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إن التنظیم سواء في المؤسسات اإلنتاجیة أو الخدماتیة قوامه اإلنسان الذي یعتبر االستغناء       

ومعرفة میوله واتجاهاته  هعنه ضرب من المستحیل، والذي یتطلب اهتماما ودراسة لتفسیر سلوكیات
ارتفاع  وآماله وتطلعاته ورغباته وحاجاته، من أجل تحقیق رضاه في العمل، ومما یساعد على

یدل على أن نجاح المؤسسة  إنتاجیة المؤسسة وتجسید أهدافها على أرض الواقع، وهذا ما
وازدهارها في أداء الدور المنوط بها ال یتوقف على اإلمكانیات المادیة والبشریة المتوفرة فیها وال 

بین األفراد على كفاءة القائمین على إدارتها فحسب، بل یتوقف أیضا على نوعیة العالقات فیما 
تم التعرف علیه في هذا  العاملین، وعلى مدى رسوخ الروح الجماعیة والعمل بالتنسیق، وهذا ما

قات اإلنسانیة وتطورها التاریخي في عصر اإلسالم ثم في العصر العالالفصل، حیث تم تناول 
عوامل التي تسهم الحدیث، وتحدید مفهومها ومبادئها وأهدافها وكذا اهتماماتها في المؤسسة وأهم ال

في تحقیقها، وأخیرا تطرقنا لبعض االنتقادات الموجهة لنظریة العالقات اإلنسانیة، وكذا عرض 
  .خالصة عامة لهذا الفصل

  
   :العالقات اإلنسانیة وتطورها التاریخي-أوال
خطأ تمثل العالقات اإلنسانیة في التراث النظري مدرسة واتجاه في الفكر اإلداري غیر أنه من ال   

الجسیم أن یزعم المؤرخون أن العالقات اإلنسانیة لم توجد إال بقیام الثورة الفرنسیة في أواخر القرن 
لفن العالقات اإلنسانیة وأهتم بالفرد  إلسالم هو الذي وضع النواة األولىالحقیقة أن اثامن عشر، و ال

  .ومعاملته كإنسان 
  :العالقات اإلنسانیة في عصر اإلسالم-1

وینبغي أن یعامل معاملة حسنة من جانب مل في نظر اإلسالم كائن محترم ،العا الفرد   
كلما اجتمعت جماعة ألداء العمل على ذلك  تحث الرسول واآلیات الكریمة وأحادیث ، 1مرؤوسیه

 2-المائدة وال تعاونوا على اإلثم والعدوان  وتعاونوا على البر والتقوى«:یقول اهللا تعالى حیث ،
  .  

                                                
  .100-99، ص ص ،2004اإلسكندریة، مؤسسة شباب الجامعة،   اإلدارة في اإلسالم: أحمد محمد المصري 1-
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 تعالى اهللارواه البخاري و یدعو » یرحمه اهللا من ال یرحم الناس ال«: ول الرسول ویق
ألم تر « :سبحانه وتعالىإلى استعمال الكلمة الطیبة في التعامل بین المسلمین حیثما كانوا فیقول 

كیف ضرب اهللا مثال كلمة طیبة كشجرة طیبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتى أكلها كل 
ن ربها ویضرب اهللا األمثال للناس لعلهم یتذكرون ،ومثل كلمة خبیثة كشجرة خبیثة حین بإذ

  66-64- إبراهیم  »اجتثت من فوق األرض مالها من قرار 
ومن المبادئ التي تؤكد أن العالقات اإلنسانیة كانت مطلبا أساسیا في اإلدارة في اإلسالم 

                                                                        :                                       اآلتي
  :الشورى-1-1
إن «  :،ویقول رسول اهللا 38-الشورى»وأمرهم شوري بینهم  «:یقول اهللا تعالىحیث     

 م ص1943  3المعجم،ج-393-5أحمد بن حنبل (  »ربي تبارك وتعالي استشارني في أمتي
طة األلفة والمحبة اإلدارة جو العالقات اإلنسانیة بتقویة راب ب یفیض علىأسلو ، فالشورى ) 212

  .تحقیق الرضاو بین القائد والعاملین 
   :تشاركیة المسؤولیة -1-2

كلكم راع  «:یقول الرسول  ول األوحددكتاتوریة القائد ،ألنه لیس المسئفاإلسالم ال یؤمن ب   
لي اإلحساس باإلثارة وحب ، فالشعور بالمسؤولیة یؤدي إرواه البخاري » وكلكم مسئول عن رعیته

                               . اآلخرین
لة ویوزع ،یستعین بأصحابه في إدارة شؤون الدو  الرسولحیث كان : تفویض السلطة -1-3

                                                                                                                                                                . علیهم المسؤولیات
في التواضع والحلم  ةكان قدوة في البذل والتضحیة، وقدو  والرسول  : القدوة الحسنـة -1-4

  .وقدوة في الشجاعة والصبر
یر االتصال بین الرئیس تیس فاإلدارة في اإلسالم عملت على:  سیاسة الباب المفتوح - 5- 1

  .1والمرؤوس لتدعیم العالقات اإلنسانیة
  .237- البقرة  »الفضل بینكم اوال تنسو «:اهللا تعالىقال  :التشجیـع -1-6

                                                
  .37-33،ص ص،2001، األردن، دار وائل للطباعة والنشر،اإلدارة التربویة والسلوك المنظمي:طویلھاني عبد الرحمن صالح ال 1-
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محمد رسول اهللا والذین معه أشّداء على الكفار رحماء « :اهللا تعالىقال :   الرحــمة-1-7
 .1ن تعتبر أهم ركائز العالقات اإلنسانیة، فالرحمة بین العاملی 29- الفتح »...بینهم

المحبة والمودة والتعاون وحسن الخلق والصدق "اإلنساني في اإلسالم، یقوم على السلوك ف       
واألمانة والعدل والمساواة والحلم والرفق والتواضع والشكر والجود والكرم، وحفظ اللسان والرقابة 

  .د على أن اإلسالم وحده أّسس فن العالقات اإلنسانیة، فهذه النماذج من السلوك تؤك2"الذاتیة
   :العالقات اإلنسانیة في العصر الحدیث-2
الثاني في الفكر اإلداري ،وجانب العلوم السلوكیة  والتي  عالقات اإلنسانیة االتجاه الرئیسال تمثل  

لثالثینات من خالل العشرینات وا هاوثورنانبثق منهجها عن مجموعة من الدراسات عرفت بدراسة 
التي  Taylor لتایلورم ، فلقد نشأت مدرسة العالقات اإلنسانیة كرد فعل لإلدارة العلمیة 20القرن 

  .تمیل لألسلوب الدیكتاتوري في معاملة العمال
ولكن بهدف تحقیق اإلنتاج  اهتموا بالفرد العامل"في اإلدارة  فأصحاب النظریات الكالسیكیة 

التعاون وأكد على أهمیة وجود عنصر :أهم مبادئه H.Fayol ري فایولهنوبشكل استغاللي، فمثال 
 ماكس فیبر، أما "التعاون والتنسیق بین األفراد والعمل بروح الجماعة وزیادة عناصر االتصال

M.Waber حق الفرد  ل تحقیق اإلنتاجیة، فكالهما اهتم باإلنتاج وأهمل، ذكر التعاون من أج
نسان له حاجات ورغب ات معنویة إلى جانب الحاجات المادیة، فأصحاب النظریات كعامل وإ

  .3الكالسیكیة اهتموا معظمهم بتطبیق القواعد التنظیمیة بصرامة
  :ومن رواد مدرسة العالقات اإلنسانیة 

  :   Oliver Shildonأولیفر شیلدون- 1- 2   
لة الرئیسیة للصناعة إن المشك:" وقال فیه" فلسفة اإلدارة" م كتاب بعنوان 1923قّدم في عام     

نسانیة اإلنتاج، واعتبر الصناعة  هي تحدید التوازن الصحیح بین المخرجات المادیة اإلنتاجیة وإ
  ".والعملیات الفنیة تمجموعة واحدة من الرجال ولیست مجموعة من الماكینا

