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 نلكا هذا ريغ ول:  دهغ ل فيقاإال  هيومفي  ابتاك حدأب تيكال ه نأ تأيرني إ «
 انلك ذاه كترولو  ،ضلأفن لكا اهذ مقدلو و، سنتحيس لكان هذايد ز وول ن،سحأ
   » ربشال ةملى جعل صنقال ءيالستالى ع برالعظم أعن ما وهذ ،لجمأ

   ـي هانصفاألد عماـ ال                  



  اإلهداء
إنسان إلى  وأحبلمني كيف يكون اإلنسان أكبر من نفسه، إلى أغلى، ع يذلا ىلإ 

إلى العينين اللتين انطفأتا قبل أن ألثمهما إلى الشمعة التي احترقت لتنير دربي،  .قلبي
ل يرفرف فوق سماء إلى الروح التي غادرت، وأنا بعد في أول الطريق لكن ظلها مازا

  .حياتي ليسند خطاي
  ـ رحمه اهللا ورزقه الجنة والدرجة الرفيعة دي الطاهرة ــروح وال

حبها، وحنانها وقدمت إلي زهرة شبابها، إلى التي كانت سندا قويا أهدتني إلى التي 
                       .حن، إلى أطيب، وأرق قلب في هذا الوجودلي في أحلك الظروف، وأقسى الم

  .ي الغالية ـ أطال اهللا عمرها، وأدام عافيتها ــأم
  .أخوتي، وأخواتي: ى سندي اآلمن، وعزوتي في هذه الحياة ـإل
  .الـاد، أمـسع،ةرـيهزة، ـاة، دليلـة، حيـة، كريمـرة، عبلـسمي: ى قرة عيني ـإل
  ى كل أفراد عائلتي،ـإل
ها على أرض أسرتي، إلى الوردة اليانعة، إلى ى الفراشة الجميلة التي حطت بأجنحتـإل

  ةـــــآي: الكتكوتة 
  ة،ـى كل زمالئي، وزميالتي، إلى كل من التقيتهم في إحدى محطات حياتي، ولو صدفـإل
ى كل تلك األسماء التي سقطت سهوا من بين هذه األسطر، إلى كل من كتب اسمه ـإل

  .يـفي قاموس حيات
  .ةـأو من بعيد، ولو بالكلمة الطيبى كل من قدم لي يد العون من قريب، ـإل
  .لةـى كل من يحمل لي مشاعر جميـإل
م الم، وينشد القيـى أنبياء الحق زارعي بذور الوئام، إلى كل من يدعو إلى السـإل

  السامية،
  ر، ويطمح إلى مستقبل أفضل،ـى كل من يدعو إلى التغييـإل
معركة  إلى كل طالب علم، إلى كل عامل يسعى إلى كسب ،ريـى كل شاب جزائـإل

  ى كل من عانى قساوة الدرب،ـالحياة، إل
  .يـمري، ودونه قلى هؤالء جميعا أهدي ما أسعفني به اجتهادي، وجاد به فكـإل

  ، ا ، ح، ب ص 



  
                   

  ريدقتو ركش
  .هب نيعتسأو ،هركشأو ،هدمحأ عضاوتملا ثحبلا اذه زاجنإ ىلإ ينقفو يذلا هللا دمحلا

 هنإف »سانلا ركشي ال نم هللا ركشي ال « : ملسو هيلع هللا ىلص دمحم لوسرلا لوقب المع  
 اميف لضفلا لك لضفلا اهل تناك يتلا ءامسألا كلت لك ركذتأ نأ الإ اذه يثحب متتخأ انأو ينعسي ال
  .هيلإ تلصو

 تارابع ىمسأو مارتحالاو ،ريدقتلا غلابب مدقتأ نأ ليمجلاب ءافولا بجاو ينودحي ذإ  
 تادوهجملاب ينم انافرع يماهوت ميهاربإ روتكدلا ـ فرشملا ذاتسألا ىلإ نافرعلا تايآو ،ركشلا
  .ثحبلا اذه زاجنإ ليبس يف هقفنأ يذلا تقولاو ،اهمدق يتلا حئاصنلاو ،اهلذب يتلا

 لك ىلإ نافرعلاو ،ريدقتلا ميظعو ،ءانثلا صلاخو ،ركشلا روفومب مدقتأ الإ ينعسي ال امك  
 بئان ركذلاب صخأو ،مهتادعاسمو ،مهمهفت ىلع ةساردلا لحم ةسسؤملا تافظومو ،يفظوم
  .نيمدختسمالة حلصم يردم .ماعلا نيمألا

 مهيديأ ىلع تلهن نيذلا لضافألا ةذتاسألا لك ىلإ ليزجلا ركشلاب مدقتأ نأ ينتوفي ال امك  
  .ةعاسلا هذه ىلإو ،يرفاظأ ةموعن ذنم ملعلا

 هذه جارخإ يف بيرق وأ ديعب نم مهاس نم لك ىلإ صلاخلا يركشب مدقتأ نأ دوأ اريخأو  
  .ةقحاللا لايجألا هنم ديفتست سبق ةباثمب نوكت نأ ةينمتم رونلا ىلإ ةساردلا
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 ةإلداريا كفاءةوال راطيالبيروقنظيم الت

، وإشباع حاجاته تجعله يسعى إلى ابتكار العديد من االستراتيجيات إن رغبة اإلنسان في تحقيق أهدافه  
اك ـ، وأولى هذه االستراتيجيات التنظيم، فلقد أدرك اإلنسان منذ بدء الخليقة أن هن التي تمكنه من تحقيق ذلك

ثم فإن التعاون اإلنساني قد فرض نفسه كضرورة  ، ومن العديد من األعمال التي ال يمكن أن يقوم بها بمفرده
، وحيث أن  أساسية يستطيع من خاللها إشباع العديد من حاجاته التي ال يستطيع إشباعها بمجهوده الذاتي فقط

يش بدون ، وحيث أن اإلنسان اكتشف في فجر حياته أنه ال يستطيع العالتنظيمات تقوم على التعاون اإلنساني
تمع ، إال أن المج التنظيم موجودة منذ بدء الحياة اإلنسانية  أن ظاهرة فإنه يمكن القول ، نالتعاون مع اآلخري

، وينفق الجزء األكبر ، ويتعلم في منظمات ، فاإلنسان يولد داخل منظمة الحديث يعتبر بحق مجتمع المنظمات
  .ل منظمات، أو اللهو من خال دمن وقته في العمل داخل منظمات حتى أوقات فراغه يقضيها في التعب

وإذا كان ممكنا لبعض الجماعات في عصور سابقة العيش في شبه عزلة مع القدرة على تحقيق ما   
فإنه ال توجد اليوم فرص كثيرة للعيش في شبه عزلة مع القدرة على تحقيق  ، تحتاجه من ضروريات

ن في مؤسسات منظمة، لتي تتطلب أكثر من ذي قبل التواجد، والتعاوا المطالب الضرورية للحياة الجماعية
وبات على أعضاء الجماعات االجتماعية البحث عن طرق جديدة تمكن هذه المؤسسات من تحقيق أهدافها، 

     ، والبحث أيضا عن طرق تخفيف الصراع بين أعضائها، ولقد أتيحت المهمة اليوم ورفع درجة كفاءتها
ى غاياتها نظرا لما يتميز به من الدقة، ، والوصول بها إل إلى التنظيم البيروقراطي إلدارة شؤون المؤسسة

  .والوضوح
، ورغم أنه يعتبر سمة من سمات المجتمع الحديث  ورغم ما للتنظيم البيروقراطي من فوائد جمة  

ويجمد  ، ، إال أنه كثيرا ما ينظر إليها على أنها أحد أمراض التنظيم الذي يعرقل اإلدارة السليمة المعقد
هو الذي يجذب أنظار  ؛ ي لكلمة بيروقراطية خاصة في الدول الناميةنشاطها حيث أصبح الجانب السلب

، فأصبح يعني التبذير،  الجمهور ألنه يعبر عما يالقيه الناس من متاعب في معامالتهم مع األجهزة اإلدارية
والتي تركز خاصة على دور الموظف البيروقراطي،  ، ، عدم التقيد، وغير ذلك من المظاهر السلبية الفساد

  .ه داخل التنظيمووظيفت
      لذلك فقد حاولت من خالل هذا البحث الربط بين هذين المتغيرين أعني التنظيم البيروقراطي  
  .، والكفاءة اإلدارية من جهة أخرى من جهة
  :وبناء عليه قسمت الدراسة إلى مجموعة من الفصول   
والموضوعية التي تكمن ، فرضياتها، األسباب الشخصية،  إشكالية الدراسة:  األول الفصلتناولت في   

بناء  مت على ضوئها ، والتي تم ، األهداف التي تبغي الباحثة التوصل إليها وراء اختياري لهذا  الموضوع
، البيروقراطية، الكفاءة  التنظيم( ، تحديد المفاهيم التي يتوفر عليها البحث ، صياغة الفرضيات اإلشكالية
  .را الدراسات السابقة، وأخي مع إعطاء تعريف إجرائي لكل منها) اإلدارية
فهو عبارة عن محاولة للخوض في بعض المداخل النظرية الكبرى للبيروقراطية، :  الفصل الثانيأما   

 "كارل ماركس"حيث قسمت إلى مجموعة من النظريات انطالقا من النظريات الكالسيكية مجسدة في كل من 
 "لزميش"عند  "للألوليجاركية"انون الحديدي ، مرورا بالق"تروتسكي"، "لينين "أبو الماركسية كما يقال،

الذي ركز  "روبرت ميرتون"، لنصل إلى النظريات الحديثة متركزة في "ماكس فيبر"والنموذج المثالي عند 
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 ةإلداريا كفاءةوال راطيالبيروقنظيم الت

     الذي ركز  "فيليب سلزنيك"، ثم "ماكس فيبر"، والالوظيفية تلك التي أغفلها  على الجوانب الوظيفية
    الذي ركز هو اآلخر "ألفن جولدز"، و  غير الرسمي داخل التنظيم، والبناء  تفويض السلطة على فكرة

، فقد حاول تعديل النموذج البيروقراطي الذي "بالو"والالوظيفية للبيروقراطية، أما  ، على الجوانب الوظيفية
فقد وضع مجموعة  "بنس"، أما  لمسايرة التغيرات التي طرأت على المجتمعات الغربية "ماكس فيبر"جاء به 

    ، وأما  ، يتم معالجة المشاكل التي تواجهها التنظيمات المعاصرة لحلول البيروقراطية التي عن طريقهامن ا
ميشال "لنخلص إلى الدراسات الجزئية المعاصرة ممثلة في . "النموذج المتكافل"فقد صاغ  "كيركهارت"

الذي تحدث  "ي داونزأنتون"، و ، واإلجراءات ، وجمود القواعد الذي تطرق إلى الروتين اإلداري "كروزير
     ، أساليب الرقابة، دوافع الموظف البيروقراطي، تأثير البيئة  التنظيمات البيروقراطية عن نشأة

  ...على البيروقراطيين
، بداية  ، وتطور الفكر اإلداري ، نشأة فقد خصص للحديث عن اإلدارة ماهيتها: الفصل الثالث أما   

مرورا بفترة العصور الوسطى، ثم فترة ) نانية، الفكر اإلسالميالمصرية، الصينية، اليو(بالحضارات القديمة 
  .، وأخيرا اإلدارة الحديثة ، فترة اإلصالح الديني ةالنهض

، إدارة القطاع العام،  ، إدارة األعمال ثم تطرقت الباحثة إلى أنواع اإلدارة المتمثلة في اإلدارة العامة  
، وظائفها، وبشيء ، مستوياتها ، وكذا خصائص اإلدارة ية، اإلدارة الدول ، والمنظمات الخاصة إدارة الهيئات

، حركة العالقات اإلنسانية، النظريات السلوكية  حركة اإلدارة العلمية( من التفصيل بعض مدارس اإلدارة
بعبارة أخرى كيف يمكن ، ، وفي األخير حاولت الربط بين متغيري البحث )، مدرسة اتخاذ القرار للتنظيم

                                                   .من خالل االعتماد على التنظيم البيروقراطي رفع الكفاءة اإلدارية 
فهو محاولة الستعراض عملية االعتماد على التنظيم البيروقراطي في اإلدارة الجزائرية،  : الفصل الرابعأما 

، ثم مرحلة االستعمار االستيطاني،  كيف يتم تحقيق ذلك أعني التطور التاريخي بداية بمرحلة العهد التركي
، بعض  ، والخاصة ، ثم تطرقت إلى سلبيات البيروقراطية بالجزائر أسبابها العامة لوأخيرا مرحلة االستقال

  .، وما هي اإلستراتيجية التي اعتمدتها الجزائر لتالفي هذه السلبيات مظاهرها
 تإذ خصص للحديث عن اإلجراءا ؛ فهو يندرج ضمن الجانب الميداني للبحث : الفصل الخامسأما   

، المجال الجغرافي، المجال  ، كيفية اختيار العينة هج، أدوات جمع البياناتالمنهجية المتبعة من حيث المن
  .الزمني للدراسة

، عرض النتائج،  ، تفسيرها ، تبويبها ، وتحليل البيانات فهو عبارة عن عرض : الفصل السادسأما   
   ة أنهوالتي على ضوئها تم تقديم مجموعة من االقتراحات، والتوصيات التي ترى الباحث ،والتعقيب عليها 

  .من خاللها سيتمكن التنظيم المتبني للنموذج البيروقراطي من تحقيق أهدافه
و الكفاءة  التي هي عبارة عن إبداء لوجهة الرأي حول التنظيم البيروقراطي ، خاتمة البحثثم 

     ن يكون منطلقا لبحث جديد، دون أن أنسى التطرق لبعض الصعوباتأل يصلح لختمتها بتساؤاإلدارية 
  .واجهتني في إعداد هذا البحث المتواضع التي

  



  
  
  

 
 
 
 
 
 

  األولالباب 
  النظريةالدراسة 

  
  
  
  
  

 



 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل األول
  اإلطار العام للبحث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 6

اإلطار العام للبحث

I (اإلشكاليـــة :  
I(  تحديــد اإلشكاليـة :  

إن أي تنظيم بيروقراطي يحتاج إلى إدارة قوية قادرة على قيادته، وتنسيق جهود أفراده في السير به 
قدما نحو تحقيق أهدافه ، حيث تلعب اإلدارة دورا محوريا في جميع أقطار العالم ، وأنه ال دولة قوية بدون 

تخصصة ، فهي عملية ضرورية يلتزم بها أعضاء التنظيم لتحقيق مراميهم من جهة إدارة قوية ذات كفاءة م
ومرامي التنظيم من جهة أخرى ، وعليه فإنها تمس مباشرة حياته اليومية إذ أنها تعنى بتفسير السياسات      

ختالف و ترجمتها إلى إجراءات ، وتعليمات محددة، وإلى أعمال تنفيذية، لذلك فإن معظم الدول على ا
درجاتها ، و تسمياتها ، وأنظمتها تهتم باإلدارة باعتبارها العمود الفقري ، والعصب الرئيسي لجميع النشاطات 
فهي محل مراهنة لتنمية المجتمع ، وتطوره كما أشار إلى ذلك عدد كبير من الكتاب ، والمصلحين ، 

ن تخلق إدارة قوية ذات كفاءة عالية، والباحثين القدماء ، والمعاصرين ، ولقد حاولت الدول الغربية أ
ومتخصصة ، وطبقت ذلك على إدارة مستعمراتها ، و هذا ما حدث مع فرنسا التي جعلت من اإلدارة 

حصول الجزائر على استقاللها وجدت نفسها مع  الجزائرية بمثابة جهاز في خدمة السلطة االستعمارية ، لكن
رات الالزمة ، والقادرة على تسيير البالد ، ووجود فراغ رهيب انعدام اإلطا: تتخبط في مشاكل إدارية مثل

في مختلف الوظائف اإلدارية ، والفنية بسب انسحاب الفرنسيين من األجهزة اإلدارية من جهة ، والنقص 
  .الملحوظ في الجزائريين ا لذين باستطاعتهم سد ذلك الفراغ الرهيب من جهة أخرى

بها الجزائر جعلت اإلدارة تفتح باب التوظيف على مصراعيه  إن هذه الوضعية المحرجة التي مرت
ن فئة ال بأس بها ألكل من يحسن القراءة ، والكتابة بدون انتفاء لإلطارات ، وفي ظل هذه الظروف نجد 

استغلت تلك الفترة القتناص بعض المناصب التي استغلوها لخدمة مصالحهم الشخصية ؛ مستغلين التوجه 
يد الذي اتبعته الدولة الجزائرية ، ما أنتج انحرافات بيروقراطية كثيرة كاالحتيال، الجد يالبيروقراط

حيث حدث احتكار لجل المناصب في مختلف المستويات ... والمحسوبية ، سوء معاملة الجمهور، الوساطة
مرات ، فكلما فيمن يرغبون فيه ، أما عن تطور الهيكل التنظيمي لإلدارة الجزائرية المركزية ، فقد نظم عدة 

وقع تغيير سياسي في رأس الهرم إال وينعكس ذلك على فصل بعض الوزارات عن بعضها البعض ، وأحيانا 
، إن هذه العملية تنعكس على المديريات المركزية ، وحتى على مستوى ةتحذف من الخريطة التنظيمي

  .مديريات الواليات ، فأحيانا تسمى مديريات ، وأحيانا تسمى أقساما
ا عن التقسيم اإلداري للواليات، فقد عرف تطورا ملحوظا من أجل تقريب اإلدارة من المواطن ، أم

 1975والية سنة  31 ىوالية ثم إل 15إلى ) 1968ـ 1967( فقد مر بثالثة مراحل ، إذ قسمت بين سنتي 
  .1984والية سنة  48وأخيرا 

دور الكبير الذي تؤديه الوالية ، إذ أنها تهتم إن هذا االهتمام  بتقسيم الواليات ما كان ليحدث لوال ال
  .بمختلف األنشطة التي يمارسها المواطنون مثل الري، الصناعة ، الفالحة، أو حل مشاكل الجماهير
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اإلطار العام للبحث

في مكاتب مخصصة لذلك، إذ يتم النظر في محتواها،  ممن خالل فتح المجال أمامهم لرفع شكا ويه
اسبة لها، ولكن دور الوالية ال يقتصر على هذه األمور فحسب بل ومن ثم محاولة عالجها، وتقديم حلول من

، وتغطية النقص الذي يعانون منه ، لذلك فقد وضعت ى حياة السكانإنه يتعداها إلى محاولة النهوض بمستو
مديرية الثقافة التي تهتم برفع المستوى الثقافي للمواطنين، ومديرية النشاط : مديريات متخصصة في ذلك مثل

التي تهدف         ومديرية التكوين المهني جتماعي التي تهتم بالحياة االجتماعية، والعالقات بين األفراد،اال
إلى امتصاص البطالة ، واستغالل القدرات الشبابية الهائلة، و تأهيلهم مهنيا لتمكنهم من إيجاد مكانة في عالم 

  .الشغل
عة من اللجان التي يكون تشكيلها         إن عمل هذه المديريات ، وغيرها يتم عن طريق مجمو

على مستوى كل والية وفقا لمجموعة من المعطيات، والمستجدات حيث قامت والية جيجل بتشكيل مجموعة 
اللجنة الوالئية لالستعجاالت الطبية التابعة لمديرية الصحة ، ولجنة الطعن الوالئية  لتوزيع : من اللجان مثل 

  . السكن ، وغيرهاالسكنات التابعة لوزارة 
وتجدر اإلشارة هنا إلى إن عمل كل مديرية ال يتم بصفة مستقلة بل من خالل عملية التنسيق بينها 
وبين مختلف المديريات ، واألقسام التي يكمل عمل كل منها األخرى ، و حيث أن األمر كذلك فإن األمر 

عملية التنسيق، والتعاون بينها ، وتبادل نفسه ينطبق على عالقة كل والية بالواليات األخرى ، إذ  تتم 
  .الخبرات في نطاق تحقيق المصلحة العامة للبالد

مالي تحكمها  لإذ أن الوالية جماعة إقليمية أساسية تتمتع بشخصية ، وكيان معنوي، و استقال
دمة مجموعة من القواعد ، و القوانين ، ويديرها أفراد يتصلون ببعضهم البعض بهدف تنسيق جهودهم لخ

  .أغراض المنظمة
إن الدور الكبير، والمهم الذي تلعبه الوالية ال يمكن أن يتحقق إال إذا كان الموظفون يتمتعون بدرجة 

  .عالية من الكفاءة ، والقدرة على ممارسة عملهم بأقل تكلفة ، وأقل جهد
، لما يحتويه      من أجل ذلك فقد اعتمدت الدولة على التنظيم البيروقراطي في إدارة شؤون الوالية 

من قواعد يمكن على ضوئها تنظيم سلوك العاملين لالستفادة من قدراتهم على أكمل وجه ممكن لما يتميز به 
من الدقة ، والوضوح ، ونظرا العتماده على اللوائح ، والقوانين ، والقواعد الواضحة التي يفهمها الموظف 

لتعامل مع مختلف المستويات مع األخذ بعين االعتبار أن هذا الذي يعتمد بدوره على اإلجراءات المكتوبة في ا
الموظف قد تم اختياره وفقا لطرق علمية سليمة ، أي أنه تحصل على منصبه عن جدارة، واستحقاق ، مما 
يسهل عليه العمل في الوظيفة المناسبة التي تتالءم ، وقدراته ، ومهاراته ؛ ما يمكنه من إشباع حاجاته النفسية 

جتماعية ، وتحقيق رغباته المادية ، وكذا رغبات، وأهداف المؤسسة التي يعمل ضمنها ؛ مع مراعاة واال
 النقص الذي يمكن أن تعاني منه اليد العاملة ، حيث يتم تعويضه عن طريق إجراء تربصات تكوينية       

  .في مختلف المجاالت ، وعقد ندوات ، ومؤتمرات ذات مواضيع متنوعة
تنظيم البيروقراطي من فوائد جمة ، ورغم أنه يعتبر سمة من سمات المجتمع الحديث و رغم ما لل

 ةالمعقد ، وإذا كان تعقد الحياة االجتماعية ، ورغبة المجتمع في التنظيم قد أديا إلى ظهور البيروقراطي
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قراطية كتنظيم كوسيلة ، وسلطة في الوقت ذاته للقيام بمهمة التنظيم ، فإن بعض الباحثين يرون أن البيرو
أفرزت فئة ، أو طبقة اجتماعية تشكل قوة تسيطر على زمام األمور ، فكثيرا ما ينظر إليها على أنها أحد 
أمراض التنظيم الذي يعرقل اإلدارة السليمة ، ويجمد نشاطها حيث أصبح الجانب السلبي لكلمة بيروقراطية 

عبر عما يالقيه الناس من متاعب في معامالتهم     في الدول النامية هو الذي يجدب أنظار الجمهور ألنه ي
  .مع األجهزة اإلدارية ، فأصبح يعني التبذير، الفساد ، عدم التقيد

و للتخلص من كل ذلك فقد بدأ ـ في السنوات األخيرة ـ يتركز االهتمام حول العنصر البشري  
مستوى التطور، والرقي بمعنى أخر إن لكونه العنصر األساسي الذي من دونه ال يمكن تحقيق التنمية، ورفع 

صورة أية مؤسسة تتحدد وفق صورة األفراد أنفسهم، وعليه فقد أضحت كل والية اليوم تهتم بتحسين 
صورتها من خالل تحسين صورة موظفيها محاولة رفع كفاءتهم ، وقدراتهم على أداء العمل بالصورة 

ولكن السؤال الذي يطرح هل االعتماد على التنظيم . طيالمطلوبة من خالل اعتمادها على التنظيم البيروقرا
ومن هذا السؤال تتفرع مجموعة من التساؤالت نوردها . البيروقراطى يؤدى إلى تحقيق الكفاءة اإلدارية؟؟ 

  : فيما يأتي
v       هل وضوح اللوائح ، واإلجراءات المعتمد عليها في تنظيم، وتسيير شؤون التنظيم من شأنه تطوير

  الموظفين؟  مهارات
v  هل االعتماد على تقسيم العمل سيزيد من كفاءة الموظفين؟ 

v هل قيام كل موظف بجزء معين من العملية اإلدارية سيزيد من قدراته على األداء؟ 

v  هل توفر األجهزة يؤدي إلى تطوير القوى الذهنية  للعاملين، ومن ثمة رفع مستوى األداء اإلداري.  
v  داخل التنظيم على كفاءته؟ ما هو تأثير توزيع السلطة  
  :   فرضيات الدراسة  )2

إن الفرض ما هو إال حل مؤقت ألسئلة الدراسة بحيث يجب أن يكون قابال لالختبار من أجل إثباته،  
صورة دقيقة  للمشكلة تغطي أبعادها من كافة الجوانب تفسيرا  «:على أنه "محمد شقيق "أو نفيه، وقد عرفه

  : ، وبناء عليه فقد قمنا بصياغة فروض دراستنا على النحو األتي )1( »يفهاصادقا للمشكلة بعد تصن
o الفرضية العامة :  

  .يؤدي التنظيم البيروقراطي الفعال إلى تحقيق الكفاءة اإلدارية
o الفرضية الجزئية  :  

  .ـ يؤدي وضوح اللوائح ، واإلجراءات إلى تطوير المهارات للموظف البيروقراطي1
  .ص كلما ارتفع األداء اإلداري ـ كلما زاد التخص2

                                                
أسس المنهجية في العلوم االجتماعية سلسلة العلوم االجتماعية دار البعث منشورات جامعة منتوري   "فضيل دليو وآخرون " (1)

  .115بط  ص   1999قسنطينة  
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  .ـ يؤدي االعتماد على تقسيم العمل داخل التنظيم اإلداري إلى  زيادة الكفاءة اإلدارية3
للتحسين ، والتطوير في األداء ) الموظفين ( ـ يؤدي توفر األجهزة إلى تطوير القوى الذهنية للعاملين 4

  .اإلداري
  .دعيم كفاءتهـ توزيع السلطة داخل التنظيم من شأنه ت5
  :  أهمية الدراسة  ) 3

تستمد هذه الدراسة أهميتها من خالل تلك االتجاهات الحديثة التي تسعى لتقديم استفسارات أكثر 
، كما أن هذه الدراسة تحمل         يواستنتاجات أدق حول مختلف التنظيمات من بينها التنظيم البيروقراط

 ة، من حيث حصول الفئة البيروقراطي يلسلبية للتنظيم البيروقراطفي طياتها تسليطا للضوء على الجوانب ا
على امتيازات، وصالحيات، واستغاللها لسلطتها في إدارة األمور لصالحها متملكة بذلك المنصب الذي تحتله 

الحياة  ةهذا من جهة، ومن جهة أخرى تعقد اإلجراءات، وجمود القواعد الرسمية التي ال تستجيب لديناميكي
جتماعية ؛ هذا فضال عن كبت المبادرة، والحرية الفردية، والقدرة على اإلبداع، وكأنها تلغي شخصية اال

البديلة إال من خالل تلك القوانين، والقواعد التي سنها  تالفرد ، وال تمنحه مجاال لتقديم الحلول ، و االقتراحا
  .بنفسه، والتي أصبحت تتحكم في مصيره ، وفي عمله

ذلك القفص الذي وضع نفسه بنفسه فيه فقد بات من الواجب بل من المحتم االهتمام  و للخروج من 
برفع مستوى الكفاءة اإلدارية على اعتبار أن شخصية رجال اإلدارة تترك بصماتها على جو المؤسسة، 

قادر       فالتنظيم اإلداري الفعال هو ذلك ال. وتحدد نمط العالقة بين التنظيم اإلداري ، و المتعاملين معه
على تحقيق أهدافه بأقل تكلفة ، وفي أقل وقت ممكن، وببذل أقل جهد، وال يمكن الوصول إلى ذلك إال من 

  .خالل رجاله، ومدى ما يتمتعون به من كفاءة ، وقدرة على ممارسة العمل بالصورة المطلوبة
  :  أسباب اختيار الموضوع  )4

  : ـ أسباب شخصية  1ـ 4
اطية قد أصبحت من أهم المشاكل، والصعوبات التي  تعاني منها الجماهير على كون ظاهرة البيروقر

مختلف المستويات ، وفي مختلف اإلدارات بسبب تلك التعطيالت اإلدارية، إذ ال يتسنى للواحد منا استخراج 
لحقوق وثيقة ما، أو الحصول على خدمة إال بعد عناء كبير، وانتظار طويل ، كما أن مطالبته بأي حق من ا

حتى عندما . من الصعب تلبيته إال إذا كان مدعوما من قبل أشخاص ذوي نفوذ، و إال باللجوء إلى الرشوة
يرغب أحدنا في الحصول على وظيفة رغم تمتعه بشهادة مؤهلة إال انه لن يتمكن من تحقيق مراده إال إذا 

  ....كان مدعوما بوساطة
من متاعب ، ومصاعب دفعتني إلى اختيار هذا  –يوميا  –ا كل هذه المظاهر، وغيرها ، وما نعانيه جميع

من أهم أسباب تدمر الجماهير، وكان ومازال الموظف  ةالموضوع ، حيث كانت ، ومازالت البيروقراطي
  .اإلداري محل شكوى العمالء الذين يصبون جم غضبهم عليه
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  : ـ أسباب موضوعية 2ـ 4

ة علمية ميدانية تكون بمثابة رصيد جديد يضاف إلى مجموعة ـ دراسة طبيعة التنظيم البيروقراطي دراس
  .األبحاث االجتماعية

ـ رغم أن التنظيم البيروقراطي كنموذج علمي قد شوه معناه عندما اصطدم بواقع اجتماعي متغير، وبعيد 
لبية عن المثالية ، وبناء عليه أصبح من الواجب البحث عن الكيفية التي يتم بها إصالح اإلفرازات الس

  .للبيروقراطية ، ومحاولة ـ على األقل ـ الحد من تناميها 
بكل  يـ محاولة دراسة البيروقراطية دراسة علمية ، وذلك من خالل دراسة طبيعة التنظيم البيروقراط
  .سلبياته، وإيجابياته من خالل التركيز على دراسة السلوك اإلنساني داخل اإلدارة ، ومدى كفاءة العاملين

الكبير الذي يلعبه الموظف البيروقراطي حيث أنه يرسم ، ويعبر عن صورة المؤسسة التي يعمل  ـ الدور
ضمنها ، بمعنى أن قدرته على أداء عمله بشكل جيد وبكفاءة عالية ستجعل الجميع ينظر إلى تلك المؤسسة 

لذلك  ييروقراطنظرة إيجابية ، والعكس تماما بمعنى آخر أن صورة المؤسسة مرتبطة بصورة الموظف الب
  ).الكفاءة اإلدارية ( فقد حاولت في هذه الدراسة التركيز على هذا الجانب 

ـ تحميل الموظفين اإلداريين المسؤولية كل المسؤولية في أي خلل ، أو تعطيل قد يصادف المتعاملين       
ود القواعد ، والقوانين، مع اإلدارة رغم أنهم جزء من التنظيم اإلداري البيروقراطي يعانون هم أيضا من جم

وما إلى ذلك من القواعد التي تضر بالموظف بالدرجة األولى قبل غيره لذلك فقد حاولت   .. العمل ةروتيني
  .من خالل هذه الدراسة أن أعطيه حقه بعدم تحميله المسؤولية كاملة

اطي ، وذلك منذ حصولها ـ كون اإلدارات الجزائرية تعتمد في تسيير شؤون أفرادها على التنظيم البيروقر
  .على االستقالل ، إلى غاية اليوم رغم تعقد الحياة ، و ظهور مستجدات تتطلب البحث عن بديل

  :أهداف الدراسة  ) 5 
  .إزالة الغموض عن مفهوم التنظيم البيروقراطي، و معرفة القواعد التي يقوم عليها هذا األخيرـ 

  .مع تلك التي تبناها التنظيم البيروقراطي الجزائري –المثالية  –ـ معرفة مدى توافق القواعد البيروقراطية 
ـ محاولة معرفة الجو السائد داخل اإلدارة الجزائرية، وكيفية عملها ، ومعرفة كيفية اتخاذ القرارات ، وكيف 

  .تسير العالقات الشخصية داخل التنظيم اإلداري
جابياته ، سلبياته بالنسبة للموظفين من جهة،        ـ دراسة التنظيم البيروقراطي في محاولة للكشف عن إي

  . و بالنسبة للعمالء من جهة أخرى
ـ دراسة طبيعة التنظيم البيروقراطي لمعرفة كيفية تالقى سلبياته للتخفيف من حدة الضغط على العمال 

  .بالدرجة األولى ألنهم أهم عنصر تتشكل منه أية مؤسسة
ير قدرات الموظفين ، ومهاراتهم ، وما هي أنجع السبل ، والطرق لرفع ـ معرفة كيف يمكن تنمية ، و تطو

  . مستوى كفاءتهم
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II (  تحديد المفاهيم:  
إن أية دراسة مهما كان نوعها ، وحجمها فهي تحتوي على مجموعة من المفاهيم التي تحتاج      

ل العلوم االجتماعية ، حيث إلى تحديد ، وتوضيح ، وتعتبر هذه المرحلة مهمة في البحث خصوصا في مجا
تتميز بالمرونة ، والموضوعية، النوعية ، وتتغير المفاهيم في دالالتها من شخص إلى آخر، ومن مجتمع   

  .إلى آخر ،  لذلك فإننا سنقوم بتحديد مجموعة من المفاهيم التي تتناولها دراستنا
  Organisation : ـ التنظيم1
ام يعني وضع نوع من النظام في مخزون من الموارد المختلفة لكي تجعل إن التنظيم في االستعمال الع «ـ 1

يربط هذا التعريف التنظيم باإلدارة .     )1( »منها أداة ، أو آلة في خدمة إدارة تسعى لتحقيق مشروع معين
ل الذي باعتبارها المسؤولة األولى، واألخيرة عن تحقيق أهداف المؤسسة ، فهي تدير الموارد المتوفرة بالشك

  .يسمح باالستفادة القصوى منها
الوسيلة التي يرتبط بها أعداد كبيرة من البشر  « :فيريان  بأنه   "فرانك شيروود" و  "جون فيفنفر " ـ أما 2

أكثر من أن يتمكن أفرادها من لقاء المواجهة المباشرة ينهضون بأعمال معقدة ، ويرتبطون معا في محاولة  
  .)2( »راض متفق عليها واعية منظمة لتحقيق أغ

  .يؤكد هذا التعريف على أن التنظيم طريقة للقيام بأعمال معقدة لتحقيق أهداف معينة 
إمداد المنشأة بكل ما يساعد على تأدية وظيفتها من المواد األولية  « :بأنه  "أحمد توفيق" ـ في حين يرى3

ن المدير إقامة العالقات بين األفراد بعضهم والعدد ، ورأس المال، و األفراد ، وتستلزم وظيفة التنظيم م
  .)3(»ببعض ، وبين األشياء بعضها ببعض 

يؤكد هذا التعريف على عملية التفاعل بين األشياء من أجل تحقيق أهداف المنظمة التي تعتمد      
  ..على الموارد األولية ، رأس المال ، األفراد

ي يتوقع  من أي عضو أداؤه ، والعالقات بين هذه األعضاء يحدد الجزء الذ  «: بأنه " بروان"   ـ يعرفه4
، يضيف هدا التعريف عملية التنبؤ بالفعل ، أي  )4(»بشكل يحقق فاعلية جهودهم في إنجاز هدف المنظمة

                                                
ديوان المطبوعات الجامعية   "م حدادسلي "المعجم النقدي لعلم االجتماع  ترجمة   "وف، بوريك "و   "بودون "   (1) 

  .199ص  1ط   986الجزائر :الجزائر
 

القاهرة ،                           : التنظيم اإلداري  ترجمة محمد توفيق رمزي  مكتبة النهضة المصرية  مصر   "شيروود. ب  " "جون فيفنر  "   (2)
  .33بط  ص    1965

  

  .176بط  ص  1975اإلسكندرية   : في إدارة األعمال دار الجامعات المصرية  مصر  مذكرات  "جميل أحمد توفيق "   (3)
  .168بط  ص  1976القاهرة   : أساسيات اإلدارة والتنظيم  دار الفكر العربي  مصر    "محمد عبد اهللا عبد الرحمن "   (4)
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السلوك المتوقع بناء على معايير معينة تؤدى إلى إنجاز أهداف المنظمة من خالل عملية التفاعالت الحاصلة 
  .بينهم 

عبارة عن ترتيبات بنائية أنشأت بغرض التحقق الواعي لألهداف         «: بأنه   "دي موك" يعرفه  ـ5 
التنظيم واع مقصود ال يمكن أن يتم بطريقة عفوية      "لدي موك " بالنسبة  .   (1) »التي وضعتها الجماعة 

  .بل هو أسلوب ، أو طريقة تتمكن الجماعة عن طريقها من تحقيق أهدافها 
يشير من جهة إلى المجموعات العملية كالمصانع ، والنقابات ، والمصارف       ...«: ـ كما يعرف على انه 6

و الجمعيات المختلفة أي المجموعات التي تسعى وراء أغراض معينة كإنتاج السلع ، أو توزيعها ، وتنشئة 
سالك االجتماعية ، وبعض البشر ، أو إدارة أوقات فراغهم ، وهو يدل من جهة أخرى على بعض الم

  :السياقات االجتماعية كعملية تنظيم هذه النشاطات المتعددة ، والوسائل الكفيلة بتحقيق األهداف الجماعية مثل 
  )2( »مختلف األفراد ضمن وحدة متجانسة جوإدما.. اإلنتاج ، والتثقيف ، والتوزيع ، والتنشئة  

جهة ، وطرق تنظيم ، وتحقيق أهدافها من جهة  يربط هذا التعريف بين المجموعات العلمية من
أخرى ، أي أن التنظيم حسب هذا التعريف يمكن أن يكون شامال لكل المنظمات التي يحتويها المجتمع ،    
أو تلك األنشطة ، واألدوار االجتماعية المختلفة ـ اإلنتاج، والتوزيع ، والتنشئة االجتماعيةـ والعمل     

  .وتنظيمها حتى تؤدي دورها كامال، وبالتالي فالتنظيم يمكن أن يكون المجتمع برمته على التوليف بينها ،
عبارة عن مجموعة من الوسائل المستخدمة ، واألفكار        «: بأنه  "عبد الحميد لطفي " في حين عرفه / 7

  )3(»و العادات في تفاعلها معا الستغالل البيئة بقصد إرضاء حاجات أساسية 
في هذا التعريف احتواؤه على مفاهيم نابعة من خصوصيات معينة تتميز بها المجتمعات إن الجديد 

البشرية بعضها عن بعض ، و من ذلك األفكار، العادات السائدة بين األفراد ، والجماعات المستمدة من ثقافة 
ف إلى استغالل وحضارة كل  مجتمع حر ، ألن كل حضارة إنسانية لها وسائلها الفكرية، والفنية التي تهد

البيئة المحيطة بغرض إرضاء الحاجات األساسية كالحاجات للمأكل ، والملبس، والمأوى ، وغيرها        
  .من الضروريات ، والكماليات

جماعة من الناس يتفاعلون معا بشكل واع  «: من خالل كل هذه التعاريف تبين لنا أن التنظيم هو 
جل تحقيق أهداف محددة تم التخطيط لها مسبقا مستغلين في ذلك وينظمون جهودهم بطريقة مقصودة من أ
  .» ظروف البيئة المحيطة ومواردها المتاحة

  : ةـ البيروقراطي 2

                                                
  180ص   1ط   1978القاهرة  : على االجتماع الصناعي  مكتية غريب  مصر   "محمد عبد الباسط حسن  "   (1)

  

مقدمات في علم االجتماع ترجمة " J LAPPASSADE  "et   " R. Laurens"  "  روني لورو" و" الباساد " جورج  "   (2)
  .165بط  ص  1982بيروت  : المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع  لبنان   "هادي ربيع "

  .26بط  ص   1981بيروت :  جتماع  دار النهضة العربية  لبنان علم اال  "عبد الحميد لطفي "   (3)
  



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 13

اإلطار العام للبحث

لقد اكتسبت كلمة بيروقراطية قدرا على االستمرار في التداول ، وهذا يرجع إلى الغموض الذي 
ضيفت عليها مند القدم ، وهنا يمكن التمييز بين اتسمت به ، وإلى االستخدامات ذات المعاني المختلفة التي أ

االستعمال الشائع ، واالستعمال األكاديمي ، فعلى الرغم من وجود : استعمالين أساسيين متمايزين هما 
اختالفات داخل االستعمال الواحد إال أنه يالحظ وجود بعض التداخل في المعنى بين االستخدام الشعبي، 

  .واألكاديمي لهذا المفهوم
  

بمعناها  » Bureaucratié  «يتفق كتاب اإلدارة العامة على أن استعمال مصطلح بيروقراطية         
"  Vincent de Gournay" فانسان غورني" في مؤلفات االقتصاد الفرنسي 1745الحالي ورد ألول مرة عام 

، وتحدث عنها باسم بيروقراطي  وهو أول من نظر إلى المكاتب العامة باعتبارها األداة العاملة في الحكومة 
Bureaucrates» «  (1)أي فئة العاملين في المكاتب اإلدارية 

و معناها "  " Burusوفي مفهومها اللغوي مشتقة من مقطعين أولهما ذو أصل التيني ، وهو كلمة
مال السيئة ، اللون الداكن المعتم الذي يتناسب مع المهابة ، واالحتشام ، وقد تعني أيضا التستر على األع

الفرنسية القديمة ،وهي تعني نوعا معينا من األقمشة يستعمل غطاء   la bure » «وهي أيضا قريبة من كلمة 
للمناضد، وخاصة مناضد اجتماعات رجال الحكومة في األزمنة الماضية ، وفي الفرنسية الحديثة أصبحت 

ذو أصل إغريقي ، : أو المكتب، وثانيهما،  لكتابةالمشتقة من الكلمة القديمة تعني منضدة ا    «bureau »كلمة
  .ومعناها القوة أو الحكم  والكلمة في مجموعها تعني حكم المكتب ، أو سلطة المكتبKratia »  « وهو كلمة 

نوعا من أنواع التنظيم يخضع فيه األفراد للقواعد ، والقوانين  «: المفهوم العلمي فتعني في أما 
مجموعة مبادئ أهمها توزيع االختصاصات ، وتحديد المسؤوليات ، وتسلسل  المكتوبة ، ويعتمد على

  .»السلطات ، وذلك من أجل تحسين فعالية المنظمة ، وزيادة قدرتها على تأدية األعمال
  : عدة تعريفات للكلمة تصلح الستعماالت مختلفة هي "ويبستر " ويعرض معجم 

رات التي يصرفها مجموعة من الموظفين يحكمهم روتين ـ اإلدارة الحكوميةعن طريق المصالح، واإلدا1
  .غير مرن

  .ـ مجموعة الموظفين الرسميين2
  .ـ اإلجراءات الحكومية الرسمية ، أو الروتين غير المرن3
  .ـ تركيز سلطة المكاتب اإلدارية4

  .الحكومية ةيالحظ على هذه التعريفات أنها تركز على البيروقراطي
يستعمل اصطالح البيروقراطية في وصف نظام حكومي تكون  «: قول في"  السكي دهارول" أما 

الرقابة فيه متروكة كلية في يد طبقة الموظفين الرسميين الذين تحد سلطاتهم من حرية األفراد العاديين،   
ومن خصائص هذا النظام الرغبة الشديدة في االلتجاء للطرق الرسمية في اإلدارة ، وتضحية المرونة      

                                                
بط   ص   1981الجزائر   :بيروقراطية اإلدارة الجزائرية الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  الجزائر  "علي سعيدان "  (1)

19.  
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جل التزام تنفيذ التعليمات ، والبطء في إصدار القرارات ، ورفض االلتجاء إلى التجارب ، وفي الحاالت من أ
الحادة يتحول أعضاء البيروقراطية إلى طائفة تتوارث الحكومة ، وتحتكرها من أجل مصلحتها الخاصة 

طية بمفهومها اإليجابي رغم يركز هذا التعريف على البيروقرا.  )1( »ويتحول عملها إلى غاية في حد ذاته 
أنه يقر بوجود حاالت تتحول فيها البيروقراطية إلى عبء عندما يتحول الموظفون إلى مجرد أشخاص أنانيين 
يركزون على مصالحهم الذاتية قبل أي شيء آخر،كما أن الشيء المالحظ على هذا التعريف تركيزه على 

تتواجد خارج نطاق المنظمات الحكومية فهي وسيلة في يد  ة ال يمكن أنيالعمل الحكومي أي أن  البيروقراط
  .الموظفين الحكوميين لتحقيق األهداف المتوخاة

ذلك التنظيم الضخم المتواجد في المجتمع السياسي المعقد  «: فيعرفها على أنها "  فيبر" أما 
ووضعها موضع التنفيـذ،  والمتحضر لتحقيق األهداف القومية ، وإلخراج السياسة العامة إلى حيز الواقع ،

وبيروقراطيون تعني أولئك األشخاص العاملين في اإلدارات الحكومية ، والذين يتم اختيارهم للعمل بأساليب 
ليست وراثية ، أو انتخابية ، يكونون فيما بينهم تنظيما ؛ هرميا تحكمه قواعد معنية ، وتحدد فيه 

  . »االختصاصات ، و الواجبات ، والمسؤوليات 
على البيروقراطية بمفهومها اإليجابي متناسيا ما قد تنتجه من نتائج غير متوقعة ، وغير " فيبر" يركز ـ 

  .مقصودة
العملية التي يكتسب من خاللها التنظيم الرسمي بصفة مستمرة  «: ـ وقد عرفت البيروقراطية على أنها  

  )2( »القواعد ، والنظم خصائص البيروقراطية ، والمظهر الرئيسي لهذه العملية هو صورية 
ـ ما يالحظ على هذه التعريفات أنها جميعا تركز على ما يمكن أن تؤديه البيروقراطية  من خدمات في 
صالح المنظمة من خالل إتباع مجموعة من القواعد، واإلجراءات في حين أن الواقع يثبت أن لها أيضا نتائج 

  .على الجانب السلبي لها سلبية، وهذا ما أكده بعض الباحثين حينما ركزوا
إن كلمة بيروقراطية تأتي إلى األذهان بصورة تنظيم حكومي ضخم يسوده عدم  «:  " scott" إذ يقول

  )3(.  »الكفاية ويعج بأفراد يتميزون بالكسل،وضيق األفق
 يقصد بالبيروقراطية مجموعة موظفين، وأجهزة «: ما يأتي   "معجم العلوم االجتماعية" وقد جاء في 

الفرنسية   bureau »  «وال يحمل هدا المدلول معنى غير مستحب فهو مجرد نسبة إلى كلمة ،السلطة التنفيذية
  .أي مكتب أو مكان  تصريف الشؤون الحكومية

وأحيانا يطلق االصطالح على السلطة التنفيذية  في الجملة، ولكن تعقد وظيفة الدولة التنفيذية مع 
الجوانب الفنية للعمل اإلداري، واإلسراف في تسلسل الرئاسات اإلدارية ،  ازدياد تدخل الدولة، وتضاعف

وعدد الموظفين، وما يتبع كل ذلك من تأخير للعمل، وتعطيل لمصالح األفراد، وتهرب من الرقابة السياسية 
                                                

  .149مرجع سابق  ص    "عبد  الباسط محمد حسن "   (1)
 

مركز البحوث اإلدارية المنظمة العربية للعلوم اإلدارية  بين االستمرارية و الزوال  ةروقراطيالبي  "فيصل فخيري مرار"    (2)
  .3ص   بط 1978   القاهرة: مصر   مطبعة دار التأليف

  

  .588ص   بط  1975  اإلسكندریة: مصر    دار الكتب الجامعیة  البیروقراطیة الحدیثة  " محمد علي محمد "   (3)



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 15

اإلطار العام للبحث

تم عمت والبرلمانية قد جعل لكلمة بيروقراطية وقعا سيئا في األذهان لتداعي هذه المثالب مع اللفظ ، ومن 
يركز التعريف على تطور . )1( »الشكوى حديثا من هذه النزعة في اإلدارة، وخاصة شكوى علماء اإلدارة 

البيروقراطية، وكيف أنها كانت في البداية تعني سلطة المكاتب لمكان لتصريف شؤون الموظفين، ولكن 
ضعا غير مرغوب  فيه وضعا مليئا اإلسراف في تطبيق القواعد واإلجراءات البيروقراطية ما لبث أن أنتج و

و ما ينتج عن كل ذلك حيث عمت الشكوى من تطبيق ... بالتعقيدات، والالمباالة والتهرب من المسؤولية
  .القواعد البيروقراطية، وما ترتب عنها
ذات استعمالين،  ةيتبين لنا ـ كما سبق اإلشارة ـ أن البيروقراطي تمن خالل كل هذه التعريفا

كذلك المحسوبية ؛الالمباالة؛ روح اإلشكال،  فالسب والشتم، السياسي، ويراد ف، والذي يرادأحدهما سلبي
وفي بحثنا . والمعنى األخر إيجابي أكاديمي يعني القواعد؛ واإلجراءات؛ والقوانين المكتوبة؛ والطرق العلمية

  . هذا سنحاول التركيز على دراسة طبيعية التنظيم البيروقراطي بصفة عامة
 امن خالل عرض بعض التعاريف لمفهوم التنظيم، وبعض التعاريف لمفهوم البيروقراطية يمكنن إذ 

  . أن نخلص إلى تقديم تعريف إجرائي لمفهوم التنظيم البيروقراطى
مجموعة من األفراد يتفاعلون معا من أجل تحقيق منفعة معينة  «: إن التنظيم البيروقراطي هو  

ة، ويعملون ضمن مستويات متدرجة للسلطة تأخذ شكال هرميا ، وتكون ينظمون  جهودهم بطريقة واعي
القواعد المكتوبة فيها بمثابة العمود الفقري مع األخذ بعين االعتبار أن عملية  اختيار هؤالء األفراد تكون 
وفق أسس، ومعايير علمية محددة لذلك فإن العمل يتم وفق أسس، و معايير محددة كما أن هناك فصال بين 

 .» الملكية الشخصية والملكية العامة

  : الكفاءة اإلدارية ـ 3
العمل بأية صورة من الصور دون وجود  فاقد في الموارد ، سواء كانت  «: يمكن تعريفها على أنها 

حيث يستطيع الشخص أداء ما يسند إليه من   »)2(..هذه الموارد بشرية، أو مادية ،أو مالية ،أو معلوماتية 
  .درجة من الدقة  أعمال بأعلى
العمل بطريقة معينة بحيث يتم استغالل الموارد المتاحة  «: فقد عرفها على أنها  " علي شريف" أما 

بالكامل دون إسراف، أو ضياع؛ فالمدير الكفء هو الذي يستثير فائض األموال النقدية بسرعة ، وبطريقة 
امل ، ويضم نظام اإلنتاج بما يكفل أقل قدر من عاقلة ، ويضع جداول اإلنتاج التي تستوعب وقت العمل بالك

  " علي شريف " ، حسب )3(»العوادم، ويستخدم جميع المعلومات ، التي في حوزته بما يحقق مصلحة المنظمة

                                                
معجم العلوم االجتماعية الشعبية القومية والثقافية  يونسكو إعداد مجموعة من األساتذة المصريين والعرب  "مذكورإبراهيم "   (1)

  .104بط ص  1975المتخصصين الهيئة المصرية العامة للكتاب مصر 
  

   16القاهرة بط ص : مصر ية اإلدارة والتنظيم المفاهيم والوظائف والعمليات دار المعرفة الجامع "عبد الكريم أبو مصطفى"   (2)
الفعالية التنظيمية داخل المؤسسة الصناعية من وجهة نظر المديرين والمشرقين دكتورة دولة في علم  "صالح بن نوار"   (3)

  .39ص  2005 – 2004 ةاجتماع التنمية تحت إشراف الهاشمي لوكيا ، جامعة متنوري  قسنطين
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فإن الكفاءة تركز حول استغالل، واستخدام كل ما من شأنه أن يخدم مصلحة المنظمة ويحقق أهدافها استغالال 
  .كامال 

تعبير عن االستغالل األمثل للموارد المتاحة، أو بمعنى آخر هي تحقيق االستفادة  «: ا كما يقصد به
هذا التعريف  يحدد معنى الكفاءة في  »)1()بشرية ، مادية ، تقنية : ( القصوى للموارد المختلفة المتاحة

دث في العوام دون استغالل الموارد المتوفرة، ولكنه ال يخبرنا عن الطريقة المناسبة لفعل ذلك فهو يتح
  .الخواص ، كما أنه ال يقدم لنا فكرة عن الفائدة التي يمكن أن نجنيها من ذلك 

بأنها تعني تحقيق األهداف بالنوعية المناسبة والمطلوبة في الوقت   «: فيرى " حبيب الصحاف" أما 
الظروف المحيطة  يضيف هذا التعريف شيئا جديدا هو  »)2(المناسب في ظل الظروف المحيطة بالعاملين

،أو معنوية ستساعدهم على القيام بعملهم على أكمل ةبالعاملين حيث أن الظروف الجيدة سواء كانت فيزيقي
  .وجه وفي الوقت المناسب ، والمحدد لذلك 

استغالل العاملين األمثل لإلمكانيات المتوفرة  «: " بالكفاءة اإلدارية " أما في بحثنا هذا فإننا نقصد 
المتاحة من أجل تحقيق أهداف المنظمة في ظل الظروف المالئمة، والتي تساعدهم على القيام  والموارد

بعملهم ضمن إطار من القوانين والقواعد التي تحدد، وتنظم سلوكهم بحيث يقدمون خدماتهم للجماهير 
  . » بشكل مناسب يراعون في ذلك المصلحة العامة قبل الخاصة

  

III  (الدراسات السابقة :  
حظى الدراسات السابقة بأهمية كبيرة ألنها تساعد الباحث على االنطالق في بحثه بشكل صحيح ، ت

كما تمكنه من إنجازه في وقت وجيز ، غير أنني ـ ولألسف لم أتمكن من الحصول إال على دراسة واحدة 
وقراطية والتسيير البيرتحت عنوان  " عبد المجيد لبصير" وهي عبارة عن رسالة ماجستير من تقديم الطالب 

  .االشتراكي للمؤسسات
تعالج هذه الدراسة مفهوم البيروقراطية، ومفهوم التسيير االشتراكي، وعالقتهما ببعضهما، وتنطلق   

  :من مجموعة من األسئلة في محاولة اإلجابة عنها، والمتمثلة في 
  ـ ما هي مظاهر التسيير البيروقراطي في الوحدة موضوع الدراسة ؟ 1
  هي معوقات تطبيق التسيير االشتراكي للمؤسسات في الوحدة موضوع الدراسة؟ ـ ما 2
  ـ ما هو دور مجلس العمال في تطبيق التسيير االشتراكي للمؤسسات في الوحدة موضوع الدراسة؟ 3

أما عن ميدان الدراسة فقد جرت في وحدة كانت تابعة قبل إعادة هيكلة بعض الشركات الوطنية      
ثم أصبحت تابعة إلى مؤسسة الصناعات الغذائية من . S.N.SEMPAC "سمباك"لوطنية إلى الشركة ا

الحبوب ومشتقاتها بقسنطينة، والوحدة موضوع الدراسة هي وحدة اقتصادية متعددة الخدمات لوالية قسنطينة 
                                                

  . 108ص  1ط  1996عمان  بط : أساسيات ومفاهيم حديثة دار وائل للنشر  األردن  التطور التنظيمي  "موسى للوزي "   (1)
  

  .45بيروت  بت  بط  ص : معجم إدارة الموارد البشرية  مكتبة ناشرون  لبنان    "حبيب الصحاف  "  (2)
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اإلدارية للوحدة  تقوم بمهمة النقل ، والبيع ، والتوزيع لمنتوحات الوحدات اإلنتاجية لنفس المؤسسة ، والمكاتب
  ).ديدوش مراد(متواجدة في مدينة قسنطينة 

: ولقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن معتمدا على مجموعة من األدوات تتمثل في   
المقابلة بأنواعها، المالحظة، السجالت، االستمارة، والتي تضمنت استمارة أساسية طبقت على عينة من 

دراسة، واستمارة ثانوية طبقت على جزء من العينة، وهم أعضاء هيئات التسيير المجتمع موضوع ال
  .االشتراكي للمؤسسات بالوحدة موضوع الدراسة

أما عن . أسئلة 9سؤاال، واحتوت االستمارة الثانوية على  35وقد احتوت االستمارة األساسية على   
وعي في اختيارها احتكاك أفرادها المباشر مع طريقة اختيار العينة فهي العينة العمدية الهادفة، وقد ر

عامال وموظفا بالوحدة موضوع الدراسة بما يعادل           48موضوع الدراسة، فكان عدد مفردات العينة 
)10,66 .(%  

  :ولقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج نوجزها فيما يأتي  
  : ت في الوحدةعوامل تواجه تطبيق التسيير االشتراكي للمؤسسا:  أوال

  : اإلدارةـ  1
تقصير اإلدارة في القيام ببعض األعمال اإلدارية التي لها عالقة مباشرة بعمل المجلس كعدم تقديم الوثائق، / أ

  .والمستندات إلى مجلس العمال في الوقت المناسب
العمال دون عدم احترام اإلدارة لبعض قوانين التسيير االشتراكي للمؤسسات كالقيام بترقية بعض / ب

  . استشارة اللجنة المختصة، أو مجلس عمال الوحدة
  .محاولة اإلدارة السيطرة على التسيير، وعدم فتح المجال لممثلي العمال للمشاركة في التسيير/ جـ

  : قانون التسيير االشتراكي للمؤسساتـ  2
سات لمجلس العمال، ولجانه إذ أن نوعية المشاركة التي أعطاها، أو منحها قانون التسيير االشتراكي للمؤس/ أ

غموض بعض قوانين التسيير االشتراكي للمؤسسات ،هو على األقل عامل يكبح ،أو يدفع أعضاء هيئات 
  .م إلى عدم الخوض في بعض األمور، أو عدم مناقشتها بسبب الغموض.إ.التسيير

  .لإلدارة صالحيات، وسلطات واسعة مما يعيق تطيقه. م.إ.أعطى قانون ت/ ب  
  .  م.إ.نقص في توضيح الجزاءات المتعلقة بالتقصير الذي يحدث في تطبيق بعض قوانين ت/ جـ

  :رواسب بعض التقاليد البيروقراطيةـ  3
  . بصورة صحيحة. م.إ.عدم إدراك مضمون ت ـ 4

  .تطبيق التسيير االشتراكي للمؤسسات في الوحدة: ثانيا 
دة إال أن ذلك ال يعني أنه غير مطبق حيث يشارك في الوح.م.إ.رغم وجود عوامل تواجه تطبيق ت  

المستوى األول، وهو مجلس العمال، ومجلس المديرية : مجلس العمال في تطبيقه من خالل مستويين 
  والمستوى الثاني، وهو اللجان،



