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الرئاسة والى أساتذتي في كلية العلوم التربوية ،في جامعة الشرق األوسط.
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ومؤازرة نفسية ومعنوية.
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واألمل في عينيها ومعول يديها الذي نحت في الصخر ألقف هنا ...أمي الحبيبة
زوجي الحبيب
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أخواني وأخواتي (محمد ،كفاح ،رجاء).
غاليتي مديرتي المتميزة إيناس ابو زيد.
معلماتي الغاليات وزميالتي في صرح سحاب الثانوية للبنات (نو ار صالح ،عبلة

أبوزيد ،ميساء ابو زهيري ،فاطمة المحارمه).
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كتاب تسهيل مهمة موجة من و ازرة التعليم العالي إلى الجامعات الخاصة لجامعة االسراء ،جامعة

001

الزيتونة

ك

درجة تطبيق رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة لمبادئ الحوكمة
وعالقتها بدرجة توافر الثقافة التنظيمية
إعداد
هناء فهمي الدهشان
إشراف
األستاذ الدكتور عباس عبد مهدي الشريفي
الملخص
هدفت الدراسة الحالية إلى تعرف درجة تطبيق رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية
الخاصة في محافظة العاصمة عمان لمبادئ الحوكمة وعالقتها بدرجة توافر الثقافة التنظيمية من
وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس وقد تكونت عينة الدراسة من ( )222عضو هيئة تدريس من كال
الجنسين واستخدم المنهج الوصفي االرتباطي وتم تطوير استبانتين :األولى لقياس درجة تطبيق
لمبادئ الحوكمة لدى رؤساء األقسام األكاديمية ،والثانية لقياس درجة توافر الثقافة التنظيمية لدى
رؤساء االقسام االكاديمية وقد تم التأكد من صدقهما وثباتهما وأظهرت نتائج الدراسة ما يأتي:
أن درجة تطبيق رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة في محافظة العاصمةعمان لمبادئ الحوكمة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كانت متوسطة
أن درجة توافر الثقافة التنظيمية لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصةفي محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كانت مرتفعة
هناك عالقة ارتباطية إيجابية دالة إحصائياً عند مستوى داللة ) )α ≤0.001بين درجة تطبيقرؤساء األقسام األكاديمية لمبادئ الحوكمة ودرجة توافر الثقافة التنظيمية لديهم  ،إذ بلغت قيمة
معامل ارتباط بيرسون (.)1.41

ل

ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى ) )α ≤0.05في درجة تطبيق رؤساء األقساماألكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة في العاصمة عمان لمبادئ الحوكمة تعزى لمتغير
الجنس في مجالي "المساءلة" و "المشاركة " و كانت الفروق دالة احصائياً لمجالي "الشفافية "
و"االستقاللية" لصالح الذكور.
 ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى ) )α ≤0.05في درجة تطبيق رؤساء األقساماألكاديمية لمبادئ الحوكمة في الجامعات األردنية الخاصة في العاصمة عمان تعزى لمتغير
المؤهل العلمي
 وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى ) )α ≤0.05لدرجة تطبيق مبادئ الحوكمة لدى رؤساءاالقسام االكاديمية في الجامعات االردنية الخاصة في العاصمة عمان تعزى لمتغير سنوات الخبرة
ولصالح فئتي ( -4أقل من  01سنوات) وعشر سنوات فأكثر.
وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى ) )α≤0.05في درجة توافر الثقافة التنظيمية لدىرؤساء االقسام االكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة في العاصمة عمان تعزى لمتغير الجنس
 ،ولصالح االناث.
ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى ) )α ≤0.05في درجة توافر الثقافة التنظيمية لدى
رؤساء االقسام االكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة في العاصمة عمان تعزى لمتغيري
المؤهل العلمي وسنوات الخبرة.

الكلمات المفتاحية :الحوكمة ،مبادئ الحوكمة ،الثقافة التنظيمية ،الجامعات االردنية الخاصة،
رؤساء االقسام االكاديمية.
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Abstract
This study aimed at finding out the degree of applying governance principles by
academic department heads in private Jordanian universities and its relation to the
availability degree of organizational culture The sample of the study consisted of
(242)faculty staff members from both sexes Descriptive correlational methodology
was used .two questionnaires were developed: the first was to measure the degree of
applying governance principles by department heads the second was to measure the
availability degree of organizational culture of academic department heads validity
and reliability of the two tools were assured .the findings of the study showed the
following:
-The degree of applying governance principles by the academic department heads in
private Jordanian universities in the capital of Amman governorate was medium, from
faculty staff member’s point of view.
-The availability degree of the organizational culture of academic department heads in
private Jordanian universities in the capital of Amman governorate was high, from
faculty staff member’s point of view.
The was a positive significant correlational relationship at (α≤ 0.001) between the
degree of applying governance principles by academic department heads and the
availability degree of the organizational culture the Pearson correlation coefficient
value was (0.70).there were no significant differences at (α ≤ 0.05) in the degree of
applying governance principles by academic department heads in private Jordanian
universities in the capital of Amman governorate attributed to sex variable in "
accountability" and "participation" domains, but there were significant differences at
(α ≤ 0.05) in "transparency" and the of "in dependence" domains in favor of the
males.
-There were no significant differences at (α ≤ 0.05) in the degree of applying
governance principles in private Jordanian universities in the capital of Amman
governorate, attributed to the academic qualification variable.

ن

-There were significant differences at(α ≤ 0.05) in the degree of applying governance
principles by academic department heads in private Jordanian universities in the
capital of Amman governorate ,attributed to the years of experience variable, in favor
of (5-lees than ten years) and (10- years and above) categories.
- There were significant differences at(α ≤ 0.05) in the degree of the organizational
culture of academic department heads in private Jordanian universities in the capital
of Amman governorate attributed to sex variable in favor of the females.
-There were no significant differences at (α ≤ 0.05) in availability the availability
degree of the organizational culture of academic department heads in private
Jordanian universities in the capital of Amman governorate attributed to academic
qualification and years of experience variables.
___________________________________________________________
Keywords: Governance, Governance principles, organizational culture, private
Jordanian universities, and Academic department heads.
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الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها
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الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها
مقدمة
تبارك هللا أحسن الخالقين ومن أسمائه "الحكيم" سبحانه وصف نفسه بالحكمة ،ليعلم البشر أن
يأخذوا من االسم القليل فالحكمة منبع علم ال ينضب وال يفنى ومهما تطور االنسان في الوصول
إلى المعرفة لن يدرك كل شيء ولكن حقه على بالده ان يوفر له احتياجات العلم من مدراس
ومدرسين ومرافق وجامعات وأعضاء هيئة تدريس وخدمات ليجد الطالب نفسه مؤهال ليقرر أي
طريق سيسلك ،فالمؤسسات التربوية هي التي ترسم مالمح مستقبل الطلبة ففيها تصقل
شخصياتهم وتبرز مالمح أحالمهم وطموحاتهم.
ويعد موضوع الحوكمة من أهم الموضوعات المعاصرة  ,التي تهم حقل اإلدارة بعامة واالدارة
ُ
التربوية بخاصة لرفع جودة التعليم وتحسين المنتج اال وهو االنسان ,ويشكل هذا الموضوع توجهاً
مستقبلياً جديداً  ,لغرض اعتماده كمنهجية إيجابية سليمة داعمة للمؤسسات التربوية الذي يدعو
بشكل متزايد إلى تفعيل متطلبات الحوكمة ,وجعلها من أولويات العمل الحكومي ونشاطات
األجهزة اإلدارية العامة والمؤسسات التربوية ،لبلوغ أهدافها بكفاءة وفاعلية قصوى  ,بعيداً عن كل
حاالت الضعف في إدارة شؤونها التي ربطت بكل المؤسسات الصناعية والمالية وحديثا توجهت
الجامعات لتربط عملها في هذا المفهوم (شريف .)2118
أما الحوكمة الجامعية فهي من الموضوعات التي يمكن أن تطور أداء جميع األطراف ذوي
العالقة بالعملية التعليمية داخل الجامعة ،وفي الوقت الراهن أصبح ضرورياً التعامل مع مفهوم
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الحوكمة الجامعية ،حتى تتمكن الجامعة من تحقيق أهدافها في مجال التعليم العالي والبحث
العلمي واالسهام في التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية للمجتمع وإعداد أجيال
لسوق العمل يتمتعون بكفاءة وتميز وإتقان ،فتطبيق الحوكمة يعمل على تعظيم قيمة الجامعة
ومقدرتها التنافسية لتلبي احتياجات أولياء االمور فيما يبحثون عنه ،وتحديد االتجاه االستراتيجي
للجامعة للمحافظة على الموارد المادية والمعنوية لها  ،فضال عن تهيئة مناخ جيد للعمل
الجماعي للوصول إلى األهداف المنشودة (مهدي والقيسي.)2104،
لقد تازيد االهتمام بحوكمة مؤسسات التعليم العالي في العقود األخيرة ،وذلك بسبب التوسع في
أنظمة التعليم العالي ،نتيجة تزايد أعداد المستفيدين من خدماته والتنوع في الوسائل المستخدمة،
وتعدد عروض الخدمات التعليمية ،مما أدى إلى ظهور أشكال جديدة للتعليم العالي واعتماد
البحث العلمي واإلبداع ،كدوافع لمخرجات مؤسسات التعليم العالي وتنوع األطراف المستفيدة من
الخدمات التعليمية ،مما ادى إلى اعتماد الحوكمة كأداة رئيسة لتحسين الجودة في مجال التعليم
العالي (تجاني .)2104،
أن أهم مقومات العمل الناجح داخل أي منظمة مهما كان حجمها هو الثقافة التنظيمية السائدة
فيها فهي الثقافة التي تربط العاملين ببعضهم ،ويلتزمون بها على الرغم من أنها غير رسمية ،فإذا
كانت مناسبة وتتالءم مع ميول العاملين ستدفعهم للعمل أكثر وتعزز انتماءهم ووالءهم للعمل
والمنظمة.
أن الحوكمة مفتاح الوصول إلى تعليم رفيع القيمة والمستوى والمضمون ،ويقتضي النهوض
بالعملية التعليمية في أي جامعة عليها أن تطور الحوكمة واألداء المؤسسي فيها بما يضمن
الشفافية في العمل والمساءلة عن األداء والنتائج ،والمشاركة المؤسسية لجميع األطراف وفق
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المرجعية التشريعية المنظمة للعمل ،بحيث يسير القرار األكاديمي بحسب ما مخطط له .كما
ويساعد تطبيق الحوكمة على تحقيق الجامعة ألهدافها ،وذلك الن الحوكمة الجامعية تنظم
العالقة بين إدارة الجامعة وأصحاب المصالح والموظفين والطلبة والتدريسيين والجهات المشرفة
على أسس علمية محددة (حالوة وطه.)2101 ،
وتعد الثقافة التنظيمية عنص اًر أساسياً في النظام العام للمنظمات ،ألنها تمثل الوسط البيئي
الذي تعيش فيه تلك المنظمات ،الذي يؤثر في نوع السلوك الذي تتفاعل به مع غيرها من
المنظمات ،أو مع العاملين فيها ،لذلك وجب على االنسان التأقلم والتكيف ومواءمة سلوكه مع
التغيرات ،لضمان االستم اررية وتحقيق النجاح ،فالمنظمات الناجحة هي التي أدركت أن االهتمام
بالموارد البشرية هو مفتاح لنجاحها.
والثقافة التنظيمية بما تتضمنه من قيم وأخالقيات واتجاهات وعادات وأفكار وسياسات توجه
سلوك األفراد في المنظمات ،التي يعملون فيها وتؤثر في فاعليتها وكفايتها اإلنتاجية ،من أهم
متطلبات العمل اإلداري ،لما تؤديه تلك الثقافة من دور مهم في تشكيل عادات الفرد وقيمه
واتجاهاته وطرق تعامله مع األخرين ومع األشياء من حوله فالثقافة هي الشيء الوحيد الذي يشبه
النقش على جدار المنظمة مهما اختلف األفراد تبقى ثابتة يعمل بها دون أن يشعر االفراد
انقيادهم لها (داود.)2100،
لقد أشارت توصيات المؤتمر الدولي للحوكمة في مؤسسات التعليم العالي (  ) 2104المنعقد
في عمان  ،إلى ضرورة أن تكون القناعة راسخة بأهمية الحوكمة وجدواها في إدارة شؤون التعليم
العالي ،لمواجهة التحديات والصعوبات التي يتعرض لها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي،
ودعت إلى زيادة مقدرة المؤسسات األكاديمية على التغيير االيجابي ،وتعميق دورها وفاعليتها في
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عمليات اإلصالح والتحديث والتطوير والتنمية الشاملة ،وأوصت بـضرورة عد حوكمة الجامعات
واحداً من متطلبات اعتماد الجامعات وربطها بالجودة ومعايير االعتماد ،كما ودعت التوصيات
إلى وضع مؤشرات ومعايير لتقييم أداء الجامعات في مجال الحوكمة ،وتعزيز دور األقسام
العلمية في الجامعات في مجال رسم السياسات واتخاذ الق اررات االستراتيجية.
ويؤمل أن تسهم أنظمة الحوكمة في المؤسسات التعليمية إلى تشجيع جميع مكوناتها على أن
يكون لها رأي في إدخال التحسينات على المؤسسة والنهوض برسالتها ومن هنا تبدو أهمية
التطرق لهذا الموضوع والتعرف إلى درجة تطبيق رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات
األردنية الخاصة لمبادئ الحوكمة وعالقتها بدرجة توافر الثقافة التنظيمية.
مشكلة الدراسة:
تعد المؤسسات التعليمية من أهم المؤسسات التي تحتاج إلى الحوكمة لتنظيم عملها الداخلي
وعالقة العاملين ببعضهم بعضاً ،وينطلق موضوع حوكمة الجامعات من استخدام مبادئ
الشفافية ،والنزاهة ،والمشاركة والوضوح وتطبيق القوانين واألنظمة والتعليمات ،والمساءلة لتطوير
المجتمعات وبنائها ،وإعداد أجيال مقتدرة على مسايرة االنفجار المعرفي والتقني ،وتلبية احتياجات
مجتمعاتها بما يساير العصر (خورشيد ويوسف.)2118 ،
وتعبر الثقافة التنظيمية عن المعتقدات المتعلقة بكيفية تنظيم العمل وممارسة السلطة ،ومكافأة
العاملين ورقابتهم ،ودرجة الرسمية المعتمدة ،ودرجة الميل إلى االنصياع والمبادرة لدى العاملين
وهي تلخص طريقة األداء الفعال لألعمال فإذا أريد الترويج لمبادئ الحوكمة فال بد من الترويج
للثقافة التنظيمية التي يشعر بها األفراد بحرية المشاركة بأفكارهم والمشاركة في حل المشكالت
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واتخاذ القرار وهي القاعدة التي تعزز التغيرات من خالل القيادات بإعطاء المثل والقيم وانماط
السلوك التي تميز المنظمة عن غيرها من المنظمات (عليمات.)2112 ،
وبما أن األقسام األكاديمية في الجامعات هي وحدات تنظيمية تقوم بالدور الكبير في نشر
المعرفة وتنميتها وتطبيقها ،فإن رئيس القسم األكاديمي ُمطالب بتوظيف أساليب إدارية منظمة،
لتحقيق رسالة المؤسسة الجامعية بدعم مبادئ الحوكمة من خالل الثقافة التنظيمية السائدة في
القسم األكاديمي.
وقد اوصت الدراسات التي تم إج ارؤها في مفهوم الحوكمة بتعزيز مفهوم الحوكمة ومبادئها
واهدافها وآلياتها لدى العاملين من التدريسيين واالداريين والطلبة والعمل على تغيير الثقافة
الجامعية السائدة لدى االطراف االدارية بما يساير روح العصر ،فقد أوصت دراسة محمود
( )2104االستمرار في توضيح مفهوم الحوكمة بمجاالتها المختلفة و بيان أهمية ممارستها لما
لها من أثر إيجابي في تطوير مخرجات التعليم و تحسينها وتحقيق متطلبات المجتمع كما و
أوصت دراسة الخضير ( )2104بضرورة اإلهتمام بتطبيق مبادئ الحوكمة والعمل على
الدرسات فيما
ممارستها في المجاالت كافة ،وأوصت دراسة البستنجي ( )2104بإجارء مزيد من ا
يتعلق بموضوع الحوكمة وعالقتها بمتغيرات أخرى  ،مثل االلتزام الوظيفي والدعم التنظيمي
والصمت التنظيمي ،و في مجال الثقافة التنظيمية ،أوصت دراسة درادكة والخالدي()2104
بإجراء دراسات في الثقافة التنظيمية وربطها بمتغيرات أخرى مثل االبداع االداري و االلتزام
التنظيمي ومتغيرات أخرى تدعم العملية التربوية وتقومها ،و أوصت دراسة عبداالله ()2114
بإجراء مزيد من الدراسات فيما يتعلق بموضوع الثقافة التنظيمية ومتغيرات أخرى مثل الميزة
التنافسية و الكفاءة االدارية والرضا الوظيفي .
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وفي ضوء ما تقدم وبناء على توصيات الدراسات السابقة فإن مشكلة الدراسة تتبلور بالسؤال
اآلتي :ما درجة تطبيق رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة لمبادئ
الحوكمة وما عالقتها بدرجة توافر الثقافة التنظيمية؟
هدف الدراسة وأسئلتها:
هدفت الدراسة الحالية إلى تعرف درجة تطبيق مبادئ الحوكمة من رؤساء األقسام األكاديمية
في الجامعات األردنية الخاصة وعالقتها بدرجة توافر الثقافة التنظيمية من وجهة نظر أعضاء
هيئة التدريس من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
السؤال األول :ما درجة تطبيق رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات االردنية الخاصة لمبادئ
الحوكمة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟
السؤال الثاني :ما درجة توافر الثقافة التنظيمية لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات
االردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟
السؤال الثالث :هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين درجة
تطبيق مبادئ الحوكمة لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات االردنية الخاصة ودرجة
توافر الثقافة التنظيمية لديهم؟
السؤال الرابع :هل هناك فروق دالة إحصائياً عند مستوى ( )α ≤ 0.05في درجة تطبيق رؤساء
األقسام األكاديمية في الجامعات االردنية الخاصة لمبادئ الحوكمة تعزى لمتغيرات الجنس،
والمؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة؟
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السؤال الخامس :هل هناك فروق دالة إحصائياً عند مستوى ( )α ≤ 0.05في درجة توافر
الثقافة التنظيمية لدى رؤساء االقسام االكاديمية في الجامعات االردنية الخاصة تعزى لمتغيرات
الجنس ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة؟
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة الحالية في جانبيها النظري والتطبيقي من خالل تناولها متغيري مبادئ
الحوكمة والثقافة التنظيمية إذ يؤمل أن:
 تكون نتائج الدراسة الحالية بمثابة إضافة علمية مهمة في ميدان األدب النظري التربوي فيالمكتبة األردنية والمحلية والعالمية.
 تفيد نتائج الدراسة الحالية رؤساء األقسام األكاديمية لتعزيز الثقافة التنظيمية وتأطيرها لتطويرأقسامهم االكاديمية.
 تفيد نتائج الدراسة الحالية الباحثين في مجال اإلدارة التربوية في األردن وبخاصة في موضوعالحوكمة ومبادئها وطريقة تطبيقها فضالً عن الثقافة التنظيمية كونها قواعد منظمة للعمل في
الجامعات من خالل القيام بإجراء الدراسات العلمية.
 تسهم نتائج الدراسة الحالية في تشجيع رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنيةالخاصة على ممارسة مبادئ الحوكمة من خالل ثقافة تنظيمية داعمة لتلك الممارسة.
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مصطلحات الدراسة:
اشتملت الدراسة على المصطلحات االتية:
الحوكمة :هي االدارة التي تقوم على النزاهة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد وتحقيق
العدالة دون تمييز وتطبيق القانون على الجميع وتوفير رقابة فاعلة داخلية وخارجية ويمكن
تطبيقها في اي منظمة حكومية او خاصة (مهدي والقيسي .)2104
مبادئ الحوكمة :عرفها الشمري ( )2102بأنها معايير لإلدارة والرقابة تقوم على وضع هيكل
لتوزيع الواجبات والمسؤوليات بين المشاركين في المؤسسة كما تحدد القواعد واإلجراءات التخاذ
الق اررات المتعلقة بشؤون المؤسسة ووضع أهدافها.
ويمكن تعريفها إجرائيا بأنها الدرجة التي يحصل عليها رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات
الخاصة في العاصمة عمان من خالل استجابة أعضاء هيئة التدريس من أفراد عينة الدراسة عن
فقرات االستبانة التي تم تطويرها واستخدامها ألغراض هذه الدراسة.
أما مبادئ الحوكمة فقد عرفت على النحو اآلتي:
االستقاللية :حرية الجامعة في اتخاذ الق اررات المتعلقة بشؤونها الداخلية ذات العالقة باألعمال
اإلدارية واألكاديمية فضالً عن االستقالل المالي (صابر.)2114 ،
الشفافية :توفير المعلومات والبيانات للعاملين في المؤسسة بشكل واضح ال يشوبه غموض
( )Olson,2009وتتمثل في وضوح التعليمات وسهولة إدراكها وفهمها وانسجامها ومرونتها
ووضوح اللغة التي كتبت بها (خرابشة .)0884،
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المشاركة :وتعني االسهام الفاعل للعاملين في الجامعة من الهيئتين االدارية والتدريسية والطلبة
في صنع الق اررات االدارية للوصول إلى اتخاذ ق اررات ناضجة ورشيدة ،وايجاد الحلول المناسبة
للمشكالت (الحاج الياس والحاج خليل.)0888 ،
المساءلة :هي االعتراف بالمسؤولية عن االفعال والنشاطات والمنتجات والق اررات والسياسات
وتحمل العواقب الناجمة عن تلك الممارسات (الدويك .)2101،
وتعرف هذه المبادئ االربعة (الشفافية والمشاركة والمساءلة واالستقاللية) إجرائيا بأنها الدرجة
التي يحصل عليها المستجيبون من أفراد عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات
االردنية الخاصة عن الفقرات الخاصة بكل مبدأ والواردة في استبانة "مبادئ الحوكمة " التي
طبقت في هذه الدراسة.
الثقافة التنظيمية :مجموعة قيم وافتراضات واعتقادات ومدركات يشترك بها العاملون في
المؤسسة وتمثل إطا ار يوجه سلوك الفرد في إثناء عمله وعالقته مع زمالئه واآلخرين من خارج
المؤسسة (العتيبي.)2102،
ويمكن تعريفها إجرائيا بأنها الدرجة التي يحصل عليها رؤساء األقسام األكاديمية في
الجامعات الخاصة في العاصمة عمان من خالل استجابة أفراد عينة الدراسة عن فقرات االستبانة
التي تم تطويرها واستخدامها ألغراض هذه الدراسة.
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حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة الحالية على الحدود اآلتية:
الحدود البشرية :أعضاء هيئة التدريس في الجامعات االردنية الخاصة في العاصمة عمان الحدود المكانية :الجامعات االردنية الخاصة في العاصمة عمانالحدود الزمانية :الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي (.)2108\2104محددات الدراسة:
تتحدد نتائج الدراسة الحالية بدرجة صدق أداتي الدراسة وثباتهما وكذلك موضوعية إجابات إفراد
عينة الدراسة كما إن تعميم النتائج ال يتم إال على المجتمع الذي سحبت منه العينة والمجتمعات
المماثلة.
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الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة
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الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة
تناول هذا الفصل األدب النظري لهذه الدراسة والذي تحدد بمحورين هما :مبادئ الحوكمة
والثقافة التنظيمية ،كما تضمن عرضا للدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة وعلى النحو
اآلتي:
أوال :األدب النظري
تم استعراض األدب النظري في محوري ،الحوكمة والثقافة التنظيمية وكما يأتي:
 )0الحوكمة:
مفهوم الحوكمة:
ظهرت الحاجة إلى الحوكمة في عديد من المنظمات المتقدمة والناشئة خالل العقود القليلة
الماضية ،خاصة في أعقاب االنهيارات االقتصادية واألزمات المالية التي شهدها عدد من دول
شرق آسيا وأمريكا الالتينية وروسيا في عقد التسعينيات من القرن العشرين.
ويستخدم مصطلح الحوكمة لوصف تلك الهياكل والعمليات واألنشطة التي تشارك في التخطيط
والتوجيه للمؤسسات واألشخاص الذين يعملون في التعليم العالي .وإن هدف الحوكمة الجيدة هو
بناء منظمة قوية تحقق أعلى مستويات األداء وتكون مسؤولة أمام المجتمع الذي تخدمه (برقعان
والقرشي)2102 ،
ال يوجد تعريف موحد لمصطلح الحوكمة ،ويرجع ذلك إلى تداخله في عديد من القضايا
االدارية والمالية واالجتماعية .فقد عرفت مؤسسة التمويل الدولية ( )IFC,2012الحوكمة بأنها
ذلك النظام الذي يتم بموجبه ادارة المؤسسات والتحكم في أعمالها .وعرفتها منظمة التعاون
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االقتصادي والتنمية ( )OECD,2110بأنها مجموعة من العالقات التي تربط بين القائمين على
إدارة المؤسسة ومجلس اإلدارة وحملة األسهم وغيرهم من أصحاب المصالح.
وتُعرف بأنها المقدرة على التحكم والسيطرة على جميع العمليات اإلدارية بطريقة علمية رشيدة
واصالح الممارسات السلبية في المؤسسات بشكل عام (العريني .)2102،
والحوكمة بصفة عامة هي طريقة عملية صنع القرار وكيفية تنفيذه لتسيير االعمال على
جميع المستويات وهي تتضمن اآلليات والعمليات والمؤسسات ،والتي من خاللها يعبر العاملون
عن أهدافهم ويمارسون حقوقهم ويلتزمون بواجباتهم ،ويولونها كل االهتمام من اجل حل خالفاتهم
(تجاني .)2104،
وعرفت بأنها مجموعة من األنظمة الخاصة بالرقابة على أداء الجامعات بمختلف إبعاده
ويعد مصطلح الحوكمة بمثابة أسلوب ممارسة سلطات
الكمية والكيفية وتنظيم العالقات داخلها ُ
اإلدارة الرشيدة" ،ويفتقر مصطلح الحوكمة( :)Governanceإلى الترجمة الدقيقة إلى اللغة
العربية ،إال أن مجمع اللغة العربية اعتمد لفظ الحوكمة

