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  وتفهم كبیرین في سبیل تحقیق الهدف من هذا العمل.

ء الهیئــة التدریســیة فــي كلیــة العلــوم التربویــة فــي جامعــة وأوجــه شــكري وتقــدیري إلــى أســاتذتي أعضــا 
الشرق األوسط للدراسات العلیا على الجهود الكبیرة التي كان لها عظیم األثر في إخراج هذه الرسالة 

  بصورتها الصحیحة.

  كما وأتقدم بالشكر والتقدیر إلى كل من مد ید العون والمساعدة لي من أجل إنجاز عملي هذا.  

  المولى عز وجل أن یجزي الجمیع خیر الجزاء.سائالً 

  

  

  الباحث                                                                             

  ممدوح الخضیر                                                                              

  



 ه
 

 

  اإلهداء

  

 سمها أحمل من إلى..  انتظار بدون العطاء علمني من إلى..  والوقار بالهیبة اهللا كلله من إلى
 وستبقى انتظار طول بعد قطافها حان قد ثماراً  لترى عمرك في یمد أن اهللا من أرجو..  افتخار بكل

لى الغد وفي الیوم بها أهتدي نجوم كلماتك   ..األبد وإ
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 األردنیة مركز وزارة التربیة والتعلیمفي المدیرین واإلداریین درجة تطبیق 
  الوظیفي أدائهم بمستوىمبادئ الحوكمة وعالقتها ل

  إعداد
  ممدوح علي جروح الخضیر

  إشراف
  الّدكتور أمجد محمود درادكة 

  ملّخصال

 مركــز وزارة التربیــة والتعلــیمفــي  المــدیرین واإلداریــینهدفت هذه الّدراسة التعرف إلى درجة تطبیــق    

هــذا الهــدف تـــم اختیـــار عینـــة  یــقولتحق أدائهــم الــوظیفي بمســتوىاألردنیــة لمبــادئ الحوكمــة وعالقتهــا 

داري من أصل (370( مكونــة مــن تــم اختیــارهم بالطریقــة الطبقیــة العشــوائیة، وقــد و ) 922) مدیر وإ

  وتم التأكد من صدق األداتین وثباتهما. البیانات،لجمــع  أداتیناســتخدمت 

لمبــــادئ الحوكمـــة كانــــت بدرجــــة  ینالمــــدیرین واإلداریـــأظهـــرت نتــــائج الدراســـة أن درجــــة تطبیـــق و    

إلـــى وجـــود  نتـــائج الدراســةظهـــرت أكمــا ، متوســـطة بدرجــة الـــوظیفي كانـــتومســـتوى أدائهــم متوســطة 

عالقــــة ذات داللــــة احصــــائیة ایجابیــــة بــــین متغیــــري درجــــة تطبیــــق مبــــادئ الحوكمــــة لــــدى المــــدیرین 

 فــــروق ذات داللــــة احصــــائیة عنــــد مســــتوى  أنــــه یوجــــدواإلداریــــین وبــــین مســــتوى أدائهــــم الــــوظیفي، و 

)0.05(  في درجة تطبیق مبادئ الحوكمة تعزى لمتغیــر الجــنس وجــاءت الفــروق لصــالح الــذكور

لـــى عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة  ومتغیـــر المؤهـــل العلمـــي جـــاءت لصـــالح فئـــة بكـــالوریوس فأقـــل، وإ

وســنوات الخبــرة باســتثناء مجــال  احصــائیة تبعــًا لمتغیــري المســمى الــوظیفي باســتثناء مجــال الشــفافیة

ـــد مســـتوى الداللـــة  ـــة احصـــائیة عن ـــى عـــدم وجـــود فـــروق ذات دالل  المســـاءلة، كمـــا أشـــارت النتـــائج إل



 ل
 

 

)0.05(  لمســتوى األداء الــوظیفي للمــدیرین واإلداریــین تعــزى لمتغیــرات الجــنس والمؤهــل العلمــي

  .والمسمى الوظیفي وسنوات الخبرة

في تطبیق مبادئ  االهتمامضرورة  الدراسة تم التوصل إلى التوصیات التالیة:استنادًا إلى نتائج و    

ضرورة االهتمام بمفهوم األداء الوظیفي مما المجاالت، و الحوكمة والعمل على ممارستها في كافة 

ینتج عنه تأدیة المهمات المطلوبة طبقًا لمعاییر الجودة المطلوبة، واعتماد المرونة في تطبیق 

جراء دراسة مماثلة لها في باقي الدوائر والمؤسسات الرسمیة.و  التعلیمات،  إ

وزارة التربیة والتعلیم اإلداریّون، المدیرون و الكلمات المفتاحیة: الحوكمة، األداء الوظیفي، 

 .األردنیة
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Abstract 

   The aim of this study was to identify the extent to which managers and administrators 

at the Ministry of Education in Jordan were able to apply the principles of governance 

and their relation to the level of their performance. A sample of (370) managers and 

administrators where they were selected from (922) in a randomized method. Two tools 

were used to collect data, and the validity and consistency of the tools were verified. 

   The results of the study showed that the degree of application of the principles of 

governance by managers and administrators was medium, and the degree of 

performance of managers and administrators was medium. The results of the study 

showed that there is a statistically significant relationship between the variables of 

degree of application of the principles of governance among managers and 

administrators and their level of job performance, and that there are significant 

differences at the level of (0.05) In terms of the degree of application of the 

principles of governance attributed to the gender variable and the differences in favor of 

males and the variable of scientific qualification came in favor of a bachelor's degree 

and less, and the absence of differences of statistical significance depending on the 

variables of the job title except the field of transparency and years of experience except 

the area of accountability, and the results indicated that there are no significant 

differences Statistics at the level of significance of (0.05) for the level of 

performance of managers and administrators attributed to gender variables, scientific 

qualification, job title and years of experience. 

 



 ن
 

 

   Based on the results of the study, the following recommendations were reached: The 

need to pay attention to the application of the principles of governance and work on its 

practice in all fields, and the need to pay attention to the concept of job performance, 

which results in performing the required tasks according to the quality standards 

required. 

   Keywords: Governance, Job Performance, Managers and Administrators, 

Ministry of Education, Jordan. 
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  الفصل األول

  همیتهاخلفیة الدراسة وأ

  :مقدمة

طـــــــرأ مـــــــن تطـــــــور علـــــــى  وأســـــــالیبها وتأثرهـــــــا بمـــــــافـــــــي ضـــــــوء تطـــــــور مفـــــــاهیم اإلدارة التربویـــــــة    
وفـــــي ظـــــل مـــــا یشـــــهده العـــــالم مـــــن تحـــــوالت معرفیـــــة  المفهـــــوم العـــــام لـــــإلدارة فـــــي شـــــتى المجـــــاالت،

ـــــة وضـــــمانًا لجـــــودة  ـــــوفیرًا لمزیـــــد مـــــن الكفـــــاءة والفعالیـــــة للمؤسســـــة التربوی وتكنولوجیـــــة متالحقـــــة، وت
ـــــة الســـــائدة أن ت كـــــان لزامـــــا خـــــدماتها، ـــــى األنظمـــــة التربوی ـــــة متطلبـــــات عل شـــــهد تحـــــوًال عمیقـــــَا لتلبی

ـــــد عناصـــــرها بمـــــا یســـــهم  هـــــذا التطـــــور ویكمـــــن ذلـــــك فـــــي تحـــــدیث أســـــالیب اإلدارة التربویـــــة وتجوی
فـــــي تطـــــویر إدارة تربویـــــة رشـــــیدة تراعـــــي المشـــــاركة والشـــــفافیة والمســـــاءلة وضـــــرورة التكامـــــل بینهـــــا 

ي اإلدارة التقلیدیــــة عــــن كــــل أشــــكال التســــییر المركــــزي الــــذي ســــاد فــــ ومتبصــــر لتخــــرج بشــــكل واعٍ 
  القدیمة.

ــــق موضــــوع الحوكمــــة فــــي المؤسســــات مــــن هنــــا ,    مــــن اســــتخدام مفــــاهیم الشــــفافیة والنزاهــــة  ینطل

والمســـــــاءلة والمشـــــــاركة والوضـــــــوح وتطبیـــــــق القـــــــوانین واألنظمـــــــة والتعلیمـــــــات لتطـــــــویر المنظمـــــــات 

ــــــى مواكبــــــة مســــــتج عــــــداد أجیــــــال قــــــادرة عل ــــــة، وإ تغییــــــرات إیجابی حــــــداث  دات العصــــــر وبناءهــــــا، وإ

  ومسایرة االنفجار المعرفي والتقني.

عــــــد موضــــــوع الحوكمــــــة    ُ ــــــي تهــــــم حقــــــل اإلدارة  وی الیــــــوم مــــــن أهــــــم الموضــــــوعات المعاصــــــرة, الت

ــــــة , لغــــــرض اعتمــــــاده بخاصــــــةوالتربویــــــة  بعامّ , ویشــــــكل هــــــذا الموضــــــوع توجهــــــًا مســــــتقبلیًا جدیــــــدًا

ـــــــك مـــــــن خـــــــالل التـــــــراكم النظـــــــري  كمنهجیـــــــة إیجابیـــــــة ســـــــلیمة داعمـــــــة للمؤسســـــــات التربویـــــــة, وذل

ـــــل متطلبـــــات الحوكمـــــة, وجعلهـــــا مـــــن أولویـــــات  ـــــي, الـــــذي یـــــدعو بشـــــكل متزایـــــد إلـــــى تفعی والتطبیق

ـــــــة, لبلـــــــوغ أهـــــــدافها  العمـــــــل الحكـــــــومي ونشـــــــاطات األجهـــــــزة اإلداریـــــــة العامـــــــة والمؤسســـــــات التربوی
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    بكفـــــــــاءة وفاعلیـــــــــة قصـــــــــوى, بعیـــــــــدًا عـــــــــن كـــــــــل حـــــــــاالت الضـــــــــعف والســـــــــوء فـــــــــي إدارة شـــــــــؤونها

  ).2008(شریف, 

ـــــوغ أهـــــداف المنظمـــــات, وللوصـــــول باإلنســـــان والمجتمعـــــات  تعـــــد الحوكمـــــة    الســـــبیل األنســـــب لبل

والســــعي الــــدؤوب إلــــى تحســــین  إلــــى حیــــاة مثالیــــة, وذلــــك بتــــوفیر أفضــــل الخــــدمات بكافــــة أنواعهــــا,

اإلجــــــــراءات اإلداریــــــــة للمؤسســــــــات واإلدارات التعلیمیــــــــة والعمــــــــل علــــــــى ضــــــــبطها مــــــــن أي ترهــــــــل 

  ).2017(حتاملة وسالمة، وتدٍن في الفاعلیة واإلنتاجیة

ـــــــنظم العالقـــــــة فـــــــي النظـــــــام وتحـــــــدد زمـــــــن      والحوكمـــــــة وســـــــیلة لتفـــــــادي المفاجـــــــآت الســـــــلبیة وت

صــــــداقیة فـــــــي اتخــــــاذ القـــــــرار, وهــــــي مجموعـــــــة مــــــن القـــــــوانین اإلنجــــــاز مـــــــن خــــــالل الوضـــــــوح والم

ــــــنظم والقــــــرارات التــــــي تهــــــدف إلــــــى تحقیــــــق الجــــــودة والتمیــــــز فــــــي األداء عــــــن طریــــــق اختیــــــار  وال

ـــــــة لتحقیـــــــق خطـــــــط المؤسســـــــة وأهـــــــدافها, إذ تقـــــــوم الحوكمـــــــة علـــــــى  األســـــــالیب المناســـــــبة والمحاول

یتضــــــــمن مقــــــــاییس ألداء  قواعــــــــد اإلنصــــــــاف والعدالــــــــة لتعزیــــــــز القــــــــانون, بصــــــــفتها نظــــــــام شــــــــامل

ـــــــأثیر ســـــــلبي علـــــــى نشـــــــاط  ـــــــع أي ت ـــــــة تمن اإلدارة الجیـــــــدة ومؤشـــــــرات حـــــــول وجـــــــود أســـــــالیب رقابی

ــــات توّجــــه وتــــدیر أعمــــال المؤسســــة فــــي ممارســــة رشــــیدة لســــلطات  المؤسســــة, وهــــي كهیكــــل وعملی

اإلدارة مرتكـــــزة علـــــى القـــــوانین والمعـــــاییر المنضـــــبطة, إذ تتمثـــــل الحوكمـــــة باختصـــــار فـــــي إشـــــراك 

األطـــــراف فـــــي المؤسســـــة فـــــي عملیـــــة اتخـــــاذ القـــــرار, وتـــــوفیر المعلومـــــات لجمیـــــع األطـــــراف  جمیـــــع

ذات العالقـــــــــة وللمـــــــــواطنین بشـــــــــفافیة ووضـــــــــوح وذلـــــــــك لتجنـــــــــب حـــــــــاالت الفســـــــــاد اإلداري, بغیـــــــــة 

  ).2017، (حتاملة وسالمة الوصول إلى أعلى درجات الكفاءة في العمل واإلنتاجیة

ــــــع المؤسســــــات     ــــــي اســــــتحوذت علــــــى اهتمــــــام جمی الحوكمــــــة مــــــن أهــــــم الموجهــــــات التقییمیــــــة الت

األكادیمیــــــة وغیــــــر األكادیمیــــــة, بــــــل تُوصــــــف بأنهــــــا هیكلیــــــة إداریــــــة جدیــــــدة, تقــــــوم علــــــى الشــــــفافیة 
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ـــــنظم والمعـــــاییر التـــــي تضـــــبط  ـــــاء مصـــــفوفة مـــــن ال والنزاهـــــة, وتتســـــم بكفـــــاءة اســـــتخدام المـــــوارد, وبن

ــــى تحســــ ین مخرجاتــــه بالطریقــــة التــــي تحقــــق أهــــداف المؤسســــة, وتجعلهــــا قــــادرة العمــــل, وتعمــــل عل

ن لنشـــــــر ثقافـــــــة الحوكمـــــــة ـــــودة والمنافســـــــة بكفـــــــاءة واقتـــــــدار, وإ التـــــــي هـــــــي فـــــــي  علـــــــى تحقیـــــــق الجــ

األصـــــل تحقیـــــق للحكـــــم الرشـــــید, بقواعـــــده اإلداریـــــة المختلفـــــة, ســـــیجعل منهـــــا حالـــــة وعملیـــــة اتجـــــاه 

 من ســـــالمة تصـــــرفاتها, ونزاهـــــة ســـــلوكیاتها (ونظـــــام صـــــحي یعمـــــل علـــــى تقویـــــة المؤسســـــات, ویـــــؤ 

  ). 2013 أبو دقة,

إن تحدیــــــد خصــــــائص الحوكمــــــة وممیزاتهــــــا تتفــــــاوت وفقــــــًا إلخــــــتالف وجهــــــات نظــــــر الدارســــــین    

لهـــــا, وبالتـــــالي فـــــإن مـــــن أبـــــرز خصـــــائص الحوكمـــــة أنهـــــا تتســـــم بالمشـــــاركة, والشـــــفافیة, كمـــــا أنهـــــا 

ـــــــة  ـــــــة والفاعلی للمؤسســـــــة, وتســـــــهم فـــــــي تطـــــــویر العملیـــــــات تعـــــــزز ســـــــیادة القـــــــانون, وتحقـــــــق الكفای

ـــــــف األطـــــــراف ذات  ـــــــرارات التـــــــي یـــــــتم اتخاذهـــــــا بمشـــــــاركة مختل ـــــــة, وذلـــــــك مـــــــن خـــــــالل الق اإلداری

العالقــــــة, بهـــــــدف رفــــــع كفـــــــاءة األداء, ووضــــــع األنظمـــــــة التــــــي تضـــــــمن منفعــــــة الجمیـــــــع, ووضـــــــع 

ـــــوق والمســـــؤولی ات أنظمـــــة للرقابـــــة علـــــى أداء المؤسســـــات ووضـــــع هیكـــــل یحـــــدد توزیـــــع كافـــــة الحق

وعبـــــــد الـــــــرزاق  ،سســـــــة (عبـــــــد الحـــــــافظوالقواعـــــــد واإلجـــــــراءات المتعلقـــــــة بســـــــیر العمـــــــل داخـــــــل المؤ 

2007.(  

 ُ عـــــد العنصـــــر البشـــــري العامـــــل األســـــاس فـــــي نجـــــاح أي مؤسســـــة, وذلـــــك مـــــن مـــــن ناحیـــــة أخـــــرى؛ ی

ـــــذي یبذلـــــه, ممـــــا یســـــتلزم االهتمـــــام بـــــه ومتابعـــــة  ـــــدار الجهـــــد ال خـــــالل العمـــــل الـــــذي یقـــــوم بـــــه ومق

ـــــالي مســـــتوى أدائـــــه ومـــــ ـــــه مـــــن ضـــــغوط فـــــي العمـــــل, مـــــن أجـــــل رفـــــع روحـــــه المعنویـــــة وبالت ا یعانی

  ). 2013مستوى أدائه وأداء المؤسسة التي یعمل فیها (حسین,
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الدافعیــــــة الفردیــــــة وبیئــــــة صــــــلة التفاعــــــل بــــــین عوامــــــل ثالثــــــة هــــــي: ویعــــــد األداء الــــــوظیفي مح    

ـــــ ـــــى إنجـــــاز العمـــــل. ویتـــــأثر األداء باتجاهـــــات األف نحـــــو العمـــــل,  -أیضـــــاً  -راد العمـــــل والمقـــــدرة عل

فــــالفرد الــــذي یحــــب عملــــه یرغــــب فــــي االســــتمرار ویتحســــن أداؤه وتــــزداد خبرتــــه وحبــــه للعمــــل یومــــًا 

  ).2010بعد یوم (الحراحشة,

ـــــاءة ونظـــــرًا ألهمیـــــة المؤسســـــة التربویـــــة       ـــــویین ذوي كف ـــــادة ترب ـــــذلك یتطلـــــب ق فـــــي المجتمـــــع، ف

عالیــــة إلدارتهــــا وتطویرهــــا وتحقیــــق أهــــدافها تتــــوافر فــــیهم مهــــارات قیادیــــة لممارســــة عملهــــم بشــــكل 

أفضـــــــل وتحســــــــین أدائهـــــــم ورفــــــــع مســــــــتواهم، ومـــــــن المهــــــــارات الالزمــــــــة لـــــــألداء الــــــــوظیفي للقائــــــــد 

لعقلیــــــــة والمبــــــــادأة واالبتكــــــــار. : تتضــــــــمن الســــــــمات الشخصــــــــیة واالمهــــــــارات الذاتیــــــــةالتربــــــــوي: 

: تتضـــــمن امـــــتالك المـــــدیر المعـــــارف والخبـــــرة المكتســـــبة فـــــي مجـــــال تخصصـــــه. المهــــارات الفنیــــة

: تتضــــــمن مــــــدى كفــــــاءة المــــــدیر فــــــي التعــــــرف إلــــــى متطلبــــــات العمــــــل مــــــع المهــــــارات اإلنســــــانیة

 المهــــــارات التفاعلیــــــةاألفــــــراد، وحســــــن التعامــــــل معهــــــم وكســــــب ثقــــــتهم ورفــــــع روحهــــــم المعنویــــــة. 

ـــــة) : وتتمثـــــل فـــــي مقـــــدرة المــــــدیر علـــــى التخطـــــیط والتفكیـــــر والتنبــــــؤ بإمكانیـــــة إســـــهام كــــــل (الفكری

سســــــة قســــــم فــــــي المؤسســــــة واعتمادهــــــا علــــــى بعضــــــها فــــــي تحقیــــــق التوافــــــق بــــــین متطلبــــــات المؤ 

  ).2014 واحتیاجات بیئتها (المشاقبة،

أن معـــــــــدل أداء الفـــــــــرد أو أداء  فـــــــــي مشـــــــــكلة األداء الـــــــــوظیفيتتمثـــــــــل  ومـــــــــن جانـــــــــٍب آخـــــــــر،    

ــــــنخفض فــــــي المتوســــــط ــــــدى  العــــــام المؤسســــــة ی ــــــر؛ إذ توجــــــد ل عــــــن معــــــدل األداء القیاســــــي المختب

القائـــــــد مجموعـــــــة مـــــــن التوقعـــــــات المرتبطـــــــة بســـــــلوك أداء األفـــــــراد, وهـــــــذه التوقعـــــــات تتكـــــــون مـــــــن 

إلـــــــى تصـــــــرفات الفـــــــرد الشخصـــــــیة,  مجموعـــــــة مـــــــن المعـــــــاییر والقواعـــــــد. وترجـــــــع مشـــــــكالت األداء

ـــــى  ـــــأخر وعـــــدم النزاهـــــة, أو ترجـــــع إل ـــــارة المتاعـــــب والعـــــراك وعـــــدم التعـــــاون والغیـــــاب والت مثـــــل : إث
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ــــــــــــرد وعـــــــــــــــدم إتبـــــــــــــــاع تعلیمـــــــــــــــات المـــــــــــــــدیر                   األداء الـــــــــــــــوظیفي, مثـــــــــــــــل : عـــــــــــــــدم الكفـــــــــــــــاءة والتمـــ

  ). 2014 فلیه وعبدالمجید, (

  الدراسة:مشكلة 

لمبـــــادئ  جـــــة تطبیـــــق المـــــدیرین واإلداریـــــیناستقصـــــاء در  علـــــى التعرفالدراســـــة بـــــتتمثـــــل مشـــــكلة    

فــــي أدائهــــم الــــوظیفي, وبمــــا أن وزارة التربیــــة وعالقتهــــا  فــــي مركــــز وزارة التربیــــة والتعلــــیمالحوكمــــة 

والتعلــــــیم مــــــن أهــــــم القطاعــــــات الحكومیــــــة المعنیــــــة بالتنمیــــــة كــــــان البــــــد مــــــن تفعیــــــل ورفــــــع درجــــــة 

فـــــــي المجــــــاالت االقتصـــــــادیة هتمـــــــام البــــــاحثین تطبیــــــق نظـــــــام الحوكمــــــة الـــــــذي نــــــال حظـــــــه مــــــن ا

  والتنمویة والتربویة.والسیاسیة 

) بضـــــــرورة دراســـــــة الحوكمـــــــة 2017)، ودراســـــــة الـــــــزبن(2011وأوصـــــــت دراســـــــة حـــــــالوة وطـــــــه(   

) بضـــــــــــرورة 2015)، والمرازیــــــــــق(2010بالمؤسســــــــــات التعلیمیــــــــــة، وأوصــــــــــت دراســــــــــة العمــــــــــرات(

  دراسة األداء الوظیفي في الدوائر الحكومیة.

إجراء هـــــــذه الدراســـــــة التـــــــي تـــــــتلخص مشـــــــكلتها فـــــــي اإلجابـــــــة عـــــــن الســـــــؤال جـــــــاء االهتمـــــــام بـــــــ   

 فــــــي مركــــــز وزارة التربیــــــة والتعلــــــیماإلداریــــــین و  المــــــدیرینالــــــرئیس فیهــــــا وهــــــو : مــــــا درجــــــة تطبیــــــق 

  لمبادئ الحوكمة وعالقتها بمستوى أدائهم الوظیفي؟

  وأسئلتها:أهداف الدراسة 

المــــــــدیرین  بــــــــین درجــــــــة تطبیــــــــق االرتباطیــــــــة تهــــــــدف هــــــــذه الدراســــــــة إلــــــــى استقصــــــــاء العالقــــــــة   

ــــــــین لمبــــــــادئ الحوكمــــــــةو  ــــــــوظیفي و  اإلداری ــــــــیممســــــــتوى أدائهــــــــم ال  فــــــــي مركــــــــز وزارة التربیــــــــة والتعل

  األردنیة من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتیة :



6 
 

 

 فــــــي مركــــــز وزارة التربیــــــة والتعلــــــیم لمبــــــادئ الحوكمــــــة اإلداریــــــینالمــــــدیرین و  . مــــــا درجــــــة تطبیــــــق1

  األردنیة؟

وزارة التربیـــــــة والتعلـــــــیم  مركـــــــز اإلداریـــــــین فـــــــيلـــــــدى المـــــــدیرین و  مـــــــا مســـــــتوى األداء الـــــــوظیفي .2

  األردنیة؟

ـــــــین0.05هـــــــل توجـــــــد عالقـــــــة ارتباطیـــــــة ذات داللـــــــة إحصـــــــائیة عنـــــــد مســـــــتوى (.3 درجـــــــة  ) ب

وزارة  مركــــــز فــــــي لــــــدى المــــــدیرین واإلداریــــــین تطبیــــــق مبــــــادئ الحوكمــــــة ومســــــتوى األداء الــــــوظیفي

  ؟ التربیة والتعلیم األردنیة

 ة تطبیــــــقدرجــــــل) 0.05( الداللــــــة عنــــــد مســــــتوى فــــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائیة توجــــــد. هــــــل 4 

والمســــــمى  والمؤهــــــل العلمــــــي (الجــــــنسمتغیــــــرات لعــــــزى مبــــــادئ الحوكمــــــة تل المــــــدیرین واإلداریــــــین

  ؟)الخبرةوسنوات  الوظیفي

مســـــــــــتوى األداء ل )0.05( عنـــــــــــد مســـــــــــتوى فـــــــــــروق ذات داللـــــــــــة إحصـــــــــــائیة توجـــــــــــد. هـــــــــــل 5

والمســــــــمى  والمؤهــــــــل العلمــــــــي (الجــــــــنسلمتغیــــــــرات  عــــــــزىت لــــــــدى المــــــــدیرین واإلداریــــــــین الــــــــوظیفي

  ؟)الخبرةوسنوات  الوظیفي

  أهمیة الدراسة :

لــــدى  تكتســــب هــــذه الدراســــة أهمیــــة فــــي استقصــــاء العالقــــة بــــین درجــــة تطبیــــق مبــــادئ الحوكمــــة   

التربیــــــــة والتعلــــــــیم األردنیــــــــة وعالقتهــــــــا بمســــــــتوى أدائهــــــــم وزارة مركــــــــز فــــــــي  المــــــــدیرین واإلداریــــــــین

  دراسات التي تناولت هذه الظاهرة بحدود علم الباحث.الوظیفي وذلك لقلة ال
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  ویمكن تلخیص األهمیة النظریة لهذه الدراسة باآلتي : 

واألداء  الحوكمـــــة ة بخاصـــــة بمتعلقـــــات وماهیـــــةالمكتبـــــة العربیـــــة بعامـــــة والمكتبـــــة األردنیـــــرفـــــد  -1

  مما یساعد الباحثین في إجراء دراسات أخرى. ,لوظیفيا

  اإلفادة من طریقة بناء أو تطویر أو استخدام أدوات البحث . -2

اإلداریــــــین ومســــــتوى أدائهــــــم ن و یلــــــدى المــــــدیر  دراســــــة العالقــــــة بــــــین تطبیــــــق مبــــــادئ الحوكمــــــة -3

  الوظیفي في مركز وزارة التربیة والتعلیم األردنیة .

  یأتي:أما من الناحیة التطبیقیة فیمكن اإلفادة من نتائج الدراسة فیما 

اإلداریــــین فــــي تطــــویر أعمــــالهم ضــــمن اإلدارات یؤمــــل مــــن هــــذه الدراســــة أن تفیــــد المــــدیرین و  -1

  .في مركز وزارة التربیة والتعلیم األردنیة والمدیریات التربویة

ــــة للمــــدیرین و عد فــــي إعــــداد دورات یؤمــــل مــــن هــــذه الدراســــة أن تســــا -2 اإلداریــــین تتنــــاول تطویری

ـــــــــث مفهومهمـــــــــا وأهمیتهمـــــــــا وجمیـــــــــع األمـــــــــور  موضـــــــــوعي الحوكمـــــــــة واألداء الـــــــــوظیفي مـــــــــن حی

  المتعلقة بهما . 

اإلداریــــــین بأهمیــــــة تطبیــــــق مبــــــادئ لمعرفــــــة لــــــدى المــــــدیرین و قــــــد تســــــاعد فــــــي اتســــــاع مــــــدى ا -3

  على األداء الوظیفي . الحوكمة

 ر نظریــــــــة تعطــــــــي تصــــــــورًا واضــــــــحَا عــــــــن الحوكمــــــــةیؤمــــــــل مــــــــن هــــــــذه الدراســــــــة رســــــــم أطــــــــ -4

وعالقتهـــــا فــــــي األداء ات تطبیقهــــــا فـــــي مركــــــز وزارة التربیـــــة والتعلـــــیم األردنیــــــة ومنهجیتهـــــا ومتطلبـــــ

  الوظیفي .
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  حدود الدراسة : 

  تتمثل حدود الدراسة باآلتي :

، األقســـام ورؤســـاءاإلداریـــون والفنیـــون،  والمـــدیرونمـــدراء اإلدارات والمـــدیریات، : الحـــد البشـــري-1

  في مركز وزارة التربیة والتعلیم األردنیة. واإلداریون

  .مركز وزارة التربیة والتعلیم / األردن :الحد المكاني-2

  .2018-2017الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي :الحد الزماني-3

   الدراسة:محددات 

  هناك العدید من المحددات لهذه الدراسة تتمثل باآلتي:

  دقة الصدق والثبات ألدوات البحث .مدى  -1

  مدى دقة وموضوعیة استجابة أفراد العینة . -2

ــــة  -3 ــــذي ســــحبت منــــه العین ــــى أفــــراد المجتمــــع ال جراءاتهــــا إال عل ه الدراســــة وإ ال تطبــــق نتــــائج هــــذ

  والمجتمعات األخرى المماثلة .

   الدراسة:مصطلحات 

  اشتملت الدراسة على المصطلحات اآلتیة:   

 ـــــتم بموجبـــــه إخضـــــاع نشـــــاط المؤسســـــات إلـــــى مجموعـــــة مـــــن القـــــوانین : نالحوكمـــــة ظـــــام ی

والــــــنظم والقـــــــرارات التـــــــي تهـــــــدف إلـــــــى تحقیــــــق الجـــــــودة والتمیـــــــز فـــــــي األداء عـــــــن طریـــــــق 
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اختیـــــــــار األســـــــــالیب المناســـــــــبة والفعالـــــــــة لتحقیـــــــــق خطـــــــــط المؤسســـــــــة وأهـــــــــدافها وضـــــــــبط 

 ).2006العالقات األساسیة التي تؤثر في األداء (حسین,

ـــــَا : بأنهـــــا الدرجـــــة التـــــي حصـــــل علیهـــــا  مـــــن خـــــالل  واإلداریـــــونالمـــــدیرون وتعـــــرف إجرائی

ــــــادئ الحوكمــــــة التــــــي  اســــــتجابات أفــــــراد عینــــــة الدراســــــة علــــــى اســــــتبانة درجــــــة تطبیــــــق مب

) فقـــــرة موزعـــــة علـــــى ثالثـــــة مجـــــاالت هـــــي (الشـــــفافیة, 36أعـــــدها الباحـــــث والمكونـــــة مـــــن (

  والمساءلة, والمشاركة).

  

 تمثل بالشفافیة والمشاركة والمساءلة وتعرف كاآلتي :وتمبادئ الحوكمة: 

 :ــــــع المعنیــــــین  الشــــــفافیة ــــــدفق المعلومــــــات ووضــــــوحها لجمی ــــــي ت وفــــــي الوقــــــت  بهــــــا،وتعن

 المناسب.

 :وتعــــــــرف بأنهــــــــا الســــــــماح لجمیــــــــع األطــــــــراف ذات العالقــــــــة بالمشــــــــاركة فــــــــي  المشـــــــاركة

 القرارات والتقییم ووضع الخطط والسیاسات.

 : آلیـــــــة تُعـــــــزز الرقابـــــــة الذاتیـــــــة والمســـــــؤولیة واإللتـــــــزام بحقـــــــوق  وهـــــــي تطبیـــــــق المســــــاءلة

 ).2017جمیع األطراف ذات العالقة (حتاملة وسالمة ، 

ــــادئ  واإلداریــــونإجرائیــــًا : بأنهــــا الدرجــــة التــــي حصــــل علیهــــا المــــدیرون  وتعــــرف هــــذه المب

ـــــة ع ـــــي مـــــن خـــــالل اســـــتجابات أفـــــراد العین ـــــادئ الحوكمـــــة الت ـــــى اســـــتبانة مب تـــــم تطویرهـــــا ل

  لهذا الغرض.
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  االســــــتخدام األمثــــــل للمــــــوارد البشــــــریة المتاحــــــة بطریقــــــة كفــــــؤة وفاعلــــــة األداء الــــــوظیفي :

 Robbinssوالمحافظـــة علــــى میزتهــــا التنافســــیة ( ودیمومتهــــا المنظمــــة لتحقیـــق أهــــداف

& Wiersema,1995 ,278 .( 

ـــــَا : بأن ل اإلداریـــــون مـــــن خـــــالهـــــا الدرجـــــة التـــــي حصـــــل علیهـــــا المـــــدیرون و ویعـــــرف إجرائی

األداء الــــوظیفي التــــي تــــم تطویرهــــا اســــتبانة مســــتوى  علــــىاســــتجابات أفــــراد عینــــة الدراســــة 

 لهذا الغرض.

