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ملخص:
هدفت الدرا�سة الك�شف عن واقع تطبيق احلوكمة يف اجلامعات
الأردنية احلكومية والتحديات التي تواجهها .وتكونت عينة الدرا�سة
من ( )1344ع�ضو هيئة تدري�س ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ا�ستخدم
منهج البحث الو�صفي ،وذلك من خالل تطوير ا�ستبانة لأغرا�ض
الدرا�سة ،مكونة من ( )40فقرة موزعة على ( )4جماالت هي:
الإف�صاح وال�شفافية ,امل�شاركة ,اال�ستقاللية ,امل�ساءلة والرقابة.
وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن واقع تطبيق احلوكمة يف اجلامعات
الأردنية احلكومية من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س جاءت
بدرجة تقدير (متو�سطة).
كما �أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
واقع تطبيق احلوكمة يف اجلامعات الأردنية احلكومية من وجهة
نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س تعزى لأثر متغري اجلن�س ،والكلية على
الدرجة الكلية ،ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف واقع تطبيق
احلوكمة يف اجلامعات الأردنية احلكومية من وجهة نظر �أع�ضاء
هيئة التدري�س على الدرجة الكلية تعزى لأثر متغري الرتبة االكادميية
بني �أ�ستاذ من جهة وكل من �أ�ستاذ م�شارك ،و�أ�ستاذ م�ساعد وجاءت
الفروق ل�صالح �أ�ستاذ.
و�أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف واقع
تطبيق احلوكمة يف اجلامعات الأردنية احلكومية من وجهة نظر
�أع�ضاء هيئة التدري�س على الدرجة الكلية تعزى لأثر متغري �سنوات
اخلدمة ،وجاءت الفروق ل�صالح الفئة � 10سنوات ف�أكرث ،و�أن من
التحديات التي تواجه تطبيق احلوكمة يف اجلامعات الأردنية هو
وجود هياكل �إدارية مت�شعبة وهرمية ،ووجود ف�ساد �إداري ب�شتى
�صوره� ،إ�ضافة �إىل غياب الرقابة وامل�ساءلة.
الكلمات املفتاحية :احلوكمة ،احلوكمة يف اجلامعات.
The Reality of Applying Governance in the Jordanian
Public Universities and theChallenges Faced

Abstract
The objective of the study was to examine
the level of applying governance in the Jordanian
public universities and the challenges faced. The
sample consisted of 1344 faculty members. To
achieve the objective of the study, a descriptive
approach was adopted by developing a 40 items
questionnaire distributed on four domains: disclosure
and transparency, participation, autonomy, and
accountability and monitoring. The results of the
study indicated that the level of applying governance
in the Jordanian public universities from the faculty
members point of view was moderate.
The results of the study found no statistically

significant differences in the level of governance
application in the Jordanian public universities from
the faculty members point of view attributed to gender
and faculty on total degree. Statistical significant
differences were found in the level of governance
application in the Jordanian public universities
from faculty members point of view on total degree
attributed to academic rank between professors from
one side and associate, assistant professors on the
other, favoring professors.
Also, the results of the study indicated statistical
significant differences in the level of governance
application in the Jordanian public universities
from faculty members point of view attributed to
experience on the total degree, favoring more than 10
years of experience. The most significant challenges
faced in applying governance were the presence of
hierarchical and divergent administration structures,
administrative corruption and the absence of
accountability and monitoring.
KeyWords:
governance,
governance
in
universities.

املقدمة
منذ ن�ش�أة امل�ؤ�س�سات الرتبوية على اختالف �أ�شكالها ويف
�شتى مناحي احلياة ظهر مفهوم احلوكمة الذي ا�ستخدم يف البداية
يف قطاع الأعمال ،و�أنتقل بعد ذلك �إىل العديد من املجاالت ومنها
الرتبية ،و�أ�صبحت احلوكمة معياراً لتحقيق اجلودة وال َتميز يف
امل�ؤ�س�سات التعليمية .و ٌتعد اجلامعات من �أهم امل�ؤ�س�سات الرتبوية
نظراً لتعاظم دورها وامتداد ت�أثريها االجتماعي واالقت�صادي
والثقايف وال�سيا�سي ،ولكونها رافداً مهم ًا ل�ضخ ر�أ�س املال الب�رشي
الذي يدير عجلة التنمية يف البالد ،ومن �أجل ذلك ف�إن مراجعة
�أ�ساليب �إدارة اجلامعات وحتديثها من �أولويات الدول املتقدمة،
فالإدارة اجلامعية يقع عليها عبء عملية التغيري والتطوير يف
منظومة العملية التعليمية ،لذا يجب�أن يكون التطوير متواكب ًا مع
التوجهات العاملية احلديثة واملفاهيم احلديثة يف الإدارة ،وخا�صة
يف ظل ثورة املعلومات واالت�صاالت والتكنولوجيا ل�ضمان حتقيقها
لأهدافها ب�أمثل طريقة ،وجتنب العقبات التي تواجهها.
فاحلوكمة ُتلزم امل�ؤ�س�سة ب�إ�رشاك جميع الأطراف يف عملية
اتخاذ القرار ،وكذلك توفر املعلومات جلميع الأطراف ب�شفافية
وو�ضوح وحتديد م�س�ؤولية وحقوق وواجبات جميع امل�س�ؤولني
عن �إدارة امل�ؤ�س�سة ،وذلك لتجنب حدوث حاالت الف�ساد الإداري
(م�صطغى.)2013،
ولقد تعددت التعريفات املقدمة لهذا امل�صطلح ،فقد َعرفته
م�ؤ�س�سة التمويل الدويل ( )IFCب�أنه (النظام الذي تدار من خالله
ال�رشكات
ويتحكم يف �أعمالها) ( .)Alanmgir,2007يف حني عرفته
َ
منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ( )OECDبانه (جمموعة من
العالقات فيما بني القائمني على �إدارة ال�رشكة ،وجمل�س الإدارة،
وحملة الأ�سهم وغريها من امل�ساهمني) (.)Jan,2008
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واقع تطبيق احلوكمة في اجلامعات االردنية احلكومية والتحديات التي تواجهها

