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Abstract: The purpose of the study was to identify the role of internal control in achieving transparency in the performance
of educational institutions. The study was applied to the education directorates of the Northern Aguar Brigade. In order to
achieve the objective of the study, the design of the resolution study tool was followed. It was confirmed that it was true and
stable. (40) a staff member of the Education Directorates of the Northern Aguar Brigade of the Hashemite Kingdom of
Jordan, selected in a deliberate manner. The results of the study are as follows: The general estimate of the study sample on
the impact of internal control on the transparency of performance in educational institutions has received a total average. In
the light of the results of the study, the researcher made a number of recommendations, including awareness-raising among
personnel in educational institutions, in order to clarify the basis for building transparency and dimensions in order to be an
active supporter of the implementation of internal control objectives through workshops and demonstration seminars.
Keywords: internal oversight, performance transparency, educational institutions.

أثر الرقابة الداخلية في تحقيق شفافية األداء باملؤسسات التعليمية
محمد حمدان العطيوي
وزارة التربية والتعليم || األردن
 وقد جرى تطبيق, هدفت الدراسة للتعرف على دور الرقابة الداخلية في تحقيق الشفافية في األداء في املؤسسات التعليمية:املستخلص
الدراسة في مديريات التربية والتعليم في لواء األغوار الشمالية ولتحقيق هدف الدراسة تم إتباع تم إعداد أداة الدراسة االستبانة و تم
) موظفا ممن يعملون في مديريات التربية والتعليم التابعة للواء األغوار40(  وتكونت عينة الدراسة من,التأكد من صدقها وثباتها
 أن عموم تقديرات: وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية, وتم اختيارهم بالطريقة القصدية,الشمالية في اململكة األردنية الهاشمية
 من3.75( أفراد عينة الدراسة حول ألثر الرقابة الداخلية في تحقيق شفافية األداء في املؤسسات التعليمية قد حصلت على متوسط كلي
) بتقدير (مرتفعة) وفي ضوء نتائج الدراسة قدم الباحث العديد من التوصيات منها نشر الوعي لدى العاملين في املؤسسات التعليمية5
.لتوضيح أسس بناء لشفافية وأبعادها لتمثل الداعم الفاعل لتنفيذ أهداف الرقابة الداخلية من خالل ورش العمل وندوات إرشادية
. املؤسسات التعليمية, شفافية األداء, الرقابة الداخلية:الكلمات املفتاحية

