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  :صامللخ

ألقسام بالجامعات األردنية وعالقته بتطبيق مبادئ الحوكمة. استخدمت الدراسة املنهج هدفت الدراسة التعرف على األداء اإلداري لدى رؤساء ا 

 عشوائية من تدريس، تم اختيارهم بالطريقة ال( عضو هيئة  337( فقرة على عينة مكونة )61ق استبانة مكونة من )تطبي ، وتم باألسلوب املسحيالوصفي  

األداء اإلداري  . كشفت  ، جدارا(األهليةيا، آل البيت، اربد  )اليرموك، العلوم والتكنولوج  األردنيةالجامعات   جاء لدى رؤساء األقسام  النتائج أن مستوى 

 متوس
 
حول واقع األداء اإلداري في الجامعات األردنية تعزى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة    تبينا  كم  ،طا

 كما تبين (.  نوع الكلية  ،األكاديميةالرتبة    ،العمرومدة الخدمة(، بينما لم توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغيرات )  ،والجامعة  ،الجنسملتغيرات )

كشفت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات  و ،  جاءت متوسطة  األردنيةدرجة تطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات  ن  أ 

 لا ومدة الخدمة(، بينما لم توجد فروق د  ،نوع الكليةو   ،الجامعةحول درجة تطبيق مبادئ الحوكمة تعزى ملتغيرات )راسة  أفراد عينة الد
 
تعزى   ة إحصائيا

( الدراسة  أ و   .(األكاديميةوالرتبة    ،والعمر  ،الجنسملتغيرات  املبوصت  املهارات  في  التربوية  األقسام  لرؤساء  تدريبية  برامج  وتنفيذ  إعداد  تعلقة ضرورة 

املهارات لهذه  التي حصلت على درجة تقدير متوسطة لرفع كفاءتهم وحصولهم وامتالكهم  الدراسة  الخاعتما. و بمجاالت     -برة واملعرفة  د 
 
 بصفتها مؤشرا

الجامعية املؤسسات  في  القيادية  اإلدارية  أل و   .املواقع  اإليجابي  األداء  تعزيز  في  صالحياتهم  باستخدام  األقسام  رؤساء  يقوم  التدريس أن  هيئة  عضاء 

 ومحاسبة األداء السلبي ملا لذلك من دور تحفيزي فاعل. 

 .األردنيةالجامعات  ؛ألقساما رؤساء  ؛حوكمةلا ؛ اإلداري األداء  :املفتاحيةكلمات ال

 املقدمة:  

علمية  يكتسب التعليم الجامعي خاصة أهمية بالغة لكونه من أهم معاقل الفكر والتنوير التي يتم من خاللها إعداد وتأهيل القيادات الفكرية وال

نحو التقدم واالزدهار، فالجامعة بيت   املجتمع واألخذ بيده بشكل مستمر  ة املختلفة، ويقع على عاتقها قيادوالتربوية، التي تقوم عليها مؤسسات املجتمع  

ال املعايير  أهم  ومن  ووجدانه،  املجتمع  لعقل  واإلبداع  والتجديد  الرشد  وقيادة  املعرفة  إنتاج  خلية  وهي  والرقي،  الحضارة  ومنهل  تشيرالحكمة،  إلى   تي 

 .  (2015شرف، ) عصرية وتقدم املجتمع

إدارة جامعية ناجحة متميزة تشرف على كل نشاط جامعي قيادي تربوي هادف مرن، وتعتمد على إلى    تاجبدورها الرائد، تح  تولكي تقوم الجامعا

 كفاءة وأقل جهد  تحقيق األهداف املنشودة بأعلىإلى  عمليات التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة والتقويم ومن خالل خبرات سابقة؛ بهدف الوصول 

  .(2000الصاوي، )

في وظائفها وفق تنظيم واضح واتصال فعال، وقرارات سليمة، وتقويم موضوعي، ورقابة   التميز  الناجحة على تحقيق  الجامعية  اإلدارة  وتحرص 

 شل في تحقيق أهدافها. مستمرة، وأسلوب وتخطيط إداري ومالي سليم، وإذا لم تعتمد هذه األسس في وظائف اإلدارة الجامعية فإنها ستف
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هود اإلدارة الجامعية الحديثة في تعظيم قدرات وإثراء إمكانات النظام املؤسس ي الجامعي، كما أن ضمان استمرارية هذا وفعالية ج  ى وتكمن جدو 

الجامعية  النظام بدرجة عالية من الكفاءة والفعالية ال تتحقق إال بجهود إبداعية خالقة معبرة عن   (؛ لذلك 2006  ومعايعه،  )الخطيبالفكر واإلدارة 

الجاإف الحديثة التي تحقق رسالتها وأهدافها، خاصة في ظل تطورات هذا اإلدارية  معية الحديثة تكون مواكبة لكل ما هو جديد من األساليب  ن اإلدارة 

 . (2011 )عبد الحكيم، العصر الذي اتسم بعصر التطورات والتغيرات والتحديات السريعة واملستمرة 

حاجة   لذلك فيإلى    فهناك  النظر  تد  إعادة  التي  إدا الطريقة  وفق  تدار  وأن  الجامعات  بها  الرشيدة ار  اإلدارة  إن  حيث  رشيدة   Good“  رة 

Governance”  (. ويتعدى هذا املفهوم توفير 2007  نتائج متميزة. والحوكمة هي أسلوب ممارسة اإلدارة الرشيدة )يوسف،إلى    متميز يقودأداء  إلى    تفض ي

األ إلى    اإلدارة السليمة  عناصر الرقابدتفعيل  املعلومات ورفع كفاءة املؤسسات  اإلشرافيةية  وات  املؤسسات، وذلك بهدف ضمان توفير الشفافية في    في 

 . (2010 )عبد الفتاح،

اليوناني  الفعل  الحوكمة مشتقة من  أفالطون ألول مر  (κυβερνάω، kubernáo) )فكلمة  استخدمه  املجازي.  والذي يعني توجيه، وقد  باملعنى  ة 

ا  لنوفيما بعد  إلى  الالتينية ومن ثم  إلى  الدولة ويمكن  تقلت  للتعبير عن نوع محدد من حكم  اإلنجليزية  اللغة  إلى   إرجاعهغات أخرى. وتم استخدامها في 

الحالي األوسع ومع ذلك ، فإن استخدام مصطلح   "governance of the realm" إنجلترا الحديثة عندما ظهر مصطلح )حكم العالم( الحوكمة بمعناه 

املؤسسشي ملجموعة من  أوسع  أنشطة  التسعينات  مل  في مطلع  واسع  بشكل  وأصبح متداول  والخاصة،  العامة  إعادة صياغته   1990ات  تمت  بعدما 

مثل   كبرى  مؤسسات  بواسطة  أوسع  بصورة  نشره  وتم  السياسية،  والعلوم  االقتصاد  علماء  املتحدة بواسطة  الدوليو   األمم  النقد  البنك و   صندوق 

  .الدولي

( العريني  ع2014وعرف  املقدرة  بأنها  الحوكمة  ا(  العمليات  وضبط جميع  التحكم  حال إل لى  عرفها  كما  علمي.  بشكل  )دارية  اللعبة  2011وة وطه  قواعد  بأنها   )

 من خالل األنظمة  السياسية وتنظيم العمل السياس ي أي أنه بذلك يكون التكلم عن الدولة واملجتمع واملشكالت بينهما وعدم الفصل بحيث يعمل املجتمع والدول
 
ة معا

 والقوانين. 

عميم الصالح والتميز في األداء اإلداري القائم على مبادئ العدل واملشاركة واالستقالل جهد إنساني موجه لدرء الفساد وت  ا( فقد عرفتها بأنه2015ا عقالن )أم

 والشفافية الذ يسير وفق النظم والقوانين والقرارات واملعايير واآلليات واإلجراءات اإلدارية والتشريعية والقضائية. 

القدرة على الجمع إلى  تشير -كمدخل إداري -الحوكمة، فهي إلى  في الجامعات هي اللجوءاألداء سين ريقة لتحطن أفضل ( أ Peter, 2000)رى بيتر وي

 بين املؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وإدخالها في عملية صنع القرار وتنفيذه. 

القوانين   ن؛ بهدف عمل إطار يمثل مجموعة منيلدى العديد من املربين والباحث   إن حوكمة الجامعة عبارة عن قضية حاسمة بقيت قيد املتابعة

 (. Shakeela, 2012واألنظمة التي تجلب الفائدة املثلى ملؤسسة التعليم العالي مع األخذ بعين االعتبار النمو والتطور واالستمرارية )

العالم املعاصر من خالل ت( أن لتطبيق الحوكمة في الجامعات لها أهمية بار 2012ويرى ناصر ) الطزة في  جامعة  بيقها إذ يعمل على تعظيم قيمة 

التنافسية وبخاصة في مجال مخرجاتها الصائبة واملناسبة ومقدرتها  القرارات  اتخاذ  الجامعات عن طريق  الذي تسلكه  االتجاه  ، كما تعمل على تحديد 

 للحفاظ على املوارد البشرية واملادية واملعنوية.  

ا  ينبغي على جميعوحوكمة  الجامعية  إدارة ناجحة ب  ذألخا   األردنية  بالجامعاتاإلدارية  و   األكاديميةاألقسام    إلدارة  أهمية في إحداث  لها من  ملا  ها؛ 

املشاكل   من  العديد  معالجة  مكافةاإلداريتحاول  أجل  من  اإلجراءات  لتبسيط  سبل  إيجاد  ومحاولة  بها  املعمول  واللوائح  القوانين  في  كالغموض  حة ، 

وهذ   اإلداري الفساد   ال  ا واملالي،  به  نادت  في ما  النوعية  مؤتمر  توصيات  مثل  الخصوص  بهذا  واملحلية  الدولية  العلمية  والندوات  املؤتمرات  من  عديد 

 . (2011)عبد الحكيم، التعليم الجامعي 

يمكن إسنادها  ال  و ،  اومبادئهجسد في مجرد قواعدها  ( أن األهداف املتوخاة من تطبيق الحوكمة املؤسسية في الجامعات ال تت2014وذكر العريني )

بادئها إلى جهة واحدة، وإنما هي استثمار حقيقي تتوخى أهدافه العديد من األطراف التي تقبل الدخول تحت مظلة الحوكمة وتعمل بقناعة وشفافية م

األكاديمي القادة  بها  يسترشد  فعلة  وسلوكية  إدارية  ثقافة  الحوكمة  لتصبح  ا ومعاييرها  تحقيق  يكفل  بما  واإلداريون  والشفافية لون  واملساواة  عدالة 

 داخل وخارج الجامعة.  األنشطةاءلة لجميع األطراف املستفيدة من وجود الجامعة، وتعمل على تعزيز مشاركتهم الفاعلة في جميع واملس

 نحو التالي: ووجهات النظر فيها وقد لخصتها الباحثة على الاآلراء ، واختلفت مبادئ الحوكمةتعددت 

ر وتنفيذه بإتباع األسس القانونية والضوابط الحاكمة املعلنة، كما تعني حرية تدفق املعلومات  ا عمليات صنع القر   تعني الشفافية أنهاو أوال: الشفافية:   

العم ومتابعة  لفهم  كافية  املتوفرة  املعلومات  وتكون  بها،  املعنيين  متناول  في  واملعلومات  العمليات  تكون  مطل بحيث  هي  وكذلك  املؤسسات،  في   ب ليات 

املساءلة املطلوب معرفتها حول    يساعد على تيسير عملية  املعل ومات  التنمية وفي تعريف   القرارات    لتوفر كافة  أي من فاعلي  بها  التي يقوم  والعلميات 

 (. 2005حسين، ) نظمةالتي اتخذت وكيفية تنفيذها يتم بطريقة تتبع القواعد واأل  القراراتآخر للشفافية " تعني أن 

ا :   أو وية الرئيس للحكم الرشيد، ويمكن أن تكون إما مباشرة أو من خالل مؤسسات شرعية وسيطة ا تعني أن املشاركة هي حجر الز  :كة الفعالة شار املثاني 

بأفكار   تسعي  أن  ينبغي  الحكومية  اإلدارة  أن  كما     وجود ممثلين، 
 
تعزيزيا للمجتمع  املختلفة  اال فالديمقراطية  أ  ملبد  القطاعات  قبل  األساس  ستجابة ي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
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رجية من املؤسسات الدولية املانحة، ألنها بذلك تكتسب صفة املصداقية في صنع وتنفيذ السياسات العامة، واملشاركة البد وأن يكون لها  لضغوط خا

لفعالة في أمور الدولة  نظمات املجتمع املدني للمشاركة ا تنظيميا يعضد املشاركة الحقيقية ملنظمات املجتمع املدني، وهذا يتطلب توافر الحرية مل  إطار

و واملجتمع والجمهور،   ،  القيادة  بين  القائمة  الفجوة  تجاوز  إلى  املشاركة  اإلنابة   وإبداعتهدف  مبدأ  على  تقوم  ال  السلطة  ملمارسة  هرمية  غير  أشكال 

 . (2014)العريني،  قة املشاركة على أسس محددة قوم عالوتنفيذه. وت القرارواملشاركة الشكلية، بل على مشاركة الجماعة في صنع 

ا
 
وهي تتحقق عند حسن استغالل املوارد البشرية واملالية واملادية من قبل املؤسسات لتلبية االحتياجات املحددة، حيث أنه من   الفعالية والكفاءة::  ثالث

املؤس يجب على كل  فإنه  املشاركة  طريق  االحتياجات عن  التعرف على  التنفيذ  خالل  أو  بالتخطيط  املعنية  حتى  سات  للموارد  األمثل  يمكن االستغالل 

 .(2011)عبد الحكيم،  الحصول على النتائج املرجوة 

)ناصر،   دراساتهم  في  الباحثين  من  العديد  أكد  وطه،  2010؛ صالح،  2012وقد  حالوة  من  2011؛  مجموعة  إلى  تحتاج  الجامعات  حوكمة  أن   )

أنظمة وتعليمات توضح أفضل األساليب ملمارسة سلطة ه املعايير من خالل وجود قوانين و م التي تسود وتؤثر فيها وتتمثل هذاملعايير تعكس وتوضح القي

وتوجيه   مجالس الحوكمة في الجامعة، ومدى املشاركة النسبية للموظفين واملجتمع املحلي من غير أعضاء مجالس الحوكمة واملديرين في صنع القرارات

ف  العمل  الجامعة،  مسار  الحوكي  تحمل مجالس  الجامومدى  في  واملوظفين  تتناول  مة  الحوكمة  ملجالس  تابعة  رئيسية  لجان  عة ألدوارهم، ومدى وجود 

م  بها  يتصل  وما  ومكافآتهم،  واملوظفين  الحوكمة  أعضاء مجالس  رواتب  اإلفصاح عن  درجة  تفصيلية، ومدى  ودراسة  بحث  إلى  تحتاج  التي  ن  األعمال 

    يير الجودة.ل تم القيام بها، ودرجة تطبيق معاإنجازات وأعما

 بـ: تتمثل  ية السائدة في جامعاتنا األردنيةاإلدار  األنماطعن أما 

ملا يريد، ويتحمل املسؤولية كاملة دون السماح   إالالذي يهتم بتحقيق أهدافه ويتجاهل ما يعارضها، وال يستمع  اإلداري وهو عبارة عن ط: نمط املتسل .1

يقب  لغيره  القرار، وهو هادئ ال  بهما، و باملشاركة في  الفشل وال يعترف  الهزيمة وال  النوع من    األفرادنسبة  ل  املعرضين لالنحراف تحت مسؤولية هذا 

 .(%77) اإلداريين هي

يت، عاطفي، ويسمح باملشاركة  الذي يشارك اآلخرين في تحقيق األهداف ويستمع للحوار ويقبل ترجيح الرأي بالتصو  اإلداري وهو  :نمط الديموقراطي .2

 .50لالنحراف % األفراد ار، وال يتحمل املسؤولية وحده، ونسبة تعرضفي اتخاذ القر 

االنفعالي .3 يحقق    اإلداري وهو   :نمط  وال  أهدافه  يعرف  ال  الذي  ويتحمل   إالالعصبي  )النرفزة(،  وكثير  شخصية،  بصورة  األمور  ويأخذ  منها،  القليل 

 .90لالنحراف % األفراد، ونسبة تعرض إدارتهاحسن املسؤولية وحده وال ي

الذي يتنازل عن أهدافه مقابل تحقيق أهداف اآلخرين، ويستمع لآلراء األخرى ويفضلها، وهو عاطفي وسهل ومرح، ال    اإلداري وهو   :نمط املتساهل .4

 .50لالنحراف %األفراد نادرا، ونسبة تعرض  إاليتخذ القرار وحده وال يتحمل املسؤولية 

الذي يحمل    إالت عليها، ويعتمد قراره على حسب آخر نظرية علمية وال يقبل الحوار  فه ولكن ال يثبالذي يعرف أهدا   اإلداري وهو   :نمط البيروقراطي .5