  ــــــون:المـــــدیرون و ّ المــــــدیرون وهــــــم األشــــــخاص المســــــؤولون عــــــن توجیــــــه األعمــــــال  اإلداری
ــــــــون: هــــــــم مــــــــن یقومــــــــون باألعمــــــــال اإلداریــــــــة , ویكونــــــــوا داخــــــــل المؤسســــــــة, أمــــــــا اإلداری

 مسؤولین من ِقبل المدیرین.
: بــــــأنهم   ،المــــــدیرون اإلداریــــــون والفنیــــــونو  والمــــــدیریات, مــــــدیرو اإلدارات ویعــــــرف إجرائیــــــًا
 في مركز وزارة التربیة والتعلیم األردنیة. واإلداریین فضالً عن رؤساء األقسام
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  الفصل الثاني

  األدب النظري والدراسات السابقة

  

یشــــــتمل هــــــذا الفصــــــل علــــــى اإلطــــــار النظــــــري للدراســــــة، والدراســــــات الســــــابقة ذات الصــــــلة 

ــــــذان یمــــــثالن و بموضــــــوع الدراســــــة،  ــــــوظیفي، الل یتكــــــون اإلطــــــار النظــــــري مــــــن الحوكمــــــة واألداء ال

ذات الصـــــلة، وذلـــــك علـــــى النحـــــو  متغیـــــري الدراســـــة، باإلضـــــافة إلـــــى الدراســـــات العربیـــــة واألجنبیـــــة

  اآلتي :

: األدب    النظريأوًال

یشـــــــمل هـــــــذا الجانـــــــب الحوكمـــــــة مـــــــن حیـــــــث مفهومهـــــــا ومبادئهـــــــا وأهـــــــدافها وعناصـــــــرها، وكـــــــذلك 

  حیث مفهومه وعناصره وتقییمه.األداء الوظیفي من 

  . الحوكمة:1

مجموعـــــة مـــــن القـــــوانین والـــــنظم والقـــــرارات التـــــي تهـــــدف إلـــــى تحقیـــــق الجـــــودة والتمیـــــز فـــــي هـــــي    

وأهـــــــدافها.  خطـــــــط المنظمـــــــةة والفعالـــــــة لتحقیـــــــق األداء عـــــــن طریـــــــق اختیـــــــار األســـــــالیب المناســـــــب

عــــرف الحوكمــــة بأنهــــا قواعــــد اللعبــــة السیاســــیة بتحدیــــد القواعــــد الرئیســــیة لهــــا . وت,2011)یوســــف(

وتنظـــــیم مجـــــال العمـــــل السیاســـــي أي أنـــــه بـــــذلك یكـــــون الـــــتكلم عـــــن الدولـــــة والمجتمـــــع والمشـــــكالت 

خــــالل األنظمــــة والقــــوانین. حــــالوة بینهمــــا وعــــدم الفصــــل بحیــــث یعمــــل المجتمــــع والدولــــة معــــًا مــــن 

فهــــــــا ناصــــــــر الــــــــدین ( .)2011وطــــــــه ( ) بأنهــــــــا هــــــــي نظــــــــام لتصــــــــدي االســــــــتبداد 2012كمــــــــا عرّ

 .اإلداري الـــــذي ینشـــــأ مــــــن خـــــالل العالقـــــة الهرمیــــــة بـــــین المـــــدیرین والمــــــوظفین داخـــــل المنظمــــــات

) أن الحوكمـــــــــــة  "منظومـــــــــــة مـــــــــــن القـــــــــــوانین والقواعـــــــــــد 12: 2012وبـــــــــــیّن برقعـــــــــــان والقرشـــــــــــي (
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لعوامـــــــــل التـــــــــي تـــــــــتحكم فـــــــــي عملیـــــــــات المؤسســـــــــة وتتضـــــــــمن عالقتهـــــــــا بأصـــــــــحاب المصـــــــــالح وا

والمجتمــــــــــع ومجموعــــــــــة القــــــــــوانین والتعلیمــــــــــات وقواعــــــــــد اإلدراج وممارســــــــــات القطــــــــــاع الخــــــــــاص 

 العرینــــــي الطوعیــــــة التــــــي تهــــــدف إلــــــى تحقیــــــق أهــــــداف المؤسســــــة وتطلعــــــات المجتمــــــع. وعرفهــــــا

ــــــع  )2014( ــــــتحكم وضــــــبط جمی ــــــى ال ــــــة بشــــــكل علمــــــي. كمــــــا بأنهــــــا المقــــــدرة عل ــــــات اإلداری العملی

نـــــت عقـــــالن ) أن الحوكمـــــة " جهـــــد إنســـــاني موّجـــــه لـــــدرء الفســـــاد وتعمـــــیم الصـــــالح 15: 2015( بیّ

والتمیـــــــــز فـــــــــي األداء المؤسســـــــــي قـــــــــائم علـــــــــى مبـــــــــادئ العـــــــــدل والمشـــــــــاركة والتنـــــــــوع واالســـــــــتقالل 

نـــــــــى والـــــــــنظم والقـــــــــوانین والقـــــــــرار  ُ ات والمعـــــــــاییر والشـــــــــفافیة والمســـــــــاءلة ومســـــــــیر بكیفیـــــــــات مـــــــــن الب

) بأنهـــــــــا 2016وقــــــــد عرفهـــــــــا محمــــــــود( واآللیــــــــات واإلجــــــــراءات اإلداریـــــــــة والتشــــــــریعیة والقضـــــــــائیة

تطبیـــــق الدیمقراطیــــــة فــــــي إدارة شـــــؤون المنظمــــــة بمشــــــاركة جمیــــــع أعضـــــائها فــــــي صــــــنع القــــــرارات 

واألخـــــــذ بـــــــآرائهم وحفـــــــظ حقـــــــوقهم والمســـــــاءلة فـــــــي حـــــــال وجـــــــود إخفاقـــــــات بحیـــــــث تشـــــــمل جمیـــــــع 

  دات التربویة والموظفین .المسؤولین والقیا

ویعرفهـــــــا الباحـــــــث بأنهـــــــا منهجیـــــــة عملیـــــــة تهـــــــدف إلـــــــى رفـــــــع كفـــــــاءة المؤسســـــــة مـــــــن خـــــــالل      

 وللحصـــــــول علـــــــى المؤسســـــــة،لتحقیـــــــق أهـــــــداف  تطبیـــــــق مبـــــــادئ الشـــــــفافیة والمســـــــاءلة والمشـــــــاركة

  . على جودة بأقل جهد وتكلفةأ

  الحوكمة : أهداف

  : ) تتمثل بما یأتي2008والعامري (إن أهداف الحوكمة كما أوضحها الغالبي 

ــــــق - 1 ــــــطة  تحقیــ ــــــة بأنشـــ ــــــات المتعلقــ ــــــة المعلومــ ــــــق دقــ ــــــن طریـــ ــــــین عـــ ــــــالح المعنیــ ــــــة لمصـــ حمایــ

ـــــة  ـــــرارًا بنـــــاءً علیهـــــاوشـــــفافیتها, وتمكــــین المنظمــ ـــــي  ممـــــا األطـــــراف المعنیـــــة مـــــن اتخـــــاذ ق یســـــهم ف
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وتفعیـــــل  واإلداریـــــة فعیــــــل نظــــــم الرقابــــــة المالیـــــةت بمختلــــــف مجاالتهــــــا, وأیضـــــاً  اســــــتمراریة المنظمــــــة

  المشروعة. األخطاء والتجاوزات غیرسوف یساعد في تقلیل  ,قواعد الحوكمة

ـــــــق معـــــــاییر -2 ـــــــي تطب ـــــــادة مقـــــــدرة المؤسســـــــات الت ـــــــى المنافســـــــة وتمكینهـــــــا مـــــــن  زی الحوكمـــــــة عل

 .ال أنشطتهااالستحواذ على أكبر قدر ممكن من السوق في مج

 صــــــــحیة للعمــــــــل مــــــــن خــــــــالل تعزیزهــــــــا لجوانــــــــب المســــــــاءلة واحتــــــــرام القــــــــوانین بیئــــــــة تــــــــوفیر -3

  .أداء اإلدارة العلیا بشكل صحیح والتعلیمات والعمل على تقییم

  :  أن أهداف الحوكمة تتمثل بما یأتي) 2004وذكرت الهنیني(

ـــــق -1 ـــــة المســـــؤولیة تحقی جـــــراءات مناســـــبة  للمؤسســـــة عـــــن طریقـــــة تطـــــویر االجتماعی سیاســـــات وإ

  .ةلنشاطات تلك المؤسس

   .هیكل إداري كفؤ داخل المؤسسة ووضوح مسؤولیاته إیجاد -2

   .حمایة الحقوق سواء في فرص صناعة القرار أم في المردود المادي والمعنوي -3

  .المجتمعاستدامة حالة من الشرعیة في  -4

  : مبادئ الحوكمة

 إن للحوكمـة ثالثـة مبادئ أساسـیة وهي:   

ـــــــي تحصـــــــل فـــــــي المنظمــــــة واضـــــــحة مـــــــع الشــــــفافیة  .أ ـــــــي أن جمیـــــــع اإلجـــــــراءات التـ : وتعنـ

ـــــن ِقبــــــل  ـــــة وســــــهولة تطبیقهــــــا مـ ـــــى المعلومــــــات الدقیقـ الحصــــــول علـ إیجــــــاد نظـــــام یســــــهل 

أصـــــــــــــبحت حاجــــــــــــة مجتمعیـــــــــــــة  فــــــــــــي المنظمـــــــــــة، و أن ممارســــــــــــة الشـــــــــــــفافیة العــــــــــــاملین
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ــــــــتها تفیــــــــــد ــــــــث إن ممارسـ ــــــــاد حیــ ــــــــى الفسـ ــــــــاء علـ ــــــــاء المنظمــــــــة مــــــــن  للقضــ جمیــــــــــع أعضــ

ــــــالظروف والقــــــرارات  إیجــــــاد ــــــل للمعلومــــــات المتعلقــــــة ب ــــــف األمث ــــــى التوظی ــــــة تعمــــــل عل بیئ

ــــــا بالوقـــــــــــت المناســـــــــــب ولجمیـــــــــــع األطـــــــــــراف المعنیـــــــــــین یـــــــــــتم بحیــــــــــــث  (حســــــــــــام توفیرهـــــ

 ).19: 2015ن،الدی

  یأتي: الشفافیة تكمن فیما ) بأن أهمیة2014(وأوضح أبو كریم والثویني

 . العمل على التقلیل من الغموض واإلسهام في التخلص من الفساد -

النســــــــیج المجتمعــــــــي مــــــــن خــــــــالل  وتقویــــــــة العمــــــــل علــــــــى تلبیــــــــة الحقــــــــوق االجتماعیــــــــة -

 مات.بالمعلو  مشاركتهم في إبداء الرأي وتزویدهم

  .وتحقیق المساءلة وضمان تطبیقها الدیمقراطیة العمل على تعمیق -

ـــــــاملین - ـــــــل دور العـ ـــــــیة، وتفعیـ ـــــــرابط المؤسسـ ـــــــاد تـ ـــــــى إیجـ ـــــــفافیة علـ ـــــــاعد الشـ ـــــــأثیر  تسـ للتـ

 .في القــرارات ذات الصلة بهم

ـــــق  - ـــــر فمـــــن خاللهـــــا یتحقـ ـــــكل غیـــــر مباشـ ـــــى تحقیـــــق االنضـــــباط بشـ تعمـــــل الشـــــفافیة علـ

 الحـرص والدقــة واإلنجاز.

مثـــــــل المشـــــــاركة فـــــــي جوهرهـــــــا روح مـــــــنهج الحوكمـــــــة للمنظمــــــــات، وتبــــــــدأ مــــــــن : تةالمشــــــارك ب.

ـــــــل أعضــــــــــاء المنظمــــــــــة جنبــــــــــًا إلــــــــــى جنــــــــــب، بحیــــــــــث  للهیئتــــــــــین یتــــــــــیح مجلــــــــــس الحوكمــــــــــة عمـــ

ــــــــــــرار  ــــــــــــنع القـ ــــــــــــي صـ ــــــــــــاركة فـ ــــــــــــة، والطلبــــــــــــة، والمجتمــــــــــــع، المشـ ــــــــــــع األكادیمیــــــــــــة، واإلداریّ ووضـ

ــــــاة ــــــاالت الحیـ ــــــف مجـ ــــــي مختلـ ــــــل فـ ــــــد العمـ ــــــع قواعـ ــــــات، ووضـ ـــــة وال بـــــد للحوكمـــــة السیاسـ  الجامعیّ

ـــــــوي علــــــــى كــــــــل مضــــــــامین المشــــــــاركة لمســــــــاندة  فیهـــــــا  األكــــــــادیمیین المـــــــدیرون والجیـــــــدة أن تحت

  ) .2012(ناصر الدین،
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 :ي) أن أهمیة المشاركة تكمن فیمایأت2010وقد بین اإلمام (

واألكادیمیـــــة فـــــي صـــــنع القـــــرارات ورســـــم السیاســــــات العامــــــة  اإلداریـــــة مشـــــاركة الهیئتـــــین -

  .للجامعـة لمسـاندة قیادة الجامعة

 . قیام الطلبة بالمشاركة في األنشطة الالمنهجیة وفي خدمة المجتمع -

 .والتدریسیة اإلداریة المجتمعیة من قبل الهیئتین المشاركة في تحمل المسؤولیة -

ــــــي مــــــن خاللهــــــا یكــــــون لةالمســـــاءج.  مســــــؤولون عــــــن األعمــــــال  المــــــوظفون : وهـــــي العملیـــــة الت

التـــــــي یقومـــــــون بــــــه ومحاســــــبتهم إذا لـــــــم تتحقـــــــق النتـــــــائج حســـــــب المعـــــــاییر الموضـــــــوعة وتتطلـــــــب 

ــــــذها المســــــاءلة وضــــــوح المســــــؤولیات لـــــــدى المـــــــوظفین  ومعـــــــاییر محـــــــددة عـــــــن االلتـــــــزام بهـــــــا وتنفیـ

ــــیهم العقوبـــــات الالزمـــة فـــي حـــالبحی ــــث تفـــــرض علـ ـــام بهـــا. ـ ـــدین،  عـــدم القی  :2015(حســـام ال

.(62  

   :یأتي ) أهمیة المساءلة فیما2011الشیاب( وقد بیّن

وآلیـــــة لضـــــبط العمــــــل  تبـــــرز أهمیـــــة المســـــاءلة فــــــي كونهـــــا وســـــیلة لمتابعـــــة عمــــــل المرؤوســـــین - 

  .المنظمة فعالیة اإلداري لتحقیق

وحمایـــــة  لنتـــــائج عملـــــه لالســـــتفادة منهـــــا فـــــي التطـــــویر المســـــؤول بـــــردود الفعـــــل لعملـــــه أوتنـــــویر - 

  .فعالیةالمصالح العامة بشكل أكثر 

یحــــــتكم لهـــــــا عنــــــد تقیـــــــیم األداء ووســــــیلة لضـــــــبط  وتعــــــد ســـــــببًا مباشــــــرًا لضـــــــرورة وجــــــود معـــــــاییر-

    .السلوك من خالل استعداد العاملین لتحمل مسؤولیاتهم نحو نتائج أعمالهم
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  . األداء الوظیفي:2

یتضــمن هــذا الجانــب األداء الــوظیفي مــن حیــث مفهومــه وعناصــره والعوامــل المــؤثرة فیــه وطــرق    

  تقییمه.

   مفهوم األداء الوظیفي:

كان ذلك في العبادات التي یقوم بها  ، سواًء  ساسیاتدعا اإلسالم إلى إتقان العمل وجعله من األ   

ُكــمْ  وقــد أكــد عــز وجــل، الشــخص أم فــي أعمالــه الدنیویــة َل رى اهللا َعمَ ــوا فََســیَ ُل ــِل اْعمَ قُ ذلــك بقولــه: ( وَ

لون تُمْ تَْعمَ ا ُكنْ مَ بِّئُُكمْ ِب نَ ُ ى َعالِم الَغیِب ِوالشَّهادِة فَی َل دُّوَن ِإ َستُرَ ِمنُون وَ ؤْ المُ ُ وَ ه ُسوُل رَ   .)105(التوبة:    ) وَ

ــَك  ذلــك دلیــلاإلتقان في األعمال أساسه اإلحاطة بالمعرفــة و و   ــیَس َل ــا َل ِقــْف مَ َال تَ قــول اهللا تعــالى: ( وَ

ْسئُوًال ) ُ مَ ه الفُؤاَد، ُكلُّ ُأولئَك َكاَن َعنْ البََصرَ وَ َ وَ ع ، إنَّ السَّمْ ِه ِعْلمٌ   .)36(اإلسراء:  ِب

ه مــــن الــــنقص  والتأكــــد مــــن إتقــــان األداء فــــي العمــــل الــــذي یقــــوم بــــه اإلنســــان فــــي عملــــه وخلــــوّ

روریة إلنجــــاز العمــــل واإلنتاجیــــة، فقــــد حــــث الرســــول صــــلى اهللا علیــــه والعیــــوب مــــن األمــــور الضــــ

ــــــــــــه" ِقنَ تْ ُ ـــــــــــال أْن ی ـــــــــــُب إذا َعِمـــــــــــل أَحــــــــــــُدُكم َعمَ ُحِ نَّ اهللا ی  وســـــــــــلم علـــــــــــى إتقــــــــــــان العمـــــــــــل فقــــــــــــال: "ِإ

ــــه علــــى أكمــــل وجــــه، ویقــــوم 1998(البخــــاري، ــــان هنــــا یســــتدعي مــــن الفــــرد أن یــــؤدي عمل )، واإلتق

  بالعمل دون تقصیر وبإخالص.

داء الـــــــوظیفي أهمیـــــــة بالغـــــــة فـــــــي نجـــــــاح المؤسســـــــة ولجمیـــــــع األفـــــــراد العـــــــاملین فیهـــــــا إن لـــــــأل

وبـــــــاألخص مـــــــن هـــــــم فـــــــي موقـــــــع المســـــــؤولیة كالمـــــــدیرین وأصـــــــحاب القـــــــرار، ولقـــــــد حظـــــــي األداء 

الــــــوظیفي بكثیـــــــر مـــــــن اهتمــــــام البـــــــاحثین فـــــــي مجــــــال اإلدارة لمـــــــا لـــــــه األثــــــر الكبیـــــــر فـــــــي نجـــــــاح 

نتاجیتهــــــــا، وهــــــــو الوســــــــیلة لتحقیــــــــ ق أهــــــــداف المؤسســــــــة ورفــــــــع كفاءتهــــــــا وفاعلیتهــــــــا، المؤسســــــــة وإ

ــــــى مفهــــــوم وتعریــــــف  ــــــر مــــــن البــــــاحثین وللتعــــــرف إل ــــــد كثی وتعــــــددت تعریفــــــات األداء الــــــوظیفي عن

  األداء الوظیفي نورد منها ما یأتي:
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ء لغـــة: "أدى تأدیـــة، أوصـــله وقضـــاه، وتأّدیـــُت لـــه مـــن حقـــه: أي قضـــیته" (الفیـــروز آبـــادي،  األدا

أنــــه: "إنجــــاز یــــتم باســــتخدام الفــــرد إلمكاناتــــه الجســــمیة أو العقلیــــة أو  ویعــــرف األداء ).38، 1987

  ).29، 2003النفسیة" (شحاتة والنجار،

یشـــیر ذلــــك إن أن األداء للفـــرد هــــو الترجمـــة اإلجرائیــــة لمـــا یقــــوم بـــه مــــن أفعـــال فــــي عملــــه أو 

  ودة.مساهمته في أنشطة وفعالیات وغیرها من األعمال التي تسهم في تحقیق األهداف المنش

ــــدي ( ــــه: "تحلیــــل أداء مــــدیري المــــدارس للمهمــــات 2008وقــــد عــــرف الخال ) األداء الــــوظیفي أن

اإلداریة لتحدید مستوى أدائهم الفعلي وتشخیص نقاط القوة في هذا األداء ومواطن الضعف فیه، من 

  أجل تطویر األولى ومعالجة الثانیة، بما یسهم في تحقیق أهداف النظام التربوي".

) األداء الوظیفي أنه: "مجموعة من أنماط السلوك األدائــي ذات 91، 2010حشة (وعرف الحرا

وعرفــه ســلطان المشــار إلیــه فــي  العالقة المعبرة عن قیام الموظف بأداء مهماتــه وتحمــل مســؤولیاته".

دراك 603، 2010خلیفات والمطارنة ( ) أنه: "هو األثر الصافي لجهود الفرد التــي تبــدأ بالمقــدرات وإ

تمام المهمات الموكلة والمكونــة لوظیفــة الفــرد".األدوا  ر أو المهمات، والذي یشیر إلى درجة تحقیق وإ

ف أیضــًا بأنــه: "الســلوك اإلداري الــذي مــن خاللــه یقــوم الموظــف بتنفیــذ المهمــات الموكلــة إلیــه  ویعــرّ

  ).185، 2013لتحقیق الهدف المخطط له" (بحر وأبو سلطان، 

بأنـــــه: "القیـــــام بأعبـــــاء الوظیفـــــة وواجباتهـــــا وفقـــــًا لمعـــــدل  )213، 2014وقـــــد عرفـــــه (ســـــرحان، 

  مفروض، أو درجة األهداف التي وضعت للعامل/ الفریق/ الشركة ومطلوب تحقیقها".

نجــازهم 26، 2014وكما عرفته المشاقبة ( ) بأنه: "بیان أداء مــدیري المــدارس ومــدى فعــالیتهم وإ

یــادة المدرســیة وتســییر شــؤونها، وتحدیــد مســتوى للمهمــات اإلداریــة وتنظیمهــا ومــدى مقــدرتهم علــى الق

أدائهم، والكشف عن نقاط القوة لتعزیزهــا وتطویرهــا ونقــاط الضــعف لتــداركها وتصــحیحها، ممــا یســهم 

  في بنجاح المؤسسة التربویة وتحقیق أهداف النظام التربوي".
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نمــا وعندما یكون األداء سلبیًا فهذا ال یعني بالضرورة خلالً في الجهــد المبــذ    ول أو فــي التوجیــه، وإ

هناك عوامل أخرى تقف دون الوصول إلى أداء فعال لألفراد ومنها النقص في الزمن أو النقص في 

التسهیالت الالزمین إلنجاز العمل، باإلضافة إلى سیاسة المؤسسة نفســها والتــي تضــع لألفــراد طــرق 

  ).2013(حسین،  لةتكون غیر فاعأدائهم في العمل وقد 

والرغبة في العمل یتفاعالن معًا في تحدید مستوى األداء،ألن تأثیر المقدرة على العمــل والمقدرة 

وعلى مستوى األداء یعتمد على رغبة الفرد في العمل، وكذلك تأثیر الرغبة في العمل وعلــى مســتوى 

  األداء یعتمد على مدى مقدرة الفرد على القیام بالعمل، وذلك بالمعادلة:

  )2012الرغبة في العمل (زبیدات،× درة على أداء العمل مستوى األداء = المق

ویمكــن تعریــف األداء الــوظیفي بأنــه عبــارة عــن توظیــف المعــارف والمهــارات واالتجاهــات التــي 

یمتلكهــا الفــرد إلنجــاز العمــل والقیــام بالمهمــات الموكلــة إلیــه وباســتخدام اإلمكانــات والمــوارد المتاحــة 

  أهداف المؤسسة ورفع إنتاجیتها وكفاءتها. االستخدام األمثل، من أجل تحقیق

  عناصر األداء الوظیفي:

یمثل أداء األفراد أداء المؤسسات التــي ینتمــون إلیهــا. ویتكــون األداء الــوظیفي مــن: جهــد یســعى 

إلى تحقیق أهداف الوظیفــة، وســلوك هــادف لتفاعــل الفــرد والبیئــة المحیطــة بــه، وســلوك هدفــه تحقیــق 

مـــن فعـــل ورد فعـــل. وفیمـــا یتعلـــق بعناصـــر األداء الـــوظیفي، فهنـــاك ثالثـــة نتـــائج، واســـتجابة تتكـــون 

؛ صـــــالح 2007عناصـــــر رئیســـــة حســـــب مـــــا ذكرهـــــا موســـــى والصـــــباغ المشـــــار إلیـــــه فـــــي (حبتـــــور

  )، وهي:2014 ؛ المشاقبة2016الدین

 : بما لدیه من معرفة ومهارة وقیم واتجاهات ودوافع خاصة للعمل.العامل - 

 متطلباتها وتحدیاتها.: من ناحیة الوظیفة - 
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: وهــو مــا تتصــف بــه البیئــة التنظیمیــة التــي تتضــمن منــاخ العمــل واإلشــراف ووفــرة الموقــف - 

 الموارد واألنظمة والهیكل التنظیمي.

فــال بــد مــن التفاعــل والتنــاغم بــین هــذه العناصــر مــن اجــل الحصــول علــى نتــائج أفضــل وكفــاءة 

ن یكون للحوافز دور فاعل فــي كــل ذلــك ألنــه یزیــد أعلى للمؤسسة التي ینتمي لها الفرد، كما یجب أ

  من داعیة األفراد من تطویر أنفسهم وتحسین أدائهم، مما ینعكس على تحسین ورفع أداء مؤسستهم.

) مجموعـــــة مـــــن العناصـــــر: 2015) والمرازیـــــق (2012) وزبیـــــدات (2016وأضـــــاف الحـــــداد (

  والمثابرة والوثوق.المعرفة بمتطلبات الوظیفة، ونوعیة العمل، وكمیة المنجز، 

) عناصــر أخــرى لــألداء الــوظیفي 2012وأضــاف الشــایجي المشــار إلیــه فــي اللــوزي والزهرانــي (

  منها: العناصر التنفیذیة، والعناصر األكادیمیة، والعناصر التطویریة، والعناصر األخالقیة.

د بمهماته وأعمالــه ویعني األداء الوظیفي الفعال للفرد تحقیق النتائج للعمل، عن طریق قیام الفر 

جراءات وبیئة المؤسسةالتي یعمل فیها (بحر وأبو سلطان،    ).2013التي تتفق وأهداف وسیاسة وإ

  تعتمد قوة القیادة في اإلدارة وفعالیتها على عناصر ثالثة: 

األســس و اإلكــراه، و  ، مثــل: اإلثابــة،عملیــة التــأثیر التــي یمارســها المــدیر علــى مرؤوســیه - 

 الخبرة الشخصیة.و المرجعیة للمرؤوسین، 

: یستطیع التأثیر فیهم، وعمل فریق متعاون، واالهتمام توجیه المرؤوسین وتوحید جهودهم - 

 بالعالقات اإلنسانیة معهم، یدفعهم لتحقیق أهداف المؤسسة.

ــــق أهــــداف تحقیــــق الهــــدف الــــوظیفي -  : عملیــــة التوجیــــه فــــي الخطــــوة الســــابقة هــــدفها تحقی

، وقد یكون هناك أهداف متداخلة مع أهدا المؤسســة مثــل أهــداف التنظــیم واهــداف المؤسسة

المــدیر وأهــداف المــوظفین، ولكــن تحقیــق أي مــن هــذه األهــداف یســاعد فــي تحقیــق أهــداف 

 المؤسسة.
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  العوامل المؤثرة في األداء الوظیفي:

دد مســتوى أداء ) تــؤثر فــي األداء الــوظیفي وتحــ2010هنــاك عوامــل متعــددة أوردهــا الحراحشــة (

  الفرد، منها:

: وهــو مجموعــة عوامــل تــؤثر فــي ســلوك العــاملین داخــل المنظمــة، كــنمط المنــاخ التنظیمــي  .أ

 القیادة والتشریعات والحوافز والمفاهیم المعمول بها في المؤسسة، لرفع أداء المؤسسة.

مـــام : لهـــا تـــأثیر كبیـــر علـــى األداء الـــوظیفي، وقـــد زاد اهتالـــروح المعنویـــة لـــدى الموظـــف  .ب

البــاحثین بهــا بشــكل كبیــر، وقــد خلصــت الدراســات إلــى أن هنــاك عالقــة طردیــة بــین األداء 

.  الوظیفي والروح المعنویة للموظفین سلبًا أو إیجابًا

: وهــو اســتغالل الفــرد ومهاراتــه فــي تجــاوز المقــدرة علــى أداء العمــل مــن خــالل فهــم الــدور  .ت

التفاعــل مــع كــل مــا لــه نتــاج فــي  صــعوبات العمــل التــي یواجههــا فــي عملــه ویســتثمرها فــي

  صالح العمل.

ال یتأثر األداء الوظیفي بكــل عامــل مــن هــذه العوامــل بشــكل مســتقل، بــل مــن تفاعــل كــل عامــل 

مع العاملین اآلخرین، مما یحقق مستوى جیدًا لألداء الــوظیفي للفــرد، وعلیــه إذا كــان تفاعــل العوامــل 

، فسیكون األداء مرتفع، ، فســیكون األداء  الثالثة معًا إیجابیًا ن كان التفاعل للعوامــل الســابقة متــدنیًا وإ

  ).2003منخفضًا (الیازجین،

عـــامًال معاصـــرًا فـــي اإلدارة العامـــة وهـــو المـــدخل البیئـــي أو المـــدخل ) 2007(وأضـــاف حبتـــور

، ویهــتم بدراســة العوامــل النفســیة واالجتماعیــة واإلنســانیة، والعالقــة بــین )Egychology(األیكولــوجي

  اإلدارة وبیئتها الخارجیة والداخلیة.
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  الوظیفي:تقییم األداء 

تعـــّد عملیـــة تقیـــیم األداء فـــي مؤسســـات العمـــل أحـــد األعمـــال الرئیســـة إلدارات األفـــراد أو شـــؤون 

المــــوظفین لمعرفــــة مســــتوى أداء األفــــراد الحــــالي ومحاولــــة تطــــویر وتنمیــــة األداء فــــي ســــبیل تحقیــــق 

  ).1993(العدیلي،األهداف المرغوبة للمؤسسات 

عملیــة لقیــاس وتحدیــد مســتوى أداء األفــراد العــاملین فــي المؤسســة  هــي عملیــة تقیــیم األداءكما أن    

مكانــات كــل فــرد فــي المؤسســة لمــا یؤدیــه  من الناحیة اإلنتاجیة والسلوكیة والمعرفیة، وتحدیــد قابلیــة وإ

من واجبات، ومدى احتیاجاته إلى التطویر بشكل دقیق وواضح، وما یتحمله من مسؤولیات للوظیفة 

  ).2010ل فترة زمنیة معینة (الحراحشة،التي یعمل بها وخال

إلى توفیر المعلومات عن الطریقة التي تؤدى بها األعمال، وذلك لتطــویر  وتهدف عملیة التقییم

أداء األفراد وتحسینه، وتزویــد الرؤســاء فــي المؤسســة بــاألداء العــام لهــا. وتعــد هــذه المعلومــات بمثابــة 

قــرار یطــال ترقیتــه أو إنهــاء خدماتــه، وكــذلك تســاعد  مرجعــًا لــإلدارة فــي حــال تظلــم أحــد األفــراد مــن

عرفـــة نقـــاط قـــوتهم والســـعي إلـــى ماألفـــراد العـــاملین فـــي معرفـــة نقـــاط ضـــعفهم ومعالجتهـــا وتـــداركها، و 

تنمیتهــا والمحافظــة علیهــا، مــن اجــل الحصــول علــى الترقیــة أو المكافــأة، كمــا تســاعد فــي رفــع الــروح 

حتیاجـــات التدریبیــة لهـــم وتحدیــد البـــرامج المناســبة لتـــدریبهم المعنویــة لألفـــراد، وتســاعد فـــي معرفــة اال

  ).2015وتطویرهم (المرازیق،

  ):2010وأن عملیة تقییم األداء الوظیفي تتطلب النظر إلى األمور اآلتیة (الحراحشة،     

كمیــة الجهــد المبــذول: مقــدار الطاقــة الجســمیة والعقلیــة المبذولــة خــالل زمــن محــدد، لقیــاس   .أ

 ة أداء العمل.سرعة أو كمی

نوعیــــة الجهــــد المبــــذول: مســــتوى الجــــودة والجهــــد فــــي األداء، ومــــدى مطابقتــــه لمواصــــفات   .ب

، وذلك لقیاس درجة التطابق بین العمل المطلوب والعمل المنجز.  موجودة مسبقًا
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 نمط األداء: األسلوب والطریقة للجهد المبذول في العمل، وذلك لقیاس المهارة في العمل.  .ت

  اء:طرق تقییم األد

  هناك عدة طرق لتقییم األداء ومنها:

مقیـــاس التـــدرج علـــى األســـاس الســـلوكي: ویـــتم تقیـــیم الفـــرد علـــى امتالكـــه للصـــفات وســـلوكه   .أ

 المتوقع في العمل.

 مقیاس المالحظة السلوكیة: ویتم تقییم الفرد بناء على السلوك المالحظ ولیس المتوقع.  .ب

طریقـــة اإلدارة باألهـــداف: تســـتخدم بشـــكل خـــاص للمســـتویات اإلداریـــة العلیـــا، وتعتمـــد علـــى   .ت

أســاس النتــائج ولــیس كیفیــة اإلنتــاج، وتتضــمن خطــوتین: تحدیــد األهــداف، ومراجعــة األداء 

 ).2012(زبیدات، 

  ) من طرق تقییم األداء:2016وأضافت صالح الدین (

داء الفــرد موضــع التقیــیم بصــورة إجمالیــة مــع طــرق المقارنــة: وتعتمــد علــى أســاس مقارنــة أ  .أ

 بعضهم بعضًا وترتیبهم تنازلیًا وفقُا لنتائج المقارنة.

طــرق مطلقــة: وال تعتمــد تقیــیم األفــراد علــى أســاس نســبي بمقــارنتهم ببعضــهم بعضــًا بــل بصــورة   .ب

ت مطلقة. ومن طرقها التقریر الذي یوضح جوانب ونقاط القوة والضــعف فــي أداء الفــرد والمهــارا

 التي یتمتع بها لتحسین أداءه.

