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 امللخص
هدفت الدراسة التعرف إلى درجة تطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات  

األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. تم استخدام املنهج 

 135عبارة على عينة من  28الوصفي، وطبقت استبانة مكونة من 
 تم اختيارهم بطريقة عشوائية. أظهرت النتائج أن مستوى 

ً
عضوا

الجامعات األردنية جاء بدرجة متوسطة. تطبيق مبادئ الحوكمة في 

وعلى مستوى املجاالت عكس مجال األنظمة والتعليمات، واالستقاللية 

درجة تطبيق مرتفعة، بينما عكس مجال املساءلة، ومجال الوضوح 

والشفافية، ومجال التشاركية درجة تطبيق متوسطة. وأظهرت النتائج 

ظمة والتعليمات، وجود فروق دالة لصالح اإلناث في مجال األن
والتشاركية، واالستقاللية. وعدم وجود فروق دالة في مجال الوضوح 

 
ً
والشفافية، واملساءلة. كما كشف النتائج عدم وجود فروق دالة تبعا

ملتغير ملكية الجامعة في مجال األنظمة والتعليمات، والوضوح 
 لصالح الجامعات 

ً
والشفافية، واالستقاللية. لكنها وجدت فروقا

لخاصة في مجال املحاسبة واملساءلة، والتشاركية. وكشفت النتائج ا

 ملتغير الكلية في جميع مجاالت الدراسة. 
ً
 وجود فروق دالة وفقا

ً
أيضا

وأوصت الدراسة ببناء دليل حوكمة التعليم؛ لنشر ثقافة الحوكمة 

والتعريف بها وبمبادئها ومتطلباتها، وبتشكيل مجلس مختص في 

لس أمناء الحوكمة، وتعزيز ثقافة املحاسبة الجامعات باسم مج
واملساءلة في الجامعات األردنية، وتخصيص جزء من موازنة الجامعات 

 إلجراء املزيد من البحوث والدراسات في مجال الحوكمة. 

الحوكمة، مبادئ الحوكمة، الشفافية، املساءلة،  الكلمات املفتاحية:

 .التشاركية، األنظمة والتعليميات

 

 

Abstract 
The study aimed to identify the application degree of the 
governance principles in Jordanian universities from the 
perspective of faculty members. The descriptive 
approach was used, and a 28-sentence questionnaire was 
applied to a sample of 135 randomly selected members. 
The results showed that the level of application of 
governance principles in Jordanian universities came to 
a medium degree. At the level of fields, the field of 
regulations and instructions, and the field of 
independence reflected a high degree of application, 
while the field of accountability, the field of clarity and 
transparency, and the field of partnership reflected a 
medium degree of application. The results showed that 
there were significant differences in favor of females in 
the field of regulations and instructions, participation, 
and independence, and no significant differences in the 
field of clarity and transparency, accountability. The 
results did not show significant differences depending on 
the variable of university ownership in the field of 
regulations and instructions, clarity and transparency, 
and independence. However, it found differences in favor 
of private universities in the areas of accountability, 
accountability, and participation. The results also 
revealed significant differences according to the college 
variable in all fields of study. The study recommended 
building an education governance guide to disseminate 
the culture of governance and introduce it, its principles 
and requirements. And by forming a specialized council 
in universities on behalf of the Board of Trustees of 
Governance. Enhancing the culture of accountability and 
accountability in Jordanian universities. And allocating 
part of the universities’ budget to conduct more research 
and studies in the field of governance. 
Keywords: governance, principles of governance, 

transparency, accountability, partnership, regulations 

and instructions. 
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 مقدمة

 
ً
شهدت اململكة األردنية الهاشمية كغيرها من دول العالم تطورا

 في قطاع التعليم بعامة، وفي قطاع 
ً
امعي التعليم العالي والجسريعا

املتمّيز  الدور  أساس على العالي بخاصة. ويتركز النظر في التعلیم

 املوارد إعداد طریق عن املجتمعات وتطورها، تقّدم في يؤديه الذي

في  الفكریة القیادات البشریة، املتمثل في إعداد والطاقات

أخرى،  جهة من .واملهنیة والعلمیة التربویة، املجاالت مختلف

 العقود في عمیقة، وتأثرت العالي تحّوالت التعلیم شهدت أنظمة

في نسب  السریع والدولیة كالنمو اإلقلیمیة بالتطورات األخيرة

 اإل
ً
 ملموسا

ً
 في لتحاق والطلب على التعليم، قابل ذلك انخفاضا

 مؤسسات بين نطاق أوسع على التمویل، إضافة إلى املنافسة

 قتصادیاتفي اإل بتكارواإل  االهتمام بالبحثوتنامي  العالي، التعلیم

 .املعرفة على القائمة العاملیة

العمیقة  والتغييرات التحّوالت هذه ملواكبة الحاجة وقد دفعت

إدارة  اتيفي استراتيج النظر إعادة ضرورة إلى والحكومات الهیئات

 .خدماته جودة ضمان یمكنه ما كل العالي، وفي التعلیم قطاع

 خالل من الجامعي وتحسینه األداء تقییم محاوالت فبدأت

  معاصر، تطویري  كاتجاه الجودة مفاهیم على التأكید
ً
 ملا ونظرا

 القدرة على املحافظة في أدوار متعّددة من الجودة آلیات به تقوم

 مع مخرجاتها وتكییف العالي، التعلیم ملؤسسات التنافسیة

 العالي لتعلیما جودة فإّن  العمل، املجتمع وسوق  متطلبات

ب ملحة ضرورة أصبحت
ّ
 القواعد من إطار توفير ضمانها یتطل

 سير حسن تضمن یمكن من خاللها أن التي والقوانين واآللیات

 عن في األداء والتمّيز الجودة تحقیق من یمكنها بما مؤسساتها،

)القادة  األطراف مختلف بين املصالح تضارب من التخفیف طریق

وأعضاء هيئة التدريس، والطلبة، واملوظفين، وأصحاب القرار، 

املدني، والوزارات املعنية،  الخارجي املتمثل باملجتمع واملحیط

وهذا ال يتم من وجهة نظر األشهب ولوحيدي  الخ(،....والنقابات

 األداء الشفافیة، والتمكن من قیاس تطبیق خالل من ( إال2020)

 إلى إشراك املسؤولين، ومحاسبة
ً
املصالح داخل  ابأصح وصوال

الجامعات  أهداف وضع في مؤسسات التعليم العالي وخارجها

 الحكمة والرشد ضمان مع ومتابعة تحقيق النتائج املرجوة،

 لتلك املؤسسات. املخصصة العامة املوارد استغالل في والكفاءة

وفي إطار تبادل املنفعة، وتحقيق املصلحة العامة، ُينظر إلى  

القيادة في الجامعات على أنها تأثير متبادل بين إدارة الجامعة 

كأصحاب قرار ومسؤولين عن تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة 

والفعالية وبين أعضاء هيئة التدريس، من أجل التشارك في 

ملعرفية واالجتماعية فيما تحقيق األهداف، وزيادة اإلنتاجيه ا

بينهم، كما يتوقف نجاح الجامعات كمؤسسات تربوية مؤثرة في 

العملية التعليمية، على مدى امتالك قادتها للمهارات، من خالل 

قدرتهم على توجيه املرؤوسين، بعد كسب ثقتهم وطاعتهم وتعاونهم 

(. ووفًقا لبيان بوملان وديل 2015واحترامهم )صالح الدين، 

(Bolman & Deal, 2017 فإن أعضاء هيئة التدريس لديهم )

توقعات بالسلوك القيادي املمارس في إدارة الجامعة، الذي يرتبط 

بالحوكمة الرشيدة في األداء، وُيساعد املؤسسة على أن تعمل 

 بشكل أكثر كفاءة وإنتاجية.

 مشكلة الدراسة

عليم تال جدال بان أولى خطوات اإلصالح والتطوير في مؤسسات ال

العالي ترتكز على آليات تشخيص الواقع ووضع معايير وضوابط 

للحكم الرشيد فيها، وذلك من خالل قياس مدى اتساق تطبيق 

عمليات اإلدارة والقيادة وأنظمتها مع تلك املعايير والضوابط، التي 

ينظر إليها كمؤشرات لألداء الناجح الذي يتميز بمستوى عاٍل من 

وقد أدركت مؤسسات التعليم العالي املتمثلة الكفاءة والفعالية. 

في الجامعات أهمية تطوير أنظمتها التعليمية من خالل التوجه 

لتحقيق الجودة والتميز في األداء، واالعتماد األكاديمي، واعتماد 

 
ً
 رئيس الحوكمة مدخال

ً
للتطوير واالصالح اإلداري فيها. وقد جاءت  ا

طار؛ إذ أكد مؤتمر نزاهة توصيات املؤتمرات الدولية في هذا اإل 

الدولي الثاني الذي نظمته الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد، والذي 

م بعنوان "الحوكمة والشفافية 20/2/2017عقد في الرياض يوم 

واملساءلة" على أهمية تطبيق الحوكمة ملحاربة الفساد املالي 

 واإلداري في القطاعين العام والخاص. كما أوص ى مؤتمر الحوكمة

في مؤسسات التعليم العالي الذي نظمه مجلس حوكمة الجامعات 

العربية  بضرورة اعتبار الحوكمة أحد متطلبات اعتماد الجامعات 

وربطها بالجودة، ووضع مؤشرات ومعايير لتقييم أداء الجامعات، 

وإنشاء مجالس حوكمة على مستوى كل جامعة لوضع إطار 

 عميق البحث العلمي كمفاهيمي للحوكمة ومعايير تطبيقها، وت
ً
ما

 في مجال الحوكمة في الجامعات )مجلس حوكمة الجامعات 
ً
ونوعا

(. كما أن نتائج عدد من الدراسات مثل دراسة 2018العربية، 

(، ودراسة األحمري 2019(، ودراسة غوانمة )1436العريني )

( أشارت إلى أن درجة تطبيق معايير الحوكمة في الجامعات 1439)

متوسطة. لذا جاءت هذه الدراسة لبحث درجة جاءت بدرجة 
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تطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات األردنية من وجهة نظر 

 أعضاء هيئة التدريس.

 هدف الدراسة وأسئلتها:

هدفت الدراسة التعرف إلى درجة تطبيق مبادئ الحوكمة في 

الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. وتم 

 السؤالين التاليين: الهدف من خالل اإلجابة عنالتحقق من هذا 

. ما درجة تطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات األردنية من وجهة 1

 نظر أعضاء هيئة التدريس؟

. هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في درجة تطبيق مبادئ 2

الحوكمة في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة 

 الجنس، وملكية الجامعة، والكلية؟ التدريس تعزى ملتغيرات:

 أهمية الدراسة

أهمية الدراسة من أهمية موضوعها الذي يدور حول درجة  تنبع

تطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات األردنية من وجهة نظر 

أعضاء هيئة التدريس. وعليه فإن األهمية تتمثل في أنها: تشكل 

 لتحسين جودة مخرجات الت
ً
عليم العالي إضافة جديدة وتمهيدا

بعامة وفي الجامعات األردنية بخاصة؛ وتسهم في تقديم مؤشرات 

لتوظيف مبادئ الحوكمة واالرتكاز عليها في النهوض بأداء 

الجامعات وتطويرها؛ وتقدم بعض التوصيات واملقترحات التي قد 

تفيد الجامعات في إعادة تقييم أنظمتها اإلدارية وقياس مخرجاتها 

ليد تزود الباحثين بمفاتيح لتو كمة ومعاييرها؛ ووفق مرتكزات الحو 

دراسات وبحوث جديدة تتعلق بحوكمة الجامعات الحكومية 

 .والخاصة

 حدود الدراسة

 تمثلت حدود الدراسة الحالية باآلتي:

طبقت الدراسة على عينة من أعضاء هيئة  الحدود البشرية:

 التدريس في الجامعات.

الدراسة خالل النصف الثاني من تم إجراء هذه  الحدود الزمانية:

 م.2021العام 

طبقت هذه الدراسة في الجامعات األردنية  الحدود املكانية:

 الحكومية والخاصة.

