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الولخص : 

هدددالبحث إدددعبف بستدددزلبعضددد   ب ح ددد ببب

سط يددددابعتددددمة بحى الددددابثددددا بحث  دددداةم بببب

حألردنيددابحث مةتددابةماعددابحثتمّددلاب ل ددم بعدد بب

 د بحثفدز  ببب،ب حثكغد بب جهابنعزبع ظفيهدمب

يفبحص جمةم بأادزحدبحثتيةدابلد اب ح د بسط يدابببببب

بس تددددمغبادددد ح ح بحث إددددع،عتددددمة بحى الدددداب

 حخدد   ب يةددابحث إدددعبةمثطزةوددابحثتغددد ح يابببب

،بع ظفدددمغب ع ظفددداب(ب181حث ضددديطاب  حعهدددم:ب ب

 ث إويدددابأهددداحلبحث إدددعب بحى  لدددمدب  ددد بب

حادةه بحث ّدفابحث إ ي داب،ب عد بأةدزسبحثة ددم  بببببب

بحثيتبس ّلبفثيهمبحث إعبعمبة ا:

ليمسةب ح  بسط يابعتمة بحى الدابثدا ببب .1

حث  دددددداةم بحألردنيددددددابحث مةتددددددابةماعددددددابب

  دد ببحثتمّددلابعدد ب جهددابنعددزبع ظفيهددمببب

 %(.65.67ا  صطبةةض اب حاض   بح
ىبب حثددديتبعفمدهدددم:  دد ابازةددديابحث إددعببب .2

س جدددابادددز  بلح بدىثدددابفل دددم ياب ةدددابببب

(بةددددددددد ب0.05ب≥بαعضددددددددد   بحثاىثددددددددداب 

ع  صطم بجممى بعتمة بحى الابثا ب

حث  دددددداةم بحألردنيددددددابحث مةتددددددابةماعددددددابب

حثتمّددلاب ل ددم بعدد ب جهددابنعددزبع ظفيهددمبب

ستدددش باددد ح س بحددددةطب  دددادبحثدددا رح ببببب

 حث ارة يابيفبجممابحى الا.
رادددربازةددديابحث إدددعب   ددد ابحثفزةددديابب .3

حث اة دداب حثدديتبعفمدهددمب:بس جدداباددز  بلح بب

ب≥بαدىثابفل م ياب ةابعضد   بحثاىثداب بب

(بةدددد بع  صددددطم بجمددددمى بعتددددمة ب0.05

حى الابثدا بحث  داةم بحألردنيدابحث مةتداببببب

عدد ب جهددابنعددزببةماعددابحثتمّددلاب ل ددم بب

ستدددش باددد ح س بحاعهدددلبحثت لدددابببع ظفيهدددمب

 ث محلبمح دابحثداة  ابحا  صدط،بصدة ح ببببب

حخلربةب ث دمحلبأّدإمابحخلدربةبحثو ي داب ببببب

 أ لبع بمخطبصة ح (.ب
ة ّابحث ملعبيفبة ءبن م  بحث إعبحىمثاب

بمبمبة ا:

عد ب  دلببب  حا مةتداب حدهداب عد ب حغعشةا ةذا .1

 ة ط يداب حا ت وداب ث لضد جاح بحث  داةم بب
ب.حى الا عتمة 

 أ ضدمءب ةد ب حى الداب نغدزببقومادابب .2
حث  دداسب،بعددمبة ضددهزبيفبستشةددشبببب حجمل ددط

 .اتمثيابحألدحءبثا بحا ظف 
عد بخد ابنيضد بببب حثغدفماياب ع داأب ستشةش .3

حدمندددددمبحثكلددددداب حثةددددد  ابث  يمندددددم بببب

 حات  عدددددم بب دددددرببحا  ددددد بح ثك  ندددددابب

بحخلمصبيفبحث  اةم .

حى الددددا،بعتددددمة بحثك لددددم بحاف مليددددا:ب

بحى الا،بحث  اةا.
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Abstract : 

This  study aimed to identify 

the status of governance 

application in the   municipalities 

that belong to Amman from their 

employees’ perspective and to 

reveal the differences in the 

respondents’ responses about the 

governance standards according 

to the study’s variables . A 

simple sample consisted of 181 

employees was chosen. To 

achieve the study’s objectives , 

the analytic  descriptive approach 

was used. The most significant 

results were as follows : 

1-  The status of the status of 

governance application in the   

municipalities that belong to 

Amman from their employees’ 

perspective was moderate 

(65.67%). 

2- Accepting the hypothesis : “ 

there were no statistical 

significant differences at the 

level of significance (a≥0.05) 

between means of the fields of 

governance standards in the 

Jordanian municipalities from 

their employees’ perspective  

attributed to the gender and 

number of training courses in 

governance variables.  

3- Rejecting  the hypothesis and 

accepting the alternative one  : 

“ there were statistical 

significant differences at the 

level of significance (a≥0.05) 

between means of the fields of 

governance standards in the 

Jordanian municipalities from 

their employees’ perspective  

attributed to scientific 

qualification variable in favor 

of the moderate diploma 

holders and the years of 

experience variable in favor of  

employees with less than five 

years of experience  

The researcher recommended 

the following : 

1) Municipalities  pay more 

effort and following up to the 

latest issues concerning the 

application of governance 

standards.  

2) Spreading the governance 

culture among the 

municipalities councils’ 

members that helps in 

enhancing the employees’ 

performance efficiency. 

3) Enhancing the transparency 

principles through improving 

the qualitative and quantitative  

aspect fo data and information 

via the municipalities’ 

websites.  

Keywords: the governance – 

governance standards- the 

municipality .  



 
 

 
 
 

425  
  للعلوم اإلنسانية واالجتواعية

 د. نضال العدوان|    لدى البلديات األردهية من وجهة هظر موظفيها واكع تطبيق معايير الحوكمة
 

ISSN : 2410-1818 

 م2017سبتوبر -يوليو ( 16الوجلذ ) ( 15العذد )

 

 : هقذهة البحث

 ;بفلبفنهدمبس تدابب ثا بععصضم بحثا اباماا ح دحرة ع ط  م  أّ إتبحى الابع 
اضد غب د بأنهدمبفلدا ب  حعدلبببببب ح دحرس، ح ّد  ب  ل يدم ب حصد كلماب آثيدم ب فلدا ب

 حاعصضدم ب أهداحلبب رؤةداب ث إويداببأجد حءب ل يدابعةمصد ا;ببب س ازهبعد بببمبم سط ةزبحألدحء;
بة.ببحاةغ د رصمث هم ف   حث ّ ا

 نعددزحغباددمب ا دددبحث  دداةم بيفبحث ةيددابحثتمعددابث ددا ا،بفلبس تددابحثت ددمبحثددز يطبث إيددمة،بب

 حثزايددشةبحألصمصدديابالمرصددابحثتل يددابحخلاعيدداب حجمل لتيدداب حثضيمصددياب  دد بحث ددتياببببببببب

بحة ابث لج لتم .

م ب أ  مءبفدحرةاب خاعيدابر يضدابسطدمابف  د بببببع بهةمباإندبةو ب   ب مسوهمبعضع ثي

جممى بحىيدمةبحجمل لتيدا،بثدذثإبادإ بحه لدمابحث  داةم بةفكدزةبحى الدابأعدز بعهدز بفلببببببببببب

بحاداناب حجمل لد ب  ععصضدم ب حىك عداب ةد ب عدمب  سكمع دهمب حألد حر سةضدياب ستلدلب  د بب

 حثغدفماياب   حثةشحهداب يف س لادلب مميدشح ب عد ب سد ازهب عدمب خد اب عد ب حخلدمص،ب  حثوطدم ب
،بفةدماابف بفنهدمب ادلبببب حثضيمصدم ب  رصدزب حاضدع ثياب نيلدلب يف  حاغدمراابب حاضدمءثاب

 عضد   ب   د بابأ حثا ثداب عضد   ب   د ب صد حءب حألدحء سويديزب عداحخلب عد ب عهلدمغب عداخ غبب
 ععصضدم ب أ  حاداناب حجمل لد ب ععصضم  أ  حث سحرح  عال حث مةتابث إك عا حاعصضم 

 حث ةدإب دنزةهدمب حثديتب حثارحصدم ب خد اب عد ب ة ةد  ب حثدةه ب هدذحبب ةربس حخلمص، حثوطم 
 أّ ح ليع حى الا، اضمع  سط يوهم عا  ثويمظبحثا ا ع  حثتاةا     حثا ثا
ب حثودز  ب حاضدم اح ببث وداةزب حهلمعداب حاتدمة ببألداب حاضدمع ب ث  دإب حثدا اب سط يداب

ب.(2006 فيفا،ب 
ةةمصدمبييد بحث  داح ،بةم ةدماابف بف بببببب ليعبفندبىبة جابمن لجب ليدابث إ الدابب

 ع فا  ع لاة عمع ا عتمة  ة جاع مد ءبحى الابىبس  شابحاعصضم بيفبحس م هم،ب ىب
ةددلب بفدعمجهددمبيفب دد حن بببحى الددا،ب س لاددلبعتددمة بحبيددعببةدد بحاعصضددم ب   يهددم

ب(.2001حثوزعا،بحث  اح  

ى الدابحثديتبس ط  دابعد ب  دلببببببع بهةمبجمءبهذحبحث إعبثيض طبحثضد ءب  د بعتدمة بحبببب

بسط يابعتمة بحى الابثا بحث  اةم بحألردنيا. ح  بب رَببستزلبحث  اةم بحألردنياب
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باعهمبحث  داةم بعغك ابحث إعبيفبحسةمدبلجزبحخلاعم بحثديتبسودببسكل ب مشهلة البخح: 

  حث إداةعب حث طد ةزب أجدلب عد ب ث لج لد بحة دا،ب ةدذثإبسدربسبحىمجدابف بسويديزبحألدحءبببببب

 ح  حألخطددمء،بب   دد بح   ددمربحألرد بعدد بحث  دداح برددا دةبحادد حرد،ب ني ددمجب  س ددإيح

بحخلمرجيا،باوابأّ إتبحثا ابحامحنابستلدلب  د بسويديزبعدا بسط يدابحثدا ابببببب حاضم اح 

،ب  د بح   دمربف بسط يدابحثدا ابردا دةبحاد حردباتدمة ببببببببرا دةبحا حردباتدمة بحى الدابب

ة تاب مع غبعهلمغ;بث زلبحاةحب حاضم اح ،بحألعزبحثذسب ابة دا بحث ضدمؤاب د بببببحى الا

عض   ب ح  بسط يابحى الاب؟بع بهةمببادإ بعغدك ابهدذحبحث إدعبسد  اإلبيفبح جمةداببببببب

ب جهم بنعزبع ظفابحث  اةم بحألردنياب.بب  بهذهبحث ضمؤابع بخ ابحص ط  

 : أشئلة البخح 

بحى الدابثدا بحث  داةم بحألردنيدابحث مةتدابةماعدابببببببعض   ب ح  بسط يدابعتدمة بببعمب-

حثتمّلاب ل م بع ب جهابنعزبع ظفيهمب؟ب ةة اداب ةددبحألصد  ابحثفز يداب  د بحثةإد ببببببب

بحآلسا:

عددمبعضدد   ب ح دد بسط يددابستشةددشبصدد طابحثوددمن  بثددا بحث  دداةم بحألردنيددابحث مةتددابببببببببب .1

بةماعابحثتمّلاب ل م بع ب جهابنعزبع ظفيهم؟

سط يابحاضمءثابثدا بحث  داةم بحألردنيدابحث مةتدابةماعدابحثتمّدلابببببببعمبعض   ب ح  ب .2

ب ل م بع ب جهابنعزبع ظفيهم؟

عدددمبعضددد   ب ح ددد بسط يدددابحاغدددمراابثدددا بحث  ددداةم بحألردنيدددابحث مةتدددابةماعدددابببب .3

بحثتمّلاب ل م بع ب جهابنعزبع ظفيهم؟

حثتمّدلابببعمبعض   ب ح  بسط يابحثغفمايابثا بحث  اةم بحألردنيابحث مةتابةماعداب .4

ب ل م بع ب جهابنعزبع ظفيهم؟

 : فرضية البخح

(بيفبفجمةددم ب0.05ب≥بαىبس جدداباددز  بلح بدىثددابفل ددم ياب ةددابعضدد   بحثاىثدداب ببببببب-

ثدا بحث  داةم بحألردنيدابحث مةتدابةماعدابببببببأازحدبحثتيةابث ح د بسط يدابعتدمة بحى الدابببب

حثتمّددلاب ل ددم بعدد ب جهددابنعددزبع ظفيهددم،بس تددش بادد ح ح بحث إددعب حدددةط،بحاعهددلبب

 حثت لا،بصة ح بحخلربة،ب ادبحثا رح بحث ارة يابيفبجممابحى الا(؟بب



 
 

 
 
 

427  
  للعلوم اإلنسانية واالجتواعية

 د. نضال العدوان|    لدى البلديات األردهية من وجهة هظر موظفيها واكع تطبيق معايير الحوكمة
 

ISSN : 2410-1818 

 م2017سبتوبر -يوليو ( 16الوجلذ ) ( 15العذد )

 : أهذاف البخح

ماعداببسط يابعتمة بحى الدابثدا بحث  داةم بحألردنيدابحث مةتدابةبببببستزلبعض   ب ح  ب .1

بحثتمّلاب ل م بع ب جهابنعزبع ظفيهم.

حثكغ ب  بحثفز  بيفبحص جمةم بأازحدبحثتيةابل اب ح د بسط يدابعتدمة بحى الداببببب .2

ثددا بحث  دداةم بحألردنيددابحث مةتددابةماعددابحثتمّددلاب ل ددم ب،بة تددش بادد ح ح بحث إددعبببببببب

  حدةط،بحاعهلبحثت لا،بصة ح بحخلربة،ب ادبحثا رح بحث ارة يا(.بب
 : لبخحأهنية ا

سكل بحألهليابحثةعزةابهلذحبحث إعبايلمبةض تزةدبع بأدةيم بلد ابببدبحألهليابحثةعزةا:

عفددمهيزبحى الدداب عتمة هددم،بفلبةضدد لابحث إددعبأهلي دددبعدد بأهليددابحى الددابيفبببببببب

حاضدع ثياب،ب ةمث دمثابنيويدابببب نيلدلب يف  حاغمرااب حاضمءثاب حثغفمايا ستشةشبحثةشحها

حث ةليا،بالمبةض لابحث إعبأهلي دب رببحختملهبحث  داةم برد رحغبببطل لم بحألازحدبيفب

عياحنيمغبث  ّ ابف بن م  بحث إعب;بنعزحغبامب ا دبحث  اةم بع بأهليداباد  ةبيفبسد ا بببب

بحد حنمبحخلاعياب حىج لم يابثألازحد.

