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والى زوجتي  ،األصدقاء الكثروعمى رأسيـ الوالديف العزيزيف واألخوة الكراـ  و  ،وأقدره وإلى كؿ مف أحب

 .ىدفي المنشود إلىوالى كؿ مف شجعني ودعمني معنويا لموصوؿ  ،وأحبائيوأبنائي 

 ـبدوني فوالذي ومناقشي رسالتي  أبو سمرة أحمد ومشرفي األستاذ الدكتور محمود  أعرار٘ أنسىوال 

 األستاذالرسالة لغويا  كما أخص بالذكر مدقؽ ارض الواقع  إلىلما خرجت ىذه الدراسة المتواضعة 

 .عبد الحافظ الحروب

 .كؿ ىؤالء أىدي ىذه الدراسة المتواضعة إلى، عة العمـ وتقدموعمـ ومتبصر ىمو رف طالبكؿ و  
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 وىي نعمة العمـ. أالعـ عمي بيذه النعمة الكبيرة المعطي والمنعـ والذي ان ،الواحد القيار هللالشكر إف 

 في ىذا العالـ الفسيح. الشكر أحبائي وأصدقائيكما واشكر جزيؿ 

وابعث بوافر الشكر الجزيؿ والعرفاف إلى أستاذي ومشرفي  الدكتور محمود أحمد أبو سمرة الذي ما 

 والى عضوي لجنة المناقشة. ،فتئ عف المساعدة وتقديـ العوف

 شكري إلى محكمي االستبانة األساتذة الكراـ والذيف ساعدوا في إخراج االستبانة وتحكيميا .وابعث 

 معنويا. ساعد ولووالى مف صوب رسالتي لغويا والى كؿ مف 

 واكرر شكري هلل رب العالميف والحمد هلل رب العالميف

 

 

 
  

 واهلل ولي التوفيؽ
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 الممخص
 

في مديريات التربية والتعميـ في محافظة  البيروقراطيةالممارسات قع واة التعرؼ إلى ىدفت ىذه الدراس
محافظة تكوف مجتمع الدراسة مف جميع مديري المدارس في  .الخميؿ مف وجية نظر مديري المدارس

( مديرا 185في حيف تكونت عينة الدراسة مف ) ،ةومدير  ( مديراً 424والبالغ عددىـ ) ،" "الخميؿ
 بالطريقة الطبقية العشوائية.تـ اختيارىـ  ،ةومدير 

تـ التحقؽ مف ( فقرة، 45)وتكونت مف ،ةولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ بناء أداة الدراسة وىي استبان
اإلحصائية لمعموـ  ةتـ استخداـ برنامج الرزم. و وثباتيا بالطرؽ التربوية واإلحصائية المناسبة ياصدق

 .فحص الفرضياتلإلجابة عف أسئمة الدراسة و  ( SPSS)االجتماعية 
 المدارس في مديريات التربية وأظيرت نتائج الدراسة أف واقع الممارسات البيروقراطية كما يراىا مدير 

( وانحراؼ معياري  3.88، وبمتوسط حسابي مقداره ) عاليةوالتعميـ في محافظة الخميؿ جاءت بدرجة 
ت النتائج عدـ وجود فروؽ دالة كما أشار  ، الخماسي ( Likart) قياس ليكرت(، وفؽ م0.36مقداره )

المغاالة في  مجموعة مف مظاىر إلىوأشارت كذلؾ  . إحصائيا تعزى لمتغيرات الدراسة الديموغرافية
 البيروقراطية في مديريات التربية في محافظة الخميؿ والى أسباب ىذه المظاىر. الممارسات

يجابية لمبيروقراطية كما حددىا ماكس المظاىر اال بإتباعيوصي الباحث  الدراسة في ضوء ىذه نتائج
البيروقراطية بعكس ما التخفيؼ مف اإلجراءات التي تظير و  ،وعدـ المغاالة فييا( (Max-weberيبر ف

 في محافظة الخميؿ. ىي في مديريات التربية والتعميـ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 د 

The status of bureaucratic practices in the directorates of education in 

Hebron Governorate from the perspective of schools principals 

 

 

By:  Ramadan Ibrahim Mohamed  Hroub . 

Supervised by:  Dr . Mahmoud Ahmed Abu Samra. 

 

TAbstract 

This study aimed at realizing the status of bureaucratic practices in the directorates of 

education from the perspective of schools principals in Hebron Governorate. 

 

The study population consisted of all schools principals in Hebron Governorate, totaling 

(424) principals, while the study sample consisted of (185) principals, selected cluster 

random . 

 

 To achieve the objectives of the study, a questionnaire has been prepared and consisted 

of(45) items distributed over three aspects. Reliability and validity of the questionnaire 

were conducted through statistical and educational methods. The researcher used (SPSS) to 

answer questions of study and examine its hypotheses. 

 

Results of the study revealed that the degree of the status of bureaucratic practices at 

directorates of education, as perspective by principals, were high, with an average of 

(3.88) and standard deviation of (0.36).  Also, the results indicated that there were no 

differences of statistical significance due to demographic variables of the study. 

 The results of the study gave an idea about the negative behaviors related to bureaucratic 

practices and there reasons at directorates of educations, as perspective by principals of 

schools in Hebron Governorate. 

In light of these findings, the study came up with a number of recommendations. 
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 األولالفصل 

 خمفية الدراسة وأىميتيا
 

 مقدمة 1.1
 

وخاصة  ،حيث أف تحقيؽ أىداؼ أي مجتمع ،تعتبر اإلدارة مف ضروريات المجتمع وتقدمو وازدىاره
فالمؤسسات المجتمعية  األىداؼ.اإلستراتيجية منيا ال تتحقؽ إال بوجود نظاـ إداري يعنى بتحقيؽ تمؾ 

وغيرىا بحاجة ماسة إلى ىيكؿ  ،تربوية،  االقتصادية، العسكريةوأشكاليا سواء كانت ال ،بشتى أنواعيا
 .ويكوف في قمة اليـر  مدير قادر عمى توزيع المياـ لمموظفيف ،تنظيمي ألداء المياـ والواجبات

 

النظريات والمدارس التي درست وفسرت السموؾ  أف( 2010لكؿ ما ذكر سابقا يشير العمياف )
نظرا لتوسع المؤسسات وضخامتيا  خاصة  ،داية القرف العشريفاإلنساني بشكؿ موسع ظيرت في ب

 ،والمدرسة السموكية ،ومدرسة العالقات اإلنسانية ،ومنيا المدرسة الكالسيكية ،بعد الثورة الصناعية
كما أشار إلى أف المدرسة الكالسيكية: يقصد بيا النظرية  القديمة في تفسير السموؾ  ،ومدرسة النظـ

 ،أنفسيـكسالى غير قادريف عمى تنظيـ  األفرادؼ نماذجيا فننيا افترضت أف وباختال ،اإلنساني
أعماليـ بصورة  أداءغير قادريف عمى  فإنيـولذلؾ  ،وفمؿ وغير عقالنييف وأنيـ انفعاليوتخطيط الع
ىذه النماذج الكالسيكية التي تؤمف بضرورة فرض نموذج  تافتراضا بدأتومف ىنا  ،سميمة وفعالة
وتشتمؿ النظرية  ،ني وقوي عمى العامميف وذلؾ لمسيطرة والتحكـ داخؿ المنظماترشيد وعقال

نظرية  ،نظرية المبادئ اإلدارية ،الكالسيكية عمى ثالثة اتجاىات فكرية ىي: نظرية اإلدارة العممية
مف فكروا أوؿ نظرية اإلدارة العممية والذي يعتبر أصحاب ىذه النظرية  بالنسبة إلى  ،البيروقراطية

وليس في تحسيف  ،وكيفية حفزه لمزيد مف العطاء والبذؿ ،عمميا في تفسير سموؾ العامؿ في المنظمة
ولكف كانت مشاكميـ في كيفية رفع اإلنتاجية لمفرد  ،وزيادة دخمو وحريتو ،الفرد االجتماعية أحواؿ
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فمسفة ىذه المدرسة في وقد تبمورت  ،لتزدىر الرأسمالية مع زيادة اإلنتاج وقمة التكاليؼ كمعيار لنجاحيا
 العممية. اإلدارةكتاب العالـ فريدرؾ تايمور بعنواف مبادئ 

 

في البناء المعرفي لمنظرية الكالسيكية ىو  أسيمتالشخصية الثانية التي  أف (2009حبتور ) أشارو 
 عةاألربالمبادئ  إلىنسبة  ،اإلداريةصاحب نظرية المبادئ  وىولـ ىنري فايوؿ الفرنسي الجنسية العا

 . اإلدارة بننشطةعشر والتي يمكف مف خالليا االضطالع 
 

وىي محؿ المناقشة في ىذه  أما النظرية البيروقراطية  وىي النظرية الثالثة في  المدرسة الكالسيكية 
والتي  (1840-1920)براالجتماعي ماكس فيوالفيمسوؼ بيا العالـ  ناديمف  أوؿفكاف  ،الدراسة

باالىتماـ بتركيبة ذلؾ بؿ تجاوزت  ، تقتصر عمى المشروعات الخاصةال حيث ،سماىا بيذا االسـ
والتي مف  ،الحديث واإلداري  الفكر االجتماعي في أثرتواعتبرت كتاباتو التي  ،ومؤسساتو ،المجتمع

ويظير في مؤلفو الياـ:  ،واالجتماعية واإلدارية وقراطية السياسيةنفيـ ظاىرة البير  أفخالليا يمكف 
مييا تحميالتو يظير فييا نماذج السمطة التي بنى ع التيظيـ االجتماعي واالقتصادي تننظرية ال

 ،عمى معياريف ىما  مصدر السمطة)البيروقراطي( يتوقؼ خصائص ىذا النمط  في حيفلمبيروقراطية 
 (.2009 ،الذي يمارسيا )حبتور اإلداريوالجياز 

 

حيث أشار إلى طرؽ العمؿ، والتفكير التي  ،اسعلقد استعمؿ فيبر مفيـو التوجو البيروقراطي بمعنى و 
ىذا ينطبؽ عمى مفيـو العقالنية الذي يرى  ،التي تخممت كؿ نواحي الحياة ،تعـ المجاالت التنظيمية

 (.1977 ،ي)عم فييا فيبر أنيا الصفة األولى لمتنظيمات البيروقراطية الحديثة

T  ظيمية القديمة التي تطورت عبر العصور بنشكاؿ يرى فيبر أف البيروقراطية ىي احد المظاىر التنكما
مف ىنا اعتبر و  ،مختمفة لكي تنسجـ مع الحاجة الحقيقة لممنظمات العاممة في سعييا لتحقيؽ أىدافيا

وأكثرىا قدرة عمى تحقيؽ األىداؼ األساسية  ،فيبر المنظمة البيروقراطية مف أفضؿ أشكاؿ التنظيـ
 ،وأساليب التخصص اإلداري ،واعتماد العمؿ المكتبي ،إلداريةمعالجة المشكالت اوكيفية  ،لممنظمة

المدير العقالني   أفأي  ،العقالنية بمغة المعمومات) ،ىذا باإلضافة إلى تمتعيا بصفة العقالنية  والرشد
 (.2009،وحمود ،) الشماع وبدائؿ حوؿ اتخاذ القرارىو المدير الذي لدية معمومات 
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لما  ،وع البيروقراطية في العالـ العربي عامة والمجتمع الفمسطيني خاصةونظرا لندرة الدراسات في موض
وحرصا مف الباحث في المساىمة في تطوير النظاـ اإلداري في المؤسسات  ،لو مف أىمية ومعنى كبير

البيروقراطية الممارسات التربوية الفمسطينية، تناوؿ الباحث ىذا الموضوع  والذي يعنى بدراسة " واقع 
 يا في مديريات التربية والتعميـ في محافظة الخميؿ .وأسباب

 

T2.1 الدراسة وأسئمتيا مشكمة 
لما ليذا النمط اإلداري  ،" في المؤسسات بشكؿ عاـ البيروقراطية مصطمح " الدراسة فيتكمف مشكمة 

التي و  ،ومنيا مديريات التربية والتعميـ ،والتنظيمي مف انتشار واسع في المنظمات الحكومية العامة
لدراسة  فضوؿ الباحث ليذهوما زاد والميمة في المجتمع الفمسطيني،  ،تعتبر مف المؤسسات الكبيرة

التي ارتبطت في البيروقراطية والمعاناة التي نشاىدىا  "التعقيدات اإلدارية " و"الروتيف القاتؿ مصطمح "
فو مديريات التربية موظ لباحث في التعرؼ إلى أي مدى أمعففرغب ا ،في مؤسساتنا بشكؿ يومي

 والتعميـ في محافظة الخميؿ في البيروقراطية.
في مديريات التربية  مغاالة فييامظاىر الالبيروقراطية و الممارسات واقع  إلىالباحث التعرؼ  أرادحيث 

ىذه وجية نظر مديري المدارس في  إلىوذلؾ مف خالؿ التعرؼ  ،محافظة الخميؿ والتعميـ في
  والتعميـ.قرب الناس وأكثرىـ تعامال واحتكاكا مع مديريات التربية كونيـ أ ،المديريات

 

 التالية: األربعةتحددت مشكمة الدراسة في األسئمة و  
 ديريمالبيروقراطية في مديريات التربية والتعميـ مف وجية نظر الممارسات واقع  ما السؤال األول:

 ؟المدارس في محافظة الخميؿ
 البيروقراطية في الممارسات تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع متوسطات ىؿ تختمؼ :السؤال الثاني

العممي، مستوى  ؿالمؤى ،الجنس ،المديرية الدراسة:مديريات التربية والتعميـ باختالؼ متغيرات 
 في العمؿ اإلداري؟ ةالخبر  ،المدرسة

لتربية في محافظة الخميؿ مف ما مظاىر المغاالة في البيروقراطية في مكاتب مديريات ا :ثالثالالسؤال 
 وجية نظر مديري المدارس؟
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مديريات التربية المغاالة في الممارسات البيروقراطية )بيروبوثولجي( في   أسبابما :  السؤال الرابع
 مديري المدارس؟ مف وجية نظروالتعميـ 

 

T  3.1 الدراسة. فرضيات 
 انبثقت الفرضيات الصفرية اآلتية عن أسئمة  الدراسة :

 

T األولىالفرضية:( 0.05 ≥ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة α بيف متوسطات )
البيروقراطية في مديريات التربية والتعميـ في محافظة الممارسات عينة الدراسة لواقع  أفرادتقديرات 

 شماؿ الخميؿ(.مديرية ،المديرية )مديرية جنوب الخميؿ، مديرية الخميؿ إلى متغيرالخميؿ تعزى 
 

T الثانيةالفرضية: ( 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ≥ α بيف متوسطات )
البيروقراطية في مديريات التربية والتعميـ في محافظة الممارسات تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع 

 الجنس.متغير الخميؿ تعزى إلى 
 

T ال توجد فر :الثالثةالفرضية(0.05وؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ≤ α بيف متوسطات )
البيروقراطية في مديريات التربية والتعميـ في محافظة الممارسات تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع 

 (. فنعمىماجستير  ،المؤىؿ العممي) بكالوريوس فدوفمتغير الخميؿ تعزى إلى 
 

T ال توجد فرو : الفرضية الرابعة(ؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةα ≤ 0.05 بيف متوسطات )
البيروقراطية في مديريات التربية والتعميـ في محافظة الممارسات تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع 

 .أساسية( ،مستوى المدرسة )ثانويةمتغير  إلىالخميؿ تعزى 

 

Tعند مستوى  ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية:الفرضية الخامسة( الداللةα ≤ 0.05بيف  ) 
البيروقراطية في مديريات التربية والتعميـ في  الممارسات  متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع
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 ،سنوات 5-10مف  ،سنوات 5) اقؿ مف اإلداريالخبرة في العمؿ متغير محافظة الخميؿ تعزى إلى 
 سنوات (.10أكثر مف 

 

T4.1  أىداف الدراسة 
 ىدفت ىذه الدراسة التعرف إلى:

T.1   في محافظة  والتعميـ البيروقراطية في مديريات التربيةالممارسات تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع
 الخميؿ.

T.2  إلى مظاىر ألمغاالة في الممارسات البيروقراطية )بيروباثولجي(  وأسبابيا في مكاتب  التعرؼ
 مديريات التربية والتعميـ.

T.3  المؤىؿ العممي  ،الجنس ،متغيرات الدراسة وىي )المديرية واقع الممارسات البيروقراطية في ظؿ
 . (الخبرة في العمؿ اإلداري ،مستوى المدرسة،

 .انرؼشف ئنٗ أعثاب انًغاالج فٙ انثٛشٔقشاطٛح فٙ يذٚشٚاخ انرشتٛح ٔانرؼهٛى فٙ يذافظح انخهٛم   4.

T 5.1 ةأىمية الدراس 
وتعد ىذه   ،في فمسطيف والعالـ العربي ،دراسة في ندرة الدراسات في ىذا الموضوعتكمف أىمية ال

البيروقراطية وأسبابيا الممارسات  في واقع التي تبحث األولىالدراسة في حدود عمـ الباحث المحاولة 
 فمسطيف. -الخميؿ في مديريات التربية والتعميـ في

 الية :كما تبرز أىمية الدراسة مف خالؿ النقاط الت
T.1   في محافظة إلى واقع الممارسات البيروقراطية في مديريات التربية والتعميـ تيتـ بالتعرؼ  أنيا

  .الخميؿ
T.2  مظاىر المغاالة في البيروقراطية وأسبابيا في مديريات التربية والتعميـ في محافظة  إلىالتعرؼ

 الخميؿ.
T .3 دارة العميا في المديريات المذكورة باالطالع عمى تثير ىذه الدراسة اىتماـ اإلأف ينمؿ الباحث

والعمؿ عمى  البيروقراطية(في  )المغاالةالجوانب السمبية في إداراتيـ والمتمثمة في البيروقراطية السمبية 
عادة النظر فييا تحسينيا  . وا 

 العالـ.شر في مؤسسات تالمن المجاؿ اإلداريىذا  وخاصة فيدعـ المعرفة والعمـ . 4
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شاىد التعقيدات اإلدارية عف قرب وخاصة في عمميات اتخاذ ع الذاتية لدى الباحث حيث لدوافا .5
 .في المؤسسات الفمسطينية اإلجراءاتالقرار والروتيف والتعقيدات في 

 

T6.1   حدود الدراسة 
 د ىذه الدراسة بالحدود التالية :تتحد

T.1 ظة الخميؿ ) فمسطيف ( حيث تقسـ إلى ثالث المكاني :مديريات التربية والتعميـ في محاف المحدد
 مديرية الخميؿ، مديرية شماؿ الخميؿ( ،مديريات )مديرية جنوب الخميؿ

T  .2 محافظة الخميؿ مديريات التربية والتعميـ في المدارس الحكومية في والمحدد البشري: مدير. 
T.3   ( 2014-2015المحدد الزماني:الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي.) 

T  .4 لمفاىيمي: لقد حدد الباحث المفاىيـ والمصطمحات الواردة في الدراسة وخاصة ما لو االمحدد
 .عالقة بمصطمح البيروقراطية وأسبابيا

T.5   المحدد اإلجرائي والمنيجية: تتحدد نتائج الدراسة بشمولية األداة المستخدمة في الدراسة  ومدى
 . ينة مف مديري المدارس  في المديريات المذكورةودقة استجابة أفراد الع ،صدقيا وثباتيا

 

T7.1  متغيرات الدراسة 
 المتغيرات المستقمة
 (مديرية شماؿ الخميؿ،مديرية الخميؿ ،)مديرية جنوب الخميؿمتغير المديرية:  

          :متغير الجنس
 ( ماجستير فنعمى ،)بكالوريوس فدوفمتغير المؤىل العممي: 

 أساسية ( ،) ثانوية  المدرسة:متغير مستوى 
T( سنوات 10أكثر مف ،سنوات 5-10 ،سنوات 5:  )اقؿ مف متغير الخبرة في العمل 
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 المتغير التابع
  الممارسات في مديريات التربية والتعميـ في محافظة الخميؿ لواقع  المدارس وتقديرات مدير

 البيروقراطية.

  بيروقراطية )البيروباثولجي(.تقديرات أفراد عينة الدراسة لممظاىر السمبية لم 

  تقديرات أفراد عينة الدراسة ألسباب المغاالة في البيروقراطية في مكاتب مديريات التربية والتعميـ
 في محافظة الخميؿ .

 

T8.1 مصطمحات الدراسة 
مصطمح أطمؽ عمى مجموعة مف األفكار اإلدارية نادى بيا العالـ األلماني ماكس فيبر،  البيروقراطية:

 فردريؾ تايمور وىنري فايوؿ مف كؿ أفكار، بجانب اإلدارةـ تصنيفيا ضمف المدرسة الكالسيكية في وت
العالقات الرسمية في العمؿ,  ،التخصص وتقسيـ العمؿ , التسمسؿ اليرمي لمسمطات األفكارومف تمؾ 

 .(إجرائي)تعريؼ  واألرشفةالمعمومات  إدارةنظاـ 
 

سسة تعميمية تابعة إلى وزارة التربية والتعميـ وتعنى بالتخطيط والتوجيو وىي مؤ  :تربية والتعميممديرية ال
والتنقالت والتوظيؼ  مف الناحية العممية  وحؿ المشكالت ،والتنظيـ واإلشراؼ عمى المدارس التابعة ليا

ع  وىو تاب تقريبا ويرأسيا مدير ىو عمى رأس اليـر الوظيفي فييا دارس بشكؿ يوميواألبنية ومتابعة الم
 .(لمباحث )تعريؼ إجرائي موزارة .ل
 

Tوتقع  جنوب الضفة الغربية، وتبمغ دى المحافظات الفمسطينية الجنوبيةىي إح :محافظة الخميل ،
الغرب والجنوب  ما يسمى ( كـ مربع، وتحدىا مف الشماؿ محافظة بيت لحـ، ومف  997مساحتيا )

والضفة الغربية، والبحر الميت مف  1948الخط األخضر، الفاصؿ بيف حدود فمسطيف المحتمة عاـ 
مف  %16وىي أكبر محافظات الضفة مف ناحية المساحة والسكاف حيث تبمغ مساحتيا  ،الشرؽ

نسمة تقريبا، وفييا قبور األنبياء إبراىيـ خميؿ (500.000)أراضي الضفة الغربية، ويصؿ عدد سكانيا
 مكانة الدينية بعد القدس، وتبعد عف مدينةوأخذت ال ،اهلل ويعقوب واسحؽ وأزواجيـ عمييـ السالـ

 مدينة وبمدة ) الموسوعة ويكيديا الموسوعة الحرة (. 100كـ، وتتكوف المحافظة مف 30القدس
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 الفصل الثاني
 النظري والدراسات السابقة  اإلطار

 

 اإلطار النظري 
 

وجوانب  ،ويبر في البيروقراطيةونظرية ماكس  ،يتناوؿ ىذا الفصؿ عرضا لمفيـو البيروقراطية ونشنتيا
كذلؾ البيروقراطية في اإلدارة التربوية.  ،القصور في ىذه النظرية، والمظاىر االيجابية والسمبية ليا

 كذلؾ يتناوؿ ىذا الفصؿ الدراسات السابقة ذات العالقة. 
 

