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 مالمح الفكر التنظيمي :

تطور الفكر التنظيمي بشكل كبير خالل المئة سنة المنصرفة حتى بمغ ما بمغو اآلن ، ومر خالل  
المفكرين والعمماء ، حيث كان كما أسيم في تطوره المئات من ىذا التطور بالكثير من المحطات النظرية ، 

ليم الفضل في إرساء الفكر التنظيمي وتطوره ونمو حديقتو الزاىية المميئة باإلنجازات العممية والفكرية ، وقد 
 كان لكل مرحمة من مراحل التطور الفكري سماتيا وافتراضاتيا ونظرياتيا المميزة.

 : Classical theoriesالنظريات التقميدية 

ات ىذا المدخل إلى نيايات القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ، حيث يعتبر ىذا تعود بداي 
التاريخ ىو البداية الحقيقية لعمم المنظمة ، إذ أنو خالل ىذه الفترة قام بعض الكتاب والباحثين باقتراح وتطوير 

عمى تمك النظريات عدد من االفتراضات والنظريات لدراسة المنظمات بشكل عممي منيجي ، وقد أطمق 
بالنظريات التقميدية أو الميكانيكية ، وتشترك جميع النظريات التقميدية بمجموعة من االفتراضات العامة والتي 

 ىي :

أن سموك جميع األفراد يتسم بالعقالنية والمنطقية وىي نفس أو ذات العقالنية أو المنطقية التي تصمم  -1
 المنظمات بموجبيا.

 العمل والميام الوظيفية بشكل دقيق إلنجاز أىداف المنظمة بكفاءة.يمكن تنظيم  -2

 يعد اإلشراف المباشر أو القريب شرطًا ميمًا إلنجاز العمل بكفاءة وفاعمية. -3

تتضمن عممية التنظيم تحديد األنشطة وعالقات العمل الرسمية فقط ، إذ ال توجد ىناك أية أنشطة أو  -4
 عالقات عمل غير رسمية.

مكن قياس الكفاءة من خالل كمية المنتج فقط ألن الكفاءة تعبر عن عممية ميكانيكية ترتبط باالستقالل ي -5
 االقتصادي األمثل لمموارد المتاحة بغض النظر عن العامل اإلنساني.

 يجري تحفيز العاممين بواسطة المكافآت المادية فقط ألن دوافع اإلنسان وحاجاتو ىي مادية. -6

 شطة تتركز في قمة اليرم التنظيمي ومنو يمكن تحويميا إلى األسفل وباتجاه واحد فقط.جميع األن -7

 يجب أن يجري تكييفيم ليتالئموا مع طبيعة العمل والوظائف المنجزة.أن العاممين  -8
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 أواًل : نظرية البيروقراطية ) ماكس فيبر ( :

ان الناطقة باأللمانية ، إال أنو في عمى الرغم من أن نظرية البيروقراطية لم تعرف إال في البمد 
إلى االنكميزية ونشرىا في الواليات  ) ماكس فيبر (اربعينات ىذا القرن جرت ترجمة لكتابات العالم األلماني 

كتب عن البيروقراطية في العقد األخير من القرن التاسع عشر ، ولذلك تعد  ) فيبر (المتحدة األمريكية ، وأن 
 النظريات التقميدية تاريخيًا. ىذه النظرية من أسبق

 نشأة البيروقراطية في الفكر التنظيمي الكالسيكي :

يمكن عد البيروقراطية واحدة من أكثر المفاىيم اإلدارية والتنظيمية شيرة بمعناىا العممي الصحيح ،  
إطالق صفة ىذا وقد عانا ىذا المصطمح من التشويو في معناه حتى شاع بين الناس والباحثين وغيرىم 

بيروقراطية عمى كل منظمة فاشمة أو تتسم بالتقصير والروتين وعدم المرونة وعدم اإلنسانية في تعامميا مع 
 منتسبييا وغيرىا من التسميات السمبية.

