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ُعد، والحمد والُشكر لھ سبحانھ  ، أنعم عليَّ بنعم ال تُحصى وال ت الحمد والُشكر 

  أنعم عليَّ بالعزیمة والصبر، وسھّل عليَّ ھذه الدراسة.

ً مني بأصحاب الفضل ... أتقدم بجزیل الشكر وعظیم التقدیر واالمتنان  وعرفانا

ق ال دالجبار توفی ب إلى األستاذ الدكتورعب التي، صاحب القل ى رس رف عل اتي الُمش بی

م  ذي ل ّیر والخبرة الواسعة، والنفس المتواضعة، ال الحاني، والید المعطاءة، والعقل الن

ده  ھ وجھ یبخل علي بنصائحھ العلمیة القیمة، وتوجیھاتھ السدیدة، الذي منحني من وقت

ا فی ى م ادي إل ي وإرش ارة درب ي إن ر ف ر األث ھ أكب ان ل ا ك ر، مم واب، الكثی ھ الّص

ذي  كل ال وتمكیني من إتمام ھذه الدراسة، التي رعاھا من البدایة، إلى أن خرجت بالش

  ھي علیھ اآلن.

ي         ة ف وم التربوی ة العل ي كلی ة التدریسیة ف اء الھیئ ة أعض دم لكاف رني أن أتق ویس

ان،  ان والعرف یم اإلمتن ط بعظ رق األوس ة الش دیري جامع كري وتق الص ش دم خ وأق

اتذ ث لألس ذا البح ول ھ ي قب لھم ف ى تفض وقرة عل ة الم ة المناقش اء لجن رام أعض ة الك

  .وإثرائھم لھذه الّدراسة بعلمھم وخبرتھم العلمي،

ر،          ي الكبی رح العلم ذا الص ى إدارة ھ ان إل كر واالمتن دم بالش وتني أن أتق وال یف

جامعة الشرق األوسط ، وشكر خاص لكل من أسھم في إنجاز ھذه الرسالة وإخراجھا 

  إلى حیز الوجود.
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نیة ممارسة القادة األكادیمیین للحوكمة التربویة في الجامعات األرددرجة 
لطة من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس  وعالقتھا بتفویض السُّ

  
  إعــداد

  ھدیل نواف سالمھ الزبن
  

  إشـراف 
 األستاذ الدكتور

 عبد الجبار توفیق البیاتي                                  
  
  

  الُملّخص
  

ردنیـة كـادیمیین للحوكمـة التربویـة فـي الجامعـات األراسة التعرف إلى درجة ممارسة القـادة األهدفت هذه الدّ      

راسـة عینـة للدّ  ولتحقیق هذا الهدف تـم اختیـار عضاء هیئة التدریس،ألطة من وجهة نظر وعالقتها بتفویض الّس 

لجمـــع  تـــیناشـــوائیة، وقـــد اســـتخدمت أدیـــة الع) عضـــوهیئة تـــدریس تـــم اختیـــارهم بالطریقـــة الطبق261مكونـــة مـــن(

  البیانات ، وتم التأكد من صدق األداتین وثباتهما.وأظهرت نتائج الدراسة مایأتي:

إن درجة ممارسة القادة األكـادیمیین للحوكمـة التربویـة فـي الجامعـات األردنیـة مـن وجهـة نظـر أعضـاء  -

 .متوسطةكانت لطة لّس ل همأن درجة تفویضو ، هیئة التدریس كانت متوسطة

وجود عالقة ذات داللة إحصائیة موجبـة بـین متغیـري ممارسـة الحوكمـة التربویـة وبـین درجـة تفویضـهم  -

 لطة.للّس 

فــي  ینفــي درجــة ممارســة القــادة األكــادیمی )α≥0.05( روق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوىوجــود فــ -

  .لصالح فئة أستاذ الرتبة العلمیة، تبعا لمتغیر وتفویض الّسلطة الجامعات األردنیة للحوكمة التربویة



 ن
 

  لدرجة ممارسة القادة    )α≥0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوىعدم   -      

    ، تبعا لمتغیري الجنس وتفویض الّسلطة األكادیمیین في الجامعات األردنیة للحوكمة التربویة          

  لطة المشرفة.والّس             

  إلى مجموعة من التوصیات منها: وخلصت الدراسة

ضرورة قیام المسـؤولین فـي وزارة التعلـیم العـالي والبحـث العلمـي االردنیـة لتنظـیم دورات تدریبیـة توضـح  -

 للقیادات األكادیمیة فیها مفهوم الحوكمة التربویة وكذلك تفویض السلطة .

