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  االجتماعً التنظٌم موضوع الى مدخل:   األول المبحث 

 عقلنة  الى ماسة بحاجة انه االنسان أٌقن أن بعد ، بشرٌا ابتكارا ، االجتماعً التنظٌم موضوع أن ، شك ال

 وفً ، المجتمع بنٌة فً ٌحدث قد اضطراب دون االستمرار لها ٌكفل سٌاق فً المتجددة الحاجات وترتٌب ، النشاطات

 مساحة او ، اإلدراك درجة تكن ومهما ، والجماعات االفراد بٌن العالقات بنمط ٌهتم االجتماعً التنظٌم فان ، الواقع

 منظماتها لها منها فكل ، قدٌمة اجتماعٌة سٌاقات فً والظهور الوجود لها كان ، التنظٌم صور فان ، العقلً اإلدراك

 ظهرت ثم ، للتنظٌم االولً الشكل تعد االسرة ان ، ما حد والى انتروبولوجٌا الواضح ومن.  اشكالها فً اتفقت او اختلفت

 عبر باستمرار تعمل وثقافة وجودا القبٌلة كانت اذ ، بساطتها رؼم ، االفراد انشطة مختلؾ ٌرتب اطارا لتشكل القبٌلة

 لربٌس المطلق الوالء مقدمتها فً ولعل ، االخرى هً البدابٌة لالهداؾ خدمة افرادها سلوك انتظام على البدابٌة اسالٌبها

 ، باالحالؾ ٌسمى ما بعد جاءت ثم.  منها االنفالت او ، مضارعتها على ٌقوى ال قٌودا الفرد تكبل مكافآت مقابل ، القبٌلة

 التً ، الدم قرابة هو ، المقصودة ؼٌر او ، النمطٌة االجتماعٌة الوحدات لهذه التنظٌمً االساس ان ، للنظر والالفت

 والجوار بالمصاهرة تمثلت ، اخرى روابط جاءت ان الى ، الحٌاة فً وامانها وجودها البشرٌة الجماعات منها استلهمت

 ، للقبٌلة بالوالء ٌتعلق فٌما ذكرناها كالتً ، اهدافها وجود بررت ثم ومن ، البدابٌة التنظٌمات وجود بررت كلها وهً ،

 من نماذج تقدٌم فً الجماعات استمرت ثم ، مظلومة او ظالمة كانت سواء قبٌلته مع الؽزو او للقتال للخروج فضال

 هنا وٌخبرنا ، واالقتصادٌة التجارٌة التنظٌمات الى وصوال ، والدفاع الصٌد بتنظٌمات تتعلق كالتً ، البسٌطة التنظٌمات

 الكوال بتجارة تمثلت ، الجنوبً الهادي المحٌط فً االقٌانوس جزر فً ظهرت تنظٌمات ثمة ان ، االنتروبولوجٌا علماء

 . الكٌلومترات مبات امتدت التً الجزر مبات بٌن الدابرٌة

 عصر بانه الحدٌث العصر وصؾ حتى ، المنظمات من اشكاال مقدمة ، قمتها اعلى فً التنظٌمات وصلت وقد

 النسٌج تمزٌق الى ٌإدي قد ، ٌحدث صراع دون ، انشطتنا ترتب انظمة ضمن بحٌاتنا ٌتعلق ما كل واصبح ، التنظٌمات

 االدوار وتباٌن ، االجتماعٌة الحٌاة وتعقد لتطور فعل كرد جاء ، التنظٌمات من الحدٌثة االنماط ظهور ان.  االجتماعً

 االفراد وسلوكٌات االعمال تجعل الؽرض لهذا تنظٌمات وجود استلزم وؼٌره ذلك كل ، العمل لتقسٌم نتٌجة والمكانات

 الفرق ولعل ، والكفاٌة والفعالٌة الترشٌد فً تتمثل والتً ، التنظٌمات تلك اجلها من وجدت التً لالهداؾ خدمة منظمة

 مناحً كل تشمل فلم ، محدود نطاق فً كانت القدٌمة التنظٌمات ان هو ، الحدٌثة والتنظٌمات القدٌمة التنظٌمات بٌن

 الحدٌثة التنظٌمات اما.  موضوعٌة وؼٌر تقلٌدٌة كانت علٌها استندت التً االسس جانب الى ، لالفراد االجتماعٌة الحٌاة

 من البد فكان ، الحدٌثة االجتماعٌة الحٌاة به اتسمت الذي الكبٌر التباٌن ذلك احتواء الى وتهدؾ موضوعٌة كانت فانها ،

 وهكذا  ، الحٌاة لتعقد نتاجا هً التً ، المستحدثة والنشاطات ، الجدٌدة والحاجات ، المتؽٌرة الظروؾ مواجهة ضرورة

 واألباطرة الملوك كان اذ ، الحدٌثة والتنظٌمات القدٌمة التنظٌمات بٌن الدوافع فً واضح اختالؾ هناك ان واضحا ٌبدو

 على ارادتهم وفرض ، مصالحهم وسرٌان حكمهم على االبقاء هو ، تنظٌماتهم اقامة من ٌنشدون ، القبابل ورإساء

 وتؽٌرات كبٌرة تعقٌدات باستمرار وٌشهد شهد الحال واقع الن ، اختلؾ الحال فان ، الحدٌثة المجتمعات فً اما ، االفراد

 المنظمات وجود بررت ، ثقافٌة عوامل ثمة كانت ، ذلك جانب والى ، التنظٌمات لوجود الربٌسٌة الدوافع كانت ، متواترة
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 والموضوعٌة والفعالٌة الهدؾ ووضوح الرشد تإكد ، ثقافٌة قٌم بظهور تمثلت ، ثقافٌة تؽٌرات خالل من ، الحدٌثة

 البروتستانتٌة االخالق"  عنوان حملت التً تلك ، قلناه ما لتإكد ، فٌبر ماكس دراسة تؤتً ، هنا ولعل ، والتخصص

 على تإكد التً التؽٌرات تلك ، الحدٌث العصر شهدها التً الثقافٌة التؽٌرات بوضوح لنا لٌعكس"  الراسمالٌة وروح

 . الحٌاة تفاصٌل كل فً الرشد

 والذي ، والتجدٌد التقلٌد بٌن التوازن وإٌجاد ، الحٌاة مجاالت ترتٌب على ٌعمل هو ، كؤسلوب التنظٌم ، إذا

 القواعد من وفٌه ، والثبات باالستقرار ٌتسم ما عادة االجتماعً فالبناء ، والتنظٌم البناء بٌن توازنا ٌعد بالمحصلة

 التنظٌم امر فان جدٌدة حاجات وظهور ، االفراد سلوك فً التنوع وجود مع ولكن ، تخطٌها احد ٌستطع لم ما والمعاٌٌر

 وبمساحة الخاصة حٌاتهم بشؤن قراراتهم ٌتخذوا بان لالفراد التنظٌم وٌسمح ، االفراد نشاطات ترتب ، ملحة حاجة هنا

 البناء ان نجد ، القبلً المجتمع ففً.  جدا محدودة فٌه الحرٌة حدود تكون الذي ، االجتماعً البناء عكس على ، واسعة

 التصالح االولى القبٌلة ارادت ما اذا حٌن فً ، معه تعاون ال عدوا انها على االخرى القبٌلة الى ٌنظر فٌه االجتماعً

 النابعة واالواصر القرابة) االسالٌب وتلك ، الخصومات لتفادي ، الدم او القرابة اواصر توظٌؾ احٌانا تلجؤ فانها ، معها

 المجتمعات فً االجتماعً التنظٌم ان ، هنا وٌالحظ ، االجتماعً التنظٌم ٌتٌحها رسمٌة ؼٌر اجراءات تمثل(  منها

 وربما ، واالنتحار القتل حاالت تفادي فً المهمة العوامل من تعد ، والجٌرة كالقرابة منظمات من به ٌرتبط وما ، الرٌفٌة

 ، االفراد بٌن تنشب التً والحوادث النزاعات لحل وجدت التً التنظٌمٌة االلٌات احدى(  العشابري الفصل)  بـ ٌسمى ما

 تعمل ، االخرى هً تنظٌمة اسالٌب اال هً ما ، والمحاكم القانون وجود فان ، الحضري للمجتمع بالنسبة الحال ونفس

 التً النزاعات قبٌل من ، الدٌنامٌكٌة العناصر تلك ٌستوعب الحضري/  االجتماعً البناء وجعل ، الصدع درء على

 . والبضابع السلع تبادل سوق فً تنشب

 بعض فً سٌما ال ، االفراد سلوك فً( التنظٌمً ، البنٌوي) البعدٌن بٌن التعانق ذلك نستظهر ان ، لنا وٌمكن

 او ، عنه التؽاضً ٌمكن ال ، مقدسا اجتماعٌا تقلٌدا ٌعد ، عاشوراء طقس ، فمثال ، ةاالجتماعٌ والطقوس المناسبات

 المشاعر واحتواء ، الصراع حالة لتفادي نعمل فماذا ، البنٌوٌة والمعاٌٌر القواعد صرامة بحجة منه ممارسٌه حرمان

 االفراد مشاعر تفرٌػ الى ٌدعوا بشكل الطقوس ممارسة ترتٌب فً الفرصة اتاحة من البد بالطبع ، لالفراد الدٌنٌة

.  عاشوراء لطقس التنظٌمً والعنصر البنٌوي العنصر بٌن تساند هناك ان على تدل الحالة هذه ، الجمعً سلوكهم وتنظٌم

 فً الفاتحة الى ننظر اذ ، الفاتحة او بالتؤبٌن ٌعرؾ ما هو معروؾ اجتماعً تقلٌد فً ٌتجسد الذي ذلك ، اخر مثال ولنؤخذ

 روح لى والبكاء الحزن تبٌح قواعد ٌتضمن ، عنه الخروج ٌمكن ال ، اجتماعً تقلٌد العتبارها ، بنٌوٌة نظرة ، العراق

 فً ٌجول عما والتنفٌس االشهار فً لالفراد مجاال ٌوفر االجتماعً التقلٌد هذا فان ، تنظٌمٌا اما ، المجتمع ٌفتقده من

 ، الطبٌعٌة حالتهم الى بهم لٌعود ، العواطؾ احتقان الم تخفٌؾ على سٌعمل فانه ثم ومن ، هابجة انفعاالت من نفوسهم

 .  المجتمع حٌاة فً باندماجهم تسمح التً
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 ( الفاتحة او التأبٌن) اجتماعً تقلٌد                 اجتماعً بناء

 ( والحزن البكاء)  االنفعاالت تفرٌغ                   اجتماعً تنظٌم

 : التنظٌمات خالل من البناء حركٌة مبادئ على تقؾ ان ٌمكننا ، أعاله التحلٌل على وبناء  

 او األصدقاء احد فقدان إزاء نفسٌة صدمة من لالفراد ٌحدث ما ٌعنً ، الضمان وافتقاد الؽموض:  األول المبدأ

 . التؤبٌن طقس خالل من ، االنفعال حدة من التخفٌؾ المجتمع ودور ،.. األقارب

 طقوس من ٌخصص وما ، االنسان حٌاة دورة تعاقب فً كالعادة ٌحصل والذي ، المنتظم التسلسل:  الثانً المبدأ

 . منها لكل والفردي االجتماعً المؽزى عن تعبر احتفالٌة

 ، اجتماعٌا حددت ارضٌة على تتحرك ، االقتصادٌة االنشطة ان ، به ونعنً ، االقتصادي الجانب:  الثالث المبدأ

 . االجتماعً البناء ٌطرحها التً المعاٌٌر عن بعٌدا تتحرك ان االنشطة لهذه ٌسمح وال

 القبلً التنظٌم على ٌدل ظاهره كان وان ، التقلٌدٌة المجتمعات فً التنظٌم على فقط تقتصر ال ، اعاله المعانً ان

 ما اذا ، الذكر االنفة الطرٌقة بنفس ، التنظٌمً والجانب البنٌوي الجانب بٌن االرتباط فهم ضرورة ٌبقى ولكن ، والرٌفً

 حركٌة(  سلبٌاته عن النظر بؽض) ٌكفل الذي ، البٌروقراطً التنظٌم سٌما ال ، الرسمٌة التنظٌمات صوب توجهنا

 التنظٌم معنى توضٌح الى ٌقودنا الكالم هذا ان.  الرإساء مع الصراع عن وبعٌدا ، المإسسة داخل المرإوسٌن

 الدارسون ٌسبؽه الذي الشابع المعنى الى االشارة من بد ال ، هنا مناسبا تعرٌفا نقترح ان قبل ولكن ، االجتماعً

.  العالم شهده الذي واالداري الصناعً بالتطور مرتبط انه واضحا ٌبدو معنى وهو ، االجتماعً التنظٌم على المحدثون

 مجموعة تنظمها عالقات شبكة خالل من بٌنهم فٌما اعضاإها ٌرتبط جماعة او اجتماعٌة وحدة هو ، عموما فالتنظٌم

 االجتماعٌة الظواهر من طابفة الى ٌشٌر بوصفه ، االجتماعً للتنظٌم ٌُنظر كما.  والمعاٌٌر االجتماعٌة القٌم من محددة

 بالتنظٌم وٌعنى.  منتظما منظما نظامٌا طابعا االنسانً السلوك ٌتخذ بمقتضاها التً والوسابل الطرق عامة بصفة تتناول

 هذا.  االهداؾ هذه تحقٌق ٌالبم بنابٌا طابعا وتتخذ محددة اهداؾ لتحقٌق مقصودة بطرٌقة تقام تماعٌةاج وحدة ، اٌضا

 ، بالتنظٌم ٌقصد ما الى لٌشٌر"  البٌروقراطٌة"  بمصطلح وبكثرة نسمع فتارة ، االجتماعً التنظٌم تسمٌات وتختلؾ

 ٌبدو المعانً هذه ومع ، التنظٌم الى اٌضا تشٌر ولكنها"  مإسسة"  او"  منظمة: "  مثل محددة بمصطلحات نسمع وتارة

 مقصودة ؼٌر بطرٌقة اقٌمت التً االجتماعٌة بالوحدات تتعلق التً تلك ، اخرى معانً تحتوي ال انها االقل على لنا

 ، مقصودة ؼٌر او مقصودة بطرٌقة سواء السلوك انتظام تضمن التً االسالٌب الى ٌشٌر:  هنا له ٌقترح كما فالتنظٌم

 .  معقلنة او تقلٌدٌة اجتماعٌة ظروؾ وفً

 ابعاد ترسم ، وواضحة محددة اهداؾ ٌصوغ ان علٌه ، وٌستمر ٌدوم ان ، االجتماعً للتنظٌم ارٌد ما واذا

 معاٌٌره ٌنظم الذي واالساس ـ التنظٌم أي ـ وجوده ٌبرر الذي السند تمثل انها فً هنا االهداؾ اهمٌة وتجًء ، نشاطاته

 الذي ، العمل تقسٌم:  مثل ، وعقالنٌة رقٌا اكثر اسالٌب على مشتمال ، مستوٌاته اعلى فً التنظٌم ٌكون وقد.  واحكامه
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 بها ٌقوم التً العملٌات تنظم واسس لقواعد طبقا ادابها علٌه ٌتعٌن محددة وواجبات مهام عضو كل خالله من ٌتولى

 وبحكم.  التنظٌم باختالؾ اشكالها تختلؾ مكافؤة على ٌحصل العضو ٌقدمها التً الوظٌفة على وبناء  .  خطواتها وتحدد

 ، ٌإدٌها التً االعمال عن مسإوال فٌه ٌكون ، المعالم محدد رباسً لنظام ٌخضع فانه التنظٌم داخل الفرد عضوٌة

 االحوال اؼلب فً ٌكون للسلطة محدد تسلسل عن ٌعبر ، للسلطة تفوٌض بمقتضى ، مرإوسٌه ٌإدٌها التً واالعمال

 . مركزٌا

 وتشترك ، الرباسٌة العالقات تنظم التً والمسارات القنوات تحدد االتصاالت من نوع الى ، اٌضا الفرد وٌخضع

 مشتركة مصالح عن منها كل تعبر مختلفة مهنٌة ومستوٌات ، متباٌنة اجتماعٌة طبقات لتشكل جمٌعها الخصابص هذه

 ، االخرى المهنٌة والمستوٌات االجتماعٌة الطبقات عنها تعبر التً واالهتمامات المصالح مع تختلؾ خاصة واهتمامات

 . ووظابفه التنظٌم بناء على ٌإثر مما

 ان هو الفكري الدوران وعدم االطمبنان على ٌبعث الذي الشًء ان اال ، واصطالحا معنا التنظٌم اتساع ورؼم

 االتصال ونسق ، السلطة وبناء ، العمل تقسٌم:  مثل للموضوع والدارسٌن الباحثٌن جل علٌها ٌتفق بنابٌة خصابص هناك

 االسهامات الهم فاحصة نظرة القاء سٌتم فانه ، المحدود التصور هذا حدود وفً.  االهداؾ ووضوح ، المكافآت ونظام ،

