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 دراسة تطبيقية على الجامعات الخاصة في مدينة عمان نماذج حوكمة الجامعات وأثرها في بناء التوجه االستراتيجي:

 أحمد علي صالح
 *نضال أمين الصالحي

 الملخص 

راتيجي لهذه االست هردنية ضمن مدينة عّمان وأثرها في بناء التوجألالدراسة إلى تحديد نماذج الحوكمة السائدة في الجامعات الخاصة ا هدفت
سط، والزيتونة، والشرق االو  ،ءالبتراالجامعات؛ حيث طبقت الدراسة على أربع جامعات خاصة من أصل سبع جامعات في مدينة عّمان؛ هي )

ائية و دارية سحبت منهم عينة عشإلعضاء الهيئتين التدريسية واأ من (1780) ما مجتمع الدراسة فتكون منأ. (%57واالسراء( وتشكل نسبة )
حصاء إلائل استخدام وساستخدمت االستبانة وسيلة رئيسة في جمع البيانات والمعلومات التي تم تحليلها با، و مفردة (317) طبقية مكونة من

اسة إلى وتوصلت الدر  (.معياري، معامل االنحدار المتعددالوصفي واالستداللي )النسب المئوية، التكرارات، الوسط الحسابي، االنحراف ال
كاديمي أي ألنموذج األبينما لم يكن ل االستراتيجي، هكثر تأثيرًا على التوجألنموذج األنموذج الشركات هو اأ نإ أهمها:مجموعة من النتائج 

الذي يقتصر على  كاديمياألنموذج األ يالئمها وهذه النتائج تعكس قناعة أفراد العينة بأن حوكمة الجامعات ال االستراتيجي، هتأثير في التوج
 لتوصيات؛من ا مجموعةالدراسة  وقدمت والتنفيذ.ن الحوكمة منهج يركز على مشاركة الجميع في البناء أل فقط؛ األكاديميينآراء وتوجهات 

موال واستخداماتها وحسن إدارة الموارد ألبمصادر ا االهتمامنموذج الشركات في الجامعات المبحوثة من خالل أزيادة فاعلية ممارسة  منها:
 ساسي.ألكاديمي األوتنشيط فاعلية أداء رئيس الجامعة بالجانب المهني إلدارة الموارد فضاًل عن دوره ا األخرى،
 االردنية.الجامعات الخاصة  االستراتيجي، هالتوج الجامعات،نماذج حوكمة  الجامعات،حوكمة  الحوكمة، :المفتاحيةالكلمات 

Models of Universities Governance and Their Impact on Building Strategic Orientation: 

An applied Study in the Jordanian Private Universities in the City of Amman 

Dr. Ahmad Ali Salih                    Dr.Nidal Amin AL-Salhi 

Faculty of Business - Middle East University 

Abstract 

The study aimed to identify governance models prevailing in the private Jordanian universities within the city of Amman and its 

impact in building the strategic orientation of these universities; as applied to the study of four private universities out of seven 

universities in the city of Amman; and these are (Petra, Al-Zaytoonah, Middle East, and Israa University) which accounted for 

(57%). Data were collected from 317 of the academic and administrative staff members out of (1780) total population by means 

of questionnaire as the stratified random sample was used. After testing tool validity and reliability, correlation analysis was 

carried out then multiple regressions were used to test hypotheses.  

The results show that there is an agreement that the companies model of governance has the highest influence on the strategic 

orientation, while there was no effect of the academic model on the strategic orientation, these results reflect the conviction of 

respondents that the governance of universities has the lowest fit or match with the academic model which is limited to the views 

and attitudes of academics only; because governance approach focuses on the participation of all in construction and 

implementation. 

The study made a number of recommendations; including: Increase the effectiveness of applying the model of companies in the 

surveyed universities through attention to the financial resources and its uses and utilization management of other resource, and 

stimulate effective performance of university president in the professional side for the management of resources as well as his 

primary role of the academic core. 

Key words: governance, governance of universities, university governance models, strategic Orientation, Jordanian private 

universities. 
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 مقدمة الدراسة وإطارها العام

 المقدمة:

داع بساسية تنمية اإلرسالتها األ معرفية؛تمثل الجامعات منظمات 
ى وتسعى الجامعات إل الكفايات.الفكري وبناء القدرات وتطوير 

تحسين سمعتها التنظيمية وزيادة حصتها السوقية وتقوية مركزها 
ساس تنافس الجامعات هو التنافس المعرفي القائم أو  التنافسي،

 التقليدية.نتاج المعرفة المتميزة والجوهرية غير إعلى 

ولبلوغ الغايات المذكورة آنفًا تحتاج الجامعات إلى تبني نظام 
ن حوكمة الجامعات تمثل أل محدد؛ماد أنموذج حوكمة حوكمة واعت

رة الجامعة وتنظيم العالقات بين نظمة إلدامجموعة من القواعد واأل
 الح بشكل يضمن جودة مخرجاتها )ناصر الدين،صحاب المصأ

2015 .) 

  موضوع الحوكمة يمثل  Subramanian(2015)وطبقًا إلى  
مثل كون الحوكمة  ت ،األيام ههذ اً وساخننسبيًا  اً جديد اً دراسي الً حق

العنصر الرئيس في تحسين ثقة المستثمرين وزيادة القدرة التنافسية 
، فضاًل عن ذلك تساهم (Todorovic,2013)والنمو االقتصادي 

ي من خالل تأثيرها فالمنظمة )الجامعة( في تحديد صورة مستقبل 
 . (Horngren et. al., 2009)االستراتيجي التوجهعناصر بناء 

 فاستشراالحوكمة تؤثر في  نأ  Bryan(2010دراسة ) أكدتإذ 
 الحالمص أصحاب نظر وجهات دمج خالل الرؤية المستقبلية ؛ من

 االتومج المتوقعة، العقباتوتشخيص  التنظيمية، الموارد حول
 رعةبس بالشكل الذي يجعل المنظمة تتحرك األولوية، ذات العمل
هدافهم أ لتحقيق الالزمة األساسية العمل اتمسار  تحديد في أكبر

 Ndoumbe) دراسة  نتائج المرسومة . وتوصلت االستراتيجية
et al.,2012) زيادة التركيز على باتجاهن الحوكمة تدفع أ إلى 

الموارد  ستخدامااالستراتيجي عن طريق إعادة حشد وتنظيم  التوجه

دون هدر أو ضياع والحد من الفساد واستغالل  بكفاءة وفاعلية
يا التنفيذية العل واإلدارة اإلدارةالسلطة. كذلك تعزز قدرة مجلس 

بشكل صحيح عن طريق  االستراتيجية األهدافعلى صياغة 
طريقة ب والرقابة عليها االستراتيجيةوتنفيذ  اآلراءالمشاركة في 

إلى  ضافةإ؛  ,Deloitte Development) 2013(فاعلة
مساهماتها في تحديد الخيارات واالستراتيجيات التنافسية المالئمة 

 . (Zhang and Gao,2011)لطبيعة الموقف التنافسي  

تطبيق  نأ Al-Zu’bi & AL-Zoubi (2016)وضحت دراسة أو 
 وجهالتيجابي في إأثر بشكل  له الحوكمة وااللتزام بقواعدها