.املقدمة
تعتمد عملية الرقابة على مجموعة من الوسائل واألساليب واإلجراءات التي تساعد املنظمة على قياس
الفروق بين املخطط الفعلي وتحليل أسبابها والتقرير عنها بما يمكن املسؤول عن حدوثها وماهية اإلجراءات
.التصحيحية الواجب اتخاذها
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ً
ً
تعد الرقابة من الوظائف اإلدارية املهمة والتي ترتبط ارتباطا كبيرا بالتخطيط في منظمات األعمال الحديثة
ولقد تطورت مفاهيم الرقابة وفلسفتها ومنظورها اإلداري بشكل كبير خالل السنوات األخيرة ,وبدا ينظر إليها
ً
ً
كأسلوب تصحيحي وليس مرادفا للسيطرة والسلطة والقوة ,بل أصبحت الرقابة أكثر تشاركية وأكثر شحذا للهمم
ً
ً
وتلعب دورا أساسيا في املمارسات اإلدارية ولكافة املستويات( .طراونة وعبد الهادي)2011 ,
ولتحقيق الرقابة الفاعلة يجب مراقبة أداء األفراد املسئولة بمختلف املستويات اإلدارية وهذا يتطلب
تحديد مراكز املسؤولية وتحديد أهداف كل مركز كما يجب أن تكون األهداف واضحة ومحددة بحيث تمثل معيارا
لقياس األداء ومن ثم محاسبة املسئولين عن أسباب االنحراف ملعالجتها( .رحاحلة وخضور)2012 ,
وإن الشفافية مطلوبة في حياة الناس وتبدو ضرورة ملحة في منظمات األعمال اإلدارية وهي فلسفة ومنهاج
عمل يقوم على الوضوح والعالنية والدقة والصراحة واالنفتاح في مختلف الششاطات ومجاالت األعمال التي تتم بين
مختلف املستويات اإلدارية داخل ملؤسسة التعليمية ولألطراف ذات العالقة بما يتعارض مع املصلحة العامة العليا
وفاعلية املساءلة واملحاسبة والتزام املوضوعية والحياد وهي مدخل مهم للكشف عن مواطن الفساد وتعزيز الرقابة
الذاتية وركيزة أساسية لإلصالح والتطوير اإلداري في كافة منظمات ومؤسسات املجتمع املدني( .عمار)2015 ,
مشكلة الدراسة وأسئلتها.
تعد الرقابة من أهم أدوات نجاح تطوير أداء املؤسسات وتقدمها ,والتأكد من سري عملها كما هو مخطط
له ,للرقابة دور مهم في تطوير األداء املؤسس ي في املنظمات واملؤسسات املختلفة ,وأن تطور هذه املنظمات
ً
واملؤسسات جعل من الضروري وجود نظام رقابة داخلي مواكبا لهذه التطورات مع التركيز على سرعة تصحيح
ً
االنحرافات واملشكالت املختلفة في الوقت املناسب ,ونظرا لطبيعة عمل الباحث كمحاسب في مديريات التربية
والتعليم في لواء األغوار الشمالية فقد الحظ أن هناك دور فعال في تحقيق األداء الفعال في املؤسسات التعليمية,
ومن انبثقت مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال اآلتي:
ما أثر الرقابة الداخلية في تحقيق شفافية األداء باملؤسسات التعليمية؟
فرضيات الدراسة
سعت الدراسة إلى اختبار الفرضية اآلتية:
ال يوجد أثر للرقابة الداخلية في تحقيق شفافية األداء باملؤسسات التعليمية.
أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى اآلتي:
 .1التعرف على أثر الرقابة الداخلية في تحقيق شفافية األداء في املؤسسات التعليمية.
 .2التعرف على العالقة بين الرقابة الداخلية وشفافية األداء في املؤسسات التعليمية.
 .3تقديم إطار نظري وتغذية راجعة تفيد الباحثين واملختصين في مجال الدراسة.
أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة في اآلتي:
ً
 تكتسب الدراسة أهميتها من أهمية موضوع الرقابة عموما ,فالرقابة وسيلة لتحقيق األهداف والتأكد أنالتنفيذ يتم حسب الخطط املوضوعة باإلضافة إلى رصد االنحرافات على مستوى التنفيذ أو على مستوى
العطيوي
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األهداف مع القيام بالتعديالت املناسبة ,وتعد الرقابة بشكل عام وظيفة من وظائف اإلدارة التي تسعى من
خاللها إلى تخفيض التكاليف واستغالل املوارد بشكل إيجابي مما يسهم فيتحقق األهداف بكفاءة وفعالية.
 تقديم توصيات في ضوء النتائج تسهم في الحفاظ على سير العملية التعليمية وتقديم إطار نظري شامل حولالرقابة الداخلية ودورها في تعزيز الشفافية في األداء.
الد اسة الحالية من ّ
ّ
الدراسات املهمة من الناحية العملية حيث أنها من املؤمل أن تعمل على مساعدة
 تعد راملوظفين في املؤسسات التعليمية في حل املشكالت التي تواجههم أو طرق عالجها ,وتطوير كيفية أدائهم.
حدود الدراسة.
ّ
تم إجراء الدراسة ضمن الحدود اآلتية:
 الحدود املوضوعية :دور الرقابة الداخلية في تحقيق الشفافية في األداء في املؤسسات التعليمية.
 الحدود البشرية :املوظفين العاملين في مديريات التربية والتعليم في لواء األغوار الشمالية.
 الحدود املكانية :مديريات التربية والتعليم في لواء األغوار الشمالية.
 الحدود الزمنية :الفصل األول من العام ّ
الدراس ي 2022-2021م.
مصطلحات الدراسة:
 الرقابة الداخلية :هي نظم تعمل داخل الوحدة اإلدارية سواء أكانت هذه الوحدة خدماتية أو إنتاجية وذلككوسيلة لحماية ووقاية ومعالجة لكل حاالت الخطأ أو االنحراف ,وهي عملية يتم بموجبها التحقق من مدى
تحقق األهداف املبتغاة والكشف عن املعوقات التي تعيق تحقيقها ,والعمل على تذليل هذه املعوقات في أقصر
وقت ممكن( .الخيرو)2013 ,
 الشفافية :تعني العالنية وااللتزام باملتطلبات أو الشروط املرجعية للعمل ,وتكافؤ الفرص للجميع ,وسهولةاإلجراءات والحد من الفساد( .السبيعي)2010 ,
 األداء :األثر الصافي لجهود الفرد التي تبدأ بالقدرات وإدراك الدور واملهام وبالتالي يشير إلى درجة تحقيق وإتماماملهام املوكلة لوظيفة الفرد)Wiss Dimimtrik, 2003( .

