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 أسس ومبادئ المدرسة البيروقراطية : 

 التدرج اليرمي لمستويات السمطة ويتحقق ذلك ضمن:  -أ

 تدرج المستويات اإلدارية في سمطتيا اإلشرافية ضمن اليرم التنظيمي.  -1 

 المستوى األدنى يتبع األعمى من قاعدة اليرم إلى قمتو.  -2 

 السماح لممرؤوسين بالتعمم من قرارات رؤسائيم إلى المستوى األعمى.  -3 

 توزيع األعمال يكون عمى وفق المبادئ اآلتية :  -ب

 التخصص الوظيفي.  -1 

 الخبرة والكفاية.  -2 

وجود نظام خدمة خاص باألفراد يحفظ ليم وظائفيم، وأىم ما في ذلك ىو الترقية  -3 
 االنجاز او بكمييما.  التي تكون بحسب القدم او

نظام لمتوثيق باستخدام الممفات يتولى أعمالو جياز متخصص بيدف توفير البيانات  -4 
 والمعمومات الالزمة إلنجاز األعمال. 

 االنتقادات التي وِجَيت إلى المدرسة البيروقراطية : 

 إىمال الجانب اإلنساني لمفرد والتعامل معو كآلة.  -أ

 ى أساس الِقَدم يقود إلى خفض الكفاية. مبدأ الترقية عم -ب

 التشديد في الرقابة واإلشراف يثير احتماالت االلتفاف عمى القواعد والتعميمات.  -ج

 إىمال تأثيرات البيئة المحيطة بالمنظمة واعتبارىا نظاما مغمقا.  -د

 ثانيـا : المدرسة الحديثة في الفكر اإلداري : 

فعل عمى مفاىيم وأفكار المدرسة الكالسيكية، وتتكون  شاعت أفكار ىذه المدرسة كرد   
ىذه المدرسة من ثالث مدارس فكرية ىي ) المدرسة اإلنسانية السموكية ومدرسة النظم 
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والمدرسة الظرفية (، لذا سنسمط الضوء عمى المدرسة اإلنسانية السموكية كمثال عمى 
 المدرسة الحديثة في الفكر اإلداري. 

 والسموكية :  المدرسة اإلنسانية

اقترنت مدرسة العالقات اإلنسانية بأبحاث ودراسات عالم االجتماع االمريكي )التون    
( وأشير ىذه 1949 -1880مايو( الذي يعد أشير رواد ىذه المدرسة وعاش لمفترة من )

األبحاث والدراسات ىي في مصانع )ىوثورث( التابعة لشركة وسترن الكتريك في الواليات 
 ( 1932-1926االمريكية والتي استمرت من )المتحدة 

يشير مفيوم العالقات اإلنسانية إلى )كيفية التنسيق بين جيود االفراد المختمفين وخمق    
جو عمل يحفزىم عمى األداء الجيد والتعاون في سبيل الحصول عمى نتائج أفضل مما 

 يترتب عميو إشباع حاجاتيم االقتصادية والنفسية واالجتماعية( 

 أسس ومبادئ المدرسة: 

الفرد عبارة عن مجموعة معقدة من الدوافع والمشاعر واألحاسيس والحاجات ال بد من  – 1
 فيميا كي يمكن التأثير في سموكو ومن ثم رفع إنتاجيتو. 

الجوانب النفسية والمعنوية من أىم المتغيرات التي يجب أن تأخذ بنظر االعتبار في  – 2
 المحيط اإلداري.

شاعة روح الحب والتعاون المتبادل.  – 3  التأكيد عمى الكرامة اإلنسانية وا 

 التيوية، في انتاجية العاممين. –اإلضاءة  –دراسة أثر التصميم المادي لمكان العمل  - 4

 االنتقادات الموجية لممدرسة : 

  التركيز عمى مكون واحد من مكونات المنظمة المتعددة وىو العنصر البشري فقط. -أ

افترضت أن إشباع الحاجات اإلنسانية يؤدي بالنتيجة إلى تحقيق االىداف الرسمية  -ب
 لممنظمة

 ركزت المدرسة عمى اىمية الجماعة عمى حساب أىمية الفرد.  -ج
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أعطت الحوافز والمكافآت غير المادية ) المعنوية ( األثر األكبر في تحقيق االنتاجية  -د 
 وتجاىمت أثر العوامل والحوافز المادية.  

 


