التنظيمي  دراسة  أمهية :" 11  جدول رقم

 الشرح  أهم النقاط 
يساعد السلوك التنظيمي على حتديد ما تقوم به املنظمة وأسباب  .فهم مهام املنظمة1

قيامها به، ويبدأ ذلك ابلنسبة للعديد من الشركات ابملنتج، هل 
ترغب الشركة يف بيع سيارات؟ أم ماكينات جز العشب أو تطوير 

 .املواقع وحتقيق ربح
بعد حتديد مهام املنظمة يساعد السلوك التنظيمي على حتديد  توقعات واضحة حتديد . 2

توقعات كل شخص داخل املنظمة ومن يتعاملون معهم، إىل 
جانب حتديد تسلسل القيادة ومن جيب أن يقوم مبهام حمددة 

 .داخل الشركة
املرجح أن عندما يعمل مجيع املوظفني وفًقا لقواعد حمددة فمن  اختاذ قرارات جيدة .1

 .تكون هناك مهام وإجراءات موحدة
ضمان توظيف األشخاص املناسبني وإقالة األشخاص غري  .1

 املناسبني
عندما يتم حتديد السلوك التنظيمي بوضوح سيفهم املوظفون  

اجلدد ما هو متوقع منهم، وما هي فرص جناحهم على املدى 
 .الطويل يف الشركة

يساعد السلوك التنظيمي املديرين على حتفيز املوظفني للقيام  حتفيز املوظفني .2
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أبفضل أداء لديهم، وألن كل شخص خيتلف عن اآلخر، فإن 
السلوك التنظيمي يساعد املديرين على تطبيق أداة التحفيز 

 .املناسبة للتعامل مع طبيعة كل فرد
يساعد السلوك التنظيمي املديرين على فهم جذور املشكالت   حتسني العالقات بني العمال واملنظمة  .6

 .وتوقع السلوك الناتج عنها والتحكم يف العواقب السلبية
تساعد دراسة السلوك التنظيمي املديرين على إدارة األشخاص  االستفادة من املوارد البشرية بشكل فّعال .2

املوظفني بشكل فّعال داخل املنظمة، مما يساعدهم على حتفيز 
كن املدير من فهم  حنو إنتاجية أفضل، ألن السلوك التنظيمي ميم

 .وحتليل طبيعة وسلوك املوظفني
 عداد الباحثة بناء على معلومات السابقة .إمن :املصدر 

 :.عناصر السلوك التنظيمي2
 ن عناصر السلوك التنظيمي تتمثل يف كل من الفرد و اجلماعة.إ

 عناصر السلوك التنظيمي"هم أ : " 14   الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عداد الباحثة.إمن املصدر: 

يمي عناصر السلوك التنظ  

 ابلنسبة للجماعة  ابلنسبة للفرد 

ية النفس .االجتاهات1  

.الشخصية 4  

دراكإل.ا1  

.الدافعية 1  

.التعلم 2  

سية .االجتاهات النف1  

.العنصر املعريف     ) 1.1
 املعرفة ومعلومات( 

.العنصر العاطفي       1.2
 ) الوحدات واملشاعر( 

.العنصر السلوك    1.1
 ) ميل السلوكي (

.مجاعات العمل 1  

.القيادة 2  

.االتصال 1  
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 رابعا: مستوايت حتليل السلوك التنظيمي

   1حوهلا حتليل السلوك التنظيمي هي: يوجد ثالث مستوايت يدور
 ومن املهم معرفة كل ما أتثري أداء الفرد و منط على املنظمة بصفة عامة ينعكس على أداء املنشاة . الفرد:1

ثريها على دائه، و مستوى رضاه من عمله و شخصيته، و أتأالفرد و يؤثر يف سلوكه و مستوى  حيكم ذلك
    دائه. أخرين و على مستوى األسلوكه مع 

هتمام جبماعة العمل و خاصة الصغرية عند دراسة السلوك التنظيمي ابعتبارها إلجيب ا. مجاعات العمل: 2
)التفاعل داخل اجملموعة واداة اجملموعة ككل وتطور اجملموعة وحدة مستقلة هلا خصائصها املميزة وهي 

 و ابملنظمة ككل وتفكريها لنفسها وحتقيقه  -وديناميكياهتا املنفصلة عن تلك اخلاصة ابعضائها -واستقالهلا
 هداف(. ألمكانياهتا وسلوكها سلوكا متميزا لتحقيق اإهدافا خاصة تتفق مع خصائصها و أ