 -2اإلطار النظري والدراسات السابقة.
ً
أوال  -اإلطار النظري.
الرقابة الداخلية:
ُتعد الرقابة الداخلية واحدة من أدوات التصدي للمشكالت املختلفة التي تعاني منها املنظمات املحليةّ
ُ
ّ
ّ
والعاملية ,كونها تقوم بدور املتابع واملشرف على حسن سير وسالمة العمل الداخلي في هذه املؤسسات,
واإلقليمية
ّ
األخالقية ,ولصياغة مدونات السلوك التي تعمل بمثابة
وذلك بهدف التقليل إلى أكبر حد ممكن من املمارسات غير
الشخصية ّ
ّ
أهمية أكبر
بوصلة لتفادي عمليات االحتيال التي تؤدي إلى ضياع حقوق أطراف املصالح ,وتعطي املصالح
ً
ً
من مصلحة املنظمات ,مما يؤثر سلبا في طبيعة العمل فيها ,ويشمل ما سبق كال من املؤسسات التي تعمل في املجال
ّ
ّ
ّ
والثقافي والسياس ّي والعسكر ّي ,أو تلك التي تشتمي إلى ميدان القطاع الخاص أو العام
واالقتصادي
االجتماعي
ّ
مسؤولية وضع خطوط حمراء للمنظمات يمنع
(الحكومي) ,وهي تلك الوحدات واألجهزة والجهات التي تقع على عاتقها
العطيوي
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تجاوزهاُ ,ويمنع القائمون على األعمال املختلفة واملوظفين بغض النظر عن صالحياتهم ومناصبهم من تجاوزها,
بحيث تراقب أداء مجالس اإلدارة في مؤسسات القطاع الخاص ,وتشرف على مجلس الوزراء واملدراء العامين في
القطاع العام ,من حيث امليزانيات ,والتوظيف ,واتخاذ القرارات ,وغيرها ,وتضع الئحة بالقوانين التي يجب االلتزام
ّ
القانونية( .حمودة وآخرين)2018 ,
بها للعمل بشكل سليم ,وأي تجاوز لها ُيعرض املؤسسة للمسائلة
ّ
الداخلية.
جهات الرقابة
تتعدد جهات الرقابة الداخلية وتتلخص في اآلتي:
 .1ديوان املوظفين.
 .2لجان مكافحة الفساد.
 .3لجان مكافحة االحتكار.
ّ
ّ
الداخلية في مؤسسات القطاع الخاص ,مثل مجالس اإلدارة ,واإلدارات التنفيذية التي تملك
الرقابية
 .4األجهزة
صالحيات الرقابة على كافة األعمال والدوائر.
ّ
 .5أما جهات الرقابة الخارجية فتتمثل في مجالس الوزراء ,والضوابط الجمركية وغيرهاVerdina & Kasetiene, ( .
)2010
ّ
الداخلية.
وظائف جهات الرقابة
تتلخص وظائف الرقابة الداخلية في اآلتي:
ّ
أخالقية تحكم العمل في املنظمات.
 وضع مدونات سلوك رصد خطوات العمل لضمان الحكم الجيد. اإلشراف على عمل القيادة العليا. املعاملة املتساوية لجميع أطراف العمل.ّ
الشفافية واإلفصاح واملكاشفة في العمل.
 تطبيق الحد من دور إدارة األرباح واملمارسات غير السليمة ,أي أنها تحول دون قيام اإلدارة بالتأثير والتالعب بالبياناتواملالية والتقارير ّ
ّ
ّ
املالية لصالح سرقة جزء من األرباح.
املحاسبية
ّ
ّ
ّ
الداخلية يتطلب خفض املخاطر وتعظيم األرباح وتعزيز
فعالية ممكنة للجان الرقابة
إن تحقيق أقص ى
ّ
املحسوبية ,ووضع األشخاص املناسبين في األماكن املناسبة لهم ,وذلك حسب مؤهالتهم
السلوك السليم ,وتجنب
ّ
ّ
والشخصية ,مما يزيد من ثقة املجتمع املحيط باملؤسسة ,ويضمن رض ى أصحاب املصالح ,ويحقق الثقة
العلمية
العالية بين العمالء ,ويحقق رض ى املوظفين ,ويحفظ السمعة الطيبة للمنظمة ,وبالتالي يضمن تحقيق األهداف
القريبة واملتوسطة وبعيدة املدى( .الزعبي)2011 ,
شفافية األداء:
تعتبر الشفافية أحد أهم أساسيات الحوكمة ,حيث تعود هذه األهمية الكبيرة إلى أنها السالح األول ,ملقاومة
الفساد والسرقات املخفية والتربيطات .وإن عدم تواجد شفافية هو الذي ُي ّ
مهد الطريق لعقد اتفاقيات الفساد
املخفية غير املعلنة للعلنّ ,أما بتواجد الشفافية فإنه من الصعب وقتها إساءة استعمال السلطة ,لصالح فئة تعمل
في الخفي.
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