 
 
 مصطلحات الدراسة وتعريفها إجرائيا

( 2، 2014تعررررررررررررررررف وزارة تطررررررررررررررروير القطررررررررررررررراع العررررررررررررررررام ) الحوكمةةةةةةةةةةةةةةةة:

 مررن الحكوميررة الرردائرة بهررا تقرروم الترري الحوكمررة "بالترتيبررات

 ذات األطررراف قبررل مررن النتررائج املطلوبررة تحقيررق ضررمان أجررل

ةةةا    هةةةا:. العالقرررة"  بهرررا تقررروم التررري بالترتيبرررات وتعةةةرف إجرائي 

 ضررررمان أجررررل مررررن الجامعرررات األردنيررررة الحكوميررررة والخاصررررة

 القائمين على إدارتها. قبل من النتائج املطلوبة تحقيق

وتعررررررررررررررف بأنهرررررررررررررا "طريقرررررررررررررة لتوجيررررررررررررره  :الحوكمةةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةةي الجامعةةةةةةةةةةةةةات

أنشرررررررررررررطة الجامعرررررررررررررة وإدارة أقسرررررررررررررامها وكلياتهرررررررررررررا ومتابعرررررررررررررة تنفيررررررررررررررذ 

خطتهرررررررررا االسرررررررررتراتيجية وتوجهاتهرررررررررا العامرررررررررة وتطررررررررروير نظرررررررررم إدارتهرررررررررا 

وأسرررررررررراليب تقيررررررررريم أدائهررررررررررا وأسرررررررررراليب متابعررررررررررة  التنظيمرررررررررريوهيكلهرررررررررا 

اتخرررررررررررررررراذ القرررررررررررررررررار الجررررررررررررررررامعي بهرررررررررررررررردف تحقيررررررررررررررررق مبرررررررررررررررردأ االفصرررررررررررررررراح 

قابررررررررررة واملشرررررررررراركة واالسررررررررررتقاللية بمرررررررررررا والشررررررررررفافية واملسرررررررررراءلة والر 

، 2019يرررررررررررررررررنعكس بااليجررررررررررررررررراب علرررررررررررررررررى أداء الجامعرررررررررررررررررة" )غوانمرررررررررررررررررة، 

ةةةةةةةةةةةةةةا    هةةةةةةةةةةةةةةا:(. 109 ترتيبررررررررررررررات إداريررررررررررررررة تقرررررررررررررروم بهررررررررررررررا  وتعةةةةةةةةةةةةةةرف إجرائي 

الجامعررررررررات األردنيرررررررررة يرررررررررتم مرررررررررن خاللهرررررررررا وضرررررررررع معرررررررررايير وتوجيهرررررررررات 

لتحقيررررررررررررررررررررق أهرررررررررررررررررررردافها بتطبيررررررررررررررررررررق مبررررررررررررررررررررادئ متعلقررررررررررررررررررررة باألنظمررررررررررررررررررررة 

ة، واملحاسررررررررررررربة واملسررررررررررررراءلة، والتعليمررررررررررررات، والوضررررررررررررروح والشررررررررررررفافي

 والتشاركية، واالستقاللية.

 األدب النظري والدراسات السا قة:

تضمن األدب النظري مفهوم الحوكمة وأهم املباديء التي ترتكز 

عليها، إضافة إلى عرض لدراسات سابقة، والتعليق عليها من حيث 

 توافقها أو اختالفها مع الدراسة الحالية.

   مفهوم الحوكمة

رران  Governanceالحوكمرررة أو الحررراكميرررة  في أي قطررراع، سرررررررررررررواء كر

، تشير إلى مجموعة من التشريعات والسياسات 
ً
 أم خاصا

ً
حكوميا

والهياكل التنظيمية واإلجراءات والضررررروابط التي ترسرررررم الوحدات 

اإلداريرررة وتوجههرررا لتحقيق األهرررداف برررأسرررررررررررررلوب م ي وأخال ي بكرررل 

نزاهة وشرررررررررررررفافية، وفق آليات للمتابعة والتقييم، ونظام صررررررررررررررارم 

لضمان الوصول إلى كفاءة وفعالية أداء عالية، وتوفير  للمساءلة؛

جميع الخرردمررات بعرردالررة وانصرررررررررررررراف )وزارة تطوير القطرراع العررام، 

2014.) 

وعليررره، فرررالحوكمرررة في قطررراع التعليم تؤكرررد على الترتيبرررات التي     

تقوم بهررا مؤسرررررررررررررسررررررررررررررات القطرراع من أجررل ضرررررررررررررمرران تحقيق النتررائج 

 ، كما أنها تسررررررررتهدف تعزيزاملطلوبة من قبل األطراف ذات العالقة

ثقة املواطن بإالدارات من خالل سررعيها لزيادة نسرربة رضررا املواطن 

عن الخردمرات املقردمرة لره، وتحقيق مبردأ املحراسررررررررررررربرة واملسرررررررررررررراءلرة 

وااللتزام برررررررالقوانين واألنظمرررررررة، وتحقيق مبررررررردأ ال زاهرررررررة والعررررررردل 

والشررررررررررررفافية في اسررررررررررررتخدام السررررررررررررلطة واملال العام وموارد الدولة، 

ق الحمررررايررررة الالزمررررة للملكيررررة العررررامررررة مع مراعرررراة مصررررررررررررررررالح وتحقي

األطراف ذات العالقرررررة، والعمرررررل على تحقيق األهرررررداف الوطنيرررررة 

االسرررتراتيجية وتحقيق االسرررتقرار املالي للمؤسرررسرررة، ورفع مسرررتوى 
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قدرات الوزارة من خالل تعزيز وتطوير األداء املؤسرريرر ي عن طريق 

نظمة فعالة إلدارة املتابعة والتقييم بشررررررررررررركل مسرررررررررررررتمر، وإنشررررررررررررراء أ

 .مخاطر العمل املؤسي ي وتخفيف آثار املخاطر واألزمات املالية

 مبادئ الحوكمة 

 والشرررررررررررررفرررررافيرررررة، القرررررانون، سررررررررررررريرررررادة الحوكمرررررة على مبرررررادئ ترتكز

 والكفرررررراءة، والفرررررراعليررررررة، وال زاهررررررة، واملسررررررررررررررررررراءلررررررة، واملشررررررررررررررررررراركررررررة،

 خالل التشرررررررررررررريعات من املبادئ واالسرررررررررررررتدامة. ويمكن تقييم هذه

 وإدارة واإلسرررررتراتيجية، والقيادة، التنظيمي، ، والهيكلاألسررررراسرررررية

 والشرررررررراكات املشرررررررتريات، وإدارة املالية، واإلدارة البشررررررررية، املوارد

 والنتائج والشرررررررركاء، املوظفين ونتائج الخدمات، واملوارد، وتقديم

 الكليررة والنتررائج النهررائيررة، واملخرجررات العررامررة والخرردمررات املرراليررة،

؛ وزارة التربية والتعليم، 2014تطوير القطاع العام، واآلثار )وزارة 

2018.) 

 منطقة في العالي للتعليم اإلقليمي البرنامج قام وفي هذا اإلطار،

 بتطوير الدولي، للبنك التابع أفريقيا األوسط وشمال الشرق 

البطاقة على  لفحص الحوكمة في الجامعات، وتعمل هذه بطاقة

 مع تتفق التي الحوكمة ارساتملم الجامعات اتباع مدى تقييم

 التقدم مدى ترصد كما الدولية، واالتجاهات املؤسسية أهدافها

 للجامعات تتيح أداة عن عبارة البطاقة وهذه .الوقت املحرز بمرور

 في األخرى  بالجامعات مقارنة مستواها املحدد قياس املنطقة في

 نحو تقدم من تحرزه ما استعراض وكذلك أنحاء العالم، مختلف

 (. (Jaramillo, 2013املعلنة  أهدافها بلوغ

 تراعي ويضيف جاراميلو بأن البرنامج يؤكد على أن البطاقة

  تحدد وال املتعددة، بأبعادها الحوكمة طبيعة
ً
 نموذًجا مثاليا

االتجاهات، ومن أجل  تحديد هو هدفها وإنما للحوكمة؛

  استخدامها
ً
ْهجا

َ
  ن

ً
ز مؤسسيا

ّ
 ومؤسسات الجامعات على يرك

هذه  بشكل خاص. وبحسب ما جاء في البرنامج فإن العالي التعليم

 وجوانب القوة على تحديد: جوانب بالقدرة تتمتع البطاقة

 على الحوكمة نظم حدة؛ واتجاهات على مؤسسة لكل الضعف

 نوع حسب وممارساتها الحوكمة نظم الوطني؛ واتجاهات املستوى 

 على اإلصالحات تنفيذ في بالبدء االهتمام املؤسسة؛ وإثارة

وقد حددت البطاقة  .واإلقليمية والوطنية املؤسسية املستويات

خمسة أبعاد او مبادئ لفحص الحوكمة في الجامعات، وذلك على 

 النحو اآلتي:

 الرئيسة العناصر أحد :واألهداف والرسالة العام . السياق1

 ملنظومة العام اإلطار هو الجامعات حوكمة نظم تقييم في

 ويتمثل .والدولة املؤسسة بين والتفاعل لتعليم العاليا

 أهداف لتنفيذ الالزمة املوارد تأمينفي  الحوكمة جانب

 املؤسسات مديري  أداء مراقبة ورسالتها، وكذلك الجامعة

 .وإخضاعهم للمساءلة املستويات أعلى على

 لتسيير اليومية القرارات إلى اإلدارة تشير :اإلدارة . توجه2

 الطالب املثال: قبول  سبيل على املؤسسة، شؤون

 ومكافأة وتعيين العلمية؛ واعتماد درجاتهم وتسجيلهم

 وإنشاء اآلخرين؛ واملوظفين التدريس هيئة أعضاء وترقية

 آليات ذلك ويشمل .املنشآت وصيانة
ً
 اإلدارة: كيفية أيضا

 وتحديد اإلدارية، هيئاتها وأعضاء الجامعة رئيس اختيار

 .إلى ذلك وما اإلداري، وتسلسلهم ومسؤولياتهم، مهامهم

 االستقاللية الُبعد هذا يتناول . االستقاللية )الالمركزية(: 3

 بالفوارق  واألكاديمية املالية
ً
 .بينهما املهمة العملية إقرارا

 تحديد على الجامعات قدرة املالية هي فاالستقاللية

 التمويل وترحيل االحتياطات وتجميع الدراسية، الرسوم

 في األموال األموال، واستثمار واقتراض الفائض، الحكومي

 واملباني األراض ي ، وامتالك)املادية أو املالية سواء(األصول 

 أما االستقاللية .تعاقدية خدمات وتقديم وبيعها،

 تصميم على الجامعات قدرة مدى فتشير إلى  األكاديمية

 برامج وإدخال تصميمها، إعادة أو الدراسية املناهج

 األكاديمية، الهياكل وتحديد أو إلغائها، العلمية الدرجات

 وعدد القبول  معايير وتحديد الكلي، الطالب عدد وتقرير

 نواتج وتقييم وتقييم البرامج، كل تخصص، في الطالب

 .التدريس وطرق  التعليم، عملية

 أنحاء مختلف في والوزارات الحكومات قيام ظل فياملساءلة:   4.

  الحكومية الجامعات بمنح العالم
ً
 االستقاللية، من مزيدا

 املساءلة، الذي من أكبر بقدر الغالب في هذا يقترن  فإن

 من إحرازه يتم ملا للقياس القابلة اإلثباتات شكل يتخذ

األهداف، وقد يتم ذلك من  صعيد تحقيق على وتقدم إنجاز

واملوظفين  واملديرين، التدريس، هيئة أعضاء خالل مساءلة

 تقييم اإلدارية، أو من خالل عملية واملجالس اإلداريين،

 ذلك في املعلومات )بما ونشر املؤسسية، األهداف إنجاز

 وإدخال للطالب، العلمي املؤسسة، والتحصيل أهداف

 الداخلية املؤسسة وتقييمات العمل، سوق  الخريجين

 ةإضافة إلى األساليب املستخدم ،)واالعتماد والخارجية،

 واملديرين التدريس هيئة وأعضاء الطالب أداء لتقييم
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 إدارة وعملية املالية، واملراجعة اإلداريين، واملوظفين

 .السلوك سوء مع املخاطر والتعامل

 أصحاب مراعاة مدى الخامس الُبعد يحلل :. املشاركة5

 يلعبونه الذي الدور  وكذلك ومصالحهم، املباشرة املصلحة

 مجموعة اتساع من الرغم وعلى .القراراتخاذ  عملية في

  التعليمية األمور  في املصلحة أصحاب
ً
 املؤسسة لنوع تبعا

  العام واإلطار
ً
 املصلحة أصحاب يكون  ما ملنظومتها، فعادة

 وممثلي والحكومة، التدريس، هيئة وأعضاء الطالب، هم

 واالتحادات، والجمعيات املجتمعية، واملانحين، الصناعة،

وعلية، فاملشاركة تؤكد على إتاحة املجال  .والخريجين

لجميع املعنيين بشكل مباشر أو غير مباشر لوضع القواعد 

واملبادئ ورسم السياسات والتعليميات واإلجراءات التي 

 تخص العملية التعليمية التعلمية ضمن معايير واضحة.
 