 تمييد 1.2
 

لبشري تمتد جذورىا عبر تعتبر اإلدارة مف األمور القديمة الحديثة، ألنيا مظير أساسي لممجتمع ا
وتقدمت  ،التاريخ حيث عرفت الحضارات القديمة أساليب التنظيـ، ونفذتيا بمقتضى العرؼ السائد

وخاصة بعد الثورة الصناعية التي حصمت في الغرب وكاف التطور في  ،وتطورت مع نمو الحضارات
راسة  السموؾ اإلنساني وفيمو، فظيرت المدارس والنظريات اإلدارية العممية لد ،اإلدارة انعكاسا ليا

حيث طبقت ىذه النظريات اإلدارية بشكؿ   ،وتحقيؽ أىداؼ الدولة ،لدفعو وحفزه نحو اإلنتاجية العالية
واسع في الصناعة والتجارة حيث ظيرت حديثا تطبيقاتيا في مجاؿ التربية والتعميـ نتيجة لمتطور 

في حيف أخذت المعمومات  ،العامة كعمـ يدرس لوحده اليائؿ، حيث استقمت اإلدارة التربوية عف اإلدارة
 ( .2007ليذا العمـ مف المؤسسات غير التربوية )العجمي، 
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ومف  النظريات اإلدارية العممية  التي تـ إسقاط مفاىيميا عمى اإلدارة التربوية النظرية البيروقراطية 
دارة إلى المدرسة الكالسيكية وتتبع ضمف تقسيمات التطور التاريخي لإل ،والتي ىي محؿ الدراسة

يبر الذي وضع نموذجو في وماكس ف ،)التقميدية (، والتي نادى بيا كؿ مف فردريؾ تايمور وىنري فايوؿ
 إدارة المؤسسات مف خالؿ ما عرؼ بالبيروقراطية.

 
 البيروقراطية  مفيوم 2.2

 
ة بالعديد مف خصائص فقد تميزت اإلمبراطوريات القديم ،البيروقراطية ليست ظاىرة جديدة إف

فكاف ال بد مف وجود ىيئة متخصصة أماـ اإلمبراطور  تشرؼ عمى جميع األعماؿ  ،البيروقراطية
لكف الكتابات  ،والحماية عمى حدود اإلمبراطورية ،وخاصة في مجاؿ الدفاع ،الالزمة لتسيير العمؿ

وأوائؿ القرف العشريف عمى  ،شرالعممية حوؿ البيروقراطية ظيرت في أواخر القرف التاسع ع  والدراسات
ويعد فيبر مف طميعة عمماء  ،يد مجموعة مف العمماء، كاف مف أشيرىـ العالـ األلماني  ماكس فيبر

ثـ أستاذا  ،االجتماع في عصره بعد أف تميز كدارس لمقانوف في جامعة ىايدلبرج وبرليف في ألمانيا
 (.2009حبتور، ) Tلالقتصاد السياسي في جامعة فرايبورغ األلمانية 

 

Tأصؿ كممة بيروقراطية  إفbureaucracy  غير واضح بشكؿ تاـ عدا اإلشارة إلى األصؿ الفرنسي
وتعني الموف الداكف الذي  bureauالشؽ األوؿ مف  الكممة يعود إلى األصؿ الالتيني  أف إذ ،ليا

فيعني الحكـ  (cracy) ني أما المقطع الثا ،ثـ تال إطالؽ ىذه الكممة عمى المكتب ،يتناسب مع الييبة
بالمقطع الثاني مف الكممة  وأصبحت الكممة تعني  األوؿوبعد ذلؾ ارتبط المقطع  أو القوة أو السمطة،

 (.1977،عميسمطة المكتب )  أوقوة 

T الى أف  (1999والعمايرة ) (,2013مساعدة ) وأشار ( كممة بيروقراطيةBureaucracy كممة :)
، وترمز الى المكاتب الحكومية التي كانت ( وتعني مكتبbureauشقيف ) إلىتنقسـ  ،يونانية التينية

لتشكال  ،حكـ أو( فتعني سمطة cracyالثاني )  أما تغطى بقطعة مف القماش المخممي الداكف الموف،
  "سمطة المكتب " او "حكـ المكتب". ،معا مصطمحا واحدا
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نينا في ىذه الدراسة ىو ما ىو شائع، وما يع)المغوي( لمصطمح البيروقراطية، ولكف ىذا ىو المعنى 
 اإلداري، أو المعنى االصطالحي، كنظرية أو مدرسة مف مدارس الفكر اإلداريالجانب  معناىا مف
 الحديث.

أف مصطمح البيروقراطية  إلىفيناؾ مف يرى بنف المعنى االصطالحي ارتبط بالمعنى المغوي، فنشار 
(. 1999اتبيـ الحكومية ويمسكوف بنيدييـ السمطة. )العمايرة، مك يجمسوف خمؼيرتبط بالرجاؿ الذيف 

T  والتي نادت بالمنيج العممي في  ،إحدى نظريات اإلدارة العممية" بننيا (2010سكارنة )اليعرفيا  بينما
  ".تحميؿ  وفيـ العمؿ اإلداري في محاولة إليجاد التنظيـ الفعاؿ وتنسيؽ النشاط بيف العامميف فيو

Tقوة المكتب تتمثؿ بإصدار قرارات ولوائح  "ف البيروقراطية التي تعنين( ب2009ور )ويضيؼ حبت
فنشاط موظفي المكتب البيروقراطي نشاط  ،التنظيـ دوف اإلطاللة عمى حقيقة واقع الناس ومشكالتيـ

 ".روتيني بحت

T(2007ويعرفيا العجمي وحساف)  الصارمة،  اءاتواإلجر بننيا" نظاـ مثالي لإلدارة، يقـو عمى القواعد
 تكوف الترقيات منطقية وواضحة". لتدرج اليرمي الثابت حتىوالتقسيـ الواضح لمعمؿ، وا

 وأرادمف خالؿ كتابات العالـ ماكس فيبر،  اإلداريلممجاؿ  إدخالومصطمح تـ  إالفالبيروقراطية ما ىي 
حكومية، لتستجيب الحكومية وغير ال تالمنظما، الالزمة لضبط اإلدارية األفكاربو منظومة مف 

 في نيايات القرف التاسع عشر وبدايات القرف العشريف. الصناعية والتوسع اليائؿ في أوروبا لممرحمة
 

T   3.2نشأة البيروقراطية 
الذي كاف  (Max Weber( )1840-1920 ) ترتبط ىذه النظرية باسـ العالـ األلماني ماكس فيبر

تايمور وىنري فايوؿ وجيمس  فردريؾ ومنيـ ،وه في كتاباتيـلرجاؿ اإلدارة العممية الذيف بير  معاصراً 
 بمفيوـأف معظـ األفكار المتعمقة  ( إالRichard, 2003. ويشير )وىنري جانت وغيرىـ ،واط

 البيروقراطية ىي مف انجازات ماكس فيبر. 

تـ تصنيؼ في زمف أفكارىا، و  اإلداريةالعممية، وجاءت أفكاره  اإلدارةرواد   فيبر عاصر بمعنى أف
ذا اإلدارة ,ىؤالء جميعًا ضمف ما عرؼ بالمدرسة الكالسيكية في  كممارسة قديمة قدـ  اإلدارةكانت  وا 

، ولكنيا كعمـ حديثة، ومف انتاجات القرف التاسع عشر والقرف العشريف، فكذلؾ البيروقراطية، اإلنساف
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مف منطمقات عممية  اإلدارةاطية في المدرسة البيروقر  أفكاروجاء فيبر وزمالؤه في ىذا المجاؿ فطرحوا 
داريةومنيجية، لواقع تنظيمي جديد، ومنظمات أعماؿ جديدة، وظروؼ حياتية    جديدة. وا 

أبعادًا أخرى ميزت أفكاره عف  وأضاؼالعممية) تايمور وفايوؿ(،  اإلدارةوقد اخذ فيبر مف زمالئو في 
 غيرىا.

يحدد مفيومًا مثاليًا لمبيروقراطية يتفؽ مع  أف فيبر وضع نموذجاً  إلى( 1999) ويشير العمايرة 
الشائعة بعد  اإلداريةالتوجيات التي كانت سائدة في عصره، حيث أصبح ىذا النظاـ مف أكثر األنظمة 

الصناعي وما نتج عنو مف تضخـ في  اإلنتاجالثورة الصناعية، كونو يستجيب لمتوسع اليائؿ في 
 المؤسسات االقتصادية.

 
ولكف األفكار التي جاء بيا ماكس فيبر   ،( اف البيروقراطية ليست ظاىرة جديدة2009وأشار حبتور )

 نظرا لما توحي مف مضاميف تتعمؽ باتخاذ القرار.  ،والمنظمات ،تركزت حوؿ الطبيعة العقالنية لإلنساف
خرى،  وبياف فيبر مف النقد تارة، والرفض تارة أ أفكاروالقيادية، لـ تسمـ  اإلدارية األفكاروكغيرىا مف 

بعض جوانب القصور فييا،    إلىالجوانب السمبية فييا، وىناؾ مف قبميا ودافع عنيا، ولكف  أشار 
 (. 1999فطرح تعديالت عمى أفكارىا، ومنيـ: مرتوف، وسمزنؾ، وكولدنر) العمايرة، 

 
الرئيسية ليذه  األفكارىذا عف النشنة ليذه المدرسة أو النظرية، وسيقدـ الباحث في الصفحات الالحقة 

 التي جاءت لمعالجة جوانب القصور فييا.  األفكارالنظرية كما جاءت عند مؤسسيا ماكس فيبر، وأىـ 
 

T  4.2ماكس فيبر ظريةن(Max Weber ) في البيروقراطية 

مفيـو البيروقراطية لدى فيبر ذلؾ التنظيـ الضخـ في المجتمع السياسي المتحضر الذي يوجد  يعني
خراجالدولة،  لتحقيؽ أىداؼ حيز الواقع، ووضعيا موضع التنفيذ،   إلىالسياسة العامة  وا 

 بنساليبارىـ لمعمؿ يالحكومية، الذيف يتـ اخت اإلداراتالعامموف في  األفراد أولئؾوالبيروقراطيوف ىـ 
ليست وراثية، ويكونوف فيما بينيـ تنظيمًا ىرميًا تحكمو قواعد معينة، وتحدد فيو االختصاصات 

 .(2009والمسؤوليات) الشماع وحمود،  اجباتوالو 
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الجديد في حينو، وفي نفس الوقت يحدد بعض  ع نموذجًا يستجيب لموضع المؤسسيأراد فيبر أف يض
العناصر واألسس، التي رآىا ىي األنسب لبناء نظاـ إداري رشيد أو عقالني، وركز عمى السمطة مف 

 إلىعية أو الرشيدة يقـو عمى أسس معقولة تستند خالؿ نموذجو ىذا، ويرى أف نموذج السمطة الشر 
 إلىالذيف ارتقوا  األشخاصأولئؾ  وأحقيةاالعتقاد بشرعية القواعد التي تبنى عمييا ىذه السمطة، 

 (.1995المتعمقة بإصدار األوامر)كنعاف، مناصب السمطة في ظؿ القواعد
 

Tيبر في نموذجوفعتقد ا، ( كما جاء عندAby Jain, 2004  )السمطة في شكميا التنظيمي الجديد  فأ
أكثر عقالنية مف السمطة في حالة )الكاريزما( وىي السمطة التقميدية التي نادى بيا تايمور وآخروف في 

في كونيا تعمؿ في إطار قيـ المنطؽ، والرشد، والكفاءة، والعقؿ المستمدة مف القوانيف  ،ذلؾ الوقت
كما  ،حو حؿ المشاكؿ التي تعاني منيا النظـ اإلدارية األخرىواعتبارىا الواعدة ن ،والقواعد المنضبطة

والرشد  ،يبر أسيؿ ويمكف التنبؤ بو الف تمؾ القرارات تقـو عمى العقالنيةف واف صنع القرار في نموذج
يبر مجموعة فكما حدد  ،في منمف مف الجوانب العاطفية والشخصية أنياأي  ،دوف اعتبار الشخصية
 .اإلدارية الالزمة لتنظيـ سير العمؿ في المنظمات الكبيرة مف القواعد والمبادئ

 

Tلماكس فيبر مف أىـ  معالـ نظرية المعرفة لديو،  البيروقراطيالنموذج  أف إلى (2006المجالي ) يشير
فقد كاف النموذج حصيمة لدراساتو وأبحاثو التي أجراىا عف طبيعة المنظمات  ،بؿ أىـ كتاباتو ككؿ

"التنظيـ الرسمي "  إلىالحاجة  مف ف نمو حجـ المنظمات وتعقدىا زادنوقد الحظ ب الكبيرة والمعقدة،
وقد تميز عف غيره بالنظر الى البيروقراطية ،والقواعد واألسس التي تحكـ السموؾ اإلنساني في المنظمة

 مف زاوية اجتماعية وتنظيمية في نفس الوقت .
 

األساسية لمبيروقراطية، كما جاءت عند فيبر في  المبادئ إلى وقد أشار العديد مف ذوي االختصاص
 ( كالتالي:Patti and Edwardكتاباتو حوؿ ىذا الموضوع، فقد جاءت عند )

 تقسيـ العمؿ وفؽ التخصص 1. 
 .ألمنظميوجود قواعد ولوائح تحكـ العمؿ  2. 
 تسمسؿ ىرمي واضح لمسمطة) تسمسؿ إداري(.3.  
 لخبرة الفنية.التعييف والترقية وفؽ الكفاءة وا 4. 
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 .المنظمة وممتمكاتالفصؿ بيف الممتمكات الشخصية  5.  
 الموضوعية، فالعالقة بيف الرئيس والمرؤوس غير شخصية.6. 

 بندًا آخر والمتعمؽ: بالسجالت التوثيقية لجميع أنشطة المنظمة.( Richard,2003وقد أضاؼ )

مجاؿ تبيف أف ىناؾ اختالفًا في عدد البنود ومف خالؿ مراجعة بعض المؤلفات بالمغة العربية في ىذا ال
فقد جاءت بنود نظرية فيبر عف البيروقراطية  الواردة لدييـ حوؿ ما كتبو فيبر لنظريتو البيروقراطية،

( تسعة بنود، وعند حساف 2009( عشرة بنود، وجاءت عند الشماع وحمود)1995عند كنعاف)
 ثمانية بنود. (1999( ستة بنود،  وعند العمايرة)2007والعجمي)

 

 أفبمعنى  التفصيالت لنظرية فيبر, أوىو مف الشروحات  كتاباتيـوبعد التدقيؽ تبيف أف ما جاء في  
كؿ بند رئيس مف بنود النظرية يحتوي في ثناياه بعض األفكار الفرعية، والتي صاغيا بعضيـ ضمف 

ئ والمفاىيـ اإلدارية التي شرحو ألىـ المباد في( 2013مساعده ) فمثاًل يشير الرئيسية, األفكار
تقسيـ اإلعماؿ وتنميطيا وفؽ  ،عدـ التحيز في تطبيؽ القوانيف :تضمنتيا نظرية البيروقراطية، وىي

اختيار  ،تدرج الوظائؼ في مستويات السمطة ،بحيث يوضع معايير لالنجاز ودقتو ،االختصاصات
القواعد والتعميمات الدقيقة  ،وبيةوخبرتيـ دوف النظر إلى المحس ،األشخاص حسب مؤىالتيـ العممية

وجود نظاـ خدمة  ،والسجالت واالحتفاظ بيا ،التدويف الكتابي لكافة القرارات ،ياوشاغمحوؿ الوظيفة 
ىدفو تشجيع العامميف لمبقاء في الخدمة وعدـ  ،وكادر وظيفي وسمـ رواتب ،لممنظمة البيروقراطية

والسرية في العمؿ خاصة في المنظمات  ،و الشخصيةالتفريؽ بيف دور الموظؼ الرسمي وعالقت ،تركيا
يبر لفظ فعمييا  أطمؽوقد  (،رشيدة)توفر كؿ ىذه الخصائص تصبح المنظمة  حاؿ في.  و العسكرية

 البيروقراطية.
 

T( تفصيؿ ما جاء في أفكار  2009ويحاوؿ كؿ مف الشماع وحمود )يبر البيروقراطية: ف 
T-1 لمنظمة البيروقراطية بصورة رسمية في إطار القواعد والموائح تحديد االختصاصات الوظيفية في ا

 .واعتماد الصيغ القانونية في إيضاح جوانب التخصص وتقسيـ العمؿ ،المعتمدة
T-2 T توزيع األعماؿ واألنشطة اإلدارية عمى أفراد ) أو أعضاء ( المنظمة بصورة رسمية وبنسموب ثابت

 ومستقر ومحدد لكؿ وظيفة .
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وأعماليا وفؽ قواعد  ،سمطات ) أو الصالحيات ( ألفراد المنظمة لضماف سير أنشطتياتخويؿ ال 3-
 إداري . سئوؿميتـ مف خالليا تحديد نطاؽ اإلشراؼ لكؿ  ،واضحة ومحددة

التي يقـو بيا في  ،الفصؿ بيف األعماؿ الرسمية لمموظؼ وبيف األعماؿ الشخصية الخاصة بو 4-
ثر العالقات الشخصية بيف أعضاء المنظمة وسيادة ألحد مف ثـ ا ،قاتو غير الرسميةإطار عال

عطاء الدور األساسي في البناء  ،وعدـ الموضوعية ،العالقات الرسمية بعيدا عف العواطؼ والتحيز وا 
 البيروقراطية.الييكمي لممنظمة 

فنية في النشاطات والخبرة ال ،والكفاءة،تعييف األفراد العامميف في المنظمة البيروقراطية وفؽ المقدرة  5-
 المعموؿ بيا بما يتالءـ وطبيعة األعماؿ المحددة في قواعد وأنظمة العمؿ في المنظمة البيروقراطية .

إسناد تركيب المنظمة إلى أساس التدرج اليرمي ) أو ىرمية التنظيـ ( واعتماد التقسيـ اإلداري  6-
مستويات اإلدارية األعمى عمى حيث تشرؼ ال ،عمى مستويات تنظيمية محددة بشكؿ دقيؽ وحاسـ

 التي ىي أدنى منيا في التنظيـ وفؽ التسمسؿ اليرمي فيو . اإلداريةالمستويات 
في انتياجيا األسموب الرسمي في التعامؿ مع األفراد العامميف فييا  ،تعتمد اإلدارة البيروقراطية 7-

ة يسيؿ معيا تسيير أعماؿ ويجري حفظ ىذه الوثائؽ بصور  ،والمستندات ،والسجالت ،عمى الوثائؽ
  المنظمة

والثبات  ،والعمومية ،تتصؼ القواعد والتعميمات التي تطبقيا المنظمة البيروقراطية بالشموؿ 8-
وفيـ القواعد اإلدارية السائدة بدقة ووضوح . كما يؤدي  ،بحيث يستطيع كؿ فرد فييا استيعاب ،النسبي

 ،والخبرة الفنية ،يا أفراد المنظمة إلى زيادة الكفاءةب يؤدييااألعماؿ التي ىذا الثبات النسبي في 
 واإلدارية لمعامميف .

 ،وزيادة الراتب ،تؤدي المنظمة البيروقراطية إلى تحقيؽ األمف الوظيفي ألفرادىا مف خالؿ التقاعد 9-
 ،فراداأل ةوالعمؿ عمى إيجاد إجراءات ثابتة لمترقية والتقدـ الميني . وينتي ذلؾ مف خالؿ زيادة حماس

 وخمؽ سبؿ الرقابة عمى األداء . ،ورفع معنوياتيـ
 

الرشيدة، والسمطة  أو، فنماذجيا عند ماكس فيبر ثالثة: السمطة الشرعية أما بخصوص السمطة
 ( وتعني:Patti and Edward, 2002) ,(Charismaالتقميدية، والسمطة العظيمة) 

T  - 1 والتقاليد. األعراؼية مف قداسة تقميد ى أسس: تقـو السمطة ىنا عمنموذج السمطة التقميدية 
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T2  -  او الوالء الى البطولة، وفي ىذا النموذج تكوف السمطة مستمده مف العظيمة: نموذج السمطة ا
 الشخصيات المثالية ألحد األفراد.

T-3  السمطة ىنا تقـو عمى أسس معقولة مف شرعية القواعد التي الرشيدة الشرعية أونموذج السمطة :
 بنى عمييا السمطة.ت

، عمى يد ماكس فيبر األولىحت في البيروقراطية في مراحميا ر األفكار التي ط أىـيمكف القوؿ أف ىذه 
قبؿ أكثر مف قرف مف زماف، فمدحيا فريؽ وانتقدىا فريؽ آخر، وىذا أمر ليس خاصًا بالبيروقراطية، 

نما النموذج المثالي لماكس  أف(  Kuhn, Nadja, 2014) يرى لكؿ شيء، وفي كؿ زماف، فمثالً  وا 
والذي بيف فيو اف عممية اتخاذ القرارات لدى المدراء  تتخذ عمى أساس القواعد والقوانيف والموائح  ،فيبر

مف حيث  ،ف البيروقراطية في نموذج فيبر تشكؿ الموظفيف مف خالؿ مجموعة مف اآللياتأو  ،الرسمية
 ،لتي تتضمف تنفيذ المياـ بشكؿ مستقؿ مف قبؿ األفرادواالنضباط  والسيطرة ا ،التنشئة االجتماعية

 . يعمموف وفؽ األدوار التي رسمت ليـ وشكميا النظاـ البيروقراطي ليـ المسئوليفف إلذلؾ ف

 

 أوسواء في الدولة الحديثة  ،يبريفالبيروقراطية في قالبيا ال أف( Max Boisot,2006) بويستوأشار 
في  ،والقدرة عمى التنبؤ ،واالستقرار ،الني ورشيد في تثبيت النظاـالشركات االقتصادية ىي تنظيـ عق

في تثبيت واالتصاالت التي يمكف اف تعطي نفس النتيجة  ،حيف انو مع تطور التكنولوجيا، والمعمومات
ىذا  شكؿ  ،النظاـ المعموؿ بو واالستقرار والقدرة عمى التنبؤ وخاصة مع ظيور األنظمة الخبيرة 

  . مف الدولة واألنظمة البيروقراطية مصدر تحدي لكؿ

Tلمبيروقراطية المتمثمة بنظرية ماكس فيبر عدة ايجابيات منيا التركيز عمى  أف( 2010لقريوتي )ا ويشير
وأسس تعويض العامميف كذلؾ  ،حيث يتـ تقنيف السموؾ واليات العمؿ ،وخطوات العمؿ اإلجراءاتتقنيف 

التقنيف يضمف سيولة التنبؤ  إف ،باألقدميةايير واضحة تتمثؿ والترقية محكومة بمع وظيؼالسمطة والت
 بسموؾ العامميف في المنظمة والمتعامميف معيا.

