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 امللخص

وكمة وعالقتها درجة تطبيق الحإلى هدفت الدراسة التعّرف  

بالتميز التنظيمي في الجامعات األردنية الخاصة في محافظة 

العاصمة عمان من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، وقد تكونت 

( عضو هيئة تدريس من كال الجنسين، 280عينة الدراسة من )

واستخدم املنهج الوصفي املسحي، وتم تطوير استبانة بمحورين: 

جة تطبيق الحوكمة لدى الجامعات املحور األول: لقياس در 

األردنية الخاصة، والثاني: لقياس مستوى التميز التنظيمي لدى 

 ،الجامعات األردنية الخاصة وقد تم التأكد من صدقهما وثباتهما

وأظهرت نتائج الدراسة أّن درجة تطبيق الحوكمة، ومستوى التميز 

مة اصالتنظيمي في الجامعات األردنية الخاصة في محافظة الع

عمان من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس متوسطة. وتبين وجود 

 بين درجة تطبيق إعالقة ارتباطية 
ً
يجابية وقوية ودالة إحصائيا

الحوكمة ومستوى التميز التنظيمي، إذ بلغت قيمة معامل ارتباط 

(. وفي ضوء نتائج الدراسة؛ توص ي الدراسة 0.701بيرسون )

ت الخاصة ودرجة تطبيقها بمراجعة أنظمة حوكمة الجامعا

 باستمرار.
الحوكمة، التميز التنظيمي، الجامعات  الكلمات املفتاحية:

األردنية الخاصة، الثقافة التنظيمية، تمّيز االستراتيجية، 
 .املساءلة

 

 

Abstract 
The current study aimed to identify the degree of 

governance implementation and its relationship to 

organizational excellence in private Jordanian 

universities in the capital, Amman, from the point of 

view of faculty members. The study consisted of (280) 

faculty members of both sexes, and the descriptive 

survey approach was used and a questionnaire was 

developed with two axes. The first axis: to measure the 

degree of implementation of governance in the private 

Jordanian universities, and the second: to measure the 

level of organizational excellence in the private 

Jordanian universities. The degree of implementation of 

governance and organizational excellence in private 

Jordanian universities in the governorate of the capital, 

Amman, from the point of view of faculty members is 

average. The existence of a positive, strong, and 

statistically significant correlation between the degree of 

implementation of governance and the level of 

organizational excellence, as the value of the Pearson 

correlation coefficient was (0.701).   In light of the results 

of the study; the study recommends constantly reviewing 

the governance systems of private universities and the 

degree of their application. 

Keywords: Governance, organizational excellence, 

private Jordanian universities, organizational culture, 

strategy excellence, accountability. 
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 مقدمة

الي جزًءا مهًما وحيوًيا في بناء يشكل قطاع التعليم الع

من أهم ثرواته ومصادر تقدمه، وتعد  يعداملجتمع، وفي األردن 

الجامعات سبًبا رئيًسا لنمو االقتصاد املعرفي الشامل؛ لذا 

اغة عادة صيإأصبحت مؤسسات التعليم العالي أحوج ما تكون إلى 

األنظمة فيها عبر نظام خاص يحكمها، بأسلوب إداري  جميع

تقل ومتطور. وتشكل اإلدارة الجامعية منظومة متكاملة من مس

خالل تطبيقها عمليات التخطيط، والتنظيم، والتنفيذ، واملتابعة، 

لضمان تحقيق أهدافها بجودة عالية. وتحتاج  والتقويم،

الجامعات أن تدار برؤية ثاقبة ومبادىء تشريعية؛ لتواجه 

، وضمان تحديات عصر العوملة، وتحقيق تنمية مستدامة

ا للتميز،  ويضمن من خالله 
ً
انضباط إداري داخلي يوفر مناخ

االرتقاء باإلنتاجية، وتحسين الجودة ملواجهة التحديات، وتعزيز 

مقدرتها التنافسية، إضافة لتقديم خدمة تعليمية غير متذبذبة، 

بها ثروة املعلومات التكنولوجية التي يواك هنفسمستثمًرا في الوقت 

 صر.العالم املعا

( أن حوكمة الجامعات منظومة 2012ويرى ناصرالدين )

ميز ؛ لتحقيق الجودة والتكافة متكاملة تشمل األنظمة والتعليمات

في العمليات واملخرجات، وذلك من خالل التركيز على املصداقية، 

 والشفافية، واملسؤولية، 
ً
رساء قواعد الحاكمية في إأن  مضيفا

إدارة التغيير أكثر من التغيير  إدارة شؤون الجامعات يحتاج إلى

نفسه، ألن كثيًرا من املتطلبات تحتاج إلى تفعيل ما هو موجود 

 وتطبيقه بشفافية.

ولضمان حسن التطبيق للحوكمة املؤسسية، ال بد من 

االلتزام بمعايير هي: مدى تطبيقها للمساءلة والشفافية، ومدى 

، وسرعة لتحقيقها للشمولية، ومدى تطبيقها للتمكين والتخوي

(، أن 2005(. ويضيف أبو كرّيم )2007األداء والجودة )توغوط، 

الشفافية هي معيار للوضوح واملكاشفة في أنماط العمليات 

اإلدارية مما يسهم في تخفيض الفساد وتعزيز قيم النزاهة، 

فالشفافية تزيد من جذب االستثمار ومحاربة الفساد وإغالق 

أّن الشفافية (Florini, 2004) وريني  األبواب أمام الروتين. ويرى فل

ا وثيًقا بيأن أداة حاسمة لتعزيز النهج الديمقراطي و 
ً
ن هناك ارتباط

 الشفافية وحسن الحكم. 

 

 

 مشكلة الدراسة

في ظل التطور السريع الذي تشهده الجامعات األردنية     

الخاصة، وبوجود التنافسية العالية، ومواكبة التقدم العلمي 

جي، واالبتعاد عن األداء التقليدي، ال سيما أّن للقيادة والتكنولو 

 دور 
ً
 في وتأثير  ا

ً
ها يبرز دور الحوكمة من خالل تعزيز و تحقيق التميز؛ ا

ملعايير الشفافية، واملساءلة، والتشاركية؛ ليحقق تميًزا تنظيمًيا في 

 املنظومة العلمية.

ج ئدب النظري، ونتان على األ يوعليه ومن خالل اطالع الباحث

البالغة للحوكمة،  هميةالدراسات السابقة، واستشعارها لل 

جاءت هذه الدراسة للتعرف على درجة تطبيق الحوكمة وعالقتها 

بالتميز التنظيمي في الجامعات األردنية الخاصة في محافظة 

اململكة األردنية الهاشمية من وجهة نظر أعضاء  -العاصمة عمان

 هيئة التدريس.  

 سئلتهاهدف الدراسة وأ

درجة تطبيق الحوكمة وعالقتها إلى هدفت الدراسة التعّرف 

بالتميز التنظيمي في الجامعات األردنية الخاصة في محافظة 

العاصمة عّمان من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس من خالل 

 األسئلة التالية: عناإلجابة 

ما درجة تطبيق الحوكمة في الجامعات األردنية الخاصة في  -1

العاصمة عّمان من وجهة نظر أعضاء هيئة محافظة 

 التدريس؟

ما مستوى التميز التنظيمي في الجامعات األردنية الخاصة في  -2

محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر أعضاء هيئة 

 التدريس؟

هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين  -3

متوسطات استجابة أعضاء هيئة التدريس لدرجة تطبيق 

مستوى التميز التنظيمي في الجامعات األردنية الحوكمة، و 

 الخاصة ؟

 الدراسة أهمية

ُيؤّمل أن تفيد نتائج هذه الدراسة الجامعات األردنية الخاصة في 

معرفة درجة تطبيق الحوكمة وعالقتها بالتميز التنظيمي في 

محافظة العاصمة عّمان وذلك من وجهة نظر الهيئات التدريسية 

عمل على رسم سياسات جامعاتهم في جّوٍّ في تلك الجامعات، لل

في تحديد و ،يسوده التميز التنظيمي لبلوغ غاياتها االستراتيجية
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املسؤوليات امللقاة على أعضاء هيئة التدريس، ضمن معايير 

 ميةأهلى إظهار إضافة الشفافية، والتشاركية، واملساءلة. باإل 

يخها ة ترستطبيق الحوكمة في الجامعات األردنية الخاّصة وكيفي

للحصول على مخرجات تنافسية على املستوى املحلي واإلقليمي. 

وتوفير تقييم إجرائي لدرجة تطبيق الحوكمة وعالقتها بالتميز 

 التنظيمي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

 حدود الدراسة

يث ح ،يقتصر موضوع الدراسة على الحوكمة والتميز التنظيمي

ئة التدريس في أربع جامعات أردنية أعضاء هيعلى طبقت الدراسة 

خاصة في محافظة العاصمة عمان، هي: جامعة الشرق األوسط، 

جامعة اإلسراء، جامعة البترا، جامعة الزيتونة، في الفصل 

 .2021-2020الدراس ي األول من العام الدراس ي 

 مصطلحات الدراسة وتعريفاتها االجرائية

عّرف الحوكمة
ُ
للمم املتحدة  بحسب البرنامج اإلنمائي ت

بأنها:" ممارسة السلطة اإلدارية واالقتصادية والسياسية إلدارة 

، وهو يشمل اآلليات واملؤسسات التي يعّبر من كافة  شؤون الدولة

ون ويؤد، كافةخاللها املواطنون عن مصالحهم ويمارسون الحقوق 

يتجّسد بذلك حق االختيار والتنوع ")الحسيني، و التزاماتهم، 

بأنها اإلجراءات تعريف الحوكمة إجرائيا  ويمكن (.2014:6

والقواعد املتبعة إلدارة الجامعات، وذلك عبر إرساء معايير 

أساسية من الشفافية، والتشاركية، واملساءلة؛ لتحقيق أهدافها 

بكفاءة عالية، وتحّدد حسب استجابة أفراد العينة على مقياس 

 في أداة الدراسة.
ً
 الحوكمة ممثال

ه:"مهّمة املنظمات لتحقيق وُيعّرف ا
ّ
لتميز التنظيمي بأن

أهدافها بشكل استراتيجي من خالل التفوق في األداء وحل 

مشكالتها بصورة فاعلة تميزها عن باقي املنظمات")السعودي، 

(" تحقيق Gilgeous ,1997:34(. وعّرفها جيلجيوس )263: 2008

رتباط أفضل املمارسات العاملية للمنظمة في أداء مهامها، وا

املنظمة مع زبائنها، واملتعاملين معها بعالقات تأييد وتفاعل، 

 إضافة لقدرة املنظمة على معرفة قدرات منافسيها والتفّوق عليها".

