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امللخص:
هدفت الدراسة إلى التعرف على الدور املعدل إلدارة االحتواء العالي في تحسين أثر الرقابة اإلدارية في أداء العاملين في دائرة الجمارك
األردنية ،ولتحقيق هدف الدراسة اعتمدت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي ،واختيار عينة طبقية متناسبة من العاملين في دائرة الجمارك
ً
األردنية ضمن املستويات اإلدارية العليا والوسطى والدنيا ،وبواقع ( )252عامال .وزعت عليهم استبانة طورتها الباحثة .توصلت الدراسة إلى
مجموعة من النتائج ،من أهمها :وجود أثر ذو داللة إحصائية للرقابة اإلدارية بأبعادها( :التقارير الرقابية ،الشكاوى ،التفتيش ،االتصاالت
اإلدارية) في أداء العاملين بأبعاده مجتمعة( :جودة األداء املنجز ،سرعة األداء املنجز ،كمية األداء املنجز) في دائرة الجمارك األردنية،
ووجود أثر ذو داللة إحصائية إلدارة االحتواء العالي في تعديل وتحسين أثر الرقابة اإلدارية بأبعادها( :التقا رير اإلدارية ،الشكاوى،
التفتيش ،االتصاالت اإلدارية) في أداء العاملين بأبعاده مجتمعة( :جودة األداء املنجز ،سرعة األداء املنجز ،كمية األداء املنجز) في دائرة
الجمارك األردنية .أوصت الدراسة ضرورة استمرار دائرة الجمارك األردنية بتعزيز أبعاد الرقابة اإلدارية في الدائرة ملا لها من أهمية في أداء
العاملين وتحسين مستواهم ،وضرورة قيام دائرة الجمارك األردنية بوضع الخطط واإلجراءات املناسبة التي من شأنها التغلب على
املعوقات التي تواجه العاملين فيها فيما يتعلق بأعمالهم.
الكلمات املفتاحية :الرقابة اإلدارية؛ أداء العاملين؛ إدارة االحتواء العالي؛ دائرة الجمارك األردنية .

املقدمة:
تعيش منظمات األعمال اليوم في ظل بيئة شديدة التعقيد وتطورات سريعة ،ولكي تصل تلك املنظمات إلى تحقيق أهدافها وإلى املكانة التي
تستطيع من خاللها االستمرار ومواكبة التغيرات السريعة في البيئة املحيطة بها ،كان عليها االهتمام بكل ما يخص إدارة العاملين فيها من ممارسات
مختلفة بهدف تطويرهم ورفع مستوى أدائهم ،باإلضافة إلى توفير بيئة عمل مالئمة يتحفز فيها األفراد العاملون لتعظيم مستوى االستفادة من إمكانات
وقدرات هؤالء األفراد بما يحقق أفضل مستوى من األداء لتلك املنظمات كون معظم املنظمات تسعى إلى ثقافة التغيير والتطوير ،من خالل العديد من
املمارسات اإلدارية ،ومنها ممارسات االحتواء العالي.
َّ
ويمكن القول ّ
إن حياة أية منظمة أعمال على اختالف أنشطتها ،تتوقف على أداء العاملين فيها ،فقيام العاملين فيها بأعمالهم املوكلة إليهم
ّ
وإنجازهم لها على الوجه املطلوب واملخطط له ،سيقود املنظمة نحو تحقيق أهدافها وغاياتها املنشودة ،أما إذا كان األداء دون املستوى املطلوب،
ً
ً ً
ّ
فسيشكل ذلك عائقا كبيرا أمام الشركة في تحقيق أهدافها ،بل قد يؤدي أحيانا إلى توقف املنظمة عن العمل وتصفيتها (عبد الجواد.)2020 ،
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ً
تقوم منظمات األعمال بالتأكد من أن ما يجري عليه العمل داخل الوحدات اإلدارية يتم وفقا للخطط املوضوعة والسياسات املرسومة والبرامج
ّ
املعدة ،وفي حدود القوانين والقواعد والتعليمات املعمول بها لتحقيق األهداف املنشودة والنتائج املرغوبة ،من خالل الرقابة اإلدارية التي تعد من أهم
مكونات العملية اإلدارية ،التي تمارسها اإلدارة بنفسها أو بتكليف من غيرها ،وتقدم تغذية عكسية يتم على أساسها تصحيح أي انحراف يطرأ على
العملية اإلدارية (الغالبي وإدريس.)2015 ،
وألن منظمات األعمال في العصر الحالي تعمل في بيئة شديدة التغير فإنها تسعى لتطبيق االحتواء العالي لل عاملين فيها من خالل اختيار العاملين
األكثر مهارة وكفاءة ،والعمل على تدريبهم وتطوير مهاراتهم ومعارفهم ،واالعتماد على نظم العمل الفرقي ،ومشاركة وتقاسم املعلومات واملعارف ،لتوليد
األفكار واالبتكار وحل املشكالت وكذلك التبادل في املعلومات التي تساعد العاملين على فهم أعمق ألهداف املنظمة وثقافتها (منصور وعاشور،)2016 ،
ً
ً
ويعد مفهوم إدارة االحتواء العالي من املفاهيم اإلدارية املعاصرة التي القت نتيجة ملفتة لألنظار كونها تعتبر عنصرا أساسيا الستمرار وبقاء املنظمات في
ً
ظل بيئة األعمال السريعة التغيير التي تتميز باإلبداع واالبتكار ،إذ إن إدارة االحتواء العالي تعمل على إكساب العاملين مهارات ومعارف عديدة ،فض ال
عن أنها تشعر العاملين باحترامهم وأن مشاركتهم ذات قيمة ،ومن ثم تعزز من حافزهم للعمل وزيادة رضاهم الوظيفي ورفع مستوى االلتزام لديهم
(نصر.)2017 ،
وتسعى دائرة الجمارك األردنية ،شأنها شأن العديد من منظمات األعمال ،إلى تفعيل بالرقابة اإلدارية من خالل أقسام الرقابة اإلدارية ،وتطبيق
العديد من املمارسات املتعلقة بأداء العاملين فيها ،وذلك بهدف زيادة كفاءة وفعالية أدائهم ألعمالهم للوصول إلى تحقيق الغايات واألهداف املخطط لها
من خالل رسالتها ورؤيتها املنشودة إلنجاز املهام بسرعة ومرونة والتكيف مع الظروف املحيطة وتوفير الحوافز املناسبة وتنفيذ استراتيج يات جديدة في
ظل ظروف مستجدة مثل ظروف جائحة كورونا.
وقد بينت دائرة الجمارك األردنية من خالل الخطة االستراتيجية ( )2020اهتمامها وسعيها لتع زيز قدرتها املؤسسية ومواردها البشرية من خالل
تقديم التدريب والحوافز املادية واملعنوية ملوظفيها ،واتباعها سياسة تفويض مديري املراكز ورؤساء وحدات التخليص بالصالحيات الالزمة إلنجاز
العمل وبما يعود بالفائدة على متلقي الخدمة لديها (الخطة االستراتيجية لدائرة الجمارك األردنية.)2020 ،
ً
وتأسيسا على ما سبق فقد جاءت هذه الدراسة بهدف التعرف على أثر الرقابة اإلدارية في أداء العاملين :الدور املعدل للدارة االحتواء العالي في
دائرة الجمارك األردنية.
أهمية الدراسة:
تنبثق أهمية الدراسة من أهمية املوضوع الذي تبحث فيه واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها ،وتبرز أهميتها في اآلتي:
 .1األهمية العلمية:
• يمكن اعتبار هذه الدراسة من الدراسات اإلدارية الهامة ألهمية املتغيرات التي سيتم دراستها وبحثها واملتمثلة بالرقابة اإلدارية كمتغير مستقل،
وأداء العاملين كمتغير تابع ،وكذلك إدارة االحتواء العالي كمتغير معدل.
• املساهمة في إعداد إطار نظري ملوضوعات الدراسة ومتغيراتها املتمثلة بالرقابة اإلدارية وتأثيرها في أداء العاملين ودور إدارة االحتواء العالي في
تحسين هذا األثر.
 .2األهمية العملية:
• قد تسهم نتائج هذه الدراسة في إثارة اهتمام القائمين على املؤسسات الرسمية بشكل عام ودائرة الجمارك األردنية على وجه الخصوص نحو
أهمية الرقابة اإلدارية ودورها في أداء العاملين ونتائج تطبيقاتها ونجاحاتها ،باإلضافة إلى أهمية إدارة االحتواء العالي في تحسين دور الرقابة
اإلدارية في أداء العاملين.
• أهمية بيئة الدراسة وهي دائرة الجمارك األردنية ،والتي تعد مؤسسة رسمية ذات أهمية كبيرة تنبع من مساهمتها في رفد املوازنة العامة للدولة.
• تقدم نتائج وتوصيات الدراسة آليات ترشد القائمين على دائرة الجمارك األردنية في التعرف على أهمية الرقابة اإلدارية في تحسين أداء العاملين.
أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة إلى التعرف على الدور املعدل إلدارة االحتواء العالي في تحسين أثر الرقابة اإلدارية في أداء العاملين في دائرة الجمارك األردنية،
وينبثق من الهدف الرئيس ي األهداف الفرعية اآلتية:
 . 1التعرف على مستوى األهمية النسبية لتطبيق الرقابة اإلدارية في دائرة الجمارك األردنية.
 . 2التعرف على مستوى األهمية النسبية ألداء العاملين في دائرة الجمارك األردنية.
 . 3التعرف على مستوى األهمية النسبية لتطبيق إدارة االحتواء العالي في دائرة الجمارك األردنية.
 . 4بيان أثر الرقابة اإلدارية في أداء العاملين في دائرة الجمارك األردنية.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها:
ً
نظرا لعمل الباحثة في دائرة الجمارك األردنية فقد الحظت أن بعض املعامالت تحتاج إلى قرار مركزي باملوافقة عليها مما يؤدي إلى التباطؤ في سير
العمل  ،وعدم القدرة على إنجاز تلك املعامالت بسرعة وسهولة ،باإلضافة إلى أن كثرة املعامالت الواردة إلى الدائرة وضغط العمل يؤدي إلى تأخير في
ً
إنجازها مما يعطي انطباعا لدى املراجعين بأن أداء العاملين ليس باملستوى املتوقع ،مما يستوجب على الدائرة تتبع أداء العاملين من خالل الرقابة على
أدائهم ألعمالهم والتصحيح املستمر لألخطاء التي يمكن أن تظهر أثناء سير العمل ،وذلك بهدف تعديل إي انحراف ممكن والتأكد من أن العمل يسير
حسب ما هو مخطط له ،باإلضافة إلى تطبيق العديد من املمارسات اإلدارية التي تسهم في تنمية مهارات العاملين وبالتالي تحسين أدائهم ،ومن هذه
املمارسات تطوير قدراتهم بتكثيف الدورات التدريبية ومشاركتهم في املعلومات وفي اتخاذ القرارات.
كما الحظت الباحثة أن إدارة االحتواء العالي قد ُتمارس من قبل اإلدارة دون أن تستغل أثر هذه املمارسات على أداء العاملين ،أو اتباع الطريقة
املثلى الستخدامها في تنشيط وتحفيز العاملين وتعظيم مشاركتهم بتفويضهم وأن عملهم يتالءم مع قدراتهم .وبالرغم من ممارسة دائرة الجمارك األردنية
ملفهوم إدارة االحتواء العالي ،إال أن الباحثة شعرت أن هذا املفهوم غير واضح للعاملين.
ومما سبق تتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال التالي( :ما أثر الرقابة اإلدارية في أداء العاملين :الدور املعدل إلدارة االحتواء العالي
في دائرة الجمارك األردنية؟)
وينبثق من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:
 . 1ما مستوى األهمية النسبية لتطبيق الرقابة اإلدارية في دائرة الجمارك األردنية؟
 . 2ما مستوى األهمية النسبية ألداء العاملين في دائرة الجمارك األردنية؟
 . 3ما مستوى األهمية النسبية لتطبيق إدارة االحتواء العالي في دائرة الجمارك األردنية؟
 . 4ما أثر الرقابة اإلدارية بأبعادها (التقارير الرقابية ،الشكاوى ،التفتيش ،االتصاالت اإلدارية) في أداء العاملين بأبعاده مجتمعة (جودة األداء املنجز،
سرعة األداء املنجز ،كمية األداء املنجز) في دائرة الجمارك األردنية؟
فرضيات الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة تسعى الدراسة الى اختبار الفرضيتين اآلتيتين:
 .1الفرضية األولى :H01 :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α≥ 0.05للرقابة اإلدارية بأبعادها( :التقارير الرقابية ،الشكاوى،
التفتيش ،االتصاالت اإلدارية) في أداء العاملين بأبعاده مجتمعة( :جودة األداء املنجز ،سرعة األداء املنجز ،كمية األداء املنجز) في دائرة الجمارك
األردنية.
 .2الفرضية الثانية :H02 :ال يوجد أث ر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α≥ 0.05إلدارة االحتواء العالي في تحسين أثر الرقابة اإلدارية
بأبعادها( :التقارير الرقابية ،الشكاوى ،التفتيش ،االتصاالت اإلدارية) في أداء العاملين بأبعاده مجتمعة( :جودة األداء املنجز ،سرعة األداء املنجز،
كمية األداء املنجز) في دائرة الجمارك األردنية.
أنموذج الدراسة:
بناء على مراجعة الدراسات السابقة املرتبطة بموضوع الدراسة الحالية ومتغيراتها ،يمكن تمثيل العالقات االفتراضية في الدراسة من خالل
أنموذج الدراسة ،كما هو موضح في الشكل التالي:

