الدكتور مراد بن حرزالله

محاضرات مقياس علم اجتماع المنظمات

توصيف المقياس:
يتناول مقياس علم إجتماع المنظمات تسليط الضوء على الظواهر الاجتماعية داخل المنظمات الصناعية
والادار ية والخدماتية في ضوء نظر يات علم الاجتماع العام ونظر يات التنظيم مستفيدا من التخصصات الأخرى
كالأنثروبولوجيا وعلم النفس وعلوم التسيير وغيرها.
الأهداف العامـــة:
-1

التعرف على مفهوم علم اجتماع المنظمات.

-2

التعرف على نشأة وتطور تخصص علم اجتماع المنظمات.

-4

التعرف على خصائص المدارس التي تناولت دراسة الفعل الانساني داخل المنظمات.

-3
-5
أولا:

التعرف على أهمية علم اجتماع المنظمات ،وعلاقته بالتخصصات المشابهة.
الوقوف على التحليل السوسيولوجي بشقيه الاستراتيجي والثقافي داخل المنظمات.
المهارات العلمية الأساسية:

-1

تمكين الطلبة من التعرف على ماهية علم اجتماع المنظمات ،وظروف نشأته وأهميته.

-2

التعر يف بأهم النظر يات التي تناولت دراسة الفعل الإنساني داخل المنظمات.

-3
ثانيا:

القدرة على التمييز بين التنظيمات الرسمية وغير الرسمية في المنظمات.

المهارات التحليلية والادراكية:
-1

القدرة على فهم الابعاد الاجتماعية للعمل داخل المنظمات

-3

القدرة على تحليل الظواهر التنظيمية الحالية في ضوء النظر يات المدروسة.

-2
-4

الربط بين مختلف النظر يات الواردة في المقياس وواقع الفعل التنظيمي.

القدرة على تحليل الفعل الإنساني داخل المنظمات سواء في ظل مقاربة التحليل الاستراتيجي ،أو

الثقافي ،أو العمل على الجمع بينهما
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مقدمة:
علم اجتماع المنظمات هو أحد أكثر فروع علم الإجتماع العام حداثة ،اهتم به
علماء الاجتماع في خضم اهتمامهم بدراسة المنظمات ،إذ يعد فهم طبيعة وأشكال
المنظمات ،خاصة فيما يتعلق بالمجتمعات الصناعية ،مجال ًا رئيسيًا في التحليل
السوسيولوجي .ومع أن المنظمات ليست وليدة العصر الحديث فقد عرفتها الحضارات
القديمةكالحضارة المصر ية ،والصينية ،والسومرية ...إلخ ،إلا أن منظمات العصر الحديث،
عرفت تطورا كبيرا ،وأصبحت محل دراسة الباحثين والعلماء من مختلف التخصصات
العلمية ،والحقول المعرفية .وتحاول محاضرات هذا المقياس شرح المفاهيم التي يجب
توظيفها ،والإجراءات التحليلية ،والمقاربات والأطر النظر ية التي يجب تبنيها ،في إطار
الدراسة السوسيولوجية للمنظمات،

كل ذلك عبر نقل الإحساس بالتنوع النظري

والتجريبي المتضمن في دراسة المنظمات.
إن المتتبع لأدبيات تطور علم اجتماع المنظمات ،يجد أنه مجال جد واسع ،ساهم
العديد من الباحثين والعلماء في إثرائه ،ووضع نماذج ونظر يات ومبادئ له ،في إطار تفسيره
الظاهرة الإدار ية التي تسود المنظمات من وجهة نظر سوسيولوجية ،وتسعى هذه
المحاضرات لتقديم أبرز تلك النظر يات.
لقد أ سهمت دراسات و بحوث عدد كبير من المفكرين والعلماء في إثراء المعرفة
الإدار ية ،ووضع نماذج ونظر يات ومبادئ تفسير الإدارة كظاهرة اجتماعية ،وهو ما
نتج عنه أكثر من رافد فكري ،تمثل في أكثر من مدرسة من مدارس الإدارة ،ولكل
مدرسة نظر ياتها التي أثرت على الفكر الإداري ،ولا زالت تحظى حتى وقتنا هذا باهتمام
الباحثين والدارسين والممارسين للإدارة لما تقدمه هذه النظر يات من مفاهيم ومبادئ
وقواعد وأساليب منظمة للأنشطة والأعمال الهادفة .ويمكن تصنيف تلك المدارس وفقًا
لإسهامات الكتاب والباحثين إلى مدرسة كلاسيكية ومدرسة كلاسيكية حديثة و المدرسة
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الحديثة .كما تم تحليل الفعل الإنساني داخل المنظمات في ضوء نظر يات العقلانية المحدودة
والفاعل الاستراتيجي ،بشكل جد متميز وهو ما تجلى في كل من التحليل الاستراتيجي
والثقافي.
وتتناول هذه المطبوعة تقديم مقياس علم اجتماع المنظمات عبر ثلاثة محاور ،موزعة
على النحو الآتي:
المحور الأول :خصص لمدخل تمهيدي للمقياس ،بحيث يحدد ماهية علم اجتماع المنظمات،
إذ تم في البداية التعر يف بعلم الإجتماع ،ثم التعر يف بالمنظمة ،ليتم بعدها التعر يف بعلم
إجتماع المنظمات،ليتم الانتقال بعدها لتحديد ملابسات نشأته ،إلى جانب التطرق لأهمية
دراسته.وختاما علاقته بكل من علم اجتماع العمل ،وعلم الاجتماع الصناعي ،وعلم
الإجتماع المهني،
المحور الثاني :خصص لتحديد المقاربات السوسيولوجية لدراسة المنظمات ،بحيث تم تسليط
الضوء على مختلف المدارس النظر ية التي درست البعد الإنساني داخل المنظمات .بحيث
تم تقسيمه ،للنظر يات الكلاسيكية ،النظر يات النيوكلاسيكية ،والنظر يات الحديثة في مجال
التنظيم.
المحور الثالث :يتناول هذا المحور نظر يات العقلانية المحدودة والفاعل الاستراتيجي،
إذ عرفت سنوات ستينيات القرن العشرين في فرنسا تيار ثالث حاول صياغة نموذج
وسطي ،يسعى للتوفيق بين المنطلقات المتباينة الواردة في المحور الثاني ،ووفقا لهذا النموذج
فإن سلوكيات أعضاء المنظمة ليست محددة بشكل نهائي من خلال القواعد الرسمية
(المدرسة الكلاسيكية) ،ولا من خلال الحاجات السيكولوجية (المدرسة
النيوكلاسيكية)  ،ول كن لأعضاء المنظمة أهداف خاصة وأهدافهم هذه لا تتوافق
بالضرورة مع أهداف المهام التي يقومون بها داخل المنظمة ،ولقد خصص هذا المحور
لتسليط الضوء على التحليل الاستراتيجي ،والتحليل الثقافي.
السنة الجامعية 2021-2020

4

مطبوعة موجهة لطلبة السنة األولى ليسانس جذع مشترك
معهد العلوم االقتصادية ،العلوم التجارية ،وعلوم التسيير – المركز الجامعي علي كافي تندوف

المحور الأول:
تحديد ماهية علم إجتماع المنظمات
تمهيد:
يعتبر هذا المحور مدخل تمهيدي يبين ماهية علم اجتماع المنظمات ،حيث يقدم في
البداية تعر يف بالمنظمة ،ثم تعر يف بعلم اجتماع المنظمات ،وملابسات نشأته ،علاوة على
علاقته بكل من علم اجتماع العمل ،وعلم الاجتماع الصناعي ،وأهمية دراسته.
 -1.1علم اجتماع المنظمات:
للإحاطة بمفهوم علم اجتماع المنظمات سوف نحاول في البداية تسليط الضوء على
المقصود بعلم الاجتماع ،والمقصود بالمنظمات ،لننتقل بعد ذلك لتحديد مفهوم علم اجتماع
المنظمات.
-1.1.1تعر يف علم الاجتماع:
تركز تخصصات العلوم الاجتماعية بشكل مشترك على السلوك الاجتماعي للناس،
ول كن لكل منها اتجاه معين .فمثلا الاقتصاديون يسعون لاكتشاف الطرق التي ينتج بها
الناس السلع والخدمات ويتبادلونها ،جنبًا إلى جنب مع المال ومختلف الموارد ،ونفس
الشيء بالنسبة لعلماء الاجتماع ،والأنثروبولوجيا ،والمؤرخون ،والسياسيون ،فلكل منهم
اتجاه معين ،ومجال معين يهتمون به عند دراسة السلوك الاجتماعي للناس 1 .وباعتبار أن
علم الاجتماع هو أحد أحدث العلوم الاجتماعية ،فما هو المقصود بعلم الاجتماع؟ وما هو
مجال اهتمام علماء الاجتماع؟

Schaefer, R. T., Sociology, Mcgraw Hill, 9ed, NY, US, 2005, p.6.
السنة الجامعية 2021-2020

1

5

محاضرات مقياس علم اجتماع المنظمات

الدكتور مراد بن حرزالله

علم الاجتماع هي الترجمة العربية للكلمة الفرنسية سوسيولوجي  ، Sociologieوهي
كلمة هجينة صاغها مؤسس علم الاجتماع

أوجست كونت

Auguste Comte

ا()1857-1798عام  ،1830وتتكون من الكلمة  Socioمشتقة من الكلمة اللاتينية:
 ، sociusوالتي تعني "رفيق" ؛ والكلمة  ologyمشتقة من الكلمة اليونانية ،λόγος
 ، lógosتعني "دراسة" "المعرفة" .في حين أن الكلمة الانجليز ية  sociologyتأخر ظهورها
لغاية سنة  2.1843و يعرف علم الاجتماع بأنه" :العلم الذي يدرس المجتمع البشري
والسلوك الاجتماعي" 3.وبمعنى أدق فعلم الاجتماع "بكل بساطة هو الدراسة المنهجية
للسلوك الاجتماعي والجماعات البشر ية ،ويركز على العلاقات الاجتماعية  ،وكيف تؤثر
هذه العلاقات على سلوك الناس ،وكيف تتطور وتتغير المجتمعات ،باعتبارها المجموع الكلي
لهذه العلاقات".

4

أما مجال اهتمام علماء الاجتماع فإنه وفقا لتوماس  Thomasينصب بشكل أساسي
على التفاعل الاجتماعي  -كيف يرتبط الناس ببعضهم البعض و يؤثرون على سلوك بعضهم
البعض .ونتيجة لذلك فإن علماء الاجتماع يميلون إلى التركيز على المجموعة بدلا ً من الفرد،
و يقوم علماء الاجتماع بذلك من خلال دراسة الظواهر الاجتماعية .علما أن الظاهرة
الاجتماعية هي حقيقة أو حدث يمكن ملاحظته.

5

-2.1.1المنظمة:
يعرف كل من كروزييه  ،Crozierوفريدبارغ  Friedbergالمنظمة في مؤلفهما
الفاعل والنسق بأنها" :أداة التي يتم من خلالها تشكل الفاعلون الاجتماعيون بالشكل الذي
يسمح لهم بتنظيم تفاعلاتهم بما يتيح لهم أدنى مستو يات التعاون الضرور ية لبلوغ الأهداف
2

Online Etymology Dictionary http://www.etymonline.com/ Accessed August 30,
2008.
3
Thomas, W. L., Sociology – The Study of Human Relationships, Holt, RINEHART
AND WINSTON, 5ed , Austin, Texas, US, p.4.
4
Schaefer, R. T., Op., Cit., p.3.
5
Thomas, W. L., Op. Cit, p.4.
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الجماعية" 6.أي أن المنظمة هي الأداة أو الوسيلة التي تتيح على الأقل درجة متدنية من
التعاون الأمر الذي يساهم في تحقيق الأهداف التي وجد أصلا التنظيم لتحقيقها ،والتي
تخدم جميع أعضاء التنظيم ولو بدرجات متفاوتة .في حين أن أميتاي إيتز يوني يعرف
المنظمات بقوله" :هي الوحدات الاجتماعية التي يتم إنشاؤها من أجل تحقيق أهداف
معينة ،وتستثنى من هذه الوحدات ،الجماعات الصغيرة كجماعة الصداقة والأسرة ،بحكم أن
هذين الأخيرين لا يصنفان ضمن التنظيمات مثلهما مثل القبيلة والجماعات العرقية .أما
جميع أشكال المؤسسات الأخرى كالمصانع والجامعات والمستشفيات  ...الخ فهي تدخل
ضمن المنظمات" 7في حين أن تال كوت بارسونز  T. Parsonsيعرف المنظمات على أنها
"وحدات إجتماعية تقام وفقا لنموذج بنائي معين ل كي تحقق أهدافا محددة ،وقد إنطلق
بارسونز من تصور المنظمة بوصفها نسقا إجتماعيا يتألف من أنساق فرعية مختلفةكالجماعات
والأقسام والإدارات ،وأن هذه المنظمة تعد بدورها نسقا فرعيا يدخل في إطار نسق
إجتماعي أكبر وأشمل كالمجتمع".

8

-.3.1.1تعر يف علم إجتماع المنظمات:
علم اجتماع المنظمات  Sociology of Organizationsهو أحد فروع علم
الاجتماع العام ،وهو فرع حديث نسبيا ً ،ظهرت الحاجة إليه عقب الثورة الصناعية ،وما
نجم عنها من اتساع نطاق النمو التنظيمي ،وظهور العديد من المشكلات الناجمة عن التغيرات
التي حدثت داخل المنظمات عموما ،والمنظمات الصناعية خصوصا ،التي كانت مهد ميلاد
علم اجتماع المنظمات ،لينتقل لاحقا لبقية منظمات المجتمع ،وهناك تعر يفات متعددة
لعلم اجتماع المنظمات ،منها أنه" :هو العلم الذي يهتم بدراسة الظواهر الاجتماعية داخل
6

Crozier,M., Friedberg, E., L'ACTEUR ET LE SYSTÈME : Les contraintes de
l'action collective, Editions du Seuil, 1977, p.196.
 7صالح بن نوار ،فعالية التنظيم الرسمي في المؤسسات االقتصادية ،مخبر علم اجتماع االتصال للبحث
والترجمة ،قسنطية ،2006 ،ص .19
 8طلعت إبراهيم لطفي ،علم اجتماع التنظيم ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،2007 ،ص .23
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المنظمات الصناعية والادار ية والخدماتية في ضوء نظر يات علم الاجتماع العام ونظر يات
التنظيم مستفيدا من التخصصات الأخرى كالأنثروبولوجيا وعلم النفس وعلوم التسيير
وغيرها".

9

-2.1علم إجتماع المنظات أم علم إجتماع التنظيم:
علم إجتماع المنظمات أم علم إجتماع التنظيم :في غالب الأحيان كان الطلبة يطرحون
تساؤل مفاده الفرق بين علم إجتماع المنظمات ،وعلم إجتماع التنظيم ،ولتسليط الضوء على
إجابة هذا التساؤل فإنه من الضرورة بمكان تبيان أن جوهر الفرق بينهما يجرنا للحديث عن
الفرق بين المنظمة ،والتنظيم ،فالمنظمة تشير ،كما سبق وأن أشرنا ،إلى وحدة أو كيان ،في
حين التنظيم هو عملية ،إلا أنه في مجال نظر ية المنظمة ،كلا الكلمتين هو ترجمة لكلمة
 Organizationأو  Organisationباللغة الإنجليز ية ،فنجد مثلا صالح بن نوار يعرف
التظيم نقلا عن سكوث بقوله أن التنظيم هو "كل وحدة إجتماعية تقام بطر يقة مقصودة
لتحقيق أهداف محددة" ،10وبالتمعن في التعر يف نجد أن المقصود هو المنظمة وليس
التنظيم ،ذلك أن غالبية الكتاب العرب دأبوا على اعتبار كل من المنظمة والتنظيم ككلمتين
مترادفتين ،وهذا ما أشار إليه صراحة محمد قاسم القر يوتي في مؤلفه الموسوم ب "نظر ية
المنظمة والتنظيم" بقوله " :تتعدد التعر يفات لمفهوم التنظيم أو المنظمة واللذين سيتم
استعمالهما هنا كمترادفان ،اينما ورد ذكرهما" ،11وولهذا عند تعر يفه للتنظيم نحى منحى صالح
بن نوار عند نقله لتعر يف سكوث بقول أن التنظيم هو وحدة إجتماعيه ،إذ عند نقل
القر يوتي لتعر يف  Stephen P. Robbinsعرف التنظيم بأنه "" :كيان إجتماعي منسق
بوعي وله حدود واضحة المعالم ،و يعمل على أساس دائم لتحقيق هدف معين أو مجموعة
 9قاسيمي ناصر ،دليل مصطلحات علم اجتماع التنظيم والعمل ،مرجع سابق،ديوان المطبوعات الجامعية،
الجزائر ،2004 ،ص .92
 10صالح بن نوار ،مرجع سبق ذكره ،ص .14
 11محمد قاسم القريوتي ،نظرية المنظمة والتنظيم ،دار وائل للنشر والتوزيع ،ط،3األردن ،عمان ،2008 ،ص.
..49
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أهداف"

12

إذن مع أن التظيم هو عملية فهو يعرفه بأنه كيان على اعتبار أنه يرى كل من

التنظيم والمنظمة كلمتان مترادفتان ،وهو نفس الشيء الذي ينجر على تعر يف علم إجتماع
المنظمات ،وعلم إجتماع التنظيم اللذين لهما نفس التعر يف ونفس المدلول .وعليه فإنه
ضمن المحاضرات القادمة فإننا لا نميز بين علم إجتماع المنظمات وعلم اجتماع التنظيم.

-3.1نشأة علم إجتماع المنظمات:
المنظمات ليست سمة العصر الحديث ،فلقد عرفتها الحضارات القديمة ،إلا أن ما
يميز هذا العصر اتساع مجال النمو التنظيمي ،وهو ما يتضح من تسمية روبرت فانس
بريثوس  Robert Vance Prethusالمجتمع الحديث بأنه المجتمع التنظيمي " The
 "organizational societyفي كتابه الذي عنونه بهذه التسمية 13.فالعصر الحديث
أصبح يتميز بأن " كل شيء منظم :اللعب  ،العمل  ،الأسرة  ،المجتمع  ،الجمعيات
الخ ير ية ،الدين  ،التعليم .منذ لحظة الميلاد  ،يتم توفير إطار عمل منظم جيدًا للتجربة
والعمل  ...ولم تعد هناك فجوات للحر ية خارج المنظمات ال كبيرة  ،لسبب بسيط هو
أنه يوجد خارج المنظمة ببساطة المزيد من التنظيم" .14وفي هذا الصدد ،يذكر روبرت
فانس بريثوس  Robert Vance Prethusأن الانسان أصبح يعيش حاليا ً داخل
أكبر تنظيم وهو الدولة ،وقد ولدنا في التنظيمات ،ونتكلم عن طر يقها ،ونقضي معظم
فترات حياتنا نعمل بداخلها ،ونقضي كثيرا ً من أوقات فراغنا وعبادتنا داخل
تنظيمات محددة ،وأخيرا ً قد تنتهي حياة الانسان في أحد هذه التنظيمات.15

 12مرجع نفسه ،ص.49 .
Dumett,M., Corporate Imaginations: Fluxus Strategies for Living, University of
California Press, Oakland, California, US, 2017,p.49.
14
Ibid ; p.49
15
Presthus, R. V., (1962) The organizational Society: An Analysis and a Theory, NY,
Knopf. p.1.
13
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لقد أحدثت الثورة الصناعية نقلة نوعيةكبيرة في مختلف مناحي الحياة ،وكما أدت
لميلاد المصنع ،فلقد أدت إلى انتشار الدراسات العلمية لمختلف الظواهر الطبيعية
والاجتماعية والانسانية ،ولقد كانت المنظمات أحد مجالات الدراسة من قبل رجال
الإدارة والاقتصاد بقصد ز يادة فاعلية أدائها ،ونظرا لأن منظمات الأعمال إلى جانب
تضمنها جوانب مادية من آلات ،ومعدات ،وأجهزة فإنها تتضمن جوانب بشر ية ،وهو
ما تبين أنه جانب منسي تم اغفاله في الدراسات العلمية الأولى ،وهنا ظهرت الحاجة
للاستعانة بعلماء الاجتماع وعلماء النفس في المجال الإداري بهدف ترشيد السلوك
التنظيمي لما يعظم أداء الإنسان داخل منظمات الأعمال .وقد تزايد اهتمام علماء
الاجتماع بدراسة المنظمات بعد أن أصبحت تحيط بالإنسان منذ ميلاده حتى وفاته.
-4.1أهمية تخصص علم إجتماع المنظمات:
أدرك علماء الاجتماع أنه بدون فهم المنظمات وما يحدث بداخلها ،والنتائج
المترتبة على الحياة الاجتماعية المعاصرة ومشكلاتها .ونتيجة لتراكم قدر كبير من
المعلومات عن منظمات العمل المختلفة واتساع نطاق النمو التنظيمي ،وفاعلية الدور
الذي يؤديه التنظيم في الحياة الاجتماعية ،والتغيرات التي تحدث داخل المنظمات،
وما قد يترتب عليها من مشكلات تنظيمية لذلك فقد ظهرت الحاجة الى ميدان جديد
من ميادين الدراسة في علم الاجتماع لدراسة المنظمات .وقد كان لكتاب أميتاى
إنز يوني الذي أطلق علية "المنظمات الحديثة "  modern organizationالفضل في
إيقاظ الفكرة الداعية إلى ضرورة تخصيص فرع من فروع الدراسة في علم الاجتماع
لدراسة المنظمات.

16

 16محمد علي محمد :مجتمع المصنع دراسة في علم اجتماع التنظيم ،الهيئة المصرية العامة للكتاب،
االسكندرية ، 1979 ،ص 462
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ويهتم ميدان علم الاجتماع المنظمات بتطبيق نظر يات علم الاجتماع ومناهجه
وأدواته التصور ية في دراسة المنظمات ذات الانماط المختلفة والأهداف المتباينة.
ويستمد هذا الميدان أهميته من ارتباطه الوثيق بالنظر ية العامة في علم الاجتماع ،ومن
أهمية المنظمات كمواقع استراتيجية أو مجتمعات صغيرة ،يمكن اختبار هذه النظر يات
في نطاقها .وتستند دراسات هذا الميدان أساسا على الأسس النظر ية التي قدمها عالم
الاجتماع الألماني ماكس فيبر  M. Weberفي دراسته للبيروقراطية ،والتحليلات
الاجتماعية للقوة والسلطة في المجتمع ،وكافة التعديلات التي أدخلت على نموذجه
المثالي للبيروقراطية.

-5.1علاقة علم اجتماع المنظمات ببعض ميادين علم الاجتماع:
أصبح من المألوف أن يدرج ضمن دراسات علم اجتماع المنظمات بعض الدراسات
التي تنتمي الى بعض ميادين الدراسة في علم الاجتماع مثل علم الاجتماع الصناعي ،وعلم
الاجتماع المهني ،وكافة الدراسات التي تتناول المنظمات سياسية أو ثقافية أو إدار ية.
و يحاول هذا الميدان ان يوسع من الأطر التصور ية المستخدمة فيه من خلال الالتقاء بين
علوم الاقتصاد ،والسياسة ،وعلم النفس ،والإدارة .أي أن هذا الميدان يحاول تطوير ما
يسمى بمدخل العلم الاجتماعي.
وعلى الرغم من أن ميدان علم اجتماع المنظمات يعتبر من الميادين المستقلة نسبيا ً في
علم الاجتماع الا أن هناك درجة من التقارب والاعتماد المتبادل بين هذا الميدان وغيره
من ميادين الدراسة في علم الاجتماع ،وخاصة ميداني علم الاجتماع الصناعي وعلم
الاجتماع المهني .وقد أدى هذا التقارب الى أن قامت الجمعية الدولية لعلم الاجتماع بوضع
هذه الميادين الثلاثة وثيقة الصلة بعضها ببعض تحت عنوان (التنظيم والعمل) .
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وقبل الولوج لتوضيح نقاط الالتقاء والخلاف بين كل من علم اجتماع المنظمات
وكل من علم الاجتماع الصناعي وعلم الاجتماع المهني ،فإنه من الضرورة بمكان الإشارة
لتخصص يعتبر أكثر شمولية ،وأوسع نطاقا ،هو علم اجتماع العمل ،حيث يعرف علم
اجتماع العمل بأنه "دراسة متعددة المظاهر لكل الجماعات الإنسانية التي تنشأ بسبب
العمل" 17.والمتتبع لظروف نشأة علم اجتماع العمل يدرك أنه كان الحاضنة الحقيقية لميلاد
علم اجتماع المنظمات (خاصة في فرنسا) .ويُنظر لعلم اجتماع العمل على أنه مجال أكاديمي
ذو أصول فرنسية ،وأن ميلاده كان مع نشر جورج فريدمان  Georges Friedmannفي
عام  1946لمؤلفه الموسوم ب  :المشاكل الإنسانية للمكننة الصناعية ( Problèmes
 .)humains du machinisme industrielفكان ذلك العمل بمثابة شرارة ألهبت
حماس مجموعة من الباحثين الشباب الذين استطاعوا بفضل الخدمات اللوجستية التي قدمها
في نفس العام  1946إنشاء مركز للدراسات السوسيولوجية ( Centre d'études
 )CES ; sociologiquesداخل المركز الوطني للبحث العلمي ( ،)CNRSولقد تم تحت
اشراف فريدمان إجراء مسوحات "ميدانية" في الصناعة .ل كن لم يكن لعلم اجتماع العمل
مساحة مؤسسية خاصة به إلا بعد إنشاء مجلة تحت مسمى التخصص الجديد ،أي علم
اجتماع العمل ،عام  1959من قبل أربعة تلاميذ لفريدمان وهم  :ميشيل كروزي ،
وجان دانيال رينو  ،وآلان تورين  ،وجان رينيه تر يانتون.

