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 األداء لتحسين اإلدارية الرقابة عملية على االعتماد إلى الحاجة تقدير

 مديري نظر وجهة من األردن في والتعليم التربية مديريات في
 .ومساعديهم التربية

 "نحو نظام تعليمي متميز"وطن العربيبحث مقدم لمؤتمر التعليم في ال                   

 
 *هيفاء صاحل الرفاعي .د

 الملخص
 األداء لتحسين اإلدارية الرقابة عملية على عتماداال إلى الحاجة تقدير إلى الدراسة هدفت

 والتعليم التربية مديري جميع من الدراسة مجتمع تكونو  ،األردن في والتعليم التربية مديريات في
 الرقابة عملية واقع تعرف تم الدراسة هدف ولتحقيق ،م6102 العام في وذلك ،ومساعديهم

 الدراسة أداة توزيع طريق عن األردنية والتعليم التربية اتمديري في األداء لتحسين وأهميتها اإلدارية
( 066) عددها البالغ الدراسة عينة مثل والذي الدراسة، مجتمع أفراد جميع على( االستبانة)

 على موزعين ،ا  تعليمي ا  فني ا  مدير ( 21)و ا ،مالي ا  إداري ا  مدير ( 21)و ،تربية مدير( 26: )على موزعين
 المسحي المنهج لذلك الدراسة واستخدمت إدارية، منطقة( 26) ضمن األردن أنحاء جميع

 جرى فقد األداة صدق أما ألفا، كرونباخ معادلة باستخدام األداة ثبات من التحقق وجرى ،الوصفي
 على االعتماد واقع جاء :اآلتية النتائج الدراسة وأظهرت المحكمين، صدق طريق عن منه التحقق

، متوسطة بدرجة األردنية والتعليم التربية مديريات في األداء لتحسين داريةاإل الرقابة عملية أبعاد
 والتعليم التربية مديريات في األداء لتحسين اإلدارية الرقابة عملية أبعاد على االعتماد أهميةوجاءت 
 عملية دأبعا على لالعتماد األردنية والتعليم التربية مديريات حاجة تقدير كان، و عالية بدرجة األردنية
 . كبيرة بدرجة األداء لتحسين اإلدارية الرقابة

 
 .تقدير الحاجة، األداء ،الرقابة اإلدارية: المفتاحية الكلمات

 
 .األدرن -مدارس شيخ الشهداء عمر املختار  مدرسة يف *
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  :الدراسة مقدمة .1
 الرتبوية املؤسسات امقدمته ويف اجملتمعية املؤسسات على نعيشه الذي الثالثة األلفية عصر فرض

 أرض على وترمجتها بالتنمية، والتعليم التعلم لربط نشاطاهتا؛ بكل التفكري وإعادة وطرائقها، ممارساهتا تطوير
 على متقدمة درجة إىل وصولا  اجملتمع تطوير وبالتايل الرتبوية، اإلدارية العملية تطوير يف أمهية له ملا الواقع

 املتبعة اإلدارية النظم مراجعة إىل املعرفية النزعة ذات الشعوب تسعى لذا ،عامليوال العريب اإلقليمي املستوى
 علمي أسلوب وفق عليها والبناء وتنفيذها لتصويبها فيها، والضعف القوة نقاط بيان هبدف لديها،

 . العام اإلداري التطوير عملية ومعه فيه جتري مدروس،
 يف جدياا  النظر إىل دعته اليت الرتبوي اإلداري ظامالن تواجه اليت التحديات األردن أدرك ولقد

 يتوقع أردنية تربوية خمرجات من عنها ينتج وما ،اإلدارية العمليات مدخالت متثل اليت الرتبوية املمارسات
 .واحمللي العاملي السوق متطلبات لتوائم واملعرفية التطويرية القفزات هذه تواكب أن

 من األردنية الساحة على يطرح وما الرتبوي التطوير جمال يف نيةاألرد التجربة مراجعة عند ولكن
 اخلطة واجهت متعددة واختناقات سلبيات َتكشفت عامة، اجملتمع وأفراد خاصة الرتبويني بال تشغل قضايا

 املوضوعة باألهداف األداء ومطابقة الرتبوي الواقعيف  تنفيذها ليتم وذلك النظري، اجلهد ذات الرتبوية
 لوزارة الرتاكمي السنوي نصف املعرفة اقتصاد حنو التعليم تطوير مشروع متابعة تقرير أشار فلقد ودة،واملنش
 واملسؤوليات الصالحيات بني التنظيم وإعادة مراجعة على العمل ضرورة إىل م5102 للعام والتعليم الرتبية
 مبا واملهنية العامة، املساءلة آليات روتطوي املدارس، تطوير بعملية املتعلقة للوزارة التنظيمي اهليكل داخل
 الوطنية املعايري وبناء لعتماد وطين نظام وتطوير امليدان، يف والتعليم الرتبية وزارة تنفذها اليت والربامج يتوافق

 والتعليم الرتبية وزارة) الوزارة ومشاريع الربامج جلميع وحمددة واضحة معايري وفق وتنفيذه للخدمة، اإلدارية
 بعض يف التعليم ملخرجات املتدين املستوى بشأن اليونسكو أجرهتا دراسة ذلك وأكد ،(5102 دنية،األر 

 تدهور من وتعاين احلديثة اإلجتاهات تواكب ل اليت الدول من تُعد حيث األردن، ضمنها منو  الدول،
 ,UNESCO) ويالرتب للتطوير املوضوعة اإلسرتاتيجية اخلطة أهداف مع يتعارض مبا التعليم مستويات
 يف التنويع بضرورة( 5112 ،ومقابلة احلراحشة) دراسة توصيات مع منسجماا  ذلك وجاء ،(2013

 خالل من األردنية والتعليم الرتبية مديريات يف بأعماهلم قيامهم أثناءيف  املوظفني ألعمال الرقابية األساليب
 النظم يف األقسام رؤساء لدى هتماموال الوعي زيادة على والعمل لألعمال دوري رقايب برنامج وضع

 . واملعلومات الرقابية
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 املدارس بني الوصل حلقة األردنية واملناطق احملافظات يف املنتشرة والتعليم الرتبية مديريات وتُعد
 سلسلة يف احللقة هذه أمهية وتكمن ،ونوعاا  كماا  املطلوبة الرتبوية اخلدمات توفري عملية لتسهيل والوزارة؛
 لفشل أو لنجاح احللقة هذه على اا كثري  يعولون والرتبويني املربني ألن الرتبوي؛ للنظام اإلداري التنظيم

 ونظم التطوير مستلزمات وتوفري األولويات حتديد حنو املدارس توجه فاملديريات التطويرية، الرتبوية املشاريع
 . وعملياته وأهدافه للتطوير اتاملديري هذه فهم مدى على يتوقف هذا وكل األمور، أولياء مع التصال

 اا اميان وتنفيذها املبادرات أخذ على وحفزها املدارس لتمكني مناسب اهتمام إيالء يتطلب وهذا
 ,UNESCO) اليونسكو دراسة ذكرت فلقد الرتبوية، مبخرجاهتا املنشود التطوير لتحقيق بأمهيتها
 للريادة التعليم استيعاب على تساعد اليت اتاإلبداع لتحقيق وحفزها املدارس لتمكني التوجه أن ،(2013
 يف والتقدم اإلجناز لكن األردنية والتعليم الرتبية وزارة قبل من الرتبوية العملية يف التطويرية املشاريع كأحد

 نتائج بشأن( 5102 السعود،) إليه أشار وما ،متواضع الرتبوي التطوير خطط جلميع الرئيس املكون هذا
 والرياضيات العلوم مباحث يف املختلفة الدول يف الطلبة أداء مقارنة استهدفت اليت الدولية الدراسات

 الربنامج نتائج نشرت إذ العربية، البلدان طلبة مستويات تواضع بينت اليت (TIMSS, PISA) والقراءة
 الثالث العربية الدول إخفاق نتائجها أظهرت واليت م،5102 عام( PISA) الطلبة ألداء الدويل التقييمي

 جناعة عدممؤشر على و  الرتبوية العملية يف اخلطر ناقوس يدق أليم واقع هذاو  األردن، ومنها شاركت اليت
 . التطويرية خططها

 والتعليم الرتبية ملديريات الرتبوي باألداء يتعلق فيما العام بالضعف اإلحساس مالمح تبد لذا
 الرتبوية اإلدارية العملية يف هامة ركيزة إىل حيتاج اا ملموس اا مر أ واإلدارية الفنية مهامها اختالف على األردنية،

 تتم اليت األنشطة ومجيع والعمليات للممارسات األداء وقياس حتديد على تعمل اليت اإلدارية بالرقابة متمثلة
 يةالتصحيح اإلجراءات فيه يتخذ له املخطط املسار عن احنرافات فأي خاصة، والرتبوية عامة املؤسسات يف

 (.5102 ياغي،) الالزمة
 فريق بتشكيل الدويل البنك مبادرة األردن يف اا مؤخر  اإلدارية الرقابية العملية يف الهتمام زاد ماو 

 لإللتزام واإلطار األردن، يف التشريعية البيئة ودراسة لتقييم دراسة إلجراء الستشاريني اخلرباء من وطين
 ,Al-Sufy, Almbaideen) األردن يف والقواعد للقوانني والرقايب والتنظيمي القانوين