 االولى المحطة على الوقوؾ اردنا ما واذا.  االجتماعً التنظٌم وابعاد جوانب الكتشاؾ جاءت التً واالمبرٌقٌة النظرٌة

 التنظٌمٌة االشكال ظهور سجل من اول فهو ، سٌمون سان الى الحدٌث سٌؤخذنا فانه ، االول النظري االسهام ظهور فً

 Marx ماركس كارل قدمها التً تلك ، االخرى المعالجات ومن ، الحدٌثة المجتمعات فً ودورها مالمحها وحدد الحدٌثة

(  الحقا تناولها سٌتم)  العمق بالؽة نظرٌة تحلٌالت قدموا فجمٌعهم Michel's مٌشٌلز وروبرت Weber  فٌبر وماكس 

 نمو أحدثه الذي التؤثٌر دراسة من مكنها ، اوسع منظور من التنظٌم تناولت النها ، بالكالسٌكٌة توصؾ تحلٌالت وهً

 .  المجتمع فً القوة بناء على الحدٌثة التنظٌمات

   االجتماعً للتنظٌم المفسرة النظرٌات:  الثانً المبحث

 موضوعة تفسٌر فً الكالسٌكٌة للنظرٌة األساسٌة العناصر بمجموعها تشكل ، نظرٌة اتجاهات ثالث أمامنا

 كانت.  البٌروقراطٌة للتنظٌمات دارس ألي األساسٌة الركٌزة تمثل االتجاهات وهذه ،( البٌروقراطٌة) االجتماعً التنظٌم

 فً القوة بناء على الحجم الكبٌرة التنظٌمات نمو أحدثه الذي التؤثٌر على الكشؾ هو النظرٌة االتجاهات تلك وظٌفة

 النظرٌات عن ظاهره فً ٌختلؾ بؤسلوب الموضوع تناولت أخرى نظرٌة اتجاهات ثمة ان الى إضافة ، المجتمع

 :  اإلسهاب من بشًء النظرٌات تلك نستعرض ٌلً وفٌما.  الكالسٌكٌة

  التنظٌم تفسٌر فً الماركسً االتجاه:  أوال

 التنظٌمات الى نظر انه ان اال ، ماركس فكر فً خاصة مساحة له تفرد لم ، البٌروقراطً التنظٌم موضوع إن

 افكار عند وقوفه من ، البٌروقراطً للتنظٌم ماركس تصور ابتدأ وقد.  المجتمع فً القوة ببناء بعالقتها البٌروقراطٌة
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 الدولة بٌن وصل حلقة بوصفها العامة االدارة الى تنظر االخٌر فلسفة كانت اذ ، الدولة ٌخص فٌما  Hegel هٌجل

 الطابع ان نرى اذ ، كبٌرا تؽٌٌرا مضمونه من فؽٌر ، الثالثً الشكل بهذا ٌقبل لم ماركس لكن ، المدنً والمجتمع

 واللوابح القانونٌة النصوص من تتخذ ، بالمزٌفة اٌاها واصفا ، الحقٌقٌة طبٌعتها عن ٌعبر ال للتنظٌمات والقانونً الرسمً

 بٌن التعارض من وظٌفتها تؤخذ هٌجل عند البٌروقراطٌة التنظٌمات كانت فاذا.  المزٌؾ لوجودها مبررا االدارٌة

 عند له معنى ال التعارض هذا فؤن ، الدولة عنها تعبر التً العامة والمصالح ، الجماعات تعبر التً الخاصة المصالح

 الشك الى بالنتٌجة ٌدفعه ، الدولة بوجود وقدح شك وهو ، العامة للمصالح راعٌة لٌست عنده الدولة ان طالما ، ماركس

 الى المجتمع بتقسٌم ٌرتبط ووجودها ، متمٌزة فبة تشكل  ماركس عند التنظٌمات فتلك.  الرسمٌة التنظٌمات بوجود

 من تمارس اداة سوى تكون ان تعدو ال الدولة شؤن شؤنها فهً ثم ومن ،(  اجتماعٌة طبقة تشكل ال انها رؼم) طبقات

 التنظٌمات مستقبل هذه ان ، ماركس ٌرى كما ، المجتمع قطاعات على ونفوذها سٌطرتها الحاكمة الطبقة خاللها

 التنظٌم وظٌفة ، هنا وتجًء.  التنظٌمات وجود تبرر بدورها التً ، الحاكمة بالطبقة االرتباط عمٌق مرتبط ومصالحها

 . المجتمع فً الطبقً االنقسام وتدعٌم ، السابد النظام وفرض تطبٌق على تحافظ ان فً ، الرسمً

 ، للمجتمع الطبقً التوزٌع فً مفصلٌا وضعا تشؽل ال ـ ماركس ٌراها كما ـ البٌروقراطٌة التنظٌمات ان وٌتضح

 كما االساسٌة ووظٌفتها ، طفٌلً نمو ونموها ، مإقت وجود وجودها ان بقدر ، مباشرا ارتباطا االنتاج بعملٌة ترتبط وال

 ، محتما امرا التنظٌمات هذه وجود ٌصبح ثم ومن ، طبقٌا للمجتمع تعسفً تقسٌم من السابدة االمور على الحفاظ ، اسلفنا

 التنظٌمات اعتبار الى ماركس ذهب وقد هذا.  االخرى االجتماعٌة الطبقة بحق والتمٌٌزٌة االستؽاللٌة الممارسات لتمرٌر

 سٌطرة من االجتماعٌة القوى افالت به وٌقصد العامة، نظرٌته فً ٌتكرر طالما الذي ، االؼتراب صور من صورة

 التنظٌمات ماركس وضع وقد ، ابتكرها الذي لالنسان ضدا لتصبح تتحول ثم ، عنه مستقال وجودا لها لتحقق ، االنسان

 سٌطرة نطاق عن خارجة ؼدت حتى ، استقاللها لها تحقق ان ما التنظٌمات ان:  ٌقول راح ان ، التصور هذا ضمن

 االساطٌر فً واضحا ٌبدو فٌما وهذا ، انتقادها فً التفكٌر او انتقادها على احدا ٌجرإ ال مقدسة هالة لتصبح ، االنسان

 .الدولة عن الحقٌقٌون الممثلون انهم ظنوا الذٌن ، الرإساء تجاه كافة المإسسات فً الموظفون او العاملون ، ٌنسجها التً

 ، المجتمع افراد وبقٌة البٌروقراطٌة التنظٌمات فً العاملٌن بٌن العالقة على ٌقتصر ال ، ماركس عند واالؼتراب

 فً الطفٌلٌة بطبٌعتهم ٌشعرون ال ؼالبا العاملون وحتى ، الحقٌقٌة طبٌعتها تخفً فهً ، نفسها التنظٌمات داخل ٌوجد اذ

 نمشً ان نرٌد: ) قبٌل من العامة المصلحة الداء ضرورٌة اوضاع انها معتبرٌن ، ٌشؽلونها التً االجتماعٌة االوضاع

 بل ، للنظام دقٌق واتباع ، محدد رباسً لتسلسل تعسفً فرض خالل من ، التنظٌمً الحال هذا وٌتدعم( .  !!!.. الوضع

 ، اٌضا ماركس واوضح.  لالؼتراب صور ـ ماركس اوضحها كما ـ كلها وهً ، للسلطة مفرط وتبجٌل ، له عمٌاء طاعة

 علٌهم الرباسة وتعلٌمات اللوابح تملٌه ما ٌرددون بؽبؽاء فٌه العاملون ٌصبح ، المتوازن ؼٌر التنظٌمً السٌاق هذا فً ان

 .  الخالق والتخٌل الفكر إعمال عن بعٌدٌن ٌصبحون ثم ومن ، لها تمحٌص او نقد أي دون

 وٌنتفً ، الرأسمالٌة الطبقة بٌد أداة هً ، ماركس عند البٌروقراطٌة التنظٌمات ان ٌتضح ، العرض هذا بعد

 الرسمٌة التنظٌمات معها وتتالشى الدولة تتالشى عندبذ ، ماركس بها تنبؤ التً ، البرولٌتارٌة الثورة قامت ما اذا وجودها
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 أعضاء كل ان اذ ، المجتمع لبقٌة ومعادٌة منفصلة اجتماعٌة بناءات توجد لن وحٌنبذ ، طبقً الال المجتمع ٌظهر ان بعد ،

 ، االستؽاللً طابعها اإلدارٌة الوظابؾ تفقد ، ثم ومن ، التنظٌمات هذه تإدٌها كانت التً بالوظابؾ سٌقومون المجتمع

 كان الذي العمل تقسٌم الن ، البتة موجودة ؼٌر ظاهرة وتصبح.  لألفراد إدارة من بدال لألشٌاء إدارة تظهر وبعدها

 الوظابؾ وتكون ، دٌمقراطٌة إدارة الى المستندة الفردٌة بالحرٌة تمثلت جدٌدة مرحلة وظهرت ، اختفى قد ، ٌؽذٌها

 . األفراد جمٌع بمصالح االرتباط اشد ومرتبطة ، البسط ؼاٌة بسٌطة اإلدارٌة

 هذا فً لٌنٌن اسهام الى نظرنا ما اذا وضوحا اكثر ٌبدو ، البٌروقراطٌة للتنظٌمات الماركسً التصور ولعل

 ماركس الٌه ذهب ما:  مثال قبٌل من ، ماركس اثارها التً القضاٌا من الكثٌر توضٌح عاتقه على لٌنٌن اخذ فقد.  االطار

 مع الصراع وان ، البٌرولٌتارٌا دٌكتاتورٌة تتؤسس حٌنما ٌبدأ ان ٌجب ، البٌروقراطً النظام على القضاء ان من

 تعدٌل لٌنٌن حاول 9191 ثورة احداث ومنذ.  للثورة االساسٌة المهام من ٌكون ان ٌجب ، البٌروقراطٌة التنظٌمات

 االداري النظام كان ادر اذ ، التنظٌمً الواقع مع تتالءم لكً البٌروقراطً التنظٌم فً الماركسٌة النظر وجهة ومواءمة

 بمعدل وٌنمو باستمرار نفسه ٌإكد ، العكس على كان بل ، االنهٌار على عالمة اٌة عن ٌكشؾ لم ، الثورة بعد ظهر الذي

 والحالة االهلٌة الحرب عن نجم وما ، االشتراكً التحول اكتمال لعدم ٌعود الظاهرة هذه لوجود وتفسٌره ، سرٌع

 . االقتصاد بها مر التً الفوضوٌة

 من الكتاب بعض نجد وانما ، لٌنٌن مالحظات عند السوفٌتٌة التنظٌمات حول الماركسً الجدل ٌقؾ ولم هذا

 سمات من اساسٌة كسمة التنظٌمات وجود قبلوا وبدأ ، الماركسً االتجاه تعدٌل حاولوا ، وبٌرنهام رٌزى برونو:  امثال

 انها بل ، متسلطة مجموعة امتٌازات عن تعبٌر مجرد هً لٌست التنظٌمات هذه ان ، أوضحوا ثم ، السوفٌتً النظام

 هذه حول ذاته ماركس تصور مع تماما ٌختلؾ امر وهو ، النظام اشكال من جدٌد شكل تمٌز جدٌدة طبقة بالفعل تشكل

 ، بالضرورة ماركسٌا او اشتراكٌا نظاما لٌس ، وبٌرنهام رٌزى عنه تحدث الذي النظام هذا فؤن ، ثم ومن ، تحدٌدا النقطة

 .  التحدٌد وجه على ماركس به تنبؤ الذي المجتمع هو اٌس انه كما

 البٌروقراطً للتنظٌمات المثالً ونموذجه فٌبر ماكس اتجاه:  ثانٌا

 وان ، البٌروقراطٌة التنظٌمات فً شاملة منظمة نظرٌة قدم من اول فٌبر ماكس ان على ٌختلؾ احدا نجد ال نكاد

 الذي كبٌر حد الى المٌدانً والصدق المنطقً االتساق ذلك الى تعود انما ، التنظٌم فً نظرٌته اكتسبتها التً الشهرة

 احتمال:  عموما به عنى الذي ،(  Authority) السلطة مفهوم الى التنظٌم فً فٌبر نظرٌة وتستند.  نظرٌته علٌه انطوت

 ، المفهوم هذا بٌن ٌفرق فٌبر وراح.  معٌن مصدر عن تصدر التً المحددة االوامر الناس من معٌنة جماعة تطٌع ان

 ان ٌرى ، بؤوامره ٌؤتمر من وان ، ممارستها بحق ٌتمتع صاحبها بؤن تتمٌز السلطة ان مبٌنا ،(  Power) القوة ومفهوم

 والجماعة ، االستقرار تمنحها التً ، الشرعٌة وجود سلفا تفترض السلطة ان ، وضوحا اكثر وبمعنى ، علٌه واجبا ذلك

 ، شخصٌا المصدر هذا ٌكون وقد ، شرعً الضبط مصدر بؤن حقا ٌإمنون افرادها الن ؛ للطاعة استعداد على تكون هنا

 فً ٌتمثل ، اجتماعً ظرؾ وجود تفترض السلطة ممارسة ان ، فٌبر وٌرى.  القانونً النظام مثل شخصً ال او
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 الى االفراد ٌضطر اذ ، الجماعة خالل من التوجٌه هذا وٌظهر ، شرعٌا طابعا للسلطة الممارسة التً ، القٌمٌة الموجهات

 االخرٌن توجٌهات الى االفراد حاجة أساسها بسٌطة ترشٌدٌة عملٌة خالل من معها والتكٌؾ اخر شخص الوامر االمتثال

 ٌجد الذي التوجٌه ذلك ، ٌسندها التً العام القٌمً التوجٌه ضوء فً للسلطة تصنٌفا فٌبر قدم ، الفهم هذا على وبناء  . 

 : للسلطة انماط ثالثة هناك ان الى فذهب.  السلطة بشرعٌة الناس اٌمان فً تعبٌره

 السلطة أنماط                                                         

  التقلٌدٌة السلطة                                  الروحٌة السلطة                             

 

  القانونٌة السلطة                                                                    

 زعٌما او قابدا بمقتضاها ٌصبح ممٌزة بخصابص ٌتمتع ملهم شخص وجود الى ، السلطة من االول النمط وٌستند

 الوسٌط بدور ٌقومون كما ، األساطٌر حوله وٌنسجون ، وٌمجدونه له ٌهللون وأتباع أعوان ، بعده من او معه وٌظهر ،

 من العدٌد هناك وان هذا.  لطاعته مصدرا وأعماله بؤفعاله واإلٌمان للزعٌم واإلخالص الوالء وٌعد ، الجماهٌر وبٌن بٌنه

 وأفاض ، السٌاسٌون القادة ، السٌاسة وفً ، األنبٌاء هناك مثال الدٌن فً ، االجتماعٌة الحٌاة مجاالت مختلؾ فً الزعماء

 أتباعها وان ، القابم للنظام رافضة قوة تمثل الروحٌة السلطة ان كٌؾ شارحا ، الروحٌة السلطة أبعاد توضٌح فً فٌبر

 ؼٌر ظروفا فان ، الزعٌم مات ما واذا ، لزعٌمها المتعصبة الجماهٌر فً نراه ذلك ولعل ، وبقواعده بالنظام ٌستخفون

 من حول واألعوان األتباع صفوؾ داخل الصراعات كذلك وتظهر ، هابجة وتجمعات مظاهرات من بعده تظهر طبٌعٌة

 او السلطة انتقال تحدد منظمة إجراءات واتخاذ ، الصراعات تلك إلنهاء التنظٌم دور ٌجًء هنا ومن ، بعده ٌخلؾ

 .  شرعً ورٌث الى الزعامة

 ما واذا ، واحد بشخص ٌرتبط انه طالما ، طبٌعته فً قلق السلطة من النمط هذا ان ـ فٌبر أوضح كما ـ وٌبدو

 ان شؤنه من الذي ، التؽٌر تثٌر بطبٌعتها وهذه ، العلمانٌة الخصابص ببعض تؤخذ بد فال ، االستمرار السلطة لهذه أرٌد

 .  قانونٌة او تقلٌدٌة سلطة نمط الى السلطة هذه ٌحول

 ، وقدسٌتها التقالٌد قوة الى تبرٌره فً ٌستند اذ ، التقلٌدٌة السلطة نمط فهو ، السلطة انماط من الثانً النمط اما

 وٌرتبط ، لالنتهاك قابل وؼٌر وخالدا مقدسا نظاما بوصفه القابم االجتماعً النظام الى الناس ٌنظر ذلك وبمقتضى

 الحكام وضع عامة بصفة تدعم التً الثقافٌة المعتقدات من وبتؤٌٌد ، له الوالء خالل من وثٌقا ارتباطا بالنظام المحكومون

 السلطة ولكن ، المطلقة والملكٌات ، للملوك االلهً بالحق والمتعلقة ، السلطة هذه من نماذج االطار هذا فً فٌبر وقدم ،

 وقد ، القابم االجتماعً النظام ارباك شؤنه من ذلك الن ، للتؽٌر تعرض ما اذا متؤزما وضعها تجد ما ؼالبا ، التقلٌدٌة