فالشفافية تهدف إلى:
ً
تحسين صورة الوطن محليا ودوليا في مجال اإلصالح ومناهضة الفساد.
نشر القيم الفاضلة في املجتمع والتي تدعو إلى اإلصالح ومحاربة الفساد.
تنمية ثقافة املجتمع في مجال اإلصالح ونشر املبادئ والقيم الداعية إلى إيجاد مجتمع خال من جميع أشكال
الفساد ومناهضة سوء استعمال السلطة.
السعي إلى تفعيل كافة القوانين والقرارات الداعمة للشفافية.
تحديد مواطن القصور التشريعي والالئحي في مجال اإلصالح ومحاربة الفساد.
الكشف عن مواطن الفساد في املجتمع وتشخيصها ودراستها والبحث عن أسبابها واقتراح وسائل عالجها
وتالفيها.
نشر الوعي بماهية الفساد( .املطيري والعمري)2018 ,

ً
ثانيا -الدراسات السابقة:
ً
ً
يتناول هذا الجزء عرضا ألهم الدراسات السابقة املتعلقة بموضوع الدراسة ,وتم ترتيبها تسلسليا من
األقدم إلى األحدث وعلى النحو اآلتي:
 أجرى فيردينا وكاستين ( )Verdina & Kasetiene, 2010دراسة هدفت إلى تعرف دور الرقابة الداخلية فيً
العمليات الدراسية في مؤسسات التعليم العالي في لتوانيا ,وتكونت عينة الدراسة من ( )1224طالبا في
الجامعات ,وأظهرت نتائج الدراسة أن أنظمة الرقابة الداخلية في دراسة وتحليل املشكالت واملخاطر في التطبيق
ً
النوعي لعمليات الدراسة ,وبيشت نتائج الدراسة أيضا أن الرقابة الداخلية تؤثر في مؤسسات التعليم العالي ,وان
أنظمة الرقابة الداخلية تدعم برامج الجامعات وتقوم بتطوير األنظمة فيها.
 وأجرت الزعبي ( )2011دراسة هدفت إلى معرفة دور وحدات الرقابة اإلدارية الداخلية في الجامعات األردنية فيأداء أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر العاملين فيها .أجريت الدراسة على عينة مكونة من  36فردا يعملون
في وحدات الرقابة الداخلية في الجامعات األردنية الحكومية وتوصلت إلى أن تقديرات أفراد العينة لدور وحدات
الرقابة الداخلية تراوحت من تقدير ضعيف إلى متوسط ,مع عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات
أفراد العينة تعزى ملتغير الخبرة ,ووجود فروق تعزى ملتغير املؤهل العلمي ولصالح حملة أقل من بكالوريوس في
كل من مجال تعاون الدائرة مع الوحدة ومجال كفاية املصادر البشرية ,ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى
ملتغير مكان الجامعة بين جامعات الوسط وجامعات الشمال لصالح جامعات الشمال.
 وأجرى شطناوي ومعايعة ( )2011دراسة هدفت هذه الدراسة إلى معرفة درجة مراعاة الجامعات األردنيةالحكومية ملبادئ الشفافية واملساءلة في عملياتها اإلدارية واملالية من وجهة القادة األكاديميين واإلداريين فيه,
ولجمع البيانات الخاصة بالدراسة فقد تم اختيار عينة طبقية عشوائية قوامها 210قادة أكاديميين وإداريين
موزعين على الجامعات األردنية وتشكل ما نسبته  % 56.6من مجتمع الدراسة ,وقد بيشت نتائج الدراسة أن
درجة مراعاة الشفافية واملساءلة في الجامعات األردنية كانت عالية على األداة ككل ومتوسطة على مجالي الرقابة
ً
واملتابعة ,وإدارة املوارد البشرية .كما تبين أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة اإلحصائية =
 0.05عند جميع مجاالت الدراسة واألداة الكلية تعزى ملتغير املسمى الوظيفي ,ما عدا مجال إدارة املوارد البشرية
ولصالح تقديرات القادة األكاديميين ,وعند مجال اإلدارة املالية واملحاسبية ,ومجال الرقابة واملساءلة واملتابعة,
لصالح القادة اإلداريين .كما كشفت الدراسة أن أهم املوضوعات التي يرى أفراد العينة أنها تتطلب الشفافية
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ويجب أن تعطى األولوية هي تعيينات أعضاء هيئة التدريس والقادة األكاديميين واإلداريين ,والعجز املالي,
وفاعلية البحث العلمي ,فاعلية البرامج املطروحة وتعيينات العاملين.
 وقام مواندا ( )Mwanda, 2011بدراسة هدفت إلى معرفة أثر أنظمة الرقابة الداخلية في األداء في مؤسساتً
التعليم العالي في أوغندا ,وقد تكونت عينة الدراسة من ( )270شخصا من الجامعات األوغندية ,وقد أظهرت
نتائج الدراسة أن إدارة املؤسسات يجب أن تلتزم بأنظمة الرقابة ,وأن على الجامعات أن تسهم بششاط معين في
الرقابة على أدائها.
تعرف درجة الرقابة اإلدارية املُ ّ
 وأجرى حسن ( )2016دراسة هدفت الدراسة ُّطبقة ,ودرجة األداء الوظيفي لدى
مديري املدارس الحكومية األساسية في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهات نظر املديرين أنفسهم,
والعالقة بينهما ,وقد َّ
تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري املدارس الحكومية األساسية ومديراتها في
ً
ً
محافظات شمال الضفة الغربية ,حيث بلغ عددهم ( )454مديرا ومديرة موزعين على املدارس الحكومية
ُ
األساسية في محافظات شمال الضفة الغربية ,وقد أجريت هذه الدراسة على عينة عشوائية بلغ عدد أفرادها
ً
ً
( )229مديرا ومديرة .واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي بإعداد (استبانة) خاصة بموضوع الدراسة
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها :الدرجة الكلية ملجاالت الرقابة اإلدارية لدى مديري
املدارس الحكومية األساسية في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهات نظر املديرين أنفسهم جاءت
ً
بمستوى مرتفع جدا للرقابة اإلدارية ,والدرجة الكلية ملجاالت واقع األداء الوظيفي لدى مديري املدارس
الحكومية األساسية في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهات نظر املديرين أنفسهم جاءت بدرجة
