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علم اجتماع فً كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة على  كافة أساتذة بالشكر الجزٌل إلى أتقدم

أسماء التً لم تبخل بن تركً  واألخت األستاذةد خٌضر،وعلى رأسهم مستوى جامعة محم

بنصحائها وتوجٌهاتها،وإرشاداتها وتعاونها معً إلى ابعد الحدود،دون كلل أو ملل وتشجٌعها 

 المستمر.

،وعلى 33الجامعٌة الحاجب،شتمة اإلقامةطلبة  بالذكرإلى جمٌع طلبة االقامات الجامعٌة،واخص   

،جعفري رٌاض،كمال خضراوي،عمربن كحلة،لقمان سعٌد،دراجً شطً،معز رأسهم باشً رشٌد

جرونً أنور،عمر حنٌش،طٌب قٌدوس،ناصر قتال، ،جعفري عماد،ٌن سلمًدمسعودي،خٌر ال

خالد بٌرش، بشٌر ؼربً.

باااان مبااااارر فتحً،بروسااااً جموعً،قاساااام  كمااااا اشااااكر جزٌاااال الشااااكر اإلخااااوة واألصاااادقاء   

 ، بوحفص نعٌم.عماد،بوحفص الشافعً،بوحفص مفدي

واشكر كل من ساهم من بعٌد اومن قرٌب فً مساعدتً على إتمام هذا البحث.
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رفت المجتمعات اإلنسانٌة تطورا مضطردا خاصة منذ النصؾ الثانً من القرن العـشـرٌن إلى ع

ٌومنا هذا ، حٌث تسعى إلى تحقٌق التنمٌة فً مختلؾ مجاالت الحٌاة االقتصادٌة ، و االجتماعٌـة 

ـدات و السٌاسٌة ، و حتى الثقافٌة ، و لقد أصبح المجتمع الحدٌث  ٌنبنً على أساس جملـة من الوح

 مس الحاجة لمجموعة مـن الفـاعلٌناالجتماعٌة و االقتصادٌة و السٌاسٌة و التً هً بؤ

االجتمـاعٌٌن للمحافظة على بقائها و استمرارها ، و العمل على تطوٌرها ، هإالء الفاعلٌن 

القواعد التً تسٌر وفقا لها هذه   النظرٌات  وساهموا و لحد  مـا فـً خلق جملة من النظم و

عتبر األنسب للمنظمات تً ت، و ال النظرٌة البٌروقراطٌةحدات و األنساق و التً من بٌنهـا الو

عتمد على مجموعة مـن القواعد و القوانٌن التنظٌمٌة التً تحكم و تحدد فهً تالكبٌرة الحجم ، لذلر 

لمنظمات ، و تستمد هذه الدراسة أهمٌتهـا من أهمٌة الموضوع نفسه ، فنشاط  ا هاعملٌة العمل فٌ

إضافة  –التنظٌم البٌروقراطً  –بما تقوم به من تخطٌط و تنظٌم  و توجٌه و رقابة قائم علٌه 

 لكونه ٌخدم المإسسات و ٌتعدى ذلر لـصالح اإلدارة ، و العمال و الجمهور مرة واحدة .  

قائمة   الجزائرٌة خاصة منها الحكومٌة ذات الطابع الخدماتً ٌجـدهااإلدارة و المتمعن فً     

و تبنٌها لهذا النمط التنظٌمً لم ٌكن عشوائٌا و  –و لو نسبٌا  –على مبادئ التنظٌم البٌروقراطً 

إنمـا جاء كضرورة أملتها مختلؾ التطورات  و التؽٌرات التً عرفتها التشكٌلة االجتماعٌة و 

ق  ركزت الدراسة االقتـصادٌة و السٌاسٌة و حتى الثقافٌة للمجتمع الجزائري ، و من هذا المنطل

الخصائص الجزائرٌة من خبلل الكشؾ عن اإلدارة فً البٌروقراطٌة الراهنة حول معرفـة واقع 

 . على االدارة الجزائرٌةالمطبقـة فعبل  و آثار تطبٌق هاته الخصائص البٌروقراطٌة 

الباحث ،ولهدا الؽرض قام  البحث الوقوؾ على واقع البٌروقراطٌة هذا خبلل من حاولت فقد لذلر
 :بتقسٌم البحث إلى خمسة فصول جاءت كالتالً

 
ثم  الدراسة اختٌار أسبابالبحث وتساإالته ،مع تبٌان  إشكالٌة :عرض الباحث    

وبعد ذلر تحدٌد المفاهٌم ،باإلضافة إلى عرض الدراسات  ، أهدافهاإبراز أهمٌة الدراسة وكذا 
 الدراسة الراهنة. السابقة لموضوع

    
 حٌث ،فقد عرض فٌه الباحث ماهٌة اإلدارة والمداخل النظرٌة البٌروقراطٌة  :   أما

وصوال إلى النظرٌات الجزئٌة  الكبلسٌكٌة النظرٌات من انطبلقا النظرٌات من مجموعة إلى قسمت
  المعاصرة.

    
ة من فً اإلدارة  الجزائرٌ تطور التنظٌم البٌروقراطًفقد استعرض فٌه الباحث  :  أما

العهد العثمانً مرورا بعهد االستعمار الفرنسً وصوال إلى مرحلة االستقبلل ،كما تم فٌه عرض 
 إلى مشكبلت الجهاز البٌروقراطً الجزائري. إضافةخلفٌات الجهاز البٌروقراطً الجزائري ،

 



 

 
 ب

 

ث ، وفٌها عرضت مجاالت اإلجراءات المٌدانٌة وتقنٌات البح :  فً عالج فً    

 وأدوات( والمنهج المستخدم فً الدراسة الزمانًالدراسة) المجال المكانً،المجال البشري،المجال 
تم تحدٌد حجم  األخٌرتحلٌل البٌانات وفً  أسالٌبجمع البٌانات)المبلحظة و استمارة االستبٌان( ثم 

 العٌنة وكٌفٌة اختٌارها.
 

ثم ربط  اإلحصائٌةعرض وتحلٌل الجداول فً تناول الباحث  األخٌروفً     

نتائج الدراسة بتساإالت الدراسة،ثم عرض النتائج النهائٌة ،ٌلٌها توصٌات الباحث،وفً نهاٌة 
 خاتمة وملخص للبحث. الدراسة عرض
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 ،وكؤنها معاصرة لهااألخرىتتمٌز المجتمعات الحدٌثة الٌوم بالتنظٌم عن باقً المجتمعات         

قوٌة قادرة  إدارةعلى  األخٌره ،وٌحتاج هدا مجتمع واستمرار أيلبقاء  أساسٌا،كما ٌعد التنظٌم 

،حٌث تلعب االدارة دورا أهدافهفً السٌر به قدما نحو تحقٌق  أفرادهعلى قٌادته وتنسٌق جهود 

التنظٌم لتحقٌق مرامٌهم من جهة ومرامً  أعضاءمحورٌا فٌه، فهً عملٌة ضرورٌة ٌلتزم بها 

لذلر،  أخرىالتنظٌم من جهة  درجاتها اختبلؾ  على الدول معظم فإن   وأنظمتها ، تسمٌاتها و ، 

فهً النشاطات  لجمٌع الرئٌسً والعصب ، الفقري العمود باعتبارها باإلدارة تهتم  مراهنة محل 

 القدماء ، والباحثٌن والمصلحٌن ، الكتاب من كبٌر عدد ذلر إلى أشار وتطوره كما ، المجتمع لتنمٌة

والمعاصرٌن. ،

 علاى القادرة ماع عزلاة شابه فاً العٌش سابقة عصور فً الجماعات لبعض ممكنا كان وإذا         

 القادرة مع عزلة شبه فً للعٌش كثٌرة فرص الٌوم توجد ال فإنه ، ضرورٌات من تحتاجه ما تحقٌق
 والتعااون التواجاد، قبال ذي مان أكثار تتطلب التً الجماعٌة للحٌاة الضرورٌة المطالب تحقٌق على
 هاذه تمكان جدٌادة طارق عن البحث االجتماعٌة الجماعات أعضاء ىعل منظمة،وبات مإسسات فً
 باٌن الصاراع تخفٌؾ طرق عن أٌضا والبحث ، كفاءتها درجة ورفع أهدافها، تحقٌق من منظماتال

اؼلاب المنظماات فاً  شاإون إلدارة البٌروقراطاً التنظاٌم إلاى الٌاوم المهماة أتٌحات ولقد أعضائها،

 .والوضوح الدقة، من بت ٌتمٌز لما نظرا ؼاٌاتها لىإ بتا والوصول ، معظم دول العالم

 
والجزائااار هاااً مااان باااٌن الااادول التاااً اعتمااادت علاااى التنظاااٌم البٌروقراطاااً فاااً تساااٌٌر           

 علاى قادراتهم مان لبلستفادة العاملٌن سلور تنظٌم ضوئها على ٌمكن قواعد ،لما ٌحتوٌه منإداراتها
 ، والقاوانٌن ، اللاوائح علاى العتمااده ونظارا ، والوضاوح ، الدقة من به ٌتمٌز لما ممكن وجه أكمل

 مع التعامل فً المكتوبة اإلجراءات على بدوره ٌعتمد الذي الموظؾ ٌفهمها التً الواضحة والقواعد
 ، سلٌمة علمٌة لطرق وفقا اختٌاره تم قد الموظؾ هذا أن االعتبار بعٌن األخذ مع المستوٌات مختلؾ

 المناسابة الوظٌفاة فاً العمال علٌاه ٌساهل مماا ، واساتحقاق جدارة، عن منصبه على تحصل أنه أي
 وتحقٌاق ، واالجتماعٌاة النفساٌة حاجاتاه إشاباع مان ٌمكناه ماا ؛ ومهاراتاه ، وقدراتاه ، تاتبلءم التاً

 ٌمكن الذي النقص مراعاة مع ؛ ضمنها ٌعمل التً المإسسة وأهداؾ رؼبات، وكذا ، المادٌة رؼباته
 مختلاؾ فاً تكوٌنٌاة تاربص إجاراء طرٌاق عان تعوٌضاه ٌاتم حٌاث ، عاملاةال الٌاد مناه تعاانً أن

 .متنوعة مواضٌع ذات ومإتمرات ، ندوات وعقد ، المجاالت
 
 المجتماع سمات من سمة ٌعتبر أنه ورؼم ، جمة فوائد من البٌروقراطً للتنظٌم ما ورؼم           

 اإلدارة ٌعرقال الاذي التنظاٌم أماراض دأحا أنهاا علاى إلٌهاا ٌنظار ماا كثٌارا أناه إال ، المعقاد الحدٌث
 أنظاار ٌجاذب الاذي هاو ؛ بٌروقراطٌاة لكلماة السالبً الجاناب أصابح حٌاث نشاطها وٌجمد ، السلٌمة
 ٌعنً فؤصبح ، اإلدارٌة األجهزة مع معامبلتهم فً متاعب من الناس ٌبلقٌه عما ٌعبر ألنه الجمهور
 دور علاى خاصاة تركاز والتاً ، السالبٌة هرالمظاا مان ذلار وؼٌار التقٌاد، عادم ، الفسااد التباذٌر،
 .التنظٌم داخل ووظٌفته البٌروقراطً، الموظؾ

 ولهذا تتمحور اشكالٌتنا حول التساإل الرئٌسً التالً:   
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 الفرعٌة التالٌة: األسئلةوٌندرج تحت هذا التساإل    

 .؟راطٌة المطبقة فً االدارة الجزائرٌةالخصائص البٌروق ماهً*

 .؟*هل ٌإثر تطبٌق هده الخصائص على االدارة الجزائرٌة

2

كون ظاهرة البٌروقراطٌاة قاد أصابحت مان أهام المشااكل، والصاعوبات التاً  تعاانً منهاا         
تلاؾ اإلدارات بسابب تلار التعطاٌبلت اإلدارٌاة، إذ ال الجماهٌر على مختلؾ المستوٌات ، وفً مخ

ٌتسنى للواحد منا استخراج وثٌقة ما، أو الحصول على خدمة إال بعد عناء كبٌر، وانتظار طوٌل ، 
كما أن مطالبته بؤي حق من الحقوق من الصعب تلبٌته إال إذا كان مدعوما من قبل أشخاص ذوي 

عندما ٌرؼب أحادنا فاً الحصاول علاى وظٌفاة رؼام تمتعاه نفوذ، و إال باللجوء إلى الرشوة. حتى 
بشهادة مإهلة إال انه لن ٌتمكن من تحقٌق مراده إال إذا كان مدعوما بوساطة.... 

مان متاعاب ، ومصااعب دفعتناً  –ٌومٌا  –كل هذه المظاهر، وؼٌرها ، وما نعانٌه جمٌعا 
قراطٌة من أهم أسباب تادمر الجمااهٌر، إلى اختٌار هذا الموضوع ، حٌث كانت ، ومازالت البٌرو

                                                           وكاااان وماااازال الموظاااؾ اإلداري محااال شاااكوى العمااابلء الاااذٌن ٌصااابون جااام ؼضااابهم علٌاااه. 

ٌقدمه من وصؾ ـ الفائدة العلمٌة للدراسة:اد ٌعتبر موضوع البٌروقراطٌة ذا أهمٌة وفائدة لما 

عمٌق للظاهرة ،وكدا لماله من عائد علمً ٌستفٌد منه المتخصص فً هدا المجال،باإلضافة إلى ما 

 من نتائج تخص الظاهرة.ٌقدمه هدا البحث 

ندرتها  باألصحـ قلة البحوث العلمٌة التً تناولت واقع البٌروقراطٌة فً مجال التخصص ، أو 

 رورة تتطلبها اإلدارة الحدٌثة .،كما إن دراسة واقع البٌروقراطٌة ض

علمٌة مٌدانٌة تكون بمثابة رصٌد جدٌد ٌضاؾ والقٌام بدراسة الوقوؾ على واقع البٌروقراطٌة ـ 

                                                                                                                             إلى مجموعة األبحاث االجتماعٌة.

أو تعطٌاال قااد ٌصااادؾ ـاا تحمٌاال المااوظفٌن اإلدارٌااٌن المسااإولٌة كاال المسااإولٌة فااً أي خلاال ، 

ماع اإلدارة رؼام أنهام جازء مان التنظاٌم اإلداري البٌروقراطاً ٌعاانون هام أٌضاا مان المتعاملٌن  

بالموظؾ بالدرجة روتٌنٌة العمل.. وما إلى ذلر من القواعد التً تضر ، والقوانٌن، جمود القواعد 

خبلل هذه الدراساة أن أعطٌاه حقاه بعادم تحمٌلاه المساإولٌة من األولى قبل ؼٌره لذلر فقد حاولت 

 كاملة.                                                             

 وذلار مناذ البٌروقراطاً،ـ كون اإلدارات الجزائرٌة تعتمد فً تسٌٌر شإون أفرادها على التنظاٌم 

و ظهور مستجدات تتطلب البحاث عان  الحٌاة،إلى ؼاٌة الٌوم رؼم تعقد  االستقبلل،حصولها على 

 بدٌل
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تستمد هذه الدراسة أهمٌتها من خبلل تلر االتجاهات الحدٌثة التً تسعى لتقدٌم استفسارات 

البٌروقراطً، كما أن هذه الدراسة  أكثر واستنتاجات أدق حول مختلؾ التنظٌمات من بٌنها التنظٌم

، من حٌث حصول على واقع البٌروقراطٌة فً اإلدارة الجزائرٌةفً طٌاتها تسلٌطا للضوء  تحمل

الفئة البٌروقراطٌة على امتٌازات، وصبلحٌات، واستؽبللها لسلطتها فً إدارة األمور لصالحها 

ى تعقد اإلجراءات، وجمود القواعد متملكة بذلر المنصب الذي تحتله هذا من جهة، ومن جهة أخر

.الرسمٌة التً ال تستجٌب لدٌنامٌكٌة الحٌاة االجتماعٌة   

نطرأ ألهمٌة الدراسة قام الباحث بتحدٌد موضوع عملً أراد من خبلله التؤكد من واقع  

 البٌروقراطٌة فً اإلدارة الجزائرٌة بمقر بلدٌة جامعة وربطه بمإشراته فً الواقع.

4 

تحقٌق الهدؾ الرئٌسً وهو: اإلجابة عن التساإل الدي تتمحور حوله الدراسة. -  

 ـ التحقق من صحة اإلجابات حول اإلشكالٌة.

 ـ لفت اهتمام الباحثٌن إلى مثل هدا النوع من الدراسات.

راطً مع تلر التً تبناها التنظٌم البٌروق –المثالٌة  –ـ معرفة مدى توافق القواعد البٌروقراطٌة 
 الجزائري.  

5  :

لقد اكتسبت كلمة بٌروقراطٌة قدرا على االستمرار فً التداول ، وهذا ٌرجع إلى الؽموض 

، وإلى االستخدامات ذات المعانً المختلفاة التاً أضاٌفت علٌهاا مناد القادم ، وهناا  بهاتسمت  الذي

ٌزٌن هما : االستعمال الشائع ، واالستعمال األكاادٌمً ، استعمالٌن أساسٌٌن متما ٌمكن التمٌٌز بٌن

اختبلفات داخل االستعمال الواحد إال أناه ٌبلحاظ وجاود بعاض التاداخل فاً  فعلى الرؼم من وجود

      المعنى بٌن االستخدام الشعبً،واألكادٌمً لهذا المفهوم.

 " Bureaucratié  "طٌااة ٌتفااق كتاااب اإلدارة العامااة علااى أن اسااتعمال مصااطلح بٌروقرا        

فااً مإلفااات االقتصاااد الفرنسااً" فانسااان ؼااورنً"      بمعناهااا الحااالً ورد ألول ماارة عااام 

Vincent de Gournay  "  ًوهو أول من نظر إلاى المكاتاب العاماة باعتبارهاا األداة العاملاة فا

المكاتااب أي فئااة العاااملٌن فااً  " Bureaucrates"الحكومااة ، وتحاادث عنهااا باساام بٌروقراطااً 

 1. اإلدارٌة
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" و Burrus"  وفً مفهومها اللؽوي مشتقة من مقطعٌن أولهما ذو أصل التٌنً ، وهو كلمة        

معناها اللون الداكن المعتم الاذي ٌتناساب ماع المهاباة ، واالحتشاام ، وقاد تعناً أٌضاا التساتر علاى 

الفرنساٌة القدٌماة ،وهاً تعناً نوعاا  »  la bure «كلماة  األعمال السٌئة ، وهً أٌضاا قرٌباة مان

معٌنا من األقمشة ٌستعمل ؼطاء للمناضد، وخاصة مناضد اجتماعات رجال الحكومة فاً األزمناة 

المشاتقة مان الكلماة القدٌماة تعناً   » bureau«  الماضٌة ، وفً الفرنسٌة الحدٌثاة أصابحت كلماة

ومعناهاا القاوة »  Kratia « ذو أصل إؼرٌقً ، وهو كلمة ، أو المكتب، وثانٌهما:  منضدة الكتابة

 1أو الحكم  والكلمة فً مجموعها تعنً حكم المكتب ، أو سلطة المكتب.  

 

أمااا فااً المفهااوم العلمااً فتعنااً : نوعااا ماان أنااواع التنظااٌم ٌخضااع فٌااه األفااراد للقواعااد ، 

مجموعاااة مباااادئ أهمهاااا توزٌاااع االختصاصاااات ، وتحدٌاااد والقاااوانٌن المكتوباااة ، وٌعتماااد علاااى 

المسإولٌات ، وتسلسل السلطات ، وذلار مان أجال تحساٌن فعالٌاة المنظماة ، وزٌاادة قادرتها علاى 

                                                              تؤدٌة األعمال.

طٌة فً وصؾ نظام حكومً "  فٌقول : ٌستعمل اصطبلح البٌروقراأما 

تكون الرقابة فٌه متروكة كلٌة فً ٌد طبقة الموظفٌن الرسمٌٌن الذٌن تحد سلطاتهم من حرٌة 

ة فً األفراد العادٌٌن،   ومن خصائص هذا النظام الرؼبة الشدٌدة فً االلتجاء للطرق الرسمٌ

ً إصدار القرارات ، من أجل التزام تنفٌذ التعلٌمات ، والبطء فاإلدارة ، وتضحٌة المرونة 

الحادة ٌتحول أعضاء البٌروقراطٌة إلى طائفة  ورفض االلتجاء إلى التجارب ، وفً الحاالت

                                                                                                                                                         2   .عملها إلى ؼاٌة فً حد ذاته وٌتحول تتوارث الحكومة ، وتحتكرها من أجل مصلحتها الخاصة

أناه ٌقار بوجاود حااالت  ٌركاز هاذا التعرٌاؾ علاى البٌروقراطٌاة بمفهومهاا اإلٌجاابً رؼام

 نأناانٌٌن ٌركازوالبٌروقراطٌة إلى عبء عندما ٌتحول الموظفون إلى مجرد أشخاص  تتحول فٌها

ذاتٌة قبل أي شًء آخر،كما أن الشًء المبلحظ على هاذا التعرٌاؾ تركٌازه علاى على مصالحهم ال

العمل الحكومً أي أن  البٌروقراطٌة ال ٌمكن أن تتواجاد خاارج نطااق المنظماات الحكومٌاة فهاً 

     وسٌلة فً ٌد الموظفٌن الحكومٌٌن لتحقٌق األهداؾ المتوخاة. 

م الضخم المتواجد فً المجتمع السٌاساً المعقاد "  فٌعرفها على أنها : ذلر التنظٌأما 

والمتحضر لتحقٌق األهداؾ القومٌة ، وإلخراج السٌاسة العامة إلى حٌز الواقع ، ووضعها موضع 

                                                           
1
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التنفٌااـذ، وبٌروقراطٌااون تعنااً أولئاار األشااخاص العاااملٌن فااً اإلدارات الحكومٌااة ، والااذٌن ٌااتم 

تخابٌة ، ٌكوناون فٌماا بٌانهم تنظٌماا ؛ هرمٌاا تحكماه اختٌارهم للعمل بؤسالٌب لٌست وراثٌة ، أو ان

                                                                                                                         . 1قواعد معنٌة ، وتحدد فٌه االختصاصات ، و الواجبات ، والمسإولٌات

 متوقعاة،روقراطٌة بمفهومها اإلٌجابً متناسٌا ما قد تنتجه من نتائج ؼٌار " على البٌـ ٌركز 

                                                                                                                           وؼٌر مقصودة.  

تساب مان خبللهاا التنظاٌم الرسامً بصافة العملٌاة التاً ٌك » أنهاا:ـ وقد عرفت البٌروقراطٌة على 

                                                         2«   والنظم القواعد،والمظهر الرئٌسً لهذه العملٌة هو صورٌة  البٌروقراطٌة،مستمرة خصائص 

من خدمات ـ ما ٌبلحظ على هذه التعرٌفات أنها جمٌعا تركز على ما ٌمكن أن تإدٌه البٌروقراطٌة  

فً صالح المنظمة من خبلل إتباع مجموعة من القواعد، واإلجراءات فً حٌن أن الواقاع ٌثبات أن 

 لها أٌضا نتائج سلبٌة، وهذا ما أكده بعض الباحثٌن حٌنما ركزوا على الجانب السلبً لها.  

 للبٌروقراطٌة: اإلجرائًالتعرٌؾ 

ماان أجاال تحقٌااق أهااداؾ  ة،والطاارق العلمٌاا ، والقااوانٌن المكتوبااة ،القواعااد واإلجااراءاتمجموعااة  

 .مسبقاالتخطٌط لها محددة تم

: 

 المناسابة األداة وهاً ،الجماعٌاة األهاداؾ لتحقٌاق األولاى األساساٌة الوساٌلة اإلدارة تعتبار        

 لتوظٌؾ

 ضامن صانفت هناا نوما ، لئلنساان والمتعاددة ، المتجاددة االحتٌاجاات مقابال فاً المتاحاة الماوارد

 كافة فً ٌوجد الذي العام السلور من نوع فهً ، القدم مند اإلنسان عرفها التً االجتماعٌة النشاطات

 إلى دوما ٌؽمد اإلنسان كان فإذا ،نفسها البشرٌة للحٌاة مكمل جزء بهذا وهً ،االجتماعٌة المنظمات

 عن وٌبحثون ،الخطط وٌرسمون ،األهداؾ ٌسطرون الذٌن هم اإلدارة رجال أن إذ منظمات تكوٌن

 هاذه إلاى نتعارض أن سانحاول الفصال هذا وفً . ككل بالمنظمة النهوض عملٌة تكفل التً الموارد

 ظال فاً اإلدارٌاة الكفااءة علاى التركٌاز إلاى األخٌار فً لنخلص اإلٌجاز من بشًء وؼٌرها ،النقاط

 .البٌروقراطً التنظٌم

 
 

 أو ، منظماات أو ، مإسساات وتكاوٌن ،خلاق إلاى دائماا ٌساعى أن اإلنساان عاادة مان إن         

 لٌنتمً تنظٌمات

 أو ، المإسساات هاذه أجلهاا مان أقٌمات التاً األهاداؾ لتحقٌاق األمثال السابٌل هاً اإلدارة و ، إلٌهاا

 .المنظمات
 الناحٌاة مان أماا ، محادد بهادؾ الوفااء أو معٌن، ؼرض تحقٌق أداة اإلدارة تعنً اللؽوي مدلولها فً

 وتعناً « Ministrare » و« AD » الكلمة البلتٌنٌة المتكونة مان مقطعاٌن إلىفتعود   االشتقاقٌة
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 »كلمااة اسااتخدام والحدٌثااة ، المتخصصااة األدبٌااات فااً ٌسااود بٌنمااا لآلخاارٌن، أداء خدمااة

management ». المإسسة فً سانًاإلن الجانب وأهمٌة ، لئلدارة االجتماعً البعد على للداللة ، 

1.التنظٌم أو
 

        : 

 

 من مجموعة  تمارس األفراد من جماعة بوجود ترتبط " لدونالدكلو " بالنسبة اإلدارة إن            

 مهااريال األسااس إلاى ٌشاٌر والفان فان، واإلدارة ، مشاترر هادؾ تحقٌاق نحاو وتساعى ، األنشاطة
2المكتسبة المهارات أي ، للممارسة

 تحقٌاق إلى التطبٌق هذا ٌإدي بحٌث الشخص لدى والمتوفرة ، 

 3.»التطبٌق موضع هم من احتٌاجات ٌرضً الذي وباألسلوب ، النتائج أفضل

 اإلدارة أن : «فٌرٌان األعمال وإدارة تنظٌم، كتابهما  " أما

 ، الحكوماات أمثلتهاا مان لتاً الجماعاات تكوٌن إلى اإلنسانً للمٌل نتٌجة تطوٌره تم منهج وأ ، فن

 فمان وشاكلهاالجماعاة، حجام كاان ومهماا ، األعماال مشاروعات و ، أنواعهاا بمختلاؾ والناوادي

 أؼاراضوتنفٌاذ ، بتحدٌاد تقاوم فااإلدارة المعناى وبهاذا ،بتاا خاصاة إدارة لهاا ٌكاون أن الضاروري

 4.الخاصة ومهاراتهم ، قدراتهم إلى ذلر فً مستندة معٌنة نسانٌةإ جماعة

 

 إلاى تهدؾ التً ، المتداخلة العملٌات من مجموعة اإلدارة أن إلى ؾٌالتعار هذه مجموع من نخلص

 ًالتا والقاوانٌن ،للاوائح العماال وتطبٌاق ،الوظاائؾ مان مجموعة خبلل من التنظٌم أؼراض تحقٌق
  المتاحة والبشرٌة ،المادٌة الموارد ذلر فً مستؽلٌن التنظٌم مصالح تخدم

6 :   

 بشاكل بحثاه فاً االنطابلق علاى الباحاث تسااعد ألنهاا كبٌارة بؤهمٌاة السابقة الدراسات تحظى      

 على إال الحصول من أتمكن لم ولؤلسؾ  أننً ؼٌر ، وجٌز وقت فً إنجازه من تمكنه كما ، صحٌح

 عنوان تحت "لبصٌر المجٌد عبد " الطالب تقدٌم من ماجستٌر رسالة عن عبارة وهً واحدة دراسة

 .للمإسسات الشتراكًا والتسٌٌر البٌروقراطٌة

 وتنطلاق ببعضهما، وعبلقتهما االشتراكً، التسٌٌر ومفهوم البٌروقراطٌة، مفهوم الدراسة هذه تعالج
 :فً والمتمثلة عنها، اإلجابة محاولة فً األسئلة من مجموعة من
 ؟ الدراسة موضوع الوحدة فً البٌروقراطً التسٌٌر مظاهر هً ما -
 الدراسة؟ موضوع الوحدة فً للمإسسات االشتراكً التسٌٌر تطبٌق معوقات هً ما  -
 الدراسة؟ موضوع الوحدة فً للمإسسات االشتراكً التسٌٌر تطبٌق فً العمال مجلس دور هو ما  -

ثام  الوطنٌاة الشاركات بعاض هٌكلة إعادة قبل تابعة كانت وحدة فً جرت فقد الدراسة مٌدان عن أما
 الوطنٌاة الشاركة إلاى " S.N.SEMPAC.مان الؽذائٌاة الصاناعات مإسساة إلاى تابعاة أصابحت

 متعاددة اقتصاادٌة وحادة هاً الدراساة موضاوع والوحادة بقسانطٌنة، ومشاتقاتها الحباوب سامبار"

 لانفس اإلنتاجٌاة الوحدات لمنتوحات والتوزٌع ، والبٌع ، النقل بمهمة ة تقوملوالٌة قسنطٌن الخدمات
 .مراد( وش دٌد)قسنطٌنة مدٌنة فً متواجدة للوحدة اإلدارٌة والمكاتب ، المإسسة

  :فً تتمثل األدوات من مجموعة على معتمدا المقارن التحلٌلً الوصفً المنهج الباحث استخدم ولقد
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 علاى طبقات أساساٌة اساتمارة تضامنت والتاً االساتمارة، الساجبلت، مبلحظاة،ال بؤنواعهاا، المقابلة

 أعضااء وهام العٌناة، مان جازء علاى طبقات ثانوٌاة واساتمارة الدراسة، موضوع المجتمع من عٌنة
 .الدراسة موضوع بالوحدة للمإسسات االشتراكً التسٌٌر هٌئات

 عان أماا .أسائلة   على الثانوٌة مارةاالست واحتوت سإاال،    على األساسٌة االستمارة احتوت وقد
 المباشار أفرادهاا احتكاار اختٌارهاا فً روعً وقد الهادفة، العمدٌة العٌنة فهً العٌنة اختٌار طرٌقة

 بماا الدراساة موضاوع بالوحادة وموظفاا عامبل    العٌنة مفردات عدد فكان الدراسة، موضوع مع

 (      %).ٌعادل

 :ٌؤتً فٌما نوجزها النتائج من مجموعة إلى الباحث توصل ولقد

 :         : 

1   : 

 تقدٌم كعدم المجلس بعمل مباشرة عبلقة لها التً اإلدارٌة األعمال ببعض القٌام فً اإلدارة تقصٌر /أ

 .المناسب الوقت فً العمال مجلس إلى والمستندات الوثائق،

 العماال بعاض بترقٌاة كالقٌاام للمإسساات االشاتراكً التسٌٌر قوانٌن لبعض اإلدارة احترام عدم /ب

 .الوحدة عمال مجلس أو المختصة، اللجنة استشارة دون

 .التسٌٌر فً للمشاركة العمال لممثلً المجال فتح وعدم التسٌٌر، على السٌطرة اإلدارة محاولة /ج

 : سساتللمإ االشتراكً التسٌٌر قانون  -2

 العماال، لمجلاس للمإسساات االشاتراكً التساٌٌر قاانون منحهاا أو أعطاها، التً المشاركة نوعٌة /أ

 ،أو ٌكابح عامال األقال على ،هو للمإسسات االشتراكً التسٌٌر قوانٌن بعض ؼموض أن إذ ولجانه
 بسابب مناقشاتها عادم أو األماور، بعاض فاً الخاوض عادم إلاى م.إ.التساٌٌر هٌئاات أعضااء ٌادفع

 .الؽموض

 .تطٌقه ٌعٌق مما واسعة وسلطات صبلحٌات، لئلدارة .م.إ.ت قانون أعطى /ب

 .م.إ.ت قوانٌن بعض تطبٌق فً ٌحدث الذي بالتقصٌر المتعلقة الجزاءات توضٌح فً نقص /ج

:البٌروقراطٌة التقالٌد بعض رواسب  -3

 .صحٌحة بصورة .م.إ.ت مضمون إدرار عدم  -4

 .الوحدة فً للمإسسات الشتراكًا التسٌٌر تطبٌق : ثانٌا

 ٌشاارر حٌاث مطباق ؼٌر أنه ٌعنً ال ذلر أن إال الوحدة فً.م.إ.ت تطبٌق تواجه عوامل وجود رؼم
 ومجلاس العماال، مجلاس وهاو األول، المساتوى : مساتوٌٌن خابلل مان تطبٌقاه فاً العماال مجلاس

 اللجان. وهو الثانً، والمستوى المدٌرٌة
 .م.إ .ت نظام مستقبل : ثالثا

 كطرٌقاة .م.إ.ت بنظاام باالحتفااظ الاتكهن ضاوئها علاى ٌمكان التاً المإشارات مان مجموعاة هناار

 : الوحدات لتسٌٌر
 أدى بال العماال ؼٌااب نسابة وزٌاادة اإلنتااج، كانخفاض سلبٌة نتائج إلى .م.إ.ت تطبٌق ٌإد ي لم  -

 .العمال ؼٌاب وقلة اإلنتاج، زٌادة إلى
 ٌفضالون العٌناة أفاراد معظم أن وٌبلحظ االنتخاب، طرٌقة .م.إ.ت تطبٌقات علٌه تقوم ما بٌن من  -

 .الطرٌقة هذه

 األخٌر، هذا تطبٌق تواجه عوامل توجد بؤنه مستقببل .م.إ.ت نظام باستمرارٌة التنبإ على ٌعترض قد

 .نهائٌا تطبٌقه عدم إلى تإد لم العوامل هذه أن إال

 اجتماعٌة كعملٌة للمإسسات االشتراكً التسٌٌرو البٌروقراطٌة، موضوع الدراسة هذه تناولت لقد
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 وتكامال وتكثٌاؾ، تجمٌاع، إلاى ٌإدي ما العبلقات هذه ومن اجتماعٌة، عبلقات على تنطوي        

 وأعماال جهاود، وتناافر تشاتٌت، إلاى ٌاإدي ما ومنها الوحدة، أو المإسسة، أعضاء وأعمال جهود،
 .لها سلبٌة عبلقات والثانٌة الوحدة، أو إسسة،للم بالنسبة إٌجابٌة عبلقات واألولى .أعضائها

 السالبٌة العبلقاات هاذه إلاى تاإدي التاً العوامال مصاادر بعض معرفة الدراسة هذه فً حاولت ولقد
  .للمإسسات االشتراكً التسٌٌر ونظام التسٌٌر، فً العمالٌة المشاركة نظم تطبٌق تواجه التً
    
 العبلقاات مصاادر هاً تكون قد جوانب ثبلثة على الدراسة هذه ركزت فقد األخٌر لهذا بالنسبة     

 القوانٌن، األول الجانب هً الجوانب وهذه للمإسسات، االشتراكً التسٌٌر لتطبٌق المعرقلة السلبٌة

