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 المحاضرة التمهيدية
 

 محمود هالل0د :أستاذ المقرر 

 kfu.edu.sa @mhelal  : البريد اإلليكتروني

 9059905ظهراً ، هاتف  03.00 -00.00الثالثاء  اآلحد و  :الساعات المكتبية 

 
 : المرجع الرئيسي 

 م3000، المعرفة الجامعية ، دار  التطورات الحديثة النشأة و: علم االجتماع الصناعي ،  عبد هللا عبد الرحمن0د

 
 : المراجع المساعدة 

 م3009،  األردن: ، عمان  التوزيع ، دار وائل للنشر و ، علم االجتماع الصناعي إحسان السيد .د  -

 م0551،  ، دار عالم الكتب ، الرياض ، نظرة تحليلية ، اقتصاد المملكة العربية السعودية ، عبد القادر عبد هللا السعيد -

 
 

 تطوره نشأته و تعريف علم االجتماع الصناعي و:  الفصل األول
 تمهيد -
 تعريفات العلم ومسمياته -0
 اسباب ظهور علم االجتماع الصناعي -3
 المراحل التطورية لعلم االجتماع الصناعي -0
 علم االجتماع الصناعي في الوطن العربي -1
 خاتمة -

 
 

 عالقاته بالعلوم االجتماعية األخرى  و فهأهدا مجاالت علم االجتماع الصناعي و: الفصل الثاني 

  تمهيد -
 مجاالت علم االجتماع الصناعي -0
 أهداف علم االجتماع الصناعي  -3
 : عالقة علم االجتماع الصناعي بالعلوم االجتماعية األخرى -0

 السياسة -           االقتصاد -
 اإلدارة   -علم النفس -
  يةالخدمة االجتماع   -االنثربولوجيا -

 
 

 بدايات علم االجتماع الصناعي اإلدارة العلمية و: الفصل الثالث

 تمهيد -
 عصر نشأة علم االجتماع الصناعي ومكانه -0
 : جهوده في نشأة علم االجتماع الصناعي تايلور و -3

 زمالؤه تايلور و -
 العوامل التي أدت إلى تكوين جماعة تايلور -
 جهود جماعة تايلور -
  إسهامه في حل مشكالت الصناعة نتائج جهود تايلور و -
 إسهام تايلور في نشأة علم االجتماع الصناعي -
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نظرية العالقات اإلنسانية:  الفصل الرابع  

 
 تمهيد -

 نظرية العالقات اإلنسانية: أوالً 
 عوامل ظهور نظرية العالقات اإلنسانية -0
 قات اإلنسانيةالمدارس الفرعية لنظرية العال -3
 تجارب هاوثورن التون مايو و -أ

 مدرسة شيكاغو لويد وارنر و -ب
 تجارب العالقات اإلنسانية في أوروبا -ج

    
 
 
 

نظرية العالقات اإلنسانية: الفصل الرابع  
 

 تطور علم االجتماع الصناعي دراسة الجماعة و: ثانياً 
 االتجاه التفاعلي وليام هوايت و -0
 مدرسة ميتشجان يس ليكرت ورنيس -3
 سوسيومترية عالقات الجماعة مورينو و - 0

 
  دراسة الجماعة تقييم إسهامات نظرية العالقات اإلنسانية و: ثالثاً 

 خاتمة  -
   
 
 

دراسة التنظيمات الصناعية نظرية البيروقراطية و: الفصل الخامس  
 

 دتمهي -
 البيروقراطية الصناعية ماكس فيبر و: أوالً 

 النموذج المثالي للتنظيمات البيروقراطية -0
 التنظيمات غير الرسمية في المؤسسات الصناعية -3
 دراسة المصنع كتنظيم اجتماعي روثليسبرجر و -0
 ميللر وفوم والمدخل البنائي الوظيفي -1

 نظرية اتخاذ القرارات  سيمون و مارش و -9
 عيةالتنظيمات االقتصادية الصنا ايتزيوني و -6

 خاتمة  -
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 االجتماع الصناعي و نشأته و تطورهتعريف علم :  الفصل األول
 

 : تمهيد
 

سياسية كبيرة كان لها تأثيرها على نمط الحياة  اقتصادية و مع بداية العصر الحديث ظهرت تطورات اجتماعية و -
 :، وقد جاء هذا التطور نتيجة طبيعية من أجل  المجتمع أساليب الحياة للفرد و و االجتماعية

 
o سيطرة اإلنسان على الطبيعة 
o تسخير العوامل البيئية لمصلحته 
o اقتصادية أفضل تحقيق حياة اجتماعية و 

 
المجتمع  ”م لقد ارتبط هذا التطور بمفهوم الصناعة أو التصنيع كما جاءت تسمية المجتمع الحديث نفسه باس  -

 Industrial Society0 “ الصناعي 
 
  :أدت الصناعة إلى ما يلي  -
 

 ظهور طبقات جديدة   -تغير نمط الحياة    -تغير نمط االنتاج  -

 

 . اإلنسانية صاحب ظهور المجتمع الصناعي تطور في مجال العلوم الطبيعية و  -

 
 : مسمياته تعريف العلم و

 

   . كذلك حسب تخصصاتهم الدقيقة اهتمامات العلماء و:  لصناعي حسب تعددت تعريفات علم االجتماع ا -

 تعريفات علم االجتماع الصناعي بطبيعة االنساق االجتماعية الموجودة في المجتمع الحديث و ارتبط تحديد مفاهيم و -

  .الذي يرتبط بعالقة وثيقة باألنساق األخرى  خاصة النسق االقتصادي و

 
 : ونيتعريف اميتاي اتزي -1 
 
وهذا يعني إظهار مدى اهتمام الباحثين بدراسة  ”العلم الذي يجب فهمه باعتباره أحد فروع علم اجتماع التنظيم ”   

 . التنظيمات الصناعية
 

 : تعريف بندكس -2 
 
قد أكد هذا يعني أنه  و“  عالقات متعددة أدوار و جماعات و العلم الذي يهتم بدراسة مؤسسات العمل وما يوجد بها من” 

                 : على
 

 األفراد والجماعات -         المؤسسات أو التنظيمات الصناعية  -                          

  عالقات المؤسسات الصناعية بالمجتمع المحلي -                     األدوار عالقات وطبيعة ال -               

 
 :تعريف ليبتن -3
 
 ”   تحليل المؤثرات الخارجية على هذا المصنع يهتم بدراسة النسق االجتماعي للمصنع و العلم الذي”   
 . وهذا يعني أنه اتفق مع تعريف اتزيوني السابق من حيث التركيز على دراسة المصنع 
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 :  تعريف يوجين شنايدر -4
 
 “م في عملية االنتاج الصناعيهو ميدان العالقات االجتماعية الذي يدخل فيه األفراد عن طريق اشتراكه”  

، وهو يتفق  تعاونهم في العمل أنه ميدان للعالقات االجتماعية نتيجة تفاعل األفراد و وهذا يعني تأكيده على أهمية العلم و 

 . مع تأكيدات بندكس األربعة السابقة

 
 : فورم تعريف ميللر و -5
 

 “ مؤسساته العوامل االجتماعية في العمل و عمل والعلم الذي يهتم بدراسة التكيف االجتماعي لحياة ال ” 

 أنواع مؤسسات العمل  وكذلك على طبيعة و  -أهمية التوافق االجتماعي  -      “ يؤكد الباحثان على و 

 
 :  تعريف هيلين بييم -6
 

 “ تأثرها بالنشاط االقتصادي مدى تأثيرها و العلم الذي يدرس العالقات االجتماعية و ” 

، وهي تتفق مع ما توصل إليه  ني أنها اكدت على توسيع مفهوم النشاط الصناعي ليشمل النشاط االقتصادي ككلوهذا يع 

 . فورم في تأكيدهما على مؤسسات العمل ميللر و

 

 : تعريف جيسبرت -7
 
 “ التحليل السوسيولوجي على واقع مشكالت الصناعة هو نوع من التطبيق و ” 

 

  “ وهذا يعني تأكيده على 

 

 أهمية البيئة الخارجية -                            أهمية النظريات االجتماعية في دراسة مشكالت الصناعة -

 غير الرسمي التنظيم الرسمي و -        الصناعية     اإلنسانية و العالقات -        قافية   الث العوامل االجتماعية و -

 
 :تعريف موتز -8
 
    “ السوسيولوجي على الصناعةهو تطبيق المنهج ”  

 كذلك االهتمام بالجانب النظري للعلم و  -         التطبيقي لعلم االجتماع الصناعي الجانب  -:  وهذا يعني تأكيده على 

 
 

 
 : خالصة القول يمكن أن نشير إلى أن معظم التعريفات السابقة تؤكد على ما يلي و
 

o  خاصة أن المصنع كان من أهم المؤسسات االجتماعية التي  تطبيقي و ضرورة جعل علم االجتماع الصناعي علم

 انتشرت في المجتمع الصناعي

o  ان المجتمع الحديث يمكن تسميته بالمجتمع الصناعي  
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 :  مسميات علم االجتماع الصناعي -اوال 

 
اختلفت حسب  هذه التعريفات وتوضح التعريفات السابقة التي أشرنا اليها لعلم االجتماع الصناعي كيف تنوعت   -

تكشف هذه التعريفات وجود اتفاق حول مجموعة من  ، و الباحثين المتخصصين في هذا العلم اهتمامات العلماء و
 : القضايا األساسية التي تشكل جوهر علم االجتماع الصناعي مثل

 
 يمات الصناعيةالمناهج السوسيولوجية في دراسة الصناعة أو التنظ أهمية استخدم النظريات و .0

 الباحثين المتخصصين فيه  ضرورة جعل الصناعة مجال تطبيقا لعلم االجتماع الصناعي و .3

  التنظيمات الصناعية  األدوار التي توجد داخل المؤسسات و دراسة العالقات و .0

 القومي التي تظهر فيه ضرورة دراسة عالقة الصناعة عامة بالمجتمع المحلي و .1

 
 : ظهور مجموعة من التسميات التي ارتبطت بهذا العلم مثل يتضح ذلك من خالل و  -
 

 علم اجتماع المصنع*  علم االجتماع الصناعي*      سوسيولوجية الصناعة * 

 سوسيولوجيا التصنيع*    سوسيولوجيا المصنع    * 

 
 

 :أسباب ظهور علم االجتماع الصناعي : ثانيا   

 
 : ظهور الصناعة -1
 
التي انتشرت بعد ذلك  و 05 و00جة حدوث الثورة الصناعية التي ظهرت في بريطانيا خالل القرنين نشأة الصناعة نتي  - 

الواليات المتحدة االمريكية ولقد غيرت طبيعة الصناعة كثير من مالمح الحياة  إلى العديد من الدول االوروبية و

دة تختلف وظيفتها في الحياة االقتصادية عما السياسية نتيجة لظهور المصنع كمؤسسة جدي االقتصادية و االجتماعية و

  . كانت عليه في العصور القديمة

 
 : وجود طبقات اجتماعية جديدة -2
 

بعد ظهور الصناعة أو المصنع في العصر الحديث تم تغير الحياة االجتماعية والسيما تغير البناء الطبقي ولكن جاء   -

 طبقة العبيد  -طبقة األسياد  -   : وجد قبل الصناعة طبقتين هماالمصنع ليغير طبيعة البناء الطبقي حيث كان ي

 
 :   ثم ظهرت بعد الثورة الصناعية طبقتين رئيسيتين جديدتين هما      

 

 طبقة العمال  -             طبقة المالك أو أصحاب رؤوس األموال -

 
 :  تغير نمو اإلنتاج االقتصادي -3
 

العالقة المتبادلة بين أصحاب رؤوس  هور المصنع آثاراً متعددة على العالقات االجتماعية وكان لتغير البناء الطبقي وظ  -

االقتصادي  فلقد تغير كل  ، كما جاء هذا التغير كنتيجة طبيعية لتغير نمط االنتاج أو النشاط الصناعي و العمال االموال و

 . اإلنتاج أساليب العمل و
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 : لحديثةالتنظيمات ا ظهور المؤسسات و -4
 