مرتفعة ,ووجود عالقة ذات داللة إحصائية بين عملية الرقابة اإلدارية واألداء الوظيفي لدى مديري املدارس
الحكومية األساسية في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهات نظر املديرين أنفسهم ,كما توجد فروق
ذات داللة إحصائية في متوسط درجة الرقابة اإلدارية لدى مديري املدارس الحكومية األساسية في محافظات
ُ
شمال الضفة الغربية تعزى ملتغير الجشس لصالح اإلناث دون الذكور ,وال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات درجة الرقابة اإلدارية وعالقتها باألداء الوظيفي لدى مديري املدارس الحكومية األساسية في محافظات
ُ
شمال الضفة الغربية تعزى لكل من متغيرات (املؤهل العلمي ,سنوات الخبرة اإلدارية ,املديرية ,وموقع املدرسة).
 أجرى الرحاحلة ( )2017دراسة هدفت إلى بناء أنموذج إداري مقترح لتحسين دور وحدات الرقابة والتدقيقالداخلي في الجامعات األردنية العامة ,في ضوء الواقع واالتجاهات اإلدارية املعاصرةّ .
وتكون مجتمع الدراسة من
جميع القادة اإلداريين في الجامعات األردنية العامة ,وعددهم ً 443
إداريا .بلغت عينة الدراسة ً 130
قائدا ً
فردا.
واستخدم الباحث املنهج املسحي التطويري .ولجمع بيانات الدراسةّ ,
تم تطوير استبانة موجهة ألفراد العينة,
وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة فاعلية وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي في الجامعات األردنية العامة من
وجهة نظر القادة اإلداريين فيها على نحو عام كانت متوسطة ,وقد أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذوات
داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لدرجة فاعلية وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي
في الجامعات األردنية العامة ً
تبعا ملتغيرات الجشس ,واملركز الوظيفي ,والفئة الوظيفية ,ووجود فروق ذوات داللة
إحصائية تعزى ملتغير املوقع الجغرافي للجامعة ملجال التشريعات ولصالح جامعة اليرموك ,ومجال املساءلة
والشفافية لصالح الجامعة األردنية .وبناء على نتائج الدراسةّ ,
طور الباحث أنموذجا مقترحا لتحسين دور
وحدات الرقابة ,والتدقيق الداخلي في الجامعات األردنية العامة ,وتم التأكد من مدى مالءمته بعرضه على
مجموعة من الخبراء واملختصين.
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 أجرى كل من املطيري والعمري ( )2018دراسة هدفت إلى التعرف على مستوى ممارسة الشفافية اإلدارية لدىقائدات املدارس الثانوية باملدينة املنورة ,اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي الكمي والنوعي .واستخدمت أداتان
هما :االستبانة ,التي جرى تطبيقها على عينة عشوائية عنقودية بلغت  331معلمة؛ واملقابلة مع عينة قصدية
مكونة من  15قائدة .خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها :إن مستوى ممارسة الشفافية اإلدارية لدى
قائدات املدارس الثانوية باملدينة املنورة من وجهة نظر املعلمات لجميع مجاالت الدراسة ,جاء ضمن املستوى
املتوسط؛ وجاء أكثر املجاالت في مستوى ممارسة الشفافية اإلدارية لدى القائدات باملرتبة األولى هو مجال
شفافية االتصال وتدفق املعلومات وجاء مجال شفافية املساءلة وتقويم األداء في املرتبة األخيرة .وتوجد فروق
ً
دالة إحصائيا بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى ممارسة الشفافية اإلدارية لدى قائدات املدارس
ً
الثانوية باملدينة املنورة وفقا ملتغير املؤهل العلمي في مجال شفافية االتصال وتدفق املعلومات ,ومجال شفافية
املساءلة وتقويم األداء ,ولصالح حملة البكالوريوس؛ وأن من متطلبات تعزيز الشفافية من وجهة نظر القائدات:
نشر الوعي بالشفافية ,وعقد دورات تدريبية ,وتفعيل قنوات االتصال ,وتوفير بيئة ديموقراطية ,ووضع آلية
للحوافر.
 أجرى الشباطات ( )2018دراسة هدفت إلى إلقاء الضوء على مفهوم "حوكمة الجامعات" كأسلوب ملمارسةسلطات اإلدارة الرشيدة ,في الدور الذي يلعب فيه مرفق الجامعة الحكومية والخاصة دورا كبيرا ومؤثرا ,بما
يستتبعه ذلك من ضرورة ملحة ملراقبة هذا الدور وتقويمه .وهو ما يعزز استمرار ثقافة املشاركة في الحياة
العامة سواء داخل حرم الجامعة أو خارجه ,مما يعمل على تطور الجامعة بوصفها املؤسسة األكاديمية املفترض
فيها أن تعيد صياغة التوجهات الثقافية واملعرفية والعلمية للمجتمع .ومؤداه الولوج إلى الشفافية والعدالة ومنح
الحق في مساءلة إدارة املؤسسة األكاديمية للجهات املعنية لتحقيق رؤاها ومبادئها وأهدافها.
التعقيب على الدراسات السابقة:
بعد االطالع على الدراسات السابقة العربية واألجنبية الخاصة في املوضوع توصل الباحث إلى أن هناك ندرة
في الدراسات التي تطرقت دور الرقابة الداخلية في تحقيق الشفافية في األداء في املؤسسات التعليمية ,وقد استفادت
هذه الدراسة من الدراسات السابقة بإثراء األدب النظري املتعلق بالرقابة الداخلية والشفافية في األداء ,وتحديد
املنهج املناسب وصياغة مشكلة الدراسة ونوع املعالجة اإلحصائية املستخدمة.
أما ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة األخرى ففي كونها تقع ضمن الدراسات األولى التي تناقش
أثر الرقابة الداخلية في تحقيق شفافية األداء في املؤسسات التعليمية وكونها من الدراسات األولى التي ستجرى في
لواء األغوار الشمالية في اململكة األردنية الهاشمية – حسب علم الباحث – وفي كونها تتميز بعينة ومجتمع مختلف
عن الدراسات السابقة.