ـــیموضـــع معـــاییر مناســـبة تركـــز علـــى  - العـــالي والبحـــث العلمـــي  مـــدى معرفـــة المســـؤولین فـــي وزارة التعل

  بإمكانات القادة األكادیمیین الذین یتم تعیینهم.

)،القادة األكادیمیینالكلمات المفتاحیة (الحوكمة التربویّة ،تفویض الّسلطة       
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                                              ABSTRACT 

This study aimed at investigating the degree of practicing educational governance 

by the academic leaders in the Jordanian universities and its relation to the 

delegation of authority from the faculty members  point of view. 

To achieve this objective a sample of (261) faculty members were drawn using 

stratified random sampling  techniqus two qnestionnare  were developed to 

measure the practicing of educational governance and the delegation of authority 

by academic leaders in the Jordanian universities . the validity and reliability of the 

two tools were achieved some results of the study were as follows. 



 ع
 

- The degree of practicing educational governance by the academic leaders in 

the Jordanian universities and the degree of the delegation of authority from 

the faculty members of view were medium . 

- There was a positive and significant relations practicing educational 

governance and the delegation of authority  

- There were significant difference in the degree of practicing educational 

governance and delegation of authority between staff members due to 

scientific rank in faver of professor category and due to kind of supervised 

authority in faver of private university 

- There were no significant difference between staff members in their 

responces to educational governance and the delegation of authority due to 

sex and the kind of the supervised authority.   

   (Keywords: Educational Governance, Delegation of authorityAcademic Leaders,) 
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  الـفـصل األول

  وأهمیتها لّدراسةخلفیة ا
  مقدمة      

ـ       عملیـة التنمیـة بمختلـف مجاالتهـا نهـا تسـهم فـي أة تتمیـز بتعد الجامعات مؤسسـات علمیـة تربویّ

علــى مســتوى مــن ألــى إاء عنــه فــي بنــاء المجتمعــات ورقیهــا غنســتشــریان رئیســي ال یمكــن اال تبــروتع

ــادا ،التحضـــر والرفـــاه ــا ذات كفـــاءة ارتقـــت و وكلمـــا كانـــت القیـ صـــبحت علـــى قـــدر مـــن أت المنوطـــة بهـ

ن عـن تتصـف قیاداتهـا والمسـؤولو  البـد أن ولكي تـؤدي الجامعـات هـذا الـدور المهـم ،الفاعلیة والتطور

ة یـتم الوصـول إلـى تعلـیم عـاٍل  امن خاللهـف ؛إداراتها بخصائص عدة والتي من أهمها الحوكمة التّربویّ

.   رفیع القیمة والمضمون عالمیًا

الـتحكم فـي المؤسسـات ضـمن إطارعـام یجمـع  لحدیثـة التـي تشـیر إلـىمـن المفـاهیم االحوكمة  إن     

فـي الشـركات والقطـاع كـان استخدام وتطبیق الحوكمة  ةن بدایأوبالرغم من  ،العالمیة النظم والمعاییر

لـــى مختلـــف المجـــاالت منهـــا إنتقـــل بشـــكل ســـریع ان تطبیقهـــا أإال  قتصـــادي منـــذ بدایـــة الســـبعیناتاال

عـــام  نتقـــل إلیهـــا هـــذا المفهـــوم تحدیـــداً حـــدى أهـــم المؤسســـات التربویـــة التـــي اوتعـــد الجامعـــات إالتربیـــة 

