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نتاج املعرفة العلمية ولكنه ا خصب  ميدان  الإدارة تعترب علوم  ينتظر حتديد مهنجه  لزاللإ

ن وجتاوز الأزمات الابس متولوجية اليت يعيشها. نتاجمن رشوط  اإ املعارف العلمية  اإ

جراءات وأأعراف وتقاليد البحث   احرتاهما للمهنجية العلمية الصحيحة والزتاهما بقواعد واإ

. ومن  العلمي كام تقرها و تعمتدها املنظومة العلمية والأاكدميية يف لك العامل  ويف لك زمان

التساؤلت املهمة اليت نغفلها يف كثري من حقول العمل ومل تلق بعد الإجابة الشافية تكل 

اليت ترتبط مبقام هذه العلوم وخاصة اليت تسمى ابلعلوم املصطنعة اكلعلوم الإنسانية 

يف مزيان العمل لإثبات علميهتا ودرجة موثوقية ورشعية املعرفة  ،والاجامتعية والإدارية

دارة الأعامل تأأثر كثريا هبذا التطور الرسيعاليت ت  عىل   نتجها. والبحث العلمي يف علوم اإ

كام أأهنا جمال لتقاطع الكثري   ،الرمغ من حداثة العلوم الإدارية يف مسارها البحيث والأاكدميي

كذكل العلوم الطبيعية من العلوم والتخصصات الإنسانية والاجامتعية والس ياس ية و 

ضيات والبيولوجيا والطب.....اخل. هذا التنوع والتقارب شلك لها يف  لرايوالتجريبية اك

حقيقة الأمر ثروة وزادا معرفيا ومسح لها بتغطية الكثري من العجز املرتبط مبقاهما العلمي  

وهبذا صارت تطبيقاهتا أأكرث تنوعا، مفن دراسة املنظمة مكوضوع   ،هنجها وأأدواهتا الثباتيةمبو 

ىلللعلوم الإدارية  ىلالإنساين وصول و السلويك البرشي راسة الفعل د اإ دراسة تأأثري  اإ

عوامل النوع واجلنس وتركيبة اخلالاي العصبية والهندسة الوراثية عىل سلوكيات وترصفات 

ىلوخمتلف الأطراف الفاعةل اليت تقع يف بيئة واهامتم املنظمة. يضاف  الأفراد   نشأأة  ذكل    اإ

د ومراكز البحث املتخصصة، احلكومية واخلاصة املدارس واللكيات واملعاهالكثري من 

دارة الأعامل يف ش ىت مناطق العامل، وقد امتد ذكل لإنشاء أأقطاب للمتزي  يف جمال اإ

دارة الأعامل، لك هذا مكن من   نتاجوالتكوين والتدريب والاستشارة يف اإ خضم للمعرفة   اإ

ىل . ولكن  الإدارية معارف  ارف املنتجة يه  أأي مدى ميكن احلمك فعال أأن مجموع هذه املع  اإ

 علمية؟ أأو أأهنا تتبع مهنجا علميا معرتفا به وواحض املعامل؟     

ن     دارة الأعامل، عىل  اإ هذا يقودن للحديث عن أأحد العلوم املنس ية واملهمةل غالبا يف اإ

فلسفة العلوم،  ، نظرية املعرفة أأو  الابس تومولوجياالرمغ من أأمهيته وفوائده اجلليةل، انه عمل  

ابلبحث والمتحيص يف طبيعة املعرفة  بنقد العمل ورشوطه ومت  هتمزيان العلوم واحلمك علهيا،  

نتاهجاومعايري وطرق    املنتجة ورشعيهتا البحثية وطرق توثيقها ونرشها واعامتدها مكعرفة    اإ

حقاهما رمغ  والتشارك صاحلة وقابةل للتدريس معرفة علمية موضوعية أأو فقط  لذلاتية  اإ

 الشخيص )حسب معايري احلمك عىل علميهتا(؟. حتاول  والإدراك

واالنجليزيةالعربية والفرنسية : الندوةغات ال  

فلسفة العلوم أأن تضع مهنجية مقبوةل لعمل الإدارة تأأخذ ابلعتبار رشوط العمل وضوابطه، 

وأأيضا خصوصيات الإدارة وطبيعة الظواهر اليت تتناولها وكذا الأدوات اليت متتلكها  

ثبات لتتفادى قدر املس تطاع أأوجه القصور والنقد اليت تتعرض لها. يه يف الواقع أأزمة   اإ

الوجود للكثري من العلوم الإنسانية والاجامتعية يف حتدهيا مع العلوم الطبيعية نظرا  

لثبات النس يب للظاهرة  ل لفتقادها حللقة هممة من حلقات العمل ويه التجربة، وكذكل 

 /Subjectاملدروسة وللفصل بني طبيعهتا وبني طبيعة الباحث اذلي يدرسها )العالقة  

Object  .) 

ن  الباحثني والأاكدمييني اقتنع أأن العلوم الإدارية ليك تنال رشعيهتا العلمية البعض من اإ

جيب أأن ختضع فقط لقواعد المنوذج الوضعي حماول بذكل تعويض النقص التجرييب لها  

ابلإفراط يف تطبيق الطرق الإحصائية والرايضية دلرجة أأهنا أأصبحت هتدد منشأأ وغاية  

الظاهرة الإنسانية يف املنظمة وحترصه يف جوانب  هذا العمل وتبعد الباحث عن دراسة 

ريى أأن هذه العلوم لها ما ميزيها عن غريها، مفوضوعها  ف  الآخرالبعض  أأما    القياس المكي،

ومهنجها وابلتايل أأدواهتا وأأهدافها تتعلق فقط هبا، واعامتدا عىل هذه اخلصوصية فاإهنا  

ك من حاول التقريب بن هذه  تس تحق أأن تطور لها مناذج خاصة هبا دون سواها، وهنا

(   Post-Positivistوضعي )البعد  ر يف منوذج توافقي مسي ابلمنوذج  الامنذج املتنافرة وفك

موظفا مفهوم اذلاتية العقالنية مكقاربة شبهية ابملوضوعية. يف هذا الإطار التصوري، 

  تسمح ل ام، أأول، هذه النقاشات والاختالفات الفكرية التنبيه هل هناك فائداتن جيب 

حماةل بتطوير العمل وتوفري أأدوات مهنجية جديدة لها قبول أأاكدميي وحبيث. اثنيا، لهذه  

احملاولت الفكرية نتاجئ ميدانية معتربة بسبب ممارسات الباحثني وتطبيقات املنظامت.  

أأخريا فان العمل يتقدم اعامتدا عىل معليات اذلهاب والإايب بني النظرية وامليدان وعىل  

التبادلت اليت حتدث بني العلوم فامي بيهنا، وعىل الانتقادات والتساؤلت املثارة   مجموع

أأو ما يسميه البعض ابلرصاع والتصادم بني النظرايت.  كيف جيب أأن يمت العمل يف  

نتاج العلوم الإدارية بطريقة تضمن  ما   ؟ والمتزي الإبداع تطوير احللول وحتقيق املعرفة و  اإ

يف تطوير مهنجها   والإنسانيةمن بقية العلوم الاجامتعية  الإدارةمدى اس تفادة علوم 

 وأأدواهتا؟ 

ن  نظري طبيعة املعرفة   الإدارة من الأس ئةل تطرح اليوم أأمام الباحثني يف علوم الكثري اإ

خمتلف اليت ينتجوهنا والطرق اليت يعمتدوهنا ذلكل، حناول يف هذا اليوم ادلرايس مناقشة  

 ذه الاهامتمات البحثية انطالقا من احملاور التالية:ه
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