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Abstract
The concept of social control is one of the concepts addressed by various social sciences,
because of its importance in achieving stability always desired by societies through the
commitment of social organizations, based on what is necessary and acceptable or what is
rejected or reprehensible; And between custom and law societies generally and organizations
in particular try to impose control over their members to ensure continuity and stability.
In this context, this concept comes -in its official framework- as a basic concept in a number
of organization theories, especially the classics. Max Weber's bureaucratic theory has largely
focused on it, as the basis for the ideal model of bureaucratic organization. The control
exercised by the higher levels of the organization as a means to achieve its objectives, leads to
the stability of the organizational behavior and therefore predictability and control, which
requires high levels of regulation and control procedures, which may lead to unexpected
results; that was a wide area of criticism by social scientists; according to Robert Merton, the
imposition of control standards in the bureaucracy, and subsequent procedures, may lead to
unexpected and irrational results -What he called dysfunction - which enter it into a vicious
circle of control procedures, keeping it from achieving its main objectives, and this is what we
will try to highlight through this research paper.
Keywords: social control, Control procedures, Organizational behavior, Bureaucratic
organization, The vicious circle.
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مفهوم الضبط االجتماعي عند ماكس فيرب
بني الرشد واحللقة ادلفرغة (دراسة نقدية للنموذج البريوقراطي)

االستاذة مرمي شباح -أستاذ حماضر أ
جامعة دمحم بوضياف ابدلسيلة اجلزائر
االستاذ مصطفى بوجالل  -استاذ حماضر أ
جامعة دمحم بوضياف ابدلسيلة اجلزائر

ادللخص
يعترب مفهوم الضبط االجتماعي من ادلفاىيم اليت تناولتها سلتلف العلوم االجتماعية ،دلا ذلا من أمهية يف حتيقي
االستيقرار ادلنشود دائما من طرف اجملتمعات من خالل التزام التنظيمات االجتماعية بو ،على أساس ما ىو
ضروري وميقبول أو ما ىو مرفوض أو مستهجن؛ وبُت العرف واليقانون حتاول اجملتمعات عموما والتنظيمات بشكل
خاص فرض سيطرهتا على أفرادىا ضماان لالستمرارية واالستيقرار.
يف ىذا اإلطار؛ أييت ىذا ادلفهوم -يف إطاره الرمسي -كمفهوم أساسي يف عدد من نظرايت التنظيم وبشكل خاص
الكالسيكية؛ فالنظرية البَتوقراطية دلاكس فيرب ركزت عليو بشكل كبَت كأساس للنموذج ادلثايل للتنظيم البَتوقراطي،
فالضبط الذي دتارسو ادلستوايت العليا للتنظيم كوسيلة لتحيقي أىدافو ،يؤدي إىل ثبات السلوك التنظيمي ومن مث
إمكانية التنبؤ والتحكم بو ،وىو ما حيتاج إىل مستوايت عالية من التيقنُت واإلجراءات الرقابية ،ما قد يؤدي إىل
نتائج غَت متوقعة؛ وىو ما شكل رلاال واسعا للنيقد من طرف علماء االجتماع ،فحسب روبرت مَتتون فان فرض
معايَت الضبط يف التنظيم البَتوقراطي وما يتبعو من إجراءات قد يؤدي إىل نتائج غَت متوقعة وغَت رشيدة -ما مساه
ابخللل الوظيفي -ويدخلو يف حليقة مفرغة من اإلجراءات الرقابية ،تبعده عن حتيقي أىدافو الرئيسية ،وىذا ما
سنحاول تسليط الضوء عليو من خالل ىذه الورقة البحثية.