 وعمل اإلدارة، عمل هو الثانً والجانب التسٌٌر، فً العمال ممثلً مشاركة تنظم التً واإلجراءات
 .الوحدة عمال مجلس عمل هو الثالث والجانب الوحدة، فً رٌٌناإلدا المسإولٌن بعض وسلور

 .الوصفٌة الدراسات إلى تنتمً كلٌهما أن حٌث المنهج، حٌث من دراستً مع تتشابه الدراسة هذه

 
 منها االستفادة من مكننً ما ،(االستمارة) المعتمدة المنهجٌة األدوات حٌث ومن
 .علٌها المعتمد واتواألد المنهج، استخدام بكٌفٌة ٌتعلق فٌما

 مإسسة على دراستً طبقت بٌنما إنتاجٌة مإسسة على طبقت كونها فً دراستً عن تختلؾ بٌنما
 النظاام هاو االشاتراكً التساٌٌر نظاام فٌاه كاان وقات فاً الدراساة هاذه جااءت حاٌن وفاً خدماتٌاة،

 الدراساة هاذه أن رؼام ،باه معماوال النظاام هاذا فٌاه ٌعاد لم وقت فً جاءت دراستً فإن به المعمول

 صاحته، عادم وأثبات الواقاع، نفااه ماا وهاذا استمرارٌته، وتإكد النظام، هذا تشٌد بمبادئ أن حاولت

 .القصدٌة العٌنة على اعتمدت بٌنما الهادفة العٌنة على اعتمادها إلى إضافة
 



 

 
   

 

أهااداؾ  وإباارازاختٌااار موضااوع الدراسااة  أساابابوتوضااٌح  اإلشااكالٌةماان خاابلل تحدٌااد وصااٌاؼة 
المفاهٌم األساساٌة التاً جااءت فاً عناوان الدراساة ،ثام التطارق إلاى الدراساة  أهمالدراسة وتحدٌد 

سااااواء كااااان تجسااااٌدا نظرٌااااا أو  األولالسااااابقة ،سااااتتم محاولااااة تجسااااٌد مااااا طاااارح فااااً الفصاااال 
ماان الفصاال الثااانً ماان القساام النظااري  والمعنااون بماهٌااة اإلدارة  ابتااداءامبرٌقٌااا،وٌظهر هاادا كلااه 

 لمداخل النظرٌة للبٌروقراطٌة.وا
تعرٌاؾ  وإعطااءالماداخل النظرٌاة للبٌروقراطٌاة  أكثارومما سبق ذكاره جااء هاذا الفصال لٌوضاح 
 لئلدارة والتعرؾ على خصائصها ووظائفها.
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تعد اإلدارة فً الوقت الحاضر القاعدة التً ٌعتماد علٌهاا نجااح أٌاة منظماة، ساواء أكانات           
فى تعمل فً مجال الصناعة أو فً مجاال الخادمات، أم كانات منظماة خٌرٌاة، أو تعلٌمٌاة أو مستشا

...إلخ. فاإلدارة منتشرة فً كل أناواع المنظماات، و كلناا نعاٌش و نتحارر معتمادٌن علٌهاا، و هاً 
 .المحاااارر الااااذي ٌجعاااال المنظمااااة تعماااال بكفاااااءة نحااااو تحقٌااااق األهااااداؾ التااااً تصاااابو إلٌهااااا

فمهمااا تااوفر للمنظمااة ماان أمااوال، و مقومااات مادٌااة أخاارى كااا الت و المااواد الخااام و الفنٌااٌن، ال 
تحقق هدفها دون وجود اإلدارة السلٌمة التاً تخطاط و تانظم و توجاه و تراقاب و تنساق  ٌمكنها أن

الجهود فٌها، و كثٌرا ما نجد منظماات قاد تاوفر لهاا أناواع الادعم الماادي كافاة، أخفقات فاً تحقٌاق 
هدفها نتٌجة ضعؾ إرادتها و قصورها، فً حٌن هنار منظماات أخارى بقلٌال مان اإلمكاناات، ماع 

 ظهارت األسااس هاذا وعلاى ، مان األولاى أفضالالجٌادة الواعٌاة، قاد حققات نتاائج  وجاود اإلدارة
 كٌفٌاة و ، اإلنساانً السالور تفساٌر حاولات التاً التنظاٌم نظرٌاات تسامى النظرٌاات من مجموعة
 .البٌروقراطٌة نظرٌات النظرٌات هده بٌن من المنظمة أهداؾ لتحقٌق منه االستفادة

ذهنً أساسا ٌسعى إلى تحقٌق االستخدام األمثال لعناصار اإلنتااج فاً المنظماة و هاً  اإلدارة عمل
الموارد البشرٌة و المادٌة بؤعلى كفاءة و أقل تكلفة ممكنة، و هً عبارة عن عملٌة إدارٌة متكاملاة 
ٌقوم بها شخص ٌطلق علٌه تسمٌة المدٌر، أٌا كان منصبه اإلداري أو مجال عملاه، و هاذه العملٌاة 

ونة من أربع وظائؾ رئٌسٌة هً: التخطٌط، التنظٌم، التوجٌه و الرقابة، و تستخدم مجموعة من مك
المفاااهٌم و المبااادئ و األسااس التااً ثباات صااحتها ماان خاابلل التجربااة و الممارسااة و اتفااق علٌهااا 
المفكرون تقرٌباا و ٌشاملها نظاام للمعرفاة اإلدارٌاة و هاً جمٌعاا تعتماد علاى التنساٌق الاذي ٌعتبار 

ور العمل اإلداري، و أساسا لنجاحه فً تحقٌق األهداؾ المنشودة، فعن طرٌقه ٌتحقق التفاعل و مح
التكامل بٌن عناصر اإلنتاج و أجزاء المنظمة، و اإلدارة تعطً اهتماما خاصا للعنصار البشاري و 
ترعى مصالحه، و تسعى إلشاباع حاجاتاه و رؼباتاه قادر اإلمكاان، و باذل الجهاد مان أجال تحقٌاق 

تعاون بٌن أفراده داخل المنظمة التً تعتبر جماعة و خلٌة عمل واحدة بدون التعاون بٌن العنصر ال
البشري، لن ٌكتب النجاح لها و اإلدارة الحدٌثة لن ٌؽٌب عنها تفاعل المنظمة ماع البٌئاة المحٌطاة، 

فاع لاه، مان التً تعبر عن المجتمع المتواجد فٌه و الذي تعٌش فً كنفه، فهً تسعى على تحقٌاق الن
 .1خبلل ما تقوم به من أعمال فلوال قبوله لها، لما قامت المنظمة أصبل

 : تتمثل خصائص االدارة فٌما ٌلً

االدارة تمارس من خبلل المنظمات فهً ال تمارس فً فراغ  أنـ ترتبط االدارة بالمنظمات أي 1

إها المنظمات سواء كانت هذه المنظمات و فً ذلر ٌإكد د.فوزي بشرى ذلر بان االدارة وعا

 أو اإلقلٌمً أوالقومً  أوصؽٌرة نسبٌا و سواء كانت على المستوى المحلً  أوكبٌرة الحجم 

 العالمً.

تنطوي على مجموعة من الخطوات المتتابعة و  أنها أساسـ االدارة علمٌة اجتماعٌة و ذلر على 2

تحقٌق هدؾ محدد كما ٌشٌر مفهم  إلىي فً النهاٌة و المتداخلة التً تإد المتفاعلةالمتتالٌة و 

التً تستند  األسسقواعدها و  لئلدارة أنفعلى الرؼم من  لئلدارةالطبٌعة الدٌنامٌكٌة  إلىالعلمٌة 

و المبادئ التً تحكم ممارستها فانها تمارس من خبلل بشر ٌتفاعلون مع بعضهم البعض من  إلٌها

 .2مشتركة أهداؾاجل تحقٌق 

ال تخرج عن  األهداؾمحددة و هذه  أهداؾتحقٌق  إلىتسعى  إنهاارة عملٌة هادفة:حٌث ـ االد3
                                                           

 21،عمان، ص 2001،دار الفكر للطباعة و النشر و التوزٌع،مهدي حسن زولٌؾ:  1
2
 .17، 16،ص ص2001،دار المعرفة الجامعٌة،اإلسكندرٌة،ى:عبد الكرٌم ابو مصطف 
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 المال. أوالجهد  أوقدر من التكلفة فً الوقت  بؤقلالمنظمة  لؤلهداؾكونها االنجاز الفعال 

االدارة ال تقتصر على مجال واحد من  أنـ االدارة تمارس فً مختلؾ المجاالت و هذا ٌعنً 4

و مجاالت الخدمات .تمارس فً  اإلنتاجٌةلذلر فانها تستخدم فً المجاالت  اإلنسانٌةاة مجاالت الحٌ

 المجال االقتصادي و االجتماعً و التعلٌمً .

مستوى  أوسواء فً مستوى القمة  اإلدارٌةـ االدارة تمارس فً المنظمات فً جمٌع المستوٌات 5

 .األولتوى الخط مس أوالمباشر  اإلشرافًالمستوى  أوالمتوسط  اإلداري

استمرار النشاط من  إلىـ االدارة تعنً بتوجٌه هذا السلور بحٌث ٌصبح سلوكا تنظٌمٌا بما ٌإدي 6

 أنالتً قامت من اجلها المنظمة فمن المعلوم  األهداؾو انجاز  أخرىناحٌة و انتظامه من ناحٌة 

 أكثر أومنهم ؼرض  عنهم الؽرض أي لكل ٌنتفًمنظمة معٌنة ال  إلىحٌنما ٌنظمون  األفراد

 .لكل منهم قٌمة و معاٌٌره التً تحكم و توجه سلوكه أنٌسعى لتحقٌقه كما 

استخدام ممكن سواء  أفضلـ االدارة تعنً باستخدام و توظٌؾ الموارد المختلفة فً المنظمة 7

انه ٌكون هنار فاقد و هذا من ش أنمعلوماتٌة دون  أومالٌة  أومادٌة  أوكانت هذه الموارد بشرٌة 

 المنظمة. أهداؾتحقٌق  إلىٌإدي  أن

 األخرٌتصؾ سلور العاملٌن بالتعاون و التنسٌق بحٌث ٌكمل كل منهم  أنـ تحرص االدارة على 8

المسإولٌات التً ٌقوم بها العاملون  أوالتعارض فً المسإولٌة  أوٌكون هنار تكرار  أنو بدون 

 .فً المنظمة

القرارات هً التً تحكم سلور العاملٌن فً  زهجوهرها  االدارة و أساسـ اتخاذ القرارات هو 9

كانت االدارة تتضمن مجموعة من  إذاالمحددة و  األهداؾاستخدامهم للموارد المتاحة لتحقٌق 

تمارس من خبلل القرارات التً تتعلق بها لذلر نقول  العم بٌاتالعملٌات فان كل عملٌة من هذه 

تخطٌطٌة بالقرارات التخطٌطٌة و ٌطلق على القرارات التً عن القرارات التً تتخذ فً العملٌة ال

تتعلق بالعملٌة التنسٌقٌة بالقرارات التنسٌقٌة و هكذا. و ٌصبح من ٌتخذ القرارات ٌختلؾ عن الذي 

 .ٌنفذها

بهذه الظروؾ بما تشمل علٌه هذه  تؤثرالظروؾ البٌئٌة المحٌطة و  إطارـ االدارة تمارس فً 10

تكنولوجٌه و  أوسٌاسٌة  أواقتصادٌة  أوؽٌرات سواء كانت متؽٌرات اجتماعٌة البٌئة من قوى و مت

 .اٌجابً أوسلبً  التؤثٌرقد ٌكون هذا 

 بفعالٌة و كفاءة األهداؾٌقاس بقدرتها على تحقٌق  االدارةـ نجاح 11

بل  أهدافهاـ نجاح االدارة ٌقاس فً أي منظمة من المنظمات لٌس فقط بقدرتها على انجاز 12

 .1ٌكون هذا االنجاز متصفا بالكفاءة و الفعالٌة أن أساسعلى  اأٌض

: 

  : Planning أوالً : التخطٌط

وٌمثل إحدى وظائؾ اإلدارة . وهو التقرٌر سلفاً بما ٌجب عمله فً المستقبل لتحقٌق أهداؾ 

 . المنشؤة خبلل فترة زمنٌة محددة . وهو عمل ٌسبق التنفٌذ

عرٌؾ أن التخطٌط عمل ٌسبق التنفٌذ وأن التنبإ جزء أساسً فً عملٌة التخطٌط ونرى من الت

بشرط أن ٌكون هذا التنبإ ناتج عن خبرة فً الماضً ، والتخطٌط ٌنتج عنه وضع أهداؾ عامة 
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 . وتفصٌلٌة ٌحتاج تحقٌقها إلى وضع خطة ٌتم تحدٌد الوقت واإلجراءات البلزمة للتنفٌذ

 : فوائد عدٌدة وهً للتخطٌط : فوائد التخطٌط

 .ٌعتبر التخطٌط نقطة االنطبلق لتنفٌذ باقً وظائؾ اإلدارة ـ1

 . التخطٌط ٌساعد المنظمة على مواجهة المنافسة فً السوق ـ2

ـ التخطٌط الجٌد ٌإدي إلى التنسٌق بٌن اإلدارات واألقسام المختلفة ، كما ٌزٌد التفاهم والتعاون 3

 .م األمثل للموارد و تقلٌل تكلفة اإلنتاج ورفع الجودة فً المنتجاتبٌن األفراد وٌإدي إلى االستخدا

  .ٌحمً المنظمة من أي صدمات أو مفاجآت قد تواجهها المنظمة فً المستقبل ـ 4

 : عملٌة التخطٌط : تتكون عملٌة التخطٌط من مجموعة من المراحل

 وضع األهداؾ  ـ1

 ـالتنبإ 2

 تحدٌد المهام والواجبات -3

 اإلمكانٌات المتاحةتحدٌد  ـ4

  : معوقات التخطٌط

 . ـصعوبة الوصول إلى تنبإات دقٌقة حول المتؽٌرات البٌئٌة فً نشاط المنظمة1

التً تستند علٌها عملٌة التخطٌط وتحدٌد  والموثقةـ صعوبة الحصول على المعلومات الكافٌة 2

 .األهداؾ

تجد فً معظم األحٌان مقاومة  األجور ـ عملٌة التخطٌط تنشد التؽٌٌر والتطوٌر واإلبتكار وهذه3

 .من بعض القٌادات واألفراد

بعض العاملٌن من القٌادات اإلدارٌة وؼٌرهم من األفراد ذوي النفوذ بعملٌة  التزامعدم  ـ4

 .التخطٌط

ـ عملٌة التخطٌط تحتاج إلى إمكانٌات مالٌة كبٌرة وتحتاج إلى جهد ووقت إلنجازها وقد ال ٌكون 5

 . 1المنظمةذلر متوفراً ب

  : Organization ثانٌاً : التنظٌم

 " التنظٌم ٌعتبر اإلطار الذي ٌجمع وٌرتب جهود األفراد وٌنسقها من أجل تحقٌق أهداؾ محددة "

المنظمة  أنشطة ووظائؾوٌمثل إحدى وظائؾ اإلدارة . وٌقصد به كل عمل ٌتم بموجبه تحدٌد 

) كاإلدارة المالٌة وإدارة التسوٌق ( ، وأقسامها كالوظٌفة المالٌة والتسوٌقٌة وتحدٌد إداراتها 

ولجانها، وعبلقات هذه المكونات مع بعضها البعض من خبلل تحدٌد السلطة والمسئولٌة، 

 . التفوٌض، والمركزٌة والبلمركزٌة ، ونطاق اإلشراؾ.. وؼٌرها فً سبٌل تحقٌق الهدؾ

 : عناصر التنظٌم

 األفراد العاملون فً المنظمة  ـ1

 مال المنظمةـ أع2

 األنشطة واإلجراءات وخطوط السلطة -4ـ الموارد المتوفرة فً المنظمة 3

 ـ توزٌع الموظفٌن والعبلقة بٌنهم وخطوط اإلتصال .5
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 والسلطات والمسئولٌات للموظفٌن. االختصاصاتتحدٌد  ـ 6
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 ـ تنسٌق الجهود بٌن الوحدات اإلدارٌة. 1

 ـ تحدٌد التخصص.2
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  :Directingثالثاً : التوجٌه واإلشراؾ 

 .هو إرشاد وتحفٌز المرإوسٌن أثناء تنفٌذهم لؤلعمال بؽٌة تحقٌق أهداؾ المنظمة

طبٌق الخطط المرسومة وحسن استخدام العبلقات نحتاج إلى التوجٌه حتى نضمن سبلمة ت

 .التنظٌمٌة

 .، القٌادة واإلشراؾ ، التحفٌز اإلنسانً االتصالواإلشراؾ ٌقدم لنا ثبلث مواضٌع : 

من جهة إلى أخرى  ....: وهو عملٌة ٌتم بموجبها نقل أو تموٌل معلومات وأراء و  االتصالأوالً : 

م وتفكٌرهم وتوجٌههم الوجهة الصحٌحة المطلوبة بهدؾ بؽرض إحاطتهم بها والتؤثٌر فً سلوكه

 .العمل فً المنظمة استمرارٌةضمان 

 مرإوسٌهثانٌاً القٌاد واإلشراؾ: المهمة األساسٌة للقائد هً بذل الجهد والعمل على التؤثٌر فً 

 .وتوجٌه نشاطهم فً جو من التعاون نحو تحقٌق الهدؾ الموضوع أصبلً فً الخطة

ً : وٌعرؾ على أنه قوة أو شعور داخلً ٌحرر وٌنشط سلور الفرد إلشباع حاجات الحفز اإلنسان

ورؼبات معٌنة من أجل تخفٌؾ حاالت التوتر المصاحبة لنقص فً إشباع تلر الحاجات 

 .والرؼبات

  : Controlling رابعاً : الرقابة

لفعلً للتنظٌم وتمثل إحدى الوظائؾ اإلدارٌة وهً عبارة عن عملٌة تقٌٌم النشاط اإلداري ا

ومقارنته بالنشاط اإلداري المخطط، ومن ثم تحدٌد االنحرافات بطرٌقة وصفٌة أو كمٌة بؽٌة اتخاذ 

 . ما ٌلزم لمعالجة االنحرافات

 "تعرٌؾ آخر "هً مجموعة من العملٌات التً تقوم بها اإلدارة لتقٌٌم تنفٌذ الخطة المطلوبة

  :ا تٌةوعلٌه فالرقابة تقدم لنا الوظائؾ 

 .ـ التؤكد من أن وظائؾ اإلدارة ٌجري تنفٌذها حسب ماهو مخطط له1

 .تكشؾ عن االنحرافات السلبٌة ومعالجتها والتعرؾ على االنحرافات اإلٌجابٌة وتدعٌمها ـ2

 .تهدؾ إلى االستخدام األمثل للموارد المالٌة والبشرٌة والمادٌة ورفع الكفاٌة اإلنتاجٌة ـ3

 .1داء الفعلً لؤلفرادـ تكشؾ لنا عن مستوى األ4

 . 

                                                           
1
 .2005،دار هومه  للطباعة والنشر والتوزٌع،بوزرٌعة،الجزائر،جمال الدٌن لعوٌسات: 
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3  

 أساسوتنطلق تلر الماداخل مان  البٌروقراطٌة،المداخل النظرٌة التً تفسر ظاهرة  العدٌد منهنار 
 اقتصادٌة واجتماعٌة وسٌاسٌة وتنظٌمٌة، وسلوكٌة ونفسٌة.

واد أولٌاااة وإدارة ونشااااطها ، تتكاااون مااان مباااانً ومعااادات ومااامنظماااة مهماااا كاااان حجمهاااا  أيإن 
،ومااوظفٌن وعمااال ، تتشااكل فااً هٌكاال كلااً متاارابط ومتناسااق ومتكامل،ونجااد فٌااه ساالطة،وإفرادا 

 ٌمتثلون لها، كما لها مبادئ وقوانٌن ٌعمل اإلفراد وفقؤ لها لتحقٌق أهداؾ محددة.
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وجهات  فإن ، "ماركس "فكر فً بارزة مكانة لٌشؽ لم البٌروقراطً المفهوم أن من الرؼم على
 أن شار فابل خاصاة بؤهمٌاة تحظى المجتمع فً القوة ببناء وعبلقتها ، البٌروقراطٌة حول نظره

 مان كاناا أنهماا مان بارؼم "مٌشالز " و "فٌبر ماكس " لدراسات مرجعٌا إطارا ٌمثل كان موقفه

 فاً تمثال محادود نطااق فً لبٌروقراطٌةا " ماركس " استخدم ولقد ، النقد إلٌه وجهوا من أكثر

 عان "هٌجل" فلسفة نقد بصدد كان حٌنما عنها أفكاره طور كما وإداراتها الدولة، لجهاز دراسته

 ، والشاركات ، العالٌاة الفنٌاة المهان أصاحاب مثال متباٌناة فئاات ٌضام الذي والمجتمع؛ ، الدولة
 ٌعتبار لاذلر العاماة المصالحة عان عبارت فهاً الدولاة أماا متنوعاة، أهدافا تحقق التً والمنظمات

 .الخاصة والمصلحة ، العامة المصلحة بٌن تربط التً القنطرة البٌروقراطً التنظٌم
 عان ٌعبار ماا بقادر حقٌقتهاا عان ٌكشاؾ ال للبٌروقراطٌاة والقاانونً ،الرسامً المضامون إن

 باٌن عاارضالت مان معناهاا تكتساب " هٌجال " عناد البٌروقراطٌاة كانات إذا ،المشاوهة صورتها

 فاً الدولاة أن حٌاث " مااركس " عناد معنااه ٌفقد التعارض هذا فإن العامة،والخاصة، المصلحة

 ألنهاا تماماا الدولة تماثل والبٌروقراطٌة ، الحاكمة بالطبقة الخاصة المصالح سوى تمثل ال رأٌه

 االجتماعٌاة اتالطبق على سٌادتها ممارسة فً الطبقة هذه علٌها تعتمد التً الوسٌلة أو ، اإلدارة

 طبقة بٌن المحدود ؼٌر الصراع وراءها تخفً بٌنما العام للصالح محققة تبدو فإنها لذلر األخرى

 بٌنهما صراع ٌنشؤ أن ٌمكن ذلر ومع المستضعفٌن، المستؽلٌن طبقة وبٌن ، الحاكمٌن المستؽلٌن

 وعبلقاتاه إلنتااجا قوى خبلل من بدوره الصراع هذا وٌتحدد ، إدارتها على المسٌطرٌن وبٌن ،

 بمعالجتاه الصالة وثٌاق البٌروقراطٌاة مان " مااركس " موقاؾ فهام أن المإكاد الشاًء ، الساائدة

 البشار تجعال التاً واألوضااع ، والعملٌاات ، الظاروؾ كافة إلى تشٌر والتً ، االؼتراب لفكرة

 خبلل نم الطبٌعة على السٌطرة ٌستطٌعون سوؾ أنهم ومع األولٌة، البساطة حٌاة عن ٌبتعدون

 لم ألنهم طٌبة بمنافع علٌهم ٌعود لن ذلر أن إال التكنولوجٌة الوسائل وتطور ، اإلنتاج قوى نمو

 البٌئاة؛ هاذه وباٌن بٌانهم، حادودا خلقاوا أن بعاد الطبٌعٌاة بٌئتهم فً التحرر على قادرٌن ٌعودوا

 ، الحضارٌة همحٌات فً استخدموها التً واألدوات الطرق، ، استحدثوها التً األنظمة فً تمثلت
 تقساٌم أن كما ، عنها تبعدهم ما بقدر الطبٌعة على السٌطرة فً األدوات هذه تساعدهم ما فبقدر

 اإلنتاج وسائل على معٌنة طبقة تسٌطر عندما وذلر أدواته، عن العامل اؼتراب إلى ٌإدي العمل

 كان ما بعد إذ تراباالؼ ذروة الرأسمالً النظام وٌمثل اإلنتاج، فائض على وتستحوذ ، األساسٌة

 مهاارة محال ا لاً التشاؽٌل الحدٌثة المصانع أحلت ٌستخدمها التً وللمادة ، ألدواته سٌدا العامل
 بفقدان إحساسه إلى ذلر وأدى مملة، روتٌنٌة أعمال فً العامل فانخرط وذكائه ، الحرفً العامل

 العامل مسإولٌة وتقلٌل عمال،األ تبسٌط المصانع فً العمل تقسٌم ازدٌاد على ترتب ولقد ، القوة

 تجرٌاده إلاى والعمال ، العامل بٌن المجزأة العبلقات وأدت والهندسٌة، اإلدارٌة للتنظٌمات نتٌجة

 .االؼتراب مظاهر من آخر مظهرا للؽاٌة الفقدان هذا وكان بالؽاٌة، اإلحساس من

 اإلنساان ساٌطرة عان بعٌادا مستقبل كٌانا حققت التً البٌروقراطٌة على االؼتراب فكرة وتنطبق

 ؼرٌباة ظاهرة أنها إلٌها المجتمع أفراد معظم لدى الشائعة فالنظرة علٌه، سٌادتها فرض محاولة
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 بالدهشاة، أمامهاا اإلنساان بتاا ٌشاعر خارقاة قاوة تمثل إنها بل سٌطرتهم نطاق عن تخرج علٌهم

 ، المختلفاة نشااطه أوجاه لتنظٌم اإلنسان ابتكرها أداة أنها برؼم وذلر المقدرة، وعدم واالمتثال،
 ،بتاا ارتبطات التاً العدٌادة والطقوس الرموز، خبلل من للبٌروقراطٌة الصورة هذه تؤكدت ولقد

 ٌقتصر ال االؼتراب أن بالذكر والجدٌر ذاته، على مؽلقا عالما البٌروقراطً الجهاز من وجعلت

 بل البٌروقراطً، الجهاز ًف أعضاء لٌسوا الذٌن المجتمع وأفراد البٌروقراطٌة، بٌن العبلقة على

 ، له االمتثال ، النظام تقدٌس إلى ٌمٌل البٌروقراطً أن حٌث ، ذاته البناء داخل كذلر ٌتحقق إنه
 ذلار أن إال ، المساإولٌة وتحمل ، والتخٌل واإلبداع ،المبادأة على قدراته وتعاق كفاءته، فتحطم

 التاً األعماال كافاة أداء علاى قادرون أنهم ٌعتقدون الذٌن البٌروقراطٌٌن على أثر أي ٌحدث ال

 ، وظاائفهم نطااق ٌوساعوا أن باساتمرار ٌحااولون إنهام بال ، الرشاٌد التنظاٌم فاً إلاٌهم تساند
 "رأي فً الموقؾ هذا وٌإدي ، علٌها حصلوا التً واالمتٌازات ، المكانة لتدعٌم واختصاصاتهم

 وتبادو ، بٌروقراطاً ظاٌمتن كال علاى تؽلاب نزعاة بؤناه ٌوصؾ أن ٌمكن ما ظهور إلى"ماركس
 أفضال، وظٌفاً مساتقبل عان والبحاث ، الترقٌاة أجال مان األفاراد صاراع فاً واضاحة بصورة

 وظهاور ، البرولٌتارٌاا ثاورة قٌاام فاإن لاذلر والهٌباة ، واأللقااب ، المكاناة وراء الادائم والساعً

 الجدٌاد ماعالمجت فاً ساٌبلحظ وهكذا البٌروقراطً، الدولة جهاز ٌحطم سوؾ البلطبقً المجتمع

 ألنها متمٌزة مكانة تشؽل تعد لم البٌروقراطٌة أن العمل تقسٌم على الفرد اعتماد فٌه ٌنقطع الذي

 فتفقاد البٌروقراطٌة وظائؾ أداء سٌتولون المجتمع أعضاء كافة أن إذ ككل المجتمع فً ستذوب

 هذا إن ، اإلنسان ةإدار من بدال األشٌاء إدارة فً وتنحصر التسلطً، االستؽبللً طابعها اإلدارة

 فٌاه ٌنتهاً الاذي الجدٌاد المجتماع فاً فقاط ٌظهار ساوؾ اإلدارٌة الوظائؾ فً األساسً التحول

 الحٌااة وتزدهار ، اإلنتااج ثمارات وتتضااعؾ ، العقلاً والعمال الٌادوي، العمال باٌن التناافر
 مجتمعا حسٌصب فالمجتمع الطبقات، بٌن الصراع انتهاء مبدأ على كله ذلر وٌنهض ، االقتصادٌة

 هاو ذلار االقتصاادٌة مصاالحها ٌعكاس الفاوقً والبنااء البرولٌتارٌاا، ملكٌاة والملكٌاة برولٌتارٌاا

 المبادأ ألن أعضاائه باٌن المسااواة فٌاه تتحقاق دولة بؽٌر « طاقاته حسب كل البلطبقً المجتمع

 ،وبهاذا ٌرٌادون ماا ٌفعلاوا أن فً المجتمع ألعضاء الحرٌة ٌكفل ما وهذا هو النظام ٌحطم الذي

 إدارة المجتماع فاً وتتحقاق ، الفردٌاة الحرٌاة فكارة وتبادأ حاجاتاه حساب »، االؼتاراب ٌنتهاً

 أن فارد كال علاى الٌساٌر مان وٌكاون ، للؽاٌة بسٌطة ستصبح اإلدارة مهام أن حٌث دٌمقراطٌة

 طرٌق وعن والمرإوس، ،بدور الرئٌس ٌقوم وأن ، اإلدارة ٌمارس أن ٌستطٌع فالعامل ،بتا ٌقوم

 1. الدولة تذوب وبذلر الحقٌقٌة، األسس على العامة السلطة تنهض فقط الذاتٌة اإلدارة ذهه
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 الجدٌادة العناصر بعض إضافة حاول قد كان وإن كامبل، ٌكون ٌكاد اتفاقا " ماركس " مع اتفق

 ساستتؤ عنادما تادرٌجٌا انهٌاارا ستشاهد البٌروقراطٌاة أن اعتقاد حٌاث جوانباه، بعاض وتطاوٌر

 ولقاد للثاورة، الرئٌساٌة المهاام مان ساٌكون البرولٌتارٌا ضد الصراع ألن البرولٌتارٌا دكتاتورٌة

 :األتً النحو على الصراع هذا خطوات " لٌنٌن " حدد

 ٌمكان بحٌاث البلزماة والقادرات ، اللٌاقاة الخدماة ماوظفً لادى ٌتاوفر أن الضروري من  

 . الوظائؾ بعض إلؽاء

 .العادي العامل أجر مستوى إلى المدنٌة الخدمة موظؾ رتبم ٌهبط أن :

 بؤعماال القٌاام مهماة تباادل مان الدولاة فاً األفاراد تمكان التً المناسبة الظروؾ ٌخلق أن :ثالثا

 .حد أبعد إلى تبسٌطها بعد والمحاسبة الرقابة

                                                           
،دار المعرفة 3، والموضوع والمنهج، طمحمد علً محمد: -1

        71،72، ص ص2003الجامعٌة،اإلسكندرٌة،
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 لمجتماعا ظاروؾ دفعتاه حاٌن 1917عام ثورة بعد خاصة أهمٌة " لٌنٌن " كتابات اكتسبت وقد
 قدماه الذي لئلطار تماما مبلئم ؼٌر ٌبدو كان نحو على للبٌروقراطٌة واقعٌة صورة إضافة إلى

 العكاس علاى ولكنه االنهٌار، عبلمات من عبلمة أٌة ٌظهر لم البٌروقراطً فالجهاز "ماركس "

 رتشاٌ بؤنهاا الظااهرة هاذه " لٌناٌن " وٌفسار ، واضاحة بصورة وتعقٌدا نموا ٌزداد أخذ ذلر من
 الصاؽٌرة والبرجوازٌة ، والفبلحٌن ، العمال بٌن إلنتاجا فعبلقات االشتراكٌة، نضوج عدم على

 ساادت التاً اإلقطاعٌاة العقلٌاة إلاى باإلضاافة تماماا اشاتراكٌة أصابحت بؤنهاا وصافها ٌمكان ال

 بصورة ٌتحقق سوؾ كله ذلر من التخلص أن ٌعتقد انه إال التارٌخٌة، الفترة هذه خبلل المجتمع

 .االقتصادي النمو مرحلة إلى المجتمع ٌصل حٌنما آلٌة

 

 جماعاات منهاا خلق نحو على الملحوظ ونموها ،السوفٌتٌة البٌروقراطٌة سٌطرة ازدٌاد أن ٌرى

 وٌرجع مبلئم، ؼٌر نموا اإلنتاج قوى ونمو ،االشتراكٌة نضوج عدم بمجرد ٌفسر ال خاص نفوذ

 .عمٌقة جذور ذات وقراطًالبٌر التنظٌم مساوئ أن إلى ذلر

 أنها ذلر الكمً النمو مظهر فقط تتخذ ال أنها فً البٌروقراطٌة مشكلة أن "تروتسكً " أدرر لقد
 وبالرؼم ، منها تتخلص وأن ، البرولٌتارٌة أسسها عن تبتعد أن تحاول حٌنما كٌفٌا تؽٌرا تحدث

 البٌروقاراطٌٌن أن ٌعتقاد ال ناهفإ اكتسابتها، التاً الطائفٌاة والصاورة ، البٌروقراطٌاة ساٌادة مان

 .جدٌدة اجتماعٌة طبقة كونوا قد السوفٌت
 باذور طٌاتهاا فاً ٌحمال حجمهاا فزٌاادة البٌروقراطٌاة بمساتقبل متفاائبل " تارو تساكً " كان لقد 

 وساوؾ ، ذاتاه البٌروقراطاً البنااء داخال تظهار والتناقضاات ، التعارضات بدأت ولقد ، فنائها

 1.للجماهٌر والثقافً االقتصادي، الوعً ٌزداد عندما ٌهاعل القضاء إمكانٌة تبلػ
 

 تعقٌب:
لقااد نظاار ماااركس إلااى البٌروقراطٌااة نظاارة تشاااإمٌة وركااز علااى جانااب الصااراع واالؼتااراب فااً 

 البٌروقراطٌاة تفساٌر حااوال قد " تروسً "و "لٌنٌن  "أن إلى نشٌر أن الضروري ومنالتنظٌم،

 نحو موجهة تكن لم جهودهما أن معناه وذلر " ماركس " قدمه الذي اإلطار خبلل من السوفٌتٌة

 اهاب ٌساتطٌعان طرٌقاة عان البحاث فاً انحصارت ماا بقادر بالاذات البٌروقراطٌاة ظاهرة دراسة
 .تحلٌبلتهما منه تنطلق الذي النظري واإلطار ، الواقعٌة السوفٌتً المجتمع ظروؾ بٌن التوفٌق
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 متؤثرا الحجم الكبٌرة التنظٌمات تتبعها التً الداخلٌة للسٌاسة جذابا بلتحلٌ "مٌشلز روبرت " ٌقدم
 ٌترتاب وماا ، الصافوة بساٌطرة منهاا المتعلقاة وخاصاة ، المٌكٌافلٌة القضاٌا من بكثٌر ذلر -فً

 مشاكلة أبعااد عان "مٌشالز " ٌكشاؾ ولكاً الدٌمقراطٌاة، ممارساة فارص ضاآلة مان ذلار علاى

 ونقابات ، االشتراكٌة األحزاب من عددا درس الحجم الكبٌرة دٌثةالح التنظٌمات فً الدٌمقراطٌة