18

أما فيما يتعلق بعلم الاجتماع الصناعي فلا شك أن هناك تداخلا ً واضحا ً بين ميداني
علم الاجتماع الصناعي وعلم اجتماع المنظمات .ويبدو التداخل من خلال بعض
التعر يفات التي وضعها العلماء لعلم الاجتماع الصناعي ،هذا الأخير الذي يعرف بشكل

 17جورج فريدمان ،بيار نافيل ،رسالة في سوسيولوجيا العمل ،ترجمة يوالندا عمانوئيل الجزء األول ،ديوان
المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،1985 ،ص .29
18
François VATIN, Sociologie du Travail, Available at :
https://www.universalis.fr/encyclopedie/sociologie-du-travail/
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عام بأنه " تطبيق وامتداد لمختلف الحقائق والمبادئ الاجتماعية التي يواجهها الإنسان أثناء
العمل في أي صناعة".19
فهو تحديد لنطاق العمل في المجال الصناعي فقط ،وهذا ما يتحدد بدقة أكثر في
التعر يف الذي أورده قاسيمي ناصر في مؤلفه دليل مصطلحات علم اجتماع التنظيم والعمل
بقوله "علم الاجتماع الصناعي هو أحد الفروع التخصصية في علم الاجتماع يُعنى بدراسة
ظاهرة التصنيع وما ينجم عنها من أثار إ يجابية أو سلبية في النسق الداخلي والخارجي للتنظيم،
وتطبيق المناهج والنظر يات السوسيولوجية المعروفة" .20فهو يعنى بدراسة العلاقات
الاجتماعية داخل الم صانع ودراسة التأثير المتبادل بينها وبين المجتمع المحلي .ونلاحظ أن
هذا التعر يف يجعل ميدان علم الاجتماع الصناعي أكثر تحديدا ،بحيث ينحصر مجاله في
دراسة العلاقات الاجتماعية داخل المنظمات الصناعية دون سواها.
ووفقا للاتز يوني  Etzioniفإن علم الاجتماع الصناعي "فرع من فروع علم اجتماع
المنظمات ،وذلك على اعتبار أن النظر ية التنظيمية على درجة عالية من النمو ،والتكامل
بحيث تصلح كموجه للبحوث التي تجرى على كافة التنظيمات بما فيها الصناعية" 21وفي هذا
السياق يقول كل من جورج فريدمان ،بيار نافيل" :لقد كان المصنع بمثابة الزبون الأول
لعلم الاجتماع أما اليوم خلافا لذلك ،فقد اتسع حقل التحليل التنظيمي".22
وعلى الرغم من صعوبة الفصل بين ميداني علم اجتماع المنظمات وعلم الاجتماع
الصناعي ،يرى العالمان ميللر  Millerو فورم  Formأن علماء اجتماع المنظمات كانوا
يوجهون أكثر اهتمامهم نحو دراسة بعض أنماط من المنظمات مثل المصانع ،والبنوك،
ومختلف المنظمات التي تحقق منفعة عامة .ومن الناحية التار يخية ،نجد أن علماء الاجتماع
الصناعي كانوا يهتمون بدراسة الأبنية الداخلية لمنظمات العمل والعمليات الاجتماعية
19

Lari, O., Industrial Sociology: A Comprehensive Approach, Word Press, Lucknow,
India, 2010; p.8
 20قاسيمي ناصر ،مرجع سيق ذكره ،ص .92
 21طلعت ابراهيم لطفي ،مرجع سبق ذكره  ،ص 6
 22جورج فريدمان ،بيار نافيل ،مرجع سبق ذكره ،ص .178
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التي تحدث في هذه الأبنية ،بينما نجد علماء اجتماع المنظمات يهتمون بإجراء الدراسة
المقارنة للتنظيمات الرسمية ,وذلك بهدف التعرف على مدى التشابه أو الاختلاف بين
مختلف أنماط تنظيمات العمل .إلا أنه لا يزال هناك خلاف حول مدى قدرة المداخل
النظر ية المختلفة في دراسة المنظمة على تقديم إطار يصلح للتحليل التنظيمي المقارن يشمل
تنظيمات العمل وغيرها.
وكذلك نجد أن هناك درجة من التقارب والاعتماد المتبادل بين علم اجتماع
المنظمات وعلم الاجتماع المهني  Occupational Sociologyمما جعل الجمعية الامريكية
لعلم الاجتماع  The American Sociological Associationتخصص قسما ً مستقلا ً
للت نظيمات والمهن .وقد يكون هذا التداخل ناجما ً عن أن علم الاجتماع المهني يشكل كما
يرى العالمان نوسو  Nosoو فورم Formمجالا ً فرعيا ً مستقلا ً داخل علم الاجتماع
الصناعي .ويهتم علم الاجتماع المهني بدراسة خمسة موضوعات أساسية هي :دراسة المهن
الفردية ،ودراسة البناء ال مهني ،ودراسة العلاقة بين المهن الفردية أو البناء المهني وبين
الجوانب العامة للبناء الاجتماعي ،ودراسة العلاقة بين العمل وبين الظواهر الاجتماعية
مثل وقت الفراغ والتقاعد والبطالة ،وأخيرا ً دراسة احدى المهن لإلقاء الضوء على احدى
مشكلات المجتمع.
وعلى الرغم من هذا الارتباط الواضح بين علم الاجتماع المهني وبين علم الاجتماع
الصناعي إلا أنه يمكن النظر الى ميدان علم الاجتماع المهني على اعتبار انه يمثل ميدانا ً
مستقلا ً عن البحث في علم الاجتماع الصناعي .ويتحدد محور اهتمام علم الاجتماع المهني
بدراسة العمل كظاهرة اجتماعية تنتشر في كافة المجتمعات الانسانية البسيطة والمركبة،
ولا يقتصر على دراسة العمل في المجتمع الصناعي فقط .ذلك أن علم الاجتماع المهني يهتم
بدراسة عدد كبير من المهن التي لا يتضمنها المجال الصناعي مثل مهنة الأطباء والمدرسين
وعمال الزراعة.
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كما يرتبط علم الاجتماع المهني بدراسات علم اجتماع المنظمات ،حيث تتجسد
منظمات العمل في شكل المنظمات البيروقراطية التي أصبحت من أهم موضوعات
الدراسة في علم اجتماع المنظمات ،الا ان تركيز عالم الاجتماع المهني يتحدد في النظر الى
الادوار المهنية داخل المنظمات الاجتماعيةكوحدات ترتبط بالنسق الاجتماعي العام.

23

ويهتم عالم اجتماع المنظمات بالأسلوب الذي تترابط به المهن بهدف وضع إطار
الهيكل التنظيمي للبناء الاجتماعي والعمل على تحقيق التكيف بين الأهداف المتغيرة
وظواهر الصراع التي قد تنشأ خلال مرحلة التكيف للأوضاع الجديدة.
وفي ضوء ما سبق ،يمكن القول بأنه يمكن اعتبار علم اجتماع المنظمات أحد الميادين
المستقلة نسبيا ً في علم الاجتماع ،وذلك على الرغم من وجود الارتباط الواضح والاعتماد
المتبادل بين هذا الميدان وبين غيره من ميادين الدراسة في علم الاجتماع ،وخاصة ميداني
علم الاجتماع الصناعي وعلم الاجتماع المهني.

المحور الثاني:
المقاربات السوسيولوجية لمختلف المدارس النظر ية لدراسة المنظمات
تمهيد:
خصص هذا المحور لتحديد المقاربات السوسيولوجية لدراسة المنظمات ،بحيث تم
تسليط الضوء على مختلف المدارس النظر ية التي درست البعد الإنساني داخل المنظمات،
ومع أن هناك تباين كبير في تصنيف وترتيب النظر يات التي تناولت المنظمة بالدراسة
والتحليل ،وهذا ما يستشف من قول كل من بيلونجي  Bélangerو مارسيي Mercier
23

Keith M Macdonald, The Sociology of the Professions, SAGE Publications,
London, 1995, p.42
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إلى أن "مجال نظر ية المنظمة عرف خلال العشر يات الأخيرة توسع نظري جد معتبر،
سواء فيما يتعلق بترتيب المدارس ،أو حتى تعينها وقبولها جميعا كتيارات شرعية وإن لم
يكن هناك إجماع حولها " .24و يعود تعدد الرؤى النظر ية في مجال دراسة المنظمات عموما
لتعدد وتباين تخصصات الباحثين من جهة ،إذ أن العديد من التخصصات اهتمت بدراسة
المنظمة كعلم الإجتماع ،علم النفس ،الأنثروبولوجيا ،والعديد من فروع القانون خاصة
قانون الأعمال....،إلخ ،ومن جهة أخرى يعود تعدد الرؤى النظر ية في مجال دراسة
المنظمات للتباين الفكري والإيديولوجي للباحثين في التخصص الواحد .وسوف نحاول في
هذا المحور عرض أبرز المدارس الفكر ية التي تطرقت لنظر ية المنظمة ولقد تم تصنيفها ،قدر
الإمكان ،وفقا لزمن ظهورها ،ووفقا لمنطلقها السوسيولوجي من حيث النظرة للعقلانية،
ومحددات السلوك البشري داخل المنظمات .ولقد تم تقسيمها ،للنظر يات الكلاسيكية،
النظر يات النيوكلاسيكية ،والنظر يات الحديثة في مجال التنظيم.

-1.2المدرسة الكلاسيكية1930-1900 : The Classical School
تنتمي كل نظر يات العقلانية لما يعرف بالمدرسة الكلاسيكية ،وتضم المدرسة
الكلاسيكية العديد من النظر يات التي جاءت سعيا للحصول على أفضل السبل للعاملين
لأداء المهام المنوطة بهم لتحقيق أكبر قدر من الإنتاجية ،وسنسلط في هذا العنصر الضوء
على أبرز ثلاثة نظر يات تنسب لهذه المدرسة وهي :حركة الإدارة العلمية ،نظر ية التكوين
الإداري ،و نظر ية البيروقراطية.

24

Bélanger, L., Mercier, J., Auteurs et textes classiques de la théorie des
organisations, Relations industrielles, Les Presses de l'Université Laval, Vol 63, N ° 2,
Montreal, Quebec, 2006, p12
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-1.1.2حركة الإدارة العلمية:
تنسب حركة الإدارة العلمية لفريدير يك تايلور ( )1915-1865الذي يعتبر رائد
دراسة العمل إذ أيد السعي الحثيث وراء العقلانية في كل مظهر من مظاهر الحياة ،نتيجة
لمجموعة التجارب والأبحاث العلمية التي قام بها في عدد من المصانع التي اشتغل بها ،حيث
اعتمد على البحث التجريبي لدراسة الوسائل التي تساعد على تحقيق ال كفاءة في العمل
وز يادة الانتاجية ،وقد ركز في دراساته على التنظيم في مستوى الورشة حيث اهتم بتطوير
كفاءة المدراء ومشرفي العمليات الإنتاجية والعمال الذين يقومون بتنفيذ الأعمال.25
ولقد خلص تايلور  Taylorمن خلال دراساته وأبحاثه إلى أن هناك طر يقة مثلى
لأداء العمل تعتمد على استخدام قوانين الحركة والزمن بغية الوصول إلى أفضل معدلات
أداء بالنسبة للعاملين .وضع تصور نظري جديد لمنظمة العمل قائم على السياق الصناعي
للولايات المتحدة الأمريكية في بداية القرن العشرين ،والنمط التنظيمي الذي تمنى قيامه
يقوم على تقسيم عمودي للعمل ،وعلى مبدأ التخصص في أداء المهام  26،ولهذا الغرض
أنشأ ما أطلق عليه » «O.S.Tأي التنظيم العلمي للعمل والذي يعتبر أول تنظيم علمي لتسيير
الأفراد 27،اهتم أثناء عمله بإنتاج أقصى حد ممكن عن طر يق مجموعات العمل التي يشرف
عليها ،معتبرا أن نظام العمل في المصنع لا يقوم على تقدير سليم لطاقة العامل الانتاجية،
بل مبني على سجلات الانتاج السابقة التي قدرت عشوائيا ً معدل الانتاج المطلوب ،وهو
مبدأ عرفه العمال وحافظوا عليه .و يعتبر أول من اخضع العمل التنظيمي للدراسة والبحث

 25ديف فرانسيس ،مايك وود كوك ،ترجمة :عبد الرحمن أحمد هيجان ،القيم التنظيمية ،معهد اإلدارة العامة،
المملكة العربية السعودية ،1995 ،ص . 20
26
Geneviève, L., Gestion des Ressources Humaines, Gualino éditeur, Paris ,2002. p1
27

Oucief, R., La gestion des ressources humaines dans la stratégie de développement
de l'entreprise [ressource textuelle, sauf manuscrits] : Le cas du processus de
modernisation de Sonatrach (promos), Faculté des sciences humaines et sociales,
Univérsité d' Alger 2, 2002, p.14
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بمنهجية علمية عام  ،1898وانصب اهتمامه على المستوى التنظيمي الأدنى (الورشة) ،ولقد
حاول معالجة مشكلات :تدني الانتاجية ،وعدم ملائمة الادوات المستخدمة في العمل،
وعدم وجود نظام ثابت لتغذية الآلات على خطوط الانتاج ،حيث قام تايلور بعدد من
الدراسات والأبحاث والتجارب وقد اثبت في تجربته الأولى جهل الإدارة بكمية العمل
الواجب أن يقدمه الفرد ،وفي تجربته الثانية قام بدراسة الوقت اللازم لانجاز العمل
المطلوب ،وهدفت تجربته الثالثة إلى تحسين الأدوات والآلات المستخدمة في العمل .
ونشر “تايلور” نتائج أبحاثة ودراساته في كتاب “إدارة الورش” عام .1903
تجاربه:

28

وأشهر

29

• تجربة رفع الكتل المعدنية  :هدفت إلى التعرف على مدى ملائمة العامل لمتطلبات
العمل ،حيث أن ملائمة العامل للعمل تعمل على ز يادة الانتاجية( .وجد أن
العامل يرفع ما معدله  12,5طن من الخامات يوميا ً ،في حين أن العامل يستطيع
أن يرفع  47طنا ً وب  %43فقط من وقت العمل .ونتيجة لذلك تم الاستغناء عن
العديد من العمال بعد القيام باختيار العمال الأنسب).
• تجربة ملائمة الادوات المستخدمة :جرف خامات الحديد (ثقيلة) ،والفحم
(خفيفة).
توصل تايلور من خلال هذه التجربة لضرورة تحديد الادارة للأدوات والمعدات
المناسبة للعمل وتأمينها للعمال وتدريبهم على استخدامها ( توفير سنوي 80-75
ألف دولار).

 28مطاوع إبراهيم عصمت ،اإلدارة التربوية في الوطن العربي ،دار الفكر للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن2003،
 ،ص 51
 29مهدي حسن زويلف ،اإلدارة :نظريات و مبادئ ،دار الفكر للطباعة والنشر و التوزيع ،عمان ،األردن،
 ،2001ص.29
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• تجربة تغذية الآلات بمدخلات الانتاج  :وجد أن هنالك عشوائية في هذه العملية
لذا أوصى بتصميم نظام موحد من قبل الادارة للتعامل مع الآلات يلتزم به العاملين
وأن تعمل الادارة على تدريبهم على تشغيل هذه الآلات .ومن أبرز نتائج هذه التجربة
تقليص الوقت اللازم للعمل إلى  3/1الوقت السابق.
ولقد نشر تايلور كتاب مبادئ الادارة العلمية سنة  ،1911ووضع فيه الأفكار
والتوصيات التي توصل إليها بخصوص سبل ز يادة الإنتاج والفاعلية وال كفاءة لدى كل
من العاملين ومؤسساتهم الإنتاجية على مختلف أنواعها ومن أهمها ما يلي :

30

 -1تقسيم العمل ،ركز تايلور على أهمية تقسيم العمل ليس فقط داخل المؤسسات
الصناعية والإدار ية والتجار ية ال كبرى ،ول كن أيضا على مستوى المشروعات
الصغيرة والمتوسطة [ ،]...كما أوصى بأهمية شمول تقسيم العمل كافة الفئات المهنية
والإدار ية بدءا بالعمال في خطوط الإنتاج حتى المستو يات الإدار ية العليا .
 -2قياس العمل ،اهتم تايلور بدراسة المؤسسات ودراسة كل من العمل والوقت
وذلك ب هدف الوصول إلى أقصى معدلات الإنتاجية ،وتنفيذ المهام والأعمال في
وقت قياسي ،وتعتبر عملية دراسة الوقت والزمن من أهم معالم نظر ية الإدارة
العلمية [ ،]...إذ تركز على ضرورة قياس عنصر الزمن لهذه الأعمال والأفعال،
وتحديد الوقت الأمثل لها حتى يمكن تدريب العمال على الاستفادة منها ،وتفادي
الحركات أو الأفعال الزائدة المضيعة للوقت والجهد.
 -3وصف العمل ،لا يمكن فقط تحديد الأعمال وطرق إنجازها في أقل وقت ممكن،
ول كن يجب إعطاء العامل وصفا دقيقا وما يتطلب منه عند القيام بهذه الأعمال
وتنفيذها .وهذا ما أكد عليه تايلور في تخطيط وظيفة الإدارة في المؤسسات أو
التنظيمات الصناعية ،ودورها في وضع أوصاف العمل والمهام مسبقا ،وذلك

 30عبد هللا محمد عبد الرحمن ،علم االجتماع الصناعي؛ النشأة والتطورات الحديثة ،دار النهضة العربية للطباعة
والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان ،1999 ،ص ص.84-81 .
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بصورة مكتوبة ومحددة ،حتى يمكن خضوع كل من الإدارة والعمال معا في إطار
المنظومة القياسية للأعمال والوظائف التي يقومون بها.
 -4الحوافز [ ،]...أكد تايلور على أهمية أن يكون أصحاب العمل كرماء أو أسخياء عند
مكافأة العمال الذين يحرصون على ز يادة الإنتاج وجودته.
 -5العمل يعتبر نشاط فردي[ ،]...إذ يرى تايلور أن النشاط الفردي في العمل يقاس
من خلال الطموح الفردي أو الشخصي للفرد ذاته ،وحينما يوضع الفرد أو العامل
داخل جماعة العمل ،يفقد بالتدريج حماسه الفردي ،خاصة وأن تأثير الجماعة سوف
يكون سلبيا على العمل والإنتاج .
 -6الدافعية ،حرص تايلور على مناقشة قضية المصالح الذاتية  ، Self interestلدى
الأفراد سواء أكانوا أصحاب عمل أو عمال ،فهذه المصالح تحرك الجميع باعتبارها
باعث لدافعية العمال ،وز يادة الإنتاج وهذا ما حدده عندما أكد أن العمال
يسعون للحصول على أجور عالية عن قيمة العمل المحدد لهم من قبل المؤسسة وأداؤه
في أقل وقت ممكن ،وإذا قاموا بأعمالهم يجب أن يكافؤوا من قبل المؤسسة ماديا
ومعنو يا.
 -7القدرة الفردية ،اهتم تايلور بتمييز القدرات الفردية بين العمال أو بين المستو يات
الإدار ية العليا والمهنية ،ذلك من أجل توظيف هذه القدرات عند التخطيط للمهن
والوظائف وعمليات الإنتاج مستقبليا.
 -8دور الإدارة ،حرص تايلور على أن يميز بين الأعمال والوظائف التي يقوم بها العمال
وفئة الإدارة العليا في المؤسسات الإنتاجية ،ويرجع هذا التمييز لطبيعة الدور الذي
يقوم به كل منهما في العمل ويرى تايلور أنه يجب على فئة المديرين أن يكون لديها
أفكار متطورة تقوم على التخطيط العلمي المدروس لتحقيق الصالح العام سواء

السنة الجامعية 2021-2020

20

مطبوعة موجهة لطلبة السنة األولى ليسانس جذع مشترك
معهد العلوم االقتصادية ،العلوم التجارية ،وعلوم التسيير – المركز الجامعي علي كافي تندوف

للمؤسسة وز يادة إنتاجها أو تحقيق رغبات العمال وز يادة أجورهم ومرتباتهم
وحوافزهم عن طر يق العمل الجاد.
 -9النقابات العمالية :عموما لقد جاءت تصورات ونظر ية تايلور للإدارة العلمية مهتمة
بوجود النقابات العمالية ،خاصة وأنه أكد على أهمية تنفيذ برامج وخطط وأساليب
الإدارة العلمية ،دون تدخل النقابات العمالية [ ،]...ويرى تايلور أن مبادئ
الإدارة العلمية محددة الأهداف ،ولا يمكن أن تدخل النقابات جزئيا أو كليا في
إطار المفاوضات أو الصراع ،وإثارته بين العمال والإدارة ،طالما أن من أهم مبادئ
الإدارة العلمية التايلور ية ضرورة وجود نظام عادل للأجور ومكافئ لقيمة العمل
نفسه.
-10تطور الفكر الإداري ،تؤكد نظر ية الإدارة العلمية كما حددها تايلور ضرورة تطوير
الإدارة وجعلها علما متميزا ،كما أن مجموعة القواعد والقوانين يجب أن تخضع للتعديل
والتطوير والتحديث المستمر ،وذلك عن طر يق نتائج الدراسات العلمية والتطبيقية ،التي
من شأنها أن تعزز الأساليب العلمية التي تهتم بها الإدارة في تطوير وتحديث عمليات
الإنتاج والسيطرة على العمل داخل المؤسسات الإنتاجية بصورة مستمرة.
-2.1.2نظر ية التكوين الإداري:
جاءت هذه النظر ية متلازمة تقريبا لأفكار نظر ية الإدارة العلمية ،وواضع أسسها
هو المهندس الفرنسي هنري فايول  ،H. Fayolالذي حاول أن يطور بعض أفكار الإدارة
العلمية ،ولقد ركز على عدد من القضايا والمبادئ الإدار ية التي يمكن أن تعزز من تطوير
المؤسسات والمنشآت الصناعية والإدار ية.

31

ولقد حاول فايول بناء نظر ية متكاملة في

الإدارة العامة تصلح لكل أنواع المؤسسة وبدأت أفكاره تظهر وتنتشر منذ أن نشر كتابه
الموسوم ب " " "Administration industrielle et generaleالإدارة الصناعية والعامة"
 31عبد هللا محمد عبد الرحمن،مرجع سبق ذكره ،ص88.
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سنة  ،1916ولقد حدد في الجزء الثاني من مؤلفه جملة من المبادئ الادار ية وتتمثل هذه
المبادئ فيما يلي :

32

 -1مبدأ تقسيم العمل :و يقصد به التخصص في أداء العمل ،وهو ضروري لز يادة
ال كفاءة الإنتاجية .وفقًا لهنري فايول  ،فإن التخصص يعزز كفاءة القوى العاملة
ويزيد من الإنتاجية .بالإضافة إلى أن تخصص القوى العاملة يزيد من دقتها
وسرعتها .ينطبق مبدأ تقسيم العمل على كل من النشاط الفني والإداري.
 -2مبدأ السلطة والمسؤولية :والسلطة هي الحق في إعطاء الأوامر ،والمسؤولية تتبع
السلطة و يجب أن يكون هناك توازن بينهما Authority must be equal to
 ،Responsibilityوهناك نوعان من السلطة ،الأولى تكون رسمية مستمدة من
مركز المدير الرسمي ،والثانية تنبع من قابلياته وقدراته وشخصيته وقيمه الخلقية.
وفي سياق التوازن بين السلطة (السلطة) والمسؤولية (الواجبات) يرى هنري
فايول أنه لا ينبغي النظر في الحق في إصدار الأوامر دون الإشارة إلى المسؤولية.
ذلك أنه إذا كانت السلطة أكثر من مسؤولية ،فمن المحتمل أن يسيء المدير
استخدامها .وإذا كانت المسؤولية أكثر من سلطة فقد يشعر بالإحباط.
 -3مبدأ النظام أو الانضباط :يركز هذا المبدأ على أهمية طاعة الأوامر واحترام أنظمة
العمل وتطبيق نظام التأديب ،سواء كان الانضباط ذاتي ، Self-discipline
أو قسري  .Enforced disciplineومن أجل تطبيق الانضباط يرى فايول أنه
من الضروري وجود مشرفين ورؤساء يتمتعون بقدرات وكفاءات للمحافظة عليه
وفرض العقوبات العادلة .ويُنظر إلى هذا المبدأ على أنه الزيت الذي يجعل محرك
المؤسسة يعمل بسلاسة.

32

Jones,G. R., George, J. M., Contemporary management, 14 ed, McGraw-Hill Irwin,
Boston, US, 2006, pp.52-55.
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the oil to make the engine of an organization run smoothly
 -4مبدأ وحدة القيادة :يفرض هذا المبدأ ضرورة تلقي المرؤوس الأوامر
والتعليمات من رئيس واحد فقط ،وأن المرؤوس مسؤول أمام ذلك الرئيس.
إذا تم إعطاء المهام والمسؤوليات ذات الصلة لمرؤوس من قبل أكثر من رئيس،
فقد يؤدي ذلك إلى حدوث ارتباك قد يؤدي إلى تعارضات محتملة للموظفين.
باستخدام هذا المبدأ  ،يمكن تحديد المسؤولية عن الأخطاء بسهولة أكبر.
 -5مبدأ وحدة التوجيه :إن كل مجموعة من الأنشطة يجب أن يكون لديها هدف
واحد مشترك وخطة واحدة تحدد إطار عملها و يكون لها رئيس واحد يكون
مسؤول عن توجيه تلك الأنشطة نحو الهدف المحدد لها.
على سبيل المثال ،يجب توجيه جميع الأنشطة التسو يقية مثل الإعلان وترويج
المبيعات وسياسة التسعير وما إلى ذلك من قبل مدير واحد فقط .يجب أن
يستخدم خطة واحدة فقط لجميع الأنشطة التسو يقية .تعني وحدة الاتجاه أنه يجب
تنظيم الأنشطة التي تهدف إلى نفس الهدف بحيث تكون هناك خطة واحدة
وشخص واحد مسؤول
 -6مبدأ خضوع المصلحة الشخصية للمصلحة العامة :يجب أن لا يفضل الأفراد
مصالحهم الشخصية على مصلحة المشروع ،وعندما يكون هناك تعارض بين
المصلحتين فعلى الرؤساء والمشرفين أن يسعوا للتوفيق بين الاثنين عن طر يق
العدالة والاشراف ال كفء المستمر.
 -7مبدأ المكافأة :تعتبر المنظمة المكافآت والتعو يضات العادلة ضرور ية للأفراد،
حيث توفر قدرا كبيرا من الرضا للعاملين ولصاحب العمل في نفس الوقت.
لهذا يجب أن تمنح الأجور أقصى قدر من الرضا لكل من أصحاب العمل
والموظفين .يجب أن تشمل الحوافز المالية وغير المالية.
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 -8مبدأ المركز ية :يرى فايول أن درجة المركز ية في السلطة تتحدد في ضوء الظروف
والمواقف المستجدة في المشروع.
 -9مبدأ تدرج السلطة :و يقصد به تسلسل أو تدرج الوظائف الرئاسية من أعلى مرتبة
إلى أدنى مرتبة ،والالتزام بخط السلطة الموضح في سلسلة الرئاسة ضروري لإجراء
الاتصالات في داخل المشروع بصورة فعالة.
-10

مبدأ الترتيب :أن يتم وضع ترتيب يمنح مكان معين لكل شخص ولكل شيء

داخل التنظيم .يسمى ترتيب الأشياء "النظام المادي" ويسمى ترتيب الأشخاص
"النظام الاجتماعي" .ويشير ترتيب المواد إلى "مكان لكل شيء وكل شيء في
مكانه" ،ويشير التريب الاجتماعي إلى اختيار "الرجل المناسب في المكان
المناسب" .أي يجب أن تكون الموارد البشر ية والمادية في المكان المناسب في
الوقت المناسب.إذ سيؤدي التريب الخاطئ إلى سوء الاستخدام والاضطراب.
-11

مبدأ المساواة :على المدراء أن يوفرون العدالة والمساواة عند التعامل مع

المرؤوسين لأنها تساهم في رفع معنو ياتهم في العمل.
-12

مبدأ استقرار العاملين :إن استقرار الأفراد في وظائفهم وأعمالهم ضروري

للمشروع ،وعلى عكس ذلك فإن دوران العمل السر يع يسبب خطورة للمشروع
وكلفة عالية في التشغيل ،وعلى إدارة المشروع أن تسع لتوفير الظروف الملائمة
من أجل استقرار العمالة بدرجة مناسبة.
-13

مب دأ المبادرة :من الضروري أن تتوفر في المشروع روح المبادرة والابتكار

في وضع الخطة وتنفيذها ،ومن الواجب أن يتم إشراك المرؤوسين في اتخاذ بعض
القرارات لمنحهم الثقة والشعور بالرضا في أداء أعمالهم.
-14

مبدأ التعاون أو روح الفر يق :يؤكد هذا المبدأ على أهمية العمل الجماعي وتنمية

روح الفر يق وخلق التعاون فيما بين العاملين و يؤكد فايول على أن الاتحاد قوة
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وعلى الإدارة أن تبذل الجهود لتشجيع روح الجماعة لما لها من أثر فعال في تحقيق
النتائج في المنظمة.
الفرق بين أفكار تايلور وأفكار فايول:
مع أن هناك عدة قواسم مشتركة بين التايلور ية والفايولية إلا أن أبرز الفروق بينهما تكمن
فيما يلي:
 -1تمحورت أعمال تايلور حول العمال ،لذلك فقد كان تركيزه على المستوى الأدنى
من الإدارة ،خلافا لفايول الذي ركز على المستوى الأعلى فجاء اهتمامه منصبا على
المدير.
 -2لقد ركز تايلور على الجانب التنفيذي للأساليب الإدار ية ،في حين أن فايول إهتم
بالمجال العام للإدارة.
 -3بناء على ما سبق ينظر لكل من التايلور ية والفايولية على أنهما نظريتان مكملتان
لبعضهما البعض.
-3.1.2نظر ية البيروقراطية :يرجع الفضل في وضع هذه النظر ية لعالم الإجتماع الألماني
 Karl Emil Maximilianالمعروف باسم ماكس فيبر  Max Weberولهذا فإنه يطلق
عليها نظر ية و يبر للبيروقراطية ،ولقد جاءت نظريته للبيروقراطية متناسقة ودراسته للفعل
الإجتماعي الذي يرى أنه نشاط فردي ،يضفي عليه الفرد معنى ذاتي ،موجه بشكل كبير
بالنسبة للآخرين .و يطلق على هذا المنظور الفهم ،إذ يقوم على مقاربة منهجية approche
 méthodologiqueالتي تركز في البدء على السلوكيات الفردية قبل تناول الأشكال العادية
للفعل ،وبعد ذلك بناء أنماط اجتماعية مثالية كالبيروقراطية مثلا.

