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سلبيات المنهج البيروقراطي على األفراد

د االلتزام الحرفي باألنظمة والقوانين والجمود في سلوك األفرا

ف عدم التعامل مع منسوبي المنظمة كأفراد لهم رغبات وميول وعواط

وأحاسيس

ن األداء فرض نظام على األفراد قد يدفعهم إلى االكتفاء بالحد األدنى م

وجود أنظمة وإجراءات صارمة قد تدفع األفراد إلى مقاومة أي نوع 

من أنواع التغيير الذي ترغبه المنظمة

يار قد يلجأ األشخاص إلى تجنب المسؤولية واتخاذ القرارات أو اخت

البدائل فقط التي تتناسب مع األنظمة والقوانين 
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مدرسة العالقات اإلنسانية
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مفهوم العالقات اإلنسانية

ن جهود كيفية التنسيق بي”يقصد بالعالقات االنسانية 

األفراد المختلفين من خالل إيجاد جو عمل يحفز على 

تائج األداء الجيد والتعاون بين األفراد بهدف الوصول إلى ن

أفضل بما يضمن اشباع رغبات األفراد االقتصادية 

“  والنفسية واالجتماعية
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ةظروف بروز حركة العالقات اإلنساني

احي على النوحركة االدارة العلميةتركز اهتمام المدراء منذ بداية 

مما ( اجترتيب منطقة العمل ودراسة الحركة والزمن واالنت)الفنية 

ى أغفل كثير من النواحي والمواقف اإلنسانية التي تؤثر عل

م بدأ كثير من 1944وبعد الحرب العالمية الثانية عام . االنتاج

قلة وأنه المدراء يكتشفون بأن العامل هو انسان له شخصيته المست

تلزم ليس أداة من أدوات العمل  وأن كثيرا من إشكاليات العمل تس

.  حلوالً انسانية قد ال يجدي معها الحلول الفنية
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أسباب دراسة العالقات اإلنسانية

ظهور الحركات النقابية

زيادة ثقافة العامل

تقدم البحوث اإلنسانية والتطبيقية

كبر حجم المنظمات

التخصص وتقسيم العمل

زيادة تكلفة العمل واإلنتاج

ارتفاع المستوى المعيشي
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مدرسة العالقات اإلنسانية

تجارب الهوثورنإلتون مايو

X  ،Yنظرية دوجالس ماكجريجور

:وتشمل المفكرين ونظرياتهم
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مدرسة العالقات اإلنسانية

مجموعة تجارب هدفت إلى معرفة العالقة بين ظروف العمل 

:المادية وإنتاجية العمال

اإلضاءة وتأثيرها على إنتاجية العمل

ساعات العمل وطول فترات الراحة وإنتاجية العمل

الصداقة داخل محيط العمل وتأثيرها على اإلنتاجية

الحافز المادي وأثره على اإلنتاجية 

مقابالت شخصية استهدفت دراسة اتجاهات ومشاعر العاملين

تجارب الهوثورن إلتون مايو

وسترن الكتريك-مصنع هوثورن ) م 1927-1932
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االنتقادات التي وجهت لمدرسة العالقات

اإلنسانية
عدم استخدام الطريقة العلمية للوصول إلى النتائج

التحيز المسبق للعالقات اإلنسانية 

معارضتهم لرجال األعمال في المجاالت التي تناقض مصالحهم

داعلماء النفس واالجتماع يرون أن النتائج محدودة ولم تضف جدي

ال رجال الفكر اإلداري ال يرون في نتائج دراسات هذه المدرسة حلو

جذرية  للوصول إلى عالقات أفضل

إغفال التنظيم الرسمي بشكل كبير

سانية لم تقدم المدرسة نظرية شاملة بل ركزت فقط على الجوانب اإلن
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 Xنظرية

Yنظرية 

طموحات قليلة

كراهية العمل

تجنب المسئولية

القدرة على إدارة النفس

االستمتاع بالعمل

تقبل المسئولية

التفاؤلية 

والتشاؤمية  

“ماكجريجور”
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مدرسة العلوم السلوكية
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ظروف بروز مدرسة العلوم السلوكية
ة جاءت هذه المدرسة نتيجة لالنتقادات التي وجهت الى المدرس

