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مدرسة االتجاهات المعاصرة

 المعاصرة من اربعة فروع أو مدارس فرعية مدرسة االتجاهات تتألف:

ًالمنظوماتًالمفتوحةًنظرية:أولا((open system theory.

ًا .Quantitative management))ًالدارةًالكميهً:ثانيا

اليابانيةالداره(:ًز)أوجيًونظريهًوليام:ثالثا.

ًألظرفيهأوًالموقفيةالداره:رابعا(:contingency management.)



OPEN))نظريةًالمنظوماتًالمفتوحةً:أول SYSTEM THEORY

تتكونًمنًأجزاء.ًينظرًإلىًالمنظمةًفيًالفكرًاإلداريًالمعاصرًعلىًإنهاًمنظومةً

,ًوتعملًمجموعهًالمدراءًفيًالمنظمةًكمنظومةًفرعيهSUBSYSTEMSً)),ًفرعية

(منظومةًاتخاذًالقرارً)بأسم

هيًمجموعةًمنًالمكوناتًالمترابطةًمعًبعضهاًلتحقيقًغرضً:ًمفهومًالمنظومةً-أ

يارةًس,كائنًحيًلوحده)وفيًحينًإنًهناكًالعديدًمنًالمنظوماتًغيرًالجتماعيةً.ًمعينً

اتًفالمنظومةًهناًتكونًمنًالكائن.ًفانًالتركيزًهناًعلىًالمنظمةًكمنظومةً(ًثالجةً,

ومثلًهذهًالمنظومةًتختلف.البشريةًواألموالًوالموادًوالمعداتًوالمعلوماتًوغيرهاً

هاًفالمنظمةًكمنظومةًليسًل.عنًالمنظومةًالبيولوجيةًأوًالماديةًذاتًالهياكلًالمحددةً

أنماطًويتكونًهيكلهاًمنًفعالياتًاألفرادًالمقسمةًبموجب.ًهيكلًبمعزلًعنًوظائفهاً

همًتتكونًمنًأفرادًمتفاعلينًمعًبعض.ًمحددةًوالمنظومةًهناًهيًوحدهًاجتماعيهًهادفة

والعاداتًفيًأنماطًمنًالفعالياتًوتبرزًفيهاًالتجاهاتًوالمدركاتًوالمعتقداتً

.ت الخاصة باألفراد والتوقعا

المعاصرة ( االتجاهات)المدرسة 



.

تشترك المنظمات كمنظومات في وجود مكونات أساسيه هي :ًمكونات المنظمة كمنظومة -ب

( )التحويل )وكما تسمى كذلك  بprocesses)) والعمليات inputs))المدخالت 

transformation ) والمخرجات(output )والتغذية العكسية

( أو المرتدة أو الراجعة( )feed back ) وذلك كما في الشكل أدناه:



.

ًلفنيةًوالمعرفةًا,ًوفيًالمنشاةًالصناعيةًتتكونًالمدخالتًمنًالموادًاألولية

اللًوالعملًوالمعداتًوالمعلوماتًوالتمويلًالتيًتوحدًبتوجيهًالدارهًومنًخ

كينًالعملياتًلتتحولًإلىًمخرجاتًعلىًشكلًسلعًوخدماتًتقدمًللمستهل

(ًأوًلغيرهم.ً)لماليًويعنيًقبولًالمستهلكينًلهاًتحقيقًالمنشاةًللمردودًا

لمبيعاتًالذيًيعيدًالسلسلةًللعملًمرهًأخرىًهذاًفيًحينًإنًا(.ًتغذيهًعكسية)