 ، بقدر ما تم تغيير المؤسسات االقتصادية و إنتاجية فقط لم ترتبط ظهور الصناعة بإنشاء المصانع كمؤسسات صناعية و -
التي كانت موجودة في المجتمع التقليدي الزراعي  ، حيث لم تعد المؤسسات التقليدية و االجتماعية األخرى اإلنتاجية و

 . عةمناسبة لمواكبة التغيرات السري
 
 : األسرية تغير نمط العالقات المجتمعية و -5
 

، مثل ما حدث تغير في  رائها التغيرات التي ظهرت سواء داخل المصانع أو خارجها جاءت عملية التصنيع محدثة و  -
، كما  نهماألدوار االجتماعية بي ، كما تغير العالقات و طبقه العمال ظهور طبقة رأس المال و المهني و البناء الطبقي و

نالحظ أيضاً أن نمط العالقات االسرية قد تغير وال سيما بعد تغير البناء االجتماعي التقليدي الذي كان يقوم على اساس 
 . وجود االسرة الممتدة أو العائلة الكبيرة عالقة القرابة و

 
 :  نشأة المدن الصناعية -6
 
ظهور مؤسسات اجتماعية جديدة  البناء الطبقي و قات االجتماعية والعال لم تحدث الصناعة تغيرات على طبيعة االنتاج و  -

الشركات التجارية  ايكولوجية بيئية جديدة لها تقام عليها المصانع و فقط ولكن جاءت الصناعة محددة أماكن جغرافية و
 .كما أدت نشأة المدن إلى ظهور الهجرة الريفية الحضرية 

 
 :تطور علم االجتماع   -7
 

 ظهر علم االجتماع مع البدايات االولى لظهور المجتمع الصناعي الحديث لم يكن تبلور مالمحه االكاديمية و عندما - 
انه مؤسسي هذا العلم من رواد علم االجتماع الفرنسيين من أمثال أوجست كونت كانوا  العلمية بصورة كاملة خاصة و

 . العديد من المتخصصين في العلوم االخرى كثيرايصارعون 
 
 
 

 :  المراحل التطورية لعلم االجتماع الصناعي: ثالثا  
 

معرفة كيف  الباحثين المتخصصين في هذا العلم بدراسة التراث السوسيولوجي له و يهتم علماء االجتماع الصناعي و -
 . نشأ إلى أن وصل إلى المرحلة العلمية التي عليها اآلن تطور و

 
 : ، يجب أن نوضح حقيقتين هامتين هما ية لعلم االجتماع الصناعيقبل أن نتحدث عن أهم المراحل التطور -
 

 
 . ، ما هي إال محاولة اجتهادية من قبل الباحث إن عملية تصنيف هذه المراحل من الناحية التاريخية: أوالً 

 

تحليالت علماء ، ولكن جاءت معظم  إن نشأة علم االجتماع الصناعي تعتبر حديثة نسبياً عن علم االجتماع ذاته: ثانياً 

 . مدى تأثيرها ، تهتم بدراسة الصناعة و االجتماع أو حتى المفكرين االجتماعيين
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 :1811  -1751المرحلة األولى  -1 
 
 

، التي طرحها مجموعة  االقتصادية الفلسفية و السياسية و تكشف هذه المرحلة عن وجود عدد من األفكار االجتماعية و
 : ، فظهر تياران المفكرين و الفالسفة من العلماء و

 
 
 . العمل أساليب االنتاج و أهميتها في تغيير نمط الحياة االقتصادية و يبرر وجودها و يشير إلى أهمية الصناعة و : التيار األول

 
ار الصراع كأساس الستمر يمثل أفكار هذا التيار أتباع مدرسة تشارلز دارون االجتماعية التي تبنت مبدأ التنافس و و -

 . األقوى البقاء عموماً للعناصر األصلح و االقتصادية و الحياة االجتماعية و
 

، وال سيما  ولقد أثرت هذه األفكار الدارونية االجتماعية في العديد من أصحاب النزعات السوسيولوجية الرأسمالية -

الذين (  غيرهم آخرون و  رلز دونيةتشا هربرت سبنسر و)  الفرنسيين من أمثال أفكار علماء االجتماع البريطانيين و

التطور  دورها في التغير و ، جاءت أفكار أصحاب هذا التيار لتؤكد على أهمية الصناعة و دعوا ألهمية انتشار الصناعة

 . في بريطانيا 0776الذي ظهر عام (  ثروة األمم:  كتابة و/  آدم سميث)  كما ظهر خالل هذه المرحلة أفكار

 
 

 
سيما أن الصناعة عملت  التغيرات االقتصادية التي أحدثتها الصناعة وإل جاءت آراؤه منتقده اإلصالحات و و : التيار الثاني

 . العالقات االجتماعية التقليدية على تغير البناء الطبقي و
 

االقتصادية  ية ويرى أصحاب هذا التيار أن الصناعة قد أثرت من الناحية السلبية أكثر إيجابياتها على الحياة االجتماع و -

اللذان دعيا إلى (  سان سيمون سيسموندي و)  مثل هذا التيار أصحاب المدرسة االشتراكية الفرنسية من أمثال ككل و

سان  االهتمام بالطبقات البشرية الفقيرة وقد أهتم كل من سيسموندي و ضرورة القضاء على مساوئ النظام الرأسمالي  و

 . لعمالية داخل المصانع أو في المجتمع الخارجيسيمون بدراسة أوضاع الطبقات ا
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 : 1851 –1811المرحلة الثانية  -2
 

إن أفكار التيار االشتراكي قد تزايدت خالل هذه المرحلة بعد  أن نشر سيمون المفكر االجتماعي االشتراكي الفرنسي  -

 يدعو إلى رفع مستواهم االقتصادي و الطبقات العمالية وحاول فيه أن يحلل وضع  و"  عن النظام الصناعي"  كاتبه

 . محاولة اشتراكهم في االرباح أو رؤوس أألموال

 

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

 ، كانت مستغلة بصورة قوية من جانب أصحاب العمل و ماليةاالقتصادية التي تعيشها الطبقات الع للحياة االجتماعية و

، ظهرت أفكار الماركسية أو النظرية الشيوعية بصوره عامه التي اهتمت بدراسة أوضاع  أصحاب رؤوس األموال

 اليةاهتمامها بالطبقات العم انجلز و لكل من كارل ماركس و:  رأس المال:  الطبقات العمالية وما تبلور عموماً في كتاب

 
 : 1011 –1851المرحلة الثالثة  -3

 
التغيير  عمليات التحول و التصنيع و في هذه الفترة بدأت تظهر اهتمامات علماء االجتماع بدراسة مشكالت الصناعة و  -

 و هربرت سبنسر و ماكس فيبر أوجست كونت و)  ولقد أهتم الرعيل االول من علماء االجتماع.  االجتماعي الشامل

 . آثارها المتعددة سعوا لالهتمام بدراسة الصناعة و(  كايم وغيرهماإميل دور 

 

خاصة أنها  كما ظهرت بعض الدراسات االجتماعية المتخصصة التي مهدت بالفعل لظهور علم االجتماع الصناعي و  -

  . اهتمت بدراسة المنهج العلمي أجرت مجموعة من الدراسات االجتماعية الميدانية أو التطبيقية و

 

نشر  ، بعنوان العمل األوروبي و في فرنسا 0099التي نشرت عام "  فريدريك لويلي" من أهم هذه الدراسات دراسة   -

، ركز فيه لطرح مجموعة من المقترحات إلصالح أحوال الطبقات  في فرنسا(  االصالح االجتماعي)  أيضاً كتاب

 . العمالية

 

 ، و في بريطانيا 05التي ظهرت في السنوات األخيرة من القرن (  ثتشارلز بو) فهي دراسة :  أما الدراسة الثانية  -

حاول أن يركز على دراسة العالقة  ، و األنساق االجتماعية االخرى النظم و حاول فيها دراسة العالقة بين الصناعة و

 . نب الميدانية لدراستهكما استخدم المناهج السوسيولوجية عند تطبيقيه للجوا.  المجتمع المحلي القائمة بين الصناعه و

 
 : 1051 –1011المرحلة الرابعة  -4

 

 . تعتبر هذه المرحله أولى المراحل العلمية التي ظهر فيها علم االجتماع الصناعي كعلم أكاديمي متخصص  -
 
س ومن أولى الدراسات التي اهتمت بعلم اجتماع الصناعي وهي مجموعة دراسات ميدانيه أجراها العالم األلماني ماك  -

الكتان في  ذلك خالل العقد االول من القرن العشرين عندما أجرى دراسة ميدانيه على عمال صناعات النسيج و فيبر و

 طبيعة الظروف الفيزيقية للعمل و قله اإلنتاج و تباطؤ العمل و سوء اإلدارة و حاول فيها أن يهتم بأسباب ألمانيا و

 .رؤسائهم  عالقته االنسانية بين العمال و
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 : 2111 –1051المرحلة الخامسة  -5

 
 تزايد االهتمام بعلم االجتماع الصناعي خاصة بعد أن ظهرت نتائج الدراسات الميدانية التي أجرت منذ بداية الثالثينات  -

أيضا الدول النامية التي تتجه  ، و ، كما عززت عملية االهتمام بعلم االجتماع الصناعي ليس فقط في الدول المتقدمة

، كما اهتمت دول اميركا  االتحاد السوفيتي و الصين كوريا الجنوبية و ، مثل اليابان و الصناعة و نيعنحو التص

باكستان  األرجنتين أو دول اميركا الالتينية وهذا ما ينطبق على العالم الثالث ايضاً مثل الهند و الجنوبية مثل البرازيل و

 . الكثير من الدول العربية  مصر و و

 
 المؤسسات الصناعية التقليدية التي كانت توجد في النصف االول من القرن الحالي و لقد تغير طبيعة نمط المصانع و  -

 حيث ظهرت الشركات متعددة الجنسيات لتعتبر السمة الغالبة للشركات الصناعية الحديثه و 05خالل القرن الماضي 

 اإلدارة و و غيرت من طبيعة االنتاج ي العالم ككل واالستثمار الصناعي ف التي عملت على تطوير االنتاج و

 . اإلعالن العمالة و العمل و التوزيع و التكنولوجيا و

 
 
 

 :علم االجتماع الصناعي في الوطن العربي 
 
 

التي تندرج على علم  التي أجرت في الوطن العربي و( األمبريقية )  من أهم القضايا التي اهتمت بها الدراسات الميدانية
 :الجتماع الصناعي ا
 
 

 . نمو المدن الصناعية العمران و دراسة العالقة بين التصنيع و -

 . خارجها تحليل مشكالت العمال داخل التنظيمات الصناعية و -

 . االهتمام بدراسة المصنع كتنظيم اجتماعي -

 . العمال مشكالت العمل و تحليل الظروف الفيزيقية و -

 . زيادة االنتاجية العمل و دراسة العالقة بين مشكالت -

 . األسرية االثار السلبية للصناعة على نسق العالقات االجتماعية و -

 . معرفه أثر الصناعة على قيام المناطق الشعبية -

 . دراسة الهجرة الريفيه الحضرية نتيجة لنمو التصنيع -

 . االجتماعية للتصنيع في المناطق الريفية االثار االقتصادية و -

 
 
 
 

 



                                                                                                                             IbtiHAlinO   00 

   

 1م

 عالقته بالعلوم االجتماعية األخرى و أهدافه مجاالت علم االجتماع الصناعي و:  الفصل الثاني
 

 : تمهيد
 

أهدافه التي يسعى إليها كما  تتعدد مجاالت كل علم أو فرع من فروع المعرفة المختلفة حسب اهتمامات هذا العلم و -
تنوع أهدافه التي توجه اهتمامات  ة مستمرة مع تطور هذا العلم وتتطور معالمها بصور تتبلور طبيعة هذه المجاالت و

 . النظرية دراساتهم الميدانية أو الباحثين و
 
 تنوعت بمرور الوقت و ميادين علم االجتماع الصناعي قد تعددت و كما نجد في نفس الوقت أن طبيعة مجاالت و -

 : يرجع السبب في ذلك إلي ، و خاصة خالل القرن العشرين
 
 تنوع المؤسسات والتنظيمات الصناعية    -

 نمط التكنولوجيا المستخدمة اختالفها من حيث الحجم و   -

 غير الرسمية داخل تلك المؤسسات العالقات الرسمية و كذلك أساليب االنتاج و   -

 ستهالكاال التوزيع و أنماط أخيراً فقد أثرت الصناعة على طبيعة العالقات االجتماعية األسرية و و   -