:   الدراسات السابقة  ثانیًا

تمكن الباحث من الحصول على مجموعة من الدراسات السابقة العربیة واألجنبیة ذات 

  العالقة بمتغیري الدراسة وقام بترتیبها حسب المدة الزمنیة من األقدم إلى األحدث:

  



23 
 

 

  . دراسات ذات صلة بالحوكمة:1

 التربــــــــــوي المجلــــــــــس هیكلـــــــــة إلــــــــــى التعـــــــــرف هــــــــــدفت ) دراســـــــــةCooper,2005كــــــــــوبر ( أجـــــــــرى

 الهیكلیــــــــة هــــــــذه تــــــــأثیر والكتشــــــــاف كالیفورنیــــــــا جنــــــــوب منــــــــاطق إحــــــــدى فــــــــي التربویــــــــةللحوكمــــــــة 

بویــــــــة الحوكمــــــــة فــــــــي وفاعلیتهــــــــا  البحــــــــث منهجیــــــــة وقداســــــــتخدم ,الثانویــــــــة المــــــــدارس إلحــــــــدى الترّ

ــــــم الحالــــــة هــــــذه دراســــــة فــــــي النــــــوعي  عینــــــة تكونــــــت وقــــــد ووصــــــفي، مــــــيیتقی تحلیــــــل اســــــتخدام وت

بویـــــــة الحوكمــــــة مجلـــــــس أعضـــــــاء جمیــــــع مـــــــن الدراســــــة  تحلیـــــــل أداة واســـــــتخدم المقاطعــــــة فـــــــي الترّ

 نمــــــوذج وهــــــي اســــــتراتیجیات ثــــــالث تتضــــــمن القیــــــاس فــــــي المختصــــــینل قبــــــ مــــــن مقترحــــــة نــــــوعي

 وقدتوصــــــــلت الوقــــــــت، عبــــــــر التغیــــــــر الزمنیــــــــة, ومــــــــدى السالســــــــل والمقارنــــــــة, وتحلیــــــــل المجــــــــاوزة

 فــــي التربویــــة الحوكمــــة تطبیــــق فــــي نجحــــت الهیكلیــــة هــــذه أن بینهــــا مــــن كــــان نتــــائجى إلــــ الدراســــة

 العـــــــالي والمســـــــتوى الطلبـــــــة احتیاجـــــــات علـــــــى ركـــــــز الحوكمـــــــة مجلـــــــس قیـــــــادة وأن المنطقـــــــة هـــــــذه

  الدراسي. لتحصیلهم

ــــــــــى) Hudson, 2007هاوندســــــــــون ( دراســــــــــة وهــــــــــدفت    ــــــــــة التعــــــــــرف ال ــــــــــي الحوكمــــــــــة عملی  ف

ـــــم الهـــــدف هـــــذا تحقیـــــق ولغـــــرض الخاصـــــة الجامعـــــات ـــــار ت ـــــة فـــــي خاصـــــتین جـــــامعتین اختی  منطق

ـــــة المعلومـــــات لجمـــــع دلفـــــاي أســـــلوب واســـــتخدم نیویـــــورك ـــــة ) عضـــــو30مـــــع ( ومقابل  تـــــدریس، هیئ

دراســـــــة وتوصـــــــلت ـــــــى اّل ـــــــ كـــــــان الحوكمـــــــة مجلـــــــس دور أن إل ـــــــات وأن العاف ـــــــین العالق  أعضـــــــاء ب

  جیدة. كانت المجلس

لــــــــــى تحلیــــــــــل الهیكــــــــــل التنظیمــــــــــي والحــــــــــوكمي ) التعــــــــــرف إKim,2007كــــــــــیم ( وهــــــــــدفت دراســــــــــة

یجــــــاد إطــــــار للظــــــروف التــــــي تســــــهل العمــــــل بالجامعــــــة، وتحدیــــــد إطــــــار  للجامعــــــات األوروبیــــــة، وإ

العمــــل القــــائم علــــى التنبــــؤ بالســــمات الرئیســــة فــــي المؤسســــة، وقــــد وضــــعت الدراســــة عــــدة ســــمات 
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الهیكـــــــــل كانـــــــــت محـــــــــالً للبحـــــــــث والتحلیـــــــــل وهـــــــــي الملكیـــــــــة واالســـــــــتقاللیة ونمـــــــــوذج للحوكمـــــــــة و 

ـــــل الحجـــــم والعمـــــر والموقـــــع والوضـــــع االجتمـــــاعي، وأن  ـــــى ســـــمات بیئیـــــة أخـــــرى مث ل التنظیمـــــي، وإ

   .الجامعات التي لیس لدیها استقاللیة كاملة لن تكون لدیها قدرة كافیة على العمل

) التعــــــرف إلــــــى مفهــــــوم الحاكمیــــــة، ودرجــــــة ممارســــــة معــــــاییر 2009وهــــــدفت دراســــــة الشــــــناق(   

ــــــة لــــــدى  ــــــى (الحاكمی ــــــت الدراســــــة عل ــــــة، أجری ــــــي الجامعــــــات األردنی ــــــادات األكادیمیــــــة ف ) 501القی

عضــــــــوًا مــــــــن أعضــــــــاء المجــــــــالس وهیئــــــــات التــــــــدریس فــــــــي الجامعــــــــات الخاصــــــــة األردنیــــــــة. تــــــــم 

اســـــــتخدام المـــــــنهج الوصــــــــفي المســـــــحي، وأظهــــــــرت الدراســـــــة أن مســــــــتوى فهـــــــم اإلدارة األكادیمیــــــــة 

  .عاً لمفهوم الحاكمیة في الجامعات الخاصة كان مرتف

بعض المبادئ األساسیة لحوكمة الجامعات الحكومیة في  (Kpis, 2009) وتناولت دراسة كبیس   

مالیزیا، وقد استخدمت كل من المنهجیة الكمیة والكیفیة في جمع البیانات عن مؤشرات أداء 

) 278) عمیدًا و(72، و() نائب عمید128الحوكمة في تلك الجامعات، واشتملت الدراسة على (

. وقد أشارت النتائج إلى وجود بعض السمات والمهارات في القیادات، مثل القاس ة على إقامة در تاذًا

عالقات شخصیة جیدة، وتوافر االتصال، ومهارات اإلدارة. وأن من عوامل نجاح الحوكمة 

المنافسة، والمصادر، والعملیات، والتعلیم المستمر، والتنمیة، والمحاسبة الواضحة، والشفافیة، 

  .واألمانة، والثقة

الجامعیة في  الحوكمة ) دراسة هدفت إلى التحقق من استخدام أسالیب2011وأجرى حالوة وطه(   

تـدریس وذلك للوصول  ) عضـو هیئـة60) إداریـًا و(60جامعة القدس, وقد تكونت عینة الدراسة مـن(

في الجامعة إلى مستوى عاٍل یصل إلى مستوى الجامعات المتحضرة التي تعد الحوكمـةمن 

أولویاتهـا واستخدمت االسـتبانة لجمع المعلومـات, كما تعـد جزءًا مـن الجودة وهـي ما تصبو إلیه 
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ن لـیس بالمسـتوى المطلوب مخرجات التعلیم العـالي, وأن الحوكمـة فـي جامعـة القـدس موجـودة ولكـ

, وتوصـلت النتـائج أن ضـعف المـوارد المالیـة كـان لـه األثـر الكبیـر في عدم العالمیة وفق المعاییر

  المقدرة على تطبیق األنظمة والقوانین.  

ف إلـــــــى واقـــــــع تطبیـــــــق الحاكمیـــــــة فـــــــي 2012وأجـــــــرى ناصـــــــر الـــــــدین (    ) دراســـــــة هـــــــدفت التعـــــــرّ

ــــین التدریســــیة واإلداریــــة العــــاملین فیهــــا , جامعــــة الشــــرق األوســــط مــــن  وجهــــة نظــــر أعضــــاء الهیئت

ــــــــًا , واســــــــتخدمت 49) عضــــــــو هیئــــــــة تــــــــدریس و(64وقــــــــد تكونــــــــت عینــــــــة الدراســــــــة مــــــــن ( ) إداری

ــــى أن واقــــع تطبیــــق الحاكمیــــة فــــي جامعــــة  ــــات وأشــــارت نتــــائج الدراســــة إل االســــتبانة لجمــــع المعلوم

ة ككـــــل كـــــان مرتفعـــــًا بشـــــكل عـــــام. كمـــــا الشـــــرق األوســـــط، مـــــن وجهـــــة نظـــــر أفـــــراد عینـــــة الدراســـــ

ــــــي جامعــــــة  ــــــة ف ــــــق الحاكمی ــــــي واقــــــع تطبی ــــــة إحصــــــائیة ف ــــــائج وجــــــود فــــــروق ذي دالل أظهــــــرت النت

الشــــرق األوســــط، تبعــــًا الخــــتالف المركــــز الـــــوظیفي، وكــــان لصــــالح أعضــــاء هیئــــة التـــــدریس. وأن 

ــــر عــــدد ســــنوات الخبــــرة، ولصــــالح مــــن كانــــت خبــــرته ــــة تعــــزى لمتغی ــــًا ذات دالل م أكثــــر هنــــاك فروق

  .من سنتین

) دراســــــــــة هــــــــــدفت التعــــــــــرف إلــــــــــى أنمــــــــــاط القیــــــــــادة Wiggins,2013كمــــــــــا أجــــــــــرت ویقینــــــــــز(   

بویــــــة ولتحقیــــــق  جریــــــت أالهــــــدف  هــــــذاللمســــــؤولین فــــــي مقاطعــــــة كولومبیــــــا، ونمــــــاذج الحوكمــــــة الترّ

ــــــالغ عــــــددهم( ــــــراد المدرســــــة الب ــــــى جمیــــــع اف دراســــــة عل ــــــات المتحــــــدة 51اّل ــــــي الوالی ــــــوي ف ) قائــــــد ترب

مــــــنهم وقــــــد تــــــم تطبیــــــق نمــــــوذج یتضــــــمن  %60األمریكیــــــة وقــــــد تــــــم الحصــــــول علــــــى اســــــتجابات 

إطـــــار القیـــــادة الرمزیـــــة والسیاســـــة والمـــــوارد البشـــــریة والهیكلیـــــة (نمـــــط القیـــــادة المتعـــــددة) وتوصـــــلت 

ــــــى  دراســــــة إل ــــــة اّل ــــــات المتحــــــدة األمریكی ــــــائج كــــــان مــــــن بینهــــــا أن مســــــؤولي المــــــدارس فــــــي الوالی نت

الــــــذین یســــــتخدمون القیــــــادة المتعــــــددة كــــــان جیــــــدا وبداللــــــة إحصــــــائیة كمــــــا توصــــــلت الدراســــــة إلــــــى 
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بـــــین عـــــدد ســـــنوات الخبـــــرة وبـــــین القیـــــادات بـــــنمط متعـــــدد وأنـــــه كلمـــــا  إحصـــــائیاً وجـــــود عالقـــــة دالـــــة 

الوالیــــــة كــــــان هنــــــاك میــــــل الســــــتخدام جمیــــــع األنمــــــاط للقیــــــادة دت خبــــــرة المســــــؤول التربــــــوي فــــــي از 

  المتعددة .

درجـــــــة ممارســـــــة القیـــــــادات  إلـــــــى تعـــــــرفال) التـــــــي هـــــــدفت  2014وفـــــــي دراســـــــة الشـــــــمري (       

اإلداریــــة فــــي جامعــــة الكویــــت لمبــــادئ الحاكمیــــة مــــن وجهــــة نظــــر أعضــــاء هیئــــة التــــدریس تكونــــت 

) عضـــــــو هیئـــــــة تـــــــدریس واســـــــتخدمت االســـــــتبانة لجمـــــــع المعلومـــــــات . 302عینـــــــة الدراســـــــة مـــــــن (

إلـــــــى أن درجـــــــة ممارســـــــة القیـــــــادات اإلداریـــــــة فـــــــي جامعـــــــة الكویـــــــت لمبـــــــادئ الدراســـــــة وتوصـــــــلت 

مـــــن وجهـــــة نظـــــر أعضـــــاء هیئـــــة التـــــدریس كانـــــت متوســـــطة، ووجـــــود فـــــروق ذات داللـــــة  الحاكمیـــــة

فـــــي درجـــــة ممارســـــة القیـــــادات اإلداریـــــة فـــــي جامعـــــة الكویـــــت لمبـــــادئ الحاكمیـــــة مـــــن وجهـــــة نظـــــر 

أعضــــــاء هیئــــــة التــــــدریس ت ُعــــــزى لمتغیــــــر الجــــــنس لصــــــالح اإلنــــــاث والرتبــــــة األكادیمیــــــة لصــــــالح 

أقــــل - 5(  ت العلمیــــة وعــــدد ســــنوات الخبــــرة لصــــالح فئــــةفئــــة أســــتاذ ومتغیــــر الكلیــــة لصــــالح الكلیــــا

  سنوات) . 10من 

واقـــــع تطبیـــــق نظـــــم الحوكمـــــة فـــــي الجامعـــــات  إلـــــى تعـــــرفال )2015وهـــــدفت دراســـــة شـــــرف (    

ــــــات ذلــــــك مــــــن وجهــــــة نظــــــر عمــــــداء الكلیــــــات ورؤســــــاء  الفلســــــطینیة فــــــي الضــــــفة الغربیــــــة ومعوق

ـــــــ ـــــــر دور بعـــــــض متغی ـــــــى أث ـــــــى التعـــــــرف عل ـــــــل الجـــــــنس األقســـــــام كمـــــــا هـــــــدفت إل رات الدراســـــــة مث

والمســـــمى الـــــوظیفي وســـــنوات الخبـــــرة والجامعـــــة فـــــي واقـــــع تطبیـــــق نظـــــم الحوكمـــــة ومعوقـــــات ذلـــــك 

التطبیــــــق . ومــــــن أجــــــل تحقیــــــق هــــــدف الدراســــــة حیـــــــث تــــــم إعــــــداد وتوزیــــــع االســــــتبانه التــــــي تـــــــم 

) مــــــــن عمــــــــداء ورؤســــــــاء األقســــــــام فــــــــي 150إعــــــــدادها لجمــــــــع البیانــــــــات علــــــــى عینــــــــة مقــــــــدارها (

    ة الغربیـــــــة وأشـــــــارت نتـــــــائج الدراســـــــة إلـــــــى وجـــــــود درجـــــــة اســـــــتجابة مرتفعـــــــة فـــــــي جامعـــــــات الضـــــــف
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واقــــــع تطبیــــــق نظــــــم الحوكمــــــة فــــــي الجامعــــــات  ل (األو اســــــتجابات عینــــــة الدراســــــة علــــــى المحــــــور 

الفلســــطینیة فــــي الضــــفة الغربیــــة مــــن وجهــــة نظــــر عمــــداء الكلیــــات ورؤســــاء االقســــام ) فــــي حــــین 

  ).الثاني (معوقات تطبیق نظم الحوكمة أن درجة االستجابة متوسطة على المحور

ــــــــــــــــق ا) دراســــــــــــــــة هــــــــــــــــدفت 2015أجــــــــــــــــرى الشــــــــــــــــرباتي (و        لتعــــــــــــــــرف إلــــــــــــــــى درجــــــــــــــــة تطبی

ــــــــة والتعلــــــــیم فــــــــي محــــــــافظتي الخلیــــــــل وبیــــــــت لحــــــــم مــــــــن وجهــــــــة   الحوكمــــــــة فــــــــي مــــــــدیریات التربی

ــــــا واســــــــــــتخدم الباحــــــــــــث المــــــــــــنهج الوصــــــــــــفي فــــــــــــي  نظــــــــــــر مــــــــــــدیري المــــــــــــدارس واإلداریــــــــــــین فیهــــــ

لدراســـــــــــة مـــــــــــن جمیـــــــــــع مـــــــــــدیري المـــــــــــدارس واإلداریـــــــــــین العـــــــــــاملین دراســـــــــــته، وتكـــــــــــون مجتمـــــــــــع ا

ـــــــــــالغ عـــــــــــددهم  ـــــــــــت لحـــــــــــم الب ـــــــــــل وبی ـــــــــــیم فـــــــــــي محـــــــــــافظتي الخلی فـــــــــــي مـــــــــــدیریات التربیـــــــــــة والتعل

داریــــــــــــًا فــــــــــــي العــــــــــــام الدراســــــــــــي (1038( ــــــــــــار عینــــــــــــه   ) 2014/ 2013) مــــــــــــدیرًا وإ ــــــــــــم اختی وت

 .) مـــــــــدیرا إداریـــــــــا311مـــــــــن مجتمـــــــــع الدراســـــــــة بلـــــــــغ عـــــــــددها ( %30طبقیـــــــــه عشـــــــــوائیة بنســـــــــبه

وقــــــــد أظهـــــــــرت نتـــــــــائج الدراســـــــــة أن درجـــــــــة تطبیــــــــق الحوكمـــــــــة فـــــــــي مـــــــــدیریات التربیـــــــــة والتعلـــــــــیم 

ــــــــین فیهــــــــا  ــــــــت لحــــــــم مــــــــن وجهــــــــة نظــــــــر مــــــــدیري المــــــــدارس واإلداری فــــــــي محــــــــافظتي الخلیــــــــل وبی

كانـــــــــــت متوســــــــــــطة وأنــــــــــــه ال توجــــــــــــد فــــــــــــروق ذات داللـــــــــــة إحصــــــــــــائیة عنــــــــــــد مســــــــــــتوى الداللــــــــــــة 

)0.05(   ـــــــــــق الحوكمـــــــــــة فـــــــــــي ـــــــــــة الدراســـــــــــة لدرجـــــــــــة تطبی بـــــــــــین متوســـــــــــطات إجابـــــــــــات عین

  مـــــــــــــدیریات التربیـــــــــــــة والتعلـــــــــــــیم فـــــــــــــي محـــــــــــــافظتي الخلیـــــــــــــل وبیـــــــــــــت لحـــــــــــــم  یعـــــــــــــزى لمتغیـــــــــــــري

  كانت  حین  في  الخبرة  وسنوات الجنس 

هنـــــــاك فـــــــروق ذات داللـــــــة بـــــــین متوســـــــطات اســـــــتجابات أفـــــــراد عینـــــــه الدراســـــــة تعـــــــزى لمتغیـــــــري  

  في.المدیریة والمسمى الوظی
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) بدراســـــة هـــــدفت إلـــــى التحقـــــق مـــــن 2015قامـــــت وزارة التربیـــــة والتعلـــــیم العـــــالي الفلســـــطینیة (    

-2014مــــــــدى تطبیــــــــق برنــــــــامج الحوكمــــــــة واإلدارة الــــــــذي أدرجتــــــــه فــــــــي خطتهــــــــا اإلســــــــتراتیجیة (

)، مـــــــــن خـــــــــالل مؤشـــــــــر هـــــــــدف إلـــــــــى قیـــــــــاس درجـــــــــة مراعـــــــــاة الـــــــــوزارة ألبعـــــــــاد الحوكمـــــــــة 2019

نــــــى الوصــــــفي والتحلیلــــــي فــــــي قیــــــاس المؤشــــــر، حیــــــث تــــــم اعتمــــــاد والمســــــاءلة، وتــــــم اعتمــــــاد المنح

ـــــــاس أبعـــــــاد مؤشـــــــر الحوكمـــــــة والمســـــــاءلة، تضـــــــمنت األدوات  ـــــــة لقی ـــــــة ونوعی ـــــــاس كمی  3أدوات قی

مجـــــــــاالت وهـــــــــي األول : البیئـــــــــة القانونیـــــــــة والتنظیمیـــــــــة  4اســـــــــتبانات محكمـــــــــة، احتـــــــــوت علـــــــــى 

وفــــــــق المعـــــــــاییر المعتمـــــــــدة   والسیاســــــــات العامـــــــــة، الثــــــــاني: القیـــــــــادة: التمكـــــــــین وصــــــــنع القـــــــــرارات

ـــــة المؤسســـــة: إدارة المـــــوارد وممارســـــة المســـــاءلة ـــــث: ثقاف  :الرابـــــع، (كالشـــــفافیة والموضـــــوعیة)، الثال

ـــــائج، ووزعـــــت االســـــتبانات علـــــى عینـــــة ممثلـــــة مـــــن المـــــوظفین  ـــــیم والـــــتعلم مـــــن النت المتابعـــــة والتقی

ـــــا والوســـــطى والمـــــوظفین) مـــــن المســـــتوی ـــــة (العلی ـــــوزارة مـــــن كافـــــة المســـــمیات الوظیفی ات الثالثـــــة: ال

والمدیریـــــة والمدرســـــة. ومـــــن نتـــــائج الدراســـــة أن درجـــــة مراعـــــاة الـــــوزارة ألبعـــــاد الحوكمـــــة والمســـــاءلة 

  بدرجة ضعیفة وفق التدریج المئوي المعتمد. % 54.1بكافة مستویاتها 

ــــــادئ الحوكمــــــة وعالقتهــــــا 2016وهــــــدفت دراســــــة محمــــــود (     ــــــق مب ــــــى درجــــــة تطبی ) التعــــــرف إل

بجــــــودة إجــــــراءات العمــــــل فــــــي مــــــدیریات التربیــــــة والتعلــــــیم فــــــي محافظــــــات الشــــــمال فــــــي الضــــــفة 

الغربیــــة مــــن وجهــــات نظــــر مــــدیري المــــدارس الحكومیــــة الثانویــــة ،وتــــم تطبیقهــــا علــــى عینــــة طبقّیــــة 

وتـــــم اســـــتخدام االســـــتبانة لجمـــــع البیانـــــات، وأظهـــــرت نتـــــائج  ) مـــــدیر ومـــــدیرة،173عشـــــوائیة مـــــن (

الدراســــة أن درجــــة تطبیــــق مبــــادئ الحوكمــــة جــــاءت بدرجــــة متوســــطة بشــــكل عــــام ووجــــود ارتبــــاط 

إیجـــــابي دال احصـــــائیا بـــــین درجـــــة تطبیـــــق مبـــــادئ الحوكمـــــة ودرجـــــة جـــــودة إجـــــراءات العمـــــل فـــــي 
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ــــــ ــــــیم فــــــي محافظــــــات شــــــمال الضــــــفة الغربی ــــــة والتعل ة مــــــن وجهــــــات نظــــــر مــــــدیري مــــــدیریات التربی

  المدارس الحكومیة الثانویة .

 المــــــــــدیرون والتعــــــــــرف إلــــــــــى درجــــــــــة ممارســــــــــة  ) دراســــــــــة هــــــــــدفت2017وأجــــــــــرت الــــــــــزبن (   

التربویـــــــة فــــــــي الجامعـــــــات األردنیـــــــة وعالقتهـــــــا بتفــــــویض الســــــلطة مـــــــن  األكـــــــادیمیین للحوكمـــــــة

ـــــــدریس، وجهـــــــة نظـــــــر أعضـــــــاء هیئـــــــة ـــــــار  الت الباحثـــــــة عینــــــــة ولتحقیـــــــق هـــــــذا الهـــــــدف تــــــــم اختی

دارســــــة مكونـــــة مـــــن( العشـــــوائیة،  الطبقیـــــة بالطریقـــــة تـــــدریس تـــــم اختیـــــارهم هیئـــــة ) عضـــــو261لّل

وقـــــــــد اســـــــــتخدمت أداتـــــــــین لجمـــــــــع البیانـــــــــات، وأظهـــــــــرت نتـــــــــائج الدارســـــــــة أن درجـــــــــة ممارســـــــــة 

التربویـــــــــة فـــــــــي الجامعـــــــــات األردنیـــــــــة مـــــــــن وجهـــــــــة نظـــــــــر  للحوكمـــــــــة األكـــــــــادیمیینالمــــــــدیرون و 

ـــــــة ـــــــت متوســـــــطة  أعضــــــــاء هیئ ـــــــت متوســـــــطة، وأن درجـــــــة تفویضـــــــهم للســـــــلطة كان ـــــــدریس كان الت

 .   أیضًا

  . دراسات ذات صلة باألداء الوظیفي:2

إلـــى بیــان العالقـــة بـــین الشخصـــیة التعـــرف هـــدفت  )Schoob, 2000دراســة قـــام بهـــا ســكوب (    

الوالیــات  واألداء الوظیفي في ظل الظروف غیر الروتینیة لدى مدراء بعض المؤسســات التربویــة فــي

) مــــدیرًا ومــــدیرة، تــــم اختیــــارهم بالطریقــــة 212المتحـــدة األمریكیــــة، وقــــد تكونــــت عینــــة الدراســــة مـــن (

العشــوائیة مــن بعــض المؤسســات التربویــة. وقــد توصــلت هــذه الدراســة إلــى أن الشخصــیة التــي تتمیــز 

، وتســهل األداء بالنظرة اإلیجابیة والتنظــیم والمرونــة تقلــل مــن الضــغوطات التــي یتعــرض لهــا المــدراء

الوظیفي. وبینت هذه الدراسة أن الشخصــیة التــي ال تتمیــز بــالنظرة اإلیجابیــة والتنظــیم والمرونــة تزیــد 

  من الضغوطات التي یتعرض لها المدراء، وتعیق أداءهم الوظیفي.
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) استطلعت العالقة بین التمیز في األداء الوظیفي والتمیــز Towajj, 2000دراسة قام بها تواج (   

) مدرســة فــي 22) معلمــًا ومعلمــة مــوزعین علــى (342في جــودة الحیــاة وتكونــت عینــة الدراســة مــن (

إحدى الوالیــات األمریكیــة، وتــم فــي هــذه الدراســة إجــراء مجموعــة مــن المقــابالت للمعلمــین والمعلمــات 

أن الستطالع تصوراتهم حول جودة الحیــاة والعالقــة مــع األداء الــوظیفي لهــم، وخلصــت الدراســة إلــى 

العوامــل المســاهمة فــي جــودة الحیــاة هــي: العالقــة األســریة، النشــاط البــدني، ووقــت الفــراغ، اإلســهام 

الــوظیفي  القــیم فــي العمــل. وبینــت الدراســة أن المتطلبــات الضــروریة لجــودة الحیــاة والتمیــز فــي األداء

ي األنشـــطة للمعلمـــین هـــي: وجـــود التـــزام بـــنمط حیـــاتي متـــوازن، وجـــود عالقـــات داعمـــة، المشـــاركة فـــ

  البدنیة، وجود فاعلیة ونجاعة في أدوار العمل.    

جهــاد     وتوصلت هذه الدراسة إلى أن عدم توفر الموازنة فــي العوامــل الســابقة یــؤدي إلــى ضــغوط وإ

فــي العمــل، ویــؤثر مــن ثــم تــأثیرًا ســلبیًا علــى األداء الــوظیفي، ومــن هنــا تبــرز الحاجــة لتــدریب مــدراء 

  یقیمون جودة الحیاة. 

إلــــى الكشــــف عــــن العالقــــة  التعــــرف ) هــــدفتDelvecchio, 2000( دیلفیكیــــو دراســــة قــــام بهــــا   

الدینامیكیــــة بــــین الرضــــا الــــوظیفي واألداء الــــوظیفي وتــــأثیر كــــل مــــن الخبــــرة والمؤهــــل العلمــــي علــــى 

) معلمــًا تــم اختیــارهم عشــوائیًا 56العاملین في المدارس العامة في إنجلترا وقد شــملت عینــة الدراســة (

وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من االســتنتاجات أهمهــا: "أن  من بین العاملین في المدارس.

المعلمین یستمدون رضاهم عن العمل من مصادر مختلفة وأن التالعب، والــتحكم بمصــادر الرضــاء 

الوظیفي هذه مثل الرواتب، وطبیعة وزخم العمل، واإلشراف لن یؤدي إلى تغیرات في مستوى األداء 

لألفــراد، وبینــت الدراســة أنــه ال یوجــد تــأثیر للخبــرة التعلیمیــة للمعلمــین علــى كــل مــن الرضــا الــوظیفي 

واألداء الــوظیفي للمعلمــین وتوصــلت الدراســة إلــى أنــه كلمــا ارتفــع المؤهــل العلمــي للمعلــم فــإن أداءه 

  الوظیفي یزداد.
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) بحثــت فــي تــأثیرات Harnett June, Wilson, 2000دراسة قام بها هارنیت جون، ویلســون (   

المراجعــة التفاعلیــة فــي التــدریب متعــدد الوســائل علــى الدافعیــة واألداء الــوظیفي للمعلمــین والمعلمــات 

) مفحوصــــًا بشــــكل عشــــوائي، إلــــى إحــــدى 47فــــي والیــــة (كولــــورادو) األمریكیــــة، حیــــث تــــم تنســــیب (

واألخــرى إلــى مراجعــة خاملــة،  مجموعتین عالجیتین تعرضت المجموعة األولى إلى مراجعــة نشــطة،

وتلقى المفحوصون في كلتــا المجمــوعتین العالجیتــین نفــس التــدریب، ثــم طلــب مــن المفحوصــین أداء 

نوع من العمل المكشوف الواضح، ثم قیس األداء الوظیفي لكل مفحوص، وقد توصلت هذه الدراســة 

ین فــــي مقــــاییس األداء إلــــى أنــــه ال توجــــد فــــروق مهمــــة ذات داللــــة إحصــــائیة بــــین نقــــاط المجمــــوعت

  وبینت نتائج الدراسة عدم وجود تأثیر لجنس المفحوص على مستوى األداء الوظیفي له. الوظیفي.

) هـــــدفت إلـــــى تقـــــویم أداء القیـــــادات اإلداریـــــة فـــــي مـــــدیریات التربیـــــة 2001(العوائـــــد،فـــــي دراســـــة    

ــــة لهــــم كمــــا یراهــــا ال ــــك فــــي ضــــوء المهمــــات الموكل ــــك والتعلــــیم بســــلطنة عمــــان، وذل عــــاملون فــــي تل

المــــدیریات، ومعرفــــة مــــا إذا كــــان هنــــاك فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة فــــي ممارســــة هــــذه القیــــادات 

ــــك المهــــام تعــــزى للمتغیــــرات (الخبــــرة، نــــوع الوظیفــــة، المؤهــــل العلمــــي)، وتكونــــت عینــــة الدراســــة  لتل

ــــــیس قســــــم 170مــــــن (  ، وقــــــدفــــــي مركــــــز وزارة التربیــــــة والتعلــــــیم) مــــــدیر دائــــــرة ونائــــــب مــــــدیر، ورئ

) فقــــرة موزعــــة علــــى أربعــــة مجــــاالت هــــي (مجــــال المهــــام 80طــــور الباحــــث اســــتبانة مكونــــة مــــن (

اإلداریــــــة، والمهــــــام الفنیــــــة، والمهــــــام اإلنســــــانیة، والمهــــــام التصــــــوریة). وقــــــد أشــــــارت الدراســــــة لعــــــدة 

درجـــــة ممارســـــة القیـــــادات اإلداریـــــة فـــــي مـــــدیریات التربیـــــة العمانیـــــة للمهـــــام الموكلـــــة لهـــــم أن نتـــــائج 

لـــــى  وجـــــود فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائیة فـــــي ممارســـــة القیـــــادات للمهـــــام الموكلـــــة لهـــــم متوســـــطة، وإ

لــــى تعــــزى لمتغیــــر الوظیفــــة ألفــــراد العینــــة لصــــالح نائــــب المــــدیر  ةعــــدم وجــــود فــــروق ذات داللــــ، وإ

إحصــــــائیة فــــــي ممارســــــة القیــــــادات اإلداریــــــة للمهــــــام الموكلــــــة إلــــــیهم تعــــــزى إلــــــى المؤهــــــل العلمــــــي، 

  ألفراد عینة الدراسة.وسنوات الخبرة 
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) دراســــــة هــــــدفت إلــــــى تقیــــــیم األداء الــــــوظیفي لمــــــدیر المدرســــــة 2003 (كمــــــا أجــــــرى قواســــــمه،   

وتـــــم تطـــــویر أداتـــــین تـــــم توزیعهـــــا بالطریقـــــة الطبقیـــــة العشـــــوائیة  مـــــن قبـــــل المعلمـــــین فـــــي المدرســـــة،

ـــــــــًا ومعلمـــــــــــة یعملـــــــــــون فـــــــــــي المـــــــــــدارس االبتدائیـــــــــــة 432) مـــــــــــدیرًا ومـــــــــــدیرة و(33( علـــــــــــى ) معلمــ

مســــــتوى األداء الــــــوظیفي عــــــدة نتــــــائج أن وقــــــد توصــــــلت الدراســــــة إلــــــى  إلعدادیــــــة فــــــي البحــــــرین.وا

ـــــل ـــــغ قیمـــــة دون المســـــتوى المتوقـــــع بقلی ـــــه ال توجـــــد فـــــروق ، لمـــــدیري ومـــــدیرات المـــــدارس بل كمـــــا أن

ــــــة تبعــــــا  ــــــة واإلعدادی ــــــوظیفي لمــــــدیري ومــــــدیرات المــــــدارس االبتدائی ــــــة فــــــي مســــــتوى األداء ال جوهری

  .یر الجنس والمدرسةللتفاعل ما بین متغ

التعــرف إلــى عالقــة صــراع الــدور بــاألداء الــوظیفي لــدى  ت) دراســة هــدف2003أجرت الیازجین(و     

مدیري المدارس الثانویة الحكومیة في األردن، وتم تطویر أداتین توزعت على طبقیة عشوائیة مكونة 

مستوى صراع الدور لــدى مــدیري ) مدیرًا ومدیرة، وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتیة: أن 326من (

ومدیرات المدارس الثانویة الحكومیة في األردن كان أقــل مــن المتوســط، وأن مســتوى األداء الــوظیفي 

.   لدیهم كان متوسطًا

) التعــرف إلــى األداء الــوظیفي لمــدیري المــدارس الثانویــة العامــة 2004وهدفت دراسة الجرادین (

خدام مهارات التعامل لدیهم، ومن أجل تحقیق هدف الدراسة في األردن وعالقته بمستوى التوتر واست

ــــى ( ) مــــدیرًا ومــــدیرة، 290تــــم تطــــویر ثــــالث أدوات، وتــــم توزیعهــــا بالطریقــــة الطبقیــــة العشــــوائیة عل

) معلمــًا ومعلمــة، وتوصــلت الدراســة إلــى نتــائج منهــا: أن مســتوى األداء الــوظیفي لمــدیري 1160و(

  متوسط. المدارس الثانویة العامة في األردن

) هــدفت التعــرف إلــى أداء مــدیري المــدارس ومــدیراتها فــي 2004( وفي دراسة العمایرة، أبــو غــرة

منطقتي عین الباشا وجنوب عمان التعلیمیتین في القیام بأدوارهم المتوقعة من وجهة نظرهم، ومعرفة 
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الســلطة المشــرفة  إذا كان لمتغیر الجنس اثر فــي هــذه الفاعلیــة باإلضــافة إلــى معرفــة إذا كــان لمتغیــر

) 91والمؤهــل العلمــي أثــر فــي فاعلیــة المــدیرین فــي القیــام بــأدوارهم. فقــد تكونــت عینــة الدراســة مــن (

مدیرًا ومدیرة، وقد طور الباحث استبانة شملت عــدة مجــاالت وهــي (مجــاالت تتعلــق بــأدوار المــدیرین 

م، المجتمــع المحلــي، شــؤون فــي مجــال اإلشــراف التربــوي، النمــو المهنــي للمعلمــین، التخطــیط، التقــوی

لــیس هنــاك فــروق ذات داللــة إحصــائیة فــي درجــة فعالیــة أنــه التالمیــذ). وقــد توصــلت الدراســة إلــى 

لــى المدیرین والمــدیرات فــي القیــام بــأدوارهم المتوقعــة تعــود لمتغیــر الجــنس وجــود فــروق ذات داللــة ، وإ

لمتوقعــة تعــود لمتغیــر الســلطة المشــرفة إحصائیة في درجة فعالیــة قیــام المــدیرین والمــدیرات بــأدوارهم ا

لــى ولصــالح مــدیري مــدارس وكالــة الغــوث ومــدیراتها عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة فــي ، وإ

  درجة فعالیة قیام المدیرین والمدیرات بأدوارهم المتوقعة تعود إلى المتغیر المؤهل العلمي.