فراد ومجاعات عمل، و البيئة اليت أدائه عما حيويه من أ ي متميز يف خصائصه و هي كيان رمس. املنظمة: 1
 دائها. أيرها على سلوك ومستوى أث فيه املنظمة وتعمل 

 

 2مربرات دراسة السلوك التنظيمي :خامسا
 أعلى لتحقيق اإلدارة تسعى حيث التنظيم، يف ونشاطاهتم واجملموعاتفراد ابأل التنظيمي السلوك يهتم 

 اإلنساين اجلهد دون حتقيقها ميكن ال األهداف هذه لكن أهدافها، حتقيق يف الكفاءة من درجة
دارة تزود املديرين ابملعلومات إلمن هذا كان السلوك التنظيمي عنصرا مهما يف ا ،وعمال تفكريا

 فراد واجملموعات وكيفية سلوكهم لذلك، فهي تضيف جانبا هاما من املهاراتاألالضرورية لفهم 
ذن هو الغاية وهو الوسيلة إداري، فالعنصر البشري إلساسية الالزمة ملتخذي القرارات يف التنظيم األا

 ؛هداف املنظمةألتحقيق 
 ن كرب حجم التنظيمات احلديثة وضخامة عدد العاملني هبا ينتج عنه عدة مشكالت على مستوايت إ

نسانية حتتم وجود إن ذلك مشكالت وينتج ع -مالية وتنظيمية وفنية وغريها من املشكالت -متعددة
 ؛هداف املنظمة املنشودةأ جل تاليف تلك املشاكل وحتقيق أنسانية من إلاوتفهم للحاجات تنسيق 

                                                             

 https://maddmon.com، املوقع: 50/00/5150اتريخ االطالع:  مستوايت السلوك التنظيمي"،حممود االسواين، " -1 
"، جملة سوسيولوجية املستخدمة يف قياس وتشكيل سلوك العمال التنظيمي -هم احملددات السيكوأيوسف عنصر، انجي ليتيم، " -2 

 . 054 – 052ص ص  ، ص 5101الدراسات والبحوث االجتماعية، جامعة الوادي، العدد السابع، جويلية 
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  مر الذي اضفى على ألساليب التقنية احلديثة، اأصبحت تستعمل ىل جانب كرب حجمها أإاملنظمات
صبحت القوى العاملة تضم أكثر ختصصا و أفراد األ صبحأاملنظمات جانبا كبريا من التعقيد، حيث 

دارات مما اوجد معه إو جمالس أداريني واملتخصصني سواء يف شكل جلان عمل إلاالعديد من الفنيني و 
 ؛ىل فهم اعمق لعمليات االتصاالت و املفاوضات وحل النزاعاتإاحلاجة 

  ىل إو السلعة أاحلاجة لفهم اعمق لرغبات واحتياجات ودوافع املتعاملني مع املنظمة من طاليب اخلدمة
 و السلعة تدفهم أ جانب العاملني يف املنظمات، فهناك فئة من املتعاملني معها سواء طاليب اخلدمة 

عن سلوك العاملني خر، وقد ختتلف أىل إ احتياجاهتم ورغباهتم للسلوك بطريقة خمتلفة من متعامل 
 ؛ىل فهم اعمق لرغبات واحتياجات املتعاملنيإ انفسهم، مما خيلق احلاجة 

  نسان إلللتغيري والتطوير، فايداعهم وهتيئتهم وتقبلهم إتغري اجتاهات العاملني ودرجة تعاوهنم ومستوايت
و ما يعرف ابلشخصية االنسانية أبصفة عامة كائن معقد له دوافعه اخلاصة وخيتلف تكوينه النفسي 

ن وجهة نظر الفرد واداركه لعناصر وحقائق البيئة اخلارجية من أخر، مما يرتتب على ذلك آىل إمن فرد 
كرب اذا أن نفهم الشخص بدرجة أ شياء تعكس شخصية الفرد نفسه، فنحن نستيطع أ اشخاص و

     ؛متكامل ليه من داخله أي عن طريق حتليل شخصيته الذاتية ككلإنظران 
  فهم السلوك التنظيمي يتيح املزيد من التفهم للفرد ولدوافعه وملكوانت شخصيته وما يهدد نفسيته من