 ويمكن 
ً
سة بأنه قدرة املؤس تعريف التميز التنظيمي إجرائيا

على تحقيق مستويات عالية في األداء والتنفيذ والنتائج بشكل 

نطالق نحو التنافسية، قيق األهداف ولل يفوق املعتاد، لتح

وتحّدد حسب استجابة أفراد العينة على مقياس التميز التنظيمي 

 في أداة الدراسة.
ً

 ممثال

 األدب النظري والدراسات السابقة

عّرف الحوكمة الجامعية أنها "مبادئ ومعايير ونظم الجودة 
ُ
ت

ملية والتميز التي تحكم أداء الجامعات بما يضمن سالمة الع

التعليمية ونزاهة السلوكيات وبما يضمن تحقيق مبادئ املشاركة 

والشفافية واملساءلة، وتقديم مصلحة الجماعة على مصلحة 

األفراد، وترتكز الحوكمة على تطبيق القوانين، واألنظمة ومعايير 

التميز في جميع العمليات اإلدارية وغير اإلدارية" )ناصرالدين، 

مسميات للحوكمة منها: الحاكمية، (. وظهرت عدة 2019:61

الحكمانية، الحكومة الرشيدة. وهي تدل على استخدام معايير 

 (.  2015الشفافية والعدالة والتشاركية في اإلدارة )أبو النصر، 

( أّن الحوكمة  ,2013:9Abdul Salamويرى عبدالسالم )

"عملية تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على العمليات 

كومية لتحقيق البساطة واألخالقية واملساءلة واالستجابة الح

والشفافية في العمل اإلداري". وهي كذلك "عملية تغيير العالقات 

بين املؤسسات واملواطنين باستخدام تقنية املعلومات لتقليل 

( 2010:56(. عّرفها ابراهيم ) 4: 2012الفساد اإلداري" )الهوش،

لتحقيق عدة أهداف والتخلص من بأنها" شكل من أشكال اإلدارة 

 املركزية بشفافية عالية".

 الحوكمة وأهدافها أهمية

من أهم دواعي تطبيق الحوكمة؛ القضاء على الفساد 

اإلداري واملالي في املؤسسات من خالل اعتماد نهج الشفافية، 

تزام التام بالقوانين، لواملساءلة، والتشاركية بما يضمن اإل

من األساليب اإلدارية  وهيؤ الفرص. نظمة، وضمان تكافواأل 

األساسية للتغلب على التغيرات البيئية والتكنولوجية السريعة، 

, Sharmaوهي كفيلة بإنشاء نظام قوي يسوده املشاركة الفعالة )

2004.) 

ويعّد االصالح اإلداري، أحد العناصر الفعالة التي تسهم في  

د د اإلداري. لذا البتنمية الدول، وتحسين خدماتها ملواجهة الفسا

اد يجإصالح اإلداري من خالل الحوكمة التي تعمل على من دعم اإل 

صالح كيفية عمل إفرص جديدة في اقتصاد املعرفة الدولي، و 

املؤسسات مثل الجامعات، وإدارة املعلومات، وإدارة الوظائف 

الداخلية وخدمة الطالب والكادر الجامعي كافة، إضافة الستثمار 

املعلومات واالتصاالت لتحقيق التنمية واالصالح  تكنولوجيا

اإلداري من خالل تعزيز الشفافية وازالة قيود الوقت، واملسافة، 

ي فجوات وتفويض الكادر الجامعي في املشاركة في املسؤولية أو 

( أّن للحوكمة 2016(. ويرى الصالحي )2018)كافي، كافة أنواعها ب

 
ً
وتعزيز مساءلتها والتأكيد على في تحديد مسؤوليات اإلدارة،  دورا
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الشفافية، والتشاركية الذي يسهم باكتشاف التالعب والفساد 

اإلداري لتحسين إدارة الجامعات الخاّصة وقيمة أسهمها ونزاهة 

 تعاملها وبالتالي رفع قدرتها التنافسية.

ومن أهم املجاالت التي تشكل حوكمة جامعية رشيدة وجود 

بية على الصعيد الداخلي والخارجي هيئات تمثيلية مهنية وطال 

للجامعة، ووجود أدوات لتقييم األداء على مستوى األقسام 

والكليات والجامعة ككل بصفة دورية وبمشاركة الطراف املعنية، 

والخضوع للمساءلة، والتعامل بشفافية، وبناء الحوار األكاديمي 

 (.2017الديمقراطي )الشرفات، 

 مبادئ الحوكمة 

دئ الحوكمة: التشاركية، واملساءلة، والشفافية من أبرز مبا

 اآلتي:

تاحة املجال لجميع املعنيين في الجامعات إوهي التشاركية: 

الخاصة بشكل مباشر أو غير مباشر للمشاركة في وضع القواعد 

واملبادئ ورسم السياسات والتعليمات واإلجراءات التي تخص 

حة )ناصر العملية التعليمية التعلمية ضمن معايير واض

(. والسماح ألعضاء مجلس الجامعة والعاملين بإبداء 2019الدين،

عطائهم الفرص في املشاركة واملناقشة، وتقبل مقترحاتهم إآرائهم، و 

مع وضع املكافآت والحوافز لتحفيزهم بشكل مستمر )العريني، 

: ترتبط املساءلة في املؤسسات بوجود الفساد املساءلة(. 2014

م، وترتبط أيًضا بمساءلة طرف من أطراف اإلداري بشكل عا

العقد حول مخرجات العقد طبًقا للشروط املتفق عليها من حيث 

النوع، التوقيت، الجودة. )جودة وخشبة وعبدالقادر ومخيمر 

ليات املستخدمة ملراقبة نوع من اآل واملساءلة:(. 2004ومطاوع،

 الوفاء باملسؤوليات، بشرط توفير بيئة مناسبة تضمن حسن

األداء، وهي وسيلة لبلوغ غاية معينة تتضمن التنمية املستدامة، 

ا )اليونسكو، 
ً
(. ويضيف الشياب 2018وليست في حد ذاتها هدف

 في( أن املساءلة تكمن أهميتها في الجامعات 2011وأبو حّمور )

املصالح بشكل فاعل وضبط العمل من خالل جميع حماية 

ز تكم إليها، مع ضرورة تحفياملتابعة املستمرة، بوجود معايير يح

املرؤوسين للبقاء على تحمل مسؤولية نتاج أعمالهم وإنجازاتهم 

ضمن مبدأ الثواب والعقاب. ومن الجدير بالذكر أن املساءلة آلية 

كإدارة املخاطر، واملراجعة املالية، كافة تتضمن املجاالت اإلدارية 

ضاء الب، وأعواإلشراف على األساليب املستخدمة لتقييم أداء الط

(. 2017هيئة التدريس، واملديرين، واملوظفين اإلداريين )جفطة، 

كبيرة تكمن في تقليل الغموض  أهميةللشفافية الشفافية: 

والضبابية والقضاء على مظاهر التخلف اإلداري وغموض 

التشريعات، ونمو العمل بمعايير عالية الجودة، والترابط بين 

مخاطبة جميع املستويات اإلدارية  املنظمات املختلفة؛ ألنه تتم

وإحداث التكامل بين أهدافها، وتطوير الوحدات اإلدارية من 

وحدات إدارة متخصصة إلى فرق عمل تقوم بأداء وظائفها 

كبيرة السيما أنها تحفز على  أهمية(. وللشفافية 2020)عليمات، 

عد على إنجاز لتزام بسلوك أخالقي أثناء أداء العمل، وتسااإل

(. الشفافية اإلدارية مرتبطة باألنماط 2010هداف)هالل،األ 

السلوكية واآلليات واالدعاءات التي تقوم بها اإلدارة بهدف 

الكشف املقصود عن املعلومات واملشاركة في صنع القرارات 

 (. 2009ووضوح السياسات والتشريعات )أبو كرّيم، 

 التميز التنظيمي 

 مفهوم التمّيز التنظيمي

ميز التنظيمي بأنه " األساليب التي تتصف باإلبداع ُيعّرف الت

ستخدام األمثل للموارد املتاحة، والقدرة على واالبتكار عند اإل 

التكيف مع املتغيرات البيئية واحداث تغييرات مطلوبة للوصول 

(. 289: 2017إلى أداء جيد يميز املنظمة عن غيرها" )محسن، 

ز التنظيمي" تحقيق أداء ( أّن التمي430: 2019وأضافت الفحيلة )

أفضل، وخدمة متميزة ملتلقي الخدمة من خالل تطوير اليات 

 عملها ليعطي نتائج ايجابية على النمو االقتصادي، واالجتماعي". 

 خصائص التميز التنظيمي وأهميته

تواجه الجامعات الخاّصة تحديات على الصعيدين املحلي 

ب افسية، التي تتطلتحقيق التن ؛والعاملي، وأهم هذه التحديات

ا ذات جودة عالية تضمن التفوق في 
ً
برامًجا للتطوير، وخطط

ار بتكبداع واإل األداء، وإدارة األزمات بكفاءة، إضافة لتبّني اإل 

لتحسين مخرجات العمل، وتحقيق التميز التنظيمي الذي يمتاز 

التركيز على العمل التعاوني ، منها (2020بعدة خصائص)عثمان، 

ة اء الجامعة وتدريب أعض
ّ
على مهارات متطورة. والقدرة على كاف

مواجهة التحديات وإدارة األزمات. والتخلص من مشكالت األنظمة 

اإلدارية التقليدية مثل: انخفاض روح العاملين املعنوية، ضعف 

استثمار الكفاءات، هجرة العقول البشرية، من خالل إثارة وتبني 

 أهداف الجامعة التي ينتمون  بداعية للعاملين لتحقيقالقدرات اإل 

 إليها.

وتحتاج املؤسسات التنظيمية بما فيها الجامعات إلى سعي 

مستمر وبذل جهد للوصول ملكانة مرموقة بين املنافسين، تتجاوز 

التمّيز التنظيمي بما يلي  أهميةتوقعات الجميع حيث تكمن 
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(: زيادة الدقة في العمل واختيار أفضل 38-2017:37)الشهراني، 

وعلى ة كافأساليب العمل. وتسهيل عملية االتصال بين العاملين 

املستويات اإلدارية وفي كل االتجاهات. وتوفير املورد البشري  جميع

بداع الكفاءة، والثقافة التنظيمية املتميزة التي تتبنى اإل  يذ

بتكار. وتحقيق معدالت تغير سريعة تزيد من القدرة واإل 

يؤدي  مابنتماء للمؤسسة التنظيمية رفع مستوى اإل وت، التنافسية

 .إلى بذل أقص ى جهد مما ينعكس على اإلنتاجية 

 العالقة بين الحوكمة والتميز التنظيمي

ترتبط الحوكمة في املؤسسات املختلفة بمعايير أساسية من 

الشفافية، والتشاركية، واملساءلة. والحاجة اآلن ضرورية وملحة 

ة، وروتين العمل، وضرورة للتخلص من البيروقراطية اإلداري

تكار، ببداع واإل التوّجه لتعزيز منظومة العمل الجماعي، وتبني اإل 

ودعم التحفيز الفّعال للمؤسسات، وخوض التنافسية، واالتجاه 

. ويرتقب  ,Piotrowski) 200نحو الالمركزية كما ذكر بيوتروسكي )

من توظيف الحوكمة تحقيق اصالح إداري شامل يحوي إنجازات 

عّبر عنه بالتميز التنظيمي الذي يمحو من األذهان صورة اإلدارة ي

تكار، لبداع واإلبلالبيروقراطية الجامدة البطيئة، ويفسح املجال 

وُيحدث تغييرات جذرية في مفهوم العمل اإلداري وينتقل من 

(. أما 2016اإلدارة باألوراق إلى اإلدارة بالتغيير واملعرفة )مدحت، 

تطبيق الحوكمة والتميز التنظيمي فيحقق حماية التكامل ما بين 

للمساهمين، ويراعي مصالح العمل ويحد من استغالل السلطة، 

(. ال شّك أّن   2010وينّمي االستثمار ويشجع تدفقه )رزق،

الحوكمة تعمل على تعزيز التميز التنظيمي وتعّري الفساد اإلداري 

لفة، رات املختداوتقض ي على املحسوبية، وتفرض الرقابة على اإل 

نفاق، وتدعم العملية الديمقراطية، وتكثف التواصل وترشد اإل 

 (. 2012بين مكونات املجتمع )ابو العزم، 

وفيما يخّص التعليم الجامعي وضمان تحقيق أفضل 

النتائج، تقوم الحوكمة على تعزيز التميز في األداء بما يتالءم مع 

ء وذلك من خالل إرسامعايير الشفافية، والتشاركية، واملساءلة، 

املفهوم الديمقراطي، ودعوة الجميع للقيام بمسؤولياتهم لتحسين 

جودة التعليم وتعزيز النمو االقتصادي بحسب )اليونسكو، 

2017.) 