 

Tمع  نقطة انطالؽ لمباحثيف أصبحالنموذج الذي صاغو ماكس فيبر  ( أف1977) عمي فيما ورد عف
 اإلدارةطية عنده توضح صورة مقومات النموذج لمبيروقرا أف إال ،انو لـ يقدـ تعريفا محددا لمبيروقراطية

يعتمد عمى  وتقسيـ العمؿ  ىذه المقومات تتجسد في وجود درجة عالية مف التخصص ،البيروقراطية
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 األعضاءونسؽ شخصي لمعالقات بيف  ،وبناء متدرج لمسمطة يتحدد فيو نطاؽ المسؤولية ،الخبرة
 ،د مف جراء عممو في التنظيـالفصؿ بيف الدخؿ الخاص والمرتب الذي يحصؿ عميو الفر  إلى إضافة
وىذه السمة التي تجعؿ  ،المعرفة أساسممارسة الضبط عمى  أساساالبيروقراطية تعني  اإلدارة أفأي 

 البيروقراطية عقالنية. 
 

T مركز السمطة تكمف في صنع القرارات  أففيبر يرى  ( أف2009ذكر كؿ مف فميو وعبد المجيد )و
صدار التعميمات التي تنخذ طريق  أوالقاعدة  إلىيا باتجاه واحد مف أعمى اليـر التنظيمي اإلداري وا 

 المستويات الدنيا التي ال تممؾ سمطة التقرير بؿ إمكانية التنفيذ فقط.
 

ىمالو لمجانب  ةقصور النموذج المثالي في حؿ جميع المشاكؿ اإلداري إلىنتيجة أنو الباحث يرى و  وا 
ظيور بعض  إلىذلؾ  أدٖ ،ات لمنظرية البيروقراطيةفي التنظيـ ظيرت بعض االنتقاد اإلنساني
، وىذا ما يمكف أف نطمؽ عميو البيروقراطية بيدؼ معالجة جوانب القصور التي أثيرت حوؿ األفكار

 النظريات البيروقراطية الحديثة.

 

T5.2 الحديثة النظريات البيروقراطية 

البناء عمى ما جاء حاولوا مبيروقراطية، اإلدارة، الميتميف بنظرية فيبر ل بعض عمماء يرى الباحث أف
مف جية، ومعالجة جوانب النقد التي  اإلدارةفييا مف أسس بيدؼ مواءمتيا لما ىو جديد في عمـ 

مف جية أخرى. ومف ىؤالء، روبرت مرتوف، وسمزنؾ،)أربعينيات القرف الماضي(، وكولدز  إليياوجيت 
 نري منتزبيرغ في الثمانينيات. في الخمسينيات، وريتشارد ىوؿ في الستينيات، وى

الجوانب التي حاوؿ ىؤالء  أىـومف  ؿ البيروقراطية مستمرة ولـ تتوقؼ,وىذا يعني أف الدراسات حو 
 (:1995(، كنعاف)1999العمماء التطرؽ ليا، ومعالجتيا) العمايرة، 

 الرسمي. رالعالقات غير الرسمية، والتنظيـ غي 1.

 جة عف التسمسؿ اليرمي.حمقات التسمسؿ الطويمة النات 2.

 الزيادة في تطور االحتياجات الفردية والمجتمعية. 3.

 الطبيعة النفسية واالجتماعية لمموظؼ. 4.
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 الكتابية. اإلجراءاتالمعوقات الناجمة عف  5.

 ربط الترقيات بالكفاءة أساسًا، وباالقدمية استثناًء. 6.

T( 2006يشير ميرتوف الوارد عند المجالي  )وجمود  ،اإلنسانيةؿ فيبر كثير مف الحاجات تجاى إلى
 . النظاـ عمى انو نظاـ مغمؽ وغير مفتوح إلىوالنظر   ،السموؾ

 

Tتفويض  فيبر البيروقراطية بضرورة  لمبادئ سميزنيؾالنقد الذي وجيو  إلى (1977)   عمي ويشير
وأشكاؿ غير رسمية السمطة بدال مف الضبط والتحكـ بواسطة الموائح والقوانيف، واف ىناؾ قواعد 

الى بعض  ويشير أيضاً  ىي محاوالت طبيعية في التنظيـ الرسمي وتخمؽ التجانس التنظيمي. ،لمتعاوف
والذي يعطي التنظيـ صفة  ،كوادنر الصراع بيف الرسمية والالرسمية االنتقادات التي نوه الييا

 .ؿ دائـ التغير والتوترفالبيروقراطية عنده بناء ليس ستاتيكي ب ،الديناميكية دائمة التغير

الدراسات مستمرة حوؿ النظرية البيروقراطية ما دامت حية، وستظؿ أفكار ماكس فيبر ىي وستبقى 
رية النظ لمبادئوالمنطمؽ ليذا كمو. ويمكف تمخيص الجوانب االيجابية والجوانب السمبية  األساس

  البيروقراطية مف خالؿ ما يمي:
 

T6.2  قراطيةايجابيات وسمبيات البيرو 
 ايجابيات البيروقراطية 

Tيحققبأنو لمبيروقراطية  نموذجويبر يرى في تطبيق ف أن( 2009الصرايرة والقضاة ) أشار كل من 
 المزايا التالية:

T.1 انو المورد الوحيد غير المتجدد ووقت العمؿ ممؾ لمعمؿ:  الوقت. 
T.2 وتعد جميع عممياتيا  ،وىي تدافع عنياقيـ المنظمة  أىـة مف يالخاص أووتعد ىذه القيمة : السرية

 كاممة. سريةبووثائقيا 
T.3 وىو طموح المنظمة واثبات العامميف لذاتيـ:  االنجاز 

T.4 تتـ وفؽ معايير وأسس تقـو عمى العقالنية والرشد أفيجب : يفيالجدارة في التع 
T.5 والتعميماتسموؾ العامميف في المنظمة محدد بموجب القواعد :  االنضباط في العمؿ 
T.6  شخصيةال غيرالموضوعية و 
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Tيحقق المزايا التالية : فيبر أفكارتطبيق  أن ) 2009حبتور ) كما أورد 
T -1 األداءالدقة في 

T2. والسرعة في االنجاز. 
T.3  والتعميمات المعرفة الكاممة بالمستندات واألوراؽ والموائح . 

T4   .وتنفيذىافي اإلجراءات والقوانيف  الوضوح. 
T5األوامر.في تنفيذ  لمرؤساء . الطاعة 
T6   . األفرادتخفيض العالقات بيفT. 
 

 سمبيات البيروقراطية
T( 2010يشير العميان )،أىميا: الى مجموعة من السمبيات 

T.1  الوظيفية األعباءتضخـ. 
T.2  نما ينصب اىتماميـ عمى استيفاء  األفرادعدـ اعتناء  اإلجراءات.بمصالح  المنظمة وا 
T.3  مف يتعامؿ معيـ إلىشعور العامميف بننيـ يعامموف كاآلالت وانتقاؿ نفس الشعور. 
T.4  صعوبة األداءتحجره مما يزيد  إلىتشابو شكؿ السموؾ وتوحده ثـ  إلىوالقواعد  اإلجراءاتتؤدي. 
T.5 خصي . والمبادأة والنمو الش اإلبداعواإلجراءات يقضي عمى روح  ،االعتماد الصاـر عمى القواعد

ضعاؼ روح  ،الروتينية اإلجراءاتبتحكـ البيروقراطية  فقد اقترنت  وعدـ الفاعمية في االتصاالت  وا 
 (.2001،)عابديف،والمركزية التسمطية،المبادرة الفردية

T ( 2008وقد ذكر الميثي) الثقافة البيروقراطية في المنظمة تحدد السمطة والمسؤوليات وتنخذ  أف
عيؽ عممية ي ، كؿ ىذااليرمي في نقؿ المعمومات وتعتمد عمى التحكـ وااللتزاـتسمسؿ السمطة الشكؿ 

دارة الوقت بالشكؿ المطموب ويضيؼ  اإلبداع المركزية ومنح الصالحيات لمموظفيف في  إلغاء أفوا 
التخاذ القرار والتخمص مف رفع القرار لمجيات العميا  وخفض المعامالت وكثرة  ،المستويات الدنيا

لدى العامميف في  اإلبداعالنظـ والموائح وتشجيع العمؿ بروح الفريؽ الواحد مف محفزات القيود و 
 المؤسسة.

T( 2006ويشير المجالي)  انو ال زالت الكثير مف المؤسسات تعاني مف البيروقراطية المتمثمة في نموذج
 ،دور الشمؿ أغفمتوأنيا  ،وأىدافيـ الذاتية وميوليـ الشخصية األفرادنتيجة لتجاىميا دور  ،فيبر

وسموكو يمكف السيطرة  أىدافوسيؿ االنقياد الف  اإلنسافواف  ،رسميةال غيروالجماعات والعالقات 
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البالغة وتقمؿ  األىميةوالمتغيرات المادية  األبعادعمييا وسعت كذلؾ لمالئمة الفرد مع المنظمة وتولي 
ىتمت كذلؾ بالبناء الداخمي والعوامؿ وا ،مف دور المعنويات واألبعاد النفسية والرغبات والطموح

 إلىذلؾ  أدىالتشغيمية والوظيفية وتركت العوامؿ الخارجية والروتيف الذي تركز عميو البيروقراطية 
 .العامة األىداؼالفرعية محؿ  األىداؼ إحالؿلدى العامميف مف خالؿ  األداءانخفاض مستوى 

الممارسات التي يقـو بيا الرؤساء تجاه مرؤوسييـ، السمبيات الواردة أعاله، مرتبطة بف يرى الباحث أ
وىذه الممارسات يبدو وكننيا ىي الممارسات السمبية وليست البيروقراطية، بمعنى سوء في تطبيؽ 

عميو بعضيـ مرض البيروقراطية  أطمؽنفسيا. وىو ما  األفكار وليس سوء في األفكار
 )البيروباثولوجي(.

 
T7.2 التربوية اإلدارةبيروقراطية في ال 

 

Tالتعميـ مف نمط يقـو عمى العفوية  إدارةحيث انتقمت  ،الحديث رتتحمؿ الدولة مسئولية التعميـ في العص
شرافيا إلىالعرؼ والتقاليد  إتباع أوالمبادرات  أو  إلىويحتكـ  ،نمط جديد يعتمد عمى سمطة الدولة وا 

عمؿ والتعامؿ داخؿ المؤسسات مجموعة مف القوانيف والنظـ والموائح الوصفية التي تنظـ ال
 (.2007  ،التعميمية)العجمي

 

Tالعامة تجسد فمسفة  اإلدارةولكف في الميداف التربوي فإذا كانت  ،العامة لإلدارةالتربوية امتداد   واإلدارة
التربوية تترجـ فمسفة النظاـ التربوي كوجو مف أوجو النظاـ العاـ  اإلدارةالنظاـ المجتمعي لمدولة فاف 

 األساسيةستكوف عالقة اشتراؾ فالمبادئ  األخرىالتربوية باإلدارات  اإلدارةعالقة  أفبمعنى  ،دولةلم
 .( 2001)عريفج، اإلداراتالحياة في المجتمع التي تنشا فيو ىذه  أسموبالعمؿ بؿ  أسموبالتي تحكـ 

T ( 2009ذكر سميـ )وىي مف  ،نسانيةاإلحيوية وفاعمة في المجتمعات  أداةالمؤسسات التربوية  أف
وىي تتسـ ،واحد آفتعميمية وتربوية في  أكاديميةالنظـ االجتماعية الفريدة في المجتمع  فيي مؤسسات 

مما يجعؿ عالقتيا , وأنشطتيا ومخرجاتيا  أىدافيابخصائص مميزة تجعميا ذات طابع خاص في 
الف  ،األخرىبيف المؤسسات  الريادةمستوى  إلىوذلؾ يرقى بيا  ،بالبيئة ذات طبيعة دينامكية ومعقدة
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كبيرة حاؿ  إداريةالتربية تشكؿ المدخؿ لمتنمية الشاممة ونتيجة لذلؾ التعقيد فيي  تواجو مشاكؿ 
 . مثيالتيا مف المؤسسات العامة

T لتعميمية)التربوية( االنظاـ البيروقراطي يتفؽ تماما بخصائصو مع القيادة  أف (2002)ورد في  البدري
 في التالي:

T.1 واف  ،القرارات المينية واإلجراءات تحكميا مبادئ وأسس شائعة في العالـ بشكؿ موضوعي أف
عممية التدريب لمفنييف والمينييف أطوؿ مف فترة تدريب البيروقراطيوف ولكف الجيتيف يحصموف عمى 

 .تدريب
T.2 األخذ بيذا المبدأيتفؽ كؿ مف النظاـ البيروقراطي والقيادة التربوية ب:  في مجاؿ التخصص والخبرة 
T.3 العالقة بيف القيادة التعميمية وموظفييا تتميز بالحياد وكذلؾ البيروقراطية. 
T.4  نجد اف البيروقراطية يتـ فييا  مولده وكذلؾ أوالمكانة واألداء الميني يتحدد بالشخص ال بجنسو
وظيفتو اعتبارات  والفنية ويحكـ ترقيتو في ،يف الموظؼ في المناصب حسب مؤىالتو العمميةيتع

 موضوعية ورسمية.
T.5 قرارات الميني والفني في اإلدارات التعميمية ال يعتمد عمى مصمحتو الشخصية وكذلؾ في   إف

 البيروقراطية.
 اإلستراتيجيةالدوؿ النامية تقريبا توظؼ القوة  أغمبية أف( Changach& Muricho,2013)  رأشاو 

 ،وىي غاية النيج المركزي ،األسفؿ إلىليـر الوظيفي ثـ ترسؿ القسرية في اتخاذ القرارات في قمة ا
 إلىويتـ تبميغيا  ،التغيرات مف اجؿ تطوير التعميـ واعتمادىا مف قبؿ السمطة المركزية إدخاؿحيث يتـ 

لتنفيذ  ةالمسؤوليالجيات  إلىمف خالؿ التسمسؿ اليرمي البيروقراطي في المؤسسات التعميمية  أسفؿ
وليس لدييـ الخيار في ىذه المسنلة  ،ف عمى المستوى المحميوالمعممي اإلدارييفتشمؿ القرارات التي 

جراءات ،والمناىج المدرسية ،ىيكؿ الرسـو ،االمتحانات ،مف الناحية النظرية مثؿ تغيير الكتب  وا 
 االنضباط في المدارس دوف مشاركة الموظفيف .

Tوالتدريبية تعاني ىي ذاتيا مف قصور في  ،المؤسسات التعميمية إف (1987عبد الرحمف ) وأشار
العامة   اإلدارة أجيزةمف وطنة السمبيات البيروقراطية التي تعاني منيا كما مثيالتيا وتعاني  ،الكفاءات

 .والمناىج التقميدية
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وىو مصطمح  ،مف طرؽ التخمص مف البيروقراطية  التمكيف  إف(  2012دية ) وأبوتضيؼ الرقاد و 
والمبادرة ومكافنتو عمييا . وىو   اإلبداعد مف قيود القوانيف وتشجيعو وتحفيزه عمى حديث لتحرير الفر 

الطاقات الكامنة مف خالؿ تشجيع الموظفيف عمى المشاركة في وضع الحموؿ وتحمؿ  إطالؽعممية 
. وىذا يحتاج  أعماليـدرجة مف الحرية لمموظفيف ألداء  أعمى إعطاءكذلؾ ،المخاطر  وممكية القرار

 وففالمرؤوس ،ع المرؤوسيف ىـ قادة في وظائفيـأي اف جمي ،اإلدارةالتخمي عف البيروقراطية في  إلى
اف مف معوقات التمكيف سيادة البيروقراطية في و ،يشاركوف القادة في اتخاذ القرار في المنظمة التربوية

يز الموظؼ عمى لذلؾ ال بد مف تحف  ،المؤسسة والتحكـ الكامؿ في اتخاذ القرارات مف رأس اليـر
طالؽ ،اإلبداع الطاقات الكامنة مف خالؿ تشجيعو عمى المشاركة في وضع الحموؿ  ،والمبادرة وا 

وىذا يحتاج الى   أعماليـدرجة حرية لمموظفيف ألداء  أعمى إعطاءوتحمؿ المخاطر وممكية القرار أي 
 التخمي عف البيروقراطية وحرفية التطبيؽ لمقوانيف . 

 

T( باف 2007أشار حمايؿ  )التربوييف يواجيوف الكثير مف المصاعب وتسارعا في التغيرات   اإلدارييف
والتعقيدات البيروقراطية   ،وانتشار التقنية الحديثة ،مثؿ التغير في المعايير االجتماعية ،االجتماعية 

ي عمى وبالتال تنظيميوالتضخـ  كؿ ذلؾ يترتب عميو انعكاسات عمى السموؾ ال األداءالتي تحد مف 
تحدي تجاوز  أىمياالتعميمية   اإلدارةمف التحديات التي تواجو العامميف في  أف  ؼويضي الفردي .
البيروقراطية كخطر انيماؾ بعض البيروقراطييف في سموكيات تتمحور حوؿ تحقيؽ مصالحيـ  أمراض
 اآلنية.الذاتية 
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T 1.2.2الدراسات العربية 
 

 ،فػي مصػر الحكػومي األداءوأثرىا عمػى  اإلداريةبدراسة حوؿ البيروقراطية  (2014ىشيمة ) أبوقام   

جابيػة وكيفيػة م ،الناجـ عػف التنظػيـ البيروقراطػي ئالسي اإلداريالروتيف  أسبابدراسة  إلىوالتي ىدفت 
ولػػـ يعتمػػد الباحػػث عمػػى  ،ف الحصػػوؿ عمػػى الخدمػػة بسػػيولة ويسػػرحتػػى يسػػتطيع المػػواط األسػػبابىػػذه 

 .المنيج االستقرائي  ،مف منيج مثؿ المنيج التحميمي أكثربؿ اعتمد عمى منيج واحد في ىذا البحث 
مػف المػوظفيف طرحت عمى عينػة  األسئمةلمدراسة مكونة مف مجموعة مف  كنداةاستخدـ الباحث استبانة 

)البيروقراطيػػة ( وكيفيػػة القضػػاء  اإلداريالػػروتيف  أسػػبابعػػف  أرائيػػـالحكػػومي ألخػػذ  اإلداريفػػي الجيػػاز 
 عميو.

وأوصػػت  األداء الحكػػومي،التطػػور فػػي  العوائػػؽ لتحقيػػؽ أىػػـالبيروقراطيػػة كانػػت مػػف  أفالدراسػػة  بينػػت 
تطػور حقيقػي  البيروقراطيػة وتحقيػؽقيػود فػي مصػر لتنقيتيػا مػف  اإلداريػةبضرورة مراجعػة كافػة القػوانيف 

 .الحكومي  األداءفي 
 

 ،)البيروقراطيػػة السػػائدةدور الثقافػػة   إلػػىالتعػػرؼ  والتػػي ىػػدفت (2013) دراســة عبابنــة وحتاممــة  أمــا
المعرفة وتخزينيا ونقميا وتطبيقيا ( في مستشػفيات القطػاع  إدارةوالداعمة في دعـ  ،والميمة ،واإلبداعية

 .األردف –افظة اربد العاـ في مح
عاـ العاممة فػي محافظػة مستشفيات القطاع الفي  اإلشرافيةشاغمي الوظائؼ جميع شمؿ مجتمع الدراسة 

 .لتحقيؽ تمؾ اليدؼ استبانة الدراسة  أداةوكانت  ،اموظف (300)مف  وكانت عينة الدراسة مكونة ،اربد
 -ما يمي : إلى وخمصت الدراسة

 .ية السائد في مستشفيات القطاع العاـ ىو النمط البيروقراطينمط الثقافة التنظيم فأ1- 
بعػػػد  أعالىػػػاالمعرفػػػة لممستشػػػفيات المبحوثػػػة كانػػػت بمسػػػتوى متوسػػػط وكػػػاف  إدارةدرجػػػة ممارسػػػة  إف 2-

 تطبيؽ المعرفة واقميا ممارسة بعد نقؿ المعرفة 
حيػػث  ،المعرفػػة إدارة أبعػػادف بػػيو السػػائدة الثقافػػة التنظيميػػة  أنمػػاطوجػػود عالقػػة ارتبػػاط ايجابيػػة بػػيف  3-

بػػيف  واف ىنػػاؾ عالقػػة ارتبػػاط ضػػعيفة ،اإلبػػداعيالمعرفػػة والػػنمط  إدارةعالقػػة كانػػت بػػيف  أقػػوى أفوجػػد 
 .البيروقراطي  يانمطالمعرفة وبيف الثقافة التنظيمية السائدة في  إدارة أبعاد
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رفة في القطاع الصحي المع إدارةممارسة  إلنجاح إبداعيةوأوصت الدراسة تبني ثقافة تنظيمية 
 .الحكومي

 

في  األكاديمية األقساـلدى  اإلداريةدرجة االلتزاـ بممارسة الشفافية  حول (2012)الحربي  دراسة 
 كمية التربية جامعة الممؾ سعود.