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 18

اإلطار العام للبحث

  . م.إ.مستقبل نظام ت: ثالثا 
كطريقة لتسيير . م.إ.ت هناك مجموعة من المؤشرات التي يمكن على ضوئها التكهن باالحتفاظ بنظام  

  :الوحدات 
إلى نتائج سلبية كانخفاض اإلنتاج، وزيادة نسبة غياب العمال بل أدى إلى زيادة . م.إ.ـ لم يؤد تطبيق ت 1

  .اإلنتاج، وقلة غياب العمال
طريقة االنتخاب، ويالحظ أن معظم أفراد العينة يفضلون هذه . م.إ.ـ من بين ما تقوم عليه تطبيقات ت 2

  .قةالطري
مستقبال بأنه توجد عوامل تواجه تطبيق هذا األخير، . م.إ.قد يعترض على التنبؤ باستمرارية نظام ت   

  .إال أن هذه العوامل لم تؤد إلى عدم تطبيقه نهائيا
لقد تناولت هذه الدراسة موضوع البيروقراطية، والتسيير االشتراكي للمؤسسات كعملية اجتماعية   

عية، ومن هذه العالقات ما يؤدي إلى تجميع، وتكثيف، وتكامل جهود، وأعمال تنطوي على عالقات اجتما
واألولى عالقات . أعضاء المؤسسة، أو الوحدة، ومنها ما يؤدي إلى تشتيت، وتنافر جهود، وأعمال أعضائها

  .إيجابية بالنسبة للمؤسسة، أو الوحدة، والثانية عالقات سلبية لها
رفة بعض مصادر العوامل التي تؤدي إلى هذه العالقات السلبية التي ولقد حاولت في هذه الدراسة مع  

بالنسبة لهذا األخير . تواجه تطبيق نظم المشاركة العمالية في التسيير، ونظام التسيير االشتراكي للمؤسسات
 فقد ركزت هذه الدراسة على ثالثة جوانب قد تكون هي مصادر العالقات السلبية المعرقلة لتطبيق التسيير

القوانين، واإلجراءات التي تنظم مشاركة ممثلي  الجانب األولاالشتراكي للمؤسسات، وهذه الجوانب هي 
هو عمل اإلدارة، وعمل وسلوك بعض المسؤولين اإلداريين في الوحدة،  والجانب الثانيالعمال في التسيير، 

  .هو عمل مجلس عمال الوحدة والجانب الثالث
  .تي من حيث المنهج، حيث أن كليهما تنتمي إلى الدراسات الوصفيةهذه الدراسة تتشابه مع دراس

، ما مكنني من االستفادة منها )االستمارة، المقابلة، المالحظة(ومن حيث األدوات المنهجية المعتمدة    
فيما يتعلق بكيفية استخدام المنهج، واألدوات المعتمد عليها، وكذلك من حيث تركيزها على القوانين، 

إضافة إلى تركيزها على . ءات التي تنظم سلوك العمال، والتي تعتبر جزءا من التنظيم البيروقراطيواإلجرا
  .الجانب المتعلق بسلوك، وعمل بعض اإلداريين

بينما تختلف عن دراستي في كونها طبقت على مؤسسة إنتاجية بينما طبقت دراستي على مؤسسة     
ت كان فيه نظام التسيير االشتراكي هو النظام المعمول به فإن خدماتية، وفي حين جاءت هذه الدراسة في وق

دراستي جاءت في وقت لم يعد فيه هذا النظام معموال به، رغم أن هذه الدراسة حاولت أن تشيد بمبادئ هذا 
، وهذا ما نفاه الواقع، وأثبت عدم صحته، إضافة إلى اعتمادها على العينة الهادفة هالنظام، وتؤكد استمراريت

  .ينما اعتمدت على العينة العشوائية الطبقيةب



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
   المداخل النظرية للبيروقراطية



  : تمهيد
إن أحد أهم خصائص المعرفة العلمية ، هو وجود ذلك  التراكم الذي تحظى به، فال يمكن لباحث ، 

.    أن يبدأ من العدم ، بل البد له من بحوث، أو دراسات سابقة ينطلق منها، قد يثنى عليها ،أو ينتقدها مأو عال
لتداخل المعرفي بينها كذلك الشأن بالنسبة من جهة أخرى ما يالحظ على مختلف العلوم ، هو وجود ذلك ا

للدراسات التنظيمية ، إذ نظرا لتداخل موضوعها بين علم االجتماع ، والعلوم األخرى فقد أدى ذلك         
إلى ظهور اختالفات واضحة بين الباحثين فيما يتعلق بالتساؤالت التي يطرحها كل منهم ، وطريقته         

ئمة لها ، وعلى هذا األساس ظهرت مجموعة من النظريات تسمى نظريات التنظيم في البحث عن إجابة مال
التي حاولت تفسير السلوك اإلنساني ، و كيفية االستفادة منه لتحقيق أهداف المنظمة من بين هده النظريات 

  .نظريات البيروقراطية

ابها بمعالجة األسس ما يلفت انتباهنا هو أن الكتابات المبكرة لها كانت تكشف عن اهتمام أصح
األخالقية للسلطة السياسية ، واآلثار المترتبة على نمو هذه التنظيمات ، وتطورها في بناء القوة على مستوى 
المجتمع الحديث ككل، بحيث نستطيع وصف هذه الكتابات بأنها نظريات كبرى في مقابل االتجاهات النظرية 

الداخلي للتنظيمات، يضاف إلى ذلك نوع آخر من الدراسات  الحديثة ، التي حصرت نطاقها في تحليل البناء
  . هي الدراسات الجزئية المعاصرة

و في  هذا الفصل سنتناول بشيء من التفصيل كل من النظريات الكالسيكية النظريات الحديثة، 
  .والدراسات الجزئية المعاصرة في دراسة البيروقراطية

I (النظريات الكالسيكية:  
  :ماركسية النظريات ال/ 1
  :  K.Marx ـ كارل ماكس 1ـ1

، فإن وجهات  " ماركس "على الرغم من أن المفهوم البيروقراطي لم يشغل مكانة بارزة في فكر
نظره حول البيروقراطية ، وعالقتها ببناء القوة في المجتمع تحظى بأهمية خاصة فال شك أن موقفه كان يمثل 

برغم من أنهما كانا من أكثر من وجهوا إليه النقد ، ولقد " ميشيلز" و " ماكس فيبر" إطارا مرجعيا لدراسات 
البيروقراطية في نطاق محدود تمثل في دراسته لجهاز الدولة، وإداراتها كما طور أفكاره " ماركس " استخدم 

 عن الدولة ، والمجتمع؛ الذي يضم فئات متباينة مثل أصحاب المهن "هيجل"عنها حينما كان بصدد نقد فلسفة 
الفنية العالية ، والشركات ، والمنظمات التي تحقق أهدافا متنوعة، أما الدولة فهي تعبر عن المصلحة العامة 

  .لذلك يعتبر التنظيم البيروقراطي  القنطرة التي تربط بين المصلحة العامة ، والمصلحة الخاصة 
ر ما يعبر عن صورتها إن المضمون الرسمي ، والقانوني للبيروقراطية ال يكشف عن حقيقتها بقد

تكتسب معناها من التعارض بين المصلحة العامة،والخاصة، " هيجل " إذا كانت البيروقراطية عند . المشوهة 
حيث أن الدولة في رأيه ال تمثل سوى المصالح الخاصة " ماركس " فإن هذا  التعارض يفقد معناه عند 

ما ألنها اإلدارة ، أو الوسيلة التي تعتمد عليها هذه الطبقة  بالطبقة الحاكمة ، والبيروقراطية تماثل الدولة تما
في ممارسة سيادتها على الطبقات االجتماعية األخرى لذلك فإنها تبدو محققة للصالح العام بينما تخفي وراءها 

 المداخل النظریة للبیروقراطیة  القصل الثاني
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 الصراع غير المحدود بين طبقة المستغلين الحاكمين ، وبين طبقة المستغلين المستضعفين، ومع ذلك يمكن أن
ينشأ صراع بينهما ، وبين المسيطرين على إدارتها ، ويتحدد هذا الصراع بدوره من خالل قوى اإلنتاج 

من البيروقراطية وثيق الصلة بمعالجته لفكرة " ماركس " الشيء المؤكد أن فهم موقف . وعالقاته السائدة 
جعل البشر يبتعدون عن حياة االغتراب ، والتي تشير إلى كافة الظروف ، والعمليات ، واألوضاع التي ت

البساطة األولية، ومع أنهم سوف يستطيعون السيطرة على الطبيعة من خالل نمو قوى اإلنتاج ، وتطور 
الوسائل التكنولوجية إال أن ذلك لن يعود عليهم بمنافع طيبة ألنهم لم يعودوا قادرين على التحرك في بيئتهم 

ن هذه البيئة؛ تمثلت في األنظمة التي استحدثوها ، الطرق، واألدوات الطبيعية بعد أن خلقوا حدودا بينهم، وبي
التي استخدموها في حياتهم الحضارية ، فبقدر ما تساعدهم هذه األدوات في السيطرة على الطبيعة بقدر ما 
تبعدهم عنها ، كما أن تقسيم العمل يؤدي إلى اغتراب العامل عن أدواته، وذلك عندما تسيطر طبقة معينة 

لى وسائل اإلنتاج  األساسية ، وتستحوذ على فائض اإلنتاج، ويمثل النظام الرأسمالي ذروة االغتراب إذ   ع
بعد ما كان العامل سيدا ألدواته ، وللمادة التي يستخدمها أحلت المصانع الحديثة التشغيل اآللي محل مهارة  

، وأدى ذلك إلى إحساسه بفقدان القوة ، ولقد مملة ةالعامل الحرفي ، وذكائه فانخرط العامل في أعمال روتيني
ترتب على ازدياد تقسيم العمل في المصانع تبسيط األعمال، وتقليل مسؤولية العامل نتيجة للتنظيمات اإلدارية 
والهندسية، وأدت العالقات المجزأة بين العامل ، والعمل إلى تجريده من اإلحساس بالغاية، وكان هذا الفقدان 

  .آخر من مظاهر االغتراب  للغاية مظهرا
وتنطبق فكرة االغتراب على البيروقراطية التي حققت كيانا مستقال بعيدا عن سيطرة اإلنسان محاولة 

فرض سيادتها عليه، فالنظرة الشائعة لدى معظم أفراد المجتمع إليها أنها ظاهرة غريبة عليهم تخرج       
ر بها اإلنسان أمامها بالدهشة، واالمتثال، وعدم المقدرة، عن نطاق سيطرتهم بل إنها تمثل قوة خارقة يشع

وذلك برغم أنها أداة ابتكرها اإلنسان لتنظيم أوجه نشاطه المختلفة ، ولقد تأكدت هذه الصورة للبيروقراطية       
من خالل الرموز، والطقوس العديدة التي ارتبطت بها، وجعلت من الجهاز البيروقراطي عالما مغلقا      

لى ذاته، والجدير بالذكر أن االغتراب ال يقتصر على العالقة بين البيروقراطية، وأفراد المجتمع الذين ليسوا ع
أعضاء في الجهاز البيروقراطي، بل إنه يتحقق كذلك داخل البناء ذاته ، حيث  أن البيروقراطي يميل      

ه على المبادءة، واإلبداع والتخيل ، وتحمل إلى تقديس النظام ، االمتثال له ، فتحطم كفاءته، وتعاق قدرات
المسؤولية ، إال أن ذلك ال يحدث أي أثر على البيروقراطيين الذين يعتقدون أنهم قادرون على أداء كافة 

وظائفهم ،  األعمال التي تسند إليهم في التنظيم الرشيد ، بل إنهم يحاولون باستمرار أن يوسعوا نطاق
  "ماركس "ة ، واالمتيازات التي حصلوا عليها ، ويؤدي هذا الموقف في رأيواختصاصاتهم لتدعيم المكان

، وهي نزعة تغلب على كل تنظيم بيروقراطي ، وتبدو  »مادية حقيرة «إلى ظهور ما يمكن أن يوصف بأنه 
بصورة واضحة في صراع األفراد من أجل الترقية ، والبحث عن مستقبل وظيفي أفضل، والسعي الدائم 
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، لذلك فإن قيام ثورة البروليتاريا ، وظهور المجتمع الالطبقي سوف )1(كانة ، واأللقاب ، والهيبةوراء الم
يحطم جهاز الدولة البيروقراطي، وهكذا سيالحظ في المجتمع الجديد الذي ينقطع فيه اعتماد الفرد على تقسيم 

تمع ككل إذ أن كافة أعضاء المجتمع العمل أن البيروقراطية لم تعد تشغل مكانة متميزة ألنها ستذوب في المج
سيتولون أداء وظائف البيروقراطية فتفقد اإلدارة طابعها االستغاللي التسلطي، وتنحصر في إدارة األشياء  
بدال من إدارة اإلنسان ، إن هذا التحول األساسي في الوظائف اإلدارية سوف يظهر فقط في المجتمع الجديد 

لعمل اليدوي، والعمل العقلي ، وتتضاعف ثمرات اإلنتاج ، وتزدهر الحياة الذي ينتهي فيه التنافر بين ا
االقتصادية ، وينهض ذلك كله على مبدأ انتهاء الصراع بين الطبقات، فالمجتمع سيصبح مجتمعا بروليتاريا 

جتمعا والملكية ملكية البروليتاريا، والبناء الفوقي يعكس مصالحها االقتصادية ذلك هو المجتمع الالطبقي م
كل «، و  »كل حسب طاقاته «بغير دولة تتحقق فيه المساواة بين أعضائه ألن المبدأ الذي يحطم النظام هو 

وهذا ما يكفل الحرية ألعضاء المجتمع في أن يفعلوا ما يريدون ،وبهذا ينتهي االغتراب   ،»حسب حاجاته 
طية حيث أن مهام اإلدارة ستصبح بسيطة وتبدأ فكرة الحرية الفردية ، وتتحقق  في المجتمع إدارة ديمقرا

للغاية ، ويكون من اليسير على كل  فرد أن يقوم بها، فالعامل يستطيع أن يمارس اإلدارة ، وأن يقوم بدور 
الرئيس، والمرؤوس، وعن طريق هذه اإلدارة الذاتية فقط تنهض السلطة العامة على األسس الحقيقية، وبذلك 

  . )1(تذوب الدولة 
 :  LENIN ـ لينين1

اتفاقا يكاد يكون كامال، وإن كان قد حاول إضافة بعض العناصر الجديدة " ماركس " اتفق مع 
وتطوير بعض جوانبه، حيث اعتقد أن البيروقراطية ستشهد انهيارا تدريجيا عندما تتأسس دكتاتورية 

خطوات هذا " لينين " ولقد حدد البروليتاريا ألن الصراع ضد البروليتاريا سيكون من المهام الرئيسية للثورة، 
  : الصراع على النحو األتي

من الضروري أن يتوفر لدى موظفي الخدمة اللياقة ، والقدرات  الالزمة بحيث يمكن إلغاء بعض  :أوال    
  .الوظائف 

  .أن يهبط مرتب موظف الخدمة المدنية إلى مستوى أجر العامل العادي :ثانيا    
ف المناسبة التي تمكن األفراد في الدولة من تبادل مهمة القيام بأعمال الرقابة أن يخلق الظرو  :ثالثا   

  .والمحاسبة بعد تبسيطها إلى أبعد حد
حين دفعته ظروف المجتمع       1917أهمية خاصة بعد ثورة عام " لينين " وقد اكتسبت كتابات  

" ماركس" م تماما لإلطار الذي قدمه إلى إضافة صورة واقعية للبيروقراطية على نحو كان يبدو غير مالئ
فالجهاز البيروقراطي لم يظهر أية عالمة من عالمات االنهيار، ولكنه على العكس من ذلك أخذ يزداد نموا  

                                                
علم االجتماع التنظيم مدخل التراث والمشكالت، والموضوع والمنهج  دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية  "محمد علي محمد "  (1)

  ). 72ـ71(ص   3ط   2003
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هذه الظاهرة بأنها تشير على عدم نضوج االشتراكية، فعالقات " لينين " وتعقيدا بصورة واضحة ، ويفسر 
تماما  ة، والبرجوازية الصغيرة ال يمكن وصفها بأنها أصبحت اشتراكياإلنتاج بين العمال ، والفالحين 

باإلضافة إلى العقلية اإلقطاعية التي سادت المجتمع خالل هذه الفترة التاريخية، إال انه يعتقد أن التخلص    
  .)1(من ذلك كله سوف يتحقق بصورة آلية حينما يصل المجتمع إلى مرحلة النمو االقتصادي

  : Troteskyكي تروتس  3ـ1
يرى أن ازدياد سيطرة البيروقراطية السوفيتية ، ونموها الملحوظ على نحو خلق منها جماعات نفوذ 
خاص ال يفسر بمجرد عدم نضوج االشتراكية ، ونمو قوى اإلنتاج نموا غير مالئم، ويرجع ذلك إلى أن 

  .مساوئ التنظيم البيروقراطي ذات جذور عميقة 
أن مشكلة البيروقراطية في أنها ال تتخذ فقط مظهر النمو الكمي ذلك أنها " تروتسكى" لقد أدرك 

تحدث تغيرا كيفيا حينما تحاول أن تبتعد عن أسسها البروليتارية ، وأن تتخلص منها ، وبالرغم من سيادة 
نوا طبقة  البيروقراطية ، والصورة الطائفية التي اكتسبتها، فإنه ال يعتقد أن البيروقراطيين السوفيت  قد كو

متفائال بمستقبل البيروقراطية فزيادة حجمها يحمل في طياتها بذور " تروتسكي " لقد كان . اجتماعية جديدة
فنائها ، ولقد بدأت التعارضات ، والتناقضات تظهر داخل البناء البيروقراطي ذاته ، وسوف تبلغ إمكانية 

  .)2(لجماهيرالقضاء عليها عندما يزداد الوعي االقتصادي، والثقافي ل
قد حاوال تفسير البيروقراطية السوفيتية    " تروكسي " و"  لينين" أن  ىومن الضروري أن نشير إل

لم تكن موجهة نحو دراسة ظاهرة   اوذلك معناه أن جهودهم" ماركس " من خالل اإلطار الذي قدمه 
لتوفيق بين ظروف المجتمع بها ا نالبيروقراطية بالذات بقدر ما انحصرت في البحث عن طريقة يستطيعا

  .السوفيتي الواقعية ، واإلطار النظري الذي تنطلق منه تحليالتهما 

  : ـ روبرت ميشيلز2
تحليال جذابا للسياسة الداخلية التي تتبعها التنظيمات الكبيرة الحجم متأثرا    "  روبرت  ميشيلز" يقدم 

منها بسيطرة الصفوة ، وما  يترتب على ذلك       في ذلك بكثير من القضايا الميكيافلية ، وخاصة المتعلقة
عن أبعاد مشكلة الديمقراطية في التنظيمات " ميشليز" من ضآلة فرص ممارسة الديمقراطية، ولكي يكشف 

ثم قدم  1الحديثة الكبيرة الحجم درس عددا من األحزاب االشتراكية ، ونقابات العمال في أوروبا قبل ح ع 
حيث قام بدراسة البناء الداخلي للحزب   »القانون الحديدي لألوليجاركية «ه قانونا شهيرا أطلق علي

االشتراكي األلماني، واتضح له أن هذا الحزب كان بحكم بنائه حزبا أوليجاركيا تسيطر عليه أقلية صغيرة 
م تشهد نموا استنتاجات مفادها أن كل التنظيمات الكبيرة الحج"  ميشليز" العدد ، ومن خالل هذه النتيجة قدم 

                                                
  .77المرجع نفسه ص   "محمد علي محمد "  (1)

  

  .78المرجع نفسه ص   (2)
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كبيرا   في جهازها اإلداري ؛ نموا يستبعد تحقيق ديمقراطية داخلية حقيقية برغم ما تعتنقه هذه التنظيمات           
  .من إيديولوجيات تؤكد المساواة ، وتكافؤ الفرص ، و الديموقراطية 

ات الكبيرة الحجم أن الديمقراطية الحقيقية مطلب عسير التحقيق في التنظيم" ميشيلز " لقد أوضح 
خاصة إذا ما كانت هذه الديمقراطية تعني مشاركة كل أعضاء التنظيم في العمل السياسي المتعلق بإصدار 
القرارات ، مشاركة هؤالء  األعضاء مستحيلة فنيا ألن كثيرا منهم ينتمون إلى طبقات العمال ، صغار 

تعقيد يفرض ضرورة وجود معرفة  الموظفين فضال عن أن كثيرا من مشكالت التنظيم تنطوي على
متخصصة ، وتدريب ال يتوفر لدى هؤالء العمال ، والموظفين ، ويقابل ذلك موقف قادة التنظيم فبحكم 
موقفهم هذا يتحكمون في قنوات االتصال ، وما يرتبط بها من سلطة ، وقوة مما يدعم في النهاية أوضاعهم، 

القادة أن يكتسبوا من خالل ممارستهم لوظائفهم معرفة  ويزيدها رسوخا، واستقرارا، وما يلبث هؤالء
متخصصة، ومهارات سياسية تبعدهم بالتدريج عن المشكالت الحقيقية لتنظيماتهم، وتشجعهم على السعي نحو 
تحقيق أهدافهم ، ومصالحهم الخاصة ، تلك المصالح المتمثلة في المحافظة على األوضاع التي يشغلونها ، 

عن األهداف الديمقراطية للتنظيم فتقل رغبة القادة في اإلقدام على مخاطر النشاطات وهكذا يحدث تحول 
الثورية خشية إغضاب الحكومة ، وتعريض التنظيم للخطر ، وبذلك يعمد التنظيم إلى أداء وظائفه في هدوء 

  . )1(وسكينة فيفقد توازنه، ويصبح محافظا
االتجاه  نحو األوليجاركية في التنظيمات، والتي  تحليالته حول" ميشيلز " وعلى أية حال لقد ركز 

  : تعكس سلسلة من األفكار الرئيسية التي نوجزها فيما  يأتي
ليس من المستحيل عمليا في التنظيمات  الكبرى أن تتيح الفرصة لجميع  األعضاء المشاركة على قدم  -1

  .المساواة في عملية المناقشة ، واتخاذ القرارات 
  .لتقسيم أعمال التنظيم ليكونوا أقلية حاكمة، وغالبية محكومة  يوجد دائما -2
تتجه التنظيمات نحو تحديد الوظائف، والنشاطات حتى تصبح بدورها ذات طابع بيروقراطي مع وجود  -3

  .إدارة مركزية 
ت ، وتزيد من هذا الحد االختالفانإن اإلدارة البيروقراطية تكون حدا فاصال بين القادة المرؤوسي -4

  .االجتماعية ، والسيكولوجية، والثقافية 
من أجل هذه األجهزة اإلدارية ، وأهمية توافر الخبرة التكنولوجية من الناحية العملية تحتاج التنظيمات  -5

  .من أجل نجاحها لقيادة متخصصة 
القادة  يوجد نوع من االحتياج السيكولوجي من قبل األعضاء الخاضعين للتنظيم أال وهي ضرورة وجود -6

وهذا ما يسمى باالتجاه نحو األوليجاركية ، والتي تزيد من الطلب عليها هو عدم إمكانية غالبية التنظيم     
  .من إدارة شؤون تنظيماتهم إال عن طريق هؤالء القادة

                                                
  .63ص   1ط  1970القاهرة  :دراسات في التنظيم اإلداري  مكتبة األنجلو مصرية  مصر " فتحي حسن محمد "  (1)
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لتحليل الوسائل ، والتي يحاول الحكام ، أو القادة اتباعها من أجل احتكار مزيد " ميشيلز " ويعرض 
قوة ، وذلك مستمد من مظاهر التسلسل  اإلداري في البناءات البيروقراطية ، وتركز وسائل االتصال من ال

في أيديهم لجعل مناصبهم ذات قوة ، وسيطرة بعيدة عن متناول اآلخرين أيضا عن طريق االحتفاظ بأسرار 
م ، حتى ولو على حساب بعيدا عن الغالبية ، والعمل على استخدام شبكة االتصاالت من أجل تثبيت مراكزه

الغالبية، والمصالح العامة للتنظيم ، عالوة على ذلك ، وعن طريق ممارسة القادة لمهام مناصبهم           
التي يشغلونها فإنهم يكتسبون بالتدريج الخبرة ، والمهارة السياسية المتخصصة ، تلك الوسائل التي تجعل   

  .)1(من الصعب تغييرهم ، أو تعديلهم
  :ماكس فيبر - 3

من أهم علماء االجتماع الذين أثروا تأثيرا واضحا في الفكر ) 1920 -1864" ( ماكس فيبر " يعد   
السوسيولوجي، ويرجع نسبه إلى أسرة ألمانية عريقة ، كان أبوه سياسيا نشطا، وظل لعدة سنوات في البرلمان 

إلى دراسة االقتصاد ، والقانون " فيبر " ه األلماني، ولقد ورث عن والده هذه النزعة، وكان طبيعيا أن يتج
 1919وساهم في كثير من الحركات السياسية، واختير عضوا في اللجنة التي وضعت دستور ألمانيا عام 

شغل مناصب جامعية مختلفة فقد عين أستاذا لالقتصاد " فيبر " ، والحق أن "فيمار " المعروف باسم دستور 
حيث سافر     1918، في سنة "هايدلبرج " في وظيفة مماثلة في جامعة ثم ) 1983( في جامعة فرابيورخ 

  .1918ثم فيينا عام  1903إلى أمريكا عام  ، 
العديد من األعمال العلمية التي تناولت موضوعات متعددة مثل علم االجتماع الريفي، والتاريخ " فيبر"وترك 

، وروح الرأسمالية ، األسس العقلية للموسيقى، علم  ةاالجتماعي، التاريخ االقتصادي، األخالق البروتستانتي
  .)2(االجتماع السياسي، وغيرها، والتي ترجمت من األلمانية إلى اإلنجليزية

م، وأعني الظروف االجتماعية، 19نفس الظروف التي عاشها مفكرو القرن " فيبر " لقد عاش   
عد عملية التحول من المجتمع التقليدي إلى المجتمع والبنائية التي ولدتها أبنية المجتمع األروبي أثناء ؛ أو ب

غير أن ألمانيا كانت أكثر استقرارا من غيرها إال أن ذلك . الحديث، ولم يستطع أن يتحلل من هذه الظروف
المذهب المحافظ، المذهب الراديكالي، المذهب اللببيرالي، : لم يبعدها عن الصراع بين المذاهب الفكرية الثالث

إذ تأثر تأثرا عميقا بالجو الفكري، " كانط"، و"هيجل"حيث تأثر بكل من " فيبر"جواء عاش وسط هذه األ
والفلسفي، والتاريخي المنتشر فنحى منحنى بنائيا تاريخيا في دراساته فرض عليه االعتماد على التحليل 

  .الكيفي، والمقارن إلى جانب إهماله األساسيات الفلسفية الوضعية

                                                
ص ص  2ط   2003اإلسكندرية  :مصرعلم اجتماع التنظيم  دار المعرفة الجامعية  " عبد اهللا محمد عبد الرحمن"   (1)

)199 - 200.(  
  

بط   1998اإلسكندرية  :جتماع الرواد  دار المعرفة الجامعية  مصروآخرون  نظرية علم اال "علي عبد الرزاق جلبي "  (2)
  .467ص 
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اغل إقامة نماذج مثالية ألنماط الفعل الرشيد ، الفعل الذي توجهه القيم، الفعل لقد كان شغله الش  
التقليدي، الفعل العاطفي، وذلك في محاولة الكتشاف المجتمع الرأسمالي، وما يسود فيه من مظاهر، وما 

را كبيرا  يرتبط به من تنظيمات للسلطة ، والبيروقراطية، لقد صور بناء المجتمع الرأسمالي الذي يحقق قد
من الترشيد في اإلنتاج، والسلوك، ولكنه ال يزال يصارع أبنية عاطفية، وتقليدية، قديمة يحاول أن ينفض يديه 

  )1(منها 
مدخال تاريخيا مقارنا للتعرف على ظاهرة البيروقراطية في الحضارة الغربية، " فيبر"لقد تبنى   

مجتمعي الكبير، وتتأثر به، فدرس البناءات البيروقراطية وتحليلها كظاهرة اجتماعية معقدة تؤثر في البناء ال
في الحضارات األخرى ثم قارنها بالتنظيمات البيروقراطية الحديثة، وذلك من خالل إدراكه للعالقات السببية 

بين هذه البناءات البيروقراطية ، وما كانت عليه قبل ذلك بالفعل ، فلقد كانت المشكلة الرئيسية لالختالفات 
ي بنى عليها نموذجه المثالي  للبيروقراطية هي كيف يمكن للبناءات المجتمعية البشرية أن تكون أكثر الت

   )2(عقالنية ، وتحقق أكبر قدر من الفاعلية، والكفاءة اإلدارية بل تحقق أهدافها التنظيمية التي ترمي إليها

   :التطور التاريخي  للنظم اإلدارية  - 1- 3
للتنظيمات السياسية ، أو بناءات السلطة بعرض تحليلي، وتاريخي مميز " بر في" لقد ظهرت تحليالت 

إذ تناول فيها كيفية تطور األنظمة ، أو األجهزة اإلدارية ، وطبيعة اختالف كل جهاز إداري حسب بناءات     
د تناول أو تنظيمات السلطة نفسها ، بل ومدى اختالفه في بعض مظاهرها التي حللها تحليال مقارنا ، فلق

النظام اإلداري في السلطة  الكاريزمية موضحا كيفية العالقة التي تربط القائد الكاريزمي بأتباعه، واألسلوب 
  .المتبع في اختيار الحاشية التي تساعد القائد في اإلدارة حكمته ، وسلطته

راد على أساس وجود شخص يمتلك صفات معينة، يعتقد بها األف السلطة الكاريزميةإذ تقوم 
المحكومين ، أي أن هؤالء يخضعون لهذا الشخص على أساس اعتقادهم بصفاته الخارقة، وقدراته الشخصية 

فهناك إذن والء مطلق لقدسية معينة استثنائية لشخص ما، وقد تكون هذه الصفات روحية ،أو عسكرية ،    
انهار النظام أي أنها ال تتسم  بمعنى أن الكاريزما  هي الصفات الخارقة ، وإال.. أو علمية ، أو فنية 

  . )3(بالعقالنية
حيث يستمد الفرد، أو القائد سلطته من توارث  السلطة التقليديةأما النوع الثاني من السلطة فهو 

السلطة ، والتي تقوم على قدسية التقاليد ، والعرق ، واإليمان بخلود الماضي ، ويعتبر الحاكم اإلله المفوض 
  .فراد ، وهذا ما يدفعهم إلى إطاعة أوامره في األرض بالنسبة لأل

                                                
القاهرة : علم االجتماع بين االتجاهات الكالسيكية والنقدية  سلسلة علم االجتماع المعاصر  دار المعارف  مصر "حمد زايدأ "  (1)

  ).  96، 89( ص ص  1ط 1981
  

  .249فسه ص المرجع ن "عبد اهللا محمد عبد الرحمن "  (2)
  

  .473المرجع نفسه ص  "علي عبد الرزاق جلبي"   (3)
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  :)4(وتتميز اإلدارة التقليدية ، ونظامها اإلداري بما يأتي
  .يرتبط الحاكم التقليدي بأتباعه الموظفين اإلداريين في عالقة تقليدية  :أوال 

  .يقوم القائد ، وأتباعه بوضع نظام حكمهم حسب القواعد التقليدية غير المدونة  :ثانيـــا
  .يقوم االرتباط التقليدي للنظام اإلداري حسب صلة القرابة، والدم ، وأيضا نوعية الوالء الشخصي  :ثالثــا
  .أن جميع الموظفين اإلداريين تابعون للحاكم ، وكجزء من ممتلكاته الخاصة  :رابــعا

الالشخصية، وإن كانت  تقوم األعمال اإلدارية، والتنظيمية على االتصال الشفوي بعيدا عن القواعد :خامسا
االختالفات تظهر في نوعية الجهاز اإلداري للسلطة التقليدية، ومظاهرها ـ األبوية ،والملكية، واإلقطاعية ـ 

وإن كان النوع اآلخر له طابعه العسكري المميز فهو أقرب لطبيعة البيروقراطيات الحديثة التي ظهرت    
  .في الغرب
أرفع أنواع السلطات التي وصل إليها الفكر الغربي ألنها تتسم بالعقالنية ، وهي السلطة القانونيةوأخيرا 

والرشد ألن اإلذعان ليس لشخص بعينه، وإنما لمجموعة من المعايير، والقواعد الموضوعية التي تظهر    
في شكل قوانين عامة تنظم، وتوجه السلوك نحو أهداف واضحة ، ومحددة ، وهذه السلطة تخص المجتمعات 

إال أن من عيوب )1(حديثة التي تتميز بالنظام الحكومي ، وتقوم على أساس التنظيم العقلي لإلدارة ، والتسييرال
هذه السلطة استغالل النفوذ ، وااللتزام بتطبيق األوامر، واالنخراط في السيطرة مما يجعلها تصاب بالخلل 

  . )2(الوظيفي حيث ال تساوي بين األفراد من خالل العمل اليومي
من خالل رؤيته التاريخية ظهور بعض البيروقراطيات الكبرى البعيدة            " فيبر " ويوضح 

 ةاإلمبراطوري –اإلمبراطورية الرومانية  –بيروقراطية مصر القديمة : عن الرأسمالية بصورتها الحديثة مثل 
  .بيروقراطية النظم الرأسمالية الحديثة – الدولة األوربية الحديثة – ةالكاثوليكي –الكنيسة الرومانية  –الصينية 
بنوع من التحليل ذي " فيبر " لكن لماذا ظهرت البيروقراطية في الحضارات القديمة أيضا ؟ يجيب  

البعد التاريخي إن تلك الدول أو اإلمبراطوريات القديمة اتبعت أجهزة إدارية بيروقراطية معقدة في إقامة  
. اعية ، وإن كانت تختلف طبيعة تلك البيروقراطية عن الرأسمالية الحديثةالمشروعات االقتصادية ، والزر

حيث أن األخيرة لها أسبابها العقالنية ، ولها خصائصها المرتبطة بتقدم التكنولوجيا ، واتباع األساليب 
  .اإلدارية المتطورة 

 
 

                                                
  .250المرجع نفسه ص  "عبد اهللا محمد عبد الرحمن "  (4)
  .127بط  ص  1997  مصر  النظرية االجتماعية اتجاهات أساسية  ديوان المنشورات الجامعية "علي الحوات "  (1)

  

وك التسيري في مصنع الحجار من خالل وجهة نظر اإلطارات والعمال رسالة واقع ،وآفاق فعالية السل "رابح العايب"  (2)
  .25ص   1996ماجستير تحت إشراف الهاشمي لوكيا معهد علم النفس، والعلوم التربوية جامعة قسنطينة 
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  : النموذج المثالي للبيروقراطية  - 2- 3
قراطية مهتما بتحليل التغير الذي طرأ على التنظيم االجتماعي   في دراسته للبيرو"  فيبر "  لقد كان

في المجتمع الحديث، فضال عن توضيح الخصائص، أو المقومات النموذجية للتنظيمات الرسمية التي 
  .أصبحت تمثل أكثر أشكال التنظيم شيوعا في هذا المجتمع 

طية إال أنه ركز من خاللها            لم يقدم تعريفا رسميا للبيروقرا" فيبر " وعلى الرغم من أن 
بالكفاءة ، والقدرة " فيبر " على القرارات الرشيدة ، واعتبرها الوضع المثالي في إدارة أية مؤسسة ، اهتم 

  . )1(النموذج المثاليوالمعرفة في التنظيم ، ولقد قدم نموذجا لدراسة البيروقراطية  ، وهو 
  :تعريفه  -1- 2- 3

عقلي ، وبناء فرضي يتم تكوينه على أساس مالحظة عدة سمات، أو خصائص هو عبارة عن تصور 
بمعنى أنه عبارة عن فكرة شيدت بطريقة عقلية قد نجد  لها نظيرا في الواقع ،        . )2( معينة في الواقع

التي نقوم  وقد ال نجد لها نظيرا ، وإنما الهدف من هذا النموذج هو أن نقارن به األفعال ، والمواقف الواقعية
  .بدراستها

بالنموذج المثالي في وضع تصنيفات للفعل ، والعالقات االجتماعية ، والجماعية " فيبر " لقد استعان 
وخص الجماعة المتضامنة بالمناقشة ، والتحليل المفصل ، واعتبرها نموذجا تعد السلطة عنصرا جوهريا 

تبره البناء القاعدي بالنسبة لكل الجماعات األخرى مهما بالنسبة له فنجده  يشيد بناء أساسيا لهذه الجماعة يع
كان حجمها  ، ودرجة تعقيدها في كل ميادين الفعل اإلنساني ، وكانت السمة األساسية لهذا البناء فيما يرى        

 هي التمايز الداخلي لألدوار ، والسلطة، ويفرق بين أولئك الذين يقبضون على زمام السلطة، وبين" فيبر " 
من كونهم تحت إشراف الرئيس؛ إال أنهم يمارسون سلطة على األعضاء اآلخرين  األفراد الذين على الرغم

  . )3(هؤالء األفراد يكونون الهيئة اإلدارية. في الوقت نفسه
  : خصائصه -2- 2- 3

  : يتميز هذا النموذج بمجموعة من الخصائص تتمثل في 
بمعنى أن . مها القواعد المبنية على أسس المعرفة الموضوعيةتنظيم مستمر للوظائف الرسمية التي  تحك -1

  .أداء النشاطات يكون بغض النظر عن تغيير األفراد 
وجود تقسيم محدد، وواضح للعمل ، و تحديد نطاق اختصاص كل منصب، أو وظيفة ، وهذا التحديد  -2

  :يشمل 
  .إلداري االلتزام بأداء الواجبات الموكلة في كل وظيفة في الجهاز ا -أ

  .تحديد نوعية السلطة التي تمنح لعضو التنظيم في حدودها / ب
                                                

(1)   Jean Pierre Durand - Robert Weil .Sociologie contremporaire vicot  France paris 1994 p 377 .   

  25بط ص  1993القاهرة  : مصر علم اجتماع التنظيم  مكتبة غريب   "لعت إبراهيم لطفيط " (2) 
  .205ص  1ط 2003اإلسكندرية : علم االجتماع الصناعي  دار المعرفة الجامعية  مصر  "علي عبد الرزاق جلبي" (3)
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هناك تدرج في الوظائف يتخذ شكال هرميا تتدرج من خاللها المسؤوليات ، والسلطات ، بمعنى أن كل  -3
  . )4(منصب يخضع إلشراف  ، وضبط المنصب األعلى منه

  .اإلدارية بما فيها الشفهية  ت، والقرارااالعتماد على المستويات ، وتدوين كافة اإلجراءات  -4
فصل الملكية العامة عن الملكية الخاصة أي أنه ال يحق للموظف في تملك المنصب الرسمي ؛ أو ما فيه  -5

  .واستبعاد العالقات الشخصية في التنظيم 
لمية، أو الكفاءة، االلتحاق بالتنظيم يكون بناء على معايير موضوعية مثل االمتحانات ، أو الشهادات الع -6

وال يخضع هذا االلتحاق لالعتبارات األسرية، أو القرابة ، أو العادات ، أو التقاليد ، وهذه الموضوعية     
  .)1(في االختيار، والتعيين تعمل على ضمان التجانس بين العاملين في المستوى الثقافي، والمهني

  .ترامه للسلطة يكون طبقا للقواعد الالشخصية يكون الفرد في حرية  شخصية ، ولكن امتثاله، واح -7
تكون عالقة التنظيم بالفرد واضحة محددة المعالم ، وحسب نظام التسلسل  الداخلي للتنظيم ، كما أن  -8

  .وضع الفرد مرتبط حسب المكانة الوظيفية ، واإلدارية التي يشغلها 
  . قتداركل فرد ، أو موظف له قدر معين من الكفاءة اإلدارية، واال-9

  .يكون الموظف بعيدا عن التعاقد الشخصي ، والعالقات الشخصية داخل العمل غير موجودة  -10
  .)2(يعامل الموظف كفرد -11
   :مركز الموظف في التنظيم البيروقراطي)  -2-3-

السابق ذكرها على الوجه  صيتحدد مركز الموظف في التنظيم البيروقراطي استنادا إلى الخصائ
  : األتي

،ويتضح ذلك من أن حصول الفرد على وظيفة  »مهنة  «إن شغل وظيفة في التنظيم البيروقراطي تعتبر  -1
يتطلب توفر تدريب، وخبرة تجبر الشخص على تخصيص وقته، وجهده كله للعمل فإن اختيار األفراد لشغل 

ذ شكل الواجب بمعنى أن الوظائف يتم عن طريق  االختبار ، كما أن الوظيفة في التنظيم البيروقراطي تتخ
  .والء الشخص الذي يشغل وظيفة بيروقراطية يجب أن يتجه للوظيفة ذاتها 

يتمتع الموظف  في التنظيم البيروقراطي باحترام، وأهمية مصدرهما قواعد ترتيب الوظائف ، والقواعد  -2
تنظيم البيروقراطي قيمة التي تحرم إهانة الموظف، أو مخالفة أوامره أي أن الموظف يستمد من عمله في ال

أن حصول الموظف " فيبر"ويرى . اجتماعية تزيد عن تلك التي يتمتع بها األفراد خارج التنظيم البيروقراطي
  . على شهادة علمية هو شرط من شروط التوظيف يزيد في منحه هذه القيمة االجتماعية 

  .ـ يعين الموظف في التنظيم البيروقراطي بواسطة سلطة عليا 3

                                                
  .284بط ص  1999عرفة الجامعية اإلسكندرية تاريخ التفكير االجتماعي دار الم "ن عبد اهللا محمد عبد الرحم  "  (4)

  

  .130مرجع سابق ص  "علي الحوات"  (1)
 

بيروت : الصناعي النشأة ، والتطورات الحديثة دار النهضة العربية لبنان  االجتماععلم  "عبد اهللا محمد عبد الرحمن "   (2)
  .150ص  1ط  1999
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يحتفظ  الموظف البيروقراطي بوظيفته مدى الحياة عادة ، ويتقاضى راتبا محددا كما يحصل على معاش  -4
  .ثابت عند التقاعد 

  .يتدرج  الموظف البيروقراطي في سلم الوظائف ، ويعتبر هذا التدرج أساس تطوره الوظيفي -5
حددة ، وهو يؤديها بطرق كما نرى فإن الموظف في التنظيم البيروقراطي مطالب بأداء واجبات م

معينة تم تدريبه عليها ، ويخضع في ذلك لرقابة ، وإشراف المستويات اإلدارية العليا ، وهو إنسان مثالي 
يفصل بين حياته الخاصة وبين عمله في التنظيم، ويتناول أجرا محددا لقاء  قبوله التزامات ، وأعباء وظيفية 

مامه هو الترقي في السلم الوظيفي وفقا للقواعد ، واإلجراءات التي من ناحية أخرى فأساس التقدم، الوحيد أ
ماكس " يحددها التنظيم ، وبالتالي نجد أنفسنا في مواجهة نموذج اآللة فالنظرية البيروقراطية كما رسمها 

 تجرد اإلنسان من مكوناته النفسية ، واالجتماعية ، وترى أن سلوكه في العمل يتحدد فقط على أساس" فيبر
  .)1(متطلبات الوظيفة ال أكثر فاإلنسان آلة تحددت لها واجبات تؤديها دون نقاش

  كيف يتم تطبيق النموذج في الواقع ؟ )  4ـ2ـ 3
في هذا النوع يشغل رئيس التنظيم ذو المنزلة الرفيعة مكانة في السلطة عن طريق االنتخاب،        

  : حت إمرته  بحيث تقوم بوظائفها وفقا للمعايير اآلتية أو التعيين ، ويتم تعيين الهيئة اإلدارية التي ت
ال يخضع هؤالء الموظفين للسلطة إال في حالة االلتزامات الرسمية فهم أحرار شخصيا، كما أنهم ينتظمون 
في تدرج هرمي من مناصب محددة بوضوح ، ولكل منصب مجال من االختصاصات المحددة بالمعنى 

ة عالقة تعاقدية ، ويتم اختيار المرشحين للتعيين في هذه المناصب      الشرعي ، ويشغل المنصب بواسط
على أساس الخصائص الفنية التي يتحقق منها بواسطة اختبارات، أو بما يتضمن أنهم قد لقوا تدريبا كافيا،    

لهم أو حصلوا على الدبلومات ،أو بكليهما، ويحصلون على مكافآتهم في صورة مرتبات ثابتة ، كما يكون 
الحق في المعاش ، ويكون للسلطة القائمة في ظل ظروف محددة، وبخاصة في التنظيمات الخاصة الحق    
في إلغاء التعيين كما تكون للموظف الحرية في استقراره بالوظيفة ، أو عدمه، وتحدد منزلته وفقا لمكانته    

ع على مكانته في التدرج ، ومتطلبات في التدرج الهرمي، ويؤخذ في االعتبار كل من المسؤولية التي تق
على األقل مهنة أولية لشاغل المنصب ،    ومكانته االجتماعية ، ويعامل المنصب باعتباره مهنة فردية ، أ

وهي  شكل خطة عمل في الحياة ، ويعتمد نظام الترقي على األقدمية ، أو اإلنجاز ، أو كليهما ، ووفقا لحكم 
كلية عن ملكية وسائل اإلدارة ، وال يملكون منزالتهم، وهم يخضعون لنظام الرؤساء ، وينفصل الموظفون 

  .صارم ، وإشراف منظم في قيامهم بأعباء مناصبهم 
المجاالت المتباينة التي يمكن أن يطبق فيها هذا النموذج للتنظيم فيحصرها في ميادين "  فيبر" ويحدد 

لخاصة التي تخدم أغراضا مادية أو مثالية ، األعمال التي تهدف إلى تحقيق ربح، أو المشروعات ا
  .)2(والتنظيمات الخيرية ، والدينية ، والسياسية ، والعسكرية

                                                
بط          2000اإلسكندریة :تنظیم واإلدارة  دار المعرفة الجامعیة  مصرمحاضرات في نظریات ال  "عبد السالم أبو قحف"   (1)

  114ص 
  ) .45.44( علم اجتماع التنظيم مرجع سابق ص ص  "علي عبد الرزاق جبلي")  2 ( 

))))_))0  
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  :  نقد النموذج ) 2-5- 3
  : لقد وجهت لهذا النموذج عدة انتقادات أهمها ما يأتى  

لإلنسان أي أنه اعتبره آلة  إهمال الفرد ، ومعاملته على انه آلة ، وإغفال النواحي النفسية ، واالجتماعية -1
  .)1(يمكن االستغناء عنها

ه جاء مليئا باألحكام القيمية ألنه يركز على المبادئ نموذجيدعو للتشبث العلمي إال أن " فيبر " رغم أن  -2
  .الذاتية التي قد تساعد على اإلهمال ، وانخفاض الكفاءة مثل الترقية باألقدمية 

كلما زاد .لم يهتم بالجانب الالوظيفي لهذه المتغيرات " فيبر " حيث أن " رتون مي" النقد الذي وجهه إليه  -3
تقسيم العمل أدت إلى عدم الرضا ، والملل يؤدي إلى انخفاض اإلنتاج ، كما أن التخصص الطبقي يبعث  

ير على الروتين ، وقلة الخبرة حيث يصبح  الفرد ال يتقن إال مهنة واحدة ، أو جزءا بسيطا من المعاي
  .)2(اإلنتاجية

فقد ذهب إلى أن فيبر أهمل التنظيم غير الرسمي الذي يعد ضروريا لبقاء التنظيم الرسمي " سيزنيك " ـ أما 4
  .تؤدي إلى تدعيم الروح المعنوية مما يؤدي إلى تجاهل قواعد البناء الرسمي ) شبكة العالقات الشخصية ( 
، والقوانين ، والتسلسل الهرمي ، وهى سلطة قهرية ،  ـ هناك خلط بين السلطة التي تنشأ عن القواعد5

  .وتلك التي تنشأ عن الخبرة والكفاءة المهنية ، وهي سلطة مهنية طوعيه 
أهمل الصراع، والقوة ، والتغيير فالضبط الصارم يؤدي دائما         "  : مشال كروزيه" وجهة نظر  -6

أن التنظيم البيروقراطي يتغير وفق النسق التوازني " روزيهك" إلى المقارنة التي تؤدي ، إلى الصراع ، ويرى
  .بمعنى أنه بوجود االختالل ، والصراع يبدأ التنظيم في محاولة إعادة التوازن ، واالستقرار 

المبالغة في التسلسل الهرمي يخلق فجوة كبيرة بين القمة، والقاعدة ، والتي قد تكون لها تأثير سلبي مثال   -7
دما تصل من القاعدة إلى القمة قد تكون مشوهة ، أو منحازة حسب المصالح الشخصية برؤساء التقارير عن

  ..األقسام 
أن التنظيم نسق مغلق في حين أن نجاح التنظيم ، وفعاليته ال يتوقفان فحسب   " ماكس فيبر " ـ اعتبر 8

نظام تأثير، ( حيط الخارجي على الخصائص الذاتية ، أو الداخلية بل أيضا على الظروف ، والبيئة، والم
  ) .وتأثر 

ـ البيروقراطية تؤدي إلى ظهور طبقة التكنوقراطية ، ويترتب على ذلك القضاء على تكافؤ الفرص ألنها 9
  .تعتمد في اختيار أعضاء التنظيم، وتعيينهم على الخبرة، والمعرفة العلمية 

                                                
  .58ص   5ط  1985عين شمس  : النظرية اإلجماعية ودراسة التنظيم  دار المعارف  مصر "السيد الحسيني"   (1)
  .131مرجع سابق  ص   "تعلي الحلوا "  (2)
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م المجتمع ، وثقافته الحالية حيث لم يعد التقسيم ـ كما أن النموذج الفيبري أصبح متجاوزا اآلن نتيجة لقي10 
قائما على التقسيم اآللي للعمل فمع التطور التكنولوجي الهائل أصبح السوق الذي يفرض التخصص ، وماذا 

  .)1(تنتج نتيجة وجود تضامن بين مجموعات السوق
، وتجاهل العناصر المعوقة العناصر الوظيفية في البيروقراطية  ىقد أكد عل" فيبر " كما نالحظ أن / 11

وظيفيا وركز على الجوانب العقالنية ، والرسمية للبيروقراطية ، وأهمل البيئة الداخلية الوجدانية، 
واالجتماعية للتنظيمات الرسمية ، ورغم انه فشل في أدراك أن هناك صراعا فعليا ،أو محتمال بين النظام 

ل الهرمي ، والنظام أو السلطة المستندة إلى الخبرة، والمهارة والسلطة المبنية على الوضع الرسمي ، والتسلس
الفنية ، والمعرفة العلمية ، كما أن نموذجه هو في الواقع رد فعل لإليديولوجيا الرأسمالية ، إذ أن الشكل 

لذي هو بالفعل الشكل السائد لممارسة العمل في العالم الرأسمالي ا" فيبر" البيروقراطي للتنظيم ، كما صوره 
  . )2(يعامل الفرد كالعب دور ، أو شاغل وظيفة ، وليس كإنسان له  حاجاته وتطلعاته  الخاصة

III ( النظريات الحديثة ـ :  
  : روبرت ميرتون ) 1

من أكثر علماء االجتماع اهتماما بكشف جوانب البيروقراطية التي أغفلها " روبرت ميرتون " يعتبر 
:                                   اإلدارة البيروقراطية تظهر خاصتين فإذا كانت كفاءة " فيير " نموذج 
هي الرشد، أو التعقل حينما يرتكز الضبط على المعرفة الفنية المتخصصة ، والمعايير الموضوعية ،  األولى

             .                                                       والطابع غير الشخصي لعالقات األعضاء
هي القدرة على التنبؤ بالسلوك التنظيمي، وبمجرى الحوادث نتيجة استقرار الوظائف ، والعالقات  والثانية

  .السائدة  بين األعضاء 
إذا كانت هاتان الخاصتان هما اللتان تؤكدان اإلدارة البيروقراطية ، فإن األمر لم يعدم كثيرا        

ه المقومات يمكن أن تجعل التنظيم يفقد خاصية المرونة، كما تتحول الوسائل من مظاهر الخلل الوظيفي، فهذ
إلى غايات، بل إن التأكيد على ضرورة االمتثال للقواعد ، وااللتزامات الكاملة بها يدفع الفرد إلى استدماجها  

تعاظم أهمية فتصبح هي الغاية القصوى بدال من االستعانة بها كوسائل وإجراءات بسيطة محددة ، وهكذا ت
  .)3(الجوانب الشكلية للبيروقراطية 

  : من مجموعة من المفاهيم " ميرتون " ولقد انطلق 

  

  

                                                
  .37ص    2ط  1980تطور الفكر التنظيمي  وكالة المطبوعات  الكويت   "علي السلمي "  (1)

  

  .120بط  ص   1990اإلسكندرية  : اإليديولوجيا ونظرية التنظيم  دار المعرفة الجامعية  مصر  "سعيد عبد مرسي بدر "  (2)
  

  .105مرجع سابق ص   "دمحمد علي محم "   (3)
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  : الوظيفة الظاهرة مقابل الوظيفة الكامنة  - 1 - 1
  ).تالواجبات وااللتزاما(ـ وتتمثل الوظيفة الظاهرة في الدور الذي يقوم به كل نسق اجتماعي   
فهي الوظائف غير المتوقعة ، أو غير المرغوب بها أي التي لم يتوقع وجودها     ـ أما الوظيفة المستترة   

  .في النسق بطريقة مستهدفة بل توجد بطريقة ضمنية  ،  أو ال شعورية 
  : الوظيفية في مقابل الالوظيفية  - 2- 1
لتحقيق " فيبر " سها بالنسبة للوظيفية فهي اإلسهام الذي يقدمه كل متغير من المتغيرات التنظيمية التي در -

  .األهداف 
  ) المعوقات الوظيفية (  بأما الالوظيفية فهي الجانب األخر غير المتوقع ، وغير المرغو -

  زاد التكرار   زادت النمطية   كلما زاد تقسيم العمل       زاد التخصص : مثال 
  .مما يؤدي إلى الملل 

  : البديل الوظيفي  - 3- 1
  .إليها التنظيم لتجاوز معضلة التناقص بين الوظيفية ، والالوظيفية  وهي الحلول التي يلجأ 

نظريته ، وانطلق  من افتراض الحاجة إلى مركزية الضبط ، واإلشراف  " ميرتون" ومن هذه المفاهيم أقام  
الذي يفرضه التسلسل الرئاسي، والتدرج الهرمي على التنظيم فكل تنظيم بيروقراطي يمارس ما يسمى 

  "فيبر" التعليمات ، واألوامر ، ومتابعة التنفيذ ، وحسب   رواإلشراف الدقيق ، وذلك من خالل إصدا بالضبط
أي معاملة الموظف ( فهذا يؤدي إلى التنبؤ بالسلوك ألنه يقوم على أساس التخصص ، وتحديد المسؤولية 

  ).كآلة
ط الصارم من خالل القواعد ، فقد درس الجانب الالوظيفي حيث توصل إلى أن الضب" ميرتون " أما  -

، و الذي يمثل الحاجة إلى الشعور بالمسؤولية ، والقدرة على التنبؤ )روتينية العمل(واألوامر هو ثبات السلوك
  : بالسلوك وترتب عنه ثالث نتائج 

  ) .   ضعف التفاعل االجتماعي(تضاؤل العالقات الشخصية  -1
  .والقوانين ، وإجراءات العمل بالمؤسسة  زيادة استيعاب أعضاء التنظيم للقواعد ، -2
كلما كان  السلوك ثابتا كلما وضع التنظيم مقوالت موضوعية يستند إليها في عملية اتخاذ  القرار مما  -3

  .يؤدي إلى التقليل من البحث عن البدائل 
  : تؤدي إلى ثالث نتائج " ميرتون " هذه النتائج الثالثة حسب 

  ) .تحقيق المتطلبات الوظيفية ( عدم تغييره تدعيم الوضع الراهن، و -
، وتصرفاته بواسطة القانون ، وفي هذه  هكلما كان السلوك جامدا استطاع الموظف أن يدافع عن سلوكيات -

  .الحالة يتحول القانون من وسيلة إلى غاية في حد ذاته 
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  . )1(صعوبة التعامل مع العمالء والزبائن -
بالنتائج غير المتوقعة ، وغير المرغوب فيها ، ومن هنا اقترح الجوانب غير " ون ميرت" وهذه النتائج أسماها 

  .للسلوك التنظيمي، وركز على الجوانب غير الرسمية، والعالقات اإلنسانية ةالرشيد
  .)2(وتقوم نظريته على أساس الفروض اآلتية

طلب للرقابة على األفراد أثناء  إن اإلدارة العليا للتنظيم تريد فرض نوع من الرقابة ، أي أن هناك -1
  .تأديتهم واجباتهم

إن الرغبة في الرقابة تتمثل في زيادة التركيز على ضرورة االعتماد على سلوك األفراد؛ أي أن اإلدارة  -2
تسعى إلى زيادة درجة اعتمادها على سلوك األفراد أي أن يكون هذا السلوك معروفا ، ويتم االلتزام بأنماطه 

  .بقا المحددة مس
إن هذه الرغبة من جانب اإلدارة العليا للتأكد من درجة االعتماد على سلوك األفراد تتخذ شكل تحديد  -3

االختصاصات، والمسؤوليات بحيث يمكن التنبؤ بالسلوك، ومحاسبة األفراد ، ومساءلتهم ، وذلك باستخدام 
يتم تقريرها، وتتخذ الرقابة شكل المراجعة ، باإلضافة إلى هذا فإن عددا من اإلجراءات الدائمة . نموذج اآللة

  .والتفتيش للتأكد من مطابقة الواقع لإلجراءات المحددة 
  : ويترتب على هذه الفروض النتائج اآلتية 

إذ تصبح تلك العالقات أساسا بين الوظائف ، أو ( تقليل مدى العالقات الشخصية بين أعضاء التنظيم  -1
  ).لي تلك الوظائفالمكاتب ، وليس بين األفراد شاغ

تصبح القواعد ، واإلجراءات الرسمية أمرا طبيعيا بالنسبة لألفراد ، ويصير هضمها ، و اختزانها  -2
  .بواسطتهم أي تتم عملية اكتساب لتلك القواعد ، واإلجراءات لتصبح األساس العادي  لتصرف الفرد 

فئات ، أو طبقات لكل فئة ، أو طبقة حل هو عملية تقسيم الموضوعات إلى  تيصبح أساس اتخاذ القرارا -3
وهذا "  جمود السلوك الوظيفي " معين تدرب عليه عضو التنظيم تلك النتائج الثالث يمكن تلخيصها في عبارة 

الجمود في السلوك يحقق أهداف التنظيم البيروقراطي ، ويشبع رغبة اإلدارة العليا في أحكام الرقابة ، كما 
فاع عن تصرفاتهم ، وسلوكهم الوظيفي باإلضافة  إلى أن جمود السلوك يؤدي        يوفر لألفراد أساسا للد