 ثانيا: الدراسات السابقة ذات الصلة:

 ( الدراسات السابقة التي تناولت الحوكمة1

إلى  ( التي هدفت التعّرف2018دراسة صالح والصالحي )

نماذج حوكمة الجامعات، وأثرها في بناء التوجه االستراتيجي، 

دراسة تطبيقية على الجامعات الخاصة في عّمان، استخدمت 

الدراسة املنهج الوصفي االستداللي، وتكّونت عينة الدراسة من 

( عضو هيئة تدريس في الجامعات الخاّصة في عمان، 1780)

وتوّصلت الدراسة إلى أّن داة للدراسة، أواستخدمت االستبانة 

 على التوّجه 
ً
أنموذج الشركات هو األنموذج األكثر تأثيرا

 كاديمي أي تأثير في التوجهلم يكن للنموذج األو االستراتيجي، 

االستراتيجي، وأن هذه النتائج تعكس قناعة أفراد العينة بأن 

كاديمي، الذي يقتصر حوكمة الجامعات ال يالئمها األنموذج األ

ــز على راء وتوجهات األعلى آ
ّ
كاديميين؛ ألّن الحوكمة منهج ُيرك

 مشاركة الجميع في البناء والتنفيذ. 

( التي هدفت إلى استقصاء واقع 2018دراسة العتيبي )

تطبيق الحوكمة في جامعة امللك سعود من وجهة نظر أعضاء 

رها بمتغيري الجنس، والخبرة التدريسية، 
ّ
الهيئة التدريسية، وتأث

تبانة سباعتماد اإل خدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي، واست

( من أعضاء الهيئة 151أداة للدراسة، وتكونت عينة الدراسة من )

التدريسية في جامعة امللك سعود، وتوّصلت الدراسة إلى أّن واقع 

تطبيق الحوكمة في جامعة امللك سعود متوسط، وال يوجد فروق 

الحوكمة من وجهة نظر أعضاء  ذات داللة إحصائية لواقع تطبيق

عزى ملتغير الجنس، كما تبّين وجود فروق ذات 
ُ
هيئة التدريس ت

داللة إحصائية تعزى ملتغير الخبرة لصالح من خبرتهم عشر 

 سنوات فأكثر.

مستوى إلى ( التعّرف 2019وهدفت دراسة القحطاني )

تطبيق حوكمة الجامعات في جامعة اإلمام محمد بن سعود 

(، 2030لتحقيق امليزة التنافسية في ظل رؤية اململكة )اإلسالمية 

اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وتم بناء استبانة أداة 

( شخًصا من القيادات 63للدراسة، وتكونت عينة الدراسة من )

اإلدارية واألكاديمية في جامعة اإلمام محمد بن سعود، وتوّصلت 

ي وكمة لتحقيق امليزة التنافسية فدرجة تطبيق الح الدراسة إلى أّن 

 تاتخاذ القرارات في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية كان

، ومستوى امليزة التنافسية في اتخاذ القرارات أيًضا كان ةمرتفع

 مرتفًعا.

 Abu Qattam, Al Zbounأجرى أبو قطام والزبون والقماز )

& Al Ghammaz ,2020 جة تطبيق در إلى  التعرف( دراسة هدفت

الحوكمة في الجامعة األردنية من وجهة نظر األكاديميين، اعتمدت 

الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، تم بناء استبانة أداة 

( عضو هيئة تدريس 184للدراسة، وتكّونت عينة الدراسة من )

أكاديمي، وتوّصلت الدراسة إلى أّن واقع تطبيق الحوكمة في 

ط، إضافة لعدم وجود فروق ذات داللة الجامعة األردنية متوس
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إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد العينة تعزى ملتغيرات 

الدراسة التصنيفية )الجنس، الرتبة، سنوات الخبرة، نوع الكلية( 

باستثناء مجال نوع الكلية، كما تبّين وجود كافة وعند املجاالت 

ح ة ولصالذات داللة إحصائية بين الكليات العلمية واإلنساني

 نسانية.الكليات اإل

واقع تطبيق إلى ( التي هدفت التعّرف 2020دراسة حمد )

الحوكمة في جامعة جرش من وجهة نظر أعضاء الهيئة 

 اعتمادبالتدريسية، اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، 

( عضو 120ستبانة أداة للدراسة، تكونت عينة الدراسة من )اال 

ة جرش، وتوّصلت الدراسة إلى أّن واقع هيئة تدريس من جامع

متوسطة، إضافة  جاء بدرجة تطبيق الحوكمة في جامعة جرش

لعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات تقديرات 

أفراد العينة في درجة تطبيق الحوكمة في جامعة جرش تعزى 

ملتغيرات الدراسة التصنيفية، وعند كافة املجاالت باستثناء متغير 

 ع الكلية.نو 

, Mthethwa & Chikokoدراسة ماثيوثوا وشيكوكو )

القيمة األكاديمية ملشاركة الطالب إلى (، التي هدفت التعّرف 2020

في الجامعة في مجال الحوكمة، استخدمت الدراسة املنهج البحث 

النوعي لفهم العالقة بين املشاركة في حوكمة الجامعة والتجارب 

اسة إلى أّن القيمة األكاديمية ملشاركة كاديمية، وتوّصلت الدر األ

الطالب في الجامعة في الحوكمة تتأثر بعّدة عوامل سياسية، 

مستوى الدراسة، مهارات الطالب، القدرة على موازنة الوقت، وأّن 

املشاركة في الحوكمة ال تضيف دائًما قيمة أكاديمية لطالب 

 الجامعة.

األداء  إلى عّرف ( الت2020هدفت دراسة مقدادي واالبراهيم )

اإلداري لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية 

وعالقته بتطبيق مبادئ الحوكمة، اعتمدت الدراسة املنهج 

ستبانة أداة للدراسة، وتكونت الوصفي املسحي، واستخدمت اإل 

( عضو هيئة تدريس، وتوصلت الدراسة 337عينة الدراسة من )

لة إحصائية بين متوسطات تقديرات إلى وجود فروق ذات دال

أفراد العينة للداء اإلداري تعزى ملتغيرات )الجنس، الجامعة، مدة 

الخدمة(، كما تبّين عدم جود فروق ذات داللة إحصائية للداء 

اإلداري تعزى ملتغيرات )العمر، الرتبة األكاديمية، نوع الكلية(، وأّن 

ألردنية متوسطة، درجة تطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات ا

وتبّين وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغيرات )الجامعة، 

نوع الكلية، مدة الخدمة( لدرجة تطبيق الحوكمة، وعدم وجود 

فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغيرات )الجنس، العمر، الرتبة 

 األكاديمية(.

 ( الدراسات التي تناولت التميز التنظيمي2

أثر التغير إلى ( التي هدفت التعّرف 2017دراسة العمري )

التنظيمي على التميز التنظيمي في القطاع الخاص السعودي، 

استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وطبقت الدراسة 

( فرًدا في القطاع الخاص السعودي بمدينة الرياض، 368على )

ود جواستخدمت االستبانة أداة للدراسة، وتوّصلت الدراسة إلى و 

داللة إحصائية لعوامل التغير التنظيمي على التميز  يأثر ذ

التنظيمي باستثناء )الهيكل التنظيمي(، وتبّين وجود فروق ذات 

داللة إحصائية بين استجابة الباحثان للدراسة حول طبيعة 

عزى للعوامل الشخصية والوظيفية، 
ُ
عوامل التغير التنظيمي ت

حصائية بين استجابة إضافة إلى وجود فروق ذات داللة إ

سّمى 
ُ
الباحثان للدراسة وفًقا ملتغيرات الدراسة )املؤهل العلمي، امل

 الوظيفي(.

( التي هدفت إلى معرفة دور 2018)دراسة  حجازي وطنبور 

بداع اإلداري في التميز التنظيمي للوزارات الفلسطينية في اإل 

املحافظات الشمالية، استخدمت الدراسة املنهج الوصفي 

 تم اختيارهم 458رتباطي، وتكّونت عينة الدراسة من )اال 
ً

( عامال

بالطريقة العشوائية في وزارات املحافظات الشمالية، واستخدمت 

االستبانة أداة للدراسة، وتوصلت الدراسة إلى أن اإلبداع اإلداري 

( من التميز التنظيمي، وتبّين عدم وجود فروق ذات %39يفّسر )

 اع اإلداري والتميز التنظيمي وفقا ملتغيري داللة إحصائية في اإلبد

الجنس واملؤهل العلمي، وتبّين وجود فروق ذات داللة إحصائية 

 وفًقا ملتغيري الخبرة واملوقع الوظيفي.

( التي هدفت إلى تحديد مستوى 2019دراسة الزهراني )

التمكين وعالقته بالتميز التنظيمي من وجهة نظر القيادات 

ة أم القرى، استخدمت الدراسة املنهج األكاديمية في جامع

( قائًدا بطريقة 86الوصفي االرتباطي، وتكّونت عينة الدراسة من )

ستبانة أداة للدراسة، وتوّصلت الدراسة واعتمدت اال عشوائية، 

إلى أّن مستوى التمكين في جامعة أم القرى واألبعاد التابعة له من 

ا
ً
 ، وأّن مستوى التميزوجهة نظر قياداتها األكاديمية كان متوسط

التنظيمي في جامعة أم القرى واألبعاد التابعة له من وجهة نظر 

ا أيًضا. كان قياداتها األكاديمية 
ً
 متوسط

إلى ( التي هدفت التعّرف Al-Amarat 2019دراسة العمارات )

الدرجة التي يمارس بها القيادات اإلدارية في جامعة الطفيلة 
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وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس،  التقنية التميز التنظيمي من

استخدمت الدراسة املنهج الوصفي، تم بناء االستبانة أداة 

( عضو هيئة تدريس، 107للدراسة، وتكونت عينة الدراسة من )

وتوصلت الدراسة إلى أن الدرجة التي تماس القيادات اإلدارية في 

الجامعة متطلبات التميز التنظيمي كانت متوسطة، وتبين وجود 

وق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة فر 

لدرجة ممارسة القيادات اإلدارية تعزى ملتغيرات الرتبة 

 األكاديمية، وسنوات الخبرة. 