  :إتباع القواعد التالیة بالنسبة لجمیع العمال Shildonشیلدون واقترح  

                                                
.p3 /eshraf/nor.htm,04/10/2005,h10:00,www.khayma,com:http// -2  

  .32،ص 2004،اإلسكندریة،الدار الجامعیة،السلوك الفعال في المنظمات:صالح الدین عبد الباقي 2-
  . 94-93م ، ص ص ،1999،بیروت ، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر،علم االجتماع الصناعي:بد الرحمنعبد هللا محمد ع 3-
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  .تهم على تصمیم بیئة العمل الخاصة بهمالبد من مساعد - أ
 .البد أن یتلقوا وسائل تحقق مستوى مرتفع من المعیشة - ب

  .البد أن یكون لدیهم وقت كاف للتنمیة الذاتیة - ج
  .البد من تأمینهم ضد البطالة غیر اإلرادیة – د         
  .البد أن یشتركوا في األرباح طبقا إلسهاماتهم -ھ         
  .1بد من وجود روح المساواة في العالقات اإلنسانیة بین اإلدارة والعمالال- و         

باالهتمام بالعامل كفرد وكإنسان لدیه  Shildonشیلدون فمن خالل هذه القواعد تتضح وجهة 
رغبات تتحقق من خالل توفیر البیئة الجیدة للعمل والتكوین والتأمین واألجر وكذا العالقات الطیبة 

  .املین واإلدارةبینه وبین الع
  
  :)م1933-مMary Parker Follet  )1868ماري باركر فولیت-2-2

:" Mary Parker Follet   ماري باركر فولیتتقول األمریكیة  Shildonشیلدون وفي سیاق     
إن الرجل في عمله یعمل بنفس الدوافع واالحتیاجات والرغبات التي تدفعه في المجاالت 

الفرد ال یجد نفسه إّال من خالل المجموعة التي یعمل معها ومن أفكارها رأت أن ،فماري 2"األخرى
  :أن دعت إلى

  .حل الصراعات عن طریق الحوار والمشاركة في إیجاد الحلول-أ    
  .إطاعة القوانین التي یفرضها الموقف ولیس المدیر -ب    
  .تبني نظرة في المنظمة تشجع العمل الجماعي لمواجهة المشكالت-ج    
  .3القیادة البد أن تكون مبنیة على التأثیر المتبادل بین القائد ومن یتبعه - د    

تؤكد على وجود الحوار والمشاركة والعمل الجماعي في التنظیم وخاصة التأثیر المتبادل  فماري
  .بین الرئیس والمرؤوسین، والذي یعكس وجود عالقات تبادلیة بین كال الطرفین

  

                                                
   .45، ص 2001عبد الحكیم أحمد الخزامي،القاھرة، ایتراك للطباعة والنشر والتوزیع،: ،ترجمة تطور نظریة اإلدارة:ولیم روث 1-
  .46، ص  )مرجع سابق:(ولیم روث2-
  .36- 35،ص ص ،  )مرجع سابق(: صبحي العتیبي3- 
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  :)م1949-مE.Mayo  G.)1880جورج إلتون مایو-2-3
، هذا االسم الذي ارتبط بمدرسة العالقات اإلنسانیة، كانت  E.Mayo جورج إلتون مایو       

ا ومساندة ألفكار  التي أكدت على مفهوم   Mary Parker Follet ماري باركر فولیتدراساته دعمً
في الفرضیات الكالسیكیة في هدف إلتون مایو إعادة النظر "الثقة بین األفراد والتنظیم وكان 

  .1"التنظیم خاصة المتعلقة بشروط العمل والمؤثرة في زیادة اإلنتاجیة
الضوضاء و  لظروف الفیزیقیة للعمل كاإلضاءةفي دراسته، االهتمام با Mayoمایوفأول ما بدأ به  

واالجتماعیة وعالقتها باإلنتاج، ثم ما لبثت أن تحول اهتمامه لدراسة العوامل النفسیة  والتهویة
إلى نتیجة هي ضرورة البحث عن تفسیر اتجاهات العمال  صوخل المحددة للسلوك التنظیمي،

أن العامل لیس كائنا إلتون وسلوكهم تفسیرا نابعا من طبیعة التنظیم االجتماعي للمصنع، وأوضح 
لسائدة سیكولوجیا منعزال، ولكنه عضو في جماعة تشكل سلوكه وتضبط تصرفاته من خالل القیم ا

  .2فیها والمعاییر التي تحكمها
وزمالؤه في مصنع الهاوثورن التابع E.Mayo  إلتون مایووهذا ما تؤكده التجارب التي قام بها   

الظروف الفیزیقیة لیست وحدها "م، ووجد أن 1932م وعام 1924لشركة وسترن إلكتریك بین عام 
من اإلنتاجیة ولكن توصل إلى نتیجة محیرة التي تؤثر في اإلنتاجیة، فمثال زیادة اإلضاءة تزید 

  .وهي أن بعد تخفیض شدة اإلضاءة تحصل على نفس المعدل من اإلنتاجیة
إلى عوامل أخرى ذات أهمیة وهي العوامل النفسیة التي تساعد على فهم  مایووجه نظر  وهذا ما  

ن األفراد الذین سلوك األفراد في التنظیم ، ألن المصنع لیس مجموع آالت ولكن هو مجموع م
عد فعال في تحقیق أهداف التنظیم ُ   3"یعتبرون ب

ال تتحقق إال من خالل تحویل الفكر  E.Mayo إلتون مایوفالفاعلیة و اإلنتاجیة في نظر    
عادة النظر في معنىاإلداري ب المسؤولیة أي االتجاه نحو اإلدارة  اتجاه تقریر الثقة وعدم السلطة ،وإ

 للعالقات اإلنسانیة أضافت E.Mayo مایوفدراسة ، ةارض اإلدارة األوتوقراطیالدیمقراطیة التي تع

                                                
, La politique générale de l’entreprise  édition eme,2 Management stratégique  : Pierre Helfer-Jacques Orsoni,Jean-1

vuibert,09-1994,p17.  
  .124م، ص 1983دار المعارف، ،18،سلسلة علم االجتماع المعاصر، عدد 4، طالنظریة االجتماعیة ودراسة التنظیم:السید الحسیني 2-

‚ imprimerie  des  universitaires  de   France   ‚73‚  Avenue Ronsard    Gestion  : ‚Daniel  Soulié Dominique Roux -3

41100 Vondome‚Juin 1996‚p p 230-231. 
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مفاهیم جدیدة في التنظیم تتعلق باإلنسان أثناء عمله لیكون أكثر إنتاجیة وسعادة كاالحترام،التعاون 
  .  1، الوالء للمؤسسة

        
  :cGregorDouglas Mدوجالس ماكجریجور  -2-4

مام أبحاث ودراسات أخرى فتحت بابا واسعا أ E.Mayo إلتون مایوها إن دراسات التي قام ب    
، والذي یتضح إسهامه في العالقات اإلنسانیة D.McGregor دوجالس ماكجریجور لباحثین أمثال

،حیث طور نظریتین  2م1960الذي نشر عام  »الجانب اإلنساني للمنظمة«، من خالل كتابه 
  : في اآلتيمختلفتین  والمتمثلة 

  :المتكونة من الفروض التالیة :  xنظریة -أ    
المنظمة ویتجنب تحمل أن الفرد یكره عمله ویمیل للكسل بالفطرة ، وأهدافه تختلف عن أهداف   

أنه بسبب كره الفرد للعمل یجب مراقبته وتوجیهه واستخدام وسائل   دوجالس ویقولالمسؤولیة ،
                                              3لتأدیبه لتوجیه الجهود نحو تحقیق األهداف

فإن المدیرین یعتقدون أنه یمكن تحفیز العاملین فقط من خالل بث  لماكجریجور xفطبقا لنظریة 
هم ، وهذا النمط اإلداري یؤكد على أهمیة الحاجة الخوف في نفوسهم من احتمال فقدان وظائف

  .4اتاألمنیة ویتجاهل حاجات تحقیق الذالفسیولوجیة و 
  :وتتكون من الفروض التالیة :yنظریة  -ب  
الفرد یحب العمل، وذلك إذا تم إقصاء الرقابة الشدیدة و التهدید بالعقاب فهما لیسا الوسیلة  *  