Al_Abbadi & Makhlouf, 2013)، اإلدارية الرقابة عملية على الرتكيز يف أثره انعكس ام 
 األعمال ومتطلبات هلا، احلاكمة والتعليمات القوانني وفق الرتبوية ومنها املختلفة الوظائف مهام لتحقيق
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 األردين الرتبوي النظام تطور على وانعاكسها املرسومة اخلطط هدافأ مع متماشية منها املطلوبة الرتبوية
  .واحلضاري العلمي التقدم يف وأثره

 التغيريات إحداث لغرض املنظمة أداء تقييم عملية" :بأهنا (السعود) يُعرفها اإلدارية والرقابة
 من وظيفتها أمهية وترجع ،(22 ،5102 السعود،" )اإلدارية العمليات أداء حيسن مبا واملناسبة، الضرورية
 وتُعد الكاملة، العمل دورة يف املسؤولون يتخذها اليت للقرارات علمي ترشيد عملية لكوهنا النظرية الناحية
 البيئة يف التغيريات ظل يف اإلدارية لألنشطة والفاعلة الناجحة لألمناط أواملوجة املرشد مبثابة اإلدارية الرقابة

 (.Leszczynska، 5100) التنظيمية
 أداء عن مسؤول فرد أي أو املدير، يؤديها اليت اإلدارية للعملية اهلامة الرئيسة العناصر أحد هي إذن

 . إداري مستوى أي يف أفراد أو فرد
 مديريات يف اإلداري الرقايب واقععلى ال واطالعها والتعليم الرتبية ميدان يف الباحثة عمل ضوء ويف

 يف كفاءهتم وزيادة اإلداريني، لعمل املستمر التحسني يف اإلدارية الرقابة بأمهية اومعرفته والتعليم، الرتبية
 الرتبوي التطوير تعزيز فمتطلبات له، املخطط املسار ضمن األداء على اا إجيابي ينعكس والذي عملهم، جمال

 التقارير وانتظام الشفافية يزيد بدوره، وهذا قوية، داخلية سيطرة وأنظمة مطورة إدارية إجراءات وجود توجب
 وعن اإلداريون، هايتخذ اليت القرارات عن للمساءلة قابلية أكثر اإلدارية الرقابة أنشطة وتصبح اإلدارية،
 . معاجلتها وبالتايل األداء، ضعف مواطن حتديد بسهولة ميكن السبيل وهبذا عنها، ينتج الذي األداء مستوى

 مديريات يف األداء لتحسني اإلدارية الرقابة عملية ىعل العتماد واقع تعرف للباحثة سوغ تقدم ما
 .األردنية والتعليم الرتبية

 :الدراسةمشكلة  .2
 لألهداف حمققاا  بفاعلية اإلدارية الرقابة عملية تطبيق هنج األردنية والتعليم الرتبية مديريات تبين إن  

 النظام يف اإلدارية ملستوياتا على وينعكس فيها األداء جودة حتسني يف ُيسهم ألجلها، وجدت اليت
 عند املساءلة آلية من ويعزز أدائها، من التوقعات تليب اليت الرتبوية اخلدمات وجودة ككل، الرتبوي

 إجراءات ضمن له املخطط األداء أهداف حتقيق تعرتض مشكالت أو إخفاقات وجود عن الكشف
 بل معني، إداري مستوى على ول معينة، مؤسسة على تقتصر ل اإلدارية والرقابة املديريات، يف العمل
 نتائج أكدته ما وهذا وفعاليتها، اإلدارة كفاءة درجة حتديد يف اا مهم دوراا  تؤدي بذلك فهي وعامة، شاملة
 ذات املؤسسات أن   إىل أشارت اليت( Ho, Huang & Wu, 2011)" وويو وهونج ُهو" دراسة

 .أعلى أداء ودةوج كفاءة لديها الشديدة اإلدارية الرقابة نظم
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 :اآليت الرئيس السؤال عن اإلجابة يف تتمثل الدراسة مشكلة فإن ذلك على وبناءا 
 الرتبية مديريات يف األداء لتحسني اإلدارية الرقابة عملية على العتماد إىل احلاجة تقدير ما

 فيها؟ ومساعديهم والتعليم الرتبية مديري نظر وجهة من األردنية والتعليم
 :وأسئلتها الدراسة أهداف .3 

 يف األداء لتحسني اإلدارية الرقابة عملية على العتماد إىل احلاجة تعرفإىل  الدراسة هدفت
 :اآلتية األسئلة عن الدراسة جتيب ذلك ولتحقيق األردنية، والتعليم الرتبية مديريات

 من األردنية والتعليم الرتبية اتمديري يف األداء لتحسني اإلدارية الرقابة عملية على العتماد واقع ما. 0. 2
 فيها؟ ومساعديهم والتعليم الرتبية مديري نظر وجهة

 من األردنية والتعليم الرتبية مديريات يف األداء لتحسني اإلدارية الرقابة عملية على العتماد أمهية ما. 5. 2
 فيها؟ ومساعديهم والتعليم الرتبية مديري نظر وجهة

 واقع بني( α≥0.05) مستوى عند إحصائية دللة ذات فروق وجود عن لنامجةا احلاجة تقدير ما. 2. 2
 العتماد وأمهية األردنية والتعليم الرتبية مديريات يف األداء لتحسني اإلدارية الرقابة عملية على العتماد

 تعليموال الرتبية مديري نظر وجهة من املديريات تلك يف األداء لتحسني اإلدارية الرقابة عملية على
 فيها؟ ومساعديهم

 :الدراسة ميةأه .4
 :اآليت يف تطبيقية نتائج من عليها يرتتب فيما الدراسة أمهية تكمن

 مديري لدى وحتسينه املتوقع األداء تنفيذ من التأكد يف اإلدارية الرقابة عملية تطبيق طبيعة فتعر  . 0. 2
 .همأنفس نظرهم وجهة من ومساعديهم األردنية والتعليم الرتبية

 :اآلتية اجلهات نتائجها من تستفيد أن يؤمل. 5. 2
 طبيعة ملعرفة تطبيقية دراسات إىل والتعليم الرتبية حاجة حتديد يف األردنية والتعليم الرتبية وزارة. 0. 5. 2

 مجيع يف األداء تعزيز أو وتصحيح لتحسني الرتبوي اإلداري العمل يف وأمهيتها اإلدارية الرقابة عمل
 .اإلدارية امستوياهت

 مستقلة ومؤسسات هيئاتو  حكومية، وزارات من اإلدارية الرقابة عملية بقضايا املعنية اجلهات. 5. 5. 2
 .وغريها املظامل، وديوان وخاصة،

 على هؤلء يساعد قد إذ األردنية، والتعليم الرتبية مديريات يف الرتبويون واإلداريون املسؤولون. 2. 5. 2
 .ملؤسساهتم إدارهتم يف وحيسنه املتوقع األداء ليحقق اإلدارية الرقابة يةعملل الفاعل التطبيق
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 يف مستقبلية حبثية ملشاريع الدراسة فحوى من يستفاد أن املؤمل فمن اجملال هذا يف الباحثون. 2. 5. 2
  .البحثي السياق هذا
 :المصطلحات اإلجرائية .5

 :الرئيسة الدراسة مصطلحات من لكل اإلجرائي التعريف
 واألنشطة األعمال أداء صحة من للتأكد اإلدارة تتبعها اليت اإلجراءات جمموعة: اإلدارية الرقابة. 0. 2

 بأعلى الرتبوية املؤسسة أهداف حتقيق يكفل مبا مسبقاا، املرسومة والربامج للخطط وفقاا  املنفذة املختلفة
 اإلجراءات اختاذ من للتمكن املأمولة يريةالتطو  اخلطط عن الحنرافات حتديد مث ومن ممكنة وفاعلية كفاءة

 .مستقبالا  وقوعها نعمل والتصحيحية العالجية
 لتحسني اإلدارية الرقابة عملية على العتماد من بالواقع موجود هو ما بني الفرق: احلاجة تقدير. 5. 2

 الرتبية مديريات يف األداء لتحسني اإلدارية الرقابة عملية على بالعتماد ومأمول مرغوب هو وما األداء،
 .األردنية والتعليم

 قابلة حمددة سلوكيات أو أنشطة شكل يف واملسؤوليات األعمال هبا متارس اليت قائالطر : األداء. 2. 2
 األردنية الرتبوي التطوير خطة يف املرسومة واألهداف والغايات الرؤى ملتطلبات وفقاا  والقياس للمالحظة،

  .املأمولة
 :الدراسة حدود .6

 :التالية احلدود الدراسة تضمنت
 .الرتبية مديريات يف ومساعديهم والتعليم الرتبية مديري من تكونت: البشرية احلدود. 0. 6
 .األردنية والتعليم الرتبية مديريات: املكانية دوداحل. 5. 6
  .م5106 العام: الزمانية دوداحل. 2. 6
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 :اإلطار النظري .7
 وزارة تتبع إدارية وحدات هي األردنية، واملناطق احملافظات يف املنتشرة التعليمو  الرتبية مديريات إن