العوامــل المــؤثرة فــي فاعلیــة األداء ) فقــد هــدفت التعــرف إلــى معرفــة 2007( وأمــا دراســة حبتــور

) 36الوظیفي لمدیري المدارس الثانویة في محافظة شــبوة، وتــم تطبیــق اســتبانة مبنیــة توزعــت علــى (

، ومن نتائج الدراسة: بالطریقة الطبقیة العشوائیة مدیرًا من مدیري المدارس الثانویة في محافظة شبوة

  فعالیة األداء الوظیفي لمدیري المدارس الثانویة.أن البعد االقتصادي له تأثیر عالي جدًا في 

) التعرف إلــى مســتوى األداء الــوظیفي لمــدیري المــدارس الثانویــة 2008وهدفت دراسة الخالدي (

في دولة الكویت من وجهة نظر معلمیهم، ولتحقیق هدف الدراسة تم تطــویر أداة، وتــم توزیعهــا علــى 

، و(270عینة مكونة من ( ة، وأظهرت الدراسة مجموعة نتائج منهــا: أن مســتوى ) معلم219) معلمًا

األداء الوظیفي لمدیري المدارس الثانویة في دولة الكویــت مــن وجهــة نظــر معلمــیهم كــان بشــكل عــام 

.   مرتفعًا

) دراســـة هـــدفت التعـــرف إلـــى درجـــة فاعلیـــة أداء مـــدیري المـــدارس فـــي 2010( وأجـــرى العمـــرات

لمین فیها، ولتحقیق هدف البحــث تــم تطــویر اســتبانة والتأكــد مدیریة تربیة البتراء من وجهة نظر المع



34 
 

 

) معلمـــًا ومعلمـــة مـــن معلمـــي 236مـــن صـــدقها وثباتهـــا، وطبقـــت علـــى عینـــة عشـــوائیة مكونـــة مـــن (

نــت النتــائج: أن درجــة فاعلیــة األداء فــي مجــال توظیــف  المــدارس الحكومیــة فــي تربیــة البتــراء، وقــد بیّ

تخطــــیط، كانــــت كبیــــرة، فــــي حــــین أن درجــــة فاعلیــــة األداء فــــي التكنولوجیــــا، والمنــــاخ المدرســــي، وال

  مجاالت االختبارات المدرسة، والتحصیل الدراسي، والقیادة، كانت متوسطة.

) فقد هدفت إلى اختبــار أثــر LuoShuOi& Chang, 2010وأما دراسة لوه وشو وأوي وشانج (   

موظفین في منطقــة الصــین الكبــرى، ضغوط العمل واستراتیجیات التكیف على األداء الوظیفي بین ال

قــت الدراســة علــى ( بّ ) شخصــًا مــن ثــالث مــدن رئیســیة 380استخدام المنهج الوصفي االرتبــاطي، وُط

فـــي المنطقـــة، ووجـــدت الدراســـة: أن عوامـــل اإلجهـــاد تتعلـــق بالعمـــل بـــاألداء الـــوظیفي. وكـــان لعـــبء 

ة عالقــات ســلبیة مــع كمیــة العمــل العمــل عالقــة إیجابیــة بكمیــة العمــل، فــي حــین أن للقیــود التنظیمیــ

والحضور، كما أنه وجد أن الحصول على الدعم االجتماعي له عالقة إیجابیة مع كمیة العمل، وأن 

  سلوكیات التكیف لها عالقة عكسیة مع األداء الوظیفي.

) فقــد هــدفت التعــرف Hanif & Tariq & Nadeem, 2011( وأما دراسة حنیف وطــارق ونــدیم   

ر المتغیرات الشخصیة والمتعلقــة بالوظــائف فــي إجهــاد المعلمــین واستكشــاف مســتویات إلى معرفة دو 

ومصادر التوتر وعالقتها باألداء الوظیفي لمعلمــي المــدارس فــي إســالم أبــاد (باکســتان). واســتخدمت 

بقـــت علـــى عینـــة. مكونـــة مـــن ( ) معلـــم ومعلمـــة مـــن معلمـــي مـــدارس االبتدائیـــة 400االســـتبانة، وُط

المدارس الحكومیة والمدارس الخاصة. وأظهرت النتائج: وجــود عالقــة ســلبیة كبیــرة بــین والثانویة من 

ضغط المعلمین واألداء الوظیفي. ووجود فروق ذات داللة إحصائیة لإلجهاد تعزى لمتغیرات الجنس 

  والخبرة، وتوجد فروق ذات داللة إحصائیة لألداء الوظیفي.

إلى مدى فاعلیة األداء الوظیفي لمــدیري مــدارس  ) بدراسة هدفت التعرف2012وقام المسوري (

ــــیم األساســــي فــــي مدینــــة درنــــة وبحســــب وجهــــة نظــــر معلمــــي تلــــك المــــدارس  الشــــق األول مــــن التعل
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ومدیریها، وألجل تحقیق أهــداف الدراســة فقــد اعــدت اســتبانة لقیــاس األداء الــوظیفي لمــدیري المــدارس 

) 35علــى عینــة مكونــة مــن (یقة الطبقیــة العشــوائیة بالطر وتم التأكد من صدقها وثباتها، وتم توزیعها 

لیها الدراسة: تنوع مستوى األداء الوظیفي لت إ) معلمًا ومعلمة، ومن النتائج التي توص175مدیرًا و(

لمــدیري المــدارس لمهمــاتهم الوظیفیــة بــین األداء الضــعیف والمتوســط والعــالي وبحســب وجهــة نظــر 

  أفراد العینة.

دراسة هدفت التعرف إلــى الكشــف عــن العالقــة بــین أســالیب الصــراع  )2014وأجرت المشاقبة (

التنظیمي لــدى مــدیري المــدارس الثانویــة الحكومیــة التابعــة لمدیریــة التربیــة والتعلــیم فــي لــواء الرصــیفة 

ومســـتوى األداء الـــوظیفي لـــدیهم مـــن وجهـــة نظـــر المعلمـــین، ولتحقیـــق أهـــداف الدراســـة تـــم اســـتخدام 

، ومــن نتــائج الدراســة: بالطریقــة الطبقیــة العشــوائیة ) معلم ومعلمة400ا على (استبانتین، وتم توزیعه

.   مستوى األداء الوظیفي لمدیري المدارس الثانویة الحكومیة في لواء الرصیفة كان مرتفعًا

) دراسة هــدفت التعــرف إلــى الكشــف عــن درجــة كفــاءة مــدیري المــدارس 2015وأجرى المرازیق (

محافظة جرش في تطبیق معــاییر الجــودة وعالقتهــا بــاألداء الــوظیفي للمعلمــین الحكومیة الثانویة في 

) معلمــین 304من وجهة نظر المعلمــین، وتــم بنــاء اســتبانة وزعــت علــى عینــة عشــوائیة مكونــة مــن (

ومعلمات ممن یعملون في المدارس الحكومیة الثانویة في محافظــة جــرش، وأوضــحت نتــائج الدراســة 

  في جاء بدرجة متوسطة.أن مستوى األداء الوظی

 ,Anyanwu & Ezenwaji & Okenjom & Enyi( وهدفت دراسة أني واو انزینواجیــا وكینجــوم

) التعرف إلى مصادر وأعراض اســتراتیجیات اإلجهــاد واإلدارة المهنیــة للمــدیرین فــي المــدارس 2015

الســتبانة، ووزعــت الثانویــة فــي والیــة كــروس ریفــر، نیجیریــا. واعتمــدت الدراســة المــنهج الوصــفي، وا

) مــدیر ومــدیرة، وأظهــرت النتــائج: أن ســوء بیئــة العمــل، والضــغط مــن 420علــى عینــة مكونــة مــن (

  المعلمین، یؤثر على أداء مدیري المدارس بغض النظر عن نوع الجنس.
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  ملخص الدراسات الّسابقة وموقع الدراسة الحالیة منها 

الحوكمـة  متنوعة، فمنها ما هدف إلى التعرف إلـى واقـع تطبیـق اً تناولت الدراسات السابقة أهداف     

 راسـة أبـو كـریم) وكـذلك د2017( الزبن) و 2012( الدین ) وناصر2011( دراسة حالوة وطه مثل

فهدفها تحلیل الهیكل التنظیمي والحوكمي  Kim,2007)أما دراسة كیم () 2014( والوثیني

هدفت إلى دراسة بعض مبادئ الحوكمة مثل دراسة كبیس  ، وهناك دراساتللجامعات األوروبیة

)Kpis,2009.(  

كما تناولت الدراسات السابقة ذات الصلة باألداء الوظیفي أهدافًا متنوعة، فمنها ما هدف إلى 

ف على عالقة صراع الدور باألداء الوظیفي مثل دراسة الیازجین )، ومنها ما هدف 2003( التعرّ

ف على األداء ) 2004( الوظیفي لمدیري المدارس الثانویة العامة مثل دراسة الجرادین إلى التعرّ

)، ومنها ما هدف إلى معرفة العوامل المؤثرة في فاعلیة األداء الوظیفي 2008ودراسة الخالدي (

 ) ودراسة المسوري2010( ) ودراسة العمرات2007( لمدیري المدارس الثانویة مثل دراسة حبتور

ف إلى الكشف عن العالقة بین أسالیب الصراع التنظیمي ومستوى األداء )، ومنها ما هد2012(

) إلى الكشف عن درجة 2015( )، كما هدفت دراسة المرازیق2014( الوظیفي مثل دراسة المشاقبة

  كفاءة مدیري المدارس الحكومیة الثانویة في تطبیق معاییر الجودة وعالقتها باألداء الوظیفي.

المدیرین واإلداریین في مركز وزارة التربیة والتعلیم  تطبیقد ركزت على درجة أما هذه الدراسة فق   

  أدائهم الوظیفي.مستوى األردنیة لمبادئ الحوكمة وعالقتها ب

وقد تباینت عینات الدراسات السابقة من حیث النوع والعدد ، فمنها ما كان یجري على مدیري    

) ومنها على أعضاء هیئة التدریس في 2016المدارس وعلى المدیریات مثل دراسة محمود (
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) ، ومنها على رؤساء األقسام 2012) وناصر الدین (2011الجامعات مثل دراسة حالوة وطه (

) ، ودراسات أجریت Wiggins,2013) وویقینز (2014) والعریني (2015شرف (مثل دراسة 

) 2014والثویني ( ) وأبو كریم2014على أعضاء هیئة التدریس فقط مثل دراسة الشمري (

  ).Hudson,2007وهاوندسون (

) وحد Hudson,2007) مثل دراسة هاوندسون (30وتراوح عدد العینات بین حد أدنى عدده (   

  ).2014) في دراسة العریني (650أعلى (

أما الدراسة الحالیة فكانت عینتها المدیرون واإلداریون في مركز وزارة التربیة والتعلیم األردنیة    

  ).370وكان عدد أفراد العینة (

وفیمــا یتعلــق بــاألداة المســتخدمة فــي الدراســات الســابقة فــإن معظــم الدراســات اســتخدمت االســتبانة    

ــــــاي مثــــــل دراســــــة هاوندســــــون  معلومــــــات،وســــــیلة لجمــــــع ال واســــــتخدم بعضــــــها اآلخــــــر أســــــلوب دلف

)Hudson,2007 أمـــا الدراســـة الحالیـــة فقـــد اســـتخدمت االســـتبانة لغـــرض جمـــع المعلومـــات، وقـــد ،(

اســتفاد الباحــث مــن الدراســات الســابقة بتطــویر االســتبانتین المســتخدمتین لجمــع المعلومــات وطریقــة 

  ام العینة الطبقیة العشوائیة.اختیار العینة، وتمیزت باستخد

وما یمیز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة أنها تعد األولى حسب علم الباحث التي تناولت    

درجة تطبیق المدیرین واإلداریین في مركز وزارة التربیة والتعلیم األردنیة لمبادئ الحوكمة وعالقتها 

  أدائهم الوظیفي ، مما یعد إضافة جدیدة للمكتبة العربیة. بمستوى
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  الفصل الثالث

  الطریقة واإلجراءات

تضــمن هــذا الفصــل الطریقــة واإلجــراءات التــي تــم اســتخدامها فــي الدراســة، مــن المنهجیــة، 

جـــراءات  وتحدیـــد مجتمـــع الدراســـة وعینتهـــا، كمـــا تضـــمن وصـــفًا لكیفیـــة بنـــاء أداتـــي الدراســـة، وإ

من صدقها وثباتها، إضافة إلى اإلجراءات التي التي تم اتباعها في تطبیق الدراســة  التحقق من

 ومتغیراتها، والمعالجة اإلحصائیة التي استخدمت في استخالص النتائج.

  منهج الدراسة

، مـــن خـــالل الرجـــوع إلـــى مصـــادر اإلرتبـــاطي الوصـــفي اســـتخدم فـــي هـــذه الدراســـة المـــنهج

لدى المدیرین واإلداریــین األداء الوظیفي  ومستوىالمعلومات لبیان واقع تطبیق مبادئ الحوكمة 

  األردنیة. في مركز وزارة التربیة والتعلیم

  مجتمع الدراسة 

تكـــــون مجتمـــــع الدراســـــة مـــــن جمیـــــع مـــــدراء اإلدارات ومـــــدراء التربیـــــة، ورؤســـــاء األقســـــام، 

، وتــم الحصــول علــى )922وزارة التربیة والتعلیم األردنیة، والبــالغ عــددهم (مركز ي واإلداریین ف

ء ، وهــم مــدرافــي مركــز وزارة التربیــة والتعلــیماألعداد الحقیقة لهم من قسم نظــام إدارة المعلومــات 

فــــي  )748()، واإلداریــــین 136، ورؤســــاء األقســــام ()23( )، ومــــدراء المــــدیریات15اإلدارات (

  ). 6التربیة والتعلیم، وكما هو مبین في الملحق رقم ( وزارةمركز 
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  عینة الدراسة 

)، مــن 370العشــوائیة، فبلغــت عینــة الدراســة ( الطبقیــة تــم اختیــار عینــة الدراســة بالطریقــة

وزارة التربیـــة والتعلـــیم، تـــم  مركـــز مـــدراء اإلدارات والمـــدیریات، ورؤســـاء األقســـام، واإلداریـــین فـــي

  ) یبین ذلك.1توزیع أدوات الدراسة على جمیع أفراد العینة، والجدول (

  )1الجدول (

  التكرارات والنسب المئویة لعینة الدراسة حسب متغیرات الدراسة

 النسبة المئویة التكرار الفئات المتغیر

  الجنس
 

 71.3 264 ذكر
 28.7 106 انثى

 80 296 بكالوریوس فأقل المؤهل العلمي
 20 74 دراسات علیا

  
 المسمى الوظیفي

 10 38 مدیر
 28.9 107 رئیس قسم

 61.1 226 إداري
  

 سنوات الخبرة
 36.6 135 سنوات 5أقل من 

 33.2 123 سنوات 10إلى  5من 
 30.2 112 سنوات 10

 100 370 المجموع
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  أداتا الدراسة

الباحث بإعداد أداتین للدراسة باالعتماد على األدب النظــري ذي الصــلة، ولتحقیق هدف الدراسة قام 

)، وحیـــث 2017)، ودراســـة الـــزبن (2012وتحلیـــل الدراســـات الســـابقة، ومنهـــا دراســـة ناصـــر الـــدین (

) فقـــرة موزعــــة علـــى ثالثــــة 36تناولـــت األداة األولــــى قیـــاس مبــــادئ الحوكمـــة، وكــــان عـــدد فقراتهــــا (

  مجاالت وهي:

  ) فقرة.14الشفافیة وعدد فقراته ( :األولالمجال 

  ) فقرات.9المشاركة وعدد فقراته ( الثاني:المجال 

  ) فقرة.13المجال الثالث: المساءلة وعدد فقراته (

 ذي النظــــري األدب علــــى باالعتمــــاد األداء الــــوظیفي، مســــتوىأمــــا األداة الثانیــــة فتناولــــت 

، الســـابقة الدراســـات وتحلیـــل الصـــلة، الجـــرادین  )،ودراســـة2003الیـــازجین ( دراســـة ومنهـــا أیضـــًا

  ) فقرة، موزعة على ثالثة مجاالت هي:37), وكان عدد فقراتها (2004(

  ) فقرة.16طبیعة العمل وعدد فقراته ( األول:المجال 

  ) فقرة.11راته (وعدد فق واإلداریونالمدیرون المجال الثاني: 

  ) فقرة.10المجال الثالث: الموظفون وعدد فقراته (

إعطــاء كــل فقــرة مــن فقــرات األداة وزنــًا وفقــًا لمقیــاس لیكــرت وذلــك حســب درجــة الممارســة وتــم 

، مرتفعـــة، متوســـط لـــت (مرتفعـــة جـــدًا ّث )، ومَ ) علـــى  1.2.3.4.5 (ة، منخفضـــة، منخفضـــة جـــدًا
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التـــوالي، وكـــذلك تضـــمنت االســـتبانة معلومـــات عـــن أفـــراد الدراســـة مـــن حیـــث الجـــنس، والمؤهـــل 

  ).3ي وسنوات الخبرة، كما في الملحق رقم (العلمي، والمسمى الوظیف

  صدق أداتي الدراسة    

للتحقق من صدق أداتــي الدراســة، قــام الباحــث بعرضــها علــى مجموعــة مــن المحّكمــین مــن 

وجامعـــة  أعضـــاء هیئـــة التـــدریس المتخصصـــین فـــي الجامعـــة األردنیـــة وجامعـــة الشـــرق األوســـط

، وطلـــب مـــنهم إبـــداء 12لمحكمـــین (، إذ بلـــغ عـــدد االزرقـــاء الخاصـــة وجامعـــة الزیتونـــة ) محكمـــًا

رأیهــم حــول فقــرات أداتــي الدراســة مــن حیــث درجــة مالءمــة للمجــال الــذي تنــدرج تحتــه، ووضــوح 

مكانیــة إضــافة أو حــذف أي فقــرة، اذ تــم األخــذ بجمیــع  الفقرة وســالمة ودقــة الصــیاغة اللغویــة، وإ

وصــلت أداتــي الدارســة إلــى مالحظات المحكمین من حیــث الحــذف والتعــدیل واإلضــافة إلــى أن 

  ).3شكلها النهائي كما في الملحق رقم (

  ثبات أداتي الدراسة

االســـــتبانة بتطبیقهـــــا  لباحـــــث بحســـــاب معـــــامالت الثبـــــات لهـــــذهوللتحقـــــق مـــــن ثبـــــات األداة، قـــــام ا   
عـــــادة االختبـــــار 20علـــــى عینـــــة مكونـــــة مـــــن ( من مجتمـــــع الدراســـــة عـــــن طریـــــق االختبـــــار وإ ) فـــــردًا

ـــــــ ـــــــاني، (وبفـــــــارق أســـــــبوعین ب ) بهـــــــدف اســـــــتخراج معامـــــــل Test-Retestین التطبیـــــــق األول والث
تـــــم حســـــاب معامـــــل ارتبـــــاط بیرســـــون لالســـــتبانة و االرتبـــــاط بـــــین التطبیـــــق األول والتطبیـــــق الثـــــاني، 

) لجمیـــــــع  مجاالتهـــــــا، كمـــــــا تـــــــم حســـــــاب معامـــــــل الثبـــــــات لهـــــــذه االســـــــتبانة بطریقـــــــة 0.89فبلـــــــغ (
ـــــداخلي، باســـــتخدام معامـــــل  ـــــات بـــــین (االتســـــاق ال ) 0.89-0.85كرونبـــــاخ ألفـــــا فبلغـــــت قیمـــــة الثب

ـــــــات للمجـــــــاالت الســـــــتة بطریقـــــــة بیرســـــــون، ومعامـــــــل 2(، والجـــــــدول ) یوضـــــــح قـــــــیم معـــــــامالت الثب
  كرونباخ ألفا، وتعد هذه القیم كافیة ومقبولة للتحقق من ثبات األداة.
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  )2الجدول (

باألداء  وعالقتها الحوكمة ممارسة بدرجة تتعلق والتي الستة للمجاالت الثبات معامالت قیم
  الوظیفي بطریقتي االختبار واعادة االختبار وطریقة كرونباخ ألفا

  

  متغیرات الدراسة

  تشتمل الدراسة على المتغیرات التالیة:  

  أوال: المتغیرات المستقلة:

  یة : تتشتمل الدراسة على المستقلة اآل     

 : متغیر الجنس وله نوعین     

 انثى  - ذكر                      -
 متغیر المؤهل العلمي ولها مستویان :

 دراسات علیا –بكالوریوس فأقل            -

  الحوكمة

عادة   المجال اإلختبار وإ
  عدد الفقرات  كرونباخ الفا  االختبار

  14  0.88  0.89  الشفافیة
  9  0.86  0.88  المساءلة
  13  0.89  0.90  المشاركة

  36    0.89  الثبات العام 
األداء 
  الوظیفي

  16  0.85  0.87  طبیعة العمل
  11  0.89  0.89  المدیرون واإلداریون

  10  0.86  0.88  الموظفون
  37    0.88  الثبات العام
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 متغیر المسمى الوظیفي ولها ثالثة مستویات :

 إداري  - رئیس قسم           –مدیر                -
 ستویات : متغیر سنوات الخبرة ولها ثالث م 

 سنوات فأكثر 10 –سنوات    10 اقل من إلى 5من  - سنوات فأقل    5 -
 
:   المتغیرات التابعة  ثانیًا

فــي مركــز  المــدیرین واإلداریــیناألداء الــوظیفي لــدى  ومســتوىدرجــة تطبیــق مبــادئ الحوكمــة ،      
  األردنیة. وزارة التربیة والتعلیم

  إجراءات الدراسة

قــــــام الباحــــــث بــــــاإلجراءات والخطــــــوات التالیــــــة للحصــــــول علــــــى البیانــــــات الالزمــــــة لتحقیــــــق        

  هدف الدراسة:

 تطویر أداتي الدراسة. - 1

  تم حصر مجتمع الدراسة وتحدید العینة التي سیتم تطبیق أداة الدراسة علیهم. - 2

وزارة التربیــــة اإلداریــــین فــــي مركــــز المــــدیرین و تحدیــــد مجتمــــع الدراســــة الــــذي یتكــــون مــــن جمیــــع  - 3

  عینة الدراسة. والتعلیم األردنیة واختیار

  إیجاد صدق األداتین وثباتهما. - 4

ه إلـــــى وزارة التربیـــــة الحصـــــول علـــــى كتـــــاب تســـــهیل مهمـــــة مـــــن جامعـــــة الشـــــرق األوســـــط موّجـــــ - 5

ــــاب تســــهیل مهمــــة مــــن وزارة التربیــــة والتعلــــیم موجــــه إلــــى  ــــیم، كت ــــة والتعلــــیم، والتعل إدارات التربی

 ).5و 4(ملحق 
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ـــــــم  - 6 ـــــــع اإلســـــــتبانة، وت ـــــــم توزی ـــــــدها، حیـــــــث ت ـــــــم تحدی ـــــــة التـــــــي ت ـــــــى العین ـــــــق االســـــــتبانات عل تطبی

  .%100استراجعها، وبلغت نسبة االسترجاع 

) جهــــــاز الحاســــــوب، SPSSتــــــم إدخــــــال بیانــــــات الدراســــــة إلــــــى برنــــــامج التحلیــــــل اإلحصــــــائي ( - 7

عـــــرض نتـــــائج  بهـــــدف اجـــــراء التحلـــــیالت اإلحصـــــائیة المناســـــبة وفقـــــًا ألســـــئلة الدارســـــة، ثـــــم تـــــم

 فــــــي مركــــــز وزارة التربیــــــة والتعلــــــیمالتحلیــــــل ومناقشــــــة النتــــــائج بهــــــدف اإلفــــــادة منهــــــا وتوظیفهــــــا 

 ، وتقدیم التوصیات والمقترحات.األردنیة

  األدوات تصحیح

 والتعلــیم التربیــة وزارةمركــز  فــي اإلدرایــینلمــدیرین و ا لــدى الحوكمــة مبــادئ تطبیــق درجــة تحدید تم

  : اآلتیة  للمعادلة وفقاً  الوظیفي أدائهم بمستوى وعالقتها

 أداة فـــــــي اإلجابـــــــة لبـــــــدائل الـــــــدنیا القیمـــــــة –الدراســـــــة  أداة فـــــــي اإلجابـــــــة لبـــــــدائل العلیـــــــا القیمـــــــة

-5أي ( ،مرتفعــــــة) متوســــــطة، ،(منخفضــــــةالثالثــــــة  المســــــتویات عــــــدد علــــــى مقســــــومة الدراســــــة

 وبــــــــذلك الثالثــــــــة، المتوســــــــطات بــــــــین الفئــــــــة طــــــــول تســــــــاوي القیمــــــــة وهــــــــذه ،1.33=  3) / 1

–2.34( مــــــــن المتوســــــــط المســــــــتوى ویكــــــــون )،2.33-1مــــــــن ( المــــــــنخفض المســــــــتوى یكــــــــون

  .)5-3.68(من  المرتفع والمستوى )،3.67

  المعالجة اإلحصائیة

  یة حسب أسئلة الدراسة كما یلي:ستخدام المعالجات اإلحصائیة اآلتوتم ا

لإلجابــــــــــــة عــــــــــــن الســــــــــــؤالین األول والثــــــــــــاني تــــــــــــم اســــــــــــتخدام المتوســــــــــــطات الحســــــــــــابیة  .1

 واالنحرافات المعیاریة والرتب.
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. لإلجابــــــة عــــــن الســــــؤال الثالــــــث تــــــم اســــــتخدام معامــــــل ارتبــــــاط بیرســــــون لحســــــاب معامــــــل 2

  االرتباط بین الحوكمة واألداء الوظیفي.

لعینتــــین  (t–test)ختبــــار التــــائي. لإلجابــــة عــــن الســــؤالین الرابــــع والخــــامس تــــم اســــتخدام اال3

–One)        مستقلتین بالنسبة لمتغیري الجنس والمؤهل العلمــي، وتحلیــل التبــاین األحــادي

WayANOVA) وتـــم اســـتخدام اختبـــار  والمســـمى الـــوظیفي، بالنســـبة لمتغیـــري ســـنوات الخبـــرة

  ) للمقارنات البعدیة.Scheffeشیفیه (
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  الفصل الرابع

  النتائج

الدراســــة التعــــرف تنــــاول هــــذا الفصــــل عرضــــًا للنتــــائج التــــي تــــم التوصــــل إلیهــــا، حیــــث هــــدفت      

لمبـــــــادئ  األردنیـــــــة وزارة التربیـــــــة والتعلـــــــیم مركـــــــز اإلداریـــــــین فـــــــيعلــــــى درجـــــــة تطبیـــــــق المـــــــدیرین و 

، وعالقــــــــــة درجــــــــــة مبــــــــــادئ المــــــــــدیرین واإلداریــــــــــیناألداء الــــــــــوظیفي لــــــــــدى  ومســــــــــتوىالحوكمــــــــــة، 

اء الــــــــوظیفي، والتعــــــــرف فیمــــــــا إذا كانــــــــت هنالــــــــك اخــــــــتالف فــــــــي درجــــــــة األدمســــــــتوى الحوكمــــــــة ب

ــــــادئ الحوكمــــــة و ــــــق مب ــــــرات الجــــــنس، والمؤهــــــل ومســــــتوى  تطبی ــــــى متغی عــــــزى إل ُ ــــــوظیفي ی األداء ال

العلمــــــي، والمســــــمى الــــــوظیفي، وســــــنوات الخبــــــرة. ولتحقیــــــق أهــــــداف الدراســــــة واإلجابــــــة عــــــن عــــــن 

ــــــة، والمتو  ــــــد االنحرافــــــات المعیاری ــــــم تحدی ــــــراد التســــــاؤالتها ت ــــــســــــطات الحســــــابیة الســــــتجابات أف ة عین

ـــــــي المـــــــدیرین و مـــــــن  ـــــــین ف ـــــــة، وبعـــــــد جمـــــــع البیانـــــــات مركـــــــز اإلداری ـــــــة والتعلـــــــیم األردنی وزارة التربی

  :لها خلصت الدراسة للنتائج اآلتیة وتحلی

فــي مركــز وزارة التربیــة لمبــادئ الحوكمــة  المدیرین واإلدارییننتائج السؤال األول: "ما درجة تطبیق 

  األردنیة"؟ والتعلیم

لدرجـــة تطبیـــق  لإلجابـــة عـــن الســـؤال تـــم اســـتخراج المتوســـطات الحســـابیة واالنحرافـــات المعیاریـــة

) المتوســطات 3، ویبــین الجــدول (فــي مركــز وزارة التربیــة والتعلــیملمبــادئ الحوكمــة  المــدیرین واإلداریــین

ـــینالمـــدیرین الحســـابیة واالنحرافـــات المعیاریـــة لدرجـــة تطبیـــق   فـــي مركـــز وزارة التربیـــة والتعلـــیم واإلداری

  لمبادئ الحوكمة.
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  ) 3الجدول ( 

في مركز وزارة  المدیرین واإلداریینالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة تطبیق 
  مرتبة تنازلیُا  لمبادئ الحوكمة التربیة والتعلیم

  الرتبة
رقم 
  مجاالت الحوكمة  المجال

المتوسط 
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعیاري

درجة 
  التطبیق

  متوسطة  0.40  3.16  المشاركة  2  1

  متوسطة  0.35  3.10  الشفافیة  1  2

  متوسطة  0.45  2.96  المساءلة  3  3
  متوسطة  0.40  3.07  درجة التطبیق ككل

     

المعیاریــــــــة لدرجــــــــة تطبیــــــــق المــــــــدیرین ) المتوســــــــطات الحســــــــابیة واإلنحرافــــــــات 3یبــــــــین الجــــــــدول (

وزارة التربیــــــــة والتعلــــــــیم لمبــــــــادئ الحوكمــــــــة، إذ جــــــــاءت النتیجــــــــة الكلیــــــــة مركــــــــز اإلداریــــــــین فــــــــي و 

، اذ جــــــاء فـــــي المرتبــــــة بدرجــــــة متوســـــطة  )0.40وانحــــــراف معیـــــاري ( )3.07بمتوســـــط حســـــابي (

بدرجـــــــــــة  )0.40) وانحـــــــــــراف معیــــــــــاري (3.16بمتوســـــــــــط حســــــــــابي(األولــــــــــى مجـــــــــــال المشــــــــــاركة 

ـــــــي المرتبـــــــة الثانیـــــــةمتوســـــــطة  ) وانحـــــــراف 3.10مجـــــــال الشـــــــفافیة بمتوســـــــط حســـــــابي(  ، تـــــــاله ف

، بینمـــــــــا جـــــــــاء فـــــــــي المرتبـــــــــة األخیـــــــــرة مجـــــــــال المســـــــــاءلة بدرجـــــــــة متوســـــــــطة  )0.35معیـــــــــاري (

وفیمـــــا یلـــــي عرضــــــًا . بدرجــــــة متوســـــطة )0.45) وبـــــانحراف معیـــــاري (2.96بمتوســـــطة حســـــابي (

ـــــــــي جـــــــــة تطبیـــــــــق المـــــــــدیرین و تفصـــــــــیلیًا لدر  ـــــــــین ف ـــــــــادئ وزارة التربیـــــــــة والتعمركـــــــــز اإلداری ـــــــــیم لمب ل

  الحوكمة.
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  الشفافیة األول:المجال 

المــدیرین تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة تطبیق الشــفافیة لــدى 

) المتوســطات الحســابیة واالنحرافـــات 4، ویبــین الجــدول (فــي مركــز وزارة التربیــة والتعلــیم واإلداریــین

  .في مركز وزارة التربیة والتعلیم المدیرین واإلداریینالمعیاریة لدرجة التطبیق لدى 

  )4الجدول (

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ودرجة التطبیق للمجال األول " الشفافیة" مرتبة 
  تنازلیاً 

  الفقرات  الرقم  الرتبة
  المتوسط

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  التطبیق

ــــــوفر الــــــوزارة تشــــــریعات  14 1 إداریــــــة تمتــــــاز ت
 بالشفافیة.

3.75  
  

0.66  
  

  مرتفعة

  مرتفعة  0.76  3.69 تنشر الوزارة تقاریر دوریة حول أنشطتها. 3 2

 3.62 تتمیز الوزارة باستقرار تشریعاتها. 8 3
  

0.78 
  

  متوسطة

یتوفر نظام داخلي لمراقبة السلوك  4 4
 المهني للموظفین.

  متوسطة  0.94 3.52

ــــــوزارة سیاســــــات الوضــــــوح فــــــي  5 5 ــــــتهج ال تن
  ممارسة أعمالها. 

  متوسطة 1.04  3.37

6 11 
تعتمــــــد الــــــوزارة أسســــــًا ومعــــــاییر محــــــددة 
ومعلنــة لضــمان الشــفافیة وتكــافؤ الفــرص 

 بین الموظفین.

3.34 
  

1.10 
  

  متوسطة
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) المتوسطات الحسابیة واالنحرافــات المعیاریــة لفقــرات مجــال الشــفافیة، إذ جــاءت 4یبین الجدول (   

) والتي تنص على "توفر الوزارة تشریعات إداریة تمتاز بالشفافیة " في المرتبة األولــى 14الفقرة رقم (

، تلیها في المرتبة الثانیة بدرجة مرتفعة  )0.66وبانحراف معیاري ( ) 3.75وبمتوسط حسابي بلغ (

) والتـــي تـــنص علـــى " تنشـــر الـــوزارة تقـــاریر دوریـــة حـــول أنشـــطتها" بمتوســـط حســـابي 3الفقـــرة رقـــم (

) فــي المرتبــة األخیــرة 6، بینما جاءت الفقرة رقم (بدرجة مرتفعة )0.76وبانحراف معیاري ( )3.69(

تتعـــــاون الـــــوزارة مـــــع المـــــوظفین لتحســـــین  10 7
 نوعیة الخدمة التي تقدمها.

3.07 
  

1.00  
  

  متوسطة

توضح الوزارة أسباب القرارات اإلداریة  7 8
 عند ممارسة أنشطتها.