حباط الذي قد يتعرض له نتيجة عدم قدرته على التكيف مع البيئة التنظيمية، فهذا إلاالقلق والصراع و 
مناعة تساعدهم على  ما يعد هلم التفهم لسلوكيات العمال يساهم يف احلفاظ على توازنه النفسي، ك

 ؛نفسهم مما يهددها من مشاكل نفسيةأ محاية 
 دارة والتنظيم على التعامل مع العاملني، وعلى حتليل سلوكهم والتنبؤ به وتوجيهه مبا إلزايدة قدرة رجل ا

عنه هدافه، فاالدارة تعترب مسؤولة عن التغيري والتطوير مما قد ينتج أ خيدم مصلحة العمل وحتقيق 
مقاومة العاملني لالفكار اجلديدة، وهلذا فدراسة وتفهم السلوك يوفر للقياديني فرصة روح الفريق وتقبل 

  ؛فضلأبداع وجعلهم يتخذون قراراهتم بطريقة إلختياري واإلالغري والتعاون ا
  ن أ، فال شك داراي بزايدة معرفتهم عن اجلوانب السلوكية للعاملنيإقياداي و زايدة قدرة املدريني ومتكينهم

الناجحة ما مل يقفوا على  إلا دارية لن تكتمل هلم مقومات القيادةإلااملديرين يف كافة املستوايت 
  فراد وحاجاهتم ومكوانت شخصياهتم واجتاهاهتم وقدراهتم وميوالهتم املهنية. ألاحقيقة دوافع 
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 العوامل املؤثرة على السلوك التنظيمي يف املنظمات :سادسا
 التنظيم اجلماعة الفرد،ي ه متداخلة عناصر عدة تعريف خالهلا من ميكن معامل املتغريات أو املؤثرات هذه ومتثل
 .1املنظمات يف العاملني سلوك على ككل تؤثر عناصر وهي والبيئة

 التنظيمي السلوك أساس هو والفرد أعضاء من يتكون منظمة أو تنظيم أي املنظمة، نواة فهو . الفرد:1
 مبفرده يسلك أو فيعمل بيئية ملؤثرات أو اإلدارة لتوقعات يستجيب كان سواء سلوكي موقف ألي الزم وعنصر

 .عمل فريق أو مجاعة ضمن أو
 مع وصراع له إحباط إىل هذا يؤدي فقد متوافقة غري املنظمة أو التنظيم ومتطلبات الفرد حاجات كانت وملا

 األهداف حتقيق مع جنب إىل جنبا الفرد حلاجات إشباعا توفر عمل بيئة هتيئ أن اإلدارة، مهمة إهنا آخرين،
 . التنظيمية

 فاملنظمة،  أعماهلا واجناز تكوينها يف أساسي كعنصر املنظمات، كافة يف فستتواجد اجلماعة أما اجلماعة: .2
 مجاعة يف عضو الغالب يف هو التنظيم أو املنظمة يف فرد أي أن كما الناس، من مجاعات من تتألف فاملنظمة

 بقرار شكل عمل فريق أو التنظيمي اهليكل يضمها إدارة أو قسم يف ممثلة رمسية تكون قد واجلماعة أكثر، أو
 حلاجات تلبية أكثر أو مشرتك قاسم جيمعهم أفراد عدة انسجام من تنشا حيث رمسية غري تكون أو رمسي،

 كثرية، بطرق البعض بعضهم على اجلماعات يف الناس ويؤثر. التنظيم يف كعاملني إشباعها يرغبون اجتماعية
 . وقادهتا وتنظيماهتا تطورهياكلها أن ميكن اجلماعات أن كما

 فهم فان لذلك األفراد من أعضائها وأداء سلوك على التأثري يف كبريا دورا اجلماعة ضغوط تلعب أن وميكن
 السلوك إىل جديدا بعدا ويضيف الضروري السلوك عن معرفتنا هيكل يكمل وسلوكها اجلماعة هيكل

 .التنظيمي
 "اجلماعة داخل املنظمة أنواع  :" 11جدول رقم 

 أمثلة  اخلصائص  نوع اجلماعة 
عضاء اجلماعة بشكل رمسي أيتم توصيف العالقات بني .0 اجلماعة الوظيفية الرمسية 

 و الوصف التنظيميأبواسطة هيكل التنظيم 
 تتضمن كل من الرئيس واملرؤوسني.2

 داء العمل الوظيفي للجماعةأنصب على .ت1
  مجاعة رمسية عادية متثل.4

 