 في كمية التربية  اإلدارية األقساـلدى  اإلداريةتحديد درجة االلتزاـ بممارسة الشفافية  إلىىدفت الدراسة 
والبالغ عددىـ  ،في كمية التربية اإلدارييفوالموظفيف  ،مف جميع ىيئة التدريسمجتمع الدراسة وف تك 
( فقرة واستخدـ 54) محاور وكاف مجموع فقراتيا أربعةمكونة مف  ،استبانة حيث تـ بناء ،(410)

 المنيج الوصفي التحميمي في البحث.
سيادة البيروقراطية  اإلدارية ىية الشفافية مف أىـ معوقات االلتزاـ بممارس أف أظيرت الدراسة 

 اإلدارةتقميدية في ال األساليباستخداـ  وذلؾ نتيجة األكاديمية، وأقسامياالكمية  إداراتبمختمؼ 
 العينة. ألفرادعمى اكبر استجابات  حيث حصمت عبارات ىذا المحور ،والتخطيط التربوي

تعزز سياسة  إجرائيةبدأ الشفافية مف خالؿ خطو الدراسة باف تتبنى قيادات كمية التربية م وأوصت
نظـ  بإقراركذلؾ ترسيخ ممارسة النزاىة  ،واألكاديمية اإلداريةلجميع تعامالتيا  واإلفصاح ،الوضوح

وتطبيؽ معايير  ،وتمكيف المستفيديف لممشاركة الحقيقة في صناعة القرار ،موضوعية لممساءلة الحسابية
 قييـ بناء عمى الكفاءة والنزاىة .موضوعية الختيار القيادات وت

 
( بعنوان UNDPبيا وحدة الدعم الفني في وزارة العمل الفمسطينية بتمويل من ) دراسة قامتوفي 

حيث عممت الوحدة عمى عممية تشخيص واقع وزارة  (.2011) لبناء القدرات اإلستراتيجيةالخطة 
جيتيا حيث بنيت االستبانة لمعرفة رأي والعمؿ عمى موا ،العمؿ مف اجؿ تحديد نقاط القوة والضعؼ

والقسـ الثاني في تحديد االحتياجات التدريبية  ،في وزارة العمؿ حوؿ بيئة العمؿ فييا الموظفيف
 في الوزارة .لمموظفيف وتحميؿ بيئة التدريب 

 وتقيـ القدرات (. ،أىـ االستنتاجات في تشخيص واقع الوزارة )بيئة العمؿ والتدريب إف
 يكمية الوزارة ال تتناسب مع تطورات رؤية الوزارة لدورىا ومياميا .ى إف  1- 

 بشكؿ كبير داخؿ الوزارة . المحسوبية وجود   2-
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 ،وتعدي عمى الصالحيات،الموظفيف يشعروف بنسبة كبيرة بوجود قيود بيروقراطية في الوزارة أف 3-
 مفة .ىرمية عالية بيف المستويات الوظيفية المختو ،اإلجراءاتنقص في و 
 

T البيروقراطية باألداء  عالقة القيـ إلىالتعرؼ بدراسة ىدفت ( 2009الصرايرة والقضاة )قاـ كؿ مف
مف  الدراسة مف وجية نظر القيادات اإلدارية فييا، تكوف مجتمع مؤتةفي جامعة  الوظيفي لمموظفيف

وكانت عينة  ( شخصا125( وعددىـ )2007/2008جميع القيادات اإلدارية  في الجامعة  لعاـ)
 األوؿالدراسة فيي عبارة  عف استبانة مكونة مف مقياسيف  أداة أما   ،الدراسة ممثمة لمجتمع الدراسة

( مجاؿ. والمقياس الثاني األداء الوظيفي 12( فقرة عمى )48قياس القيـ البيروقراطية  وىو مكوف مف )
 ( مجاالت .6( فقرة موزعة عمى )24ويتكوف مف )

في  اإلدارييفىناؾ عالقة بيف القيـ البيروقراطية واألداء الوظيفي مف وجية نظر  أفوبينت الدراسة 
كمما كانت )القيـ البيروقراطية بمعنى  ،(0.75) بمعامؿ ارتباط قيمتو إحصائياالجامعة وىي دالة 

بالبعد عف القيـ البيروقراطية  أوصتكذلؾ  ،(والعكس صحيح ،مرتفعا األداءااليجابية مرتفعة كاف 
تباعالسمبية   القيـ االيجابية وصقميا لمفرد والمؤسسة . وا 

Tتقديرات المبحوثيف عمى مقياس كانت فيما  ،روقراطية مف حيث مقياس القيـاسة سيادة البير وقد بينت الد
وفي  ،سنة16مف  أكثرقيـ البيروقراطية دالة إحصائيا لصالح مساعد المدير الذي تكوف مدة خدمتو 

 .سنوات 10مدير الدائرة الذي تكوف مدة الخدمة اقؿ مف لح الوظيفي لصا األداء
 

والتي بعنواف واقع البيروقراطية والمجتمع المصري دراسة تقويمية  (2009عبد الرحيم )دراسة  وفي 
( مبحوثا  مف تنظيمات 448تكوف مجتمع الدراسة مف ) ء بعض خصائص تنظيـ المستقبؿ . في ضو 

والسجالت  ابالتالدراسة المق أداةامعي بمحافظة المنيا . كانت قطاع التعميـ الجامعي وقبؿ الج
 الرسمية.

 -النتائج التالية : إلى أشاروقد 
  ىيكمتيابناء  إعادةالتنظيمات تواجو تحديا في كيفية  أف 1-
تتصؼ بتوفر خصائص تنظيـ المستقبؿ بدرجة  الدراسة(التنظيمات البيروقراطية )محؿ  أف 2-

 .متوسطة
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لبيروقراطية باالغتراب لعالقة ا ةسوسيولوجيوىي بعنواف مقاربة   (2009سة  غراف )درا وذكرت
 .االجتماعي

الكشؼ عف العالقة القائمة بيف البيروقراطية بميكانيكيتيا وتركيبتيا وبيف االغتراب  إلىىدفت الدراسة 
راسة وكانت العينة مف استخدـ  الباحث االستبانة والمنيج الوصفي في الد ،االجتماعي بنبعاده ومظاىرة

 اطالب 400))دكتوراه( في  جامعة دمشؽ واشتممت العينة ،مجتمع طمبة الدراسات العميا )ماجستير
 عالقة بيف وجود.  وكانت النتيجة  طالبا وطالبة( 4070في حيف تالؼ مجتمع الدراسة مف ) وطالبة

 ،طمبة الدراسات العميا ) ماجستيرع سائدة لدى جميوكانت  البيروقراطية و  حالة االغتراب االجتماعية 
 .الجامعة أنظمةفي التسجيؿ واالمتحانات وغيرىا مف  اإلجراءاتنتيجة روتيف   في الجامعة دكتوراه(

 

اثر خصائص البيروقراطية في االغتراب  إلىبيدؼ  التعرؼ  ( 2006وجاءت دراسة  ألمجالي )
تكوف مجتمع  ،األردفاالقتصادية الخاصة في الوظيفي لدى العامميف في مفوضية سمطة منطقة العقبة 

في سمطة منطقة العقبة االقتصادية  2005لعاـ  إدارية( ممف يشغموف وظائؼ 1022الدراسة مف )
 . ا( مشارك500وتـ اختيار عينة عشوائية بسيطة بمغ حجميا ) ،الخاصة

 ،جاءت بدرجة مرتفعةلبيروقراطية خصائص ا أبعادقيـ المبحوثيف في جميع  أف إلىوتوصمت الدراسة 
 ،والمركزية والرسمية وأخيرا المعيارية ( اإلداريوترتيبيا عمى التوالي )التخصص الوظيفي ثـ التعقيد 

وعزى  اإلدارةسمطة منطقة العقبة يغمب عمييا الطابع البيروقراطي في  أفحيث يتضح مف الدراسة 
 لمعمؿ . ر مف الموظفيف في القطاع العاـاستقطاب كثي إلىالباحث ذلؾ 

والقواعد  اإلجراءاتتبسيط و  كبر في عممية صنع القرار واتخاذه وأوصت الدراسة بمنح العامميف دور ا 
رساء مبادئ الديمقراطية في العمؿ  . المنظمة لمعمؿ وتدعيـ مبدأ تفويض السمطات وا 

 

T( 2005ىدفت دراسة المعايطة )لقيـ االجتماعية مدى االنسجاـ بيف القيـ البيروقراطية وا إلى التعرؼ
الدقة في  ،السرية،وىذه القيـ ىي )الوقت األردنيةالوظيفي لمعامميف في الوزارات  األداءواثر ذلؾ عمى 

خضوع ،االنضباط في العمؿ،التخصص الوظيفي ،االقدمية ،الجدارة في التعيف ،االنجاز ،األداء
مع الدراسة الكمي مف الوزارات المرؤوسيف لسمطة وأوامر الرؤساء( وتـ اختيار عينة قصديو مف مجت

 .فقرة   44وقد تـ بناء  االستبانة مف  ا( موظف361وزارات  وكاف عددىـ )  9أي  ما يعادؿ  األردنية
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ىناؾ مستوى متوسط مف االنسجاـ بيف القيـ البيروقراطية والقيـ االجتماعية   :وكانت النتائج كما يمي 
 المتعمقة ييـ المبحوثيف لمدى االنسجاـ بيف القيـ البيروقراطية واف ىناؾ فروؽ في تق ،السائدة في الوزارة

وخضوع المصمحة الشخصية لمصمحة   ،والتخصص الوظيفي ،واالنجاز ،والسرية في العمؿ ،بالوقت
 ،منوع االجتماعيلتعزى العمؿ والموضوعية  والجدارة في التعيف والترقية مف جية والقيـ االجتماعية 

والقيـ االجتماعية تعزى   ،ييـ المبحوثيف لالنسجاـ بيف القيـ البيروقراطية مف جيةواف ىناؾ فروؽ في تق
ومتغير الحالة  ،ومتغير العمر ،متغير الخدمةو ،وكذلؾ لممسمى الوظيفي  ،لمتغير المؤىؿ العممي

 االجتماعية.
 

مف راسة الد  لفت عينةتن ،ناء البيروقراطي والشخصيةالب بدراسة حوؿ ( 2004المنذالوي ) بمتق
 الصناعة والتجارة والزراعة  الدوائر والشركات التابعة لوزارات وموظفة مف العامميف في اوظف( م300)

الدراسة  واتأدكانت و  ،العينة عشوائية طبقية ذات مراحؿ متعددة لمجتمع البحث وكانت ،في العراؽ
 والمالحظة . ،والمقابمة ،االستبياف

المبحوثيف اظيروا سموكا بيروقراطيا مترددا لدى تعرضيـ لمشكمة مف  %64نسبة  أفدلت النتائج عمى 
 فاظيروا سموكا بيروقراطيا مبادرا . اآلخروف أما ،آنيةمعينة لـ تتناوليا الموائح الرسمية وتتطمب معالجة 

از الحكومي عف التصرؼ الجي إحجاـ ت فيتسببالعوامؿ التي  أىـمف  أفكذلؾ بينت الدراسة 
 .لبيروقراطي في تطبيؽ حرفية الموائح  والقوانيف الرسمية المعموؿ بيا اسؾ بالسموؾ التمو   بالمبادأة

 

T(2004) دراسة جوده واليافي اءتج T بيدؼ دراسة ضغوط العمؿ وعالقتو بالتوجو البيروقراطي لدى
( فردا 130) عينة الدراسة فتكونت مف أماخصائص الشخصية . الفرد وعدـ الرضا الوظيفي وبعض ال

النتائج عف وجود عالقة بيف توجو الفرد لمعمؿ في ظؿ  وأسفرت في مصر موف في وزارة الثقافةيعم
لمعمؿ  األفرادمتوسطات توجو  جوىرية بيف  فروقاوجدت وقد  وبيف ضغوط العمؿ  منظمة بيروقراطية

بيف متوسطات  وكذلؾ وجود فروقا ،مستوى التحصيؿ العممي أساسعمى  في ظؿ منظمة بيروقراطية
مؿ وبيف العمر جوىرية بيف متوسطات ضغوط الع يفي والمكاف الوظيفي وكذلؾ فروقادـ الرضا الوظع

 والمركز الوظيفي .
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Tف التركيب البيروقراطي بمتغيراتواختبار العالقة بي إلىدراسة ىدفت ( 2000خضير ) وقد أعدت 
T عبرت عنو المتغيرات )فقداف القوة، الذي ،والرسمية ( واالغتراب الوظيفي،والمركزية،اإلداري) التعقيد

 ة( منظمة خدمي27الوسطى في ) اإلدارةوالعزلة (،  وتكونت عينة الدراسة مف مديري  ،وفقداف المعنى
معنوية بيف المركزية  إحصائيةلة وأسفرت النتائج عف وجود عالقة ذات دال ، في الجميورية العراقية
غيرات كؿ مف التركيب ضعيفة بيف الرسمية ومت واختالؼ درجات االرتباط ،واالغتراب الوظيفي

 والعزلة(.،فقداف المعنى،)فقداف القوة بنبعادهوالرسمية(واالغتراب التنظيمي ،المركزية،)التعقيدالبيروقراطي 

 
  األجنبيةالدراسات   2.2.2

 
والمعنونة بتطور الحكـ في  KHauuya & Wawire & CHepng"eno, 2015))  جاءت دراسة
ىي بداية خاطئة لمديمقراطية الالمركزية لمتنمية، بيدؼ تقييـ مدى تحقيؽ التنمية مف خالؿ  كينيا: ىؿ

 في كينيا، وتقديـ توصيات تعالج تحديات ىذه الميمة . ةالتفويض والالمركزي
ودراسة الحاالت وتحميؿ مصادر  ،استندت منيجية البحث عمى العناصر التالية: مراجعة األدبيات

 تـ تحميؿ الحاالت الموجودة في األدب وىي طريقة وصفية إلعطاء تحميؿ مقارف .فقد  ،المعمومات
وبينت النتائج أف التفويض عف طريؽ الالمركزية يوفر فرص لترشيد إطار تقديـ الخدمات وزيادة 

 ،عف طريؽ جعؿ المقاطعات مركزا لتقديـ وتنظيـ الخدمات عمى المستوى المحمي ،الكفاءة والمساءلة
حاجة لمزج األطر المؤسسية لإلدارات العامة القائمة حاليا وتوضيح ادوار ومسؤوليات كؿ  لذلؾ ىناؾ

إدارة ووحدة سياسية ومواءمة الحدود اإلدارية لحدود المحافظة، وفي ىذا بعد عف  الحكومة المركزية 
 والحد مف البيروقراطية التي تحكـ كينيا.

 
ثر سموؾ جياز البيروقراطية بشنف فاعمية ( دراسة بيدؼ تحديد أHusain, 2014) كما أجرى

حيث تـ قياس  ،الخدمة العامة في مكتب التربية في كيندراي سيتي / محافظة جنوب سوالويزي
واالنضباط .أما  ،والرضا ،والمسؤولية ،واالجتياد في العمؿ ،البيروقراطية مف خمسة أبعاد وىي الطاعة
 والكفاءة . ،والخدمة ،والمرونة ،قياسو باإلنتاجيةالمتغير التابع وىو فعالية خدمة التعميـ تـ 
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استخدـ أسموب العينة  ،تكوف مجتمع الدراسة مف موظفي مكتب التربية والتعميـ في مدينة كيندراي 
 ( موظفًا في مكتب التربية والتعميـ.116العشوائية لجمع البيانات وقواميا )

ثير ايجابي وكبير عمى فعالية خدمة التعميـ في أف سموؾ جياز البيروقراطية لو تن إلىخمصت الدراسة 
مكتب التربية والتعميـ في مدينة كيندراي، مما أدى إلى أف تكوف وزارة التربية والتعميـ ىي مف أفضؿ 

 الوزارات .
 

( تـ مناقشة  البيروقراطية وايجابياتيا وسمبياتيا في النظاـ Mosweunyane, 2013) وفي دراسة
 وطبقت الدراسة عمى قادة التعميـ والموظفيف والطالب في النظاـ التعميمي ىناؾ. ،التعميمي في بوتسوانا
حيث  ،سوء استخداـ البيروقراطية أدى إلى تخمؼ النظاـ التعميمي في بوتسوانا أفجاء في الدراسة 

يساء استخداـ المفيـو البيروقراطي مف قبؿ المنظمات. وبينت الدراسة أف البيروقراطية موجودة في 
ظمات ىناؾ خروجا ممحوظًا مف قبؿ المن أف إلىعظـ الكيانات التعميمية في بوتسوانا، كما أشارت م

أف تطبيؽ حيث تـ  تزييؼ مفيـو البيروقراطية. وترى الدراسة إلى  ،يبرالتعميمية عف ما قالو ماكس ف
مات التعميمية في زيادة اإلنتاجية والكفاءة المينية داخؿ المنظ  إلىيؤدي  مفيـو ماكس ويبر كما ىو

 بوتسوانا.
عديمي الضمير داخؿ المؤسسات  األفرادالبيروقراطية تـ تزويرىا مف قبؿ  أف إال ويخمص الباحث

كذلؾ المحسوبية والقبمية وعدـ االىتماـ  ،لتحقيؽ أجندتيـ األنانية والشخصية ،التعميمية في بوتسوانا
 ما  يسمى جنوف البيروقراطية. إلىؿ استخداميا وتحو  باألفراد في المنظمات التعميمية في بوتسوانا.

ولكؿ األسباب التي تـ تقديميا حوؿ البيروقراطية في بوتسوانا جعميا اقؿ جاذبية لصغار الموظفيف 
 والطالب في الجياز التعميمي.

 
نقد تطبيؽ بيروقراطية ماكس ويبر لمخدمة العامة في  بدراسة بعنواف " (Olatunje, 2013)  وقاـ
بحث تنثيرات العوامؿ البيئية عمى ممارسة البيروقراطية المثالية لماكس إلى "، وىدفت الدراسة اإفريقي

 ،والتاريخ التنموي ،ويبر في نيجيريا، حيث بحثت العوامؿ  البيئة المتمثمة في المنشن االستعماري
 المثالية . والبيئة االجتماعية التي أثرت عمى تبني ممارسة البيروقراطية ،واألسرة ،والثقافة

 وطبقت الدراسة عمى مؤسسات الخدمة العامة في نيجيريا.
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واف مثالية  ،تخفيؼ العوامؿ البيئية المذكورة تحقؽ نتائج ايجابية مرجوة في نيجيريا أفبينت النتائج 
 البيروقراطية أكثر تطبيقا في المجتمع المثالي، وغير المثالية تجدىا في المجتمع غير المثالي .

يبر في لية لفظروؼ الموضوعية التي تحدد وتقيد نجاح أو فشؿ تطبيؽ البيروقراطية المثاناقشت ال
 الخدمات العامة في نيجيريا.  

 
وىي بعنواف "معوقات البيروقراطية في التعاوف بيف مجموعات الوكالة ( Wille,2012) وجاءت دراسة

عالقة بيف اليياكؿ التنظيمية) لمعرفة ال ،)مجموعات العمؿ لمسياحة البحرية ( معا في أمريكا"
 ،البيروقراطية( ومستويات التعاوف لموكاالت األعضاء  في )تحالؼ مقاطعة ألفني لمعناية والراحة

ACRCC))،   مثمت العينة نخبة مف ممثمي الوكالة الذيف يحضروف اجتماعاتACRCC  وىـ أعضاء
 فريؽ.  15المنطقة ويمثموف 

 الوكالة.مع نخبة مف ممثمي  مكالمات ىاتفية بالت أومقاوكانت أداة الدراسة عبارة عف 
وأظيرت النتائج أف ىناؾ عالقة بيف مستويات التعاوف بيف الوكاالت ومستويات خصائص 

كذلؾ توجد عالقة واضحة بيف الخصائص البيروقراطية  ،البيروقراطية، ال سيما في الجيات االتحادية
 والتعاوف بيف الردود.

 
حوؿ البيروقراطية في  مفيـو ماكس ويبرنواف التحقيؽ في بع (Almasri, 2011)  ت دراسةوجاء

 سياؽ خدمة مؤسسات التعميـ العالي.
حوؿ  مفيـو ماكس ويبراص وبشكؿ خ النظرية الوايبيريةالدراسة عناصر حيث استخدمت  

 مف أجؿ توقع اثر البيروقراطية عمى العممية التعميمية . البيروقراطية
 /اسة البيروقراطية ضمف سياقات محددة لمؤسسة التعميـ العالي في جامعة دمشؽ تقـو الدراسة بدر 

مستخدمة بعض الطرؽ ومنيجيات البحث الكمية، والتي تحتوي عمى مواد ثقافية وأرشيفية   سوريا، 
 المقابالت الشخصية. إلى باإلضافةومالحظات 

بعيف االعتبار  أخذهفي جامعة دمشؽ  ديميةاألكا لإلدارةتقدـ الدراسة تقييـ مغاير لمجو البيروقراطي و 
ي يجري عمى والذي يوضح التحميؿ الذ، ما بيف الدولة والجامعة عمى الصعيد الوطني والتنظيمي

السموؾ المركزي البيروقراطي والحدود  إفعالقة بيف الجامعة والدولة، ىناؾ  أفالمستوى الوطني 
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في موقع يؤىميا لمحفاظ عمى ىي  األكاديمية ظمةاألنراطي عمى المفروضة مف ىذا النموذج البيروق
 لمجامعة نحو الدولة . األخالقيةوالمسؤوليات  األخالقياتبعض 
في الميف  األكاديمية اإلدارةحاؿ تكشؼ الدراسة  عف النتائج السمبية لمنظاـ البيروقراطي عمى  أيةعمى 

  واألكاديمية ،والمالية ،اإلداريةقوانيف والتركيز عمى ال ،فاف تبني المؤسسة قواعد مفرطة  ،األكاديمية
 .الييكمية البيروقراطية رأسىي عمى 

بياف العالقة بيف البيروقراطية واألداء المدرسي  في إلى  (Krueathe, 2011) وىدفت دراسة
( 600حيث تكوف مجتمع الدراسة مف ) ،مديريات التربية والتعميـ في المناطؽ التعميمية في نيوجرسي

 وكانت العينة مف الصفوؼ في  جميع المستويات في المدارس في تمؾ المناطؽ .مديرية . 
األداء  إلىالطالب، حيث أشارت  وأداءأف ىناؾ عالقة بيف المدارس البيروقراطية  ةبينت نتائج الدراس

يات، المتدني في  تمؾ المدارس البيروقراطية ) الحكومية (، مف ناحية القراءة والكتابة واختبارات الرياض
 المدارس البيروقراطية ىي ضارة لمطالب . أفىناؾ نقص في األدلة عمى  أفكذلؾ بينت الدراسة 

في حيف تكوف اإلصالحات لمنظـ المعموؿ بيا في المدارس البيروقراطية غير فعالة في المدارس 
ذه اإلصالحات ى أفحيث  ،االبتدائية في رفع األداء بينما تكوف فعالة في المدارس المتوسطة والثانوية

الدقة عند تقييـ المدارس  إلىحيث دعت الدراسة  ،تعزز استقاللية المدرسة أو اإلدارة المدرسية
 البيروقراطية .