476

Global Journal of Economics and Business, 10(3) (2021), 474-497

أثر الرقابة اإلدارية في أداء العاملين :الدوراملعدل إلدارة االحتواء العالي في دائرة الجمارك األردنية

حداد & الالفي

أنموذج الدراسة

املتغير املستقل

املتغيرالتابع

Independent Variable

Dependent Variable

الرقابة اإلدارية

أداء العاملين

Administrative Control

Employee Performance

التقاريراإلدارية
Administrative Reports

الشكاوى
Complaints

جودة األداء املنجز
The quality of the
achieved Performance

H01
سرعة األداء املنجز
The speed of the
achieved Performance

التفتيش
Inspection

H02

كمية األداء املنجز
The amount of the
achieved Performance

االتصاالت اإلدارية
Administrative
Communications

Moderating Variable

املتغير املعدل
إدارة االحتواء العالي
High Involvement
Management

التعريفات اإلجر ائية:
املتغير املستقل :الرقابة اإلدارية ()Administrative Control
ً
تعرف الباحثة الرقابة اإلدارية إجرائيا على أنها :وسيلة يمكن من خاللها التحقق من أن البرامج املوضوعة واألهداف املخطط لها في دائرة الجمارك
األردنية قد تحققت باألسلوب املعين وبدرجة الكفاءة املحددة وفي الوقت املحدد للتنفيذ ،وتقاس من خالل إجابات أفراد العينة على الفقرات املتعلقة
بالرقابة اإلدارية ضمن االستبانة .وتتضمن الرقابة اإلدارية األبعاد اآلتية:
• التقارير اإلدارية ( :)Administrative Reportوهي التقارير التي تصدر عن قسم الرقابة اإلدارية في دائرة الجمارك األردنية ،للمساعدة على
ّ
َ
ّ
الخاصة املوكلة لهم.
توضيح ُمستويات أداء املوظفين ،وطبيعة إنجاز األعمال
• الشكاوى( :)Complaintsهي الشكاوي التي تصدر من ُ
الع مالء واملراجعين الذين يتعاملون مع دائرة الجمارك األردنية ،وتساعد الشكاوى في
َ
الحقيقية لطبيعة العمل ،واألخطاء التي حدثت من أجل ّ
ّ
تجنب حدوثها في املستقبل .
مجموعة من املعلومات للمديرين عن الصورة
توضيح
ٍ
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• التفتيش ( :)Inspectionوهي عبارة عن مهمة يقوم بها متخصصون في دائرة الجمارك األردنية من ذوي الكفاءات والخبرات ،بهدف التأكد من
حسن أداء األعمال ،وسالمة اإلجراءات املتبعة التنفيذ.
• االتصاالت اإلدارية ( :)Administrative Communicationsوهي عملية التواصل والتفاعل ما بين األفراد العاملين في دائرة الجمارك األردنية على
مختلف مستوياتهم اإلدارية ومسمياتهم الوظيفية.
املتغيرالتابع :أداء العاملين ()Employee Performance
ً
تعرف الباحثة أداء العاملين إجرائيا في هذه الدراسة على أنه مستوى إنجاز وقدرة موظفي دائرة الجمارك األردنية على استثمار املوارد واإلمكانيات
املتاحة بالشكل األمثل للقيام بالواجبات واملسؤوليات املطلوبة منهم على أكمل وجه وبما يحقق أهداف الدائرة ،ويقاس في هذه الدراسة من خالل
إجابات أفراد العينة من العاملين في دائرة الجمارك األردنية على فقرات االستبانة املتعلقة باألداء ،ويتضمن أداء العاملين األبعاد اآلتية:
• جودة األداء املنجز (  :)The quality of the achieved Performanceالقدرة على تنظيم العمل وتنفيذه بدقة دون أي نواقص أو عيوب وحسب
املعايير املتعارف عليها في دائرة الجمارك األردنية وأن تتطابق خصائص ومواصفات العمل مع املستوى املطلوب.
• سرعة األداء املنجز(  :)The speed of the achieved Performanceامتالك العامل في دائرة الجمارك األردنية املهارات املعرفية والفنية واملهنية
الالزمة للقيام بوظيفته بالسرعة املطلوبة ،دون أن يخل بجودة ونوعية العمل.
• كمية األداء املنجز(  :)The amount of the achieved Performanceمقدار العمل املنجز من قبل العاملين في دائرة الجمارك األردنية في
الظروف الطبيعية وسرعة اإلنجاز.
املتغير املعدل :إدارة االحتواء العالي ()high Involvement Management
ً
تعرف الباحثة إدارة االحتواء العالي إجرائيا في هذه الدراسة على أنها :مجموعة املمارسات اإلدارية املستخدمة من قبل دائرة الجمارك األردنية،
الهادفة إلى إشراك العاملين في اتخاذ القرارات وامتالك املعلومات ،وتطوير مهاراتهم ،وتقديم التعويضات العادلة لهم.
حدود الدراسة:
• الحدود املوضوعية :ستقتصر هذه الدراسة على البحث في ثالثة متغيرات تشمل الرقابة اإلدارية بأبعادها (التقارير الرقابية ،الشكاوى،
التفتيش ،االتصاالت اإلدارية) كمتغير مستقل وأداء العاملين بأبعاده (جودة األداء املنجز ،سرعة األداء املنجز ،كمية األداء املنجز) كمتغير تابع
وإدارة االحتواء العالي كمتغير معدل.
• الحدود البشرية :ستقتصر هذه الدراسة على العاملين في دائرة الجمارك األردنية ضمن املستويات اإلدارية العليا والوسطى والدنيا .
• الحدود املكانية :سيتم تطبيق هذه الدراسة في دائرة الجمارك األردنية.
• الحدود الزمانية :سوف يتم تطبيق هذه الدراسة خالل الفصل األول من العام الدراس ي الجامعي .2021/2020
الدراسات السابقة:
استطاعت الباحثة الوصول إلى العديد من الدراسات في البيئتين العربية واألجنبية ذات الصلة املباشرة وغير املباشرة بموضوع دراستها ،والتي
تناولت أبعاد الدراسة الحالية أو أحد أبعادها ،وقامت بتلخيص هذه الدراسة في قسمين ،األول الدراسات في البيئة العربية ،والثاني الدراسات في البيئة
ً
األجنبية ،وترتيبها وفقا للتسلسل الزمني من األحدث إلى األقدم.
ا
أوال :الدراسات في البيئة العربية:
• دراسة عبد الجواد ( )2020بعنوان" :مدى تطبيق ممارسات إدارة املوارد البشرية وتأثيرها على أداء املوظفين :دراسة ميدانية على عينة من
املوظفين العاملين باملصرف التجاري الوطني في نطاق بلدية البيضاء  -ليبيا" .هدفت الدراسة إلى معرفة مدى تطبيق ممارسات إدارة املوارد
البشرية وتأثيرها على أداء املوظفين ،ولتحقيق هدف الدراسة اعتمد الباحث على املنهج الوصفي التحليلي من خالل عينة من املوظفين العاملين في
املصرف التجاري الوطني في ليبيا وبواقع ( )201موظفين وزعت عليهم أداة الدراسة املتمثلة باستبيان صمم بواسطة الباحث .توصلت الدراسة إلى
ً
مجموعة من النتائج من أهمها :أن هناك مستوى م رتفعا من ممارسة إدارة املوارد البشرية في املصرف التجاري الوطني ،وأن أبعاد ممارسات إدارة
ً
املوارد البشرية املتمثلة بالتعويض والتخطيط الوظيفي وتق ييم األداء والتدريب وإشراك املوظفين ،لها تأثير إيجابي ودال إحصائيا على أداء
املوظفين ،وأوصت الدراسة باستثمار العالقة اإليجابية بين متغيرات الدراسة وإجراء التحسينات بما يتالءم مع التغيرات البيئية.
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دراسة بكر ،عبد النبي ،وحتاتة ( )2020بعنوان" :الرقابة اإلدارية في التعليم قبل الجامعي في مصر وماليزيا :دراسة مقارنة .هدفت الدراسة إلى
الوقوف على واقع تطبيق الرقابة اإلدارية في التعليم قبل الجامعي بمصر وماليزيا ،وبيان أوجه التشابه واالختالف بين كل من مصر وماليزيا في تطبيق
الرقابة اإلدارية في التعليم قبل الجامعي الستخالص بعض املنطلقات األساسية الداعمة لتطبيقها في مصر ،ووضع تصور مقترح لتفعيل دور الرقابة
اإلدارية في التعليم قبل الجامعي في مصر ،ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحثون املنهج املقارن .أظهرت نتائج الدراسة أن الرقابة اإلدارية في
ً ً
التعليم قبل الجام عي تعد محورا هاما من محاور تحقيق جودة التعليم العالي ،وأن مستوى تطبيق الرقابة اإلدارية في التعليم قبل الجامعي في مصر
َ
ً
كان متوسطا ،بينما كان مستوى تطبيق الرقابة اإلدارية في التعليم قبل الجامعي في ماليزيا مرتفعا .أوصت الدراسة بضرورة االهتمام بالرقابة اإلدارية
وتفعيلها في كافة الجوانب التعليمية  ،ومساعدة األجهزة اإلدارية في التعليم قبل الجامعي في تنفيذ مهامها بأعلى كفاية ممكنة باستخدام املوارد
املتاحة.
دراسة أبو زيد والرواشدة ( )2020بعنوان" :أثر ممارسة إدارة االحتواء العالي في دافعية اإلنجاز لدى العاملين في سلطة منطقة االعقبة
االقتصادية الخاصة" .هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر ممارسات إدارة االحتواء العالي في دافعية اإلنجاز لدى العاملين في سلطة منطقة العقبة
االقتصادية الخاصة ،ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحثان املنهج الوصفي التحليلي ،حيث طورا استبانة لغرض جمع البيانات .تكون مجتمع
ً
الدراسة من جميع األفراد العاملين في ست مديريات في سلطة منطقة العقلية االقتصادية الخاصة ،وبلغ عددهم ( )427مبحوثا تم اختيارهم
ً
جميعا .توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها :أن تصورات املبحوثين ألبعاد ممارسات إدارة االحتواء العالي جاءت مرتفعة ،وان مستوى
دافعية اإلنجاز لدى العاملين في سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة من وجهة نظرهم جاء بدرجة مرتفعة .كما توصلت الدراسة إلى وجود أثر
إيجابي ذي داللة إحصائية ملمارسات إدارة االحتواء العالي بأبعادها في دافعية اإلنجاز .وعلى ضوء النتائج التي تم التوصل إليها ،خرجت الدراسة
بمجموعة من التوصيات ،من أهمها :عقد برامج تدريبية للعاملين في السلطة في مجال املهارات القيادية وصنع القرارات وحل املشكالت ،والعمل على
نشر ثقافة العمل الفرقي من خالل تعزيز القيم والتقاليد التنظيمية التي تحث على ذلك ،ومنح العاملين الصالحيات الالزمة للقيام بأعمالهم،
والتوجه نحو إدارة االحتواء العالي کأنموذج في استراتيجية إدارة املوارد البشرية في سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.
دراسة العجمي ( ) 2020بعنوان :درجة ممارسة رؤساء األقسام في جامعة نجران للرقابة اإلدارية من وجهة أعضاء هيئة التدريس" .هدفت
الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة رؤساء األقسام في جامعة نجران للرقابة اإلدارية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،وتحديد االختالفات
ً
في درجة ممارسة رؤساء األقسام في جامعة نجران للرقابة اإلدارية وفقا لتأثير متغيرات الدراسة ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث املنهج
الوصفي التحليلي ،وتم تصميم استبانة لجمع البيانات طبقت على عينة عشوائية بسيطة وبواقع ( )180عضو وعضوة هيئة تد ريس .أظهرت
الدراسة مجموعة من النتائج من أهمها :أن درجة ممارسة رؤساء األقسام في جامعة نجران للرقابة اإلدارية كبيرة على مستوى األداة الكلية في املجال
ً
اإلداري واملجال الفني ،ووجود فروق دالة إحصائيا في درجة ممارسة رؤساء األقسام في جامعة نجران للرقابة اإلدارية تعزى ملتغيرات (الجنس
ً
والقسم) ،وعدم وجود فروق دالة إحصائيا تعزى ملتغيرات (الخبرة التدريسية والرتبة األكاديمية) .أوصت الدراسة بضرورة تبني جامعة نجران
للرقابة اإلدارية وتفعيل آلياتها ملا لها من دور إيجابي في تحقيق أهداف الجامعة ورؤيتها ،وتطوي ر أداء العاملين فيها.
دراسة الدعمي والسعدون ( ) 2019بعنوان" :ممارسات إدارة االحتواء العالي وتأثيرها في الكفاءة الذاتية للموارد البشرية :دراسة تحليلية آلراء
عينة من أعضاء الهيئة التدريسية في بعض الجامعات والكليات األهلية العر اقية" .هدفت الدراسة إلى بيان مدى تأثير إدارة االحتواء العالي
بأبعادها (قوة اتخاذ القرار ،امتالك املعلومات ،مشاركة العوائد وامتالك املعرفة) في متغير الكفاءة الذاتية للموارد البشرية ،ولتحقيق هدف
الدراسة اعتمد الباحثان املنهج الوصفي التحليلي ،تكونت عينة الدراسة من ( )217من أعضاء هيئة التدريس في الكليات األهلية العراقية تم
اختيارهم بالطريقة العشوائية .أظهرت نتائج الدراسة وجود تأثير ذو داللة إحصائية ألبعاد إدارة االحتواء العالي (قوة اتخاذ القرار ،امتالك
املعلومات ،مشاركة العوائد وامتالك املعرفة) في مستوى الكفاءة الذاتية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالكليات األهلية العراقية .أوصت
الدراسة بضرورة منح أعضاء الهيئة التد ريسية الصالحيات الالزمة ألداء عملهم بشكل سليم ،وتعزيز الكفاءة الذاتية ألعضاء الهيئة التدريسية.
دراسة  (2018) Ganahreh, Bello, and AbdullahبعنوانThe Impact of Administrative Control on Employees’ Performance :
 Evidence from Industrial Companies in Jordanأثر الرقابة اإلدارية على أداء املوظفين :أدلة من الشركات الصناعية في األردن .هدفت
الدراسة إلى التعرف على أثر الرقابة اإلدارية في أداء املوظفين في القطاع الصناعي األردني ،ولتحقيق هدف الدراسة اعتمد الباحثون املنهج الوصفي
التحليلي ،وذلك من خالل عينة عشوائية بسيطة من املوظفين اإلداريين في  63شركة صناعية مدرجة في بورصة عمان في األردن ،وبواقع ()433
ً
ً
إداريا .توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها وجود مستوى مرتفع من الرقابة اإلدارية في الشركات الصناعية املساهمة ،وأن هناك أثرا
ً
ذو داللة إحصائية للرقابة اإلدارية على أداء املوظفين ،وأن نظام الشفافية والرقابة له ً
إيجابيا ذو داللة إحصائية على أداء املوظفين.
تأثيرا
• دراسة  (2017) Al-Zu’biبعنوان:
 Competenciesممارسات إدارة االحتواء العالي وأثرها في بناء وتطوير الجدارات الجوهرية .هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر ممارسات إدارة
High Involvement Management Practices and their Effect in Building and Development of Core
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االحتواء العالي في قدرة شركات االتصاالت األردنية على تطوير وبناء الكفاءات األساسية لدى العاملين فيها ،ولتحقيق هدف الدراسة اعتمد الباحث
ً
املنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )176مشرفا يعملون في شركات االتصاالت األردنية تم اختيارهم بالطريقة العشوائية
ً
البسيطة .أظهرت نتائج الدراسة وجود مستوى مرتفع من تطبيق أبعاد إدارة االحتواء العالي وأن هناك أثرا ذو داللة إحصائية لجميع أبعاد إدارة
االحتواء العالي في تطوير وبناء الكفاءات األساسية لدى العاملين في شركات االتصاالت األردنية .وأوصت الدراسة بضرورة تطبيق ممارسات إدارة
االحتواء العالي في إدارة املوارد البشرية في شركات االتصاالت األردنية.
ا
ثانيا :الدراسات في البيئة األجنبية:
• دراسة  (2019) Eker and EkerبعنوانExploring the relationships between environmental uncertainty, business strategy and :
 "management control system on firm performanceاكتشاف العالقة بين استر اتيجيات بيئة العمل غير األكيدة ونظام الرقابة اإلدارية
وأثرها على أداء الشركة .هدفت الدراسة التعرف على العالقة بين عدم االستقرار في بيئة العمل واستراتيجيات العمل ونظام الرقابة اإلدارية
وأثرها على أداء العاملين ،ولتحقيق هدف الدراسة اعتمد الباحثان املنهج الوصفي التحليلي ،من خالل استبانات ومقابالت شخصية لعينة
ً
ً
عشوائية قوامها ( )450عامال في ( )94شركة صناعية تركية .أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الرقابة اإلدارية في الشركات الصناعية كان مرتفعا ،
كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لحجم الشركة وعدد العاملين فيها في مستوى تطبيق نظام الرقابة اإلدارية ،وأن
الشركات ذات األداء املرتفع تميل إلى استخدام نظام رقابة أفضل من الشركات ذات األداء املنخفض.
• دراسة  (2019) Vanhala and Janhonenبعنوان:
" .Employee Well-Beingأثر عمل ممارسات االحتواء العالي في أداء الشركة ورفاهية املوظفين" .هدفت الدراسة إلى البحث في تأثير ممارسات
االحتواء العالي على أداء الشركة ورفاهية املوظفين ،وتقييم مدى ارتباط رفاهية املوظفين وأداء الشركة ،ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحثان
على املنهج الوصفي االرتباطي ،وتم جمع البيانات على مستوى وحدة األعمال من املديرين واملوظفين في صناعة املعادن وتجارة التج زئة في فنلندا،
ً
ً
ً
تباطا ً
وثيقا بأداء الشركة
وبواقع ( )680إداريا وموظفا تم اختيارهم بالطريقة العشوائية .أظهرت النتائج أن ممارسات إدارة االحتواء العالي ترتبط ار
ً
ً
من وجهة نظر املديرين ،في حين أن ممارسات إدارة االحتواء العالي التي يتم تقييمها من قبل املوظفين أقل ارتباطا بأداء الشركة ولكنها أكثر ارتباطا
برفاهية املوظفين ،كما أوضحت النتائج اختالف تصورات املوظفين ملمارسات إدارة االحتواء العالي عن تصورات املديرين لنفس املمارسات.
Impact of High Involvement Work Practices On Company Performance And