( التي  ,Waswas & Jwaifell 2019دراسة واسواس وجويفل )

مستوى تطبيق اإلدارة اإللكترونية والتميز إلى هدفت التعّرف 

معة الحسين بن طالل، تكّونت عينة الدراسة من املؤسس ي في جا

( عضوا إداريا في الجامعة، وتم استخدام املنهج الوصفي، 249)

وتوّصلت الدراسة إلى أّن مستوى تطبيق اإلدارة اإللكترونية في 

 متوسطكان وحدة املعالجة املركزية 
ً
من حيث األبعاد اإلدارية  ا

 ضعيف كانوالفنية، بينما 
ً
املادي، وأّن مستوى  من حيث البعد ا

ا في بعد التميز القيادي، لكنه جاء التميز املؤسس ي 
ً
ان ك متوسط

 ضعيف
ً
 في أبعاد التميز في الكادر البشري وتميز الخدمات. ا

, Samaraddin & Alqurashiدراسة سمرالدين والقرش ي )

أثر القيادة االستراتيجية على إلى  التعرف( التي هدفت 2020

يمي في وزارة التجارة واالستثمار بمحافظة تحقيق التميز التنظ

جدة، استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة 

 نأداتي ة( فرًدا، واستخدمت االستبانة واملقابل132الدراسة من )

ي تحقيق القيادة االستراتيجية فأن للدراسة، وتوصلت الدراسة إلى 

مستويات مرتفعة اء بجوزارة التجارة واالستثمار بمحافظة جدة 

داللة إحصائية حول  يثر ذأمن التميز التنظيمي، إضافة لوجود 

القيادة االستراتيجية والتميز التنظيمي تعزى ملتغيرات الدراسة 

سّمى 
ُ
)الجنس، العمر، املؤهل العلمي، سنوات الخبرة، امل

 الوظيفي(.

 & AlHalaseh 2020دراسة الهلسة والروايضة )

AlRawaydeh, تي هدفت إلى توضيح أثر القيادة الفاضلة على ( ال

التميز املؤسس ي في جامعة مؤتة، استخدمت الدراسة املنهج 

( عضو من أعضاء هيئة 384الوصفي، تكونت عينة الدراسة من )

التدريس، واستخدمت االستبانة أداة للدراسة، وتوصلت الدراسة 

ز التمي داللة إحصائية على اإلى أن للقيادة الفاضلة تأثيرا ذ

املؤسس ي، تبين أن الفضيلة تكمن في الثقة والرحمة والنزاهة بين 

 قادة الجامعة.

 الطريقـة واإلجراءات

 منهج الدراسة ومجتمعها

لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان باستخدام املنهج 

استخدام أداة االستبانة للجابة عن أسئلة و الوصفي املسحي، 

اسة من جميع أعضاء هيئة التدريس لدراسة، وتكّون مجتمع الدر ا

 وقدفي الجامعات األردنية الخاّصة في محافظة العاصمة عّمان، 

( عضو هيئة تدريس في الجامعات األردنية 1491بلغ عددهم )

الخاصة في محافظة العاصمة عّمان، وذلك حسب إحصائيات 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية للعام الدراس ي 

ن في الجدول )2020 \2019)  (:  1(. كما هو ُمَبيَّ

 (1الجدول )

توزيع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة في 

 .محافظة العاصمة عمان

 الجامعة #
العدد 

 الكلي

 247 جامعة اإلسراء 1

 289 جامعة البترا 2

 296 جامعة الزيتونة 3

 173 وسطجامعة الشرق األ  4

 50 ية املفتوحةالجامعة العرب 5

 242 جامعة العلوم التطبيقية 6

 34 كلية العلوم التربوية واآلداب /األونروا 7

 1491 املجموع

 عينة الدراسة

تم أخذ عينة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية 

 الخاصة في العاصمة عمان عن طريق:

 العينة العنقودية القصدية، حيث تم اختيار أربع جامعات .1

: جامعة الشرق األوسط، ينبسبب قربها الجغرافي للباحث

 جامعة اإلسراء، جامعة الزيتونة، جامعة البتراء.

العينة العشوائية البسيطة، تم اختيار عينة من أعضاء هيئة  .2

التدريس في الجامعات الخاصة في عمان وبلغ عدد أفرادها 

 ل ربع، وفًقا لجدو ( عضو هيئة تدريس، من الجامعات األ 280)

تحديد حجم العينة من حجم املجتمع الذي أعده كريس ي 

(، وذلك بنسبة ثقة Krejcie & Morgan ,1970ومورجان )

(. وتم توزيع االستبانات بشكل %5(، وهامش خطأ )95%)
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إلكتروني على جميع أفراد عينة الدراسة خالل الفصل األول 

، وتمت االستجابة 2020/2021من العام الدراس ي 

( استبانة سليمة وقابلة للتحليل وهي 280على ) اإللكترونية

( من املجتمع األصلي للدراسة. %18.78تمثل ما نسبته )

      كما. 

 أداة الدراسة

بعد االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة حول 

موضوع الدراسة قام الباحثان بتطوير أداة الدراسة على شكل 

 تطبيق الحوكمة في الجامعات استبانة ملحورين: األول يقيس درجة

األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس واعتمد 

(، 1439(، ودراسة املغيز )2016بشكل رئيس على دراسة بالحمر )

(، واملحور الثاني: لقياس مستوى التميز 2017بوعرب )أودراسة 

التنظيمي في الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء 

(، 2017لتدريس واعتمد بشكل رئيس على دراسة جفطة )هيئة ا

(، ودراسة 2017(، ودراسة العمري )1439ودراسة الفايز )

نت أداة الدراسة بصورتها األولية من )2018األخضر ) ( 72(، وتكوَّ

( فقرة بعد التأكد 52فقرة، وأصبحت بصورتها النهائية مكّونة من )

 من صدق األداة وثباتها.

 اسة صدق أداة الدر 

 أ. صدق املحتوى ألداة الدراسة

وللتحقق من صدق املحتوى الظاهري ألداة الدراسة؛ قام 

الباحثان بعرضها على أربعة عشر من أعضاء هيئة التدريس من 

ذوي االختصاص والخبرة من املحكمين، وذلك بهدف إبداء آرائهم 

ة وصّحة محتوى األداة من حيث: وضوح الفقرات، 
ّ
عن دق

لغوية، ومناسبتها لقياس ما وضعت ألجله، وانتماء والصياغة ال

الفقرات للمجال الذي تتبع له، وإضافة أو تعديل أو حذف ما 

 يرونه مناسًبا من الفقرات. تّم األخذ بمعظم مالحظات املحكمين.

 ب. صدق البناء ألداة الدراسة

وللتحقق من صدق البناء ألداة الدراسة؛ قام الباحثان 

( عضو 30سة على عينة استطالعية مكونة من )بتطبيق أداة الدرا

هيئة التدريس في الجامعات الخاّصة، من خارج عينة الدراسة 

املستهدفة للتحقق من مدى صدق االتساق الداخلي للداة، وذلك 

(؛ حيث جاءت قيم Pearsonبحساب معامل ارتباط بيرسون )

معامالت ارتباط الفقرات ملجاالت الحوكمة وهي: مجال 

ركية، ومجال الشفافية، ومجال املساءلة مع محور درجة التشا

مرتفعة ودالة  تطبيق الحوكمة في الجامعات األردنية الخاصة

 عند مستوى الداللة )
ً
(. وهذا يعني وجود درجة α≤ 0.05إحصائيا

عالية من صدق االتساق الداخلي في فقرات املجال على املقياس. 

 عند ) كما تبين وجود معامالت ارتباط مرتفعة
ً
 0.05ودالة إحصائيا

≥α بين املجاالت مع الدرجة الكلية للمقياس مع محور درجة .)

تطبيق الحوكمة في الجامعات األردنية الخاصة، حيث تراوحت بين 

( وهذا يعني وجود درجة عالية من صدق 0.974 – 0.830)

االتساق الداخلي في فقرات مجاالت املقياس والدرجة الكلية على 

 املقياس.

أما معامالت ارتباط فقرات محور مستوى التميز التنظيمي 

ومجاالته فقد تبين أنَّ قيم معامالت ارتباط الفقرات على مجال 

تميز املوارد البشرية، ومجال تميز الهيكل التنظيمي، ومجال تميز 

االستراتيجية، ومجال تميز الثقافة التنظيمية،  مع محور مستوى 

 عند مستوى الداللة التميز التنظيمي، مرتفعة 
ً
ودالة إحصائيا

(0.05 ≥α وهذا يعني وجود درجة عالية من صدق االتساق .)

الداخلي في فقرات املجال على املقياس. كما تبين وجود معامالت 

 عند مستوى الداللة )
ً
(، α≤0.05ارتباط مرتفعة ودالة إحصائيا

يز مبين املجاالت مع الدرجة الكلية للمقياس مع محور مستوى الت

التنظيمي في الجامعات األردنية الخاصة، وهذا يعني وجود درجة 

عالية من صدق االتساق الداخلي في فقرات مجاالت املقياس 

 والدرجة الكلية على املقياس.

 ثبات أداة الدراسة

للتأكد من ثبات أداة الدراسة، تمَّ إيجاد معامل الثبات من 

االتساق الداخلي خالل طريقة التجزئة النصفية وحساب معامل 

( Cronbach–Alphaللفقرات باستخدام معادلة كرونباخ ألفا )

حيث تم تطبيق أداة الدراسة على مجموعة من خارج عينة 

( عضو هيئة تدريس في الجامعات األردنية 30الدراسة مكّونة من )

الخاصة، للتأكد من ثباتها، وتبّين أن قيم معامالت الثبات وفق 

ا، والتجزئة النصفية لفقرات األداة في محور طريقتي كرونباخ ألف

تطبيق الحوكمة في الجامعات األردنية الخاصة، حيث تراوحت 

قيم معامالت الثبات على مجاالت محور تطبيق الحوكمة 

(، في حين بلغ معامل 0.893 –0.782باستخدام كرونباخ ألفا )

ت (، وتراوحت قيم معامال 0.937كرونباخ ألفا على الفقرات ككل )

الثبات على مجاالت محور تطبيق الحوكمة باستخدام طريقة 



 Doi: 10.36024/1248-042-002-003  50-29، 2022-( 2( عدد)42مجلد)مجلة اتحاد الجامعات العربية، 

 

 
-37- 

 

(، في حين بلغ معامل ثبات 0.911 –0.773التجزئة النصفية )

 (.0.947التجزئة النصفية على املحور ككل )

وكما تبّين أن قيم معامالت الثبات وفق طريقتي كرونباخ 

ألفا، والتجزئة النصفية للفقرات في محور مستوى التميز 

ظيمي في الجامعات األردنية الخاصة، حيث تراوحت قيم التن

معامالت الثبات على مجاالت محور مستوى التميز التنظيمي 

(، في حين بلغ معامل 0.928 –0.787باستخدام كرونباخ ألفا )

(، وتراوحت قيم معامالت 0.867كرونباخ ألفا على الفقرات ككل )

ة تخدام طريقالثبات على محور مستوى التميز التنظيمي باس

(، في حين بلغ معامل ثبات 0.967 –0.720التجزئة النصفية )

 (.0.838التجزئة النصفية على الفقرات ككل )

 عن أسئلة الدراسة ومناقشتها نتائج الدراسة اإلجابة

النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول ومناقشتها 

ة األردني الذي نصَّ على: ما درجة تطبيق الحوكمة في الجامعات

الخاصة في محافظة العاصمة عّمان من وجهة نظر أعضاء 

 هيئة التدريس؟

 (2الجدول )

افات املعيارية ملجاالت محور  املتوسطات الحسابية واالنحر

تطبيق الحوكمة في الجامعات األردنية الخاصة في محافظة 

 العاصمة عّمان من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

تو  املجاالت الرقم
امل

ط 
س

بي
سا

لح
ا

ف  
حرا

الن
ا

ي  ر
عيا

امل
 

بة
رت
ال

جة 
در

ال
 

 متوسطة 1 0.59 2.99 التشاركية 1.