 ب:بسكل بحألهليابحثت ليابهلذحبحث إعبايلمبةواعابع بن م  ب عت  عدمبحألهليابحثت ليا-

لدد ابعضدد   ب ح دد بسط يددابعتددمة بحى الددابثددا بحث  دداةم بحألردنيددابحث مةتددابةماعدداببب

حثتمّلاب ل م ب،باض غب  بحختملهبعةهجمغب  ليمغبع  لمغبث إويابأهاحادد،ب حصد ااحعدببب

بببث إ يلبةيمنمسد.بببب;أصمثيمب  لياب فل م يابعةمص ا

 : حذود البخح

ب ح دد بسط يددابعتددمة بحى الددابثددا بحث  دداةم بحألردنيددابب  ا ددتبيفب:حىددا دبحا ةدد  يا

عد ب جهدابنعدزبع ظفيهدمب،ب حثديتبح   دز ب  د بحاتدمة ببببببببببحث مةتابةماعابحثتمّلاب ل م 

بحآلسيا:بب

 .  بعتيمربستشةشبص طابحثومن

 .بعتيمربحاضمءثا

 .بعتيمربحاغمراا

 .بعتيمربحثغفمايا
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ب س لالبيفبع ظفابة اةم برماعابحثتمّلاب/ب ل م .ببحىا دبحث غزةا:ب

ب س لالبيفبحألعما بحثيتبسغح همبة اةم برماعابحثتمّلابيفب ل م .ببحىا دبحاكمنيا:ب

 س لالبةمثف ةبحثشعةيابث ط يابحث إعبحاياحنابخد ابعدهزبسغدزة بقدمنابعد ببببببحىا دبحثشعةيا:ب

ب.بب2016 ماب

 ةارجابّا بأدحسدب ّا بحص جمةم بحا إ ق .ا  لالببرادح بحث إعأعمب
 : املصطلخات العلنية للبخح

  حالمرصددم   حاضددع ثيم   حث ظددم   :ب"بجمل  ددابعدد بحهليماددل،ببهددابحى الدداب:

 رصدمثاب نيويداب عد ب ث  أاداب ث لعصضداب حثت يدمب ح دحرة سض ااعهم حثيت حاعصضياب حث ومثيا

ب.(Kaufmann, Recanatini, and Biletsky,2002:p11 حاعصضا"ب

 عتدمة ب ف  ث  دلب;بسداردنيمغب سطد ر ب حثديتب حافدمهيزب عد ب "جمل  ا هابعتمة بحى الا:

  نيضد ببحجمل لد ب عد حردب ة طد ةزب حا  شعداب ح دحرةداب  حثكد حدرب حثضيمصيا حثويمدح  س  ةمهم

بحاعصضدم ب عد ب حثتاةداب   دلب عتدمة بحى الدابعد ببب ،ب سضد اااب ث لد حطة ب حىيدمةب ن  يداب

 عع   فدحرة يف حثضيمصيا حثض طا مممرصا      حىكز حألدحء ثويمظ ا صي ا حثا ثيا

ب(.Plumptre & Graham,1999: p3 ببسط ةزس" ةمجتمهبحجمل ل 

هداب"ععصضددابأه يدابلح بحصدد و ابعدمثا،بنيدداتب س حداب ستدد بلدا دبعةطو هددمبببببببحث  اةدا:ب

بب(3:ب2015حثزمسيا،ب بحدزةاةب  ظم فهمب ص طمسهمبمبو ض بألكمابحثومن  "ب

 اإلطار النظري للبحث

 أواًل: احلوننة 

ةددأسابعفهدد ابحى الددابثحدداغبعدد بلكددزبحثغدداء،ب ألكلدددبأسبعةتدددبعدد بحثفضددمدببببببببببب

ب(.ب146:ب2002 حاةجا،بب أسوةد،بمبتة ببّمربحثغاءبركلمغبع وةمغ

 Corporate Governance س تزلبحى الابةأنهم:ب"بحث يدابحاا  دزةبا دط حبببب

حث يددابحثت ليددابهلددذحبحا ددط ح،ب حثدديتب بحىسفددم ب  يهددم،باهددا:ب"بأصدد  ابمممرصددابببأعددمب

صدد طم بح دحرةبحثزعددياة،ب  ددابستدداد بحث تزةفددم بحاواعددابهلددذحبحا ددط ح،بحبيددعبةددااببب

اددلبع ددط حب دد ب جهددابحثةعددزبحا  ةددمةبعدد ب  ددلبحث ددملا ب حاهدد ل ،با تددزلبععصضدداببببب

حى الددابةأنهددم:بب(IFC بInternational Finance Corporation بحث ل ةددلبحثا ثيددا
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 ة صدد ،بب"رةبحثغددزام ب حثدد إكزبيفبأ لمهلددمبب"هددابحثةعددمابحثددذسبةدد زبعدد بخ ثدددبفدحببببب

ب(.4:ب2007

 س تزلبحى الدابةأنهدمب:ب"حىكدزبحثدذسبةتدشسب ةدا زب ة د  برادمهبح نضدم ب ةود اببببببببببب

حثضيمصديابب  مدةاب حىج لم ياب    بس صي بعوارةبح نضم ب  يمدسدب ازّدب لزةمسدبحى 

 ب(.46:ب2008 محمد،بصيلمبةمثةض ابألاازبأازحدبحجمل ل باوزحغب سهليغمغ"بى

   زاددددتبأةضددددمغبةأنهددددمب:ب"حىمثددددابحثدددديتبعدددد بخ هلددددمبةدددد زبفدحرةبحادددد حردبحى   ددددمدةابب

ب(.ب51:ب2003 حثكمةا،ب حىج لم يابث لج ل ،بةهالبحث ةلياب"ب

  حىكدزب حألدحء ثويدمظب ا صدي اب حاعصضدم بحثا ثيدابب   دلب حى الدابعد بب  سض ااا

سةلد س،بفلبس ت دربببب سطد ةزسب حجمل ل بةمجتمه عع   فدحرة يف حثضيمصيا حثض طا مممرصا    

عد بب سضدت ب حثديتب حى الداب مسدم ب أهدزب عد ب  حاضدمءثاب  حثغفمايا  يزبحثةشحهاب حاغمراا

 حثكمةدا،ببحجمل لتدم بب يف  حاضدم حةب حثتاحثداب  نيويداب حثودمن  ب صديمدةب ستشةدشب ف  خ هلدمب

ب(.65:ب2003

فلب سطد ةزبح دحرة،ب اكزة ع  حثا ثا  س طمةاباكزةبحى الابع ب جهابنعزبحث ةإ

حثدربحع بب ستلديزب ضد بني رغدزب أنددب ف  سغد ب حثةمعيداب حثدا اب يف حثدا ثاب حث ةدإب خدربح ب ف 

حثة دم  ،ب س دطاابةتداابببب س دإب نيويداب يف سفغدلب أنهدمب فى حث ةدإ،ب مي هلدمب حثديتب  حاغدمرة ب

حث ح  ،باضد غب د بحثفغدلبيفبفعدزحسبحاضد فياة بببببب أر      حث ةفيذيفب حىث شحابحاض لز

 حثوزعدا،ببب حصد لزحرة همبيفبحاضد و لبب فدحع هم ة عدسبف ببسو يإلبحثذسببة  ليزبحاغمرة 

ب.(2002

 حثددا ثابحى الددابةأنهددم:ب"بحالمرصددابحألصمصدديابخل ددابحث ي ددا عدد بهةددمبة تددزلبحث ةددإ

 س ضددزبأةضددمغبةأنهددمبعكل ددابب  حثتاحثددا، ثو ة فدحع هددم،بفلبس ضددزبةددمب ث  ةليددا حثاح لددا

ب(.24:ب2005 محمد،ببحجملاةا حى   مدةا ث ضيمصم 

*،بس تاحى الداببلمثدابببب UNDPح مندم اب حا إداةب حألعدزب  عد ب جهدابنعدزبعغدز  بببب

 ع ط  دم ب عد ب س جدم اب فدحرة ف  سو ياةداب فدحرة عد ب أةًضدمب  سط رهدمب ح دحرة ستكدطبسوداابب

 حاغدمرة ب عد ب حازجد ةب حىهداحلب ث إويداب حاةمصد اب  حثتل يدم ب  سض ااابحآلثيدم ب حا حطة 

 United Nations Development أعدددمابحاددد حطة بب  عضدددع ثيا ةغدددفمايا

Programme,1997:9.)ب
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ستزةفددمغبآخددَزب ددد بعةعلددابحث تددم  بحى   ددمدسب حث ةليددداببببببب(8:ب2009ف دد لب ببوددااب ة

ORGANISATION for ECONOMIC CO-OPERATION & 

DEVELOPMENT (OECD)عةعلدم ب  ر مةداب س جيددب ة حصدط دب ةد زب "نعدماب ةأنهدم:بب 

 حاغدمرا ب،ب ةد بف  د بب  حاضدع ثيم ب حث حج دم ب س سةد ب هيكل ة زبنياةا  حأل لما،

  حأللكدماب حثو ح داب  ة   حا محل، ل س ع   غ هز  حااةزة ، ح دحرة، جم ط عال:

ث ةد بحألهداحلببب حا  دزب حهليكدلب ستطا حى الا ح جزحءباإ   ةهذح ، حثوزحرح  ىختمل

 حألدحء". عزح  ا      حثتلل حألهاحل، هذه ث إويا   ة بحث صم لبحث سعا

 (:بب2004 برلما،بهاب أهاحل ق قا فلحبُأجنش  حى الا إوا س 

 .ثد حثفتما  حث ط يا حثومن   أعما نيويابحاضم حة -أب

 .دباماا فعكمنمس طم مسد ث إوياد;باز ثكل حثفزص س حاز -اب

ب.ح هاحر   اا  ح ن مجيا س حازبحث أق  -جب

 United Nations Development ب ع بعتمة بحى الاب اابحث إعبحىمثابحآلسا

Programme,1997:)ب

:ب س لادددلبيفبف طدددمءبلدددابحاغدددمراابيفبحختدددملبحثوددددزحربببببببParticipationحاغدددمراابب .1

  سزادشب ، صديطاب عدز ياب ععصضم  ة حصطا أا ث جلي ب،بص حءبأام بلثإبع معزة

حاودارةبيفبحاغدمرااببب سد ازب    د ب ،بحىداةعب  لزةداب،ب حث جلد ببلزةا     حاغمراا

بحث ةمءة.

 سكد  ب حبيع حات  عم  سااا لزةا حثغفماياب    :بسزاشTransparentحثغفماياب .2

 حا د ازةب حات  عدم ب  سك   ،همة حاتةي  ع ةم ا يف  حات  عم   حاعصضم ب حثتل يم 

 . ع مةت هم حاعصضم  يف حثتل يم بثفهز امايا

 حثتدماب حثوطدم ب يف حثودزحرح ب ست درببحاضدمءثابع ادذسببب :بAccountabilityبحاضدمءثاب .3

 لح  ردادةب  د ح دزب حدلهد رب أعدماب عضدع ث ب حاداناب حجمل ل  سةعيلم ب يف  حخلمص

ب.حاعصضم  س إ يف ع  إا  هلز حألعز ةهلهز ع بأعما  اذثإ    ا،

 عزجتيداب حثودمن  ب ح   مر حثومن   ةضيمدة ةو ا:بRule of Law حثومن   ستشةشبص طا .4

 حثود حن ب سكد  ب أ  ةتين  لثإ حص اةمء، د   حدلي      صيمدسد  ةلم ب ث جلي ،
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 عضد   ب  ةدلم ب ح نضم  حبو   عةهم ة ت ا عم صيلم ، ةةشحها  سةفذب مدثا  حألنعلا

ب.حجمل ل  يف  حثض عابحثتمعا حألع  ع   ما

 البلذياتثانيًا 

س تدددابحث  ددداةم بحثت دددمبحثدددز يطبيفبحث ةيدددابحثتمعدددابث دددا اب،با م ةدددماابف با نهدددمبب

رايشةبأصمصيابالمرصابحثتل يابحثضيمصياب   بحث دتيابحة دابث لج لتدم ،بسود ب  يهدمبببببب

عضع ثيم ب أ  مءبفدحرةاب خاعيابر يضابسطمابف  د بجمدمى بحىيدمةبحجمل لتيدا،ب ستدابببببب

 هدمبيفبأدحءبد رهدمبيفبجمدمى بحخلداعم بحىج لم يدابامادا،بعد بببببببباتمثيابحث  اةم ب جنم 

ثة  ياب لي ةابحألنعلابدحخلبحجمل لد ب،بفلحبعدمبأةدي ب  د ببببببحاهلاحاععزح بلح بحثاىثاب

 بلزحلغدددا،ببلثددإ،بب ددد  بحجمل لددد بحث فتي يددداب  ارحسدددبحث ةعيليددداب فعكمنمسددددبحث ةل ةدددابب

ب(ب.2010

ا(،بليدعبأنغد تبأ ابة اةدابببب1880 بف ب دماب بب ةت دبفنغمءبحجملدمثطبحث  اةدابيفبحألردبب

يفبفرةددا،ب س ددمة بفنغددمءبحث  دداةم بيفبحثكددزسب عتددم ب  لددم ب حثضدد طب عأدةددمبف ب  ددزبببببببب

ة اةددا،ب ث إضدد بب328ا(ببثي ددلبف ب2000ا(،ب حسدحدب ددادبحث  دداةم بل دد ب ددماب ب1945 

فّدد  بأدحءبحث  دداةم ب  كيةهددمبعدد بحثويددمابةمثددا ربحاط دد ابعةهددمبعدد بخدد ابعغددمرة ببببببب

(ببة اةددابب99ا(بيفب 2001ح دحرةبحة يدداب بدعدد بحث  دداةم بيفبحثة دد بحثاددمنابعدد ب ددماب بببببب

بب(.بب2005 حاتمةطا،ببجاةاة

بلح بحصدد و ابعددمثابس ل دد بةمثغا دديابحاتة ةدداب ستددزلبحث  اةددابةأنهددم:بععصضددابأه يددا

حبهدذب،بنياتب س حاب ست بلا دبعةطو همب  ظم فهمب ص طمسهمبمبو ضدابألكدماببب حدحرس

ب(.ب2:ب2015 بحدزةاةبحثزمسيا،بحثومن  ب

 سحرةبحثغددع  ب ب/بأبف بقدد تبا ددم بهددابب10 س ددة بحث  دداةم بيفبحألرد ب اددابحاددمدةببب

بب(.ب2015حث  اةاب حثوز ةا،ب

 حثف ابحأل  :بة اةم بعزحادشبحةماعدم ،ب حث  داةم بحثديتبةشةداب دادبصدكمنهمب د ببببببببب

بع ابأث بنضلا.

 أثد ببب15حألث ةاب حث  اةم بحثيتبةشةاب ادبصكمنهمب د ببحثف ابحثامنيا:بة اةم بعزحاشب

بنضلاب ىبة جم سبع ابأث بنضلا.

 .بحثف ابحثامثاا:بحث  اةم بغ بحث حردةبةل بحثف  ي  بحأل  ب حثامنيا
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 ثالجًا الذراشات الصابكة

أعمر بن م  بحاضحبحاك يببثألدةيم ب حثارحصم بحثضمةواببف بأندبىبس جدابدرحصدم ببب

يفبس إددعبةغددكلبع معددزبيفبل الددابحث  دداةم بببببب-لدداب  ددزبحث ملددعببب  دد بب-صددمةوا

،بثذثإبلم ابحث ملعبس ظي بعمبجمءبيفبحثارحصدم بحثضدمةواب داربح عكدم ،ب  بببببحألرد 

بحأل اابثأللاتب  د بحثةإد بحآلسدا:ببببسزسيمبحثارحصم بحثضمةواب اابحث ض ضلبحث مررنابع 

(بةتةد ح بب2002 بةدينبمحداببابثزّابحثت  ابةد بحى الداب ح دحرةبحة يدا،بجدمء بدرحصدببببب

ح دحرةبحة يدددابةددد بحثةعزةددداب حث ط يدددا(،بفلبهدددااتبف بستدددزلبط يتدددابحثت  دددابةددد ببببببب 

ث  اةابثدا تبد اببحىك عابحازاشةابب ح دحرةبحة يا،ب مش تب يةابحثارحصابحثو حن بح

ب،بحألرد ،ب ث إويابأغزح بحثارحصاب بحى  لمدب  د بحادةه بحث ّدفاببب هابع ز،بث ةم 

 بةددةثابحث ل ةددلبب،ب أعددمر بأةددزسبحثة ددم  بفبا،بعدد بخدد ابحس ددم بأصدد  ابحاومرندداببحث إ ي دد

،بفةددماابف بةددةثابحخلدداعم بحىج لم يددابحاواعددابعدد ب  ددلبحث  دداةم ببببببحة ددابث   دداةم ب

بث لج ل بحة ا.