فـالقرارات  ,والحلـول المقترحـة) لیلقى الضوء على األزمة الحقیقیة التي تعاني منها الجامعـات 1983(

إبـــداء اي دور فـــي  ذات العالقـــةعضـــاء هیئـــة التـــدریس واألطـــراف أن یكـــون لـــدى تخاذهـــا دون أیـــتم ا

العمـل لـدورها التربـوي و  ألداءفـي مسـتوى ا الجامعـة تراجـع دى إلـىممـا أ ؛ومناقشة هـذه القـرارات الرأي

ة القــیم داخـــل فمــن خـــالل الحوكمــة یـــتم تحدیــد منظومـــ ،)2013(الفـــرا المجتمعــات  ورقـــي تقــدم علــى

أنظمـــة صـــناعة القـــرار ، تخصـــیص المـــوارد ،المهـــام واألهـــداف وعالقـــات الجامعـــة ببـــاقي الجامعـــات 

  .2015)المؤسسات األكادیمیة بالوصایا بسوق العمل والمجتمع (حسام الدین،
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كمــل وب الــذي یكفــل القیــام بالعمــل علــى أاألســلحوكمــة الجامعــات بأنهــا "الطریقــة أو  وتعــرف       

ــه وبأفضـــل الوســـائل واألســـالیب بهـــدف تحقیـــق األهـــداف المنشـــودة وتحســـین األداء بشـــكل یكفـــل  وجـ

 وهــذا یتطلــب اختیــار الطریقــة المناســبة التــي یــتم مــن خاللهــا ،قــوق جمیــع أطــراف العملیــة التربویــةح

، وتــوفیر أســالیب اإلدارة الفاعلــة ودورهــا فــي تقیــیم األداء لكافــة دارة شــؤون وأنشــطة وبــرامج الجامعــةإ

ــع مجـــاالت العمـــل واتخـــاذ القـــرارات الصـــائبة  ،الجوانـــب بهـــدف إحـــداث التحســـین والتطـــویر فـــي جمیـ

والرقابـــة مجموعــة مـــن القواعــد یــتم بموجبهــا إدارة الجامعــة  وهــي )، 28:2015الجــامعي" الصــخري(

علیهــا وفــق هیكــل معــین یتضــمن توزیــع الحقــوق والواجبــات فیمــا بــین إدارة الجامعــة ومجــالس حوكمــة 

  ).2012ناصر الدین،( الجامعة بما یضمن جودة مخرجات الجامعة

و ما یمكن تسـمیتها بالحوكمـة التربویـة علـى مسـؤولین محـددین أوال تقتصر حوكمة الجامعات        

, والتـــي یعتبرونهـــا مـــن العناصـــر قســـامرئـــیس الجامعـــة والعمـــداء ورؤســـاء األ فـــي الجامعـــة بـــل تشـــمل

اإلسـتراتیجیة   قومـاتهـم المألطة للمرؤوسـین مـن ن تفـویض الّسـأكمـا  ،لجامعـاتالمهمـة والفاعلـة فـي ا

مــن ســلطاته حســب المهــام المطلــوب  اً لــإلدارة الحدیثــة إذ مــن خاللــه یقــوم القائــد بمــنح العــاملین جــزء

تحمــل المســؤولیة ویســهم فــي إنجــاز علــى مــن الثقــة والمقــدرة  لــى مســتوى عــالٍ إممــا یــؤدي القیــام بهــا 

ــد بمـــنح ویقصــــد بتفـــویض الّســـ, ي بالوقـــت المناســـبالعمـــل اإلدار  ــام القائــ اختصاصــــاته بعـــض لطة قیـ

  ) 2006(حمادات،  اً لمساعدیه بحیث یحق لهم التصرف في اتخاذ القرار ضمن نطاق محدد مسبق

ف تفــویض الّســ       نــه قیــام الــرئیس بنقــل جــزء مــن الّســلطة إلــى المــرؤوس بحیــث یلتــزم لطة بأویعــرّ