 متوسطة 2 0.59 2.92 الشفافية .2

 متوسطة 1 0.58 2.99 املساءلة .3

املتوسط الحسابي 

 الكلي

 متوسطة 0.50 2.97

 

 تقييم درجة تطبيق الحوكمة في 2يتبّين من الجدول )
( أنَّ

خاصة في محافظة العاصمة عّمان من وجهة الجامعات األردنية ال

نظر أعضاء هيئة التدريس، قد جاءت بدرجة )متوسطة(، 

(، وجاءت 0.50( وانحراف معياري )2.97بمتوسط حسابي )

املجاالت على درجة تطبيق الحوكمة في الجامعات األردنية الخاصة 

في محافظة العاصمة عّمان من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

لترتيب اآلتي:  في املرتبة األولى جاء كل من مجالي التشاركية،  وفًقا ل

واملساءلة ضمن درجة تقييم )متوسطة(، بمتوسط حسابي 

(، ثم مجال الشفافية في املرتبة الثانية ضمن درجة تقييم 2.99)

(. وتشير هذه النتيجة إلى أن 2.92)متوسطة(، بمتوسط حسابي )

بيق الحوكمة في الجامعات أفراد عينة الدراسة يؤكدون على تط

األردنية الخاصة، ولكن ليس باملستوى املطلوب ودون الطموح. 

حيث أن إدارة كثير من هذه الجامعات لم تمنح معايير الحوكمة 

كالشفافية والتشاركية واملساءلة القدر الكافي من التطبيق، فهذه 

سياساتها وتعامالتها و ، كافة الجامعات ال تفصح عن املعلومات

ملختلفة بشكل كاف؛ والسبب قد يكون تلبية للمصالح الشخصية ا

القائمة على الواسطة واملحسوبية. وهذا بالضرورة ينعكس سلبًيا 

على الشفافية، إضافة إلى غياب فكرة وضع معايير واضحة يتم 

كل دائها بآتطبيقها فعلًيا لتقييم القيادات الجامعية وقياس 

 شفافية ووضوح. 

النتيجة باإلشارة إلى القصور في تطبيق  ويمكن تفسير هذه

الحوكمة بسبب ضعف العالقة بين أعضاء هيئة التدريس واإلدارة 

(. إضافة Leach ,2008الجامعية وسيادة ثقافة مقاومة التغيير )

إلى التأثر بالثقافة السائدة في املجتمع وما يتضمن من قيم ومعايير 

رية رارات تحد من حومعتقدات تؤثر في تطبيق الحوكمة؛ فهناك ق

أعضاء هيئة التدريس، كما أن بعض التشريعات قد تتضمن 

نصوًصا تقيد أعضاء هيئة التدريس في املشاركة بصنع القرارات 

 (. 2009وتقيد من حرية التعبير )عزت، 

ويمكن عزو هذه النتيجة إلى أن أفراد عينة الدراسة يرون 

 أن للحوكمة دور 
ً
 وتعزيز مساءلتها، في تحديد مسؤوليات اإلدارة ا

والتأكيد على الشفافية والتشاركية الذي يسهم باكتشاف الفساد 

اإلداري لتحسين إدارة الجامعات، ونزاهة تعاملها، وأن هذا الدور 

لم يطبق بدرجة مرتفعة، وبالتالي لم يوفر القدر الكافي من 

 جميع، من خالل مشاركة هماالحساس باملسؤولية لدى بعض

لتدريس ي في عملية صنع القرار وتنفيذه بصورة أعضاء الكادر ا

صحيحة. ويمكن رد هذه النتيجة إلى الضعف في إصدار لوائح 

وتشريعات خاصة بمعايير الحوكمة، وإلزام االدارات واملجالس 

داخل الجامعة بالعمل بها، وافتقار بعضها للجان داخل كافة 

 الجامعة؛ ملتابعة تنفيذ معايير الحوكمة.

ب املتوسطات الحسابية، واالنحرافات كما تّم حسا

املعيارية، ودرجة التقييم، والرتب لدرجة تطبيق الحوكمة في 

الجامعات األردنية الخاصة في محافظة العاصمة عّمان من وجهة 

نظر أعضاء هيئة التدريس لكل مجال من مجاالت محور تطبيق 

 الحوكمة وفق ما يأتي:
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: مجال التشاركية
ا

  أوال

توسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية تم حساب امل

ودرجة التقييم لفقرات مجال التشاركية، وكانت النتائج كما هو 

ن في الجدول )  (. 3ُمبيَّ

 

 (3الجدول )

افات املعيارية لفقرات مجال التشاركية  املتوسطات الحسابية واالنحر

 الفقرة الرقم
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الرتبة على 

 جالامل
 الدرجة

 متوسطة 1 0.97 3.28 تتعاون الجامعة مع ذوي العالقة؛ لتحديد احتياجات سوق العمل. .1

 متوسطة 2 0.82 3.14 تتوافر وسائل متنوعة للجامعة؛ الستقبال املقترحات والشكاوي. .5

 متوسطة 3 0.85 3.05 تشجع الجامعة على بناء فرق للعمل التشاركي ملنتسبيها. .6

 متوسطة 4 0.77 3.01 في مجالس الجامعة. د للمستفيدين من خدمات الجامعة تمثيليوج .4

 متوسطة 5 0.92 2.95 تشرك الجامعة جميع األطراف املعنية في رسم سياساتها. .7

 متوسطة 6 0.87 2.77 يشارك املنتسبون للجامعة في صناعة القرارات. .3

 متوسطة 7 0.84 2.75 قرارات.تشارك مجالس الطلبة املنتخبة في صناعة ال .2

 متوسطة 0.59 2.99 املتوسط الحسابي الكلي للمجال

( أنَّ املتوسطات الحسابية ملجال 3يتبّين الجدول )

(، وبمستوى تقييم متوسط 3.28 – 2.75التشاركية تراوحت بين )

من درجة التقييم على جميع الفقرات، أّما املجال ككل، فقد 

( 0.59( وبانحراف معياري )2.99حصل على متوسط حسابي )

وبمستوى درجة تقييم متوسطة. وقد جاءت باملرتبة األولى 

( التي تنص على " تتعاون الجامعة مع ذوي العالقة؛ 1الفقرة)

(، 3.28لتحديد احتياجات سوق العمل بمتوسط حسابي )

( التي تنص على 5وبمستوى درجة تقييم متوسطة، تلتها الفقرة )

" كاوى والشنوعة للجامعة؛ الستقبال املقترحات تتوافر وسائل مت

(، وبمستوى درجة تقييم متوسطة. 3.14بمتوسط حسابي )

( التي تنّص على " تشارك مجالس 2وجاءت باملرتبة األخيرة الفقرة )

( 2.75الطلبة املنتخبة في صناعة القرارات بمتوسط حسابي )

 وبمستوى درجة تقييم متوسطة. 

ى أن الجامعات األردنية الخاصة ويعزو الباحثان ذلك إل

تطبق مبدأ التشاركية بشكل لم يرق للطموح بشكل عام، وأنها 

تعتمد على القيادات وأصحاب املناصب العليا في اتخاذ القرارات، 

ويتضح ذلك من خالل استجابات أفراد عينة الدراسة من أعضاء 

هيئة التدريس، الذين أشاروا إلى وجود توافر متوسط لوسائل 

ات، قسام والكليستقبال االقتراحات والشكاوى التي ترد إلى األا

ألنها في الغالب من اختصاص إدارات معينة داخل الجامعة، وال 

. اوى والشكتعرف كيفية التعامل واالستجابة مع هذه املقترحات 

دارات الجامعات الخاصة إويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن 

ى، وأنها على درجة من املعرفة ترى نفسها صاحبة السلطة األعل

واملقدرة التي تؤهلها التخاذ القرارات. فهي ال تشارك أعضاء هيئة 

التدريس فيها بدرجة كبيرة، وال تتعامل مع اقتراحاتهم بجدية. وفي 

الغالب ال تتيح املجال للجميع للمشاركة بشكل مباشر أو غير 

ات تعليممباشر في وضع القواعد واملبادئ ورسم السياسات وال

واإلجراءات التي تخص العملية التعليمية التعلمية ضمن معايير 

واضحة، وعدم وتقبل مقترحاتهم في وضع املكافآت والحوافز 

لتحفيزهم بشكل مستمر. إضافة إلى ضعف املشاركة وغيابها 

أحيانا من قبل مؤسسات التعليم العالي، والذي يسمح بشكل قوي 

ات وتأخر اإلنجاز عن االتجاه في ظهور الفساد في هذه الجامع

 مسار العمل نحو نهضة املجتمع. ءالصحيح وبط

ا: مجال الشفافية  ثانيا

تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية 

ودرجة التقييم لفقرات مجال الشفافية، وكانت النتائج كما هو 

ن في الجدول )  (. 4ُمبيَّ
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 (4الجدول )

افات املعيارية لفقرات مجال الشفافيةاملتوسطات الحسابية واال   نحر

 الفقرة الرقم
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الرتبة على 

 املجال
 الدرجة

 متوسطة 1 0.79 3.15 يوجد بالجامعة وسائط؛ لنشر كل ما يتصل بالجامعة. .1

 متوسطة 2 0.81 3.14 تشدد الجامعة على االلتزام بأخالقيات البحث العلمي. .8

 متوسطة 3 0.76 3.02 تنشر الجامعة تقارير عمليات التقييم املؤسس ي. .3

 متوسطة 4 0.76 2.94 تنشر الجامعة قرارات مجالسها. .5

 متوسطة 5 0.88 2.91 تنشر الجامعة جميع بياناتها الضرورية. .2

 متوسطة 6 0.78 2.90 تنشر الجامعة تقارير االعتماد األكاديمي. .4

 متوسطة 7 0.78 2.85 إجراءاتها التنظيمية. تنشر الجامعة .6

 متوسطة 8 0.80 2.85 تنشر الجامعة معايير وشروط شغل املناصب القيادية. .9

 متوسطة 9 1.00 2.55 تنشر الجامعة تقاريرها املالية. .7

 متوسطة 0.59 2.92 املتوسط الحسابي الكلي للمجال

بية ملجال ( أنَّ املتوسطات الحسا4يتبّين من الجدول )

(، وبمستوى تقييم متوسط 3.15 –2.55الشفافية تراوحت بين )

من درجة التقييم على جميع الفقرات، أّما املجال ككل، فقد 

( 0.59( وبانحراف معياري )2.92حصل على متوسط حسابي )

ألولى وبمستوى درجة تقييم متوسطة. وقد جاءت باملرتبة ا

( التي تنص على "يوجد بالجامعة وسائط"؛ لنشر كل ما 1الفقرة)

(، وبمستوى درجة تقييم 3.15يتصل بالجامعة بمتوسط حسابي )

( التي تنص على تشدد الجامعة على 8متوسطة، تالها الفقرة )

(، 3.14االلتزام بأخالقيات البحث العلمي بمتوسط حسابي )

( 7ت باملرتبة األخيرة الفقرة)وبمستوى درجة تقييم متوسطة. وجاء

التي تنص على "تنشر الجامعة تقاريرها املالية" بمتوسط حسابي 

 ( وبمستوى درجة تقييم متوسطة. 2.55)

ويمكن تفسير هذه النتيجة بعدم تحقيق الطموح املنشود 

بمجال الشفافية بشكل عام وذلك من خالل اإلعالن عن 

الجامعات، أو عدم  التشريعات واللوائح واألنظمة داخل تلك

وضوحها ألعضاء هيئة التدريس، أو عدم وجود أنظمة واضحة 

ومكتوبة قابلة للتطبيق. وقد يكون السبب أن البعض يرى أن 

هناك مشكلة في الطريقة املتبعة في التعيين والترقيات والتوظيف 

والترشيح للدورات التدريبية والتفرغ العلمي ألعضاء هيئة التدريس 

 س سلبًيا على معيار الشفافية.والذي ينعك

 يةأهمويمكن رد النتيجة إلى أنه بالرغم من أن للشفافية 

كبيرة، كونها تحفز على االلتزام بسلوك أخالقي أثناء أداء العمل، 

وتساعد على انجاز األهداف، كما تعمل على تقليل الغموض 

والضبابية والقضاء على مظاهر التخلف اإلداري وغموض 

(.  2020ونمو العمل بمعايير عالية الجودة )عليمات، التشريعات، 

وهذا لم يطبق بالشكل املطلوب حسب استجابات أفراد الدراسة 

من أعضاء هيئة التدريس، وبالتالي لم يوفر القدر الكافي لدى 

البعض في زيادة االحساس باملسؤولية والسعي لتحقيق أهداف 

 الحوكمة.