  .الوحیدة لدفع جهود األفراد لإلنجاز وتحقیق األهداف
 ي حاالت خاصة فقطفالقیادة تستطیع أن تحقق نتائج إیجابیة في أقل وقت إذا جعلت اإلكراه  *  

.                                                                                                                            الفرد معادورها بشكل یحقق أهداف المنظمة و وأن تؤدي 
ء ضروري وذاتي لتنمیة فهي بالنسبة لهم شياملین لیسوا ضد تحمل المسؤولیة ،األفراد الع *  

  .1أدائهمقدراتهم و 
                                                

3-Jacques Orsoni ,Jean –pierre Helffer . ibid . p18.  
   .54،  ص، اإلدارة المدرسیة  :عبد الصمد األغربي  -2

3- Dominique Roux , Damiel Soulié : ibid p236.      
  . 260، ص،  2001، ترجمة محمد رفاعي ، محمد أحمد عبد المتعال ، المملكة العربیة السعودیة ،   اإلدارة المعاصرة:دافید راتشمان و آخرون   -  4
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االعتقاد بإمكانیة تحفیز العاملین من خالل إتاحة الفرصة    یتوجه المدیرین إلى yالنظریة ي ف    
تؤكد على  yفنظریة باع حاجاتهم ،إلش وتهیئة األجواء إلخراج الملكات اإلبتكاریة لهؤالء العاملین

  .2أهمیة التسلط تؤكد على xالتوجیه الذاتي بینما نظریة أهمیة النمو و 
ما یسعي إلیه من حاجات نظریة إنسانیة حدیثة تضع في االعتبار األول اإلنسان و  yفنظریة     

رقابة القواعد وفي ظل التعتبر العمل یتم في ضوء اللوائح و  xفإذا كانت نظریة إنسانیة واجتماعیة ،
اإلدارة باألهداف هي التعبیر الحقیقي لما تعتبر المشاركة و  yفإن نظریة الخارجیة لسلوك العاملین ،
  .3)المنظمة(ة بین الفرد و المؤسسة یجب أن تكون علیه العالق

 -:لجانب وجود العدید من العلماء الذین ساهموا في مجال العالقات اإلنسانیة أمثا هذا إلى   
   M.Mcobyمایكل ماكوبي ،  Chris Argyris، كرس أرجریسRensis Likertرت رنسیس لیك

     
فإن العالقات اإلنسانیة لیست شعارا بل هي نظریة یقصد " فمن خالل هذه النظریات والدراسات،   

  .4"نحو یجعلها أكثر فعالیة وأكثر إنسانیة عادة النظر في العمل واإلدارة علىبها إ
ة نظر الباحثین والدارسین مفهوم العالقات اإلنسانیة حسب وجه ا یدفعنا للتعرف علىم وهذا   

أن بیئة الباحثین تختلف ومداخل دراساتهم تختلف  التشابه وخاصةفیها ،ومعرفة أوجه االختالف و 
  .  أیضا

  
  :مفهوم العالقات اإلنسانیة - ثانیا

ذا ل   نا مفهوم العالقات ومفهوم اإلنسانیة كل على قبل التطرق لمفهوم العالقات اإلنسانیة، فحبّ و بیّ
  .حدا
  :في أي منظمة هناك نوعین من العالقات: العالقات- 1   

                                                                                                                                                            
3-Dominique Roux ,Daniel Soulié : ibid , p-p ,236-237.    

  .261ص، ،)مرجع سابق(:دافید راتشمان وآخرون 2-
  .21- 20، ،ص ص ،)مرجع سابق(، الجوانب السلوكیة من اإلدارة المدرسیة:أحمد إبراھیم احمد-  3
م  1997تب الجامعي الحدیث، ، اإلسكندریة، المكالعالقات اإلنسانیة في مجاالت علم النفس، علم االجتماع، علم اإلدارة:حسین عبد الحمید أحمد رشوان-4

   .6ص،
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وهي التي تنشأ بطریقة رسمیة ومحددة من خالل الكتیبات :العالقات الرسمیة- أ             
  .، والخرائط، وتوصیف الوظائفالتنظیمیة

وهي التي تتم بین األفراد داخل المنظمة وهي غیر محددة :یةالعالقات غیر الرسم-ب             
  .، فهي تنشأ نتیجة التفاعالت االجتماعیة بین العاملین والرؤساء 1بطریقة رسمیة

طبیعة مجانسة الیجعل من نسنة، بمعنى یضفي خصائص إنسانیة و هي عملیة األ:اإلنسانیة- 2  
  .نسانیةللطبیعة اإلنسانیة، أو أكثر إیجابیة للحاجات اإل

فاإلنسانیة تعني إتاحة الفرص أمام الفرد لیتصرف كإنسان ویخرج إمكاناته إلى الفعل، ویشبع   
  .، والعالقات اإلنسانیة تنطبق على طرفین یتمتعان بصفة اإلنسانیة2حاجاته

وبالنسبة لمفهوم مصطلح العالقات اإلنسانیة ، فهناك اختالف في تحدیده بین الباحثین، حیث   
عریفات تركز على استمالة العاملین وترغیبهم في العمل، وهي تعریفات من مدخل القیادة نجد ت

اإلداریة، كما أن هناك من التعریفات التي تركز على تحفیز العاملین إلى العمل بحماس ورغبة 
أكیدة وهي من مدخل التحفیز، ورغم االختالفات في المداخل، إّال أنها جمیعا مداخل تهدف إلى 

  .معنویات العاملین ورفع كفاءتهم اإلنتاجیةرفع 
والعالقات اإلنسانیة تعني جمیع الصفات التي تمیز اإلنسان عن غیره من الكائنات الحیة وتعبر " 

 . 3"سامحیجابیة كاالحترام والتواضع والتاإل خاصةعن جملة التفاعالت بین الناس 

ماعیة منظمة، یرتبط بروابط وعالقات واإلنسان كائن اجتماعي یعیش في جماعة وسط بیئة اجت"  
اجتماعیة مع غیره، وهذا یؤدي إلى نشوء عملیات تدفعه إلى التعاون والتنافس والتسامح والصراع، 
فلفظ العالقات اإلنسانیة یطلق عن التداخل الذي یتم بین األفراد وهم في مجموعات في أي مجال 

  .4ي المنزلسواء في العمل، الحكومة، السیاسة، الدراسة، أو ف
  

                                                
   .399م، ص،1996، اإلسكندریة، الدار الجامعیة،السلوك التنظیمي وإدارة األفراد:عبد الغفار حنفي، حسین القزاز -1
   . 27م، ص،2000-ھ1420، القاھرة، دار الفكر العربي،النظریة والممارسة في الفصل والمدرسة -إدارة بیئة التعلیم والتعلم:أحمد إسماعیل حجي-2

,p2.  ,ibidwww.khayma.com: http//-1  
  .12ص  ،)مرجع سابق(: خالد بن حمدي الحمیدي  الحربي – 4 

http://www.khayma.com
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فها  العالقات اإلنسانیة أسالیب للسلوك اإلنساني الذي  «:بأنهاW. Calpatrek  ولیم كلباتركویعرّ
اتفق جمیع الناس على أنها ضروریة لتحقیق نوع الحیاة اإلنسانیة المرغوب فیها وضمان 

  .1»استقرارها
حفزهم إلى قف العمل بطریقة تبإدماج األفراد في مو «:والعالقات اإلنسانیة في مجال اإلدارة تعني

شباع حاجاتهم االقتصادیة والنفسیة العمل بأكبر إنتاجیة ، مع تحقیق التعاون بینهم وإ
  .2»واالجتماعیة

أن العالقات اإلنساني هي هندسة بشریة ویعتبرها جزءا من دائرة االهتمامات  لیقو هاري أما  
تفق على أن العالقات  3بشؤون األفراد والجماعات ُ اإلنسانیة في المؤسسات هي مجموعة ، وی

إجراءات من االتصاالت المباشرة وغیر مباشرة لفائدة الفرد العامل والتي تتم من طرف القیادة أو 
  . 4رئاسة الموارد البشریة