• دراسة  (2018) Sendawula, Kimuli, Bananuka and Mugangaبعنوان:
 .Sector Uganda’s Health Performance: Evidence fromالتدريب ومشاركة العاملين وأداء العاملين :دليل من القطاع الصحي في أوغندا.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مساهمة التدريب ومشاركة العاملين في مستوى أدائهم باستخدام أدلة من القطاع الصحي في أوغندا ،ولتحقيق
ً
هدف الدراسة اعتمد الباحثون املنهج الوصفي التحليلي وأسلوب الدراسة املقطعية ،وتكونت عينة الد راسة من ( )150عامال يعملون في أربعة
مستشفيات وهي مستشفى  Kamuli Missionومستشفى  Buluba Missionومستشفى  St. Benedict Missionومستشفى .Budini Mission
أظهرت نتائج الدراسة أن التدريب وإشراك العاملين يتنبأ بشكل كبير بمستوى أدائهم ،وأن مشاركة العاملين هي مؤشر رئيس ي على األداء مقارنة
بالتدريب ،وأن هناك عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين التد ريب ومستوى أداء العاملين.
Training, Employee Engagement and Employee

•

دراسة  (2017) Travaillé and Naroبعنوانcarried out Management control facing the challenges of overall performance A study :

 .with management controllersالرقابة اإلدارية ودورها في مواجهة تحديات األداء العام ،دراسة نفذت مع املر اقبين اإلداريين .هدفت
الدراسة إلى التركيز على دور وظيفة الرقابة اإلدارية في استراتيجيات املسؤولية االجتماعية للمراقبين اإلداريين في الشركات الفرنسية التي تتبنى هذه
ً
ً
االستراتيجيات  ،ولتحقيق هدف الدراسة اعتمد الباحثان املنهج الوصفي التحليلي ،حيث تكونت عينة الدراسة من ( )60محاسبا إداريا يعملون في
شركات فرنسية تتبنى استراتيجيات املسؤولية االجتماعية .توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها وجود معوقات يمكن أن تواجه
الرقابة اإلدارية كضعف املراقبين اإلداريين في قيامهم بوظائفهم ،وأشارت الدراسة إلى عدم وضوح االستراتيجيات وعدم مالئمة األدوات الرقابي ة
املستخدمة في عملية الرقابة لطبيعة األعمال التي تختص بها الشركة .أوصت الدراسة بضرورة تعميق الدراسة من خالل مسح دولي لعينة أكبر
ودراسات حالة مختلف املديرين املشاركين في توجيه التنمية املستدامة.
• دراسة  (2015) Athar and Shahبعنوان .Impact of Training on Employee Performance (Banking Sector Karachi) :أثر التدريب على
أداء العاملين (قطاع البنوك في كر اتش ي) .هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثير النشاط التدريبي على أداء املوظفين العاملين في قطاع البنوك
في كراتش ي ،وكيفية تشخيص االحتياجات التد ريبية وتحديدها على مستوى األفراد بما يتناسب مع الفروق الفردية لهم ،وبيان فاعلية األساليب
املتبعة في التدريب .ومن ثم تأثير كل ذلك على اداء العاملين ،ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحث املنهج الوصفي االرتباطي ،من خالل تطوير
استبانة تم توزيعها على عينة عشوائية مكونة من ( )100موظف وضمن مستويات إدارية مختلفة يعلمون في قطاع البنوك في مدينة كراتش ي
الباكستانية .توصلت الدراسة إلى أن للنشاط التد ريبي تأثير ذو داللة إيجابية على رفع كفاءة أداء العاملين في بنوك كراتش ي ومن ثم تحقيق االهداف
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االستراتيجية لها .وأوصت الدراسة إدارات تلك البنوك توفير التدريب الصحيح ملوظفيها بما يتالءم مع احتياجاتهم الوظيفية والشخصية لرفع درجة
كفاءتهم بالعمل والقدرة على التعامل مع العمالء.
استفادت الباحثة من هذه الدراسة في تصميم أنموذج الدراسة املتعلق بأبعاد املتغير التابع (أداء العاملين).
• دراسة  (2015) Olivier, Lapalme, Simard and TremblayبعنوانHigh involvement management practices as leadership :
 .enhancersممارسات إدارة االحتواء العالي كمعززات للقيادة .هدفت هذه الدراسة إلى تقييم الدور الوسيط ملمارسات إدارة االحتواء العالي في
العالقة بين القيادة التحويلية للمديرين وااللتزام التنظيمي العاطفي للموظفين ،ولتحقيق هدف الدراسة تم االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي،
ً
وتوزيع أداة الدراسة على عينة بلغت ( )219عامال في الشركات املالية الكندية ،وتم اختبار الفرضيات باستخدام تحليل االنحدار املتعدد مع تأثيرات
املتغير الوسيط .أظهرت نتائج الدراسة ثالثة تفاعالت ذات داللة إحصائية بين القيادة التحويلية وممارسات إدارة االحتواء العالي .وبشكل أكثر
ً
تحديدا ،فإن تبادل املعلومات وممارسات تقاسم السلطة تصرفت كمحركين للقيادة ،في حين أن ممارسات تنمية املهارات كانت بمثابة بديل للقيادة.
• دراسة  (2014( Mubashir, Shahzad, Abdul Waheed and KhanبعنوانHigh Involvement Management and Employees :
 .Performance Mediating Role of Job Satisfactionإدارة االحتواء العالي وأداء العاملين :الدور الوسيط للرضا الوظيفي .هدفت هذه
الدراسة إلى التعرف على العالقة بين إدارة االحتواء العالي واألداء الوظيفي بوجود الرضا الوظيفي كمتغير مستقل ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم
االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي ،وذلك من خالل تصميم استبانة كأداة للدراسة من خالل الدراسات السابقة ،وزعت أداة الدراسة على عينة
متكونة من العاملين في أربعة مصارف في باكستان ،وبواقع ( )300موظف .أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة ارتباط قوية وذات داللة إحصائية
بين إدارة االحتواء العالي وأداء العاملين ،وأن الرضا الوظيفي يزيد من قوة هذه العالقة ،كما أن هناك عالقة ارتباطية قوية وذات داللة إحصائية بين
إدارة االحتواء العالي والرضا الوظيفي لدى العاملين في املصارف الباكستانية عينة الدراسة.
استفادت الباحثة من هذه الدراسة في تصميم أنموذج الدراسة فيما يتعلق بأبعاد املتغير املستقل (االحتواء العالي) .
ما يميزهذه الدراسة عن الدراسات السابقة
ً
تأسيسا على ما تقدم من استعراض لبعض الدراسات السابقة ذات الصلة بمتغيرات الدراسة ،فإن الدراسة الحالية تتميز عن الدراسات السابقة
باآلتي:
 . 1أن الهدف الرئيس من هذه الدراسة يتمثل في بيان أثر الرقابة اإلدارية في أداء العاملين ،وبيان دور إدارة االحتواء العالي في تعديل هذا األثر في دائرة
الجمارك األردنية ،في حين تنوعت الدراسات السابقة من حيث أهدافها.
 . 2بعد قيام الباحثة باستعراض الدراسات السابقة ذات الصلة في البيئة العربية تبين ندرة في هذه الدراسات التي تناولت كل من الرقابة اإلدارية وأداء
العاملين ،وإدارة االحتواء العالي  ،والجمع بين هذه املتغيرات بحسب علمها.
 . 3تميزت هذه الدراسة عن الدراسات األخرى بأنها ستقوم باختبار أثر الرقابة اإلدارية وبيان مستويات تطبيقها في دائرة الجمارك األردنية ،وذلك
لتحقيق استباقية في هذا املجال ،إضافة إلى تناولها ملوضوع أداء العاملين من خالل أبعاد مختلفة حيث ال زال مفهومه غير واضح على نحو دقيق،
وهو ما يجعل هذه الدراسة تعد من الدراسات األولى -في حدود علم الباحثة  -في ربط متغيراتها املتمثلة بالرقابة اإلدارية كمتغير مستقل وأداء
العاملين كمتغير تابع ،وإدارة االحتواء العالي كمتغير معدل.
 . 4تتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في املجتمع املعتمد ،حيث تناولت العاملين في دائرة الجمارك األردنية في املستويات اإلدارية العليا.