إال أن ذلك ال يمثل حقيقة المصطمح وما أريد منو أصاًل جاءت نظرية البيروقراطية لترسم فكرًا نيرًا  
 – 1864الذي عاش بين ) (  Max Veber) ماكس فيبر ( ) ويعود تأسيسيا إلى عالم االجتماع األلماني 

لبيروقراطية ، وكان يتفق مع ( ، فد وضع نموذجًا حدد فيو مفيومًا مثاليًا إلدارة المنظمات أسماه ا 1920
التوجيات الفكرية التي كانت سائدة في عصره ، وقد أصبح ىذا النظام اإلداري من أكثر األنظمة الشائعة بعد 
الثورة الصناعية كونو يستطيع التعامل مع التوسع اليائل في اإلنتاج الصناعي ما نجم عنو من تضخم في 

 ماعية والثقافية.المنظمات االقتصادية والصناعية واالجت

منظرًا يسعى مثل بقية المنظرين التقميديين إلى المعيارية في العمل ، لذلك فأن  ) فيبر (لقد كان  
انموذجو البيروقراطي صمم ليعمل بكفاءة لتحقيق األىداف الرسمية ألية منظمة من المنظمات ، أ أنو نموذج 

مو ألشكال السمطة وممارستيا في المجتمع ، وقد عام ال خاص ، وقد توصل إلى ىذا األنموذج نتيجة تحمي
 استنتج أن ىناك ثالثة أشكال لممارسة السمطة والتأثير في المجتمع ىي :

 : Charismatic Authorityالسمطة الكازرماتية  -1

تستند إلى السمات الشخصية غير الطبيعية لبعض القادة ممن يستطيعون التأثير عمى اتباعيم بشكل  
عاطفي ، بحيث ينقادون ليم دون أن يسألوا أو حتى يعرفوا السبب النقيادىم ، ومن أمثمة القادة انفعالي 

 الكارزماتيين ) األنبياء والرسل ، وبعض القادة العظام الذين خمدىم التاريخ (.



3 
 : Traditional Authorityالسمطة التقميدية  -2

المجتمعية التي تخول بعض األشخاص سمطة وىي التي تستند إلى األعراف والتقاليد والمعتقدات  
 عمى اآلخرين.

 : Legitimate Authorityالسمطة القانونية أو الشرعية  -3

وىي السمطة التي تستند في ممارستيا عمى ما يتجو القانون من صالحيات ومسؤوليات ألشخاص  
 معنيين بحكم مناصبيم التي يشغمونيا.

السمطة يستندان عمى عوامل شخصية ومجتمعية ال يمكن تحديدىا وبما أن النوعين األول والثاني من  
فأنيا ينبغي أن ال تسود وتستبدل بالنوع الثالث  ) فيبر (وتأخيرىا وال تستند إلى المنطق والعقالنية كما يعتقد 

ال تساندىا إلى منطق عممي قانوني موضوعي وليس عمى أساس شخصي ذاتي ، فالسمطة ىي نتاج 
ىذه السمطة ىي األساس الذي ينبغي أن تعمل بموجبو البيروقراطية فالطاعة ) فيبر ( المسؤولية ، وقد عد 

نما لممكتب أو المنصب.شخفي المنظمات ال تكون لأل  اص وا 

 مفهوم البيروقراطية وتعريفها :

( وتعني سمطة  cracyكمفيوم من مقطعين األول )  ( Bureaucracy )تتكون البيروقراطية  
( وتمثل مكتب فيصبح المعنى المغوي لمبيروقراطية ىو ) سمطة المكتب ( وما يرافقو من  Bureauوالثاني ) 

 فضاًل عما سيتم طرحو عمى النحو اآلتي :قوة وحكم ونفوذ وىيبة ، 

في  اإلجراءاتيشير المعنى الشائع لمبيروقراطية إلى استعمال السمطة القوية أو التمسك بحرفية ومبدئية  -1
 انجاز العمل.

وتعرف البيروقراطية بأنيا ذلك الييكل التنظيمي الذي تنجز فيو ميمات تشغيمية عالية الروتين من  
رسمية العالية والقواعد القانونية وأقسام وظيفية تدار عن طريق السمطة المركزية ونطاق خالل التخصص وال

 ضيق لمرقابة واإلشراف وسمسمة أوامر عمودية من األعمى إلى األسفل عند اتخاذ القرارات.