ماهية مفهوم حوكمة امل�ؤ�س�سات
وي�شكل عام ،ميكن القول �إن َ
مع َنية ب�إيجاد وتنظيم التطبيقات واملمار�سات ال�سليمة للقائمني
على �إدارة ال�رشكة مبا ُيحافظ على حقوق الأ�سهم وحملة ال�سندات،
والعاملني بال�رشكة ،و�أ�صحاب امل�صالح ( )Stakeholdersوغريهم،
وذلك من خالل حتري تنفيذ �صيغ العالقات التعاقدية التي تربط
املالية واملحا�سبية ال�سليمة وفق ًا ملعايري
بينهم ،با�ستخدام الأدوات
ّ
الإف�صاح وال�شفافية الواجبة (نا�رص الدين.)2012 ،
ونظراً للأثر الإيجابي الذي انعك�س على ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات
التي تبنت احلوكمة من حيث الإدارة والأرباح(الطائي .)2011،فقد
انتقل هذا املفهوم �إىل اجلامعات ل ُيعرب عن الأزمة احلقيقية التي متر
بها �إدارات بع�ض اجلامعات ،واحللول املقرتحة لها� ،إذ ُن َ�صب بع�ضها
مهمتها اتخاذ القرارات املتعلقة
فوق الطلبة والهيئة التدري�سية لتكون ّ
ب�ش�ؤنهم ،دون �أن يكون لأي منهم احلق يف مناق�شة تلك القرارات �أو
االعرتا�ض عليها مما �أدى �إىل عزوف الطلبة عن امل�شاركة يف احلياة
�سواء �أكان ذلك داخل اجلامعة �أم خارجها ،مما �أثر على تطور
العاّمة ً
اجلامعة بو�صفها امل�ؤ�س�سة الأكادميية التي يفرت�ض فيها �أن ُتعيد
توجهات املجتمع ب�أ�شكاله كاّفة (اخل�ضريي2005،؛نا�رص
�صياغة ّ
الدين.)2012،
وي�شري املليجي(� )258:،2011إىل �أن احلوكمة ت�ساعد يف
حت�سني �أداء امل�ؤ�س�سة التعليمية وتطويره ،وجتنبها �أية خماطر �أو
�رصاعات تعوق جودة �أدائها ،ومن ثم تتمكن امل�ؤ�س�سة التعليمية من
التمتع مبركز تناف�سي بالن�سبة ملثيالتها يف �سوق التعليم العاملي.
وتعد حوكمة اجلامعات من املفاهيم احلديثة التي حظيت
باهتمامات كبرية يف ال�سنوات الأخرية عرب ا�ستخدامها يف حتقيق
املرجعية
اجلودة ال�شاملة والتميز يف الأداء اجلامعي ،وهو امل�صدر �أو
ّ
التي ُي�ستند �إليها يف ُحكم اجلامعة ( .)Wang,2010و ُتعرف حوكمة
اجلامعات ب�أنها (جمموعة من القوانني والأنظمة والتعليمات التي
والتميز يف الأداء عن طريق اختيار
تهدف �إىل حتقيق اجلودة ال�شاملة
ّ
والفعالة لتحقيق غايات اجلامعة و�أهدافها
اال�سرتاتيجيات املنا�سبة
ّ
اال�سرتاتيجية (خور�شيد ويو�سف.)2009،
وعلى �صعيد الدول العربية ،ف�إن اجلامعات تواجه حتديات
عدة تتعلق بت�ضيق الفجوة بني املعرو�ض من خمرجات التعليم
واحتياجات �سوق العمل ،وذلك بت�رسيع خطى النمو االقت�صادي
وتوفري فر�ص العمل للأيدي العاملة املتعلمة ،وهذا يعني �أن
اجلامعات ُتعد يف حد ذاتها م�ؤ�س�سات حيوية للنهو�ض بالنمو
االقت�صادي ،فاجلامعات تخلق املعارف وتن�رشها ،وجتتذب ذوي
املواهب ،وت�ضخ �أفكار جديدة ،وترثي احلياة الثقافية ،وترتبط
بالبيئات االقت�صادية وال�سيا�سية التي تعمل فيها (& Jaramillo
.)Zaafrane,2014
�إن احلوكمة يف اجلامعات تركز على عدة جوانب منها :الإدارة،
والتنظيم ،وتقييم الأداء اجلامعي ،وعملية �صنع القرارات ،والرقابة
الذاتية (�ضحاوي.)2011،
ويرى (الفرا� )2013،أن مفهوم احلوكمة يف اجلامعات ميكن
تعريفه ب�أنه :املمار�سة الر�شيدة ل�سلطات الإدارة اجلامعية ،وعملية
�صنع القرار ،من خالل االرتكاز على القوانني واملعايري والقواعد
املن�ضبطة التي حتدد �إدارة امل�ؤ�س�سة من ناحية و�أ�صحاب امل�صالح
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�أو الأطراف املرتبطة بامل�ؤ�س�سة من ناحية �أخرى.
و�أ�شار مرعي ( )2009يف درا�سته التي بينت �أن نظام اختيار
ر�ؤ�ساء اجلامعات والعمداء ور�ؤ�ساء الأق�سام العلمية العامل الأهم
لنجاح احلوكمة الأكادميية.
وهناك جمموعة من الأ�سباب �أدت �إىل ظهور احلوكمة اجلامعية
تتمثل يف الآتي( :ح�سام الدين203:2015،؛ عزت109:2012،؛
نا�رص الدين44:2102 ،؛ الرميي90:2010 ،؛ الفرا.)2013:90 ،
1 .1التطور ال�رسيع الذي ي�شهده العامل نتيجة لثورة االت�صاالت
واملعلومات.
2 .2ظهور منتجني للخدمات اجلامعية يقدمون خدمات تناف�س
اخلدمات اجلامعية احلكومية وتزيد الوعي واحلراك الأكادميي
للطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س.
3 .3عدم قيام اجلامعات بدورها يف �إنتاج العلم واملعرفة
خلدمة التنمية الذي ينعك�س مبا�رشة يف تزايد الفجوة العلمية بني
الدول النامية واملتقدمة.
4 .4زيادة �أهمية �آليات �صنع القرار يف الأمور الإدارية
والأكادميية ،وزيادة املناف�سة ب�شكل كبري.
5 .5الف�ساد الأكادميي الذي ُيعد �أكرب تهديد مل�شاريع الإ�صالح
القائمة حالياً ،وجت�سد �أبرز مظاهره يف املتاجرة بال�سلطة الأكادميية
لالنتفاع ال�شخ�صي.
6 .6تراجع العديد من القيم يف املحيط اجلامعي على كافة
امل�ستويات و�أهمها ما كان على امل�ستوى العلمي والبحثي ،فانت�رشت
ال�رسقة العلمية ،وغاب تقدير االبداع.
�7 .7أزمة الثقة بني املجتمع واجلامعة ،وانعدام ثقة
املجتمعات النامية يف اجلامعات بعد �أن كانت م�صدر التنمية على
جميع امل�ستويات من خالل ما تق ّدمه من �أبحاث وتكنولوجيا ت�سهم
يف حل الق�ضايا االجتماعية واالقت�صادية والزراعية كما هو احلال
يف الدول املتقدمة
ومتر اجلامعات الأردنية بو�ضع �صعب يف الآونة االخرية
نتيجة الو�ضع املايل والإداري رغم حماوالت التطوير امل�ستمر
والبطيء� ،إ�ضافة �إىل م�شكلة مبادئ احلوكمة املتمثلة يف غياب
امل�شاركة وفيما يلي عر�ض خمت�رص لأهمية احلوكمة اجلامعية
كالتايل( :ال�شافعي2009 ،؛ حممد.)5:2008 ،
1 .1للحوكمة �أهمية وا�ضحة يف امل�ؤ�س�سات اجلامعية ،فهي
تعمل على تعزيز القدرة على التطوير.
2 .2للرقابة والإ�رشاف الذاتي الذي يكفل �سالمة التطبيق
القانوين للت�رشيعات القانونية وال�ضوابط احلاكمة.
3 .3احلوكمة ت�ضمن حقوق وم�صالح العاملني دون متييز.
4 .4م�ساعدة �إدارة اجلامعة على �صياغة وبناء ا�سرتاتيجية
�سليمة ،و�ضمان القرارات فعالة.
5 .5حت�سني �سمعة امل�ؤ�س�سة يف املجتمع.
6 .6جتنب حدوث �أية خماطر �أو �رصاعات داخل اجلامعة تعوق
جودة الأداء.
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7 .7توفري الإر�شادات للم�ؤ�س�سة اجلامعية حول كيفية حتقيق
التزام �أف�ضل املعايري واملمار�سات القيا�سية.
وميكن حتديد �أهداف احلوكمة يف امل�ؤ�س�سات اجلامعية على
النحو التايل( :املليحي258:2011 ،؛ ال�شافعي.)139:2009 ،
1 .1حت�سني وتطوير �أداء امل�ؤ�س�سة التعليمية.
2 .2جتنب حدوث �أية خماطر �أو �رصاعات تعوق جودة الأداء.
3 .3حت�سني املمار�سات الإدارية والرتبوية يف امل�ؤ�س�سة
التعليمية.
4 .4حتقيق العدالة والنزاهة وال�شفافية يف جميع تعامالت
امل�ؤ�س�سة ،وتعزيز املحا�سبية وامل�ساءلة.
�5 .5إيجاد هيكل �إداري جيد من خالله تتحقق �أهداف امل�ؤ�س�سة.
6 .6توفري حق امل�ساءلة �أمام جميع امل�ستفيدين واملعنيني
بوجود اجلامعة ،و�إعطائهم احلق يف حما�سبة الإدارة التنفيذية
باجلامعة.
7 .7توفري الأنظمة والقوانني التي توجه �أعمال �إدارة
امل�ؤ�س�سات اجلامعية مبا ي�ضمن الدميقراطية والعدالة للأطراف
املعنية كافة.
8 .8حماية حقوق �أ�صحاب امل�صالح من امل�ستفيدين من
خدمات امل�ؤ�س�سة التعليمية �سواء �أكانوا �أع�ضاء هيئة تدري�س �أم
طالب ًا �أم موظفني �أم جمتمع ًا حملياً.
ترتكز احلوكمة امل�ؤ�س�سات اجلامعية �إىل مبادئ هي( :بزاوية
وال�ساملي.)2011 ،
1 .1ال�شفافية ،وتعني ت�صميم النظم والآليات وال�سيا�سات
والت�رشيعات وتطبيقها و ُتعد من املعايري العاملية املهمة يف تطبيق
الدول وترتيبها وحتى اجلامعات .وتطبيق الأنظمة والتعليمات بكل
�شفافية على جميع العاملني يف اجلامعة وعلى طلبتها(  (�Corcor
.)an,2004
2 .2امل�شاركة ،وهي �إتاحة جمال�س احلاكمية لهيئة التدري�س
والطلبة واملجتمع امل�شاركة يف ر�سم ال�سيا�سات وو�ضع قواعد العمل
يف خمتلف جماالت احلياة اجلامعية (.)Lee&Land,2010
3 .3املُ�ساءلة ،متكني ذوي العالقة من الأفراد داخل اجلامعة
وخارجها من مراقبة العمل دون �أن ي�ؤدي ذلك �إىل تعطيل العمل
�أو اال�ساءة �إىل الأخرين (خور�شيد يو�سف .)2008،وهي التزام
الأخرين باملحا�سبية �أو الإجابة عن امل�س�ؤولية التي ت�سند �إليهم (�آل
عبا�س.)2010،
�أما جراهام وبلمبرت ()Graham & Plumptre ,2003p:23
فقد �أ�ضافا �إىل تلك املبادئ الآتي:
1 .1االجتاه :ويعني اهتمام القادة باجلمهور على نطاق وا�سع
وطويل الأجل باحلكم ال�صالح والتنمية الب�رشية.
2 .2الأداء :وهو ا�ستجابة اجلامعات يف حماولة خلدمة جميع
�أ�صحاب امل�صلحة �ضمن �إطار الفعالية والكفاءة والعمليات.
3 .3الإن�صاف والعدالة :مبعنى حتقيق العدالة للجميع
واالرتقاء بهم وتلبية احتياجاتهم و�ضمان �سيادة القانون(نا�رص

الدين .)2012،كما �أنها تعمل على زيادة الثقة وتعزيز ثقافة احلوار
بني منت�سبي اجلامعة وقياداتها وطلبتها ،وايجاد �صيغ للتعاون
والتفاعل واالندماج بالعمل وحت�سني الأداء وتطويره(  (�Corcor
.)an,2004
وبتق�صي الباحث للمعايري واملبادئ التي تتعلق
ومما �سبق
ّ
باحلوكمة اجلامعية يف العديد من امل�ؤلفات والدرا�سات العربية
والأجنبية كدرا�سة احلميدي ( )2017ودرا�سة الدهدار ()2017
ودرا�سة ع�سريي ( )2017ودرا�سة العريني()2014ودرا�سة
نا�رص الدين(  ( )2012ودرا�سة موجنوا بيديو د�سو (�Mungiu-Pi
 )Pidi and Dusu,2011ودرا�سة موك ( )Mok,2010ودرا�سة واجن
( )Wang,2010ودرا�سة مورتن�س (.)Mortensen,2009جند �أنها
مل تتفق على معايري حمددة ،لكنها يف معظمها �أوردت املعايري
التالية(:الإف�صاح وال�شفافية ،امل�شاركة ،امل�ساءلة واملحا�سبة،
امل�ساواة واملعاملة العادلة) .وعليه يخل�ص الباحث �إىل االعتماد
على هذه املبادئ واملعايري يف هذه الدرا�سة لقيا�س واقع تطبيق
احلوكمة يف اجلامعات االردنية احلكومية ل�شموليتها ،وتوافقها مع
الأهداف الأ�سا�سية ومع امل�ؤلفات والدرا�سات العربية والأجنبية
ولإجماع الأدبيات على �أهميتها

الدراسات السابقة:
بالرجوع �إىل الدرا�سات التي تناولت جوانب مو�ضوع الدرا�سة،
والتي هي مدار البحث يف هذه الدرا�سة فقد تناولها الباحث ح�سب
ت�سل�سلها الزمني على النحو الآتي.
تعرف درجة تطبيق
�أجرت ع�سريي ( )2017درا�سة هدفت ّ
احلوكمة يف جامعة الأمري �سطام بن عبدالعزيز يف �ضوء ر�ؤية اململكة
ال�سعودية 2030من وجهة نظر القيادات الإدارية والأكادميية فيها،
والك�شف عن متطلبات تطبيق احلوكمة يف اجلامعة ،واملعوقات
التي تواجهها ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ا�ستخدم املنهج امل�سحي،
واختريت عينة ع�شوائية متثل  % 54من املجتمع ،وا�ستخدمت
اال�ستبانة �أداة جلمع البيانات .وتو�صلت الباحثة �إىل �أن احلوكمة
تطبق بدرجة متو�سطة يف جامعة الأمري �سطام بن عبد العزيز
يف �ضوء ر�ؤية  ،2030و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق بني
تقديرات �أفراد العينة لواقع تطبيق معايري (اال�ستقاللية� ،سيادة
القانون ،واملحا�سبية ،ول�صالح االناث ،وال توجد فروق بني تقديرات
�أفراد العينة لواقع تطبيق معايري (امل�شاركة ،الإف�صاح ،وال�شفافية
تعزى ملتغري النوع االجتماعي ،ورغم ذلك ف�إن تطبيقها ما يزال
يواجه معوقات كبرية وذلك من وجهة نظر العينة امل�ستهدفة.
وهدف الدهدار ( )2017يف درا�سته �إىل الك�شف عن واقع تطبيق
مبادى حوكمة اجلامعات يف قطاع غزه يف فل�سطني ،ولتحقيق
�أهداف الدرا�سة ا�ستخدم املنهج الو�صفي التحليلي مع التنويع
يف �أدوات جمع املعلومات �إذ وزعت  406ا�ستبانة لكامل جمتمع
الدرا�سة وا�سرتد  197ا�ستبانة منها مبعدل ا�سرتداد % 48.2
بالإ�ضافة �إىل �إجراء مقابالت مع ذوي العالقة .حيث اختريت �أربع
م�ؤ�س�سات �أكادميية .وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن هناك �ضعف ًا يف الدور
الذي متار�سه وزارة التعليم العايل يف دعم اجلامعات مع عدم وجود
معايري �أو دليل للحوكمة اجلامعية ،كما �أن اجلامعات تطبق مبادئ
احلوكمة بدرجة متو�سطة ،مع وجود نزعات حزبية وازدواجية يف
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واقع تطبيق احلوكمة في اجلامعات االردنية احلكومية والتحديات التي تواجهها

