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ملخص: 
يتناول البحث اأبرز العوامل املوؤثرة يف التقدم الوظيفي وو�سول العاملني يف الوزارات 
الدرا�سة من  القيادية من وجهة نظرهم. تكونت عينة  والدوائر احلكومية الأردنية للمواقع 
500 موظف اختريوا من املقرات الرئي�سة لع�رش وزارات يف العا�سمة عمان، حيث ُوزعت 
ا�ستبانة اأعدت لأغرا�س هذه الدرا�سة. ا�ستمل البحث على �سبع فر�سيات اُختربت با�ستخدام 
اأ�ساليب اإح�سائية كاملتو�سطات احل�سابية والنحراف املعياري واختبار )T( وحتليل التباين 
الأمريكية  اجلامعات  من  للتخرج  تعود  التي  العوامل  اأن  الدرا�سة  نتائج  وبينت  الأحادي. 
والغربية، والعتبارات الأمنية، والو�ساطة واملح�سوبية والتزلف للروؤ�ساء واأ�سحاب القرار، 
والدعم والتمثيل العائلي والع�سائري الذي يحظى به املوظف، والإمكانات املادية واملالية 
والقت�سادية للموظف، �سكلت اأبرز العوامل املوؤثرة يف تعيني املوظفني وترقيتهم للمواقع 
القيادية يف الأجهزة التي يعملون فيها. وقد �سجلت الأبعاد الأربعة الأوىل امل�سار اإليها اآنفا 
م�ستوى مرتفعًا من التاأثري، واحتلت الرتب الأربعة الأوىل يف حني جاء ترتيب الإمكانات 
املادية واملالية والقت�سادية للموظف يف املوقع اخلام�س ومب�ستوى متو�سط. من جانب 
اأخر جاء العامل املتعلق باجلدارة والكفاءة واخل�سائ�س القيادية وال�سخ�سية للموظف يف 
املرتبة ال�ساد�سة، من حيث التاأثري يف تقدم املوظفني واإ�سغالهم للمواقع القيادية، متبوعًا 
ال�سيا�سي  وتاأييده  دعمه  ومدى  للموظف  احلزبية  والنتماءات  باخللفية  املت�سل  بالعامل 
املت�سل  البعد  املوظف ومدة خدمته احلكومية. وقد جاء  اأقدمية  يليه  للمواقف احلكومية، 
بالعتبارات امل�ستندة للتمثيل اجلغرايف اأو الديني اأو القومي للموظف يف الرتتيب الأخري، 
من حيث تاأثريه على فر�س املوظفني يف الو�سول للمواقع الإدارية والقيادية يف الوزارات 
التي ينتمون اإليها. بينت النتائج بع�س التباينات يف تقدير املبحوثني لتاأثري العوامل حمل 
البحث على فر�س املوظفني يف الو�سول للمواقع القيادية، تبعًا لالختالفات يف امل�سمى 
مو�سع  الع�رشة  العوامل  من  خم�سة  لتاأثري  تقديرهم  على  تاأثريه  ات�سح  الذي  الوظيفي، 
الدرا�سة. مل تت�سمن نتائج الدرا�سة دعمًا كافيًا للفر�سيات املت�سلة بتاأثري متغريات اجلن�س 
وامل�ستوى الإداري وامل�ستوى التعليمي والأقدمية والعمر على احتمالت وفر�س املوظفني 
لتقلد املواقع القيادية، وقد ت�سمن البحث مناق�سة وتف�سرياً لهذه النتائج وعالقتها بجهود 

الإ�سالح الإداري وال�سيا�سي يف الأردن. 
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Factors influencing Employees’ Chances for Occupying 
leadership Positions in Jordanian Government apparatus 

from Employees’ Perspective

Abstract: 

This study investigates major factors influencing employees’ prospects for 
holding leadership positions in Jordanian government in central ministries in 
Amman. Opinions of 500 employees from ten central ministries were surveyed 
via a questionnaire which was developed by the author. Seven hypotheses 
were developed and tested. Statistical techniques such as mean averages, 
percentages, Standard Deviation, One Way ANOVA, )T( test were utilized. 
Findings indicated that factors related to graduation from American and 
western universities, security considerations, mediation and particularistic 
patterns, paying lip service to superiors, familial and kinship representation 
and economic and financial status, constituted the most influential five factors 
effecting employees’ prospects to hold leadership positions. The first four 
factors have high level of influence, whereas a medium level of influence is 
by the remaining six factors. Merit and competence occupied the sixth rank 
in terms of influence followed by political background, and association 
and seniority, in seventh and eighth ranks respectively. Partial variations 
in respondents assessments according to job title were manifested, while no 
adequate support has been provided via the findings to hypotheses pertaining 
to the impact of gender, administrative rank, educational level, seniority and 
age. Implications for administrative and political reforms and development 
were explicated. 
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مقدمة: 
يحظى مو�سوع القيادة باهتمام كبري من الباحثني والدار�سني والأفراد ب�سكل عام، 
ملا لهذا املو�سوع من اأهمية ترتبط بالدور احليوي الذي ميكن اأن توؤديه القيادة يف جناح 
املنظمات يف حتقيق اأهدافها وغاياتها. ويف الوقت الذي قد يكون حجم الدور الذي توؤديه 
القيادة يف التاأثري على جممل الأداء العام للمنظمات مو�سع جدل واختالف بني الدار�سني، 
وذلك لتاأثر هذا الأداء بعوامل متعددة اإ�سافة اإىل القيادة، فاإن املنظمات باأ�سكالها ال�سيا�سية 
والجتماعية والقت�سادية والإدارية كافة تعُدّ القيادة حموراً من املحاور الأ�سا�سية التي 
ميكن اأن يرتتب عليها جناح اأو ف�سل املنظمة. انطالقًا من هذه الأهمية للقيادة فاإن املعايري 
والأ�س�س التي حتكم عملية اختيار القيادات الإدارية يف املنظمات توؤثر يف م�ستوى وكفاءة 
القيادات التي تتوىل توجيه املنظمات واتخاذ القرارات املهمة فيها. ويف الوقت الذي تعدُّ فيه 
اآلية اإفراز القيادات عملية مهمة يف املنظمات واملوؤ�س�سات كلها، عامة اأو خا�سة، تطوعية اأو 
خريية، خدمية اأو اإنتاجية، فاإن لو�سوح وكفاءة وعدالة هذه الآلية واملعايري اأهمية م�ساعفة 
يف منظمات القطاع العام، نظراً ملا تنه�س به هذه املنظمات من م�سوؤوليات عامة، هدفها 
ت�ستهدفه املنظمات  الذي  التجاوب مع مطالب اجلمهور واحتياجاته. فاجلمهور  وغايتها 
واملخرجات  اخلدمات  كفاءة  م�ستوى  عن  ر�ساهم  اأ�سبح  الذين  املواطنون  هو  احلكومية 
فنية  فقط  لي�ست  م�سامني  ولها  مهمة،  حيوية  ق�سية  احلكومية  املنظمات  تفرزها  التي 
واإدارية، ولكن �سيا�سية اأي�سا اآخذين بعني العتبار عمليات الإ�سالح ال�سيا�سي والإداري، 
كفاءتها  وزيادة  احلكومية،  املوؤ�س�سات  اأداء  م�ستوى  حت�سني  اإىل  جمملها  يف  تهدف  التي 
يف التجاوب مع حاجات املواطنني. هنا يربز دور القيادة التي تتوىل توجيه دفة العمل 
يف الأجهزة احلكومية، والولوج يف عمليات ا�ستك�ساف مواقع ال�سعف لت�سويبها ومواطن 
على  بالغًا  تاأثرياً  اأي�سا  احلكومية  الإدارية  القيادات  اختيار  لكفاءة  اإن  لتعزيزها.  القوة 
بها.  يعملون  التي  املنظمات  باأهداف  واللتزام  بالرتباط  و�سعورهم  املوظفني  انتماء 
التي  املعتمدة  املعايري  يف  وامل�ساواة  والعدالة  بال�سفافية  ي�سعرون  الذين  فاملوظفون 
للمواقع  وترفيعهم  وظائفهم  يف  العاملني  تقدم  فر�س  وحتدد  القيادات،  فرز  حتكم 
على  حر�سا  اأكرث  يكونوا  اأن  منهم  يتوقع  اإليها،  ينتمون  التي  الأجهزة  يف  القيادية 
املواطنة  و�سلوكيات  اأدائهم  كفاءة  تزداد  اأن  يتوقع  كما  وظائفهم،  اأهداف  حتقيق 

لديهم التنظيمية 
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اإن املقدمة اآنفة الذكر ل ت�سري، اأو ينبغي اأن ل ت�سري، اإىل اأن هذا البحث �سيتناول اأي من 
نظريات القيادة التقليدية اأو املعا�رشة اأو يناق�س جوانب مفاهيمية اأو م�سطلحات نظرية 
واملوؤلفات.  الدرا�سات  القيادة تعج مبثل هذه  فاأدبيات  بالقيادة،  تت�سل   )constructs(
املوظفني  و�سول  يف  املوؤثرة  العوامل  اأبرز  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هذه  تهدف  ذلك،  من  بدًل 
العاملني  املوظفني  نظر  وجهة  من  الأردنية،  احلكومية  الأجهزة  يف  القيادية  املواقع  اإىل 
يف هذه الأجهزة واملوؤ�س�سات. واحلقيقة اأن جل اهتمام هذه الدرا�سة يرتكز، ب�سكل اأ�سا�سي، 
على مالم�سة م�ساعر املوظفني اأنف�سهم ومعرفة اجتاهاتهم وتقديراتهم ملوؤهالت وحمددات 
التعيني والرتقية اإىل املواقع القيادية العليا، من رتبة اأمني عام/ مدير عام فما دون يف 
من  املو�سوع  هذا  تناول  اإن  الها�سمية.  الأردنية  اململكة  يف  احلكومية  والدوائر  الوزارات 
الناحية امليدانية امل�ستندة اإىل ا�ستطالع اآراء املوظفني للعوامل احلقيقية، التي توؤدي الدور 
الأبرز يف الو�سول للمواقع القيادية العليا يف الأجهزة احلكومية الأردنية ينبع من اإميان 
الباحث باأن معاي�سة هوؤلء املوظفني واطالعهم على واقع الأجهزة الإدارية التي يعملون 
احلكومية  الأجهزة  داخل  يجري  ما  لواقع  انعكا�سًا  اأكرث  البحث  هذه  نتائج  جتعل  فيها 
تبعاتها  تذمر وعانى من  والتي طاملا  العليا،  القيادية  املراكز  ترقيات وتعيينات يف  من 
اعتبارات  اإىل  ت�ستند  ل  التعيينات  هذه  باأن  مدعني  املواطنون  وكذلك  اأنف�سهم  املوظفون 

الكفاءة واجلدارة. 

مشكلة البحث وأهميته: 
تتمثل امل�سكلة البحثية بعدم معرفتنا للعوامل الرئي�سة التي توؤثر يف تبووؤ املوظفني يف 
الأجهزة احلكومية يف الأردن للمواقع القيادية. من املتوقع اأن يجيب هذا البحث عن الأ�سئلة 
املواقع  تقلد  املوظفني من  التي متكن  العوامل واخل�صائ�س  اأبرز  ما  الآتية: 
اخل�صائ�س  توؤدي  هل  االأردنية؟  احلكومية  االأجهزة  يف  والقيادية  االإدارية 
املتعلقة بالكفاءة واجلدارة واملهارات القيادية للموظفني الدور االأبرز يف 
تقديرات  تباين يف  اأجهزتهم؟ هل هناك  القيادية يف  املواقع  تعيينهم يف 
تبعاً  القيادية،  للمراكز  املوظفني  و�صول  يف  املوؤثرة  للعوامل  املوظفني 

خل�صائ�صهم ال�صخ�صية والوظيفية؟ 
بدرا�سة  القيادة  اأدبيات  رفد  املاأمولة يف  النظرية  م�ساهمته  البحث يف  اأهمية  تكمن 
ميكن اأن ت�سكل اإ�سافة ت�ساعد الباحثني والدار�سني على الإفادة من نتائجها والبناء عليها، 
بحدود  والعربي.  املحلي  امل�ستويني  على  الدرا�سات  هذه  مثل  يف  ندرة  هناك  باأن  علمًا 
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علم الباحث ل يوجد درا�سة علمية من�سورة يف الأردن مماثلة لهذه الدرا�سة. اأما ما يتعلق 
باجلانب العملي فاإن نتائج هذا البحث ميكن اأن تكون ذات فوائد عملية وتطبيقية يف جمال 
الإ�سالح والتطوير الإداري، وبخا�سة يف ظل التنامي يف م�سرية الدميقراطية يف الأردن، 
وما واكبها من انفتاح ملحوظ لالأجهزة احلكومية على جماهريها امل�ستهدفة، و�سفافية يف 
عملياتها وقراراتها نتيجة لتزايد امل�ساءلة ال�سيا�سية والإدارية للعاملني يف هذه الأجهزة 

من قبل الهيئات الرقابية وال�سيا�سية املعينة واملنتخبة. 

أهداف البحث: 

ي�صعى البحث اإىل حتقيق الهدفني االآتيني: 
معرفة اأبرز العوامل املوؤثرة يف و�سول املوظفني اإىل املواقع القيادية يف الأجهزة . 1

احلكومية الأردنية، من وجهة نظر املوظفني العاملني يف هذه الأجهزة. 
املوظفني . 2 تقدير  يف  مهمة  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  هناك  كان  اإذا  ما  معرفة 

الأجهزة احلكومية تعزى خل�سائ�سهم  القيادية يف  للمواقع  املوؤثرة يف و�سولهم  للعوامل 
الوظيفة والجتماعية. 