33

Scieur, P., Sociologie des organisations- introduction à l’analyse de l’action
collective organisée, 3ed, Cursus, Armand Colin, Paris, 2011.p.44
33
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أي وفقا لفيبر فإن السلوك الإنساني يكتسب صفة الفعل عندما يخصص الفرد معنى
ذاتيا ً معينا ً لسلوكه ،والفعل يصبح اجتماعيا ً عندما يرتبط المعنى الذاتي المعطى لهذا الفعل
بواسطة الفرد بسلوك الأفراد الآخرين ،و يكون موجها ً نحو سلوكهم .وبهذا فإن فيبر يميز
بين الأفعال الغير اجتماعية المتعلقة بسلوك الأفراد تجاه المادة أو الموجودات الطبيعية ،بل
وحتى الميتافيز يقية.
ولهذا فإن علم الإجتماع عند فيبر هو ذلك العلم الذي يحاول القيام بتفسير وفهم
السلوك

أو

الفعل الإجتماعي

لتفسير

سائر

الظواهر الإجتماعية،

أي

أن

الفعل الإجتماعي يتضمن كل مظاهر السلوك الإنساني ،بما فيها الفردي ،فكل سلوك
إنساني هو ببساطة سلوك هادف ،يكون للإنسان الفاعل أهدافه المحددة و يكون لسلوكه
معنى يستنبطه الفاعل الإجتماعي  ،و يكون معنى ذاتيا متطابقا مع المعنى السائد في عقل
الآخرين – المجتمع ،كما يعتبر ماكس فيبر أن الفعل الإجتماعي فعل عقلي لأن الفعل هو
سلوك موجه نحو هدف محدد ،أي أنه هادف و غير غامض ،كما أنه يستند لمجموعة من القيم
الموضوعية المتعارف عليها اجتماعيا والتي تستند بدورها على صور اجتماعية واضحة
و منطقية ،و يميز فيبر بين الأفعال الاجتماعية المرتبطة بالأفراد فيما بينهم ،وبين الأفعال
الغير اجتماعية المتعلقة بسلوك الأفراد تجاه المادة او الموجودات الطبيعية بل وحتى
الميتافيز يقية ،ويرى فيبر أن هناك أربعة أنماط مثالية للفعل الإجتماعي هي:

34

• السلوك التقليدي.
• السلوك الوجداني.
• السلوك العقلاني القيمي.
• السلوك العقلاني لغاية.

Ibid, pp. 44-45.
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ولقد صور ماكس فيبر بناء المجتمع الرأسمالي الذي يحقق قدرا كبيرا من الترشيد في
الإنتاج ،والسلوك ،ول كنه لايزال يصارع أبنية عاطفية ،تقليدية ،قديمة يحاول أن ينفض
يديه منها.

35

ولعل أبرز مظاهر نمط السلوك العقلاني حسب فيبر هي تلك التي تكون داخل
المنظمة لذلك جاءت نظر ية البيروقراطية منصبة بشكل أساسي على البنية التنظيمية للمنظمة.
ولقد أشار السيد محمد الحسيني إلى أن نظر ية البيروقراطية تتمحور حول مفهوم السلطة
 ،Authorityهذا المفهوم الذي ينظر إليه فيبر  Weberعلى أنه احتمال أن تطيع جماعة
معينة من الناس الأوامر المحددة التي تصدر عن مصدر معين ،ول كنه سرعان ما أقام تفرقة
بين هذا المفهوم ومفهوم القوة  ،Powerموضحا بأن السلطة تتميز بأن صاحبها لديه الحق في
ممارستها ،وأن من يخضع له يرى أن من واجبه طاعتها ،وبعبارة أخرى فإن السلطة تفترض
وجود ضرب من الشرعية يمنحها استقرار نسبي و يحدد أبعادها ،والجماعة هنا على استعداد
للطاعة ،لأن أعضاءها يؤمنون بالفعل بأن مصدر الضبط مصدر شرعي.

36

ولقد ذهب فيبر إلى أن هناك ثلاثة أنماط للسلطة هي السلطة الروحية المستندة
للإلهام ، charismaticوالسلطة التقليدية  ،Traditionalوالسلطة القانونية ]...[ Legal
ويرى فيبر أن السلطة القانونية تمثل النمط الشائع في التنظيمات الحديثة وعلى الأخص
الحكومية منها .ثم بدأ بعد ذلك في استخدام مصطلح البيروقراطية للإشارة إلى الجهاز
الإداري القائم في هذه التنظيمات .ذاهبا إلى أن أهم ما يميز هذه التنظيمات هو وجود
قواعد محددة موضوعية .تحدد بطر يقة رشيدة التسلسل الرئاسي لهذا الجهاز ،بالإضافة إلى
ما تنظمه من حقوق وواجبات.

 35أحمد زايد ،علم االجتماع بين االتجاهات الكالسيكية والنقدية ،دار المعارف ،االسكندرية ، 1981 ،ص.96.
 36السيد محمد الحسيني ،النظرية االجتماعية ودراسة التنظيم ،دار المعارف ،االسكندرية ،1977،ص ص-45 .
.49
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ولقد حدد ماكس فيبر عددا من السمات التي تمير البيروقراطية الحديثة كنموذج
مثالي لممارسة السلطة ،حيث يمكن الإشارة بإ يجاز إلى أهمها في العناصر التالية:
.1

37

"هناك مبدأ مناطق الصلاحيات الثابتة والرسمية التي يتم عادة ً تحديدها عن

طر يق القواعد ،أي القوانين أو الأنظمة الإدار ية".
" . 2مبادئ الهرم الإداري ومستو يات السلطة المتدرجة تعني نظاما ً مرتبا ً بصورة
راسخة من الترؤس والمرؤسية ،ويتولى فيها موظفو المناصب العليا الإشراف على موظفي
المستو يات الدنيا .و يوفر مثل هذا النظام للفئة المحكومة إمكانيات إستئناف القرار المتخذ
في المستو يات الدنيا أمام السلطة العليا بشكل منظم ومحدد".
.3

"تقوم إدارة المكتب الحديث على مستندات مكتوبة يتم حفظها في هيئتها

الأصلية أو على شكل مسودات .لذلك فهناك طبقة من الموظفين الثانو يين وال كتبة من
جميع الأنواع ،ومجموع هؤلاء الموظفين الناشطين في مناصب القطاع العام ،بالإضافة إلى
الجهاز التابع لهم من الأشياء المادية والملفات ،يشكل ما يسمى ب "الدائرة الرسمية" وفي
أحيان كثيرة يطلق على "الدائرة" أسم "المكتب"".
" .4إدارة المكاتب ،على الأقل إدارة جميع المكاتب المتخصصة – وهذه الإدارة
حديثة بصورة بارزة – عادة ما تفترض مسبقا ً تدريبا ً دقيقا ً وقائما ً على الخ برات .وهذا قد
ينطبق بصورة متزايدة على المسؤول التنفيذي والموظف في المنشآت الخاصة بالقدر نفسه
الذي ينطبق أيضا ً على مسؤول الدولة".
" . 5عندما يتطور المكتب تماما ً ،فإن النشاطات الرسمية تتطلب كل طاقة العمل
لدى المسؤول بغض النظر عن حقيقة كون ساعات دوامه الإجباري في الدائرة قد تكون
محددة بشكل صارم .في الحالات العادية يكون ذلك نتيجة لتطورات طو يلة الأجل خاضتها

 37جي م شافريتز ،ألبرت ك .هايد ،ساندرا ج باركس ،مؤلفات كالسيكية في اإلدارة العامة .ط  .2معهد اإلدارة
العامة .الرياض ،السعودية ، 2010،ص ص . 80-79.
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الدائرة الخاصة والعامة .سابقا ً ،كانت الأوضاع معكوسة ،حيث كانت الأعمال الرسمية
تؤدى على أنها نشاطات ثانو ية".
" . 6تخضع عملية إدارة المكتب لقواعد عامة ،تكون ثابتة إلى حد ما وشاملة إلى
حد ما ويمكن تعلمها ،ومعرفة هذه القواعد تمثل تعليما ًفنيا ً خاصا ً يمتل كه المسؤولون ،وتشمل
هذه المعرفة مجموعة القوانين أو تصر يف الأمور الإدار ية أو التجار ية".
وعموما فمكس فيبر يرى أن السلطة في المنظمات البيروقراطية ترتبط بالمكتب
ولا ترتبط بمن يشغل الوظيفة .يخضع تقسيم العمل في المنظمات البيروقراطية
الحديثة لنطاقات قانونية رسمية مما يعني وجود نظام هرمي يخضع فيه من يشغل
المنصب الأدنى لإشراف صاحب المنصب الأعلى .وعليه فإن الموظف يخضع
لسلطة ا لمنظمة فيما يتعلق بالجوانب الرسمية فقط .و يفصل النظام البيروقراطي
الحديث بين الجوانب الشخصية في حياة الموظف والجوانب المهنية .و يحكم أداء
الموظفين مجموعة من الأنظمة العامة التي يمكن تعلمها والتي تتسم لحد ما بالثبات
النسبي والشمولية .كما يتم اختيار الموظفين بناء على ما لديهم من مؤهلات تقنية.
أما الموظفين فإنه يتم تعيينهم ،ولا يتم انتخابهم ،و يصرف لهم مرتبات مقابل ما
يقومون به من أعمال تتناسب مع المكانة الوظيفية التي يشغلها كل واحد منهم،
تعتمد الإدارة في المنظمة البيروقراطية على الوثائق المكتوبة التي يحتفظ الموظفون
بأصولها أو بصور منها للاستدلال بها عند الاقتضاء.
ومن السمات والخصائص السابقة الذكر ،نجد أن الموظف في التنظيم البيروقراطي
مطالب بأداء واجبات محددة ،وهو يؤديها بطرق تم تدريبه عليها ،و يخضع في ذلك لرقابة
وإشراف المستو يات الإدار ية العليا ،وهو إنسان مثالي يفصل بين حياته الخاصة وبين عمله
في التنظيم ،ويتناول أجرا محددا لقاء قبوله تلك الالتزامات والأعباء الوظيفية .كما أن
أساس التقدم الوحيد أمامه هو الترقي في السلم الوظيفي وفقا للقواعد والإجراءات التي
يحددها التنظيم ،وبالتالي نجد أنفسنا في مواجهة نموذج الآلة ،فالنظر ية البيروقراطية كما
السنة الجامعية 2021-2020
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رسمها ماكس فيبر  Max Weberتجرد الإنسان من مكوناته النفسية ،والاجتماعية،
وترى أن سلوكه في العمل يتحدد فقط على أساس متطلبات الوظيفة لا أكثر فالإنسان آلة
تحددت لها واجبات تؤديها دون نقاش.

38

ومع أن ماكس فيبر  Max Weberيرى أن السبب الرئيسي لتقدم التنظيم
البيروقراطي على غيره من الأجهزة الإدار ية لتفوقه الفني وكفاءته نظرا للأسس الرشيدة،
والقواعد والإجراءات المحددة التي تحكم نظام العمل في التنظيمات البيروقراطية ،إلا أن
التطبيق الميداني للتنظيم البيروقراطي تمخضت عنه جملة من العيوب أبرزها:

39

 -1تضخم الأعباء الروتينية.
 -2عدم اعتناء العاملين بمصالح المنظمات واهتمامهم فقط بالإجراءات.
 -3شعور العاملين بأنهم يعاملون كالآلات ،وانتقال الشعور نفسه لمن يتعاملون
معهم.
 -4تشابه في شكل السلوك وتوحده بسبب الالتزام بالاجراءات ،ثم إلى تحجر السلك
مما يزيد الأداء صعوبة.
 -5القضاء على روح المبادأة ،والابتكار ،والنمو الشخصي.
الانتقادات الموجهة للمدرسة الكلاسيكية:
من أبرز الانتقادات الموجهة للمدرسة الكلاسيكية مايلي:
• التركيز على الجوانب التقنية للعمل وإغفال الجوانب الاجتماعية والنفسية مثل
العلاقات الاجتماعية.

 38عبد السالم ابو قحف ،محاضرات في نظريا ت التنظيم و االإدارة ،دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية، 2000 ،
ص.114 .
 39أحمد ماهر ،السلوك التنظيمي ،الدار الجامعية للنشر والتوزيع ،اإلسكندرية .2000 ،ص .34
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• الاهتمام بالحوافز المادية فقط لز يادة الإنتاجية وإغفال الحاجات ودوافع الإنسان
الأخرى.
• يرى البعض أن النموذج البيروقراطي يلائم الظروف التي نشأت وتطورت فيه
حيث كانت بيئة الأعمال بسيطة ومستقرة ويمكن التنبؤ بسهولة وبدقة بأحداث
المستقبل كما كانت أعمال المنظمة بسيطة وروتينية .
• إذا كان التحدي ال كبير الذي كان يواجه المؤسسات في الماضي هو ز يادة الانتاجية
وتحقيق ال كفاءة ففي هذا العصر فبالإضافة إلى هذه الأهداف برزت أهداف
مواكبة التطور والتغيرات وتحسين نوعية المنتجات والمنافسة والعالمية.
-2.2المدرسة الكلاسيكية الحديثة :The Neoclassical School
هناك تياران بارزان يمثلان هذه المدرسة التيار الأول يتمثل في حركة العلاقات
الإنسانية  ،Human Relations Movementأما التيار الثاني فإنه يتجسد من خلال
الحركة السلوكية  ،behavioral movementوالجامع بين هاتين الحركتين هو تركيزهما على
الجانب الإنساني في المنظمات ،كما أنه في ظل هذه المدرسة تم العدول عن فكرة العقلانية
المطلقة والانتقال إلى ما أصبح يعرف بالعقلانية المحدودة .والمقصود بالعقلانية المحدودة
أن الإنسان لا يبحث عن الحل الأمثل بل يتوقف عند الحل المرضي مقارنة بالوضعية التي
فيها.
-1.2.2حركة العلاقات الإنسانية:
تنسب النشأة الأولى لنظر ية العلاقات الإنسانية ،إلى أعمال عالم الاجتماع الصناعي
إلتون مايو  Elton Mayoوزملاؤه بجامعة هارفارد وتجاربهم الشهيرة التي تعرف بتجارب
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مصنع هاوثورن Hawthorne factory 40التي ظهرت بالتحديد خلال عام  1927وذلك
عندما دعت شركة ويسترن ال كتر يك (الشركة الغربية لل كهرباء) مايو وزملاؤه لدراسة
عدد من المتغيرات التي تؤثر على إنتاجية العمال والمصانع بصورة عامة .وخاصة ،بعد أن
لاحظت الإدارة وجود تباين في العلاقات بين تأثير ظروف العمل ،أو ما يعرف بالظروف
الفيز يقية مثل الحرارة ،الضوضاء ،الإضاءة ،التهو ية ،وضع الآلات وانعكاسها على
مستو يات الانتاجية والأداء والفاعلية .وتم إجراء تجارب ميدانية بواسطة مايو وفر يق بحثه
الأكاديمي المتخصص ،واستمرت الأبحاث طيلة خمس سنوات متصلة.
ولقد تم إجراء تجارب مصنع هوثرون في شركة وسترن ال كتر يك على مرحلتين:
• المرحلة الأولى :) 1927-1924 ( :
•ركزت على العوامل المادية والطبيعية (الاجهاد ،الظروف المحيطة بمكان العمل ،الأجور)
وأثرها على الانتاج ،ومن أبرز التجارب التي عرفتها هذه المرحلة:
 .1تجربة الاضاءة  :تم تقسيم جماعات العمل إلى جماعات ضبط وجماعات تجريبية.
ج ُر بت عدة مستو يات من الاضاءة ( غير جيدة /عادية /جيدة ).
النتيجة  :لم تكن الفروق ذات معنى في مستوى الانتاجية.
 .2تجربة جدولة العمل  :توز يع أوقات العمل من خلال تغيير فترات الراحة التي
يحص عليها العمال ( .تختلف في كل مرة الفترة التي يقضيها العمال في العمل قبل
أخذ فترة راحة ).
النتيجة  :لم يحصل تغيير يذكر على الانتاجية ،يثبت وجود علاقة بين الشعور بالتعب
وإنتاجية العامل.

 40مصنع هاوثورن تابع لشركة ويسترن الكتريك وذلك بضاحية غرب مدينة شيكاغو وأجريت التجارب على
مجموعة من العاملين وكان يضم عدد من عمال الشركة آنذاك حوالي ثالثين ألف عامل وعاملة ويقيمون بانتاج
أجهزة التليفونات.
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 .3تجربة الأجور  :قام الباحثون بإنشاء نظام للحوافز تُمنح من خلاله الجماعات التي
تنتج وحدات عمل إضافية حوافز.
النتيجة  :بعد مقارنة الانتاجية قبل وبعد تطبيق هذا النظام ،وجدوا التغيير بسيط في
الانتاجية ،حيث لم يستطيعوا اثبات علاقة بينهما.
• شكلت هذه النتائج في التجارب الثلاث مفاجأة لفر يق البحث أدى لتوجيه اهتمامهم
نحو العاملين أنفسهم للتعرف على سر هذه النتائج.
• المرحلة الثانية :)1932 -1927( :
من أبرز التجارب التي تمت في هذه المرحلة ما يلي:
 .1تجربة المقابلات :تم إجراء مقابلات مع العاملين الذين خضعوا للتجارب السابقة،
للتعرف على سبب الثبات النسبي في الانتاج مع تغير العديد من الظروف المتعلقة
بالعمل .وقد بينت المقابلات بأن ثبات الانتاجية يعتمد على عوامل نفسية
ومعنو ية ،وهي بالتالي صاحبة الأثر الأكبر على الانتاجية .لأن العمال اعتقدوا
بأن هنالك شيئا ً ما وراء التجارب السابقة لذا سعوا للحفاظ على الانتاجية حتى لا
تتأثر مصالحهم سلبا ً.
 .2تجربة ملاحظة السلوك الجماعي :طلب الباحثون من العاملين تحديد الأمور التي
تزعجهم في العمل (شعورهم كجماعة ،ونمط سلوكهم الجماعي مع الإدارة أو
الجماعات الأخرى) ،ثم قاموا (الباحثون) للتيقن من صحة المعلومات التي حصلوا
عليها من المقابلات بملاحظة ميدانية لسلوك العاملين أثناء العمل .فسجلوا
ملاحظاتهم على أسلوب العمل وديناميكية الجماعات.
• نتائج تجارب هاوثورن:
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وتبرز أهم النتائج التي توص ل إليها إلتون مايو وفر يقه من خلال تجاربه والتي تعتبر
أساس حركة العلاقات الإنسانية فيما يلي:

41

 -1إن الأفراد في المنظمة يختلفون حسب طبيعة كل واحد منهم ،ولهم رغبات
وحاجات وأهداف ودوافع فريدة ومتباينة ،ول كي يكون تحفيز الأفراد ناجحا
يجب أن يأخذ المدراء بعين الاعتبار التنوع الموجود لدى الأفراد.
 -2إن كمية العمل التي ينجزها العامل لا تتحدد وفقا لطاقته العضلية وإنما تتحدد تبعا
لطاقته الاجتماعية ،وأن التخصص الدقيق في الأعمال ليس بالضرورة هو أفضل
أشكال التنظيم كفاءة ،ذلك أن تقسيم العمل الدقيق يؤدي إلى الملل والسأم في
ال كثير من الأحيان وكذلك يجعل العامل يعيش في الانعزالية والوحدانية مما يؤثر
على إنتاجيته في العمل.
 -3تعتبر الميول والاتجاهات الفردية عاملا مهما في تشكيل السلوك الإنساني
وتحديده ،وأن الفرد العامل ليس مجرد إنسان اقتصادي يمكن أن يكتفي بالحوافز
المادية فقط وإنما يتأثر سلوكه بالحوافز المعنو ية أيضا.
 -4يلعب المدراء والمشرفون دورا كبيرا في عملية الموازنة بين مستو يات الأداء
للأفراد ومستوى الإنتاج المطلوب تحقيقه .وهناك أهمية كبيرة يجب أن تعطى
لتهيئة القناعة والرضا وإذكاء روح الجماعة وعمل الفر يق ل كي تتحقق أهداف
المنظمة بصورة سليمة.
 -5يؤثر التنظيم اللارسمي ،والذي سماه مايو بالتشكيل الاجتماعي غير الرسمي ،على
نشاطات المنظمة وعلى حركة التنظيم عموما ،ويستند هذا التشكيل الاجتماعي
على التفاعل فيما بين الأفراد والجماعات داخل المنظمة و يلعب دورا مهما في
تحقيق أهدافها.

41

قيس محمد العبيدي ،التنظيم  :المفهوم والنظريات والمبادئ ،الجامعة المفتوحة ،القاهرة ، 1997 ،ص.95.
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إن نتائج مدرسة العلاقات الإنسانية عرفت انتشارا مدو يا وكبيرا على المستوى
العالمي ،خاصة بعد الحرب العالمية الثانية ،و يعود الفضل في ذلك لكتابات بعض أعضاء
فر يق إلتون مايو على غرار روثليسبارغ  Rothlisbergو ديكسون  ،Dicksonفي مؤلفهما
 Management and the Worker,أي الإدارة والعامل الصادر سنة  ،1939هذا
الكتاب الذي يعتبره العديدون أبرز المؤلفات التي ساهمت في انتشار أفكار ومبادئ حركة
العلاقات الإنسانية ،ولقد بين كل من شانلا  Chanlatو سيغوين  Seguinأن مؤلف
الإدارة والعامل ساهم مساهمة كبيرة في تغيير المفاهيم الإدار ية السائدة ،فمثلا فيما يتعلق
بمفهوم التنظيم نجد أنه يشير إلى أن:

42

 -1التنظيم الصناعي هو نسق إجتماعي .ووصف التنظيم بأنه نسق ،ذلك لأن
العناصر فيه مترابطة.
 -2التنظيم التقني يتعلق بتنظيم المواد والأدوات.
 -3التنظيم البشري ،كما يتعلق بالفرد يتعلق أيضا بالشبكة المعقدة للعلاقات.
 -4مصطلح الفرد يعكس مشاعر وقيم كل عامل يشغل وضعية عمل.
 -5التنظيم الإجتماعي ،يتعلق بأنماط العلاقة بين جماعات العمال ،وكذلك الجماعات
في مختلف المستو يات الهيرارشية.
 -6التنظيم الرسمي ،هو مجموع القواعد واللوائح المحددة بشكل رسمي التنظيم
الإجتماعي داخل المؤسسة.
 -7التنظيم الغير رسمي :هو نتاج التفاعل الإجتماعي بين أعضاء جماعة عمل ،أو على
نطاق أوسع يشمل كل المنظمة.

42

Séguin-Bernard F., Chanlat J-F. L'analyse des organisations : une anthologie
sociologique.Préfontaine, Montréal, Canada, 1983, pp.131-148.
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 -8التنظيم الإيديولوجي :كل مؤسسة هي مكان للمعتقدات ،الأفكار ،القيم التي تتجلى
من خلال رموز تحدد بشكل كبير السلوكات .وهي تخضع لرؤى جد بعيدة عن
منطق التكلفة والفاعلية.
رغم النجاح ال كبير الذي حققته حركة العلاقات الإنسانية إلا أن بعض الباحثين
شككوا في صحة نتائجها وتجارب باحثيها ،وهذا لأن العامل لم يصل إلى الحد الأدنى من
النجاح في ز يادة الإنتاجية ،وهذا راجع إلى أن الحركة تغالي في استخدام العلاقات
الإنسانية ،الأمر الذي قد يصل إلى التدليل ،..ويمكن إجماع مواطن القصور في هذه
النظر ية في النقاط التالية:

43

 -1اعتماد المدخل على مفهوم مبسط للسلوك الإنساني في المواقف التنظيمية ،ففكرة
أن العامل السعيد هو العامل الذي يعمل بجد وكفاءة ،قدمت للإدارة كفرض
غير مؤكد.
 -2فشل مدخل العلاقات الإنسانية في أخذ الفروق الفردية في الاعتبار ،فالذي
يحفز فرد على العمل قد لا يحفز فرد آخر.
 -3الفشل في إدراك الحاجة إلى هيكل العمل والسيطرة على سلوك الأفراد ،فقد
أهمل مدخل العلاقات الإنسانية أهمية الإجراءات والمعايير ،وقواعد العمل
اللازمة لتوجيه الأفراد تجاه تحقيق أهداف المنظمة.
 -4فشل المدخل في إدراك أن العلاقات الإنسانية الجيدة ماهي إلا واحد من عديد
من شروط العمل الهامة التي تحافظ على المستوى المرتفع من دافعية الأفراد،
فالإنتاجية على سبيل المثال قد تتحسن نتيجة أنظمة الإختبار والتعيين وتقييم
الأداء ،أوع ن طر يق عملية التدريب والتعليم وفق أهداف المؤسسة ،وأيضا من

 43راوية محمد حسن ،إدارة الموارد البشرية ،المكتب الجامعي الحديث ،االسكندرية ،1999 ،ص ص.20-19.
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خلال أنظمة الاختيار والإحلال والتي تعمل على تحقيق التوافق بين الفرد
والعمل.
-2.2.2الحركة السلوكية: Behavioral movement:
لقد فتحت حركة العلاقات الإنسانية الباب على مصرعيه أمام العديد من المختصين
سواء في علم الإجتماع أو علم النفس أو علم النفس الإجتماعي لتقديم إسهاماتهم لفهم
طبيعة الفعل الإجتماعي وأبعاد السلوك الإنساني داخل المنظمات ومن أبرز هؤلاء الرواد :
-1.2.2.2نظر ية الحاجات :جاءت نظر ية ماسلو  Maslowللحاجات كرد فعل لنتائج أعمال
مايو  Mayoوفر يقه العلمي ،والذين كما سبق وأن رأينا ،يرون أن أهم الحاجات الإنسانية
الحاجات الاجتماعية على اعتبار أن الإنسان يبحث عن التفاعل مع نظرائه ،وأن يكون
مقبولا من طرفهم .وتفسير السلوك على هذا النحو لم يستساغ من طرف ماسلو Maslow
 ،الذي اقترح سنة  1954نظر ية جديدة للدوافع الإنسانية ،فبالنسبة إليه الحاجات الإنسانية
تنتظم وفقا لتسلسل هرمي للحاجات الإنسانية  Une hiérarchie des besoinوأن هذه
الحاجات ترتقي بشكل تدر يجي من الحاجات الأولية إلى الرفيعة فالأكثر تعقيدا 44،حيث
نجد في المستوى الجد متدني الحاجات الفيز يولوجية Les besoins physiologiques
كالجوع والعطش وهذه الحاجات يجب أن يتم إشباعها حتى يستطيع الإنسان أن يهتم
بإشباع حاجات مستوى أعلى .وفي المستوى الثاني نجد حاجات الأمن Les Besoins
 de sécuritéو من مظاهرها الحماية من الأخطار ،التهديدات.
وإذا الحاجات الفيز يولوجية في المستوى الأول ،وحاجات الأمن في المستوى الثاني
تم إشباعها ،حاجات أخرى تظهر ،وتتمثل في الحاجات الاجتماعية (المستوى الثالث)
والمتمثلة في حاجات التعلم ،المشاركة ،التقبل من قبل الآخرين ،وإذا هذه الحاجات هي
الأخرى أيضا تم إشباعها فإنه تظهر حاجات المستوى الرابع والتي تسمى حاجات التقدير
Geneviève, L., Op. Cit., p.18
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 Les besoins d'estimeليأتي في الأخير (قمة الهرم) حاجات تحقيق الذات Les
.besoins de réalisation

45

و الشكل رقم ( )01-02يعرض هرم ماسلو  La pyramide de Maslowالذي يقوم
على فكرة أن الحاجة العليا لا يمكن إدراكها في حالة عدم إشباع الحاجة الأدنى.