 لتظهر ، صؽٌرة برجوازٌة طبقة تطور بفعل انهارت التً ، االقطاعٌة لالنظمة سابقا حدث كما ، االنهٌار الى ٌعرضه

 بؤحقٌة واالقرار االٌمان الى ، القانونٌة بالسلطة فٌبر اسماه الذي ، السلطة من الثالث النمط وٌستند.  الراسمالٌة بعدها من

 تنظٌما السلوك تنظٌم تتولى االجتماعٌة المعاٌٌر من مستقرة رسمٌة مجموعة وجود المفترض ومن ، القانون وسٌادة
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 والتجاري الصناعً التطور فً طوٌال شوطا قطعت التً ، الحضرٌة المجتمعات فً اال ٌحصل ال بطبٌعة وهذا ، رشٌدا

 كما ، الكامل الحضري المجتمع ممٌزات من تعد التً ، والعقالنٌة الرشد منطق الى االقتصادٌة عملٌاتها كل واخضعت ،

 المبادئ لمجموعة السلطة لهذه الطاعة وتكون ، القانونٌة السلطة خصابص من فهً ، ثم ومن فٌبر علٌه اطلق

 ، وتقلٌدٌا اعتباطا ٌتم ال امر السلطة مركز فً الربٌس وضع ان عن فضال ، بعٌنة واحد لشخص ولٌس ، الموضوعٌة

 ذاته هو ٌرٌد ما على ولٌس ، ٌكون له السلطة مانحً ٌرٌد ما على الربٌس ٌصبح لكً تتبع االجراءات عدٌد هناك وانما

 والجماعات االفراد على سلطته ٌمارس ، الحال هذا وبمقتضى ، والتعٌٌن االنتخاب االجراءات تلك قبٌل من ، ٌكون ان

 .  القانونٌة والقواعد االطر حدود فً

 راح ثم منها، الحكومٌة سٌما ال ، الحدٌثة التنظٌمات فً ـ فٌبر رآها كما ـ توجد انما ، العقالنٌة الظروؾ وهذه

 جملة قدم وقد هذا.  التنظٌمات هذه فً الموجود اإلداري الجهاز الى لإلشارة ، البٌروقراطٌة مصطلح فً لٌسهب ذلك بعد

 رشٌدة بطرٌقة تحدد موضوعٌة محددة قواعد وجود منها ، البٌروقراطٌة التنظٌمات طابع تطبع التً الخصابص من

 موارد ان اذ ، الملكٌة عن االدارة وفصل ، وواجبات حقوق من تنظمه ما الى باالضافة ، الجهاز لهذا الرباسً التسلسل

 الحل هو كما ، الخاصة الملكٌة الى تضاؾ وال ، تورث واال تباع ال وظابفه ان الى اضافة ، العضابه ملكا لٌست التنظٌم

 اهمٌة تقل ال اخرى قضاٌا ابراز الى السلطات ماهٌة حول النقاش هذا دفع وقد.  السابقتٌن السلطتٌن فً اوضحناه فٌما

 العالقة عن الكشؾ الى فٌبر وذهب ، البٌروقراطٌة التنظٌمات فً الدٌموقراطٌة بمشكلة ٌتعلق فٌما خاصة ، سابقتها عن

 .  البٌرقراطٌة والتنظٌمات الرأسمالٌة بٌن

 والمبهر الالفت النمو ذلك تحقق لم انها اال ، القدٌمة المجتمعات فً سابقا ظهرت التنظٌمات ان ، بداءة فٌبر اقر

 االقتصادٌة او التربوٌة او الدٌنٌة سواء ، الحٌاة مفاصل لكل امتد الذي تؤثٌرها جانب الى ، الحدٌثة الدولة بظهور اال

 الحدٌثة التنظٌمات وصول فرؼم.  لها ُرسم كما التنظٌم وقواعد تنافت التً المشكالت من ُحزمة معه افرز ربما بشكل

 منه واستلزمت ، وتلقابٌته الفرد حرٌة على سلبً بشكل انعكس ذلك فؤن ، الرشٌدة القواعد بواسطة التحكم حاالت ألقصى

 معنى ضمنه فٌبر فان ، التنظٌمً النمو عن حدٌثه معرض وفً.  عنها معبر خٌر المتخصص ٌكون ، معٌنة شخصٌة

 ذاهبا ، االجتماعٌة الحٌاة مجاالت كل تشمل وانما ، التنظٌمٌة الحاالت فً فقط تنحصر ال التً ، والسلوك التفكٌر قوالب

 لنقض فٌبر قاد المعنى هذا لكن.  بالترشٌد المتعلق ذاك هو ، قٌمة ٌقل ال بمصطلح وثٌق ارتباط ذو المصطلح هذا الى

 ، وكفاءة وعقالنٌة رقٌا اكثر حال الى حال من االنسان نقلة فً البٌروقراطً التنظٌم قٌمة عن فضال انه وهو ، نقٌضه

 العالم مجتمعات فً الدٌموقراطٌة والمنظمات الفرد لحرٌة تهدٌد اكبر شكل ، الحدٌث العالم فب التنظٌمً النمو فؤن

 . الحدٌث

 قبل الٌها المحنا التً التنظٌمات فً الدٌموقراطٌة مشكلة دراسة الى قادته ، بالتحدٌد النقطة هذه وان ، شك ال

 الشهادات:  مثل بالتنظٌمات االلتحاق اسالٌب ان خاصة ، باالزدواجٌة تنعت ، إشكالٌة امام نفسه لٌضع ، قلٌل

 ، الموضوعٌة المقاٌٌس جملة وان ، االجتماعٌة والتفرقة التمٌٌز من ضرب ظهور الى بطبٌعتها تإدي ،... واالمتحانات

 اراد كما ـ كان واذا ، التنظٌم فً الكبرى للوظابؾ المتطلعٌن صالح من العادة فً تكون ال والترقٌة االلتحاق تجٌز التً
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 لم ذلك ان اال ، القانون أمام الناس مساواة فً سٌما ال الدٌمقراطٌة مبدأ مع الموضوعٌة القواعد تنسجم ان ـ فٌبر لذلك

 االلتحاق شروط من ان اذ ، تماما عكسٌة نتابج الى ٌإدي قد بؤنه الحال ٌصؾ ان ، ذلك بعد بفٌبر لبث مما ، ٌحصل

 لفترة االنفاق من الخاصة المالٌة مواردهم مكنتهم الذٌن اولبك صالح فً ٌكون االمر وهذا ، علٌا شهادة امتالك بالتنظٌم

 وٌمكننا ، الفرص تكافإ بمبدأ ٌخدش التنظٌمً النمو فؤن ، المعنى وبهذا ، الشهادة هذه على الحصول ٌمكنهم حتى طوٌلة

 تعسؾ من المواطن تحمً الموضوعٌة القواعد كانت فاذا ، اخرى مناسبة فً االزدواجٌة ذات على نعثر ان اٌضا

 العدالة عن تعبر التً الشعبٌة المطالب بعض إحباط إمكانٌة عن فٌبر كشؾ ان  لبث ما سرعان ان اال ، الموظؾ

 . فقط الشكلً بالجانب التمسك خالل من االجتماعٌة

 ماهٌة بٌان الى خاللها من واهتدى فٌبر الٌها استند التً والمفاهٌم القضاٌا أهم أوضحنا أن بعد ، أالن نؤتً

 ان واضحا وٌبدو.  فٌبر قدمه الذي البٌروقراطً للتنظٌم المثالً للنموذج ، التفصٌل من بشًء لنعرض ، التنظٌمات

 تقسٌم ٌستلزم بطبٌعته وهذا ، رسمٌة ووظابؾ نشاطات بوصفها االجتماعٌة األوضاع على تتوزع والوظابؾ النشاطات

 الخبرة زٌادة شؤنه من ، التخصص من عالٌة درجة وجود ، ثم من ٌسمح ، االجتماعٌة األوضاع بٌن وواضح محدد لعمل

 االوضاع او الحاالت هذه كل تنتظم ثم ، مباشر ؼٌر او مباشر بطرٌق ذلك كان سواء التنظٌم أفراد بٌن الفنٌة والمعرفة

 مسإوال ربٌس كل فٌه ٌكون ، هرمٌا شكال البناء هذا فٌتخذ ، السلطة عن ٌعبر رباسً تسلسلً وبناء نظام فً االجتماعٌة

 وتنظم تحكم التً واللوابح القواعد من نسق توافر بدوره ٌستلزم هذا ، بوضوح محددة مسإولٌة مرإوسٌه اعمال عن

 فؤن ، ثم ومن ، التنظٌم نشاطات اداء انتظام سٌر فً االنضباطً النسق هذا وظٌفة تتضح ، واعماله الفرد قرارات

 التنظٌم أفراد ٌإدٌها التً المختلفة والعملٌات النشاطات بٌن التنسٌق على قدرة اكثر ٌصبحان االنضباطً والنسق السلطة

 تؽٌر حٌث من التنظٌم على تطرأ التً التؽٌرات عن النظر بؽض ، النشاطات هذه أداء استمرار ٌتٌحان انهما جانب الى ،

 وعمالبهم بقرنابهم عالقاتهم فً موضوعً لنقل او شخصٌا ال اتجا التنظٌم أعضاء ٌتخذ الظروؾ هذه ظل وفً ، أفراده

 بمعنى ، عمالبهم وبٌن بٌنهم الكامل العاطفً االنفصال ٌحققوا وان ، الشخصٌة االعتبارات كل عن ٌتخلوا انهم كما ،

 . لوظابفهم تؤدٌتهم خالل التنظٌم أعضاء ٌصدرها التً الرشٌدة القرارات على الشخصٌة المشاعر تإثر اال اخر

 ، الحدٌثة التنظٌمات فً كذلك الحال وهو ، مهنٌا طابعا التنظٌم فً العمل ٌكتسب ان بد ال ، كله ذلك ٌتحقق ولكً

 األصول او السٌاسٌة لالنتماءات خاضعة وؼٌر ، علٌها الحصول ٌتعٌن فنٌة لمإهالت وفقا بالتنظٌم االلتحاق وٌكون

 تتشوه التً ، التقلٌدٌة المجتمعات فً كذلك نلحظه أمر وهو ، التقلٌدٌة التنظٌمات فً فاعلة تكون وانها خاصة ، األسرٌة

 على بناء   التنظٌم أعضاء اختٌار ٌتم وعموما ، الشعبٌة الثقافة عملها سٌر فً وتتداخل ، البٌروقراطٌة التنظٌمات فٌها

 ، الموظفٌن بٌن متجانس طبقً وضع خلق على هذا ٌساعد مما.  ذاتها التعلٌمٌة الشهادات او امتحان او اختبار اجراء

 الجمهور على تعتمد ما أكثر رإسابهم على المهنٌة حٌاتهم فؤن ولذلك ، ٌنتخبون وال ٌعٌنون التنظٌم فً والموظفٌن

 خدمة لقاء تكون المكافؤة فؤن ، التنظٌم فً العضو ٌشؽله الذي الوظٌفً/  االجتماعً المركز خالل ومن ، للتنظٌم المشكل

 .  التقاعد الى إحالته حتى ٌستمر منتظم مرتب شكل تتخذ إذ ، العضو ٌقدمها
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 هذه بٌن مشترك عنصر هنالك ٌوجد ، المثالً نموذجه فٌبر ضمنها التً والخصابص للسمات العرض هذا بعد

 فاإلدارة. ككل التنظٌمً البناء أبعاد تحدٌد تحاول ، رشٌدة قواعد الى مستند ضبط نسق وجود وهو ، الخصابص

 هذا خالل ومن ، رشٌدة تجعلها التً هً السمة وهذه ، المعرفة اساس على للضبط ممارسة فٌبر عند البٌروقراطٌة

 فً التنظٌمٌة القواعد توجد وقد ، التنظٌمٌة القواعد ونوعٌة طبٌعة هو التنظٌم بٌروقراطٌة درجة معرفة فؤن ، المعنى

 القواعد ٌمٌز ما ولكن ، التقلٌدٌة السلطة نمط فً الحال وكذا ، القواعد تلك تستخدم اإلقطاعٌة فاإلدارة ، التقلٌدٌة األنظمة

 حصرها ٌجب خاصٌة وهذه.  رشٌد وتفكٌر فنٌة معرفة الى أساسا تستند قواعدها أن هو البٌروقراطٌة التنظٌمٌة

 .  فٌبر نموذج ٌتضمنها التً المثالٌة الخصابص او السمات دراسة عند اهتماما وإحاطتها

  التنظٌم فً الدٌمقراطٌة ومشكلة مٌشٌلز روبرت اتجاه:  ثالثا

 الداخلٌة للسٌاسة تحلٌال قدم انه فً ، فٌبر وماكس ماركس كارل عن(  R.Michels) مٌشلٌز روبرت ٌختلؾ

 الصفوة بسٌطرة ٌتعلق فٌما وخاصة ، المٌكٌافٌلٌة القضاٌا من بكثٌر ذلك فً متؤثرا ، الحجم الكبٌرة التنظٌمات تتعبها التً

 دراسة الى مٌشٌلز ذهب االفتراضً الرأي هذا ولتؤكٌد ، الدٌمقراطٌة ممارسة فرص ضآلة من ذلك عن ٌتمخض وما ،

 اطلق شهرته ذاعت قانونا مقدما ، االولى العالمٌة الحرب وقبل ، اوربا فً العمال ونقابات االشتراكٌة االحزاب من عدد

 للحزب الداخلً البناء خاصة بصفة ٌدرس راح القضٌة هذه ٌإكد ولكً ،"  لالولٌجاركٌة الحدٌدي القانون"  علٌه

 هذا داخل فً ان ، لٌكتشؾ ، وقتبذ الدٌموقراطٌة المبادئ الى قربا االحزاب اكثر من كان الذي ، االلمانً االشتراكً

 التنظٌمات كل ان لٌستنتج مٌشٌلز راح ، النتٌجة هذه على وبناء   ، صؽٌرة أقلٌة علٌه تهٌمن اولٌجاركٌا حزبا ٌوجد الحزب

 هذه به تنادي ما برؼم ، حقٌقٌة دٌموقراطٌة وجود استبعاد شؤنه من ، االداري جهازها فً كبٌرا نموا تشهد الحجم الكبٌرة

 . للفرص وتكافإ للمساواة تؤكٌد من التنظٌمات

 اذا خاصة ؛ االقرار على عسٌر امر الكبٌرة التنظٌمات فً الدٌموقراطٌة تحقٌق ان ، مإداه توضٌحا مٌشلٌز وقدم

 فنٌا مستحٌلة هإالء فمشاركة ، واصداره القرار صنع فً التنظٌم اعضاء كل مشاركة بوصفها ، للدٌموقراطٌة نظرنا ما

 اتخاذ تخولهم فنٌة مإهالت الى ٌفتقرون الذٌن والموظفٌن العمال طبقتً الى ٌنتمون انهم ، بالقلٌل لٌس وبعضهم سٌما ،

 قادة فؤن ، ذلك مقابل وفً.  متخصصة فنٌة معرفة الى تحتاج التنظٌم فً حاسمة قضاٌا هناك ان جانب الى ، القرار

 وتؽٌٌر الموظفٌن استمالة على القدرة تمنحهم وقوة سلطة من بها ٌرتبط وما االتصال قنوات على ٌسٌطرون التنظٌم

 ومصادرة بل واستؽالل الوقت وبمرور.  الدٌموقراطٌة بجوهر ٌطعن مما ، ذلك فً علٌهم والضؽط بل ، مواقفهم

 كل ٌوظفون ، ثم ومن ، المشكالت تجاوز على تساعدهم التً والمهارات المعرفة كل اكتساب الى القادة ٌعمد للفرص

 ٌحدث وهكذا.  ٌشؽلونها التً بؤوضاعهم متشبثٌن تجعلهم التً المصالح هذه ، الخاصة وأهدافهم مصالحهم خدمة فً ذلك

 . البٌروقراطً للتنظٌم السلبً الجانب ٌمثل ذاته وهو ، التنظٌم فً الدٌموقراطٌة اهداؾ عن حقٌقً اؼتراب

 إذ.  والجماهٌر الصفوة بٌن العالقة دٌنامٌات تحلٌل الى ذلك دفعه فقد ، الدٌموقراطٌة لقضٌة مناقشته ضوء وفً

 مصالحهم تصبح ، ثم ومن ، الصفوة من مكمال جزءا ٌصبحون ، القوة او القرار مراكز الى القادة وصول ان رأى
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 ، ذلك ٌقودهم وقد ، التنظٌم حساب على ولو مصالحهم تحقٌق الى ٌسعون وقتبذ ألنهم ، الجماهٌر مصالح مع متعارضة

 أولى السٌاق هذا وفً ، ذلك نحو تدفعهم التً السٌكولوجٌة السمات عن فضال ، علٌهم تمارس التً البنابٌة الضؽوط تؤثٌر

 على وتعود السلطة على حصل الذي الزعٌم او القابد ان فؤوضح ، السٌكولوجٌة السمات بحق تذكر عناٌة مٌشٌلز