 القاانون » للحازب الاداخلً البنااء بدراساة قاام حٌاث قدم ثم األولى ع ح قبل أوروبا فً العمال

 هاذا أن لاه واتضاح األلماانً، االشاتراكً علٌاه أطلاق شاهٌرا قانوناا « لؤلولٌجاركٌاة الحدٌادي

 هاذه خابلل ومان ، العادد صاؽٌرة أقلٌاة علٌاه تساٌطر ٌجاركٌااأول حزباا بنائاه بحكام كان الحزب

 فاً كبٌارا نام تشاهد الحجام الكبٌارة التنظٌماات كال أن مفادهاا اساتنتاجات "مٌشالز " قدم النتٌجة

 التنظٌماات هاذه تعتنقه ما برؼم حقٌقٌة داخلٌة دٌمقراطٌة تحقٌق ٌستبعد نموا ؛ اإلداري جهازها

 .الدٌمقراطٌة و ، الفرص وتكافإ ، المساواة تإكد إٌدٌولوجٌات من

 الكبٌارة التنظٌماات فاً التحقٌاق عساٌر مطلاب الحقٌقٌاة الدٌمقراطٌاة أن " مٌشالز " أوضاح لقاد

 السٌاسً العمل فً التنظٌم أعضاء كل مشاركة تعنً الدٌمقراطٌة هذه كانت ما إذا خاصة الحجم
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 إلاى ٌنتماون منهم كثٌرا ألن فنٌا مستحٌلة األعضاء هإالء مشاركة ، القرارات بإصدار المتعلق

 تعقٌاد علاى تنطاوي التنظٌم مشكبلت من كثٌرا أن عن فضبل الموظفٌن صؽار ، العمال طبقات

 ، والموظفٌن ، العمال هإالء لدى ٌتوفر ال وتدرٌب ، متخصصة معرفة وجود ضرورة ٌفرض
 بتا ٌرتبط وما ، االتصال قنوات فً ٌتحكمون هذا موقفهم فبحكم التنظٌم قادة موقؾ ذلر وٌقابل

 هإالء ٌلبث وما واستقرارا، رسوخا، وٌزٌدها أوضاعهم، النهاٌة فً ٌدعم مما وقوة ، سلطة من

 تبعادهم سٌاساٌة ومهاارات متخصصاة، معرفاة لوظاائفهم ممارساتهم خبلل من ٌكتسبوا أن القادة

 ، همأهاداف تحقٌاق نحاو الساعً علاى وتشاجعهم لتنظٌمااتهم، الحقٌقٌاة المشاكبلت عان بالتادرٌج
 وهكذا ، ٌشؽلونها التً األوضاع على المحافظة فً المتمثلة المصالح تلر ، الخاصة ومصالحهم

 مخااطر علاى اإلقادام فاً القاادة رؼباة فتقال للتنظاٌم الدٌمقراطٌاة األهاداؾ عان تحاول ٌحادث

 إلى التنظٌم ٌعمد وبذلر ، للخطر التنظٌم وتعرٌض ، الحكومة إؼضاب خشٌة الثورٌة النشاطات

1.محافظا وٌصبح توازنه، فٌفقد وسكٌنة هدوء فً وظائفه ءأدا

 

 التنظٌماات، فاً األولٌجاركٌاة نحاو االتجااه حاول تحلٌبلتاه " مٌشالز " ركاز لقاد حال أٌة وعلى

 :ٌؤتً فٌما نوجزها التً الرئٌسٌة األفكار من سلسلة تعكس والتً

 المشااركة األعضاء لجمٌع الفرصة تتٌح أن الكبرى التنظٌمات فً عملٌا المستحٌل من لٌس -1

 .القرارات واتخاذ ، المناقشة عملٌة فً المساواة قدم على
 .محكومة وؼالبٌة حاكمة، أقلٌة لٌكونوا التنظٌم أعمال لتقسٌم دائما ٌوجد -2

 بٌروقراطً طابع ذات بدورها تصبح حتى والنشاطات الوظائؾ، تحدٌد نحو التنظٌمات تتجه -3

 .مركزٌة إدارة وجود مع

 

 الحاد هاذا مان وتزٌاد المرإوساٌن، القاادة باٌن فاصابل حادا تكاون البٌروقراطٌاة اإلدارة إن -4

 .والثقافٌة والسٌكولوجٌة، ، االجتماعٌة االختبلفات

 تحتاج العملٌة الناحٌة من التكنولوجٌة الخبرة توافر وأهمٌة ، اإلدارٌة األجهزة هذه أجل من ــ5

 .ةمتخصص لقٌادة نجاحها أجل من التنظٌمات

 ضرورة وهً أال للتنظٌم الخاضعٌن األعضاء قبل من السٌكولوجً االحتٌاج من نوع ٌوجد -6

 عادم هاو علٌهاا الطلاب مان تزٌد والتً ، األولٌجاركٌة نحو باالتجاه ٌسمى ما وهذا القادة وجود

 .القادة هإالء طرٌق عن إال تنظٌماتهم شإون إدارة من التنظٌم ؼالبٌة إمكانٌة

 احتكاار أجال مان إتباعها القادة أو ، الحكام ٌحاول والتً ، الوسائل لتحلٌل " مٌشلز " وٌعرض

 وتركاز ، البٌروقراطٌة البناءات فً اإلداري التسلسل مظاهر من مستمد وذلر ، القوة من مزٌد

 أٌضا ا خرٌن متناول عن بعٌدة وسٌطرة ، قوة ذات مناصبهم لجعل أٌدٌهم فً االتصال وسائل

 أجل من االتصاالت شبكة استخدام على والعمل ، الؽالبٌة عن بعٌدا بؤسرار ظاالحتفا طرٌق عن

 ، ذلار على عبلوة ، للتنظٌم العامة والمصالح الؽالبٌة، حساب على ولو حتى ، مراكزهم تثبٌت
 ، الخبارة بالتادرٌج ٌكتسابون فاإنهم ٌشاؽلونها التاً مناصابهم لمهاام القاادة ممارساة طرٌاق وعان

 2.تعدٌلهم أو ، تؽٌٌرهم الصعب من تجعل التً الوسائل تلر ، المتخصصة السٌاسٌة والمهارة
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لقد مثلث نظرة روبرت مٌشلز للبٌروقراطٌات والتحاول نحاو البٌروقراطٌاة نظارة تشااإمٌة ،حٌاث 
انتهى إلى من تحلٌله لها إلى نتٌجة مفادها إن النمو البٌروقراطاً وتعقاد البٌروقراطٌاات تعٌاق كال 

لممارسااة الدٌمقراطٌااة سااواء علااى المسااتوى التنظٌمااً اوعلااى المسااتوى المجتمعااً ككاال ، فارص ا
 .األقلٌةوتحكم  األؼلبٌةتبتعد  وهكذا
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 الفكار فاً واضاحا تاؤثٌرا أثاروا الاذٌن االجتمااع علمااء أهام مان1846فٌبار مااكس " ٌعاد

 لعادة وظال نشاطا، سٌاساٌا أباوه كاان ، عرٌقاة ألمانٌاة أسارة إلاى نسابه وٌرجاع السوساٌولوجً،

 إلى"فٌبر"ٌتجه أن طبٌعٌا وكان النزعة، هذه والده عن ورث ولقد األلمانً، البرلمان فً سنوات

 اللجناة فاً عضاوا واختٌار السٌاسٌة، الحركات من كثٌر فً وساهم والقانون ، االقتصاد دراسة

 " فٌبار " أن والحاق ،"فٌماار " دساتور باسام المعروؾ 1919 عام ألمانٌا دستور وضعت التً
 فاً ثام  1983  فرابٌاور  جامعاة فاً لبلقتصااد أساتاذا عٌن فقد مختلفة جامعٌة مناصب شؽل

 ثم 1903 ، عام أمرٌكا إلى رساف حٌث 1918 سنة فً ،"هاٌدلبرج " جامعة فً مماثلة وظٌفة

 مثال ددةمتعا موضاوعات تناولات التً العلمٌة األعمال من العدٌد "فٌبر" وترر1918 عام فٌٌنا

 وروح ، البروتستانتٌة األخبلق االقتصادي، التارٌخ االجتماعً، والتارٌخ الرٌفً، االجتماع علم

 مان ترجمات والتاً وؼٌرهاا، السٌاساً، االجتمااع علام للموساٌقى، العقلٌاة األساس ، الرأسمالٌة

 م، 19 القارن مفكارو عاشاها التاً الظاروؾ نفاس " فٌبار " عااش لقاد ’اإلنجلٌزٌاة إلاى األلمانٌة

 عملٌاة بعاد أو ؛ أثنااء األورباً المجتماع أبنٌاة ولدتها التً االجتماعٌة،والبنائٌة الظروؾ وأعنً

 ؼٌر.الظروؾ هذه من ٌتحلل أن ٌستطع ولم الحدٌث، المجتمع إلى التقلٌدي المجتمع من التحول

 ذاهبالما باٌن الصاراع عان ٌبعادها لام ذلار أن إال ؼٌرهاا مان اساتقرارا أكثار كانات ألمانٌاا أن

 األجاواء هاذه اللببٌرالً،وساط الماذهب الرادٌكاالً، الماذهب المحاافظ، الماذهب :الاثبلث الفكرٌاة

 الفكري،والفلسافً، بالجو عمٌقا تؤثرا تؤثر إذ "كانط"و ،"هٌجل"من بكل تؤثر حٌث "فٌبر" عاش

 لٌالالتح علاى االعتمااد علٌاه فارض دراسااته فاً تارٌخٌاا بنائٌا منحنى فنحى المنتشر والتارٌخً

1.الوضعٌة الفلسفٌة األساسٌات إهماله جانب إلى والمقارن الكٌفً،

 

 الفعال القاٌم، توجهاه الاذي الفعال ، الرشٌد الفعل ألنماط مثالٌة نماذج إقامة الشاؼل شؽله كان لقد
 مان فٌاه ٌساود وماا الرأسامالً، المجتماع الكتشااؾ محاولاة فاً وذلار العاطفً، الفعل التقلٌدي،

 المجتماع بنااء صاور لقاد والبٌروقراطٌاة، ، للسالطة تنظٌماات مان بات ٌارتبط وماا مظااهر،

 أبنٌة ٌصارع ٌزال ال ولكنه والسلور، اإلنتاج، فً الترشٌد من كبٌرا قدرا ٌحقق الذي الرأسمالً

2.منها ٌدٌه ٌنفض أن ٌحاول قدٌمة وتقلٌدٌة، عاطفٌة،
 

 الؽربٌاة، الحضاارة فاً ٌروقراطٌةالب ظاهرة على للتعرؾ مقارنا تارٌخٌا مدخبل "فٌبر "تبنى لقد
 البنااءات فدرس ،بت وتتؤثر الكبٌر، المجتمعً البناء فً تإثر معقدة اجتماعٌة كظاهرة وتحلٌلها

 مان وذلار الحدٌثاة، البٌروقراطٌاة بالتنظٌماات قارنهاا ثام األخارى الحضاارات فً البٌروقراطٌة

 قبل علٌه كانت وما ، البٌروقراطٌة تالبناءا هذه بٌن لبلختبلفات السببٌة للعبلقات إدراكه خبلل

 كٌؾ هً للبٌروقراطٌة المثالً نموذجه علٌها بنى التً الرئٌسٌة المشكلة كانت فلقد ، بالفعل ذلر
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 والكفاءة الفاعلٌة، من قدر أكبر عقبلنٌة،وتحقق أكثر تكون أن البشرٌة المجتمعٌة للبناءات ٌمكن

1.إلٌها رمًت التً التنظٌمٌة أهدافها تحقق بل اإلدارٌة
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 وتارٌخً تحلٌلً، بعرض السلطة بناءات أو ، السٌاسٌة للتنظٌمات "  " تحلٌبلت ظهرت لقد

 جهااز كال اخاتبلؾ وطبٌعاة ، اإلدارٌاة األجهازة أو ، األنظماة تطاور كٌفٌاة فٌها تناول إذ ممٌز

 التاً مظاهرهاا بعاض فاً اختبلفاه ومادى بل ، نفسها السلطة تنظٌمات أو بناءات حسب إداري

 العبلقاة كٌفٌاة موضاحا الكارٌزمٌاة السالطة فاً اإلداري النظام تناول فلقد ، مقارنا تحلٌبل حللها

 فاً القائاد تساعد التً الحاشٌة اختٌار فً المتبع واألسلوب بؤتباعه، الكارٌزمً القائد تربط التً

 .وسلطته ، حكمته اإلدارة

 األفاراد بتاا ٌعتقاد معٌناة، صافات ٌمتلار شاخص وجاود أسااس علاى الكارٌزمٌاة السالطة تقاوم إذ
 الخارقاة، بصافاته اعتقاادهم أسااس علاى الشاخص لهاذا ٌخضاعون هاإالء أن أي ، المحكاومٌن

 هاذه تكاون وقاد ماا، لشاخص اساتثنائٌة معٌناة لقدساٌة مطلاق والء إذن فهنار الشخصٌة وقدراته

 ، الخارقة الصفات هً الكارٌزما أن بمعنى  فنٌة أو ، علمٌة وأ ، عسكرٌة ،أو روحٌة الصفات
2.بالعقبلنٌة تتسم ال أنها أي النظام انهار وإال

  

 مان سالطته القائاد أو الفارد، ٌساتمد حٌاث التقلٌدٌاة السالطة فهاو السالطة مان الثاانً النوع أما - 

 وٌعتبار ،الماضاً خلاودب واإلٌماان ،والعارق ،التقالٌاد قدساٌة علاى تقاوم والتاً ،السالطة تاوارث

 .أوامره إطاعة إلى ٌدفعهم ما وهذا ،لؤلفراد بالنسبة األرض فً المفوض اإلله الحاكم

 :ٌؤتً بما اإلداري ونظامها ،التقلٌدٌة اإلدارة وتتمٌز

 . تقلٌدٌة عبلقة فً اإلدارٌٌن الموظفٌن بؤتباعه التقلٌدي الحاكم ٌرتبط : أوال

 . المدونة ؼٌر التقلٌدٌة القواعد حسب حكمهم نظام وضعب وأتباعه ، القائد ٌقوم :ثانٌا

 الاوالء نوعٌاة وأٌضاا ، والادم القراباة، صالة حسب اإلداري للنظام التقلٌدي االرتباط ٌقوم :ثالثا

 . الشخصً

3الخاصة ممتلكاته من وكجزء ، للحاكم تابعون اإلدارٌٌن الموظفٌن جمٌع أن :رابعا
 . 

 البلشخصٌة، القواعد عن بعٌدا الشفوي االتصال على والتنظٌمٌة اإلدارٌة، األعمال تقوم :خامسا

 األبوٌاة  ومظاهرهاا التقلٌدٌاة، للسالطة اإلداري الجهااز نوعٌاة فاً تظهر االختبلفات كانت وإن

 لطبٌعاة أقارب فهاو الممٌاز العساكري طابعاه لاه ا خار الناوع كاان وإن واإلقطاعٌاة ،والملكٌاة،

 فً الؽرب. تظهر التً الحدٌثة البٌروقراطٌات

 تتسام ألنهاا الؽرباً الفكار إلٌها وصل التً السلطات أنواع أرفع وهً القانونٌة، السلطة وأخٌرا

 والقواعاد المعااٌٌر، مان لمجموعاة وإنماا بعٌناه، لشاخص لاٌس اإلذعاان ألن والرشاد بالعقبلنٌاة

 ، واضاحة أهاداؾ نحاو السالور وتوجاه تانظم، عاماة قاوانٌن شاكل تظرفاً التاً الموضاوعٌة
 علاى وتقاوم ، الحكاومً بالنظاام تتمٌاز التاً الحدٌثاة المجتمعاات تخص السلطة وهذه ، محددةو

 4.والتسٌٌر ، لئلدارة العقلً التنظٌم أساس
 فاً واالنخاراط األوامار، بتطبٌاق وااللتازام ، النفاوذ اساتؽبلل السالطة هاذه عٌاوب مان أن إال

 العمال خابلل مان األفاراد باٌن تسااوي ال حٌاث الاوظٌفً بالخلال تصااب ٌجعلهاا مماا الساٌطرة

 .الٌومً

                                                           
 .                                                                                                                      249سه،صعبد هللا محمد عبد الرحمن: المرجع نف1

                                .                                                                                      27،473علً عبد الرزاق جلبً: المرجع نفسه،ص 2
 .                                                                                                                        250عبد هللا محمد عبد الرحمن:المرجع نفسه،ص 3
 .          127،ص 1997رات الجامعٌة، مصر، ،دٌوان المنشوعلً الحوات: 4
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 عان البعٌادة الكبارى البٌروقراطٌاات بعاض ظهور التارٌخٌة رإٌته خبلل من " فٌبر " وٌوضح

 – الرومانٌاة اإلمبراطورٌاة – القدٌماة مصار بٌروقراطٌاة : مثال الحدٌثاة بصاورتها الرأسامالٌة

 – الحدٌثاة األوربٌاة دولاةال – الكاثولٌكٌاة – الرومانٌاة الكنٌساة – الصاٌنٌة اإلمبراطورٌاة

 .الحدٌثة الرأسمالٌة النظم بٌروقراطٌة

 التحلٌل من بنوع " فٌبر " ٌجٌب ؟ أٌضا القدٌمة الحضارات فً البٌروقراطٌة ظهرت لماذا لكن

 بٌروقراطٌاة إدارٌاة أجهازة اتبعات القدٌماة اإلمبراطورٌاات أو الدول تلر إن التارٌخً البعد ذي

 تلار طبٌعاة تختلاؾ كانات وإن ، والزراعٌاة ، االقتصاادٌة المشاروعات إقاماة فاً معقادة

 .الحدٌثة الرأسمالٌة عن البٌروقراطٌة

 وإتبااع ، التكنولوجٌاا بتقادم المرتبطاة خصائصاها ولهاا ، العقبلنٌاة أسبابها لها األخٌرة أن حٌث

 . المتطورة اإلدارٌة األسالٌب
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 االجتماعً التنظٌم على طرأ الذي التؽٌر بتحلٌل مهتما للبٌروقراطٌة دراسته فً " فٌبر "كان لقد
 الرسمٌة للتنظٌمات النموذجٌة المقومات أو الخصائص، توضٌح عن فضبل الحدٌث، المجتمع فً

 .المجتمع هذا فً شٌوعا التنظٌم أشكال أكثر تمثل أصبحت التً

 علاى خبللهاا مان ركاز أنه إال للبٌروقراطٌة رسمٌا تعرٌفا ٌقدم لم " فٌبر " أن من الرؼم وعلى

 ، بالكفااءة " فٌبار " اهاتم ، مإسساة أٌة إدارة فً المثالً الوضع واعتبرها ، الرشٌدة القرارات
   وهو ، البٌروقراطٌة لدراسة نموذجا قدم ولقد ، التنظٌم فً والمعرفة  ’والقدرة

  

 أو سامات، عادة مبلحظاة أسااس علاى تكوٌناه ٌاتم فرضاً وبنااء ، عقلً تصور عن عبارة هو

 2.  الواقع فً معٌنة خصائص
 لهاا نجاد ال وقاد ،الواقاع فاً نظٌارا لهاا نجد قد عقلٌة بطرٌقة شٌدت فكرة عن عبارة أنه معنىب

 نقاوم تاًال الواقعٌاة والمواقاؾ ،األفعاال بات نقاارن أن هاو النماوذج هذا من الهدؾ وإنما ،نظٌرا
 .بدراستها

 ، االجتماعٌاة والعبلقاات ، للفعال تصانٌفات وضاع فاً المثاالً باالنموذج " فٌبار " اساتعان لقاد
 تعاد نموذجاا واعتبرهاا ، المفصال والتحلٌال ، بالمناقشاة المتضاامنة الجماعاة وخاص والجماعٌة

 القاعادي البنااء ٌعتباره الجماعاة لهذه أساسٌا بناء ٌشٌد فنجده له بالنسبة جوهرٌا عنصرا السلطة

 اإلنساانً الفعل مٌادٌن كل فً تعقٌدها ودرجة حجمها كان مهما األخرى الجماعات لكل بالنسبة

 والسلطة، ، لؤلدوار الداخلً التماٌز هً " فٌبر " ٌرى فٌما البناء لهذا األساسٌة السمة وكانت ،

 كاونهم مان الارؼم على الذٌن األفراد وبٌن السلطة، زمام على ٌقبضون الذٌن أولئر بٌن وٌفرق

 هإالء ،نفسه الوقت فً ا خرٌن األعضاء على سلطة ٌمارسون أنهم إال الرئٌس؛ إشراؾ تحت

 3اإلدارٌة الهٌئة ٌكونون األفراد
-   

 :فً تتمثل الخصائص من بمجموعة النموذج هذا ٌتمٌز
 المعرفاة سأسا علاى المبنٌاة القواعاد تحكمهاا التاً الرسامٌة للوظاائؾ مساتمر تنظاٌم -1

 .األفراد تؽٌٌر عن النظر بؽض ٌكون النشاطات أداء أن بمعنى .الموضوعٌة

                                                           
1 Jean Pierre Durand - RobertWeil .Sociologie contremporaire vicot France paris 1994 p 377 

                                                                              .          25ص 1993’ مصر’مكتبة ؼرٌبطلعت إبراهٌم لطفً: - 2
 .                                                        205،ص 2003’،اإلسكندرٌة، مصر،’،دار المعرفة الجامعٌةعلً عبد الرزاق جلبً: 3
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 ، وظٌفاة أو منصاب، كال اختصااص نطااق تحدٌاد و ، للعمال وواضاح محدد، تقسٌم وجود -2
 : ٌشمل التحدٌد وهذا

  اإلداري الجهاز فً وظٌفة كل فً الموكلة الواجبات بؤداء االلتزام -أ

 .حدودها فً التنظٌم لعضو تمنح التً طةالسل نوعٌة تحدٌد /ب

 ، والسالطات ، المساإولٌات خبللهاا مان تتادرج هرمٌاا شاكبل ٌتخاذ الوظاائؾ فً تدرج هنار-3
1.منه األعلى المنصب وضبط ، إلشراؾ ٌخضع منصب كل أن بمعنى

  
 . هٌةالشف فٌها بما اإلدارٌة والقرارات ، اإلجراءات كافة وتدوٌن ، المستوٌات على االعتماد-4

 الرسمً المنصب تملر فً للموظؾ ٌحق ال أنه أي الخاصة الملكٌة عن العامة الملكٌة فصل -5

 .التنظٌم فً الشخصٌة العبلقات واستبعاد فٌه ما أو ؛

 العلمٌة، الشهادات أو ، االمتحانات مثل موضوعٌة معاٌٌر على بناء ٌكون بالتنظٌم االلتحاق -6

 ، التقالٌاد أو ، العادات أو ، القرابة أو األسرٌة، لبلعتبارات حاقااللت هذا ٌخضع الكفاءة،وال أو
 المساتوى فاً العاملٌن بٌن التجانس ضمان على تعمل والتعٌٌن االختٌار، فً الموضوعٌة وهذه

 .والمهنً الثقافً،
 للقواعاد طبقاا ٌكاون للسالطة واحتراماه امتثالاه، ولكان ، شخصاٌة حرٌاة فاً الفارد ٌكاون -7

 . البلشخصٌة

 ، للتنظٌم الداخلً التسلسل نظام وحسب ، المعالم محددة واضحة بالفرد التنظٌم عبلقة تكون -8
 .ٌشؽلها التً واإلدارٌة ، الوظٌفٌة المكانة حسب مرتبط الفرد وضع أن كما

 .واالقتدار اإلدارٌة، الكفاءة من معٌن قدر له موظؾ أو ، فرد كل -9
 ؼٌار العمال داخال الشخصاٌة والعبلقاات ، صاًالشخ التعاقاد عان بعٌادا الموظاؾ ٌكاون -10

 .موجودة

2.كفرد الموظؾ ٌعامل -11
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 الوجه على ذكرها السابق الخصائص إلى استنادا البٌروقراطً التنظٌم فً الموظؾ مركز ٌتحدد
 :األتً
 الفارد حصاول أن مان ذلار ٌتضاح، و ةمهنا بارتعت البٌروقراطً التنظٌم فً وظٌفة شؽل إن -1

 للعمل كله وجهده وقته، تخصٌص على الشخص تجبر وخبرة تدرٌب، توفر ٌتطلب وظٌفة على

 التنظاٌم فاً الوظٌفاة أن كماا ، االختباار طرٌاق عان ٌاتم الوظاائؾ لشاؽل األفاراد اختٌاار فاإن

 ٌجاب ٌاةبٌروقراط وظٌفة ٌشؽل الذي الشخص والء أن بمعنى الواجب شكل تتخذ البٌروقراطً

 . ذاتها للوظٌفة ٌتجه أن

 الوظائؾ ترتٌب قواعد مصدرهما وأهمٌة باحترام، البٌروقراطً التنظٌم فً الموظؾ ٌتمتع -2

 فاً عملاه مان ٌساتمد الموظاؾ أن أي أواماره مخالفة أو الموظؾ، إهانة تحرم التً والقواعد ،

 التنظاٌم خاارج األفاراد بتاا ٌتمتاع التاً تلار عان تزٌاد اجتماعٌاة قٌماة البٌروقراطاً التنظاٌم

 .ًالبٌروقراط
 فً ٌزٌد التوظٌؾ شروط من شرط هو علمٌة شهادة على الموظؾ حصول أن "فٌبر" وٌرى  

 .االجتماعٌة القٌمة هذه منحه
 .علٌا سلطة بواسطة البٌروقراطً التنظٌم فً الموظؾ ٌعٌن -3

                                                           
          .                                                                                                                            130علً الحوات: مرجع سابق،ص 1

، دار النهضة العربٌة، عبد هللا محمد عبد الرحمن:  2

 .                            150، ص1999بٌروت)لبنان(، 
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 ٌحصال كما محددا راتبا وٌتقاضى ، عادة الحٌاة مدى بوظٌفته البٌروقراطً الموظؾ ٌحتفظ-4

 .التقاعد عند ثابت معاش على

 .الوظٌفً تطوره أساس التدرج هذا وٌعتبر ، الوظائؾ سلم فً البٌروقراطً الموظؾ ٌتدرج -5

 
 ٌإدٌهاا وهاو ، محاددة واجباات باؤداء مطالاب البٌروقراطاً التنظاٌم فاً الموظاؾ فإن نرى كما

 ، العلٌاا اإلدارٌاة المستوٌات وإشراؾ ، قابةلر ذلر فً وٌخضع ، علٌها تدرٌبه تم معٌنة بطرق
 لقااء محاددا أجارا وٌتناول التنظٌم، فً عمله وبٌن الخاصة حٌاته  بٌن ٌفصل مثالً إنسان وهو

 فاً الترقاً هاو أماماه الوحٌاد التقادم، فؤساس أخرى ناحٌة من وظٌفٌة وأعباء ، التزامات قبوله

 مواجهة فً أنفسنا نجد وبالتالً ، التنظٌم ٌحددها التً واإلجراءات ، للقواعد وفقا الوظٌفً السلم

 النفسٌة مكوناته من اإلنسان تجرد "فٌبر ماكس " رسمها كما البٌروقراطٌة فالنظرٌة ا لة نموذج

 أكثار ال الوظٌفاة متطلباات أسااس علاى فقاط ٌتحدد العمل فً سلوكه أن وترى ، واالجتماعٌة ،

 1نقاش دون تإدٌها واجبات لها تحددت آلة فاإلنسان
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  :ٌلًما أهمها انتقادات عدة النموذج لهذا وجهت لقد
 أنه أي لئلنسان واالجتماعٌة ، النفسٌة النواحً وإؼفال ، آلة انه على ومعاملته ، الفرد إهمال-1

 2عنها االستؽناء ٌمكن آلة اعتبره
 ٌركاز ألن القٌمٌاة باألحكاام ملٌئا ءجا نموذجه أن إال العلمً للتشبث ٌدعو " فٌبر " أن رؼمـ 2

 .باألقدمٌة الترقٌة مثل الكفاءة وانخفاض ، اإلهمال على تساعد قد التً الذاتٌة المبادئ على

 لهاذه البلوظٌفاً بالجاناب ٌهاتم لام " فٌبار " أن حٌاث " مٌرتاون " إلٌاه وجهاه الاذي النقاد ـاـ3

 ، اإلنتااج انخفااض إلاى ٌاإدي والملال ، الرضا عدم إلى أدت العمل تقسٌم زاد كلما، المتؽٌرات
 مهنة إال ٌتقن ال الفرد ٌصبح حٌث الخبرة وقلة ، الروتٌن على ٌبعث الطبقً التخصص أن كما

3.المعاٌٌر اإلنتاجٌة من بسٌطا جزءا أو ، واحدة
 

 لبقااء ضارورٌا ٌعد الذي الرسمً ؼٌر التنظٌم أهمل فٌبر أن إلى ذهب فقد " سٌلزنٌر " أما ـ4

 إلاى ٌاإدي مماا المعنوٌاة الاروح تادعٌم إلاى تاإدي ( الشخصاٌة العبلقات شبكة)الرسمً التنظٌم

 .الرسمً البناء قواعد تجاهل

 سلطة وهى ، الهرمً والتسلسل ، والقوانٌن ، القواعد عن تنشؤ التً السلطة بٌن خلط هنار ـ5

 .ٌهطوع مهنٌة سلطة وهً ، المهنٌة والكفاءة الخبرة عن تنشؤ التً وتلر ، قهرٌة

 دائماا ٌاإدي الصاارم فالضابط والتؽٌٌر ، والقوة الصراع، أهمل"كروزٌه مشال " نظر وجهة ـ6
 وفاق ٌتؽٌر البٌروقراطً التنظٌم أن "كروزٌه "وٌرى ، الصراع إلى ، تإدي التً المقارنة إلى

 ، نالتواز إعادة محاولة فً التنظٌم ٌبدأ والصراع ، االختبلل بوجود أنه بمعنى التوازنً النسق
 . واالستقرار

 لهاا تكاون قاد والتاً ، والقاعادة القماة، باٌن كبٌارة فجاوة ٌخلق الهرمً التسلسل فً المبالؽة 7-

 حسب منحازة أو ، مشوهة تكون قد القمة إلى القاعدة من تصل عندما التقارٌر مثبل سلبً تؤثٌر

 .األقسام برإساء الشخصٌة المصالح

 ٌتوقفان ال وفعالٌته ، التنظٌم نجاح أن حٌن فً مؽلق سقن التنظٌم أن " فٌبر ماكس " اعتبر- 8

 والمحاٌط والبٌئاة، ، الظاروؾ علاى أٌضاا بال الداخلٌاة أو ، الذاتٌاة الخصاائص علاى فحساب

 (.وتؤثر تؤثٌر، نظام ) الخارجً

                                                           
دار المعرفة  عبد السبلم أبو قحؾ: -1

 .                          114ص’2000’مصر’اإلسكندرٌة’الجامعٌة
                                                          .             58ص  1985’مصر’دار المعارؾ 5، ط السٌد الحسٌنً: 2
       .                                                                                                                            131ص ’ علً الحلوات: مرجع سابق-3
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 تكاافإ علاى القضااء ذلار على وٌترتب ، التكنوقراطٌة طبقة ظهور إلى تإدي البٌروقراطٌة 9-

 . العلمٌة والمعرفة الخبرة، على وتعٌٌنهم التنظٌم، أعضاء اختٌار فً تمدتع ألنها الفرص

 لم حٌث الحالٌة وثقافته ، المجتمع لقٌم نتٌجة ا ن متجاوزا أصبح الفٌبري النموذج أن كما -10

 الاذي الساوق أصابح الهائال التكنولاوجً التطاور فمع للعمل ا لً التقسٌم على قائما التقسٌم ٌعد

1.السوق مجموعات بٌن تضامن وجود نتٌجة تنتج وماذا ، التخصص ٌفرض
 

 وتجاهال ، البٌروقراطٌاة فاً الوظٌفٌاة العناصار علاى أكاد قاد " فٌبار " أن نبلحاظ كماا 11-

 البٌئة وأهمل ، للبٌروقراطٌة والرسمٌة ، العقبلنٌة الجوانب على وركز وظٌفٌا المعوقة العناصر

 هناار أن أدرار فاً فشال اناه ورؼام ، الرسامٌة ٌمااتللتنظ واالجتماعٌاة الوجدانٌاة، الداخلٌاة

 ، الهرمً والتسلسل ، الرسمً الوضع على المبنٌة والسلطة النظام بٌن محتمبل ،أو فعلٌا صراعا
 هو نموذجه أن كما ، العلمٌة والمعرفة ، الفنٌة والمهارة الخبرة، إلى المستندة السلطة أو والنظام

 "صاوره كماا ، للتنظاٌم البٌروقراطاً الشاكل أن إذ ، لرأسمالٌةا لئلٌدٌولوجٌا فعل رد الواقع فً
 كبلعاب الفارد ٌعامال الاذي الرأسامالً العالم فً العمل لممارسة السائد الشكل بالفعل هو) "فٌبر

2(.الخاصة وتطلعاته حاجاته له كإنسان ولٌس ، وظٌفة شاؼل أو ، دور
 

علاى هٌكاال التنظااٌم الرساامً فقااط ،  اأساسااٌمكاان القااول إن النظرٌاات الكبلسااٌكٌة تركااز 

جانب فً بناء المنظمة وتطورها ، كما ترى المنظمة ما هً سوى هٌكل للعبلقاات  أهم إٌاهمعتبرة 
عمال  أثنااءوالنشاطات واالتصاالت ،وؼٌر دلر مان المتؽٌارات الموجادة  واألهداؾو الصبلحٌات 

لٌة التً جاء بها "ماكس فٌبار" وباٌن ،كما إن هنار تناقض بٌن خصائص المنظمة المثا األفراد معا
.التدرج الهرمً و سلطة اإلدارة وبٌن الخبرات والتدرٌب كؤساس الختٌار األفراد

4  

فٌباار فاً بناااء المنظماات ،ولكاان مااع  نماوذجلقاد انطلقاات دراساات حدٌثااة للبٌروقراطٌاة ماان حقٌقااة 
هده الدراسات  أشهر، ومن  إلٌهاالنتقادات التً وجهت  مراعاة التعدٌبلت المطلوبة ،وتفادي بعض

 كولدنر. ، سلزنر التً صاؼها كل من: مٌرتون ، تلر
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 التاً البٌروقراطٌاة جوانب بكشؾ اهتماما االجتماع علماء أكثر من " مٌرتون روبرت " ٌعتبر

 :خاصتً تظهر ٌةالبٌروقراط اإلدارة كفاءة كانت فإذا " فٌبر " نموذج أؼفلها

 والمعااٌٌر ، المتخصصاة الفنٌاة المعرفة على الضبط ٌرتكز حٌنما التعقل أو الرشد، هً األولى

 .األعضاء لعبلقات الشخصً ؼٌر والطابع ، الموضوعٌة

 ، الوظائؾ استقرار نتٌجة الحوادث وبمجرى التنظٌمً، بالسلور التنبإ على القدرة هً والثانٌة
 . األعضاء بٌن السائدة والعبلقات

 من كثٌرا ٌعدم لم األمر فإن ، البٌروقراطٌة اإلدارة تإكدان اللتان هما الخاصتان هاتان كانت إذا

 تتحول كما المرونة، خاصٌة ٌفقد التنظٌم تجعل أن ٌمكن المقومات فهذه الوظٌفً، الخلل مظاهر