 اجلغرافية املناطق ضمن واخلاص العام القطاعني يف املدارس على املباشر باإلشراف تُعىنو  والتعليم، الرتبية
 وتكمن ،(5100 عياصرة،) الرتبوية اخلدمات توفري عملية لتسيهل امليدان؛ حاجة ووفق هلا خصصت اليت

 والتعليم الرتبية مديريات به تقوم الذي الدور يف رديناأل الرتبوي اإلداري التنظيم من السلسلة هذه أمهية
 حنو املدارس توجيه املديريات هذه عاتق على يقع وبالتايل الرتبوية، والربامج واملشاريع اخلطط لتنفيذ األردنية
 الرتبوية اإلدارة مستويات بني وصل حلقة تشكل متكاملة عمل منظومة وفق التطويرية األهداف حتقيق
 .الثالثة

 :اإلدارية الرقابة عملية. 0. 7
 ،اإلدارة وظائف خمتلف بني حلقة كوهنا يف اإلدارية العملية وظائف حدىكإ الرقابة وظيفة تتجلى

 معوقات عن والكشف الحنرافات تعديل أساسها على يتم راجعة تغذية من تقدمه فيما أمهيتها وتربز
 .املخططة لألهداف الوصول دون لتحول واإلجناز؛ التنفيذ

 تلعب بذلك فهي املستويات، لكافة وعامة شاملة بل معني، إداري مستوى على تقتصر ل والرقابة
 للرقابة الصطالحي للمعىن املفاهيم تعددت لذا وفعاليتها، اإلدارة كفاءة درجة حتديد يف مهماا  دوراا 

 عبارة  ,Ahasina)5105) أسينا عرفها كما فهي هلا، اإلداري الفكر نظر وجهات تعكس اليت اإلدارية
 .ومكافأته األداء وتقييم قياس عملية عن

 األنشطة وتعديل وضبط تنظيم عملية أهنا: اإلدارية للرقابة( 5102 ،ياغي( أورده تعريف ويف
 مراقبة عليه بناء يتم الذي األساسب اإلداري تزود فهي األهداف، حتقيق يف تسهم بطريقة التنظيمية

 مدى معرفة من اإلدارة تتمكن حبيث اإلسرتاتيجية، اخلطط تنفيذ بغرض تتم اليت واإلجراءات التصرفات
 هذه حتدث وأين إجراؤها، جيب اليت التغيريات أو التعديالتو  األداء، جودة ومدى اخلطط تنفيذ يف التقدم

 .التعديالت
 :داريةاإل الرقابة أمهية. 5. 7

 :آليتا من اإلدارية، الرقابة أمهية تنبع
 التغيريات ظل يف اإلدارية لألنشطة والفاعلة الناجحة لألمناط املوجة أو املرشد مبثابة الرقابة تُعد. 0. 5. 7
 .(,Leszczynska 5100) التنظيمية البيئة يف
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 هام بدور قيامها وبالتايل ظائفهاو  تطور اىل أدى احلياة جوانب مجيع يف الدولة دور تعاظم نإ. 5. 5. 7
 بغية فعالة، لرقابة سلطات من به تتمتع ما خضاعإ ضرورة يستوجب ما الشاملة، التنمية عمليات يف

 ياغي،) والستبداد التعسف من وملنعها العامة للمصلحة وتعمل القانون نطاق ضمن هابقائ ضمان
5102.) 

 تشمل إذ فقط، اإلدارة وظائف من وظيفة وليست اسيةانعك ديناميكية ظاهرة الرقابة تعد  . 2. 5. 7
 واملتفوقة، اإلبداعية النواحي عن الكشف على تعمل وبالتايل السلوك، على التأثري هو اا وناجت متعددة أطرافاا 
 وقت وأسرع تكلفة بأقل اإلدارية املمارسات إجناز يف والفعالية الكفاءة مستوى برفع املرتبط األمر

(Byers, Anagnostopuoulos & Brooke-Holmes, 2015.) 
 وميكن ،كافة  اإلدارية العمليات بني والتساق التكامل حتقق عملية كوهنا من تنبع الرقابة فأمهية

 شأهنا من فعالة رقابية أنظمة متتلك اليت تلك هي جيدة تربوية بإدارة تتمتع اليت الرتبوية املؤسسة نإ القول
 .التطويرية وبراجمها اخططه تنفيذ على قدرهتا تعزز أن
وجود  ضرورةب ساهم فيها، املوظفني أعداد وزيادة أعماهلا وتشابك احلديثة اإلدارة تعقد إن  . 2. 5. 7

 خططها عن املنبثقة لألهداف وفقاا املوضوعة  اخلطط ضمن العمل سري من للتأكد إداري رقايب نظام
 (.5102 املقيمي،)

 اليت اخلاطئة القرارت عن والبتعاد املسؤولية، مستويات تلفخم يف السليمة القرارات ضمان. 2. 5. 7
 .(,Leszczynska 5100) هاوبقاء املؤسسة، كيان هتدد

 :الرقابية العملية مراحل. 2. 7
 :باآليت اإلدارية الرقابة عملية مراحل توضيح ميكن

 األهداف من تنبثق اليت وىلاأل اخلطوة تعد النوعية أو الكمية املعايري وضع: األداء معايري وضع. 0. 2. 7
( األداء أو) النتائج قياس هبا ميكن اليت املقاييس" هي واملعايري. األداء قياس يف إليها تستند واليت املوضوعة،

 ياغي،" )إليه والوصول حتقيقه جيب الذي الفعلي اهلدف أي عمل، من إجنازه يتم أن ينبغي ملا الفعلية
 معايري كلها تصبح قد إجراء وكل سياسة وكل هدف وكل امجبرن كل أن يعين وهذا ،(52 ،5102
 .املتوقع أو الفعلي األداء لقياس تستخدم

 قياس عملية وتعتمد املوضوعة، املعايري وفق الفعلي اإلجناز قياس عن تعرب خطوة: األداء قياس. 5. 2. 7
 فحصه املراد شاطالن لقياس قابليتها ودرجة وصحتها، املوضوعة املعايري صدق مدى على األداء

(Atamtuurk, Aksal, Gazi & Atamtuurk, 2011.) 
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 املوضوعة، الرقابية باملعايري الفعلي األداء مقارنة املرحلة هذه وفق يتم إذ: باملعايري األداء مقارنة. 2. 2. 7
 (.5100 عبداهلادي،و  الطراونة) هلا املخطط األهداف عن الحنراف مقدار ملعرفة الفعلي األداء وتقييم

 لالحنرافات، التصحيحية اإلجراءات اختاذ فيها يتم اليت النهائية اخلطوة: الحنرافات تصحيح. 2. 2. 7
 خبطوات قرتنا إذا إل يفيدها ول للمؤسسة، شيئاا  يعين ل والحنرافات األخطاء عن الكشف فمجرد

 الحنرافات وتعد ،(5102ياغي،) له خمططاا  كان ملا وفقاا  الصحيح مساره إىل العمل تعيد تصحيحية
 .اإلدارية الرقابية للعملية األساسية اخلطوة ومعاجلتها السلبية

 :األداء. 2. 7
 الرؤى ضوء يف هبا القيام الفرد من املتوقع واملسؤوليات املرتابطة املهام جمموعة بأنه: األداء يُعرف

 عمل تأدية أجل من فرد به ميقو  الذي السلوك فهو ،(5102 الطويل،) املوضوعة املؤسسية واألهداف
 وبالتايل األهداف، هذه حتقيق يف فشله أو جناحه لدرجة انعكاساا  ويشكل معينة، أهداف لتحقيق معني
 والغايات األهداف حتقيق يف النجاح أن هب: اا أيض وعر ف له، املوكله املهام وإمتام حتقيق درجة إىل يشري

 (.,Iwu-Egwuonwu 5101) اا مسبق احملددة واألهداف
 :األداء قياس أمهية. 2. 7

 :اآلتية األمور من األداء قياس أمهية تنبع
 وتنفيذ العمل سري أثناء يف حتدث اليت الحنرافات تقليل على األداء قياس يساعد: الرقابة. 0. 2. 7

 (.5102 ياغي،) له املستمر والتحسني اخلطط
 وفعاليتها كفاءهتا ودرجة اإلدارة، حتققها أن ميكن اليت والنتائج املخرجات لقياس: اإلدارة تقييم. 5. 2. 7
(5100Leszczyńska, .) 