ة بمعنى آخر أن البيروقراطية ببساطة ىي البناء االجتماع المتسمسل إلدارة المنظمات الضخمة بطريق -2
سميمة بكفاءة وفاعمية وبطريقة تنظيمية غير شخصية وبالتالي فيي تركز عمى القرارات الرشيدة وتعدىا 
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الوضع المثالي في إدارة المنظمات ، فضاًل عن اىتماميا بشكل عام عمى الكفاءة والمعرفة العالية في 

 التنظيم.

تبرز سمة الرسمية كخطوة أولى في تطبيق النموذج البيروقراطي لممنظمة ، وبخاصة عندما تكون كبيرة  -3
الحجم أو تتجو إلى االتساع من حيث حجم ونطاق أعماليا وبالتالي ضخامة حجميا ، فالييكل التنظيمي 

ت بينيا ، وكذلك تصبح المراكز لممنظمات البيروقراطية يتسم بالتحديد القاطع لمسمطات والمسؤوليات والعالقا
الوظيفية منفصمة تمامًا عن الطابع الشخصي لشاغمييا ، ويصبح بالتالي من الممكن وضع ىيكل رسمي 
لممنظمة في صورة خريطة تنظيمية ويرتكز ىذا الييكل عمى الموائح والقواعد واإلجراءات المرتبة والمنسقة 

 ضيق ورقابة محكمة عمى العاممين في المنظمة. إشرافلمعمل والتحديد الدقيق لألعمال ونطاق 

أول من توجو إلى نظرية المنظمة من منظور ىيكمي وحدد النموذج المثالي لممنظمة ) فيبر ( يعتبر  -4
والذي أسماه البيروقراطية كما أشرنا سابقًا والذي يتميز كنظام بتقسيم العمل وذو تسمسل ىرمي محدد بوضوح 

عمى أساس أنموذج  نظريتو) فيبر ( عالقات ال شخصية وتوثيق رسمي ، وقد صمم وقوانين وأنظمة مفعمة و 
عدم توقعو وجود أية منظمة في الواقع العممي يمكن أن  ) فيبر (مثالي مقترح لممنظمة الكفؤة ، وقد أكد 

ج تحمل جميع الصفات التي حددىا لألنموذج البيروقراطية لكن كمما زادت عدد الصفات المحددة لألنموذ
 المثال كمما اقتربت تمك المنظمة من البيروقراطية.

 خصائص التنظيم البيروقراطي :

 ، ومن بينيا ما يأتي : بكفاءتياتتصف المنظمة البيروقراطية بخصائص كثيرة ميمة ذات صمة  

 : Authority gradationتدرج السمطة  -1

متدرجة من أعمى إلى أسفل وبما يضمن تتدرج السمطة بطريقة ىرمية من خالل عدة مستويات إدارية  
تحديدًا واضحًا لحدود السمطة الممنوحة لكل مركز وظيفي ، وتحقيق رقابة المستويات اإلدارية العميا عمى 

 المستويات الدنيا ليا.

 : Identify Dutiesتحديد الواجبات  -2

طي في صورة واجبات رسمية يجري توزيع األعمال والميمات الالزمة لتحقيق أىداف التنظيم البيروقرا 
 وبطريقة محددة وثابتة ال تقبل اليوادة والتممص منيا.
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 : Job Specializationالتخصص الوظيفي  -3

يستند التنظيم البيروقراطي بدرجة عالية عمى التخصص الوظيفي وتقسيم العمل وبالتالي يصبح ىناك  
 بحسب الوظيفة التي يشغميا.تحديدًا واضحًا لمواجبات والمسؤوليات المناطة لكل فرد 

 : Functional relationshipsالعالقات العامة  -4

عالقات بين المركز حصرًا وليس بين العاممين الشاغمين ليا ، وبذلك فال وجود لمطابع الشخصي في  
 تمك العالقات انطالقًا من العمل بموضوعية واتخاذ القرارات برشد وبعيدًا عن األىواء الشخصية.

   : Official recordsالسجالت الرسمية  -5

مكتوبة في شكل رسمي يعتمد العمل واالتصاالت في التنظيم البيروقراطي عمى معمومات وبيانات  
 وبصيغة سجالت ومستندات وممفات عامة وتفصيمية تعكس حالة التوثيق الصحيحة لممواقف واألوضاع.