الكلمات ادلفتاحية :الضبط االجتماعي ،اإلجراءات الرقابية ،السلوك التنظيمي ،التنظيم البَتوقراطي ،احلليقة ادلفرغة.
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ادلدخل:
تعتمد اجملتمعات رلموعة من اليقوانُت واليقواعد واإلجراءات يف إطار ما يسمى ابلضبط االجتماعي حيث يعترب
ىذا األخَت الوسيلة األساسية اليت حتافظ هبا على استيقرارىا واستمرارىا؛ فحياة اجملتمعات ال ديكن أن تستمر إال
ابعتماد آليات الضبط االجتماعي اليقائمة أصال على ادلعايَت واليقيم؛ وعادة ما يكون اجلزاء و العيقاب ( ماداي أو
معنواي ) مصاحبا ذلذه دلعايَت ،وىو ما يعطيها اليقوة والسلطة الالزمة لفرض النظام.
يتضمن مفهوم الضبط االجتماعي مظاىر شلارسة اجملتمع للسيطرة على سلوك األفراد ،جلعلهم متكيفُت مع ما
اصطلحت عليو اجلماعة من قواعد وقوالب للتفكَت والعمل الالزم لتكييف جوانب معينة من النظام مىت حدثت يف
بعض أجزائو تطورات أو تغَتات غَت مألوفة لديو ،سواء كانت يف شكل انيقالابت اجتماعية أو أزمات اقتصادية؛
لذلك يصعب حتديد مفهومو .حسب منظور دوركامي " أي عامل يتدخل يف سلوك الفرد يعد عامال ضابطا،
فالضبط ال يتعل ابلفرد ذاتو وليس مفروضا عليو من اخلارج؛ إمنا ىو جزء من ادلوقف العام الذي يتم فيو الفعل
وحسب كولَت ايب أن الضبط االجتماعي ما ىو سوى احد أوجو العالئ ادلتبادل بُت الفرد واجملتمع أي كل منهما
يضبط األخرى من اجل محاية وجوده وبيقائو يف النسيج االجتماعي"(.معن خليل العمر،2006،ص.ص-29
)28
يعترب الضبط االجتماعي كمفهوم أساسي يف عدد من نظرايت التنظيم وبشكل خاص الكالسيكية منها؛ صلد أن
بَتوقراطية ماكس فيرب ركزت عليو كأساس للنموذج ادلثايل للتنظيم البَتوقراطي ،فالضبط ادلمارس من ادلستوايت
العليا ،يعترب وسيلة لتحيقي أىداف التنظيم ،يؤدي مع تواتر استخدامو إىل ثبات السلوك التنظيمي ومن مث إمكانية
التنبؤ والتحكم فيو ،وىو ما حيتاج إىل تشديد اإلجراءات الرقابية شلا قد يؤدي إىل نتائج غَت متوقعة أو غَت
رشيدة...؛ وىو ما شكل رلاال واسعا للنيقد من طرف علماء االجتماع بشكل خاص علماء االجتماع األمريكيُت.

-Iدالالت مفاهيمية
-1

الضبط االجتماعي ومعايريه

معناه يف اللغة اإلصلليزية خيتلف عنو يف اللغات األوربية األخرى ( الفرنسية-األدلانية-الروسية) ففي اللغة اإلصلليزية
تعٍت النفوذ أو اليقوة أو التسلط أو السلطة أو ادليقدرة الفذة ،على نيقيض معناىا يف اللغات األوربية اليت تشَت إىل
اإلشراف وادلراقبة وادلتابعة( .ادلوسوعة التارخيية ،ص)1
https://www.facebook.com › posts2019/11/28

أما يف الوالايت ادلتحدة األمريكية اليت تستخدم اللغة اإلصلليزية فيقد اختلف علماء االجتماع فيها يف التعبَت عنو؛
إذ ذىب (إدوارد روس )1866-1901 Rossو( تشارلز ىورتون كويل)1929-Charles Horton Cooley1864
إىل استخدام ادلعٌت األوريب )غَت الربيطاين) بينما ابقي علماء االجتماع األمريكيُت ،فيقد عنوا بو النفوذ والتسلط
واليقيود( .فكرة ،2010 ،ص)17
73

Route Educational & Social Science Journal
Volume 7 (2); February 2020

Route Educational & Social Science Journal
Volume 7 (2); February 2020
تعرض دلفهوم الضبط االجتماعي عدد من ادلفكرين والباحثُت على رأسهم صلد العالمة العريب ابن خلدون الذي
أشار إليو يف ميقدمتو بيقولو ":إن االجتماع للبشر ضروري والبد ذلم يف االجتماع من وازع حاكم يرجعون إليو،
وحكمو فيهم إما أن يستند إىل شرع منزل من عند هللا يوجب انيقيادىم إليو إدياهنم ابلثواب والعيقاب عليو ،أو إىل
سياسة عيقلية يوجب انيقيادىم إليو ما يتوقعونو من ثواب ذلك احلاكم بعد معرفتو مبصاحلهم ،فاألوىل حيصل نفعها
يف ا لدنيا واآلخرة ،والثانية إمنا حيصل نفعها يف الدنيا فيقط" حيث يرى أن " اإلنسان حباجة إىل سلطة ضابطة
لسلوكو االجتماعي ،وأن عمران ادلدن حباجة إىل تدخل ذوي الشأن والسلطان من أجل فاعلية النوازع ومحاية
ادلنشآت ووسائل الضبط اليت حتيق ىذه الغاية تتمثل يف :الدين ،واليقانون ،واآلداب العامة ،واألعراف ،والعادات،
والتيقاليد( ".م.م .ىدى شاكر محيد ،مادة الضبط االجتماعي ،ادلرحلة الثالثة ،قسم علم االجتماع)
qu.edu.iq › mod › resource › view 03/10/2018

وييقصد ابلضبط االجتماعي" كل ما يضع أو ييقنن عددا من ادلمارسات والتصرفات اليت ينبغي علينا االلتزام هبا يف
ظروف معينة اىتماما واقتناعا منا ،كما أن الواجبات اليت تنفذ وااللتزامات اليت ضلرص على الوفاء هبا تضع انتظاما
وحتدد ما ينبغي اليقيام بو دومنا استبعاد لالختالفات وادلفارقات ،بُت ما يتم إعالنو وما حيدث فعليا وابلتايل فان
الوعي اجلمعي" وفيقا خلطورة االنتهاكات أو اجلنح ادلرتكبة قد يعترب نفسو شبو رلروح ويفرض تعويضا عن الضرر
على شكل "عيقوبة" أو "جزاء" (دمحم أبو احلمد سيد أمحد ،الضبط االجتماعي نشأة ادلفهوم وتطور ادلوضوع)
https://www.alukah.net › Book_10631 › BookFile › dabt 2012/10/10