ا: مجال املساءلة
ا
 ثالث

توسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية تم حساب امل

ودرجة التقييم لفقرات مجال املساءلة، وكانت النتائج كما هو 

ن في الجدول )  (. 5ُمبيَّ
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 (5الجدول )

افات املعيارية لفقرات مجال املساءلة  املتوسطات الحسابية واالنحر

 الفقرة الرقم
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الرتبة على 

 جالامل
 الدرجة

 متوسطة 1 0.84 3.07 يسمح للمرؤوسين تقييم رؤسائهم. .7

 متوسطة 2 0.84 3.01 يتم تحديد حدود املسؤولية عند تفويض الصالحيات. .5

 متوسطة 3 0.89 3.00 تتسم الئحة العقوبات في الجامعة بالعدالة. .1

 متوسطة 3 0.81 3.00 ساليب واضحة لتقييم األداءأتوجد  .2

 متوسطة 4 0.76 2.96 تتم املساءلة عند استغالل السلطة والصالحيات. .3

 متوسطة 4 0.72 2.96 يتم تقييم تحقيق أهداف الجامعة من جهة محايدة )مستقلة(. .4

 متوسطة 5 0.76 2.93 عمال الكليات من جهة محايدة )مستقلة(.أيتم تدقيق  .6

 ةمتوسط 0.58 2.99 املتوسط الحسابي الكلي للمجال

( أنَّ املتوسطات الحسابية ملجال 5يتبّين من الجدول )

(، وبمستوى تقييم متوسط 3.07-2.93) املساءلة قد تراوحت بين

من درجة التقدير على جميع الفقرات، أّما املجال ككل، فقد 

( 0.58( وبانحراف معياري )2.99حصل على متوسط حسابي )

فقرة رتبة األولى الوبمستوى درجة تقييم متوسطة.  وقد جاءت بامل

( التي تنّص على "يسمح للمرؤوسين تقييم رؤسائهم" بمتوسط 7)

( 5(، وبمستوى درجة تقييم متوسطة، تالها الفقرة )3.07حسابي )

التي تنّص على يتم تحديد حدود املسؤولية عند تفويض 

(، وبمستوى درجة تقييم 3.01الصالحيات بمتوسط حسابي )

( التي تنّص على "يتم 6األخيرة الفقرة )متوسطة. وجاءت باملرتبة 

عمال الكليات من جهة محايدة )مستقلة(" بمتوسط أتدقيق 

 ( وبمستوى درجة تقييم متوسطة. 2.93حسابي )

وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن أفرد العينة يرون أن ثقافة 

املساءلة لم ترق للطموح املنشود لدى الجامعات، وذلك لعدم 

تلزم إدارة الجامعة ومجالسها بتقديم وجود آليات واضحة 

التوضيحات الالزمة، وتبرير ما يتخذونه من قرارات تخص أداء 

 وجميعالجامعة.  كما أّن آلية املساءلة ورقابة اإلدارة العليا 

املستويات في الجامعات ال ترتقي إلى املستوى املطلوب، في فعالية 

 نظام املساءلة والرقابة.

ة إلى أن أفراد عينة الدراسة يرون أنه ويمكن رد هذه النتيج

على الرغم من أن أعضاء هيئة التدريس يدركون القواعد املطلوب 

لتزام بها وعواقب مخالفة النظام، مع وجود آليات واضحة اإل

للمساءلة ورقابة تطبيقاتها، وأن النظام فوق الجميع ويطبق على 

ك وزات، بل أن هناالجميع بمن فيهم اإلدارة العليا. إال أن هناك تجا

 قصور 
ً
في بعض القوانين واألنظمة واللوائح التشريعية والقنوات  ا

اآلمنة للبالغ عن الفساد بما يكفل سالمة األداء. إضافة إلى أن هذا 

املجال يرتبط بصورة كبيرة بوجود لجان ووحدات رقابية فعالة 

 هتقوم بتفعيل اللوائح والقوانين والتي تفتقر إليها كثير من هذ

 الجامعات.

واتفقت نتائج محور الحوكمة مع نتيجة دراسة كل من 

( التي أشارت إلى أن واقع تطبيق الحوكمة في جامعة 2018العتيبي )

امللك سعود كان بدرجة متوسطة، ومع نتيجة دراسة مقدادي 

( التي أظهرت نتائجها أن درجة تطبيق مبادئ 2020واإلبراهيم )

ة متوسطة، ونتيجة دراسة حمد الحوكمة في الجامعات األردني

( التي أشارت إلى أن واقع تطبيق الحوكمة في جامعة جرش  2020)

 Abuكان بدرجة متوسطة، كما اتفقت مع نتيجة دراسة )

Qattam, Al Zboun & Al Ghammaz ,2020 التي أشارت إلى أن )

 واقع تطبيق الحوكمة في الجامعة األردنية  كان بدرجة متوسطة.

يجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة  كل من واختلفت نت

( التي بينت أن درجة تطبيق الحوكمة الرشيدة في 2016املومني )

مديريات التربية والتعليم في شمال األردن كانت بدرجة مرتفعة، 

( التي أشارت إلى أن تطبيق الحوكمة في 2017ودراسة أبوعرب )

دراسة الهروط الكليات التقنية كان بدرجة مرتفعة، ونتيجة 

( التي  أظهرت نتائجها أن مستوى االتجاهات نحو تطبيق 2018)

الحوكمة اإللكترونية بالجامعات كان مرتفعا، واختلفت ضمنيا مع 
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( التي أشارت إلى أن درجة تطبيق 2019نتيجة دراسة القحطاني )

الحوكمة لتحقيق امليزة التنافسية في اتخاذ القرارات في جامعة 

بن سعود اإلسالمية كان  بدرجة مرتفعة. وقد يعزى االمام محمد 

هذا االختالف في النتائج مع الدراسات السابقة الختالف 

مجتمعات وعينات تلك الدراسات، التي طبقت في وزارة التربية 

والتعليم، والكليات التقنية، وقياس االتجاهات نحو الحوكمة 

 اإللكترونية، وليس التطبيق الفعلي للحوكمة.

ائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني ومناقشتها الذي النت

نصَّ على: ما مستوى التميز التنظيمي في الجامعات األردنية 

الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر أعضاء 

 هيئة التدريس؟

للجابة عن السؤال الثاني تّم حساب املتوسطات 

 ر، والرتب ملستوى الحسابية، واالنحرافات املعيارية، والتقدي

التميز التنظيمي في الجامعات األردنية الخاصة في محافظة 

العاصمة عمان من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس عام، ولكل 

ن في الجدول )  (.6مجال من مجاالت املحور. وذلك كما هو ُمبيَّ

 (6الجدول )

افات املعيارية ملجاالت محور  املتوسطات الحسابية واالنحر

تميز التنظيمي في الجامعات األردنية الخاصة في مستوى ال

 .محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 املجاالت الرقم

بي
سا

لح
ط ا

س
تو

امل
ي   ر

يا
ملع

ف ا
را

ح
الن

ا
 

بة
رت

ال
جة 
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.1 
تميز املوارد 
 متوسطة 1 0.61 3.09 البشرية

2. 
تميز الهيكل 
 التنظيمي

 متوسطة 2 0.51 3.03

 متوسطة 2 0.54 3.03 ةاالستراتيجي تميز .3

4. 
تميز الثقافة 
 متوسطة 2 0.57 3.03 التنظيمية

 متوسطة 0.50 3.05 املتوسط الحسابي الكلي

( أنَّ تقييم مستوى التميز التنظيمي في 6يتبّين من الجدول )

الجامعات األردنية الخاصة في محافظة العاصمة عّمان من وجهة 

، قد جاء بدرجة )متوسطة(، بمتوسط نظر أعضاء هيئة التدريس

(، وقد جاء ترتيب املجاالت 0.50( وانحراف معياري )3.05حسابي )

على مستوى التميز التنظيمي في الجامعات األردنية الخاصة في 

محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

ارد و وفًقا للترتيب اآلتي: جاء في املرتبة األولى مجال "تميز امل

البشرية" ضمن درجة تقييم )متوسطة(، بمتوسط حسابي 

(، وفي املرتبة الثانية  جاء كل من "مجال تميز الهيكل 3.09)

التنظيمي" ، و"مجال تميز االستراتيجية"، ومجال "تميز الثقافة 

التنظيمية" ضمن درجة تقييم )متوسطة(، بمتوسط حسابي 

(3.03 .) 

: مجال تميز املوارد البشر 
ا

  يةأوال

تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية 

ودرجة التقييم لفقرات مجال تميز املوارد البشرية، وكانت النتائج 

ن في الجدول )  (. 7كما هو ُمبيَّ

 (7الجدول )

افات املعيارية لفقرات مجال  املتوسطات الحسابية واالنحر

 تميز املوارد البشرية

 الفقرة الرقم

س
لح

ط ا
س

تو
امل

بي
ا

ي   ر
يا

ملع
ف ا

را
ح

الن
ا

 

ال
ملج

ى ا
عل

ة 
رتب

ال
 

جة
در

ال
 

1. 
يعرف املنتسبون 

واجباتهم 
 الوظيفية.

 متوسطة 1 0.82 3.23

6. 

يقبل املنتسبون 
التحدي على 
تنفيذ املهام 
 املوكلة إليهم.

 متوسطة 2 0.82 3.14

8. 

يتمتع املنتسبون 
باملبادرة إليجاد 
أفضل وأسرع 
وأسهل الحلول 
للمشكالت التي 
تواجه سير 

 العمل.

 متوسطة 3 0.81 3.13

4. 

يتحلى املنتسبون 
بمرونة عالية في 
التعامل مع 

االخرين داخل 
 الجامعة.

 متوسطة 4 0.84 3.10

3. 

يمتلك املنتسبون 
الجاهزية ملواكبة 
التحوالت في نظم 

 العمل.

 متوسطة 5 0.85 3.05
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 الفقرة الرقم

س
لح

ط ا
س

تو
امل

بي
ا

ي   ر
يا

ملع
ف ا

را
ح

الن
ا

 

ال
ملج

ى ا
عل

ة 
رتب

ال
 

جة
در

ال
 

7. 

يتعاون املنتسبون 
مع الزمالء؛ 

إليجاد خدمات 
 مبتكرة.