حجملددمثطبحة يددابب دد بحجملددمثطبحة يددا،ب  ة حنهددم:ب"بب(ب 2008 اددمر براددش بدرحصددابب 

هددااتبف بستددزلبد ربببيفبحثدديل :بدرحصددابعياحنيددابيفبرماعددابستددش"ب،ببب د رهددمبحث ةلدد سبب

حجملددمثطبحة يددابيفبحث ةليددابحثزةفيددابيفبحثدديل ،بليددعبحخ ددمربحث ملددعب يةدد  بحأل  بة دد بببب

ازدحغبع بحجمل ل بحة ا،ب بحثامنيدابعد بأ ضدمءبحجملدمثطبحة يداب ب دابة حدتببببببببب315 ادهمب

ف بأادزحدبحجمل لد ببببمنابع جهدابحث ملعبحصد  ب ض حغ،ب بث إويابأغزح بحثارحصابّلزبب40

حة ددا،ب ف بأ ضددمءبحجمل ددطبحة ددا،ب جددمء بن ددم  بحثارحصددابةضددت بفجنددمسبحجملددمثطببببب

حة يدددا،ب  ددداابسأهي دددهم،ب ليدددمسةبحاضدددمءثاب  ددد بحاضددد   بحا  صدددط،ب سدددانابعضددد   ببببب

بيفبأ لمهلم.بحاغمراابحثغت يابث ل حطة بيفبحثتل يابحث ةل ةا،ب ةمث مثاب اابحىص و ثيا

بعتددمة  سط يددا عددا اب"(بيفبحى الددابعدد بخدد بب2008 بحثدداح  رب حه لددتبدرحصدداب

 عتدمة ب سط يداب عدا ب  يدمظب حثحزةيدا"،فلبهدااتبف بب حثضدفاب ة اةم  يف حدياة حى الا

 هااتبأةضمغبف ب ، أ ضم هم نعز ع ب جها حثحزةيا حثضفا ة اةم  يف حدياة حى الا

بحديداةب حثديتبس تدش بف ببب حى الداب سط يدابعتدمة بب عضد  ةم ب يف حثكغد ب د بحثفدز  ببب

بحخلدربة(،ب حخد   ب يةداب غد ح يابط ويداببببب صدة ح ب ، حثت لا حاعهل ، حدةط ع ح ح :ب 

 ض حغبعد بأ ضدمءبحجملدمثطبحث  اةدابث  داةم بحثغدلماب حث صدطب حدةد ابيفبببببببببب152ب  حعهم
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 حألعدزب ةزندمع ب  د ب حث مدرة حدياة حى الا عتمة   ح  لا بحثارحصا ،حثضفابحثحزةيا

 ستشةدشب حاضمءثا،  حاضم حة، حثتاحثا حثغفمايا، حاغمراا، يف:  حا لا ا حا إاةبح منم ا

بحآلرحء، س حاداب ةةدمءب حند ب حث  جددب حاد حرد،ب حصد ااحاب يف  حثفتمثيا حثكفمةا ص طابحثومن  ،

  د ببحىصد حسيجيا،ب ث إويدابأهداحلبحثارحصداب بحى  لدمدبببببب حثزؤةداب حىصد جمةاب ادذثإبب

ةبحديداب حى الداب حاةه بحث ّفابحث إ ي ا،بليعبأعمر بأةزسبحثة م  بف بليمسةبعتدمة ب

 بيفبحث ط يددا،ب ليددمسةبحىصدد جمةابحنددحثحزةيدداب  دد بدرجددابع  صددطاب حثضددفا ة دداةم  يف

حاغمرااب  د بحثدارجم بحثت يدم،بةيةلدمبلدمس بحثزؤةدابحىصد حسيجياب حثغدفماياب حثتاحثدابببببببببب

 حاضدددم حةب  ددد بحثدددارجم بحثدددانيم،بالدددمبأعدددمر بف ب جددد دبادددز  بيفبسط يدددابعتدددمة بببببب

حى الابس تش بث لعهلبحثت لاب،ب  ااب ج دباز  بيفبحث ط يدابس تدش بث جدةطب صدة ح ببببب

بحخلربة.

ا الدددم بمب ط  دددم بحثت ادددا،بجدددمء بدرحصدددابببب ث كغددد ب ددد ب   دددابحى الدددابببب

Kaufmannحى الددداب حااةةدددا:ب حث ةويدددمبحث جدددزةيببيفبحثودددزحرح بةتةددد ح :ب"بب(2004 ب

 حى الا ة  عم    ا ،بليعبهااتبف بفدنمدياب حألدحءبحىضزسبث  ةإبحثا ثاحثتما

  لثدإب  ; حا حّد ب ح ن ندتب  خداعم ب حىس دمى ب عد كاب يف حا لا داب  ع ط  م بحثت اا

 أظهز بأةزسبحثة دم  بليدمسةبحى الدابببب حث إ يا،  حث ةيا حخلاعم   يمظبج دة خ ا ع 

 حثت ادا،ب  ع ط  دم ب حى الداب    بحاض   بحا  صدطب،بةم ةدماابف ب جد دب   دابةد ببببب

ب. حى الا حث كة ث جيم ة  طزدةا فةماابف ب ج دب   ا

ب درببسط يوهدمبيفبحثتلدلبثدا بعتهدابحث ةدإبحثدا ثا،بجدمء بدرحصدابببببببببب ث وييزبحى الداب

بKaufmann, Recanatini, & Biletsky (2002)با الددم ب رةة دديينب ة  ضددكط

ةتةدد ح :ب"بسويدديزبحى الددا:بأد ح بحث غددايإلب حثطددز بحث ط يويددابث ةددمءبحاوددارةبيفبست ددزببب

عتدمة بحى الدابببحثتللب"بهااتبف بحث  د لب  د بعد حط بحثود ةب حثضدت بيفبحصد ااحاببببببب

ثددا بحث ةددإبحثددا ثاب،ب ث إويددابأهدداحلبحثارحصدداب بحى  لددمدب  دد بحاددةه بحث ّددفاب،ببببببببب

 حى الا;بحألعزبحثذسبأد بف ببسانابعضد   ب عتمة  سط يا  أظهز بأةزسبحثة م  بغيما

افدمءةبب سو يدلب خد اب عد ب حثفودزب  سةدمدةب حثتدماب  نفدم بح حألازحد،ب ف بسانابعضد   ب عتيغا

 ةضددل  عددم حن غددمر ف  ةددعدس  اتمثي هددمب،بالددمبأ بغيددمابحى الددا حىصدد المرح 

حثضدزح م،بحألعدزبحثدذسبةدا زببببب  م داح ب حخنفمةمغبيف ةض م حثزمسابحثذس غ  ةمى   مد
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حىصددد فمدةبعددد بحثتلدددلب  ددد بسغدددايإلبحى الددداب عكماإدددابحثفضدددمدبعددد بحاعصضدددم ببببب

بحثغزةكابيفبحى   مدح بحثةمع ا.بب

 ةدأدحءب حثغدزام ب (ب د ب   دابل الداببب2011 بChachi اغدفتبدرحصدابسغمعدابببب

:ب"ل الابحثغزام بيفبحثوطدم بحثتدما"ب،بفلبهدااتببببحثتما،ببع بخ ا حثوطم  ععصضم 

حثتدمابيفبب حثوطدم ب ععصضدم ب  أدحء حثغدزام ب ل الداب ةد ب حثت  داب ف بحثكغد ب د ببب

 حثكفدمءةب حثةشحهدا،ب حاضدمءثا،ب حثغفمايا،بس لالبيف عتمة  حثحز  هلذح ايةيم،ب  ةتت

 لدمدب  د بحادةه بحث ّدفابببببحثاواب حث   تيا،ب ث إويدابأهداحلبحثارحصداب بحى ببب  حثفتمثيا،

حثغزام ب ل الا عتمة  ة  عم    ا س جا أند ف  حثارحصا هذه ،ب خ  تحث إ ي ا

  نيضد ب حأل لدماب فجندمسب يف  حثفتمثيداب حثكفدمءةب سةمدة ليع ع  حثتما حثوطم   ععصضم 

 حثز مةداب عضد  ةم ب يف مغنيضدةبأظهدز بحثة دم  ببب   حخلمرجيا حثاحخ يا حامثيا ن  يابحث ومرةز

أظهدز بحرسفدم بعضد   بل الددابببببالدمبحادد ظف ،ب أدحءب صد  سب يف مغ نيضدةب حثاحخ يداب

 حثغزام بيفبحثوطم بحثتما.

ةطددز ب أصدمثيمبف  فداب،بفلبهددااتببببسةم ثدتبحثارحصدم بحثضددمةوابع ةد  بحى الدابببب

ةتددربحثارحصددم بف بستددزلبط يتددابحثت  ددابةدد بحىك عددابحازاشةددابب ح دحرةبحة يددا،بب

فلب،ب حث ةليابع بخ ابسط يابحى الاب راش بفلا بحثارحصم ب   بحجملمثطبحة يا

صددابهددااتبف بستددزلبد ربحجملددمثطبحة يددابيفبحث ةليددابحثزةفيددابيفبحثدديل ب،ب حه لددتبدرحببب

،بةيةلدمبب حديداةب حى الا عتمة  سط يا عا   يمظ أخز بيفبحى الا،بفلبهااتبف 

 اغدفتبةتدربحثارحصدم ب د ب   دابحى الدابمب ط  دم بحثت اداب،ب    دابل الدابببببببببب

يفبلدد بهددااتبةتددربحثارحصددم بف بسويدديزببب حثوطددم ، ععصضددم  ةددأدحء حثغددزام 

بحى الابث ةمءبحاوارةبيفبست زبحثتلل.

حخ  لبحثارحصم بحثضمةوابيفبحىا دبحاكمنيا،بفلبُأجزةدتبيفبحألرد ،بب ةمثزغزبع ب

ا ضط ،بحثيل ،بايةيم،بفىَّبأنهمبحسفوتبيفبحاةهجيابحا  تا،بفلبحختدذ بحادةه بحث ّدفابببب

ث إويابأهاحاهم،ب أصفز بحثارحصم بحثضمةواب د بن دم  بف  فداب،بفلبأعدمر بببببب;حث إ ي ا

  بسط يددابعتددمة بحى الددا،ب أعددمر بدرحصددم ببن ددم  بةتددربحثارحصددم بف بسددانابعضدد ب

أخددز بف بليددمسةبعضدد   بسط يددابعتددمة بحى الدداب  دد بحاضدد   بحا  صددطب،ب ةمثةضدد ابببب
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 حى الددا ثت  ددابحى الددابعدد بةتددربحادد ح ح ،باوددابأظهددز ب جدد دب   ددابةدد ببببب

بحى الاب نيض بحألدحء.بببببسط يابحثت اا،ب هةمسب   ابة ب  ع ط  م 

ب إعبحىمثاباواب يشب  بحثارحصم بحثضمةواب   بحثةإ بحآلسا:ةمثةض ابث 

ع ةدد  بحى الدداببعدد بخدد ابحث ايددشب  دد ب ح دد بسط يددابعتددمة ببببببببببحث إددعبسةددم ا .1

بحى الا،ب هذحبملبة  ازبألٍسبع بحثارحصم بحثضمةوا.

عدد بعددمغ ابحث ظددم  بح دحرةدداب حاياحنيددابيفبحث  دداةم بببحخدد   ب يةددابحث إددعبحىددمثاب .2

 حث مةتاببةماعابحثتمّلاب ل م ،ب هذحبملبة  ازبألٍسبع بحثارحصم بحثضمةوا.
حختددذبحث إددعبحىددمثاب ددادبحثددا رح بحث ارة يددابيفبجمددمابحى الددابة ّددفدبألدداببببببب .3

بلددد ابعضددد   بسط يدددابعتدددمة بببعددد ح ح بحث إدددع;باتزادددابحصددد جمةم بأادددزحدبحثتيةدددابببب

ملبة د ازبلثدإبيفبببب،بفلثا بحث  اةم بحألردنيدابيفبرماعدابحثتمّدلاب ل دم بببببحى الا

 أٍسبع بحثارحصم بحثضمةوا.
 حىصد  مناب حث ّدفا،بةمصد ااحابب ح  لدابحث إدعبحادةه ببببعدةه بحث إدع:بب : إجراءات البحث

 .SPSSةزنمع بحث إ يلبح ل م ابث ت  ابحىج لم ياب 

عددمغ ابحث ظددم  بح دحرةدداب حاياحنيددابيفبببببسكدد  بجم لدد بحث إددعبعدد بببجم لدد بحث إددع:بب

(بع ظفدمغب ع ظفداب  د بببب1203حث  اةم بحث مةتاببةماعابحثتمّلاب ل م ،ب حث مث ب ادهزب 

بحثةإ بحآلسا:

 عذد أفراد دلتنع البخح (1اجلذول)

 حجملل   ح نمت حثذا ر حصزبحث  اةا حثز ز
 294 5 289 ة اةابصإما 1
 56 - 56 ة اةابأابحث ضمس  2
 181 15 166 ة اةابحا  ز 3
 92 10 82 ة اةابأابحثزّمصبحداةاة 4
 289 11 278 ة اةابحديشةبحداةاة 5
 131 15 116 ة اةابنم  ر 6
 100 6 94 ة اةابلض م  7
 60 11 49 ة اةابحثتمعزةا 8

 1203 73 1130 حجملل   
 .2016املصدر: دائرة املجالس املحلية / وزارة الشؤون البلدية، 
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حخددد   ب يةددداب اددداب دددادبأادددزحدبجم لددد بحث إدددعبةمثطزةودددابحثتغددد ح يابببب : عينةةةة البخةةةح

%ب(بعد بجم لد بحثدذا رب حث دمث ببببب15(بع ظفمغبةةضد ا بب170حث ضيطا،بليعببسك نتبع ب 

%(بعدد بجم لدد بح نددمتب حث ددمث بببب15(بع ظفددابةةضدد اب ب11(،ب سك نددتبعدد ب ب1130 ددادهب 

(بع ظفدمغب ع ظفدابعد بببب181(بع ظفاب،ب ةهذحباوابة  ب دادبأادزحدب يةدابحث إدعب بببب73 اده 

عددمغ ابحث ظددم  بح دحرةدداب حاياحنيددابيفبحث  دداةم بحث مةتدداببةماعددابحثتمّددلاب ل ددم ب،ببببببببب

  حدا ابحآلسابة  ةحبلثإ:بب

 البخح عينةعذد أفراد  (2اجلذول)

 %15 ادبأازحدبحثتيةابةةض اب  ادبأازحدبحجمل ل  حألازحد حثز ز
 170 1130 حثذا ر 1
 11 73 ح نمت 2
 181 1203 حجملل   3

 .2016املصدر: إعداد الباحث، 

حص  مناب رببسةدمرح بعياحنيدابألادزحدب يةدابحثارحصدا،ب ةتداباإدإلببببببببب181ةهذحب بس سة ب

(بب181حىص  منم بس  بأ بيي بحىص  منم بّدمىابث  إ يدلبح ل دم اب حث دمث ب دادهمب ببببب

(بس سةدد بأاددزحدب يةددابحث إددعبس تددمغبا ح حسددد:ب حدددةط،بببببب3ة ةددحبحددداح اب ببفلحصدد  منا،ب

ب(ب،بامآلسا:يفبجممابحى الاحاعهلبحثت لا،بصة ح بحخلربة،ب ادبحثا رح بحث ارة يا

 وصف أفراد عينة البخح من حيح املتغريات الذميغرافية ( 3اجلذول )
 حثةض ا حثتاد حثف ا حا ح 