 
 ( بدراسة بعنواف العقالنية والالعقالنية في نموذج ماكس ويبر.AL-Habil, 2011) وقاـ

أف حدود  إلىبر، تشير الدراسة وىدفت الدراسة مناقشة العقالنية والالعقالنية في نموذج ماكس وي
لـ يكف مستحيال لألفراد فيـ أنشطتيا فيما يتعمؽ  إفالبيروقراطية لمحرية الفردية تجعؿ مف الصعب 

 مجتمع حديث بدوف البيروقراطية. إدارةوانو مف المستحيؿ  ،بالمنظمة ككؿ
في التوصؿ  اآلف إلىا العامة فشمو  اإلدارةالعمماء داخؿ مجاؿ  أفكما بينت انو ليس مف المستغرب 

في حيف عمى البيروقراطية  ،مع قاعدة نظرية كافية لشرح العالقة بيف البيروقراطية والحكومة المثالية
أنو ال بد مف االعتراؼ بننو بالرغـ مف  إلىويسير الباحث  التكيؼ مع المشكالت الحديثة والمعقدة.

و كاف يدرؾ عدـ تحقؽ العقالنية والكفاءة مف خالؿ ان إالاعتقاد ويبر بعقالنية نموذجو في البيروقراطية 
البيروقراطية وخاصة في مجاؿ قمع الحرية الشخصية والروتيف السمبي. وقد انتقد روبرت ميرتوف نظرية 
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تعزز العقالنية والكفاءة في  أنياماكس ويبر مف خالؿ مراقبة السمات البيروقراطية التي يعتقد ويبر 
 المنظمة .

 
التطور  إلىدراسة حوؿ العناصر التي تؤدي "والتي بعنواف   (Kwame,2007)  سةدرا أشارتوقد 

 ."، دراسة حالة في غانا)النامية(تطورا  األقؿفي الشركات الصغيرة في الدوؿ 
 ،والخبرة ،الخاصة بمدراء الشركات منيا )مستوى التعميـ سيةالرئيتحديد المتغيرات  ىدفت الدراسة إلى

والمصاعب التي تعيؽ ىذا  ،الشركاتونمو تطور  مة الريادية( التي تؤثر فيالطموح، خمفية العائ
 التطور.

مدير في شركات  أو( صاحب عمؿ 122اعتمدت الدراسة عمى المقابالت الشخصية لحوالي )
التصنيع، وتـ بناء نموذج شامؿ متعدد الخصائص والمتغيرات ألصحاب العمؿ والشركات، تـ استرجاع 

 وذج مثمت عينة الدراسة.  مف أىـ النتائج ليذه الدراسة:ىذا النم مف  68%
طموح المدراء وأصحاب العمؿ مف أىـ العناصر في تحقيؽ النمو، كذلؾ مستوى التعميـ والخبرة  إف

 خمفية العائمة في العمؿ التجاري ) الريادية(.  إلىباإلضافة  ،التجارية
وغالء  ،قمة التمويؿ ،المتنخرةاطية، والمدفوعات مف أىـ العوائؽ لنمو الشركات ارتفاع معدؿ البيروقر 

 . المدخالت
 

في تايالند، حيث اشتمؿ  األساسيالسياسات الالمركزية لمتعميـ  (Tan,2007)دراسة وقد ناقشت 
موضوع حيث دمج  ،عمى محاولة إلصالح أنظمة التعميـ األساسي السياسي اإلصالح مشروع

 لإلصالح . األساسيةعناصر واحدة مف ال أنيا أساسالالمركزية عمى 
عممية  تحيث ناقش ،اعتبرت ىذه الدراسة بمثابة دراسة عممية لمبيروقراطية التايمندية المعاصرة

تقدـ الدراسة    .نحو الالمركزية لتوجووا ،والبعد عف البيروقراطية ،في أنظمة التعميـ اإلصالح
ة بمناطؽ الخدمات التعميمية الخاصة بوزارة النتائج المتعمق إلىالتفاصيؿ حوؿ ىذه العمميات باإلضافة 

سياسات  إلىمحمية باإلضافة  إداريةمنظمات  إلىالتعميـ  القانونية مف اجؿ تحويؿ واألساسات ،التعميـ
 المعمميف .

وذلؾ في كؿ مف الالمركزية الداخمية (،  Roi-Et) روي ات إقميـة حالة حوؿ دراس أيضاتقدـ الدراسة  
المركزية مف  العالقات شؼ ىذه الدراسة عفتك لالمركزية الخارجية لمييئات المحمية .وا ،لوزارة التعميـ
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 أربعة يف إجرائيايدانية فقد تـ بالنسبة لمدراسة الم ،القانونية والحزبية والمالية والسياسية أبعادىاحيث 
 .  ومنيا بانكوؾ دتايالنمناطؽ رئيسية في أقاليـ ل

  مثؿ المركزية الشديدة،  والبيروقراطية، والتي حالت دوف ،لعقباتكـ ىائؿ مف ا إلىتشير الدراسة 
 .والالمركزية لتحوؿ الديمقراطيا
 

في دراستو المعنونة بدور البيروقراطييف عمى مستوى الشارع واستخداـ النظـ  (Szabo, 2007) أشار
 أفلخبيرة مف الممكف والتي ىدفت إلى اإلجابة عف السؤاؿ ما إذا كانت أو لـ تكف األنظمة ا ،الخبيرة

كؿ  المياـ التي تقـو بيا البيروقراطيات. تنلؼ مجتمع الدراسة مف  البمديات في مدينة  أوتنخذ بعض 
دقيقة  25-45بودابست )عاصمة المجر(، وكانت أداة الدراسة عبارة عف مقابالت كانت أطوليا 

 حسب وقت المبحوث.
ونظـ  ،رونية  مع نظرية البيروقراطية في الخصوصيةأظيرت نتائج الدراسة في تشابو الحكومة االلكت

وتتفوؽ الحكومة االلكترونية عمى النظرية البيروقراطية في أنيا تقدـ دعما خاصا  ،البيانات المتكاممة
كذلؾ تعمؿ عمى  ،لمتخذي القرار في حالة العمميات الجارية بالفعؿ عندما تكوف المواعيد النيائية مغمقة

 يات وأرشفتيا وكذلؾ تعمؿ عمى توفير معمومات إلدارة ومراقبة الموظفيف.صنع وثائؽ مف العمم
نتيجة  ،أما في تقديـ الخدمة المجتمعية فإف البيروقراطيات ىي عمى اتصاؿ مباشر مع العمالء

تفاعالتيا وال سيما في الشكؿ غير المكتوب فيو غير مرئي وال يمكف إثباتيا لممديريف بعكس الحكومة 
 االلكترونية.

والخالصة يمكف لمحكومة االلكترونية أخذ بعض مياـ البيروقراطية والتفوؽ عمييا، ولكف تبقى 
 البيروقراطية المتحكـ الوحيد في كفاءة بعض اإلجراءات وخاصة في اتخاذ القرار.

 
وىي بعنواف "البيروقراطية واألداء الوظيفي: الخالفات الجدلية ( Kenneth,2000) دراسةجاءت و 

كانت بيروقراطية التعميـ  سبب أو نتيجة سوء  إذاشنف المدارس العامة"، وىدفت التعرؼ فيما السببية ب
كذلؾ معرفة العالقة بيف مستويات البيروقراطية واألداء  ،األداء، حيث أف ىذا الجدؿ الفت لمنظر

 الوظيفي.
مية، مف أنجمو منطقة تعميمية  في مناطؽ تكساس التعمي 1000حالة مف   7301مثمت عينة الدراسة 

وأفارقة  لفترة سبع سنوات،  حيث تستخدـ تكساس اختبارا سنويا موحدا يدعى تقييـ  آلتيفوطالب 



 

 

 

 

34 

تكساس لمميارات األكاديمية، حيث يقيس مستوى التمكف مف الميارات األساسية لقياس األداء، ومقياس 
 لمممارسات البيروقراطية.

د الممارسات البيروقراطية في النظاـ المدرسي كمحاولة لمرد بينت الدراسة أنو في كثير مف األحياف تزدا
عمى مستويات األداء المنخفضة، أي أف ىناؾ عالقة بيف انخفاض مستوى األداء مع نمو 

البيروقراطية تسبب في خفض األداء لدى الطالب، وتبيف أنو  أفالبيروقراطية. كما بينت الدراسة 
 البا ما تتخذ إجراءات لتوليد المزيد مف البيروقراطية.غ فإنياعندما تعترؼ المنظمات بفشميا 

 
 التعقيب عمى الدراسات السابقة    3.2

، أف البيروقراطيةب ةالمتعمق ، والعديد مف الدراسات السابقةدب التربويتبيف لمباحث بعد االطالع عمى األ
ادفة إلصالح اليىناؾ خمطًا بيف األفكار التي نادى بيا ماكس فيبر ووضعيا، كنساس لنظريتو 

. وكاف ىذا واضحًا في العديد مف الدراسات السابقة التي لـ تفرؽ بيف األمريف. المنظمات والمؤسسات 
فمو رجعنا قمياٍل لبعض أفكار البيروقراطية التي جاء بيا فيبر، مثاًل: التخصص، لكمؿ رئيس مرؤوس 

أظف أف أحدًا يتنكر لمدى فاعمية ىذه مباشر، الجدارة، التوثيؽ والكتابة، السرية، الموضوعية، فال 
 األفكار في العمؿ اإلداري، ومدى ديمومتيا حتى وقتنا الحاضر. 

أما الجانب اآلخر، وىو وجود سمبيات ونواقص، أو سميا ما شئت في ىذه النظرية، فني نظرية مف 
دوف استثناء، ؟ أعتقد جميعيا والتجريح نظريات اإلدارة لـ تتعرض لمنقد؟ وأييا لـ يخضع التشريح

وحدىا دوف غيرىا ال تصمح في البيروقراطية  إفة فال يعني ىذا وبالتالي أف تنتقد البيروقراطي
 المؤسسات والمنظمات.

وعميو ال بد مف التفريؽ بيف األفكار األساسية، التي جاءت بيا البيروقراطية وبيف الممارسات التي يقوـ 
 لمبيروقراطية مف خالؿ ممارستيـ ىذه. اإلساءة إلى مما يؤدي ةبيا الموظفوف باسـ البيروقراطي

( بيذا الخصوص إلى أف مصطمح البيروقراطية أخذ المعنى السمبي في  Richard، 2003يشير ) 
المؤسسات والمنظمات في أيامنا ىذه، واقترف باإلجراءات الطويمة غير المنتيية، ولكف عمينا أف نعترؼ 

معايير واضحة وثابتة في التعامؿ مع المرؤوسيف، وىي التي جعمت بنف البيروقراطية ىي التي جعمت ال
الجميع سواء في المؤسسات، والجميع يعرؼ األنظمة والقوانيف والميمات والمسؤوليات، وىذا ما جعؿ 

 United Parcelشركة )   مف العديد مف المنظمات فعالة بشكؿ كبير، وضرب عمى ذلؾ مثاالً 



 

 

 

 

35 

Serviceالشركات العاممة في مجاؿ توصيؿ الحاجيات لمبيوت في أمريكا،  (، واعتبرىا مف انجح
 وكيؼ أنيا مف خالؿ تطبيقيا لمبادئ البيروقراطية أصبحت مف الشركات الرائدة في مجاليا.

ىذا مف جية، مف جية أخرى ىؿ البيروقراطية، كنظرية وممارسة عاشت في المؤسسات والمنظمات، 
مف الزماف، ىؿ ماتت ولـ يعد ليا وجود سوى مظاىرىا السمبية،  الحكومية والخاصة، ما يزيد عف قرف

 أو المغاالة في تطبيقيا؟ 
لـ تمت البيروقراطية وىي ما زالت فاعمة في شتى مؤسسات العالـ وال نستطيع االستغناء  اإلجابة 

 .  اآلفعنيا  بالعكس ما زالت النظرية المتصدرة  والمطبقة حتى 
قميمة جدا بينما كانت الدراسات البيروقراطية العربية التي تناولت موضوع يرى الباحث اف الدراسات  

 ع جوانبيا .اولت النظرية البيروقراطية مف جميكثيرة جدا وتن األجنبية
اختمفت ىذه الدراسة عف الدراسات التي تناولت ىذا الموضوع والتي مرت ضمف الدراسات العربية 

حيث كانت ىذه  ،التي تناوليا الباحث وموضوع البحث اتياالبحث مف حيث متغير  في ىذا واألجنبية
 متغيرات الدراسة .و الدراسة جديدة مف حيث الموضوع 

ة في المغاال كثير مف المعوقات في المؤسسات ىي األخرى بافبالدراسات  وتشابيت الدراسة
 الدراسات.نتائج ر مف البيروقراطية كانت محؿ كثي

  لي االطالع وبشكؿ كبير عمى ىذا الموضوع ,  أتاحتنت كبيرة ألنيا أما الفائدة مف ىذه الدراسة كا
حيث اطمعت عمى كثير مف المراجع العربية والنظاـ اإلداري الياـ وما سمي )بالبيروقراطية( 

وكذلؾ تعطي ىذه الدراسة الفائدة لمف يدرسيا مف  ،منيا في دراستي وأضفتواالنجميزية وتوسعت فييا 
 . الموضوع ىذا في  األولىالدراسة  ألنياأو خارجيا  مسطيف الباحثيف سواء في ف
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 الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات

 
ىذا الفصؿ مف الدراسة بتناوؿ عرضًا لمخطوات والمراحؿ وفقا لممنيج العممي، مف  في الباحث قاـ

جراءات خالؿ تحديد مجتمع الدراسة وعينتو، واألدوات المستخدمة ومتغيرات الدراس ة المستقمة، وا 
التحقؽ مف صدؽ األداة وثباتيا، والوسائؿ اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات المتعمقة 

 باستجابة أفراد العينة عمى أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا.  
 

 منيج الدراسة 1.3
، وىو المنيج الذي ييمالمنيج الوصفي التحم الباحثلتحقيؽ األىداؼ المرجوة مف ىذه الدراسة، اتبع 

ييدؼ إلى وصؼ خصائص الظاىرة وجمع معمومات عنيا، فقد تـ استخداـ ىذا المنيج في صورتو 
ألنو يالءـ طبيعة وأىداؼ الدراسة معتمدًا عمى أسموب الدراسة الميدانية في جمع المعمومات، ليفي 

 بنغراضيا ويحقؽ أىدافيا واختبار صحة فرضياتيا وتفسير نتائجيا.   
 

 مجتمع الدراسة 2.3  
 الخميؿ،محافظة والتعميـ في  مديريات التربيةفي مدارس المديري  مف جميع الدراسةمجتمع تمثؿ 

 ومديرة.مديرًا  (424والبالغ عددىـ )
 ،( مديرا ومديرة134وفي مديرية الخميؿ ) ،( مديرا ومديرة97وقد بمغ عددىـ في مديرية شماؿ الخميؿ )

 ( مديرا ومديرة .193يؿ )وفي مديرية جنوب الخم
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  عينة الدراسة   3.3
( %43.6بنسبة )، أي اً ( فرد185مف مجتمع الدراسة، بمغ عددىا )عشوائية عينة  باختيار الباحث قاـ 

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة وفؽ متغيراتيا المستقمة1.3مف مجتمع الدراسة، ويبيف الجدوؿ )
 .الدراسة(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات (1.3جدوؿ 

 

 النسبت المئويت العذد المستوى المتغير

 18.4 34 شماؿ الخميؿ المديرية

 27.6 51 الخميؿ

 54 100 جنوب الخميؿ

 49.7 92 ذكر الجنس

 50.3 93 أنثى

 77.8 144 بكالوريوس فندنى المؤىل العممي

 22.2 41 أعمى مف بكالوريوس

 26.5 49 ثانوية ةالمدرس مستوى

 73.5 136 اساسية

 18.4 34 سنوات5أقؿ مف  الخبرة في العمل اإلداري

 28.1 52 سنوات 5-10مف

 53.5 99 سنوات  10أكثر مف

 
 
 

  أداة الدراسة   3.4
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 ،ابقةالدراسات الس ،التربوي باألدبباالستعانة  ،األوليةقاـ الباحث بتصميـ االستبانة في صورتيا 
ودراسة ( 2012)ودراسة الحربي  ،(2006)ودراسة المجالي ،(2005) وخاصة دراسة المعايطة

 . األجنبية والعربية والبحوث ،النشراتو ،الكتبمف ( ومجموعة 2010) والقضاةالصرايرة 
يحتوي عمى  األوؿلقسـ ا يحتوي  أقساـ أربعةمف  األولية األدبيةستبانة في صورتيا وتكونت اال

 -التالية : األوليةنات البيا
 الخميؿ(مديرية جنوب  ،مديرية الخميؿ ،مديرية شماؿ الخميؿ) المديرية: 1- 

 أنثى  ،ذكر الجنس: 2-
 أعمى مف بكالوريوس  ،بكالوريوس فندنى  العممي:المؤىؿ  3-
 أساسية  ،ثانوية المدرسة:مرحمة  4-
  سنوات 10أكثر مف  سنوات ،5-10مف  ،اقؿ مف خمس سنوات   اإلداري:الخبرة في العمؿ  5-

( 4، وتـ اختصارىا بعد التحكيـ إلى)( مجاالت8تكوف في صورتو االولية مف ) -القسـ الثاني:
 :وىي  متعمقة بواقع الممارسات البيروقراطيةمجاالت 

 .فقرات   5وقد تكوف مف  ،) التخصص وتقسيـ العمؿ ( األوؿالمجاؿ  1-
 .فقرات 7مفوقد تكوف  لمسمطات(ي اليرم )التسمسؿالمجاؿ الثاني  2-
  .فقرات 5وقد تكوف مف  العمؿ(الرسمية في  )العالقاتالمجاؿ الثالث  3-
 فقرات. 8وقد تكوف مف  المعمومات( ، إدارة )نظاـالمجاؿ الرابع  4-

 ،في مكاتب مديريات التربية والتعميـ (يبيرو باثولوجة في البيروقراطية ))مظاىر المغاالالقسـ الثالث
 .فقرات  10 ىذا القسـ وكاف مجموع فقرات 

 في البيروقراطية في مكاتب مديريات التربية والتعميـ في الخميؿ( المغاالة أسباب)  القسـ الرابع
 .(2ممحؽ رقـ ) .فقرات 10 وكاف مجموع فقراتو 

 ،الباغ ،الخماسي )دائماأما مف حيث استجابة المبحوثيف عمى الفقرات فقد استخدمنا مقياس ليكرت 
الخانات الخمسة وفؽ ما يراه  إحدى( في x) إشارة(  حيث يجيب المبحوث بوضع إطالقا ،نادرا ،أحيانا
 .والثالث عيا لمقسـ الثانيوكانت جمي ،مناسبا
 ،كبيرة ،عمى فقرات الدراسة باستخداـ مقياس ليكرت الخماسي ) كبيرة جدا اإلجابةالقسـ الرابع تمت أما 

 ( في احد الخانات حسب ما يراه مناسبا.x) إشارةجدا ( بوضع  قميمة ،قميمة ،متوسطة
 صدق األداة 5.3  
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ذوي الخبرة  مف المحكميف( 12تـ عرضيا عمى ) األوليةبصورتيا  األداةبعد صياغة فقرات  
الرأي فييا مف حيث مدى انتماء  إبداء إلييـ: وطمب  (1)ممحؽ واالختصاص في الجامعات الفمسطينية

 إضافة وأي ،شطبيا أواقتراح لتعديميا  وأي ،ووضوح الفقرات ،مجاالتيا ومناسبتيا لذلؾ إلىالفقرات 
 ،بالمالحظات لألخذالمحكميف كنساس يعتمد عميو  أراءوقد اعتمد عمى نسبة كبيرة مف  ،لفقرات جديدة

( 25ف )بصورتيا النيائية مكونة م فنصبحت ،األداةتـ تعديؿ   أراءالمحكموف مف  أبداهوبناء عمى ما 
( 10و ) ،البيروقراطية في مديريات التربية والتعميـ في محافظة الخميؿواقع لمقسـ الثاني حوؿ  فقرة 

( فقرات لمقسـ الرابع 10و) ،(يبيرو باثولوجفقرات لمقسـ الثالث حوؿ مظاىر المغاالة في البيروقراطية )
 والتعميـ في محافظة الخميؿ. ربيةحوؿ أسباب المغاالة في البيروقراطية في مكاتب مديريات الت

لفقرات االستبانة مف ناحية أخرى تـ التحقؽ مف صدؽ األداة أيضًا بحساب معامؿ االرتباط بيرسوف 
ىذا عمى أف  االستبانة ويدؿ  واتضح وجود داللة إحصائية في جميع فقراتمع الدرجة الكمية لألداة، 

 ذلؾ:بيف ة توؿ التاليدااؽ داخمي بيف الفقرات. والجتسىناؾ ا
ممارسات ال استبانة( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامؿ ارتباط بيرسوف )(: 2.3جدوؿ )

 البيروقراطية في مديريات التربية والتعميـ في محافظة الخميؿ
الدالة  Rقيمة  الرقـ الدالة اإلحصائية Rقيمة  الرقـ الدالة اإلحصائية Rقيمة  الرقـ

 اإلحصائية

1 0.44 0.00 9 0.29 0.00 17 0.46 0.00 

2 0.54 0.00 10 0.04
7 

0.52 18 0.53 0.00 

3 0.38 0.00 11 0.53 0.00 19 0.58 0.00 

4 0.35 0.00 12 0.21 0.003 20 0.42 0.00 

5 0.54 0.00 13 0.67 0.00 21 0.62 0.00 

6 0.50 0.00 14 0.62 0.00 22 0.69 0.00 

7 0.37 0.00 15 0.68 0.00 23 0.63 0.00 

8 0.57 0.00 16 0.61 0.00 24 0.62 0.00 

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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مظاىر  استبانةقرات ( لمصفوفة ارتباط فPearson Correlationنتائج معامؿ ارتباط بيرسوف )(: 3.3)جدوؿ 
 في الخميؿ المغاالة في البيروقراطية في مكاتب مديريات التربية والتعميـ

الدالة  Rقيمة  الرقـ  الدالة اإلحصائية Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
اإلحصا

 ئية

1 0.40 0.00 4 0.75 0.00 7 0.80 0.00 

2 0.42 0.00 5 0.73 0.00 8 0.72 0.00 

3 0.75 0.00 6 0.76 0.00   9 0.68 0.00 
*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
المغاالة  أسباب استبانة( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامؿ ارتباط بيرسوف )(: 4.3جدوؿ )

 في البيروقراطية في مكاتب مديريات التربية والتعميـ في الخميؿ

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصائية

1 0.74   0.00 5 0.50 0.00 9 0.72 0.00 

2 0.75 0.00 6 0.70 0.00 10 0.77 0.00 

3 0.78 0.00 7 0.66 0.00    

4 0.41 0.00 8 0.53 0.00    
*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

41 

  ثبات األداة 6.3
 
لمجاالت  لمعامؿ الثبات،حساب ثبات الدرجة الكمية ب وذلؾالتحقؽ مف ثبات األداة، ب ثالباح قاـ