2.94  0.87  
  

  متوسطة

تـــــــــوفر الـــــــــوزارة آلیـــــــــة لتلقـــــــــي الشـــــــــكاوى  9 9
 والمقترحات.

2.85 
  

1.13 
  

  متوسطة

تتیح الوزارة الفرصة لالطالع على  2 10
 0.83  2.79 خططها.

  متوسطة

بالتشـــریعات تــوفر الــوزارة نظامــًا لإلعــالم  13 11
 للعمل فیها. المنظمة

2.75 
  

1.03 
  

  متوسطة

تطبق الوزارة آلیــة لقیــاس رضــا المــوظفین  12 12
 بشكل دوري.

2.59 
  

1.43 
  

  متوسطة

توفر الوزارة وثائق حول أهدافها وفلسفة  1 13
  0.91  2.58 العمل فیها.

  متوسطة

 2.53 تتوفر المصداقیة بین إدارات الوزارة. 6 14
  

1.29 
  

  متوسطة

 متوسطة 0.35 3.10 ككل الشفافیةتطبیق 
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ـــین إدارات الـــوزارة " وبمتوســـط حســـابي (والتـــي تـــنص علـــى " تتـــوف ) وانحـــراف 2.53ر المصـــداقیة ب

  .بدرجة متوسطة )1.29معیاري (

  المشاركة  الثاني:المجال 

 مـــدیرینتـــم اســـتخراج المتوســـطات الحســـابیة واالنحرافـــات المعیاریـــة لدرجـــة تطبیـــق المشـــاركة لـــدى ال

) المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات 5وزارة التربیــة والتعلــیم، ویبــین الجــدول ( مركــز اإلداریــین فــيو 

  وزارة التربیة والتعلیم. مركز اإلداریین فيمعیاریة لدرجة التطبیق لدى المدیرین و ال

  )5الجدول (

" المشاركة" مرتبة  الثانيالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ودرجة التطبیق للمجال 
  تنازلیاً 

  الفقرات  الرقم  الرتبة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  التطبیق

تــولي الــوزارة اهتمامهــا بكــل المــدیرین دون  19 1
 تمییز.

3.74 
  

0.81 
  

  مرتفعة

تشـــجع الـــوزارة المـــدیرین علـــى إبـــداء الـــرأي  23 2
 بصدد الموضوعات المطروحة.

3.30 
  

1.07 
  

  متوسطة

فــي إبــداء آرائهــم المــدیرون و تشرك الــوزارة   17 3
 فیما یؤدي إلى تطویر العمل الوزاري.

3.16 
  

1.25 
  

  متوسطة

بوجهـــات النظـــر فیمـــا یتعلـــق تأخـــذ الـــوزارة  15 4
.  بالقضایا التي تشكل اهتمامًا مباشرًا

3.00 
  

1.17 
  

  متوسطة

اإلداریــین للمــدیرین و تعطي الوزارة الفرصــة  16 5
ومناقشــــــة األمــــــور الغامضــــــة الستیضــــــاح 

 لدیهم.

2.92 
  

0.61  
  

  متوسطة
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تحــرص الــوزارة علــى االســتماع لمشــكالت  22 6
ها.  المدیرین وتعمل على حّل

2.88 
  

0.96 
  

  متوسطة

تتبـــع الـــوزارة أســـلوب الحـــوار فـــي الوصـــول  20 7
 إلى القرارات.

2.73  
  

1.17 
  

  متوسطة

توضـــع خطـــط التطـــویر بـــالوزارة بمشـــاركة  21 8
 األطراف ذات العالقة.جمیع 

2.67  
  

0.99 
  

  متوسطة

 2.20 یتم صنع القرارات برأي األغلبیة. 18 9
  

1.24 
  

  منخفضة

 متوسطة 0.40 3.16 ككل المشاركةتطبیق 

) المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة لفقــرات مجــال المشــاركة، إذ جــاءت 5یبــین الجــدول (

" فــي المرتبــة  تــولي الــوزارة اهتمامهــا بكــل المــدیرین دون تمییــز) والتــي تــنص علــى " 19الفقــرة رقــم (

، تلیهــا فــي المرتبــة بدرجــة مرتفعــة )0.81) وبانحراف معیاري (3.74األولى وبمتوسط حسابي بلغ (

تشـــــجع الـــــوزارة المـــــدیرین علـــــى إبـــــداء الـــــرأي بصـــــدد ) والتـــــي تـــــنص علـــــى "23الثانیـــــة الفقـــــرة رقـــــم (

، بدرجــة متوســطة )1.07معیــاري ( وبــانحراف) 3.30ابي (" بمتوســط حســالموضــوعات المطروحــة.

یــــتم صــــنع القــــرارات بــــرأي ) فـــي المرتبــــة األخیــــرة والتــــي تــــنص علـــى "18بینمـــا جــــاءت الفقــــرة رقــــم (

  .بدرجة منخفضة )1.24) وانحراف معیاري (2.20" وبمتوسط حسابي (األغلبیة.

  المساءلة  الثالث:المجال 

ـــدى  المـــدیرین تـــم اســـتخراج المتوســـطات الحســـابیة واالنحرافـــات المعیاریـــة لدرجـــة تطبیـــق المســـاءلة ل

) المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات 6وزارة التربیــة والتعلــیم، ویبــین الجــدول ( مركــز اإلداریــین فــيو 

  .في مركز وزارة التربیة والتعلیماإلداریین مدیرین و المعیاریة لدرجة التطبیق لدى ال
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  )6الجدول (

" المساءلة" مرتبة  الثالثالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ودرجة التطبیق للمجال 
  تنازلیاً 

  الفقرات  الرقم  الرتبة
  المتوسط

  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  التطبیق

تتیح آلیات المســاءلة فــي الــوزارة المراقبــة فــي  33 1
 أي وقت.

3.59  0.80 
  

  متوسطة

 3.53 تتم المساءلة بناءً على معلومات موثوقة. 29 2
  

0.93 
  

  توسطةم

تسمح الوزارة بتقیــیم أدائهــا مــن قبــل المعنیــین  36 3
د إخفاء أیة معلومات.  دون تعمّ

3.35 
  

1.10 
  

  توسطةم

ــــدًا عــــن  27 4 ــــوزارة بتطبیــــق المســــاءلة بعی تلتــــزم ال
 المحسوبیة.

3.27 
  

0.70 
  

  متوسطة

ــــــع  26 5 العقوبــــــات  الئحــــــة وعلــــــىالمــــــدیرون یطل
  لمعرفة تدرج العقوبة في حالة تكرارها.

3.26 
  

0.72 
  

  متوسطة

تشـــــجع المســـــاءلة علـــــى تحفیـــــز القائـــــد فـــــي  28 6
 عمله.

3.18 
  

1.25 
  

  متوسطة

ح آلیة المساءلة في مركز الوزارة. 25 7  1.02  3.15 توضَّ
  

  متوسطة

  0.62  3.13 تنفذ الوزارة نظام المساءلة بفاعلیة. 24 8
  

  متوسطة
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) المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة لفقــرات مجــال المســاءلة، إذ جــاءت 6یبــین الجــدول (

) والتـــي تـــنص علـــى " تتـــیح آلیـــات المســـاءلة فـــي الـــوزارة المراقبـــة فـــي أي وقـــت" فـــي 33الفقـــرة رقـــم (

في ، تلیها متوسطةبدرجة  )0.80) وبانحراف معیاري (3.59المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ (

) والتي تنص على" تتم المساءلة بناًء على معلومات موثوقة " بمتوسط 29المرتبة الثانیة الفقرة رقم (

) فـــي 31، بینمـــا جـــاءت الفقـــرة رقـــم (ةتوســـطبدرجـــة م )0.93وبـــانحراف معیـــاري ( )3.53حســـابي (

ف الوزارة المــوظفین علــى حقــوقهم, والمســؤولیات المناطــة بهــم  المرتبة األخیرة والتي تنص على " تُعرّ

  .بدرجة متوسطة )1.40) وانحراف معیاري (2.71حتى یتسنى مساءلتهم فیها"وبمتوسط حسابي (

تعتمـــــد الـــــوزارة نظـــــام داخلـــــي فعـــــال لمراقبـــــة  34 9
 السلوك المهني.

3.05 
  

1.18 
  

  متوسطة

المــــــدیرین تســــــتخدم المســــــاءلة لتطــــــویر أداء  32 10
 .واإلداریین

2.95 
  

0.86 
  

  متوسطة

ــــــى المســــــتویین  30 11 ــــــق قواعــــــد المســــــاءلة عل تطبّ
  الفردي والجماعي بعدالة.

2.94 
  

1.31 
  

  متوسطة

الــــوزارة عملیــــة تقــــویم ذاتــــي بمشــــاركة  تجــــري 35 12
األطــــراف المعنیــــة مــــن خــــالل ( اســــتبانات, 

  اجتماعات, ندوات).

2.92 
  

1.25 
  

  متوسطة

ف الـــــــوزارة المـــــــوظفین علـــــــى حقـــــــوقهم,  31 13 تُعـــــــرّ
ــــــى یتســــــنى  والمســــــؤولیات المناطــــــة بهــــــم حت

 مساءلتهم فیها.

2.71 
  

1.40 
  

  متوسطة

 متوسطة 0.45 2.96  المساءلة ككلتطبیق 
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فــي مركــز وزارة التربیــة  المــدیرین واإلداریــیناألداء الــوظیفي لــدى  مســتوىنتائج السؤال الثــاني: مــا 

  األردنیة؟ والتعلیم

لمســـتوى األداء االنحرافـــات المعیاریـــة لإلجابـــة عـــن الســـؤال تـــم اســـتخراج المتوســـطات الحســـابیة و    

) المتوسطات الحسابیة 7وزارة التربیة والتعلیم، ویبین الجدول( مركز اإلداریین فيلمدیرین و الوظیفي ل

ــیم مركــز اإلداریــین فــيمــدیرین و لل الــوظیفي األداء لمســتوىواالنحرافــات المعیاریــة   وزارة التربیــة والتعل

  .األردنیة

  )7الجدول (

 في واإلداریین للمدیرین الوظیفي األداء لمستوىالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 
  مرتبة تنازلیُا  األردنیة والتعلیم التربیة وزارة مركز

  

لمــدیرین األداء الــوظیفي ل لمســتوى) المتوســطات الحســابیة واإلنحرافــات المعیاریــة 7( یبین الجدول   

 ، إذ جــــاءت النتیجــــة الكلیــــة بمتوســــط حســــابياألردنیــــة فــــي مركــــز وزارة التربیــــة والتعلــــیماإلداریــــین و 

، اذ جــاء فــي المرتبــة األولــى مجــال الموظفــون بدرجــة متوســطة )0.45( وانحــراف معیــاري )2.75(

مجــال  ، تاله في المرتبــة الثانیــةبدرجة متوسطة )0.52( ) وانحراف معیاري2.98( بمتوسط حسابي

  الرتبة
رقم 
  مجاالت األداء الوظیفي  المجال

المتوسط 
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعیاري

مستوى 
  األداء

 متوسطة 0.52  2.98  الموظفون  3  1

  متوسطة  0.30  2.80  طبیعة العمل  1  2

 متوسطة  0.53  2.48  واإلداریونالمدیرون   2  3
  متوسطة  0.45  2.75  ككل مستوى التطبیق
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، بینمــا جــاء فــي بدرجــة متوســطة )0.30( ) وانحــراف معیــاري2.80( طبیعة العمل بمتوســط حســابي

 )0.53( ) وبــانحراف معیــاري2.48( بمتوســط حســابي واإلداریــونالمــدیرون المرتبــة األخیــرة مجــال 

فــي مركــز  لمــدیرین واإلداریــینلمســتوى األداء الــوظیفي لوفیمــا یلــي عرضــًا تفصــیلیًا . بدرجة متوســطة

  .األردنیة وزارة التربیة والتعلیم

  طبیعة العمل األول:المجال 

طبیعــة العمــل  مجــال تطبیــق لمســتوى تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریــة

) المتوســطات 8، ویبــین الجــدول (األردنیــةلمــدیرین واإلداریــین فــي مركــز وزارة التربیــة والتعلــیم لــدى ا

 مركــز فــي واإلداریــین للمــدیرین طبیعــة العمــل مجــال تطبیــق لمســتوىالحسابیة واالنحرافــات المعیاریــة 

  .األردنیة والتعلیم التربیة وزارة

  )8الجدول (

لمجال األول " طبیعة العمل " مرتبة ا تطبیق لمستوىالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 
  تنازلیاً 

  الفقرات  الرقم  الرتبة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

مستوى 
  التطبیق

 3.53 لجمیع العاملین.أوضح إجراءات العمل  8 1
  

0.77 
  

  متوسطة

أمتلــك المهــارة علــى حــل مشــكالت العمــل  4 2
  الیومیة ألداء المهمات الوظیفیة.

3.45 
  

  متوسطة  0.90

أحـــاول جمـــع كـــل البیانـــات الالزمـــة لحـــل  11 3
 أي مشكلة في اإلدارة.

3.20 
  

1.11 
  

  متوسطة



56 
 

 

حســب  واإلداریــة) (الفنیــةأوفــر الســجالت  3 4
 األصول.

3.26 
  

1.12  
 

  متوسطة

أحـــــــرص علـــــــى الحضـــــــور فـــــــي الوقـــــــت  5 5
 المحدد.

  متوسطة  0.91  3.26

أضـــــــع خطـــــــة مســـــــبقة للمهمـــــــات المـــــــراد  10 6
تنفیـــــذها مـــــن قبـــــل كـــــل مـــــن یعمـــــل فـــــي 

 اإلدارة.

3.10 
  

1.00 
  

  متوسطة

أحـــرص علـــى أن یكـــون لـــإلدارة تعلیمـــات  9 7
 واضحة لتسییر العمل.

2.97 
  

1.09 
  

  متوسطة

أهــداف اإلدارة بوضــوح مــع جمیــع أنــاقش  7 8
 العاملین لیسهل تحقیقها.

2.95 
  

0.76 
  

  متوسطة

 2.90 أعتمد المرونة في تطبیق التعلیمات. 13 9
  

0.88 
  

  متوسطة

أعمل على إنهاء حالة التداخل بین عمل  14 10
 األفراد في اإلدارة.

2.87 
  

0.93 
  

  متوسطة

أســتخدم عدیـــدًا مـــن الحلــول عنـــد مناقشـــة  12 11
 مشكلة. أي

2.75 
  

1.33 
  

  متوسطة

 2.65 أتابع حضور جمیع العاملین في اإلدارة. 6 12
  

1.28 
  

  متوسطة

  متوسطة  0.85 2.60 أقوم بتأدیة األعمال بالكفاءة المطلوبة. 1 13

أقــــــوم بتأدیــــــة المهمــــــات الوظیفیــــــة طبقــــــًا  2 14
  لمعاییر الجودة المطلوبة.

2.59 
 

0.74 
 

  متوسطة

اإلشــراف المباشــر علــى العــاملین أستخدم  15 15
 لتالفي أي قصور في األداء.

2.57 
  

1.01 
  

  متوسطة
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) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات مجال طبیعة العمل، إذ جاءت 8یبین الجدول (

" فـــي المرتبـــة األولـــى  أوضـــح إجـــراءات العمـــل لجمیـــع العـــاملین) والتـــي تـــنص علـــى " 8الفقـــرة رقـــم (

الثانیــة ، تلیها في المرتبة بدرجة متوسطة )0.77) وبانحراف معیاري (3.53وبمتوسط حسابي بلغ (

أمتلــك المهــارة علــى حــل مشــكالت العمــل الیومیــة ألداء المهمــات ) والتــي تــنص علــى "4الفقــرة رقــم (

، بینما جــاءت الفقــرة بدرجة متوسطة )0.90وبانحراف معیاري ( )3.45بمتوسط حسابي (الوظیفیة" 

العمــل" أحــرص علــى متابعــة مــا یســتجد فــي مجــال  ) في المرتبة األخیرة والتي تنص على "16رقم (

  . بدرجة متوسطة )0.65) وانحراف معیاري (2.51وبمتوسط حسابي (

  اإلداریونالمدیرون و  الثاني:المجال 

ظیفي لــدى تطبیــق األداء الــو  لمســتوىتم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 

ــــياإلداریــــیالمــــدیرین و  ــــیم مركــــز ن ف ) المتوســــطات 9، ویبــــین الجــــدول (األردنیــــة وزارة التربیــــة والتعل

فــي مركــز وزارة التربیــة اإلداریــین مــدیرین و التطبیــق لــدى ال لمســتوىالحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة 

  .والتعلیم

  

  

  

أحرص على متابعة ما یستجد في مجال  16 16
 العمل.

2.51 
  

0.65 
  

  متوسطة

  متوسطة 0.30 2.80  طبیعة العمل ككل تطبیقمستوى 
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  )9الجدول (

المدیرون "  الثانيالتطبیق للمجال مستوى المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة و 

  " مرتبة تنازلیاً  واإلداریون

  الفقرات  الرقم  الرتبة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  التطبیق

 3.27 أعّد التقاریر بالشكل المطلوب. 27 1
  

0.70 
  

  متوسطة

  متوسطة  0.83  3.17 أشّخص المشكالت والعمل على معالجتها. 26 2

أضــع الخطــط وبــرامج العمــل التنفیذیــة علــى  24 3
 ضوء الخطة االستراتیجیة.

3.05 
  

0.73 
  

  متوسطة

د بأوقات الدوام الرسمي. 19 4  2.96 أتقیّ
  

1.05 
  

  متوسطة

أتــابع أداء المرؤوســـین وتقیــیمهم بموضـــوعیة  25 5
 وعدالة.

2.89 
  

1.19 
  

  متوسطة

ة. 17 6   متوسطة 1.11 2.65 أحیط بالتشریعات اإلداریّ

  متوسطة  0.95  2.55 أتابع إنجاز العمل بالوقت المطلوب. 23 7

ـــــــال وأعمـــــــل بـــــــروح  22 8 أســـــــتخدم االتصـــــــال الفعّ
 الفریق.

2.40 
  

0.78 
  

  متوسطة

ألـــــمّ ببــــــرامج العمــــــل المقـــــررة علــــــى مســــــتوى  21 9
 الوحدة التنظیمیة

2.37 
  

0.82 
  

  متوسطة

أحـــــرص علـــــى اســـــتخدام الوقـــــت فـــــي عمـــــل  20 10
 منتج.

2.17 
  

0.65 
  

  منخفضة



59 
 

 

، إذ المــدیرین واإلداریــین) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات مجــال 9یبین الجدول (

" فـــي المرتبـــة األولـــى  أعـــّد التقـــاریر بالشـــكل المطلـــوب) والتـــي تـــنص علـــى "27الفقـــرة رقـــم (جـــاءت 

ـــة بدرجـــة متوســـطة )0.70وبـــانحراف معیـــاري (  )3.27( وبمتوســـط حســـابي بلـــغ ، تلیهـــا فـــي المرتب

بمتوســـط "  أشـــّخص المشــكالت والعمـــل علــى معالجتهـــا) والتـــي تــنص علـــى "26الثانیــة الفقـــرة رقــم (

) فـــي 18، بینمـــا جـــاءت الفقـــرة رقـــم (بدرجـــة متوســـطة )0.83وبـــانحراف معیـــاري ( )3.17حســـابي (

) 2.11وبمتوســــط حســــابي (هــــداف الــــوزارة ورســــالتها" أعــــرف أالمرتبــــة األخیــــرة والتــــي تــــنص علــــى "

  .منخفضةبدرجة  )0.93وانحراف معیاري (

  الموظفون الثالث:المجال 

تطبیـــق األداء الــــوظیفي   لمســـتوىتـــم اســـتخراج المتوســـطات الحســـابیة واالنحرافـــات المعیاریـــة 

) المتوســـطات الحســــابیة 10، ویبـــین الجـــدول (األردنیـــة فـــي مركـــز وزارة التربیـــة والتعلـــیمللموظفـــون 

 فـــي مركـــز وزارة التربیـــة والتعلـــیماإلداریـــین ن و المـــدیریالتطبیـــق لـــدى  لمســـتوىواالنحرافـــات المعیاریـــة 

  .األردنیة

  

  

  

  

  

  ةمنخفض 0.93 2.11 أعرف أهداف الوزارة ورسالتها. 18 11

  متوسطة 0.53 2.48  ككل المدیرین واإلداریین تطبیقمستوى 
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  )10الجدول (

" الموظفون " مرتبة  الثالثالتطبیق للمجال  ومستوىالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 
  تنازلیاً 

  الفقرات  الرقم  الرتبة
 المتوسط
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  التطبیق

ض بعض الصالحیات للمرؤوسین. 36 1  3.35 أفوّ
  

1.10 
  

  متوسطة

ــئ األجــواء المناســبة للمــوظفین الجــدد للتكیــف  37 2 أهیّ
 مع نظام اإلدارة.

3.32 1.25 
 

  متوسطة

 3.27 أخطط إلشراك الموظفین في دورات تدریبیة. 33 3
  

1.14 
  

  متوسطة

أتابع الموظفین من الناحیة الوظیفیة ومن الناحیة  29 4
 االجتماعیة.

3.22 
  

1.205 
  

  متوسطة

 3.18 أحرص على تمكین الموظفین. 28 5
  

1.25 
  

  متوسطة

 2.81 أعالج جوانب الضعف لدى الموظفین. 34 6
  

1.29 
  

  متوسطة

أشــــجع المرؤوســـــین علـــــى النقــــد البنـــــاء لمصـــــلحة  32 7
 العمل.

2.71 
  

1.03 
  

  متوسطة

  أعزز المرؤوسین الممیزین وأحفزهم. 30 8

 

2.64 
  

1.40 
  

  متوسطة

  أشجع الموظفین على العمل بروح الفریق الواحد. 35 9

 

2.63 
  

1.34 
  

  متوسطة
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ـــة لفقـــرات مجـــال 10یبـــین الجـــدول (    ، إذ المـــوظفین) المتوســـطات الحســـابیة واالنحرافـــات المعیاری

ض بعـــض الصـــالحیات للمرؤوســـین) والتـــي تـــنص علـــى " 36جـــاءت الفقـــرة رقـــم ( " فـــي المرتبـــة أفـــوّ

، تلیهــــا فــــي بدرجــــة متوســــطة )1.10) وبــــانحراف معیــــاري (3.35( األولــــى وبمتوســــط حســــابي بلــــغ

ــئ األجــواء المناســبة للمــوظفین الجــدد للتكیــف ) والتــي تــنص علــى "37الثانیــة الفقــرة رقــم (المرتبــة  أهیّ

، بینما جاءت بدرجة متوسطة  )1.25وبانحراف معیاري () 3.3سط حسابي (بمتو " مع نظام اإلدارة

ســط وبمتو أعقد لقاءات دوریة مع المرؤوســین" ) في المرتبة األخیرة والتي تنص على "31الفقرة رقم (

  .بدرجة متوسطة )1.43) وانحراف معیاري (2.48حسابي (

 ) بــین0.05نتائج السؤال الثالث: هل توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصــائیة عنــد مســتوى (

فــي مركــز وزارة  لــدى المــدیرین واإلداریــین األداء الــوظیفي ومســتوىمبــادئ الحوكمــة  درجــة تطبیــق

  األردنیة؟ التربیة والتعلیم

ــــة عــــن الســــؤال تــــم اســــتخراج معامــــل االرتبــــاط ( بیرســــون ) بــــین درجــــات مبــــادئ الحوكمــــة  لإلجاب

  .) یوضح ذلك 11األداء الوظیفي، والجدول (  ومستویات

  

  

  

 2.48 أعقد لقاءات دوریة مع المرؤوسین. 31 10
  

1.43 
  

  متوسطة

  متوسطة 0.52 2.98  الموظفون ككل تطبیقمستوى 
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  ) 11الجدول ( 

األداء الوظیفي مستوى بین درجة تطبیق مبادئ الحوكمة و )   pearson(بیرسون  معامل االرتباط
  م األردنیةفي مركز وزارة التربیة والتعلیلدى المدیرین واإلداریین 

  مبادئ

  الحوكمة

 المجاالت
  األداء الوظیفي  مبادئ الحوكمة

 طبیعة العمل  المساءلة  المشاركة  الشفافیة
المدیرون 
 الموظفون واإلداریون

 **52.  08. **81. **86.  **38. 1  الشفافیة
 000. 119. 000. 000. 000. 000.  مستوى الداللة

 **24. **361. **33. **41. 1 **38.  المشاركة
 000. 000. 000. 000.  000.  مستوى الداللة

 **64.  05. **68. 1 **41. **86.  المساءلة
 000. 339. 000.  000. 000.  مستوى الداللة

  األداء

  الوظیفي 

 **41. 09. 1 **68. **33. **81.  طبیعة العمل
 000. 056.  000. 000. 000.  مستوى الداللة
المدیرون 
 **14.- 1 09. 05.- **36.  08.-  واإلداریون

 004. .000 056. 339. 000. 119.  مستوى الداللة
 1 **14.- **41. **64. **24. **52.  الموظفون

  004. 000. 000. 000. 000. مستوى الداللة  
 )  α=  0.01** دال إحصائیًا عند مستوى داللة  (
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بین مجاالت درجة تطبیق  )pearson( ) معامالت ارتباط بیرسون11الجدول رقم (ویتضح من    

األداء الوظیفي، حیث یبین الجدول ارتباط مرتفع  بین مجــال  مستوىمبادئ الحوكمة وبین مجاالت 

المـــــدیرین الشـــــفافیة ومجـــــاالت: طبیعـــــة العمـــــل، والموظفـــــون، وارتبـــــاط ضـــــعیف بینـــــه وبـــــین مجـــــال 

وكــل مــن المجــاالت التالیــة: طبیعــة العمــل، المشــاركة تبــاط مرتفــع بــین مجــال ، وكــذلك ار واإلداریــین

، الموظفــون، وأخیــرا یوجــد ارتبــاط مرتفــع بــین مجــال المســاءلة ومجــاالت: طبیعــة المــدیرین واإلداریــین

  .المدیرین واإلداریینالعمل، والموظفون، وارتباط منخفض بینه وبین مجال 

لدرجــة  )0.05فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى الداللــة (نتائج السؤال الرابع : هل توجد 
المســمى و المؤهــل العلمــي، و لمبادئ الحوكمة تُعزى لمتغیــرات ( الجــنس،  المدیرین واإلداریین تطبیق

  ) ؟ سنوات الخبرةو الوظیفي، 

  تمت اإلجابة عن هذا السؤال على النحو التالي:

 متغیر الجنس: - 1

 استخراج المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة لدرجــة تطبیــقلإلجابة عن السؤال تم 

  .) یوضح ذلك12لمبادئ الحوكمة تبعًا لمتغیر الجنس، والجدول ( المدیرین واإلداریین
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  )12الجدول (

وفقًا  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واختبار"ت" لدرجة تطبیق مبادئ الحوكمة
  لمتغیر الجنس

بـــــین  )0.05() وجـــــود فـــــروق ذات داللـــــة أحصـــــائیة عنـــــد مســـــتوى  12یتضـــــح مـــــن الجـــــدول ( 

الدرجــة  متوسطات مجموعتي الذكور واإلناث على مبادئ الحوكمة وذلك حسب متغیــر الجــنس علــى

الشـــفافیة، المشـــاركة، والمســـاءلة، وجـــاءت الفـــروق لصـــالح الكلیـــة، وكـــذلك علـــى جمیـــع المجـــاالت : 

  الذكور على جمیع المجاالت.

 :العلميمتغیر المؤهل  - 2

لإلجابة عن السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجات تطبیق 

  .) یوضح ذلك13لمبادئ الحوكمة تبعًا لمتغیر المؤهل العلمي، والجدول ( المدیرین واإلداریین

  

المتوسط  الجنس المجال
 الحسابي

االنحراف 
درجات  "ت" قیمة  المعیاري

  الحریة
الداللة 
 اإلحصائیة

 الشفافیة 
 0.32 3.16 ذكر

5.89 368 .000 
 0.36 2.93 انثى

  المشاركة
  0.46 3.00 ذكر

2.89 368 .004 
  0.42 2.85 انثى

  المساءلة
 0.34 3.26 ذكر

8.35 368 .000 
 0.41 2.90 انثى

  الكلي 
 0.30  3.14  ذكر

7.00  368  .000  
 0.33 2.89  انثى
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  )13الجدول (

 المدیرین واإلداریینالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واختبار "ت" لدرجة تطبیق 
  وفقًا لمتغیر المؤهل العلمي لمبادئ الحوكمة

بـــــین  )0.05() وجـــــود فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائیة عنـــــد مســـــتوى 13یتضـــــح مـــــن الجـــــدول ( 

لمبــادئ الحوكمــة وذلــك حســب متغیــر المؤهــل العلمــي  المــدیرین واإلداریــینمتوســطات درجــة تطبیــق 

على الدرجة الكلیة، وكذلك علــى جمیــع المجــاالت: الشــفافیة، المشــاركة، والمســاءلة، وجــاءت الفــروق 

  لوریوس فأقل وعلى جمیع المجاالت.لصالح بكا

  

المؤهل  المجال
 العلمي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
درجات  "ت" قیمة  المعیاري

  الحریة
الداللة 
 اإلحصائیة

 الشفافیة 
بكالوریوس 

 فأقل 
3.15  0.34 

5.17  368 .000 
  0.35 2.91 دراسات علیا

  المشاركة
بكالوریوس 

 فأقل 
2.98 0.46  

1.97 368 .049 
 0.44 2.86 دراسات علیا

  المساءلة
بكالوریوس 

 فأقل 
3.20 .370  

4.29 368 .000 
 0.44 2.98 دراسات علیا

  الكلي 
بكالوریوس 

 فأقل 
3.12 0.32 

4.65  368 .000 
  0.34 2.93 دراسات علیا
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  متغیر المسمى الوظیفي: - 3

المــدیرین درجات  لإلجابة عن السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة

علــى مبــادئ الحوكمــة تبعــًا لمتغیــر المســمى الــوظیفي، وتــم إجــراء تحلیــل التبــاین اإلحــادي  واإلداریــین

لمبــادئ الحوكمــة تبعــًا لمتغیــر المســمى الــوظیفي، ویبــین الجــدول  المــدیرین واإلداریــینلدرجــة تطبیــق 

لمبـــــادئ  المـــــدیرین واإلداریـــــین) المتوســــطات الحســـــابیة واإلنحرافـــــات المعیاریـــــة لدرجـــــة تطبیـــــق 14(

  تعزى لمتغیر المسمى الوظیفي. األردنیة في مركز وزارة التربیة والتعلیمحوكمة ال

  )14الجدول (

لمبادئ الحوكمة  المدیرین واإلداریینالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة ممارسة 
  حسب متغیر المسمى الوظیفي

  االنحراف المعیاري  الحسابي المتوسط  الفئة  المجال

  الشفافیة
 0.37 3.06  مدیر

  0.32  2.96  رئیس قسم
 0.34  3.17 إداري

  المشاركة
 0.45 2.93  مدیر

 0.46 2.93  رئیس قسم
 0.45 2.97  إداري

  المساءلة
 0.44  3.09  مدیر

  0.43 3.10  رئیس قسم
  370. 3.19  إداري

الدرجة 
  الكلیة

 0.35  3.10  مدیر

 0.45  2.90  رئیس قسم

 0.40  3.16  إداري
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ظاهریة بین المتوسطات الحسابیة على درجــة ممارســة مبــادئ  )  وجود فروق14یبین الجدول (   
 إداري تعــزى لمتغیــر المســمى الــوظیفي، إذ حصــل أصــحاب فئــة المــدیرین واإلداریــینالحوكمــة لــدى 

) بمتوســـط حســـابي  المـــدیر )، وجـــاء فـــي الرتبـــة الثانیـــة فئـــة (3.16علـــى أعلـــى متوســـط حســـابي (
)، ولبیــــان داللــــة 2.90ســــابي لفئــــة ( رئــــیس قســــم ) إذ بلــــغ (رًا جــــاء المتوســــط الح، وأخیــــ )3.10(

الفــروق اإلحصــائیة بــین المتوســطات الحســابیة لدرجــة تطبیــق مبــادئ الحوكمــة عنــد مســتوى داللــة 
)0.05()تــم اســتخدام تحلیــل التبــاین اإلحــادي ،One Way Anovaنتــائج تحلیــل  )، وجــاءت

  ).15یوضحه الجدول (التباین على النحو الذي 

  )15الجدول (

في مركز وزارة التربیة تحلیل التباین اإلحادي إلیجاد داللة الفروق لدرجة ممارسة الحوكمة 
  تبعًا لمتغیر المسمى الوظیفي األردنیة والتعلیم

مجموع   مصدر التباین  المجال
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة  
  ف

مستوى 
  الداللة

  الشفافیة
  .000*  13.75  1.62  2  3.24  بین المجموعات
   43.32 12. 367 43.32  داخل المجموعات

       369 46.57  المجموع

  المشاركة
  70. 35. 08. 2 15.  بین المجموعات
      21. 37 77.73  داخل المجموعات

       369 77.88  المجموع

  المساءلة
 07. 2.70 43. 2 86.  بین المجموعات
     15.  367 58.38  داخل المجموعات

       369 59.24  المجموع

الدرجة 
  الكلیة

 *004. 5.65 62. 2 1.25  بین المجموعات
     11. 367 40.62  داخل المجموعات

       369 41.87  المجموع
  )α≤ 0.05الداللة ( مستوى عند إحصائیة داللة * ذات 
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) α≤ 0.05(عنــد مســتوى ) إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة15تشــیر النتــائج فــي الجــدول (

تبعــًا لمتغیــر المســمى الــوظیفي، اســتنادًا إلــى قیمــة ف  المدیرین واإلداریــینلدرجة ممارسة الحوكمة لدى 

، وكــــذلك وجــــود فــــروق ذات داللــــة )0.04)، وبدرجــــة داللــــة إحصــــائیة (5.65المحســــوبة إذ بلغــــت ( 

)، ولــم 0.00وبداللــة إحصــائیة () 13.75إحصائیة فــي مجــال الشــفافیة إذ بلغــت قیمــة ف المحســوبة (

لبیان الفــروق تــم عمــل اختبــار تظهر فروق ذات داللة إحصائیة في مجاالت : المشاركة، والمساءلة، و 

  ). 16كما یوضحه الجدول ( للمقارنات البعدیة )Scheffe( شیفیه

  )16الجدول (

  فافیةالمقارنات البعدیة بطریقة شیفیه ألثر متغیر المسمى الوظیفي على مجال الش

المسمى 
  الوظیفي (أ)