الشكل رقم ( ) 01هرم ماسلو للحاجات

Source: Geneviève, L., Op. Cit., 2002, p. 20
لقد مكن هرم ماسلو  Maslowالمسيرين من التعرف على الحاجات الإنسانية وبالتالي
القدرة على التعامل مع المورد البشري من خلال إثارة دافعيته انطلاقا من العمل على
إشباعها خاصة أن ماسلو  Maslowأكد كما سبق وأن تمت الإشارة إليه أنه لا يمكن
السعي إلى إشباع حاجات إذا كانت التي أدنى منها لم تشبع بعد.
و لقد أكد جونوفياف  Genevièveعلى أن حركة العلاقات الإنسانية لعبت دور
كبير في عملية هيكلة تسيير الموارد البشر ية فلقد كان لها ممارسات مباشرة حول كل ما
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Mucchielli, A., Psycho-sociologie des organisations: applications pratiques,
connaissance du problème,Entreprise moderne d'édition, Paris, 1977,p.16.
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يمس ظروف العمل 46.ونحاول هنا ولو بصورة جد موجزة التطرق لبعض المجالات التي
ساهم تيار العلاقات الإنسانية من خلالها في مجال تسيير الموارد البشر ية كلفت انتباه
المسيرين إلى ضرورة الاهتمام بالعلاقات الغير رسمية داخل المنظمة نظرا لما لها من دور
في رفع مردودية العاملين الأمر الذي يقتضي الاهتمام بالمناخ الاجتماعي وجعله أكثر
تلبية للحاجات الاجتماعية إضافة إلى التنو يه بنجاعة النمط الديمقراطي في القيادة ،وكذلك
الإشارة إلى تصنيف ماسلو للحاجات .ويمكن أن يتم إشباع هذه الحاجات على مستوى
المؤسسة على النحو التالي:
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 -1الحاجات الفيز يولوجية :تشبع بالأجر الكافي والإمتيازات العينية المتنوعة.
 -2حاجات الأمان :يمكن تحقيقها بتوفير ظروف العمل الملائمة ،الوظيفة
الدائمة ،التأمينات المختلفة ،التقاعد المضمون ،الأجر الكافي الذي يمكن الفرد
من الإدخار لحماية نفسه من المخاطر الاقتصادية المتوقعة ،العلاقة الإشرافية
التي تقوم على تفهم المرؤوسين وليس على التهديد والعقاب.
 -3الحاجات الإجتماعية :وتشبع بتنمية روح الفر يق ،تنظيم المشرف للقاءات
الدور ية مع المرؤوسين وترتيب العمل بالطر يقة التي تمكن الأفراد من
الاتصال ،إضافة إلى ذلك الحاجة إلى الانتماء للجماعة والاشتراك معها
وكسب قبولها ،ونسج علاقات صداقة مع الزملاء والتحاور معهم.
 -4حاجات التقدير :ويمكن أن نذكر منها الحاجة إلى الثقة بالنفس وحب الذات
وكسب تقدير الآخرين ،ويمكن تحقيقها عن طر يق الاعتراف بالإنجازات،
تكليف الأفراد بالأعمال الفعلية ،إشراك الأفراد في اتخاذ القرارات ،تفو يض
سلطات أكثر  ،الترقية لتحقيق النمو الوظيفي ،تنظيم برامج تدريبية لتحسين
المستوى وتمكين الأفراد من رفع مهاراتهم.

Geneviève, L., Op. Cit., p.18.
 47عبد الفتاح بوخمخم ،إدارة الموارد البشرية  ،مطبوعات جامعة منتوري  ،قسنطينة ، 2001 ،ص118.
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 -5حاجات تحقيق الذات :وتشبع هذه الحاجات بترقية المنظمة للاختراع
والابتكار وإسناد مهام للأفراد تمكنهم من استخدام قدراتهم الفكر ية والفنية،
تمكين الأفراد من الاستفادة من برامج التدريب للحصول على المعلومات التي
تساعدهم على استغلال مهاراتهم وهنا يظهر عامل الإبداع.
-2.2.2.2نظر ية تحفيز الأداء الوظيفي:
أهم الد ِراسات الأساسية والرائدة في
إن المتتبع لتاريخ الفكر الإداري يجد أن م ِن ِ
مجال تحفيز اداء العام ِلين البحث الاستقصائي والتجريبي الذي قام به الباحث "فردر يك
هرزبيرغ"  )2000-1923( Frederick Herzbergسنة  ،1968وتحظى هذه الدراسة
(رغم قدمها) باحترام وتقدير كثير م ِن الباحِثين منذ ذلك الوقت حتى الآن ،وقد قام قس ْم
علم الإدارة بجامعة هارفارد بإعادة طباعة هذا البحث في عام  ،1991ضم ْن كتاب ع ُنوانه:
"خمس عشرة قاعدة إدار ية"
ونظر ية هارزبارج التي تدعى نظر ية تحفيز الأداء الوظيفي تسمى أيضا نظر ية العاملين
 ،Two –Factors theoryووفقا لهذه النظر ية ،والتي بنيت لحد كبير على نظر ية
الحاجات لماسلو ،فإن هناك مجموعتان متباينتان من الحاجات ،وأن إرضاء هذه الحاجات
يتوقف على مختلف العناصر المشكلة لوضعية العمل ،وتتعلق المجموعة الأولى من الحاجات
بالحاجات الأساسية لحياة الإنسان وتسمى عوامل الصيانة  ،hygiene factorsوالمجموعة
الثانية من الحاجات هي حاجات النمو  growth needsوالتي تشير إلى عوامل تتعلق
الصلة بين الأداء الوظيفي
بمحتوى العمل 48.وتشير نظر ية هرزبيرغ  ،Herzbergإلى ضَعف ِ
وكثير م ِن الأساليب السائدة والمُستعم َلة في مجال التحفيز؛ مثل :محاولات التحفيز الوظيفي
Lundberg, C., et al, Herzberg’s Two-Factor Theory of work motivation tested
empirically on seasonal workers in hospitality and tourism, Tourism Management,
Vol.30, Issue 06,2009, pp 890-899, p.891
48
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َّ
الوظيفية ،وإشراك
بتقليل ساعات العمل ،وز يادة الأجور ،وتنو يع برامج الع َوائد والمنافع
اتخاذ القرارات ،والتحاو ُر معهم م ُباش َرة .ولقد جاءت نظريته كمحصلة
العام ِلين في ِ
لاستقصاء ودراسة العوامل المسب ِبة لما يُقارب من ألفَي حالة م ِن حالات الاستياء والر ِضا
الوظيفي في بيئات عمل ودول وانظمة سياسية واقتصادية مختلفة .تُبي ِن نتائج هذه الدراسة
ُّ
َّ
المضاد
الوظيفي وأسبابه هو الشعور
الاستقصائية ضعف الاعتقاد السائد بأن الرضا
لكل شُعور عوام ِلَه
والمُعاكِس للشعور بالاستياء الوظيفي ،وذلك لسبب بسيط هو أن
ِ
المسب ِبة ،والتي تختلف عن العوامل المسببة للشعور الآخ َر.
وتتمحور نظريته حول التفر يق بين :العوامل اللازمة لإ يجاد البيئة الصالِ حة للعمل
والعوامل المحف ِزة للأداء الوظيفي على النحو التالي:

49

عوامل الصيانة (الصحة ) hygiene factors:هذه العوامل ليست مرتبطة بطبيعة
العمل في حد ذاته ،ول كنها تتعلق بالظروف المحيطة بأدائه ،وتجسد هذه العوامل سياسة
المؤسسة فيما يتعلق بنظام الحوافز ، reward systemالأجر ، salaryوكذلك العلاقات
الشخصية ، interpersonal relationsووفقا لهارزبرج  Herzbergفإن هذه العوامل
يمكن أن تسبب عدم الرضا في حالة عدم توفرها (إشباعها) ،إلا أن توفرها لا يحفز أو
يسبب الرضا.
العوامل المحفزة  motivating Factors:وهي مجموعة من العوامل المحفزة ،والتي
تضمن بأن الأفراد يبذلون قصار جهدهم إذا تم فعلا تحفيزهم ،وتشمل هذه العوامل
حاجات النمو  growth needsالتي تشير إلى عوامل جوهر ية ضمن العمل نفسه ،مثلا،
نشوة إكمال المهام ،الإحساس بالإنجاز ،تحمل المسؤولية ،طبيعة العمل في حد ذاته ،إمكانية
النمو الوظيفي عن طر يق ُّ
تعلم مهارات جديدة ،واكت ِساب المزيد من الخ ِبرة...،
ويرى هارزبرج  Herzbergأن محتوى العمل  content of workمثلا فرص
المسؤولية والترقية ،هي أفضل السبل لز يادة الرضا الوظيفي ،الأمر الذي يحسن دافعية
Lundberg, C., et al, Op. Cit., p.891.
السنة الجامعية 2021-2020

49

41

محاضرات مقياس علم اجتماع المنظمات

الدكتور مراد بن حرزالله

العمل ،إلا أن غياب تلبية حاجات النمو لايسبب الإستياء الوظيفي وإنما ببساطة ينجم عنه
عدم وجود رضا وظيفي.
"عندما تزداد درجة إشباع العوامل الصحية أو الوقائية يقل الشعور بالاستياء إلى النقطة
التي يصل فيها هذا الشعور إلى درجة الصفر وهي الدرجة أو النقطة التي لا يجد فيها شعور
الاستياء وهي نقطة حيادية أما عندما تزداد درجة إشباع العوامل الدافعة فإن الشعور
بالرضا يزداد إلى أن يصل إلى حالة الرضا التام".

50

الشكل رقم ( )02ملخص نظر ية ذات العاملين

المصدر :سعاد نائف البرنوطي،الإدارة-أساسيات إدارة الأعمال ،دار وائل للنشر،
عمان ،الأردن ،2000 ،ص415.
•

 50ناصر محمد العديلي ،السلوك اإلنساني والتنظيمي في اإلدارة العامة ،المملكة العربية السعودية،1982 ،
ص .20
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-3.2.2.2النظر ية ( )Xوالنظر ية (: )Y
صاحب هذه النظر ية هو دوجلاس ماجر يجور  ،ظهرت في مؤلفه الجانب الإنساني
في المنظمة، The Human Side of Enterprise ،الصادر سنة  ،1960وتتضمن هذه
النظر ية شقين من الافتراضات السائدة حول طبيعة الانسان العامل ،الافتراضات السلبية
 Xو الافتراضات السلبية .Y

51

الافتراضات السلبية (: )X
• العامل سلبي ،ولا يحب العمل ،فعلى الادارة إجباره على العمل ومراقبته رقابة
شديدة لأنه لا يؤتمن على عمل شيء دون متابعة وإشراف.
• الانسان كسول ولا يحبذ تحمل المسؤولية في العمل ،وهو يرغب بأن يجد شخصا ً
يقوده ،لذا فالعقاب والتهديد هما الوسائل الأساسية لدفع الانسان للعمل ،فهو يعمل
خوفا ً من العقاب وليس حبا ً في العمل.
• يهتم العامل بالحوافز المادية والأمن الوظيفي ،و يظهر مستوى منخفض من
الطموح.
الافتراضات الايجابية (: )Y
•  -1بذل الجهد الفكري أو العضلي في العمل أمر طبيعي كاللعب والراحة .فالبشر
عموما لا يكرهون العمل ،وإنما الأمر يتوقف على مدى إمكانية السيطرة على
الظروف ،فالعمل قد يكون مصدر رضا وبالتالي يؤدى طواعية ،كما قد يكون
مصدر للعقاب وبالتالي يتم تجنبه قدر المستطاع.

Şahin, F., The Mediating Effect of the Leader-Member Exchange on the Relationship
between Theory X and Y Management Styles and Affective Commitment: A Multilevel
Analysis, Journal of Management & Organization, Vol.18, Issue 02, 2012, pp.159-174,
p.160.
51
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•  -2الرقابة الخارجية وتهديدات العقاب ليست الوسائل الوحيدة لتحقيق الجهد
الضروري الذي تقتضيه الأهداف التنظيمية.
فالإنسان بإمكانه ممارسة التوجيه الذاتي  ، self-directionوالرقابة الذاتية self-
 controlفي مجال خدمة الأهداف التي يكون ملتزما بتحقيقها.
•  -3الالتزام بالأهداف يكون مرهونا بالمكافآت المنتظرة من وراء تحقيقها.
وأكثر هذه المكافآت قدرة على توجيه الفعل هي تلك المتعلقة بارضاء الذات ،أو
بعبارة أدق الأنا  ، egoوكذلك الخاصة بتلبية الحاجات المتعلقة بتحقيق الذات self
.actualization
•  -4الإنسان بطبعه ،وفي ظل الظروف الملائمة ،ليس فقط يقبل تحمل المسؤولية
وإنما يسعى لتحملها.
ت جنب المسؤولية ،انعدام الطموح ،والتأكيد على الأمان هي في الغالب ناتجة عن
التجربة وليست طبيعة بشر ية.
•  -5القدرة على استخدام درجة عالية من التحليل ،الإبداع ،والبراعة في التعامل
مع المشكلات التنظيمية لحلها ،والمجال مفتوح بشكل واسع للجميع للمشاركة في
حلها.
•  -6في ظل ظروف الحياة الصناعية الحديثة ،فإن الإمكانيات الفكر ية للبشر بصفة
عامة مستعملة فقط بشكل جزئي.
إن أسس نظر ية  Yتشير إلى حقيقة مفادها أن حدود التعاون الإنساني داخل
المنظمات لا يرجع في الأساس إلى طبيعة بشر ية ول كن يتوقف على الإبداع الإداري
 management’s ingenuityفي إكتشاف كيفية استغلال إمكانيات وطاقات الموارد
البشر ية.
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وإذا كانت النظر ية  Xترجع أسباب الفشل للطبيعة الإنسانية للعاملين فإن النظر ية
 Yحملت كل أسباب الإخفاق للنمط الإداري المنتهج سواء فيما يتعلق بالتنظيم أو الرقابة
إذا تعلق الأمر بكسل العمال أو عدم تعاونهم ،أو عدم رغبتهم في تحمل المسؤولية.
ولقد أوجزت راو ية حسن في الجدول رقم ( )02أهم فرضيات كل من نظرتي X
و  Yعلى النحو الآتي:

جدول رقم ( )01الخاص بافتراضات نظريتي  Xو Y
نظر ية  :Xافتراضات كلاسيكية اتجاه نظر ية  :Yافتراضات حديثة اتجاه الأفراد في
الأفراد في العمل
 معظم الأفراد لايحبون العملويتجنبونه كلما أمكنهم ذلك.
 معظم الأفراد لابد من إجبارهموتهديدهم بالعقاب حتى يقوموا
بالعمل.
 يجب الرقابة والإشراف والتوجيهالشديد للأفراد عندما يعملون.
 معظم الأفراد يفضلون أن يوجهواويميلون لتجنب المسؤولية ولديهم

السنة الجامعية 2021-2020

العمل.
 العمل هو نشاط طبيعي مثل اللعب،والراحة.
 الأفراد قادرون على التوجيه والرقابةالذاتية وهم ملتزمون بالأهداف.
 -الأفراد

يكونون

أكثر

التزاما

بالأهداف التنظيمية إذا ما تم
مكافأتهم على ذلك.
 الفرد في مجتمع معين لديه القدرةعلى التخيل والابتكار.
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مستوى طموح منخفض وهم
يهتمون فقط بتحقيق الأمن.
المصدر :راو ية محمد حسن ،السلوك التنظيمي المعاصر ،الدار الجامعية للطباعة والنشر
والتوز يع،
الاسكندر ية ، 2002 ،ص.19.
ووفقا لماكجر يجور فإن المديرون المصنفون وفقا لنظر ية ( )Xيعتقدون أن الناس
بطبيعتهم مخادعون وكسالى ،كما أنهم يحفزون في المقام الأول بمصالحهم الذاتية ،لذا فهم
يحتاجون إلى إشراف شديد ومكافآت مادية ،وعلى الجانب الآخر ،فإن المديرين الذين
يعملون وفقا لنظر ية ( )Yيعتقدون أن الناس بطبيعتهم إ يجابيون ،جديرون بالثقة ،محبون
للآخرين وذوو أراء بناءة .وعليه فإن هذين الموقفين ينمان عن توقعات مكتملة ذاتيا ،ذلك
أنه إذا كان الأفراد تتم إدارتهم من وجهة نظر نظر ية ( )Xفإنهم سيكونون غير متعاونين
ومخادعين ،في حين أنهم إذا كانوا يدارون من وجهة نظر نظر ية ( )Yفإنهم سيكونون
إ يجابيين ومحفزين ذاتيا.

52

وفي ضوء فرضيات نظريتي  Xو  Yفإن ماكجر يجور يرى أن القيادة الإدار ية تعمل
على خلق الظروف التي تسمح للمرؤوسين ببذل طاقاتهم من أجل نجاح العمل وتحقيق
أهدافهم الشخصية ،بينما هم يساهمون في تحقيق أهداف المنظمة ،لذلك فإن افتراضات
القائد لها أهميتها حسبه في تحديد سلوكه ودوره ،فإذا افترض أن مرؤوسيه كسالى وغير
مسؤولين ،فمن المحتمل أن نظاما للحوافز والتقدير سيقام وفقا لما جاءت به المدرسة

 52ديف فرانسيس ،مايك وود كوك ،القيم التنظيمية ،ترجمة :عبد الرحمن أحمد ،الرياض ،معهد اإلدارة العامة
للبحوث ،اإلدارة العامة للبحوث ،1995 ،ص.22.
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الكلاسيكية ،من ناحية أخرى إذا أفترض القائد أن المرؤوسين مسؤولون وناضجون ،فإن
نظاما للحوافز والتقدير سيشجعهم على التصرف بنضج ومسؤولية.

53

وجدير بالذكر أن تطبيق النظر ية ( )Yليس بالأمر الهين ،فهو أمر مرتبط بالعديد من
الأبعاد خاصة بالبعد الثقافي ،فلقد حاول ال كثير من المديرين تطبيق أسلوب نظر ية (،)Y
ل كنهم كانوا غير قادرين أن يمضوا في العملية إلى نهاية المسار .ولقد عبر على هذا الموقف
أحد مديري المراتب العليا بقوله " لقد حاولنا أن نثق بالناس غير أننا لم نأخذ الأمر بجدية
إطلاقا .لذلك فإننا قللنا من تصرفاتنا المبنية على فرضيات نظر ية ( )Xوأحللنا بدل ذلك
أسلوب مشاركة ضعيفا وهو الذي أثبت أنه كارثة بكل الاعتبارات".

54

-4.2.2.2نظر ية اتخاذ القرارات:
ظهرت هذه النظر ية في خمسينيات القرن العشرين ،وينسب ظهورها لهربرت سيمون
الذي يرى أن أهم ما يميز الإدارة هو عملية "اتخاذ القرارات" ،ووفقا لهذه النظر ية فإن
جوهر العملية الإدار ية هو اتخاذ القرار ( ،)Koontz, O'Donnel ,1972 , p21.وعلى
المسير أن ينجز القرارات الرشيدة التي تساعد على تحقيق الأهداف ،والقرار الجيد في نظر
سيمون "ليس ذلك الذي يؤدي إلى قدر أكبر لل كفاءة ،بل هو ذلك الذي يحوز على
موافقة أغلبية المعنيين بالقرار عن طر يق استخدام أسلوب التفاوض والإقناع (سمير أسعد
مرشد ،1988 ،ص ،)194 .وقد عارض سيمون مفهوم العقلانية المطلقة ،بحكم أن هناك
العديد من المعوقات والمتغيرات والضغوطات التي يشهدها الموقف ،علاوة على قيم
واتجاهات الفاعلين ،والتي تفرض على متخذ القرار قيودا بأن يلتزم بأنماط معينة قد تعيقه
عن اختيار البديل الأمثل ،فعملية اتخاذ القرار هي اختيار البديل الأمثل في ظل الظروف
السائدة والمعروفة .لذا ظهرت محل العقلانية المطلقة العقلانية المحدودة(محمد ياغي،
 ،1994ص ص ،)102 -99 .والمقصود بالعقلانية المحدودة أن الإنسان لا يبحث عن
 53جان ديكان ،أفكار عظيمة في اإلدارة ،ترجمة :محمد الحديدي ،الدار الدولية ،القاهرة ،1991 ،ص ص-232.
.233
 54ديف فرانسيس ،مايك وود كوك ،مرجع سبق ذكره ،ص.22.
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الحل الأمثل بل يتوقف عند الحل المرضي مقارنة بالوضعية التي فيها .ولقد إنطلق ه ربرت.
سيمون  H.Simonفي دراسته من فكرة الرجل الإقتصادي أي صفة العقلانية المطلقة ،
ليتوصل لاحقا إلى أن العقلانية في إتخاذ القرارات مسألة نسبية.
فهو يرى أن متخذ القرار لا يستطيع الوصول إلى الحلول المثلى للمشاكل موضع
الدراسة ،ذلك لأن الحل الأمثل في هذه الفترة قد لا يصلح لفترة زمنية أخرى .فالإنسان
يرغب في تحقيق أهداف التنظيم بعقلانية محدودة وتحت قيد المحيط ،ويرى بأن حدود
العقلانية لكل فرد تتعلق بما يلي:
• ردود فعل ومواهب وقدرات ومهارات كل فرد.
• القيم والأهداف الشخصية.
• المعرفة الشخصية للوضعية والمعلومات المتوفرة.
فبهذا يواجه متخذ القرار ال كثير من العوامل التي لا يستطيع السيطرة عليها أو لا
يملك المعرفة بها أو القدرة على التنبؤ بها .لذا فقد اقترح ه ربرت سيمون  H.Simonأن
يضاف معيار نوعي لمفهوم العقلانية حين استخدامه وذلك للتخفيف من تعقيد هذا المفهوم
و جعله أكثر بساطة وواقعية ،فقسم بذلك مفهوم العقلانية في سلوك الأفراد إلى الآتي:
العقلانية الموضوعية :وهي تعكس السلوك الصحيح الذي يسعى إلى تعظيم المنفعة في حالة
معينة ،و يقوم على أساس توافر المعلومات الكافية عن البدائل المتاحة للاختيار ونتائج كل
منها.
العقلانية الشخصية :وهي تعبر عن السلوك الذي يسعى إلى تعظيم إمكانية الحصول على
المنفعة في حالة معينة بالاعتماد على المعلومات المتاحة ،بعد أخذ القيود والضغوط التي
تحد من قدرة الإداري على المفاضلة ،والاختيار بعين الاعتبار.

السنة الجامعية 2021-2020

48

مطبوعة موجهة لطلبة السنة األولى ليسانس جذع مشترك
معهد العلوم االقتصادية ،العلوم التجارية ،وعلوم التسيير – المركز الجامعي علي كافي تندوف

وبناء ً على ذلك يمكن أن نستنتج الفرق بين الفكر الكلاسيكي الذي لم يولي أهمية

لعمليتي البحث عن المعلومات واتخاذ القرار ،وبين ما جاء به ه ربرت سيمون H.Simon
والذي يعتبرهما أساس السلوك التنظيمي.

إن متخذ القرار حسب هربرت سيمون  H.Simonيأخذبعين الاعتبار ظروف المحيط،
وبدل ا من إختيار الحل الأمثل ،فإنه يكتفي بحل مقبول ومرضي ،وحسب الصفة التي
يعطيها للفرد الموجود بالتنظيم والمتمثلة في الرشد المحدود الذي يسمح بالرضا بأقل من الحد
الأقصى ،فإنه إستبدل مفهوم " الرجل الإقتصادي" بمفهوم " الرجل الإداري" الذي
يهدف إلى " الحصول على حلول مرضية للمشاكل المطروحة بناءا على قرارات تتخذ على
أساس معلومات تتعلق مباشرة بهذه المشاكل ،بحيث لا يبحث عن كل البدائل المطروحة
"
و يعلق أكتوف  (1989, p.223) Actoufعلى اتخاذ القرار وفقا لنظر ية سيمون
قائلا "هذا النوع من القرارات ليس الأفضل ،ل كن الأكثر إرضاء ،في ظروف معينة
ومن بين مجموعة من الخيارات" .وفي هذا إشارة إلى العقلانية المحدودة التي جاءت مناقضة
للعقلانية المطلقة.
أهم لانتقادات الموجه للحركة السلوكية:
من أبرز الانتقادات التي وجهت للحركة السلوكية ما يلي:
• إن اهتمام العلماء السلوكيين بمنهجية البحث العلمي قد دفعتهم إلى استخدام
مصطلحات ومفاهيم صعبة ومعقدة في استنتاجاتهم وكان من الصعب تطبيقها في
الحياة العملية ،أو تم تطبيقها بطر يقة خاطئة.
• هنالك تناقضات في بعض الحالات بين الأفكار المقدمة من علماء من علوم سلوكية
مختلفة مما دفع المديرين إلى رفضها.
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• اهتمت بالإنسان فقط وأغفلت جوانب هامة في بيئة العمل الداخلية أو الخارجية
والتفاعل والارتباط بين هذه الجوانب والتي تتطلب مدخلا ً مترابطا ً متكاملا ً لإدارة
المنظمات بكفاءة وفاعلية.
-3.2أبرز النظر يات الحديثة:
مع أن هناك العديد من النظر يات الحديثة في مجال المنظمات إلى أننا سنقتصر على
ذكر النظر يات التي لاقت رواجا كبيرا في مجال نظر ية المنظمة.
-1.3.2نظر ية النظم :
ظهرت نظر ية النظم منتصف ستينات القرن العشرين ،وتتميز هذه النظر ية بأنها
حاولت تفادي القصور الذي ظهر في نظر يات المدرستين السابقتين ،أي الكلاسيكية
والكلاسيكية المحدثة ،فنجد أنها تنظر إلى المنظمة كوحدة واحدة بدلا ً من التركيز على
بعض عناصرها أو مقومتها مثل الهيكل التنظيمي (نظر يات التقسيم الإداري) ،أو
إجراءات العمل (المدرسة العلمية في الإدارة) ،أو العاملين بها (حركة العلاقات الإنسانية
) ،أو المناخ التنظيمي الداخلي ( الحركة السلوكية) ،أو وظائف المديرين ( نظر ية اتخاذ
القرارات ) ،وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال التقليل من شان مثل هذه العناصر
المكونة للمنظمة وإنما المقصود هو النظر للنظام كله نظرة شاملة.
و يقصد بالنظام في صورته المجردة عبارة عن تكوين منظم ومركب من عدة عناصر
أو أجزاء ،تنتظم معا في تكوين متناسق لتحقيق هدف أو أهداف محددة 55،كما عرف
النظام بأنه "مجموعة من الأنظمة الفرعية أو الوظائف التي تتفاعل فيما بينها وتستمد طاقتها
من البيئة الخارجية لتحقيق أهداف مشتركة".