قسام التقليدية اليت يراسها ألاالدرات وا
  و رئيس ويعاونه جمموعة من العاملنيأمدير 

 

 اللجان العادية.0قد يتم حتديد تشكيلها واجراءاهتا بواسطة الوصف التنظيمي .1 مجاعات املهام اخلاصة 

                                                             

  .02-01البشرية، ص ص  املوارد وتسيري العمل النفس علم ختصص :ماسرت األوىل السنة ، لطلبةالتنظيمي السلوك مقياس يف حماضرات -1 
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 حسب احتياجات العملأو 
 جلاأل و طويلة أقد تكون قصرية .2

 قد تتضمن الرئيس واملروؤسني .1
 متثل مجاعة رمسية عادية.4

مجاعات ختطيط املشروعات والربامج .2
 اجلديدة

  جلان حل املشاكل الطارئة.1
 

مجاعات الصداقة 
 واالهتمامات اخلاصة 

فراد كاالهتمامات, األتتكون اجلماعة لتشابه يف خصائص .0
 والسن, واملعتقدات السياسيةواالجتماعية 

 غري رمسيةأو تكون مجاعات رمسية أن  ميكن.2
 هدافها قد تتمشى مع اهجاف املنظمة وقد تتعارض معها .أ1

 

 نقابة العمال.0
 اندي الشركة.2

 الشلل والتحالفات.1
 صناديق الزمالة.4

  العصاابت.1
املوقع  ،  5151/ 10/16طالع إلاتريح ا، مجاعات العمل :الفصل السابع :املصدر 

:https://drive.uqu.edu.dus>nmrusheedi>files.ppt.p2. 
 لرتسى اإلدارة تنشئه الذي اهليكل هذا .الرمسي التنظيم هيكل مع اجلماعات و األفراد يتفاعل. التنظيم: 1

 خالل ومن األهداف لتحقيق نشاط يف املنظمة جهود لتوجيه نظما وهتيئ اجلماعات، و األفراد بني عالقات
 .املخططة األهداف حيققوا حىت التنظيمية أنشطتهم العاملون يؤدي الرمسي التنظيم هيكل
 والقيادة (املستخدمة العمل وطرق التجهيزات) والتكنولوجيا التنظيمي اهليكل من كل أبمناط السلوك ويتأثر
 اهليكل أثر على نتباهإلا يرتكز مث ومن .التنظيمية العمليات ومراقبة وتوجيه بتخطيط تعىن اليت اإلدارة ونظم

 .التنظيم يف الناس سلوك على اإلدارة وأمناط تصميمه، و التنظيمي
 واجتماعية اقتصادية متعددة جوانب من فيها وتؤثر تضمنها خارجية بيئة ضمن املنظمة تعمل. البيئة: 4

 يف اإلدارة جهود خالل من اخلارجية بيئتها يف املنظمة تؤثر كما (تكنولوجيا) فنية وعلمية وسياسية وثقافية
 حتقيقه حسن مدى خالل من هتديدات و قيود من تفرضه ما مع والتعامل فرص من البيئة تتجه ما اقتناص

 العامة اخلزانة لتمويل تدفع وضرائب عمل وفرص منتجات من البيئة هذه حتتاجه ما تقدمي حيث من ألهدافه،
 .ذلك إىل وما للدولة
 مميزات السلوك التنظيمي: :سابعا 
 منها به اخلاصة والصفات السمات بعض التنظيمي للسلوك : 
 املنظمة أهداف لتحقيق العاملني سلوك توجيه . 
 املنظمة يف فرد كل به يقوم الذي الدور حتديد . 
 األدوار ضوء يف والسلطات املسؤوليات حتديد . 
 العاملون هبا يقوم اليت األدوار بني والتكامل التنسيق 
 العاملني سلوك يف والتحكم الضبط. 
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 العاملني سلوك وتنمية تطوير. 
 العمل يف السوسيولوجية العالقات و االتصاالت . 
 التنظيمي للسلوك املستمر والتقومي التقييم 
 املنشاة أهداف حتقيق مدى. 