( في 2014وفي ذات السرررررررررياق أكدت وزارة تطوير القطاع العام )    

ررائز جوهريرررة  دليرررل ممرررارسرررررررررررررررة الحوكمرررة في القطررراع العرررام على ركر

ومبادئ عليا تمثلت في: العدالة، واملسررررررررررررراواة، وسررررررررررررريادة القانون، 

ومكافحة الفساد، والشفافية، واملساءلة؛ وذلك من أجل تطبيق 

ممرررارسرررررررررررررررات الحوكمرررة الرشررررررررررررريررردة، واملحرررافظرررة على املرررال العرررام، 

ا التميز في األداء. أموترشرررريد القرارات اإلدارية، وتحقيق الجودة و 

( فقد أشررررررررررررار إلى أن حوكمة التدريب ترتكز 2019ناصررررررررررررر الدين )

على ثالثة مبادئ، هي: املشاركة والشفافية واملساءلة؛ فاملشاركة 

والشفافية من وجهة نظره تتضمنان مبدأي العدالة واإلفصاح، 

 وتتضمن املساءلة مبدأ املحاسبة. 

معات باهتمام الباحثين في وقد حظي موضرررررررررروع الحوكمة في الجا   

السرررررررررررررنوات األخيرة، نظًرا ألهميتررررررره ودوره في اإلرتقررررررراء بمسرررررررررررررتوى 

الجامعات وضمان جودة التعليم فيها. وقد تناولت الدراسات التي 

أجريت املوضررررررررررررروع من عدة محاور أهمها مسرررررررررررررتوى تطبيق مبادئ 

 الحوكمية وواقعيتها واالتجاهات العاملية في حوكمة الجامعات. 

ففي األردن تمحورت الدراسات على واقع تطبيق مبادئ        

الحوكمة في الجامعات، وكان من أوائلها دراسة ناصر الدين 

( التي هدفت إلى الكشف عن واقع تطبيق الحاكمية في 2012)

وسط من وجهة نظر أعضاء الهيئتين التدريسية جامعة الشرق األ 

 الحاكمية فيواإلدارية. وتوصلت النتائج إلى أن واقع تطبيق 

، وأن 
ً
الجامعة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة جاء مرتفعا

 في واقع التطبيق تبًعا للمركز الوظيفي كان لصالح 
ً
هناك فروقا

أعضاء هيئة التدريس، كما أظهرت النتائج أن هناك فروقا ذات 

داللة إحصائية تعزى ملتغيرعدد سنوات الخدمة لصالح الخبرات 

وحول التحديات واملعيقات التي تواجه تطبيق  األكثر من سنتنين.

( 2019مبادىء الحوكمة في الجامعات األردنية، أجرى غوانمة )

دراسة توصلت إلى أن تطبيق الحوكمة في الجامعات األردنية يواجه 

مجموعة من التحديات، أبرزها وجود هياكل إدارية متشعبة، 

واملساءلة. وفي دراسة ر الفساد اإلداري، وغياب الرقابة اوانتش

هدفت إلى تقدير درجة تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة في 

( على عينة من رؤساء 2018الجامعات االردنية، طبقها الخطيب )

الجامعات األردنية ونوابهم وعمداء الكليات ونوابهم ورؤساء 

االقسام العلمية، بينت أن مجال التشريعات والقوانين واالنظمة 

احتل املرتبة األولى وبدرجة كبيرة، وجاء مجال صناعة والتعليمات 

القرار في املرتبة األخير. وقد أوصت الدراسة بضرورة متابعة 

تطبيق معايير الحكومة الرشيدة في الجامعات األردنية الخاصة من 

شراك جميع عناصر العملية االدارية إ، و ةخالل القوانين واألنظم

صناعة القرار. كما أجرى الهروط في الجامعات األردنية في عملية 

( دراسة هدفت الكشف عن أثر تطبيق الحوكمة 2018)

اإللكترونية في الجامعات الخاصة على التميز في األداء الجامعي.  

طبقت الدراسة على سبع جامعات خاصة، وتوصلت إلى أن 

مستوى االتجاهات نحو أثر تطبيق الحوكمة على التميز في األداء 

، لكن دراسة الخطيب )في هذه الجام
ً
( 2018عات كان مرتفعا

أظهرت وجود فروق في تقدير اإلدرايين لتطبيق معايير الحوكمة 

( دراسة 2020لصالح الجامعات الحكومية، باملقابل أجرى محمد )

هدفت التعرف إلى درجة تطبيق الحوكمة في جامعة جرش من 

طبيق ة توجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية، وتوصلت إلى أن درج

 الحوكمة في الجامعة من وجهة نظر أفراد العينة كانت متوسطة. 

وفي السعودية أجريت مجموعة من الدرسات للبحث في واقع      

تطبيق الحوكمة في الجامعات السعودية، من بينها دراسة املفيز 

( التي هدفت التعرف إلى واقع تطبيق الحوكمة في 2020)

، واملعوقات التي تحول دون الجامعات السعودية الحكومية

تطبيقها من وجهة نظر أعضاء مجالس الجامعات فيها. تكونت 

 من أعضاء مجالس الجامعات  51عينة الدراسة من 
ً
عضوا

السعودية الحكومية. وكشفت النتائج عن درجة موافقة متوسطة 

ألفراد عينة الدراسة على واقع الحوكمة في الجامعات السعودية 

االت الدراسة وفق الترتيب التالي: مجال الحكومية على مج

السلطات واإلدارة، مجال املساءلة، مجال االستقاللية، مجال 

( دراسة هدفت 2016وأجرى العتيبي ) .الشفافية، مجال املشاركة

إلى استقصاء واقع تطبيق الحوكمة في جامعة امللك سعود من 
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 في وقوجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية، لم تظهر الدراسة فر 
ً
ا

 فيف تتقدير واقع الحوكمة تعزى ملتغير الجنس. إال أنها أظهر 
ً
 روقا

وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية تعزى ملتغير الخبرة، لصالح 

( دراسة هدفت 2017سنوات فأكثر. كما أجرت العسيري ) 10فئة 

إلى الكشف عن متطلبات تطبيق الحوكمة في جامعة سطام بن 

من وجهة نظر  2030ية اململكة السعودية رؤ وء عبد العزيز في ض

القيادات اإلدارية واألكادميية فيها، والكشف عن متطلبات تطبيق 

 بين تقديرات 
ً
الحوكمة في الجامعة، وأظهرت نتائج الدراسة فروقا

أفراد العينة لواقع تطبيق معايير األستقاللية، وسيادة القانون، 

 بين تقديراواملحاسبة، ولصالح األناث، لكنها لم تظه
ً
ت ر فروقا

أفراد العينة لواقع تطبيق معايير املشاركة، اإلفصاح، والشفافية 

تعزى ملتغير النوع االجتماعي. وللكشف عن واقع تطبيق مبادئ 

( دراسة في الكليات األهلية بمدينة 2016الحوكمة أجرت الشمري )

الرياض، توصلت إلى أن تطبيق مبادى الحوكمة جاء بدرجة 

وكشفت عن وجود العديد من العوائق التي تحد من متوسطة، 

تطبيق مبادئ الحوكمة في الكليات األهلية، منها غموض األنظمة 

واللوائح وضعف تطبيقها. وقدمت الدراسة مجموعة من 

قتراحات التي يمكن أن تسهم في تطوير تطبيق مبادئ الحوكمة، اإل

رارات منها تفعيل مبدأ مشاركة جميع األطراف في اتخاذ الق

وتعريف العاملين بمبادئ الحوكمة. واقترحت دراسة الفوزان 

( ضرورة تعديل القوانين والتشريعات، وبناء هيكل تنظيمي 2017)

فاعل يحقق التوازن بين املسؤوليات والصالحيات لإلداريين 

 واألكاديمين العاملين في الجامعات. 

( التعرف إلى مدى تطبيق 2021وفي اليمن هدفت دراسة الشاوش )

مبادئ الحوكمة في جامعة إب من وجهة نظر أعضاء هيئة 

التدريس فيها، استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي، وطبق 

.  84فقرة على عينة مكونة من  44استبانته املكونة من 
ً
عضوا

ة في جامعة على أظهرت النتائج أن درجة تطبيق مبادئ الحوكم

مستوى األداة ككل كانت متوسطة، وكذلك جاءت الدرجة 

متوسطة ملجالي االستقاللية والشفافية، بينما جاءت ضعيفة 

ملجالي املساءلة واملشاركة. كما كشف الدراسة عن عدم وجود 

فروق دالة بين إجابات عينة الدراسة نحو تطبيق مبادئ الحوكمة 

 ملتغيرات
ً
البحث )الكلية، والدرجة العلمية،  في جامعة إب وفقا

 وسنوات الخبرة(. 

وعلى املستوى الدولي أجريت مجموعة من الدراسات في      

مختلف الدول حول تطبيق الحوكمة في الجامعات. ففي الواليات 

دراسة هدف إلى  (Mortensen, 2009)املتحدة أجرى مورتنسن 

ت املتحدة، صالح حوكمة التعليم العالي على مستوى الوالياإ

استخدمت منهج درسة الحالة لواليتي يوتا وواشنطن، توصلت 

الدراسة إلى عدم وجود نمط موحد إلصالح إدارة مؤسسات 

التعليم العالي في الواليات املتحدة، وإنما ذلك يعتمد على عوامل 

تتعلق باملؤسسة ذاتها، كما كشفت الدراسة أن الحوكمة الفعالة 

الحكومة وسياسات التعليم العالي، وال تسعى للدمج بين سياسات 

تعتمد مصادر تمويل وحيدة، بل تسعى إلى اإلبتكار في توفير 

مصادر التمويل بهدف تحقيق االستدامة وتحقيق األهداف 

األساسية في دعم فرص التعليم العالي، واملساواة، وزيادة الكفاءة 

فعيل وتالخارجية والداخلية، باإلضافة إلى تطوير القوى العاملة 

 الهياكل التنظيمية من خالل تقديم نماذج للمساءلة اإلدارية. 

وفي أستراليا أدى اهتمام الحكومة بتحسين الحوكمة في قطاع        

التعليم العالي إلى تنفيذ بروتوكوالت الحوكمة ومعاييرها. ومع ذلك، 

كان هناك القليل من األدلة على القيام بتقييم تأثير هياكل 

) De Silvaلى أداء الجامعات، إال أن الودج وارمسترونج الحوكمة ع

 Lokuwaduge & Armstrong, 2015) بدرسة تضمنت  قاما

 لتأثير هياكل الحوكمة على األداء في الجامعات التي تمولها 
ً
تحليال

الحكومة منذ أن قدمت بروتوكوالت الحوكمة الوطنية األسترالية 

العالقات بين مؤشرات  . وتضمنت املنهجية تحليل2004في عام 

والعروض  ،ولجانههياكل الحوكمة واستقاللية مجلس اإلدارة 

والبحثية والتدريسية. أظهرت النتائج أن حجم مجلس  ،املالية

اإلدارة ال يؤثر على األداء املالي أو البحثي أو التدريي ي بأي شكل من 

كلما فاألشكال، بينما تؤثر استقاللية مجلس اإلدارة على األداء، 

كان املجلس أكثر استقاللية كان تأثيره أقل على أداء البحث 

والتدريس واألداء املالي، وتشير هذه النتيجة إلى أن املجالس التي 

 من األعضاء املستقلين و يسيطر عليها األعضاء الداخلي
ً
ن بدال

يمكن أن يكون لها تأثير أفضل على أداء التدريس والبحث. وبينما 

اإلدارة القوية بشكل إيجابي على األداء املالي  أثرت لجان مجلس

والبحثي، أظهرت لجان مجلس اإلدارة عالقة سلبية بأداء 

التدريس، مما يشير إلى أن املراقبة املفرطة قد تؤثر سلًبا على 

 جودة التدريس.