 متوسطة 6 0.87 3.04

5. 

يتمتع املنسوبين 
داخل املؤسسة 
بقدرة كبيرة على 

التركيز على 
أهداف وغايات 

 الجامعة.

 متوسطة 7 0.84 3.01

2. 

يحرص املنتسبون 
على املشاركة 
الفاعلة في حل 
 مشكالت العمل.

 متوسطة 8 0.84 3.00

املتوسط الحسابي الكلي 

 للمجال

 متوسطة 0.61 3.09

( أنَّ املتوسطات الحسابية على مجال 7من الجدول )يتبّين 

(، وبمستوى تقييم 3.23 – 3.00تميز املوارد البشرية تراوحت بين )

متوسط من درجة التقييم على جميع الفقرات، أّما املجال ككل، 

( 0.61( وبانحراف معياري )3.09فقد حصل على متوسط حسابي )

قرة املرتبة األولى الفوبمستوى درجة تقييم متوسطة. وقد جاءت ب

( التي تنّص على "يعرف املنتسبون واجباتهم الوظيفية"  1)

(، وبمستوى درجة تقييم متوسطة، تالها 3.23بمتوسط حسابي )

( التي تنّص على " يقبل املنتسبون التحدي على تنفيذ 6الفقرة )

(، وبمستوى درجة 3.14املهام املوكلة إليهم" بمتوسط حسابي )

( التي تنص على 2ة. وجاءت باملرتبة األخيرة الفقرة )تقييم متوسط

"يحرص املنتسبون على املشاركة الفاعلة في حل مشكالت العمل" 

 ( وبمستوى درجة تقييم متوسطة. 3.00بمتوسط حسابي )

أما بالنسبة ملجال "تميز املوارد البشرية" فقد أشارت النتائج 

د املوارد البشرية قإلى أنَّ املتوسطات الحسابية على مجال تميز 

(، وبمستوى تقييم متوسط من درجات 3.23 – 3.00تراوحت بين )

التقييم على جميع الفقرات، أّما املجال ككل، فقد حصل على 

( وبمستوى درجة 0.61( وانحراف معياري )3.9متوسط حسابي )

تقييم متوسطة. مما يشير إلى أن استجابات عينة الدراسة حول 

هذا املجال جاءت بدرجة متوسطة. أما مجال الفقرات املتعلقة ب

"تميز الهيكل التنظيمي" فقد أظهرت النتائج املتعلقة به أنَّ 

 – 2.96املتوسطات الحسابية على هذا املجال قد تراوحت بين )

(، وبمستوى تقييم درجة متوسطة من درجة التقييم على 3.08

بي ساجميع الفقرات، أّما املجال ككل، فقد حصل على متوسط ح

( وبمستوى درجة تقييم 0.51( وبانحراف معياري )3.03)

متوسطة. مما يشير إلى أن استجابات عينة الدراسة حول الفقرات 

 املتعلقة بهذا املجال جاءت بدرجة متوسطة. 

ا: مجال تميز الهيكل التنظيميث  انيا

نحرافات املعيارية تم حساب املتوسطات الحسابية واإل 

مجال تميز الهيكل التنظيمي، وكانت  ودرجة التقييم لفقرات

ن في الجدول )  (. 8النتائج كما هو ُمبيَّ

 (8الجدول )

افات املعيارية لفقرات مجال  املتوسطات الحسابية واالنحر

 تميز الهيكل التنظيمي

 الفقرة الرقم

بي
سا

لح
ط ا

س
تو

امل
ي   ر

يا
ملع

ف ا
را

ح
الن

ا
 

ال
ملج

ى ا
عل

ة 
رتب

ال
 

جة
در

ال
 

4. 

يتم استثمار 
ي نظيمالهيكل الت

نحو وحدة الهدف 
 الكلي للجامعة.

 متوسطة 1 0.71 3.08

2. 

تتم املحافظة على 
استمرارية 

التوجيهات في 
جميع مراحل 
 العمل اإلداري.

 متوسطة 2 0.75 3.07

3. 

يستوعب الهيكل 
التنظيمي اجراء 
التغييرات التي 
تحتاجها طبيعة 
العمل بالجامعة 

 )املرونة(.

 متوسطة 3 0.80 3.06

1. 

تم مراجعة ت
مستمرة للعالقات 
التنظيمية بين 
املستويات 
 اإلدارية.

 متوسطة 4 0.73 3.04
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 الفقرة الرقم

بي
سا

لح
ط ا

س
تو

امل
ي   ر

يا
ملع

ف ا
را

ح
الن

ا
 

ال
ملج

ى ا
عل

ة 
رتب

ال
 

جة
در

ال
 

7. 

يعكس الهيكل 
التنظيمي خطوط 
السلطة بوضوح 
لتفادي التداخل 

واالزدواجية 
والتضارب في 
 الوظائف.

 متوسطة 5 0.71 3.03

8. 
تعمل ادارات 

الجامعة بتناغم 
 وتنسيق عال.

 متوسطة 6 0.67 3.00

6. 

سير العمليات ت
التنظيمية بشكل 
سلس بعيد عن 

 العشوائية.

 متوسطة 7 0.77 2.98

5. 

يتضمن الهيكل 
التنظيمي تناسًبا 
بين كل وحدة 

 وطاقتها في األداء.

 متوسطة 8 0.66 2.96

املتوسط الحسابي الكلي 

 للمجال
 متوسطة 0.51 3.03

( أنَّ املتوسطات الحسابية ملجال تميز 8يبّين الجدول )

(، وبمستوى تقييم 3.08 – 2.96) هيكل التنظيمي تراوحت بينال

متوسط من درجة التقييم على جميع الفقرات، أّما املجال ككل، 

( 0.51( وانحراف معياري )3.03فقد حصل على متوسط حسابي )

ومستوى درجة تقييم متوسطة. وقد جاءت باملرتبة األولى الفقرة 

يكل التنظيمي نحو وحدة ( التي تنّص على "يتم استثمار اله4)

(، وبمستوى درجة 3.08الهدف الكلي للجامعة" بمتوسط حسابي )

( التي تنص على "تتم املحافظة 2تقييم متوسطة، تالها الفقرة )

على استمرارية التوجيهات في جميع مراحل العمل اإلداري" 

(، وبمستوى درجة تقييم 3.07بمتوسط حسابي )

( التي تنص على 5ة الفقرة )متوسطة.وجاءت باملرتبة األخير 

"يتضمن الهيكل التنظيمي تناسًبا بين كل وحدة وطاقتها في األداء" 

 ( وبمستوى درجة تقييم متوسطة. 2.96بمتوسط حسابي )

ا: مجال تميز االستراتيجية
ً
 ثالث

تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية 

ائج جية، وكانت النتودرجة التقييم لفقرات مجال تميز االستراتي

ن في الجدول )  (.9كما هو ُمبيَّ

 (9الجدول )

افات املعيارية لفقرات مجال  املتوسطات الحسابية واالنحر

 تميز االستراتيجية

 الفقرة الرقم
بي

سا
لح

ط ا
س

تو
امل

ي   ر
يا

ملع
ف ا

را
ح

الن
ا

 

ال
ملج

ى ا
عل

ة 
رتب

ال
 

جة
در

ال
 

1. 

تنطلق استراتيجية 
الجامعة من 

منطلق املساهمة 
يل في تشك

 املستقبل.

 متوسطة 1 0.66 3.12

5. 

تتجه استراتيجية 
الجامعة نحو 
احداث التغيير 
 ملصلحة الجامعة.

 متوسطة 2 0.67 3.10

4. 

توفر استراتيجية 
الجامعة مناخ 
العمل املعزز 

ملستويات األداء 
 املطلوبة.

 متوسطة 3 0.80 3.06

6. 

تركز استراتيجية 
الجامعة على 

توجيه االمكانات 
إلرضاء متلقي  كافة

 الخدمة.

 متوسطة 4 0.77 3.02

2. 

تنسجم 
استراتيجية 
الجامعة مع 

 األهداف املنشودة.

 متوسطة 5 0.78 3.01

7. 

تركز استراتيجية 
الجامعة على 

تحسين الخدمات 
بما يفوق ما انجزه 

 املنافسون.

 متوسطة 6 0.72 2.98

3. 

تمتلك الجامعة 
رؤية مستقبلية 
لتطوير واقع 

 العاليالتعليم 

 متوسطة 7 0.75 2.93

املتوسط الحسابي الكلي 

 للمجال

 متوسطة 0.54 3.03

( أنَّ املتوسطات الحسابية على مجال 9يتبّين من الجدول )

(، وبمستوى 3.12 – 2.93تميز االستراتيجية قد تراوحت بين )

تقييم متوسط من درجة التقدير على جميع الفقرات، أّما املجال 
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( وانحراف معياري 3.03ى متوسط حسابي )ككل، فقد حصل عل

( ومستوى درجة تقييم متوسطة. وقد جاءت باملرتبة األولى 0.54)

( التي تنص على "تنطلق استراتيجية الجامعة من منطلق 1الفقرة )

(، 3.12املساهمة في تشكيل املستقبل" بمتوسط حسابي )

لى ( التي تنص ع5وبمستوى درجة تقييم متوسطة، تالها الفقرة )

"تتجه استراتيجية الجامعة نحو احداث التغيير ملصلحة 

(، وبمستوى درجة تقييم 3.10الجامعة"  بمتوسط حسابي )

( التي تنص على "تمتلك 3متوسطة. وجاءت باملرتبة األخيرة الفقرة )

الجامعة رؤية مستقبلية لتطوير واقع التعليم العالي" بمتوسط 

 وسطة. ( وبمستوى درجة تقييم مت2.93حسابي )

 رابًعا: مجال تميز الثقافة التنظيمية

تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية 

ودرجة التقييم لفقرات مجال تميز الثقافة التنظيمية، وكانت 

ن في الجدول )  (. 10النتائج كما هو ُمبيَّ

 (10الجدول )

افات املعيارية لفقرات مجال  املتوسطات الحسابية واالنحر

 ز الثقافة التنظيميةتمي

 الفقرة الرقم

بي
سا

لح
ط ا

س
تو

امل
ي   ر

يا
ملع

ف ا
را

ح
الن

ا
 

ال
ملج

ى ا
عل

ة 
رتب

ال
 

جة
در

ال
 

2. 

تمنح ثقافة 
الجامعة املنسوبين 

االستقاللية 
لتحقيق أهداف 

 العمل.

 متوسطة 1 0.77 3.11

3. 

تعكس ثقافة 
الجامعة االحترام 

املتبادل بين 
الرؤساء 

 واملرؤوسين.

 سطةمتو  2 0.72 3.06

1. 

تهتم ثقافة 
الجامعة بتمكين 
املنسوبين عبر 
التفويض الالزم 

 لهم.

 متوسطة 3 0.76 3.02

4. 
توازن ثقافة 
الجامعة بين 
العالقات 

 متوسطة 4 0.77 3.01

 الفقرة الرقم

بي
سا

لح
ط ا

س
تو

امل
ي   ر

يا
ملع

ف ا
را

ح
الن

ا
 

ال
ملج

ى ا
عل

ة 
رتب

ال
 

جة
در

ال
 

االجتماعية 
والتنظيمية 
 للمنسوبين.

6. 

يوجد شعور 
باالنتماء للجامعة 
 من 

ً
ككل بدال

االنتماء الضيق 
للدارة التي يعمل 

 ا املوظف.به

 متوسطة 5 0.76 2.98

5. 