حيث "يعرب عن رلموع الضغوطات ادلباشرة وغَت ادلباشرة ادلمارسة على أعضاء ...مجاعة أو رلتمع من أجل
تصحيح اضلراف سلوكهم عن اليقواعد وادلعايَت ادلتبناة من طرف اجلماعة أو اجملتمع".
)(Boudon Raymond et al, 2005, p 195

تشَت نظرية الضبط االجتماعي إىل أن االضلراف ظاىرة انجتة عن فشل السيطرة االجتماعية على األفراد الذين
يتعرضون دلغرايت كثَتة وبذلك يصبح االضلراف مكافأة اجتماعية حيصل عليها ادلنحرف مهما كان نوع اضلرافو،
وابدليقابل ينشأ السلوك السوي من خالل سيطرة اجملتمع ،عن طري اليقانون الذي ينظم حياة الناس ،وتعتمد ىذه
النظرية وفيقا لتجارب دوركامي الذي أكد أن االضلراف يتناسب عكسيا مع العالقة االجتماعية بُت األفراد ،فاجملتمع
ادلتماسك يتضاءل فيو االضلراف ،أكث ر طاعة لليقانون وأكثر إتباعا لليقيم اليت يؤمن هبا أفراد اجملتمع ادلتحلل يف
عالقات أفراده االجتماعية(.الداود ،2016 ،ص).226
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فالضبط االجتماعي سواء كانت أحكامو اجلزائية اجيابية أو سلبية ،فإهنا تؤدي مجيعها نفس الوظيفة :وىي
ضمان ...قدر كاف من التيقيد مبعايَت وقواعد توجهات الفعل من أجل أن حيافظ عليو أعضاء مجاعة معينة،
على اليقاسم ادلشًتك الضروري لتماسك ىذه اجلماعة ولعملها ،وابلعكس أيضا ،فإن للجزاء كوظيفة أن
دينع مجيع األشكال ادلختلفة من عدم االمتثال للمعايَت واليقواعد السائدة يف مجاعة من اجلماعات(.غي
روشي،1983،ص)65
ىذا الضبط الذي ال ديكن تطبييقو إال من خالل آليات تتحدد ابدلعايَت واليت تتمثل يف "اليقواعد ادلوضوعة
مسبيقا مثل اليقوانُت واإلجراءات اليت تتبناىا اجلماعات واجملتمعات ...فمجموع ادلعايَت اليت يتبناىا اجملتمع
أوسع بكثَت وحتتوي كل اليقواعد غَت ادلكتوبة ،واليت عادة ما حتدد األدوار واألفعال والسلوك".
http://www.vivreenbelgique.be/11-vivre-ensemble/la-question-des-normes-et-des-valeurs-auniveau-sociologique, 03/10/2018

ىذه ادلعايَت ىي اليت تسمح بيقيام عملية الضبط االجتماعي وحتيقي فعاليتها حيث تًتجم يف رلموعة من
اليقواعد واإلجراءات اليت تيقوم عليها التنظيمات؛ حيث أن :
-1

اليقواعد ىي النتيجة غَت ادلؤكدة الجتماع العديد من مصادر الضبط؛ ذلذا السبب جيب حتليل
النظم االجتماعية كوحدات غَت مستيقرة ذات حدود متغَتة.

-2

خيلص فيرب ( )1988إىل أن إنتاج اليقواعد اليت حتكم األفعال االجتماعية ال ديكن فصلو عن
عامل من ادلعاين يرتبط بتوفَت ىدف وانسجام لسلوكيات احلياة.

http://ses.ens-lyon.fr/ses/fichiers/Articles/regulation-et-rationalisation-2003.pdf3122 21 23

-2

البريوقراطية:

" البَتوقراطية ىي إدارة عامة أو خاصة؛ منظمة تكون عملياهتا موحدة وديكن التنبؤ هبا .تعتمد السلطة فيها
على الكفاءة وليس على العرف أو اليقوة .العمليات البَتوقراطية غَت شخصية ،فاليقرارات تستند إىل
اليقانون .ينيقسم تنفيذ ادلهام البَتوقراطية إىل مهام متخصصة زلددة بدقة".
https://www.lumni.fr/article/les-dysfonctionnements-de-la-bureaucratie3122/21/14