اتخاذ القرارات.
و�أجرى احلميدي ( )2017درا�سة هدفت �إىل التعرف على
واقع تطبيق احلوكمة الر�شيدة ومعوقاتها يف جامعة الطائف يف
ال�سعودية من وجهة نظر �أع�ضاء الهيئة الأكادميية ،ولتحقيق �أهداف
الدرا�سة ا�ستخدم املنهج الو�صفي التحليلي ،و�صممت ا�ستبانة لذلك،
و�شملت الدرا�سة جميع �أع�ضاء الهيئة الأكادميية (الن�سائية) بجامعة
الطائف ،وتو�صلت الباحثة �إىل �أن الدرجة الكلية لواقع تطبيق
احلوكمة الر�شيدة يف جامعة الطائف من وجهة نظر عينة الدرا�سة
كانت متو�سطة ،و�أن الدرجة الكلية ملعوقات تطبيق احلوكمة الر�شيدة
يف جامعة الطائف من وجهة نظر عينة الدرا�سة كانت كبرية ،وكذلك
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف واقع تطبيق احلوكمة يف
جامعة الطائف من وجهة نظر �أع�ضاء الهيئة الأكادميية وفق ًا ملتغري
التخ�ص�ص ،والرتبة الأكادميية ،واخلدمة ،يف حني توجد فروق دالة
�إح�صائي ًا يف واقع تطبيق احلوكمة يف جامعة الطائف من وجهة
نظر �أع�ضاء الهيئة الأكادميية وفق ًا ملتغيرّ امل�سمى الوظيفي ل�صالح
من ي�شغلن منا�صب قيادية ،وال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف درجة
وجود معوقات تطبيق احلوكمة يف جامعة الطائف من وجهة نظر
�أع�ضاء الهيئة الأكادميية وفق ًا ملتغيرّ التخ�ص�ص والرتبة الأكادميية
وامل�سمى الوظيفي ،واخلدمة.
كما �أجرت العريني ( )2014درا�سة هدفت �إىل التعرف على واقع
تطبيق احلوكمة من وجهة نظر �أع�ضاء الهيئتني الإدارية والأكادميية
العاملني يف جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية يف ال�سعودية،
وحتديد الفروق ذات الداللة الإح�صائية �إن وجدت تبع ًا ملتغريات
الدرا�سة .وتكون جمتمع الدرا�سة من �أع�ضاء الهيئتني الإدارية
والأكادميية العاملني يف جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
والبالغ عددهم ( ،)4680ولتحقيق �أهداف الدرا�سة �صممت ا�ستبانة
جلمع البيانات وا�ستخدم املنهج الو�صفي ،وقد تو�صلت الدرا�سة
�إىل �أن واقع تطبيق احلوكمة يف جامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية متحقق بدرجة متو�سطة ،وكذلك وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية بني ا�ستجابات عينة الدرا�سة يف واقع تطبيق احلوكمة
تعود �إىل اختالف امل�ؤهل العلمي ،واخلدمة والوظيفة احلالية.
و�سعى نا�رص الدين ( )2012يف درا�سته �إىل التعرف على واقع
تطبيق احلاكمية يف جامعة ال�رشق الأو�سط يف االردن من وجهة
نظر �أع�ضاء الهيئتني التدري�سية والإدارية العاملني فيها .وقد تكونت
عينة الدرا�سة من ( )113ع�ضواً من �أع�ضاء الهيئتني التدري�سية
إدارية يف اجلامعة ،منهم ( )64ع�ضو هيئة تدري�س و(� )49إداري ًا
وال ّ
اختريوا من جمتمع الدرا�سة بالطريقة الع�شوائية الب�سيطة .وجلمع
البيانات ا�ستخدم ا�ستبانة �أداة للدرا�سة وا�ستخدم املنهج الو�صفي،
وتو�صلت النتائج �إىل �أن واقع تطبيق احلاكمية يف جامعة ال�رشق
الأو�سط من وجهة نظر �أفراد عينة الدرا�سة ككل كان مرتفع ًا ب�شكل
كامل .كما �أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف واقع
تطبيق احلاكمية يف جامعة ال�رشق الأو�سط تبع ًا الختالف املركز
الوظيفي ،وكان ل�صالح �أع�ضاء هيئة التدري�س .و�أظهرت النتائج �أن
هناك فروق ًا ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري عدد �سنوات اخلدمة،
ول�صالح من كانت خربتهم �أكرث من �سنتني.
واما موجنوا بيدي ود�سو ()Mungiu-PiPidi and Dusu,2011
فقد �أجرى درا�سة هدفت �إىل تقييم حاكمية اجلامعات احلكومية
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الرومانية� ،إذ قيمت( )43جامعة حكومية على �أ�سا�س املنهجية
الأ�صلية من حيث النزاهة الإدارية �أو النزاهة الأكادميية ،واحلكم
الدميقراطي ،واحلاكمية الأكادميية ،والتمويل ال�سليم ل�سنة �أكادميية
واحدة .وقد ك�شفت نتائج التقييم عن وجود م�شكالت نظامية
يف تنظيم احلياة اجلامعة ،و�أداء العمل فيها ،تعزى �إىل الف�شل يف
بناء �أنظمة امل�ساءلة واملحا�سبة على م�ستوى اجلامعة بعد تطبيق
الالمركزية يف التعليم اجلامعي للمناف�سة من �أجل حت�سني ال�صورة
العامة للجامعة ،وبالتايل �إ�صالح ممار�ساتها.
�أما درا�سة موك ( )Mok,2010حول اجلامعات يف �سنغافورة
وماليزيا ومدى تطبيقها للحاكمية فقد هدفت �إىل كيفية قيام
الأكادمييني بتقييم تطبيق احلاكمية و�أثرها يف التغيريات التي
حدثت على احلياة اجلامعية� ،إذ قدمت جمموعة من التقارير
والتحليالت التي جاءت نتيجة زيارة احلرم اجلامعي واملقابالت
وبينت �أنه مع �أن الإدارة العليا
خالل الفرتة (ّ ،)2009 - 2007
لهذه اجلامعات �أعطيت بع�ض احلرية لكيفية �إدارة جامعاتهم ،ف�إن
معظم الأكادمييني الذين جرت مقابلتهم مل ي�شعروا باختالفات
كبرية يف الإ�صالحات بعد تطبيق احلاكمية يف جامعاتهم .و�أن
معظم الأكادمييني ما يزالون يتعر�ضون ل�ضغوط �أكرث من �إدارات
اجلامعات بد ًال من الإح�سا�س ب (التمرد) �أو (ال�سلطة) وعلى الرغم
من هذه احلقيقة �إال �أن حكومة �سنغافورة وماليزيا حاولتا تبني
�أفكار وممار�سات الليربالية لتمويل اجلامعات ،لأن الأكادمييني
يرون �أن الدولة مل تزل غري قادرة على مراقبة اجلامعات والتعليم
العايل.
و�أجرى واجن ( )Wang,2010درا�سة حول حاكمية التعليم
العايل وا�ستقاللية اجلامعة يف ال�صني ،هدفت �إىل درا�سة نظام
احلكم الذاتي للجامعة(ا�ستقالليتها) ومدى حتكم احلكومة يف
التعليم اجلامعي من خالل ر�سم �سيا�سة المركزية للتعليم العايل.
وا�ستق�صت الدرا�سة ا�ستقاللية اجلامعة من خالل درا�سة القواعد
والأق�سام التنظيمية والآراء للم�ستجيبني عن اال�ستبانة وعالقتها
بالدولة ،وبحثت يف �آليات �سيطرة احلكومة واحلزب ال�شيوعي
ال�صيني على التعليم العايل .وقد جرى مناق�شة حتول هوية اجلامعة
و�أثرها على ا�ستقاللية اجلامعة .وخل�صت الدرا�سة �إىل �أن تطبيق
احلاكمية مببادئها (ال�شفافية ،وامل�شاركة ،وامل�ساءلة) والتعاي�ش
املزدوج لآليات املراقبة وممار�سات الليربالية اجلديدة �أظهر الإبداع
واالبتكار واملقدرة على االرتقاء بها يف اجلامعة والدولة ،وانعك�س
ذلك على جودة خمرجات اجلامعة وب�شكل �إيجابي.
وهدف مورتن�س ( )Mortensen,2009يف درا�سته �إىل
�إ�صالحات حوكمة التعليم العايل على م�ستوى الدولة يف الواليات
املتحدة ،كما هدفت �إىل وجود مناذج موجهة نحو �سوق العمل
ك�أحد مناذج الإ�صالح خ�صو�ص ًا يف واليتي)يوتا ووا�شنطن(.
وا�ستخدمت الدرا�سة منهج درا�سة احلالة التي يعتمد على املقارنة
النوعية واملقابالت ال�شخ�صية وحتليل امل�صادر ،و�أ�شارت الدرا�سة
اىل �أن منوذج احلوكمة املتبع يف التعليم العايل احلكومي هو جزء
ال يتجز�أ من احلالة ال�سيا�سية العامة يف البلد .وتو�صلت الدرا�سة
�إىل عدد من النتائج �أبرزها �أنه ال يوجد منط موحد لإ�صالح �إدارة
م�ؤ�س�سات التعليم العايل و�إمنا ذلك يعتمد على عدد من العوامل
تتعلق بامل�ؤ�س�سة ذاتها ،وبينت �أن احلكومة الفعالة ت�سعى للدمج بني
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�سيا�سات احلكومة و�سيا�سات التعليم العايل ،كما توفر م�صادر متويل
مبتكرة وال تعتمد على م�صادر وحيدة للتمويل ،مما يحقق اال�ستدامة
وي�ضمن حتقق الأهداف الأ�سا�سية من زيادة فر�صة احل�صول على
التعليم العايل ،وامل�ساواة ،وزيادة الكفاءة اخلارجية والداخلية .كما
تركز على تطوير القوى العاملة وتفعيل الهياكل التنظيمية ،وتوفري
مناذج للم�ساءلة و�إدارة الأداء.

تعقيب على الدراسات السابقة
من خالل مطالعة وا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة الحظ الباحث
�أن معظم تلك الدرا�سات اتفقت مع الدرا�سة احلالية بالرتكيز علىواقع
تطبيق احلوكمةمن وجهة نظر اع�ضاء هيئة التدري�س والتحديات
التي تواجهها كدرا�سة الدهدار ( ،)2017ودرا�سة احلميدي (،)2017
ودرا�سة العريني ( ،)2014ودرا�سة نا�رص الدين ( ،)2012كما
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل تقييم احلاكمية يف اجلامعات الأردنية
احلكومية ،كدرا�سة موجنوا بيدي ود�سو (Mungiu- PiPidi and
 ،)Dusu,2011التي هدفت �إىل تقييم حاكمية اجلامعات احلكومية
الرومانية ،ودرا�سة موك ( )Mok,2010حول مدى تطبيقها للحاكمية
يف جامعات �سنغافورة وماليزيا ،ودرا�سة واجن ( )Wang,2010حول
حاكمية التعليم العايل وا�ستقاللية اجلامعة يف ال�صني ،ودرا�سة
مورتن�س ()Mortensen,2009حول �إ�صالحات حوكمة التعليم العايل
على م�ستوى الدولة يف الواليات املتحدة.
كما الحظ الباحث �أن الدرا�سة احلالية اختلفت مع معظم
الدرا�سات ال�سابقة فيت�ضمنها لبعدي الدرا�سة وهما واقع تطبيق
احلوكمة والتحديات التي تواجهها كدرا�سة موجنوا بيديود�سو
( )Dusu,2011ودرا�سة موك ( )Mok,2010ودرا�سة واجن
( )Wang,2010ودرا�سة مورتن�س (.)Mortensen,2009
�أما ما مييز الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة� ،أنها
تناولت واقع تطبيق احلوكمة والتحديات التي تواجهها ،وطبقت
الدرا�سة يف جمتمع خمتلف عن الدرا�سات ال�سابقة وهي اجلامعات
الأردنية احلكومية ،ويتوقع لهذه الدرا�سة �أن ت�ضيف املعرفة النظرية
لأ�سلوب حديث من �أ�ساليب الإدارة وهي احلوكمة و�إمكانية تطبيقها،
كما �أنها من �أوائل الدرا�سات يف (حدود علم الباحث) التي تناولت
هذه املتغريات.