اإلطارالنظري
ا
أوال :الرقابة اإلدارية
عرف اإلنسان فكرة الرقابة على األداء الوظيفي منذ العصور القديمة ،إال أنه ما زال يعتريها بعض الغموض ويحيط بها الكثير من سوء الفهم،
ومع هذا فهي تحتل الصدارة في العملية اإلدارية ،إذ تعد الرقابة اإلدارية عملية مكملة لحلقات العملية اإلدارية (طراونة وعبد الهادي.)2011 ،
وتقوم الرقابة اإلدارية بمهمة الضبط والتعديل لباقي الحلقات اإلدارية األخرى ،لذا يجب تنظيم عملية الرقابة بشكل يجعل منها أداة فعالة في
تطوير وتوجيه عمل كافة املنظمات واألفراد ،فأهمية الرقابة اإلدارية تبرز بصفة عامة فيما تقدمه من تغذية عكسية ،تساعد بدورها في معالجة وتوجيه
ُ
أي انحراف يطرأ على العملية اإلدارية ،باإلضافة إلى أنها تعنى بمتابعة األداء من خالل استمرارية مالحظة سير األعمال ومجريات األمور في املنظمة ،فهي
بذلك تعد ميزان لقياس األداء ،وهي وظيفة تؤثر وتتأثر بكل جانب من جوانب العملية اإلدارية في املنظمة (ياسين.)2015 ،
مفهوم الرقابة اإلدارية :
لقد تعددت التعريفات التي قيلت بشأن الرقابة بشكل عام ،وتنوعت بحسب الزاوية التي ينظر إليها ،فقد عرفها (فايول) املشار إليه في شيحا
ً
( ) 2016بأنها" :التحقق مما إذا كان كل ش يء يسير وفقا للخطة املرسومة والتعليمات الصادرة ،والقاعدة املقررة أما موضوعها فهو تباين نواحي الضعف
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ً
أو الخطأ من أجل تقويمها ومنع تكرارها" ،كما عرفها العطار ( ) 2014بأنها "وظيفة تقوم بها السلطة املختصة بقصد التحقق من أن العمل يسير وفقا
لألهداف املرسومة بكفاية وفي الوقت املحدد لها".
وتعد الرقابة اإلدارية إحدى أهم الوظائف في العمل اإلداري إذ يستطيع بواسطتها املسئولون اإلداريون التحقق من مدى تنفيذ األهداف
املوضوعة للمنظمة ،أي أنها وظيفة تمكن من مراجعة العمل الذي يتم تأديته وإظهار أسباب التقصير في العمل وكيفية معالجة ذلك ملنع تكرار حدوث
مثل هذه التصرفات (الزغبي.)2015 ،
وترى الباحثة أنه على الرغم من االختالف في تعريف الرقابة اإلدارية إال أن معظم التعريفات أجمعت على املبادئ العامة للرقابة ،في أنها أداة
إدارية تضمن سير األعمال في االتجاه الصحيح ،وأن اإلمكانيات املادية والبشرية يتم استخدامها بطريقة تمكن اإلدارة من الوصول إلى األهداف
املرسومة بكفاءة وفعالية.
وأشار طراونة وعبد الهادي ( ،)2011إلى أن مفهوم الرقابة اإلدارية يغطي النواحي واملجاالت اآلتية:
 . 1مراجعة الخطط املختلفة وفحصها لجميع األنشطة والبرامج التي تقوم بوضعها الوحدات اإلدارية.
 . 2تتبع العوامل والتغيرات التي قد تؤثر على تحقيق أهداف هذه األنشطة والبرامج.
 . 3قياس عناصر االقتصاد والكفاءة في أداء الوحدات اإلدارية.
 . 4تقييم أداء األنشطة والبرامج التي تتولى تنفيذها الوحدات اإلدارية واألجهزة الحكومية للحكم على مستوى أدائها ومدى قدرتها على تحقيق
األهداف.
أبعاد الرقابة اإلدارية:
الرقابة اإلدارية وظيفة لها خصوصية معينة تختلف عن باقي وظائف العملية اإلدارية في أنها تبحث وتراجع العمل وتتأكد من أن العمل قد تم
ً
إنجازه بدقة ،كما أنها تكشف عن االنحرافات السلبية وتعمل على تصحيحها ،وعن االنحرافات اإليجابية وتعمل على تدعيهما ،وصوال إلى تحقيق الجودة
املطلوبة داخل املنظمة ( .)Higgin, 2011وهناك العديد من األبعاد املكونة لعملية الرقابة اإلدارية ،اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على أربعة منها،
وهي كما يأتي:
• التقارير اإلدارية (:)Administrative Report
تعرف التقارير اإلدارية على أنها أسلوب معروف في جميع املنظمات يهدف إلى إعطاء املعلومات الالزمة عن كيفية إجراء العمل ومدى كفاءة إنجازه،
ما يسمح للمنظمة بمقارنة األداء الفعلي باملعايير املوضوعية لألداء املخطط ،وتوجه التقارير اإلدارية بالدرجة األولى إلى الجهة املسؤولة عن اتخاذ قرار
تصحيح االنحراف واتخاذ اإلجراءات الالزمة (.)Ganahreh, et al., 2018
ً
ً
وقد أشار طروانة وعبد الهادي ( )2011إلى أن التقارير اإلدارية هي عرض رسمي للحقائق الخاصة بموضوع أو مشكلة معينة عرضا تحليليا
ً
ً
وبطريقة مبسطة ،ويكون فيه ترجمة األحداث التي تواجه املنظمة أو تقوم بها ،وهو وعاء يحمل بداخله شيئا محددا ووسيلة عرض بشكل كتابي أو
شفوي ،باإلضافة إلى أن هناك العديد من التقارير التي تنتج وتتداول داخل املنظمات املختلفة ،وتختلف باختالف توقيت إصدارها ومحتواها والشكل
الذي تظهر به ،بما يخدم الهدف منها ويحقق احتياجات متلقيا أو قارئها واملستفيد منها.
وتقوم عادة مستويات اإلدارة الدنيا في أي منظمة برفع تقاريرها إلى مستويات اإلدارة العليا ،وتشتمل تلك التقارير على بيانات ومعلومات مفصلة
ً
عن سير أعمالها ،وتكون هذه التقارير بشكل دوري أو حسب سير األعمال ،وأحيانا حين تطلب من اإلدارة العليا ،وتستنتج منها اإلدارة األعلى كيفية سير
ً
ً
األعمال ومدى كفاءتها ومطابقتها مع أهداف املنظمة ،كما يمكن اعتبارها في نفس الوقت مقياسا ألداء املوظفين ومؤشرا ملستوى التطور واإلنجاز الذي
حققوه في تلك األعمال ،وبالتالي يمكن أن تساعد مع نما ذج تقييم أداء املوظفين في اتخاذ القرار بشأن مكافآتهم وترقياتهم وتنقالتهم بين األقسام
املختلفة في املنظمة (الزغبي.)2015 ،
وتوفر التقارير الرقابية اإلدارية معلومات عن حجم اإلنتاج الفعلي الذي تحقق وعادة ما تشمل تلك التقا رير معلومات ومالية وإنتاجية وغيرها
للتع رف على حاالت االنحراف عن املعايير ،كما توفر معلومات عن مستوى األداء وترسل إلى متخذي القرار في اإلدارة واملسؤولين عن اتخاذ اإلجراءات
التصحيحية ( .)Travaillé & Naro, 2017
ومن خالل عمل الباحثة في دائرة الجمارك األردنية فإنها ترى أن التقارير اإلدارية هي تلك التقا رير التي تهدف إلى إعطاء صورة حقيقية عن سير
العمل للدارة العليا في الدائرة ،وتقوم بها الوحدات واألقسام املختلفة في الدائرة معتمدة على البيانات واملعلومات الدقيقة عن العمل وإجراءاته من
ّ
الخاصة املوكلة لهم.
حيث أداء العاملين ،وطبيعة إنجاز األعمال
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• الشكاوى (:)Complaints
تعرف الشكاوى على أنها وسيلة رقابية تحمل طابع املراجعات واملتابعة وإحقاق الحق ،إذ بمقدور تلك الشكاوى وضع اإلدارة ً
تمام بصورة العمل،
وفيما يخص بعض أوجه االنحراف أو األخطاء مهما كان نوعها ،فهي وسائل رقابية يمارسها املراجعون على العاملين واملسؤولين في املنظمة ( .ذنون
وجاسم)2013 ،
وتتضمن الشكاوى املقدمة بیان بعض التجاوزات ،منها على سبيل املثال التقصير في أداء الوظيفة أو استغاللها ،أو مخالفة القوانين واللوائح أو
التعامل الس يء وغير األخالقي مع املراجعين ،ويتوجب حينها على اإلدارة أن تفحص تلك الشكاوی وتتأكد من مدى صحتها ،ومعالجتها بشكل قانوني إن
ثبتت على املوظف .ويعتبر فحص الشكاوى من وسائل الرقابة اإلدارية الفاعلة ألن تكرارها يكشف مستوى االنحراف اإلداري واألخالقي لدى املوظفين،
ً
ويقدم أحيانا دالئل ثابتة توجب سرعة اتخاذ قرارات عاجلة ومناسبة لعالج تلك االنحرافات)Widener, 2014( .
ً
ً
ونظرا لتعامل دائرة الجمارك األردنية مع الكثير من املراجعين والعمالء الذين تقدم لهم الخدمات الجمركية من قبل الدائرة ،فقد أوجدت قسما
ً
مختصا ملتابعة الشكاوى واملقترحات املقدمة من هؤالء املتعاملين ،بهدف تصحيح األخطاء وتعديل االنحرافات في كيفية تقديم الخدمات لهم ،وتحسين
تلك الخدمات وبما يضمن الكفاءة والفعالية في العمل والرفع من سوية أداء العاملين في دائرة الجمارك األردنية.
• التفتيش (:)Inspection
ً
ً
يقصد بالتفتيش فحص األعمال اإلدارية للتأكد من سالمتها شكال وموضوعا ،وللتفتيش أشكال وأنواع مختلفة ،فهناك التفتيش الداخلي الذي
تقوم به الجهات الرقابية داخل املنظمة والتفتيش الخارجي الذي يقوم به مفتشون من أجهزة رقابية أخرى ،وهناك التفتيش الدوري الذي يتم في فترات
محددة،ـ والفجائي الذي يتم مباغتة من دون تحديد مواعيد ل لتفتيش ،وهناك التفتيش الكلي الذي يستهدف كل أعمال املنظمة وهناك التفتيش الجزئي
الذي يتناول قسم منها وتلك األنواع وغيرها تعني بالتأكد من حسن سير األعمال من خالل البيانات واملعلومات املسجلة ،واإلحصائيات واملحاضر
املوثقة ،كما يمكن من خالل املالحظة أن يتبين للقائمين بالتفتيش بعض املمارسات التي تستوجب التصحيح( .ذنون وجاسم)2013 ،
وتقوم دائرة الجمارك األردنية بتخصيص فرق من ذوي الخبرة لغايات التفتيش على العاملين في الدائرة والتأكد من حسن سير العمل ،وتصحيح
األخطاء التي قد تحدث أثناء العمل والرقابة عليها.
• االتصاالت اإلدارية (:)Administrative Communications
االتصال اإلداري ضروري في كافة املستويات اإلدارية لدى املنظمات على مختلف أشكالها ونشاطاتها ،فاالتصال هو وسيلة اإلدارة في نقل وتبادل
املعلومات واألفكار املتصلة بأهدافها املنشودة وأدائها في تحقيق الكفاءة والفاعلية .لذلك تبرز أهمية االتصال اإلداري في كونه أداة فعالة للتأثير في
السلوك الوظيفي للمرؤوسين وتوجيه جهودهم حيث يرفع االتصال الفعال بين القائد ومرؤوسيه الروح املعنوية لدى املرؤوسين وينمي لديهم روح الفريق
ويقوي عندهم الشعور باالنتماء إلى التنظيم ،كما أنه يعرف القائد بحاجات مرؤوسيه وأهدافهم ،وردود الفعل تجاه أهداف التنظيم وسياسته .
(الحبيني)2016 ،
كما يسهم االتصال الفعال في نقل األوامر والتعليمات التي تصدرها اإلدارة العليا املتعلقة بطبيعة املهام التي يقوم بها العاملون في املنظمة لذا يتم
اطالعهم وإحاطتهم بموقف وسلوك اإلدارة العليا تجاههم بما يساعد العاملين على تفهم طبيعة أعمالهم املختلفة واألهداف التنظيمية التي يسعون إليها
ومدى مساهمة جهودهم في تحقيقها حتى يتم تعاونهم مع اإلدارة وتعاونهم مع بعضهم البعض مما يحقق رضائهم وارتفاع معنوياتهم( .نعيمة وهاجر،
)2014
ويساعد االتصال ف ي إحاطة اإلدارة العليا بمجريات األمور بنقل ما لدى العاملين من مالحظات وآراء ومقترحات وشكاوي وبالتالي يمكن للدارة
العليا تفهم ومعايشة الظروف املحيطة بهم ،مما يساعد على تحسين مستوى أداء العاملين في املنظمة ،كما يسهم االتصال في خلق وحدة املفهوم
والهدف ورفع الروح املعنوية مما يؤدي إلى زيادة التفاعل االجتماعي والعالقات اإلنسانية وتحقيق نتائج  -إيجابية للمنظمة والعاملين (Assunta,
).Varriale, & Trujillo, 2019
وترى الباحثة من خالل عملها في دائرة الجمارك األردنية أن الدائرة تتبنى نظم اتصاالت متطورة ،وذلك من خالل استخدام التقنيات الحديثة،
ً
باإلضافة إلى تصميم الهياكل التنظيمية فيها ،بشكل يصبح العاملين في الدائرة على اختالف مسمياتهم ومستوياتهم الوظيفية مرتبطين معا بشبكة اتصال
قوية ومتينة.
ا
ثانيا :أداء العاملين
يعد أداء العاملين املحور الرئيس ي الذي تنصب حوله جهود املديرين ،كونه يشكل بامتياز أهم أهداف املنظمة ،حيث تتوقف كفاءة أداء أي
منظمة وفي أي قطاع كانت على كفاءة أداء العاملين فيها .ويقصد بأداء العاملين مجموعة املخرجات واألهداف التي تسعى املنظمة إلى تحقيقها عن طريق
العاملين فيها ،وأداء العاملين مفهوم يربط بين أوجه النشاط وبين األهداف التي تسعى املنظمات إلى تحقيقها عن طريق مهام وواجبات يقوم بها العاملون
داخل املنظمة( .عبد الجواد)2020 ،
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ً
ً
ويعد أداء العاملين عنصرا من عناصر إنتاجية منظمات األعمال ،إذ من املمكن تحديد إنتاجية العاملين في املنظمات وفقا ملجموعة من األبعاد
املتداخلة ،والتي تتضمن العمل الذي يؤديه العامل ،أو اإلنجاز الذي يحققه العامل ومدى توافقه مع املعايير ومستويات الجودة ،وكذلك سلوك العامل
مع وظيفته أو زمالئه ،أو الحالة النفسية للعامل من حيث الرغبة في العمل أو طرق التحسين التي يمكن أن يوفرها العامل في عمله)Guest, 2011( .
مفهوم أداء العاملين:
يشير مفهوم األداء في اللغة إلى عمل أو إنجاز أو تنفيذ ،واألداء هو الفعل املبذول أو النشاط الذي تم إنجازه ،وقد عرف Khatibi, Asgharian,
) Saleki, and Manafi (2012أداء العاملين على أنه العمل الذي يؤديه العامل ومدى تفهمه لدوره واختصاصه ،ومدى اتباعه للتعليمات التي تصل إليه
ً
ً
من اإلدارة عبر املشرف املباشر له ،والتي تؤثر بشكل مباشر على أداء العاملين فيها ،وقد ينعكس ذلك سلبا أو إيجابا على أداء وأنشطة املنظمة والعاملين
فيها.
ً
يعرف أداء العاملين على أنه عنصرا من عناصر اإلنتاجية ويعبر عن مستوى العمل الذي يؤديه العامل ومدى تفهمه لدوره واختصاصه ومدى
اتباعه للتعليمات التي تصل إليه من اإلدارة عبر املسؤول املباشر عنه ،ويعد أداء العاملين من العوامل الحاسمة التي تساهم بشكل كبير في نجاح
املنظمات)Gitongu, Kingi, & Uzel, 2016) .
وعبر األداء عن سلوك يقوم به الفرد بهدف إنجاز عمل ما مكلف به ،أو بمعنى أدق مستوى قيامه بالعمل ،فبناء على هذا املستوى يتحدد أداء
ً
ً
ً
متدنيا ،ويتضمن األداء النتائج الناتجة من اإلجراءات التي يقوم بها العاملين ً
بناء على خبرتهم ومهاراتهم ،وهي النتيجة
الفرد إذا كان جيدا أو متوسطا أو
املتراكمة ملهارات وجهود وقدرات جميع العاملين ،ويشير إلى الجهود املبذولة لتحقيق األهداف والغايات (.)Ellinger, Ellinger, & Keller, 2003
ً ً
لذلك نجد أن جميع املسؤولين عن املنظمات بمختلف مسم ياتها واحجامها وأهدافها يهتمون اهتماما كبيرا بأداء العاملين في منظماتهم ،ألن األداء
ً
ال يعد انعكاسا لقدرات كل فرد ودافعيته ،وكمية العمل املنجز من قبله فحسب ،وإنما هو انعكاس ألداء هذه املنظمات ودرجة فاعليتها وتقييم عملها ،
وأن أحد املداخل الرئيسة لتحسين مستوى ونوعية أداء العاملين هو االستراتيجيات املعتمدة واملتبعة من قبل االستراتيجية الكلية في تلك املنظمات .
()Cascio,2019
من خالل التعاريف السابقة لألداء ترى الباحثة أن أداء العاملين هو درجة تحقيق واتمام املهام واملسؤوليات املختلفة املكونة للوظيفة التي يشغلها
الفرد ،وبما يحقق أهداف املنظمة .
أبعاد أداء العاملين:
لتحقيق الغرض من هذه الدراسة ،تم اعتماد مجموعة من أبعاد أداء العاملين في هذه الدراسة ،وهي:
 .1جودة األداء املنجز
هي تعبير عن عنصر أساس ي من عناصر النمو والتقدم للعاملين ،ويقتض ي توافر رغبة الفرد في عمله وقدرته عليه ،حتى يتمكن من اتقان عمله،
وعلى هذا األساس فإن عنصري الرغبة والقدرة هما املحددان لجودة العمل املنجز ،ألن القدرة تستلزم املهارة واملعرفة ،كما أن الرغبة ترتبط بظروف
العمل املادية واالجتماعية وحاجات األفراد .فلم تعد النواحي املادية هي املحدد الوحيد لجودة العمل ،بل تشغل االحتياجات النفسية واالجتماعية
ً ً
لألفراد دورا مهما فيها)Brandler & Roman, 2016( .
 .2سرعة األداء املنجز
وهي مقدار العمل الذي يستطيع العامل إنجازه في الظروف العادية للعمل ،وتشير سرعة العمل املنجز إلى مـدى مـا يدركـه الفـرد عـن عملـه الـذي
يقـوم بـه ومـا يمتلكـه مـن رغبـة ومها رات وبراعة وقدرة على التنظيم وتنفيذ العمل دون الوقوع في األخطاء( .بني عيس ى وأبازيد)2014 ،
 .3كمية األداء املنجز
تمثل املحصلة النهائية لتفاعل مجموعة من الجهود املبذولة من العاملين في وقت محدد ،وتتحدد كمية العمل املنجز بعدد من العوامل
املوضوعية والشخصية لتؤدي إلى أفضل استخدام للموارد في تحقيق األهداف املخطط لها)Brandler & Roman, 2016( .
ا
ثالثا :إدارة االحتواء العالي
في بداية الثمانينات من القرن املاض ي ظهر مفهوم إدارة االحتواء العالي ،كمدخل مالئم ملنظمات األعمال التي تواجه منافسة شديدة وتعمل في بيئة
غير مؤكدة وغير مستقرة ،ويعد هذا املفهوم من أفضل التطبيقات في مجال املوارد البشرية ،إذ ترتبط تطبيقات وممارسات االحتواء العالي باالبتكار
واملرونة واإلثراء الوظيفي للعاملين في منظمات األعمال ،كما ترتبط ممارسات االحتواء العالي باملهارات العالية للعاملين وتوفير وظائف مصممة
الستخدام هذه املهارات من خالل فرق العمل أو بالتعاون مع اآلخرين ،وتحديد هيكل من الحوافز إلثارة الجهد املتميز)Gollan, 2005( .
ويستند االحتواء العالي على فرض رئيس هو تصميم نظم عمل عالية االلتزام ،وإيجاد الظروف املناسبة للعاملين في منظمات األعمال ليكونوا على
درجة عالية من املشاركة في املنظمة والتعرف على أهدافها الشاملة ،وأن مشاركة العاملين املباشرة هي أحد أكثر العناصر أهمية وتأثيرا على األداء،
ً
ً
باعتبارها عنصرا جوهريا بالنسبة للمفاهيم التنظيمية الحديثة)Wood et al , 2012( .
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مفهوم إدارة االحتواء العالي:
يركز املدخل العام إلدارة االحتواء العالي على طبيعة العمل الذي يقوم به األفراد والسماح لهم باتخاذ القرارات وتزودهم بالتغذية العكسية حول
فعالية أدائهم والعمل على تطويرهم واستخدام مهاراتهم وقدراتهم ،باإلضافة إلى أهمية وجود موظفين لديهم القدرة على إدارة الذات ،وهو مصطلح
يستخدم لوصف أنظمة اإلدارة القائمة على أساس االلتزام واملشاركة)Camps & Luna, 2009( .
وتعرف إدارة االحتواء العالي بأنها" :مجموعة من تطبيقات املوارد البشرية تعمل على تعزيز قدرات املوظفين وتحفيزهم ألداء أعمالهم ،وتقدم لهم
ً
فرصا لبذل املزيد من الجهود في أعمالهم وكفاءتها")Al-Zu’bi, 2017( .
ويعرف آرمسترونغ ( ) Armstrong, 2014إدارة االحتواء العالي على أنها" :مجموعة محددة من تطبيقات املوارد البشرية التي تركز على اتخاذ القرار
من قبل املوظف والوصول إلى املعلومات والتدريب والتحفيز"
كما عرفت إدارة االحتواء العالي على أنها" :إشراك العاملين في التغيير واتخاذ القرارات من خالل مجموعة من املمارسات املتمثلة باخت يار العاملين
املناسبين وتطوير مهاراتهم ،واعتماد فرق العمل الذاتية وتحقيق األمان الوظيفي"( .أبو ليفة)2016 ،
وتعرف إدارة االحتواء العالي كذلك على أنها مجموعة من العمليات اإلدارية الرامية إلى املشاركة والدعم والتفاهم واملساهمة املثلى من جميع
العاملين في املنظمة والتزامهم بأهدافها ،وتركز ممارسات إدارة االحتواء العالي على عملية صنع القرار للعاملين والحصول على املعلومات والتد ريب
والتحفيز)Kok, Malefane, & Pierre, 2014( .
ومن خالل التعريفات السابقة ترى الباحثة أن إدارة االحتواء العالي هو عبارة عن ممارسة إدارية موجهة للعاملين في املنظمة يهدف إلى إشراكهم في
صنع واتخاذ القرارات وتطوير قدراتهم من خالل التدريب والتحفيز.
ا
رابعا :دائرة الجمارك األردنية نشأتها وتطورها (الخطة االستراتيجية لدائرة الجمارك)2020 ،
رافق تأسيس إمارة شرق األردن في عام  1921إنشاء أول إدارة جمركية ،أطلق عليها في ذلك الوقت (مديرية املكوس واإلحصاء العام) ،وكانت ترتبط
برئاسة مجلس املستشارين ،والهدف من إنشاءها هو إحصاء ومعاينة وجمع إيرادات البضائع والسلع الواردة إلى األردن.
وقد صدر أول قانون ينظم عمل هذه الدائرة عام  1926وسمي بقانون الجمارك واملكوس والذي تم تعديله عام  ،1936وصدر بعده قانون رقم
( )1لعام  ،1962ومن ثم تم إصدار قانون مؤقت رقم ( )16لعام  ،1983واستمر العمل به إلى أن صدر القانون رقم ( )20لعام  ،1998وتعديالته املوجبة
بالقانون رقم ( )33لسنة  2018والقانون املعدل رقم ( )10لسنة .2019
وقد اتسعت مهام دائرة الجمارك لتساهم وبشكل فاعل في دعم االقتصاد الوطني وتشجيع االستثمار وتسهيل حركة التبادل التجاري ومكافحة
التهريب وحماية املجتمع املحلي والبيئة من املواد الخطرة ومراقبة حركة املسافرين والبضائع ووسائط النقل العابرة لحدود اململكة متبنية بذلك أفضل
ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة من التطور التقني وتوظيفه في خدمة العمل الجمركي.
ً
وتعمل دائرة الجمارك حاليا بموجب نظام التنظيم اإلداري رقم ( )27لسنة  ،2011حيث نصت املادة رقم ( ) 3من النظام على أن هدف الدائرة
يتمثل في تقديم خد مات جمركية متميزة تلبي متطلبات التنمية االقتصادية ،وتواكب التطورات على الصعيدين الوطني والعاملي .