أن العالقات اإلنسانیة تعبر عن حفز األفراد في موقف معین للوصول إلى Scoot  سكوتویرى   
فالعالقات  یساعد على تحقیق مطالب المشروعا اإلنساني الذي تحقیق األهداف وتحقیق الرض

  .اإلنسانیة تؤدي إلى ارتفاع اإلنتاجیة وزیادة الفعالیة التنظیمیة
أن خلق العالقات اإلنسانیة طیبة بین األفراد لحل مشاكلهم لیس  محمد ماهر علیشویبین   

ئنات الحیة على وجه األرض حیث باألمر السهل الیسیر، ألن اإلنسان كائن بشري من أعقد الكا
أن العالقات بین الناس تخلق التنافس والصراع والمشكالت، وأحیانا الرضا والقناعة، لذلك وجب 
التعمق في نفسیة اإلنسان ودراسته للوصول إلى مفهوم أفضل للحیاة، لذلك یجب على العلوم 

الوصول باإلنسان إلى السعادة االجتماعیة والسلوكیة، أن تهتم بتحلیل الطبیعة البشریة بغیة 
اءا مثمرا في التخفیف من مصاعب  والتعاون، وقد یكون دور العاملین في المجاالت االجتماعیة بنّ
الحیاة إلى حد بعید، فالعالقات اإلنسانیة مجموعة الروابط التي تتأتى في مجال العمل حیث یجتمع 

  .5األفراد والجماعات في صعید واحد
                                                

                                                      
  .71ص،م،2004اإلسكندریة، مؤسسة شباب الجامعة، ، علم االجتماع التنظیم: حسین عبد الحمید أحمد رشوان-1
م، الجزائر، منشورات جامعة محمد خیضر بسكرة، ص 2003، دیسمبر5،مجلة العلوم اإلنسانیة، عدد"العالقات اإلنسانیة في المؤسسة:"طنیة بلقاسمسال-2

   .52-37ص 
  .450-328، ،ص ص ، )مرجع سابق(، دراسة الحالة-دور العالقات اإلنسانیة في إنتاجیة المدرسة: أحمد إبراھیم أحمد-3

4-Henri Mahé :Ibid p376.  
  .14-13ص ص  ،)مرجع سابق(: خالد بن حمدي الحمیدي  الحربي  -1
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ة العالقات اإلنسانیة من خالل أن لكل تصرف من تصرفات اإلنسان أثره ویمكن إیضاح كلم  
، واإلنسان ال یعیش بمفرده بل مع أشخاص "لكل فعل رد فعل:"وكما یقال في العلوم الطبیعیة 

آخرین، وكل تصرف من تصرفاته تقریبا یترك أثر في هؤالء اآلخرین سواء كأفراد أو كجماعات، 
فعهم إلتیان نوع معین من التصرفات لها بدورها أثرها وهو ما یطلق علیه ولهذا األثر صداه فیهم ید

  .، وهو حجر الزاویة في العالقات البشریةبالتفاعلعلماء الطبیعة 
ف    فن التعامل الفاضل المرتكز على «:العالقات اإلنسانیة بأنهامجاهد محمد هریدي ویعرّ

أفراد وجماعات هیئة بطریقة واعیة من الفهم  وضوح الرؤیة واالقتناع القائم على أسس علمیة بین
والتعاون، مع إشباع حاجاتهم االقتصادیة والنفسیة واالجتماعیة قدر اإلمكان لتحقیق األهداف 

مراعاة القوانین والمعاییر و مع توافر البیئة المریحة للعمل، ... المنشودة للهیئة أو المنظمة أو الفكرة
  .1»قیم اإلنسانیة المستمدة مبادئها من الدین اإلسالمي الحنیفاالجتماعیة والعادات والعرف وال

فها    المعاملة الطیبة التي تقوم على الفضائل األخالقیة والقیم اإلنسانیة «:بأنها الشاللدةویعرّ
  السویة التي تستمد مبادئها من تعالیم األدیان السماویة وترتكز على التبصر واالقتناع والتشویق 

  2»قائق المدعمة باألسانید العلمیة وتجافي التضلیل والخداع بكافة مظاهره وأسالیبهالقائم على الح

وتعتبر العالقات اإلنسانیة، جانب من جوانب العالقات العامة، ویختص هذا الجانب بالعاملین    
في المنظمات، فإذا كانت العالقات العامة الخارجیة تهتم بإقامة عالقات أو صالت طیبة بالرأي 

فإن العالقات العامة الداخلیة، تهتم بإقامة تلك الصالت الطیبة ) خارج المنظمة(عام أو الجمهورال
مع موظفي المنظمة، فالعالقات اإلنسانیة تقصد اإلنسان في المنظمة قبل أن تقصد الموظف في 

  .  3تلك المنظمة
فها  عالقات العامة الذي یعني هي الفرع من ال یرىالعالقات اإلنسانیة فیما «:علي البازوبذلك یعرّ

بالصالت داخل المنظمة بین العاملین بها بعضهم البعض وخصوصا بینهم وبین قیادة المنظمة، 
  .4»وذلك بهدف تحقیق أهداف المنظمة من خالل االهتمام بالنواحي والحاجات لهؤالء العاملین

                                                
   .15ص نفس المرجع،  -2
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تباره من أهم عناصر ومما سبق فإن العالقات اإلنسانیة مصطلح یهتم بالعنصر البشري باع    
    :اآلتي اإلنتاج، ویمكن تلخیص األفكار األساسیة لمدرسة العالقات اإلنسانیة في

 .إن المنظمة بناء اجتماعي .1
 .للحوافز المعنویة  دور في إثارة دوافع األفراد للعمل .2

 .تحفیز العاملین في المنظمة من خالل تحقیق حاجاتهم النفسیة واالجتماعیة .3
 .سمیة في المنظمة دور في تحدید اتجاهات األفراد العاملین وأدائهمللجماعة غیر الر  .4

 .إتباع القادة لألسلوب الدیمقراطي ومشاركة العاملین .5
 .الفرد العامل یؤدي إلى رفع إنتاجیته رضا .6

 .تطویر نظام االتصال بین مستویات المنظمة لتبادل المعلومات  .7
 .1جانب المهارات الفنیةیحتاج مدیر المنظمة للمهارات االجتماعیة إلى    .8

 .إشباع حاجات التنظیم غیر الرسمي یؤدي إلى تحقیق أهداف التنظیم الرسمي تلقائیا .9
 

ف       ولوائح في تحدید   تنظیم قائم على قوانین وقرارات«:بأنه التنظیم الرسميحیث یعرّ
  ر الرسميالتنظیم غی،أما »العالقات بین العاملین، فكل فرد في المنظمة اختصاصات وأدوار

شبكة العالقات الشخصیة غیر الرسمیة القائمة بین العاملین في المنظمة، حیث یكون األفراد «:هو
بحكم عملهم داخل المنظمة أو بحكم العالقات التي كانت قائمة بینهم قبل االلتحاق بخدمة 

میولهم المنظمة، مجموعات یضم كل منها مجموعة من األفراد الذین تتفق أهدافهم ورغباتهم و 
  .2»وتطلعاتهم

فالعالقات اإلنسانیة تنشأ في المنظمة أو المؤسسة سواء أردنا أم لم نرد وال یمكن القضاء علیها بل 
األكثر من ذلك أننا ال یمكن أن نعمل على تحییدها تماما وضمان عدم تأثیرها على العالقات 

اجات النفسیة واالجتماعیة الرسمیة داخل المنظمة، ذلك ألن هذه العالقات تحقق اإلشباع للح
لألعضاء الذین ینضمون إلى هذه المنظمة، فإشباع الحاجات النفسیة واالجتماعیة أكثر ضرورة 

                                                
  .56-55ص ص،  ، عمان، مؤسسة الوراق،نظرة بانورامیة عامة-وظائف المنظمة المعاصرة: رضا صاحب أبو حمد آل علي، سنان كاظم الموسوي 1-