مشكلة الدراسة
ُتعد اجلامعات هي نواة جيل متعلم ،ومن �أهم م�ؤ�س�سات الدولة
التي حتتاج يف هذه املرحلة �إىل الإ�رساع بتفعيل ما ت�ضمنته هذه
اال�سرتاتيجية الوطنية ،ويقع على عاتقها ت�أهيل جيل متعلم ،الأمر
الذي يفر�ض على اجلامعات تبني مفهوم احلوكمة باعتبارها خياراً
ا�سرتاتيجي ًا هام ًا لتحقيق الأهداف املن�شودة ب�أكرب قدر من الكفاءة
والفعالية ،فالتعليم العايل يعد �أهم املجاالت احليوية التي حتظى
مبتابعة كربى واهتمام كافة �رشائح املجتمع ،وذلك لأن التعليم
�شديد ال�صلة بالفرد ،كان �رضوريا ان تكون هناك م�شاركة فاعلة
لأ�صحاب امل�صالح من خالل ا�ستخدام مفاهيم ال�شفافية ،والنزاهة
وامل�شاركة والو�ضوح وتطبيق القوانني والأنظمة والتعليمات،
وامل�ساءلة ،لتطوير املجتمعات وبنائها ،و�إحداث تغيريات �إيجابية
يف الدولة التي �أ�س�ست هذه اجلامعات ،و�إعداد �أجيال قادرة على

م�سايرة التطور املعريف والتقني ،وتلبية احتياجات جمتمعاتها مبا
ي�ساير الع�رص(خور�شيد ويو�سف .)2009،
وبالرغم من �أهمية احلوكمة ك�أ�سلوب �إداري حديث وما
يحققه من فوائد جمة للم�ؤ�س�سات التعليمية ونظراً للجدل الكبري يف
الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت مو�ضوع احلوكمة من مو�ضوعات
خمتلفة ،ونظراً لغياب هذا املفهوم وندرة الدرا�سات يف العديد من
اجلامعات االردنية خا�صة واجلامعات العربية عامة ف�ض ًال عن
انعدام تطبيقه ب�شكل كامل،
�إال �أن فقدان �آليات الرقابة وانعدام ال�شفافية و�ضعف قواعد
و�ضوابط احلوكمة وانعدام امل�ساءلة �أدى �إىل �إ�ساءة ا�ستغالل
ال�سلطة وانت�شار الف�ساد وظهور مبا ي�سمى بالوا�سطة واملح�سوبية
وات�ساع نطاقه ،الأمر الذي �أدى �إىل تدين معدالت التنمية وتطور
اجلامعات ،و�أن جتاوز القانون وعدم االلتزام بالأنظمة واحرتامها
والناجتة ب�سبب عدم توافر �أدوات امل�ساءلة وال�شفافية وامل�شاركة
والعدالة،ف�إن م�شكلة الدرا�سة تتحدد يف الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�سي
للأ�سئلة الفرعية للدرا�سة على واقع تطبيق احلوكمة يف اجلامعات
الأردنية احلكومية من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س والتعرف
على التحديات التي تواجهها.

أسئلة الدراسة
◄◄ما واقع تطبيق احلوكمة يف اجلامعات الأردنية احلكومية
من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س؟
◄◄هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α = 0.05بني متو�سطات تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة ،من وجهة
نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س يف حتديد واقع تطبيق حوكمة اجلامعات
الأردنية احلكومية ،تبع ًا الختالف متغريات (اجلن�س ،الكلية ،الرتبة
االكادميية� ،سنوات اخلدمة)؟
◄◄ما التحديات التي تواجه تطبيق احلوكمة يف اجلامعات
الأردنية احلكومية من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س؟

فرضيات الدراسة
1 .1ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α = 0.05بني متو�سطات تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة ،من وجهة
نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س يف حتديد واقع تطبيق حوكمة اجلامعات
الأردنية احلكومية ،تبع ًا الختالف متغري (اجلن�س).
2 .2ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α = 0.05بني متو�سطات تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة ،من وجهة
نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س يف حتديد واقع تطبيق حوكمة اجلامعات
الأردنية احلكومية ،تبع ًا الختالف متغري (الكلية).
3 .3ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α = 0.05بني متو�سطات تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة ،من وجهة
نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س يف حتديد واقع تطبيق حوكمة اجلامعات
الأردنية احلكومية ،تبع ًا الختالف متغري (الرتبة االكادميية).
4 .4ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α = 0.05بني متو�سطات تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة ،من وجهة
نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س يف حتديد واقع تطبيق حوكمة اجلامعات
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واقع تطبيق احلوكمة في اجلامعات االردنية احلكومية والتحديات التي تواجهها

الأردنية احلكومية ،تبع ًا الختالف متغري (�سنوات اخلدمة).

حدود الدراسة

أهداف الدراسة
1 .1التعرف على واقع تطبيق احلوكمة يف اجلامعات الأردنية
احلكومية من وجهة نظر اع�ضاء هيئة التدري�س.
2 .2الك�شف عن الفروق بني متو�سطات تقديرات �أفراد عينة
الدرا�سة حول واقع تطبيق احلوكمة يف اجلامعات الأردنية احلكومية
تبع ًا الختالف متغريات الدرا�سة (اجلن�س ،الكلية ،الرتبة الأكادميية،
�سنوات اخلدمة).
3 .3الك�شف عن التحديات التي تواجه تطبيق حوكمة
اجلامعات الأردنية احلكومية من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س

أهمية الدراسة
تنطلق �أهمية الدرا�سة من �أهمية مفهوم حوكمة اجلامعات
الذي ُي ّعرب عن الكيفية التي ُتدار بها اجلامعة ،و ُتراقب من جميع
الأطراف ذات العالقة بها ،وبالتايل فهي ُتعد مبثابة الأداة التي
ت�ضمن كفاءة �إدارة اجلامعة يف الإفادة من �إمكانياتها ومواردها
ل�ضمان جودة خمرجاتها.
لذا ،يرى الباحث �أن �أهمية الدرا�سة تنبع من �أهمية بناء �إطار
نظري مفتوح حلوكمة اجلامعات الأردنية ويف تق�صي واقع تطبيق
حوكمة اجلامعات الأردنية احلكومية من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة
التدري�س والتحديات التي تواجهها ،وذلك من خالل الت�أكد من
تطبيق احلوكمة بكل متطلباتها ومعايريها ،وبذلك تتج�سد الأهمية
النظرية يف الآتي:
ُ 1 .1تعد هذه الدرا�سة من الدرا�سات النادرة _ يف حدود علم
الباحث والتي تبحث مو�ضوع ًا مهم ًا من مو�ضوعات الفكر الإداري
والذي ت�سعى اجلامعات الأردنية �إىل تعزيزه يف جميع قطاعات
الدولة.
2 .2متثل احلوكمة خياراً ا�سرتاتيجياً ،لتح�سني �أدائها ومنحها
املزيد من اال�ستقاللية وال�شفافية و�ضمان الإدارة الر�شيدة ملواردها
املادية والب�رشية.
�أما ما ميثل الأهمية التطبيقية للدرا�سة احلالية فهو كالآتي:
1 .1ي�ؤمل �أن تفيد نتائج هذه الدرا�سة القادة الإداريني
يف اجلامعات من خالل تعرفهم �إىل احلوكمة و�آلية تطبيقها يف
اجلامعات.
2 .2ي�ؤمل �أن تكون نتائج هذه الدرا�سة مبثابة البو�صلة التي
توجه جمال�س احلوكمة يف اجلامعات وقياداتها الإدارية والإ�رساع
يف عملية تطبيق احلوكمة يف اجلامعات الأردنية وبناء نظام متميز
لهم.
3 .3تزويد �صناع القرار يف اجلامعات بالواقع الفعلي
ملمار�سات احلكومة مبجاالتها املختلفة وت�سليط ال�ضوء على
التحديات واملتطلبات التي ينبغي االلتفات �إليها ل�ضمان توفر بيئة
منا�سبة لتطبيقها.
العربية يف جمال
4 .4ي�ؤمل �أن ترثي هذه الدرا�سة املكتبة
ّ
حوكمة اجلامعات.
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1 .1احلد املو�ضوعي :اقت�رصت الدرا�سة على واقع تطبيق
احلوكمة يف اجلامعات الأردنية احلكومية يف جماالت (امل�شاركة،
االف�صاح وال�شفافية ،امل�ساءلة والرقابة ،اال�ستقاللية) من وجهة نظر
�أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات الأردنية احلكومية.
2 .2احلد الب�رشي :اقت�رصت الدرا�سة على عينة ع�شوائية مكونة
من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف بع�ض اجلامعات الأردنية احلكومية
(االردنية ،الريموك ،العلوم والتكنولوجيا ،الها�شمية ،م�ؤتة).
3 .3احلد املكاين :اقت�رصت الدرا�سة على خم�س جامعات يف
االردن وهي (االردنية ،الريموك ،العلوم والتكنولوجيا ،الها�شمية،
م�ؤتة).
4 .4احلد الزماين� :أجريت الدرا�سة خالل العام الدرا�سي
()2018 - 2017

مصطلحات الدراسة:
احلوكمة :احلكم الر�شيد الذي ي�ؤكد على امل�شاركة وال�شفافية
واملحا�سبة والكفاءة وحتقيق العدالة وتطبيق القانون ،وميار�س ذلك
كل من الدولة والقطاع اخلا�ص واملجتمع املدين لتحقيق التنمية
(ابوالن�رص.)44:2015،وتعرف احلوكمة �إجرائي ًا يف هذه الدرا�سة:
ب�أنها جمموعة من القوانني والنظم والقرارات التي تهدف �إىل حتقيق
اجلودة والتميز يف الأداء عن طريق اختيار الأ�ساليب املنا�سبة
والفعالة لتحقيق خطط و�أهداف ال�رشكة �أو امل�ؤ�س�سة ،من خالل
امل�شاركة ،واالف�صاح وال�شفافية ،وامل�ساءلة والرقابة ،واال�ستقاللية
وذلك من خالل ا�ستجابة �أفراد عينة الدرا�سة على �أداة الدرا�سة.
احلوكمة يف اجلامعات :منظومة متكاملة تتم ّثل يف
جمموعة من القوانني والأنظمة والتعليمات التي تهدف �إىل جودة
العمليات لتحقيق غايات اجلامعات(عزت .)2010،وتعرف حوكمة
اجلامعات �إجرائي ًا يف هذه الدرا�سة :ب�أنها طريقة لتوجيه ان�شطة
اجلامعة و�إدارة �أق�سامها العلمية ،وكلياتها ،ومتابعة تنفيذ خطتها
اال�سرتاتيجية وتوجهاتها العامة ،وتطوير نظم �إدارتها وهيكلها
التنظيمي ،و�أ�ساليب تقييم �أدائها ،و�أ�ساليب متابعة اتخاذ القرار
اجلامعي بهدف حتقيق مبد�أ االف�صاح وال�شفافية وامل�ساءلة والرقابة
وامل�شاركة واال�ستقاللية ،مما ينعك�س بالإيجاب على �أداء اجلامعة.

إجراءات الدراسة
منهجية الدراسة
من �أجل حتقيق �أهداف الدرا�سة ا�ستخدم الباحث املنهج
الو�صفي ،الذي يحاول �أن يقارن ويف�رس ،ويقيم �أمال ً يف التو�صل �إىل
تعميمات ذات معنى ،يزيد بها ر�صيد املعرفة عن املو�ضوع.
جمتمع الدراسة وعينتها
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف اجلامعات الأردنية احلكومية والتي اقت�رصت على خم�س
جامعات وهي (اجلامعة الأردنية ،جامعة الريموك ،جامعة العلوم
والتكنولوجيا ،جامعة م�ؤتة ،اجلامعة الها�شمية) والبالغ عددهم
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( ،)8963وفق ًا لإح�صاءات وزارة التعليم العايل يف الأردن للعام
الدرا�سي 2018/ 2017م ،حيث تكونت عينة الدرا�سة من ()1344
ع�ضو هيئة تدري�س من اجلامعات الأردنية احلكومية .اختريوا
بالطريقة الطبقية الع�شوائية من جمتمع الدرا�سة الكلي وي�شكلون
ما ن�سبته ( .)% 15ويبني اجلدول ( )1توزيع �أفراد عينة الدرا�سة
لأع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات الأردنية احلكومية ح�سب
خ�صائ�صهم.
جدول ()1
توزيع أفراد عينة الدراسة ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الحكومية وفقاً
لمتغيرات الجنس والكلية والرتبة األكاديمية وسنوات الخدمة.