 .99لالنحراف هي % األفراد معلومات جديدة، نظامي، آلي، يتحمل املسؤولية، ونسبة تعرض 

، وال باآلخرين، قراراته فردية، يتعذر عليه االهتمام داألفرا حمل أهدافا واضحة في حياته، مشغول عن الحوار مع الذي ال ي اإلداري وهو  :نمط املهمل .6

 .87.5لالنحراف % األفراد  يحسن تحمل املسؤولية، ومتقلب املزاج، ونسبة تعرض 

، يفضل الشورى واملشاركة في اتخاذ القرار، اآلخرينأهداف  الذي يملك حسن التصرف في املواقف، ويوازن بين أهدافه و   اإلداري وهو   :نمط املبدع .7

 م
 
 .60لالنحراف هي %األفراد ، ونسبة تعرض تزن انفعاليا

 الدراسة:مشكلة 

اإلسراع في تطب التي كانت توص ي  املؤتمرات  العالي من خالل عقد  التعليم  الحوكمة في مؤسسات  السنوات األخيرة االهتمام بموضوع  يق تزايد في 

منظمة  مبادئ   أوصت  فقد  العالي،  التعليم  مؤسسات  في  مجال ملا  األمم الحوكمة  في  الحوكمة  مبادئ  تطبيق  بضرورة  والثقافة  والعلم  للتربية  تحدة 

( بضرورة تطبيق مبادئ الحوكمة ومجاالتها 2016جامعة الشرق األوسط في عمان )  االذي عقدتهالتعليم، كما أوص ى مؤتمر حوكمة الجامعات العربية  

ا  ا في  متابعة  خالل  ومن  العربية،  الدرا لجامعات  من  للعديد  )ناصرلباحثة  شرف،  2012،  سات  الزبن،  2015؛  بإجراء  2017؛  جميعها  أوصت  التي   )

الجامعات وإدراجها ضمن املساقات التدريسية، وضرورة   املؤسساتدراسات وأبحاث متعمقة في مجال الحوكمة في   التربوية، ونشر ثقافة الحوكمة في 

   حول موضوع الحوكمة. ناألكاديمييللقادة بعقد دورات  املسؤولين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنيةقيام 

كاديمية املتعلق بمحاولة التعرف على األداء اإلداري لرؤساء األقسام األميتها من املوضوع الذي تناولته و أهتستمد  هذه الدراسة  وترى الباحثة أن  

رتقاء اال و تطوير  عملية الالحوكمة من املداخل املهمة في    تقاء نحو األفضل ور اال و    اإليجابيه الحوكمة في النهوض  الدور الذي لعبتو   ردنيةاأل في الجامعات  

ن املعايير، وذلك من خالل تطبيق مجموعة من املعايير أو املبادئ التي تتمثل في املشاركة والشفافية والكفاءة والفعالية وغيرها م  بمخرجات التعليم،  
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ا  تطوير  في  بالغة  أهمية  له  املبادئ  هذه  املختلفةوتطبيق  بأقسامها  الجامعية  الجانب   أكان سواء    ،إلدارة  على  نركز  سوف  هنا  و  األكاديمي  أو  اإلداري 

  .في جامعاتنا األردنية  في التعليم الجامعي األكاديميةاألقسام دارة إ من خالل التعرف على واقع أساليب  األكاديمي 

   : يةجابة عن األسئلة التالاإل مما سبق تكمن مشكلة الدراسة في 

 ؟ من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس األردنيةفي الجامعات  األكاديميةلدى رؤساء األقسام  اإلداري األداء ما واقع  :ول األ السؤال 

 اري اإلداألداء  في تقدير واقع    بين متوسطات أفراد عينة الدراسة  (α  ≥  0.05)عند مستوى الداللة  إحصائية  هل هناك فروق ذات داللة    :السؤال الثاني

 (؟مدة الخدمة الجامعة، العمر، نوع الكلية، الرتبة، الجنس،)يعزى ملتغيرات  األردنيةفي الجامعات 

 التدريس؟من وجهة نظر أعضاء هيئة  األردنيةما درجة تطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات  :السؤال الثالث 

داللة  :  الرابعالسؤال   ذات  تطبيق   أفرادبين متوسطات  (  α  ≤  0.05)الداللة  عند مستوى  إحصائية  هل هناك فروق  درجة  تحديد  في  الدراسة  عينة 

 الخدمة(؟مدة  الجامعة، العمر، الكلية،نوع  الرتبة، الجنس،)ملتغيرات مبادئ الحوكمة طبقا 

  :حدود الدراسة

العلومو اليرموك    )جامعة  املكانية:الحدود   • آل  جامعة  وجامعة  إربدالبيت    والتكنولوجيا  جدارا   األهلية  وجامعة  اململكة    وجامعة   األردنية في 

 الهاشمية.

 م.  2018/2019خالل العام الدراس ي  الزمانية: الحدود  •

البيت   والتكنولوجيا وجامعة آل  موجامعة العلو اليرموك    )جامعة  الجامعات األردنيةالهيئة التدريسية في    على أعضاءاقتصرت    البشرية:  الحدود   •

 الهاشمية.   األردنيةفي اململكة  (وجامعة جدارا  األهلية وجامعة إربد

 الدراسة. عينة  واستجابة أفرادتتحدد نتائج هذه الدراسة بمدى صدق 

 أهداف الدراسة: 

     :ىإلالتعرف  هذه الدراسة تهدف

   ية.التدريسأعضاء الهيئة من وجهة نظر  في ضوء مبادئ الحوكمة األردنية بالجامعات األكاديميةلألقسام  اإلداري األداء واقع  .1

 . في تقدير واقع األداء اإلداري في الجامعات األردنية يعزى ملتغيرات )الجنس، الرتبة، نوع الكلية، العمر، الجامعة، مدة الخدمة(االختالف  .2

 . أعضاء هيئة التدريس ردنية من وجهة نظردرجة تطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات األ  .3

يعزى ملتغيرات )الجنس، الرتبة، نوع الكلية،    ردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسجامعات األ درجة تطبيق مبادئ الحوكمة في الاالختالف في   .4

 . العمر، الجامعة، مدة الخدمة(

  أهمية الدراسة:

 ا في أنها: ـة الدراســـة ومبرراتهـتكمن أهمي

 على ساحة البحث العلمي و تتناول  سوف   .1
 
 لها تأثير مباشر على كفاءة املؤسسات باختالف أنواعها. موضوع الحوكمة كأحد املوضوعات املثارة حاليا

إدارة الجامعات    ةأمل الباحثت بتطبيق مبادئ الحوكمة في جميع تعامالتها من أجل تطوير إدارتها   األردنيةأن تسهم هذه الدراسة في زيادة اهتمام 

  متطلبات التميز.نحو 

وتحسينها من خالل ما تعرضه الدراسة من توصيات  الهاشمية    األردنيةفي اململكة    جامعيةقد تساعد هذه الدراسة القائمين على تطوير اإلدارة ال .2

  .ضوء مبادئ الحوكمة  األردنية فيبالجامعات  األكاديميةلألقسام  اإلداري األداء لتطوير ومقترحات 

التعليم الجامعي باإلى    وصانعي القرار في الجامعات  لفت نظر املسئولين .3 الحوكمة، واإلفادة    األردنيةلجامعات  أهمية تطوير إدارة  في ضوء مبادئ 

  من مميزات هذا املنهج العلمي كأسلوب إداري جديد يحقق متطلبات التميز ومتطلبات التنافسية العاملية.

 مصطلحات الدراسة:

املوظ  :اإلداري األداء   • يفته وتحمله لألعباء واملسئوليات الوظيفية ف بواجبات وظيفته وقيامه باملهام املسندة إليه من خالل أدائه ملهام وظالتزام 

 .(1999الحميدة داخل املنظمة التي يعمل فيها وااللتزام بمواعيد العمل الرسمي في الحضور واالنصراف )الزهراني،  وااللتزام باألخالق واآلداب

القوانين والنظم والقرارات  مجموعة    :الحوكمة • الجودة والتميز  إلى    تهدف   التي من  املناسبة والفعالة األداء    فيتحقيق  اختيار األساليب  عن طريق 

أنها في الوقت ذاته مزيج من، وهي  املنظمةلتحقيق خطط وأهداف   هذا وذاك، عامل صحة وحيوية، كما أنها    حالة، وعملية، واتجاه، وتيار، كما 
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داخل املؤسسات    ونزاهة السلوكيات  التصرفات،ة  كاف  ويحمي ويؤمن سالمة  ، ويضبط االتجاه،الحركةماية وتفعيل، نظام يحكم  نظام مناعة وح

أ  أمان  ويصنع من  " )حماية فعال و وحاجز  جلها سياج  إج  وتعرفها  (.2005  الخضيري،واضح  "  را الباحثة  بأنها  عبارة عن نظام حماية ومناعة ئيا 

جميع العاملين  علىتطبيقها لك من خالل يتم ذجية و وقوانين وطرق مختلفة للحفاظ على كافة األنظمة الداخلية والخار  اتوآليعلى مبادئ  ي يحتو 

    سبل لتطوير نقاط الضعف. وإيجادنقاط القوة والضعف  علىوالوقوف  الكلية الجامعيةفي 

 :الدراسات السابقة

 كاآلتي:   ي والحوكمةدار داء اإل األ  موضوعيتعددت الدراسات التي تناولت 

)  أجرى  • مدى التعرف  هدفت  دراسة  (  2017نصار  تقييم  إ   إلى  أداء  وبعض  تطابق  الحوكمة  مبادئ  قطاع غزة مع  في  الفلسطينية  الجامعات  دارات 

( عضو 292نة من )فقرة( على عي 31معايير التميز من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، استخدمت املنهج التحليلي وتم تطبيق استبانة مكونة من )

الفلسطينية في قطاع  ألقص ى(. بينت النتائج أن تقييم مدى تطابق أداء إدارات الجامعاتتم اختيارهم بطريقة عشوائية )جامعة األزهر، اإلسالمية، ا

بنسبة جاء  التدريس  أعضاء هيئة  نظر  التميز من وجهة  وبعض معايير  الحوكمة  مبادئ  املشا%7472.)  غزة مع  األولى (، وجاء مجال  املرتبة  في  ركة 

أيضا.  كبيرة،وبدرجة   الشفافية بدرجة كبيرة  أداء  كما تبين عدم وجود فروق لدرجات    ثم مجال  الجامعات تقييم مدى تطابق مدى تطابق  إدارات 

التدريس تعزى ملتغيرات )الج التميز من وجهة نظر أعضاء هيئة  الحوكمة وبعض معايير  بينما   الجامعة(نس،  الفلسطينية في قطاع غزة مع مبادئ 

 كثر(.سنة فأ 11توجد فروق تعزى ملتغير سنوات الخدمة لصالح )

)أ كما   • األكاديمية   إلىالتعرف  ( هدفت  2016جرى مسلم  القيادات  العلوم والتكنولوجيا من وجهة نظر  الحوكمة في جامعة  مستوى ممارسة مبادئ 

الحوكمة في ضوء   الفروق في ممارسة مبادئ  القيادية ، واقتصرت واإلدارية وطبيعة  الوظيفة  الخدمة ونوع  الجنس والتخصص وسنوات  متغيرات 

  56، اعتمدت الدارسة املنهج الوصفي التحليلي واألداة استبانة احتوت على دراسة على جامعة العلوم صنعاءال
 
( على مبادئ الحوكمة الستة  )مؤشرا

اإلفص املشاركة،  املساءلة،  املسؤولية،  الحوكمة،  مجالس  ن  ،احوهي:  بينت  العمل.  أخالقيات  املنهي،  السلوك  ميثاق  االستقاللية،  تائج الشفافية، 

العلوم   الحوكمة بجامعة  ملبادئ  الكلية  املمارسة  أن مستوى  آراء    ،(2.71)%والتكنولوجيا جاء عاليا بنسبة  الدراسة  تبين عدم وجود فروق في  كما 

ملتغيرا  وفقا  الحوكمة  ممارسة  مستوى  حول  الدراسة  املبادئ   التخصص،  الجنس،ت  عينة  جميع  وفي  القيادية  الوظيفة  دال  ،نوع  فروق  ة ووجود 

ر سنوات الخدمة ملبدأ املسؤولية واملساءلة، ومتغير سنوات الخدمة ملبادئ املجالس االستقاللية اإلفصاح، الشفافية، السلوك املنهي، إحصائيا ملتغي

 سنوات(.  10أخالقيات العمل لصالح فئة سنوات الخدمة )أقل من 

 من  وأجرى  •
 
كـريم    كال إ دراسة  (  2014)  والثوينيأبو  التعـرف  تطبيـقهـدفت  درجـة  امللك   لى  حائـل وجامعـة  بجامعـة  التربيـة  بكليـات  الحوكمـة  مبـادئ 

( 179)من ة الدراسة سعود كما يراها أعضاء هيئة التدريس. تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتوراه. تكونت عين

 750من كامل مجتمع الدراسة والبالغ عدده )  (%23عضوا من أعضاء هيئة التدريس وشكلت عينة الدراسة )
 
. وقد استخدم الباحثان املنهج ( عضوا

ادئ الحوكمة بشكل  أظهرت نتائج الدراسة أن أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية بجامعة حائل وامللك سعود يرون أن تطبيق مب  الوصفي، وقد

إذكلي   )  متوسط  الكلي  الحسابي  املتوسط  أوص ى  46.3بلغ  الكليات   الباحثان(.  إدارة  في  الديمقراطية  مبادئ  تطبيـق  منها:  التوصيات  من  بجملة 

الكلية في  التعليمية  العملية  وتحسين  تطوير  في  التدريس  هيئة  عضوات  مشاركة  على  والعمل  الجامعات  ،التربوية،  كافة  العربية   وإلزام  باململكة 

 مل بموجبه. السعودية بتحديد متطلبات الحوكمة والسعي لتطبيقه والع

هدفت إلى زيـادة املعرفـة بمفهـوم الحوكمـة بشـكل عـام وحوكمـة الجامعـات بشـكل خـاص والتعرف على فقد قاما بدراسة ( 0122برقعان والقرش ي )أما  •

الجا حوكمـة  بمصـطلح  املرتبطـة  استخدماملفـاهيم  الجامعة.  تواجهها  التي  الراهنـة  التحـديات  مواجهـة  وكيفيـة  الوصفي  معـات  املنهج  الدراسة  ت 

ن أهمها: أمام ضخامة التحـديات التـي تواجههـا مؤسسـات التعلـيم فـي الـوطن العربـي؛ فإنـه لـم يعـد التحليلي، وتوصلت الدراسة إلى عـدة نتائج كان م

 للجوء لالبتكار كي توفر تعكما تحتاج الجامعات إلى ا  ،الطرق التقليدية التي كانت سائدة لفترة طويلةمـن املمكن مواجهتها ب
 
يمكن خريجيها من أن   ليما

النمو االقتصادي واالجتماعي لبلدانهم. وكذلك تسهم حوكمـة الجامعـات فـي إيجـاد مؤسسـات مسـئولة عـن تح ديـد  يصبحوا منافسين ويساهموا في 

مع  االستراتيجيه  االتجـا تبنـي  اجـل  من  العمل  التوصيات:  أهم  ومن  املؤسسات.  فـي  لهذه  قواعـدها  وإرسـاء  الحوكمـة  وإشـاعةـايير  ثقافـة    الجامعـة 

 الحوكمـة الجيدة بما تتضمنه من معايير الشفافية واملساءلة واملشاركة.

• ( ناصر  دراسة  (2012أما  أجرى  عن    فقد  الحاكمية  للكشف  تطبيق  التدريسية واقع  الهيئتين  أعضاء  نظر  وجهة  من  األوسط  الشرق  جامعة  في 

الدراسة من  واإلدارية   الجامعة، منهم)  113  (العاملين فيها، وقد تكونت عينة  التدريسية واإلدارية في  الهيئتين  (عضو هيئة    64( عضوا من أعضاء 

املكون من)  49تدريس و) ، وقد اختيروا من مجتمع الدراسة 
 
البسيطة ، ولجمع  78عضو هيئة تدريس و)    (  89( إداريا ، بالطريقة العشوائية 

 
( إداريا

دقه وثباته ، وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي. وقد أشارت  (  فقرة، تم التأكد من ص50بيانات تم استخدام مقياس طوره الباحث تكون من)ال

الشرق األوسط الحاكمية في جامعة  أن واقع تطبيق  إلى  الدراسة  الدراسة ككل كان مرتفعا بشكل عامنتائج  أفراد عينة  تبين    ،، من وجهة نظر  كما 
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ذات  وج أعضاء هيئة  ود فروق  لصالح  وكان  الوظيفي،  املركز  تبعا الختالف  األوسط،  الشرق  جامعة  في  الحاكمية  تطبيق  واقع  في  إحصائية  داللة 

أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية تعز  أيضا  النتائج  أكثر من سنتين. التدريس. وأظهرت  ولصالح من كانت خبرتهم  الخبرة،  ملتغير عدد سنوات  ى 

واإلدارية    وأوصت التدريسية  الهيئتين  أعضاء  من  العاملين  تحفيز  بضرورة  تطبيق الدراسة  من  املرتفع  املستوى  هذا  على  للحفاظ  الجامعة  في 

 الحاكمية، بتقديم الدعم املناسب لهم. 

