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 متهيد

مع بداية العصر الحديث ظهرت تطورات اجتماعية واقتصادية وسياسية كبيرة كان لها تأثيرها على نمط الحياة الاجتماعية وأساليب  ►

  :وقد جاء هذا التطور نتيجة طبيعية من أجل  الحياة للفرد واملجتمع ،
 تحقيق حياة اجتماعية واقتصادية أفضل  -3 ملصلحتهتسخير العوامل البيئية   -2 سيطرة إلانسان على الطبيعة  -1

 “ Industrialاجملتمع الصناعي ” لقد ارتبط هذا التطور بمفهوم الصناعة أو التصنيع كما جاءت تسمية املجتمع الحديث نفسه باسم ►

Society 

  : أدت الصناعة إىل ما يلي  ►

 ظهور طبقات جديدة  -3 تغير نمط الحياة  -2 تغير نمط الانتاج  -1

 . املجتمع الصناعي تطور في مجال العلوم الطبيعية وإلانسانية  صاحب ظهور  ►

o  اهتمامات العلماء وكذلك حسب تخصصاتهم الدقيقة :  تعددت تعريفات علم الاجتماع الصناعي حسب . 

o  املوجودة في املجتمع الحديث وخاصة النسق ارتبط تحديد مفاهيم وتعريفات علم الاجتماع الصناعي بطبيعة الانساق الاجتماعية

  . الاقتصادي والذي يرتبط بعالقة وثيقة باألنساق ألاخرى 

وهذا يعني إظهار مدى اهتمام الباحثين   ”العلم الذي جيب فهمه باعتباره أحد فروع علم اجتماع التنظيم ”  تعريف اميتاي اتزيوني  -1

 بدراسة التنظيمات الصناعية

وهذا يعني أنه قد أكد  “لم الذي يهتم بدراسة مؤسسات العمل وما يوجد بها من مجاعات وأدوار وعالقات متعددةالع” تعريف بندكس  -2

 على 

 املؤسسات أو التنظيمات الصناعية .1

 ألافراد والجماعات .2

 طبيعة العالقات وألادوار .3

 عالقات املؤسسات الصناعية باملجتمع املحلي .4

وهذا يعني أنه   ”النسق االجتماعي للمصنع وحتليل املؤثرات اخلارجية على هذا املصنع العلم الذي يهتم بدراسة”  تعريف ليبنت  -3

 اتفق مع تعريف اتزيوني السابق من حيث التركيز على دراسة املصنع

وهذا يعني  “هو ميدان العالقات االجتماعية الذي يدخل فيه األفراد عن طريق اشرتاكهم يف عملية االنتاج الصناعي”  تعريف يوجني شنايدر  -4

تأكيده على أهمية العلم وأنه ميدان للعالقات الاجتماعية نتيجة تفاعل ألافراد وتعاونهم في العمل، وهو 

 يتفق مع تأكيدات بندكس ألاربعة السابقة

ويؤكد  “العلم الذي يهتم بدراسة التكيف االجتماعي حلياة العمل والعوامل االجتماعية يف العمل ومؤسساته” تعريف ميللر وفورم  -5

 الباحثان على
 أهمية التوافق الاجتماعي .1

 وكذلك على طبيعة وأنواع مؤسسات العمل .2
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وهذا يعني أنها اكدت على  “العلم الذي يدرس العالقات االجتماعية ومدى تأثريها وتأثرها بالنشاط االقتصادي” تعريف هيلني بييم  -6

هي تتفق مع ما توصل إليه ميللر توسيع مفهوم النشاط الصناعي ليشمل النشاط الاقتصادي ككل، و 

 وفورم في تأكيدهما على مؤسسات العمل
 :  وهذا يعني تأكيده على“ هو نوع من التطبيق والتحليل السوسيولوجي على واقع مشكالت الصناعة” تعريف جيسربت  -7

 أهمية النظريات الاجتماعية في دراسة مشكالت الصناعة  .1

 العوامل الاجتماعية والثقافية    .2
 البيئة الخارجية أهمية .3
 العالقات إلانسانية والصناعية       .4

 التنظيم الرسمي وغير الرسمي .5
 :وهذا يعني تأكيده على   “هو تطبيق املنهج السوسيولوجي على الصناعة”  تعريف موتز  -8

 الجانب التطبيقي لعلم الاجتماع الصناعي  .1

 وكذلك الاهتمام بالجانب النظري للعلم .2

o 

  ضرورة جعل علم الاجتماع الصناعي علم تطبيقي وخاصة أن املصنع كان من أهم املؤسسات الاجتماعية التي انتشرت في املجتمع

 . الصناعي 

  ان املجتمع الحديث يمكن تسميته باملجتمع الصناعي .   

 

  توضح التعريفات السابقة التي أشرنا اليها لعلم الاجتماع الصناعي كيف تنوعت هذه التعريفات واختلفت حسب اهتمامات العلماء

، وتكشف هذه التعريفات وجود اتفاق حول مجموعة من القضايا ألاساسية التي تشكل جوهر  والباحثين املتخصصين في هذا العلم

  :مثل علم الاجتماع الصناعي 
 .أهمية استخدم النظريات واملناهج السوسيولوجية في دراسة الصناعة أو التنظيمات الصناعية   -1

 .ضرورة جعل الصناعة مجال تطبيقا لعلم الاجتماع الصناعي والباحثين املتخصصين فيه   -2

  . دراسة العالقات وألادوار التي توجد داخل املؤسسات والتنظيمات الصناعية   -3

 . صناعة عامة باملجتمع املحلي والقومي التي تظهر فيه ضرورة دراسة عالقة ال  -4

 :  ويتضح ذلك من خالل ظهور جمموعة من التسميات اليت ارتبطت بهذا العلم مثل
 علم اجتماع املصنع  -3 علم الاجتماع الصناعي  -2 سوسيولوجية الصناعة  -1

 سوسيولوجيا التصنيع  -5 سوسيولوجيا املصنع  -4

والتي انتشرت بعد  11و11نشأة الصناعة نتيجة حدوث الثورة الصناعية التي ظهرت في بريطانيا خالل القرنين  ظهور الصناعة  -1

ذلك إلى العديد من الدول الاوروبية والواليات املتحدة الامريكية ولقد غيرت طبيعة الصناعة كثير من مالمح الحياة 

اسية نتيجة لظهور املصنع كمؤسسة جديدة تختلف وظيفتها في الحياة الاقتصادية الاجتماعية والاقتصادية والسي

عما كانت عليه في العصور القديمة
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وجود طبقات   -2
اجتماعية 

 جديدة

بعد ظهور الصناعة أو املصنع في العصر الحديث تم تغير الحياة الاجتماعية والسيما تغير البناء الطبقي ولكن جاء 

  :كان يوجد قبل الصناعة طبقتني هما  لبناء الطبقي حيثاملصنع ليغير طبيعة ا
 طبقة العبيد  -2 طبقة ألاسياد  -1

 :  ثم ظهرت بعد الثورة الصناعية طبقتني رئيسيتني جديدتني هما  
 طبقة العمال  -2 طبقة املالك أو أصحاب رؤوس ألاموال  -1

تغري منو اإلنتاج   -3
 االقتصادي

 متعددة على العالقات الاجتماعية والعالقة املتبادلة بين أصحاب كان لتغير البناء الطبقي وظهور املصنع آثار 
ً
ا

رؤوس الاموال والعمال، كما جاء هذا التغير كنتيجة طبيعية لتغير نمط الانتاج أو النشاط الصناعي والاقتصادي  

فلقد تغير كل أساليب العمل وإلانتاج

ظهور املؤسسات   -4
والتنظيمات 

 احلديثة

بإنشاء املصانع كمؤسسات صناعية وإنتاجية فقط، بقدر ما تم تغيير املؤسسات  لم ترتبط ظهور الصناعة

الاقتصادية وإلانتاجية والاجتماعية ألاخرى ، حيث لم تعد املؤسسات التقليدية والتي كانت موجودة في املجتمع 

التقليدي الزراعي مناسبة ملواكبة التغيرات السريعة

تغري منط   -5
العالقات 

اجملتمعية 
 ريةواألس

جاءت عملية التصنيع محدثة ورائها التغيرات التي ظهرت سواء داخل املصانع أو خارجها ، مثل ما حدث تغير في 

البناء الطبقي واملنهي وظهور طبقة رأس املال وطبقه العمال ، كما تغير العالقات وألادوار الاجتماعية بينهم ، كما 

 أن نمط العالقات الاسرية قد تغير 
ً
وال سيما بعد تغير البناء الاجتماعي التقليدي الذي كان يقوم على نالحظ أيضا

اساس عالقة القرابة ووجود الاسرة املمتدة أو العائلة الكبيرة

نشأة املدن   -6
 الصناعية

لم تحدث الصناعة تغيرات على طبيعة الانتاج والعالقات الاجتماعية والبناء الطبقي وظهور مؤسسات اجتماعية 

جاءت الصناعة محددة أماكن جغرافية وايكولوجية بيئية جديدة لها تقام عليها املصانع جديدة فقط ولكن 

والشركات التجارية كما أدت نشأة املدن إلى ظهور الهجرة الريفية الحضرية

تطور علم   -7
 االجتماع

حه الاكاديمية عندما ظهر  علم الاجتماع مع البدايات الاولى لظهور املجتمع الصناعي الحديث لم يكن تبلور مالم

والعلمية بصورة كاملة خاصة وانه مؤسس ي هذا العلم من رواد علم الاجتماع الفرنسيين من أمثال أوجست كونت 

 العديد من املتخصصين في العلوم الاخرى 
ً
كانوا يصارعون كثيرا

o ثين املتخصصين في هذا العلم بدراسة التراث السوسيولوجي له ومعرفة كيف تطور ونشأ إلى أن يهتم علماء الاجتماع الصناعي والباح

  وصل إلى املرحلة العلمية التي عليها آلان

o  ، جيب أن نوضح حقيقتني هامتني هما قبل أن نتحدث عن أهم املراحل التطورية لعلم الاجتماع الصناعي:  
  . ن الناحية التاريخية ، ما هي إال محاولة اجتهادية من قبل الباحثإن عملية تصنيف هذه املراحل م : أواًل -أ

 عن علم الاجتماع ذاته ، ولكن جاءت معظم تحليالت علماء الاجتماع  : ثانيًا -ب
ً
إن نشأة علم الاجتماع الصناعي تعتبر حديثة نسبيا

   .أو حتى املفكرين الاجتماعيين ، تهتم بدراسة الصناعة ومدى تأثيرها 
  : 1811 - 1751ة األوىل املرحل  -1

  تكشف هذه املرحلة عن وجود عدد من ألافكار الاجتماعية والسياسية والفلسفية والاقتصادية ، التي طرحها مجموعة من العلماء

  :فظهر تياران والفالسفة واملفكرين ، 

 .الاقتصادية ، وأساليب  الانتاج والعمليشير إلى أهمية الصناعة ويبرر وجودها وأهميتها في تغيير نمط الحياة  :التيار األول  



 حـلـم الـمـشـاعـر  -حممود هالل                                                                                                         دعواتكم . علم االجتماع الصناعي واملهين  د  4

 

  ويمثل أفكار هذا التيار أتباع مدرسة تشارلز دارون الاجتماعية التي تبنت مبدأ التنافس والصراع كأساس الستمرار الحياة الاجتماعية