 بثبات يفي األداةىذه  تمتع إلىر الدراسة حسب معادلة الثبات كرونباخ الفا، وكانت النتيجة تشي
 معامؿ الثبات لممجاالت نتائج(: 5.3جدوؿ ) الجدوؿ التالي: في ، ويظير ذلؾبنغراض الدراسة

 

 معامل الثبات القسم

 0.85 واقع ممارسة البيروقراطية

 0.85 مغاالة في البيروقراطيةمظاىر ال

 0.85 المغاالة في البيروقراطية أسباب

 
 إجراءات الدراسة  7.3

في  مجتمع الدراسة والمتمثؿ في مديري المدارسبعد التنكد مف صدؽ وثبات أداة الدراسة، وتحديد 
كتاب مف  تـ الحصوؿ عمى ،بطريقة الطبقة العشوائية عينة الدراسةكذلؾ تحديد  ،المديريات الثالث

بتطبيؽ األداة  الباحث قاـو  ،مدراء التربية في المديريات الثالث إلىموجو  الجامعة لتسييؿ الميمة 
مف أفراد العينة بعد إجابتيـ عمييا  تعمى أفراد عينة الدراسة، وبعد أف اكتممت عممية تجميع االستبيانا

حة والتي خضعت لمتحميؿ الالمستردة الص تبطريقة صحيحة، تبيف لمباحث أف عدد االستبيانا
 ( استبانو.185)اإلحصائي ىي 
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  : المعالجة اإلحصائية8.3  

ا معينة(، وذلؾ تمييدا قاموالتنكد مف صالحيتيا لمتحميؿ تـ ترميزىا )إعطائيا أر  تبعد جمع االستبيانا
ؿ البيانات إلدخاؿ بياناتيا إلى جياز الحاسوب اآللي إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة، وتحمي

، وقد تمت المعالجة اإلحصائية لمبيانات باستخراج المتوسطات الحسابية وفرضياتياوفقا ألسئمة الدراسة 
(، t- test) (Tومجاالتيا والدرجة الكمية، واختبار ) واالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة

باط بيرسوف، ومعادلة الثبات كرونباخ (، ومعامؿ ارتOne Way ANOVAواختبار التبايف األحادي )
( SPSS) لمعمـو االجتماعية اإلحصائية ةالرزمبرنامج (، وذلؾ باستخداـ Cronbach Alphaألفا )

(Statistical Package for Social Sciences). 
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

 
 تمييد

 
واقع  عف موضوع الدراسة وىو " لباحثاتضمف ىذا الفصؿ عرضا لنتائج الدراسة، التي توصؿ إلييا 

الممارسات البيروقراطية وأسبابيا في مديريات التربية والتعميم في محافظة الخميل من وجية نظر 
كؿ مف المتغيرات مف خالؿ استجابة أفراد العينة عمى أداة الدراسة،  دور" وبياف  مديري المدارس

يا. وحتى يتـ تحديد درجة متوسطات استجابة أفراد وتحميؿ البيانات اإلحصائية التي تـ الحصوؿ عمي
 عينة الدراسة تـ اعتماد الدرجات التالية:

 مدى متوسطيا الحسابي الدرجة

 فنقؿ 2.33 منخفضة

 3.67 -2.34 متوسطة

 فنعمى  3.68  عالية

 
 نتائج أسئمة الدراسة: 4.2  
 النتائج المتعمقة بالسؤال األول:   4.2.1

البيروقراطية في مديريات التربية والتعميم في محافظة الخميل من وجية نظر  الممارساتواقع ما 
 ؟  مديري المدارس
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بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات  الباحث قاـعف ىذا السؤاؿ  لإلجابة
مديريات التربية  الممارسات البيروقراطية في عفاالستبانة التي تعبر  مجاالت أفراد عينة الدراسة عمى

 .(1.4)، وذلؾ في الجدوؿ رقـ والتعميـ في محافظة الخميؿ مف وجية نظر مديري المدارس
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 1.4جدوؿ )

 مجاالت أداة الدراسة

 الرقم
المتوسط  المجاالت

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ةالدرج

 عبليت 0.44 4.32 المعمومات  إدارةنظام  1

 عبليت 0.43 3.90 التخصص وتقسيم العمل  2

 عبليت 0.43 3.69 التسمسل اليرمي لمسمطات  3

 متوسطت 0.69 3.39 العالقات الرسمية في العمل 4

 عبليت 0.36 3.88 الدرجة الكمية

الستجابات أفراد ية واالنحرافات المعيارية يالحظ مف الجدوؿ السابؽ الذي يعبر عف المتوسطات الحساب
الممارسات البيروقراطية في مديريات التربية والتعميـ في محافظة الخميؿ مف وجية  عينة الدراسة حوؿ

وىذا يدؿ  (0.36)وانحراؼ معياري ( 3.88)لمدرجة الكميةالمتوسط الحسابي  أف نظر مديري المدارس
ديريات التربية والتعميـ في محافظة الخميؿ مف وجية نظر الممارسات البيروقراطية في مأف عمى 

متوسط نظاـ إدارة المعمومات عمى أعمى . ولقد حصؿ مجاؿ عاليةجاءت بدرجة  مديري المدارس
، ، يميو مجاؿ التخصص وتقسيـ العمؿ، ويميو مجاؿ التسمسؿ اليرمي لمسمطات((4.32ومقداره  حسابي

 (.3.39عمى أقؿ متوسط حسابي ومقداره ) في العمؿالعالقات الرسمية مجاؿ في حيف حصؿ 
 بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى الباحث قاـو  

  وفؽ مجاالتيا. االستبانة فقرات
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 (.2.4ويبينو الجدوؿ رقـ ) ،المجال األول : التخصص وتقسيم العمل
حسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاؿ التخصص وتقسيـ (: المتوسطات ال(2.4جدوؿ 
 العمؿ 

 الرقم

المتوسط  هلفقر ا
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.73 4.20 ٕٚجذ ٔطف ٔظٛفٙ يذذد نكم ٔظٛفح فٙ انًذٚشٚح  3

 عالية 0.75 3.96 ذقٕو انًذٚشٚح ترذسٚة يٕظفٛٓا فٙ يجال ذخظظاذٓى 5

 عالية 0.58 3.89 ٚقٕو انًٕظف فٙ انًذٚشٚح تؼًهّ انًكهف تّ فقظ 4

 عالية 0.64 3.84 ٚرى اخرٛاس انًٕظفٍٛ فٙ انًذٚشٚح ٔفق يالءيح ذخظظاذٓى نهٕظٛفح 1

ذذشص يذٚشٚح انرشتٛح ػهٗ اخرٛاس األكفأ يٍ انًرقذيٍٛ نهٕظائف انشاغشج  2

 فٙ يكرة انًذٚشٚح 

 متوسطة 0.73 3.64

 عالية 0.43 3.90 الدرجة الكمية

يالحظ مف الجدوؿ السابؽ الذي يعبر عف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 
 (3.90)لمدرجة الكميةالمتوسط الحسابي  أفمجاؿ التخصص وتقسيـ العمؿ عينة الدراسة عمى 

 .عاليةبدرجة  جاء وتقسيـ العمؿ مجاؿ التخصصأف ( وىذا يدؿ عمى (0.43وانحراؼ معياري 
( فقرات جاءت بدرجة عالية وفقرة واحدة جاءت بدرجة (4( أف (2.4تشير النتائج في الجدوؿ رقـ ما ك

متوسطة. وحصمت الفقرة " يوجد وصؼ وظيفي محدد لكؿ وظيفة في المديرية " عمى أعمى متوسط 
ييا في مجاؿ تخصصاتيـ " بمتوسط حسابي (، ويمييا فقرة " تقـو المديرية بتدريب موظف4.20حسابي )

(. وحصمت الفقرة " تحرص مديرية التربية عمى اختيار األكفن مف المتقدميف لموظائؼ الشاغرة 3.96)
(، يمييا الفقرة " يتـ اختيار الموظفيف في المديرية 3.64في مكتب المديرية " عمى أقؿ متوسط حسابي )

 (.3.84حسابي ) تخصصاتيـ لموظيفة " بمتوسط مالئمةوفؽ 
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 المجال الثاني : التسمسل اليرمي لمسمطات
 بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى الباحث قاـ

 (3.4في الجدوؿ رقـ ) كما مجاؿ التسمسؿ اليرمي لمسمطات. عفاالستبانة التي تعبر  فقرات
 

 الدراسة لمجاؿسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة (: المتوسطات الح3.4جدوؿ )
 لمتسمسؿ اليرمي لمسمطات

 

 الرقم
المتوسط  الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.49 4.69 لكؿ موظؼ في المديرية رئيسو المباشر 6

 عالية 0.79 4.29 ضحتتـ المراسالت بيف المدارس وبيف المديرية وفؽ تسمسؿ إداري وا 9

 عالية 0.70 4.05 يحرص موظفو المديرية عمى اتباع التسمسؿ اإلداري في عمميات االتصاؿ 8

 عالية 0.90 3.80 تتسـ مديرية التربية بوحدة السمطة اآلمرة 7

 متوسطة 0.99 2.94 تحرص المديرية عمى ترقية موظفييا وفؽ أسس الجدارة 11

 متوسطة 1.08 2.35 مة المراجعيف قبؿ اتصاليـ مع نائبو المباشريرفض مدير التربية مقاب 10

 عالية 0.43 3.69 الدرجة الكمية

يالحظ مف الجدوؿ السابؽ الذي يعبر عف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 
( 3.69)لكميةلمدرجة االمتوسط الحسابي  أف مجاؿ التسمسؿ اليرمي لمسمطاتعينة الدراسة عمى 
 .عاليةجاءت بدرجة  مجاؿ التسمسؿ اليرمي لمسمطاتأف ( وىذا يدؿ عمى 0.43وانحراؼ معياري )

( فقرات جاءت بدرجة عالية وفقرتيف جاءتا بدرجة 4( أف )3.4تشير النتائج في الجدوؿ رقـ )كما 
 ط حسابي )متوسطة. وحصمت الفقرة " لكؿ موظؼ في المديرية رئيسو المباشر " عمى أعمى متوس

" بمتوسط حسابي المديرية وفؽ تسمسؿ إداري واضح تتـ المراسالت بيف المدارس و  يمييا فقرة " 4.69)
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باشر " عمى (. وحصمت الفقرة " يرفض مدير التربية مقابمة المراجعيف قبؿ اتصاليـ مع نائبو الم(4.29
وفؽ أسس الجدارة " موظفييا  (، يمييا الفقرة " تحرص المديرية عمى ترقية2.35أقؿ متوسط حسابي )

 (.(2.94بمتوسط حسابي
 

 المجال الثالث : العالقات الرسمية في العمل 
 بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى الباحث قاـ

 (.4.4دوؿ رقـ )في الج كما. كؿ مجاؿ العالقات الرسمية في العمؿ عفاالستبانة التي تعبر  فقرات
 عالقات الرسمية في العمؿم(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل4.4جدوؿ)

 الرقم
المتوسط  فقرةال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 0.82 3.49 ٚذشص يٕظفٕ انًذٚشٚح ػهٗ انفظم تٍٛ انؼًم ٔانذٛاج انشخظٛح 14

 متوسطة 0.82 3.47 ذرخز انقشاساخ فٙ انًذٚشٚح ػهٗ اعاط يُٓٙ تذد 15

 متوسطة 0.96 3.41 ذطثق انًذٚشٚح األَظًح ٔانقٕاٍَٛ ػهٗ جًٛغ يٕظفٛٓا دٌٔ ذذٛض 16

 متوسطة 0.97 3.34 ذرخز انقشاساخ فٙ انًذٚشٚح تًؼضل ػٍ انؼالقاخ انشخظٛح 13

 متوسطة 0.97 3.24 ؼهًٍٛ تؼالقاخ سعًٛح فقظٚرؼايم يٕظفٕ انًذٚشٚح يغ انًذٚشٍٚ ٔانً 12

 متوسطة 0.62 3.39 الدرجة الكمية

يالحظ مف الجدوؿ السابؽ الذي يعبر عف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 
 ( 3.39)لمدرجة الكميةالمتوسط الحسابي  أف مجاؿ العالقات الرسمية في العمؿعينة الدراسة عمى 

 .متوسطةبدرجة  جاء مجاؿ العالقات الرسمية في العمؿأف ( وىذا يدؿ عمى 0.62انحراؼ معياري )و 
( أف جميع الفقرة جاءت بدرجة متوسطة. وحصمت الفقرة " 4.4)تشير النتائج في الجدوؿ رقـ ما ك

الشخصية " عمى أعمى متوسط حسابي يحرص موظفو المديرية عمى الفصؿ بيف العمؿ والحياة 
(. 3.47" بمتوسط حسابي )ميني بحت  أساستتخذ القرارات في المديرية عمى (، ويمييا فقرة " 3.49)

المديريف والمعمميف بعالقات رسمية فقط " عمى أقؿ  وحصمت الفقرة " يتعامؿ موظفو المديرية مع
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ة " لعالقات الشخصي(، يمييا الفقرة " تتخذ القرارات في المديرية بمعزؿ عف ا3.24متوسط حسابي )
 (.3.34)بمتوسط حسابي 

 
 المعمومات  إدارةالمجال الرابع : نظام 

 بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى الباحث قاـ
 .(5.4في الجدوؿ رقـ )كما . مجاؿ نظاـ إدارة المعمومات عفالتي تعبر  الدراسة أداة فقرات
 نظاـ إدارة المعموماتلمجاؿ سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة (: المتو 5.4جدوؿ )

 الرقم

المتوسط  هالفقر    
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.51 4.65 تانًشاعالخ انظادسج ٔانٕاسدج أسشٛفٚرٕفش فٙ انًذٚشٚح  17

 عالية 0.59 4.50 خ انًكرٕتح نذٍٛ انذاجحذطهة انًذٚشٚح االدرفاظ تانًشاعال 19

 عالية 0.65 4.41 ًٚكٍ انشجٕع نًهفاخ انًذاسط فٙ انًذٚشٚح تغٕٓنح 18

 عالية 0.61 4.39 ذظش انًذٚشٚح ػهٗ انرؼايم يغ انًشاعالخ انًكرٕتح 20

 عالية 0.63 4.19 ذذشص انًذٚشٚح ػهٗ دقح انًؼهٕياخ فٙ يشاعالذٓا 22

 عالية 0.56 4.19 ػهٗ ٔضٕح انًؼاَٙ فٙ يشاعالذٓاذذشص انًذٚشٚح  23

 عالية 0.64 4.12 ٚرغى ذُظٛى انغجالخ انًذفٕظح فٙ انًذٚشٚح تانذقح 22

 عالية 0.69 4.10 ذقٕو انًذٚشٚح تاالطالع ػهٗ يهفاخ انًذاسط انكراتٛح تاَرظاو 24

 عالية 0.44 4.32 الدرجة الكمية

 
عف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد  يالحظ مف الجدوؿ السابؽ الذي يعبر

( وانحراؼ 4.32)لمدرجة الكميةالمتوسط الحسابي  أف مجاؿ نظاـ إدارة المعموماتعينة الدراسة عمى 
 .عاليةبدرجة  جاء نظاـ إدارة المعمومات مجاؿأف ( وىذا يدؿ عمى 0.44معياري )
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يتوفر أف جميع الفقرات جاءت بدرجة عالية. وحصمت الفقرة " ( 5.4تشير النتائج في الجدوؿ رقـ ) 
(، ويمييا فقرة " 4.65" عمى أعمى متوسط حسابي ) بالمراسالت الصادرة والواردة أرشيؼ في المديرية

(. وحصمت 4.50" بمتوسط حسابي )تطمب المديرية االحتفاظ بالمراسالت المكتوبة لحيف الحاجة 
" عمى أقؿ متوسط حسابي  االطالع عمى ممفات المدارس الكتابية بانتظاـتقـو المديرية بالفقرة " 

" بمتوسط حسابي  المديرية بالدقة يتسـ تنظيـ السجالت المحفوظة في(، يمييا الفقرة " 4.10)
(4.12.) 

نالحظ مما سبؽ اف الممارسات البيروقراطية في مديريات التربية والتعميـ في محافظة الخميؿ مف وجية 
المعمومات عمى أعمى متوسط  إدارةديري المدارس جاءت بدرجة عالية . وقد حصؿ مجاؿ نظاـ نظر م

( في حيف حصؿ مجاؿ العالقات الرسمية في العمؿ عمى أقؿ متوسط حسابي وكاف 4.32ومقداره )
 ( .3.38مقداره )
 : الثانيالنتائج المتعمقة بالسؤال   2.2.4

الممارسات البيروقراطية في مديريات التربية الدراسة لواقع ىل تختمف متوسطات تقديرات أفراد عينة 
مرحمة  ،المؤىل العممي، الجنس، المديرية: الدراسةمتغيرات باختالف  والتعميم في محافظة الخميل

 ؟ الخبرة في العمل اإلداري، المدرسة
  :التالية المنبثقة عنو تفحص الفرضيالإلجابة عن ىذا السؤال تم 

 : ألولىانتائج الفرضية 

بين متوسطات تقديرات أفراد  (α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة "
عزى تممارسات البيروقراطية في مديريات التربية والتعميم في محافظة الخميل ال  لواقع عينة الدراسة

 " المديريةلمتغير 
 عمىعينة الدراسة  أفرادحسابية الستجابة تـ حساب المتوسطات ال األولى الصفريةلفحص الفرضية و 

الممارسات البيروقراطية في مديريات التربية والتعميـ في محافظة الخميؿ مف وجية نظر مديري 
 (.6.4الجدوؿ رقـ ) .المديريةمتغير  حسب المدارس
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ارسات البيروقراطية في مممل لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة( ا6.4)جدوؿ 
 المديريةمتغير  حسب مديريات التربية والتعميـ في محافظة الخميؿ مف وجية نظر مديري المدارس

 

 االنحراف المعيبري المتوسط الحسببي العذد المذيريت المجبل

 0.44 3.88 34 شًال انخهٛم انرخظض ٔذقغٛى انؼًم

 0.43 3.77 51 انخهٛم

 0.41 3.98 100 جُٕب انخهٛم

 0.39             3.75 34 شًال انخهٛم انرغهغم انٓشيٙ نهغهطاخ

 0.40 3.68 51 انخهٛم

 0.45 3.66 100 جُٕب انخهٛم

انؼالقاخ انشعًٛح فٙ 

 انؼًم

 0.68 3.33 34 شًال انخهٛم

 0.65 3.43 51 انخهٛم

 0.60 3.39 100 جُٕب انخهٛم

 0.52 4.31 34 شًال انخهٛم َظاو ئداسج انًؼهٕياخ

 0.47 4.28 51 انخهٛم

 0.40 4.35 100 جُٕب انخهٛم

 0.39 3.88 34 شًال انخهٛم انذسجح انكهٛح

 0.38 3.85 51 انخهٛم

 0.35 3.90 100 جُٕب انخهٛم

الممارسات البيروقراطية في مديريات التربية في  وجود فروؽ ظاىرية(  6.4)يالحظ مف الجدوؿ رقـ 
، ولمعرفة داللة المديريةلمتغير  عزىتظة الخميؿ مف وجية نظر مديري المدارس والتعميـ في محاف

رقـ كما يظير في الجدوؿ  (one way ANOVA)األحادي تـ استخداـ تحميؿ التبايف  الفروؽ
(7.4): 
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ات التربية والتعميـ الممارسات البيروقراطية في مديريفي العينة  أفرادالستجابة  األحاديتحميؿ التبايف  نتائج  (7.4)ؿجدو 
 المديريةمتغير  حسبفي محافظة الخميؿ 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المجال
 الحرية

" Fقيمة " ربعاتممتوسط ال
 المحسوبة

 مستوى الداللة

انرخظض 

 ٔذقغٛى انؼًم
 4.467 0.784 2 1.569 بيف المجموعات

 

0.013 

 

 0.176 182 31.959 داخؿ المجموعات

 
 184 33.527 جموعالم

انرغهغم انٓشيٙ 

 نهغهطاخ
 0.587 0.107 2 0.213 بيف المجموعات

 

0.557 

 

 0.181 182 33.026 داخؿ المجموعات

 
 184 33.239 المجموع

انؼالقاخ 

انشعًٛح فٙ 

 انؼًم

 0.271 0.107 2 0.213 بيف المجموعات

 

0.763 

 

 0.393 182 71.481 داخؿ المجموعات

 
 184 71.694 مجموعال

َظاو ئداسج 

 انًؼهٕياخ
 0.421 0.083 2 0.165 بيف المجموعات

 

0.657 

 

 0.196 182 35.669 داخؿ المجموعات

 
 184 35.834 المجموع

 0.361 0.048 2 0.096 بيف المجموعات انذسجح انكهٛح

 

0.697 

 

 0.133 182 24.165 داخؿ المجموعات

 
 184 24.261 المجموع

 
 αمف مستوى الداللة ) أكبروىي ( 0.69مستوى الداللة )( 0.61درجة الكمية)لم ""Fيالحظ أف قيمة  
الممارسات البيروقراطية في مديريات التربية توجد فروؽ دالة إحصائيًا في ال ( أي أنو 0.05 ≤

 قبوؿوبذلؾ تـ  ة،المديريعزى لمتغير ت والتعميـ في محافظة الخميؿ مف وجية نظر مديري المدارس
  .األولىالصفرية  الفرضية 
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بين  (α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة : "الثانيةنتائج الفرضية 
لممارسات البيروقراطية في مديريات التربية والتعميم في واقع ال متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة

 " نسالج عزى لمتغيرتمحافظة الخميل 
 (.8.4الجدوؿ رقـ )كما يشير "  T نتائج اختبار "حساب ب الثانية الصفريةحص الفرضية تـ ف

الممارسات البيروقراطية في مديريات في  العينة أفرادالستجابة لمعينات المستقمة   T "تائج اختبار "( ن8.4جدوؿ )
 الجنسمتغير  التربية والتعميـ في محافظة الخميؿ حسب

المتوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  ""Tقيمة
 الداللة

التخصص وتقسيـ 
 العمؿ

 0.32 0.982 0.41 3.93 92 ذكر

 0.44 3.87 93 أنثى

التسمسؿ اليرمي 
 لمسمطات

 0.44 0.774 0.45 3.66 92 ذكر

 0.41 3.71 93 أنثى

العالقات الرسمية في 
 العمؿ

 0.98 0.022 0.64 3.39 92 ذكر

 0.61 3.39 93 أنثى

 0.04 2.049 0.39 4.39 92 ذكر نظاـ ادارة المعمومات

 0.48 4.26 93 أنثى

 0.40 0.884 0.35 3.90 92 ذكر الدرجة الكمية

 0.37 3.86 93 أنثى

نو (، أي أ0.40(، ومستوى الداللة )0.88" لمدرجة الكمية )Tمف خالؿ الجدوؿ السابؽ أف قيمة "يتبيف 
الممارسات البيروقراطية في مديريات التربية والتعميـ في محافظة الخميؿ مف وجية ال توجد فروؽ في 
 .  الثانية الصفرية . وبذلؾ تـ قبوؿ الفرضيةالجنسلمتغير  تعزى نظر مديري المدارس