التعريفات اإلجرائية للمتغريات الرئيسية للبحث: 

لغايات هذا البحث يكون للم�صطلحات الرئي�صية امل�صتخدمة املعاين والدالالت 
االآتية: 
اأوال: املواقع القيادية يف الأجهزة البريوقراطية: ت�سمل جميع املواقع القيادية من  ♦

رتبة اأمني عام وزارة ومدير عام دائرة ومدير دائرة اأو وحدة اإدارية فما دون. 
يف  ♦ القيادية  للمواقع  الو�سول  يف  املوظفني  فر�س  يف  املوؤثرة  العوامل  ثانيا: 

الأجهزة البريوقراطية: مت اعتماد وت�سنيف ع�رشة اأبعاد اأو عوامل مفرت�سة موؤثرة يف هذا 
الإطار وهي: 

الكفاءة واخل�سائ�س القيادية وال�سخ�سية للموظف: يتعلق هذا البعد باجلدارة يف  �
وعالقاته  واإخال�سه،  وا�ستقامته،  القيادية،  وقدراته  لتخ�س�سه،  وممار�سته  املوظف  اأداء 

بزمالئه، واإبداعه، ولياقته وجراأته وقدرته على الت�سال واحلوار والإقناع. 
الدعم والتمثيل العائلي والع�سائري الذي يحظى به املوظف: ي�سمل هذا البعد الدعم  �

والتدخل من الع�سرية التي ينتمي اإليها املوظف، اأو العتبارات التمثيلية للع�سرية اأو القبيلة، 
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اأو نتيجة انتماء املوظف لعائلة تقلد فيها اأحد الوالدين اأو الأ�سقاء منا�سب وزارية اأو نيابية 
اأو اإدارية عليا يف الدولة. 

ال�سالت  � ذلك  ي�سمل  القرار:  واأ�سحاب  للروؤ�ساء  والتزلف  واملح�سوبية  الو�ساطة 
والتزلف  والتقرب  الدولة،  يف  والنفوذ  ال�سلطة  مراكز  مع  للموظف  ال�سخ�سية  والعالقات 

للروؤ�ساء واأ�سحاب القرار وطاعتهم وعدم انتقادهم. 
اأقدمية املوظف ومدة خدمته يف الأجهزة احلكومية: يتعلق هذا البعد بعدد �سنوات  �

خدمة املوظف يف العمل احلكومي. 
للمواقف  � ال�سيا�سي  وتاأييده  دعمه  ومدى  للموظف  احلزبية  والنتماءات  اخللفية 

احلكومية: ي�سمل ذلك اخللفية ال�سيا�سية واحلزبية، ومدى تاأييد املوظفني با�ستمرار ل�سيا�سات 
احلكومة ومواقفها من الق�سايا العامة. 

املالية  � باملالءة  يتعلق  للموظف:  والقت�سادية  واملالية  املادية  الإمكانات 
والإمكانات القت�سادية للموظف. 

اعتبارات م�ستندة للتمثيل اجلغرايف اأو الديني اأو القومي اأو الطائفي.  �
عامل ال�سدفة والع�سوائية.  �
اعتبارات تعود للجامعات )اأمريكية اأو غربيه( التي تخرج منها املوظفني.  �
وتزكية  � ودعم  للموظف،  الأمني  بال�سجل  العتبارات  هذه  تتعلق  اأمنية:  اعتبارات 

الدوائر الأمنية ل�سغله مواقع قيادية يف الدوائر احلكومية. 
ثالثا: اخل�سائ�س الجتماعية والإدارية للمبحوثني وتت�سمن ما يلي:  ♦
امل�ستوى العلمي للموظف: اأعلى موؤهل اأو �سهادة علمية ح�سل عليها املوظف.  �
اأقدمية املوظف يف اخلدمة: عدد �سنوات اخلدمة التي ق�ساها املوظف يف الوزارة  �

اأو الدائرة احلكومية. 
امل�ستوى الإداري للموظف يف املنظمة: ي�سري هذا املتغري اإىل ما اإذا كان املوظف  �

موظفني  عن  م�سوؤوًل  خاللها  من  كان  اإ�رشافية،  مواقع  يف  خدم  اأن  �سبق  اأو  حاليًا  يخدم 
اآخرين. 
امل�سمى الوظيفي للوظيفة: يت�سمن ترتيب اأو موقع الوظيفة التي ي�سغلها املوظف  �

يف الهيكل التنظيمي للوزارة اأو الدائرة مثل وظائف مدير وم�ساعد مدير ورئي�س ق�سم ورئي�س 
�سعبة وموظف تنفيذي. 
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الدراسات السابقة: 
تت�سم عملية التعيني والرتقية للمواقع العليا يف البريوقراطيات، يف الدول املتقدمة، 
با�ستنادها اإىل حد كبري اإىل اأ�س�س املو�سوعية واجلدارة والكفاءة والال�سخ�سية وغريها من 
اإىل  من�سجمة  تكون  اخل�سائ�س  هذه  تكاد  البريوقراطية.  للمنظمات  ال�سلوكية  اخل�سائ�س 
فيرب،  ماك�س  الأملاين  العامل  ذكرها  التي  البريوقراطية  املنظمات  خ�سائ�س  مع  كبري  حد 
اأما الدول النامية   .)Heady,1991( يف منوذجه املعروف بالنموذج املثايل للبريوقراطية 
فاإن خ�سائ�س واأداء املنظمات البريوقراطية فيها ل ين�سجم كثرياً مع نظرياتها يف الدول 
اإليها  وامل�سار  للبريوقراطية  املعروفة  اإىل حد كبري مع اخل�سائ�س  تتباين  املتقدمة، كما 
اأعاله. وياأتي يف مقدمة هذه اخل�سائ�س اختيار املوظفني وتعيينهم وترقياتهم، حيث تتاأثر 
لهوؤلء املوظفني،  الفعلي  اأخرى غري تلك املتعلقة بالأداء  العمليات والتعيني بعوامل  هذه 
اأ�سار  وقد   .  )Riggs, 1964( اإليها  ينتمون  التي  املنظمات  لأهداف  اإجنازهم  ومدى 
على  وال�سيطرة  للتغلغل  ت�سعى  النامية  الدول  يف  الجتماعية  النخب  اأن  اإىل   )Caiden(
بع�س  جتد  حيث  احلكومية،  البريوقراطية  مقدمتها  ويف  الرئي�سة،  الجتماعية  املوؤ�س�سات 
اقت�سادية  القادمة من املدن، واحلا�سلة على تعليم جيد، وتتمتع مب�ستويات  املجموعات 
عاليه، وروابط و�سالت متميزة مع مراكز ال�سلطة، جتدها ممثلة ب�سكل اأكرب من املجموعات 
الأخرى التي ل متتلك هذه اخل�سائ�س، وت�سعر بالتمييز �سدها، واأنها ل ت�ستطيع الو�سول 
الع�سائرية  ال�سالت  وتوؤثر   .  )Tummala،1982( العامة  واملوارد  املوؤ�س�سات  هذه  اإىل 
فيها  العاملني  واختيار  واأدائها،  البريوقراطية  الأجهزة  عمل  على  ال�سخ�سية  والعالقات 
الأجهزة  يف  الوظائف  من  لكثري  والرتقية  التعيني  يتم  فنزويال  ففي  وترقيتهم.  وتعيينهم 
احلكومية مبعزل عن اأ�س�س الكفاءة واجلدارة، ف�ساًل عن اأن قواعد الرتقية والتقدم الوظيفي 
غري وا�سحة )هرني جوميز، 1998( . وينطبق الأمر نف�سه على عمليات الختيار والتعيني 
يف البريوقراطية الباك�ستانية، حيث توؤدي �سالت القربى دوراً بارزاً يف اإعاقة البريوقراطية، 
وتوؤثر الو�ساطة واملح�سوبية والولء القبلي وانت�سار الف�ساد �سلبا على اأداء هذه البريوقراطية 
)اإ�سالم، 2004( . ويتكرر هذا النمط يف تعيني املوظفني احلكوميني وتعيينهم يف الأجهزة 
البريوقراطية الإرتريية، حيث ل ت�ستند هذه العملية لقواعد واأ�س�س اجلدارة والكفاءة، واإمنا 
اأما يف   .  )2004 وت�سما،  )�سويرتز،  ال�سيا�سية  والنتماءات  ال�سخ�سية  للعالقات  وفقًا  تتم 
م مبوجبها  الإمارات العربية املتحدة، فاإن �سعف اأو عدم كفاية القواعد واملعايري التي ُيقوَّ
التمييز بني املوظفني اجليدين من غريهم،  اإىل �سعوبة  اأدى  اأداء املوظفني احلكوميني قد 
احلكومية  الأجهزة  للموظفني يف  احلقيقية  التدريبية  احلاجات  اإىل �سعوبة حتديد  اإ�سافة 
)اأحمد اأبو �سن واآخرون، 1988( . ويف درا�سة لحقة اأكد كل من قا�سم و�ساهني اأن غياب 
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اأو عدم تطبيق معايري مو�سوعية، لتقومي الأداء عند تعيني املوظفني يف املواقع القيادية 
اإىل كثري من  اأدى باملوظفني يف هذه املواقع  الأجهزة احلكومية الحتادية، قد  العليا يف 
ال�سلوكيات والت�رشفات غري الإيجابية، وذلك للتغطية على �سعف تاأهيلهم وتدين كفاءتهم، 
مما اأعاق بالتايل جهود التنمية يف دولة الإمارات )قا�سم، وعبد الرحيم �ساهني، 1994( 
. وقد اأظهرت درا�سة لحقة ملدى الن�سجام بني القيم البريوقراطية والقيم الجتماعية، يف 
م�ستوى  هنالك  اأن  الحتاديني،  املوظفني  نظر  وجهة  من  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 
الجتماعية  والقيم  جمتمعة  البريوقراطية  القيم  بني  والتناغم  الن�سجام  من  متو�سطًا 
م�ستوى  هناك  اأن  اأي�سا  الدرا�سة  بينت  كما  املتحدة.  العربية  الإمارات  دولة  يف  ال�سائدة 
متو�سطًا من الن�سجام بني كل قيمة من القيم البريوقراطية والقيم الجتماعية، با�ستثناء 
هو  الجتماعية  القيم  مع  ان�سجامها  م�ستوى  اأن  املبحوثني  تقدير  اأظهر  التي  الوقت  قيمة 
العربية،  الدول  يف  الإداري  الأداء  لإ�سكالية  درا�سة  اأكدت  ذاته  ال�سياق  ويف  عال.  م�ستوى 
العامة  الإدارة  التي تواجهها  اأبرز املعوقات والتحديات  اأن من بني  الأردن،  ومن �سمنها 
واإعداد  اختيار  التي يتم يف  الوا�سحة  الأ�س�س واملعايري املو�سوعية  الدول غياب  يف هذه 
اأن  اإىل  اخل�ساونة  واأ�سار   .  )314i275  :1998 )الذنيبات،  واإعدادها  الإدارية  القيادات 
واملروؤو�سني  الروؤ�ساء  بني  التعامل  يف  كبري  ب�سكل  تتدخل  ال�سخ�سية  وال�سالت  العالقات 
اأداء  على  تاأثرٌي �ساٌر جداً  ينجم عنه  التدخل  واأن هذا  الأردنية،  البريوقراطية  الأجهزة  يف 
اإىل حد كبري، بهذه العالقات  اأداء املوظف وتقدمه الوظيفي،  املوظفني، حيث يتاأثر تقومي 
الباحث  بني  كما   ،  )Khassawneh،1994( واملروؤو�سني  الروؤ�ساء  بني  ال�سخ�سية 
نف�سه، يف درا�سة اأخرى، اأن �سعف جدارة القيادة الإدارية والتزامها ي�سكالن اأبرز معوقات 
اإىل جانب ذلك ك�سفت   )Khassawneh،1999( الأردن الإداري يف  الإ�سالح والتطوير 
درا�سة اأخرى عن م�ستوى متو�سط من الن�سجام بني القيم البريوقراطية املت�سلة بخ�سوع 
الوظيفي،  والتخ�س�س  الروؤ�ساء،  ل�سلطة  واخل�سوع  العمل،  مل�سلحة  ال�سخ�سية  امل�سلحة 
القيم الجتماعية  التعيني والرتقية مع  الرتقية، واملو�سوعية، واجلدارة يف  والأقدميه يف 
ال�سائدة يف املجتمع الأردين، مقارنة مب�ستوى منخف�س من الن�سجام فيما يتعلق بالقيمة 
املوظفني  فر�س  يف  املوؤثرة  العوامل  اأما   .  )2005 )املعايطه،  العالقات  يف  الر�سمية 
الأردنيني للو�سول اإىل املواقع القيادية يف الأجهزة البريوقراطية، فال توجد درا�سة من�سورة 
التي   )Khassawneh،1993( درا�سة  با�ستثناء  تناولتها  الباحث(  علم  )بحدود  واحدة 
يف  العامني  واملديرين  لالأمناء  الوظيفية  وامل�سارات  الجتماعية  اخل�سائ�س  يف  بحثت 
الدرا�سة  تو�سلت  وقد   ،1991i1950 الفرتة  يف  الأردن  يف  احلكومية  والدوائر  الوزارات 
اإىل اأن معظم الأمناء واملدرين العامني كانوا من حملة ال�سهادات اجلامعية، وقد تخرجوا 
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من اجلامعات الأمريكية والغربية بتخ�س�سات يف القانون والآداب والقت�ساد والهند�سة. 
وعليه فاإن من املاأمول اأن تك�سف الدرا�سة احلالية عن العوامل والظروف التي متكن بع�س 
املوظفني دون غريهم من الو�سول للمواقع القيادية يف الوزارات والأجهزة احلكومية، وما 
اإذا كان اأداء املوظفني واإجنازهم واإتقانهم لعملهم ت�سكل العوامل الأهم والأبرز يف تعيينهم 
لدى  الكثرية  الت�ساوؤلت  اإن  اإليها.  ينتمون  التي  الدوائر  يف  القيادية  للمواقع  ترقيتهم  اأو 
بال�ساأن  واملهتمني  املواطنني  العديد من  ولدى  احلكومية  الأجهزة  العاملني يف  املوظفني 
العام يف ال�سارع الأردين، يجعل من نتائج هذه الدرا�سة اإ�سافة معتربة اإىل املكتبة الأردنية، 
يف جمال اإعداد القيادات الإدارية وتعيينها وترقيتها يف الأجهزة احلكومية، كما ميكن اأن 
تكون عونًا ملتخذي القرارات املتعلقة باإ�سالح وتطوير الإدارة العامة الأردنية، خ�سو�سا 
يف ظل تنامي املطالبات �سعبية لتوفري العدالة وامل�ساواة يف الفر�س املتاحة لكافة �رشائح 

املجتمع، ومن �سمنها بالطبع املوظفون العاملون يف اأجهزة الدولة. 