م، ص 2004، اإلسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث،نماذج تطبیقیة–ریة إلدارة المؤسسات االجتماعیة األسس النظ:محمد عبد الفتاح محمد عبد هللا-2
   .193- 189ص،
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، وبذلك فإن العالقات اإلنسانیة تعتبر جزءً من األبعاد 1من إشباع الحاجات المادیة لإلنسان
  .الشاملة للتنظیم سواءً كانت رسمیة أو غیر رسمیة

  
  :لعالقات اإلنسانیة وأهدافهامبادئ ا- ثالثا
  :اآلتي تتمثل مبادئ العالقات اإلنسانیة في  

م : هناك مقولة تعتبر من دعائم ومبادئ العالقات اإلنسانیة وهي .1 ّ استمع إلى الفرد، تفه
به وأرشده، عامله كفرد ّدر مجهوداته، زوده بالمعلومات و شعوره، شجع میوله، ق األخبار، درّ

 .تصل به دائما واحترمهله خصائصه وممیزاته، ا
، ألن الناس یتأثرون التركیز على األفراد أكثر من التركیز على الجوانب المادیة في األداء  .2

 .باحتیاجاتهم االجتماعیة في العمل
الكرامة اإلنسانیة، احترام شخصیة كل فرد من العاملین بصرف النظر عن المركز الوظیفي  .3

 .الذي یشغله
ش .4  .عارهم بأهمیتهم من خالل العالقات االجتماعیة مع اآلخرینإثارة دوافع األفراد وإ

 .التخصص وتقسیم العمل واالتجاه إلى اآللیة والروتینیة تفقد العمل جوانبه االجتماعیة .5
للتجمع والتعاون مع الغیر ومشاركتهم لتحقیق هذه  المصلحة المشتركة تجعل الفرد میاال .6

 .المصلحة
خرین والتعاون معهم لكي یحصل على الحافز من وراء فالفرد یسعى لمشاركة اآل: الحوافز .7

 .تلك المشاركة والتعاون
 . 2إشباع الحاجات وتحقیق األهداف التنظیمیة من خالل التفاهم والتعاون .8

  
  : اآلتي فمن خالل هذه المبادئ والدعائم تتضح أهداف العالقات اإلنسانیة في

                                                
م، ص 1999، اإلسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث،إدارة المنظمات االجتماعیة وتقویم مشروعات الرعایة:أحمد مصطفى خاطر، محمد بھجت كشك-1

141.   
  .74-73، ص ص، )مرجع سابق(،  علم االجتماع التنظیم:رشوان حسین عبد الحمید أحمد-2
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عاملین وبین تحقیق أهداف المنظمة التوفیق بین إرضاء المطالب البشریة اإلنسانیة لل .1
 .وذلك من خالل تنمیة المسؤولیة المتبادلة بین المنظمة والعاملین

التخلص من معوقات السلوك وتحسین نمط األداء مما یؤدي إلى االقتصاد في الوقت  .2
 .1والجهد مع زیادة العائد أو المردود اإلنتاجي

میة التعاون االختیاري بین العاملین وتوفیر االرتفاع بمستوى الكفایة اإلنتاجیة من خالل تن .3
مبدأ المشاركة في اتخاذ القرارات، مما یؤدي إلى رفع الروح المعنویة لألفراد وتحقیق 

 .الرضا
التنبؤ بحاجات العاملین والمشكالت التي تواجههم، والعمل على منع حدوثها باستخدام  .4

ر أو تحقیق الرعایة الصحیة كافة الوسائل الممكنة ووضع الحلول سواء في صورة أجو 
 .واالجتماعیة للعاملین أو توفیر برامج تدریبیة لهم

وضع أسس إلشعار كل فرد بأهمیته في المنظمة، وتوفیر فرص التقدم واالستقرار في   .5
 .  2العمل

فإذا تحققت هذه األهداف فإن ذلك یعني نجاح جهد األفراد الذین یعملون معا، ویمكن إیجاز   
  :  في ثالث نقاط كاآلتي هذه األهداف

ألفراد والمجموعات في محیط العالقات اإلنسانیة تعمل على تنمیة روح التعاون بین ا*   
  .العمل

  .األفراد والمجموعات على اإلنتاج تحفز*   
  .االقتصادیة واالجتماعیة والنفسیةتمكن األفراد من إشباع حاجاتهم *   
هداف الثالثة فإنها حققت المجهود الجماعي لألفراد في فإذا تمكنت اإلدارة من تحقیق هذه األ  

  .محیط العمل
  
  

  :اهتمامات العالقات اإلنسانیة في المؤسسة- رابعا
                                                

  .450-328، ص ص )مرجع سابق(،دراسة الحالة-دور العالقات اإلنسانیة في إنتاجیة المدرسة: أحمد إبراھیم أحمد -  1
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من العناصر األساسیة التي تهتم بها العالقات اإلنسانیة في أي مؤسسة حتى كان لها أثر كبیر  
  : اآلتيفي رفع إنتاجیة العامل واستقراره 

  :واإلیمان بقیمته االهتمام بالفرد-1
إن الفرد في نظر مدرسة العالقات اإلنسانیة، یعتبر محور االهتمام، والبد أن یكون في     

مقدمة كل االهتمامات، وتركز على الفرد بتواجده في المجموعة، ألن الفرد یعمل ضمن 
قوة  المجموعة یتفاعل مع أعضائها ویظهر كفاءات ومهارات لتحقیق إنتاجیة أكبر، ألن هناك

قامة عالقات معهم ثم قبولهم له، ویقول في  دافعة لإلنسان وهي حاجته للتفاعل مع زمالئه، وإ
وأن العامل یأتي إلى المصنع ....إن اإلنسان حیوان اجتماعي:"G.Humans جورج هومانزذلك 

شخصا اجتماعي یحتاج أول وقبل كل شيء إلى إتاحة الفرصة إلقامة عالقات وثیقة مع 
، "اآلخرین  فالعمال یمیلون إلى تشكیل جماعات متماسكة تضم أولئك الذین یقومون بنفس العمل

ا سمحت لجماعات العمل حریة أكبر وحینما إذا م  Humansهومانزویتحقق االنسجام عند 
  .1یسمح لهم بالمشاركة

فدور العالقات اإلنسانیة في العمل هام جدا نتیجة للنظرة التي أصبحت موجهة إلیها على أنها   
  . تكریم إلنسانیة العامل بدراسة أفضل الطرق العالئقیة التي تجعله یقبل على عمله بجدارة

لمؤسسات أن یدركوا أنهم یتعاملون مع أفراد لهم مشاعر وطموحات فیجب على المسئولین في ا  
  . ومیزات خاصة ومشكالت البد من مراعاتها والسهر على حلها

  : االهتمام بالتنظیم-2
تنظر العالقات اإلنسانیة إلى التنظیم على أنه مكون من أفراد آدمیین ولیس من وظائف ألن    

فالعالقات  هذه الوظائف ویعطون للتنظیم حیویته وروحهاألفراد هم الذین یقومون بالعمل في 
  .اإلنسانیة في أي تنظیم تؤدي إلى رفع الكفایة اإلنتاجیة للعامل وتزداد بذلك إنتاجیة المؤسسة

عد أمر هام تعتمد علیه المؤسسة   ُ فانتشار روح التعاون بین جمیع األفراد أثناء تأدیة أعمالهم ی
جب علیها العمل بأقصى جهودها للوصول إلى ذلك بإشعار كل في تحقیق أهدافها، لهذا یستو 

                                                
  .129، ص، )قمرجع ساب:(السید الحسیني -  1
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فرد بأهمیة عمله الذي یقوم به، ألنه یعتبر حلقة في سلسلة األعمال الكلیة للمنظمة، وال یتحقق 
  .1الهدف الكلي إال إذا تكاملت الحلقات وتماسكت

  : توطید العالقات بین المؤسسة والعمال-3
ة تجعل اإلدارة تهتم بتحلیل الروابط التي تجمع بین المؤسسة العالقات اإلنسانیة في المؤسس  

والعمال، ألن الروابط إذا أخذت بجدیة وعمل الطرفین على توطیدها، تصبح سلوك یوجه 
نشاطات الطرفین نحو تحقیق األهداف بشكل دائم وتلقائي، وكسب تأیید العاملین ال یتم إال إذا 