 احلوار يف أداة القرار صانعو يستخدمها إذ القرار، صنع لعملية مدخالا  األداء قياس ويعد
 .الرتبوية لسياسةيف ا جترى قد اليت والتعديالت

 :اإلداري باألداء الرقابة عالقة. 6. 7
 األداء قياس على تعمل اليت والطرق واألساليب، اإلجراءات، جمموعة متثل ريةاإلدا الرقابة أن   مبا

 من التأكد مع املستويات مجيع يف األداء ومستويات األعمال تلك تصحيح على العمل مث ،اا ونوع اا كم
 (.Ahsina, 2012) اإلدارة قبل من األهداف حتقيق

 إن   ذكر (Tucker & Thorne, 2010) يف إليه املشار "Chenhall" شينهول فالعامل
 باملعلومات املديريني يزود اا نظام تعد اليت اإلدارية الرقابة ونظم األداء بني الجتاه ثنائية دورية عالقة هنالك
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 أداء حتقيق يف املؤسسة املعلومات هذه تساعد حبيث وجه، أمت على وأعماهلم بواجبهم للقيام الضرورية
 .أفضل

 :(Tucker & Thorne, 2010) اآلتية باملراحل هلما نةاملكو  العالقة دورة وتتمثل
 والدافع احلافز توفر قد واليت األداء، من مقبولا  مستوى حتقق منظمة عن عبارة: األوىل املرحلة. 0. 6. 7

 .الالحقة املرحلة يف املقبول األداء تضمن إجراءات لختاذ
 املؤسسة شعور سببه الذياألداء  اخنفاض إىل أدى الذي السلوك توقع هي: الثانية املرحلة. 5. 6. 7

 اليتاإلدارية  الرقابة يف املتبعة الوسائل يف جذري تغيري إحداث ضرورة يُرى فال احلايل األداء عن بالرضا
 .األداء هذا عن أسفرت

 احلالية الرقابية الوسائل استخدام أو جديدة، إدارية رقابة نظم إدخال تتضمن: الثالثة املرحلة. 2. 6. 7
 .العايل األداء لتحقيق أخرى بطريقة

 على الالحقة املرحلة يف :القول ميكننا الدورة من األوىل املرحلة خالل مقبولا  األداء يكون وعندما
 واستخدام الوسائل ذههب الهتمام من مزيد مع احلاليه اإلدارية الرقابية الوسائل تستخدم أن املؤسسات

 عليه كان مما أفضل أداء قوحتق النتائج، حتسنو  اجلدية، الفرص من ادةفلإل وجديدة؛ خمتلفة رقابية وسائل
 .السابق يف
 :دراسات سابقة. 8

 : اآلتية وهي ؛الصلة ذات واألجنبية العربية الدراسات إىل السابقة الدراسات قسمت
 :دراسات عربية. 0. 8

 رؤساء لدى داريةاإل العملية وظائف ممارسة درجة بعنوان( 5112 ،ومقابلة احلراحشة) دراسة
 اإلدارية العملية وظائف ممارسة درجة تعرف إىل هدفت ،األردن يف والتعليم الرتبية مديريات يف األقسام

 اا فروق هناك أن   إىل الدراسة وتوصلت نظرهم، وجهة من والتعليم الرتبية مديريات يف األقسام رؤساء لدى
 الدكتوراه، درجة محلة لصاحل وكانت العلمي املؤهل غريمت إىل تُعزى ممارستهم درجة يف إحصائية دللة ذات
 ألعمال الرقابية األساليب يف التنويع بضرورة الباحثان وأوصى. اخلربة متغري إىل تُعزى فروق أية وجود وعدم

 الوعي زيادة على والعمل لألعمال، دوري رقايب برنامج بوضع وذلك بأعماهلم، قيامهم أثناءيف  املوظفني
 .تدريبية بدورات إشراكهم طريق عن واملعلومات الرقابية النظمب األقسام ؤساءر  اهتمامو 

 دوراملساءلة حول الرقابة وحدات يف العاملني اجتاهات بعنوان( 5101 ،واجلمعان عبابنة) دراسة
 إىل الدراسة هذه هدفت ،األردن يف والتعليم الرتبية وزارة على تطبيقية دراسة: الرقابة يف اإلداري والتفويض



 8102  - الرابعالعدد   -المجلد السادس عشر . ….................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

511 

 الرقابة وحدات يف العاملني نظر وجهة من اإلدارية الرقابة يف اإلداري والتفويض املساءلة من كل دور تعرف
 املعلومات تضمنت استبانة بناء مت الدراسة هدف ولتحقيق األردن، يف والتعليم الرتبية وزارة يف اإلدارية

 الرتبية وزارة يف الرقابة وحدات يف العاملني عمجي على توزيعها ومت الدراسة، وجمالت والوظيفية الشخصية
 املساءلة دور مستوى إن   :اآلتية النتائج إىل الدراسة توصلتو  ،(026) عددهم البالغ األردن يف والتعليم

 يف وأعماهلا والتعليم الرتبية وزارة نشاطات يف اا ومتوسط اا عالي كان اإلدارية الرقابة يف اإلداري التفويض ودور
 ممارسة لديهم اجلنوب وإقليم الوزارة مركز يف العاملني املبحوثني أن الدراسة وأظهرت التوايل، لىع األردن
 .الشمال إقليم يف العاملني باملبحوثني مقارنة اإلدارية الرقابة يف املساءلة جملالت أعلى

. ُعمان سلطنة يف التطبيقية العلوم بكليات اإلدارية الرقابة فاعلية بعنوان( 5102 ،ملقيمي)ا دراسة
 هدف ولتحقيق ُعمان، سلطنة يف التطبيقية العلوم كلياتيف   اإلدارية الرقابة فاعلية درجة معرفة إىل هدفت
 والتواصل، والتصال اإلدارية، والقيادة األنظمة: هي جمالت أربعة ضمن األداة الباحثة طرحت الدراسة

 درجة ن  إ: اآلتية النتائج إىل الدراسة وتوصلت اإلدارية، بةالرقا ومعوقات ،اوأدواهت اإلدارية الرقابة وأساليب
 فروق وجود عدم أيضاا  الدراسة وأظهرت األربعة، اجملالت يف متوسطة بدرجة جاء اإلدارية الرقابة فاعلية
 قابةالر  فاعلية ألبعاد املبحوثة العينة ألفراد املعيارية والحنرافات احلسابية ملتوسطاتيف ا إحصائية دللة ذات

 الدارسة عينة تقديرات وجاءت ،ألربعةا مجالتلل العلمي واملؤهل واخلربة اجلنس ملتغري تعزى اإلدارية
 ومتوسطة، عالية بدرجة اإلدارية الرقابة فاعلية من حتد اليت باملعوقات املتعلقة النتائج خيص فيما املبحوثة
 بني اللقاءات عدد زيادة آلية حصلت الدراسة عينة تراها كما اإلدارية الرقابة تطوير آليات إلبرز وبالنسبة

 جمال يف متخصصة خبربات الستعانة آلية مرتبة أقل احتلت بينما مرتبة أعلى على وموظيفهم املسؤولني
 يف احلديثة التقنيات توظيف ضرورة الدراسة توصيات أبرز وكان ُعمان، سلطنة خارج من اإلدارية الرقابة
 الرقابة مفهوم معرفة هبدف واملوظفني املسؤولني بني اللقاءات عدد وزيادة املوظفني، داءأ على اإلدارية الرقابة

 .وأساليبها وأدواهتا وفلسفتها اإلدارية
 :دراسات أجنبية. 5. 8

: اجلانبني من املتوازن األداء بعنوان (,Tucker & Thorne 5101) "وثورن توكر" دراسة
 التنظيمي األداء بني العالقة كشف إىل هدفت ،اسرتاليا يف تأجريو  مستقل، كمتغري التنظيمي األداء
 أفرتضت إذ اإلدارية، والرقابة اإلسرتتيجية اإلدارة من كل رؤى بني اجلمع خالل من اإلدارية الرقابة ونظم

 وأن   األداء، يف اا اخنفاض هناك أن   يرون الرحبيةغري  اتالقطاع منظمات يف العاملني املديرين أن   الدراسة
 حتقيق يف فشلت اليت التنظيمي األداء يف التصحيح عوامل من عامالا  ستكون اإلدارية الرقابة نظمةأ
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 التخطيط بأمهية املتعلقة الفرضيات رفض: أمهها نتائج إىل الدراسة وتوصلت الالحقة، الفرتات يف التوقعات
 الشفافية وأمهية الرمسية، غري الرقابة وانتشار الطويل، املدى على التنظيمي األداء وطبيعة اإلسرتاتيجي

 للمعادلة األيسر اجلانب مسح أساس على يتم اإلدارية األحباث معظم يف التنظيمي فاألداء واملساءلة؛
 يُفرتض الذي اإلدارية الرقابة متغريات آلثار أمنوذج إنشاء أو وتنبؤ، حتديد ذلك من واهلدف تابع، كمتغري

 جمال يف اا كبري  اهتماماا  لقى مستقل كمتغري التنظيمي األداء فإن   ذلك ومع ،سابقة كأسباب تكون أن  
 التنظيمي، لألداء املتكررة اآلثار النظر بعني األخذ دون بذلك اجلدل يتم أنه ومبا اإلدارية، الرقابة حبوث

 احلقيقي، لألداء التنظيمي للهيكل مشوهة صورة وتقدم مكتملة غري النماذج هذه مثل تكون أن فاملرج ح
 وبناءا  اسرتاليا، يف الرحبية غري املنظمات يف التنفيذين املديرين كبار مع واملقابالت الستبانات على ناءا وب

افإ إليها التوصل مت اليت الكمية النتائج على  أظهرتف النوعية لنتائجا أما الدعاء، هذا تدعم ل هن 
 .النتيجة هذه مثل فسرت ميكن مبا أوسع على حنو العتبارات