فرضيات البحث: 
واملح�سوبية  ● والو�ساطة  الأمنية،  بالعتبارات  املتعلقة  العوامل  االأوىل:  الفر�صية 

والإمكانات  والع�سائري،  العائلي  والتمثيل  والدعم  القرار،  واأ�سحاب  للروؤ�ساء  والتزلف 
اإمكانات املوظفني  على  تاأثرياً  العوامل  اأكرث  للموظف، هي  املادية واملالية والقت�سادية 

وفر�سهم يف الو�سول للمواقع القيادية يف الوزارات التي يعملون فيها. 
مل�ستوى  ● املبحوثني  تقدير  يف  مهمة،  معنوية  فروق  هنالك  الثانية:  الفر�صية 

تاأثري كل من العوامل الع�رشة املعتمدة يف هذا البحث على اإمكانات املوظفني وفر�سهم يف 
الو�سول للمواقع القيادية يف الوزارات التي يعملون فيها، تعزى اإىل جن�س املوظف. 

مل�ستوى  ● املبحوثني  تقدير  يف  مهمة،  معنوية  فروق  هنالك  الثالثة:  الفر�صية 
وفر�سهم  املوظفني  اإمكانات  على  البحث  هذا  املعتمدة يف  الع�رشة  العوامل  من  كل  تاأثري 
يف الو�سول للمواقع القيادية يف الوزارات التي يعملون فيها، تعزى اإىل امل�ستوى الإداري 

للموظف. 
مل�ستوى  ● املبحوثني  تقدير  يف  مهمة،  معنوية  فروق  هنالك  الرابعة:  الفر�صية 

وفر�سهم  املوظفني  اإمكانات  على  البحث  هذا  املعتمدة يف  الع�رشة  العوامل  من  كل  تاأثري 
يف الو�سول للمواقع القيادية يف الوزارات التي يعملون فيها، تعزى اإىل امل�سمى الوظيفي 

للوظيفة التي ي�سغلها املوظف. 
مل�ستوى  ● املبحوثني  تقدير  يف  مهمة،  معنوية  فروق  هنالك  اخلام�صة:  الفر�صية 

وفر�سهم  املوظفني  اإمكانات  على  البحث  هذا  املعتمدة يف  الع�رشة  العوامل  من  كل  تاأثري 
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يف الو�سول للمواقع القيادية يف الوزارات التي يعملون فيها، تعزى اإىل امل�ستوى التعليمي 
للموظف. 
مل�ستوى  ● املبحوثني  تقدير  يف  مهمة،  معنوية  فروق  هنالك  ال�صاد�صة:  الفر�صية 

تاأثري كل من العوامل الع�رشة املعتمدة يف هذا البحث على اإمكانات املوظفني وفر�سهم يف 
اأقدمية املوظف يف  اإىل  التي يعملون فيها، تعزى  الوزارات  القيادية يف  للمواقع  الو�سول 

اخلدمة احلكومية. 
مل�ستوى  ● املبحوثني  تقدير  يف  مهمة،  معنوية  فروق  هنالك  ال�صابعة:  الفر�صية 

تاأثري كل من العوامل الع�رشة املعتمدة يف هذا البحث على اإمكانات املوظفني وفر�سهم يف 
الو�سول للمواقع القيادية يف الوزارات التي يعملون فيها، تعزى اإىل عمر املوظف. 

جمتمع املبحوثني وعينتهم: 
وزارة.   22 عددها  البالغ  احلكومية  الوزارات  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  يتكون 
وزارات وهي:  ع�رش  مكونة من  ع�سوائية  عينة  اختريت  الالزمة،  البيانات  ولأغرا�س جمع 
الدويل،  والتعاون  التخطيط  الإ�سالمية،  وال�سوؤون  واملقد�سات  الأوقاف  والري،  املياه 
البلدية  ال�سوؤون  املعدنية،  والرثوة  الطاقة  العمل،  والتجارة،  ال�سناعة  والآثار،  ال�سياحة 
 )500( بلغ  فقد  املوظفني  من  العينة  حجم  اأما  واملالية.  الجتماعية،  ال�سوؤون  والقروية، 
ع ما جمموعه )50(  موظف، اختريوا با�ستخدام العينة الطبقية التنا�سبية املت�ساوية، وقد ُوِزّ
ا�ستبانة يف كل من الوزارات الع�رش امل�سمولة بالعينة. ونظراً ل�سعوبات تتعلق بعدم القدرة 
اأو/ و  العاملني يف كل وزاره  الفعليني  باأ�سماء املوظفني  على احل�سول على قوائم كاملة 
عدم تواجد املوظفني امل�سمولني يف العينة يف اأماكن عملهم فقد ا�سطر الباحث اإىل توزيع 
اأن  الرغم من  املتواجدين يف مكاتبهم بطريقة عر�سية. وعلى  ال�ستبانات على املوظفني 
العينة  باأن  يعتقد  الباحث  فاإن  للكلمة،  الإح�سائي  باملعنى  ع�سوائية  لي�ست  الطريقة  هذه 

ت�سكل اأ�سا�سًا منا�سبًا لتجميع املعلومات الالزمة لإجراء هذا البحث. 

أداة مجع املعلومات: 
مع  تن�سجم  ا�ستبانة  الباحث  ر  البحث طوَّ هذا  لإجراء  الالزمة  البيانات  لغايات جمع 
الأبعاد والعوامل املفرت�سة املوؤثرة يف فر�س املوظفني يف الو�سول اإىل املواقع القيادية 
يف الأجهزة احلكومية الأردنية. ولأغرا�س التاأكد من �سدق اأداة الدرا�سة ُعر�ست على �ستة 
من اخلرباء امل�سهود لهم يف مو�سوع الدرا�سة، وقد ُروجعت مالحظاتهم واأجريت التعديالت 
ال�رشورية يف �سوئها. وقد تكونت ال�ستبانة من جزاأين، تكون اجلزء الأول منها من ثمانية 
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اأ�سئلة تتعلق باخل�سائ�س ال�سخ�سية والوظيفية للمبحوثني، يف حني تكون اجلزء الثاين من 
الو�سول للمواقع  التي توؤثر يف فر�س املوظف يف  )29( فقرة تتعلق بالعوامل املفرت�سة 
املفرت�سة  الع�رشة  الأبعاد  من  م�ستمدة  الفقرات  وهذه  احلكومية،  الأجهزة  يف  القيادية 
املوؤثرة، يف فر�س املوظف يف الو�سول للمواقع القيادية يف الوزارات والأجهزة احلكومية، 

وعلى النحو الآتي: 
الكفاءة واخل�سائ�س القيادية وال�سخ�سية للموظف: وتقي�سه الفقرات اأرقام 9+10 ♦

+11+12+13+15+16+22+23+28+30+31
الدعم والتمثيل العائلي والع�سائري الذي يحظى به املوظف: وتقي�سه الفقرات ذوات  ♦

األأرقام 14+27+32. 
ذوات  ♦ الفقرات  وتقي�سه  القرار:  واأ�سحاب  للروؤ�ساء  والتزلف  واملح�سوبية  الو�ساطة 

الأرقام 17+18+21+34. 
وتقي�سها  ♦ العامة:  اخلدمة  جمال  يف  املوظف  خدمته  ومدة  املوظف  اأقدمية 

الفقرة )20( . 
للمواقف  ♦ ال�سيا�سي  وتاأييده  دعمه  ومدى  للموظف  احلزبية  والنتماءات  اخللفية 

احلكومية: وتقي�سها الفقرتان 19+35. 
الإمكانات املادية واملالية والقت�سادية للموظف: وتقي�سها الفقرة )33( .  ♦
اعتبارات م�ستندة للتمثيل اجلغرايف اأو الديني اأو القومي للموظف وتقي�سها الفقرات  ♦

 .24+25+26
عامل ال�سدفة والع�سوائية: وتقي�سه الفقرة )29( .  ♦
العتبارات التي تعود للجامعات )اأمريكية اأو غربيه( التي در�س فيها املوظفون:  ♦

وتقي�سها الفقرة ذات )36( . 
اعتبارات اأمنيه: وتقي�سها الفقرة )37( .  ♦

�سيغت فقرات ال�ستبانة باأ�سلوب ليكرت اخلما�سي )Likerti scale( ، حيث ُو�سعت 
الفقرة كعامل موؤثر  خم�سة خيارات لالإجابة، تعك�س مدى موافقة املبحوث على م�سمون 
فيها،  يعمل  التي  الدائرة  اأو  الوزارة  القيادية يف  للمواقع  الو�سول  املوظف يف  فر�سة  يف 
ومتثل درجة )5( اأعلى م�ستوى للموافقة، يف حني متثل درجة )1( اأدنى درجات املوافقة. 
وفيما يتعلق بدرجة الثبات يف اإجابات املبحوثني على فقرات ال�ستبانة، فقد قام الباحث 
بتحليل الرتباط بني هذه الفقرات لتحديد درجة الت�ساق الداخلي، وذلك با�ستخدام احلزمة 
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الإح�سائية )SPSS( . وبناء على نتائج التحليل بلغ معامل كرونباخ األفا قدره )0.779( 
، مما يوؤ�رش اإىل مالءمة فقرات ال�ستبانة. ويبني اجلدول )1( معامل كرونباخ األفا لكل بعد 
لقيا�سها فقرة واحدة  التي خ�س�س  الأبعاد  با�ستثناء  الدرا�سة،  الع�رشة مو�سع  الأبعاد  من 
مما يجعل من املتعذر حتديد معامل الت�ساق الداخلي، اإذ يتطلب الأمر وجود اأكرث من فقرة 

للمقارنة بينها. 
الجدول )1( 

معامل كرونباخ ألفا للعوامل المؤثرة في فرص الموظفين 
في الوصول للمواقع القيادية في األجهزة البيروقراطية

معامل كرونباخ األفااأبعاد توجه االأجهزة احلكومية نحو االأداءم

895.الكفاءة واجلدارة واخل�سائ�س القيادية وال�سخ�سية للموظف1

811.الدعم والتمثيل العائلي والع�سائري الذي يحظى به املوظف2

816.الو�ساطة واملح�سوبية والتزلف للروؤ�ساء واأ�سحاب القرار3

فقرة واحدة فقطاأقدمية املوظف ومدة خدمة املوظف يف جمال اخلدمة العامة4
390.اخللفية والنتماءات احلزبية للموظف ومدى دعمه وتاأييده ال�سيا�سي للمواقف احلكومية5

فقرة واحدة فقطالإمكانات املادية واملالية والقت�سادية للموظف6
814.اعتبارات م�ستندة للتمثيل اجلغرايف اأو الديني اأو القومي للموظف7

فقرة واحدة فقطعامل ال�سدفة والع�سوائية8
فقرة واحدة فقطاعتبارات تعود للجامعات )اأمريكية اأو غربيه( التي در�س فيها املوظفني9
فقرة واحدة فقطاعتبارات اأمنيه10

779.االأبعاد جمتمعة

منها،   )371( ا�ستعادة  مت  وقد  ا�ستبانة   )500( عت  ُوِزّ التي  ال�ستبانات  عدد  بلغ 
وبن�سبة عائد بلغت )74%( وقد اُ�ستثنيت )27( ا�ستبانة لعدم �سالحيتها اأو عدم تعبئتها 
وبن�سبة  ا�ستبانة،   )344( لال�ستخدام  ال�ساحلة  ال�ستبانات  عدد  الأ�سول، مما جعل  ح�سب 

ع على عينة املوظفني حمور البحث.  )69%( من العدد الإجمايل الذي ُوِزّ

منهجية البحث: 
تاأثري كل من  التحليلي، لو�سف م�ستوى  الو�سفي  اُ�ستخدم املنهج  البحث  لتنفيذ هذا 
العوامل الع�رشة امل�سار اإليها يف هذا البحث على حظوظ املوظفني يف التعيني اأو الرتقاء 
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اإىل الوظائف القيادية، يف الوزارات التي يعملون فيها. ولهذه الغاية مت التعامل مع بيانات 
للمواقع  الو�سول  املوؤثرة يف فر�س  الع�رشة  العوامل  تاأثري كل من  لتحديد م�ستوى  البحث 
القيادية، ح�سب املعادلة الآتية: )عدد امل�ستوياتi 1( / 3 =33و1 لي�سبح املعيار كالآتي: 
توؤ�رش الإجابات التي يرتاوح متو�سطها بني i 2.33 1 اإىل م�ستوى منخف�س من التاأثري؛ 
اأما الإجابات التي يرتاوح متو�سطها من 3.67i2.34 فتوؤ�رش اإىل م�ستوى متو�سط يف حني 
يعك�س متو�سط الإجابات بني 5i3.68 م�ستوى عاليًا من التاأثري. �سمن هذا ال�سياق، �سيتم 
ترتيب العوامل الع�رشة حمور البحث ح�سب م�ستوى تاأثري كل منها على اإمكانات املوظفني 
وفر�سهم يف الو�سول للمواقع القيادية، وذلك من خالل احت�ساب متو�سط اإجابات املبحوثني 
فت�سمل  امل�ستخدمة،  الإح�سائية  الأ�ساليب  اأما  عامل.  لكل  املكونة  الأ�سئلة  جميع  على 
الأحادي،  التباين  وحتليل   ،  )T( واختبار  املعيارية،  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات 
وحتليل في�رش )Fisher’s LDC( . ثم الإفادة من الربنامج الإح�سائي )SPSS( لغايات 

اإجراء العمليات الإح�سائية ال�رشورية كافة واختبار فر�سيات البحث. 
النتائج واملناقشة: 

واملح�سوبية  ◄ والو�ساطة  الأمنية،  بالعتبارات  املتعلقة  العوامل  االأوىل:  الفر�صية 
والإمكانات  والع�سائري،  العائلي  والتمثيل  والدعم  القرار،  واأ�سحاب  للروؤ�ساء  والتزلف 
اإمكانات املوظفني  على  تاأثرياً  العوامل  اأكرث  للموظف، هي  املادية واملالية والقت�سادية 
وفر�سهم يف الو�سول للمواقع القيادية يف الوزارات التي يعملون فيها. يبني اجلدول )2( 
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والأهمية الن�سبية، ونتائج اختبار )T( للعينة 

الأحادية لتقديرات املبحوث. 
الجدول )2( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية ونتائج اختبار )T) للعينة األحادية 
للعوامل المؤثرة في فرص الموظفين في الوصول للمواقع القيادية في الوزارات التي يعملون فيها. 