لعمال وبین القائمین على تسییر أمور المؤسسة، كما أن أزیلت الحواجز التي تفصل بین هؤالء ا
  .2تمكین العمال من إبداء آرائهم واقتراحاتهم ینیر الطریق للمسئولین عند وضع الخطط والبرامج

  :التشاور واالهتمام بآراء العمال-4
یجب منح األفراد العاملین فرصة التحدث وشرح مشكالتهم بالطریقة المفضلة ، ویجب علي     

شعاره بالثقة في  المشرف أن یتشاور مع مرؤوسیه ، فالتشاور یعني احترام كرامة الفرد وقدرته وإ
رأیه وتشجیعه علي المشاركة في التوصل إلي البدائل والحلول للمشكالت ، حتى أنه بالتشاور 
یصل إلي قرارات أفضل ویزید من تماسك الجماعة وزیادة إسهامها في العمل وهو هدف 

، فالفرد الذي یالحظ أن المشرف علیه ال یهتم بآرائه ویتجاهلها باستمرار 3 اإلنسانیةالعالقات 
أثناء المناقشات في االجتماعات ،قد یؤدي إلي سوء عالقاته مع هذا المشرف، كما یشعر 

امل بتقدیم رأیه واالستماع بالضیق والملل في العمل ، لذلك فالعالقات اإلنسانیة تترك المجال للع
  إلیه 
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  :العوامل التي تسهم في تحقیق العالقات اإلنسانیة - خامسا  

ه العوامل هناك عوامل تسهم في تحقیق العالقات اإلنسانیة السلیمة، وبالتالي فإن العمل بهذ  
زیادة كفاءتهم اإلداریة واالرتفاع بمستوي عملهم وأدائهم ویأتي في  یساعد رجال اإلدارة على

  :   تياآلمقدمة هذه العوامل 
  :إلي العمل  ةمعرفة الدافعی -1

أحمد صقر العمل مدخل رئیسي لفهم العالقات اإلنسانیة، ویعرف  تعتبر معرفة الدافعیة إلى    
الرغبة  القوة التي تحرك وتستشیر الفرد لكي یؤدي العمل، أي قوة الحماس أو «:الدافعیة بأنها 

د الذي یبذله الفرد،وفي درجة المثابرة للقیام بمهام العمل، وهذه القوة تنعكس في الجه
  . 1»لدیه من مهارات في العمل  واالستمرار في األداء، وتقدیم أفضل ما

إلي  أبراهام ماسلوللعمل من أجل تحقیق حاجاته التي یصنفها  والدافعیة هي التي تدفع الفرد
  :          مایلي

  الستمرار بها دون إشباعها       یستطیع الكائن الحیاة أو ا وهي ال:الحاجات العضویة-أ  
  .كالحاجة للطعام والشراب، فهذه الحاجات تمد الفرد بالطاقة حتى یستطیع القیام بمهامه    

  .وتشمل حمایة الفرد من األخطار وتوفیر الطمأنینة : حاجات األمن -ب       
اآلخرین یجعل        ىالط باآلخرین والشعور بالقبول لدفاالخت:الحاجات إلي االنتماء -ج       

  .  الفرد یشعر بالرضاء واالستقرار النفسي 
وتشمل إمكانیات الفرد وقدرته علي تحقیق طموحاته  :الحاجة إلي تحقیق الذات -د       

      2كالحاجة إلي المعرفة والحاجة إلي النجاح
ه النقطة من وتعد الحاجة لتحقیق الذات هي أسمي الحاجات، فالعاملین الذین یصلون لهذ - 

تحقیق حاجاتهم ال یعملون لمجرد جمع المال ولكن ألنهم یشعرون أن أعمالهم جدیرة باالعتبار 
 .وترضیهم بشكل طیب 

                                                
  . 36األزارطیة ،دار المعرفة الجامعیة ص، االجتماعیة في الخدمة االجتماعیة  تإدارة وتنظیم المؤسسا:ھناء حافظ بدوي  -1
  . 402-401، ص ص،)  مرجع سابق:( عبد الصمد األغربي  -2
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   :القیادة اإلداریة-2

التأثیر في نشاط األفراد والجماعات وتوجیه السلوك اإلنساني  القیادة اإلداریة عملیة تهدف إلى    
  :تیةهداف، وتتضمن عملیة القیادة األبعاد اآلفي التنظیم بما یحقق األ

تاحة الفرصة لهم للمشاركة في تشكیل .أ           تعریف األفراد باألهداف وتوضیح السیاسات وإ
بداء الرأي           .السیاسات وإ
             التعاون والتكامل ألنهم یمثلون             فرد لتحقیق األهداف والتأكید على توضیح دور كل .ب      

  .فریقا واحداً         
  .إقناع األفراد بالتوافق بین أهدافهم الشخصیة وأهداف التنظیم  .ج      
  .اإلرشاد والتوجیه لألفراد في أدائهم ألعمالهم وتدریبهم  .د      
   .التخلص منها ي حل مشكالت العمال ومساعدتهم علىاإلسهام ف.ھ       
  . فراد واتخاذ إجراءات المكافأة تقییم أداء األ .و     

  .1والقیادة اإلداریة تعتبر من أهم العوامل المحددة لطبیعة العالقات اإلنسانیة في التنظیم 
عن المدیرین، أنه یمكن تكوین أربع  م1970 في دراسته سنة W.Reddin ناولیان ریدویحدد 

  :مجموعات من المدیرین هم 
  ل بالناس اهتمام كبیر بالعمال واهتمام قلی- -1
 اهتمام كبیر بالناس واهتمام قلیل بالعمل - -2

 اهتمام قلیل بالعمل واهتمام قلیل بالناس - -3
 اهتمام كبیر بالعمل واهتمام كبیر بالناس - -4

                                                
  .252،ص )   مرجع سابق:( منال طلعت  -1
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إقامة  أسلوب یركز على: لوبین للمدیر همایؤكد في نظریته التوافقیة أن هناك أس  Fidler فیدلرأما
  .1حسن تنفیذ العمل علىالعالقات االجتماعیة وأسلوب یركز 

یر، فهذا األخیر إذا كان یعمد إلى التسلط والقیادة تختلف باختالف اهتمامات القائد أو المد     
حجامهم عن العمل بحماس من أجل  ویؤدي إلى تحقیق األهداف التنظیمیة یؤدي تباعد األفراد وإ

ویتفهم رك حقیقة السلوك اإلنساني مقاومة اإلدارة، والقائد اإلداري الذي ید إلى دفع األفراد إلى
تأكید روح العمل الجماعي والشعور باألهمیة والمشاركة هو الذي  الطبیعة البشریة،ویعمل على

استعداد لبذل الجهد،والعالقات اإلنسانیة  اإلنسانیة، ویكون األفراد فیه علىیخلق مناخًا للعالقات 
لیب القادة في أداء وظائفهم القیادیة، فترشید هي انعكاس لنمط القیادة،ورد فعل من األفراد ألسا

  .2تطویر أنماط العالقات اإلنسانیة داریة وتطویرها یؤدي بالتبعیة إلىأسالیب القیادة اإل
  

  :المشاركة في اإلدارة- 3  
العمل الجماعي المشترك، واإلتقان والتعاون في العمل في موقف متعدد  :تعني المشاركة    

الثقة في العاملین بالمنظمة أو المؤسسة، وفي المنظمة تعني اإلدارة األطراف، وهي أیضا 
التفویض، الالمركزیة المعلومات : بالمشاركة ومن األسالیب المساعدة على تحقیق المشاركة هي

  . 3المباشر و الجماعي للعاملین، اإلدارة المشاركة باألهداف والحوار الصاعدة، التعبیر
م، ألنها تتم بممارسة أعداد كبیرة من العاملین في اتخاذ القرارات والمشاركة مظهر ممیز للتقد

التي تتصل بالسیاسات أو اإلنتاج من أجل حل المشكالت التي تعترض للعمل مما یرفع من 
الروح المعنویة، والمشاركة تجعل الفرد یمیل للتجمع والتعاون مع الغیر ومشاركتهم لتحقیق 