Pippidi & -Mungiuو بابدي ودوسو يوفي رومانيا أجرى مونج     

, 2011)Dusuلجامعات الحكومية الرومانية من ( دراسة لتقييم ا

ي، قراطمحيث ال زاهة اإلدارية أو ال زاهة األكادميية، والحكم الدي

ية، والتمويل السليم. وقد كشفت نتائج موالحاكمية األكادي
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الجامعية، وأداء  التقييم عن وجود مشكالت في تنظيم الحياة

بة على واملحاسالعمل فيها، بسبب الفشل في بناء أنظمة املساءلة 

مستوى الجامعة بعد تطبيق الالمركزية في التعليم الجامعي 

للمنافسة من أجل تحسين الصورة العامة للجامعة، وإصالح 

 ممارستها.

ولغايات تحسين قدرة الجامعات على مواجهة تحديات            

القرن الحادي والعشرين، تناولت دراسة أسيموي وستين 

(Asiimwe & Steyn, 2013)  املعوقات التي تعترض الحوكمة

ا 
ً
الفعالة في الجامعات األوغندية. تبنت الدراسة منهًجا مختلط

)كمي ونوعي(، وشملت الجامعات الحكومية والخاصة. وتوصلت 

الدراسة إلى أن العقبات الرئيسة أمام إدارة الجامعات في أوغندا 

ب ضار هي التدخل الحكومي، والبيروقراطية، وعدم االلتزام، وت

القيم، وعدم كفاية التمويل وضعف األجور. وأوصت الدراسة 

بمنح  الجامعات املزيد من االستقاللية، وتفعيل مبدأ املساءلة 

 ضمن إطار السياسة األوغندية. 

كما بحثت بعض الدرسات سبل تعزيز مبادىء الحوكمة في       

(، التي توصلت إلى أن 2020الجامعات، منها دراسة الصالح )

لعدل والفاعلية التنظيمية هما من محاور تطبيق الحوكمة في ا

الجامعات السعودية، ولم تظهر الدراسة فروقا دالة بين أعضاء 

هيئة التدريس لتطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات السعودية 

تعزى للجنس أو لسنوات الخبرة. وبحثت دراسات أخرى الفائدة 

بادئ الحوكمة مثل التي تعود على الجامعات عند تطبيق م

 ,Rabovsky)كاملساءلة والشفافية وغيرها، مثل دراسة رابوفسكي 

التي أجريت على املساءلة في مؤسسات التعليم العالي  (2012

بالواليات املتحدة. وقد توصلت الدراسة إلى أن تطبيق مبادىء 

الحوكمة يؤثر إيجاًبا على السلوك اإلداري في الجامعات، ويسهم 

 لفاعلية والكفاءة التعليمية.في زيادة ا

 الطريقة وإلجراءات

 مجتمع الدراسة وعينتها:

تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس في 

. أما 11181الجامعات األردنية العامة والخاصة وعددهم 
ً
عضوا

 تم اختيارهم بالطريقة  380عينة الدراسة فتكونت من 
ً
عضوا

نة من خالل وسائل التواصل العشوائية، وتم توزيع اإلستبا

، وكان عدد Google Driveاملختلفة بعد أن تم رفعها على 

استبانة منها لعدم  30تم استبعاد فقط،  165املستجيبين 

صالحيتها، وبذلك ُيصبح عدد أفراد العينة املبحوثة، التي تم 

.  135تحليل بياناتها 
ً
 فردا

 خصائص عينة الدراسة:

(، وفق متغيرات 1نة في الجدول )تم عرض خصائص أفراد العي

الدراسة )الجنس، ملكية الجامعة، الكلية/ التخصص( على 

 النحو اآلتي:

متغيرات حسب  التكرارات والنسب املئوية(: 1جدول رقم )

 الدراسة

 النسبة % التكرار الفئات 

 الجنس
 63.7 86 ذكر

 36.3 49 أنثى

 ملكية الجامعة
 66.7 90 حكومية

 33.3 45 خاصة

الكلية/ 

 التخصص

 29.6 40 إنسانية

 20.0 27 علمية

 21.5 29 هندسية

 28.9 39 صحية

 أداة الدراسة:

تم البناء األولي لفقرات أداة الدراسة )االستبانة( عن طريق مراجعة 

كمة بالحو األدب النظري باللغتين العربية واألجنبية، املتعلق 

عبارة  28 صورتها النهائية منومبادئها، وقد تكونت االستبانة في 

محاور تقيس درجة تطبيق مبادئ الحوكمة في  5موزعة على 

الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، واحتوت 

على جزأين: شمل األول البيانات األولية عن عينة الدراسة واملتمثلة 

في: الجنس )ذكر، أنثى(، وملكية الجامعة )حكومية، خاصة(، 

لكلية )إنسانية، علمية، هندسية، صحية(. أما الثاني فقد شمل وا

على محاور الدراسة وعباراتها، والتي كانت على النحو اآلتي: محور 

 5عبارات"، ومحور الوضوح والشفافية " 5األنظمة والتعليمات "

عبارات"، ومحور  5عبارات"، ومحور املحاسبة واملساءلة "

 عبارات".  8االستقاللية "عبارات"، ومحور  5التشاركية "

وللتحقق من درجة تطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات األردنية  

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس واملتمثلة باملحاور الخمسة 

الخماس ي اآلتي: أوافق   Likert Scaleتم استخدام مقياس ليكرت 

 " 4درجات"، أوافق " 5بشدة "
ً
درجات"،  3درجات"، أوافق أحيانا

 ال أوافق "درجتان"، ال أوافق بشدة "درجة واحدة".

 صدق األداة

بعد أن تم بناء االستبانة في صورتها األولية، تم عرضها على عدد من 

 هم، تمؤ املحكمين يعملون في جامعات أردنية، وبعد أن ُجمعت آرا
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تعديل وحذف وإضافة عدد من العبارات، ليصبح عدد عبارات 

 عبارة.  28االستبانة في الصورة النهائية 

 ستبانة، من خالل تطبيقها علىكما تم التحقق من صدق البناء لإل 

( عضو هيئة تدريس، من خارج 30عينة استطالعية مكونة من )

 عينة الدراسة املستهدفة، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون 

(Pearson للفقرات مع املجال الذي تنتمي اليه، كما في الجدول )

 التالي:

الذي تنتمي  واملجال(: معامل االرتباط  ين الفقرات 2جدول)

 إليه 

 معامل ارتباط العبارة مع املجال املجال

 األول 

**
.4

66
 

**
.4

74
 

**
.7

23
 

**
.7

34
 

**
.7

03
 

   
 الثاني

**
.7

78
 

**
.7

48
 

**
.9

23
 

**
.8

94
 

**
.7

85
 

   

 الثالث

**
.8

24
 

**
.4

62
 

**
.8

77
 

**
.7

74
 

**
.8

45
 

   

 الرابع

**
.3

48
 

**
.7

83
 

**
.8

74
 

**
.8

49
 

**
.8

79
 

   

 الخامس

**
.7

45
 

**
.5

82
 

**
.7

48
 

**
.8

37
 

**
.8

46
 

**
.4

75
 

**
.6

61
 

**
.5

39
 

 (0.01** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )

( أن جميع معررررررامالت ارتبرررررراط العبررررررارات مع 2يوضرررررررررررررح الجرررررردول ) 

عنررد مسرررررررررررررتوى ودالررة إحصررررررررررررررائيررا  مجرراالتهررا كررانررت برردرجررات مقبولررة

 ( ولذلك لم يتم حذف أي من هذه العبارات.0.01الداللة )

 Tool Stabilityثبات أداة الدراسة  

 Alphaللتأكد من ثبات أداة الدراسة تم حساب معامل ألفا كرونباخ

Cronbach   لها، ولكل محور من محاورها الخمسة، التي تمثل

 (.3مبادي الحوكمة كما هو مبين في الجدول رقم )

(: معامل ألفا كرونباخ ألداة الدراسة ومجاالتها3جدول )  

 مجاالت الدراسة م
عدد 

 العبارات

معامل ثبات 

 ألفا كرونباخ

 0.622 5 األنظمة والتعليمات 1

 0.882 5 الوضوح والشفافية 2

 0.882 5 املحاسبة واملساءلة 3

 0.808 5 التشاركية 4

 0.837 8 االستقاللية 5

 0.937 28 معامل ثبات األداة ككل

(  أن قيمة معامل الثبات ألداة الدراسة ككل بلغت 3يبين الجدول )

للبعد األول  0.622، فيما تراوحت قيمته ألبعاد األداة بين 0.937

للبعدين الثاني والثالث، وتشير هذه القيم إلى تمتع األداة  0.882و

 بثبات مرتفع.

 Statistical Treatmentاملعالجة اإلحصائية  

، وبهدف الحصول على 
ً
ملعالجة البيانات التي ُجمعت إحصائيا

إجابات ألسئلة الدراسة، استخدم الباحث برنامج الحزم 

، لحساب املتوسطات SPSSجتماعية اإلحصائية للعلوم اال 

، وتحليل T-testالحسابية، واالنحرافات املعيارية، واختبار ت 

للمقارنات  LSD، واختبار ANOVA One Wayالتباين األحادي 

 البعدية، للتعرف على اتجاه الفروقات.

 عرض وتحليل النتائج 

لتحديد درجة تطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات األردنية، 

 
ً
لألدب التربوي، والدراسات السابقة الخاصة باملقاييس  ووفقا

املحكية التي اعتمدت املقياس الخماس ي املستخدم في هذه 

 Likert Scaleالدراسة، تم تحديد طول الخاليا في مقياس ليكرت 

(، وقسمة الناتج على أكبر قيمة 4=1-5الخماس ي بحساب املدى )

هذه القيمة إلى أقل  (، وبعد ذلك إضافة1.33= 3÷4في املقياس )

(، وكذلك لبا ي القيم في كل مستوى، ليصبح 1قيمة باملقياس )

فأقل  2.33التقدير املعتمد للحكم على مستوى املمارسة كما يلي: )

مرتفعة(.  3.67متوسطة(، )أكثر من  3.67-2.33منخفضة(، )

 لهذا املحك، وبعد أن أجريت التحليالت اإلحصائية الالزمة، 
ً
ووفقا

ر إليها أعاله، تم التوصل إلى مجموعة من النتائج، ُصنفت املشا

 وُعرضت حسب تسلسل أسئلة الدراسة على النحو اآلتي: 

ما درجة تطبيق مبادئ نتائج السؤال األول، الذي نصه: "

الحوكمة في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة 

 التدريس؟"

املتوسطات الحسابية، ولإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب 

واالنحرافات املعيارية، لكل مجال من مجاالت الدراسة الخمسة، 

 (.4ولألداة ككل، كما في الجدول )
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افات املعيارية ودرجة 4جدول) (: املتوسطات الحسا ية واالنحر

 
 
 املمارسة ملجاالت الدراسة مرتبة تنازليا

قم
لر

ا
 

ئ(
اد

ملب
)ا
ت 

اال
ملج

ا
 

ت
ا ار

عب
 ال

دد
ع

 

ال
ط 

س
تو

امل
بي

سا
ح

ي   ر
يا
ملع

ف ا
را
ح

الن
ا

 

ق
بي

ط
لت
ة ا

ج ر
د

 

1 
األنظمة 

 والتعليمات
 مرتفعة 0.747 3.94 5

 مرتفعة 0.882 3.76 8 االستقاللية 2

3 
املحاسبة 

 واملساءلة
 متوسطة 1.059 3.38 5

4 
الوضوح 

 والشفافية
 متوسطة 1.121 3.26 5

 متوسطة 1.059 3.16 5 التشاركية 5

 األداة  ككل
28 

 عبارة
 متوسطة 0.8147 3.46

تطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات ( أن 4يتضح من الجدول )

األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاء بدرجة 

ويالحظ أن ثالثة من مجاالت الدراسة عكس درجة متوسطة، 

متوسطة لتطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات األردنية، بينما 

تطبيق مرتفعة. وقد تراوحت عكس املجالين األخرين درجة 

(، 3.94 – 3.16املتوسطات الحسابية ملجاالت الدراسة ما بين )

حيث جاء في املرتبة األولى مجال "األنظمة والتعليمات" بمتوسط 

، 3.76، تاله مجال "االستقاللية" بمتوسط حسابي 3.94حسابي 

، وجاء في املرتبة 3.38ثم مجال " املحاسبة واملساءلة" بمتوسط 

، 3.26بل األخيرة مجال "الوضوح والشفافية" بمتوسط حسابي ق

 . 3.16ثم مجال "التشاركية" في املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي 

تشير هذه النتيجة إلى أن الجامعات األردنية تطبق األنظمة 

والتعليمات بدرجة مرتفعة، وبدرجة مرتفعة من االستقاللية 

دأ الوضوح والشفافية، اإلدارية واملالية، لكن تطبيقها ملب

واملحاسبة واملساءلة، والتشاركية جاء بدرجة متوسطة. وقد 

( ودراسة الشاوش 2016توافقت هذه النتيجة مع الشمري )

( التي جاء مستوى تطبيق مبادئ الحوكمة  فيهما على 2021)

 مستوى األداة ككل بدرجة متوسطة. 