رضًالمنخفظهًتؤشرًضرورةًإدخالًالتعديالتًفيًالمدخالتًأوًالعملياتًلغ

الحصولًعلىًمخرجاتًأكثرًقبولًلدىًالمستهلكًومنًخاللًهذهًالدورات

.المتعاقبةًتحافظًالمنظمةًعلىًوجودهاً

ًنهاًعلىًم(ًتستورد)إذنًفالمنظمةًهيًمنظومةًمفتوحةًعلىًالبيئةًفهيًتحصل

كسيةًالمخرجاتًوتفسرًمؤشراتًالتغذيةًالع(ًتصدرًلها)المدخالتًوتعطيهاً

بدلتًكماًإنًت.ًالتيًتستلمهاًمنهاًًوماًيحدثًفيًالبيئةًيؤثرًفيًالمنظومة

لبيئةًثمًإنًدرجهًالنفتاحًل.ًالبيئةًتتطلبًمنًالدارهًتكييفًالمنظومةًلهاً

يًوبحسبًتوجهاتًإدارتهاًف.ًتتفاوتًوبسببًدرجهًتفاعلًالمنظومةًمعهاً

زيادةًذلكًالتفاعلً



.
المنظوماتًالفرعيةً-ج(subsystems:)تتألفًالمنظمةًكمنظمهًمنًعددًمترابط

كانتًبينًالمنظوماتًالفرعيةًفإذاًنظرناًالمنشأةًمنًحيثًالوظائفًالداريه
قاًهناكًالمنظوماتًالفرعيةًالمتمثلةًبالوظائفًاألربعًالمشارًإليهاًساب

اًإلىًولوًنظرن(.ًوالرقابة,ًوالتحفيز,ًوالتنظيم,ًواتخاذًالقرار,التخطيط)
المنشأةً

قًوالمواردًكأنشطهًكانتًهناكًالمنظوماتًالفرعيةًالمتمثلةًبالعملياتًوالتسوي
دةًالبشريةًوالماليةًوالبحثًوالتطويرًوالعالقاتًألعامهًوالخدماتًالمساع
والدارهًالعلياًوهناكًمنًيرىًإنًالمنظمةًكمنظومةًتتكونًمنًخمسً

:منظوماتًفرعيهًهيً

(1ً)ً(.اإلفرادًبأهدافهم)األهداف

(2ً)ًالمعرفةًالفنيةًلدىًاإلفرادًلستعمالًالمعداتًوالتسهيالت.

(3ً)ً(.إيًعملًاإلفرادًسويهًفيًفعالياتًمتكاملةً)الهيكل

(4ً)ًالجتماعيةًبينًاإلفرادً–العالقاتًالنفسية.

(5ً)خاذًالدارهًالمسؤولهًعنًتنسيقًجميعًالمنظوماتًمنًخاللًالتخطيطًوات
القرارًوالتنظيمًوالقيادةًوالتحفيزًوالرقابة



.
كن احتوائه ونظرا للترابط الوثيق بين المنظومات الفرعية فان التغير األساسي في إي منا اليم

مثال ذلك إن إدخال الحاسوب في المنظومة . بل ال بد إن يؤثر في المنظومات األخرى 

رى يؤثر في هيكل المنظومة ككل وفي عمل المنظومات الفرعية األخ, الفرعية للمعلومات 

فان عمل المنظومات الفرعية سوية يخلق ظاهرة , ومن جهة أخرى . المكونة لها 

في المنظومة ككل إذ إن المنظومة هي اكبر من مجموع synergy)( )التداؤوب )

.  مل تولد تلك القيمة المظافه من العمل سوية وبشكل متكا( . منظوماتها الفرعية)أجزائها 

أو ال , أو ال تستطيع طرح المخرجات , كما إن المنظومة التي ال تحصل على المدخالت 

)  أو تتالشى من الوجود, تتدهور وتضمحل , تحصل على التغذية العكسية من البيئة 

(entropy  .

, من بين الكثير من ايجابيات هذا المدخل : أهمية مدخالت المنظومات في دراسة المنظمة -د

, اولهما ان المنظمه ال تعيش في فراغ , يبرز اثنان بوجه خاص 

ط إما الثاني هو التوكيد على تراب, وبالتالي قيام إدارتها بتكييف أوجه نشاطها ألهدافها 

ر سعي واث, ظروره تفهم االداره لترابط عمل التقسيمات الداخليه فيها , المنظومات الفرعية 

حه وبالتالي عدم ص, كل منها لتحقيق اهدافها على المساعي المماثله لبقيه التقسيمات 

.   النظره لعمل التقسيممات بشكل منعزل عن بعضها البعض 



.
ًا :Quantitative management))ًالدارةًالكميهً:ثانيا

ًكبيرةًفقدًحاولتًالشركاتًال.ًالمدخلًالكميًلالدارهًخاللًوبعدًالحربًالعالميهًالثانيه
كالتًوذلكًفيًمجالًحلًالمش,ًالستفادةًمنًاألساليبًالتيًاستعملتًفيًأدارهًالجيوشً