 ٌدفع بتا الكاملة تزاماتواالل ، للقواعد االمتثال ضرورة على التؤكٌد إن بل ؼاٌات، إلى الوسائل

 بسٌطة وإجراءات كوسائل بتا االستعانة من بدال القصوى الؽاٌة هً فتصبح استدماجها إلى الفرد

 .للبٌروقراطٌة الشكلٌة الجوانب أهمٌة تتعاظم وهكذا ، محددة
3

 

 :المفاهٌم من مجموعة من " مٌرتون " انطلق ولقد
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  ة:الكامن الوظٌفة مقابل الظاهرة الوظٌفة
 ً.اجتماع نسق كل بت ٌقوم الذي الدور فً الظاهرة الوظٌفة تتمثلو

 ٌتوقاع لام التاً أي بتاا المرؼاوب ؼٌار أو ، المتوقعاة ؼٌار الوظاائؾ فهً المستترة الوظٌفة أما

 . شعورٌة ال أو ، ضمنٌة بطرٌقة توجد بل مستهدفة بطرٌقة النسق فً وجودها

البلوظٌفٌة مقابل فً الوظٌفٌة

 "درساها التاً التنظٌمٌاة المتؽٌارات مان متؽٌار كل ٌقدمه الذي اإلسهام فهً ظٌفٌةللو بالنسبة 

.األهداؾ لتحقٌق " فٌبر
 : مثال الوظٌفٌة المعوقات المرؼوب وؼٌر ، المتوقع ؼٌر األخر الجانب فهً البلوظٌفٌة أما 

 . لالمل إلى ٌإدي مما التكرار زاد النمطٌة زادت التخصص زاد العمل تقسٌم زاد كلما

   الوظٌفً البدٌل-

 ة.والبلوظٌفٌ ، الوظٌفٌة بٌن التناقص معضلة لتجاوز التنظٌم إلٌها ٌلجؤ التً الحلول وهً

 ، الضبط مركزٌة إلى الحاجة افتراض من وانطلق ، نظرٌته "مٌرتون " أقام المفاهٌم هذه ومن
 بٌروقراطً تنظٌم كلف التنظٌم على الهرمً والتدرج الرئاسً، التسلسل ٌفرضه الذي واإلشراؾ

 ، واألوامار ، التعلٌماات إصادار خابلل من وذلر ، الدقٌق واإلشراؾ بالضبط ٌسمى ما ٌمارس
 التخصص أساس على ٌقوم ألنه بالسلور التنبإ إلى ٌإدي فهذار"فٌب " وحسب ، التنفٌذ ومتابعة

 .كآلة الموظؾ معاملة أي  المسإولٌة وتحدٌد ،
 خابلل مان الصاارم الضبط أن إلى توصل حٌث البلوظٌفً انبالج درس فقد " مٌرتون " أما -

 بالمسإولٌة الشعور إلى الحاجة ٌمثل الذي و العمل، روتٌنٌة)السلور ثبات هو واألوامر القواعد

 : جنتائ ثبلث عنه وترتب (التنبإ بالسلور على والقدرة ،
 االجتماعً( التفاعل ضعؾ)الشخصٌة العبلقات تضاإل -1
 . بالمإسسة العمل وإجراءات ، والقوانٌن ، للقواعد التنظٌم أعضاء باستٌعا زٌادة -2
 اتخااذ عملٌاة فاً إلٌهاا ٌساتند موضاوعٌة مقاوالت التنظٌم وضع كلما ثابتا السلور كان كلما -3

 . البدائل عن البحث من التقلٌل إلى ٌإدي مما القرار
 : نتائج ثبلث إلى تإدي " مٌرتون " حسب الثبلثة النتائج هذه

 (الوظٌفٌة المتطلبات تحقٌق ) تؽٌٌره وعدم الراهن، الوضع تدعٌم -
 القانون بواسطة وتصرفاته ، سلوكٌاته عن ٌدافع أن الموظؾ استطاع جامدا السلور كان كلما -

 .ذاته حد فً ؼاٌة إلى وسٌلة من القانون ٌتحول الحالة هذه وفً ،

 1.والزبائن العمبلء مع التعامل صعوبة -
 اقترح هنا ومن ، فٌها المرؼوب وؼٌر ، المتوقعة ؼٌر بالنتائج " مٌرتون " أسماها جالنتائ وهذه

 والعبلقاات الرسامٌة، ؼٌار الجواناب علاى وركاز التنظٌماً، للسالور ؼٌار الرشاٌدة الجواناب

2.ا تٌة الفروض أساس على نظرٌته وتقوم،اإلنسانٌة
 

 علاى للرقاباة طلاب هناار أن أي ، الرقاباة مان ناوع فارض ترٌاد للتنظاٌم العلٌاا اإلدارة إن -3

 .واجباتهم تؤدٌتهم أثناء األفراد
 األفاراد؛ سالور علاى االعتمااد ضرورة على التركٌز زٌادة فً تتمثل الرقابة فً الرؼبة إن -4

 السالور هاذا ٌكاون أن أي األفاراد سالور علاى اعتمادهاا درجاة زٌادة إلى تسعى اإلدارة أن أي

 .مسبقا المحددة هبؤنماط االلتزام وٌتم ، معروفا

 تتخاذ األفاراد سالور علاى االعتمااد درجة من للتؤكد العلٌا اإلدارة جانب من الرؼبة هذه إن -3

 ، األفاراد ومحاسابة بالسالور، التنباإ ٌمكان بحٌاث والمساإولٌات االختصاصاات، تحدٌاد شاكل
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 ٌتم الدائمة اتاإلجراء من عددا فإن هذا إلى باإلضافة .ا لة نموذج باستخدام وذلر ، ومساءلتهم

 . المحددة لئلجراءات الواقع مطابقة من للتؤكد ،والتفتٌش المراجعة شكل الرقابة وتتخذ تقرٌرها،

 : ةا تٌ النتائج الفروض هذه على وٌترتب

 باٌن أساساا العبلقاات تلار تصابح إذ ) التنظاٌم أعضااء باٌن الشخصاٌة العبلقاات مادى تقلٌال-1

 (.الوظائؾ تلر شاؼلً فراداأل بٌن ولٌس ، والمكاتب ، الوظائؾ
 و ، هضامها وٌصاٌر ، لؤلفاراد بالنسابة طبٌعٌاا أمارا الرسمٌة واإلجراءات ، القواعد تصبح 2-

 العاادي األسااس لتصابح واإلجاراءات ، القواعاد لتلار اكتساب عملٌة تتم أي بواسطتهم اختزانها

 .الفرد لتصرؾ

 ، فئة لكل طبقات أو ، فئات إلى اتالموضوع تقسٌم عملٌة هو القرارات اتخاذ أساس ٌصبح 3-
  عباارة فاً تلخٌصاها ٌمكان الاثبلث النتاائج تلار التنظاٌم عضاو علٌاه تدرب معٌن حل طبقة أو

 وٌشابع ، البٌروقراطاً التنظاٌم أهاداؾ ٌحقاق السالور فً الجمود وهذا  الوظٌفً السلور جمود

 وسلوكهم ، تصرفاتهم عن للدفاع أساسا لؤلفراد ٌوفر كما ، الرقابة أحكام فً العلٌا اإلدارة رؼبة

 لعمابلء والمصااعب ، المتاعاب مان مزٌاد إلاى ٌاإدي السالور جماود أن إلاى باإلضافة الوظٌفً

 .1التنظٌم مع تعاملهم فً العمبلء هإالء ومصالح ، أعمال وٌفقد ، التنظٌم
2-3-2  : 

 من انطلق ولقد ، متوقعة ؼٌر ائجنت من علٌها ٌترتب وما ، السلطة تفوٌض فكرة " سٌلزنٌر " ٌإكد

 فاً الرئاساٌة المساتوٌات أعلاى تمارساه الاذي الضابط مطلاب ٌواجاه التنظاٌم أن هاً أساساٌة قضٌة

 ، نظامٌاا طابعاا التفاوٌض هاذا ٌتخاذ بحٌاث للسلطة دائما تفوٌضا بالضرورة ٌفرض وهذا ، التنظٌم
 المتخصصة، الوظائؾ على درٌبالت فرصة من ٌزٌد فهو مباشرة، نتائج التفوٌض هذا على وٌترتب

 أٌضا ومعالجتها المشكبلت مواجهة من التنظٌم عضو ٌمكن مما محددة مٌادٌن فً الخبرة واكتساب

 ، اهتماماات فاً تناوع علٌاه ٌترتاب مماا التنظاٌم فاً لفرعٌاة واألقساام ا ، الوحادات نماو زٌاادة ،
 . رةمباش نتائج التفوٌض لهذا أن وٌرى الفرعٌة األقسام هذه ومصالح

 .محددة مٌادٌن فً الخبرة واكتساب ، المتخصصة الوظائؾ على التدرٌب فرص من الزٌادة  -

 وأخارى وظٌفٌاة نتاائج هناار أن أوضاح ولقاد .التنظٌم فً الفرعٌة واألقسام الوحدات نمو زٌادة  -

 :ٌؤتً فٌما الوظٌفٌة الجوانب تتمثل التفوٌض لهذا وظٌفٌة ؼٌر
 . األشخاص وتدرٌب تكوٌن إلى السلطة تفوٌض ٌإدي  -

 . القرار اتخاذ فً المإسسة أعضاء شارر كلما السلطة فوضت كلما  -

 .المهنً( الحرار ) التنظٌم ألعضاء المهنً التدرج أتٌح كلما السلطة فوضت كلما  -

 . وسهلة ، مفتوحة االتصال قنوات كانت كلما السلطة فوضت كلما  -

 : فً فتتمثل لطةالس لتفوٌض البلوظٌفٌة الجوانب أما

 . التنظٌمٌة الوحدات استقبللٌة زادت كلما السلطة فوضت كلما  -

 . العامة األهداؾ حساب على الخاصة األهداؾ استبدلت السلطة فوضت كلما  -

 . واإلشاعات ، والتوترات ، الصراعات بظهور ٌرتبط السلطة تفوٌض  -

 إلاى ٌإدي القرارات اتخاذ مراكز تعدد أن كما اإلٌدٌولوجٌات صراع إلى ٌإدي السلطة تفوٌض  -

 . المسإولٌة تحمل مبدأ نفً
 ال حتاى الحقٌقاة إخفااء) المإسساة فاً المساإول عان الحقٌقاة تشاوٌه إلاى ٌاإدي السلطة تفوٌض  -
 .  األول( المسإول إلى تصل

 بنااء ٌخلاؾ رسامً تنظاٌم فكال ، تلقائٌاا ٌنشاؤ الرسمً ؼٌر البناء أن أٌضا " سٌلزنٌر " أبرز كما -

 تقاوم بداخله العبلقات أن كما ، معٌنة عملٌات بواسطة التنظٌم أهداؾ تعدٌل على ٌعمل رسمً ؼٌر

 روابط على أٌضا وتقوم ، الجماعة داخل والهٌبة ، القبول عوامل على وتنطوي شخصٌة أسس على
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 التنظاٌم داخال الرسامً ؼٌار البنااء أهمٌاة أوضاح وقد ، الضبط وأسالٌب بالقوة وتستعٌن ، الصداقة

 التفاوٌض عملٌاة أجال مان الرسامً النسق فً وجوهرٌا ، ضرورٌا الرسمً ؼٌر البناء ٌكون حٌث
 . ذاتها بالضبط

42 : 

 أوال كان ، بؤعبائه جدٌد مدٌر قٌام إثر للجفصٌن، منجم فً البٌروقراطٌة تطور " جولدنر " حلل لقد

 مساواة عبلقات على ٌحافظون الجهاز ورإساء ، الفالعم الخلق طٌبة منا  المنجم هذا على ٌسٌطر

 قاعاة إلاى تنقال الضاحٌة كانات العمال حاوادث حالاة وفاً ، العمال خاارج البعض بعضهم وٌرون ،

 المصنع منتجات بعض أخذ العمال باستطاعة وكان ، المستشفى بدور ما حد إلى تتمتع التً النماذج

 ولام ، العماال مان بمباادرة تحادث العمال ستراحةوا ، بمرونة تطبق والقواعد الشخصً الستعمالهم
 . دقائق لخمس أهمٌة ثمة ٌعد

    بعاد عامال بطارد الوضاع تبادٌل وبادأ ، هاذه الصالحة اإلدارة لطرٌقة حدا الجدٌد المدٌر ووضع

 مان اإلذن طلاب قاد وكاان ، السامر صاٌد إلاى لٌاذهب الادٌنامٌت مان شاٌئا أخاذ ألنه الخدمة من سنة

 إلى ذلر من المدٌر وهدؾ ، العمال رئٌس وظٌفة من تقهقر فقد العمال هٌئة رئٌس أما العمال رئٌس

 ، البلشاكلٌة القدٌماة بالقاد وات االلتازام علاى مثاابرتهم حالاة فاً ٌنتظارهم عماا للعماال مثال تقادٌم
 اإلنتااج لمقٌااس تبعاا توظٌاؾ عقباه .البلشاكلٌة للمعااٌٌر تبعاا التوظٌؾ : االستخدام سٌاسة وتؽٌرت

 ووضع ، التؽٌب إلى بالنسبة وخصوصا ، القواعد وتوطدت ، اإلنذارات تسجٌل وتضاعؾ ، وحده
 . كمستشفى النماذج ؼرفة الستعمال نهاٌة

 أعٌد ، السابق فً المجهولة القطعٌة القواعد فان وبالفعل ، البٌروقراطٌة تطبٌق هنا والمقصود

 القدٌماة الاروابط هادم ، والقاانون ، الرتب سلسلة على والتشدٌد ، جدٌدة قواعد وأكملتها ، استعمالها

 والوقات العمال، وقات بٌن ، الخاصة الملكٌة ،و الشركة ملكٌة بٌن المٌزات أهمٌة وزادت البلشكلٌة

 األرض ساطح علاى قامات ولقاد متسااو، ؼٌار بشكل البٌروقراطٌة تطورت الواقع وفً ، الشخصً

.شدٌد تعاضد ذات شكلٌة مجموعات العمال ٌشكل حٌث ، المنجم أعماق فً قٌامها من أكثر
1

 

 التاً واإلجاراءات واللاوائح ، القاوانٌن مان مجموعة هً البٌروقراطٌة القواعد أن "جولدنر " ٌرى

 مان ناوعٌن باٌن وٌمٌاز ، البٌروقراطاً التنظاٌم فاً العمل إجراءات وتحدد ، اإلداري الجهاز تحكم

 العقابٌة القواعد هً األولى القواعد ، كبٌرة مٌةأه لها التنظٌمٌة البناءات داخل البٌروقراطٌة القواعد
 ا خار الطارؾ اإلجبار كمحاولة والعمال ، اإلدارة لضؽط االستجابة وهً ، الجزائً . الطابع ذات

2.االمتثال على
 

 التنظٌماً البنااء فاً توجاد التاً اإلدارٌاة الهٌئاة جاناب مان شارعٌتها تساتمد العقابٌاة القواعاد وهاذه

 القواعد أما ٌعاقب، القانون ٌحترم ال من لكل ردعٌة قوانٌن وهً ، والفنٌون، المتخصصون ٌضعها

 ، القاادة باٌن حولهاا االتفااق وٌكاون ، التنظٌماً البنااء داخال فتوجاد النٌاابً الطاابع ذات التمثٌلٌاة
 علٌها االعتماد وٌكون ، دٌمقراطٌة أسس من شرعٌتها تستمد بؤنها األولى عن تختلؾ فهً واألتباع

 3.عموما التنظٌمٌة المإسسة داخل والتوترات ، الصراعات لمنع
 جماعً تؤٌٌد إلى وتستند والمرإوس الرئٌس بٌن علٌها ٌتفق النمط هذا فً القانونٌة القواعد أن أي

 أشاار كماا بداخلاه التاوترات ،وؼٌااب بهادوء ٌتسام التنظاٌم ٌجعال الاذي األمار الطارفٌن كلاى مان
 على مفروضة ألنها المزٌفة القواعد علٌها أطلق البٌروقراطٌة دالقواع من ثالث نوع إلى "جولدنر"

 أن " جولدنر " وٌرى الطارئة والحالة ، الظروؾ بزوال تزول ما وؼالبا خارجٌة هٌئة من التنظٌم

 . وظٌفٌة ؼٌر وأخرى وظٌفٌة جوانب لها البٌروقراطٌة القواعد

                                                           
 .  ،ص    ت،لبنان،،منشوراتعوٌدا، سوسيولوجيا الصناعةبرنارموتٌر:ترجمةبهٌجشعبان 1
 .                            145،ص 1998،اإلسكندرٌة)مصر(،عبد الهادي الجوهري: 2
                      .                352عبد هللا محمد عبد الرحمن: علم اجتماع التنظٌم، مرجع سابق، ص 3
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  : الوظٌفٌة الجوانب
 باٌن القاوة عبلقاات لماس فاً صاعوبة هناار كانات كلماا واضحة ةالبٌروقراطٌ القواعد كانت كلما -

 . التخصص أساسا على بدوره ٌقوم فرد كل ألن والمرإوسٌن الرإساء
. والتوتر الصراع قل كلما ،القانونً الطابع تؤخذ ، مقننة العبلقات هذه كانت كلما -

 . إسسةالم مكونات بٌن التعاون خلق إلى ٌإدي البٌروقراطٌة القواعد وضوح -

 إلاى االحتكاام ومعناهاا المإسساة وعقبلنٌاة الترشاٌد بعملٌاة ٌارتبط البٌروقراطٌاة القواعاد وضوح -
 . التنظٌم ظواهر تفسٌر فً العام المنطق

 ثام ومان وإدراكهاا ، فهمهاا مان الفارد تمكان واضاحة القواعاد هاذه كانت كلما انه "جولدنر " وٌرى

 داخال وسالوكه ، تصارفاته عان الادفاع فاً إلٌهاا حتكاامواال ، التنظٌماً الواقاع فاً تطبٌقهاا ساهولة

 والخبلفاات ، ضائٌلة السالطة عبلقاات مان ٌجعل الذي األمر القواعد هذه إلى وذلر بالعودة التنظٌم،
 . قلٌلة التنظٌم داخل والصراعات

  : البلوظٌفٌة الجوانب
. المإسسة داخل العمالً األداء قل كلما واضحة البٌروقراطٌة كانت كلما -

 والمهاارات اإلمكانٌاات مان االساتفادة قلات وصاارمة ، واضاحة البٌروقراطٌاة القواعد كانت كلما -

 .للعامل

 (. بالقانون الحرفً اللتزاماالرسمٌة ) زادت كلما واضحة البٌروقراطٌة القواعد كانت كلما -
 . والروتٌن ا لٌة مبدأ تخلق البٌروقراطٌة القواعد -
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 بتجمٌاع قاام حٌاث فرنساا فاً العاماة المشاروعات مان مشاروعٌن علاى مٌدانٌاة دراساة باإجراء قاام

 وموقاؾ ، منهماا كال فاً العاملاة القوة وتركٌب ، المشروعٌن هذٌن فً العمل طبٌعة حول البٌانات

 ، البٌروقراطٌاة لطبٌعاة اماةع بصاورة ٌخارج أن مان فٌهماا للعااملٌن المعنوٌاة والحالاة ، اإلنتاجٌاة
 . للمجتمع العام والحضاري ، الثقافً باإلطار البٌروقراطٌة مشكلة لربط محاولة مع وآثارها

 والكتااب ، المفكارٌن بحساب ٌختلاؾ مفهومهاا أن إلاى ذهاب فقاد البٌروقراطٌة معنى لتحدٌد بالنسبة

 وظاائؾ ألداء أفاراد افٌها ٌعاٌن متخصصاة أجهازة طرٌاق عان الحكام عملٌاة الابعض ٌعتبرها حٌث

 فاً المساتوٌات ذلار بعد وتتدرج ، التنظٌم قٌادة قمته فً تقع هرمً شكل فً ٌنتظمون حٌث محددة

 قارارات اتخااذ سلطة لهم تكون أن دون بالتنفٌذ ٌكلفون الذٌن الموظفٌن صؽار ٌوجد حٌث ، القاعدة

 راحاوا آخارٌن كتااب طارؾ مان كبٌارا هجوماا القات قاد للبٌروقراطٌاة النظارة هاذه أن إال إدارٌاة

 متوقعاة ؼٌار كثٌارة آثاارا هناار ألن الواقاع فاً تحقٌقها ٌمكن ال التنظٌم فً المثالٌة تلر أن ٌإكدون

 إلاى االتجااه نماا وكاذلر ، معاه المتعااملٌن وشاكوى فشاله، إلاى ٌاإدي مما التنظٌم هذا مثل عن تنتج
 .الجمااهٌر مع التعامل وصعوبة ، اتاإلجراء وتعقد  الروتٌن مصدر أنها على البٌروقراطٌة تفسٌر

 : ٌؤتً فٌما الروتٌن مظاهر ٌحدد حٌث بدراستها "هكروزٌ" ٌقوم األساس هذا وعلى

 التنظاٌم ألهاداؾ إدراكهم وعدم موحد، تنظٌم إلى باالنتماء العاملٌن شعور عدم هو : األول المظهر

 ؼٌر الموظؾ نرى بؤن .التنظٌم إفشال إلى تعمد تصرفات هنار تكون قد األحٌان بعض وفً العامة،

 . هامة مستندات أو ، األموال ضٌاع إلى ٌإدي مما المشروع ممتلكات على بالمحافظة مكترث

 تساود حٌاث الابعض بعضاهم عان وانفصاالهم ، األفاراد وانعازال ، الاروتٌن جماود :الثاانً المظهار

 شاعور وٌساود الجماعاة شاعور باذلر وٌنعادم المعٌشٌة، أمورهم تحسٌن فرص على القاتلة المنافسة
 . واألنانٌة الفردٌة
 المساتوٌات أعلاى فاً قلٌبل فئة أٌدي فً القرارات اتخاذ وسلطة ، المسإولٌة تركٌز :الثالث المظهر

 الذٌن األشخاص أن والنتٌجة ، واحتٌاجاتهم بالجماهٌر، الٌومً االحتكار مجاالت عن بعٌدا اإلدارٌة

 المعلوماات من هامة حصٌلة لدٌهم تتجمع التنفٌذ بؤعمال إلٌهم وٌعهد ، ٌومٌا الجماهٌر مع ٌتعاملون
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 التنظاٌم قمة فً السلطة أصحاب بٌنما ، القرارات اتخاذ سلطة ٌملكون ال أنهم ،حٌث منها ٌفٌدون ال

 القارارات واتخااذ ، الموقاؾ تفهام علاى تسااعدهم التاً ، الضارورٌة المعلوماات علاى ٌحصالون ال
 بالمعلوماات إلماداده مرإوساٌه علاى ٌعتماد القارار اتخااذ حاق ٌملر الذي الرئٌس أن نجد . المناسبة

 أخطاائهم، إلخفااء صاحٌحة ؼٌر بمعلومات بإمداده إما الموقؾ ٌستؽلون ما ؼالبا وهإالء ، البلزمة

 نتٌجاة عادٌاة ؼٌار امتٌاازات علاى ٌحصالون حٌاث بالمسااومة وإماا ، واللاوائح للقواعد مخالفتهم أو
 .الهامة ناحٌةال هذه على لسٌطرتهم

 العمال، جماعاة تاؤثٌر ولكناه ، ذاتاه حد فً الفرد لٌس أنه ه"كروزٌ " فٌرى الروتٌن مصدر عن أما

 وتعارفات ، جماعاة علٌهاا اتفقات وتقالٌد ، عادات الجدٌد الموظؾ ٌواجه إذ ، الفرد عل العمل وجو

 التقالٌاد لهاذه ٌنصاع أن إما حلٌن أحد الموظؾ أمام ٌكون الموقؾ هذا وإزاء ، طوٌل أمد منذ علٌها

 مواجهاة علٌاه ثماة ومان ، لهاا االنصاٌاع وٌارفض ، ٌقاومهاا أن وإماا ، الجماعاة ضامن قبولاه لٌاتم

 هاً النهائٌاة والنتٌجة ، الزمبلء مجموعة عن وانعزاله ، بها عضوا إٌاه ورفضه ، الجماعة ؼضب

 اساما الاروتٌن قائماة تضام ماا وسارعان ، لسلوكه كؤساس لتقالٌدها وقبوله ، للجماعة الفرد خضوع

 ، اإلجاراءات تعقاد مشااكل معالجاة إلاى الحاجاة تتضح حٌن تعقٌدا المشكلة هذه تزداد حٌث ، جدٌدا
 ولكان التبساٌط، التساٌٌر، هادفها والانظم ، القواعد من جدٌدة مجموعة فتصدر االتصاالت وصعوبة

 تواجاه لاذلر السائدة السلور نماطأ تؽٌٌر إلى  بالضرورة ستإدي الجدٌدة والنظم ، القواعد هذه مثل

 وبالتاالً ، العلٌاا اإلشاراؾ مستوٌات من بالقوة فرضها إلى ٌإدي مما المختصٌن من بمقاومة عادة
 .والتعقٌد ، المركزٌة من المزٌد النتٌجة تكون

 ، المساإولٌة تحمال فاً الموظاؾ رؼباة عادم هاً البٌروقراطٌاة موضاوع فاً الحقٌقٌاة المشاكلة إن
 ، التقادم أجال مان والصاراع الشخصٌة، المنافسة أمام الباب ٌفتح سوؾ ذلر أن إذ راتالقرا واتخاذ
 وٌتارر ، واللاوائح ، بالقواعاد ٌحتماً الاذي الموظاؾ باه ٌتمتاع الاذي االساتقرار مان ٌقلال وبالتاالً
 مان الفارد ٌحماً الاروتٌن إن .المساتوى فاً منه أعلى هم لمن السلطة ومتاعب المسإولٌة، مخاطر

 . وتدعٌمه ، علٌه المحافظة على الحافز لدٌه فالكل وبالتالً ورإسائه ، زمبلئه

 وتادهور ، العااملٌن إنتاجٌاة انخفااض فاً فتظهار البٌروقراطٌة التنظٌمات فً الروتٌن آثار عن أما

 عن النظر بعض العمل كمٌة من عامة العاملٌن بٌن الشكوى أن نجد الؽالب وفً ، المعنوٌة روحهم

 ، اجتمااعً انعازال شاكل فاً الاروتٌن آثاار تظهار أخارى ناحٌاة مان ذاتاه، لعمالا طبٌعاة أو ، ناوع
 .الواحدة المجموعة أفراد  بٌن الصداقة أواصر ونقص

 المشاكل مع والتكٌؾ التؤقلم، علٌهم ٌصعب بحٌث واإلجراءات للقواعد، تقدٌسا العاملون ٌظهر

 ماا البٌروقراطٌاة واإلدارة ، رالجمهاو باٌن واساعة هاوة وجاود علٌاه ٌترتاب وهاذا ، حلهاا المطلوب

 ، الجماود مان تزٌاد بادورها التاً واإلجاراءات ، القواعاد فاً الرقابة إلى الحاجة زٌادة علٌه ٌترتب
. جدٌد فشل نتٌجة تكون الذي التخصص زٌادة إلى ٌإدي ما للجماهٌر والمشاكل
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 بطرٌقة تنشؤ البٌروقراطٌة التنظٌمات أن رىٌ حٌث المجردة النظرٌة الدراسات من نوع بإجراء قام
 : ا تٌة األربع من
    ورؼباة بطاولً، قائاد أو زعاٌم، حاول األفاراد مان عادد لتجماع نتٌجاة البٌروقراطاً التنظاٌم ٌنشاؤ -

 .)مثبل حزب(بٌروقراطً تنظٌم إلى ٌتحولون ومعتقداته ، أفكاره على المحافظة فً منهم

 أنهاا ٌعتقادون معٌناة وظٌفاة لتؤدٌاة األشاخاص مان مجموعاة أو شخص، من بقرار العدم من ٌنشؤ -

 . ومطلوبة مفٌدة

 . فعبل قائم تنظٌم عن إلنسبلخة نتٌجة ٌنشؤ قد -

 . معٌنة عقٌدة أو ، لفكرة ٌروجون الذٌن األفراد بعض بإدارة ٌنشؤ قد -

                                                           
 .                                                                                                 37،38،39علً السلمً : مرجع سابق، ص 1
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 والمحافظاة ع،االتساا و النماو، نحاو البٌروقراطٌاة التنظٌماات لادى طبٌعٌاا ماٌبل هناار أن ونبلحاظ

 خارجٌاة عوامال ذلار فاً تاتحكم واستقبلله ، ونموه ، اتساعه وضمان ، التنظٌم بقاء على المستمٌتة
 : ٌؤتً ما فٌفترض وأسالٌبها الرقابة ٌخص فٌما أما .المحٌطة البٌئة أو ، المجتمع فً
 . األهداؾ تحقٌق فً ٌستؽل ال والنشاط ، الموارد من كبٌر جانب -
 .تامة مراقبة البٌروقراطً السلور قبةمرا الصعب من -
 . الرقابة فاعلٌة قلت التنظٌم حجم كبر كلما -

 . أقل األجزاء بٌن التنسٌق أصبح التنظٌم حجم كبر كلما -

 . لئلفبلت الموظفٌن جهود تكاثرت الرقابة فً الجهود زادت كلما -

 دوافاع أن بباٌن وقاد. الرقاباة ازدواج قاانون  أساماه بماا نشااطها تاداخل و ، الرقاباة أجهازة تعادد -

 ثابلث وضاع فقاد ذلار وعلاى ، فقاط الذاتٌاة مصالحته تحقٌاق فقاط لٌسات البٌروقراطاً الموظاؾ
 :وهً ، االرتكاز محور أصبحت افتراضات

 
 الموظفٌن جمٌع فإن لهذا . منطقٌا أهدافهم تحقٌق إلى البٌروقراطٌة موظفو ٌصبو :األولى الفرضٌة

 . المنفعة من حد أعلى على الحصول هدفهم ٌعتبرون نظرٌته فً البٌروقراطٌٌن

 دافع لدٌه موظؾ وكل... األهداؾ من معقدة مجموعة... البٌروقراطٌة موظفً لدى :الثانٌة الفرضٌة

 . الذاتٌة مصلحته لتحقٌق كبٌر

 المنظمة لتلر التنظٌمً الهٌكل تصمٌم على منظمة ألٌة االجتماعٌة الوظائؾ تإثر : الثالثة الفرضٌة

 . بالعكس والعكس... موظفٌها سلور وكذلر ،

 :ٌؤتً فٌما البٌروقراطً التنظٌم عناصر وتتمثل

 . الرسمٌة للسلطة هرمً هٌكل  -

 .التنظٌم فً االتصاالت وشبكات ، للخطوط رسمً هٌكل  -

 الرسمٌة والتعلٌمات القواعد، من شاملة نظم  -

 . مًالرس الهٌكل جانب إلى السلطة من رسمً ؼٌر هٌكل  -

 . التنظٌم أعضاء بٌن رسمٌة وؼٌر ، شخصٌة اتصاالت وشبكات ، خطوط  -

 . وموضوعً ، رسمً بشكل محددة وأنشطة ، وظائؾ  -

 . العلٌا اإلدارة رجال بٌن خاصة العمل فً واندماج ، شخصً والء  -

 وبعادم ، تمرالمسا السرٌع بالتؽٌر تتصؾ بٌئة فً تعمل التً التنظٌمات أن إلى " داونز " ٌشٌر كما

 ناحٌة من بها الرسمٌة ؼٌر واإلجراءات ، التنظٌمات على كبٌرة وبدرجة ، االعتماد إلى تمٌل التؤكد

 األهاداؾ وباٌن ، العاماة التنظاٌم أهاداؾ باٌن وتنااقض ، تعاارض وجاود احتماال فهناار أخارى

 مما العامة المصلحة على الشخصٌة المصالح تؽلٌب سٌكون هنا والحل ، التنظٌم ألعضاء الشخصٌة

 مان أناواع خمساة باٌن وٌفارق ، أهدافاه تحقٌاق فاً وفشاله البٌروقراطاً، التنظاٌم بانهٌاار ٌهادد

  البٌروقراطٌٌن
 الحصول فً الشخصٌة رؼباته واألخٌر ، األول وحافزه ، البٌروقراطٌة موظؾ : المتسلق ــــ

 وإظهار البتكار، قوٌة حوافز لدٌه أن كما ، الشخصٌة أهدافه وتحقٌق ، عال ودخل ، مركز على
 . فٌها ٌعمل التً المإسسة أو ، لمصلحته جدٌدة وظائؾ

  قائم هو ما على المحافظة ومحاولته ، تؽٌٌر أي ضد محاباته تجرفه : التجدٌد مقاوم -

 المعٌناة، األهداؾ لهذه وانتماإه ، وإخبلصه ، معٌنة ألهداؾ أساسً كحافز الؽٌرة تجرفه :الؽٌور -
 . به ٌعمل لذيا الجهاز لٌس و
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     . ٌنتماً التاً المصالحة ألهاداؾ ولاٌس ، معٌناة اجتماعٌاة وظاائؾ إلى إخبلصه ٌجرفه :الدفاعً -
 الرؼبة لدٌه وتنمو إلٌه، ٌنتمً الذي للمجتمع الكامل باإلخبلص ٌتصؾ :المثالً الدولة رجل

 والقوانٌن األنظمة على ٌإثر وحتى للمجتمع، العامة األهداؾ ٌحقق حتى السلطة على الحصول فً

.العامة واإلجراءات
1 
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فٌها،وتمثاال  واألنشااطةقااد تتعااارض بعااض العناصاار الكامنااة فااً البٌروقراطٌااة مااع انسااٌاب العماال 
، ومان  ذاتهااالرمٌاة بحاد  بااإلجراءاتالتاً ٌجاري االلتازام فٌهاا  األوضااعالطقوس البٌروقراطٌة 

علااى حساااب أهااداؾ  باألولوٌااةإن القواعااد البٌروقراطٌااة قااد تحظااى  األخاارىممكنااة المشااكبلت ال
النجاز المهمات الروتٌنٌاة ،  األنسبالمنظمة الحقٌقٌة ، وٌبدو إن البٌروقراطٌة هً الكل التنظٌمً 

ال لتحقٌق أهداؾ العمل فً بٌئات ٌصعب فٌها التكهن بالمتؽٌرات والتطورات، واالهم من ذلار إن 
 فً بٌئات ثقافٌة واجتماعٌة محددة. أي،ظرٌة جرت فً مجتمعات ؼربٌة هده الن
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 بصافة تتبلاور لام أنها إال ، طوٌل أمد منذ البٌروقراطً التنظٌم الجزائرٌة الدولة عرفت لقد         

 إلاى عمادت حٌاث ، فٌهاا تتخابط كانت التً للمشاكل نظرا االستقبلل على حصولها بعد إال واضحة

 كانات الاذي واالضاطراب الفوضاى، ظال فاً خاصاة منه مفر هنار ٌكن لم الذي الخٌار هذا انتهاج

 جهاة ومان ، أنهاا إال الجدٌاد التبناً هاذا عان نتجات التاً المحاسان مان الارؼم وعلى ، منهما تعانً

 كبٌارا وبااال وأضاحت ، بالكامال الجزائرٌاة اإلدارة حركاة شلت حٌث خطٌرا وضعا أفرزت أخرى

 المبذولاة الجهود ورؼم ، الثالث العالم دول من كؽٌرها الخارجٌة أو ، الداخلٌة الجماهٌر على سواء