 فً سٌكولوجٌا وتحوال أثرا تترك ذاتها السلطة ممارسة ان عن ناهٌك ، عنها التخلً فً صعوبة ذلك بعد ٌجد ، ممارستها

 كل وٌنسب ، التنظٌم اوجد من هو انه له ٌخٌل حتى عظمته فً وٌبالػ ، بنفسه إٌمانه فٌزداد ، اإلداري او القابد شخصٌة

 .  نفسه الى البٌروقراطً التنظٌم فً تحصل التً واالنجازات االعمال

 الى فذهب ، أوضاعها تبرٌر فً الحاكمة األقلٌات تستخدمها التً المختلفة اإلٌدٌولوجٌات ، مٌشٌلز ودرس هذا

 ما مواجهة ٌمكن حتى واالستقرار الداخلٌة الوحدة تحقٌق بضرورة الجماهٌر اٌهام الى باستمرار تسعى األقلٌات هذه أن

 عنصرا بوصفها تنشؤ معارضة أٌة الى القادة ٌنظر ، االٌدٌولوجٌا هذه على وبناء   ، خارجٌة أخطار من المجتمع ٌهدد

 انتخابا المنتخب القابد من لتجعل الدٌموقراطٌة أسطورة الحاكمة االقلٌة تتبنى وقد ، االعداء منه ٌستفٌد تخرٌبٌا

 حتى ، بالدٌموقراطٌة المناداة حٌال متشابما كان مٌشٌلز ان نرى وهكذا.  الجمعٌة إرادتها عن دابما تعبٌرا دٌموقراطٌا

 الدٌموقراطٌة بسقوط الروسٌة الثورة حدوث قبل وتنبؤ ، ككل المجتمع فً المشكلة معالجة على تشاإمه انعكس

 من بلؽوا الذٌن ، المهرة القادة أولبك ٌمارسها دٌكتاتورٌة لتصبح ذلك بعد ستتحول الثورة ان وأوضح ، االشتراكٌة

 كل ذلك بعد لتكون" .  االشتراكٌة"  اسمها براقة كلمة ظل فً والسٌطرة القوة عصا خاللها من انتزعوا مبلؽا المهارة

 من الظهور الى تعود ان تلبث ما ذلك مع لكنها ، الصخرة نفس على دابما تتحطم متعاقبة موجات الدٌموقراطٌة الحركات

 . الحاكمة للطبقة المستفز نقاشه مٌشلٌز أنهى الٌابسة الكلمات بهذه.  جدٌد

  االجتماعً التنظٌم تفسٌر فً الحدٌثة النظرٌة االتجاهات:  الثالث المبحث

 وٌؤخذ ، فشٌبا شٌبا ٌتسع االجتماعً التنظٌم بموضوعة االهتمام جعل ، الزمنٌة والعقود االعوام تقادم إن

 النظرٌات اصحاب حال لسان وهو وربما ، تنوعا اكثر اخرى لتجًء ، سلفا علٌها امررنا التً ؼٌر ، متنوعة مسارات

 ان الى الحدٌث النظري التنوع تبرٌر وٌؤتً ، برمته الموضوع تؽطٌة فً السابقة النظرٌة المداخل كفاٌة عدم ، الحدٌثة

 علم عن فضال واالنثروبولوجٌا النفس وعلم واالدارة والسٌاسة كاالقتصاد العلوم من لكثٌر موضوعا ذاته بحد التنظٌم

 تضمنتها التً الفضفاضة والتعمٌمات العامة القضاٌا صدق من للتحقق كمحاولة الحدٌثة النظرٌات جاءت وقد.  االجتماع

 الكالسٌكٌة النظرٌة التحلٌالت عن مستقلة نظرٌة اطر لتقدم اخرى اتجاهات ظهرت مع لكن ، السابقة النظرٌة الدراسة

 ، الوظٌفً البنابً االتجاه:  هً التنظٌم دراسة فً حدٌثة نظرٌة اتجاهات لثالث نعرض ٌلً وفٌما.  التنظٌم دراسة فً

 . االجتماعً النفسً واالتجاه ، الفنً االجتماعً النسق واتجاه
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  التنظٌم دراسة فً الوظٌفً البنائً االتجاه:  اوال

 االجتماعً والنسق بارسونز تالكوت .1

 كلما الصٌنٌة الصنادٌق بلعبة تّشبه التً ، بارسونز نظرٌة هً تلك االجتماعٌة النظرٌات اعقد من واحدة لعل

 الفكري نسقه الى الرجوع من البد ، بارسونز نظرٌة فهم أرٌد ما واذا.  دوالٌك وهكذا االخرى خرجت واحدة فتح اردنا

 بناء عن ذلك بعد لٌكشؾ ، التنظٌم على االجتماعً النسق فً الشهٌرة نظرٌته ٌطبق بارسونز راح خالله من ، العام

 .  ووظابفها التنظٌمات

 فرعٌة انساق من ٌتؤلؾ اجتماعٌا نسقا بوصفه االجتماعً التنظٌم رإٌة من بارسونز انطلق ، بدء ذي بادئ

 اطار فً ٌدخل فرعٌا نسقا بدوره هنا للتنظٌم وٌنظر ، الخ)...(  واإلدارات ، واالقسام ، الجماعات:  مثل ومختلفة اخرى

 قٌمٌة توجٌهات ثمة هناك ان أي ، نظامً قٌمً سٌاق فً التنظٌم حلل وقد ، المجتمع هو ذلك واشمل اكبر اجتماعً نسق

 الحقا اورده بما ٌذكرنا ذلك ولعل ، شرعٌا طابعا أهدافه تمنح التً هً التنظٌم فً السابدة فالقٌم.  التنظٌمات فً سابدة

 إسهام تإكد هنا القٌم فؤن ، ثم ومن ، مثال التقلٌدٌة كالسلطة السلطات فً القٌمٌة الموجهات عن حدٌثه فً فٌبر ماكس

 هذه ظل وفً ، تحقٌقها الى ـ المجتمع أي ـ االكبر النسق ٌسعى التً الوظٌفٌة المتطلبات تحقٌق فً التنظٌمً النسق

 المجتمع وقٌم التنظٌم قٌم بٌن االنسجام من نوع السٌاق فً ٌتوافر ان بد ال ،(  مجتمعً نسق ـ تنظٌمً نسق)  االزدواجٌة

 األولوٌة ٌعطً أن ، ذلك بعد ٌستطٌع فؤنه ، القٌم نسق من التنظٌم ٌكتسبها التً الشرعٌة على وبناء   ، فٌه ٌوجد الذي

 تجاه مواقفه ٌحدد كما ، المجتمع فً مكانته التنظٌم ٌحدد وبهذا ، له المكونة الفرعٌة أنساقه أهداؾ على األساسٌة ألهدافه

 ٌواجهها التً والخارجٌة الداخلٌة الظروؾ ٌحدد من هو ، التنظٌم فً القٌمً فالنسق. لتهدده تنبري قد خارجٌة منافسة أي

 قد معارضة وأي ، األخرى الكفة على سٌطرة واألكثر األقوى المٌزان كفة فً دابما التنظٌم تجعل ذاتها وهً ، التنظٌم

 اجتماعً نسق: "  التنظٌم ٌعرؾ بارسونز نرى لذلك ، ذلك فً الشرعٌة ٌمتلك بوصفه لها ٌتصدى التنظٌم فؤن تظهر

 " .                                        محددة أهداؾ تحقٌق اجل من أنشا ، منظم

 التنظٌم قٌم                                                           

 

 مجتمعً نسق                                                  تنظٌمً نسق                         

 

 المجتمع قٌم                                                           

  لإلطار إرباك دون األنساق وتناغم النسجام توضٌحً مخطط
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 التامة المطابقة حد الى ٌذهب لم بارسونز ان اال ، والمجتمعً التنظٌمً النسقٌن بٌن االنسجام وجود رؼم لكن

 ، تحقٌقها الى تسعى نسبٌا وواضحة محددة اهداؾ لدٌها اجتماعٌة وحدات بؤنها تتمٌز التنظٌمات ان اوضح اذ ، بٌنهما

 األهداؾ وضوح فؤن ثم ومن.  األهداؾ هذه تحقٌق تضمن تنظٌمٌة إجراءات وجود من البد األهداؾ هذه تتحقق ولكً

 اٌضا التنظٌم وأهداؾ القٌمً النسق خالل ومن.  المجتمع عن ما حد الى ٌمٌزه طابعا التنظٌم ٌمنحان اإلجراءات وتوافر

 لتوقعات مالبمة لتصبح التنظٌمٌة االدوار تتحدد التكامل هذا وبتحقق ، التنظٌم فً والجماعات لالفراد التكامل عملٌة تتم

 بوجود التكامل هذا وٌتدعم ، االجتماعٌة التنشبة عملٌة خالل من االفراد ٌكتسبها التً التوقعات هذه ، التنظٌم فً االفراد

 تلك.  ٌفرضها التً الوظٌفٌة المتطلبات مواجهة ٌتم خاللها من التً المختلفة العملٌات تنظم محددة معٌارٌة انماط

 . التكامل وتدعٌم التوازن اعادة على تعمل المعٌارٌة االنماط لكن ، النسق فً توتر إحداث شانها من التً المتطلبات

 ، البقاء أراد ما اذا ٌواجهها ان نسق كل على ٌتعٌن أساسٌة وظٌفٌة متطلبات أربعة هناك ان ، بارسونز وٌرى

 اآلخران االثنان اما.  ببٌبته النسق بعالقة ٌتعلقان وهما ، األهداؾ وتحقٌق ، المواءمة:  وهما آلً طابع ذوا منهما اثنان

 ٌواجه ان اجتماعٌا نسقا بوصفه التنظٌم وعلى ، للنسق الداخلٌة الظروؾ عن ٌعبران وهذان ، والكمون ، التكامل:  فهما

 الضرورٌة والمادٌة البشرٌة الموارد كل تدبٌر مشكلة ادارة كٌفٌة ، المواءمة بمطلب بارسونز وٌقصد.  المتطلبات هذه

 االنماط دور ٌؤتً وهنا ، موارد أو مهارات من سواء التنظٌم ٌتطلبه الذي ما ، اخر بمعنى ، التنظٌم أهداؾ لتحقٌق

 تحقٌق شؤنه من ما كل تحقٌق فً ٌتمثل فؤنه ، األهداؾ تحقٌق مطلب اما.  للتنظٌم التموٌل عملٌات تنظم التً المعٌارٌة

 تحقٌق نجاح ان الواضح ومن ، المواءمة مطلب بفضل تحققت التً ، التنظٌمٌة الموارد كل كحشد ، التنظٌم أهداؾ

 اتخاذ عملٌة تحدٌدا المطلب هذا فً بارسونز وادخل ، األهداؾ او للؽاٌات الوسابل مالبمة على أوال ٌتوقؾ األهداؾ

 من الموارد حشد مسؤلة على التنظٌم فً القوة مشكلة قصر انه بل ، لها المنظمة المختلفة والعملٌات التنظٌم فً القرار

 " . النسق أهداؾ تحقٌق أجل من الموارد حشد على القدرة: "  القوة ٌعرؾ نراه لذلك ، األهداؾ تحقٌق أجل

 تحقٌق تضمن التً العالقات تلك وخاصة ، الوحدات بٌن العالقات ، بارسونز منه قصد فقد ، التكامل مطلب أما

 الظروؾ مالبمة مدى ٌشٌر ، الكمون مطلب فان وأخٌرا.  الفرعٌة األنساق بٌن والتماسك التضامن من مستوى أعلى

 فرعٌٌن وظٌفٌٌن مطلبٌن الى الكمون مطلب وٌشٌر هذا.  األكبر النسق فً السابدة للظروؾ الفرعٌة األنساق فً السابدة

 ٌإدٌها التً االدوار بٌن والتطابق االنسجام بمدى ٌتعلق وهو ، النمط تدعٌم مطلب:  منهما االول على بارسونز اطلق ،

 وجود ٌتطلب بدوره وهذا ، مثال كاألسرة التنظٌم عن الخارجة الجماعات فً بها ٌقوم التً واالدوار التنظٌم فً الفرد

.  التنظٌم نطاق خارج تحدث التً والتوقعات التنظٌمٌة التوقعات بٌن نسبً انسجام خلق على تساعد الٌات او مٌكانزمات

 دافعٌة وجود ضمان خالل من ذلك وٌتحقق ، واستٌعابها التنظٌمٌة التوترات احتواء:  الثانً المطلب على اطلق حٌن فً

 .  التنظٌمٌة مهامهم أداء ٌستطٌعوا لكً التنظٌم فً االفراد لدى

 فهناك ، للتنظٌمات تصنٌؾ ثمة ان الى بارسونز اشار فقد ، للتنظٌم الوظٌفٌة للمتطلبات معالجته ضوء وفً

 ، االهداؾ تحقٌق مشكلة حل فً تسهم سٌاسٌة وثانٌة ، المجتمع فً المواءمة مشكلة حل فً تسهم اقتصادٌة تنظٌمات

 عمد فقد ، بالتنظٌم المعنٌة الدراسات تواجهها التً المشكالت ولتفادي.  النمط تدعٌم الى تسعى ورابعة ، تكاملٌة وثالثة
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 ما ، اولها كان ، التنظٌم فً فرعٌة انساق او مستوٌات ثالث بٌن مٌز انه اذ ، للتنظٌم داخلً تصنٌؾ اضافة الى بارسونز

 النسق ، وثانٌها ، التنظٌم أهداؾ انجاز فً مباشر بشكل تسهم التً الفنٌة النشاطات بكافة ٌهتم وهو ، الفنً بالنسق أسماه

 الضرورٌة المصادر أو الموارد تدبٌر ٌتولى انه وظابفه ومن ، المباشرة والبٌبة الفنً النسق ٌتوسط الذي ، االداري

 بٌن الربط على ٌعمل انه وظٌفته ، النظامً النسق وثالثها ، التنظٌم منتجات تسوٌق او بتصرٌؾ ٌقومون عمالء واٌجاد

 ، حقٌقتٌن عن البارسونزي التصنٌؾ هذا وٌكشؾ ، اخرى جهة من والمجتمع جهة من االداري والنسق الفنً النسق

 ، االخرى هً مختلفة بنابٌة ترتٌبات ٌتضمن انه:  والثانٌة ، ٌإدٌها مختلفة وظابؾ فرعً نسق لكل أن ٌبٌن انه:  االولى

 . ومشكالته الوظٌفٌة متطلباته مواجهة النسق ٌستطٌع خاللها من

 للنسق التكاملٌة الخصابص اظهار جاهدا حاول بارسونز ان:  القول ٌمكننا ، المقتضب الشرح هذا بعد ، رٌب ال

 ولعل.  التكامل ٌحقق ان للنسق ٌمكن خاللها من التً(  االلٌات)  المٌكانزمات قدم ذلك سبٌل وفً ، عموما االجتماعً

 تطوٌعها سواء ، التنظٌمات فً والصراع التؽٌر لحاالت الواسعة األهمٌة اٌالءه عدم على بارسونز استعتاب ٌؤتً هنا

 التوازن"  تحلٌل:  االول ، التحلٌل من نوعٌن بٌن ٌمٌز بارسونز نلحظ فؤننا لذلك ، التكاملٌة المظاهر تخدم التً بالطرٌقة

 ، التوازن منظور خالل من ودراسته فهمه الى بارسونز ٌسعى الذي"  البنابً التؽٌر: "  والثانً ، النسق فً ٌتبدى كما" 

 البٌبة تمارس حٌنما ، الخارج من ٌتم الذي التؽٌر:  االول ، التنظٌم فً للتؽٌر مصدرٌن هناك ان اوضح ، ذلك سٌاق وفً

 ما واذا.  ذاته التنظٌم داخل من الضؽوط هذه تنشؤ حٌنما ، الداخل من ٌتم الذي التؽٌر:  والثانً ، التنظٌم على ضؽوطا

 ، واالستمرار الفعالٌة من عالٌة درجة لٌضمن ، معهما التكٌؾ من بد فال ، التؽٌر من الضربان تؤثٌرات التنظٌم واجه

 التحلٌل جوهر ٌمثل ، ٌبدو كما وهو الدٌنامً التوازن"  بارسونز علٌها اطلق حالة عن االستجابة تلك تعبر ، ثم ومن

 فً تحدث التً والصراع التؽٌر حاالت دراسة بارسونز تجاهل لماذا ٌُفسر ، التوضٌح هذا بعد ولعل. لبارسونز الوظٌفً

 . ومصادره اسبابه بدراسة اهتمامه من اكثر الفعل نتابج بدراسة ٌهتم وظٌفٌا كان انه ، الٌه لنضؾ ، التنظٌم

  الوظٌفٌة المعوقات وفكرة مٌرتون تروبر .2

 البناء فكرة من جمٌعها انطلقت إسهامات من سبقه عما ٌختلؾ ، التنظٌم فً ومتمٌزا ملفتا إسهاما مٌرتون أضاؾ

 أصحاب تبناها التً العضوٌة المماثلة بفكرة أصال مٌرتون تسلٌم عدم الى السبق ذلك وٌعلل ، االجتماع علم فً الوظٌفً