 
كذلك عالقته بالعلوم  أهدافه و ميادين علم االجتماع الصناعي و يهدف هذا الفصل إلى دراسة عدد من مجاالت و و -

 .  االجتماعية األخرى
 

 : مجاالت علم االجتماع الصناعي:  أوال  
 

ت اهتمامات مع بداية الستينات من القرن العشرين بدأت تتطور دراسات علم االجتماع الصناعي بعد أن تزايد -
 . القضايا التي يناقشها الباحثين على المستوى النظري أو التطبيقي تنوعت المشاكل و المتخصصين في هذا العلم و

 
 :  من أهم محاوالت تصنيف مجاالت علم االجتماع الصناعي -

 

 المجاالت الحديثة -ب   المجاالت الكالسيكية أو التقليدية -أ   
 
 : الكالسيكيةالمجاالت التقليدية أو  -أ
 

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

 :  دراسة البيروقراطية الصناعية -1 
 

 .حيث تم دراسة سلوك أصحاب المهن الفنية العليا أو العمال الصناعيين    -
 
 :  تحليل مواقع العمل -2 
 

 . متطلباتهم المهنية ا أنساق اجتماعية يحقق من خاللها األفراد أهدافهم ويتم النظر لها على أنه  -
 

 : دراسة جماعات العمل -3 
 

 ذلك بهدف التعرف على نوعية العالقات السائدة و خاصة تحليل الجماعات غير الرسمية داخل المؤسسات الصناعية و  -
 . ألهداف الرسميةبين ا مدى االختالف بينها و المعتقدات و طبيعة األهداف و
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 :تحليل العالقات الصناعية -4 
 

 . دور النقابات العمالية في المجتمع التاريخية لتنظيمات العمل و ذلك من خالل دراسة النشأة التطورية و و  -

 
 :  المجتمع دراسة تأثير الصناعة على الفرد و -5 
 

 دي اليومي داخل مؤسسات العمل أو خارجها في المجتمع المحليالسلوك الفر خاصة مناقشة أنماط التفاعل و بالنسبة للفرد و  -
 

 

 : المجاالت الحديثة -ب 
 

بعد الصناعية  وجود من يطلق عليه أسم علم المجتمعات الصناعية و بعد تنوع وتعدد مفاهيم علم االجتماع الصناعي و -
 :  التالي يمكن أن نشير إلى أن أهم مجاالت علم االجتماع الصناعي الحديثة على النحو

 

  :  المناهج السسيولوجية الحديثة دراسة طبيعة النظريات و -1

 المناهج الجديدة التي أنطلق منها العلماء في دراساتهم الميدانية التصورات النظرية و ظهر ذلك بعد تنوع المداخل و و -

 
 :  تحليل أوجه االختالف بين نوعية المجتمعات الصناعية وما بعد الصناعية -2

حدوث التغير االجتماعي بل أصبح اهتمامهم يدور حول  لم يعد اهتمام العلماء يدور حول التحول نحو التصنيع و -

 . المجتمعات التي تعرف باسم المجتمعات ما بعد الصناعية

 
 : دراسة الشركات الصناعية العمالقة -3

تنتشر سواء في  العالم و القطاع الصناعي في سيطر على معظمتتمثل في ظاهرة الشركات المتعددة الجنسيات التي ت و -

 . الدول النامية أو المتقدمة

 
 : تحليل أنماط اإلدارة الصناعية المعقدة -4

شل  –آرامكو ) الكبرى  حديثة حسب تنوع الشركات الصناعيةحيث تم التركيز على دراسة كيفية تغيير أساليب اإلدارة ال -

 (جنرال موتورز  –موبل  –

 
 : مكونات االنتاج الصناعي الحديثدراسة  -5

تنوعت أساليب  لم تعد أنماط االنتاج الكالسيكي التي كانت موجودة في بداية القرن العشرين هى نفسها حيث اختلفت و -

 . تبني سياسات احتكارية جديدة تم استخدام وسائل الدعاية المبتكرة و االنتاج و

 
 : دراسة تغير نمط التكنولوجيا الحديثة - 6

 خاصة في الفترة الألخيرة متالحقة و تتغير بصورة سريعة و تعتبر التكنولوجيا معقدة و  -

 
 :  تحليل عالقة التصنيع بالتنمية في العالم الثالث -7

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

 
 : قتصادي العالميدراسة عالقة الصناعة بالنظام اال -8

 “ العولمة” أصبحت القوى الكبرى تفرض نظام اقتصادي وهو ما يعرف بـ   -
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 : أهداف علم االجتماع الصناعي:  ثانيا  
 
 : النتائج التي يصبو إليها ومن بين تلك األهداف ما يلي هناك أهداف محددة يسعى كل علم لتحقيقها باعتبار أنها غاية العلم و 
 
 :التصورات النظرية العامة  إلى مجموعة من القوانين و الوصول -1
 
المشكالت الواقعية التي ترتبط بقضايا  تخدام مناهج علمية متخصصة لدراسةالنظريات باس يمكن التأكد من تلك القوانين و و -

 . الصناعة أو التصنيع
 
 : النظم االجتماعية دراسة األنساق و -2
 

 . العمليات التي تحقق الترابط بين هذه األنساق من أجل تحقيق أكبر قدر من التكامل فها ووظائ ذلك من حيث بناءها و و -
 
 : األنساق الفرعية األخرى دراسة العالقة بين النسق االقتصادي و -3
 
طبيعززة البنززاء الززداخلي لمؤسسززات العمززل ومززن بززين  التنظيمززي و أسززاليب األداء الفززردي و يركززز علززى نوعيززة األدوار و و -

، النسزق الزديني وغيرهزا  ، النسزق التربزوي النسزق السياسزي األنساق التي يتفاعل معها النظام االقتصادي النسق  األسرى ،

 . من االنساق االجتماعية األخرى

 
 : التنظيمات الصناعية دراسة طبيعة التطور التاريخي للمؤسسات و -4
 

 . االقتصادي للمجتمع الحديث النسق من المؤسسات الصناعية ويتم ذلك من أجل التعرف على النشأة التطورية لكل  و -
 
 : تطبيق نظريات ومناهج علم االجتماع عند الدراسة -5
 
نظريات علم  التنظيمات الصناعية يجب تطبيق مناهج و المؤسسات و وهذا يعني أنه عند دراسة النسق االقتصادي و -

 . االجتماع في مثل هذه الحاالت
 

 : علم االجتماع الصناعي بالعلوم االجتماعية األخرىعالقة : ثالثا  
 

توضح أهداف علم االجتماع الصناعي باعتباره احد فروع علم االجتماع مدى اتفاق هذه األهداف مع اهتمامات علم   -

في نفس القضايا الموجودة بالمجتمعات الصناعية الحديثة و االجتماع ذاته والسيما أن هذا العلم يهتم بدراسة المشكالت و

المناهج السوسيولوجية في دراسة طبيعة النسق االقتصادي  الوقت اهتم علماء علم االجتماع الصناعي بتطبيق النظريات و

 . عالقته باألنساق األخرى الصناعي و و

 
 :االقتصاد  -1
 

علم  الجتماع الصناعي وخاصة علم ا فروعه و يعتبر علم االقتصاد من أهم العلوم االجتماعية ارتباطاً بعلم االجتماع و  -

مشكالت علم  يهتمون بقضايا و االجتماع االقتصادي وهذا ما دفع علماء االقتصاد يتركون مجال علم االقتصاد و

 . التصنيع خاصة  فيما يتعلق بالصناعة و االجتماع و
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 . المجتمع صناعة وتناول فيه العالقة بين ال“  االقتصاد العام ”مؤلفاً تحت عنوان “  ماكس فيبر ”وقد وضع   -
 
وجود الطبقات  خاصة تحليل البناء الطبقي و المجتمع و بدراسة العالقة المتبادلة بين الصناعة و“  فيبلن ”كما اهتم   -

 . التي ظهرت على حساب طبقة العمالالمترفة 
 
العمليات االنتاجية علم االقتصاد تتركز حول دراسة  عموماً يمكن القول أن اهتمامات علماء االجتماع الصناعي و و -

 . حجم البطالة الدخل و األجور و كذلك نظم العمل و التنظيمات الصناعية و داخل المؤسسات و
 
 
 :السياسة  -2
 

أن كل منهم يركز على دراسة األنساق  علماء السياسة خاصة و توجد اهتمامات مشتركة بين علم االجتماع الصناعي و  -

القانوني  الديني و األسري و النظام االقتصادي و لمتبادلة بين النظام السياسي وبصفة خاصة العالقة ا االجتماعية و

 . وغيرها من النظم االجتماعية

 
تحديد حجم  االستهالك و التوزيع و بين أنماط اإلنتاج و توجد عالقة بين نوعية السياسة التي تنتهجها الحكومات و  -

 . غيرها طبيعة االستثمار و العمالة و
 
 
 :النفس علم -3

 
يعتبر علم النفس من اكثر العلوم االجتماعية ارتباطاً بعلم االجتماع عامة حيث أن جزء كبير من اهتماماتهما تتعلق   -

 . المجتمع كذلك عالقة الفرد بالجماعة و الجماعات و السلوك اإلنساني و التفاعل و بدراسة قضايا الفرد و

 

 علم النفس الصناعي ” و“  علم النفس االجتماعي ” القضايا االجتماعية من أهم فروع علم النفس التي نشأت لمعالجة  -

 . وهو من أكثر الفروع ارتباطاً بعلم االجتماع الصناعي“ 

 

“  ظروف العمل الفيزيقية ” يحاول علماء علم النفس الصناعي دراسة موضوعات ترتبط بالصناعة مثل و  -

التعب  الروح المعنوية و العمل و ارتباطها باإلنتاج و الرطوبة و ودرجة الحرارة  التهوية و اإلضاءة و كالضوضاء و

 الملل  اإلرهاق و و

 الصراع و التعاون و التنظيمات الرسمية وغير الرسمية و عالقات العمال و كما يهتم بدراسة السلوك الفردي و  -

 . التنظيمات الصناعية المنافسة داخل المؤسسات و

 

علم االجتماع الصناعي بدراسة قضايا مشتركة  ر ارتبط علماء علم النفس الصناعي ووفي أواخر القرن التاسع عش  -

 ”الذي ركز على دراسة العالقة بين “  فريدرك تايلور ”الصناعة مثل دراسة  اإلنتاج و ترتبط بمشكالت العمل و

 . التجربة واالعتماد على المالحظة  االجتماعية و باستخدام االساليب النفسية و“  الزمن الحركة و

 

 التحديث المهني و كذلك أثر علم النفس في مجال علم االجتماع الصناعي عندما ركز على أهمية عمليات التدريب و  -

 . أثرها على عمليات وجودة اإلنتاج الجوانب النفسية و دراسة االتجاهات و

 



                                                                                                                             IbtiHAlinO   05 

   

 
 :علم اإلدارة  -4
 

عشرين عندما اهتمت مجموعة من علماء االجتماع بدراسة ارتبط علم اإلدارة بعلم االجتماع منذ أواخر القرن ال  -

الذي ركز على “  علم اجتماع التنظيم ”التنظيمات االجتماعية اإلنتاجية وقد تبلور هذا االهتمام عندما ظهر المؤسسات و

 . نت اقتصادية أم إدارية أم صناعيةتحليل جميع أنماط التنظيمات االجتماعية سواء كا دراسة و

 
 الذي ركز على التنظيمات و“  علم االجتماع الصناعي ” هر اهتمام علم االجتماع بعلم اإلدارة عندما نشأأيضاً ظ  -

 األدوار و الوظائف و العمليات و نظريات علم االجتماع في معالجة المشكالت و المؤسسات الصناعية باستخدام مناهج و

 . التفاعل داخل التنظيمات الصناعيةأشكال 

 
 ماكس فيبر ”علماء الذين ساهموا في تطوير علم االجتماع الصناعي من خالل اهتماماتهم المشتركة باإلدارة ومن أبرز ال  -