#

املتغري

.1

اجلنس

.2

الكلية

.3

الرتبة
األكادميية

.4

سنوات
اخلدمة

التكرار

الن�سبة
املئوية

ذكر

734

% 54.6

انثى

610

% 45.4

املجموع

1344

% 100

علمية

553

% 41.1

ان�سانية

791

% 58.9

املجموع

1344

% 100

ا�ستاذ

341

% 25.4

ا�ستاذ م�شارك

405

% 30.2

ا�ستاذ م�ساعد

598

% 44.4

املجموع

1344

% 100

� 5سنوات ف�أقل

268

% 19.9

من � 5إىل � 10سنوات

589

% 43.8

� 10سنوات ف�أكرث

487

% 36.3

املجموع

1344

% 100

الفئات

جمموعة من املحكمني من ذوي اخلدمة واالخت�صا�ص ،والبالغ
عددهم ( )25حمكم ًا من املتخ�ص�صني يف الإدارة الرتبوية و�أ�صول
الرتبية والقيا�س والتقومي وعلم النف�س الرتبوي واللغة العربية يف
جامعة الريموك ،وجامعة م�ؤتة ،وجامعة حائل وجامعة الطائف
وجامعة امللك �سعود و�أهل اخلدمة واالخت�صا�ص يف الإدارة الرتبوية.
وطلب �إليهم �إبداء الر�أي واملالحظاحتوالنتماءالفقراتللمجاالتالتي�أد
رجتفيهابالإ�ضافة�إىل�سالمةال�صياغةاللغويةوو�ضوحهامنحيثاملعن
ىو�سهولةالفهم ،و�أي مالحظات وتعديالت يرونها منا�سبة .واعتمد
الباحث ما ن�سبته ( )% 90من �إجماع املحكمني حلذف �أو �إ�ضافة
وبناء على �آراء ومالحظات املحكمني حذفت فقرتان من
�أي فقرة
ً
جمال امل�شاركة ،وفق رتني من جمال الإف�صاح وال�شفافية ،و�أ�ضيفت
فقرة واحدة ملجال امل�شاركة ،وفقرة واحدة ملجال اال�ستقاللية،
كما وحذفت فقرتان من جمال امل�ساءلة والرقابة ،ونقلت فقرة من
جمال اال�ستقاللية �إىل جمال الإف�صاح وال�شفافية ،وا�ستبدلت بع�ض
املفردات ،و�أعيد �صياغة بع�ض الفقرات من الناحية اللغوية ،ودجمت
فقرتان من جمال اال�ستقاللية ،وقد �أ�شار املحكمون �إىل منا�سبة
الأداة للك�شف عن واقع تطبيق احلوكمة يف اجلامعات الأردنيةالح
كومية،و�أ�صبحتالأداةبعدالتحكيمب�صورتهاالنهائيةمكونةمن()40
فقرة.

ثبات االستبانة
للتحقق من م�ؤ�رشات ثبات �أداة الدرا�سة (اال�ستبانة) طبقت
على عينة ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة ،مكونة من ()20
ع�ضو هيئة التدري�س ،و�أعيد التطبيق على العينة نف�سها بطريقة
االختبار و�إعادة االختبار ( .)Test-retestوبعد فا�صل زمني مدته
�أ�سبوع ان احت�سب معامل ارتباط (بري�سون) بني تقديراتهم يف
املرتني على املقيا�س ككل واملجاالت منفردة ،كما احت�سب معامالت
الثبات بطريقة االت�ساق الداخلي با�ستخدام معامل (كرونباخ) �ألفا
للمجاالت واملقيا�س ككل كما هو مبني يف اجلدول ( )2الذي يو�ضح
ذلك.
جدول ()2

أداة الدراسة
لتحقيق �أهداف الدرا�سة جرى االطالع على الأدب النظري
ودرا�سات �سابقة حيث طور الباحث ا�ستبانة جلمع البيانات من
�أفراد العينة مكونة من جزئيني اجلزء الأول :معلومات عامة عن
�أفراد عينة الدرا�سة ،واجلزء الثاين :ا�ستبانة للك�شف عن واقع تطبيق
احلوكمة يف اجلامعات الأردنية احلكومية ،مكونة من ( )40فقرة،
موزعة على �أربعة جماالت ،وهي :جمال امل�شاركة ويتكون من ()11
فقرة ،وجمال الإف�صاح وال�شفافية ويتكون من ( )11فقرة ،وجمال
امل�ساءلة والرقابة ويتكون من ( )9فقرات ،وجمال اال�ستقاللية
ويتكون من ( )9فقرات ،و�س�ؤال مفتوح يف نهاية اال�ستبانة .وا�ستفاد
الباحث يف هذا اجلزء من الأدب النظري ،وبع�ض الدرا�سات ال�سابقة،
كدرا�سة احلميدي ( ،)2017ودرا�سة الدهدار ( )2017ودرا�سة
ع�سريي(.)2017

صدق االستبانة
للتحقق من �صدق �أداة الدرا�سة ُعر�ضت ب�صورتها الأولية على

قيم معامالت االتساق الداخلي (كرونباخ ألفا) وثبات اإلعادة معامل ارتباط ( بيرسون)
للمجاالت واألداة ككل

ثبات الإعادة معامل
ارتباط (بري�سون)

االت�ساق الداخلي معامل
(كرونباخ �ألفا)

.1

امل�شاركة

0.84

0.76

.2

الإف�صاح وال�شفافية

0.87

0.72

.3

امل�ساءلة والرقابة

0.88

0.75

.4

اال�ستقاللية

0.91

0.77

.5

الأداة ككل

0.90

0.89

#

املجال

يت�ضح من البيانات الواردة يف اجلدول (� )2أن �أعلى قيمة
ملعامل االت�ساق الداخلي (كرونباخ �ألفا) جلميع املجاالت تراوحت
بني ( .)0.77 - 0.72كما بلغت قيمة �ألفا للدرجة الكلية (.)0.89
بينما قيمة معامل ارتباط (بري�سون) تراوحت بني (،)0.91 - 0.84
يف حني بلغ معامل ارتباط بري�سون للأداة ككل ( .)0.90ويرى
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د .فادي فؤاد محمد غوامنة

واقع تطبيق احلوكمة في اجلامعات االردنية احلكومية والتحديات التي تواجهها

الباحث �أن هذه القيم تعطي م�ؤ�رشاً ب�أن �أداة الدرا�سة �أي (مقيا�س
واقع تطبيق احلوكمة) يتمتع مبعامل ات�صدق ت�سمح با�ستخدامها يف
هذه الدرا�سة.

تصحيح االستبانة
تكون مقيا�س واقع تطبيق احلوكمة يف اجلامعات ب�صورته
النهائية من ( )40فقرة موزعة على �أربعة جماالت مدرجة وفق ًا
لنمط (ليكرت )Likert:اخلما�سي ،حيث �إن جميع الفقرات موجبة
االجتاه لذلك �أعطيت الأوزان التالية عند الت�صحيح :كبرية جداً ()5
درجات ،كبرية ( )4درجات ،متو�سطة ( )3درجات ،قليلة ( )2درجة،
وبناء على ذلك فقد تراوحت الدرجة على
قليلة جداً ( )1درجة واحدة،
ً
كل فقرة من فقرات املقيا�س بني درجة واحدة وخم�سة درجات ،ومبا
�أن املقيا�س يتكون من ( )40فقرة ،ف�إن الدرجة الكلية تراوحت بني
( )40درجة ،وهي �أدنى درجة ميكن �أن يح�صل عليها املفحو�ص،
و( )200درجة ،وهي �أعلى درجة ميكن �أن يح�صل عليها املفحو�ص،
وقد �صنفت املتو�سطات احل�سابية لتحديد واقع تطبيق احلوكمة على
النحو التايل( :من  2.33 - 1منخف�ض) 3.67 – 2.34( ،متو�سط)،
( 5 - 3.68مرتفع).

إجراءات تنفيذ الدراسة
لغايات حتقيق �أهداف الدرا�سة اتبعت الإجراءات الأتية:
1 .1االطالع على الأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة ذات
العالقة باملو�ضوع حيث �أعدت �أداة الدرا�سة ب�صورتها النهائية،
وجرى الت�أكد من م�ؤ�رشات �صدقها وثباتها من خالل تطبيقها على
عينة ا�ستطالعية ،بالإ�ضافة �إىل �صدق املحكمني والأخذ ب�آرائهم
ومالحظاتهم.
2 .2احل�صول على كتاب ت�سهيل مهمة موجه من وزارة التعليم
العايل �إىل ر�ؤ�ساء اجلامعات الأردنية (اجلامعة الأردنية ،جامعة
الريموك ،جامعة العلوم والتكنولوجيا ،جامعة م�ؤتة ،اجلامعة
الها�شمية).
3 .3احل�صول على كتاب ت�سهيل مهمة موجه من ر�ؤ�ساء
اجلامعات الأرنية (اجلامعة الأردنية ،جامعة الريموك ،جامعة
العلوم والتكنولوجيا ،جامعة م�ؤتة ،اجلامعة الها�شمية) �إىل عمداء
الكليات ور�ؤ�ساء الأق�سام يف اجلامعات الأردنية.
4 .4ح�رص جمتمع الدرا�سة املتمثل بعدد اجلامعات ،و�أع�ضاء
هيئة التدري�س يف اجلامعات الأردنية للعام الدرا�سي ،2017/2018
من خالل الرجوع �إىل الإح�صاءات احلكومية التابعة لوزارة التعليم
العايل يف الأردن.
5 .5اختيار عينة الدرا�سة بالطريقة الطبقية الع�شوائية،
لأع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات الأردنية.
6 .6توزيع �أداة الدرا�سة على �أفراد العينة ،فقد وزعت ()1850
ا�ستبانة ،وجرى تو�ضيح طريقة الإجابة ،وبيان جمع املعلومات
املتعلقة بذلك ،و�إن هذه املعلومات لن ت�ستخدم �إال لأغرا�ض البحث
العلمي ،و�رضورة الإجابة على جميع فقرات �أداة الدرا�سة بدقة،
و�أعطي �أفراد عينة الدرا�سة الوقت الكايف للإجابة على �أداة الدرا�سة.
7 .7قام الباحث بجمع �أداة الدرا�سة ،وتدقيقها والت�أكد من
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�صالحيته الأغرا�ض التحليل الإح�صائي ،وت�صنيفها ح�سب متغريات
الدرا�سة ،حيث ا�سرتد ( )1378ا�ستبانة وا�ستبعد ( )34ا�ستبانة لعدم
ذكر اجلن�س والكلية والرتبة الأكادميية وكذلك �سنوات اخلدمة وترك
بع�ض الفقرات دون �إجابة كما فقدت ( )472ا�ستبانة يف اجلامعات،
وبناءعلىذلك فقد تكونت عينة الدرا�سة ب�صورتها النهائية من
( )1344من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات الأردنية.
8 .8ولإمتام �إجراء اجتمع البيانات �أ�ضيف �س�ؤال مفتوح يف
نهاية اال�ستبانة ،للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة املتعلق بالتحديات
التي تواجه تطبيق احلوكمة يف اجلامعات الأردنية احلكومية.
9 .9ر�صدت البيانات ب�صورتها النهائية ،و�أدخلت للحا�سوب،
وا�ستخدمت املعاجلات الإح�صائية املنا�سبة عن طريق برنامج
الرزمة الإح�صائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSال�ستخال�ص النتائج.
ومن ثم نوق�شت وف�رست النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة،
كما قدمت التو�صيات واملقرتحات الالزمة يف �ضوء تلك النتائج.

متغريات الدراسة
ا�شتملت الدرا�سة على املتغريات الآتية:
● ●�أوالً :املتغريات امل�ستقلة
1 .1اجلن�س ،وله فئتان (ذكور� ،إناث).
2 .2الكلية ،ولها فئتان (علمية� ،إن�سانية).
3 .3الرتبة الأكادميية ،وله ثالث فئات (ا�ستاذ ،ا�ستاذ م�شارك،
ا�ستاذ م�ساعد).
�4 .4سنوات اخلدمة ،ولها ثالث فئات (�أقلمن�5سنوات ،من 5
�إىل � 10سنوات� ،أكرث من � 10سنوات).
● ●ثانياً :املتغريات التابعة:
1 .1واقع تطبيق احلوكمة يف اجلامعات الأردنية احلكومية
2 .2التحديات التي تواجه تطبيق احلوكمة يف اجلامعات
الأردنية.

املعاجلات اإلحصائية
◄◄.للإجابة عن ال�س�ؤال الأول ،ا�ستخرجت املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية لواقع تطبيق احلوكمة يف
اجلامعات الأردنية احلكومية من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س.
◄◄للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين ،ا�ستخرجت املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة
التدري�س لتحديد واقع تطبيق احلوكمة يف اجلامعات الأردنية
احلكومية ح�سب متغريات الدرا�سة اجلن�س والكلية والرتبة الأكادميية
و�سنوات اخلدمة ،ولبيان داللة الفروق الإح�صائية بني املتو�سطات
احل�سابية ا�ستخدمت حليل التباين الرباعي للأداة ككل.
◄◄للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث ،ر�صدت وحللت ا�ستجابات
�أفراد عينة الدرا�سة على ال�س�ؤال املفتوح ،ووزعت �إىل فئات ومن
ثم ا�ستخرجت التكرارات والن�سب املئوية لتحديد ا�ستجاباتهم نحو
التحديات التي تواجه تطبيق احلوكمة يف اجلامعات الأردنية
احلكومية.