 : Self-abstractionالتجرد الذاتي  -6

العاممون إلى أوامر وتعميمات ولوائح تنظيمية وتوجييات موضوعية خالية من الطابع يخضع  
 الشخصي وتسير طبقًا لقوانين محددة بيدف تحقيق الكفاءة وتجنب االنحراف التنظيمي والتسيب الوظيفي.

 : Eligibility elementعامل الجدارة  -7

يروقراطي عمى أساس مؤىالتيم الفنية وأىميتيم يتم اختيار وتعيين وترقية العاممين في التنظيم الب 
الشخصية وليس عمى أساس أي اعتبارات أخرى مثل المكانة االجتماعية أو والء الفرد لجية معينة أو 

 الوساطة.

 : Regulations and proceduresالموائح واالجراءات  -8

جراءات محددة يجب االلتزام  تخضع األعمال في التنظيم البيروقراطي إلى لوائح وقوانين وتعميمات  وا 
 بيا واتباعيا في كل الظروف واألحوال وال يجوز مخالفتيا ، وبعكس ذلك يعرض العامل نفسو لمعقاب.

عمى عدد من الخصائص األخرى لمبيروقراطية والتي تخص الموقع الرسمي ) فيبر ( كما أكد  
 لمموظف وىي :
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فة البيروقراطية تتطمب تدريبًا مينيًا خاصًا واختبارات تسيق أن العمل اإلداري مينة وىذا يعني أن الوظي -1

 شغل الوظيفة.

 مقارنة بالمواطنين االعتياديين. Social esteemيتمتع الموظفون البيروقراط بمركز اجتماعي مرموق  -2

ور يعين الموظف البيروقراطي من قبل سمطة عميا وعمى ىذا األساس فأن الموظفين المنتخبين من الجمي -3
ال يعدون بيروقراط خالصين ألنيم ال يشغمون موقعيم استنادًا إلى إرادة السمطة العميا في اليرم التنظيمي 

 الرسمي.

يجري إشغال المنصب الوظيفي من قبل الموظف طيمة حياتُو الوظيفية عمى األقل في البيروقراطيات  -4
 العامة.

مقابل عمميم ألن  Wagesمعينة مقابل عمميم وال يستممون أجورًا  Salaryيستمم الموظفون رواتب  -5
 .Statusالراتب يقاس عمى وفق الموقع الوظيفي 

 محددًا ضمن اليرم التنظيمي لموظيفة العامة. Careerيسمك الموظف مسارًا وظيفيًا  -6

 ( يوضح كيفية فيم طبيعة التنظيم البيروقراطي بحقائقو األساسية. 1والشكل )  

 (  1لشكل ) ا

 ) ماكس فيبر (وفقًا لنظرية  ةالبيروقراطي ةمطبيعة المنظ 

 

 

 

 

 

 

 

تدرج السمطة الرسمية من  (1)
 األعمى إلى األسفل

الذىاب إلى المصمحة  (8)
العامة والتجرد من     

 المصمحة الذاتية

التنظيم البيروقراطي ) حكم المكتب ( بناء إداري اجتماعي 
طة القوية ، والتمسك بحرفية ومبدئية متسمسل في استعمال السم

 صائص معينة تتمثل بـ :ل وفقًا لخات في انجاز األعمااإلجراء

 تحديد الواجبات الوظيفية (2)

تطبيق الموائح التنظيمية  (3)
 واإلجراءات الشكمية

العالقات الوظيفية  (7)
لممنظمة والمرتبة عمى وفق 

 ىيكل منسق

عامل الجدارة الفنية  (6)
 واألىمية الوظيفية 

تدرج السمطة الرسمية من  (1)
 األعمى إلى األسفل

الذىاب إلى المصمحة  (8)
العامة والتجرد من     

 المصمحة الذاتية
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 تقييم النموذج البيروقراطي :

إذا ما طبقت بشكل صحيح قد تكون أكثر عدالة وتكاممية من أن البيروقراطية ) فيبر ( وجد  
 منظمات خاضعة لنزوات أفراد متسمطين.