 دارية يف تنظيمات العمل إلالقيادة ا الثالث:اجلزء 
تعترب القيادة االدارية ظاهرة انسانية ال ميكن للحياة البشرية أن تنتظم بدوهنا ، والقيادة يف أي مجاعة أو منظمة 
هي مبثابة الرأس و القلب من جسم االنسان ، فال ميكن تصور جيش منظم دون قيادة عسكرية وال ميكن قيام 

ي املؤسسات ، واألمر نفسه ينطبق على ابقأو مجاعيةقيادة سواء كانت فردية دولة ابعتبارها منظمة كربى بدون 
، فقد مت اخضاعها للدراسة ادة يف حياة املؤسسات واجملتمعات، و نظرا ألمهية القيواملنظمات يف اجملتمع

   .، يف خمتلف التخصصات العلميةوالتحليل العلمي من قبل الباحثني
القيادة يف املنظمة هي مبثابة الرأس من اجلسد لإلدارة، مثلما اإلدارة هي الرأس من اجلسد ملنظمة  أن    

وابلتايل فإن معرفة مفهوم القيادة اإلدارية اليوم وكل ما يرتبط هبا، من متطلبات ومصادر قوة وأساليب يعد 
 . ضروراي جدا

اإلدارية من أهم احملاور اليت ترتكز عليها خمتلف الشركات تعترب القيادة  :داريةإلمفهوم القيادة ا :أوال
األفراد ، وهي عبارة عن األنشطة اليت ميارسها املسؤول اإلداري على نظمات سواء كانت عامة أو خاصةوامل

 ، واليت تتمثل يف إصدار األوامر، والتأثري عليهم لتحفيزهم على العمل هذا ابإلضافة إىلالعاملني يف تنظيٍم معني
 . توجيههم حنو حتقيق األهداف املرجوة

 : وعليه فإنه ميكن إجياز عناصر تعريف القيادة اإلدارية يف النقاط التالية  
 وجود جمموعة من األفراد يعملون يف تنظيم معني ولديهم هدف مشرتك يسعون إىل حتقيقه . 
 قائد من أفراد اجلماعة لديه القدرة على التأثري اإلجيايب يف سلوك ابقي األفراد وجود . 
 القيادة تقوم بعملية توجيه أفراد اجلماعة وتوحيد جهودهم وتنشيطهم . 
  املوقف القيادي يساعد القائد على إحداث التفاعل بني هذه العوامل مجيعة لتحقيق اهلدف

 . املطلوب
 :دارية إلاخصائص القيادة :اثنيا 

 :دارية الناجحة تتمثل يف إلأن أهم خصائص القيادة ا
  ؛اهلدوء واالتزان يف معاجلة األمور والرزانة والتعقل عند اختاذ القرارات -
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 ؛اإلملام الكامل ابلعالقات اإلنسانية وعالقات العمل -
 ؛اإلملام الكامل ابللوائح والقوانني -
 ؛املواقف الطارئة دون ترددالقدرة على اختاذ القرارات السريعة يف  -
 ؛ القدرة على ضبط النفس عند اللزوم -
 ؛ احلزم وسرعة وجتنب االندفاع والتهور -
  ؛ الدميقراطية يف القيادة وجتنب االستئثار ابلرأي أو السلطة -
  ؛ توخي العدالة يف مواجهة مرؤوسيه -
  ؛ وقدراهتمجتنب األاننية وحب الذات وإعطاء الفرصة ملرؤوسيه إلبراز مواهبهم  -
 .بتكار وحسن التصرفإلاالقدرة على  -

 :أنواع القيادة اإلدارية :اثلثا 
 :دارية أهم أنواع التالية إلتشمل القيادة ا 

 : قيادة املعامالت.1
إن قيادة املعامالت هي أسلوب للقيادة حيث جيتذب القادة أتباعهم من خالل خمطط للمكافآت  

 .فإن امتالك أسلوب القيادة حيث يشعرون أبهنم خاضعون لإلدارة الدقيقة لن ينجح والعقوابت. لذا
 : القيادة الظرفية.2

 .القيادة الظرفية هي كل شيء عن التكيف يف مناخ اليوم قد يكون أفضل أسلوب للقيادة ميكن اإلعتماد عليه
 : القيادة األوتوقراطية.1

 وقلة املدخالت من أعضاء اجملموعة، واإلختيارات اليت تتم بناًء علىيتسم أسلوب القيادة ابلسيطرة الفردية، 
األفكار واألحكام الفردية، بداًل من قبول النصائح من اآلخرين. فإذا مت تطبيق هذا النوع من القيادة على 

النهج  اإلطالق، فسيكون دائًما على املدى القصري وال أعتقد أنه سيكون الفائزون ابلنجاح الذين يطبقون هذا
 .ابلفعل

 : قيادة سياسة عدم التدخل.4
إذا مل " ميكن أن تقع قيادة سياسة عدم التدخل، أو القيادة غري املتدخلة، يف فخ إغفال وجهة نظرك كقائد. 