يشَت جوردن مارشال يف موسوعتو علم الجتماع اجلزء األول إىل أن مفهوم البريوقراطية يعترب مصطلحا
ىاما...؛ فالنماذج ادلثالية اليت عرضها فيرب للتنظيم الفعال والرشيد شارحا السمات ادلميزة لكل من العاملُت
وادلواقع الوظيفية اليت يشغلوهنا ،ابلنظر إىل البَتوقراطية كنتاج لعملية الًتشيد اليت سادت اجملتمع ...ويعتمد
75
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نوع التنظيم اجلديد الذي يبزغ إىل حيز الوجود على طبيعة ادلشروعية مستندا إىل نوع التربير اليقانوين الرشيد
الذي يؤكد على الطابع الالشخصي دلمارسة اليقوة ابالستناد إىل قواعد رشيدة (.جوردن،2000،ص)319
ىذا الرشد الذي أكد عليو يعترب زلور أساسيا لسَت التنظيم البَتوقراطي.
-3

الرشد ( العقلنة) :

تستعمل العلوم االجتماعية مفهوم العيقالنية يف عدة معاين ،يسمى الفعل عيقالنيا يف تراث العلم
االقتصادي ،على األقل كما عرب عنو ابريتو

Pareto

عندما يكون موضوعيا ،متكيفا بشكل جيد مع

األىداف اليت يسعى إليها الشخص؛ مبعٌت أن العيقالنية يف ىذه احلالة تعٌت تكيف الوسائل مع الغاايت.
(رتيمي ، 2009 ،ص).72
بينما ترتكز العيقالنية لدى ماكس فيرب يف توزيع الوظائف داخل التنظيم اإلداري بوصفو نظاما حياداي غَت
منحاز وال مشخص ،كما يرى أن اإلداري احملنك يشكل العمود الفيقري يف بنية الدولة احلديثة (نفس ادلرجع
 ،ص ،)100معتيقدا أن التنظيمات البَتوقراطية قد أصبحت ىي ادلؤسسات ادلسيطرة على اجملتمع الصناعي
ادلتيقدم ،حىت أصبحت هتيمن بكثافة على ادلشهد ادلؤسسايت وقد استخدم مصطلح الًتشيد إلضفاء
الصبغة العيقالنية على الفعل ابحثا عن أفضل الطرق لألداء( .كعباش،2006،ص )46ومن مث "كعملية
ضبطية فإن العيقلنة ال تنفصل عن ادلعٌت الذي تريد اجلهات الفاعلة أن تنسبو إىل شلارساهتا ودتثالهتا؛ ىذا
اليقول يعٍت ببساطة  ،حسب ، JD Reynaudكعمل مجاعي ال يعد الضبط االجتماعي رلرد نتيجة (نتاج
ادلصاحل الفردية على سبيل ادلثال) لكنو يعترب أيضا مشروعا".
http://ses.ens-lyon.fr/ses/fichiers/Articles/regulation-et-rationalisation-2003.pdf
2012/10/03

-4

الرقابة:

يف رلال التنظيمات الرمسية تعرف الرقابة أبهنا العمليات واألساليب اليت يتم مبيقتضاىا التحيق من أن األداء
يتم على النحو الذي حددتو األىداف وادلعايَت ادلوضوعية ،والرقابة هبذا ادلنط ىي عمليات تسب األداء
وتتخللو ،مث تتعيقبو بعد حدوثو( .رشوان،2004،ص)198
كما تعرف على أهنا " :متابعة اجلهود اخلاصة ابلعمل ،وفيقا للخطط احملددة سلفا من أجل التأكد من
حتيقي األىداف ادليقصودة والعمل على تصحيح األخطاء" (نزيو كباره ،2010 ،ص )125
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تعترب من أىم العمليات التنظيمية واليت تصاحب سَت العمل منذ البداية ،أي من عملية التخطيط ووضع
األىداف إىل غاية حتيقي ىذه األخَتة ،فهذه العملية ىي "عملية سلططة ومنظمة هتدف إىل وضع معايَت
لألداء ،...التأكد من أن النتائج احمليقيقة تطاب وتواف تلك اخلطط من قبل وأي اضلرافات عن ىذه النتائج
ادلخططة يتم اكتشافها ،فتتخذ يف احلال اإلجراءات التصحيحية الالزمة ابلشكل الذي يضمن عودة
األنشطة إىل السَت يف الطري ادلخطط ذلا وابلتايل حتيقي األىداف( ".دمحم عيسى الفاعوري ،2008،ص
)17
ابلتايل تعترب البَتوقراطية نظاما للرقابة من حيث أهنا؛ تتضمن تنظيما ُسلميا يستطيع ادلسئول عن طرييقو أن
يراقب ويضبط نشاطات مرؤوسيو .فَتى أنو يف أية مهمة واسعة النطاق جيب عليو التنسي ومراقبة نشاطات

وأعمال اآلخرين( .كعباش،2006،ص )47ما جيعلنا نلمس أمهية ىذه العملية اليت ال ديكن االستغناء عنها،
حيث تعترب الضمان ضد االضلرافات اليت قد حتدث أثناء سَت العمل ،وتصحيح ادلسار بشكل دوري.
-5

احللقة ادلفرغة :

كبَتا
" ميشيل كروزييو يف الظاىرة البَتوقراطية ( )1976يوضح أن ادلنظمة البَتوقراطية تولد أتثَتًا منحرفا ً
يسميها "احلليقة البَتوقراطية ادلفرغة".
https://www.lumni.fr/article/les-dysfonctionnements-de-la-bureaucratie3122/21/14