((problem-solvingًويؤكدًهذاًالمدخلًعلىًاستعمالًالنموذجاتً.ًواتخاذًالقرار
ظمنًهذاًوهناكًثالثةًاتجاهاتًفرعيه.ًالرياظيهًوالكفائهًألقتصاديهًواستخدامًالحاسوبً

:ًالمدخلًهيً

1-ًعلمًالداره((management scienceًليسًالمقصودً:واتخاذًالقراراتًالكميه
يًإنماًذلكًالتوجيهًاإلداريًف,ً(ًكمًجاءًأعاله)لتايلرً(ًالدارهًالعلميه)هنا(ًعلمًالداره)ب

يهًاوًمبسطًلمنظومهًاوًعمل(ًتجريد)والخيرهًهيًتمثيلً.ًاستعمالًالنموذجاتًالرياظيهً
:ًعالقةًمثالًذلكًانًالدخلًالصافيًللمنشأةًيمكنًانًيكتبًبالمعادلهًالتيهً

ًالكلفًالدخلًالصافيًوبعبارهًاخرىًفانً=ًالمبيعات:

(ًسعرًالوحدة×عددًالوحداتًالمباعة)-(عددً×الكلفهًالمتغيرةًللوحدة(+)الكلفهًالثابتة
.الدخلًالصافيً(ً=ًالمباعه

ًبدائلًاوًتحديدًافظلًال,ًوالهدفًفيًعلمًالدارهًهوًتقديمًحلًرياضيًللمشكلًالمطروحة
.المتاحهًلختيارهًفيًعمليهًاتخاذًالقرارً



.

ًأدارهًالمبيعات(:(Sales managementًهيًنوعًمنًتطبيقاتًعلمًالداره
يقًيمكنًاستعمالهًفيًالعديدًمنًمجالتًعملًالمنظمهًمثلًرقابهًالمخزونًوتطب

نًتحليلًالتعادلًوالمحاكاةً queuing theory))نظريهًالنتظارً
((simulation  ًونموذجًالتحليلًالشبكي

((net-work analysisًوهيًمجالتًسوفًتدرسًمنًقبلًالطالًفي
.ًالسنواتًالحقهًمنًدراستهًبالجامعهً

نظمًالمعلوماتًالداريه

(management information system,MIS):)ًهيًمنظومه
معلوماتًمصممهًأساساًلتقديمًالمعلوماتًللمدراءًفيًالمنظمهًوهيًتقومًعلى

باستعمالًالحاسوبًبوجهintegrated data baseً))ًتكاملًقاعدهًالبياناتً
خاصًوعلىًأساسًهيكلهًالمعلوماتًوتوجيههاًإلسنادًعمليهًاتخاذًالقراراتً

((decision supportهيًبذلكًتقدمًللمدراءًالمعلوماتًالتيًيحتاجونهاًفي
مهماًكانً(ًإيًالمستندةًإلىًالمعلوماتًالنظاميةً)اتخاذًالقراراتًالمدروسةً

مدخلًويرىًالبعضًانًمنًبينًسلبياتًهذاًال.ًمستوىًالمديرًفيًهيكلًالمنظمهً
افهًإلىًاظ,ًقدرتهًالمحدودةًحتىًألنًعلىًتقييمًسلوكًاإلنسانًواتجاهاتهًبالكاملً
اتًبينهماًالجهودًالكبيرةًالتيًتبذلًفيًصياغةًالفتراضاتًوالمتغيراتًوالعالق

.وحلًالمشكالتً



.

ثالثا-w.ouchiًونظريه(zً:)ًالدارهًاليابانية:

ً((w.ouchiًتفادًمنًلوسًأنجلسًاس–أستاذًيابانيًاألصلًفيًجامعهًكاليفورنيا
سمًنظريةًاتجاهاتًالمدرسةًالنسانيهًومنًخلفيتهًاليابانيةًفطرحًنظريهًجديدةًبا

(( zوكأنهًيكملًبذلكًتبويب(D.Mcregor).يًفالتطورًالصناعيًفيًاليابانًتمًف
ئهمًفيًإذًلمًيسمحًاإلباءًألبنا.ًبوجهًخاصًالعائليًواإلقطاعيً.ًاإلطارًالجتماعيً

لهمًالعملًفيًالمصانعًإلًإذاًقامتًالخيرهًببناءًالمساكنًالقريبةًلهمًوقدمت
ذينًوالموظفونًال.ًالغذاءًالمناسبًوالعنايةًالمطلوبةًفيًالعديدًمنًأوجهًالحياةً