 أنهاا إال البٌروقراطٌاة، مسااوئ مان التقلٌال ومحاولاة ، الضاؽط حادة من للتخفٌؾ السلطات قبل من

 عبار تطورهاا تتبع بعد الفصل هذا فً علٌه التركٌز حاولنا ما وهذا ، كبٌرة بدرجة مستفحلة مازلت

 .الجزائرٌة اإلدارة إلٌه وصلت فٌما السبب كانت ةمختلف ومراحل عصور،

1

12   :

 السالطة كانات حٌث العسكري النمط أساس على قائما إدارٌا تنظٌما المرحلة هذه فً الجزائر عرفت

 السالطة كانات حٌن فً الدولة وكبار كرٌٌن،العس القادة ٌضم الذي الدٌوان اختصاص من التشرٌعٌة

 للحارب الخٌال خوجاة مان فٌتكاون الاوزراء مجلس أما الدٌوان، قبل من المنتخب الداي بٌد التنفٌذٌة

 ، األسطول أمٌرال راٌس القبو دان العام، الجند قائد األؼا للمالٌة، الخز ناجً للبحر، الخراج وكٌل

1الداخلٌة وزٌر( والباشكاتب
 التٌطري ، شرقا قسنطٌنة : وهً عماالت ثبلث إلى الببلد تقسم كما) 

 قائد ٌرأسها أوطان إلى منطقة كل قسمت كما ، باي عمالة كل ٌرأس وكان ، ؼربا ووهران ، وسطا

 قائد للآلؼا مباشر إشراؾ تحت وضواحٌها ، الجزائر مدٌنة وضعت حٌن القبائل، فً شٌو  ٌساعده

 . العام الجند

 والمراقبة والتنظٌم، التسٌٌر، حٌث من بالضعؾ اتسم قد أنه التنظٌم هذا عن ماعمو قوله ٌمكن ما

 فاً عجاز مان عرفته وما ، المالٌة باإلدارة تعلق ما خاصة التركً التواجد من األخٌرة المرحلة فً

 حٌاث مان ، مصاداقٌتها أفقادها ماا السالطة لخدماة منهاا األكبار الجازء خصص التً النفقات صرؾ

2.المالً العجز لتؽطٌة األساسً الممول أضحى الذي الشعب عن توزٌع، وانعزالهاال فً التوازن
 

 

 بانتشاار اتسامت التاً الثقافٌاة األصاول بعاض هٌمناة إبقااء علاى السالطة عملات فقاد أخرى جهة من

 جعال إلاى أدى كماا ، االجتماعٌاة األماراض مان وؼٌرهاا ، الحاجات لقضاء والوساطة ، الخرافات

 ككال، المجتماع داخال تقاام التاً والعبلقاات ، والمإسساات ، األفاراد لوجاود اسااأس الممارسات هذه

 أصاوله تمتاد عاماة بصفة اإلدارة من السلبً والموقؾ البٌروقراطً، بذور الفساد أن ٌبرز ما وهذا

 . التركً العهد إلى

 

 

 

                                                           

 .82،ص2008، دار الفجر للنش والتوزٌع،القاهرة،عبد الحمٌد قرفً: 1 

   130،ص1970،بدون نشر،خمٌس السٌد إسماعٌل: 
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 ٌربطهاا ماا كال ألؽات حٌاث ، كولونٌالٌاة إدارة الجزائار إلاى ولهاادخ بعاد مباشارة فرنساا أسست لقد

 واالجتماعٌاة، الثقافٌاة، البنٌاة تحطاٌم قصاد العثمانٌاة واإلدارة ، اإلسابلمٌة الحضاارة بمعاالم

 أي ، واأللسانة ، العقاول وفرنساة ، الملكٌاة نازع فاً واإلكاراه ، القهار طرٌاق عان واالقتصاادٌة،

 الشاعب صاوت إلساكات عساكري بتنظاٌم الجزائارٌٌن رقااب علاى الساٌؾ وتسلٌط ، القمع ممارسة

 .إلداري والقمع ، الجماعٌة اإلبادة بواسطة

 لاه وأعطات الجزائار، فاً العاماة الشاإون إلدارة العام المفوض أو ، العام الحاكم فرنسا نصبت لقد

 لرؼباات اوكاذ ، الفرنساً المركازي للنظاام تاابع شًء كل وكان ، متعددة بمراسٌم كبٌرة صبلحٌات

 مجاال فاً الجزائار علاى الفرنساٌة القاوانٌن طبقات لقاد األوربٌاٌن والمساتوطنٌن ، المساتعمرٌن

 بمتارجمٌن، العربٌاة الشاإون مكاتاب فاً اساتعانت كماا . اإلجبااري التجنٌاد مجاال ،وفاً الضرائب

 هاالًاأل مان لهاا موالٌاة طبقة لتكوٌن سعت وقد ، العامة الحٌاة شإون فً التحكم قصد ومستشارٌن

 وقاد ، سٌاساتها لٌخادموا المراحال كال فاً اساتؽبلل أبشاع فرنساا اساتؽلتهم وقاد ، الاوطن رباوع فً

 ٌصاطدمون فكاانوا الجزائرٌٌن بقٌة أما ، لمعاونتها االستعماري نظامها فً العائبلت بعض أدمجت

 تادفع دقا بصاعوبة إال ، االساتعماري اإلداري بالجهاز االلتحاق ٌستطٌعون وال العنصري، بالحاجز

 حاولات ، األخٌارة السانوات وفاً ، وظٌفاة علاى للحصاول شارعٌة ال طارق اساتعمال إلاى الابعض

 حتاى الجزائارٌٌن أماام إدارٌاة مناصاب بفاتح وذلار ، سٌاساتها مان تؽٌار أن االساتعمارٌة اإلدارة

 ةلعرقلا الحقاا تهٌئاتهم قصد مدارسها فً جٌل أمام إدارة لتكوٌن فرصة فتحوا كما ، بقاءهم ٌضمنوا

  دفعاات فرنساا دربات فقاد وهكذا ، جٌل بعد جٌبل بإدارتها مرتبطٌن لٌبقوا األقل على أو تؽٌٌر، كل

 .1 )الثالثة القوة )أو ، "الكوست " بدفعة ٌعرفون والذٌن ، اإلداري العمل على الجزائرٌٌن من

 استؽبلل أبشع قواهم واستؽبلل ، بالضرائب المواطنٌن إنهار على االستعمارٌة اإلدارة عملت كما 

 اإلدارة عملات كماا ، الٌومٌاة اإلدارٌاة شاإونهم وتساٌٌر ، باإلدارة ٌذكر اهتمام هنار ٌكون أن دون

 ، التعقٌادات مان العدٌاد خلاق علاى الجزائارٌٌن باتجااه عنصارٌا موقفاا اتخاذت التاً االساتعمارٌة

 الخدماة وإدارة ، القضااء إدارة فاً جلٌاا هاذا وبارز ، متعمادة بصافة الجزائارٌٌن أماام والعراقٌال

 وبهذا ، مالٌة مبالػ ا خر والبعض ، الوجهاء عائبلت من األفراد بعض تعفً كانت التً العسكرٌة

 مصاالح ماع المنساجمة العناصار بعاض باساتثناء شاإونهم إدارة عان كلٌاة بصافة الجزائرٌاون أبعاد

 لهاا أتٌحات التاً ةالوحٌاد الفئة وهً العامة والوظائؾ ، الناصب بعض على حازت التً االستعمار

 .التعلٌم فرصة

 إقصااء علاى تعمال حتاى القبلٌاة الخبلفاات تنمٌاة وسٌاساة ، التجهٌال سٌاساة مان عانات فقد البقٌة أما

 تحولات أن درجاة إلاى عمٌقاة بصامات االساتعمارٌة الممارسات هذه تركت وبهذا ، البعض بعضها

 وثٌاق ارتبااط ذات قٌمٌاه وٌاتمسات وتكاوٌن خلاق، نتٌجاة اجتماعٌا مقبول كشًء الفئات بعض لدى

                                                           
1 ) "Ben Achenhou A / Latif" 

         

 ( 1830- 1962) O.P.U. Alger 1976 p 
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 نخبوٌاة فئاات تكوٌن استطاع الذي االستعماري المنظور من واإلدارٌة ، السٌاسٌة العملٌة بممارسة

 . مورث  كل تجاوز قصد نمطه على

13 : 

 نوعً تؽٌٌر ٌصاحبه لم ذلر أن إال مستقل مجتمع إلى مستعمر مجتمع من االنتقال عملٌة رؼم

 االساتعمار، أقامهاا التاً اإلدارٌاة بالهٌاكال الدولة الحتفاظ وذلر ، الدولة لهٌاكل التنظٌمٌة ٌةالبن فً

 أحكمات والتاً االساتعمار، لثقافاة قٌمٌاا التابعاة البٌروقراطٌاة للبرجوازٌاة خاضاعة كانات والتاً

 ما هذاو ، للسلطة ممارسة بفعل القرارات اتخاذ عملٌة واحتكرت ، المعلومات قنوات على سٌطرتها

 إطار فً اقتصادٌا دورا لعبت قد واالقتصادٌة ، اإلدارٌة البٌروقراطٌة الجزائر هذه مٌثاق إلٌه أشار

 قاوة أٌة من بكثٌر أخطر تظهر قد فإنها ، االستعمارٌة اإلدارٌة الهٌاكل على حٌنما نص      : «

»للثورة طًوالدٌمقرا ، االشتراكً للتطور الببلد بالنسبة فً حالٌة أخرى اجتماعٌة
1 

 والمصلح ، اللٌبرالً المثقؾ ظاهرة المجتمع عرؾ فقد ، الٌومٌة االجتماعٌة الحٌاة مستوى على أما

 دائارة مان والخاروج ، التنمٌاة مشااكل حال عان عاجزا نسقا المحلٌة الثقافة اعتبرا اللذٌن الماركسً

 مان االشاتراكٌة ٌدٌولوجٌاةاإل ومكن ، واالجتماعً ، القٌمً النسق إقصاء من زاد ما وهو التخلؾ،

 على أكثر هذا وتجلى ، المجتمع مإسسات مختلؾ فً جذوره تؤصٌل فً أخذ تنموي كبدٌل الظهور

 إزالاة خابلل مان جدٌادة اقتصاادٌة رواباط إلقاماة أساساا التحول هذا شكل االقتصادي،حٌث الصعٌد

 الاذي التقلٌدي النموذج وإقصاء ، المجتمع بنٌة فً العامة الملكٌة ،وتوطٌد النماذج المتعدد االقتصاد

 .المستعمر تكوٌنه فً اختلط

 وطماوح حاجٌاات لتلبٌاة أساسٌا اختٌارا  واقتصادا ، إدارة  آنذار االشتراكٌة فً السلطة رأت حٌث

 محاولاة فاً الطماوح هاذا وتجساد ، النهائٌاة الؽاٌاة المجتماع أهاداؾ ٌجعل وهذا ، التقدم فً المجتمع

 اجتماعٌاة أهداؾ ذي عمومً قطاع خبلل من والتسٌٌر ، العمل فً ماعٌةاالجت الشرائح كل إشرار

 ومإسساات ، قطاعاات علاى الدولاة لرقاباة أداة الوطنٌاة والادواوٌن ، الشاركات أصابحت حٌاث ،

 حلٌفاا تكاون أن عاماة بصافة المجتماع مإسساات تساٌٌر علاى القائماة الفئاة تدرٌجٌا ومكن المجتمع،

 فاً الوصاً المساإول الماواالة بفعال االمتٌااز صافة التسٌٌر وظٌفةأعطى  ما وهو ، للسلطة حقٌقٌا

 فاً والفعالٌاة ، الكفااءة معااٌٌر عان – الوظٌفاة هذه ــ الوقت نفس فً مبتعدة للدولة التنفٌذي الجهاز

 .األداء

 بفعل أصبحت التسٌٌرٌة الفعالٌة لتحقٌق علٌها اعتمد التً البٌروقراطٌة أن ٌتبٌن األساس هذا وعلى

 فً المرضٌة الظواهر من العدٌد انتشار إلى وأدت االختبلالت، من العدٌد تواجه التارٌخٌة تهامكونا

 ؼٌار تضاامنٌة أساس علاى لقٌامهاا الداخلٌاة الاروابط كهشاشاة ، العمومٌاة واإلدارات ، المإسساات

 االجتماعٌاة القاٌم نساق ضامن المإسساات هاذه لتطاور طبٌعٌاة نتٌجاة كونهاا مان أكثار موضاوعٌة

 نساق ضمن المإسسات لهذه التنظٌمٌة البنٌة على سلبا انعكس ما وهو أفرادها ؼالبٌة بٌن كةالمشتر

 منطاق ضامن جااءت اإلصابلح محااوالت فحتاى ، أفرادهاا ؼالبٌاة باٌن المشاتركة االجتماعٌاة القاٌم

 . الظواهر هذه مثل وانتشار ، إٌجاد إلى أدت التً الحقٌقٌة باألسباب ٌؤخذ ولم العجز، لتؽطٌة تجاوز

                                                           

                                                    .                                         35ص 1964مٌثاق الجزائر
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أصبح  ما لتفسٌر والثقافٌة ، التراثٌة القضاٌا من الكثٌر المفكرٌن من الكثٌر ٌثٌر المجال هذا فً

 االقتصادٌة المإسسات داخل وؼٌرها ، ورشوة ، والمباالة ، تسٌب من التسٌٌر بآفات ٌعرؾ

 .1والعقٌدة ةالؽنٌم القبٌلة، وهً ثقافٌة مراجع ثبلثة " الجابري" أثار ولقد ، خاصة بصفة العمومٌة

 .الجزائري المجتمع بنٌة طبٌعة من مستمدة عمومٌة صٌؽة ذات المراجع وهذه

  خلفٌات الجهاز البٌروقراطً فً الجزائر:-2

ذكرنا فً ما سبق أن اإلدارة الجزائرٌة أو باألحرى النموذج  : ــ الخلفٌة التارٌخٌة 1 

ٌة رؼم محاولتها مساٌرة التقدم البٌروقراطً الجزائري موروث استعماري فاإلدارة الجزائر

الحاصل فً جمٌع الجوانب لم تسلم من رواسب نشؤتها التارٌخٌة ، وهً رواسب انعكست على 

 . طبٌعة هٌكلها التنظٌمً وعبلقتها بالمواطنٌن باإلضافة إلى التشرٌعات التً تنظم عملها

طٌة هو السوفٌتً تروتسكً ــ الخلفٌة االقتصادٌة:أول من أتى بالتفسٌر االقتصادي للبٌروقرا 2

عند تحلٌله للبٌروقراطٌة فً عهد ستالٌن، حٌث أكد على ضرورة انتهاج سٌاسة اقتصادٌة تسد 

األبواب فً وجه االنحرافات البٌروقراطٌة ، وبمعنى أخر كان ضرورٌا انتهاج سٌاسة شد الحزام 

 .ناعة الثقٌلةنظرا لضعؾ الموارد من جهة وكثرة اإلنفاق نتٌجة انتهاج الجزائر للص

انتهجت الجزائر بعد االستقبلل النهج االشتراكً وكان من األجدر دراسة  :ـــ الخلفٌة السٌاسٌة 3

وضعٌة حزب جبهة التحرٌر الوطنً باعتباره الحرب الحاكم آنذار ٌقوم بإعداد وتنفٌذ السٌاسة 

ا، وضع الخطط العامة ومراقبة تطبٌقها ، ومن هنا نستنتج أن للحرب مهمتان رئٌسٌتان هم

 . 2العرٌضة للسٌاسة الجزائرٌة ومراقبة تطبٌقها الذي تقوم بت اإلدارة

               مشكبلت الجهاز البٌروقراطً الجزائري:ـ 3

 قد ٌعنً مفهوم البٌروقراطٌة النظام اإلداري كله، و ما ٌتسم به من ضخامة و تعقٌد و تشابر.    

إلى مجموع اإلجراءات التً ٌجب إتباعها فً مباشرة العمل البٌروقراطٌة قد تنصرؾ             
 الحكومً بصورة عامة و اإلداري بصورة خاصة و الذي ٌتحقق فٌه تقسٌم واضح للعمل .

البٌروقراطٌة كمصدر للروتٌن و تقٌد اإلجراءات و صعوبة التعامل مع الجمهور مع ؼٌاب               
 األخبلق المهنٌة .

ٌروقراطٌة كمصطلح ٌدل على تفشً الفساد و المحسوبٌة ، سوء استعمال السلطة ،ؼٌاب الب             
التواصل بٌن اإلدارة و المجتمع ، ؼٌاب الشفافٌة ، رشاوى ، اختبلسات ، التهرب من المسإولٌة 

 ،تكرٌس مقولة من ٌملر السلطة ٌملر المال و من ٌملر المال ٌملر السلطة .
 

إن الجزائر مثلها مثل الكثٌر من الدول تعانً من هذه الظاهرة، و ٌمكن تلخٌص عدد المشكبلت 
 التً ٌعانً منها الجهاز البٌروقراطً الجزائري: 

 
ضعؾ التكامل و االنسجام الزمنً بٌن برامج التنمٌة االقتصادٌة و برامج التنمٌة اإلدارٌة ، إذ  -

نماء االقتصادي مع إؼفال دور النظام اإلداري الذي ٌجب عادة ما ٌصب االهتمام على برامج اإل
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أن ٌتماشى مع هذه البرامج ،األمر الذي ٌإدي إلى اتساع الفجوة بٌن كبل النوعٌن من البرامج ،و 
 عندها تظهر اإلخفاقات و المشكبلت فً النظام اإلداري .

 لبروز عدة ظواهر منها :  ؼٌاب النظرة التكاملٌة لبرامج التنمٌة اإلدارٌة الذي أدى بدوره -
* المركزٌة ، سوء التخطٌط و ضعؾ التنسٌق، سوء توزٌع العاملٌن، نقص الكفاءات الفنٌة و 

 اإلدارٌة، انخفاض الوالء الوظٌفً لدى العاملٌن.
إسناد المراكز القٌادٌة فً الجهاز اإلداري لعناصر ال تتمتع بالكفاءة مع بروز المحسوبٌة مما  -

 مشاكل تتمثل فً ضعؾ قدرة هذه العناصر على قٌادة منظمات الجهاز اإلداري .أدى إلى ظهور 
شٌوع النزعة التسلطٌة لدى عدد كبٌر من القٌادات اإلدارٌة و الركون إلى إصدار التوجٌهات و  -

 األوامر من دون بذل الجهد لتطوٌر العملٌات اإلنتاجٌة و االرتقاء بجودة السلع و الخدمات.
نزعات و الممارسات الخاطئة فً الجهاز اإلداري التً ترتبط بقضاٌا التعٌٌن تفشً بعض ال -

 ،تقوٌم األداء ، الترقٌة ، الحوافز المعنوٌة و المادٌة على أساس المحسوبٌة و العبلقات الشخصٌة .
شٌوع أسلوب الواسطة فً إنجاز بعض المعامبلت التً تضطلع بها منظمات الجهاز اإلداري  -

نتائج ذلر فً انخفاض اإلنتاجٌة و تقلٌل استثمار الوقت و التؤثٌر على مصالح  حٌث برزت بعض
 الجمهور و على عبلقاته من األجهزة الحكومٌة المختلفة.

 تفشً الفساد و الرشوة فً بعض األجهزة اإلدارٌة و استؽبلل مراكز السلطة. -
مقاومة للتؽٌٌر من بعض عدد  البطء فً استٌعاب و مواكبة التؽٌرات اإلدارٌة الحدٌثة ،ووجود -

 القٌادات و المسإولٌن المنتفعٌن فً بعض األجهزة .
تعدد التشرٌعات و اللوائح و أحٌانا تعارضها مع بعضها البعض، و صدور الكثٌر منها بشكل  -

 متسرع من دون خضوعها للدراسة و التمحٌص ما ولد صعوبات عملٌة عند تطبٌقها.
معنوٌة التً تتناسب طردٌا مع أداء المهام ، بالمقابل أٌضا هنار تثبٌط ؼٌاب الحوافز المادٌة وال -

للقدرات الفردٌة من أجل بقاء المستؤثرٌن بالسلطة و المناصب الحساسة فً أماكنهم و حتى نقؾ 
على األمر بعٌن الواقع فإن األجٌال التً ستقود البلد ٌوما خاصة فً الدول النامٌة ٌعانون من 

 .1منهاالن المستؤثرٌن بالسلطة أصبحت حكرا لهم ال ٌشاركهم فٌها أحد  التهمٌش ال لشًء
 
 

ٌهدؾ إلى تسهٌل أداء العمل ، ووضع قواعد عامة  تنطبق على حالة تتكرر باستمرار مما ٌقلل    

، أما إذا  اإلجهاد الذهنً للموظؾ ، وتجنب العمل الفوضوي ، وزٌادة الفاعلٌة فً إنجاز األعمال

تعقدت اإلجراءات اإلدارٌة ، وأصبحت ؼٌر ضرورٌة إلنجاز تلر األعمال ، وؼٌر مساٌرة لروح 

القوانٌن الجاري بها العمل ، فإن الروتٌن ٌصبح مرضا خطٌرا ٌهدد التنظٌم ألنه ٌشؽل اإلدارة عن 

ق ، والملل ، العمل ، وٌزٌد من سخط المواطنٌن علٌها كما أنها تإدي إلى شعور العمال بالقل

وتضعؾ إٌمانهم بالضمٌر المهنً ، كما أن كثرة التعلٌمات الصادرة عن القٌادات قً القمة ، والتً 

تتصؾ بها معظم األجهزة البٌروقراطٌة الضخمة من شؤنها تنمٌة االتجاهات الروتٌنٌة ، وتحوٌل 
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روتٌنً بطًء ، وجامد  الحٌوٌة ، وروح المبادرة ، واالتجاهات المرنة من جانب اإلدارة إلى عمل

 .  1ٌبث روح الكسل فً نفوس الموظفٌن ، والتقوقع حول أنفسهم

 اإلهمال، وسوء معاملة الجمهور:   -

ٌتصؾ عدد كبٌر من الموظفٌن باإلهمال ، والتكاسل ، وعدم اإلهتمام بواجباتهم ، وال ٌفكرون    

ً فً العمل الموكل إلٌهم ، إضافة إلى إال      فً تحسٌن أوضاعهم المادٌة ، والمعنوٌة دون التفان

روح االتكال، وانتشار الفوضى فً المكاتب ، وانتقال العاملٌن من عمل إلى آخر، ومن المشاكل 

التً ٌتعرض لها أؼلبٌة المواطنٌن ٌومٌا فقدان ملفاتهم ، أو بعض أوراقهم ، أو عدم إنجاز العمل 

 .  2تبلعب  ، و االستهزاء بالجمهورفً ٌومه المحدد ، وتؤجٌله إلى وقت أخر ، أو ال

 ـ الوساطة ، والمحسوبٌة :    

تمثل فً وجهها اإلٌجابً نوعا من التعاون ، والمآزرة قصد تحقٌق مطلب مشروع ، أما فً    

وجهها السلبً فهً تمثل أبشع أنواع التمٌٌز، والطبقٌة ، والعنصرٌة ، واالنتهازٌة حٌث تصل إلى 

ٌكون بمقابل قصد بلوغ حق ، أو من أجل التجاوز على حقوق ا خرٌن ،  التوسط الذي ؼالبا  ما

أو على حساب الخدمة العامة وهً ؼالبا ما تكون بٌن شخصٌٌن ، أو أكثر، أو بٌن شخص ، 

 .    3وإدارة

 التبذٌر ، والكسب ؼٌر المشروع:   -

والحكومً ، كاستخدام  ٌعد التبذٌر ظاهرة من أكثر الظواهر انتشارا على المستوى الفردي ،    

السٌارات الحكومٌة لؤلؼراض الخاصة ، والتوسع فً اإلنفاق على األشٌاء ؼٌر الضرورٌة ، 

إضافة إلى عدم تقدٌر المسإولٌة عند دراسة المشروعات ، واإلهمال فً التنفٌذ ، أضؾ إلى ذلر 

 .4ظاهرة اختبلس أموال الدولة،  وتوجٌهها نحو أؼراضهم الشخصٌة

 :    الرشوة-

ترجع أسباب نموها الملحوظ إلى ضعؾ مرتبات الموظفٌن خاصة الطبقة البسٌطة منهم فٌلجئون       

إلى استعمال نفوذهم الوظٌفً ، وذلر بتعقٌد اإلجراءات فً وجه المواطنٌن الذٌن ٌضطرون فً 

)، أوعٌنٌة إلى إقصاء أمورهم ، وتسهٌل تلر اإلجراءات بدفع الرشوة التً قد تكون نقدٌةاٌة النه

    البٌروقراطٌة فئة اجتماعٌة وثقافة فً أن واحد:

 وإزاءالتعددٌاة واللٌبرالٌاة االقتصاادٌة ، إقرارهااالتاً قامات بتاا الجزائار بعاد  اإلصابلحاترؼم    

البٌروقراطٌة فً هٌمنتهاا و  استمرتالعمومً  السٌرانسحاب جزء كبٌر من هذه النخبة من فضاء 
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االقتصادي إلاى الفضااء  المجالوعززتها وانتقلت الهٌمنة و االستحواذ من استقرت فً مكانتها بل 

 السٌاسً الجدٌد.

الجزائر فً نهاٌة الثمانٌنات على نقٌض نموذج الدولة  إلٌها ألتهده الوضعٌة التً  إنلدلر نجد    

 الحدٌثة التً تفصل مجال العبلقات االجتماعٌة عن حقل تسٌٌر السلطة العامة.

 إنتاج إلعادةتمد البٌروقراطٌة على نموذج العبلقات الشخصٌة التقلٌدي فً الجزائر تع وإذ    

نموذج للعبلقات الزبونٌة الذي  إلىظروؾ دوامها واستمرارها،فهً طورت هذا النموذج وحولته 

 ٌلؽٌه.إن دون  األولٌشمل 

 أسستالجزائري بل وقد ساهمت االدارة فً بناء النمط المستحٌل و الجهنمً لحٌاة المواطن      

تماما على شكل  األولعبلقاتها معه على الحذر المتبادل والشر والرٌبة ،وصنعت منه المتحاٌل 

،كما جعل منها هو العدو اللذوذ له،فهو ٌحاول الوصول إلى النهج الذي انتهجه االحتبلل الفرنسً 

علٌه بلؽة العموم خدمات االدارة إال عن طرٌق أهلها و أصحابها وموظفٌها ،وهو ما ٌطلق 

 المعرٌفة)بكسر الراء وٌاء المد(.

وما نستخلصه إن االدارة لم تجعل من أولوٌاتها بناء عبلقات سلٌمة مع المواطن بل ولم ٌكن فً   

 حسبانها أنها تساهم فً خلق المواطنة والدفع بالفرد كً ٌسلر سلور المواطن.
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ساانحاول فااً هااذا الفصاال تناااول الطاارح المنهجااً للدراسااة ماان خاابلل عاارض ، وتحلٌاال األساالوب 

برٌقٌة ، ومعالجتها بواسطة مجموعة من األدوات المنهجٌة المناسبة المعتمد فً جمٌع البٌانات اإلم

ماان أجااال اإلحاطاااة بمختلااؾ جواناااب الدراساااة لوصاااؾ ، وتحلٌاال الظااااهرة موضاااوع الدراساااة ، 

 والخروج بمجموعة من النتائج، واالقتراحات.  

ر علاى إن الظاهرة التً نحن بصدد دراستها  تادخل ضامن الدراساات الوصافٌة التاً ال تقتصا     

مجرد جمع البٌانات من الواقع فقط ، وإنما أٌضا تحلٌلها ، وتفسٌرها ، واستخبلص نتائجها معتمدة 

لااى وصااؾ فااً ذلاار علااى الوصااؾ الكمااً ، والكٌفااً للظااواهر المختلفااة أي أنهااا بحااوث تهاادؾ إ

 بها أو األشٌاء من خبلل جمع الحقائق ، والمعلومات ، والمبلحظات الخاصةالظواهر، أو الوقائع، 

، بحٌث ٌرسم ذلر كله صورة واقعٌة لها ، وال تكتفً بذلر بل إنها تهتم بتقرٌر ما ٌنبؽً أن تكاون 

 موضوع البحث. علٌه األشٌاء، أو الظواهر

1 

14

 االجتمااعً النظاام علٌها ٌنبنً التً المإسسات أهم من )المإسسة مقر )بلدٌة جامعة هذه تعتبر    

 برامجهاا وتعكاس عنهاا، وتعبار الوالٌاة وسٌاساة الدولاة سٌاساة تمثال ناحٌاة مان فهً ككل، المحلً

 علاى المجتمع تمثل أخرى ناحٌة ومن اإلقلٌمً، مستواها على المواطن وبٌن بٌنها مباشرة وتتوسط
 .واحتٌاجاته وآماله وتطلعاته المحلً المستوى

 :اثناٌن بعادٌن إلاى البلدٌاة وتساتجٌب االنتخااب، طرٌاق عان الساكانً التعبٌار قاعادة البلدٌة تعتبر   

 منظمة مجموعة عن تعبر و .العامة المصالح تسٌٌر خبلل من للدولة وامتداد سلطة عن تعبر نهابكو

 وهٌئة بلدي شعبً مجلس رئٌس من البلدٌة وتتكون .المحلٌة والنشاطات واألعمال المصالح لتسٌٌر

 .تنفٌذٌة
جامعااة بوسااط مدٌنااة جامعااة ، ٌحاادها شااماال مقاار البرٌااد والمواصاابلت ،وجنوبااا  ٌااةبلدمقر ٌقااع   

وؼربااا مقاار وكالااة 33الطرٌااق الفرعااً المااإدي إلااى بلدٌااة المرارة،وشاارقا الطرٌااق الااوطنً رقاام 
 التقساٌم فاً البلادٌات مصااؾ إلاى ترقٌتهاا تمات التاً البلادٌات مان كؽٌرهاا وهاً .التشؽٌل المحلٌاة

 .       لسنة اإلداري

42

الدٌن ٌعملون بمقر بلدٌة جامعة ،وقد لمس الباحث من  األفرادمجموع  إلىٌشٌر المجال البشري    
 عدة مصالح وهً: إلىمقسمة  بؤنهاخبلل دراسته لهده المنشؤة الخدماتٌة 

 سكرتٌرة( .31العام ) األمٌنــ مكتب 

 (موظؾ .18)ــ مصلحة الشإون االقتصادٌة و المالٌة 

 (موظؾ.23)و التنظٌم و الشإون العامة  اإلدارةــ مصلحة 

 ( .12ــ مصلحة الممتلكات و العمران و االحتٌاطات العقارٌة )

 (موظؾ.23المختلفة) واألشؽالــ مصلحة التجهٌز 
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 (موظؾ.38ــ مكتب المٌزانٌة و المالٌة )

 (.13ــ مكتب الشإون االجتماعٌة والثقافٌة)

 (.13متلكات والصفقات)ــ مكتب الم

 (موظؾ.14الصٌانة) وأشؽالــ مكتب العتاد 

 (.13ــ مكتب تسٌٌر المستخدمٌن)

 (موظؾ.38ــ مكتب الحالة المدنٌة و الخدمة الوطنٌة و االنتخابات)

 (موظؾ.11ــ مكتب العمران االحتٌاطات العقارٌة)

 (موظفٌن.35ــ مكتب تسٌٌر الحظٌرة)

 موظفٌن.(38وتوابعها) األجورــ فرع 

 (موظؾ.13و التشؽٌل و التمهٌن و الحرفٌٌن) اإلحصاءــ مكتب السكن و 

 (موظؾ.38ــ مكتب الوقاٌة و حفظ الصحة و الشبكات العامة)

 (موظفٌن.36)األرشٌؾــ فرع تسٌٌر 

للبحث االمبرٌقً ،فهً  األساسٌةالدعائم  إحدىالبشري عٌنة البحث ، التً تعد  المجالوٌتضمن     
صول على المعلومات المطلوبة مع اقتصاد ملموس فً الموارد البشرٌة و االقتصادٌة و تسمح بالح

 .1الوقت دون االبتعاد عن الواقع المراد معرفته

 .2نستعلم لدى كل عناصر مجتمع البحث الذي نهتم بدراستهأن الكمال فً البحث العلمً هو  إنــ  

43

لب التعرؾ على المإسسة محل الدراسة لذلر فقد قمت بإجراء زٌارة إن القٌام بؤٌة دراسة ٌتط   

، لكننً لم أتمكان مان مقابلاة األماٌن العاام الاذي  2313مارس31استطبلعٌة إلى المكان صبٌحة 

 37، ونفاس األمار تكارر، ماا اضاطرنً للعاودة فاً  اكان ٌحضار اجتماعاا ، حٌاث عادت مسااء

لعام الذي رحب بً ، وزودنً بمعلومات حول هاته حٌث تمكنت من مقابلة األمٌن ا2313افرٌل 

.التً تتوفر علٌها ، وكٌفٌة عملها ، مع إلقاء نظرة على مختلؾ المكاتب والمصالح المإسسة ،   

 

هٌكل التنظٌمً، عدد الموظفٌن ، توزٌعهم . ثم عدت فً الٌوم الموالً وطلبت منه ال

، ولم أتمكن  من الحصول علٌها إال  2313أفرٌل  39االستمارة التجرٌبٌة بتارٌخ فقمت بتوزٌع 

حٌث أعدت صٌاؼة أسئلة االستمارة.   2313 أفرٌل 12بتارٌخ   

                                                           
1
 .168،ص 2004،دار الهدى، قسنطٌنة،الجزائر،بلقاسم سبلطنٌةو حسان الجٌبلنً:  

ترجمة: بوزٌد صحراوٌو  ورٌس أنجرس: م 2

 298،ص 2004،الجزائر،4آخرون،دار النهضةـط



 انفصم انراتغ                                            اإلجراءاخ انًُٓجٛح نهذراضح انًٛذاَٛح

 
   

 

بعدما قمت باختٌار العٌنة ، وهكذا استمر  2313أفرٌل  13وهكذا عدت لتوزٌعها مجددا بتارٌخ    
انطلقات فاً حٌث قمت باستبلم االستمارات ، وهكذا  2313افرٌل 21تواجدي بهذا المقر إلى ؼاٌة 

  .تحلٌلها ، تفسٌرها ، والوصول إلى مجموعة من النتائج ، واالقتراحات وعملٌة تفرٌػ البٌانات 

44 

ن مفاردات هاده العٌناة أتناولت الدراسة الراهنة واقع البٌروقراطٌة فً االدارة الجزائرٌاة ،وبماا    

موظفااا ودلاار حسااب 38دنٌااة و المقاادر عااددهم ب الحالااة المتتكااون ماان المااوظفٌن فااً مصاالحة 

  اساتمارة بحاث صاحٌحة  38،وبعد استرداد االساتمارات تحصال الباحاث علاى  2012إحصائٌات 

 .%100استرجاع قدرت ب بنسبة  أي

ٌكتفً فٌها بدراساة عادد محادود العٌنة القصدٌة اتبعت الدراسة ما ٌسمى فً الدراسات الوصفٌة    

 .1فً حدود الوقت والجهد واإلمكانات المتوفرة لدى الباحثمن الحاالت والمفردات 

وتعتبر العٌنة فً هده الدراسة من نوع العٌنات القصدٌة وهو نوع مان العٌناات ، ٌتعماد الباحاث    

 فٌها إن تكون مقصودة ألنه ٌرى أنها ممثلة للمجتمع األصلً تمثٌبل صحٌحا.