يكن لديك هنج واضح وكنت مراًن جًدا وابلتايل عدم التدخل، بطريقة جتعل الناس مرتبكني ابهلدف النهائي 
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جيب أن يكون القائد قادرًا على إزالة العوائق أمام موظفيه، مما يسهل  " بشكل عام. وهناك نقص يف الشراء
 .”على اجلميع الوصول إىل حيث جيب أن تكون الشركة واملنظمة والفريق

 : القيادة التشاركية.1
أسلوب القيادة الذي يدعو املوظفني إىل املسامهة يف مجيع أو معظم قرارات الشركة، فهو يعمل بشكل  هو  

جيد يف بعض املؤسسات، حيث تعترب هذه املؤسسات على أهنا مؤسسات ورقة بيضاء؛ حيث يكتب 
يطرح فكرة املوظفون أوراًقا لتقدمي األفكار للجميع. تتكون اإلجتماعات من عرض تقدميي من قبل موظف 

درجة  161الورقة البيضاء على الطاولة وينتقدها اجلميع. ميكن حينها اخلروج ابإلقرتاحات والتعديالت وعرض 
 .ملشكلة عمل أو مبادرة جديدة

 القيادة اإلداريةوأمناط  :رابعا 
من خالل تصميم ن النمط القيادي كما يعرفه فيدلر هو األفعال و التصرفات والوظائف اليت يقوم هبا القائد إ  

 م ابألهداف ابلعاملني وحاجاهتم .بداء االهتماإوتنظيم العمل بني اجملموعات وحتديد عالقات العمل و 
 "دارية إلأمناط القيادة ا " : 12 الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 

 عداد الباحثة .إمن  :املصدر 
  داريإلالصفات القائد ا :خامسا 

هناك العديد من الصفات القائد اإلداري اليت أسفرت عنها الدراسات والبحوث اليت اهتمت بظاهرة القيادة ، 
 وهي1:

                                                             

 1 . نور الدين بوراس ، " دور القيادة اإلدارية يف تنمية الثقافة التنظيمية لدى العاملني – دراسة ميدانية ابملركب املنجمي للفوسفات جبل

دارية إلأمناط القيادة ا  

 النمظ األوتوقراطي 
النمظ املوثوق    

 منط حتديد السرعة 

 النمط التدريب 

 النمط عدم التدخل 

نتماء إلالنمط ا  

 النمط الدميقراطي 
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 التعامل مع اجلماعة : جيب أن يتمتع القائد بروح املشاركة االجتماعية اإلجيابية يف التفاعل االجتماعي .1 
. وال لديهم، والتكيف مع اجلماعة واحلرص على السعي حلل مشاكلها حىت يكون مقب لتحقيق التعاون  

  . اجلماعة : على القائد أن يكون يقظا مستعدا ملعاجلة أي ظرف طارئ يواجهاليقظة . 2 

ة لتنفيذ تلك اخلطط : ويكون ذلك ابلتخطيط اجليد واملتابعة املستمر  احلرص على حتقيق هدف اجلماعة. 1 
. وتقومي نتائج التنفيذ لتفادي السلبيات وتقومي األخطاء  

ة أية صعوابت : على القائد أن يكون جريئا ولديه القدرة على التغلب على اخلوف من مواجه الشجاعة. 4 
  . أو مشكالت قد تتعرض هلا اجلماعة

صرفات اجلماعة : جيب أن تكون شخصية القائد قوية حبيث متكنه من السيطرة على ت قوة الشخصية .1 
. والتأثري عليهم دون حمو شخصيتهم  

 .: ويقصد به وضع خطط حمددة بفرتة زمنية لتحقيق أهداف اجلماعة  التنظيم .6
 . القائد بذكاء عال ميّكنه من إجياد حل لكل مشكلة تواجه مجاعتهوجيب أن يتمتع  :.الذكاء 4
على القائد أن يضع خططا واقعية لتحقيق األهداف املستقبلية للجماعة مع العمل على تنسيق :  التخطيط. 2