إلى مزيد  من المتاعب ، والمصاعب لعمالء التنظيم ، ويفقد أعمال ، ومصالح هؤالء العمالء في تعاملهم  
   . )3(ميرتون" مع التنظيم ، والشكل األتي يصور نموذج 

  
  
  
  

                                                
  .40علي السلمي مرجع سابق ص   (1)

  

  .41المرجع نفسه ص   (2)
  

  .المرجع نفسه الصفحة نفسها   (3)
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  نتائج مقصودة       
  

  نتائج غير مقصودة                                                                   
 "ميرتون" نموذج ) 01(الشكل رقم                    

 
  
   :فيلب سيلزنيك / 2

عة ، ولقد انطلق        فكرة تفويض السلطة ، وما يترتب عليها من نتائج غير متوق" سيلزنيك " يؤكد 
من قضية أساسية هي أن التنظيم يواجه مطلب الضبط الذي تمارسه أعلى المستويات الرئاسية في التنظيم ، 
وهذا يفرض بالضرورة تفويضا دائما للسلطة بحيث يتخذ هذا التفويض طابعا نظاميا ، ويترتب على هذا 

على الوظائف المتخصصة، واكتساب الخبرة في ميادين التفويض نتائج مباشرة، فهو يزيد من فرصة التدريب 

 إمكانیة الدفاع عن السلوك الفردي 

وكجمود السل  

 صعوبة التعامل مع العمالء 

 طلب الرقابة

التركیز على ضرورة االعتماد على 
 السلوك 

الشعور بالحاجة للدفاع عن التصرفا ت 
 الفردیة 
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محددة مما يمكن عضو التنظيم من مواجهة المشكالت ومعالجتها أيضا ، زيادة نمو الوحدات ، واألقسام 
الفرعية في التنظيم مما يترتب عليه تنوع في اهتمامات ، ومصالح هذه األقسام الفرعية ويرى أن لهذا 

  .التفويض نتائج مباشرة 
  .الزيادة من فرص التدريب على الوظائف المتخصصة ، واكتساب الخبرة في ميادين محددة  -1
  . )1(زيادة نمو الوحدات واألقسام الفرعية في التنظيم -2

ولقد أوضح أن هناك نتائج وظيفية وأخرى  غير وظيفية لهذا التفويض تتمثل الجوانب الوظيفية فيما 
  : يأتي

  .لى تكوين وتدريب األشخاص يؤدي  تفويض السلطة إ  -1
  .كلما فوضت السلطة كلما شارك أعضاء المؤسسة في اتخاذ القرار  -2
  ) .الحراك المهني ( كلما فوضت السلطة كلما أتيح التدرج المهني ألعضاء التنظيم  -3
  .كلما فوضت السلطة كلما كانت قنوات االتصال مفتوحة  ، وسهلة  -4

  :يض السلطة فتتمثل في أما الجوانب الالوظيفية لتفو
  .كلما فوضت السلطة كلما زادت استقاللية الوحدات التنظيمية  -1
  . كلما فوضت السلطة استبدلت األهداف الخاصة على حساب األهداف العامة  -2
  .تفويض السلطة يرتبط بظهور الصراعات ، والتوترات  ، واإلشاعات  -3 
يؤدي إلى نفي مبدأ  تكما أن تعدد مراكز اتخاذ القرارا وجياتاإليديول عتفويض السلطة يؤدي  إلى صرا -4

  .تحمل المسؤولية 
إخفاء الحقيقة حتى ال تصل     ( الحقيقة عن المسؤول في المؤسسة  هتفويض السلطة يؤدي  إلى تشوي -5

  ) .إلى المسؤول األول 
ل تنظيم رسمي يخلف بناء غير رسمي أيضا أن البناء غير الرسمي ينشأ تلقائيا ، فك" سيلزنيك " كما  أبرز  -

يعمل على تعديل أهداف التنظيم بواسطة عمليات معينة ، كما أن العالقات بداخله تقوم على أسس شخصية 
وتنطوي على عوامل القبول  ، والهيبة داخل الجماعة ، وتقوم أيضا على روابط الصداقة ، وتستعين بالقوة 

اء غير الرسمي داخل التنظيم حيث يكون البناء غير الرسمي وأساليب الضبط ، وقد أوضح أهمية البن
  .ضروريا ، وجوهريا في النسق الرسمي من أجل عملية التفويض بالضبط ذاتها 

  : حسب النسق اآلتي" سيلزنيك " ويسير نموذج 
  .هناك طلب متزايد من قبل اإلدارة العليا إلحكام الرقابة على التنظيم  -1
تم تفويض السلطة بما يؤدي إلى زيادة تدريب األفراد الذين فوضت إليهم السلطة    نتيجة لهذا الطلب ي -2

على أعمال متخصصة ، فالتفويض يجعلهم يركزون أكثر على عدد أقل من المشاكل ، وبالتالي يكتسبون 
  .خبرة أعلى في مجاالت عمل محدودة

                                                
  . 42المرجع نفسه ص   (1)
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بين أهداف التنظيم ، وبين اإلنجازات وعلى هذا األساس فإن تفويض السلطة يساعد على تخفيض الفروق  -3
  .الفعلية األمر ا لذي يشجع على مزيد من التفويض للسلطة سعيا وراء مزيد من الكفاءة في العمل 

ولكن تفويض السلطة من ناحية أخرى يؤدي إلى تجزئة التنظيم إلى أجزاء ، وأقسام ، وبالتالي يزيد    -4
ة المباشرة للوحدة  ، أو الجزء التنظيمي على المصلحة العامة من إقليمية االهتمامات حيث تطغى المصلح

.                                                                                                      للتنظيم ككل
  .ل محددة كذلك فإن المزيد من التفويض  يؤدي  إلى زيادة  تخصص،  و كفاءة األفراد في مجاالت  عم -5
إن االختالفات بين أهداف األجزاء التنظيمية المختلفة تؤدي إلى نشأة الصراع بين أهداف األجزاء،  -6

المتخذة داخل التنظيم معتمدا بصفة متزايدة على اعتبارات االستراتيجية   توبالتالي يصبح مستوى القرارا
  .األهداف  العامة  للتنظيم  موضع  اعتبار  الخاصة  بكل  وحدة ، أو جزء على  حدة  خاصة  إذا  لم  تكن

نتيجة العوامل السابقة تبدأ الشقة في االتساع بين أهداف التنظيم العامة ، وبين اإلنجازات الفعلية ، وحين  -7
يواجه التنظيم بهذا الموقف فإنه يعمد إلى زيادة تفويض السلطة كوسيلة لتفادي ما يحدث مما يؤدي إلى زيادة 

  .اإلنجازات بالنسبة لألهداف بفعل العوامل السابقة الناشئة عن عملية تفويض السلطة  التدهور في
  . )1("سيلزنيك " والشكل األتي يوضح نموذج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  .45المرجع نفسه  ص    (1)
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  نتائج مقصودة      
  نتائج غير مقصودة                                                                    

  
  

  نموذج سيلزنيك) : 02(  الشكل رقم
  

  
 
 
 
 
 

زیادة التدریب على مجالت عمل 
 متخصصة 

 تفویض السلطة

 تجزئة االھتمامات

اتخاذ  األفراد لألھداف الفرعیة ألجزاء 
 التنظیم أساسا للعمل 

 تفسیر محتوى القرارات 

اتخاذ  األھداف العامة للتنظیم أساسا 
 للعمل 

إدراك األفراد لقابلیة األھداف العامة 
 للتنظیم المحقق 
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  : ألفـــن جولدنــر/ 3

تطور البيروقراطية في منجم للجفصين، إثر قيام مدير جديد بأعبائه ، كان أوال " جولدنر " لقد حلل 
يسيطر على هذا المنجم مناخ طيبة الخلق فالعمال ، ورؤساء الجهاز يحافظون على عالقات مساواة ، ويرون 

خارج العمل ، وفي حالة حوادث العمل كانت الضحية تنقل إلى  قاعة النماذج التي تتمتع  بعضهم البعض 
الشخصي  الستعمالهمإلى حد ما بدور المستشفى ، وكان باستطاعة العمال أخذ بعض منتجات المصنع 

  . قائق والقواعد تطبق بمرونة ، واستراحة العمال تحدث بمبادرة من العمال ، ولم يعد ثمة أهمية لخمس د
سنة  12الصالحة هذه ، وبدأ تبديل الوضع بطرد عامل بعد  ةووضع المدير الجديد حدا لطريقة اإلدار

من الخدمة ألنه أخذ شيئا من الديناميت ليذهب إلى صيد السمك ، وكان قد طلب  اإلذن من رئيس العمال أما 
من ذلك إلى تقديم مثل للعمال عما  رئيس هيئة العمال فقد تقهقر من وظيفة رئيس العمال ، وهدف المدير

التوظيف : ، وتغيرت سياسة االستخدام  ةالقديمة الالشكلي تينتظرهم في حالة مثابرتهم على االلتزام بالقدوا
عقبه توظيف تبعا لمقياس اإلنتاج وحده ، وتضاعف تسجيل اإلنذارات ، وتوطدت . تبعا للمعايير الالشكلية

  .التغيب  ، ووضع نهاية الستعمال غرفة النماذج كمستشفى  القواعد ، وخصوصا بالنسبة إلى
والمقصود هنا تطبيق البيروقراطية ، وبالفعل فان القواعد القطعية المجهولة في السابق ، أعيد 
استعمالها ، وأكملتها قواعد جديدة ، والتشديد على سلسلة الرتب ، والقانون ، هدم الروابط القديمة الالشكلية 

التميزات بين ملكية الشركة ،و الملكية الخاصة ، بين وقت العمل، والوقت الشخصي ، وفي  وزادت أهمية
الواقع تطورت البيروقراطية بشكل غير متساو، ولقد قامت على سطح األرض أكثر من قيامها في أعماق 

  . )1(المنجم ، حيث يشكل العمال مجموعات شكلية ذات تعاضد شديد
البيروقراطية هي مجموعة من القوانين ، واللوائح واإلجراءات التي تحكم أن القواعد " جولذنر" يرى 

الجهاز اإلداري ، وتحدد إجراءات العمل في التنظيم البيروقراطي ، ويميز بين نوعين من القواعد 
 ذات الطابع القواعد العقابيةالبيروقراطية داخل البناءات التنظيمية لها أهمية كبيرة ، القواعد األولى هي 

   .)2(الجزائي ، وهي االستجابة لضغط اإلدارة ، والعمال كمحاولة  اإلجبار الطرف اآلخر على االمتثال
وهذه القواعد العقابية تستمد شرعيتها من جانب الهيئة اإلدارية التي توجد في البناء التنظيمي يضعها 

ذات  ةالقواعد التمثيليقب، أما ، وهي قوانين ردعية لكل من ال يحترم القانون يعا نالمتخصصون ،والفنيو
الطابع النيابي فتوجد داخل البناء التنظيمي ، ويكون االتفاق حولها بين القادة ، واألتباع فهي تختلف         

  .عن األولى بأنها تستمد شرعيتها من أسس ديمقراطية 
  .)3(وماويكون االعتماد  عليها لمنع الصراعات ، والتوترات داخل المؤسسة التنظيمية عم

                                                
  .78ص  1ط  1984الصناعة  ترجمة بهيج شعبان  منشورات عويدات  لبنان    "برنار موتير سويولوجيا "   (1)
  .145بط  ص  1998اإلسكندرية   : علم االجتماع اإلدارة  المكتب الجامعي الحديث  مصر  "عبد  الهادي الجوهري "  (2)
  .352علم اجتماع التنظيم مرجع سابق ص  "عبد اهللا محمد عبد الرحمن"   (3)
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أي أن القواعد القانونية في هذا النمط يتفق عليها بين الرئيس والمرؤوس وتستند إلى تأييد جماعي   
إلى " جولدنر" من كلى الطرفين األمر الذي يجعل التنظيم يتسم بهدوء ،وغياب التوترات بداخله كما أشار 

  ألنها مفروضة على التنظيم من هيئة خارجية  نوع ثالث من القواعد البيروقراطية أطلق عليها القواعد المزيفة
  
  
  .)1(وغالبا ما تزول بزوال الظروف ، والحالة الطارئة 

  .أن القواعد البيروقراطية لها جوانب وظيفية وأخرى غير وظيفية " جولدنر " ويرى 

v  الجوانب الوظيفية :  
مس عالقات القوة بين الرؤساء كلما كانت القواعد البيروقراطية واضحة كلما كانت هناك صعوبة في ل -1

  .ألن كل فرد يقوم بدوره على أساسا التخصص  نوالمرؤوسي
  .كلما قل الصراع والتوتر ) تأخذ الطابع القانوني( كلما كانت هذه العالقات مقننة  -2
  .وضوح القواعد البيروقراطية يؤدي إلى خلق التعاون بين مكونات المؤسسة  -3
اطية يرتبط بعملية الترشيد وعقالنية المؤسسة ومعناها االحتكام إلى المنطق العام وضوح القواعد البيروقر -4

  .في تفسير ظواهر التنظيم 
انه كلما كانت هذه القواعد واضحة تمكن الفرد من فهمها ، وإدراكها ومن ثم سهولة " جولدنر" ويرى 

ته ، وسلوكه داخل التنظيم، وذلك بالعودة تطبيقها في الواقع التنظيمي ، واالحتكام إليها في الدفاع عن تصرفا
  .إلى هذه القواعد األمر الذي يجعل من عالقات السلطة ضئيلة ، والخالفات والصراعات داخل التنظيم قليلة 

v الجوانب الالوظيفية  :  

  . كلما كانت البيروقراطية واضحة كلما قل األداء العمالي داخل المؤسسة -1
  . قراطية واضحة ، وصارمة قلت االستفادة من اإلمكانيات والمهارات للعاملكلما كانت القواعد البيرو -2
  ).االلتزام الحرفي بالقانون (كلما كانت القواعد البيروقراطية واضحة كلما زادت الرسمية  -3
  .القواعد البيروقراطية تخلق مبدأ اآللية والروتين  -4

ا في كون أنه كلما كانت هذه القواعد واضحة بعبارة أو جز فإن الجوانب الالوظيفية يمكن تلخيصه 
األمر الذي يؤدي بالفرد إلى  استبعاد قدراته الشخصية . وصارمة ودقيقة كلما كانت عملية المبادأة ، واإلبداع 

ويتحول إلى آلة كما أن التنظيم ينغلق على نفسه ، وال يتفاعل مع المحيط الخارجي ، وال مع المستجدات التي 
ك أن الفرد يتقوقع على نفسه ومستوى أداته ينخفض وال يحاول بدل أي مزيد من الجهد    تحدث معنى ذل

  .مما يؤدي إلى انخفاض اإلنجازات الفعلية عن األهداف العامة للتنظيم 

                                                
  .90السيد الحسين مرجع سابق ص   (1)
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بعد دراسته لسلوك، وأعمال أعضاء التنظيم إلى نتيجة منطقية مفادها؛ " جولدنر "في األخير يخلص 
روقراطية يوضع نظام للرقابة وذلك بغية الحفاظ على توازن واستقرار جزء كبير    أنه في التنظيمات البي

  .من التنظيم ، ولكنه يؤدي في نهاية األمر إلى اإلخالل بتوازن التنظيم الكبير ذاته 
  : )1(وتركيزه على القواعد البيروقراطية أنظر الشكل اآلتي" جولدنر " ولمزيد من التفصيل حول نظرية 

  

  

  
    
  نتائج مقصودة                                                                                             

  نتائج غير مقصودة                                                                                 
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  موذج جولدنرن) : 03(الشكل رقم                          
  
  : " Bleu " بلـــو  / 4

                                                
  .48مرجع سابق  ص   "علي السلمي"  (1)
 

ب الرقابةطل  

 بعد اإلنجاز الفعلي عن األھداف 

 معرفة الحد األدنى لألداء الفردي 

 استخدام القواعد العامة

أفراد  ندرجة التوتر بی
 الجماعة

 وضوح عالقات القوة

 دقة الرقابة
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" فيبر " لقد أراد من خالل دراسته هذه سد الثغرات النظرية ، والتطبيقية التي يعاني منها نموذج 
" فيبر" وذلك باهتمامه بمسألتي الترشيد ، والكفاءة في التنظيمات الرأسمالية على وجه التحديد فقد رأى دراسة 

مية مؤداها أن الترشيد التنظيمي يأتي فقط من أعلى التنظيم البيروقراطي ،   للبيروقراطية تتضمن فكرة وه
المثالي فكرة ضمنية مؤداها أن عضو التنظيم البيروقراطي يتصرف بشكل رشيد " فيبر" كما يتضمن نموذج 

   فقط ، وذلك عندما تكون مهمته ، أو وظيفته محددة ، ومرسومة له بوضوح بحيث يحرمه هذا التحديد    
أساسا ابتكار استراتيجي داخل التنظيمات التي " بالو"لقد اهتم . من حرية التصرف  ، والمبادأة الشخصية 

المختلفة  فإذ أن الظرو" لفيير " تعمل على تحقيق فاعلية أكبر ، وكفاءة تتفوق على البناء ذي النمط األحادي 
صة التي ترغمه على وضع بناء تنظيمي مالئم تتطلب أبنية مختلفة ، وهذا يعني أن لكل تنظيم ظروفه الخا

لها ألن وضع نموذج موحد تنظيمي تتبناه كل التنظيمات يؤدي مباشرة إلى ثغرات تعيق فعالية التنظيم برمته 
هيئة : بغية التحقق من أفكاره ، وافتراضاته إمبريقيا هما . أ.م.ولقد قام بدراسة هيئتين حكوميتين في ا لو

نون المركزي الفيدرالي ، وهيئة عمال الدولة ، حيث وجد أنه إذا  تجاهل الموظفون تدعيم، وأعمال القا
أساليب التسجيل اإلحصائي ، وأظهروا نوعا من التعاون ترتفع إنتاجيتهم مقارنة بإنتاجية أولئك الذين تمسكوا 

لكفاءة ، كانت أقل بالنسق المحدد للتقييم، وهكذا فإن المنافسة التي كان من المفترض أن تعمل على رفع ا
فعالية إذا قورنت بروح التعاون التي كانت تظهر أحيانا ، من جهة أخرى فقد تبين له أن عدم االلتزام 

يعتبر وظيفيا ، وحيويا بالنسبة )  بشكل متعمد في بعض األحيان( بالقواعد البيروقراطية ، وعدم االمتثال لها 
معوقا وظيفيا إذ أنه مع مخالفة الموظفين المستمرة للقواعد يلجأ  للتنظيم ، ولتحقيق أهدافه ، وال يعتبر عامال

أن الكفاءة ، والفعالية تحققان فقط من خالل " بالو " التنظيم إلى تدعيم هذه القواعد بشكل فعال  ، ويرى 
لتغيير مركزية الضبط في التنظيمات ، كما اعتقد أن اإلنجاز ، واألداء الثابت لألهداف التنظيمية يعتمد على ا

ويترتب على ذلك أنه ال يجب إجبار عضو التنظيم على التمسك الصارم بمجموعة . الدائم للبناء البيروقراطي 
  .القواعد التي سبق وضعها ، وإنما يجب السماح له بتحقيق التكيف لسلوكه وفقا للظروف المتغيرة 

  :  المستمرة نوجزها فيما يأتي يوقد حدد خمسة شروط للتكيف البيروقراط
إن القدرة على ابتكار أنماط جديدة، والتكيف مع األنماط التي سبق إدخالها رسميا تتطلب أمنا وظيفيا ،  -1

وضمانا الستمرار العمالة فعندما يدرك األفراد أن وظائفهم مضمونة ، ومؤمنة يكونون على استعداد للقيام 
  .بالمبادرة في مجال أعمالهم 

بين الموظفين ، والعمال ألنه يضمن التوحد العام ، والتعرف على القيم ضرورة نشر التوجيه المهني  -2
والمعايير المهنية، وهو ما يجعل عملية تحقيق األهداف المهنية مصدرا لإلشباع كما أن التوجه المهني يمكن 

  .ه التنظيم الفرد من التنبؤ بخطة المهن داخل التنظيم ، ويولد بالتالي لديه الشعور باإلخالص  ،والوالء اتجا
إن التفاعل التعاوني المتكرر بين ألفراد قد أضفى شعورا باألمن على مواقع العمل ، مما أدى إلى إحداث  -3

  .التجانس في البناء البيروقراطي ، واألداء الفعال لجميع المهام خاصة من قبل العمال ، والموظفين 
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لتجنب الصراع الذي قد يحدث بين اإلدارة  الحظ أن الهيئات الحكومية يتم تشكيلها بطريقة معينة -4
والموظفين العاملين ، كما الحظ أن اإلدارة في الهيئات الحكومية على خالف اإلدارة في المشروعات الخاصة 

  .تتحكم في العمليات ، وال تتحكم في ظروف العمل ، والعمال 
بط بضمان استمرار العمالة ، والتوجيه إجماال على أن العوامل المذكورة سابقا ، والتي ترت" بالو" أكد  -5

المهني ، وتكوين جماعات عمل متفاعلة ، وعدم وجود صراع بين العاملين، واإلدارة من شأنها تمكين األفراد 
من تحمل المسؤولية ، ويعتقد من جهة أخرى بضرورة تقنين األهداف المراد تحقيقها لكي يتحرك كل فرد 

ترك وسائل تحقيق هذه األهداف الختيار الفرد  ،أو جماعة العمل ، ومن ثم  داخل التنظيم في نفس االتجاه مع
يصبح التقييم على أساس النتائج ال على أساس الطرق ، أو الوسائل التي تم بها تحقيق هذه األهداف ألن 

  .لفعالالتقييم على أساس نتائج األعمال التي يؤديها األفراد يضمن التقنين الضروري لألداء البيروقراطي ا
ظهرت " ماكس فيبر" لتعديل النموذج البيروقراطي الذي جاء به " بالو " نخلص إلى أن محاولة 

لمسايرة روح العصر ، وللتغيرات التي طرأت على المجتمعات الغربية مع الحرب العالمية الثانية ، وإذا كان         
لم يفعل ذلك لصالح العمال بصورة مباشرة،  البيروقراطي فإنه" فيبر " قد استطاع إلى حد ما تعديل نموذج 

وإنما كان هدفه الحقيقي زيادة الكفاءة ، والفعالية للعمل التنظيمي حتى تحقق المؤسسات الرأسمالية أهدافها 
  .)1(كاملة

  : Bennisبنس / 5
أن البيروقراطية اختراع  اجتماعي وصلت إلى درجة من الكمال أثناء   Bennis"" "بنس" يعتقد 

رة الصناعية ؛ لتنظيم، وتوجيه المؤسسات التجارية، ويبني نموذجه على افتراض مفاده أن النموذج الثو
البيروقراطي أصبح أقل كفاءة ، وفاعلية ، وبأنه ال يتفق ، والواقع الذي تعيش فيه التنظيمات الحديثة ،  وأن 

تحدث تغييرا جذريا في سلوك  هناك أشكاال جديدة في التنظيمات ، واألنماط آخذه في الظهور ينتظر أن
  .التنظيم ، وفي الممارسات اإلدارية بشكل عام 

أنه في العقود الثالثة ، أو الخمسة القادمة ستشارك البشرية جمعاء في االحتفال "  بنس" ويضيف 
قرن بزوال البيروقراطية ، وستشهد ظهور أنظمة اجتماعية ،  تالئم متطلبات التصنيع ، والتقدم  العلمي في ال

  .العشرين 
ويعتمد  في افتراضه ذلك على مجموعة من العوامل واألسباب التي أدت ، وستؤدي إلى تضاؤل 
النموذج البيروقراطي ، واندحاره فيعدد أوال األمراض ، والمشكالت التي تواجهها البيروقراطية ، والتي ال 

  : حصر لها في رأيه ، إال أنه يعطي عينة من تلك األمراض مثل 
  .ال تساهم البيروقراطية في النمو الشخصي ، وتطوير الشخصية اإلنسانية الناضجة  -1
  .تساهم في تطوير نسق موحد ، وهي ذات توجه جماعي  -2

                                                
  ).161ـ159ـ158(مرجع سابق  ص   "صالح بن نوار "  (1)
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  .ال تأخذ التنظيم غير الرسمي بعين االعتبار ، وال تعالج المشكالت الطارئة  ، وغير المتوقعة -3
  .ليين نظام الرقابة ، والسلطة فيها نظامين با -4
  .تغيب فيها  العملية القضائية الكاملة  -5
ال تمتلك الوسائل الكافية لحل الخالفات ، والنزاعات بين المراتب المختلفة ، أو بين المجموعات الوظيفية  -6

  .المختلفة 
  . انحراف االتصال السليم عن مساره ، وتشويهه أحيانا نظرا للتقسيم الهراركي -7
لطاقات البشرية التي تعمل في الجهاز البيروقراطي استغالال كافيا بسبب عوامل عدم ال تحسن استغالل ا -8

  .الثقة ، والخوف، واالنتقام 
ال يتمكن التنظيم البيروقراطي من استيعاب تدفق التكنولوجيا الحديثة ، أو الفنيين ، والعلماء المنظمين  -9

  .للتنظيم البيروقراطي 
نسانية بحيث يصبح األفراد خاملين عاجزين ، أو ما يطلق عليهم رجال تعدل من هيكل الشخصية اإل -10

  .التنظيم 
إضافة إلى هذه المساوئ فقد ساهمت التنظيمات البيروقراطية في كثير من األمراض أدت إلى الفساد 

مادية السياسي ، وتدهور الخلق اإلداري ، واالجتماعي ، والتفكك ، واالنحالل األسري ، واستنزاف الموارد ال
  .والطبيعية كما أدت إلى نكبات اقتصادية ، وبيئية ، وإلى مزيد من االغتراب ، واالستغالل ، والسيطرة 

لم يقدم نموذجه المثالي بدافع الحماس له، " ماكس  ويبر" مع غيره من المنظرين من أن " بنس " ويتفق 
لحتمية ما جعله ال يرى إمكانية لبديل غيره أو التوصية بتبنيه في التنظيمات الحديثة ، ولكنه رأى فيه  من ا

لم يرى في النموذج البيروقراطي خطرا كبيرا "  ويبر" يحقق معايير الفاعلية ، والرشدانية ، والكفاءة إال أن 
  .)1(على الحرية الفردية ، وعلى النظام الرأسمالي بالذات

التي تنعكس على التنظيمات المعاصرة  أن البشرية ستواجه مجموعة من المشكالت اإلنسانية" بنس" يعتقد 
والتي تمثل البيروقراطية نسقا واضحا لها إال أنها ال تستطيع التعامل معها ، وال مع الظروف المتغيرة 
المستجدة في هذا القرن ، األمر الذي سيؤدي إلى اندحارها، وزوالها ، وقد لخص هذه المشكالت في ست 

  : لها ، والظروف الجديدة التي تتعامل معها كما يأتي مجموعات مبينا  الحل البيروقراطي  
  
  
  :  المشكالت اإلنسانية التي تواجه التنظيمات المعاصرة) : 01(ل رقم ودج

                                                
  )26ـ25(مرجع سابق  ص ص  "فيصل فخري مرار "  (1)  
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  المشكلة  الحل البيروقراطي  الظروف الجديدة في القرن العشرين
ظهور العلوم اإلنسانية ، ومحاولة تفهم -  
طموحات  والخلق اإلنسان المعقد تصاعد ال   

.اإلنساني الديمقراطي   

ال يوجد حل ألنه ال توجد  -
مشكلة  ،الفرد يعتبر آلة غير 

  فعالة 
وال يوجد تنازع بين الشخصية   -

  . والدور

التكامل بين حاجيات :  التكامل
  .الفرد ، وأهداف التنظيم

  

ظهور . الفصل بين اإلدارة  ، والملكية -
وانتشار التعليم   النقابات وتزايد سلطانها ،

نتائج سلبية ، وغير مقصودة للحكم 
  .التسلطي 

  

االعتماد الواضح على القدرة  -
القانونية الرشيدة ، مع استخدام 
ضمني للقدرة التعسفية مما يؤدي 
إلى سيادة نظام معقد ، وغامض 
من الكفاءة ، والتسلط مغلف 

  .بإطار قانوني 

توزيع  :التأثير االجتماعي 
مصادر القدرة القدرة ، و

  .والسلطة

التخصص ، والمهنية ، وتزايد الحاجة  -
القيادة أصبحت . إلى االعتماد المتبادل 

معقدة ال يتقنها رجل بمفرده مهما كانت 
  .درجة معرفته 

األسلوب الهراركي لحل التنازع 
بين المراتب داخل التنظيم 
واللجوء للتنسيق لحل التنازع 
بين المجموعات في ذات 

وى األفقي ، والوالء المست
  .للتنظيم كفيل بحل التنازع 

خلق وسائل الضبط  :التعاون
  .الصراع 

  

بيئة التنظيم الخارجية مضطربة ، ومن  -
الصعب التنبؤ بها ، معدل متسارع للتغير 

  .التكنولوجي ال مثيل له

هدف التنظيم األساسي واضح ، 
  .وبسيط ، وثابت 

االستجابة المالئمة  :التكيف
  .رات التي تحدثها البيئةللتغي

تزايد التعقيد نتيجة للتنوع ، والقدرة ، ذات 
األغراض المتعددة ، والحراك عبر 
القطاعات المختلفة يؤدي إلى خلق تعقيد 

  . في الدور، والتنازع ، والغموض

هدف التنظيم األساسي واضح 
  .وبسيط ، وثابت

  

تحقيق ) : الذاتية (  :الهوية
وااللتزام الوضوح ، واإلجماع ، 

  .بأهداف التنظيم

تغيير سريع في التكنولوجيا ، والمهمات ، 
والطاقة البشرية ، والمواد الخام وقيم ، 
وعادات المجتمع ، وأهداف التنظيم 

كما تدعو إلى االهتمام بعملية . والمجتمع 
  .المراجعة ، والتقييم

االفتراض بأن المستقبل مضمون 
  . ويشبه الماضي على األقل

  

النمو : يديد الذاتالتج
  .واالضمحالل
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وسيؤدي التغير التكنولوجي السريع ، والتنوع المتزايد إلى تداخل الحكومة من حيث سياساتها 
التشريعية ، واالقتصادية مع قطاع األعمال، وتتزايد المشاريع المشتركة بين الحكومة، والصناعات الخاصة ، 

المتزايدة ، سيقل عدد الوحدات المتجانسة التي تتنافس     وبسبب ضخامة المشروعات المنتظرة، ونفقاتها 
  .على نفس المشترين ، أو البائعين 

ويضاف إلى مميزات البيئة مجموعة متغيرة للسكان ، وقيم العمل ، واألهداف  ، والمهام  ، والتنظيم 
  .والحوافز ، والدوافع

  :  KIRKHARTنموذج كيركهارت  - 6
" فيبر " على نفس األسس التي بنى عليها  "بالنموذج المتكافل"ه المسمى نموذج "كيركهارت "يبيني     

نموذجه ، ولكنه حاول  تطويع أفكاره ، وقيم نموذجه وفقا للتغيير في البيئة ، ومعايير الفاعلية ، والتغير         
يعتقد بأن " فيبر " بأن إذ يفيد " فيبر " في األنماط الهيكلية للتنظيم ، ويورد  مقارنة بين نموذجه ، ونموذج 

، ويوضح ثالثة جوانب  ةبيروقراطية هو أكثر التنظيمات رشدا ني) االستبدادي ( الشكل المونقراطي 
معايير الفاعلية ، المميزات الهيكلية ، والنتائج  االجتماعية :  للبيروقراطية تتحكم في النموذج المثالي هي 

  .)1(للرقابة البيروقراطية
  : اعليةمعايير الف - 1- 6
  .إن أي معيار شرعي يمكن أن ينبني على الموافقة، أو الغرض ،أو القيم الرشيدة / أ 
، وعليه فاإلدارة هي  القوانين عبارة عن مجموعة من القواعد المجردة ، والموضوعة بشكل مقصود/ ب

دة ،  بمحددات المتابعة الرشيدة للمصالح المحددة في نظام يتحكم بالمجموعات المتعاونة محصورة ، ومحد
، أو على األقل بعدم معارضة المجموعات  فهمنا للشرعية، وبدرجة استخدامنا لمبادئ يمكن تعميمها بموافقة

  .اآلمرة المسيطرة 
يشغل الشخص صاحب السلطة مركزا أو مكتبا ، وهو خاضع ألوامر غير شخصية تتحكم بوظيفته ، / ج

  .وأعماله  ، وتتوجه نحوها نشاطاته
  .ما السلطة بصفته عضوا في مجموعة ، وال يطيع إال القانون يطيع شخص / د

  . ولكن بسبب إطاعة األمر غير الشخصي  ، إطاعة شخص ما في مركز السلطة ال يتم بوصفه شخصية/ هـ
  :المميزات الهيكلية - 2- 6
                                               .تنظيم مستمر للوظائف الرسمية من خالل القواعد والقوانين / أ

  : مجاالت محددة  للكفاءة / ب
  .االلتزام بالقيام بالوظائف كجزء من تقسيم العمل للتنظيم  -1
  .والقيام بالوظائف  ، توفير السلطة الالزمة لتنفيذ المهمات -2

                                                
  .30ص   المرجع نفسه   (1)
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  .وكيفية استخدامها يخضع لظروف معينة  ، تحديد وسائل التنفيذ -3
  .واالنصياع الطوعي ، اإلنضباطية تعتمد على العادة -4
  : لمبدأ الهراركية  وفقا" الوظائف" تنظيم المكاتب / ج
  .وسيطرة وظيفة أعلى  ، كل وظيفة تخضع لرقابة  -1
والشكوى للمستويات العليا ، ومسؤولية البث في التظلم ، والشكاوي ترتبط بالمستويات  ،حق التذمر  -2

  .العليا
 أو العادات تنظم السلوك الوظيفي، وعليه يصبح التدريب المتخصص ضرورة ، واألنظمة الفنية ، القواعد - د

  .والقواعد توضع ، وتسجل كتابة  ، توالقرارا ، األعمال اإلدارية/ هـ
  .أو اإلدارة ، وبين ملكيتهم لوسائل اإلنتاج  ، الفصل بين الموظفين اإلداريين، والتنفيذيين/ و
وليس  ، ويجري االختيار باالمتحانات ، كما يجري تعيينهم ، اختيار الموظفين على أساس الكفاءة الفنية/ ز

  .انتخابهم
شروط التوظيف تعتمد على الديمومة ، ويصاحبها نظام للترقية مبني على األقدمية ، أو اإلنجاز،         /ح

  .أو كليهما ، وتعتمد الترقية على قرار المشرفين 
تبنى على الرواتب الثابتة ، وحقوق التقاعد ، وللموظف الحرية في االستقالة ، "  المرتبات " المكافآة / ط

  .لى أساس التسلسل الهيراركي المرتب ع ىويبن
   :النتائج االجتماعية للرقابة البيروقراطية  - 3- 6
  .والمبنية على الكفاءة الفنية  ، الميل نحو التوازن المتأصل في عملية التوظيف  -1
  .الناتج عن االهتمام بالتدريب الفني ) حكم األثرياء(الميل نحو البلوتوقراطية  -2
ويختلف  ، أو حماس ، عاطفة ، وكذلك دون محبة أو ، دون كره  الشخصية سيطرة الروح الرسمية غير -3

  : في النواحي اآلتية " فيبر" عن نموذج " كيركهارت" نموذج 
  : معايير الكفاءة  - 4- 6
  .أو على شكل أنظمة فرعية  ، للتنظيم كنظام متكامل يالتكيف الموقف/ أ 
  .عالقة اجتماعية مبنية على الثقة ، وعدم التنافس / ب
  .إمكانية جذب الموظفين القادرين / ج
  . تنظيم ذو وجهة نحو خدمة الجمهور/ د
  :المميزات الهيكلية  - 5- 6 
  : حيث يتوفر لها " فريق المشروع " وحدة العمل األساسية هي الفريق / أ

  .االستقالل المالي بموازنة إجمالية  -1
 . تكنولوجيا تعتمد على الموقف بمعلومات جاهزة من خالل الكمبيوتر  -2

 .مع الفرقاء في المشاريع ) اعتماد متبادل ( تداخل   -3
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هيكل متعدد للسلطة حيث تمتاز بهيراركية غير دائمة ـ قيادة موقفيه ـ أنماط متعددة للسلطة بين فرقاء / ب
 .المشاريع المتعددة 

  .تنظيم كامل مبني على معطيات زمنية يقام لحل مشكلة معينة في وقت محددة / ج
تعالج مشاكل أساسية محددة تفترض غائية الوسائل لتحقيق   "وبرامج  ، مشاريع" ة محددة وحدات فرعي/ د

  .األهداف 
  : عالقات اجتماعية تمتاز بدرجة عالية من االستقاللية ، واالعتماد المتبادل من خالل / هـ

  .والمجموعات  ، ، ومباشرة بين األشخاص اتصاالت حقيقية -1
  .مشاريع لتسهيل االتصال المباشر ، وإعادة تطوير فرقاء ال تفكيك -2
  :وتدريبهم ، ومن شأنه أن  الفريق األكثر ديمومة مسؤول عن استمرارية الفرقاء اآلخرين ، -3
  .والكفاءة المتبادلة  ، الثقة ، ويقلل من التنافس ينبي -
  .تدريب على بناء الفريق يسبق البدء في المشروع  -
  . غي تمثيلهم في التنظيمالزبائن الذين  تقدم لهم الخدمات ينب/ و
  .السلطة تساوي سلطة األعضاء المهنيين  -
  .الحصول على معلومات أفضل حول الحاجة للخدمات  -
تقديم خبرة تنظيمية للطالب قبل التحاقهم بالجامعة من شأنه أن يزيد من اهتمام الخريجين للعمل           -

  .في المؤسسات بعد تخرجهم 
، وليس مهنة دائمة فالمهنة الدائمة ترتبط بالمجموعة المهنية خارج  المؤقت خداملالستالتنظيم مكان / ز

  التنظيم 
  .حفظ السجالت من خالل الكمبيوتر / ح
  . تحديد أهداف األداء لكل مشروع من خالل مشاركة اآلخرين -
  .طلبات المعلوماتية حول سير العمل يشترك فيها اآلخرون  -
  : الدور المهني يتطلب / ط
  .وفنية  ، كفاءة مهنية -1
  : مهارة في منع ظهور مفارقات اجتماعية يؤدي إلى  -2
  .تطوير االعتماد المتبادل  -
  .تطوير نوع من الغموض الذي قد يساعد في حل المشكالت  -
  . الحفاظ على الغموض يؤدي إلى الثقة بين أعضاء الفريق -
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  :)1(لنتائج االجتماعية للرقابة المتعاونةا) 6ـ 6
  .واألنماط الشخصية المستقلة  ، الرقابة المتعاونة تسهل التنوع االجتماعي -1
  .تؤدي إلى أقل قدر ممكن من االغتراب التنظيمي  -2
  . والتعايش مع الغموض ، تزيد من تحمل التنازع -3
  .األساس في االنضمام للتنظيم الرسمي هو مدى دعمه للقيم العامة  -4

: تحقيق مجموعة قيم يمكن أن تؤدي إلى تحقيق ثالثة أهداف" فل المتكا" يحاول النموذج المتعاون   
  .جذب الموظفين القادرين للخدمة في المؤسسات  -1
  .والزبائن  ، االستثمار في المستقبل، والحاضر من خالل اشتراك أعضاء المجتمعات الصغيرة  -2
يبنى على افتراض أن ( زمنية وأنظمة فرعية بأبعاد  ، ـ تطوير فاعلية المنظمة بتأسيسها كنظام متكامل 3

  ) .مهمة المنظمة ستنتهي بانتهاء أعمالها ، وتحقيق األهداف المنوطة بها 
يلقيان مزيدا من المعارضة في المجتمعات  يالشك أن هذين النموذجين المقترحين كبديل للنموذج الفيبر

  .المتقدمة والنامية على السواء 
III  الدراسات الجزئية المعاصرة ـ: 

  ":M CROZIER "ميشال كروزير -1
العامة في فرنسا حيث قام بتجميع البيانات  قام بإجراء دراسة ميدانية على مشروعين من المشروعات

 ، ، وموقف  اإلنتاجية  وتركيب القوة العاملة في كل منهما ، حول طبيعة العمل في هذين المشروعين
ثارها مع محاولة لربط آ، و ةة لطبيعة البيروقراطيوالحالة المعنوية للعاملين فيهما من أن يخرج بصورة عام

  .، والحضاري العام للمجتمع  مشكلة البيروقراطية باإلطار الثقافي
، والكتاب حيث  أن مفهومها يختلف بحسب المفكرين ىبالنسبة لتحديد معنى البيروقراطية فقد ذهب إل

اد ألداء وظائف محددة حيث يعتبرها البعض عملية الحكم عن طريق أجهزة متخصصة يعين فيها أفر
، حيث يوجد  ، وتتدرج بعد ذلك المستويات في القاعدة ينتظمون في شكل هرمي تقع في قمته قيادة التنظيم

إدارية إال أن هذه النظرة  تاتخاذ قرارا صغار الموظفين الذين يكلفون بالتنفيذ دون أن تكون لهم سلطة
اب آخرين راحوا يؤكدون أن تلك المثالية في التنظيم       للبيروقراطية قد القت هجوما كبيرا من طرف كت

كثيرة غير متوقعة تنتج عن مثل هذا التنظيم مما يؤدي إلى فشله،   اال يمكن تحقيقها في الواقع ألن هناك آثار
، وتعقد  ، وكذلك نما االتجاه إلى تفسير البيروقراطية على أنها مصدر الروتين وشكوى المتعاملين معه

بدراستها حيث يحدد مظاهر  "كروزير"وعلى هذا األساس يقوم . ، وصعوبة التعامل مع الجماهير اإلجراءات
  : الروتين فيما يأتي 

                                                
  )42ـ39ـ38ـ37(المرجع نفسه ص   (1)
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هو عدم شعور العاملين باالنتماء إلى تنظيم موحد، وعدم إدراكهم ألهداف التنظيم العامة، :  المظهر األول
بأن نرى الموظف غير مكترث . تنظيموفي بعض األحيان قد تكون هناك تصرفات تعمد إلى إفشال ال

  .، أو مستندات هامة  بالمحافظة على ممتلكات المشروع مما يؤدي إلى ضياع األموال
، وانفصالهم عن بعضهم البعض حيث تسود المنافسة القاتلة  وانعزال األفراد ،جمود الروتين  :المظهر الثاني

  .عة ويسود شعور الفردية واألنانية على فرص تحسين أمورهم المعيشية، وينعدم بذلك شعور الجما
في أيدي فئة قليال في أعلى المستويات اإلدارية ، وسلطة اتخاذ القرارات  تركيز المسؤولية :المظهر الثالث

، والنتيجة أن األشخاص الذين يتعاملون مع  بعيدا عن مجاالت االحتكاك اليومي بالجماهير، واحتياجاتهم
عمال التنفيذ تتجمع لديهم حصيلة هامة من المعلومات ال يفيدون منها ،حيث ويعهد إليهم بأ ، الجماهير يوميا

، بينما أصحاب السلطة في قمة التنظيم ال يحصلون على المعلومات  تأنهم ال يملكون سلطة اتخاذ القرارا
نجد أن الرئيس الذي يملك حق .  المناسبة ت، واتخاذ القرارا ، التي تساعدهم على تفهم الموقف الضرورية

، وهؤالء غالبا ما يستغلون الموقف إما بإمداده  اتخاذ القرار يعتمد على مرؤوسيه إلمداده بالمعلومات الالزمة
   ، وإما بالمساومة حيث يحصلون بمعلومات غير صحيحة إلخفاء أخطائهم، أو مخالفتهم للقواعد واللوائح

  .على امتيازات غير عادية نتيجة لسيطرتهم على  هذه الناحية الهامة
، ولكنه تأثير جماعة العمل،  أنه ليس الفرد في حد ذاته" كروزير " فيرى  أما عن مصدر  الروتين

وتعارفت عليها منذ  ، ، وتقاليد اتفقت عليها جماعة ، إذ يواجه الموظف الجديد عادات وجو العمل عل الفرد
قاليد ليتم قبوله ضمن حد حلين إما أن ينصاع لهذه التأوإزاء هذا الموقف يكون أمام الموظف  ، أمد طويل
، ورفضه إياه  ، ومن ثمة عليه مواجهة غضب الجماعة ، وإما أن يقاومها ، ويرفض االنصياع لها الجماعة

، وقبوله لتقاليدها  والنتيجة النهائية هي خضوع الفرد للجماعة ، ، وانعزاله عن مجموعة الزمالء عضوا بها
ه المشكلة تعقيدا  حين تتضح ذ، حيث تزداد ه داوسرعان ما تضم قائمة الروتين اسما جدي ، كأساس لسلوكه

 ، وصعوبة االتصاالت فتصدر مجموعة جديدة من القواعد ، الحاجة إلى معالجة مشاكل تعقد اإلجراءات
، والنظم الجديدة ستؤدي بالضرورة إلى تغيير أنماط  والنظم هدفها التسيير، التبسيط، ولكن مثل هذه القواعد

ادة بمقاومة من المختصين مما يؤدي إلى فرضها بالقوة من مستويات اإلشراف السلوك السائدة لذلك تواجه ع
                                             .، والتعقيد ، وبالتالي تكون  النتيجة المزيد من المركزية العليا

 ، واتخاذ هي عدم رغبة الموظف في تحمل المسؤولية  البيروقراطية  موضوع في   الحقيقية  إن المشكلة
، وبالتالي يقلل       المنافسة الشخصية، والصراع من أجل التقدم  أمام  الباب يفتح   سوف  القرارات إذ أن ذلك

واللوائح ، ويترك مخاطر المسؤولية، ومتاعب  ، يحتمي بالقواعد من االستقرار الذي يتمتع به الموظف الذي 
، ورؤسائه وبالتالي فالكل لديه  إن الروتين يحمي الفرد من زمالئه. المستوى  في  هم أعلى منه السلطة لمن 

  .، وتدعيمه  فز على المحافظة عليهالحا
، وتدهور روحهم  فتظهر في انخفاض إنتاجية العاملين  البيروقراطية  ثار الروتين في التنظيماتآأما عن 
، أو طبيعة  ، وفي الغالب نجد أن الشكوى بين العاملين عامة من كمية العمل بعض النظر عن نوع المعنوية
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، ونقص أواصر الصداقة بين  الروتين في شكل انعزال  اجتماعي ناحية أخرى تظهر آثارالعمل ذاته، من 
  .)1(أفراد المجموعة الواحدة

يظهر العاملون تقديسا للقواعد، واإلجراءات بحيث يصعب عليهم التأقلم، والتكيف مع المشاكل 
عليه  ما يترتب واإلدارة البيروقراطية  ، ، وهذا يترتب عليه وجود هوة واسعة بين الجمهور المطلوب حلها

، والمشاكل للجماهير ما  واإلجراءات التي بدورها تزيد من الجمود ، زيادة الحاجة إلى الرقابة في القواعد
 .                            يؤدي إلى زيادة التخصص الذي تكون نتيجة فشل جديد 

  ): A. DAWNS( أنتوني داونز  - 2
يرى أن التنظيمات البيروقراطية تنشأ بطريقة         قام بإجراء نوع من الدراسات النظرية المجردة حيث 

  : من األربع اآلتية 
ينشأ التنظيم البيروقراطي نتيجة لتجمع عدد من األفراد حول زعيم، أو قائد بطولي، ورغبة منهم     -1

  ).حزب مثال ( ، ومعتقداته يتحولون إلى تنظيم بيروقراطي  في المحافظة على أفكاره
من شخص، أو مجموعة من األشخاص لتأدية وظيفة معينة يعتقدون أنها مفيدة  ينشأ من العدم بقرار -2

 .ومطلوبة 

 .قد ينشأ نتيجة إلنسالخة عن تنظيم قائم  فعال  -3

 .، أو عقيدة معينة  قد ينشأ بإدارة بعض األفراد الذين يروجون لفكرة -4

تساع، والمحافظة المستميتة   ونالحظ أن هناك ميال طبيعيا لدى التنظيمات البيروقراطية نحو النمو، و اال
      ، واستقالله تتحكم في ذلك عوامل خارجية في المجتمع ، ونموه ، وضمان اتساعه ، على بقاء التنظيم
  .أو البيئة المحيطة

  : أما فيما يخص الرقابة وأساليبها فيفترض ما يأتي 
  .، والنشاط ال يستغل في تحقيق األهداف  جانب كبير من الموارد -1
 . السلوك البيروقراطي مراقبة تامةمن الصعب مراقبة  -2

 .كلما كبر حجم التنظيم قلت فاعلية الرقابة  -3

 .كلما كبر حجم التنظيم أصبح التنسيق بين األجزاء أقل  -4

 .كلما زادت الجهود في الرقابة تكاثرت جهود الموظفين لإلفالت  -5

 ) .قانون ازدواج الرقابة ( سماه أو تداخل نشاطها بما  ، تعدد أجهزة الرقابة -6

، وعلى ذلك فقد وضع ثالث  وقد ببين أن دوافع الموظف البيروقراطي ليست فقط تحقيق مصلحته الذاتية فقط
  : وهي ، افتراضات أصبحت محور االرتكاز 

                                                
  )52ـ51ــ50( ص  قبسا عجرم     "يملساللي ع "   (1)
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لهذا فإن جميع الموظفين  .موظفو البيروقراطية إلى تحقيق أهدافهم منطقيا  يصبو: الفرضية األولى
  .فهم الحصول على أعلى حد من المنفعة البيروقراطيين في نظريته يعتبرون هد

وكل موظف لديه دافع كبير ...مجموعة معقدة من األهداف ...لدى موظفي البيروقراطية  :الفرضية الثانية
  .لتحقيق مصلحته الذاتية 

 ، تؤثر الوظائف االجتماعية ألية منظمة على تصميم الهيكل التنظيمي لتلك المنظمة :لفرضية الثالثة ا
  .والعكس بالعكس ...موظفيها  وكذلك سلوك

  : وتتمثل عناصر التنظيم البيروقراطي فيما يأتي
  .هيكل هرمي للسلطة الرسمية  -1
 . وشبكات االتصاالت في التنظيم ، هيكل رسمي للخطوط -2

 نظم شاملة من القواعد، والتعليمات الرسمية   -3

 .هيكل غير رسمي من السلطة إلى جانب الهيكل الرسمي  -4

 .، وغير رسمية بين أعضاء التنظيم  ةت شخصيوشبكات اتصاال ، خطوط  -5

 .وموضوعي  ، وأنشطة محددة بشكل رسمي  ،وظائف  -6

 .، واندماج في العمل خاصة بين رجال اإلدارة العليا  والء شخصي -7

، وبعدم التأكد تميل  إلى أن التنظيمات التي تعمل في بيئة تتصف بالتغير السريع المستمر" داونز " كما يشير 
، واإلجراءات غير الرسمية بها من ناحية أخرى فهناك احتمال  بدرجة كبيرة على التنظيمات، و إلى االعتماد

، والحل هنا  ، وبين األهداف الشخصية ألعضاء التنظيم ، وتناقض بين أهداف التنظيم العامة وجود تعارض
      ، وفشله سيكون تغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة مما يهدد بانهيار التنظيم البيروقراطي

  : ويفرق بين خمسة أنواع من البيروقراطيين  ، في تحقيق أهدافه 
، واألخير رغباته الشخصية في الحصول       ، وحافزه األول موظف البيروقراطية :المتسلق  -1

، كما أن لديه حوافز قوية البتكار، وإظهار  ، وتحقيق أهدافه الشخصية ودخل عال ، على مركز
  .سة التي يعمل فيها ، أو المؤس وظائف جديدة لمصلحته

 .ومحاولته المحافظة على ما هو قائم   ، تجرفه محاباته ضد أي تغيير :التجديد  مقاوم -2

، وانتماؤه لهذه األهداف المعينة،  ، وإخالصه ةتجرفه الغيرة كحافز أساسي ألهداف معين :الغيور -3
 .يس الجهاز الذي يعمل به ل و

       ينتمي إليها ، وليس ألهداف المصلحة التي  ينةيجرفه إخالصه إلى وظائف اجتماعية مع: الدفاعي -4
يتصف باإلخالص الكامل للمجتمع الذي ينتمي إليه، وتنمو لديه الرغبة  :رجل الدولة  المثالي ـ5

في الحصول على السلطة حتى يحقق األهداف العامة للمجتمع،  وحتى يؤثر على األنظمة والقوانين 
 .واإلجراءات العامة



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ااااااا

 53

 للبیروقراطیة المداخل النظریة

  :خـــــالصة 
، والحديثة ، والدراسات الجزئية المعاصرة  نخلص  هذا العرض لنظريات البيروقراطية التقليدية بعد

حيث يذهب   ، إلى القول بأن تطبيق البيروقراطية بمعناه اإليجابي في الدول النامية  أمر صعب التحقيق
  :ين في ذلك من قاعدتين أساسيتين قلالكثير من النقاد إلى عدم إمكانية ذلك منط

v والواجبات بطريقة ثابتة بناء على التسلسل  وترتيب النشاطات ، تسلسل الهراركيال ،.  

v والقوانين  ، إدارة المكاتب وفقا للقواعد.  