56

 55الداوي الشيخ ،دراسة تحليلية للكفاءة في التسيير ،حالة الكفاءة االقتصادية والنسبية لمؤسسات صناعة النسيج
القطني في الجزائر(  ،) 1998 -1993رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية ،تخصص تحليل اقتصادي ،معهد
العلوم االقتصادية ،جامعة الجزائر ،1995 ،ص.75.
56
Bertalanffy, L The History and Status of General Systems Theory, Academy of
Management Journal, vol 15،1972, pp. 407-26. P.422
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و يعتبر "شيرستر برنارد" أول من تطرق إلى الإدارة بمفهوم النظم ،فهو ينظر إلى
المؤسسة "على أنها نظام اجتماعي للتعاون المتبادل الذي تعتمد أجزاءه على بعضها البعض،
وهذه الأجزاء مترابطة فيما بينها ،وتتكيف مع بعضها البعض ،وتتحدد أجزاء النظام بالبيئة
والأفراد العاملين في النظام لتحقيق الهدف المشترك الذي يجمعهم الهيكل الرسمي والتنظيم
غير الرسمي ،إلا أن ظهور نظر ية النظم في ثوبها الجديد نتيجة للكتابات ال كثيرة التي تلت
تقديم " لودوينج فون بير تنفلي »  » « Luduing von Bertanlaffyلنظر ية النظم في
 ،1937وأفكار شيستر برنارد في كتابه وظائف المدير سنة .1938
انطلق أصحاب هذه النظر ية من فرضية أنه يمكن حل العديد من المشاكل الإدار ية
من خلال النظر إلى المؤسسة على أنها نظام مفتوح يتكون من مجموعة من العناصر المتفاعلة
فيما بينها (أنظمة فرعية) والمتبادلة التأثير.ووفقا ل  Le moigneفإن النظام له مجموعة من
الخصائص التي تنطبق على المؤسسة وهي :57
 المنهج النظمي يبين حقيقة نشاط المؤسسة من خلال النموذج مدخلات (تدفقاتالنظام) ،عملية المعالجة ،المخرجات ،التغذية العكسية(Feed back).
النظام مجموعة من العناصر المتداخلة وتحكمها علاقات تربط فيما بينها.هناك أهداف للنظام وهي تختلف من نظام إلى نظام ومرتبطة بدرجة التعقد (حسبعدد الأنظمة التحتية وكذا العلاقات التي تربطها) ،و يعد تحديد الهدف كمرحلة مهمة
من التحليل النظمي يتم من خلاله التنسيق بين مختلف هذه الأنظمة التحتية.
التكيف مع تغيرات المحيط والأخذ بعين الاعتبار التغذية العكسية ،فالمؤسسة هي نظاممفتوح تتأ ثر بعوامل المحيط ،وهي من المفاهيم الحديثة التي تزامنت مع فترة اقتصاد
التسو يق (منذ الستينات) أين تم أخذ المحيط في الحسبان على غدارة فترة اقتصاد الإنتاج
أين كان ينظر للمؤسسةكنظام مغلق لا يتأثر بتغيرات المحيط ومن خلال التحليل النظمي.

Helfer, J. P., Orsoni, J., Kalika, M., Management : Stratégie et Organisation, 4 eme
Ed, Vuibert, Paris, 2002, p.378.
57
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أهم لانتقادات الموجهة لنظر ية النظم :
أهم انتقاد وجه لنظر ية النظم هو أنها مجردة وليست عملية فالمدير لا يستطيع مناقشة
المشكلات اليومية ولا يصنع القررات ولا يواجه الواقع من خلال التفكير بالمدخلات
وعمليات التحو يل والمخرجات فهذا الأسلوب لا يناسب الغوص في أمواج صنع القرارات
في الحياة العملية.
-2.3.2النظر ية الموقفية (الظرفية):

58

تبنى هذه النظر ية التي ترتبط بالعالم فيدلر  ، Fiedlerفرضياتها ارتكازا على نظر ية
النظم وينطلق من فرضية أساسية مفادها أن كل موقف تتعرض له المؤسسة يتطلب
اتخاذ إجراءات وحلول تناسبه ،أي عدم وجود وصفات جاهزة ،بل أن الوصفة تبنى
على أساس الوضعية عندما تتغير الوضعية تتغير الوصفة ،فالعوامل الخاصة بالمؤسسة سواء
المرتبطة بالأفراد العاملين أو بالتقنيات المستخدمة والعوامل البيئية السائدة في وقت معين
هي التي تملي الحلول للمشكلات التي تجابهها ،وهذه النظر ية توصي بعدم تعميم أي مبدأ
أو مفهوم من مفاهيم الإدارة على مختلف المنظمات وفي مختلف الظروف
( ،)Schermerhorn,2002وما يناسب مؤسسة أو ظرف من الظروف ،قد لا يناسب
مؤسسة أخرى أو ظرف من الظروف الأخرى ،وما يبرر ذلك أن كثيرا من المنظمات
تفشل نتيجة للتسرع في تطبيق فكرة إدار ية جديدة لمجرد أنها نجحت في مكان آخر،
وسرعان ما تفشل نتيجة لعدم موائمتها للظروف ،أو للثقافة ،أو للمتغيرات الظرفية الخاصة
بالمنظمة
وعلى الرغم مما يوجهه بعضهم من انتقادات لهذه النظر ية بوصفها محاولة توفيقية
لتوحيد النظر يات والأفكار التسيير ية والجمع بينها ،فإنها تبقى محاولة تكيف الأفكار مع

58

موسى اللوزي ،التطوير التنظيمي أساسيات ومفاهيم حديثة  ،ط ،1دار وائل للنشر ،عمان ،1999 ،ص .40
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الحياة العملية المتغيرة في المؤسسة ،وتستجيب للمتغيرات دون تقييد بنهج محدد يصبح قيدا
يطوق كفاءتها وفعاليتها.
-3.3.2الإدارة بالأهداف :Management by Objectives
يعود الفضل في ظهور أفكار الإدارة بالأهداف ،والتي يرمز لها اختصارا (،(MBO
لبيتر دراكر  Peter Druckerفي كتابه "  " The Practice of Managementسنة
 ،1954ومع نهاية الستينات و بداية السبعينات ،توسع مجال الإدارة بالأهداف ليصل إلى
مجال التخطيط الإستراتيجي والقيادة الإدار ية ،وكل جوانب الإدار ية والتسيير ية ،وأخذت
الإدارة بالأهداف عدة تسميات ،لعل أشهرها الإدارة بالنتائج ،management by results
والتي يرمز لها اختصارا ب ( ، (MBRو إن كانت هناك أيضا تسميات أخرى وإن كانت
أقل انتشار كالإدارة بالأهداف والأولو يات ،الإدارة بالالتزام ،الرقابة الذاتية ،الإدارة
بالإنتاجية ،الإدارة بالعقود ،الإدارة بالجهد الجماعي لتحديد الأهداف.

59

ومن أبرز متبني

الإدارة بالأهداف حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية جورج أوديورن George
.Odiorne
وبما أن الهدف وفقا لاتز يوني  ETZIONIصورة لحالة مستقبلية مرغوبة تحاول
المنظمة تحقيقها(كاظم نزار الركابي ،2004 ،ص 60.)183.فإن الإدارة بالأهداف تسعى
لبلوغ تلك الحالة المستقبلية المرغوبة بتحديد جملة من الأهداف الجزئبة ،وبعض المؤشرات،
وتنتهي بتقويم الأداء والنتائج .وتقوم فلسفة المنظمة هنا على منطق المسؤولية المشتركة بين
الإدارة ممثلة بالمدير والمرؤوسين في تحديد أهداف قسمهم على ضوء الأهداف العامة
للمنظمة ،والعمل على تنفيذها ،ومتابعتها ،وتقويم نتائجها.

61

 59أحمد محمد غنيم ،أساسيات اإلدارة في عصر العولمة ،دار الجيوشي ،اإلردن ،2001 ،ص ص296- 295 .
 60كاظم نزار الركابي ،اإلدارة اإلستراتيجية ،العولمة والمنافسة ،دار وائل للنشر ،عمان ،األردن ،2004 ،ص
183
 61مدني عبد القادر عالقي ،اإلدارة الحديثة  -مفاهيم ،وظائف ،وتطبيقات ،مكتبة دار زهران للنشر والتوزيع ،
جدة ،1993 ،ص .570
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-1.3.3.2تحديد مفهوم الإدارة بالأهداف:
وحتى نسلط الضوء على مفهوم الإدارة بالأهداف بشكل جلي إرتأينا أن نورد تعر يف كل
من دراكر  ،Druckerو أوديورن  Odeiornباعتبار أنهما أبرز منظري هذا النوع من
الإدارة ،حيث نجد أن دركر  Druckerيقول أن الإدارة تتخذ الأهداف منهج ًا لها في
العمل الإداري  ,كما أنها في نفس الوقت أداة تقوم على أساس إنجاز الأهداف والالتزام
بالعمل  ,وأنها العملية التي يتكامل فيها الناس داخل التنظيم فيما بينهم فيوجهون أنفسهم
نحو تحقيق أهداف المؤسسة وأغراضها.

62

في حين أن الإدارة بالأهداف وفقا لجورج

أوديورن  Odeiornهي عملية يقوم فيها المدير والعاملون معا بتحديد الأهداف العامة
للمنظمة وتحديد المجالات الرئيسية لمسؤولية كل منهما في شكل نتائج متوقعة واستخدام
هذه الأهداف كدلائل في توجيه الأداء الإداري للعاملين وتقييم إنجازهم وفقًا لنسبة
المساهمة لكل عضو من أعضائها .

63

-2.3.3.2أهمية الإدارة بالأهداف:
للإدارة بالأهداف أهمية كبيرة تتجلى من خلال أنه كلما زاد وضوح الهدف المنشود
أدى ذلك إلى تحسين العوامل التالية:

64

 -1تحر يك الإنسان للعمل وتقو ية رغبته فيه.
 -2الترشيد للطرق المناسبة للأداء.

62

Drucker. P., What results you expect? A User's Guide to MBo" Public
Administration Review ( Jan/Fob ), 1976.p.21

Odiorne. George. MBO 2. A system of Managerial Leadership for the
80s, USA, New York, Fearon Pitman Publishers, Inc. Belmont,
California, 1979, p.53.
63

 64علي محمد عبد الوهاب ،اإلدارة باألهداف ،اإلطار النظري وأسس التطبيق ،مجلة اإلدارة ،المجلد  ،07العدد
 ،01القاهرة ،يوليو ،1976 ،ص.140
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 -3ضمان تنسيق الجهود وانسجامها وتكاملها وتوجهها جميعا نحو الغاية المقصودة.
 -4جعل مهمة القائد سهلة في توجيه المرؤوسين.
-3.3.3.2مزايا أسلوب الإدارة بالأهداف:
إن أسلوب الإدارة بالأهداف يحقق عدة مزايا لكل من المنظمة ،الرؤساء ،المرؤوسين،
وذلك على النحو التالي:

65

أ-مزايا الإدارة بالأهداف بالنسبة للمنظمة:
ينتج عن تطبيق أسلوب الإدارة بالأهداف مزايا عديدة بالنسبة للمنظمة أهمها:
 ز يادة الإنتاج وتحسين الأداء. معرفة جميع أعمال المنظمة ،ومتابعتها في ضوء الأهداف المحددة. بيان الأفراد الذين لا يستطيعون الوصول إلى معايير الإنجاز المطلوبة ،مما يساعدالمنظمة على تحديد الأفراد المطلوب تدريبهم أو نقلهم إلى أعمال أخرى ،أو
الإستغناء عنهم.
 خفض معدل دوران العمل ومعدل الغياب وانخفاض الشكوى وارتفاع الروحالمعنو ية وتحمل المسؤولية والعمل الجماعي وز يادة درجة الرضا الوظيفي من خلال
المشاركة في تحديد الأهداف.
 العدالة في توز يع الحوافز. تزويد المنظمة بأسس موضوعية لتقييم الأداء.ب-مزايا الإدارة بالأهداف بالنسبة للرؤساء:
ومن أهم مزايا الإدارة بالأهداف بالنسبة للرؤساء ما يلي:

 65سالمة عبد العظيم حسين ،اتجاهات حديثة في اإلدارة المدرسية الفعالة ،دار الفكر للنشر ،عمان ،األردن،2004 ،
ص ص.245-243.
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 تحقيق الاتصال الفعال بصورة أفضل نظرا لأن الرئيس والمرؤوس قد اتفقا علىالنتائج المتوقعة في العمل.
 توفير الوقت وتشجيع تفو يض السلطة لبعض المهام. مساعدة الرئيس على حسن التقدير لاستغلال الموارد المتاحة في ضوء ماهو مطلوبمنه لإنجاز أهداف المدرسة.
 التركيز على النتائج بدلا من التركيز على الأنشطة. اكتشاف الأفراد الجديرين في إنجاز العمل.ج -مزايا الإدارة بالأهداف بالنسبة للمرؤوسين:
ومن أهم مزايا الإدارة بالأهداف بالنسبة للمرؤوسين ما يلي:
 تقو ية الشعور بالانتماء للمنظمة لدى المرؤوسين. تشجع المرؤوس على تطوير نفسه من خلال تحليله لنقاط قوته وضعفه. إدراك المرؤوس مدى تقدمه في العمل فترتفع روحه المعنو ية. تكوين فكرة موضوعية لدى المرؤوسين عما يستحقه من حوافز بناء على أدائه الفعلي.-4.3.3.2مراحل تطبيق الإدارة بالأهداف:
هناك عدة مراحل يمر بها تطبيق الإدارة بالأهداف ،ومع أن هناك بعض
الاختلافات الموجودة بين نموذج وآخر لأبرز الباحثين المنتمين لهذه النظر ية ،إلا أنه عموما
يمكن القول أن هناك خمس مراحل أساسية هي:

66

المرحلة الأولى :تقرير الأهداف:

 66تيسير الدويك ،محمد عبد الرحيم عدس ،محمد فهمي الدويك ،حسين ياسين ،أسس اإلدارة التربوية واإلشراف
التربوي ،ط ، 4دار الفكر للنشر  ،عمان األردن .2009 ،ص ص.149-147 .
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تقرير أهداف كل من المنظمة وأقسامها وأفرادها بطر يقة تشاركية بحيث يسهم كل
مرؤوس مع رئيسه في تقرير أهداف قسمه أو دائرته أو مؤسسته على أن تكون هذه
الأهداف على شكل نتائج عمل يمكن تحديدها وبلوغها ضمن فترة زمنية محددة ،ويمكن
قياسها.
المرحلة الثانية :تحديد وتوفير المصادر والموارد المادية والمالية والبشر ية اللازمة للقيام بالعمل
تجاه تحقيق الأهداف.
وذلك يتطلب دراسة الاحتياجات اللازمة من موظفين وفنيين وإدار يين ،ومن مبان
وتجهيزات لوضع خطة عمل تتكفل بانجاز الأهداف ،كما يجب أن تكون لدى الإداري
رؤ ية واضحة عن هذه المصادر وعن مدى ارتباطها بتنفيذ الأهداف بالأولو يات
والاستراتيجيات.
المرحلة الثالثة :وضع برنامج العمل موضع التنفيذ بحيث يقوم كل فرد في المؤسسة بالمهام
والأدوار المسندة إليه في الخطة.
وهذه المرحلة تتضمن خطوتين اثنتين هما:
 -1وضع برنامج العمل على نحو تتضح فيه الإجراءات الواجب اتباعها لتأمين الموارد
اللازمة للقيام بالنشاطات المطلوبة لتحقيق النتائج المتوقعة خلال المدة المقررة.
 -2تنفيذ البرنامج بوضع خطة العمل موضع التنفيذ بحيث يلتزم كل فرد بالواجبات
والمسؤوليات المحددة له ليعمل على انجازها.
المرحلة الرابعة :التقويم والتغذية الراجعة:
وبالتغذية الراجعة يتمكن العاملون من تحليل وتقييم النتائج من أجل إعادة النظر في الوسائل
والإجراءات والأهداف ،من خلال تجميع البيانات وتحليلها وتفسيرها وتحديد الأهداف
للفترة.
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القادمة بما يتناسب مع تغير الظروف في المؤسسة.
المرحلة الخامسة :تقديم المكافآت التي تتناسب مع الإنجاز:
تتضمن هذه المرحلة وجود حوافز للإنجازات المحققة ،وهذه الحوافز تأتي لمكافأة
العامل على إلتزامه بانجاز الأهداف المسطرة.
الانتقادات الموجهة لنظر ية الإدارة بالأهداف:
مع أن نظر ية الإدارة بالأهداف من المداخل المفيدة في الإدارة إلا أن هناك بعض
الانتقادات التي تثار عند تطبيقها منها ما يلي:

67

 -1تتطلب الإدارة بالأهداف وضع أهداف قد تكون أعلى من الإمكانات المتاحة.
 -2تتطلب الإدارة بالأهداف وضع أهداف واضحة ومحددة وكمية لسهولة قياسها وهذا
الشرط يصعب غالبا تحقيقه.
 -3يحتاج تحديد الأهداف إلى وقت وجهد كبيرين نظرا لإشتراك كافة المستو يات
التنظيمية في وضع الأهداف وكثرة الإجراءات والاتصالات.
 -4يحتاج تطبيق أسلوب الإدارة بالأهداف إلى مهارة إدار ية لوضع الأهداف بالتفاعل
بين الرئيس والمرؤوس وقد لا تتوفر هذه المهارة.
 -5مقاومة بعض الرؤساء لأسلوب الإدارة بالأهداف.
 -6إهمال النواحي السلوكية والإهتمام بز يادة الإنتاج لتحقيق الأهداف وهذا يقلل
من تنمية النظام واستمراريته.
 -7صياغة الأهداف أحيانا تكون بطر يقة براقة تظهر محاسن الإدارة وتخفي مساوئها.
-4.3.2التميز في الأداء : Excellence

 67سالمة عبد العظيم حسين ،مرجع سبق ذكره ،ص245.
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يعد موضوع التميز من الأداء من الموضوعات التي ،حظيت بإهتمام بيتر توماس
 Thomas Petersوزميله روبر وترمان  ،Rober Watermanاللذان قاما بدراسة
في مجال الفاعلية والأداء المتميز ،شملت الدراسة  40منظمة ناجحة ومتميزة بهدف التعرف
على الخصائص المشتركة لهذه المنظمات والتي جعلت منها منظمات متميزة في الأداء
وسبب تميزها ونجاحها ،توصلت الدراسة إلى مجموعة من الخصائص المشتركة هي:
 .1لديها اتجاه وميل نحو إنجاز الأمور.
 .2كانت قريبة وعلى اتصال مستمر من المستهل كين ل كي تستطيع تفهم حاجاتهم
ورغباتهم والاستجابة لها.
 .3السماح للعامين بدرجة عالية من الاستقلالية في العمل وتشجيع وتعزيز روح
المبادرة والر يادة.
 .4السعي لتحسين ز يادة لإنتاجية من خلال مشاركة العاملين وإسهامهم الفعال.
 .5الإدارة بالمتابعة والاستفسار الدائم عن القيمة المضافة لكل عملية أو إجراء.
 .6العاملون في هذه المنظمات كانوا يدركون ماهية رسالة المنظمة وأهداف منظماتهم
وكان المديرون في جميع المستو يات يشاركون بفاعلية في معالجة المشكلات.
 .7استمرار تركيز المنظمات على العمل  /النشاط الذي تفهمه وتعرفه وعدم الدخول
في صناعة جديدة.
 .8استخدام هياكل تنظيمية بسيطة بمستو يات إدار ية قليلة .
 .9الجمع بين الرقابة الشديدة المرنة  ،ورقابة لحماية قيم وأهداف المنظمة ورقابة مرنه على
المجالات الأخرى لتشجيع روح المخاطرة والإبداع.
 .10إدارة الغموض والتناقضات(عدم التأكد) حيث أن البيئة دينامية مضطربة
سر يعة التغيير تتصف بدرجة عالية من عدم التأكد فالأسلوب الر ياضي العقلاني
الر ياضي لا يصلح في جميع الأحوال.
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وقد أكد بيتر وزملاؤه على أهمية وضرورة استمرار المنظمات قريبة من عملاؤها وعلى
اتصال دائم وأن تز يل كل المعوقات أمام ذلك بما فيها الهياكل التنظيمية المعقدة
والمستو يات الإدار ية المتعددة والسياسات والإجراءات الجامدة من أجل تطوير علاقة
تكافلية ) (Symbiosisبين المنظمة والمستهل كين محليا ً وخارجيا َ .
 -5.3.2نظر ية : Z
في أواخر سبعينيات وبداية ثمانينيات القرن العشرين برزت الإدارة اليابانية كمنافس
للإدارة الأمريكية التي تمكنت طيلة العقود التي تلت الحرب العالمية الأولى من السيطرة
كاسلوب إداري ناجح .ولقد لفت انتباه الأمريكيين ما أبدته الإدارة اليبانية من تفوق
ونجاح ترجم في النمو الإقتصادي اليباني بشكل جد مميز جعل من اليابان حينها ثاني قوة
إقتصادية على مستوى العالم ،و يعتبر البروفسور وليم أوشي  William Ouchiأستاذ إدارة
الإعمال في جامعةكاليفورنيا أحد الباحثين الأمريكيين الذين حاولوا الوقوف على سر تفوق
الإدارة اليابانية .وبعد قيامه بإجراء عدة بحوث ودراسات ميدانية في كل من اليابان
والولايات المتحدة الامير يكية توصل في النهاية إلى نموذج جديد في الإدارة سماه " نظر ية
 " Zوقدم شرح وافي لهذه النظر ية في مؤلفه المنشور سنة  ،1981والموسوم ب " نظر ية :Z
كيف يمكن للمؤسسات الأمريكية مواجهة التحدي اليابان  ،ويرى جيمس
تاكتش  )1984, p.2( James Tackachأن الحجر الأساس لنظر ية  zهو مشاركة العمال
 involved workersحيث أشار إلى أنها مفتاح ز يادة الإنتاجية.
-1.5.3.2خصائص النظر ية :z
يرى  Brownأن النظر ية  Zمبنية على أربع خصائص مترابطة فيما بينها هي:

.

The title of book in english is" Theory Z: How American Business Can Meet the
Japanese challenge”.
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 -1الإلتزام بالفلسفة العامة :وفيما يتعلق بهذه الخاصية يؤكد أوشي 1981, ( Ouchi
 )p.131أن الحجر الأساس لأي مؤسسة تريد تطبيق نظر ية  Zهو الإلتزام
) (commitmentبفلسفة عامة ،باعتبارها مصدر إتخاذ القرارات على مستوى
المنظ مة .ففلسفة المنظمة تتضمن أهداف المنظمة ،إجراءاتها العملية ،وكل من
القيود ،والتوقعات التي تنتظر منها من طرف محيطها 68.ولقد أثير نقاش حاد حول
تطوير الفلسفة بحيث يتم قبولها من قبل أولئك الذين سوف يلتزمون بها.
 -2التأكيد على المدى الطو يل :تؤك النظر ية  Zعلى التنمية طو يلة المدى لكل من
موظفيها ومنتجاتها .وفي هذا السياق لابد من تخصيص موارد لتنمية أنشطة قد لا
تظهر نتائجها إلا بعد عدة سنوت .كما تؤكد النظر ية  Zعلى المدى الطو يل فيما
يتعلق بالترقية ،فبالرغم من تشجيع النظر ية لتنمية وتطوير الأفراد إلا أنها تتبنى
الترقية البطيئة ،ول كن في ذات الوقت فإنها توفر وتمنح فرص للعاملين لتقلد
المسؤوليات ،كما أن المسيرين يتحركون ويتنقلون عبر مختلف أقسام المنظمة ،الأمر
الذي يمكنهم من الوقوف على أداء مختلف الأجزاء بالنسبة للكل ،والمتمثل في
المنظمة ،هذا التجول يقود إلى فهم أن نجاح المنظمة متوقف على فاعلية أي جزء
من أجزائها.

 -3الثقة :الشرط الأساسي ،والأولي في النظر ية  zهو الثقة ،والتي تقوم على إدراك أن
كل أفراد المنظمة يشتركون في هدف والمتمثل في ضرورة نجاح المنظمة ،وعلى
هذا الأساس فإن للجميع حر ية تقديم مساهماتهم وأفكارهم لمعالجة ،وحل ،ما قد
يطرأ من مشاكل أثناء العمل.

Ouchi, W. Theory Z , Reading Mass, Addison-Wesley, 1981.
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وتظهر الثقة في أشكال مختلفة ،كعدم حجب المعلومات وتقديمها لجميع العاملين في
مختلف المستو يات المهنية ،الإجتماعات المتكررة بين المسيرين والعمال ،منح المسؤوليات
والصلاحيات للمستو يات المهنية التي يتم فيها أداء العمل ،إن جوهر نظر ية  zهو أن
العامل الذي يعامل بثقة سوف يكون أداءه أكثر فاعلية ليس فقط في عمله ول كن في
مختلف جوانب حياته.
 -4المشاركة في إتخاذ القرارات :وفقا لنظر ية  zفإن المشاركة في إتخاذ القرار ينتج
عنها العديد من القرارات الإبداعية ،والأكثر فاعلية ،مقارنة بالقرارات الفردية،
فهي أحد الميكانيزمات التي تقوم بالنشر الواسع للمعلومات ،والقيم في المنظمة.
جدول رقم ( )02الفرق بين مميزات الأفراد في
المنظمات اليابانية والمنظمات الأمريكية
المنظمات الأمريكية

المنظمات اليابانية

◆استمرار العامل في عملة مدى الحياة * .استمرار العامل في عمله يكون لفترة
◆نظام

الترقية

مرتبط

بالأقدمية زمنية محددة.

والاستمرار ية في العمل ،ويتميز بأنه ◆ نظام الترقية يتميز بالبطء
بطيء.

◆ ميكانيزمات رقابة صر يحة.

◆ ميكانيزمات رقابة ضمنية.