بعد عدة محاوالت لتعريبه مثل:

الحاكمية ،الحكم ،الحوكمة ،الحكمانية ،اإلدارة الرشيدة ،اإلدارة الجيدة ،الضبط فالحوكمة الرشيدة
عبارة عن حكم ُيقصد منه ممارسة السلطة السياسية واالقتصادية واإلدارية لتسيير شؤون الدولة،
وتشمل جميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وتعمل على
تفعيل مفهوم المشاركة بينها(الحاج عرابة .)2104،
وعرفها حتاملة وسالمة ( )2104الحوكمة بأنها الوسيلة التي يتم من خاللها تفادي المفاجآت
السلبية وتنظم العالقة في النظام وتحدد زمن اإلنجاز لوضوح اتخاذ القرار و مصداقيته  ،إذ تقوم
الحوكمة على قواعد اإلنصاف والعدالة لتعزيز القانون  ,بوصفها نظاماً شامالً يتضمن مقاييس
ألداء اإلدارة الجيدة ومؤشرات حول وجود أساليب رقابية تمنع أي تأثير سلبي على نشاط
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المؤسسة  ,وهي كهيكل وعمليات توجه أعمال المؤسسة وتديرها في ممارسة رشيدة لسلطات
اإلدارة مرتكزة على القوانين والمعايير المنضبطة  ,إذ تتمثل الحوكمة باختصار في إشراك جميع
األطراف في المؤسسة في عملية صنع القرار  ,وتوفير المعلومات لجميع األطراف ذوي العالقة
وللمواطنين بشفافية ووضوح وذلك لتجنب حاالت الفساد اإلداري ،بغية الوصول إلى أعلى درجات
الكفاءة في العمل واإلنتاجية.
في ضوء ما سبق تستخلص الباحثة بأن الحوكمة مجموعة من القوانين والتشريعات والنظم
التي تحكم العاملين في الجامعات األردنية الخاصة وتوجه أداءهم نحو تحقيق أهدافها بما يضمن
تحقيق التوازن لمتطلبات جميع األطراف أصحاب المصلحة.
مبادئ الحوكمة:
أشار ناصر الدين ( )2102إلى أن هناك ثالثة مبادئ للحوكمة هي:
 الشفافية :وتعني تصميم النظم واآلليات والسياسات والتشريعات وتطبيقها ،وتعني الوضوحلما يجري ويدور داخل الجامعة ،مع سهولة تدفق المعلومات الدقيقة والموضوعية وسهولة
استخدامها وتطبيقها فعالً من ِقبل العاملين في الجامعة.
 المشاركة :وهي إتاحة الفرصة للهيئتين األكاديمية واإلدارية ،والطلبة ،والمجتمع،المشاركة في رسم السياسات ،ووضع قواعد العمل في مختلف مجاالت الحياة الجامعية.
 المساءلة :وتعني تمكين ذوي العالقة من األفراد داخل الجامعة وخارجها من مراقبة العملدون أن يؤدي ذلك إلى تعطيل العمل أو اإلساءة إلى اآلخرين.
وأوضح البستنجي ( )2104أن الشفافية :تعني أن جميع اإلجراءات التي تحصل في
الجامعة واضحة مع إيجاد نظام يسهل الحصول على المعلومات الدقيقة وسهولة تطبيقها من ِقبل
العاملين في الجامعة ،وأن ممارسة الشفافية أصبحت حاجة مجتمعية للقضاء على الفساد إذ أن
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ممارستها تفيد جميع أعضاء المنظمة من إيجاد بيئة تعمل على التوظيف األمثل للمعلومات
المتعلقة بالظروف والق اررات بحيث يتم توفيرها بالوقت المناسب ولجميع األطراف المعنية
وأوضح أبو كريم والثويني ( )2102بأن أهمية الشفافية تكمن في العمل على التقليل من
الغموض واالسهام في التخلص من الفساد والعمل على تلبية الحقوق االجتماعية وتقوية النسيج
المجتمعي من خالل مشاركتهم في ابداء الرأي ،وتزويدهم بالمعلومات والعمل على تعميق
الديمقراطية وتحقيق المساءلة وضمان تطبيقها ،وتساعد الشفافية على إيجاد ترابط في المؤسسة،
وتفعيل دور العاملين للتأثير في الق اررات ذات الصلة بهم وتعمل الشفافية على تحقيق االنضباط
بشكل غير مباشر إذ من خاللها يتحقق الحرص والدقة واإلنجاز.
وتمثل المشاركة في جوهرها روح منهج الحوكمة للجامعات ،وتبـدأ مـن عمـل أعضاء
الجامعة جنبـاً إلى جنـب ،بحيـث يتـيح مجلـس الحوكمـة للهيئتين األكاديميـة ،واإلدارية ،والطلبـة،
والمجتمـع ،المشــاركة فــي صــنع الق ـرار والسياسات ،ووضــع قواعــد العمــل فــي مجــاالت الحيــاة
الجامعية كافة وال بد للحوكمة الجيدة أن تتضمن جميع جوانب المشـاركة لمسـاندة القـادة
األكـاديميين فيها (ناصر الدين.)2012،
وقد بين اإلمام ( )2010أن أهمية المشاركة تكمن فيما يأتي:
 مشاركة الهيئتين اإلدارية واألكاديمية في صنع الق اررات ورسم السياسات العامـةللجامعـة لمسـاندة قيادة الجامعة .
 قيام الطلبة بالمشاركة في األنشطة الالمنهجية وفي خدمة المجتمع. المشاركة في تحمل المسؤولية المجتمعية من قبل الهيئتين اإلدارية والتدريسية.أما المساءلة وهي العملية التـي يكـون المـوظفون من خاللها مسـؤولين عـن األعمـال التـي
يقومون به ومحاسبتهم إذا لـم تتحقـق النتـائج حسـب المعـايير الموضـوعة وتتطلـب المسـاءلة
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وضـوح المسؤوليات لــدى الموظفين ومعــايير محــددة عــن االلت ـزام بهــا وتنفيذها بحيــث تفــرض
علــيهم العقوبــات الالزمة في حال عدم القيام بها وكذلك الثواب المناسب لألعمال التي يقومون
بها على أكمل وجهه ،ومن خالل المساءلة تُكـرس الشفافية فـي المؤسسـة مــن خــالل اســتجواب
المــديرين داخليا مــن طــرف مجلــس اإلدارة والمساهمين ،أو خارجيا مــن طــرف ُمراجع خارجي
(حسام الدين)2015 ،
وقد بين الشياب وأبو حمود( )2100أهمية المساءلة كما يأتي- :
إنها وسيلة لمتابعة عمل المرؤوسين وآلية لضبط العمل اإلداري لتحقيق فاعلية المنظمة،
فضالً عن تنوير المسؤول بردود الفعل لعمله أو لنتائج عمله لالستفادة منها في التطوير وحماية
المصالح العامة بشكل أكثر فاعلية ،وتعد سبباً مباش اًر لضرورة وجود معايير يحتكم اليها عند
تقييم األداء ووسيلة لضبط السلوك من خالل استعداد العاملين لتحمل مسؤولياتهم نحو نتائج
أعمالهم.
وهناك من الباحثين من أضاف مبدأ رابعاً لحوكمة الجامعات يتمثل في االستقاللية التي
يقصد بها أن تكون الجامعة مستقلة عن المؤسسات األخرى للدولة من حيث إدارة شؤونها
وتمويلها وصنع القرار واتخاذه فيما يتعلق بالعملية اإلدارية الجامعية .وأن االستقاللية كما ذكر
صابر ( )2114تشمل حرية الجامعة في اتخاذ القرار المناسب ذي العالقة بالشؤون الداخلية
للجامعة سواء فيما يتعلق بالعمل اإلداري أم العمل األكاديمي .وتعني االستقاللية أيضاً ،أن تكون
الجامعة مستقلة في إدارة شؤونها المالية ،وتتمتع بحرية تحديد األولويات بحيث ال يتعارض ذلك
مع مبدأي المساءلة والشفافية ،واللذين يتيحان للدولة القيام بمراقبة الميزانية والمحاسبة ،ان كانت
هناك تجاوزات ،دون ان يكون للدولة الحق في التدخل في كيفية التعامل مع تلك الميزانية التي
وضعتها الجامعة.
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وال يكتمل استقالل الجامعة عن مؤسسات الدولة األخرى إال إذا تمتعت الجامعة باإلدارة
الذاتية لشؤونها ،وبخاصة فيما يتعلق باألداء األكاديمي ،وهذا يعني حق الجامعة في تحديد
المناهج الدراسية للطلبة وفقاً للتخصصات المتاحة ،ومنح أعضاء هيئة التدريس الحرية األكاديمية
في التدريس والبحث العلمي ،فضالً عن تحديد ما تحتاجه من الموارد البشرية ،وال سيما أعضاء
هيئة التدريس ،وكل ما يتعلق بهم من ترقية علمية او تفرغ علمي وفق تعليمات خاصة بذلك
تعدها كل جامعة بشكل منفصل ومستقل عن الجامعات األخرى (هادي.)2101 ،
فضالً عن ذلك فان استقالل الجامعة يُقصد به االستقالل المالي واالداري واألكاديمي ،وان
ال تكون هناك سلطة خارجية تؤثر في الق اررات الموجهة نحو أهداف الجامعة التي وضعتها
وتسعى لتحقيقها .وأن تمتع الجامعة باالستقالليةُ ،يمكنها من القيام بمهماتها والوظائف المنوطة
بها بالشكل المطلوب.
أهداف الحوكمة- :
تتمثل أهداف الحوكمة كما أوضحها الغالبي والعامري ) (2008بما يأتي:
 العمل على تحقيق الحماية لمصالح المعنيين من خالل دقة المعلومات ذات الصلة بأنشطةن
بناء عليها مما يسهم في
المؤسسة وشفافيتها حتى يستطيع األطراف المعنيو من اتخاذ ق ارراتهم ً
استم اررية المنظمة بمختلف مجاالتها سواء اإلداري أم المالي في المؤسسات إذ عن طريق تفعيل
نظم الرقابة المالية واإلدارية وتفعيل قواعد الحوكمة تقل األخطاء والتجاوزات غير المشروعة.
زيادة كفاءة المؤسسات التي تطبق معايير الحوكمة على المنافسة وتمكينها من السيطرة علىأكبر نسبة ممكنة من الفئة المستهدفة في مجال أنشطتها.
توفير بيئة صحية للعمل من خالل تعزيزها لجوانب المساءلة واحترام القوانين والتعليماتوالعمل على تقييم اداء اإلدارة العليا بشكل صحيح .
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وذكرت الهنيني ) (2004أن أهداف الحوكمة تتمثل بما يأتي:
 تحقيق المسؤولية االجتماعية للمؤسسة من خالل تطوير سياسات واجراءات مناسبة لنشاطاتتلك المؤسسة .
إيجاد هيكل إداري كفي داخل المؤسسة ووضوح مسؤولياته.حماية حقوق العاملين سواء في فرص صناعة القرار أم في المردود المادي والمعنوي.تأكيد حالة من الشرعية في المجتمع .حوكمة الجامعات:
تسعى الجامعات في دول العالم ومنها الجامعات األردنية إلى الحصول على تصنيفات
دولية في أدائها ،وألجل تحقيق هذا الغرض كان ال بد لتلك الجامعات من تطبيق الحوكمة
للحصول على ذلك التميز في األداء  ،فقد ذكر ) )salmi.2009المشار اليه في مهدي
والقيسي( )2104ان الجامعات ذات التصنيفات الدولية المرتفعة ترتبط بثالثة عوامل متصلة هي
(التركيز على المواهب ,والتمويل الوفير ,والحوكمة المناسبة)  ،إذ تعد الحوكمة مفتاح الوصول
إلى تعليم رفيع القيمة والمستوى والمضمون ،ويقتضي النهوض بالعملية التعليمية في أي جامعة
تطوير الحوكمة واألداء المؤسسي فيها بما يضمن الشفافية في العمل والمساءلة عن األداء
والنتائج ،والمشاركة المؤسسية لجميع األطراف وفق المرجعية التشريعية المنظمة للعمل ،بحيث
يسير القرار األكاديمي بحسب ما مخطط له .
ويساعد تطبيق الحوكمة على تحقيق الجامعة ألهدافها ،ذلك الن الحوكمة الجامعية تنظم
العالقة بين إدارة الجامعة وأصحاب المصالح والموظفين والطلبة والتدريسيين والجهات المشرفة
على أسس علمية محددة .وتشخيص المشكالت اإلدارية التي يعاني منها النظام التعليمي ومنها
مشكالت الهيكل التنظيمي المتمثلة بإتباع التنظيم العمودي والمركزي الذي يسبب صعوبة
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االتصاالت وانتقال المعلومات والبطء في اتخاذ الق اررات فضال عن تراجع المناخ التنظيمي الذي
تتركز فيه المشكالت اإلدارية والتنظيمية كافة من تعدد مصادر القرار إلى الروتين وغيرها من
الممارسات اإلدارية غير المناسبة وتداخل وتضارب وعدم وضوح كبير في الصالحيات الخاصة
بكل مستوى من المستويات اإلدارية وينطلق موضوع حوكمة الجامعات من استخدام مفاهيم
الشفاف ية ،والنزاهة ،والمشاركة والوضوح وتطبيق القوانين واألنظمة والتعليمات ،والمساءلة لتطوير
المجتمعات وبنائها ،وإحداث تغييرات إيجابية في الدول التي أسست هذه الجامعات ،وإعداد أجيال
مقتدرة على مسايرة االنفجار المعرفي والتقني ،وتلبية احتياجات مجتمعاتها بما يساير العصر.
فالحوكمة الجامعية طريقة يتم من خاللها توجيه انشطة الجامعة وادارة اقسامها العلمية
وكلياتها ومتابعة تنفيذ خطتها االستراتيجية وتوجهاتها العامة وتطوير نظم ادارتها وهيكلها
التنظيمي واساليب تقييم ادارتها واساليب متابعة اتخاذ القرار الجامعي( .مهدي والقيسي،
.)2104
وأشار حالوة وطه ( )2100إلى أن هناك إدارات جامعية وضعتها السلطة التنفيذية فوق
أعضاء هيئة التدريس ،لتكون مهمتها اتخاذ الق اررات المتعلقة بشؤون هؤالء ،دون أن يكون ألي
منهم حق مناقشة هذه الق اررات أو االعتراض عليها .وهو ما يعزز استمرار ثقافة العزوف عن
المشاركة في الحياة العامة سواء داخل الجامعة أم خارجها ،كما يضعف تطور الجامعة بوصفها
المؤسسة األكاديمية المفترض فيها أن تعيد صياغة التوجهات الثقافية والعلمية للمجتمع ،نظ اًر
لوضع القرار في يد طرف واحد من أطراف المؤسسة الجامعية ،ووضع باقي األطراف من الطلبة
وأعضاء هيئة التدريس في وضع المتلقي لهذه الق اررات والملتزم بتنفيذها دون مناقشة لذا تعد
حوكمة الجامعات عنص اًر رئيساً في التركيز على اتجاهات إصالح التعليم الجامعي في جميع
أرجاء العالم .ويتصدى مفهوم حوكمة الجامعات وهو (مفهوم جديد نسبياً طوره كالرك عام

20

 0881كواحد من طرق التصنيف األولى في العالم) لكيفية قيام الجامعات وأنظمة التعليم العالي
بتحقيق أهدافها وتنفيذها ،وأسلوب إدارة مؤسساتها ورصد انجازاتها.
إذ ال تشير الحوكمة كثي ار إلى ما تفعله المؤسسات ،وإنما إلى كيفية أدائها ،أي األساليب
والوسائل التي تحدد المؤسسة من خاللها توجهها وتنظم ذاتها لتحقيق الغرض من وجودها ويمكن
أن تفهم الحوكمة ،بوجه عام ،على أنها تنطوي على "توزيع السلطة والمهمات بين الوحدات داخل
كيان أكبر ،وأساليب التواصل والرقابة فيما بينها ،وسير العالقات بين الكيان والبيئة المحيطة
(برقعان ،القرشي .)2102،
وأشار خورشيد ويوسف ( )2118إلى أن حوكمة الجامعات تعد االسلوب الذي يتم من خاللها
توجيه أنشطة الجامعة وإدارة أقسامها العلمية وكلياتها ومتابعة تنفيذ خطتها اإلستراتيجية
وتوجهاتها العامة .وهنا تُثار عديد من التساؤالت حول البدائل الممكنة لحوكمة الجامعات  ،ونظم
إدارتها و أساليب تقويم أدائها ،وتشكيل هيكلها التنظيمي ،وأساليب متابعة اتخاذ القرار ودعمه،
وكيفية تخصيص مواردها المالية و إدارة مواردها البشرية ،كما أن هناك عديداً من التساؤالت
حول ضرورة الحوار مع ذوي المصالح المختلفة ،بغرض الوصول إلى المعايير واألطر التي
ورؤى واضحة حول
تناسب البيئة وتحكم عمل الجامعات ،وهو األمر الذي يتطلب وجود توجهات ً
عديد من التساؤالت والقضايا التي تعد ذات طابع استراتيجي عند التعامل مع قضية تطوير
الجامعات والبحث العلمي وتطبيق معايير الحوكمة ووضع التصورات والسياسات الالزمة إلحداث
عملية التطوير.
الثقافة التنظيمية:
إشتملت الثقافة التنظيمية على الموضوعات االتية:
مفهوم الثقافة التنظيمية:
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الثقافة بصفة عامة هي النتاج الجمعي المنظم للعقل البشري إذ تميز هذه الحصيلة مجموعة
من البشر من بقية المجموعات البشرية األخرى .أو هي تكامل بين الخصائص العامة التي تؤثر
في استجابات أو تفاعالت مجموعة بشرية محددة مع ما يحيطها .ولكل مؤسسة ثقافتها الخاصة
التي تعبر عن شخصيتها والتي هي تراكم منظم من الخصائص العامة والتي تؤثر في
الممارسات اإلدارية للعاملين .لقد ظهر مفهوم الثقافة التنظيمية في بداية الثمانينيات من القرن
العشرين ،وازداد االهتمام به بناء على ما حققته المنظمات اليابانية الناجحة في مجال استخدام
القيم الثقافية في إدارة المنظمات مثل اعتمادها على جماعية العمل والمشاركة القائمة على الثقة،
واالهتمام بالعاملين وتنمية مهاراتهم ومقدراتهم االبتكارية فضال عن المودة والتفاهم بين أعضاء
المنظمة (عبدهللا.)2112،
أشارت بركة ( )2104إلى أن جذر ثقافة ورد في لسان العرب )ثقف( بمعنى :جدد وسوى،
ورجل ثقف :أي .رجل حاذق ،وثقف الرمح :قومه وسواه أما في اللغة االنجليزية ،فكلمة
 :Cultureفهي تترجم إلى العربية على أنها الثقافة والتهذيب ،وقد تعني عبادة ودين ،وتعني
أحيانا معنى الحضارة وقد رأى ديمورغون ( )Démorgonالمشار اليه في سالم ( .)2114أن
مصطلح الثقافة " “ Cultureالالتيني األصل يعني عملية حراثة األرض ،فيما رأى أخرون أن
هذا المصطلح يعبر عن التطور الذكائي واالجتماعي لإلنسان والجماعات اإلنسانية.