 .  وتوجيه جهود اجلماعة

وية مع كافة أعضاء اجلماعة من خالل عل ى القائد أن يقيم عالقات سليمة وق:  العالقات العامة .1 
 . ، وذلك لتحقيق التماسك االجتماعي تصال املباشر وغري املباشرإلا
ويكون ذلك خبلق جو من احملبة واالحرتام :  التقدير والتقبل واالعرتاف املتبادل بني القائد واألتباع. 11 

 . املتبادل بني القائد واجلماعة ابعتباره رمزا هلا

 .  : جيب أن يكون القائد أمينا ونزيها يف كافة تصرفاته اهة واألمانةالنز  .11 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                         

 5101/5101 ،ماعية نسانية و االجتإلكلية العلوم ا  ،بسكرة  ،جامعة حممد خضري ،رسالة ماجستري يف علم اجتماع  ، "العنق يئر العاتر تبسة  
    ، ص  ص  20 – 25 .
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 : دور القيادة االدارية يف جناح املؤسسةسادسا 
ن أعندئذ زدهار نشاطاهتا وعملياهتا املختلفة، إتعد قيادة املنظمات عنصرا حيواي يف حياة املنظمة واستمرار و 

تعقد ن أمواال ابهظة حبثا عن املواهب القيادية ومن مث تدريبها وتطويرها. أدارة العليا يف املنظمات تنفق إلنرى ا
ىل كرب حجم املنظمات، وتعدد العالقات الداخلية واخلارجية وكذلك اتثري إجتاه إلدارية و اإلاالعمليات 

البحث الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية على هذه املنظمات حيتم عليها مواصلة 
دارية واعية ومتفهمة. تنبع إيف ظل قيادة  إلبتكار والتطوير وهي أمور ال تتحقق اإلا التحديد و واالستمرار يف

 1مور هامة وهي: أ من عدة 
 ؛ىل نتائجإهداف املطلوبة ألدارية ال يستطيع املدير حتويل اإلبدون القيادة ا 
 ؛الفعالية والتاثرينتاجية عدمية إلدارية تصبح كل العناصر اإلبدون القيادة ا 
 ؛ثريها يف حتقيق اهداف املنظمةدارية يفقد التخطيط والتنظيم والرقابة أتإلبدون القيادة ا 
  من خالل القيادة ميكن مساعدة املنظمة يف وضع تصور مستقبلي هلا ومن مث ختطيط تقدمها

 ؛ساسهأوازدهارها البعيد على 
  من خالل القيادة ميكن مساعدة املنظمة يف التعامل مع متغريات البيئة اخلارجية واليت تؤثر بطريق

 ؛هدافها املرسومةأو غري مباشر يف حتقيق املنظمة األ مباشر 
 هداف املنظمة. أىل حتقيق إفراد وتدفعهم ألداري وسلوكه هي اليت حتفز اإلن تصرفات القائد اأ 
 :دراية إلنظرايت القيادة ا:سابعا 

داء املختلفة يف أسباب فاعلية القيادة وجناحها ومدى أتثريها على الفرد آلظهرت عدة نظرايت أبرزت اوقد    
 :و من أهم تلك نظرايت بشكل خمتصر كما يلي 

 : نظرية الطوارئ.1
أنه ال ميكن تطبيق طريقة أو أسلوب واحد للقيادة على مجيع املواقف. مبعىن آخر، تدرك أنه  تقرتح هذه النظرية

قد تكون هناك متغريات تؤثر على أي موقف معني، وجيب على القائد اختيار املسار الصحيح للعمل، مع 
 .مراعاة هذه املتغريات

                                                             

، 00/14/5150، اتريخ االطالع: 02/01/5151، اتريخ النشر "القيادة االدارية ونظرايهتا وتطبيقاهتا يف االدارة"حمدى حممد كالب،  -1 
  htpps :portal.arid.my>posts>detailsاملوقع: 
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 نظرية القيادة الظرفية.2
ظرفية على أمهية املتغريات الظرفية وال تعترب أسلوب قيادة أي شخص أفضل مثل نظرية الطوارئ، تؤكد النظرية ال

 .من اآلخرين

 نظرية القيادة التحويلية.1
تركز نظرية القيادة التحويلية، املعروفة أيًضا ابسم نظرايت العالقة، على العالقة بني القادة واألتباع. تتحدث 

 .جع أتباعه على التحول وأن يصبحوا أفضل يف املهمةهذه النظرية عن نوع القائد امللهم واجلذاب، ويش