لوك التقليدية وإلى العالقات االنسانية محاولة منها لمعرفة الس

ة فيها االنساني من خالل دراسة الفرد وشخصيته والجوانب االداري

والدوافع بهدف معرفة تصرفاته وتنوع واختالفات هذه التصرفات

حب دوافع مثل الطموح، الكبرياء، الجوع،. التي أدت الى سلوكه

غبة في األسرة، المشاعر الوطنية، االعتزاز بالعادات والتقاليد، الر

معرفة هذه األمور يساعد على إيجاد . حب الظهور والزعامة

لمتبادل أساليب تزيد التعايش بين أعضاء المنظمة وتنمي الفهم ا

بين أعضاء التنظيم لما فيه تحقيق أهدافهم
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مدرسة العلوم السلوكية

نظرية سلم االحتياجاتإبرا هام مازلو

نظرية التوقعفروم

نظرية العاملينهيرزبرج

نظرية النضجكريس أرجيريس

:وتشمل المفكرين ونظرياتهم
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الذات

رالتقدي

االنتماء

األمن

األولية

مازلو-سلم االحتياجات 
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طبيعة اإلشراف

مستوى األجور

سياسات العمل

ظروف العمل

العالقات مع الغير

األمن الوظيفي

التقدم الوظيفي

النمو الشخصي

االعتراف

المسئولية

اإلنجاز

هيرزبرج-نظرية العاملين 

العوامل الصحية العوامل الدافعة
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أداء الفرد
األهداف 

الشخصية

مكافأة 

المنظمة

فروم-نظرية التوقع 

جهد الفرد

عنصر الترقب والتوقع يعتبر عامال 

قويا في دفع اإلنسان لتبني سلوك 

معين أو االمتناع عنه
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مرحلة النضج مرحلة عدم النضج

النشاط والنمو

االعتماد على النفس

بعد النظر

ظروف العمل

المساواة مع اآلخرين

إدراك النفس وأهميته كإنسان

السلبيةالطفولةاثناء

االعتماد على اآلخرين

النظرة القصيرة 

الخضوع لآلخرين

عدم إدراك الذات

أرجيرس-نظرية النضج  
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هالفرد تتطور شخصيته وسلوكه ناتج من حاجاته وإدراكه لما يحيط ب

الفرد يسعى  لالحتفاظ بشخصية متزنة وناضجة 

ظيما معظم المنظمات ال تعامل الموظفين كأشخاص ناضجين وتتبنى تن

ب مع تطور رسميا يكبح استقالليتهم ويزيد من فرض القيود عليهم وال يتناس

:  شخصيتهم

هيدفع الفرد إلى استخدام جزء من طاقات:التخصص في العمل

لبي أدى إلى االعتماد على الرئيس والشعور الس:تسلسل السلطة

تجاهه

أدت إلى تفرد الرئيس بتحديد األهداف:وحدة االتجاه

أدى إلى مزيد من التضييق على الموظفين     :نطاق اإلشراف

أرجيرس-مضمون نظرية النضج  
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اإلداريةنظرية النظم
المنظمة عبارة عن نظام يشتمل على عناصر متعددة 

بعضها تتفاعل مع بعضها البعض باستمرار تؤثر وتتأثر  ب

البعض

ا  المنظمة هي نظام مفتوح تحصل على مقومات  استمراره

لع من البيئة الخارجية التي تستقبل أيضا مخرجاتها من س

وخدمات

من المهم أن يعرف المدير طبيعة النظم وأن لكل نظام 

مدخالت  ومخرجات وأن المنظمة يمكن النظر إليها كنظام 

كما أنها تكون جزءا من نظام أكبر وهو . مكون من أجزاء 

القطاع الذي تنتمي إليه
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مهام•

أعضاء التنظيم•

تنظيم رسمي•

يتنظيم غير رسم•

مخرجات عملياتمدخالت

بيئية•

مصادر•

سياسات•

سلع وخدمات•

سلوكيات•

ف أساليب تكي•

مع البيئة

اإلداري الفعالعناصر النظام

دراسة األثردراسة األثر