 وجودة كفاءة يف اإلدارية الرقابة نظم تأثري بعنوان( (Ho, et al., 2011 "وآخرون ُهو" ةدراس
 يف اإلدارية الرقابة نظم تأثري تعرف إىل هدفت. التايوانية اإلصالحية للمؤسسات ميدانية دراسة: األداء
 التايوانية صالحيةاإل املؤسسات أن   إىل النتائج وأشارت صالحية،اإل املؤسسات يف األداء وجودة كفاءة
 إىل أيضاا  النتائج وأشارت هبم، اخلاصة املناسبة املوارد استخدام إىل تُعزى اليت العالية الفنية الكفاءة لديها

 أنظمة أن   على يدل وهذا أعلى، أداء وجودة كفاءة لديها الشديدة داريةاإل الرقابة نظم ذات املؤسسات أن  
 اإلدارية الرقابية األنظمة تفوق األداء يف وجودة عالية كفاءة حتقيق يف كبري دور هلا املشددة اإلدارية الرقابة

 .األخرى
 بعنوان دراسة (Jamil, Mohammad & Nor, 2013) "ونور وحممد مجيل" وأجرى

 إىل الدراسة هدفت ،ماليزيا يف ومتوسط صغري فندق يف األداء قياس نظام يف اإلدارية الرقابة نظام تأثري
 والصغرية، املتوسطة املاليزية الفنادق سياق يف األداء قياس يف اإلدارية الرقابة نظام يلعبه لذيا الدور حبث

 األداء وحتسني األداء لقياس التقليدي النظام يف الضعف على للتغلب لألداء قياس نظام تصميم وكذلك
 للرقابة سيمون نظام من مستويات أربعة واستخدمت املوقفية، النظرية الدراسة وظفت وقد العام،

 والصغرية املتوسطة الفنادق قطاعات مسح خالل من البيانات مجع مت وقد العالقة، لشرح دخيلة كمتغريات
 عنصر بكل يرتبط األداء قياس نظام أن   إىل الدراسة نتائج أشارتو  ،ماليزيا جزيرة شبه من الشمايل اجلزء يف

 األداء على سيؤثر األداء قياس نظام تطوير فإن وكذلك رية،دااإل الرقابة لنظام املختارة األربعة العناصر من
 .اإلدارية الرقابة نظام ممارسة خالل من والصغرية املتوسطة الفنادق قطاع يف العام
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 :السابقة الدراسات من احلالية الدراسة موقع. 2. 8
 السابقة دراساتوال احلالية الدراسة بني املشرتكة النقاط أهم فإن السابقة الدراسات استعراض يف

 وعبابنة ؛5112 ،ومقابلة احلراحشة)دراسة كل من  مع احلالية الدراسة اتفقت: اآلتية هي الصلة ذات
 وإن ،حمددة معايري ضوء يف الرتبوية املمارسات لواقع مسحها يف( 5102، واملقيمي ؛5101 ،واجلمعان
 دراسة إليه توصلت مامع  هبا، لقياما راتملرب  وفقاا  احلالية الدراسة وتتفق ،منها كل يف املسميات اختلفت

 من( 5102 ،املقيمي؛ و ,Tucker & Thorne 5101 ؛5101، واجلمعان عبابنة)كل من 
 ,.Ho, et al) ودراسيت لديها، الدراسة مبجتمعات اخلاصة وأساليبه الرقايب بالنظام ضعف بوجود نتائج

2011; Jamil, et al., 2013 )عال   مستوى لتحقيق ممارستها ودرجة إلداريةا الرقابة عملية أمهية يف 
 .أهدافها وحتقيق العمل بيئة يف بينهما اإلجيابية والعالقة األداء من

 خيتلف: اآلتية يف الصلة ذات السابقة والدراسات احلالية الدراسة بني الختالف نقاط أهم أما
 والتعليم الرتبية مديريات يف قيادية إدارية مستويات على سيشتمل إذ احلالية الدراسة هلذه الدراسة جمتمع

 كما الرتبية مديريات يف األقسام رؤساء على يُقتصر فلن املطلوب، األداء إجناز يف نظرهم ووجهات األردنية
 كما والتعليم الرتبية وزارة يف الرقابة وحدات يف العاملني على ول ،(5112 ،ومقابلة احلراحشة( دراسة يف
 يف والتعليم الرتبية مديريات يف العليا القيادات على سيشتمل وإمنا ،(5100، واجلمعان عبابنة) دراسة يف

 أجريت اليت( 5102 ،املقيمي) دراسة عن احلالية الدراسة جمتمع خيتلف أخرى ناحية ومن األردن، أحناء
 عن خيتلف وأيضاا  ومديرياهتا، والتعليم الرتبية وزارة جملتمع التكاملية احللقة يُعد الذيالعايل  التعليم جمتمع يف

 غري جمتمعات يف أجريت اليت (;Tucker & Thorne, Ho, et al., 2011 5101) دراسيت
 Jamil, et) دراسةو  باألداء، وارتباطها األهداف حتقيق حيث من الرتبوي اإلداري العمل توافق قد رحبية

al., 2013) اإلدارية الرقابة وظيفة لنشأة لاألص املوطن مع تتناسب اقتصادية جمتمعات يف جريتأ . 
دراسة  :اآلتية الدراسات نتائج من األداء لتحسني الرقابة عملية أمهية يف احلالية الدراسة وأفادت

 يف اإلدارية الرقابة عمليةب املرتبطة اإلداري والتفويض املساءلة أدوار إىل استناداا ( 5101 ،واجلمعان عبابنة)
 املتعلقة الفرضيات رفض يف (,Tucker & Thorne 5101) ودراسة ردنية،األ والتعليم الرتبية وزارة

 وأمهية الرمسية، غري الرقابة وانتشار الطويل، املدى على التنظيمي األداء وطبيعة اإلسرتاتيجي التخطيط بأمهية
 يف ملنيالعا املبحوثني أن  ( 5101 ،واجلمعان عبابنة) دراسة منكل  نتائج ُعدت وقد واملساءلة، الشفافية

 باملبحوثني مقارنة اإلدارية الرقابة يف املساءلة جملالت أعلى ممارسة لديهم اجلنوب وإقليم الوزارة مركز
 الرقابة يف احلديثة التقنيات توظيف بضرورة (5102 ،املقيمي) دراسة وتوصية الشمال، إقليم يف العاملني
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 الرقابة مفهوم معرفة هبدف واملوظفني املسؤولني بني اللقاءات عدد وزيادة املوظفني، أداء على اإلدارية
 .احلالية للدراسة مدخل وأساليبها، وأدواهتا وفلسفتها اإلدارية

 :المنهجية واإلجراءات9. 
 مديريات يف األداء لتحسني اإلدارية الرقابة عملية على العتماد درجة تعرف إىل الدراسة هدفت

  .املسحي الوصفي البحث منهج الباحثة استخدمت اهلدف هذا حتقيق أجل ومن األردنية والتعليم الرتبية
 :الدراسة مجتمع. 10 

 إذ ،(055) عددهم البالغ الدراسة عينة مثل الذي اجملتمع أفراد مجيع من الدراسة جمتمع تكو ن
 األردنية يموالتعل الرتبية مديريات يف اإلداريني واملديرين الفنيني، واملديرين والتعليم الرتبية مديري من تكون
 ويظهر ،اا تعليمي اا فني اا مدير ( 21)و ،اا مالي اا إداري اا مدير ( 21)و ،تربية مدير( 25) :(055) عددهم البالغ

 .الوظيفي واملركز اإلدارية املنطقة متغريي حسب الدراسة جمتمع أفراد توزع( 0)رقم  اجلدول
 0جدول 

 الوظيفي واملركز ةاإلداري املنطقة متغريي حسب الدراسة جمتمع أفراد توزع
 النسب املئوية العدد املركز الوظيفي املنطقة اإلدارية

 مديريات الرتبية والتعليم
 %34,4 25 مديرو الرتبية والتعليم

 %32,7 21 املديرون الفنيون والتعليميون
 %32,7 21 املديرون اإلداريون واملاليون

 %011 122 اجملموع
 (األردنية والتعليم الرتبية وزارة كادر، البشرية املوارد إدارة ،5102/5106 للعام املوظفني شؤون بيانات) :املصدر

 :الدراسة أداة. 11
 قامت اليتاإلدارية  الرقابة عملية أبعاد اعتماد يف السابقة والدراسات النظري األدب إىل الستناد مت

 :اآلتية وهي الدراسة، أداة لتطوير عليها
 التصال اإلدارية، والقيادة األنظمة: اجملالت من بالستفادة( 5102 ،املقيمي) دراسة .0. 00

 .اإلدارية الرقابة ومعوقات اإلدارية، الرقابة وأساليب والتواصل،
 اإلدارية الرقابة بعملية املرتبطة األدوار بني العالقة أظهرت اليت( 5101 ،واجلمعان عبابنة) دراسة .5. 00
 والوظيقية الشخصية، املعلومات: األبعاد خالل من األداء يف وأثرها اإلداري، والتفويض املساءلة من

 . فيها الدراسة وجمالت
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 ونظم التنظيمي األداء بني العالقة كشف يف (,Tucker & Thorne 5101) دراسة .2. 00
 الدراسة تأفرتض إذ اإلدارية، والرقابة اإلسرتتيجية اإلدارة من كل رؤى بني اجلمع خالل من اإلدارية الرقابة