دور مؤسسات   الخاصة ووضحتم العالي دراسة هـدفت إلـى: تطبيـق الحوكمـة اإللكترونيـة فـي مؤسسـات التعلـي  راء( بإج .NagaV.R,0122وقام ناغا ) •

الدراسية والطالب واألنشـطة   الدورات  يتزايد عدد  املصلحة، حيث  باالبتكار إلعطاء نتائج أفضل ألصحاب  الهند  الخاصة في  العالي  اإلدارية التعليم 

ـات أن تعتمد معايير الجـودة فـي مختلـف مجـاالت العمـل. لتحقيـق النتـائج العامليـة للتعلـيم العـالي، ينبغـي للمؤسس  بالتالي:سة  بسرعة.  وأوصت الدرا 

     والفعالية.ـين علـى املؤسسـات التعليميـة أن تضـمن الشفافية واملساءلة من أصحاب املصلحة من خالل الكفاءة ويتع

العليـا فـي الجامعـات الفلسـطينية بقطـاع    ة هدفت التعرف على واقع الشفافية اإلدارية ومتطلبات تطبيقها لـدى اإلدارة ( دراس2011وأجرى حـرب ) •

فـر  وجـود  مـدى  وتحديـد  اإلدارية، غـزة،  واملسـاءلة  اإلداري،  واالتصـال  املعلومـات،  نظام  بين  املبحوثين  إجابـات  فـي  إحصائية  داللـة  ذات  وق 

ومحاولة    واملشـاركة، الجامعات،  تلك  في  اإلدارية  الشفافية  تطبيق  العمل على  بالشفافية وإجـراءات  االلتزام  زيادة  علـى  تعمـل  بتوصـيات  الخروج 

يحقق   بما  علـى عينـة عشـوائية اإلدارية  الدراسة  طبقـت  التحليلي، حيث  الوصفي  املنهج  علـى  واعتمدت  العمل وحل مشكالته.  تجويد مخرجات 

مـ مجتمـع  طبقيـة  )ن  البـالغ   410الدراسة 
 
موظفـا ال  (  واألكـاديميين  اإلداريـين  فـي  مـن  إداريـة  مناصـب  يشـغلون  وجامعة ـذين  اإلسالمية  الجامعـة 

العينة ) بلغ حجم  األقص ى. وقد   205األزهر، وجامعة 
 
الجامعات    ( موظفا البحث عليهافي  إجراء  االستبانة لقياس متغيرات  التي تم  واستخدمت   ،

 اإلدارية، املشاركة، إجراءات العمل.  دراسة وكانت مجاالتها كاآلتي نظام املعلومات، االتصال اإلداري، املساءلةال

• ( أجرى    (2011Huque ,أما هوك  وإمكانات فقد  والضعف  القوة  نقاط  والوقوف على  بنغالدش  في  املساءلة  ترتيبات  التعرف على  دراسة هدفت 

األعمال في املجتمع بشكل عام أو    تنظيمية( عن أو    قانونية )األعلى  في تلك الدراسة إلى وجوب استجواب السلطة  تعريف املساءلة    التحسين. ويشير

بوجه   التنظيمية  الوظيفة  وتستدعيضمن  للمساءلة عن   خاص.  الخدمات  ومزودي  الخاص،  العمل  وأرباب  العام  القطاع  في  املسؤولين  اللوائح 

واستخدامهم أعمالهم   واملعلو األمو   وسياساتهم  املنشورة  الوثائق  وتحليل  الدراسة على مراجعة  واعتمدت  العامة.  املحصلة من  ال  والبيانات  مات 

النتائج: تحديد العوامل املؤسسية التي مثلت العائق األكبر أمام املساءلة والحكم والرشيد مثل  الزيارات امليدانية ملؤسسات بنغالدش، ومن أهم  

 قدمت تحليال جديدا لعوامل تمكنهم من التحسين والتطوير. التنافر والتسييس والفساد. كما

• ( النباتي  املكرمـة،  (  2011وأجرى  بمكـة  القـرى  أم  جامعـة  فـي  املسـاءلة  ملجـاالت  اإلدارية  القيـادات  ممارسـة  درجـة  معرفـة  إلى  هـدفت  دراسة 

ملعلومات، وتكونت عينة الدراسة من جميع القيادات اإلدارية في جامعة أم واسـتخدمت الباحثـة املـنهج الوصـفي، واسـتعانت باالسـتبانة فـي جمـع ا 

  (213قرى البالغ عددهم  )ال
 
وخلصت الدراسة لنتائج أهمها: أن ممارسـة املسـاءلة مـن قبـل القيـادات اإلدارية فـي جامعـة أم القـرى  .وموظفة  موظفا

ائج نت النتكما بي  ،وقات املساءلة كانت متوسطة وتتمثل في غموض الوصف الوظيفي للموظفوأن درجة مع  ،بمكـة عاليـة فـي مجـاالت الدراسة

 (.ودكتوراه وجوـد فـرق ذات داللـة إحصائية فـي درجـة ممارسـة املسـاءلة لصـالح الـذكور ولصـالح املؤهالت العليا) ماجستير 

• ( باترك  أجرى   Patrick,  2007كما 
 
جدا أساسية  تغيرات  "الرفاهية"   ( دراسة وضحت  سابقا ب  تميزت  التي  أوروبا  في  القومية، وخاصة  الدولة  في 

فال إصالحات  من  بها  يرتبط  وما  التنظيمية،  الدولة  نمو  أدى  وقد  املنح بيروقراطية.  أن  املتزايد،  التنظيمي  املنحى  زيادة  إلى  العامة،  السياسة  ي 

ال التعليم  اهتمام كبير في  التنظيمية لم تكن موضع  التعلـالدراسية  األخـرى. وباملثـل، فـإن تحاليـل حوكمـة  بالقطاعـات  العـالي، علـى  عالي مقارنـة  يم 

"بالح الصـلة  وثيقـة  مفـاهيم  فـي  النظـر  أن  مـن  الذاتي  الـرغم  والتنظيم  السوق  في  التنسيق  أشكال  بها من مفاهيم من  ومـا يرتبط  التقييميـة"  الـة 

من زيادة تطبيق   »ستستفيدلعالي  النظرية التنظيمية املطبقة في الحقول األخرى الدولة التنظيمية للتعليم ا املنهي، لم تستفد بعد من استنتاجات  

 املفاهيم التنظيمية املوجودة على نطاق أوسع.  

األداء اإلداري لدى رؤساء األقسام العلمية في كليات التربية في جامعة  فقد هدفت  (2011)دراسة محسن  أما • بغداد من وجهة   التعرف على واقع 

( 210)  )ذكر، أنثى(، في نظرتهم لواقع األداء اإلداري، واشتملت عينة الدراسة على  نظر التدريسيين والتعرف على الفروق بينهم وفق متغير الجنس

التحقق من  105( ذكور و)105فرد منهم ) األداء اإلداري، وتم  إناث، ولتحقيق أهداف الدراسة تم بناء أداة خاصة لواقع  الصدق والثبات ألداة ( 

ا أظهرت وسط درجات واقع األداء اإلداري لدى رؤساء األقسام من وجهة نظر العينة، كمالدراسة، وقد أظهرت النتائج وجود فروق حقيقية بين مت

 عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متغيرات الجنس )ذكر، أنثى( بين أفراد العينة، بمعنى ال يوجد أثر للجنس.   

امله  (2001)  الزعبيدفت دراسة  كما وه • الجامعات األردنية من وجهة ت ورؤ مديرا و   ت اإلدارية ملديري ا ار الكشف عن أهمية  ساء األقسام اإلدارية في 

أ 203نظرهم. وتكونت عينة الدراسة من ) أهمية امتالك    استبانةفراد، واستخدمت الباحثة  (  طورتها وتأكدت من صدقها وثباتها، وأظهرت النتائج: 
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األدا مه وتقييم  والرقابة  والتوجيه  والقيادة  والتنسيق  والتنظيم  التخطيط  املستوى ارات  ألثر   
 
إحصائيا دالة  فروق  وجود  وعدم  عالية،  بدرجة  ء 

 صص واملؤهل العلمي في درجة أهمية املها ارت اإلدارية.  الوظيفي والتخ

وعن العالقة   ،حول تعّرف رؤساء األقسام على إدراكهم ألدوارهم   (2001D. Hellawell&  N. Hancock ,وفي دراسة دافيد هيالويل ونبك هانكوك ) •

ا  للهيبين  املعنوية  الدراسة على  لروح  جريت هذه 
ُ
أ الجامعة.  في  الداخلي  القرار  واتخاذ  التدريسية  الجامعات 14)ئة  إحدى  في  األقسام  رؤساء  ( من 

إلى:   الدراسة  توصلت  وقد  املتحدة،  اململكة  في  ثمةالجديدة  داللة    أن  ذات  بينعالقة موجبة  التع  إحصائية  في  القرارات  اتخاذ  املعنوية  ليم  الروح 

قلوب هيئة التدريس وعقولهم   ألن كسبالتدريس في اتخاذ القرارات الجامعي أمٌر مهم. ذلك  أعضاء هيئة أن أضرارالجامعي، واعتبر رؤساء األقسام 

 لجامعة أن تزدهر. التغيرات الضرورية إذا أرادت ا  األهمية لصالحبالغ 

• ( مارتن  الواقع 2001Marten ,وحاول  الدور  تحديد  دراسته  في  من(  األقسام  رؤساء  من  واملتوقع  األباما    ي  في  التربية  كليات  عمداء  نظر  وجهة 

.Alabama    ملأمول لهذا األداء، األقسام في كليته واملستوى ا   ألداء رؤساءوقد طلب الباحث من كل عميد من أفراد العينة أن يحدد املستوى الفعلي

أقل مهّمات رؤس إن  أهمها:  نتائج  إلى  الدراسة  أداءاء  وقد توصلت  التدريس    بين أعضاءهي: دوره كموصل ومتصل    األقسام  في   واإلدارة، ودوره هيئة 

ء األقسام أهمية من وجهة نظر  أكثر أدوار رؤسا اإليجابي، أمامجال العالقات اإلنسانية في القسم، ودوره كمدافع ومحفز ألعضاء القسم على النحو 

 ر بالثقة، وإبداعي ولديه أفكار جديدة. بفاعلّية، وأمين وجديينصت باهتمام ويوصل  فكانت: أنهعمداء الكليات 

ت املعرفة حيث تزيد من سرعة  أكاديمية في عصر  الجامعية ضرورة  الحوكمة  أن  نتائجها تؤكد على  أن  الباحثة  السابقة ترى  الدراسات  ل  حو من خالل 

يتم   واملساءلة،  واملشاركة  للشفافية  يخضع  ديمقراطي حر،  فضاء  إلى  الكفاءة الجامعات  واإلنصاف،  العدالة  وتحقيق  وسيادته،  القانون  احترام  فيه 

ن الدراسات السابقة وتميزت الدراسة الحالية عواالستخدام األمثل للموارد والقدرات، مع القدرة على التعامل مع القضايا امللحة أو األزمات.  والفعالية،  

 ة. ؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية وعالقته بتطبيق مبادئ الحوكمبأنها األولى من نوعها التي تناقش األداء اإلداري لدى ر 

 : منهجية الدراسة

املنهج  استخدمت   اإلجراءات مجموعة على قائم  منهج وهو ،املسحيالوصفي   الباحثة  ة من  ي البحثيَّ  والبيانات، الحقائق جمع على تعتمد الّتِّ

  وتحليلها ومعالجتها وتصنيفها
 
ا افي  كا  تحليال اهرة  عن تعميمات أو نتائجإلى    والوصول  داللتها،  الستخالص ودقيق 

َّ
يتم  محل الظ راسة، وبالتالي سوف  الّدِّ

االستبيانات   توزيع  خالل  من  البيانات  وتحليل  املعلومات   جمع 
 
 وورقي  إلكترونيا

 
الجامعات    على  ،ا في  الدراسة  والعلوم   ،)اليرموك  األردنيةمجتمع 

   .األكاديميةفي األقسام  حيث تشمل أعضاء الهيئة التدريسية(، ب، وجدارا األهلية إربديت، و الب آل و  ،والتكنولوجيا

 :عينة الدراسةمجتمع و 

الدرا  التدريس و تكون مجتمع  األقسام في  سة من جميع أعضاء هيئة  للعام  إ رؤساء  الشمال  ( عضو 3000البالغ عددهم )م و   2018/2019قليم 

هم بالطريقة قد تم اختيار أفراد مجتمع الدراسة الكلي، و   من عدد (  %12)تدريس أي بنسبة  عضو هيئة    (337)دراسة من  تكونت عينة ال،  هيئة التدريس

متغيرات  فراد عينة الدراسة حسب  ( يوضح التكرارات والنسبة املئوية أل 1، والجدول )وافقتهم على املشاركة في الدراسةذلك بعد مبقية العشوائية و الط

  .الدراسة

 : لدراسةعينة ا

 متغيرات الدراسة حسب  التكرارات والنسب املئوية :(1جدول )

 النسبة التكرار  الفئات  املتغير 

 69.7 235 ذكر الجنس 

 30.3 102 نثى أ 

 26.4 89 سنة  40قل من ا -30 العمر 

 73.6 248 سنة فاكثر 40 

 23.4 79 مساعد  أستاذ الرتبة األكاديمية

 30.0 101 مشارك  أستاذ 

 46.6 157 أستاذ 

 73.0 246 حكومية  الجامعة 

 27.0 91 خاصة  

 66.8 225 علمية  نوع الكلية 

 33.2 112 نسانية إ 

 49.0 165 سنوات   10ل من اق مدة الخدمة 

 51.0 172 سنوات فاكثر  10 

 100.0 337 املجموع  
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 أداة الدراسة: 

في ضوء مبادئ الحوكمة من وجهة نظر أعضــاء  األردنيةبالجامعات  األكاديميةم لألقسا اإلداري األداء واقع إلى  قامت الباحثة ببناء استبانة للتعرف

 حسب الخطوات التالية:   األردنية،ات الجامع  التدريسية فيالهيئة 

 الدراسات السابقة ذات العالقة.    واالطالع على، بالحوكمةمراجعة األدب التربوي الخاص   •

األداة    • األول    :قسمين  من  تكونت  والتيتحديد مجاالت  )القسم  وتكون األداء  واقع  استبانة  ست  اإلداري(  )التخطيط من  يلي  كما  ة محاور موزعة 

(  الحوكمةمبادئ  والقسم الثاني استبانة )  / اتخاذ القرار / شؤون الطلبة(. اإلنسانيةاملتابعة / العالقات النمو العلمي واملنهي / التقويم و والتنظيم / 

  (.الكفاءة / التنافسية/ املشاركة / الفاعلية و  )الشفافيةيلي  وزعة كمامحاور م ةأربع من تكون والذي 

 .( فقرة 61) وقد بلغ عدد الفقرات ،مجال من مجاالت األداة  من الفقرات تحت كل  صياغة عدد  •

 صدق أداة الدراسة: 

مجال   واالختصاص فيمحكمين من ذوي الخبرة    (10)تم عرضها في صورتها األولية على مجموعة مؤلفة من    ومجاالتها؛للتأكد من الصدق املنطقي  

التربية،اإلدارة   التدريس  وأصول  وأساليب  العام  واملناهج  جامعة  من  في  و   اليرموك،لين  الهاشمية،  البيت   جامعةوالجامعة  إبداء آل  منهم  طلب  ، حيث 

البنود لكل مجال،ألجمالحظاتهم حول صالحية األداة للهدف الذي وضعت   ، دقة العلمية واللغويةى الومد  له ومدى مناسبة 
 
، واقتراح ما يرونه مناسبا

الكمي   التقدير  الحكم على استجابات عينة  كما تم استفتائهم في مدى مناسبة  ضوء ما ورد من مالحظات تم إضافة بعض    يالدراسة. وفاملستخدم في 

 .الفقرات، ودمج البعض اآلخر، وحذف بعضها، وتعديل البعض اآلخر

 :األداةثبات 

 .ألفا كرونباخ الثبات تم التأكد والتحقق من ثباتها عن طريق استخراج معاملمن ثبات أداة الدراسة  أكدللت

