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تاثير البيئة على النظام معرفة مدى  منها كان الهدف  قام فريد ريجز بالعديد من الدراسات 

مجتمعات زراعية وصفها  ،قسمينقسم ريجز المجتمعات  إلى اإلداري، ومن خالل هذه الدراسات 

أساسي   رحيث اعتمد في هذا التقسيم على معيا بالمتخلفة ومجتمعات صناعية ووصفها بالمتقدمة،

كومة ، وتعتمد عليه الحالمجتمع الصناعي يقوم على االقتصاد المتبادل وهو المعيار االقتصادي. 

 المجتمع الصناعي يتصف بالجهاز اإلداري الضخم في الحصول على الضرائب ، كما أن

والعمليات   ،زيادة عدد المتعلمينو باالهتمام بالتعليم  ، كما يتصف والتقسيمات اإلدارية الكبيرة

كما وصف التنظيمات الموجودة في المجتمع ، تعتمد على الكفاءة  في هذا المجتمع  الصناعية

تمع الزراعي  وصفة بان يقوم على فكرة االقتصاد أما المج  ،  ثانوية تنظيمات  بأنها الصناعي 

وأن  ساته صغير الحجم،ى ضرائب اقل ومؤسوهذا المجتمع تحصل الحكومة منه علالذاتي . 

 ، لصناعيبكثير من القطاع ا في هذا القطاع أقلالمتعلمين عدد االهتمام بالتعليم ليس بدرجة كبيرة و

 .تنظيمات أولية فهى في المجتمع الزراعي أما التنظيمات و

بين النموذجين الصناعي المتقدم والزراعي  نموذج وهو     Sala model  المنشوري النموذج

ة ويقصد بها المرحل المتخلف،  وهو يصف الدول النامية التي تتحرك من التخلف إلى التقدم ،

 نتتضم، حيث الصناعي والزراعي  تأخذ صفاتها من كال النموذجينوهذه الجول  االنتقالية، 

تاثير البيئة على النظم  معرفة  الهدف من هذا النموذجكان ، ون النموذجينمصفات مشتركة 

وهذه المجتمعات تأخذ شكل المؤسسة في الدول الصناعية  دة في الدول النامية. اإلدارية الموجو

 ة في  الدول الناميولكن سلوك المنظمات هو سلوك الدول المتخلفة ، بمعنى أن سلوك اإلداريين 

دة ومختلف تماما عن الدول الصناعية المتقدمه سواء من حيث االختيار والتعيين والرقابة والج

mailto:drabdo68@yahoo.com


وغيرها. أما فى هذه الدول النامية  التستخدم معايير الكفاءة والفعالية والتركيز على الجودة. 

 وبالتالي يتضح تاثير البيئة على الجهاز اإلداري والسلوك اإلداري. 

بها الدول في المرحلة االنتقالية  ليس بالضرورة ان تكون وذكر ريجز أن الصفات التي تتصف 

ن دول مصفات لجميع الدول التي تنتقل من المرحلة المتخلفة إلى المرحلة المتقدمة ولكنها تختلف 

وقد  المتخلفة ، حالة الدولة  إلى أخرى فقد نجد بعض الدول في مرحلة االنتقال تكون قريبة من 

 ولة المتقدمة.تكاد تقترب من الدلنامية في المرحلة االنتقالية بعض الدوال نجد

 

 

 

 

 