 ، متبادل تساند ذات أجزاء من مكون اجتماعٌا نسقا بوصفه التنظٌم تصور من ذلك على ٌنبنً وما ، الوظٌفً االتجاه

 األخٌر أن ـ أسلفنا كما ـ وواضحا التنظٌم فً فٌبر ماكس لنظرٌة فعل رد بمثابة كان أٌضا مٌرتون إسهام أن عن فضال

 وحتى"  المدى المتوسطة النظرٌة"  بـ أسماه بما اهتم مٌرتون فان وعموما.  التنظٌم فً الرشٌدة المظاهر على أكد

 مقابل فً المتوقعة ؼٌر او ، الكامنة الوظابؾ:  هً تحلٌلٌة ادوات او مفاهٌم ثالثة استخدم فقد النظرٌة لهذه ٌإسس

 ٌعد المجتمع بان مٌرتون اشار وقد ، فٌةالوظٌ والبدابل ، الوظٌفٌة مقابل فً الوظٌفٌة والمعوقات ، الظاهرة الوظابؾ

 .  ٌتخذه الذي التنظٌم شكل بحكم العمل على قادرا
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 التنظٌم اعضاء ان هً أساسٌة فكرة على أكد ، 9191"  والشخصٌة البٌروقراطً البناء"  الشهٌر مقاله وفً

 هذه تحدث وحٌن مماثلة مواقؾ على ٌسقطونه اسلوبا االستجابة هذه من ٌتخذون ثم ، التنظٌم فً معٌنة لمواقؾ ٌستجٌبون

 الذي التؽٌر ان هً ، أخرى فكرة ٌإكد راح ثم.  للتنظٌم بالنسبة فٌها مرؼوبة ؼٌر أو متوقعة ؼٌر نتابج تنشؤ ، الحالة

 تشٌر الشخصٌة ان اخر بمعنى ، ذاته التنظٌمً البناء فً كامنة عوامل عن ٌنشؤ التنظٌم أعضاء شخصٌة على ٌطرأ

 داخل السلوك واستمرار انتظام ٌستمر ولكً.  عنه ناجمة معٌنة واستجابة معٌن منبه بٌن ثابتة عالقة أٌة الى عامة بصفة

 ، ثم ومن ، التنظٌم فً العلٌا الرباسٌة المستوٌات تمارسه ضبط هناك ٌكون ان ـ مٌرتون اوضح ما حسب ـ بد فال التنظٌم

 متابعة من اٌضا بد ال االخٌر ٌتؤكد ولكً ، نظامٌا طابعا باستمرار تتخذ مقننة اجراءات توافر ٌتطلب الضبط وجود فؤن

 العالقات تضاإل أو تناقص الى تشٌر:  االولى النتٌجة ، ثالثة مٌرتون رتب ، ذلك على وعطفا.  االجراءات هذه تنفٌذ

 والموظؾ ، االدوار أو الوظابؾ بٌن تنشؤ التً العالقات مجموعة هو ذاته حد فً البٌروقراطً التنظٌم الن ، الشخصٌة

:  الثانٌة والنتٌجة ، وواجبات حقوقا ٌتضمن اجتماعً لوضع شاؼال او ممثال بوصفه التنظٌم فً اآلخرٌن مع ٌتفاعل ذاته

 أهداؾ تحقٌق تضمن لكً أصال توضع القواعد هذه أن ذلك ، ومعاٌٌره لقواعده التنظٌم أعضاء استٌعاب زٌادة الى تشٌر

 استبدال"   عن مفهومه مٌرتون قدم ، السٌاق هذا وفً ، التنظٌم أهداؾ عن مستقلة اٌجابٌة قٌمة على تنطوي معٌنة

 معٌن نشاط ظهور علٌه ٌترتب معٌن مثٌر ٌظهر حٌنما تتم األولى:  خاللهما من ٌتحقق حالتٌن بٌن مٌز ثم ،"  األهداؾ

 فؤن ، مقبول لبدٌل متكرر اختٌار وٌحدث الموقؾ هذا تكرر ما واذا ، فٌها مرؼوب أو مؤمولة نتٌجة الى سٌإدي أنه ٌعتقد

 تسهم الثالثة النتابج هذه ان ، ذلك بعد مٌرتون أوضح وقد.  آلٌة مسؤلة لٌصبح االختٌار فً تدرٌجً تحول الى ٌإدي ذلك

 مٌرتون ٌكتؾ لم وهنا.  جامدا ثابتا السلوك هذا أصبح التنبإ هذا تحقق ما واذا ، التنظٌم أعضاء بسلوك التنبإ إمكان فً

 المتطلبات ٌحقق أنه:  االولى:  السٌاق هذا فً نتابج ثالثة ٌرتب اٌضا راح بل ، التنظٌم فً السلوك طبٌعة بٌان فً

 أنه:  والثانٌة ، التدعٌم وهً للنسق االساسٌة الحاجة ٌقابل هنا الجمود ان بمعنى ، السلوك ثبات ٌفرضها التً الوظٌفٌة

 مما التنظٌم عمالء مع التعامل صعوبة من ٌزٌد أنه:  والثالثة ، وتصرفاته الفرد أفعال عن الدفاع على القدرة من ٌزٌد

 ، فٌبر قدمها التً الصورة عن تختلؾ للتنظٌم اخرى صورة قدم مٌرتون ان ٌبدو وهكذا.  رضابه تحقٌق عدم الى ٌإدي

 فؤن ، به التنبوء على والقدرة التنظٌمً السلوك ثبات الى فٌبر ذهب كما ٌإدي القواعد تمارسه الذي الضبط كان فاذا

 . ؼاٌات الى الوسابل تحول من بذلك ٌرتبط وما المرونة وعدم الجمود الى ٌشٌر الثبات هذا ان عن كشؾ مٌرتون

 مع ٌتعامل وضع فً ٌجعله معها والتوحد واستدماجها بالقواعد العضو التزام أن هً هامة حقٌقة هنا وتسجل

 او اإلدارٌة الجوانب تصبح اخر بمعنى ، األهداؾ تحقٌق منها ٌراد أسالٌب ولٌست ذاتها حد فً أهداؾ وكؤنها القواعد

 التقٌد فان ، ثم ومن.  للعمٌل خدمة أفضل تقدٌم مثل أخرى جوانب من اهمٌة أكثر البٌروقراطٌة للوظٌفة الرسمٌة اآللٌة

 الجوانب هذه أصبحت ما اذا خطورة االمر وٌزداد ، خطر فً وفعالٌته النسق ٌجعل بها والمبالؽة اإلدارٌة باإلجراءات

 . بها والتقٌد الجامدة الرسمٌة للقواعد الحرفً التنفٌذ خالل من نفسه عن مدافعا الموظؾ كذلك وأصبح ، وظٌفٌا معوقة

 اكتشافه اخطرها لعل ، الجدٌدة الحقابق من جملة لنا تتضح ، مٌرتون قدمه ما تفاصٌل فً أوؼلنا كلما وٌبدو

 الذي الدقٌق كالضبط فٌبر الٌها أشار التً  التنظٌم فً البنابٌة العناصر ان اذ ، التنظٌمً للسلوك الرشٌدة ؼٌر للجوانب
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 ؼٌر نتابج على اٌضا تنطوي نفسه الوقت فً ، التنبإ على القدرة مثل وظٌفٌة نتابج لها تكون قد واللوابح القواعد تمارسه

 تماما ٌنؾ لم هنا مٌرتون ولكن.  الٌها ٌسعى التً لألهداؾ التنظٌم تحقٌق مدى ضوء فً وذلك الجمود مثل وظٌفٌة

 الفعل ألهداؾ معاكسا اتجاها تتخذ التً النتابج هو اخر جانب لنا بٌن لكنه ، فٌبر قدمه الذي المثالً النموذج صدق

 . وأسسه

 على ٌشجع التنظٌم فً المقنن السلوك ٌتطلبه الذي النظام ان فٌه اوضح ، تصورٌا نسقا مٌرتون قدم وقد هذا

 المشكالت مواجهة العسٌر من تجعل الطقوسٌة الى أقرب اتجاهات عن ٌكشفون البٌروقراطٌٌن وان ، االهداؾ استبدال

 نقاط ثالث الى أساسا ٌستند انه النسق هذا خالل من لوحظ كما ، والجمهور األعضاء بٌن هوة ٌخلق مما ، معها والتكٌؾ

 : هً جوهرٌة

 للتنظٌم التصوري مٌرتون نسق                                                   

 

 التكٌف صعوبة                                                     السلوك جمود                             

      

 التنظٌم أعضاء بٌن الصراع                                                         

 مهام مع التكٌؾ وصعوبة ، التنظٌم فً السلوك جمود من الثالث النقاط ان ، أعاله النظري اإلطار وٌوضح 

.  والموازنة الضبط من معٌنة درجة بطبٌعتها تفرض نقاط هً ، التنظٌم أعضاء بٌن ٌنشؤ قد الذي والصراع ، الوظٌفة

 الفعلٌة النتابج ان عن كشؾ أنه ذلك ، التنظٌم دراسة فً مٌدانٌا مختبرة فوابد على ٌحتوي مٌرتون قدمه الذي اإلطار إن

 وظٌفة ذو ٌكون قد معٌن تنظٌم فً ضار سلوك ثمة كان ما فاذا.  المقصودة النتابج عن شدٌدا اختالفا تختلؾ للسلوك

 . آخر تنظٌم فً وظٌفٌا معوقا ٌكون قد ما تنظٌم فً مفٌد سلوك ثمة كان اذا ، كذلك والعكس ، آخر تنظٌم فً حٌوٌة

 التنظٌم دٌنامٌات وفكرة سلزنٌك فلٌب .3

 دراسة فً كبٌر حد الى جدٌدة تبدو فكرة أضاؾ وقد ، الوظٌفً البنابً باالتجاه المتؤثرٌن من واحدا سلزنٌك ٌعد

 تحرك وقد ، متوقعة ؼٌر نتابج من علٌها ٌترتب وما السلطة تفوٌض مقولة فً تتجسد األساسٌة وفكرته ، التنظٌمات

 وهذا ، الرباسٌة المستوٌات أعلى تمارسه الذي الضبط مطلب ٌواجه التنظٌم ان:  مفادها أساسٌة قضٌة من سلزنٌك

 فً الخبرات واكتساب المتخصصة الوظابؾ على التدرٌب فرصة زٌادة شؤنه من الذي ، للسلطة تفوٌض إلحاحا ٌتطلب

 تعدد الى أٌضا السلطة تفوٌض وٌإدي.  المتولدة المشكالت لمواجهة وإدارٌة فنٌة قدرة ثم من لٌعطً ، محدد مٌدان

 . األقسام لهذه والمصالح المهام فً تنوع عن ٌتمخض مما ، التنظٌم فً الفرعٌة واألقسام الوحدات وزٌادة
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 األهداؾ تحقٌق حٌال وااللتزام التعهد إبرام األقسام على ٌتعٌن ، وجه أتم على وظابفه التنظٌم ٌإدي وحتى

 بٌن الصراع من حاالت لظهور الفرصة ٌتٌح انه اال ، للوظابؾ تحقٌق من السٌاق هذا به ٌسهم ما ورؼم ، التنظٌمٌة

 للتوازن اختالل دون للحٌلولة القرارات باتخاذ سرٌعا ٌبادر ان للتنظٌم البد ذلك ضوء وفً ، التنظٌم فً الفرعٌة األقسام

 تفوٌض هناك ٌكون ان ٌتطلب ، المنحاز الفعلً والواقع التنظٌم أهداؾ بٌن شرخ حدث وكلما ، الفرعٌة األقسام بٌن

 .  جدٌد من للسلطة

 سعً ان ٌوضح فراح.  التنظٌم قرارات على تإثر التً اآللٌات او المٌكانزمات مناقشة الى سلزنٌك انتقل وقد

 خاصة إٌدٌولوجٌات ظهور فً ٌسهم ولكنه ، القرارات هذه محتوى على فقط ٌإثر ال الداخلً الضبط لتحقٌق التنظٌم

 الخاصة اإلٌدٌولوجٌات هذه بٌن وانسجام تجانس بخلق التنظٌمٌة الفعالٌة تحقٌق الى خاللها من تسعى الفرعٌة باألقسام

 تكتسب فانها الخاصة اإلٌدٌولوجٌات هذه بٌن التجانس حصل ما واذا ، لها وفقا التنظٌم ٌسٌر التً العامة واإلٌدٌولوجٌة

.  الفرعٌة لألهداؾ التنظٌم أعضاء استٌعاب ثم من وٌزداد ، األقسام لهذه السلطة تفوٌض بفضل ، شرعٌا طابعا بالنتٌجة

 هناك أن بٌن اذ ، السلطة تفوٌض على المترتبة للنتابج دراسته خالل من التنظٌم فً اسهام أخطر قدم سلزنٌك فؤن وهكذا

 . التنظٌم أهداؾ تحقٌق بمشكلة أساسا ترتبط النتابج هذه وان ، التفوٌض لهذا وظٌفٌة ؼٌر وأخرى وظٌفٌة نتابج

 من مزٌدا الفرعٌة االنساق تفوٌض وهً اال مواجهتها التنظٌم على ٌتعٌن أساسٌة مشكلة ثمة أن ٌتضح هذا وبعد

 لكن ، محتما أمرا وسٌطة لمستوٌات وتفوٌضها السلطات توزٌع مسؤلة من تجعل التنظٌمٌة النشاطات تعقد أن اذ ، السلطة

 ضبط من البد ، ثم ومن ، الفرعٌة االقسام وأهداؾ ، التنظٌم أهداؾ أي االهداؾ فً تناقضا خالله من ٌنشؤ ربما ذلك

 االنساق حاجات"  بـ تتعلق التً كتلك ، نظرٌة مفاهٌما سلزنٌك أضاؾ وقد.  الفرعٌة السلطات وتقٌٌد لمتابعة هنا مركزي

 القابمة السٌاسة استمرار الى حاجة هناك:  بقوله الحاجات تلك بحصر قام ثم ، تصورٌة أداة المفهوم هذا بوصؾ" 

 واخٌرا ، موجود هو بما والرضا قابم هو ما قبول الى والحاجة ، متجانسة نظرة وجود الى والحاجة ، الموجودة والقٌادة

 عن كشؾ ، الحاجات لهذه التنظٌم اشباع دراسة سلزنٌك حاول وعندما.  ومعاونتهم التنظٌم أعضاء مشاركة الى الحاجة

 هذا على فؤطلق.  الخاصة واهدافها أؼراضها تخدم ال التً االمور كل وتعارض تقاوم الفرعٌة ووحداته أجزاءه أن

 ال أشخاص من مكون كال بوصفهم ٌسلكون النهم وٌعارضون ٌقاومون االفراد ان الى ذاهبا"  المقاومة"  اسم الموقؾ

 . النطاق محدودة تنظٌمٌة أوضاعا ٌشؽلون بوصفهم

 الن ، الشرعٌة لتوافر كافٌا أساسا لٌست القواعد قدسٌة دعوى ان الى ذهب فقد ، فٌبر الراء نقده معرض وفً

 أمام شرعٌا طابعا نشاطاته منح من ـ للتنظٌم أي ـ له البد لذلك ، الٌه ٌستند الذي الشرعً الطابع بعد ٌحقق لم التنظٌم

 للمشكالت باستجابته ٌتعلق ، الوظٌفً التنظٌم نطاق فً ٌدخل اخر بعدا سلزنٌك اضاؾ ثم.  المعادٌة بٌبته وأمام أعضابه

 الثقافٌة واالسالٌب الطرق ضوء فً اشباعها علٌه ٌتحتم التً والحاجات لها ٌتعرض التً والتهدٌدات ٌواجهها التً

 مإقتة ناجحة استراتٌجٌات رسم الى ٌلجؤ قد التنظٌم أن:  مفادها نتٌجة الى ذلك من خلص وقد ، علٌها ٌسٌر التً المقررة

 تخلق قد االستراتٌجٌة هذه ان عن كشؾ ولكنه ، ادارته فً للتنظٌم تهدٌدا تشكل التً الجماعات اشراك الى اللجوء مثل

 . للتنظٌم الشرعً بالجانب تتعلق اخرى مشكالت بطبٌعتها
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 المنظمة أن فؤوضح ،"  فالً التنس"  لمنظمة دراسته على الوظٌفٌة المفاهٌم تلك بتطبٌق سلزنٌك قام وقد هذا

 وتحقٌق والدوام االستقرار فً المتمثلة حاجاتها تحقٌق من تتمكن حتى ، واعمالها سٌاستها عن الدفاع بجهد تحاول كانت

 التهدٌدات بمواجهة نشاطاتها فٌها تمارس التً البٌبة ظروؾ مع تتكٌؾ ان حٌنبذ المنظمة على البد وكان.  االهداؾ

 بطبٌعة له كانت مإقتا توازنا التكٌؾ هذا حقق ولقد ، المنظمة مطالب تواجه ان البٌبة على كان وبالمقابل ، عنها الصادرة

 .   وظٌفٌة ؼٌر أو وظٌفٌة نتابج كانت سواء ، مقصودة ؼٌر نتابج الحال

 فالً التنس منظمة            

 