 :نظرايت املعامالت.4
يشار إليها أيًضا ابسم نظرايت اإلدارة أو نظرايت التبادل للقيادة، تدور حول دور اإلشراف والتنظيم والعمل 

 ألعمال القيادة. هذه إحدى النظرايتااجلماعي. تعترب هذه النظرايت املكافآت والعقوابت كأساس 
املستخدمة كثريًا يف جمال األعمال، ويستخدم مؤيدو أسلوب القيادة هذا املكافآت والعقوابت لتحفيز 

 .املوظفني

 :النظرية السلوكية.1
تناقض حاد مع نظرية الرجل العظيم وهنج  ينتقل الرتكيز من مسات أو صفات القادة إىل سلوكياهتم وأفعاهلم. يف

السمات للقيادة، تعترب هذه النظرية أن القيادة الفعالة هي نتيجة للعديد من املهارات املكتسبة. يقرتح أنه ميكن 
 .للفرد أن يتعلم كيف يصبح قائًدا جيًدا، هذه واحدة من أفضل نظرايت القيادة

 :نظرية الرجل العظيم للقيادة.6
 يولدون" من أوىل نظرايت القيادة وتستند إىل إفرتاض أن القيادة هي ظاهرة فطرية وأن القادة هذه واحدة 

. وفًقا هلذه النظرية، يتمتع الشخص القادر على القيادة بسمات شخصية القائد  " يصنعون"بداًل من "
متيزهم عن بعضهم كالسحر والثقة والفكر ومهارات اإلتصال واإلستعداد اإلجتماعي منذ الوالدة، واليت 

 .البعض. تؤكد هذه النظرية على القيادة ابعتبارها صفة متتلكها أو ال متتلكها؛ إنه ليس شيًئا ميكنك تعلمه
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 نظرية السمات يف القيادة.4
تسري هذه النظرية على خطى نظرية الرجل العظيم ابفرتاض أن القادة يولدون بصفات جتعلهم أكثر مالءمة 

أكثر من غريهم ممن يفتقرون إىل تلك السمات الفطرية. على هذا النحو، حتدد النظرية صفات لدور القائد 
 .معينة مثل الذكاء واملساءلة والشعور ابملسؤولية واإلبداع، من بني أمور أخرى، مما يتيح للفرد التفوق يف القيادة
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 األسئلة التقومي 
 
 ؟ املنظماتملاذا ندرس نظرية .1
 ؟تظهر املنظمات يف األشكال خمتلفة ماهي .2
 ؟ هل هي منظمة أو منظمات.1
 ؟ هل احلجم من العناصر املكونة للمنظمة.4
 ؟ من العناصر املكونة للمنظمة فهل اهلد.1
 ؟من يتحكم يف املنظمة ويسيطر عليها ولصاحل من يسيطر عليها .6
 ؟ داريةإلمكانة نظرية املنظمات يف العلوم ا.4
 ؟ للنظرايت االقتصادية مكانة كبرية يف بناء نظرية املنظمات ما هي أهم نظرايت االقتصادية .2
 ؟ال ابلقرار  إملاذا ألن املنظمات ال ميكن أن تتواجد وال أن تنمو .1

 ؟أهم مسببيات تكوين املنظمة .11
 ؟أهم املراحل اليت متر هبا أي منظمة يف دورة حياهتا .11
 ؟ فيها التطوير التنظيمياجملاالت اليت ميكن أن يتم .12
 ؟ نساينإلمن األسباب املؤثرة على صعوبة تفسري السلوك ا.11
 ؟ تتمثل أهداف السلوك التنظيمي يف .......14
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 اخلامتة 
 

املنظمة وأهم نظرايهتا مع ،علم اجتماع املنظمات :من خالل نظرة شاملة وخمتصرة هلذه احملاور األساسية منها 
ىل نظرايت األساسية للتنظيم مه دراسة نظرية إذكر الظاهرة التنظيمية وتقنيات التنظيم االجتماعي للوصول 
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 ا فكراي يعكس اهتمام أصحاهبا بدراسة وحتليل .اليت تشكل نسقتنظيمات العمل 

 
 واملنظمات لالستفادةاملهتمني بعلم االجتماع  الطالباملرشد للجميع يف اخلتام هذا اجلهد العلمي املتواضع  

 .منه يف دراساهتم وحبوثهم املستقبلية يف املؤسسات 
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