 حدةط
 93.92 170 لاز
 6.08 11 أنا 

 100.00 181 حجملل  

 حاعهل

 40.33 73 دة  ابع  صط
 50.83 92 ةكمث رة ظ
 8.84 16 درحصم ب  يم

 100.00 181 حجملل  
 13.81 25 صة ح ب5أ لبع ب حخلربة
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 19.34 35 صة ح ب10ف بأ لبع بب5ع ب
 31.49 57 صةاب15ف بأ لبع ب10ع ب

 35.36 64 صةاباأاازب15ع ب
 100.00 181 حجملل  

 حثا رح 

 17.13 31 د رح ب3أ لبع ب
 35.91 65 د رح ب5ف بب3ع ب

 46.96 85 صة ح ب5أاازبع ب
 100.00 181 حجملل  

 .2016املصدر: إعداد الباحث، من نتائج التحليل إلاحصائي،  

 : هصادر بيانات البحث

 بيدد بحث يمنددم ب حات  عددم بحا ت وددابمبتددمة بحى الدداب،بعدد بخدد ابببحا ددمدربحثامن ةددا:

حىط  ب   بأدةيدم بحى الدا،بحا لا دابةمثك دمب حثدا رةم ب حثارحصدم بحثضدمةوابلح بببببببب

حث  ابمب ة  بحث إع،باض غب  بحىص تمنابةغ كابح ن نتبث إ د اب  د بحات  عدم بببب

بحا ت وابمب ة  بحث إع.ب

ك نددتبع ددمدربحث إددعبحأل ثيدداب حىصدد  منا(ب  ة حنهددم:ب"ب ح دد بسط يددابببسبحا ددمدربحأل ثيددا:

عد ب جهدابنعدزبببببحث مةتابةماعدابحثتمّدلاب ل دم ببببعتمة بحى الابثا بحث  اةم بحألردنيا

أرةتدابعتدمة بث إ الدا،ب حثديتبستكدطبببببببجمل  ابع بحثفوزح بس  د ببع ظفيهمب"،ب سغلل

حث مةتدابةماعداببببلابثا بحث  اةم بحألردنيدابسوييزبأازحدبحثتيةابث ح  بسط يابعتمة بحى ا

ب.حثتمّلاب ل م 

ةتددابأ ب بنياةددابجم لدد بحث إددع،ب بةةددمءب سطدد ةزبأد ح بحث إددعبببببببفجددزحءح بحث إددع:ب

 امآلساب:

 حخ   ب يةابحثارحصاب اومغب جزحءح بحثتيةابحثتغ ح يابحث ضيطا. (1
(بع ظفددمغب181زب  بس سةدد بأدحةبحثارحصدداب  دد بأاددزحدب يةددابحثارحصددا،ب حث ددمث ب ددادهببببببب (2

(بأعددماباددلباوددزةبستددربب دد ب√ ع ظفددا،ببليددعبط ددمبعدد بأاددزحدبحثتيةدداب ةدد بفعددمرةب 

حث مةتددداببسط يدددابعتدددمة بحى الدددابثدددا بحث  ددداةم بحألردنيددداب ح ددد بب جهدددابنعدددزهزبيف

ب.ةماعابحثتمّلاب ل م 
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ب،ب سضلةتبحألجشحءبحث مثيا:SPSSألغزح بحث إ يلب بحص ااحابحثربنمع بح ل م اب (3

حدشءبحخلمصبةما ح ح بحثاميحزحايابثتيةدابحثارحصدابعد بخد ابأرةتدابعد ح ح ببببببب -أب

 هدداب حدددةط،بحاعهددلبحثت لدداب،بصددة ح بحخلددربة،ب ددادبحثددا رح بحث ارة يددابيفبب

جممابحى الا(بثحز ب ّ بحثتيةاب فجزحءبةتربحاومرندم بىصد جمةابأادزحدبببب

باميحزحايا.حثتيةاب   بحا ح ح بع ة  بحث إعبيفبة ءبحا ح ح بحث

،بستشةددشبصدد طابحثوددمن   ددرببأرةتددابعتددمة ب:ب عتددمة بحى الددابسضددل بعويددمظب -اب

ب(باوزةب   بحثةإ بحآلساب:23حاضمءثاب،بحاغمراا،بحثغفمايا(ب،ب ب 

عويمظبعتمة ب

بحى الا
بحثغفمايابحاغمراابحاضمءثابستشةشبص طابحثومن  

ب5ب6ب5ب7ب ادبحثفوزح 

 ستزلبعض   ب ح د بسط يدابعتدمة بحى الدابثدا بحث  داةم ببببببب حثة م   سفض  أجل ع  (4

حألردنيدددابحث مةتدددابةماعددددابحثتمّدددلاب ل دددم ب،ب ببس ددددليزبحىصددد  مناب اودددمغبثضدددد زببببببب

 ثيكدددز (بحثا قددداب،ب أ طددداب سندددمغبث صددد جمةم بامث دددمثا:بدح لدددمغب  ا دددهمبر ليدددمغب

(،ب1ليددمغبعضدد   ب (،بأةدداحغب  ا ددهمبر 2(،بأليمنددمغب  ا ددهمبر ليددمغبعضدد   ب ب3عضدد   ب 

  ام بحث  ليزبامث مثا:

ب

 نمدرحغ أليمنمغ دح لمغ حىص جمةا
 1 2 3 حث س بحى   مرس

 بفدخمابحث يمنم بف بحىمص ا،ب ني ي همبلضمبحثطز بح ل م يابحاةمص ابث  إدعبب (5

بحىمثا.

ثا بحث  اةم بحألردنيابحث مةتدابببالمب بس ةي بعض   ب ح  بسط يابعتمة بحى الا (6

ةماعابحثتمّدلاب ل دم بعد ب جهدابنعدزبع ظفيهدمبف بعزسفد ،بع  صدط،بعدةافر،بببببببببب

باكمنتبحاض  ةم بحثا قاب   بحثةإ بحث مثا:بب

ب1ب–ب3حىددابحألدندد بث لويددمظبسوضدديزب ددادبحثف ددم بب بببببببب–حىددابحأل  دد بث لويددمظببب

بامث مثا:ببط ابحثف ا.ب امنتبحثف م بب0.66 بببببببب3سوضيزب

 بةك  بحاض   بعةافضمغ.بب1.66دبب1ع ب
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 بةك  بحاض   بع  صطمغ.ب2.33دببب1.67ع ب

 بةك  بحاض   بعزسفتمغ.بب3دببببب2.34ع ب

بسك نتبحثارحصابحىمثيابع بحا ح ح بحث مثيا:بمتغريات البخح:

 بحدةط،بحاعهلبحثت لا،بصة ح بحخلربة،ب  ادبحثا رح بحث ارة ياببحا ح ح ببحاض و اب:

بيفبجممابحى الا(.

ب عتمة بحى الا(ب.ببحا ح ح بحث مةتا:

 : أمنورج الذراشة

 ةتابعاملتغريات ال                                                           املتغريات املصتكلة    

                                                        

          

 
 

 أمنورج الذراشة (1ل )الشه

 م2016املصدر: إعداد الباحث، 

 بحث أادددددابعددددد بّدددددا بحألدحةبةتزةدددددهمب  ددددد بركلددددد بعددددد بل سبببحألدحةب:ّدددددا ب

حىخ  دددمص،ب لثدددإب ةددداحءبحثدددزأسبيفبادددلبجمدددمابعددد بحجملدددمى بحثددديتب ةدددتتبحألدحةببببب

ثويمصددهم،ب بفةدداحءبحثددزأسبيفباوددزح باددلبجمددما،بعدد بليددعبع ءعدداببحثفوددزح بجملددمى ببب

ءبحةكلددد ب بحثارحصدددا،ب  ةددد لهم،ب بصددد عابحث ددديمغابحث ح ةدددا،ب بةتدددابدرحصدددابآرحببب

ع إ ظددمسهزبسدد  بفيددم بحةكلدد ب  دد بّددا بحجملددمى بعدد بليددعبع ءع هددمبجملددمى ببب

حثارحصاب ص عابّيمغ همبحث ح ةداب  ةد لهم،بالدمبسد  بفةدزحدبةتدربحا إ ظدم بلد اببببببببب

ةتربحثفوزح بةإ مدةبّيمغ هم،ب ةمث مثاب ب   اببحثفوزح باماابةتابأ بأ يدابّديمغاببب

ب ظم بحةكل .ةتضهمب اومغبآلرحءب ع إ

اجلةةنضا امللهةةل العلنةة ا   

د شةةةةةةنوات اخلةةةةةة  ا عةةةةةةذ  

الةةةةةةةةذورات التذريبيةةةةةةةةة   

 احلوننة دلال

معةةةةةةةةةةةايري احلوننةةةةةةةةةةةة:  

ا تعسيةةةس شةةةلطة الكةةةانو   )

املصةةةةةةةةةةاكلةا املشةةةةةةةةةةارنةا 

 الشفافية( 
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ث  أاددابعدد بق ددم بحألدحةب،ب بحصدد ااحابعتمعددلبحىسضددم باز ن ددم بأثفددمببببببببببق ددم بحألدحة:

 Cornbach Alphaاتزاابعا بحسضم باوزح بحثارحصا،ب ق مسهمبالمبه بع ةحبع ب،)

بخ ابحدا ابحآلسا:

وجهة نظر موظفيها )الفا نتائج معايري احلوننة لذى البلذيات األردنية من ( 4اجلذول )

 (42)العينة االشتطالعية   =  نرونباخ(

ب يلابأثفمباز ن م ب ادبحثفوزح بحاتيمر

 0.73 7 ستشةشبص طابحثومن  
 0.76 5 حاضمءثا

 0.80 6 حاغمراا
 0.87 5 حثغفمايا
ب0.88 23 حثك ا

 .م2016املصدر: إعداد الباحث، من نتائج التحليل إلاحصائي،  

(بف بعتمة بحثارحصدابس ل د بةوديزبحسضدم بدحخ دابةارجدابعو  ثدابليدعببببببببب4حدا اب ة  ب

(بب0.76(باتيددمربستشةددشبصدد طابحثوددمن  ،بب ب بب0.73(،ب ة حددتب 0.88ة حددتبثددألدحةباكددلب ب

فلببسغ بهذهبحثة م  بب(باتيمربحثغفمايا.ب0.87(باتيمربحاغمرااب  بب0.80اتيمربحاضمءثاب  

بويابأهاحلبعالبهذحبحث إع.ببببح ب يزبق م بعةمص ابث إ

حاتمدابح ل م يابحاض ااعا:بثإلجمةاب  بأصد  ابحثارحصداب حخ  دمربازةديمسهمب،ب ببببب

 Statistical package for socialحث جد ءبح بحثزسعدابح ل دم يابث ت د ابحىج لم يدابببببب

sciencesب–بSPSS-ب ع بخ ثدب بحص ااحابحألصمثيمبح ل م يابحث مثياب:ب

 حث كزحرب حثةضمبحا  ةابث ّ بحا ح ح بحثغا يابث  إع.ب (1

ب (2 بأثفم باز ن م  بحاويمظبب  Cronbach Alphaعتمعل بق م  بدرجا بع  ث  أاا

 حاض اااب.

حا  صطم بحىضمةياب حىحنزحام بحاتيمرةابةهالبح جمةاب  بأص  ابحث إعب عتزااب (3

 حألهليابحثةض يابثكلباوزةبع باوزح بعتمة بحى الا.

 خ  مرب  (بث يم بحثفز  بس تمغبا ح بحدةط.ح (4

ث يم بحثفز  بس تمغبا ح ح :بحاعهلبب  One Way ANOVAني يلبحث  مة بحىلاحسب (5

 حثت لا،بصة ح بحخلربةب،ب ادبحثا رح بحث ارة يابيفبجممابحى الا.
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بب (6 بيف بحثفز   بع مدر بث إاةا بعمايد; بثا بحخ  مر بحى الا بعتمة  بسط يا  ح  

ب بس تمغبحث  اةم  بع ظفيهم بنعز ب جها بع  ب ل م  بحثتمّلا بةماعا بحث مةتا حألردنيا

 ا ح سبحاعهلبحثت لاب صة ح بحخلربةب.

 نتائج حتليل بيانات أشئلة البخح وتفصريها : النتائج والتفسير

عمبعض   ب ح د بسط يدابعتدمة بحى الدابثدا بحث  داةم بحألردنيدابحث مةتدابةماعدابببببببببب -

بنعزبع ظفيهمب؟بحثتمّلاب ل م بع ب جها

ثإلجمةاب  بهذحبحثضعحاب بلضمابحا  صطم بحىضمةيا،ب حىحنزحام بحاتيمرةداباضد   ببب

مّدلاب ل دم بعد بببب ح  بسط يابعتمة بحى الابثا بحث  اةم بحألردنيابحث مةتابةماعابحثت

ب (بة  ةحبلثإ:5 حدا اب ب جهابنعزبع ظفيهم،

املتوشطات  احلصابية واالحنرافات املعيارية ملصتوى واقع تطبيل معايري احلوننة  (5اجلذول )

 لذى البلذيات األردنية من وجهة نظر موظفيها ا مرتبة ترتيبًا تنازليًا

بحاتيمربحثز ز
حا  صطب

بحىضمةا

حىحنزحلب

بحاتيمرس

حثةض اب

بحا  ةا
بحثزس ابحاض   

ب1 ع  صط 75.00 0.19 2.25 حاضمءثاب2

ب2 ع  صط 69.33 0.16 2.08 ستشةشبص طابحثومن  ب1

ب3 ع  صط 65.33 0.26 1.96 حاغمرااب3

ب4 عةافر 53.33 0.13 1.60 حثغفماياب4

ب ع  صط 65.67 0.11 1.97 حثك اب

(بأ بعض   ب ح  بسط يابعتمة بحى الابثا بحث  داةم بب5ة لغبع بحدا اب بحثة يجا:

عدد ب جهددابنعددزبع ظفيهددمباددم بع  صددطمغ،بفلبة دد بببببببحث مةتددابةماعددابحثتمّددلابببحألردنيدداب

(ب،ب جددمءبعضدد   بعتعددزبحاتددمة بب0.11 ب حىحنددزحلبحاتيددمرس(ب1.97حا  صددطبحىضددمةاب 

(،ب جدمءبيفبحثزس دابحأل  ببب1.60ب–ب2.25ةد  ببع  صطمغب،بفلبسزح لتبحا  صدطم بحىضدمةيابب

(ب،ب جددمءبيفبحثزس ددابب0.19(ب ححنددزحلبعتيددمرسب ب2.25عتيددمربحاضددمءثابمب  صددطبلضددمةاب ببب

ب(ب،0.16(ب ححندزحلبعتيدمرسب بب2.08حثامنيابعتيمربستشةشبصد طابحثودمن  بمب  صدطبلضدمةا بببب

حندزحلبعتيدمرسببب(ب ح1.96 يفبحازس اب  لبحألخ ةبجمءبعتيمربحاغمراابمب  صطبلضمةاب 

 .م2016املصدر: إعداد الباحث، من نتائج التحليل إلاحصائي،  
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(ب ححنددزحلب1.60(ب،ب يفبحازس ددابحألخدد ةبجددمءبعتيددمربحثغددفمايابمب  صددطبلضددمةاب بب0.26 

ب(.ب0.13عتيمرسب 

ة لك بأ بةت دبحثض مبيفبليمسةب ح د بسط يدابعتدمة بحى الدابثدا بحث  داةم ببببببببحث فض :

 بعدد ب جهددابنعددزبع ظفيهددمب  دد بحاضدد   بحا  صددطبفبحث مةتددابةماعددابحثتمّددلابحألردنيدداب

ليمسةبغمث يدابحاتدمة بعادل:ب بحاضدمءثا،بستشةدشبصد طابحثودمن  ،بحاغدمراا(ب  د بحاضد   ببببببببببب

حا  صط،ببةمص اةمءبسط يدابعتيدمربحثغدفمايا;ب حثدذسبلدمسب  د بحاضد   بحادةافر;بحألعدزبببببببببب