التطور    ، إال أن ذلك ال يعني أنها تشكل عقبة كأداة إلدارة التنمية لدرجة أن إزالتها ستؤدي إلى التحسن
نه يمكن القول أن البيروقراطية  البد منها في بيئات الدول ، أو عملي فإ إلى أن يتم الوصول إلى  بديل مثالي

 ةومن الجدير ذكره أن الحاجة تقتضي ضرورة البحث عن حلول أخرى لمعالجة المشكالت اإلداري ، النامية
.                                                            بدال من التركيز على البيروقراطية كهدف سهل المنال
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دارةاإل  

  :تمهيـــد 
تعتبر اإلدارة الوسيلة األساسية األولى لتحقيق األهداف الجماعية ، وهي األداة المناسبة لتوظيف  

الموارد المتاحة في مقابل االحتياجات المتجددة ، والمتعددة لإلنسان ، ومن هنا صنفت ضمن النشاطات 
العام الذي يوجد في كافة المنظمات االجتماعية التي عرفها اإلنسان مند القدم ، فهي نوع من السلوك 

االجتماعية ، وهي بهذا جزء مكمل للحياة البشرية نفسها ، فإذا كان اإلنسان يعمد دوما إلى تكوين منظمات  
إذ أن رجال اإلدارة هم الذين يسطرون األهداف ، ويرسمون الخطط ، ويبحثون عن الموارد التي تكفل 

ا الفصل سنحاول أن نتعرض إلى هذه النقاط ، وغيرها بشيء     وفي هذ. عملية النهوض بالمنظمة ككل 
  .من اإليجاز لنخلص في األخير إلى التركيز على الكفاءة اإلدارية في ظل التنظيم البيروقراطي

   I ماهية اإلدارة ، و التعريف بهاـ:  
تنظيمات لينتمي إن من عادة اإلنسان أن يسعى دائما إلى خلق  ، وتكوين مؤسسات ، أو منظمات ، أو 

  .إليها ، و اإلدارة هي السبيل األمثل لتحقيق األهداف التي أقيمت من أجلها هذه المؤسسات ، أو المنظمات
في مدلولها اللغوي تعني اإلدارة أداة تحقيق غرض معين، أو  الوفاء بهدف محدد ، أما من الناحية 

وتعني أداء    « Ministrare » و   » AD  «طعينالمتكونة  من مق ةاالشتقاقية فتعود إلى الكلمة الالتيني
  « management »خدمة لآلخرين، بينما  يسود في األدبيات  المتخصصة ، والحديثة  استخدام كلمة  

  .)1(للداللة  على البعد االجتماعي لإلدارة ، وأهمية الجانب اإلنساني في المؤسسة ، أو التنظيم
  : تعريفها على النحو اآلتيأما من الناحية االصطالحية فيمكن 

فن قيادة ، و توجيه أنشطة جماعة  من الناس    «بأنها  : "      donaldj  .cl oughدونالدكلو" عرفها 
تمارس  دترتبط بوجود جماعة من األفرا" لدونالدكلو " إن اإلدارة  بالنسبة   . )2(»نحو تحقيق هدف مشترك 

دف مشترك ، واإلدارة فن، والفن يشير إلى األساس المهاري مجموعة من األنشطة ، وتسعى نحو تحقيق ه
للممارسة ، أي المهارات المكتسبة ، والمتوفرة لدى الشخص بحيث يؤدي هذا التطبيق إلى تحقيق أفضل 

  .النتائج ، وباألسلوب  الذي يرضي احتياجات من  هم موضع التطبيق 
في كتابهما تنظيم، "   G.Plowmanمان جروسفنور بالو" و"    E. petersen الموربترسن" أما 

، أو منهج تم تطويره نتيجة للميل اإلنساني إلى تكوين الجماعات  أن اإلدارة فن   «:وإدارة األعمال فيريان 
التي من أمثلتها الحكومات ، والنوادي بمختلف أنواعها ، و مشروعات األعمال ، ومهما كان حجم الجماعة، 

، وبهذا المعنى فاإلدارة تقوم بتحديد  ، وتنفيذ )3(ون لها إدارة خاصة بهاوشكلها فمن الضروري أن يك
  .أغراض جماعة إنسانية معينة مستندة في ذلك إلى قدراتهم ، ومهاراتهم  الخاصة

                                                
  9بط ص  2002لة عین ملی:وآخرون تنمیة الموارد البشریة دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع  الجزائر "علي غربي  "  (1)
  .4مرجع سابق  ص "عبد الكريم أبو مصطفي "   (2)
 76بط  ص   2000االسكندریة  :  عملیة العمل مدخل في علم االجتماع الصناعي  دار المعرفة الجامعیة  مصر     "بدرسعید مرسي  "   (3)
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إن اإلدارة تشمل جميع الواجبات ، والوظائف التي تختص ، أو تتعلق   «" :  "kimbal:  "كامبل" تعريف 
ما يلزمه من معدات ، وإعداد التكوين ، أو اإلطار التنظيمي الذي يعمل فيه ، وكذا  بإنشاء جهاز، وتوفير

هذا التعريف يركز على الجانب القانوني .  )1(»اختيار األفراد الرئيسيين فيه ، ووضع سياسته الرئيسية
يار األفراد واخت، وتكوين األفراد  ، لإلدارة باإلضافة إلى توفير  الوسائل الالزمة ، ورسم السياسات

  .المناسبين المؤهلين 
هدف  عبارة عن أنشطة المجموعات المتعاونة االختيارية لتحقيق  «فيعرفها على أنها ": سيمون " أما 

يشترط في التعاون أن يكون إداريا يسعى لتحقيق بعض األهداف المنطقية المعقولة بأقل . )2( »مشترك 
  .رد المتاحة التكاليف ، وفي حدود اإلمكانيات ، والموا

عملية وضع األهداف ، ورسم السياسات ، وإيجاد   «: فيعرفها بأنها   " Ray Johnsراى جونز  "أما 
إن لفظ عملية يشير     . )3(»، ووضع الخطة ، وتنفيذها وتقييم النتائج  هالتنظيم ، والحفاظ  على استمراريت

لتعريف مجموعة من الخطوات ، والمراحل المرتبطة حسب هذا ا ة، واالستمرارية ، فاإلدار  ةإلى الديناميكي
ببعضها البعض ، والمتداخلة ، والتي تؤدي في النهاية إلى تحقيق هدف مشترك حيث تبدأ هذه العملية بخلق 

  .ثم وضع الخطط  ، والسهر على تنفيذها ، وأخيرا تقييم النتائج  ، التنظيم
مجموعة من األنشطة التي تواجه االستخدام الفعال   «:فيعرفها بأنها "   van fleet فان فليت" أما 

  .)4(»أو أكثر من هدف ،والمؤثر للموارد المختلفة خالل السعي نحو تحقيق هدف 
  : هذا التعريف يتضمن ثالثة عناصر 

فالمديرون ال يجلسون طوال اليوم يفكرون فقط ، ولكنهم  ،يتضمن العمل اإلداري نشاطا  :العنصر األول 
  .تكلمون يقرءون ، ويكتبون يالحظون ، يشاركون أي أن أيامهم مليئة بالكامل باألعمال المختلفة يسمعون، وي

  .اإلدارة تتضمن االستخدام الفعال ، والمؤثر للموارد سواء كانت بشرية ، أو مادية  :العنصر الثاني 
تظهر في مجاالت،  التعريف إلى أهمية األهداف التنظيمية التي يمكن أن ايشير هذ :العنصر الثالث 

   .ومستويات مختلفة في المنظمة ، ويعتبر وضع  ، وتحديد األهداف المناسبة من أكبر المهام الخاصة بالمدير
عملية تحويل السياسة االجتماعية  إلى خدمات  «: فيعرفها بأنها "   John Ckidneigh جون كدناي" أما 

   .)5( »اجتماعية
  : وهذه العملية ذات اتجاهين 

  .تحويل السياسة إلى خدمات اجتماعية واقعية ملموسة  -1

                                                
  .17ص   1ط  1972لعربي مصر  األصول العلمية لإلدارة والتنظيم  دار االتحاد ا " عبد المجيد عبده "  (1)

  

 .20بط  ص   1980بيروت : دار النهضة العربية  لبنان   ةاإلدارة العامة مدخل األنظم " علي الشريف"   (2)
  .5مرجع سابق  ص  " عبد الكريم أبو مصطفى "  (3)

 

  .8ص  "المرجع نفسه "   (4)
  

  9ص "  المرجع السابق  5)
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  ـ استخدام الخبرة في النصح بتعديل السياسة2
هذا التعريف يشمل الفكرة بأن اإلدارة تعتبر عملية إنجاز ، أو تحقيق ، وتحويل السياسات إلى برامج 

  .عملية 
v  أنها "  حبيب الصحاف" أمايبين )1(»اآلخرين ،وبرغبتهمفن إنجاز األعمال بواسطة  «: فيعرفها ب ،

هذا التعريف مدى ارتباط المفهوم العام بإدارة الموارد البشرية باعتبار أن قدرات العاملين ، 
  .ورغباتهم هي المصدر األساسي إلنجاز األعمال 

v عملية اتخاذ قرارات تحكم سلوك األفراد           «: فيعرفها على أنها "  صالح الدين جوهر"  أما
،  )2(»تخدامهم الموارد المادية ، والبشرية المتاحة لتحقيق األهداف المحددة على أحسن وجه ممكن في اس

يشير هذا التعريف إلى أن اإلدارة عملية اتخاذ قرارات من شأنها توجيه القوى البشرية نحو استغالل 
  .الموارد المادية المتاحة لتحقيق أهداف التنظيم

v أسلوب تطبيق المبادئ العلمية ، واألسس  اإلدارية المتفق  «: بأنها  " أحمد مصطفى خاطر"  ويعرفها
يركز هذا التعريف على تطبيق المبادئ العلمية .  )3(»عليها في النشاط الحكومي بما يحقق أهداف المجتمع

  .ويقرن اإلدارة بالحكومة  ، وعملها الذي يخدم أهداف المجتمع 
v  العملية التي تشمل تكامل الجهود اإلنسانية من أجل  « :بأنها "   وآخرون علي غربي" ويعرفها

الوصول إلى نتيجة مرغوبة ، والوصول إلى النتيجة المرجوة بتكاثف جهود اآلخرين بأقل جهد ممكن، 
، وذلك مع مراعاة ظروف البيئية السياسية، واالجتماعية،  واالقتصادية          وأقل تكلفة ممكنة ، وأكثر دقة

،  )4(  »التنظيم ليس جزيرة منعزلة ، وإنما  يتأثر، ويؤثر في المجتمع األكبر الذي يوجد فيه على اعتبار أن
، واالستمرارية أي أن  ةينظر هذا التعريف إلى اإلدارة باعتبارها عملية ، والعملية تشير إلى الديناميكي

لمرغوب تحقيقه ، فالهدف هو ، والتغيير ، وهي مرتبطة أشد االرتباط بالهدف اةاإلدارة تتصف بالديناميكي
الذي  يحدد الطريقة التي يتبعها أعضاء التنظيم الذين يوحدون جهودهم ، ويعملون وفق خطة محددة مسبقا 

  .ببذل أقل جهد ، وأقل تكلفة ممكنة 
v  مجموعة من األنماط المتداخلة ، والمتشابكة ، والمرتبطة  «: فيرى بأنها "  إبراهيم درويش" أما

، وتنفيذها المتمثل في النشاطات المختلفة التي تصدر من المؤسسات العامة    تالقرارابعملية صنع 
تتكون من مجموعة  –اإلدارة ـ حسب رأيه .  )5(»في داخل المؤسسات السياسية في النظام السياسي

  .هي عملية سياسية بينما تنفيذها عملية قانونية  تعمليات  فعملية صنع القرارا

                                                
  .93ص   مرجع سابق " حبيب الصحاف "   (1)

 

  .10مرجع سابق  ص  " علي غربي وآخرون "  (2)
  

  .5المرجع  نفسه  ص    (3)
  .10المرجع  نفسه  ص     (4)

  

  .19القاهرة  بث  بط  ص : األصول العامة في النظرية  والممارسة  دار المعارف  مصر  " إبراهيم درويش "  (5)
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مجموعة من األفراد موزعين على العمليات  ، والوظائف  «: على أنها "  يأحمد زر دوم "في حين يعرفها 
لهم صالحيات  ، وسلطات في المستويات المختلفة يترجمون األهداف السياسية   تخول  اإلدارية ، والهيئات

ردوده على أفراد يعود م. ،  وقرارات  إلى  واقع  عملي بواسطة  التنفيذ  إلى خطط ،  وبرامج ،  وقوانين
يقرن  هذا التعريف اإلدارة  . )1(»المجتمع  في شكل  خدمات متعددة  وفق   النظام السياسي السائد في البلد

بالنظام السياسي  السائد ، أي أن النظام الديموقراطي يعتمد اإلدارة الديمقراطية ، والعكس ، كما أن األفراد  
.            برامج ثم النزول بها إلى أرض الواقع ، وتطبيقهايترجمون األهداف السياسية إلى خطط ، و

نخلص من مجموع هذه التعاريف إلى أن اإلدارة مجموعة من العمليات المتداخلة ، التي تهدف إلى تحقيق 
أغراض التنظيم من خالل مجموعة من الوظائف ، وتطبيق العمال للوائح ،  والقوانين التي تخدم مصالح 

  .ين في ذلك الموارد المادية ، والبشرية المتاحة التنظيم مستغل
II( -   نشأة ، و تطور الفكر اإلداري:  
  : ةـاإلدارة في الحضارات القديمـ  1

:                                                        اإلدارة عند قدماء المصريين)  1-1
ات ـالعملي  عرفوا  أنهم قد قبل الميالد يدل على  سنة 1200إن اإلطالع على كتابات قدماء المصريين منذ 

ه ـنفس  الذي يعتبر بمثابة ملك ، وإله في الوقت  مصر  ونـفرع  كان يتواجد على قمة الهرم ذ اإلدارية إ
ن، ـلك الذي كان يختار من المدنييـى جانب مستشار المـثم مجموعة من المستويات اإلدارية المتنوعة ، إل

العشيرة المتكون من عشرة من كبار النبالء ، ثم أصبح فيما بعد يتكون من كبار الموظفين إضافة إلى مجلس 
.                                                                               ة ـلمساعدة الملك على إدارة شؤون البالد  ، والرعي
هم       ـالعناصر اإلدارية  ، وتدريب الموظفين  على أعمال كما  أن  المصريين القدماء اهتموا  باختيار افضل

يس ـا،  فقاموا بإنشاء المقايـمن ناحية أخرى فقد اهتموا بالتخطيط  ، تقدير محصول الغالة الزراعية سنوي
ل   ـة المياه المتوقعة، ونوعية المحاصيـان كل عام ، وقد قدروا كميـلقياس منسوب المياه ، ومقدار الفيض

ة ، ي يمكن زراعتها ، ومساحة األراضي التي تتوافر لها مياه الري لزراعتها ، وكمية المحاصيل المتوقعالت
وكانوا يؤمنون بأن الوزير الناجح هو الذي يدبر شؤون البالد بحيث يقلل من اآلثار السيئة للسنوات العجاف، 

.                   زداد فيها منسوب المياه وذلك بالتخزين ، والتوزيع الحكيمين لفائض محاصيل السنوات التي ي
ر ـهم تقديـة عدد السكان ، وتقدير األموال ، والثروات ، وبذلك يمكنـانب استخدام اإلحصاء لمعرفـإلى ج
 )2(ورـائق ، ووضعوا نظاما لألجـجالت ، والوثـوا السـول  ، كما نظمـة المباشرة على الدخـالضريب

.  

                                                
ت في المؤسسات العمومية بالجزائر  أطروحة مقدمة لنيل دكتورة الدولة التقنوقراطيون واتخاذ القرارا " أحمد زردومي"   (1)

 .31ص   2003في علم االجتماع التنمية  تحت إشراف فضيل دليو  جامعة منتوري قسنطينة  
 

  . 47مرجع سابق  ص  " عبد الكريم أبو مصطفى "   (2) 
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  : القدماء  ننيياإلدارة عند الصي -2- 1
لقد عرفت الصين القديمة أقدم نظام في التاريخ لشغل الوظائف العامة على أساس عقد اختبارات 
للمتقدمين لدخول الخدمة ، والختيار األصلح من بينهم على أساس الكفاءة ، والقدرة على القيام بالعمل حيث 

فيلسوف الصين ـ  "كونفوشيوس "وكان  يمنع تولي الوظائف العامة إال عن طريق اختبارات الكفاءة ،
العظيم ـ ينادي بأن اإلدارة  السليمة هي وسيلة الحكم الصالح  ، وأن على الحكام أن يتفهموا األحوال 

واألحوال االجتماعية عند ممارسة  ، السائدة في بلد ما حتى يحكموه فعليهم أن يراعوا العوامل الطبيعية
  .)1(همـمسؤوليات

  : ند قدماء اليونان اإلدارة ع -3- 1 
لقد اتبع اليونان طريقة الختيار الموظفين تقوم على إجراء القرعة بصفة دورية في إطار العدالة 

أن الهدف من الحياة الخيرة هو العدالة ، ويتمثل  "أفالطون"والديمقراطية  كما كانوا يفهمونها ، حيث قرر 
لكي تثبت أركان العدالة أن تدعم هذا النظام ، ولن يتم  جوهرها في النظام العام ، ومن تم يتعين على الدولة

  .ه ـه  ، ومواهبـة التي تناسب قدراتـه الحقيقيـذلك إال حينما يمارس كل شخص وظيفت
بتحديد المستويات اإلدارية ، وتوزيع السلطة عليها حيث قسمها  "أفالطون"من جهة أخرى فقد قام 

  .ات ـإلى ثالثة مستوي
الفالسفة ، والملوك ، والحكام ، وتتمتع هذه الفئة بالسلطات الكاملة في اتخاذ  :لىالمستوى األعيضم 

  .ة ـ، وإصدار التوجيهات اإلداري تالقرارا
      ة ، ـات العامـة للتوجيهـذه الفئـع هـين ، وتخضـالضباط  ، والموظف : المستوى الثانيويضم 

                                                                                              .          وال يمارسون سلطات إدارية مستقلة
ا ، ـبل عليها تنفيذه تفيضم العمال ، هذه الفئة ال تشترك في اتخاذ القرارا : المستوى الثالثأما 

ا ـتنفيذية التي مهمتهوبذلك فقد فصل بين السلطة التشريعية التي عليها اتخاذ القرار، والسلطة ال
  .))2(تتنفيذ تلك القرارا

:                                                                                   يـاإلدارة  في الفكر اإلسالم - 4- 1
ا ـلقد  أسهم اإلسالم بشكل كبير في تطور اإلدارة ، وإلرساء قواعدها ، ومبادئها حيث عمل على تطبيقه

  : رض لها بشيء من اإليجاز ـتضح ذلك من خالل المبادئ التي بني عليها ،  والتي سنتعي
اهتم اإلسالم بشكل كبير بالمساواة التامة ، وعدم التفرقة بين البشر إال على أساس  :مبدأ المساواة / أ

إن أكرمكم عند اهللا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا، وقبائل لتعارفوا  ايا أيه «التقوى 
  .من سورة الحجرات  13اآلية  » خبير أتقاكم إن اهللا عليم

                                                
  .48المرجع نفسه  ص    (1)
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يحث اإلسالم على الشورى ، وينهي عن استبداد الحاكم بالرأي ، وقد أكد القرآن :  مبدأ الشورى/ ب
ب  وشاورهم في األمر فإذا عزمت فتوكل على اهللا إن اهللا يح  «الكريم على هذا المبدأ في أكثر من موضع 

، ويؤكد هذا  38سورة الشورى اآلية  »وأمرهم شورى بينهم  «  .159سورة آل عمران    »المتوكلين 
المبدأ على ضرورة التشاور في األمور كلها بين الجماعة اإلسالمية ، وأن المشورة في الرأي هي السبيل 

  .الراشدونهذا المبدأ ، ومن بعده الخلفاء  –ص  –التخاذ القرارات ، وقد طبق الرسول 
على الرغم من أن الناس سواسية بحسب خلقهم األول إال أنهم يتفاوتون فيما بينهم      :ز ـمبدأ الحواف/ج

على أساس تفاوتهم في الكفاية ، العلم ، واألعمال ، واألخالق ، ولذلك أوجب اإلسالم إعطاء كل عامل 
ولكل درجات مما عملوا  «: بحانه وتعالى يقول اهللا سحسب كفايته ، وما يقدمه من عمل وجهد ، وفي ذلك 

، والهدف من ذلك هو دفع الناس إلى العمل  19سورة األحقاف اآلية   »ال يظلمون  وليوفيهم أعمالهم وهم
  .والكد ، ومضاعفة الجهد لتحقيق الرخاء ، والكسب 

  : ة ـمبدأ تالزم السلطة والمسؤولي/د
رئيسي من مبادئ اإلدارة، وال يمكن يدونه أن تستقيم اإلسالم مبدأ الطاعة ، وهو مبدأ   ىلقد أرس

الذين آمنوا أطيعوا  ايا أيه «أمور الجماعات ، والمنظمات حيث أمر اهللا سبحانه ، وتعالى بالطاعة في قوله 
اهللا ، وأطيعوا الرسول ، وأولي األمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اهللا والرسول، إن كنتم 

  .59سورة النساء اآلية  »واليوم األخر تؤمنون باهللا ، 
أال كلكم راع وكلكم   «ونجد المسؤولية  تقرن بالسلطة ، وقد توضح ذلك في حديث الرسول ص 

  »مسؤول  عن رعيته 
حيث  تقتضي القاعدة  اإلسالمية في هذا المجال بأن : مبدأ اختيار القادة ، والوالة، وعمال الدولة/هـ

إن خير من استأجرت   «لشخص األجدر ، واألصلح عمال بما جاء في كتاب اهللا يتولى عمال من األعمال ا
، وهذه القاعدة تحدد الخصائص ، أو الصفات التي يجب أن تتوفر  26سورة القصص اآلية  » القوي األمين

  .فيمن يتولى مهام العمل ، والقيادة ، وهذه الصفات هي األمانة ، والكفاءة ، والعمل الذي يوكل إليه 

  :ة على الوالة ، وعمال الدولة ، ومحاسبتهم ـمبدأ الرقاب/ و
    اء ،ـويقوم هذا المبدأ على أساس مراقبة القادة ، والوالة ، ومحاسبتهم على ما يقع منهم من أخط

أول من أنشأ الدواوين في اإلسالم بعد  "عمر بن الخطاب"باإلضافة إلى هذا المبدأ فقد كان  ، أو تجاوزات
فتوحات ، وكثرة المال الوافد للدولة حيث أنشأ ديوان المال  ، أو ديوان العطاء ، وتم بعد ذلك إنشاء توالي ال

.                                                                                                     ديوان اإلنشاء لحفظ الوثائق الرسمية 
ديوان الجند ، ديوان الخراج ، ديوان : ه الدواوين خمسة هيذأصبحت هوفي عهد الدولة األموية 

  .الرسائل ،  ديوان الخاتم ديوان البريد 
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وهكذا يتضح بما ال يدع مجاال للشك أن الفكر اإلسالمي قد طور اإلدارة ، و األسس اإلدارية، 
  .)1(ووضع مبادئا لإلدارة

   :ممارسة اإلدارة أثناء فترة العصور الوسطى  - 2
ظهرت في أوروبا في هذه الفترة الطوائف الحرفية للرقابة على كل من اإلنتاج ، التوزيع مهمتها 
حماية وحدات األعضاء من المنافسة الخارجية ، وكبح جماح هذه الوحدات من الحصول على مزايا غير 

د الحرفيين عادلة في تعامالت بعضهم مع البعض اآلخر ، كما أشرفت على تدريب الصبية ، وحددت عد
من مزايا هذه الطوائف أن أعضاءها كانوا يتمتعون باألمن الوظيفي إال . الذين ينتجون السلع للسوق  المحلي 

أن فرصة تحسين ظروفهم  االقتصادية كانت ضئيلة ، فلم يكن هناك حراك اجتماعي ، واالنتقاالت الجغرافية 
يد االنغالق تساهم جهوده في تقدم المجموع ، ولم منعدمة تقريبا ، بل كان الفرد مجرد عضو في مجتمع شد

يكن هناك أي مجال لألنانية ، والشعور بالفردية بمعنى آخر إن العمل كان مجرد وسيلة للبقاء ، وليس لزيادة 
أما إذا نظرنا إلى شكل تنظيم الطوائف . الثروة فهو خاضع لقواعد أخالقية يتشربها األفراد من دور العبادات 

الرئيس، ويطلق / عمالها متدرجة في هيكل تنظيمي حيث كانت هيئة العمل تتكون  من  المالك فنجد أن أ
  .عليه كبير الحرفيين ، والذي يشارك في اإلنتاج ، واإلدارة  ، إضافة إلى الحرفيين ، والصبية 

 أثناء مرور أيام فترة العصور الوسطى كانت بذور التغيير الجذري قد زرعت، حلت األموال محل
م، ورغم معارضة الكنيسة ظهرت البنوك كصناعة قوية،  13األرض كمصدر للثروة ، قبل حلول القرن 

ساعد النمو السريع في المراكز الحضرية على التوسع في األسواق ، تحول التركيز ببطء من االكتفاء الذاتي 
  .(2)واتـ الذي يقوم على اقتصاديات البقاء ـ إلى فائض اإلنتاج كوسيلة لتراكم الثر

  : ة ـممارسة اإلدارة أثناء فترة النهض - 3
يحل محل الطلب التقليدي لرضا  تبدأ في هذه الفترة التعطش لتحسين ظروف الفرد ، وتعظيم بالذا

المؤسسات ، والمجتمع ، استطاع الحرفيون أن يمتلكوا ورشهم ، ومحالتهم ، وبدأ األفراد يوظفون أموالهم 
  .لكي يحصلوا على المزيد 

ن االكتشافات الجغرافية الجديدة أدت إلى إيجاد أسواق جديدة ، ومصادر جديدة للمواد األولية مما إ
أدى إلى تحقيق نمو اقتصادي كبير إال أن ظروف العمال بالمقابل تدهورت بشكل مذهل ، ونظرا ألن 

سعت بعض وحدات التحسينات في النظم التقنية أثرت على كل من جودة ، وكمية السلع المنتجة ، فقد تو
الطوائف المحلية أكبر ، وأسرع من غيرها جاذبة إليها العمالء ، وبالتالي ظهرت أسر مالية ، وتجارية قوية 

التي تتخذ في كل من الكنيسة ، والدولة ، بسبب هذا التأثير لم يكن  تأصبحت مراكز قوية تؤثر على القرارا

                                                
  ) .53-51( رجع نفسه  ص ص الم  (1)

  

القاهرة : تطور نظرية اإلدارة  ترجمة عبد الكريم أحمد الخزامي  إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع  مصر   "وليم روث "  (2)
 . 7ص   1ط   2001
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خاصة مع تطور مذهب الفردية الذي ال يعترف سوى  في اإلمكان تحقيق السيطرة الفعالة على المنافسة
  .(1)بالربح المادي ، والشهرة الشخصية

  :            ي ـممارسة اإلدارة أثناء فترة اإلصالح الدين/ 4
م حيث  15في أواخر القرن  "  protestantالبروتستانت "بدأت حركة اإلصالح الديني التي قام بها 

مذهب الجديد قارب نجاة إلنفاذها من القيود الصارمة ، والضرائب الثقيلة ، وجدت الجماهير الفقيرة في ال
، اعتنق هذا المذهب األفراد الذين يريدون الحصول على المزيد من سيطرتهم  ةوفساد الكنيسة الكاثوليكي

ل الذاتية على حياتهم الخاصة  ، وعلى أساليب تحسين ظروف حياتهم المتدنية ، وفي ظل هذا النظام تحو
وجون "    Martin Lutherمارتن لوثر  "  التركيز إلى الرفاهية الدنيوية ، والحياتية ، حيث شجع كل من

العمل الجاد الشاق كوسيلة  لتحسين ظروف الفرد القائمة ، واإلفادة من المجتمع ، "  john Calvin كالفن
اجل إثراء هذا المبدأ ،  إال أن  ولكنهما في نفس الوقت حذرا من سوء استغالل المعدمين ، والتعساء من

رجال األعمال تجاهلوا تحذيراتهما ، إذ أن مسألة اإلهتمام ، أو الرعاية العمالية أخذت في االنحسار تدريجيا 
من دنيا األعمال حيث كان البد من السيطرة على العاملين، وإخبارهم بما يفعلونه ، ومن ثمة أضحى مصير 

أعلى هدفها الوحيد تحقيق الربح دونما أدنى اهتمام بتحسين ظروفهم ، ومن ثمة العمال في أيدي قوة أكبر، و 
  .بدأت ثقافة الصراع تحل محل ثقافة التعاون التي كانت سائدة قبال 

  من جهة أخرى فقد حلت الورش الصغيرة المنزلية محل عمليات الطوائف حيث عمد أصحاب رأس 
منازلهم، ثم يقومون بجمع المنتجات النهائية ، ولذلك فإن العاملين  المال إلى توفير المواد الخام للحرفيين في

لم يعودوا على دراية باألسواق، أو اإلجراءات التسويقية  فقد أضحى المالك ، أو صاحب رأس المال الوحيد 
ع  الذي يفهم كال من أوجه عمليات اإلنتاج ، والتسويق ، وألنه كان مستحوذا على المعلومات التي لم  يستط

العاملون معه الوصول إليها فإنه استطاع أن يوظف التغيرات في أسعار المواد الخام ، والتغيرات  في قيمة 
  .السلع في السوق لصالحه ، وعلى حساب العاملين 

في نفس الوقت أعاق هذا النقص في المعلومات العاملين من المشاركة الفعالة في عملية اتخاذ 
لتغيير مضاف إليه االعتقاد المتزايد بمذهب الفردية جعل الكثير من المفكرين هذا ا. القرارات اإلدارية 

يدافعون عن شؤون األفراد ما أدى إلى اضطهادهم ثم هجرتهم إلى العالم الجديد ، فاستقروا في المنطقة التي 
  .(2)ةـالصناعي أ، وهناك عملوا على التعريف بالمبادئ المرشدة للتنمية. م.تعرف اليوم بالشمال  الشرقي للو

  : ة ـبشائر  اإلدارة الحديث/  5
م حدثت تغيرات هامة كانت لها آثارها فقد كانت أوروبا، 19م وأوائل القرن 18مع أواخر القرن 

م تستخدم أساليب ، وطرق اإلنتاج التي كانت تستخدم لما يقرب من عشرين قرنا  18وحتى منتصف القرن 

                                                
  . 11المرجع نفسه  ص    (1)
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حدثت الثورة الصناعية ، وما صاحبها من سلسلة االختراعات التي غيرت م 18إال أنه، وبعد منتصف القرن 
إلى حد كبير من الصورة الكاملة للنشاط الصناعي حيث حلت اآللة محل الطاقة البشرية ، وخاصة بعد 
اكتشاف البخار كقوة محركة ، وأدى إلى استخدام اآلالت ، والماكينات ، وبدأ نظام المصنع في الظهور ، 

ولى أعدادا كبيرة من العمال ألداء أنواع مختلفة من األعمال ، وكان على األلب معه للوهلة والذي ج
، واإلشراف على هذا النوع من الترتيب ،  قالمديرين مواجهة أنواع جديدة من المشكالت ، تتصل بالتنسي

األطفال من حيث  والنظام ، كما كان عليهم أيضا مواجهة اإلهتمام المجتمعي الذي بدأ في الظهور بعمل
  .ساعات العمل، وظروفه ، والحد األدنى لمستويات األجور 
الذي قام بتحسين  "  Owen robertوبرت أني "ومن أوائل الذين اهتموا بهذه القضايا البريطاني 
تشارلس باباج                         "لسن العمل كما أدرك  ىظروف العمل في مصانعه ،وقرر رفع الحد األدن

" charmes Babbage  رجال األعمال اإلنجليز أهمية كفاءة العنصر البشري في العمل ، ويعتبر          أحد
من أوائل الذين قاموا بتعليم مبادئ اإلدارة في الجامعة ، وقد واصل كثير "  Andrew Ureأندر يوري  " 

"  Charles Dupinتشالس دوبن " من طالبه التمسك باألوضاع اإلدارية في بريطانيا العظمى  ، وقد درس 
دانيال مكلوم     " وفي أمريكا فقد رأى . هذه اإلنجازات اإلدارية اإلنجليزية وطبقها في وطنه فرنسا 

Daniel Meclom    " ضرورة الحاجة إلى اإلدارة المنظمة في صناعة السكك الحديدية.  
اللها كدراسة مستقلة في علم السياسة م كتابات تحاول فصل اإلدارة العامة ، واستق 19وشهد القرن 

إلى استقالل اإلدارة العامة ، وأوضح بجالء أن اإلدارة الحكومية يجب      "  Wilsonولسون " حيث دعا 
  .أن تعتمد على المبادئ العلمية لتحقيق أهدافها بأكثر الوسائل كفاءة 

اخل علم اإلدارة ، ونتيجة لهذه م للحاجة إلى مد 19وهكذا أصبح هناك إدراكا متزايدا خالل القرن 
  .  )1(المتكررة فقد بدأت مدارس فكرية في اإلدارة في الظهور تالمجهودا

  III (واع اإلدارة ـأن:  
إن النشاط اإلنساني واسع للغاية ، ومتشعب بحيث يصعب حصره في مجال معين لذلك فقد تعددت 

  .: ارة ، وتحديد مجال نشاط كل منها، وهي كما يأتياإلدارة تبعا لذلك ، وفيما يأتي سنعرض ألهم أنواع اإلد

  : ة ـاإلدارة العام -1  
اإلدارة التي تمارس في نطاق األجهزة الحكومية ؛ كالوزارات ،  ىيشير مفهوم اإلدارة العامة إل

  . والمصالح ، ووحدات اإلدارة المحلية ، والهيئات ، والمنظمات العامة
مليات اإلدارية من تخطيط ، وتنظيم ، وتنسيق ، وتوجيه ، ورقابة وتتضمن اإلدارة العامة جميع الع

  .الجهاز اإلداري للدولة من أجل تحقيق أهدافها في إطار ما تضعه الدولة من سياسة عامة لها 

                                                
  ) .55 - 54( ابق  ص ص مرجع س  "عبد الكريم أبو مصطفى"   (1)
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وهي تباشر تنفيذ السياسة العامة للدولة ، وإخراجها إلى حيز الواقع ، ومن نتائج هذا ارتباط اإلدارة 
مدى ارتباط  عمله  ، والنتائج الناجمة عنه  ةالعامة للدولة أن اإلداري مطالب دائما بمراعا العامة بالسياسة

باألهداف العامة المقررة في زمان معين ، ومجتمع معين لذلك يقال دوما بأن الدولة ال تساوي إال ما يساويه 
لموظف العام ، ويترتب الموظف العام  ، وعليه فإن أي إصالح حكومي للجهاز اإلداري يجب أن يكرس ل

  .على ذلك ثالث اعتبارات هامة يتعين على المتعاملين باإلدارة مراعاتها ، والحرص عليها 
  :االعتبار األول 

ويتمثل في الحاسة السياسية ، وهي التي تهدي موظفي الدولة إلى توخي الغايات السياسية ألعمالهم    
نفيذ بأهداف السياسة العامة المقررة ، وانعدام هذه الخاصية ونشاطاتهم ، والحرص الدائم على ربط سياسة الت

  .، والسياسية العامة للدولة) السليمة المتخذة ( يؤدي ال محالة إلى التعارض بين القرارات 
  :  ار الثانيـاالعتب

وهو الصالح العام الذي يعني أن الموظف العام ال يعمل لحسابه الخاص ، وإنما يتوخى المصلحة 
تمثل إرادة الدولة ،    إذ ال يخفى على أحد أن الوظيفة التي يشغلها الموظف في مثل هذه اإلدارة إنما العامة 

  .و التي تتجلى في خدمة الصالح العام أي مصلحة المجتمع ككل ، أو أكبر فئة اجتماعية يعنيها القرار 
  : ار الثالث ـاالعتب

تبار أن الموظف العام ، وبخاصة في األجهزة ويتمثل في العالقات العامة الحسنة ، وذلك على اع
التنفيذية بمثابة همزة الوصل بين الحكومة ، والشعب فهو بمثابة اآللية األمينة لالتصال بشقيه الهابط ، 

  .)1(ورةـوالصاعد  ،وهنا تبدو مهمة صغار الموظفين في المستويات الدنيا أكثر أهمية  ،وخط
  :ال ـإدارة األعم/ 2

ل مجموعة األنشطة التي تبذل إلنتاج ، وتوزيع السلع ، والخدمات الضرورية إلشباع يقصد باألعما 
الحاجات ، والرغبات اإلنسانية ، وهذا يعني أن هذه األعمال ترتبط بشكل وثيق بالنشاط االقتصادي الخاص 

" شكال  ليلي" و د " عبد الكريم درويش" د ، تعريف  الذي يهدف إلى تحقيق الربح ، ولقد وضح ذلك من
 .حيث عرفا إدارة األعمال 

، لذلك نجدها  )2( »إدارة أوجه النشاط االقتصادي الخاص الهادف إلى تحقيق الربح « :بأنها تعني 
  .ةتعطي أهمية كبيرة للقيم األخالقية  مقارنة بتحقيق الربح المادي بشتى الوسائل ، فالغاية عندها تبرر الوسيل

  : ام ـإدارة القطاع الع - 3
وهي تلك المؤسسات العامة التي تهتم بإدارة شؤون الدولة االقتصادية ، بمعنى آخر هي عبارة       

عن مشروع اقتصادي عام له شخصية معنوية تملكه الدولة ، وتديره بأساليب تختلف عن تلك المتبعة باإلدارة 
، التحرر من الروتين الحكومي   مرونة رأس المال ، الحرية في التعاقد (العامة فهي تتمتع بمميزات مالية 

                                                
  .13مرجع سابق ص  "علي غربي وآخرون "  (1)
 .23مرجع سابق ص  "عبد الكريم أبو مصطفى"   (2)
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، وقسط كبير من التحرر ، واالستقالل يسمح لها بالحركة ، والعمل بأساليب مشابهة لتلك     ) في التعامل
ة ، ـالتي تتبع في إدارة األعمال ، والجدير بالذكر أن القطاع العام كمفهوم اجتماعي يحمل أبعادا فلسفي

  .  (1)ةـام في األنظمة غير االشتراكيـهذا أنه ال توجد إدارة للقطاع العة ، وليس معنى ـواجتماعية اشتراكي

  :ة ـات الخاصـات ، والمنظمـإدارة الهيئ/ 4
وهي تلك اإلدارات التي تهتم بإدارة أوجه النشاط التي تبدو في شكل خدمات تقدم لبعض الفئات 

عن اإلدارة العامة في كونه ال يهدف   الخاصة ، وال تسعى لتحقيق الربح ، ويختلف هذا النوع من اإلدارة
إلى تقديم خدمات عامة ، وإنما يهتم بفئة خاصة من الموطنين  ، كما أته يختلف عن إدارة األعمال من حيث 

   )2(ن ،أو أسرهمـإلى رعاية المنخرطي لأنه ال يهدف إلى تحقيق أرباح بمفهومها العام ، وإنما يوجه مدا خي

  :  ةــاإلدارة الدولي/ 5
هذه النوعية من اإلدارات ال تتبع في مواثيقها السياسات الخاصة للدول التي تتواجد بها ، وإنما تهدف 

األمم المتحدة ، والوكاالت التابعة لها، : إلى خدمة المجتمع العالمي بأسره ، أو جزء منه ، ومن أمثلها 
فريقية ، منظمة المؤتمر اإلسالمي منظمة الصحة العالمية ، منظمة التجارة العالمية ، منظمة الوحدة اإل

    الشركات المتعددة الجنسيات التي تتصف هي األخرى بخاصية العالمية ، ولكنها تختلف في أهدافها ...
لعل من أهم المشكالت التي تواجهها . في كونها تسعى إلى الربح تبعا  للمبادئ التي تحكم اقتصاد السوق

  ،لمتصلة بالجانب الثقافي حيث كثيرا ما يحدث تعارض بين ثقافة العاملينهي تلك المسائل ا اإلدارة الدولية 
والدول التي يعملون بها ، إلى جانب مشكلة أخرى هي مشكلة الوالء الوظيفي ، فالموظف الدولي يعمل بهيئة 
امل دولية مقابل أجر معين لتحقيق أهداف دولية محددة لكنه قد يحدث ، وأن تتعارض األهداف  ، ويجد الع

من المفترض  نفسه في حيرة من أمره ، إلى جانب مشكلة أخرى مهمة هي مشكلة الحصانة الدبلوماسية التي
  . (3)الدـأن يتمتع بها الموظف الدولي في الب

  
 
 
 
 
 
 
  
  

                                                
  .14مرجع سابق  ص      "  علي غربي وآخرون   "      (1)
 اھسفة نحفصلا   ھسفن عرجالم  (2)

 15نفس المرجع    ص    (3) 
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IV( - ئص اإلدارةاخص :  
  :  يتأيمن خالل التعاريف التي سبق ذكرها يمكن استخالص أهم خصائص اإلدارة فيما 

بأن "  فوزي بشري. د" رة من خالل المنظمات فهي ال تمارس في فراغ ، يِؤكد ذلك  تمارس اإلدا -1
اإلدارة وعاؤها المنظمات سواء كانت كبيرة الحجم ، أو صغيرة نسبيا ، وسواء كانت هذه المنظمات      

  .على المستوى المحلي ، أو القومي ، أو اإلقليمي ، أو العالمي 
هي تنطوي على مجموعة من الخطوات المتتابعة ، أو المتتالية ، والمتفاعلة اإلدارة عملية اجتماعية ف -2

 ةوالمتداخلة التي تؤدي في النهاية إلى تحقيق هدف محدد ، كما يشير مفهوم العملية إلى الطبيعة الديناميكي
ون         لإلدارة فعلى الرغم من القواعد ، واألسس التي تحكم اإلدارة فإنها تمارس من خالل بشر يتفاعل

  .مع بعضهم البعض ، ويعملون من أجل تحقيق أهداف مشتركة
حيث أنها تسعى إلى تحقيق أهداف محددة ، وهذه األهداف ال تخرج عن كونها : اإلدارة عملية هادفة  -3

  .اإلنجاز الفعال ألهداف المنظمة بأقل جهد ، وأقل تكلفة ممكنة 
جاالت اإلنتاجية ، مجاالت الخدمات ، المجال االقتصادي الم( تمارس اإلدارة في مختلف المجاالت / 4

  ) .االجتماعي
ط ،           ـتمارس في جميع المستويات اإلدارية سواء في مستوى القمة ، أو المستوى اإلداري المتوس/ 5

  .أو المستوى اإلشرافي المباشر، أو مستوى الخط األول 
المحددة بحيث يصبح هذا السلوك سلوكا تنظيميا بما يؤدي  تعنى بتوجيه سلوك األفراد لتحقيق األهداف/ 6

  .ةإلى استمرار النشاط من ناحية ، وانتظامه من ناحية أخرى ، وإنجاز األهداف التي قامت من أجلها المنظم
تعنى باستخدام ، وتوظيف الموارد المختلفة في المنظمة أفضل استخدام ممكن سواء كانت هذه الموارد / 7

  .ا معلوماتية  دون أن يكون هناك فاقد، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق المنظمة ألهدافه/ ية مال/ بشرية 
تحرص اإلدارة على أن يتصف سلوك العاملين بالتعاون ، والتنسيق بحيث يكمل كل منهم اآلخر، وبدون / 8

  .ة ـظمأن يكون هناك تكرار ، أو تعارض في المسؤوليات التي يقوم بها العاملون في المن
  .هـاتخاذ القرارات هو جوهر اإلدارة ، واألساس الذي تقوم علي/ 9

.                                                                                      أو إيجابيا   االظروف البيئية ا لمحيطة ، وتتأثر بها سواء كان هذا التأثر سلبيتمارس اإلدارة في إطار / 10
  .)1(يقاس نجاح اإلدارة بقدرتها على تحقيق األهداف بفاعلية ، وكفاءة/ 11
متحرك له دوافعه  يفي العمل حيث تنظر إليه ككيان ديناميك يتختص اإلدارة بالعنصر اإلنسان/ 12

  .ه فصال عن، واإلدارة طرف في هذا السلوك ال يمكنها االن تالتي تتحكم فيما يظهروه من سلوكيا هوإشباعات
ال تظهر اإلدارة إال مع وجود العمل الجماعي ، فهي تختص بتوجيه اإلنسان في موقع العمل لكي / 13

ومن النادر أن يتمكن فرد واحد       .. يتعاون مع غيره من بني اإلنسان لتحقيق هدف ، أو أهداف معينة 

                                                
  )14-13( ابق  ص ص مرجع س   "عبد الكريم أبو مصطفى "  (1)
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الة هو التوجيه ، والتنسيق بين مختلف من إنجاز األعمال وحده ، وبالتالي فإن عمل اإلدارة في هذه الح
  .التخصصات 

يختلف العمل اإلداري عن العمل الفني حيث أن  األول أوسع من الثاني ، فاألول يهتم بالخصائص / 14
الملموسة للمادة ، وكذلك بوسائل التعامل معها كاآلالت ، والمواد ، والطاقة ، واإلنسان يمتلك وسائل ضبط 

تلك اإلدارة وسائل ضبط اإلنسان ، لذلك فإن مجال العمل اإلداري يزيد عن مجال العمل المادة تماما كما تم
الفني  ،ألن اإلدارة مع توجيهيها للجهد اإلنساني تجد نفسها مهتمة أيضا بالخصائص الملموسة لآلالت ، 

  .والمواد ، والطاقة لكي تستخدمها لمساعدة الجهد اإلنساني ليكون أكثر فاعلية 
ف العمل اإلداري عن العمل التنفيذي ، حيث أن العمل اإلداري يختص بتوجيه جهود الغير نحو يختل/ 15

تنفيذ مهمة ، أو مهمات معينة ، واإلدارة ليست تنفيذ األعمال بل أن األعمال تنفذ بواسطة اآلخرين ، ويترتب 
ء األشياء بنفسه ، ويؤمن على ذلك أن الفرد لكي يصبح إداريا فمن الضروري أن يتغلب على الميل نحو أدا

  .)1(بأن األعمال تتحقق عن طريق جهود غيره من األعضاء التنفيذيين
v(- ات اإلدارةـمستوي : 

  . )2(يتكون الهيكل التنظيمي من ثالث مستويات إدارية متفاوتة
                                                                         :وى اإلدارة العلياـمست - 1

يعتبر هذا من أعلى المستويات اإلدارية في منظمات األعمال بغض النظر   عن الشكل القانوني ، أو حجم 
المنظمة ، ويمارس هذا المستوى كافة المهام التي تتطلب اتخاذ القرارات   على مستوى األهداف ، 

  ا ، ونموها اإلستراتيجيات ، السياسات ، وذلك للحفاظ على المنظمة ، وضمان بقائه
   :وى اإلدارة التنفيذيةـمست - 2

يشكل هذا المستوى في تسلسله التنظيمي المستوى الثاني في المنظمة ، ويتكون من مديرية اإلدارات 
المتخصصة التي تخدم في إطار اختصاصها تحقيق األهداف الفرعية ، والتي تشكل في النهاية األهداف 

وى التنظيمي كافة السلطات التي تسمح له باتخاذ القرارات الكفيلة األساسية للمنظمة ، ويملك هذا المست
  .بتحقيق أهداف كل وحدة تنظيمية تقع في هذا المستوى 

  : وى اإلدارة اإلشرافيةـمست - 3
يشمل هذا المستوى كافة رؤساء األقسام  ، أو رؤساء الوحدات اإلشرافية المعنية مباشرة بتنفيذ 

ف عليها لضمان تحقيق األداء المطلوب لكافة عناصر اإلنتاج ، ونظرا لقرب الخطط ، والبرامج ، واإلشرا
هذا المستوى من أماكن التنفيذ فإنه يملك كافة السلطات التي تسمح له بتصحيح األداء المنفذ ، واتخاذ 

  .القرارات المتعلقة بضمان تحقيق أهداف المنظمة 

                                                
  (1)  83سعید مرسي بدر عملیة العمل مدخل في علم االجتماع الصناعي مرجع سابق ص 
بيروت : والنشر والتوزيع، لبنان إدارة المواد البشرية وكفاءة األداء التنظيمي المؤسسة الجامعية للدراسات،    "كامل بربر  "  (2)

  .42ص  1997
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VIائف اإلدارةــ وظ:  
اسية للعملية اإلدارية بمختلف أبعادها ، ومستوياتها ، فالغرض األساسي تعتبر اإلدارة المكونات األس

منها هو تحقيق أهداف المنظمة عن طريق تنفيذ األعمال من خالل أشخاص آخرين ، كما أنها مسؤولة     
عن تحقيق أفضل النتائج بأكفئ الطرق من خالل أقل جهد بشري ممكن، وقد اتجهت معظم الدراسات       

  :ديد وظائف العملية اإلدارية فيما يأتيإلى تح
  :يطـالتخط - 1

هو الوظيفة اإلدارية األولى حيث يقوم ببناء المستقبل في ظل معطيات الحاضر، والماضي ويقصد 
  : (1)به رسم طريق الوصول إلى الغاية المراد تحقيقها ويشمل

  .لممكنةتحديد األهداف المطلوب تحقيقها بالجهد الجماعي بأقل التكاليف ا -1
  .رسم السياسات أي مجموعة القواعد التي ترشد المرؤوسين في إتمامهم لألعمال  -2
التنبؤ بما ستكون عليه األحوال في المستقبل، وتحديد احتياجات العمل من القوى المادية ، والبشرية،  -3

  .وتسجيل ذلك في كشوف تسمى الميزانيات التقديرية
  .التفصيلية  التي تتبع في تنفيذ مختلف األعمالإقرار اإلجراءات أي الخطوات  -4
  .وضع برامج زمنية تبين األعمال المطلوب القيام بها مرتبة ترتيبا زمنيا -5

  (2):وللتخطيط أهمية كبيرة تتمثل في
يعد عملية رئيسية في المشروعات التجارية ، والصناعية المعاصرة فالتعقد المتنامي في المشروعات   -1

االبتكارات التكنولوجية الحديثة ، والتحوالت السريعة في أذواق المستهلكين ، والمنافسة الحادة المعاصرة ، و
التي تحتم إجراء عمليات منظمة ، وتخطيط جيد ليس في البيئة الراهنة فحسب ، وإنما في البيئة المستقبلية 

  .أيضا
  .يمكن توقع أداء الشركة بناء على التخطيط -2
  .خطيط المنهجي أساسا على وضوح األهداف ، وتفصيلها بصورة دقيقةتعتمد فاعلية الت -3
يساعد التخطيط على انسياب العمليات فألن التخطيط يستلزم التنبؤ باألحداث المستقبلية فإنه يخفض  -4

فرص اتخاذ القرارات السريعة ، والمتهورة ، ونظرا لتوقع احتياجات المؤسسة مقدما فمن الممكن التخطيط 
  .على الموارد ، وتوزيعها بشكل جيد ، واالستفادة منها على أكمل وجه ممكنللحصول 

  .يعد التخطيط عملية ضرورية لتسهيل عملية الرقابة اإلدارية -5

                                                
إلدارة التعليمية واإلشراف التربوي أصولها ، وتطبيقها  دار الثقافة  للنشر والتوزيع     ا   "عزت جودت عطوي   "  (1)

  .22ص  1ط 2004عمان :األردن 
  

بط ص  2001اإلدارة األسس والوظائف  سلسلة اإلدارة في أسبوع  دار األنس سوريا    "إيهاب صبيح محمد رزيق  "   (2)
15.  
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يساعد التخطيط في عملية اتخاذ القرارات بشأن النشاطات المستقبلية ، والحالية بسبب وضوح األهداف  -6
  .    ال والخطط ، والسياسات ، وجداول األعم

  :يمـالتنظ)2
يمكن تعريف التنظيم بأنه عملية حصر الواجبات الالزمة  لتحقيق الهدف ،وتقسيمها إلى اختصاصات 

  : لإلدارات ، واألفراد ، ويشمل التنظيم ما يأتي
  .أي تقسيم عملية  ، أو وظيفة إلى أجزاء ، كل منها يقوم به شخص منفصل :  تقسيم العمل

ي إعطاء السلطة المالئمة للقيام بهذه الواجبات ، وربط المسؤوليات اإلدارية بعضها أ:  المسؤولياتتحديد 
  .مع بعض من الناحيتين األفقية  ، والرأسية بقصد تنسيق المجهود الجماعي 

أي وضع اإلداريين المسؤولين عن الوحدات اإلدارية كل في منصبه المالئم، وما  :تنمية الهيئة اإلدارية
  .(1)تعيين ، وتدريب ، وترقية ونقل ، وفصليتطلبه ذلك من 

   :هـالتوجي/ 3
إلخبارهم باألعمال التي يجب القيام بها ،  نيقصد به إصدار التوجيهات ، والتعليمات للمرؤوسي

وموعد أدائها ، ويعد حلقه الوصل بين الخطة الموضوعة لتحقيق الهدف من جهة ، والتفنيد من جهة أخرى ، 
األعمال المطلوبة يجب أن يقترن برفع الروح المعنوية ، والنشاط لدى األفراد  ولكي يؤدي إلى إنجاز 

ودفعهم لحسن األداء ، ولذلك ينبغي أن يكون واضحا ال غموض فيه ، وخاصة بالنسبة للفرد الذي يصدر إليه 
، وال تحتمل التوجيه لتنفيذه ، ولهذا يجب أن  تكون اللغة المستخدمة في إعطاء التعليمات للمرؤوسين واضحة

  : ويشمل التوجيه . أكثر من معنى 
، وإرشادهم إلى كيفية إتمام األعمال بواسطة إصدار التعليمات ، والشرح ،  ناالتصال بالمرؤوسي -1

والوصف ، وضرب األمثلة ، وقد يتم بطريقة مكتوبة، أو شفوية، وقد يشتمل على  أوامر عامة ال تحوي 
ازها ، وإنما يترك للمرؤوس فرصة التكيف من أجل إنجاز العمل ، وقد تفصيال لكل األعمال المطلوب إنج

  .تكون األوامر محددة ، وتشتمل على كافة التفاصيل المطلوبة 
بمفاهيم القيادة بقصد الحصول على تعاونهم االختياري     م، وااللتزا نرفع الروح المعنوية للمرؤوسي - 2 

  .(2)في تنفيذ األعمال
  : ةـالرقاب/ 4

وي هذه الوظيفة على ضرورة تقييم األداء بالمنظمة ، وكذلك على ضرورة اتخاذ اإلجراءات تنط
وضع معايير للرقابة ، مقارنة النتائج المتحققة بهذه : التصحيحية الالزمة ، وتشتمل على عدة خطوات هي

ائي أن يتم اكتشاف المعايير ثم اتخاذ اإلجراءات  التصحيحية الواجبة ، وينتج عن وضع المعايير في شكل نه

                                                
  ) .23 -22( ابق  ص مرجع س   "عزت جودت عطوي "   (1)

  

  .23المرجع نفسه  ص    (2)
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أية انحرافات قد تحدث في وقت متأخر بعد وقوعها ، لهذا السبب فإنه يجب تحديد نقاط رقابة إستراتيجية  
والتي تعتبر بمثابة نقط ارتكاز أساسية يمكن من خاللها ممارسة العمل الرقابي ، وبدال من إجراء الفحص 

  .ة ـة من اإلنتاج لفحصها عند نقاط الرقابة اإلستراتيجيـا فإنه يتم اختيار نسبـى كل وحدة يتم إنجازهـعل
وهناك معايير متعددة من المعايير التي تستخدم ألغراض المقارنة ، وعليه فإن الكمية ، والتكلفة والوقت   

  المستخدم ، والجودة تعتبر أربعة معايير للرقابة ، ومن الناحية األخرى فإن الموازنات ، والتقارير اإلحصائية  
  .)1(وتحليل نقاط التوازن تعتبر من أهم األدوات الرقابية التي تستخدم في تأدية وظيفة الرقابة بشكل فعال

  : ق ـالتنسي/ 5

يمكن تعريفه بأنه العملية التي بموجبها يعمل كل قسم من أقسام المشروع من أجل الهدف العام 
الجهد ، وهو يعني التطوير ، والحفاظ          للمشروع مع االنتباه إلى كل األقسام األخرى ، ومع وحدة في

على الفعاليات المختلفة داخل المشروع بعالقة صحيحة بين قسم ، وآخر ، وغالبا ما يالحظ فقدان التنسيق  
في مشروع ما عندما يوسع رئيس قسم ما قسمه بنسبة أكثر من نسب األقسام األخرى ، أو بين القرارات 

  . )2(اـرى ، وفعالياتهـا أخـرارات يمكن أن تتضمن أقسامـذه القـ؛ مع أن هات قسمه فقط بالنسبة لحاج

  :  زـالحف/6

تختص هذه الوظيفة بإقناع العاملين بالوحدة بين أهدافهم ، وأهداف المنظمة ، والحاجة إلى وجود 
أهميتها عالقة متجانسة ، وتشجيعهم على التعاون ، وتبادل اآلراء ، واالندماج في المجموعة، وتختلف 

  .باختالف المستويات التنظيمية حيث تتزايد أهميتها في المستوى اإلشرافي األول 
إن الحفز يساعد على خلق الظروف النفسية التي تجعل األفراد يشبعون حاجات االنتماء ، وتحقيق 

  .)3(اـة ، وغيرهـات االجتماعيـ، والحاج الذات

  :  راراتـالق اتخاذ/ 7

قرارات من العمليات األساسية بل إن بعض المهتمين جعلها مرادفة لمفهوم تعتبر عملية اتخاذ ال
اإلدارة لكونها عملية حاسمة  ، وخطيرة، وال بد أن نؤكد على أن الشرط األساسي ، واألوحد التخاذ 
ة القرارات الفعالة داخل أي منظمة هو توفر العديد من البدائل المتاحة ، والمتوفرة التي يمكن لصاحب السلط

في القرارات أن يختار من بينها البديل األمثل ، وذلك من حيث خفض التكلفة ، والوقت ، والجهد، وعدم 
                                                

  .63بط ص ) 1998 - 1997(اإلسكندرية  : حنفي محمود سليمان وظائف اإلدارة مكتبة  ومطبعة اإلشعاع الفنية مصر   (1)
  

بط         1973دمشق : تنظيم صناعي ، إدارة ، إنتاج تسويق  مطبعة طربين  سوريا : اإلدارة الصناعية   "أكرم شقرا   "  (2)
  .30ص 

  

  . 94مرجع سابق   ص    "سعيد عبد مرسي بدر "   (3)
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التضحية ، وتبذير موارد المنظمة ، أو العمل على تحقيق المصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة 
  .)1(للمؤسسة

VI( - مدارس اإلدارة :  
  : حركة اإلدارة العلمية  - 1

الحركة كانت تعرف بإدارة الورش ، وبإدارة العمل المطلوب ، كما كانت تعرف أيضا  أول  ما بدأت
فرديريك " ،  ثم عرفت بعد ذلك باإلدارة العلمية ، وكان.أ.م.وبالتايلورية ، وخاصة خارج الو" تايلور " بنظام 
  .نفسه يفضل هذا االصطالح على غيره من المسميات " تايلور 

علم يحوى مبادئ ، وقوانين إذا اتبعت  فإنها تؤدي إلى تحقيق مطالب العمال  ويمكن تعريفها على أنها
وصاحب العمل ، والمستهلك ، كما أنها فن ألنها تتعامل مع العناصر البشرية التي ال يمكن الرقابة عليها 

  .)2(رقابة كاملة ، وال يمكن التنبؤ  بسلوكها بدقة عالية
  ية أو ما هي الظروف التي ساعدت على نشأتها ؟ ولكن لماذا ظهرت حركة اإلدارة العلم

للقيام بجهده هي نفس الظروف التي مر بها اإلنتاج " تايلور"يمكن القول بأن الظروف التي أدت ب
الصناعي ، وعناصره المادية ، والبشرية ، إذ كان يحتاج إلى معدات ، وآالت ، وإلى راس مال، وعمال ، 

حداثة العهد باختراعها ، ورأس المال يعاني من الخسائر، واإلسراف ألن لكن المعدات باهظة الثمن نتيجة 
أساليب العمل في المشروعات الصناعية أساليب غير مخططة تترك لحرية العمال ، واختيارهم الذين كانوا 
يعانون من نقص الخبرة ، و التدريب ألنهم انحدروا من أصول ريفية اعتادوا على ممارسة العمل الزراعي ، 
وكانوا يحددون بأنفسهم مستويات اإلنتاج ، ونوعيته التي تالئمهم ، وال يبدلون كل  جهودهم في العمل 

البحث عن حل لهذه المشكالت  "تايلور"لقد حاول . ترتب عليها البطالةالعتقادهم بأن أية زيادة في اإلنتاج سي
ن ما هو إال آلة أو ميكانيزم ذو تركيب مع األخذ بعين االعتبار ما كان سائدا في ذلك الوقت من أن اإلنسا

عقلي غامض يتصل بهذه اآللة وأنه ال يدفعه إلى الجهد ، والعمل إال الخوف ، والطمع ، وأنه إذا توافر له 
وغيرها من الظروف الفيزيقية للمصنع فإنه ال  يكون ...جو مالئم من حيث التهوية ، واإلضاءة ، والرطوبة 

يتجه بتفكيره نحو العنصر البشري " تايلور " كل هذه الظروف جعلت . كوىله الحق في التدمر ، والش
وطبيعة أدائه ، وظروفه لكي يقف على جوانب القصور من ناحية ، والتعرف على إمكانياته من ناحية أخرى 
حيث يمكن توفير الفرصة المناسبة له للنهوض بنفسه ، ومن ثمة النهوض بالعمل ، ومن ثمة حل مشكالت 

  .. )3(رةاإلدا

                                                
  .35مرجع سابق ص    "صالح بن نوار  "  (1)

  

 1999اإلسكندرية : إدارة األفراد ، والعالقات اإلنسانية مدخل األهداف مؤسسة شباب الجامعة مصر  "صالح الشنواني "  (2)
  .41بط ص 

  

  .42علم االجتماع الصناعي، المرجع السابق ص  "علي الرزاق جلبي "   (3)
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مشرفا على العمل في مصنع للحديد ، والصلب ، وقد قادته حماسته في العمل " تايلور " حيث كان 
جاهدا لرفع مستوى اإلنتاج ، وقد كان ممكنا برفع األجور على حساب القطعة لكن هذه الطريقة تجنبها 

ديد إنتاجية العمال انطالقا        إلى تح"  تايلور" أصحاب العمل لكونها تخدم العمال بالدرجة األولى فعمد 
وذلك من خالل تقسيم العمل      "  باإلدارة العلمية " من دراسته  للحركة ، والزمن فاهتدى إلى ما يعرف 

إلى مكوناته ، وحركاته ، وتوقيت كل حركة ، وكان  هدفه أنه كلما زادت إنتاجية العمال زادت فوائد 
تحقات العمل على أساس القطعة ، وهذه النظرة افتقدت إليها إدارة التنظيم المنظمة ، ومن ثمة إمكانية دمج مس

نظاما للدفع بالقطعة بحيث كلما انخفض " تايلور " آنذاك ، وأجحفت فيها حق العامل ، وبناء على ذلك وضع 
  : ، ولقد قامت فروض دراساته على األسس اآلتية  )1(اإلنتاج المعدل نقص سعر الوحدة

يطلبه العامل من صاحب العمل هو زيادة األجر ، وأهم ما يطلبه صاحب العمل من العامل   إن أهم ما -1
  .هو زيادة اإلنتاج  ، ونقص التكلفة 

  .)2(البد أن يؤدي نظام اإلدارة في المصنع إلى االرتياح ، والرضا لدى كل من العامل ، وصاحب العمل -2
رب توصل من خاللها إلى مجموعة من النتائج بإجراء مجموعة من التجا"  تايلور " ولقد  قام 
  : والمبادئ تتمثل في 

  .استنباط طريقة عملية تمكن كل فرد من تأدية مهام وظيفته في أقصر وقت ، وبأقل مجهود ممكن   -1
مفهوم " تايلور " تطبيق مبدأ االختيار، والتدريب العلمي لألفراد في الصناعة، وفي هذا المبدأ وضح -2

  .مي ، وكيفية تطبيقه االختيار العل
  .)3(تنمية روح التعاون بين اإلدارة ،  واألفراد للحصول على أسهل إنتاج ممكن -3
تقسيم العمل بين اإلدارة ، والعمال إذ تختص األولى برسم ، وتخطيط السياسات ، وتجهيز األدوات أما -4

  .)4(ول إلى الهدف المنشودالعمال فينفذون التعليمات ، والتوجيهات الصادرة إليهم بكل دقة للوص
مؤسس النظام الجديد ، ولكنه لم يكن وحده بل كان معه آخرون كثيرون ساعدوا " فرديريك تايلور " لقد كان 