 للعناصر ألاصلح وألاقوى 
ً
 . والاقتصادية والبقاء عموما

 في العديد من أصحاب النزعات السوسيولوجية الرأسمالية ، وال سيما أفكار علماء  ولقد أثرت هذه ألافكار الدارونية الاجتماعية

الذين دعوا ألهمية انتشار الصناعة ، ( وغيرهم آخرون –وتشارلز دونية   –هربرت سبنسر ) الاجتماع البريطانيين والفرنسيين من أمثال

/ آدم سميث ) في التغير والتطور كما ظهر خالل هذه املرحلة أفكارجاءت أفكار أصحاب هذا التيار لتؤكد على أهمية الصناعة ودورها 

 . في بريطانيا  1771الذي ظهر عام ( ثروة ألامم: وكتابة 

وجاءت آراؤه منتقده إلاصالحات والتغيرات الاقتصادية التي أحدثتها الصناعة وال سيما أن الصناعة عملت على تغير  :التيار الثاني 

 .قات الاجتماعية التقليدية البناء الطبقي والعال

  ويرى أصحاب هذا التيار أن الصناعة قد أثرت من الناحية السلبية أكثر إيجابياتها على الحياة الاجتماعية والاقتصادية ككل ومثل هذا

لى مساوئ اللذان دعيا إلى ضرورة القضاء ع( سيسموندي ، وسان سيمون ) التيار أصحاب املدرسة الاشتراكية الفرنسية من أمثال 

النظام الرأسمالي  والاهتمام بالطبقات البشرية الفقيرة وقد أهتم كل من سيسموندي وسان سيمون بدراسة أوضاع الطبقات 

 .   العمالية داخل املصانع أو في املجتمع الخارجي 

 :  1851 –1811املرحلة الثانية   -2

 عن النظام " إن أفكار التيار الاشتراكي قد تزايدت خالل هذه املرحلة بعد  أن نشر سيمون املفكر الاجتماعي الاشتراكي الفرنس ي كاتبه

إلى رفع مستواهم الاقتصادي ومحاولة اشتراكهم في الارباح أو رؤوس  وحاول فيه أن يحلل وضع الطبقات العمالية ويدعو " الصناعي

 أألموال

  أن تحليالت سيمون كمفكر اشتراكي لم تقصد كلية إلغاء الصناعة بقدر ما كانت كتاباته تحرص على إيجاد نظم بديلة للحياة

ة من جانب أصحاب العمل وأصحاب رؤوس الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها الطبقات العمالية، كانت مستغلة بصورة قوي

 في 
ً
ألاموال، ظهرت أفكار املاركسية أو النظرية الشيوعية بصوره عامه التي اهتمت بدراسة أوضاع الطبقات العمالية وما تبلور عموما

 . لكل من كارل ماركس وانجلز واهتمامها بالطبقات العمالية : رأس املال : كتاب 

 :  1191 –1851املرحلة الثالثة   -3

 في هذه الفترة بدأت تظهر اهتمامات علماء الاجتماع بدراسة مشكالت الصناعة والتصنيع وعمليات التحول والتغيير الاجتماعي الشامل .

سعوا ( أوجست كونت ، وماكس فيبر ، وهربرت سبنسر ، وإميل دور كايم وغيرهما) ولقد أهتم الرعيل الاول من علماء الاجتماع

 صناعة وآثارها املتعددةلالهتمام بدراسة ال

  كما ظهرت بعض الدراسات الاجتماعية املتخصصة التي مهدت بالفعل لظهور علم الاجتماع الصناعي وخاصة أنها أجرت مجموعة من

 . الدراسات الاجتماعية امليدانية أو التطبيقية ، واهتمت بدراسة املنهج العلمي 

 كتاب 1155ي نشرت عام الت" فريدريك لويلي" من أهم هذه الدراسات دراسة 
ً
الاصالح ) في فرنسا ، بعنوان العمل ألاوروبي ونشر أيضا

 .  في فرنسا، ركز فيه لطرح مجموعة من املقترحات إلصالح أحوال الطبقات العمالية( الاجتماعي
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 يا، وحاول فيها دراسة العالقة بين في بريطان 11التي ظهرت في السنوات ألاخيرة من القرن ( تشارلز بوث ) فهي دراسة: أما الدراسة الثانية

كما استخدم . الصناعة والنظم وألانساق الاجتماعية الاخرى، وحاول أن يركز على دراسة العالقة القائمة بين الصناعه واملجتمع املحلي

  .املناهج السوسيولوجية عند تطبيقيه للجوانب امليدانية لدراسته 

 :  1951 –1911املرحلة الرابعة   -4

 ه املرحله أولى املراحل العلمية التي ظهر فيها علم الاجتماع الصناعي كعلم أكاديمي متخصص تعتبر هذ.  

  ومن أولى الدراسات التي اهتمت بعلم اجتماع الصناعي وهي مجموعة دراسات ميدانيه أجراها العالم ألاملاني ماكس فيبر وذلك خالل

نيه على عمال صناعات النسيج والكتان في أملانيا وحاول فيها أن يهتم العقد الاول من القرن العشرين عندما أجرى دراسة ميدا

 . بأسباب  سوء إلادارة وتباطؤ العمل، وقله إلانتاج وطبيعة الظروف الفيزيقية للعمل وعالقته الانسانية بين العمال ورؤسائهم 

 :  2111 –1951املرحلة اخلامسة   -5

  بعد أن ظهرت نتائج الدراسات امليدانية التي أجرت منذ بداية الثالثينات ، كما عززت تزايد الاهتمام بعلم الاجتماع الصناعي خاصة

عملية الاهتمام بعلم الاجتماع الصناعي ليس فقط في الدول املتقدمة ، وأيضا الدول النامية التي تتجه نحو التصنيع ، والصناعة ، 

ي ، كما اهتمت دول اميركا الجنوبية مثل البرازيل وألارجنتين أو دول اميركا مثل اليابان ، وكوريا الجنوبية ، والصين ، والاتحاد السوفيت

 مثل الهند وباكستان ومصر والكثير من الدول العربية 
ً
 .الالتينية وهذا ما ينطبق على العالم الثالث ايضا

  من القرن الحالي وخالل القرن  لقد تغير طبيعة نمط املصانع واملؤسسات الصناعية التقليدية التي كانت توجد في النصف الاول

حيث ظهرت الشركات متعددة الجنسيات لتعتبر السمة الغالبة للشركات الصناعية الحديثه والتي عملت على تطوير الانتاج  11املاض ي 

  .النوالاستثمار الصناعي في العالم ككل وغيرت من طبيعة الانتاج  وإلادارة والتكنولوجيا والتوزيع والعمل والعمالة وإلاع

  

 : اليت أجرت يف الوطن العربي واليت تندرج على علم االجتماع الصناعي ( األمربيقية   )من أهم القضايا اليت اهتمت بها الدراسات امليدانية

  .دراسة العالقة بين التصنيع والعمران ونمو املدن الصناعية   -1

  .العمال داخل التنظيمات الصناعية وخارجها تحليل مشكالت   -2

  .الاهتمام بدراسة املصنع كتنظيم اجتماعي   -3

  .تحليل الظروف الفيزيقية ومشكالت العمل والعمال   -4

  .دراسة العالقة بين مشكالت العمل وزيادة الانتاجية   -5

 .  الاثار السلبية للصناعة على نسق العالقات الاجتماعية وألاسرية  -6

 . لصناعة على قيام املناطق الشعبية معرفه أثر ا  -7

  .دراسة الهجرة الريفيه الحضرية نتيجة لنمو التصنيع   -8

  .الاثار الاقتصادية والاجتماعية للتصنيع في املناطق الريفية   -9
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  : متهيد

  تتعدد مجاالت كل علم أو فرع من فروع املعرفة املختلفة حسب اهتمامات هذا العلم وأهدافه التي يسعى إليها كما تتبلور طبيعة هذه

أو املجاالت وتتطور معاملها بصورة مستمرة مع تطور هذا العلم وتنوع أهدافه التي توجه اهتمامات الباحثين ودراساتهم امليدانية 

 . النظرية 

  كما نجد في نفس الوقت أن طبيعة مجاالت وميادين علم الاجتماع الصناعي قد تعددت وتنوعت بمرور الوقت وخاصة خالل القرن

  :ويرجع السبب يف ذلك إىل  العشرين ،

o  تنوع املؤسسات والتنظيمات الصناعية. 

o  اختالفها من حيث الحجم ونمط التكنولوجيا املستخدمة. 

o ليب الانتاج والعالقات الرسمية وغير الرسمية داخل تلك املؤسسات كذلك أسا . 

o  فقد أثرت الصناعة على طبيعة العالقات الاجتماعية ألاسرية وأنماط التوزيع والاستهالك 
ً
 . وأخيرا

  جتماعية ألاخرى ويهدف هذا الفصل إلى دراسة عدد من مجاالت وميادين علم الاجتماع الصناعي وأهدافه وكذلك عالقته بالعلوم الا . 

  مع بداية الستينات من القرن العشرين بدأت تتطور دراسات علم الاجتماع الصناعي بعد أن تزايدت اهتمامات املتخصصين في هذا

  .العلم وتنوعت املشاكل والقضايا التي يناقشها الباحثين على املستوى النظري أو التطبيقي 

 : من أهم حماوالت تصنيف جماالت علم االجتماع الصناعي 
 املجاالت الحديثة -ب  املجاالت الكالسيكية أو التقليدية  -أ 

 :  اجملاالت التقليدية أو الكالسيكية -أ

  :على النحو التالي  حيث صنف مجاالت علم الاجتماع الصناعي“ بيرنز”وهي محاولة قام بها 

 .ث تم دراسة سلوك أصحاب املهن الفنية العليا أو العمال الصناعيين حي دراسة البريوقراطية الصناعية -1

 .يتم النظر لها على أنها أنساق اجتماعية يحقق من خاللها ألافراد أهدافهم ومتطلباتهم املهنية  حتليل مواقع العمل -2

دف التعرف على خاصة تحليل الجماعات غير الرسمية داخل املؤسسات الصناعية وذلك به دراسة مجاعات العمل  -3

نوعية العالقات السائدة وطبيعة ألاهداف واملعتقدات ومدى الاختالف بينها وبين ألاهداف 

 . الرسمية 

وذلك من خالل دراسة النشأة التطورية والتاريخية لتنظيمات العمل ودور النقابات العمالية في  حتليل العالقات الصناعية -4

 .املجتمع 

دراسة تأثري الصناعة على  -5
 فرد واجملتمعال

بالنسبة للفرد وخاصة مناقشة أنماط التفاعل والسلوك الفردي اليومي داخل مؤسسات العمل 

 .أو خارجها في املجتمع املحلي 
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 :  اجملاالت احلديثة -ب

نشير إلى بعد تنوع وتعدد مفاهيم علم الاجتماع الصناعي ووجود من يطلق عليه أسم علم املجتمعات الصناعية وبعد الصناعية يمكن أن 

  :أهم جماالت علم االجتماع الصناعي احلديثة على النحو التالي  أن

دراسة طبيعة النظريات واملناهج  .1
 السسيولوجية احلديثة

وظهر ذلك بعد تنوع املداخل والتصورات النظرية واملناهج الجديدة التي أنطلق منها 

 العلماء في دراساتهم امليدانية

عية اجملتمعات حتليل أوجه االختالف بني نو .2
 الصناعية وما بعد الصناعية

لم يعد اهتمام العلماء يدور حول التحول نحو التصنيع وحدوث التغير الاجتماعي بل 

 أصبح  اهتمامهم يدور حول املجتمعات التي تعرف باسم املجتمعات ما بعد الصناعية

الجنسيات التي تسيطر على معظم القطاع الصناعي  وتتمثل في ظاهرة الشركات املتعددة دراسة الشركات الصناعية العمالقة .3