تعتمد ثقافة 
الجامعة شبكة 

معلومات فعالة في 
 تقديم خدماتها.

 متوسطة 6 0.77 2.97

املتوسط الحسابي الكلي 

 للمجال

 متوسطة 0.57 3.03

( أنَّ املتوسطات الحسابية ملجال تميز 10يبّين الجدول )

مستوى تقييم (، وب3.11 – 2.97) الثقافة التنظيمية تراوحت بين

متوسط من درجة التقدير على جميع الفقرات، أّما املجال ككل، 

( 0.57( وانحراف معياري )3.03فقد حصل على متوسط حسابي )

ومستوى درجة تقييم متوسطة. وقد جاءت باملرتبة األولى الفقرة 

( التي تنص على "تمنح ثقافة الجامعة املنسوبين االستقاللية 2)

(، وبمستوى 3.11ل" بمتوسط حسابي )لتحقيق أهداف العم

( التي تنص على "تعكس 3درجة تقييم متوسطة، تالها الفقرة )

ثقافة الجامعة االحترام املتبادل بين الرؤساء واملرؤوسين" 

(، وبمستوى درجة تقييم متوسطة. 3.06بمتوسط حسابي )

( التي تنص على " تعتمد ثقافة 5وجاءت باملرتبة األخيرة الفقرة )

معة شبكة معلومات فعالة في تقديم خدماتها " بمتوسط الجا

 ( وبمستوى درجة تقييم متوسطة. 2.97حسابي )

فسر الباحثان هذه النتيجة بأن معظم الجامعات تتبنى يو 

 نظام
ً
داع بيسوده األعمال الروتينية والتي تقف عائًقا لروح اإل  ا

توى سواملبادرة، وبالتالي فإن التميز التنظيمي لم يصل إلى امل

املطلوب واملأمول بسبب ضعف القوانين والتشريعات وضعف 

وصف اآللية التي تنتهجها هذه الجامعات للوصول إلى املستوى 
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ة إلى قلة ولوية، إضافأاملنشود من التميز التنظيمي، فهي ال تعتبره 

 أو ضعف التحفيز أحيانا وعدم اعتماده على أسس موضوعية.

ى أنه بالرغم من أن التمّيز ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إل

عات ن تسعى له وتحققه الجامأالتنظيمي يعتبر حالة صحّية ينبغي 

عبر جهود جميع العاملين فيها، وتميزهم وتوجيههم ودعمهم 

د ااملستمر تحت تأثير ثقافة تنظيمية داعمة. إال أن استجابات أفر 

 عينة الدراسة العينة تشير إلى أن مستوى التميز التنظيمي في

الجامعات األردنية الخاصة في محافظة العاصمة عمان لم يصل 

إلى املستوى املطلوب واملأمول. فالجامعات الخاصة وإن كانت 

ذا لم يحقق ه بعضهاتسعى في الوقت الحالي نحو التمّيز، لكّن 

 الهدف بعد بالشكل املطلوب.

وقد ترد النتيجة إلى أن املؤسسات التنظيمية بما فيها 

حتاج إلى سعي مستمر وبذل جهود كبيرة للوصول الجامعات ت

ملكانة مرموقة بين املنافسين، تتجاوز توقعات الجميع مما تؤدي 

إلى زيادة الدقة في العمل، واختيار أفضل أساليب العمل وتوفير 

املوارد البشرية ذات الكفاءة، والثقافة التنظيمية املتميزة التي 

(. والتي لم تعمل ما يكفي 2017 بداع واالبتكار )الشهراني،تتبنى اإل 

للوصول إلى هذه املكانة املرموقة بسبب التقصير في بعض 

 املمارسات التي تنتهجها.

واتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة الزهراني 

( التي أشارت إلى ان مستوى التميز التنظيمي في جامعة أم 2019)

قياداتها األكاديمية كان القرى واألبعاد التابعة له من وجهة نظر 

 & Waswasبدرجة متوسطة، واتفقت ضمنًيا مع نتيجة دراسة )

Jwaifell ,2019 التي أشارت إلى أّن مستوى التميز املؤسس ي كان )

( التي أشارت إلى أّن Al-Amarat ,2019بدرجة متوسطة. ودراسة )

 الدرجة التي تمارس القيادات اإلدارية في الجامعة متطلبات التميز

التنظيمي كانت بدرجة متوسطة. واختلفت نتيجة هذه الدراسة 

( التي أشارت إلى مستوى 2019ضمنًيا مع نتيجة دراسة القحطاني )

  امليزة التنافسية في اتخاذ القرارات أيًضا كان مرتفًعا.

النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث ومناقشتها الذي 

باطية ذات داللة إحصائية بين نصَّ على: " هل توجد عالقة ارت

متوسطات استجابة أعضاء هيئة التدريس لدرجة تطبيق 

 الحوكمة، ومستوى التميز التنظيمي في الجامعات األردنية ؟ "

للجابة عن السؤال الثالث فقد تم حساب معامل ارتباط 

بيرسون بين درجة تطبيق الحوكمة ومستوى التميز التنظيمي في 

 ( يوّضح نتائج ذلك:11والجدول ) الجامعات األردنية،

 (11الجدول )

 معامل ارتباط بيرسون بين درجة تطبيق الحوكمة ومستوى التميز التنظيمي في الجامعات األردنية

 درجة تطبيق الحوكمة 

مستوى 

التميز 

 التنظيمي

 األداء الكلي املساءلة الشفافية التشاركية  املجاالت

 تميز املوارد البشرية
 **0.667 **0.666 **0.459 **0.617 رتباطمعامل اال 

 0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الداللة

تميز الهيكل 

 التنظيمي

 **0.521 **0.520 **0.347 **0.462 معامل االرتباط

 0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الداللة

 تميز االستراتيجية
 **0.632 **0.566 **0.498 **0.568 معامل االرتباط

 0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الداللة

تميز الثقافة 

 التنظيمية

 **0.692 **0.695 **0.508 **0.596 معامل االرتباط

 0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الداللة

 األداء الكلي
 **0.701 **0.684 **0.511 **0.628 معامل االرتباط

 0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الداللة

 عند مستوى )
ً
 عند مستوى )α≤ 0.05* دالة إحصائيا

ً
 .(α≤ 0.01(.   ** دالة إحصائيا
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يالحظ من نتائج الجدول أن قيمة معامل االرتباط بين درجة 

تطبيق الحوكمة ومستوى التميز التنظيمي في الجامعات األردنية 

هذه القيمة  ، وتعد( 0.000( بمستوى داللة )0.701قد بلغت )

 عند مستوى الداللة )مرتف
ً
(، كما كانت α ≤0.05عة ودالة إحصائيا

قيم معامالت االرتباط بين مجاالت درجة تطبيق الحوكمة 

ومستوى التميز التنظيمي في الجامعات األردنية مرتفعة وذات 

 
ً
داللة إحصائية، وهذا يعني وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا

 ة.بين جميع املجاالت على محوري الدراس

أشارت النتائج املتعلقة بهذا السؤال إلى أّن قيمة معامل 

االرتباط بين درجة تطبيق الحوكمة ومستوى التميز التنظيمي في 

هذه القيمة مرتفعة  وتعد(، 0.701الجامعات األردنية قد بلغت )

، كما كانت قيم 
ً
تشير إلى عالقة ارتباطية قوية ودالة إحصائيا

ت درجة تطبيق الحوكمة ومستوى معامالت االرتباط بين مجاال 

التميز التنظيمي في الجامعات األردنية مرتفعة وذات داللة 

 
ً
إحصائية، وهذا يعني وجود عالقة ارتباطية قوية ودالة إحصائيا

بين جميع املجاالت على محوري الدراسة. ويمكن تفسير هذه 

النتيجة بأّن أفراد عينة الدراسة يرون أّن الحوكمة تعمل على 

زيز التميز التنظيمي، وتعري الفساد اإلداري، وتقض ي على تع

املحسوبية، وتفرض الرقابة على اإلدارات املختلفة، وترشد 

االنفاق، وتدعم العملية الديمقراطية، وتكثف التواصل بين 

مكونات املجتمع. وقد تعزى النتيجة إلى أّن توظيف الحوكمة يعمل 

ازات يعبر عنها بالتميز على تحقيق إصالح إداري شامل يحوي إنج

التنظيمي الذي يمحو من االذهان صورة اإلدارة البيروقراطية 

الجامدة البطيئة، ويفسح املجال نحو اإلبداع واالبتكار، ويحدث 

تغييرات جذرية في مفهوم العمل اإلداري وينتقل من اإلدارة 

(. ويمكن 2016باألوراق إلى اإلدارة بالتغيير واملعرفة )مدحت، 

ر هذه النتيجة بأّن التكامل ما بين تطبيق الحوكمة والتميز تفسي

التنظيمي يراعي مصالح العمل ويحد من استغالل السلطة. 

فالجامعات تسعى لتحقيق أفضل النتائج، حيث تقوم الحوكمة 

على تعزيز التميز في األداء بما يتالءم مع معايير الشفافية، 

ساء املفهوم والتشاركية، واملساءلة، وذلك من خالل ار 

الديمقراطي، ودعوة الجميع للقيام بمسؤولياتهم لتحسين جودة 

التعليم وتعزيز النمو االقتصادي بحسب منظمة األمم املتحدة 

 (.2017للتربية والعلم والفن )اليونسكو، 

واتفقت نتيجة هذه الدراسة ضمنًيا مع نتيجة دراسة املومني 

يجابية بين درجة تطبيق ( التي أشارت إلى أّن هناك عالقة ا2016)

الحوكمة الرشيدة وفعالية األداء اإلداري من وجهة نظر العاملين 

 اإلداريين في مديريات التربية والتعليم في شمال األردن.

 التوصيات و املقترحات

 في ضوء نتائج الدراسة، فإنها توص ي باآلتي:

مراجعة أنظمة حوكمة الجامعات األردنية الخاصة ودرجة  ●

باستمرار، من أجل تعديل وتطوير املبادئ واملعايير تطبيقها 

 غير الفعالة في تطبيق الحوكمة في الجامعات.

إصدار أدلة ولوائح وتشريعات خاصة بتطبيق الحوكمة وإلزام  ●

 دارات واملجالس الجامعية بممارستها.اإل 

تفعيل مبدأ املشاركة بين األفراد العاملين والقيادات  ●

لوظائف التنفيذية في عمليات صنع واملناصب العليا، وبين ا

 القرارات.

العمل على وضع خطة استراتيجية للحوكمة واضحة، وواقعية  ●

ومرنة لكل جامعة ومتابعة تنفيذها، والتركيز على تحقيق 

 أهدافها للوصول إلى درجة عالية من التميز التنظيمي. 

لتزام بمتطلبات الحوكمة توجيه أعضاء هيئة التدريس لل ●

 املؤدية إلى تحقيق التميز التنظيمي.املتسقة و 

إجراء مزيد من الدراسات التي تتناول مجاالت مختلفة  ●

 للحوكمة ومعرفة مدى تأثيرها على التميز التنظيمي.

السعي نحو تفعيل وتطبيق الحوكمة اإللكترونية، نظًرا ملا  ●

تقتضيه األوضاع الراهنة )جائحة كورونا(، وضرورة تفعيل 

لف مجاالت العمل اإلداري واألكاديمي التكنولوجيا في مخت

 والخدمي.

 قائمة املراجع
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