سةًوالذينًعززتًالعائلةًوالمدر.ًتعلمواًالطاعةًفيًالنظامًاإلقطاعيًالسياسيً
الصًاصبحوًيميلونًنحوًالعيشًبجماعاتًوالعملًالشاقًبإخ.ًروحًالطاعةًلديهمً

هيًتنظرًوقدًأتواًبهذهًالقيمًوالعاداتًإلىًالمصنعًبعدًانتسابهمًإليهًإماًالدارهًًف.ً
وهكذاً.ًارًوتشتركًمعهمًفيًاتخاذًالقر.ًإليهمًبالروحًالبويهًوبالمسؤوليةًتجاههمً

اًخاصةًهذ.ًفانًبيئةًالعملًاليابانيةًتؤلفًجزءاًمهماًمنًمجرياتًحياةًالفردًفيهاً
فاعلًوتت.ًوانًحواليًثلثًالقوةًالعاملةًاليابانيةًيبقىًفيًالخدمةًمدىًالحياةً

.ًولذلكً.المنظمةًهناًمعًالفردًبشكلًأعمقًبكثيرًمنًنظيراتهاًفيًالعالمًالغربيً
رادًلهاًوفيهًينطلقًاحترامًاإلف.ًفالنظامًألقيميًاليابانيًهوًأساسًسلطهًالدارهً

سماتًكانًالمصنعًعائلهًأوًعشيرةًأوًقبيلةًويمكنًاستخالصًال.ًوقبولهمًإياهاً
فيًضوءًماجاءًأعالهً.,الساسيهًلالدارهًاليابانيهً



.

(ًا)التوظيفًمدىًالحياة

(ًب)التقييمًلغرضًألترقيهًطءب

(ًج)ًوظائفًفهمًيتحركونًأفقياًفي.ًتنوعًخبراتًاألفرادًفيًالمنظمة

األعلىًأكثرًمنًحركتهمًالعموديةًإلى.ًعديدةًويكتسبونًمنهاًالخبراتً

(ًد)ًسيادةًآلياتًألرقابهًالذاتيةًبسببًالثقافةًالمشتركة

(ًه)ًملًمعًالتوكيدًعلىًالجماعةًوعلىًفريقًالع.ًالقراراتًالجماعية

(ًو)ًًوليسًبقدراتهًالفنيةًفحسبً.الهتمامًالشموليًبالفرد.

(ًز)ًةًمنًخاللًحلقاتًالسيطر(ًجودهًالمنتوجات)الهتمامًبالنوعية

حيثًتتجمعًدورياً.ًفيًالمصانعquality circlesً))النوعيةً

.وبشكلًمنتظمًلتطويرًوتحسينًالمنتوجاتً



.

ًًالدارهًالموقفيةًأوًألظرفيهً–رابعا(:contingency management)

الدارهًالموقفيةًاتجاهًإداريًمعاصرًيقومًعلىًمشاهدهًأساسيهًمنًانهًلتوجد

جدًإيًانهًلًيو.يمكنًاستعمالهاًدائماًفيًكلًالمواقفً.ًطريقهًفضلىًلالدارهً

كلًالمواقفًتصلحًأوًتناسب.ًتخطيطًأوًاتخاذًقرارًوتنظيمًوقيادهًوتحفيزًورقابهً

لكيًوبالعكسًفانًالمدراءًيجبًإنًيجدواًالطرقًالمختلفة.ًالتيًتواجههاًالدارهً

ساتًإداريهًففيًمواقفًمعينهًقدًتبرزًممار.ًتتناسبًمعًطبيعةًالمواقفًالمختلفةً

ينًإبعادًهذاًولذلكًفانًمنًب.ًقابلهًللتطبيقًولكنًليمكنًتطبيقهاًفيًمواقفًأخرىً

يًالمدخلًالستفادةًمنًنتاجًإيًالمدارسًالفكريةًفيًالدارهًلحلًالمواقفًالت

وماًزالًهذاًالمدخلًقيدً.ًأدناهً(2ً-2)كماًيعكسًذلكًالشكلً.ًيواجههاًكلًمديرً

(ظروف)الصياغةًاألدقًوهوًيتيحًمجالًخصباًلتطويرًأدارهًمالئمةًلمواقفً

.باألقطارًالناميةًومنهاًالعربيةً
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The end 