 عيار اإلحصائي:امل

الخماس ي ليكرت  سلم  اعتماد  درجاته    (Likert-Five-Scale)  تم  بين  من  واحدة  درجة  فقراته  من  فقرة  كل  بإعطاء  الدراسة،  أدوات  لتصحيح 

ا الخمس )  )  ،درجة قليلة  ،درجة متوسطة  ،درجة عالية  ،درجة عالية جد 
 
ا( وهي تمثل رقميا يب، وقد تم اعتماد ( على الترت1،  2،  3،  4،  5درجة قليلة جد 

 املقياس التالي ألغراض تحليل النتائج:

 قليلة    2.34 -1.00من 

   متوسطة    3.68 -2.34 من

 كبيرة     5.00 -3.68 من

  وهكذا 

 ل استخدام املعادلة التالية: وقد تم احتساب املقياس من خال

    (1الحد األدنى للمقياس ) -( 5الحد األعلى للمقياس )                    

 ( 3عدد الفئات املطلوبة )                                            

                              5-1   =1.33             

                                    3 

 نهاية كل فئة. إلى (1.33)ومن ثم إضافة الجواب 

اقع  :صدق البناء  اإلداري األداء و

عينة   في  الكلية  الدرجة  مع  املقياس  فقرات  ارتباط  معامالت  استخرجت  للمقياس،  البناء  صدق  دالالت  عينة  استطالعالستخراج  خارج  من  ية 

)الدراسة   املقياس وحساب م(40تكونت من  تحليل فقرات  تم  أن معامل    ارتباطعامل  ، حيث  الفقرات، حيث  داللة   االرتباطكل فقرة من  يمثل  هنا 

، وبين حور التي تنتمي إليهباملللصدق بالنسبة لكل فقرة في صورة معامل ارتباط بين كل فقرة وبين الدرجة الكلية من جهة، وبين كل فقرة وبين ارتباطها  

وتجدر ،  (0.97-0.89ومع املحور )  ، (0.96-0.81)بين    مامع األداة ككل  معامالت ارتباط الفقرات  والدرجة الكلية من جهة أخرى، وقد تراوحت    محور كل  

  اإلشارة أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة
 
 ه الفقرات.، ولذلك لم يتم حذف أي من هذودالة إحصائيا
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اقع  ثبات أداة الدراسة:  اإلداري األداء و

ا  أداة  ثبات  التحقق للتأكد من  )  لدراسة، فقد تم  ، وإعادة تطبيقه بعد أسبوعين  املقياس( بتطبيق  test-retestبطريقة االختبار وإعادة االختبار 

 ط بيرسون بين تقديراتهم في املرتين. (، ومن ثم تم حساب معامل ارتبا20على مجموعة من خارج عينة الدراسة مكّونة من )

اال بطريقة  الثبات   حساب معامل 
 
أيضا ألفاوتم  الداخلي حسب معادلة كرونباخ  قيم  ،  تساق  بلغت  الداخلي وفق معادلة حيث  االتساق  معامل 

 الدراسة.  واعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذه  (0.97-0.92بين ) كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمحاور واألداة ككل

 ئ الحوكمةدمبا صدق البناء:

ا  للمقياس،  البناء  صدق  دالالت  مالستخراج  املقياس  فقرات  ارتباط  معامالت  عينة  ستخرجت  في  الكلية  الدرجة  عينة  ع  خارج  من  استطالعية 

)الدراسة   املقياس وحساب معامل  (40تكونت من  تحليل فقرات  تم  م  ارتباط، حيث  أن  الفقرات، حيث  داللة   االرتباطعامل  كل فقرة من  يمثل  هنا 

، وبين التي تنتمي إليهباملحور  ا  ن كل فقرة وبين الدرجة الكلية من جهة، وبين كل فقرة وبين ارتباطهللصدق بالنسبة لكل فقرة في صورة معامل ارتباط بي

وتجدر ،  (0.94-0.75)  املحور ومع    ، (0.96-0.88)بين    مامع األداة ككل  والدرجة الكلية من جهة أخرى، وقد تراوحت معامالت ارتباط الفقرات    محور كل  

 ، ولذلك لم يتم حذف أي من هذه الفقرات.ودالة إحصائيا تباط كانت ذات درجات مقبولةاإلشارة أن جميع معامالت االر 

 الحوكمة مبادئ ثبات أداة الدراسة:

اال  التحقق بطريقة االختبار وإعادة  الدراسة، فقد تم  أداة  ثبات  ، وإعادة تطبيقه بعد أسبوعين  املقياس( بتطبيق  test-retestختبار )للتأكد من 

 (، ومن ثم تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في املرتين. 40خارج عينة الدراسة مكّونة من )على مجموعة من 

ألفا،   الداخلي حسب معادلة كرونباخ  االتساق  بطريقة  الثبات   حساب معامل 
 
أيضا بلغتوتم  الداخلي وفق معادلة   قيم   حيث  االتساق  معامل 

 لقيم مالئمة لغايات هذه الدراسة. واعتبرت هذه ا (، 0.96-0.92ما بين )داة ككل كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمحاور واأل 

 نتائج الدراسةعرض ومناقشة 

اقع  ول:األ السؤال   ؟ الحكومية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  ردنيةاأل في الجامعات  األكاديميةلدى رؤساء األقسام  اإلداري األداء ما و

استخ تم  السؤال  هذا  عن  واالنحلإلجابة  الحسابية  املتوسطات  لو رافات  راج  األقسام    اإلداري األداء  اقع  املعيارية  رؤساء  في    األكاديميةلدى 

 ك. والجدول أدناه يوضح ذل ،الحكومية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس األردنيةالجامعات 

افات املعيارية  :(2جدول ) الحكومية من وجهة نظر   األردنيةفي الجامعات  األكاديميةاء األقسام رؤس لدى اإلداري األداء اقع  لو املتوسطات الحسابية واالنحر

 حسب املتوسطات الحسابية  أعضاء هيئة التدريس
ً
 مرتبة تنازليا

 املستوى  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املحور  الرقم  الرتبة

 متوسط  0.95 3.47 والتنظيم  التخطيط  1 1

 متوسط  1.022 3.20 واملنهي  العلمي لنموا 2 2

 متوسط  1.053 3.18 املتابعة و  التقويم 3 3

 متوسط  1.077 3.15 اإلنسانية  العالقات  4 4

 متوسط  1.059 3.14 القرار اتخاذ 5 5

 متوسط  1.099 2.99 الطلبة  شؤون  6 6

 متوسط  0.953 3.21 داري اإل األداء  واقع  

لحكومية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاء  سام األكاديمية في الجامعات األردنية ا أن واقع األداء اإلداري لدى رؤساء األق(  2يبين الجدول )

)  ،متوسطبمستوى   بلغ  املرتبة    ،(3.21وبمتوسط حسابي  في  والتنظيم"  "التخطيط  مجال  جاء  ح  األولىحيث  )وبمتوسط  بلغ  وبمستوى  3.47سابي   )

وامل  ،متوسط العلمي  "النمو  الثانية مجال  املرتبة  في  )تاله  بلغ  بمتوسط حسابي  "التقويم    ،وبمستوى متوسط  ،(3.20نهي"  الثالثة مجال  املرتبة  في  تاله 

( وبمستوى  3.15حسابي بلغ )  " بمتوسطنيةاإلنساتاله في املرتبة الرابعة مجال "العالقات    ،( وبمستوى متوسط3.18واملتابعة" بمتوسط حسابي بلغ )

تاله في املرتبة السادسة واألخيرة مجال "شؤون   ،وبمستوى متوسط ،(3.14القرار" بمتوسط حسابي بلغ )اذ تاله في املرتبة الخامسة مجال "اتخ ،متوسط

( بلغ  حسابي  بمتوسط  متوسطوبمست  ، (2.99الطلبة"  إ   ،وى  املتوسطة  النتائج  هذه  الباحثة  رؤساء  وتعزو  تفعيل  عدم   اإلدارية لألساليب    األقساملى 

 التحاق . كما قد تعزى هذه النتيجة إلى عدم  األكاديميةروتينية وتقليدية في إدارتهم لألقسام    أساليبى اتباعهم  ؤدي إلمما ي  ،أقسامهم   إدارة الحديثة عند  

تساعدهم   والتي  الحديثة  اإلدارية  املفاهيم  بدورات حول  األقسام  رؤساء  األكاديميةفبعض  إقسامهم  إدارة  األداء    ،ي مجال  أن  نجد  قد   اإلداري لذلك 

تكون مواكبة لكل ما هو  يجب أن اإلدارة الجامعية الحديثة أن إلى أشاروالذي  (2011عبد الحكيم )ذا ما أكد عليه هو   سطة.تقدير متو على درجة   حصل
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وأهداف رسالتها  تحقق  التي  الحديثة  اإلدارية  األساليب  من  والتغيرات  جديد  التطورات  بعصر  اتسم  الذي  العصر  هذا  تطورات  ظل  في  خاصة  ها، 

 لسريعة واملستمرة. والتحديات ا 

النتيجة مع دراسة نجم )واخ امتالك مهارات التخطيط والتنظيم والتنسيق والقيادة والتوجيه والرقابة  التي أشارت إلى    (2017تلفت هذه  أهمية 

 .وتقييم األداء بدرجة عالية

، حيث كانت على النحو  كل محور على حدةى فقرات م حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عل وقد ت

 التالي: 

 التنظيم املحور األول: التخطيط و 

افات املعيارية  :(3جدول )  حسب التنظيمالتخطيط و ب املتعلقةاملتوسطات الحسابية واالنحر
ً
 املتوسطات الحسابية   مرتبة تنازليا

املتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 توى سامل

لدى رئيس القسم القدرة على اإلشراف األكاديمي و العلمي على البحوث و   1 1

 الدراسات داخل القسم و خارجه.

 مرتفع 1.006 3.71

عامة للجامعة  يعمل رئيس القسم على وضع خطة للقسم في ضوء السياسة ال 2 2

 و أهدافها التربوية. 

 متوسط  0.952. 3.57

للوائح التنظيمية و التعليمات و  ة و الدراية التامة بالدى رئيس القسم املعرف  3 3

 القوانين الجامعية. 

 متوسط  1.084 3.57

يوجه رئيس القسم أعضاء  الهيئة التدريسية  أثناء وضع خططهم الدراسية   4 4

 .الفصلية و يناقشها معهم

 متوسط  1.086 3.47

فعلية في اإلمكانات لدى رئيس القسم القدرة على التنبؤ باحتياجات القسم ال 5 5

 البشرية و املادية.

 متوسط  1.114 3.38

يمتلك رئيس القسم القدرة و املهارة إلعداد خطة إدارية مادية لتحقيق   6 6

 أهداف القسم 

 متوسط  1.080 3.34

ع خطة مرنة في قسمه لتطوير الخطط و املناهج  يعمل رئيس القسم على وض 7 7

 الدراسية. 

 متوسط  1.095 3.28

 متوسط  0.950 3.47 والتنظيم  ط خطيالت  

( الجدول  املرتبة  محور  أن  (  3يبين  في  جاء  قد  والتنظيم"  )  األولى"التخطيط  بلغ  حسابي  متوسط  ،(3.14بمتوسط  تراوحت  ،وبمستوى    كما 

التنظيم بالنسبة لرؤساء األقسام وتعزى نتيجة حصول هذا املجال على املرتبة األولى إلى أهمية التخطيط و ،  (3.71-3.28)بين    املتوسطات الحسابية ما

 عن الروتين والحد من التأخر في إنجاز األعمال  اإلداريةإلنجاز األعمال    األمثلفهي الحل    ،بشكل خاص
 
( على املرتبة 1وقد حصلت الفقرة رقم )  ،بعيدا

البحوث والدراسلى "وتنص ع  األولى األكاديمي والعلمي على  القدرة على اإلشراف  القسم  القسم و خارجهلدى رئيس  وهي   ،ع" وبمستوى مرتفات داخل 

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى الكفاءة العالية لرؤساء األقسام في الجامعات األردنية في مجال   ،الفقرة الوحيدة التي حصلت على درجة تقدير مرتفعة

كما أن   ، في جامعات أخرى   أقسامهم أو خارج    أقسامهم ة سواء في  على الرسائل الجامعي  اإلشراف مما يجعلهم قادرين على    ،بحاث والرسائل الجامعيةاأل 

م على وضع يعمل رئيس القس( وتنص على "2تالها الفقرة رقم )  ،تؤهلهم لإلشراف على الرسائل الجامعية   األقسامالرتب العلمية التي وصل إليها رؤساء  

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى   ،ط اقرب ما يكون إلى املستوى املرتفعوى متوس" وبمستخطة للقسم في ضوء السياسة العامة للجامعة وأهدافها التربوية

تعارض هذه الخطط مع بحث ال ت  ،هيئة التدريس  أعضاءبالسياسة العامة للجامعة عند وضع خطة للقسم بالتعاون مع    األقسامضرورة التزام رؤساء  

الجامعة رؤساء    ،أهداف  خبرات  أن  املجاالت    األقسامكما  فيما   واألكاديمية  داريةإل ا في  أما  الجامعة.  تتناسب مع سياسات  في وضع خطط  تساعدهم 

( بالفقرة  "7يتعلق  تنص على  والتي  الدراسية(  واملناهج  الخطط  لتطوير  في قسمه  القسم على وضع خطة مرنة  رئيس  املرتبة د حصلت عل" فقيعمل  ى 

املرتبة األخيرة إلى الحرية التيوتعزو الباحثة حصول هذه الفقرة عل  ،وبمستوى متوسط  األخيرة  اع  أعضاءيمتلكها    ى  تماد املناهج التي هيئة التدريس في 

 ألن رؤساء    ،يرونها مناسبة
 
ريس دهيئة الت  أعضاءالدراسية أو إجبار  فقد يصعب عليهم تغيير الخطط    ،يتقلدون هذا املنصب ملدة سنتين  األقسامونظرا

 على اختيار مناهج دراسية جديدة.
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 املنهيحور الثاني: النمو العلمي و ملا

افات املعيارية  :(4جدول )  حسب املتوسطات الحسابية املنهي النمو العلمي و ب املتعلقةاملتوسطات الحسابية واالنحر
ً
 مرتبة تنازليا

املتوسط   الفقرات  الرقم الرتبة

 سابي الح 

االنحراف  

 املعياري 

 املستوى 

ة في  يس باملقترحات و املتغيرات املتعلقيناقش رئيس القسم أعضاء هيئة التدر  6 1

 تطوير املناهج و تحديثها.

 متوسط  1.045 3.30

يحرص رئيس القسم على مشاركة أعضاء هيئة التدريس في املؤتمرات و الندوات   5 2

 و الدورات التدريبية. 

 توسط م 1.085 3.26

ت  اجع و املجال طاريح و املر األ يدعم رئيس القسم مكتبة القسم بأحدث الرسائل و  7 3

 و الدوريات العلمية العربية و األجنبية. 

 متوسط  1.099 3.21

يشجع رئيس القسم أعضاء الهيئة التدريسية الجدد من اإلفادة من الخبرات   1 4

 السابقة لزمالئهم.

 متوسط  1.128 3.19

رئيس القسم على توفير إمكانيات البحث العلمي من أجل الحصول على  يعمل  3 5

 . األكاديمية  الترقيات

 متوسط  1.157 3.17

يحرص رئيس القسم على استغالل فرص النمو العلمي و املنهي ألعضاء هيئة   4 6

 التدريس.