 -3منهجية ّ
الدراسة وإجراءاتها.
منهج ّ
الدراسة:
الد اسة املنهج الوصفي التحليلي وذلك ملالءمته ألغراض ّ
ّ
الدراسة.
استخدم الباحث في هذه ر
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مجتمع ّ
الدراسة وعينتها:
تكون مجتمع ّ
ّ
الدراسة من جميع املوظفين العاملين في مديريات التربية والتعليم في لواء األغوار الشمالية,
ً
والبالغ عددهم ( )50موظفا وموظفة ,وذلك حسب إحصائيات وزارة التربية والتعليم لعام .2021
عينة الدراسة
ً
ّ
وتكونت عينة الدراسة من ( )40موظفا وموظفة ,وقد تم توزيع االستبانة على جميع أفراد الدراسة وتم
استرداد ( )40استبانة صالحة للتحليل واستبعاد ( )10استبانات ,تم اختيارهم بالطريقة القصدية ,وذلك ملناسبته
لطبيعة الدراسة وأهدافها.
أداة ّ
الدراسة:
تكونت من قسمين؛ تكون القسم ّ
األول من البيانات الديمغرافية ّ
تم تطوير استبانة ّ
وتكون القسم الثاني من
مقياس ملعرفة دور الرقابة الداخلية في تحقيق الشفافية في األداء في املؤسسات التعليمية ,وعددها ( )12عبارة,
وذلك بعد الرجوع للدراسات السابقة واإلطار النظري املتعلق باملوضوع.
صدق األداة:
ّ
شموليتها بشكل واضح ودقيقّ ,
ّ
ّ
وتم عرضه على
تم التحقق من صدق أداة الدراسة في االستبانة ,للتأكد من
ّ
ّ
ّ
املتخصصين في الجامعات األردنية والبالغ عددهم ( )7محكمين ,وذلك للتأكد من سالمة اللغة,
من املحكمين
واملحتوى وتغطيتها لجميع أبعاد ّ
الدراسة ,ومدى مناسبة العبارات ,وكانت نسبة االتفاق بين املحكمين (.)%88
ثبات األداة:
ّ
عينة تجريبية تكونت من (ً )20
فردا وتم توزيع استبانة الدراسة عليهم ,وقد ّ
تم أخذ ّ
تم حساب معادلة
عينة ّ
كرونباخ ألفا على ّ
الدراسة ,وذلك ملعرفة معامل ثبات االتساق الداخلي بين عبارات الدراسة واألداة ككل,
وملعرفة تلك القيم جدول ( )1يوضح ذلك:
جدول ( )1قيمة معامل الثبات (كرنباخ ألفا) لألداة ككل
األداة