 في  العالم وتنتشر سواء في الدول النامية أو املتقدمة

يثة حسب تنوع الشركات حيث تم التركيز على دراسة كيفية تغيير أساليب إلادارة الحد حتليل أمناط اإلدارة الصناعية املعقدة .4

 (موتورز  جنرال –موبل  –شل  –آرامكو ) الكبرى  الصناعية

ية القرن العشرين هى نفسها لم تعد أنماط الانتاج الكالسيكي التي كانت موجودة في بدا دراسة مكونات االنتاج الصناعي احلديث .5

اختلفت وتنوعت أساليب الانتاج وتم استخدام وسائل الدعاية املبتكرة وتبني  حيث

 سياسات احتكارية جديدة

 تعتبر التكنولوجيا معقدة وتتغير بصورة سريعة ومتالحقة وخاصة في الفترة الألخيرة ثةدراسة تغري منط التكنولوجيا احلدي .6

حتليل عالقة التصنيع بالتنمية يف العامل  .7
 الثالث

 بدأ العلماء في دراسة تأثير الصناعة على عمليات التنمية في الدول النامية بصفة خاصة

دراسة عالقة الصناعة بالنظام االقتصادي  .8
 العاملي

 “العوملة” صبحت القوى الكبرى تفرض نظام اقتصادي وهو ما يعرف بـ أ

 

  :ومن بني تلك األهداف ما يلي  هناك أهداف محددة يسعى كل علم لتحقيقها باعتبار أنها غاية العلم والنتائج التي يصبو إليها

ات الوصول إىل جمموعة من القوانني والتصور .1
 النظرية العامة

ويمكن التأكد من تلك القوانين والنظريات باستخدام مناهج علمية متخصصة 

 لدراسة املشكالت الواقعية التي ترتبط بقضايا الصناعة أو التصنيع

وذلك من حيث بناءها ووظائفها والعمليات التي تحقق الترابط بين هذه ألانساق من   دراسة األنساق والنظم االجتماعية .2

 أجل تحقيق أكبر قدر من التكامل

دراسة العالقة بني النسق االقتصادي واألنساق  .3
 الفرعية األخرى

ويركز على نوعية ألادوار وأساليب ألاداء الفردي والتنظيمي وطبيعة البناء الداخلي  

ملؤسسات العمل ومن بين ألانساق التي يتفاعل معها النظام الاقتصادي النسق  

اس ي ، النسق التربوي ، النسق الديني وغيرها من الانساق  ألاسرى،النسق السي

 الاجتماعية ألاخرى 

دراسة طبيعة التطور التارخيي للمؤسسات  .4
 والتنظيمات الصناعية

ويتم ذلك من أجل التعرف على النشأة التطورية لكل من املؤسسات الصناعية 

 والنسق  الاقتصادي للمجتمع الحديث

االجتماع عند  تطبيق نظريات ومناهج علم .5
 الدراسة

وهذا يعني أنه عند دراسة النسق الاقتصادي واملؤسسات والتنظيمات الصناعية 

 يجب  تطبيق مناهج ونظريات علم الاجتماع في مثل هذه الحاالت
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احد فروع علم الاجتماع مدى اتفاق هذه ألاهداف مع اهتمامات علم الاجتماع ذاته  توضح أهداف علم الاجتماع الصناعي باعتباره

والسيما أن هذا العلم يهتم بدراسة املشكالت والقضايا املوجودة باملجتمعات الصناعية الحديثة وفي نفس الوقت اهتم علماء علم 

 . طبيعة النسق الاقتصادي والصناعي وعالقته باألنساق ألاخرى الاجتماع الصناعي بتطبيق النظريات واملناهج السوسيولوجية في دراسة 

 : االقتصاد  -1

  بعلم الاجتماع وفروعه وخاصة علم الاجتماع الصناعي وعلم الاجتماع 
ً
يعتبر علم الاقتصاد من أهم العلوم الاجتماعية ارتباطا

قضايا ومشكالت علم الاجتماع وخاصة  فيما يتعلق الاقتصادي وهذا ما دفع علماء الاقتصاد يتركون مجال علم الاقتصاد ويهتمون ب

 . بالصناعة والتصنيع 

  تحت عنوان “ ماكس فيرب”وقد وضع 
ً
 .تناول فيه العالقة بين الصناعة واملجتمع “ االقتصاد العام”مؤلفا

  الطبقات املترفة التي ظهرت بدراسة العالقة املتبادلة بين الصناعة واملجتمع وخاصة تحليل البناء الطبقي ووجود “ فيبلن”كما اهتم

 .على حساب طبقة العمال 

  يمكن القول أن اهتمامات علماء الاجتماع الصناعي وعلم الاقتصاد تتركز حول دراسة العمليات الانتاجية داخل املؤسسات 
ً
وعموما

 .والتنظيمات الصناعية وكذلك نظم العمل وألاجور والدخل وحجم البطالة 

 : السياسة  -2

 مشتركة بين علم الاجتماع الصناعي وعلماء السياسة خاصة وأن كل منهم يركز على دراسة ألانساق الاجتماعية وبصفة  توجد اهتمامات

 .خاصة العالقة املتبادلة بين النظام السياس ي والنظام الاقتصادي وألاسري والديني والقانوني وغيرها من النظم الاجتماعية 

 تهجها الحكومات وبين أنماط إلانتاج والتوزيع والاستهالك وتحديد حجم العمالة وطبيعة توجد عالقة بين نوعية السياسة التي تن

 . الاستثمار وغيرها

 :  علم النفس -3

  بعلم الاجتماع عامة حيث أن جزء كبير من اهتماماتهما تتعلق بدراسة قضايا 
ً
يعتبر علم النفس من اكثر العلوم الاجتماعية ارتباطا

 .نساني والجماعات وكذلك عالقة الفرد بالجماعة واملجتمع الفرد والتفاعل والسلوك إلا

 وهو من أكثر الفروع “ علم النفس الصناعي”و“ علم النفس االجتماعي”من أهم فروع علم النفس التي نشأت ملعالجة القضايا الاجتماعية

 بعلم الاجتماع الصناعي 
ً
 .ارتباطا

  كالضوضاء وإلاضاءة والتهوية “ ظروف العمل الفيزيقية”تبط بالصناعة مثلويحاول علماء علم النفس الصناعي دراسة موضوعات تر

 .ودرجة الحرارة والرطوبة وارتباطها باإلنتاج والعمل والروح املعنوية والتعب وإلارهاق وامللل 

 فسة داخل املؤسسات كما يهتم بدراسة السلوك الفردي وعالقات العمال والتنظيمات الرسمية وغير الرسمية والتعاون والصراع واملنا

 . والتنظيمات الصناعية 
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   وفي أواخر القرن التاسع عشر ارتبط علماء علم النفس الصناعي وعلم الاجتماع الصناعي بدراسة قضايا مشتركة ترتبط بمشكالت

خدام الاساليب النفسية باست“ احلركة والزمن”الذي ركز على دراسة العالقة بين “ فريدرك تايلور”العمل وإلانتاج والصناعة مثل دراسة 

 . والاجتماعية والاعتماد على املالحظة والتجربة 

  كذلك أثر علم النفس في مجال علم الاجتماع الصناعي عندما ركز على أهمية عمليات التدريب والتحديث املنهي ودراسة الاتجاهات

 . والجوانب النفسية وأثرها على عمليات وجودة إلانتاج 

 : علم اإلدارة  -4

 ط علم إلادارة بعلم الاجتماع منذ أواخر القرن العشرين عندما اهتمت مجموعة من علماء الاجتماع بدراسة املؤسسات ارتب

الذي ركز على دراسة وتحليل جميع “  علم اجتماع التنظيم”والتنظيمات الاجتماعية إلانتاجية وقد تبلور هذا الاهتمام عندما ظهر

 . نت اقتصادية أم إدارية أم صناعية أنماط التنظيمات الاجتماعية سواء كا

 ظهر اهتمام علم الاجتماع بعلم إلادارة عندما نشأ 
ً
الذي ركز على التنظيمات واملؤسسات الصناعية “  علم االجتماع الصناعي”أيضا

التنظيمات باستخدام مناهج ونظريات علم الاجتماع في معالجة املشكالت والعمليات والوظائف وألادوار وأشكال التفاعل داخل 

 . الصناعية 

  الذي وضع “  ماكس فيرب”ومن أبرز العلماء الذين ساهموا في تطوير علم الاجتماع الصناعي من خالل اهتماماتهم املشتركة باإلدارة

 . “ التنظيم البريوقراطي”نظريته املعروفة عن

 تايلور وهنري فايولمثل “  اإلدارة العلمية”ولقد أثرت نظرية ماكس فيبر بعد ذلك على أصحاب نظرية . 

 التون مايومثل “ العالقات اإلنسانية”كذلك أثرت نظرية ماكس فيبر على أصحاب نظرية  . 

 : االنثربولوجيا  -5

 تعتبر الانثربولوجيا من العلوم التي ترتبط بعلم الاجتماع وأن كانت نشأة الانثربولوجيا لم تكن نشأة أكاديمية علمية بقدر ما ظهرت في 

 . كوين املستعمرات بواسطة الدول ألاوروبية فترة ظهور وت

  وقد تطورت الانثربولوجيا مع تطور املجتمعات البشرية وأصبحت تهتم بدراسة املجتمعات املتخلفة والنامية واملناطق العشوائية بجوار

 . وانخفاض مستوى املعيشة املصانع أو املدن الحضرية والتي يظهر فيها الكثير من املشكالت الاجتماعية مثل الجريمة والبطالة 

  املناهج والطرق االنثربولوجية وكذلك دراسة نظم العالقات االجتماعية وقياس أمناط التفاعل بني وقد استخدم علم الاجتماع الصناعي
 .  األفراد

  تلك املناطق باستخدام طرق في  اسباب وجود املناطق العشوائية وأشكال العالقات االجتماعيةكذلك اهتم علماء الاجتماع الصناعي بدراسة

 . ومناهج البحث الانثربولوجية املتعددة 
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 : اخلدمة االجتماعية  -6

  تهتم الخدمة الاجتماعية بدراسة سبل الرعاية الاجتماعية لكافة الفئات الاجتماعية في املؤسسات والتنظيمات الصناعية التي يعملون

 . فيها وطرق تمضيتهم ألوقات الفراغ 

  ت املشتركة بين العلمين دراسة العالقات الاجتماعية وأنماط التفاعل داخل التنظيمات الرسمية وغير الرسمية ورفع كذلك من املجاال

 . الروح املعنوية وتطوير أساليب الرعاية الاجتماعية للعمال داخل املؤسسات الصناعية وخارجها 
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 :  متهيد

  السؤال الذي يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن بدايات علم الاجتماع الصناعي هو متى نشأ هذا العلم ؟ ويتبع هذا السؤال مكان نشأة

 .هذا العلم 

  هو ( ص ) الفضل في نشأة العلم والبعض آلاخر يرى أن من العلماء هو من يرجع إليه ( س ) قد يكون هناك بعض آلاراء التي ترى أن