"                   وكارل بارث" " جانت " معه في استكمال النظام ، والسير به إلى آخر مراحل تطوره منهم 
  ". هنري كندول "  " هري شيل "   "فرانك جلبرت"   "هورس   هاثاوي " 

  : والمتمثلة في " هنري فايول " واآلن سنتطرق إلى مبادئ اإلدارة عند 

                                                
تحت إشراف الهاشمي  رالنمط القيادي في المؤسسة الجزائرية وعالقته بالرضا الوظيفي رسالة ماجستي "إبراهيم سلهاط"   (1) 

  .39ص )  2002،   2001( لوكيا  معهد علم االجتماع  جامعة منتوري قسنطينة 
  

  57ص  1ط  1294بيروت  : ة واإلدارة المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع  لبنان السلوكي   "شفيق رضوان  " (2)
 1978اإلسكندرية  : التنظيم الصناعي وإدارة اإلنتاج  دار الجامعات المصرية  مصر  "علي الشرقاوي "  "عادل حسن "  (3)

  .13بط ص 
اإلسكندرية : جتماع الصناعي  دار الوفاء الدنيا الطباعة والنشر  مصراالتجاهات النظرية علم اال  "جبارة عطية جبارة  "  (4)

  .27بت  بط  ص 
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فكل عامل يجب أن يتخصص في عمل ما ، وكل  :والفصل بين السلطات، تقسيم العمل ، والتخصص  -1
  .ة تزيد من إنتاجه رئيس يجب أن يشرف على نفس األعمال فهذا من شأنه أن يكسب كال منهما مهارة، ودق

فحيث توجد السلطة تولد المسؤولية على الفور ، وسلطة الرئيس ليست  :تالزم السلطة ، والمسؤولية -2
سلطة الئحية فحسب تستمد من نصوص القانون، وإنما يضاف إليها السلطة الشخصية التي يصنعها الذكاء ، 

   .والمعرفة ، والخبرة 
ي الطاعة ، والمثابرة ، والنشاط ، وحسن الهيئة ، والمظاهر الخارجية ويعن:  االنضباط ، أو النظام -3

  .لالحترام التي تتحدد طبقا لالتفاقيات المعقودة بين المشروع ، وعماله 
  .فالعامل ال يتلقى األوامر إال من رئيس واحد  :وحدة األمر -4
مجموعة من العمليات تستهدف يجب أن يكون هناك رئيس واحد ، وبرنامج واحد لكل  :وحدة القيادة  -5

  .نفس الغرض 
  . خضوع المصلحة الخاصة للمصلحة العامة -6
  .األجور العادلة  -7
بهذا المبدأ أن يوفق بين وضعين متعارضين؛ أن يحترم التدرج " فايول " لقد  أراد :  تدرج القيادة -8

  .الرئاسي ، ويكفل السرعة في أداء العمل 
وكل ..ام المادي ، والنظام االجتماعي؛ فأما المادي فيعنى به مكان لكل شيء ويعني به النظ : النظام -9

شيء في مكانه ، ولكي يتوافر هذا النظام فإن هناك مكانا يجب أن يحجز لكل شيء ، وأن كل شيء يجب أن 
  .يكون في المكان الذي حدد له ، وهذا النظام من شأنه أن يحول دون ضياع المواد  ، وضياع الوقت معا 

يستبعد النشاط ، وال يستبعد الشدة ، وإنما يتطلب كثيرا من حسن اإلدارة ، وكثيرا          ال  : اإلنصاف -10
  . من التجربة ، والخبرة ، وكثيرا من الطيبة

أن لكل عامل البد له من بعض الوقت ليلم بوظيفته ، ويؤديها    " فايول " يرى :  استقرار العاملين -11
  .كمل على الوجه األ

وهي القدرة على وضع خطة معينة ، والقدرة على تنفيذها  ،أو بعبارة أخرى تخيل خطة :  المبادأة -12
  . معينة ، والسهر على تنفيذها

إن االتحاد بين العاملين في المشروع يمثل قوة كبرى فيه ، ويجب أن نحرص      :  اتحاد العاملين -13
  .على وجوده 

   المركزية -14
بأنه ال يوجد شيء ، جامد ، أو مطلق في الشؤون اإلدارية ، ولكن على النقيض فإن " ايول ف" ويؤكد 

  .)1(مبادئ اإلدارة يجب أن تكون مرنة أي أن تكون مناسبة للظروف المتغيرة

                                                
بط       2003اإلسكندرية  : اإلدارة العامة  دار الجامعة الجديدة  مصر  "حسين عثمان"،  "مصطفى أبو زيد فهمي "  (1)
  ) .39 - 38 - 37 - 36( ص 



  ـــــالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 73

دارةاإل  

  : "فرانك وليام جلبرت "  -
، "يلور تا" اقتراح حول دراسة الزمن ، والحركة المشابه لنموذج "  ليليان" حيث قدم  وزوجته 

وأطلق عليه نظام السرعة ، وهدفه تكييف العمل بالنسبة للعمال من أجل أكثر راحة، وأكثر فاعلية، وأقل 
الذي أراد تكييف " تايلور " تعب ووقت، وهو ما يعرف حاليا بالكفاءة ، والفعالية ، وكان في ذلك عكس 

  .تدفق في التنظيم العمال بالنسبة للعمل ، كما قدم هذا الباحث ما يعرف بخرائط ال
   " :براتزاند ثومبسون  - " 

، وكانت مساهمته جد  1910كان هذا الباحث أول محاضر في علم اإلدارة بجامعة هارفارد سنة 
  .فعالة إلعطائه البعد العملي ألعمال سابقيه

  : "هنري جانت"ـ 
ي مع منح أجر كان أول المتحدثين في قضية ـ مبدأ المهمة ـ أو العالوة أي تحديد أجر قاعد 

مجموعة من الخرائط سميت باسمه ، " جانت " احتياطي لكل من يتجاوز إنتاجه المعيار المقرر، كما أوجد 
  .والتي طورت وسيلة الرقابة على األعمال 

  : "زنجتون إمرسون  -
تختلف نظريته العلمية لإلدارة عن سابقيه حيث ركز على إدارة المنظمة كوحدة متكاملة تقوم     

كان سببا في ظهور وظيفة " إمرسون " ى مبادئ ، ويشرف عليها متخصصون ، وهذا العمل الذي قدمه عل
مجموعة مبادئ خاصة بالكفاية " إمرسون " ـ خبراء الكفاية ـ وعلى وجه التحديد وضع : جديدة سميت بـ

  : وهي . 1912نشرت عام  
  .وهي مثل، وقيم ، وأهداف المنظمة  : القيم

  .يجب أن تعي اإلدارة ، وتدرك فكرا ، وسلوكا بأن  هدفها هو حسن األداء  : حسن اإلدراك
  .الوقوف على عملية دمج اآلالت ، والمعدات في العمل ، والصيانة : اإلرسال

  .تدوين كل األعمال ، والتكاليف المادية ، والبشرية لتفادي ما ليس ضروريا : سجالت العمل 
  . )1(هاتنميط األعمال ، وترشيد : التنميط

بعد أن تطرقنا إلى أهم رواد حركة اإلدارة العلمية ، وإسهاماتهم يبقى أن نشير إلى أهم االنتقادات 
  . التي وجهت إلى آرائهم من خالل هذا العرض الموجز 

إن مفهوم اإلشراف التخصصي الذي يعني أن يتلقى المرؤوس أوامره من أكثر من رئيس أدى إلى خلق  -1
دم الوضوح في عالقات العمل بين الرؤساء ، والمرؤوسين ، إذ أن بعض هؤالء نوع من التضارب،  وع

  .كانوا يقللون من إنتاجهم عمدا بحجة أن هناك تضاربا في األوامر الصادرة إليهم من رؤسائهم 
                                                                                                                                                           

  
  

  .43مرجع سابق  ص    "إبراهيم سلهاط  "   (1)
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اإلدارة العلمية في مجال التطبيق العلمي أدت إلى اكتسابه عداء " تايلور " إن الطريقة التي أدخل بها  -2
  .لعمال  ، ونقاباتهم ، وبذلك ارتفعت حدة المقاومة لها ا

بالرغم من أهمية مبدأ التخصص في تقسيم العمل إال أن النظرية لم توضح المدى الذي يمكن بلوغه حين  -3
التخصص، أضف إلى ذلك أن التخصص بمعناه الحرفي يعني االستفادة الضئيلة من قدرات  ،وخبرات 

الناشئ عن أداء أعمال بسيطة ، ومتكررة وإذا نظرنا إلى الفرد نجده يتمتع بقدرات،  األفراد إضافة إلى الملل
وخبرات، وأن أحد دوافعه إلى العمل هو تحقيق ذاته من خالل استخدامها، وعليه فإن مبدأ التخصص الدقيق 

  .ناحية أخرى يخلق نوعا من التضارب بين متطلبات التنظيم الزمني من ناحية ، وبين الطبيعة البشرية من 
يعتبر مبدأ نطاق اإلشراف مفهوما نظريا ال يمكن األخذ به في جميع المواقف ، فالتحديد السليم لنطاق  -4

قدرة الرئيس ذاته على اإلشراف         : اإلشراف الخاص برئيس ما يتوقف على عدد من األشياء مثل 
. ة العمل، ونوع التكنولوجيا المستخدمةعلى اآلخرين ، نوعية وقدرات المرؤوسين أنفسهم ، كذلك طبيع

 8إلى  5بتحديد نطاق اإلشراف بحيث يتراوح ما بين  ةويرجع هذا النقد إلى قيام النظرية الكالسيكي
  .مرؤوسين فقط

تتسم المبادئ المتعلقة بوحدة األمر ، ووحدة التوجيه، ووحدة االتصاالت بالجمود ألنها تؤكد فكرة   -5  
المختلفة داخل المنطقة الواحدة، وفي ذلك تعارض مع فكرة أن المنظمة كل متكامل تتكون  استقاللية اإلدارات

  .من مجموعة من األجزاء المتفاعلة 
أهملت وجود التنظيمات غير الرسمية بل إنها لم تعترف بوجودها على اإلطالق بل وحاربتها أيضا     -6

  .ية انحرافات قد تنبع من الطبيعة البشرية من خالل تكوين أنظمة ، وعالقات عمل ال تسمح بوجود أ
إن  النظر إلى المنظمة كوحدة اقتصادية هدفها تحقيق أقصى ربح ممكن هو افتراض نظري حتى      -7

في ظل األنظمة الرأسمالية ، إذ أن العديد من المنظمات بدأت في رفع  شعار المسؤولية االجتماعية كاإلقالل 
  .لضوضاء من البطالة ، والقضاء على ا

إن االفتراض الخاص بأن الفرد رجل اقتصادي يسعى إلى تحقيق أقصى المكاسب المادية افتراض  -8
  .خاطئ ألن  العائد المادي ليس الدافع الوحيد وراء السلوك البشري 

الية إن الطريقة التي تم بها استخدام األسلوب العلمي في قياس اإلنتاجية النمطية ، والعقلية طريقة آلية خ -9
من اإللمام بالسلوك البشري ، ومحدداته ، إن أدوات العلم واحدة إال أن النجاح في تطبيقها ال يتوقف عليها 

هو فرض  ةبقدر ما يتوقف على الطريقة المتبعة إلحداث التغيير ذاته ، ولقد كان منهج النظرية الكالسيكي
  .كثير من األحيان التغيير على اآلخرين، وهذا أمر يتنافى ، وطبيعة البشر في 

لقد اهتمت هذه المدرسة بسلوك اإلنسان داخل المنظمة ، وكيفية التأثير في هذا السلوك ، وتوجيهه نحو  -10
تحقيق أهداف المنظمة دون أن تعطي اهتماما ألثر البيئة السياسية ، واإلجماعية ، واالقتصادية سواء     

  .)1(ة نفسهاعلى اإلنسان في داخل المنظمة ، أو على المنظم

                                                
  ) .23 - 22( مرجع سابق  ص ص    "حنفي محمود سليمان "  (1)
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قد أدرك في أواخر أيامه  أن اإلدارة العلمية " فرديريك  تايلور " يبقى أن نشير في األخير إلى أن  
تفتقر إلى عنصرها كي يكتمل لها النجاح ، وهما  العوامل المعنوية ، والنفسية التي تؤثر على العمال ، وهذه 

مل اإلنساني الذي تبنى عليه العالقات اإلنسانية      إشارة صريحة ال جدال فيها إلى ضرورة اإلهتمام بالعا
  .)1(في الصناعة ، والتي تتطلب الوصول إلى درجة الرضا من جانب العمال حتى تصل الصناعةّ إلى أهدافها

  : حركة العالقات اإلنسانية  - 2
والرشد   يقصد بها ذلك االتجاه المحدد في الدراسة الذي ال يعالج موضوعاته من منظور التعقل ، 

بل يؤكد الجوانب السلوكية الجماعية ، فينظر إلى الفرد ال بوصفه عضوا في تنظيم عقلي رشيد فحسب ،    
بل باعتباره ينتمي إلى جماعاته االجتماعية التي ظهرت في موقف العمل تلقائيا ، لها قيمها ، ومعاييرها 

طاق العمل مثل األسرة ، وجماعة الجوار، الخاصة ، فضال عن ارتباطاته المتعددة بجماعات أخرى خارج ن
  .)2(والطبقة االجتماعية، والتي لها تأثير كلي قوي في تحديد اتجاهاته نحو موقف العمل

إن العالقات اإلنسانية قديمة قدم التجمع في تنظيمات للعمل أيا كانت صورة هذه التنظيمات إال أن 
؛ عندما قام مجموعة    19أ في النصف األخير من القرن اإلهتمام بالعالقات اإلنسانية كحركة علمية قد بد

بشيكاغو ؛ لتحديد " هاوثورن " بإجراء مجموعة من الدراسات في مصانع " إلتون مايو" من الباحثين يرأسهم 
العالقات بين الظروف الفيزيقية، وإنتاجية العاملين ، وكانت الطريقة التي اتبعها الباحثون هي الطريقة 

  .    )3(ةالتجريبي
ولكن قبل االسترسال في السرد يجب أوال أن نلقي الضوء على الظروف التي أدت إلى ظهور هذه 

وزمالئه إلى بذل جهد " بمايو" الحركة ، لقد كانت مجموعة العوامل ، أو األسباب ، أو الظروف التي أدت 
لمحيط الذي عاشوا فيه ، وعن علمي ، والوصول إلى عدد من النتائج تفيد الميدان الصناعي غير بعيدة عن ا

الظروف التي مرت بها العناصر المادية ، والبشرية لإلنتاج الصناعي ، حيث كان رأس المال يعاني      
من الخسارة نتيجة النخفاض معدات اإلنتاج في صناعات الغزل ، واإللكترونيات ، والمعادن ، والطيران 

وح المعنوية بينهم ، ومن زيادة شكواهم ، من التعب الناتج وكان العمال يعانون من انخفاض الر...وغيرها 
وزمالؤه إيجاد حل      " تايلور " االنعزالية ، والضوضاء، ولقد حاول وعن العمل  ،وظروفه الروتينية ، 

  .)4(أو مخرج لهذه المشاكل التي تعاني منها عناصر اإلنتاج
لقد جاءت هذه . وزمالؤه " إلتون  مايو " نعود اآلن للحديث عن محتوى هذه النظرية التي صاغها 

فالعمال ال يقدمون على العمل تدفعهم الرغبة الملحة           " تايلور " الحركة كرد فعل على افتراضات 
في الحصول على مزيد من المال فقط ، وإنما استجاباتهم تحدوها عالقاتهم االجتماعية المتبادلة ، وهذا ما 
                                                

  .74مرجع سابق  ص    "عبد الكريم أبو مصطفى "   (1)
  150البيروقراطية الحديثة  مرجع سابق  بط  ص   "محمد علي محمد "   (2)

 

: ث  دار المعرفة الجامعية مصرالسلوك اإلنساني في التنظيم  دراسات في الفكر اإلداري الحدي  "محمد علي شيهب "  (3)
 .173بط ص   1976اإلسكندرية  

  .58مرجع سابق  ص   "علي عبد الرزاق جلبي "   (4) 
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تقييد اإلنتاج  ، والتي يلجأ العمال بمقتضاها إلى االحتفاظ بمستوى اإلنتاج عند حد يؤكده ما يعرف بظاهرة 
معين عن قصد ،   أو تعمد ، وذلك لكي يحافظوا على وحدة الجماعة ، وتماسكها في مواجهة اإلدارة، وهكذا 

من الرضا  يتنازل العامل عن قسط من مكافآتهم المالية من أجل أهداف اجتماعية، ولتحقيق درجة أكبر
  .)1(واإلشباع النفسي

  
لقد بدأت حركة العالقات اإلنسانية في دراسة الظروف الفيريقية ، وعالقتها باإلنتاج مثل حركة 
اإلدارة العلمية لكنها ما لبثت أن حولت اهتمامها لدراسة العوامل النفسية ، واالجتماعية المحددة للسلوك 

نتيجة هامة هي ضرورة البحث الدائم عن تفسير اتجاهات  التنظيمي ، وهكذا خلصت هذه الدراسات إلى
العمال ، وسلوكهم  تفسيرا نابعا من طبيعة التنظيم االجتماعي للمصنع  ال من سمات الشخصية، ثم أوضحت 
بعد ذلك أن العامل ليس كائنا سيكولوجيا منعزال ، ولكنه عضو في جماعة تشكل سلوكه ، وتضبط تصرفاته 

  .)2(ائدة فيها ، والمعايير التي تحكمهامن خالل القيم الس
وهكذا نستطيع أن نصل إلى مجموعة من األفكار ، والحقائق التي جاءت بها مدرسة العالقات 

  : اإلنسانية  ، وتتمثل في 
إن التنظيم هو عبارة عن تلك العالقات التي تنشأ بين مجموعات من األفراد ، وليس مجرد وجود عدد  -1

  .لين غير المترابطين فيما بينهم من األفراد المنعز
إن السلوك التنظيمي يتحدد وفقا لسلوك أفراد التنظيم الذين يتأثرون هم بدورهم بضغوط اجتماعية  -2

  .مستمدة من العرف ، والتقاليد التي تؤمن بها الجماعة ، وتفرضها على أعضائها 
ين الجماعات ، وتعديل تقاليدها ، بما يتناسب إن القيادة اإلدارية تلعب دورا أساسيا في التأثير على تكو -3

مع أهداف التنظيم، وموازاة مع ذلك تعمل القيادة اإلدارية على تحقيق درجة أكبر من التقارب ، والتعاون 
  .الرسمي، وغير الرسمي  نبين التنظيميي

عن طريق إشراك  إن السبيل لتحقيق هذا التقارب هو إدماج التنظيم غير الرسمي في التنظيم الرسمي ، -4
  .في عملية اإلدارة ، وتحميلهم مسؤولية العمل على تحقيق  أهداف التنظيم ) في جميع المستويات ( العمال 

إن االتصاالت بين أجزاء التنظيم ليست قاصرة على شبكة االتصاالت الرسمية ، بل هناك أيضا شبكة  -5
زمة ، والتي قد تكون أكثر فاعلية في التأثير     لالتصاالت غير الرسمية التي يجب أن تولي العناية الال

  .)3(على سلوك العاملين
  

                                                
  .22بط ص  1985بيروت : محمد علي مجتمع المصنع دراسة في علم االجتماع التنظيمي دار النهضة العربية لبنان   (1)

  

  .125السيد الحسيني مرجع سابق ص   (2)
  

  ) .41- 40( غربي وآخرون مرجع سابق ص ص  علي  (3)
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مما سبق يبدو جليا أن مدرسة العالقات اإلنسانية قد ركزت على ضرورة إشباع الرغبات اإلنسانية 
  بات لألفراد ، وذلك كوسيلة لتحسين اإلنتاجية ؛ معتبرة أن التنظيم الذي يوفر أكبر قدر من اإلشباع لتلك الرغ
  :  )1(اإلنسانية هو أعلى التنظيمات  كفاءة ، ولتحقيق ذلك يجب توفر مجموعة من الوسائل تتمثل في

  .تشجيع تكوين الجماعات االجتماعية في العمل -1
  .توفير القيادة الديمقراطية -2
صاالت بين تلك تنمية االتصاالت بين اإلدارة ، والجماعات المختلفة في التنظيم  ، وبالمقابل تشجيع االت-3

  .الجماعات
باختصار شديد يمكننا القول أن مدرسة العالقات اإلنسانية كانت تدعو إلى ربط التنظيم بالحاجات  

  .االجتماعية لألفراد
  : أما عن االنتقادات الموجهة لهذه النظرية فتتمثل في 

ن صحتها حيث أنها جاءت يعاب على هذه النظرية أنها لم تقم على فروض عملية مسبقة يراد التأكد م -1
بينهما ثم نحت منحى أخر      ةلدراسة العالقة بين الظروف الفيزيقية ، واإلنتاجية بافتراض وجود عالقة طردي

  . ال حقا
يؤخذ عليها أيضا أنها أجرت تجاربها على عدد محدود من العاملين ، مما يمكن معه التثبت من دقة -2

  .ج أمر مشكوك فيه من الناحية اإلحصائيةنتائجها ، وعليه فإن  تعميم النتائ
افترضت هذه النظرية أن إشباع الحاجات االجتماعية يؤدي إلى تحقيق األهداف الرسمية ، وهذه العالقة  -3

  .سطحية ألن اإلنتاجية إنما تتحدد وفقا لعدد كبير من العوامل المتفاعلة فيما بينها
  .الدوافع ركزت على الدوافع االجتماعية متجاهلة باقي -4
ركزت على أهمية الجماعة على حساب أهمية الفرد، رغم أن تأثير الجماعة على الفرد ال يمكن         -5

  .أن تتحقق إال برغبة الفرد في االنتماء إليها أوال
  .     )2(ركزت على التنظيم غير الرسمي متجاهلة بذلك التنظيم الرسمي -6

ه ال يمكن تجاهل الفضل الذي قدمته تجارب الهاوثورن ، حيث بالرغم من كل هذه االنتقادات إال أن  
أنها فتحت الباب على مصراعيه أمام دراسة السلوك اإلنساني في المنظمات حتى أنه يمكن النظر إليها 

  .باعتبارها االنطالقة الحقيقية نحو دراسة ، وفهم السلوك اإلداري ، وسلوك العاملين في منظمات األعمال
  :مـة للتنظيتالسلوكي اتـالنظري - 3

تعرف أيضا بالنظرية الحديثة ، ولقد اهتم أصحابها بالعوامل التي أغفلتها النظريات التقليدية أكثر  
  .من اهتمامهم بالتحديد الدقيق لالتجاهات ، واألشكال التي يمكن أن يأخذها

                                                
  .41المرجع نفسه  ص      (1)

  

  .     30مرجع سابق ص    "عبد الكريم أبو مصطفى "   (2)
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  : اـرواده  1ـ 3
  ": chester Bernard: " شستر برنارد 1ـ1ـ3

نظمة على أنها نظام تعاوني ؛ إال أنه يعطي وزنا كبيرا للعوامل النفسية ، واالجتماعية ينظر إلى الم
التي تؤثر على درجة التعاون المطلوبة داخل المنظمة، وذلك بعكس الكتاب الكالسيكيين ، كما أنه يرى     

ن على استعداد لتقبل إن الفرد عادة ما يكو: " أن السلطة يتم تفويضها من أسفل إلى أعلى ، وفي ذلك يقول
  :أية رسالة باعتبارها أمرا صادرا إليه إذا توافرت أربعة شروط متتابعة وهي

  .إذا كان قادرا على فهم ، واستيعاب الرسالة -1
  .إذا كان يعتقد أن الرسالة ال تتناقض مع أهداف المنظمة -2
  .إذا كان يعتقد أنها تتماشى مع أهدافه الشخصية -3
  .من الناحية الذهنية ، والجسمانية على مواكبتها إذا كان قادرا -4

حسب - أن النظرية الكالسيكية ركزت كثيرا على الدوافع المادية إال أنه " برنارد" كذلك ال حظ    
ال تصلح كمحرك لسلوك البشر إذا ما تجاوز مستوى الكفاف باستثناء مجموعات صغيرة منهم        - رأيه

غبة في التميز، والقوة، وظروف العمل المادية ، الشعور بالفخر، االرتباط الر: بل هناك دوافع أخرى مثل 
باآلخرين ، الرغبة في المشاركة في األحداث ، الرغبة في االنتماء للجماعات للحصول على مساندتها ، إال 

من وقت  أن هذه الدوافع ال تعمل جميعا دفعة واحدة لتحريك سلوك األفراد ، كما أن أهميتها النسبية تتغير
في محاولة " التأثير " آلخر، وقد ال تتمكن المنظمة من إشباعها جميعا لذلك فإنها يجب أن تلجأ إلى منطق 
    .لتحريك سلوك العاملين إلى األفضل مستخدمة في ذلك الحوافز اإليجابية، والسلبية أيضا

القادة داخل المنظمة أخذ   األنظار إلى أهمية التدريب ، وضرورة إعداد "  برنارد " أخيرا فقد لفت 
  .)1(في االعتبار أن المنظمة الجيدة ال تخلقها إال إدارة جيدة

  : "   Katz and Kahn" "كان"و "كاتز")  2ـ1ـ3
من مجموعة الوظائف المختلفة بها ، والتي تحدد واجبات ، وسلطات  –حسبهما  –ال تتكون المنظمة 

لتي تتضمنها، ونتيجة ألن كل فرد يحمل في جعبته تصوراته ومسؤوليات كل منها بل من مجموعة األدوار ا
عن توقعاته تجاه نفسه ، واآلخرين ، وكذلك تصوراته عن توقعات اآلخرين بالنسبة له ، فإن ذلك يولد 
احتماالت عديدة لحدوث الكثير من التضارب بين كل من التوقعات المرسلة، والتوقعات المستقبلة، وهو ما 

وعليه فإن التنظيم يجب عليه أال يتجاهل مثل هذه المسألة بل من المحتم أن " ب األدوار تضار" يعرف باسم 
  .)2(يعمل دائما على محاولة عالجه لها بشتى الطرق اإليجابية

  

                                                
  ) .35 - 34( مرجع سابق  ص ص   "حنفي محمود سليمان"   (1)

  

  .36المرجع  نفسه  ص    (2)
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  " bakke اك ـب"  )3ـ1ـ3

شرح طبيعة التفاعل الذي يحدث داخل المنظمة إلى وضع مجموعة القواعد     " باك " لقد حاول 
ظمها ، على اعتبار أن الفرد يأمل في استغالل المنظمة لتحقيق أهدافه الشخصية في نفس الوقت الذي التي تن

أي أن عملية التفاعل يقصد بها تلك العملية التي         . تحاول هذه األخيرة استغاللها لتحقيق أهدافها هي
أيضا يستطيع الفرد أن يؤثر        من خاللها تستطيع المنظمة تغيير الفرد لصالحها ،  والتي من خاللها 

  .)1(على المنظمة لصالحه هو
 " Griss Arghiria:يرس ـإرج" - )4ـ1ـ3

للتنظيم، وفي ذلك يقول أن هناك تناقضا أساسيا بين  ةيعتبر من أكثر الكتاب انتقادا للنظرية الكالسيكي
من ناحية أخرى، فالتخصص مقومات  الشخصية الناضجة من ناحية ، وبين متطلبات التنظيم الكالسيكي 

وتقسيم العمل ، ووحدة األمر، ونطاق اإلشراف كلها تؤدي إلى جعل الشخصية الناضجة شخصية سلبية، 
  .)2(لألمور وتابعة ال تستغل إال القليل من قدراتها ، وتتسم بقصر النظر في رؤيتها

 " Rensis Likartرت ـرنسيس ليك") 5ـ1ـ3

على مفهومي القيادة ، والعمل الجماعي، وعليه فهو يرى           في نظريته للتنظيم "ليكرت"ركز 
يجب أن تتكون من مجموعات ، أو فرق عمل ، وليس من إدارات ، أو أقسام بالمعنى التقليدي  أن المنظمة

، "العضوية المزدوجة " على أن يتم ربط هذه الفرق ببعضها البعض من أدنى التنظيم إلى أعاله مما أسماه 
ثلة في أن تقوم رئيس مجموعة العمل في المستوى اإلداري األدنى بالمنظمة برئاسة مجموعته، وأن والمتم

يكون عضوا في مجموعة العمل التي تعلو مستواه التنظيمي مباشرة ، من جهة أخرى ، فإن أسلوب العمل، 
الجماعي أي وفقا  واتخاذ القرارات على جميع المستويات داخل المنظمة يجب أن يسير وفقا لمنطق العمل

  .)3(لمنطق المشاركة في اإلدارة

  : )4(وتتمثل فيما يأتي: ة ـة الحديثـة للنظريـاد األساسيـاألبع) 2ـ3
تعدد الدوافع التي تحرك السلوك البشري ، والنظر إلى الفرد باعتباره رجال اجتماعيا ، واقتصاديا في نفس  -

  .ة ـة ، واجتماعيـد وحدة اقتصاديـتعالوقت ، والشيء نفسه ينطبق على المنظمة التي 
  .فكرة التفاعل بين جميع العناصر البشرية على اختالف مكوناتها السلوكية داخل المنظمة  -
  . دراسة السلوك اإلنساني في التنظيم من أجل رفع إنتاجية الفرد ، وتحسين أدائه -
  

                                                
  .المرجع نفسه  الصفحة نفسها   (1)

  

  .37 المرجع نفسه  ص   (2)
  

  .المرجع نفسه  الصفحة نفسها   (3)
  

  .60مرجع سابق  ص    "إبراهيم سلهاط "   (4)
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  :  )1(وتتمثل في: االنتقادات الموجهة للنظرية الحديثة) 3ـ3
معظم وجهات نظرها جاءت خالية من التحديد الواضح لماهية الشكل التنظيمي للمنظمة عكس النظرية  -

  . ةالكالسيكي
  .لم يخلفها في نفس الوقت وضع مبادئ أخرى بديلة  ةانتقاداتها للنظرية الكالسيكي -
النظرية ، وإذا أمعنا  أدى تداخل االتجاهات ضمن النظرية الحديثة إلى نوع من الغموض في فهم ماهية هذه-

  .النظر لوجدناها جميعا تتحدث عن شيء واحد بمسميات مختلفة 
إن محاولة جمع الجانبين االقتصادي ، واالجتماعي لكل من الفرد ، والمنظمة أثار صعوبة قياس درجة  -

  .تحقيق األهداف قياسا كميا مقنعا ، أي أن أهدافها تذبذبت بين االقتصادي ، و االجتماعي 
  .افتراض صالحية النظرية الحديثة لجميع أنواع التنظيمات يبقى نسبيا غير مؤكد  -

  .بالرغم من كل هذه االنتقادات إلى أن هذه النظرية تبقى األقرب إلى طبيعة السلوك البشري 

  : مدرسة اتخاذ القرار / 4
م  بتحليل حيث قا"   H. SIMON"   "هربرت سيمون"يعود الفضل في تأسيس هذه المدرسة إلى 

عملية  اتخاذ القرار لدى المسيرين للوقوف على العناصر المكونة له لبناء سلسلة إنتاجية ، وتقسيم المهام  
بين األطراف المساهمة في صنعه ، فالتسيير الجيد يتطلب اتخاذ قرارات  صائبة، وهذا بدوره يتطلب شخصا 

ديه األدوات الالزمة التي تمكنه من معالجة كل ذو إطالع على واقع التنظيم ، ومحيطه بصورة كاملة ، ول
المعلومات التي بحوزته ، فالمعلومات ، وسهولتها تصيب اتخاذ القرار ، واألفراد ما هم إال حلقات لسلسلة 

، والذي سماه بـ   "سيمون"توصيل المعلومات نحو القمة  ، فتقسيم العمل داخل هذا النسق الذي جاء به 
M.I.S»  «  للمعطيات أي الفرد الذي يقوم بمهام اختيار ،  رن من ملتقط للمعلومة ، ومحضيترواح بي

وتصنيف ، وترتيب المعلومات الملتقطة ، ودفعها إلى مركز المعالجة ، والمتخذ للقرارات ، وهم المسيرون، 
تيبها    فكرة هرم القرارات كأسلوب لبناء التنظيم ذاته ، فالقرارات يمكن تر "هربرت سيمون"كما استخدم 

في شكل هرمي متدرج فعلى سبيل المثال يمكن القول أن القرار األول الذي يجب اتخاذه ، والذي يتعلق 
  .بالمزيج اإلنتاجي األمثل يليه ذلك القرار الذي  يرتبط بتمويل كافة احتياجات المنظمة 

بح من غير المنطقي وفقا  لهذا المنطق فإنه يص. وكذلك باقي القرارات األخرى المتعلقة بالتشغيل 
  .)2(ةالتفرقة بين المدير التنفيذي ، والمدير االستشاري كما جاء بالنظرية الكالسيكي

  

                                                
  .المرجع نفسه  الصفحة نفسها   (1)

تحليل سوسيولوجي ألزمة العقلنة في التنظيم الصناعي في الجزائر  رسالة لنيل شهادة   "بن عيسى محمد المهدي"  (2)
  .17ص )   1996ـ1995(ظيمات  تحت إشراف  بوزبرة خليفة  جامعة الجزائر الماجيستر في علم اجتماع العمل والتن
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هذه هي أهم المدارس الكبرى في اإلدارة ، وهذا ال يعني أننا قد تطرقنا إليها جميعها ، أو أننا 
رة العلمية إلى النظرية حصرناها  في هذه المدارس فقط ، وإنما قد اخترنا بعضها حيث تنتمي اإلدا

الكالسيكية ، ومدرسة العالقات اإلنسانية إلى النظريات الكالسيكية الحديثة  ، وأخيرا النظريات الحديثة      
وغيرها، وألننا ...، وهناك العديد من  النظريات التي لم نتعرض لها مثل اإلدارة باألهداف ) السلوكية ( 

رة ، وإنما عن اإلدارة بشكل عام فقد اكتفينا بذكر البعض منها فقط لسنا بصدد الحديث عن نظريات اإلدا
  .حتى يتسنى لنا فهم المقصود باإلدارة ، لنتطرق في الفصل الموالي لإلدارة الجزائرية 

(VIII   التنظيم البيروقراطي ، والكفاءة اإلدارية :  
ين في الوقت الحاضر ؛ يتمثل   أصبح من المتعارف عليه أن أحد التحديات الهامة التي تواجه المدير

في قدرة هؤالء المديرين على وضع تنظيم إداري فعال يؤدي إلى خلق مناخ تنظيمي صحي يجعل األفراد 
يمارسون أعمالهم ، ويؤدون واجباتهم باستمتاع ، ويحفزهم لإلبداع ، واالبتكار المستمر الذي يحقق للمنظمة 

  .التجديد  ،  والنمو المستمر 
واهد ، والحاالت العملية أن الفروق الجوهرية بين المنظمات الناجحة ، والمنظمات وتؤكد الش

المتعثرة ال تتمثل في مدى وفرة الموارد ، واإلمكانيات، أو ندرتها بقدر ما تتمثل في مالئمة التنظيم اإلداري، 
  .)1(وجودة الممارسات اإلدارية في هذه المنظمات

، وترابط العلوم فيها ، وخاصة العلوم اإلنسانية بفروعها المختلفة إن الحضارة الحديثة بحكم تعقدها 
تقتضي من المدير الناجح أن يكون ملما بمجموعة من الثقافات ، وخاصة اإلنسانية ، ومن أخصها علم النفس 
اإلداري ، وعلم النفس االجتماعي، وعلم النفس التربوي ذلك ألن دور المدير في كثير من المواقف يشبه 

.. المربي ، أو الرائد ، أو المعلم ، أو المرشد ، أو الموجه، والناصح ، والمستشار، والخبير، والمصلح  دور
وتوجيههم . تساعده مثل هذه الثقافة الرفيعة أن يكون قادرا على التأثير في اتجاهات األتباع ، وفي سلوكهم 

اعر السلبية كالالمباالة ، وعدم تحمل نحو األفضل ، ونحو العمل اإليجابي البناء ، وتحريرهم من المش
المسؤولية ، والتراخي ، والكسل ، واألنانية ، والطمع ، أو مشاعر  العدوان ، واالنتقام ، واألذى ،         

أو سلوكيات سلبية كالوصولية، واالنتهازية ، والوشاية ، والمداهنة  ، والنفاق ، واألمعية ، والدس ، والوقيعة 
  .لى ذلك والرياء، وما إ

ويتعين على المدير الناجح أن يلم بالطبيعة البشرية، والحاجات البشرية ، وكيفية حصول التعلم 
واكتساب الخبرات الجديدة ، والعوامل التي تساعد األتباع، وال سيما الجدد منهم على التكيف لظروف العمل 

اط ، وفقدان الثقة في الذات ،  ويعرف الجديدة ، وأن يسعى لحماية  األتباع من مشاعر  الصراع ، و اإلحب
وال ينبغي    . كيفية نمو االتجاهات العقلية لدى العمال ، وكيفية تعديلها ، وتطويرها إلى األحسن باستمرار 

أن  يبقى الرئيس في برجه العاجي بعيدا عن عماله بل يجب أن يوفر لهم فرص االتصال السليم عبر القنوات 
                                                

اإلسكندرية                : التنظيم اإلداري في المنظمات المعاصرة  الدار الجامعية  مصر  "مصطفى محمود أبو بكر "  (1)
  .69بط  ص )  2004- 2003(
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ومعروف أن اإلنسان عامال كان أم غير عامل يقاوم بطبعه التغيرات الجديدة ، .  الشرعية في المؤسسة 
وعلى المدير أن يكون لديه من الوسائل ما يكفل قبول العمال للتغيرات التي يطلبها  ، بل والتحمس لها، 
ت، وتبني مناهجه ، وسياسته ، وفلسفته في العمل ، ويتأتى ذلك عن طريق إشراكهم في صنع هذه السياسا

  .وتلك المناهج 
وليست األجور، وارتفاعها ، أو انخفاضها هي المحرك األول للعمال ، بل أن العوامل النفسية، 
واإلنسانية أكثر تأثير في العمال عن مجرد ارتفاع األجور، ولكي ينجح المدير في إدارة القوى العاملة البد ، 

حركه نحو العمل ، واإلنتاج ، وبذل الجهد، ويدخل    وأن يكون ملما بالقوى الدافعة في اإلنسان تلك التي ت
  .في ذلك شعور العامل بالرضا عن العمل ، وما لديه من خبرات سابقة 

ونظرا ألهمية دور المدير فقد ظهرت الحاجة إلى التنمية اإلدارية الهادفة إلى تحسين قدرات رجال 
هم الشخصية، وكذا توفير الكوادر، أو الروافد ، وسمات م، ومواهبهم ، وميوال ته ماإلدارة ، واستعداداته

المستمرة ، إلمداد المشروعات برجال اإلدارة باستمرار حتى ال تحدث فجوة من جراء انقراض المديرين 
األكفاء ، ولذلك تعنى برامج التنمية اإلدارية بتحسين القدرة اإلدارية كما تبدو، وفي اتخاذ القرارات ، وحل 

الجيد، والتأثير في الناس، وإقناعهم ، وتقسيم العمل  ، وتحديد المسؤوليات ، وفرض  المشكالت ، واالتصال
الثواب ، والعقاب ، وفض المنازعات ، وتحقيق األهداف ، وإشباع الحاجات ، واالتصال المثمر ، ويلزم 

مه ، أو الحكم التخاذ القرار السليم في الوقت المناسب توفر قدرة لدى المدير في تشخيص الموقف ، أو تقوي
عليه، ومعرفة ، واكتشاف البدائل المتاحة ،  وتحليل عناصر الموقف ، وتبعاته ، وذلك الختيار أفضل 

  .البدائل ، وأحسنها وفاء بالغرض المنشود 
ويلزم لالتصال الجيد تحقيق الفهم المتبادل ، أو الفهم المشترك ، ونقل المعلومات ، واألوامر، 

اسات ، والمدير الناجح هو الذي ال يعتمد كثيرا على فرض العقاب ، وإنما يفضل والنواهي ، وشرح السي
استخدام المثيرات اإليجابية ، وهو قادر على الحكم على األفراد ، وعلى أدائهم حكما موضوعيا عادال، 

ذلك  وعلى  أساس من األداء ، وتقويمه يمكن للمدير أن يضع موضع النفاذ. وعلى األعمال ، واإلنجازات 
، وال بد من وضع معايير موضوعية للحكم    "  وضع الرجل المناسب في المكان المناسب"المبدأ الشهير 

  .)1(على أداء الناس دون أن تترك المسألة لألهواء الذاتية
  
  
  
  

                                                
  ).202 - 201 -198( بط  ص   1998اإلسكندرية  : ر الجامعية  مصر الكفاءة اإلدارية  الدا  "عبد الرحمان العيسوي"   (1)
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 البیروقراطیة في اإلدارة الجزائریة 

  : تمهيــد 
لقد عرفت الدولة الجزائرية التنظيم البيروقراطي منذ أمد طويل ، إال أنها لم تتبلور بصفة واضحة إال 
بعد حصولها على االستقالل نظرا  للمشاكل التي كانت تتخبط فيها ، حيث عمدت إلى انتهاج هذا الخيار الذي 

ي كانت تعاني منهما ، وعلى الرغم        لم يكن هناك مفر منه خاصة في ظل الفوضى، واالضطراب الذ
من المحاسن التي نتجت عن هذا التبني الجديد إال أنها ، ومن جهة أخرى أفرزت وضعا خطيرا حيث شلت 
حركة اإلدارة الجزائرية بالكامل ، وأضحت وباال كبيرا سواء على الجماهير الداخلية ، أو الخارجية كغيرها 

الجهود المبذولة من قبل السلطات للتخفيف من حدة الضغط ، ومحاولة التقليل  من دول العالم الثالث ، ورغم
من مساوئ البيروقراطية، إال أنها مازلت مستفحلة بدرجة كبيرة ، وهذا ما حاولنا التركيز عليه في هذا 
   الفصل بعد تتبع تطورها عبر عصور، ومراحل مختلفة كانت السبب فيما وصلت إليه اإلدارة الجزائرية 

  .من عجز ، لنلخص أخيرا إلى تتبع المسار الذي انتهجته الحكومة الجزائرية لتالقي سلبياتها 
I( -  تطور التنظيم البيروقراطي في اإلدارة الجزائرية:  
  : مرحلة العهد التركي  –) 1

عرفت الجزائر في هذه المرحلة تنظيما إداريا قائما على أساس النمط العسكري حيث كانت السلطة 
لتشريعية من اختصاص الديوان الذي يضم القادة العسكريين، وكبار الدولة في حين كانت السلطة التنفيذية ا

بيد الداي المنتخب من قبل الديوان، أما مجلس الوزراء فيتكون من خوجة الخيل للحرب وكيل الخراج للبحر، 
  .)1("األسطول ، والباشكاتب وزير الداخلية للمالية، اآلغا قائد الجند العام، القبودان رايس أميرال  يالخزناج

قسنطينة شرقا ، التيطري وسطا ، ووهران غربا ، وكان : كما قسمت البالد إلى ثالث عماالت وهي 
يرأس كل عمالة باي ، كما قسمت كل منطقة إلى أوطان يرأسها قائد يساعده شيوخ القبائل، في حين وضعت 

  .مباشر للآلغا  قائد الجند العام مدينة الجزائر ، وضواحيها تحت إشراف 
ما يمكن قوله عموما عن هذا التنظيم أنه قد اتسم بالضعف من حيث التسيير، والتنظيم، والمراقبة    

في المرحلة األخيرة من التواجد التركي خاصة ما تعلق باإلدارة المالية ، وما عرفته من عجز في صرف 
، من حيث التوازن في التوزيع،  امة السلطة ما أفقدها مصداقيتهالنفقات التي خصص الجزء األكبر منها لخد

  .)2(وانعزالها عن الشعب الذي أضحى الممول األساسي لتغطية العجز  المالي
من جهة أخرى فقد عملت السلطة على إبقاء هيمنة بعض األصول الثقافية التي اتسمت بانتشار 

األمراض االجتماعية ، كما أدى إلى جعل هذه  الخرافات ، والوساطة لقضاء الحاجات ، وغيرها من
الممارسات أساسا لوجود األفراد ، والمؤسسات ، والعالقات التي تقام داخل المجتمع ككل، وهذا ما يبرز أن 

  .بذور الفساد البيروقراطي، والموقف السلبي من اإلدارة بصفة عامة تمتد أصوله إلى العهد التركي 
                                                

 ).71 - 70( بط  ص ص  1956القاهرة    : مصري الجزائر  مكتبة النهضة المصرية  هذه ه "أحمد توفيق المدني "  (1)
 .130ص  1ط 1970اإلدارة العامة، والتنظيم اإلداري في الجمهورية الجزائرية  بدون دار نشر  "خميس السيد إسماعيل"   (2)
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  ) : 1962 -1830( طاني مرحلة االستعمار االستي/ 2
لقد أسست فرنسا مباشرة بعد دخولها إلى الجزائر إدارة كولونيالية ، حيث ألغت كل ما يربطها بمعالم 
الحضارة اإلسالمية ، واإلدارة العثمانية قصد تحطيم البنية الثقافية، واالجتماعية، واالقتصادية، عن طريق 

العقول ، واأللسنة ، أي ممارسة القمع ، وتسليط السيف        في نزع الملكية ، وفرنسة  هالقهر ، واإلكرا
  .على رقاب الجزائريين بتنظيم عسكري إلسكات صوت الشعب بواسطة اإلبادة الجماعية ، والقمع إلداري

لقد نصبت فرنسا الحاكم العام ، أو المفوض العام إلدارة الشؤون العامة في الجزائر، وأعطت        
ة بمراسيم متعددة ، وكان كل شيء تابع للنظام المركزي الفرنسي ، وكذا لرغبات له صالحيات كبير

المستعمرين ، والمستوطنين األوربيين لقد طبقت القوانين الفرنسية على الجزائر في مجال الضرائب ،    
التحكم      قصد  نكما استعانت في مكاتب الشؤون العربية بمترجمين، ومستشاري. وفي مجال التجنيد اإلجباري 

في شؤون الحياة العامة ، وقد سعت لتكوين طبقة موالية لها من األهالي في ربوع الوطن ، وقد استغلتهم 
فرنسا أبشع استغالل في كل المراحل ليخدموا سياستها ، وقد أدمجت بعض العائالت في نظامها االستعماري 

العنصري، وال يستطيعون االلتحاق بالجهاز  لمعاونتها ، أما بقية الجزائريين فكانوا يصطدمون بالحاجز
اإلداري االستعماري ، إال بصعوبة قد تدفع البعض إلى استعمال طرق ال شرعية للحصول على وظيفة ،   

وفي السنوات األخيرة ، حاولت اإلدارة االستعمارية أن تغير من سياستها ، وذلك بفتح مناصب إدارية أمام 
م ، كما فتحوا فرصة لتكوين إدارة أمام جيل في مدارسها قصد تهيئتهم الحقا الجزائريين حتى يضمنوا بقاءه

لعرقلة كل تغيير، أو على األقل ليبقوا مرتبطين بإدارتها جيال بعد جيل ، وهكذا فقد دربت فرنسا دفعات        
  .)1(ثةأو القوة الثال ،"  الكوست"   من الجزائريين على العمل اإلداري ، والذين يعرفون بدفعة 

كما عملت اإلدارة االستعمارية على إنهاك المواطنين بالضرائب ، واستغالل قواهم أبشع استغالل 
دون أن يكون هناك اهتمام يذكر باإلدارة ، وتسيير شؤونهم اإلدارية اليومية ، كما عملت اإلدارة االستعمارية 

التعقيدات ، والعراقيل أمام الجزائريين  موقفا عنصريا باتجاه الجزائريين على خلق العديد من تالتي اتخذ
بصفة متعمدة ، وبرز هذا جليا في إدارة القضاء ، وإدارة الخدمة العسكرية التي كانت تعفي بعض األفراد  
من عائالت الوجهاء ، والبعض اآلخر مبالغ مالية ، وبهذا أبعد الجزائريون بصفة كلية عن إدارة شؤونهم 

سجمة مع مصالح االستعمار التي حازت على  بعض الناصب ، والوظائف العامة  باستثناء بعض العناصر المن
  .)2(وهي الفئة الوحيدة التي أتيحت لها فرصة التعليم

أما البقية فقد عانت من سياسة التجهيل ، وسياسة تنمية الخالفات القبلية حتى تعمل على إقصاء 
ة بصمات عميقة إلى درجة أن تحولت لدى بعض بعضها البعض ، وبهذا تركت هذه الممارسات االستعماري

                                                
 ).84 - 83( مرجع سابق  ص ص   "أحمد زردومي"   (1)

 

(2)  "Ben Achenhou A / Latif"  formation du sous développement en Algérie essai sur 
les limites du développement du capitalisme ( 1830- 1962) O.P.U. Alger 1976 p 469. 
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الفئات كشيء مقبول اجتماعيا نتيجة خلق، وتكوين مستويات قيميه ذات ارتباط وثيق بممارسة العملية 
السياسية ، واإلدارية من المنظور االستعماري الذي استطاع تكوين فئات نخبوية على نمطه قصد تجاوز كل 

  .)1(مورث
 :مرحلـة االستقالل/ 3

رغم عملية االنتقال من مجتمع مستعمر إلى مجتمع مستقل إال أن ذلك لم يصاحبه تغيير نوعي         
في البنية التنظيمية لهياكل الدولة ، وذلك الحتفاظ الدولة بالهياكل اإلدارية التي أقامها االستعمار، والتي كانت 

مار، والتي أحكمت سيطرتها على قنوات البيروقراطية التابعة قيميا لثقافة االستع ةخاضعة للبرجوازي
بفعل ممارسة للسلطة ، وهذا ما أشار إليه ميثاق الجزائر  تالمعلومات ، واحتكرت عملية اتخاذ القرارا

هذه البيروقراطية اإلدارية ، واالقتصادية قد لعبت دورا اقتصاديا في إطار  « : حينما نص على 1964
ا قد تظهر أخطر بكثير من أية قوة اجتماعية أخرى حالية في البالد الهياكل اإلدارية االستعمارية ، فإنه

  .)2(»بالنسبة للتطور االشتراكي ، والديمقراطي للثورة
أما على مستوى الحياة االجتماعية اليومية ، فقد عرف المجتمع ظاهرة المثقف الليبرالي ، والمصلح 

حل مشاكل التنمية ، والخروج من دائرة التخلف،    الماركسي اللذين اعتبرا الثقافة المحلية نسقا عاجزا عن
وهو ما زاد من إقصاء النسق القيمي ، واالجتماعي ، ومكن اإليديولوجية االشتراكية من الظهور كبديل 

تنموي أخذ في تأصيل جذوره في مختلف مؤسسات المجتمع ، وتجلى هذا أكثر على الصعيد االقتصادي،  
قامة روابط اقتصادية جديدة من خالل إزالة االقتصاد المتعدد النماذج ، حيث شكل هذا التحول أساسا إل

وتوطيد الملكية العامة في بنية المجتمع ، وإقصاء النموذج التقليدي الذي اختلط في تكوينه المستعمر 
ات بالمستعمر حيث رأت السلطة في االشتراكية آنذاك ـ إدارة  ، واقتصادا ـ اختيارا أساسيا لتلبية حاجي

وطموح المجتمع في التقدم ، وهذا يجعل أهداف المجتمع الغاية النهائية ، وتجسد هذا الطموح في محاولة 
إشراك كل الشرائح االجتماعية في العمل ، والتسيير من خالل قطاع عمومي ذي أهداف اجتماعية ، حيث 

ومؤسسات المجتمع، ومكن أصبحت الشركات ، والدواوين الوطنية أداة لرقابة الدولة على  قطاعات ، 
تدريجيا الفئة القائمة على تسيير مؤسسات المجتمع بصفة عامة أن تكون حليفا حقيقيا للسلطة ، وهو ما أعطى 
وظيفة التسيير صفة االمتياز بفعل المواالة للمسؤول الوصي في الجهاز التنفيذي للدولة مبتعدة في نفس الوقت 

  .، والفعالية في األداءعن معايير الكفاءة  –هذه الوظيفة  –
وعلى هذا األساس يتبين أن البيروقراطية التي اعتمد عليها لتحقيق الفعالية التسييرية أصبحت بفعل 

مكوناتها التاريخية تواجه العديد من االختالالت، وأدت إلى انتشار العديد من الظواهر المرضية             
ة الروابط الداخلية لقيامها على أسس تضامنية غير موضوعية في المؤسسات ، واإلدارات العمومية ، كهشاش

                                                
(1) "  Bjechlou A/ Kader"  la formation des intellectuels modernes ( 1880- 1930) recveil 
des conférences aspects de la  culture algérienne, problèmes et perspectives 
,publication du centre culturel , algérien à paris  1986  p 51. 