منهجية الدراسة:
اعتمدت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي وذلك ملناسبته لطبيعة وأهداف الدراسة ،حيث سيتم وصف متغيرات الدراسة املتمثلة بالرقابة
اإلدارية كمتغير مستقل ،وأداء العاملين كمتغير تابع ،وإدارة االحتواء العالي كمتغير معدل ،ومن ثم تحليل إجابات أفراد العينة من العاملين في دائرة
الجمارك األردنية ضمن املستويات اإلدارية العليا والوسطى والدنيا على استبانة الدراسة الختبار فرضياتها واإلجابة عن أسئلتها.
مجتمع الدراسة وعينتها:
يتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في دائرة الجمارك األردنية ضمن املستويات اإلدارية العليا والوسطى والدنيا والبالغ عددهم ( ،)601تم
ً
اختيار عينة طبقية متناسبة منهم ،وبواقع ( )300عامال ،وكما هو موضح في الجدول (.)1
جدول (  :)1نسبة العينة من مجتمع الدراسة
املستوى الوظيفي
املديرين
مساعدي املديرين
رؤساء األقسام

املجتمع

العينة

النسبة

64

32

%50.0

165

82

%50.0

372

186

%50.0

املجموع

601

300

%50.0

املصدر :من إعداد الباحثة بناء على تقرير دائرة الجمارك األردنية لسنة ()2020
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وزعت الباحثة أداة الدراسة على العينة ،حيث تم استرداد ( )252استبانة صالحة ألغراض التحليل اإلحصائي ،شكلت العينة الفعلية للدراسة،
ً
ويبين الجدول ( ) 2وصفا للمتغيرات والخصائص الديموغرافية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة ،واملتمثلة بـ (الجنس ،العمر ،املؤهل العلمي ،عدد
سنوات الخبرة ،املسمى الوظيفي):
جدول (  :)2توزيع عينة الدراسة حسب خصائصهم الشخصية والوظيفية
الفئة
ذكر
أنثى