 األهداف تحقٌق                                                                                   

 

 المنظمة لمطالب البٌئة مواجهة                                                                          

                                                                     

 البٌئة ظروف مع التكٌف                                                                              

                                                                 

  توازن                                                                            

 وظٌفٌة غٌر نتائج                            وظٌفٌة نتائج                                                 

 ( الباحث رفتص من الرسمه)  حاجاتها تحقٌق حال فً المنظمة وضع لتبٌان توضٌحً مخطط

 ال الناس عن الصادرة الواعٌة الشعورٌة االفعال أن:  سٌاقها هامة نتٌجة سلزنٌك ٌرتب المخطط هذا على وبناء  

 المتوقعة ؼٌر النتابج عبر تتم التنظٌم حاجات اشباع ان أحٌانا بل ، التنظٌمات حاجات بالضرورة تشبع وال تواجه

 باألسالٌب الحاجات تشبع او تواجه لم اذا فٌما الوجود حٌز الى تظهر الوظٌفٌة البدابل فان وهنا.  أفعالهم على المترتبة

 وظابفه اداء من للتنظٌم ٌمكن شخصٌة الال المٌكانزمات على االعتماد ان سلزنٌك ٌوضح اٌضا وهنا ، المقررة الثقافٌة

 فً االعضاء دافعٌة اؼفل انه ٌعنً ال هذا لكن.  التنظٌم اعضاء لدى تتوافر ان ٌجب التً الدافعٌة على اعتماده من أكثر

 ؼالبا تعكس الدافعٌة هذه ان بٌن اذ ، التنظٌمٌة للمشكالت الشاملة دراسته سٌاق فً عالجها قد بل ، التنظٌم حاجات اشباع

 االفراد دافعٌة ضوء فً السلوك ٌفسر:  االول:  التنظٌم فً السلوك لتفسٌر مستوٌٌن سلزنٌك ٌبٌن وهكذا ، التنظٌم حاجات

 . االفراد حاجات الى الدافعٌة هذه بإرجاع فٌفسره:  الثانً اما ،
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 البٌروقراطٌة القواعد ووظٌفة جولدنر ألفن .4

 عن فضال ، التنظٌم لضبط كوسٌلة البٌروقراطٌة القواعد استخدام على المترتبة النتابج بتوضٌح جولدنر عنى

 تإدي أن ٌمكن التنظٌم فً الفرعٌة االنساق بٌن التوازن تحقق لكً تفرض التً الضبط وسابل أن كٌؾ بتوضٌح اهتمامه

 استعانة ان:  فحواها أساسٌة قضٌة بطرح جولدنر ٌبدأ.  الكبٌر النسق توازن فً اضطراب احداث الى الوقت نفس فً

 تفرضه الذي الضبط لمطلب أصال التنظٌم استجابة من جزءا تعد العمل إلجراءات المنظمة الموضوعٌة بالقواعد التنظٌم

 ٌنعكس مما ، التنظٌم فً القوة عالقات ادراك صعوبة االستعانة هذه على ٌترتب ن ثم ومن ، العلٌا الرباسٌة المستوٌات

 ظهور ذلك بعد تفسر حالة وهً ، ؼموضا وٌزٌدها فٌضعفها االشرافٌة الوظابؾ شرعٌة مدى على الحال بطبٌعة

 فً القرارات اتخاذ أن:  مإداها أخرى قضٌة جولدنر قدم تحدٌدا هنا ومن.  التنظٌم فً تنشؤ التً والخالفات التوترات

 موضوعٌة قواعد هنالك كانت ما اذا وثباتا رسوخا أكثر ٌصبح التنظٌم وبقاء ، متوقعة نتابج بالضرورة ٌحدث التنظٌم

 وتتٌح ، التنظٌم فً الكبرى الوظابؾ مسإولٌات وتحدد ، توقعاتهم التنظٌم اعضاء علٌها ٌقٌم أسسا تمثل اذ ، تحكمه عامة

 تفرض الموضوعٌة العامة القواعد أن هً:  ثالثة قضٌة أٌضا ٌترتب مما ، المقبول للسلوك االدنى الحد تحدٌد فرصة لهم

 قابال االولى بالقضٌة ٌربطها ثم ، االمثل االداء ٌحددون أساسها على ، العمل أداء معدل الى معٌنة نظرة الرإوساء على

 ، االداء معدل انخفاض الى الراجع التوازن عدم من نوع ٌقابلها ووضوحها القواعد استقرار على المترتبة النتابج أن: 

 واضحة مخفٌة كانت التً القوة عالقات تصبح وعندبذ ، العمل لجماعات مباشرة ومراقبة وثٌقا اشرافا هذا ٌتطلب مما

 الذي التوازن ٌهدد مما ، التنظٌم فً التوتر مستوى من ٌرفع قد اٌضا هذا ولكن ، لمسها وٌسهل العمل جماعات لدى

 . المستقرة الموضوعٌة القواعد حققته

 له القواعد وضوح ان بٌن فقد ، قراطًوالبٌر التنظٌم فً القواعد وظٌفة ابراز نحو جولدنر نزعة واضحا وٌبدو

 الرإوساء بٌن القوة عالقات ادراك صعوبة فً تتمثل وظٌفٌته ناحٌة فمن ، وظٌفٌة ؼٌر وخرى وظٌفٌة نتابج

 التعاون على وٌشجع الشخصٌة والخالفات التوترات من ٌقلل شرعٌا قانونٌا طابعا العالقات هذه منح وان ، والمرإوسٌن

 ذلك فان ، التنظٌم فً المقبول ؼٌر للسلوك الدقٌق الوصؾ التنظٌمٌة القواعد تقدٌم رؼم فان ، الوظٌفٌة ؼٌر النتابج اما ،

 االدنى الحد بإنجاز دابما مرتبط العاملٌن  أداء ٌجعل مما ، المقبول للسلوك االدنى الحد على التعرؾ فرصة ٌتٌح ربما

 وقد ، عالٌٌن واشراؾ ضبط ممارسة الى ٌدعوا مما ، بالؽا ضررا التنظٌم بإنتاجٌة ٌضر االمر هذاف ، ثم ومن ، لألداء

 . التنظٌم داخل وصراعات توترات ـ اشرنا كما ـ ٌخلق
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 (جولدنر تصور حسب)  التنظٌمٌة القواعد وظٌفٌة                                         

 

 

 

 وظٌفٌة غٌر نتائج                                  وظٌفٌة نتائج                                                 

 

 للسلوك األدنى الحد                                      القوة عالقات مالحظة      

 

 المستوى عالً وضبط إشراف                              العالقات إدامة شرعٌة          

 

 التنظٌم صراع                                          التنظٌم استقرار     

 (الباحث تصرف من الرسمه)  البٌروقراطً التنظٌم فً القواعد وظٌفة حول جولدنر عند النظري اإلطار توضح رسمه

 

 فً البٌروقراطٌة أنماط عن أجراها التً الدراسة ضوء فً أعاله النظري إطاره الى جولدنر توصل وقد هذا        

 القواعد من نوعٌن بٌن تفرقة ٌقدم راح ، الصناعً التنظٌم فً البٌروقراطٌة القواعد لوظٌفة بٌانه خالل ومن ، الصناعة

 أن دون شرعٌة صفة لنفسها وتمنح بذاتها تتدعم قواعد وهً ، العقابً أو الجزابً بالطابع ٌتمثل:  االول:  البٌروقراطٌة

 ذات القواعد فهً:  الثانً النوع اما.  التنظٌم فً االطراؾ جمٌع قبل من شرعٌتها حول واتفاق أجماع هنالك ٌكون

 من جماعً تؤٌٌد الى شرعٌتها فً وتستند دٌموقراطٌة بطرٌقة تتؤسس انها اذ ، علٌها االتفاق ٌتم والتً ، التمثٌلً عالطاب

 القواعد أي الثانً النوع فٌه ٌسود الذي التنظٌم ان جولدنر أوضح ، التصنٌؾ هذا على وبناء  .  معا والعمال االدارة جانب

 ال القواعد هذه عن االنحراؾ ان وأضاؾ ، التنظٌم داخل تنشؤ قد التً الصراعات بسهولة ٌتجنب أن ٌمكنه التمثٌلٌة

 وتقنٌات مهارات العاملٌن ألفراده التنظٌم تعلٌم ذلك ٌتطلب مما بها جهله الى ٌرجع وانما الفرد اهمال او تعمد الى ٌرجع

 الٌها المستندة القٌم الن ؛ وظٌفٌة معوقات تعد ال القواعد هذه فؤن ، ثم ومن ، بهما الجهل لعواقب تجنبا والعمل االدارة

 .  الحالً سٌاقها فً ووضعها صٌاؼتها فً االفراد مشاركة بفعل تؤسست كذلك وألنها ، العاملٌن لدى وقبوال رواجا تلقى

 كان القواعد من النوع هذا أن مبٌنا ، العقابٌة او الجزابٌة القواعد وهً القواعد من االول النوع أٌضا جولدنر أوضح ولقد

 ما:  االول:  مستقلة تصورات ثالث ضوء فً تمت القواعد لهذه دراسته أن بٌد ، درسه الذي المصنع فً اٌضا سابدا

 بوصفها القواعد هذه تصور:  والثانً ، والضبط الرباسة مشكالت حول تدور التً المفرؼة الحلقة بتصور ٌوصؾ

 فً عرضٌة لحادثة رشٌدة استجابة بوصفها القواعد هذه تصور:  والثالث ، كامنة وظابؾ لها سلوكٌة انماط عن تعبٌرا

 ، الوثٌق االشراؾ بمشكلة أساسا ٌتعلق المفرؼة الحلقة وهو االول التصور أن جولدنر وٌبٌن.  التعاقب هً التنظٌم تارٌخ
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 الوقت فً ولكنها ، التبعٌة تخلقها التً التوترات من تخفؾ النها وتتطور تنمو الموضوعٌة البٌروقراطٌة القواعد ان اذ

 الوظٌفة الى ٌشٌر الذي الثانً التصور ان حٌن فً.  القواعد تلك وجود سببتها التً الحادة التوترات وتدعم تإكد نفسه

 مقبولة معاٌٌر الى التوصل واستحالة المختلفة الجماعات قٌم تعارض الى جولدنر عزاها فقد التوترات تقلٌل وهً الكامنة

 ان جولدنر لها اراد التً الجوانب كافة ٌؽطٌا لم( والثانً االول) التصورٌٌن هذٌن فان ذلك مع لكن ، االفراد جمٌع لدى

 لذلك ؟ مقبولة معاٌٌر الى التوصل واستحالة ، المختلفة الجماعات قٌم تتعارض لماذا قبٌل من ، واضح بشكل تتكشؾ

 فؤن ، ثم ومن ، البٌروقراطٌة القواعد لوظٌفة الثالث تصوره لٌشكل ، التنظٌم قادة تعاقب بمسالة ٌعرؾ ما ٌقدم راح

 .   الرإوساء تعاقب لمشكلة عامة تنظٌمٌة استجابة اال هً ما البٌروقراطٌة القواعد موضوعٌة

  وكان كاتز عند المفتوح النسق نظرٌة.5

 نظرٌة أوضحا وقد ، الوظٌفً البنابً باالتجاه الواضح تؤثرهما عن ، المفتوح النسق فكرة وكان كاتز تبنً ٌكشؾ       

 توسٌع هو هنا هدفنا ان بٌنا اذ ، السلوك على المختلفة التنظٌمٌة البناءات تإثر خاللها من التً الطرٌقة فهم فً النسق

 وان ، الفردي النفس علم فً السابدة التقلٌدٌة المفاهٌم نهجر أن منا ٌقتضً ذلك فؤن ، التنظٌمٌة العملٌات تفسٌر نطاق

 قام السٌاق نفس وفً.  مفتوحة أنساقا تمثل التً التنظٌمات خصابص لفهم تطوٌرا بعد فٌما شكل الذي ، النسق اتجاه نتبنى

 برر وقد.  كالتكنولوجٌا خارجٌة لمإثرات تخضع مفتوحة أنساقا بوصفها التنظٌمات بمعالجة(  وراٌس ترست) من كل

 االستقرار التنظٌم ٌحقق خاللها من التً الطرٌقة كشؾ على ٌساعد بانه ، المفتوح النسق لمفهوم استخدامهما وكان كاتز

 الكامنة الداخلٌة المإثرات ٌنفً ال المدخل هذا فان بالمقابل وخدمات، سلع من البٌبة من علٌه ٌحصل ما خالل من والدوام

 أن اجتماعً نسق أي ٌستطٌع ال بدونها والتً ،( حقاال سنتناوله والذي" )االنسانٌة بالدافعٌة" تتمثل والتً التنظٌم فً

 ، تكٌفٌة ، تدعٌمٌة ، انتاجٌة: ) فبات ألربع تصنٌفا وكان كاتز قدم ، سبق عما وتؤكٌدا ، فعالة بطرٌقة وظٌفته ٌإدي

 ( . سٌاسٌة – إدارٌة

 تبنٌا المشكلة لهذه حال ٌقدما ولكً ، التنظٌمات فً تكتنفه التً والصعوبات التكامل مشكلة وكان كاتز ناقش وقد      

 التنظٌم فً االجتماعً التؽٌر مجرى فهم من ٌتمكنا لم فؤنهما ذلك ومع ـ مناقشته سبق الذي ـ"  الدٌنامً التوازن"  مفهوم

 هناك ان بارسونز قبل من الٌها اشار كما او ، مٌتافٌزٌقٌة خصابص لدٌها التنظٌمات ان اساس على هنا قناعتهم وتجًء ،

 تؽٌر حدوث من ٌمنع ال التوازن هذا ان علما" . متحرك توازن" خالل من علٌها والحفاظ حدودها لصٌانة طبٌعً مٌل

 العوامل باثر وكان كاتز اقرار ورؼم.  معه ٌتكٌؾ أن التنظٌم على ٌتعٌن جدٌد خارجً عامل لوجود نتٌجة اجتماعً

 التؽٌر فً االهم العامل لٌست القوى هذه بان اخر موضع فً أعترفا انهما اال ، التنظٌم فً التؽٌر احداث فً الداخلٌة

 .  االجتماعً

 الفنً االجتماعً النسق نظرٌة.6

 ولٌام قدم 9191 سنة وفً ، التنظٌمات مجال فً سٌما ال ملموس امر عموما التكنولوجٌا تؤثٌر ان واضحا بدا        

 جورج افكار من بتؤثٌر ، التكنولوجٌة واألبعاد اإلنسانٌة العالقات بٌن الربط خالله من حاول نظرٌا اطارا واٌت فوت
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 استخدم وعندما.  والعواطؾ ، والنشاطات ، التفاعل:  هً التنظٌم لتحلٌل ابعاد الى االخٌر اطار استند ان بعد ، هومانز

 تشمل التً التنظٌم ببٌبة جمٌعا عالقاتها عن ذلك بعد كشؾ ثم ، وتساندها المتبادلة عالقاتها عن كشؾ العناصر هذه واٌت

 . التكنولوجٌا تشمل فٌما

 التفاعل تفسٌر فً استخدامه جانب الى ، التنظٌم دراسة فً خاصا اهتماما التكنولوجٌا واٌت أعطى وقد هذا     

 عموما والشركة االدارة نحو سلبٌة عواطؾ ظهور الى ٌإدي ، التجمٌع خط نظام ان الى واصفا ، فٌه السابدة والعواطؾ

 عمل مواقؾ فً عموما تشترك جماعات وهً ، العمل جماعات الى المستند االنتاج نظام مزاٌا ذلك بعد كشؾ ثم ،

 عند التكنولوجٌا ان وٌبدو.  والنقابة باإلدارة عالقاتها فً موحدة مواقؾ عادة وتتخذ ، متشابهة اقتصادٌة وظروؾ واحدة

 طبٌعة تحدٌد فً االجتماعً الموقؾ عن واٌت ابتعد قد المعنى وبهذا ، والدافعٌة السلوك طبٌعة ٌحدد اساسً متؽٌر واٌت

 . التنظٌم داخل السلوك

 عن فٌها كشؾ ، العمل جماعات بنمو التكنولوجٌا عالقة لفهم أخرى محاولة ساٌلز لٌونارد قدم ، السٌاق نفس وفً     

 فً السابدة التكنولوجٌا ان ٌإكد فهو لذلك.  التنظٌم على تطرأ التً البنابٌة التؽٌرات مع العمل جماعات تكٌؾ بطء

 النتاج ذلك ، التكنولوجٌة للقرارات نتاج هو االنسانً العنصر علٌه ٌطلق ما وان ، العمل جماعات نمط تشكل المصنع

 ان اال ، ساٌلز افكار تكتنؾ التً الهنات عن النظر وبؽض.  القرارات هذه ودرسنا فحصنا ما اذا به التنبإ ٌمكن الذي

 طبٌعة على ٌإثر أن ٌمكن ، ألخرى صناعة من المختلفة المهارات فً التفاوت أن عن ٌكشؾ التكنولوجً المنظور

 من كثٌر فً ٌإدي بل ، والتوازن التكامل الى ٌإدي ال قد العمل جماعات بٌن التفاعل فان وهكذا.  العمل جماعات سلوك

 . التنظٌم داخل االستقرار وعدم الصراع الى االحٌان

 9199 سنة بلونر روبرت قدمها التً تلك هً التنظٌم على التكنولوجٌا تؤثٌر درست التً المحاوالت أخطر من ولعل    

 ان:  هً اساسٌة قضٌة من بلونر وانطلق ، المختلفة التكنولوجٌا انماط عن الناشا لالؼتراب شامال بحثا قدم اذ. 