وعرف هذا المصطلح تحوال جديدا سنة ( )0840مع أعمال كل من غوستاف ()Gustav
وتايلور ( )E.B Taylorاللذان استعمال مصطلح الثقافة كمرادف لمصطلح الحضارة ،فصار
يعبر عن مجموع وقائع وخصائص مجتمع ما وأول من استعمل هذا المصطلح هم علماء
االنسان ،وعلى الرغم من كثرة استخدام هذا المصطلح إال أنه ال يوجد اتفاق عام على تعريفه،
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وذلك الختالف وجهات النظر وتعددها ،ولكن يظل تعريفه مهما اتسع قاص ار على اإلحاطة بكل
الجوانب المكونة للثقافة .وتعني كلمة الثقافة في اللغة رعاية العقل واالعتناء بتهذيب اإلنسان.
تتحدد الثقافة التنظيمية كما أوضح المغربي ( )2114بخصائص التقاليد والقيم المشتركة
بين العاملين ،والقيم هي االعتقادات األساسية لما يجب عمله أو عدم عمله وما هو مهم أو غير
مهم فالقيم ترشد السلوك وتوجهه وتؤثر فيه وتشكل السلوك األخالقي .وقد تعني القيم المعاني
المختلفة لألشخاص المختلفين فقد تعني لفئة ما النواحي المادية في المجتمع ،وربما تعني لفئة
أخرى ما اتفق عليه األفراد والمجتمع ويعملون على أساسه .ان الثقافة التنظيمية مهمة من الناحية
األخالقية ألن الثقافة تعكس القيم المشتركة والتي بدورها توجه سلوك العاملين وتقوده فالثقافة
ليست مجرد أداة مؤسسية تؤثر في األخالق بل هي القوة الرئيسة ألنها تقوم بتعريف العاملين
بالقيم التي تدعمها المنظمة أو تلك التي تسمح بها وهناك أدوات مؤسســية أخرى مثل القوانين
والسياسات الواضحة ونظام المكافآت ودرجة اهتمام المنظمة بالعاملين ونظام االختيار والتركيز
على المعايير المهنية وأنماط القيادة واتخاذ الق اررات وبالتالي تتحدد ثقافة المنظمة.
وقد ذكر طالب ( )2100عدة تعريفات للثقافة التنظيمية منها أن الثقافة التنظيمية هي
مجموعة من القيم السائدة التي تساعد العاملين في المنظمة على فهم التصرفات واألعمال
المقبولة وغير مقبولة وهي ايضاً النمط ٍ
األساسي لالفتراضات كالقيم والمعتقدات المشتركة التي
تحك م طريقة تفكير العاملين وتصرفهم داخل المنظمة وحل المشكالت والفرص الموجودة .وتعد
الثقافة التنظيمية مجموعة من المعتقدات والقيم المشتركة التي يمتلكها أعضاء المنظمة وتتعلق
بوجود وظائف المنظمة وهكذا يمكن القول أن ثقافة المنظمة هي مجموعة االفتراضات والقيم
كالمعتقدات والرموز المشتركة التي يمتلكها أعضاء المنظمة كتميز المنظمة عن المنظمات
األخرى.
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وعرفتها بركة ( .)2104بأنها :مجموعة من الصفات الخلقية والقيم االجتماعية التي تؤثر في
الفرد منذ والدته لتصبح ال شعوريا تلك العالقة التي تربط سلوكه بأسلوب حياته في الوسط
االج تماعي الذي ولد فيه ،فهي على هذا األساس المحيط الذي يشكل فيه الفرد طباعه
وشخصيته.
وأشار العاجز ( )2100إلى أن مصطلح الثقافة التنظيمية أُستخدم كمظلة يأوي تحتها كثير
من المفاهيم اإلنسانية ،مثل :القيم ،والنماذج االجتماعية ،والقيم األخالقية ،والتكنولوجيا وتأثيراتها
وهي أنموذج من االفتراضات األساسية تخترع وتكتشف وتطور من قبل مجموعة معينة للتغلب
على مشكالت التكيف الخارجي والتكامل الداخلي – لها مصداقية معتبرة وتعلم لألعضاء الجدد
لتكون أساساً من الوعي واإلدراك والتفكير ،وذكر عدة تعريفات لهذا المصطلح يمكن تلخيصها
على النحو اآلتي:
تتعدد التعريفات لمفهوم الثقافة التنظيمية لتشمل منظومة القيم األساسية التي تتبناها المنظمة
والفلسفة التي تحكم سياساتها تجاه الموظفين والعمالء ،والطريقة التي يتم بها إنجاز المهمات،
واالفتراضات والمعتقدات التي يشترك أعضاء المنظمة في اإليمان بها وااللتفاف حولها ويمكن
القول أيضا بأن الثقافة التنظيمية تشير إلى منظومة المعاني والرموز السائدة في المنظمة.
والثقافة التنظيمية عبارة عن مجموعة االعتقادات والتوقعات والقيم التي يشترك بها أعضاء،
المنظمة وهي نظام من القيم والمعتقدات يشترك بها أعضاء المنظمة ،وهي مجموعة القيم التي
يجلبها أعضاء المنظمة (رؤساء ومرؤوسين) من البيئة الخارجية إلى البيئة الداخلية لتلك
مشابها لثقافة المجتمع ،إذ تتكون ثقافة المجتمع من قيم واعتقادات
شيئا
المنظمة .وهي تعني ً
ً
ومدركات وافتراضات وقواعد ومعايير وأشياء من صنع اإلنسان ،وأنماط سلوكية مشتركة ،وإن
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ثقافة المنظمة هي شخصيتها ومناخها أو اإلحساس ،وثقافة المنظمة تحدد السلوك فهي مجموعة
من االفت ارضات والروابط المناسبة وتحفز األفراد.
عرف أبو بكر ( )2111الثقافة التنظيمية بأنها مجموعة القيم والمفاهيم األساسية التي يتم
إيجادها وتنميتها داخل مجموعة العمل في المنظمة وتعليمها للعاملين لتحديد طريقة تفكيرهم
وإدراكهم وشعورهم تجاه بيئة العمل الداخلية والخارجية وتحدد سلوكهم وتؤثر في أدائهم
وإنتاجيتهم.
وعرفها الدوري ( )2118بأنها مجموعة القيم والمعتقدات السائدة في المنظمة التي تحكم
قبول أو رفض إدخال فكره ما في اإلدارة وهي تمثل مقدرة المنظمة على التكيف مع أي تغيير في
المنظمات أو أنها الطريقة التي تؤدى بها األعمال.
وعرفها الصيرفي ( )2118بأنها مجموعة األشياء التي تتشكل من العقيدة والفلسفة والقيم
والمعتقدات وطرق التفكير والمعايير التي تجمع بين أفراد المنظمة.
أما إبراهيم ( )2118فقد عرفها بأنها مجموعة من القيم والعادات واالتجاهات المشتركة
والسائدة بين العاملين في المؤسسة التي تشكل معايير السلوك والتوقعات التي يتقاسمها العاملون
في المؤسسة ثم تنعكس على أدائها الكلي أو تصفها بصيغة محددة.
في ضوء ما سبق تستخلص الباحثة تعريف الثقافة التنظيمية بأنها نظام يتكون من مجموعة
من القيم والمعتقدات التي لها تأثير واضح في سلوك األفراد داخل الجامعة والتي تشكل المحصلة
الكلية للطريقة التي يفكر بها األفراد بوصفهم أعضاء عاملين فيها.
مكونات الثقافة التنظيمية:
تعد الثقافة التنظيمية كياناً متكامالً له عدة مكونات تثبت وجوده وتعززه ومن هذه المكونات:
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إن القيم في المنظمة تعكس قيم الفرد والجماعة العاملة في المنظمة وان هذه القيم تساعد على
حل المشكالت التي تواجه المنظمة ،فهي اعتقاد واسع للتصرف بطريقة معينة .فهي تشكل
معايير معترف بها ومقبولة تعمل على توجيه سلوك األفراد في جميع المستويات وبالتالي تعد
قيماً للمنظمة ذاتها (عثمان .)2114،
وأشار عبد الوهاب ( )2111إلى أن هناك ثالثة مكونات لثقافة المنظمة وهي :المكتسبات
التي تعد أوضح مستويات الثقافة في المنظمة وفي البيئة االجتماعية للمنظمة واالبتكارات واللغة
التي تستخدمها المنظمة في كتاباتها وانتباه اإلفراد وسلوكهم .وهي النظريات التي تستخدمها
المنظمة التي تعمل على توجيه سلوك األعضاء وتقودهم للنظر والتفكير بدقة في األمور
واألشياء المحيطة ،وتعد االفتراضات األساسية غير قابلة للنقاش أو المجابهة إما االفتراضات
غير الواقعية فأنها تؤدي إلى مواقف ونتائج سلبية تعوق تحقيق أهداف المنظمة.
وهناك مجموعة خصائص للثقافة التنظيمية تتمثل الخصيصة االولى في أنها نظام مركب
يتكون من مجموعة من المكونات أو العناصر الفرعية التي تتفاعل فيما بينها لتشكيل هذه الثقافة
 ،ويمكن تقسيم هذه المكونات إلى ثالثة أقسام أساسية هي :المكونات المعنوية :وتضم كل
العناصر المعنوية من األخالق والقيم والمعتقدات واألفكار التي يحملها األفراد ،والمكونات
السلوكية :وتضم كل العناصر السلوكية من عادات و تقاليد و آداب و فنون وممارسات مختلفة،
والمكونات المادية :وتضم كل األشياء الملموسة الموجودة في المنظمة كالمباني و األدوات و
المعدات و المنتجات وغيرها والخصيصة الثانية من خصائص الثقافة التنظيمية أنها نظام
متكامل والتكامل يخص كل العناصر المكونة للثقافة التنظيمية وهذا ما يضمن تماسك هذه الثقافة
واستقرارها واستمرارها فالثقافة التنظيمية نظام تراكمي وتوارثي بحيث يعمل كل جيل من العاملين
في المنظمة على توريثه للجيل الذي يأتي بعده وذلك عن طريق التعلم والمحاكاة ،وتتراكم الثقافة
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من خالل ما تضيفه األجيال من عناصر جديدة ،وتتميز الثقافة التنظيمية  ،بخصيصة التكيف:
بقاء الثقافة التنظيمية واستمرارها يستدعي منها التكيف مع البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة،
وهذا استجابة لمطالب العاملين واحتياجاتهم من جهة وتهديدات المنافسين من جهة أخرى .
العوامل المحددة للثقافة التنظيمية:
تعد الثقافة التنظيمية عامالً مهماً في تشكيل السلوك التنظيمي داخل المؤسسة اال أن هناك
عوامل محددة للثقافة التنظيمية يمكن تلخيصها على النحو اآلتي:
يتحدد تشكيل الثقافة التنظيمية بمجموعة من العوامل وفقا لما يراه أبو بكر( )2112هي:
-

صفات األفراد الشخصية وما يتمتعون به من قيم ودوافع واهتمامات وخصائص
الوظيفة ومدى مالءمتها مع صفات األف ارد الشخصية.

-

خصائص البناء التنظيمي التي تنعكس على نمط االتصال وطرق اتخاذ الق اررات
وتدفق المعلومات من وإلى اإلدارة.

-

المكافآت والحوافز المادية والمعنوية التي يحصل عليها األفراد والتي تعكس المكانة
الوظيفية للفرد وتأثيرها في سلوكه وطريقة عمله.

-

األخالقيات والقيم السائدة في المنظمة التي تشمل أساليب التفكير وطرق التعامل بين
األفراد بعضهم ببعض ومع األطراف الخارجية.

وأشارت بركة ( )2104إلى أن هناك عوامل محددة للثقافة التنظيمية منها:
-

التاريخ والملكية :إذ يعكس تاريخ تطور المؤسسة ونوعية القيادة التي مرت بها جزءاً
من ثقافتها ،كما يعكس نوع الملكية هل هي عامة أو خاصة ،محلية أو دولية جانبا
آخر من الثقافة السائدة.
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 الحجم :ال يعني بالضرورة اختالف الثقافة بين المؤسسات الكبيرة والصغيرة ،بقدر مايعكس أسلوب اإلدارة وأنماط االتصال ونماذج التصرفات في مواجهة المواقف والتي
تتأثر باختالف الحجم.
 التكنولوجيا :تركز المؤسسات المتخصصة في استخدام التكنولوجيا المتقدمة فيعملها ،على سبيل المثال ،على القيم الخاصة بالمهارات الفنية في صياغة ثقافتها
التنظيمية ،في حين تركز المؤسسات الخدمية على ثقافة خدمة المستفيدين والمهارات
الشخصية.
 األفراد :تؤثر الطريقة التي يفضلها أعضاء اإلدارة العليا في ممارسة العمل ،وكذلكتفضيالت العاملين لألساليب المستخدمة في التعامل معهم في تشكيل قيم العمل
السائدة في المؤسسة وكذلك ثقافتها المميزة ،فاإلدارة يصعب عليها فرض ثقافة ال
يؤمن بها العاملون والعكس صحيح.
 البيئة :فالطريقة التي تختارها المؤسسة في التعامل مع عناصر بيئتها الداخليةوالخارجية من مستفيدين ومنافسين وموردين وعاملين  .....سوف تؤثر في الكيفية
التي تنظم مواردها وأنشطتها وتشكيل ثقافتها.
 الغايات واألهداف :تتأثر الثقافة السائدة بنوعية الغايات واألهداف التي تسعيالمؤسسة إلى تحقيقها ،على سبيل المثال ،فإن المؤسسات التي تسعي إلى تحقيق
الزيادة في خدمة الزبائن سوف تركز على غرس القيم الخاصة بعالقات الزبائن في
ثقافتها التنظيمية.
أبعاد الثقافة التنظيمية:
ذكر عبد الرحيم ( )2111أن للثقافة التنظيمية خمسة أبعاد تتمثل في:
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البعد الخاص بالقيادة والذي يشير إلى إدراك دور اإلدارة ،وقبول المسؤولية المتعلقة بالجودة،والتحول الشامل ،والسلوك والدافعية ،وقيادة التغيير.
 بعد الهياكل والنظم ويشمل االتصال ،والعمل الجماعي ،والتدريب. بعد التوجه للمجتمع والطلبة ويشمل الطلبة ،والمجتمع. بعد التقويم ويشمل تفهم العملية ،والقياس ،وتحسين النظام. بعد التحسين المستمر ويتضمن التخطيط االستراتيجي ،واستثمار التفكير وتعظيم األهداف،وشهادات الجودة ،والعائد.
بينما حدد الثويني ( )2118أبعاداً للثقافة التنظيمية تمثلت في:
.0القيادة :توجه اإلداريين نحو القيادة للنهوض بالمنظمة ورفع كفاءة الموظفين.
 .2العالقات اإلنسانية :توطيد العالقات االنسانية لضمان والء العاملين ليقوموا بعملهم على
أكمل وجه لتحقيق االهداف.
 .1عمل الفريق :تنظيم فعاليات العمل بروح الفريق لتحقيق أفضل النتائج.
 .2االبتكار والتجديد :السعي نحو التقدم والتطور والبحث عن السبل المتاحة التي تخدم المنظمة.
 .4التوجه بالنتائج :االهتمام باألداء وتأثير النتائج على سلوك العاملين.
 .4التكيف مع البيئة :اكتساب مهارة التكيف مع الظروف ووضع خطة بديلة للعمل عليها في
حال وجود مشكالت.
 .4المسؤولية االجتماعية  :تعزيز روح الوالء واالنتماء للمؤسسة لخلق الشعور بالمسؤولية تجاه
المنظمة.
 .8الصورة الذهنية :بناء أنموذج ذهني للعمل لدى العاملين وكذلك صورة مستقبلية للمنظمة
للسعي إلى تحقيقها.
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 .8الرقابة على األداء :إستخدام القواعد واالنظمة والتعليمات واالشراف على الموظفين.

عناصر الثقافة التنظيمية:
يعتمد وجود الثقافة التنظيمية في المؤسسات على عدة عناصر مهمة يجب توافرها في
المؤسسات فيما يأتي عرض لهذه العناصر .تشتمل ثقافة أية منظمة على مجموعة من العناصر
والمكونات يمكن تلخيص أهمها فيما يأتي (ديب والبهلول .)2104،
-1القيم :تعرف القيم بأنها المعتقدات التي يعتقد أصحابها بقيمتها ويلتزمون بمضامينها ،وبناء
عليها يتحدد السلوك المقبول والسلوك المرفوض ،وتتميز القيم بالثبات النسبي مقارنة مع
االتجاهات ومن األمثلة على القيم التي تركز عليها المنظمات المختلفة :جودة المنتج واالهتمام
بالزبائن ،وتخفيض التكلفة و العالقة التعاونية بين العاملين والمساواة بينهم ،وتؤدي القيم دو ار
أساسيا في تحديد السلوك الواجب إتباعه من قبل األفراد
-2األعراف :وهي عبارة عن معايير يلتزم بها العاملون في المنظمة بوصفها معايير مفيدة،
مثال ذلك التزام
المنظمة بعدم تعيين األب واالبن في المنظمة ذاتها وعادة تكون هذه األعراف غير مكتوبة إال
أنها تكون واجبة اإلتباع
-3المعتقدات التنظيمية :وهي عبارة عن أفكار مشتركة لدى العاملين في المنظمة تخص طبيعة
العمل والحياة االجتماعية داخل المنظمة ،ومن هذه المعتقدات أهمية المشاركة في عملية صنع
القرار وأثر ذلك في تحقيق األهداف التنظيمية.
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وقسمت بركة ( )2104عناصر الثقافة التنظيمية إلى فئتين هما عناصر مادية وعناصر غير
مادية
العناصر المادية :ال يتم التعرف إلى العناصر غير المادية )المعنوية) للثقافة التنظيمية ،إال
من خالل العناصر المادية والتي تتمثل في كل ما يمكن رؤيته أو إدراكه عن طريق الحواس
تتلخص في :الطقوس واالحتفاالت والرموز والموروث الثقافي واألساطير والقصص واألبطال.
العناصر غير المادية :يقصد بها تلك العناصر التي ال يمكن إدراكها بالحواس إذ أنها تمثل
الجزء الكبير من عناصر الثقافة على عكس العناصر المادية األخرى للثقافة ،وتتمثل هذه
العناصر في :القيم التنظيمية والمعتقدات التنظيمية واألعراف التنظيمية والتوقعات.
ثانيا :الدراسات السابقة ذات الصلة:
تم استعرض مجموعة من الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة الحالية وفقا لتسلسلها
الزمني من األقدم إلى األحدث وعلى النحو اآلتي:
 )0الدراسات السابقة ذات الصلة بالحوكمة
أجرى كاسي كوبر (  ) Casey-Cooper,2005دراسة هدفت إلى التعرف إلى هيكلة
المجلس التربوي للحوكمة التربوية في إحدى مناطق جنوبي كاليفورنيا وقد تكونت عينة الدراسة
من جميع أعضاء مجلس الحوكمة التربوية في المقاطعة واستُخدمت أداة تحليل نوعي مقترحة
من قبل المختصين في القياس تضمنت ثالث استراتيجيات وهي أنموذج المقارنة ,وتحليل
السالسل الزمنية  ,ومدى التغير عبر الوقت ,وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان من بينها
أن هذه الهيكلية نجحت في تطبيق الحوكمة التربوية في هذه المنطقة وأن قيادة مجلس الحوكمة
ر كزت على احتياجات الطلبة و تحصيلهم الدراسي .
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وأجرى كيم ( )Kim,2007دراسة هدفت إلى تحليل الهيكل التنظيمي وهيكل الحوكمة
للجامعات األوروبية ،وإيجاد إطار للظروف التي تسهل العمل في الجامعة ،وتحديد إطار العمل
القائم على التنبؤ بالسمات الرئيسة في المؤسسة ،وقد وضعت الدراسة عدة سمات كانت محالً
للبحث والتحليل وهي الملكية واالستقاللية وأنموذج للحوكمة والهيكل التنظيمي ،وإلى سمات بيئية
أخرى مثل الحجم والعمر والموقع والوضع االجتماعي ،وأن الجامعات التي ليس لديها استقاللية
كاملة ال تكون لديها مقدرة كافية على العمل .
وهدفت دراسة كبيس ) (KPIS, 2009إلى تعرف بعض المبادئ األساسية لحوكمة
الجامعات الحكومية في ماليزيا ،وقد استخدمت كالً من المنهجية الكمية والكيفية في جمع
البيانات عن مؤشرات أداء الحوكمة في تلك الجامعات ،واشتملت الدراسة على ( )128نائباً
للعميد و( )72عميداً و( )278عضو هيئة تدريس ،وقد أشارت النتائج إلى وجود بعض السمات
والمهارات في القيادات ،مثل المقدرة على إقامة عالقات شخصية جيدة ،وتوافر االتصال،
ومهارات اإلدارة .وأن من عوامل نجاح الحوكمة :المنافسة ،والمصادر ،والعمليات ،والتعليم
المستمر ،والتنمية ،والمحاسبة الواضحة ،والشفافية ،واألمانة ،والثقة.
وهدفت دراسة الشناق( )2009التعرف إلى مفهوم الحاكمية ،ودرجة ممارسة معايير الحاكمية
لدى القيادات األكاديمية في الجامعات األردنية وقد أجريت الدراسة على ( )501عضواً من
أعضاء المجالس وهيئات التدريس في الجامعات الخاصة األردنية وتم استخدام المنهج الوصفي
المسحي ،وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى فهم اإلدارة األكاديمية لمفهوم الحاكمية في الجامعات
الخاصة كان مرتفعاً .
وأجرى حالوة وطه ( )2101دراسة هدفت إلى التحقق من استخدام أساليب الحوكمة
الجامعية في جامعة القدس ،استخدم المنهج الوصفي ،واستخدمت االستبانة أداة لها ،وقد تكونت
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عينة الدراسة من ( )021فردا ،منها ( )41من أعضاء الهيئة اإلدارية و( )41من أعضاء الهيئة
التدريسية ،وأظهرت نتائج الدراسة أن (الحوكمة) في جامعة القدس موجودة ولكن ليس بالمستوى
المطلوب ،وفق معايير الحوكمة (عالمياً) ،إذ أنها تميل إلى التعامل في حل المشكالت إلى القيم
واالتجاهات ،أكثر من تطبيق متطلبات الحوكمة ومعاييرها.
وقام يانج ولي ( )Yang& Li 2010بدراسة هدفت إلى التعرف إلى مدى تحكم الحكومة
والحزب الشيوعي الصيني في التعليم الجامعي ،وطبقت الدراسة على جامعة الصين الشرقية،
ولجمع المعلومات تمت دراسة استقاللية الجامعة من خالل دراسة القوانين واألقسام التنظيمية
وعالقتها بالدولة ووزعت استبانة على خمسة أعضاء مختارين من تخصصات مختلفة لجمع
البيانات ،وتم إجراء مقابلة مع ( )22شخصا من رؤساء االقسام وأعضاء هيئة التدريس.
وتوصلت الدراسة إلى أن تطبيق الحوكمة بمبادئها (الشفافية ،والمشاركة ،والمساءلة) أدى إلى
اإلبداع واالبتكار والمقدرة على االرتقاء بالجامعة والدولة ،وانعكس ذلك على جودة مخرجات
الجامعة وبشكل إيجابي.
واجرى ناصر الدين (  ) 2102دراسة هدفت إلى التعرف إلى واقع تطبيق الحاكمية في
جامعة الشرق األوسط من وجهة نظر أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية العاملين فيها وقد
استخدم المنهج الوصفي  ،واستخدمت االستبانة أداة لجمع البيانات و تكونت عينة الدراسة من
( )113عضواً من أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية في الجامعة ،منهم ( )64عضو هيئة
تدريس و( )49إدارياً ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن واقع تطبيق الحاكمية في جامعة الشرق
األوسط ،من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ككل كان مرتفعا بشكل عام وأظهرت النتائج وجود
فروق دالة إحصائياً في واقع تطبيق الحاكمية في جامعة الشرق األوسط ،تبعاً الختالف المركز
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الوظيفي ،وكان لصالح أعضاء هيئة التدريس .كما أظهرت وجود فروق دالة إحصائياً تعزى
لمتغير عدد سنوات الخبرة ،ولصالح من كانت خبرتهم أكثر من سنتين.
وأجرت ويقينز( )Wiggins,2013دراسة هدفت التعرف إلى أنماط القيادة للمسؤولين في
مقاطعة كولومبيا ،ونماذج الحوكمة التربوية ولتحقيق هذا الهدف أجربت الدراسة على جميع افراد
المدرسة البالغ عددهم( )40قائداً تربوياً في الواليات المتحدة األمريكية وقد تم الحصول على
استجابات)  )%41منهم وقد تم تطبيق أنموذج يتضمن إطار القيادة الرمزية والسياسة والموارد
البشرية والهيكلية (نمط القيادة المتعددة) وتوصلت الدراسة إلى نتائج كان من بينها أن مسؤولي
المدارس في الواليات المتحدة األمريكية الذين يستخدمون القيادة متعددة العوامل كانوا بمستوى
جيد وبداللة إحصائية كما توصلت الدراسة إلى وجود عالقة دالة إحصائياً بين عدد سنوات
الخبرة وبين أنماط القيادة وأنه كلما إزدادت خبرة المسؤول التربوي في الوالية كان هناك ميل
الستخدام جميع األنماط للقيادة المتعددة.
وهدفت دراسة العريني ( )2102إلى التعرف إلى واقع تطبيق الحوكمة من وجهة نظر
أعضاء الهيئتين اإلدارية واألكاديمية العاملين في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وقد
أُستخدم المنهج الوصفي ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانة لجمع المعلومات ،تم
توزيعها على عينة عشوائية بلغ عدد أفرادها ( )842فرداً وقد أظهرت نتائج الدراسة أن واقع
تطبيق الحوكمة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية متحقق بدرجة متوسطة ،ووجود
فروق دالة إحصائياً بين استجابات عينة الدراسة ،في واقع تطبيق الحوكمة في جامعة اإلمام
محمد تعود إلى اختالف المؤهل وسنوات الخبرة و والوظيفة الحالية.
وأجرى محمود) (2016