حثدددذسبةتكدددطبليدددمسةبسط يدددابحاتدددمة بةغدددكلب دددماب  ددد بحاضددد   بحا  صدددطب ةةضددد ابببببب

ب%(.65.67 

حسفوتبهذهبحثة يجابع ببن م  بحث إعبحىمثاب ن م  بحثارحصم بحثضمةوا:بأ جدبحاومرنابة 

 ة اةم  يف حدياة حى الا ،ب حثيتبأظهز بليمسةبعتمة (ب2008حثاح  رب بن م  بدرحصا

 ,Kaufmann حثحزةياب   بدرجابع  صطابيفبحث ط يا،ب حخ  فتبع بن م  بدرحصا حثضفا

Recanatini and  Biletskyحى الدا;بببعتدمة ب سط يداب يتبأظهز بغيدماب حثب(،2002 ب

  سةمدة حثتما  نفم  حألازحد،ب ف بسانابعض    عتيغا حألعزبحثذسبأد بف ببسانابعض   

 اتمثي هدم،ب  دابة تدش بحثضد مبف بحىخد  لبببببب افمءةبحىص المرح  سو يل خ ا ع  حثفوز

بط يتددابحهلددالب حثتيةددا،بفلبهددااتبحثارحصددابحثضددمةوابف بحث  دد لب  دد بعدد حط بحثودد ةبببببيف

 حثضددت بيفبحصدد ااحابعتددمة بحى الددابثددا بحث ةددإبحثددا ثاب،ب حخدد   ب ية هددمبعدد ببببببببب

عدد ظفابحث ةددإبحثددا ثا،بيفبلدد بهددالبحث إددعبحىددمثابف بستددزلبعضدد   ب ح دد بسط يددابب

تابةماعدابحثتمّدلاب ل دم بعد ب جهدابنعدزبببببببعتمة بحى الابثا بحث  اةم بحألردنيابحث مة

ببب.ع ظفيهم،ب حخ   بحثتيةابع بع ظفابحث  اةم بحألردنيابحث مةتابةماعابحثتمّلاب ل م 

 حثدديتبأظهددز بحرسفددم بب،Chachi (2011)ب حخ  فددتبحثة يجددابأةضددمغبعدد بن ددم  بدرحصددا

يفببعضدد   بل الددابحثغددزام بيفبحثوطددم بحثتددما،ب ثتددلبحثضدد مبةتدد دبف بحىخدد  لبببببببب

حثتدمابيفبايةيدم،ببب حثوطدم ب حىا دبحاكمنياب،بفلبُأجزةدتبحثارحصدابحثضدمةوابيفبععصضدم بببب

 ةيةلمبُأجزسبحث إعبحىمثابيفبحث  اةم بحألردنيابحث مةتابةماعابحثتمّلاب ل م ب.ب

 وقذ مت حتليل معايري احلوننة على النخو التال :

حىضمةيا،ب حىحنزحام بحاتيمرسبب بلضمابحا  صطم ببعتيمربستشةشبص طابحثومن  أ ىغ:ب

ب(بة  بلثإ.6ثفوزح بسط يابعتيمربستشةشبص طابحثومن  ب حدا اب 
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املتوشطات احلصابية واالحنرافات املعياري لتطبيل معيار تعسيس شلطة الكانو  ( 6اجلذول )

 مرتبة ترتيبًا تنازليًا

 ز
ثز

ح
ب

بزح حثفو
حا  صطب

بحىضمةا

حىحنزحلب

بحاتيمرس

حثةض اب

بحا  ةا
بحثزس ابحاض   

ب1
 ايلدمب عك د اب ةةعدماب حث  اةداب س ويداب
ب .ةمحاغ  رنإل

ب1 عزسف  97.00 0.29 2.91

ب7
 حج لم مسددب يف حث  داسب حجمل دطب ة  دشاب

بعك  ا. أ لما جبا ا
ب2 عزسف  92.00 0.50 2.76

ب2
 ايلدمب عك د اب ةةعدماب حث  اةداب س ويداب

ب.إلبحثتطمءح رن
ب3 عزسف  83.33 0.50 2.5

ب4
 يف حث  اةداب مم  كدم ب حصد ااحاب ةد زب

برمسيا. غ  أغزح 
ب4 ع  صط 58.67 0.50 1.76

ب5
 يف عك  ا سوييز نعما حث  اةا سض ااا
ب.ع ظفيهم ألدحء سوييلهم

ب5 عةافر 55.33 0.55 1.66

ب6
 د رةداب حج لم دم ب حث  داسب ةتودابحجمل دطبب

ب.حة يا ح      صم ل اب ربعة عل
ب6 عةافر 54.67 0.55 1.64

ب3
ب  عت د ب عك د اب عدكم سب نعدماب ست لداب

بحة ا. ألازحدبجم ل 
ب7 عةافر 44.67 0.49 1.34

ب ع  صط 69.33 0.16 2.08 عتيمربستشةشبص طابحثومن   

 .م2016املصدر: إعداد الباحث، من نتائج التحليل إلاحصائي،  

(بأ بعضد   بسط يددابعتيدمربستشةدشبصدد طابحثودمن  باددم ببببب6ة لدغبعدد بحددا اب بببحثة يجدا:ب

(ب،ب جددمءبعضدد   ب0.16 بححنددزحلبعتيددمرس (ب2.08ع  صددطمغ،بفلبة دد بحا  صددطبحىضددمةاب ب

اوددزح بحاتيددمربةدد بعددةافرب ع  صددطب عزسفدد ،بفلبسزح لددتبحا  صددطم بحىضددمةيابةدد بببب

 عك  ا ةةعما حث  اةا (ب هاب"بس ويا1 (ب،ب جمء بيفبحثزس ابحأل  بحثفوزةب1.34–2.91 

(ب،ب يفبحثزس دابب0.29(ب ةمحنزحلبعتيدمرسب ب2.93حاغ ةم "بمب  صطبلضمةاب  رنإل ايلم

 أ لدماب جبدا اب حج لم مسددب يف حث  داسب حجمل دطب (ب ها"ة  دشاب7حثامنيدابجدمء بحثفودزةب ببب

(ب،ب جدددمء بيفبحثزس دددابب0.50(ب ةدددمحنزحلبعتيدددمرسب ب2.76عك ددد ا"بمب  صدددطبلضدددمةاب ب
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حة داب"بب ألادزحدبجم لد ببب  عت د ب عك  ا عكم س نعما (ب ها"بست لا3خ ةبحثفوزةب حأل

ب(.0.49(ب ةمحنزحلبعتيمرس 1.34مب  صطبلضمةاب 

عك د ا،ب سويداببب أ لدماب جبدا اب حج لم مسهدمب يف ةدمثزغزبعد بحث دشحابحث  داةم بببببحث فضد :ب

أ بةتد دببرندإلبحثتطدمءح ب;بة لكد بببب ايلدمب عك د اب ةةعدماب حث  اةم ب يةابحث إدعبحث  اةدابب

حثض مبيفبليمسةب ح  بسط يابعتيمربستشةدشبصد طابحثودمن  ب  د بحاضد   بحا  صدطبف ب  دابببببببب

حص ااحابحألنعلابحاك  ةابيفب ل يابسوييزبحألدحءب   ابحىص تمنابة صم لبح    بحة يدابب

 عد بأجدلب ودابحىج لم دم بحثا رةدابث لج دطبحث  داس،باضد غب د بةدت بح  لدمدبنعدمابببببببببببب

حة دا،بممدمبةدةجزب ةددبحىمجدابف بحىه لدماببببببب ألازحدبحجمل لد بب ت   ع عك  ا عكم س

ة ط يابعتيمربستشةشبص طابحثومن  ب   بحث جدبحألعال،ب  ابةك  بىيدمسةباودزح بعتيدمربببب

ستشةشبص طابحثومن  ب   بححنزحام بعتيمرةابأ لبع ب حلابّإيحبعععزحغبة عادابفيدم ببب

ب%(.69.33أازحدبحثتيةاب   بحاض   بحا  صطب ةةض اب 

حخ  فتبهذهبحثة يجدابببأ جدبحاومرنابة بن م  بحث إعبحىمثاب ن م  بحثارحصم بحثضمةوا:

،ب حثيتبأعمر بف بةدةثابحث ل ةدلبحة دابث   داةم ب،بببببب(2002ةينبمحاب بع بن م  بدرحصا

فةماابف بةةثابحخلاعم بحىج لم يابحاواعابع ب  لبحث  داةم بث لج لد بحة دا،ب ثتدلببببب

 دبف بحىخ  لبيفبط يتابحثتيةا،بفلبحخد   ب يةدابحثارحصدابحثضدمةوابحثود حن ببببببحثض مبةت

حث  اةابثا تبد اب هابع ز،بث ةدم ب،بحألرد ،بةيةلدمبحخد   ب يةدابحث إدعبحىدمثابعد بببببببب

بع ظفابحث  اةم بحألردنيابحث مةتابةماعابحثتمّلاب ل م .

 حىحنزحاددم بحاتيددمرسبثفوددزح ب بلضددمابحا  صددطم بحىضددمةيا،ببقمنيددمغ:بعتيددمربحاضددمءثا

ب(بة  بلثإ.7سط يابعتيمربحاضمءثاب حدا اب 

املتوشطات احلصابية واالحنرافات املعيارية لتطبيل معيار املصاكلة مرتبة ترتيبًا ( 7اجلذول )

 تنازليًا

 ز
ثز

ح
ب

بحثفوزح 
حا  صطب

بحىضمةا

حىحنزحلب

بحاتيمرس

حثةض اب

بحا  ةا
بحثزس ابحاض   

ب5
 حامثيداب ة واةزبةيمندم بحثذعدابببس  شا

بث  سحرة.
ب1 عزسف  99.00 0.21 2.97

ب2
 سةعيلددا ة جدابث   اةددابهيكددلب

بحث سحرة.ب  ل ع    يد ع مد 
ب2 عزسف  88.67ب0.53 2.66
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ب1
 ردادب  ّد ب حث  اةداب يف ة جداب
ب ظيفا. ثكل

ب3 عزسف  85.33 0.52 2.56

ب4
   دد  حثز مةددا ةربنددمع  س  ددشا

بحأل لما.
ب4 ع  صط 56.00 0.48 1.68

ب3
 أس  د ب عف د اب عت  عدم ب س ودااب

ب.هلمبع جد حص فضمر
ب5 عةافر 46.67 0.51 1.4

ب ع  صط 75.00 0.19 2.25 عتيمربحاضمءثا 

 .م2016املصدر: إعداد الباحث، من نتائج التحليل إلاحصائي،  

(بأ بعض   بسط يابعتيمربحاضمءثابام بع  صطمغ،بفلبة  ب7ة لغبع بحدا اب بحثة يجا:

(ب،ب جدمءبعضدد   باودزح بحاتيدمربةدد بببب0.19(بةددمحنزحلبعتيدمرس ب2.25حا  صدطبحىضدمةاب بب

(ب،ب1.40–2.97عدددةافرب ع  صدددطب عزسفددد ،بفلبسزح لدددتبحا  صدددطم بحىضدددمةيابةددد ب بب

ث دد سحرة"ب حامثيددا شابة ودداةزبةيمنددم بحثذعددا(ب هدداب"س  دد5 جددمء بيفبحثزس ددابحأل  بحثفوددزةب 

(بب،ب يفبحثزس دابب99.0(ب ةةضد ابع  ةداب بب0.21(ب ححندزحلبعتيدمرسب بب2.97مب  صطبلضدمةاب ب

  دلبب عد ب   يددب ع دمد ب سةعيلداب (ب هدا"بة جدابث   اةدابهيكدلبببب2حثامنيدابجدمء بحثفودزةب ببب

حألخد ةببب(ب،ب جدمء بيفبحثزس دابب0.53(ب ححندزحلبعتيدمرسب بب2.66حث سحرة"بمب  صطبلضمةاب 

ع جددبهلدم"بمب  صدطبلضدمةاببببب حص فضدمرب أس  د ب عف د اب عت  عدم ب (ب ها"بس ودااب3حثفوزةب 

ب(ب.0.51(ب ححنزحلبعتيمرسب 1.40 

ة لك بأ بة تش بص مبليمسةبسط يدابعتيدمربحاضدمءثاب  د بحاضد   بحا  صدطبف ببببببببحث فض :

،بعد بب صطب حادةافربض   بحازسف ب حا ط يتابفجمةم بأازحدبحثتيةاب حثيتبسزح لتبة بحا

فيم هزب   بحاض   بحا  صطب;بفلبأعمر بحىحنزحام بحاتيمرةابثفوزح بحاتيدمربف ب ديزببب

أ ددلبعدد ب حلددابّددإيحب;بحألعددزبحثددذسبة عاددابغيددمابحث غدد تبيفبح جمةدداب فيم هددمب  دد ببب

ب%(.ب75حاض   بحا  صطبةةض اب 

حسفوتبهذهبحثة يجابع ببثضمةوا:أ جدبحاومرنابة بن م  بحث إعبحىمثاب ن م  بحثارحصم بح

،ب حثديتبأعدمر بف بليدمسةبحاضدمءثابثدا بحجملدمثطبحث  اةدابيفببببببببب(2008ادمر ب بن م  بدرحصاب

بحثيل ب   بحاض   بحا  صط.
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 بلضمابحا  صطم بحىضمةيا،ب حىحنزحام بحاتيمرسبثفوزح بببقمثامغ:بعتيمربحاغمراا

 لثإ.(بة  ب8سط يابعتيمربحاغمرااب حدا اب 
املتوشطات احلصابية واالحنرافات املعياري لتطبيل معيار املشارنة مرتبة ترتيبًا  ( 8اجلذول )

 تنازليًا

 ز
ثز

ح
ب

بحثفوزح 
حا  صطب

بحىضمةا

حىحنزحلب

بحاتيمرس

حثةض اب

بحا  ةا
بحاض   

 ا
زس

حث
ب

ب1 عزسف  84.67 0.70 2.54ب.حألخز  حث  اةم  حث تم  بع  صيمصا س   ب4

ب6
 يف حأل ضدمابيفبحث  اةدابب رؤصدمءب ةغدمرسب

با.حث  اة ع حسنا ف احد
ب2 عزسف  81.67 0.66 2.45

ب2
 خد اب عد ب أ لمهلدم،ب سطد ةزب ف  سضدت ب

ب.حخلمرج يف حآلخزة  خربح ب    فط  هم
ب3 عزسف  80.33 0.60 2.41

ب5
 رصز يفبحث  اةابيف حأل ضما رؤصمء ةغمرس

ب.حثتلل صيمصم 
ب4 عةافر 51.00 0.52 1.53

ب1
 ع  ةمث تم   هلم حاواعا حى  حلم  سارظ

ب.حة ا حجمل ل بععصضم 
ب5 عةافر 48.33 0.63 1.45

ب3
ب ،ب درببلضد رببحاف د ب حث دماب صيمصداب س  ةد ب

بحا حطة بج ضم بحجمل طبحث  اس.
ب6 عةافر 46.67 0.54 1.4

ب ع  صط 65.33 0.26 1.96 عتيمربحاغمراا 

 .م2016إلاحصائي،  املصدر: إعداد الباحث، من نتائج التحليل 

(بأ بعض   بسط يابعتيمربحاغدمراابادم بع  صدطمغ،بفلبببب8ة لغبع بحدا اب بحثة يجا:

(ب،ب جدمءبعضد   باودزح بحاتيدمرببببب0.26(بةدمحنزحلبعتيدمرسب بب1.96ة  بحا  صدطبحىضدمةاب بب

(ب،ب جدمء بيفبب1.40–2.54ة بعةافرب عزسف ،بفلبسزح لتبحا  صطم بحىضدمةيابةد ب بب

حألخدز "بمب  صدطببب حث  داةم ب حث تدم  بعد بب صيمصداب (ب هداب"بس  د بب4حثفودزةب ببحثزس دابحأل  ب