◆اعتماد مبدأ التخصص الجزئي في

◆اعتماد مبدأ التخصص العام في العمل.
العمل والانتقال من مجال إلى آخر.
◆التأكيد على أهمية الجماعة والعمل

◆

التأكيد على العمل الفردي ،والتفرد

الجماعي والقدرات الجماعية وعلى نمط في إتخاذ القرارات.
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عمل الفر يق في علاقات العمل ،واتخاذ ◆المسؤولية الفردية  ،كل فرد مسؤول
عن أعماله ،ولا يحاسب إلا في حدود

القرارات.

◆المسؤولية المشتركة  ،كل فرد في مسؤوليته الفردية في نطاق ماهو
الجماعة بما في ذلك المدير يشارك منسوب له من مهام.
◆الاهتمام القطاعي ،الاهتمام بشؤون

المسؤولية عن عمل الجماعية.

◆الاهتمام الشامل بجميع شؤون العامل العامل المتعلقة فقط بمجال مهامه المهنية.
لتعزيز انتمائه لمنظمة وانضباطة وشعورة .
بالمسؤولية.

Source : Ouchi, Op. Cit.,p. 58
-6.3.2المنظمة المتعلمة): (Learning Organization
المنظمة المتعلمة هي تلك التي تتغير بشكل مستمر وتتطور وتتقدم بشكل دائم ،وذلك
بالتعلم من تجاربها وخبراتها التي تتكون من خبرات أعضائها .والمنظمة المتعلمة كما يؤكد بيتر
سانج  Peter Sengeترتكز على مقومات أساسية محورها ثقافة المؤسسة وقيمها التي ترتكز
على العناصر الآتية ):(Senge,1990

69

 .1المعلومات وأهميتها في التعلم.
 .2روح الفر يق وأهميته في التعلم الجماعي الذي يضاعف التعلم الفردي.
 .3التمكين :وهو الذي يحرر العامل من أي قيود تمنعه من التعلم والمشاركة.
 .4المشاركة التي هي جوهر عملية التعليم والتعلم.
 .5والقيادة التي تحمل الرؤ ية نحو مؤسسة متعلمة متطورة باستمرار.
Senge, P., The Fifth Discipline, Harbor, NY, US, 1990, p 56.
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وحديث الساعة في أدبيات الإدارة في الوقت الراهن هو حول موضوع المنظمة
المتعلمة ،وهذا من أهم المفاهيم الإدار ية المعاصرة التي تعزز موضوع التمكين وتستثمره من
أجل التجديد المستمر والتطوير المستمر في المنظمة .وقد أصبحت عملية التجديد ،والتغيير
حتمية ،ولا مناص منها في منظمات القرن الواحد والعشرين .وهنالك مقالات تبدأ
بعناوين مثل" ،إما أن تجدد أو تبدد" و "إما أن تجدد أو تتبخر"

(Innovate or

) evaporateوتدل على أن المنظمات التي تتجاهل عملية التغيير والتجديد والتطوير ،فإن
مصيرها إلى زوال ،نتيجة للعولمة ،وما تحمل من متغيرات عالمية سياسية واقتصادية
واجتماعية وتكنولوجية وسوقية ،لا ترحم من يرضى بحالة الاستقرار والرضا بالوضع
الراهن.
ُّ
والتعلم يتطلب معلمين ومتعلمين ،ونرى أنهم العاملون الذين يواجهون واجبات جديدة؛ منها
المعرفة والمهارة والمعلومة وتداول هذه المكاسب للاستفادة منها ،كما يتوجب على العامل
الآن تحمل المسؤولية وروح المخاطرة وتحمل الوقوع بالخطأ ،لأن الخطأ هو مصدر من مصادر
التعلم ،فيتعلم و يعلم الموظف من خلال التعلم من الأخطاء ،والتعلم من التجارب ،والتعلم
بالممارسة ،والتعلم من الاستعمال ،والتعلم من تجارب الآخرين ،والتعلم من القراءة ،والتعلم
من الإصغاء ،والتعلم من التفكير والعصف الفكري ،والتعلم من توجيه الآخرين وتعليمهم.
وأخيرا فإن التعلم والتعليم مقومات أساسية لمن يريد أن يكون ممكنا ومتسلحا بروح المبادرة
والمرونة والتكيف.
مما تقدم نرى بأن مراحل تطور الفكر الإداري الحديث يتجه في إدارة العنصر البشري
تجاه مرحلة جديدة من التعاون والمشاركة وروح الفر يق ،وبالتالي نحو تمكين العاملين
وتوز يع الحق في المشاركة بين مختلف المستو يات الإدار ية وخاصة المستو يات الدنيا من
المنظمة.
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فبينما كانت المفاهيم ال إدار ية التقليدية تتجاهل مفهوم التمكين وتتجاهل مقومات التمكين،
فإن الإدارة المعاصرة أصبحت تتحول نحو الاهتمام بشكل خاص بموضوع التمكين ،سواء
أكان ذلك بشكل مباشر أم غير مباشر .فنرى الأدبيات ذات العلاقة تتحدث بإسهاب
وتركيز عن مواضيع مثل :التمكين ،والمشاركة ،وحر ية العامل ،ورضا العاملين ،وغيرها من
المواضيع التي تصب في فكرة مفادها :أن تحقيق التميز والنجاح في المنظمات يتحقق من
خلال الإدارة الصحيحة للعنصر البشري ،ومن خلال الدور المحوري الذي يمكن أن
يساهم به الإنسان في المنظمة.
أما في الآن فسيتم التفصيل به بشكل خاص حول :أساليب التمكين ،ومراحل تطور
المفهوم ،من خلال النظر يات المختلفة التي ساهمت في صياغة معاصرة لمفهوم التمكين
المعاصر.
 -7.3.2الميزة التنافسية ):(Competitive Advantage
◆ تركز هذه النظر ية على أهمية أن تتمتع المنظمة بميزة تنافسية مستدامة (موارد ،أو قدرات
 ،أو مهارات )....لا تستطيع المنظمات الآخرى تقليدها أو نسخها وتعنى النظر ية بصورة
خاصة بتحديد مصادرة الميزة المستدامة وتتمحور حول كيقية إدارة القوى البشر ية في
المنظمة وإيجاد دافعية عالية لدى العاملين وتطوير ثقافة تستثير حماس الأفراد وتشجيع
الإبداع وتنمي الولاء للمنظمة.
◆كان العام مايكل بورتر ) (Michael Porterمن أوائل العلماء الذين طبقوا علم الاقتصاد
في حل المشكلات الإدار ية خاصة استراتيجيات المنظمات وبين أن المنظمة يمكن أن
تحقق الميزة التنافسية من خلال:
◆القيادة التكاليفية  Cost Leadershipوتعني المقدرة على تقديم السلع والخدمات بأقل
الأسعار.
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◆التماير ) : (differentiationوتعني المقدرة على تقديم السلع والخدمات الفريدة وتعود
بأعلى قيمة  /منفعة للمستهلك فيما يتعلق بجودة المنتج وخصائص معينة وبالخدمة ما بعد
البيع.
◆التمايز المركز ) (Focused Differentiationالتركيز على سلعة :معينة أو سوق معين.
حظى موضوع الميزة التنافسية اهتمام كبير من قبل العلماء والباحثين في السنوات الأخيرة
مع تزايد حدة المنافسة والعولمة وظهرت وجهات نظر عديدة بشأن القدرات والموارد التي
تحقق المنظمات من خلالها ميزة تنافسية فتبين أن أهم هذه ال كفاءات راس المال
البشري ،ورأس المال المعرفي ،والإبداع ورأس المال الإجتماعي.

-8.3.2إدارة الجودة الشاملة : Total Quality Management
أدى ارتفاع مستو يات المنافسة في السوق العالمية إلى تزايد أهمية الجودة بالنسبة إلى
المؤسسات ،ما جعل إدارة الجودة الشاملة تشكل مسألة إدار ية أساسية ،وتعود جذور
إدارة الجودة الشاملة إلى العام  ،1949عندما أنشأ اتحاد العلماء والمهندسين اليابانيين لجنة
من العلماء والمهندسين وكبار الموظفين الحكوميين الذين كرسوا جهودهم لتحسين الإلنتاجية
اليابانية وتعزيز نوعية حياتهم بعد الحرب" .كما يشير باول  Powellإلى أن "الشركات
الأميركية بدأت تأخذ مسألة إدارة الجودة الشاملة على محمل الجد في ثمانينيات القرن
العشرين [ ]...ويرجع نشوء وتطور إدارة الجودة في الولايات المتحدة الأميركية لغزو
المنتجات اليابانية لأسواقها منذ سبعينيات القرن العشرين ،وأيضا نتيجة لتأثير مؤلفات
جروسبي  ، Crosbyوديمنغ  ، Demingوفايجنبوم ، Feigenbaumوجوران ، Juran
وإيشيكاوا  ،Ishikawaفقد عمدت الشركات والمؤسسات الأكاديمية إلى دراسة أعمال
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هؤلاء المؤلفين وغيرهم وجعلت مقارباتهم جزء لا يتجزأ من إدارة الجودة الأمر الذي أدى
إلى ميلاد ما أصبح يعرف بإدارة الجودة الشاملة".70
واستخدام المصطلح في الأدبيات لم يبدأ إلا في أواسط ثمانينيات القرن العشرين،
ومن الجدير بالذكر أن استخدام هذا المصطلح كان قد أصبح شائعا في أوائل تسعينيات
القرن نفسه ليبلغ الذروة في عام .1993

71

-1.8.3.2أوجه الإختلاف بين الآليات الغربية واليابانية في تطبيق إدارة الجودة الشاملة:
يرجع كل من Angel R. Martínez Lorente, Frank Dewhurst, Barrie G.
 Daleالفروقات بالأساس إلى العامل الثقافي و لقد رصدوا جملة من الفروقات أبرزها:

72

 يتم التركيز في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا الغربية على االإحترافوالتخصص ،بحيث يعد ضبط الجودة حكرا على الاختصاصيين في هذا المجال.
 يتم التركيز في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا الغربية على نظام تايلور. يرتكز نظام الدفع في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا الغربية على الجدارة)لتحفيز الموظفين بعنصر المال فقط ،أما اليابان ،فتعتمد نظام الأقدمية.
 ترتفع في الغرب معدلات تقلبات العمالة والتسريح من العمل ،في حين تتميز اليابانبنظام.
 العلاقات مع المقاولين من الباطن -تبلغ حصة المزودين الخارجيين من كلفة تصنيعمنتج ما  % 70في اليابان مقابل  % 50في الواليات المتحدة الأمير يكية .فخلافا

Powell,T.C,“Total quality management as competitive advantage: a review and
empirical study” ,Strategic Management Journal,Vol.16 No.1, 1995, pp.15-37.p.17
70

71

Angel, R. M. L., Frank, D., Barrie G. D.,Total quality management- origins and
evolution of the term, MCB University Press, The TQM Magazine, Vol. 10, Issue
5,1998.pp.378-386.p.380
Ibid., p.378
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لما يحصل في الغرب ،لا يُعامل المقاولون من الباطن في اليابان على أنهم أعداء
وإنما أصدقاء.
ويشير كل من Angel R. Martínez Lorente, Frank Dewhurst, Barrie
 G. Daleإلى أنه رغم أن مقاربات إدارة الجودة الشاملة في اليابان والولايات
المتحدة الأمريكية وأوروبا مختلفة بعضها عن بعض ،وعلى الرغم من أن النموذج
الياباني قد أثبت نجاح مساره ،إلا أن وجود الفروقاتلا يشير بالضرورة إلى أن
النموذج الغربي أدنى مستوى طالما أنه يفترض بالشركات أن تكيف ضبط الجودة
على نطاق الشركة مع البلاد أو الشركة استنادا إلى الفروقات في الخلفية الاجتماعية
والثقافية ،وهذا ما ينادي به إيشيكاوا ،فقد شهدت أوروبا وأمريكا في تسعينيات
القرن العشرين نجاح العديد من حالات تطبيق إدارة الجودة الشاملة.
-2.8.3.2تحديد مفهوم إدارة الجودة الشاملة:
إن تباين وتعدد تعار يف إدارة الجودة الشاملة تبعا لتباين زاو ية النظر من قبل
الباحثين انعكس بشكل واضح على عدم وجود تعر يف عام متفق عليه من قبلهم ،ولقد
ارتبط من الناحية التقليدية مفهوم الجودة بنوعية المنتوج ،أو الخدمة المقدمة ،فمثلا نجد
أن JURANيعرف الجودة بأنها " ملائمة الاستعمال  ،أي أن السلع والخدمات يجب أن
تلبي احتياجات مستخدميها".

73

في حين أن الجودة الشاملة تمثل التكيف المستمر للمنتوجات أو الخدمات مع ما ينتظره
الزبون أو العميل من خلال التحكم في وظائف المؤسسة و أساليب العمل ،حيث تتميز
ببعدين هما :
 البعد الاقتصادي المرتبط بتخفيض التكاليف للحصول على الجودة، 73خالد بن سعد عبد العزيز بن سعيد ،إدارة الجودة الشاملة ،الكبيعان للنشر والتوزيع ،الرياض ،1998 ،ص.72
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 البعد الاجتماعي المرتبط بتعبئته و تحفيز العاملين و إرضاء العملاء.فالنظرة الحديثة للجودة تشتمل على الأبعاد الاستراتيجية ،التنظيمية ،التجار ية ،المالية،
والبشر ية مما أدى إلى بروز ما يعرف بالجودة الشاملة المرتبطة بجميع وظائف المؤسسة لا
بالمنتج فقط ،وأن تسييرها يتم من قبل جميع الأفراد لا المختصين بالجودة ،بالإضافة إلى أن
مفهوم الزبون اصبح واسعا ليشمل الزبون الداخلي والخارجي.

74

ولقد عرف معهد الجودة الفيدرالي الأمريكي الجودة الشاملة بأنها
" نظام تسيير استراتيجي متكامل يسعى لتحقيق رضا العميل بمشاركة جميع العاملين  ،كما
يقوم باستخدام مختلف الطرق الكمية لتحسين العملية التسيير ية بشكل مستمر " 75،وأكد
 JURANأن الجودة الشاملة " ليست برنامج بل نظام تسييري يستخدم و يطبق أدوات تم
تطويرها وتطبيقها بصورة فعالة على المؤسسة مع إحداث تغيير في توجهات العاملين
ومستو يات التشغيل اليومية  ،ولنجاح تطبيق هذا النظام يجب على جميع الأقسام الالتزام
طو يل الأجل بالجودة ".

76

-2.8.3.2مراحل تطور مفهوم الجودة:
حتى نسلط الضوء بشكل جلي على مفهوم إدارة الجودة فإننا نرى أنه من الضرورة بمكان
تسليط الضوء على مراحل تطور مفهوم الجودة ،فنظام الجودة مر بعدة مراحل قبل وصوله
لما أصبح يعرف بمرحلة إدارة الجودة الشاملة وتمثلت هذه المراحل فيما يلي:

77

 74علي رحال ،إلهام يحياوي ،الجودة و السوق ،مجلة آفاق ،العدد  ، 05جامعة باجي مختار ،عنابة ،مارس
 ،2001ص .42
 75خيضر كاظم حمود ،إدارة الجودة الشاملة ،ط ،4دار المسيرة للتوزيع والطباعة ،عمان ،األردن ،2009 ،ص
.74
 76خالد بن سعد عبد العزيز بن سعيد،مرجع سبق ذكره ،ص .72
 77محسن بن نايف العتيبي ،استراتيجية نظام الجودة في التعليم ،مكتبة الملك فهد للنشر ،عمان ،األردن،2007 ،
ص ص .16-14
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مرحلة الفحص والتفتيش :وكانت تعتمد على العامل بعد الإنتهاء من المنتج ،يقوم العامل
بفحص المنتج المعيب وفصله عن المنتج المقبول...ول كن هذه المرحلة لا تمنع حدوث
المعيب.
مرحلة رقابة الجودة :وتتميز هذه المرحلة بمحاولة منعوتصحيح الأخطاء واعتمد في ذلك على
مهمتين:
مهام فحص وتفتيش :وتشمل التفتيش على الخامات ،التفتيش على العمليات ،التفتيش
على الآلات ،والتسجيل وحفظ السجلات.
مهام وقاية ومنع :وتشمل دراسة قدرة العمليات ،تصميم خطط الفحص للعينات ،تحليل
بيانات الفحص والتفتيش ،ودراسة الإجراءات التصحيحية ،دراسة تكاليف الجودة.
وهذه المرحلة تختص بصفة أساسية بمراقبة جودة المدخلات والعمليات التي سيتم
استخدامها في الإنتاجبهدف منع أو تقليل نسب المعيب ومن مميزات هذع المرحلة ظهور
الأساليب الإحصائية والذي عن طر يقه يتم توفير كمية كبيرة من البيانات والمعلومات
تستخدم في تطوير ال كثير من الأنشطة ،إلا أن هذه المرحلة كانت غير كافية لمواجهة
التغيرات والتقدم التكنولوجي للمنتجات.
 3مرحلة تأكيد الجودة :اعتمدت هذه المرحلة على التركيز على التخطيط وكيفية إدارة
الجودة ،والهدف منه وجود منظومة عمل تحدد الأساليب لمنع وقوع الأخطاء وتكشف
الخطأ مبكرا وتصحيحه وتمنع تكراره كما اتسمت هذه المرحلة ب :
 -1التأكيد للمستهلك بأن المنتج ذوو نوعية جيدة.
 -2إعطاء تحذيرات مبكرة للإدارة عن احتمال وقوع الأخطاء.
وفي هذه المرحلة قامت المنظمةللتوحيد القياسي  ISOبإصدار سلسله من المواصفات لنظم
ووظائف إدارة الجودة أطلق عليها (.)ISO9000
 4مرحلة إدارة الجودة الشاملة:
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يعتبر مدخل إدارة الجودة الشاملة من الإتجاهات الحديثة في الإدارة التي لاقت نجاحا
كبيرا في تطوير إدارة المؤسسات عن طر يق بناء ثقافة وفلسفة عميقة للجودة بمعناها الشامل
داخل الأفراد في المؤسسات بجميع مستو ياتهم الإدار ية فلم يعد ينظر للجودة من الزاو ية
الضيقة "المطابقة للمواصفات" بل أصبح النظر إليها كجزء متداخل ومرتبط بجميع الأنشطة
في المؤسسات ،كما أصبح للعميل معنى أشمل غير المستهلك فيعني أيضا العامل في الشركة
والجهات الإدار ية والموردين وسكان المناطق المجاورة للشركة فهم باختصار المجتمع بأسره.
ولقد قامت المنظمة الدولية للتوحيد القياسي  ISOباعتماد مبادئ إدارة الجودة
الشاملة في الإصدار الأخير عام .2000
شكل رقم ( )03مراحل تطور مفهوم الجودة

المصدر :محسن بن نايف ،مرجع سبق ذكره ،ص16 .
-3.8.3.2الفرق بين إدارة الجودة الشاملة ونظام إدارة الجودة الآيزو:
يقصد بالآيزو المنظمة الدولية للتوحيد القياسي International Organization for
 ،Standardizationوهي منظمة غير حكومية مقرها جنيف بسويسرا ،بدأت العمل
رسميا في  23فبراير  ،1947ونظام الإيزو للجودة هو سلسلة من المواصفات والمقاييس،
لمختلف السلع والمنتجات والمواد ،و يعمل في إعداد هذه المواصفات  900لجنة فنية تصدر
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وتراجع حوالي  80مواصفة قياسية كل عام،

78

و يخلط ال كثير بين نظام الجودة الشاملة

ونظام الإيزو ،والجدول أدناه يبين أبرز وجوه الإختلاف بينهما.
الجدول رقم ( )03أوجه الإختلاف بين إدارة الجودة الشاملة
وإدارة الجودة وفقا لنظام الإيزو
إدارة الجودة الشاملة

إدارة الجودة وفقا لنظام الإيزو

ترتبط باستراتيجية موحدة للشركة

ترتبط بسياسة الجودة

التركيز على العميل

التركيز على النظام

التركيز على الفلسفة والمفاهيم

التركيز على الإجراءات

تعتمد على مشاركة العاملين

تعتمد على التزام العاملين

تحسين مستمر لا ينتهي

تحسين غير مستمر

كل فرد مسؤول عن الجودة

كل فرد مسؤول عن الإجراءات الخاصة
به

المصدر :محسن بن نايف ،مرجع سبق ذكره ،ص17 .
-4.8.3.2آليات التخطيط الاستراتيجي لتحقيق الجودة الشاملة:
نظرا لأهمية الجودة في استمرار المنظمة فإنه من الضرورة بمكان وضع خطة استراتيجية
لبلوغ الجودة الشاملة ،وأبرز الخطوات الواجبة الإتباع لتحقيق ذلك ما يلي:

79

 -5تهيئة المرحلة  :حيث تقوم إدارة المؤسسة بتهيئة بيئة العمل الداخلية من خلال
نشر ثقافة الجودة و التأكيد على أهميتها الاستراتيجية.

 78مرجع نفسه ،ص .18
 79موسى اللوزي ،مرجع سبق ذكره ،ص245.
السنة الجامعية 2021-2020

72

مطبوعة موجهة لطلبة السنة األولى ليسانس جذع مشترك
معهد العلوم االقتصادية ،العلوم التجارية ،وعلوم التسيير – المركز الجامعي علي كافي تندوف

 -5تطوير رسالة المؤسسة و تحديد أهدافها الاستراتيجية :و توضيحها لجميع الأفراد
بهدف الحصول على الدعم المعنوي و المادي الجماعي الذي يعتبر أساس لتحقيق
الأهداف الاستراتيجية للجودة.
 -5تحلي ل بيئة العم ل الداخلي ة  :لتحديد نقاط القوة من أجل لاستثمارها و نقاط
الضعف لمعالجتها.
 -5تحليل البيئة التنافسية  :إذ يجب تحليل مختلف عواملها والتنبؤ باتجاهاتها المستقبلية
وتحديد مجالات الفرص الحالية والمستقبلية لاستثمارها  ،كذا تحديد مجالات
التهديد لمواجهتها.
 -5اختيار أحد استراتيجيات الجودة الشاملة الملائمة للظروف التنافسية.
-5.8.3.2مبادئ إدارة الجودة الشاملة:
بالرغم من اختلاف المصطلحات للتعبير عن الجودة من قبل الباحثين ،إلى أنهم
اتفقوا جميعا على نفس المبادئ ،حيث تركز على تحسين الجودةكقوة محفزة في كافة
المجالات الوظيفية وان هده المبادئ تتلخص فيما يلي:

80

• -1الزبون هو من يعرف الجودة ،والأولو ية هي ورضاه عن المنتج.
• -2اهتمام الإدارة العليا بالجودة ،وتقديم القيادة لها.
• -3الجودة هي مسؤولية جميع الأفراد في المنظمة بكل مستو ياتها.
• -4الجودة هي عبارة عن موضوع استراتيجي ،وبهذا تتطلب خطة إستراتيجية.
• -5يجب على جميع الوظائف في المنظمة أن تركز على تحسين الجودة المستمرة ،وهذا
من اجل تحقيق أهداف إستراتيجية.
• -6لتحسين الجودة يجب التدريب وتعليم لكافة الموظفين باستمرار.
•

 80محمد عبد العال النعيمي ،راتب جليل صويص ،غالب جليل الصويص ،إدارة الجودة المعاصرة -مقدمة في
إدارة الجودة الشاملة لإلنتاج والعمليات والخدمات ،دار اليازوري العلمية ،2012 ،ص ص .54-53
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• -7تحل مشاكل الجودة بتعاون ما بين الموظفين.
• -8إن تحسين الجودة وحل مشاكلها يتطلب استخدام طرق ضبط الجودة
الإحصائية.
-6.8.3.2مرتكزات إدارة الجودة الشاملة:
تعد المرتكزات الأساسية لإدارة الجودة الشاملة ذات أهمية كبيرة في إطار التطبيق العملي
لها في مختلف المنظمات الإنسانية العاملة إذ أن هذه المرتكزات من شأنها أن تشير إلى
الحقائق الأساسية التي ينبغي أن يركن غليها عند الشروع باستخدام هذا الأسلوب تطبيقا
في مختلف المنظمات ،وأبرز هذه المرتكزات ما يلي:
 -1التركيز على العميل :أجمع الباحثون والمفكرون على أن العميل يعتبر المحور الأساسي
للأنشطة التي تتعلق بإدارة الجودة الشاملة ،وقد شمل مصطلح العميل في إدارة
الجودة الشاملة كلا من العميل الخارجي (المستهلك) ،والعميل الداخلي (الأفراد
العاملين بالمنظمة).
 -2التركيز على إدارة القوى البشر ية :تعتبر إدارة القوى البشر ية في المنظمة ذات
أولو ية كبيرة في تنشيط وتفعيل إدارة الجودة الشاملة إذ أن توفر المهارات
وال كفاءات البشر ية وتدريبها وتطويرها وتحفيزها من أهم الركائزالتي تحقق للمنظمة
تحقيق أهدافها ،كما أن تحقيق النجاح الهادف يستدعي تكريس الاهتمام والعناية
اللازمة بالأفراد بدءا من عملية الاختيار والتعيين وتقييم الأداء وبرامج التدريب
والتطوير وأساليب التحفيز والسعي لإثبات الفروق الذاتية في العمل والمشاركة
والتعاون وإظهار صورة العمل (العائلي)...إلخ لغرض تحقيق التحسن المستمر في
الأداء.
 -3المشاركة والتحفيز :إن إطلاق الفعاليات وتشجيع الابتكار والابداع وخلق البرامج
التطور ية والتحفيز ية ،وزرع روح المشاركة الذاتية والفر يق الواحد ،يعد حالة
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أساسية لترصين البناء المنظمي وتحقيق الأهداف المثلى التي تسعى المنظمات
لتحقيقها.
 -4نظام المعلومات والتغذية العكسية :يعتبر وجوده من أكثر العوامل الهادفة لتحقيق
نجاح المنظمة سيما وإن توفير المقاييس والمواصفات والمعايير الهامة الموجودة ذات
أثر بال غ في تحقيق الأهداف .كما أن استمرار ية التحسين والتطور المستمرين يقترن
بشكل فعال بالتدقيق المعلوماتي ،وأنظمة الاسترجاع الفاعلة.
 -5يعد دور الموردين ذوي ال كفاءات الفاعلة في توريد المواد بالجودة المطلوبة من
الركائز المهمة في نجاح نظام إدارة الجودة الشاملة .حيث أن اختيار الموردين للمواد
الأولية والأجزاء نصف المصنعة ،ومن يلتزمون بالمواصفات والمعايير المحددة بالجودة
ذودور فعال في تحقيق منتجات ذات جودة عالية.
 -6توكيد المنتج :ذلك أن دقة المواصفات المعتمدة في التصميم ذات أثر كبير في
تحقيق نجاح دقة المطابقة مع التصميم أثناء الأداء التشغيلي للعملية الإنتاجية.
 -7التحسين المستمر :إن إعتماد الأسلوب العلمي الدقيق في استمرار ية التحسين
والتطوير المستمرين من أكثر الأسس أهمية في ترصين المنتج.
 -8التزام الإدارة العليا :إن القرارات المتعلقة بالجودة تعتبر من القرارات الاستراتيجية،
ولذا فإن إلتزام الإدارة العليا في دعم وتطوير وتنشيط الجودة يعد من المهام
الأساسية التي تؤدي بلا أدنى شك لنجاح النظام المستهدف .
 -9القرارات المبنية على الحقائق :إن إتخاذ القرارات الصائبة لا يتحقق إطلاقا دون
اللجوء إلى لاعتماد الحقائق الواقعية سيما وأن ذلك من أكثر الأنشطة في تعزيز نجاح
إدارة الجودة الشاملة.
-10