املتغير
الجنس
املجموع

أقل من  30سنة
 30سنة – أقل من 40سنة
 40سنة – أقل من  50سنة
 50سنة فأكثر

العمر

املجموع
دبلوم كلية مجتمع
بكالوريوس
دبلوم عالي
ماجستير
دكتوراه

املؤهل العلمي

املجموع
أقل من  5سنوات
 5إلى أقل من  10سنوات
 10إلى أقل من  15سنة
 15سنة فأكثر

عدد سنوات الخبرة

املجموع
مدير عام
مساعد مدير عام
مدير مديرية
مساعد مدير مديرية
رئيس قسم

املسمى الوظيفي

املجموع

التكرار

النسبة املئوية

228

90.5

24

9.5

252

100.0

0

0.00

68

27.0

142

56.3

42

16.7

252

100.0

11

4.4

122

48.4

2

.8

108

42.9

9

3.6

252

100

0

0.00

39

15.5

60

23.8

153

60.7

252

100

0

0.00

3

1.2

29

11.5

82

32.5

138

54.8

252

100
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ً
يبين الجدول ( )2أن الغالبية العظمى من أفراد عينة الدراسة هم من فئة الذكور ،حيث بلغ عددهم ( )228فردا ،وشكلوا ما نسبته ( )%90.5من
ً
إجمالي أفراد عينة الدراسة ،في حين شكل اإلناث النسبة الصغرى ،حيث بلغ عددهن ( )24فردا ،وشكلوا ما نسبته ( )%9.5من إجمالي أفرد عينة
ً
الدراسة ،كما يالحظ أن غالبية أفراد عينة الدراسة هم من فئة ( 40سنة – أقل من  50سنة) ،حيث بلغ عددهم ( )142فردا ،وشكلوا ما نسبته
( )%56.3من إجمالي أفراد عينة الدراسة ،في حين تبين أن النسبة الصغرى من أفراد عينة الدراسة هم من فئة (أقل من  30سنة) ،حيث بلغ عددهم ()0
ً
فردا ،وشكلوا ما نسبته ( )%0من إجمالي أفرد عينة الدراسة .تلتها فئة ( 50سنة فأكثر) حيث بلغ عددهم ( )42وبنسبة مئوية قدرها ( )%16.7من إجمالي
أفراد عينة الدراسة .
وتشير بيانات الجدول ( ) 2أن أفراد العينة قد توزعوا على املستويات التعليمية الخمسة مع وجود زيادة في نسبة افراد العينة من فئة
ً
(بكالوريوس) ،والبالغ عددهم ( )122فردا ،وبنسبة ( )% 48.4من إجمالي افراد العينة ،في حين كانت نسبة افراد العينة من فئة (دكتوراه) ،والبالغ
عددهم ( )9أفراد ،قد شكلوا ما نسبته ( )%3.6من اجمالي افراد العينة .كما تشير إلى أن أغلبية أفراد عينة الدراسة يمتلكون خبرة من فئة (  15سنة
ً
فأكثر) ،حيث بلغ عددهم ( )153فردا ،وشكلوا ما نسبته ( )%60.72من إجمالي أفراد عينة الدراسة ،في حين يتضح أن أقلية أفراد العينة يمتلكون خبرة
ً
من فئة (أقل من  5سنوات) ،حيث بلغ عددهم ( )0فردا ،وشكلوا ما نسبته ( )%0من إجمالي أفراد عينة الدراسة .تلتها فئة (  5إلى أقل من  10سنوات)
ً
حيث بلغ عددهم ( )39فردا وبنسبة قدرها ( )%15.5من إجمالي أفراد عينة الدراسة.
أما بالنسبة للمسمى الوظيفي فيبين الجدول ( )2أن النسبة الغالبة ألفراد عينة الدراسة كانت من فئة املسمى الوظيفي (رئيس قسم) ،حيث بلغ
ً
عددهم ( )138فردا ،وشكلوا ما نسبته ( )%54.8من إجمالي أفراد عينة الدراسة ،في حين تبين أن النسبة األقل من أفراد العينة كانت من فئة املسمى
ً
الوظيفي (مدير عام) ،حيث بلغ عددهم ( )0فردا ،وشكلوا ما نسبته ( )%0من إجمالي أفراد عينة الد راسة .تلتها فئة املسمى الوظيفي (مساعد مدير عام)
حيث بلغ عددهم ( )3وبنسبة مئوية قدرها ( )%1.2من أجمال أفراد العينة.
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طرق جمع البيانات:
اعتمدت الباحثة على مصدرين أساسيين من املعلومات هما:
 . 1املصادر الثانوية  :املتمثلة باألدبيات السابقة من أبحاث ودوريات ومقاالت ،باإلضافة إلى مواقع (اإلنترنت) والكتب ،واملراجع الع ربية واألجنبية
املتعلقة بموضوع الدراسة.
 . 2املصادر األولية :قامت الباحثة بتطوير استبانة لجمع البيانات من عينة الدراسة ،وتتكون االستبانة من أسئلة تتعلق بمتغيرات الدراسة (الرقابة
اإلدارية  -أداء العاملين – إدارة االحتواء العالي).
أداة الدراسة:
ً
قامت الباحثة بتطوير استبانة كأداة للدراسة اعتمادا على الدراسات السابقة ،وتوزيعها على األساتذة املختصين باإلدارة للتأكد من مدى صحتها
وتغطيتها للمعلومات بشكل كامل ،ومن ثم سيصار إلى توزيعها على أفراد عينة الدراسة للحصول منها على معلومات تستخدم في اختبار فرضيات
الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها.
وقد تكونت االستبانة من أربعة أجزاء ،وكما يأتي:
 . 1الجزء األول( :املعلومات الديموغرافية والوظيفية).
 . 2الجزء الثاني :فقرات أبعاد املتغير املستقل (الرقابة اإلدارية).
 . 3الجزء الثالث :فقرات أبعاد املتغير التابع (أداء العاملين).
 . 4الجزء الرابع :فقرات املتغير املعدل (إدارة االحتواء العالي).
اختبارثبات أداة الدراسة:
يهدف اختبار ثبات أداة الدراسة إلى التأكد من مدى املوثوقية وثبات أداة الدراسة وانسجام إجابات األفراد املبحوثين على فقراتها املختلفة
واستقرارها ،وذلك من خالل اعتماد اختبار ألفا كرونباخ ( ،)Alpha Cronbacheوالذي يشير إلى أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة ثبات مقبولة عند قيمة
ألفا أكبر أو تساوي ( ،)0.70كما أن اقتراب قيمة ألفا من ( )%100يدل على درجات ثبات أعلى ألداة الدراسة ).(Sekaran & Bougie, 2016
والجدول اآلتي يبين نتائج اختبار ثبات أداة الدراسة ،وذلك كما يأتي:
جدول (  :)3نتائج اختبارثبات اداة الدراسة
الرقم

البعد
التقارير االدارية
االتصاالت اإلدارية
التفتيش
الشكاوى
الرقابة االدارية
كمية األداء املنجز
سرعة األداء املنجز
جودة األداء املنجز
أداء العاملين
إدارة االحتواء العالي

0.901

11

جميع الفقرات

0.933

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

قيمة ألفا
0.822
0.837
0.811
0.859
0.903
0.809
0.705
0.880
0.831
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يتضح من الجدول رقم ( )3أن قيم ألفا لفقرات أداة الدراسة تراوحت ما بين ( ،)0.903 – 0.705وهي أكبر من املقياس ( ،)0.70كما بلغت قيمة
ألفا ألداة الدراسة ككل ( ،)0.933وهي تقترب من القيمة ( ،)%100وهذا يدل على املوثوقية واالتساق الداخلي ألداة الدراسة وانسجام إجابات املبحوثين
واستقرارها.
مالءمة نموذج الدراسة لألساليب االحصائية املستخدمة:
يهدف هذا الجزء من الدراسة إلى التحقق من مالءمة نموذج الدراسة لألساليب االحصائية املستخدمة ،من خالل التأكد من صالحية بيانات
الدراسة ومالءمتها إلجراء االختبارات املعلمية ،وذلك عن طريق إجراء اختباري االرتباط الخطي املتعدد واالرتباط الذاتي.
• اختباراالرتباط الخطي املتعدد Multicollinearity
تعتبر مشكلة االرتباط الخطي املتعدد من املشاكل الخاصة باملتغيرات املستقلة ،وتظهر عند وجود ارتباط عالي (شبه تام) بين متغيرين مستقلين،
ً
ويؤثر وجود هذا االرتباط العالي سلبا على دقة القياسات ،حيث يعمل على تضخم قيمة معامل التحديد  R2بحيث تتجاوز قيمته القيمة الفعلية.
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ويتم اختبار وجود هذه املشكلة من خالل احتساب معامل ارتباط بيرسون ،حيث تشير قاعدة القرار إلى خلو البيانات من مشكلة االرتباط الخطي
املتعدد إذا كانت قيم معامل االرتباط بيرسون بين متغي رين مستقلين أو أكثر تزيد عن ( .)Guajarati, 2004, 359( )0.80وفيما يأتي نتائج اختبار مشكلة
االرتباط الخطي املتعدد بين املتغيرات املستقلة الفرعية باستخدام معامل االرتباط بيرسون.
جدول (  :)4نتائج اختبار مشكلة االرتباط الخطي املتعدد بين أبعاد املتغيراملستقل باستخدام معامل االرتباط بيرسون
التفتيش

املتغير

التقارير اإلدارية

االتصاالت اإلدارية

التقارير اإلدارية
االتصاالت اإلدارية
التفتيش
الشكاوى

1.000
**0.481

1.000

**0.640

**0.638

1.000

**0.290

**0.463

**0.170

الشكاوى

1.000

(**) عند مستوى داللة 0.01
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يبين الجدول ( )4أن أعلى قيمة ملعامل االرتباط بين أبعاد املتغير املستقل بلغت ( )0.640بين املتغي رين "التقارير اإلدارية" و"التفتيش" ،في حين أن
قيم معامل االرتباط بيرسون بين املتغيرات املستقلة األخرى كان أقل من ذلك ،وهذا يدل على عدم وجود ظاهرة االرتباط الخطي املتعدد ال عالي بين أبعاد
املتغير املستقل ،وجميعها جاءت أقل من ( ،)0.80وعليه فإن العينة تخلو من وجود مشكلة االرتباط الخطي املتعدد العالي في بيانات الدراسة.
ولتأكيد النتيجة السابقة تم قياس معامل تضخم التباين ) Variance Inflation Factor (VIFومعامل التحمل (التباين املسموح به ()Tolerance
ألبعاد املتغير املستقل ،حيث تشير قاعدة القرار إلى خلو البيانات من مشكلة االرتباط الخطي املتعدد العالي إذا تراوحت قيم معامل تضخم التباين
( )VIFما بين ( ،) 10.0 – 1.0وكذلك إذا تراوحت قيم معامل التحمل (معامل التباين املسموح به  )Toleranceما بين (Guajarati, 2004, ( )1.0 - 0.1
 .) 359وفيما يأتي نتائج اختبار مشكلة االرتباط الخطي املتعدد بين أبعاد املتغير املستقل باستخدام معامل تضخم التباين وقيم معامل التحمل وكما
يأتي:
جدول (  :)5نتائج اختبار مشكلة االرتباط الخطي املتعدد بين أبعاد املتغيراملستقل باستخدام معامل تضخم التباين ومعامل التحمل (التباين املسموح به)
ّ
املتغير
التقارير االدارية
الشكاوى
التفتيش

معامل تضخم التباين VIF

معامل التحمل (التباين املسموح به) Tolerance

1.798

0.556

2.158

0.463

2.395

0.417

االتصاالت االدارية

1.376

0.727
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يتضح من الجدول ( ) 5أن قيم معامل تضخم التباين ألبعاد املتغير املستقل كانت أقل من العدد  ، 10.0وكانت قيم معامل التحمل (التباين
املسموح به  )Toleranceأقل من العدد  ،1.0وهذا يؤكد أن البيانات تخلو من مشكلة االرتباط الخطي املتعدد.
األهمية النسبية ملتغيرات الدراسة:
لتحديد مستوى األهمية النسبية لفقرات ومتغيرات أداة الدراسة تم االستناد إلى مقياس ليكرت الخماس ي وذلك باالعتماد على قيم الوسط
الحسابي لتقديرات استجابات عينة الدراسة على فقرات االستبانة ووفق ثالثة مستويات هي (منخفض ،ومتوسط ،ومرتفع) ،ومن خالل تطبيق املعادلة
اآلتية:
طول الفترة =

الحد األعلى للبديل – الحد األدنى للبديل
عدد املستويات

=

ً
وبناء على ما سلف ذكره فإن املستويات الثالثة املعتمدة التخاذ القرار تكون على النحو التالي:

1– 5
3

= 1.33

جدول (  :)6األهمية النسبية والوسط الحسابي املقابل لها
الوسط الحسابي
من  - 1أقل من 2.34

مستوى األهمية النسبية
منخفض

من  - 2.34أقل من 3.67

متوسط

من 5.00 - 3.67

مرتفع

املصدر :من إعداد الباحثة بناء على نتائج برنامج (.)SPSS
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ا
أوال :األهمية النسبية ألبعاد الرقابة اإلدارية
تمثل الرقابة اإلدارية املتغير املستقل في الدراسة ،ويشتمل على ( )4أبعاد فرعية ،وهي" :التقارير اإلدارية ،االتصاالت اإلدارية ،التفتيش،
الشكاوى" .وفيما يأتي األهمية النسبية لهذه األبعاد.
ا
جدول (  :)7املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية إلجابات أفراد العينة على أبعاد الرقابة اإلدارية مرتبة تنازليا حسب األهمية
الرقم