(ب هددا"ب6(،ب يفبحثزس ددابحثامنيددابجددمء بحثفوددزةب ب0.70(ب ححنددزحلبعتيددمرسب 2.54لضددمةاب 

(ب2.45حث  اةدا"بمب  صدطبلضدمةاب ببب ع حسنداب ف داحدب يف حأل ضدمابيفبحث  اةدابب رؤصدمءب ةغدمرسب

 صيمصداب (ب هدا"بس  ةد بب3ألخد ةبحثفودزةب بب(،ب جدمء بيفبحثزس دابحبب0.66 ححندزحلبعتيدمرسب بب
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(ب1.40حاد حطة بج ضدم بحجمل دطبحث  داس"بمب  صدطبلضدمةاب بببببب حاف   ،ب رببلض ر حث ما

ب(.0.54 ححنزحلبعتيمرسب 

حألخددز ،ب حث  دداةم  حث تددم  بعدد  صيمصددا ةددمثزغزبعدد بحرسفددم بعضدد   بس  دد بببحث فضدد :

حا حسناب،ب حرسفم بعضد   ببب ف احد يف حأل ضمابيفبحث  اةم ب يةابحث إع  عغمراابرؤصمء

أاددزحدبحثتيةددابأاددا ب  دداببب حخلددمرج،بفىَّبف ب ةم ددم يف حآلخددزة  حىطدد  ب  دد بخددربح 

حثتلدل،ب أادا بأةضدمغب جد دبةدت بيفبببببب صيمصدم ب رصدزب يف حأل ضدماب عغدمراابرؤصدمءبب

حث تددم  بعدد بععصضددم بحجمل لدد بحة ددابحألخددز ;بحألعددزبحثددذسبةددةتكطب  دد بح جمةددم بببببببب

ب%(ب.بب65.33ليمسةبسط يابعتيمربحاغمرااب   بحاض   بحا  صطب ةةض اب ةغكلب مابيفب

حسفوتبهذهبحثة يجابع ببأ جدبحاومرنابة بن م  بحث إعبحىمثاب ن م  بحثارحصم بحثضمةوا:

حاغدمرااب  د ببب ،ب حثيتبأعمر بف بليدمسةبحىصد جمةابحند بببب(2008حثاح  رب ن م  بدرحصاب

ت دبف بحختملب يةابحثارحصابحثضدمةوابعد بة داةم بحثغدلمابببببحثارجم بحثت يم،ب ثتلبحثض مبة

 حث صددطب حدةدد ابيفبحثضددفابحثحزةيددا،بةيةلددمبحختددذبحث إددعبحىددمثاب ية دددبعدد بعدد ظفاببببب

بحث  اةم بحألردنيابحث مةتابةماعابحثتمّلاب ل م .

 بلضمابحا  صطم بحىضمةيا،ب حىحنزحام بحاتيمرسبثفوزح بببرحةتمغ:بعتيمربحثغفمايا

 (بة  بلثإ.9سط يابعتيمربحثغفماياب حدا اب 
املتوشطات احلصابية واالحنرافات املعياري لتطبيل معيار الشفافية مرتبة ترتيبًا  (9اجلذول )

 تنازليًا
 ز

ثز
ح

ب

بحثفوزح 
حا  صطب

بحىضمةا

حىحنزحلب

بحاتيمرس

حثةض اب

بحا  ةا
بحاض   

 ا
زس

حث
ب

ب1
 ح   عيداب ةمث صم ل  زحرحسهم حث  اةا سةغز

بحة ا. حجمل ل  يف حا ملا
ب1 ع  صط 60.33 0.41 1.81

ب5
 ة ت داب ايلدمب خططهدمب  د ب حث  اةداب سف دحب

بةهم. حثويما حاة س ةماغمرة 
ب2 ع  صط 56.33 0.50 1.69

ب3
 ح  د اب  صم ل يف حثضة ةا سةغزبعيشحني هم

ب.حة ا حجمل ل ب  يهم ثيط   حة يا
ب3 عةافر 51.33 0.50 1.54

ب2
بسةغددزبأنغددط همب ددرببّددفإ همبح ثك  نيددابب

ب.ح ن نتبع كا    
ب4 عةافر 49.67 0.50 1.49
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ب4
 حاغدمرة ب  د ب صدة سب سوزةدزب حث  اةداب سةغدزب

ب ربب صم لبح   ابحة ياب.بحاةجشة
ب5 عةافر 48.67 0.50 1.46

ب عةافر 53.33 0.13 1.6 عتيمربحثغفمايا 

 .م2016التحليل إلاحصائي، املصدر: إعداد الباحث، من نتائج  

ادم بعةافضدمغ،بفلبببثغدفمايابب(بأ بعض   بسط يابعتيدمربحب9ة لغبع بحدا اب بحثة يجا:

(ب،ب جددمءبعضدد   باوددزح بحاتيددمرب0.13(بةددمحنزحلبعتيددمرس 1.60ة دد بحا  صددطبحىضددمةاب 

(ب،ب جدمء بب1.46–1.81ة بحاةافرب حا  صطب،بفلبسزح لتبحا  صطم بحىضمةيابةد ب ب

 يف حا ملداب ح   عيداب ةمث صدم لب  زحرحسهم حث  اةا (ب هاب"بسةغز1حثزس ابحأل  بحثفوزةب يفب

(،بب يفبحثزس دابحثامنيداببب0.41(ب ححندزحلبعتيدمرس بب1.81حة دا"بمب  صدطبلضدمةاب ببب حجمل ل 

 حثويدماب حاةد سب ةماغدمرة ب ة ت داب ايلدمب خططهدمب  د ب حث  اةداب (ب ها"بسف ح5جمء بحثفوزةب 

(ب،ب جددمء بيفبحثزس ددابحألخدد ةببب0.50(ب ححنددزحلبعتيددمرسب ب1.69 بةهددم"بمب  صددطبلضددمةابب

حاةجدشةب دربب صدم لبح  د اببببب حاغدمرة ب  د ب صدة سب سوزةدزب حث  اةداب (ب هدا"بسةغدزبب4حثفودزةب ب

ب(.ببببب0.50(ب ححنزحلبعتيمرسب 1.46حة ياب"بمب  صطبلضمةاب 

حاضددد   بة لكددد بأ بة تدددش بحثضددد مبيفبليدددمسةبسط يدددابعتيدددمربحثغدددفماياب  ددد بببببحث فضددد :

حاددةافربف بلمجددابحث  دداةم ب يةددابحث إددعبف ب ل يددابحىس ددماب حث  حّددلبعدد بأاددزحدبببببببببب

حجمل ل بحة ابص حءبأادم بلثدإبفثك  نيدمغبأاب دربب صدم لبح  د ابحة يدا،بممدمبة غد بببببببببب

ف ب ج دب   ربيفبنغزبحايشحنيا،ب يفبحث ومرةزبحثضة ةابحخلمّدابةماغدمرة بحث  اةدا،ب يفبببب

حاا  فدا;بحألعدزبحثدذسبةدةتكطب  د بعضد   بسط يدابعتيدمربحثغدفماياب،بفلببببببببببنغزبحألنغطاب

ب%(.بببب53.33لمسب   بحاض   بحاةافربةةض اب 

حسفوتبهذهبحثة يجابع ببأ جدبحاومرنابة بن م  بحث إعبحىمثاب ن م  بحثارحصم بحثضمةوا:

ابث لد حطة بب حثيتبأعمر بف بسانابعض   بحاغدمراابحثغدت يببب(2008امر ب بن م  بدرحصا

يفبحثتل يددابحث ةل ةددابثددا بحجملددمثطبحث  اةددابيفبحثدديل ،ب حسفوددتبأةضددمغبعدد بن ددم  بدرحصدداببببببببب

 حثدديتبأعددمر بف ببليددمسةبحثزؤةددابحىصدد حسيجياب حثغددفماياب حثتاحثددابببببببب(،2008حثدداح  رب 

ب حاضم حةب   بحثارجم بحثانيم.
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فل م ياب ةابعض   بىبس جاباز  بلح بدىثاب:  نتائج اختبار فرضية البخح وتفصريها

بحث  اةم بثا بحى الابعتمة بسط يابث ح  بحثتيةابأازحدبفجمةم بيف(ب0.05ب≥بαحثاىثاب 

 بحث إع؟با ح ح بس تش بع ظفيهم،بنعزب جهابع ب ل م بحثتمّلابةماعابحث مةتابحألردنيا

 بلضددمابحا  صددطم بحىضددمةيا،ب حىحنزحاددم بحاتيمرةدداب  يلدداببببببب عدد ح بحدددةط:ببأ ىغ:ب

   (،ىص جمةم بأازحدب يةابحث إع،بس تمغبا ح بحدةطب   بحثةإ بحآلسا:بب

نتائج اختبار "ت" للفروم بني متوشطات معايري احلوننة لذى البلذيات األردنية  (11اجلذول )

 من وجهة نظر موظفيها تعسى ملتغري اجلنض

بحثتادبحدةطبحاتيمر
حا  صطب

بحىضمةا

حىحنزحلب

بحاتيمرس
ب يلاب 

عض   ب

بحثاىثا

عتيمربستشةشب

بص طابحثومن  

 0.16 2.08 170 لاز
1.09 0.274 

 0.16 2.13 11 أنا 

بعتيمربحاضمءثا
 0.19 2.26 170 لاز

ب0.196 1.29
 0.19 2.18 11بأنا 

بعتيمربحاغمراا
 0.26 1.96 170 لاز

1.08 0.281 
 0.21 2.05 11بأنا 

بعتيمربحثغفمايا
 0.12 1.60 170 لاز

2.35 0.020 
 0.21 1.51 11 أنا 

 0.11 1.97 170 لاز حثك ا
0.20 0.840 

 0.12 1.97 11 أنا 
 .م2016املصدر: إعداد الباحث، من نتائج التحليل إلاحصائي،  

(بف بفنددبىبس جدابادز  بلح بدىثدابفل دم ياب ةداببببببب10سغ بحثة م  بيفبحددا اب ببحثة يجا:

(بةدد بع  صددطم بعتددمة بحى الددابثددا بحث  دداةم بحألردنيددابببب0.05ب≥بαعضدد   بحثاىثدداب ب

حث مةتددابةماعددابحثتمّددلاب ل ددم بعدد ب جهددابنعددزبع ظفيهددمبستددش بادد ح بحدددةط;ب لثددإبببببب

(بث ارجددداب0.840(ب،ب مبضددد   بدىثددداب ب0.20 بحصددد ةمدحغبف ب يلددداب بحةضددد ةابفلبة حدددتببب

(ب1.09حثك يابليعبستابهذهبحثويلابغ بدحثابفل م يمغب،بالمبة حتب يلاب بحةضد ةاب ب

(ب0.196(ب مبضدد   بدىثدداب 1.29(باتيددمربستشةددشبصدد طابحثوددمن  ب  ب0.274 مبضدد   بدىثدداب 

 ستدابهدذهبحثوديزبغد بببببب(باتيدمربحاغدمراابب0.281(ب مبضد   بدىثداب بب1.08اتيمربحاضدمءثاب  ب
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(;بةمصددد اةمءبعتيدددمرب0.05دحثدددابفل دددم يمغبأل ب يلدددابعضددد   بحثاىثدددابامندددتبأادددرببعددد  بب

(ب ستابهدذهبحثوديزببب0.020(ب مبض   بدىثاب 2.35حثغفمايابليعبة حتب يلاب بحةض ةاب 

(بحبيددعبف بدىثددابهددذهبب0.05دحثددابفل ددم يمغبأل ب يلددابعضدد   بحثاىثددابامنددتبأ ددلبعدد  ببببب

عتيمربحثغفمايابامنتبث محلبحثذا رب;بفلبلمس ب  د بحا  صدطبحىضدمةاببببحثفز  بثا ب

بحألارببعومرنابةم نمت.ب

ة لكد بحثود ابيفب  د ابازةديابحث إدعب حثديتبعفمدهدمبأنددبىبس جدابادز  بلح ببببببببببببحث فض :

(بةددد بع  صدددطم بجمدددمى بعتدددمة بببب0.05ب≥بαدىثدددابفل دددم ياب ةدددابعضددد   بحثاىثددداب بببب

دنيدددابحث مةتدددابةماعدددابحثتمّدددلاب ل دددم بعددد ب جهدددابنعدددزببحى الدددابثدددا بحث  ددداةم بحألر

ع ظفيهددمبستددش بادد ح بحدددةطب اددابعتددمة بحى الددابةمصدد اةمءبعتيددمربحثغددفماياب،ب  ددابببب

ة تش بحثض مبف بف بس حازبحثا رح بحث ارة يابيفبجممابحى الابث ل ظف باماابةحدربب

م بعد بسط يدابعتددمة بببحثةعدزب د بجدةطبحا ظدد ،بة لكود بحاد ظف ب حا ظفدم بيفبحث  دداةبببببب

ب;بحألعزبحثذسبة عاابازةيابحث إعب.لٍابص حءحى الاب   ب

حسفوتبهذهبحثة يجابع ببأ جدبحاومرنابة بن م  بحث إعبحىمثاب ن م  بحثارحصم بحثضمةوا:

 حثدديتبأعددمر بف بفندددبىبس جدداباددز  بيفبسط يددابعتددمة بببببب(2008حثدداح  رب ن ددم  بدرحصددابب

ب الابس تش بث جةط.حى

ةمثةض اباتيمربحثغفمايا،باوابجمء بحثفز  بث محلبحثذا ر،ب  ابة تدش بحثضد مبببأعمب

ح نمتب،بفلبعوارةبف بف بعوارةبحثذا رب  كةهزبع بسط يابعتيمربحثغفمايابأ   بع ب

ة لالبلثإبيفبحث تمعلبع ب صم لبح   اب ح ا م ب  بخططب عغمرة بحث  اةاب حث ومرةزب

ثك  نيمغبيفبهذهبحثغأ ،بةيةلمبة غكلبلثدإب   دمغباد  حغببببحثضة ةا،باض غب  بحث تمعلبف

حألصددزةاب;بحألعددزبحثددذسبة عاددابراددربازةدديابببببب   دد بعتعددزبحا ظفددم بيفبةدد ءبعهددمعهببب

حث إع،ب ةمث مثاب   ابحثفزةيابحث اة اب حثيتبس غ بف ب ج دباز  بلح بدىثدابفل دم ياببب

يابثدا بحث  داةم بحألردنيدابببب(بة بع  صدطم بعتيدمربحثغدفماببب0.05ب≥بα ةابعض   بحثاىثاب 

بع ب جهابنعزبع ظفيهمبستش با ح بحدةطب ث محلبح نمت.