 Janوبينت دراسة  .األردنفي  اإلسالميةاالستراتيجي للبنوك 
and Sangmi(2016) يعود إلى فشل العديد من الشركات  إن

 .الحوكمةعدم وجود 

جاءت الدراسة الحالية الختبار  عليه؛تقدم وتأسيسًا  مما انطالقاً و 
 االستراتيجي، في التوجهأثر نماذج حوكمة الجامعات في بناء 

 ليها سابقًا من خاللإمحاولة الستكمال الجهود المعرفية المشار 
البحث في مجالين لم يسلط الضوء عليهما هما مجال معرفي 

بدراسة نماذج الحوكمة الجامعية ومجال تطبيقي يتمثل متمثل 
 .االردنيةبتطبيق الدراسة في الجامعات الخاصة 

 :للدراسةالعام  اإلطار

في الحالية  مشكلة الدراسة الدراسة: تتمثلمشكلة  -
 يأتي: بما جانبها المعرفي

الحاجة الماسة إلى التوسع في دراسة الحوكمة وحوكمة  .1
جراء المزيد من ا  االستراتيجي و  والتوجهالجامعات 

وهذا ما أوصت  المجاالت؛البحوث والدراسات في هذه 
 Ndoumbe et ؛2015الدين، )ناصر به دراسات 
al., 2012،2011 ؛ البلوي،2011 ؛ الحمود.) 
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حسم االستراتيجي لم ت التوجهان نتائج أثر الحوكمة على  .2
زالت بعض الجوانب في هذه العالقة  بشكل كامل وال

 تبارات وهذا ماخغير واضحة وتحتاج إلى المزيد من اال
 Villagra et al .2016; Jan)ليه دراسات إتوصلت 

and Sangmi, 2016; Modafari, 2015; 
Kaufman,2013.) 

ات بإن ممارسفتتلخص  في جانبها الميدانياما مشكلة الدراسة 
ة زالت محدود ردنية في عّمان الألالحوكمة في الجامعات الخاصة ا

 انعكاساتودون مستوى الطموح فضاًل عن عدم االستفادة من 
االستراتيجي وهذا ما أفصحت عنه  التوجهالحوكمة على بناء 

 االوسط،في جامعات الشرق  انجراها الباحثأالمقابالت التي 
 انن النتائج أعاله هي التي حفزت الباحثإ .واالسراء، ءوالبترا

 .الموضوعللخوض في هذا 

ف يتسعى الدراسة الحالية إلى تعر  :الدراسةأهداف  -
النماذج المعتمدة في حوكمة الجامعات المبحوثة وتحديد 

 من خالل: االستراتيجي؛ التوجهبناء  فيأثرها 
تقديم نظري للمفاهيم واالسس العلمية لمتغيرات  .1

 .االستراتيجي والتوجهالدراسة حوكمة الجامعات 
تحديد نماذج الحوكمة السائدة في الجامعات  .2

 .المبحوثة
 هاالستراتيجي وعناصر  التوجهمستوى بف يتعر ال .3

 الجوهرية،القيم  الرسالة، األساسية )الرؤية،
 (.االستراتيجية األهداف

السائدة في تشخيص أثر نماذج حوكمة الجامعات  .4
 .االستراتيجي التوجهالجامعات المبحوثة على 

 

( أنموذج الدراسة 1يصور الشكل ) :الدراسةأنموذج  -
 الفرضي 

 المتغير المستقل
نماذج حوكمة 

 الجامعات
 H0  

 المتغير التابع
 التوجة االستراتيجي

     

االنموذج 
  األكاديمي

H0.1 
  

الجامعةرؤية   
رسالة الجامعة -  

قيم الجامعة -  
أهداف الجامعة -  

 

    

  أنموذج الشركة
H0.2 
 

 

    

  أنموذج االمناء
H0.3 
 

 

    
أنموذج أصحاب 

 المصالح
 H0.4 

 
 

 ( أنموذج الدراسة الفرضي1شكل )

المتغير المستقل )ناصر الدين  :المصدر
،2015Trakman,2008; والمتغير التابع )(Hill & 

Jones,2013) 

أهداف الدراسة وأنموذجها  إطارفي فرضيات الدراسة:  -
 تية:آلصياغة الفرضيات ا تم ،الفرضي

H0:داللة معنوية لنماذج حوكمة  يوجد أثر ذو ال
االستراتيجي عند مستوى  التوجه فيالجامعات 
α≤0.05. 

1H0.كاديميألداللة معنوية للنموذج ا أثر ذو يوجد :ال 
 .α≤0.05االستراتيجي عند مستوى  التوجه في
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2 H0. :ةداللة معنوية لنموذج الشرك ذويوجد أثر  ال 
 .α≤0.05االستراتيجي عند مستوى  التوجه في

3H0.مناء ألداللة معنوية لنموذج ا ذويوجد أثر  : ال
 .α≤0.05االستراتيجي عند مستوى  التوجه في

4H0.صحاب أداللة معنوية لنموذج  ذويوجد أثر  : ال
االستراتيجي عند مستوى  التوجه فيالمصالح 
α≤0.05. 

 حدود الدراسة: -
  كاديمية ألا نالهيئتيأعضاء  :البشريةالحدود

 .األردنيةدارية في الجامعات الخاصة إلوا
  ردنية في ألالجامعات الخاصة ا :المكانيةالحدود

 راء(.سإلالزيتونة، ا ،ءالبترا األوسط،عّمان )الشرق 
  كانون  -2016كانون الثاني  :الزمانيةالحدود

 .2017ول ألا
 محددات الدراسة: -

  الدراسة الحالية تطبق على الجامعات الخاصة في
بالتالي قد يصعب تعميم نتائجها على عّمان، و 
 .الحكوميةالجامعات 

  الدراسة الحالية تطبق على الجامعات الخاصة في
مدى  ما هوبالتالي قد يثار تساؤل مفاد ،عّمان

مكانية تعميم نتائجها على الجامعات خارج إ
 ؟ردنألا

  تعتمد نتائج الدراسة الحالية على صدق االستبانة
 .فراد العينةا استجاباتوموضوعية 

 التعريفات االجرائية: -
  نماذج حوكمة الجامعات: مجموعة من النماذج

ذج نمو أكاديمي، و ألنموذج ااألالفكرية التي تشمل )

نموذج أصحاب أو  األمناء،نموذج أو  الشركة،
المصالح( والتي تعتمد إلدارة الجامعات وضبط 

 صحاب المصالحأتصرفاتها وتنظيم العالقات مع 
 كافة.

 مجموعة القواعد والممارسات  :األكاديمي األنموذج
في الجامعة بهدف  يوناألكاديمالتي يضعها 

( في استمارة 3-1) باألسئلةويقاس  إدارتها،
 االستبانة.

 مجموعة القواعد والممارسات التي  :الشركة أنموذج
كون الجامعة  واستخداماتها األموالتهتم بمصادر 
 ه،تعلميلها أهداف تعليمية  استثماريةهي شركة 

 ( في استمارة االستبانة.6-4) باألسئلةويقاس 
 مجموعة القواعد والممارسات التي األمناء أنموذج :

لح اراعي مص هبوصف األمناءتوسع سلطات مجلس 
( في استمارة 9-7) باألسئلةويقاس  الجامعة،
 االستبانة.