 : الثالثةنتائج الفرضية 
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بين متوسطات تقديرات أفراد  (α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة "
عزى تلممارسات البيروقراطية في مديريات التربية والتعميم في محافظة الخميل واقع ال عينة الدراسة

 " المؤىل العممي لمتغير
 (.9.4جدوؿ رقـ )كما يشير "  Tنتائج اختبار "حساب ب الثالثة الصفريةحص الفرضية تـ ف

الممارسات البيروقراطية في مديريات في  العينة أفرادالستجابة عينات المستقمة لم"  T نتائج اختبار " (9.4جدوؿ )
 المؤىؿ العمميمتغير  التربية والتعميـ في محافظة الخميؿ حسب

المتوسط  العدد المؤىل العممي المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة

"T"  

مستوى 
 الداللة

 0.37 0.889 0.43 3.89 144 بكالوريوس فندنى التخصص وتقسيـ العمؿ

 0.40 3.96 41 أعمى مف بكالوريوس

 0.76 0.301 0.42 3.68 144 بكالوريوس فندنى التسمسؿ اليرمي لمسمطات

 0.44 3.70 41 أعمى مف بكالوريوس

 0.62 0.485 0.63       3.40 144 بكالوريوس فندنى العالقات الرسمية في العمؿ

        3.35 41 أعمى مف بكالوريوس

0.61   

 0.94 0.064 0.45 4.32 144 بكالوريوس فندنى نظاـ ادارة المعمومات

 0.40 4.32 41 أعمى مف بكالوريوس

 0.91 0.106 0.37 3.88 144 بكالوريوس فندنى الدرجة الكمية

 0.33 3.89 41 أعمى مف بكالوريوس

(، أي 0.91(، ومستوى الداللة )0.10جة الكمية )" لمدر   Tمف خالؿ الجدوؿ السابؽ أف قيمة "يتبيف 
الممارسات البيروقراطية في مديريات التربية والتعميـ في محافظة الخميؿ مف أنو ال توجد فروؽ في 

 .  الثالثة. وبذلؾ تـ قبوؿ الفرضية المؤىؿ العمميلمتغير  تعزى وجية نظر مديري المدارس
 

 : الرابعةنتائج الفرضية 



 

 

 

 

54 

بين متوسطات تقديرات أفراد  (α ≥ 0.05) ق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال توجد فرو "
عزى تممارسات البيروقراطية في مديريات التربية والتعميم في محافظة الخميل لواقع ال عينة الدراسة

 " المدرسة مستوىلمتغير 
 (.10.4وؿ رقـ )جدكما يشير "  Tنتائج اختبار "حساب ب الرابعة الصفريةحص الفرضية تـ ف

الممارسات البيروقراطية في مديريات في  العينة أفرادالستجابة لمعينات المستقمة "   Tنتائج اختبار " (:10.4جدوؿ)
 مستوى المدرسةمتغير التربية والتعميـ في محافظة الخميؿ حسب 

المتوسط  العدد الدراسة مستوى المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "Tقيمة"
 لداللةا

التخصص وتقسيـ 
 العمؿ

 0.85 0.189 0.51 3.89 49 ثانوية

 0.40 3.91 136 أساسية

التسمسؿ اليرمي 
 لمسمطات

 0.62 0.485 0.39 3.71 49 ثانوية

 0.44 3.68 136 أساسية

العالقات الرسمية في 
 العمؿ

 0.22 1.225 0.55 3.48 49 ثانوية

 0.65 3.35 136 أساسية

 0.78 0.274 0.43 4.31 49 ثانوية رة المعموماتنظاـ ادا

 0.45 4.33 136 أساسية

 0.67 0.422 0.35 3.90 49 ثانوية الدرجة الكمية

 0.37 3.87 136 أساسية

(، أي 0.67(، ومستوى الداللة )0.42" لمدرجة الكمية )  Tسابؽ أف قيمة "يتبيف مف خالؿ الجدوؿ ال
رسات البيروقراطية في مديريات التربية والتعميـ في محافظة الخميؿ مف المماأنو ال توجد فروؽ في 

 .  الرابعة. وبذلؾ تـ قبوؿ الفرضية مرحمة الدراسةلمتغير  تعزى وجية نظر مديري المدارس
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 (α ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة : "الخامسةنتائج الفرضية 
لممارسات البيروقراطية في مديريات التربية واقع ال فراد عينة الدراسةبين متوسطات تقديرات أ

 " الخبرة في العمل اإلداريعزى لمتغير توالتعميم في محافظة الخميل 
 عمىعينة الدراسة  أفرادتـ حساب المتوسطات الحسابية الستجابة  الخامسة الصفريةلفحص الفرضية و 

ربية والتعميـ في محافظة الخميؿ مف وجية نظر مديري الممارسات البيروقراطية في مديريات الت
 (.11.4الجدوؿ رقـ ) .الخبرة في العمؿ اإلداريمتغير  حسب المدارس
مممارسات البيروقراطية في ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:11.4)جدوؿ 

 الخبرة في العمؿ اإلداريمتغير  خميؿ حسبمديريات التربية والتعميـ في محافظة ال

الخبرة في العمل  المجبل

 اإلداري

 االنحراف المعيبري المتوسط الحسببي العذد

انرخظض ٔذقغٛى 

 انؼًم

 0.38             3.98 34 أقم يٍ خًظ عُٕاخ

 0.43             3.86 52 عُٕاخ  5-10يٍ

            0.44             3.90 99 عُٕاخ 10أكثش يٍ 

انرغهغم انٓشيٙ 

 نهغهطاخ

 0.44             3.78 34 أقم يٍ خًظ عُٕاخ

 0.43             3.65 52 عُٕاخ 5-10يٍ 

 0.41             3.67 99 عُٕاخ 10أكثش يٍ 

انؼالقاخ انشعًٛح فٙ 

 انؼًم

 0.50             3.46 34 أقم يٍ خًظ عُٕاخ

 0.61             3.33 52 ٕاخع5ُ-10يٍ 

 0.67             3.39 99 عُٕاخ10أكثش يٍ  

 0.45             4.31 34 أقم يٍ خًظ عُٕاخ َظاو ئداسج انًؼهٕياخ

 0.41           4.32 52 ُٕاخع5-10يٍ 

 0.46           4.33 99 عُٕاخ 10أكثش يٍ 

 0.33           3.93 34 أقم يٍ خًظ عُٕاخ انذسجح انكهٛح

 0.36           3.85 52 ٕاخعُ 5-10يٍ 

   0.38           3.88 99 عُٕاخ 10أكثش يٍ 
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الممارسات البيروقراطية في مديريات التربية في  يةوجود فروؽ ظاىر  (11.4)يالحظ مف الجدوؿ رقـ 
، اإلداري الخبرة في العمؿلمتغير  والتعميـ في محافظة الخميؿ مف وجية نظر مديري المدارس تعزى

 كما يظير في  (one way ANOVA)األحادي تـ استخداـ تحميؿ التبايف  ولمعرفة داللة الفروؽ
 :(12.4رقـ )الجدوؿ 

ة والتعميـ في الممارسات البيروقراطية في مديريات التربيفي العينة  أفرادالستجابة  األحاديتحميؿ التبايف  نتائج : (12.4)ؿجدو 
 الخبرة في العمؿ اإلداري حسب متغيرمحافظة الخميؿ 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.835 0.152 2 0.305    بيف المجموعات انرخظض ٔذقغٛى انؼًم

 

0.435 

 

 0.183 182 33.222 داخؿ المجموعات

 
 184 33.527 المجموع

 1.182 0.213 2 0.426 بيف المجموعات نٓشيٙ نهغهطاخانرغهغم ا

 

0.309 

 

 0.180 182 32.813 داخؿ المجموعات

 
 184 33.239 المجموع

     2 0.320 بيف المجموعات انؼالقاخ انشعًٛح فٙ انؼًم

0.160 

0.408 

 

0.665 

 

 0.392 182 71.374 داخؿ المجموعات

 
 184 71.694 المجموع

 0.014 0.003 2 0.005 بيف المجموعات ئداسج انًؼهٕياخ َظاو

 

0.986 

 

 0.197 182 35.829 داخؿ المجموعات

 
 184 35.834 المجموع

     2 0.145 بيف المجموعات انذسجح انكهٛح

0.072 

0.546 0.580 
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 0.133 182 24.116 داخؿ المجموعات

 

  

 184 24.261 المجموع

 αمف مستوى الداللة ) أكبر( وىي 0.58( ومستوى الداللة )0.54لمدرجة الكمية) ""Fة يالحظ أف قيم 
الممارسات البيروقراطية في مديريات التربية توجد فروؽ دالة إحصائيًا في ال ( أي أنو 0.05 ≤

 الخبرة في العمؿ اإلداري،لمتغير  تعزى والتعميـ في محافظة الخميؿ مف وجية نظر مديري المدارس
 .الخامسةالفرضية  قبوؿلؾ تـ وبذ
 

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث  2.4.4

مديريات التربية والتعميم في محافظة الخميل من مكاتب البيروقراطية في  مظاىر المغاالة فيما 
 ؟  وجية نظر مديري المدارس

يارية الستجابات بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المع الباحث قاـعف ىذا السؤاؿ  لإلجابة
 مظاىر المغاالة في عفالتي تعبر الدراسة  أداة القسـ الثالث مف فقرات أفراد عينة الدراسة عمى

، مديريات التربية والتعميـ في محافظة الخميؿ مف وجية نظر مديري المدارسمكاتب البيروقراطية في 
 (.13.4في الجدوؿ رقـ ) كما يظير
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 مظاىر المغاالة فيحوؿ وسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة (: المت13.4جدوؿ )
 البيروقراطية 

 الرقم

المتوسط  الفقره
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.73 3.81 ٚرقٛذ يٕظفٕ يذٚشٚح انرشتٛح تذشفٛح انرؼهًٛاخ ٔانهٕائخ 1

 عالية 0.77 3.71 تاألشخاصءاخ أكثش يٍ اْرًايٓى ٚٓرى يٕظفٕ انرشتٛح تاالجش 2

 متوسطة 0.96 3.49 ٚرغى اَجاص انًؼايالخ فٙ يكرة يذٚشٚح انرشتٛح تانشٔذٍٛ 4

 متوسطة 0.98 3.34 أػًالٚخشٗ يٕظفٕ انًذٚشٚح ذذًم انًغإٔنٛح ذجاِ يا ٚخظٓى يٍ  5

 متوسطة 0.91 3.23 ذرغى اجشاءاخ اذخار انقشاس فٙ يذٚشٚح انرشتٛح تانثظء 6

 متوسطة 1.05 3.12 ذشْق انرٕقٛؼاخ ٔاالخراو فٙ يكاذة يذٚشٚح انرشتٛح كاْم انًشاجؼٍٛ 8

 متوسطة 1.01 2.94 اإلداسٚح انقذًٚح ٔال ٚشغثٌٕ ترغٛٛشْا تاإلجشاءاخٚرًغك يٕظفٕ انًذٚشٚح  3

 متوسطة 1.12 2.90 انًشَٔحٚرغى انرؼايم يغ يذٚشٚح انرشتٛح تجًٕد انؼالقاخ انشعًٛح ٔػذو  7

 متوسطة 0.96 2.43 ذذفع انًهفاخ فٙ يكرة يذٚشٚح انرشتٛح تكٛفٛح ٚظؼة انٕطٕل انٛٓا 9

 متوسطة 0.64 3.21 الدرجة الكمية

الستجابات أفراد يالحظ مف الجدوؿ السابؽ الذي يعبر عف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
مديريات التربية والتعميـ في محافظة مكاتب البيروقراطية في  مظاىر المغاالة في حوؿ عينة الدراسة

وانحراؼ معياري  (3.21)لمدرجة الكميةالمتوسط الحسابي  أف الخميؿ مف وجية نظر مديري المدارس
مديريات التربية والتعميـ في مكاتب البيروقراطية في  مظاىر المغاالة فيأف ( وىذا يدؿ عمى 0.64)

 ة.جاءت بدرجة متوسط ة نظر مديري المدارسمحافظة الخميؿ مف وجي
( فقرات جاءت بدرجة 7( أف فقرتيف جاءتا بدرجة عالية و)13.4كما تشير النتائج في الجدوؿ رقـ )

متوسطة. وحصمت الفقرة " يتقيد موظفو مديرية التربية بحرفية التعميمات والموائح " عمى أعمى متوسط 
"  باألشخاصأكثر مف اىتماميـ  تاءاباإلجر فو التربية (، ويمييا فقرة " ييتـ موظ3.81حسابي )
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. وحصمت الفقرة " تحفظ الممفات في مكتب مديرية التربية بكيفية يصعب (3.71بمتوسط حسابي )
(، يمييا الفقرة " يتسـ التعامؿ مع مديرية التربية 2.43" عمى أقؿ متوسط حسابي ) إليياالوصوؿ 

 (.2.90" بمتوسط حسابي ) نةالمرو بجمود العالقات الرسمية وعدـ 
 

 : النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع  3.2.4

مديريات التربية والتعميم في محافظة الخميل من مكاتب البيروقراطية في المغاالة في  أسبابما 
 ؟  وجية نظر مديري المدارس

يارية الستجابات بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المع الباحث قاـعف ىذا السؤاؿ  لإلجابة
في  المغاالة أسباب عفالتي تعبر  الدراسة في القسـ الرابع أداة فقرات أفراد عينة الدراسة عمى

، مديريات التربية والتعميـ في محافظة الخميؿ مف وجية نظر مديري المدارسمكاتب البيروقراطية في 
 جدوؿ كما يظير في 

المغاالة في  أسبابات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول (: المتوسطات الحسابية واالنحراف14.4.جدول )
 . مديريات التربية والتعميم في محافظة الخميلمكاتب البيروقراطية في 

 الرقم

المتوسط  فقرهال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 0.99 3.40 خٕف يٕظفٙ يكرة انرشتٛح يٍ يخانفح األَظًح ٔانقٕاٍَٛ 8

 متوسطة 0.95 3.24 انؼًم انًشْقح انرٙ ٚقٕو تٓا انًٕظف أػثاء 4

 متوسطة 0.97 3.16 انضغظ انُفغٙ انز٘ ٚؼٛشّ يٕظفٕ يذٚشٚح انرشتٛح ٔانرؼهٛى 5

 متوسطة 1.02 2.84 ذذاخم انظالدٛاخ نذٖ يٕظفٙ يذٚشٚح انرشتٛح 6

 وسطةمت 1.18 2.83 عٛطشج يذٚش انرشتٛح ػهٗ طالدٛاخ َٕاتّ ٔيشؤٔعّٛ 7

 متوسطة 1.03 2.66 ضؼف اْرًاو يٕظفٙ يذٚشٚح انرشتٛح تًظانخ انًؼهًٍٛ ٔانًذٚشٍٚ 3

 متوسطة 0.96 2.65 غٛاب انرخظض نذٖ يٕظفٙ يكرة يذٚشٚح انرشتٛح 2
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دشص يٕظفٙ يذٚشٚح انرشتٛح ػهٗ انؼالقاخ انشخظٛح ػهٗ دغاب انًُٓٛح  10

 فٙ انؼًم

 متوسطة 1.07 2.61

 متوسطة 0.90 2.54 خ يٕظفٙ يكرة يذٚشٚح انرشتٛحذذَٙ يغرٕٖ خثشا 1

 متوسطة 0.96 2.47 ػذو قذسج يٕظفٙ انًذٚشٚح ػهٗ انرؼايم يغ انرقذو انركُٕنٕجٙ 9

 متوسطة 0.66 2.84 الدرجة الكمية

الستجابات أفراد يالحظ مف الجدوؿ السابؽ الذي يعبر عف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
مديريات التربية والتعميـ في محافظة مكاتب البيروقراطية في في  المغاالة أسباب راسة حوؿعينة الد

( وانحراؼ معياري 2.84)لمدرجة الكميةالمتوسط الحسابي  أف الخميؿ مف وجية نظر مديري المدارس
يـ في مديريات التربية والتعممكاتب البيروقراطية في في  المغاالة أسبابأف ( وىذا يدؿ عمى 0.66)

 .متوسطةجاءت بدرجة  محافظة الخميؿ مف وجية نظر مديري المدارس
( أف جميع الفقرات جاءت بدرجة متوسطة. وحصمت الفقرة " 7.4كما تشير النتائج في الجدوؿ رقـ )

ويمييا  (3.40خوؼ موظفي مكتب التربية مف مخالفة األنظمة والقوانيف " عمى أعمى متوسط حسابي )
. وحصمت الفقرة " عدـ (3.24مؿ المرىقة التي يقـو بيا الموظؼ " بمتوسط حسابي )الع أعباءفقرة " 

، يمييا (2.47قدرة موظفي المديرية عمى التعامؿ مع التقدـ التكنولوجي " عمى أقؿ متوسط حسابي )
 (.2.54الفقرة " تدني مستوى خبرات موظفي مكتب مديرية التربية " بمتوسط حسابي )
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات 1.5

 
 مناقشة السؤال األول  1.1.5

في محافظة الخميؿ مف وجية نظر مديري والتعميـ ما واقع الممارسات البيروقراطية في مديريات التربية 
 المدارس ؟ 

البيروقراطية في مديريات التربية والتعميـ  في محافظة الخميؿ  اتممارسال واقع أف( 1.4الجدوؿ ) يبيف
مية في العمؿ جاء جاءت  بدرجة عالية  في مجاالت الدراسة األربعة ما عدا مجاؿ العالقات الرس

 ( 0.36( وبانحراؼ معياري قدره )3.88حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية  ) ،بدرجة متوسطة 
 .ا فيما يمي ؿ بيا في المديريات الثالث  وسوؼ نناقشيلكثير مف العوامؿ واإلجراءات المعمو  نتيجة 

تتبع  والكبيرة  إف المديريات في المحافظة تعتبر مف المؤسسات المنظمة إلى قد يكوف السبب في ذلؾ
جراءات محددة وواضحة في اختيار الموظفيف قوانيف  ،وتقسيـ العمؿ بينيـ وفؽ مالئمة تخصصاتيـ ,وا 

 .وظيفي محدد لكؿ وظيفة في المديريةحيث يوجد وصؼ 
حيث يوجد لكؿ موظؼ  ،التقسيمات اليرمية لموظيفة تتبع  المديرياتأف ا إلى أيضيعزى ذلؾ  قدو 

تتعامؿ المديرية مع موظفييا بشكؿ رسمي حسب القوانيف  رئيسو المباشر يرجع لو في كؿ شي , كذلؾ
الموجودة  ويغمب الطابع الرسمي في جميع معامالتيا بالرغـ ىناؾ بعدا اخر وىو العالقات الغير 

والمواد المكتوبة  األرشفةمعمومات دقيؽ وفعاؿ مف حيث  إدارةتبع المديريات كذلؾ نظاـ وت, رسمية 
 والمخزنة .

ونتيجة لما ورد سابقا مف التحميؿ تبيف لمباحث  أف المديريات الثالث  تتبع النظاـ البيروقراطي الذي  
مومات والسجالت ونظاـ إدارة المع ،والتسمسؿ اليرمي لمسمطات ،نادى بالتخصص وتقسيـ العمؿ

مما يعزز النتيجة في ىذه الدراسة بنف المتوسط الحسابي  لمدرجة الكمية جاء بدرجة عالية  ،المحفوظة
 ( .0.36( وانحراؼ معياري عالي والبالغ )3.88والبالغة )
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محكومة مف بيروقراطيوف يتحكموف في  في المديريات  األنظمةأف  إلىلكؿ ما سبؽ يعزو الباحث ذلؾ 
وال يشاركوف فيو اإلدارات الوسطى في حيف اف   ،يـر يرسموف الخطط والمناىج وفؽ تصوراتيـقمة ال

ومف جراء ذلؾ  ،اإلدارات )الوسطى( أكثر فيما ووعيا بشتى المشاكؿ المطروحة عمييـ مف ارض الواقع
تكوف بعيدة عف تشعر اإلدارات المتوسطة  أحيانا بعدـ االنتماء الف القرارات تنتي إلييا جاىزة وأحيانا 

 الواقع والممارسة وىنا تظير بعض السمبيات مف جراء ىؤالء البيروقراطيوف .
 الثاني:مناقشة نتائج السؤال  2.1.5

ىل تختمف متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع الممارسات البيروقراطية في مديريات التربية 
الخبرة في  ،مستوى المدرسة ،المؤىل العممي ،لجنسا ،والتعميم باختالف متغيرات الدراسة ) المديرية

 ( ؟  اإلداريالعمل 
 المنبثقة عنو : اآلتيةتمت مناقشة السؤاؿ الثاني مف خالؿ مناقشة الفرضيات الصفرية 

 
  األولى:مناقشة نتائج الفرضية  1.2.1.5

تقديرات أفراد  ( بين متوسطاتT≤ 0.05 αTال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
عينة الدراسة لواقع الممارسات البيروقراطية في مديريات التربية والتعميم في محافظة الخميل تعزى 

 مديرية شمال الخميل( . ،مديرية الخميل ،الى المديرية )مديرية جنوب الخميل
ات المدراء أظيرت نتائج  ىذه الدراسة أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  بيف متوسطات تقدير 

 لواقع الممارسات البيروقراطية في مديريات التربية والتعميـ في محافظة الخميؿ تعزى لمتغير )المديرية(.
 ،القوانيف واإلجراءات المعموؿ بياونفس  ،تتبع نفس الييكؿ التنظيمي وقد يعزى ذلؾ كوف المديريات 

فيي تستمد قوانينيا مف  ،لتعميـ الفمسطينيةوزارة واحدة وىي وزارة التربية وا إلىوترجع في نفس الوقت 
  ،وتمتـز المديريات الثالث بتطبيؽ نفس القانوف المتبع مف الوزارة ،نفس المصدر ونفس النظاـ

( في أسباب الروتيف اإلداري في 2014تشابيت ىذه الدراسة في ىذا مع دراسة أبو ىشيمة )
والنصوص التشريعية والموائح في إجراءات   ظيمي يا نفس الييكؿ التنالمؤسسات البيروقراطية في إتباع

 العمؿ المتشابية 
( في تبني المديريات نفس الثقافة التنظيمية )البيروقراطية( 2013وتشابيت مع دراسة عبابنة وحتاممة )

 ونفس مبدأ الشفافية والمسائمة مما ينعكس عمى موظفييا.
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 مناقشة  نتائج الفرضية الثانية: 2.2.1.5 
( في متوسطات تقديرات أفراد T≤ 0.05 αTفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ال توجد

 إلىالعينة لواقع الممارسات البيروقراطية في مديريات التربية والتعميم في محافظة الخميل تعزى 
 متغير الجنس .