الوقاية من الأخطاء :و يكون ذلك بتوفير وتحديد المعايير والمقاييس

الموضوعة التي تمكن العاملين في مختلف النشاطات التشغيلية من تحقيق الأداء
المنسجم مع المواصفات والمعايير.
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إدارة الجودة استراتيجيا :تعد الجودة من أكثر المرتكزات الفكر ية عمقا

استراتيجيا ،إذ بدون الجودة العالية غالبا ما تتعرض المنظمات الإقتصادية للفشل
الذر يع ،لذا فإن من أهم المتطلبات الهادفة للنجاح اعتماد المنهج الاستراتيجي
للتعامل مع الجودة.
-12

المناخ التنظيمي :إن توفير المناخ التنظيمي الملائم يحقق لإدارة الجودة

الشاملة نجاحا ملحوظا ،حيث أن توفر المناخ التنظيمي الملائم يعني قيام الإدارة
العليا بتهيئة العاملين في المنظمة نفسيا لقبول وتبني مفاهيم إدارة الجودة الشاملة
الأمر الذي يساهم في تنشيط أدائهم وتقليل مقاومتهم للتغيير.
-13

الإدارة العملياتية :إن الإدارة العلياتية الهادفة ينبغي أن يتم التركيز من

خلالها على تخطيط وتحسين الجودة ،وهذه الحقيقة تبدأ من عمليات التصميم
والسيطرة على الإجراءات المتعلقة بالتجهيز والصيانة والرقابو والجدولة وكافة
الإجراءات التشغيلية ،وتنميط آفاقها ،وتوثيق كافة الفعاليات المتعلقة بها.
-14

تصميم المنتج :إن عمليات التصميم للمنتج تعتبر من أكثر الأفاق الهادفة في

الأداء ،ولذا فإن دقة المطابقة بين التصميم والأداء الفعلي لا يمكن أن تتحقق دون
أن يكون التصميم قابلا للتنفيذ من جهة ،وله مقاييس ومتغيرات واضحة الأبعاد
والمعالم منجهة أخرى ولذا فإنه يعد من العوامل الرئيسية لتحقيق نجاح وفاعلية نظام
الجودة الشاملة.
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 -9.3.2نظر ية إدارة المعرفة :Knowledge Management
 -1.9.3.2إدارة المعرفة:
تشكل إدارة المعرفة احد التطورات الفكر ية المعاصرة ،حيث تعاظم دورها في تحقيق
الميزة التنافسية في مجال منظمات الأعمال ،ولقد تمكنت من أن تنال الإعتراف كمفتاح
أساسي لتحقيق القيمة المضافة في عالم التجارة 81،وتنظر المنظمة الحديثة إلى المعرفة على
أنها تعد أساسا فاعلا لتحقيق الميزة التنافسية نظرا لأهميتها في تحقيق الإبداع والابتكار.
ولقد عرف دراكر  Druckerالمعرفة بأنها القدرة على ترجمة المعلومات إلى أداء لتحقيق
مهمة محددة أو إ يجاد شيء محدد و هذه القدرة لا تكون إلا عند البشر ذوي العقول و
المهارات الفكر ية.
-2.9.3.2تحديد ماهية إدارة المعرفة:
ولقد ظهرت العديد من التعار يف التي حاولت تسليط الضوء على مفهوم إدارة
المعرفة ،حيث عرفت بأنها " تخطيط وتنظيم ورقابة وتنسيق وتوليف Orchestration
المعرفة والأصول المرتبطة برأس المال الفكري  ، Intellectual Capitalوالعمليات
والقدرات والامكانات الشخصية والتنظيمية ،بحيث يجري تحقيق اكبر ما يمكن من التأثير
الايجابي في نتائج الميزة التنافسية ،وتتضمن إدارة المعرفة تحقيق عملية الإدامة للمعرفة
ولرأس المال الفكري ،واستغلالها واستثمارها ونشرها ،كما أن إدارة المعرفة يجب أن تؤدي
إلى توفير التسهيلات اللازمة لتحقيق مضامين هذه الإدارة (ياسر الصاوي،2007 ،
ص.)19.
كما عرفت أيضا إدارة المعرفة على أنها تعتني بالعمليات التي تساعد المنظمات على توليد
المعرفة ،واختيارها ،وتنظيمها ،واستخدامها ،ونشرها ،وأخيرا تحو يل المعلومات الهامة
81

Geisler, E., , Wickramasinghe, N., ,Principles of Knowledge Management-Theory,
Practice, and Cases, M.E. Sharpe, Armonk, New York, 2009, p.4
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والخ برات التي تمتل كها المنظمة والتي تعتبر ضرور ية للأنشطة الإدار ية المختلفة ،كاتخاذ
القرارات وحل المشكلات والتعلم والتخطيط الاستراتيجي.82
-3.9.3.2أبعاد إدارة المعرفة :
تتمثل أبعاد إدارة المعرفة في ثلاثة أبعاد أساسية للمعرفة وهي
• البعد التكنولوجي )  : ( Technological Dimensionومن أمثلة هذا البعد
محركات البحث ومنتجات الكيان الجماعي البرمجي وقواعد بيانات إدارة رأس المال
الفكري والتكنولوجيات المتميزة ،والتي تعمل جميعها على معالجة مشكلات إدارة
المعرفة بصورة تكنولوجية ،ولذلك فإن المؤسسة تسعى إلى التميز من خلال امتلاك البعد
التكنولوجي للمعرفة.
• البعد

التنظيمي

واللوجستي

&

للمعرفة Logistical

Organizational

)  : ( Dimensionهذا البعد يعبر عن كيفية الحصول على المعرفة والتحكم بها
و إدارتها وتخزينها ونشرها وتعزيزها ومضاعفتها وإعادة استخدامها .ويتعلق هذا البعد
بتجديد الطرائق والإجراءات والتسهيلات والوسائل المساعدة والعمليات اللازمة لإدارة
المعرفة بصورة فاعلة من أجل كسب قيمة اقتصادية مجدية.
• البعد الاجتماعي )  : ( Social Dimensionهذا البعد يركز على تقاسم المعرفة بين
الأفراد ،وبناء جماعات من صناع المعرفة ،وتأسيس المجتمع على أساس ابتكارات
صناع المعرفة ،والتقاسم والمشاركة في الخ برات الشخصية وبناء شبكات فاعلة من
العلاقات بين الأفراد ،وتأسيس ثقافة تنظيمية داعمة.
-4.9.3.2عمليات إدارة المعرفة (توفيق باسردة :)2006 ،
تتمثل أبعاد إدارة المعرفة في ثلاثة أبعاد أساسية للمعرفة وهي

:

 82إبراهيم الخلوف الملكاوي ،إدارة المعرفة  :الممارسات والمفاهيم ،ط  ، 1مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،
األردن ،2007 ،ص.79
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رغم الاختلافات في تحديد عمليات إدارة المعرفة إلا أن هناك أربع عمليات أساسية
لإدارة المعرفة
• توليد المعرفة :
إن تشخيص و تحديد احتياجات من المعرفة هي أولى خطوات توليد المعرفة ،ولتوليد
تلك الاحتياجات ينبغي تعر يف البيئة المعرفية داخل المنظمة وتحليلها لاكتشاف
المعرفة المطلوبة والمتوفرة في تلك البيئة ،وتحديد المعارف الجديدة والمفيدة التي ينبغي
التقاطها واستقطابها من البيئة الخارجية ،وتوجد أربع طرق شائعة من خلالها تولد
المنظمة المعرفة ،وهذه الطرق هي :
 التعليم الفردي  :إن المعرفة تتدفق عبر الأفراد ،لذلك فان المنظمات تستخدموسائل مبتكرة لمساعدة الأفراد على اكتساب المعرفة بشكل أكثر فاعلية .
 الفحص البيئي  :يشمل الفحص البيئي تلقي المعلومات من البيئة الداخليةوالخارجية للمنظمة بهدف وضع قرارات استراتيجية أكثر فاعلية.
 التطعيم  :وتنتج عملية توليد المعرفة عن طر يق استئجار الأفراد اللذين يجلبونالأفكار والمعارف الجديدة أوعن طر يق اندماج المنظمات بالتطعيم.
 التجريب :توليد المعرفة من داخل الأفراد عن طر يق التبصر ،ولما كانتالبصيرة هي نتاج التجارب والعمليات الخلاقة ،فعلى المديرين استحداث نظم
تساعد العاملين في الحصول على التبصر من تجاربهم وكذلك من تجارب
الآخرين.
• خزن المعرفة :
يتضمن خزن المعرفة حفظ المعلومات التي يمل كها العاملون في نظم و بنى المنظمة ،والتي
تشمل الوثائق والسجلات وأي شيء آخر يقدم معلومات ذات معنى حول كيفية ما يجب
أن تعمل به المنظمة ،ويشار هنا إلى أهمية الحفاظ على العاملين ذوي المعرفة ،والعملية
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الأهم من ذلك هو تحو يل معرفتهم إلى نظام داخلي يتضمن إخراج المعرفة الضمنية من
أذهانه م عن طر يق التدريب والحوار ،كما أن عملية التوثيق المعتمد على استخدام مجموعة
كبيرة من وسائط التخزين المتطورة يقدم طر يقة مناسبة لحفظ المعرفة الظاهرة.
• توز يع المعرفة :
يدخل في إطار توز يع المعرفة كل العمليات المتعلقة بمصطلحات التبادل ،والنشر،
والمشاركة ،وتقاسم المعرفة .فنشر المعرفة داخل المنظمة يعد امرأ حيو يا ً ،إذ يجب أولا
تحديد من يجب
أن يعرف؟ و ماذا؟ ومتى؟ وكيف يمكن إجراء عملية التوز يع بسهولة وبأقل تكلفة ؟
هذا وقد أصبح توز يع المعرفة أمرا متاحا ً وسهلا ً باستخدام التقنيات المتطورة
كالانترنيت وشبكات الاتصال ،وهناك أداتان تلبي احتياجات المنظمة من مشاركة الأفراد
و الجماعات داخلها بالمعرفة وهما :
اتصال المجموعة  :وهي أداة أساسية لتوليد بيئة العمل التعاونية ،و يتم بناؤها على

-

أساس ثلاثة مبادىء رئيسية هي  :الاتصالات ،والتعاون ،والتنسيق.
بيئة الانترنيت المعرفية  :إذ يمكن للأفراد استخدام التطبيقات المختلفة بنظم

-

المعلومات لمساعدتهم في التعرف على حجم المعلومات المتاحة والاتصال بالأجزاء و الفروع
المختلفة للمنظمة .
• تطبيق المعرفة :
يدخل في إطار تطبيق المعرفة الاستعانة بها واستخدامها وإعادة استخدامها ،ذلك أن
المعلومات المفيدة يجب تطبيقها ول كن بعدة شروط أهمها:
-

يجب أن يدرك العاملون أنهم يمل كون المعلومات لتحسين خدمة الزبائن و جودة
المنتجات.
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-

يجب أن يكون العاملون قادرون على إ يجاد معنى للمعلومات التي يتلقونها ،أي يجب
أن يتبنى العاملون رؤى مشتركة للعالم ل كي يجد كل منهم معنى للمعلومات بشكل
مشابه .

-

يجب أن يحصل العاملون على حر ية لتطبيق معارفهم ،لذا فان الاستفادة من المعرفة
تتطلب تفو يض العاملين حل بعض المشكلات.

-5.9.3.2نماذج إدارة المعرفة:
هناك العديد من نماذج إدارة المعرفة نذكر منها على سبيل الإستدلال نموذج فروهوفر.
نموذج فروهوفر لإدارة المعرفة :The Frauhofer model for KM
و

نموذج فروهوفر الخاص بإدارة المعرفة وفقا لكل من  ،Mertinsو، Heisig

 Vorbeckيتكون من ثلاث مستو يات ،المستوى الأول يتعلق بالتركيزالدائم على خلق
القيمة المضافة من خلال عمليات الأعمال ،ذلك أن عمليات الأعمال في الواقع هي المجال
التطبيقي للمعرفة ،وضمن هذا المستوى يتم الاستغلال الأمثل للمعرفة المتوفرة .المستوى
الثاني يشمل العمليات الأساسية لإدارة المعرفة والمجسدة في أربع عمليات أساسية والمتمثلة
في توليد المعرفة خزنها توز يعها تطبيقها فهذه العمليات الأربع والتي سبق وأن أشرنا إليها
يجب أن تكون متكاملة مع عمليات الأعمال .أما المستوى الثالث يتضمن ما يسمى مجالات
تصميم إدارة المعرفة ،وأبرزهذه المجالات ثقافة المؤسسة ،القيادة ،المواردالبشر ية تكنولوجيا
المعلومات ،والتنظيم والأدوار ،علاوة على الرقابة ،هذه الأخيرة التي هي في الواقع محصلة
لتقييم مخرجات عمليات إدارة المعرفة(أنظر الشكل رقم (.))04

83

83

Mertins, K., et al, .,Knowledge Management, Concepts and Best Practices, 2 ed,
Fraunhover Institute, Berlin, Germany,2003, pp.10-11
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لشكل رقم ( )4المتعلق بمستو يات إدارة المعرفة وفقا لنموذج فروهوفر
ا

Source : Mertins et al, Op. Cit., p.11
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المحور الثالث:
التحليل السوسيولوجي ضمن مقاربة التحليل الاستراتيجي والتحليل الثقافي
تمهيد
يتناول هذا المحور نظر يات العقلانية المحدودة والفاعل الاستراتيجي ،إذ عرفت
سنوات ستينيات القرن العشرين في فرنسا تيار ثالث حاول صياغة نموذج وسطي ،يسعى
للتوفيق بين المنطلقات المتباينة الواردة في المحور الثاني ،ووفقا لهذا النموذج فإن سلوكيات
أعضاء المنظمة ليست محددة بشكل نهائي من خلال القواعد الرسمية (المدرسة
الكلاسيكية) ،ولا من خلال الحاجات السيكولوجية (المدرسة النيوكلاسيكية) ،ول كن
لأعضاء المنظمة أهداف خاصة وأهدافهم هذه لا تتوافق بالضرورة مع أهداف المهام التي
يقومون بها داخل المنظمة ،ولقد خصص هذا المحور لتسليط الضوء على التحليل
الاستراتيجي ،والتحليل الثقافي.
-3نظر يات العقلانية المحدودة والفاعل الاستراتيجي:
يقول فودر يا  Foudriatأنه إنطلاقا من سنوات ستينيات القرن العشرين ظهر في
فرنسا تيار ثالث ،عبر عنه بيانيا بالنموذج رقم  3في الشكل رقم ( ، )03وينسب ظهوره
لميشال كروز يه  M. crozierوباحثي ، CSOووفقا لهذا النموذج فإن سلوكيات أعضاء
المنظمة ليست محددة بشكل نهائي من خلال القواعد الرسمية ،ولا من خلال الحاجات
السيكولوجية ،ول كن لأعضاء المنظمة أهداف خاصة وأهدافهم هذه لا تتوافق بالضرورة
مع أهداف المهام التي يقومون بها داخل المنظمة ،ومصالحهم هذه تعتبر المحرك الأساسي
لأفعالهم ،والفاعلين داخل المنظمة يعبئون مصادرهم باغتنام الفرص للدفاع عن مصالحهم،
والفرص موجودة لأن الفاعلين في خضم ما يخضعون له من إكراهات القواعد وأبنية
تنظيمية رسمية ،فإن وظيفة التنظيم تبقى غير أكيدة ومعرضة للصدفة ،كما يظهر العديد من
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مناطق العجز العقلاني ،وبالتالي فإن للفاعلين دائما فرصا للمناورة ( اللعب) ،ولمراقبة
المخاطر ،وعليه فإن سلوكيات الأفراد في العمل تتصف دوما بأنها استراتيجية ،و يعتبر أعضاء
التنظيم فاعلين 84.وبالنسبة لميشال كروز يه  M. Crozierفإن علاقات القوة هي التي تحدد
صياغات الفعل .وأن الأداء الحقيقي للمنظمة هو نتاج ألعاب استراتيجية التي تنسج بين
الفاعلين حول العديد من المشاكل التي تواجههم أثناء أدائهم لأعمالهم.
الشكل رقم ( )05النماذج النظر ية الثلاث لتحليل المنظمات
النموذج  :01مقاربة العقلانية
القواعد الرسمية
Règles formelles

سلوكيات
Comportements

النموذج  :02نظر يات الدافعية
(مدرسة العلاقات الإنسانية)
إشباع الحاجات السيكولوجية
Satisfaction de besoins
psychologiques

سلوكيات
Comportements

النموذج  :03التحليل الاستراتيجي والنسقي
السياق  +المصالح
Contexte + intérets

سلوكيات
Comportements

Source : Foudriat, Op. Cit., p.9

84

Foudriat, M., Sociologie des organisations,3ed, UPEC, Pearson Education, Paris,
2011, pp.7-9.
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-1.3تحديد ماهية التحليل الاستراتيجي:
يعتبر التحليل الاستراتيجي منهج بحث فريد من نوعه ،ذلك لأنه تضمن صورة مغايرة
عن التنظيم ومخالفا بذلك النظر يات الكلاسيكية ،وهناك العديد من التعر يفات التي حاولت
تسليط الضوء على ماهية التحليل الاستراتيجي فنجد مثلا أن ميشال فودر يا Foudriat
يعرفه بأنه "إطار لقراء ة وفهم الأداء الفعلي للمنظمات" ويشرح لنا المقصود بالأداء الفعلي
للمنظمات بقوله أنه نتاج العديد من الألعاب الاستراتيجية التي تنسج بين كل الفاعلين.

85

يعتبر نموذج التحليل الاستراتيجي ل كروز يه  Crozierوفريدبيرغ  Fredbergمن
أبرز مظورات تحليل الفعل الاجتماعي في مجال علم الاجتماع المنظمات بتطرقه لعلاقات
القوة ،والنفوذ والصراع التي تسود المنظمات .فلقد طورا هذا المنظور عبر عدة دراسات و
ابحاث قام بها كروز يه و فريدبيرغ طيلة سنوات ضمن البحوث التي كان يجريها مختبر علم
اجتماع التنظيم الفرنسي .
و يقوم التحليل الاستراتيجي على التوكيد على مقولة الفعل المنظم l’action
 ، organiséeوهذا هو المنحى الذي انتهجه تحليل كل من ميشال كروز يه " M.
 Crozierو فريدبارغ  ..Friedberg Eاللذان استعرضا مقاربتهما في مؤلفهما :الفاعل
والنسق  .l’acteur et le systèmeفلقد أكد كروز يه  Crozierردا على سؤال مفاده:
المقصود بالتحليل الاستراتيجي والذي تُعرف به سوسيولوجيته بأن " التحليل الاستراتيجي" ،
يتكون من مصطلحين  .المصطلح الأول " تحليل  analyseالذي من اللائق ،حسبه،
مقابلته ب " نظر ية  . théorieوهذا يدل أننا نؤكد على وصف المواقف التي نحللها ،بمعنى
أن وجهة نظرنا ليست

تعليمات  . prescriptionsوهناك أيضا "إستراتيجية
Foudriat, M., Op., Cit., p141.
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 ،stratégiqueمصطلح يقابل التخطيط  ،planificationومصطلح يسمح بتجاوز "
الحتمية  . le déterminismeكما يسمح استبدال هذه المقابلة الثانية بالنسبة لنا أن
السلوكات موجهة  ،orientésومقصودة .intentionnels
و إذا كان كروز يه يعترف بأن مقولة إستراتيجية ليست اختيارا " سعيدًا "  ،إذ هو
يذكر بالحرب ،إلا أنه يرى أنه لم يجد أفضل منه .وإذا قبلنا بالتعر يف التالي للاستراتيجيات
على أنها "فن علاقات القوة" – باستخدام القوة بمفهومها الواسع أي الذي يتضمن لعب
التأثيرات  . le jeu des influencesو بهذه الدلالة يقبله كروز يه  Crozierول كن هذا
الإستراتيجية لها عدو يتمثل في عدم اليقين  l’incertitudeالمتعلقة بسلوك العدو أو الشر يك.
فإرادة " التحليل الاستراتيجي " مردها الرغبة في فهم السلوكات الذي يفترض فيها
أنها تتمتع بقصدية  ، intentionnalitéوأيضا في كونها متغيرة  variableعلى حسب
إكراهات وموارد الفاعلين التي يتمثلونها في فترة زمنية معينة .فالقصدية حاضرة دائما
ول كن الاتجاه متغير تبعا للسياق.
كما سبق وأن أشرنا تم وضعه من قبل كل من كروز يه  Crozierوفريدبارغ
 Friedbergفي مؤلفهما "النسق والفاعل" سنة  ،1977ولقد توصلا للتحليل السوسيولوجي
في إطار نقدهما المزدوج للنظر يات المهيمنة في سبعينيات القرن العشرين في مجال علم
الإجتماع ،فتوجه النقد لكل من الحتمية البنيو ية والوظيفية ،حيث نجد أن الكاتبان
يتساءلان عن التحديد ا لعقلاني للدور والموافقة الميكانيكية للدور الممنوح ،كما انصب النقد
على النظر يات السلوكية  théories béhavioristesالقائمة على أساس بديهيات تتعلق
بطبيعة الإنسان ،وحاجاته ،وسيكلوجيته .كما أن الكاتبان أيضا قاما برفض الفرضيات
القائلة بالرجل الإقتصادي ،والقائمة على العقلانية والحتمية.
وفي ضوء ما سبق يعرف كل من " كروز يه  Crozierوفريدبرغ  Friedbergفي
مؤلفهما "الفاعل والنسق" التحليل الإستراتيجي بأنه يتموقع في مستوى علاقات السلطة بين
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الفاعلين والقواعد الضمنية التي تحكم تفاعلهم ،والتي يدعوها كل منهما ب " الألعاب les
 ،jeuxويستخدم المواقف كأداة بحث طيعة من أجل اكتشاف هذه الألعاب.

86

-1.1.3المفاهيم الأساسية للتحليل الاستراتيجي:
إن تفنيد الحتمية الكلاسيكية جعلت كل من كروز يه  Crozierوفريدبارغ
 Friedbergأن يجعلا من النموذج النسقي والعقلانية المحدودة Paradigme systémique
 et la rationalité limitéeكمنطلق لتحليلاتهما ،والكاتبان في هذا السياق ينظران للفعل
الجماعي من منطلق السلوكيات الفردية  .comportements individuelsيقترح المؤلفان
تحليل للمنظمات من خلال مفاهيم الفاعل  ،acteurالقوة  ،pouvoirالاستراتيجية والرهان
 stratégie et l’enjeuومنطقة عدم اليقين  ، zone d’incertitudeعلاوة على نسق
الفعل الواقعي .système d’action concret
-1.1.1 .3الفاعل :Acteur
لا وجود للفاعل خارج نسق يحدد له مجال حريته ،والعقلانية التي يمكن أن يستخدمها في
فعله ،فالفاعل يكون إما فردا أو مجموعة ،ووفقا ل كروز يه  Crozierفإن الفاعل هو من
يكون لديه القدرة على التدخل والمشاركة في مشكلة ما ،ويرى أن لكل فاعل شكل من
أشكال النفوذ والتأثير ،إلا أن تأثيره هو داخل المنظمة متوقف على قوة الرهان عند الفاعل
.87
الفاعل ضمن التنظيم البيروقراطي يكون نشطا ً يسعى للبحث عن افضل الامتيازات
لوضعيته ،ومن ثمة لا يرتكز هذا التمثيل البيروقراطي على ردود الافعال السلبية للفرد في
التنظيم ،بل على معرفة الطبيعة النشطة له ،والذي يبحث بكافة السُبل والوسائل للحصول على
اكبر حصة يمكن ان يصل اليها (المكانة.القوة) من خلال الوسائل التي يتمتع بها.

88

Crozier,M., Friedberg, E., , Op., Cit., p.06.

86

Ibid, p.11.
Crozier, M., Le monde des employés de bureau, Ed. du Seuil, Paris, 1965, p.237.
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-2.1.1.3القوة :Le pouvoir
ويرى فريد بارغ  ،1993( Friedbergص )113.أن القوة لا تنفصل عن العلاقة
التي يتم من خلالها ممارستها،

89

وهو بهذا يرى أن القوة لا يمكن تصورها إلا في إطار

علاقة ،مؤكدا ما ذهب إليه سنة  1977مع كروز يه  Crozierفي مؤلفهما "الفاعل والنسق"
حيث أكدا أن القوة هي علاقة وليست شيء ممنوح للفاعلين ولقد وضحا ذلك بقولهما إنه
لا يمكن القول أن الشخص ب يتحمل بشكل تلقائي الأوامر الصادرة من الشخص أ،
ذلك أن الشخص ب له هامش من الحر ية ،وهو يقبل الأوامر أو الخضوع ببساطة لأنه
يتحصل هو كذلك على بعض الأشياء كتبادل ;.يقول فيليب بارنو  Philipe Bernouxعند
حديثه عن القوة بأن " قوة أ على ب هي قدرة أ على تحديد ،في خضم علاقته مع ب،
شروط التعامل التي يرى أنها مناسبة ".90
و يؤكد فودر يا  Foudriatأن مفهوم القوة هو مفهوم محوري ضمن التحليل
الاستراتيجي ،لأن السلوكيات في المنظمة يتم تفسيرها في سياق علاقات القوة ،هذه الأخيرة
التي يرى فودر يا أنها في إطار التحليل الاستراتيجي تشير إلى قدرة الفاعل للتأثير في فاعلين
آخرين .مستخدما ما يحوزه من مصادر تكمن فيها تلك القوة.

91

ولقد أشار عبد القادر خريبش ( ،2011ص ص )583-582.إلى أن هناك ثلاث
تيارات اهتمت وركزت بحوثها على مفهوم السلطة وهي:

92

Friedberg, Le Pouvoir et la règle, Editions du Seuil ,Paris, France, 1993.

89

90

Bernoux P., La sociologie des organisations, 4eme édition corrigée, Éditions du
Seuil, , 1985, p.129.
91
Foudriat, M., Op., Cit., p.155.

 92عبد القادر خريبش ،التحليل االستراتيجي عند ميشال كروزيي ،مجلة جامعة دمشق ،المجلد ،27
العدد  ،02+01دمشق ،2011 ،ص ص.583-582.
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• التيار الموضوعي :و يتزعمه  N. POULANTZASفي كتابه الدولة السلطة
السياسة والطبقات الاجتماعية  Socialismeسنة  ،1973و يعرف السلطة
بأنها ظاهرة بنائية معارضة أو مؤولية.
• التيار الثاني :ويرأسه س .لوكس  S. Lukesبكتابه " السلطة " سنة  ،1974ويركز
على الأفراد والجماعات الممارسين للسلطة.
• التيار العقلاني :ويتقدمهم كروز يه  M. Crozierو فريدبارغ E. Friedberg
بكتابهما (الفاعل والنسق) و أنتوني جيدنز  A. Gidensفي كتابه (بناء المجتمع)
سنة  ،1982و فودر يا  M. Fouraultفي كتابه (راقب وعاقب) وغيرهم ممن
يتصورون السلطةكثمرة التفاعلات مابين البناءات من جهة والأفراد و الجماعات
من جهة أخرى ،و يؤكدون أن التفاعل الذي يساعد على أخذ القرار بمعية أداة
كمية ناهيك عن التفاعلات بين كل فرد والأداة نفسها.
كما أشار عبد القادر خريبش إلى أن كروز يه  M. Crozierيركز على الطابع المحدود
لعقلانية الأفراد من خلال وضع مفهوم السلطة على أسس التبادل والتفاوض والصراع،

93

وبذلك يعارض عقلانيي التنظيم العلمي ويتبنى موقف سيمون  H. Simonو مارتش G.
 Marchبحيث تظهر علاقات السلطة عندما يمتلك طرفان أو أكثر الموارد بشكل متباين
معتمدين على حتمية التبادل لتسيير هذه الموارد التي تعطي القدرة على عدم توقع أو تنبؤ
سلوكهم أو مواقفهم وعلى التحكم في الحالات التي تخلفها هذه السلوكيات والمواقف ،ولهذا
فإن علاقات السلطة هي تفاوض دائم يسعى كل طرف إلى ز يادة مجال عدم توقع سلوكه
من طرف الفاعلين الآخرين.