 مجموعة القواعد  :المصالحأصحاب  أنموذج
والممارسات التي توسع المشاركة في إدارة الجامعة 

ويقاس  كافة،المصالح  أصحاب إشراكمن خالل 
 ( في استمارة االستبانة.12-10) باألسئلة

 مجموعة العناصر التي تشمل :االستراتيجي التوجه 
 واألهداف الجوهرية،والقيم  والرسالة، )الرؤية،

ور لتص اً ومرشد والتي تعد دليالً  االستراتيجية(
يقاس و  المستقبلي،مستقبل الجامعة وتحديد مسارها 

 ( في استمارة االستبانة.24-13) باألسئلة
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النظري للدراسة  اإلطار  

 :مفهوم الحوكمة وحوكمة الجامعات
تعود إضاءات البداية لموضوع حوكمة الشركات كممارسة إلى 

بحث في طبيعة ؛ إذ حذر في كتابة (Adam Smith)طروحات 
من المشاكل المحتملة للملكية  1776عام  ثروة األمم وأسبابها

حيث لمس  الشركات،في  (Absentee Ownership)الغائبة 
همااًل ووفرة في السيطرة على إفي أثناء عمله كمحامي للشركات 

 وعدمالمديرين  عدم مباالةهمال يأتي من إلفا .الشركاتإدارة 
ة من والوفرة في السيطرة متأتي ذاتهم،موال المالكين أيقظتهم على 

احتمالية عمل المديرين لخدمة مصالحهم الشخصية على حساب 
 .(2009 )صالح، ومصالحهاأهداف الشركة 

نظر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  عرفت الحوكمة من وجهة
(OECD)،  ة،التنفيذيبأنها مجموعة من العالقات ما بين اإلدارة 

ا أنه ااآلخرين، كموأصحاب المصالح  اإلدارة، المساهمينمجلس 
تبين اآللية التي توضح من خاللها أهداف المؤسسة والوسائل 

 .(2009الطعاني، ) لتحقيق األهداف ومراقبتها
 التوجه( مجموعة اآلليات التي تضمن رسم 2009وعرفها صالح )
 لداخلية،اللسيطرة على متغيرات بيئتها  للمنظمة،االستراتيجي 

وتلبية متطلباتها واالستعداد لمواجهة متغيرات بيئتها الخارجية 
وبتوافر مقدرات إدارية  أخالقي،ضمن منظور  معها؛والتكيف 
 وديمومة بقاء كافة،مصالح لتحقيق مطالب أصحاب ال محترفة،
 وبمنأى عن تسلط أي فرد فيها. المنظمة،

، العليا واإلدارةوكذلك تشير إلى العالقة بين مجلس اإلدارة  
في تحديد اتجاه وأداء الشركة كما بينها  والمساهمين،

(Wheelen et al, 2012). 
  بينما تم تعريف حوكمة الجامعات بأنها " الطريقة التي

دارة أقسامها  يتم من خاللها توجيه أنشطة الجامعة وا 

 يجيةاالستراتالعلمية وكلياتها ومتابعة تنفيذ خطتها 
، بشكل يؤدي (2009،وتوجهاتها العامة" )سراج الدين

 تحسين أداء الجامعات وزيادة قدرتها التنافسية محلياً إلى 
 وباإلضافة مساعدتها على النمو وزيادة أرباحها وعالميًا،

من المفاهيم  انويستخلص الباحث (.2015، )الشيخاوي
الحوكمة هي مجموعة آليات لتنظيم العالقة  نأ السابقة؛

وتلعب دورًا بارزًا في  بين أصحاب المصالح كافةً 
نشطة أ وتوجهالجامعات لكونها تمثل اآلليات التي تنظم 

نحو التجديد والتميز والتفرد عن الجامعات  الجامعة
 المنافسة.

 نماذج حوكمة الجامعات
   :وهي( أربعة نماذج لحوكمة الجامعات 2008)Trakmanحدد 
يعتبر هذا النموذج من النماذج األكثر  :الكاديمينموذج ال  -1

ع هذا النموذج أن تخض يتعين فيحيث  بالتقاليد،تمسكًا 
باإلضافة يكون  األكاديميين،الجامعة لحوكمة الموظفين 

في  األوسع والتمثيلللموظفين األكاديميين الرأي األقوى 
دارتها. وهنالك عدة طرق لتبني مثل  تحديد رسالة الجامعة وا 
هذا النهج من خالل منح سلطات اتخاذ القرار لمجلس 

عبر وجود تمثيل فعال للموظفين األكاديميين في  أكاديمي أو
حد األكاديميين أن خالل تعيين ة أو ميمجالس الحاكم

  .المؤسسةفي  مسؤولالبارزين كرئيس أو 
ظهرت حوكمة الشركات كاستجابة  لقد الشركة:نموذج أ -2

زمات المالية وكذلك حاجة الجامعات إلدارة مواردها المالية ألل
بأسلوب أكثر مسؤولية, وتعمل حوكمة الشركات في ظل 

المالية, ويدل هذا تطبيق أساليب الشركات مثل المسألة 
يتصف بالمهنية  نموذج عادة على أن رئيس الجامعةألا

اإلدارية المماثلة لمهنية إدارة الشركات وليس فقط المهنية 
  األكاديمية إلدارة الجامعات كمؤسسة أكاديمية.
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: إن الحوكمة من خالل األمناء تعمل على نموذج المناءأ -3
على هيئة مجلس  عادةً منح اإلدارة سلطات األمناء وهذا يأتي 
ء أن هؤال المؤسسة، كماأمناء له أعضاء غير منتخبين داخل 

ويكون لمجلس األمناء  المصالح،ال يمثلون مختلف أصحاب 
عادة مسؤوليات كثيرة منها ما يتعلق بواجب األمانة وأخرى 
تتعلق بالغاية الواجبة لحماية الوصاية بما في ذلك اإلعالن 

 .والوصايةب بالمصالح عن أي عوامل تشكل تضار 
: إن نموذج أصحاب المصالح نموذج أصحاب المصالحأ -4

يحدث عندما تستند الحوكمة إلى مجموعة كبيرة من أصحاب 
 األكاديميين،الموظفين  الطلبة،المصالح بما في ذلك 

 والمجتمع المحلي.    الداعمة، الحكومةالشركات  الخريجين،
 مفهوم التوجه االستراتيجي 

و ألة نها خطة كلية شامبأفي المنظمة  االستراتيجيةيمكن تعريف 
ضمن نجاز رسالتها وأهدافها بحيث تإلمنظمة كيفية ا فيه نهج تحدد

 ،(Goetsch and Davis, 2014) أفضل أداء لها في السوق.
فهي مجموعة القرارات اإلدارية واألنشطة  االستراتيجيةاإلدارة  أما

 Wheelenالتي تساعد في تحديد األداء طويل األمد للمنظمة )

et al, 2015.) 
لى تحقيق النجاح في عملياتها وانشطتها إوتسعى معظم الجامعات 

وتكافح باستمرار لبناء مركز استراتيجي وتنافسي متميز، التي 
عمل داء في ظل البيئة التي تأليضمن لها التطور والنمو وتحسين ا

 أندارة الجامعات إهداف يتطلب من ألنجاز هذه اإ بها، ولغرض
فكر بعمق ن تأتمتلك توجه استراتيجي يصحب رؤية بعيدة المدى و 