دراسة هدفت التعرف إلى درجة تطبيق مبادئ الحوكمة وعالقتها

بجودة إجراءات العمل في مديريات التربية والتعليم في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهة
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نظر مديري المدارس الحكومية الثانوية ،فضال عن التعرف إلى تأثيرات متغيرات الجنس والمؤهل
العلمي والخبرة اإلدارية وجنس المدرسة والمديرية وتقييم األداء السنوي  ،وتم جمع المعلومات من
خالل استبانة ،طبقت على عينة عدد أفرادها ) ( 173مدير مدرسة من أصل مجتمع الدارسة
البالغ )  (370مدير مدرسة وأظهرت النتائج ان درجة تطبيق مبادئ الحوكمة في مديريات
التربية والتعليم في محافظات شمال الضفة جاءت متوسطة ،كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق
دالة إحصائياً تعزى لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي والخبرة اإلدارية وجنس المدرسة وتقييم
األداء السنوي  ،ووجود فروق دالة إحصائياً تعزى لمتغير المديرية ولصالح مديرتي طوباس
وقباطية  .وخلصت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية ايجابية بين درجة تطبيق مبادئ الحوكمة
وجودة إجراءات العمل.
وأجرى مسلم ( )2104دراسة هدفت إلى التعرف إلى مستوى ممارسة مبادئ الحوكمة
بجامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء من وجهة نظر القيادات األكاديمية واإلدارية ،وقد اعتمد
على المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدمت استبانة احتوت على ( )44فقرة موزعة على مبادئ
الحوكمة موضوع الدراسة (المسؤولية والمساءلة ،المشاركة ،اإلفصاح والشفافية و االستقاللية)،
وشملت عينة الدراسة جميع القيادات األكاديمية واإلدارية بالجامعة والبالغ عددهم(  ) 82فردا ،
وتوصلت الدراسة إلى إن مستوى الممارسة الكلية لمبادئ الحوكمة بجامعة العلوم والتكنولوجيا من
وجهة نظر قياداتها األكاديمية واإلدارية كان عاليا وبمتوسط بلغ ( ،)%40.2كماال توجد فروق
دالة إحصائيا في آراء عينة الدراسة حول مستوى ممارسة الحوكمة وفقا لمتغيرات الجنس،
والتخصص ،ونوع الوظيفة القيادية وفي جميع المبادئ موضوع الدراسة ،و لم تظهر هناك فروق
دالة إحصائيا وفقا لمتغير سنوات الخدمة .
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وأجرت الزبن ) (2017دراسة هدفت التعرف إلى درجة ممارسة القادة األكاديميين للحوكمة
التربوية في الجامعات األردنية وعالقتها بتفويض السلطة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس،
ولتحقيق هذا الهدف اختيرت عينة للدارسة مكونة من ) (261عضو هيئة تدريس ،تم اختيارهم
بالطريقة الطبقية العشوائية ،وقد استخدمت اداتان لجمع البيانات ،وأظهرت نتائج الدارسة أن
درجة ممارسة القادة األكاديميين للحوكمة التربوية في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء
هيئة التدريس كانت متوسطة ،وأن درجة تفويضهم للسلطة كانت متوسطة أيضاً.
وهدفت دراسة أبو العال ). (Abo Alola, 2017إلى اقتراح استراتيجية لتطوير ممارسة
القيادة في جامعة الطائف من خالل الحوكمة الرشيدة .وقد شمل مجتمع الدراسة جميع أعضاء
طبقت استبانة على عينة عشوائية تكونت من) (312عضو
هيئة التدريس في جامعة الطائف .و ُ
هيئة تدريس .وأظهرت النتائج أن أعضاء هيئة التدريس كانوا ينظرون إلى درجة ممارسة الحوكمة
الرشيدة عموما بأنها معتدلة .كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً بين درجة األهمية
ودرجة ممارسة القيادة من خالل الحوكمة الرشيدة وكانت هناك فروق دالة إحصائياً حسب الرتبة
األكاديمية لصالح الرتبة األكاديمية العليا فقط في األبعاد الثالثة اآلتية لممارسة القيادة من خالل
الحوكمة الرشيدة :الشفافية والمشاركة الفعالة والمساءلة.
-8الدراسات السابقة التي تناولت الثقافة التنظيمية:
أجرى ماسلوسكي) )Maslowski,2001دراسة هدفت التعرف إلى الخصائص الثقافية
للمدارس الثانوية وفيما إذا كانت هناك عالقة بين الثقافة واألداء في التعليم الثانوي الهولندي وهي
دراسة تحليلية تجريبية تم استخدام المقابالت شبه المفتوحة و االستبانة وضعت لقياس الثقافة
المدرسية في التعليم الثانوي التي تعكس القيم وتم أخذ عينة من أعضاء هيئة التدريس وتراوحت
المشاركة بين ( )%21إلى ( )%40مع متوسط معدل استجابة  %24وأظهرت النتائج وجود
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فروق دالة إحصائياً بين المستويات األربعة للثقافة التنظيمية إذ حصلت المدارس بصورة عامة
على درجة متوسط للقيم المتعلقة بالعالقات اإلنسانية والتوجه بالعملية الداخلية في حين كانت
النتيجة أعلى من المتوسط في اتجاه النظم المفتوحة واقل من المتوسط على التوجه إلى الهدف
العقالني أما العالقة بين حجم المدرسة والثقافة التنظيمية فقد كشفت النتائج وجود عالقة ضعيفة
بين الحجم والتوجه بالنظم المفتوحة وان المدارس الكبيرة تميل إلى أن تكون أكثر ابتكا اًر وتغيي اًر
أما التوجهات الثالثة األخرى فلم تكن لها عالقة مع حجم المدرسة إذ لم تظهر النتائج وجود
عالقة بين ثقافة المدرسة واألداء المدرسي.
وهدفت دراسة ماكدرموت و براجوغو( ( McDermott & Prajogo,2114إلى الكشف
عن العالقة بين إدارة الجودة الشاملة لغرض تحديد الثقافات وال سيما التي تحدد النجاح في تنفيذ
ممارسات إدارة الجودة الشاملة ،وقد وظفت جودة المعايير الوطنية كإطار إلدارة الجودة الشاملة،
والقيم المتنافسة كنموذج إلطار الثقافة التنظيمية من( )082منظمة في أستراليا وتم تحليل
البيانات باستخدام المعادلة الهيكلية (تقنية النمذجة ) وكانت النتائج تدعم وجهة النظر التعددية ،
وتتحدد فيها مجموعات فرعية مختلفة من ممارسات إدارة الجودة الشاملة من أنواع مختلفة من
الثقافات .وإن الثقافة الهرمية ذات عالقة كبيرة مع بعض ممارسات إدارة الجودة الشاملة فضال
عن ذلك ،فقد اشارت النتائج إلى أنه على الرغم من أن العوامل الثقافية التي تقوم عليها العناصر
المختلفة للجودة الشاملة مختلفة ومتباينة بشكل كبير في المنظمات اال إنه يمكن تنفيذها بانسجام.
وهدفت دراسة عبداالله( )2114التعرف إلى واقع الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعة
اإلسالمية وجامعة األزهر وجامعة األقصى بقطاع غزة ،وهدفت التعرف إلى مستوى التطوير
التنظيمي في الجامعات الثالث المذكورة ،كما هدفت إلى دراسة العالقة بين الثقافة التنظيمية
السائدة في هذه الجامعات ومستوى التطوير التنظيمي .وأًستخدم المنهج الوصفي ،وقد أظهرت
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نتائج الدراسة أن الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعة اإلسالمية تميل إلى ثقافة اإلنجاز بينما
تميل ثقافة جامعتي األزهر واألقصى إلى ثقافة النظم واألدوار ،وأثبتت الدراسة أن اإلدارة العليا
(أعضاء مجلس الجامعة) يشكلون ثقافة الجامعة ،كما أظهرت أن مستوى التطوير التنظيمي في
الجامعة اإلسالمية مرتفع جدا وفي جامعة األزهر مرتفع بينما في جامعة األقصى متوسط،
وأظهرت الدراسة وجود عالقة دالة إحصائيا بين الثقافة التنظيمية ومجاالت التطوير التنظيمي.
وهدفت دراسة الغامدي ( .)2118إلى تعرف مدى مالءمة الثقافة التنظيمية السائدة في
الكليات التقنية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة  ،وقد أُستخدم المنهج الوصفي ،و استخدمت
االستبانة أداة للدراسة  ،و بلغت عينة الدراسة والمتمثلة بـمديري وأعضاء هيئة التدريب في الكلية
التقنية بالباحة ( )84فردا توزعوا على أقسام الكلية وإداراتها  ،وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من
النتائج كان من أهمها إمكانية تطبيق ادارة الجودة الشاملة في الكليات التقنية عموماً والكلية
التقنية بالباحة محط الدراسة في ظل ثقافتها التنظيمية الحالية التي تحققت بدرجة متوسطة مما
يستوجب مزيداً من الجهود لتنمية تلك الثقافة بما يتالءم مع متطلبات الجودة و وجود فروق دالة
إحصائياً بين أفراد مجتمع الدراسة تعزى لسنوات الخبرة إذ أتضح أن الفروق كانت لصالح الذين
خبرتهم اقل من  4سنوات .
وأجرى طالب ( )2100دراسة هدفت إلى التعرف إلى عالقة الثقافة التنظيمية بالوالء التنظيمي
للعاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة (جامعة األزهر ،الجامعة اإلسالمية ،جامعة
األقصى) وهدفت أيضا إلى التعرف إلى مستوى الوالء التنظيمي في الجامعات الثالث كما هدفت
إلى دراسة العالقة بين الثقافة التنظيمية السائدة في هذه الجامعات ومستوى الوالء التنظيمي.
وكانت عينة الدراسة طبقية مكونة من ( )242فردا من اإلداريين واألكاديميين استجاب منهم
( )201فرداً بنسبة ( )%80.4وأُستخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وقد أظهرت

18

نتائج الدراسة أن الثقافة التنظيمية السائدة في جامعتي األزهر اإلسالمية تميل إلى وجود قيم
تنظيمية ولديهما أنماط سلوكية إيجابية وأن هناك سياسات واجراءات يلتزم بها العاملون ،كما
أظهرت النتائج أن مستوى الوالء التنظيمي في جامعتي األزهر واإلسالمية مرتفع جداً بينما في
جامعة األقصى متوسط .وأظهرت الدراسة وجود عالقة دالة إحصائياً بين كل من (الثقافة
التنظيمية والقيم التنظيمية واألنماط السلوكية والسياسات واإلجراءات المتبعة واألنظمة والقوانين
التي تتبعها الجامعة والتوقعات التنظيمية) والوالء التنظيمي.
وهدفت دراسة العاجز( )2100إلى التعرف إلى " دور الثقافة التنظيمية في تفعيل تطبيق
اإلدارة اإللكترونية " في و ازرة التربية والتعليم العالي -محافظات غزة ،واتبع المنهج الوصفي
التحليلي ،وتم جمع البيانات األولية من خالل االستبانة كأداة رئيسة للبحث ،وتم استخدام أسلوب
الحصر الشامل إذ وزعت االستبانة على جميع الموظفين اإلداريين المتعاملين بأسلوب اإلدارة
اإللكترونية في و ازرة التربية والتعليم العالي-محافظات غزة وعددهم ) (294موظفاً وخلصت
الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:
-1توجد عالقة طردية دالة إحصائياً بين عناصر الثقافة التنظيمية والقيم التنظيمية والمعتقدات
التنظيمية  ،واألعراف التنظيمية و التوقعات التنظيمية وبين تفعيل تطبيق اإلدارة اإللكترونية ،في
و ازرة التربية والتعليم العالي  -محافظات غزة.
-2ال يتاح للموظف اتخاذ الق اررات المتعلقة بعمله دون الرجوع إلى رئيسه المباشر ضمن بيئة
العمل اإللكتروني.
- 1ال يتم إعطاء الموظفين فرصة المشاركة في تطوير نظم العمل وآلياته في البرنامج
االلكتروني الذي يستخدمونه.
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أجرى درادكة والخالدي( )2017دراسة هدفت إلى تحديد مستوى الثقافة التنظيمية السائدة لدى
مديري مدارس التعليم العام بمدينة الطائف من وجهة نظر معلمي مدارس التعليم العام و الكشف
عن داللة الفروق االحصائية في درجة توافر الثقافة التنظيمية لدى مديري مدارس التعليم العام
بمدينة الطائف التي تُعزى للمتغيرات االتية  :التخصص ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة
والمرحلة التعليمية ،وقد أُتبع في الدراسة المنهج الوصفي وقد تكونت عينة الدراسة من ()112
ِ
اسة إلى ما يأتي:
معلماً تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية وقد أشارت نتائج الدر َ
جاءت جميع مجاالت الثقافة التنظيمية من وجهة نظر المعلمين بمدارس التعليم العام للبنين
تبعا لمتغير الخبرة والتخصص والمؤهل
بمدينة الطائف بدرجة عالية وهناك فروق دالة إحصائياً ً
العلمي.
الدرسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها:
ملخص ا
اختلفت الدراسات السابقة التي تناولت الحوكمة في أهدافها فقد أشار بعضها إلى التحقق مناستخدام أساليب الحوكمة الجامعية كدراسة حالوة وطه( ،)2101وهدفت أخرى إلى التعرف إلى
درجة تطبيق الحوكمة في الجامعات كدراسة ناصر الدين ( )2102ودراسة العريني (،)2102
في حين هدفت دراسة مسلم( )2104إلى التعرف إلى مستوى ممارسة مبادئ الحوكمة
وهدفت دراسة درادكة والخالدي ( )7102إلى تحديد مستوى الثقافة التنظيمية السائدة لدى مديري
مدارس التعليم العام بمدينة الطائف ،وهدفت دراسة عبداالله ( )2114إلى تعرف واقع الثقافة
التنظيمية السائدة في الجامعات وأما الدراسة الحالية فقد هدفت إلى التعرف إلى درجة ممارسة
مبادئ الحوكمة لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة وعالقتها بدرجة
ممارسة الثقافة التنظيمية
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 استخدمت معظم الدراسات التي تم عرضها االستبانة أداة لجمع البيانات وهو ما اتفقت عليهالدراسة الحالية معها في استخدامها االستبانة أداة لتحقيق أهدافها.
 اختلف حجم المجتمع والعينة في الدراسات السابقة ،فمنها من اعتمد الهيئتين التدريسيةواإلدارية كدراسة حالوة وطه ( ،)2101ودراسة ناصر الدين ( )2102ودراسة العريني ()2102
عينة لها ،في حين اعتمدت دراسة مسلم ( )2104أعضاء هيئة التدريس فقط عينة لها ،وتتفق
الدراسة الحالية مع دراسة مسلم ( )2104في اعتماد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية
الخاصة عينة لها.
 وقد أفادت الباحثة من الدراسات السابقة في :بلورة مشكلة البحث وأهميته ،ومراجعة األدبياتذات العالقة ،واختيار منهج البحث وإجراءاته ،وتطوير أداتي الدراسة ،واختيار الوسائل
اإلحصائية المناسبة.
وتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في كونها تبحث في متغيرين مهمين هما درجةتطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات الخاصة لدى رؤساء األقسام األكاديمية وعالقتها بدرجة
توافر بالثقافة التنظيمية لديهم.
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
تناول هذا الفصل عرضا لمنهج البحث المستخدم ،ومجتمع الدراسة وعينتها ،وأداتي الدراسة،
وصدق األداتين وثباتهما ،فضال عن المعالجة اإلحصائية للبيانات وإجراءات الدراسة ،وذلك على
النحو اآلتي:
منهج الدراسة المستخدم.
اعتمد البحث المنهج الوصفي االرتباطي ،الذي يعد المنهج المالئم لمثل هذا النوع من الدراسات
مجتمع الدراسة.
تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات االردنية الخاصة في
العاصمة عمان إذ بلغت أعدادهم ( )0402عضو هيئة تدريس ،في( )01جامعة خاصة حسب
إحصائيات و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي)http://www.mohe.gov.jo( .
والجدول ( )0يبين توزيع أفراد مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية
الخاصة في محافظة العاصمة عمان حسب الجامعة والجنس.
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الجدول ()0

توزيع أفراد مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات االردنية الخاصة في محافظة العاصمة
عمان حسب الجامعة والجنس.

الجنس

الجامعة

المجموع

ذكور

إناث

عمان العربية

89

23

112

الشرق األوسط

119

51

170

عمان االهلية

168

88

256

العلوم التطبيقية

197

57

254

األكاديمية األردنية للموسيقى

14

1

15

البتراء األهلية

157

70

227

الزيتونة االردنية

159

60

208

األميرة سمية للتكنولوجيا

85

13

98

الجامعة العربية المفتوحة

28

12

40

اإلسراء

181

42

223

المجموع

0084

204

0402

عينة الدراسة :تم أخذ عينة من أعضاء هيئة التدريس على مرحلتين:
المرحلة األولى :العينة عشوائية بسيطة ،إذ تم اختيار ثالث جامعات خاصة في عمان عشوائياً
وهي الشرق األوسط والزيتونة األردنية واإلسراء وقد بلغ عدد أفراد مجتمع الدراسة للجامعات
الثالث ( )402عضو هيئة تدريس.
المرحلة الثانية :العينة الطبقية العشوائية النسبية من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات
الخاصة في عمان وبلغ عدد أفرادها ( )222عضو هيئة تدريس من الثالث جامعات وفقا
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لجدول تحديد حجم العينة من حجم المجتمع الذي أعده كرجسي ومورجان (Krejcieα 0841
 )Morgan,والجدول ( )2يبين ذلك.
الجدول ()2

توزع أفراد العينة حسب الجامعة والجنس
الجنس

الجامعة

المجموع

ذكور

إناث

الشرق األوسط

24

08

42

اإلسراء

44

04

82

الزيتونة األردنية

41

21

84

المجموع

084

44

222

أداتا الدراسة:
للتعرف إلى درجة تطبيق رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات الخاصة في العاصمة عمان
لمبادئ الحوكمة وعالقتها بدرجة توافر الثقافة التنظيمية لديهم ،تم تطوير أداتين للدراسة؛ األولى؛
لقياس درجة تطبيق رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات الخاصة في العاصمة عمان لمبادئ
الحوكمة ،والثانية؛ لقياس درجة توافر الثقافة التنظيمية لدى رؤساء األقسام األكاديمية من وجهة
نظر أعضاء هيئة التدريس ،وذلك بعد الرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة
بالموضوع كاآلتي:
األداة األولى "استبانة مبادئ الحوكمة":
قامت الباحثة بتطوير استبانة لقياس درجة تطبيق رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات
األردنية الخاصة في محافظة العاصمة عمان لمبادئ الحوكمة وذلك بالرجوع إلى دراسة ناصر
الدين ( )2102ودراسة مسلم (.)2104
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وقد تكونت االستبانة بصيغتها األولية من( )24فقرة موزعة على أربعة مجاالت ،وهي كاآلتي:
مجال المساءلة وقد تكون من ثماني فقرات هي ).(8-1
مجال الشفافية وقد تكون من ست عشرة فقرة هي ).)24-9
مجال االستقاللية وقد تكون من عشر فقرات ،هي ).)34-25
مجال المشاركة وقد تكون من اثنتي عشرة فقرة هي (.)46-35
وتم إعطاء فقرات االستبانة وزن متدرج وفق ُسلم ليكرت ) (Likertالخماسي ،وكانت أبدال
اإلجابة كاآلتي :دائماً ،غالباً ،أحياناً ،ناد اًر ،أبداً .وقد تم إعطاء البديل )دائماً( أعلى درجة ،وهي
خمس درجات والبديل )غالباً( أربع درجات ،والبديل) أحياناً( ثالث درجات ،والبديل )ناد ار(
درجتين ،والبديل )أبداً( درجة واحدة ،والملحق ) (1يبين االستبانة بصورتيهما األولية.
صدق أداة الدراسة األولى (استبانة مبادئ الحوكمة):
تم التأكد من صدق أداة الدراسة االولى بإيجاد الصدق الظاهري ،إذ قامت الباحثة بعرضها
على مجموعة من الخبراء من ذوي االختصاص والخبرة من أعضاء هيئة التدريس العاملين في
عدد من الجامعات األردنية المشهود لهم بالكفاءة والدراية والمعرفة في مجال البحث العلمي،
واألشراف على الرسائل الجامعية والملحق ( )2يبين ذلك ،و تم األخذ بالمالحظات التي أقترحها
المحكمون من إضافة أو حذف أو تعديل  ،وتم اإلبقاء على الفقرات التي حصلت على نسبة
موافقة ( )%81أو أكثر  ،و إجراء التعديالت الالزمة على الفقرات  ،أو إعادة صياغتها ،أو
حذفها وأصبحت االداة تشتمل بصورتها النهائية على) )24فقرة وبذلك ُعدت االستبانة صادقة
والملحق ( (3يبين االستبانة بصيغتها النهائية.
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ثبات أداة الدراسة االولى:
تم التأكد من ثبات أداة الدراسة األولى وهي" استبانة مبادئ الحوكمة "من خالل:
أوالً :طريقة (اإلختبار وإعادة اإلختبار) ( :)test-retestتم تطبيق أداة الدراسة األولى على عينة
مكونة من ( )21عضواً من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة في عمان من
خارج عينة الدراسة وبعد مرور أسبوعين على التطبيق األول جرى إعادة تطبيق االستبانة على
وحسب معامل االرتباط بين التطبيقين األول والثاني باستخدام
أفراد العينة أنفسهم مرة أخرىُ ،
معامل ارتباط بيرسون ( )Pearsonفبلغت قيمة معامل االرتباط ( )1.84وقد عدت هذه القيمة
مناسبة ألغراض هذه الدراسة كما هي موضحه في الجدول (.)1
ثانياً :معامل االتساق الداخلي:
استخدمت معادلة كرونباخ _ألفا( )Cronbach-Alphإليجاد معامل االتساق الداخلي الستبانة
مبادئ الحوكمة وقد تراوحت قيم معامل االتساق الداخلي لمجاالت االستبانة ما بين ( )1.81و
( ،)1.84وقد عدت هذه القيم مناسبة ألغراض هذه الدراسة ،والجدول ( )3يبين معامالت ثبات
استبانة مبادئ الحوكمة بطريقة االختبار وإعادة االختبار وطريقة االتساق الداخلي.
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الجدول ()3

معامالت ثبات استبانة مبادئ الحوكمة بطريقة االختبار وإعادة االختبار وطريقة االتساق الداخلي
معامل الثبات باستخدام طريقة

معامل اال تساق الداخلي باستخدام

االختبار –إعادة االختبار

معادلة كرونباخ -الفا
1.84

الرقم

المجال

0

المساءلة

1.80

2

الشفافية

1.84

1.84

1

االستقاللية

1.82

1.81

2

المشاركة

1.82

1.81

الدرجة الكلية للحوكمة

1.84

_____

أداة الدراسة الثانية (استبانة الثقافة التنظيمية):
قامت الباحثة بتطوير استبانة لقياس درجة توافر الثقافة التنظيمية لدى رؤساء االقسام
األكاديمية في الجامعات الخاصة في محافظة العاصمة عمان ،وذلك بالرجوع إلى دراسة
الغامدي( ،)2118و دراسة العجلوني( )2101وقد تكونت االستبانة بصيغتها األولية من ()21
فقرة وتم إعطاء فقرات االستبانة وزن متدرج وفق ُسلم ليكرت (  ) Likertالخماسي ,وكانت أبدال
اإلجابة كاآلتي :دائماً ,غالباً ,أحياناً ,ناد اًر ,أبداً ،وقد تم إعطاء البديل (دائماً) خمس درجات
والبديل (غالباً) أربع درجات ,والبديل (أحياناً) ثالث درجات ,والبديل (ناد اًر) درجتين ,والبديل
(أبداً) درجة واحدة ،والملحق ( )0يبين استبانة الثقافة التنظيمية بصيغتها األولية.
الدراسة الثانية "استبانة الثقافة التنظيمية ":
صدق أداة ّ
للتأكد من صدق األداة الثانية تم اعتماد الصدق الظاهري ،من خالل عرض األداة على عدد
من المحكمين من ذوي االختصاص والخبرة في كليات العلوم التربوية في الجامعة العربية
المفتوحة وجامعة الشرق األوسط وجامعة البلقاء التطبيقية وذلك للتأكد من مدى صالحية الفقرات
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لما وضعت ألجله والتأكد من سالمتها اللغوية ،وهل هي بحاجة إلى تعديل أو حذف .وقد تم
إختيار الفقرات التي حصلت على موافقة بنسبة ( )%81من المحكمين أو أكثر ،وإجراء
التعديالت الالزمة على الفقرات ،أو إعادة صياغتها ،أو حذفها وأصبحت االداة تشتمل بصورتها
النهائية ( )28فقرة ،وبذلك ُعدت االستبانة صادقة ،والملحق (ُ )1يبين االستبانة بصيغتها
النهائية.
ثبات أداة الدراسة الثانية "استبانة الثقافة التنظيمية ":
تم التأكد من ثبات أداة الدراسة الثانية من خالل اإلجراءات اآلتية:
أوالً :طريقة اإلختبار وإعادة االختبار (:)test-retest
طبقت طريقة االختبار وإعادة االختبار ( )test-retestعلى عينة مكونة من( )21عضو هيئة
تدريس من خارج عينة الدراسة ،إذ طبقت االستبانة على أفراد العينة وبعد مرور أسبوعين جرى
إعادة التطبيق لالستبانة ويظهر الجدول ( )2قيمة معامل الثبات باستخدام معامل ارتباط بيرسون
( )1.88وعدت هذه القيم مناسبة ألغراض الدراسة.
ثانياً :طريقة االتساق الداخلي:
استخدمت معادلة كرونباخ _ألفا( )Cronbach-Alphإليجاد معامل االتساق الداخلي
الستبانة الثقافة التنظيمية وقد كانت قيمة معامل االتساق الداخلي لفقرات االستبانة (.)1.84
وقد عدت هذه القيم مناسبة ألغراض هذه الدراسة ،والجدول ( )2يبين ذلك.

41

جدول ()4

معامالت ثبات استبانة الثقافة التنظيمية بطريقة االختبار وإعادة االختبار وطريقة االتساق الداخلي

الرقم

المتغير

0

الثقافة التنظيمية

معامل الثبات باستخدام طريقة االختبار–

معامل اال تساق الداخلي

إعادة االختبار باستخدام معامل ارتباط

باستخدام معادلة كرونباخ _

بيرسون

الفا

1.88

1.84

متغيرات الدراسة:
اشتملت الدراسة على نوعين من المتغيرات:
المتغيرات المستقلة الوسيطة وتمثلت في:الجنس وله فئتان )ذكر ،أنثى)المؤهل العلمي وله مستويان:(ماجستير ،دكتوراه).
سنوات الخبرة ولها ثالثة مستويات:أقل من  4سنوات – 4 ،أقل من  01سنوات  01،سنوات فأكثر.
 المتغيرات التابعة: درجة تطبيق مبادئ الحوكمة.-درجة توافر الثقافة التنظيمية.
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الوسائل اإلحصائية:
قامت الباحثة باستخدام الوسائل اإلحصائية اآلتية:
 لإلجابة عن السؤالين األول والثاني تم إستخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةوالرتب.
 لإلجابة عن السؤال الثالث تم إستخدام معامل ارتباط بيرسون ( (Pearsonوالجداولاإلحصائية لمعرفة الداللة المعنوية لقيمة معامل االرتباط.
 لإلجابة عن السؤالين الرابع والخامس قامت الباحثة بإستخدام اإلختبار التائي)(t- testلعينتين مستقلتين فيما يتعلق بمتغير الجنس والمؤهل العلمي وتحليل التباين األحادي فيما يتعلق
بمتغير الخبرة.

للتحقق من ثبات اداتي الدراسة تم استخدام:
 معادلة كرونباخ ألفا ) (Cronbach-Alphaإليجاد معامل االتساق الداخلي لألداتين. معامل ارتباط بيرسون للتحقق من ثبات أداتي الدراسة بطريقة اإلختبار وإعادة اإلختبار.إجراءات الدراسة:
بعد تحديد مجتمع الدراسة واختيار عينتها وتطوير األداتين قامت الباحثة باإلجراءات اآلتية:
الحصول على كتاب تسهيل مهمة للباحثة من جامعة الشرق األوسط موجه إلى و ازرة التعليمالعالي و البحث العلمي في تطبيق أداتي دراستها على الجامعات األردنية الخاصة المشمولة
بالدراسة و الملحق ( )4يبين ذلك.
 الحصول على كتاب تسهيل مهمة من و ازرة التعليم العالي و البحث العلمي لتطبيق الدراسة فيجامعة الزيتونة األردنية و جامعة اإلسراء وجامعة الشرق االوسط والملحق ( )4يبين ذلك.
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 توزيع االستبانتين على أفراد العينة في الجامعات الثالث )جامعة الزيتونة األردنية وجامعةاالسراء ،جامعة الشرق األوسط).
 جمع االستبانات ورصد البيانات في جداول خاصة. تحليل البيانات ومعالجتها إحصائياً. استخالص النتائج ومناقشتها وتقديم التوصيات.إجراءات التصحيح:
تم تحديد درجة تطبيق رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات الخاصة في العاصمة عمان
لمبادئ الحوكمة ودرجة توافر الثقافة التنظيمية لديهم باستخدام المعادلة اآلتية:
القيمة العليا للبديل – القيمة الدنيا للبديل
--------------------------------------عدد البدائل

وبذلك تكون الدرجة المنخفضة من ()2.11- 0
وتكون الدرجة المتوسطة من ()1.44 – 2.12
وتكون الدرجة المرتفعة من ()4 – 1.48

0-5
=

= --------1

4
0311 = -----1
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
تناول هذا الفصل عرضاً لنتائج الدراسة من خالل اإلجابة عن أسئلتها على النحو اآلتي:
أوالً :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال االول الذي نصه "ما درجة تطبيق رؤساء األقسام
األكاديمية في الجامعات االردنية الخاصة في العاصمة عمان لمبادئ الحوكمة من وجهة نظر
أعضاء هيئة التدريس"؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب
والدرجة إلجابات أفراد عينة الدراسة عن مجاالت استبانة درجة تطبيق رؤساء األقسام األكاديمية
في الجامعات الخاصة في العاصمة عمان لمبادئ الحوكمة من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس ،والجدول ) (5يوضح ذلك.
الجدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة تطبيق رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات

االردنية الخاصة في العاصمة عمان لمبادئ الحوكمة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس مرتبة تنازلياً.
المتوسط الحسابي االنحراف المعياري
الدرجة
الرتبة
المجال
الرقم
0

المساءلة

3.31

1.02

0

متوسطة

2

الشفافية

3.16

1.08

2

متوسطة

1

االستقاللية

3.14

1.04

1

متوسطة

2

المشاركة

2.99

0.90

2

متوسطة

الدرجة الكلية

1.04

1.84

متوسطة

يظهر من الجدول ( )4أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لدرجة تطبيق رؤساء األقسام
األكاديمية في الجامعات االردنية الخاصة في العاصمة عمان لمبادئ الحوكمة من وجهة نظر
أعضاء هيئة التدريس ( )1.04بانحراف معياري ( )1.84وتراوحت المتوسطات الحسابية
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للمجاالت بين ( )2.88-1.10وبدرجة تطبيق متوسطة لجميع المجاالت ،وجاء ترتيب المجاالت
من حيث المتوسط الحسابي على النحو االتي :المساءلة ،الشفافية ،االستقاللية ،المشاركة
ومن أجل تحديد الفقرات وفق المجاالت التي تندرج تحتها ،فقد تم حساب المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تطبيق رؤساء االقسام األكاديمية في الجامعات األردنية
الخاصة لمبادئ الحوكمة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس لكل فقرة على حده ،وفيما يأتي
عرض للنتائج حسب المجاالت:
المجال االول :المساءلة:
اشتمل هذا المجال على ست فقرات تقيس درجة تطبيق رؤساء االقسام االكاديمية في
الجامعات األردنية الخاصة لمبادئ الحوكمة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في مجال
المساءلة ،والجدول ( )4يبين ذلك.