 .35ص  1964ميثاق الجزائر   (2)
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أكثر من كونها نتيجة طبيعية لتطور هذه المؤسسات ضمن نسق القيم االجتماعية المشتركة بين غالبية أفرادها  
وهو ما انعكس سلبا على البنية التنظيمية لهذه المؤسسات ضمن نسق القيم االجتماعية المشتركة بين غالبية 

ادها ، فحتى محاوالت اإلصالح جاءت ضمن منطق تجاوز لتغطية العجز، ولم يأخذ باألسباب الحقيقية أفر
  .التي أدت إلى إيجاد ، وانتشار مثل هذه الظواهر 

في هذا المجال يثير الكثير من المفكرين الكثير من القضايا التراثية ، والثقافية لتفسير ما أصبح 
والمباالة ، ورشوة ، وغيرها داخل المؤسسات االقتصادية العمومية بصفة  يعرف بآفات التسيير من تسيب ،

  .)1(ثالثة مراجع ثقافية وهي القبيلة، الغنيمة والعقيدة "الجابري "خاصة ، ولقد أثار  
  .وهذه المراجع ذات صيغة عمومية مستمدة من طبيعة بنية المجتمع الجزائري

الروابط القائمة على أساس الجهوية ، والعشائرية ،  والتفكير فالقبيلة مرجع ثقافي يفسر في ضوئه طبيعة 
على هذا األساس مضاد لألسس التي ينبغي أن يقوم عليها التنظيم الحديث لمؤسسات الدولة ، والمجتمع بصفة 
عامة ، والغنيمة لتفسير لتصرفات غير العقالنية في مالية المؤسسات ، وهذا المرجع كرس مبدأ الكسب غير 

  .وع من دون عمل ، أو إنتاج حيث أصبح المال العمومي بمثابة الغنيمة التي تحلها القوانين القبلية المشر
أما العقيدة ـ في غير صيغتها الدينية األصلية ـ فهي تشير إلى صيغة التفكير الذي يدعي امتالك 

  .الحقيقة ، ويرفض الرأي المعارض 
م ، وجوهري من طبيعة الممارسات التسييرية التي  في الحقيقة فإن هذه المراجع تكشف عن جانب مه

تعرفها المؤسسة العمومية الجزائرية إذ أنها تعبر عن تناقض حقيقي للقيم داخل هذه المؤسسات بحيث نجد كل 
 "  Etienneإيتيان "فاعل في هذه المؤسسات ينتقد التنظيم القائم ، ومن جهة ثانية يشارك فيه ، ولقد عبر 

إن المجتمع الجزائري يضم ثقافتين   «: بقوله  1977 »الجزائر، الثقافة، والثورة«في كتابه  عن هذه الظاهرة
ثقافة النخبة ، وهي الفئة التي تسيطر على أجهزة الدولة ، والمؤسسات ، وهي ثقافة غربية ، وثقافة المجتمع 

والعقالنية الهامشية يمأل من قبل  الهامشي ، وهي ثقافة تقليدية ، وعليه فإن الفراغ بين العقالنية الحديثة ،
  .)2(»اإلطار الذي يتحكم في الثقافتين 

بالنظر إلى كل ما سبق نستطيع القول أن جوهر االختالالت التي تعرفها المؤسسة العمومية الجزائرية 
الالت ال يكمن في افتقارها ، أو غياب كلي للقيم اإليجابية في محيطها االجتماعي ، وإنما يتمثل جوهر االخت

في انعدام عالقة مناسبة مع هذه القيم ، وإلى طبيعة التطور الذي عرفته المؤسسة الذي أهمل خالله ضرورة 
  .مالءمة السياق التنظيمي للمحيط االجتماعي 

  
  
    

                                                
: ية الجزائرالتسيير والرهان الديمقراطي في الجزائر الثقافة والتسيير  ديون المطبوعات الجامع  "سليمان عبد القادر"   (1)

  .158بط ص  1992الجزائر 
 

(2)  "Etienne. B "  l’Algérie , culture et révolution ,  édition du seuil  France  :  paris  1977  p 92. 
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II( - أسباب سلبيات البيروقراطية بالجزائر :  
  .يمكن تصنيفها إلى أسباب خاصة ، و أخرى عامة

  : وتتمثل فيما يأتي:   األسباب العامة/  1
لقد ظهرت البيروقراطية بظهور زيادة تدخل الدولة ، أو الحكومة في شؤون  :البيروقراطية ، و الدولة/ أ 

  .المجتمع أي أنها كانت وسيلة لخدمة الحاكم ، وقهر المحكوم ، وهدفا لزيادة تدخل الطبقة الثرية
لحاكم في بعض البلدان هو القانون ، وهو الدولة فهو الذي لقد كان الملك ، أو ا: شكل الدولة ، و القانون/ ب

  .يقرر كل ما يتعلق بإدارة المجتمع ، ولم يكن هناك تمييز بين الحكومة ، والدولة ، والقانون
كان االعتقاد السائد بأن الحاكم معصوم من الخطأ ، وفي حالة ما :  تصرف الملك ، أو الحاكم ومسؤوليته /ج

إنه يجب على الرعية تحمله مقابل ما يقدمه من خدمات ، إنه فوق القانون ألنه مصدر إذا أحدث أضرارا ف
  .)1(لذلك فليس على الرعية مطالبته بما يفرضه عليهم من قوانين

بما  أن الحاكم ال يخطئ ، وال يحاسب على تصرفاته فاألمر نفسه    :  تصرف ، و مسؤولية موظفي الدولة/ د
السلطان ، أو الملك ، وتابعين له ما أدى بهؤالء إلى اعتبار السلطة العامة ملكا  مع الموظفين فهم في خدمة

الواسعة لموظفي الدولة في بعض البلدان أدت إلى حصولهم على الوظائف بواسطة  االمتيازاتلهم هذه 
  .)2(الطرق الالشرعية كالمحسوبية ، والمحاباة السياسية ، وغيرها

  : األسباب الخاصة/ 2
بها الظروف الخاصة التي مرت بها الجزائر، والتي أدت إلى بعض سلبيات البيروقراطية المقصود 

كالظروف التاريخية التي مرت بها حيث كانت االنحرافات البيروقراطية متفشية في دور الحكومة خالل العهد 
الذين كانوا  نوروبيي، إذا أن األ التركي ، ثم تاله االستعمار الفرنسي الذي عمل أكثر على تعميق االنحرافات
،  يحكم سلوكهم قانون الغاب )3(بالجزائر من غير المرغوب فيهم في أوروبا فقد كانوا من قطاع الطرق

  :، وأهم سلبيات البيروقراطية بالجزائر ما يأتي وداسوا كل القيم اإلنسانية
لمين في المدرسة الفرنسية      كان معظم الموظفين باإلدارة الجزائرية بعد االستقالل ممن كانوا من المتع/ أ

، كما أن استمرار العمل باللغة  أو فئة بيروقراطية منها الموالية له، والمتشبعة بثقافته ، ما أدى إلى نمو طبقة
ووجود الكتب المؤلفة باللغة الفرنسية بالجزائر، وكذلك مشاكل التبعية الثقافية  ، الفرنسية بعد االستقالل

، واإلدارة الفرنسية يعتبر بالنسبة للجزائر من أهم سلبيات  ر فإن التأثر بالثقافةو باختصا. بصورة عامة
  .)4(اإلدارة الجزائرية

                                                
  .60ص   بط الجزائر :الجزائر  ديوان المطبوعات الجامعية  محاضرات في فلسفة القانون "إبراهيم أبو النجا "  (1)

  

  ).87 -86( ص  بط   1981الجزائر :الجزائر الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  أعوان الدولة   "ى الشريفمصطف"   (2)
  

  .79ص  بط   1978  بيروت: لبنان  اإلدارة التنموية للوطن العربي  "خليل النقيب و آخرون"   (3)
  

  .78ص  بط   1981  رئازجال :الجزائر  الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  في الثورة والتعريب  "محمد مضياف"   (4)
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بالجزائر  ، والوجود الفرنسي و االنحرافات البيروقراطية التي كانت سائدة خالل العهد التركي ،الفساد  /ب
، وال ينتظرون أن تنصفهم  ألنها إدارة ظالمة جعل الجزائريين ال يثقون في اإلدارة البيروقراطية بصفة عامة

، واحتقار، ويحاولون عرقلتها كلما  بل كانوا ينظرون إليها نظرة عداء ، حقهم ، ويحجمون عن التعامل معها
والالمباالة بها حتى في عهد  ،أتيحت الفرصة لهم مما أدى إلى إضعاف روح نقد اإلدارة ، ومراقبتها 

  . )1(صة لبعض البيروقراطيين لالنغماس في بعض االنحرافات البيروقراطيةاالستقالل مما أعطى الفر
، وانعدامه لألغلبية الساحقة من أفراد الشعب الجزائري نتيجة السياسة  انخفاض المستوى التعليمي/ ج

، وجهل معظم أفراد الشعب الجزائري نتيجة ذلك أيضا للقانون،  التجهيل التي أنتجها االستعمار الفرنسي
، وكون اللغة المستعملة هي اللغة الفرنسية مع جهل األغلبية العظمى من الجزائريين  اإلجراءات اإلداريةو

، واستغاللها  واإلجراءات اإلدارية ، لها شجع ذلك كله بعض البيروقراطيين على عدم احترام القوانين
  .والوطن  ، على حساب المواطنينلفائدتهم الشخصية 

، وسياسية  ، حيث واجهت مشاكل اجتماعية تي مرت بها الجزائر غداة االستقاللالظروف الحرجة ال/ د
واقتصادية أتاحت الفرصة لبعض الجزائريين غير األكفاء للحصول على بعض الوظائف اإلدارية باإلضافة 

حيد لتو )2() 1967إلى  1962( م اإلى اعتماد الجزائريين على سياسة اإلدارة المركزية خالل المرحلة من ع
، والتغلب على االنقسام الذي صنعه االستعمار، وعمل  على ترسيخه حتى بعد خروجه، إضافة       البالد

، هذه  وأن االقتصاد الجزائري كان ضعيفا خاصة )3(إلى اإلقالل من النفقات العامة إلى أقصى حد ممكن
  .مناصب اإلدارية الظروف أتاحت الفرصة لبعض الجزائريين غير األكفاء للحصول على بعض ال

  :في هذه المرحلة أيضا نجد ثالثة عوامل أتاحت الفرصة لبعض الطفيليين للتسرب لإلدارة الجزائرية هي
  فيما يتعلق باأليدلوجية، وسياسة اإلدارة المركزية الفراغ اإلداري بعد االستقالل، عدم االستقرار السياسي 

  .لجزائر في االعتماد على سياسة الالمركزية في اإلدارةحيث شرعت ا 1969إلى أن ظهر قانون البلدية عام 
، وكبر حجم المشروعات المخصصة  االستقالل ذتبعتها الجزائر مناسياسة  التنمية الشاملة التي / هـ

      كلها ساعدت . ، وتنفيذ مخططات التنمية واالعتماد على اإلدارة البيروقراطية في وضع ، لالنتشار
كانت القرارات االقتصادية مركزية أبعد ) 1969 -1967( فخالل فترة  ،لبيروقراطية على بروز سلبيات ا

وهو  ، 1971الحدود أي أن اإلدارة هي التي كانت تدير وحدها المشروعات االقتصادية الكبرى إلى عام 
  .، وقانون التسيير االشتراكي للمؤسسات تاريخ صدور ميثاق

البيروقراطية قد تعود إلى عوامل اقتصادية مثل قلة االستهالك، ترى بعض وجهات النظر بأن سلبيات / 6
  .نـ، وضعف رواتب الموظفي وسياسة التقشف

                                                
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع   لمسؤولية اإلدارة عن أعمال موظفيهااألساس القانوني   "عمار عوابدي"   (1) 

  .15ص  بط   1981الجزائر :الجزائر
 

   طب تب الجزائر:الجزائر  توزيعالشركة الوطنية للنشر وال  اإلدارة المركزية في الجمهورية الجزائرية  "علي زغدود"  (2) 
  .14ص 

  .13ص   بط  1982 الجزائر :الجزائر  ديوان المطبوعات الجامعية  اإلدارة المحلية المقارنة  "حسين مصطفى"   (3)
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مصلحة تعتبر من أهم سلبيات  ة، ووضع مصالحهم قبل أي تشبع بعض البيروقراطيين بالروح المعنوية/ 7
  .وما تنشره الصحف من اختالسات اإلداريين يوحي بذلك ،البيروقراطية 
صار شديد إن األسباب التي أدت إلى سلبيات البيروقراطية بالجزائر هي أسباب تاريخية، باخت

، وعنصرية اإلدارة الفرنسية  ، وتعسف وترجع أساسا إلى فساد اإلدارة التركية بالجزائر ، وظرفية انتقالية
  .داة االستقالل وغ ، التي مرت بها البالد خالل ثورة التحرير الكبرى ف، وإلى الظرو بالجزائر أيضا

  

III(- بعض المظاهر السلبية للبيروقراطية في الجزائر:   
  

  : الروتين اإلداري  - 1
تنطبق على حالة تتكرر باستمرار مما يقلل   ووضع قواعد عامة ، يهدف إلى تسهيل أداء العمل

ا إذا تعقدت ، أم ، وزيادة الفاعلية في إنجاز األعمال ، وتجنب العمل الفوضوي اإلجهاد الذهني للموظف
وغير مسايرة لروح القوانين الجاري  ، ، وأصبحت غير ضرورية إلنجاز تلك األعمال اإلجراءات اإلدارية

، ويزيد من سخط  فإن الروتين يصبح مرضا خطيرا يهدد التنظيم ألنه يشغل اإلدارة عن العمل ، بها العمل
كما  ، ، وتضعف إيمانهم بالضمير المهني الملل، و المواطنين عليها كما أنها تؤدي إلى شعور العمال بالقلق

والتي تتصف بها معظم األجهزة البيروقراطية الضخمة  ، أن كثرة التعليمات الصادرة عن القيادات قي القمة
، واالتجاهات المرنة من جانب  ، وروح المبادرة وتحويل الحيوية ، ةمن شأنها تنمية االتجاهات الروتيني

  .)1(والتقوقع حول أنفسهم ، وجامد يبث روح الكسل في نفوس الموظفين ، ني بطيءاإلدارة إلى عمل روتي
  : اإلهمال، وسوء معاملة الجمهور/ 2

      ، وال يفكرون إال ، وعدم اإلهتمام بواجباتهم ، والتكاسل يتصف عدد كبير من الموظفين باإلهمال
إضافة إلى روح االتكال،  ، عمل الموكل إليهم، والمعنوية دون التفاني في ال في تحسين أوضاعهم المادية
آخر، ومن المشاكل التي يتعرض لها أغلبية  إلى، وانتقال العاملين من عمل  وانتشار الفوضى في المكاتب
، وتأجيله إلى وقت  ، أو عدم إنجاز العمل في يومه المحدد ، أو بعض أوراقهم المواطنين يوميا فقدان ملفاتهم

  .)2(و االستهزاء بالجمهور ، ، أو التالعب  أخر
  :  ةبيوسحمالو ، ـ الوساطة 3

، أما في وجهها  قصد تحقيق مطلب مشروع ةآزر، والم تمثل في وجهها اإليجابي نوعا من التعاون
 ، واالنتهازية حيث تصل إلى التوسط الذي غالبا  ، والعنصرية السلبي فهي تمثل أبشع أنواع التمييز، والطبقية

، أو على حساب الخدمة العامة  ، أو من أجل التجاوز على حقوق اآلخرين قصد بلوغ حقما يكون بمقابل 
  .  )3(وإدارة ، أو أكثر، أو بين شخص ،وهي غالبا ما تكون بين شخصيين 

                                                
 .47ص  مرجع سابق  "علي سعيدان"   (1)
  .50ص   هالمرجع نفس   (2)

  .52ص   نفسه عجرملا  (3)
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  : والكسب غير المشروع ، التبذير/ 4

خدام كاست ، ، والحكومي يعد التبذير ظاهرة من أكثر الظواهر انتشارا على المستوى الفردي
، والتوسع في اإلنفاق على األشياء غير الضرورية ، إضافة إلى عدم  السيارات الحكومية لألغراض الخاصة

، أضف إلى ذلك ظاهرة اختالس أموال  واإلهمال في التنفيذ ، تقدير المسؤولية عند دراسة المشروعات
  .)1(وتوجيهها نحو أغراضهم الشخصية  ،الدولة

  : الرشوة / 5
    نموها الملحوظ إلى ضعف مرتبات الموظفين خاصة الطبقة البسيطة منهم فيلجئون ترجع أسباب

     ين يضطرون في النهايةذلا لمواطنين، وذلك بتعقيد اإلجراءات في وجه ا إلى استعمال نفوذهم الوظيفي
  . )2(عينيةأو ، بدفع الرشوة التي قد تكون نقدية ت، وتسهيل تلك اإلجراءا إلى إقصاء أمورهم

IV( -  إستراتيجية الجزائر لتالفي سلبيات البيروقراطية:  
  : من أهم محاور إستراتيجية الجزائر للتخلص من سلبيات البيروقراطية ما يأتي

، واإلجراءات اإلدارية التي كانت معموال بها خالل وجود اإلدارة الفرنسية بالجزائر التي     نبذ القوانين -1
، وتم استبدالها بقوانين جزائرية،  ، والسياسية الجزائرية اف االجتماعيةوال تساير األهد ، ال تستجيب

  .)3(واالقتصادية بالجزائر ، وإجراءات تخدم أهداف التنمية االجتماعية
، وفروعها،  ، ومراكز إلعداد اإلطارات اإلدارية كالمدرسة الوطنية لإلدارة د، ومعاه إنشاء مدارس -2

الجزائر، ومراكز التكوين    ب، ومراكز تكوين القضاة  مختلف واليات الوطنومراكز التكوين اإلداري عبر 
  .مراكز الجامعية لا، و إلى الجامعات  باإلضافةفي بعض الشركات الوطنية 

، وحمايتها ضد أي تصرف سلبي من طرف الموظفين  ، وتشريعات لتحديد أموال الدولة وضع قوانين/ 3
  .)4(اإلداريين

وتتولى هذه  ، ، وتراقب التسيير اإلداري لمؤسسات الدولة رف على األجهزة اإلداريةإنشاء هيئات تش/ 4
  .ةـي للمحاسبـ، والمجلس الوطن الهيئات أيضا النظر في سلبيات البيروقراطية كمحكمة الجرائم االقتصادية

إن السلطة لذا ف ، قد تدفع الحاجة ببعض المواطنين إلى االنحراف نتيجة انخفاض األجر، والرواتب -5
السياسية عمدت إلى تسوية هذا الوضع بتحديد الحد األدنى لألجر، وإتباع سياسة تدعيم األسعار لرفع القدرة 
                                                

  .54المرجع نفسه ص  (1)
  .55لمرجع نفسه ص ا (2)

  

  .19ص   بط  الجزائر:الجزائر  ديوان المطبوعات الجامعية  القانون القضائي الجزائري "الغوتي بن ملحة  (3)
ديوان المطبوعات الجامعية   )1980 - 1962(التجربة الجزائرية في التنمية والتخطيط  "عبد اللطيف بن أشنهو"  (4)

  .416ص   بط  1982 الجزائر :الجزائر
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، وصيانة كرامة  ، كما وضعت قانونا عاما للعمل بهدف تحقيق العدالة االجتماعية الشرائية للمواطنين
  .شرعية، وحمايته من االنغماس في األعمال الال  المواطن الجزائري

ولو الجهاز ؤ، ومس والوزراء ، والتقييم في الميدان حيث يقوم رئيس الجمهورية نفسه ،سياسة المتابعة  -6
، وتفقد للمؤسسات التي تقوم بإنجاز مشاريع التنمية في مختلف مناطق الوطن  المركزي للحزب بزيارة عمل

   معرفة المشاكل التي تعترض هذه المشاريع، و مع عقد جلسات عمل مع المسيرين لمعرفة مدى تقدم األعمال
  .أو المؤسسات ثم إيجاد الحلول لها بعد دراستها

، وحسن  إصدار المناشير، والتعليمات الرئاسية التي تؤكد على وجوب المحافظة على األمالك العمومية - 7 
  .اـتسييره

السلوكيات السلبية داخل إتباع سياسة التوعية في المؤسسات قصد تجنيد أعضاء المؤسسة ضد كل  -8
  .)1(مـمؤسسته

فقد تمت إعادة النظر في بعض  ، ، وتعقد مهامها وزيادة وظائفها ، نتيجة تضخم األجهزة اإلدارية -9
  .)2(، وإعادة هيكلة بعض المؤسسات االقتصادية م1974كالتقسيم الوالئي عام  ، الهياكل اإلدارية

  .البيروقراطية إتباع سياسة الالمركزية لتفادي مساوئ -10
،  ومع التحول من نمط التسيير االشتراكي الموجه إلى نظام اقتصاد السوق الذي يشترط ليونة

ي لتسهيل عمليات اتصال الجمهور به، وبهذا الصدد فقد نبه الرئيس ة من قبل التنظيم اإلداري الجزائرومرون
، اإلدارة التي تعود لها مسؤولية تسيير  شيء إلى أن الدولة بالنسبة للمواطنين هي قبل كل" اليامين زروال " 

، واإلنصاف في خدمة  ، وتوفير نوعية أفضل ، وهي مطالبة بمزيد من اإلبداع حياته اليومية إدارة المصالح
واستمرارا لمجهود الدولة إلزاحة الغطاء عن الممارسات السلبية ، والتعفن الذي أصاب اإلدارة  ، المواطنين

وعمق هذه  ، رئيس الجمهورية بتأسيس هيئة تلعب دورا مهما في التقليص من مدى الجزائرية فقد قام
 ، وتحاول جاهدة تقريب اإلدارة ، ، والتي تعمل كهيئة مراقبة ، وهي هيئة وسيط الجمهورية الظاهرة

وندوات  ، ، إضافة إلى عقد موائد مستديرة عديدة والمواطن من بعضهما بالرغم من دورها الرمزي
كما ،  " الرقابة القضائية لإلدارة في الجزائر نتائج وآفاق " والتي كان عنوانها  ، سة الوطنية لإلدارةبالمؤس

 %30ناهيك عن زيادة  ،عقدت عدة لقاءات حول تحسين أداء مستخدمي الجماعات المحلية لواليات الوسط 
، واإلدارة بوزارة  ت المحليةمن منحة الخدمة العمومية على إثر اجتماع مسؤولي فيدرالية عمال الجماعا

، وقد وقع رئيس الجمهورية مرسوما يهدف إلى تحسين الخدمات في مصالح  والوظيف العمومي ، الداخلية

                                                
  ).24،  23(ص ص   1980جوان   القانون األساسي للحزب  حزب جبهة التحرير الوطني   (1)

  

      طب 1977 الجزائر :الجزائر  الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  تطور النظريات واألنظمة السياسية  "عمار بوحوش"   (2) 
 ).  356،357(ص ص 
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البريدية لتسهيل تقديم الخدمات   عن طريق توزيع موزعات بريدية في المراكز والمواصالت ، البريد
  .)1(للزبائن

فإن هذا األخير ما فتئ ينحرف  ، ية المركزية إلنعاش العمل اإلداريولكن بالرغم من المجهودات الرسم    
وتقاعس  ، ، واإلنساني، ومن ثم فقد صار المواطن يالقي متاعب عديدة مثل التعطالت عن مساره الطبيعي

  .، وعدم المسؤولية ، وتحولت اإلدارة إلى عالم مملوء باألوراق اإلداريين

                                                
جامعة عنابة، : الجزائر   مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية  للمجتمع الجزائريمقاربات سوسيولوجية   "بوبكر بوخريسة"   (1)

  ).   128-127(ص ص   2000جوان   06عدد 
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سنحاول في هذا الفصل تناول الطرح المنهجي للدراسة من خالل عرض ، وتحليل األسلوب المعتمد   
في جميع البيانات اإلمبريقية ، ومعالجتها بواسطة مجموعة من األدوات المنهجية المناسبة من أجل اإلحاطة 

عة من النتائج، بمختلف جوانب الدراسة لوصف ، وتحليل الظاهرة موضوع الدراسة ، والخروج بمجمو
  .واالقتراحات

إن الظاهرة التي نحن بصدد دراستها  تدخل ضمن الدراسات الوصفية التي ال تقتصر على مجرد   
جمع البيانات من الواقع فقط ، وإنما أيضا تحليلها ، وتفسيرها ، واستخالص نتائجها معتمدة في ذلك          

أي أنها بحوث تهدف إلى وصف الظواهر، أو الوقائع،      على الوصف الكمي ، والكيفي للظواهر المختلفة 
أو األشياء من خالل جمع الحقائق ، والمعلومات ، والمالحظات الخاصة بها ، بحيث يرسم ذلك كله صورة 

واقعية لها ، وال تكتفي بذلك بل إنها تهتم بتقرير ما ينبغي أن تكون عليه األشياء، أو الظواهر موضوع   
 .)1(البحث

I (  المنهـج:  
يعتبر المنهج ضروريا في أي بحث علمي ألنه الطريق الذي يستعين به الباحث ، ويتبعه في كل   

مراحل دراسته بغية الوصول إلى نتائج علمية موضوعية يمكن تعميمها مستقبال في البحوث ، أو الدراسات 
ث لإلجابة عن األسئلة التي تثيرها الطريقة التي يسلكها الباح «:  االجتماعية ، وقد عرفه أحدهم على أنه 

وهو خطوات منتظمة يتبعها الباحث في معالجة الموضوعات التي يقوم بدراستها       ... المشكلة موضوع البحث
  .)2( »إلى أن يصل إلى نتيجة معلومة ، وبهذا يكون في مأمن من أن يحسب صوابا ما هو خطأ ، أو العكس 

:   إلى القول بأن مناهج البحث االجتماعي  "محمد علي محمد"و "علياء شكري"كما تذهب كل من   
هي الطرق الفعلية التي يستعين بها الباحثون في إجراء بحوثهم ، وال شك أن هذه المناهج تختلف باختالف «

  .)3(»مشكالت البحث ، وباختالف األهداف العامة التي يستهدف الباحث تحقيقها 
هما اللذان يفرضان نوع  المنهج المستخدم ، فقد تم اعتماد منهج وألن موضوع الدراسة ، وأهدافها   

طريقة علمية تستخدم في الدراسات الوصفية بهدف وصف ، وتقرير واقع معين  «:  المسح االجتماعي
لمجتمع ، أو لجماعة ، والنظام محدد في فترة زمنية محددة بوقت إجراء الدراسة ، وتهدف طريقة المسح     

لى المعلومات الالزمة عن المجتمع المبحوث مستعينة في ذلك بالعديد من أدوات البحث إلى الحصول ع
  .»العلمي ، شريطة أن تكون تلك المعلومات مرتبة ، ومصنفة بدرجة تسمح باستثمارها في المستقبل القريب

                                                
  .35ص   1983القاهرة  بط  : مناهج البحث في العلوم االجتماعية  مكتبة غريب  مصر   "صالح مصطفى الفوال "  (1)

 

       1979القاهرة  بط  : بوعات الجامعية  مصرتحليل المحتوى في بحوث اإلعالم  ديوان المط   "محمد عبد الحميد "   (2)
  .51ص 

: النظرية والمنهج  مكتبة غريب  مصر: قراءات معاصرة في علم االجتماع    "محمد علي محمد "و    "علياء شكري "    (3)
  .39ص   1972  1القاهرة ط
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    ولما كان المجتمع المدروس كبيرا ، ونظرا لنقص الوقت المخصص للدراسة فقد اتجهت الباحثة  
  :إلى استخدام منهج  المسح بالعينة ، وذلك وفق الخطة اآلتية 

  :هي المرحلة التمهيدية ، وتمثلت في  المرحلة األولى
  .تحديد الهدف األساسي من البحث/ أ

  .تحديد مجال البحث/ ب
  .تحديد أداة المسح ، والمتمثلة في االستمارة/ جـ
  :وتمثلت فيما يأتي  وهي الخطوة الميدانية  ،  المرحلة الثانية   
  .النزول إلى الميدان لجمع البيانات المطلوبة/ أ

مراجعة البيانات التي تجمع ، والعمل على تصنيفها ضمن مجموعات متجانسة تمهيدا للتعامل معها /ب
  .إحصائيا مع التأكد من إرجاع اإلجابات الكافية

  :وهي الخطوة التحليلية ،  وتمثلت في  المرحلة الثالثة
  .ليل البيانات من خالل جدولتها ، والتحليل اإلحصائي لهاـ تح

  .ـ عرض النتائج ، والخروج بمجموعة من االقتراحات ، والتوصيات
II  (أدوات جمع البيانات:  
يعتمد اختيار األداة المناسبة لجمع البيانات الميدانية على عدة أسس منها موضوع البحث ، وأهدافه    

  .، نوع الدراسة ، طبيعتها فترة البحث ، توافر المال
ومهما كان نوع البيانات المطلوبة فينبغي أن يستخدم الباحث أكثر من أداة للحصول على إجابات   

مهمة ، وصادقة عن كافة األسئلة المطروحة سابقا ، ولذلك فقد تم اعتماد في هذه الدراسة مجموعة        
  :من األدوات تتمثل فـي 

  :ـ المالحظـة  1
من أهم األدوات ، أو الوسائل التي يستخدمها الباحثون االجتماعيون في جمع المعلومات،      تعتبر   

أو الحقائق من الحقل االجتماعي ، ألنها تعطي المجال للباحث لمالحظة سلوك ، وتفاعالت ، وعالقات 
ة للمواضيع         المبحوثين ، ومعرفة ما رفض المبحوثون اإلجابة عنه ، وتستعمل في حاالت معينة بالنسب

حيث استعملت هذه . )1(التي تحتاج إلى المعاينة ، والحصول على المعلومات الالزمة في المواقف الطبيعية
  :األداة على النحو اآلتـي 

مكان نظيف ، مرتب ، ومنظف ، مقسم           (ـ مالحظة المناخ السائد الذي يؤدي فيه الموظفون عملهم 
  ...).ب ، يتوفر على التهوية الالزمة ألداء العملإلى مجموعة من المكات

  .ـ مالحظة سلوك العمال ، وتفاعالتهم فيما بينهم بهدف معرفة نوع العالقات المتبادلة
  .ـ مالحظة التفاعالت الحاصلة ، والعالقات المتبادلة بين الرؤساء ، والمرؤوسين

                                                
  .40ص   1985الجزائر  بط   دليل الباحث في المنهجية  المؤسسة الوطنية للكتاب    "عمار بوحوش "   (1)
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  :ـ المقابلـة  2
وهي محادثة موجهة يقوم بها فرد مع آخر،  «ا أداة المقابلة من األدوات أيضا التي تمت االستعانة به  

أو مع أفراد بهدف حصوله على أنواع من المعلومات الستخدامها في بحث علمي ، أو لالستعانة بها         
   )1(.»في عمليات التوجيه ، والتشخيص ،  والعالج

ين الباحث ، والمبحوث ، وتبادل اللقاء وجها لوجه ب «: على أنها  "محمد سعيد فرج"وقد عرفها   
  .)2(»الحوار بينهما ، وتعبير المبحوث عن اتجاهاته تعبيرا لغويا 

  :وقد استعملت هذه التقنية على النحو اآلتي 
  .2006أفريل  30ـ إجراء مقابلة حرة مع نائب األمين العام بتاريخ 

جوان                      10بتاريخ ) األمانة العامةمصلحة التخليص ب(ـ إجراء مقابلة نصف مقننة مع رئيس فرع البريد 
مع رئيس مصلحة التنشيط المحلي ، الصفقات ، والبرامج ، كانت    2006جوان  11، وأخرى بتاريخ  2006

في مجملها تدور حول كيفية اتخاذ القرار، توزيع السلطة ، تحديد المسؤوليات ، توزيع المهام ، الحوافز 
  ...عمل ، العالقات غير الرسمية داخل المؤسسةالمقدمة ، ظروف ال

تتعلق بنفس  2006جوان  14ـ إجراء مقابلة نصف مقننة مع رئيس مكتب تسيير المستخدمين بتاريخ 
المحاور المتطرق إليها في المقابالت السابقة مع التطرق إلى مواضيع كمعايير التوظيف ، المسابقات ، 

  .ين مختلف المصالح ، والمديرياتكيفية التنسيق ب... معايير الترقية
ـ إجراء مقابالت مقننة مع بعض الموظفين لمنع أي لبس في فهم األسئلة ، وكان ذلك طيلة مدة العمل 

  .الميدانـي
  :ـ االستمـارة  3

وهي عبارة عن مجموعة من األسئلة  «تعتبر األداة الرئيسية التي تمت االستعانة بها هذه الدراسة    
ف من اإلجابة عليها من جانب المبحوثين الحصول على حقائق ، أو آراء موضوعية          المكتوبة تستهد

في موضوع محدد ، وتستخدم في المقابالت ، والبحوث التي يجريها األخصائيون االجتماعيون لترشدهم، 
  .)3(»وتساعدهم في جمع المعلومات بطريقة منهجية منظمة

استمارات على مجموعة        10ستمارة التجريبية حيث تم توزيع لقد بدأت الباحثة باالستعانة باال  
من العاملين يتوزعون على األمانة العامة ، مديرية اإلدارة المحلية ، مديرية التنظيم ، والشؤون العامة ، 

، وبناء عليه قمت بإعادة 2006جوان   17ألتمكن من الحصول عليها يوم  2006جوان   11وذلك يوم 
  :ة االستمارة ، وفيما يأتي سأتطرق بشيء من التفصيل إلى التغير الذي طرأ على األسئلة صياغة أسئل

                                                
  .308المرجع السابق  ص    "محمد عبد الحميد  "  (1)

  

  .218ص   2002اإلسكندرية   بط  : لماذا وكيف تكتب بحثا اجتماعيا  منشأة المعارف  مصر  "محمد سعيد فرج "  (2)
  

األزاريطية    :  مصر ر المعرفة الجامعية قاموس الخدمة االجتماعية والخدمات االجتماعية  دا   "أحمد شفيق السكري "   (3)
  .250ص   2000بط  
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كان غير محدد أصبح محصورا ضمن مجاالت، كذلك : السؤال المتعلق بالسن :  بالنسبة للبيانات الشخصية
  .األمر بالنسبة للمرتب الشهري

  : راءات في تطوير المهارات للموظف البيروقراطيبالنسبة للبيانات المتعلقة بمساهمة وضوح اللوائح، واإلج
  .ـ هل تخضع اللوائح ، واإلجراءات للتغيير المستمر؟ كانت إجابات المبحوثين جميعا نعم

عند تغيير محتوى اللوائح ، واإلجراءات هل يراعى     : لذلك تمت إعادة صياغة السؤال على النحو اآلتي 
  ...في ذلك؟

  : قة بمساهمة التخصص في ارتفاع الكفاءة اإلداريةبالنسبة للبيانات المتعل
  :هل سبق ، وأن تلقيت تكوينا على نوع العمل الذي تقوم به؟ تمت إعادة صياغته على النحو اآلتي 

  .هل سبق وأن تلقيت تكوينا على عمل ما؟
  ...أين تلقيت تكوينك؟ داخل المؤسسة، مراكز التكوين المهني، أخرى تذكر:  بالنسبة للسؤال

  .تمت إضافة احتمال ثالث هو مراكز التكوين اإلداري
النسبة للبيانات المتعلقة بمساهمة توفر األجهزة في تطوير القوى الذهنية للعاملين للتحسين، والتطوير       

  : في األداء اإلداري
  ـ هل تتوفر المديرية التي تعمل بها على األجهزة الالزمة ألداء العمل؟

  هل األجهزة المتوفرة كافية ألداء العمل بالشكل الالزم؟: لى الشكل اآلتي تمت عملية تحويره ع
  ـ هل تتقن العمل على مختلف األجهزة المتوفرة؟ نعم       ال

  كيف أمكنك تحقيق ذلك؟: في حالة اإلجابة بنعم 
  كيف أمكنك تحقيق ذلك ؟: في حالة اإلجابة بنعم : أصبح السؤال كما يأتي 

  إجراء تربص    ةبمبادرة فردي  
  : بالنسبة للبيانات المتعلقة بمساهمة توزيع السلطة داخل التنظيم في تدعيم كفاءته

  .داخل المديريات، ديوان الوالي: كيف يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الوالية   
  .مجلس الوالية ، داخل المديريات ، االثنين معا: أضحت االحتماالت كاآلتي   

هل تعرضت يوما إلى عقوبة ألتك حاولت مناقشة قرار ما؟ ألن جميع اإلجابات : السؤال اآلتي  ـ تم حذف
  .كانت بال

  هل تعقدون لقاءات ، وجلسات عمل مع الرؤساء؟: ـ هل تعقدون جمعيات ، ولقاءات مع الرؤساء؟ أصبح 
  بة بنعم ما مقدار هذا التفويض؟ـ هل هناك تفويض للسلطة داخل المديرية؟ نعم       ال      في حالة اإلجا

  .ما مقدار تفويض السلطة داخل المديرية ؟ ألن جميع اإلجابات كانت بنعم: أصبح السؤال على النحو اآلتي 
  ...ـ من الذي يقوم بتوزيع المهام؟ رئيس المديرية، األمين العام، أخرى تذكر

، ألن أغلب اإلجابات تركزت على هذا القوانين هي التي تحدد مهامه : تم تعويض أخرى تذكر باحتمال 
  .االحتمال

  ـ هل سبق ، وأن قدمت اقتراحا بخصوص تغيير محتوى الئحة، أو إجراء معين؟
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  .في حالة اإلجابة بال لماذا؟
هل سبق، وأن قدمت اقتراحا بخصوص تغيير محتوى الئحة، أو إجراء معين يتعلق : أصبح السؤال 

  .تماالت في حالة اإلجابة بالبمصلحتك؟ وقد وضعت مجموعة من االح
سؤاال تتوزع على فرضيات الدراسة ، حيث تتراوح طبيعتها  63وهكذا احتوت استمارة البحث على   

  .وذلك حسب الهدف المتوخى من كل سؤال) االحتمالية(ما بين األسئلة المفتوحة ، المغلقة، واألسئلة المروحية
IV  ـ العينـة:  

خدام منهج المسح الشامل، لكن ونظرا لرفض بعض الموظفين ملء كنت أود في بداية األمر است  
االستمارة ، واعتذار البعض اآلخر بأنهم ال يملكون الوقت الالزم لملئها ، وكون بعضهم في عطلة فقد قررت 

  :موظفا يتوزعون كما يأتـي  136يتكون المجمع األصلي من . اللجوء إلى االستعانة بالعينة
  :موظفا يتوزعون على ثالثة مصالح هي  68لية تضم مديرية اإلدارة المح

  .عامال 22تضم : موظفا، مصلحة الميزانيات ، واألمالك  22تضم : مصلحة تسيير المستخدمين 
موظفا، إضافة إلى مدير اإلدارة المحلية، عون  21تضم : مصلحة التنشيط المحلي، الصفقات ، والبرامج 

  ).األمين العام(مستخدم ، السكرتير
عون مستخدم، رئيس المديرية، األمين : موظفا منهم  45ما مديرية التنظيم ، والشؤون العامة فتضم أ

  .الخاص، األمين العام
  :موظفا يتوزعون على ثالثة مصالح  40يتبقى لدينا 

موظفا،  12موظفا، مصلحة تنقل األشخاص يعمل بها  16مصلحة الشؤون القانونية ، والمنازعات يعمل بها 
  .موظفا 12التنظيم المحلي تحتوي هي األخرى على  مصلحة

األمين العام ، نائب األمين العام ، سكرتير نائب األمين العام ، : موظفا  23أما األمانة العامة فيعمل بها 
  .عون مستخـدم

  .موظفا اثنين منهم أعوان مستخدمين 11يعمل بها : مصلحة التلخيص 
  .اثنين منهم أعوان مستخدمين موظفين 08يعمل بها : مصلحة الوثائق 

فردا ، لكن بعد استبعاد  54منهم كان الحاصل لدينا %  40عامال فإذا أخذنا نسبة  136ليكون إجمالي العمال 
بعض االستمارات التي رفض أصحابها اإلجابة عن بعض األسئلة ، أو معظمها تضاءلت النسبة لتصل     

  %. 30إلى 
        136 X 30  

               41ــــــ           : شكل اآلتي حيث تكون على ال
             100  

  :يتوزعون على المديريتين ، واألمانة العامة كما يأتي 
                           68 X 30  
       20ــــــ           : ـ مديرية اإلدارة المحلية 

                                100  
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موظفين ينتمون إلى مصلحة التنشيط المحلي،          6: مختلفة على النحو اآلتي يتوزعون على المصالح ال
  .موظفين ينتمون إلى مصلحة الميزانيات ، واألمالك 7موظفين ينتمون إلى مصلحة تسيير المستخدمين ،  7

                                        45 X 30  
  14ــــــ        ـ:  ـ مديرية التنظيم ، والشؤون العامة 

                                          100  
موظفين ،  4الشؤون القانونية ، والمنازعات تحتوي على : يتوزعون على مختلف المصالح حسب ما يأتي 

  .موظفين أيضا 4موظفين ،  أما مصلحة التنظيم العام فقد تم اختيار  6مصلحة تنقل األشخاص تضم 

مانة العامة فتضم مصلحتين ـ كما سبق وأن أشرنا ـ إال أنني اقتصرت على مصلحة أما بالنسبة لأل
وعليه فقد تم توزيع أفراد العينة      . التلخيص لكون هذه األخيرة هي التي ينطبق عليها موضوع البحث 

  .على مكتبي التنسيق ، والبريد التابعين لمصلحة التلخيص فقط
المفصل لطريقة اختيار العينة يتبين لنا أن الطريقة المتبعة في كل ذلك هي من كل ما سبق، وبعد هذا الشرح 

حيث اخترت مديريتين ، إضافة إلى األمانة العامة ، وكل منها يتكون من مجموعة  العينة العشوائية الطبقية
تلفون من المصالح ، وكل مصلحة تتكون من مجموعة من المكاتب التي يعمل بها عدد من العاملين الذين يخ

في درجاتهم حسب تسلسل هراركي ، حيث تحتاج العينة الطبقية إلى دراسة المجتمع لتقسيمه إلى طبقات ،  
أو مجموعات متجانسة لظاهرة لها عالقة بالمتغير المطلوب بحثه على أن يكون حجم كل طبقة في العينة 

ختيار وحدات كل طبقة في العينة  متناسبا مع حجم الطبقة المناظرة في المجتمع األصلي ، ومع ذلك يتم ا
  .)1(على حدى بطريقة عشوائية

  طريقة اختيار العينة) : 02(جدول رقم : والجدول اآلتي يوضح طريقة اختيار العينة 
  المديرية                       

 الدرجة    
  اإلدارة
 المحلية

التنظيم والشؤون 
 العامة

  
 األمانة العامة

  
 المجموع

 4 1 1 2 مكتبعون 

 5 1 2 2 عون إداري

 9 2 3 4 معاون إداري

 8 0 1 7 مساعد إداري

 2 0 2 0 مساعد إداري رئيسي

 7 2 3 2 متصرف إداري

 1 0 1 0 متصرف إداري رئيسي

 1 0 0 1 ملحق إداري

 1 0 0 1 عون راقن

 3 1 1 1 كاتب راقن

 41 7 14 20 المجموع

  
                                                

 326ص  2004عین ملیلة  بط  :منھجیة العلوم االجتماعیة  دار الھدى   الجزلئر   "حسان الجیالني " و  "بلقاسم سالطنیة  "   (1) 
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  :مجال الدراسة 
                                                                                                :    المجال الجغرافي

  مفتشية العمل   جيجل يحدها شماال   وهي مقاطعة إدارية تقع شمال مدينة والية جيجل ،في مقر  ويتمثل
  "محمد الصديق بن يحي " ري، وجنوبا مستشفى ، وشرقا مديرية التربية ، والتعليم ، وغربا القطاع العسك

  .تهتم بمختلف نشاطات الدوائر، والبلديات ، ويشرف عليها والي الوالية
كانت  1974وقد عرفت منطقة جيجل منذ االستقالل عدة تقسيمات إدارية فمنذ االستقالل ، وإلى غاية   

 69/74ى منصب الواليات طبق للمرسوم تمثل دائرة تابعة لوالية قسنطينة لكن خالل هذه السنة ارتقت إل
  .طبقا للجريدة الرسمية 02/07/1974المؤرخ في 

لم تكن والية جيجل تملك مقرا رسميا على الرغم من أن مشروع  1984قبل التنظيم اإلقليمي لسنة   
لمقر أي عقب مصادقة القاضي بترقية جيجل إلى رتبة والية ، إال أن استالم ا 1974البناء سجل في ديسمبر 

سابقا ، وإلى غاية هذا التاريخ كمقر ) كازينو(، وعليه فقد اشتغل نزل كتامة  31/10/1983لم يتم إال يوم 
دائرة عقب التنظيم اإلقليمي لسنة       11بلدية ، و 28لمزاولة نشاطات الوالية، أصبحت والية جيجل تضم 

، الشقفة إلى صنف الدوائر، لقد أصبح منذ  بعد ارتقاء كل من تاكسنة ، العنصر ، العوانة) 1992ـ  1991(
مكتب باإلضافة إلى جناح الديوان ، وقاعة  100ذلك الوقت مقر والية جيجل يضم ثمانية مصالح ، و 

  .االجتماعات
  :تتكون اإلدارة العامة للوالية من مجموعة من الهياكل هي   

، مديرية التنظيم ، والشؤون العامة ، مديرية األمانة العامة ، المفتشية العامة ، الديوان ، مندوبية األمن 
  .اإلدارة المحلية

:                                                                                                    األمانـة العامـة
  : من بين مهامها  هي جهاز من أجهزة اإلدارة العامة للوالية ، يشرف عليها كاتب عام تحت سلطة الوالي  

  .ـ السهر على العمل اإلداري ، واستمراريته
  .ـ متابعة عمل جميع مصالح الدولة الموجودة في الوالية

  .ـ تنشيط الهياكل المكلفة بالبريد ، ومراقبتها
  .ـ تنسيق عمل الهياكل المكلفة بالوثائق ، والمحفوظات ، والتلخيص، وتنسيقها

  .الشعبي الوالئي ، والقرارات التي يخرج بها ـ يتابع تنفيذ مداوالت المجلس
  :وتنقسم األمانة العامة إلى مصلحتين 

  .ـ مصلحة التلخيص
  .ـ مصلحة التوثيق ، والمحفوظات
  : مديرية التنظيم، والشؤون العامة

هي هيئة إدارية تقوم باتخاذ كل التدابير الالزمة لضمان التنظيم العام، وتتكفل على الخصوص           
  :راقبة مدى شرعية التدابير التنظيمية التي تقر على الصعيد المحلي من بين مهامها بم
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  .ـ السهر على تطبيق، واحترام التنظيم العام
  .ـ مراقبة شرعية جميع القرارات المتخذة على مستوى الوالية

  .ـ تنظيم االنتخابات بالتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية
  .ت اإلدارية الوالئية وتبليغهاـ جمع، وتسجيل جميع القرارا

  .ـ تطبيق القوانين المتعلقة بتنقل األشخاص
  .ـ اتخاذ إجراءات تسخير، ونزع الملكية

  .ـ متابعة المنازعات الخاصة بالدولة، والوالية
  :وحتى يتسنى لها تأدية مهامها على الوجه األمثل قسمت هذه المديرية إلى ثالثة مصالح هي 

  .نونية، والمنازعاتـ مصلحة الشؤون القا
  .ـ مصلحة تنقل األشخاص

  ..ـ مصلحة التنظيم العام
  : مديرية اإلدارة المحلية

هي هيئة إدارية من هيئات المجلس الوالئي ، وقد صدرت قواعد تنظيمها وفق المرسوم التنفيذي رقم   
  :امها مستقلة بذلتها لها صالحيات ، وأهداف من بين مه 1994جويلية  23المؤرخ في  94/217

  .ـ إعداد ميزانية التسيير، والتجهيز في الوالية ، وتنفيذها
  .ـ تدرس وضع كيفيات تسيير المستخدمين المعنيين بالمصالح المشتركة للوالية

  .ـ جمع الوثائق المتعلقة بتسيير ممتلكات الوالية ، وتطورها ، وضبطها باستمرار
  .                    ت ، والمؤسسات العمومية ، وتوافق عليها ـ تدرس الميزانيات ، والحسابات اإلدارية للبلديا

  :للقيام بالمهام المنوطة بها على أحسن وجه قسمت المديرية إلى ثالثة مصالح هي 
  .ـ مصلحة التنشيط المحلي، الصفقات ، والبرامج

  .ـ مصلحة الميزانيات ، واألمالك
  .ـ مصلحة تسيير المستخدمين

عريف للمؤسسة محل الدراسة ، وللمديريتين ، واألمانة العامة التي طبقت عليها وهذا باختصار شديد ت  
  .دراستي ، وفيما يأتي سأقدم شكال يوضح الهيكل التنظيمي للوالية
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 الوالي

 الديوان
 مندوب األمن المفتشية العامة

  األمانة العامة

 مصلحة التلخيص

 مصلحة الوثاق واألرشيف

 مديرية التنظيم، والشؤون العامة مديرية التنظيم، والشؤون العامة

 مصلحة الوثاق واألرشيف

كتب تنقل المواطنينم  

 مكتب تنقل األجانب

مكتب الحالة المدنية 
 والخدمة الوطنية

 مكتب التنظيم العام

 مكتب حركة السيارات

 مكتب المؤسسات المصنعة

مكتب الجمعيات 
 واالنتخابات

 مصلحة الوثائق القانونية والمنازعات

 مكتب نزع الملكية والمنازعات

 مكتب العقود اإلدارية

العقود اإلدارية ومداوالت ب مكت
 البلدية

مصلحة التنشيط المحلي 
 والصفقات والبرامج

ميزانيات البلدية، مكتب 
 والمؤسسات العمومية

الصفقاتمكتب   
والبرامج   

 مصلحة المستخدمين
 ومداوالت البلدية

تسيير مستخدمي مكتب 
 الوالية

تسيير مستخدمي مكتب 
 البلدية

مصلحة الميزانيات 
الكواألم  

ميزانيةمكتب   
الوالية   

 
األمالكمكتب   

ميزانية الدولة غير مكتب 
 ممركزة

 الشكل رقم (04) : الهيكل التنظيمي للوالية
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  : المجال الزمني إلجراء الدراسة الميدانية 

لمؤسسة محل الدراسة لذلك فقد قمت بإجراء زيارة استطالعية إن القيام بأية دراسة يتطلب التعرف على ا  
، لكنني لم أتمكن من مقابلة األمين العام الذي كان يحضر اجتماعا ، حيث  2006أفريل  29إلى المكان صبيحة 

عدت مساء ، ونفس األمر تكرر، ما اضطرني للعودة في اليوم الموالي حيث تمكنت من مقابلة نائب األمين العام 
لذي رحب بي ، وزودني بمعلومات حول هاته المؤسسة ، المديريات التي تتوفر عليها ، وكيفية عملها ،       ا

  .مع إلقاء نظرة على مختلف المكاتب ، والمديريات
حيث طلبت منه منحي تصريحا  2006جوان  09عدت مرة أخرى إلى نفس الشخص، وذلك بتاريخ   

من الحصول عليه إال في اليوم الموالي ، وبناء عليه بدأت في العمل حيث للبدء في العمل ، ولكنني لم أتمكن 
جوان  11، وأخرى بتاريخ  2006جوان  10أجريت مقابلة مع رئيسة مصلحة التلخيص باألمانة العامة بتاريخ 

2006.  
 2006جوان  14ألجري مقابلة مع رئيس مصلحة المستخدمين بتاريخ  2006جوان  14عدت بتاريخ 

ئيس مكتب تسيير المستخدمين ، وقد تحصلت منه على لمحة تاريخية عن المؤسسة ، هيكلها التنظيمي، وكذا ر
، ولم أتمكن   2006جوان   11هذا وكنت قد وزعت االستمارة التجريبية بتاريخ . عدد الموظفين ، توزيعهم 

  .جوان حيث أعدت صياغة أسئلة االستمارة 20من الحصول عليها إال بتاريخ 
بعدما قمت باختيار العينة ، وهكذا استمر تواجدي  2006جويلية  09ا عدت لتوزيعها مجددا بتاريخ وهكذ

حيث قمت باستالم االستمارات ، وهكذا انطلقت في عملية تفريغ البيانات   2006جويلية  19بهذا المقر إلى غاية 
أين انتهيت     2006أكتوبر  07لى غاية تحليلها ، تفسيرها ، والوصول إلى مجموعة من النتائج ، واالقتراحات إ

  .من العمل الميدانـي 
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  الفصل السادس
  

  عرض المعطيات تحليلها ، وتفسيرها
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  :تمهيـد 
بعد هذا العرض المفصل لإلجراءات المنهجية المتبعة خالل الدراسة ، سنحاول أن نطبق هذه 

من خالل جمع المعطيات التي تحصلنا عليها ، تفريغها في جداول تعبر عن إجابات  تالخطوات ، واإلجراءا
قوم فيما بعد بتحليل هاته المبحوثين ، وآرائهم المختلفة حول مختلف المحاور المتضمنة في االستمارة أل

البيانات ، وتفسيرها ، للوقوف على مختلف األسباب ، والدوافع التي أنتجت سلوكا معينا ، ألتوصل بناء  
على ذلك إلى مجموعة من النتائج ، والتي على ضوئها تمكنت من تقديم مجموعة من االقتراحات، 

  .ت المحصل عليهاالمعطيا توالتوصيات، وفيما يأتي سأعرض مختلف البيانا
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I ( تحليل وتفريغ البيانات:  
  :بيانات خاصة بالمعلومات الشخصية )  1 

  النسبة% : التكرار ، : ن .                           البيانات الشخصية) : 03(جدول رقم 
 % ن االحتماالت اسم الجدول رقم الجدول

  
  
01 

  
 الجنس

 58,53 24 ذكر

 41,46 17 أنثى

 100 41 المجموع

  
  
02 

  
  
 السن

] 20 ،30] 3 7,31 
] 30 ،40] 20 48,78 
] 40 ،50] 12 29,26 
] 50 ،60[ 06 14,63 

 100 41 المجموع

  
  
  
03  
 

  
  

 الحالة المدنية

 19,51 8 أعزب

 68,29 28 متزوج

 7,31 3 أرمل

 4,87 2 مطلق

 100 41 المجموع

  
04 

  
 وجود األوالد

 84,84 28 نعم

 15,15 5 ال

 100 33 المجموع

  
  
  
  
05 

  
  
  

 عدد األوالد

 7,14 2 ولد واحد

 14,28 4 ولدين

 25 7 ثالثة أوالد

 25 7 أربعة أوالد

 17,85 5 خمسة أوالد

 10,71 3 ستة أوالد

 100 28 المجموع

  
  
06 

  
  

 المستوى العلمي

 63,41 26 متوسط

 17,07 7 ثانوي

 19,51 8 جامعي

 100 41 المجموع

  
  
  
  
  
07 

  
  
  
  
  

 الدرجة في العمل

 9,75 4 عون مكتب

 12,19 5 عون إداري

 17,07 7 معاون إداري

 24,39 10 مساعد إداري

 4,87 02 مساعد إداري رئيسي

 17,07 7 متصرف إداري

 2,43 1 متصرف إداري رئيسي
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 2,43 1 إداري 

 2,43 1 عون راقن

 7,31 3 كاتب راقن

 100 41 المجموع

  
  
08 

 17,07 7 األمانة العامة القسم

 48,78 20 اإلدارة المحلية

 34,14 14 التنظيم والشؤون العامة

 100 41 المجموع

  
  
09 

  
  

 المرتب الشهري

] 5000 ،10000] 6 14,63 
] 10000 ،15000] 18 43,90 
] 15000 ،20000] 15 36,58 
] 20000،25000[ 02 4,87 

 100 41 المجموع

المتعلق بتوزيع أفراد العينة حسب الجنس أن أعلى نسبة هي ) 01(يتضح لنا من خالل الجدول رقم  
، ولعل ارتفاع نسبة الذكور يعود     %)  41,46(، بينما تصل نسبة اإلناث إلى %) 58,53(نسبة الذكور 

لى أن اإلناث ال يفضلن األعمال اإلدارية ، كما أن التحاق أفراد العينة بالعمل كان بعد بداية فتح هذا المقر إ
مباشرة حيث لم تكن الفرصة في ذلك الوقت متاحة للمرأة لممارسة حقها في التعلم ، أو للخروج إلى العمل 

يت ، وأن وظيفتها تتمثل في تربية األطفال في ظل مجتمع محافظ ، يعتبر أن المكان الطبيعي للمرأة هو الب
وال يسمح لها بالعمل إال في األرض لمساعدة زوجها ، أو في قطاع التعليم في حالة حصولها على قدر    

من التعليم ، أما العمل في المكاتب جنبا لجنب مع الرجل فيعتبر من األمور التي ترفضها أغلبية األسر 
خيرة فقد زادت نسبة اإلناث ما يدل على تغير نظرة المجتمع لهذا النوع        الجيجلية ، أما في اآلونة األ

  .من العمل
المتعلق بتوزيع أفراد العينة حسب السن أن أعلى نسبة تقابل ما بين      ) 02(يبرز لنا الجدول رقم   

السنوات  التي ترافق%)  29,26(، تليها مباشرة نسبة %)  48,78(سنة حيث تقدر بـ )  40إلى 30(
  %). 7,31(سنة بـ  ) 30إلى  20( المتراوحة بين سني 

من كل ذلك يتبين لنا أن أغلب أفراد العينة لديهم أقدمية في العمل ، والتي أكسبتهم الخبرة ، ومن ثمة   
القدرة على أداء العمل بشكل أفضل بحكم ممارستهم الطويلة له ، ألن أغلبهم التحقوا بالعمل في سن مبكرة، 

أغلبهم يعملون في نفس المناصب التي عملوا بها ألول مرة ، وقد يتدرج بعضهم في مختلف المراتب،  وظل
وقد يحولون للعمل بمناصب أخرى إال أن السمة المميزة لهم هو عدم تخليهم عن وظائفهم ، والتوجه للعمل 

لسياسة تسريح  في مؤسسات أخرى ، ولعل ذلك راجع إلى قلة فرص العمل خاصة في ظل تبني الدولة
  .العمال للتقليل من النفقات ، إضافة إلى رغبة هؤالء في تحقيق االستقرار الوظيفي

بينما يتبين لنا من خلل الجدول المتعلق بتوزيع أفراد العينة حسب الحالة المدنية أن أغلبيتهم   
رامل بنسبة            يليها مباشرة األ%)  19,51(ثم يأتي العزاب بالدرجة الثانية %)  68,29(متزوجون 

  %). 4,87(، وأخيرا المطلقون بنسبة %)  7,31(
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إذا ما حاولنا قراءة هاته األرقام فإنه يتبين لنا أن أغلب المبحوثين لديهم التزامات ، ومسؤوليات ،   
لشك      موظفا من بين هؤالء هم من اإلناث فإنه يتضح لنا بما ال يدع مجاال ل 18فإذا أخذنا بعين االعتبار أن 

أن مسؤولياتهن العائلية أكبر مما يؤثر بالتالي على كفاءتهن في العمل ، كما أن ارتفاع نسبة المتزوجين تدل 
على أن هؤالء ، وبعد تحقيقهم لالستقرار الوظيفي فإنهم يميلون إلى بناء حياتهم الخاصة ، هذا إذا ما أخذنا 

  .لمفروض أن يكونوا فيها متزوجينبعين االعتبار كبر سن هؤالء أي أنهم في سن من ا
يتجلى لنا من خالل الجدولين الرابع ، والخامس المتعلقان بتوفر أفراد العينة على األوالد ، وعدد   

من الذكور فإذا كانت أكبر نسبة تتعلق  18أفراد من النساء ، و  10%)  84,84(هؤالء أن أغلبهم لديهم أبناء 
أوالد تليها مباشرة  5التي تقابل %)  17,85(ثم نسبة )  لكل منهما%  25(أوالد  4و  3بأولئك الذين يملكون 

ليتأكد لنا مرة %)  7,14(، وأخيرا ولد واحد %)  10,71(أوالد بـ  6لولدين تليها مباشرة %)  14,28(
أخرى أن أغلبية المبحوثين مرتبطين بمسؤوليات ، وواجبات عائلية تؤثر على عملهم ، وعلى كيفية أدائه 

اصة إذا كان هؤالء من النسوة المطلقات ، أو األرامل حيث تتضاعف مسؤولياتهن ، وهذا ما يظهر خاصة خ
وتجدر اإلشارة هنا إلى أنني قد استثنيت العزاب   . في عدم انتظام مواعيد الدخول ، والخروج من العمل 

ينة هنا قد اقتصرت على المتزوجين من هذه األرقام ألنه من المنطقي تماما أنهم ال يملكون أوالدا أي أن الع
  .واألرامل ، والمطلقين

بينما مالحظة الجدول المتعلق بتوزيع أفراد العينة حسب المستوى العلمي تدلنا على أن أعلى نسبة   
، يليهم أصحاب المستوى الجامعي           %)  63,41(هي نسبة أولئك الذين تحصلوا على مستوى متوسط 

إذا ما حاولنا قراءة هذه %) .  17,07(لمستوى الثانوي بنسبة ال تقل كثيرا عنهم ثم ذوو ا%)  19,51(
األرقام ، فإنه سيتضح لنا أن المؤسسة محل الدراسة ال تهتم بالمستوى التعليمي لألفراد إال من حيث أنهم 

حيث يعتمدون  يتقنون القراءة ، والكتابة ، وبعض معايير األداء الوظيفي بغض النظر عن مستواهم الدراسي
في عملهم على الخبرة الطويلة في ميدان العمل فإذا عدنا إلى الجدول المتعلق بالسن، وحاولنا ربطه بهذا 
الجدول فإننا سنخلص إلى نتيجة مفادها أن أغلب أفراد العينة هم من كبار السن الذين تحصلوا على مستوى 

لنقص عدد المتعلمين في ذلك الوقت ، حيث كان باب الرابعة متوسط ، والذين التحقوا مباشرة بالعمل نظرا 
التوظيف يفتح على مصراعيه لكل من يحسن القراءة ، والكتابة ، ومنذ ذلك الحين ، وهم متشبتون بمناصبهم، 
أي أن كفاءتهم اإلدارية اكتسبوها عن طريق الخبرة ، وليس عن طريق التعليم بغض النظر عن بعض األفراد 

وبسبب ارتفاع نسبة التعليم في الجزائر،  فقد وضعت بعض الشروط لاللتحاق بالوظيفة  الجامعيين ، إذ أنه
من بينها المستوى التعليمي إال أنها تبقى حبرا على ورق ، إذ أنه ومن خالل اطالعي على مختلف 

       سنة    30االستمارات اتضح لي أن أغلب العمال الملتحقين بالعمل حديثا ، والذين تقل أعمارهم عن 
ال يتجاوزون المستوى الثانوي ، حيث يتعرفون على العمل من خالل الخبرة ، وليس من خالل اطالعهم 

المسبق عليها ؛ ما يؤثر بالتالي على كفاءتهم في العمل ، حيث تقل الكفاءة مقارنة بأولئك الذين تخرجوا    
إال أن ذلك لم يمنعهم من التفوق    من الجامعة ، إذ ورغم أن أغلب هؤالء ال يعملون في نطاق تخصصهم
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في عملهم مقارنة بالعمال اآلخرين الذين يحتاجون إلى وقت أطول لفهم، واستيعاب محتوى الوظيفة خاصة إذا 
  ...ما تعلق األمر باألمور المعقدة،  والتي تحتاج إلى معرفة مسبقة مثل الشؤون المالية ، الصفقات

لمؤسسة محل الدراسة ال تراعي المعايير العلمية في اختيار األفراد من كل هذا التحليل يتبين لنا أن ا  
وقد أشير هنا إلى نقطة مهمة هي أنني، وخالل مكوثي بمكتب مدير المستخدمين وردت إليه بعض التعليمات، 

والتي أطلعني عليها ، وتتعلق بكيفية إجراء مسابقات التوظيف، والشروط الواجب توفرها في المعني       
ن ضمن هذه الشروط توفر المستوى الجامعي إال أنني ومن خالل المقابالت، والدردشات التي أجريتها وم

تبين لي أن العكس هو الواقع حث يتم استبعاد ملفات المتخرجين من الجامعة ، قد يكون ذلك ألن الذين بيدهم 
نهم يتدخلون الستبعاد من هم زمام السلطة هناك ذوو مستوى تعليمي منخفض ، وخشية منهم على مناصبهم فإ

  .أعلى درجة علمية منهم ، وعلى حد تعبير أحد الموظفين، التعسف في استعمال السلطة ، وتملك المنصب
المتعلق بتوزيع أفراد العينة حسب الدرجة في العمل    ) 07(بينما يتضح لنا من خالل الجدول رقم   

، تليها مباشرة نسبة المعاونين اإلداريين     %)  24,39(أن أكبر نسبة هي نسبة المساعدين اإلداريين بـ 
، %)  12,19(، ونفس النسبة تتكرر مع المتصرفين اإلداريين ، ثم األعوان اإلداريين بـ %)  17,07( بـ 