قيمة كرونباخ ألفا

األداة ككل

0.932

إجراءات التحليل اإلحصائي:
ّ
ّ
ّ
ّ
تم استخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSلتحليل بيانات الدراسة ,عن طريق
استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:
ّ
ّ
 .1حساب معادلة (كرونباخ ألفا) لغايات التحقق من ثبات أداة الدراسة.
ّ
ّ
واملتوسطات الحسابية لترتيب إجابات العينة حسب األهمية.
املعيارية
 .2االنحرافات
مقياس التحليل:
عينة ّ
ّ
الدراسة على كل عبارة من عبارات املقياس؛ تمّ
املتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد ّ
ولتفسير
استخدام املعيار اإلحصائي اآلتي واملبين في الجدول (.)2
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املتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة ّ
ّ
الدراسة على كل عبارة من
الجدول ( )2املعيار اإلحصائي لتفسير
عبارات املقياس
ّ
درجة املوافقة
املتوسط الحسابي
من 2.33 – 1.00

منخفضة

من 3.66– 2.34

متوسطة

من 5.00 – 3.67

مرتفعة

حيث تم حساب طول الفئة من خالل قسمة =

=1.33

 -4نتائج الدراسة ومناقشتها.
 النتائج املتعلقة بالسؤال الرئيس ي ":ما أثر الرقابة الداخلية في تحقيق شفافية األداء في املؤسسات التعليمية
من وجهة نظر املوظفين في مديريات تربية لواء األغوار الشمالية؟
ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملقياس الدراسة على
مستوى كل عبارة من عبارات الدراسة ,وعموم األداة وكانت كما يوضحها الجدول (:)3
ً
تنازليا حسب املتوسطات
جدول ( )3املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لعبارات مقياس الدراسة مرتبة
الحسابية
م

املتوسط االنحراف
الحسابي* املعياري

العبارات

تحقق الرقابة الداخلية االلتزام بالقوانين واألنظمة والتعليمات والسياسات
التي تحث املوظفين في املؤسسات التعليمية على التمسك بالقيم األخالقية
10
وبالتالي تعزيز الشفافية في األداء.
ً
ً
يوفر نظام الرقابة الداخلية وصفا وظيفيا يحدد الصالحيات والواجبات ودرجة
1
املعرفة واملهارة ألداء األعمال بكفاءة وفاعلية في املؤسسة التعليمية
تسهم الرقابة الداخلية في االلتزام بأن يعمل كل موظف تحت رقابة مسؤولة
11
ألداء املهم املوكولة إليه
تسهم الرقابة الداخلية في توفير الحماية للموجودات وامللفات واملعلومات
12
واألجهزة داخل املؤسسة التعليمية
تقوم الرقابة الداخلية بتقدير املخاطر في ظل الظروف االقتصادية والقانونية
7
والتشريعية واالجتماعية التي تعمل بها املؤسسة التعليمية
تدرس الرقابة الداخلية املخاطر الناتجة عن أخطاء العاملين داخل املؤسسة
8
التعليمية وتأخذ بعين االعتبار مخاطر التسامح والتساهل
توفر الرقابة الداخلية املعلومات لألفراد في الوقت املناسب لتمكينهم من
5
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الرتبة

الدرجة

3.87

0.89

1

مرتفعة

3.84

0.88

2

مرتفعة

3.77

0.91

3

مرتفعة

3.76

0.81

4

مرتفعة

3.76

0.88

5

مرتفعة

3.75

0.95

6

مرتفعة

3.73

0.98

7

مرتفعة
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م

4
2
6
9
3

املتوسط االنحراف
الحسابي* املعياري

العبارات
متابعة مسؤولياتهم بكفاءة وفاعلية
توفر الرقابة الداخلية قنوات اتصال وفاعلية لعملية نقل املعلومات والبيانات
واملعلومات اإلدارية الالزمة لعملية صنع القرار
توفر الرقابة الداخلية تقارير دورية سنوية مالية وإدارية وفنية للجهات املعنية
توفر الرقابة الداخلية املصداقية والثقة بين اإلدارات والعاملين في املؤسسات
التعليمية
تمارس الرقابة الداخلية سياسة عدم إخفاء املعلومات عن العاملين في
املؤسسات التعليمية
تراعي الرقابة الداخلية التعامل بنزاهة وشفافية في ممارسة أنشطتها وعملياتها
املجال ككل