 متوسط  1.175 3.13

ين أعضاء هيئة  يحفز رئيس القسم حركة البحث العلمي و التأليف و الترجمة ب 2 7

 التدريس 

 متوسط  1.156 3.12

  1.022 3.20 واملنهي  العلمي النمو  

وهذه النتيجة املتوسطة   ،( وبمستوى متوسط3.20حسابي بلغ )  مو العلمي واملنهي قد جاء في املرتبة الثانية بمتوسطنالمحور  أن    ( 4يبين الجدول )

امله التنمية  تحقيق  في  الجامعات  دور  في  قصور  )تعني  رقم  الفقرة  حصلت  فقد  التدريس.  ألعضاء هيئة  والعلمية  املرتبة  6نية  على  على   األولى(  وتنص 

وتعزو الباحثة هذه النتيجة   ،" وبمستوى متوسطيناقش رئيس القسم أعضاء هيئة التدريس باملقترحات واملتغيرات املتعلقة في تطوير املناهج وتحديثها"

ف  يجتمع  القسم  رئيس  أن  إلى  مع  املتوسطة  دراس ي  فصل  كل  بداية  وامل  أعضاءي  الدراسية  الخطة  ملناقشة  التدريس  هيئة   ،ناهجهيئة  أعضاء  أن   
ّ

إال

التي سيدرسونها للمادة  التي يودون استخدامها كمنهاج  الكتب  اختيار  في  الحرية  في استخدام نفس    ،التدريس لديهم  التدريس  وقد يستمر عضو هيئة 

ف الحظ  إذا  عديدة  لسنوات  )  ،ائدتهاملنهاج  رقم  الفقرة  "5تالها  على  وتنص  أعضاء(  مشاركة  على  القسم  رئيس  املؤتمرات   يحرص  في  التدريس  هيئة 

التدريبيةوالند  والدورات  وبمستوى متوسطوات  رؤساء    ،"  أن  إلى  النتيجة  الباحثة هذه  إعالم    األقساموتعزو  بأبرز   أعضاء يعملون على  التدريس  هيئة 

( والتي 2أما فيما يتعلق بالفقرة )  ،ركة فيها أم الهيئة التدريس الحرية في املشا ألعضاءويتركون  ،لندوات والدورات التدريبيةاملستجدات حول املؤتمرات وا 

 ، وبمستوى متوسط  األخيرة " فقد حصلت على املرتبة  يحفز رئيس القسم حركة البحث العلمي والتأليف والترجمة بين أعضاء هيئة التدريستنص على "

الن إلى قصور دور رؤساء  وهذه  العلمي والتأفي تحسين مستوى    األقسامتيجة تشير  والترجمةالبحث  التدريس  ليف  العلمي   ،ألعضاء هيئة  أن نموهم  إذ 

 منهم للترقية.  ،على األغلب يعود إلى الجهد الذاتي ألعضاء هيئة التدريس انفسهم  البحث العلمي والتأليف والترجمةواملنهي في مجال 
 
 سعيا

 املتابعةر الثالث: التقويم و املحو 

افات ا :(5جدول )  حسب املتوسطات الحسابية  املتابعةالتقويم و ب املتعلقةملعيارية املتوسطات الحسابية واالنحر
ً
 مرتبة تنازليا

املتوسط   الفقرات  الرقم الرتبة

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

 املستوى 

يتابع رئيس القسم تنفيذ الخطط األعمال التربوية و التعليمية ألعضاء هيئة   1 1

 التدريس في القسم. 

 متوسط  1.131 3.26

 متوسط  1.167 3.18 رئيس القسم بانتظام سير املهام التعليمية و البحثية في قسمه. بع يتا 5 2

األكاديمي و  ُيطلع رئيس القسم أعضاء هيئة التدريس على نتائج تقييم أدائهم   3 3

 . اإلداري 

 متوسط  1.162 3.17

يم  يعتمد رئيس القسم على املعايير الدقيقة و املوضوعية و ضوابط العمل في تقو  2 4

 أعضاء هيئة التدريس في القسم أداء 

 متوسط  1,152 3.16

يوظف رئيس القسم الوسائل و املعايير الحديثة و تقويم التحصيل املعرفي   4 5

 للطلبة في قسمه. 

 متوسط  1.161 3.15

 متوسط  1.053 3.18 املتابعة و  التقويم  

(  1فقد حصلت الفقرة رقم ) ،توى متوسط( وبمس3.18بة الثالثة بمتوسط حسابي )"التقويم واملتابعة" قد جاء في املرتمحور أن ( 5يبين الجدول )

تالها  ،" وبمستوى متوسطية والتعليمية ألعضاء هيئة التدريس في القسم يتابع رئيس القسم تنفيذ الخطط واألعمال التربو وتنص على " األولىعلى املرتبة 

( رقم  "5الفقرة  وتنص على  بانتظا(  القسم  رئيس  التعليمية  يتابع  املهام  سير  في قسمهم  انشغال   ،والبحثية  إلى  املتوسطة  النتيجة  الباحثة هذه  وتعزو 
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لذلك فإنه ال يتسنى لهم    ،والقيام بواجبات رئيس القسم كإداري   ،ليهم إعطاء مساقات عدة إذا يتوجب ع  ،واألكاديمية  اإلداريةباألعمال    األقسامرؤساء  

أما فيما يتعلق   ربوية والتعليمية وسير املهام التعليمية والبحثية ألعضاء هيئة التدريس في القسم.خطط واألعمال التملتابعة تنفيذ الالكثير من الوقت  

 األخيرة" فقد حصلت على املرتبة يس القسم الوسائل واملعايير الحديثة وتقويم التحصيل املعرفي للطلبة في قسمهيوظف رئ( والتي تنص على "4بالفقرة )

مت أن    ،وسطوبمستوى  إلى  النتيجة  هذه  الباحثة  بها    غالبيةوتعزو  يقوم  القسم  لطالب  املعرفي  التحصيل  خالل    أعضاءتقويم  من  التدريس  هيئة 

الف التي تتم خالل  الدراس ياالختبارات  التي يستخدمها    ،صل  التقويم  أو في معايير  في هذه االختبارات  القسم  التدريس  أعضاءوال يتدخل رئيس   ، هيئة 

 وتقويم الخطط. ،في استخدام معايير واضحة لتقويم أداء الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية األقسامير إلى وجود ضعف لدى رؤساء نتائج تشوهذه ال

 اإلنسانية القات  املحور الرابع: الع

افات املعيارية  :(6جدول )  حسب اإلنسانيةالعالقات ب املتعلقةاملتوسطات الحسابية واالنحر
ً
 املتوسطات الحسابية   مرتبة تنازليا

املتوسط   الفقرات  الرقم الرتبة

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

 املستوى 

حترام و االنسجام  خلق جو يسوده التعاون و املحبة و اال إلى   يسعى رئيس القسم 3 1

 بين أعضاء هيئة التدريس في القسم. 

 متوسط  1.177 3.19

عمادة   لتدريس في القسم لدىوق و مكتسبات هيئة ايدافع رئيس القسم عن حق 4 2

 الكلية و الجامعة. 

 متوسط  1.169 3.17

الجيدة ألعضاء هيئة التدريس في   األكاديمية يحرص رئيس القسم على السمعة   5 3

 القسم.

 متوسط  1.165 3.16

يتبنى رئيس القسم األسلوب الديمقراطي في التعامل مع أعضاء الهيئة التدريسية   6 4

 الطلبة في القسم.  و

 متوسط  1.142 3.15

يشعر رئيس القسم أعضاء هيئة التدريس و العاملين معه بأنه جزء منهم و ليس   1 5

ا عليهم. 
 
 متسلط

 متوسط  1.222 3.14

القسم بالعدالة و املساواة و اإلنصاف مع أعضاء هيئة   يتسم تعامل رئيس 2 6

 التدريس في القسم. 

 متوسط  1.173 3.12

 متوسط  1.077 3.15 اإلنسانية  قاتالعال  

(  3فقد حصلت الفقرة رقم )  ، ( وبمستوى متوسط3.15توسط حسابي )" جاء في املرتبة الرابعة بماإلنسانية"العالقات  محور  ن  أ (  6يبين الجدول )

املرتبة  عل "  األولىى  على  واالنسجاموتنص  واالحترام  واملحبة  التعاون  يسوده  جو  خلق  إلى  القسم  رئيس  الت  يسعى  هيئة  أعضاء  القسم بين  في  " دريس 

النتيجة    ،وبمستوى متوسط السماح    األقسام،في    اإلداريةاملركزية    إلىوتعزى هذه  التدريس    ألعضاءوعدم  العملية  هيئة  في  املشاركة  مما   رية،اإلدا في 

سم تعامل رئيس القسم بالعدالة تي( والتي تنص على "2هيئة التدريس. أما فيما يتعلق بالفقرة )  وأعضاء  األقساميخلق جوا من عدم التآلف بين رؤساء  

إلى أن مجال العالقات   وهذه النتيجة تشير ،وبمستوى متوسط األخيرة " فقد حصلت على املرتبة واملساواة واإلنصاف مع أعضاء هيئة التدريس في القسم 

االهتمام    إلىيحتاج    اإلنسانية من  العإ نه  أ إذا    ،النظر  وإعادة املزيد  التدريس  وأعضاء  األقساماء  رؤس  بين   اإلنسانيةالقات  ذا صلحت  سيرتفع    ،هيئة 

ارات ويساعدون رئيس القسم على هيئة التدريس في عمليات التخطيط والتنظيم واتخاذ القر   أعضاءحيث سيشارك    ،بشكل عام  اإلداري   األداءمستوى  

 نجاز.القسم إلى مستوى عالي من اإل أداء وظائفه ونقل 

 تخاذ القراراملحور الخامس: ا

افات املعيارية  :(7جدول )  حسب املتوسطات الحسابية   اتخاذ القرار ب املتعلقةاملتوسطات الحسابية واالنحر
ً
 مرتبة تنازليا

املتوسط   الفقرات  الرقم الرتبة

 الحسابي 

النحراف  ا

 املعياري 

 املستوى 

على  ارية اإلديعتمد رئيس القسم على األساس العلمية في صنع و اتخاذ القرارات  2 1

 م. مستوى القس

 متوسط  1.148 3.23

ا   1 2 يشاور أعضاء هيئة التدريس في القرارات قبل اتخاذها و بالشكل األفضل مراعي 

 مصلحة القسم. 

 متوسط  1.148 3.18

القسم على توفير املعلومات الكافية التي تساعد على اتخاذ  يحرص رئيس  3 3

 على مستوى القسم. اإلدارية القرارات 

 متوسط  1.151 3.15

فذ رئيس القسم قرارات و توصيات مجالس القسم و الكلية و الجامعة بدقة و  ني 4 4

 وضوح.

 متوسط  1.131 3.10

 متوسط  1.180 33.02 ن البدائل املقترحة يعتمد رئيس القسم على أسلوب البديل األفضل من بي  5 5

 متوسط  1.059 3.14 اتخاذ القرار   

( على 2فقد حصلت الفقرة رقم )  ،( وبمستوى متوسط3.14ة بمتوسط حسابي )في املرتبة الخامس  "اتخاذ القرار" جاء   محور أن  (  7يبين الجدول )

"  األولىاملرتبة   فوتنص على  العلمية  األسس  القسم على  رئيس  القسم يعتمد  اإلدارية على مستوى  القرارات  واتخاذ  وتعزو   ،" وبمستوى متوسطي صنع 
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املت النتيجة  ا الباحثة هذه  أن عملية  إلى  بأسلو وسطة  القرارات  املجاالت  تخاذ  في  تدريبية  لدورات  القرار قد خضع  يكون متخذ  أن  إلى  تحتاج  ب علمي 

القرار  ،اإلدارية اتخاذ  ه  ،وخاصة مجال  السبب في  أن بعض رؤساء  وقد يعزى  إلى  النتيجة  اتخاذ    األقسامذه  السابقة في مجال  يعتمدون على خبراتهم 

كما ترى الباحثة أن نقص املعلومات قبل عملية اتخاذ القرار قد يعيق عملية اتخاذ القرار    ،راتي عملية اتخاذ القرا هون لألسس العلمية فوال يأب  ،القرار

)  ،بأسلوب علمي رقم  الفقرة  وتن1تالها   )" على  القسمص  مصلحة  ا  األفضل مراعي  وبالشكل  اتخاذها  قبل  القرارات  في  التدريس  أعضاء هيئة  " يشاور 

إلى نزعة بعض رؤساء  الباح  وتعزو   ،بمستوى متوسطو  النتيجة  املركزية في    األقسامثة هذه  إلى مشاورة    إدارة إلى  البعض اآلخر    أعضاءالقسم قد يميل 

( 5تعلق بالفقرة )أما فيما ي  ، لذلك فإن عملية املشاركة في اتخاذ القرار تقصر على أفراد دون آخرين  ،بة بحكم خبراتهم مرت   واألعلى  األقدمهيئة التدريس  

وتعزو    ،وبمستوى متوسط  األخيرة " فقد حصلت على املرتبة  يعتمد رئيس القسم على أسلوب البديل األفضل من بين البدائل املقترحةلتي تنص على "وا 

الن أن بعض رؤساء  الباحثة هذه  إلى  القرار بأسلوب علمي  األقسامتيجة  اتخاذ  عملية  ماد على خبراتهم في  االعتو   ،ليس لديهم خلفية علمية عن عملية 

 من بينها.    األفضلوتحليلها واختيار  ،ويهملون البدائل ،اتخاذ القرار

 املحور السادس: شؤون الطلبة 

افات امل :(8جدول )  حسب املتوسطات الحسابية  شؤون الطلبةب املتعلقةعيارية املتوسطات الحسابية واالنحر
ً
 مرتبة تنازليا

سط  املتو  الفقرات  الرقم الرتبة

 الحسابي 

االنحراف  

 ي املعيار 

 املستوى 

لطلبة القسم و   األكاديميةيشرف رئيس القسم على إعداد و حفظ السجالت   3 1

 توقيع وثائق التخرج. 

 متوسط  1.201 3.03

 متوسط  1.191 3.01 إملام بنظام القبول و التسجيل في الجامعة.  لدى رئيس القسم 2 2

ا يرشح رئيس القسم الطلبة املتمي 4 3 للتعيين و الدراسة في برنامج الدراسات  زين علمي 

 العليا في القسم. 

 متوسط  1.242 3.01

 متوسط  1.163 2.97 يعالج رئيس القسم مشكالت الطلبة الدراسية و االجتماعية  1 4

عمل رئيس القسم على إجراء مقابلة للطلبة الجدد و يطلعهم على سياسة  ي 5 5

 القسم.

 متوسط  1.162 2.96

 متوسط  1.099 2.99 ون الطلبة شؤ   

الجدول  السادسة  محور  أن  (  8)  يبين  املرتبة  الطلبة" جاء في  )  واألخيرة "شؤون  الفقرة    ،( وبمستوى متوسط2.99بمتوسط حسابي  فقد حصلت 

( ا 3رقم  على  "  األولىملرتبة  (  على  و وتنص  وتوقيع  القسم  لطلبة  األكاديمية  السجالت  وحفظ  إعداد  على  القسم  رئيس  التخرجيشرف  وبمستوى ثائق   "

لديهم مهمات    األقساملذلك فإن رؤساء    ،القبول والتسجيل بشكل إلكتروني  أقساموتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن هذه العملية تقوم بها    ،متوسط

وتعزو الباحثة   ،ى متوسط" وبمستو معةلدى رئيس القسم إملام بنظام القبول والتسجيل في الجا( وتنص على "2تالها الفقرة رقم )  ،هذا املجال  قليلة في

 ، رة لكن هذه املعرفة ليست كبي  ،لديهم معرفة بنظام القبول والتسجيل في الجامعة كمعدالت القبول في التخصص  األقسامهذه النتيجة إلى أن رؤساء  

القبول ولتسجيل معنية   القبول والتسجيل  باإلدارة ألن شؤون  بال  ،الجامعية ودائرة  يتعلق  "( وا 5فقرة )أما فيما  القسم على  لتي تنص على  يعمل رئيس 

صور دور رؤساء  وهذه النتيجة تشير إلى ق ،وبمستوى متوسط األخيرة " فقد حصلت على املرتبة إجراء مقابلة للطلبة الجدد ويطلعهم على سياسة القسم 

 يطلعونهم على سياسة أقسامهم.  كاديميين و يلتقون مرشديهم اال األغلبإذ أن الطلبة الجدد في  ،فيما يتعلق بالطلبة الجدد األقسام

اقع  (  α  =  0.05)عند مستوى الداللة  إحصائية  هل هناك فروق ذات داللة  السؤال الثاني:   ألداء ابين متوسطات أفراد عينة الدراسة في تقدير و

 ؟دمة(مدة الخو ة، الجامعو العمر، و ، نوع الكليةو الرتبة، و ، )الجنسيعزى ملتغيرات  األردنيةفي الجامعات  اإلداري 

 حسب متغيرات األردنيةفي الجامعات  اإلداري األداء واقع ل لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية

 ، والجدول أدناه يوضح ذلك. الخدمة مدة و ، نوع الكلية، والجامعةو لرتبة، ا و العمر،  و  الجنس

افا حسابيةاملتوسطات ال :(9جدول ) اقع  ل ت املعياريةواالنحر ،  نوع الكليةو الرتبة، و العمر، و  الجنسحسب متغيرات  األردنيةفي الجامعات   اإلداري األداء و

 الخدمة   مدةو الجامعة، و 
 التخطيط   

 والتنظيم

 لعلميا النمو

 واملنهي

 التقويم

 املتابعة و 

 العالقات

 اإلنسانية

اقع  شؤون الطلبة  اتخاذ القرار  األداء و

 ي اإلدار 

 3.33 3.11 3.25 3.28 3.28 3.35 3.60 س ر ذك الجنس 

 0.912 1.059 1.007 1.030 1.023 0.994 0.935 ع   

 2.92 2.74 2.88 2.86 2.96 2.85 3.18 س نثىأ 

 0.989 1.151 1.134 1.130 1.089 1.010 0.922 ع 

 3.32 3.10 3.24 3.34 3.33 3.30 3.56 س سنة  40اقل من  -30 العمر 

 0.974 1,078 1.099 1.060 1.035 0.998 1.005 ع 

 3.16 2.96 3.10 3.09 3.13 3.16 3.45 س سنة فاكثر   40 
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 0.944 1.106 1.044 1.078 1.056 1.031 0.930 ع 