 بلضدددددمابحا  صدددددطم بحىضدددددمةيا،ب حىحنزحادددددم بببعددددد ح بحاعهدددددلبحثت لدددددابقمنيدددددمغ:ب

بحاتيمرةا،ىص جمةم بأازحدب يةابحث إع،بس تمغبا ح بحاعهلبحثت لاب   بحثةإ بحآلسا:
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املتوشطات احلصابية واالحنرافات املعيارية بني متوشطات معايري احلوننة لذى ( 11اجلذول )

 البلذيات األردنية من وجهة نظر موظفيها تعسى ملتغري امللهل العلن 

بحثتادبحاعهلبحثت لا حاتيمر
حا  صطب

بحىضمةا

حىحنزحلب

بحاتيمرس

عتيمربستشةشبص طاب

بحثومن  

 0.15 2.13 73 دة  ابع  صط
 0.15 2.04 92 ةكمث رة ظ
 0.17 2.10 16 درحصم ب  يم

بعتيمربحاضمءثا

 0.18 2.23 73 دة  ابع  صط
 0.19 2.25 92 ةكمث رة ظ
 0.20 2.34 16 درحصم ب  يم

بعتيمربحاغمراا

 0.21 1.90 73 دة  ابع  صط
 0.27 1.96 92 ةكمث رة ظ
 0.24 2.25 16 درحصم ب  يم

بعتيمربحثغفمايا

 0.12 1.59 73 دة  ابع  صط
 0.13 1.60 92 ةكمث رة ظ
 0.16 1.63 16 درحصم ب  يم

 حثك ا
 0.09 1.96 73 دة  ابع  صط
 0.11 1.96 92 ةكمث رة ظ
 0.14 2.08 16 درحصم ب  يم

 .م2016املصدر: إعداد الباحث، من نتائج التحليل إلاحصائي،  

(ب ج دباز  بظمهزةابة بع  صطم بعتدمة بحى الدابثدا بببب11ة لغبع بحدا اب 

حث  دداةم بحألردنيددابحث مةتددابةماعددابحثتمّددلاب ل ددم بعدد ب جهددابنعددزبع ظفيهددمبس تددمغبادد ح بب

حاعهدلبحثت لددا،ب ث إاةددابايلددمبفلحبامنددتبحثفدز  بةدد بحا  صددطم بلح بدىثددابفل ددم ياببب

 One Wayسط يدددابني يدددلبحث  دددمة بحأللدددمدسب ب(ب بαب0.05≥ ةدددابعضددد   بحثاىثدددا 

ANOVA ب(بة  بلثإ:12(،ب حدا اب

نتائج حتليل التباين األحادي ملتوشطات معايري احلوننة لذى البلذيات  (12اجلذول )

 األردنية من وجهة نظر موظفيها تبعًا ملتغري امللهل العلن 

عض   ب يلابع  صطبدرجم بجمل  ببع اربحث  مة بحاتيمر



 
 

 
 
 

452  
  للعلوم اإلنسانية واالجتواعية

 د. نضال العدوان|    لدى البلديات األردهية من وجهة هظر موظفيها واكع تطبيق معايير الحوكمة
 

ISSN : 2410-1818 

 م2017سبتوبر -يوليو ( 16الوجلذ ) ( 15العذد )

بحثاىثابلبحازةتم بحىزةابحازةتم 

عتيمربستشةشبص طاب

بحثومن  

 0.16 2 0.31بة بحجملل  م 
6.53 
 

0.002 
 

 0.02 178 4.24بدحخلبحجملل  م 
  180 4.55بحثك ا

بعتيمربحاضمءثا

 0.07 2 0.14بة بحجملل  م 
2.06 
 

0.131 
 

 0.03 178 6.23بدحخلبحجملل  م 
  180 6.37بحثك ا

بعتيمربحاغمراا

 0.79 2 1.57بة بحجملل  م 
13.46 
 

0.000 
 

 0.06 178 10.39بدحخلبحجملل  م 
  180 11.96بحثك ا

بعتيمربحثغفمايا

 0.01 2 0.02بة بحجملل  م 
0.65 
 

0.524 
 

 0.02ب178ب2.98بدحخلبحجملل  م 
 ب180ب3.00بحثك ا

 حثك ا
 0.10 2 0.19بة بحجملل  م 

 0.01 178 2.05بدحخلبحجملل  م  0.000 8.33
  180 2.24بحثك ا

 .م2016املصدر: إعداد الباحث، من نتائج التحليل إلاحصائي،  

(بف ب جدد دباددز  بلح بدىثددابفل ددم ياب ةددابعضدد   ببببب12سغدد بحثة ددم  بيفبحدددا اب بب

ثددا بحث  دداةم بحألردنيددابحث مةتدداببببب(بةدد بع  صددطم بعتددمة بحى الدداببب0.05ب≥بαحثاىثدداب 

ةماعددابحثتمّددلاب ل ددم بعدد ب جهددابنعددزبع ظفيهددمبس تددمغبادد ح بحاعهددلبحثت لددا،ب لثددإببببببببب

(بث ارجددداب0.000(ب،ب مبضددد   بدىثددداب ب8.33حصددد ةمدحغبف ب يلدددابلبحةضددد ةابحلبة حدددتب ببب

(ب6.53حثك يدابليددعبستدابهددذهبحثويلددابدحثدابفل ددم يمغب،بالددمبة حدتب يلددابلبحةضدد ةاب بببب

(ب0.000(ب مبضد   بدىثداب بب13.46(باتيدمربستشةدشبصد طابحثودمن  ب  بببب0.002مبض   بدىثاب  

اتيمربحاغمرااب ستابهذهبحثويزبدحثابفل م يمغبأل ب يلابعض   بحثاىثابامنتبأ لبع ب ب

(ب مبضدد   بدىثدداب2.06(;بةمصدد اةمءبعتيددمربحاضددمءثابليددعبة حددتب يلددابلبحةضدد ةاب بب0.05

(ب0.524(ب مبض   بدىثداب ب0.65مايابليعبة حتب يلابلبحةض ةاب (ب عتيمربحثغف0.131 

 ستدابهمسددم بحثويل دم بغدد بدحثد  بفل ددم يمغبأل ب دديزبعضد   بحثاىثددابامندتبأاددرببعدد  بببببب
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ع ددمدربحثفددز  بيفبحاتددمة بحثدديتبامنددتبدحثددابحل ددم يمغباوددابحصدد ااابببب;ب ث إاةدداب(0.05

 حث مثابن م  بهذحبحىخ  مربحخ  مربعمايدبث لومرنم بحث تاةابليعبة ةحبحدا ا

نتائج اختبار شافيه للنكارنات البعذية لتخذيذ مصادر الفروم   تطبيل معايري  (13اجلذول )

 احلوننة لذى البلذيات األردنية من وجهة نظر موظفيها تبعًا ملتغري امللهل العلن 

حا  صطب حاتيمر

بحىضمةا
بدرحصم ب  يمبةكمث رة ظبحاعهلبحثت لا

بستشةشبص طابحثومن  عتيمرب

  * دة  ابع  صط 2.13
   ةكمث رة ظ 2.04
   درحصم ب  يم 2.10

بعتيمربحاغمراا

 *  دة  ابع  صط 1.90
   ةكمث رة ظ 1.96
   درحصم ب  يم 2.25

 حثك ا
 *  دة  ابع  صط 1.96
 *  ةكمث رة ظ 1.96
   درحصم ب  يم 2.08

 .م2016التحليل إلاحصائي، املصدر: إعداد الباحث، من نتائج  

(بف ب جد دبادز  بلح بدىثدابفل دم يابيفبعتيدمربستشةدشببببببب13سغ بن م  بحددا اب ببحثة يجا:

ص طابحثودمن  بةد بععهدلبحثداة  ابحا  صدطب ععهدلبحث كدمث رة ظبحبيدعبف بدىثدابهدذهببببببببببب

حثفز  بامنتبث محلبمح ابععهلبحثاة  ابحا  صطبّملمبحا  صطبحىضدمةابحألادرب.ببب

ضدد ابث ة ددم  بيفبعتيددمربحاغددمرااباوددابظهددز بةدد بععهددلبحثدداة  ابحا  صددطب ععهددلببب ةمثة

حثارحصددم بحثت يددمببحبيددعبف بدىثددابهددذهبحثفددز  بامنددتبث ددمحلبععهددلبحثارحصددم بحثت يددمبب

ّددملمبحا  صددطبحىضددمةابحألاددرب.ب ايلددمبة ت ددابةددمثفز  بيفبحاضدد   بحثك ددابث لتددمة ب

عه  بحألخددددز ب حثدددداة  ابحا  صددددطبباوددددابظهددددز بةدددد بععهددددلبحثارحصددددتبحثت يددددمب حاددددبب

 حث كددمث رة ظ(بحبيددعبف بدىثددابهددذهبحثفددز  بامنددتبث ددمحلبععهددلبحثدداة  ابحا  صددطبببب

بّملمبحا  صطبحىضمةابحألارب.
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(بعد ب جد دبادز  بببب13،ب11،12ة لك بحثو ابايلمبأعمر بفثيدبن م  بحدداح اب ببحث فض :

 ددمحلبمح ددابععهددلبحثدداة  ابببدحثددابفل ددم يمغب ددرببحاضدد   بحثك دداباتددمة بحى الدداب ثببببب

حا  صددط;بف بسدد ازبحثددا رح بحث ارة يددابيفبجمددمابحى الددابجتددلبعدد ظفابمح ددابحثدداة  اببب

حا  صطبة  إو  بة  إبحثا رح ب;بع بأجلبستشةشبعمبثداةهزبعد بعتزاداباضد غب د بفصدهماببببببب

حألعزبحثذسبة عاداب كيدةهزبعد بسط يدابببببب;حثا رح بيفبفاضمةهزبعهمرح ب خربح ب ل يا

ى الا،ب ةذثإبة لكد برادربازةديابحث إدعب   د ابحثفزةديابحث اة يدابحثديتبببببببببعتمة بح

(بةددد ب0.05ب≥بαس غددد بف ب جددد دبادددز  بلح بدىثدددابفل دددم ياب ةدددابعضددد   بحثاىثددداب بببببب

ع  صطم بعتمة بحى الابثا بحث  داةم بحألردنيدابعد ب جهدابنعدزبع ظفيهدمبس تدمغباد ح ببببببببب

بحاعهلبحثت لا،ب ث محلبمح ابحثاة  ابحا  صط.

حسفوتبهذهبحثة يجابع ببأ جدبحاومرنابة بن م  بحث إعبحىمثاب ن م  بحثارحصم بحثضمةوا:

 حثيتبأعمر بف ب ج دباز  بيفبسط يدابعتدمة بحى الداببببب(2008حثاح  رب بن م  بدرحصا

بس تش بث لعهلبحثت لا.بب

بحاتيمرةا، بلضمابحا  صطم بحىضمةيا،ب حىحنزحام ببب:قمثامغ:بع ح بصة ح بحخلربة

ب(بة  بحثة م  .14ىص جمةم بأازحدب يةابحث إعبس تمغبا ح بصة ح بحخلربةب،ب حدا اب 

( املتوشطات احلصابية واالحنرافات املعيارية بني متوشطات معايري احلوننة لذى 14اجلذول )

 البلذيات األردنية من وجهة نظر موظفيها تبعًا ملتغري شنوات اخل  

بحثتادبحخلربة حاتيمر
حا  صطب

بحىضمةا

حىحنزحلب

بحاتيمرس

عتيمربستشةشب

ص طاب

بحثومن  

 0.17 2.14 25 صة ح ب5أ لبع ب
 0.17 2.12 35 صة ح ب10ف بأ لبع بب5ع ب

 0.17 2.05 57 صةاب15ف بأ لبع ب10ع ب
 0.13 2.06 64 صةاباأاازب15ع ب

عتيمرب

بحاضمءثا

 0.20 2.26 25 صة ح ب5أ لبع ب
 0.19 2.25 35 صة ح ب10ف بأ لبع بب5ع ب

 0.18 2.28 57 صةاب15ف بأ لبع ب10ع ب
 0.19 2.23 64 صةاباأاازب15ع ب
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عتيمرب

بحاغمراا

 0.25 2.04 25 صة ح ب5أ لبع ب
 0.31 1.98 35 صة ح ب10ف بأ لبع بب5ع ب

 0.26 1.95 57 صةاب15ف بأ لبع ب10ع ب
 0.23 1.94 64 صةاباأاازب15ع ب

عتيمرب

بحثغفمايا

 0.17 1.61 25 صة ح ب5أ لبع ب
 0.11 1.59 35 صة ح ب10ف بأ لبع بب5ع ب

 0.14 1.59 57 صةاب15ف بأ لبع ب10ع ب
 0.11 1.60 64 صةاباأاازب15ع ب

 حثك ا

 0.13 2.01 25 صة ح ب5أ لبع ب
 0.12 1.98 35 صة ح ب10ف بأ لبع بب5ع ب

 0.11 1.97 57 صةاب15ف بأ لبع ب10ع ب
 0.10 1.96 64 صةاباأاازب15ع ب

 .م2016املصدر: إعداد الباحث، من نتائج التحليل إلاحصائي،  

ثدا ببب(ب ج دباز  بظمهزةابة بع  صطم بعتدمة بحى الدابب14ة لغبع بحدا اب 

حث  دداةم بحألردنيددابحث مةتددابةماعددابحثتمّددلاب ل ددم بعدد ب جهددابنعددزبع ظفيهددمبس تددمغبادد ح بب

صة ح بحخلربةب،ب ث إاةابايلدمبفلحبامندتبحثفدز  بةد بحا  صدطم بلح بدىثدابفل دم يابببببببب

 One Way(ب بسط يدددابني يدددلبحث  دددمة بحأللدددمدسب بαب0.05≥ ةدددابعضددد   بحثاىثدددا 

ANOVA بثإ:(بة  بل15(،ب حدا اب

نتائج حتليل التباين األحادي ملتوشطات معايري احلوننة لذى البلذيات  (15اجلذول )

 األردنية من وجهة نظر موظفيها تبعًا ملتغري شنوات اخل  

بع اربحث  مة بحاتيمر
جمل  ب

بحازةتم 

درجم ب

بحىزةا

ع  صطب

بحازةتم 

 يلاب

بل

عض   ب

بحثاىثا

عتيمربستشةشب

 ص طابحثومن  

 0.09 3 0.26بحجملل  م ة ب
3.52 
 

0.016 
 

 0.02 177 4.29بدحخلبحجملل  م 
  180 4.55بحثك ا

 0.03 3 0.08بة بحجملل  م  عتيمربحاضمءثا
0.71 0.545 

 0.04 177 6.29بدحخلبحجملل  م 
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    180 6.37بحثك ا 

عتيمرب

 حاغمراا

 0.07 3 0.20بة بحجملل  م 
1.01 
 

0.390 
 

 0.07 177 11.76بدحخلبحجملل  م 
  180 11.96بحثك ا

عتيمرب

 حثغفمايا

 0.00 3 0.00بة بحجملل  م 
0.08 
 

0.969 
 

 0.02ب177ب2.99بدحخلبحجملل  م 
 ب180ب3.00بحثك ا

 حثك ا
 0.02 3 0.06بة بحجملل  م 

1.65 
 

0.179 
 

 0.01 177 2.18بدحخلبحجملل  م 
  180 2.24بحثك ا

 .م2016املصدر: إعداد الباحث، من نتائج التحليل إلاحصائي،  

(بف بفندبىبس جاباز  بلح بدىثابفل م ياب ةابعض   ب15سغ بحثة م  بيفبحدا اب 

ثددا بحث  دداةم بحألردنيددابحث مةتدداببببب(بةدد بع  صددطم بعتددمة بحى الدداببب0.05ب≥بαحثاىثدداب 

ةماعددابحثتمّددلاب ل ددم بعدد ب جهددابنعددزبع ظفيهددمبس تددمغبادد ح بصددة ح بحخلددربةب،ب لثددإبببببب

(بث ارجددداب0.179(ب،ب مبضددد   بدىثددداب ب1.65حصددد ةمدحغبف ب يلدددابلبحةضددد ةابحلبة حدددتب ببب

(ب0.71حثك يابليعبستابهذهبحثويلابغ بدحثابفل م يمغب،بالمبة حتب يلابلبحةض ةاب 

(باتيددددمرب0.390(ب مبضدددد   بدىثدددداب ب1.01(باتيددددمربحاضددددمءثاب  ب0.545 مبضدددد   بدىثدددداب ب

(باتيدمربحثغدفماياب ستدابهدذهبحثوديزبغد بدحثدابببببببب0.969(ب مبضد   بدىثداب بب0.08حاغدمرااب  ب

(;بةمص اةمءبعتيمربستشةشبصد طابب0.05فل م يمغبأل ب يلابعض   بحثاىثابامنتبأارببع  ب

(ب ستدابهدذهبحثويلدابببب0.016(ب مبض   بدىثاب 3.52ابلبحةض ةاب حثومن  بليعبة حتب يل

(،ب ث إاةددابع ددمدربب0.05دحثددابفل ددم يمغبأل ب يلددابعضدد   بحثاىثددابامنددتبأ ددلبعدد ب ببببببب

حثفددز  بيفبحاتددمة بحثدديتبامنددتبدحثددابحل ددم يمغب،باوددابحصدد ااابحث ملددعبحخ  ددمربعددمايدبببب

بحىخ  مر.بث لومرنم بحث تاةابليعبة ةحبحدا ابحث مثابن م  بهذح

 

نتائج اختبار شيفيه للنكارنات البعذية لتخذيذ مصادر الفروم   معايري معايري  (16اجلذول )

 احلوننة لذى البلذيات األردنية من وجهة نظر موظفيها تبعًا ملتغري شنوات اخل  

صةابب15ع بف بأ لب10ع بف بأ لبب5ع ببحخلربةحا  صطب حاتيمر
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ب10ع ببحىضمةا

بصة ح 

باأاازبصةاب15ع ب

عتيمرب

ستشةشب

ص طاب

بحثومن  

ب*ب*ب صة ح ب5أ لبع ب 2.14

ببب صة ح ب10ف بأ لبع بب5ع ب 2.12

ببب صةاب15ف بأ لبع ب10ع ب 2.05

ببب صةاباأاازب15ع ب 2.06

 .م2016املصدر: إعداد الباحث، من نتائج التحليل إلاحصائي،  

سغ بن م  بحدا ابف ب ج دباز  بلح بدىثدابحل دم يابيفبعتيدمربستشةدشبصد طابببببببحثة يجا:

صددة ح (ب حادد ظف بب5حثوددمن  بةدد بحادد ظف بحثددذة بثدداةهزبصددة ح بخددربةب  ي دداب أ ددلبعدد ببب

صدةابادأااز(ب،بببب15صةاب ببعد ببب15ف بأ لبع ب10حثذة بثاةهزبصة ح بخربةبا  ةب ع ب

صددة ح (ب،بب5حلبل سبحخلددربةبحأل ددلب أ ددلبعدد ببحبيددعبف بدىثددابهددذهبحثفددز  بامنددتبث ددمب

بنعزحغبىيمسسهمب   بحا  صطبحىضمةابحألارب.