الجدول ()6

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة تطبيق رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات
الخاصة لمجال المساءلة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس مرتبة تناز ًليا.
األردنية
ّ
ّ
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
1.17

0
2

متوسطة
متوسطة

الرقم

الفقرة

5

يحث رئيس القسم أعضاء هيئة التدريس على استخدام نظام التعلم االلكتروني

3.41

4

يتابع رئيس القسم أداء العاملين باستمرار
االلكتروني االااللكتروني
يتحقق رئيس القسم من تنفيذ إجراءات الحصول على شهادة الجودة في قسمه

3.36

1.17

3.34

1.18

1

2

يتابع رئيس القسم مدى تحقق مخرجات التعليم مع أعضاء هيئة التدريس

3.29

1.11

2

متوسطة

يعمل رئيس القسم على تطبيق قواعد المساءلة على أعضاء هيئة التدريس
بشكل عادل

3.27

1.14

4

متوسطة

3.16

1.14

4

متوسطة

1.10

0.12

6
1
3

يعتمد رئيس القسم نظاماً فعاالً لمساءلة العاملين
الدرجة الكلية

الرتبة

الدرجة
متوسطة

متوسطة

ُيالحظ من الجدول ( )4أن درجة تطبيق رؤساء األقسام االكاديمية في الجامعات األردنية
الخاصة في العاصمة عمان لفقرات لمجال "المساءلة" من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
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كانت متوسطة ،إذ بلغ المتوسط الحسابي ( )1.10بانحراف معياري ( ،)0.12وجاءت فقرات هذا
المجال جميعها في الدرجة المتوسطة ،إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين (،)1.04–1.20
وجاءت في الرتبة األولى الفقرة ( )5والتي تنص على " يحث رئيس القسم أعضاء هيئة التدريس
على استخدام نظام التعلم االلكتروني" ،بمتوسط حسابي ( )1.20وانحراف معياري ( )0.04وفي
الرتبة الثانية جاءت الفقرة ( )4والتي تنص على " يتابع رئيس القسم أداء العاملين باستمرار "
بمتوسط حسابي ( )1.14وانحراف معياري ( ،)0.04وفي الرتبة قبل االخيرة جاءت الفقرة ()0
التي تنص على " يعمل رئيس القسم على تطبيق قواعد المساءلة على أعضاء هيئة التدريس
بشكل عادل " بمتوسط حسابي ( )1.24وانحراف معياري ( ،)0.02وفي الرتبة االخيرة جاءت
الفقرة ( )3والتي تنص على "يعتمد رئيس القسم نظاماً فعاالً لمساءلة العاملين" ،بمتوسط حسابي
( )1.04وانحراف معياري (.)0.02
المجال الثاني :الشفافية:
اشتمل هذا المجال على سبع فقرات تقيس درجة تطبيق رؤساء االقسام االكاديمية في
الجامعات األردنية الخاصة لمبادئ الحوكمة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في مجال
الشفافية ،والجدول ( )4يبين ذلك.
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الجدول ()7

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة تطبيق رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات
الخاصة لمجال "الشفافية" من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس مرتبة تناز ًليا.
األردنية
ّ
ّ
المتوسط االنحراف
الرتبة
الفقرة
الحسابي المعياري

الر
قم
8
4
8

يراعي رئيس القسم تطبيق اللوائح والتعليمات على العاملين دون تمييز
يناقش رئيس القسم أعضاء هيئة التدريس باستمرار في تطوير البرامج
الدراسية
يعمل رئيس القسم على تسهيل تبادل المعلومات بين العاملين
ُيطلع رئيس القسم أعضاء هيئة التدريس على المعلومات الخاصة

الدرجة
متوسطة

3.22

1.10

0

3.21

1.16

2

متوسطة

3.20

1.23

1

متوسطة

3.17

1.19

2

متوسطة

02

يوفر رئيس القسم أدلة تعريفية بالقسم وأهدافه وبرامجه

3.14

1.19

4

متوسطة

00

ُيطلع رئيس القسم أعضاء هيئة التدريس على نتائج تقييمهم

3.08

1.14

4

متوسطة

01

يتبع رئيس القسم االسلوب الديمقراطي في إدارة القسم

3.08

1.13

4

متوسطة

الدرجة الكلية

1.04

01

بمجلس القسم والكلية

0.18

متوسطة

يتبين من الجدول ( )4أن درجة تطبيق فقرات بعد "الشفافية" من قبل رؤساء األقسام
االكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس كانت متوسطة ،إذ بلغ المتوسط الحسابي ( )1.04وانحراف معياري ( ،)0.18وجاءت
فقرات هذا المجال جميعها في الدرجة المتوسطة ،إذ تراوحت قيم المتوسطات الحسابية بين
( ،)1.18–1.22وجاءت في الرتبة األولى الفقرة ( )8والتي تنص على " يراعي رئيس القسم
تطبيق اللوائح والتعليمات على العاملين دون تمييز " بمتوسط حسابي ( )1.22وانحراف معياري
( ،)0.01وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة ( )4والتي تنص على" يناقش رئيس القسم أعضاء هيئة
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التدريس باستمرار في تطوير البرامج الدراسية " بمتوسط حسابي ( )1.20وانحراف معياري
( ، )0.04وفي الرتبة قبل االخيرة جاءت الفقرة ( )02التي تنص على "يوفر رئيس القسم أدلة
تعريفية بالقسم وأهدافه وبرامجه" بمتوسط حسابي ( )1.02وانحراف معياري ( ، )0.08وجاءت
في الرتبة االخيرة الفقرة ( )00والتي تنص على "يطلع رئيس القسم أعضاء هيئة التدريس على
نتائج تقييمهم " والفقرة ( )01والتي تنص على " يتبع رئيس القسم االسلوب الديمقراطي في إدارة
القسم "بمتوسط حسابي ( )1.18وانحرافين معيارين ( )0.02و( )0.01على التوالي.
المجال الثالث :االستقاللية:
اشتمل هذا المجال على خمس فقرات تقيس درجة تطبيق رؤساء االقسام االكاديمية في
الجامعات األردنية الخاصة لمبادئ الحوكمة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في مجال
االستقاللية ،والجدول ) )8يبين ذلك.
الجدول ()2

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة تطبيق رؤساء األقسام األكاديمية

في الجامعات

الخاصة لمجال االستقاللية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس مرتبة تناز ًليا.
األردنية
ّ
ّ
المتوسط

االنحراف

الر

الحسابي

المعياري

02

يعمل رئيس القسم على وضع خطة استراتيجية للقسم

3.31

1.19

0

04

يعمل رئيس القسم على تقييم البرامج االكاديمية باستمرار

3.21

1.20

2

متوسطة

04

يقيم رئيس القسم ما تم تنفيذه من الخطط الموضوعة

3.12

1.13

1

متوسطة

04

يعمل رئيس القسم على استقطاب الطلبة بما يحقق الطاقة االستيعابية للقسم

3.10

1.15

2

متوسطة

08

يعمل رئيس القسم على وضع خطة تنفيذية للقسم

3.03

1.20

4

متوسطة

الدرجة الكلية

1.04

0.12

الفقرة

قم

الرتبة

الدرجة
متوسطة

أظهرت النتائج الجدول ( )8أن درجة تطبيق رؤساء األقسام االكاديمية في الجامعات األردنية
الخاصة في العاصمة عمان لمجال "االستقاللية" من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كانت

متوسطة
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متوسطة ،إذ بلغ المتوسط الحسابي ( )1.04بانحراف معياري ( ،)0.12وجاءت فقرات هذا
المجال جميعها في الدرجة المتوسطة ،وقد تراوحت المتوسطات الحسابية بين (،)1.11–1.10
وجاءت في الرتبة األولى الفقرة ( )02والتي تنص على " يعمل رئيس القسم على وضع خطة
استراتيجية للقسم " بمتوسط حسابي ( )1.10وانحراف معياري ( ،)0.08وفي الرتبة الثانية جاءت
الفقرة ( )04والتي تنص على " يعمل رئيس القسم على تقييم البرامج االكاديمية باستمرار "
بمتوسط حسابي ( )1.20وانحراف معياري ( ،)0.21وجاءت الفقرة ( )04التي تنص على "يعمل
رئيس القسم على استقطاب الطلبة بما يحقق الطاقة االستيعابية للقسم " بالرتبة ما قبل االخيرة
بمتوسط حسابي ( )1.00وانحراف معياري ( ، )0.04وجاءت في الرتبة االخيرة الفقرة ()08
والتي تنص على " يعمل رئيس القسم على وضع خطة تنفيذية للقسم " بمتوسط حسابي ()1.11
وانحراف معياري (.)0.21
المجال الرابع المشاركة:
اشتمل هذا المجال على ست فقرات تقيس درجة تطبيق رؤساء االقسام االكاديمية في
الجامعات األردنية الخاصة لمبادئ الحوكمة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في مجال
المشاركة ،والجدول ( )9يبين ذلك.

الجدول ()9

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة تطبيق رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات
الرقم

الخاصة لمجال " المشاركة" من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس مرتبة تناز ًليا.
األردنية
ّ
ّ
الفقرة

المتوسط

االنحراف

الرتبة

الدرجة

الحسابي
3.22

المعياري
1.23

0

مرتفعة

1.11

8

متوسطة

2

متوسطة
متوسطة

88

يشرك رئيس القسم أصحاب العالقة في اتخاذ القرار لتسيير العملية التعليمية

81

يشجع رئيس القسم العمل الجماعي بين أعضاء هيئة التدريس

3.01

82

يشرك رئيس القسم الطلبة والخريجين في تقييم مدى تحقيق نتائج التعليم والتعلم

2.98

1.15

01

يهتم رئيس القسم بوجهات نظر أعضاء هيئة التدريس في القضايا المباشرة لتطوير اداء القسم

2.94

1.13

4

80

يشرك رئيس القسم ممثلين من المجتمع المحلي في لجان القسم ومجلسه

2.92

1.08

5

متوسطة

84

يحفز رئيس القسم أعضاء هيئة التدريس إلجراء البحوث التي تسهم في حل مشكالت المجتمع

2.88

1.00

6

متوسطة

8.11

1.11

___

متوسطة

الدرجة الكلية
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يتبين من الجدول ( )8أن درجة تطبيق رؤساء األقسام االكاديمية في الجامعات األردنية
الخاصة في العاصمة عمان لفقرات مجال "المشاركة" من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
كانت متوسطة ،إذ بلغ المتوسط الحسابي ( )2.88بانحراف معياري( ،)1.81وجاءت جميع
فقرات هذا المجال في الدرجة المتوسطة ،إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين (،)2.88–1.22
وجاءت في الرتبة األولى الفقرة ( )22والتي تنص على "يشرك رئيس القسم أصحاب العالقة في
اتخاذ القرار لتسيير العملية التعليمية " بمتوسط حسابي ( )1.22وانحراف معياري (،)0.21
وجاءت في الرتبة الثانية الفقرة ( )21والتي تنص على " يشجع رئيس القسم العمل الجماعي بين
أعضاء هيئة التدريس " ،بمتوسط حسابي ( )1.10وانحراف معياري ( )0.00وفي الرتبة قبل
االخيرة جاءت الفقرة ( )20التي تنص على " يشرك رئيس القسم ممثلين من المجتمع المحلي
في لجان القسم ومجلسه " بمتوسط حسابي ( )2.82وانحراف معياري ( )0.18وفي الرتبة
االخيرة جاءت الفقرة ( )22والتي تنص على " يحفز رئيس القسم أعضاء هيئة التدريس إلجراء
البحوث التي تسهم في حل مشكالت المجتمع " بمتوسط حسابي ( )2.88وانحراف معياري
(.)0.11
ثانيا :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني والذي نصه :ما درجة توافر الثقافة
التنظيمية لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات االردنية الخاصة في العاصمة عمان
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟ لإلجابة عن هذا السؤال تم ايجاد المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة توافر الثقافة التنظيمية لدى رؤساء األقسام األكاديمية في
الجامعات االردنية الخاصة في العاصمة عمان ،والجدول ( (01يبين ذلك.
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الجدول ()01

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة توافر الثقافة التنظيمية لدى رؤساء األقسام األكاديمية

الرقم

الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس مرتبة تناز ًليا.
األردنية
في الجامعات
ّ
ّ
المتوسط االنحراف
الرتبة
الفقرة
لمعياري
الحسابي
يحث رئيس القسم التدريسيين على المشاركة في صياغة رؤية الكلية

الدرجة

4.88

1.88

0

مرتفعة

2.41

1.03

2

مرتفعة

4.59

1.04

1

مرتفعة

4.01

1.04

1

مرتفعة

2.11

1.07

2

مرتفعة

2.11

1.11

2

مرتفعة

3.92

1.10

4

مرتفعة

3.91

1.25

4

مرتفعة

3.88

1.23

8

مرتفعة

3.86

1.08

8

مرتفعة

3.86

1.17

8

مرتفعة

3.85

1.08

00

مرتفعة

3.85

1.21

00

مرتفعة

01

يراجع رئيس القسم مع التدريسيين أهداف القسم من أجل التحسين

3.84

1.18

01

مرتفعة

2

يمارس رئيس القسم الصالحيات الممنوحة له كافة ألداء العمل بكافية

3.83

1.26

02

مرتفعة

8
4
0
24
00
8
2
24
22
01
08
4
4

وأهدافها واستراتيجيتها
يحث رئيس القسم التدريسيين على تطبيق تعليمات الجزاءات السلوكية
للطلبة

يتعاون رئيس القسم مع التدريسيين في رسم خطط تنفيذية للقسم بما
يتالءم واستراتيجية الكلية

ينمي رئيس القسم لدى التدريسيين روح احترام حقوق االخرين
يصدر رئس القسم التوجيهات الالزمة للتدريسيين لتحسين بيئة التعليم
والتعلم على وفق آراء الطلبة
يشجع رئيس القسم مبادرات التدريسيين من اجل تحسين أداء العمل
يلتزم رئيس القسم بالنصاب التدريسي المحدد للتدريسيين عند توزيع
الساعات التدريسية
يسهم رئيس القسم في تصحيح الممارسات االدارية غير العادلة حين
اكتشافها

يحث رئيس القسم التدريسيين للتعاون مع الطلبة بهدف رسم برامج
اجتماعية لهم
يشارك رئيس القسم التدريسيين في لجان داخل القسم وخارجه بما
يتالءم وخبراتهم ومراتبهم العلمية
يعمل رئيس القسم على استضافة الخريجين بصورة دورية واالستماع

إلى مشكالتهم المهنية

يشارك رئيس القسم الطلبة في صياغة الق اررات المتعلقة بالمشكالت
الطالبية
يراعي رئيس القسم التخصص العلمي للتدريسين عند توزيع تدريس
مقررات الماجستير والدكتوراه
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يستطلع رئيس القسم مستوى الرضا الوظيفي لدى التدريسيين عن اداء

3.83

1.26

02

مرتفعة

3.82

1.19

04

مرتفعة

3.81

1.17

04

مرتفعة

3.81

1.14

04

مرتفعة

3.80

1.10

08

مرتفعة

3.79

1.35

21

مرتفعة

20

يناقش رئيس القسم التدريسيين بنتائج تقييم ادائهم

3.77

1.28

20

مرتفعة

21

يتعاون رئيس القسم مع التدريسيين للتعرف إلى اسباب رسوب الطلبة

3.74

1.24

22

مرتفعة

3.73

1.26

21

مرتفعة

3.70

1.35

22

متوسطة

3.66

1.10

24

متوسطة

3.65

0.11

24

متوسطة

3.60

1.24

24

متوسطة

1.82

1.88

28
04
02
22
1
24

21
08
04
04
02

القسم
يستطلع رئيس القسم آراء مؤسسات العمل المعنية للتعرف إلى كفاية
الخريجين بشكل دوري

يحث رئيس القسم التدريسيين على تحديث المناهج بشكل دوري بما

يتالءم ومهارات سوق العمل المطلوبة والمستجدات والتغيرات الحاصلة
يراعي رئيس القسم وجود عالقات عمل فعالة بين التدريسيين وعمادة
الكلية
يعمل رئيس القسم على تعريف التدريسيين والعاملين في القسم
بواجباتهم ومسؤولياتهم بشكل واضح
يسمح رئيس القسم للتدريسيين بالتعبير عن آرائهم بحرية في القضايا
الجامعية

يستمع رئيس القسم لمشكالت التدريسيين االكاديمية واالدارية ويسهم
في حلها
يتابع رئيس القسم تنفيذ خطط القسم طبقا لجداولها الزمنية بشكل دوري
يعمل رئيس القسم على توفير احتياجات التدريسيين والعاملين لتمكينهم

من أداء عملهم

يقترح رئيس القسم تخصصات علمية جديدة لمواكبة المستجدات
العلمية
يعمل رئيس القسم على توفير األعداد الكافية والمؤهلة من التدريسيين
لسد حاجة القسم.
الدرجة الكلية

مرتفعة

يتبين من الجدول ( )01أن درجة توافر الثقافة التنظيمية لدى رؤساء األقسام االكاديمية في
الجامعات األردنية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كانت
مرتفعة ،بمتوسط حسابي ( )1.82وانح ارف معياري( ،)1.88وجاءت فقرات األداة في الدرجتين
المرتفعة و المتوسطة ،فقد تراوحت المتوسطات الحسابية بين ( ،)1.41-2.88وجاءت في الرتبة
األولى الفقرة ( )8والتي تنص "يحث رئيس القسم التدريسيين على المشاركة في صياغة رؤية
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الكلية وأهدافها واستراتيجيتها" بمتوسط حسابي ( )2.88وانحراف معياري( )1.88وبدرجة مرتفعة
تليها الفقرة ( )4والتي تنص على "يحث رئيس القسم التدريسيين على تطبيق تعليمات الجزاءات
السلوكية للطلبة "بمتوسط حسابي ( )2.41وانحراف معياري ( )0.11وبدرجة مرتفعة ،وفي الرتبة
ما قبل االخيرة جاءت الفقرة ( )04والتي تنص على " يقترح رئيس القسم تخصصات علمية
جديدة لمواكبة المستجدات العلمية" بمتوسط حسابي ( )1.44وانحراف معياري ( )0.11وبدرجة
متوسطة وفي الرتبة االخيرة جاءت الفقرة ( )02والتي نصها "يعمل رئيس القسم على توفير
األعداد الكافية والمؤهلة من التدريسيين لسد حاجة القسم " بمتوسط حسابي ( )1.41وانحراف
معياري( )0.22وبدرجة متوسطة.
ثالثا :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث والذي نصه :هل توجد عالقة ارتباطية دالة
إحصائياً عند مستوى ) )α ≥ 0.05بين درجة تطبيق مبادئ الحوكمة لدى رؤساء األقسام
األكاديمية في الجامعات االردنية الخاصة في العاصمة عمان ودرجة توافر الثقافة التنظيمية
لديهم؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم ايجاد معامل ارتباط بيرسون بين الدرجة الكلية الستبانة مبادئ
الحوكمة ومجاالتها ،والدرجة الكلية الستبانة الثقافة التنظيمية .والجدول (ُ )00يبين ذلك:
الجدول ()00

قيم معامالت ارتباط بيرسون ) (Pearsonبين درجة تطبيق رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية
الخاصة في العاصمة عمان لمبادئ الحوكمة ودرجة توافر الثقافة التنظيمية
مبادئ الحوكمة
الثقافة التنظيمية
الدرجة الكلية للثقافة التنظيمية

المساءلة

الشفافية

**1.40 **1.44

االستقاللية

المشاركة

الدرجة الكلية

**1.24

**1.42

**1.41

يشير الجدول ( )00إلى أن هناك عالقة ارتباطية ايجابية دالة إحصائياً بين درجة تطبيق
مبادئ الحوكمة ودرجة توافر الثقافة التنظيمية لدى رؤساء االقسام في الجامعات االردنية
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الخاصة في العاصمة عمان ،إذ بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون ( )1.41عند مستوى داللة
( ،)1.110وتراوحت قيم معامل االرتباط بين الدرجة الكلية للثقافة التنظيمية ومجاالت مبادئ
الحوكمة ما بين ( )1.24و(.)1.40
رابعاً :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع والذي نصه :هل هناك فروق دالة إحصائياً
عند مستوى ) )α ≥ 0.05في درجة تطبيق رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات الخاصة
في العاصمة عمان لمبادئ الحوكمة تعزى لمتغيرات الجنس ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة؟
تمت اإلجابة عن هذا السؤال وفقاً لمتغيراته وعلى النحو اآلتي:
 .0متغير الجنس
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تطبيق مبادئ الحوكمة
لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة
تبعا لمتغير الجنس ،كما يظهر
نظر أعضاء هيئة التدريس ،وتم تطبيق اختبار "ت" (ً )t-test
ذلك في الجدول (.)02
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الجدول ()08

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تطبيق مبادئ الحوكمة لدى رؤساء االقسام االكاديمية في
تبعا لمتغير الجنس
الجامعات االردنية الخاصة في العاصمة عمان ،واختبار "ت" (ً )t-test
االنحراف
المتوسط
قيمة "ت"
العدد
الجنس
المجال
المعياري
الحسابي
50..1
581
المساءلة
1.04
3.34
ذكر
10
0.95
3.19
أنثى
10155
581
الشفافية
1.09
3.24
ذكر
10
أنثى
1.02
2.88
101.1
581
االستقاللية
ذكر
1.04
3.25
10
أنثى
0.99
2.86
50..1
581
المشاركة
0.89
3.04
ذكر
10
0.91
2.84
أنثى
5080.
581
الدرجة الكلية
0.98
3.22
ذكر
0.90
2.95
44
أنثى

مستوى
الداللة

.0350
.0.18
.0.53
.051.
.0..3

تشير النتائج في الجدول ( )02إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى
) )α ≥ 0.05في درجة تطبيق رؤساء األقسام األكاديمية لمبادئ الحوكمة ككل من وجهة نظر
أعضاء هيئة التدريس تعزى لمتغير الجنس ،إذ بلغت القيمة التائية للدرجة الكلية ( )0.841عند
مستوى

) ،)α ≥ 0.063ولم تكن هناك فروق دالة إحصائياً في مجالي "المساءلة"  ،و

"المشاركة" إذ بلغت القيمتان التائيتان ( )0.112و ( )0.224على التوالي ،بينما كانت الفروق
دالة احصائيا لمجال "الشفافية "إذ بلغت القيمة التائية ( )2.200ولصالح الذكور ،ولمجال
"االستقاللية" بلغت القيمة التائية ( )2.412ولصالح الذكور.
 .8المؤهل العلمي
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تطبيق مبادئ الحوكمة لدى
رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر
أعضاء هيئة التدريس وفقاً لمتغير المؤهل العلمي .وتم تطبيق اإلختبار التائي ( (t-testلعينتين
مستقلتين والجدول ( )01يبين ذلك.
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الجدول()02

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واالختبار لدرجة تطبيق مبادئ الحوكمة لدى رؤساء األقسام
االكاديمية في الجامعات الخاصة في العاصمة عمان واختبار "ت" ) )t-testتبعاً لمتغير المؤهل العلمي
مستوى
االنحراف
المتوسط
قيمة ت
المؤهل العلمي العدد
المجال
المعياري
الداللة
الحسابي
38
..93
3.14
ماجستير
.0108
-50.80
المساءلة
1..
1.04
3.34
دكتوراه
38
.95
3.05
ماجستير
.01.0
-.0..1
الشفافية
1..
1.10
3.18
دكتوراه
38
..95
2.97
ماجستير
.0118
-5015.
االستقاللية
1..
1.05
3.20
دكتوراه
38
..74
2.76
ماجستير
.0.80
-50050
المشاركة
1..
..92
3.03
دكتوراه
38
..85
2.99
ماجستير
.01..
-505.0
الدرجة الكلية
0.99
3.19
212
دكتوراه