 لدٌة جامعة لعدة اعتبارات:وٌعود اختٌار موظفً مصلحة الحالة المدنٌة فً ب

 ـ تماشٌا مع طبٌعة الموضوع والوقت المسموح به للدراسة.

 ــ كون موظفً هده المصلحة ٌتعاملون مع الجمهور بشكل مباشر وٌومً.

 ــ ألنهم ادري بالواقع المعٌش فً االدارة.

 قً مجتمع البحث.الممثلٌن لبا فراداألتجنب التحٌز وعدم ترر الفرصة للمسئولٌن أنفسهم الختٌار 

،كما تم اختٌار هاذا الناوع من المجتمع الكلً للبلدٌة%91بنسبةموظفا 83عٌنة الدراسة  توشمل   

من العٌناة )العٌناة القصادٌة(لمعطٌات مادٌاة الن هاده الفئاة المختاارة ٌمكان الوصاول إلٌهاا بساهولة 

 .2ودون تكالٌؾ مادٌة ٌعجز عنها الباحث

   2

الباحاث ، وٌتبعاه فاً  باتالمنهج ضرورٌا فً أي بحث علمً ألنه الطرٌق الذي ٌساتعٌن  ٌعتبر   

كل مراحل دراسته بؽٌة الوصول إلى نتائج علمٌة موضوعٌة ٌمكن تعمٌمها مستقببل فً البحوث ، 

الطرٌقة التً ٌسلكها الباحث لئلجابة عن  »أو الدراسات االجتماعٌة ، وقد عرفه أحدهم على أنه : 

لة التً تثٌرها المشكلة موضوع البحث... وهاو خطاوات منتظماة ٌتبعهاا الباحاث فاً معالجاة األسئ

                                                           
، المكتب الجامعً الحدٌث، محمد شفٌق:  1

 .89، ص2006اإلسكندرٌة، مصر، 
 .119، ص2006، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر، ذ:احمد عٌا 2
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وبهاذا ٌكاون فاً ماؤمن مان أن  معلوماة،إلى أن ٌصل إلاى نتٌجاة  بدراستهام الموضوعات التً ٌقو

 .1العكس أو خطؤ،ٌحسب صوابا ما هو 

الظاااهرة التااً ٌقااوم العااالم  تتمثاال فااً وصااؾ األساسااٌةالعلاام  أهااداؾ أولكمااا ٌتفااق العلماااء ا ن    

 األكثار. وفً هذه الدراسة ٌرٌد الباحث االعتماد علاى المانهج الوصافً فهاو 2بدراستها وصفا دقٌقا

 اعنهاا كٌفٌاخصائصاها، ووصافها وصافا دقٌقاا ، والتعبٌار  إبارازكفاءة فً كشؾ حقٌقة الظاهرة و 

 وكمٌا.

ة التً تتكامال لوصاؾ ظااهرة اعتماادا البحثٌ اإلجراءاتوٌعرؾ المنهج الوصفً بؤنه"مجموعة    

علااى جمااع الحقااائق و البٌانااات وتصاانٌفها ومعالجتهااا،و تحلٌلهااا تحلااٌبل كافٌااا ودقٌقااا السااتخبلص 

 3الموضوع محل البحث. أونتائج وتعمٌمات عن الظاهرة  إلىدالالتها والوصول 

خدم ، فقاد تام اعتمااد وألن موضوع الدراسة ، وأهدافها هما اللذان ٌفرضان ناوع  المانهج المسات   
الجزائرٌة وتحلٌلها وقد تم تطبٌق  اإلدارةالوصفً بؽرض وصؾ ظاهرة البٌروقراطٌة فً منهج ال

  المنهج الوصفً وفقا للخطوات التالٌة:

 فً البحث وتشمل: األولى*المرحلة االستكشافٌة: وتتمثل الخطوة 

 بالؽة. أهمٌةهً ذات ــ جمع المعلومات النظرٌة التً لها عبلقة بموضوع البحث ،و

تبلإماا ماع  األكثارحاول المعلوماات النظرٌاة  مالخبارة، واستشاارتهــ مناقشاة ذوي االختصااص و 
 موضوع الدراسة.

 ماٌلً: األخرى*مرحلة الوصؾ المعمق: وقد شملت هً 

 ــ تحدٌد وصٌاؼة تساإالت الدراسة انطبلقا من التساإل الرئٌسً.

 .اسبة لدراسة مشكلة البحث، وهً االستبٌانالمنهجٌة المن األدواتــ اختبار 

 استنتاجات. إلىــ تحلٌل البٌانات وتفسٌرها و الوصول 

3

 البحااث،ٌعتمااد اختٌااار األداة المناساابة لجمااع البٌانااات المٌدانٌااة علااى عاادة أسااس منهااا موضااوع 

 طبٌعتها.   الدراسة،نوع  المال،توافر  البحث،فترة  ،وأهدافه

ومهمااا كااان نااوع البٌانااات المطلوبااة فٌنبؽااً أن ٌسااتخدم الباحااث أكثاار ماان أداة للحصااول علااى    

 استمااـارة  :ولااذلر فقااد تاام اعتماااد سااابقا،إجابااات مهمااة، وصااادقة عاان كافااة األساائلة المطروحااة 

 االستبٌان

                                                           
،دار فوزٌة ؼرابٌةواخرون: 1

 .30،ص2002،عمان،األردن،3وائل،ط
معً ،منشورات المركز الجااحمد بخوش ،موسى معٌرش:  2

 .42،ص2007،الجزائر،1خنشلة،ج
،دار الكتاب الرشٌدي،بشٌر صالح: 3

 .59،ص2000الحدٌث،الكوٌت،
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وهً عباارة عان مجموعاة مان  ،الدراسة   هذه فً بتاتعتبر األداة الرئٌسٌة التً تمت االستعانة    

لاى حقاائق ، أو آراء األسئلة المكتوبة تستهدؾ من اإلجابة علٌها من جاناب المبحاوثٌن الحصاول ع

فااً موضااوع محاادد ، وتسااتخدم فااً المقاااببلت ، والبحااوث التااً ٌجرٌهااا األخصااائٌون موضااوعٌة 

منظمة،وترسال بواساطة  جٌاةاالجتماعٌون لترشادهم، وتسااعدهم فاً جماع المعلوماات بطرٌقاة منه

 .1ثانٌة إعادتهاثم  إجاباتهمالمختارٌن لتسجٌل  األشخاص إلىتسلم  أوالبرٌد 

4 

 بعد عملٌة جمع البٌانات اعتمد الباحث فً تحلٌله للبٌانات على ماٌلً:   

 ــ عرض البٌانات فً جداول.

 حلٌل البٌانات عن طرٌق عرض النتائج وتفسٌرها.النظري فً ت اإلطارــ االعتماد على 

فااً  اإلحصااائٌة األسااالٌبالعلمٌااة اسااتخدام بعااض  األبحاااثـااـ كمااا تسااتدعً الضاارورة فااً بعااض 

الدراسااة وتحلٌاال  أهااداؾدقٌقااة، ولتحقٌااق  وإجاباااتحلااول  إٌجااادالكشاؾ عاان متؽٌاارات الدراسااة و 

 التالٌة: ائٌةاإلحص األسالٌبالبٌانات التً تم جمعها استخدم الباحث 

 استخدام التكرارات والنسب المئوٌة: للتعرؾ على استجابات المبحوثٌن عن جمٌع محاور الدراسة.

بالجاداول ودلار عنااد  وٌلخصاهااالسااتمارة  ألسائلةالمتكاررة  اإلجاباات*التكارارات: هاو تعاداد كاال 

 . الدراسةالعٌنة على استبٌان  أفرادعرض نتائج 

التاً اعتمادت علٌهاا لتفساٌر نتاائج الدراساة ،و تحساب  اإلحصاائٌةساٌلة *النسبة المئوٌة : وهً الو

 كالتالً:

 =)النسبة المئوٌة للعنصر )س
تكرارات العنصر(س)    

مجموع التكرارات
 

ــ استخدام المتوسط الحسابً: وهاو مان مقااٌٌس النزعاة المركزٌاة ،وقاد تام اساتخدامه فاً عارض 

اسااتجابات المبحااوثٌن عاان كاال حاجااة ماان الحاجااات  البٌانااات ودلاار لمعرفااة ارتفاااع و انخفاااض

متوساط مارجح ،وٌحساب  أعلاىالمختلفة،الن المتوساط الحساابً ٌفٌاد فاً ترتٌاب العباارات حساب 

 المتوسط الحسابً للعبارة كماٌلً:

 المتوسط الحسابً=
مجموع درجات كل عبارة بالنسٌة لجمٌع افراد العٌنة

عدد االفراد
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فصل اإلجراءات المنهجٌة المتبعة فً البحث ،بدءا بالمنهج المتبع فً البحث ، والدي تناول هدا ال  

ساعد الباحث على بناء الجانب النظاري وتنظاٌم الجاناب المٌادانً ،ثام تطارق الباحاث إلاى المجاال 

المكانً الدٌة جرت فٌه الدراسة المٌدانٌة وهو مقر بلدٌة جامعة ،ثم المجال البشري أي العٌنة التً 

طبقت علٌها استمارة البحث،وتمثلت فً مجموعة ماوظفً الحالاة المدنٌاة ببلدٌاة جامعاة،ثم المجاال 

الزمنً الدٌة استؽرقه البحث،وفً األخٌر عرض الباحاث أدوات جماع البٌاناات وأساالٌب المعالجاة 

 اإلحصائٌة.
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 ن : التكرار ، % : النسبة  

 %     

     ذكر       ،   

  الجنس

   

   

    

  أنثى       ،   

  المجموع        

  ،            ،        

   

  السن

   

   

    

               ،     

                ،     

              ،     

  المجموع        

     أعزب         

   

  الحالة المدنٌة

   

   

   

     

  

  متزوج          

  أرمل     

  مطلق      ، 

  المجموع        

     نعم          

  وجود األوالد

   
    

  ال         

  المجموع        

     متوسط          

   

  المستوى العلمً

   

   

    

  ثانوي          

  جامعً          

  المجموع         
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( المتعلق بتوزٌع أفاراد العٌناة حساب الجانس أن أعلاى   ٌتضح لنا من خبلل الجدول رقم )       

%( ، ولعاال ارتفاااع   ،  %(، بٌنمااا تصال نساابة اإلناااث إلاى )  ،  نسابة هااً نسابة الااذكور )

العٌناة بالعمال إلى أن اإلناث ال ٌفضلن األعمال اإلدارٌة ، كما أن التحااق أفاراد  نسبة الذكور ٌعود

كان بعد بداٌة فتح هذا المقر مباشرة حٌث لم تكن الفرصة فاً ذلار الوقات متاحاة للمارأة لممارساة 

حقها فً التعلم ، أو للخروج إلى العمل فً ظل مجتمع محاافظ ، ٌعتبار أن المكاان الطبٌعاً للمارأة 

ال فاً األرض لمسااعدة هو البٌت ، وأن وظٌفتها تتمثل فً تربٌاة األطفاال وال ٌسامح لهاا بالعمال إ

من التعلٌم ، أما العمل فاً المكاتاب جنباا تعلٌم فً حالة حصولها على قدر زوجها ، أو فً قطاع ال

لجنب مع الرجل ، أما فً ا ونة األخٌرة فقد زادت نسبة اإلناث ما ٌدل علاى تؽٌار نظارة المجتماع 

 لهذا النوع من العمل. 

ق بتوزٌع أفراد العٌنة حسب السان أن أعلاى نسابة تقابال ماا ( المتعل  ٌبرز لنا الجدول رقم )      

%( التاً ترافاق    ،  %( ، تلٌها مباشرة نسبة )   ،  سنة حٌث تقدر بـ )  (   إلى   )بٌن

سانة    الاى  فٌماا ٌخاص%(  ،  باـ  )  ثام سانة (    إلاى   )السنوات المتراوحاة باٌن سانً

 .  سنة(  إلى   )من%( 7،  )ثم

لر ٌتبٌن لنا أن أؼلب أفراد العٌنة لدٌهم أقدمٌة فً العمال ، والتاً أكسابتهم الخبارة ، من كل ذ      

ومن ثمة القادرة علاى أداء العمال بشاكل أفضال بحكام ممارساتهم الطوٌلاة لاه ، ألن أؼلابهم التحقاوا 

ألول مارة ، وقاد  بتاابالعمل فً سن مبكرة، وظل أؼلابهم ٌعملاون فاً نفاس المناصاب التاً عملاوا 

بعضهم فً مختلؾ المراتب، وقد ٌحولون للعمل بمناصب أخرى إال أن السامة الممٌازة لهام ٌتدرج 

هو عدم تخلٌهم عان وظاائفهم ، والتوجاه للعمال فاً مإسساات أخارى ، ولعال ذلار راجاع إلاى قلاة 

فرص العمل خاصة فً ظل تبنً الدولاة لسٌاساة تسارٌح العماال للتقلٌال مان النفقاات ، إضاافة إلاى 

 تحقٌق االستقرار الوظٌفً.  رؼبة هإالء فً 

ل الجدول المتعلق بتوزٌع أفراد العٌنة حسب الحالة المدنٌة أن أؼلبٌتهم بٌنما ٌتبٌن لنا من خبلـــــــ 

المطلقااات %( ٌلٌهااا مباشاارة    ،  %( ثاام ٌااؤتً العاازاب بالدرجااة الثانٌااة )   ،  متزوجااون )

 %(.  3بنسبة ) األرامل%( ، وأخٌرا  5،  بنسبة )

بٌنما مبلحظة الجدول المتعلق بتوزٌع أفراد العٌنة حسب المستوى العلمً تدلنا على أن أعلاى  ــــــ

%( ، ٌلٌهم أصحاب المساتوى    ،  نسبة هً نسبة أولئر الذٌن تحصلوا على مستوى متوسط )

%( . إذا ما حاولنا قراءة هاذه    ،  بنسبة ) الجامعً %( ثم ذوو المستوى   ،  ) الثانوي ب

رقام ، فإنه سٌتضح لناا أن المإسساة محال الدراساة ال تهاتم بالمساتوى التعلٌماً لؤلفاراد إال مان األ

حٌث أنهم ٌتقنون القراءة ، والكتاباة ، وبعاض معااٌٌر األداء الاوظٌفً بؽاض النظار عان مساتواهم 
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الدراسً حٌث ٌعتمدون فاً عملهام علاى الخبارة الطوٌلاة فاً مٌادان العمال فاإذا عادنا إلاى الجادول 

لمتعلق بالسن، وحاولنا ربطه بهذا الجدول فإننا سنخلص إلى نتٌجاة مفادهاا أن أؼلاب أفاراد العٌناة ا

الذٌن تحصلوا على مستوى الرابعة متوسط ، والذٌن التحقوا مباشرة بالعمل سنة    إلى  هم من 

ن نظرا لنقص عدد المتعلمٌن فً ذلر الوقت ، حٌث كان باب التوظٌؾ ٌفتح على مصراعٌه لكل م

بمناصابهم، أي أن كفااءتهم اإلدارٌاة  متشابثونٌحسن القراءة ، والكتاباة ، ومناذ ذلار الحاٌن ، وهام 

اكتسبوها عن طرٌق الخبرة ، ولٌس عن طرٌق التعلٌم بؽض النظر عن بعض األفراد الجامعٌٌن ، 

ة مان إذ أنه وبسبب ارتفاع نسبة التعلٌم فً الجزائر،  فقد وضعت بعض الشروط لبللتحاق بالوظٌف

بٌنها المستوى التعلٌمً إال أنها تبقى حبارا علاى ورق ، إذ أناه ومان خابلل اطبلعاً علاى مختلاؾ 

سنة    االستمارات اتضح لً أن أؼلب العمال الملتحقٌن بالعمل حدٌثا ، والذٌن تقل أعمارهم عن 

بلل ال ٌتجاوزون المستوى الثانوي ، حٌث ٌتعرفون على العمال مان خابلل الخبارة ، ولاٌس مان خا

اطبلعهم المسبق علٌها ؛ ما ٌإثر بالتالً على كفاءتهم فً العمل ، حٌث تقل الكفاءة مقارنة بؤولئر 

ال أن ذلر الذٌن تخرجوا  من الجامعة ، إذ ورؼم أن أؼلب هإالء ال ٌعملون فً نطاق تخصصهم إ

طاول لفهام، فاً عملهام مقارناة بالعماال ا خارٌن الاذٌن ٌحتااجون إلاى وقات ألم ٌمنعهم من التفوق 

ماا تعلاق األمار بااألمور المعقادة،  والتاً تحتااج إلاى معرفاة  واستٌعاب محتوى الوظٌفة خاصة إذا

 .مسبقة 

من كل هذا التحلٌل ٌتبٌن لنا أن المإسسة محال الدراساة ال تراعاً المعااٌٌر العلمٌاة فاً اختٌاار    

.األفراد

12 

  الحتماالتا  ن % 

 سابقةعن طرٌق إجراء م          

  توظٌؾ مباشر           

  بمساعدة أحد المعارؾ        

  المجموع        

   

( ٌتضاح لناا أن أؼلاب العماال التحقاوا بالعمال بعاد إجارائهم   من خبلل ما ٌتضمنه الجدول رقام )

   ،  عان طرٌاق التوظٌاؾ المباشار )%( ، إال أن بعضهم قد التحق بالوظٌفة  57،  لمسابقة )

   %(   ،  )  ة%( ؛ ، إال أن الذٌن أقروا بؤنهم استعانوا بؤحد معارفهم ال ٌتجاوزون نسب
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، وهً نسبة ضئٌلة مقارنة باالحتمالٌن ا خرٌن ، إال أن ذلر ال ٌعنً أن األشخاص الذٌن خضعوا 

الؽالاب بساند، ودعام شاخص ماا ٌمكانهم    لمسابقة لم ٌستعٌنوا بمعارفهم بل بالعكس فهم ٌتمتعون فً

التقٌت فتاة متخرجة من الجامعة البلدٌة  من الحصول على العمل حٌث أننً ، وخبلل تواجدي بمقر

، ومن خبلل دردشة قصٌرة معها تبٌن لً أنها أجرت مسابقة توظٌؾ للعمل ، وقد تم تعلٌق اسمها 

 المسائولٌفتها ، وفً كل مرة كان الشاخص ضمن قائمة الناجحٌن، ولكنها لم تتمكن من استبلم وظ

 ٌماطل فً تسلٌمها العمل لتكتشؾ أخٌرا أنه تم تعٌٌن شخص آخر مكانهـا.  

نستنتج إذن أنه وحتى فً حالة إجراء مسابقات ، وقٌام المرشحٌن بالخضوع لها ، فإناه ٌجاب أن   

              لعمل أٌضا.  ٌكونوا مدعومٌن بوساطة تمكنهم لٌس فقط من النجاح ، بل وااللتحاق با

43

 

      

الخبااااااااااااااااااااارة و            

  التخصص

  قٌمة العمل             مقتنع           

  ملمجال الع           

 دون إجابة             

 التخصص             
 ؼٌر مقتنع             

 الراتب             

  المجموع          - 

   
من خبلل الجدول نبلحظ أن ؼالبٌة أفاراد العٌناة مقتنعاـون بمهامهم،حٌاث قاـدرت نسابتهم ب ـ      

المساااتجوبون ) الخباااـرة و  باااتماااا صااارح هاااذه النسااابة إضاااافة ل و ٌمكااان إرجااااع    ،  

التخصص، مجال العمل وقٌمة  العمل( لصعوبة الحصول على منصب عمل فً ساوق العمال فهاو 

المإسساة العمومٌاة الجزائرٌاة و انعكاساـاتها  بتااـق ، و للسٌاسات التساٌٌرٌة التاً مارت لتقرٌبا مؽ

 على سـوق الـشؽل،

نها مضمونة نظارا لماا تاوفره مان ضامان اجتمااعً، فالوظٌفة العمومٌة أصبحت مطلوبة أكثر لكو

شاااهري ثابااات  تقرٌباااا  و دائااام، مختلاااؾ التؤمٌناااات كالتاااؤمٌن علاااى العجاااز ، المااارض و  راتاااـب

ابعا جذابا لذلر نجد على الوفاة  والوالدة....الخ كلها تعطً الوظٌفة العمومٌة ط الشٌخوخة،والتؤمٌن
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كثار قناعاة بالوظٌفاة والمهاام الماإذاة. ولقاد تفاوتات ومانهم ماوظفً البلدٌاة أ ـوظفً هاـذا القطاـاعم

أسباب هذه القناعة فمـنهم من أرجعها إلى مبلئمة وظٌفته بما لدٌه من تخصص وخبرة، وقد بلؽات 

   ،  نسبتهم ب ـ

فعلى حد تعبٌارهم   ،  وهنار من صرح بؤن مجال العمل هو سبب هذه القناعة 

ـه،حٌث ي ذلر إلى قٌمة العمل بالنـسبة لمع الجمهور . ومنهم من ٌعز ٌحبون وٌحبذون العمل أنهـم

فالعمل فً رأٌهم واجب وشرؾ وكراماة ، و كال هاذه النساب ترجاع   ،  قـدرت نسبتهم ب ـ 

  إلـى الـوالء للوظٌفة نتٌجة النسبة الكبٌرة لبلقتناع وهو ما أكدته النظرٌة البٌروقراطٌة  عناد

والاذي ٌارى أن  ء الموظؾ البٌروقراطً لوظٌفته وكذا افتراضات "فٌما ٌتعلق بـوال

التنظٌم البٌروقراطً ٌقوم على االندماج والوالء الشخصً  للعمل ولائلدارة العلٌاا ، فاً حاٌن نجاد 

مانهم ؼٌار   ،  من أفـراد العٌنـة ؼٌر مقتنعٌن بوظٌفتهم وٌرجع ذلر إلى أن   ،  نسبة 

 مجال التخصص.   ٌبلءممنهم ال   ،  الراتب  وب  بمقتنعٌن بس
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  المشرؾ المباشر             

  اإلدارة العلٌا            

  الزمبلء           

 دون إجابة              

 وع  المجم         

 
ماان المبحااوثٌن ٌتلقااون األواماار و التعلٌمااات ماان المشاارؾ المباشاار فااً     ،  إن نساابة       

ماانهم ماان تصااله األواماار ماان اإلدارة العلٌااا، و هااذا ٌاادل علااى     ،  العماال، و نبلحااظ نساابة  

ء % لم ٌجٌبوا على مصدر هذه التعلٌمات و هإال   ،  وجـود هٌراركٌة فً السلطة  ، أما نسبة 

المبحـوثٌن ٌمثلون فئة الرإساء نبلحظ أن إجابات المبحاوثٌن فٌماا ٌتعلاق بتلقاً األوامار و مصادر 

هذه األوامر ٌتطابق مع ما نظرت له النظرٌات الكبلسٌكٌة و الحدٌثة للتنظٌم البٌروقراطً على حد 

 السواء.  
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45 :   :    

   

 اإلدارة العلٌا               

 المشرفون              

  العمال            

 الكل مع بعضهم          ، 

 دون إجابة              

 المجموع           

  

   
اشـرون هـم المساإولون من المبحوثٌن من أشاروا إلـى أن المـشرفون المب  ،  هنار نسبة  -

ـا واساع هاعن اتخاذ القرار، وبما أن أؼلبٌة العٌنة هم من العماال المنفاذٌن، وأن نطااق اإلشاراؾ فٌ

هم أصحاب القرار دون االنتبـاه إلى -المشرفٌن–هإالء  نكوبالتالً أجوبة المبحوثٌن ركزت على 

الجادول فٌماا ٌخاـص ماـسإولٌة  أن مصدره األصلً هو اإلدارة العلٌا للتنظٌم، وهاذا ماا لاوحظ فاً

ن النااـسبتٌن الااـسابقتان و     ،  اتخاااذ القاارار ماان طاارؾ اإلدارة العلٌااا والمقاادرة بنساابة  

اللتـان تمثبلن اتخاذ القرار من طرؾ كل من المشرفٌن المباشرٌن و اإلدارة العلٌا ٌدل على وجاود 

بلسٌكٌة للتنظٌم البٌروقراطً و ما افترضاه و هذا ما أكدته النظرٌات الك رمركزٌـة فً اتخاذ القرا

 دل" فً نموذجه المع" 

من قالوا بؤن اتخاذ القرار ٌتم مان طارؾ الكال ماع بعضاهم أي اإلدارة   ،  فً حٌن نجد نسبة 

العلٌاا المشارفون و العمااال، و ٌمكان اعاازاء ذلار لرؼبااة هاإالء فاً تبٌااان باؤن البلدٌااة تعتماد علااـى 

سالط تملٌة اتخاذ القرار، و بؤن المركزٌة على مستواها أقل حاـدة، وال وجاـود للمشاركة الكل فً ع

المتخااذ. لكاان  و االنفااراد بااالرأي، فالكاال حساابهم مساااهمون و فاااعلون فااً تشااكٌل وبلااورة القاارار

نسبة ضعٌفة، وهذا ٌدل علاى أن القارار ٌتركاز نجدها  ،    ،  مع النسبتٌن  بالمقارنة

  ا على السإال  اٌجٌبوواإلدارة العلٌا ونفس الشًء بالنسبة للعمال الذٌن لم  المشرفٌن فـً أٌـدي

 المطروح. 
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  االحتماالت  ن % 

  لوحة اإلعبلنات 8         

البٌاناااااااااااااااااااااااااااات  23        

  والمنشورات

حة  رئٌس المصل 34            

 الزمبلء              

  المجموع 38     

    

( أن الموظفٌن ٌطلعاون علاى إجاراءات العمال ، وقوانٌناه عان طرٌاق  6ٌبٌن لنا الجدول رقم )   

%( ممثلة فً الجرٌدة الرسمٌة بالدرجة األولى، والتً تتوفر علاى   ،  البٌانات، والمنشورات )

ت لااى أقسااام ، ومااواد تحاادد كاال منهااا صاابلحٌات ، وواجباااقااوانٌن أداء العماال مبوبااة ، ومقساامة إ

قااد ٌطاارأ علااى أحااد القااوانٌن ، وكٌفٌااة سااٌر عماال المإسسااة ،  وحقااوق المااوظفٌن ، وأي تؽٌٌاار

لوحة اإلعبلنات لبلطبلع على كال جدٌاد فاً لوحة اإلعبلنات واألهداؾ المتوخاة،... ثم ٌؤتً دور 

 علاى رئاٌس المصالحة الاذي ٌتاولى عملٌاة نقال هاذهوفً حاالت قلٌلة ٌقتصر األمر مٌدان العمل ، 

القاوانٌن  أو قد ٌكتفً البعض بالزمبلء الذٌن ٌطلعون على هذهالقوانٌن ، واإلجراءات إلى عماله.  

 .، واإلجراءات ، فٌقومون بدورهم بنقلها إلى زمبلئهم 
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   االحتماالت    ن % 

   

   

   
       

   

   

   
    

     االحتماالت  ن % 

   

   

 ال  
  

  نوعٌة اللؽة          

  طبٌعة اللؽة          

  ؼٌاب النصوص التطبٌقٌة           

  المجموع         

   نعم             

   المجموع          

 

%( ترافق المقارٌن باؤنهم        ( أن أكبر نسبة، وتمثل )  ح لنا من خبلل الجدول رقم )ٌتض   

ال ٌفهمااون محتااوى القااوانٌن ، واللااوائح ، وذلاار راجااع بالدرجااة األولااى إلااى ؼٌاااب النصااوص 

تجد نصا قانونٌا صارٌحا ، ولكان ال ٌمكان تطبٌقاه ، أو أناه ال ٌوافاق منهم %(      )،التطبٌقٌة 

عملاً فهااو مجارد حبار علااى ورق ، مماا ٌوقاع الموظااؾ فاً ضاٌق ، وحاارج حاول كٌفٌااة الواقاع ال

التصرؾ خاصة إذا ما وقع فاً مشاكل قاانونً إذ تبقاى مختلاؾ القاوانٌن ؼٌار قاادرة علاى إعطائاه 

%( حٌاث أناه نظارا لضاعؾ المساتوى      الحل المناسب ، أما عن طبٌعاة اللؽاة فإنهاا تعاادل )

ال ، فإننا نجد أن بعضهم ٌواجه مشكلة كبٌرة فً فهم اللؽة المستعملة رؼم لذا أؼلبٌة العم  التعلٌمً

أفاراد   كونها بسٌطة )خاصة إذا كان العامل جدٌدا( ، أما عن نوعٌة اللؽة فإن األمر ٌقتصر على 

، وٌرجاع ذلار إلااى أن القاوانٌن تصاااغ بااللؽتٌن العربٌااة ، والفرنساٌة لمنااع أي لابس قااد ٌقاع . لكاان 

علاى مختلاؾ  أرجعوا سبب عدم الفهم إلى هذه النقطة فؤلنهم لم ٌتمكناوا مان الحصاول هإالء الذٌن

 الوثائق المصاؼة باللؽة المبلئمة لهم.  

%( ،      أما أولئر الذٌن اتجهاوا إلاى تؤكٌاد اساتٌعابهم، وفهمهام لهاذه القاوانٌن، واللاوائح ، )   

، ج الشاهادات الشخصاٌة للحالاة المدنٌاة اساتخرافإن عملهم ٌتمٌز بالبساطة ، والسهولة مثل مكتاب 

حٌث ال ٌتطلب عملهم وجود قوانٌن معقدة ، وبالتالً فهام مادركون ، ومساتوعبون جٌادا للقاوانٌن، 

 واللوائح المتعلقة بؤداء العمـل.  
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النسابً  تطبق اإلدارة البٌروقراطٌة قواعد وتعلٌمات عمال تتصاؾ بالشامول والعمومٌاة والثباات   

، 1والتااً ماان شااؤنها تحقٌااق االسااتمرارٌة للمنظمااة  وذلاار بصاارؾ النظاار عاان تؽٌااـر  األشااخاص 

،كما ٌاإدي هاذا  وضوح فٌها استٌعاب وفهم القواعد اإلدارٌة السائدة بدقة و بحٌث ٌستطٌع كل فرد

ة واإلدارٌااة الثباات النااـسبً فااً األعمااال الموكلاة ألفااراد المنظمااة إلااى زٌاادة الكفاااءة والخباارة الفنٌاا

الجمٌع وفً كل  بتا، وٌجب أن تكون هذه القواعد واإلجراءات محددة وواضحة وٌلتزم 2للعاملٌن 

 .  3إال تعرض للعقاب الظروؾ ولٌس مـن حق الموظؾ أن ٌخالؾ مثل هذه اللوائح و

ٌق بـؤن هنـار تطبجامعة االستطبلعٌة على مستوى بلدٌة  ولقد توصل الباحث من خبلل الدراسة   

فعلااً للقااوانٌن ماان طاارؾ المااوظفٌن وذلاار لحماٌااة أنفسااهم بالدرجااـة األولااـى وحماٌااـة ممتلكااـات 

المإسسة بالدرجة الثانٌة، إال أن هنار مرونة فً تطبٌق بعض القوانٌن باـشرط  أن هاـذه األخٌاـرة 

 ال تنعكس سلبا علاى الموظاؾ و ال علاى المساتفٌد مان الخدماة الحكومٌاة ، لكان بعاض المساإولٌن

 وٌتجاوزونهااا للفائاادة الشخصااٌة الشااًء الااذي ٌولااد ضااؽطا و تااذمرا لاادى التااابعٌن ماان المااوظفٌن 

المستفٌدٌن من هـذه الخدمات على حاد الساواء ، بالمقابال فاإن الصارامة فاً تطبٌاق القاانون ٌجعال 

 الجمهور دائما فً حالة من الشكوى و ٌرجع ذلر أساسا لجهل هإالء و تجاهلهم للقانون .  

                                                           
 .15الوهاب ، مرجع سبق ذكره ، ص سعٌد ٌس عامر ، علً محمد عبد 1
 .35خلٌل محمد حسن الشماع ، مرجع سبق ذكره ، ص 2
 .105ثابت عبد الرحمن إدرٌس، مرجع سبق ذكره، ص 3
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  موجهة ألدائكم           

           
 نعم   

 "حرفً "

 جزء مهم فً سٌر عملكم             

  عدم تطبٌقها ٌشكل خطر علٌر             

 دون إجابة             

  معرقلة لعملكم            

           
 ال   

ؼٌـااااااااااـر " 

 " حرفً

  العمل فً  جزء ؼٌر مهم          

 دون إجابة               

  المجموع 38        -   

 
أفاراد العٌناة أكادوا علاى تطباٌقهم للقاـانون حرفٌاـا، مان   ،  من خبلل الجدول نبلحاظ أن     

 وذلر لؤلسباب التالٌة:

 منهم من ٌطبقونها حرفٌا العتبارها موجهة ألدائهم.    ،  *  

 منهم من ٌعتبرونها جزء منهم فً سٌر عملهم.    ،  *

 مهنً.  ٌرون أن عدم تطبٌقها ٌشكل خطر علٌه وعلى وظٌفته أي أنها تهدد استقراره ال  ،  *

وٌمكن تفسٌر هذه النساب بتعاود الموظاؾ البٌروقراطاً واعتمااده المطلاق علاـى القاـانون فاً أداء 

" فً نموذجه المعدل  للبٌروقراطٌة حٌث أن تطبٌق األعمال وهو ما أشار إلٌه  " 

لعمال و التاً القانون ٌإدي إلى جمود الـسلور و ضمان التنظٌم لمركز الفرد . إضافة إلى طبٌعاة ا

سااواء مااع الجمهااور ) المسااتفٌد ماان  بهاااتقتضااً اإلمضاااء و الخااـتم علااـى كافااـة الوثااائق المتعاماال 

 (.  خلٌا ) بٌن المـصالح  دا بهاالخدمة ( أو المتعامل 

 من ال ٌطبقون القانون حرفٌا، وذلر لؤلسباب ا تٌة:    ،  كما نبلحظ أن نسبة    
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وال ٌعنً باذلر أنهاا ؼٌار مهماة بالنسابة لهام .وإنماا هناار بعاض  ٌعتبرونها معرقلة لعملهم،  *

الحـاالت التً ٌكون فٌها الموظؾ مضطرا إلاى تجااوز القاانون ومحاولاة تكٌٌفاه ماع هاذه الحااالت 

 شرط  أن ال  ٌإدي ذلر إلى إحداث ضرر ٌمسه أو ٌمس المإسسة.  