 . “ التنظيم البيروقراطي ” الذي وضع نظريته المعروفة عن“ 
 
 هنري فايول مثل تايلور و“  اإلدارة العلمية ” ولقد أثرت نظرية ماكس فيبر بعد ذلك على أصحاب نظرية  -
 
 مثل التون مايو“  العالقات اإلنسانية ” أثرت نظرية ماكس فيبر على أصحاب نظرية كذلك  -
 
 
 :االنثربولوجيا  -5
 

أن كانت نشأة االنثربولوجيا لم تكن نشأة أكاديمية علمية  تعتبر االنثربولوجيا من العلوم التي ترتبط بعلم االجتماع و  -
 . واسطة الدول األوروبيةتكوين المستعمرات ب بقدر ما ظهرت في فترة ظهور و

 
 النامية و أصبحت تهتم بدراسة المجتمعات المتخلفة و وقد تطورت االنثربولوجيا مع تطور المجتمعات البشرية و  -

التي يظهر فيها الكثير من المشكالت االجتماعية مثل الجريمة  المناطق العشوائية بجوار المصانع أو المدن الحضرية و
 . توى المعيشةانخفاض مس البطالة و و

 
قياس  كذلك دراسة نظم العالقات االجتماعية و الطرق االنثربولوجية و وقد استخدم علم االجتماع الصناعي المناهج و  -

 . أنماط التفاعل بين األفراد
 
أشكال العالقات االجتماعية في تلك  كذلك اهتم علماء االجتماع الصناعي بدراسة اسباب وجود المناطق العشوائية و  -

 .مناهج البحث االنثربولوجية المتعددة  المناطق باستخدام طرق و
 
 
 :الخدمة االجتماعية  -6
 

التنظيمات الصناعية  تهتم الخدمة االجتماعية بدراسة سبل الرعاية االجتماعية لكافة الفئات االجتماعية في المؤسسات و  -
 .طرق تمضيتهم ألوقات الفراغ  التي يعملون فيها و

 
غير  أنماط التفاعل داخل التنظيمات الرسمية و مجاالت المشتركة بين العلمين دراسة العالقات االجتماعية وكذلك من ال  -

 .خارجها  تطوير أساليب الرعاية االجتماعية للعمال داخل المؤسسات الصناعية و رفع الروح المعنوية و الرسمية و
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 اع الصناعيبدايات علم االجتم اإلدارة العلمية و:  الفصل الثالث
    
 

 : بدايات علم االجتماع الصناعي اإلدارة العلمية و
 

 : تمهيد
 

يتبع هذا  السؤال الذي يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن بدايات علم االجتماع الصناعي هو متى نشأ هذا العلم ؟ و  -

 . هذا العلمالسؤال مكان نشأة 

البعض اآلخر  لعلماء هو من يرجع إليه الفضل في نشأة العلم ومن ا( س ) قد يكون هناك بعض اآلراء التي ترى أن   -

 . هو صاحب هذا الفضل( ص ) يرى أن 

مكان  ، بعضها األول يتعلق بزمان و نقسمه إلى عدة موضوعات فرعية وعليه يمكن أن نصيغ موضوع هذا الفصل و  -

 . جهوده في نشأة علم االجتماع الصناعي خاصة تايلور و الثاني بالعلماء الذين أسهموا في نشأته و نشأة العلم و

 
 : مكانه عصر نشأة العلم و: أوال
 

؟ يمكن أن نوجز القول بأنه إذا كان علم  أو متى وأين نشأ علم االجتماع الصناعي مكانه إذا تحدثنا عن نشأة العلم و  -

اكتشاف  يدة الثورة الصناعية وكانت الصناعة أو اإلنتاج الصناعي ول و تهامشكال االجتماع الصناعي يدرس الصناعة و

 . الحديثة وغيرها المعدات الثقيلة و اختراع اآلالت و المصادر الجديدة للطاقة و

 
إلى  نتاج في المجتمع من إنتاج زراعيكنتيجة لما أحدثته هذه الثورة من تغير في نظام اإل كما يمكن أن نشير إلى أن و  -

مختلفة تماما عن عناصر عن اإلنتاج الزراعي حيث كان نظام  يرة و، يقوم على عناصر لإلنتاج مغا إنتاج صناعي

موارد بشرية أو عمالة زراعية تقوم  و معدات بذور و مياه و اإلنتاج يعتمد في الزراعة على الموارد المادية من ارض و

 . اإلنتاج الزراعيتنظيم عملية االستفادة منها من أجل تحقيق  على أمر الزراعة و

 
 موارد بشرية مثل العمال و و رأس مال اإلنتاج يعتمد في الصناعة على الموارد المادية من أآلت و أصبح نظام  -

ذلك من خالل  تنظيم عملية االستفادة منها من أجل تحقيق اإلنتاج الصناعي و ، تقوم على أمر الصناعة و اإلداريين

 . البشرية ر اإلنتاج الصناعي المادية وكوسيلة حديثة في تنظيم االستفادة من عناص(  المصنع ) ظهور نظام

 
 : لذلك فهو مشكالتها و وقد يعترض بعض الباحثين على أساس أن علم االجتماع الصناعي يهتم بدراسة الصناعة و  -

 
 . يختص فقط بدراسة العنصر البشري في الصناعة  -

 .(  رأس المال والطاقة  المعدات و باآلالت و) كما أن الثورة الصناعية كانت تولي اهتمامها  -

مشكالتها ظهر في عصر  كما أنه بناء على ذلك كله يمكن القول أن علم االجتماع الذي يهتم بدراسة الصناعة و -

 .نظام المصنع  الثورة الصناعية التي أوجدت النظام الصناعي و

 
أن هذه  الثورة الصناعية ولذلك بفضل أصحاب هذا االعتراض القول بأنه إذا كان علم االجتماع الصناعي قد ظهر مع  و  -

الثورة حدثت أوال في أوربا ثم انتقلت إلى الواليات المتحدة األمريكية فإن القول بأن علم االجتماع الصناعي قد ظهر مع 

 ؟  أين نشأ هذا العلم تحديدا في أجابتنا على السؤال متى و الثورة الصناعية في أمريكا يكون أكثر دقة و
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 : هوده في نشأة علم االجتماع الصناعيج تايلور و:  ثانيا
 

عندما نبحث في تراث علم االجتماع الصناعي عن إجابة على السؤال من الذي يرجع إليه الفضل األول في نشأة هذا  -

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

 
 وضع دعائمه ، و زمالؤه هم الذين يرجع إليهم الفضل في نشأة و و(  تايلور فردريك) يعتقد أن :  الفريق األول 

 . يقيمون اعتقادهم هذا على عدة اعتبارات

 
 وضع دعائمه ، و زمالؤه هم الذين يرجع إليهم الفضل في نشأة العلم و و(  التون مابيو) يعتقد أن :  الفريق الثاني 

 . بارات أخرىيستندون في أعتقادهم هذا إلى مجموعة اعت

 
(  تايلور )لذلك فضلنا للنظر في هذا الخالف تحديد بعض النقاط الموضوعية التي تساعدنا في القاء الضوء على حقيقة  -

 و(  لمايو )كذلك األمر بالنسبة  مجاالت اهتمام علم االجتماع الصناعي و عالقتها بموضوع و نتائجه و جهوده و و

 :   ذلك على النحو التالي مجاالت علمنا و و عالقتها بموضوع نتائجه و جهوده و

 
نحن نحاول التعرف على المبررات التي يستند إليها الرأي األول الذي كان يعتقد أن تايلور هو الذي وضع  يهمنا و و -

من هو تايلور؟ وما األسباب أو ! ، أن نجد إجابة على عدد من التساؤالت منها  دعائم علم االجتماع الصناعي

 .أو الظروف التي أدت به إلى االهتمام بالعنصر البشري  العوامل

 
إلى  أي  مشكالتها ؟ وما هي الجهود التي قام بها ؟ وما هي النتائج المترتبة عليها ؟ و في الصناعة أو بالصناعة و -

م النتائج بموضوع عل ؟ وما هي عالقة هذه الجهود و النتائج في حل مشاكل الصناعة حد أسهمت هذه الجهود و

  .بمجاالت اهتمام هذا العلم كما تم تحديدها منذ البداية  ؟ و االجتماع الصناعي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                             IbtiHAlinO   08 

   

 7م
 

 : زمالؤه تايلور و  -أ
 

نتحرى حقيقة تايلور أن بعض هذا  التي نالحظها عندما نبحث في تراث علم االجتماع الصناعي و:  المالحظة األول 

 .لحركة ا التراث يكتب عن دراسة الزمن و

 . يفضل أن يوضح حقيقة تايلور من خالل الكتابة عن الحركة التايلورية نسبة إلى تايلور : المالحظة الثانية 

 . يفضل أن يوضح هذه الحقيقة عن طريق الكتابة عن اإلدارة العلمية : المالحظة الثالثة 

 
،  اإلدارة العلمية والحركة التايلورية  و الحركة كأن الكتابات التي ظهرت في التراث تحت اسم دراسة الزمن و و  -

تشترك هذه الكتابات فيما بينها في اعتبار جهود  و حد وال تختلف إال في التسمية فقطتشير إلى حقيقة وا مترادفة و
العنصر  تايلور بمثابة ثورة غيرت االتجاه في الميدان الصناعي من االهتمام باآللة إلى اهتمام بالعامل اإلنساني و

 .  بشرى في هذا الميدانال
 
، كان يعمل في أحد الشركات الصناعية هناك لفتت نظرة المشكالت التي  فردريك تايلور هو مهندس أمريكي و  -

 .إلى طرق معقولة للتغلب على هذه المشكالت  بدا يفكر في الوصول إلى حل أو مخرج و ، و واجهات اإلدارة
 

 : ايلورالعوامل التي أدت إلى تكوين جماعة ت -ب 
 
، ولم تكن  إنما كانت هناك حاجة شديدة لهذا الجهد زمالؤه من بعد ببذل هذا الجهد لم ينشأ من فراغ و كان اهتمام تايلور و  -

نظام اإلنتاج الصناعي  العوامل بعيدة عن المحيط الذي عاش فيه تايلور وعن المجتمع األمريكي و الظروف و هذه األسباب و

 :، بحيث يمكن القول أن الظروف التي أدت بتايلور إلى القيام بهذا الجهد وهى  غل به تايلورينش الذي يعتمد علية و
 

 . البشرية عناصره المادية و نفس التي مر بها اإلنتاج الصناعي و  -

 .كذلك عانى رأس المال من الخسائر كما ترك للعمال حرية تحديد أساليب االنتاج   -

 . التدريب بالعمل الصناعي نظراً النحدارهم من الريف كذلك كان العمال عديمي الخبرة و  -

اإلنتاج الصناعي أثير في ذهنه ما كان سائدا في  يفكر في حل لمشكالت اإلدارة الصناعية و(  تايلور )عندما بدأ  و  -

 .عية ذلك الوقت من اتجاهات في التفكير تدور معظمها حول اإلنسان أو العنصر البشري في العملية اإلنتاجية الصنا

 
 : جهود جماعة تايلور -ج 

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

 ، بدأت بمالحظة األعمال التي يقومون بها  -

الخطوات أو العمليات  بتسجيل الزمن الالزم لكل واحد من هذه برصد الخطوات التي ينقسم إليها كل عمل منها و و  -

 .األولية الكثيرة 

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

 
 الخطوات الالزمة  فئة الحركات و -

 .  انجازه الحركات غير الالزمة أو غير الضرورية ألداء العمل و فئة الخطوات و و -

 آخر غير ضروري وغير الزم للعمل و من إلى وقت الزم لكل عمل وفي ضوء ما الحظه تايلور بدا يصنف الز  -

 . ”الوحيدة ألداء العمل  الطريقة المثلى و ”:  وقت ثابت أطلق عليها اسم توصل إلى طريقة ذات خطوات محددة و
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 :وقد تم تدريب العمال على هذه الطريقة ترتب علها ما يلي  -
 

 لنقص عدد العمال المطلوبين لهذا العم -0  
 زيادة كفأة العمال المدربين على هذا العمل - 3  
 توفير الكثير من األموال للشركات -0  
 