في التنظيم البيروقراطي من خالل اإليجابيات والسمبيات عمى النحو ) فيبر ( ويمكن تقييم تجربة  
 اآلتي :

 اإليجابيات :

عمى مبدأ العقالنية يعد من أكثر األشكال التنظيمية أن الشكل أو النمط الرسمي لمتنظيم القائم  
واإلدارية كفاءة كونو يعتمد عمى الموائح والقوانين واإلجراءات التي تمكن من تحقيق مستويات من ممارسة 

ر من اإليجابيات من بينيا وي التنظيم البيروقراطي عمى الكثياتخاذ القرارات الرشيدة الصحيحة ، ومن ىنا ينط
 اآلتي :

الدقة والوضوح في العمل والسرعة في اإلنجاز فضاًل عن المعرفة الكاممة بالمستندات والممفات والوثائق  -1
 الرسمية.

الدرجة العالية من التخصص الوظيفي وتقسيم العمل وبما يخدم تحقيق الفيم واإلدراك الدقيق لمميمات  -2
 والواجبات المناطة بالعاممين.

بدقة تتناسب ومعالجة المشكالت اإلدارية والتنظيمية المتعمقة بيم عمى أحسن  اختيار وتدريب العاممين -3
 عممية.

 وجود تدرج واضح لمسمطة وتحديد قاطع لممسؤوليات التي تحكميا اإلجراءات والموائح الرسمية. -4

تقميل كمف إذعان المرؤوسين الكامل لمرؤساء وتقميل االحتكاك غير الرسمي بين األفراد والتي ينتج عنيا  -5
 الموارد البشرية واالقتصادية في العمل.

تجعل المعيارية في العمميات واإلجراءات الرسمية العالية والمركزية في اتخاذ القرار وأن تكون الحاجة  -6
 أقل إلى مدراء مبدعين وذو خبرة في المستويات الدنيا من الييكل التنظيمي لممنظمة.
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 السمبيات :

البيروقراطي نموذجًا ميكانيكيًا يتوجو نحو تشغيل المنظمة بطريقة آلية من خالل التحديد يعد التنظيم  
دات التي الرسمي المقنن غير المرن لسموكيا وتصرفات العاممين داخميا ومنيا ىنا وجيت لو العديد من االنتقا

 ر بمثابة سمبيات ومنيا :تؤش

ا تريده المنظمة وبالتالي إىمال العالقات والمشاعر اإلنسانية التعامل مع العاممين بمثابة أدوات تنفيذية لم -1
 واالجتماعية والدوافع النفسية والمعنوية ليم.

يفترض النموذج البيروقراطي وجود طريقة نمطية واحدة مثمى لمعمل والسموك التنظيمي من خالل  -2
الواقع الفعمي الذي يضم أو يحوي عمومية القواعد القانونية واإلجراءات التنظيمية ، مما يجعمو يصطدم ب

 حاالت ومواقف مختمفة ويحتاج كل منيا إلى طريقة محددة في التعامل والمواجية.

النظر إلى المنظمة نظامًا مغمقًا بعيدًا عن ارتباطيا بالبيئة الخارجية المحيطة بيا وبوصفيا مصدرًا ثمينًا  -3
 ة التفاعل المتبادل والمستمر معيا.لمواردىا وشراء سمعيا وخدماتيا وتحديد أو رسم صور 

حدوث مواقف التذمر واالعتراض من قبل المواطنين والمتعاممين مع المنظمة أو من قبل بعض العاممين  -4
ذا ما ظيرت مثل ىذه الحاالت فالبد من إعداد لوائح قانونية عامة جديدة وتقوية  تعد أمرًا غير مقبول ، وا 

 رة.المركزية وتشديد الرقابة المباش

أن التوكيد المفرط عمى التخصص الدقيق في عمل األقسام والشعب داخل الييكل التنظيمي البيروقراطي  -5
قد يخمق وحدات فرعية متصارعة ومتنازعة تكون فييا األىداف الفرعية طاغية عمى حساب األىداف الكمية 

 لممنظمة.

بتبرير قصورىم في األداء أن التمسك باإلجراءات والموائح الرسمية قد يكون مسوغًا شخصيًا لمعاممين  -6
وعمى اعتبار أن ما يجري عممو ىو ما تنص تمامًا عميو التعميمات التنظيمية وأنيا ىي السبب في كل ما 

 يحدث في ىذا الخصوص.

 