( في T≤ 0.05 αTلة )تشير نتائج الدراسة إلى انو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الدال
متوسطات تقديرات مديري المدارس لواقع الممارسات البيروقراطية في مديريات التربية والتعميـ في 

 محافظة الخميؿ تعزى لمتغير )الجنس( .
ناثو  ,ذكورلى أف المدراء مف كال الجنسيف) إ يعزى ذلؾقد و  يحرصوف عمى تطبيؽ القوانيف بدقة ( ا 

تمؾ الوظيفة وعدـ الشفافية في  إلىعمى منيـ , نتيجة الصعوبة في الوصوؿ مف ىـ أ إلرضاءمتناىية 
ف وعدـ الخروج الجنسيف حريص عمى تطبيؽ القواني دير( , فكالفي التعييف ليذه الوظيفة وىي )الم

 عنيا .
( مف أف اإلناث أكثر تنثيرا مف الذكور باإلعداد االجتماعي في تبني 1977اختمفت مع دراسة عمي ) 

 البيروقراطية . قيـ
 

 مناقشة نتائج الفرضية الثالثة: 3.2.1.5
( في متوسطات تقديرات أفراد T≤ 0.05 αTال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 

عينة الدراسة لواقع الممارسات البيروقراطية في مديريات التربية والتعميم في محافظة الخميل تعزى 
 ممي(.إلى متغير )المؤىل الع

( في T≤ 0.05 αTتشير نتائج الدراسة ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 
متوسطات تقديرات إفراد عينة الدراسة لواقع الممارسات البيروقراطية في مديريات التربية والتعميـ في 

 متغير )المؤىؿ العممي(. إلىمحافظة الخميؿ تعزى 
لممدير وخاصة في  بالنسبة ال تعيير اىتماما لممؤىؿ العمميالمديريات  أف إلىتعزى ىذه النتيجة وقد 

تباعيف , التنفيذ لمقوان  المفروضة عمييـ مف قبؿ المديرية . اإلجراءات وا 
البيروقراطية الماثمة أماـ أعينيـ سواء في  ؽ يشعر المدراء في المدارس بتعميماتونتيجة لما سب

وىذا في صميـ مكونات البيروقراطية  ،ت العمميةسب المؤىالالتوظيؼ او في اختيار الموظؼ ح
 . المتبعة
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( في سيادة حالة االغتراب الناجـ عف البيروقراطية بغض النظر 2009واتفقت كذلؾ مع دراسة غراؼ )
 دكتوراه (. ،عف مؤىالتيـ العممية ) ماجستير

وجود فروؽ جوىرية بيف  إلى ( التي توصمت2004في حيف اختمفت الدراسة مع دراسة جودة واليافي )
 متوسطات توجو األفراد لمعمؿ  في ظؿ منظمة بيروقراطية عمى أساس مستوى التحصيؿ العممي .

ـ المبحوثيف ي( والتي توصمت إلى وجود فروؽ في تقي2005كذلؾ اختمفت مع دراسة المعايطة )
 ؤىؿ العممي .لالنسجاـ بيف القيـ البيروقراطية والقيـ االجتماعية تعزى لمتغير الم

 
 مناقشة نتائج الفرضية الرابعة : 4.2.1.5

 أفراد( في متوسطات تقديرات T≤ 0.05 αTال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
 إلىالعينة لواقع الممارسات البيروقراطية في مديريات التربية والتعميم في محافظة الخميل تعزى 

 متغير )مستوى المدرسة( .
( بيف متوسطات T≤ 0.05 αTنت الدراسة انو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )بي

تقديرات المدراء لواقع  الممارسات البيروقراطية في مديريات التربية والتعميـ في محافظة الخميؿ تعزى 
 متغير )مستوى المدرسة (. إلى
قوانيف تخص مستوى المدرسة بمعنى اف القوانيف موحدة المديريات ال توجد ليا  أف إلىيعزى ذلؾ وقد  

ليات وواجبات مثمو مثؿ مدير فمدير المدرسة الثانوية عميو مسؤو  لممدارس الثانوية واألساسية ,
 ارس االبتدائية فال تفرؽ بينيـ , وال تولي لحجـ المدرسة او فئة الطالب العمرية  أي اعتبار .المد
 

 خامسة :مناقشة الفرضية ال 5.2.1.5
 أفراد(  في متوسطات تقديرات T≤ 0.05 αTال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

العينة لواقع الممارسات البيروقراطية في مديريات التربية والتعميم في محافظة الخميل يعزى لمتغير 
 . اإلداريالخبرة في العمل 

 أفراد( في متوسطات تقديرات T≤ 0.05 αTعند ) حصائيةإ ذات داللةالدراسة انو ال توجد فروؽ بينت 
 .اإلداريالعينة لواقع الممارسات البيروقراطية في محافظة الخميؿ تعزى لمتغير الخبرة في العمؿ 
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, فيي غير مرنة وال في المديريات الثالث لـ تتغير منذ زمف بعيد  يفأف القوان إلىقد تعزى ذلؾ 
ثابتة  , وال تتغير لذلؾ ال تؤثر خبرة المدراء في  قى عمى مدى طويؿلواقع دائما , فتبتتفاعؿ مع ا

 تيـ .االمدارس في استجاب
 

 إحصائياقيـ البيروقراطية دالة  أف إلى( التي توصمت 2009واختمفت مع دراسة الصرايرة والقضاة )
 ( عاما . ( 16مف  أكثرلصالح مساعد المدير الذي يكوف مدة خدمتو 

في  إحصائيةوجود فروؽ ذات داللة  إلى( والتي توصمت 2005راسة المعايطة )واختمفت كذلؾ مع د
 تقييـ المبحوثيف لالنسجاـ بيف القيـ البيروقراطية والقيـ االجتماعية تعزى لمتغير الخدمة في العمؿ .

( والتي توصمت وجود فروؽ بيف متوسطات ضغوط العمؿ 2004ختمفت مع دراسة المندالوي )ا
 و البيروقراطي تعزى لمتغير العمر )مدة الخدمة (.وعالقتو بالتوج

 
 السؤال الثالث : مناقشة  3.1.5

ما مظاىر المغاالة في البيروقراطية في مديريات التربية والتعميم في محافظة الخميل من وجية نظر 
 مديري المدارس؟ 

ت التربية في محافظة تشير نتائج الدراسة الى اف درجة مظاىر المغاالة في البيروقراطية في مديريا
حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية  ،الخميؿ مف وجية نظر مديري المدارس كانت ) متوسطة (

 ( .0.64( وانحراؼ معياري قدره ) 3.21)
أف  إالبالرغـ مف أف الممارسات البيروقراطية في المديريات  جاءت بدرجة عالية كما أظيرتيا الدراسة 

ءت بدرجة متوسطة،  ذلؾ لحصوؿ أغمب فقرات ىذا المجاؿ عمى درجة متوسطة،  مظاىر المغاالة جا
فمثال الروتيف في انجاز المعامالت جاء متوسطا ألف ىذه المديريات ليست كبيرة الحجـ ومترامية 

 وتقع في المنطقة نفسيا لذلؾ بإمكاف المراجع أخذ نتيجة المراجعة قي الوقت المناسب تقريبا. ،األطراؼ
إلى أف المدراء ال يخرجوف عف اإلطار العاـ المرسـو ليـ مف قبؿ رؤسائيـ في كذلؾ ى السبب ويعز  

الوزارة لذلؾ يكوف ليـ متسع وتفويض بحكـ مناصبيـ لمدفاع عف قراراتيـ التي تكوف ضمف الحمقة 
في  المرسومة ليـ أما خارج ىذا اإلطار فال يستطيعوف اتخاذ أي قرارات ويتمتعوف بالجبف اإلداري

 ( في ىذا المجاؿ بدرجة متوسطة.2ذلؾ، لذا جاءت فقرة )
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وكما اشرنا إلى أف المديريات تتبع العالقات الرسمية أحيانا والعالقات غير الرسمية  أحيانا أخرى لحؿ 
ويبقى مدراء المديريات عمى  ،وىذا يبعدىا عف الجمود في العالقات الرسمية ،المشكالت الناجمة

 اء البمدات في محافظاتيـ لتسييؿ المشاكؿ الصعبة والتي تتطمب ذلؾ .اتصاؿ مباشر مع وجي
بالنسبة إلى اإلجراءات اليومية داخؿ المديريات فإنيا تمر بالروتيف اليومي وتطبؽ بحذافيرىا وتسمؾ  

 الييكؿ اليرمي في المديرية .
د موظفي التربية ( والتي تنص عمى تقي1(، رقـ )(13.4لكؿ ما ذكر جاءت الفقرتاف في جدوؿ رقـ 

( والتي تنص  عمى اىتماـ موظفي التربية باإلجراءات أكثر مف 2بحرفية التعميمات والموائح،  ورقـ )
اىتماميـ باألشخاص  بدرجة عالية في ىذا المجاؿ وفييما تظير المغاالة في البيروقراطية بشكؿ كبير 

 في المديريات .
 

 :مناقشة السؤال الرابع 4.1.5
الخميل  يريات التربية والتعميم فيمد مكاتب في مغاالة في البيروقراطية )بيروبوثولجي(ال ما أسباب 

 ؟ من وجية نظر مديري المدارس
ينت الدراسة أف أسباب المغاالة في البيروقراطية )بيروبوثولجي ( في مكاتب مديريات التربية والتعميـ ب

( واالنحراؼ 2.84ي لمدرجة الكمية )حيث بمغ المتوسط الحساب ،في الخميؿ جاءت بدرجة متوسطة
 ( .0.66المعياري ليا )

 
وىذه النتيجة تنسجـ مع نتيجة السؤاؿ األوؿ مف أف مستوى الممارسات البيروقراطية كاف عاليًا، 
وبالتالي المغاالة جاءت متوسطة. ونتيجة ىذا السؤاؿ تفسر نفسيا، بمعنى أف السؤاؿ حوؿ أسباب 

وأجاب عنيا المديروف، وىـ َمف َيْمَمس المغاالة وىـ أدرى بنسبابيا. فما  المغاالة في البيروقراطية،
أوردوه مف أسباب لممغاالة في الممارسات البيروقراطية مف قبؿ مكاتب مديريات التربية والتعميـ في 
محافظة الخميؿ يعتبر األقرب إلى الواقع. وقد الحظنا الفقرات) األسباب( الدالة عمى المغاالة في 

يروقراطية، والحظنا األسباب التي يمكف اعتبارىا األعمى، مف خالؿ المتوسطات الحسابية األعمى الب
 (، وىي: 14.4الواردة في الجدوؿ رقـ )
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 خوف موظفي مكتب التربية من مخالفة األنظمة والقوانين. 
 العمل المرىقة التي يقوم بيا الموظف أعباء. 
 ة التربية والتعميملضغط النفسي الذي يعيشو موظفو مديريا. 

خوؼ موظفي مكتب التربية مف مخالفة األنظمة  والسبب األوؿ الذي أشار إليو مديرو المدارس"
األنظمة والقوانيف، وىذا مظير "، يدلؿ عمى التزاـ مكاتب التربية والتعميـ في الخميؿ بحرفية والقوانيف

ية .البيروقراطفي مظاىر نظرية ماكس فيبر مف 
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 الخالصة 
 
واقع الممارسات البيروقراطية في مديريات  أف في ىذه الدراسة  إلييات أىـ النتائج  التي خمص مف

وأف مظاىر المغاالة في المديريات المذكورة  ، افظة الخميؿ جاءت بدرجة كبيرهي محالتربية والتعميـ ف
 جاءت بدرجة متوسطة وكذلؾ أسبابيا .

 
ناس يخمط بيف المظاىر االيجابية لمنظرية البيروقراطية أف كثير مف الكذلؾ وكاف مف ابرز النتائج 

لماكس فيبر وبيف الممارسات السمبية التي يقـو بيا الموظؼ نتيجة المغاالة في تطبيؽ القوانيف 
 الواردة مف النظرية البيروقراطية وبيذا يساء الى البيروقراطية . واإلجراءاتوالتعميمات 

في  إليياؿ و ال يمكف الوص لإلدارةالمثالي  نموذجووضعيا في  بنف مثالية فيبر التي ويرى الباحث
فبدوف مثالية الموظؼ وقيمو العميا وكذلؾ  ،وكذلؾ المجتمع ،غير مثاليما داـ الموظؼ التطبيؽ 

 المجتمع تبقى مثالية ماكس فيبر غاية فقط ال يستطيع احد الوصوؿ إلييا .
والحصوؿ عمى مخرجات جيدة  ،المديريات الثالث كما يرى الباحث بنف نجاح العممية التعميمية في

وخاصة في قمة اليـر الوظيفي  ،الموظفيف في المديريات األشخاصلمنظاـ المعموؿ بو , يعتمد عمى 
 واإلجراءاتفي القوانيف  ايغالو ولـ  ،الشخصيةالمصمحة المصمحة العامة عمى  اغمبو  فإذامنيـ , 

 إذا غمبواوالعكس صحيح  ،نت مخرجات النظاـ عالية وجيدهالمتبعة لدييـ لمنظرية البيروقراطية كا
 إلىفشؿ النظاـ ومخرجاتو ووصؿ  واإلجراءاتالمصمحة الشخصية عمى العامة وغالوا في القوانيف 

 .درجة التخمؼ 
 الموظفيف.العيب ليس في النظرية البيروقراطية بؿ في ميارة التطبيؽ مف قبؿ  أفبمعنى 

 
مف الباحثيف في الغرب درسوا ىذه  جيش اف طالع عمى الدراسات األجنبية تبيف لمباحث ومف خالؿ اال

الريادة في مؤسساتيـ ,  إلىوفيموىا وبينوا ما فييا مف سمبيات وايجابيات واستطاعوا اف يصموا النظرية 
درسوا ىذه النظرية واستفادوا  األصابععدد قميؿ جدا مف عمماء العرب يكاد يعد عمى  لألسؼولكف 
 .منيا 

 
 



 

 

 

 

69 

 
 التوصيات 

  
لمبعد في محافظة الخميؿ عدـ الخوؼ مف التعامؿ بروح القانوف مف قبؿ موظفي التربية والتعميـ  1-

 أحيانا عف حرفية التطبيؽ لألنظمة والقوانيف . 
 

التخفيؼ مف أعباء العمؿ المرىقة التي يقـو بيا الموظؼ كي ال يدخؿ في الروتيف اليومي , ورفع  2-
وعدـ االىتماـ باإلجراءات أكثر مف االىتماـ , يف وتدريبيـ عمى التكنولوجيا الحديثة كفاءة الموظف
 .باألشخاص 

 
القوانيف والبعد عف الغمو في تطبيؽ عدـ و منظرية البيروقراطية رغـ ايجابيتيا ل الفيـ إساءةعدـ  3-

 .األمور التي تزيد الضغط النفسي لمموظفيف 
 

وع الياـ ) البيروقراطية ( وخاصة في المجاالت األخرى واألوجو تكثيؼ البحوث حوؿ ىذا الموض 4-
 العديدة ليا والمسببات السمبية ليا .
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 ردا ،ف، عما4ط ،نظرية المنظمة .(2009خضير كاظـ.) وحمود،،خميؿ محمد حسف ،الشماع
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 عماف.)رسالة ماجستير غير منشورة (.،". جامعة مؤتة األردنسمطة منطقة العقبة االقتصادية في 
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رة منشورات وزا . وقراطية واألعداد االجتماعي في العراقالبير ( . 1977عمي عبد األمير .)،عمي
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 جامعة الخميؿ  كماؿ مخامرة د.   .8

 جامعة القدس محسف عدسد.   .9

 ة القدسجامع محمد شعيبات د.   .10

 جامعة القدس محمد عابديفأ. د.   .11
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 (2ممحق رقم )
 

 جامعة القدس 
 عمادة الدراسات العميا 

 كمية العموم التربوية 
 استبانة

 حضرة األستاذ / األستاذة المحترم/ة 
البيروقراطية الممارسات واقع رؼ إلى" أضع بيف أيديكـ ىذه االستبانة، وىي جزء مف دراسة تيدؼ التع

 ".وأسبابيا في مديريات التربية والتعميم في محافظة الخميل من وجية نظر مديري  المدارس
 وذلؾ استكمااًل لنيؿ درجة الماجستير في اإلدارة التربوية،  مف جامعة القدس.

طالع عمى ىذه االستبانة التكـر واال ونظرًا لما تتمتعوف بو مف خبرة واختصاص، أرجو مف حضرتكـ
 وتحكيميا

 مع  خالص الشكر والتقدير.
 

 الطالب: رمضان  ابراىيم الحروب                                       
 إشراف: د. محمود أبوسمرة         

 القسم األول: البيانات األولية

يؿ                ج. جنوب الخم  ،ب. مديرية الخميؿ  ،أ. شماؿ الخميؿ   :   المديرية.  1 
ب. أنثى                أ. ذكر              :الجنس.   2 

 المؤىؿ العممي :   أ. بكالوريوس فندنى      ب. أعمى مف بكالوريوس  3.

 مرحمة المدرسة :   أ. ثانوية                 ب. أساسية 4.

 الخبرة في العمؿ اإلداري : 5.
 سنوات    10سنوات   ج. أكثر مف  5-10أقؿ مف خمس سنوات    ب. مف  . أ
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 ( أماـ الفقرة وفؽ ما تراىا مناسبة .x: مف فضمؾ ضع إشارة ) القسم الثاني
 واقع الممارسات البيروقراطية / المجال األول : التخصص وتقسيم العمل  

 المجال األول: التخصص وتقسيم العمل      

 إطالقاً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة           الرقم

      تخصصاتيـ لموظيفة  مالئمةيتـ اختيار الموظفيف في المديرية وفؽ  1

تحرص مديرية التربية عمى اختيار األكفن مف المتقدميف لموظائؼ  2
 الشاغرة في مكتب المديرية

     

      يعرؼ كؿ موظؼ حدود مسؤوليات  وظيفتو 3

      لمكمؼ بو فقطبعممو ا في المديرية يقـو الموظؼ  4

      تقـو المديرية بتدريب موظفييا في مجاؿ تخصصاتيـ 5

 التسمسل اليرمي لمسمطات  المجال الثاني:      

      لكؿ موظؼ في المديرية رئيسو المباشر 6

      تتسـ المديرية بوحدة السطة اآلمرة 7

      التصاؿيحرص موظفو المديرية عمى اتباع التسمسؿ االداري في ا  8

      تتـ المراسالت بيف المدارس وبيف المديرية وفؽ تسمسؿ إداري واضح  9

      يرفض مدير التربية مقابمة المراجعيف قبؿ اتصاليـ مع نائبو المباشر 10

      يعرؼ كؿ موظؼ في المديرية حدود واجباتو 11

      تحرص المديرية عمى ترقية موظفييا وفؽ أسس الجدارة 12

 العالقات الرسمية في العمل المجال الثالث:       

      عالقات رسمية فقطب يتعامؿ موظفو المديرية مع المديريف والمعمميف 13



 

 

 

 

81 

      ال مجاؿ لمعالقات الشخصية حيف اتخاذ القرارات في المديرية 14

      يفصؿ موظفو المديرية بيف العمؿ والحياة الشخصية 15

      ارات في المديرية عمى أساس مينيتتخذ القر  16

      تطبؽ المديرية األنظمة والقوانيف عمى الجميع دوف تحيز 17

 نظام إدارة المعمومات المجال الرابع:      

      يوجد في المديرية أرشيؼ بالمراسالت الصادرة والواردة 18

      استطيع الرجوع لممفات مدرستي في المديرية بسيولة 19

      تطمب منا المديرية االحتفاظ بالمراسالت المكتوبة لحيف الحاجة 20

      تصر المديرية عمى التعامؿ مع المراسالت المكتوبة  21

      تمتاز السجالت المحفوظة في المديرية بالتنظيـ الدقيؽ 22

      تحرص المديرية في مراسالتيا عمى دقة المعمومات 23

      ة في مراسالتيا عمى وضوح المعانيتحرص المديري  24

      تقـو المديرية باإلشراؼ عمى ممفات المدارس الكتابية بانتظاـ  25

 إطالقاً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  المظاىر السمبية لمبيروقراطية) بيروباثولوجي(  :القسم الثاني 

      ائحيتقيد موظفو مديرية التربية بحرفية التعميمات والمو  26

      ييتـ موظفو مديرية التربية باإلجراءات اكثر مف اىتماميـ باألشخاص 27

      يتمسؾ الموظفوف بالقديـ وال يرغبوف في التجديد 28

      يسيطر الروتيف عمى انجاز المعامالت في مكتب مديرية التربية  29

      ف اعماؿيخشى موظفو المديرية تحمؿ المسؤولية تجاه ما يخصيـ م 30
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      تتسـ إجراءات اتخاذ القرار في مديرية التربية بالبطء 31

      يتسـ التعامؿ مع مكتب التربية بجمود العالقة الرسمية وعدـ المرونة 32

      ترىؽ التوقيعات واألختاـ كاىؿ المعامالت الصادرة عف مديرية التربية  33

      ع التكنولوجيا اإلداريةعدـ تكيؼ موظفي مديرية التربية م 34

      يصعب الرجوع لمممفات المحفوظة في مكتب مديرية  التربية 35

 القسم الثالث: أسباب المظاىر السمبية لمبيروقراطية     

كبيرة  الفقرة     ) السبب(  الرقم
 جداً 

قميمة  قميمة متوسطة كبيرة
 جداً 

      بية غياب الخبرة لدى موظفي مكتب مديرية التر  36

      غياب التخصص لدى موظفي مكتب مديرية التربية  37

      عدـ اىتماـ موظفي مديرية التربية بمصالح المعمميف والمديريف  38

      أعباء العمؿ المرىقة التي يقـو بيا الموظؼ   39

      الضغط النفسي الذي يعيشو موظفو مديرية التربية والتعميـ 40

      لصالحيات لدى موظفي  مديرية التربيةتداخؿ ا 41

      سيطرة مدير التربية عمى صرحيات نوابو ومرؤوسيو 42

      خوؼ موظفي مكتب التربية مف مخالفة االنظمة والموائح 43

      عدـ قدرة موظفي المديرية عمى التعامؿ مع التقدـ التكنولوجي 44

      اب المينية العمؿالحرص عمى العالقات الشخصية عمى حس 45
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