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد التاسع  -ع ( - )26كانون أول 2018

نتائج الدراسة ومناقشتها
هدفت هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن واقع تطبيق احلوكمة يف
اجلامعات الأردنية احلكومية ،وفيما يلي عر�ض لنتائج الدرا�سة
ومناق�شتها
◄◄�أوالً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول ومناق�شتها ون�صه:
ما واقع تطبيق احلوكمة يف اجلامعات الأردنية احلكومية من وجهة
نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س؟ وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،ا�ستخرجت
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لواقع تطبيق احلوكمة
يف اجلامعات الأردنية احلكومية من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة
التدري�س ،واجلدو لأدناه يو�ضح ذلك.
جدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع تطبيق الحوكمة في الجامعات األردنية
الحكومية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية.

الرتبة الرقم

1

2

2

1

3

4

4

3

اجلامعة

املجال

الأردنية،
الريموك ،العلوم
والتكنولوجيا،
م�ؤتة ،الها�شمية.
الأردنية،
الريموك ،العلوم
امل�شاركة
والتكنولوجيا،
م�ؤتة ،الها�شمية.
الأردنية،
الريموك ،العلوم
اال�ستقاللية
والتكنولوجيا،
م�ؤتة ،الها�شمية.
الأردنية،
الريموك ،العلوم امل�ساءلة
والرقابة
والتكنولوجيا،
م�ؤتة ،الها�شمية.
الدرجة
الكلية
الإف�صاح
وال�شفافية

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الدرجة

3.50

0.4880

متو�سطة

3.37

0.5740

متو�سطة

3.17

0.5560

متو�سطة

3.16

0.5340

متو�سطة

3.32

0.4700

متو�سطة

يبني اجلدول (� )3أن املتو�سطات احل�سابية قد تراوحت ما بني
( ،)3.50 - 3.16حيث جاء الإف�صاح وال�شفافية يف املرتبة الأوىل
ب�أعلى متو�سط ح�سابي بلغ ( ،)3.50وبانحراف معياري ()0.488
وبدرجة تقدير متو�سطة ،بينما جاء جمال امل�شاركة يف املرتبة
الثانية ومبتو�سط ح�سابي ( )3.37وبانحراف معياري ()0.574
وبدرجة تقدير متو�سطة ،وجاء جمال اال�ستقاللية يف املرتبة قبل
االخرية ومبتو�سط ح�سابي ( )3.17وبانحراف معياري ()0.556
وبدرجة تقدير متو�سطة ،بينما جاء جمال امل�ساءلة والرقابة يف
املرتبة الأخرية ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)3.16وبانحراف معياري
( )0.534وبدرجة تقدير متو�سطة ،وبلغ املتو�سط احل�سابي للأداة
ككل ( )3.32وبانحراف معياري ( )0.470وبدرجة تقدير متو�سطة.
وميكن تف�سري هذه النتائج بحر�ص القيادات الأكادميية
باجلامعات على االف�صاح وال�شفافية يف كافة �سيا�ساتها
وتعامالتها املختلفة على امل�ستويني الداخلي واخلارجي للجامعات
بدرجة متو�سطة وذلك لكونها ت�شكل �أحد الركائز الهامة للحوكمة
والتي تعد مطلب ًا هام ًا للح�صول على االعتماد الأكادميي .ويرى
الباحث �رضورة وجود قوانني و�أنظمة وتعليمات لكل جامعة

احلاكمية يف اجلامعة
تو�ضح �أف�ضل �أ�ساليب ممار�سة �سلطة جمال�س
ّ
(جمل�س الأمناء ،جمل�س اجلامعة ،جمل�س العمداء ،جمال�س الكليات،
جمال�س الأق�سام) وقياداتها الإدارية ،و�أن تطبق بكل �شفافية
واف�صاح وبكل عدالة وم�ساواة على جميع املوظفني يف جميع
امل�ستويات ،ويرى الباحث �أن �إدارة اجلامعة مل متنح مبد�أ ال�شفافية
والإف�صاح عن املعلومات يف اجلامعات بدرجة مرتفعة و�إمنا بدرجة
متو�سطة ،و�أنها ال مل ت�صل �إىل امل�ستوى املطلوب ،ورمبا يعود ذلك
�إىل تلبية امل�صالح ال�شخ�صية القائمة على الوا�سطة واملح�سوبية
مثل الرتقيات والتوظيف و قبوالت الطلبة واملكافئات والرت�شيح
للدورات التدريبية والتفرغ العلمي لأع�ضاء هيئة التدري�س ،ومن
باب ال�شفافية والإف�صاح فقد قام الباحث باالطالع على مواقع
اجلامعات فلم يجد �أية جامعة تن�رش تقاريرها املالية اخلتامية
واملوازنة التقريرية على مواقعها ب�شكل �سنوي ،وال تن�رش الرتقيات
واملر�شحني للدورات التدريبية واملكافئات واملتفرغني علمي ًا خارج
اجلامعة ولكن تن�رش خططها(اال�سرتاتيجية ،والت�شغيلية) بالو�سائل
املتاحة لعامة املوظفني يف اجلامعة �ضمن الو�سائل الداخلية وال
تن�رش لعامة املجتمع ،وقد يعزى ذلك �إىل الق�صور يف الإعالن عنه �أو
�أن �صياغته حتتاج �إىل مزيد من الإي�ضاح والتف�صيل .ومما ي�ؤكد من
وجهة نظر الباحث -ما �أ�شارت اليه درا�سة نا�رص الدين( )2012انه
يجب ا�ستخدام الأدوات املالية واملحا�سبية وفق ًا ملعايري الإف�صاح
وال�شفافية ودرا�سة ( )Corcoran,2011التي ر�أت وجوب تطبيق
الأنظمة والتعليمات بكل �شفافية على جميع العاملني يف اجلامعة
وعلى طلبتها .وتتفق هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة العريني
( )2014التي �أ�شارت اىل �أن واقع تطبيق احلوكمة يف جامعة الإمام
حممد بن �سعود الإ�سالمية متحقق بدرجة متو�سطة.
اما جماال مل�شاركة فقد جاء يف املرتبة الثانية وبدرجة
تقدير متو�سطة وذلك لأن اجلامعة ترى نف�سها �صاحبة ال�سلطة
الأعلى ،و�أنها على درجة من املعرفة واملقدرة التي ت�ؤهلها
التخاذ القرارات وم�شاركة �أع�ضاء الهيئة الأكادميية بدرجة
متو�سطة بالإ�ضافة اىل �أن �إدارة اجلامعات ال تقوم ب�إ�رشاك
�أع�ضاء هيئة التدري�س وال الطلبة يف تطوير اجلامعة وال ت�ستقبل
اقرتاحاتهم بجدية عالية و�إن م�شاركة املجتمع املحلي يف تقييم
براجمهم االكادميية وتقوميها بدرجة متو�سطة ،ويرى الباحث
ان �إدارة اجلامعات جتاهلت ب�شكل وا�ضح العاملني والطلبة يف
تطوير اجلامعة فهي وان ا�ستقبلت اقرتاحاتهم ف�إنها ال ت�أخذها
بجدية ،رمبا كان ذلك ُيعزى اىل قلة املناف�سة ،لكن وبحكم اطالع
الباحث على بع�ض االن�شطة التي تقوم بها اجلامعات يف ال�سنة
الأخرية ،ف�إنها وخالف ًا لل�سنوات ال�سابقة بد�أت تويل هذا االمر
اهتماماً ،لكنه مل يرق اىل امل�ستوى املطلوب .ويرى الباحث �أن
من �أهم املبادئ التي ت�ساعد املجال�س احلاكمة وخا�صة الإدارة
العليا يف حتقيق متطلباتها و�أهدافها من خالل م�شاركة جميع
امل�ستويات و�أ�صحاب امل�صالح كل ح�سب اخت�صا�صه وجماله،
وم�شاركة قيادات اجلامعة والهيئتني الأكادميية والإدارية
والطلبة واملجتمع يف قرارات اجلامعة ،وبناء انظمتها ،و�إن �ضعف
امل�شاركة وغيابها يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل ي�سمح ب�شكل قوي
ظهور الف�ساد الإداري واملايل وانحراف البو�صلة عن االجتاه
ال�صحيح وتوجيه م�سار العمل يف اجلامعة نحو نه�ضة املجتمع.
ومما يعزز من وجهة نظر الباحث ما �أ�شارت اليه درا�سة (,2010
 )Lee & Landب�أن امل�شاركة هي �إتاحة جمال�س احلاكمية لهيئة
التدري�س والطلبة واملجتمع امل�شاركة يف ر�سم ال�سيا�سات وو�ضع
قواعد العمل يف خمتلف جماالت احلياة اجلامعية .وتتفق هذه
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د .فادي فؤاد محمد غوامنة