العاملین في حالة نفسیة أفضل، حیث ال یقتصر دورهم ، وتجعل 4مصلحته ومصلحة الجماعة
على مجرد الخضوع والطاعة ألوامر وتعلیمات اإلدارة، بل یمارسون دورا إیجابیا یشكل نظم 

جراءاته، واستخدام أسلوب  في اإلدارة یساعد على تنمیة العالقات اإلنسانیة،  المشاركةالعمل وإ

                                                
  .450-328،ص ص ) مرجع سابق(،دور العالقات اإلنسانیة في إنتاجیة المدرسة :أحمد إبراھیم أحمد  -1
     . 253-252، ص ص ) مرجع سابق(منال طلعت  -2

3 -Henri Mahé : Ibid, p314.  
  .26، ص )مرجع سابق(، العالقات اإلنسانیة في مجاالت علم النفس ، علم االجتماع، علم اإلدارة: حسین عبد الحمید أحمد رشوان-  4
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األفراد یلتزمون باألهداف ألنهم شاركوا في ا یجعل باالنتماء إلى المؤسسة، مموینشر الشعور 
  :وضعها،ونجاح المشاركة في اإلدارة یتوقف على عاملین

رغبة العمال في تحمل مسئولیة المشاركة، وتوفر المهارات والقدرات الالزمة للمشاركة  .1
 .الفعالة

خالل  استعداد اإلدارة للعمل على جعل مشاركة العاملین في اإلدارة أمرا واقعا من .2
 .1احترامها وتقبلها لما ینتج عن تلك الجهود المشتركة من القرارات

  
  
 

 
  : تفویض السلطة- 4  

ف التفویض بأنه     نقل الرئیس اإلداري لبعض اختصاصاته إلى بعض مرؤوسیه  «:یعرّ
  .2»لیمارسونها دون الرجوع إلیه مع بقاء مسئولیته على تلك االختصاصات المفوضة

ویتوقع  یؤمن بإخالصهم ووالئهم وتعاونهم  یفوض سلطته وأعماله لمرؤوسیه، والقائد الذي   
، وحینما یفوض لهم السلطة، فهو یسمح لمرؤوسیه القیام بأداء معظم أعماله 3المزید منهم

ویمارسون سلطاته إلى درجة السماح لهم بإصدار ما یرونه من قرارات في مجال عملهم، وهذا 
فتفویض السلطة یدفع  المختلفة التي یتمیز بها مرؤوسیهفة المهارات یسمح للقائد باكتشاف ومعر 

  .بالمرؤوس إلى استعمال قدراته ومواهبه
والقائد الدیمقراطي هو الذي یفوض السلطة على أكبر نطاق ممكن، وأثبتت الدراسات أن    

یادة المرؤوسین الذین یتصفون باالعتماد على النفس یستجیبون استجابة إیجابیة نحو الق
الدیمقراطیة، إذا ما أتیحت لهم الفرصة لإلسهام في اتخاذ القرارات وفوضت إلیهم السلطة 

  .4همیتإنتاجمن والمسئولیات، كما یقلل غیابهم عن العمل ویزید 
  

                                                
  .256-255، ص ص،)مرجع سابق: (منال طلعت-  1
  .67م، ص1999، عمان، دار وائل للطباعة والنشر، التنظیم واألسالیب واالستشارات اإلداریة:مھدي حسن زویلف وآخرون-  2
   .213م، ص1999، القاھرة، مجموعة النیل العربیة،أسس ومفاھیم-مبادئ اإلدارة:علي محمد منصور-3

  .96ص، )مرجع سابق(:عبد المجید أونیس-  4
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  :مبدأ جماعیة العمل - 5  
إن الصفة األساسیة التي تمیز التنظیمات هي وجود تجمعات إنسانیة فاإلنسان یشعر برغبة     

في االنتماء إلى هذه الجماعات، وممارسة الحیاة الجماعیة من خالل إنشاء عالقات مع غیره 
وتجسیدها  رة على تنمیة العالقات اإلنسانیةمن العاملین، فجعل العمل اجتماعیا یساعد اإلدا

بشكل سلیم، وذلك من خالل محاولة االعتماد على العمل الجماعي ولیس على األساس الفردي 
أن الجماعات التي حققت إنتاجا مرتفعا هي التي كان اهتمام  «: Brawnبراونویؤكد   1المنعزل

فالرقابة الشدیدة على  »المشرفین فیها موجها نحو العمال باعتبارهم أفراد لهم شعورهم وحاجاتهم
ن حققت بعض اإلیجابیات إّال أنها آنیة،  -في كثیر من األحیان-العمال ال تجدي نفعا حتى وإ

  .2رور الوقت تنعكس سلبا ویتذمر العمال وبالتالي یؤثر على إنتاجیتهمفمع م
والعمل الجماعي یتطلب التعاون، ألن كالهما یحقق األهداف المشتركة والتعاون یعتبر أیضا   

والتعاون عملیة اجتماعیة، تجعل األفراد أو "من العوامل التي تحقق العالقات اإلنسانیة،
  تماعیة تعمل متضافرة جنبا إلى جنب في سبیل تحقیق أهداف الجماعات أو الوحدات االج

عد  ُ وغایات مشتركة، والتعاون على هذا األساس جهد متبادل، ونجاح أحد األطراف الداخلیة فیه ی
نجاحا لألطراف األخرى وعادة یكون هذا التعاون من أجل غرض صالح ومفید من الوجهة 

  .3"االجتماعیة
أهم العوامل المؤدیة إلى ارتفاع الروح المعنویة للعاملین، ألنه یتیح  ویعتبر العمل الجماعي أحد 

  . لهم فرصا للتفاعل االجتماعي فیما بینهم
  
  : الروح المعنویة-6

ف بأنها اتجاهات األفراد نحو بیئة «:هي إحدى الدالالت ومكونات العالقات اإلنسانیة، وتعرّ
طاقاتهم في سبیل تحقیق األهداف الموضوعة العمل،ونحو التعاون النابع من ذاتهم لبذل أقصى 

                                                
  .256، ص)مرجع سابق: (منال طلعت -  1
  .66، ص)مرجع سابق:(عبد المجید أونیس -  2
   .32ص  ،)مرجع سابق(: خالد بن حمدي الحمیدي  الحربي -1
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وتعتبر الروح المعنویة عن حالة جماعة من الجماعات ،  1»بمعرفة المؤسسات التي یعملون فیها
  .من حیث درجة وضوح األهداف وتكاملها وأهمیتها ودرجة الثقة وتماسك الجماعة وتعاونها

یة السائدة، فانخفاضها أو ارتفاعها والروح المعنویة دلیل واضح على نوع العالقات اإلنسان  
یمكن أن یستدل منه على سوء العالقات اإلنسانیة، ومن المظاهر الرئیسیة التي یمكن أن یستدل 

مدى غیاب  في العمل مستوى األداء، مدى استمرار العاملین: بها على مستوى الروح المعنویة
  . 2مدى كثرة الشكاويمدى ما یسود األفراد من نزاع أو خالف بینهم،  ،العاملین

  
  : االتصاالت-7
ف االتصال بأنه    تبادل المعلومات بین شخصین أو أكثر، عن طریق التفاهم بین المرسل : یعرّ

والمرسل إلیه، فاالتصال عملیة سلوكیة بین إنسان وآخر أو بین مجموعة من األفراد وآخرین 
  .3تتضمن معلومات وأفكار

لنمط العالقات اإلنسانیة، أسلوب وكفاءة عملیات االتصاالت  ومن العوامل األساسیة المحددة  
  :فمن خالل عملیات االتصال یمكن للقیادة اإلداریة أن تحقق غایتین

نقل المعلومات صحیحة وكاملة عن أهدافها وسیاساتها لألفراد والجماعات بدرجة كافیة  .1
 .من االستمرار والوضوح

اهم ومقترحاتهم، مما یحقق لها میزة في التنبؤ التعرف على اتجاهات وآراء األفراد وشكاو  .2
 . 4المسبق باحتماالت السلوك لألفراد

فاالتصال یتم من خالل التكلم واالستماع والكتابة والقراءة، والمدیرین والموظفین ال یتبادلون    
المعلومات المتعلقة بالعمل فقط، ولكن أیضا یبنون شبكات من العالقات الشخصیة المتبادلة 