 .صاحب هذا الفضل 

  وعليه يمكن أن نصيغ موضوع هذا الفصل ونقسمه إلى عدة موضوعات فرعية ، بعضها ألاول يتعلق بزمان ومكان نشأة العلم والثاني

 .ناعيبالعلماء الذين أسهموا في نشأته وخاصة تايلور وجهوده في نشأة علم الاجتماع الص

 

o  إذا تحدثنا عن نشأة العلم ومكانه، أو متى وأين نشأ علم الاجتماع الصناعي؟ يمكن أن نوجز القول بأنه إذا كان علم الاجتماع الصناعي

ر الجديدة للطاقة واختراع يدرس الصناعة ومشكالتها، وكانت الصناعة أو إلانتاج الصناعي وليدة الثورة الصناعية واكتشاف املصاد

 .آلاالت واملعدات الثقيلة والحديثة وغيرها

o  م كما يمكن أن نشير إلى أن وكنتيجة ملا أحدثته هذه الثورة من تغير في نظام إلانتاج في املجتمع من إنتاج زراعي، إلى إنتاج صناعي، يقو

اعي حيث كان نظام إلانتاج يعتمد في الزراعة على املوارد املادية على عناصر لإلنتاج مغايرة ومختلفة تماما عن عناصر عن إلانتاج الزر 

من ارض ومياه وبذور ومعدات، وموارد بشرية أو عمالة زراعية تقوم على أمر الزراعة وتنظيم عملية الاستفادة منها من أجل تحقيق 

 .إلانتاج الزراعي 

o  أآلت ورأس مال، وموارد بشرية مثل العمال وإلاداريين، تقوم على أمر أصبح نظام إلانتاج يعتمد في الصناعة على املوارد املادية من

كوسيلة حديثة في تنظيم  (املصنع)الصناعة وتنظيم عملية الاستفادة منها من أجل تحقيق إلانتاج الصناعي وذلك من خالل ظهور نظام

 . الاستفادة من عناصر إلانتاج الصناعي املادية والبشرية 

o ثين على أساس أن علم الاجتماع الصناعي يهتم بدراسة الصناعة ومشكالتها ولذلك فهووقد يعترض بعض الباح : 

  خيتص فقط بدراسة العنصر البشري يف الصناعة 

  ( باآلالت واملعدات والطاقة ورأس املال) كما أن الثورة الصناعية كانت تولي اهتمامها 

o لذي يهتم بدراسة الصناعة ومشكالتها ظهر في عصر الثورة الصناعية التي كما أنه بناء على ذلك كله يمكن القول أن علم الاجتماع ا

 أوجدت النظام الصناعي ونظام املصنع 

o  ولذلك بفضل أصحاب هذا الاعتراض القول بأنه إذا كان علم الاجتماع الصناعي قد ظهر مع الثورة الصناعية وأن هذه الثورة

فإن القول بأن علم االجتماع الصناعي قد ظهر مع الثورة الصناعية يف أمريكا تحدة ألامريكية حدثت أوال في أوربا ثم انتقلت إلى الواليات امل
  يكون أكثر دقة وحتديدا يف أجابتنا على السؤال متى وأين نشأ هذا العلم ؟
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o جابة على السؤال من الذي يرجع إليه الفضل ألاول في نشأة هذا العلم ووضع عندما نبحث في تراث علم الاجتماع الصناعي عن إ

 دعائمه ؟ نجد أن الباحثين في هذا العلم يتقسمون فيما بينهم إلى فريقين ؟ 

  ا على وزمالؤه هم الذين يرجع إليهم الفضل في نشأة ووضع دعائمه ، ويقيمون اعتقادهم هذ( فردريك تايلور) يعتقد أن  :الفريق األول

 .عدة اعتبارات 

  وزمالؤه هم الذين يرجع إليهم الفضل في نشأة العلم ووضع دعائمه ، ويستندون في أعتقادهم ( التون مابيو) يعتقد أن  :الفريق الثاني

 .هذا إلى مجموعة اعتبارات أخرى 

o وجهوده ( تايلور)لضوء على حقيقة لذلك فضلنا للنظر في هذا الخالف تحديد بعض النقاط املوضوعية التي تساعدنا في القاء ا

وجهوده ونتائجه وعالقتها بموضوع ( ملايو)ونتائجه وعالقتها بموضوع ومجاالت اهتمام علم الاجتماع الصناعي وكذلك ألامر بالنسبة 

  :وذلك على النحو التاليومجاالت علمنا 

 هو الذي وضع دعائم علم الاجتماع  تايلورلذي كان يعتقد أن ويهمنا ونحن نحاول التعرف على املبررات التي يستند إليها الرأي ألاول ا

من هو تايلور؟ وما ألاسباب أو العوامل أو الظروف التي أدت به إلى الاهتمام ! الصناعي ، أن نجد إجابة على عدد من التساؤالت منها 

 بالعنصر البشري 

  ؟ وما هي النتائج املترتبة عليها ؟ وإلى  أي حد أسهمت هذه الجهود في الصناعة أو بالصناعة ومشكالتها ؟ وما هي الجهود التي قام بها

والنتائج في حل مشاكل الصناعة ؟ وما هي عالقة هذه الجهود والنتائج بموضوع علم الاجتماع الصناعي ؟ وبمجاالت اهتمام هذا العلم 

  .كما تم تحديدها منذ البداية 

 

 : تايلور وزمالؤه  -أ

دراسة  التي نالحظها عندما نبحث في تراث علم الاجتماع الصناعي ونتحرى حقيقة تايلور أن بعض هذا التراث يكتب عناملالحظة األول 
  . الزمن واحلركة

 .لى تايلور نسبة إ احلركة التايلوريةيفضل أن يوضح حقيقة تايلور من خالل الكتابة عن  املالحظة الثانية 

  . اإلدارة العلميةيفضل أن يوضح هذه الحقيقة عن طريق الكتابة عن  املالحظة الثالثة 

، مترادفة وتشير إلى حقيقة واحد  دراسة الزمن واحلركة ، واحلركة التايلورية  واإلدارة العلميةوكأن الكتابات التي ظهرت في التراث تحت اسم  •

وتشترك هذه الكتابات فيما بينها في اعتبار جهود تايلور بمثابة ثورة غيرت الاتجاه في امليدان الصناعي  وال تختلف إال في التسمية فقط،

 .  االهتمام باآللة إىل اهتمام بالعامل اإلنساني والعنصر البشرى يف هذا امليدانمن 

رة املشكالت التي واجهات إلادارة، وبدا يفكر في هو مهندس أمريكي ، كان يعمل في أحد الشركات الصناعية هناك لفتت نظ وفردريك تايلور •

 . الوصول إلى حل أو مخرج وإلى طرق معقولة للتغلب على هذه املشكالت 
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 : العوامل اليت أدت إىل تكوين مجاعة تايلور  -ب

د، ولم تكن هذه كان اهتمام تايلور وزمالؤه من بعد ببذل هذا الجهد لم ينشأ من فراغ وإنما كانت هناك حاجة شديدة لهذا الجه •

ألاسباب والظروف والعوامل بعيدة عن املحيط الذي عاش فيه تايلور وعن املجتمع ألامريكي ونظام إلانتاج الصناعي الذي يعتمد علية 

 : وينشغل به تايلور، بحيث يمكن القول أن الظروف التي أدت بتايلور إلى القيام بهذا الجهد وهى 

 . وعناصره املادية والبشرية  نفس التي مر بها إلانتاج الصناعي •

 .كذلك عانى رأس املال من الخسائر كما ترك للعمال حرية تحديد أساليب الانتاج  •

 النحدارهم من الريف  •
ً
 .كذلك كان العمال عديمي الخبرة والتدريب بالعمل الصناعي نظرا

أثير في ذهنه ما كان سائدا في ذلك الوقت من اتجاهات يفكر في حل ملشكالت إلادارة الصناعية وإلانتاج الصناعي ( تايلور )وعندما بدأ  •

 . في التفكير تدور معظمها حول إلانسان أو العنصر البشري في العملية إلانتاجية الصناعية 

 : جهود مجاعة تايلور   -ج

  من هنا أنحصر جهد تايلور في إجراء عدة تجارب على العمال بشركة بتلهم لنقل مواد البناء من سبائك الحديد، •

 بدأت بمالحظة ألاعمال التي يقومون بها،  •

 وبرصد الخطوات التي ينقسم إليها كل عمل منها وبتسجيل الزمن الالزم لكل واحد من هذه الخطوات أو العمليات ألاولية الكثيرة  •

 : ثم أخذ بعد ذلك يصنف هذه الخطوات إلى فئتين من الخطوات أو الحركات  •

 . فئة الحركات والخطوات الالزمة  -1

 . فئة الخطوات والحركات غير الالزمة أو غير الضرورية ألداء العمل وانجازه  -2

  في ضوء ما الحظه تايلور بدا يصنف الزمن إلى وقت الزم لكل عمل وآخر غير ضروري وغير الزم للعمل وتوصل إلى طريقة ذات خطوات

 ”  لالطريقة املثلى والوحيدة ألداء العم”: محددة ووقت ثابت أطلق عليها اسم

 : وقد مت تدريب العمال على هذه الطريقة وترتب عليها ما يلي 
 توفير الكثير من ألاموال للشركات -3 زيادة كفأه العمال املدربين على هذا العمل– 2 نقص عدد العمال املطلوبين لهذا العمل -1

عن طريق البحث عن الحركات التي يمكن أن تقلل من عندما بدأ العمال يشعرون بالتعب أهتم اتباع تايلور بالتغلب على هذه املشكلة  •

 . التعب حتى تتاح لإلنسان فرصة أداء قدر كبير من العمل بنفس الجهد وبدون تعب في وحدة زمنية محددة 

 : وقد فكر تايلور وزمالؤه يف 
 تحسين الظروف الفيزيقية للعمل  -2 ربط الانتاج باألجر  -1

 : ت الصناعة نتائج جهود تايلور وإسهامه يف حل مشكال -د

  :باعتبارهم أن تايلور وأتباعه درسوا العمال  مارش وسيمونفي ضوء التحليل السابق يمكن القول مع  •
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 . أشياء ملحقة باآلالت في أداء ألاعمال إلانتاجية املنظمة  -1

 . دي عمال بسيطا واهتموا بوصف خصائص الكائن إلانساني بطريقة تماثل الطريقة التي يصف بها املرء آلة بسيطة نسبيا تؤ  -2

، أو بعبارة أخرى  بعدد محدود من املتغيرات الفسيولوجية فاهتمتوبناء على هذا انحصرت جهود إلادارة العلمية في مجال ضيق  •

 . وبخاصة إنتاجية العمال على أساس فسيولوجي  النموذج النظري يف دراسة التنظيم

حصار مجالها في الدراسة الفسيولوجية لسلوك العمال ، تقترب من معنى النموذج ولكن إذا كانت إلادارة العلمية بهذا املعنى ونقصد ان •

وسيلة للتنظيم وللتفسير والتنبؤ والتحكم في قطاع محدد من الحقيقة ومن ثم يمثل أحد تفسيرات النظرية التي أطلق  باعتبارهالنظري 

 .جمعية املصالح  شرمان كروبعليها 

وأخذوا بوجهة نظر . ه أصحابه في صورة القضايا النظرية، وإنما عبروا عنه بأساليب ألاداء الكفءإننا نجد أن هذا النموذج لم يضع •

  :فيما يلي املهندس ال العالم في وصفهم هذه ألاساليب للتنظيم الكفء وأداء العمل والتي يمكن أن نلخصها 