93

مرجع نفسه ،ص.582 .
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-3.2.3الرهانات  : Enjeuxالرهانات هي الأهداف التي يسعى الأفراد لتحقيقها في سياق
يتسم بالإكراهات ( .)Faudriat, 2011, p.156ولقد وضح فريدبارغ Friedberg
( )1993,p.26أن "هذه الأهداف تختلف من فرد لأخر ،فثمة من يسعى للإرتقاء في
السلم الوظيفي ،وثمة من يسعى فقط للعمل في جو من السكينة والهدوء ،أويسعى للحماية
من الأخطار المحتملة ،كما أن هناك من يسعى للحصول على شيء من الإستقلالية اتجاه
رئيسه في العمل الذي يتسم بالثقل أو التسلط [ ]...إنه من الوهم افتراض أن أهداف
هذا الفرد تتوافق بشكل كلي والأهداف الرسمية للمنظمة ،فبين الإثنين قد يكون التباين
جد

عميق"

كما

عرف

كل

من

مونتوسي

Montoussé

و

رونوار

 )2006,p.41(Renouardالرهانات بأنها تلك الأهداف التي في ضوئها يقوم الفاعل
ببناء استراتيجيته اتجاه الآخرين.
- 4.2.3الاستراتيجية :La stratégie
إن مفهوم الاستراتيجية في الأساس مفهوم عسكري ،وسبب استخدامه من طرف
كروز يه  Crozierراجع لما يتضمنه هذا المفهوم من كر وفر يعبران في المحصلة عن
مناورات تسعى لبلوغ الأهداف المنشودة .و يقول فودر يا 2011, pp.156-( Faudriat
 )157إن مفهوم الاستراتيجية غير منفصل عن مفهوم الرهان [ ]...ويرى أنه بالنسبة
للتحليل الاستراتيجي فإن للسلوكيات دائما معنى ،وأن إستراتيجية الفاعل تتسم بالعقلانية []...
إلا أن عقلانيتها مرتبطة بالأهداف ،وبالنسبة للفرص المتاحة بالنسبة للفرد في مجال فعله،
ومن جهة أخرى بالنسبة لتصرف الفاعلين الآخرين في ذلك المجال وتبعا للمناورات
(الألعاب) الجار ية بينهم.
-5.2.3منطقة عدم اليقين:
التحليل الاسترتيجي يبني العلاقات بين الفاعلين على أساس القوة ،هذه القوة تأتي من
القدرة على التحكم في مناطق عدم اليقين ،فما المقصود بمنطقة عدم اليقين؟
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ذكر فودر يا  )2011, p.158(Foudriatأن في المنظمات من المفترض أن القواعد
الرسمية تقدم الإجابات العملية للمشاكل المتوقع حدوثها ،وتحدد السلوكيات الواجب التقيد
بها لبلوغ الأهداف المرجوة ،سواء تعلق الأمر بإنتاج سلعة أو تقديم خدمة .غير أنه لا
يمكن التنبؤ بكل المشاكل المحتملة ،وعليه فإنه يوجد دائما داخل أي منظمة مناطق غير
محددة بشكل جيد حيث يكمن في هذه المناطق انعدام للعقلانية سمى كروز يه Crozier
هذه المناطق  ،Zones d’incertitudeولقد عرف هذا المفهوم عدة ترجمات في اللغة
العربية فثمة من ترجمها بمناطق الشك ،أو مناطق الارتياب ،أو مناطق عدم اليقين ونميل
في هذه المحاضرات لتوظيف تسمية مناطق عدم اليقين لأنه يرى أنها أقرب من حيث
الترجمة والمعنى.
وفي تعر يفه لمناطق عدم اليقين أكد فودر يا  Foudriatأنها مناطق تتسم فيها الأنشطة
وعملية تنسيقها بأنها ليست محددة بشكل جيد ،أو بعبارة أخرى أين تكون القواعد الرسمية
غير كافية .وأنها تعرف بالنسبة للفاعلين أنها فضاءات أو مجالات أين تكون الإكراهات
أقل تأثيرا بحيث يكون لهم هامش من الحر ية للحصول على أكثر فوائد [ ]...وأن الفاعلين
يسعون للسيطرة على مناطق عدم اليقين مطورين حولها علاقات قوة .وأن هذه المناطق
تتسم بغياب القواعد ،أو عدم دقتها مما أدى وفقا لوضعية كل واحد في المنظمة ،ووفقا
لمميزات كل فرد فيها ،إن هذا التباين يخلق مصادر قوة ،كما يولد صعوبات في ممارسة
المهام وتنسيقها إزاء المشاكل المحتمل مجابهتها ،الأمر الذي يدفع الفاعلين لإ يجاد إجابات
التي تكون في الغالب محصلة للحلول التي يتوصلون إليها.

94

لا يكفي للفاعل أن يتمتع باستقلالية ليمتلك السلطة بل عليه أن يجعلها غير متوقعة
و يقوم بإخفاء مناوراته وقد توجد في تنظيمات البيروقراطية مناورات متجمدة بواسطة
دقة القواعد ،بحيث يخضع كل تنظيم بشكل دائم إلى جملة من الشكوك والإرتيابات
المرتفعة (تقنية ،تجار ية ،إنسانية ،مالية ،وغيرها) ،والفاعل الأكثر تحكما فيها بواسطةكفاءاته
Foudriat, M., Op., Cit., p.158..
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وشبكة علاقاته الاتصالية يستطيع أن يتنبأ بحدوثها ومن ثم فإنه يتوفر على أكبر مصدر
للسلطة ،ومن هنا تصبح سلوكياته غير مقدرة ،إن مناطق عدم اليقين موجودة في جميع
مستو يات السلطة ،وتتداول مع استقلالية الفاعل وتلازمها إلى حد بعيد.
-6.2.3نسق الفعل الواقعي :Le système d’action concret
إن القاعدة التي تحكم التعاون بين الفاعلين حول المشاكل التي تؤثر فيهم هي بناء،
بمعنى أنها نتاج تسو يات بين الفاعلين ،وبناءات الفاعلين هذه تسمى أنساق الفعل الواقعي.

95

وعليه فإن نسق الفعل الواقعي هو محصلة لمختلف الاستراتيجيات التي يمارسها الفاعلون .وهو
ليس بالضرورة خاضع للتنظيم الرسمي ،إنما هو تلك الألعاب المنظمة والمرتبة بين الفاعلين
في علاقاتهم التبادلية حيث تظهر فيها المصلحة والتنافر والصراع  ....فكل فاعل من هؤلاء
يقوم برسم علاقات تفضيلية تساهم كلها نحو تحقيق أهداف محددة بواسطة ضبط جماعي.
-7.2.3المصادر :لا يمكن فهم السلطة في التحليل الاستراتيجي إلا بالعودة لمصادرها ،ووفقا
لهذا التحليل فقد ذكر فودر يا  Foudriatأربعة مصادر لقوة الفاعلين هي :

96

• الخ برة التقنية ،المعرفة ،والمهارات.
• التحكم في المعلومات.
• الإحاطة بالقواعد التنظيمية ،و الوسائل.
• التحكم في علاقات المنظمة سواء مع محيطها أو مع أجزائها.
وجدير بالذكرهنا القول أن المصادر هي التي توفر الأرصدة  ،Les atoutsالتي هي
المزايا التي يستعملها الفاعل من أجل الوصول إلى أهدافه .المل كية ،المال ،التعليم،
الاتصالات .الشخصية الكاريزمية  ،الموهبة ،امتلاك بعض الأشياء مثل المفاتيح والرموز ...

Ibid, p.158.
Foudriat, M., Op., Cit., p.155..
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كلها عبارة عن أرصدة  .و في بعض الحالات القوة الفيز يقية تعتبر كرصيد ،مثل الشباب،
الصحة ،فالأرصدة المتبعة من طرف الفاعلين تتغير حسب الحالات.
-2.3نقد التحليل الاستراتيجي:
يؤكد رونو سانسوليو  R. Sainsaulieuأن التحليل الاستراتيجي يحول الفاعل من كائن
اجتماعي ( )Homosociologicusإلى كائن استراتيجي ( )Homostrategecusوهذا
مايؤدي إلى إنكار المل كة السوسيولوجية وتحولها إلى مكتسب استراتيجي يستند إلى التخطيط
والمساومة والعقلانية بالخصوص ،وقد ألح بشدة سانسوليو  Sainsaulieuعلى أهمية
استقلالية الفعل التنظيمي.
ولقد شكل التحليل الاستراتيجي بؤرة تشكل العديد من النماذج والنظر يات التي حاولت
الإشارة إلى بعض النقائص التي يتضمنها و من ثمة محاولة تطوير نماذج أكثر تكاملا ،وفي
هذا السياق أشار كل من كروز يه  Crozierو فريدبارغ  Friedbergفي ردهما على
التصور النفعي لسلوك العامل في علاقته التفاوضية بالمؤسسة  ،واللذان ير يان فيه أنه تصور
يقوم على افتراض أن العامل يتفاوض مع المؤسسة من منطق أنني أقدم لها بالقدر ما آخذ
منها ،أو بالقدر ما توفره لي الوضعية المهنية من عوامل ترضيني .ل كن الشواهد الميدانية
تؤكد أن سلوك العامل ليس سلوك إقتصادي محض.
-4تحديد ماهية التحليل الثقافي:
أكد  Foudriatفي مؤلفه علم إجتماع المنظمات أنه امتدادا لأبحاث ميشال كروزييه
 ،Michel Crozierجاءت أعمال رونو سانسوليو -1935( Renaud Sainsaulieu
 )2002الذي طور تحليلا جديدا يبين فيه كيف أن مناورات السلطة داخل المنظمات
هي في الأساس تتشكل بناء ً على الهو ية ،هذه الأخيرة التي مردها التعلم الثقافي.

97

وفي

Foudriat, M., Op., Cit., p.166..
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ذات السياق يقول كل من نوربارت ألتار

محاضرات مقياس علم اجتماع المنظمات

 NORBERT ALTERوجان لويس

لافيل  )2010( JEAN-LOUIS LAVILLEإن سانسوليو  Sainsaulieuمن خلال
جملة من المؤلفات ،أبرزها كتاب علاقات العمل في المصنع Les Relations de travail
 ،à l’usineالصادر سنة  ،1972وكتاب الهو ية في العمل ،L’Identité au travail
الصادر سنة  1977والذي أعيد مراجعته وطبعه سنة  ،2000أي سنتين قبل وفاته ،قام
سانسوليو  Sainsaulieuبتجديد تيار التحليل الإستراتيجي عبر إدخاله لتحليل البعد الثقافي
للعمل ،وذلك من خلال الأبحاث التي قام بها في العديد من المؤسسات العامة والخاصة
 ،حيث أشار إلى عمليات تشكل هو يات جد متباينة تبعا لتمركز الأفراد لأجل الحصول على
اعتراف الآخرين ،بعبارة أخرى ،إن تشكل الهو يات في العمل يتوقف على حيازة القوة
أثناء التفاعل في العمل ،وتشكل الهو يات جد مرتبط بنوعية الثقافة السائدة داخل
المؤسسة ،وبناء على الهو ية المتشكلة يتم بناء الفعل الاجتماعي للفاعلين داخل المؤسسة.
ومع أن سانسوليو يعتبرا سباقا في دراسته وتحليله للبعد الثقافي في المؤسسة ،ذلك البعد
الذي يسميه أحد الباحثين ال كنديين البعد المنسي ،إلا أن هناك العديد من الكتاب
والباحثين في فرنسا الذين أولو هذا الجانب عناية خاصة لعل أبرزهم فيليب ديريبارن
 Philippe d’Iribarneالذي اهتم بدراسة الثقافات الفرعية للشركات المتعددة
الجنسيات ،ولقد كان التساءل الرئيس الذي تمحورت حوله دراسته هو :كيف يمكن
للعادات والتقاليد الوطنية أن تؤثر في نظام تسيير المؤسسة ؟ ولقد خلص من خلال دراسته
إلى أن التنظيم الإداري والتسييري مبني في فرنسا على منطق شرف logique de
 ،l’honneurأي حسب السلوك إذا كان مشرفا أو لا ،سواء للفرد أو للجماعة ،أما العمل
في أمريكا فإنه مبني على مفهوم منطق العقد  ،logique du contratحيث تضبط
السلوكيات التنظيمية بين الأفراد أثناء العمل على أساس احترام بنود عقد قانوني يلزم كل
طرف بأعمال معينة ،وإتمام الأعمال يعتبر بمثابة إحترام ما أتفق عليه سلفا وتم التعاقد عليه.
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-1.4المنطلقات النظر ية للتحليل الثقافي:
أشار فيليب سياغ  Philipe Sieurإلى أن التحليل الثقافي نمط تحليل سوسيولوجي
تم تطويره من طرف  Sainsaulieuمرتكزا على صياغة خمس فرضيات أساسية كمنطلقات
نظر ية ،هذه الفرضيات الخمس هي:

98

الفرضية الأولى ،تأكيد وجود ثقافة مشتركة بين غالبية أعضاء المنظمة.
الفرضية الثانية ،تأسيس الفرص في ضوء الصدام الثقافي سواء من خلال اندماج أو تجمع
مؤسسات ،وتأثير ذلك على المناورات الاستراتيجية للفاعلين.
ال فرضية الثالثة ،الجمع بين المشروع الإقتصادي للمؤسسة والثقافة مستندا بذلك لخاصية
التعبئة لهذه الأخيرة (أي الثقافة).
الفرضية الرابعة ،عملية الجمع بين المشروع الإقتصادي للمؤسسة والثقافة ترتكز من جهة على
الخصائص النسقية للمؤسسة ،ومدى قدرتها على تغيير قيم أعضائها ،ومن جهة أخرى على
مدى القدرة على نشر ذلك النموذج في المجتمع ككل.
الفرضية الخامسة ،إن ثقافة المؤسسة بما تحتوي عليه من تمثلات ،ورموز ،وقيم ،تعتبر
كمرجع للفعل الإجتماعي.
وإذا أردنا أن نسلط الضوء على هذه الفرضيات الخمس التي تعتبر الأساس لنظر ية
سانسوليو يمكن القول أن سانسوليو بعد أن أكد على وجود وأهمية ثقافة المؤسسة كما جاء
في الفرضية الأولى إنتقل إلى الحديث على الفرص (و التي يقابلها بالتأكيد التهديدات)
التي وإن كانت وفقا للتحليل الاستراتيجي قائمة على بناء استراتيجية من خلال استغلال
الفرد لموارده ،فإننا هنا وفقا لسانسوليو أمام اجتماع أو اندماج لمجموعة أفراد الأمر الذي

Scieur, P., Sociologie des organisations- introduction à l’analyse de l’action
collective organisée, 3ed, Cursus, Armand Colin, Paris, 2011, p.111.
98
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يؤثر على بناء أفعالهم ،وصياغة مناوراتهم .أما الفرضية الثالثة فإنها تشير إلى أهمية ثقافة
المؤسسة في تعبئة الموارد البشر ية داخل المؤسسة ،وفي الحقيقة أن هذا الدور لثقافة المؤسسة
هو الذي جعلها محل اهتمام الباحثين في مجال الاقتصاد عموما والإدارة على وجه
الخصوص .في حين تشير الفرضية الرابعة إلى إمكانية إدارة ثقافة المؤسسة من جهة ،وإن
كانت هناك عدة دراسات تشير إلى تأثير ثقافة المجتمع على ثقافة المؤسسة فإن هذه الفرضية
تسلط الضوء على الاتجاه المعاكس والمتمثل في تأثير ثقافة المؤسسة على ثقافة المجتمع ،في
حين تؤكد الفرضية الخامسة على دور ثقافة المؤسسة في التأثير على الفعل الاجتماعي.
-2.4أنماط الهو ية عند سانسوليو:
-1.2.4نمط الإنسحاب :يقول  Foudriatأن الفاعل يكون في وضعية إنسحاب ،وفقا
لنتائج أبحاث سانسوليو ،عندما لا يكون لديه مصادر إستراتيجية و يكون استثماره ضعيفا في
مجال العلاقات الفردية والجماعية ،وانخراطه في العمل يكون مقتصرا على التحصيل المالي،
فهو فاقد للإهتمام سواء بالعمل أو المؤسسة.

99

Foudriat, M., Op., Cit., p.168.
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-2.2.4نمط الإندماج :ولقد أطلق عليه لاحقا اسم النمط الطائفي ،يعلق  Foudriatعلى
هذا النمط فيقول إن الفاعل فيه لديه مصادر غير كافية الأمر الذي يضطره للتقرب من
جماعة مماثلة له ،فهو يعيش سياق العمل معتبرا أن الرجوع لجماعة العمل يشكل قيمة
كبيرة داخل المؤسسة [ ]...إن الأفراد المشكلين لهذا النمط لديهم أقدمية طو يلة ،غالبا
ما تتجاوز خمسة عشر سنة من العمل ،وينتمون لقطاعات تقليدية ،فهم مرتبطون بروابط
تقليدية ،وبشرعية أساسها التاريخ الجماعي المشترك ،الأمر الذي يجعلهم أنصار نشطون.

100

-3.2.4النمط المهني :في هذا النمط فإن الفاعل يحتل مركز عمل في التنظيم يسمح له بحيازة
مصادر ذات تأثير في مناورات القوة مما يسمح له بتطوير قدرة استراتيجية حقيقية للتكيف
مع مختلف السياقات ،والتغييرات .فهو يتفاوض باستمرار مع الآخرين ،ويتقبل
التناقضات.101
 -4.2.4نمط الحراك (الحراك المهني):
الفاعل هنا يسعى لتحقيق ترقية اجتماعية ،فهو يستثمر العلاقات القائمة على
التجاذب الا ختياري ويستند عليها لبناء مساره المهني ،معتمدا على التكوين المهني الذي
يتيح له موارد جديدة للانخراط في تجارب جديدة .و يكون الفاعلون في هذا النمط عبارة
عن أفراد يتميزون بفقدان المرجعية للجماعة التي كانوا ينتمون إليها ،والذين هم في الغالب
من انتخبوهم .فهم لديهم ازدواجية للمنعكس الثقافي ،فهم يقدرون من يدعمهم في
الحصول على علاقات شخصية انتقائية ،كما يعتمدون على المشرفين الذين يمكن أن يقدمون
لهم مساندة ومأوى في مغامرتهم لتحقيق طموحاتهم.

102

100

Ibid, pp.168-169.
Ibid, p.169.
102
Ibid, p.169.
101
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إن الفاعلين الممثلين لهذا النمط هم في الأغلب إطارات ومسؤولي المؤسسة ،وكذلك
التقنيين والعمال الذين يجسدون الكتائب الجديدة التي يتم الاعتماد عليها في إدارة التغيير
والتجديد على مستوى المؤسسة.

103

-5.2.4نمط إدارة لمشار يع:
في النمط المقاولي ،فإن الفاعل يستثمر كثيرا في مجال العمل ،و يكون دائم التجند
من أجل مؤسسته ،مشاركته في العمل تتيح له الحصول على فرص وإمكانات لبناء
وتطوير كفاءات مهنية ،و يكون انخراطه في العمل بشكل جد مكثف.

104

في الحقيقة أن سانسوليو معروف بأن له أربعة أنماط للهو ية إلا أن هذا النمط
الخامس ،النمط المقاولي ،هو ناتج عما أسفرت عليه دراسة لاحقة.
الجدول رقم ( )04أنماط الهو ية عند سانسوليو

المنسحب

المندمج

المفاوض

الطامح

معايير العلاقات:
بين الزملاء:
كمية الصداقة......................

-

+

+

-

كمية عاطفية العلاقات..............

-

+

+

+

نوعية المعارف....................

-

-

+

+

في مجموعة الأقران:
تجربة الفوج.......................

-

+

+

-

قرار بالإجماع......................

-

+

-

Ibid, p.170.
Ibid, p.170.
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قرار ديموقراطي...................

-

-

+

-

انفصالية...........................

-

-

-

+

في العلاقة الهيرارشية:
+

الرغبة في مشرف معين...........

+

-

+

نمط القيادة:
سلطوي.............................

-

+

-

-

حر.................................

-

-

-

+

قانوني..............................

+

-

-

-

فيما يتعلق بالقائد:
تقبل القائد..........................

-

+

+

-

النمط الكاريزمي....................

-

+

-

-

نمط الخبير.........................

-

-

+

-

أبرز القيم المعاشة في العمل

القوانين

وحدة

المهنة

الأفراد

اللوائح

الإعلام

نقاش

روح

التنظيمية

الصداقة

جماعي

العائلة

أنشطة

الصراع

توافق

علاقات

ديمقراطي

عاطفية

خارجية

Source : Sainsaulieu, R., Sociologie de l’entreprise – Organisation, culture et

développement, 2ed, Presses de la fondation nationale des sciences politiques,
Paris ,1997, p.203.
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-6.2.4نقد التحليل الثقافي:
أبرز نقد تم توجيهه للتحليل الثقافي جاء من قبل  M. Crozierالذي أكد أن
التحليل الثقافي ما هو في الحقيقة إلا مجرد تشو يه من طرف  R.Sainsaulieuللتحليل
الاستراتيجي ،بل لقد ذهب إلى أن ثقافة المؤسسة هي في الحقيقة مجرد وهم.
-5المقاربة السوسيولوجية في ظل الطرح الاستراتيجي والثقافي:
سوف نتناول هذا العنصر بتسليطنا الضوء في البداية على جوهر الإختلاف بين كل
من التحليل الإستراتيجي ،والتحليل الثقافي ،لنعرج فيما بعد على الرؤ ية التكاملية لهما.
-1.5أوجه الإختلاف بين التحليل الإستراتيجي والتحليل الثقافي:
كتب فيليب ديريبارن  Philippe d’Irribarneفي الذكرى الأربعون لصدور كتاب
الظاهرة البيروقراطية ( phénomène bureaucratiqueسنة  ،)1963يقول بأن
كروز يه  Crozierفي السنوات الأخيرة أصبح راديكاليا أكثر في نظرته للثقافة ،وأنه
تبدد الإهتمام بالبعد الثقافي بين أنصار التحليل الإستراتيجي ،بل قد يصل الأمر بهم
أحيانا لمناهضة أي طرح آخذ بعين الإعتبار لهذا البعد داخل المنظمة.

105

ويرى فيليب ديريبارن  Philippe d’Irribarneأن مرد صعوبة إ يجاد مكان للبعد
الثقافي في المنظمة عند أنصار التحليل الإستراتيجي مرده أنه عند ميلاد التحليل
الإستراتيجي فإن التصور السائد حينها للثقافة في العلوم الإجتماعية كان من الصعوبة
بمكان توافقه مع التوجهات الرئيسية .غير أنه من تلك الفترة لأيامنا هذه فإن مفهوم
الثقافة وعلاقتها بالفعل تطور تطورا كبيرا ،وهذا ما يفترض أنه يبدد قلق أنصار التحليل

105

Iribarne, P., Analyse stratégique et culture : un nécessaire retour aux sources ,
Revue française de sociologie, Vol. 46, N°1, 2005, pp.151- 170
السنة الجامعية 2021-2020

100

مطبوعة موجهة لطلبة السنة األولى ليسانس جذع مشترك
معهد العلوم االقتصادية ،العلوم التجارية ،وعلوم التسيير – المركز الجامعي علي كافي تندوف

الإستراتيجي 106.و يؤكد ديريبارن  D’Irribarneأن أنصار التحليل الإستراتيجي لا يعيرون
أدنى إهتمام لتطوير هذا البعد ومبرر رفضهم أن القبول بدور الثقافة داخل المنظمة معناه
مصادرة إرادة الفاعل.107
قد يبدو للبعض أن إستماتة كروز يه  Crozierالذي يعتبر الأب المؤسس للتحليل
الإستراتيجي في إستبعاد البعد الثقافي مرده عدم إيمانه بأهمية هذا البعد داخل المنظمة،
أو عدم جدواه في التأثير على إستراتيجية الفاعل ،خاصة إذا إطلعنا على الكتابات له حولها،
ففي مقال له سنة  1994بعنوان إشكالية الفعل الجماعي Le problème de l’action
 ،collectiveيصرح بأنه "من أجل حل المشاكل المتعلقة بالفعل الجماعي ،يهرول البعض
صوب الأنماط لثقافية ...ول كن هذه الأنماط غير فعالة "
ل كن المفارقة العجيبة هي أن الجزء الرابع (والأخير) لكتاب الظاهرة البيروقراطية الذي
ألفه كروز يه سنة  1963عنوانه « Le phénomène bureaucratique comme
» " ،phénomène culturel françaisالظاهرة البيروقراطية كظاهرة ثقافية فرنسية"،
بل إن العنوان الفرعي للكتاب المعروف بالظاهرة البيروقراطية هو :تجربة حول الميول
البيروقراطية لأنساق التنظيم الحديثة ،وعلاقاتهم في فرنسا مع النسق الإجتماعي والثقافي
.
و يؤكد فيليب ديريبارن  Philippe d’Irribarneأن كتاب الظاهرة البيروقراطية
يعتبر اليوم أحد الأعمال الرائدة في مجال ثقافة المؤسسة على مستوى العالم ككل ،وفي
الواقع فإن رونو سانسوليو  )2002-1935( Renaud Sainsaulieuأبرز منظري
التحليل الثقافي ينظر للمؤسسة أنها فضاء لتغير الهو يات الفردية وخلق هو ية جماعية
يتأسس إنتماؤها على أساس هو ية مهنية ،حيث تكتسب فيها القواعد والقيم والتمثلات

Ibid, pp.151-152.
Ibid, p.152.
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(والتي تمثل مكونات ثقافة المؤسسة) التي ستعمل على هيكلة أشكال التضامن بين أعضاء
المؤسسة ،وعلاقاتهم في العمل على حد سواء.
-2.5التوفيق بين التحليل الإستراتيجي والتحليل الثقافي:
إن رونو سانسوليو  Renaud Sainsaulieuفي حد ذاته يعتبر أحد أعضاء فر يق
البحث مع كروز يه  ،Crozierوهو يتبنى العديد من مسلمات التحليل الإستراتيجي في
طرحه ،ول كن الإشكال الذي كان يطرح هو أن أنصار التحليل الثقافي كانوا ينظرون
لتحليلهم كنموذج متطور وبديل للتحليل الإستراتيجي ،إلا أن العديد من علماء الإجتماع
المتأخرين في فرنسا ينظرون للتحللين أنهما متكاملان وليس متعارضان.
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