عندما بدأ العمال يشعرون بالتعب أهتم اتباع تايلور بالتغلب على هذه المشكلة عن طريق البحث عن الحركات التي يمكن  -
 . وحدة زمنية محدد بدون تعب في بنفس الجهد و أن تقلل من التعب حتى تتاح لإلنسان فرصة أداء قدر كبير من العمل

 
 : زمالؤه في وقد فكر تايلور و -

 
 تحسين الظروف الفيزيقية للعمل  -             ربط االنتاج باألجر  -

 
 :إسهامه في حل مشكالت الصناعة  نتائج جهود تايلور و -د 
 

أشياء ملحقة  -:  وأتباعه درسوا العمال باعتبارهم سيمون أن تايلور في ضوء التحليل السابق يمكن القول مع مارش و  -
 . باآلالت في أداء األعمال اإلنتاجية المنظمة

 
  اهتموا بوصف خصائص الكائن اإلنساني بطريقة تماثل الطريقة التي يصف بها المرء آلة  بسيطة نسبيا تؤدي عمال بسيطا و  -

 
ضيق فأهتمت بعدد محدود من المتغيرات الفسيولوجية أو  بناء على هذا انحصرت جهود اإلدارة العلمية في مجال و  -

 .بخاصة إنتاجية العمال على أساس فسيولوجي  بعبارة أخرى النموذج النظري في دراسة التنظيم و
 
نقصد انحصار مجالها في الدراسة الفسيولوجية لسلوك العمال ، تقترب من  لكن إذا كانت اإلدارة العلمية بهذا المعنى و و  -

التحكم في قطاع محدد من الحقيقة ومن ثم يمثل أحد  التنبؤ و للتفسير و النموذج النظري بإعتباره وسيلة للتنظيم ومعنى 
 .عليها شرمان كروب جمعية المصالح تفسيرات النظرية التي أطلق 

 
أخذوا  و عبروا عنه بأساليب األداء الكفء إنما ، و إننا نجد أن هذا النموذج لم يضعه أصحابه في صورة القضايا النظرية  -

 :التي يمكن أن نلخصها فيما يلي  أداء العمل و بوجهة نظر المهندس ال العالم في وصفهم هذه األساليب للتنظيم الكفء و
 

عدل الحركة للوصول إلى الطريقة المثلى الوحيدة في أداء العمل تلك الطريقة التي تسمح بم استخدام دراسة الزمن و  -0
 .أكبر من اإلنتاج يوميا 

 ، يمنحه أرباحا محددة في مقابل المكان المناسبين تزويد العامل بالحافز ألداء العمل بهذه الطريقة وفي الوقت و  -3
 . تجاوزه لمعيار اإلنتاج  المحدد

 . المحيطة بالعامل المتباينة مثل مالحظى العمال التنفيذيين في توفير الظروف –المتخصصين  استخدام الخبراء و -0

 
 : تقييم لحركة اإلدارة العلمية مالحظات و

 
 .تفتقر إلى أساس نظري جوهري حول السلوك اإلنساني  و،  يغلب على هذه األساليب الطابع األمبيرقي و -0
 
أول  هنري شاتليركان  ، إال إننا نجده ينتشر في أوروبا و على الرغم من أي نموذج اإلدارة العلمية قد ظهر في أمريكا و -3

أدى  ، و جديد للمنهج العلمي في ميدان الصناعة يرى أن االتجاه التايلوري بمثابة تطبيق ناجح و من ادخله في  فرنسا و
 .إلى نتائج مفيدة  
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يذهب إلى أن  تايلور طبق  نيوتن و غيره من رواد الفكر أمثال ديكارت و ولقد قرب شاتلير بين إسهامات تايلور و  -
 . يأخذ بفكرة الحتمية  هج ديكارت في التقسيم ومن

 
 . المقاييس التجريبية بطريقة منظمةكما يفعل كلود برنارد بالنسبة للطلب التجريبي نجد تايلور يستخدم  و  -
 
 . العمال  م برزت مظاهر المعارضة لالتجاه التايلوري من جانب العلماء و0500لكن في السنوات التي بدأت بعام   -
 
تكون من عدد كبير  م و0509وقشت مشكلة األتجاه التايلوري في مؤتمر العالقات الصناعية الذي أنعقد في عام فقد ن  -

 . من الخبراء أشهرهم هوكس األستاذ بجامعة شيكاغو آنذاك 
 
 . ( هويكبنسون )على يد  0509وفي انجلترا حيث طبقت مناهج تايلور للمرة األول في عام   -
 
 . ” رينو ” اإلعتراض على تطبيق هذا المنهج فقد رفضه عمال شركة كما بدا العمال في   -
 
 . العمال الذي وضعه تايلور لم يحظى بالقبول من جانب العلماء و“  علم العمل اآللي ”في ضوء ما سبق يمكن القول أن   -
 
ل دراسة المشاكل كانت أول حركة علمية منظمة تحاو كما ان اإلدارة العلمية تعد ثورة في الميدان الصناعي و  -

المرتبطة بكفاية العمل في الصناعة إال أن تطبيق المبادئ التي جاء بها تايلور اقتصر على المستويات اإلنتاجية ألنه 
 فكره و أصر على استنزاف  جهد العامل و الرؤساء القائمين فعال بعمليات اإلنتاج و اهتم أساسا بكفاية العمال و
 . تاجإمكانياته من أجل زيادة اإلن

 
ترعرعت في رعاية إدارة المؤسسات الرأسمالية التي كانت تعاني من مشاكل  ولما كانت جهود تايلور  قد شبت و  -

 : الخسارة والتلف في مشروعاتها الصناعية فمن هنا
 

 .، وهي طرف واحد في عملية اإلنتاج  كانت جهوده ترمى إلى تحقيق أهداف اإلدارة فقط  -
 

كل بادرة للمبادأة عندهم مما جعل  رغباتهم و إشباع حاجات أساسية للعمال فألغت شخصياتهم و وولم تحاول تحقيق   -
 . مناهضتها أضطر العمال إلى رفضها و ، و عملية اإلنتاج المنظمة على أساس من مبادئ هذه الجهود تفقد أهميتها

 
 : إسهام تايلور في نشأة علم االجتماع الصناعي -هـ 
 

بالعنصر في موقف العمل  مشكالتها عموما و نتائج تايلور نقطة البداية في تاريخ االهتمام بالصناعة و وتمثل مجهود  -0 
اصر الصناعي على وجه الخصوص فقد غيرت االهتمام من العناصر المادية أو االالت في المجال الصناعي إلى العن

 . مشكالتهم البشرية أو العمال و
 
زمالؤه أول محاولة علمية منظمة في نطاق علم االجتماع الصناعي  بر جهود تايلور وومن هنا جاز للبعض أن يعت -3 

 . تتعلق بمحور اهتمامه وهو العنصر البشري في الصناعة طالما أنها تمس موضوعه وهو الصناعة و
 
 . مال اإلنتاجيةمشكالتهم تمت باعتبار أن العمال أشياء ملحقة باآلالت في أداء االع أن دراسة تايلور للعمال و -0 
 
بالتالي ليس له فضل في نشأة هذا  ، و لم يسهم في وضع دعائم هذا العلم(  تايلور )يمكن بناء على ذلك القول بأن  -1 

 . لعلم كما يذهب أنصار الرأي األولا
 

 . اني في الفصل القادم إن شاء هللالذلك سوف نناقش الرأي الث -
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  دراسة الجماعة نسانية ونظرية العالقات اإل:  الفصل الرابع
 : تمهيد

 

عالقتها بالعلم  ، نوعية المراحل التي مرت بها هذه الفروع و فروعه المختلفة توضح دراسة النشأة لعلم االجتماع و -
دراستها لطبيعة المجتمع الصناعي الحديث وخاصة أن نشأة علم االجتماع األولى التي ظهرت خالل أواخر  الرئيسي و

 . بالفعل مع نشأة المجتمع الصناعي أوائل القرن التاسع عشر قد تالزمت شر والقرن الثامن ع
 العالقات و وقد أنشغل الرواد بتحليل الدور أو التأثير لذي تلعبه الصناعة في حدوث تغييرات ضرورية في نمط الحياة و -

 . المؤسسات االجتماعية النظم و
، وال سيما  أكاديمية أكثر تخصصاً  تماع الصناعي تأخذ أبعاداً علمية و، أخذت عملية تطور علم االج مع بداية الثالثينات -

 . المؤسسات اإلنتاجية ككل التنظيمات و مراكز البحث العلمي تتبنى دراسة مشكالت الصناعة و بعد أن بدأت الجامعات و
 

 :نظرية العالقات اإلنسانية : أوال  
 
 :عوامل ظهور نظرية العالقات اإلنسانية  -1 
 

 تطورها في  ت ظروف العصر التي نشأت في نظرية العالقات اإلنسانية بمثابة الواقع األول لظهورها وجاء
 . ، منذ العقود األولى للقرن العشرين اإلنتاجية دراسة التنظيمات الصناعية و

 

  فقد ظهرت هذه النظرية كغيرها من النظريات المفسرة لطبيعة تأثير الصناعة أو غيرها من الظواهر و 
 ، كما جاءت لتعكس لنا مدى حرص العلماء و األنساق االجتماعية النظم و المشكالت على نوعية البناءات و

 ، الذين تنسب اهتماماتهم و ، والسيما علماء علم االجتماع الصناعي المتخصصين في العلوم االجتماعية
 . العلمي المختلفة مراكز البحث علمية مثل الجامعات و انتماءاتهم إلى مؤسسات أكاديمية و

 

  األمريكية الشهيرة على يد مجموعة من العلماء “  هارفارد” ظهرت نظرية العالقات اإلنسانية في ربوع جامعة
 .” التون ماييو ” على رأسهم  البارزين و

 
التي شغلت  اعتبارها أحد العوامل الرئيسية و نتيجة لظروف تدهور الصناعة في المؤسسات اإلنتاجيةجاءت هذه النظرية   -0

 . المؤسسات السياسية رؤوس األموال واهتمامات كل من أصحاب هذه المؤسسات أو 
 
ذلك عن طريق  اإلدارة داخل هذه الشركات و أدت هذه العوامل مجتمعة إلى ضرورة إعادة التفكير في أساليب اإلنتاج و - 3

 . المتطورة استخدام األساليب العلمية الحديثة و
 
التكوين اإلداري عند كل من  العملية التي توصلت إليها نظرية اإلدارة العلمية و ة النتائج العلمية وبالرغم من أهمي  -0

 . هنري فايول فردريك تايلور و
 
 نظرية التكوين اإلداري و يمكن القول أن نظرية العالقات اإلنسانية جاءت كرد فعل لوجود نظرية اإلدارة العلمية و -1

األفكار المؤيدة  أرائهما الكثير من اآلراء و ، محدثة و الثاني من القرن العشرين ل العقدين األول ونتائجهما التي ظهرت خال
 . المعارضة لها المنتقدة و و

 
خاصة أن  جاءت نظرية العالقات اإلنسانية لتهتم بعدد من القضايا التي تم إهمالها بواسطة نظرية اإلدارة العلمية و -9

 . اآلالت اإلجراءات و ، على أنه مجرد مجموعة منسقة من الخطوات و لى دراسة نظام العملالنظرية األخيرة ركزت ع
 
 ، خاصة بعد أن ظهرت تحليالت و انتقادها إلى نتائج نظرية اإلدارة العلمية ظهرت أفكار نظرية العالقات اإلنسانية و -6

 . الفسيولوجي دراسات لعلماء النفس الصناعي و
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 : رعية لنظرية العالقات اإلنسانيةالمدارس الف -2 
 

، عن مدى تأثير الظروف المتغيرة  كشفت مجموعة العوامل السابقة التي أدت إلى ظهور نظرية العالقات اإلنسانية  -
 تأثيرها على نمط الحياة االجتماعية و انتشار الصناعة و التي حدثت في المجتمع الصناعي بعد وجود نظام المصنع و

 . لسياسية في نفس الوقتا االقتصادية و
 

 إنتاج مصانعهم و تطلعاتهم المستمرة نحو زيادة أرباحهم و رؤوس األموال و كما جاءت رغبة أصحاب العمل و  -
 . ، الذي يفسر ظاهرة لنمو الرأسمالي طموحهم شركاتهم و

 
، التي  ت الصناعيةمراكز البحث العلمي جهودها من أجل دراسة المشكال ، لم تدخر الجامعات و في نفس الوقت  -