أشارت النتائج في الجدول ( )01الى عدم وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى
) ،(α≤0.05في درجة تطبيق رؤساء االقسام االكاديمية في الجامعات االردنية الخاصة في
العاصمة عمان لمبادئ الحوكمة تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،إذ بلغت القيمة التائية للدرجة
الكلية ( )-0.044وبمستوى داللة ( (1.222كما كانت القيم التائية غير دالة احصائياً
للمجاالت كافة ،إذ تراوحت ما بين (.)¯0.408 – 1.442
 .2سنوات الخبرة
تم حساب المتوسطات الحسـابية واالنح ارفـات المعياريـة لدرجـة تطبيـق مبـادئ الحوكمـة
لدى رؤسـاء األقسـام األكاديميـة فـي الجامعـات األردنيـة الخاصـة فـي العاصـمة عمـان مـن
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وفقاً لمتغير سنوات الخبرة ،كما يظهر ذلك في الجـدول
(.)02
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الجدول ()04

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تطبيق مبادئ الحوكمة لدى رؤساء األقسام األكاديمية في
تبعا لمتغير سنوات الخبرة
األردنية
الجامعات
ّ
عمان من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ً
ّ
الخاصة في العاصمة ّ
اإلنحراف
العدد المتوسط الحسابي
سنوات الخبرة
المجال
المعياري
المساءلة

الشفافية

االستقاللية

المشاركة

الدرجة الكلية

من  -0أقل من 4سنوات

76

3.25

.92

من  – 4أقل من 01سنوات

58

3.67

1.09

 01سنوات فأكثر

108

3.15

1.02

من  -0أقل من  4سنوات

76

3.09

.96

من – 4أقل من  01سنوات

58

3.48

1.25

 01سنوات فأكثر

108

3.03

1.04

من  -0أقل من  4سنوات

76

3.01

.99

من – 4أقل من 01سنوات

58

3.43

1.21

 01سنوات فأكثر

108

3.12

.95

من  -0أقل من  4سنوات

76

2.90

.82

من – 4أقل من 01سنوات

58

3.22

1.03

 01سنوات فأكثر

108

2.94

.86

من  -0أقل من  4سنوات

76

3.06

.87

من – 4أقل من 01سنوات

58

3.45

1.11

فأكثر  01سنوات

108

3.06

.93

يالحظ من الجدول ( )02وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة تطبيق
مبادئ الحوكمة لدى رؤساء األقسام األكاديمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في
تبعا لمتغير سنوات الخبرة ،فعلى الدرجة
الجامعات األردنية الخاصة في العاصمة عمانً ،
الكلية بلغ المتوسط الحسابي لذوي فئة الخبرة ( -4أقل من  01سنوات) ( )1.24يليهم ذوي
فئة الخبرة ( -0أقل من خمس سنوات ) و (عشر سنوات فأكثر) بمتوسط حسابي ()1.14
ولتحديد فيما إذا كانت الفروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ) ،(α≤0.05تم تطبيق
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تحليل التباين األحادي ( ،)One way ANOVAكما موضحة في الذي يوضحه الجدول
(.)15
الجدول ()05

تحليل التباين األحادي إليجاد داللة الفروق لدرجة تطبيق مبادئ الحوكمة لدى رؤساء األقسام األكاديمية في
تبعا لمتغير سنوات الخبرة
األردنية
الجامعات
ّ
عمان ً
ّ
الخاصة في العاصمة ّ
المجال

المساءلة

الشفافية

االستقاللية

المشاركة

الحوكمة

مجموعات

درجة

الحرية

المربعات

بين المجموعات

10.651

2

5.325

داخل المجموعات

241.221

239

1.009

المجموع

251.872

241

بين المجموعات

8.116

2

4.058

داخل المجموعات

273.614

239

1.145

المجموع

281.730

241

بين المجموعات

6.254

2

3.127

داخل المجموعات

252.806

239

1.058

المجموع

259.059

241

بين المجموعات

3.883

2

1.942

داخل المجموعات

189.767

239

.794

المجموع

193.650

241

بين المجموعات

6.824

2

3.412

داخل المجموعات

220.177

239

.921

المجموع

227.001

241

مصدر التباين

المربعات

متوسط

قيمة ف

درجة الداللة

5.276

..006

3.545

2.956

2.445

3.704

..030

..054

..089

..026

تشــير النتــائج فــي الجــدول ( )04إلــى وجــود فــروق دالــة إحصــائياً عنــد مســتوى ) )α ≥ 0.05فــي
درجة تطبيق مبادئ الحوكمة لدى رؤسـاء األقسـام األكاديميـة فـي الجامعـات األردنيـة الخاصـة فـي
العاصمة عمـان مـن وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة التـدريس وفقـاً لمتغيـر سـنوات الخبـرة ،فعلـى الدرجـة
الكلية بلغـت قيمـة "ف" ( )1.412عنـد مسـتوى ) ،)0.026وكانـت الفـروق دالـة احصـائيا لمجـالي
"المساءلة" و"الشـفافية" إذ بلغـت قيمتـا "ف" ( )4.244و( )1.424علـى التـوالي ،ولـم تكـن الفـروق
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بـين المتوســطات الحســابية دالـة إحصــائياً للمجــالين اآلخـرين ولمعرفــة عائديــة الفـروق علــى الدرجــة
الكليـ ــة وعلـ ــى مجـ ــالي "المسـ ــاءلة" و "الشـ ــفافية" تـ ــم اسـ ــتخراج اختبـ ــار شـ ــيفيه للمقارنـ ــات البعديـ ــة،
والجدول(  )04يبين ذلك.
الجدول ()06

إختبار شيفيه للمقارنات البعدية للفروق في درجة تطبيق مبادئ الحوكمة تعزى لمتغير سنوات متغير الخبرة
الخبرة

المجال

المساءلة

الشفافية
الدرجة الكلية

 -5أقل من  1سنوات
 -1أقل من  5.سنوات
 -5.فأكثر
 -5أقل من  1سنوات
 -1أقل من  5.سنوات
 -5.فأكثر
 -5أقل من  1سنوات
 -1أقل من  5.سنوات
 -5.فأكثر

المتوسط

الحسابي
3.25
3.67
3.15
3.09
3.48
3.03
3.06
3.45
3.06

 -0أقل من  5سنوات

 -5اقل من  01سنوات

-01فأكثر

-

*- .0.1
-

-

*-.030
-

.05.
*.011
.0..
*.0.1

-

*-.030
-

.0..
*.030

يالحــظ مــن الجــدول ( )04أن الفــروق فــي الدرجــة الكليــة ومجــالي المســاءلة والشــفافية تعــزى
لذوي فئة الخبرة ( – 4أقل من  01سنوات) ،وعشر سنوات فأكثر
خامساً :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الخامس والذي نصه :هل هناك فروق دالة
إحصائياً عند مستوى ) )α ≥ 0.05في درجة توافر الثقافة التنظيمية لدى رؤساء االقسام
االكاديمية في الجامعات االردنية الخاصة في العاصمة عمان تعزى لمتغيرات الجنس ،والمؤهل
العلمي ،وسنوات الخبرة؟
تمت اإلجابة عن هذا السؤال كما يأتي:
 .0متغير الجنس
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة توافر الثقافة التنظيمية لدى
رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر
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أعضاء هيئة التدريس ،حسب متغير الجنس ،كما تم تطبيق االختبار التائي ( )t-testيظهر
ذلك والجدول ( )04يبين ذلك.
الجدول ()07

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واالختبار التائي لعينتين مستقلتين لدرجة توافر الثقافة التنظيمية
تبعا لمتغير الجنس
لدى رؤساء االقسام االكاديمية في الجامعات االردنية الخاصة في العاصمة عمان ً

الثقافة كلية

الجنس

العدد

المتوسط

الحسابي

االنحراف المعياري

ذكر

081

3.66

0.99

أنثى
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4.18

0.88

قيمة "ت"
-3.57

مستوى
الداللة

0.001

تُشير نتائج الجدول ( )04إلى وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )(α≥0.05
بين المتوسطات الحسابية لدرجة توافر الثقافة التنظيمية لدى رؤساء األقسام األكاديمية من
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس إذ بلغت القيمة التائية ( )-1.44وبمستوى ) (0.001ولصالح
االناث.
 .8المؤهل العلمي
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة لدرجـة تـوافر الثقافـة التنظيميـة لـدى رؤسـاء
األقســام األكاديميــة فــي الجامعــات األردنيــة الخاصــة فــي العاصــمة عمــان مــن وجهــة نظــر أعضــاء
تبعا لمتغير الرتبة األكاديمية ،كما يظهر ذلك في الجدول ()08
هيئة التدريس ً
الجدول ()02

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واالختبار التائي لعينتين مستقلتين لدرجة توافر الثقافة التنظيمية

تبعا لمتغير المؤهل العلمي
لدى رؤساء االقسام االكاديمية في الجامعات االردنية الخاصة في العاصمة عمان ً
مستوى
االنحراف
قيمة "ت"
المتوسط الحسابي
العدد
مؤهل العلمي
الثقافة
المعياري
الداللة
الدرجة الكلية

ماجستير

38

3.44

1.82

دكتوراه

212

1.82

0.12

-0.240

1.028
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أظهــرت نت ــائج الج ــدول ( )08ع ــدم وج ــود فــروق دال ــة إحص ــائياً عن ــد مس ــتوى ) (α≤0.05ب ــين
المتوسطات الحسابية لدرجة توافر الثقافة التنظيمية لدى رؤساء األقسـام األكاديميـة فـي الجامعـات
األردنيــة الخاصــة فــي العاصــمة عمــان مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التــدريس وفقـاً لمتغيــر الرتبــة
األكاديمية إذ بلغت القيمة التائية ( )-0.240عند مستوى (.(0.148
 -2سنوات الخبرة:
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة توافر الثقافة التنظيميـة لـدى
رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر
أعضاء هيئة التدريس وفقاً لمتغير سنوات الخبرة ،كما يظهر ذلك في الجدول (.)08
الجدول ()01
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تطبيق مبادئ الحوكمة لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات
تبعا لمتغير سنوات الخبرة
األردنية
ّ
عمان من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ً
ّ
الخاصة في العاصمة ّ

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

من  -0أقل من 4سنوات

76

3.88

1.04

من  – 4أقل من 01سنوات

58

3.59

0.93

 01سنوات فأكثر

108

3.82

1.00

سنوات الخبرة
الثقافة
التنظيمية

يالحظ من الجدول ( )08وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة توافر
الثقافة التنظيمية لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة في العاصمة
تبعا لمتغير سنوات الخبرة ولتحديد فيما إذا
عمان من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسً ،
كانت الفروق دالة إحصائياً عند مستوى ) ،(α≤0.05تم تطبيق تحليل التباين األحادي
( ،)one way ANOVAوجاءت النتائج كما في الجدول (.)21
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الجدول ()81

تحليل التباين األحادي إليجاد داللة الفروق لدرجة توافر الثقافة التنظيمية لدى رؤساء األقسام األكاديمية في

الثقافة التنظيمية

تبعا لمتغير سنوات الخبرة
األردنية
الجامعات
ّ
عمان ً
ّ
الخاصة في العاصمة ّ
متوسط
درجة
مجموعات
قيمة ف
مصدر التباين
المربعات
الحرية
المربعات