البعد

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

1

التقارير اإلدارية
االتصاالت االدارية
التفتيش
الشكاوى

4.408

0.412

4

4.460

0.440

1

4.446

0.423

2

4.416

0.434

3

4.432

0.327

2
3
4

الرقابة اإلدارية

األهمية
النسبية
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يتضح من الجدول رقم ( )7أن األهمية النسبية ألبعاد "الرقابة اإلدارية" جاءت مرتفعة ،حيث بلغ املتوسط الحسابي العام ( )4.432واالنحراف
املعياري ( .)0.327وقد جاء ُبعد (االتصاالت اإلدارية) في املرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ ( )4.460وبانحراف معياري ( )0.440وبأهمية نسبية مرتفعة،
في حين جاء ُبعد "التقارير اإلدارية" في املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( )4.408وبانحراف معياري ( )0.412وبأهمية نسبية مرتفعة.
ا
ثانيا :األهمية النسبية ألبعاد أداء العاملين
يمثل متغير أداء العاملين املتغير التابع في الدراسة ،ويشتمل ثالثة أبعاد ،وهي" :كمية األداء املنجز ،وسرعة األداء املنجز ،وجودة األداء املنجز".
وفيما يأتي األهمية النسبية لهذه األبعاد.
ا
جدول (  :)8املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية إلجابات أفراد العينة على أبعاد أداء العامين مرتبة تنازليا حسب األهمية
الرقم
1
2

البعد
كمية األداء املنجز
سرعة األداء املنجز
جودة األداء املنجز
أداء العاملين

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

4.442

0.401

1

4.419

0.341

2

4.418

0.479

3

4.427

0.287

األهمية
النسبية
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يتضح من الجدول ( )8أن األهمية النسبية ملتغير "أداء العاملين" جاءت مرتفعة ،حيث بلغ املتوسط الحسابي العام ( )4.427واالنحراف املعياري
( .)0.287وقد ّ
حل ُبعد "كمية األداء املنجز" في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي قدره ( )4.442وبانحراف معياري ( )0.401وبأهمية نسبية مرتفعة ،في
حين ّ
حل ُبعد "جودة األداء املنجز" في املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( )4.418وبانحراف معياري ( )0.479وبأهمية نسبية مرتفعة.
ا
ثالثا :األهمية النسبية لفقرات إدارة االحتواء العالي
يمثل متغير إدارة االحتواء العالي املتغير ّ
املعدل في الدراسة ،وفيما يلي األهمية النسبية لفقرات هذا املتغير.
ا
جدول (  :)9املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية إلجابات أفراد العينة على فقرات (إدارة االحتواء العالي) مرتبة تنازليا حسب األهمية
الرقم

الفقرة

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

1

تطرح دائرة الجمارك األردنية برامج تدريبية متنوعة لالستجابة للتغيرات املتالحقة في بيئة العمل.
تهدف السياسات املتبعة في دائرة الجمارك األردنية إلى تحقيق االندماج الوظيفي بين العاملين.
تمنح دائرة الجمارك األردنية العاملين فيها الحرية الكافية في مناقشة أفكارهم مع اإلدارة.
يفوض العاملون في دائرة الجمارك األردنية بحل املشكالت التي تواجههم في العمل.
يشارك العاملون في دائرة الجمارك األردنية في اتخاذ القرارات التي تساهم في حل املشكالت.
يهدف نظام الحوافز املطبق في دائرة الجمارك األردنية لتحقيق املساواة بين العاملين.
ً
تمنح دائرة الجمارك األردنية العاملين فيها فرصا متساوية في الترقية.
يتم منح الحوافز حسب معايير الكفاءة.
تستند دائرة الجمارك األردنية إلى نظام املكافآت العادل.
يشعر العاملون في دائرة الجمارك األردنية باالنتماء لها.
يشعر العاملون في دائرة الجمارك األردنية بالفخر بإنجاز أعمالهم.
املتوسط العام

4.437

0.697

5

4.468

0.581

4

4.536

0.515

1

4.504

0.509

3

4.397

0.490

8

4.317

0.587

10

4.333

0.585

9

4.198

0.631

11

4.405

0.633

7

4.421

0.518

6

4.520

0.501

2

4.412

0.405

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

األهمية
النسبية
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
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ً
يتضح من الجدول ( )9أن مستوى األهمية النسبية ُلبعد " إدارة االحتواء العالي" كان مرتفعا ،حيث بلغ املتوسط الحسابي العام ()4.412
ّ
واالنحراف املعياري ( .) 0.405وقد حلت الفقرة "تمنح دائرة الجمارك األردنية العاملين فيها الحرية الكافية في مناقشة أفكارهم مع اإلدارة" في املرتبة األولى
بمتوسط حسابي بلغ ( ) 4.536وبأهمية نسبية م رتفعة ،في حين جاءت الفقرة "يتم منح الحوافز حسب معايير الكفاءة " في املرتبة األخيرة بمتوسط
حسابي ( )4.198وبأهمية نسبية م رتفعة.
اختبار فرضيات الدراسة:
تم اخضاع الفرضية الرئيسية األولى لتحليل االنحدار الخطي املتعدد  ، Multiple linear regressionوإخضاع الفرضية الثانية لتحليل االنحدار
الهرمي ( )Hierarchical Regressionوكانت النتائج على النحو التالي:
ا
أوال :نتائج اختبار الفرضية األولى" :H01 :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α≥ 0.05للرقابة اإلدارية بأبعادها( :التقارير
الرقابية ،الشكاوى ،التفتيش ،االتصاالت اإلدارية) في أداء العاملين بأبعاده مجتمعة" :جودة األداء املنجز ،سرعة األداء املنجز ،كمية األداء
املنجز" في دائرة الجمارك األردنية".
جدول (  :)10نتائج اختبارأثرأبعاد الرقابة اإلدارية في أداء العاملين
املتغير التابع

أداء العاملين

ملخص النموذج

تحليل التباين

Model Summery
R2
R

ANOVA
F

معامل
االرتباط

معامل
التحديد

املحسوبة

0.705

0.497

60.894

درجة
الحرية

جدول املعامالت
Coeffecient
B
الخطأ

البيان

Sig F

Sig t

T

املعياري

Df
4

الثابت
التقارير اإلدارية
الشكاوي
التفتيش
االتصاالت اإلدارية

0.000

2.206

0.181

12.195

0.000

0.358

0.042

8.494

0.000

-0.040

0.035

-1.140

0.255

0.184

0.047

3.886

0.000

0.0004

0.043

-0.009

0.993

املصدر :من إعداد الباحثة بناء على نتائج برنامج (.)SPSS

تظهر نتائج الجدول ( )10أن قيمة معامل االرتباط بيرسون وهذا ) (R = 0.705مما يشير إلى وجود عالقة ارتباط قوية بين املتغيرات املستقلة
ً
واملتغير التابع ،كما يشير إلى أن أثر أبعاد املتغير املستقل الفرعية "الرقابة اإلدارية" على املتغير التابع "أداء العاملين" دال إحصائيا  ،حيث كانت قيمة F
املحسوبة هي ( ،)60.894وبمستوى داللة ) (Sig = 0.000وهو أقل من  ،0.05كما أظهر الجدول أن قيمة معامل التحديد ) (R2=0.497مما يعني أن ما
نسبته ( )%49.7من التباين في "أداء العاملين" ُيفسر من خالل التباين في أبعاد املتغير املستقل "الرقابة اإلدارية" مجتمعة.
أما جدول املعامالت ( )Coefficientفقد أظهر أن قيمة  Bعند ُبعد املتغير املستقل الفرعي "التقارير االدارية" قد بلغت ) (0.358وأن قيمة  tعنده
هي ( ،)8.494وبمستوى داللة ) ،(Sig=0.000مما يشير إلى معنوية أثر هذا ُ
البعد .أما قيمة  Bعند ُبعد املتغير املستقل الفرعي "الشكاوى" قد بلغت (-
) 0.040وأن قيمة  tعنده هي ( ،)-1.140وبمستوى داللـة ) ،(Sig =0.255مما يشير إلى عدم معنوية أثر هذا ُ
البعد ..وقد بلغت قيمة  Bعند ُبعد املتغير
املستقل الفرعي "التفتيش" ) (0.184وقيمـة  tعنده هي ( ،)3.886وبمستوى داللة ) ،(Sig=0.000مما يشير إلى معنوية أثر هذا ُ
البعد .في حين كانت قيمة
 Bعند ُبعد املتغير املستقل الفرعي "االتصاالت االدارية" قد بلغت ) (-0.0004وأن قيمة  tعنده هي ( ،)-0.009وبمستوى داللـة ) ،(Sig=0.993مما يشير
إلى عدم معنوية أثر هذا ُ
البعد..
وعليه تم رفض الفرضية الصف رية األولى وقبول الفرضية البديلة والتي تنص على:
"يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α≥ 0.05للرقابة اإلدارية بأبعادها( :التقارير الرقابية ،الشكاوى ،التفتيش ،االتصاالت
اإلدارية) في أداء العاملين بأبعاده مجتمعة( :جودة األداء املنجز ،سرعة األداء املنجز ،كمية األداء املنجز) في دائرة الجمارك األردنية".
ا
ثانيا  -نتائج اختبار الفرضية الثانية" :H02 :ال يوجد أثرر ذو داللرة إحصرائية عنرد مسرتوى معنويرة ( )α≥ 0.05إلدارة االحترواء العرالي فري تحسرين أثرر
الرقابرة اإلداريرة بأبعادهرا( :التقرارير الرقابيرة ،الشركاوى ،التفتريش ،االتصراالت اإلداريرة) فري أداء ال عراملين بأبعراده مجتمعرة( :جرودة األداء املنجرز،
سرعة األداء املنجز ،كمية األداء املنجز) في دائرة الجمارك األردنية".
جدول(  :)11نتائج االنحدارالهرمي لبيان الدوراملعدل إلدارة االحتواء العالي على أثرأبعاد الرقابة اإلدارية مجتمعة على أداء العاملين
املتغير التابع

املتغيرات املستقلة

أداء العاملين

التقارير اإلدارية
الشكاوى
التفتيش

Sig t

B

الخطوة الثانية
قيمة t
املحسوبة

Sig t

الخطوة األولى

0.358

8.494

0.000

0.204

5.581

0.000

-0.040

1.140-

0.255

-0.111

-3.839

0.000

0.184

3.886

0.0004

0.176

4.604

0.000

B

قيمة t

املحسوبة
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االتصاالت اإلدارية
إدارة االحتواء العالي
 R2معامل التحديد

