النظرية البيروقراطية
األسس العامة للنظرية:
نشأت البيروقراطية في للمانييا بل يل الد يوت الاي قياع ب يا جيالع األداميا األلميان
مياسس فيبير  )Max Weberاليي جياف في اللاير ميا بيي جيام 4291 – 4681ع)،
وسلميية البيروقراطييية مشيياكة م ي سلماييي ألاينييية ولىريكييية ،األول ي  )Bereauواعن ي
المسايييو ،واليانيييية  )cracyواعنييي الكيييو لو السيييلطة لو الثسيييعم ومييي ييييع فالمك يييوت
بالبيروقراطييية ييو ثسييع المساييو لو سييلطة المساييو ،وقييت جرف ييا قارسيياو )Garston
بأن ييا نبنيياظ انظيميي رميي يا يي بالاثتيييت الييتقي ،لاطييوط السييلطة ،والكواجييت،
واإلدراظات الا اثسع العملنم
ترت لول طبعااه بعت وفاايه بعيامي 4299ع)
وقت اسااتع نفيبرن ف ساابه الي
المنظمات السبير د ًتام سما ثتت ا ائ ام
م طلح البيروقراطية لو
ل ل ييع التراسييات الا ي لس ي ع ب ييا ميياسس فيبيير) فيمييا ياعليي ،بالتراسييات الانظيمييية
نظرياه الاا ة ب ياسل السلطة ،وقت قسم ا لل يالية لنوا :
واإلتارية،
Charismatic authority
النوع األول :السلطة البطولية
Traditional authority
النوع الثاني :السلطة الاكليتية
Retional legal authority
النوع الثالث :السلطة الكانونية الرشيت
وقت لو ح ف تراسااه اللر ،بي يه األنوا  ،مع اجارافه بأ ييه األنيوا الياليية
أل يمسي ل يا يمن ا انظييع واثيتم سميا لو يح ل النيو األول يميارس السيلطة مي
االل الموا لات الشا يةم
لما فيما ياعل ،بالنو اليان فإنه يمارس سيلطاه مي ايالل موقعيه في الانظييع ،ومي
االل العاتات والاكاليت الماواريةم
لما النو اليالث فاسو ممارساه م االل الشسل البيروقراطي للانظييع Bureaucratic
)organization formم
ويالثظ جنت األطال جل بثوث وتراسات ماسس فيبير لنيه سيا ي يت للي اثكيي،
انظيع جل لجل قتر ممس م السلياظ  ،)Highly efficient systemو يو ميا دعليه ي ي
البيروقراطية بأن ا النمويج الميال  )Ideal typeللانظيمات اإلتارية ال امةم
ويرى ماسس فيبر ل الانظيع البيروقراط الميال يكوع جل األسس الاالية:
 )4الاا ص الوظيل م
 )9اوز النشاطات واألجمالم
 )3اوز السلطةم
 )1طر ،ولساليو مثتت للعملم
 )5اشر المساويات العليا م الانظيع البيروقراطي جلي لجميال ونشياطات
المساويات التنيام
 )8اعامت جل المسانتات )Decumentsم
 )7يل ل الانظيع البيروقراط المساو ج النشاط الااص للموظ م
 )6ل اإلتار اثااج لل ابر ومرا واتريوم
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اطبييي ،قواجييت واعليمييات للعمييل ،وسلمييا زات ف ييع الموظ ي
واإلدراظات ارالعت ابراه وسلاظاهم

لالييل الكواجييت

لبرز األناكاتات جل النظرية:
نال بعض األناكاتات جل النظرية سثال ىير يا مي النظرييات والاي أل االيو مي
لشياظ سلبية واا ة ثال اطبيك ا ،وم الل األناكاتات:
ل مال ا للدانو اإلنسان ف الاعامل مع الموظ لو العاملمالسلطة اارسز جل فئة قليلة م المساويات العليامجزل الموظ ف جمله ج ثيااه الاا ة وجتم فاح مدال للاتاال بين مام-فاح المدال للمباتر يتجو لل األدا اتات والا اسو ىالبًا ادا اتات ااطئةم

جالقة النظرية بالميتا الاربو :
ادييتر اإلشييار نييا لليي ودييوت جالقيية وييكيية بييي نظرييية البيروقراطييية وال ييتار
المترسية الا اكوع جل اكسيع العمل وانظيع اإلدراظات والاسلسل ال رم والسلطة
والمسؤولية والرقابة ،وجل الكائمي جل الاعليع ل يعرفوا لسيس ييه النظريية ول
يطبكوا من ا ما يناسو سالً من ع ف موقعه ومؤسساهم