ائهــا ویتحمــل المســؤولیة أمــام بــأداء الواجبــات التــي یكلفــه بهــا رئیســه ویمــارس الّصــالحیات الالزمــة ألد

  ).2003ما قام به من أعمال (الصیرفي،ّع  رئیسه
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ــن الضــــروري اال     ــلتفــــویهتمــــام بعملیــــة الومــ ــن  ض للتقلیــ ن الفــــرد لدیــــه طاقــــة ضــــغوط العمــــل ألمــ

نماهو یض التهـرب مـن الّسـو فوال یقصـد بـالتّ  ،محددة عطـاء المرؤوسـین حـق العمـل ضـمن إطـار لطة وإ إ

  محدد ویعد فرصه لتنمیة مقدراتهم وشق سبیل النمو الوظیفي والترقي 

  .)2006، ( حمادات

؛تتطلـب ممارسـتها مهـارات عالیـ التـيویعد التفویض مـن العملیـات الدقیقـة        فالقائـد عنـدما یقـوم  ًة

لـة و یكفـل لـه القیـام بالمهـام الموكبشـكل ن یتـیح للمفـوض الحـق فـي التصـرف ألطة یجـب بتفویض الّسـ

ـشـخاص المُ ألن اأ, ویتطلب من القائد التأكد مـن هإلی  مـؤهلین بالمسـتوى المناسـب لطةوض إلـیهم الّسـفّ

  .) 2002، التفویض (كنعان غراضأ السلیم لتحقیقستخدامها بالشكل ابحیث یتم 

ن تفـــویض الّســـلطة لـــیس طریقـــة للتغلـــب علـــى       أو للـــتخلص مـــن  ،الـــنقص فـــي عـــدد العـــاملین وإ

طریقـــة مفیـــدة وأســلوب إداري حـــدیث فـــي  ولكنــه ،عبـــاء الثقیلــة غیـــر المریحـــةواأل ،األعبــاء الشخصـــیة

  .)2006ن (مهنا،وتنمیة مهارات وخبرات المرؤوسی استخدام الموظفین بفاعلیة أكبر

على إبــداء الــرأي بالقــادة األكــادیمیین ریســیة فــي هــذه الجامعــات هــم األقــدر التدویعتبــر أعضــاء الهیئــة 

  ودرجة ممارستهم للحوكمة التربویة وتفویض الّسلطة . 

ـة       ولذا فإن هذه الدراسة هي محاولة الستقصاء درجة ممارسة القـادة األكـادیمیین للحوكمـة التربویّ

  في الجامعات األردنیة وعالقتها یتفویض الّسلطة من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس .
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  مشكلة الّدراسة 

نهــا نظــام حــاكم یقــوم علــى إفــي رفــع كفــاءة الجامعــة بمــا تتمیــز بــه مــن حیــث  تســاعد الحوكمــة      

, ونظــام ضــمني تحكمــه قــیم ومبــادئ وأخــالق ضــمن كیــان إداري داخــل المؤسســة والشــفافیة الوضــوح

ــام  ,یقـــوم علـــى رصـــد المســـتجدات ــار العـ ــة إلجامعـــة بمـــا یـــؤدي لوتأثیرهـــا علـــى اإلطـ دائهـــا ألـــى فاعلیـ

  2015) ., حسام الدینلتحقیق استمراریة الجامعة في السوق التنافسیة للتعلیم ( 

عتبارهــا منظومــة إداریــة متكاملــة ضــروریة وبخاصــة فــي المؤسســات التربویــة الحوكمــة با فــإنلــذا     

التــي تشــترك بهــدف ســامي وهــو إعــداد النشــئ المؤهــل لبنــاء المجتمــع وتقدمــه، ویعــد تفــویض الّســلطة 

  مة .أحد   المهارات الحدیثة لإلدارة الفاعلة بحیث تنعكس نتائجه على جمیع أطراف المنظ

) التــي 2015ومنهــا دراســة قرمــوط ( ،الحوكمــة فــي الجامعــاتلــى ســات االعدیــد مــن الدرا شــارتأو     