 ال خاصةً عمألنشطة واألوشمول بالكيفية التي ستكون عليها هذه ا
 (.2000، الحسيني) التميزرادت تحقيق أذا إ

التوجه االستراتيجي بأنه اكتساب  Hines(2007)وقد عرف 
الخبرة والمعارف من خالل تبادل المعلومات بين أعضاء التنظيم 

 في الماضي والتي يجب المنظمةلتجارب الناجحة التي حققتها ل

ن تتحقق في المستقبل كذلك االستفادة من تجارب المؤسسات أ
األخرى الناجحة والمؤسسات المنافسة والتعرف على أفضل 
الممارسات اإلدارية فيها ونقلها على جميع العاملين في التنظيم 

 .العمليالستفادة منها في مجال التطبيق 
( بأنه منهجية موضوعية تحدد هوية 2012وعرفه صالح )

ناء من خالل ب المستقبل؛ة وترسم مساراتها المتوقعة في المنظم
الرؤية وتصميم الرسالة وتوصيف القيم وصياغة الغايات 

 .هدافألوا
بأنه الحركة المستقبلية  (2014بينما عرفه عبد الوهاب )

اعلها لية تفآو  جهة،للمؤسسات الجامعية وخصائصها الداخلية من 
م من تيبها والتي  يطةالمحوالعامة  البيئية الخاصةمع العوامل 

 .أخرىخاللها تشخيص موقعها االستراتيجي من جهة 
ة االستراتيجي بأنه هوي هبخالصة عن التوج ونويخرج الباحث

المنظمة )الجامعة( التي تضم مسارات مستقبلها التي تحدد وجهتها 
تميزها  بوأسالي وأسلوب تنافسيتها وغاياتها النهائية هذا من جهة

 عن منافسيها من جهة أخرى.
 عناصر التوجه االستراتيجي 

: هي الفكرة العامة المجردة ذات المضمون الفلسفي الرؤية -1
ي منظور مستقبل ياإلنساني، وهوالقريبة من طبيعة الحلم 

 رك،المشتلإلدارة والعاملين ومصدر شعور باالنتماء والوالء 
وتتضمن أكثر المعاني اتساعًا في الزمن واالتجاه نحو 

المسار المستقبلي وهي  (.23 :2002، إدريسالمستقبل )
للمنظمة الذي يحدد الوجه التي ترغب المنظمة الوصول إليه 

القدرات  ةتحقيقه، ونوعيوالمركز السوقي الذي تنوي 
 .(2008، )الصيرفيلتنميتها واإلمكانات التي تخطط 



 أحمد علي صالح و نضال أمين الصالحي     94-77، 2018لسنة  (2)38مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي 

 

-83- 
 

 جلهأاألساسي التي أنشأت المؤسسة من  ض: الغر الرسالة -2
 تحدد من خالل نطاق عملها وعملياتهاي والذي

(Goetsch& Davis, 2014). 
هي مجموعة الفضائل بين أفراد مجتمع ما بموجبها  :قيمال -3

يحكمون على سلوك األفراد أو الجماعات بالحسن أو بالسوء 
أعرافها ن الجماعات تختلف في ألوعادة ال تكون ملزمة 

 .(2010، )ياسين وثقافاتها ومعتقداتها ونظم حياتها
المنظمة الى تحقيقه  ىو القصد الذي تسعأالغاية  :هدافال -4

على النواتج  األهدافخالل فترة زمنية معينة وتركز 
ق ن تتفأ إنجازه، علىلى إوالمخرجات التي تسعى المنظمة 

 Wheelen)) مع رسالة ورؤية وقيم المنظمة األهدافهذه 

et al, 2015. 
 منهجية الدراسة 

الدراسة الحالية دراسة سببية ذات سمة كمية  منهج الدراسة:
عتمدت المنهج الوصفي التحليلي كونه المنهج ا معًا؛ونوعية 

المالئم لطبيعة هذه الدراسة وأهدافها حيث يقترن الوصف بتحليل 
 الظاهرة الحالية المبحوثة.

خاصة  أربع جامعاتمجال الدراسة الحالية هي  :الدراسةمجتمع 
؛ سراء(واإل والزيتونة، والبتراء، وسط،ألاردنية في عّمان )الشرق أ
دارية إلوا لتدريسيةا الهيئتينعضاء أما مجتمع الدراسة فيتكون من أ

 .مفردة( 1780في هذه الجامعات والبالغ عددهم )

 ية؛ إذعشوائ طبقيةعينة الدراسة الحالية هي عينة  عينة الدراسة:
مة بحسب الجامعات ثم تقسي أربع طبقاتتم تقسيم المجتمع إلى 

داريين( و  )مدرسين إلى طبقتين ( %10عينة بنسبة )وسحبت منه ا 
مالئمة وهي عينة فردة م (178)صل المجتمع ويبلغ عددها أمن 
 %5ن نسبة )أ( يعتبر بعض المتخصصين 1984قال زيتون ) إذ
 .جتمع تكون نسبة مقبولة بوجه عام( من أفراد الم10% –

 من نعتمدت الدراسة نوعيا :توسائل جمع البيانات والمعلوما
 :الوسائل؛ هما

وتشمل الكتب والمقاالت والدوريات  :الثانويةالوسائل  -
 والرسائل الجامعية والتقارير.

المقابالت غير المهيكلة  :وتشملالوسائل الرئيسة:  -
وقد مرت عملية تطوير االستبانة بالخطوات  واالستبانة،

 تية:اآل
  دب النظري ألباالستفادة من ا :االستبانةإعداد فقرات

تم  ت،المقابالوبعض الدراسات السابقة فضالً عن نتائج 
( فقرة للمتغير المستقل 16( فقرة بواقع )32إعداد )

 .( فقرة للمتغير التابع16و)
  ن فقرات االستبانة تقيس ما ألضمان  :االستبانةصدق

من خالل  المحتوىخضعت لصدق  أجله،وضعت من 
عرضها على مجموعة من المتخصصين في العلوم 

مع تزويدهم  ومن المهتمين بالحوكمةاالدارية والمالية 
 وفي ضوء مالحظاتهم حذفت النظري، اإلطاربفقرات 
 ى.خر أل( فقرات وعدلت صيغة بعض الفقرات ا8) ثمان

  اخليًا د للتأكد من اتساق فقرات االستبانة :االستبانةثبات
-Cronbach's alphaاستخدم معامل كرونباخ آلفا 

coefficient،  وبعد اجراء المعالجات االحصائية كانت
 .(1) النتائج كما في الجدول
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 لالتساق الفانتائج معامل كرونباخ  (1) جدول
 الدراسة لداةالداخلي 

 قيمة معامل المتغير
 كرونباخ آلفا

 0.76 نماذج حوكمة الجامعات
 0.82 األكاديمياالنموذج 

 0.79 انموذج الشركة
 0.74 انموذج االمناء

 0.81 انموذج اصحاب المصالح
 0.82 االستراتيجي التوجه

 0.77 االستبانة ككل
ن جميع معامالت كرونباخ الفا أ أعاله؛ويظهر من نتائج الجدول 

 .االستبانة( وبالتالي هذا مؤشر على ثبات 0.70كانت فوق )
 .فقرة( 24وبهذا أصبحت االستبانة بشكلها النهائي مكونة من )