العالقات  األنساق و النظم و الشركات الصناعية أو عالقة هذه المشكالت بنوعية البناءات و ظهرت داخل المؤسسات و
 . األدوار االجتماعية و
 
 و ، مثل جامعات هارفارد وهذا ما يظهر بالفعل في جهود عدد من الجامعات األمريكية على وجهة الخصوص  -

 . غيرهم من المراكز العلمية ن وميتشجا و شيكاغو
 
 
 : تجارب هاوثورن التون ماييو و -أ 
 

o  بجامعة  زمالؤه تنسب النشأة األولى لنظرية العالقات اإلنسانية إلى أعمال عالم االجتماع الصناعي التون ماييو و
 . م0537ام تي ظهرت بالتحديد خالل عتجاربهم الشهيرة التي تعرف بتجارب مصنع هاورثورن ال هارفارد و

 
o  التي استمرت طيلة خمس سنوات  و المتخصص فريق بحثه األكاديمي و تم إجراء تجارب ميدانية بواسطة ماييو و

 . بلغ عدد هذه المراحل أربع مراحل إن كانت قد تمت بصورة مرحلية من حيث إجراء التجارب الميدانية وقد متصلة و
  
 

 : المرحلة األولى
 

تم عزلهن في غرفة  قياس إنتاجية خمس عامالت الالتي يقومن بإنتاج أجهزة التليفونات وركزت هذه المرحلة على  -
 . زيقية التي كانت سائدة في الشركةخاصة تماثل تماماً نفس الظروف الفي

 
إطار عناصر التجربة التي قام ، وذلك في  فريق البحث إلدخال بعض التعديالت في طروف العمل لقد خطط ماييو و -

مل في مرحلة تغيير الظروف الفيزيقية للع ، وهي مدى العالقة بين اإلنتاج و اوالً أن يختبر فروضها األساسيةمح و بها
 . العمل اليومي العادي

 
مدة ساعات العمل اليومي وغير ذلك من تغيرات  و وجبات الغذاء و بعض التغييرات على فترات الراحة تم إدخال -

 . ر ولكنه الحظ أن اإلنتاج قد زادامتعددة وضعها مايو في غرفة االختب
 

يعملن كفريق لديه  ، أن يفسر هذه الزيادة نتيجة لوجود العامالت في مكان التجربة و استطاع التون ماييو بعد ذلك -
بين الجماعة  ى توطيد نسق العالقات االجتماعية، عالوة عل نحو قيمة العمل الذي يقمن به(  إيجابية )اتجاهات محددة 

  . العاملة
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 :المرحلة الثانية  
 
o  عالقاتهم برؤسائهم  ، لتعزز من أفكار الباحثين نحو اتجاهات العاملين في العمل و جاءت النتائج السابقة للمرحلة األولى

 . الرغم من تغيير ظروف العمل ذاتها، ب العمل زيادة اإلنتاجية نظم اإلشراف و و
 

o  تم  ، و لخاصة بها عن طريق إجراء المقابالت الشخصية مع فريق البحثجمع البيانات ا لقد تم تصميم استمارة للبحث و
 . تطبيقها على كل العاملين بالمصنع

 
 : ، من أهمها توصلت الدراسة خالل هذه المرحلة إلى عدد من النتائج أيضا   و
 
إنتاجياتهم أكثر من  وية وتؤثر على الروح المعن(  المباشر مع العامالت ) إن االتجاهات نحو االشراف في الخط األول -0

 . خطوط األشراف األخرى
 

الغير  عالقتهن ببعضهن عملت على زيادة الروابط لعالقات االجتماعية و كما أن تكوين االتجاهات لدى العامالت و -3
 .رسمية من شأنها أن تزيد اإلنتاج بصورة مستمرة

 

 . وع جزاءات سلبيةحدث نوع من التعاون بين أفراد مجموعة العمل في حالة وق - 0
 

 :المرحلة الثالثة 
 

o وكان هذا  ، بوضع تساؤل هام بهدف اإلجابة عليه خالل المرحلة الثالثة من التجارب اهتم فريق البحث بعد ذلك ،
 . في العملية اإلنتاجية لدى العمالالمشاعر التي تؤثر عن غيرها  ، ما هي أهم أنواع االتجاهات و السؤال يتلخص حول

 

o وذلك بعد عزلهم عن خطوط  ، إلجراء التجربة عليهم تيار مجموعة جديدة من العمال في مصنع التليفوناتتم اخ و ،
 استمارات البحث و المتنوعة مثل المقابالت الشخصية البحثية استخدام عدد من األساليب المنهجية و إنتاجهم العادية و

 . العمل و المالحظة المباشرة للسلوك الفردي خالل عملية االنتاج و
 

o اتجاهيتهم لتظل داخل الجماعة  إلى أن العاملين يقيمون نوع من التستر إلخفاء مشاعرهم و لقد توصل فريق البحث     
 كأن يتم التعبير عن سلوكهم و ، و التي من الصعب إظهارها لفريق البحث مباشرة و(  نتيجة لعمل الغير رسمية )

 . أفعالهم بلغة الجماعة
 

o حد األفراد ممثالً عن الجماعة لحل مشكالتهم المرتبطة بالمسائل الفنية أو التحدث مع مشرفيهم أو اإلدارة تم اختيار أ
 اإلنتاجية و عالقتها بالعمل و ، ليفسر مدى قوة هذه التنظيمات و ، فلقد ظهر التنظيم غير الرسمي للجماعة ومن ثم

 . ص مجال العملاالتجاهات التي تخ التعبير في نفس الوقت عن المشاعر و
 

 :المرحلة الرابعة   
 

o  عالقته بزيادة اإلنتاجية  ركزت تجارب هذه المرحلة على دراسة أثر التنظيم غير الرسمي في المؤسسات الصناعية و
 . توصلوا إليها في المرحلة الثالثةحيث اهتم فريق البحث باختيار النتائج التي قد  ، لجماعات العمل

 

o باإلضافة إلى إجراء المقابالت  المعلومات الالزمة ث الكثير من األساليب لجمع البيانات ووقد استخدم فريق البح ،
 . الحرة أو تطبيق استمارة البحث أو استخدام المالحظة المكثفة الشخصية و

 
o زيادة االنتاج أو أن عملية  ، و تم االتفاق ودياً أو غير رسمياً بين العامالت لوضع معايير معينة تتعلق بالعملية اإلنتاجية

، كما كانت الجماعة تمارس  األعراف غير الرسمية يعتبر خروجاً عن التقاليد و ، و نقصانها يعد أمراً ال تقبله الجماعة
 . عن قواعدها سواء الضرب أو اللوم أو العزل االجتماعي أو السخرية نوعاً من الضغوط على األفراد الخارجين
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 : ب هاوثورناسهامات ماييو بعد تجار
 
o  ولكن حدث تطور في طبيعة الحياة االقتصادية و0503 – 0537استمرت تجارب هاوثورن لمدة خمس سنوات من ، 

، وهذا ما أدى إلى إنهاء برنامج األبحاث  الواليات المتحدة النشاط الصناعي نتيجة للكساد العالي الذي ظهر في اوروبا و

 . بجامعة هارفاردزمالؤه  التي قد حددها من قبل ماييو و

 
o فريق بحثه الكثير من  ، تم إجراء تجربتين آخرتين لتضيف إلى إسهامات ماييو و ولكن من خالل الحرب العالمية الثانية

إضافاتها العلمية في مجال تطور علم االجتماع  ، التي تعزز عموماً جهود نظرية العالقات اإلنسانية و النتائج األخرى

 : بتين هماهاتين التجر الصناعي و

 
 

 :التجربة األولى 
 

، أجريت هذه التجربة على ثالثة أقسام إنتاجية لوحظ بها تغيب العمال  0510اجريت في مصانع األعمال المعدنية عام  

، كما لوحظ أيضاً أن نسبة الغياب في أحد هذه األقسام الثالث تقل عن ما هو  بصورة ملحوظة عن بقية األقسام األخرى

 . قسمين األخريينموجود في ال

 
 

 :التجربة الثانية 
 
o  للكشف عن أسباب مشكالت التغيب و0511أجريت هذه التجربة في احد مصانع الطائرات بجنوب كاليفورنيا عام ، 

 . أقسام لم تظهر فيها هذه المشكلة ، ما عدا وجود ثالث نوبات العمل في المصنع
 
o لنتائج منها توصل فريق البحث بقيادة ماييو للتوصل لعدد من ا: 

 
 العالقات االجتماعية و ، مما يؤثر على تقوية انساق االتصال و أن جماعات العمل في األقسام الثالث تعتبر صغيرة جداً  -0

 . ( الغير رسمية )انصهارهم عموماً في وحدة الجماعة 

 
كان ذلك يعتبر مثااًل  ، و في العملكان يوجد من بين جماعات العمل عدد من القيادات غير الرسمية التي كانت منتظمة  -3

 . االهتداء به من قبل بقية األعضاء أو أفراد الجماعة للقدوة و
 
، كما لم يكن  لعدم وجود جماعات غير رسمية ، نظراً  وجد ارتفاع في نسبة الغياب في األقسام األخرى بالمصنع - 0

 . أو االنتماء سواء األقسام اإلنتاجية أو المصنع ككلأو شعور بالوالء  ينهم نوع من العالقات االجتماعيةاألعضاء ب
 
 
كذلك  الخالصة أن ماييو اهتم بتفسير سبب زيادة اإلنتاجية في المصانع بأنها نتيجة ارتفاع الروح المعنوية  للعمال و و •

 . االنتماء إلى جماعة واحدة شعورهم بالوالء و
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 : مدرسة شيكاغو لويد وارنر و -ب
 
 

، عن مدى التغيرات التي طرأت على  فريق بحث جامعة هارفارد ، و اء السابقة لكل من التون ماييوكشفت اآلر  -

تأثيرها  االهتمام عموماً بالعالقات اإلنسانية داخل هذه المؤسسات و و التنظيمات الصناعية دراسة المؤسسات و

 إن كانت جاءت تصورات و أصحاب العمل و و اإلدارة العالقة بين العمال و بصورة مباشرة على العملية اإلنتاجية و

م مركزة على دراسة العالقات 0537التي بدأت في عام  م و0516نتائج دراسات ماييو التي استمرت إلى عام 

 . نتاجية أو المؤسسة الصناعية فقطالرسمية داخل الوحدات اإل

 
عندما تشكل فريق بحث علمي بقيادة  م0591خاصة خالل عام  رسة العالقات اإلنسانية ودوقد تطورت دراسات م  -

 . البيئة الخارجية المحيطة لويد وارنر بجامعة شيكاجو وقد قام بدراسة العالقة بين المصنع و

 
مناهج البحث المستخدمة من قبل علماء  فريق بحثه بمجموعة من المفهومات السوسيولوجية و استعان لويد ورانر و  -

 االهتمام عموماً بدراسة العالقة المتبادلة بين المصنع و ، و الدور، ككل: مثل  االجتماع عند دراسة المجتمع المحلي

 . البيئة الخارجية عالوة أيضاً دراسة العمليات والبيئة الداخلية للمصنع ذاته ومدى تأثرها بالعوامل الخارجية

 
 عالقتها بالبيئة المحلية و زمالؤه على أنها ساهمت في دراسة الصناعة و ارنر و عموما ينظر إلسهامات لويد و -

 . تأثيرها على الصناعة دراسة دور العوامل الخارجية و

 
ومن أبرز العوامل الخارجية التي سعى لويد وارنر لتحليلها بصورة ميدانية هو عامل التكنولوجيا الذي تم تطبيقه   -

المعدات الحديثة في هذه  اآلالت و خاصة بعد إدخال تغيره عن النمط التقليدي لهذه المصانع و على مصانع األحذية و

إلى عمال شبه مهره خاصة بعد تدريب عدد كبير (  التقليدين )الصناعة فلقد تم تغيير جميع أو معظم العمال المهره 

 . التكنولوجيا الحديثة من العمال على اآلالت و
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 00م

 
 

 : تجارب العالقات اإلنسانية في أوروبا -ج
 
o مدرسة العالقات  ذلك نتيجة لجهود التون ماييو و تشرت نتائج تجارب هاوثورن في أواخر الثالثينات وبعد ان ان