نظرية اإلتار العامة لو الاكسيمات اإلتارية
األسس العامة للنظرية:
ظ رت يه النظرية ف فرنسا جل يت الم نتس اللرنسي نير فيايول )Henri Fayol
الييي جيياف ف ي اللايير م ي 4295 – 4614ع) ،وقييت اييع اشيياكا ،اسييع النظرييية م ي
الشي ير اليي قتميه فيايول بعنيوا ناإلتار العامية وال يناجيةن General and
المؤلي
 )Industrial Managmentوبينمييييا ان ييييو ا اميييياع اييييايلور جليييي اإلتار ال ييييناجية فيييي
مساوياا ا الانلييية العاملي واطوط اإلنااج) ،فكت ان و ا اماع فايول جل اإلتار
ف مساوياا ا العليام وقت ن فايول األنشطة الا اكوع ب ا المنظمة لل ساة لقسياع
ي  :لنشييطة فنييية ،لنشييطة ادارييية ،لنشييطة مالييية ،لنشييطة لمنييية ،لنشييطة مثاسييبية،
لنشييطة لتارييية) وقييت رسييز فييايول جل ي النشيياط اإلتار وقسييمه لل ي امييس وظييائ
الااطيط ،الانظيع ،الاوديه ،الرقابة  ،الانسي)،م
لتارية
نر فايول مو وجات اعالج النواث الاالية:
ولكت ا م مؤل
لات اإلتاريي واتريب عم
ل)
األسس العامة لإلتار م
و)
وظائ اإلتار م
ج)
صفات اإلدارييي وديدريم  :ييرى فيايول ل اإلتارييي ل اإلتارييي يثايادو
ل)
يييلات دسيييمية ،و يييلات ي نيييية ،و يييلات لاالقيييية ،سميييا ل الكيييترات
للييي
والم ارات اإلتارية اازايت ل ميا ا سلما ارالع المتير ف السلع اإلتار م
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األسس العامة لإلدارة :و ع لربعية جشير  )41مبيتل مي مبياتإل اإلتار الاي
او ل للي ا نايدة مشا تااه وابرااهم و :
 -4اكسيع العمل )Labour devisionم
 -9السلطة والمسؤولية )Authority and responsibilityم
 -3األلازاع بالكواجت )Disciplineم
 -1وثت األمر )Unity of commandم
 -5وثت الاوديه )Unity of directionم
Subordination of individual interest to
 -8ا يو األفييرات للم ييلثة العاميية
)general interestم
 -7المسافآت )Remunerationsم
 -6المرسزية )Centralizationم
 -2اسلسل الكيات )chain of Commandم
 -41النظاع )Orderم
 -44العتالة )Justiceم
 -49األساكرار الوظيل )Stability of tenureم
 -43المباتل )Initiativeم
 -41العمل بروح اللري)Team work ،م

لبرز األناكاتات جل النظرية:
نال بعض األناكاتات جل النظرية سثال ىير ا مي النظرييات والاي أل االيو مي
لشياظ سلبية واا ة ثال اطبيك ا ،وم الل األناكاتات:
رسزت جل المساوى اإلتار ولىللت الارسيز جل المساوى اللن لو اإلنااد مرسزت جل الاعامل اإلتار ولىللت الدانو اإلنسان ف الاعامل ميع الموظي لوالعاملم
رسزت جل اإلتار العليا ف لىلو اعامالا ا ،ولع ارسز جل العاملي ف المرااوالتنيا لو طبكة العمالم

جالقة النظرية بالميتا الاربو :
بعت اساعراض النظرية يا ح ل الينظع الاعليميية ي في األسياس نظيع لتاريية يات
ييب ة اربوييية ابن ي جل ي نلييس المبيياتإل المو ييثة ف ي نظرييية اإلتار العاميية ،مييع
ودييوت بعييض األااالفييات ف ي دوانييو الاطبييي،م ليييلل م ي المناسييو د ي ًتا ل يطبيي،
العيياملو ف ي الميييتا الاربييو الاعليم ي يييه النظرييية مييع مراجييا األناكيياتات الا ي
ود ت ل ا ومثاولة االفي ام

وهللاملا وفق  ،ملا  ملا  ملا 

المرادـــع
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 )4اإلتار الاربوية ،األي ولييت لثميت لسيعت 4195 ،يـ ط 4تار ال يميع للنشير،
الرياض ،المملسة العربية السعوتيةم
 )9اإلتار العامة األسس والوظائ  ،األي سعوت النمر وآايرو  4141 ،يـ ط،3
مطابع اللرزت ،،الرياض ،المملسة العربية السعوتيةم
 )3اإلتار المترسييية الثتيييية ،اييألي مثمييت جبييتالكاتر جابييتي 9114 ،ع ط ،4تار
الشرو ،للنشر والاوزيعم
يالح جبتالثمييت
وظ اللسر اإلتار المعا ر ،ايألي
 )1اإلتار المترسية ف
م طل  4199 ،ـ ط ،3تار المريخ ،الرياض ،المملسة العربية السعوتيةم
 )5مبييياتإل اإلتار المترسيييية ،ايييألي مثميييت ثسييي العمييياير  4193 ،يييـ ط ،3تار
المسير للنشر والاوزيع ،جما  ،األرت م
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