الفقرات
العوامل املوؤثرة 

يف فر�س املوظفني 
يف الو�صول للمواقع القيادية 

متو�صط 
ح�صابي 

انحراف 
معياري

اأهمية 
ن�صبية

رتبة 
العامل 

م�صتوى 
اأهميةقيمة )T( التاأثري 

 )T( 

36
اجلامعات )اأمريكية اأو غربيه( 

*11.251.000مرتفع1%3.79821.3121175.964التي در�س فيها املوظف

*12.385.000مرتفع2%3.77151.1435775.43اعتبارات اأمنية37

17+18+
21+34

الو�ساطة واملح�سوبية والتزلف 
*13.701.000مرتفع3%3.7409.9823374.818للروؤ�ساء واأ�سحاب القرار
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الفقرات
العوامل املوؤثرة 

يف فر�س املوظفني 
يف الو�صول للمواقع القيادية 

متو�صط 
ح�صابي 

انحراف 
معياري

اأهمية 
ن�صبية

رتبة 
العامل 

م�صتوى 
اأهميةقيمة )T( التاأثري 

 )T( 

14+27+32
الدعم والتمثيل العائلي 

*11.628.000مرتفع4%3.70711.1046574.142والع�سائري للموظف 

 33
الإمكانات املادية واملالية 

*7.503.000متو�سط5%3.51781.2686570.356للموظف

9+10+11+1
2+13+15+1
6+22+28+3

0+23+31

الكفاءة واخل�سائ�س القيادية 
*8.411.000متو�سط6%3.3699.7769167.398وال�سخ�سية 

19+35
النتماء احلزبي ومدى التاأييد 

*6.173.000متو�سط7%3.2977.8903765.954للمواقف احلكومية

 20
مدة خدمة املوظف يف جمال 

*2.798.01متو�سط8%3.17941.1825463.588العمل العام

2.139.066 -متو�سط9%2.85251.2693857.05عامل ال�سدفة والع�سوائية 29

24+25
+26

التمثيل اجلغرايف اأو الديني اأو 
*3.323.002 -متو�سط10%2.80361.0834756.072القومي 

 )α≤0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى

املوظف  منها  تخرج  التي  باجلامعات  املت�سلة  العوامل  اأن  اإىل   )2( اجلدول  ي�سري 
والتزلف  واملح�سوبية  والو�ساطة  الأمنية،  والعتبارات   ، غربية(  اأو  اأمريكية  )جامعات 
املادية  والإمكانات  والع�سائري،  العائلي  والتمثيل  والدعم  القرار،  واأ�سحاب  للروؤ�ساء 
املوظفني  فر�س  يف  تاأثرياً  واأكرثها  العوامل  اأبرز  ت�سكل  للموظف،  والقت�سادية  واملالية 
اإجابات  متو�سطات  بلغت  حيث  البريوقراطية،  الأجهزة  يف  القيادية  للمواقع  الو�سول  يف 
املبحوثني على الفقرات املتعلقة بهذه العوامل 3.7982، 3.7715، 3.7409، 3.7071، 
3.5178 على التوايل.واحلقيقة، وفقًا للمعيار املعتمد لأغرا�س حتديد م�ستوى تاأثري العامل 
احلكومية،  والأجهزة  الوزارات  يف  القيادية  املواقع  اإىل  الو�سول  يف  املوظفني  فر�س  يف 
فاإن كل العوامل امل�سار اإليها، با�ستثناء الإمكانات املادية واملالية والقت�سادية للموظف، 
املواقع  لهذه  املوظفني  وو�سول  تقدم  على  التاأثري  يف  مرتفعة  م�ستويات  �سجلت  قد 
القيادية.ومن جانب اآخر اأ�سارت اإجابات املبحوثني اإىل اأن العوامل اخلم�سة الأخرى حمور 
الدرا�سة جاءت اأقل تاأثرياً على فر�س املوظفني يف الو�سول للمواقع القيادية يف الأجهزة 
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املتو�سطات  بلغت  التاأثري.فقد  من  متو�سطة  م�ستويات  جميعها  �سجلت  وقد  احلكومية، 
احل�سابية لإجابات املبحوثني على الفقرات املتعلقة بعوامل الكفاءة واجلدارة واخل�سائ�س 
وتاأييده  دعمه  ومدى  له،  احلزبية  والنتماءات  واخللفية  للموظف،  وال�سخ�سية  القيادية 
العامة،  اخلدمة  جمال  يف  خدمته  ومدة  املوظف  واأقدمية  احلكومية،  للمواقف  ال�سيا�سي 
وعامل والع�سوائية، والعتبارات امل�ستندة للتمثيل اجلغرايف اأو الديني اأو القومي للموظف 
باأن جميع هذه  التوايل، علما  2.8036 على   ،2.8525  ،3.1794  ،3.2977  ،3.3699
املتو�سطات وفقا لنتائج اختبار )T( ذات دللة اإح�سائية مهمة عند م�ستوى الدللة امل�سار 
اإليها يف اجلدول )2( .ويف الوقت الذي توفر فيه هذه النتائج دعمًا وا�سحًا للفر�سية الأوىل 
للبحث، با�ستثناء دخول عامل اإ�سايف موؤثر، ل بل الأكرث تاأثريا، يف فر�س تعيني املوظفني 
اأو  اأمريكية  يف املواقع القيادية، وهو مكان اجلامعة التي تخرج منها املوظف )جامعات 
غربية( ، فاإن ال�ستنتاجات التي ميكن مالحظتها وا�ستخال�سها من هذه البيانات والنتائج 
ت�سري اإىل اأن كفاءة وجدارة املوظفني وخ�سائ�سهم القيادية، وال�سخ�سية لي�ست يف مقدمة 
للمواقع  املوظفني  و�سول  يف  تاأثريا  الأكرث  اخلم�سة  العوامل  �سمن  لي�ست  بل  ل  العوامل، 
القيادية يف وزارات واأجهزة تن�س قوانينها واأنظمتها وتعليماتها على اأن التقدم الوظيفي 
والإداري ي�ستند اإىل كفاءة الأداء الفعلي وجدارة املوظف.وعلى الرغم من اأن م�ستوى تاأثري 
متو�سطًا،  جاء  قد  قيادية  ملواقع  واإ�سغالهم  املوظفني  تقدم  فر�س  يف  والكفاءة  اجلدارة 
مقارنة مب�ستويات مرتفعة لعوامل لي�ست ذات �سلة باجلدارة والكفاءة واملهارات القيادية، 
فاإن ذلك يت�سبب يف اختاللت كبرية يف �سوية وجممل الأداء العام لالأجهزة البريوقراطية، 
من خالل متكني املوظفني غري املوؤهلني من احتالل مواقع قيادية، مما ينعك�س �سلبًا على 
الكفوؤة  القيادية  للطاقات  هدر  من  هذا  ي�سببه  اأن  ميكن  عما  ناهيك  واإدارتهم،  قراراتهم 
واإحباطها واإبقائها يف ال�سفوف اخللفية.العمل يف الأجهزة البريوقراطية عمل فني مهني 
ي�ستند، اأو ينبغي اأن ي�ستند بالأ�سا�س، اإىل التخ�س�س الوظيفي، وما ينظم التقدم والتطور فيه 
اإذا ما  اأداء وظيفته،  منظومة قواعد واأ�س�س حمورها وجوهرها قدرة املوظف وكفاءته يف 
اأريد لهذه الأجهزة اأن تنمي لدى العاملني فيها ال�سعور بالعدالة وتعزز فيهم �سلوك املواطنة 
والعتبارات  اجلوانب  احتالل  الذكر هو  �سالفة  النتائج  النتباه يف  يلفت  ما  التنظيمية.اإن 
القيادية،  للمواقع  وتقلدهم  وتقدمهم  املوظفني  تعيني  املوؤثرة يف  العوامل  الأمنية مقدمة 
اأو عدم اعرتا�سها على تعيني  الأمنية وتو�سياتها،  وهذا العتبار يتاأثر بر�سا املوؤ�س�سات 
املوظفني يف مواقع قيادية يف الأجهزة احلكومية.بالتاأكيد اأن هذه املوافقة اأو عدمها لي�س 
القيادية.يف  ا�ستعداداته  اأو  عمله  يف  وكفاءته  املوظف  باأداء  بعيد  اأو  قريب  من  �سلة  لها 
حني ل يوجد ما ي�سري يف الأنظمة والت�رشيعات الناظمة لعملية التعيني والرتقية للمنا�سب 
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املوظفني  فاإن  واجلنائية،  اجلرمية  اجلوانب  با�ستثناء  طبعا  الأمني،  الر�سا  اإىل  القيادية 
اإن كان هناك  ل يعرفون بال�رشورة �سيئا عن �سجالتهم لدى الدوائر الأمنية، ول يعلمون 
اآخذين  الوظيفي،  اأو تقدمهم  ، حتول دون تعيينهم   )Veto( ا�ستفهام  اإ�سارات  اأو  اعرتا�س 
مواقع  يف  املوظفني  تعيني  عدم  اأو  بتعيني  الأمنية  التو�سية  اأو  املوافقة  اأن  باحل�سبان 
قيادية ل يتم جتاوزها، حيث تتوقف عملية التعيني حتى لو توافرت الأ�سباب واملتطلبات 
اأن  اإىل  الفنية كلها للتعيني يف الوظيفة القيادية.ولعله من املفيد الإ�سارة يف هذا ال�سياق 
اأراء  اإىل  اعتبارات ومواقف �سيا�سية، م�ستندة  اأ�سا�سي على  الأمنية تركز ب�سكل  العتبارات 
و�سلوكيات �سيا�سية معلنه للموظف، اأو م�ستمدة من تقارير ا�ستخبارية، واأحيانًا ي�سكل دعم 
الوظيفي.اإن  تطورهم  يف  ي�سهم  مهمًا  عاماًل  الأمنية  الدوائر  هذه  مع  وتعاونهم  املوظفني 
الأمنية وتدخلها يف  الدوائر  تغلغل  وال�سعبية، حول  ال�سيا�سية  الأو�ساط  تداوله يف  يتم  ما 
التعيينات القيادية وال�سوؤون الطالبية يف موؤ�س�سات التعليم العايل واأجهزة الدولة الأخرى، 
قد اأفرز مطالبات �سعبية متزايدة، وبخا�سة يف هذه املرحلة للحد من مثل هذا التدخل.من 
جانب اآخر ومبعزل عن العتبارات الأمنية امل�سار اإليها اآنفا، فاإن الأثر الكبري لعوامل اأخرى 
تعود اإىل الو�ساطة واملح�سوبية والتزلف للروؤ�ساء واأ�سحاب القرار، والدعم والتمثيل العائلي 
والع�سائري الذي يحظى به املوظفون، والإمكانات املادية واملالية والقت�سادية لهم على 
اإمكاناتهم وفر�سهم يف التقدم الوظيفي، واإ�سغال مواقع قيادية يف الأجهزة التي يعملون 
فيها، ي�سري اإىل اأن اعتبارات وموؤ�رشات وخ�سائ�س لي�ست ذات �سلة بالأداء الفني واجلدارة 
للوظائف  وترقيتهم  املوظفني  تعيني  عند  الأولوية  تاأخذ  للموظف  القيادية  واخل�سائ�س 
القيادية.وحتى العامل املت�سل بالتخرج من جامعات اأمريكية اأو غربية، الذي احتل املوقع 
لي�س  فاإنه  القيادية،  املواقع  يف  وترقيتهم  املوظفني  تعيني  فر�س  على  التاأثري  يف  الأول 
موؤ�رشاً على الهتمام باعتبارات الأداء، بقدر ما يعك�س اجتاهات انطباعية وتف�سيلية من 
قبل متخذي القرار للمنتج الغربي وخلريجي اجلامعات الغربية واإتقان اللغة الأجنبية، واإل 
اأن الآلف من خريجي اجلامعات الأمريكية والغربية كلهم من ذوي  كيف ميكن ا�ستيعاب 
الكفاءات العالية، يف الوقت الذي ل حتظى فيه بع�س هذه اجلامعات بال�سمعة احل�سنة، ول 
التعليم  وزارة  اعرتاف  ول  الدويل  الأكادميي  العرتاف  موؤ�س�سات  قبل  من  باعرتاف  حتى 
العايل يف الأردن.واأعتقد اأن هذا العامل ي�سري اإىل اأن خريجي اجلامعات الأمريكية والغربية 
مقارنة  فيها،  يعملون  التي  الأجهزة  يف  القيادية  للمواقع  الو�سول  يف  اأكرب  فر�سة  لهم 
بنظرائهم من خريجي اجلامعات املحلية اأو اجلامعات العربية اأو جامعات دول املنظومة 
ال�سرتاكية �سابقا، نظرا لالجتاهات النطباعية والتف�سيلية للجامعات الغربية امل�سار اإليها 
اآنفا.اإن الدور البارز الذي توؤديه كل من اعتبارات الو�ساطة واملح�سوبية والتزلف للروؤ�ساء 
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العوامل املؤثرة في فرص وصول املوظفني للمواقع القيادية 
أ.د. أنيس اخلصاونةفي األجهزة احلكومية األردنية من وجهة نظر املوظفني

واأ�سحاب القرار، والدعم والتمثيل العائلي والع�سائري الذي يحظى به املوظف يف التاأثري 
على فر�سه يف الو�سول اإىل املواقع القيادية يف الأجهزة احلكومية، ل يدع جمال لل�سك يف 
الأداء والإجناز  اعتبارات غري مهنية وغري وظيفية وغري بريوقراطية على اعتبارات  تقدم 
اإىل  وترقيتهم  املوظفني  تعيني  يف  العتبارات  هذه  تدخل  يعد  الذي  الوقت  والكفاءة.ويف 
املواقع القيادية انتهاكا وا�سحًا لقوانني ولوائح اخلدمة املدنية، وتعار�سًا مع الت�رشيحات 
الفجوة بني  القرار، فاإن هذه  واملواقف املعلنة للحكومة وال�سيا�سيني والروؤ�ساء واأ�سحاب 
والت�رشيعات،  والأنظمة  القوانني  عليه  تن�س  ما  بني  اأو  الأر�س،  على  يطبق  وما  يقال  ما 
نظرية  ح�سب  ت�سميتها،  على  ا�سطلح  الزدواجية  من  حالة  ميثل  الوقع  يف  ذ  ُينفَّ ما  وبني 
 Formalism(( الر�سمية  اأو  بال�سكلية  رجز،  فرد  امل�سهور  للعامل  املن�سوري  املجتمع 
ومكافحة  والإداري  ال�سيا�سي  والتطوير  الإ�سالح  وجهود  دعوات  .اإن   ))Riggs،1964
الف�ساد الإداري والو�ساطة واملح�سوبية وتدخل العالقات والعتبارات العائلية والع�سائرية 
تواجه  �ستظل  احلكومية،  الأجهزة  يف  القيادية  املواقع  يف  املوظفني  تعيني  يف  وال�سللية 
حتديات حقيقة جتعل من جناحها يف رفع �سوية العمل يف وزارات وموؤ�س�سات الدولة مو�سع 
مل�سامينها  فعلي  تطبيق  والدعوات  اجلهود  هذه  رافق  اإذا  اإل  كبريين،  وا�ستفهام  ت�ساآوؤل 
والعائلي، عند تعيني  الع�سائري  والتمثيل  الأمنية  والعتبارات  ال�سيا�سية  لالآراء  وا�ستبعاد 
اإ�سغال املواقع  التي ينتمون لها.وملا كان  الدوائر  املوظفني وترفعيهم ملواقع قيادية يف 
القيادية، وبخا�سة العليا منها، يف الأجهزة البريوقراطية يتطلب موافقات اأمنية ويخ�سع 
لتدخالت ورغبات وتف�سيالت �سيا�سية قد تهدف اإىل مراعاة جوانب متعلقة بتمثيل ع�سائري 
اأو عائلي، فاإن توافر الإرادة ال�سيا�سية احلقيقية املوؤمنة بقيم اجلدارة والكفاءة ت�سكل �رشطًا 
ومتطلبًا اأ�سا�سيًا، لنجاح جهود الإ�سالح ال�سيا�سي والإداري يف اأجهزة الدولة وموؤ�س�ساتها.