ىناك من يصفها ابحلليقة اجلهنمية ؛كمفهوم يعرب عن الدوران يف حليقة ال تنتهي استخدم من طرف
ميشال كروزييو للتعبَت عن اخللل الوظيفي الذي أصبح مالزما للتنظيمات البَتوقراطية ،حيث يعًتف ضمنيا
بصحة التعريف ادلتداول للبَتوقراطية والذي ييقرهنا ابلروتُت والتعيقيد واجلمود ،بسبب التزامها ادلفرط
ابإلجراءات واليقواعد الشكلية يف تعاملها مع الزابئن ومع ادلنظمات األخرى ،ويؤكد كروزييو بعدم حتيق
ادلزااي اليت يفرضها النموذج ادلثايل للبَتوقراطية يف ادلنظمات اليت أخضعها للتحليل وادلشاىدة ،من خالل
دراستو خيلص إىل أن ميقاومة األفراد للتعيقيد والروتُت وللهرمية يؤدى إىل ردود فعل ذلذه ادليقاومة تنجم عنها
بَتوقراطية أشد وأعيقد شلا جيعلها تدخل يف حليقة مفرغة.
 IIالنموذج ادلثايل البريوقراطي لدى ماكس فيرب
عرب ماكس فيرب عن البَتوقراطية أبهنا النموذج األكثر عيقالنية للتنظيم من حيث الفعالية والضبط؛ حيث
يفرق بُت نظام اإلدارة الذي يضبط أفعال التنظيم ،ونظام الضبط الذي يضبط األفعال االجتماعية األخرى
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يضمن للفاعلُت الفرص اليت يفتحها أمامهم عن طري ذلك الضبط  ،فإنو يسمى نظاما ضابطا ،معتربا أن
معظم التنظيمات تنتمي إىل كال النوعُت؛ التنظيم الضابط يكون فيقط نظراي وبطرييقة متصورة مثل " دولة
اليقانون" اليت تتبع مبدأ احلرية االقتصادية ...وابدليقابل تندرج حتت مفهوم "النظام اإلداري" مجيع اليقواعد
اليت جيب أن تسري على سلوك كل من ىيئة اإلدارة وكذلك األعضاء جتاه التنظيم ،أي خلدمة األىداف
اليت تضمن لوائح التنظيم الوصول إليها يف سياق أفعال ىيئة إدارتو وأعضائو ،اليت تتسم أبهنا زلددة بصورة
إجيابية وسلطط ذلا ( .فيرب،2011،ص)90
تتسم اليقواعد اليت تطبيقها اإلدارة أو التنظيم البَتوقراطي" ،ابلشمول والعمومية والثبات النسيب ،حيث تكون
ىذه اليقواعد والتعليمات بطرييقة جتعلها قابلة للتعلم والفهم من طرف ادلوظفُت ،فكلما زاد فهم ادلوظف
لليقواعد واإلجراءات كلما ازدادت خربتو وكفاءتو(" .علي السلمي ،2002 ،ص ص )34-33
خصائص التنظيم البَتوقراطي كما يراىا فيرب تعرب عن نظرتو ادلثالية يف حتديد منط العمل والسلوك داخل
التنظيم ،من خالل ضوابط "تساعد على حتيقي درجة عالية من السلوك الثابت للموظف ،ودرجة عالية من
االلتزام(".عمار بوحوش ،1984 ،ص  ) 19حيث يلزم ادلوظف بتخصيص كل وقتو وجهده للعمل ووالءه
للوظيفة يف حد ذاهتا؛ ىنا يؤكد فيرب على االرتباط الكبَت للموظف ابلتنظيم البَتوقراطي وعلى الرشد الذي
يتسم بو ضرورة ،والذي جيعلو ييقبل هبذا االلتزام ميقابل ما توفره لو الوظيفة من امتيازات؛ أمهها االستيقرار
الوظيفي وضمان العمل ،إضافة إىل االحًتام واألمهية وادلكانة االجتماعية اليت دتنحها الوظيفة
للموظف(.مرمي شباح ،2015 ،ص)24
تعرض فيرب لعدد من االنتيقادات حيث "أظهر العديد من علماء االجتماع أن العيقالنية ادلنفذة يف
البَتوقراطية ال تؤدي ابلضرورة إىل نتائج عيقالنية".
https://www.lumni.fr/article/les-dysfonctionnements-de-la-bureaucratie3122/21/14