لحسابية ا ولتوضيح النتائج وتفصيلها، تم استخراج املتوسطات

واالنحرافات املعيارية لكل عبارة من عبارات مجاالت الدراسة 

 (.11-5السبعة كما في الجداول )

 

 املجال األول: األنظمة والتعليمات

افات املعيارية والترتيب  5جدول ) (: املتوسطات الحسا ية واالنحر

 ودرجة املمارسة لعبارات مجال 
 
  األنظمة والتعليمات مرتبة تنازليا

 العبارة الرتبة

بي
سا

لح
ط ا

س
تو

امل
ي   ر

يا
ملع

ف ا
را
ح

الن
ا

 

جة
در

 
ق

بي
ط

لت
ا

 

1 
تسعى الجامعة لتطوير 

 القوانين واللوائح السارية.
 مرتفعة  0.863 4.49

2 

تحدد الجامعة القوانين 

املعمول بها بما يتعلق 

بالعقوبات املناسبة 

 للمخالفات املرتكبة.

 مرتفعة  1.021 4.38

3 

 تطبق الجامعة جميع

لوائح وتعليمات هيئة 

اعتماد مؤسسات التعليم 

 العالي في األردن.

 مرتفعة 1.281 3.90

4 

تشجع القوانين واألنظمة 

النافذة املشاركة الفعالة 

لجميع أعضاء هيئة 

 التدريس.

 متوسطة 1.387 3.47

5 

تحقق القوانين واللوائح 

املعمول بها العدالة في 

 املجتمع الجامعي

 متوسطة 1.291 3.44

 مرتفعة 0.747 3.94 البعد األول ككل

( أن مستوى تطبيق الجامعات األردنية ملبدأ 5يبين الجدول)

"األنظمة والتعليمات" جاء بدرجة مرتفعة، وتراوحت متوسطات 

(، وبدرجة 4.49 - 3.44استجابة أفراد العينة على عباراته ما بين )

 الجامعاتتطبيق متوسطة ومرتفعة. وقد يعزى ذلك إلى سعي 

األردنية وباستمرار على إعادة هيكلة أنظمتها وقوانينها 

والتعليمات املتعلقة بها من خالل تطبيق لوائح وتعليمات هيئة 

اعتماد مؤسسات التعليم العالي في األردن، إضافة إلى حرصها 

على أن تحقق هذه األنظمة العدالة واملشاركة الفعالة لجميع 

( 2018ذا ما أكدته دراسة )الخطيب، العاملين في الجامعات. وه

نظمة التي توصلت إلى أن مجال التشريعات والقوانين واأل 

والتعليمات احتل املرتبة األولى وبدرجة كبيرة، وأوصت بضرورة 

متابعة تطبيق معايير الحكومة الرشيدة في الجامعات األردنية 

 الخاصة من خالل القوانين واألنظمة. لكن هذه النتيجة اختلفت
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(؛ إذ جاءت 2020مع النتيجة التي توصلت إليها دراسة )املفيز، 

موافقة أفراد العينة على مجال السلطات واإلدارة بدرجة 

( التي 2016متوسطة، واختلفت كذلك مع دراسة )الشمري، 

 في تطبيقها.
ً
 في األنظمة واللوائح وضعفا

ً
 أظهرت غموضا

 املجال الثاني: الوضوح والشفافية 

(: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والترتيب  6جدول )

 مرتبة تناز ودرجة املمارسة لعبارات مجال الوضوح والشفافية 
ً
 ليا

 العبارة الرتبة

بي
سا

لح
ط ا

س
تو

امل
ي   ر

يا
ملع

ف ا
را
ح

الن
ا

 

جة
در

 
ق

بي
ط

لت
ا

 
1 

الجامعة معنية بأن تأخذ 

في االعتبار وضوح آلية 

تطبيق اللوائح والتعليمات 

على جميع أعضاء هيئة 

 التدريس فيها.

 مرتفعة 1.071 3.67

2 

تفصح الجامعة عن 

سياساتها في منح املكافآت 

 عاملينالوالبدالت لجميع 

 لديها.

 متوسطة 1.278 3.41

3 

تقدم الجامعة التقارير 

التي توضح أدائها بشكل 

 مستمر.

 متوسطة 1.497 3.30

4 

تفصج  الجامعة بشفافية 

التي تهددها عن املخاطر 

مع توضيح أسباب هذه 

 املخاطر.

 متوسطة 1.414 3.18

5 

تفصح الجامعة عن 

معايير اختيار وتعيين 

 القياديين واإلداريين.

 متوسطة 1.494 2.76

 متوسطة 1.121 3.26 البعد الثاني ككل

( أن مستوى تطبيق الجامعات األردنية ملبدأ 6يبين الجدول)

"الوضوح والشفافية" جاء بدرجة متوسطة، وتراوحت 

 - 2.76متوسطات استجابة أفراد العينة على عباراته ما بين )

(، وبدرجة تطبيق متوسطة ألربع عبارات ومرتفعة للعبارة 3.67

تحرص على  األولى. وقد يعزى ذلك إلى أن الجامعات األردنية

توضيح آلية تطبيق اللوائح والتعليمات للعاملين فيها بدرجة 

مرتفعة، لكنها ال تفصح عن سياساتها في منح املكافآت والبداالت، 

وال تطبق معايير اختيار وتعيين القيادات، وال تفصح بشفافية 

عن أداء الجامعة، وعن املخاطر التي تهددها إال بدرجة متوسطة. 

ه النتيجة مع النتيجة التي توصلت إليها دراسة وقد توافقت هذ

( ؛ إذ جاءت موافقة 2021( ودراسة الشاوش )2020)املفيز، 

 أفراد العينة على مجال الشفافية بدرجة متوسطة.

 املجال الثالث: املحاسبة واملساءلة

(: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والترتيب 7جدول ) 

 مرتبة تناز رات مجال املحاسبة واملساءلة ودرجة املمارسة لعبا
ً
 ليا

بة
رت
ال

 

 العبارة

بي
سا

لح
ط ا

س
تو

امل
ي   ر

يا
ملع

ف ا
را
ح

الن
ا

 

جة
در

 
ق

بي
ط

لت
ا

 

1 

يشرف على عمل الجامعة 

 وأكاديمًيا
ً
جهات  إداريا

 .داخلية وخارجية

 متوسطة 1.204 3.60

2 

تحدد الجامعة مؤشرات 

األداء املقبول من كل 

 موظف.

 متوسطة 1.402 3.56

3 

توفر الجامعة قواعد 

واضحة ملساءلة األعضاء 

األكاديميين واإلداريين عن 

 األداء.

 متوسطة 1.369 3.36

4 

يفهم موظفوا الجامعة 

بوضوح القواعد الواجب 

األلتزام بها وعواقب 

 مخالفتها.

 متوسطة 1.528 3.27

5 

تتخذ الجامعة إجراءات 

تصحيحية بناء على تقارير 

 املساءلة.

 متوسطة 1.405 3.10

 متوسطة 1.059 3.38 البعد الثالث ككل

( أن مستوى تطبيق الجامعات األردنية ملبدأ 7يبين الجدول)

"املحاسبة واملساءلة" جاء بدرجة متوسطة، وتراوحت 

 - 3.10متوسطات استجابة أفراد العينة على عباراته ما بين )

(، وبدرجة تطبيق متوسطة لجميع العبارات. وقد يعزى ذلك 3.60

إلى أن الجامعات األردنية يشرف على عملها جهات داخلية 

وخارجية، وتهتم بتحديد مؤشرات أداء مقبولة من املوظفين، 



 Doi: 10.36024/1248-042-002-004  70-51، 2022-( 2( عدد)42مجلد)مجلة اتحاد الجامعات العربية، 
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لكنها ال تطبق آلية واضحة للمساءلة، وال تتخذ إجراءات 

زام ب االلتتصحيحية بعدها، وال توضح للعاملين القواعد الواج

بها وعواقب مخالفتها إال بدرجة متوسطة. وقد أكدت دراسة 

( على Pippidi & Dusu-Mungiu(2011 ,و بابدي ودوسو يمونج

الجامعية وأداء العمل فيها، في  وجود مشكالت في تنظيم الحياة

حال الفشل في بناء أنظمة املساءلة واملحاسبة على مستوى 

نافسة من أجل تحسين الصورة الجامعة أثناء الالمركزية للم

العامة للجامعة وإصالح ممارستها. وقد توافقت هذه النتيجة مع 

(؛ إذ جاءت 2020النتيجة التي توصلت إليها دراسة )املفيز، 

موافقة أفراد العينة على مجال املساءلة بدرجة متوسطة، لكنها 

(؛ 2021اختلفت مع النتيجة التي توصلت إليها دراسة الشاوش )

جاءت موافقة أفراد العينة على مجال املساءلة بدرجة إذ 

 ضعيفة.

 املجال الرابع: التشاركية

(: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والترتيب 8جدول )

 ودرجة املمارسة لعبارات مجال التشاركية 
ً
  مرتبة تنازليا

( أن مستوى تطبيق الجامعات األردنية ملبدأ 8يبين الجدول)

"التشاركية" جاء بدرجة متوسطة، وتراوحت متوسطات استجابة 

(، وبدرجة تطبيق 3.55 - 2.78أفراد العينة على عباراته ما بين )

متوسطة لجميع العبارات. وقد يعزى ذلك إلى أن الجامعات 

األردنية قد تضع ممثلين من املجتمع املحلي في مجالسها، لكنها ال 

تفتح املجال أمامهم للمشاركة في صناعة القرارات، وال تفتح 

املجال للموظفين وال للطلبة لتقييم املناصب اإلدارية واألكاديمية 

املناسب، وال تتعامل بمهنية مع الشكاوى واملقترحات إال بالشكل 

بدرجة متوسطة. وقد توافقت هذه النتيجة مع النتيجة التي 

(؛ إذ جاءت موافقة أفراد العينة 2020توصلت إليها دراسة )املفيز، 

على مجال املشاركة بدرجة متوسطة. واختلفت مع دراسة 

املشاركة جاء ( التي أظهرت أن تطبيق مجال 2021الشاوش )

 بدرجة ضعيفة. 

 املجال الخامس: االستقاللية

(: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والترتيب 9جدول )

 ودرجة املمارسة لعبارات مجال االستقاللية 
ً
 مرتبة تنازليا

 العبارة الرتبة

بي
سا

لح
ط ا

س
تو
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ي   ر

يا
ملع

ف ا
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ح
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ا
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ق
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ط
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1 

تصمم الجامعة برامجها 

الدراسية وتختار 

منهجيات التدريس 

 والتقويم.

 مرتفعة  1.189 4.25

2 

عين 
ُ
تستطيع الجامعة أن ت

موظفيها وأعضاء هيئة 

 التدريس فيها وتقيلهم.

 مرتفعة 1.069 4.15

3 

تحدد الجامعة رواتب 

املوظفين وأعضاء هيئة 

التدريس وحوافزهم وفق 

 آلية خاصة 

 مرتفعة 1.307 3.91

4 

قر تستطيع 
ُ
الجامعة أن ت

برامجها الدراسية أو تلغيها 

 أو تدمجها.

 مرتفعة 1.258 3.88

5 

تضع الجامعة قوانينها 

املنظمة للعمل وفق رؤيتها 

 ورسالتها. 

 مرتفعة 1.315 3.77

 العبارة الرتبة
بي

سا
لح

ط ا
س
تو

امل
ي   ر

يا
ملع

ف ا
را
ح

الن
ا

 

جة
در

 
ق
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ط
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يوجد تمثيل من املجتمع املحلي  1

وألصحاب املصلحة في مجالس 

 الجامعة املختلفة. 