 من لم ٌبرروا سبب عدم التزامهم بالقانون حرفٌا .   * 

مان خابلل فرضاٌاته   " إن إجابات المبحوثٌن هذه    

والتً مإداها أن تطبٌق القواعد ٌإدي بؤعضااء التنظاٌم إلاى تقماص سالوكٌات ؼٌاـر مرؼوباة مماا 

 ٌإدي إلى انخفاض مستوى أدائهم.  
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 نعم              ٌتقبله             

 ٌــشتكً و ٌتذمر             

 ٌحدث فوضى             

    دون إجابة             

      الجزئً موعالمج          

 ال              -   

 دون إجابة                -   

 المجموع            -   

   

ماان أفااراد العٌنااة صاارحوا بااؤن تطبٌااق القااانون وتعقٌااد    ،  ٌوضااح لنااا  الجاادول بااؤن    

فااً   ،  اإلجاراءات ٌااإثران علااى الجمهااور بحٌااث تكاون ردة  فعلهاام بالتااذمر والشااكوى 

مـن المبحوثٌن ٌرون أن الجمهاور ٌتقبال هاذا التعطال فاً اإلجاراءات،   ،   حٌن نجد نسبة

ماانهم ٌصاارحون بااؤن تعطاال    ،  ماانهم ٌاارون أنااه ٌحاادث الفوضااى  و  ،  ونساابة 
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اإلجراءات ٌإثر على الجمهور، لكنهم لم ٌوضحوا ردة فعلهم. أما بالنسبة للمبحوثٌن الذٌن أجابوا 

لم ٌجٌبوا على السإال   ،  و  ،  لى الجمهور فكانت ب ـ "ال" أي أن ذلر ال ٌإثر ع

 )جهل القوانٌن( .    ،  إطبلقا ، لكن هاتٌن النسبتٌن ٌمكن إهمالها بالنظر للنـسبة 

 

ـئلدارة ـا ال ٌمكاـن لاات العمال والتبساٌط، كماالروتٌن "تكرار  العمل" فاً حاد ذاتاه مان ضارور   

ناء عنه فً تسهٌل أداء األعمال مع وضع قواعد عامة تنطبق مع كل حالة تتكرر، العصرٌة االستؽ

فهو ٌقلل من الجهد الذهنً للموظؾ وٌسعى لتجنب العمل الفوضوي، وزٌادة الفاعلٌة  أثنااء انجااز 

   1األعمـال

كمان إن االعتماد على القواعد واإلجراءات المحددة لٌس له خطورة، ولكن الخطورة األساساٌة ت   

حرفٌا، فاالتنظٌم البٌروقراطاً  بتافً تعقٌد هذه اإلجراءات واالعتماد علٌها اعتماد مطلقا والتمسر 

عادة ما تكون فٌه اإلجراءات معقادة  أو  ؼٌار ضارورٌة إلنجااز األعماال وؼٌار مسااٌرة للقاوانٌن 

طٌاة وٌعطال فً هذه الحالاة ٌتحاول الاروتٌن إلاى مارض ٌشال اإلدارة البٌروقرا  بتاالجاري العمل 

 ، و تبدو أسباب ظهوره فً :  2وٌزٌد من سخط المواطنٌن صٌرورتها

 عدم الكفاٌة اإلدارٌة و عدم وضع الرجل المناسب فً المكان المناسب.  -

  التمٌٌز فً الصبلحٌات و المسإولٌات بٌن اإلدارات ذات األهداؾ المتقاربة .-

هزة و التخوؾ مـن المـسإولٌة و التمسر عوامل نشوء البٌروقراطٌة ذاتها كالتضخم فً األج-

  3الحرفً و الشكلً بالنصوص القانونٌة

 .معظم األجهزة البٌروقراطٌة  بتاكثرة التعلٌمات الصادرة من القٌادات العلٌا و التً تتصؾ -

                .كل هذا من شؤنه أن ٌنمً االتجاهات الروتٌنٌة و بالتالً تحول الحٌوٌة، روح المبـادرة -

البٌروقراطٌة ب تتـسم إن التركٌز و االلتزام الشدٌدٌن بالهرمٌة و الرسمٌة و السلطة جمٌعها مظاهر-

و تإدي إلى الجمود و عدم المرونة ، فالتنظٌم البٌروقراطً و بحكم طبٌعته ٌمارس سلطة على 

تركٌز علـى األفراد العاملٌن من خبلل التحدٌد القاطع لبلختصاصات و المسإولٌات من جهة و ال

                                                           
 .48علً سعٌدان ، مرجع سبق ذكره ، ص 1
  . 435، دار طبلس ، دون سنة ،ص  أحمـد عبـد الـسبلم  دباس :  2

، 1999، مكتبة اإلشعاع للطباعة والنشر التوزٌع،مصر،  علً شتى : 3

 30ص
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اإلجراءات الرقابٌة التً تؤخذ طابع المراجعة و  التفتٌش من جهة أخرى  هذا الوضع تترتـب علٌه 

 النتائج أدناه :  

ـاؼلً هاـذه اص شاالتقلٌل بٌن العبلقات فٌما بٌن األفراد لتصبح بٌن الوظاائؾ و لاٌس باٌن األشاـخ-

 الوظائؾ.  

إلاى تحجاـر و جماـود ساـلور فاً للقاوانٌن و الرقاباة أدى إن تقٌد األفراد بالتطبٌق الصارم و الحر-

و ارتباط أدائهم بال قواعد و اإلجراءات و اعتبارها كؽاٌة فً حد ذاتها و انعدام المبادرات هإالء  

  الضرورٌة و التجارب اإلدارٌة فً معظم المنظمات البٌروقراطٌة .

بالتطبٌق الحرفً للقواعاد و جامعة على الرؼم من تمسر الموظؾ الحكومً على مستوى بلدٌة    

اإلجراءات حماٌة لذاته أوال و مصلحة البلدٌة ثانٌاا ، إال أناه  ٌمٌال فاً حااالت معٌناة إلاى اللٌوناـة 

فااـً التطبٌااق مبااادرة و مراعاااة منااه لظااروؾ بعااض المسااتفٌدٌن ماان الخاادمات الحكومٌااـة ) عجااز 

ه األساسااـٌة  للبلدٌااة لقااـضاء حاجاتااهاب شخصااٌا المااـستفٌد   الماارض و عاادم قاادرة المسااتفٌد الااذ

مـساعدة ذوي االحتٌاجات الخاصة و المعوزٌن ...( .األمر الاذي ٌخرجاه حسابه مان دواماة العمال 

الروتٌنً الٌومً و ٌنمً لدٌه االتجاهات االٌجابٌة نحو العمل لكن مشاكلة الاروتٌن و الجماود علاى 

ؼالبٌاة الماوظفٌن ٌعاانون منهاا و ذلار   موجودة و من ؼٌر الممكن تجاوزهاجامعة مـستوى بلدٌـة 

و بنفس األسالٌب و ٌومٌا  نفسه بفالموظؾ ٌقوم بؤداء األعمال للباحث حسب الدراسة االستطبلعٌة 

الوسائل و فـً نفـس المكان و حتى إن حدث هناار تؽٌٌار فاً المهاام و موقاع العمال فاً المإسساة 

  .   ذاتها فالروتٌن و الجمود فً السلور الوظٌفً موجود
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 للخروج مـن دائرة الروتٌن         

 نعم             

 ع بعض الحاالت  مم ال ٌــتبلء القـانون           

 دون إجابة           

 ـــوع الجزئًجمالم         

 ال               -  

 دون إجابة              -  

 المجموع            -  

      

من خبلل الجدول نبلحظ أن أكبر نسابة مان أفاراد العٌناة ال ٌتجااوزون تطبٌاق القاانون وقاد         

و هااو مااا ألحاات علٌااه النظرٌااات الكبلسااٌكٌة فااً التنظااٌم   ،  بلؽااـت هااذه  النساابة ب ـ 

وهاذا    ،  أما نسبة المبحـوثٌن الـذٌن  ٌتجااوزون تطبٌاق القاانون  فقٌمتهاا ،  البٌروقراطً

بصارامة وقاد بلؽات  اعلٌها ٌرجع فً رأٌهم إلى أن هنار بعاض الحااالت ال ٌمكاـن تطبٌاق القاانون

ماان لاام ٌااذكر ساابب   ،  فااً حااٌن نجااـد    ،  لنساابة إجابااات المبحااوثٌن بهااذا  التعلٌاا

تجاوزهم للقانون فهنار أسباب أخرى تجعلهم ٌتجاوزون القانون وقد ٌكونوا فٌها مجبرٌن على ذلر 

ال جامعااة ماان طاارؾ رإسااائهم لكاان بصاافة عامااة فااإن أعضاااء التنظااٌم البٌروقراطااً فااً بلدٌااـة 

المهناً ، و هاذه النتاائج أكادتها نتاائج  ٌتجرإون على تجاوز القاانون ، و ذلار خوفاا مان مصاٌرهم

المتعلااق بكٌفٌااة تطبااٌقهم للقااانون حرفااً أو ؼٌاار حرفااً  و هااو مااا ٌااـدلل علااـى    الجاادول رقاام 

 مصداقٌة المبحوثٌن فً اإلجابة على أسئلة االستمارة .   

 

 

   



 ُتائجانفصم انخايص                                       ػرض ٔتحهٛم انثٛاَاخ ٔيُالشح ان

 
   

 

 

تصؾ بالكفاءة العالٌة والرشد فً التصرؾ فً " الوصول إلى نظام رسمً ٌأراد    

إدارة األنشطة واألعمال فً المنظمات  الكبٌرة الحجم، وذلـر من خـبلل نظـام صـارم للقـوانٌن 

   1واإلجراءات والرقابة الصارمة وعبلقات السلطة الهرمٌة

العمل لذلر وجب  األفراد ؼٌر عقبلنٌون، إنهم انفعالٌون فً تصرفاتهم وال ٌحبون ٌقول   

السٌطرة علٌهم وذلر من خبلل اللوائح واإلجراءات التً ٌجب أن تكون محددة وواضحة وٌلتزم 

، لذلر نجده 2الجمٌع فً كل الظروؾ ولٌس من حق الموظؾ أن ٌخالفها وإال  ٌتعرض للعقاب  بتا

البٌروقراطً  ٌركز على الرقابة واإلشراؾ لمتابعة االنحراؾ عن القواعد والتعلٌمات فالموظؾ

 حسبه محكوم بنظام صارم ال ٌحٌد عنه وال مجال للتسٌب واإلهمال وهدر موارد المنظمة.  

، وبالرؼم من وجود نظام محدد ومعـٌن مـن جامعةالموظؾ الحكومً على مستوى بلدٌة    

لهرمـً القواعد واإلجراءات الواجب إتباعه ألداء األعمال، وبالرؼم من تواجد الرقابـة والتسلسل ا

  .السلطات، إال أنه ال ٌشعر بالضؽط فً العمل 

وبالرؼم من ذلر ٌشعر بعض المـوظفٌن  فالرقابة لٌست باللصٌقة  كتلر التً حث علٌها      

بالضؽط فً مستوٌات تنظٌمٌة دون أخرى )مثل مكتب الحالة المدنٌة( إال أن هذا الشعور مصدره 

فً فترات معٌنة )الدخول المدرسً، اإلعداد لقفة رمضان، الجمهور ومتطلباته الكثٌرة خاصة 

 تحضٌر  العملٌات االنتخابٌة ....( والتنظٌم فً حد ذاته . 

الشعور بالضؽط أزاحته عبلقات العمل بٌن الموظفٌن من جهة والرإساء من جهة أخرى ،    

ن الرإساء والمرإوسٌن والتً فً ؼالبٌتها ال تمٌل للرسمٌة )فهً بٌن الموظفٌن عبلقات زمالة وبٌ

هً عبلقة احترام فً إطار  العمل(، وإمكانٌة تنقل الموظفٌن بٌن المكاتب ألخذ قسط من الراحة 

 وتجدٌد قواهم وطاقتهم العملٌة )فً حالة قلة أعباء العمـل وانعدامها أحٌانا أخرى( .  

                                                           
، دار مجدالوي ،  -  محمد حسٌن زوٌلؾ ، علً محمد عمر العضاٌلة 1

 .31، ص  1996عمان، 

، 2004مإسسة شباب  الجامعـة ، اإلسـكندرٌة ، ،  حسٌن عبد الحمٌد أحمد  رشوان :  2

 .55ص
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ة من ؼٌر الممكن ومن خبلل الدراسة االستطبلعٌجامعة التسٌب واإلهمال على مستوى بلدٌة  

 الجزم بؤنه ؼٌر موجود، فهو موجود  وبنسبة متفاوتة ، وفـً ظروؾ وأوقات معٌنة.  

فكل موظؾ فً البلدٌة ٌقوم باألعمال الموكلة إلٌه إلى حد ما حسب نظرته الشخصٌة، كما    

 علـى تتعدى مهامه إلى مساعدة الموظفٌن ا خرٌن فً حال تزاٌد أعباء العمل، ما هو موجود فعبل

هو التكاسل ، تؤجٌل األعمال وطول اإلجراءات واالعتماد المتبادل، عدم جامعة مستوى بلدٌة 

محاسبة العامل على عمله وتسامح ومنح الفرص رؼم األخطاء الصادرة من المسإولٌن 

 والمرإوسٌن.  

11 

 

         

 نعم                 -   -   -  

 ملتزم              

 ال              

 مسئول             

 علـى عبلقة جٌد           

 ـع المسئول  م

المجماااااااااااااااااـوع          

 الجزئً  

  أحٌانا          -  

 دون إجابة               -  

 المجموع            -  

   
من خبلل الجدول نبلحظ أن هنار نسب متساوٌة بٌن إجابات أفراد العٌنة فٌما ٌخـص تعرضـهم    

ؼٌاار أن عاادم تعرضااهم للعقوبااة صااـاحبتها     ،  للعقوبااة وعاادم تعرضااهم لهااا وذلاار بنساابة 

   ،  ـسبة ا للعقوبااة كااونهم ملتاازمٌن وذلاار بنااتعرضااوتفااـسٌرات فهنااار ماان أجاااب بااؤنهم لاام ٌ

لذلر ال مجال  لفرض العقوبة علٌهم كونهم مـسئولون،   ،  ـن هم مسإولون ونسبتهم ومنهم م

أقروا بؤنهم على عبلقة جٌدة بالمسإول لذلر فهم ال ٌتعرضاون للعقوباة    ،  كمـا نجـد نـسبة 

والااذٌن لاام ٌتعرضااوا للعقوبااة نسااتطٌع   ،  ى نساابة . إن نساابة الملتااـزمٌن الااذٌن ٌمثلااون أعلاا
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تفسٌرها كون معظم موظفً البلدٌة ٌخافون من العقوبات ومن خسارة مناصبهم فً ظال البطالاة و 

عدم توفر مناصب الشاؽل فاً ساوق العمال،  لاذلر فهام ٌحرصاون علاى االلتازام والاوالء )لكاً ال 

السٌرة الحسنة لهام فاً التنظاٌم والتاً تفساح لهام ٌتعرضوا  للعقوبات( وذلر للحفاظ ما أمكـن على 

 المجال للحصول على ترقٌات، عبلوات....الخ.  

من أفراد العٌنة من أجاب ب ـ "أحٌانا" أي أحٌانا ٌتعـرض للعقوباـة و    سبة فً حٌن نجد ن   

ق "كاون التنظاٌم البٌروقراطاً ال ٌطبا    % لم ٌجٌبوا على السإال ونفسر هذه النسبة"  ،  

 نظام الرقابة الصارمة فٌما ٌتعلق بتطبٌق القوانٌن التنظٌمٌة ؼٌر المتعلقة بمجال العمل.  

 

هاو ذلار الانمط التنظٌماً القاائم علاى أسااس مان التقااـسٌم التنظاٌم البٌروقراطاً  عناد"    

تااة وفااق ا لنظااام القواعااد اإلداري والعماال المكتبااً  مجاااالت التخصااص فٌااه محااددة رساامٌا وثاب

،كما ٌتضمن هذا النمط توزٌعاا واضاحا للسالطة مان القماة إلاى القاعادة بتواإلجراءات المعمول 

 وتحدٌدا قاطعا للصبلحٌات.  

التداخل فً الصبلحٌات هو عبارة عن حالة ناجمة عن االنحراؾ فً استعمال السالطة حٌاـث    

الختصاصاات المخولاة لهاا قانوناا، وفاـً ذات تقوم سلطة إدارٌة بإصدار قارارات خارجاة عان ا

الوقـت تدخل فً اختصاصات سلطة إدارٌة أخرى )اعتداء على صبلحٌات سلطة  أخرى( فمثبل 

إذا مـا كانـت إحدى المدٌرٌات التابعة لجهاز حكومً معٌن تقوم بؤداء عمل معٌن منوط بهـا وال 

ل وفااق  النظااام القااانونً المقاارر ماان ٌناـسب إلٌهااـا أي تقصااٌر فااً عملهااا، وهااً تقااوم بهااذا العماا

طرؾ الجهاز وتتدخل مدٌرٌة أخرى فً هذا العمل معٌدة إٌاه ورافضة له بحجة أو بؤخرى، مثل 

هذا التصرؾ ٌإدي إلـى شـٌوع االضطرابات فً التنفٌذ مما ٌوقع الموظؾ الحكاومً فاً حارج 

اخل السالطات  بشاكل تاام شدٌد فبل ٌدري من له الحق فً إصدار األذن له . لاذلر وجاب مناع تاد

 .  1حتى ال ٌحدث تعارض وفوضى نحن فً ؼنى عنه

، ومن خبلل الدراسة المٌدانٌة لوحظ هنالر ضعؾ فـً تـسٌر مصلحة الحالة جامعةفً بلدٌة     

حـاالت لتدخل بعض الموظفٌن "أعوان األمن " التاابعٌن للبلدٌاة وتجااوز مبلحظة المدنٌة أٌن تم 

هم مع موظفً هـذه المصلحة.كما سجل إضافة لما سبق، فً بعض األحٌان صبلحٌاتهم المخولة ل

ٌتم اللجوء واالتصال مباشرة برئٌس المجلـس الشعبً البلدي للفصل فاً الصابلحٌات .مثال هاذه 

السلوكٌات ال ٌمكن الجزم بؤنها تداخل فً صـبلحٌات ا خار، و إنماا اساتدعت الضارورة  لاذلر 

 ة المسإولٌن من ناحٌة أخرى فً حال وقوع مشاكل.  لحفظ األمن من ناحٌة و مساعد
                                                           

 .181أبو القاسم خشٌم ، مرجع سبق ذكره ، صهللا مصطفى عبد ا 1
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مارده إلاى ضاـعؾ المساٌرٌن وانخفاـاض جامعاة والتداخل فً الصبلحٌات على مستوى بلدٌة    

مسااتواهم التعلٌمااً وقلااة خباارتهم وكفاااءتهم و عاادم قاادرتهم علااى مساااٌرة مختلااؾ التطااورات 

 الحاصلة.    
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 دائما            

  أحٌانا          

  نادرا          

 المجموع          

   
ؼالبٌة المبحوثٌن ٌإكدون بؤنهم ملتزمون بالصبلحٌات المخولة لهم فً العمل وال  ٌتعدون نطاق     

منهم وذلر لتفاادي الوقاوع     ،  وان سنحت لهم الفرصة، وهو ما أقرته نسبة  سلطاتهم حتى

فـً مشاكل تنظٌمٌة واحتراما للمبادئ التنظٌمٌة كتقسٌم العمل، والتخصص و هاذا ماا تبنتاه مباادئ 

مان أفاراد العٌناة وهاً ناـسبة   ،  فاً حاٌن نجاد نسابة البٌروقراطٌاة الكبلساٌكٌة النظرٌـات

باألولى أحٌانا ما ٌلتزمون باألعمال الموكلة لهم . وٌمكن إرجاع ذلر لطبٌعاة الرقاباة  قلٌلـة مقارنة

 الممارسـة " مرنة  صارمة " .  
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   نعم            دائما              

 أحٌانا             

 نادرا             

    المجموع الجزئً          

 ال               -   

 المجموع            -   

   
مان تاتم ماراقبتهم بصافة دائماة و   ،  من أفراد العٌنة تتم مراقبة أعماالهم، (   ،  )   

  ،  ماان تااتم مراقبتهااا أحٌانااا و   ،  و األعمااال و صااعوبتها  ذلااـر قااـد ٌرجااع لحساسااٌة
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نادرا ما تتم مراقبة أعمالهم. من خبلل هذه النسب ٌمكن القول أنه توجد رقابة فً البلدٌة، لكـن هذه 

الرقابة لٌست صارمة، ولٌست مرنة ونفسر هذا بوجود بعض األعمال داخل البلدٌة تتطلاب رقاباـة 

البلدٌاة والمااوظفٌن علااى حااد سااواء، وهنااار أعمااـال ال صاارمة بشااكل دائاام ألنهااا قااد تهاادد مسااتقبل 

تتطلااب رقابااة دائمااة إنمااا ٌااتم أحٌانااا مراجعتهااا ولاام ٌكاان الفاارق بااٌن نساابة الرقابااة الدائمااة ورقابااة 

األعمـال "أحٌانـا"فرقا كبٌرا، لهذا ومن خبلل هاته النسب نبلحظ أنها توجد رقابة فً البلدٌاة ، أماا 

د ٌمثلون فئـة المـوظفٌن ، وهإالء األفراد ق  ،  مراقبة أعمالهم فهم نسبة األفراد الذٌن لم تتم 

 المسإولٌن ذوي الخبرة والمهارة العالٌتٌن.   

 

الفساااد اإلداري ظاااهرة عالمٌااة شاادٌدة االنتشااار ، ذات جااذور عمٌقااة ال تاارتبط بفتااـرة تارٌخٌااـة    

تتااداخل فٌهااا عواماال مختلفااة ٌصااعب التمٌٌااـز بٌنهااـا ، معٌنااة أو مكااان معااٌن  تؤخااذ أبعااادا واسااعة 

  1تختلـؾ باختبلؾ درجة شمولٌتها من مجتمع  خر 

ـسبب ظااؾ القااانون و األنظمااة دون قصااد سااًء بااؼٌاار أن هنااار انحرافااا إدارٌااا ٌنتهاار فٌااه المو   

انحراؾ ٌعاقب  اإلهمال و البلمباالة ، و هذا االنحراؾ ال ٌرقى إلى مستوى الفساد اإلداري ، لكنه

 علٌه القانون و قد ٌإدي فً النهاٌة إذا لم ٌعالج إلى فساد إداري .  

 ـل و ذلـر نتٌجةالقوانٌن و اللوائح المنظمة للعموقد ٌرجع االنحراؾ اإلداري إلى سوء صٌاؼة     

       لفروض القوانٌن أو تضاربها فً بعض األحٌان ، األمر الذي ٌعطاً الفرصاة  للتهارب مان  

   لقانون أو الذهاب إلى تفسٌره بطرٌقته الخاصة التً قد تتعارض مع مصالح المواطنٌنا

حاث او هو ماا توصالت إلٌاه البجامعة هنار انحرافات تنظٌمٌة على المستوى اإلداري فً بلدٌة    

 من خبلل الدراسة المٌدانٌة .  

رق واضاح لهاذه القٌماة ) عادم فقٌمة الوقت لم تتبلور بعد لدى بعض ماوظفً البلدٌاة ، فهناار خا   

احتاارام مواعٌااد الاادخول و الخااروج ( ، وتكثاار هااذه الظاااهرة و تصاابح أكثاار حاادة فااً حاااالت أو 

ظـروؾ معٌنة منها : ؼٌـاب المسإول المباشر للمصلحة ...الخ . وهً أكثر حدة لدى النسااء منهاا 

 لدى الرجال .  

لشاااحنات...الخ( لخدماة األؼااـراض الشخصااٌة هناار اسااتؽبلل لممتلكاات البلدٌااة ) الساٌارات ،  ا   

عوض استخدامها لتسهٌل أداء األعمال الخارجٌة للبلدٌاة إلاى جاناب تعطلهاا فاً معظام األوقاات و 

                                                           
 .44علً شتى، مرجع سبق ذكره، ص 1
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تركها لفترات طوٌلة دون إصبلح و هو ما ٌدل على التسٌب و اإلهمال و عدم االكتراث لممتلكات 

 ( و هو ما أقرته نسبة معتبرة من المبحوثٌن.  البلدٌة أو باألحرى للممتلكات العمومٌة ) الباٌلر
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كالساٌارات ....إلاخ جامعاة من أفراد العٌناة أن وساائل النقال التابعاة لبلدٌاة   ،  تشٌر نسبة    

 افٌة لتسهٌل أداء األعمال وذلر لؤلسباب التالٌة :  ؼٌـر ك

      تعطلها فً معظم األوقات -

     ؼٌر متواجدة فً مكان العمل فً أؼلب األحٌان -

      استؽبللها لقضاء أؼراض شخصٌة خاصة بالمسإولٌن -

جعلهااا تحاات  هااذه النسااب تاادل علااى عاادم االكتااراث بممتلكااات البلدٌااة و اإلسااراع لتصاالٌحها و   

تصرؾ موظفً البلدٌة، و مثل هذه السلوكٌات قد ترجع إلى عقلٌة الموظاـؾ الحكاـومً ) 

( ، فالموظؾ الحكومً عادة ما ال ٌعطً أهمٌاة لممتلكاات المإسساة لكوناه ال ٌملار و ال 

تمامااا مااع و تصاالٌحها. وهااذا ٌتطااابق  بهاااٌمتلاار هااذه الوسااـائل لااذلر نجااده ٌتقاااعس عاان االعتناااء 

فٌمااـا ٌتعلااق بكااون الموظااؾ البٌروقراطااً ال ٌملاار وال ٌمتلاار ممتلكااات خاصااٌة "ماااكس فٌبااـر "

      

 نعم          - - -

 تعطلهــا فــً معظم األوقات      
 ال         

 ؼٌر متواجـدة فً مكان العمل      

      
لقـاااااااـضاء أؼاااااااراض اساااااااتؽبللها 

    شخصٌة خاصـةبالمسئولٌن

 المجموع الجزئً       

-          
دون 

 إجابة

 المجموع        -
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المإسسة من مكاتـب و ا الت ...الـخ .وكل هذه النسب ٌمكان اعتبارهاا كمإشار علاى وجاود ناوع 

 من التسٌب داخل البلدٌة.  

 هٌل أداء األعمال . منهم ٌرون بؤن وسائل النقل كافٌة لتس  ،  بالمقابل ٌرى -

   

" نظارا ألن ٌسٌر كل من مبدأ التخصص وتقسٌم العمل جنبا إلى جنب فً نموذج    

تبنااً مباادأ تقسااٌم العماال فااً التنظااٌم البٌروقراطااً ٌحتاااج بطبٌعااة الحااال إلااى تخصصااات متعااددة 

" مساإولٌاته ٌتطلاب بالنسابة ل ـومتنوعة، وإن قٌام التنظٌم البٌروقراطً المثالً بواجباته و

تقسٌم العمل إلى وظائؾ محددة ٌشؽلها أعضاء التنظٌم على مختلؾ  تخصصاتهم ومسإولٌاتهم مع 

أو مركز له سالطة معٌناة و التاً ال ٌنبؽاً أن تتعاارض ماع سالطات  مراعاة أن شاؼل كـل وظٌفة

   1شاؼلً الوظائؾ األخرى فً التنظٌم  البٌروقراطً المثالً

الحظنا بؤن هنار تقسٌم فعلً للعمال جامعة على مستوى بلدٌة االستطبلعٌة ومن خبلل الدراسة    

آخرٌن قصد استمرارٌة العمل وتعاون فٌما موظفٌن فً حال ؼٌابهم عن العمل بوالمهام. تعوٌض لل

 بٌنهم عند زٌادة األعباء أو ؼٌرها وعلٌه خلص الباحث إلى :  

وإجماع من طرؾ المـوظفٌن علـى أداء العمل جامعة لى مستوى بلدٌة هنار تقسٌم شكلً للعمل ع-

 جماعة.)بالمشاركة(.  

 

إن تحدٌد االختصاصات الوظٌفٌة فً المنظمة البٌروقراطٌاة بصاورة رسامٌة فاً إطاار القواعاد    

ٌم العمال وتوزٌاع واللوائح المعتمدة واعتماد الصاٌػ القانونٌاة فاً إٌضااح جواناب التخصاص وتقسا

ت ومساتقر ومحادد المنظمة بصورة رسمٌة وبؤسالوب ثابااألعمال واألنشطة اإلدارٌة على أعضاء 

لكل وظٌفة وتحدٌد الخطوط الفاصلة بٌن مختلؾ الوظائؾ ضمانا لعدم حدوث ازدواجٌة فً العمل 

ٌروقاراطٌٌن ، مان شاؤنه تقلٌال أعبااء العمال بالنسابة للماوظفٌن الب 2وتضارب بـٌن وحادات العمال 

 بحٌث ٌقوم كل مـنهم بؤداء عمل معٌن دون األعمال األخرى وفقا لتخصصاتهم. 

 

                                                           
، 2002، الجامعة المفتوحة، طـرابلس ، أبو القاسم  خشٌم: هللا مصطفى عبد ا 1

 .162ص
  .34ماع ،  خضٌر كاظم محمود، مرجع سبق ذكره ، صخلٌل محمد حسن الش 2
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 نقص أعباء العمل              

 مـساعدة الزمبلء             
 عــدم نقـص أعباء العمل          

 دون إجابة             

   

 تؤجٌل العمـل للؽد              

 اإلجابة            

 

توصل الباحث من خبلل الدراسة االساتطبلعٌة إلاى أناه وباالرؼم مان جامعة على مستوى بلدٌة    

ص وتقسااٌم العماال إال أن حجاام األعمااال أي عاابء العماال ٌتفاااوت ماان تواجااد كاال ماان مباادأ التخصاا

أكثر حدة فً مكتب الحالة المدنٌة عن باقً المستوٌات األخارى  امـستوى تنظٌمً  خر، إذ  نجده

   ،  إلاى أن     وذلر بالرؼم من أداء األعمال جماعٌا ، حٌث تشٌر معطٌات الجادول رقام 

الزمبلء ا خرٌن عند زٌادة أعباء العمل لـدٌهم  بحٌاث ٌارون أن من أفراد العٌنة ٌفضلون مساعدة 

إضاافة إلاى أن   ،  طلب المساعدة تإدي إلى نقص أعباء العمل حٌث بلؽت نسبة هـإالء باـ 

العبلقات الرابطة بٌنهم ٌمكن حصرها فً العبلقات الحسنة و الجٌدة و هو ما تإكده  نتائج الجدول 

 .   الخاص بطبٌعة عبلقات العمل

   

و ٌمكان إرجاعهاـا    ،  بلؽات أما نسبة المبحوثٌن الذٌن ٌفضلون تؤجٌل العمال للؽاد فقاد     

لكون هإالء الموظفٌن مسإولون ٌمٌلون لعدم طلب المساعدة من المرإوسٌن لكون أعمالهم تتطلب 

ً إمااداد خباارة  و مهااارة عااالٌتٌن أو للحفاااظ علااى  المكانااة ) المناصااب النوعٌااة و عاادم رؼبااتهم فاا

" عنادما أشاار فاً مإلفاه الموظفٌن ا خرٌن بؤسرار المهناة و هاو ماا 

و التااً ٌمٌاال الموظفااون التااردد" لقضااٌة أو مسااؤلة مناااطق الشاار و"
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البٌروقراطٌون لبلحتفااظ بهاـا و جعلهاـا هاماـشا للمنااورة قصاد الحصاول علاى امتٌاازات تنظٌمٌاة 

 ثر و سلطة أكبر .   أك

 كاون روح التعاااون مماا ٌخفااؾ مان حاادومناه ٌمكاان القاول بااؤن أعضااء التنظااٌم فاً البلدٌااة ٌمل     

أعبـاء العمل لدٌهم، لذلر فهم ٌفضلون مساعدة بعضهم البعض بدال من تؤجٌل األعمال للؽد، و هذا 

 مـا تطرق  إلٌه 
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    %      

 إرادته          

 نعم              

 قبول          

 عــدم إرادته          
 رفض          

         
المجمااااااوع 

 الجزئً  

 دون إجابة           - 

  -          
المجمااااااااااااااوع 

 الجزئً  

 ال              - 

 المجموع            - 

   
ـل   تادخلون فاً أعماال زمبلئهام فاً العمامان أفاراد العٌناة ٌ   ،  ٌبٌن هذا الجدول أن نسبة    

مبلء ، مثاال هااذا الساالور ال ٌعتباار تااداخبل فااً الصاابلحٌات بقاادر مااا هااو طلااب بااإرادة الااز    

و الادال علااى تقلٌال أعبااـاء العمال، و عاادم  ٩٢للمسااعدة  وهااذا ماا ٌتوافااق ماع نتااائج الجادول رقاام 

 التـداخل فً الصبلحٌات كؤثر على وجود تخصص وظٌفً و تحدٌد قاطع للمهام.   

أقروا بتدخلهم لكن لم ٌوضـحوا كٌفٌـة هـذا    إالء ، من ٌتدخلون دون إرادة همنهم  و

التدخل "اإلرادة ، عدم اإلرادة "، وٌمكن تفسٌر الفرق باٌن نسابتً التادخل بااإلرادة أو عادم اإلرادة 

بؤن الموظفٌن فً التنظٌم ٌطؽى علٌهم الطابع ؼٌر الرسمً للعبلقات وأنه           أي )

و هاذا ٌسااهم بتقلٌال أعبااء العمال، وروح التعااون حٌاث قادرت نسابة  تسود بٌـنهم روح  التعااون 

ؼٌر أن نسبة األفراد الذٌن ٌتدخلون فً أعمال زمبلئهام دون إرادتهام     ،  هـإالء ب ـ ـ 
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ن، لهاذا نساتطٌع القاول رفض، وهما نسبتان متسااوٌتا    قبول و   تكون ردة فعل هإالء 

االختبلؾ فً طبائع شخصٌات أعضاء التنظٌم، فهنار من ٌتقبل  ذا التـصرؾ راجع إلىبؤن مثل ه

ذلر رؼبة منه فً الحصول علاى النصاح والمشاورة مان الطارؾ المتادخل باعتبااره أكثار خبارة و 

هم ٌروناه تجااوزا وانحرافاا معرفة و ٌمكن االستفادة منه أكثر، وهنار من ٌرفض  هذا التدخل كون

 علـى أداء أعمالهم على أحسن وجه.  ا وأنهم أشخاص أكفاء قادرٌن تنظٌمٌ

مان المساتجوبٌن ٌنفاون تادخلهم وإقحاام أنفساهم فاً أعماال ؼٌارهم مان   ،  بالمقابل  نجاد    

أن المااـوظفٌن تفادٌااا لوقااوع مشاااكل بٌاانهم ماان جهااة، وماان جهااة أخاارى لكثااـرة مسااإولٌاتهم حٌااث

"   ،  ٌبل ألدائهاا  " ـات المبحاوثٌن أكادت وجاود أعماال معقادة تتطلاب وقتاا طاوابمعظـم إج

باإلضافة إلى وجود قوانٌن واضحة ٌعتمد علٌها فً تؤدٌة المهام والتً تعتبر حسبهم جزء مهم فاً 

 سٌر عملهم .  