الداللة

1.492

..227

بين المجموعات

2.974

2

1.487

داخل المجموعات

238.228

239

..997

المجموع

241.202

241

درجة

تش ــير نتـ ــائج ف ــي الجـــدول ( )21إل ــى عـ ــدم وج ــود فـ ــروق دال ــة إحصـ ــائياً عن ــد مسـ ــتوى الداللـ ــة
) )α ≥ 0.05لدرجـ ــة ت ـ ـوافر الثقافـ ــة التنظيميـ ــة لـ ــدى رؤسـ ــاء االقسـ ــام االكاديميـ ــة فـ ــي الجامعـ ــات
االردنية الخاصة فـي العاصـمة عمـان مـن وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة التـدريس وفقـاً لمتغيـر سـنوات
الخبرة ،إذ بلغت قيمة "ف" ( )0.282عند مستوى (.)1.227
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج
اشتمل هذا الفصل على مناقشة النتائج التي تم التوصل اليها في ضوء أسئلة الدراسة،
فضال عن التوصيات التي قدمت بناء على النتائج ذاتها وكما يأتي:
أوال :مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول الذي ينص على " ما درجة
تطبيق رؤساء االقسام األكاديمية في الجامعات االردنية الخاصة في العاصمة عمان لمبادئ
الحوكمة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس"؟
أشارت النتائج في الجدول ( )4إلى أن درجة تطبيق رؤساء األقسام األكاديمية في
الجامعات األردنية الخاصة في العاصمة عمان لمبادئ الحوكمة من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس كانت متوسطة للدرجة الكلية ،إذ بلغ المتوسط الحسابي ( )1.04بانحراف معياري
( )1.84وتراوحت المتوسطات الحسابية لمجاالت الحوكمة ما بين ( ، )2.88-1.10ويستدل
من هذه النتيجة أن رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة في عمان يطبقون
مبادئ الحوكمة األربعة المتمثلة في "المساءلة " و "الشفافية" و "االستقاللية " و"المشاركة "
وبدرجة متوسطة .وعلى الرغم من أن الدرجة المتوسطة ال ترقى إلى مستوى الطموح إال أنها تعد
مؤش ار إيجابيا على عملية التطبيق لهذه المبادئ .وقد يعزى ذلك إلى أن رؤساء األقسام
االكاديمية يدركون هذه المبادئ بأنها كل متكامل ،ينبغي األخذ بها وااللتزام بما ورد فيها ،وبما
يضمن تحقيق المؤسسة التربوية ألهدافها .إذ أن هناك ترابط قوي ،وتفاعل ايجابي بين هذه
المبادئ قد يعمل على تحقيق األهداف المرجوة .وكل مبدأ يعد ضرورة من ضرورات العمل
اإلداري الجامعي ،إذ ال يستقيم العمل بدون األخذ بهذه المبادئ مجتمعة.
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واتفقت هذه النتيجة المتوسطة مع ما توصلت اليه دراسة العريني ( )2102ودراسة ابوكريم
والثويني ( )2102ودراسة محمود ( )2104ودراسة الزبن ( )2104ودراسة (ابو العال Abo
)2104 Alola
واختلفت مع ما توصلت اليه دراسة الشناق ( )2118ودراسة ناصر الدين ( )2102ودراسة
مسلم (.)2104
اما بالنسبة لمجاالت الحوكمة المتمثلة في مبادئها فقد تمت مناقشة كل مجال على حدة في
ضوء النتائج التي تم التوصل اليها وعلى النحو االتي:
 -0مجال المساءلة:
أظهرت النتائج في الجدول ( )4أن درجة تطبيق رؤساء االقسام األكاديمية لفقرات مجال
"المساءلة " كانت متوسطة ،إذ بلغ المتوسط الحسابي ( )1.10بانحراف معياري (.)0.12
وكانت المتوسطات الحسابية للفقرات كافة متوسطة أيضا ،إذ تراوحت ما بين (-1.20
 )1.04وقد تنسب هذه النتائج إلى أن رئيس القسم يعمل على حث العاملين معه من أعضاء
هيئة التدريس على استخدام األنظمة االلكترونية في عمليتي التعليم والتعلم ،ايمانا منه
بأهمية التكنولوجيا التعليمية وضرورتها في العملية التربوية وأن مستقبل الحياة العلمية يتوقف
على مدى إستخدام األنظمة االلكترونية في التعلم .فالتعلم االلكتروني أصبح واقعاً ينبغي
التعامل معه بفاعلية .وربما عكست هذه النتيجة قيام رئيس القسم األكاديمي بمتابعة العاملين
كافة وبخاصة أعضاء هيئة التدريس ،وتعرف ما تم القيام به وما ينبغي إنجازه ،والوقوف
على العقبات او الصعوبات التي قد تعترض تحقيق األهداف.
وقد يستدل من هذه النتيجة المتوسطة أن المتابعة ألعضاء هيئة التدريس لم تكن مستمرة
إلى درجة كافية ،وربما لم تكن مجزية في إنجاز األعمال المنوطة باألفراد .وقد تعود هذه
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النتيجة إلى تحقق رئيس القسم من تنفيذ االجراءات المطلوبة بهدف الحصول على شهادة
الجودة على مستوى القسم األكاديمي ،إدراكاً منه بأهمية الجودة في العمل الجامعي ،والنتائج
االيجابية التي يمكن أن تحققها وانعكاساتها عل المخرجات التربوية.
فضال عن ذلك ،فقد تعزى هذه النتيجة إلى متابعة رئيس القسم االكاديمي لمدى تحقق
مخرجات العملية التعليمية التعلمية مع القائمين عليها من أعضاء هيئة التدريس وربما تنسب
هذه النتيجة إلى الطريقة العادلة التي يستخدمها رئيس القسم االكاديمي في تطبيق قواعد
المساءلة على أعضاء هيئة التدريس ،وتأثير ذلك على سير العمل داخل القسم األكاديمي ،
فالعدالة تمنع التحيز واالنحراف  ،وتقود إلى السلوك القويم  ،واذا ما تم ذلك تحققت االهداف
والغايات والمرامي على مستوى القسم األكاديمي وقد تعود هذه النتيجة إلى أن رئيس القسم
االكاديمي يستند إلى نظام فعال في مساءلة العاملين في القسم سواء أكانوا من أعضاء هيئة
التدريس أم االداريين أم العاملين اآلخرين .وقد يكون هذا النظام عامال ايجابياً في تحقيق
أهداف القسم وطموحاته .
 -2مجال الشفافية:
أشارت النتائج في الجدول ( )4إلى أن درجة تطبيق رؤساء االقسام االكاديمية لفقرات
هذا المجال كانت متوسطة ،إذ بلغ المتوسط الحسابي ( )1.04وانحراف معياري (.)0.18
وكانت المتوسطات الحسابية للفقرات كافة متوسطة أيضا ،إذ تراوحت المتوسطات الحسابية
ما بين ( .)1.18-1.22وقد تعود هذه النتيجة إلى أن رئيس القسم يتعامل مع أعضاء هيئة
التدريس والعاملين اآلخرين على قدم المساواة دون تفريق او تمييز ،بطريقة تعكس العدالة في
العمل من حيث تطبيق القوانين والتعليمات ،مما قد يشعر العاملين بالرضا عن رئيس القسم،
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وقد يؤدي ذلك إلى تحقيق التعاون واالنسجام بين أعضاء هيئة التدريس نتيجة لهذه المعاملة
العادلة والموضوعية واالبتعاد عن التحيز او التمييز بين االفراد.
وربما جاءت هذه النتيجة بسبب قيام رئيس القسم بمناقشة أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق
بالمناهج والبرامج الدراسية وسبل تطويرها لالرتقاء بمستوى القسم األكاديمي.
ويمكن أن تعود هذه النتيجة إلى ما يعتمده رئيس القسم من اجراءات من شأنها تسهيل
تبادل المعلومات بين أعضاء هيئة التدريس  ،اعتقاداً منه بأهمية المعلومات وضرورة تبادلها
بين االفراد ويحتمل ان تكون هذه النتيجة بناء على ما يقوم به رئيس القسم من اجراءات
الطالع العاملين معه على المعلومات ذات الصلة سواء أكانت بمجلس القسم أم بمجلس
الكلية  ،ألهمية هذه المعلومات في العمل .فضال عن ذلك  ،فقد تنسب هذه النتيجة إلى قيام
رئيس القسم االكاديمي بتوفير االدلة التعريفية الخاصة بالقسم من حيث أهدافه ونشاطاته
وبرامجه المتنوعة على مدى الفصل الدراسي الواحد  .وربما نسبت هذه النتيجة إلى أن رئيس
القسم ُيطلع العاملين معه على نتائج تقويمهم ليكونوا على بينة من أمرهم ،لتالفي الخطأ
والزلل وتعزيز الجوانب االيجابية في ضوء نتائج التقويم.
وقد تعزى هذه النتيجة إلى التعامل االيجابي واالسلوب الديمقراطي الذي يستخدمه رئيس
القسم األكاديمي في تعامله مع أعضاء هيئة التدريس والعاملين األخرين وأثر ذلك في تحقيق
النتائج المرجوة في العمل ،من خالل اإلدارة الفاعلة للقسم األكاديمي الذي يرأسه وبشكل عام
يمكن ان تعود هذه النتيجة إلى وضوح التعليمات واالجراءات الجامعية وكيفية تنفيذها
فالشفافية تعني الوضوح ،والوضوح يعني تجاوز حاالت الصراع التنظيمي داخل القسم
األكاديمي.
 -1مجال االستقاللية:
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أظهرت النتائج في الجدول ( )8أن درجة تطبيق رؤساء االقسام االكاديمية في الجامعات
االردنية الخاصة في العاصمة عمان لفقرات مجال" االستقاللية" كانت متوسطة ،إذ بلغ المتوسط
الحسابي ( )1.04بانحراف معياري ( .)0.12وجاءت جميع فقرات المجال في الدرجة
المتوسطة ،إذ تراوحت متوسطاتها الحسابية ما بين (.)1.11-1.10
وقد تنسب هذه النتيجة إلى حرص رئيس القسم األكاديمي على وضع خطة استراتيجية
لقسمه تكون شاملة لجميع متطلبات العمل األكاديمي على مستوى القسم آخذاً في االعتبار
االمكانات المادية والبشرية المتاحة والتي يمكن من خاللها تنفيذ هذه الخطة بما يحقق أهدافها.
وربما تعزى هذه النتيجة إلى قيام رئيس القسم األكاديمي بتقييم البرامج االكاديمية ،بما يضمن
مواكبتها للتغيرات والتطورات في المجاالت المختلفة ،وتعرف نقاط القوة والضعف فيها لتالفي
نقاط الضعف وتعزيز النقاط االيجابية بهدف التطوير واالرتقاء بالمستوى األكاديمي للقسم.
ويمكن أن تعود هذه النتيجة إلى تقييم رئيس القسم األكاديمي للخطط التي أُعدت للقسم
للوقوف على ما تضمنه من جوانب ايجابية او سلبية من خالل التنفيذ والعمل بعد ذلك على
تالفي الخلل وإصالح الخطأ وتجاوز الصعوبات من أجل الوصول إلى خطط سليمة تحقق
الغرض منها .وقد يمكن السبب في هذه النتيجة في قيام رئيس القسم بالعمل جاهداً على تحقيق
الطاقة االستيعابية للقسم من خالل مشاركته أو ترأسه لعملية االستقطاب للطلبة مما قد يدفع
أعضاء هيئة التدريس للقيام بعمل مماثل ،باعتبار أن مصلحة القسم هي مصلحتهم .فضالً عن
ذلك ،فربما جاءت هذه النتيجة بناء على قيام رئيس القسم األكاديمي بوضع خطة تتضمن
خطوات تنفيذ العمل في القسم ،األمر الذي من شأنه أن يسهل العمل ويحقق الهدف ويذلل
الصعوبات التي تعترض سير العملية التربوية واالدارية.
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 -2المشاركة:
أشارت النتائج في الجدول ( )8إلى أن درجة تطبيق رؤساء االقسام االكاديمية في
الجامعات االردنية الخاصة في العاصمة عمان لفقرات هذا المجال كانت متوسطة .بمتوسط
حسابي ( )2.88وانحراف معياري ( .)1.81وأن جميع فقرات هذا المجال جاءت في الدرجة
المتوسطة أيضاً ،إذ تراوحت متوسطاتها الحسابية ما بين (.)2.88-1.22
وقد تعزى هذه النتيجة إلى قيام رئيس القسم األكاديمي بالطلب من أعضاء هيئة التدريس
في القسم ومن يهمهم أمر العملية التعليمية للمشاركة في عملية صنع القرار من أجل تسهيل
تحقيق األهداف للعملية التربوية فالمشاركة في صنع القرار مبدأ ديمقراطي يستند إلى أن تعدد
العقول أفضل من العقل الواحد .لذلك فأن اسهام أعضاء هيئة التدريس في صنع القرار التربوي،
يعد نوعاً من االسهام الفاعل الذي يدفع العملية التربوية إلى أمام بما يضمن تحقيق مخرجاتها
المنشودة.
وربما عكست هذه النتيجة مدى تشجيع رئيس القسم األكاديمي لمشاركة أعضاء هيئة
التدريس في العمل الجامعي الذي خطط له ورسم خطواته بما يخدم األهداف االكاديمية للقسم.
ولما كان العمل داخل المنظمات – أياً كانت هذه المنظمات – هو عمل جماعي يستند إلى
التعاون ،فالبد من تحفيز رئيس القسم للعاملين معه على المشاركة الفاعلة في هذا النوع من
العمل ،لما فيها من فائدة للقسم والكلية والجامعة.
فضالً عن ذلك ،فقد تنسب هذه النتيجة إلى قيام رئيس القسم األكاديمي بمشاركة الخريجين
والطلبة لتعرف مدى تحقيق نتائج التعليم والتعلم من خالل تقويم هذه العملية للوقوف على جوانب
قوتها وضعفها ،تمهيدا ألجراء التعديالت او التطورات المناسبة.
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وربما تعود هذه النتيجة إلى اهتمام رئيس القسم بما يبديه أعضاء هيئة التدريس من آراء
ووجهات نظر بصدد القضايا التي من شأنها تطوير اداء القسم األكاديمي بالشكل الذي يحقق
رؤيته ورسالته وأهدافه ،فأعضاء هيئة التدريس هم األكثر معرفة بعملية التطوير هذه وما يبدونه
من آراء لها فوائد متعددة تصب في مصلحة القسم .وال يقتصر عمل رئيس القسم على مشاركة
الطلبة والخريجين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين اآلخرين من اإلداريين ،بل يتجاوز ذلك إلى
خارج الجامعة ،فقد يدعو بعض األفراد من ممثلي المجتمع المحلي للمشاركة في بعض لجان
القسم األكاديمي ،وربما يدعوهم لحضور اجتماعات مجلس القسم لإلسهام في تطوير القسم
وتحقيق االهداف المطلوبة .وربما تعزى هذه النتيجة إلى قيام رئيس القسم بتشجيع أعضاء هيئة
التدريس إلجراء البحوث ذات العالقة بتخصص القسم األكاديمي والتي قد تفيد في تطوير القسم،
او اإلسهام في المؤتمرات العلمية التي يقيمها القسم سواء أكانت محلية أم عربية أم دولية ،والتي
من شأنها رفع مكانة القسم والكلية ومن ثم الجامعة من الناحية العلمية.
ثانياً :مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني الذي ينص على " ما درجة
توافر الثقافة التنظيمية لدى رؤساء األقسام االكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة في
العاصمة عمان من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟
أظهرت نتائج الجدول ( )01أن درجة توافر الثقافة التنظيمية لدى رؤساء االقسام االكاديمية
في الجامعات االردنية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كانت
مرتفعة ،بمتوسط حسابي ( )1.82وانحراف معياري ( .)1.88وجاءت فقرات استبانة الثقافة
التنظيمية في الدرجتين المرتفعة والمتوسطة ،إذ تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين (-2.88
.)1.41
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وقد تعزى هذه النتيجة المرتفعة لتوافر الثقافة التنظيمية إلى عدة عوامل وأسباب منها ،قيام
رئيس القسم بتشجيع أعضاء هيئة التدريس وحثهم على المشاركة في صياغة رؤية الكلية
ورسالتها واستراتيجيتها  ،واالهداف التي تسعى اليها  ،ايمانا منه بأن أعضاء هيئة التدريس هم
أكثر العاملين إدراكاً بالدور الذي يؤديه قسمهم وكليتهم  ،وربما كانوا االكثر وعياً بماهية األهداف
التي ينبغي تحديدها للكلية من أجل وضع االستراتيجية المناسبة على مدى السنوات المقبلة بشكل
يتسق مع ما تقوم به الكليات االخرى وبشكل ينسجم مع مهمات الكليات واعمالها وفقاً
لتخصصاتها .
وربما تعود هذه النتيجة إلى حث رئيس القسم أعضاء هيئة التدريس على االلتزام بالتعليمات
االدارية والقوانين واللوائح وبخاصة تلك المتعلقة بالجزاءات السلوكية للطلبة ،والعمل على تطبيقها
على المخالفين من الطلبة ،وعدم التهاون في ذلك ،وبما يحقق مصلحة القسم ومن ثم الكلية.
ويحتمل أن تنسب هذه النتيجة إلى ما يبديه رئيس القسم األكاديمي من تعاون وتنسيق
لألعمال مع أعضاء هيئة التدريس بهدف رسم الخطط التنفيذية للقسم وفقاً الستراتيجية الكلية،
وبالشكل الذي يحقق االهداف المطلوبة.
وقد تعزى هذه النتيجة المرتفعة إلى قيام رئيس القسم األكاديمي بغرس االحترام والتقدير
لألخرين وتأكيد أهمية احترام حقوق اآلخرين ،وتأثير ذلك العمل اإلداري التربوي في القسم ،وما
قد ينجم عن ذلك من احترام متبادل بين أعضاء هيئة التدريس ورئيس القسم األكاديمي من جهة
وأعضاء هيئة التدريس فيما بينهم من جهة أخرى.
وربما تنسب هذه النتيجة إلى ما يصدره رئيس القسم من توجيهات للعاملين معه بشكل عام،
وأعضاء هيئة التدريس بشكل خاص لالهتمام بالبيئة التعليمية التعلمية داخل القسم آخذاً في
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االعتبار ما يبديه الطلبة من آراء بصدد تحسين هذه البيئة وتطويرها ،وبما يحقق تعليماً وتعلماً
أفضل.
فضالً عن ذلك ،فقد تعود هذه النتيجة المرتفعة لدرجة توافر الثقافة التنظيمية لدى رؤساء
االقسام االكاديمية إلى تشجيع رئيس القسم للعاملين وأعضاء هيئة التدريس على المبادرات التي
من شأنها تحسين االداء لدى العاملين كافة ،مما قد يعطي فرصة للتعبير عن االفكار التي تدور
في أذهان العاملين من جهة ،وفرصة لتحقيق نجاحات متنوعة من جهة اخرى.
ويحتمل أن تعزى هذه النتيجة إلى أن رئيس القسم يتصف بالعدالة ،وبخاصة عدالة توزيع
الساعات التدريسية على أعضاء هيئة التدريس ُكل وفق نصابه ،آخذاً في االعتبار التخصصات
االكاديمية ألعضاء هيئة التدريس وحاجة القسم لعدد محدد من الساعات التدريسية بما ال يثقل
كاهل التدريسيين ،وبما ال يحدث تبايناُ في عملية التوزيع للساعات التدريسية.
ولذلك فقد يسهم رئيس القسم في تصحيح أية ممارسة إدارية قد ال تكون عادلة عندما يكتشف
القيام بها ،تحقيقاً لمبدأ العدالة التنظيمية داخل المؤسسة التربوية.
ومن أجل تحقيق مبدأ التعاون وتشجيع العمل الطوعي ،فقد يعمل رئيس القسم على حث
أعضاء هيئة التدريس على التعاون مع الطلبة واقتراح برامج اجتماعية لهم ،قد تكون عامالً
مساعداً في تجاوز كثير من العقبات والصعوبات التي تواجههم من اداء مهماتهم الدراسية،
وتجاوز حاالت سلبية قد يعاني منها بعض الطلبة كالخجل وضعف المشاركة في النشاطات
الطالبية ،والذي قد يؤدي إلى عزلة الطلبة وابتعادهم من المشاركة في مثل هذه النشاطات.
ولتحقيق أهداف القسم ،فقد يعمل رئيس القسم األكاديمي على مشاركة أعضاء هيئة التدريس في
عديد من اللجان التي يتم تشكيلها داخل القسم وخارجه ،آخذاً في االعتبار خبراتهم ورتبهم
العلمية.
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وهذا من شأنه أن يزيد في دافعية العاملين نحو العمل وتقديم الجهد المضاعف عندما يكون
رئيس القسم عضواً مشاركاً وفاعالً في هذه اللجان ،وربما عكست هذه النتيجة قيام رئيس القسم
باستضافة الطلبة المتخرجين في القسم بشكل دوري وتعرف ما يتعرضون اليه من مشكالت
وبخاصة تلك المشكالت المتعلقة بمهنتهم ذات الصلة بتخصص القسم األكاديمي الذي تخرجوا
فيه ،وبذلك تقل الفجوة بين الجامعة وسوق العمل ،من خالل تالفي نقاط الضعف التي تظهر في
اعمالهم ودعم نقاط القوة الناتجة من البرنامج الدراسي الذي قدمه القسم للطلبة.
وقد تعزى هذه النتيجة المرتفعة إلى مشاركة رئيس القسم األكاديمي لطلبته في صناعة
الق اررات ذات العالقة بالمشكالت الطالبية ،ذلك ان المشاركة في صنع القرار تعني االهتمام بذلك
القرار ومن ثم العمل على تنفيذه ،مما يسهل كثير من االجراءات التي تصدر الق اررات بصددها،
ويحتمل أن تأتي هذه النتيجة نظ اًر لمراعاة رئيس القسم لتخصصات أعضاء هيئة التدريس،
وبخاصة عندما يتم توزيع المساقات عليهم لمرحلتي الماجستير والدكتوراه ،فالفائدة تكون أكثر إذا
ما تم توزيع هذه المساقات في ضوء التخصص لعضو هيئة التدريس.
وربما تعود هذه النتيجة إلى ما يقوم به رئيس القسم من مراجعة ألهداف القسم بالتعاون
والتنسيق مع أعضاء هيئة التدريس لتحقيق التطوير والتحسين المناسبين للقسم في ضوء
المستجدات العلمية ذات العالقة بتخصص القسم .ولذلك فقد يعمل رئيس القسم على حث أعضاء
هيئة التدريس على القيام بتحديث المناهج الدراسية وفقاً لمتطلبات سوق العمل وما يستجد من
تطورات في المجاالت المختلفة ذات العالقة بعمل رئيس القسم وتخصصه.
ويحتمل أن تعود هذه النتيجة إلى تعريف رئيس القسم جميع أعضاء هيئة التدريس بما
عليهم من واجبات ومسؤوليات ينبغي تحملها فضالً عن تعريفهم بحقوقهم ،ليتمكن كل فرد في
القسم من أداء المهمات ومعرفة ماله وما عليه من واجبات ومهمات.
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وربما عكست هذه النتيجة قيام رئيس القسم بإتاحة الفرصة أمام أعضاء هيئة التدريس
لممارسة حريتهم االكاديمية داخل الجامعة وفي التدريس بشكل خاص ،فهي حق له وممارستها
تعد تعبي اًر عن التمتع بالحرية المتعلقة بالجانب األكاديمي وفقاً لتخصصه.
وقد تنسب هذه النتيجة إلى التعاون الذي يبديه رئيس القسم مع أعضاء هيئة التدريس
لتعرف االسباب الكامنة وراء رسوب الطلبة سواء في االمتحانات الفصلية ام االمتحانات النهائية،
والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز هذه االسباب وتحقيق نسب نجاح عالية.
وقد تعزى هذه النتيجة إلى استماع رئيس القسم لمشكالت أعضاء هيئة التدريس بنوعيها
االكاديمية واإلدارية التي تواجههم في أثناء ادائهم لمهماتهم المهنية والتربوية ،والعمل على إيجاد
الحلول الناجعة لتجاوز تلك المشكالت التي قد تحول دون تحقيق أهداف القسم ،ولذلك فقد يعمل
رئيس القسم جاهداً على توفير احتياجات أعضاء هيئة التدريس ذات العالقة بعملهم التدريسي
واألكاديمي ليتمكنوا من أداء مهماتهم بالشكل الصحيح.
وقد تعكس هذه النتيجة اقتراحات رئيس القسم المتعلقة بالتخصصات العلمية الجديدة ذات
الصلة بتخصص القسم في ضوء المستجدات العلمية على المستوى العالمي وبشكل يواكب
التطورات العلمية.
واتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت اليه دراسة درادكة والخالدي( )2104واختلفت مع ما
توصلت اليه دراسة الغامدي ( )2118التي تحققت فيها الثقافة التنظيمية بدرجة متوسطة
ثالثاً :مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث الذي ينص على "هل توجد
عالقة ارتباطية دالة إحصائياً عند مستوى ( )α ≤1.15بين درجة تطبيق مبادئ الحوكمة
لدى رؤساء االقسام االكاديمية في الجامعات االردنية الخاصة في العاصمة عمان ،ودرجة
توافر الثقافة التنظيمية لديهم؟
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إشارات النتائج في الجدول ( )00إلى وجود عالقة ارتباطية إيجابية دالة إحصائياً عند
مستوى ( )α ≤1.14بين درجة تطبيق مبادئ الحوكمة لدى رؤساء االقسام االكاديمية في
الجامعات االردنية الخاصة في العاصمة عمان ودرجة توافر الحوكمة لديهم ،إذ بلغت قيمة
معامل ارتباط بيرسون ( )1.41وهي دالة إحصائياً عند مستوى (.)α ≤1.10
وتراوحت قيم معامل االرتباط بين الدرجة الكلية للثقافة التنظيمية ومجاالت مبادئ الحوكمة
ما بين ( )1.24و(.)1.40
وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن مبادئ الحوكمة المتمثلة في المساءلة والشفافية واالستقاللية
والمشاركة هي من المحاور الرئيسة للثقافة التنظيمية والتي تستند اليها في نشر هذه الثقافة  ،ألن
كال المتغيرين يستندان إلى فلسفة متكاملة قائمة على التكامل المؤسسي لذلك يولي رؤساء
االقسام االكاديمية مبادئ الحوكمة أهمية خاصة اعتقاداً من كونها مبادئ اخالقية وانسانية
وادارية تؤدي إلى االدارة الرشيدة التي تؤدي بدورها إلى شيوع الثقافة التنظيمية ذات الطبيعة
االخالقية واالنسانية التي تنسجم مع اداء المؤسسة الجامعية للمهمات المنوطة بها.
رابعاً :مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع الذي ينص على " هل هناك
فروق دالة إحصائياً عند مستوى ( )α ≤1.15في درجة تطبيق رؤساء االقسام االكاديمية في
الجامعات االردنية الخاصة في العاصمة عمان لمبادئ الحوكمة تعزى لمتغيرات الجنس
والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة؟
تمت مناقشة هذا السؤال حسب متغيراته وكما يأتي:
 -0متغير الجنس:
أشارت النتائج في الجدول ( )02إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى
( )α≥1.14في درجة تطبيق رؤساء االقسام االكاديمية لمبادئ الحوكمة من وجهة نظر أعضاء
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هيئة التدريس تعزى لمتغير الجنس ،إذ بلغت القيمة التائية ( ،)0.841لم تكن هناك فروق دالة
إحصائياً في مجالي "المساءلة" و "المشاركة" بينما كانت الفروق دالة إحصائياً في مجالي
"الشفافية" و"االستقاللية".
وقد يعزى عدم وجود فروق دالة إحصائياً في درجة تطبيق مبادئ الحوكمة ككل وفقاً
لمتغير الجنس إلى أن متغير الجنس لم يكن من المتغيرات التي يمكن أن تحدث اختالفا في
استجابات افراد العينة ،بمعنى أن أعضاء هيئة التدريس من كال الجنسين متفقون على وصف
تطبيق مبادئ الحوكمة وتحديد درجة ذلك التطبيق.
كما ان متغير الجنس لم يكن مؤث ار في مجالي "المساءلة" و "المشاركة " ذلك أن الذكور
واالناث اتفقوا في وصف هذين المجالين ،وقد يعود ذلك إلى أن ،المساءلة والمشاركة من المبادئ
الواضحة التي يدركها أعضاء هيئة التدريس بغض النظر عن جنسهم ،وربما عرفوا ما ترمي اليه
فضالً عن ادراكهم ألهمية كل منهما في العمل االداري الجامعي.
أما المجاالن اللذان اختلفت فيهما إجابات أعضاء هيئة التدريس تبعاً لمتغير الجنس  ،فقد
ينسب ذلك إلى أن "الشفافية" و "االستقاللية " من المبادئ التي تحتمل عدة تفسيرات لدى االفراد،
وقد يميل الذكور إلى ادراك ما يعنيه كال المبدأين بشكل يختلف عن إدراك االناث ،وربما أثر
التفسير لكل مبدأ في إدراكه وحدث اإلختالف وفقاً للجنس فالذكور قد يكون لديهم تفسيرهم
الخاص بأن المتغيرين متأث ارن بالبيئة االجتماعية والعادات والتقاليد والقيم االجتماعية ،وكذلك
الحال لإلناث الالتي يحتفظن بتفسيرهن الخاص النابع من طبيعة الوعي واالدراك لهذين
المفهومين.
واتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت اليه دراسة محمود ( )2104ودراسة مسلم (.)2104
 -2متغير المؤهل العلمي:
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أشارت النتائج في الجدول ( )01إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى
( )α≤1.14في درجة تطبيق رؤساء االقسام االكاديمية في الجامعات االردنية الخاصة في
العاصمة عمان لمبادئ الحوكمة تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،إذ بلغت القيمة التائية للدرجة
الكلية ( )-0.044وبمستوى ( .)α ≤ 1.222ولم تكن القيم التائية دالة إحصائيا للمجاالت كافة
إذ تراوحت ما بين ( .)0.408 – 1.442
وقد تنسب هذه النتيجة غير الدالة إحصائيا بين أعضاء هيئة التدريس من حملة الماجستير
وحملة الدكتوراه إلى أن المؤهل العلمي الذي يحمله التدريسيون لم يكن متغي اًر مؤث اًر في إحداث
فرق في االجابة بين التدريسيين ،وهذا يعني ان هناك اتفاقاً بين حملة شهادة الماجستير وحملة
شهادة الدكتوراه من أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بوصفهم لدرجة تطبيق رؤساء أقسامهم
لمبادئ الحوكمة.
واتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت اليه دراسة محمود ( )2104واختلفت مع ما توصلت اليه
دراسة العريني (.)2102
 -1متغير سنوات الخبرة:
أظهرت النتائج في الجدول ( )04وجوود فروق دالة إحصائياً عند مستوى ( )α ≤1.14في
درجة تطبيق رؤساء االقسام االكاديمية لمبادئ الحوكمة تعزى لمتغير سنوات الخبرة في الدرجة
الكلية وفي مجالي "المساءلة" و"الشفافية" ولم تكن الفروق دالة إحصائيا في مجالي "االستقاللية "
و "المشاركة" وأشارت نتائج شيفيه في الجدول ( )04إلى ان الفروق لصالح فئتي الخبرة (– 4أقل
من  01سنوات) و ( 01سنوات فأكثر ) مقارنة بفئة الخبرة (أقل من خمس سنوات ) وقد يستدل
من هذه النتيجة ان سنوات الخبرة من المتغيرات المؤثرة في تحديد درجة تطبيق رؤساء االقسام
االكاديمية لمبادئ الحوكمة  ،إذ كلما زادت هذه السنوات  ،تمكن أعضاء هيئة التدريس إدراك ما
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يحيط بهم من متغيرات وبخاصة تلك المتغيرات المتعلقة بسلوك رؤساء االقسام فكلما مكث
أعضاء هيئة التدريس فترة أطول في القسم أدركوا سلوك رئيس قسمهم بشكل أفضل ،السيما وأن
ذلك السلوك يتعلق بمبادئ أساسية للحوكمة الجامعية تعكس االدارة الجامعية الرشيدة
واتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت اليه دراسة ناصر الدين ( )2102ودراسة العريني
( )2102واختلفت مع ما توصلت اليه دراسة محمود ( )2104ودراسة مسلم (.)2104
خامساً :مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الخامس الذي ينص على " هل
هناك فروق دالة إحصائياً عند مستوى ( )α ≤ 1.15في درجة توافر الثقافة التنظيمية لدى
رؤساء االقسام االكاديمية في الجامعات االردنية الخاصة في العاصمة عمان تعزى لمتغيرات
الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة؟

تمت مناقشة هذا السؤال كما يأتي:
 -0متغير الجنس:
أظهرت النتائج في الجدول ( )04وجود فروق ذات إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 1.14
في درجة توافر الثقافة التنظيمية لدى رؤساء االقسام االكاديمية في الجامعات االردنية الخاصة
في العاصمة عمان تعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث ،إذ بلغت القيمة التائية ()-1.44
وبمستوى داللة ( .)α ≤ 1.110
وقد تنسب هذه النتيجة إلى أن االناث من أعضاء هيئة التدريس ربما ُكن أكثر تقيداً
بالتعليمات التي تعكس طبيعة الثقافة العامة السائدة في الجامعة والمنبثقة من ثقافة المجتمع،
وذلك نتيجة اللتزامهن بمتطلبات هذه الثقافة التي قد تنعكس في صورة تعليمات وتوجيهات تمثل
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النظام اإلداري للمؤسسة الجامعية ،وقد تكون هذه النتيجة انعكاسا لمتطلبات المجتمع والضغوط
االجتماعية التي تقع على االناث.
وربما تعود هذه النتيجة أن بعض االفكار المتعلقة بالثقافة التنظيمية ترغب بها وتؤيدها اإلناث
أكثر من الذكور ،ولذلك فقد يكون عضو هيئة التدريس من االناث أكثر التزاماً بهذه الثقافة
التنظيمية ،مقارنة بأقرانهن من الذكور.
ولم يكن متغير الجنس من المتغيرات التي تناولتها الدراسات السابقة ذات الصلة بالثقافة
التنظيمية في الدراسة الحالية.
 -2متغير المؤهل العلمي:
أشارت النتائج في الجدول ( )08إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى ()α ≤1.14
في درجة توافر الثقافة التنظيمية لدى رؤساء االقسام االكاديمية في الجامعات االردنية الخاصة
في العاصمة عمان إذ بلغت القيمة التائية ( )-0.240وبمستوى داللة ( )α ≤ 1.028وقد تعزى
هذه النتيجة إلى أن متغير المؤهل العلمي من المتغيرات التي لم تؤثر في إحداث أي فرق أو
اختالف بين أعضاء هيئة التدريس من حملة الماجستير وحملة الدكتوراه .مما قد تشير إلى ان
التدريسيين من حملة كال المؤهلين (الماجستير والدكتوراه) متفقون في وصف الثقافة التنظيمية
لدى رؤساء أقسامهم ،وتحديد درجة توافرها .وربما يعود ذلك إلى أن أعضاء هيئة التدريس في
الجامعات الخاصة يعملون في بيئة تربوية وثقافية واحدة ،يتأثرون بمتغيرات هذه البيئة بغض
النظر عن المؤهل العلمي الذي يحملونه ،فضالً عن خضوع جميع العاملين من اداريين وأعضاء
هيئة التدريس لتعليمات موحدة ،ويعلمون في ظل نظام إداري واحد.
واختلفت هذه النتيجة مع ما توصلت اليه دراسة درادكة والخالدي( )2104التي أظهرت
نتائجها وجود فروق دالة إحصائياً تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
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 -1متغير سنوات الخبرة:
أظهرت نتائج تحليل التباين األحادي ( )One-way ANOVAعدم وجود فروق دالة
إحصائياً عند مستوى ( )α ≤ 1.14في درجة توافر الثقافة التنظيمية لدى رؤساء االقسام
االكاديمية في الجامعات االردنية الخاصة في العاصمة عمان ،إذ بلغت القيمة الفائية ()0.282
وبمستوى داللة (.)α≤1.224
وقد تنسب هذه النتيجة إلى أن سنوات الخبرة تعد من المتغيرات التي لم تؤثر في استجابات
افراد عينة الدراسة وقد يعني هذا ان المستجيبين من أعضاء هيئة التدريس ،على الرغم من
اختالف سنوات خبرتهم ،متفقون في وصف الثقافة التنظيمية لدى رؤساء أقسامهم .وربما تعني
هذه النتيجة ان الثقافة التنظيمية هي عبارة عن مبادئ وافكار وتصورات ايجابية تفرض تعرفها
من جميع العاملين والعمل بموجبها ،وهي أمور حياتية يعيشها األفراد في إطار البيئة الجامعية
التي يعملون فيها ،فضالً عن كونها منبثقة من واقع الثقافة العامة للمجتمع .وأن االلتزام بهذه
المبادئ واالفكار يعد سمة إيجابية لذلك فقد أبدى أعضاء هيئة التدريس من مختلف سنوات
الخبرة اتفاقا فيما يتعلق بالثقافة التنظيمية ودرجة توافرها ،مما قد يشير إلى أهميتها وضرورتها في
العمل االداري الجامعي.
واختلفت نتائج هذه الدراسة مع ما توصلت اليه دراسة الغامدي ( )2118ودراسة درادكة
والخالدي( ،)2104اللتين أظهرت نتائجهما وجود فروق دالة إحصائياً تعزى لمتغير الخبرة.
توصيات ومقترحات:
في ضوء النتائج التي تم التوصل اليها في الدراسة الحالية أوصت الباحثة بما يأتي:
 -0أشارت نتائج السؤال االول أن درجة تطبيق رؤساء االقسام االكاديمية في الجامعات
االردنية الخاصة في العاصمة عمان ،لمبادئ الحوكمة كانت متوسطة ،وعليه يوصى
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بتنظيم ندوات وورش عمل ذات العالقة بالحوكمة ومبادئها لرؤساء االقسام األكاديمية،
وتوضيح أهمية الحوكمة والمبادئ التي تكونها.
 -2أظهرت نتائج السؤال الثاني أن درجة توافر الثقافة التنظيمية لدى رؤساء االقسام
االكاديمية في الجامعات االردنية الخاصة في العاصمة عمان كانت مرتفعة ،لذلك
يوصى بالحفاظ على هذه الدرجة المرتفعة من خالل تقديم الحوافز المادية والمعنوية
لرؤساء االقسام االكاديمية وتحفيزهم على إثراء هذه الثقافة وبما يضمن تحقيق مستوى
مناسب من الثقافة التنظيمية على مستوى الجامعات االردنية الخاصة.
 -1القيام بإجراء دراسات مماثلة للدراسة الحالية على الجامعات االردنية الحكومية ،ومقارنة
نتائجها بالنتائج التي توصلت اليها الدراسة الحالية.
 -2القيام بإجراء دراسات ارتباطية لتعرف العالقة بين مبادئ الحوكمة من حيث تطبيقها
ومتغيرات أخرى لم تتناولها هذه الدراسة مثل المناخ التنظيمي في الجامعات ،والروح
المعنوية ألعضاء هيئة التدريس.
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صابر ،خلود ( .)2114استقالل الجامعات ،القاهرة :دراسات حقوق اإلنسان.
الصيرفي ،محمد ( .)2114التطوير التنظيمي .االسكندرية :دار الفكر الجامعي.
طالب ،منير ابراهيم أحمد( .)2100عالقة الثقافة التنظيمية بالوالء التنظيمي للعاملين في الجامعات
الفلسطينية قطاع غزة (رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة االزهر ،غزة ،فلسطين.