، وأخيرا المتصرفين اإلداريين %)  7,31(، ثم الكتاب الراقنين بـ %)  9,75(ثم أعوان المكاتب بـ 
، لقد حاولت هنا أن أوزع أفراد %)  2,43(ين اإلداريين ، األعوان الراقنين بنفس النسبة الرئيسيين ، الملحق

العينة على مختلف الدرجات حتى يتسنى لي الحكم على كفاءتهم بشكل أفضل ، إال أنه يتضح لنا أن عدد 
لحة تنقل المساعدين اإلداريين أكبر من غيرهم حيث يعمل بعضهم كرؤساء للمكاتب ، والمصالح مثل مص

األشخاص ، من ثمة المتصرفين اإلداريين الذين يعملون هم أيضا كرؤساء للمصالح ، ورؤساء المديريات 
حيث يشكلون أعلى درجة من درجات السلم اإلداري أما الكتاب الراقنين ، واألعوان الراقنين فنجد أن عددهم 

ددهم غير كاف فإننا نجد أن العدد يستوفي قليل جدا مقارنة بالدرجات األخرى ، إال أن ذلك ال يعني أن ع
متطلبات العمل إذ تتوفر كل مصلحة من مصالح اإلدارة المحلية على ثالثة أعوان ، أو كتاب راقنين ، ونفس 
األمر مع مديرية التنظيم ، والشؤون العامة ، وعامل واحد بمصلحة التخليص ، بما يتناسب مع متطلبات 

  .الشغـل
ليات ، وواجبات العمـل هي التي تحدد عدد العمال المطلوب في كـل درجـة      نستنتج إذن أن مسؤو  

  .    من الدرجات 
أن أغلب أفراد العينـة             . يتجلى لنا من خالل الجدول المتعلق بتوزيع أفراد العينة حسب المديريات       

، وأخيـرا %)  34,14(والشؤون العامـة  ينتمون إلى اإلدارة المحليـة ، ثم مديرية التنظيم،%)  48,78(
، وهذا راجع بالدرجة األولى إلى نوع العمل ، وإلى التقسيـم الذي تعتمده كـل %)  17,07(األمانة العامة 

مديرية  إذ نجد أن مديرية اإلدارة المحلية تتضمن مجموعة من المصالح، وكل واحدة تحتوي على مجموعة        
  .كل مكتب عدد من العمال ، وذلك حسب طبيعة العمـل من المكاتب ، يعمل في 

في حين يتضح من خالل الجدول المتعلق بالمرتب الشهري المحصل عليه من طرف أفراد العينة     
%)    43,90(دج بنسبة ) 15.000إلى  10.000( أن أغلبية المبحوثين يتقاضون مرتبا شهريا يتراوح ما بين
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          5.000( دج ثم ) 20.000إلى  15.000( المجال المحدد ما بين ، والتي ترافق %)  36,58(ثم  
بالنسبة ألولئك الذين يتقاضون مرتبا يتراوح                %)  4,87(،  %)  14,63(دج  )  10.000إلى 

  .دج) 25.000إلى     20.000( ما بين 
دج،  25.000ى أجر ال يتجاوز إذن ومن خالل هاته األرقام يتبين لنا أن األجور منخفضة ، فأعل  

وهو أجر منخفض في ظل غالء المعيشة ، والزيادة المستمرة في األسعار ، فإذا أخذنا بعين االعتبار       
أن أغلب هؤالء األفراد متزوجون ولديهم أوالد ، فهم بالتالي مسؤولون عن توفير حاجيات عائالتهم ، فإن 

اف حتى القتناء أبسط الضروريات فما بالك بالكماليات ، حتى بالنسبة ذلك سيدفعنا إلى القول أن األجر غير ك
من مقدار المرتب الشهري يتقاضاها الموظف مرتين      %  30عن   للمنح المتحصل عليها فإنها ال تزيد

في السنة ، وهي نسبة ضئيلة جدا ، ما يؤثر بالتالي على روحهم المعنوية ، وبالتالي على كفاءتهم في العمل 
حيث نسجل غياب الحوافز المادية ، واالقتصار على الحوافز المعنوية فقط  كتقديم الهدايا في المناسبات مثل 
األعياد فإنك إذا سألت أي موظف هناك عن عمله فإنه يشتكي بالدرجة األولى من األجر المنخفض ، إذ أن 

مما يؤثر على معنويات األفراد،   أهم سلبيات الوظيف العمومي هي المرتبات المنخفضة في مقابل دوامها
  .وبالتالي على سلوكهم الوظيفي الذي يتميز بالالمباالة

  
بيانات توضح مدى مساهمة وضوح اللوائح ، واإلجراءات في تطوير مهارات ) 2

 :الموظف البيروقراطي
  .كيفية اطالع العمال على إجراءات العمل، وقوانينه): 04(جدول رقم 

 % ن االحتماالت

 14,63 06 لوحة اإلعالنات

 41,46 17 البيانات والمنشورات

 21,95 09 رئيس المديرية

  4,87  02  رئيس المصلحة
  14,83  06  الزمالء

 100 41 المجموع

أن الموظفين يطلعون على إجراءات العمل ، وقوانينه عن طريق البيانات، ) 04(يبين لنا الجدول رقم 
يدة الرسمية بالدرجة األولى، والتي تتوفر على قوانين أداء العمل ممثلة في الجر%)  41,46(والمنشورات 

مبوبة ، ومقسمة إلى أقسام ، ومواد تحدد كل منها صالحيات ، وواجبات وحقوق الموظفين ، وأي تغيير     
ثم يأتي دور رئيس ... قد يطرأ على أحد القوانين ، وكيفية سير عمل المؤسسة ، واألهداف المتوخاة،

لنقد ، وشرح ، وتفسير مختلف هاته القوانين ، واإلجراءات في حالة حدوث لبس ، أو غموض  المديرية
خاصة ، وأن قوانين العمل غامضة أحيانا ، أو في حالة عدم توفر الجريدة ، وقد يلجأ البعض إلى لوحة 
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طلعون على هذه اإلعالنات لالطالع على كل جديد في ميدان العمل ، أو قد يكتفي البعض بالزمالء الذين ي
القوانين ، واإلجراءات ، فيقومون بدورهم بنقلها إلى زمالئهم ، وفي حاالت قليلة يقتصر األمر على رئيس 

  .المصلحة الذي يتولى عملية نقل هذه القوانين ، واإلجراءات إلى عماله
  

  .مدى فهم ، واستيعاب العمال لمحتوى القوانين ، واللوائح) 05(جدول رقم 
 % ن االتاالحتم

  
  

  
  ال

 

   % ن االحتماالت
  
  
24 

  
  
  

58,53 

 16,66 04 نوعية اللغة

 29,16 07 طبيعة اللغة

 54,16 13 غياب النصوص التطبيقية

 100 24 المجموع

 41,46 17 نعم

 100 41 المجموع

أنهم      ترافق المقرين ب%)  58,53(أن أكبر نسبة، وتمثل ) 05(يتضح لنا من خالل الجدول رقم 
ال يفهمون محتوى القوانين ، واللوائح ، وذلك راجع بالدرجة األولى إلى غياب النصوص التطبيقية            

حيث تجد نصا قانونيا صريحا ، ولكن ال يمكن تطبيقه ، أو أنه ال يوافق الواقع العملي فهو %)  54,26(
كيفية التصرف خاصة إذا ما وقع      مجرد حبر على ورق ، مما يوقع الموظف في ضيق ، وحرج حول

في مشكل قانوني إذ تبقى مختلف القوانين غير قادرة على إعطائه الحل المناسب ، أما عن طبيعة اللغة فإنها 
لذا أغلبية العمال ، فإننا نجد أن بعضهم يواجه   حيث أنه نظرا لضعف المستوى التعليمي%)  29,16(تعادل 

، أما عن نوعية اللغة ) خاصة إذا كان العامل جديدا(لمستعملة رغم كونها بسيطة مشكلة كبيرة في فهم اللغة ا
أفراد ، ويرجع ذلك إلى أن القوانين تصاغ باللغتين العربية ، والفرنسية لمنع أي  4فإن األمر يقتصر على 

ن الحصول    لكن هؤالء الذين أرجعوا سبب عدم الفهم إلى هذه النقطة فألنهم لم يتمكنوا م. لبس قد يقع 
  .على مختلف الوثائق المصاغة باللغة المالئمة لهم

، فإن %)  41,46(أما أولئك الذين اتجهوا إلى تأكيد استيعابهم، وفهمهم لهذه القوانين، واللوائح ، 
عملهم يتميز بالبساطة ، والسهولة مثل مكتب البريد بمصلحة التلخيص التابع لألمانة العامة ، حيث ال يتطلب 

م وجود قوانين معقدة ، وبالتالي فهم مدركون ، ومستوعبون جيدا للقوانين، واللوائح المتعلقة بأداء عمله
  .العمـل
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  .مدى تقيد العمال بمختلف بنود اللوائح ، واإلجراءات المتبعة): 06(جدول رقم 
 % ن االحتماالت

 68,29 28 دائما

 12,19 05 غالبا

 19,51 08 أحيانا

 100 41 موعالمج

نستخلص من الجدول المبين أعاله أن أغلب المبحوثين يتقيدون بتطبيق مختلف بنود اللوائح 
، وذلك راجع إلى تخوفهم من المسؤولية من جهة ، وألنه بدون %) 68,29(واإلجراءات بنسبة تقدر بـ
  .القوانين ال يمكن تنظيم العمل

  .مستجداتكيفية تعامل العمال مع المشاكل ، وال): 07(جدول رقم 
 % ن االحتماالت

 63,41 26 أكتفي بتطبيق اللوائح

 36,58 15 أقدم حلول سريعة

 100 41 المجموع

يكتفون بتطبيق القوانين ، واللوائح تطبيقا %)  63,41(أن أغلب العمال ) 07(يبين الجدول رقم 
ة، وذلك لتخوفهم    صارما حتى في حالة ظهور مشاكل، ومستجدات يجب التعامل معها، ومعالجتها بسرع

من المسؤولية، وعدم رغبتهم في تحمل عواقب تصرفاتهم ألن ذلك يقلل من فرص االستقرار التي يتمتع بها 
الموظف الذي يحتمي بالقواعد ، واللوائح ، ويترك مخاطر المسؤولية، ومتاعب السلطة لمن هم أعلى منه    

  .في المستوى
  .ختلف اللوائح، واإلجراءاتمدى رضا العمال عن م) : 08(جدول رقم 

 % ن االحتماالت

  
  

  نعم
 

   % ن االحتماالت
  
  
  
38 

  
  
  
  

92,68 

 7,89 03 كلها

 18,42 07 معظمها

 52,63 20 بعضها

 21,05 08 جزءا قليال منها

 100 38 المجموع

 7,31 3 ال

 100 41 المجموع
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ة أفراد العينة راضون عن مختلف اللوائح، أن أغلبي) 08(يتضح لنا من خالل الجدول رقم    
إال أن هذا الرضا غير تام ، حيث أن هذا األخير ال يطال غير بعضها فقط          %) 92,68(واإلجراءات  

منهم %)  18,42(منهم راضون عن الجزء القليل منها ، في حين أن %)  21,05(، بينما %)  52,63(
راضون عن جميع القوانين ، وهي نسبة ضئيلة ، في حين %)  7,89( راضون عن معظمها، بينما ال نجد إال

منهم إلى أنهم غير راضين عن القوانين ، واللوائح ، واإلجراءات إذ أنها تحد           %)  7,31(ذهب نحو 
  .من مبادرتهم ، وتقيد عملهم بدرجة كبيرة ، وال تسمح لهم إال بالتحرك ضمن نطاقها

م أفراد العينة لالقتراحات بخصوص تغيير محتوى اللوائح واإلجراءات      تقدي) : 09(جدول رقم   
  .التي تخص عملهم

 % ن االحتماالت

 26,82 11 نعم

  
  

  ال
 

   % ن االحتماالت
  
  
  
30 

  
  
  
  

73,17 

 3,33 01 ألنني غير مؤهل

 26,66 08 ألن األمر ليس من اختصاصي

 43,33 13 ألنه ال يسمح لي بذلك

 26,66 08 اقتراحي ال يؤخذ بعين االعتبار

 100 30 المجموع

 100 41 المجموع

   
أن أغلبية المبحوثين لم يقدموا أي اقتراح بخصوص تغيير ) 09(يتبين لنا من خالل الجدول رقم     

     محتوى القرارات ، واللوائح ، حتى وإن كانت تمس بمصلحتهم ، حيث أرجعت األغلبية األمر إلى أنه   
حيث تتم صياغة اللوائح ، والقوانين ، واإلجرءات على مستوى مركزي    %)  43,33(ال يسمح لهم بذلك 

إذ يتم إرسالها عبر الجريدة الرسمية التي يشرع في تنفيذها بمجرد وصول الجريدة إلى عين المكان ،      
إنهم ال يحاولون تخطي هذا األمر بأنه ليس من اختصاصهم لذلك ف%) 26,66(في حين برر ما يعادل 

الحاجز حتى ، وإن فعلوا ذلك فإن اقتراحهم ال يؤخذ بعين االعتبار ، في حين ذهب موظف واحد فقط إلى أنه 
قد قدموا %) 26,82(غير مؤهل ، ورغم كل هاته الحواجز، والعوائق إال أن القلة القليلة منهم ، وهم 

التي تمس مصالحهم مباشرة حتى ، وإن لم تؤخذ بعين  تراءااقتراحاتهم بشأن تغيير محتوى اللوائح، واإلج
االعتبار إال أنهم يحاولون مناقشة ، وإثراء أو حتى معارضة بعض اللوائح إال أننا نجد أن األمر هنا يقتصر 

  .على رؤساء المصالح ، والمديريات،  أي أولئك الذين يتمتعون بمركز وظيفي عالي داخل التنظيم
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  .المعايير المراعاة عند تغيير محتوى اللوائح، واإلجراءات) : 10(جدول رقم 
 % ن االحتماالت

 17,07 07 حاجات المجتمع المحلي

 46,34 19 ضغط السلطة المركزية

 36,58 15 االثنين معا

 100 41 المجموع

  
ضغط يبين الجدول المدون أعاله أنه عند تغيير محتوى اللوائح ، اإلجراءات يتم الخضوع إلى   

لكن قد تراعى أيضا حاجات المجتمع المحلي لكنه في جميع األحوال ال يكون %)  46,34(السلطة المركزية 
ذلك إال بموافقة الوزارة الوصية التي تتبنى اتجاها سياسيا معينا تحاول تطبيقه على مختلف اإلدارات المحلية، 

النظر عما يتطلبه المجتمع المحلي           ما يحول دون المساس باتجاهات الدول ، وأهدافها العامة بغض
 .من ضرورات حيث تعطى لألهداف العامة للدولة األولوية

  .مدى خدمة اللوائح ، واإلجراءات الحتياجات المتعاملين مع اإلدارة) : 11(جدول رقم  
 % ن االحتماالت

 12,19 05 كلها

 24,39 10 معظمها

 63,41 26 بعضها

 100 41 المجموع

ضح الجدول المرفق أعاله أن أغلبية أفراد العينة ترى أن اإلجراءات ، واللوائح تخدم احتياجات يو  
فمثال فيما يتعلق بالحالة المدنية فإن استخراج %)  63,41(المتعاملين مع اإلدارة لكن في البعض منها فقط 

 يخدم مصلحة المواطنين الذين وثيقة ما يتطلب اتباع مجموعة من اإلجراءات التي تستغرق وقتا طويال بما ال
يتذمرون دوما من صعوبة اإلجراءات اإلدارية، وعدم مالءمتها الحتياجاتهم المستعجلة على جميع األصعدة 
لكن ذلك ال يعني أنها غير مفيدة دوما فهي تقوم بتنظيم الشؤون العامة للمواطنين ، ومحاولة تلبية احتياجاتهم 

طويال، وما قد يؤدي إليه ذلك من ضياع للفرص ، وهدر للوقت ، وربما ال حتى ، وإن كان ذلك يتطلب وقتا 
يقتصر األمر على القوانين في حد ذاتها بل على القائمين بتنفيذها أيضا حيث يميل هؤالء إلى استغالل 

  .مناصبهم ، والتعسف في استعمال السلطة
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  .فيذمناقشة اللوائح، واإلجراءات قبل التن) : 12(جدول رقم  
 % ن االحتماالت

 48,78 20 نعم

 46,34 19 ال

 4,87 02 ال أدري

 100 41 المجموع

أن اإلجراءات ، واللوائح اإلدارية تناقش قبل تنفيذها           ) 12(يتأكد لنا من خالل الجدول رقم   
حيث يقوم  ، ويتم ذلك عن طريق المجلس الشعبي الوالئي الذي يمثل السلطة التشريعية ،%)  48,78(

بمناقشة األوضاع للخروج بقرارات تتعلق بتسيير شؤون الوالية لكنها في جميع األحوال تبقى خاضعة لضغط 
السلطة المركزية بمعنى أن هناك نوعا من القرارات غير قابلة للنقاش مثل تلك المتعلقة بالسياسة العامة 

سيير شؤون الوالية مثل تشكيل لجان لدراسة للدولة ، لكن قد تتم عملية مناقشة بعض القضايا الخاصة بت
الملفات ثم تقديم االقتراحات التي تعرض على المجلس الشعبي الوالئي الذي يتولى مناقشتها ، والبث فيها ، 

إلى أن القوانين ، واللوائح %)  46,34(والمصادقة على بعض القوانين مثل قانون المالية ، في حين ذهب 
  .ين في ذلك على ضغط السلطة المركزية ، وعلى عدم مشاركتهم في صنعهااإلدارية ال تناقش مركز

  .مساهمة وضوح اللوائح، واإلجراءات في إدراك الفرد لمسؤوليته) : 13(جدول رقم  
 % ن االحتماالت

 73,17 30 موافق

 14,63 06 موافق إلى حد ما

 12,19 05 غير موافق

 100 41 المجموع

من العمال يرون أن وضوح اللوائح ، واإلجراءات     %)  73,17(ل أن يتضح من خالل هذا الجدو  
من شأنه جعل الفرد واعيا ، ومدركا لمسؤوليته ، حيث أن ذلك سوف يوفر له الفرصة لالطالع على كيفية 
سير العمل ، وتنفيذه ، وبالتالي القيام به في وقت وجيز ، أما إذا كانت غامضة أيا كان نوع هذا الغموض 

ذلك سيضعه في موقف حرج فهو ال يدري ماذا عليه فعله ، وكيف يتصرف إذا ما صادف مشكال ما،  فإن
  .وكل ذلك سيضر بالدرجة األولى بالمواطنين الذين يتعاملون مع اإلدارة
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  .مساهمة تنفيذ محتوى اللوائح، واإلجراءات في أداء العمل بتكلفة قليلة) : 14(جدول رقم  
 % ن االحتماالت

 73,17 30 موافق

 19,51 08 موافق إلى حد ما

 7,31 03 غير موافق

 100 41 المجموع

يرون أن تنفيذ محتوى اللوائح، %)  73,17(أن أغلبية العمال ) 14(يتبين لنا من خالل الجدول رقم   
ائح،       واإلجراءات ؛ والتقيد بذلك ، سوف يؤدي إلى أداء العمل بأقل تكلفة ممكنة ، حيث أن هذه اللو

ومن خالل تحديدها لدور كل فرد ، ومسؤوليته سوف تلغي كل ما من شأنه تعطيل أداء العمل ، في حين 
من المبحوثين العكس ، حيث أن هذه اإلجراءات غير واضحة تماما ، وبالتالي فإن %)  7,31(يرى 

 .عمـلاالستعانة بها لن تؤدي إال إلى تعطيل المصالح ، وبالتالي زيادة تكلفة ال

  :بيانات توضح مساهمة التخصص في ارتفاع الكفاءة اإلدارية) 3  
  .كيفية التحاق الموظفين بالعمل) : 15(جدول رقم 
 % ن االحتماالت

 53,65 22 عن طريق إجراء مقابلة

 36,58 15 توظيف مباشر

 9,75 04 بمساعدة أحد المعارف

 100 41 المجموع

يتضح لنا أن أغلب العمال التحقوا بالعمل بعد إجرائهم ) 15(من خالل ما يتضمنه الجدول رقم   
؛ إذ أن %)  36,58(، إال أن بعضهم قد التحق بالوظيفة عن طريق التوظيف المباشر %)  53,65(لمسابقة 

هؤالء هم من خريجي المدرسة الوطنية لإلدارة ، أو مراكز التكوين اإلداري التي كانت تقوم بتأهيل ، 
ثم توجيههم  إلى العمل مباشرة خاصة في ظل نقص المتعلمين ، حيث أنه وحسب الجدول  وتكوين األفراد ،

المتعلق بالسن قد سبق وأن اتضح لنا أن أغلب هؤالء قد التحقوا بالعمل في وقت كانت فيه البالد في حاجة 
ى عملية اإلعداد، ماسة إلى يد عاملة مؤهلة فتم فتح مراكز التكوين المهني ، التكوين اإلداري ، التي تتول

والتوجيه ليتم توظيفهم مباشرة ، إال أن الذين أقروا بأنهم استعانوا بأحد معارفهم ال يتجاوزون نسبة           
، وهي نسبة ضئيلة مقارنة باالحتمالين اآلخرين ، إال أن ذلك ال يعني أن األشخاص الذين %)  9,75(

س فهم يتمتعون في الغالب بسند، ودعم شخص ما يمكنهم   خضعوا لمسابقة لم يستعينوا بمعارفهم بل بالعك
التقيت فتاة ) غرفة لتقديم الشكاوي(من الحصول على العمل حيث أنني ، وخالل تواجدي بمقر الوالية 

متخرجة من الجامعة ، ومن خالل دردشة قصيرة معها تبين لي أنها أجرت مسابقة توظيف للعمل بإحدى 
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اسمها ضمن قائمة الناجحين، ولكنها لم تتمكن من استالم وظيفتها ، وفي كل مرة المديريات ، وقد تم تعليق 
  .كان الشخص المسؤول يماطل في تسليمها العمل لتكتشف أخيرا أنه تم تعيين شخص آخر مكانهـا

نستنتج إذن أنه وحتى في حالة إجراء مسابقات ، وقيام المرشحين بالخضوع لها ، فإنه يجب أن   
  .ن بوساطة تمكنهم ليس فقط من النجاح ، بل وااللتحاق بالعمل أيضايكونوا مدعومي

  
  .اتفاق نوعية العمل مع قدرات، ومهارات الموظفين) : 16(جدول رقم  

 % ن االحتماالت

 75,6 31 نعم

 24,39 10 ال

 100 41 المجموع

  
   

  .وجود صعوبة في فهم طبيعة العمل) : 17(جدول رقم 
 % ن االحتماالت

 60 06 نعم

 40 04 ال

 100 41 المجموع

    
%)   75,6(يتضح من خالل هذين الجدولين أن طبيعة العمل تتفق ، وقدرات ، ومهارات الموظفين 

على اعتبار أنهم تلقوا تكوينا على نوع العمل الذين يقومون به ، أو ألن العمل يتميز بالبساطة ، أو حتى أنه 
%)  60(أولئك الذين أعلنوا أن العمل ال يتفق ، وقدراتهم فإن أغلبهم يتفق مع الشهادات المتحصل عليها، أما 

وجدوا صعوبة في فهم طبيعة العمل ، وهم األشخاص الذين يعملون بمراكز حساسة نوعا ما ، تتطلب دقة    
متعلقة أما األعمال الروتينية البسيطة مثل تلك ال... في العمل مثل تلك المتعلقة بإعداد الميزانية ، المحاسبة

بإعداد المسابقات ، واختيار المرشحين ، توزيع البريد ، فحتى وإن كان العمل ال يتفق ، والمؤهل الذي 
تحصل عليه الشخص المعني فإن ذلك ال يقف عائقا أمام فهمه لطبيعة عمله، ألنه ال يتطلب فقط سوى بعض 

  .الخبرة
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  .رتفضيل العمال للعمل في تخصص آخ) : 18(جدول رقم 
 % ن االحتماالت

  
  

  نعم
 

   % ن االحتماالت
  
  
  
31 

  
  
  
  

75,60 

 32,25 10 ألنني غير راض عن طبيعة عملـي

 39,02 16 ألن المرتب غير كاف

 6,45 02 ألنني ال أشعر باـالرتياح مع زمالء العمـل

ألنني على غير انسجام، ووفاق مع رئيسـي        
 في العمل

  
03 

7,31 

 100 31 المجمـوع

 24,39 10 ال

 100 41 المجموع

%)       75,6(أن غالبية العمال يفضلون العمل في تخصص آخر ) 18(يتضح لنا من خالل الجدول رقم   
وقد أرجع أغلبيتهم ذلك إلى ضعف األجور مقارنة بغالء المعيشة ، حيث  ـ كما سبقت اإلشارة إليه ـ أن 

بما ال يتماشى ، ومتطلبات الحياة هذا بالدرجة األولى ، ) دج 25000( يتعدى أعلى أجر يتقاضاه الموظف ال
حيث يشتكي هؤالء العمال من طبيعة عملهم التي ال تتفق ، ومؤهالتهم  %)  32,25(ثم تأتي طبيعة العمل 

من جهة، والتي تحد من حريتهم من جهة أخرى ، حتى أن أحد المتصرفين اإلداريين ذو مستوى جامعي، 
.   »إنني أعتبر منصبي ضياعا لقدرات يمكن أن تستغل بشكل أحسن  «: في إجابته عن هذا السؤال قال و

ما يعني أن هناك انسجاما مع رؤساء العمل، %)  7,31(أما عن االنسجام مع رئيس العمل فال تتعدى النسبة 
  .ونفس الشيء يمكن قوله عن عالقاتهم مع بعضهم البعض

ل أن العمال يهتمون بالدرجة األولى باألجر ، ثم طبيعة العمل ، ومدى اتفاقها     نستنتج من هذا الجدو  
  .مع قدراتهم ، ومهاراتهم ، يليها مباشرة االنسجام الحاصل مع رؤساء العمل ، وأخيرا انسجامهم معا

  .تلقي الموظفين للتكوين ونوعية هذا التكوين) : 19(جدول رقم 
 % ن االحتماالت

  
  

  نعم
 

   % ن االحتماالت
  
  
  
28 

  
  
  
  

68,29 

 14,28 04 نظري

 7,14 02 تطبيقي

 78,57 22 االثنين معا

 100 31 المجموع

 31,70 13 ال

 100 41 المجموع
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إال أن . على نوع العمل%)  68,29(أن أغلبية العمال تلقوا تكوينا ) 19(يتبين لنا من خالل الجدول   
ملهم، وأن هذا التكوين يكون على المستويين النظري، والتطبيقي معا            هذا التكوين ال يخدم دوما ع

فمثال فيما يتعلق بالعمل على أجهزة ، وأنظمة الحاسوب يتم إعداد الدروس ، ثم تطبيقها ، ليتم %)  78,57(
األفضل أما     تأهيلهم، وإعداد العمال إعدادا جيدا ، وصقل مواهبهم بما يساعدهم على أداء العمل بالشكل 

خاصة فيما يتعلق بتلك %)  14,28(في بعض األحيان ، فإنه يتم تقديم الدروس على المستوى النظري فقط  
  .األعمال التي تتطلب إرفاقها بالتطبيق العملي

  .مكان تلقي الموظفين للتكوين) : 20(جدول رقم 
 % ن االحتماالت

 10,71 3 داخل المؤسسة

 14,28 4 اإلداريمركز التكوين 

  75  21  مركز التكوين المهني
 100 28 المجموع

يتبين لنا من الجدول الموضح أعاله أن أغلب المتكونين تلقوا تكوينهم داخل مراكز التكوين المهني      
ما يدل على أن %)  10,71(، وأخيرا داخل المؤسسة %)  14,28(، ثم مراكز التكوين اإلداري %)  75(

تهتم كثيرا بإجراء دورات تربصية لعمالها إال في أحيان نادرة ، حيث كان في البداية يتم المؤسسة المعنية ال 
توزيع عدد المقاعد المطلوبة على المديريات ، ليتولى رئيس المديرية اختيار األفراد الراغبين في إجراء 

  .التكوين ، ثم الحقا أصبحت دعوات المشاركة ترسل إلى األشخاص المعنيين كل باسمه
  .مدى مساعدة التكوين على زيادة تطوير قدرات، ومهارات الموظفين) : 21(جدول رقم  

 % ن االحتماالت

 96,42 27 نعم

 3,57 1 ال

 100 28 المجموع

يوضح الجدول أن التكوين يساهم في زيادة قدرات ، ومهارات الموظفين ، وهذا ما عبرت عنه نسبة      
ن ، وقبل التحاقهم بالعمل ينخرطون ضمن مراكز تكوينية متخصصة، حيث أن هؤالء المتكوني%)  96,42(

وعلى أساس الشهادة المتحصل عليها يترشحون للعمل ، حيث أن هذا التكوين يراعي الجانبين النظري، 
  .والتطبيقي للفرد ، فإنه عندما ينهي تربصه يكون قد اكتمل صقل مواهبه التي يوجهها لخدمة عمله

  .معايير التي تراعى عند إعداد برامج التكوينال) : 22(جدول رقم 
 % ن االحتماالت

 35,71 10 احتياجات الموظفين

 14,28 4 أهداف التنظيم

  50  14  االثنين معا
 100 28 المجموع
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أن مضمون برامج التكوين المهني يراعي احتياجات الموظفين ، وأهداف ) 22(يوضح الجدول رقم   
، ثم أهداف %)  35,71(حيث تراعى احتياجات الموظفين بالدرجة األولى ) % 50(التنظيم في نفس الوقت 

، ولعل ذلك راجع إلى أن تحقيق التنظيم ألهدافه ال يتم بمعزل        %)  14,28(التنظيم بالدرجة الثانية 
نقص عن العنصر البشري الذي يعد الركيزة األساسية في أي تنظيم ، ولذلك ال بد من االهتمام باكتشاف ال

الذي يعاني منه ، ومحاولة تعويضه عن طريق إجراء دورات تربصية ، والتركيز على البرامج التكوينية 
بالدرجة األولى حيث أنه ، ومن خالل هذا البرنامج يتم تطوير القدرات العقلية ، والمهارات اليدوية للموظف 

  .بما يخدم عمله ، وبالتالي أهداف التنظيم ككل
  .تقييم العمال لمستوى برامج التكوين) : 23(جدول رقم 
 % ن االحتماالت

 14,28 4 جيد جدا

 17,85 5 جيد

  7,14  2  حسن جدا
  42,85  12  حسن

  10,71  3  ضعيف جدا
  7,14  2  ضعيف

 100 28 المجموع

من أفراد العينة ترى أن مستوى برامج التكوين %)  42,85(أن ) 23(نجد من خالل الجدول رقم   
أن مستوى %)  14,28(ترى أنها جيدة ، وفي متناول العمال ، في حين ترى %)  17,85(حسن ، ونسبة 
  .البرامج جيد جدا

من مجموع أفراد العينة ترى أن هذه البرامج ضعيفة جدا ، وال تتالءم مع مستوى %)  10,71(ونسبة 
ا مقارنة بالنسب السابقة من مجموع أفراد العينة ، وهي نسبة ضئيلة جد%)  7,14(العمال بينما نجد أن نسبة 

  .ترى أن البرامج التكوينية ضعيفة ، ونفس النسبة للفئة التي ترى أن هذه البرامج حسنة
نستنتج إذن أن برامج التكوين المهني هي في مستوى قدرات الموظفين ، وتتالءم ، ومستواهم ،   

عة ، ونوعية كل عمل ، وما يتطلبه  وتلبي احتياجاتهم ، حيث أنه وإلعداد مثل هاته البرامج يتم دراسة طبي
من جهود ، وقدرات ، وما هي الصعوبات التي يمكن أن يتلقاها العمال أثناء أدائهم لعملهم ، وبناء عليه 

  .تصاغ هاته البرامج ، وتقدم على شكل دورات تربصية
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  .مساعدة التكوين للموظف ألداء عمله في وقت وجيز) : 24(جدول رقم 
 % ن الحتماالتا

 78,04 32 موافق

 14,63 6 موافق إلى حد ما

  7,31  3  غير موافق
 100 41 المجموع

من أفراد العينة موافقين على أن التكوين يساعد الموظف %)  78,04(نجد من خالل هذا الجدول أن   
حد ما ، أما  من أفراد العينة فهم موافقون على ذلك إلى%)  14,63(على أداء عمله في وقت وجيز ، أما 

من أفراد العينة ، فهم غير موافقين على ذلك ، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالنسب السابقة %)  7,31(نسبة 
ويرجع ذلك إلى أنه ومن خالل التكوين الذي يتم إجراؤه يتعلم الفرد السرعة في األداء ، فمثال البرامج 

ير العمال أثناء الدورات التدريبية ، وحثهم ، الخاصة بالعمل على أجهزة اإلعالم اآللي ، فمن خالل تحض
وفي إطار المنافسة التي تجرى بينهم ، فإنهم يتمكنون من تطوير قدراتهم على العمل بشكل أفضل ،      

  .وفي وقت وجيز حيث تتم عملية االستفادة من ذلك الحقا
  .مساعدة التكوين على أداء الموظف لعمله بتكلفة أقل) : 25(جدول رقم   

 % ن االحتماالت

 68,29 28 موافق

 19,51 08 موافق إلى حد ما

  17,07  07  غير موافق
 100 41 المجموع

يبين الجدول الموضح أعاله أن أغلبية أفراد العينة موافقون على أن التكوين الذي يتم إجراؤه يساعد   
اإلشارة إليها ، وهي أن برامج مما يؤكد لنا نتيجة سبقت %)  68,29(على أداء الموظف لعمله بتكلفة قليلة 

التكوين تراعي النقص الذي يعاني منه الموظفون حيث، ومن خالل صقلها للمواهب، والقدرات الكامنة لدى 
الفرد تجعله يبتكر طرقا جديدة ألداء العمل، واستغالل اإلمكانات المتاحة دون إسراف ، أو تضييع بحيث تقل 

الفرد كيف يقوم بعمله لوحده دون إسراف ، أو تضييع بحيث تقل التكلفة، التكلفة، كما أن هاته البرامج تعلم 
كما أن هاته البرامج تعلم الفرد كيف يقوم بعمله لوحده دون حاجة لمساعدة شخص ما، ومن ثمة التقليل    

  .من عدد الموظفين ، وبالتالي نقص التكلفة
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  :  اءة اإلدارية بيانات توضح مساهمة تقسيم العمل في ارتفاع الكف) 4
  .اطالع العمال على عمل باقي أفراد المديرية) : 26(جدول رقم 
 % ن االحتماالت

 78,04 32 نعم

 21,95 09 ال

 100 41 المجموع

من مجموع أفراد العينة مطلعون على عمل %)  78,04(نالحظ من خالل الجدول أعاله أن نسبة   
ال يفعلون ذلك حيث %)  21,95(كيفية أدائهم لعملهم ، بينما نسبة باقي أفراد المديرية ، وعلى دراية تامة ب

أن هذا االطالع تفرضه طبيعة العمل من خالل التنسيق بين مختلف الجهود لتحقيق أهداف التنظيم  هذا    
من ناحية ، ومن ناحية أخرى نتيجة االحتكاك الحاصل بين العمال والذي يمكنهم من معرفة كيفية عمل 

ولو عن غير قصد منهم ، وتجدر اإلشارة هنا إلى أننا نتحدث عن عمل أفراد نفس المديرية ،  زمالئهم ،
  .وليس المديريات األخرى حيث تقل احتماالت االتصال بهم

  .انتقال العمال بين مديرية، وأخرى أثناء مدة خدمتهم) : 27(جدول رقم   
 % ن االحتماالت

 53,65 22 نعم

 46,34 19 ال

 100 41 جموعالم

من أفراد العينة عملوا ضمن مديريات أخرى ، وأن    %)  53,65(أن ) 27(يوضح لنا الجدول رقم   
لم يفعلوا ذلك ، حيث أنه وبسبب الترقية التي يحصل عليها البعض يتم نقلهم للعمل ضمن %)  46,34(

، وأحيانا أخرى  مديريات أخرى ، أو لضرورة العمل ، حيث يتم شغل مناصب فارغة ضمن مديريات أخرى
يتم خلق مناصب جديدة ، والتخلص من مناصب قديمة ، فيتم ملء هذه األماكن الشاغرة بالموظفين القدامى 
الذين يملكون خبرة في ميدان العمل بدل تعيين عمال جدد يستغرق تدريبهم على العمل وقتا طويال خاصة إذا 

لين اإلداريين يؤمنون بالخبرة ، واألقدمية في العمل ما كانت هذه المناصب حيوية ، إذ نجد أن أغلب المسؤو
  .أكثر من إيمانهم بالمستوى العلمي

  .تفضيل العمال لتغيير مناصبهم) : 28(جدول رقم 
 % ن االحتماالت

 63,15 12 نعم

 36,84 07 ال

 100 19 المجموع
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غيير ألنهم ملوا من مجموع أفراد العينة يفضلون الت%)  63,15(من خالل هذا الجدول نجد أن   
طبيعة عملهم من جهة ، أو ألن عملهم ال يتفق ، وقدراتهم ، ومهاراتهم لذلك فإنهم بندفعون نحو التجديد      

من أفراد العينة يفضلون البقاء  %)  36,84(على أمل الحصول على وظيفة أخرى تناسبهم ، بينما نجد أن 
جديد قد يحتاجون إلى وقت طويل لفهمه ، واستيعابه ، وقد في عملهم الحالي ، فهم ال يريدون البدء في عمل 

يؤثر ذلك على كفاءتهم في العمل خاصة في ظل انخفاض مستواهم العلمي ، وبالتالي عدم قدرتهم         
 . على مجاراة أي تغيير قد يطرأ على كيفية أداء العمل

  
  .ملاالحتكاك الحاصل بين العمال أثناء ساعات الع) : 29(جدول رقم 

 % ن  االحتماالت

 85,36 35 نعم

  
  

  ال
 

   % ن االحتماالت
  
6 

  
  

14,63 
 50 3 ألنني أفضل العمل المنفرد

 50 3 وقتي ال يسمح بالعالقات الشخصية

 100 6 المجموع

 100 41 المجموع

بينهم، من مجموع أفراد العينة يقرون بوجود احتكاك %)  85,36(يتجلى من خالل هذا الجدول أن   
السبب  %)  50(منهم يقرون بالعكس ، ويرجع %)  14,63(وبين زمالئهم أثناء القيام بالعمل ، بينما نجد 

في ذلك إلى تفضيلهم للعمل المنفرد ، بينما يرد النصف اآلخر األمر إلى أن وقتهم ال يسمح بإقامة عالقات 
  .شخصية أثناء العمل

لبية العمال يقضون وقتهم في التنقل بين مختلف خالل مدة تواجدي بالمؤسسة الحظت أن أغ  
المديريات ، المصالح ، المكاتب ما يؤكد إجاباتهم ، إال أن هذا االحتكاك ال يعني أن العالقة بينهم هي عالقة 

  .ودية دوما ، إذ أن ما نالحظه هناك هو سيادة روح التنافس، والغيرة بينهم
  

  .امهم بنفس العمل يومياشعور العمال بالملل لقي) : 30(جدول رقم 
 % ن االحتماالت

 82,92 34 نعم

 17,07 07 ال

 100 41 المجموع

من مجموع أفراد العينة يشعرون بالملل %)  82,92(يتبين لنا من خالل الجدول الموضح أعاله أن   
لمديريات لقيامهم بنفس العمل يوميا ، حيث يطبع الروتين عملهم ، وهؤالء األفراد يتوزعون على مختلف ا
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والمصالح ، أي أن األمر ال يقتصر على مصلحة ، أو مديرية بحد ذاتها بل إنه يطال جميع العمال        
على اختالف درجاتهم ، ومستوياتهم ، ومن ثم يسود التذمر ، وتكثر الشكوى ، ولعل هذا الروتين ناجم    

لحكومية بصفة عامة ، حيث يؤدي ذلك    عن تعقد اإلجراءات ، وجمود القواعد ، والقوانين بالمؤسسات ا
  .إلى عدم شعور العاملين باالنتماء إلى تنظيم موحد ، وعدم إدراكهم ألهداف التنظيم العامة

من أفراد العينة يفضلون القيام بنفس العمل يوميا ، وهي نسبة ضئيلة %)  17,07(إال أننا نجد أن   
  .بعض الشيء إذ يقدس هؤالء السهولة في العمل مقارنة بالنسبة األولى ، إال أنها تبقى معتبرة

  .ردود الفعل بشأن القيام بعمل شخص آخر) : 31(جدول رقم 
 % ن االحتماالت

 41,46 17 أوافق مباشرة

 21,95 09 أتردد

  12,19  05  أرفض
  24,39  10  ال أدري
 100 41 المجموع

مباشرة على أداء عمل موظف آخر         يبين الجدول المدون أعاله أن أغلبية أفراد العينة يوافقون  
فهم ولمنع حدوث أي خلل داخل التنظيم ، ولمنع . خاصة إذا كان هذا األخير في عطلة مرضية%)  41,46(

توقف عجلة العمل يميلون إلى شغل هذا الفراغ الذي خلفه، فالعمل كل متكامل يتوقف عمل كل مكتب     
لبعض أن ذلك أمر إلزامي بالنسبة إليهم ، فليس من حق العامل على عمل المكتب اآلخر ، في حين ذكر ا

رفض ملء مكان عامل آخر في حالة تغيبه ، حتى وإن كان هو يرفض ذلك في قرارة نفسه ، في حين ذهب 
%)         21,95(البعض اآلخر إلى أن المصلحة المتبادلة بين العاملين هي التي تقرر ذلك ، بينما ذهب 

يوافقون ألنهم ملزمون ، وليس لديهم خيار ، ولكنهم في قرارة أنفسهم رافضون لهذا اإلحالل،  إلى ترددهم فقد
إلى رفضهم التام للقيام بعمل %)  12,9(كما أنهم ربطوها بهذا الموظف ، وعالقتهم به، في حين اتجه 

  .شخص آخر فاألمر  ال يعنيهم ، وال يهمهم فكل ما يهمهم هو قيامهم بعملهم فقط
  

  .يوضح ما إذا كان تقسيم العمل يفقد الفرد القدرة على اإلبداع) : 32(رقم  جدول
 % ن االحتماالت

 19,51 08 موافق

 24,39 10 موافق إلى حد ما

  56,09  23  غير موافق
 100 41 المجموع
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داع من أفراد العينة يرون أن تقسيم العمل ال يفقد الفرد القدرة على اإلب%)  56,09(يبين الجدول أن   
فقيامه بجزء من العمل من شأنه أن يجعله يفهم طبيعة العمل جيدا أفضل من ذلك الذي يقوم بالعمل كله لوحده  

من أفراد العينة %)   24,39(فهو ال يملك الوقت الكافي إلضفاء صبغة خاصة به على العمل، في حين ذهب 
إلى تأكيد هذا %)  19,51(ة ، في حين ذهب إلى موافقتهم على هذا األمر، لكن هذه الموافقة تبقى غير مطلق

األمر ، فالفرد بالنسبة إليهم مقيد بأداء جزء من العمل دون معرفة الناتج النهائي ، وبالتالي فإنه بمرور الوقت 
يصبح جزءا من عمله يرتبط به ارتباطا كبيرا ، فيفقد بالتالي القدرة على اإلبداع ، والتجديد ، واالبتكار ،   

لرغبة في ذلك ، فهو ال يشعر باالرتباط بالعمل ، كما لو أنه مجبر على تأديته ، فهو غير مدرك أو حتى ا
للحاصل النهائي لعمله ، وال كيف يتم سير العمل لذلك ، فإنه ال يشغل نفسه في التفكير في إضافة شيء جديد 

  .لما هو قائم فعال
ى تحقيق التنظيم ألهدافه من حيث تأثير قيام كل موظف بجزء من العمل عل) : 33(جدول رقم 

  .التكاليف
 % ن االحتماالت

 73,17 30 موافق

 17,07 07 موافق إلى حد ما

  9,75  4  غير موافق
 100 41 المجموع

موافقون على أن قيام كل موظف %)  90,24(يبين الجدول أعاله أن األغلبية الساحقة ألفراد العينة 
ظيم ألهدافه بأقل تكلفة ، فبدال من إنفاق المال في االنتقال من مكان   بجزء من العمل يؤدي إلى تحقيق التن

إلى آخر داخل المديريات ، ومختلف المصالح ، فإنه يتم االعتماد على أعوان مستخدمين يكلفون بنقل مختلف 
تم تقسيم الوثائق ، والملفات بين المكاتب، والمديريات ، وبدال من قيام الموظف بالعمل كله لوحده ، فإنه ي

%)   9,75(لكننا نجد بالمقابل أن .  العمل إلى أجزاء يتولى كل فرد القيام بأحدها ، ومن ثم تكتمل العملية 
من مجموع أفراد العينة تذهب إلى نفي هذا األمر متحججين في ذلك بأن قيام الفرد بجزء من العمل سوف 

عنوياته ، وبالتالي على طريقة أدائه ، وفي ظل يؤدي إلى عدم شعوره باالنتماء للتنظيم ، مما يؤثر على م
  .ذلك تعمد المؤسسة إلى بدل الحوافز المادية لرفع الروح المعنوية، وعليه فإن تكاليف اإلنتاج ستزيد

  .مساعدة التنظيم على تحقيق أهدافه في وقت وجيز) : 34(جدول رقم 
 % ن االحتماالت

 70,73 29 نعم

 9,75 04 ال

  19,51  08  يال أدر
 100 41 المجموع
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يرون أن تقسيم العمل بين األفراد %)  70,33(نالحظ من خالل هذا الجدول أن أغلبية أفراد العينة   
من شأنه تحقيق التنظيم ألهدافه في وقت وجيز ، فمثال إلعداد ميزانية تتعلق بمشروع ما ، فإنه يتم تقسيم 

لمتاحة ، النفقات الواجبة ، كيفية القيام بالمشروع ،  العمل إلى خطوات ، حيث يتم بداية بحصر اإلمكانات ا
إن قيام العامل بالعمل كله وحده يستغرق وقتا طويال في حين أن تالحم الجهود يؤدي إلى كسب ، أو ربح 

  .الوقت
بيانات توضح مساهمة توفر األجهزة في تطوير القوى الذهنية للعاملين للتحسين ) 5

  :والتطوير في األداء اإلداري 
  .كفاية األجهزة ألداء العمل) : 35(جدول رقم 
 % ن االحتماالت

 7,31 3 نعم

 87,80 36 ال

 100 41 المجموع

يتضح من خالل هذا الجدول أن األجهزة المتوفرة عليها المؤسسة غير كافية ألداء العمل حيث         
مستخدمين مثال على ثالث أجهزة ، إذ  تتوفر مصلحة ال%)   87,80( "ال"أن أغلب المبحوثين أجابوا بـ 

كمبيوتر، مطبعة واحدة ، فاكس، وذلك غير كاف ألداء العمل بالشكل المطلوب ، إذ يشتكي أغلب الموظفين  
من أنهم يعتمدون على العمل اليدوي ، ورغم أن العمل يتطلب توفر أجهزة تساعد على أداء الوظيفة ، ورغم 

  .تبقى مجرد حبر على ورق الوعود المقدمة بهذا الشأن ، إال أنها
  

  .مدى إتقان الموظفين للعمل على مختلف األجهزة المتوفرة) : 36(جدول رقم 
 % ن االحتماالت

  
  

  نعم
 

   % ن االحتماالت
  
33 

  
  

80,48 
 54,54 18 بمبادرة فردية

 45,45 15 إجراء تربص

 100 33 المجموع

  
  

  ال
 

   % ن االحتماالت
  
8 

  
  

19,51 
 62,5 5 وقتي ال يسمح بالتعلم

 37,5 3 لم تتح لي الفرصة للتعلم

 100 8 المجموع

 100 41 المجموع
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من خالل الجدول المبين أعاله أن أغلب العمال يتقنون العمل على مختلف األجهزة المتوفرة      يتجلى
%)  54,54(بمبادرة فردية  إال أن أغلبهم أيضا لم يتعلموا ذلك عن طريق إجراء تربص بل  ،%)  80,48(

رغم أنه كان من المفروض أن تهتم المؤسسة بهذا الجانب ، أما عن أولئك الذين ال يتقنون العمل على هاته 
، أو إلى عدم إتاحة الفرصة لهم    %)  62,5(األجهزة ، فقد أرجع معظمهم السبب في ذلك إلى ضيق الوقت 

ننا نرى أن المؤسسة ال تولي عناية كافية لهذا الجانب المهم جدا ، وعليه فإ%)  37,5(مع رغبتهم في التعلم 
لكونه يؤثر بالدرجة األولى على أداء الموظفين الذين يحاولون جهدهم رفع مستوى كفاءتهم ، ولو كان ذلك 

  .على حسابهم الخاص
  .مدى تحكم األجهزة في العامل) : 37(جدول رقم 

 % ن االحتماالت

 80,48 33 نعم

  
  
  
  ال

 

   % ن االحتماالت
  
8 

  
  

19,51 
 7,31 3 أنا من أديرها

 62,5 5 يمكنني االستغناء عنها

 100 8 المجموع

 100 41 المجموع

يشعرون بأن %)  80,48(يتأكد لنا من خالل هذا الجدول أن الغالبية العظمى من أفراد العينة 
ها، إنها تقيدهم، وتحد من تحركاتهم ، في حين األجهزة تتحكم في عملهم  فهم يشعرون بارتباط كبير نحو

%)   62,5(من مجموع أفراد العينة هذا األمر مبررين ذلك بأنهم يمكنهم االستغناء عنها%)  19,51(أنكر 
  %). 7,31(أو أنهم هم من يديرونها بأنفسهم 

، حيث تمارس نستنتج أن األفراد نتيجة اعتمادهم على األجهزة قد أصبحوا تابعين ، وخاضعين لها  
  .ضغطها عليهم ؛ رغم كونهم هم من أنتجوها لخدمتهم

  .مساعدة األجهزة على أداء العمل في وقت وجيز) : 38(جدول رقم 
 % ن االحتماالت

 90,24 37 موافق

  9,75  4  غير موافق
 100 41 المجموع

ألجهزة تساعد   ترى أن ا%)  90,24(يتضح من خالل الجدول أن األغلبية الساحقة ألفراد العينة 
على أداء العمل في وقت وجيز، إذ أنها تمنع االنتقال بين مديرية، وأخرى، كما أن التعامل بين مختلف 

العمال يتم عن طريق هاته األجهزة التي ترتبط فيما بينها، وتسمح باالطالع على أية وثيقة دون الحاجة    
  .إلى كثير من الوقت
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  :وزيع السلطة داخل التنظيم في تدعيم كفاءته بيانات توضح مساهمة ت) 6
  .كيفية اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الوالية) : 39(جدول رقم 
 % ن االحتماالت

 48,78 20 مجلس الوالية

 26,82 11 داخل المديريات

  24,39  10  االثنين معا
 100 41 المجموع

وع أفراد العينة ترى أن اتخاذ القرار يقوم به من مجم%)  48,78(نالحظ من خالل هذا الجدول أن 
منهم %)  24,39(منهم أن ذلك يتم داخل المديريات ، هذا بينما ذهب %)  26,82(مجلس الوالية ، بينما يرى

إلى أن األمر ال يقتصر على مجلس الوالية وحده ، وال على المديريات فقط ، بل إنه يطال االثنين معا ، 
ر المتخذ ، حيث تقوم مصلحة الصفقات ، والتنشيط المحلي مثال بعقد صفقة معينة، وذلك حسب نوعية القرا

ودراسة الميزانية المخصصة لمشروع ما على مستوى المصلحة ، وبعد ذلك يرفع األمر للنظر فيه داخل 
يث مجلس الوالية ، إال أن ذلك ال يمنع من القول أن غالبية القرارات تتخذ في أعلى مستويات الهرم ، ح

تتركز المسؤوليات ، وسلطة اتخاذ القرار في أيدي أناس يبعدون بحكم مناصبهم عن ميدان العمل الحقيقي 
إن هذه المركزية تؤدي إلى الجمود ، حيث ال يحصل متخذي القرارات على المعلومات الالزمة، . للتنظيم 

الجمود ، وتعم الشكوى           كما أنها تمنع األفراد من التصرف حسب متطلبات الموقف، وبالتالي ينشأ
  . من صعوبة اإلجراءات ، وتعقدها

  
  .مدى مشاركة العمال في اتخاذ القرارات) : 40(جدول رقم 
 % ن االحتماالت

 34,14 14 نعم

 65,85 27 ال

 100 41 المجموع

اذ من مجموع أفراد العينة ال يشاركون في اتخ%)  65,85(يبين لنا الجدول الموضح أعاله أن 
منهم يشاركون في اتخاذ القرارات ، إذن ما يمكننا قوله %)  34,14(القرارات على مستوى الوالية ، بينما 

أنه حتى داخل المديريات التي تتيح الفرصة للمشاركة في صنع بعض القرارات عن طريق تقديم االقتراحات 
الفاعلين كرؤساء المصالح ، رؤساء  فإن األمر ال يطال جميع العمال ، إذ يقتصر األمر على بعض األفراد

المكاتب الذين يعقدون لقاءات عمل فيما بينهم ، ثم يتوجونها بعقد اجتماعات مع رئيس المديرية لمناقشة 
األوضاع ، والخروج باالقتراحات ، والحلول التي يرونها مالئمة، وأخيرا ترفع إلى الوالي الذي يعرضها 

  .ي للبث فيهابدوره   على المجلس الشعبي الوالئ
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  .رضا العمال عن القرارات التي لم يشاركوا في صنعها) : 41(جدول رقم 
 % ن االحتماالت

 41,46 17 نعم

 58,53 24 ال

 100 41 المجموع

من مجموع أفراد العينة غير راضين عن تنفيذ %)  58,53(يتجلى من خالل هذا الجدول أن 
هم يشعرون أن هاته القرارات ال تعنيهم خاصة إذا لم تكن          القرارات التي لم يشاركوا في صنها ، إذ أن

في صالحهم ، رغم أن البعض قد قرن األمر بنوعية القرار في حد ذاته ، ومدى توافقه مع ما يريده هو، وما 
يعتقد أنه صحيح إال أن البعض اآلخر قد أقر بعدم رضاه عن القرار بغض النظر عن القرار في حد ذاته،    

 اذ أن هؤالء أبدوا رغبتهم العميقة في المشاركة في صنع القرارات ، أو على األقل تقديم اقتراحات فما داموإ
جزء من التنظيم ، وما دامت القرارات تمس مصالحهم ، فإنه من األجدر بل من الواجب األخذ بآرائهم ، فهم 

نظيم ألنهم جزء منه ، وهم أدرى أدرى بمصلحة المؤسسة التي يعملون ضمنها ، هم أدرى بأوضاع الت
بمصلحة الوالية ككل ألنهم ينتمون إليها ، وألنهم هم الذين يحتكون بالجماهير يتعرفون على مشاكلهم، 

ال تهتم لعملية صنع القرار     %)  34,14(ينصتون إلى رغباتهم ، إال أننا نجد نسبة أخرى من أفراد العينة
تي لم تشارك في صنعها ، وهي تفعل ذلك ألنها ال تريد أن توضع إذ تؤكد أنها راضية عن القرارات ال

  .موضع المسؤولية ، أو ألنها تعتبر نفسها غير معنية باألمر فهي نشكل السلطة التنفيذية فحسب
  .نستنتج إذن أن رضا العمال عن القرارات المتخذة يتوقف على مدى مشاركتهم في صنعها

  
  .ا العمال عن القرارات المتخذة على مردوديتهم في العملمدى تأثير عدم رض) : 42(جدول رقم 
 % ن االحتماالت

 58,53 24 نعم

 41,46 17 ال

 100 41 المجموع

من مجموع أفراد العينة يؤيدون فكرة أن عدم رضاهم %)  58,53(يوضح الجدول المدرج أعاله أن 
ن خالل التأثير على معنوياتهم،          عن القرار المتخذ من شأنه أن يؤثر على مردوديتهم في العمل ، م

  .إن انخفاض الروح المعنوية يؤدي إلى عدم الرغبة في العمل ، وبالتالي القدرة على أدائه بالشكل المطلوب
منهم إلى أن عدم رضاهم عن القرارات ال يؤثر %)  41,46(هذا بينما اتجه البعض اآلخر 

زمون بأداء مهام مسندة ، وهم أيضا مسؤولون عن أدائها بالضرورة على مردوديتهم في العمل ، فهم مل
بأفضل ما يمكنهم ، ومن واجبهم فعل ذلك بغض النظر على الظروف المحيطة ألن رغبتهم في العمل، 

  .وتفانيهم  في أدائه ، وضميرهم المهني ؛ يجعلهم ال يسمحون بحدوث أي قصور مهما كان شكله ، أو نوعه
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  .مشاركة العمال في صنع القرارات على مردوديتهمتأثير ) : 43(جدول رقم 

 % ن االحتماالت

  
  
  
  نعم

 

   % ن االحتماالت
  
  
30 

  
  
  

73,17 

 40 12 الشعور باالنتماء

 30 9 الثقة بالنفس

 30 9 االثنين معا

 100 30 المجموع

  26,82  11  ال
 100 41 المجموع

يرون أن مشاركتهم في اتخاذ القرارات تجعلهم %)  73,17(يبرز هذا الجدول أن أغلبية أفراد العينة
فردا من ضمن هؤالء إلى أن ذلك يجعلهم يشعرون باالنتماء للتنظيم،  12ينفذونها بفعالية أكبر حيث ذهب 

أفراد منهم إلى أن ذلك سيكسبهم ثقة بالنفس من خالل إحساسهم بأهميتهم ، وأن رؤساءهم يعتمدون  9وذهب 
االعتماد من شأنه أن يعزز لديهم الشعور بالرغبة في العمل ، والتفاني فيه ، وعليه فإنهم  عليهم ، إن هذا

منهم إلى عدم مشاركتهم في صنع %)  26,82(يؤدون دورهم بالصفة المطلوبة ، في حين ذهب نحو 
لفعل القرارات   ال تؤثر على أدائهم ، ألن صنع القرارات ليس من ضمن صالحياتهم ، وهم غير مؤهلين 

  .ذلك
  

  .عقد جلسات، ولقاءات عمل مع الرؤساء) : 44(جدول رقم 
 % ن االحتماالت

  
  
  
  نعم

 

   % ن االحتماالت
  
18  
 

  
  

43,90 
 22,22 04 بصفة دورية

 77,77 14 كلما دعت الضرورة

 100 18 المجموع

 56,09 23 ال

 100 41 المجموع

%)     56,09(، وجلسات عمل إال بصفة قليلة حيث ذهب  يبرز لنا الجدول أنه ال ينم عقد لقاءات
إلى تأكيد األمر يتم ذلك كلما دعت %)  43,90(من مجموع أفراد العينة إلى إنكار األمر ، بينما أكد 