 ثانيا� اختبار الفر�صيتني الثانية والثالثة: ت�سري هاتان الفر�سيتان اإىل اأن  ◄
الع�رشة  العوامل  تاأثري كل من  املبحوثني مل�ستوى  تقدير  هنالك فروقا معنوية مهمة يف 
املعتمدة يف هذا البحث على فر�س املوظفني، يف الو�سول للمواقع القيادية يف الوزارات، 
اأن املق�سود  التاأكيد  الإداري يف املنظمة، مع  اإىل كل من جن�س املوظف وم�ستواه  تعزى 
اإ�رشافية. مواقع  يف  ال�سابقة  اأو  احلالية  املوظف  خدمة  هو  للموظف  الإداري  بامل�ستوى 
للعينة   )  T( اُ�ستخدم اختبار اأو الثنائية لهذين املتغريين، فقد  ونظراً للطبيعة املزدوجة 
لتاأثري  املبحوثني  تقديرات  يف  مهمة،  معنوية  فروق  هناك  كان  اإذا  ما  لدرا�سة  الثنائية 
كل من العوامل الع�رشة على فر�س املوظفني، يف الو�سول للمواقع القيادية يف وزاراتهم، 
)4( يت�سمنان  و   )3( الإداري يف املنظمة.واجلدولني  اإىل جن�س املوظف وم�ستواه  تعزى 

ملخ�س لهذه النتائج.
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الجدول )3( 
نتائج اختبار )T) للعينة الثنائية للعوامل المؤثرة في فرص الموظفين في الوصول للمواقع القيادية 

في الوزارات التي يعملون فيها بناءا على متغير جنس المبحوث

العوامل املوؤثرة يف اإمكانات وفر�س املوظفني م
و�صط العدداجلن�سيف الو�صول للمواقع القيادية 

ح�صابي
انحراف 
معياري

قيمة 
 )T(

اأهمية 
 )T(

1
اعتبارات تعود للجامعات )اأمريكية اأو غربيه( 

التي در�س فيها املوظفني
ذكر 
اأنثى

207
134

 3.6908
3.9627

1.32601
1.28266

- 1.8730.62

ذكراعتبارات اأمنية2
اأنثى

202
134

3.4673
3.7761

1.15052
1.14144

- 069.945

3
الو�ساطة واملح�سوبية والتزلف للروؤ�ساء واأ�سحاب 

القرار
ذكر
اأنثى

200
129

3.6450
3.8837

1.03832
.87447

- 2.163.031|

4
الدعم والتمثيل العائلي والع�سائري الذي يحظى 

به املوظف
ذكر
اأنثى

202
127

3.5809
3.9108

1.13651
1.02822

- 2.658.008

5
الإمكانات املادية واملالية والقت�سادية 

للموظف
ذكر
اأنثى

204
133

3.4412
3.6316

1.32853
1.17082

- 1.374.179

6
الكفاءة واجلدارة واخل�سائ�س القيادية 

وال�سخ�سية للموظف
ذكر 
اأنثى

192
119

3.4197
3.2927

.75742

.80684
1.401.162

7
النتماءات احلزبية للموظف ومدى تاأييده 

ال�سيا�سي للمواقف احلكومية
ذكر
اأنثى

207
133

3.2488
3.3722

.92021

.84310
- 1.264.214

8
اأقدمية املوظف ومدة خدمة املوظف يف جمال 

اخلدمة العامة
ذكر
اأنثى

205
134

3.2780
3.0299

1.14436
1.23203

1.894.059

ذكرعامل ال�سدفة والع�سوائية 9
اأنثى

206
132

2.7816
2.9773

1.30135
1.20727

- 1.387.166

10
اعتبارات م�ستندة للتمثيل اجلغرايف اأو الديني اأو 

القومي للموظف 
ذكر
اأنثى

204
131

2.7500
2.8982

1.111771
1.03188

- 1.224.222

 )α≤0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 الجدول )4( 
نتائج اختبار )T) للعينة الثنائية للعوامل المؤثرة في فرص الموظفين في الوصول للمواقع القيادية 

في الوزارات التي يعملون فيها بناءا على المستوى اإلداري للمبحوث

العوامل املوؤثرة يف وفر�س املوظفني يف م
الو�صول للمواقع القيادية 

امل�صتوى
الو�صط العدداالإداري

احل�صابي
االنحراف 
املعياري

قيمة 
 )T(

اأهمية 
 )T(

1
اجلامعات )اأمريكية اأو غربيه( التي در�س 

فيها املوظفني
رئي�س

مروؤو�س
 173
167

4.0520 
3.5449

1.14763 
1.42570

3.619.000



104

العوامل املؤثرة في فرص وصول املوظفني للمواقع القيادية 
أ.د. أنيس اخلصاونةفي األجهزة احلكومية األردنية من وجهة نظر املوظفني

العوامل املوؤثرة يف وفر�س املوظفني يف م
الو�صول للمواقع القيادية 

امل�صتوى
الو�صط العدداالإداري

احل�صابي
االنحراف 
املعياري

قيمة 
 )T(

اأهمية 
 )T(

رئي�ساعتبارات اأمنية2
مروؤو�س

169
166

3.8402
3.6988

1.06538
1.21839

1.132.259

3
الو�ساطة واملح�سوبية والتزلف للروؤ�ساء 

واأ�سحاب القرار
رئي�س

مروؤو�س
169
159

3.8047
3.6871

.97836

.98162
1.086.278

4
الدعم والتمثيل العائلي والع�سائري الذي 

يحظى به املوظف
رئي�س

مروؤو�س
169
159

3.7870
3.6247

1.01867
1.19171

1.328.185

5
الإمكانات املادية واملالية والقت�سادية 

للموظف
رئي�س

مروؤو�س
171
165

3.5556
3.4788

1.29730
1.26678

.553.581

6
الكفاءة واجلدارة واخل�سائ�س القيادية 

وال�سخ�سية للموظف
رئي�س

مروؤو�س
161
149

3.4094
3.3233

.78773

.76963
.973.331

7
النتماءات احلزبية للموظف ودعمه 
وتاأييده ال�سيا�سي للمواقف احلكومية

رئي�س
مروؤو�س

174
165

3.3161
3.2879

.88538

.89910
.291.771

8
اأقدمية املوظف ومدة خدمة املوظف يف 

جمال اخلدمة العامة
رئي�س

مروؤو�س
172
166

3.1453
3.2229

1.20759
1.16190

- .601.548

رئي�سعامل ال�سدفة والع�سوائية 9
مروؤو�س

170
167

2.9000
2.7964

1.20477
1.32873

.750.454

10
اعتبارات م�ستندة للتمثيل اجلغرايف اأو 

الديني اأو القومي للموظف 
رئي�س

مروؤو�س
170
164

2.8333
2.7846

.99720
1.16863

.411.681

 )α≤0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى 

الو�ساطة  عاملي  من  كل  لتاأثري  مهمة  معنوية  فروق  وجود  اإىل   )3( اجلدول  ي�سري 
واملح�سوبية والتزلف للروؤ�ساء واأ�سحاب القرار، والدعم والتمثيل العائلي والع�سائري الذي 
يحظى به املوظفون على فر�سهم يف الو�سول للمواقع القيادية يف الوزارات والدوائر التي 
الإناث. ل�سالح  احلالتني  يف  الفروق  جاءت  وقد  املوظف،  جن�س  اإىل  تعزى  فيها،  يعملون 
واملح�سوبية  بالو�ساطة  املتعلق  العامل  على  املبحوثني  اإجابات  متو�سطات  بلغت  وقد 
)3.6450(، و )3.8837( )للذكور والإناث على التوايل، يف حني بلغت هذه املتو�سطات 
والتمثيل  الدعم  بعامل  يت�سل  فيما  والإناث  الذكور  من  لكل   )3.9108( و   ،)3.5809(
العائلي والع�سائري الذي يحظى به املوظف.وميكن اأن تعزى هذه الفروق اإىل اأن املوظفات 
لعدم وجود فر�س متكافئة  بهذين العتبارين، نظراً  اأكرث ح�سا�سية وتلم�سًا وتاأثراً  الإناث 
بني اجلن�سني يف اإ�سغال الوظائف القيادية يف الأجهزة احلكومية، على الرغم من اأن اأنظمة 
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اخلدمة املدنية والت�رشيعات اخلا�سة بالتعيني والرتقية للمواقع الإدارية والقيادية ل متيز 
بني املوظفني على اأ�سا�س اجلن�س.مما يوؤكد هذا التف�سري وجود عالقة ارتباط مهمة اإح�سائيًا 
بني متغريي اجلن�س وامل�ستوى الإداري ول�سالح الذكور من املوظفني، حيث تبني اأن )%58( 
من عينة الذكور هم من فئة الروؤ�ساء مقارنة مع )41%( من نظرائهم من الإناث.من ناحية 
اأخرى مل تبني نتائج اختبار )T( اأي فروق معنوية مهمة يف تقدير املبحوثني لتاأثري العوامل 
جن�س  اإىل  تعزى  القيادية،  للمواقع  الو�سول  يف  املوظفني  فر�س  على  الأخرى  الثمانية 
املبحوث، مما يوؤ�رش اإىل اأن تاأثري هذه العوامل حقيقي وواقعي، وي�ست�سعره املوظفون بغ�س 
النظر عما اإذا كانوا ذكورا اأو اإناثا.ويف ال�سياق ذاته تبني اأن هناك فروقًا معنوية مهمة يف 
تقدير املبحوثني لتاأثري الدرا�سة والتخرج من جامعات غربية اأو اأوروبية على فر�سهم، يف 
الو�سول اإىل املواقع القيادية يف الأجهزة احلكومية.وت�سري البيانات الواردة يف اجلدول )4( 
اإىل اأن الروؤ�ساء يعتقدون باأن الدرا�سة والتخرج من جامعات ومعاهد اأمريكية اأو غربية له 
املنظمات  القيادية يف  املواقع  اإىل  الو�سول  املوظفني يف  اأكرب على فر�س  اإيجابي  تاأثري 
البريوقراطية احلكومية، مقارنة مع زمالئهم من املروؤو�سني.وقد بلغت املتو�سطات احل�سابية 
لإجابات املبحوثني من الروؤ�ساء واملروؤو�سني )4.0520( ، )3.5449( على التوايل، ولعل 
على  باملروؤو�سني،  مقارنة  الإ�رشافية،  مواقعهم  بحكم  للروؤ�ساء  الأكرب  الطالع  ذلك  مرد 
اأنهم  بحكم  بل  ل  وموؤهالتهم،  القيادية  املواقع  اإىل  ترقيتهم  يتم  الذين  زمالئهم  خلفيات 
اأنف�سهم متاأثرون اإيجابًا، ورمبا بع�سهم م�ستفيدون من الأف�سلية التي يحظى بها خريجو 
اجلامعات الأمريكية والغربية يف الو�سول للمواقع القيادية.وفيما يتعلق بالعوامل الت�سعة 
ت�رش  فلم  القيادية،  للمواقع  الو�سول  يف  املوظفني  وفر�س  اإمكانات  يف  املوؤثرة  الأخرى 
العوامل،  لتاأثري كل من هذه  املبحوثني  تقدير  اإىل وجود فروق معنوية مهمة يف  النتائج 
تعزى اإىل امل�ستوى الإداري للمبحوث، مما يوؤ�رش اإىل اإجماع املبحوثني على التاأثري احلقيقي 

لهذه العوامل، بغ�س النظر عن م�ستوياتهم الإدارية ومراتبهم الوظيفية.
ت�سري  ◄ وال�صابعة:  وال�صاد�صة  واخلام�صة  الرابعة  الفر�صيات  اختبار  ثالثا� 

اأن هنالك فروقًا معنوية مهمة يف تقدير املبحوثني مل�ستوى  اإىل  الأربعة  الفر�سيات  هذه 
اإمكانات املوظفني وفر�سهم،  البحث على  الع�رشة املعتمدة يف هذا  العوامل  تاأثري كل من 
امل�سمى  اإىل كل من  فيها، تعزى  يعملون  التي  الوزارات  القيادية يف  للمواقع  الو�سول  يف 
وعمره.واجلدول  احلكومية  خدمته  ومدة  املوظف  واأقدمية  التعليمي  وامل�ستوى  الوظيفي 
)10( يت�سمن ملخ�سًا لنتائج حتليل التباين الأحادي لتقديرات املبحوثني للعوامل املوؤثرة 
الوظيفية  للمتغريات  تبعا  القيادية،  للمواقع  الو�سول  يف  املوظفني،  وفر�س  اإمكانات  يف 

وال�سخ�سية امل�سار اإليها اأعاله.
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الجدول )5( 
تحليل التباين األحادي للعوامل المؤثرة في فرص الموظفين في الوصول للمواقع القيادية بناء 

على المسمى الوظيفي للوظيفة التي يشغلها الموظف، ومستواه التعليمي، وأقدميته في الخدمة، وعمره.