استخدام دراسة الزمن والحركة للوصول إلى الطريقة املثلى الوحيدة في أداء العمل تلك الطريقة التي تسمح بمعدل أكبر من  -1

 . إلانتاج يوميا 

 تزويد العامل بالحافز ألداء العمل بهذه الطريقة وفي الوقت واملكان املناسبين ، يمنحه أرباحا محددة في مقابل تجاوزه ملعيار إلانتاج -2

 .ملحدد ا

 .مثل مالحظى العمال التنفيذيين في توفير الظروف املتباينة املحيطة بالعامل  –استخدام الخبراء واملتخصصين  -3

 . ويغلب على هذه ألاساليب الطابع ألامبيرقي،  وتفتقر إلى أساس نظري جوهري حول السلوك إلانساني  -1

ويرى أن  وكان هنري شاتلري أول من ادخله يف  فرنساأي نموذج إلادارة العلمية قد ظهر في أمريكا ، إال إننا نجده ينتشر في أوروبا  وعلى الرغم من  -2

 .  بمثابة تطبيق ناجح وجديد للمنهج العلمي في ميدان الصناعة ، وأدى إلى نتائج مفيدة  االجتاه التايلوري

ر وغيره من رواد الفكر أمثال ديكارت ونيوتن ويذهب إلى أن  تايلور طبق منهج ديكارت في التقسيم ويأخذ ولقد قرب شاتلير بين إسهامات تايلو  •

 . بفكرة الحتمية 

 . يستخدم املقاييس التجريبية بطريقة منظمة  تايلور بالنسبة للطلب التجريبي نجد كلود برناردوكما يفعل  •

 . هر املعارضة لالتجاه التايلوري من جانب العلماء والعمال برزت مظا م1911لكن في السنوات التي بدأت بعام   •

 هوكسوتكون من عدد كبير من الخبراء أشهرهم  م1915فقد نوقشت مشكلة ألاتجاه التايلوري في مؤتمر العالقات الصناعية الذي أنعقد في عام  •

 . ألاستاذ بجامعة شيكاغو آنذاك 

 0(هويكبنسون)على يد  1915ول يف عام اجنلرتا حيث طبقت مناهج تايلور للمرة األوفي  •

 ”  رينو” كما بدا العمال في إلاعتراض على تطبيق هذا املنهج فقد رفضه عمال شركة  •

  0الذي وضعه تايلور لم يحظى بالقبول من جانب العلماء والعمال“ علم العمل اآللي”في ضوء ما سبق يمكن القول أن  
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  يدان الصناعي وكانت أول حركة علمية منظمة تحاول دراسة املشاكل املرتبطة بكفاية العمل في الصناعة إال تعد ثورة في امل اإلدارة العلميةكما ان

اقتصر على املستويات إلانتاجية ألنه اهتم أساسا بكفاية العمال والرؤساء القائمين فعال بعمليات إلانتاج  تايلور أن تطبيق املبادئ التي جاء بها

 لعامل وفكره وإمكانياته من أجل زيادة إلانتاجوأصر على استنزاف  جهد ا

 قد شبت وترعرعت في رعاية إدارة املؤسسات الرأسمالية التي كانت تعاني من مشاكل الخسارة والتلف في مشروعاتها  تايلور وملا كانت جهود

  :فمن هنا  الصناعية

 إلانتاج  كانت جهوده ترمى إلى تحقيق أهداف إلادارة فقط ، وهي طرف واحد في عملية. 

 ولم تحاول تحقيق وإشباع حاجات أساسية للعمال فألغت شخصياتهم ورغباتهم وكل بادرة للمبادأة عندهم مما جعل عملية إلانتاج املنظمة على 

 . أساس من مبادئ هذه الجهود تفقد أهميتها ، وأضطر العمال إلى رفضها ومناهضتها 

 :  إسهام تايلور يف نشأة علم االجتماع الصناعي -ه
ص تمثل مجهود ونتائج تايلور نقطة البداية في تاريخ الاهتمام بالصناعة ومشكالتها عموما وبالعنصر في موقف العمل الصناعي على وجه الخصو   -1

 . فقد غيرت الاهتمام من العناصر املادية أو الاالت في املجال الصناعي إلى العناصر البشرية أو العمال ومشكالتهم 

أن يعتبر جهود تايلور وزمالؤه أول محاولة علمية منظمة في نطاق علم الاجتماع الصناعي طاملا أنها تمس موضوعه وهو ومن هنا جاز للبعض   -2

 .الصناعة ، وتتعلق بمحور اهتمامه وهو العنصر البشري في الصناعة

 .ال إلانتاجية أن دراسة تايلور للعمال ومشكالتهم تمت باعتبار أن العمال أشياء ملحقة باآلالت في أداء الاعم  -3

لم يسهم في وضع دعائم هذا العلم ، وبالتالي ليس له فضل في نشأة هذا العلم كما يذهب أنصار الرأي ( تايلور )يمكن بناء على ذلك القول بأن   -4

                                                     . ألاول 
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 :  متهيد

 بالعلم الرئيس ي ودراستها  توضح دراسة النشأة لعلم الاجتماع وفروعه املختلفة ، نوعية املراحل التي مرت بها هذه الفروع وعالقتها

لطبيعة املجتمع الصناعي الحديث وخاصة أن نشأة علم الاجتماع ألاولى التي ظهرت خالل أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن 

 . التاسع عشر قد تالزمت بالفعل مع نشأة املجتمع الصناعي 

 حدوث تغييرات ضرورية في نمط الحياة والعالقات والنظم  وقد أنشغل الرواد بتحليل الدور أو التأثير لذي تلعبه الصناعة في

 .واملؤسسات الاجتماعية 

  وال سيما بعد أن بدأت ، 
ً
 علمية وأكاديمية أكثر تخصصا

ً
مع بداية الثالثينات ، أخذت عملية تطور علم الاجتماع الصناعي تأخذ أبعادا

 .لتنظيمات واملؤسسات إلانتاجية ككل الجامعات ومراكز البحث العلمي تتبنى دراسة مشكالت الصناعة وا

  :عوامل ظهور نظرية العالقات اإلنسانية   -1

  جاءت ظروف العصر التي نشأت في نظرية العالقات إلانسانية بمثابة الواقع ألاول لظهورها وتطورها في دراسة التنظيمات الصناعية

  .ولى للقرن العشرينوإلانتاجية ، منذ العقود ألا 

   فقد ظهرت هذه النظرية كغيرها من النظريات املفسرة لطبيعة تأثير الصناعة أو غيرها من الظواهر واملشكالت على نوعية البناءات

والنظم وألانساق الاجتماعية ، كما جاءت لتعكس لنا مدى حرص العلماء واملتخصصين في العلوم الاجتماعية ، والسيما علماء علم 

جتماع الصناعي ، الذين تنسب اهتماماتهم وانتماءاتهم إلى مؤسسات أكاديمية وعلمية مثل الجامعات ومراكز البحث العلمي الا 

 .املختلفة

  التون ماييو ” األمريكية الشهرية على يد جمموعة من العلماء البارزين وعلى رأسهم “ هارفارد” ظهرت نظرية العالقات اإلنسانية يف ربوع جامعة”   . 

جاءت هذه النظرية نتيجة لظروف تدهور الصناعة في املؤسسات إلانتاجية واعتبارها أحد العوامل الرئيسية التي شغلت اهتمامات كل من   -1

 . أصحاب هذه املؤسسات أو رؤوس ألاموال واملؤسسات السياسية 

رة داخل هذه الشركات وذلك عن طريق استخدام ألاساليب أدت هذه العوامل مجتمعة إلى ضرورة إعادة التفكير في أساليب إلانتاج وإلادا -   -2

 .العلمية الحديثة واملتطورة 

 . ي فايول بالرغم من أهمية النتائج العلمية والعملية التي توصلت إليها نظرية إلادارة العلمية والتكوين إلاداري عند كل من فردريك تايلور وهنر   -3

ت كرد فعل لوجود نظرية إلادارة العلمية ونظرية التكوين إلاداري ونتائجهما التي ظهرت خالل يمكن القول أن نظرية العالقات إلانسانية جاء  -4

 . العقدين ألاول والثاني من القرن العشرين ، محدثة وأرائهما الكثير من آلاراء وألافكار املؤيدة واملنتقدة واملعارضة لها 

لتي تم إهمالها بواسطة نظرية إلادارة العلمية وخاصة أن النظرية ألاخيرة ركزت على جاءت نظرية العالقات إلانسانية لتهتم بعدد من القضايا ا  -5

 .دراسة نظام العمل ، على أنه مجرد مجموعة منسقة من الخطوات وإلاجراءات وآلاالت 

الت ودراسات لعلماء النفس ظهرت أفكار نظرية العالقات إلانسانية وانتقادها إلى نتائج نظرية إلادارة العلمية ، خاصة بعد أن ظهرت تحلي  -6

 .الصناعي والفسيولوجي 
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 :  املدارس الفرعية لنظرية العالقات اإلنسانية  -2

  كشفت مجموعة العوامل السابقة التي أدت إلى ظهور نظرية العالقات إلانسانية ، عن مدى تأثير الظروف املتغيرة التي حدثت في

اعة وتأثيرها على نمط الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في نفس املجتمع الصناعي بعد وجود نظام املصنع وانتشار الصن

 .الوقت 

  كما جاءت رغبة أصحاب العمل ورؤوس ألاموال وتطلعاتهم املستمرة نحو زيادة أرباحهم وإنتاج مصانعهم وشركاتهم وطموحهم ، الذي

 .يفسر ظاهرة لنمو الرأسمالي 

 كز البحث العلمي جهودها من أجل دراسة املشكالت الصناعية ، التي ظهرت داخل في نفس الوقت ، لم تدخر الجامعات ومرا

  .املؤسسات والشركات الصناعية أو عالقة هذه املشكالت بنوعية البناءات والنظم وألانساق والعالقات وألادوار الاجتماعية 

 ، مثل جامعات هارفارد ، وشيكاغو ، وميتشجان  وهذا ما يظهر بالفعل في جهود عدد من الجامعات ألامريكية على وجهة الخصوص

 . وغيرهم من املراكز العلمية

 :  التون ماييو وجتارب هاوثورن -أ

وتجاربهم  جبامعة هارفاردتنسب النشأة ألاولى لنظرية العالقات إلانسانية ، إلى أعمال عالم الاجتماع الصناعي التون ماييو وزمالؤه   ►

 . م 1927التي ظهرت بالتحديد خالل عام  رثورنهاوالشهيرة التي تعرف بتجارب مصنع 

وإن كانت قد تمت  استمرت طيلة مخس سنوات متصلةتم إجراء تجارب ميدانية بواسطة ماييو وفريق بحثه ألاكاديمي واملتخصص ، والتي  ►

 : ل أربع مراحبصورة مرحلية من حيث إجراء التجارب امليدانية وقد بلغ عدد هذه املراحل 

املرحلة 
 األوىل

الالتي يقومن بإنتاج أجهزة التليفونات وتم عزلهن في غرفة خاصة  إنتاجية مخس عامالتركزت هذه املرحلة على قياس  •

 نفس الظروف الفيزيقية التي كانت سائدة في الشركة 
ً
 .تماثل تماما

بة التي قام بها ، لقد خطط ماييو وفريق البحث إلدخال بعض التعديالت في ظروف العمل ، وذلك في إطار عناصر التجر  •