المسمى 
 الوظیفي (ب)

فرق المتوسط 
  الحسابي

الخطأ 
  المعیاري

مستوى 
  الداللة

  مدیر
 349. 0.06  0.09  رئیس قسم

 175. 0.06  0.11-  إداري

  رئیس قسم
  349. 0.06 0.09-  مدیر
 *000. 0.04  0.20-  إداري

  إداري
  175. 0.06 0.11  مدیر 

 *000.  040.  200.  رئیس قسم

  الدرجة الكلیة
 .262 0.06 -0.10  مدیر

 0.175 0.05 -0.15  رئیس قسم
 0.087 0.05 0.16  إداري

  )a≤ 0.05* ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ( 

درجــة الحســابیة ل) وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین المتوســطات 16یتبین مــن الجــدول (

مــدیر  بــین فئــةوذلــك  فــي مجــال الشــفافیة المســمى الــوظیفيممارســة مبــادئ الحوكمــة علــى مســتویات 

  .)0.16بدرجة كلیة مقدارها ( لصالح اإلداريخلصت النتیجة إداري، و قسم وفئة رئیس وفئة 
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  متغیر سنوات الخبرة: - 4

ــــم اســــتخراج المتوســــطات الحســــابی ــــة عــــن الســــؤال ت ــــة لــــدرجاتلإلجاب  ة واالنحرافــــات المعیاری

علـــى مبـــادئ الحوكمـــة تبعـــًا لمتغیـــر ســـنوات الخبـــرة، وتـــم إجـــراء تحلیـــل التبـــاین  المـــدیرین واإلداریـــین

لمبـــادئ الحوكمـــة تبعـــًا لمتغیـــر ســـنوات الخبـــرة، ویبـــین  المـــدیرین واإلداریـــیناإلحـــادي لدرجـــة تطبیـــق 

 المــــدیرین واإلداریــــین) المتوســــطات الحســــابیة واإلنحرافــــات المعیاریــــة لدرجــــة ممارســــة 17الجــــدول (

  تعزى لمتغیر سنوات الخبرة. األردنیة في مركز وزارة التربیة والتعلیممة لمبادئ الحوك

  )17الجدول (

لمبادئ الحوكمة  المدیرین واإلداریینالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة ممارسة 
  حسب متغیر سنوات الخبرة

  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  الفئة  المجال

  الشفافیة
 0.33 3.23  سنوات 5 أقل من

 0.33 3.08  سنوات 10أقل من  – 5
  350. 2.97 سنوات 10

  المشاركة
 0.46 3.03  سنوات 5أقل من 

 0.45 2.93  سنوات 10أقل من  – 5
  440. 2.90 سنوات 10

  المساءلة
 0.33 3.28  سنوات 5أقل من 

 0.38 3.19  سنوات 10أقل من  – 5
  410.  2.97 سنوات 10

الدرجة 
  الكلیة

 350. 3.10  سنوات 5أقل من 

 450. 2.96  سنوات 10أقل من  – 5

 0.40 3.16 سنوات 10
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) وجود فروق ظاهریة بــین المتوســطات الحســابیة علــى درجــة ممارســة مبــادئ 17یبین الجدول (   
تعــــــزى لمتغیــــــر ســــــنوات الخبــــــرة، إذ حصــــــل أصــــــحاب فئــــــة  المــــــدیرین واإلداریــــــینالحوكمــــــة لــــــدى 

ســنوات)  5(أقل من  )، وجاء في الرتبة الثانیة فئة3.16سنوات) على أعلى متوسط حسابي (10(
ســنوات) إذ  10إلــى أقــل مــن  5، وأخیــرًا جــاء المتوســط الحســابي لفئــة ( )3.10بمتوســط حســابي (

لمتوســطات الحســابیة لدرجــة ممارســة مبــادئ )، ولبیــان داللــة الفــروق اإلحصــائیة بــین ا2.96بلــغ (
                 ، تـــــــــــم اســـــــــــتخدام تحلیـــــــــــل التبـــــــــــاین اإلحـــــــــــادي)0.05(الحوكمـــــــــــة عنـــــــــــد مســـــــــــتوى داللـــــــــــة 

)One Way Anova18نتائج تحلیل التباین على النحو الذي یوضحه الجدول( )، وجاءت.(  

  )18الجدول (

في مركز وزارة التربیة تحلیل التباین اإلحادي إلیجاد داللة الفروق لدرجة ممارسة الحوكمة 
  تبعًا لمتغیر سنوات الخبرة والتعلیم

مجموع   مصدر التباین  المجال
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
مستوى   ف قیمة  المربعات

  الداللة

  الشفافیة
 *072. 19.026 2.187 2 4.375  بین المجموعات
   0.115 367 42.195  داخل المجموعات

    369 46.570  المجموع

  المشاركة
 069. 2.687 0.562 2 1.124  بین المجموعات
   0.209 367 76.764  داخل المجموعات

    369 77.888  المجموع

  المساءلة
 *000. 21.29 3.080 2 6.161  بین المجموعات
   0.145 367 53.085  داخل المجموعات

    369 59.246  المجموع

الدرجة 
  الكلیة

 *000. 1.87 1.878 2  3.755  بین المجموعات
   0.104 367 38.123  داخل المجموعات

    369 41.878  المجموع
  )α≤ 0.05* ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة (
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) α≤ 0.05مســتوى () إلى وجود فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد 18تشیر النتائج في الجدول (   

ســنوات الخبــرة، اســتنادًا إلــى قیمــة ف  تبعــًا لمتغیــر المــدیرین واإلداریــینلدرجة ممارســة الحوكمــة لــدى 

ـــة إحصـــائیة (1.87( المحســـوبة إذ بلغـــت ، وكـــذلك وجـــود فـــروق ذات داللـــة )0.00)، وبدرجـــة دالل

)، 0.00) وبداللــة إحصــائیة (21.29إحصــائیة فــي مجــال المســاءلة إذ بلغــت قیمــة ف المحســوبة (

المشــاركة، الشــفافیة، ولبیــان الفــروق تــم عمــل  مجــاالت:ولــم تظهــر فــروق ذات داللــة إحصــائیة فــي 

  ).19) للمقارنات البعدیة كما یوضحه الجدول (Scheffeاختبار شیفیه (

  )19الجدول (

  لةالمقارنات البعدیة بطریقة شیفیه ألثر متغیر سنوات الخبرة على مجال المساء

فرق المتوسط  سنوات الخبرة (ب)  سنوات الخبرة (أ)
  الحسابي

الخطأ 
  المعیاري

مستوى 
  الداللة

  سنوات  5أقل من 
 168.  0.047 0.08  10أقل من  - 5

 *000.  0480. 0.31  سنوات فأكثر 10

  سنوات 10أقل من  – 5
 168.  0.047  0.08-  سنوات 5أقل من 

 *000.  0.049 0.22  سنوات فأكثر 10

  سنوات فأكثر 10
 *000.  0480. 0.31-   سنوات 5أقل من 

 *000. 0490.  0.22-  سنوات فأكثر 10

  الدرجة الكلیة
 0.84 0.048 0.20  سنوات 5 من أقل

 0.84 0.048 0.15  سنوات 10 من أقل – 5
 0.000* 0.049 -0.27  سنوات فأكثر 10

  )α≤ 0.05( * ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة

درجة ل الحسابیة ) وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات19ویتبین أیضًا من الجدول (   

تطبیق مبادئ الحوكمة على مستویات سنوات الخبرة وذلك في مجال المساءلة، وذلك بین فئة أقل 

 سنوات 5. وكذلك بین فئة من فأكثر سنوات10، ولصالح فئة فأكثر سنوات 10سنوات وفئة  5من 
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في مجال  فأكثر سنوات 10، ولصالح فئة فأكثر سنوات 10سنوات وبین فئة 10قل من إلى أ

  المساءلة.

 )α≤ 0.05(توجــد فــروق ذات داللــة احصــائیة عنــد مســتوى الداللــة  نتــائج الســؤال الخــامس: هــل

المؤهـــل العلمـــي، و  تعـــزى لمتغیـــرات ( الجـــنس، لمـــدیرین واإلداریـــیندى الـــ الـــوظیفي ألداءا لمســـتوى

  سنوات الخبرة)؟و  یفي،الوظالمسمى و 

  ي:بة عن هذا السؤال على النحو اآلتتمت اإلجا

  متغیر الجنس : - 1

 األداء لمســتوىلإلجابة عــن الســؤال تــم اســتخراج المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة 

  .) یوضح ذلك20تبعًا لمتغیر الجنس، والجدول ( واإلداریین للمدیرین الوظیفي

  )20الجدول (

 للمدیرین الوظیفي األداء لمستوىواختبار "ت"  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة

  وفقًا لمتغیر الجنس واإلداریین

المتوسط  الجنس  المجال
 الحسابي

االنحراف 
درجات  "ت" قیمة  المعیاري

  الحریة
الداللة 
 اإلحصائیة

 طبیعة العمل
 0.32 2.83 ذكر

2.24 368 .025* 
 0.25 2.75 انثى

المدیرون 
  واإلداریون

 0.52 2.34 ذكر
-8.30 368 .000* 

 0.40 2.81 انثى
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بــین متوســطات  )α≤0.05() وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 20یتضح من الجدول (

لدرجــة الكلیــة، مجمــوعتي الــذكور واإلنــاث علــى األداء الــوظیفي وذلــك حســب متغیــر الجــنس وعلــى ا

اإلداریون، وعدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة المدیرون و : طبیعة العمل، و وكذلك في المجاالت

بــین متوســطات الــذكور واإلنــاث فــي األداء الــوظیفي فــي مجــال الموظفــون، وجــاءت الفــروق لصــالح 

ـــذكور فـــي المجـــاالت: طبیعـــة العمـــل، الموظفـــون، وجـــاءت لصـــالح اإلنـــاث فـــي مجـــال  المـــدیرون ال

  اإلداریون.و 

 متغیر المؤهل العلمي: - 2

األداء لمســتوى الحسابیة واالنحرافات المعیاریــة لإلجابة عن السؤال تم استخراج المتوسطات 

  .) یوضح ذلك21تبعًا لمتغیر المؤهل العلمي، والجدول ( لمدیرین واإلداریینالوظیفي ل

  

  

  

  

  

  الموظفون
 0.55 3.00 ذكر

1.65 368 .099 
 410. 2.90 انثى

  الدرجة الكلیة
 0.30 3.16 ذكر

7.00 368 .000* 
 0.33 2.90 انثى
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  )21الجدول (

 للمدیرین الوظیفي األداء لمستوى"ت"  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واختبار
  وفقًا لمتغیر المؤهل العلمي واإلداریین

بــــین  )α=0.05(فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة عنــــد مســــتوى) وجــــود  21یتضــــح مــــن الجــــدول (    

وذلـــك حســب متغیــر المؤهـــل العلمــي وذلـــك  لمــدیرین واإلداریــیناألداء الـــوظیفي ل مســتوىمتوســطات 

، ولــم واإلداریــونالمــدیرون علــى الدرجــة الكلیــة، وكــذلك یوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة فــي مجــال 

حســب متغیــر  واإلداریــونلمــدیرون األداء الــوظیفي ل مســتوىتظهــر فــروق ذات داللــة إحصــائیة فــي 

المؤهل العلمي في المجاالت: طبیعة العمل، الموظفون، وجاءت الفروق لصالح فئة الدراسات العلیــا 

، والموظفــون، وجــاءت الفــروق لصــالح فئــة بكــالوریوس فأقــل فــي واإلداریــونالمــدیرون : في المجــاالت

  مجال طبیعة العمل.

المتوسط  المؤهل العلمي المجال
 الحسابي

االنحراف 
درجات  قیمة"ت"  المعیاري

  الحریة
الداللة 
 اإلحصائیة

طبیعة 
 العمل

  0.31 2.82 بكالوریوس فأقل 
1.797 368 .073 

 0.26 2.75 دراسات علیا

المدیرون 
  واإلداریون

 0.53 2.40 بكالوریوس فأقل 
-5.836- 368 .000* 

 0.41  2.79 دراسات علیا

  الموظفون
  0.54 2.97 بكالوریوس فأقل 

-.118- 368 .906 
  0.44  2.98 دراسات علیا

  الكلي
 0.32 3.12 بكالوریوس فأقل 

4.65 368 000. * 
  340. 2.93 دراسات علیا
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 في:متغیر المسمى الوظی - 3

 لمســتوىالحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة لإلجابــة عــن الســؤال تــم اســتخراج المتوســطات    

وفقًا لمتغیر المسمى الوظیفي، وتم إجــراء تحلیــل التبــاین  واإلداریین للمدیرین الوظیفي األداء

 تبعــًا لمتغیــر المســمى الــوظیفي، ویبــین واإلداریین للمدیرین الوظیفي األداء لمستوىاإلحادي 

 للمدیرین الوظیفي األداء لمستوى) المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة 22( الجدول

  تعزى لمتغیر المسمى الوظیفي. األردنیة في مركز وزارة التربیة والتعلیم واإلداریین

  

  )22الجدول (

 واإلداریین للمدیرین الوظیفي األداء لمستوى المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات
  الوظیفي المسمى متغیر حسب

  االنحراف المعیاري  الحسابي المتوسط  الفئة  المجال

  طبیعة العمل

  310. 2.75  مدیر

 0.23  2.77  رئیس قسم

 0.32 2.83  إداري

المدیرون 
  واإلداریون

 0.39 2.81  مدیر

 0.52 2.52  رئیس قسم

 0.53 2.40  إداري

  الموظفون

 0.44 3.09  مدیر

 0.41 3.05  قسم رئیس

  570. 2.92  إداري
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  الدرجة الكلیة

 0.30 2.81  مدیر

 0.53 2.48  رئیس قسم

 0.52 2.98  إداري

 الــوظیفي األداء لمســتوى) وجــود فــروق ظاهریــة بــین المتوســطات الحســابیة 22( یبــین  الجــدول   
(إداري) علــى أعلــى تعــزى لمتغیــر المســمى الــوظیفي، إذ حصــل أصــحاب فئــة  واإلداریــین للمــدیرین

وأخیــرًا  ،)2.81)، وجــاء فــي الرتبــة الثانیــة فئــة (المــدیر) بمتوســط حســابي(2.98متوســط حســابي (
)، ولبیان داللة الفروق اإلحصائیة بــین 2.48جاء المتوسط الحسابي لفئة ( رئیس قسم ) إذ بلغ ( 

، تـــــم )0.05(عنـــــد مســـــتوى داللـــــة  لمســـــتوى مجـــــاالت األداء الـــــوظیفيالمتوســـــطات الحســـــابیة 
نتائج تحلیل التباین على النحــو  )، وجاءتOne Way Anova( استخدام تحلیل التباین اإلحادي

  ).23الذي یوضحه الجدول (

  )23الجدول (

في مركز وزارة التربیة األداء الوظیفي  لمستوىتحلیل التباین اإلحادي إلیجاد داللة الفروق 

  الوظیفيالمسمى تبعًا لمتغیر  األردنیة والتعلیم

مجموع   مصدر التباین  المجال
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة  
  ف

مستوى 
  الداللة

  طبیعة العمل
 08. 2.51 23. 2 46.  بین المجموعات
   09. 367 34.00  داخل المجموعات

     369 34.46  المجموع

المدیرون 
  واإلداریون

 *000. 10.32 2.80 2 5.60  بین المجموعات
   27. 367 99.66  داخل المجموعات

     369 105.27  المجموع

  الموظفون
 062. 3.19 86. 2 1.72  بین المجموعات
   27. 367 99.05  داخل المجموعات

     369 100.77  المجموع
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  الدرجة الكلیة

 *031. 3.49 29. 2 58.  بین المجموعات
   08. 367 30.85  داخل المجموعات

    369 31.44  المجموع
  )α≤ 0.05* ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة (

) α≤0.05) إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى (23تشیر النتائج فــي الجــدول (   

علـــى الدرجـــة الكلیـــة،  المســـمى الـــوظیفيتبعـــًا لمتغیـــر  واإلداریـــین للمـــدیرین الـــوظیفي األداء لمســـتوى

، وكــذلك وجــود )0.031)، وبدرجة داللة إحصائیة (3.49استنادًا إلى قیمة ف المحسوبة إذ بلغت (

) 10.32اإلداریــون إذ بلغــت قیمــة ف المحســوبة (المــدیرون و فــروق ذات داللــة إحصــائیة فــي مجــال 

: طبیعــة العمــل، )،  ولــم تظهــر فــروق ذات داللــة إحصــائیة فــي مجــاالت 0.00وبداللــة إحصــائیة (

) للمقارنـــات البعدیـــة كمـــا یوضـــحه Scheffeالموظفـــون، ولبیـــان الفـــروق تـــم عمـــل اختبـــار شـــیفیه  (

  ).24الجدول (

  )24الجدول (
المدیرون المقارنات البعدیة بطریقة شیفیه ألثر متغیر المسمى الوظیفي على مجال 

  اإلداریونو 
المسمى 
  الوظیفي (أ)

المسمى 
 الوظیفي (ب)

المتوسط فرق 
  الحسابي

الخطأ 
  المعیاري

مستوى 
  الداللة

  مدیر
 *017. 09. 0.28  رئیس قسم

 *000. 09. 0.40  إداري

  رئیس قسم
 *017. 09. 0.28-  مدیر
  136. 06. 0.12  إداري

  إداري
 *000. 09. 0.40-  مدیر 

 136. 06.  0.12-  رئیس قسم
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  الدرجة الكلیة
  0.0085* 0.09 0.34  مدیر

 0.0765* 0.08 -0.08  رئیس قسم
 0.068* 0.08 -0.26  إداري

  )a≤ 0.05* ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة (    

 لمســتوى الحســابیة ) وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المتوســطات24یتبین من الجدول (

وذلــك بــین ، واإلداریــونالمــدیرون علــى مســتویات المســمى الــوظیفي وذلــك فــي مجــال  الــوظیفي األداء

رئیس القسم ولصــالح رئــیس القســم، وبــین فئــة المــدیر وفئــة اإلداري ولصــالح اإلداري  المدیر وفئة فئة

  .واإلداریونالمدیرون في مجال 

  متغیر سنوات الخبرة: - 4

 الــوظیفي األداء لمســتوىلإلجابــة عــن الســؤال تــم اســتخراج المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات 

 للمـــدیرین الـــوظیفي األداء لمســـتوىتبعـــًا لمتغیـــر ســـنوات الخبـــرة، وتـــم إجـــراء تحلیـــل التبـــاین اإلحـــادي 

الحســــابیة واالنحرافــــات  ) المتوســـطات25تبعــــًا لمتغیـــر ســــنوات الخبــــرة، ویبـــین الجــــدول ( واإلداریـــین

تعــزى األردنیــة  لــیمفــي مركــز وزارة التربیــة والتع واإلداریین للمدیرین الوظیفي األداء لمستوى المعیاریة

  لمتغیر سنوات الخبرة.

  )25الجدول (

 واإلداریین للمدیرین الوظیفي األداء لمستوى المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات
  الخبرة سنوات متغیر حسب

  المتوسط الحسابي  الفئة  المجال
االنحراف 
  المعیاري

  طبیعة العمل
 34. 2.82  سنوات 5أقل من 

أقل من  – 5
 28. 2.80  سنوات10
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 27. 2.79  سنوات 10أكثر من 

المدیرون 
  واإلداریون

 46. 2.21  سنوات 5أقل من 
أقل من  – 5

 49. 2.43  سنوات10

 42. 2.86  سنوات 10أكثر من 

  الموظفون

 37. 3.20  سنوات 5أقل من 
أقل من  – 5

 54. 2.99  سنوات10

 51. 2.69  سنوات 10أكثر من 

  الدرجة الكلیة

 30. 2.81  سنوات 5أقل من 
أقل من  – 5

  سنوات10
2.48 .53 

 52. 2.98  سنوات 10أكثر من 
   

 الـــوظیفي األداء لمســـتوى) وجـــود فـــروق ظاهریـــة بـــین المتوســـطات الحســـابیة 25یبـــین الجـــدول (  

ســنوات) علــى أعلــى 10تعزى لمتغیــر ســنوات الخبــرة، إذ حصــل أصــحاب فئــة ( واإلداریین للمدیرین

ســـنوات) بمتوســـط حســـابي  5)، وجـــاء فـــي الرتبـــة الثانیـــة فئـــة ( أقـــل مـــن 2.98متوســـط حســـابي (

)، 2.48ســـنوات) إذ بلـــغ ( 10إلـــى أقـــل مـــن  5، وأخیـــرًا جـــاء المتوســـط الحســـابي لفئـــة ( )2.81(

عنــد  المتوســطات الحســابیة لدرجــة ممارســة األداء الــوظیفيولبیــان داللــة الفــروق اإلحصــائیة بــین 

 )، وجــاءتOne Way Anova( ، تــم اســتخدام تحلیــل التبــاین اإلحــادي)0.05(مستوى داللة 

  .)26نتائج تحلیل التباین على النحو الذي یوضحه الجدول(
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  )26الجدول (

في  واإلداریین للمدیرین الوظیفي األداء لمستوىتحلیل التباین اإلحادي إلیجاد داللة الفروق 
  تبعًا لمتغیر سنوات الخبرة األردنیة مركز وزارة التربیة والتعلیم

مجموع   مصدر التباین  المجال
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة  
  ف

مستوى 
  الداللة

طبیعة 
  العمل

 78. 24. 02. 2 04.  بین المجموعات
   09. 367 34.42  داخل المجموعات

    369 34.46  المجموع

المدیرون 
  واإلداریون

 *000. 61.25 13.17 2 26.34  بین المجموعات
   21. 367 78.92  داخل المجموعات

    369 105.27  المجموع

  الموظفون
 86. 0.15 8.22 2 16.44  بین المجموعات
   23. 367 84.33  داخل المجموعات

    369 100.77  المجموع

الدرجة 
  الكلیة

 58. 54. 04. 2 09.  بین المجموعات
   08. 367 31.35  داخل المجموعات

   31.44 369 31.44  المجموع
  )α≤ 0.05* ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة (

   ) إلـــى عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى26تشـــیر النتـــائج فـــي الجـــدول (

)α≤ 0.05 (ســنوات الخبــرة علــى الدرجــة  تبعــًا لمتغیــر واإلداریــین للمــدیرین الــوظیفي األداء لمســتوى

، وكــذلك )0.58)، وبدرجة داللــة إحصــائیة (0.54الكلیة، استنادًا إلى قیمة ف المحسوبة إذ بلغت (

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة فــي مجــال طبیعــة العمــل والموظفــون، وظهــرت فــروق ذات 

ـــــي مجـــــال :  ـــــونالمـــــدیرون داللـــــة إحصـــــائیة ف ـــــار شـــــیفیه  واإلداری ـــــم عمـــــل اختب ـــــروق ت ، ولبیـــــان الف

)Scheffe) 27) للمقارنات البعدیة كما یوضحه الجدول.(  
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  )27الجدول (

  واإلداریونالمدیرون المقارنات البعدیة بطریقة شیفیه ألثر متغیر سنوات الخبرة على مجال 

فرق المتوسط  سنوات   الخبرة (ب)  سنوات   الخبرة (أ)
  الحسابي

الخطأ 
  المعیاري

مستوى 
  الداللة

  سنوات  5أقل من 
 *001. 057.  22.-  تسنوا10أقل من  - 5

 *000. 059.  65.-  سنوات فأكثر 10
 10أقل من  – 5

  سنوات
 *001.  057. 22.  سنوات 5أقل من 

 *000. 060.  42.-  سنوات فأكثر 10

  سنوات فأكثر 10
 *000. 059. 65.  سنوات 5أقل من 

 10أقل من  –5 
 *000.  060. 42.  سنوات

  الكلي

 0.0005* 0.058 - 0.44  سنوات 5 من أقل
 10أقل من  – 5

 0.0005* 0.059 - 0.10  سنوات

  0.000* 0.059 0.54  سنوات فأكثر 10
  )a = 0.05* ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة (   

 لمستوى  الحسابیة المتوسطات ) وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین27یتبین من الجدول (

     اإلداریــــون، وذلــــك بــــین فئــــةالمــــدیرون و علــــى مســــتویات ســــنوات الخبــــرة فــــي مجــــال  الــــوظیفي األداء

 10إلــى أقــل مــن  5ســنوات)، ولصــالح فئــة (مــن  10إلــى أقــل مــن  5ســنوات) وفئــة ( 5(أقــل مــن 

       ، ولصــــالح فئــــة)ســــنوات فــــأكثر 10ســــنوات) وبــــین فئــــة ( 5ســــنوات)، وكــــذلك بــــین فئــــة (أقــــل مــــن 

  اإلداریون.المدیرون و في مجال  )فأكثر سنوات 10(
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج

لیهــا الدراســة والتوصــیات التــي انبثقــت عنهــا. إذ لفصل مناقشة النتائج التي توصــلت إتناول هذا ا    

ــیمفــي مركــز وزارة التربیــة هــدفت الدراســة إلــى تعــرف درجــة تطبیــق مبــادئ الحوكمــة  وعالقتهــا  والتعل

أدائهم الوظیفي، كما هــدفت الدراســة التعــرف فیمــا إذا كــان هنــاك اخــتالف فــي درجــة تطبیــق  بمستوى

األداء الـــوظیفي تبعـــًا لمتغیـــرات الدراســـة، الجـــنس، المؤهـــل العلمـــي،  مســـتوىمبـــادئ الحوكمـــة، وفـــي 

م تحلیلهـــا، وبینـــت المســـمى الـــوظیفي، ســـنوات الخبـــرة، ولتحقیـــق هـــدف الدراســـة جمعـــت البیانـــات وتـــ

  یلي: النتائج ما

فــي  لمبــادئ الحوكمــة المدیرین واإلداریینمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول: "ما درجة تطبیق 

  األردنیة" ؟ وزارة التربیة والتعلیم مركز

المــدیرین أشارت النتائج بعد استخراج المتوسطات الحســابیة واإلنحرافــات المعیاریــة لدرجــة تطبیــق    

لمبــادئ الحوكمــة مرتبــة حســب المتوســطات، إذ  األردنیــة فــي مركــز وزارة التربیــة والتعلــیم واإلداریــین

مجــال  ،بدرجــة متوســطة )0.40ي (وانحــراف معیــار ) 3.07لنتیجــة الكلیــة بمتوســط حســابي (جاءت ا

، ومجـــال الشـــفافیة بدرجـــة متوســطة )0.40) وانحـــراف معیــاري (3.16( بمتوســـط حســابيالمشــاركة 

ط ، ومجـــال المســـاءلة بمتوســـبدرجـــة متوســـطة )0.35) وانحـــراف معیـــاري (3.10( بمتوســـط حســـابي

  .بدرجة متوسطة )0.45( ) وبانحراف معیاري2.96حسابي (
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  الشفافیة األول:المجال 

) والتــي تــنص علــى " تــوفر الــوزارة تشــریعات إداریــة 14أشــارت نتــائج مجــال الشــفافیة أن الفقــرة رقــم (

) ودرجة التطبیق مرتفعة 0.66) وبانحراف معیاري ( 3.75بالشفافیة " بمتوسط حسابي بلغ (تمتاز 

مما یعزى إلى أن وزارة التربیة والتعلیم تتیح الفرصة لإلداریین لالطالع على المعلومات واإلجــراءات 

ول أنشــطتها" ) والتــي تــنص علــى " تنشــر الــوزارة تقــاریر دوریــة حــ3اإلداریة المختلفة، أما الفقرة رقــم (

) ودرجــة التطبیــق مرتفعــة جــدًا ویعــزى 0.76وبــانحراف معیــاري ( )3.69جــاءت بمتوســط حســابي (

ذلك أن الوزارة تعمل جادة على نشر التقاریر وترغب باطالع اإلداریین على المعلومــات واإلجــراءات 

فر تــنص علــى "تتــو ) والتــي 6اإلداریــة المختلفــة بشــكل دوري، وأشــارت النتــائج أیضــًا أن الفقــرة رقــم (

) ودرجــة 1.29) وانحــراف معیــاري (2.53جــاءت بمتوســط حســابي ( "المصــداقیة بــین إدارات الــوزارة

أن بعــض االجــراءات المتبعــة بــین ادارات الــوزارة یشــوبها بعــض ویعــزى ذلــك إلــى  متوســطةالتطبیــق 

ت التــي یتعلــق الضــبابیة نتیجــة اتبــاع بعــض األفــراد الســریة فــي األداء، وهــذا متطلــب لــبعض اإلدارا

  .عملها بقضایا الرواتب والترقیات والتنقالت والمحاسبیة

  المشاركة  الثاني:المجال 

 تــولي الــوزارة اهتمامهــا) والتــي تــنص علــى "19أشــارت نتــائج مجــال المشــاركة أن الفقــرة رقــم (

 ) بدرجــة تطبیــق0.81) وبانحراف معیاري (3.74" وبمتوسط حسابي بلغ (بكل المدیرین دون تمییز

ــــیم تــــولي اهتمامهــــا بجمیــــع اإلداریــــین وبمختلــــف  ــــى أن وزاة التربیــــة والتعل ــــك إل مرتفعــــة ، ویعــــزى ذل

) والتي تنص على " تشجع الوزارة المدیرین على إبداء الرأي 23المسمیات الوظیفیة، أما الفقرة رقم (

) 1.07وبــــانحراف معیـــــاري ( )3.30بصــــدد الموضــــوعات المطروحــــة" جــــاءت بمتوســــط حســــابي (

ئهــــم إزاء رجـــة تطبیـــق متوســـطة، ویعـــزى ذلـــك إلــــى أن إتاحـــة الفرصـــة أمـــام اإلداریـــین إلبـــداء آراوبد
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) والتي تنص على " یتم صنع القرارات 18لفة، وأشارت النتائج أن الفقرة رقم (القرارات اإلداریة المخت

) وبدرجـــــة تطبیـــــق 1.24) وانحـــــراف معیـــــاري (2.20بـــــرأي األغلبیـــــة"  جـــــاءت بمتوســـــط حســـــابي (

من خــالل تتم  في مركز وزارة التربیة والتعلیم، ویعزى ذلك إلى أن صناعة القرارت التربویة فضةمنخ

  .منها مجلس التربیة محددة قنوات

  المساءلة  الثالث:المجال 

تتــیح آلیــات المســاءلة ) والتــي تــنص علــى " 33أشارت نتائج مجــال المســاءلة، أن الفقــرة رقــم (

) وبدرجــة 0.80) وبانحراف معیــاري (3.59" وبمتوسط حسابي بلغ (في الوزارة المراقبة في أي وقت

تعتمــد عــدة زیــارات  في مركــز وزارة التربیــة والتعلــیمتطبیق متوسطة، ویعزى ذلك إلى آلیات المساءلة 

اءلة بنــاءً علــى تــتم المســ) والتــي تــنص علــى "29تكــون بغــض النظــر عــن التوقیــت، أمــا الفقــرة رقــم (

) وبدرجـــة تطبیـــق 0.93وبـــانحراف معیـــاري ( )3.53بمتوســـط حســـابي (جـــاءت  معلومـــات موثوقـــة "

جــراء العدیــد مــن التقییمــات، وبنــاء  متوسطة، ویعزى ذلك أن عملیة المساءلة تتم بعــد عــدة زیــارات، وإ

ف الوزارة الموظفین 31على ذلك یتم جمع معلومات موثوقة، أما الفقرة رقم ( ) والتي تنص على "تُعرّ

لیات المناطـــة بهـــم حتـــى یتســـنى مســـاءلتهم فیهـــا"  جـــاءت بمتوســـط حســـابي علـــى حقـــوقهم, والمســـؤو 

) وبدرجــة تطبیــق متوســطة، ویعــزى ذلــك إلــى أنــه یــتم قبــل عملیــة 1.40) وانحــراف معیــاري (2.71(

اء عملیــة المســاءلة إجــراء زیــارات اســتطالعیة هــدفها تحدیــد نقــاط الضــعف والقــوة، لتــتم فیمــا بعــد إجــر 

  المساءلة.