  . 5نماط من التفاعالت فیما بینهموأ

                                                
  .27، ص)مرجع سابق(، العالقات اإلنسانیة في مجاالت علم النفس ، علم االجتماع، علم اإلدارة: حسین عبد الحمید أحمد  رشوان--  1
  .38-37ص ص  ،)مرجع سابق(: خالد بن حمدي الحمیدي  الحربي  -3
  .251-249م، ص ص،2005یة، ، اإلبراھیمیة، الدار الجامعمبادئ السلوك التنظیمي:صالح الدین عبد الباقي3-
  .253، ص)مرجع سابق: (منال طلعت -  4
  .250ص،)مرجع سابق(:دافید راتشمان وآخرون -  5
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تقاس  ةوكفاءة االتصاالت اإلداریة في بناء وتدعیم مناخ العالقات اإلنسانیة السلیم    
  :بعاملین

 .كمیة المعلومات المتدفقة في التنظیم ومدى جودتها ووصولها إلى األفراد في الوقت المالئم-*
 .جزاء ومستویات التنظیم جمیعاتدفق االتصاالت في جمیع االتجاهات وتغطیتها األ-*

وتنبع أهمیة االتصال في تشكیل العالقات اإلنسانیة من كونها عامال مؤثرا على اتجاهات      
كما  تصاالت تؤثر على رغبات األفراد األفراد وآرائهم ونظرتهم إلى العمل واإلدارة، ومن ثم فاال
لتلك النتائج اإلیجابیة في مجال العالقات تؤثر على قراراتهم، ومن األسالیب االتصالیة المحققة 

  :اآلتياإلنسانیة 
 .اللقاءات واالجتماعات الدوریة بین القادة اإلداریین واألفراد العاملین تحت قیادتهم .1
 .نظم االقتراحات وصنادیق الشكاوى .2

 .اللجان التي تقوم بدور معالج للمشكالت التي تعترض العمل .3
  :اآلتيالتغلب على معوقات االتصال  ومن الطرق التي تساعد اإلدارة في

مكانیات األفراد وخبراتهم*   .تقدیم المعلومات بشكل یتفق وإ
  .تقدیم المعلومات بصورة مبسطة إذا كانت معقدة حتى یستطیع الفرد إدراكها*

  .إتاحة الفرصة لألفراد لشرح وجهات نظرهم والتعرف على مدى فهمهم للمعلومات*
  

  
  :الحوافــــز- 8  

الحوافز المغریات التي تقدمها اإلدارة لألفراد لحثهم على أداء عمل معین، ومن ثم فإن تعتبر 
عنصرا هاما من عناصر فعالیة نظم العالقات اإلنسانیة هو نوعیة الحوافز المستخدمة، ومدى 
توافقها مع رغبات األفراد وأهمیتها بالنسبة لهم، فالتوافق بین رغبات األفراد وبین الحوافز التي 
تقدمها لهم اإلدارة بسهم في استجابة األفراد وبالتالي رغبتهم في تحقیق ما تصبو إلیه اإلدارة من 

  .1نتائج وأهداف

                                                
  .254، ص)مرجع سابق: (منال طلعت -1
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فالعالقات اإلنسانیة في اإلدارة ترتبط بالحوافز التي لها أهمیة في رفع مستوى األداء، والحوافز 
قوم على أساس الترغیب والتحبیب تنقسم إلى إیجابیة وسلبیة، وأما الحوافز اإلیجابیة هي التي ت

، وللتحفیز المعنوي دور هام في تحقیق العالقات 1والسلبیة التي تقوم على أساس التخویف
اإلنسانیة في اإلدارة أو المنظمة ألنه یدفع الفرد إلى العمل بأسلوب إیجابي من خالل التشجیع 

  . على التفاني واإلخالص في العمل والقدوة في األداء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   :االنتقادات الموجهة لنظریة العالقات اإلنسانیة -سادسا         
  
 .المبالغة في تغلیب العنصر البشري على عنصر التنظیم والسلوك التنظیمي .1

                                                
   .38ص  ،)مرجع سابق(: خالد بن حمدي الحمیدي  الحربي  .-2
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بالغت النظریة في كفاءة تفاعل المجموعات البشریة في اإلنتاج بمجرد إتاحة الجو العملي  .2
 .لها

فس البشریة من وجود صراعات ومنافسات بین األفراد أغفلت النظریة ما هو مبني في الن .3
 .كما أغفلت المیل لدى الفرد نحو السلطة والتسلط

 .قللت من قیمة الحوافز المادیة، وبالغت في أهمیة االهتمام البشري .4
 .بالغت في التنظیم الرسمي، وأضعفت أهمیة التنظیم الرسمي .5

 . 1أهملت إمكانیة وجود صراع بین اإلدارة والعاملین  .6
فكل نظریة في اإلدارة جاءت كرد فعل لنظریة سبقتها، وذلك سمة من سمات العمل اإلنساني   

الذي البد من أن یعتریه النقص، ذلك أن الفرد محكوم بتجارب من سبقه یضیف منها إلى تجاربه 
هو محاوال التنبؤ ببعض الظواهر المستقبلیة، ومع ذلك تظل جوانب أخرى ال تغطیها تجاربه 

  .جارب من سبقه وال یكتشفها تنبؤهوت
   

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  :خالصـــة
  

                                                
  ..44، ص نفس المرجع -3
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ال في اإلدارة، للوصول بالمنظمة إلى أفضل صورة للنجاح فهي    إن للعالقات اإلنسانیة دور فعّ
تعمل على إیجاد التماسك بین األفراد في مجال العمل بطریقة تضمن تحریك دوافعهم كفریق واحد، 

باعاتهم المادیة واالجتماعیة والنفسیة، من أجل الوصول إلى في صورة تعاونیة ومحققة إلش
  .األهداف المشتركة بینهم وبین المنظمة التي یعملون فیها

والعالقات اإلنسانیة ظهرت في اإلسالم، الذي یحترم إنسانیة اإلنسان، ویكرمه ویرتقي به حتى   
والحكمة  له المالئكـــــةوصل به إلى قمة االحترام، وهو الذي جعله یستخلف األرض وتسجد 

  .والموعظة الحسنة والرقة في التعامل هي من المبادئ التي توشح بها صدر المسلم
ومع بدایة القرن العشرین أصبحت العالقات اإلنسانیة أكثر تشابكا وتعقیدا وقامت على أسس    

، إذ البد من علمیة، حیث أدرك الغرب أن التحفیز المادي ال یحقق األهداف بشكل كامل وسلیم
تحفیز آخر إلى جانبه، وهو االهتمام بالجوانب النفسیة واالجتماعیة للفرد العامل، ومع ذلك وقع 
الدارسین في العالقات اإلنسانیة في الخطأ، وهو االهتمام المفرط بالتحفیز المعنوي والتنظیم الغیر 

التحفیز (االهتمام بهم جمیعا  رسمي، وأهملوا التحفیز المادي والتنظیم الرسمي، والذي كان یجدر 
صراع في ، كما أغفلوا احتمال وجود ال)رسميالغیر حفیز المعنوي والتنظیم الرسمي و المادي والت

  .المؤسسة بین العمال
وللعالقات اإلنسانیة أهمیة كبرى، ألنها نظریة تعید النظر في العمل واإلدارة على نحو یجعلها   

هدف تحقیق التكامل بین أهداف الموظفین وتعاونهم لتحقیق أهداف أكثر فعالیة وأكثر إنسانیة، تست
المنظمة، فالعالقات اإلنسانیة تعمل على تحقیق أهداف الحیاة في جمیع المجاالت سواء الصناعي 
عداد أفراد للمجتمع  التجاري، التعلیمي، هذا األخیر الذي تعتبر فیه المدرسة مؤسسة تهتم بتكوین وإ

تماعیة والعملیة، والتي یسهر علیها فریق عامل ینتظم تحت جهاز إداري یطلق مؤهلین للحیاة االج
 . ارة التي ستكون محور الفصل الثالثعلیه اإلدارة المدرسیة، هذه اإلد

 
 