 ستكون اإلدارية الرقابة أنظمة وأن   األداء، يف اخنفاضاا  هناك أن   يرون الدراسة جمتمع يف العاملني املديرين أن  
 . الالحقة الفرتات يف التوقعات حتقيق يف فشلت اليت التنظيمي األداء يف التصحيح عوامل من عامالا 

 اإلدارية، الرقابة ةعملي وضوح: وهي بعادأ( 2) على قسمت فقرة( 25) من الدراسة أداة وتكونت
 .اإلدارية الرقابة وتشريعات األداء، تقييم و واملعلومات، والتصال

 :وثباتها الدراسة صدق أداة12. 
 خالل من( Content Validity) احملتوى صدق استخدام مت فقد األداة صدق من للتحقق

حكمني من عشرة على عرضها
ُ
 اعتمدت وقد الرتبوية، اإلدارة بتخصص صاصوالخت اخلربة ذوي من امل

حك مني موافقة الباحثة
ُ
حك مني مالحظات اقتصرت ولقد لألبعاد، وانتمائها الفقرات حمتوى على امل

ُ
 على امل

 تقسيم على املوافقة نسبة وكانت املالحظات، بتلك األخذ ومت اللغوية، الصياغة حيث من الفقرات تعديل
 ،أبعاد( 2) النهائية بصيغتها الستبانة أخذت وعليه ،%011 األولية رهتابصو  والفقرات األداة أبعاد

 .فقرة( 25)و
 معامل باستخدام الثبات معامالت حبساب الباحثة قامت الدراسة أداة ثبات وللتحقق من

 يف األداء لتحسني اإلدارية الرقابة عملية واقع قيم تراوحت وقد ،(cronbach alpha) ألفا كرونباخ
 الرقابة عملية تطبيق أبعاد أمهية قيما تراوحت بينما ،(1.22–1.87) بني ما والتعليم الرتبية مديريات
 هذه جراءإل مقبولة قيم وهي ،(1.22–1.80) بني ما والتعليم الرتبية مديريات يف األداء لتحسني اإلدارية
 الواقع بعدي من لكل ألداةا ألبعاد الداخلي التساق لفاأ كرونباخ قيم( 5) رقم اجلدول ويظهر ،الدراسة
 .واألمهية
 5 جدول

 األداة ألبعاد الداخلي التساق لفاأ كرونباخ قيم
 (األمهية)فا ألكرونباخ  (الواقع)لفا أكرونباخ  األبعاد

 1.22 1.22 الرقابة اإلدارية ةوضوح عملي
 1.80 1.87 التصال واملعلومات

 1.25 1.22 تقييم األداء
 1.22 1.22 اريةتشريعات الرقابة اإلد

. 
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 :المعالجة اإلحصائية13
 ومت ،(t) واختبار املعيارية، والحنرافات احلسابية، املتوسطات باستخدام الحصائية املعاجلة متت

 الرقابة عملية على العتماد واقع لتحديد اخلماسي التدرج ذي( Likert) ليكرت مقياس استخدام
( 2) جداا  عالية: اآليت النحو على األردنية، والتعليم الرتبية ياتمدير  يف األداء لتحسني وأمهيته اإلدارية

 واحدة، درجة جداا  ومنخفضة درجتان، ومنخفضة درجات،( 2) ومتوسطة درجات،( 2) وعالية درجات،
  :اآلتية املعادلة استخدام مت املستوى وملعرفة

 
 القيمة الدنيا لالختيار –القيمة العليا لالختيار 

= 
1-5 

= 
4 

= 1.33 
 3 3 عدد املستويات

-5.22) من املتوسطة الدرجة وتـكون ،(5.22-0) من املنخفضة الدرجة تكون وبذلك
 (.2-2.68) من املرتفعة الدرجة وتكون ،(2.67
 :الدراسة نتائج 14.

 ةالرتبي مديريات يف األداء لتحسني اإلدارية الرقابة عملية على العتماد واقع ما: السؤال األول. 0. 02
 الدراسة؟ جمتمع نظر وجهة من األردنية والتعليم

 تراوحتو  لألبعاد املعيارية والحنرافات احلسابية املتوسطات استخراج مت السؤال هذا عن لإلجابة
 أن وتبني متوسطة، وبدرجة ،(2.52) األبعاد جلميع حسايب مبتوسط ،(2.22 –2.05) بني املتوسطات

 معياري واحنراف ،(2.22) حسايب مبتوسط األول املركز احتل قد اإلدارية الرقابة عمليه وضوح بُعد
 ،(2.05) حسايب مبتوسط اإلدارية الرقابة تشريعات فكان بُعد أدىن وأما متوسطة، وبدرجة ،(1.82)

 والحنرافات احلسابية املتوسطات يظهر( 2)رقم  واجلدول متوسطة، وبدرجة ،(1.80) معياري واحنراف
 .للواقع بعاداأل جلميع املعيارية
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 2 جدول
 الرقابة عملية واقع أبعاد على الدراسة جمتمع أفراد لتقديرات املعيارية والحنرافات احلسابية املتوسطات

 اإلدارية
 درجة املمارسة الحنراف املعياري املتوسط احلسايب األبعاد الرتبة
 متوسطة 1.82 2.22 الرقابة اإلدارية ةوضوح عملي األوىل

 متوسطة 1.85 2.22 التصال واملعلومات يةالثان
 متوسطة 1.20 2.07 تقييم األداء الثالثة
 متوسطة 1.80 2.05 تشريعات الرقابة اإلدارية الرابعة

 متوسطة  2.52 األبعــــــاد ككــــل

 الرتبية تمديريا يف األداء لتحسني اإلدارية الرقابة عملية على العتماد أمهية ما: الثاينالسؤال . 5. 02
 الدراسة؟ جمتمع نظر وجهة من األردنية والتعليم

 تراوحتو  ،املعيارية والحنرافات احلسابية املتوسطات استخراج مت السؤال هذا عن لإلجابة
 أن وتبني مرتفعة، وبدرجة ،(2.77) األبعاد جلميع حسايب ومبتوسط ،(2.26-2.86) بني املتوسطات

 معياري واحنراف ،(2.26) حسايب مبتوسط األول املركز احتل قد ةاإلداري الرقابة عملية وضوح بُعد
 ،(2.68) حسايب مبتوسط اإلدارية الرقابة تشريعات فكان بُعد أدىن وأما مرتفعة، وبدرجة ،(1.22)
 املعيارية والحنرافات احلسابية املتوسطات يظهر( 2) واجلدول مرتفعة، وبدرجة ،(1.82) معياري احنرافو 

 .لألمهية داألبعا جلميع
  2 جدول

 الرقابة عملية أمهية أبعاد على الدراسة جمتمع أفراد لتقديرات املعيارية والحنرافات احلسابية املتوسطات
 اإلدارية

 درجة املمارسة الحنراف املعياري  الوسط احلسايب  األبعاد الرتبة
 مرتفعة 0.95 3.96 الرقابة اإلدارية ةوضوح عملي األوىل
 مرتفعة 0.96 3.74 يم األداءتقي الثانية
 مرتفعة 0.94 3.72 التصال واملعلومات الثالثة
 مرتفعة 0.89 3.68 تشريعات الرقابة اإلدارية الرابعة

 مرتفعة  3.77 األبعــــــاد ككــــل

 مستوى عند إحصائية دللة ذات فروق وجود عن النامجة احلاجة تقدير ما: السؤال الثالث. 2. 02
(α≥0.05 )والتعليم الرتبية مديريات يف األداء لتحسني اإلدارية الرقابة عملية على العتماد واقع بني 



 الرفاعي. د........................................................اإلدارية الرقابة عملية على االعتماد إلى الحاجة تقدير
 

 

 
511 

 من األردنية والتعليم الرتبية مديريات يف األداء لتحسني اإلدارية الرقابة عملية على العتماد وأمهية األردنية،
 الدراسة؟ جمتمع نظر وجهة

 الواقع متوسطات بني األبعاد لكل للفروق( t) راختبا استخدام مت السؤال هذا عن لإلجابة
 الدللة ومستوى( t=4.36) قيمة نتيجة كانت( اجملتمع كل غطت الدراسة أن باعتبار) واألمهية

 رقم واجلدول ،(2.52) الواقع أبعاد ومتوسط( 2.77) األمهية أبعاد متوسط بلغ إذ( 1.11) اإلحصائية
 :ذلك يبني( 2)

 2 جدول
 والواقع األمهية حسب الفروق لدللة( t) قيمة

 مستوى الدللة ( t) قيمة  املتوسط احلسايب األبعاد
 1.11 2.26 3.77 األمهية
 2.52 الواقع

 كل بني فروقاا  هناك أن وتبني ،بينها الفروق واستخراج حدة على بُعد لكل املتوسط استخراج مت مث
 :النتيجة يبني( 2) واجلدول ،األمهية لصاحل األبعاد