   

"هااً عبلقااات بااٌن الوظااـائؾ ولٌااـست بااـٌن العبلقااات فااً التنظااٌم البٌروقراطااً وحسااب    

هً عبلقات رسمٌة وتكون بـٌن العمـال والجمهـور علاـى أساـاس األشخاص فالعبلقات بٌن العمال 

موضوعً.فالطابع الشخصً وأ نماط السلور فً التنظٌم البٌروقراطً محددة بشكل رسمً وطبقا 

 .  1للوائح والقوانٌن المحددة

طابع العبلقات ؼٌار الرسامٌة فالعبلقاات باٌن جامعة الجزائرٌة ممثلة فً بلدٌة اإلدارة ٌطؽى على  

العمال هً عبلقة زمالة نتٌجة االحتكار الٌاومً والادائم ولسااعات طاوال بمكاان العمال، فاً حاٌن 

العبلقااة بااالجمهور فااً معظمهااا رساامٌة علااى  الاارؼم ماان بعااض التصاارفات واألفعااال الخاصااة 

بالمٌوالت الشخصٌة والذاتٌة للموظؾ الحكومً سواء كاان ذلار خفٌاة أوعلناا أماام الجمهاور ، أماا 

 الرإسـاء المباشرٌن فهً ؼالبا عبلقات رسمٌة .  العبلقة ب

 

 

 

 

                                                           
،    الجامعٌـة،اإلسكندرٌة،الـدار،-نظريات ونمـاذج تطبيقية –إدارة األعمال :ثابتعبدالرحمنإدرٌس1

 .  ص



 ُتائجانفصم انخايص                                       ػرض ٔتحهٛم انثٛاَاخ ٔيُالشح ان

 
   

 

17 

     

  زمالة         

  صداقة           

  أخوة            

 أخرى              

 دون إجابة              

 المجموع           

   
من خبلل الجدول نبلحظ بؤن إجابات المبحاوثٌن والمتعلقاة بناوع عبلقاات  العمال تراوحات باٌن    

، أما الاذٌن امتنعاوا  عان اإلجاباة فتقادر   ،  ، األخوة   ،  ،الصداقة  الزمالة بنسبة 

رت فً الزمالة ما ٌبلحظ على هذه النسب وبالرؼم من أن نوع العبلقة تمحو  ،  بـ نـسبتهم

إنمااا تتخللهااا عبلقااات صااداقة  ماان جهااة    إال أنااـه ال ٌمكاان الجاازم بؤنهااا عبلقااات رساامٌة 

 ، وهً ما تعبر عن وجود عبلقات ؼٌر رسامٌة و علاى  ،  وأخوة من جهة أخرى  ،  

و ٌسااعد فاً مروناة االتصاال و تحقٌاق األهاداؾ و تقلٌال أعبااء أن التنظٌم ؼٌر الرسمً أساسً  

ل فاً حاال زٌادتهااا مان خابلل التعاااون المتباادل باٌن المااوظفٌن و العبلقاات الحسانة أو الجٌاادة العما

 المساعدة على ذلر .  

نبلحظ بؤن هنار مزٌج بٌن العبلقاات الرسامٌة وؼٌار الرسامٌة تطؽاى إحاداهما علاى األخاـرى    

بؤناه ٌحاوي  " والاذي ٌارى فاً التنظاٌم البٌروقراطاًوما  تإكده  فرضاٌات"  هوو

 شبكة اتصاالت رسمٌة وؼٌر رسمٌة بٌن الموظفٌن.   داخلـه
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 درجة كبٌرة                

   نعم           

 درجة متوسطة             

 درجة ضعٌفة              

المجماااااااااااااااااـوع          

 الجزئً  

 ال              - 

 دون إجابة               - 

 المجموع            - 

   
ق أجابات باؤن البلدٌاة اساتطاعت تحقٌانبلحظ من خبلل الجادول أن أكبار نسابة مان المبحاوثٌن      

، وأؼلابهم رأوا أن هاذه الكفاٌاة محققاـة   ،  ٌة للمواطن حٌث بلؽت نسابة إجابااتهم ب ـ الكفا

ومنعدمة بدرجة ضعٌفة . أما نسبة   ،  أكبر منها بدرجة كبٌرة   ،  بدرجـة متوسطة 

منهم    ،  مـن المبحوثٌن رأوا أن البلدٌة لم تستطع تحقٌق الكفاٌة للمواطن، ونسبة   ،  

نسااتطٌع القااول بااؤن    ،  النساابتٌن األخٌاارتٌن بنساابة وبمقارنااة هاااتٌن  ن إجابااـة كاناات دو

البلدٌااة وماان خاابلل نااـشاطاتها المختلفااة وقاادرتها علااى تموٌاال نفسااها وقاادرتها علااى تحقٌااق الكفاٌااة 

للمااواطن ولااو بدرجااة متوسااـطة ٌمكننااـا القااول بؤنهااا اسااتطاعت التكٌااؾ مااع مختلااؾ التؽٌاارات 

 ً تفرضها علٌها بٌئتها الخاصة والمتمثلة فً الجمهور والزبائن والعمبلء...الخ. والمتطلبات الت

19 

     

  نعم            

 ال              

  المجموع         

 

   

  مان البلدٌاة ؼٌار مان أفاراد العٌناة ٌارون أن المساتفٌد    ،  سابة ٌبٌن هاذا الجادول أن ن      

ـظ حاٌبادلون قصاارى جهادهم. كماا نبل ال فً رأٌه والخـدمات المقدمة له من طرفهم فهراض عـن 
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" و ٌمكن تفسٌر ذلر بشخصٌة الموظؾ الحكـومً نعممن المبحوثٌن من أجابوا ب ـ "     ،  

بعضهم ٌولون اهتماما  بالجمهور أو الزبون لاذلر تكاون العبلقاة  ممـثبل فـً الموظؾ البلدي، فنجد

 بقضٌة رضا أو عدم رضا المستفٌد .  ٌهتم بٌن الطرفٌن فً إطار رسمً جدا فهو ؼالبا 
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ر راجااع هاام ماان الااذكور لعاال ذلاا جامعااة بلدٌااةممثلااة فااً  ـاا أؼلااب العاااملٌن فااً اإلدارة الجزائرٌااة

 بالدرجة األولى إلى نظرة المجتمع للمرأة العاملة فً المكاتب جنبا إلى جنب ماع الرجال  مان جهاة 

 فً مٌادٌن أخرى كالتعلٌم ، والتمرٌض من جهة أخرى.  ، وإلى تفضٌل اإلناث للعمل 

العمال سنة بدأوا   ( 50إلى 40بٌن )ـ أؼلب أفراد العٌنة من كبار السن الذٌن تتراوح أعمارهم ما 

فً سن مبكرة ، وفً وقت لم تكن فٌه الٌد العاملة المإهلة متوفرة ، لذلر فإننا نجدهم ذوي مستوى 

تعلٌمً منخفض نوعا ما )مستوى متوسط( رؼم أن شروط االلتحاق بالوظٌفة قد تم تؽٌٌرهاا حالٌاا 

علاى ورق ، لتقتصر على ذوي المستوٌات التعلٌمٌة المرتفعة ، إال أنه رؼم ذلر تظال مجارد حبار 

حٌث ال ٌتم تعٌٌن سوى ذوي المستوٌات العلمٌة األقل خشٌة مان أصاحاب السالطة علاى مناصابهم 

 ألنهم ذوي مستوى تعلٌمً منخفض.  

-  

ةاإلدارالبٌروقراطٌااة المطبقااة فااً : ماااهً الخصااائصاألولانطبلقااا ماان التساااإل الفرعااً        

 توصلنا إلى النتائج أدناه :    ؟الجزائرٌة

 :   ــ  

 من أعضاء التنظٌم البلدي مقتنعون بوظائفهم وٌكنون والء لها.    % 01،92

 

ن مااانهم ٌتلقونهاااا ماااـ % 16، 63مااان المبحاااوثٌن ٌتلقاااون األوامااار والتعلٌماااات ،  % 21،84

 المـشرؾ المباشر فً العمل .  

    ــ   

 عن اتخاذ القرار.    المسإولٌنمن أفراد العٌنة ٌإكدون على أن المشرفون هم  % 50،46

 :   ــ 

اجع أساسا إلى اعتماد مبدأ من المبحوثٌن أجابوا بؤن البلدٌة كفٌلة بتقدٌم الخدمة للزبون والر 70%

 بااهتقسااٌم العماال ، والتنسااٌق الجٌااد بااٌن مختلااؾ الوظااائؾ والمهااام وهااذا ٌتوافااق مااع مااا جاااءت 

 النظرٌـات الكبلسٌكٌة فً البٌروقراطٌة .  
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فٌاا  باعتبارهاا من المستجوبٌن فً بلدٌة جامعاة ٌحرصاون علاى تطبٌاق القاوانٌن حر %  86،84

 جزء مهم فً سٌر عملهم  . 

وهذه الخاصٌة تتطابق تماما مع خاصٌة النموذج البٌروقراطً الفٌبري والقائل بضارورة االعتمااد 

على القواعد واإلجراءات فً عملٌاة العمال باعتبارهاا تتمتاع بالثباات والعمومٌاة والتاً مان شاـؤنها 

  .تحقٌق االستقرار للتنظٌم

فاً المطبقاة الخاـصائص البٌروقراطٌاة تتمثال : األولتاائج المتعلقاة بالتسااإل من خابلل عارض الن

 الجزائرٌة:   اإلدارة

هنار تؤثٌر إٌجابً بٌن كل من التنظٌم البٌروقراطً  والمستفٌد من الخدماة وهاذا راجاع لطبٌعاـة 1

  اه. الخدمات المقدمة من طرؾ بلدٌة جامعة والتً تلبً رؼبات واحتٌاجات الجمهور وتنال رض

  وجود هٌراركٌة للسلطة .2

  مركزٌة اتحاد القرار. 3

  تقسم العمل وتحدٌد المهام والوظائؾ. 4

  االقتناع والوالء للوظٌفة .5

  ٌسود التنظٌم البٌروقراطً فً  بلدٌة جامعة عبلقات رسمٌة وؼٌر رسمٌة فً آن واحد. 6

  . االعتماد المطلق على القوانٌن والقواعد فً أداء األعمال7

  نظام الرقابة صارم ومرن فً نفس الوقت حسب الحاالت .8

  حفاظ الموظؾ على ممتلكات التنظٌم البٌروقراطً كونه ال ٌملكها و ال ٌمتلكها. عدم9

هنااار خصااائص ماان النمااوذج البٌروقراطااً الفٌبااري محققااة علااى أرض الواقااع ، بااالرؼم مااـن  ـااـ 

تصاادي والسٌاساً و االجتمااعً المعتماد  ، بالمقابال اختبلؾ المكان والزمان  وطبٌعة النظاام االق

هنار بعاض الخصاائص التنظٌمٌاة مطبقاة أشاارت إلٌهاا النظرٌاات الحدٌثاة والمتمثلاة فاـً مختلاؾ 

 " فً نموذجه المثالً .  النماذج المعدلة للبٌروقراطٌة والتً استدركت ما أؼفله "

  :    

 اإلدارةهااال ٌاااإثر تطبٌاااق هاااده الخصاااائص البٌروقراطٌاااة علاااى  :مااان خااابلل التسااااإل الثاااانً   

 :  توصلنا إلى النتائج التالٌة؟الجزائرٌة
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باؤنهم ال ٌفهماون محتاوى القاوانٌن ، واللاوائح ، وذلار راجاع ٌقارون %(      ٌتضح لنا نسبة ) 

     .بالدرجة األولى إلى ؼٌاب النصوص التطبٌقٌة  

الموظاؾ فاً ضاٌق ، وحارج حاول كٌفٌاة التصارؾ خاصاة إذا ماا وقاع فاً مشاكل ٌوقاع  وهدا ماا

،وتعقٌاد اإلجاراءات ،وهادا قانونً إذ تبقى مختلؾ القوانٌن ؼٌر قادرة على إعطائه الحل المناساب 

 ما ٌطلق علٌه بٌروقراطٌة االدارة  .

:   

ٌإدي التطبٌق الحرفً للقانون و تطبٌق اإلجراءات إلى تذمر و شكوى من طرؾ المستفٌدٌن من ـ 

 .  %  87,64الخدمة بنسبة  

  : 

رؼم التحدٌاد القااطع  للمهاام ، وتقساٌم العمال ، إال أن أعضااء التنظاٌم البٌروقراطاً فاـً بلدٌاـة ـ  

،  63هاإالءاعدة زمبلئهم عند زٌادة أعباء العمل ، حٌاث ق درت نسابة جامعة  ٌفضلون طلب مس

 باعتبار أن المساعدة و التعاون فٌما بٌنهم ٌإدي إلى نقص أعباء العمل .    19%

ـل هنـار عامل لكثافة األعباء وكثرتها فقط ، ب إن طلب المساعدة من قبل موظفً البلدٌة ال ٌرجعـ 

فساواء كانات العبلقاة   السلور وهو طبٌعة العبلقات السائدة بٌنهم ،آخر ٌإدي بالموظفٌن لمثل هذا 

فهم ٌلجئون لطلب مساعدة الزمبلء فً العمال رؼباة مانهم  % 22,72ةأو حسن % 80 بٌنهم جٌدة

  فً التقلٌل منها .

أشار إلٌها "فاٌول" من خبلل مبادئ اإلدارة  حٌاث وضاع مبادأ التعااون إن النتائج المتوصل إلٌها ـ 

ـر حٌاـث اعتباوح الفرٌق ، إضافة إلى " أنطاونً دوناز "  فاً نموذجاه الجدٌاد للبٌروقراطٌاة أي ر

شبكات االتصال شخصٌة وؼٌر رسمٌة بٌن الموظفٌن ضرورٌة إلحداث االنادماج و التعااون فٌماا 

 .بٌنهم  

 

و  لعقوباة عناد التاؤخر عان العماـلدٌاة جامعاة لأحٌانا ما ٌتعرض أعضاء التنظٌم البٌروقراطً لبلـ 

كااونهم  -حسابهم –وفاً حالاة عادم خضاوعهم للعقوباة ، فهاذا راجاع  % 50ب ـ  المقادر نسابتهم 

، ماان خااابلل هااذه النتاااائج ال ٌمكااـن القاااـول بااؤن التنظاااـٌم  % 66,67ملتزمااون ، و  ذلاار بنسااابة

، فنظاام الرقاباة مان جهاة مارن فٌماا البٌروقراطً ممثل فً بلدٌة جامعة ٌسوده التسٌب و اإلهمال 

ٌتعلق بتطبٌق القوانٌن التنظٌمٌة "القانون الداخلً للمإسسة " ، وصارم من جهة ثانٌة فٌماا ٌخاص 
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متابعة مختلؾ األعمال و المهام علاى مساتواها ، إن هاذه النتاائج 

 

 

 صرحوا بؤنهم ال ٌتجاوزن تطبٌق القانون.  من المبحوثٌن  %  73,68

 من أفراد العٌنة ال ٌتم تفوٌض سلطة رإسائهم إلٌهم.   % 63,16

من المستجوبٌن أقروا بؤنه فً حالة حدوث مشاكل جدٌاد فاً المإسساة فهاـذا ٌساتدعً  60%، 53

 وٌتطلب وقتا طوٌبل ال ٌجاد حل له.

 روقراطً ٌتمسكون بتطبٌاق القاـانونء التنظٌم البٌمن خبلل هذه النتائج ٌمكن القول بؤن أعضاـ    

كـل هاـذه ضون الـصبلحٌات لمرإوسـٌهم  وال ٌتجاوزونها قدر اإلمكان ، كما أن مسئولوه قلما ٌفو

 .  جامعةالمإشرات تدل على وجود روتٌن و جمود إداري على مستوى بلدٌة 

 

 بالصبلحٌات المخولة لهم فً العمل.  من المبحوثٌن ملتزمون  % 84,21

 من المبحوثٌن ال ٌتدخلون فً أعمال و مهام زمبلئهم فً العمل .   73%، 68

 هاتان النسبتان تشٌران إلى قلة التداخل فً الصبلحٌات فً بلدٌة جامعة . " ـ 

    سااس مبادأ تقساٌم تقاوم علاى أ و التاً  

 التخصص الوظٌفً.   وتحدٌد المهام و لالعم

 

ؼٌاار كافٌااة وذلااـر  -المإسسااة  –ماان أفااراد العٌنااة صاارحوا بااؤن ممتلكااات البلدٌااة  %  67.65

   :لبلعتبارات التالٌة 

 تعطلها  فً معظم األوقات .  ـ 

 جة استؽبللها من طـرؾ المـسإولٌن خاصة.  ؼٌر متواجدة بمكان العمل فً ؼالب األحٌان نتٌـ 
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فااً دراسااته حااول الظاااهرة  البٌروقراطٌااة  النتااائج تإكااد مبلحظااات "مٌشااال  كروزٌٌااه"وهااذه     

وآثارهااـا  و الااذي أكااد علااى أن الموظااؾ البٌروقراطااً ؼٌاار مهااتم بالمحافظااة علااـى ممتلكااـات 

  اطٌة . المإسـسة ،  وأعتبر هذا السلور من أخطر سلبٌات البٌروقر

ء خاصاة من خبلل هذه النسب ٌمكن القول أن الموظؾ البٌروقراطً ٌخاؾ من ارتكاب األخطاا   

طبٌعة األعمال و التً تتطلب انتبااه وحاذر لآلثاار المترتباة عنهاا ساواء منها الجسٌمة وذلر راجع ل

 كانت قانونٌة أو اجتماعٌة.  

الخاروج  أثناـاء بٌرا من قبـل المسإولٌن من أفراد العٌنة صرحوا بؤن هنار تساهبل ك % 10. 92

 خارج البلدٌة لقضاء أؼراض شخصٌة. 

من المستجوبٌن أقروا بؤنه فً حالة حدوث مشاكل جدٌاد فاً المإسساة فهاـذا ٌساتدعً  60%، 53

 وٌتطلب وقتا طوٌبل ال ٌجاد حل له.

فٌمااا  موجااودماان خاابلل إجابااات المبحااوثٌن حااول مإشاار الفساااد اإلداري نبلحااظ أن هااذا األخٌااـر   

 .ٌخص ممتلكات البلدٌة ، التساهل لقضاء أؼراض خاصة 

وهاادا مااا ٌتنااافى مااع مااا اقاار بااه ماااكس فٌباار فٌمااا مااا ٌخااص اسااتخدام وسااائل المنظمااة فااً قضاااء 

 األؼراض الشخصٌة.

من المستجوبٌن أقروا بؤنه فً حالة حدوث مشكل جدٌد فً المإسسة فهـذا ٌستدعً  %(60، 53) 

  ال ٌجاد حل له.وٌتطلب وقتا طوٌبل

البٌروقراطٌة المطبقة  هل تإثر الخصائص" :من خبلل عرض النتائج المتعلقة بالتساإل الثانً     

    :الجزائرٌة  " ٌمكننا استخبلص أثـار هذا التطبٌق و المتمثلة فٌما ٌلً  اإلدارةعلى  

قبل المستفٌد مـن الخدمة  نتٌجة تطبٌق القانون واالعتماد المطلق علٌه ، ٌولد تذمرا و شكوى من-1

إن تقسٌم العمل ، و العبلقات ؼٌر الرسمٌة أنتجا أثاارا علاى ماوظفً بلدٌاة جامعاة متمثلاة فاً -2 .

روح التعاااون ،عاادم وجااود تسااٌب نتٌجااة اعتماااد رقابااة صااـارمة ، وفااً نفااس  تقلٌاال أعباااء العماال،

  حالة اعتماد رقابة مرنة. الوقت فإن الموظؾ البٌروقراطً فً بلدٌة جامعة ال ٌشعر بالضؽط فً

و كاـبح روح المباـادأة حرفٌاا الروتٌن ، و الجمود نتٌجة مركزٌة اتخاذ القرار ، تطبٌق القانون  - 

  و االبتكار لعدم تفوٌض السلطة للمرإوسٌن .
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  ال ٌوجد تداخل فً الصبلحٌات وذلر لوجود تخصص وظٌفً و التحدٌد القطاع للمهام .- 

لرسمٌة السائدة بٌن الموظفٌن و اعتماد نظام المركزٌـة فاً اتخااذ  القارارات إن للعبلقات ؼٌر ا- 

وعدم امتبلر الموظؾ للوسائل، دور كبٌر فً خلق بعاض السالوكٌات مان طارؾ أعضااء التنظاٌم 

كعدم  احترام مواقٌت الدخول و الخاروج ،  عادم صاٌانة  و المحافظاة علاى ممتلكاات البلدٌاة كلهاا 

  وجود فساد إداري .دالالت و مإشرات على 

 :   

راض عـن الخـدمات المقدمة له من   من البلدٌة ؼٌر من أفراد العٌنة ٌرون أن المستفٌد    ،  

 ٌبدلون قصارى جهدهم.  ال فً رأٌه وطرفهم فه

 ة، فمان خاـبلل الدراساجامعاةلموظاؾ علاى مساتوى بلدٌاة اانطباعاات ذاتٌاة سالبٌة  وهدا ماا ٌكاون

للباحااث بعااٌن المكااان لااوحظ اشااتبار الطاارفٌن )الموظااؾ والجمهااور ( وتااـذمر وشااكوى  المٌدانٌااة

المستفٌد من موظؾ البلدٌة معتبرا  إٌاه مستؽبل لسلطته الوظٌفٌة، مهمـبل لواجباتـه تجاهـه، متهربا 

و  من مسإولٌاته وخادما لمصالحته الشخصاٌة دون مصالحة الجمهاور واصافا إٌااه كاذلر باـالمتكبر

 المتعالً.  
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تعتبر ظاهرة البٌروقراطٌة ظاهرة معقدة من الصعب فهم حٌثٌاتها ألنها تتضمن نقٌضٌن فً آن    

 "مٌرتون"واحد  حٌث أنها تحتوي على جوانب إٌجابٌة ، وأخرى سلبٌة ، و حسب ما ٌذهب إلٌه   

أن مبادئ التنظٌم البٌروقراطً قد صٌؽت فً األصال  عناصر وظٌفٌة، وأخرى ؼٌر وظٌفٌة ، أي

 .لتنظٌم السلور البشري إال أنه قد نتج عنها وضعا ؼٌر مرؼوب فٌه 

وبالرؼم من التزامه بالقوانٌن والقواعد المنصوص جامعة الموظؾ الحكومً على مستوى بلدٌة ــ 

فااة. وبااالرؼم ماان أداء  علٌهااا فااً عملااه حماٌااة لشخصااه بالدرجااة األولااى واسااـتمراره فااـً الوظٌ

 األعمال الموكلة إلٌه والتقٌد  بتنفٌذها إال أن عنصر الوالء للمنظمة لم ٌتبلـور بعد.  

هاا تطبٌقاا صاارما لعادم ـ رؼم عدم توافاق كال القاوانٌن ماع الواقاع إال أن الماوظفٌن ٌكتفاون بتطبٌق

مشااكل، أو مساتجدات  فً تحمل مسإولٌة أمر قد ٌحاسبون علٌه الحقا ، حتى وإن ظهرترؼبتهم 

ٌجب التعامل معها فً حٌنها ، إال أن تخوؾ الموظفٌن ٌجعلهم ال ٌتفاعلون معها مما ٌإثر بالدرجة 

األولى على كفاءة التنظٌم ككال ، فتكثار شاكاوى الجمااهٌر، وتتعطال مصاالحهم فٌلقاون بااللوم كال 

 تحد من مبادرته ، إال أننا هناا اللوم على الموظؾ الذي ٌجد هو ا خر نفسه مكببل بهذه القٌود التً

ٌجب أن نخلً ذمة الموظؾ كلٌا ، فإنناا نجاد الكثٌار مان الماوظفٌن الاذٌن ال ٌاإدون عملهام كماا  ال

 ٌجب ، بل ٌتعسفون فً استخدام سلطاتهم ، وٌماطلون فً إنجاز أعمالهم. 

وتشكٌ استخراجاألوراقاإلدارٌة فًالركضوراء أوقاتهم الملفاتٌقضًالمواطنونمعظم ل

الذٌنٌنتهًبهماألمرفًأغلباألحٌانإما مرعباألصحابها، الثقٌلةفًعملٌةأضحتهاجسا

استخراج رحلة فً مصلحة إلى مصلحة من تنقلهم نتٌجة قلبٌة بأزمات أو بالسكري لإلصابة

.قٌةأوراقالتنتهً.أنعملٌةاستخراجاألوراقاإلدارٌةوتشكٌلالملفاتأصبحتمشكلةحقٌ

العاملون بالبلدٌة ٌتمتعون باحترام فٌما بٌنهم وبٌنهم  وبٌن الجمهور على من الرؼم مـن أن  هذا ــ   

األخٌر ٌحمل له نظرة ذاتٌة سلبٌة وٌؽالً فً احترامه أحٌانا أخارى وٌبادي لاه األهمٌاة رؼباة مناه 

 فً قضاء حاجته ومتطلباته

 دورهاا تاإدي ال الواقاع فاً أنهاا إال الجمااهٌر مصاالح لخدماة صٌؽت قد القوانٌن مختلؾ أن ـ رؼم

 التعطاٌبلت اإلجاراءات تلر بسبب اإلدارة مع المتعاملٌن مصالح تعٌق نجدها إذ ، المطلوب بالشكل

 وهادر للفارص، ضاٌاع مان إلٌاه تإدي لما البٌروقراطً التنظٌم إفرازات أهم إحدى وهذه اإلدارٌة،
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 شاؤنها مان القاوانٌن، هاذه أن إذ تشاإمٌة، زاوٌة من لؤلمر ننظر ال أن ٌجب أننا إال والوقت، للجهد،

 .أقل وبتكلفة وجٌز، وقت فً ٌتم به القٌام ٌجعل بما السلطات،والمسإولٌات تحدٌد العمل، تنظٌم

هاا تطبٌقاا صاارما لعادم ـ رؼم عدم توافاق كال القاوانٌن ماع الواقاع إال أن الماوظفٌن ٌكتفاون بتطبٌق

قد ٌحاسبون علٌه الحقا ، حتى وإن ظهرت مشاكل، أو مستجدات  فً تحمل مسإولٌة أمررؼبتهم  

ٌجب التعامل معها فً حٌنها ، إال أن تخوؾ الموظفٌن ٌجعلهم ال ٌتفاعلون معها مما ٌإثر بالدرجة 

األولى على كفاءة التنظٌم ككال ، فتكثار شاكاوى الجمااهٌر، وتتعطال مصاالحهم فٌلقاون بااللوم كال 

هو ا خر نفسه مكببل بهذه القٌود التً تحد من مبادرته ، إال أننا هناا  اللوم على الموظؾ الذي ٌجد

ٌجب أن نخلً ذمة الموظؾ كلٌا ، فإننا نجد الكثٌر من الموظفٌن الذٌن ال ٌإدون عملهم كماا ٌجاب 

، بل ٌتعسفون فً استخدام سلطاتهم ، وٌماطلون فً إنجاز أعمالهم.  

 

 



 

 

لهذا البحث هو التعرؾ على واقع البٌروقراطٌة فً اإلدارة  األساسًلقد كان الهدؾ       

،ومناقشة مختلؾ جوانب  الجزائرٌة وماهً الخصائص البٌروقراطٌة المطبقة،واثر تطبٌقها

 المعلومات المتعلقة بالموضوع.

لتعقٌدات المكتبٌة إن البٌروقراطٌة لٌست كما ٌدعً البعض نظام فاسد، وأنها مبلزمة ل          

وكثرة األوراق، إال أنه ٌمكن القول بؤنها سبلح ذو حدٌن، فهً تنظٌم نموذجً من المفروض أن 

ٌإدي إلى إتمام العمل على أفضل وجه، فالبٌروقراطٌة لٌست مرضاً من أمراض اإلدارة إال إذا 

شورى و الدٌمقراطٌة أساء اإلدارٌون والموظفون استخدام أركانها، فهً ال تتعارض مع مفاهٌم ال

 .والمشاركة الجماعٌة فً عملٌة صنع القرار

وأخٌراً إن طبٌعة اإلدارة وأهدافها، وبٌاناتها المختلفة تتطلب نوعاً من البٌروقراطٌة.. ولكن        

إلى اإلفراط فً ذلر هو األمر الذي ٌنبؽً الحذر منه، وال ؼرو فً ذلر ألن ما زاد عن حده انقلب 

 ء النتائج التً توصلت إلٌها هذه الدراسة ٌقترح الباحث ماٌلً: فً ضو، و ضده

 ـ االعتماد على نظام رقابة مرن وصارم فً نفس الوقت حسب الحاالت.   

ـ ترر هامش من الحرٌة للموظفٌن حٌث ٌإدي ذلر إلى التقلٌل من تمسكهم بالتطبٌق الحرفً          

وح المبادأة وقابلٌة المخاطرة، وٌإدي فً نفس الوقت إلى للقواعد القانونٌة واللوائح مما ٌقتل فٌه ر

 تدمر وشكوى من طرؾ المستفٌدٌن من الخدمة.  

 ـ ضرورة تجاوز الروتٌن والترهل والجمود داخل اإلدارة من خبلل بعض اإلجراءات كتفوٌض 

 الصبلحٌات  من طرؾ المسإولٌن لمرإوسٌهم من حٌن  خر.

وائح بالوضوح ، والدقة من حٌث مطابقتها للواقع ، ولتحقٌق ذلر ـ ٌجب أن تتمٌز القوانٌن، والل

 ٌجب إعطاء الفرصة للعمال للمشاركة فً صٌاؼتها ، وتقدٌم اقتراحاتهم بشؤنها.  

 ـ التسرٌع فً اإلجراءات اإلدارٌة بما ال ٌترر مجاال لتذمر، وشكوى أٌا كان.   

ائح( عن طرٌق ترر المجال للتقدٌر الشخصً ـ القضاء على الجمود اإلداري)جمود القوانٌن، واللو

 عند تعامل الموظفٌن مع المستجدات ، والقضاٌا الطارئة.  

 ـ فتح المجال أمام المبادرات الفردٌة للتطوٌر فً العمل.  

ـ القضاء على التسٌب ، واإلهمال ، من خبلل إجبار العمال على احترام القوانٌن عن طرٌق 

 ، والجزاءات.   إصدار قانون خاص بالعقوبات



 

 

 

 صادر وانًزاجع    قائًت انً 1

 انقىاييض وانًعاجى:1-1

 

. 1981،نثُاٌ،يعجى انًصطهحاث في انعهىو االجتًاعيتاحًذ زكٙ تذٔ٘: 1  
،دار انًذَٙ.قايىص يصطهحاث عهى اجتًاعفارٔق يذاش: 2  

 

 انًزاجع بانهغت انعزبيت:1-2
  

،منشورات المركز الجامعً احمد بخوش ،موسى معٌرش:  . 

 .    ،الجزائر، خنشلة،ج

احمد زاٌد:  . 

 .    ،دار المعارؾ،اإلسكندرٌة)مصر(،

  ن سنة.، دار طبلس ، دو ـد الـسبلم  دباس : بأحمـد ع . 

 .    ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر،احمد عٌاذ: . 

،المكتب الجامعً احمد مصطفى خاطر: . 

 .    الحدٌث،اإلسكندرٌة،

االستاذ أحمد محٌو: محاضرات فً المإسسات اإلدارٌة ، الجزائر ، دٌوان المطبوعات  . 

  .    جامعٌة ، ال

األستاذ علً زؼدود:االدارة المركزٌة فً الجمهورٌة الجزائرٌة ، الشركة الوطنٌة للنشر  . 

 .والتوزٌع، الجزائر

 



 

 

،منشورات عوٌدات، برنار موتٌر: ترجمة بهٌج شعبان: . 

 .  ،ص    لبنان،

،دار الهدى، بلقاسم سبلطنٌةو و حسان الجٌبلنً:  . 

 .    قسنطٌنة،الجزائر،

الـدار   :ثابت عبد الرحمن إدرٌس .  

 .    اإلسكندرٌة ، ،الجامعٌـة 

،دار هومه للطباعة والنشر جمال الدٌن لعوٌسات: .  

 والتوزٌع،بوزرٌعة،الجزائر.

، مإسسة شباب  الجامعـة ،  حسٌن عبد الحمٌد أحمد  رشوان :  .  

 .    .اإلسـكندرٌة

،بدون خمٌس السٌد إسماعٌل:  .  

 .    نشر،

الدكتور خمٌس السٌد إسماعٌل : االدارة والتنظٌم اإلداري فً الجمهورٌة  .  

 .    الجزائرٌة،الجزائر 

،مجبر علم اجتماع االتصال للبحث رابح كعباش: .  

 .                                                والترجمة،قسنطٌنة)الجزائر(،

،دار الكتاب :حالرشٌدي،بشٌر صال .  

 .    الحدٌث،الكوٌت،

 .    لرضـا ، سـورٌا ، ، دار ا رعد حسن الصرن :  .  

، دار النهضة زٌدان عبد الباقً:  .  

 .    ،بٌروت،لبنان، العربٌة،ط



 

 

دار المعرفة ’ سعٌد عبد مرسً بدر: .  

 .    مصر ،’اإلسكندرٌة’الجامعٌة

 لمعرفةا دار ،       :بدر مرسً سعٌد .  

 .     ،اإلسكندرٌة الجامعٌة

 .    ’،مصر’، دار المعارؾ ،ط السٌد الحسٌنً:  .  

، دار الفكر العربً صبلح مصطفى الفوال:  .  

 .    للطباعة والنشر، القاهرة،مصر،

 .    ’ .مصر’،مكتبة ؼرٌب،’طلعت إبراهٌم لطفً:  .  

     .     ،لبنان  ،دار النهضة العربٌة  ،   :عبد الحمٌد لطفً .24

، دار المعرفة ’عبد السبلم ابو قحؾ:  .  

 ’.    ’مصر’،اإلسكندرٌة’ةالجامعٌ

 .2331معٌة،اإلسكندرٌة،،دار المعرفة الجاعبد الكرٌم أبو مصطفى: .26

دار المعرفة  2،طعبد هللا محمد عبد الرحمن ،  .  

 .                                                                             2003، الجامعٌة،اإلسكندرٌة )مصر( 

،دار عبد هللا محمد عبد الرحمن:  .  

 .    النهضة العربٌة،بٌروت،لبنان،

،دار عبد هللا محمد عبد الرحمن،محمد علً البدوي:  .  

 .    المعرفة الجامعٌة،اإلسكندرٌة،

،المكتب الجامعً الحدٌث،اإلسكندرٌة عبد الهادي الجوهري:  .  

 .    ،مصر،



 

 

،دٌوان المنشورات الجامعٌة، مصر، علً الحوات: .  

                                                              . 

                  .                                                                         ’الكوٌت’وكالة المطبوعات’ علً السلمً :  .  

  .     لبنان العربٌة، النهضة دار ،    :الشرٌؾ علً .  

 .    ، الشركة الوطنٌة للنشر، الجزائر،   :علً سعٌدان  .  

، مكتبة اإلشعاع للطباعة والنشر علً شتى :  .  

 .    ، التوزٌع،مصر

، دار المعرفة الجامعٌة،  علً عبد الرزاق جلبً واحرون:  .  

 .                                       ،ص     اإلسكندرٌة)مصر(،

دار المعرفة علً عبد الرزاق جلبً:  .  

                                   .                          ’اإلسكندرٌة،مصر،’الجامعٌة

،دار فوزٌة ؼرابٌةواخرون: .  

 .    ،عمان،األردن، وائل،ط

محمد حسٌن زوٌلؾ ، علً محمد عمر العضاٌلة .  

 .    مجدالوي ، عمان،  ، دار -  

،المكتب محمد شفٌق:  .  

 .    الجامعً الحدٌث،

،المكتب الجامعً محمد شفٌق:  .  

 .    الحدٌث، اإلسكندرٌة،مصر،



 

 

محمد علً محمد:  .  

 .    الجامعٌة،اإلسكندرٌة، ة،دارا لمعرف ،ط

،مكتبة االنجلو محمد فتحً حسن:  .  

 .    مصرٌة،القاهرة،مصر

 .                                                          ،دار وائل للنشر والطباعة، محمد قاسم القرٌوتً: .  

، الجامعة المفتوحة، أبو القاسم  خشٌم:  هللامصطفى عبد ا .  

 .    طـرابلس ، 

 .                                             ،دار الفكر للطباعة والتوزٌع،عمان،مهدي حسن زولٌؾ: .  

مورٌس أنجرس: ترجمة بوزٌد صحراوٌو آخرون:. .  

     ،الجزائر، ،دار النهضةـط 
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