 فً تسهم التكنولوجٌا من أنماطا افترض ، هذا على وبناء   ، لالؼتراب المحدث االساسً السبب تعد الحدٌثة التكنولوجٌا

 ٌحقق الحرفٌة الصناعات فً العمل ان أوضح ، ذلك على ٌدلل وحتى ، اخرى بؤنماط قورنت ما اذا االؼتراب وجود

 من ثالث نمط عن كشؾ ثم.  االشباع هذا التجمٌع خط انتاج نظام فً العمل ٌحقق ال بٌنما ، للعامل االشباع من مزٌدا

 وعالقته العمل لعملٌات التكنولوجً بالتنظٌم العامل عالقة ان:  قابال ، العملٌات تكنولوجٌا:  هو ٌتوسطهما التكنولوجٌا

 من أكثر بالمراقبة االحساس عمله فً خبر قد العامل هذا كان اذا ما ٌحددان اللذان هما للمصنع االجتماعً بالتنظٌم

 الذاتً باالؼتراب وشعورا بالضعؾ احساسا تخلق التنظٌم داخل الفنٌة االنساق ان بلونر أوضح كما.  بالسٌطرة االحساس

 نمط خلق فً الصناعٌة البٌبة اثر مبٌنا ، االؼتراب احداث فً االجتماعٌة للعوامل الواضح التؤثٌر ٌؽفل لم انه على ،

 . محدد اجتماعً

 جلٌا ٌتضح(  بلونر ، ساٌلز ، واٌت) قدمها التً تلك أي السابقة النظرٌة المحاوالت الى االشارة بعد واضحا وٌبدو      

 من معٌنة ألنماط التنظٌمات استخدام على المترتبة النتابج توضٌح:  هامة جوهرٌة نقطة فً تشترك انها اٌضا وملٌا
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 بوجود جمٌعها المحاوالت هذه آمنت كما ، العمل جماعات وسلوك المهنً بالرضا منها تعلق ما السٌما ، التكنولوجٌا

 اتجاه ظهور على ذلك شجع مما ، خاصة اهمٌة التكنولوجً البعد منحت انها اال ، التنظٌم لبناء المكونة االبعاد بٌن تساند

 من ، محددة اسبلة ٌطرحان ، وناقده دارسه ٌجعل الجدٌد النسق هذا ان.  الفنً االجتماعً النسق اتجاه وهو محدد نظري

 االطار هذا وفً.  ؟ به المحٌطة بالبٌبة عالقته النسق ٌنظم وكٌؾ ؟ أهدافه ٌحقق لكً استقراره النسق ٌضمن كٌؾ قبٌل

)  التالٌة االبعاد بٌن التساند اعتبارها فً تؤخذ أن ٌجب التنظٌم دراسة ان فً:  تتلخص اجابة االتجاه هذا اصحاب ٌقدم

 فكرة من ٌتخذون النسق هذا دعاة ان ٌبدو وهكذا( .  التنظٌمً والشكل ، المشاركٌن وعواطؾ ، والبٌبة ، التكنولوجٌا

 أهدافه وانجاز التنظٌم فً االستقرار تحقٌق فً المتساندة االبعاد هذه دور عن الكشؾ بعدها ٌحاولون بداٌة نقطة النسق

 .  االقتصادٌة التنظٌمات هو التنظٌمات من معٌن نوع بدراسة الحال بطبٌعة ٌهتم انه كما ، المقررة

 التنظٌم فهم:  هً هإالء اهتمام لب تمثل التً الواضحة الحقٌقة فان ، االتجاه بهذا المهتمٌن الٌه اشار ما كل وبرؼم       

 وثٌقا ارتباطا بالبٌبة سوٌا ٌرتبطان ثم ، منظما ارتباطا االفراد بعواطؾ التكنولوجٌا ترتبط فٌه فنٌا نسقا بوصفه ودراسته

 ان ٌمكن الذي االنسانً والرضا االشباع مبلػ ٌحددان الرسمً والبناء التكنولوجٌا فان ، سبق ما على وبناء  .  مباشرا

.  الخارجً للعالم التنظٌم ٌقدمه الذي المنتج طبٌعة تشكل التً هً التكنولوجٌا ان جانب الى ، المشاركة خالل من ٌتحقق

 . علٌهما البٌبة تفرضها التً المتطلبات خالل من الرسمً والبناء التكنولوجٌا من كل على تإثر البٌبة فان وبالمقابل

 من(  J. Woodward) ودوارد جوان قدمتها التً المحاولة تلك ، االطار هذا فً النظرٌة المحاوالت بٌن ومن      

 لنا اوضحت اذ ، 9199 سنة والثانٌة 9191 سنة فً االولى ، البرٌطانٌة المصانع من عدد على لدراستٌن اجرابها خالل

 الوحدة توجد المتصل طرفً احد ففً.  الفنً التعقٌد درجة عن ٌعبر متصل على االنتاجٌة االنساق وضع امكانٌة عن

 الطرفٌن هذٌن ٌتوسط بٌنما.  التعقٌد بالؽة انتاجٌة عملٌات توجد االخر الطرؾ وفً ، المعقدة ؼٌر البسٌطة االنتاجٌة

 .  الكبٌر االنتاج عملٌات عن ٌعبر ثالث طرؾ

 ⃰(تعقٌدها ودرجة التنظٌمات طبٌعة حول ودوارد فكرة توضح رسمه)

   

  الكبٌر االنتاج عملٌات                                                           

 معقد انتاجً  نسق                                                                                                                                        بسٌط انتاجً نسق

 

 ان عن وكشفت ، الصناعٌة التنظٌمات من عددا ودوارد درست ، اعاله التنظٌمً المتصل فكرة الى واستنادا      

 تزداد االدارة فً السلطة مستوٌات ان اذ.  متماثل بتنظٌم أٌضا تتمٌز كانت متماثلة انتاجٌة بؤنظمة تتمٌز التً المصانع

 وجود عن ذلك بعد كشفت كما.  االشرافً ؼٌر الجهاز بزٌادة تزداد والمشرفٌن المدٌرٌن نسبة ان كما ، التعقٌد بزٌادة

                                                           
⃰
 االجتماع عالم قبل من دراستها تم اذ ، حضرٌة ام رٌفٌة كانت سواء المجتمعات طبٌعة ٌرصد ، مثالً كنموذج الحضرٌة الدراسات فً المتصل فكرة استخدمت  

 . االجتماع علم فً الثالث الصؾ لطلبة اعدت التً الحضري االجتماع محاضرات الى الرجوع ٌمكن وللمزٌد.  رٌدفٌلد روبرت الحضري
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 فً المتفاوتة التنظٌمات ان االخرى الهامة النتابج ومن.  العملٌة او بالوحدة االنتاج نظام تستخدم التً المصانع بٌن تماثل

 التنظٌمات فً ؼالبا ٌوجد الذي الجامد البٌروقراطً الشكل تماما ٌناقض بٌروقراطً ؼٌر ببناء تتمٌز كانت الفنً تعقٌدها

 ، فنً نسق كل فً التنظٌم بسٌاسة المتعلقة القرارات عدد ان ، اخرى نتٌجة فً واوضحت.  الكبٌر االنتاج على القابمة

 النتابج هذه خالل ومن.  فعالٌته للتنظٌم ٌحقق أن ٌمكن الذي التنظٌمً الشكل على ٌإثران القرارات هذه طبٌعة عن فضال

 والبناء ، القرار واتخاذ ، التكنولوجٌا:  هً تنظٌمٌة أبعاد ثالثة بٌن للربط سعً بانها ودوارد محاولة تلخٌص ٌمكن ،

 .  التنظٌمً
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 الظروف الراهنة للتنظٌمات البٌروقراطٌة فً العراق

عندما نتحدث عن ظروؾ مجتمع ما ، فان هذا المعنى ٌقودنا ــ بال ادنى شك ــ الى اقرار حالة اقرت سابقا ، وهً       

سٌاق ، ان ثقافة المجتمع ، اٌا كان هذا المجتمع ، تعطً طابعا مخصصا لنمط اداري او بٌروقراطً معٌن . وفً هذا ال

فان البٌروقراطٌة فً العراق لها خصوصٌاتها المحلٌة خالفا لما موجود فً تنظٌمات اخرى وفً جؽرافٌات مختلفة من 

العالم . ان التنظٌمات فً العراق تعطً للمراقب والباحث انطباعا بانها عرضة باستمرار لتداخل القٌم والتقالٌد الرٌفٌة ـ 

 لذي ٌنتظر خدمة حٌادٌة تقدم له.االجحاؾ بحق العمٌل ، الو من اشكالٌة ٌترتب علٌها الحضرٌة ، وهً بهذا المعنى ال تخ

وعند هذا الحد ، ٌصبح العمالء او )المراجعٌن( من االفراد رهن التقاربات الجؽرافٌة / العابلٌة / العشابرٌة ، مما       

ٌحٌل العمل االداري الى مفاوضات ومساومات وجدانٌة وعاطفٌة ، تقوم استنادا الى المحسوبٌة والمنسوبٌة والمحاباة . 

، وانما ٌتخطاه ، لٌقدم لنا اشكالٌات اخرى ، هً نفسها ممكن ان نطلق علٌها بـ مع ذلك ال ٌقؾ الحدٌث عند هذا الحد 

 )الفوضى التنظٌمٌة( و )العالقات الطفٌلٌة واالنتهازٌة بٌن االقسام االدارٌة والوحدات ورباساتها العلٌا "مراكز القوة"(.

مون انفسهم من الموظفٌن فً مإسسات الدولة عن فساد مبطن ال ٌدركه اال القابوهنا ٌصبح الكالم ـ مرة اخرى ـ       

المختلفة ، واذا ما اراد احدنا اكالؾ نفسه عناء البحث وٌمعن نظره فً اعماق عمل المإسسات ، فانه سٌجد تراكمات من 

العالقات االدارٌة تدور فً حلقة لٌست بمفرؼة ، ونما تقدم باستمرار حزمة من السخافات والحماقات التً ترتكب 

ار ، وتبرر عبر قواعد التنظٌم نفسه مرورا بالموظؾ وانتهاء  بربٌسه فً المراكز العلٌا ، وهذا ٌعنً ان تلك باستمر

الحلقة المملإة بالتناقضات تحقق رؼبات واشباعات المرإوسٌن والربٌس معا ، دون ذكر لطرؾ اخر ٌفترض له الظهور 

و حتى من ٌهمهم الشؤن ، السٌما فً بعض المإسسات ذات الطابع فً المعادلة )العراقٌة( ، وهو العمٌل او )المراجع( ، ا

وفٌما ٌلً ، نؤتً على توضٌح طبٌعة الفبات الثالث من التعلٌمً كالجامعات مثال ، من قبٌل )الطلبة والكادر التدرٌسً( . 

   العالقات االجتماعٌة ــ االدارٌة فً مخطط بٌانً .

 الرئٌس                                                                             

 

 تباعد منافع                تبادل منافع                                                        

 

 

 مرؤوسٌن                    عمٌل                                                             

 

 

 )الرسمه من تصرف الباحث( )العالقة هنا من طرفٌن فقط( شرعنة الموقف عبر منظومة القواعد والقوانٌن               
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 اشكالٌات العمل التنظٌمً

ٌتضحححح كمحححا اوردنحححا سحححلفا ، ان العالقحححات التنظٌمٌحححة فحححً التنظٌمحححات البٌروقراطٌحححة )العراقٌحححة( تشحححوبها جملحححة        

 ات وظٌفٌة نحو االرتقاء بواقع هذه التنظٌمات .من االشكالٌات ، هً نفسها معوق

: الشحححك ان مواقحححع القحححوة فحححً التنظٌمحححات البٌروقراطٌحححة ، حالحححة حساسحححة كونهحححا تتمثحححل  اوال : اشككككالٌة الكككرئٌس       

فححححً حزمححححة القححححرارات المصححححٌرٌة ، التححححً تسححححٌر عمححححل التنظٌمححححات ورتابححححة سححححلوكها االداري . ولكححححن هححححذا االمححححر ال 

للححربٌس تجححاه ٌتوقححؾ عنححد حححد اصححدار القححرارات فحسححب ، وانمححا ٌتمثححل فححً امكححان الرإٌححة العامححة والفنٌححة واالدارٌححة 

كححححل حٌثٌححححات وتفاصححححٌل االقسححححام والوحححححدات االدارٌححححة فححححً التنظححححٌم ، بمعنححححى اخححححر ، البححححد للححححربٌس ان ٌعححححً جٌححححدا 

توازنحححات التنظحححٌم وتؽٌراتحححه ، ممحححل ٌجعحححل الحححربٌس موفقحححا فحححً ادارة المإسسحححة ، الحححى جانحححب هحححذا ، فانحححه البحححد محححن 

 رإوسٌن ، وما ٌتطلبون من محفزات.ٌعانٌه الم اقرار لحالة التوافق مع مشاكل المرإوسٌن والتحرك وفقا لما

ان العالقحححة بحححٌن الحححربٌس والمرإوسحححٌن ، قحححد ٌشحححوبها شحححوابب عدٌحححدة ، السحححٌما ونححححن نتححححدث عحححن واقحححع العمحححل        

التنظٌمحححً فحححً العحححراق ، فالعالقحححة بٌنهمحححا ال تخضحححع احٌانحححا لمتطلبحححات الحححدور والمكانحححة داخحححل التنظحححٌم ، وانمحححا تخضحححع 

، ؼالبحححا محححا ٌتكلحححل ذلحححك بؽحححبن واضحححح ٌلححححق باالعضحححاء الحححذٌن ال ٌمتلكحححون القحححدرة  منحححافع )شخصحححٌة(لعملٌحححة تبحححادل 

التواصحححلٌة محححن هحححذا النحححوع ، اي انهحححم ال ٌحبحححذون اقامحححة عالقحححات خحححارج سحححٌاق اللحححوابح القانونٌحححة ومتطلبحححات الحححدور ، 

متٌححححازات او المكانححححات ممححححا ٌجعلهححححم فححححً نظححححر الرإسححححاء )اشححححخاص خححححارج اجنححححدتهم( ، بمعنححححى ان ال تمححححنح لهححححم اال

 االدارٌة المناسبة .

. وفحححً احٌحححان  والرإسحححاءوهكحححذا ، فحححان المجاملحححة تطؽحححى علحححى السحححٌاق االجتمحححاعً ـحححـ التنظٌمحححً للمرإوسحححٌن        

كثٌححرة ٌبححرر هححذا النححوع مححن العالقححة فححً سححٌاق اللححوابح القانونٌححة ، وعنححدها ٌصححبح القححانون وسححٌلة لتمرٌححر مخططححات 

لححبعض مححن المرإوسححٌن الححذٌن ٌمكححن ان ٌطلححق علححٌهم بححـ )الوصححولٌون ، الطفٌلٌححون( ، وهنححا ٌححؤتً الهٌبححة الرباسححٌة وا

االجابححة هنححا تححؤتً فححً ظححل السححإال : هححل ٌححا تححرى ان هححذا النححوع مححن العالقححات ، ٌمثححل نوعححا مححن الفسححاد االداري ؟ 

هححذا النححوع مححن العالقححات  فهححم السححٌاق العححام للعالقححة ، وبعححد اٌضححاح ذلححك كمححا اتضححح فححً اعححاله ، ٌصححبح واضحححا ان

ٌمثححل فسححادا ادارٌححا ، طالمححا اذا اضححفنا الححى فهمنححا ، ان الفسححاد مححا ٌفسححد الشححًء فٌحولححه الححى حالححة ؼٌححر سححوٌة وخححارج 

  اطار االخالق المهنٌة .

 : ان الحدٌث هنا ، ٌتضمن ضمن جنباته مستوٌٌن من المرإوسٌن :: اشكالٌة المرؤوسٌن ثانٌا         

 : المرإوسٌن الذٌن ٌطلق علٌهم )الوصولٌون ، الطفٌلٌون(المستوى االول 

 المستوى الثانً : المرإوسٌن الذٌن ٌطلق علٌهم )الحٌادٌون ، المهنٌون(

ان الفبححححة االولححححى ، لححححدٌهم القححححدرة علححححى تقمححححص ادوار خححححارج نطححححاق مشححححروعة العمححححل التنظٌمححححً ، مسححححتؽلٌن        

المحابحححاة والمجحححامالت ، ممحححا صحححٌة ، التحححً تتوافحححق محححع منطحححق بحححذلك هفحححوات الحححربٌس او خصابصحححه النفسحححٌة والشخ

ٌجعححل الوصحححول الحححٌهم سححهال وفحححً متنحححاول الٌححد ، وعنحححد هحححذا الحححد ، ممكحححن ان تتكحححون شححبكة عالقحححات خحححارج السحححٌاق 

التنظٌمحححً )القحححانونً( . امحححا الفبحححة الثانٌحححة ، فهحححم تلحححك المجموعحححة التحححً تسحححعفها تربٌتهحححا الخلقٌحححة والمهنٌحححة فحححً اشحححراط 

التواصححل مححع قنححوات مراكححز القححوة بنححاءت علححى متطلبححات الححدور واللححوابح القانونٌححة ، وهححذه الفبححة ـححـ بححال شححك ـححـ  حالححة

تمثححححححل الجانححححححب الفنححححححً واالداري الصححححححرؾ ، والححححححذٌن ٌلتزمححححححون المنطححححححق العلمححححححً فححححححً ادارة الحركححححححة والوقححححححت 

 واالجراءات االدارٌة االخرى . 