تية في التحليل آلدوات األستخدمت اا :االحصائيأدوات التحليل 
 :والمعلوماتحصائي للبيانات إلا

 .والتكراراتالنسب المئوية  -
 المعياري. واالنحرافالوسط الحسابي  -
 .الفامعامل كرونباخ  -
، VIFمعامل تضخم التباين ختبارات التوزيع الطبيعي )ا -

معامل االلتواء ، و Toleranceالحد المسموح به و 
Skewness سميرنوف  –، وكولمجروف

Kolmogorov-Smirnov) 
 simple regression. البسيطاالنحدار تحليل  -

فرضياتها واختبارتحليل نتائج الدراسة   

 :هي فقرات؛ أربعيتضمن هذا الجزء من الدراسة 

( 2يبين الجدول ) أواًل: وصف خصائص عينة الدراسة:        
 خصائص أفراد عينة الدراسة 

 ( خصائص أفراد عينة الدراسة2جدول )
 التعليميالمؤهل 
 النسبة العدد

لعدد ا مدة الخبرة
 النسبة

 الوظيفيالمسمى 
 النسبةالعدد 

 دكتوراه
(45)  (25%) 

 سنوات 5أقل من 
(49(    )28%) 

 تدريس هيئةعضو 
(71 ) (40%) 

 ماجستير
(26)  (15%) 

 سنة15أقل من  -5
(52(   )29%) 

 إدارية هيئةعضو 
(107(  )60%) 

 بكالوريوس
(107)  (60%) 

 سنة 25أقل من  -15
(62(   )35%)  

 فأكثر –سنة  25 
(15  ) (8%)  

 المجموع
(178 )(100%) 

المجموع             
(178(  )100%) 

 المجموع
 (178 )(100%) 

ف نتائج وص لتحقيق غرض: وصف نتائج الدراسة وتحليلها: ثانياً 
ستخدام معادلة طول الفئة وعلى النحو ا تمالدراسة ومن ثم تحليلها 

 :لتاليا

 األدنى للمقياس/عدد الفئاتالحد  –الحد األعلى للمقياسطول الفئة = 

 طول الفئة  1.33=4/3=5-1/3

 وبهذا تصبح الفئات على النحو اآلتي:

 (.2.33-1مستوى منخفض إذا تراوحت المتوسطات الحسابية بين ) -

-2.34مستوى متوسط إذا تراوحت المتوسطات الحسابية بين ) -

3.67.) 

 (.5.00-3.68مستوى مرتفع إذا تراوحت المتوسطات الحسابية بين ) -

 :الجامعات* وصف نتائج المتغير المستقل نماذج حوكمة 
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 ( نتائج وصف المتغير المستقل نماذج حوكمة الجامعات3الجدول )
رقم 
الوسط  مضمون الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

االهمية 
 الرتبة النسبية

 1 منخفضة 1.671 2.25 االعراف الجامعية.تعد الحوكمة منظومة فكرية اساسها  1
 2 منخفضة 1.021 2.18 بالجامعة. األكاديميينتصاغ منظومة الحوكمة من قبل  2
 3 منخفضة 1.802 1.30 التدريس. هيئةتقع مسؤولية تنفيذ الحوكمة على أعضاء  3

* 
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واالهمية النسبية والرتبة 

 األكاديمي لألنموذج
 4 منخفضة 1.874 1.91

 2 مرتفعة 0.570 3.91 .االموالالمنظم لمصادر  اإلطارتمثل الحوكمة  4
 1 مرتفعة 0.460 4.02 تسعى إجراءات الحوكمة لحماية حقوق الممولين. 5
 3 مرتفعة 0.755 3.75 تعتبر منظومة الحوكمة رئيس الجامعة شخصية اكاديمية ومهنية معًا. 6

* 
 نموذجألالوسط الحسابي واالنحراف المعياري واالهمية النسبية والرتبة 

 1 مرتفعة 0.791 3.95 اتالشرك

 3 متوسطة 1.755 2.38 تمنح السلطة االكبر في وضع منظومة الحوكمة لمجلس االمناء. 7
 2 متوسطة 1.971 2.48 االمناء مسؤوليات كبيرة لتطبيق الحوكمة. عاتق مجلستقع على  8

9 
تعتبر مسؤولية المحافظة على حقوق اصحاب المصالح من مهمات 

 مجلس االمناء.
 1 متوسطة 1.022 3.51

* 
 نموذجألالوسط الحسابي واالنحراف المعياري واالهمية النسبية والرتبة 

 االمناء
 3 متوسطة 1.020 2.79

10 
تعتمد صياغة منظومة الحوكمة على جميع االطراف داخل الجامعة 

 1 مرتفعة 0.951 3.72 وخارجها.

11 
تراعى عملية التوازن بين الحقوق والواجبات بين جميع االطراف 

 الداخلية والخارجية.
 2 متوسطة 1.011 3.66

12 
تحقيق العدالة بين جميع االطراف الداخلية والخارجية مرتكز اساسي 

 لتطبيق الحوكمة.
 3 متوسطة 0.997 2.90

* 
 نموذجألالوسط الحسابي واالنحراف المعياري واالهمية النسبية والرتبة 

 اصحاب المصالح
 2 متوسطة 0.859 3.43

** 
** 

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واالهمية النسبية لنماذج حوكمة 
 متوسطة 1.01 3.02 الجامعات

 يأتي: ماويظهر من نتائج الجدول أعاله 
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ن الوسط الحسابي العام لممارسات نماذج الحوكمة كان إ .1
همية ألن اأ( وهذا يعني 1.01معياري ) بانحراف( 3.02)

والسبب وراء ذلك تباين ممارسة  (؛النسبية هي )متوسطة
 ربعة.ألالنماذج ا

تبة في المر  االتي،ن ترتيب ممارسة النماذج كان على النحو إ .2
( 3.95)نموذج الشركات بوسط حسابي أاالولى كان 

ما أ، ( بأهمية نسبية )مرتفعة(0.791ي )معيار  بانحراف
أصحاب المصالح بوسط  ألنموذجالمرتبة الثانية فكانت 

( بأهمية نسبية 0.859) معياري بانحراف( 3.43حسابي )
مناء بوسط أل، وجاء بالمرتبة الثالثة انموذج ا)متوسطة(
( بأهمية نسبية 1.020ي )معيار  بانحراف( 2.79حسابي )
بوسط حسابي  األكاديمينموذج ، واخيرًا جاء األ)متوسطة(

همية نسبية أ( و 1.874معياري ) بانحراف( 1.91)
لى ع ن التركيز متجه  أوتؤكد النتائج المعروضة  .()منخفضة

ممارسة انموذج الشركات وبالتالي فأن أفراد العينة ينظرون 
بحوثة بأنها كيانات معرفية إلى الجامعات الخاصة الم

ي ولى فألنتاجية واستثمارية لها نوعين من المساهمات اا  و 
 بناء وتطوير رأس المال الفكري والثانية بناء وتطوير رأس

وكليهما يمكنان الجامعات من البقاء والنمو  المادي؛ المال
 والتنافس والتميز.