واقع تطبيق احلوكمة في اجلامعات االردنية احلكومية والتحديات التي تواجهها

الدرا�سة مع نتائج درا�سة احلميدي ( )2017التي �أ�شارت �أن واقع
تطبيق احلوكمة الر�شيدة يف جامعة الطائف من وجهة نظر عينة
الدرا�سة كانت متو�سطة.
اما جمال اال�ستقاللية فقد جاء يف املرتبة الثالثة وقبل الأخري
وبدرجة تقدير متو�سطة وميكن تف�سري هذه النتيجة �إىل كون اجلامعات
االردنية احلكومية عموم ًا تتمتع ببع�ض اال�ستقاللية الأكادميية
لكنها ما تزال تعاين من �ضعف اال�ستقالل الذاتي ،بالإ�ضافة اىل
حر�ص اجلامعة على ا�ستغالل مواردها اال�ستغالل ال�صحيح من �أجل
حتقيق �أهدافها و�سعي ًا منها للإيفاء مبتطلبات االعتماد الأكادميي
وميكن تف�سري ذلك ب�أهمية اال�ستقالل املايل والأكادميي والإداري
للجامعات الأردنية احلكومية ،حيث له دور وا�ضح وبالغ يف تطوير
اخلدمات والعمليات مبا يتالءم مع حاجاتها الفعلية ،وينعك�س
على ذلك على �أداء اجلامعة ب�شكل عام ،اال �أن اجلامعات الأردنية
احلكومية تعتمد ب�شكل كبري على امليزانيات احلكومية ،و�ض�آلة
االعتماد على املوارد الأخرى .ومما ي�ؤكد من وجهة نظر الباحث ما
�أ�شارت �إليه درا�سة (� )Mortensen,2009إىل �رضورة توفر م�صادر
متويل مبتكرة مما يحقق اال�ستدامة املالية وي�ضمن حتقيق الأهداف،
وتتفق هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة الدهدار( )2017التي �أظهرت
نتائجها ان اجلامعات تطبق مبادى احلوكمة بدرجة متو�سطة.
�أما جمال امل�ساءلة والرقابة فقد جاء يف املرتبة الرابعة
والأخرية وبدرجة تقدير متو�سطة وميكن تف�سري هذه النتيجة ب�أن
�إدارة اجلامعة حتر�ص على امل�ساءلة والرقابة العلنية لأع�ضاء هيئة
التدري�س يف حالة وجود �إخالل يف �أداء العمل وهذا يتفق مع تقديرات
�أفراد عينة الدرا�سة ملجال الإف�صاح وال�شفافية حيث كان تقديرهم
لهذا املجال يف املرتبة الأوىل وذلك الن الإف�صاح وال�شفافية عن�رص
�أ�سا�سي للم�ساءلة والرقابة واملحافظة عليها ،ويرى الباحث ان �آلية
امل�ساءلة ورقابة الإدارة العليا وكافة امل�ستويات الإدارية يف اجلامعة
ال ترتقي �إىل امل�ستوى املطلوب ،حيث �إنها متو�سطة يف فعالية نظام
امل�ساءلة ورقابة الإدارة العليا حول اخلطط اال�سرتاتيجية ،على
الرغم من ان العاملني يدركون متام ًا القواعد املطلوب االلتزام بها
وعواقب خمالفة النظام ،وان ُه يوجد �آلية وا�ضحة للم�ساءلة ورقابة
االدارة العليا يف اجلامعة ومعلنة جلميع املوظفني �سواء ل�سيا�ساتها
وتطبيقاتها ،النظام فوق اجلميع ويطبق على جميع العاملني مبن
فيهم الإدارة العليا .وميكن تف�سري ذلك �إىل �أن هناك ق�صوراً يف بع�ض
القوانني والأنظمة واللوائح الت�رشيعية والقنوات الآمنة للإبالغ عن
جميع �أنواع الف�ساد الإداري واملايل ،مبا يكفل �سالمة الأداء ،كما
يلزم �إر�ساء معايري دقيقة للمحا�سبة وامل�ساءلة والقيام مبراجعة
دورية لأنظمة الرقابة يف اجلامعة ،فهي متثل �ضمان االلتزام
باخلطط والأهداف والو�صول للنتائج .ومما يعزز من وجهة نظر
الباحث ما �أ�شارت اليه درا�سة ال�شافعي( )2009توفري حق امل�ساءلة
�أمام جميع امل�ستفيدين واملعنيني بوجود اجلامعة ،و�إعطائهم احلق
يف حما�سبة الإدارة التنفيذية باجلامعة ،وما ا�شارت اليه درا�سة
خور�شيد يو�سف ( )2008امل�ساءلة والرقابة متكني ذوي العالقة من
الأفراد داخل اجلامعة وخارجها من مراقبة العمل دون ان ي�ؤدي ذلك
�إىل تعطيل العمل �أو اال�ساءة �إىل الأخرين ،وتتفق هذه الدرا�سة مع
نتائج درا�سة ع�سريي( )2017التي �أظهرت نتائجها �أن احلوكمة
تطبق بدرجة متو�سطة يف جامعة الأمري �سطام يف �ضوء ر�ؤية
اململكة العربية ال�سعودية  2030من وجهة نظر القيادات الإدارية
والأكادميية فيها.
◄◄ثانياً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين ومناق�شتها
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ون�صه :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α = 0.05بني متو�سطات تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة ،من وجهة
نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س يف حتديد واقع تطبيق حوكمة اجلامعات
الأردنية احلكومية ،تبع ًا الختالف متغريات (اجلن�س ،الكلية ،الرتبة
االكادميية� ،سنوات اخلدمة)؟
وي�شتق عن ال�س�ؤال الثاين الفر�ضيات الأربعة التالية:
1 .1توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (α
 )= 0.05بني متو�سطات تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة ،من وجهة نظر
�أع�ضاء هيئة التدري�س يف حتديد واقع تطبيق حوكمة اجلامعات
الأردنية احلكومية ،تبع ًا الختالف متغري (اجلن�س).
2 .2ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α = 0.05بني متو�سطات تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة ،من وجهة
نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س يف حتديد واقع تطبيق حوكمة اجلامعات
الأردنية احلكومية ،تبع ًا الختالف متغري (الكلية).
3 .3ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α = 0.05بني متو�سطات تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة ،من وجهة
نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س يف حتديد واقع تطبيق حوكمة اجلامعات
الأردنية احلكومية ،تبع ًا الختالف متغري (الرتبة االكادميية).
4 .4ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α = 0.05بني متو�سطات تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة ،من وجهة
نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س يف حتديد واقع تطبيق حوكمة اجلامعات
الأردنية احلكومية ،تبع ًا الختالف متغري (�سنوات اخلدمة).
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية لواقع تطبيق احلوكمة يف اجلامعات
الأردنية احلكومية من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س ح�سب
متغريات اجلن�س ،والكلية ،والرتبة الأكادميية ،و�سنوات اخلدمة
واجلدول �أدناه يبني ذلك .
جدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةلواقع تطبيق الحوكمة في الجامعات األردنية
الحكومية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس حسب متغيراتالجنس ،والكلية ،والرتبة
االكاديمية ،وسنوات الخدمة.

الفئات

املتغري

املتو�سط املتو�سط
احل�سابي احل�سابي

العدد

ذكر

3.31

3.31

734

انثى

3.32

3.32

610

علمية

3.31

3.31

553

ان�سانية

3.32

3.32

791

ا�ستاذ

3.39

3.39

341

الرتبة الأكادميية �أ�ستاذ م�شارك

3.29

3.29

405

�أ�ستاذ م�ساعد

3.28

3.28

598

� 5سنوات ف�أقل

3.21

3.21

268

من � 5إىل � 10سنوات

3.32

3.32

589

� 10سنوات ف�أكرث

3.37

3.37

487

اجلن�س

الكلية

�سنوات اخلدمة
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يبني اجلدول( )4تباين ًا ظاهري ًا يف املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات لواقع تطبيق احلوكمة يف اجلامعات الأردنية احلكومية
من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س ب�سبب اختالف فئات متغريات
اجلن�س ،والكلية ،والرتبة االكادميية ،و�سنوات اخلدمة ولبيان داللة
الفروق الإح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية ا�ستخدمت حليل
التباين الرباعي كما هو مبني يف جدول (.)5
جدول ()5
تحليل التباين الرباعي ألثرالجنس ،والكلية ،والرتبة االكاديمية ،وسنوات الخدمةعلىواقع
تطبيق الحوكمة في الجامعات األردنية الحكومية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة ف

الداللة
الإح�صائية

الج ن�س

0.373

1

0.373

1.719

0.190

الكلية

0.173

1

0.173

0.796

0.372

الرتبة الأكادميية

1.938

2

0.969

4.469

0.012

�سنوات اخلدمة

3.403

2

1.701

7.846

0.000

اخلط�أ

289.951

1337

0.217

الكلي

296.955

1343

م�صدر التباين

يتبني من اجلدول ( )5الآتي:
النتائج املتعلقة بفحص فرضيات الدراسة.
1 .1النتائج املتعلقة بالفر�ضية الأوىل حيث ن�صت على:
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (= α
 )0.05بني متو�سطات تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة ،من وجهة نظر
�أع�ضاء هيئة التدري�س يف حتديد واقع تطبيق حوكمة اجلامعات
الأردنية احلكومية ،تبع ًا الختالف متغري (اجلن�س).
 عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية (  )α =0.05تعزى
لأثر اجلن�س ،حيث بلغت قيمة ف 1.719وبداللة �إح�صائية بلغت
�. 0.190أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
(  )α = 0.05يف ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة نحو واقع تطبيق
احلوكمة يف اجلامعات الأردنية احلكومية من وجهة نظر �أع�ضاء
هيئة التدري�س ُتعزى ملتغري اجلن�س ،وعلى الدرجة الكلية حيث
كانت جميع قيم م�ستوى الداللة الإح�صائية �أعلى من()0.05
وهذا ي�شري �إىل قبول الفر�ضية ال�صفرية ،وميكن تف�سري هذه
النتيجة �إىل ان العالقة القائمة بني اع�ضاء هيئة التدري�س عالقة
عمل غري مرتبطة باجلن�س فالأنظمة والقوانني والتعليمات التي
ت�صدرها �إدارات اجلامعات ذاتها للذكور واالناث من �أع�ضاء
هيئة التدري�س ،ف�ض ًال عن �أن قوانني التعليم العايل وادارات
امل�ؤ�س�سات التعليمية واحدة جلميع العاملني فيها بغ�ض النظر
عن اجلن�س ف�ض ًال عن �أن �إدارات اجلامعات ال تفرق يف التعامل
بني الذكور والإناث فاملهام الوظيفية والو�صف الوظيفي
يحدد قبل ملء ال�شاغر الوظيفي بغ�ض النظر عنه ذكراً ام انثى
وبالتايل فهم مت�ساوون يف مدى املامهم ب�أدائه واطالعهم على
احلوكمة يف اجلامعات االردنية ،بالإ�ضافة �إىل عدم االختالف
يف التجهيزات للبيئات الأكادميية بني �أق�سام الذكور والإناث
يف اجلامعات الأردنية فهم مت�ساوون فيها ،مما يجعل ا�ستجابة

كلٍ منهما نف�س اال�ستجابة يف واقع البيئة التي يعاي�شها ،وتتفق
نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة ع�سريي ( )2017التي �أ�شارت
�إىل عدم وجود فروق يف ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة حول
درجة تطبيق احلوكمة يف جامعة الأمري �سطام بن عبد العزيز
يف �ضوء ر�ؤية اململكة ال�سعودية  2030والتي ُتعزى لأثر النوع
االجتماعي.
2 .2النتائج املتعلقة بالفر�ضية الثانية حيث ن�صت على:
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
(  )α = 0.05بني متو�سطات تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة ،من
وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س يف حتديد واقع تطبيق حوكمة
اجلامعات الأردنية احلكومية ،تبع ًا الختالف متغري (الكلية).
 عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ()α =0.05
تعزى لأثر الكلية ،حيث بلغت قيمة ف 0.793وبداللة �إح�صائية
بلغت �. 0.372أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية (  )α = 0.05يف واقع تطبيق احلوكمة يف اجلامعات
الأردنية احلكومية من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س ُتعزى
ملتغري الكلية ،وعلى الدرجة الكلية حيث كانت جميع قيم م�ستوى
الداللة الإح�صائية �أعلى من ( )0.05وهذا ي�شري �إىل قبول
الفر�ضية ال�صفرية .وميكن تف�سري هذه النتيجة كون احلوكمة
تقرتب من منط القيادة الدميقراطية التي ت�رشك العاملني من
خالل �إ�شاعة جو ال�شفافية واال�ستقاللية وامل�ساءلة وامل�شاركة
بني العاملني في�شعر بذلك جميع �أع�ضاء هيئة التدري�س بغ�ض
النظر عن كلياتهم ،وتتفق نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة احلميدي
( )2017حول واقع تطبيق احلوكمة الر�شيدة ومعوقاتها بجامعة
الطائف من وجهة نظر �أع�ضاء الهيئة الأكادميية.
3 .3النتائج املتعلقة بالفر�ضية الثالثة حيث ن�صت على:
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (α
 )= 0.05بني متو�سطات تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة ،من وجهة
نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س يف حتديد واقع تطبيق حوكمة اجلامعات
الأردنية احلكومية ،تبع ًا الختالف متغري (الرتبة االكادميية).
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )α =0.05تعزى لأثر
الرتبة الأكادميية ،حيث بلغت قيمة ف  4.469وبداللة �إح�صائية
بلغت  ،0.012ولبيان الفروق الزوجية الدالة �إح�صائيا بني
املتو�سطات احل�سابية ا�ستخدمت املقارنات البعدية بطريقة LSD
كما هو مبني يف اجلدول (.)6
4 .4النتائج املتعلقة بالفر�ضية الرابعة حيث ن�صت على:
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (α
 )= 0.05بني متو�سطات تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة ،من وجهة
نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س يف حتديد واقع تطبيق حوكمة اجلامعات
الأردنية احلكومية ،تبع ًا الختالف متغري (�سنوات اخلدمة).
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )α =0.05تعزى لأثر
اخلدمة ،حيث بلغت قيمة 7.846وبداللة �إح�صائية بلغت ،0.000
ولبيان الفروق الزوجية الدالة �إح�صائيا بني املتو�سطات احل�سابية
ا�ستخدم املقارنات البعدية بطريقة  LSDكما هو مبني يف اجلدول
(.)7
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د .فادي فؤاد محمد غوامنة

واقع تطبيق احلوكمة في اجلامعات االردنية احلكومية والتحديات التي تواجهها

جدول ()6
المقارنات البعدية بطريقة LSDألثر الرتبة األكاديميةعلى واقع تطبيق الحوكمة في الجامعات
األردنية الحكومية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