ان هحححذا المسحححتوى محححن  ( فحححً نظرٌتحححه عحححن االدارة العلمٌحححة.ك تحححاٌلوروهحححذا المعنحححى هحححو محححا اشحححار الٌحححه )فردرٌححح      

المرإوسحححٌن هحححو الكفٌحححل فحححً الحفحححاظ علحححى تحححوازن التنظحححٌم وسحححٌر عملحححه بطرٌقحححة عقالنٌحححة ، لكحححن اذا محححا افترضحححنا ان 
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هحححذه الحالحححة لٌسحححت متحححوافرة فحححً التنظٌمحححات عمومحححا وفحححً العحححراق حصحححرا ؟ فمحححا هحححً االسحححباب التحححً تعٌحححق ذلحححك ؟ 

الشحححك ان المسحححؤلة هنحححا ال تتعلحححق بالسحححٌاق التنظٌمحححً ـحححـ الحححداخلً فقحححط ، وانمحححا ٌجحححر االمحححر الحححى السحححٌاق االعحححم ، الحححذي 

لحححك السحححٌاق هحححو )المجتمحححع( . فهحححو ٌنفحححذ نتواصححل محححن خاللحححه محححع بعضحححنا الحححبعض ، وتصحححبح عالقاتنحححا واسحححعة جحححدا ، ذ

الفاعلحححة محححن تنظٌمحححات اجتماعٌحححة محلٌحححة صحححوب التنظحححٌم الرسحححمً ، محححإثرا فحححً تؽٌٌحححر اتجاهحححات االدارة لصحححالح بقحححواه 

متطلبحححات اجتماعٌحححة تقلٌدٌحححة محححن قبٌحححل: )ححححق القرابحححة ، ححححق المصحححاهرة ، ححححق االنتمحححاء الحزبحححً ، ححححق االنتمحححاء 

مفروشحححا كمحححا ٌشحححاء المرإوسحححٌن )الوصحححولٌون( ، الحححذٌن ٌسحححتؽلون هحححذا الححححال  العشحححابري...( وهنحححا ٌصحححبح البسحححاط

ممحححررٌن رؼبحححاتهم وطموححححاتهم الؽٌحححر مشحححروعة . وهحححذه الحالحححة بمجملهحححا تكحححون خاضحححعة لحالحححة لٌسحححت طبٌعٌحححة ، 

خاصحححة عنحححدما ٌحححرتبط الححححال بوضحححع سٌاسحححً وقحححانونً وامنحححً مربحححك ، ال ٌخٌحححؾ المقصحححرٌن بقحححدر محححا ٌفسحححح لهحححم 

 ٌر ما ٌرؼبون بتمرٌره .المجال لتمر

: بعححححد ان اتضححححح ، ان ثمححححة رإوسححححاء )مححححدراء( ، وثمححححة مرإوسححححٌن )موظفححححون( ٌتحركححححون  اشكككككالٌة العمٌككككل      

 عندبحححذ المإسسحححة ، ٌصحححبحون إلدارةبوسحححابل مراوؼحححة وخادعحححة للتحاٌحححل علحححى اللحححوابح القانونٌحححة والمنطحححق العلمحححً 

م اال وهححححو )خدمححححة العمححححالء( ، واال فمححححا الححححداعً اذا مححححن حقٌقٌححححة امححححام تحقٌححححق الهححححدؾ االساسححححً ألي تنظححححٌ عوابححححق

وجحححود التنظٌمحححات . فحححالتنظٌم وجحححد اصحححال لهحححدؾ ٌصحححبح بالتحححالً مبحححررا شحححرعٌا لوجحححوده ، ولكحححن الححححال فحححً العحححراق 

لحححححٌس مطمبنحححححا تمامحححححا محححححن هحححححذه الناحٌحححححة ، علمحححححا ان االشحححححكالٌات التحححححً اوضححححححناها )اشحححححكالٌة الحححححربٌس واشحححححكالٌة 

ادنحححى شححححك ، علحححى حالححححة المعوقحححات الوظٌفٌححححة بلؽحححة )مٌرتححححون( التحححً ٌتقححححاطع محححن خاللهححححا  المرإوسحححٌن( تحححدلل بححححال

)الوسححححابل ـححححـ الؽاٌححححات( وٌصححححبح مححححن ثححححم العمٌححححل او المححححواطن او المراجححححع خححححارج الحسححححبة المعقححححودة بححححٌن الححححربٌس 

ٌب تقربححه وعنححدها ٌكححون العمٌححل ذاتححه شخصححا رهححن هححذه العالقححة ، ممححا ٌدفعححه هححذا الححى اللجححوء السححال والمححرإوس ،

 اكثر من انجاز مشروعه او معاملته ، او اي شًء من هذا القبٌل .

وتلحححك العملٌحححة بطبٌعتهحححا تجعلنحححا نحححدور فحححً حلقحححة مفرؼحححة ، حلقحححة تنحححتج وتعٌحححد انتحححاج نفحححس المعوقحححات الوظٌفٌحححة ،       

ن الحححربٌس وبالتحححالً ، نكحححون امحححام خٌحححارات خحححارج نطحححاق السحححٌاق التنظٌمحححً الرسحححمً ، وعنحححدها اٌضحححا ٌتححححرك كحححل مححح

والمححححرإوس والعمٌححححل بعٌححححدا عححححن )اخالقٌححححات العمححححل او التنظححححٌم( . وفححححً هححححذه الظححححروؾ الؽٌححححر مسححححتقرة ، ٌصححححبح 

لتفشحححً ححححاالت الفسحححاد الواضححححة وبمختلحححؾ انواعحححه ، ومحححن ثحححم ، فحححان هنالحححك مجموعحححة محححن  مإاتٌحححهالتنظحححٌم بٌبحححة 

 الحاالت المعوقة تترتب على االشكاالت الثالث اعاله :

 الدٌموقراطٌة فً التنظٌمات اشكالٌة ضعؾ  (9

علحححى طبٌعتهحححا ، الشححك ، ان لحححٌس كحححل جوانحححب وقحححرارات التنظححٌم هحححً بحاجحححة الحححى مشحححاركة واسححعة فحححً االتفحححاق      

ونفحححاذ تؤثٌرهحححا ، ولكحححن هنالحححك بعحححض القحححرارات هحححً بحاجحححة حقٌقٌحححة الحححى الوضحححوح والتفسحححٌر ، وهحححذا ال ٌحححتم اال فحححً 

سحححمح بالنقحححد واالٌضحححاح ، وهحححذا محححن شحححؤنه بطبٌعحححة الححححال ان ٌجعحححل ضحححوء مسحححاحة دٌموقراطٌحححة داخحححل التنظحححٌم ، ت

 القرارات الصادرة اكثر فاعلٌة ورصانة فً التطبٌق . 

وفححً ظححل ؼٌححاب هححذه النقطححة تحدٌححدا ، فححان أمححر التفححرد بالسححلطة وارد جححدا ، ولعححل هححذه احححدى اشححكالٌات الواقححع      

( اال ان ترسحححٌخ 3112لعبحححة الدٌموقراطٌحححة منحححذ عحححام )اذ علحححى الحححرؼم محححن خحححوض العحححراق ل التنظٌمحححً فحححً العحححراق ،

ثقافتهحححا محححا زال عالقحححا وواقعحححا تححححت مطرقحححة تفحححرد الرإوسحححاء بقحححراراتهم وسحححندان الثقافحححة االجتماعٌحححة السحححابدة ، التحححً 

 تتدخل فً توزٌع المناصب وتوزٌع القرارات ..

 اشكالٌة القٌم الرٌفٌة ــ الحضرٌة (3

ان التنظٌمححححات البٌروقراطٌححححة هححححً منجححححز حضححححاري ، وهححححذا ٌعنححححً انهححححا احححححدى عملٌححححات التؽٌححححر االجتمححححاعً ـححححـ     

الثقححافً ، والبلححدان التححً اسححتقبلت هححذا التؽٌححر ، لححم تتعامححل مححع المنجححز كمححا هححو ، بححل جححرت عملٌححات انتقابٌححة لتعححدٌل 
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نحححا محححرة اخحححرى ، ان طبٌعحححة المجتمعحححات العربٌحححة ومالبمحححة هحححذا المنجحححز محححع متطلبحححات الثقافحححة المحلٌحححة ، واذا محححا اٌق

عمومحححا والعحححراق خصوصحححا ، فهحححً تبحححدو طبٌعحححة بدوٌحححة ـحححـ رٌفٌحححة ، فحححً بداٌحححة تكوٌنهحححا ومحححا زالحححت تشحححكل اححححد لبنحححات 

 الثقافة المعاصرة . وهذا بال شك ، ٌصعب عملٌة تطبٌق البٌروقراطٌة كما هً .

محححا ٌحثحححان دابمحححا علحححى الوقحححار والتزمحححت فحححً ابحححراز الحححذات فمحححن خصحححابص العقلٌحححة والشخصحححٌة العحححربٌتٌن ، انه      

، لحححذا نحححرى القحححاب مكحححررة دابمحححا محححن قبٌحححل : )الحححدكتور ، واتخحححاذ القحححرار ، فضحححال عحححن اهمٌحححة االلقحححاب والتبجٌحححل لهحححا 

معحححالً الحححوزٌر ...( فعنحححد ذلحححك ٌصحححبح الخطحححاب الرسحححمً دابمحححا هحححو السحححابد ، ممحححا ال ٌحححدع مجحححاال للفكاهحححة ، بحححل ٌزٌحححد 

نحححة االعمحححال فتصحححبح مملحححة ، لدرجحححة ان الموظحححؾ ال ٌرؼحححب فحححً االلتحححزام بالحححدوام بشحححكل مسحححتمر ، وٌعمحححد وتّ محححن ر  

الححى االكثححار مححن االجححازات والتؽٌححب ، فححً حححٌن ان هححذا المعنححى فححً البٌروقراطٌححات الحدٌثححة الؽربٌححة ، ال نجححد ذلححك 

ال عحححن الهحححامش االوسحححع للشحححفافٌة ( ، فضححح Masterسحححوى ان االلقحححاب ال تتعحححدى مفهحححوم ) لأللقحححاباالعتبحححار الكبٌحححر 

  وروح الدعابة بٌن الربٌس والمرإوس .

 اشكالٌة التفرد فً القرارات  (2

ٌكشحححؾ الواقحححع البٌروقراطحححً فحححً العحححراق علحححى اقحححل تقحححدٌر ، عحححن شحححٌوع الرتابحححة فحححً العمحححل االداري ، وكثحححرة         

م اداري ، ومحححن ثحححم تمرٌرهحححا الحححى الترانزٌحححت االداري ، محححن خحححالل محححرور المعحححامالت علحححى اكثحححر محححن عضحححو او قسححح

مكتحححب الحححربٌس او المحححدٌر ، والؽحححرض محححن ذلحححك ، هحححو اعحححالء صحححوت المحححدٌر ونفحححوذه ودوره ، رؼحححم محححا فحححً االمحححر 

مححن خلححل واضححح ، ربمححا ٌتجسححد فححً كثححرة المعححامالت علححى مكتبححه ، التححً قححد ال ٌتسححنى لححه االطححالع علٌهححا كاملححة ، 

رار المناسحححب . وهحححذا بحححال شحححك ، ٌحححدل علحححى هٌمنحححة المحححدٌر ، وعلحححى او قراءتهحححا بشحححكل دقٌحححق ، ومحححن ثحححم اعطحححاء القححح

مصحححادرة الصحححالحٌات محححن المرإوسحححٌن ، وفحححً ضحححوء ذلحححك ، فحححان اححححدى مشحححكالت االدارة فحححً العحححراق هحححً حصحححر 

 كل القرارات االدارٌة بٌد المدٌر او ممن ٌدورون فً فلكه .

 الفوضى االدارٌة فً توزٌع المناصب  (9

الحححراهن ، ان ثمحححة فوضحححى ادارٌحححة تتمثحححل فحححً العحححدد الهابحححل محححن الحححوزارات والتفرعحححات ٌالححححظ فحححً الوقحححت         

الكثٌححرة فححً مإسسححاتنا ، فبححدال مححن ان ٌكححون هنالححك دمححج لححبعض المجححاالت كالصحححة واالسححكان والبٌبححة واالهححوار .. 

داري وزٌحححادة فحححً وزارة واححححدة ، نعمحححد الحححى تفرٌعهحححا وجعلهحححا وزارات متعحححددة . ممحححا ٌحححإدي الحححى تضحححخم المحححالك اال

تعقٌححد الححروتٌن ، فضححال عححن الهححدر فححً االمححوال والطاقححات البشححرٌة ، واخٌححرا الضححرر الواضححح الححذي ٌلحححق بالعمٌححل 

 لكفاءة المإسساتٌة وضعؾ الناتج .او المواطن من خالل االطالة فً مدة انجاز المعامالت واضعاؾ ا

 

 )الرسمه من تصرف الباحث( مخطط توضٌحً عن التضخم االداري فً المؤسسات

 

سعة 

 االدارة 

تعقد 

 المعامالت

 والروتٌن

 ضعؾ

 االنتاج

وزارت 

ودوابر 

 كثٌرة

تعقد 

المالك 

 االداري
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 اشكالٌة االحتراؾ المهنً  (9

ان طبٌعححححة االحتححححراؾ المهنححححً ، مرتبطححححة اشححححد االرتبححححاط بالمهنٌححححة ، فؽٌححححاب االخٌححححرة ٌعنححححً ان االدارة لٌسححححت 

محترفححححة ، ولعححححل مححححن مإشححححرات ذلححححك ، ان ٌححححتم تجاهححححل مبححححدأ االحتححححراؾ والخبححححرة فححححً التعٌححححٌن فححححً المناصححححب 

ٌة )..( . وهكحححذا ، فحححان ؼٌحححاب البٌروقراطٌحححة ، بسحححبب تحححؤثٌر ـحححـ كمحححا اسحححلفنا ـحححـ النزعحححات القبلٌحححة والقرابٌحححة والسٌاسححح

التوجحححه االحترافحححً فحححً ادارة المإسسحححة ، ؼالبحححا محححا ٌحححإدي الحححى اسحححتخدام معحححاٌٌر ؼٌحححر موضحححوعٌة فحححً ترفٌحححع وترقٌحححة 

المحححوظفٌن او التدرٌسحححٌن ، او تقٌحححٌم اي شحححًء محححن هحححذا القبٌحححل ، وٌتجسحححد الؽٌحححاب االحترافحححً ، عنحححدما نحححرى المحححدٌر 

ً تقٌححٌم االخححرٌن او التعامححل معهححم لحححد ؼٌححاب االنسححانٌة والشححفافٌة فححً هححذا او المسححإول ٌتعامححل بمزاجٌححة مفرطححة فحح

الخصححححوص . ومححححن ثححححم ، فعلٌنححححا ان نفهححححم ان البٌروقراطٌححححة االحترافٌححححة هححححً ممارسححححات مهنٌححححة منضححححبطة بمعححححاٌٌر 

 اداء المنظمات ، وبؽٌاب ذلك تصبح االدارة ؼٌر محترفة.وثوابت ، ٌمكن ان نكون اكثر صوابا فً قٌاس 

 

 مخطط توضٌحً لسلبٌات االدارة الغٌر المحترفة )الرسمه من تصرف الباحث(

 

 القطٌعة التراكمٌة فً عمل المإسسات (9

وهكححححذا ، فححححان افتقححححار المنظمححححات للمإسسححححٌة والمهنٌححححة ، ٌعنححححً بالمحصححححلة تعرضححححها لمشححححكلة عححححدم ارتبححححاط        

ال ٌعملححححون علححححى  المححححدراءتجاربهححححا واعمالهححححا عبححححر مراحححححل نموهححححا او تطورهححححا . ولعححححل مححححن اسححححباب ذلححححك ، ان 

  متوازن .االحاطة بتجارب الرإوساء السابقٌن ، وبالتالً هذا ما ٌجعل عمل المإسسة ؼٌر 

                               

غٌر ادارة 

 محترفه

 القرابةتعٌٌن على اساس 

 او االنتماء السٌاسًوالقبٌلة 

معاٌٌر غٌر موضوعٌة فً  مزاجٌة فً التعامل االرتجال فً القرارات

 الترفٌع والترقٌة