م
العوامل املوؤثرة يف فر�س املوظفني 
يف الو�صول للمواقع القيادية يف 

الوزارات التي يعملون فيها

امل�صمى الوظيفي 
عمر املوظفاأقدمية املوظفامل�صتوى التعليميللوظيفة

قيمة 
)ف( 

م�صتوى 
الداللة

قيمة 
)ف( 

م�صتوى 
الداللة

قيمة 
)ف( 

م�صتوى 
الداللة

قيمة 
)ف( 

م�صتوى 
الداللة

1
اجلامعات )اأمريكية اأو غربيه( التي 

3.495.008.689.559.830.4783.667.027در�س فيها املوظف

207.520.669.702.5521.456.235. 1.483اعتبارات اأمنية2

3
الو�ساطة واملح�سوبية والتزلف 

7.382.0001.560.1992.380.0702.069.128للروؤ�ساء واأ�سحاب القرار

4
الدعم والتمثيل العائلي والع�سائري 

5.734.0002.611.051.654.5811.710.183للموظف

5
الإمكانات املادية واملالية 

4.469.0021.988.1162.498.0601.758.174والقت�سادية للموظف

6
الكفاءة واجلدارة واخل�سائ�س 
3.339.0113.656.0131.028.3805.437.005القيادية وال�سخ�سية للموظف

7
النتماء احلزبي للموظف وتاأييده 

1.688.1521.083.357.141.935.352.704للمواقف احلكومية

8
مدة خدمة املوظف يف جمال 

1.986.0962.596.0524.792.00313.921.000اخلدمة العامة

1.732.143.431.731.896.443.939.392عامل ال�سدفة والع�سوائية 9

10
اعتبارات التمثيل اجلغرايف اأو 

2.681.032.547.6501.290.278.941.391الديني اأو القومي للموظف 

 )α≤0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى 

يبني اجلدول )5( وجود فروق معنوية مهمة يف تقدير املبحوثني لتاأثري بع�س العوامل 
مل�سمياتهم  تبعًا  القيادية،  املواقع  اإىل  الرتقية  اأو  التعيني  يف  فر�سهم  على  البحث  حمور 
تف�صيل  ياأتي  واأعمارهم.وفيما  الوظيفية،  واأقدميتهم  التعليمية،  وم�ستوياتهم  الوظيفية، 

لهذه النتائج: 
Ú  اأوال� امل�صمى الوظيفي: يبني اجلدول )5( اأن هناك فروقًا معنوية مهمة يف تقدير
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املبحوثني مل�ستوى تاأثري �ستة من العوامل الع�رشة حمور البحث على فر�سهم، يف الو�سول 
العوامل  هذه  الوظيفية.تتعلق  مل�سمياتهم  تبعًا  احلكومية،  الأجهزة  يف  القيادية  للمواقع 
باعتبارات تعود للدرا�سة والتخرج من جامعات اأمريكية اأو غربية، والو�ساطة واملح�سوبية 
به  يحظى  الذي  والع�سائري  العائلي  والتمثيل  والدعم  القرار،  واأ�سحاب  للروؤ�ساء  والتزلف 
واخل�سائ�س  واجلدارة  والكفاءة  له،  والقت�سادية  واملالية  املادية  والإمكانات  املوظف، 
القيادية وال�سخ�سية للموظف، والعتبارات امل�ستندة للتمثيل اجلغرايف اأو الديني اأو القومي 
 Fisher’s( اختبار  اُ�ستخدم  املبحوثني  اإجابات  يف  الفروق  مواقع  للموظف.ولتحديد 

LDC( واجلدول )6( يو�سح ذلك.
الجدول )6( 

ملخص نتائج تحليل فيشر للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية للعوامل المؤثرة في فرص 
الموظفين في الوصول للمواقع القيادية في األجهزة الحكومية بناء على المسمى الوظيفي للوظيفة

امل�صمى العاملرقم
الوظيفي 

املتو�صط 
م�صاعد مديراحل�صابي

مدير
رئي�س 
ق�صم

رئي�س 
�صعبه

موظف 
تنفيذي 

1
اعتبارات تعود للجامعات )اأمريكية 
اأو غربيه( التي در�س فيها املوظفني

- 009.*- - - 3.8966مدير

- 014.*- - - 4.0000م�ساعد مدير

- 005.*- - - 3.7821رئي�س ق�سم

000.*- 005.*014.*009.*3.0303رئي�س �سعبه

- 000.*- - -- 3.9235موظف تنفيذي 

2
الو�ساطة واملح�سوبية والتزلف 

للروؤ�ساء واأ�سحاب القرار

- 034.*- - - 3.6034مدير

024.*- - - 3.4063م�ساعد مدير

007.*010.*- - - 3.6081رئي�س ق�سم

000.*010.*- 034.*3.0909رئي�س �سعبه

- 000.*007.*024.*- 3.9671موظف تنفيذي 

3
الدعم والتمثيل العائلي والع�سائري 

الذي يحظى به املوظف

007.*- - - - 3.3556مدير

028.*- - - - 3.3125م�ساعد مدير

- 015.*- - - 3.6759رئي�س ق�سم

000.*- 015.*- - 3.1212رئي�س �سعبه

- 000.*- 028.*007.*3.9337موظف تنفيذي 
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امل�صمى العاملرقم
الوظيفي 

املتو�صط 
م�صاعد مديراحل�صابي

مدير
رئي�س 
ق�صم

رئي�س 
�صعبه

موظف 
تنفيذي 

4
الإمكانات املادية واملالية 

والقت�سادية للموظف

- - - - - 3.3333مدير

003.*- - - - 2.7143م�ساعد مدير

012.*- - - - 3.3247رئي�س ق�سم

010.*- - - - 3.1290رئي�س �سعبه

- 010.*012.*003.*3.7541موظف تنفيذي 

5
الكفاءة واجلدارة واخل�سائ�س 
القيادية وال�سخ�سية للموظف

009.*- - - - 3.6728مدير

- - - - - 3.4940م�ساعد مدير

- - - - - 3.3761رئي�س ق�سم

005.*- - - - 3.6897رئي�س �سعبه

- 005.*- - 009.*3.2540موظف تنفيذي 

6
اعتبارات م�ستندة للتمثيل اجلغرايف 

اأو الديني اأو القومي للموظف

007.*- 009.*- - 2.2976مدير

- - - - - 2.6190م�ساعد مدير

- - - - 009.*2.9231رئي�س ق�سم

- - - - - 2.5455رئي�س �سعبه

- - - - 007.*2.8944موظف تنفيذي 

 )α≤0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى 

غربية  اأو  اأمريكية  جامعات  يف  الدرا�سة  لتاأثري  الفروق  مواقع  اأن   )6( اجلدول  يبني 
هي  فيها،  يعملون  التي  الأجهزة  يف  قيادية  ملواقع  الو�سول  يف  املوظفني،  فر�س  على 
بني فئة م�سمى مدير وم�ساعد مدير ورئي�س ق�سم من جهة وم�سمى رئي�س �سعبة من جهة 
توؤكد  احلقيقة  يف  النتيجة  ق�سم.وهذه  ورئي�س  مدير  وم�ساعد  مدير  فئات  ول�سالح  اأخرى، 
خريجي  نظرائهم  فر�س  من  اأكرب  فر�س  لهم  الغربية  اأو  الأمريكية  اجلامعات  خريجي  اأن 
اجلامعات غري الأمريكية والغربية يف الو�سول اإىل املواقع القيادية.من ناحية اأخرى تبني 
اأن مواقع الفروق هي بني رئي�س �سعبة وموظف تنفيذي ول�سالح الأخري.وقد يعزى ذلك اإىل 
خريجي  من  لزمالئهم  التف�سيلي  بالو�سع  واإح�سا�سًا  تلم�سًا  اأكرث  التنفيذيني  املوظفني  اأن 
اجلامعات الأمريكية والغربية، نظراً لتقدمهم عليهم يف الو�سول للمواقع القيادية والإدارية.
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فقد  القرار،  واأ�سحاب  للروؤ�ساء  والتزلف  واملح�سوبية  الو�ساطة  بعامل  يتعلق  وفيما 
من  ق�سم  ورئي�س  مدير  من  وكل  جهة  من  �سعبة  رئي�س  م�سمى  بني  الفروق  مواقع  جاءت 
جهة اأخرى، ول�سالح مدير ورئي�س ق�سم.اأما النتيجة الأبرز ملواقع الفروق، فقد جاءت بني 
م�سميات م�ساعد مدير ورئي�س ق�سم ورئي�س �سعبة من جهة وموظف تنفيذي من جهة اأخرى، 
ول�سالح موظف تنفيذي.وهذه النتيجة ت�سري ب�سكل جلي اإىل اأن املوظفني التنفيذيني ممن ل 
ي�سغلون مواقع اإدارية ي�سعرون اأكرث من نظرائهم، من م�ساعدي املديرين وروؤ�ساء الأق�سام 
وال�سعب، باأن الو�ساطة واملح�سوبية والتزلف للروؤ�ساء واأ�سحاب القرار ت�سكل عوامل مهمة 
يف الو�سول للمواقع القيادية.وفيما يتعلق بتاأثري عامل الدعم والتمثيل العائلي والع�سائري 
الذي يحظى به املوظف على فر�سه يف الو�سول للمواقع القيادية يف الأجهزة احلكومية، فقد 
بينت نتائج اختبار في�رش اأن مواقع هذه الفروق هي بني م�سمى رئي�س ق�سم ورئي�س �سعبة، 
ول�سالح رئي�س ق�سم.اأما النتيجة الأبرز فقد جتلت يف الفروق بني فئات مدير وم�ساعد مدير 
ورئي�س �سعبة من جهة وم�سمى موظف تنفيذي من جهة اأخرى، ول�سالح موظف تنفيذي، 
مما يوؤ�رش اإىل تلم�س وقناعة هذه الفئة، التي ت�سكل الن�سبة الأكرب من حيث عدد العاملني يف 
الدوائر احلكومية، بتاأثري اعتبارات الدعم والتمثيل العائلي والع�سائري على فر�س املوظفني 
في�رش  نتائج حتليل  اأظهرت  اآخر  القيادية.من جانب  للمواقع  وتبوئهم  الوظيفي  التقدم  يف 
للمقارنات البعدية بني املتو�سطات احل�سابية لتقديرات املبحوثني لتاأثري الإمكانات املادية 
الوزارات  يف  القيادية  للمواقع  الو�سول  يف  فر�سه،  على  للموظف  والقت�سادية  واملالية 
والدوائر احلكومية، اأن مواقع الفروق يف الإجابات كانت بني املوظفني من فئات م�ساعد 
اأخرى، ول�سالح  مدير ورئي�س ق�سم ورئي�س �سعبة من جهة وفئة موظف تنفيذي من جهة 
الفئة الأخرية.ميكن اأن يكون مرد ذلك اإىل تلم�س واقعي من قبل املوظفني التنفيذيني، الذين 
يكونون غالبا اأقل من حيث اإمكاناتهم املالية والقت�سادية لتاأثري املالءة املادية واملالية 
فيها.ويف  يعملون  التي  الوزارات  يف  قيادية  مواقع  اإىل  ترقوا  الذين  املوظفني  لزمالئهم 
الوقت الذي باتت العالقة بني املال وتقلد املواقع ال�سيا�سية ماألوفة ومعروفة يف كثري من 
دول العامل، ومن �سمنها الأردن، فيبدو اأن هذه العالقة جتد طريقها اإىل املنظمات الإدارية 
احلكومية، ورمبا تتج�سد من خالل الدور الذي يوؤديه املال والقدرة القت�سادية للموظف يف 
اإقامة عالقات اجتماعية مع الروؤ�ساء واأهل ال�سلطة، اإ�سافة اإىل دور هذا املال يف التاأثري، 
اأ�سال، على لياقة ومظهر املوظف ونوعية تعليمه والدولة التي در�س فيها واجلامعة التي 
وال�سخ�سية  القيادية  واخل�سائ�س  واجلدارة  الكفاءة  عامل  تاأثري  �سياق  منها.ويف  تخرج 
للموظف على فر�سه يف التعيني والرتقي اإىل املواقع القيادية يف الوزارة التي يعمل فيها، 
تبني اأن مواقع الفروق يف تقديرات املبحوثني تركزت بني م�سمى موظف تنفيذي من جهة 
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وكل من م�سمى مدير ورئي�س �سعبة من جهة اأخرى، ول�سالح الفئتني الأخريتني.هذه النتيجة 
تاأثري  ال�سعب يف مدى  وروؤ�ساء  واملديرن  الفنيني  املوظفني  تفكري وتقدير  الهوة بني  تربز 
عامل اجلدارة والكفاءة يف التقدم الوظيفي والرتقي ملواقع قيادية.فاملوظفون التنفيذيون، 
وهم ي�سكلون الغالبية ال�ساحقة من العاملني يف الأجهزة احلكومية، ي�ست�سعرون اأن اجلدارة 
اأنه  لي�ست العامل الأهم واملوؤثر يف تقلد املواقع القيادية يف الأجهزة احلكومية، يف حني 
واعتقاداً  تقديراً  اأكرث  ال�سعب  وروؤ�ساء  املديرين  فئة  من  املوظفون  يكون  اأن  الطبيعي  من 
بتاأثري اجلدارة على التقدم الوظيفي، لكونهم م�ستفيدين من هذا الو�سع.اأخرياً اأ�سارت نتائج 
حتليل في�رش اإىل اأن مواقع الفروق يف تقدير املبحوثني لتاأثري العتبارات امل�ستندة للتمثيل 
تركزت  قد  القيادية،  للمواقع  و�سوله  فر�س  على  للموظف  القومي  اأو  الديني  اأو  اجلغرايف 
بني م�سمى مدير من جهة وم�سميات رئي�س ق�سم وموظف تنفيذي من جهة اأخرى، ول�سالح 
للعوامل  بالن�سبة  الأخري  الرتتيب  العامل  هذا  فيه  احتل  الذي  الوقت  تنفيذي.ويف  موظف 
الع�رشة حمور الدرا�سة، ومب�ستوى تاأثري متو�سط على التقدم الوظيفي، للموظف فاإن املوظفني 
التنفيذيني ي�سعرون ويلم�سون، ورمبا متاأثرون �سلبًا بنتائج تاأثري التمثيل اجلغرايف والديني 
والقومي على فر�س بع�س املوظفني، يف الو�سول للمواقع القيادية يف وزاراتهم، حيث يتم 
القفز على حقوقهم الوظيفية وجدارتهم، لأغرا�س متثيل بع�س الفئات بناء على اأعراقهم اأو 