، ما لبثت أن اهتمت أيضاً المؤسسات الصناعية األوروبية بما حدث من ثورة علمية في مجال اإلدارة العلمية  اإلنسانية

التنظيمات الصناعية كانت تعاني من تأثير الكساد  وأن المؤسسات  التكوين اإلداري مثل تايلور وفايول خاصة و و

 . االستثمار وغيرها من مقومات الصناعة نمو حركة رأس المال و ، الذي أثر على طبيعة اإلنتاج و االقتصادي العالمي

 
o من  وجاءت عملية انتشار أفكار العالقات اإلنسانية إلى أوروبا ممثلة في عدد من الدراسات التي أجريت في مجموعة

 :الدول األوروبية ومن أهم هذه الدراسات 

 
 Bata:دراسة شركة باتا   -0
 

 . اعية والنفسية على تحسين اإلنتاجسعت إدارة هذه الشركة لدراسة أثر العوامل االجتم  -

 . تكنولوجية حديثة إلنتاج األحذيةاستحداث أنماط  التكنولوجيا و تم تغيير نمط اآلالت و  -

 . اط متعددة من الرعاية االجتماعيةقديم أنمولقد ركزت الشركة على ت  -

 . أيضاً تم أنشاء مدرسة للتدريب  -

 . إعطاء حرية اكبر لرئيس الشركة و  -

 . و تغير السلوك اإلداري للمديرين تقسيم الشركة إلى مجموعة من األقسام و  -

 
 :دراسة بارديية في فرنسا  -2
 

o  يع اآلالت رئيساً إلحدى الشركات الفرنسية العاملة في مجال تصن أجريت هذه الدراسة بواسطة باردييه الذي كان يعمل
 . األوتوماتيكية

 
o   حيث حرص رئيس الشركة على: 

 
 .تغيير نمط اإلدارة الكالسيكية    - 

 .اإلدارة وسعى لخلق نوع من التضامن االجتماعي بين العمال و   -
 

 :دراسة يوجين شولر في فرنسا  -3
 

 . “ طريقة األجور التناسبية ”دراسة  ت اسماشتهرت هذه الدراسة تح -
 . شركة التي أجرى فيها شولر تجربتهاعتمدت الدراسة على استخدام الحافز المادي في تغيير الجو السيكولوجي لل و  -

 
وقد اعتقد شولر أن األجور تمثل لإلنسان ما يمثله النبات للحيوان ولذا حرص على أن يركز على أهمية تقديم األجور   -

 . ية كعامل أساسي لزيادة اإلنتاجيةالحوافز الماد أو
 
السعي  كذلك الحظ أن كثير من العمال كان لديهم عدم اقتناع بهذا ألسلوب ولذا حرص على تغيير آراء هؤالء العمال و -

  .  تاجاإلن اعتباره في حد ذاته مبدأ عادل تتناسب فيه األجور مع حجم العمل و إلى اقتناعهم بمبدأ الحافز المادي و
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 : دراسة معهد تافستوك بإنجلترا -4 
 

الذي أجرى  ذلك تحت إشراف اليوت جاكس و أنشئ هذا المعهد لدراسة العالقات اإلنسانية في الشركات البريطانية و -
 أساليب االتصال ، الختيار نسق العالقات اإلنسانية و مجموعة من الدراسات الميدانية في عدد من المصانع بمدينة لندن

 . العمال بين اإلدارة و
 
  . سيما مدخل دراسة الجماعة الصغيرةالسيكولوجية وال  كما استعان فريق البحث بالعديد من المداخل السوسيولوجية و -

 
 . عمال للمشاركة في عمليات اإلدارةكما كون فريق البحث مجالس لل -
 
 التخلص من مشكالت العمل بصورة مستمرة و و وإضفاء جو من العالقات اإلنسانيةاإلنتاج  حل مشكالت العمل و و  -

تحقيق األهداف  كيفية حلها و العمال و التعرف على الصعوبات التي تواجه اإلدارة و و ذلك من أجل زيادة اإلنتاج
 . العامة للشركة ككل
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 03م
 دراسة الجماعة نظرية العالقات اإلنسانية و:  الفصل الرابع

 
 
 

 : تطور علم االجتماع الصناعي دراسة الجماعة و: ثانيا  
 
علم األنثروبولوجيا التطبيقية تم االستعانة بمداخل هذه العلوم في دراسة الجماعة من  ومع تطور علم النفس الصناعي و -

 . ظهور ما يعرف باالتجاه التفاعلي وقبل علماء االجتماع الصناعي 

 
 :نها ركزت على كما تكمن أهمية دراسة هوايت في أ -

 
o   ( حي كورنفيل )المجتمع المحلي الذي ظهرت فيه وهو  و(  مجتمع الناصية )تفسير العالقة بين الجماعة الصغيرة 

o  ( كورنفيل المجتمع المحلي) كذلك نوعية الطبقات أو تاريخ التطور الطبقي في هذا الحي  و . 

 
 
 
 : االتجاه التفاعلي وليام هوايت و( 1) 
 
 
مامات وليام هوايت كأحد رواد نظرية العالقات اإلنسانية التي شاركت في بحوث أو سلسلة تجارب التون جاءت اهت -

 ولكن مع تطور دراسات العالقات اإلنسانية و .المؤسسات الصناعية  التي أجريت على كثير من الشركات و مابيو و

 ات علماء نظرية العالقات اإلنسانية كبعد أوالتي استمرت بعد تجارب هاوثون وال سيما في األربعينات أخذت دراس

التي اندرجت  سلبياته على المؤسسات اإلنتاجية أو الخدمات األخرى و معرفة إيجابياته و عامل أساسي يمكن تحليله و

من ناحية أو تطبيقها على الجماعات االجتماعية الصغيرة  Restaurant industryتحت دراسات صناعة المطاعم 

 . ذلك من ناحية أخرى التفاعل فيها عموماً و أنماط القيادة و المراكز و األدوار و القات االجتماعية ومعرفة الع و

 
تحليل هذه العالقات بعيد عن مجال  دراسات علماء نظرية العالقات اإلنسانية عندما سعت لمناقشة و ان تحليالت و -

 هذه العالقات داخل الجماعات الصغيرة من ناحية و التنظيمات الصناعية كانت تهدف أوالً للتعرف على مدى أهمية

الجماعي في نفس الوقت ولقد جاء هذا االهتمام من جانب وليم فوت هوايت عندما درس  تأثيرها على السلوك الفردي و

 . لك في حي كورنفيل بمدينة نيويوركذ جماعة الناصية و

 
يقية تم االستعانة بمداخل هذه العلوم في دراسة الجماعة من علم األنثروبولوجيا التطب ومع تطور علم النفس الصناعي و -

 . ظهور ما يعرف باالتجاه التفاعلي قبل علماء االجتماع الصناعي و

 
المجتمع  و(  مجتمع الناصية )كما تكمن أهمية دراسة هوايت ألنها ركزت على تفسير العالقة بين الجماعة الصغيرة  -

 ( المجتمع المحلي )نوعية الطبقات أو تاريخ التطور الطبقي في هذا الحي  يل والمحلي الذي ظهرت فيه وهو حي كورنف

 
نوعية البناء االجتماعي الذي يوجد  الفرد و كما استخلص هوايت مجموعة من النتائج التي ترتبط بدراسته للجماعة و -

 .يش فيه الجماعات التي تع يفسر نوعية المشكالت التي تواجه األفراد و في المجتمع المحلي و
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لكن يرجع إلى  كما توصل إلى أن انماط التفاعل الذي وجد بين أفراد مجتمع الناصية لم تظهر خالل فترة قصيرة و  -

وجود عالقات من فترة طويلة بين أفراد الجماعة وهذا ما يفسر السبب الرئيسي لمدى ارتباط الفرد بهذه الجماعة حتى 

 . ويلةي أو المجتمع المحلي لفترة طترك الح

 
األعراف التي  القيم و المعايير و وفي نفس الوقت وجد بين أفراد الجماعة عالقات متماسكة بفضل نوعية الروابط و  -

 .الجماعة ككل  تشكل نوع من االلتزام بين الفرد و

 
القات باإلضافة إلى ذلك جاءت أهمية إسهامات وليم هوايت في علم االجتماع الصناعي أيضاً من خالل دراسته للع -

 :توصل إلى عدد من النتائج من أهمها  اإلنسانية بين العاملين في المطاعم الكبرى و

 
o  تأثير العالقات اإلنسانية على تحديد نسق المكانة للعاملين . 

o الساللة  الخبرة و السن و طبيعة العوامل التي تشكل التنظيمات غير الرسمية مثل النوع و و . 
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 دراسة التنظيمات الصناعية نظرية البيروقراطية و:  الفصل الخامس
 

  : تمهيد 
 

دراساته الميدانية  تحليالته و سنحاول تقديم طبيعة إسهامات فيبر في دراسة التنظيمات البيروقراطية بصورة عامة و  -
 العالقات اإلنسانية و ريات التون ماييو والتي سبقت عموماً نظ التي استخلصها من دراساته للتنظيمات الصناعية و

 . تجاه التفاعلي في دراسة الجماعةاال
 
كذلك نقوم بتوضيح بعض اإلسهامات النظرية التي عززت النشأة ،  كما أنها سبقت تصورات نظرية اإلدارة العلمية  -

 . ة الحديثة لعلم االجتماع الصناعيالتطوري
 
 
 :ية البيروقراطية الصناع ماكس فيبر و -1
 
 
 : النموذج المثالي للتنظيمات البيروقراطية -أ   
 

 . ترتبط تحليالته بفترة عصر الرواد يعتبر ماكس فيبر من الرعيل األول لعلم االجتماع و .0

تكمن إسهامات فيبر بأنه وضع جذور الكثير من فروع علم االجتماع المتخصصة كما ان تحليالته المقارنة اعتمد   .3

 . طرق البحث ديد من قضايا المجتمع القديم ، كما أن له اسهامات حول المنهج السوسيولجي وعليها في دراسة الع

 . بمستوى معين من الكفاءة اإلدارية يرتبط التنظيم بالقواعد الوظيفية و  .0

 .  الوظيفي الذي يأخذ شكالً هرمياً  كما أنه يرى أن أعضاء التنظيم يخضعون لمبدأ التسلسل  .1

 
o عالقاته الداخلية الوظيفية تي تظهر وضع الموظف اإلداري ومن أهم العناصر ال :  

 
 محددة كما أن عالقة التنظيم للفرد واضحة و -                 الحرية الشخصية للفرد -
 
o  هناك نوعان من مظاهر البناءات الكلية للتنظيمات البيروقراطية هما: 

 
 . ضاء التنظيم في وظيفة عامة واحدةيشارك أغلبية أع -

 . لى مبدأ التعاون بين بين األعضاءيقوم هذا النوع من البيروقراطية ع -

 
 
 
 : التنظيمات غير الرسمية في المؤسسات الصناعة -ب  
 

 . بالجوانب الغير رسمية في التنظيميمكن القول ان فيبر كانت له اهتمامات تتعلق  -

 . جم بعد للغة االنجليزيةية لم تتريرى بندكس أن الكثير من أعمال فيبر التي كتبت بااللمان -
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 : من أهم دراسات فيبر الميدانية

 
 
 :  دراسة مشاكل العمال الصناعيين في المانيا: أول   
 
 

o ة المقارنةاهتم فيبر بدراسة المشاكل االجتماعية في المانيا معتمداً على دراساته االجتماعية التاريخي . 
 
o لعمال في قد قضى منهما نصف عام في المالحظة المباشرة لاستغرق عمل فيبر الميداني قرابة العامين و” 

 . “ الكتان مصانع النسيج و
 
o  أقسام منهجية هى  0وضع ماكس فيبر اإلطار المنهجي للبحث في: 

 
 مناهج البحث أو المسح العام -           المشاكل العلمية للبحث  -     المالمح العامة للبحث -

 
o أهتم فيبر بالتمييز بين : 

 
 المسوح اسوسيولوجية   -سيوسياسيةالمسوح السو -

 
o فصل العمل عن السياسة االجتماعية اوضح فيبر فكرته عن الحياد األخالقي و . 
 