) أن الحوكمــة موجــودة فــي 2011النتــائج مــع مــا توصــلت إلیــه دراســة حــالوة وطــه (هــذه  وتنســجم   

) 2014مــع دراســة ابــو كــریم والــوثیني (كمــا تتفــق جامعة القــدس ولكنهــا لیســت بالمســتوى المطلــوب، 

التي توصلت إلى أن درجة تطبیــق مبــادئ الحوكمــة لكلیــات التربیــة فــي جامعــة حائــل وجامعــة الملــك 
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) التــي 2014ضاء هیئة التدریس كانت متوسطة، كما تتفــق مــع دراســة الشــمري (سعود كما یراها أع

توصلت إلى أن درجة ممارسة القیادات اإلداریة في جامعة الكویت لمبادئ الحاكمیة من وجهة نظر 

) التــي توصــلت إلــى أن 2015أعضاء هیئة التــدریس كانــت متوســطة، كمــا تتفــق مــع دراســة شــرف (

مجــاالت كانــت متوســطة، وتتفــق هــذه النتــائج مــع نتــائج دراســة محمــود تطبیــق الحوكمــة فــي بعــض ال

) التي توصلت إلى أن تطبیــق مبــادئ الحوكمــة فــي مــدیریات التربیــة والتعلــیم فــي محافظــات 2016(

شــمال الضــفة الغربیــة مــن وجهــة نظــر مــدیري المــدارس الحكومیــة الثانویــة جــاءت بدرجــة متوســطة 

.   أیضًا

ــ    ي تــم التوصــل إلیهــا فــي هــذه الدراســة فــي كــون ممارســة الحوكمــة كــان وتختلــف هــذه النتیجــة الت

) 2012بمستوى متوسط عمــا وصــلت إلیهــا دراســة النتــائج التــي توصــلت إلیهــا دراســة ناصــر الــدین (

حیـــث وجـــدت أن تطبیـــق الحوكمـــة كـــان مرتفعـــًا فـــي جامعـــة الشـــرق األوســـط، كمـــا أنهـــا تختلـــف مـــع 

) والتــي بینــت نتائجهــا أن الجامعــات األهلیــة الســعودیة 2012النتیجــة التــي توصــلت إلیهــا الزهرانــي (

 .   تمارس الحوكمة بدرجة مرتفعة أیضًا

فــي  المــدیرین واإلداریــیناألداء الــوظیفي لــدى  مســتوىمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثــاني: مــا 

  األردنیة ؟ مركز وزارة التربیة والتعلیم

األداء  لمســــتوىأشــــارت النتــــائج بعــــد اســــتخراج المتوســــطات الحســــابیة واإلنحرافــــات المعیاریــــة 

مرتبــة حســب المتوســطات،  األردنیــة في مركز وزارة التربیة والتعلیم المدیرین واإلداریینالوظیفي لدى 

، بدرجـــة متوســــطة )0.45وانحـــراف معیـــاري ( )2.75إذ جـــاءت النتیجـــة الكلیـــة بمتوســـط حســــابي (

، ومجــــال بدرجــــة متوســــطة )0.52) وانحــــراف معیــــاري (2.98حســــابي(بمتوســــط مجــــال الموظفــــون 
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، ومجـــــال بدرجـــــة متوســـــطة )0.30) وانحـــــراف معیـــــاري (2.80( طبیعـــــة العمـــــل بمتوســـــط حســـــابي

  . بدرجة متوسطة )0.45) وبانحراف معیاري (2.48بمتوسط حسابي ( واإلداریونالمدیرون 

  طبیعة العمل األول:المجال 

) المتوســـطات الحســـابیة واالنحرافـــات 12أشـــارت نتـــائج مجـــال طبیعـــة العمـــل أن الفقـــرة رقـــم (

أوضــح إجــراءات ) والتــي تــنص علــى " 8المعیاریة لفقرات مجال طبیعة العمل، إذ جاءت الفقرة رقم (

) بدرجــــة 0.77) وبــــانحراف معیــــاري (3.53" فــــي بمتوســــط حســــابي بلــــغ ( العمــــل لجمیــــع العــــاملین

العمــل علــى جمیــع  بنشــر تعلیمــات زى ذلك إلــى أن وزارة التربیــة والتعلــیم تــولي اهتمامــاً متوسطة، ویع

) والتــي تــنص 4، أمــا الفقــرة رقــم (مثــل توزیــع كتیبــات تتضــمن ســلوكیات وأخالقیــات العمــل اإلداریــین

بمتوســط حســابي أمتلــك المهــارة علــى حــل مشــكالت العمــل الیومیــة ألداء المهمــات الوظیفیــة"  علــى "

یین في وزارة ر ) جاءت بدرجة متوسطة، ویعزى ذلك إلى أن اإلدا0.90وبانحراف معیاري ( )3.45(

ات التدریبیــة والتــي تتعلــق بالقیــادة التعلیمیــة، وهــي یلتحقــون بالعدیــد مــن الــدور  األردنیة یمالتربیة والتعل

لفئــة معینــة مــن اإلداریــین، بــل یمكــن لجمیــع الفئــات الوظیفیــة اإللتحــاق بهــا إلــى جانــب  لیســت حكــراً 

) والتــي تــنص علــى " أحــرص 16العدیــد مــن الــدروات التدریبیــة األخــرى،  بینمــا جــاءت الفقــرة رقــم (

) 0.65) وانحـــراف معیـــاري (2.51علـــى متابعـــة مـــا یســـتجد فـــي مجـــال العمـــل" وبمتوســـط حســـابي (

علــى األردنیــة  فــي مركــز وزارة التربیــة والتعلــیمیعــزى ذلــك إلــى حــرص اإلداریــین بدرجــة متوســطة، و 

  التنمیة المستدامة ومعرفة كل ماهو جدید في مجال عمله.
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  واإلداریونالمدیرون  الثاني:المجال 

) والتــي تــنص علــى " أعــّد التقــاریر 27أن الفقــرة رقــم ( اإلداریــونالمــدیرون و أشــارت نتــائج مجــال    

) جـــــاءت بدرجـــــة 0.70) وبـــــانحراف معیـــــاري (3.27بالشـــــكل المطلـــــوب" وبمتوســـــط حســـــابي بلـــــغ (

تخضــع لعملیــات  فــي مركــز وزارة التربیــة والتعلــیممتوســطة، ویعــزى ذلــك إلــى أن آلیــة كتابــة التقــاریر 

أشــّخص ) والتي تنص على "26الفقرة رقم (مراجعة مستمرة ومراحل دقیقة تضمن جودة التقریر، أما 

) جـــاءت 0.83وبـــانحراف معیـــاري ( )3.17المشـــكالت واعمـــل علـــى معالجتهـــا" بمتوســـط حســـابي (

ثــم تبــدأ  یص المشكالت تبدأ مالحظة أولیة،عزى هذه النتیجة إلى أن عملیة تشخبدرجة متوسطة، وت

عملیة التشخیص والمراقبة ویتم بعد ذلك عمل زیارات بشكل دوري والعمل على معالجتها، أما الفقــرة 

) وانحــراف 2.11) والتي تنص علــى" أعــرف أهــداف الــوزارة ورســالتها " وبمتوســط حســابي (18رقم (

عـــزى ذلـــك إلـــىمنخفضـــة) جـــاءت بدرجـــة 0.93معیـــاري ( ُ ربیـــة دور وزارة الت وجـــود قصـــور فـــي ، وی

فـــي اإلدارات واألقســـام  األردنیـــة والتعلـــیم فـــي تعریـــف اإلداریـــین برؤیـــة ورســـالة وزارة التربیـــة والتعلـــیم

  المختلفة.

  الموظفون الثالث:المجال 

ض بعــض الصــالحیات 14أشــارت نتــائج مجــال الموظفــون أن الفقــرة رقــم ( ) والتــي تــنص علــى " أفــوّ

) جــاءت بدرجــة متوســطة، 1.10راف معیــاري () وبــانح3.35للمرؤوســین" وبمتوســط حســابي بلــغ  (

ویعــزى ذلــك إلــى أنــه یــتم تفــویض بعــض الصــالحیات للمــوظفین مــن أجــل ســرعة اإلنجــاز، وتجنــب 

بعض التعقیدات التي قد تعیق سیر العمل، كما أن وزارة التربیة والتعلیم انتقلت في الســنوات األخیــرة 

ــئ األجــواء 37فقــرة رقــم (إلى طور الالمركزیــة فــي كثیــر مــن إجراءاتهــا، أمــا ال ) والتــي تــنص على"أهیّ

وبــانحراف معیــاري ) 3.32المناســبة للمــوظفین الجــدد للتكیــف مــع نظــام اإلدارة " بمتوســط حســابي (
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) جــاءت الفقــرة بدرجــة متوســطة، ویعــزى ذلــك إلــى حــرص الــوزارة علــى تــوفیر الجــو الــوظیفي 1.25(

یــف مــع محــیط العمــل، و جــاءت الفقــرة الجدید باأللفة ویدعوه إلى التك المناسب الذي یشعر الموظف

ـــة مـــع المرؤوســـین" وبمتوســـط حســـابي (31رقـــم ( ) 2.48) والتـــي تـــنص علـــى " أعقـــد لقـــاءات دوری

) بدرجـــة متوســـطة، ویـــدل ذلـــك علـــى عقـــد لقـــاءات واجتماعـــات دوریـــة مـــع 1.43وانحـــراف معیـــاري (

 هــات النظــر بــین الــرئیس والمــرؤوس فیمــا یتعلــق بالعمــل،الموظفــون، حرصــًا علــى تبــادل اآلراء ووج

ویتم من خالل اللقاءات تنظیم العمــل فــي األقســام والتعریــف بــالحقوق والواجبــات، باإلضــافة إلــى أنــه 

تعتبــر اللقــاءات الدوریــة بمثابــة قنــوات اتصــال وتواصــل بــین اإلدارات العلیــا والموظفــون فیمــا یتعلــق 

  بالتشریعات وأنظمة العمل.

) مــن أن مســتوى األداء الــوظیفي 2004تتفق هذه النتیجة مــع مــا توصــلت إلیــه دراســة الیــازجین (   

) والتي 2015لمدیري المدارس الثانویة العامة في األردن متوسط ، كما تنسجم مع دراسة المرازیق (

رش أوضحت نتائجها أن مستوى األداء الوظیفي لمدیري المــدارس الحكومیــة الثانویــة فــي محافظــة جــ

  من وجهة نظر المعلمین كانت بدرجة متوسطة.

وتختلف هذه النتیجة التي تم التوصل إلیها في هذه الدراسة في كون مستوى األداء الوظیفي كان    

) ، حیــث وجــدت أن مســتوى األداء 2008متوســط عمــا وصــلت إلیهــا النتــائج فــي دراســة الخالــدي (

، ویت من وجهة نظر معلمیها كان بشــكل عــام مرتفعــاً الوظیفي لمدیري المدارس الثانویة في دولة الك

) والتــي توصــلت إلــى أن مســتوى 2003كمــا اختلفــت نتیجــة هــذه الدراســة مــع نتیجــة دراســة قواســمة (

األداء الـــوظیفي لمـــدیري ومـــدیرات المـــدارس االبتدائیـــة واالعدادیـــة فـــي البحـــرین كـــان دون المســـتوى 

  المتوقع بقلیل.
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لسؤال الثالث: هل توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة عند مســتوى مناقشة النتائج المتعلة با

)0.05لــدى المــدیرین واإلداریــین الــوظیفي األداء ومســتوىدرجة تطبیق مبادئ الحوكمــة  ) بین 

  األردنیة؟ في مركز وزارة التربیة والتعلیم

ـــاط     الحوكمـــة  ئمبـــاد ) بـــین درجـــة تطبیـــقPearson(بیرســـون أشـــارت النتـــائج أن معامـــل اإلرتب
األداء الوظیفي على وجود عالقة ایجابیة ، وهــي عالقــة دالــة احصــائیًا ، ولعــل الســبب فــي  ومستوى

وضـــوح هـــذه العالقـــة إلـــى الطبیعیـــة التفاعلیـــة بـــین طرفـــي المعادلـــة والتـــأثیر المتبـــادل بینهمـــا، فكلمـــا 
فــإن النتیجــة المتوقعــة ســتظهر ، في مركز وزارة التربیــة والتعلــیمارتفعت درجة تطبیق مبادئ الحوكمة 

  تحسنًا ملموسًا في األداء الوظیفي.

) التـــي أظهــرت نتائجهــا أن درجــة تطبیـــق 2016اتفقــت نتیجــة هــذه الدراســـة مــع دراســة محمــود (   
مبادئ الحوكمة جاءت بدرجة متوسطة بشكل عام ، ووجود ارتباط ایجــابي دال احصــائیًا بــین درجــة 

دة إجــراءات العمــل فــي مــدیریات التربیــة والتعلــیم فــي محافظــات تطبیــق مبــادئ الحوكمــة ودرجــة جــو 
، كمــا اتفقــت مــع دراســة شــمال الضــفة الغربیــة مــن وجهــات نظــر مــدیري المــدارس الحكومیــة الثانویــة

) التـــي أظهـــرت نتائجهـــا أن درجـــة ممارســـة القـــادة األكـــادیمیین للحوكمـــة التربویـــة فـــي 2017الـــزبن (
أعضــاء هیئــة التــدریس كانــت متوســطة ، وأن درجــة تفویضــهم الجامعــات األردنیــة مــن وجهــة نظــر 

.   للسلطة كانت متوسطة أیضًا

) والتــي توصــلت إلــى أن مســتوى 2003واختلفــت نتــائج هــذه الدراســة مــع نتــائج دراســة الیــازجین (   
صـــراع الـــدور لـــدى مـــدیري ومـــدیرات المـــدارس الحكومیـــة فـــي األردن كـــان أقـــل مـــن المتوســـط، وأن 

.مستوى األداء ال   وظیفي لدیهم كان متوسطًا

توجد فــروق ذات داللــة احصــائیة عنــد مســتوى الداللــة  ناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: هلم

)α=0.05( الجــنسلمتغیــرات لمبادئ الحوكمة تعــزى  المدیرین واإلداریین لدرجة تطبیق) والمؤهــل ،

  الخبرة)؟العلمي، والمسمى الوظیفي، وسنوات 
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  :متغیر الجنس - 1

على درجات  )α=0.05(وجود فروق ذات داللة أحصائیة عند مستوى أشارت نتائج الدراسة أن    

الشفافیة، المشاركة، والمساءلة،  المجاالت:مبادئ الحوكمة تعزى لمتغیر الجنس، وذلك في جمیع 

في جمیع المجاالت، ولعل ذلك یعود أن درجة االهتمام والتقید وجاءت الفروق لصالح الذكور 

)، 2015منها من اإلناث، واختلفت الدراسة مع دراسة (المرازیق،  أكبربالتعلیمات كانت لدى الذكور 

حیث أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر الجنس في جمیع معاییر الجودة 

  وجاءت الفروق لصالح اإلناث.ككل باستثناء معیار الرضا، 

  متغیر المؤهل العلمي: - 2

تعــزى لمتغیــر  )α=0.05(أشارت النتــائج إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى 

المؤهــل العلمــي فــي مجــال الشــفافیة والمســاءلة، وجــاءت الفــروق لصــالح فئــة بكــالوریوس فأقــل، ولعــل 

ذلك یعود إلى اإلداریین من حملة المؤهل العلمــي بكــالوریوس فأقــل یبــدون رغبــة فــي تطبیــق الشــفافیة 

ام وزارة التربیــة والتعلــیم والمساءلة من خالل اإلطالع على األنظمة والتشریعات في الــوزارة ، واســتخد

اإلداریــین، ولعــل ذلــك یعــود إلــى رغبــة اإلداریــین مــن حملــة المؤهــل العلمــي  نظــام المســاءلة لتطــویر

بكالوریوس فأقــل باإللتحــاق بــدورات تدریبیــة عــن الحوكمــة واألداء الــوظیفي عوضــًا عــن التحــاقهم فــي 

  برنامج للدراسات العلیا.

) حیــث أظهــرت إلــى عــدم وجــود 2001ئج دراســة العوائــد (واختلفــت نتــائج الدراســة مــع نتــا   

فــروق ذات داللــة احصــائیة فــي ممارســة القیــادات اإلداریــة للمهــام الموكلــة الــیهم تعــزى إلــى المؤهــل 

  العلمي.
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  متغیر المسمى الوظیفي: - 3

) تعزى α≥0.05أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى (

الوظیفي باسثناء مجال الشفافیة، وتم استخدام المقارنات البعدیة وبینت أن هناك لمتغیر المسمى 

) بین فئة رئیس القسم واإلداري، وكانت α≥0.05فروقًا ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (

الفروق لصالح اإلداري في مجال الشفافیة، وهذا یعزى إن هناك قدرة كبیرة على استخدام الشفافیة 

داریون، ویعود ذلك أیضًا بأن اإلداریون یمتلك البعض منهم مؤهالت أعلى، ولدیهم القدرة عند اإل

على ممارسة الشفافیة  في جمیع القنوات اإلداریة، وال یمارس علیهم الضغوط مثل المحسوبیة 

والمصالح مقارنة برؤساء األقسام أو المدارء، مما یزید من استخدام الشفافیة. وتتفق الدراسة مع 

)، حیث أشارت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر 2009دراسة (الشناق،

  المسمى الوظیفي في مجال الشفافیة.

  متغیر سنوات الخبرة: - 4

) تعزى لمتغیر α≥0.05أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى (

وتم استخدام المقارنات البعدیة وبینت أن هناك فروقًا ذات باسثناء مجال المساءلة،  سنوات الخبرة

، فأكثر سنوات 10سنوات وفئة  5) بین فئة أقل من α≥0.05داللة إحصائیة عند مستوى داللة (

 سنوات10سنوات وبین فئة 10أقل من  إلى 5. وكذلك بین فئة من فأكثر سنوات10ولصالح فئة 

في مجال المساءلة. وهذا یعزى أن من خدمتهم  فأكثر سنوات 10، وكانت أیضًا لصالح فئة فأكثر

عن  لدیهم درایة أكثر بدرجة تطبیق الحوكمة فیما یتعلق بمجال المساءلة، فضالً  فأكثر سنوات 10

في مركز وزارة خضوعهم إلى دورات تدریبیة، واشتراكهم في ندوات ومحاضرات تتعلق بالحوكمة 

سنوات فقد خضعوا إلى  10ا الذین لدیهم خبرة تقل عن في مجال المساءلة، أم التربیة والتعلیم
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دورات أقل في الحوكمة، وقد تعرفوا إلى مفهوم الحوكمة ومجاالتها وتحدیدًا المساءلة من قبل 

رؤسائهم أو زمالئهم، لذلك فإن خبرتهم تكون محدودة. واتفقت الدراسة مع دراسة ( ناصر 

ذات داللة إحصائیة في واقع تطبیق الحاكمیة )، والتي تشیر إلى أن هناك فروق 2016الدین،

  تعزى لمتغیر سنوات الخبرة ولمن خدمتهم أكثر من سنتین.

توجد فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس: هل

، (الجنسلمتغیرات تعزى  لمستوى األداء الوظیفي لدى المدیرین واإلداریین )α=0.05الداللة (

  الخبرة)؟والمؤهل العلمي، والمسمى الوظیفي، وسنوات 

  متغیر الجنس : - 1

) α=0.05أشــارت نتــائج الدراســة إلــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة أحصــائیة عنــد مســتوى (

المــدیرون تعــزى لمتغیــر الجــنس باســتثناء مجــاالت: طبیعــة العمــل،  مســتویات األداء الــوظیفيعلــى 

، وجــاءت الفــروق لصــالح الــذكور فــي مجــال طبیعــة العمــل، ولعــل ذلــك یعــود أن الــذكور واإلداریــون

كـــانوا أكثـــر حرصـــًا علـــى متابعـــة مایســـتجد فـــي مجـــال العمـــل، وجـــاءت لصـــالح اإلنـــاث فـــي مجـــال 

، ولعل ذلك یعود إلى تمیز اإلناث عن الذكور في تشــخیص المشــكالت والعمــل واإلداریونالمدیرون 

دام اإلتصال الفعال والعمل بروح الفریق، وذلك على الــرغم مــن قلــة المناصــب واستخ على معالجتها،

)، حیــث 2015القیادة التي تتوالها اإلناث مقارنة مع الذكور، واتفقت الدراســة مــع دراســة (المرازیــق، 

أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعــزى لمتغیــر الجــنس فــي جمیــع معــاییر الجــودة ككــل 

  ر الرضا، وجاءت الفروق لصالح اإلناث.باستثناء معیا
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  متغیر المؤهل العلمي : - 2

 )α=0.05(وأشــارت النتــائج إلــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى الداللــة 

، وجـــاءت الفـــروق لصـــالح فئـــة واإلداریـــونالمـــدیرون مجـــال  العملـــي باســـتثناءلمتغیـــر المؤهـــل  تعـــزى

، والموظفون، وجاءت الفروق لصالح بكالوریوس واإلداریونالمدیرون  المجاالت:الدراسات العلیا في 

فـــي مركـــز وزارة التربیـــة  واإلداریـــونالمـــدیرون فأقـــل فـــي مجـــال طبیعـــة العمـــل، ولعـــل ذلـــك یعـــزى أن 

أكثــر إلمامــًا ببــرامج العمــل المقــررة علــى مســتوى الوحــدة التنظیمیــة، ویقومــون بوضــع الخطــط  والتعلیم

  وبرامج العمل التنفیذیة على ضوء الخطة اإلستراتیجیة. 

) حیـــث أظهـــرت إلـــى عـــدم وجـــود 2001واتفقـــت نتـــائج الدراســـة مـــع نتـــائج دراســـة العوائـــد (   

داریــة للمهــام الموكلــة الــیهم تعــزى إلــى المؤهــل فــروق ذات داللــة احصــائیة فــي ممارســة القیــادات اإل

  العلمي.

  : متغیر المسمى الوظیفي - 3

) تعــزى α≥0.05أشــارت النتــائج إلــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى (

، وتم استخدام المقارنــات البعدیــة وبینــت واإلداریونالمدیرون لمتغیر المسمى الوظیفي باسثناء مجال 

)، وذلــك بــین فئــة المــدیر وفئــة α≥0.05ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى داللــة ( أن هنــاك فروقــاً 

رئـــیس القســـم ولصـــالح رئـــیس القســـم، وبـــین فئـــة المـــدیر وفئـــة اإلداري ولصـــالح اإلداري فـــي مجــــال 

یطمــح ألن  األردنیــة فــي مركــز وزارة التربیــة والتعلــیم، وهــذا یعــزى أن اإلداریــین واإلداریــونالمــدیرون 

مــن التقیــد بأوقــات الــدوام الرســمي،  واإلداریــونالمــدیرون یكــون قائــدًا تربــوي مــن خــالل تمثــل مجــال 
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والحــرص علــى اســتخدام الوفــت فــي عمــل منــتج، والمشــاركة فــي وضــع الخطــط والبــرامج وغیرهــا مــن 

  .واإلداریونالمدیرون مظاهر 

)، حیث أشارت الدراسة إلى 2009وتختلف نتیجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة (الشناق،

  وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر المسمى الوظیفي في مجال الشفافیة.

  متغیر سنوات الخبرة : - 4

) تعــزى α≥0.05أشــارت النتــائج إلــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى (

استخدام المقارنــات البعدیــة وبینــت أن ، وتم واإلداریونالمدیرون باسثناء مجال  لمتغیر سنوات الخبرة

) بــین درجــة تطبیقــاألداء الــوظیفي α≥0.05هنــاك فروقــًا ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى داللــة (

سنوات  5، وذلك بین فئة أقل من واإلداریونالمدیرون على مستویات سنوات الخبرة وذلك في مجال 

ســنوات، وكــذلك بــین فئــة 10أقــل مــن ســنوات إلــى  5مــن  ســنوات، ولصــالح 10إلى أقل مــن  5وفئة 

  .واإلداریونالمدیرون سنوات في مجال 10سنوات، ولصالح فئة 10سنوات وبین فئة  5أقل من 

 سنوات10سنوات وكذلك من خدمتهم  10إلى أقل من  5وهذا یعزى إلى أن من خدمتهم من 

لدیهم درایة أكثر بدرجة األداء الوظیفي، فضال عن خضــوعهم إلــى دورات تدریبیــة، واشــتراكهم  فأكثر

المــدیرون فــي مجــال  فــي مركــز وزارة التربیــة والتعلــیمفي نــدوات ومحاضــرات تتعلــق بــاألداء الــوظیفي 

وظیفي سنوات، فإن خبرتهم تكون محدودة فــي األداء الــ 5، أما الذین لدیهم خبرة تقل عن واإلداریون

)، 2016(ناصــر الــدین، .واتفقــت الدراســة مــع دراســةواإلداریونالمــدیرون وخاصة فیما یتعلــق بمجــال 

والتي تشیر إلى أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة في واقع تطبیق الحاكمیة تعزى لمتغیــر ســنوات 

  الخبرة ولمن خدمتهم أكثر من سنتین.
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  االستنتاجات 

لمبــادئ الحوكمــة كانــت بدرجــة  المــدیرین واإلداریــینبیــق أظهــرت نتــائج الدراســة أن درجــة تط .1

كانت متوسطة، وكذلك یوجــد  المدیرین واإلداریینالوظیفي لدى  األداء مستوىمتوسطة، أما 

 الوظیفي. األداء ومستوىعالقة قویة بین درجة تطبیق مبادئ الحوكمة 

أظهرت نتائج الدراسة أن هناك درجة تطبیق متوسطة في ممارسة الشفافیة، وهذا یــدل علــى  .2

، حیــث تعتمــد الــوزارة فــي مركــز وزارة التربیــة والتعلــیمعــدم إخفــاء المعلومــات عــن اإلداریــین 

 أسسًا ومعاییر محددة ومعلنة لضمان الشفافیة.

األداء  ومســــتوىأظهــــرت نتــــائج الدراســــة أنــــه یوجــــد اختالفــــات فــــي درجــــة تطبیــــق الحوكمــــة  .3

 اإلدرایین تعزى للجنس والمؤهل العلمي.المدیرون و الوظیفي لدى 

 المـــدیرون وأظهـــرت نتـــائج الدراســـة أنـــه یوجـــد اختالفـــات فـــي درجـــة تطبیـــق الحوكمـــة لـــدى  .4

 وسنوات الخبرة في مجال المساءلة.اإلدرایین تعزى للمسمى الوظیفي في مجال الشفافیة, 

المــــدیرون األداء الــــوظیفي لــــدى  مســــتوىأظهــــرت نتــــائج الدراســــة أنــــه یوجــــد اختالفــــات فــــي  .5

 .واإلداریونالمدیرون للمسمى الوظیفي وسنوات الخبرة وذلك في مجال  تعزىاإلداریین و 

  التوصیات

  التالیة: التوصیات إلى التوصل تم الدراسة نتائج إلى استناداً 

  بالحوكمة: تتعلق التي أوًال : التوصیات

 لما المجاالت كافة في ممارستها على والعمل الحوكمة مبادئ تطبیق في اإلهتمام ضرورة .1

 وتنمیة المصالح على والمحافظة والمساواة العدالة تحقیق في كبیر أثر من المفهوم لهذا

 التنافسیة. القدرات
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 من الرسمیة، والمؤسسات الدوائر باقي في الحوكمة تطبیق لدرجة مماثلة دراسة إجراء .2

  الفساد.  ومكافحة النزاهة لتعزیز بالرقابة الحوكمة ربط خالل

: التوصیات   الوظیفي: باألداء تتعلق التي ثانیًا

 طبقــــاً  المطلوبــــة المهمــــات تأدیــــة عنــــه ینــــتج ممــــا الــــوظیفي األداء بمفهــــوم االهتمــــام ضــــرورة .1

  التعلیمات. تطبیق في المرونة واعتماد المطلوبة، الجودة لمعاییر

 المال رأس هو البشري المورد یعتبر ،حیث األردنیة والتعلیم التربیة وزارة موظفي قدرات بناء .2

 وتــوفیر تحفیــز العلیــا اإلدارة وعلــى عــام، بشــكل الحكــومي والقطــاع والتعلــیم التربیــة لوزارة بالنسبة

  الجید. الوظیفي األداء من اإلداریین تمكن التي البیئة

 والمؤسســـات الـــدوائر بـــاقي فـــي الـــوظیفي األداء ممارســـة لدرجـــة أیضـــاً  مماثلـــة دراســـة إجـــراء .3

  إیجابي. بشكل المفاهیم لهذه تصور وضع في یساهم مما الرسمیة،
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  العربیة:المراجع 

  القرآن الكریم.

مؤتمر التفكیر           الحكم الرشید في المصارف دراسة تحلیلیة.  ة). إدار 2010الدین( حاإلمام، صال

  , كلیة العلوم االقتصادیة,العراق.  اإلداري واالستراتیجي في عالم متغیر

، غزة : هیئة                          أوراق ورشة عمل حوكمة مؤسسات التعلیم العالي). 2013أبو دقة، موسى (

  االعتماد والجودة لمؤسسات التعلیم العالي، وزارة التربیة والتعلیم والعالي، غزة، فلسطین.     

 تطبیق مبادئ الحوكمة بكلیات التربیة بجامعة حائل ة). درج2014أبوكریم، أحمد والثویني، طارق (

)،  15(3والنفسیةمجلة العلوم التربویة الملك سعود كما یراها أعضاء هیئة التدریس.  وجامعة

 .94-55  

). "االغتــراب الــوظیفي وعالقتــه 2013بحر، یوســف عبــد عطیــة وأبــو ســلطان، میاســة ســعید محمــد (

مجلة جامعة العالي في قطاع غــزة".  في مركز وزارة التربیة والتعلیمباألداء الوظیفي للعاملین 

  .213-178)، 5، (فلسطین لألبحاث والدراسات

، الریـــاض: بیـــت األفكـــار الدولیة،مســـند صـــحیح البخـــاري). ه240إســـماعیل (البخـــاري، محمـــد بـــن 

،ح َة اِریَ اب: ِسیِریُن ُأْخُت مَ   .776النساء، بَ

بحث ) حوكمة الجامعات ودورها في مواجهة التحدیات، 2012برقعان، أحمد والقرشي، عبداهللا (

كانون األول،  17)-15مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي عولمة اإلدارة في عصر المعرفة (

  جامعة الجنان، طرابلس، لبنان.
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األداء الـــوظیفي لمـــدیري المـــدارس الثانویـــة العامـــة فـــي األردن ). 2004الجـــرادین، نجـــاح خلیـــل (

. (أطروحــة دكتــوراه غیــر منشــورة)، وعالقته بمستوى التوتر واستخدام مهارات التعامل لدیهم

ان،  ان العربیة للدراسات العلیا، عمّ   األردن.جامعة عمّ

العوامــل المــؤثرة فــي فعالیــة األداء الــوظیفي لمــدیري المــدارس ). 2007حبتــور، صـــالح ناصــر (

  . (رسالة ماجستیر غیر منشورة)، جامعة عدن، الیمن.الثانویة في محافظة شبوة

). "درجــــة تطبیــــق المســــاءلة اإلداریــــة 2017حتاملــــة، عبــــد الســــالم محمــــود وســــالمة، كایــــد محمــــد (

یة والعالقة بینهما في مدیریات التربیــة والتعلــیم فــي األردن: مــن وجهــة نظــر والحوكمة المؤسس

  .122-102)، 1( 11، مجلة الدراسات التربویة والنفسیةفیها".  المدیرین واإلداریین

). "األداء الــوظیفي: دراســة میدانیــة لمــدیري مــدارس المرحلــة 2016الحــداد، جعفــر یوســف عبــد اهللا (

  .302-289)، 107( 27، جامعة بنها -مجلة كلیة التربیةت". االبتدائیة بدولة الكوی

ان:دار جلیس الزمان.إدارة الجودة الشاملة واألداء الوظیفي). 2010الحراحشة، حسن محمد (   .عمّ

  . عمان:دار الحامد للنشر.محاضرات في نظریة الحوكمة). 2015( نالدین، غضباحسام 

). "قیـــاس تـــاثیر ضـــغوط العمـــل فـــي مســـتوى األداء الـــوظیفي: دراســـة 2013حســـین، ســـحراء أنـــور (

مجلة كلیة بغداد للعلوم استطالعیة تحلیلیة آلراء عینة من العاملین في هیئة التعلیم التقني". 

  .227-207)، 36، (االقتصادیة

بحــث لنیــل شــهادة المحاســبة ). أثر حوكمة الشركات في التدقیق الــداخلي. 2006حسین، سندس (

  . المعهد العربي للمحاسبین القانونیین. بغداد، العراق.القانونیة

معهد التنمیة  جامعة القدس،. واقع الحوكمة في جامعة القدس). 2011حالوة جمال وطه, نداء (

  المستدامة القدس فلسطین: دار العلوم التنمویة.
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الثانویـــة فـــي دولـــة مســـتوى األداء الـــوظیفي لمـــدیري المـــدارس ). 2008الخالـــدي، مشـــعل خالـــد (

ــان العربیــة الكویــت مــن وجهــة نظــر معلمــیهم . (رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة)، جامعــة عمّ

ان، األردن.   للدراسات العلیا، عمّ

). "أثر ضغوط العمل على األداء 2010خلیفات، عبد الفتاح صالح والمطارنة، شرین محمد (

مجلة جامعة م جنوب األردن". الوظیفي لدى مدیري المدارس األساسیة الحكومیة في إقلی

  .642- 599)، 2+1( 26، دمشق

التربویین للحوكمة التربویة في الجامعات  المدیرون ودرجة ممارسة ).  2017الزبن، هدیل( 

. (رسالة ماجستیر غیر األردنیة وعالقتها بتفویض السلطة من وجهة نظر أعضاء التدریس

  منشورة)، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن. 

ضـــغوط العمـــل وعالقتهـــا بمســـتوى األداء الـــوظیفي لـــدى مـــدیري ). 2012زبیـــدات، خولـــة أحمـــد (

. (أطروحة دكتوراه غیر منشورة)، جامعــة آل مدارس التربیة والتعلیم في لواء قصبة المفرق

  البیت، األردن.

المعجــــــم األساســــــي فــــــي المصــــــطلحات اإلداریــــــة العربیــــــة القدیمــــــة ).2014ســــــرحان، یاســــــر (

  ، الریاض:معهد اإلدارة العام.1.طوالمعاصرة

. مراجعــة: معجــم المصــطلحات التربویــة والنفســیة). 2003شحاتة، حسن والنجار، زینب (إعداد) (

  حامد عمار، القاهرة: الدار المصریة اللبنانیة.

  واقع تطبیق نظم الحوكمة ومعوقات ذلك في الجامعات الفلسطینیة من). “2015(هناء شرف، 

  ". ( رسالة ماجستیر غیروجهة نظر عمداء الكلیات ورؤساء األقسام في الضفة الغربیة       

  منشورة ) جامعة النجاح الوطنیة ،نابلس: فلسطین.       
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ســة ة العامــة للدولــة فــي العــراق درادور الحاكمیة في عملیة إعداد الموازن). 2008شریف، أثیر (

  كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد. بغداد، العراق.، غیرمنشورة) أطروحة دكتوراة(.حالة

تطبیق الحوكمة في مدیریات التربیة والتعلیم في محافظتي الخلیل وبیت ). 2015الشرباتي، هشام(

(رسالة ماجستیر غیر منشورة)، جامعة لحم من وجهة نظر مدیري المدارس واإلداریین فیها. 

  القدس، القدس، فلسطین.

  درجة ممارسة القیادات اإلداریة من جامعة الكویت لمبادئ). 2014عقاب (الشمري , سعد 

  "( رسالة ماجستیر غیر منشورة ) جامعةالحاكمیة من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس     

  الشرق األوسط ، عمان : األردن.     

. صةمفهوم الحاكمیة ودرجة ممارستها في الجامعات األردنیة الخا). 2009الشناق، راضي(

  أطروحة دكتوراه غیر منشورة، الجامعة األردنیة، األردن. 

ور، عنان ( یون للنشر.إداریة معاصرة.  .مفاهیم)2011الشیاب، أحمد وأبوحمّ مّ   عمان: األكادیّ

). "دور الــــــذكاء العــــــاطفي فــــــي التحصــــــیل العلمــــــي واألداء 2016صــــــالح الــــــدین، صــــــفاء محمــــــد (

  .253-219)، 3( 17، السیاسیةمجلة كلیة االقتصاد والعلوم الوظیفي". 