طوائفهم الدينية اأو مناطقهم اجلغرافية.
Ú  فروق وجود  عدم  اإىل   )5( اجلدول  ي�سري  للموظف:  التعليمي  امل�صتوى  ثانيا� 

معنوية مهمة يف تقدير املبحوثني مل�ستوى تاأثري ت�سعة من العوامل الع�رشة حمور البحث 
مل�ستوياتهم  تبعًا  احلكومية،  الأجهزة  يف  القيادية  للمواقع  الو�سول  يف  فر�سهم،  على 
التعليمية، مما يوؤ�رش اإىل اإجماع املبحوثني على التاأثري احلقيقي لهذه العوامل على فر�س 
وعليه  التعليمية،  م�ستوياتهم  عن  النظر  بغ�س  القيادية،  للمواقع  الو�سول  يف  املوظفني، 
فاإن هذه النتائج ل توفر دعمًا كافيًا للفر�سية املتعلقة بهذا املو�سوع.اأما العامل الوحيد 
فر�س  على  تاأثريه  مل�ستوى  املبحوثني  تقدير  يف  اإح�سائيًا  مهم  اختالف  فيه  تبني  الذي 
املوظفني، يف الرتقي اإىل منا�سب قيادية، تبعا مل�ستويات تعليمهم، فهو ذو �سلة بالكفاءة 
واخل�سائ�س القيادية وال�سخ�سية للموظف.ولبيان مواقع هذه الفروق اُ�ستخدم اختبار في�رش 

واجلدول التايل يلخ�س النتائج: 
الجدول )7( 

نتائج تحليل فيشر للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لتأثير عامل الكفاءة على فرص الموظفين 
في الوصول للمواقع القيادية في الوزارات حسب متغير المستوى العلمي للموظف.

ماج�صتري اأو اأعلىبكالوريو�سدبلوم متو�صط ثانوية عامه اأو اأقلمتو�صط ح�صابياملوؤهل العلميم 

*020.050.*- - 3.6134ثانوية عامه اأو اأقل1
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ماج�صتري اأو اأعلىبكالوريو�سدبلوم متو�صط ثانوية عامه اأو اأقلمتو�صط ح�صابياملوؤهل العلميم 

032.*- - - 3.3038دبلوم متو�سط/ كلية 2

010.*- - 020.*3.2847بكالوريو�س3

- 010.*32.**3.6404.050ماج�ستري اأو اأعلى4

 )α≤0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى

يظهر اجلدول )7( اأن مواقع الفروق يف تقدير املبحوثني لتاأثري عامل اجلدارة والكفاءة 
على اإمكانات املوظفني، وفر�سهم يف الو�سول للمواقع القيادية يف الوزارات، تركزت ب�سكل 
رئي�س بني حملة موؤهل ماج�ستري اأو اأعلى من جهة واملبحوثني من ذوي موؤهالت الثانوية 
املوظفني  ول�سالح  اأخرى،  جهة  من  والبكالوريو�س  املتو�سط،  والدبلوم  دون  فما  العامة 
اإىل امل�ستوى التخ�س�سي العايل لهذه  اأن تعزى هذه النتيجة  من حملة املاج�ستري، وميكن 
به هذه  تت�سم  ما  الذي عادة  الفني  الطابع  اإىل  اإ�سافة  العليا،  درا�ساتهم  اأكملوا  الفئة ممن 
تطور  يف  اأكرب  دوراً  والتخ�س�سية  الفنية  والكفاءات  القدرات  توؤدي  حيث  التخ�س�سات، 
مقارنة  فيها  يعملون  التي  الدوائر  يف  القيادية  للمواقع  واإ�سغالهم  وتقدمهم  املوظفني 
بزمالئهم من املوظفني من حملة �سهادات البكالوريو�س فما دون.يظهر اجلدول )7( فروقًا 
املوؤهالت  ذوي  من  واملبحوثني  البكالوريو�س  موؤهل  حملة  بني  املبحوثني  اإجابات  يف 
الطبيعة  اإىل  النتيجة  تعزى هذه  اأن  الأخرية.وميكن  الفئة  ول�سالح  اأقل  اأو  العامة  الثانوية 
ات التي ميار�سها املوظفون من حملة موؤهل  اأو اخلدمية الب�سيطة للمهمَّ اليدوية واحلرفية 
الثانوية العامة فما دون، والتي عادة ما يتم الرتكيز فيها على القدرات اليدوية اأو الفنية اأو 

ال�سلوكية اأو القيادية عند النظر يف التعيني يف املواقع القيادية.
Ú  ثالثا� اأقدمية املوظف يف اخلدمة احلكومية: ي�سري اجلدول )5( اإىل عدم وجود

فروق معنوية مهمة، يف تقدير املبحوثني مل�ستوى تاأثري ت�سعة من العوامل الع�رشة حمور 
البحث على فر�سهم، يف الو�سول للمواقع القيادية يف الأجهزة احلكومية، تبعًا لأقدميتهم 
يف اخلدمة احلكومية، مما يوؤ�رش اإىل اإجماع املبحوثني على التاأثري احلقيقي لهذه العوامل 
مدة  عن  النظر  بغ�س  القيادية،  للمواقع  الو�سول  يف  وفر�سهم  املوظفني،  اإمكانات  على 
خدمتهم يف الدوائر احلكومية، عليه فاإن هذه النتائج ل توفر دعمًا كافيًا للفر�سية املتعلقة 
بهذا ال�ساأن.والالفت للنظر اأن العامل الوحيد الذي اأو�سح تباينا يف تقدير املبحوثني لتاأثريه 
على اإمكانات املوظفني وفر�سهم يف الو�سول للمواقع القيادية يف الوزارات التي يعملون 
احلكومية.ولبيان  اخلدمة  لالأقدمية يف  يعود  احلكومية،  اخلدمة  لأقدميتهم يف  تبعا  فيها، 
مواقع هذه الفروق يف اإجابات املبحوثني مت ا�ستخدام اختبار في�رش واجلدول )8( يلخ�س 

النتائج: 
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الجدول )8( 
نتائج تحليل فيشر للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لتأثير عامل األقدمية 

في الخدمة العامة على فرص الموظفين في الوصول للمواقع القيادية حسب متغير مدة خدمة الموظف.

16 �صنة فاأكرث11-15 �صنة6-10 �صنوات5 �صنوات فاأقلاملتو�صط احل�صابيمدة اخلدمة احلكوميةرقم م

000.*|- - 53.4495 �سنوات فاأقل1

031.*- - - 63.2048 -10 �سنوات2

- - - 113.1579 -15 �سنة3

- - 31.*000.*3.8202 16�سنة فاأكرث4

 )α≤0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى 

يبني اجلدول )8( اأن مواقع الفروق يف تقدير املبحوثني لتاأثري الأقدمية على اإمكانات 
وفر�س املوظفني يف الو�سول للمواقع القيادية يف الوزارات التي يعملون فيها، تركزت بني 
املبحوثني من فئات اخلدمة “5 �سنوات فاأقل” و “ 10i6 “ �سنوات من جهة، واملبحوثني 
ممن بلغت جممل خدمتهم احلكومية 16 �سنة فاأكرث من جهة اأخرى، ول�سالح الفئة الأخرية.

اإىل كون نظام اخلدمة املدنية يف الأردن يربط بني الرتقي  النتائج  اأن تعزى هذه  وميكن 
املوؤثرة يف  العوامل  من  عاماًل  ي�سكل  بالطبع  وهذا  اخلدمة،  ومدة  العليا  الوظيفية  للفئات 
التعيني اأو الرتقية اإىل الوظائف القيادية يف الأجهزة احلكومية، لأن اإ�سغال هذه الوظائف 

القيادية مرتبط اأي�سا بالفئة الوظيفية التي ينتمي اإليها املوظف.
Ú  تقدير فروق معنوية مهمة يف  اإىل عدم وجود   )5( اجلدول  ي�سري  العمر:  رابعا� 

املبحوثني مل�ستوى تاأثري �سبعة من العوامل الع�رشة حمور البحث على فر�سهم، يف الو�سول 
اإجماع  اإىل  يوؤ�رش  مما  العمرية،  لفئاتهم  تبعًا  احلكومية،  الأجهزة  يف  القيادية،  للمواقع 
للمواقع  الو�سول  العوامل على فر�س املوظفني يف  التاأثري احلقيقي لهذه  املبحوثني على 
كافيًا  دعمًا  توفر  ل  النتائج  هذه  فاإن  عليه  العمرية،  �رشائحهم  عن  النظر  بغ�س  القيادية 
للفر�سية املتعلقة بهذا ال�ساأن.ومن جهة اأخرى يظهر اجلدول )5( فروقًا معنوية مهمة يف 
فر�سهم،  على  الدرا�سة  حمور  الع�رشة  العوامل  من  ثالثة  تاأثري  مل�ستوى  املبحوثني  تقدير 
العمرية.وتتعلق  ل�رشائحهم  تبعا  احلكومية،  الأجهزة  يف  القيادية  للمواقع  الو�سول  يف 
اأو غربية، والكفاءة  اأمريكية  هذه العوامل باعتبارات تعود للدرا�سة والتخرج من جامعات 
العامة.ولتحديد  املوظف يف اخلدمة  واأقدمية  للموظف،  وال�سخ�سية  القيادية  واخل�سائ�س 
واجلدول   )Fisher’s LDC( اختبار  ا�ستخدام  املبحوثني مت  اإجابات  الفروق يف  مواقع 

)9( يو�سح ذلك.
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الجدول )9( 
نتائج تحليل فيشر للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لتقديرات المبحوثين للعوامل المؤثرة 

في فرص الموظفين في الوصول للمواقع القيادية حسب متغير العمر.

اأكرث من 40 �صنة31-40 �صنة18-30 �صنةو�صط ح�صابيعمر املوظفالعاملم 

1
اجلامعات )اأمريكية اأو غربيه( 

التي در�س فيها املوظفني

029.*|013.*- 183.5185 -30 �سنة

- 013.*313.9444 -40 �سنة

- - 029.*3.9074اأكرث من 40 �سنة

2
الكفاءة واجلدارة واخل�سائ�س 
القيادية وال�سخ�سية للموظف

001.*- - 183.5490 -30 �سنة

- - - 313.3761 -40 �سنة

- - 001.*3.1892اأكرث من 40 �سنة

3
اأقدمية املوظف ومدة خدمة 

املوظف يف جمال اخلدمة 
العامة

000.*001.*- 183.6147 -30 �سنة

036.*- 001.*313.1210 -40 �سنة

- 036.*000.*2.18037اأكرث من 40 �سنة

 )α≤0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى 

الدرا�سة والتخرج من  يظهر اجلدول )9( فروقًا وا�سحة بني تقدير املبحوثني لتاأثري 
جامعات اأمريكية اأو غربية على فر�س املوظفني، يف اإ�سغال الوظائف القيادية يف الأجهزة 
العمرية  الفئة  الفروق بني  العمرية، قد تركزت مواقع هذه  اإىل �رشائحهم  احلكومية، تعزى 
“30i18”�سنة من جهة، وكل من الفئتني العمريتني “40i31” و “اأكرث من 40 �سنة” 
من جهة اأخرى، ول�سالح الفئتني العمريتني الأخريتني.ومبعنى اآخر فاإن املبحوثني ممن تزيد 
اأعمارهم عن 31 �سنة يعتقدون باأن املوظفني املتخرجني من جامعات اأمريكية اأو غربية 
لهم فر�س اأكرب من نظرائهم من خريجي اجلامعات الأخرى، يف الو�سول للمواقع القيادية 
يف الأجهزة احلكومية التي يعملون فيها.وميكن اأن تعزى هذه النتيجة اإىل كون املوظفني 
ممن تزيد اأعمارهم عن 31 �سنة لديهم مدة خدمة اأكرب يف العمل احلكومي، وبالتايل هم اأكرث 
اطالعا ورمبا اأكرث تاأثراً، مقارنة بزمالئهم الأ�سغر عمراً، والأق�رش خدمة يف العمل احلكومي، 
بواقع الفر�س الأكرب التي يحظى بها املتخرجون من اجلامعات الأمريكية والغربية يف تقلد 
املواقع القيادية يف الأجهزة احلكومية.وفيما يتعلق بتاأثري الكفاءة واخل�سائ�س القيادية 
وال�سخ�سية للموظف على فر�سه يف الو�سول للمواقع القيادية، ويظهر اجلدول )9( فروقًا 
�سنة   40 عن  اأعمارهم  تزيد  ممن  املبحوثني  بني  حتديداً  تركزت  العامل  هذا  تاأثري  يف 
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واملبحوثني من الفئة العمرية “18i 30” �سنة ول�سالح الفئة الأخرية، ولعل مدة اخلدمة 
والتجارب والطالع عن  من املعلومات  لهم مزيداً  اأتاحت  الأكرب عمراً  للمبحوثني  الأطول 
كثب على التاأثري املنخف�س لعوامل الكفاءة واجلدارة على التقدم الوظيفي والرتقية لوظائف 
قيادية مقارنة مع اعتبارات ومتغريات اأخرى.اأخريا تباينت تقديرات املبحوثني حول تاأثري 
مدة خدمة املوظفني احلكومية على فر�سهم يف التقدم الوظيفي، واإ�سغال املواقع القيادية 
زاد عمر  كلما  اأنه  اإىل   )9( اجلدول  العمرية.وي�سري  ل�رشائحهم  تبعا  احلكومية،  الأجهزة  يف 
املوظفني، كلما قل تقديرهم لتاأثري عامل مدة خدمة املوظف على فر�س ترقيه اإىل مواقع 
قيادية.ويف حني تركزت مواقع الفروق بني جميع الفئات العمرية ول�سالح الفئات الأ�سغر 
عمراً، فاإن هذه الفروق كانت اأكرث و�سوحًا وتباينًا بني الفئتني العمريتني “30i18” �سنة 
و “40i31” �سنة من جهة، والفئة العمرية “اأكرث من 40 �سنة” من جهة اأخرى، وقد بلغ 
املتو�سط احل�سابي لإجابات املبحوثني من الفئة العمرية “اأكرث من 40 �سنة” 2.18037 
 ”30i18“ العمريتني  للفئتني   3.1210 و   3.6147 بلغت  ح�سابية  مبتو�سطات  مقارنة 
العمرية  الفئات  اأن  اإىل  التباين  هذا  يعزى  اأن  التوايل.وميكن  على  �سنة و “40i31”�سنة 
الأكرب عمراً هي نف�سها الأكرث مدة يف اخلدمة، وبالتايل فهي اأكرث تلم�سا واطالعا، من خالل 
املواقع  اإ�سغال  على  الأقدمية  لعامل  الأقل  التاأثري  على  الفعلية،  وم�ساهداتها  ممار�ساتها 
اأن مدة خدمة املوظف توؤدي دورا يف  القيادية.اأما املوظفون الأ�سغر عمرا فهم يعتقدون 
تقدمه الوظيفي، وذلك وفقا للن�سو�س الواردة يف اأنظمة وت�رشيعات اخلدمة املدنية، التي 
اإليها املوظف وامل�ستندة اإىل موؤهالته ومدة خدمته  تربط بني الفئة الوظيفية التي ينتمي 

الوظيفية من جهة، واإ�سغاله للمواقع القيادية من جهة اأخرى.