 3.31 3.08 3.23 3.29 3.13 3.33 3.56 س د مساع أستاذ  األكاديمية الرتبة  

 0.983 1.088 1.047 1.107 1.057 1.036 0.969 ع

 3.16 2.96 3.08 3.05 3.13 3.19 3.46 س ارك مش تاذ أس

 0.914 1.036 1.081 1.041 0.979 0.942 0.924 ع 

 3.18 2.98 3.12 3.15 3.15 3.14 3.44 س أستاذ  

 0.964 1.148 1.054 1.085 1.097 1.065 0.960 ع 

 3.01 2.83 2.96 2.97 2.97 2.99 3.29 س حكومية  الجامعة 

 0.958 1.135 1.057 1.072 1.060 1.041 0.962 ع  

 3.72 3.45 3.61 3.65 3.77 3.75 3.99 س خاصة  

 0.726 0.847 0.911 0.930 0.774 0.725 0.698 ع 

 3.10 2.86 3.01 3.05 3.11 3.09 3.38 س علمية  نوع الكلية 

 1.000 1.148 1.109 1.154 1.108 1.040 0.967 ع 

 3.41 3.26 3.39 3.35 3.32 3.41 3.66 س نسانية إ

 0.817 0.946 0.902 0.876 0.920 0.956 0.891. ع 

 3.15 2.94 3.06 3.05 3.14 3.19 3.43 س سنوات   10اقل من  مدة الخدمة 

 0.952 1.069 1.070 1.068 1.027 1.005 0.949 ع

 3.26 3.05 3.21 3.25 3.23 3.20 3.51 س سنوات فاكثر  10 

 0.954 1.127 1.046 1.081 1.078 1.042 0.952 ع 

 سط الحسابي    ع=االنحراف املعياري س= املتو 

( الجدول   9يبين 
 
تباينا  )    

 
املعيارية  ظاهريا واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  الجامعات    اإلداري األداء  واقع  لفي  فئا  األردنيةفي  اختالف  ت بسبب 

بين املتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل  حصائية اإل  ولبيان داللة الفروق. الخدمة مدة و امعة، الجو الكلية،  نوعو الرتبة، و العمر،  و  الجنسمتغيرات 

 لألداة ككل.  (10جدول ) السداس ي املتعدد على املحاور  التباين

 ري اإلدا ألداء احاور م على الخدمة مدة و الجامعة، و الكلية، نوع و الرتبة، و العمر، و  الجنس ألثراملتعدد  السداس ي   تحليل التباين :(10جدول )
درجات   مجموع املربعات  ر املحاو  مصدر التباين 

 الحرية

متوسط  

 املربعات 

الداللة   قيمة ف

 اإلحصائية

 0.008 7.230 5.679 1 5.679 والتنظيم التخطيط الجنس  

 0.001 10.793 9.756 1 9.756 واملنهي  العلمي النمو 0.060هوتلنج=

 0.154 2.038 1.985 1 1.985 املتابعة و  التقويم 0.004ح=

 0.030 4.726 4.826 1 4.826 اإلنسانية  العالقات 

 0.097 2.765 2.767 1 2.767 القرار  اتخاذ 

 0.090 2.889 3.202 1 3.202 الطلبة  شؤون 

 0.431 0.622 0.849 1 0.489. والتنظيم التخطيط العمر  

 0.271 1.217 1.100 1 1.100 واملنهي  العلمي النمو 0.025هوتلنج=

 0.940 0.006 0.006 1 0.006 املتابعة و  ويمالتق 0.242=ح

 0.461 0.546 0.557 1 0.557 اإلنسانية  العالقات 

 0.771 0.085 0.085 1 0.085 القرار  اتخاذ 

 0.856 0.033 0.036 1 0.036 الطلبة  شؤون 

 0.129 2.059 1.618 2 3.235 والتنظيم التخطيط األكاديمية الرتبة  

 0.125 2.094 1.893 2 3.786 واملنهي  العلمي نموال 0.972ويلكس=

 0.215 1.546 1.507 2 3.013 املتابعة و  التقويم 0.683ح=

 0.062 2.807 2.866 2 5.733 اإلنسانية  العالقات 

 0.057 2.885 2.888 2 5.775 القرار  اتخاذ 

 0.246 1.409 1.562 2 3.123 الطلبة  شؤون 

 0.000 25.255 19.839 1 19.839 موالتنظي التخطيط الجامعة 

 0.000 25.591 23.133 1 23.133 واملنهي  العلمي النمو 0.108هوتلنج=

 0.000 30.241 29.466 1 29.466 املتابعة و  التقويم 0.000ح=

 0.000 14.465 14.769 1 14.769 اإلنسانية  العالقات 

 0.000 14.103 14.116 1 14.116 القرار  اتخاذ 

 0.001 11.854 13.141 1 13.141 بة الطل شؤون 
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 0.218 1.525 1.198 1 1.198 والتنظيم التخطيط نوع الكلية 

 0.171 1.879 .1698 1 1.698 واملنهي  العلمي النمو 0.038هوتلنج=

 0.655 0.200 0.194 1 0.194 املتابعة و  التقويم 0.061ح=

 0.168 1.905 1.946 1 1.946 اإلنسانية  العالقات 

 0.022 5.272 5.277 1 5.277 القرار  ذاتخا 

 0.026 5.006 5.549 1 5.549 الطلبة  شؤون 

 0.096 2.792 2.193 1 2.193 والتنظيم خطيطالت مدة الخدمة 

 0.429 0.927 0.567 1 0.567 واملنهي  العلمي النمو 0.46هوتلنج=

 0.073 3.232 3.149 1 3.149 املتابعة و  التقويم 0.023ح=

 0.003 8.729 8.913 1 8.913 سانية اإلن العالقات 

 0.009 6.897 6.904 1 6.904 القرار  اتخاذ 

 0.83 3.019 3.347 1 3.347 الطلبة  شؤون 

   0.786 329 258.441 والتنظيم التخطيط الخطأ

   0.904 329 297.397 واملنهي  العلمي النمو 

   0.974 329 320.566 املتابعة و  التقويم 

   1.021 329 335.920 نية اإلنسا العالقات 

   1.001 329 329.309 القرار  اتخاذ 

   1.109 329 364.718 الطلبة  شؤون 

    336 303.301 والتنظيم التخطيط الكلي

    336 351.253 واملنهي  العلمي النمو 

    336 372.227 املتابعة و  التقويم 

    336 390.023 اإلنسانية  العالقات 

    336 376.790 القرار  اتخاذ 

    336 405.950 الطلبة  شؤون 

 تي:( اآل10)يتبين من الجدول 

  الطلبة شؤون ، و القرار اتخاذ، و املتابعةو  التقويم املحاور باستثناء  جميع    فيالجنس  ( تعزى ألثر  α  =  0.05)إحصائية  فروق ذات داللة  وجود   •

أن  وهذه النتوجاءت الفروق لصالح الذكور.   التهي  أعضاءيجة تعني    اإلداري   األداءدرجات تقدير اعلى لواقع    أعطوا كور قد  دريس من الذئة 

رؤساء   رؤساء    ،األقساملدى  اغلب  أن  إلى  النتيجة  هذه  تعزى  الذكور   األقساموقد  من  الجامعات  زمالئهم   ،في  مع  وثيقة  عالقات  وتربطهم 

التي يقوم بها رئيس القسم ويساعدونه في   مالاألعمون في  س يساههيئة التدري   أعضاءأن  كما    ،العمل  إطارخارج    أوالذكور سواء في الجامعة  

  .اإلداري  لألداء األقساملذلك فقد أعطوا درجات تقدير أعلى ملمارسة رؤساء  ،األحيانرارات في معظم اتخاذ الق

 أعضاء   آراءي  ود اختالف فعدم وجوهذه النتيجة تعني    .املحاور في جميع    العمر( تعزى ألثر  α  =  0.05)إحصائية  وجود فروق ذات داللة  عدم   •

 ، األردنيةفي الجامعات    اإلداري   األداءمشارك( حول واقع    أستاذ  ،مساعد  أستاذ  ،أستاذالعلمية )  هيئة التدريس على الرغم من اختالف رتبهم 

الجامعات   في  التدريس  هيئة  أعضاء  بأن  تفسيره  يمكن  واحدة   األردنيةوالذي  نظرة  واق  إجاباتهم في    ينظرون  لرؤساء    اإلداري   اءاألد ع  حول 

متوسطة من دون تمايز   إداريةولديهم قدرات ومهارات  ،مستوى واحديعملون ضمن  األقسامإذ أن رؤساء  ،للعمر أثرحيث ال يوجد  ،األقسام

 . اإلداري  األداءبينهم في 

تعني عدم وجود اختالف في  ذه النتيجة  وه  ور.املحافي جميع    اديميةاألك الرتبة  ( تعزى ألثر  α  =  0.05)إحصائية  وجود فروق ذات داللة  عدم   •

على  أعضاء  آراء التدريس  )استا  هيئة  العلمية  رتبهم  اختالف  من  واقع    أستاذ  ،مساعد  أستاذ   ،ذ5الرغم  حول  في    اإلداري   األداءمشارك( 

 األداء ول واقع  ح  إجاباتهم   حدة فيينظرون نظرة وا   ردنيةاأل والذي يمكن تفسيره بأن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات    ،األردنيةالجامعات  

متوسطة  إداريةضمن مستوى واحد ولديهم قدرات ومهارات  األقسامإذ رؤساء  ،األكاديمية للرتبة   أثرحيث ال يوجد  ،األقساملرؤساء  اإلداري 

 .اإلداري  األداءمن دون تمايز بينهم في 

تα  =  0.05)إحصائية  وجود فروق ذات داللة   • الخاصة.ملحاور وجاءا جميع  في    الجامعةعزى ألثر  (  الجامعات  الفروق لصالح  فروق ذات    ت 

النتيجة تعني أن    املحاور وجاءت الفروق لصالح الجامعات الخاصة.في جميع    الجامعة( تعزى ألثر  α  =  0.05ئية )داللة إحصا  أعضاءوهذه 

أعل الخاصة قد أعطوا درجات تقدير  الجامعات  التدريس في  إلى    ،ردنيةاأل الجامعات  في    ري اإلدا   األداءى لواقع  هيئة  النتيجة  عزى هذه 
ُ
ت وقد 

الخا الجامعات  املهنية لرؤساء  سعي  التنمية  إلى  املجاالت    األقسامصة  في  التدريبية  الدورات  تحسين    اإلداريةمن خالل  تساعدهم على  والتي 

 لعدم االستقرار   ،اتهم دهم في جامعلى وجو والحفاظ ع  أنفسهم بات  يسعون إلث  األقسامكما أن رؤساء    ،كرؤساء أقسام  اإلداري أداءهم  
 
نظرا

 رهم في الجامعات الحكومية. ولعدم وجود أمن وظيفي كغي
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داللة  عدم   • ذات  تعزى ألثر  α  =  0.05)إحصائية  وجود فروق  الكلية(  و القرار اتخاذ  باستثناء املحاور  في جميع    نوع  وجاءت    الطلبة شؤون، 

لفون في وجهات نظرهم ال يخت  واإلنسانيةهيئة التدريس في الكليات العلمية    ء أعضاعني أن  تائج توهذه الن  .اإلنسانية  الفروق لصالح الكليات

األداء   القرارأن  إال  ،األقساملدى رؤساء    اإلداري حول واقع  اتخاذ  الطلبة  ،ه ُوجدت فروق في مجالي  أن   ،وشؤون  إلى  النتيجة  وقد تعزى هذه 

ت  األغلبى  عل  اإلنسانيةالتخصصات   اتخا  األسساتباع    األقساماول رؤساء  ويح  ،إداريةخصصات  تحتوي على  في عملية  القرارات  العلمية  ذ 

املجال في هذا  لخبراتهم   
 
رؤساء    ،نظرا أن  التخصصات    األقسامكما  وتواصل    ةاإلنسانيفي  الطلبة  أكبرلديهم عالقات  أكبر    ،مع  إملام  ولديهم 

  بنظام ومعايير قبول الطلبة.

داللم  عد • ذات  تعزى ألثر  α  =  0.05)ئية  إحصاة  وجود فروق  الخدمة(  و اإلنسانية لعالقاتا   باستثناءاملحاور  في جميع    مدة   القرار  اتخاذ، 

تقديرات أعلى لواقع   أعطوا هيئة التدريس من ذوي الخبرات األعلى    أعضاءوهذه النتيجة تعني أن    .فأكثرسنوات   10وجاءت الفروق لصالح  

 ، أكبر  احترامالعالية يكون لهم  هيئة التدريس من ذوي الخبرات    أعضاءه النتيجة إلى أن  الباحثة هذ  وتعزو   ،األقساملدى رؤساء    ي اإلدار   األداء

العالقات   رؤساء    اإلنسانيةوتكون  مع  تحكمهم  األقل   األقسامالتي  الخبرات  ذوي  من  اتخاذ    ،أفضل  عند  األقسام  رؤساء  أن    تالقرارا كما 

 . كاديميواأل ري اإلدا اتهم في املجال بحكم خبر  اإلدارية

وجود فروق حقيقية بين متوسط درجات واقع األداء اإلداري لدى رؤساء األقسام من   ( التي أشارت2011د اتفقت هذه النتيجة مع دراسة محسن )وق

 . للجنس جد أثرالعينة، بمعنى ال يو  ت الجنس )ذكر، أنثى( بين أفرادرا وجهة نظر العينة، كما أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متغي

 التدريس؟ الحكومية من وجهة نظر أعضاء هيئة  األردنية ات سؤال الثالث: ما درجة تطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعال 

الحكومية   ردنيةاأل درجة تطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات  املعيارية للإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات  

 والجدول أدناه يوضح ذلك.  ،التدريسأعضاء هيئة ة نظر من وجه

افات املعيارية املتوس :(11جدول ) الحكومية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس   األردنيةدرجة تطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات لطات الحسابية واالنحر

 حسب املتوسطات الحسابية 
ً
 مرتبة تنازليا

 املستوى  ملعياري االنحراف ا لحسابي املتوسط ا املحور  لرقما الرتبة

 متوسط  0.947. 3.15 الشفافية  1 1

 متوسط  1.071 3.09 املشاركة  2 2

 متوسط  1.054 3.09 والكفاءة  الفعالية 3 2

 متوسط  1.092 2.98 التنافسية  4 4

 متوسط  0.976 3.08 الحوكمة  مبادئ  

ث حي  (،3.08وبمتوسط حسابي بلغ ) ،متوسط بمستوى  تومية جاءالحك ردنيةاأل عات دئ الحوكمة في الجامأن درجة تطبيق مبا( 11يبين الجدول )

املرتبة    محور جاء   في  )  األولى"الشفافية"  بلغ  حسابي  وبمستوى  3.15وبمتوسط  الثانية    متوسطة،(  املرتبة  في  "الفعالية   محورّي تاله  و  "املشاركة" 

( بلغ  حسابي  بمتوسط  فتال   متوسط، وبمستوى    ، (3.09والكفاءة"  ا هما  املرتبة  )محور  لرابعة  ي  بلغ  حسابي  بمتوسط  وبمس2.98"التنافسية"  توى ( 

الجامعات لدى رؤساء   النتيجة تشير إلى أن مبدأ حوكمة الجامعات ال يزال غير واضح في بعض   اإلدراك فهم ال يدركون تمام    األقسام،متوسط. وهذه 

نا  الحوكمة،مبادئ  
ُ
عطي االنطباع بان الوضع القائم حاتنويه بأن ا هنا الطة بهم. ومن املفيد  واملسؤوليات امل

ُ
 يقود إلى  لدرجة املتوسطة ال ت

 
 التشاؤم، ليا

 بأن هناك ما هو مقبول بدرجة  
 
. وتتماش ى هذه النتيجة مع دراسة   متوسطة، ولكنه يعطي انطباعا

 
ولكن يمكن التفاؤل بإمكانية تطويره وتحسينه الحقا

عود يرون ان تطبيق مبادئ الحوكمة بشكل ء هيئة التدريس في كليات التربية بجامعة حائل وامللك سهرت أن أعضالتي أظوا   ،(2014الثـويني )أبو كـريم و 

ء  ( والتي بينت ان مستوى املمارسة الكلية ملبادئ الحوكمة بجامعة العلوم والتكنولوجيا جا2016كلي متوسط. وتختلف هذه النتيجة مع دراسة مسلم )