 أن يختبر فروضها ألاساسية ، وهي مدى العالقة بين إلانتاج وتغيير الظروف الفيزيقية للعمل في مرحلة العمل 
ً
ومحاوال

 .اليومي العادي 

تم إدخال بعض التغييرات على فترات الراحة ، ووجبات الغذاء ، ومدة ساعات العمل اليومي وغير ذلك من تغيرات  •

 .مايو في غرفة الاختبار ولكنه الحظ أن إلانتاج قد زاد  متعددة وضعها

استطاع التون ماييو بعد ذلك ، أن يفسر هذه الزيادة نتيجة لوجود العامالت في مكان التجربة ويعملن كفريق لديه  •

ن الجماعة نحو قيمة العمل الذي يقمن به ، عالوة على توطيد نسق العالقات الاجتماعية ، بي( إجيابية)اتجاهات محددة 

 . العاملة

املرحلة 
 الثانية

  جاءت النتائج السابقة للمرحلة ألاولى ، لتعزز من أفكار الباحثين نحو اتجاهات العاملين في العمل وعالقاتهم برؤسائهم

 . ونظم إلاشراف والعمل زيادة إلانتاجية ، بالرغم من تغيير ظروف العمل ذاتها 

 بيانات الخاصة بها عن طريق إجراء املقابالت الشخصية مع فريق البحث ، وتم لقد تم تصميم استمارة للبحث وجمع ال

  : ، من أهمها وتوصلت الدراسة خالل هذه املرحلة إىل عدد من النتائج أيضًا . تطبيقها على كل العاملين باملصنع 
وية وإنتاجياتهم أكثر من خطوط تؤثر على الروح املعن( املباشر مع العامالت)إن الاتجاهات نحو الاشراف في الخط ألاول   -1

  . ألاشراف ألاخرى 

كما أن تكوين الاتجاهات لدى العامالت وعالقتهن ببعضهن عملت على زيادة الروابط لعالقات الاجتماعية والغير رسمية   -2



 حـلـم الـمـشـاعـر  -حممود هالل                                                                                                         دعواتكم . علم االجتماع الصناعي واملهين  د  18

 

  .من شأنها أن تزيد إلانتاج بصورة مستمرة 

 .سلبية  حدث نوع من التعاون بين أفراد مجموعة العمل في حالة وقوع جزاءات  -3

املرحلة 
 الثالثة

اهتم فريق البحث بعد ذلك ، بوضع تساؤل هام بهدف إلاجابة عليه خالل املرحلة الثالثة من التجارب ، وكان هذا السؤال  •

 . يتلخص حول ، ما هي أهم أنواع الاتجاهات واملشاعر التي تؤثر عن غيرها في العملية إلانتاجية لدى العمال 

يدة من العمال في مصنع التليفونات ، إلجراء التجربة عليهم ، وذلك بعد عزلهم عن خطوط وتم اختيار مجموعة جد •

إنتاجهم العادية واستخدام عدد من ألاساليب املنهجية والبحثية املتنوعة مثل املقابالت الشخصية ، واستمارات البحث ، 

 . واملالحظة املباشرة للسلوك الفردي خالل عملية الانتاج والعمل 

توصل فريق البحث ، إلى أن العاملين يقيمون نوع من التستر إلخفاء مشاعرهم واتجاهيتهم لتظل داخل الجماعة  لقد •

والتي من الصعب إظهارها لفريق البحث مباشرة ، وكأن يتم التعبير عن سلوكهم وأفعالهم بلغة ( نتيجة لعمل الغير رسمية)

 .الجماعة 

 عن الجم •
ً
اعة لحل مشكالتهم املرتبطة باملسائل الفنية أو التحدث مع مشرفيهم أو إلادارة ومن تم اختيار أحد ألافراد ممثال

ثم فلقد ظهر التنظيم غير الرسمي للجماعة ، ليفسر مدى قوة هذه التنظيمات وعالقتها بالعمل وإلانتاجية والتعبير في 

 .نفس الوقت عن املشاعر والاتجاهات التي تخص مجال العمل

املرحلة 
 الرابعة

ركزت تجارب هذه املرحلة على دراسة أثر التنظيم غير الرسمي في املؤسسات الصناعية وعالقته بزيادة إلانتاجية لجماعات  •

 . حيث اهتم فريق البحث باختيار النتائج التي قد توصلوا إليها في املرحلة الثالثة . العمل

لومات الالزمة ، باإلضافة إلى إجراء املقابالت وقد استخدم فريق البحث الكثير من ألاساليب لجمع البيانات واملع •

 . الشخصية والحرة ، أو تطبيق استمارة البحث ، أو استخدام املالحظة املكثفة 

 بين العامالت لوضع معايير معينة تتعلق بالعملية إلانتاجية ، وأن عملية زيادة الانتاج أو  •
ً
 أو غير رسميا

ً
تم الاتفاق وديا

 ال ت
ً
 نقصانها يعد أمرا

ً
 عن التقاليد وألاعراف غير الرسمية ، كما كانت الجماعة تمارس نوعا

ً
قبله الجماعة ، ويعتبر خروجا

 .من الضغوط على ألافراد الخارجين ، عن قواعدها سواء الضرب أو اللوم أو العزل الاجتماعي أو السخرية 

 

، ولكن حدث تطور في طبيعة الحياة الاقتصادية والنشاط الصناعي نتيجة  1932 – 1927نوات من ملدة مخس ساستمرت تجارب هاوثورن  •

للكساد العالي الذي ظهر في اوروبا والواليات املتحدة ، وهذا ما أدى إلى إنهاء برنامج ألابحاث التي قد حددها من قبل ماييو وزمالؤه 

 . بجامعة هارفارد

لثانية ، تم إجراء تجربتين آخرتين لتضيف إلى إسهامات ماييو وفريق بحثه الكثير من النتائج ألاخرى ، ولكن من خالل الحرب العاملية ا •

 جهود نظرية العالقات إلانسانية وإضافاتها العلمية في مجال تطور علم الاجتماع الصناعي 
ً
  :وهاتني التجربتني هما التي تعزز عموما

العمال  حظ بها تغيبلو  ثالثة أقسام إنتاجية، أجريت هذه التجربة على  1143املعدنية عام اجريت في مصانع ألاعمال  التجربة األوىل

 أن نسبة الغياب في أحد هذه ألاقسام الثالث تقل  بصورة ملحوظة
ً
عن بقية ألاقسام ألاخرى ، كما لوحظ أيضا

 ا هو موجود في القسمين ألاخريين عن م

، للكشف عن أسباب مشكالت التغيب  1944مصانع الطائرات جبنوب كاليفورنيا عام حد أجريت هذه التجربة في ا • التجربة الثانية

 . ، ما عدا وجود ثالث أقسام لم تظهر فيها هذه املشكلة  ونوبات العمل في املصنع

  :بقيادة ماييو للتوصل لعدد من النتائج منها توصل فريق البحث  •

  ة جدًامجاعات العمل يف األقسام الثالث تعترب صغريأن   -1
ً
، مما يؤثر على تقوية انساق الاتصال والعالقات الاجتماعية وانصهارهم عموما

 ( . الغير رسمية)في وحدة الجماعة 



 حـلـم الـمـشـاعـر  -حممود هالل                                                                                                         دعواتكم . علم االجتماع الصناعي واملهين  د  19

 

 للقدوة  القيادات غري الرمسيةكان يوجد من بين جماعات العمل عدد من   -2
ً
التي كانت منتظمة في العمل ، وكان ذلك يعتبر مثاال

  .ضاء أو أفراد الجماعة والاهتداء به من قبل بقية ألاع

 لعدم وجود جماعات غير رسمية ، كما لم يكن ألاعضاء بينهم نوع من  ارتفاع يف نسبة الغياب يف األقسام األخرى باملصنعوجد   -3
ً
، نظرا

 .سواء ألاقسام إلانتاجية أو املصنع ككل  العالقات االجتماعية ، أو شعور بالوالء أو االنتماء

بتفسير سبب زيادة إلانتاجية في املصانع بأنها نتيجة ارتفاع الروح املعنوية  للعمال وكذلك شعورهم بالوالء  والخالصة أن ماييو اهتم

 . والانتماء إلى جماعة واحدة 

  : لويد وارنر ومدرسة شيكاغو  -ب
  على دراسة املؤسسات كشفت آلاراء السابقة لكل من التون ماييو ، وفريق بحث جامعة هارفارد ، عن مدى التغيرات التي طرأت

 بالعالقات إلانسانية داخل هذه املؤسسات وتأثيرها بصورة مباشرة على العملية إلانتاجية 
ً
والتنظيمات الصناعية ، والاهتمام عموما

م والتي  1141والعالقة بين العمال وإلادارة وأصحاب العمل وإن كانت جاءت تصورات ونتائج دراسات ماييو التي استمرت إلى عام 

 .  م مركزة على دراسة العالقات الرسمية داخل الوحدات إلانتاجية أو املؤسسة الصناعية فقط  1127بدأت في عام 

  لويد وارنر جبامعة م عندما تشكل فريق بحث علمي بقيادة  1154وقد تطورت دراسات مدرسة العالقات إلانسانية وخاصة خالل عام
 .ع والبيئة الخارجية املحيطة وقد قام بدراسة العالقة بين املصن شيكاجو

  عند دراسة  مبجموعة من املفهومات السوسيولوجية ومناهج البحث املستخدمة من قبل علماء االجتماعاستعان لويد ورانر وفريق بحثه

 بدراسة : املجتمع املحلي مثل 
ً
 دراسة عالو  العالقة املتبادلة بني املصنع والبيئة اخلارجيةالدور ، ككل ، والاهتمام عموما

ً
العمليات ة أيضا

 .ومدى تأثرها بالعوامل الخارجية  والبيئة الداخلية للمصنع ذاته

  دراسة الصناعة وعالقتها بالبيئة احمللية ودراسة دور العوامل اخلارجية عموما ينظر إلسهامات لويد وارنر وزمالؤه على أنها ساهمت في
 .   وتأثريها على الصناعة

 ية التي سعى لويد وارنر لتحليلها بصورة ميدانية هو عامل التكنولوجيا الذي تم تطبيقه على مصانع ألاحذية ومن أبرز العوامل الخارج

تغيري مجيع أو معظم  وتغيره عن النمط التقليدي لهذه املصانع وخاصة بعد إدخال آلاالت واملعدات الحديثة في هذه الصناعة فلقد تم
 . تدريب عدد كبري من العمال على اآلالت والتكنولوجيا احلديثة خاصة بعد ه مهرهإىل عمال شب( التقليدين)العمال املهره 

  : جتارب العالقات اإلنسانية يف أوروبا -ج

  ما لبثت أن  التون ماييو ومدرسة العالقات اإلنسانيةبعد ان انتشرت نتائج تجارب هاوثورن في أواخر الثالثينات وذلك نتيجة لجهود ،

 
ً
مثل تايلور وفايول خاصة  اإلدارة العلمية والتكوين اإلداريبما حدث من ثورة علمية في مجال  ات الصناعية األوروبيةاملؤسساهتمت أيضا

وأن املؤسسات والتنظيمات الصناعية كانت تعاني من تأثير الكساد الاقتصادي العاملي، الذي أثر على طبيعة إلانتاج ونمو حركة رأس 

 .قومات الصناعةاملال والاستثمار وغيرها من م

  ومن وجاءت عملية انتشار أفكار العالقات إلانسانية إلى أوروبا ممثلة في عدد من الدراسات التي أجريت في مجموعة من الدول ألاوروبية
 : أهم هذه الدراسات 