0.497

0.674

Δ R2
ΔF
Sig Δ F

0.497
60.894
0.000

0.178
134.056
0.000

0.000

-0.009

0.993

0.060

1.701

0.090

0.343

11.578

0.000
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يعرض الجدول أعاله نتائج االنحدار الهرمي القائم على نموذجين ،إذ عكست نتائج النموذج األول املبنية على الخطوة األولى وجود أثر ذي داللة
إحصائية ألبعاد (الرقابة اإلدارية) مجتمعة على (أداء العاملين) ،حيث كانت قيمة ) (ΔF = 60.894وبمستوى داللة ) (Sig Δ F = 0.000وهي أقل من
 ،0.05كما كانت قيمة معامل التحديد ) ،(R2= 0.497وهذا يشير إلى أن (أبعاد الرقابة اإلدارية مجتمعه) يفسر ما نسبته  ،%49.7من التباين الحاصل
في (أداء العاملين).
2
وفي الخطوة الثانية ،تم ادخال متغير (إدارة االحتواء العالي) لنموذج االنحدار ،حيث ازدادت قيمة معامل التحديد  Rبنسبة  ،%17.8وهذه
ً
النسبة دالة إحصائيا حيث كانت قيمة ) (ΔF=134.056وبمستوى داللة ) (Sig Δ F = 0.000وهي أقل من  ،0.05كما كانت قيمة ) (B = 0.343عند
ً
(إدارة االحتواء العالي) ،وبمستوى داللة ) ، (Sig t = 0.000وهذا يؤكد االختالف في األثر املعنوي ألبعاد الرقابة اإلدارية في أداء العاملين تبعا الختالف
إدارة االحتواء العالي .وعليه نستنتج أنه:
"يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α≥ 0.05إلدارة االحتواء العالي في تحسين أثر الرقابة اإلدارية بأبعادها( :التقارير اإلدارية،
الشكاوى ،التفتيش ،االتصاالت اإلدارية) في أداء العاملين بأبعاده مجتمعة( :جودة األداء املنجز ،سرعة األداء املنجز ،كمية األداء املنجز) في دائرة
الجمارك األردنية".
مناقشة النتائج:
مناقشة نتائج األهمیة النسبیة ملتغيرات الدراسة
ا
أوال :مناقشة األهمية النسبية ألبعاد الرقابة اإلدارية في دائرة الجمارك األردنية:
أشارت نتائج الدراسة إلى أن األهمية النسبية ألبعاد "الرقابة اإلدارية" جاءت مرتفعة ،حيث بلغ املتوسط الحسابي العام ( )4.432واالنحراف
املعياري ( .)0.327وقد جاء ُبعد (االتصاالت اإلدارية) في املرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ ( )4.460وبانحراف معياري ( )0.440وبأهمية نسبية مرتفعة،
في حين جاء ُبعد "التقا رير اإلدارية" في املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( )4.408وبانحراف معياري ( )0.412وبأهمية نسبية م رتفعة ،وهذا یشير إلى
اهتمام دائرة الجمارك األردنية بالرقابة اإلدارية وتطبيقها في الدائرة ،ملا للرقابة اإلدارية من أهمیة في ضمان دقة أداء العاملين ،وتشخيص مشكالت
دائرة الجمارك األردنية ،وكذلك التطور والتقدم ومواجهة الصعوبات والعوائق التي تعترض طریق هذا التقدم والتطور ،والتوصل لكل ما هو جدید في
تحسين العمل واألداء.
كما یمكن تفسير اهتمام دائرة الجمارك األردنية بالرفابة اإلدارية بشكل عام هو التحسين من نوعیة العمل الذي يقوم به العاملون ،ومدى
قدرتهم على مواكبة التطورات والتغيرات الحاصلة ،وذلك مواءمة الخدمات املقدمة للمراجعين وبما يتناسب مع توقعاتهم لجودة الخدمة التي يحصلون
عليها ،وتفسر الباحثة نتیجة حصول بعد االتصاالت اإلدارية على أكبر أهمیة نسبیة كأحد أبعاد الرقابة اإلدارية في دائرة الجمارك األردنية في سعی
الدائرة إلى توفير نظام اتصاالت فعال بين املستويات اإلدارية املختلفة ،والعمل على إيصال التعاميم اإلدارية لل موظفين عبر قنوات االتصال بسرعة،
وذلك بهدف التحسين من نوعية العمل وإصالح االنحرافات التي قد تحصل ،ولم لالتصاالت اإلدارية من دور فعال في تحسين بيئة العمل.
اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة بكر ،عبد النبي ،وحتاتة ( ،)2020التي بينت نتائجها أن مستوى تطبيق الرقابة اإلدارية في التعليم
َ
ً
قبل الجامعي في مصر كان متوسطا ،بينما كان مستوى تطبيق الرقابة اإلدارية في التعليم قبل الجامعي في مالي زيا مرتفعا ،كما اتفقت كذلك مع نتيجة
دراسة العجمي ( ،)2020التي بينت نتائجها أن درجة ممارسة رؤساء األقسام في جامعة نجران للرقابة اإلدارية كبيرة على مستوى األداة الكلية في املجال
اإلداري واملجال الفني.
واتفقت هذه النتيجة كذلك مع نتيجة دراسة ( Ganahreh, Bello, and Abdullah (2018التي بينت نتائجها وجود مستوى مرتفع من الرقابة
ً
اإلدارية في الشركات الصناعية املساهمة ،واتفقت أيضا مع نتيجة دراسة ( Eker and Eker (2019التي أظهرت نتائجها أن مستوى الرقابة اإلدارية في
ً
الشركات الصناعية كان مرتفعا .
ا
ثانيا :مناقشة األهمية النسبية ألبعاد أداء العاملين
أظهرت النتائج أن األهمیة النسبیة ألبعاد ملتغير "أداء العاملين" جاءت مرتفعة ،حيث بلغ املتوسط الحسابي العام ( )4.427واالنحراف املعياري
( .)0.287وقد ّ
حل ُبعد "كمية األداء املنجز" في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي قدره ( )4.442وبانحراف معياري ( )0.401وبأهمية نسبية مرتفعة ،في
حين ّ
حل ُبعد "جودة األداء املنجز" في املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( )4.418وبانحراف معياري ( )0.479وبأهمية نسبية مرتفعة.
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تفسر الباحثة هذه النتیجة إلى إدراك دائرة الجمارك األردنية ألهمية أداء العاملين ،وكل ما یؤدي إلى زيادة مستوى األداء لدى العاملين لديها
ً
باعتبارها انعكاسا لقدرة الدائرة في تقديم خدماتها وفي التعامل مع التغير واالستجابة للتجدید الحاصل ،وا رتباط ذلك بفعالية األداء لجمیع العاملين في
دائرة الجمارك والقدرة على تحسين وتفعیل األداء ،واالهتمام بالجهود الهادفة من قبل الدائرة للتخطیط وتنسیق وتوجیه األداء الفردي والجماعي بهدف
االستجابة للتغيرات املتالحقة في بيئة العمل ،ووضع املعايير واملقايیس املناسبة واملقبولة كهدف أساس ي یسعى الكل للوصول إلیه ،إلنجاز ينجز
العاملون في دائرة الجمارك األردنية أعمالهم املوكلة إليهم ضمن الجداول الزمنية املحددة لهم وبالجودة املرتفعة.
كما تفسر الباحثة حصول بعد كمية األداء املنجز على أعلى أهمیة نسبیة في أن دائرة الجمارك األردنية يتواجد فيها تجهيزات تكنولوجية لتسريع
أداء العمل ،وتقوم الدائرة بتحديد جداول زمنية محددة إلنجاز املهام ،كما يقوم العاملون فيها بإنجاز األعمال املطلوبة منهم في الوقت املحدد،
ويحرصون على االستغالل األمثل للوقت املتاح إلنجاز األعمال املسندة لهم بشكل دقيق.
ً
اتفقت هذه النتیجة مع نتیجة دراسة عبد الجواد ( )2020التي بينت نتائجها أن هناك مستوى مرتفعا من ممارسة إدارة املوارد البشرية في
املصرف التجاري الوطني.
ا
ثالثا :مناقشة األهمية النسبية لفقرات إدارة االحتواء العالي
ً
تشير نتائج الدراسة إلى أن مستوى األهمية النسبية ُلبعد " إدارة االحتواء العالي" كان مرتفعا ،حيث بلغ املتوسط الحسابي العام ()4.412
ّ
واالنحراف املعياري ( .) 0.405وقد حلت الفقرة "تمنح دائرة الجمارك األردنية العاملين فيها الحرية الكافية في مناقشة أفكارهم مع اإلدارة" في املرتبة األولى
بمتوسط حسابي بلغ ( ) 4.536وبأهمية نسبية م رتفعة ،في حين جاءت الفقرة "يتم منح الحوافز حسب معايير الكفاءة " في املرتبة األخيرة بمتوسط
حسابي ( )4.198وبأهمية نسبية م رتفعة
تفسر هذه النتیجة في أن إدارة االحتواء العالي في دائرة الجمارك األردنية بشكل عام تعبر عن مجموعة من املكونات والوظائف األساسیة داخل
تلك الدائرة تتكامل فيما بینها لبناء وسائل وطرق ملحاربة األخطار التنظیمیة والبیئیة التي قد تتعرض لها ،والعمل على احتواء العاملين ومنح الحوافز
ً
لهم حسب معايير الكفاءة ،باإلضافة إلى تقديم الدائرة فرصا متساوية للعاملين في الترقية ،وبذلك بغرض تحسين أدائهم.
اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة أبو زيد والرواشدة ( )2020التي بينت نتائجها أن تصورات املبحوثين ألبعاد ممارسات إدارة االحتواء العالي
جاءت م رتفعة ،واتفقت كذلك مع نتيجة دراسة ( ،Al-Zu’bi (2017حيث أظهرت نتائج الد راسة وجود مستوى مرتفع من تطبيق أبعاد إدارة االحتواء
العالي.
مناقشة نتائج تحلیل فرضیات الدراسة
ا
أوال :مناقشة نتائج الفرضیة الرئیسة األولى
ً
أظهرت النتائج املتعلقة بالفرضیة الرئیسة األولى أن هناك أثرا ذو داللة إحصائية للرقابة اإلدارية بأبعادها( :التقارير الرقابية ،الشكاوى،
التفتيش ،االتصاالت اإلدارية) في أداء العاملين بأبعاده مجتمعة( :جودة األداء املنجز ،سرعة األداء املنجز ،كمية األداء املنجز) في دائرة الجمارك
األردنية.
تعزو الباحثة هذه النتیجة إلى أن تطبیق أبعاد الرقابة اإلدارية من قبل دائرة الجمارك األردنية تعمل على زیادة مستوى أداء العاملين ،إذ أن
ً
التقا رير اإلدارية كأحد أبعاد الرقابة اإلدارية تسهم في التأكد من أن خطط دائرة الجمارك األردنية تم إنجازها وفقا للمعايير املعتمدة ،وتعمل على تحديد
أسباب القصور في إجراءات العمل ،إضافة إلى أنها تبين سالمة إجراءات العمل ،ما يؤدي إلى تحسين أداء العامين.
كما أن االتصاالت اإلدارية كأحد أبعاد الرقابة اإلدارية تسهل الحصول على املعلومة الالزمة التخاذ القرارات بين العاملين بنفس املستوى اإلداري،
وتؤثر في تحسين بيئة العمل ،األمر الذي يعمل على تحسين نوعية العمل وبالتالي أداء العاملين.
أما التفتيش كأحد أبعاد الرقابة اإلدارية فتسعى دائرة الجمارك األردنية بتطبيق إجراءات التفتيش لضمان دقة أداء العاملين ،وذلك من خالل
مراقبة سير العمل في مختلف املديريات واملراكز الجمركية بتوصية من املدير العام ،وكذلك متابعة إجراءات وإنجازات املديريات واملراكز الجمركية
بشكل دوري ،باإلضافة إلى تنظيم تقارير من قبل لجان التفتيش ورفعها للمدير العام.
وفيما یتعلق بالشكاوي كأحد أبعاد الرقابة اإلدارية ،يمكن القول أن تفعيل نظام الشكاوى يسهم في تشخيص مشكالت دائرة الجمارك األردنية،
وتساعد في تقليل االنحرافات ،وهذا ما يؤدي إلى تحسين أداء العاملين والرفع من كفاءتهم.
ا
ثانيا :مناقشة نتائج الفرضیة الثانیة
أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذو داللة إحصائیة عند املستوى ( )α≤0.05إلدارة االحتواء العالي في تعديل أثر الرقابة اإلدارية في أداء العاملين في
دائرة الجمارك األردنية ،حیث أن التغير في قیمة القوة التفسيریة للنموذج بلغت ( ،)R2=0.178مما یعني أن املتغير املعدل (إدارة االحتواء العالي)
یفسر ما مقدراه ( )%17.8في زیادة وتوضیح أثر املتغير املستقل (الرقابة اإلدارية) في املتغير التابع (أداء العاملين) ،ليرفع قیمة التباين في تفسير النموذج
الكلي من ( )0.497إلى (.)0.674
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وتفسر الباحثة هذه النتیجة من تحسين وزیادة األثر إلى تطبیق دائرة الجمارك األردنية إلدارة االحتواء العالي بشكل فعال ،مما أدى إلى تعديل
وتحسين أثر أبعاد الرقابة اإلدارية في أداء العاملين ،فتطبیق إدارة االحتواء العالي في دائرة الجمارك األردنية يعمل على االهتمام بالعاملين بشكل كبير
ومباشر وخاصة فيما يتعلق بالحوافز واملكافئات وفرص الترقية ،األمر الذي يزيد من مستوى وكفاءة أدائهم ألعمالهم.
التوصيات:
بناء على ما تم التوصل إليه من نتائج ،تقدم الباحثة جملة من التوصيات تتمثل في اآلتي:
• توص ي الباحثة دائرة الجمارك األردنية االستمرار بتعزيز أبعاد الرقابة اإلدارية في الدائرة ملا لها من أهمية في أداء العاملين وتحسين مستواهم.
• ضرورة قيام دائرة الجمارك األردنية بوضع الخطط واإلجراءات املناسبة التي من شأنها التغلب على املعوقات التي تواجه العاملين فيها فيما يتعلق
بأعمالهم ،ومساعدتهم على التكيف بالعمل بنفس مستوى األداء املطلوب في كافة الظروف.
• االستمرار بطرح البرامج التدريبية املتنوعة وإشراك العاملين بهدف لالستجابة للتغيرات املتالحقة في بيئة العمل ،وتحقيق االندماج الوظيفي ،ملا في
ذلك من تأثير إيجابي على مستوى األداء لديهم.
• العمل على إجراء دراسات وأبحاث مستقبلية تبحث في أثر الرقابة اإلدارية على متغيرات أخرى كاألداء املنظمي أو اإلنتاجية.
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Abstract: The study aimed to identify the modified role of the Department of High Containment in
improving the impact of administrative control on the performance of the employees of the Jordanian
Customs Department, and to achieve the goal of the study, the researcher adopted the descriptive and
analytical approach, selecting a proportional stratified sample of workers in the Jordanian Customs
Department within the upper, middle and lower administrative levels. (252) workers. Distributed to them
a questionnaire developed by the researcher. The study found a set of results, the most important of which
are: the presence of a statistically significant impact on administrative control in its dimensions: (control
reports, complaints, inspection, administrative communications) on the performance of workers in its
combined dimensions: (quality of performance achieved, speed of performance achieved, amount of
performance performed) In the Jordanian Customs Department, and the existence of a statistically
significant impact of the Department of High Containment in modifying and improving the impact of
administrative control in its dimensions: (administrative reports, complaints, inspection, administrative
communications) on the performance of workers in its combined dimensions: (quality of performance
achieved, speed of performance achieved, amount of performance performed ) At the Jordanian Customs
Department. The study recommended the need for the Jordanian Customs Department to continue
strengthening the dimensions of administrative control in the department because of its importance in the
performance of employees and improving their level, and the need for the Jordanian Customs Department
to develop appropriate plans and procedures that will overcome the obstacles that face its workers with
regard to their work.

Keyword: Administrative Control; Employees Performance; High Involvement Management; Jordan
Customs Department.
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