منها ما يراه ميشال كروزييو أبن ظاىرة البَتوقراطية تتسم ابلتعيقيد والروتُت واجلمود ،شلا يؤدي ابدلوظفُت إىل
عدم الشعور" ابالنتماء إىل تنظيم موحد ،وعدم إدراكهم ألىداف التنظيم العامة ،ويف بعض األحيان قد
تكون ىناك تصرفات تعمد إىل إفشال التنظيم( ".علي السلمي ،2002 ،ص)55
حيث أثبت حتيق عدد من الظواىر السلوكية ادلدانة اليت صلمت عن تطبييقها مثل:
تسببها يف انعزال األفراد عن بعضهم ،وشيوع ادلنافسة ادليقيتة بينهم وضعف العالقات اجلماعية
أ-
والتعاونية وغياب األمن الوظيفي.
ب -دتسكها ابدلركزية الشديدة وحصرىا للصالحيات يف قمة اذلرم ،وحرمان مستوايت التنفيذ اليت
دتتلك ادلعلومات اذلامة بسبب تعاملها مع اجلمهور من ادلشاركة يف اختاذ اليقرارات.
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ج -ضعف االنتماء والوالء للمنظمات معا ،شلا يتسبب يف جتاىل مستوايت التنفيذ ألىداف ادلنظمة
وأحياان تعمدىم يف إفشاذلا وعدم االكًتاث مبصاحلها وشلتلكاهتا.
د -تعيق د اإلجراءات بسبب أتثَت مجاعات العمل اليت جتعل منها عرفا تفرضو على ادلوظفُت اجلدد
ولتعدد ادلستوايت اإلدارية وفيقدان الثيقة بينها(.الكبيسي،2004،ص)91
صلد ىذا النيقد أيضا عند علماء االجتماع األمريكيُت بشكل أعم ؛ قد منيل إىل اليقول أبن اىتمام علم
االجتماع األمريكي مبفهوم الضبط االجتماعي يف عشرينيات اليقرن ادلاضي ،وخاصة يف مضمارين :مضمار
الدراسات ادلتخصصة يف االضلراف واجلردية ،ومضمار تعلم ادلهاجرين وأبناء األقليات اإلثنية مناذج ثيقافية
يتداوذلا األمريكيون من أفراد الطبيقة ادلتوسطة ،وأثر ىذه النماذج على اليقادمُت اجلدد ،وعليو فإن مسألة
الضبط االجتماعي تطرح نفسها يف حدود تواف ادلسالك الفردية مع ادلنظومة العرفية السائدة وابلتايل يف
حدود الثواب والعيقاب؛ اعتبارا من أن الضبط االجتماعي ىو مجلة ادلوارد ادلادية والرمزية اليت ديتلكها رلتمع
ما لتأمُت تواف سلوك أعضائو مع رلموعة قواعد وأحكام مبدئية ويعاقب اخلارج عليها(.أمحد خليل،1984،

ص).127

روبرت مَتتون وألفن جولدنر بدراستهما للمجتمع األمريكي وتنظيماتو ،انتيقدا بَتوقراطية فيرب ووسائل
الضبط فيها من منطليقات سلتلفة ،فروبرت مَتتون اعترب أن فرض معايَت الضبط يف التنظيم البَتوقراطي وما
يتبعو من إجراءات رقابية قد يؤدي إىل نتائج غَت متوقعة ،ما مساه ابخللل الوظيفي ،األمر الذي قد يدخل
التنظيم يف حليقة مفرغة من اإلجراءات البَتوقراطية الرقابية واليت تبعده عن حتيقي أىدافو الرئيسية.
بينما جولدنر فَتى أبن اليقواعد والتعليمات تؤدي إىل التيقليص يف ىامش العالقات الشخصية بُت أعضاء
التنظيم ،وإذا كانت النمطية ادلفروضة على العمل ستؤدي إىل التيقليل من الصراع بُت أعضاء اجلماعة ،إال
أهنا يف ادليقابل تساعد على ظهور سلوكيات غَت مرغوب فيها( .سويسي عبد الوىاب  ،2009 ،ص ).30
وفيما يلي سنأخذ ابلتحليل دراسة مَتتون دلا مساه بنموذج ادلعوقات الوظيفية كيقراءة نيقدية لبَتوقراطية فيرب.
 IIIمنوذج ادلعوقات الوظيفية واحللقة ادلفرغة ( مريتون) قراءة نقدية
إسهام مَتتون يف نظرية التنظيم كان مبثابة رد فعل جتاه النظرية البَتوقراطية دلاكس فيرب ،وذلك يف
ميقال نشره سنة  1940حتت عنوان " البناء البَتوقراطي والشخصية" كاشفا عن بعض اجلوانب البَتوقراطية
اليت أمهلها فيرب.
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اذلرمية والرمسية والرشد والتخصص اليت افًتض أهنا حتيق الكفاءة العالية والدقة يف األداء ،فهي يف نفس
الوقت تكون معوقة للمرونة وللفاعلية ،لذلك يرى أن الغرض الوظيفي للتنظيم البَتوقراطي ىو تنميط
السلوك الوظيفي للعاملُت ويسهل التنبؤ بتصرفاهتم (.الكبيسي،2004،ص).84
يف زلاولة منو إلظهار قصور اإلجراءات البَتوقراطية لدى فيرب ،ركز عامل االجتماع األمريكي مَتتون على
مفهومي الضبط و العيقلنة أو الرشد؛ حيث يرى أبن الضبط الالزم للحصول على سلوك اثبت يؤدي
ابألفراد إىل انتهاج سلوكيات أتخذ تدرجييا شكل العادات ،حيث يرى أبن أعضاء التنظيم يتصرفون
ويستجيبون بطرييقة اثبتة يف ادلواقف ادلماثلة دون مراعاة للتغَتات اليت قد تنشأ بُت موقف وآخر أو اليت قد
حتدث على مستوى الظروف أو الزمن وحىت األشخاص.
ليقد أثبت مَتتون أبن األداء البَتوقراطي يؤدي إىل آاثر ضارة؛ حيث يرى أبن استيقرار السلوك يؤدي إىل
مجود التنظيم ،كما أن التمسك ابليقواعد يؤدي إىل حتول الوسائل إىل غاايت يف حد ذاهتا؛ ومع الوقت
نوعا من
أتخذ اليقواعد البَتوقراطية شكل اليقداسة و الطيقوسية شلا يعي أي رغبة يف التغيَت؛ حيث" يطورون ً
الشخصية البَتوقراطية اليت تعترب أن اليقاعدة ميقدسة .السلوك الطيقوسي الناتج عنها يؤدي إىل الصالبة،
وىو مصدر لعدم الكفاءة .يصبح من ادلستحيل ابلنسبة ذلم تلبية االحتياجات احملددة لنشاطهم".