  Bata :دراسة شركة باتا  .1

أثر العوامل االجتماعية  سعت إدارة هذه الشركة لدراسة  -1
 نتاجوالنفسية على حتسني اإل

مت تغيري منط اآلالت والتكنولوجيا واستحداث أمناط تكنولوجية   -2
 إلنتاج ألاحذية حديثة
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أمناط متعددة من الرعاية ولقد ركزت الشركة على تقديم   -3
 االجتماعية

4-   
ً
 مت أنشاء مدرسة للتدريبأيضا

اإلداري  وتقسيم الشركة إىل جمموعة من األقسام و تغري السلوك  -6 وإعطاء حرية اكرب لرئيس الشركة  -5
 للمديرين

  : دراسة بارديية يف فرنسا  .2

•  
ً
  0العاملة في مجال تصنيع آلاالت ألاوتوماتيكية إلحدى الشركات الفرنسيةأجريت هذه الدراسة بواسطة باردييه الذي كان يعمل رئيسا

 : حيث حرص رئيس الشركة على   •

 . جتماعي بين العمال وإلادارةوسعى لخلق نوع من التضامن الا   -2 .  تغيير نمط إلادارة الكالسيكية  -1

  :دراسة يوجني شولر يف فرنسا  .3

 . “طريقة األجور التناسبية”دراسة اشتهرت هذه الدراسة تحت اسم  •

 .التي أجرى فيها شولر تجربته  احلافز املادي يف تغيري اجلو السيكولوجي للشركةواعتمدت الدراسة على استخدام   •

نسان ما يمثله النبات للحيوان ولذا حرص على أن يركز على أهمية تقديم ألاجور أو الحوافز وقد اعتقد شولر أن ألاجور تمثل لإل  •

 .املادية كعامل أساس ي لزيادة إلانتاجية 

كذلك الحظ أن كثير من العمال كان لديهم عدم اقتناع بهذا ألسلوب ولذا حرص على تغيير آراء هؤالء العمال والسعي إلى اقتناعهم  •

    .ملادي واعتباره في حد ذاته مبدأ عادل تتناسب فيه ألاجور مع حجم العمل وإلانتاج بمبدأ الحافز ا

  : دراسة معهد تافستوك بإجنلرتا .4

والذي أجرى مجموعة من  اليوت جاكسأنش ئ هذا املعهد لدراسة العالقات إلانسانية في الشركات البريطانية وذلك تحت إشراف  •

 .انع بمدينة لندن، الختيار نسق العالقات إلانسانية وأساليب الاتصال بين إلادارة والعمال الدراسات امليدانية في عدد من املص

 . مدخل دراسة اجلماعة الصغريةوال سيما  املداخل السوسيولوجية والسيكولوجيةكما استعان فريق البحث بالعديد من  •

 . جمالس للعمال للمشاركة يف عمليات اإلدارةكما كون فريق البحث  •

، والتخلص من مشكالت العمل بصورة مستمرة وذلك من أجل زيادة  وإضفاء جو من العالقات اإلنسانيةالعمل وإلانتاج  مشكالت وحل  •

  .إلانتاج ، والتعرف على الصعوبات التي تواجه إلادارة والعمال وكيفية حلها وتحقيق ألاهداف العامة للشركة ككل 

االمساء املذكوره باجلدول ذكرت بعناصر احملاضرة الثامنة اضفتها هنا منعًا لتشتيت

 مورينو وسسوسيومترية عالقات الجماعة  -3 رنسيس ليكرت ومدرسة ميتشجان  -2 وليام هوايت والاتجاه التفاعلي  -1

بمداخل هذه العلوم في دراسة الجماعة من قبل علماء  ومع تطور علم النفس الصناعي وعلم ألانثروبولوجيا التطبيقية تم الاستعانة •

  .  باالجتاه التفاعليالاجتماع الصناعي وظهور ما يعرف 
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 :  ركزت علىفي أنها  هوايتكما تكمن أهمية دراسة  •

  ( .حي كورنفيل)الذي ظهرت فيه وهو  واجملتمع احمللي( مجتمع الناصية) العالقة بني اجلماعة الصغريةتفسير 

  ( .كورنفيل املجتمع املحلي) أو تاريخ التطور الطبقي في هذا الحي  نوعية الطبقاتوكذلك 

  : وليام هوايت واالجتاه التفاعلي  -1

كأحد رواد نظرية العالقات إلانسانية التي شاركت في بحوث أو سلسلة تجارب التون مابيو والتي أجريت  وليام هوايتجاءت اهتمامات  •

ولكن مع تطور دراسات العالقات إلانسانية والتي استمرت بعد تجارب هاوثون وال سيما .سات الصناعية على كثير من الشركات واملؤس

عامل أساس ي يمكن تحليله ومعرفة إيجابياته وسلبياته على  في ألاربعينات أخذت دراسات علماء نظرية العالقات إلانسانية كبعد أو

من ناحية أو تطبيقها على  Restaurant industry صناعة املطاعمرجت تحت دراسات املؤسسات إلانتاجية أو الخدمات ألاخرى والتي اند

 وذلك من ناحية  اجلماعات االجتماعية الصغرية
ً
ومعرفة العالقات الاجتماعية وألادوار واملراكز وأنماط القيادة والتفاعل فيها عموما

 .أخرى 

ما سعت ملناقشة وتحليل هذه العالقات بعيد عن مجال التنظيمات ان تحليالت ودراسات علماء نظرية العالقات إلانسانية عند •

 للتعرف على مدى أهمية هذه العالقات داخل الجماعات الصغيرة من ناحية وتأثيرها على السلوك الفردي 
ً
الصناعية كانت تهدف أوال

ة الناصية وذلك يف حي كورنفيل مبدينة مجاع عندما درس وليم فوت هوايتوالجماعي في نفس الوقت ولقد جاء هذا الاهتمام من جانب 
 .نيويورك  

ومع تطور علم النفس الصناعي وعلم ألانثروبولوجيا التطبيقية تم الاستعانة بمداخل هذه العلوم في دراسة الجماعة من قبل علماء  •

 . باالجتاه التفاعليالاجتماع الصناعي وظهور ما يعرف 

الذي ظهرت فيه  واجملتمع احمللي( مجتمع الناصية) اجلماعة الصغريةى تفسير العالقة بين ألنها ركزت عل هوايتكما تكمن أهمية دراسة  •

  0(املجتمع املحلي)وهو حي كورنفيل ونوعية الطبقات أو تاريخ التطور الطبقي في هذا الحي 

الذي يوجد في املجتمع املحلي  عيونوعية البناء االجتماكما استخلص هوايت مجموعة من النتائج التي ترتبط بدراسته للجماعة والفرد  •

 . التي تواجه ألافراد والجماعات التي تعيش فيه  نوعية املشكالتويفسر 

وجود عالقات من فرتة  كما توصل إلى أن انماط التفاعل الذي وجد بين أفراد مجتمع الناصية لم تظهر خالل فترة قصيرة ولكن يرجع إلى  •
  السبب الرئيس ي ملدى ارتباط الفرد بهذه الجماعة حتى ترك الحي أو املجتمع املحلي لفترة طويلة بين أفراد الجماعة وهذا ما يفسر  طويلة

التي تشكل نوع من الالتزام  نوعية الروابط واملعايري والقيم واألعرافوفي نفس الوقت وجد بين أفراد الجماعة عالقات متماسكة بفضل   •

  .بين الفرد والجماعة ككل 

 من خالل دراستهباإلضافة إلى ذلك  •
ً
للعالقات اإلنسانية بني العاملني  جاءت أهمية إسهامات وليم هوايت في علم الاجتماع الصناعي أيضا

  :أهمها وتوصل إلى عدد من النتائج من  يف املطاعم الكربى

   تأثير العالقات إلانسانية على تحديد نسق املكانة للعاملين . 

  ت غير الرسمية مثل النوع والسن والخبرة والساللة وطبيعة العوامل التي تشكل التنظيما . 
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 وإكمااًل للعلماء السابقنيستكون احملاضرة الرابعة عشر ألنها تابعه للفصل الرابع ولنفس املوضوع نا ه

  :رئيسيس ليكرت ومدرسة ميتشجان   -2

حديث املداخل والنظريات التي تهتم بدراسة مشكالت علم الاجتماع تطورت دراسات الجماعة أو الاتجاه التفاعلي وعملت على ت •

الصناعي وقضاياه املختلفة التي بدأت تأخذ الطابع العلمي وألاكاديمي بعد أن ظهرت إسهامات علماء جامعة هارفارد بقيادة التون 

  .مابيو منذ أواخر العشرينات من هذا القرن 

 في  •
ً
تطور علم الاجتماع الصناعي وذلك عن طريق إجراء البحوث امليدانية املتخصصة والتي وجاءت جامعة ميتشجان لتساهم أيضا

ودورهما في تنظيمات العمل  القيادة واإلشرافوحاول التركيز على دراسة  تركز على دراسة اجلماعة داخل املؤسسات الصناعية واإلنتاجية

  . وتطور إلانتاج وتحسين أحوال العالقة بين العمال وإلادارة

ولقد توصلت هذه الدراسة إلى وجود نمطين من إلاشراف والقيادة داخل املؤسسات التي أجريت عليها الدراسة امليدانية بقيادة ليكرت  •

  :وهما وفريق بحثه 

 وهو يدور حول إلانتاج: نمط إلاشراف الثاني  -2 .والذي يدور حول العمال : نمط إلاشراف ألاول   -1

  :ة عالقات اجلماعة مورينو وسوسيو ميرتي -3

  سواء أكانت مؤسسات إنتاجية، أم ،
ً
ارتبطت دراسة دراسة الجماعة في التنظيمات واملؤسسات الصناعية أو الاجتماعية عموما

مؤسسات تقدم الخدمات والرعاية الاجتماعية، أم تقوم بعمليات التهذيب وإلاصالح، والتأهيل النفس ي واملنهي، بما حققته إسهامات 

 خالل علماء الا 
ً
 املتخصصين في مجال علم النفس الصناعي، وهذا ما ظهر واضحا

ً
جتماع الصناعي، وعلماء النفس الاجتماعي، وأيضا

السنوات ألاخيرة من القرن العشرين، إال أننا نالحظ، أن تطور الاهتمام بدراسة الجماعة جاء عن طريق تحديث الدراسات التي كان 

  . لييقوم بها أصحاب الاتجاه التفاع

  واستمارة  ، وتحليل املضمون  ، واملقابلة مثل املالحظة بأنواعها الاجتماعيمع تطور استخدام ألاساليب املنهجية وطرق وأدوات البحث ،

  . البحث وغيرها من ألادوات ألاخرى 

  يفرغ فيها النتائج التي يتم والتي  مبصفوفة العالقات االجتماعية، عندما وضع ما يعرف  املقاييس السوسيومرتيةسعى مورينو لتطوير

 عن أنماط العالقات الاجتماعية ومن باصطالحالتوصل إليها الباحث من املبحوثين التي يطلق عليها 
ً
 السوسيو جرام أو يكشف عموما