منهم إلى أنه يتم بصفة دورية ، ومنتظمة ، ما يجعلنا %)  22,22(، بينما ذهب %)  77,77(الضرورة  
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إال أنه أحيانا ، وبسبب ) شهري جوان، ديسمبر(تم بشكل دوري كل ستة أشهر نقول أن لقاءات العمل ت
  .ظروف العمل يضطر الرؤساء إلى عقد لقاءات ، وجلسات عمل للتشاور، والتفاوض في تفاصيل العمل

  .محتوى المناقشة) : 45(جدول رقم 
 % ن االحتماالت

 38,88 07 مشاكل الموظفين

 44,44 08 أوضاع المديرية

  16,66  03  أوضاع الوالية
 100 18 المجموع

من المبحوثين رأوا أنه يتم مناقشة أوضاع المديرية ضمن %)  44,44(نجد من خالل هذا الجدول أن 
%)  16,66(إلى أنه يتم معالجة مشاكل الموظفين، بينما ذهب %)  38,88(لقاءات العمل ، بينما ذهب نحو 

  .الية ككلمنهم إلى أن المناقشة تشمل أوضاع الو
ما يدل على أن المناقشة تطال مواضيع متعددة ، ومتنوعة تأتي في مقدمتها أوضاع المديرية ، حيث 

يتم مناقشة ، وإثراء مواضيع متعددة ، ومتنوعة تأتي في مقدمتها أوضاع المديرية ، فيتم مناقشة مجموعة       
تي تعترض كيفية تحسين ظروف العمل داخل من المواضيع المتعلقة بطريقة سير العمل ، وبعض المشاكل ال

كل مديرية ، إال أن هؤالء الموظفين ، والذين يشكلون جزءا هاما من التنظيم ؛ قد تصادفهم بعض المشاكل     
التي تؤثر على أدائهم ، لذلك فإنه يتم أحيانا مناقشتها للخروج بحلول لها إلدراك المسؤولين أن هاته المشاكل 

فيعود إلى كون هاته األمور %) 16,66(هم ، أما انخفاض نسبة مناقشة أوضاع الوالية قد تؤثر على أدائ
متركزة في يد فئة قليلة هي تلك التي تسيطر على زمام األمور، ولتغطية مثل هذا النقص ، فإنه يتم ترك 

  .بعض القضايا التي ال تحظى بأهمية كبرى لمناقشتها خالل هاته اللقاءات
  

  .قيام العمال بإثراء المناقشة) : 46(جدول رقم 
 % ن االحتماالت

 55,55 10 نعم

  
  
  

 ال

   % ن االحتماالت
  
08 

  
  

44,44 
 62,5 05 رأيي ال يولى أي اهتمام

 37,5 03 المناقشة غير مجدية

 100 08 المجموع

 100 18 المجموع

مون بإثراء المناقشة حيث يقدمون من أفراد العينة يقو%)  35,71(يبرز لنا الجدول المبين أعاله أن 
من بين هؤالء ال يكلفون %)  28,57(اقتراحاتهم ، وآرائهم بخصوص مختلف المواضيع ، بينما نجد أن 



  الفصل السادس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

 134

 عرض المعطيات تحليلها، وتفسيرها 

من بين هؤالء مرد ذلك إلى أن رأيهم ال يولى له أية أهمية  %)  62,22(أنفسهم عناء فعل ذلك ، حيث يرجع 
قشة غير مفيدة، وال ينتج عنها أي قرار مثمر فهي مجرد حبر      السبب إلى أن المنا%)  37,5(بينما يرجع 

على ورق ، بمعنى آخر أنها تتخذ شكال صوريا فقط لذلك تجدهم يكتفون بحضور مثل هذه اللقاءات من أجل 
 .معرفة القرارات المتخذة ، واالطالع على األوضاع القائمة

  .تمقدار تفويض السلطة داخل المديريا) : 74(جدول رقم 
 % ن االحتماالت

 34,14 14 تفويض كامل

  65,85 27 تفويض توقيع
 100 41 المجموع

يرون أن هناك تفويض %)  65,85(يتبين لنا من خالل هذا الجدول أن أغلب أفراد العينة وهم 
للسلطة داخل مختلف المديريات لكن هذا التفويض ال يتعدى تفويض التوقيع ، أي أنه وفي حالة غياب 

ول ينوب عنه مساعده إال أن هذه النيابة ال تتعدى التوقيع على بعض اإلصدارات ، والمستندات كتلك المسؤ
من المبحوثين يرون أن هناك استخالف حقيقي، ففي حالة %)  34,14(المتعلقة مثال بالحالة المدنية إال أن 

عطيل المصالح سواء أكانت غياب الرئيس ينوب عنه الشخص الذي يليه في المرتبة ، حيث يحول ذلك دون ت
مصالح الجمهور الخارجي ، أو الداخلي ، إذ يتوقف عمل كل مكتب ، أو مصلحة ، أو مديرية على عمل 
األخرى ، وألجل عدم شل حركة العمل ، فإنه يتم االعتماد على مبدأ تفويض السلطة بشرط أن يكون هذا 

  .التفويض كامال
داخل التنظيم اإلداري للوالية يعتمد في أغلبه على تفويض وكل ذلك يجعلنا نقول أن تفويض السلطة 

  .التوقيع مع االرتكاز أحيانا على التفويض الكامل
 .الرقابة داخل الوالية) : 48(رقم  جدول

 % ن االحتماالت

 85,36 35 نعم

 14,63 06 ال

 100 41 المجموع

 .الشخص المسؤول عن الرقابة) : 49(رقم  جدول

 % ن االحتماالت

 62,85 22 رئيس المصلحة

 31,42 11 رقابة ذاتية

 5,71 02 من خارج المديرية

 100 35 المجموع
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يؤكدون على وجود الرقابة داخل %)  85,36(من خالل هذين الجدولين نجد أن أغلبية أفراد العينة 
ثم يترك %)   62,85(المديرية التي يعملون ضمنها حيث يتولى هذه المهمة رئيس المصلحة بالدرجة األولى 

من أفراد العينة على وجود رقابة      %)  5,71(المجال أمام الموظفين لمراقبة أنفسهم بأنفسهم، بينما أكد 
  .من خارج المديرية ما يعني أن هناك رقابة لكنها تبقى في حاالت نادرة جدا كلما دعت الضرورة لفعل ذلك

توجيههم رغم   ن يتولون مراقبة سلوك العاملين،ما يمكن الخروج به هو أن رؤساء المصالح هم الذي
أن الرقابة ال تتخذ صورة صارمة ، وهذا ما يدل عليه تواجد الموظفين الدائم باألروقة ، أو في مكاتب أخرى 

  .وعدم احترامهم لمواعيد الدخول والخروج
  .متابعة العمل من طرف المشرف) : 50(جدول رقم 

 % ن االحتماالت

 65,85 27 نعم

  
  
  

 ال

   % ن االحتماالت
  
  
14 

  
  
  

34,14 

 28,57 04 أنا أدري بطبيعة عملي

 42,85 06 ألنني قادر على مراقبة ومتابعة عملي

 28,57 04 ألنني أحس بالضغط

 100 14 المجموع

 100 41 المجموع

تهم من طرف من مجموع أفراد العينة يرون أن متابع%)  65,85(أن ) 48(يوضح لنا الجدول رقم   
المشرف على العمل ضرورية ، فهي ال تسمح بالتسيب ، واإلهمال ، فالعامل إن ترك دون رقابة ، ودون 

متابعة لن يؤدي عمله بالشكل المطلوب ، كما أنه قد يحتاج إلى استشارة أحدهم في أمر التبس عليه،        
هنا تتضح لنا أهمية المتابعة التي تعمل  أو اعترضته بعض العوائق التي حالت دون تنفيذه كما يجب  ومن

من المبحوثين يرون العكس، وهم يبررون األمر بأنهم قادرون        %)  34,14(على تنظيم العمل، إذ أننا نجد أن 
أو ألنهم %)  28,57(، أو أنهم أدرى بطبيعة عملهم%) 42,85(على متابعة ، ومراقبة أعمالهم بأنفسهم 

  .مما يؤثر على أدائهم%)  28,57(الرتياح يحسون بالضغط ، وعدم ا
 .رد فعل الموظف بخصوص عدم قيام موظف آخر بعمله) : 51(رقم  جدول

 % ن االحتماالت

 36,58 15 ال أفعل شيئا

 7,31 03 أبلغ عنه

 56,09 23 ألومه وأوبخه

 100 41 المجموع
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يميلون إلى لوم %)  56,09(نة يتبين لنا من خالل قراءة أرقام هذا الجدول أن أغلب أفراد العي  
وتوبيخ الزمالء في حالة وجود تساهل ، أو إهمال في أداء العمل حيث ال يتعدى األمر ذلك ، فهم ال يريدون 
لهم السوء ، وبالمقابل فإن ضميرهم المهني يجعلهم ال يسكتون عما يالحظون من انحراف ، وعلى حد تعبير 

إلى أنهم ال يفعلون %)  36,58(بينما ذهب . »خبزة  انتاع الواحد ما نحبش نطير ال «:   إحدى الموظفات 
شيئا فاألمر ال يعنيهم ، وليس من ضمن صالحياتهم ، أو واجباتهم ، فأمر محاسبتهم من شأن الرؤساء فقط 

كما أن عالقتهم بهؤالء الزمالء ، وعدم رغبتهم في إفساد صلتهم بهم تدفعهم إلى الصمت، وعدم إصدار    
،    %) 7,31(فعل بهذا الخصوص هذا إذا ما استثنينا نسبة ضئيلة جدا من مجموع أفراد العينة  أي رد

والتي رأت أنه يجب اإلبالغ عن كل متهاون في عمله ، فالصرامة في العمل من شأنها أن تحول دون حدوث 
لصغيرة ، ففي هذه الحالة أي انحراف ،  إال أن هؤالء ربطوا األمر باألخطاء الفادحة ، وليس بتلك األخطاء ا

يتم االكتفاء بإلقاء اللوم فقط لكن إذا ما تجاوز الموظف حدود عمله فهنا يجب اتباع مجموعة من الخطوات 
  .التعزيرية بحقه  حتى ال يعود إلى سلوكه األول

 .الشخص المسؤول عن توزيع المهام، والواجبات داخل المديرية) : 52(رقم  جدول

 % ن االحتماالت

 14,63 06 رئيس المصلحة

 24,39 10 رئيس المديرية

 60,97 25 القوانين واللوائح اإلدارية

 100 41 المجموع

يرون أن القوانين ، واللوائح هي %)  60,97(يتبين لنا من خالل هذا الجدول أن أغلب أفراد العينة   
رئيس المديرية هو الذي يتولى إلى أن %)  24,39(التي تحدد واجبات ، ومسؤوليات كل فرد ، بينما يذهب 

منهم إلى أن ذلك يدخل ضمن صالحيات رئيس المصلحة، وتبرير %)  14,63(هذه العملية ، بينما يذهب 
ذلك أنه يتم تحديد واجبات كل وظيفة بناء على تلك اللوائح التي تتضمن وصفا لمختلف األعمال أي أن كل 

أنه قد تطرأ بعض المهام الجديدة التي تستدعي إعادة توزيعها  فرد يدرك واجباته بناء على تلك اللوائح ، إال
فيتدخل رئيس المديرية لفعل ذلك ، ولكن في حاالت قد يكون هذا األخير مشغوال، أو غير متواجد فينوب عنه 

  .في فعل ذلك رئيس المصلحة
 .المعايير الواجب مراعاتها عند توزيع المهام، والواجبات) : 53(رقم  جدول

 % ن حتماالتاال

 12,19 05 المصلحة الخاصة

 53,65 22 المصلحة العامة

 34,14 14 االثنين معا

 100 41 المجموع
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من المبحوثين يرون أن توزيع المهام ، والواجبات يتم وفقا %)  53,65(يبرز لنا الجدول أن   
يفة إال أنه قد تراعى للمصلحة العامة بالدرجة األولى حيث تحدده القوانين، واللوائح، وواجبات كل وظ

، وهي نسبة معتبرة حيث يتحدد ذلك %) 34,14(المصلحة الخاصة للعامل أحيانا، وهذا ما عبرت عنه نسبة 
وفقا لرغبة العامل من جهة ، وأهداف التنظيم من جهة أخرى ، مع األخذ بعين االعتبار صلة هؤالء العاملين 

عامل على عالقة جيدة بمسؤوله ،  فإن هذا األخير قد يوكل بالمسؤولين ، ومدى ارتباطهم بهم ، فإذا كان ال
إليه مهاما سهلة ال تتطلب جهدا كبيرا ، على عكس ذلك الشخص الذي ال يتمتع بسمعة طيبة لدى رئيسه 

المباشر ، فإنه يكون عرضة للضغط ، واالستغالل ، مع األخذ بعين االعتبار أن اللوائح ، واإلجراءات     
اجبات كل وظيفة ، أي أن كل فرد يعرف مسؤولياته بناء على تلك القوانين، واللوائح ،    هي التي تحدد و

  .إال أنه في حاالت تستجد بعض المهام التي تتطلب إعادة توزيعها
 .تأثير قيام الموظف بعمل غير مرغوب على كفاءته) : 54(رقم  جدول

 % ن االحتماالت

 39,02 16 نعم

 31,70 13 ال

 29,26 12  أدريال

 100 41 المجموع

من المبحوثين يرون أن قيامهم بعمل غير مرغوب  %)  39,02(يتضح من خالل هذا الجدول أن   
من شأنه أن يؤثر على أدائهم ، حيث أن شعورهم بعدم االرتياح ، وإحساسهم بأنهم مجبرون على القيام بهذا 

  .العمل سيحط من معنوياتهم ، وبالتالي قدرتهم على األداء
من أفراد العينة أنهم حتى وإن أدوا أعماال ال يرغبون     %)  31,70(وعلى العكس من ذلك يرى   

في القيام بها ، فإن ذلك لن يؤثر على أدائهم لشعورهم بالمسؤولية ، وألنهم يحبون أن يؤدوا أعمالهم بتفان، 
  .وإخالص

 .نظيمتوزيع المهام، والمسؤوليات وتدعيم كفاءة الت) : 55(رقم  جدول

 % ن االحتماالت

 90,24 37 نعم

 14,63 06 ال

 100 41 المجموع

أفراد العينة يوافقون على أن توزيع %)  90,24(يتبين لنا من خالل الجدول الموضح أعاله أن   
المهام ، والواجبات بين األفراد من شأنه تدعيم كفاءة التنظيم ككل ، حيث أن قيام كل فرد بجزء من العمل 

مله عمل فرد آخر سيساعد التنظيم على بلوغ مراميه ، على العكس من ذلك فإن عدم توزيع المهام الذي يك
بين العمال ، وترك ذلك يتم بشكل عشوائي غير منتظم ستكون نتائجه وخيمة سواء على كفاءة العمال في حد 
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علون بالضبط ، في حين وأنه ذاتهم ، أو كفاءة التنظيم ككل ، فهم ال يعرفون كيف يؤدون عملهم ، وال ماذا يف
  .وبوجود قانون ينظم عملهم ، وبتحديد سلطات كل عامل ، فإن األمر يتم بيسر، وبسهولة تامة

  
I( الدراسة، عرض، وتعقيب  نتائج:  

تعتبر ظاهرة البيروقراطية ظاهرة معقدة من الصعب فهم حيثياتها ألنها تتضمن نقيضين في آن واحد  
عناصر وظيفية،  "ميرتون" ب إيجابية ، وأخرى سلبية ، و حسب ما يذهب إليه  حيث أنها تحتوي على جوان

وأخرى غير وظيفية ، أي أن مبادئ التنظيم البيروقراطي قد صيغت في األصل لتنظيم السلوك البشري إال 
  .أنه قد نتج عنها وضعا غير مرغوب فيه ، ومن خالل هذه الدراسة يمكن استخالص مجموعة من النتائج

هم من الذكور لعل ذلك راجع بالدرجة األولى إلى نظرة ) الوالية(غلب العاملين في اإلدارة الجزائرية ـ أ
المجتمع للمرأة العاملة في المكاتب جنبا إلى جنب مع الرجل  من جهة  ، وإلى تفضيل اإلناث للعمل       

  .في ميادين أخرى كالتعليم ، والتمريض من جهة أخرى
سنة بدأوا العمل في سن )   40إلى  30( نة من كبار السن الذين تتراوح أعمارهم ما بين ـ أغلب أفراد العي

مبكرة ، وفي وقت لم تكن فيه اليد العاملة المؤهلة متوفرة ، لذلك فإننا نجدهم ذوي مستوى تعليمي منخفض 
على ذوي  رغم أن شروط االلتحاق بالوظيفة قد تم تغييرها حاليا لتقتصر) مستوى متوسط(نوعا ما 

المستويات التعليمية المرتفعة ، إال أنه رغم ذلك تظل مجرد حبر على ورق ، حيث ال يتم تعيين سوى ذوي 
  .المستويات العلمية األقل خشية من أصحاب السلطة على مناصبهم ألنهم ذوي مستوى تعليمي منخفض

على مجموعة من المصالح،  ـ يتوزع العمال داخل الوالية على مجموعة من المديريات كل منها تحتوي
والتي تتفرع بدورها إلى مجموعة من المكاتب يعمل بكل منها عدد من الموظفين الذين يختلف تعدادهم حسب 
الهيكل التنظيمي لكل مديرية ، أو مصلحة ، ويتمتعون بمجموعة من الصالحيات يخولها لهم قانون الوالية، 

  .متطلبات الوظيفة ، وبناء عليه تتحدد مرتباتهم يختلفون في الدرجات وفق سلم إداري معين حسب
ـ يحصل الموظفون على أجور ضئيلة مقارنة بظروف الحياة القاسية ، حتى أنها في بعض األحيان ال تكفي 
حتى القتناء أبسط الحاجيات ، هذا إذا ما أخذنا بعين االعتبار، أن أغلبهم متزوجون ذوي التزامات مضاعفة، 

لذلك نجدهم دائمي الشكوى، . هيك عن متطلبات الحياة التي هي في تزايد مستمر دوما ومسؤوليات كثيرة نا
كثيري التذمر، ما يفرز ظواهر سلبية كالتسيب ، روح اإلهمال ، والالمباالة ، بمعنى آخر التأثير على أدائهم 

م توفر فرص الوظيفي ، حيث تفضل األغلبية العمل في تخصص آخر، أو في مجال جديد ، لكن ونظرا لعد
  .جديدة للعمل ال يكون أمامهم حل سوى التشبت بمراكزهم الحالية

ـ إن اطالع العمال على مختلف اللوائح ، وقوانين العمل ال يتم سوى عن طريق المنشورات ، والبيانات 
ممثلة في الجريدة الرسمية على وجه الخصوص ، رغم أنهم قد يستعينون بوسائل ، وطرق أخرى كالزمالء، 

الرؤساء ، لوحة اإلعالنات ، هذا ما يدفعنا إلى القول أن المؤسسة تعتمد في تعاملها على قنوات االتصال و
  .غير المباشر
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ـ تتميز قوانين العمل بأنها غير واضحة ، وغير مفهومة ، ولعل ذلك راجع بالدرجة األولى إلى غياب 
ع الموظف في حيرة من أمره بشأن كيفية النصوص التطبيقية ، أي عدم مطابقتها للواقع العملي حيث يق

  .تطبيقها
ـ رغم عدم توافق كل القوانين مع الواقع إال أن الموظفين يكتفون بتطبيقها تطبيقا صارما لعدم رغبتهم     

في تحمل مسؤولية أمر قد يحاسبون عليه الحقا ، حتى وإن ظهرت مشاكل، أو مستجدات يجب التعامل معها 
وف الموظفين يجعلهم ال يتفاعلون معها مما يؤثر بالدرجة األولى على كفاءة التنظيم في حينها ، إال أن تخ

ككل ، فتكثر شكاوى الجماهير، وتتعطل مصالحهم فيلقون باللوم كل اللوم على الموظف الذي يجد هو اآلخر 
يا ، فإننا نجد الكثير       نفسه مكبال بهذه القيود التي تحد من مبادرته ، إال أننا هنا يجب أن نخلي ذمة الموظف كل

من الموظفين الذين ال يؤدون عملهم كما يجب ، بل يتعسفون في استخدام سلطاتهم ، ويماطلون في إنجاز 
  .أعمالهم

ـ تتم عملية صياغة مختلف اللوائح ، وقوانين العمل على مستوى مركزي تحت ضغط السلطة المركزية 
حاجات المجتمع المحلي إال أنه وفي هذه الحالة أيضا يجب أال رغم أنه أحيانا تراعى ) وزارة الداخلية(

... يتعارض األمر، والسياسة العامة للدولة سواء تعلق األمر بالجانب االقتصادي، أو السياسي، أو غير ذلك
حيث ال تتم مشاركة الموظفين في هذه العملية إال بصفة ضئيلة ، إذ تعتبر أن العمال غير مؤهلين إال أنه، 

غطية هذا األمر يسمح لهم بالمشاركة ضمن جلسات ، ولقاءات عمل يقدمون من خاللها اقتراحاتهم، ولت
ويعرضون نصائحهم، وآرائهم التي تعرض للمناقشة على المجلس الشعبي الوالئي الذي يمثل السلطة 

ات األفراد حيث التشريعية ، تتم من خالله عملية المصادقة على مختلف القرارات ، هذا ما يؤثر على معنوي
  .يفقدون الثقة في أنفسهم ، أو يشعرون بعدم االنتماء للتنظيم ما يشكل لديهم نوعا من الالمباالة

ـ إن وضوح اللوائح ، وفهم الموظفين لمختلف القوانين من شأنه أن يجعل هذا األخير يدرك إدراكا تاما 
  .لمسؤوليته ، وما هو منوط به فيؤديه بعناية ، وكفاءة عالية

ـ نسجل عدم رضا العمال عن مختلف القوانين ، واللوائح خاصة تلك التي لم يشاركوا في صنعها ، إال أنهم 
ورغم ذلك يحاولون تأدية عملهم بكل إخالص ألنهم مقتنعون بأن العمل واجب يجب تأديته ، حتى وإن لم 

حتى عندما يتعلق األمر بمصالحهم يتسنى لهم إبداء رأيهم بشأنه ، فهم ال يزعجون أنفسهم بتقديم اقتراحات 
  .الشخصية لعدم توفر قنوات للحوار، والنقاش

ـ رغم أن مختلف القوانين قد صيغت لخدمة مصالح الجماهير إال أنها في الواقع ال تؤدي دورها بالشكل 
وهذه  المطلوب ، إذ نجدها تعيق مصالح المتعاملين مع اإلدارة بسبب تلك اإلجراءات والتعطيالت اإلدارية،

إحدى أهم إفرازات التنظيم البيروقراطي لما تؤدي إليه من ضياع للفرص، وهدر للجهد، والوقت، إال أننا 
يجب أن ال ننظر لألمر من زاوية تشاؤمية، إذ أن هذه القوانين، من شأنها تنظيم العمل، تحديد السلطات، 

  .والمسؤوليات بما يجعل القيام به يتم في وقت وجيز، وبتكلفة أقل
ـ تعتبر مراكز التكوين المهني أحد أهم األماكن التي تعلم فيها الموظفون كيفية أداء عملهم قبل التحاقهم 
بالعمل مباشرة ، مما يساعدهم على تطوير قدراتهم ، ومهاراتهم يساعدهم ذلك على أداء العمل في وقت 
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المؤسسة ، إال أنها وفي المرات وجيز، وبتكلفة قليلة لكن على الرغم من قلة فرص إجراء تربصات داخل 
القليلة التي تجري فيها هذه التربصات تحاول مراعاة احتياجات الموظفين عن طريق إجراء تربص متكامل          

على الصعيدين النظري، والتطبيقي، وفي حاالت كثيرة يتولى الموظفون إجراء تربصات بمراكز خارجية، 
أنهم دائمي السعي إلى تطوير قدراتهم ، ومهاراتهم ، ورفع مستوى  وعلى حسابهم الخاص ما يجعلنا نتبين

  .أدائهم ، بمعنى آخر إن الدافع للعمل متوفر لكن الظروف المحيطة هي التي تعيقهم دوما
ـ رغم أن كل موظف يقوم بجزء من العمل اإلداري إال أن االحتكاك الحاصل بين األفراد يجعلهم يطلعون 

لعملهم ، وإن كان ذلك يتم بشكل غير مقصود في الغالب ، كما أن هذا االحتكاك على كيفية أداء غيرهم 
المتبادلة     يدفعهم ، وعن طيب خاطر للحلول مكان عامل تعطل عن أداء عمله ألي سبب كان ، فالمصالح

من جهة ، والعالقات الشخصية الحسنة من جهة أخرى ، ومتطلبات العمل من جهة ثالثة كلها عوامل 
  .عت لتسيير شؤون العملاجتم

ـ إن قيام الموظفين بنفس العمل يوميا يجعلهم يشعرون بالملل ، فالروتين يؤثر على كفائتهم حيث يسود 
  .التذمر، وتكثر الشكوى، وتنهار معنويات األفراد ، فيدعون إلى التغيير في طبيعة العمل الذي ألفوا القيام به

جال أمام المبادرات الفردية لإلبداع ، واالبتكار في المجال الذي ـ من أهم إيجابيات تقسيم العمل فتح الم
يعملون ضمنه ألنهم متفرغون للقيام بهذا العمل فقط هذا من جهة، ومن جهة أخرى يساعد التنظيم         

على تحقيق أهدافه بأقل تكلفة ، وأقل جهد ممكن ، وفي وقت وجيز نسبيا إال أن القوانين تضغط بحيث تمنعهم 
  .ن فعل ذلكم

ـ تتوفر المديريات مجال الدراسة على مجموعة من األجهزة ، واألدوات إال أنها غير كافية ألداء العمل 
بالشكل المطلوب ، وهذا ما تعاني منه أغلبية اإلدارات الجزائرية، رغم كثرة الطلب ، وارتفاع الشكاوى 

متجاهلين أهم مطلب ، وهو األجهزة      المتكررة للموظفين إال أن أموال الخزينة توجه ألغراض أخرى
  .التي تساعد على أداء العمـل

  .ـ إن انتقال العمال بين مختلف المديريات ، واألقسام يتم بطريقة غير منظمة
ـ يشعر أغلب العمال بأن األجهزة ال تتحكم في عملهم ، بحيث ال يمكنهم االستغناء عنها فهي جزء        

  .ن من تأديته بالشكل المطلوب ، وفي الوقت المحددمن العمل في حد ذاته تمك
ـ تتم عملية اتخاذ بعض القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الوالية داخل مجلس الوالية ، حيث ال تتاح 
الفرصة للعمال للمشاركة في صياغتها ، مما يثير سخطهم ، وعدم رضاهم رغم أنهم يحاولون جهدهم قيام 

ولك أن تتخيل عامال يؤدي عمال ال يرغب . بغض النظر عن نفسيتهم المنحطةبعملهم على النحو المطلوب 
حتى عندما يفتح لمجال للنقاش ، فإنه ال يتعدى أوضاع المديرية إال في حاالت نادرة ، حيث يقتصر  !فيه؟

  .األمر في هذه الحالة على رؤساء المصالح ، والمديريات
لتنظيم البيروقراطي إال أن األمر ال يتجاوز مجرد التوقيع ـ رغم أن تفويض السلطة يعد أحد أهم مبادئ ا

على بعض المستندات ، واإلصدارات ، إذ أنه وخشية من الرؤساء على مصالحهم ، ولعدم ثقتهم           
  .في مرءوسيهم ، فإنهم ال يمنحونهم كافة الصالحيات للتصرف
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يقوم رؤساء المصالح بمراقبة ، واإلشراف    ـ تعد الرقابة ضرورة من ضرورات السير الجيد للعمل ، حيث
  .على عمل مرءوسيهم

ـ تعد عملية توزيع المهام بين األفراد ، وقيام كل واحد بجزء من العمل ضرورة البد منها ، وذلك بناء     
على مجموعة القوانين ، واللوائح ، أو من خالل رؤساء المصالح ، حيث يؤدي ذلك إلى ربح المزيد       

  .لوقت ، والقليل من الجهدمن ا
ـ يتميز سلوك اإلداريين بأنه تعسفي، ال يؤدون عملهم كما يجب ، ال يحترمون مواعيد العمل ، يتأخرون     

  .في أداء العمل
  :من خالل هذه النتائج يمكننا اإلجابة عن فرضيات الدراسة على النحو اآلتي   

  .من شأنها التأثير على أداء الموظفـ القوانين ، واللوائح ، ودرجة وضوحها ، وفهمها 
ـ كما أن التخصص ، وتقسيم العمل من شأنهما زيادة الكفاءة اإلدارية ، فإن من شأنهما أيضا التأثير         

  .على معنويات األفراد ، وأدائهم الوظيفي
  .كفاءة التنظيم ـ توزيع السلطة بين األفراد ، وما يؤدي إليه من خلق للمناصب ، والمراتب من شأنه زيادة

هذا ما يدفعنا إلى القول أن االعتماد على التنظيم البيروقراطي ال يؤدي دوما إلى تحقيق الكفاءة   
  .اإلدارية
وكنتيجة أخيرة يمكننا الوصول إليها بهذا الشأن أن موظفي المؤسسة مجال الدراسة يحاولون بذل   

المحيطة بهم تؤثر على كفاءتهم ، فتكثر شكواهم     جهدهم للقيام بعملهم إال أن الظروف غير المواتية ، و
  .من جهة، وتذمر الجمهور المتعامل معهم من جهة أخرى

  
III ( التوصيات واالقتراحات:  

من خالل النتائج التي تم عرضها يمكننا الخروج بمجموعة من التوصيات ، واالقتراحات نوردها فيما   
  :يأتي 

ح بالوضوح ، والدقة من حيث مطابقتها للواقع ، ولتحقيق ذلك يجب إعطاء ـ يجب أن تتميز القوانين، واللوائ
  .الفرصة للعمال للمشاركة في صياغتها ، وتقديم اقتراحاتهم بشأنها

  .ـ التسريع في اإلجراءات اإلدارية بما ال يترك مجاال لتذمر، وشكوى أيا كان
وى كل والية يشارك في صنعها مختلف ـ صياغة مختلف اللوائح ، وقوانين العمل يجب أن يتم على مست

المستويات اإلدارية ، وخاصة المستويات الدنيا ، ألن أفرادها أقرب إلى الواقع بحكم تعاملهم مع مختلف 
  .الشرائح االجتماعية

ـ فتح قنوات للحوار، والنقاش بين مختلف المستويات اإلدارية من جهة ، وبين اإلدارة ، وجمهورها 
  .رىالخارجي من جهة أخ
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ـ محاولة تقريب اإلدارة من الجمهور عن طريق إنشاء مكاتب متخصصة في العالقات العامة تهتم بمعرفة 
  ).تحسين صورة المؤسسة(احتياجات األفراد ، وكيفية التعامل معهم 

  .ـ مناقشة مشاكل الموظفين ، ومحاولة الوقوف على حلول لها ألن صورة اإلدارة من صورة موظفيها
  .وانين للتغيير المستمر بما يتماشى ، والظروف المستجدةـ إخضاع الق

عن طريق ترك المجال للتقدير الشخصي عند ) جمود القوانين، واللوائح(ـ القضاء على الجمود اإلداري
  .تعامل الموظفين مع المستجدات ، والقضايا الطارئة

  .ـ فتح المجال أمام المبادرات الفردية للتطوير في العمل
ال بين مختلف المصالح ، والمديريات بصفة دورية إلكسابهم الخبرة من جهة ، ولكسر حاجز ـ نقل العم

  .الروتين لديهم من جهة أخرى
سواء تعلق األمر بالظروف الفيزيقية،    ) بيئة محيطة مالئمة(ـ دفع عجلة العمل بتوفير جو مناسب للعمل 

  .أو المعنوية
  .مـ رفع أجور العمال بما يتناسب ، وحاجاته

  .ـ المساواة ، والعدل في معاملة العمال لينمو لديهم الشعور بالثقة بالنفس ، واالنتماء للتنظيم
ـ مراعاة المعايير العلمية عند اختيار الموظفين في جميع المستويات اإلدارية ، واستبعاد العالقات 

  .الشخصية
ترام القوانين عن طريق إصدار قانون ـ القضاء على التسيب ، واإلهمال ، من خالل إجبار العمال على اح

  .خاص بالعقوبات ، والجزاءات
ـ إجراء تربصات ، ودورات تدريبية بصفة منتظمة ، وإتاحة الفرصة للجميع لالستفادة منها بالتنسيق       

مع مختلف مراكز التكوين من جهة ، ومع الواليات األخرى من جهة ثانية بإرسالهم للعمل هناك ضمن 
  .يح لهم اكتساب طرق جديدة ، في العمل ترفع من كفاءتهمتربصات تت

ـ االستفادة من مختلف التطورات العلمية الحاصلة في مختلف المجاالت بالتنسيق مع مختلف الجامعات، 
  .ومراكز البحث العلمي ، لالستفادة من كل البحوث العلمية في مجال تطوير أساليب اإلدارة

  .واستخدام األجهزة المتطورة التي تساعد على أداء العملـ االستفادة من التكنولوجيا ، 
ـ الشفافية في التعامل مع الجماهير، وفتح المجال أمام هؤالء لتقديم انتقاداتهم ، وآرائهم ، ومحاولة القضاء 

بمعاقبة الموظفين الذين يتعاملون وفق هذه الطرق، ... على ظواهر سلبية كالمحسوبية ، الوساطة ، الرشوة
  .ريق فرض الرقابة ، والتشديد على ذلكعن ط
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 "ماكس فيبر  "في ختام هذا البحث ال يسعنا إال أن نقول أن التنظيم البيروقراطي الذي صاغ قواعده   
نفسه أقر  "ماكس فيبر  "، وفي بيئة معينة لم يثبت نجاعته في جميع األحوال حتى  في وقت معين
وفي بيئتنا نحن  ال أنهإ ، ربما كان ناجحا في المجتمعات الغربية التي أنتجت هذا النموذج ، بمحدوديته الحقا

  .حيث أنتج ظواهر سلبية كثيرة ، أثبت الواقع العكس
لكن . ربما لم يكن العيب في النموذج في حد ذاته بقدر ما طال األشخاص الذين طبقوا هذا النموذج  

       ، وأن نأخذ باألنماط الغربية الجاهزة إنه لخطأ فادح أن تقلد كل ما ينتجه الغرب ؛ في كل األحوال
قيمها،  ، وظروف البيئة الجديدة بما يتناسب ، واجب علينا أن نخضعها للتغيير، والتعديل المستمرينمن البل 

    فما يصلح في بيئة ال يمكن أن يكون كذلك دوما في بيئة أخرى، إال أننا ال يجب أن ، ، وتقاليدها عاداتها
ب الالوظيفية كما وأن نركز على الجوان ، "ميشلز  "كما فعل  نتعامل مع األمر من باب تشاؤمية فقط ال

  فندرس الواقع نمحصه ، بل علينا أن نقف على الحياد تماما ، على سبيل المثال " ميرتون "   ذهب إلى ذلك
  .ثم نختار ما يناسبه

من الجيد أن ننطلق من تلك النظريات الكبرى التي صاغها أصحابها في محاولة منهم لخدمة المجتمع   
، وتقليدها تقليدا أعمى،  مجدي بل من غير المنصف التقيد بهالكن من غير ال ، واإلدارة على وجه الخصوص

، ومراكز  ، وهنا نعود لنؤكد من جديد على وجوب التعاقد بين مختلف المؤسسات وكأنها خالية من العيوب
، أو النموذج اإلداري القادر على تحقيق أهداف  البحث العلمي التي تحاول جهدها إيجاد البديل األفضل

      ما يتعلق بصورتها أمام المجتمع على اعتبار أن حكم أفراد المجتمع على أية إدارة، المؤسسة خاصة في
، وهنا يقودنا الحديث إلى طرح  ، واالضمحالل ، أو الزوال أو مؤسسة هو الذي يوفر لها االستمرارية

  ما رأي المتعاملين مع مختلف اإلدارات في التنظيم البيروقراطي المعمول به؟: التساؤل األتي 
إذ تكمن أهمها في ضيق الوقت  ، بعض الصعوبات التي واجهتها إيرادي األخير ارتأت الباحثة وف  

وأن الوقت المخصص للدراسة  خاصة ، ، ورفض أغلبهم التعامل ، تخوف المبحوثين المخصص للدراسة
الميدانية تزامن مع حدوث بعض التوترات داخل المؤسسة بسبب صدور بعض المقاالت في إحدى الصحف 

  ...، ويرفضون التعامل مع أي كان مما جعل الموظفين يتخوفون ، ، والتي تسيء إلى الوالي ميةاليو
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 : ر مص صالح الشنواني إدارة األفراد، والعالقات اإلنسانية مدخل األهداف مؤسسة شباب الجامعة 22
 .بط 1999اإلسكندرية 

 1983القاهرة  : ر مص م االجتماعية مكتبة غريبصالح مصطفى الفوال مناهج البحث في العلو 23
 .بط

 .بط 1993القاهرة  : ر مص طلعت إبراهيم لطفي علم اجتماع التنظيم مكتبة غريب 24

: ر مصعادل حسن علي الشرقاوي التنظيم الصناعي وإدارة اإلنتاج دار الجامعات المصرية  25
 .بط 1978اإلسكندرية 

 .بط 8119بيروت : نان لبعبد الحميد لطفي علم االجتماع دار النهضة العربية  26

 .بط 1998 اإلسكندرية: ر مصعبد الرحمان العيسوي الكفاءة اإلدارية الدار الجامعية  27
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 .بط 2001القاهرة  : 
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 .2ط 2003اجتماع التنظيم دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية عبد اهللا محمد عبد الرحمان علم  32
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  ................................................... ؟في حالة اإلجابة بنعم كيف ذلك  
  إن وضوح اللوائح واإلجراءات يؤدي إلى إدراك كل فرد لمسؤوليته  18

  افق        موافق إلى حد ما          غير موافقمو  
  :إن تنفيذ محتوى هذه اللوائح، واإلجراءات سوف يؤدي إلى أداء العمل بتكلفة قليلة   19

  غير موافق            موافق       
III(  بيانات توضح مساهمة التخصص في ارتفاع الكفاءة اإلدارية:  

  كيف التحقت بعملك؟  20
  توظيف مباشر          بمساعدة أحد المعارف   عن طريق إجراء مسابقة             

  هل العمل الذي تقوم به يتفق وقدراتك ومهاراتك ؟  نعم         ال  21
  هل وجدت صعوبة في فهم طبيعة عملك؟  نعم         ال: في حالة اإلجابة بال   

  هل تفضل العمل في تخصص آخر؟  نعم         ال  22
  في حالة اإلجابة بنعم لماذا ؟  

  ألنني ال أشعر باالرتياح مع زمالئك    ألن المرتب غير كاف  ألنني غير راض عن طبيعة عملي       
  ألنني على غير انسجام، ووفاق مع رئيسي في العمل     

  نعم         ال.     هل سبق، وأن تلقيت تكوينا على عمل ما  23
  عامنين ثاال           قيطبيت            رينظ  ؟ نويتكال هذاع نو ما عمبن اإلجابة الةحي ف  

  أين تلقيت تكوينك؟  24
  يارداإل كز التكوينارم       كز التكوين المهني     ارداخل المؤسسة          م  

  هل ساعدك هذا التكوين على زيادة تطوير قدراتك، ومهاراتك؟     نعم         ال  25
  :حسب رأيك هل مضمون برامج التكوين يراعي   26

  أهداف التنظيم           االثنين معا   )           النقص(احتياجات الموظفين   
  :مك لمستوى هذه البرامج ما هو تفيي  27

  جيد جدا       جيد      حسن جدا       حسن       ضعيف جدا      ضعيف        
  .يساعد التكوين على أداء الموظف لعمله في وقت وجيز  28

  غير موافق        ماد ح إلىموافق موافق          
  غير موافق       ماد ح إلىموافق موافق      : يساعد التكوين على أداء الموظف لعمله بتكلفة أقل   29
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IV(  بيانات توضح مساهمة تقسيم العمل في ارتفاع الكفاءة اإلدارية: 

  :مديريةبالرغم من قيامك بجزء من العمل اإلداري فهل أنت على اطالع على عمل جار في أفراد ال  30
  نعم         ال  

  أثناء عملك هل انتقلت بين مديرية وأخرى؟   نعم         ال  13
  نعم         ال ؟رغييتالضل تف لفه البب لجواا كانذا إ  

  هل هناك احتكاك بينك، وبين زمالئك في العمل أثناء ساعات العمل ؟   نعم         ال  23
  :اإلجابة بال فهل  تانكإذا   
  ةألنني أفضل العمل المنفرد       وقتي ال يسمح بالعالقات الشخصي  

  هل تشعر بالملل لقيامك بنفس العمل يوميا ؟   نعم         ال  33
  طلب منك أن تحل محل زميل لك في أداء مهام تخص عمله كيف سيكون رد فعلك؟ لو   34

  أوافق مباشرة      أتردد      أرفض       ال أدري  
  ................................................................في جميع اإلجابات يسأل لماذا ؟   

  .حسب رأيك هل تقسيم العمل سوف يفقد الفرد القدرة على اإلبداع؟  35
  غير موافق        ما حدى إل موافقموافق          

  إن قيام كل موظف بجزء من العمل سوف يؤدي إلى تحقيق التنظيم ألهدافه بأقل تكلفة ؟  36
  غير موافق        ما حدى إل موافقموافق          

  :اإلداري سيساعد التنظيم على تحقيق أهدافه في وقت وجيز  إن قيام كل موظف بجزء من العمل  37
  نعم         ال        ال أدري  
IV (في  ويرطلتواين حستللن ليعامللة هنيلذى اقور الطويت ة فيهزألجار وفت مةساهح مضوت ناتبيا

  : إلدارياء دااأل
  

  المتوفرة داخل المديرية كافية ألداء العمل؟    نعم         ال هل األجهزة  38
  هل تتقن العمل على مختلف األجهزة المتوفرة ؟  نعم         ال  39
  ة بنعم كيف أمكنك تحقيق ذلك ؟ بمبادرة فردية          إجراء تربصفي حالة اإلجاب     40

  لمللتع صةلفرا ليح تت لم         م   تعلبال مح يسال قتيو:  ة بالفي حالة اإلجاب  
  ال        عمن ؟ك ملفي ع حكمتت زةجهاأل أنر شعتل ه  40

  أنا من أديرها      يمكنني استغناء عنها     . في حالة اإلجابة بال كيف ذلك ؟  
  موافق        غير موافق:  إن األجهزة تساعد على أداء العمل في وقت وجيز   14
  

V(  بيانات توضح مساهمة توزيع السلطة في تدعيم كفاءة التنظيم: 

  كيف يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الوالية ؟  24
  مجلس الوالية       داخل المديريات      االثنين معا       
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  ال      هل تشارك في القرارات التي تخص عملك ؟  نعم     34
  هل تكون راض عن تنفيذ كل القرارات لم تشارك في صنعها؟ نعم         ال  44
  إذا لم تكن راض عن محتوى قرار ما فهل سيؤثر ذلك على مردوديتك في العمل؟  54

 نعم         ال  

  حسب رأيك هل مشاركة العمال في اتخاذ القرارات تجعلهم يقومون بتنفيذها بفعالية أكبر؟  64
  نعم         ال  
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  االثنين معا
  هل تعقدون جمعيات، ولقاءات عمل مع الرؤساء ؟ نعم         ال  74

  ةبصفة دورية         كلما دعت الضرور: في حالة اإلجابة بنعم هل يتم ذلك 
  :إذا كنت تحضر هذه الجمعيات واللقاءات ما ذا تناقشون    84

  مشاكل الموظفين       أوضاع المديرية       أوضاع الوالية  
  هل تقوم بإثراء المناقشة ؟ نعم         ال  49

  ألن رأيي ال يولي أي اهتمام       المناقشة غير مجدية  في حالة اإلجابة بال لماذا ؟  
  ر تفويض السلطة داخل المديرية ؟ تفويض كامل      تفويض توقيعما هو مقدا  05
  هل توجد رقابة داخل المديرية التي تعمل ضمنها ؟ نعم         ال  15

  في حالة اإلجابة بنعم من الذي يتولى عملية الرقابة ؟  
  رئيس المصلحة        رقابة ذاتية        رقابة من خارج المديرية         

  هل تعتقد أن متابعتك من طرف المشرف في عملك ضرورية؟   نعم         ال  25
  في حالة اإلجابة بال لماذا ؟  
  ى متابعة، ومراقبة عملي بنفسي    ألنني أدري بطبيعة عملي      ألنني قادر عل  
  ألنني أحس بالضغط، وعدم االرتياح  

  حظت أن أحد زمالئك ال يؤدي عمله على أكمل وجه ما ذا تفعل ؟إذا ال  35
  ال أفعل شيئا       أبلغ عنه       ألومه، وأوبخه      

  من الذي يتولى عملية توزيع المهام، والواجبات ؟  45
  رئيس المديرية       القوانين، واللوائح  رئيس المصلحة        

  عند توزيع المهام، والواجبات داخل المديرية هل يراعى في ذلك ؟  55
  المصلحة الخاصة        المصلحة العامة        االثنين معا  

  إذا طلب منك القيام بمهمة، أو عمل ال ترغب في القيام به فهل ستؤديه بكفاءة ؟  65
  نعم         ال  

  .حسب رأيك إن توزيع المهام والواجبات، والمسؤوليات من شأنه تدعيم كفاءة التنظيم  75
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  موافق        غير موافق  
  ؟)سلبياته، وإيجابياته(رأيك في التنظيم البيروقراطي المعمول به في الوالية ام  85
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 ريةالتنظيم البيروقراطي والكفاءة اإلدا

  ملخـص
، ونمو مجموعة من االتجاهات  ، أدت إلى ظهور إن الرغبة الكبيرة في رفع مستوى التنظيم اإلداري  

، وفي هذا الصدد ظهرت نظريات البيروقراطية التي تسعى جاهدة إلى رفع فعالية  التي تحاول رفع مستواه
، وببذل أقل جهد  ممكنوفي أقل وقت  ، والتي تتجلى في تحقيقه ألهدافه بأقل تكلفة ،  التنظيم اإلداري

       ، وفي هذه الدراسة ركزت والبشرية ، ، وموارده المادية ، وقوانينه بالتركيز على مختلف هياكله
فتحقيق  ، والثروة الحقيقية التي تقوم عليها أية مؤسسة ، على المورد البشري باعتباره الركيزة األساسية

وما  ، إذ كان ورتها تحددها صورة هؤالءكما أن ص.  التنظيم ألهدافه ال يتحقق إال من خالل جهود أفراده
، وعلى هذا األساس حاولت من خالل هذا البحث  ، أو رضا العمالء زال الموظف اإلداري محل سخط

، أو بعبارة أخرى عالقته بمستوى األداء  دراسة طبيعة التنظيم البيروقراطي بالتركيز على السلوك اإلنساني
  .اإلداري
  ، أحدهما نظري ، والكفاءة اإلدارية إلى جانبين التنظيم البيروقراطيحيث قسمت المذكرة الموسومة ب  

  .، وزعت على مجموعة من الفصول واآلخر ميداني
، األسباب الشخصية،  ، أهمية الدراسة ، فروض الدراسة الفصل األول خاص بتحديد اإلشكالية  

     ،  ن إجراء هذا البحث، واألهداف المتوخاة م الختيار هذا الموضوع بحد ذاته) العلمية(والموضوعية
وفي محاولة لتوضيح بعض االلتباسات التي يمكن أن يقع فيها المطلع على الموضوع قمت بصياغة مجموعة 

التنظيم، البيروقراطية، التنظيم البيروقراطي، ( من التعاريف اإلجرائية ألهم المفاهيم التي اعتمدت عليها
، وأخيرا  اعتبار أنني خصصت فصال كامال للحديث عنها وقد استثنيت مفهوم اإلدارة على ، )الكفاءة اإلدارية

، تاريخها، درجتها العلمية،  ا، عنوانه الدراسات السابقة التي تعرضت لهذا الموضوع من حيث صاحبها
  .، فرضياتها، تموقع دراستي منهاتساؤالتها
  :الثاني فقد تم تخصيصه للمداخل النظرية للبيروقراطية حيث قسمت إلى  لأما الفص  

الذي تناول البيروقراطية وعالقتها  "Karl Marks" "كارل ماركس "ممثلة في فكر :  نظريات الكالسيكيةال
الذي يرى بأن مستقبل  "وتروتسكي"، و الذي تنبأ بانهيار البيروقراطية "لينين"، و  ببناء القوة في المجتمع

القانون "قانونا شهيرا أطلق عليه الذي قدم  "روبرت ميشلز"، و البيروقراطية يحمل في طياتها بذور فنائها
  .الذي قدم بدوره النموذج المثالي للبيروقراطية  "Max Weeber" "ماكس فيبر"، و "الحديدي لألوليجاركية

   ،الذي تطرق إلى الجوانب الوظيفية، والالوظيفية  "روبرت ميرتون"ويتزعمها كل من :  النظريات الحديثة
واهتمام  ، "ألفن جولدنر"، دون أن ننسى نظام الرقابة عند  لسلطةالذي أكد على فكرة تفويض ا "سيلزنيك"و 
باندحار  "Bennis" "بنس"، وتنبؤ  ، والكفاءة في التنظيمات الرأسمالية بمسألتي الترشيد "Bleu" "بالو"

  ."كيرهارت"عند  "النموذج المتكافل"، و ، وتضاؤله النموذج البيروقراطي
  ."أنتوني داونر"، و"ميشال كروزير"من  ممثلة في كل:  الدراسات الجزئية المعاصرة

أما الفصل الثالث فقد خصصته للحديث عن اإلدارة من حيث التعريفات األجنبية، والعربية المقدمة 
، نشأة، وتطور الفكر اإلداري عبر الحضارات القديمة، فترة العصور الوسطى، فترة النهضة، فترة لها
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 ريةالتنظيم البيروقراطي والكفاءة اإلدا

أنواع اإلدارة فتتمثل في اإلدارة العامة، إدارة القطاع العام، إدارة  اإلصالح الديني، اإلدارة الحديثة، أما عن
التخطيط، (، مستوياتها، وظائفها الهيئات والمنظمات الخاصة، اإلدارة الدولية، ثم تناولت خصائص اإلدارة

حركة اإلدارة العلمية، ( ، وأخيرا أهم مدارس اإلدارة)التنظيم، التوجيه، الرقابة، الحفز، اتخاذ القرارات
  ، والتي تبنت مجموعة من األفكار)، النظريات السلوكية للتنظيم، مدرسة اتخاذ القرار العالقات اإلنسانية

وأخيرا حاولت الربط بين متغيري . التي اعتبرتها أسسا، وقواعد يمكن االحتكام إليها لرفع كفاءة التنظيم
 .البحث أعني التنظيم البيروقراطي، والكفاءة اإلدارية

      والذي تطرقت ، لفصل الرابع فقد جاء معنونا بظاهرة البيروقراطية في اإلدارة الجزائريةأما ا  
        ، مراحل ذلك، بعض المظاهر السلبية من خالله إلى كيفية اعتماد الدولة الجزائرية على هذا التنظيم

 سلبياتها، إذ أنه ، وما هي السياسة المتبعة لتفادي)العامة، والخاصة( ، وأسبابها التي طالت اإلدارة الجزائرية
                                   . حد اآلن إلىورغم اتباع هذه اإلجراءات إال أن أثارها ما زالت مستفحلة 

  فقد قسم بدوره إلى فصلين تعرضت في الفصل األول منه، أو الفصل الجانب الميدانيأما عن 
المجال ،  ، أدوات جمع البيانات بالنسبة للمذكرة ككل إلى اإلجراءات المنهجية للدراسة من منهج الخامس

الزمني، والجغرافي للدراسة، بينما خصصت الفصل اآلخر إلى تفريغ البيانات، تحليلها، تفسيرها، عرض 
  .النتائج، التوصيات، واالقتراحات

ما يمكن قوله أن هذه الدراسة تنتمي إلى الدراسات الوصفية التي ال تقتصر على مجرد جمع البيانات،   
جمع هذه البيانات، وتحليلها، وتفسيرها، واستخالص نتائجها طبقا ألهداف  أو المعطيات من الواقع فقط، وإنما

  .الدراسة المسطرة مسبقا معتمدة في ذلك على الوصف الكمي، والكيفي للظاهرة
كنت أرغب بداية في االعتماد على منهج المسح الشامل الذي يتناول كل أفراد العينة بالدراسة إال أن   

       ، ووجود البعض اآلخر االستمارات المقدمة إليهم ءل، ورفضهم م بحثعدم تفهم بعض الموظفين لل
من المجتمع األصلي إال %  50حيث اخترت نسبة  ،في عطلة دفعني إلى االعتماد على منهج المسح بالعينة 

أو التي تعامل  ،  ، وبعد استبعاد مجموعة من االستمارات التي رفض أصحابها اإلجابة عن جميع األسئلة أنه
الموضوع بغير اكتراث، وجدية بحيث لم تكن إجاباتهم تعبر بصدق عن الواقع المعيش حتى ذلك  أصحابها مع

 136فإذا كان المجتمع األصلي يتكون من %  30الذي يمكن مالحظته بالعين المجردة، انخفضت النسبة إلى 
، باإلضافة إلى مديريتين عامال، يتوزعون على األمانة العامة 45عامال فإن عدد أفراد العينة يعادل بالتقريب 

حيث تحتوي كل واحدة منها على مجموعة  ،مديرية اإلدارة المحلة، مديرية التنظيم، والشؤون العامة  : هما
       من المصالح التي تضم بدورها مجموعة من المكاتب، وعليه يتضح لنا أن المجتمع األصلي مقسم

لعينة حسب طريقة العينة العشوائية الطبقية، ، ومن ثمة فإنني قمت بتوزيع أفراد ا إلى مجموعة من الطبقات
، وقد استعنت لتحقيق  ، والمديريات ، والمكاتب ني على جمع المعلومات من مختلف المصالحتوالتي أعان

  :ذلك بمجموعة من األدوات تمثلت في 
  .سلوكالتي أفادتني في مالحظة سلوكيات العاملين، وتفاعالتهم، ومحاولة الوقوف على معنى كل : المالحظة 

  .وتضمنت المقابلة الحرة، المقابلة نصف المقننة: المقابلة 
  .التي طبقتها على مجموعة من العمال يختلفون في درجاتهم، ومستوياتهم: االستمارة 
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تاريخ إجراء أول  2006أفريل  29: أما عن المجال الزمني للدراسة فيمكن القول أنه ابتدأ بتاريخ   
، حيث بدأت 2006جويلية  19اسة، حيث استمر تواجدي بهذا المقر إلى غاية زيارة استطالعية لمكان الدر

      واالقتراحات ، بعدها في عملية تفريغ البيانات، تحليلها، تفسيرها، والوصول إلى مجموعة من النتائج
، حيث توصلت إلى نتيجة أساسية مفادها عدم  أين انتهيت من العمل الميداني 2006أكتوبر  07إلى غاية 

يتأثرون بمجموعة من الظروف التي تؤثر على أدائهم سواء تعلق األمر بعدم وضوح  نالموظفين الذيكفاءة 
، والتأطير، التأثير السلبي للتخصص،  أو نقص فرص التكوين ا، نقصه ، عدم مطابقتها للواقع القوانين

التي تؤثر ... ور، وضعف األج ، ونقص الحوافز المقدمة وتقسيم العمل هذا دون أن ننسى الظروف الفيزيقية
، ومن ثمة فعالية التنظيم بصفة عامة، وللتخلص  ، وبالتالي أدائهم الوظيفي في مجملها على معنويات العمال

    ، من أجل القضاء ، البيئة المحيطة بهم من كل ذلك يجب االهتمام باحتياجات الموظفين بالدرجة ألولى
، واالستفادة من الطاقة الكامنة  فاءتهم داخل العملم، وبالتالي على ك على كل ما من شأنه أن يؤثر على أدائه

  .بداخلهم
  .وفي النهاية ختمت بحثي بتساؤل يصلح ألن يكون منطلقا لبحث جديد  



sumary 
 

 In my desire for rise level of method administrative lead to spread a lot of fields 
in this aim appear system of birocracy it try to rise efficacy of method birocracy this 
efficacy realize it aim in the short time, and less labor and less cost setting up various of 
form, law, Base and fortune materialisms, and humanisms and in this research                
 I consentrated for fortune humanisme because it was importance basis, set up for it any 
insititutions, and realize this method it aim because people’s labor as it them chape limit 
it chape if the workman of administrative cause in clignation and contentment worker in 
this base I try in this research study nature of system birocracy how I consontrated of 
beharour of humain, or in another impression it relation of level of performance 
administrative. 
 This is for chapter one but in the secondly chapter, I prefer speak for system 
theoretic in order to study  birocracy , it cames devided for three portions. 
 I study many for theoretic classic there for contemporary theory, finally some 
research contemporary. 
 Where as in chapter three I prefer talk about administrations it foreign definitions 
and Arabic, it estabishment development vasion administrative above previous 
civilization period of middle age, period of renaissance, period of religions, new 
administrative, but type of administrative, administrative of general section, 
administrative of form and spesific organization, country’s administrative, and I study it 
caractéristic, it level, it function and finally the importance of it level. 
 Where adoupted many of idea how I considered it rules weight help me for rise 
competence for labor, administrative, and I try related between tow field of research,            
I mean system birocraty and competence administrative where as I written in other 
chapter into give explication and analizations so this research we can considered 
research descriptive, it not only give the Importance of collect this deta and analizing 
and explicing target the previous research.. 
 Firstly I hope choose on the methode servey universel it study old of specimer of 
research.. 
 How ever aviod some worker for the research, reject fill the form, and other in the 
holidays, because this I choose method servey of echantillon, and I prefer 50 % percent 
in the special society and this pocent failed because the same previous reasons. 
 If the special society contained 136 worker the number of the park of the 
specimer it 45 worker they devided for general secretary, berectry of decipline and 
general affair, and local administrative’s directry and general matter, and all contained 
many of importance affair, and this contained many of offices so society devided into a 
lot of laiyers for that I soved park of specimer according to method of specimer 
coherent layers layens and this helpe me for collect information and I find that for many 
toolds are : 

1) observations : observe beharow of the worker, and find explication of all 
behavour. 

2) Contradictery. 
3) The form : I apply it for many of worker various of it level. 

Now I speak about the tense I began this research in 29/04/2006, first visitation 
for place of research during 19/07/2006 when I began throwing up data and 



analized and explicated it, and to reach many of result unt 17/10/2006. when        
I finished pratical work, when I reach the importance result is lack competence of 
worker who influnced many of cirumstance whose flunced for hem performance, 
eiker cling affair lack of law, lack conformable for the actual and diywinish 
opportunity of forming, the negative influencing for specializations devided of 
work and phizique circunstance lack of solary whose influencing for mind of the 
workers consequently for then practical performance, and efficacy of the system 
and for escape for all causes, must be give importance for nessissary of citizen, 
and their envirment for kill all negative cause whose influencing for their 
performanance so for their competence inside the work. 
 Finally I ended this research for question it suit for began another new 
research.. 
 