https://www.lumni.fr/article/les-dysfonctionnements-de-la-bureaucratie2012/10/03

الشخصية البَتوقراطية ال تستطيع التعامل مع التغَتات احلاصلة وتبيقى تتعامل بطرييقة جامدة وغَت مرنة،
ونتيجة ذلذا اجلمود وعدم ادلرونة يف العالقة ما بُت الفعل واالستجابة قد حتدث نتائج غَت رشيدة ألن
األفعال الناجحة سابيقا على أساس من التدريب وادلهارة ،قد تؤدي إىل استجاابت غَت مالئمة يف ظل
الظروف اجلديدة؛ يف ىذا اإلطار انتيقد مَتتون قصور مبدأ الرشد والكفاءة التنظيمية لدى فيرب ،حيث أن
واقع التنظيم ييقتضي وجود حدود لكل من الكفاية واخلربة و الدقة وما ينطب عليو ينطب على أعضاءه
والتغَت الذي يطرأ على شخصية أعضاء التنظيم ينشأ عن عوامل كامنة يف البناء التنظيمي ذاتو.
من جهة أخرى أكد مَتتون أيضا على أمهية الضبط الذي دتارسو ادلستوايت العليا يف التنظيم يف ثبات
السلوك التنظيمي ،شلا يعٍت حتديد ادلسؤولية واالختصاص وأيضا إمكانية التنبؤ بو ،لكن ىذا األمر يتطلب
توفر إجراءات ميقننة تتخذ طابعا نظاميا ،ومتابعة تنفيذ ىذه اإلجراءات من خالل زايدة الرقابة وابلتايل
التأثَت على كفاءة التنظيم.
الًتكيز على مبدأ الرقابة واإلشراف قد يؤدي إىل زايدة احتمال زلاولة االضلراف عن اليقواعد والتعليمات،
األمر الذي يتطلب مزيدا من الرقابة واإلشراف ،وابلتايل ادلزيد من النتائج غَت ادلتوقعة .ىنا تصبح العملية
كاحلليقة ادلفرغة ال بداية ذلا وال هناية ( .علي السلمي ،2002 ،ص)40
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وىذا ما يًتتب عنو النتائج التالية:
تراجع العالقات غري الرمسية:

-1

التنظيم الرمسي يعرب عن رلموعة من العالقات ما بُت األوضاع الرمسية ؛ الوظائف األدوار...و االستجابة
تكون حسب األوضاع الرمسية اليت يشغلها األفراد داخل التنظيم "شلا جيعل ادلوظف يتفاعل مع اآلخرين
ليس بصفتو الشخصية بل بصفتو شلثال لوضع اجتماعي معُت ومن خالل مكانة اجتماعية معينة منحتها لو
الوظيفة اليت يشغلها(.مرمي شباح ،2015 ،ص )24حيث يتفاعل الفرد مع اآلخرين ابعتباره شلثال لوضع
اجتماعي معُت يتضمن رلموعة من الواجبات واحليقوق.
" تصبح تلك العالقات أساسا بُت الوظائف وليس بُت األفراد شاغلي تلك الوظائف" (علي السلمي،
 ،2002ص )44
-2

زايدة استيعاب أفراد التنظيم للقواعد والتعليمات الرمسية:

وىو االلتزام احلريف والدائم ابليقواعد واإلجراءات الرمسية و زايدة االىتمام ابلتفاصيل ،واليت تعترب كوسائل
لتحيقي أىداف التنظيم ،شلا يعطيها قيمة اجيابية مستيقلة عن أىداف التنظيم بشكل جيعلها تتحول تدرجييا
من وسائل إىل غاايت .حيدث تدرجييا ما مساه مَتتون بعملية استبدال األىداف ،وتتحول الوظائف
واألدوار إىل حيقوق وواجبات ،ويتم الًتكيز على اليقواعد واإلجراءات أكثر من الًتكيز على حتيقي أىداف
التنظيم.
-3