 
 6جدول 

 لألبعاد األمهية ومتوسطات للواقع متوسطات بني للدللة( t) اختبار نتائج
 الدللة ستوىم              tقيمة  فرق املتوسطات الواقع األمهية األبعاد الرقم
 0.00 2.28 1.60 2.22 2.26 وضوح عمليه الرقابة اإلدارية األول
 0.00 2.05 0.56 2.05 3.68 تشريعات الرقابة اإلداريه الثاين
 1.10 2.22 1.28 2.22 2.75 التصال واملعلومات الثالث
 1.15 2.02 1.27 2.07 2.72 تقييم األداء الرابع

 حيث من والفقرات األبعاد لكل واألمهية الواقع املتوسطات بني للفروق( t) اختبار استخدام مت مث
 – 1.11) دللة ومستويات ،(2.28 -2.02) بني ما تراوحت( t) قيم أن النتيجة وكانت ،األمهية
 :النتيجة يبني( 7) واجلدول ،(1.15
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 7جدول 
 واألبعاد للفقرات األمهية ومتوسطات الواقع متوسطات بني الفروق للدللة( t) اختبار نتائج

 الدللة وىمست       tقيمة         فرق املتوسطات         الواقع       األمهية        األبعاد الرقم      
 0.00 2.28 1.60 2.22 2.26 بُعد وضوح عملية الرقابة اإلدارية األول

 0.00 5.03 0.72 3.27 3.99 وضوح أهداف عملية الرقابة اإلدارية داخل املديريات 0
 0.01 2.63 0.39 3.51 3.90 وضوح أهداف عملية الرقابة اإلدارية يعمل على رفع أداء اإلداريني 5
 0.00 4.96 0.70 3.31 4.01  الرقابة اإلدارية املعتمد يف قياس وتقييم أداء اإلدارينيوضوح معايري 2
 0.00 4.31 0.64 3.35 3.99 وضوح أساليب الرقابة اإلدارية املعتمدة داخل املديريات 2
 0.00 4.57 0.68 3.39 4.07 وضوح التشريعات الرقابية اإلدارية املعمول هبا داخل املديريات 2
 0.00 3.94 0.63 3.27 3.90 وح اإلجراءات الرقابية التصحيحية إلحنرافات أداء اإلدارينيوض 6
 0.01 2.71 0.45 3.41 3.86 وضوح تقارير الرقابة اإلدارية ألداء اإلداريني الرتبويني املقدمة للوزارة 7

 0.00 2.05 0.56 2.05 3.68 بُعد تشريعات الرقابة اإلدارية الثاين
 0.00 3.62 0.53 3.25 3.77 عات الرقابة اإلدارية يف أجهزة الرقابة باحلداثةتتصف تشري 0

تسهل التشريعات اجراءات الرقابة ألداء اإلداريني الرتبويني داخل  5
 0.00 3.15 0.46 3.32 3.79 املديريات

 1.15 5.26 0.20 2.99 3.19 تطبق التشريعات الرقابية اإلدارية بصورة مزاجية من قبل منفذيها 2
 1.12 5.02 0.10 3.04 3.14 تفسر تشريعات الرقابة اإلدارية بشكل خاطئ من قبل اإلداريني  2

تلزم تشريعات الرقابة اإلدارية أجهزة الرقابة بتقدمي تقارير عن أداء  2
 0.00 3.91 0.59 3.12 3.71 اإلداريني الرتبويني بشكل دوري للوزارة

6 
أجهزة الرقابة بتقدمي تقارير عن أداء تلزم تشريعات الرقابة اإلدارية 

ديوان احملاسبة وهيئة )اإلداريني الرتبويني جلهات الرقابة اخلارجية 
 مكافحة الفساد وغريها

3.49 2.95 0.54 3.45 0.00 

توفر تشريعات الرقابة اإلدارية الصالحيات ملمارسة جهاز الرقابة  7
 0.00 3.41 0.52 3.22 3.74 اإلدارية ملهامه داخل املديريات

 1.10 2.22 1.28 2.22 2.75 بُعد التصالت واملعلومات الثالث

0 
متتاز املعلومات املتوافرة لدى اإلداريني الرتبويني فيما يتعلق بأداء 

 0.02 2.46 0.35 3.12 3.72 مهامهم باملصداقية

 1.12 0.28 0.24 2.95 3.73 تتوفر لدى اإلداريني الرتبويني املعلومات الالزمة ألداء مهامهم 5

يؤثر استخدام نظم املعلومات يف الرقابة اإلدارية يف حتسني أداء  2
 0.02 2.30 0.32 3.22 3.80 اإلداريني الرتبويني داخل املديريات

حتدد نظم املعلومات واإلتصالت مجيع األنشطة الرقابية اإلدارية  2
 0.01 2.10 0.54 3.37 3.75 داخل املديريات ضمن خطة الوزارة

تتوفر مجيع املعلومات اخلاصة بتقارير أداء اإلداريني الرتبويني بشكل  2
 0.00 3.05 0.42 3.49 3.62 دقيق لغرض الرقابة اإلدارية

 0.00 2.99 0.47 3.48 3.66 إمكانية احلصول على املعلومات املناسبة من نظم املعلومات بالوقت 6
 0.01 2.50 0.39 3.22 3.72 مفتوحة بدون عائقخطوط التصالت بني الوزارة واملديريات  7
 0.02 2.46 0.29 3.20 3.77 خطوط التصالت بني املديريات واملدارس ميسرة 8

 1.11 2.02 1.27 2.07 2.72 بُعد تقييم األداء الرابع
 0.01 2.79 0.43 3.25 3.68تتم عملية الرقابة اإلدارية وفق كل مرحلة من مراحل أداء اإلداريني  0
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 الدللة وىمست       tقيمة         فرق املتوسطات         الواقع       األمهية        األبعاد الرقم      
 الرتبويني داخل املديريات

حتدد املعايري الرقابية اإلدارية اخلاصة بكل عمل بشكل مستقل  5
 0.02 2.32 0.33 3.31 3.64 داخل املديريات

ترتبط معايري تقييم أداء اإلداريني الرتبويني باملتطلبات األساسية  2
 0.00 2.92 0.46 3.34 3.81 إلجناز العمل

الرتبويني مع ما هو مطلوب حسب أهداف  مقارنة أداء اإلداريني 2
 0.01 2.85 0.45 3.32 3.77 اخلطة التطويرية

يلتزم جهاز الرقابة اإلدارية بتوثيق أداء اإلداريني الرتبويني داخل  2
 0.00 3.59 0.61 3.15 3.75 املديريات

6 
يلتزم جهاز الرقابة اإلدارية بتقدمي تقارير أداء اإلداريني الرتبويني 

 ملديريات بشكل دوري للوزارةداخل ا
3.70 3.21 0.49 3.01 0.00 

 0.00 4.20 0.69 3.07 3.76 تقوم الوزارة بتزويد اإلداريني الرتبويني بنتائج تقييم أدائهم 7

بنتائج تقارير أداء ( ترقية، إعارة، دورة، بعثة)ترتبط القرارات الوزارية  8
 0.00 4.50 0.78 2.98 3.76 اإلداريني الرتبويني

 0.00 3.64 0.61 3.13 3.74 حتدد عملية تقييم أداء اإلداريني الرتبويني بناء على معايري موضوعية 2
 0.00 4.63 0.79 3.03 3.82 متتاز عملية تقييم األداء بالنزاهة العالية 01

 :مناقشة النتائج .02
 اإلدارية الرقابة عملية على تمادالع واقع أن تبني اليت :األول بالسؤال املتعلقة النتائج مناقشة. 0. 06

 استقراء الستنتاج هذا ويؤكد متوسطة، بدرجة جاءت األردنية والتعليم الرتبية مديريات يف األداء لتحسني
 .(2) اجلدول يظهرها اليت الدراسة أداة على لستجاباهتم املعيارية والحنرافات احلسابية، املتوسطات

 عالقة ومساعديهم والتعليم الرتبية مديري لدى الواضحة الصورة غياب إىل النتيجة هذه تُعزى وقد
 ملعاجلة له خطط ما حبسب املنجز األداء من تحققالو  األداء، حتسني يف الفعالة اإلدارية الرقابة عملية
 اليت التقليدي، التطبيق إىل متيل اإلدارية الرقابة عملية أن   إىل تُعزى وقد األداء، يف والقصور الضعف مواطن

 من تتضمنه مبا الكلي، األداء بإجناز الهتمام عن املهام أداء يف البسيطة األداء فروق على ترتكز قد
 مناذج من عليه تشتمل ومبا اإلدارية، العملية أطراف بني الثقة عدم إىل تؤدي فجائية تفتيشية إجراءات

 أعمال وجود يسبب قد مما اإلدارية الرقابة أنظمة وضوح ضعف وأيضاا  واجلزاءات، واإلكراه والعقاب اخلوف
 املصلحة على الذاتية املصلحة تغليب أو األعمال شخصنة أو الوظيفي املركز استغالل من مشروعة غري

 إلجراءات إدراكهم عدمل والتأهيل لإلعداد املديريات يف الرقابية بالعملية العاملني افتقار إىل إضافة العامة،
 الرقابية اخلطوات وفق املديريات يف األداء تعزيز أو تصحيح بغية لتنفيذها ةالصحيح اإلدارية الرقابة عملية