 متوسطة 1.262 3.55

يشارك املجتمع املحلي  2

وأصحاب املصلحة )الداخليين 

والخارجيين( في صناعة 

 القرارات.

 متوسطة 1.209 3.33

تفتح الجامعة املجال أمام  3

الطالب لتقييم املناصب 

واألكاديمية وأعضاء اإلدارية 

 هيئة التدريس

 متوسطة 1.687 3.32

تفتح الجامعة املجال أمام  4

املوظفين وأعضاء هيئة 

التدريس لتقييم املناصب 

 اإلدارية واألكاديمية

 متوسطة 1.500 2.80

تتعامل الجامعة مع الشكاوى  5

 واالقتراحات بمهنية عالية.
 متوسطة 1.325 2.78

 متوسطة 1.059 3.16 البعد الرابع ككل
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6 

تحدد الجامعة هياكلها 

األكاديمية واإلدارية وفق 

 ما تقتضيه الحاجة.

 متوسطة 1.527 3.59

7 

تحدد الجامعة أعداد 

املقبولين من الطلبة 

 ومعايير قبولهم. 

 متوسطة 1.276 3.39

8 

تخذ القرارات اإلدارية 
ُ
ت

واألكاديمية في الجامعة 

 باستقاللية تامة

 متوسطة 1.333 3.12

 مرتفعة 0.882 3.76 البعد الخامس ككل

( أن مستوى تطبيق الجامعات األردنية ملبدأ 9يبين الجدول)

"االستقاللية" جاء بدرجة مرتفعة، وتراوحت متوسطات استجابة 

(، وبدرجة تطبيق 4.25 - 3.12أفراد العينة على عباراته ما بين )

متوسطة لثالث عبارات ومرتفعة للعبارات الخمس الباقية. وقد 

يعزى ذلك إلى أن الجامعات األردنية تصمم برامجها الدراسية 

وتمتلك صالحية إقرارها أو إلغائها أو دمجها، وتستطيع تعيين 

املوظفين أو تقيلهم، وتمتلك صالحية تحديد الرواتب والحوافز، 

القدرة على اتخاذ قراراتها اإلدارية واألكاديمية وال  لكن ليس لديها

تستطيع تحديد معايير القبول وأعداد املقبولين فيها إال بدرجة 

متوسطة. وقد توافقت هذه النتيجة مع النتيجة التي توصلت إليها 

(؛ إذ جاءت 2020( ودراسة )املفيز، 2021دراسة الشاوش )

 اللية بدرجة متوسطة. موافقة أفراد العينة على مجال االستق
  

نتائج السؤال الثاني، الذي نصه: "هل هناك فروق ذات داللة 

في درجة تطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات األردنية من 

وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تعزى ملتغيرات: الجنس، 

 ملكية الجامعة، موقع الجامعة، الكلية/ التخصص؟"

، وتحليل T-testدام اختبار ت لإلجابة عن  هذا السؤال تم استخ

، واختبارات املقارنة ANOVA One Wayالتباين األحادي 

 -10البعدية، وفق متغيرات الدراسة، كما هو مبين في الجداول )

29.) 

 

 

: متغير الجنس )ذكر، أنثى(
 
 أوال

افات املعيارية10جدول )   ملتغير الجنس (: املتوسطات الحسا ية واالنحر
 
 وقيمة ت ومستوى الداللة تبعا

 العدد النوع املجاالت الرقم
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 مستوى الداللة قيمة ت

 األنظمة والتعليمات 1
 0.85208 3.8233 86 ذكر

18.704 0.000 
 0.46107 4.1306 49 أنثى

 الوضوح والشفافية 2
 0.85208 3.8233 86 ذكر

0.004 0.948 
 0.46107 4.1306 49 أنثى

 املحاسبة واملساءلة 3
 1.12503 3.3860 86 ذكر

3.472 0.065 
 1.09280 3.0490 49 أنثى

 التشاركية 5
 1.06809 3.0419 86 ذكر

30.671 0.000 
 0.67330 3.4857 49 أنثى

 االستقاللية 6
 1.17029 2.8767 86 ذكر

10.296 0.002 
 0.56608 3.6449 49 أنثى

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  10يوضح الجدول 

( بين تقديرات أعضاء هيئة التدريس لدرجة α≤0.05املستوى )

 ملتغير الجنس 
ً
تطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات األردنية تبعا

)ذكر، أنثى( في مجال الوضوح والشفافية، ومجال املحاسبة 

واملساءلة، وقد يعزى ذلك لتشابه ظروف العمل واألنظمة املتعلقة 

انت ردنية، لذا ك باملجالين ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات األ 

( متشابهة، وقد توافقت هذه 
ً
 وإناثا

ً
استجابات أفراد العينة )ذكورا

 مع النتيجة التي توصلت لها دراسة )العتيبي، 
ً
النتيجة جزئيا

(، واختلفت مع النتيجة التي توصلت إليها دراسة )الصالح، 2016

2020 .) 
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ى تو كما ُيبين الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائية عند املس

(α≤0.05 بين تقديرات أعضاء هيئة التدريس لدرجة تطبيق )

 ملتغير الجنس )ذكر، 
ً
مبادئ الحوكمة في الجامعات األردنية تبعا

أنثى( في مجال األنظمة والتعليمات، ومجال التشاركية، ومجال 

االستقاللية، وكانت الفروق لصالح اإلناث، وقد يعزى ذلك إلى أن 

 وا
ً
 على تطبيق مبادئ األنظمة اإلناث أكثر التزاما

ً
 وحرصا

ً
هتماما

والتعليمات، والتشاركية، واالستقاللية من الذكور، وقد أكدت 

( بأن هناك 2017هذه النتيجة ما توصلت إليه دراسة )العسيري، 

 لصالح اإلناث بين تقديرات أفراد العينة لواقع تطبيق 
ً
فروقا

، لكنها الجامعة مبادئ اإلستقاللية واملحاسبية وسيادة القانون في

 (.2020اختلفت مع النتيجة التي توصلت إليها دراسة )الصالح، 

: متغير ملكية الجامعة )حكومية، خاصة(
 
 ثانيا

افات املعيارية وقيمة 11جدول )  ملتغير ملكية الجامعة  ت(: املتوسطات الحسا ية واالنحر
 
 ومستوى الداللة تبعا

 العدد النوع األبعاد الرقم
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة

 األنظمة والتعليمات 1
 0.72217 3.7733 90 حكومية

2.478 0.118 
 0.69756 4.2578 45 خاصة

 الوضوح والشفافية 2
 1.14043 3.1622 90 حكومية

0.825 0.365 
 1.06515 3.4667 45 خاصة

 واملساءلةاملحاسبة  3
 1.10236 3.1689 90 حكومية

9.623 0.002 
 0.82682 3.8000 45 خاصة

 التشاركية 4
 0.96549 2.7533 90 حكومية

4.984 0.027 
 0.73187 3.9600 45 خاصة

 االستقاللية 5
 0.92389 3.6222 90 حكومية

3.266 0.073 
 0.72602 4.0306 45 خاصة

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  11يوضح الجدول 

( بين تقديرات أعضاء هيئة التدريس لدرجة α≤0.05املستوى )

 ملتغير ملكية 
ً
تطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات األردنية تبعا

الجامعة )حكومية، خاصة( في ثالث مجاالت )األنظمة 

ى ذلك ، وقد يعز والتعليمات، والوضوح والشفافية، واالستقاللية(

لتشابه ظروف العمل في الجامعات األردنية من حيث تطبيق 

األنظمة والتعليمات املتعلقة بالوضوح والشفافية واالستقاللية 

لدى أعضاء هيئة التدريس، لذا جاءت استجاباتهم في الجامعات 

الحكومية والخاصة متشابهة، وقد اختلفت هذه النتيجة مع 

 لصالح الجامعات ( ا2018دراسة )الخطيب، 
ً
لتي أظهرت فروقا

 لصالح 2018الحكومية، ومع دراسة )شتات، 
ً
( التي أظهرت فروقا

 الجامعات الخاصة. 

كما بين الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائية عند املستوى  

(α≤0.05 بين تقديرات أعضاء هيئة التدريس لدرجة تطبيق )

 ملتغير ملكية الجامعة 
ً
مبادئ الحوكمة في الجامعات األردنية تبعا

)حكومية، خاصة( في مجال املحاسبة واملساءلة، ومجال 

التشاركية، وكانت الفروق لصالح الجامعات الخاصة، وقد يعزى 

 ذلك إلى أن الجامعات الخاصة قد تكون أكثر التز 
ً
 واهتماما

ً
اما

 على تطبيق مبدأ املحاسبة واملساءلة، والتشاركية من 
ً
وحرصا

الجامعات الحكومية، ال سيما وأن بعض الجامعات الخاصة 

تسعى للتميز وتحقيق أهدافها من خالل تطبيقها ملعايير الجودة 

املحلية والعاملية وتحقيق مبادئ الحوكمة في أنظمتها اإلدارية 

اختلفت هذه النتيجة مع دراسة )الخطيب، واألكاديمية، وقد 

 لصالح الجامعات الحكومية، واتفقت 2018
ً
( التي أظهرت فروقا

 لصالح الجامعات 2018مع دراسة )شتات، 
ً
( التي أظهرت فروقا

 الخاصة.   
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: متغير كلية )إنسانية، علمية، هندسية، صحية(
 
 ثالثا

افات امل12الجدول ) عيارية (: املتوسطات الحسا ية واالنحر

الستجا ة أفراد عينة الدراسة حول تطبيق مبادئ الحوكمة في 

 ملتغير الكلية
 
 الجامعات األردنية تبعا

 املجاالت
سنوات 

 الخدمة
 العدد

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

األنظمة 

 والتعليمات

 80891. 4.1450 40 إنسانية

 1.11038 3.7704 27 علمية

 44245. 4.1172 29 هندسية

 40229. 3.6974 39 صحية

الوضوح 

 والشفافية

 1.02150 3.7250 40 إنسانية

 1.14956 3.2074 27 علمية

 1.05064 3.2207 29 هندسية

 1.11841 2.8615 39 صحية

املحاسبة 

 واملساءلة

 86929. 3.7350 40 إنسانية

 1.17471 3.1926 27 علمية

 70158. 3.8690 29 هندسية

 1.07683 2.7795 39 صحية

 التشاركية

 1.06968 3.6800 40 إنسانية

 1.00262 2.8296 27 علمية

 48505. 3.8207 29 هندسية

 73944. 2.3487 39 صحية

 االستقاللية

 94389. 4.0219 40 إنسانية

 89562. 3.4352 27 علمية

 71074. 3.9353 29 هندسية

 83778. 3.5801 39 صحية

( وجود فروق ظاهرية بين املتوسطات 12الجدول )يالحظ من 

الحسابية ملستوى تطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات األردنية 

 ملتغير الكلية. ولتحديد الفروق بين املتوسطات الحسابية 
ً
تبعا

 -Oneذات الداللة اإلحصائية تم تطبيق تحليل التباين األحادي )

way anova( كما يوضح الجدول )13.) 