اخلالصة: 
وو�سول  الوظيفي،  التقدم  يف  املوؤثرة  العوامل  اأبرز  حتديد  اإىل  الدرا�سة  هذه  �سعت 
العاملني يف الوزارات والدوائر احلكومية الأردنية للمواقع القيادية من وجهة نظرهم.وبينت 
والعتبارات  والغربية،  الأمريكية  اجلامعات  من  للتخرج  تعود  التي  العوامل  اأن  النتائج 
والتمثيل  والدعم  القرار،  واأ�سحاب  للروؤ�ساء  والتزلف  واملح�سوبية  والو�ساطة  الأمنية، 
والقت�سادية  واملالية  املادية  والإمكانات  املوظف،  به  يحظى  الذي  والع�سائري  العائلي 
اأبرز العوامل املوؤثرة يف تعيني املوظفني وترقيتهم للمواقع القيادية يف  للموظف، �سكلت 
م�ستوى  اآنفا  اإليها  امل�سار  الأوىل  الأربعة  الأبعاد  �سجلت  فيها.وقد  يعملون  التي  الأجهزة 
مرتفعا من التاأثري، واحتلت الرتب الأربعة الأوىل، يف حني جاء ترتيب الإمكانات املادية 
واملالية للموظف يف املوقع اخلام�س ومب�ستوى متو�سط.ومن جانب اأخر، جاء عامل اجلدارة 
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والكفاءة واخل�سائ�س القيادية وال�سخ�سية للموظف يف املرتبة ال�ساد�سة، من حيث التاأثري 
بالنتماءات  املت�سل  بالعامل  متبوعا  القيادية،  للمواقع  واإ�سغالهم  املوظفني  تقدم  يف 
ومدة  املوظف  اأقدمية  يليه  احلكومية،  للمواقف  ال�سيا�سي  تاأييده  ومدى  للموظف  احلزبية 
خدمته احلكومية.وقد جاء بعد التمثيل اجلغرايف اأو الديني اأو القومي يف الرتتيب الأخري، من 
حيث تاأثريه على فر�س املوظفني يف الو�سول للمواقع القيادية يف حني مل يتبني اأن عامل 
ال�سدفة والع�سوائية ذو تاأثري معنوي على اإ�سغال املوظفني ملثل هذه املواقع.وبينت نتائج 
فر�س  على  البحث  حمل  العوامل  لتاأثري  املبحوثني  تقدير  يف  الختالفات  بع�س  الدرا�سة 
املوظفني، يف الو�سول للمواقع القيادية، تبعا لالختالفات يف امل�سمى الوظيفي للمبحوثني، 
الدرا�سة على  الع�رشة مو�سع  العوامل  لتاأثري خم�سة من  تقديرهم  تاأثريه على  ات�سح  الذي 
اأخرى مل تت�سمن نتائج  فر�س املوظفني، لإ�سغال مواقع قيادية يف دوائرهم.ومن ناحية 
وامل�ستوى  باجلن�س  املت�سلة  اخل�سائ�س  بتاأثري  املت�سلة  للفر�سيات  كافيًا  دعمًا  الدرا�سة 
الإداري، وامل�ستوى التعليمي، والأقدمية، والعمر، على احتمالت املوظفني وفر�سهم لتقلد 
املواقع القيادية حيث اإن معظم العوامل مل ت�سجل تباينًا يف اإجابات املبحوثني، تبعًا لهذه 
العمر  عامل  با�ستثناء  عاملني،  اأو  واحد  عامل  على  تاأثريها  اقت�رش  حني  يف  املتغريات، 
الذي كان له تاأثري على تقدير املبحوثني حلجم تاأثري ثالثة عوامل تتعلق باعتبارات تعود 
للدرا�سة والتخرج من جامعات اأمريكية اأو غربية، والكفاءة واجلدارة واخل�سائ�س القيادية 

وال�سخ�سية للموظف، واأقدمية املوظف ومدة خدمته.
اإن اأبرز النتائج الالفتة للنظر، التي ينبغي اأن تكون حمل اهتمام الباحثني واأ�سحاب 
الوظيفي  التقدم  اأن عمليات  الأردن، هي  وال�سيا�سي يف  الإداري  بالإ�سالح  املتعلق  القرار 
واإ�سغال املواقع القيادية يف الأجهزة احلكومية لي�ست م�ستندة، ب�سكل كاف، لأ�س�س اجلدارة 
والكفاءة واخل�سائ�س القيادية للعاملني يف هذه الأجهزة، بقدر ما تتاأثر بالعتبارات التي 
تعود للجامعة التي تخرج منها املوظف والعتبارات الأمنية والو�ساطة واملح�سوبية والتزلف 
للروؤ�ساء واأ�سحاب القرار، والتمثيل الع�سائري والإمكانات املالية للموظف، وكلها عوامل 
ات عملهم.اإن املنظمات احلكومية منظمات  لي�ست ذات �سلة بكفاءة املوظفني يف اإجناز مهمَّ
اتها موظفني موؤهلني حمرتفني ومدربني،  تخ�س�سية، تعمل على اأ�س�س فنية يتطلب اأداء مهمَّ
حتكم منوهم وتقدمهم الوظيفي واإ�سغالهم ملواقع قيادية منظومة ت�رشيعات ولوائح ت�ستند 
التي  املنظمات  اأهداف  حتقيق  يف  واإ�سهامهم  لواجباتهم،  واإجنازهم  كفاءتهم  مدى  اإىل 
فيها  لرياعى  متثيلية  �سيا�سية  هيئات  احلكومية  املنظمات  وغاياتها.لي�ست  اإليها  ينتمون 
التمثيل العائلي والع�سائري، كما اأنها لي�ست منظمات ع�سكرية اأو �رشطية، ليكون العتبار 
وال�سجل الأمني للموظف املحدد الأبرز والأهم الذي يحكم م�سريته وتقدمه لإ�سغال وظائف 
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تنفيذية  تخ�س�سية  اأجهزة  احلكومية  احلكومية.واملنظمات  الأجهزة  يف  وقيادية  اإدارية 
واإجنازها،  ال�سعب  وممثلو  ال�سيا�سيون  ي�سعها  التي  والغايات  الأهداف  حتقيق  بها  منوط 
ال�رشعية،  ال�سيا�سية  ال�سلطات  وتقرها  تتبناها  التي  والربامج  ال�سرتاتيجيات  وترجمة 
وبالتايل هي لي�ست املكان املنا�سب للتمثيل العائلي والع�سائري، كما اأن التدخل الأمني يف 
اأو العرتا�س على تعيينهم يف املراكز القيادية، يحدث اختاللت كبرية  تعيني املوظفني، 
و�سارة يف جممل الأداء العام لهذه املنظمات، من حيث و�سول بع�س املوظفني غري الأكفاء 
اإىل القيادة، ناهيك عن التاأثري ال�سلبي العميق على �سلوك املواطنة التنظيمية، وعلى الروح 
املعنوية، والنتماء التنظيمي للعاملني اجلديرين بتقلد هذه املواقع، ولكنهم مل يتمكنوا من 
واعتبارات  والكفاءة.اإن تدخل عوامل  بالأداء  لي�ست ذات �سلة  اعتبارات  ب�سبب تدخل  ذلك 
الو�ساطة واملح�سوبية والتزلف لأ�سحاب ال�سلطة والنفوذ يف فر�س املوظفني، يف التعيني 
ال�سعور  الأجهزة احلكومية، وينمي  العمل يف هذه  اأجواء  يف�سد  القيادية،  للمواقع  والرتقية 
بالهام�سية وال�سخط وعدم العدالة والالمبالة، ويعزز �سلوكيات منحرفة، مثل الرتاخي يف 
العمل وعدم الإجناز، وهدر املال العام، والأهم من ذلك يخلق اأجواء من عدم الثقة ويفاقمها 
ت�ستند  ل  التي  العتبارات  هذه  مثل  تاأثري  الأجهزة.اإن  هذه  يف  واملروؤو�سني  الروؤ�ساء  بني 
للكفاءة يف احلقيقة له انعكا�سات �سلبية كبرية، ل على جهود الإ�سالح الإداري ومكافحة 
ال�سيا�سي  الإ�سالح  وم�ساعي  ولكن على جممل جهود  فقط،  احلكومية  الأجهزة  الف�ساد يف 
يف اململكة.اإن �سيوع الو�ساطة واملح�سوبية والتزلف ل�سناع القرار، وتدخل اعتبارات اأمنية 
وعائلية وع�سائرية ومالية وغريها يف تعيينات وترقيات موظفني متخ�س�سني وفنيني يف 
املواقع القيادية، يخلق، بالتاأكيد، �سعوراً بالنقمة وانخفا�س الأداء والالمبالة بالعمل، مما 
ينعك�س �سلبًا على �سوية وكفاءة اإجناز معامالت املواطنني وق�ساياهم، كما يوؤدي اإىل عدم 
ر�سا املواطنني عن نوعية وم�ستوى التعامل والحرتام والعناية التي يلقاها من املوظفني 
دومًا على  لي�سوا  بها.املواطنون  ي�سعرون  التي  العدالة  وعدم  الظلم  املحبطني، جراء حالة 
مثل  بالدميقراطية،  العهد  حديثة  املجتمعات  يف  وبخا�سة  بال�سيا�سيني،  مبا�رش  ات�سال 
الأردن، ولكنهم على م�سا�س وات�سال دائم وم�ستمر بالأجهزة احلكومية لإجناز معامالتهم، 
على  وانعكا�ساته  ظالله  يرتك  عنها  ر�ساهم  وعدم  الأجهزة  بهذه  ثقتهم  عدم  فاإن  وعليه 
اأداء موؤ�س�سات النظام ال�سيا�سي.اإن املطالبات ال�سعبية  اأو عدم ر�ساهم عن جممل  ر�ساهم 
الف�ساد  ومكافحة  وال�سيا�سي  الإداري  الإ�سالح  جمال  يف  الأردن  ي�سهدها  التي  الكبرية 
واملح�سوبية والو�ساطة والتدخالت العائلية والع�سائرية والأمنية يف التعيينات يف املواقع 
القيادية، يف الوزارات والدوائر احلكومية، ي�ستوجب من �سناع القرار مراجعة عملية تعيني 
للحد من  الالزمة  والقرارات  ال�سوابط  واتخاذ  قيادية،  لإ�سغال مواقع  املوظفني وترقيتهم 
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القوانني  عليها  تن�س  التي  والكفاءة،  اجلدارة  لأ�س�س  الوا�سحة  والنتهاكات  التدخالت 
والت�رشيعات الناظمة للخدمة املدنية.اإن كثرياً مما ينبغي عمله يف هذا ال�سياق رمبا لي�س 
�سن قوانني ولوائح جديدة، فالقوانني النافذة جيدة، وتتبنى اأ�س�س اجلدارة والكفاءة اأ�سا�سًا 
للتعيني يف الوظائف القيادية وغري القيادية، وما ت�سهده عملية التعيني يف املواقع القيادية 
هو يف الواقع انتهاك وتعٍد على هذه القوانني، متار�سه، لالأ�سف يف كثري من الأحيان، جهات 
حكومية، ا�ستجابة ل�سغوط اجتماعية اأو اعتبارات اأمنية و�سيا�سية ومتثيلية لفئات و�رشائح 
اجتماعية بعينها.وعليه فاإن وقف التدخل الأمني وال�سيا�سي يف تعيني املوظفني وترقيتهم 
معلنة  وجعلها  هذه  التعيني  عملية  يف  ال�سفافية  تعزيز  اإىل  اإ�سافة  القيادية،  املواقع  اإىل 
ومفتوحة للتناف�س، وتعزيز موؤ�س�سات امل�سائلة ودعمها، هي من �سمن ال�سوابط والإجراءات 
تعيني  والكفاءة يف  اجلدارة  لأ�س�س  النتهاكات  للحد من  تتخذها  اأن  للحكومة  التي ميكن 
الإداري وال�سيا�سي  الإ�سالح والتطوير  القيادية.اإن جهود  اإىل املواقع  املوظفني وترقيتهم 
�ستظل تعاين من ال�سكلية وانخفا�س الفاعلية، ما مل ت�ستهدف هذه اجلهود وامل�ساعي تعزيز 
م�سارات واأ�س�س اجلدارة والكفاءة التي ينبغي اأن يتم مبوجبها تعيني وترقية القيادات يف 

الأجهزة احلكومية.
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