 تقييمه، خالل من التنفيذ ضمن سيتحقق فأداء له، خمطط أداء مث له خمطط هدف وجود من املتسلسة
 الرقابة عملية بدور الوعي عدم أن الباحثة وترى املمكنة، بالسرعة وتصحيحها الحنرافات كشف وبالتايل
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 وتوافق متوسطة، بدرجة طبيعية نتيجته تأيت األردنية والتعليم الرتبية مديريات يف األداء لتحسني داريةاإل
 يف إحصائية دللة ذات فروق من وجود( 5112 ،ومقابلة احلراحشة) دراسة إليه توصلت ما النتيجة هذه

 اليت( 5102 ،املقيمي) دراسة عم الدراسة نتائج واتفقت العلمي، املؤهل متغري إىل تُعزى ممارستهم درجة
 وأكدت فيها، الدراسة جمتمع لدى متوسطة بدرجة جاءت اإلدارية الرقابة فاعلية درجة أن ىلإ توصلت

 املسؤولني بني اللقاءات عدد وزيادة املوظفني، أداء على اإلدارية الرقابة يف احلديثة التقنيات توظيف ضرورة
 .وأساليبها وأدواهتا وفلسفتها اإلدارية الرقابة مفهوم معرفة هبدف واملوظفني

 عملية أمهية يدركون الدراسة جمتمع أفراد مجيع أن تبني اليت :الثاين بالسؤال املتعلقة النتائج مناقشة. 5. 06
 استقراء الستنتاج هذا ويؤكد مرتفعة، وبدرجة وحتسينه، األداء تصحيح يف ودورها اإلدارية، الرقابة

 اجلدول يظهرها اليت الدراسة أداة على اجملتمع أفراد لستجابات املعيارية لحنرافاتوا احلسابية املتوسطات
 الدراسة جمتمع أفراد قدم فقد الستبانة، أبعاد ملتوسطات الشاملة السمة املرتفعة الدرجة شكلت إذ ؛(2)

 الرقابة عملية أبعاد تطبيق من لديهم املأمول تعكس وهي األبعاد، على العتماد أمهية بشأن توقعاهتم
 خطط ملا وفقاا  واألعمال األنشطة تنفيذ سري من التأكد يف عليه يعتمد الذي األساس ُتشكل اليت اإلدارية

 جانب من وتعزيزه الفعال األداء عن والكشف ،جانب من وتصحيحها األداء، يف الحنرافات كشفو  له،
 وأعماهلم بواجبهم للقيام الضرورية باملعلومات ريناملدي يزود اإلدارية الرقابة لعملية الصحيح فالتطبيق آخر،
 اخلطط تنفيذ يكفل ومبا أفضل، أداء حتقيق على املؤسسة املعلومات هذه تساعد حبيث وجه، أمت على

 .املأمولة الرتبوية
 عملية على العتماد أمهية ومساعديهم والتعليم الرتبية مديري إدراك إىل النتيجة هذه تعزى وقد

 خمرجات على ينعكس وما الرتبوية داريةاإل العملية يف إجيايب دور هلا وما األداء، لتحسني داريةاإل الرقابة
 والوعي أدائها، يف الفعلي واجلهد النظرية الرتبوية اخلطط صياغة مجالية بني الفجوة تقليل خالل من متوقعة
 مبستوى رتقاءال وحيقق األردنية احمللية بيئةال يالئم مبا ومواكبتها املعاصرة اإلدارية للتغريات الستجابة ألمهية

 اإلرتقاء أمهية وإدراك أهداف، من األردين الرتبوي النظام إليه يسعى ما إىل وصولا  املديريات يف أفضل أداء
 التنافسية مع يتوافق مبا املتجددة هوحاجات األردين اجملتمع تطلعات ليواكب الرتبوي، العمل أداء مبستوى
 آليات لتفعيل اا هام اا دور  هناك أن بينت اليت (5102 ،املقيمي) دراسة مع النتيجة هذه تفقتوا ،العاملية
 املسؤولني بني اللقاءات عدد زيادة آلية حصلت فقد الدراسة، عينة تراها كما اإلدارية الرقابة تطوير

 حدىإ يف توصلت اليت (Jamil, et al., 2013) دراسة مع واتفقت مرتبة، أعلى على وموظيفهم
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 يف اإلدارية الرقابة نظام ممارسة خالل من العام األداء يف سيؤثر األداء قياس نظام تطوير أن إىل نتائجها
 .احلالية الدراسة جمتمعمع  اختالفها مع دراستها، جمتمع

 واقع بني إحصائية دللة ذات فروقاا  هناك أن تبني اليت :الثالث بالسؤال املتعلقة النتائج مناقشة. 2. 06
 اا وفق وأمهيتها األردنية، والتعليم الرتبية مديريات يف األداء لتحسني اإلدارية الرقابة عملية على العتماد

 على لالعتماد احلاجة درجة وإن األمهية، لصاحل والتعليم الرتبية مديري من الدراسة جمتمع أفراد إلجابة
 كشفت( 2) رقم اجلدول أظهرها اليتالسؤال  هذا نتائج على بناء األداء لتحسني اإلدارية الرقابة عملية

 لتحسني اإلدارية الرقابة عملية أبعاد على لالعتماد احلاجة ميثل مبا إحصائية دللة ذات فروق وجود عن
 اإلدارية، الرقابة عملية أبعاد جلميع إحصائية دللة ذات فروق وجود بني  ( 6) رقم واجلدول ككل، األداء

 .املأمول وهي األمهية لصاحل والفقرات األبعاد يف إحصائية دللة ذات فروق ودوج يظهر( 7) رقم واجلدول
 اإلدارية الرقابة لعملية البالغة باألمهية الدراسة جمتمع أفراد شعور إىل النتيجة هذه الباحثة تعزوو 

 جودة حتقيق ىلإ هتدف اليت اإلدارية الوظائف أهم أحد اإلدارية الرقابة تُعد إذ وحتسينه، األداء يف وأثرها
 مظلة حتت والتعليمات واألنظمة للقوانني تطبيقاا  العامة املصاحل على واحملافظة واملساواة والعدالة األداء

 تبين ن  أ الباحثة ترى كما النتيجة هذه وتؤكد الوظيفي، التنافس روح وإثارة وتعزيزه، اإلجيايب، األداء تشجيع
 وجدت اليت لألهداف حمققاا  بفاعلية اإلدارية الرقابة عملية تطبيق هنج األردنية والتعليم الرتبية مديريات
 واملديريات املدارس) الثالثة اإلدارية املستويات على وينعكس فيها، األداء جودة حتسني يف ُيسهم ألجلها،
 عن فالكش عند املساءلة آلية من ويعزز أدائها، من التوقعات تليب اليت الرتبوية اخلدمات وجودة ،(والوزارة
 يف العمل إجراءات ضمن له املخطط األداء أهداف حتقيق تعرتض مشكالت أو إخفاقات وجود

 للخطة طبقاا  حيدث شيء كل كان إذا مما بالتأكد اإلدارية الرقابة عملية من اجلوهر حيقق وهذا املديريات،
 ,.Ho, et al) دراسة عم النتيجة هذه وتتفق ،هبا املعمول والتعليمات واألنظمة القوانني وفق املوضوعة
 أداء وجودة كفاءة لديها الشديدة اإلدارية الرقابة نظم ذات املؤسسات أن   إىل أشارت اليت( 2011

 يف وجودة عالية كفاءة حتقيق يف كبري دور هلا املشددة اإلدارية الرقابة أنظمة أن   على يدل وهذا أعلى،
 يف توصلت اليت (Jamil, et al., 2013) دراسة عوم األخرى، اإلدارية الرقابية األنظمة تفوق األداء
 .اإلدارية الرقابة نظام ممارسة خالل من العام األداء على يؤثر األداء قياس نظام تطوير أن إىل نتائجها أحد
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 :التوصيات .01
 :اآلتية التوصيات إىل الدراسة خُلصت الدراسة، إليها توصلت اليت النتائج ضوء يف

 الذي اإلدارية الرقابة لعملية الفعال التطبيق من أجل تدريبية بدورات الرتبويني ارينياإلد حلاقإ. 0. 07
 .لزم إن وحتسينه املنجز الرتبوي األداء من التحقق هنج يوفر
 متطلبات مع يتوافق مباار، ستمر با اإلدارية الرقابية العملية يف احلديثة التطورات مواكبة ضرورة. 5. 07

 .اإلدارية الرقابة عملية لوظيفة اا أساس تشكل اليت ومبادئها احلاكمية كاعتماد ارياإلد الرتبوي التطور
 اإلدارية املستوياتأم  الرقابة وحدات يف سواء اإلداري الوظيفي الكادر تعيني آلية يف النظر إعادة. 2. 07

 واخلربات العلمية ملؤهالتا توفر حيث من الوظيفية الكفاءة حيقق مبا والتعليم، الرتبية مديريات يف والرتبوية
 .اإلدارية الرقابة لعملية الفاعل للتطبيق الالزمة العملية

 فادةلإل القرار ألصحاب دليالا  لتشكل األردنية والتعليم الرتبية وزارة لدى الدراسة نتائج اعتماد. 2. 07
 اخلطط أهداف وفق يذهوتنف األداء من بالتأكد وارتباطها اإلدارية الرقابة تطبيق على الرتكيز أمهية من

 .املستقبلية
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