. هیئة النزاهــة دور الحوكمة في اإلصالح اإلداري). 2007عبد الحافظ، شفیق وعبد الرازق، وسام (

 .http://www.nazaha.iqمن المصدر  14/2/2018في العراق. استرجعت بتاریخ 

  ، الریاض: د.ن.1. طإدارة السلوك التنظیمي). 1993العدیلي، ناصر محمد (

 بحث بعنوان واقع تطبیق الحوكمة من وجهة نظر أعضاء ).2014ي، منال عبد العزیز (العرین

. المجلة الهیئتین اإلداریة واألكادیمیة العاملین في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة

  . 148 -  114 ),(12 ،المتخصصة الدولیة
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مجلة العلوم  جامعة تعز. واقع اولیات الحوكمة األكادیمیة في. 2015)افراح محمد ( عقالن،

  . 56- 15,)1(1التربویة،

). درجة فعالیة أداء مدیري المدارس ومدیراتها في منطقتي 2004العمایره، محمد؛ وأبو غرة، محمد (
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بحث مقدم لجامعة الشرق وجهة نظر أعضاء الهیئتین التدریسیة واإلداریة العاملین فیها. 

  .األوسط، عمان، األردن



103 
 

 

ورقة عمل مقدمة الحاكمیة وأبعادها واإلصالح المجتمعي..)جـ 2012ناصر الدین، یعقوب عادل(

  .24/3/2012هیئة اإلغاثة األردنیة، عمان،األردن، . ي الشاملإلى ملتقى اإلصالح المجتمع

المؤسسیة في الشركات المساهمة العامة    تطویر نظام الحاكمیة .)2004إیمان أحمد(  لهنیني،ا
منشورة)، جامعة  (أطروحة دكتوارة غیر .استقاللیة مدقق الحسابات القانوني لتعزیز األردنیة

  عمان العربیة للدارسات العلیا،عمان، األردن . 

-2014نظام المتابعة والتقییم للخطة اإلســتراتیجیة الثالثــة ). 2015وزارة التربیة والتعلیم العــالي(

(رام اهللا: قســــم (تقریــــر ســــنة األســــاس)،  2014، تقریــــر المتابعــــة والتقیــــیم للعــــام2019

  ).2015التخطیط واإلحصاء، 

عالقــة صــراع الــدور بــاألداء الــوظیفي لــدى مــدیري ). 2003الیــازجین، حلیمــة عبــد الفتــاح شــهاب (

ــان العربیــة المــدارس الثانویــة الحكومیــة فــي األردن . (أطروحــة دكتــوراه غیــر منشــورة)، جامعــة عمّ

ان.   للدراسات العلیا، عمّ

قته بالجریمة على الحوكمة ومكافحة الفساد اإلداري والوظیفي وعال ).2011أمیر ( یوسف،

 المحلي واإلقلیمي والعربي والدولي في ظل اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد. المستوى

  الوفاء. مكتبة اإلسكندریة: ،1ط

  

  : باللغة االنجلیزیةالمراجع 

Anyanwu,J & Ezenwaji, I & Okenjom, G & Enyi, C 

  (2015). Occupational Stress and Management Strategies of Secondary 

School Principals in Cross River State, Nigeria. Journal of Education 

and Practice, 6 (27), 37-42. 



104 
 

 

Cooper, M,C (2005). Educational governance of the morongo 

unifiedschool district , (Unpublished doctoral dissertion) ,Capella 

University,USA. 

Delivecchio, W., (2000), The dynamic Relationship Between Job     

Satisfaction and Job Performance, Dal-B,60/07, p. 3604. Diver, K, 

(1999), "Avoiding empowerment traps". Management Review, 88(1),  51-

55. 

Hanif, R & Tariq, S &Nadeem, M  (2011). Personal and Job Related 

Predictors of Teacher Stress and Job Performance among School 

Teachers. Pakistan Journal of Commerce & Social Sciences, 5 (2), 

319-329 

Hudson, B ,C. (2007). Unions and faculty senates:Across - case 

analysis of governance within private universities, (Unpublished 

Master thesis) Fordham University, New York , USA. 

Kim, Terri(2007).Changing university governance and management in 

the UK and elsewhere under market conditions: Issues of quality 

assurance and accountability. London: Brunel University. 

 

 



105 
 

 

KPIS(2009). Key performance indicators(KPIS) for governance of 

public universities in Malaysian, Department of higher education 

Malaysia. Asian Centre for research on university learning and 

teaching. 

Luo, L & Shu-Fang ,K  & Oi-Ling, S  & Chang-Qin, L  (2010). Work 

stressors, Chinese coping strategies, and job performance in Greater 

China. International Journal of  Psychology, 45 (4), 294-302. 

Robbinss, J., & Wiersema, M. (1995).“Are source based approach to 

multibusiness firm: Empirical analysis of portfolio Inter 

relationships and corporate financial performance”, Strategic 

Management Journ.6 (29), 45-80 

Schoob, Christian, (2000), Personality and Job Performance Under 

nonRoutine Conditions, Dal-B, 61/11, p. 6173. 

Towajj, Nadia, Shelagh, (2000). Exploring the relationship between 
Excellence in Job Performance and Excellence in Quality of life. 
Journal Personal Selling, 21(5), 97 – 122. 

Wiggins,L.A. (2013).The self-perceived leadership styles of chief 

stateschool officers and models of Educational 

governance.(Unpublished Master thesis) Morgantown University, 

West Virginia 



106 
 

 

Wilson, J., (2000). The Effect of interactive Review on Motovation and 

Job Performance in Survey Research Workers. Dal-A, 60/10, P. 

4350. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

 

)1ملحق (  

 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم        

  
  
  

 تحكیم استبانة

 الفاضل:................................................ وفقه اهللاسعادة األستاذ الدكتور 
  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته ....... وبعد

في مركز وزارة  المدیرین واإلدارییندرجة تطبیق بإعداد رسالة ماجستیر عــن " یقوم الباحث
"؛ إذ تهــدف الدراســة أدائهــم الــوظیفي بمســتوىاألردنیة لمبــادئ الحوكمــة وعالقتهــا  التربیة والتعلیم

األردنیــة  فــي مركــز وزارة التربیــة والتعلــیم المدیرین واإلداریــینإلى استقصاء العالقة بین درجة تطبیق 
أدائهــم الــوظیفي كمــا تهــدف إلــى معرفــة درجــة اخــتالف وجهــات  بمســتوىلمبــادئ الحوكمــة وعالقتهــا 

ل العلمــي، والمســمى الــوظیفي، وعــدد ســنوات النظر باختالف متغیــرات الجــنس، والتخصــص، والمؤهــ
 الخبرة.

ولتحقیق هذا الغرض تم تطویر استبانة وقد صممت وفقًا لتدرج لیكرت الخماسي كما یأتي: 
  (أوافق بشدة، أوافق، أوافق إلى حد ما، ال أوافق, ال أوافق بشدة).

ونظرًا لما تتمتعون به من مكانة تربویة مهمة وخبرة فــي هــذا المجــال، وألهمیــة رأیكــم الســدید 
بــداء رأیكــم حــول عباراتهــا مــن  في تحقیق أهداف هذه الدراسة، نرجو التكرم بتحكــیم هــذه االســتبانة، وإ

  حیث انتماؤها للمحور أو عدم انتمائها، ومدى مناسبة الصیاغة اللغویة للعبارات. 
  

  احثالب
  ممدوح علي جروح الخضیر

 األردنیة الهاشمیةالمملكة 
  العالي وزارة التعلیم

 الشرق األوسطـة ـامعـج
 العلوم التربویةكـلـیــة 
 اإلدارة والمناهجقسم 
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  الرجاء كتابة البیانات اآلتیة:
  

    االسم

    الرتبة األكادیمیة

    جهة العمل

    التخصص

  

  ) في المكان الذي یمثل إجابتك:√الخصائص الدیموغرافیة لعینة الدراسة یرجى وضع إشارة (

  أنثى         :   ذكر الجنس

  إداري      رئیس قسم       مدیر :  الوظیفيالمسمى 

  علمي        إنساني:  التخصص

  دراسات علیا       بكالوریوس فأقل :  العلميالمؤهل 

سنوات    10سنوات  10أقل من –سنوات   5سنوات  5:   أقل من عدد سنوات الخبرة
  فأكثر 

 االستبانة األولى : الحوكمة .1

  
  م

  
  الفقرات

 مدى انتماء الفقرة 
  للحوكمة

اللغویة دقة الصیاغة 
التعدیل  وسالمتها

 المقترح
 منتمیة

غیر 
 مناسبة منتمیة

غیر 
 مناسبة

  المجال األول: الشفافیة
  توفر الوزارة وثائق حول أهدافها وفلسفة العمل فیها.   .1

  
     

لالطالع على  للمدیرین واإلداریینتتیح الوزارة الفرصة    .2
شراكهم في صیاغتها.  خططها وإ
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  م

  
  الفقرات

 مدى انتماء الفقرة 
  للحوكمة

اللغویة دقة الصیاغة 
التعدیل  وسالمتها

 المقترح
غیر  منتمیة

 منتمیة
غیر  مناسبة

 مناسبة
أنشطتها وبرامجها مع شركاء محلیین أو مع تنسق الوزارة    .3

 فئة الموظفین المستهدفین.
     

      تنشر الوزارة تقاریر دوریة حول أنشطتها.   .4
قة اإلداریة التشریعات توضح   .5       الوزارة. في المطبّ
      یوجد نظام داخلي لمراقبة السلوك المهني للموظفین.   .6
ـــــوزارة سیاســـــات الوضـــــوح    .7 والمكاشـــــفة فـــــي ممارســـــة تنـــــتهج ال

 أعمالها مع خضوعها للمساءلة.
     

تجــري الـــوزارة عملیـــة تقـــویم ذاتــي بمشـــاركة األطـــراف المعنیـــة    .8
 من خالل ( استبانات, اجتماعات, ندوات).

     

       تتوفر المصداقیة والثقة بین إدارات الوزارة.   .9
       تنفذ الوزارة نظام المساءلة بفاعلیة وعلنیة.   .10
توضح الوزارة أسباب القرارات اإلداریة عند ممارسة    .11

  أنشطتها.
     

تــوفر الــوزارة أنظمــة وتعلیمــات واضــحة لإلبــالغ عــن حــاالت    .12
  تلقي موظفیها لعروض الهدایا والرشاوي وممارسات الفساد.

     

       تتمیز الوزارة باستقرار تشریعاتها وسهولة فهمها وانسجامها.   .13
بتقییم أدائها مـن قبـل المعنیـین دون تعمـد إخفـاء تسمح الوزارة    .14

  أیة معلومات.
     

       توفر الوزارة آلیة لتلقي الشكاوى والمقترحات.   .15
تتعـــاون الـــوزارة مـــع المــــوظفین لتحســـین نوعیـــة الخدمـــة التــــي    .16

  تقدمها.
     

تعتمــد الــوزارة أسســًا ومعــاییر محــددة ومعلنــة لضــمان الشــفافیة    .17
الموظفین عند تطبیق إجراءات وسیاسات وتكافؤ الفرص بین 

  الموارد البشریة مثل التدریب, الترقیة, والحوافز,وغیرها.

     

تطبــق الــوزارة آلیــة لقیــاس رضــى المــوظفین بشــكل دوري ویــتم    .18
  دراستها وتحلیل نتائجها ونشرها بشفافیة.

     

  المنظمة بالتشریعات لإلعالما نظام الوزارة توفر   .19
  فیها. للعمل

     

       توفر الوزارة أنظمة وتعلیمات تمتاز بالشفافیة.   .20
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  م

  
  الفقرات

 مدى انتماء الفقرة 
  للحوكمة

اللغویة دقة الصیاغة 
التعدیل  وسالمتها

 المقترح
غیر  منتمیة

 منتمیة
غیر  مناسبة

 مناسبة
. مالیا نظاما الوزارة توفر   .21        متطورًا

  
  

  أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
.............................................................................................  

.............................................................................................  
.............................................................................................  

............................................................................................  
  
  
  
  
  

  
  م

  
  الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
 للحوكمة

دقة الصیاغة اللغویة 
التعدیل  وسالمتها

 المقترح
 منتمیة

غیر 
 مناسبة منتمیة

غیر 
 مناسبة

  المجال الثاني: المشاركة
 فیمــا یتعلــق المــدیرین واإلداریــیننظــر  بوجهــات األخــذ یــتم   .1

. تشكل التي بالقضایا  اهتمامًا مباشرًا
     

تعطـــــــي الـــــــوزارة الفرصـــــــة للقـــــــادة اإلداریـــــــین الستیضـــــــاح    .2
ومناقشة األمور الغامضة لدیهم وتجیب علـى استفسـاراتهم 

 بكل سالسة.

     

إبــداء آرائهــم  فــي الــوزارة فــي واإلداریــونالمــدیرون  یشــارك   .3
 الوزاري. العمل تطویر إلى فیما یؤدي

     

       األغلبیة. برأي القرارات اتخاذ یتم   .4
       تولي الوزارة اهتمامها بكل المدیرین دون تمییز.   .5
       تتبع الوزارة أسلوب الحوار في الوصول إلى القرارات.   .6
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  م

  
  الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
 للحوكمة

دقة الصیاغة اللغویة 
التعدیل  وسالمتها

 المقترح
غیر  منتمیة

 منتمیة
غیر  مناسبة

 مناسبة
توضــع خطــط التطــویر بــالوزارة بمشــاركة جمیــع األطــراف    .7

 ذات العالقة.
     

       في وضع استراتیجیة الوزارة. المدیرین واإلداریینمشاركة    .8
تحـــــــرص الـــــــوزارة علـــــــى االســـــــتماع لمشـــــــكالت المـــــــدیرین    .9

  واحتیاجاتهم وتعمل على تلبیتها.
     

تشــــــــجع الــــــــوزارة المــــــــدیرین علــــــــى إبــــــــداء الــــــــرأي وتقــــــــدیم    .10
  المقترحات.

     

تـــدعم الــــوزارة رســـم السیاســــات وتطویرهـــا بطریقــــة تضــــمن    .11
  مشاركة الجمیع.

     

  
  
  

  أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
.............................................................................................  

...........................................................................................  
............................................................................................  

............................................................................................  
  
  

  
  م

  
  الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
 للحوكمة

دقة الصیاغة اللغویة 
التعدیل  وسالمتها

 المقترح
غیر  منتمیة

غیر  مناسبة منتمیة
 مناسبة

  المساءلة المجال الثالث:
      توضح آلیة المساءلة في مركز الوزارة.   .1
علــــى الئحــــة العقوبــــات ومعرفــــة تــــدرج  المــــدیرون ویطلـــع    .2

 العقوبة في حالة تكرارها.
     

       تلتزم الوزارة بتطبیق المساءلة بعیدًا عن المحسوبیة.   .3
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  م

  
  الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
 للحوكمة

دقة الصیاغة اللغویة 
التعدیل  وسالمتها

 المقترح
غیر  منتمیة

 منتمیة
غیر  مناسبة

 مناسبة
       تشجع المساءلة على تحفیز القائد في عمله.   .4
       بناءً على معلومات موثوقة.تتم المساءلة    .5
ـق قواعـد المســاءلة علـى المســتویین الفـردي والجمــاعي    .6 تطبّ

 بعدالة.
     

ف الــــــوزارة المـــــوظفین علــــــى حقـــــوقهم, والمســــــؤولیات    .7 تُعـــــرّ
  المنوطة بهم حتى یتسنى مساءلتهم فیها.

     

تعمل المساءلة على تقلیل هدر المال والوقـت والجهـد إلـى    .8
  ممكنة.أدنى درجة 

     

       تستخدم المساءلة لتطویر األداء للقادة اإلدارییّن.   .9
تتــیح آلیــات المســاءلة فــي الــوزارة بالمراقبــة والمراجعــة فـــي    .10

  أي وقت.
     

تعتمــــد الــــوزارة علــــى نظــــام داخلــــي فعــــال لمراقبــــة الســــلوك    .11
  المهني .

     

  
  أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:

............................................................................................  

...........................................................................................  
.............................................................................................  

.............................................................................................  
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 االستبانة الثانیة : األداء الوظیفي .2
 

  
  م

  
  الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
 لألداء الوظیفي 

دقة الصیاغة اللغویة 
التعدیل  وسالمتها

 المقترح
غیر  منتمیة

غیر  مناسبة منتمیة
 مناسبة

  المجال األول: طبیعة العمل
ـــــة  المـــــدیریقـــــوم   .1 بتأدیـــــة األعمـــــال بالكفـــــاءة والفاعلی

  المطلوبة.
     

المهـام الوظیفیـة طبقـًا لمعـاییر الجـودة  المـدیریؤدي   .2
 المطلوبة.

     

      یوفر السجالت (الفنیة واإلداریة) حسب األصول.  .3
المهـــارة والقـــدرة علـــى حـــل مشـــكالت  المـــدیریمتلـــك   .4

 العمل الیومیة ألداء المهام الوظیفیة.
     

      على الحضور في الوقت المحدد. المدیریحرص   .5
یتـــــابع حضـــــور جمیـــــع المرؤوســـــین واإلداریـــــین فـــــي   .6

 اإلدارة.
     

ینـــاقش أهـــداف اإلدارة بوضـــوح مـــع جمیـــع العـــاملین   .7
 لیسهل تحقیقها.

     

إجــراءات العمــل ألن تكــون واضــحة  المــدیریوضــح   .8
 لجمیع العاملین.

     

یحــــرص علــــى أن یكــــون لــــإلدارة تعلیمــــات واضــــحة   .9
  لتسییر العمل.

     

10
.  

یضــع خطـــة مســبقة للمهـــام المــراد تنفیـــذها مــن قبـــل 
  كل من یعمل في اإلدارة.

     

11
.  

       یكلف كل من یعمل في اإلدارة حسب اختصاصه.

12
.  

       یمنح بعض صالحیاته للعاملین في اإلدارة.

13
.  

یحــاول جمــع كــل البیانــات الالزمــة لحــل أي مشــكلة 
  في اإلدارة.

     

14
.  

       یستخدم العدید من الحلول عند مناقشة أي مشكلة.
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  م

  
  الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
 لألداء الوظیفي 

دقة الصیاغة اللغویة 
التعدیل  وسالمتها

 المقترح
غیر  منتمیة

 منتمیة
غیر  مناسبة

 مناسبة
15
.  

       یقدم كل التشجیع للعاملین الممیزین في اإلدارة.

16
.  

مســــــتلزمات تحقیــــــق یحــــــاول الحصــــــول علــــــى كــــــل 
  أهداف اإلدارة.

     

17
.  

       یعتمد المرونة في تطبیق التعلیمات.

18
.  

یعمــل علـــى إنهـــاء حالـــة التــداخل بـــین عمـــل األفـــراد 
  في اإلدارة.

     

19
.  

یستخدم اإلشراف المباشر على العـاملین لتالفـي أي 
  قصور في األداء.

     

20
.  

       عمله.یحرص على متابعة ما یستجد في مجال 

  
  أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:

...........................................................................................  

.............................................................................................  

.............................................................................................  

.............................................................................................  
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  م

  
  الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
 لألداء الوظیفي 

دقة الصیاغة اللغویة 
التعدیل  وسالمتها

 المقترح
غیر  منتمیة

 منتمیة
غیر  مناسبة

 مناسبة
  واإلداریونالمدیرون المجال الثاني: 

       اإلحاطة بالتشریعات الوظیفیة.   .1
       افهم أهداف الوزارة ورسالتها وااللتزام بقیمها.   .2
د بأوقات الدوام الرسمي.   .3        التقیّ
       عمل منتج.احرص على استخدام الوقت في    .4
إلمـــــــام ببـــــــرامج العمـــــــل المقـــــــررة علـــــــى مســـــــتوى الوحـــــــدة    .5

  التنظیمیة, والمهارات الالزمة لتنفیذها.
     

       االتصال الفعال والعمل بروح الفریق.   .6
       اتابع إنجاز العمل بالدقة والسرعة المطلوبتین.   .7
اضع الخطـط وبـرامج العمـل التنفیذیـة علـى ضـوء الخطـة    .8

  االستراتیجیة ومتابعة تنفیذها.
     

اتـــــــابع متابعـــــــة أداء المرؤوســـــــین وتقیـــــــیمهم بموضـــــــوعیة    .9
  وعدالة.

     

       اشخص المشكالت ومعالجتها.   .10
       أعد التقاریر بالشكل المطلوب.   .11

  
  أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:

.............................................................................................  

.............................................................................................  
............................................................................................  

............................................................................................  
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  م

  
  الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
 لألداء الوظیفي 

دقة الصیاغة اللغویة 
التعدیل  وسالمتها

 المقترح
غیر  منتمیة

 منتمیة
غیر  مناسبة

 مناسبة
  (الموظفون) المجال الثالث: المرؤوسون

احــــرص علـــــى تمكــــین المـــــوظفین وتــــوفیر بیئـــــة العمـــــل    .1
  المناسبة.

     

اتــــابع المــــوظفین مــــن الناحیــــة الوظیفیــــة ومــــن الناحیــــة    .2
  االجتماعیة.

     

       المرؤوسین الممیزین ویحفزهم.المدیر عزز ی   .3
       اعقد لقاءات دوریة مع المرؤوسین.   .4
       المرؤوسین على النقد البناء لمصلحة العمل.اشجع    .5
       اخطط إلشراك موظفیه في دورات تدریبیة.   .6
       اعمل جاهدَا لمعالجة جوانب الضعف لدى موظفیه.   .7
اشــــجع علــــى تواصــــل المــــوظفین بــــین بعضــــهم الــــبعض    .8

  والعمل بروح الفریق الواحد.
     

       افوض بعض الصالحیات لمرؤوسیه.   .9
اهیـــئ األجـــواء المناســـبة للمـــوظفین الجـــدد للتكیـــف مـــع    .10

  نظام اإلدارة.
     

  
  أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:

.............................................................................................  

.............................................................................................  

.............................................................................................  

.............................................................................................  
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)2الملحق (  

 قائمة بأسماء األساتذة المحكمین

 اسم المحكم الكلیة الجامعة

 أ.د عباس الشریفي العلوم التربویة الشرق األوسط

 أ.د محمود الحدیدي العلوم التربویة الشرق األوسط

 أ.د سالمة طناش العلوم التربویة الجامعة األردنیة

األردنیةالجامعة   أ.د بسام العمري العلوم التربویة 

 أ.د أحمد أبو كریم العلوم التربویة الشرق األوسط

د محمـد الزبونأ. العلوم التربویة الجامعة األردنیة  

 أ.د محمـد القضاة العلوم التربویة الجامعة األردنیة

 أ.د محمـد العزاوي العلوم التربویة جامعة الزرقاء

 د. منذر الشبول العلوم التربویة الشرق األوسط

 د. فواز شحادة العلوم التربویة الشرق األوسط

 د. حمزة العساف العلوم التربویة الشرق األوسط

 د. محمـد زهران العلوم التربویة جامعة الزیتونة
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)3ملحق (  

 

  المملكة األردنیة الهاشمیة
  وزارة التعلیم العالي

  جامعة الشرق األوسط
  العلوم التربویةكلیة 

  قسم اإلدارة والمناهج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ............................... وفقه اهللاسعادة الزمیل/ـة الفاضل/ـة :.................
 السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته ....... وبعد

في مركــز وزارة التربیــة  المدیرین واإلدارییندرجة تطبیق عن " یقوم الباحث بإعداد رسالة ماجستیر
وتهـــدف الدراســـة إلـــى  "أدائهـــم الـــوظیفي بمســـتوىاألردنیـــة لمبـــادئ الحوكمـــة وعالقتهـــا  والتعلـــیم

األردنیـــة  فـــي مركـــز وزارة التربیـــة والتعلـــیم المـــدیرین واإلداریـــیناستقصـــاء العالقـــة بـــین درجـــة تطبیـــق 
أدائهــم الــوظیفي، كمــا تبحــث الدراســة فــي أثــر كــل مــن متغیــرات  بمســتوىلمبــادئ الحوكمــة وعالقتهــا 

المــــدیرین درجـــة تطبیـــق  فـــي والمؤهـــل العلمـــي، والمســــمى الـــوظیفي، وعـــدد ســـنوات الخبــــرة الجـــنس،
  لمبادئ الحوكمة وعالقتها بدرجة أدائهم الوظیفي. واإلداریین

) فقــرة 36مكونــة مــن ( مبــادئ الحوكمــةولتحقیق هذا الغــرض تــم بنــاء أداتــین للدراســة؛األولى لقیــاس 
 األداء الـــوظیفيموزعـــة علـــى ثالثـــة مجـــاالت هـــي (الشفافیة,والمســـاءلة, والمشـــاركة) والثانیـــة لقیـــاس 

, واإلداریــــونالمــــدیرون ) فقـــرة موزعــــة علـــى ثالثــــة مجــــاالت هـــي (طبیعــــة العمـــل, و 37ة مــــن (مكونـــ
, مرتفعــة, متوســطة,  والموظفــون), وقــد ُصــممت األداتــان وفقــًا لتــدرج لیكــرت الخماســي (مرتفعــة جــدًا

), وتُمثل (   ) على التوالي.5,4,3,2,1منخفضة, منخفضة جدًا
آمــًال أن تمنحــوني مــن وقــتكم الثمــین جــزءًا لإلجابــة علــى فقــرات أدوات الدراســة, حیــث أن الدراســة  

ونتائجهــا تعتمــد فــي المقــام األول علــى المعلومــات المقدمــة مــن ِقــبلكم, علمــًا بأنــه ســیتم التعامــل مــع 
  البیانات بسریة تامة وألغراض البحث العلمي فقط.

  
  الباحث

  ممدوح علي جروح الخضیر
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  ) في المكان الذي یمثل إجابتك:√الخصائص الدیموغرافیة لعینة الدراسة یرجى وضع إشارة ( 

  أنثىذكر :  الجنس

 دراسات علیابكالوریوس فأقل      :    المؤهل العلمي

  إداري  رئیس قسم     مدیر      : المسمى الوظیفي

  سنوات 10أقل من  –سنوات  5سنوات  5أقل من  :عدد سنوات الخبرة

10                     .سنوات فأكثر  

: الحوكمة:  أوًال
  

  م
  

  الفقرات
  

  درجة الممارسة
مرتفعة 

  جدا
منخفضة   منخفضة  متوسطة  مرتفعة

  جدا
            المجال األول: الشفافیة  

           توفر الوزارة وثائق حول أهدافها وفلسفة العمل فیها. 1

           على خططها.تتیح الوزارة الفرصة لالطالع  2

           تنشر الوزارة تقاریر دوریة حول أنشطتها. 3

           یتوفر نظام داخلي لمراقبة السلوك المهني للموظفین. 4

           تنتهج الوزارة سیاسات الوضوح في ممارسة أعمالها.  5

           تتوفر المصداقیة بین إدارات الوزارة. 6

اإلداریة عند ممارسة توضح الوزارة أسباب القرارات  7
 أنشطتها.

          

           تتمیز الوزارة باستقرار تشریعاتها. 8

           توفر الوزارة آلیة لتلقي الشكاوى والمقترحات. 9

تتعــاون الــوزارة مــع المــوظفین لتحســین نوعیــة الخدمــة التــي  10
 تقدمها.
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ـــــة لضـــــمان  11 ـــــوزارة أسســـــًا ومعـــــاییر محـــــددة ومعلن تعتمـــــد ال
 وتكافؤ الفرص بین الموظفین. الشفافیة

          

           تطبق الوزارة آلیة لقیاس رضا الموظفین بشكل دوري. 12

  توفر الوزارة نظامًا لإلعالم بالتشریعات المنظمة 13
 للعمل فیها.

          

           توفر الوزارة تشریعات إداریة تمتاز بالشفافیة. 14

  المجال الثاني: المشاركة 

بوجهـــات النظـــر فیمـــا یتعلـــق بالقضـــایا التـــي تأخـــذ الـــوزارة  15
.  تشكل اهتمامًا مباشرًا

          

تعطـــــــي الـــــــوزارة الفرصـــــــة للقـــــــادة اإلداریـــــــین الستیضـــــــاح  16
 ومناقشة األمور الغامضة لدیهم.

          

في إبداء آرائهم فیما یؤدي إلـى  المدیرون وتشرك الوزارة   17
 تطویر العمل الوزاري.

          

           برأي األغلبیة. یتم صنع القرارات 18

           تولي الوزارة اهتمامها بكل المدیرین دون تمییز. 19

           تتبع الوزارة أسلوب الحوار في الوصول إلى القرارات. 20

توضــع خطــط التطــویر بــالوزارة بمشــاركة جمیــع األطــراف  21
 ذات العالقة.

          

 تحرص الـوزارة علـى االسـتماع لمشـكالت المـدیرین وتعمـل 22
ها.  على حّل

          

تشــــــــجع الــــــــوزارة المــــــــدیرین علــــــــى إبــــــــداء الــــــــرأي بصــــــــدد  23
 الموضوعات المطروحة.

          

            المجال الثالث: المساءلة 

           تنفذ الوزارة نظام المساءلة بفاعلیة. 24

ح آلیة المساءلة في مركز الوزارة. 25            توضَّ

علــــى الئحــــة العقوبــــات لمعرفــــة تــــدرج  المــــدیرون ویطلــــع  26
 العقوبة في حالة تكرارها.
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 :  األداء الوظیفي:ثانیًا

           تلتزم الوزارة بتطبیق المساءلة بعیدًا عن المحسوبیة. 27

           تشجع المساءلة على تحفیز القائد في عمله. 28

           تتم المساءلة بناءً على معلومات موثوقة. 29

ـق قواعـد المســاءلة علـى  30 المســتویین الفـردي والجمــاعي تطبّ
 بعدالة.

          

ف الــــــوزارة المـــــوظفین علــــــى حقـــــوقهم, والمســــــؤولیات  31 تُعـــــرّ
 المناطة بهم حتى یتسنى مساءلتهم فیها.

          

           .المدیرین واإلداریینتستخدم المساءلة لتطویر أداء  32

           تتیح آلیات المساءلة في الوزارة المراقبة في أي وقت. 33

           تعتمد الوزارة نظام داخلي فعال لمراقبة السلوك المهني. 34

تجري الوزارة عملیة تقویم ذاتي بمشاركة األطـراف المعنیـة  35
  من خالل ( استبانات, اجتماعات, ندوات ).

          

ـــد  36 تســـمح الـــوزارة بتقیـــیم أدائهـــا مـــن قبـــل المعنیـــین دون تعمّ
 إخفاء أیة معلومات.

          

  
  م

  
  الفقرات

  الممارسة درجة
مرتفعة
  جدا

 منخفضة  منخفضة  متوسطة  مرتفعة
  جدا

            العمل األول: طبیعةالمجال   
           أقوم بتأدیة األعمال بالكفاءة المطلوبة. 1

ــــــة المهمــــــات الوظیفیــــــة طبقــــــًا لمعــــــاییر الجــــــودة  2 أقــــــوم بتأدی
 المطلوبة.

          

           حسب األصول. واإلداریة) (الفنیةأوفر السجالت  3

أمتلــــك المهـــــارة علـــــى حـــــل مشـــــكالت العمـــــل الیومیـــــة ألداء  4
 المهمات الوظیفیة.

          

           أحرص على الحضور في الوقت المحدد. 5
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           أتابع حضور جمیع العاملین في اإلدارة. 6

أنـــاقش أهـــداف اإلدارة بوضـــوح مـــع جمیـــع العـــاملین لیســـهل  7
 تحقیقها.

          

           أوضح إجراءات العمل لجمیع العاملین. 8

أحــــرص علــــى أن یكــــون لــــإلدارة تعلیمــــات واضــــحة لتســــییر  9
 العمل.

          

أضع خطة مسبقة للمهمات المـراد تنفیـذها مـن قبـل كـل مـن  10
 یعمل في اإلدارة.

          

ــــات الالزمــــة لحــــل أي مشــــكلة فــــي  11 أحــــاول جمــــع كــــل البیان
 اإلدارة.

          

           أستخدم عدیدًا من الحلول عند مناقشة أي مشكلة. 12

           أعتمد المرونة في تطبیق التعلیمات. 13

أعمــــل علــــى إنهــــاء حالــــة التــــداخل بــــین عمــــل األفــــراد فــــي  14
 اإلدارة.

          

أستخدم اإلشـراف المباشـر علـى العـاملین لتالفـي أي قصـور  15
 في األداء.

          

           یستجد في مجال العمل.أحرص على متابعة ما  16

           واإلداریونالمدیرون المجال الثاني:  

ة. 17            أحیط بالتشریعات اإلداریّ

           أعرف أهداف الوزارة ورسالتها. 18

د بأوقات الدوام الرسمي. 19            أتقیّ

           أحرص على استخدام الوقت في عمل منتج. 20

           على مستوى الوحدة التنظیمیة.ألمّ ببرامج العمل المقررة  21

           أستخدم االتصال الفّعال وأعمل بروح الفریق. 22

           أتابع إنجاز العمل بالوقت المطلوب. 23
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أضـــع الخطـــط وبـــرامج العمـــل التنفیذیـــة علـــى ضـــوء الخطـــة  24
 االستراتیجیة.

          

            أتابع أداء المرؤوسین وتقییمهم بموضوعیة وعدالة. 25

           أشّخص المشكالت والعمل على معالجتها. 26

           أعّد التقاریر بالشكل المطلوب. 27

           المجال الثالث: الموظفون  

           أحرص على تمكین الموظفین. 28

ـــــــة  29 ـــــــة ومـــــــن الناحی أتـــــــابع المـــــــوظفین مـــــــن الناحیـــــــة الوظیفی
 االجتماعیة.

          

           أعزز المرؤوسین الممیزین وأحفزهم. 30

           أعقد لقاءات دوریة مع المرؤوسین. 31

           أشجع المرؤوسین على النقد البناء لمصلحة العمل. 32

           أخطط إلشراك الموظفین في دورات تدریبیة. 33

           أعالج جوانب الضعف لدى الموظفین. 34

           أشجع الموظفین على العمل بروح الفریق الواحد. 35

ض بعض  36            الصالحیات للمرؤوسین.أفوّ

ــئ األجــواء المناســبة للمــوظفین الجــدد للتكیــف مــع نظــام  37 أهیّ
  اإلدارة.

          



124 
 

 

)4ملحق (  

 كتاب تسهیل مهمة من جامعة الشرق األوسط إلى وزارة التربیة والتعلیم
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)5ملحق (  

 كتاب تسهیل مهمة من وزارة التربیة والتعلیم إلى اإلدارات التربویة
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)6ملحق (  

 اإلحصائیة  

 

 