استخدام التنظيم لقرارات سابقة حمددة يف عملية اختاذ القرار:

بعد عملية حصر وحتديد دلختلف اليقرارات ادلمكن تطبييقها" ،يصبح أساس اختاذ اليقرارات ىو عملية تيقسيم
ادلوضوعات إىل فئات أو طبيقات لكل فئة أو طبيقة حل معُت تدرب عليو عضو التنظيم( ".نفس ادلرجع،
نفس الصفحة) يتم تدرجييا التوقف عن البحث عن البدائل واالكتفاء ابخليارات اليقددية يف عملية اختاذ
اليقرار وىو اجلمود الذي سيؤثر حتما على حتيقي أىداف التنظيم.
ىذه النتائج حسب مَتتون تتم يف إطار انتماء ادلوظف إىل مجاعات رمسية داخل التنظيم
البَتوقراطي  ،حيث يتعاظم تدرجييا دور وسيطرة مجاعة العمل الرمسية وأتثَتىا على سلوك أعضائها مبا
خيدمها ورمبا قد ال خيدم أىداف التنظيم العامة؛ حيث " يسعى اجلميع إىل زايدة سلطتهم على حساب
األفراد اآلخرين من خالل زلاولة السيطرة على رلاالت عدم الييقُت الناجتة عن األداء البَتوقراطي.
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لليقيام بذلك ،يسعى األفراد إىل سن لوائح تزيد من استيقالليتهم .تضخيم ىذه اللوائح يشل تدرجيياً
األداء البَتوقراطي"
https://www.lumni.fr/article/les-dysfonctionnements-de-la-bureaucratie3122/21/14

يف نفس السياق صلد أن ميشيل كروزييو ىو أيضا وصف "أتثَت مجاعة العمال وجو العمل على الفرد؛
فادلوظف اجلديد حُت أييت للعمل يواجو بتيقاليد وعادات معينة ،اتفيقت عليها اجلماعة وتعارفت عليها منذ
أمد طويل ،ولييقبل كعضو يف اجلماعة عليو أن ينصاع لتيقاليدىا والعرف اجلاري العمل بو ،ويف حالة رفضو
ذلذه التيقاليد سيواجو حتمية انعزالو عن رلموعة الزمالء ،وىذا ما ال يستطيع كثَت من األفراد حتملو" .
(السلمي  ،2002 ،ص-ص).57 -56
وىكذا فحسب مَتتون أن االنتماء إىل مجاعات العمل الرمسية سيخل نوعا من الطائفية الرمسية ،شلا يعزز
اذلوة بُت ادلوظف البَتوقراطي ومن يتعامل معهم كجمهور أو عمالء ،شلا يزيد يف شكواىم وتذمرىم وابلتايل
يفرض على الرؤساء زايدة اإلجراءات الرقابية ،وىو ما خيل حليقة مفرغة قد هتدد بناء النس يف حد ذاتو.
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اخلامتة
يعترب ماكس فيرب منوذجو ادلثايل "النيقي" أفضل منوذج من حيث الرشد والتصرف الرشيد الذي
يتصف بو ويوفر لو ضماانت من حيث الكفاءة ادلكثفة ،ومن حيث الدقة  ،االستيقرار واالنضباط احملكم
إىل أن جيعل من ادلمكن دقة حساب النتائج ادلتوقعة بشكل مطمئن لرئيس التنظيم وألولئك الذين ذلم عالقة
ابلتنظيم .مل تتعدى النظرية البَتوقراطية اإلطار اآليل الذي دتيزت بو النظرايت الكالسيكية يف التنظيم إضافة
إىل فًتاض الرشد وادلثالية ادلطليقة ،واليت ال تنطب على عامل البشر إال اندرا ،لذا فهي مل تسلم من النيقد الذي
رأى فيها عددا من مثَتات اخللل الوظيفي واحلليقات ادلفرغة ،بشكل خاص فيما خيص آليات الضبط داخل
التنظيم البَتوقراطي ،واليت تؤدي إىل مجود وتعطيل أىداف التنظيم األساسية" ،وعلى الرغم من أن النظرية
البَتوقراطية تبُت ميزة وضع قواعد مشًتكة وغَت شخصية بيقرار مجاعي وليس عن طري التدخل الكارزمي أو
األبوي  ،فهي ال تتساءل حول الطرييقة اليت يتم هبا وضع اليقواعد االجتماعية ،خصوصا من خالل تدخل
عدد من اجلهات الفاعلة  ....وأيضا مسامهة ادلستفيدين الذين يتكيفون مع السياق وييقومون بتكييف
اليقاعدة مع الوضع ،ابختصار ال تتساءل عن حياة اليقواعد وىو موضوع نظرية الضبط االجتماعي".
Gilbert de Terssac, La théorie de la régulation sociale : repères introductifs, mis en ligne le 12
mai 3123, consulté le 35 mai 2019.
3122/21/21

URL : http:// journals.openedition.org/interventionseconomiques/1476
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