 آلتي؛اهمية النسبية لممارسات النماذج توزعت بالشكل ألن اإ .3
( من مجموع الممارسات %25ثالث ممارسات وتشكل )

( من %42وخمس ممارسات وتشكل ) كانت )منخفضة(،و 
مجموع الممارسات كانت )متوسطة(، وأربع ممارسات وتشكل 

على وسط حسابي فكان أكانت )مرتفعة(. أما و ( %33نسبة )
 لحماية الحوكمة إجراءات ونها )تسعىم( ومض5للفقرة رقم )

( 0.460معياري) بانحراف( 4.02وبلغ )لممولين( ا حقوق
( والتي مضمونها 3أما أقل وسط حسابي فكان للفقرة رقم )

يس( التدر هيئة  أعضاء على الحوكمة تنفيذ مسؤولية )تقع
 (.1.802معياري ) بانحراف( 1.30وبلغ)

االستراتيجي  التوجه" * وصف نتائج المتغير التابع

 : "للجامعات

 وجهالت"( نتائج وصف المتغير التابع 4يعرض الجدول )     
  "جامعاتللاالستراتيجي 

 "جامعاتللاالستراتيجي  التوجه"( نتائج وصف المتغير التابع 4جدول )
رقم 
الوسط  مضمون الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

االهمية 
 الرتبة النسبية

 3 متوسطة 1.441 2.55 الجامعة بالوضوح كونها واقعية.تتسم رؤية  13
 1 متوسطة 0.988 3.66 محفزة للعمل. ألنهاتثير رؤية الجامعة التحدي في كل االنشطة  14
 2 متوسطة 1.774 3.21 .ملتزمة ألنهاكافة تلبي رؤية الجامعة طموحات اصحاب المصالح  15

* 
ية واالهمية النسبية والرتبة لرؤ الوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

 الجامعة
 2 متوسطة 1.045 3.14

 2 متوسطة 1.675 2.35 المميز للجامعة عبر تحديد خصوصيتها. اإلطارتمثل رسالة الجامعة  16
 3 منخفضة 1.495 2.30 تحدد رسالة الجامعة الممارسات التي تقوم بها. 17
 1 مرتفعة 0.821 3.88 توضح رسالة الجامعة سبب وجودها. 18
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رقم 
 مضمون الفقرة الفقرة

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

االهمية 
 الرتبة النسبية

* 
رسالة لالوسط الحسابي واالنحراف المعياري واالهمية النسبية والرتبة 

 الجامعة
 3 متوسطة 1.222 2.84

 3 متوسطة 1.622 2.35 تبين قيم الجامعة المعتقدات االساسية لها. 19
 2 متوسطة 1.911 2.45 تشمل قيم الجامعة منظومة من المبادئ االرشادية للعمل. 20
 1 متوسطة 1.852 2.91 تعكس قيم الجامعة شخصيتها التي تميزها عن باقي الجامعات. 21

* 
قيم لالوسط الحسابي واالنحراف المعياري واالهمية النسبية والرتبة 

 4 متوسطة 1.921 2.57 الجامعة

 1 مرتفعة 0.887 3.95 تتميز أهداف الجامعة بكونها محددة بدقة تسمح لقياسها بموضوعية. 22
 2 متوسطة 1.211 3.60 تتسم أهداف الجامعة بالقبول لدى الجميع كونها صيغت بالمشاركة. 23
 3 متوسطة 1.988 2.85 طار زمني واضح.إتحدد عملية تنفيذ أهداف الجامعة ب 24

* 
 هدافألالوسط الحسابي واالنحراف المعياري واالهمية النسبية والرتبة 

 الجامعة
 2 متوسطة 1.258 3.47

** 
** 

 هللتوجالوسط الحسابي واالنحراف المعياري واالهمية النسبية 
 االستراتيجي للجامعة

    

 يأتي: ويظهر من نتائج الجدول أعاله ما
االستراتيجي للجامعات  للتوجهن الوسط الحسابي العام إ .1

( وهذا يعني 1.12معياري ) بانحراف( 3.07المبحوثة كان )
 ماتتقيين أهمية النسبية هي )متوسطة(؛ وهذا يعني ألن اأ

نها وقعت جميعًا أل متسقة كانت االستراتيجي التوجهعناصر 
 .المتوسطةضمن الفئة 

د وقعت نها قأ، برغم االستراتيجي  التوجهن ترتيب عناصر إ .2
لى عنها تباينت في تسلسلها و أضمن الفئة المتوسطة، إال 

ولى جاءت أهداف الجامعة  ألتي ، في المرتبة اآلالنحو ا
( بأهمية 1.258معياري ) بانحراف( 3.74بوسط حسابي )

 امعة لرؤية الجما المرتبة الثانية فكانت أنسبية )متوسطة(، 
( بأهمية 1.045معياري ) بانحراف( 3.14بوسط حسابي )

 امعةجرسالة البالمرتبة الثالثة  تنسبية )متوسطة(، وجاء
( بأهمية 1.222معياري ) بانحراف( 2.84بوسط حسابي )

ي بوسط حساب قيم الجامعة تخيرًا جاءأنسبية )متوسطة(، و 
همية نسبية أ( و 1.921معياري ) بانحراف( 2.57)
 ن هناك اتفاق كبيرأ(. وتؤكد النتائج المعروضة متوسطة)

وهذه  امعات،للجاالستراتيجي  للتوجهفي تقييمات أفراد العينة 
إلى محركات ن هذه التوجهات بحاجة أشارة واضحة إلى إ

 .وقبول وممارسة كثر فاعليةً ألتفعيل بنائها وجعلها 
راوحت االستراتيجي ت هاصر التوجنقيم الوسط الحسابي لعن إ .3

 أهداف تتميز) مضمونها والتي( 22) رقم للفقرة بين حد أعلى
 وبلغ (بموضوعية قياسهاب تسمح بدقة محددة بكونها الجامعة

للفقرة رقم  وحد أدنى (0.887) معياري بانحراف( 3.95)

3.07 12.1  متوسطة 
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 ومتق التي الممارسات الجامعة رسالة تحددونها )م( ومض17)
 (.1.495معياري) بانحراف( 2.30وبلغ )بها( 

 :ختبارات التوزيع الطبيعي لبيانات الدراسةا :ثالثاً 

ن عدم ًا فضاًل عين بيانات الدراسة تتوزع توزيعًا طبيعألضمان 
ستخدمت اختبارات اوجود تداخل خطي بين متغيرات الدراسة 

 :االختبارات( نتائج هذه 5ويوضح الجدول ) ،الطبيعيالتوزيع 
 نتائج اختبارات التوزيع الطبيعي (5جدول )

تضخم معامل  المتغيرات
 VIFالتباين 

الحد المسموح به 
Tolerance 

معامل االلتواء 
Skewness 

 سميرنوف -كولمجروف
Kolmogorov-Smirnov 

 0.078 0.98 0.170 5.85 األكاديمياالنموذج 
 0.085 0.75 0.304 3.29 انموذج الشركات
 0.063 0.91 0.253 3.96 انموذج االمناء

 0.081 0.82 0.389 2.57 انموذج اصحاب المصالح
 0.076 0.87 0.311 3.22 التوجه االستراتيجي للجامعات

وزع ن بيانات الدراسة الحالية تتأويتضح من نتائج الجدول المذكور 
يث كانت ح متغيراتها،توزيعًا طبيعيًا وعدم وجود تداخل خطي بين 