الرتبة
الأكادميية

املتو�سط
احل�سابي

�أ�ستاذ

3.39

�أ�ستاذ
م�شارك

3.29

*0.10

�أ�ستاذ
م�ساعد

3.28

*0.11

*

�أ�ستاذ

�أ�ستاذ
م�شارك

�أ�ستاذ
م�ساعد

0.01

دالة عند مستوى الداللة (.)α = 0.05

يتبني من اجلدول ( )6وجود فروق ذات داللة �إح�صائية (= α

 )0.05بني �أ�ستاذ من جهة وكل من �أ�ستاذ م�شارك ،و�أ�ستاذ م�ساعد
من جهة اخرى وجاءت الفروق ل�صالح �أ�ستاذ .وميكن تف�سري هذه
النتيجة �إىل �أن �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين يحملون رتبة �أ�ستاذ
ُيقيمون �أنف�سهم ب�أنهم ميار�سون معايري احلوكمة بدرجة عالية وقد
تت�أثر ا�ستجابتهم برغبتهم يف �إظهار اجلامعة ب�أف�ضل �صورة ،كما
�أن اغلب �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين يحملون رتبة �أ�ستاذ يتولون
منا�صب �إدارية كعمداء كليات ونواب عمداء وم�ساعدين.
جدول ()7
المقارنات البعدية بطريقة LSDألثر سنوات الخدمة على واقع تطبيق الحوكمة في الجامعات
األردنية الحكومية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

�سنوات اخلدمة

املتو�سط
احل�سابي

� 5سنوات ف�أقل

3.21

من � 5إىل � 10سنوات

3.32

*0.11

� 10سنوات ف�أكرث

3.37

*0.17

*

� 5سنوات
ف�أقل

من � 5إىل
� 10سنوات

� 10سنوات
ف�أكرث

وتتفق نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة العريني( )2014التي
�أ�شارت �إىل وجود فروق يف ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة حول واقع
تطبيق احلوكمة والتي ُتعزى لأثر متغري اخلدمة.
◄◄ثالثاً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث ومناق�شتها
ون�صه :ما التحديات التي تواجهتطبيقاحلوكمةفياجلامعاتالأردين
ةاحلكوميةمنوجهةنظر�أع�ضاءهيئةالتدري�س؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال و�ضع �س�ؤال مفتوح يف نهاية
اال�ستبانة حول التحديات التي تواجه تطبيق احلوكمة والذي ن�ص
على (ما التحديات التي تواجه تطبيق احلوكمة يف اجلامعات
الأردنية احلكومية من وجهةنظر �أع�ضاء هيئة التدري�س؟) .و�أجاب
على هذا ال�س�ؤال ( )212فرداً من �أفراد عينة الدرا�سة ولتحديد
هذه التحديات ُر�صدت ُوحللت هذه اال�ستجابات و ُدجمت الأفكار
ووزعت �إىل فئات وفق ًا لعملية التحليل النوعي والكمي،
املت�شابهة ُ
ومن ثم ا�ستخرجت التكرارات والن�سب املئوية لهذه اال�ستجابات كما
هو مبني يف اجلدول ( )8الآتي.
جدول ()8
التكرارات والنسب المئوية للتحديات التي تواجه تطبيق الحوكمة في الجامعات األردنية
الحكومية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس مرتبة تنازلياً حسب التكرارات والنسب
المئوية.

الرتبة
.1
.2
.3

.4

*0.06

دالة عند مستوى الداللة (.)α = 0.05

.5

يتبني من اجلدول (�)7إن الفروق جاءت ل�صالح � 10سنوات
ف�أكرث ،كما تبني وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )α = 0.05بينفئة
�سنوات اخلدمةمن � 5إىل � 10سنوات وفئة �سنوات اخلدمة � 10سنوات
ف�أكرث وجاءت الفروق ل�صالح فئة �سنوات اخلدمة � 10سنوات ف�أكرث.
كما يتبني من اجلدول وجود فروق ذات داللة �إح�صائية لواقع تطبيق
احلوكمة يف اجلامعات الأردنية احلكومية ،تبع ًا ملتغري عدد �سنوات
اخلدمة وكان ل�صالح من لديهم خدمة �أكرث من � 10سنوات وقد
ُيعزى ذلك �إىل �أن �أفراد عينة الدرا�سة الذين لديهم خدمة �أكرث من 10
�سنوات هم الأكرث دراية مبدى تطبيق احلوكمة يف اجلامعات الأردنية
احلكومية� ،إذ �أنهم عا�رصوا مراحل تطبيق اخلطة اال�سرتاتيجية يف
اجلامعات الأردنية احلكومية جلميع اع�ضاء هيئة التدري�س ،ب�شان
و�ضع �سيا�سات اجلامعة وو�ضع �أطر تطبيق احلوكمة يف اجلامعات،
ف�ض ًال عن �أن اخلدمة بو�صفها متغرياً م�ستق ًال لها ت�أثري وا�ضح يف
و�صف تطبيق احلوكمة يف اجلامعات الأردنية احلكومية ،وكلما
�أم�ضى ع�ضو هيئة تدري�س فرتة �أطول يف عمله� ،أدرك طبيعة ذلك
ت�صور رمبا يكون �أكرث
العمل و�أهميته و�أبعاده وجماالته ،وكان لديه ّ
د ّقة من �أفراد العاملني ذوي اخلدمة الق�صرية.
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.7
.8
.9
.10
.11

الفقرة
وجود هياكل �إدارية مت�شعبة وهرمية.
وجود ف�ساد �إداري ب�شتى �صوره ،مع غياب الرقابة
وامل�ساءلة.
تقيد
والت�رشيعات
اللوائح
يف
املواد
بع�ض
وجود
ّ
حق الطالب واملوظفني و�أع�ضاء هيئة التدري�س يف
�إبداء رايهم حول الأنظمة والقرارات املتعلقة بهم.
االعتقاد �أن ال�شفافية والإف�صاح ي�ؤدي �إىل ك�شف
عيوب اجلامعة وهز �صورتها �أمام املجتمع،
و�إحراج امل�س�ؤولني
افتقاد �أع�ضاء هيئة التدري�س للحرية الأكادميية يف
الن�رش والنقد وطرح الر�أي.
�ضعف ا�ستقاللية اجلامعة (مالياً� ،إدارياً� ،أكادميياً).
الق�صور يف تطبيق الأنظمة على اجلميع ووجود
�أ�شخا�ص ي�ستثنون بدون مربر.
متركز ال�سلطة يف يد الإدارة العليا ،وتفردها يف
اتخاذ القرارات.
�ضعف وعي و�إدراك القيادات ب�أهمية احلوكمة
للجامعة.
غياب مبد�أ امل�شاركة وال�شورى عند اختيار
القيادات الذين يتم تعيينهم بوا�سطة ال�سلطة.

التكرار

الن�سبة
املئوية

206

% 97.1

188

% 88.6

166

% 78.3

153

% 72.1

142

% 71.9

122

% 66.9

89

% 41.9

63

% 29.7

48

% 22.6

29

% 13.6

يت�ضح من النتائج الواردة يف اجلدول (� )8أن �سبعة حتديات
ح�صلت على ن�سبة مئوية جتاوزت  % 50يف حني ح�صلت �أربعة
حتديات على ن�سبة مئوية تراوحت بني (،)% 13.6 - % 41.9
حيث جاء املقرتح الذي ن�ص على (وجود هياكل �إدارية مت�شعبة
وهرمية) باملرتبة الأوىل وب�أعلى تكرار بلغ ( )206ون�سبة مئوية
( )% 97.1وميكن تف�سري ذلك �إىل �أن الهيكل التنظيمي يعمل على
توزيع املهام وامل�س�ؤوليات من خالل تق�سيم فريق العمل �إىل وحدات
لها �أدوار وم�س�ؤوليات حمددة ،و�أن وجود هياكل مت�ضخمة ومت�شعبة

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد التاسع  -ع ( - )26كانون أول 2018

ال تت�ضح فيها املهام وامل�سئوليات ي�ؤدي �إىل العجز والت�ضارب بني
املهام وامل�س�ؤوليات ،وهي من �أهم التحديات التي تواجه اجلامعة
والتي يجب �أن تلتفت �إليها اجلامعات وتعاجلها .يف حني جاءت
الفقرة التي ن�صها (غياب مبد�أ امل�شاركة وال�شورى عند اختيار
القيادات الذين يتم تعيينها بوا�سطة ال�سلطة) ب�أدنى تكرار بلغ ()29
ون�سبة مئوية ( ،)% 13.6وميكن تف�سري ذلك من خالل عدم حر�ص
اجلامعة واهتمامها بالإف�صاح وال�شفافية ويف اختيار القيادات،
و�أن تو�ضح معايري تر�شيحهم للمنا�صب الإدارية ،ومما ي�ؤكد من
وجهة نظر الباحث ما �أ�شارت �إليه درا�سة ع�سريي( )2017على
الرغم من تطبيق احلوكمة يف جامعة الأمري �سطام بن عبد العزيز
يف �ضوء ر�ؤية اململكة العربية ال�سعودية  2030من وجهة نظر
القيادات الإدارية والأكادميية فيها ،والك�شف عن متطلبات تطبيق
احلوكمة يف اجلامعة واملعوقات التي تواجهها ا َال �أنها ما زالت
تواجه معوقات كبرية وذلك من وجهة نظر �أفراد العينة امل�ستهدفة،
ودرا�سة احلميدي ( )2017التي �أ�شارت �إىل �أن الدرجة الكلية
ملعوقات تطبيق احلوكمة الر�شيدة يف جامعة الطائف من وجهة نظر
عينة الدرا�سة كانت كبرية.

التوصيات:
من خالل النتائج التي تو�صلت �إليها هذه الدرا�سة ،ف�إن
الباحث يو�صي بالتايل:
1 .1تبني اجلامعات للحوكمة ك�أ�سلوب �إداري حديث،
والتعريف بها ومبعايريها ومبادئها و�أهدافها ،ون�رش ثقافتها بني
من�سوبي اجلامعة ،وتو�ضيح قدرتها على متكني اجلامعة من حتقيق
�أهدافها ،وبلوغها مركزاً تناف�سي ًا متقدم ًا بني اجلامعات.
� 2 .2صياغة خطة �شاملة وا�ضحة املعامل تهدف �إىل ن�رش
ثقافة احلوكمة اجلامعية على �أن ت�شمل و�ضع متطلب (م�ساق)
يف اجلامعات للحوكمة والتنمية ،وتطوير املوارد الب�رشية التي
تهتم باحلوكمة وتدعيم مبادئها من تعزيز لقيمها من امل�شاركة
وامل�ساءلة والرقابة والإف�صاح وال�شفافية واال�ستقاللية.
3 .3ا�صدار املزيد من القوانني واالنظمة واللوائح الت�رشيعية
امللزمة والوا�ضحة وال�صارمة القابلة للتطبيق وخا�صة فيما يتعلق
بال�شفافية وامل�ساءلة والنزاهة يف اجلامعات الأردنية احلكومية
ملمار�سة معايري احلوكمة.
4 .4تبني اجلامعات لل�شفافية والإف�صاح والو�ضوح فيما
يتعلق باختيار القيادات والتوظيف والرتقية والرت�شيح للدورات
التدريبية و�سيا�سة املكافئات والتعوي�ضات والتفرغ العلمي لأع�ضاء
هيئة التدري�س.
5 .5تعزيز الثقة بني اجلامعات و�أع�ضاء هيئة التدري�س
والطلبة واملجتمع املحلي عن طريق امل�شاركة يف اتخاذ القرارات
وخلق اال�ستثمارات املنا�سبة ،وتعقب احتياجات املجتمع وال�سوق
املحلي والعمل على �أن تكون خمرجات اجلامعة متوافقة معها.
�6 .6رضورة الإ�رساع يف عملية التطبيق الفعلي والعملي
ملبادئ احلوكمة اجلامعية يف اجلامعات الأردنية احلكومية وبناء
نظام متميز لها.
7 .7تطوير وا�صالح املجال�س احلاكمة وخا�صة جمال�س

الأمناء وتطوير وحداته العليا ذلك لتح�سني الأداء اجلامعي ،على �أن
يكون �ضمن جلان جمل�س الأمناء جلنة خا�صة باحلوكمة.
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