أن تقييم مدى تطابق أداء  2017اسة نصار )نتائج مع در هذه العاليا. كما تختلف   الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة مع مبادئ   داراتإ ( والتي بينت 

ثم   كبيرة،رجة  (، حيث جاء مجال املشاركة في املرتبة األولى وبد%72.74)بنسبة  الحوكمة وبعض معايير التميز من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاء 

النتيجة مع دراسة ناصر الدين  ية بدرجة كبالشفافمجال   الشرق   (،2012)يرة أيضا. كما تختلف هذه  والتي بينت أن واقع تطبيق الحاكمية في جامعة 

 ارسة ككل كان مرتفعا بشكل عام. ، من وجهة نظر أفراد عينة الداألوسط

، حيث كانت على النحو كل محور على حدة ى فقرات  الدراسة عل  اد عينةعيارية لتقديرات أفر وقد تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات امل

 التالي: 

 املحور األول: الشفافية 
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افات املعيارية  :(12جدول )  حسب املتوسطات الحسابية  الشفافيةب املتعلقةاملتوسطات الحسابية واالنحر
ً
 مرتبة تنازليا

املتوسط   الفقرات  الرقم الرتبة

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

 ستوى امل

 لإلعالم باللوائح والقوانين املنظم ي 1 1
 
 متوسط  1.023 3.25 ة للعمل في الجامعة. وفر رئيس القسم نظاما

 ملهام كل وظيفة.  2 2
 
 واضحا

 
 وظيفيا

 
 متوسط  0.988 3.19 يقدم رئيس القسم توصيفا

 ط متوس 1.044 3.18 يفصح رئيس القسم عن سياسة املكافآت.  3 3

 متوسط  1.101 3.13 زانية السنوية في موعدها.م بنشر امليقسيقوم رئيس ال 6 4

 متوسط  1.084 3.10 .ةاإلداري القسم تبادل املعلومات على كافة املستويات  يتيح رئيس 4 5

 متوسط  1.030 3.07 لكترونية و يتم تحديثها بشكل مستمر. اإليعمل رئيس القسم في الصفحة  5 6

 متوسط  0.947 3.15 الشفافية   

( على املرتبة  1فقد حصلت الفقرة رقم )  ،( وبمستوى متوسط3.15)بمتوسط حسابي    األولى"الشفافية" جاء في املرتبة    أن محور (  12الجدول )  ينيب

 لإلعالم باللوائح والقوانين املنظمة للعمل في الجامعةوتنص على "  األولى
 
جة إلى  تيعزو الباحثة هذه النوت  ،" وبمستوى متوسطيوفر رئيس القسم نظاما

ع التدريس  أن  هيئة  أعضاء  إعالم  املنظمةملية  والقوانين  الجامعة  للعمل   باللوائح  الحسابات    يتم   في  خالل  هيئة   بأعضاءالخاصة    اإللكترونيةمن 

   األقساملذلك يكون دور رؤساء    ،التدريس على موقع الجامعة
 
دريس اء هيئة التعضبإعالم أ  األقساماء  إال في حال مخاطبة رؤس  ،في هذا املجال محدودا

 يتم بموجب مجموعة من القوانين والنظم والقرارات؛ 2005ويشير عشري )  ،بشكل مباشر حول بعض القوانين الخاصة
 
( إلى أن الحوكمة تمثل نظاما

املناسبة والفعالة لتحق اختيار األساليب  األداء عن طريق  في  الجودة والتميز  إلى تحقيق  املؤسالتي تهدف  العال  سةيق خطط وأهداف  بين وضبط  قات 

 ملهام كل وظيفة( وتنص على "2رة رقم )تالها الفق األطراف األساسية التي تؤثر في األداء.
 
 واضحا

 
 وظيفيا

 
 ، " وبمستوى متوسطيقدم رئيس القسم توصيفا

الجامعة يكون مو  الوظيفي لكل وظيفة في  التوصيف  أن  إلى  النتيجة  الباحثة هذه  إدار وتعزو   لدى وحدة 
 
البة  جودا الجامعةاملوارد  وقد يؤخذ   ،شرية في 

 اإللكترونية يعمل رئيس القسم في الصفحة ( والتي تنص على "5أما فيما يتعلق بالفقرة ) ،لقسم لتخصصات مستحدثةعند حاجة ا  األقسامبآراء رؤساء 

يهتمون بالعمل على   األقسامأن رؤساء    النتيجة إلىه  وتعزو الباحثة هذ  ،طوبمستوى متوس  األخيرة " فقد حصلت على املرتبة  ويتم تحديثها بشكل مستمر

إال أن غياب الجانب العلمي في   ،بشكل خاص اذا ما توافرت لهم املعرفة والخبرة الكافية بأقسامهم والخاصة  ،للجامعة بشكل عام اإللكترونيةالصفحات 

ه الصفحات. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة حالوة لومات في هذ عدون تطوير وتحديث امليحول    األقساممجال تكنولوجيا املعلومات لدى بعض رؤساء  

( في   (،2012وطه  إدارية  مناصب  يشغلون  ممـن  واألكـاديميين  اإلداريـين  لـدى  مقبولـة  بدرجـة  اإلداريـة  الشـفافية  بممارسـة  التزام  وجـود  بينت   والتي 

 الجامعات الفلسطينية. 

 ركةاملحور الثاني: املشا

افات املعيارية   ات الحسابيةسطاملتو  :(13جدول )   املشاركةب املتعلقةواالنحر
ً
 حسب املتوسطات الحسابية  مرتبة تنازليا

املتوسط   الفقرات  الرقم الرتبة

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

 املستوى 

 متوسط  1.147 3.15 ُيسمح لكافة أعضاء هيئة التدريس بمناقشة القرارات وتعديلها. 1 1

اإلدارية  في االنتخابات بكافة الهيئات   رص للمشاركة ف يوفر رئيس القسم 4 2

 . األكاديميةو 

 متوسط  1.177 3.14

 متوسط  1.168 3.12 يستخدم رئيس القسم أسلوب الحوار الديمقراطي عند كافة املعامالت. 3 3

 ط وسمت 1.234 3.08 ابية. يشجع رئيس القسم جميع أعضاء هيئة التدريس على املشاركة البناءة واإليج 6 4

 متوسط  1.178 3.07 ح لكافة أعضاء هيئة التدريس بالتعبير عن آرائهم.ُيسم 2 5

مؤسسات    -الطلبة -إلشراك األطراف املعنية )العاملين يسعى رئيس القسم   5 6

 املجتمع( مع الجامعة بجميع األنشطة. 

 متوسط  1.187 3.04

 متوسط  1.207 3.03 وح الفريق. تدعم رئاسة القسم إنجاز األعمال بر  7 7

 متوسط  1.071 3.09 ملشاركة ا  

( الجدول  "امل(  13يبين  )ان محور  بمتوسط حسابي  الثانية  املرتبة  في  وبمستوى متوسط3.09شاركة" جاء   )،  ( رقم  الفقرة  ( على 1فقد حصلت 

حثة هذه النتيجة إلى أن رؤساء  وتعزو البا  ،سط" وبمستوى متو عديلهاُيسمح لكافة أعضاء هيئة التدريس بمناقشة القرارات وتوتنص على "  األولىاملرتبة  

بآ  األقسام أكبر  التدريس  يثقون بشكل  العالية  األقدمراء أعضاء هيئة  الخبرات  األكاديمية    ،من ذوي   لخبراتهم 
 
أنهم   ،واإلداريةويتم استشارتهم نظرا إذ 

يوفر رئيس  ( وتنص على "4تالها الفقرة رقم )  ،آرائهم الحاليين ب  ساماألقُيفيدوا رؤساء    ويمكن أن   ،تقلدوا منصب رئيس قسم في السابق  قد  األغلبعلى  

املشاركة في االنتخابات وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن   ،" وبمستوى متوسطفرص للمشاركة في االنتخابات بكافة الهيئات اإلدارية واألكاديميةالقسم 

لقسم في عملية  ويبقى دور رئيس ا   ،الجامعية لهذه الفرص  اإلدارة وفي دعم    ، لتدريس نفسهة ا رجع لرغبة عضو هيئي  بكافة الهيئات اإلدارية واألكاديمية

لهم  الدعم  وتقديم  العملية  وتيسير هذه  )  ،تسهيل  بالفقرة  يتعلق  فيما  "7أما  تنص على  والتي  الفريق(  بروح  األعمال  إنجاز  القسم  رئاسة  " فقد  تدعم 
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النتيجة توهذ  ،وبمستوى متوسط  يرة األخحصلت على املرتبة   الفريق في بعض  ه  إلى غياب عنصر العمل بروح   أعضاء إذ يلجا    ،اديميةاألك   األقسامشير 

 لعدم توفر الظروف   األعمال إنجازهيئة التدريس إلى العمل الفردي في 
 
 بشكل جماعي. األعمالوالوقت الكافي إلنجاز  واإلمكاناتنظرا

 الكفاءةو املحور الثالث: الفعالية 

افات املعيارية توسطات الحامل :(14جدول )  حسب املتوسطات الحسابية  مرتبةوالكفاءة الفعالية ب املتعلقةسابية واالنحر
ً
 تنازليا

املتوسط   الفقرات  الرقم الرتبة

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

 املستوى 

 متوسط  1.100 3.16 يعمل رئيس القسم بوضع األهداف وفق اإلمكانات املتاحة.  3 1

 متوسط  1.205 3.11 بن التخطيط للموارد البشرية واستثمارها.القسم لتحس  يسيسعى رئ 6 2

 متوسط  1.164 3.09 يوفر رئيس القسم برامج تأهيلية وتدريبية ألعضاء هيئة التدريس. 5 3

 بعيدة املدى لتطوير مستوى األداء.  1 4
 
 متوسط  1.144 3.08 يوفر رئيس القسم خططا

 متوسط  1.158 3.07 الجامعة املالية املتاحة بعناية.   تخدام موارداس رئيس القسم بتنظيم  يعمل 2 5

 متوسط  1.125 3.07 عمل رئيس القسم بوضع خطط لتطوير موارد الجامعة املالية. ي 4 5

 للتعرف على االحتياجات ألعضاء هيئة التدريس.  7 7
 
 متوسط  1.212 3.05 يوفر رئيس القسم نظاما

 متوسط  1.054 3.09 والكفاءة  يةالفعال  

)يب الجدول   فين  أ (  14ين 
 
أيضا "الفعالية والكفاءة" جاء  )  محور  الثانية بمتوسط حسابي  الفقرة    ،( وبمستوى متوسط3.09املرتبة  فقد حصلت 

أن  النتيجة إلىذه وتعزو الباحثة ه ،سط" وبمستوى متو يعمل رئيس القسم بوضع األهداف وفق اإلمكانات املتاحةوتنص على " األولى( على املرتبة 3رقم )

تحقيق    األقسامرؤساء   إلى  مع    األهدافل وضع  من خال  ،أقسامهم  أهدافيسعون  بالتعاون  دراس ي  بداية كل فصل  التدريس  أعضاء في  أن   ،هيئة  إال 

الفقرة تالها    ،احةملتا   اإلمكانياتدة ضمن  محد  أهداففي دائرة محصورة لتحقيق    األقسامالدعم املادي واملخصصات التي ُتَحدد لكل قسم تضع رؤساء  

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن عملية   ،" وبمستوى متوسطللموارد البشرية واستثمارها  يسعى رئيس القسم لتحسبن التخطيط ( وتنص على " 6رقم )

الجامعات التخطيطوهي املعنية بعمل  ، تخطيط املوارد البشرية تتم من خالل أقسام املوارد البشرية في  ويتم األخذ بآراء    ،والتعيين  ،بقطاواالست  ،يات 

 للشواغر املوجودة من ا   أقسامهم حول حاجات    األقسامرؤساء  
 
 وظيفيا

 
يوفر رئيس  ( والتي تنص على "7أما فيما يتعلق بالفقرة )  ،ملوارد البشرية وتوصيفا

 للتعرف على االحتياجات ألعضاء هيئة التدريس
 
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى عدم   ، ستوى متوسطوبم  األخيرة لى املرتبة  " فقد حصلت عالقسم نظاما

آلية واضحة لرؤس التدريس  األقساماء  وجود  احتياجات أعضاء هيئة  التي يعقدها رؤساء    ،للتعرف على  الدورية    أعضاءمع    األقسامإال في االجتماعات 

 والتي من خاللها يتم التعرف على احتياجاتهم.  ،هيئة التدريس

 سيةنافاملحور الرابع: الت

افات املعيارية  :(15جدول )  حسب املتوسطات الحسابية   لتنافسيةاب املتعلقةاملتوسطات الحسابية واالنحر
ً
 مرتبة تنازليا

املتوسط   الفقرات  الرقم الرتبة

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

 املستوى 

 متوسط  1.155 3.04 ة.يدعم رئيس القسم استخدام املستحدثات التكنولوجيا الحديث  3 1

يس القسم على استقطاب الكفاءات العلمية من ذوي التخصصات  يحرص رئ 4 2

 ختلفة. امل

 متوسط  1.174 3.03

 متوسط  1.202 2.97 يشجع رئيس القسم األبحاث املوجهة لخدمة املجتمع.  2 3

 متوسط  1.195 2.97 يتبنى رئيس القسم معايير الجودة في نظامها االكاديمي. 5 3

. االتفاقيات م  يعقد رئيس القس 1 5
 
 وعامليا

 
 متوسط  1.223 2.96 مع الجامعات الرائدة إقليميا

 متوسط  1.257 2.89 يسعى رئيس القسم لتطبيق أنظمة االعتماد العاملية. 6 6

 متوسط  1.092 2.98 التنافسية   

( 3فقد حصلت الفقرة رقم ) ،وسطوبمستوى مت (2.98توسط حسابي )ة بممحور "التنافسية" جاء في املرتبة الرابعة واألخير ن أ ( 15يبين الجدول )

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن   ،" وبمستوى متوسطيدعم رئيس القسم استخدام املستحدثات التكنولوجيا الحديثة"  وتنص على  األولىعلى املرتبة  

لذلك  ،املحاضرات دون استخدامها إعطاءدريس لت يستطيع عضو هيئة ا  ا إذ ،بعض التخصصات ال تحتاج إلى استخدام مستحدثات تكنولوجيه حديثة

( وتنص 4. تالها الفقرة رقم )األقسامبشك كافي لجميع    التكنولوجيةجة تقدير متوسطة نظرا لعدم توفر املستحدثات  فقد حصلت هذه الفقرة على در 

الباحثة هذه النتيجة املتوسطة  وتعزو  ،توسطم " وبمستوى ت املختلفةيحرص رئيس القسم على استقطاب الكفاءات العلمية من ذوي التخصصاعلى "

أن عملية االستقطاب تتد يسعون ألن يكون الكادر التدريس ي مؤهال وذي كفاءات    األقسامإال أن رؤساء    ،غير رئيس القسم  متعددة خل فيها جهات  إلى 

" فقد حصلت طبيق أنظمة االعتماد العامليةيس القسم لترئيسعى  التي تنص على "( و 6أما فيما يتعلق بالفقرة )  ،علمية عالية في التخصصات املختلفة  

 ، االعتماد العاملية  أنظمةإلى الدعم املادي والعلمي في مجال تطبيق    األقساموهذه النتيجة تشير إلى حاجة رؤساء   ،وبمستوى متوسط  رة األخيعلى املرتبة  
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ت لتحقيق إلى توفير الدعم املالي لألقسام لتوفير كافة االحتياجا  افةباإلض  ،فيذه تنعتماد العاملي وطرق  إلى التنور بمفاهيم اال   األقسامإذ يحتاج رؤساء  

 مبدا االعتماد والجودة. 