 

 ملتغير الكلية13جدول )
 
افات املعيارية وقيمة ف ومستوى الداللة تبعا  )إنسانية، علمية، هندسية، صحية( (: املتوسطات الحسا ية واالنحر

 النوع األبعاد الرقم
مجموع 

 املربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 املربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

 األنظمة والتعليمات 1
 1.887 3 5.660 بين املجموعات

3.571 0.016 
 0.528 131 69.206 داخل املجموعات

 الوضوح والشفافية 2
 4.986 3 14.959 بين املجموعات

4.256 0.007 
 1.172 131 153.493 داخل املجموعات

 املحاسبة واملساءلة 3
 8.996 3 26.987 بين املجموعات

9.565 0.000 
 0.940 131 123.195 املجموعاتداخل 

 التشاركية 4
 17.363 3 52.088 بين املجموعات

23.180 0.000 
 0.749 131 98.125 داخل املجموعات

 االستقاللية 5
 2.582 3 7.745 بين املجموعات

3.508 0.017 
 0.736 131 96.418 داخل املجموعات

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 13)يالحظ من الجدول 

 ملتغير الكلية في جميع مجاالتها α= 0.05مستوى الداللة )
ً
( وفقا

الخمسة. وللكشف عن مواقع الفروق تم إجراء مقارنات بعدية 

LSD  لكل مجال من مجاالت الدراسة التي تم عرض نتائجها من

 خالل الجداول التالية:
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اقع الفروق  (: جدول املقارنات14الجدول ) البعدية للكشف عن مو

في مجال "األنظمة والتعليمات" لدرجة تطبيق مبادئ الحوكمة في 

ا ملتغير ملتغير الكلية
 
)إنسانية، علمية،  الجامعات األردنية وفق

 هندسية، صحية(

 املجال
متغير 

 الكلية

املتوسط 

 الحسابي

فروق 

 املتوسطات

مستوى 

 الداللة

األنظمة 

 والتعليمات

 إنسانية

 علمية
3.7704 .37463* .040 

 876. 02776. 4.1172 هندسية

 007. *44756. 3.6974 صحية

علمية                                    

 إنسانية
4.1450 -.37463* .040 

 077. 34687.- 4.1172 هندسية

 689. 07293. 3.6974 صحية

هندسية 

 إنسانية
4.1450 -.02776 .876 

 077. 34687. 3.7704 علمية

 020. *41981. 3.6974 صحية

صحية                                        

 إنسانية
4.1450 -.44756* .007 

 689. 07293.- 3.7704 علمية

 020. *41981.- 4.1172 هندسية

 في مجال 14يتبين من الجدول )
ً
 دالة إحصائيا

ً
( أن هناك فروقا

في متوسط درجات العينة  α≤ 0.05"األنظمة والتعليمات" عند 

بين الكليات العلمية واإلنسانية، وكذلك بين الكليات الصحية 

واإلنسانية، وجاءت الفروق لصالح الكليات اإلنسانية في 

لكليات اإلنسانية الحالتين، حيث إن املتوسط الحسابي ل

للكليات  3.6974للكليات العلمية، و  3.7704، مقابل 4.1450

 عند 
ً
 دالة إحصائيا

ً
 α≤ 0.05الصحية. كما يتبين أن هناك فروقا

في متوسط درجات العينة بين الكليات الهندسية والصحية، 

وجاءت الفروق لصالح الكليات الهندسية، حيث إن املتوسط 

للكليات  3.6974، مقابل 4.1172سية الحسابي للكليات الهند

وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن القائمين على الكليات  الصحية.

اإلنسانية والهندسية من عمداء ورؤساء أقسام وأعضاء هيئة 

تدريس يحرصون على تطبيق األنظمة والتعليمات بدرجة أعلى من 

القائمين على الكليات العلمية والصحية. وقد انفردت هذه 

راسة ببحث متغير الكلية عن غيرها من الدراسات، وعليه فإن الد

هذه النتيجة لم تتوافق أو تختلف مع النتائج التي توصلت إليها 

 الدراسات السابقة.   

اقع الفروق 15الجدول ) ( جدول املقارنات البعدية للكشف عن مو

في مجال "الوضوح والشفافية" لدرجة تطبيق مبادئ الحوكمة في 

ا ملتغير ملتغير الكلية الجامعات
 
)إنسانية، علمية،  األردنية وفق

 هندسية، صحية(

 املجال
متغير 

 الكلية

املتوسط 

 الحسابي

فروق 

 املتوسطات

مستوى 

 الداللة

الوضوح 

 والشفافية

 إنسانية

 علمية
3.2074 .51759 .057 

 058. 50431. 3.2207 هندسية

 001. *86346. 2.8615 صحية

                          علمية          

 إنسانية
3.7250 -.51759 .057 

 963. 01328.- 3.2207 هندسية

 204. 34587. 2.8615 صحية

هندسية 

 إنسانية
3.7250 -.50431 .058 

 963. 01328. 3.2074 علمية

 178. 35915. 2.8615 صحية

صحية                                        

 إنسانية
3.7250 -.86346* .001 

 204. 34587.- 3.2074 علمية

 178. 35915.- 3.2207 هندسية

 في مجال 15يتبين من الجدول )
ً
 دالة إحصائيا

ً
( أن هناك فروقا

في متوسط درجات العينة بين  α≤ 0.05"الوضوح والشفافية" عند 

الكليات الصحية واإلنسانية، وجاءت الفروق لصالح الكليات 

اإلنسانية، حيث إن املتوسط الحسابي للكليات اإلنسانية 

وقد تعزى هذه للكليات الصحية.  2.8615، مقابل 3.7250

النتيجة إلى أن القائمين على الكليات اإلنسانية من عمداء ورؤساء 

 وشفافية في أقسام وأعضا
ً
ء هيئة تدريس يظهرون وضوحا

تعاملهم بدرجة أعلى من القائمين على الكليات الصحية. وقد 

اختلفت هذه النتيجة مع النتيجة التي توصلت إليها دراسة 

 2021الشاوش )
ً
( التي توصلت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا

النتائج  عفي مجال الشفافية أثناء بحث متغير الكلية، ولم تتوافق م

التي توصلت إليها الدراسات السابقة، لكنها توافقت مع النتيجة 

 التي توصلت إليها هذه الدراسة في مجال األنظمة والتعليمات.   
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اقع الفروق 16الجدول )  ( جدول املقارنات البعدية للكشف عن مو

في مجال "املحاسبة واملساءلة" لدرجة تطبيق مبادئ الحوكمة في 

ا ملتغير ملتغير الكليةالجامعات األ 
 
)إنسانية، علمية،  ردنية وفق

 هندسية، صحية(

 متغير الكلية املجال
املتوسط 

 الحسابي

فروق 

 املتوسطات

مستوى 

 الداللة

املحاسبة 

 واملساءلة

 إنسانية

 علمية
3.1926 .54241* .026 

 572. 13397.- 3.8690 هندسية

 000. *95551. 2.7795 صحية

                           علمية         
 إنسانية

3.7350 -.54241* .026 

 010. *67637.- 3.8690 هندسية

 091. 41311. 2.7795 صحية

هندسية 
 إنسانية

3.7350 .13397 .572 

 010. *67637. 3.1926 علمية

 000. *1.08948 2.7795 صحية

صحية                                        

 إنسانية
3.7350 -.95551* .000 

 091. 41311.- 3.1926 علمية

 000. *1.08948- 3.8690 هندسية

 في مجال 16يتبين من الجدول )  
ً
 دالة إحصائيا

ً
( أن هناك فروقا

في متوسط درجات العينة بين  α≤ 0.05"املحاسبة واملساءلة" عند 

الكليات العلمية واإلنسانية، وكذلك بين الكليات الصحية 

واإلنسانية، وجاءت الفروق لصالح الكليات اإلنسانية في 

الحالتين، حيث إن املتوسط الحسابي للكليات اإلنسانية 

للكليات  2.7795للكليات العلمية، و 3.1926، مقابل 3.7350

 عند 
ً
 دالة إحصائيا

ً
 α≤ 0.05الصحية. كما يتبين أن هناك فروقا

في متوسط درجات العينة بين الكليات العلمية والهندسية، 

وكذلك بين الكليات الصحية والهندسية، وجاءت الفروق لصالح 

الكليات الهندسية، حيث إن املتوسط الحسابي للكليات 

 2.7795لكليات العلمية، ول 3.1926، مقابل 3.8690الهندسية 

وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن القائمين على للكليات الصحية. 

الكليات اإلنسانية والهندسية من عمداء ورؤساء أقسام وأعضاء 

هيئة تدريس استطاعوا أن يمارسوا مبدأ املحاسبة واملساءلة 

بدرجة أعلى من القائمين على الكليات العلمية والصحية. وقد 

هذه الدراسة بتناول متغير الكلية مع دراسة الشاوش توافقت 

(، لكنها اختلفت معها في النتيجة التي توصلت إليها، والتي 2021)

 في مجال املساءلة أثناء 
ً
أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائيا

بحث متغير الكلية، ولم تتوافق هذه النتيجة مع النتائج التي 

 ها جاءت منسجمة ومتوافقةتوصلت إليها الدراسات السابقة، لكن

إلى حد كبير مع النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة في مجال 

 األنظمة والتعليمات، ومجال الوضوح والشفافية.  

اقع الفروق 17الجدول ) ( جدول املقارنات البعدية للكشف عن مو

في مجال "التشاركية" لدرجة تطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات 

ا ملتغير ملتغير الكليةاألردنية وف
 
)إنسانية، علمية، هندسية،  ق

 صحية(

 املجال
متغير 

 الكلية

املتوسط 

 الحسابي

فروق 

 املتوسطات

مستوى 

 الداللة

 التشاركية

 إنسانية

 علمية
2.8296 .85037* .000 

 506. 14069.- 3.8207 هندسية

 000. *1.33128 2.3487 صحية

          علمية                          

 إنسانية
3.6800 -.85037* .000 

 000. *99106.- 3.8207 هندسية

 028. *48091. 2.3487 صحية

هندسية 
 إنسانية

3.6800 .14069 .506 

 000. *99106. 2.8296 علمية

 000. *1.47197 2.3487 صحية

صحية                                        
 إنسانية

3.6800 -1.33128* .000 

 028. *48091.- 2.8296 علمية

 000. *1.47197- 3.8207 هندسية

 في مجال 17يتبين من الجدول )
ً
 دالة إحصائيا

ً
( أن هناك فروقا

في متوسط درجات العينة بين الكليات  α≤ 0.05"التشاركية" عند 

اإلنسانية والعلمية، وجاءت الفروق لصالح الكليات اإلنسانية، 

مقابل  3.6800حيث إن املتوسط الحسابي للكليات اإلنسانية 

2.8296  
ً
للكليات العلمية. كما يتبين من الجدول أن هناك فروقا

 بين الكليات الصحية واإلنسانية، وبين 
ً
ليات الكدالة إحصائيا

الصحية والعلمية، وبين الكليات الصحية والهندسية، وجاءت 

الفروق لصالح الكليات اإلنسانية، والعلمية، والهندسية مقابل 

الكليات الصحية، حيث إن املتوسط الحسابي للكليات الثالث على 

للكليات  2.3487مقابل  3.8207، و2.8296، و3.6800الترتيب: 

نتيجة إلى أن القائمين على الكليات وقد تعزى هذه الالصحية. 
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اإلنسانية من عمداء ورؤساء أقسام وأعضاء هيئة تدريس 

استطاعوا أن يمارسوا مبدأ التشاركية بدرجة أعلى من القائمين 

على الكليات العلمية. وفي الجانب اآلخر قد تعزى النتيجة التي 

 بين الكليات الصحية واإلنسانيأظهرت 
ً
 دالة إحصائيا

ً
، ةفروقا

وبين الكليات الصحية والعلمية، وبين الكليات الصحية 

، والعلمية، أن القائمين على الكليات اإلنسانية والهندسية،

من عمداء ورؤساء أقسام وأعضاء هيئة تدريس والهندسية 

استطاعوا أن يمارسوا مبدأ التشاركية بدرجة أعلى من القائمين 

 اسة بتناول متغيروقد توافقت هذه الدر  الكليات الصحية. على

(، لكنها اختلفت معها في النتيجة 2021الكلية مع دراسة الشاوش )

 في 
ً
التي توصلت إليها، والتي أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائيا

مجال التشاركية أثناء بحث متغير الكلية، ولم تتوافق هذه 

النتيجة مع النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة، لكنها 

منسجمة ومتوافقة إلى حد كبير مع النتائج التي توصلت  جاءت

إليها هذه الدراسة في مجال األنظمة والتعليمات، ومجال الوضوح 

 والشفافية، ومجال املحاسبة واملساءلة. 