  : أهمها

 بصورة محددة العالقات املركزية .1
ً
 واحدا

ً
 والتي تظهر عندما تختار الجماعة فردا

 و فيها تبادل الاختيار بين فردينالتي تبد العالقات املتبادلة .2

 التي تتابع العالقة بين مجموعة من ألافراد كل منهم آلاخر العالقات املتتابعة .3

 التي تبدأ بفرد معين ثم تنتهي إليه بعد آلاخرين العالقات الدائرية .4

 وتكشف عن فشل أحد ألافراد في جذب آلاخرين حوله العالقات املنفردة .5
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 من آراء  بعكس تحليل التراث التاريخي والتطوري لنشأة علم الاجتماع الصناعي خالل النصف ألاخير من القرن العشرين •
ً
، أن كثيرا

، وذلك في إطار تزايد الاهتمام  ملعلمائه ودراساتهم النظرية وامليدانية قد خضعت للمزيد من التحليل والدراسة والنقد والتقييم الشا

، والقضايا واملوضوعات التي طرحت منذ  ، لتطور نظرياته الحديثة وأساليب ومناهج طرق بحثه من قبل املتخصصين بهذا العلم

  . ، واهتم بها علماء الاجتماع الصناعي بصورة عامة البدايات ألاول من هذا القرن 

التفاعلي في دراسة الجماعة داخل  الاتجاهلكل من أصحاب نظرية العالقات إلانسانية أو  وبالرغم من هذه إلاسهامات إلايجابية •

، إال أن تحليل التراث السوسيولوجي لعلم الاجتماع الصناعي يعكس في الوقت ذاته مجموعة من  التنظيمات أو املؤسسات الصناعية

ينا أن نوجزها بصورة محددة في إطار تحليلنا للتراث العلمي لهذه ، والتي يجب عل الانتقادات إلى أصحاب هذه املدارس أو النظريات

  . النظريات

  : االنتقادات اليت وجهت إىل نظرية العالقات اإلنسانية:  أواًل

  . ، لم تكن قد تبلورت فيها معالم املشكالت الصناعية بعد جاءت دراسات هاوثورن الشهيرة التي أجراها ماييو في فترة تاريخية  -1

ط اهتمامات أصحاب نظرية العالقات إلانسانية بدء من جهود ماييو حتى نهايتها أي نوع من ألاهمية لوجود الصراع بين ألافراد أو لم تع  -2

ألاشخاص والجماعات داخل مؤسسات العمل وإلانتاج أو لظهور أنماط من الاتصال السلبي ، وإلاشراف إلاداري غير السليم ، أو ظهور 

  . صصةقيادات مهنية غير متخ

ركزت جهود أصحاب نظرية العالقات إلانسانية على أهمية إلاشباع الاجتماعي داخل املؤسسات الصناعية ، وذلك عن طريق خلق نوع   -3

  . من الانتماء نحو العمل والجماعة وظهور التنظيمات الغير رسمية

 بدراسة أنساق التكامل والتوازن بصورة مستمرة  -4
ً
  . اهتم ماييو وزمالؤة عموما

 بالعالقات الصناعية  -5
ً
  . لقد أهملت دراسات العالقات إلانسانية ، ما يعرف عموما

  . جاءت تصورات أصحاب العالقات إلانسانية إلى دراسة مشكالت العمل داخل املؤسسات أو املصانع فقط  -6

الصناعية قد أغفلت قواعد  عندما ركزت الدراسات امليدانية للعالقات إلانسانية على دراسة املشكالت الواقعية في التنظيمات  -7

  . أساسية نظرية ومنهجية هامة وذلك لغياب ألامور النظرية

  : االنتقادات اليت وجهت إىل االجتاه التفاعلي ودراسة اجلماعة:  ثانيًا

وإلانتاجية  جاءت كثير من املفاهيم التي استخدمها علماء الاتجاه التفاعلي ودراسة الجماعة في التنظيمات أو املؤسسات الصناعية  -1

  .بصورة غامضة وغير محددة

 .تعرض استخدام القياس السوسيومتري للعديد من الانتقادات والستخدامه بصورة خاصة لدراسة شبكة العالقات الاجتماعية  -2

ردي اعتمدت تحليالت أصحاب الاتجاه التفاعلي ودراسة الجماعة على تفسير املشكالت املرتبطة بالعالقات والتفاعل والسلوك الف  -3

 . والجماعة واعتمادها على عامل واحد فقط مما يصعب وجود ذلك من الناحية الواقعي 

كما جاءت انتقادات أخرى إلى أصحاب نظرية أو الاتجاه التفاعلي وال سيما عند دراساتهم امليدانية والتجريبية على الجماعات الصغيرة   -4

 وضعها تحت الشروط والظروف الاختبارية وخضوع هذه الجماعات وسلوكها للتجارب املعملية التي يصع
ً
  .ب عموما

  .على مستوى البعد النظري جاءت كثير من أعمال ودراسات الجماعة لتواجه مشكالت متعددة  -5

عندما ركز أصحاب دراسة الجماعة على دراسة مشكالت معينة داخل تنظيمات العمل واملؤسسات الصناعية اهتموا بالطابع الانتقائي   -6

ت محددة مثل التعاون والتضامن والتوازن أو التغيب أو إلانتاجية دون دراسة الصراع أو التنافر أو الرضا في العمل أو لدراسة مشكال 

 . إلاشباع الوظيفي واملنهي والعالقات الصناعية والنقابية ، أو عالقة تنظيمات العمل باملجتمع الخارجي ككل 
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 : متهيد

ها سنحاول تقديم طبيعة إسهامات فيبر في دراسة التنظيمات البيروقراطية بصورة عامة وتحليالته ودراساته امليدانية التي استخلص •

 نظريات التون ماييو والعالقات إلانسانية والات
ً
 . جاه التفاعلي في دراسة الجماعةمن دراساته للتنظيمات الصناعية والتي سبقت عموما

كذلك نقوم بتوضيح بعض إلاسهامات النظرية التي عززت النشأة التطورية الحديثة . كما أنها سبقت تصورات نظرية إلادارة العلمية  •

 .اع الصناعي لعلم الاجتم

1-  

  :  النموذج املثالي للتنظيمات البريوقراطية .1

 .يعتبر ماكس فيبر من الرعيل ألاول لعلم الاجتماع وترتبط تحليالته بفترة عصر الرواد  •

ه املقارنة اعتمد عليها في دراسة العديد تكمن إسهامات فيبر بأنه وضع جذور الكثير من فروع علم الاجتماع املتخصصة كما ان تحليالت •

 .من قضايا املجتمع القديم ، كما أن له اسهامات حول املنهج السوسيولجي وطرق البحث 

 .  معني من الكفاءة اإلداريةيرتبط التنظيم بالقواعد الوظيفية وبمستوى  •

 . اًل هرميًايأخذ شككما أنه يرى أن أعضاء التنظيم يخضعون ملبدأ التسلسل الوظيفي الذي  •

 :التي تظهر وضع املوظف إلاداري وعالقاته الداخلية الوظيفية  أهم العناصرمن  •

 كما أن عالقة التنظيم للفرد واضحة ومحددة  -2 الحرية الشخصية للفرد  -1

  مظاهر البناءات الكلية للتنظيمات البريوقراطية هماهناك نوعان من :  

 يقوم هذا النوع من البيروقراطية على مبدأ التعاون بين ألاعضاء  -2 احدة يشارك أغلبية أعضاء التنظيم في وظيفة عامة و   -1

 :  التنظيمات غري الرمسية يف املؤسسات الصناعة .2

  يمكن القول ان فيبر كانت له اهتمامات تتعلق بالجوانب الغير رسمية في التنظيم. 

  للغة الانجليزية يرى بندكس أن الكثير من أعمال فيبر التي كتبت باألملانية لم تترجم بعد . 

 

 على دراساته الاجتماعية التاريخية املقارنة  •
ً
 . اهتم فيبر بدراسة املشاكل الاجتماعية في املانيا معتمدا

 . “ مصانع النسيج والكتان”نصف عام في املالحظة املباشرة للعمال في  استغرق عمل فيبر امليداني قرابة العامين وقد قض ى منهما •
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 :  يثالث أقسام منهجية هوضع ماكس فيبر إلاطار املنهجي للبحث في  •

 مناهج البحث أو املسح العام  -3 املشاكل العلمية للبحث  -2 املالمح العامة للبحث  -1

  : بنيأهتم فيبر بالتمييز  •

 .وسيولوجية املسوح اس  -2 املسوح السوسيوسياسية  -1

 . اوضح فيبر فكرته عن الحياد ألاخالقي وفصل العمل عن السياسة الاجتماعية  •

   -2 إدراك حقيقة تكاليف ألاجور   -1
ً
 وكيفا

ً
 تقنين إلانتاج  -3 تقنين املواقف إلانتاجية كما

             

 . “ سيكوفيزيقية العمل الصناعي” ظهرت إحدى املقاالت لفيبر ذات بعد تاريخي سوسيولوجي تحت عنوان  •

 . أو ما يعرف بظاهرة تقييد الانتاج القومي ” التباطؤ في العمل ” كانت دراسات فيبر امليدانية تهتم بظاهرة  •

 :  ني همالسببني اساسيوجد فيبر أن شكاوى العمال الصناعيين يرجع  •

 .تأثير هذه السياسات في زيادة الاضرابات العمالية   -2 .سياسة ترشيد أو عقالنية ألاجور   -1

2-  

ات يعتبر روثليسبرجر من الرعي ألاول من زمالء التون ماييو بجامعة هارفارد الذين ركزوا على دراسة العالقات إلانسانية داخل التنظيم •

 .الصناعية 

 . م 1131في عام “ إلادراة والعمل” وضع روثليسبرجر كتاب  بعنوان  •

 :  وظيفتني أساسيتني هماتصور روثلييسبرجر أن للمصنع أو املؤسسة الصناعية  •

 وظيفة اجتماعية  -2 وظيفة إدارارية  -1

  : وهماكذلك سعى روثليسبرجر إلى التمييز بين نمطين من أنماط التنظيم داخل املؤسسة  •

 التنظيم غير الرسمي  -2 التنظيم الرسمي  -1

3-  

 . قام ميللر وفورم بانتقاد الاتجاهات واملداخل التي ظهرت بعد الحرب العاملية الثانية والتي تركزت على الدراسات الوصفية والسطحية  •

 .ع الصناعي لالنتقال من املجرد إلى الواقع يرى ميللر وفورم أهمية تركيز البحث العلمي في علم الاجتما •

 : قام ميللر وفورم على أهمية تبني دراسة  •

 الوحدات السوسيولوجية الصغرى   -2 الوحدات السوسيولوجية الكبرى   -1
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  مدخلني أساسيني هماكذلك يرى ميللر وفورم أن ذلك يتم من خالل استخدام  : 

 مدخل النسق الاجتماعي  -2 املدخل البنائي الوظيفي  -1

4-  

  تعتبر نظرية اتخاذ القرارات من أهم الابعاد التحليلية في دراسة التنظيمات الرسمية العقالنية . 

  حيث أشارا إلى أن التنظيمات ال تقوم على عامل واحد أو ” التنظيم ” فتح مارش وسيون املجال للدراسات التنظيمية من خالل كتابهم

 . ولكن على مبدأ تنظيم العمل  صفة واحدة

  املنطلق األساسي لنظرية اختاذ القرارات هوأن “  مارش وسيون ”يرى  : 

 أهمية الوصول للفعل النهائي   -2 ضرورة إختيار ألافعال السليمة ذات العقالنية  -1

  نوعني شهريين همايندرج تحت نظريات اتخاذ القرار  : 

 . بالترشيد  النظريات املرتبطة  -2 نظرية القرار العقالني  -1
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