بين متوسطات أفراد عينة الدراسة في تحديد درجة تطبيققق ( α=  0.05)الداللة عند مستوى إحصائية لسؤال الرابع: هل هناك فروق ذات داللة ا

 (؟مدة الخدمةو الجامعة، و نوع الكلية، و الرتبة، و  ،رالعمو لجنس، )اوكمة طبقا ملتغيرات مبادئ الح

املعياريةلإلجاب واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  استخراج  تم  السؤال  هذا  عن  الحوكمةل  ة  مبادئ  تطبيق  متغيرات  درجة  الجنس،   حسب 

 ك. لجدول أدناه يوضح ذل مدة الخدمة، وا و الجامعة، و نوع الكلية، و الرتبة، و  ،العمرو 

افات املعيارية: (16جدول ) الجامعة، و نوع الكلية، و الرتبة، و  ،العمر و الجنس، حسب متغيرات  دئ الحوكمةدرجة تطبيق مبا ل املتوسطات الحسابية واالنحر

 مدة الخدمة و 
 الحوكمة  مبادئ التنافسية  الفعالية والكفاءة  املشاركة  الشفافية   

 3.18 3.07 3.20 3.20 3.23 س ذكر  الجنس 

 0.955 1.092 1.020 1.066 0.917 ع   

 2.85 2.76 2.84 2.85 2.96 س نثىأ 

 0.991 1.064 1.091 1.048 0.993 ع 

 3.19 3.13 3.15 3.23 3.27 س سنة  40اقل من  -30 العمر

 0.986 1.076 1.065 1.072 0.982 ع 

 3.04 2.92 3.06 3.04 3.11 س سنة فاكثر  40 

 0.971 1.094 1.051 1.069 0.933 ع 

 3.18 3.17 3.15 3.16 3.24 س مساعد  أستاذ  األكاديمية تبة الر 

 1.030 1.115 1.127 1.094 1.012 ع

 3.02 2.89 2.99 3.10 3.11 س مشارك  أستاذ 

 0.973 1.049 1.044 1.077 0.965 ع 

 3.06 2.94 3.12 3.05 3.14 س أستاذ  

 0.952 1.102 1.024 1.061 0.905 ع 

 2.90 2.79 2.91 2.90 2.99 س كومية ح لجامعة ا

 0.982 1.099 1.045 1.085 0.970 ع  

 3.56 3.47 3.57 3.60 3.59 س خاصة  

 0.781 0.908 0.922 0.844 0.726 ع 

 2.95 2.89 3.00 2.91 2.99 س علمية  نوع الكلية

 1.038 1.172 1.121 1.089 0.980 ع 

 3.34 3.15 3.25 3.46 3.47 س نسانية إ

 0.779 0.889 0.884 0.937 0.789 ع 

 3.02 2.94 2.99 3.04 3.11 س سنوات   10اقل من  مدة الخدمة 

 1.011 1.101 11.098 1.093 1.003 ع

 3.14 3.02 3.18 3.14 3.20 س سنوات فاكثر  10 

 0.941 1.085 1.004 1.050 0.892 ع 

 س= املتوسط الحسابي    ع=االنحراف املعياري 

الجدو  )يبين   تباي(  16ل 
 
    نا

 
املعيارية  في  ظاهريا واالنحرافات  الحسابية  الحوكمةلاملتوسطات  مبادئ  تطبيق  متغيرات بس  درجة  فئات  اختالف  بب 

 . مدة الخدمةو الجامعة، و نوع الكلية، و الرتبة، و  ،العمر و الجنس، 

 .(17جدول ) ور تعدد على املحاي املالسداس  بين املتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباينحصائية ولبيان داللة الفروق اإل 

 محاور مبادئ الحوكمة  على مدة الخدمةو الجامعة، و نوع الكلية، و الرتبة، و  ،عمرال و الجنس،  ألثراملتعدد  السداس ي   حليل التباينت :(17جدول )

درجات   مجموع املربعات  املحاور  مصدر التباين

 الحرية 

متوسط  

 املربعات 

الداللة   قيمة ف 

 اإلحصائية 

 0.295 1.100 0.874 1 0.874 شفافية ال  الجنس

 0.185 1.765 1.774 1 1.774 املشاركة  0.009هوتلنج=

 0.112 2.546 2.560 1 2.560 الفعالية والكفاءة  0.566ح=

 0.123 2.395 2.595 1 2.595 التنافسية  
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 0.857 0.032 0.026 1 0.026 الشفافية  العمر  

 0.935 0.007 0.007 1 0.007 املشاركة  0.002هوتلنج=

 0.700 0.149 0.150 1 0.150 لكفاءة الفعالية وا 0.950ح=

 0.759 0.094 0.102 1 0.102 التنافسية  

 0.238 1.442 1.146 2 2.291 الشفافية  األكاديمية ة الرتب

 0.262 1.346 1.352 2 2.704 املشاركة  0.971ويلكس=

 0.199 1.632 1.632 2 3.263 الفعالية والكفاءة  0.281ح=

 0.047 3.095 3.354 2 6.708 التنافسية  

 0.000 15.584 12.384 1 12.384 الشفافية  امعة الج

 0.000 15.709 15.784 1 15.784 املشاركة  0.061هوتلنج=

 0.000 19.451 19.552 1 19.552 الفعالية والكفاءة  0.001ح=

 0.000 16.168 17.521 1 17.521 التنافسية  

 0.000 13.668 10.861 1 10.861 الشفافية  نوع الكلية 

 0.000 12.502 12.562 1 12.562 ركة املشا 0.093هوتلنج=

 0.231 1.439 1.447 1 1.447 الفعالية والكفاءة  0.000ح=

 0.246 1.350 1.463 1 1.463 التنافسية  

 0.111 2.560 2.034 1 2.034 الشفافية  مدة الخدمة 

 0.034 4.515 4.536 1 4.536 املشاركة  0.016هوتلنج=

 0.075 3.198 3.214 1 3.214 فاءة الفعالية والك 0.282ح=

 0.050 3.884 4.209 1 4.209 التنافسية  

   0.795 329 261.446 الشفافية  الخطأ

   1.005 329 330.567 املشاركة  

   1.005 329 330.700 الفعالية والكفاءة  

   1.084 329 356.549 التنافسية  

    336 301.602 الشفافية  الكلي 

    336 385.436 املشاركة  

    336 373.063 لكفاءة الفعالية وا 

    336 400.437 التنافسية  

 ( اآلتي:17)يتبين من الجدول 

هيئة  أعضاء سة من وهذه النتيجة تعني أن افراد عينة الدرا  املحاور.جميع  فيالجنس ( تعزى ألثر α=  0.05)إحصائية وجود فروق ذات داللة عدم  •

    سوأ   األردنية التدريس في الجامعات  
 
 أم  أكانوا ذكورا

 
وهذا   ، األردنية لجامعات  في ا   درجة تطبيق مبادئ الحوكمةال يختلفون في وجهات نظرهم حول    إناثا

يعملون في   واإلناثالذكور  يئة التدريسه أعضاءوتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن .  إحصائيةيعني أن متغير الجنس لم يكن له تأثير معنوي ذو داللة  

  ، إمكانياتها امعات كافة تطبيقها ضمن  وتحاول الج  ،األردنيةالحديثة التي دخلت على الجامعات    م املفاهيتعتبر من  ن الحوكمة  أ ، و شابهةمتبيئات  

عدم وجود فروق لدرجات تقييم   والتي بينت  ( 2017وتتفق هذه النتيجة مع دراسة نصار )درجات تقدير متقاربة.    واإلناث الذكور    أعطىلذلك فقد  

أداء  مدى تط ا   إداراتابق مدى تطابق  الحوكمة وبعض معايير  الفلسطينية في قطاع غزة مع مبادئ  لتميز من وجهة نظر أعضاء هيئة الجامعات 

( مسلم  دراسة  مع  النتيجة  هذه  وتختلف  )الجنس(.  ملتغير  تعزى  آ 2016التدريس  في  فروق  وجود  بينت  والتي  ال(  عينة  مستوى  راء  حول  دراسة 

  ا ملتغيرات الجنس.ممارسة الحوكمة وفق

هيئة   أعضاء وهذه النتيجة تعني أن افراد عينة الدراسة من    حاور.املجميع    فيالعمر  ( تعزى ألثر  α=    0.05)إحصائية  وجود فروق ذات داللة  عدم   •

هذا يعني و   ، األردنيةلجامعات في ا   درجة تطبيق مبادئ الحوكمةحول    وجهات نظرهم على اختالف أعمارهم ال يختلفون في  األردنية التدريس في الجامعات 

داللة   ذو  تأثير معنوي  له  يكن  لم  العمر  متغير  تحاول    وتعزو .  إحصائيةأن  التي  الحديثة  املفاهيم  من  الحوكمة  موضوع  أن  النتيجة  هذه  الباحثة 

فإن    ،تطبيقها  األردنيةالجامعات   التدريس  أعضاءلذلك  األ   هيئة  مختل  قد  من  املبادئ    ا عاصرو عمار  هذه  الوقتتطبيق  نفس   عطواأ وقد    ،في 

 درجات تقدير متشابهة.

وتعزو الباحثة هذه النتيجة    ،التنافسيةاملحاور باستثناء  في جميع    األكاديميةالرتبة  تعزى ألثر  (  α=    0.05)إحصائية  وجود فروق ذات داللة  عدم   •

بين    إلى تقارب  الت  أعضاءوجود  حيثهيئة  من  ا   واإلمكانياتالخبرات    دريس  توفرها  والظروف  التي  االقتصادية   وضاعواأل لجامعات  االجتماعية 

الثقافية  ،والسياسية البيئة  والفلسفات  واالرتبا  ،ونفس  السياسات  بنفس  نجد  واإلجراءاتط  لذلك  تطبيق    إجاباتهم ن  أ ،  درجة  حول  متقاربة 
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م املقارنات البعدية بطريقة ا ت الحسابية تم استخدلزوجية الدالة إحصائيا بين املتوسطاان الفروق ا ولبي  .  األردنيةمبادئ الحوكمة في الجامعات  

 .مساعد أستاذوجاءت الفروق لصالح  مشارك أستاذو  ساعدم أستاذ بين، حيث تبين أن مصدر الفروق شفيه

احثة هذه وتعزو الب  ق لصالح الجامعات الخاصة.وجاءت الفرو املحاور  في جميع    الجامعة( تعزى ألثر  α=    0.05)إحصائية  وجود فروق ذات داللة   •

 األقسام الهيئة التدريسية ورؤساء    أداءودة التعليم وتحسين  واستثمارها في تحقيق ج  ،وجود املوارد املالية الكافية للجامعات الخاصة  ىإلالنتيجة  

املجاالت كافة التدريبية في  الدورات  الدا   إلى  باإلضافة  ،من خالل  التنالسعي  . وتختلف  ئم نحو 
 
 وعامليا

 
ار  النتيجة مع دراسة نصهذه  افسية محليا

 الجامعات مع مبادئ الحوكمة تعزى ملتغير )الجامعة(.  إداراتداء ( والتي بينت عدم وجود فروق لدرجات تقييم مدى تطابق مدى تطابق أ 2017)

داللة   • ذات  تعزى ألثر  α=    0.05)إحصائية  وجود فروق  الكلية(  باستثناء  املحاو جميع  في    نوع  والكفاءة ر   الفروق   وجاءتنافسية  التو ،  الفعالية 

الكليات   الكليات    .اإلنسانيةلصالح  أن  إلى  النتيجة  هذه  الباحثة  كليات    نسانيةاإلوتعزو  الحوكمة   اإلدارة خاصة  بموضوع  واسعة  معرفة  لديهم 

تطبيقها تنفيذها  التيواللوائح    األنظمةويعرفون    ،وواقع  للواقع  ومال   ،تنظم   مسة 
 
فعليا تطبيقها  الكل  ،ومدى  تعقد  العلمية  حيث    ت ا املؤتمر يات 

الجامعي  الشاملة واالعتماد  الحوكمة والجودة  العمل حول  الجامعات   ،والندوات وورش  الحوكمة في  مما يؤثر على تقييمهم لدرجة تطبيق مبادئ 

 . األردنية

لفروق لصالح  ا  وجاءتالتنافسية  و  ،املشاركةاملحاور باستثناء في جميع  مدة الخدمة( تعزى ألثر  α=  0.05)إحصائية وجود فروق ذات داللة عدم  •

الذين لديهم األعلى في مجالي املشاركة، و   برة ويعزو الباحث ظهور الفروق لصالح ذوي الخ  .كثرأف  سنوات10 أن أفراد عينة الدراسة  إلى  التنافسية 

في الجامعات   تراتيجيةاالسحل تطبيق الخطط  ، إذ أنهم عاصروا مرا األردنيةمعات  وكمة في الجاخبرة أكبر هم األكثر دراية بدرجة تطبيق مبادئ الح

فاألردنية اشتراكهم   عن 
 
تنفيذها، فضال متابعة  أو  بشأن وضع سياسات  ،  الحوكمة،  الجامعات حول موضوع  تعقدها  التي  والندوات  املؤتمرات  ي 

الجامعات   في  الحوكمة  تطبيق  أطر  ووضع  أما  ردنيةاأل الجامعات  ع،  عاصروا  فقد  اقل  خبرة  لديهم  الفالذين  من   
 
محدودا  

 
الخاصة  ددا عاليات 

أما كما انهم تعرفوا إلى الحوكمة ومجاالت تطبيقها من    ،عدد قليل من الدوراتوخضعوا ل  ،في الجامعات  الحوكمةبسياسات الجامعات أو تطبيق  

  بدو من هذه النتيجة أن الخبرة بوصفن محدودة. ويلذلك فإن خبرتهم في ذلك تكو   ،خالل رؤسائهم أو زمالئهم 
 
 مستقال

 
لها تأثير في وصف  ها متغيرا

الجامعات في  الحوكمة  مبادئ  تطبيق  ع  ،درجة  أمض ى  كلما  تدريسضو  إذ  وأبعاده    هيئة  وأهميته  العمل  ذلك  طبيعة  أدرك  في عمله،  أطول  فترة 

 من أقرانه  
 
( والتي بينت  2017جة مع دراسة نصار )هذه النتيوتختلف  .الخبرة القصيرة  العاملين ذوي ومجاالته، وكان لديه تصور أكثر دقة وتحديدا

أداء   تطابق  تقييم مدى  لدرجات  )  الجامعات  إداراتوجود فروق  لصالح  الخدمة  ملتغير سنوات  تعزى  الحوكمة  مبادئ  كما   11مع  فأكثر(.  سنة 

( مسلم  من  كل  دراسات  مع  النتيجة  هذه  )(  2016تختلف  ب2012وناصر  والتي  الدراس(  عينة  آراء  في  فروق  وجود  ممارسة ينت  مستوى  حول  ة 

 الحوكمة وفقا ملتغير سنوات الخدمة. 

 : التوصيات 

 
 
 :يه الدراسة من النتائج املذكورة تقدم الباحثة التوصيات التاليةعلى ما توصلت إل وبناءا

ا  • لرفع    ى درجة تقدير متوسطةقة بمجاالت الدراسة التي حصلت علملهارات املتعلضرورة إعداد وتنفيذ برامج تدريبية لرؤساء األقسام التربوية في 

 كفاءتهم وحصولهم وامتالكهم لهذه املهارات 

  -اعتماد الخبرة واملعرفة  •
 
 .القيادية في املؤسسات الجامعيةاإلدارية املواقع  بصفتها مؤشرا

تحفيزي  بي ملا لذلك من دور  السلاألداء  هيئة التدريس ومحاسبة  يجابي ألعضاء  اإل األداء  ستخدام صالحياتهم في تعزيز  باأن يقوم رؤساء األقسام   •

 فاعل. 

 عاتقهم.يفسر املهمات واالختصاصات امللقاة على  األكاديميةيجاد وصف وظيفي واضح لطبيعة عمل رؤساء األقسام إ  •

بين رؤساء  )ورشات عمل    على تعزيز هذه الواقعووسائل قادرة  من خالل أساليب    األردنيةلرؤساء األقسام في الجامعات    اإلداري األداء  تعزيز واقع   •

 لسابقين والجدد، نشرات ودراسات علمية حول دور رئيس القسم(.   األقسام ا 

 رؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس. أداء خاصة ملتابعة تطبيق مبادئ الحوكمة بطريقة مباشرة ومقارنها ب توفر دائرة  •

 .لجامعاتلناتجة عن عدم تطبيق الحوكمة في ا ثار السلبية ا إجراء دراسات الستقصاء اآل •
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Abstract:  
This study aimed to identify the administrative performance of the heads of academic departments in Jordanian 
universities and its relationship to the application of governance. The study used the descriptive approach، and a 

questionnaire of (61) items was applied to the sample of the study، that consists of (337) faculty members، who 

were selected randomly from Jordanian universities (Yarmouk، Science and Technology، Al-Bayt، Irbid National، 

Jidara). The results revealed that the level of administrative performance among the heads of academic 
departments in the Jordanian public universities was medium، and the results revealed that there are statistically 

significant differences on the administrative performance in the Jordanian universities due to (gender، and 

university type) While there were no statistically significant differences due to (age، academic rank، college type). 

The results showed that the degree of application of governance in the Jordanian universities was medium. the 
results revealed that there are statistically significant differences on the degree of application of governance due 
to (university، college type، years of service)   ، while there were no significant differences attributed to (gender، 

age، and academic rank). The study recommended the necessity of preparing and implementing training 

programs for the heads of educational departments in skills related to the fields of study that have obtained an 
average degree of appreciation to raise their efficiency and their access and possession of these skills. Adopting 
experience and knowledge- as an indication of leadership positions in university institutions. And that department 
heads use their powers to enhance the positive performance of faculty members and account for negative 
performance because of this active catalytic role. 

Keywords:  Administrative Performance; Governance; Heads of Academic Departments; Jordanian Universities. 
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