(بعد ب جد دبادز  بببب16،ب14،15ة لك بحثو ابايلمبأعمر بفثيدبن م  بحدداح اب ببحث فض :

صدة ح (،بأ ببب5دحثابفل م يمغب رببعتمة بحى الاب ث محلبل سبحخلربةبحثو ي اب أ لبع ب

 ابذنزّ  بيفبحثضة ح بحأل  بع بحثتللب   بةدذابحدهدابحثكدميفببببأّإمابحخلربةبحثو ي

رؤصم هزب،باذثإبذنزّ  ب   بحىث إم بةمثدا رح بحث ارة يداب;بببباث إض بّ رسهزبأعم

ّإمابحادعه  بحثت يدمبادإنهزبعدز حبةدةفطبحث جزةدابببببببأأعمببب،ثإلامدةبعةهمبيفبجمماب ل هز

;بحثكميف;بنعدزحغبخلدربسهزبحثط ة دابيفبحثتلدلببببب ةمث مثابىبة ث  بحثا رح بحث ارة يابحىه لما

حألعزبحثذسبةا زبراربازةيابحث إدعب ةمث دمثاب  د ابحثفزةديابحث اة دابيفب جد دبادز  بببببببب

دحثابفل م يمغباض   ب ح  بسط يابعتمة بحى الابس تدش بثضدة ح بحخلدربةب ث دمحلبل سببببب

بصة ح (.ببب5حخلربةبحثو  ةب بأ لبع ب

حخ  فتبهذهبحثة يجدابببإعبحىمثاب ن م  بحثارحصم بحثضمةوا:أ جدبحاومرنابة بن م  بحث 

عتدمة بباز  بيفبسط ياب(ب،ب حثيتبأعمر بف بفندبىبس جاب2008ع بن م  بدرحصابحثاح  رب 

،ب ثتلبحثض مبةت دبف بحىخ  لبيفبحىا دبحاكمنيدا،ببضة ح بحخلربةثس تش بحى الاب

بُأجزسبحث إعبحىمثابيفبحألرد .فلبُأجزةتبحثارحصابحثضمةوابيفبا ضط ،بةيةلمب
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 بلضدددمابحا  صدددطم بب: رح بحث ارة يدددابيفبجمدددمابحى الدددارحةتدددمغ:بعددد ح ب دددادبحثدددا

حىضدددمةيا،ب حىحنزحادددم بحاتيمرةا،ىصددد جمةم بأادددزحدب يةدددابحث إدددعبس تدددمغباددد ح ب دددادبببب

ب(بة  بحثة م  .17حثا رح بحث ارة يابيفبجممابحى الا،ب حدا اب 

املتوشطات احلصابية واالحنرافات املعيارية بني متوشطات معايري احلوننة لذى ( 17اجلذول )

 البلذيات األردنية من وجهة نظر موظفيها تبعًا ملتغري عذد الذورات التذريبية

بحىحنزحلبحاتيمرسبحا  صطبحىضمةابحثتادب ادبحثا رح  حاتيمر

بعتيمربستشةشبص طابحثومن  

 0.17 2.12 31 د رح ب3أ لبع ب
 0.16 2.08 65 د رح ب5ف بب3ع ب

 0.15 2.07 85 صة ح ب5أاازبع ب

بعتيمربحاضمءثا

 0.18 2.28 31 د رح ب3أ لبع ب
 0.18 2.26 65 د رح ب5ف بب3ع ب

 0.20 2.24 85 صة ح ب5أاازبع ب

بعتيمربحاغمراا

 0.25 1.99 31 د رح ب3أ لبع ب
 0.26 1.96 65 د رح ب5ف بب3ع ب

 0.26 1.96 85 صة ح ب5أاازبع ب

بعتيمربحثغفمايا

 0.15 1.61 31 د رح ب3أ لبع ب
 0.14 1.58 65 د رح ب5ف بب3ع ب

 0.11 1.60 85 صة ح ب5أاازبع ب

 حثك ا
 0.12 2.00 31 د رح ب3أ لبع ب

 0.11 1.97 65 د رح ب5ف بب3ع ب
 0.11 1.97 85 صة ح ب5أاازبع ب

 .م2016الباحث، من نتائج التحليل إلاحصائي، املصدر: إعداد  

(ب ج دباز  بظمهزةابة بع  صطم بعتدمة بحى الدابثدا بببب17ة لغبع بحدا اب 

،بيفبجممابحى الابحث  اةم بحألردنيابع ب جهابنعزبع ظفيهمببس تمغبا ح ب ادبحثا رح 

عضدد   بب ث إاةددابايلددمبفلحبامنددتبحثفددز  بةدد بحا  صددطم بلح بدىثددابفل ددم ياب ةدداببببببب

(،بOne Way ANOVA(ب بسط يدددابني يدددلبحث  دددمة بحأللدددمدسب ببαب0.05≥حثاىثدددا 

ب(بة  بلثإ:18 حدا اب 
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نتائج حتليل التباين األحادي بني متوشطات معايري احلوننة لذى البلذيات  (18اجلذول )

 األردنية من وجهة نظر موظفيها تبعًا ملتغري عذد الذورات التذريبية

بحث  مة ع ارببحاتيمر
جمل  ب

بحازةتم 

درجم ب

بحىزةا

ع  صطب

بحازةتم 

 يلاب

بل

عض   ب

بحثاىثا

عتيمربستشةشب

 ص طابحثومن  

 0.03 2 0.06بة بحجملل  م 
1.11 
 

0.332 
 

 0.03 178 4.49بدحخلبحجملل  م 
  180 4.55بحثك ا

عتيمرب

 حاضمءثا

 0.02 2 0.03بة بحجملل  م 
0.49 
 

0.614 
 

 0.04 178 6.34بحجملل  م دحخلب
  180 6.37بحثك ا

عتيمرب

 حاغمراا

 0.01 2 0.02بة بحجملل  م 
0.18 
 

0.838 
 

 0.07 178 11.94بدحخلبحجملل  م 
  180 11.96بحثك ا

عتيمرب

 حثغفمايا

 0.01 2 0.03بة بحجملل  م 
0.77 
 

0.463 
 

 0.02ب178ب2.97بدحخلبحجملل  م 
 ب180ب3.00بحثك ا

 حثك ا
 0.01 2 0.02بة بحجملل  م 

0.99 
 

0.374 
 

 0.01 178 2.22بدحخلبحجملل  م 
  180 2.24بحثك ا

 م.6102املصدر: إعداد الباحث، من نتائج التحليل إلاحصائي،  

(بف بفنددبىبس جدابادز  بلح بدىثدابفل دم ياب ةداببببببب18سغ بحثة م  بيفبحددا اب ببحثة يجا:

ب(بةدد بع  صددطم بعتددمة بحى الددابثددا بحث  دداةم بحألردنيدداببب0.05ب≥بαعضدد   بحثاىثدداب ب

يفببع ب جهابنعزبع ظفيهدمبس تدمغباد ح ب دادبحثدا رح بحث ارة يدابببببببحث مةتابةماعابحثتمّلا

(ب،ب مبضدد   ب0.99 ب يلددابلبحةضدد ةابحلبة حددتب بب،ب لثددإبحصدد ةمدحغبفبجمددمابحى الدداب

ستابهذهبحثويلابغ بدحثابفل م يمغ،بالمبة حتب يلابب،بفل(بث ارجابحثك ياب0.374دىثاب 

(ب0.49(باتيدددمربستشةدددشبصددد طابحثودددمن  ب  ببب0.332(ب مبضددد   بدىثددداب ب1.11لبحةضددد ةاب 

(باتيددددمرب0.838ثدددداب (ب مبضدددد   بدى0.18(باتيددددمربحاضددددمءثاب  ب0.614 مبضدددد   بدىثدددداب ب
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(باتيدمربحثغدفماياب ستدابهدذهبحثوديزبغد بدحثدابببببببب0.463(ب مبضد   بدىثداب بب0.77حاغدمرااب  ب

ب.(0.05فل م يمغبأل ب يلابعض   بحثاىثابامنتبأارببع  

ىبس جدابادز  ببب(بفنددبب17،18ة لك بأ بة تش بحثض مبايلمبأعمربفثيدبحدا ى ب بحث فض :

(بةد بع  صدطم بعتدمة بحى الداببببب0.05ب≥بαحثاىثداب بلح بدىثابفل دم ياب ةدابعضد   بببب

ع ب جهابنعزبع ظفيهدمبس تدمغباد ح ب دادببببببحث مةتابةماعابحثتمّلابثا بحث  اةم بحألردنيا

حث مةتدابببحألردنيداببيفبجممابحى الا،بف بف بحث إم بع ظفابحث  داةم ببحثا رح بحث ارة يا

 كيدددةهزبعددد بسط يدددابعتدددمة بببةماعدددابحثتمّدددلابيفبحثدددا رح بحث ارة يدددابةتلدددلب  ددد بببب

حى الابةم ةماابف بفاضدمةهزبحاهدمرح بحثتل يداب حاتزادابحثت ليدابلحسهدم;بحألعدزبحثدذسببببببببب

 ةا زب   ابازةيابحث إع.

  : هن النتائجأ

ليدمسةب ح د بسط يدابعتدمة بحى الدابثدا بحث  داةم بحألردنيدابحث مةتدابببببببببببأظهز بحثة م   (1

 %(.65.67   بحاض   بحا  صطبةةض اب بةماعابحثتمّلابع ب جهابنعزبع ظفيهم
ثا بحث  اةم بحألردنيدابحث مةتدابببه بحاتيمربحألاازبعتزااب درحةابحاضمءثاببس  بأ بعتيمر (2

يفبخمنددابب%(ب75 ;بفلبلددمسب  دد بنضدد اببببةماعددابحثتمّددلابعدد ب جهددابنعددزبع ظفيهددمببببب

 .حألخز ب(بعومرنابةماتمة 2.25حاض   بحا  صطبحأل   ب حث مث ب 
حث  داةم بحألردنيداببببهد بحاتيدمربحأل دلبعتزاداب درحةدابثدا ببببببحثغفماياببأةضمغبأ بعتيمرس  ب (3

%(بيفب53.33;بفلبلددمسب  دد بنضدد ا حث مةتدابةماعددابحثتمّددلابعدد ب جهددابنعددزبع ظفيهددمب

ب(.1.60حث مث ب  خمنابحاض   بحاةافر،ب

ىبس جددداباددز  بلح بدىثددداببب حثددديتبعفمدهددم:بأظهددز بحثة دددم  بب  دد ابازةددديابحث إددعبببب (4

(بة بع  صطم بجمدمى بعتدمة بحى الدابببب0.05ب≥بαل م ياب ةابعض   بحثاىثاب ف

ستدش ببثا بحث  اةم بحألردنيابحث مةتابةماعابحثتمّلاب ل م بع ب جهابنعدزبع ظفيهدمببب

 ا ح س بحدةطب  ادبحثا رح بحث ارة يابيفبجممابحى الا.
حثديتبعفمدهدمب:بس جداببببأظهز بحثة م  ببراربازةيابحث إعب    ابحثفزةيابحث اة داب ب (5

(بةد بع  صدطم بجمدمى بببب0.05ب≥بαاز  بلح بدىثابفل م ياب ةدابعضد   بحثاىثداب ببب

عتمة بحى الابثدا بحث  داةم بحألردنيدابحث مةتدابةماعدابحثتمّدلاب ل دم بعد ب جهدابببببببببب



 
 

 
 
 

461  
  للعلوم اإلنسانية واالجتواعية

 د. نضال العدوان|    لدى البلديات األردهية من وجهة هظر موظفيها واكع تطبيق معايير الحوكمة
 

ISSN : 2410-1818 

 م2017سبتوبر -يوليو ( 16الوجلذ ) ( 15العذد )

ستش با ح س بحاعهلبحثت لداب ث دمحلبمح دابحثداة  ابحا  صدط،بصدة ح بببببببنعزبع ظفيهمب

 إمابحخلربةبحثو ي اب بأ لبع بمخطبصة ح (.ببحخلربةب ث محلبأّ
 التوصيات:

 ة ّابحث ملعبيفبة ءبن م  بحث إعبحىمثابمبمبة ا:
 ة ط يداب حا ت وداب ث لضد جاح بعد ب  دلبحث  داةم بببب  حا مةتداب حدهداب عد ب حغعشةداب ةدذاب (1

ب.حى الا عتمة 

حألدحءبحث  اسب،بعمبة ضهزبيفبستشةشباتمثيدابب حجمل ط أ ضمء ة  حى الا نغزببقوماا (2

 .ثا بحا ظف 
عدد بخدد ابنيضدد بحدمنددمبحثكلدداب حثةدد  ابث  يمنددم بببب حثغددفمايا ع دداأ ستشةددش (3

ب حات  عم بب رببحا   بح ثك  نابحخلمصبيفبحث  اةم .

 حثود حن ب عتزاداب حاد حطة ب   د ب ثيضدهلب;بح ثك  نيداب ةمث  اةداب ةضدل ب عدمب فدندمدب (4
بفثك  نا. ةغكل حاتمع    فجنمس  حألنعلا

 . اتمثي هم حثوزحرح بحث  اةاب أنغط هم أازحدبحجمل ل بيففعزحسب (5
 عد ب ادلببلود  ب عتزاداب ثداةهزب ستدشسب ث جلهد رب  عضدل  اب عك  ةا نغزح  فّاحر (6

 .  حج مسهلم حث  اس  حجمل ط حا حط 
فجزحءبعشةابع بحثارحصدم ب حث إد تبثزّدابعدا بسط يدابحى الدابثدا بععصضدم ببببببببب (7

 .أخز 
ب

ب

ب

ب

ب

ب
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