 

 :يرى فيبر ضرورة االهتمام من قبل إدارة المصنع بكل من 
 

 . إدراك حقيقة تكاليف األجور -

 . وكيفاً  تقنين المواقف اإلنتاجية كماً  -

 . تقنين اإلنتاج -

 
 
 
 :دراسة ظاهرة تقييد االنتاج : ثانيا   
 

o سيكوفيزيقية العمل الصناعي” ان ظهرت إحدى المقاالت لفيبر ذات بعد تاريخي سوسيولوجي تحت عنو “ . 

 

o  عرف بظاهرة تقييد االنتاج القوميأو ما ي” التباطؤ في العمل ” كانت دراسات فيبر الميدانية تهتم بظاهرة . 

 
o  العمال الصناعيين يرجع لسببين اساسيين هماوجد فيبر أن شكاوى : 

 
 . سياسة ترشيد أو عقالنية األجور -أ  

 . سات في زيادة االضرابات العماليةتأثير هذه السيا -ب  
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 : روثليسبرجر ودراسة المصنع كتنظيم اجتماعي - 2
 

ين ركزوا على دراسة العالقات يعتبر روثليسبرجر من الرعي األول من زمالء التون ماييو بجامعة هارفارد الذ -
 . نسانية داخل التنظيمات الصناعيةاإل
 

 . م0505في عام “  العمل اإلدراة و” وضع روثليسبرجر كتاب  بعنوان  -
 

 :  تصور روثلييسبرجر أن للمصنع أو المؤسسة الصناعية وظيفتين أساسيتين هما -

 وظيفة اجتماعية - 3   وظيفة إدارارية -0                                

 
 : كذلك سعى روثليسبرجر إلى التمييز بين نمطين من أنماط التنظيم داخل المؤسسة وهما  -

 التنظيم غير الرسمي -3   التنظيم الرسمي -0

 
 : المدخل البنائي الوظيفي ميللر وفورم و -3
 

 التي تركزت على  لثانية والمداخل التي ظهرت بعد الحرب العالمية ا قام ميللر وفورم بانتقاد االتجاهات و
 . السطحية الدراسات الوصفية و

 ي لالنتقال من المجرد إلى الواقعيرى ميللر وفورم أهمية تركيز البحث العلمي في علم االجتماع الصناع . 
 

  قام ميللر وفورم على أهمية تبني دراسة: 
 وجية الصغرىالوحدات السوسيول -                    الوحدات السوسيولوجية الكبرى  -

 
 كذلك يرى ميللر وفورم أن ذلك يتم من خالل استخدام مدخلين أساسيين هما : 

   مدخل النسق االجتماعي -                              المدخل البنائي الوظيفي -   
 

 : نظرية اتخاذ القرارات مارش وسيمون و - 4
 

o اسة التنظيمات الرسمية العقالنيةية في درتعتبر نظرية اتخاذ القرارات من أهم االبعاد التحليل . 
 
o  حيث أشارا إلى أن التنظيمات ال تقوم ” التنظيم ” فتح مارش وسيون المجال للدراسات التنظيمية من خالل كتابهم

 . احدة ولكن على مبدأ تنظيم العملعلى عامل واحد أو صفة و
 
o  قرارات هوأن المنطلق األساسي لنظرية اتخاذ ال“   مارش وسيون ”يرى: 

 

 ضرورة إختيار األفعال السليمة ذات العقالنية -

 أهمية الوصول للفعل النهائي  -

 
o  يندرج تحت نظريات اتخاذ القرار نوعين شهيرين هما: 

 
 . نظرية القرار العقالني -0

 . النظريات المرتبطة بالترشيد -3
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 دراسة الجماعة نظرية العالقات اإلنسانية و:  الفصل الرابع
 
 
 :مدرسة ميتشجان  رئيسيس ليكرت و( 2) 

 

النظريات التي تهتم بدراسة مشكالت علم  عملت على تحديث المداخل و تطورت دراسات الجماعة أو االتجاه التفاعلي و •
األكاديمي بعد أن ظهرت إسهامات علماء جامعة  قضاياه المختلفة التي بدأت تأخذ الطابع العلمي و االجتماع الصناعي و

 .بقيادة التون مابيو منذ أواخر العشرينات من هذا القرن  هارفارد
 
ذلك عن طريق إجراء البحوث الميدانية  وجاءت جامعة ميتشجان لتساهم أيضاً في تطور علم االجتماع الصناعي و •

يادة اإلنتاجية وحاول التركيز على دراسة الق التي تركز على دراسة الجماعة داخل المؤسسات الصناعية و المتخصصة و
 . اإلدارة تحسين أحوال العالقة بين العمال و تطور اإلنتاج و اإلشراف ودورهما في تنظيمات العمل و و

 
القيادة داخل المؤسسات التي أجريت عليها الدراسة الميدانية  ولقد توصلت هذه الدراسة إلى وجود نمطين من اإلشراف و •

 :فريق بحثه وهما  بقيادة ليكرت و
 

 .الذي يدور حول العمال  و: ف األولنمط اإلشرا - 0

 . وهو يدور حول اإلنتاج:  نمط اإلشراف الثاني -3

 
 
 :مورينو وسوسيو ميترية عالقات الجماعة ( 3)
 
، سواء أكانت مؤسسات إنتاجية أم  المؤسسات الصناعية أو االجتماعية عموماً  الجماعة في التنظيمات وارتبطت دراسة  •

، بما  المهني التأهيل النفسي و اإلصالح و الرعاية االجتماعية أم تقوم بعمليات التهذيب و ت ومؤسسات تقدم الخدما

أيضاً المتخصصين في مجال علم النفس  و علماء النفس االجتماعي و حققته إسهامات علماء االجتماع الصناعي

، أن تطور االهتمام  ال أننا نالحظ، إ ، وهذا ما ظهر واضحاً خالل السنوات األخيرة من القرن العشرين الصناعي

 . بدراسة الجماعة جاء عن طريق تحديث الدراسات التي كان يقوم بها أصحاب االتجاه التفاعلي

 
تحليل  و المقابلة و األجتماعي مثل المالحظة بأنواعهاأدوات البحث  طرق و مع تطور استخدام األساليب المنهجية و •

 . ن األدوات األخرىاستمارة البحث وغيرها م و المضمون
 

التي يفرغ فيها  ، عندما وضع ما يعرف بمصفوفة العالقات االجتماعية و سعى مورينو لتطوير المقاييس السوسيومترية •

النتائج التي يتم التوصل إليها الباحث من المبحوثين التي يطلق عليها بإصطالح السوسيو جرام أو يكشف عموماً عن 

 : ومن أهمهاأنماط العالقات االجتماعية 

 
 . التي تظهر عندما تختار الجماعة فرداً واحداً بصورة محددة و العالقات المركزية

 . التي تبدو فيها تبادل االختيار بين فردين ، العالقات المتبادلة

 . التي تتابع العالقة بين مجموعة من األفراد كل منهم اآلخر العالقات المتتابعة

 . دأ بفرد معين ثم تنتهي إليه بعد اآلخرين، التي تب العالقات الدائرية

 . تكشف عن فشل أحد األفراد في جذب اآلخرين حوله و ، العالقات المنفردة
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 :دراسة الجماعة  تقييم إسهامات نظرية العالقات اإلنسانية و: ثالثا  
 
 
، أن  من القرن العشرين التطوري لنشأة علم االجتماع الصناعي خالل النصف األخير بعكس تحليل التراث التاريخي و •

،  التقييم الشامل النقد و الدراسة و الميدانية قد خضعت للمزيد من التحليل و دراساتهم النظرية و كثيراً من آراء علمائه و

 و مناهج طرق بحثه أساليب و ، لتطور نظرياته الحديثة و ذلك في إطار تزايد االهتمام من قبل المتخصصين بهذا العلم و

اهتم بها علماء االجتماع الصناعي بصورة  ، و التي طرحت منذ البدايات األول من هذا القرنالموضوعات  القضايا و

 . عامة

 
بالرغم من هذه اإلسهامات اإليجابية لكل من أصحاب نظرية العالقات اإلنسانية أو اإلتجاه التفاعلي في دراسة الجماعة  و •

لسوسيولوجي لعلم االجتماع الصناعي يعكس في الوقت ، إال أن تحليل التراث ا داخل التنظيمات أو المؤسسات الصناعية

التي يجب علينا أن نوجزها بصورة محددة في  و ذاته مجموعة من االنتقادات إلى أصحاب هذه المدارس أو النظريات

 . إطار تحليلنا للتراث العلمي لهذه النظريات

 
 

 : االنتقادات التي وجهت إلى نظرية العالقات اإلنسانية: أوال  
 
 

، لم تكن قد تبلورت فيها معالم المشكالت  ت دراسات هاوثورن الشهيرة التي أجراها ماييو في فترة تاريخيةجاء - 0
 . الصناعية بعد

 
لم تعط اهتمامات أصحاب نظرية العالقات اإلنسانية بدء من جهود ماييو حتى نهايتها أي نوع من األهمية لوجود  - 3

اإلنتاج أو لظهور أنماط من االتصال  اخل مؤسسات العمل والجماعات د الصراع بين األفراد أو األشخاص و

 . أو ظهور قيادات مهنية غير متخصصة اإلشراف اإلداري غير السليم و السلبي

 
، وذلك  ركزت جهود أصحاب نظرية العالقات اإلنسانية على أهمية األشباع االجتماعي داخل المؤسسات الصناعية -0

 . ظهور التنظيمات الغير رسمية الجماعة و لعمل وعن طريق خلق نوع من االنتماء نحو ا
 
 

 . التوازن بصورة مستمرة زمالؤة عموماً بدراسة أنساق التكامل و اهتم ماييو و
 
 

 . ، ما يعرف عموماً بالعالقات الصناعية لقد أهملت دراسات العالقات اإلنسانية -1
 
 . المؤسسات أو المصانع فقطجاءت تصورات أصحاب العالقات اإلنسانية إلى دراسة مشكالت العمل داخل  - 9
 
عندما ركزت الدراسات الميدانية للعالقات اإلنسانية على دراسة المشكالت الواقعية في التنظيمات الصناعية قد أغفلت  - 6

 . ذلك لغياب األمور النظرية منهجية هامة و قواعد أساسية نظرية و
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 : اعةدراسة الجم االنتقادات التي وجهت إلى االتجاه التفاعلي و: ثانيا
 
 

دراسة الجماعة في التنظيمات أو المؤسسات الصناعية  جاءت كثير من المفاهيم التي استخدمها علماء االتجاه التفاعلي و  -0

 . اإلنتاجية بصورة غامضة وغير محددة و

 
 . يةالستخدامه بصورة خاصة لدراسة شبكة العالقات االجتماع تعرض استخدام القياس السوسيومتري للعديد من االنتقادات و - 3
 
 
 التفاعل و دراسة الجماعة على تفسير المشكالت المرتبطة بالعالقات و اعتمدت تحليالت أصحاب االتجاه التفاعلي و - 0

 . صعب وجود ذلك من الناحية الواقعياعتمادها على عامل واحد فقط مما ي الجماعة و السلوك الفردي و

 
التجريبية على  فاعلي وال سيما عند دراساتهم الميدانية وكما جاءت انتقادات أخرى إلى أصحاب نظرية أو االتجاه الت - 1

 سلوكها للتجارب المعملية التي يصعب عموماً وضعها تحت الشروط و خضوع هذه الجماعات و الجماعات الصغيرة و

 . الظروف االختبارية

 
 . دراسات الجماعة لتواجه مشكالت متعددة على مستوى البعد النظري جاءت كثير من أعمال و - 9
 
المؤسسات الصناعية اهتموا  عندما ركز أصحاب دراسة الجماعة على دراسة مشكالت معينة داخل تنظيمات العمل و - 6

التوازن أو التغيب أو اإلنتاجية دون دراسة  التضامن و بالطابع االنتقائي لدراسة مشكالت محددة مثل التعاون و

أو عالقة تنظيمات  النقابية العالقات الصناعية و لمهني وا الصراع أو التنافر أو الرضا في العمل أو اإلشباع الوظيفي و

 . العمل بالمجتمع الخارجي ككل

 
 
 
 
 

 ونيلاهتبا .. مكتاااوعد