ــة فـــي الجامعـــات األردنیـــة وبیـــان دورهـــا فـــي تطـــویر  ــة ممارســـة الحوكمـ ــوعي بأهمیـ ـــادة الـ اوصـــت بزی

جراء المزید من الدراسـات عـن الحوكمـة فـي الجامعـات األ دراسـة أوصـت  ردنیـة كمـاالعملیة التربویة وإ

بعمـــل دراســـات وأبحـــاث متعمقـــة بجزیئـــات الحوكمـــة فـــي المؤسســـات التربویـــة ونشـــر ) 2015شـــرف (

دارجها ضمن المساقات التدریسیة.   ثقافة الحوكمة في الجامعات وإ

ــاجي( ــة نـ ــت دراســ ــة الحـــوراني (2005وأوصـ ــى متغیـــر تفــــویض 2013) ودراســ ) بــــإجراء دراســـات علــ

  بمتغیرات اخرى. الّسلطة في المؤسسات التربویة وعالقته

لعالقــة بــین ا مــاهــذه الدراســة فــي محاولــة إلجابــة ســؤالها الرئیســي الــذي یــنص علــى: وتتمثــل مشــكلة  

لطة مــن وجهـة نظــر تفـویض الّسـو ردنیــة كادیمیـة فــي الجامعـات األالحوكمـة التربویـة لــدى القیـادات األ

  عضاء هیئة التدریس؟أ
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  هدف الّدراسة وأسئلتها:

ت هــذه الّدراســة إلــى التعــرف علــى  درجــة ممارســة القــادة األكــادیمیین للحوكمــة التربویــة           هــدف

  وعالقتها بتفویض الّسلطة من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس. ،في الجامعات األردنیة

  ولتحقیق هذا الهدف تم وضع األسئلة التالیة: 

مـن وجهـة نظـر للحوكمـة التربویـة ردنیـة جامعـات األكادیمیـة فـي الالقیـادات األ ممارسةما درجة  - 1

  عضاء هیئة التدریس؟أ

مادرجة تفویض الّسلطة لدى القیادات األكادیمیة في الجامعات األردنیة من وجهـة نظـر أعضـاء  -2

  هیئة التدریس ؟

ــة  -3  هـل توجــد عالقــة ذات داللــة إحصـائیة بــین درجــة ممارســة القیـادات األكادیمیــة للحوكمــة التربویّ

  ؟)α≥ 0.05في الجامعات األردنیة وبین درجة تفویضهم الَسلطة عند مستوى الداللة (

فـي درجـة ممارسـة القـادة ) α≥ 0.05عنـد مسـتوى الداللـة ( حصـائیةإهل توجـد فـروق ذات داللـة 4-

والّسـلطة  الرتبـة العلمیـة والجـنس لمتغیـراتتعـزى األكادیمیین في الجامعات األردنیة للحوكمة التربویـة 

  ؟ المشرفة

ــة ( حصـــائیةإهـــل توجــــد فـــروق ذات داللــــة  -5 فـــي درجــــة تفــــویض  )α≥ 0.05عنــــد مســـتوى الداللــ

والّســلطة  الرتبــة العلمیــة والجــنسلمتغیــرات  الّســلطة للقــادة األكــادیمیین فــي الجامعــات األردنیــة تعــزى

  المشرفة؟
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  أهمیة الّدراسة

دب نظـــري أهمیـــة النظریـــة بتـــوفیر ذ تتجلـــى األإنظـــري وتطبیقـــي  ؛همیـــة فـــي جـــانبینأراســـة لهــذه الدّ   

ردنیة بخاصة بشـأن متغیـري الدراسـة وهمـا الحوكمـة التربویـة إلغناء المكتبة العربیة بعامة والمكتبة األ

فـــي  إلفــادةا كمـــا یمكــن للبـــاحثین ،خــرىأجــراء دراســـات إد البــاحثین فـــي لطة ممــا یســـاعوتفــویض الّســـ