المسموح به أكبر من  ( والحد10ضخم أقل من )قيم معامل الت
معنوية ( وقيم 1فكانت جميعها أقل من )+ االلتواءما قيم أ( 0.05)

ن النتائج المذكورة إ .(0.05من ) أكبرسميرنوف  – كولمجروف
ء حصاإلستخدام وسائل اافرضيات الدراسة و  باختبارتسمح 

 هذه الفرضيات. اختبارالمعلمي في 
 فرضيات الدراسة:  اختبارات: رابعاً 

ع الفرعية ربألفرضية الدراسة الرئيسة والفرضيات ا اختباربغية 
جراء إ البسيط وبعدستخدم تحليل االنحدار اتم  منها،المنبثقة 

 :التاليةالمعالجات االحصائية حصلنا على النتائج 
 الفرضية الرئيسة  اختبار(H0) :يوجد أثر ذات  ال

 التوجهداللة معنوية لنماذج حوكمة الجامعات على 
يوضح  .α≤0.05االستراتيجي عند مستوى 

 ( نتائج اختبار الفرضية الرئيسة:6الجدول )

 االستراتيجي التوجه فيثر نماذج حوكمة الجامعات ل ( نتائج اختبار الفرضية الرئيسة 6جدول )

 المتغير التابع

 معامالت االنحدار تحليل التباين ملخص النموذج

(R) 
 االرتباط

)2(R 
معامل 
 التحديد

Adjusted 
)2R( 

 معامل التحديد المعدل

F 
 المحسوبة

DF 
 درجات الحرية

Sig* 
مستوى 
 الداللة

Β 
درجة 
 التأثير

T 
 المحسوبة

Sig* 
مستوى 
 الداللة

التوجه 
االستراتيجي 

 للجامعات
0.682 0.465 0.463 522.23 

 1 االنحدار
 315 البواقي 0.003 22.85 0.615 0.000

 316 المجموع
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قد بلغت   (R)قيمة معامل االرتباط ويتضح من نتائج الجدول 
( وهذا 0.465فكانت ) R)2(قيمة معامل التحديد  ( اما0.682)

 يشير إلى ان المتغير المستقل نماذج حوكمة الجامعات تفسر ما
 للتوجهتغير التابع م( من التأثير في ال0.465) هنسبت

( وكذلك 0.05دالة عند مستوى )  (F)االستراتيجي، وكانت قيمة 
كانت دالة . وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية  (t)قيمة 

داللة  وذيوجد أثر )العدمية( وقبول الفرضية البديلة التي مفادها 

هذه و  .التوجه االستراتيجي فيمعنوية لنماذج حوكمة الجامعات 
 ة.الدراسة الختبار الفرضيات الالحقالنتيجة تؤكد صالحية انموذج 

 يات الفرعية للدراسة:الفرض اختبار 
داللة معنوية  ذويوجد أثر  ال: .H0)1(الفرضية الفرعية االولى 

. α≤0.05االستراتيجي عند مستوى  التوجه فيكاديمي ألللنموذج ا
 ولى:ألالفرضية الفرعية ا اختبار( نتائج 7يبين الجدول )

 
 ( نتائج اختبار الفرضية الفرعية االولى7جدول )

المتغير 
 التابع

 معامالت االنحدار تحليل التباين ملخص النموذج

(R) 
 االرتباط

)2(R 
معامل 
 التحديد

Adjusted (R2) 
معامل التحديد 

 المعدل

F 
 المحسوبة

DF 
 درجات الحرية

Sig* 
مستوى 
 الداللة

Β 
درجة 
 التأثير

T 
 المحسوبة

Sig* 
مستوى 
 الداللة

التوجه 
االستراتيجي 

 للجامعات
0.138 0.019 0.015 3.25 

 1 االنحدار
 315 البواقي 0.255 1.80 0.232 0.362

 316 المجموع

قد بلغت   (R)قيمة معامل االرتباط  (7) من نتائج الجدول ويظهر
( وهذا 0.019فكانت ) R)2(قيمة معامل التحديد  ماأ( 0.138)

 هنسبت افسر مي كاديميألاالنموذج االمتغير المستقل  أن يشير إلى
يجي وهي االسترات التوجه( من التأثير في المتغير التابع 0.019)

غير دالة عند مستوى   (F)نسبة ضعيفة جدًا ، وكانت قيمة 
بر كأيم المعنوية كانت ن قأللم تكن دالة  (t)( وكذلك قيمة 0.05)

 ال (. وهذا يعني قبول الفرضية الصفرية )العدمية(0.05من )

 هالتوج على كاديميألا للنموذج معنوية داللة ذو أثر يوجد
 .البديلة الفرضية رفضو  االستراتيجي

 
يوجد أثر ذات داللة معنوية  ال :.H0)2(الفرضية الفرعية الثانية 

 .α≤0.05االستراتيجي عند مستوى  هالتوج فيلنموذج الشركات 

الفرضية الفرعية الثانية من  اختبار( نتائج 8يعرض الجدول )
فرضيات الدراسة
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 ةالفرضية الفرعية الثاني اختبارج ( نتائ8جدول )

المتغير 

 التابع

 االنحدارمعامالت  تحليل التباين ملخص األنموذج

(R) 
 االرتباط

)2(R 
معامل 
 التحديد

Adjusted 
)2R( 

معامل التحديد 
 المعدل

F 
 المحسوبة

DF 
 درجات الحرية

Sig* 
مستوى 
 الداللة

Β 
درجة 
 التأثير

T 
 المحسوبة

Sig* 
مستوى 
 الداللة

 التوجه
االستراتيجي 

 للجامعات

0.525 0.276 0.271 399.652 
 1 االنحدار

 315 البواقي 0.004 19.99 4550. 0.000

 316 المجموع

 
قد بلغت   (R)قيمة معامل االرتباط ويتضح من نتائج الجدول 

( 0.276فكانت )  R)2(قيمة معامل التحديد    ماأ( 0.525)
 ن المتغير المستقل انموذج الشركات يفسر ماأوهذا يشير إلى 

 التوجه"( من التأثير في المتغير التابع 0.276) هنسبت
( 0.05دالة عند مستوى )  (F)، وكانت قيمة  "االستراتيجي
كانت دالة . وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية  (t)وكذلك قيمة 

داللة  وذيوجد أثر  )العدمية( وقبول الفرضية البديلة التي مفادها
 االستراتيجي.ه التوج فيمعنوية لنموذج الشركات 
داللة معنوية  ذويوجد أثر  ال :.H0)3(الفرضية الفرعية الثالثة 

 .α≤0.05االستراتيجي عند مستوى  هالتوج فيمناء أللنموذج ا
الفرضية الفرعية الثالثة من  اختبار( نتائج 9يوضح الجدول )
.فرضيات الدراسة

 
 الفرضية الفرعية الثالثة اختبار( نتائج 9جدول )

قد بلغت   (R)قيمة معامل االرتباط  أن نتائج الجدول وتظهر
( 0.159فكانت )  R)2(قيمة معامل التحديد    ماأ( 0.399)

 هنسبت ايفسر م مناءألنموذج اأن المتغير المستقل أوهذا يشير إلى 
وهي  "يجياالسترات التوجه"( من التأثير في المتغير التابع 0.159)