اقع الفروق 18الجدول ) ( جدول املقارنات البعدية للكشف عن مو

معات الجافي مجال "االستقاللية" لدرجة تطبيق مبادئ الحوكمة في 

ا ملتغير ملتغير الكلية
 
)إنسانية، علمية، هندسية،  األردنية وفق

 صحية(

 املجال
متغير 

 الكلية

املتوسط 

 الحسابي

فروق 

 املتوسطات

مستوى 

 الداللة

 االستقاللية

 إنسانية

 علمية
3.4352 .58669* .007 

 680. 08653. 3.9353 هندسية

 024. *44175. 3.5801 صحية

                              علمية      

 إنسانية
4.0219 -.58669* .007 

 031. *50016.- 3.9353 هندسية

 501. 14494.- 3.5801 صحية

هندسية 

 إنسانية
4.0219 -.08653 .680 

 031. *50016. 3.4352 علمية

 094. 35522. 3.5801 صحية

صحية                                        
 إنسانية

4.0219 -.44175* .024 

 501. 14494. 3.4352 علمية

 094. 35522.- 3.9353 هندسية

 في مجال 18يتبين من الجدول )
ً
 دالة إحصائيا

ً
( أن هناك فروقا

في متوسط درجات العينة بين  α≤ 0.05"االستقاللية" عند 

الكليات اإلنسانية والعلمية، والكليات اإلنسانية والصحية، 

وجاءت الفروق لصالح الكليات اإلنسانية، مقابل الكليات العلمية 

والكليات الصحية، حيث إن املتوسط الحسابي للكليات اإلنسانية 

للكليات  3.5801للكليات العلمية، و 3.4352مقابل  4.0219

 بين ال
ً
 دالة إحصائيا

ً
صحية.  كما يتبين من الجدول أن هناك فروقا

الكليات العلمية والهندسية، وجاءت الفروق لصالح الكليات 

الهندسية مقابل الكليات العلمية، حيث إن املتوسط الحسابي 

وقد للكليات العلمية.  3.4352مقابل  3.9353للكليات الهندسية 

مين على الكليات اإلنسانية من تعزى هذه النتيجة إلى أن القائ

عمداء ورؤساء أقسام وأعضاء هيئة تدريس استطاعوا أن 

يمارسوا مبدأ االستقاللية بدرجة أعلى من القائمين على الكليات 

العلمية والكليات الصحية. وفي الجانب اآلخر قد تعزى النتيجة 

 بين الكليات الهندسية والعلميالتي أظهرت 
ً
 دالة إحصائيا

ً
، ةفروقا

من عمداء ورؤساء أقسام الهندسية أن القائمين على الكليات 

وأعضاء هيئة تدريس استطاعوا أن يمارسوا مبدأ االستقاللية 

ذه وقد توافقت ه الكليات العلمية. بدرجة أعلى من القائمين على

(، لكنها 2021الدراسة بتناول متغير الكلية مع دراسة الشاوش )

ي توصلت إليها، والتي أظهرت عدم اختلفت معها في النتيجة الت

 في مجال االستقاللية أثناء بحث متغير 
ً
وجود فروق دالة إحصائيا

الكلية، ولم تتوافق هذه النتيجة مع النتائج التي توصلت إليها 

الدراسات السابقة،  لكنها جاءت منسجمة ومتوافقة إلى حد كبير 

ة األنظممع النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة في مجال 

والتعليمات، ومجال الوضوح والشفافية، ومجال املحاسبة 

 واملساءلة ومجال التشاركية. 

 االستنتاجات 

 في ضوء نتائج الدراسة تم الوصول إلى االستنتاجات التالية:

تطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات األردنية من مستوى  -

وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاء بدرجة متوسطة، 

 (.3.46وبمتوسط حسابي )

عكس مجالين من املجاالت الخمسة درجة تطبيق مرتفعة؛  -

إذ احتل مجال األنظمة والتعليمات املرتبة األولى بمتوسط 

 ي حين  .(3.76(، تاله مجال االستقاللية بمتوسط )3.94)

عكست املجاالت الثالثة األخرى درجة تطبيق متوسطة؛ إذ 

في املرتبة الثالثة وبمتوسط املحاسبة واملساءلة جاء مجال 
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(، ومجال الوضوح والشفافية في املرتبة الرابعة 3.38)

(، وفي املرتبة األخيرة جاء مجال التشاركية 3.26وبمتوسط )

 (.      3.16بمتوسط )

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند املستوى  -

(α≤0.05 بين تقديرات أعضاء هيئة التدريس لدرجة تطبيق )

 ملتغير الجنس في مبادئ 
ً
الحوكمة في الجامعات األردنية تبعا

مجال الوضوح والشفافية، ومجال املحاسبة واملساءلة. في 

املقابل كانت الفروق داللة لصالح اإلناث بين تقديرات 

أعضاء هيئة التدريس في مجال األنظمة والتعليمات، ومجال 

 التشاركية، ومجال االستقاللية.

اللة إحصائية عند املستوى عدم وجود فروق ذات د -

(α≤0.05 بين تقديرات أعضاء هيئة التدريس لدرجة تطبيق )

 ملتغير ملكية 
ً
مبادئ الحوكمة في الجامعات األردنية تبعا

مجاالت )األنظمة  ثالث الجامعة )حكومية، خاصة( في

والتعليمات، والوضوح والشفافية، واالستقاللية(. في املقابل 

 داللة لصا
ً
بين تقديرات لح الجامعات الخاصة وجدت فروقا

في مجال املحاسبة واملساءلة، ومجال  أعضاء هيئة التدريس

 التشاركية. 

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

(α≤0.05 ،ملتغير الكلية )إنسانية، علمية، هندسية 
ً
( وفقا

 
ً
صحية( في في جميع مجاالتها الخمسة. وكانت الفروق وفقا

 ل على النحو اآلتي: لكل مجا

. في مجال "األنظمة والتعليمات"، ومجال "املحاسبة 1

 بين الكليات 
ً
واملساءلة" هناك فروق دالة إحصائيا

العلمية واإلنسانية، وبين الكليات الصحية واإلنسانية، 

لصالح الكليات اإلنسانية في الحالتين؛ وفروق أخرى بين 

 ية.الكليات الهندسالكليات الهندسية والصحية، لصالح 

2 
ً
. في مجال "الوضوح والشفافية" هناك فروق دالة إحصائيا

بين الكليات الصحية واإلنسانية، وجاءت الفروق لصالح 

 الكليات اإلنسانية.

 بين 3
ً
. في مجال "االستقاللية" هناك فروق دالة إحصائيا

الكليات اإلنسانية والعلمية، والكليات اإلنسانية 

الكليات اإلنسانية. وفروق أخرى بين والصحية، لصالح 

 الكليات العلمية والهندسية لصالح الكليات الهندسية.

 

 التوصيات واملقترحات

رفع مستوى تطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات األردنية،  -

وذلك من خالل بناء دليل حوكمة التعليم لنشر ثقافة 

ل ئالحوكمة والتعريف بها وبمبادئها ومتطلباتها بكل الوسا

 املمكنة. 

السعي لضمان االلتزام بمبادئ الحوكمة لضبط معاييرها  -

ومتابعة تطبيقها، وذلك من خالل تشكيل مجلس مختص 

 في كل جامعة باسم "مجلس أمناء الحوكمة". 

األنظمة والتعليمات املحافظة على مستوى تطبيق مبدأ  -

واالستقاللية، وذلك من خالل املراجعة املستمرة لتطويرها 

  وإعادة هيكلتها.

االهتمام برفع مستوى تطبيق مبادئ املحاسبة واملساءلة،  -

والوضوح والشفافية، والتشاركية في الجامعات األردنية، 

وذلك  من خالل االستفادة من استقاللية الجامعة 

 وتطبيقها لألنظمة التعليميات.

تخصيص جزء من موازنة الجامعات إلجراء املزيد من  -

 ت في مجال الحوكمة. البحوث والدراسا

إجراء املزيد من الدراسات والبحوث املتعلقة بتطبيق  -

 مبادئ حوكمة التعليم في الجامعات.

إجراء دراسات حول أثر تطبيق الحوكمة في الجامعات على  -

 كفاءة الجامعات الداخلية والخارجية.
 

  اللغة العربية: املراجع

 التعلیم جودة(. 2020األشهب، عبد السالم ولوحيدي، فوزي )

 التربیة في السراج مجلةالجامعات،  حوكمة ظل في العالي

 .53-43(، 4)4املجتمع،  وقضایا

(. مدى تطبيق معايير الحوكمة 2020األحمري، عبد هللا مشبب )

في جامعة امللك خالد في ضوء دليل حوكمة التعليم 

العالي في اململكة املتحدة من وجهة نظر القيادات 

 .100-3(، 22) 2، مجلة العلوم التربويةاألكاديمية، 

واقع تطبيق الحوكمة (. 2016بدح، أحمد والعواملة، حسن )

الرشيدة وعالقتها بتطبيق إدارة الجودة الشاملة في 

الجامعات األردنية من وجهة نظر رؤساء األقسام 

)رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة  األكاديمية

 .نالبلقاء التطبيقية، عمان، األرد
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(. تقدير درجة تطبيق معايير الحوكمة 2018الخطيب، محمود )

مجلة اتحاد الجامعات الرشيدة في الجامعات األردنية. 

 . 15 – 1(، 2) 38العربية للبحوث في التعليم العالي، 

القادة التربويين للحوكمة درجة ممارسة (. 2017الزبن، هديل )

في الجامعات األردنية وعالقتها بتفويض السلطة من 

. )رسالة ماجستير غير التدريس هيئة وجهة نظر أعضاء

 .األردن منشورة(، جامعة الشرق األوسط، عمان،

(. درجة تطبيق مبادئ الحوكمة في 2018الشمري، فاطمة )  

سبل املعوقات و  :الكليات األهلية بمدينة الرياض

 . 426 – 399(، 3) 30مجلة العلوم التربوية، التطوير. 

(. مبادئ الحوكمة في الجامعات 2020الصالح، محمد )

مجلة العلوم  .درجة التطبيق وسبل التعزيز :السعودية

 . 272 – 189(، 23) 3، التربوية

واقع تطبيق الحوكمة من (. 1436منال عبد العزيز ) العريني،

تين اإلدارية واألكاديمة العاملين وجهة نظر أعضاء الهيئ

)رسالة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

ماجستير غير منشورة(، جامعة اإلمام محمد بن سعود 

اإلسالمية، كلية العلوم االجتماعية، قسم اإلدارة 

 والتخطيط التربوي، الرياض. 

ك مللواقع تطبيق الحوكمة في جامعة ا .(2018العتيبي، عبد هللا. )

سعود من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية. 

 .687 – 673، 2(، ملحق 4)45، دراسات، العلوم التربوية

واقع حوكمة جامعة األمير سطام بن (. 2017العسيري، خلود )

عبد العزيز في ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 

 من وجهة نظر القيادات اإلدارية واألكاديمية فيها، 2030

لة ماجستير غير منشورة(، جامعة األمير سطام، )رسا

 السعودية.

(. واقع تطبيق الحوكمة في الجامعات 2019غوانمة، فادي )

مجلة األردنية الحكومية والتحديات التي تواجهها. 

جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية 

 .117- 103(، 26) 9والنفسية، 

في الجامعات  وكمةر لتفعيل الح(. إطا2017الفوزان، الجوهرة )

أبحاث مؤتمر دور الجامعات . 2030لتحقيق رؤية 

، جامعة القصيم، م2030السعودية في تفعيل رؤية 

117- 161. 

(. تطبيق الحوكمة في الجامعات السعودية 2020املفيز، خولة )

مجلة العلوم التربوية، جامعة الحكومية: تصور مقترح. 

 . 286- 199(، 15) 1اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 

(. مدى تطبيق مبادئ 2021الشاوش، علي عبد هللا محمد )

الحوكمة في جامعة إب من وجهة نظر أعضاء هيئة 

مجلة اآلداب للدراسات النفسية  التدريس فيها.

 .51-7(، 10)1 والتربوية،

(. واقع تطبيق الحوكمة في جامعة 2020)محمد، عدنان مفلح 

جرش من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية، 

 .249 -232(، 2) 47دراسات، العلوم التربوية، 

، عمان: حوكمة التدريب(. 2019)  ناصر الدين، يعقوب عادل

 جامعة الشرق األوسط. 

واقع تطبيق الحوكمة في (. 2012ناصر الدين، يعقوب عادل )

ق األوسط من وجهة نظر أعضاء الهيئتين جامعة الشر 

مجلة اتحاد ، التدريسية واإلدارية العاملين فيها

 . 374-341، 62ع ،الجامعات العربية

االتجاهات نحو تطبيق (. 2018العنود ابراهيم )الهروط، 

الحوكمة اااللكترونية في الجامعات الخاصة االردنية 

)رسالة ماجستير غير وأثرها في تميز االداء الجامعي، 

 منشورة(، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن.

دليل ممارسة الحوكمة في (. 2014وزارة تطوير القطاع العام )

 ألردن.، االقطاع العام

الخطة االستراتيجية لوزارة التربية (. 2018وزارة التربية والتعليم )

 ، عمان، األردن.2022 - 2018والتعليم 
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