84

العاجز ،إيهاب فاروق مصباح (" .)2100دور الثقافة التنظيمية في تطبيق اإلدارة اإللكترونية دراسة تطبيقية
على وزارة التربية والتعليم العالي ،محافظة غزة"( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،الجامعة اإلسالمية،
القدس ،فلسطين.
عبد الرحيم ،محمد عباس ( ،)2111إدارة الجودة الشاملة وإمكانية تطبيقها على جامعة جنوب الوادي في ظل
الثقافة التنظيمية السائدة( ،أطروحة دكتوراه غير منشورة) ،جامعة أسيوط ،أسيوط ،مصر.
عبد هللا ،علي ( .)2112التحوالت وثقافة المؤسسة ،الملتقى الوطني األول حول االقتصاد الجزائري في األلفية
الثالثة ،كلية العلوم االقتصادية ،جامعة البليدة ،الجزائر.
عبد الوهاب ،أحمد جاد ( .)2111السلوك التنظيمي ،القاهرة :دار الوفاء.
عبداالله ،سمير يوسف محمد( .)2114واقع الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة
وأثرها على التطوير التنظيمي للجامعات دراسة مقارنة( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة غزة،
فلسطين.
العتيبي ،سلمان ماجد .)2102( ،الثقافة التنظيمية وعالقتها بالمنظومة القيمية لمديري المدارس الثانوية في
الكويت من وجهة نظر المعلمين( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة الشرق األوسط ،عمان،
األردن.
عثمان ،حسن عثمان ( .)2114دور ثقافة المنظمة في تحقيق النجاح والتميز .عمان :دار حامد للنشر
والتوزيع.
العريني ،منال بنت عبد العزيز بن علي ( .)2102واقع تطبيق الحوكمة من وجهة نظر أعضاء الهيئتين
اإلدارية واألكاديمية العاملين في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية( ،رسالة ماجستير غير
منشورة) ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،الرياض ،المملكة العربية السعودية.
عليمات ،صالح ناصر( .)2112ادارة الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية ،عمان :دار الشروق.
الغالبي ،طاهر والعامري صالح ( .)2118المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال .عمان :دار وائل للنشر.
الغامدي ،مليحة مسعود ( .)2118الثقافة التنظيمية وعالقتها بااللتزام التنظيمي لدى العاملين في المدارس
الثانوية في المملكة العربية السعودية تصور مقترح لتفعيل االلتزام التنظيمي( ،اطروحة دكتوراه غير
منشورة) ،جامعة القاهرة ،مصر.
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الغوفي ،محمد بن غالب ( .)2114الثقافة التنظيمية وعالقتها بااللتزام التنظيمي( ،رسالة ماجستير غير
منشورة) ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،المملكة العربية السعودية.
محمود ،جمال معزوز ). (2016درجة تطبيق مبادئ الحوكمة وعالقتها بجودة إجراءات العمل في مديريات
التربية والتعليم في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهات نظر القادة األكاديميين الحكومية
الثانوية) ،رسالة ماجستير غير منشورة(  ،جامعة النجاح الوطنية  ،نابلس :فلسطين.
محمود ،ربى سمير( .)2104درجة ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة في
محافظة عمان لمبادئ الحوكمة التربوية وعالقتها بدرجة ممارسة الحرية األكاديمية ألعضاء هيئة
التدريس من وجهة نظرهم( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة الشرق االوسط ،عمان ،األردن.
مسلم ،بسام .)2104( ،درجة ممارسة مبادئ الحوكمة بجامعة العلوم والتكنولوجيا من وجهة نظر القيادات
األكاديمية واإلدارية (رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة العلوم والتكنولوجيا ،عمان ،األردن.
المغربي ،كامل محمد ( .)2114اإلدارة أصالة المبادئ ووظائف المنشأة مع حداثة وتحديات القرن الحادي
والعشرين .عمان :دار الفكر للنشر والتوزيع.
مهدي ،ابتسام جواد والقيسي ،عبد الغفار ( .)2104مفهوم الحوكمة لدى رؤساء األقسام العلمية في جامعة
بغداد وتدريسيها ،المؤتمر الدولي للحوكمة في مؤسسات التعليم الدولي ،مجلس حوكمة الجامعات للفترة
من 01-00آذار ،جامعة الشرق االوسط ،عمان ،األردن.
ناصر الدين ،يعقوب عادل )" . (2012واقع تطبيق الحاكمية في جامعة الشرق األوسط من وجهة نظر
أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية العاملين فيها" ،جامعة الشرق األوسط ،عمان ،االردن.
هادي ،رياض عزيز ( .)2101الجامعات :النشأة والتطور-الحرية األكاديمية – االستقاللية ،بغداد :سلسلة
ثقافية جامعية لمركز التعليم والتطوير المستمر.
الهنيني ،إيمان أحمد ( .)2112تطوير نظام الحاكمية المؤسسية في الشركات المساهمة العامة لتعزيز
استقاللية مدقق الحسابات القانونية( ،اطروحة دكتوراه غير منشورة) .جامعة عمان العربية للدراسات
العليا ،عمان ،األردن.
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الملحق ( ) 0

اداتا الدراسة بصورتيها االولية

التخصص :االدارة والقيادة التربوية

كلية العلوم التربوية

العام الجامعي7102/ 7102:

قسم االدارة والمناهج

الفصل الدراسي :الثاني
استبانة تحكيم
الدكتور  /ة  ...................................................................المحترم /ة
تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان " درجة تطبيق رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات
الخاصة لمبادئ الحوكمة وعالقتها بدرجة توافر الثقافة التنظيمية لديهم "
وتتطلب الدراسة استخدام أداتين كجزء مكمل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في
االدارة والقيادة التربوية في كلية العلوم التربوية في جامعة الشرق االوسط .ونظ ار لما نعهده فيكم
من خبرة ودراية في مجال البحث العلمي ،يسر الباحثة أن تضع بين أيديكم هاتين االستبانتين
وهما:
االستبانة االولى :استبانة مبادئ الحوكمة لقياس درجة تطبيق رؤساء األقسام االكاديمية لمبادئ
الحوكمة في الجامعات الخاصة والتأكد من صحتها ودقتها وإبداء الرأي فيها االستبانة الثانية:
استبانة الثقافة التنظيمية لقياس درجة توافر الثقافة التنظيمية لدى رؤساء األقسام األكاديمية في
الجامعات الخاصة والتأكد من صحتها ودقتها وإبداء الرأي فيها

وحرصا من الباحثة على

االسترشاد بآرائكم واالستفادة من مالحظاتكم القيمة  ،نرجو منكم التكرم بقراءة فقرات االستبانتين
وإبداء آرائكم بهما من حيث صالحية فقراتهما أو أي مالحظة ترونها ضرورية.
شاكرة حسن تعاونكم
اسم المشرف :أ .د .عباس الشريفي
بيانات المحكم:
االسم

الرتبة االكاديمية

التخصص

جهة العمل (الجامعة  /الكلية)

اسم الطالبة :هناء فهمي الدهشان
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اوال :استبانة مبادئ الحوكمة بصورتها االولية

منتمية

2
3
4
5
6
7
8

تحديد حاجات الجامعة وفقا لنظام المساءلة المعمول به
تعد المساءلة من أساليب التحفيز العاملين في الجامعة
وجود نظام فعال للمحاسبة ومساءلة اإلدارة العليا
يراقب المجتمع المحلي األداء في الجامعة وتؤكد الجامعة على حقه في
ذلك.
تتصف الق اررات اإلدارية بالمنطقية.
إدراك العاملون في الجامعة للقواعد المطلوب االلتزام بها.
تطبق إجراءات العقوبات بعدالة على جميع المستويات اإلدارية المختلفة.

المجال الثاني :الشفافية
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18

تطور الجامعة برامجها باستمرار وتقومها.
تتسم السياسة المالية بالجامعة بالوضوح.
سهولة تبادل المعلومات بين العاملين بشفافية وتدعم القيادات األكاديمية
ذلك.

وضوح المعلومات الخاصة بمجالس الحوكمة.
واقعية أهداف مجلس الحوكمة.
وجود بنية أساسية لمجالس الحوكمة.

ترتبط أنشطة الجامعة التطويرية برسالتها.
تعتبر رؤية الجامعة طموحة وهادفة وقابلة للتحقيق.
تشمل رؤية الجامعة كال من ريادة التعليم والبحث العلمي وخدمة
المجتمع.
المجالس في الجامعة كوحدة واحدة دون سيطرة أي عضو أو
تعمل
مجموعة فيها على المجالس.

غير منتمية

1

وضع قواعد المساءلة بمشاركة أعضاء هيئة التدريس

مناسبة

المجال األول :المساءلة

غير مناسبة

الرقم

بحاجة إلى تعديل

الفقرات

التعديل المقترح

انتماء
الفقرة

صالحية الفقرة
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19
21
21
22
23
24

تتسم القوانين واإلجراءات ذات العالقة بالعاملين بالوضوح مثل (التعيين،
التقاعد ،الترقية  .....الخ).
يتميز نظام الترقيات في المناصب اإلدارية بوضوح المعايير واإلجراءات
المطبقة بعدالة.
تطبق األنظمة والقوانين بغض النظر عن ضعف الموارد المالية للجامعة
تسعى الجامعة باستمرار لتطوير األنظمة والقوانين حسب الظروف
والمتغيرات.
تصرح أدارة الجامعة بالسياسات المتعلقة بمكافئات وتعويضات أعضاء
مجلس اإلدارة.
تفصح اإلدارة العليا عن القواعد واإلجراءات التي تحكم الرقابة الداخلية
في الجامعة.

المجال الثالث :االستقاللية
25
26
27
28
29
31
31
32
34

توضيح التشريعات والسياسات لتطبيق القواعد والمبادئ المحددة.
تطبق المجالس األنظمة المنصوص عليها في حدود الصالحيات.
التوازن في توزيع المسؤوليات والسلطات بين مجالس الحوكمة.
أمكانية تطبيق آليات الحوكمة للوصول إلى النتائج بشكل دقيق.
يتمكن األفراد من مراقبة العمل داخل الجامعة دون تعطيله.
تكامل نظام المحاسبة والمساءلة مع درجة تطبيقه على جميع متخذي
القرار.
تطبيق مبدأ االلتزام بالقوانين واألنظمة واإلجراءات في الجامعة.
تفصح الجامعة عن أدائها المالي وغير المالي بشكل كافي.
تدفق المعلومات بالشكل المناسب داخليا وخارجيا.

المجال الرابع :المشاركة
35
36
37
38
39
41

تهتم الجامعة بوجهات نظر أعضاء هيئة التدريس في القضايا المباشرة
لتطوير األداء الجامعي.

تتوفر الثقة بين األطراف المعنية في الجامعة اإلدارة والعاملين.
تتعاون الوحدات المختلفة في الجامعة مع أعضاء هيئة التدريس بسهولة
تتيح الجامعة لمنسبيها تقديم المقترحات بطريقة معلنة.
يشارك الطلبة والخريجون في تقييم مدى تحقيق األهداف األكاديمية.
يراقب أصحاب العالقة العمل داخل الجامعة دون اإلساءة لآلخرين.
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41
42
43
44
45
46

يشارك العاملين في وضع استراتيجية الجامعة.
المشاركة والتوزيع المتوازن للمسؤوليات بين اإلدارة التنفيذية والمستفيدين.
التفاعل في قضايا المجتمع ذات العالقة بنشاط المؤسسة.
السالسة والتجاوب السريع يعزز التعامل مع األنظمة.
أشراك العاملين في وضع الخطط التطويرية.
تقدم الجامعة األبحاث العلمية لحل مشاكل المجتمع.

ثانيا :استبانة الثقافة التنظيمية بصورتها األولية
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16

الفقرات
يتعاون رئيس القسم مع التدريسيين في رسم خطط تنفيذية للقسم بما يتالءم واستراتيجية
الكلية.
يمارس رئيس القسم الصالحيات الممنوحة له كافة ألداء العمل بكافية.
يعمل رئيس القسم على تعريف التدريسيين والعاملين في القسم بواجباتهم ومسؤولياتهم بشكل
واضح.
يلتزم رئيس القسم بالنصاب التدريسي المحدد للتدريسيين عند توزيع الساعات التدريسية.
يشارك رئيس القسم الطلبة في صياغة الق اررات المتعلقة بالمشكالت الطالبية.
يراعي رئيس القسم تخصص العلمي للتدريسين عند توزيع تدريس مقررات الماجستير
الدكتورراه
ئيس القسم التدريسيين على تطبيق تعليمات الجزاءات السلوكية للطلبة.
ويحث
يحث رئيس القسم التدريسيين على المشاركة في صياغة رؤية الكلية وأهدافها واستراتيجيتها.
يشجع رئيس القسم مبادرات التدريسيين من اجل تحسن أداء العمل.
يشارك رئيس القسم التدريسيين في لجان داخل القسم وخارجه بما يتالءم وخبراتهم ومراتبهم
العلمية رئس القسم التوجيهات الالزمة للتدريسيين لتحسين بيئة التعلم والتعليم على وفق اراء
يصدر
الطلبة.
يحث رئيس القسم التدريسيين على تحديث المناهج بشكل دوري بما يتالءم ومهارات سوق
العمل المطلوبة والمستجدات والتغيرات الحاصلة.
يراجع رئيس القسم مع التدريسيين أهداف القسم من أجل التحسين والتطوير.
يعمل رئيس القسم على توفير األعداد الكافية والمؤهلة من التدريسيين لسد حاجة القسم.
يعمل رئيس القسم على توفير احتياجات التدريسيين والعاملين لتمكينهم من أداء عملهم
يقترح رئيس القسم تخصصات عملية جديدة لمواكبة المستجدات العلمية.

اندرا أحياان

غال
اب

دائما
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17
18
19
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41

يستطلع رئيس القسم اراء مؤسسات العمل المعنية للتعرف على كفاية الخرجين بشكل دوري.
يعمل رئيس القسم على استضافة الخريجين بصورة دورية واالستماع إلى مشكالتهم المهنية.
يتابع رئيس القسم تنفيذ خطط القسم طبقا لجداولها الزمنية بشكل دوري.
يتعاون رئيس القسم مع التدريسيين للتعرف على اسباب رسوب الطلبة.
يناقش رئيس القسم التدريسيين بنتائج تقييم أدائهم.
يراعي رئيس القسم وجود عالقات عمل فعالة بين التدريسيين وعمادة الكلية.
يستمع رئيس القسم المشكالت التدريسيين االكاديمية واالدارية ويسهم في حلها.
يحث رئيس القسم التدريسيين للتعاون مع الطلبة بهدف رسم برامج اجتماعية لهم.
يسمح رئيس القسم للتدريسيين بالتعبير عن آرائهم بحرية في القضايا الجامعية.
يسهم رئيس القسم في تصحيح الممارسات االدارية غير العادلة حين اكتشافها.
ينمي رئيس القسم لدى التدريسيين روح احترام حقوق االخرين.
يستطلع رئيس القسم مستوى الرضا الوظيفي لدى التدريسيين عن اداء القسم.
يحرص رئيس القسم على تحقيق رضا التدريسيين عند توزيع الساعات التدريسية.
يستطلع رئيس القسم رضا طلبة الدراسات العلية عن العملية التعليمية بالوسائل قياس
متنوعة.رئيس القسم بمنح الحوافز للتدريسيين المتميزين.
يوصي
يعمل رئيس القسم على اعداد ادلة ارشادية تعليمية وتعريفية عن القسم للطلبة الجدد.
يحرص رئيس القسم على معرفة الصعوبات التي تواجه الطلبة ويسهم في حلها.
يحث رئيس القسم الطلبة على المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية.
يراعي رئيس القسم رغبات واحتياجات الطلبة عند وضع جداول االمتحانات.
يحدد رئيس القسم مجموعه من الطلبة لكل تدريسي لغرض اراشدهم وتوجيههم.
يتعاون رئيس القسم مع التدريسيين لتخطيط برامج زيارات ومشاهدات ميدانية للطلبة.
يشجع رئيس القسم التدريسيين على اجراء الحوث العلمية.
يحث رئيس القسم التدريسين على اقامة المعارض والندوات العلمية والثقافية والتنموية.
يحث رئيس القسم التدريسيين على تقديم االستشارات العلمية لخدمة المجتمع.
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أسماء المحكمين
التسلسل

االسم

التخصص

الجامعة

0

أ.د ابتسام جواد مهدي

المناهج وطرق التدريس

الشرق االوسط

7

أ.د بشير عربيات

التخطيط التربوي

البلقاء التطبيقية

1

أ.د عباس الشريفي

اإلدارة التربوية

الشرق االوسط

4

أ.د عدنان العضايلة

االدارة التربوية

البلقاء التطبيقية

5

أ.د محمود الحديدي

المناهج وطرق التدريس

الشرق االوسط

6

د .أمجد درادكة

االدارة التربوية

الشرق االوسط

2

د .حمزة العساف

تكنولوجيا المعلومات

الشرق االوسط

8

د .حسين أبو رياش

االدارة التربوية

العربية المفتوحة

9

د .فواز شحادة

المناهج وطرق التدريس

الشرق االوسط

01

د .مريم بني خالد

أصول التربية

البلقاء لتطبيقية

014

الملحق ( ) 3

اداتا الدراسة بصورتيها النهائية

بسم هللا الرمحن الرحيم
حضرة الدكتور  /ة  .....المحترم /ة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته:
تُعد الباحثة دراسة بعنوان " درجة تطبيق رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات الخاصة
لمبادئ الحوكمة وعالقتها بدرجة توافر الثقافة التنظيمية "وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول
على درجة الماجستير في االدارة والقيادة التربوية في كلية العلوم التربوية في جامعة الشرق
االوسط (عمان ،األردن) ولذلك أعدت الباحثة استبانتين األولى عن مبادئ الحوكمة والثانية عن
الثقافة التنظيمية راجية التكرم بإبداء وجهة نظركم من خالل قراءة فقرات االستبانتين واالجابة
عنهما بوضع اشارة
( )Xمقابل كل فقرة علما بأن اجابتكم ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط وستعامل بمنتهى
السرية.

وتفضلوا بقبول الشكر وفائق االحترام

الباحثة :هناء الدهشان

014

القسم االول :معلومات الشخصية:
يرجى وضع إشارة ( )Xأمام اإلجابة التي تنطبق عليك
النوع االجتماعي:

ذكر

أنثى

المؤهل العلمي:

ماجستير

دكتوراه

الخبرة:
أقل من  5سنوات

 01 -5أقل من سنوات

 01سنوات فأكثر
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اوال :استبانة مبادئ الحوكمة بصورتها النهائية
الرقم

الفقرات

0

يعمل رئيس القسم على تطبيق قواعد المساءلة على أعضاء هيئة التدريس بشكل

دائما
المجال االول :المساءلة

عادل

2

يتابع رئيس القسم مدى تحقق مخرجات التعليم مع أعضاء هيئة التدريس.

1

يعتمد رئيس القسم نظاماً فعاالً لمساءلة العاملين.

2
4
4

يتابع رئيس القسم أداء العاملين باستمرار.
يحث رئيس القسم أعضاء هيئة التدريس على استخدام نظام التعلم االلكتروني.
يتحقق رئيس القسم من تنفيذ إجراءات الحصول على شهادة الجودة في قسمه.

المجال الثاني :الشفافية
4

يناقش رئيس القسم أعضاء هيئة التدريس باستمرار في تطوير البرامج الدراسية.

8

يراعي رئيس القسم تطبيق اللوائح والتعليمات على العاملين دون تمييز.

8

يعمل رئيس القسم على تسهيل تبادل المعلومات بين العاملين.

01

ُيطلع رئيس القسم أعضاء هيئة التدريس على المعلومات الخاصة بمجالس القسم

00

ُيطلع رئيس القسم أعضاء هيئة التدريس على نتائج تقييمهم.

02

يوفر رئيس القسم أدلة تعريفية بالقسم وأهدافه وبرامجه.

01

يتبع رئيس القسم االسلوب الديمقراطي في إدارة القسم.

والكلية.

المجال الثالث :االستقاللية
02

يعمل رئيس القسم على وضع خطة استراتيجية للقسم.

04

يعمل رئيس القسم على وضع خطة تنفيذية للقسم.

04

يقيم رئيس القسم ما تم تنفيذه من الخطط الموضوعة.

04

يعمل رئيس القسم على تقييم البرامج االكاديمية باستمرار.

08

يعمل رئيس القسم على استقطاب الطلبة بما يحقق الطاقة االستيعابية للقسم.

المجال الرابع :المشاركة

غالبا

أحيا
نا

ناد ار

ابدا
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الفقرات

الرقم

دائما

غالبا

يهتم رئيس القسم بوجهات نظر أعضاء هيئة التدريس في القضايا المباشرة

08

أحيا
نا

ناد ار

ابدا

لتطوير اداء القسم.

21

يشجع رئيس القسم العمل الجماعي بين أعضاء هيئة التدريس.

20

يشرك رئيس القسم ممثلين من المجتمع المحلي في لجان القسم ومجالسه.

22

يشرك رئيس القسم أصحاب العالقة في اتخاذ القرار لتسيير العملية التعليمية.

21

يشرك رئيس القسم الطلبة والخريجون في تقييم مدى تحقيق نتائج التعليم والتعلم.

22

يحفز رئيس القسم أعضاء هيئة التدريس على اجراء البحوث التي تسهم في حل
مشكالت المجتمع.

ثانيا :استبانة الثقافة التنظيمية بصورتها النهائية
الرقم
0
2
1

2
4
4
4
8
8

الفقرات
يتعاون رئيس القسم مع التدريسيين في رسم خطط تنفيذية للقسم بما
يتالءم واستراتيجية الكلية.
يمارس رئيس القسم الصالحيات الممنوحة له كافة ألداء العمل بكافية
يعمل رئيس القسم على تعريف التدريسيين والعاملين في القسم
بواجباتهم ومسؤولياتهم بشكل واضح.
يلتزم رئيس القسم بالنصاب التدريسي المحدد للتدريسيين عند توزيع
الساعات التدريسية.
يشارك رئيس القسم الطلبة في صياغة الق اررات المتعلقة بالمشكالت
الطالبية.
يراعي رئيس القسم تخصص العلمي للتدريسين عند توزيع تدريس
مقررات الماجستير والدكتوراه.
يحث رئيس القسم التدريسيين على تطبيق تعليمات الجزاءات السلوكية
للطلبة.
يحث رئيس القسم التدريسيين على المشاركة في صياغة رؤية الكلية
وأهدافها واستراتيجيتها.
يشجع رئيس القسم مبادرات التدريسيين من اجل تحسن أداء العمل

دائما

غالبا

أحيانا

ناد ار

ابدا

018

الرقم
01
00
02
01
02
04
04
04
08

الفقرات
يشارك رئيس القسم التدريسيين في لجان داخل القسم وخارجه بما
يتالءم وخبراتهم ومراتبهم العلمية.
يصدر رئس القسم التوجيهات الالزمة للتدريسيين لتحسين بيئة التعلم
وتعليم على وفق اراء الطلبة.
يحث رئيس القسم التدريسيين على تحديث المناهج بشكل دوري بما
يتالءم ومهارات سوق العمل المطلوبة والمستجدات والتغيرات الحاصلة
يراجع رئيس القسم مع التدريسيين أهداف القسم من أجل التحسين
والتطوير.
يعمل رئيس القسم على توفير األعداد الكافية والمؤهلة من التدريسيين
لسد حاجة القسم.
يعمل رئيس القسم على توفير احتياجات التدريسيين والعاملين لتمكينهم
من أداء عملهم.
يقترح رئيس القسم تخصصات عملية جديدة لمواكبة المستجدات
العلمية.
يستطلع رئيس القسم اراء مؤسسات العمل المعنية للتعرف على كفاية
الخرجين بشكل دوري.
يعمل رئيس القسم على استضافة الخريجين بصورة دورية واالستماع
إلى مشكالتهم المهنية.

08

يتابع رئيس القسم تنفيذ خطط القسم طبقا لجداولها الزمنية بشكل دوري

21

يتعاون رئيس القسم مع التدريسيين للتعرف على اسباب رسوب الطلبة

20

يناقش رئيس القسم التدريسيين بنتائج تقييم أدائهم.

22
21
22
24
24

يراعي رئيس القسم وجود عالقات عمل فعالة بين التدريسيين وعمادة
الكلية.
يستمع رئيس القسم المشكالت التدريسيين االكاديمية واالدارية ويسهم
في حلها.
يحث رئيس القسم التدريسيين للتعاون مع الطلبة بهدف رسم برامج
اجتماعية لهم.
يسمح رئيس القسم للتدريسيين بالتعبير عن آرائهم بحرية في القضايا
الجامعية.
يسهم رئيس القسم في تصحيح الممارسات االدارية غير العادلة حين
اكتشافها.

دائما

غالبا

أحيانا

ناد ار

ابدا

001

الرقم
24
28

الفقرات
ينمي رئيس القسم لدى التدريسيين روح احترام حقوق االخرين.
يستطلع رئيس القسم مستوى الرضا الوظيفي لدى التدريسيين عن اداء
القسم.

دائما

غالبا

أحيانا

ناد ار

ابدا

000
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كتاب تسهيل المهمة من جامعة الشرق األوسط

002
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كتاب تسهيل مهمة من وزارة التعليم العالي