( 0.05دالة عند مستوى )  (F)وكانت قيمة    ،نسبة محدودة
. وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية كانت دالة (t)وكذلك قيمة 

داللة  وذيوجد أثر  )العدمية( وقبول الفرضية البديلة التي مفادها
 االستراتيجي. هالتوج فيمناء ألمعنوية لنموذج ا

المتغير 
 التابع

 االنحدارمعامالت  تحليل التباين النموذجملخص 

(R) 

 االرتباط

)2(R 

معامل 

 التحديد

Adjusted 

)2R( 

معامل التحديد 

 المعدل

F 

 المحسوبة

DF 

 درجات الحرية

Sig* 

مستوى 

 الداللة

Β 

درجة 

 التأثير

T 

 المحسوبة

Sig* 

مستوى 

 الداللة

 التوجه
االستراتيجي 

 للجامعات
0.399 0.159 0.156 256.111 

 1 االنحدار
 315 البواقي 0.021 16.00 3120. 0.006

 316 المجموع
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داللة معنوية  ذويوجد أثر  ال :.H0)4(الفرضية الفرعية الرابعة  -
 االستراتيجي عند مستوى هصحاب المصالح على التوجألنموذج 

α≤0.05. 

الفرضية الفرعية الرابعة من  اختبار( نتائج 10يبين الجدول )
فرضيات الدراسة 

 الفرضية الفرعية الرابعة اختبار( نتائج 10جدول )

 
قد بلغت   (R)ن قيمة معامل االرتباط أنتائج الجدول  من ويتبن

( 260.2فكانت )  R)2(قيمة معامل التحديد    ماأ( 475.0)
 أصحاب المصالح نموذج أن المتغير المستقل أوهذا يشير إلى 

 وجهالت"( من التأثير في المتغير التابع 0.226) هنسبت يفسر ما

( وكذلك 0.05دالة عند مستوى )  (F)، وكانت قيمة "االستراتيجي
كانت دالة . وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية  (t)قيمة 

 داللة وذيوجد أثر  )العدمية( وقبول الفرضية البديلة التي مفادها
االستراتيجي. هالتوج في أصحاب المصالحمعنوية لنموذج 

 االستنتاجات والتوصيات

 انحثوتحليالتها يستنتج البافي ضوء نتائج الدراسة  :االستنتاجات
 يأتي: ما

 نموذجأتباين ترتيب ممارسة نماذج حوكمة الجامعات فجاء  .1
خيرًا أمناء ثالثًا و ألالشركات أواًل ثم أصحاب المصالح ثانيًا وا

نموذج الشركات هو أن أوهذا يعني  كاديمي؛ألانموذج ألا
ن إف المبحوثة وبالتالينموذج السائد في حوكمة الجامعات ألا

ن الجامعات هي كيانات معرفية أأفراد العينة يتفقون على 
 واستثمارية معًا.

ة( وهي االستراتيجي )متوسط ههمية النسبية للتوجألتبين ان ا .2
ز يمنحها قوة للمنافسة والتمي دون مستوى الطموح المطلوب وال

االستراتيجي في الجامعات  هالتوج فإن عناصروبالتالي 
 .أثيرهاتركات لتفعيل بنائها وتنشيط مح تحتاج إلىالمبحوثة 

 االستراتيجي هالتوج فيتضح وجود أثر لنماذج الحوكمة ا .3
من محركات  دن نماذج الحوكمة تعأوهذا يعني  عام؛بشكل 

 .تأثيرهاالستراتيجي وتنشيط  هتفعيل التوج
كثر تأثيرًا على ألنموذج األنموذج الشركات هو اأن أظهر  .4

ي أي كاديمألنموذج األيكن لبينما لم  االستراتيجي، هالتوج
ناعة أفراد وهذه النتائج تعكس ق االستراتيجي، هتأثير في التوج

 كاديميألنموذج األيالئمها ا العينة بأن حوكمة الجامعات ال
ن أل فقط؛ نكاديمييألاالذي يقتصر على آراء وتوجهات 

 .الحوكمة منهج يركز على مشاركة الجميع في البناء والتنفيذ

 المتغير التابع

 االنحدارمعامالت  تحليل التباين ملخص النموذج

(R) 

 االرتباط

)2(R 

معامل 

 التحديد

Adjusted 

)2R( 

معامل التحديد 

 المعدل

F 

 المحسوبة

DF 

 درجات الحرية

Sig* 

مستوى 

 الداللة

Β 

درجة 

 التأثير

T 

 المحسوبة

Sig* 

مستوى 

 الداللة

 التوجه
االستراتيجي 

 للجامعات
0.475 0.226 0.223 371.235 

 1 االنحدار

 315 البواقي 0.010 19.267 4810. 0.000
 316 المجموع
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 ناستنتاجات الدراسة يوصي الباحثاباالستناد إلى  :التوصيات
 :تيآلبا

نموذج الشركات في الجامعات أزيادة فاعلية ممارسة  .1
موال ألالمبحوثة من خالل االهتمام بمصادر ا

وتنشيط  خرى،ألاوحسن إدارة الموارد  واستخداماتها
فاعلية أداء رئيس الجامعة بالجانب المهني إلدارة الموارد 

 .ساسيألكاديمي األفضاًل عن دوره ا
ي االستراتيجي للجامعات بالشكل الذ هتفعيل بناء التوج .2

دارة التنافس وزيادة الحصة  هيجعل منهجية لقيادة التميز وا 
او  الشركة،نموذج أعلى  عتمادالاويمكن  السوقية؛

ولكن  ، إلخ....، مناءألا أو صحاب المصالح،أنموذج أ
ر كثألا هنموذج الشركة بوصفأعلى  االعتماديفضل 

 االستراتيجي. هتأثيرًا في بناء التوج
تطوير قدرات القيادات الجامعية والعاملين كافة في  .3

 الشركة،نموذج أممارسة نماذج الحوكمة وبخاصة 
لورش وا التدريبية؛ويمكن تحقيق ذلك من خالل البرامج 

 وجلسات العصف الذهني. التخصصية؛
دارة على االمنهج  باعتماداالستراتيجي للجامعات  هبناء التوج .4

الذي يعتمد و  (Open Book Management)المكشوف 
والمشاركة، والتدريب،  القيادة،على خمسة عناصر )

 ت(.فآوالمكا واالتصاالت،
انة ضمال ألنهاااللتزام بمعايير ضمان الجودة الجامعية  .5

 باألداءمبادئ الحوكمة واالرتقاء  الحقيقية لتطبيق
ويمكن تحقيق ذلك من خالل نشر ثقافة  الجامعي،

يتجزأ من ثقافة  جزء ال واعتبارهاالحوكمة والجودة 
 االستراتيجي. التوجهالجامعة وتضمينها في 

القيادات الجامعية والعمل على  اختيارالتأكيد على دقة  .6
 ياراختمنهم من خالل تطبيق معايير  األكفأاستقطاب 

القيادات الجامعية المعمول بها في الجامعات المرموقة 
مع االستفادة من تجارب النجاح المحلية والعالمية، الن 
هذه القيادات تمثل رأس المال االستراتيجي والفكري 
للجامعات وهي القادرة على تحفيز تبني ثقافة الحوكمة 

 والجودة والتميز.
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