الرتبة

الدرجة

3.71

0.89

8

مرتفعة

3.71

0.91

9

مرتفعة

3.71

0.93

10

مرتفعة

3.67

0.90

11

متوسطة

3.66
3.75

0.93
0.91

12

متوسطة
مرتفعة

يتبين من الجدول ( )3أن عموم األداة قد حصلت على متوسط كلي ( 3.75من  )5بتقدير (مرتفعة) ,فيما
تراوحت املتوسطات الحسابية لعبارات مقياس الدراسة ما بين ( )3.87 -3.66وجميعها بدرجات (مرتفعة) باستثناء
فقرتين حصلت على تقدير (متوسطة).
حيث جاءت العبارة رقم ( )10والتي تنص على " تحقق الرقابة الداخلية االلتزام بالقوانين واألنظمة
والتعليمات والسياسات التي تحث املوظفين في املؤسسات التعليمية على التمسك بالقيم األخالقية وبالتالي تعزيز
الشفافية في األداء " على أعلى متوسط حسابي بلغ ( )3.87وبانحراف معياري ( )0.89وبدرجة موافقة مرتفعة ,بينما
بلغت أدناها للعبارة رقم ( )3والتي تنص على " تراعي الرقابة الداخلية التعامل بنزاهة وشفافية في ممارسة أنشطتها
وعملياتها " ,بمتوسط حسابي ( )3.66وبانحراف معياري ( )0.93بدرجة موافقة متوسطة.
ويعزى ذلك إلى وجود رقابة داخلية فعالة في املؤسسات التربوية في لواء األغوار الشمالية بحسب رأي العينة
املشاركة في الدراسة ,وإلى وجود معايير واضحة لتحقيق الشفافية في األداء واالهتمام بتوافر املعلومات وتوفر االتصال
الجيد بين األقسام العاملة في املؤسسات التعليمية ,كما يعزى ذلك إلى فعالية نظام الرقابة الداخلية في كشف
االنحرافات واألخطاء ومحاسبة املسؤولين عنها ,وتتفق هذه النتيجة مع دراسة حسن ( )2016والتي أشارت إلى أن
الدرجة الكلية ملجاالت الرقابة اإلدارية لدى مديري املدارس الحكومية األساسية في محافظات شمال الضفة الغربية
ً
من وجهات نظر املديرين أنفسهم جاءت بمستوى مرتفع جدا للرقابة اإلدارية ,ودراسة الرحاحلة ( )2017والتي
أشارت إلى أن درجة فاعلية وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي في الجامعات األردنية العامة من وجهة نظر القادة
اإلداريين فيها على نحو عام كانت متوسطة ,وتختلف هذه النتيجة مع دراسة الزعبي ( )2011والتي أشارت إلى أن
تقديرات أفراد العينة لدور وحدات الرقابة الداخلية تراوحت من تقدير ضعيف إلى متوسط.
خالصة نتائج الدراسة:
خلصت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
 أن عموم األداة قد حصلت على متوسط كلي ( 3.75من  )5بتقدير (مرتفعة) ,فيما تراوحت املتوسطاتالحسابية لعبارات مقياس الدراسة ما بين ( )3.87 -3.66وجميعها بدرجات (مرتفعة) باستثناء فقرتين حصلت
على تقدير (متوسطة).
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 جاءت العبارة رقم ( )10والتي تنص على " تحقق الرقابة الداخلية االلتزام بالقوانين واألنظمة والتعليماتوالسياسات التي تحث املوظفين في املؤسسات التعليمية على التمسك بالقيم األخالقية وبالتالي تعزيز الشفافية
في األداء " على أعلى متوسط حسابي بلغ ( )3.87وبانحراف معياري ( )0.89وبدرجة موافقة مرتفعة.
 بينما بلغت أدناها للعبارة رقم ( )3والتي تنص على " تراعي الرقابة الداخلية التعامل بنزاهة وشفافية فيممارسة أنشطتها وعملياتها " ,بمتوسط حسابي ( )3.66وبانحراف معياري ( )0.93بدرجة موافقة متوسطة.

التوصيات واملقترحات.
-

في ضوء النتائج املتحصلة من الدراسة يوص ي الباحث ويقترح اآلتي:
ً
ضرورة زيادة االهتمام بوحدات الرقابة الداخلية والتوسع في أنشطتها وذلك نظرا للدور الذي تلعبه في التأكد
من أن الوحدات اإلدارية واألكاديمية تقوم بأدوارها بالشكل املطلوب.
إجراء املزيد من الدراسات واألبحاث املتعلقة باملوضوع في بيئات تعليمية مختلفة.
االستفادة من التجارب الدولية في تطبيق نظم الرقابة الداخلية وتعزيز الشفافية داخل املؤسسات التعليمية
وبحث إمكانية تطبيق هذه األنظمة في مؤسساتنا.
نشر الوعي لدى العاملين في املؤسسات التعليمية لتوضيح أسس بناء لشفافية وأبعادها لتمثل الداعم
الفاعل لتنفيذ أهداف الرقابة الداخلية من خالل ورش العمل وندوات إرشادية.
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