  فادة من االستبانتین اللتین تم إعدادهما لغرض هذه الدراسة باإلدوات لبحوثهم أتطویر 

  ة فیمكن اإلفادة من نتائج الدراسة فیما یأتي : طبیقیّ ا من الناحیة التّ مّ أ

-1  ُ   .عمالهم ضمن الجامعاتأكادیمیة في تطویر ن تفید القیادات األأراسة ؤمل من هذه الدّ ی

2-  ُ عتمـاد فـي تحدیـد الشـروط خص هیئـة اإلالتعلـیم العـالي وبـاألن تفیـد وزارة أراسة ؤمل من هذه الدّ ی

ومنهـــا مـــدى معـــرفتهم بالحوكمـــة وتفـــویض الّســـلطة مـــن حیـــث  ،كادیمیـــةختیـــار القیـــادات األالعلمیـــة إل

  مفهومها وما یتعلق بها من جوانب أخرى.

3-  ُ األكــادیمیین تتنــاول اعد فــي إعــداد وتنظــیم دورات تطویریــة للقــادة ن تســأراســة ؤمــل مــن هــذه الدّ ی

ألمـور المتعلقــة وتفــویض الّسـلطة مــن حیـث مفهومهــا وأهمیتهـا وجمیــع ا ،موضـوعي الحوكمــة التربویـة

  بهذین المتغیرین.

  حدود الدراسة:

  تنقسم حدود الّدراسة الحالیة إلى:

تتمثــل الحــدود المكانیـة لهــذه الّدراســة بالجامعــات األردنیــة الحكومیــة والخاصــة  :الحــدالمكاني1- 

ان.   في محافظة العاصمة عمّ

   العاملین  إن الحدود البشریة لهذه الّدراسة تتمثل في أعضاء هیئة التدریس :الحد البشري  2- 

ان .           بالجامعات األردنیة الحكومیة والخاصة في محافظة العاصمة عمّ
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 طبقت هذه الّدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  :الحد الزماني  3- 

2017-2016  .  

  محّددات الّدراسة: 

وعلــى مـــدى وثباتهمــا داتــین المســتخدمتین علــى مـــدى صــدق األ یعتمــدراســة تعمــیم نتــائج هــذه الدّ إن 

ال علـى مجتمـع إراسة  لن تعمم الدّ  ن نتائج هذهأكما  التدریسیة فراد الهیئةأموضوعیة ودقة واستجابة 

  .هذه الدراسة والمجتمعات المماثلة 

  :مصطلحات الّدراسة

ن والنظم والقـرارات التـي تضـمن "هي مجموعة من اآللیات واإلجراءات والقوانی الحوكمة التربویة :

  .)7:  2014نضباط والشفافیة والعدالة وتؤدي إلى ترشید ممارسة المدیرین "(الشمري، اال

: ســتجاباتهم علـــى اســتبانة الحوكمـــة علیهــا أفـــراد العینــة فـــي ا الدرجـــة التــي حصـــل وتعــرف إجرائیـــًا

 .التربویة التي طورتها الباحثة لهذا الغرض

ــ ختصاصــات بعــد تحدیــدها إلــى المرؤوســین القــادرین "نقــل بعــض الّصــالحیات واال : لطةتفــویض السُّ

  ).64 2006:على إنجازها"(عیاصرة،

: سـتجاباتهم فـي االدرجـة التـي حصـل علیهـا افـراد العینـة مـن أعضـاء هیئـة التـدریس  ویعرف إجرائیًا

  على استبانة تفویض الّسلطة التي طورتها الباحثة لهذا الغرض.

  ویشملون رؤساء الجامعات , وعمداء الكلیات , ورؤساء األقسام. ن:القادة األكادیمیی
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    الفصل الثاني                         

  ابقةراسات الّس ظري والدّ النّ  ألدبا
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  الفصل الثاني                                 

  ابقةراسات الّس ظري والدّ النّ  ألدبا

الّدراســـات راســـة مـــع عـــرض تضـــمن هـــذا الفصـــل عرضـــًا لـــألّدب النظـــري المتعلـــق بمتغیـــري الدّ 

  الّسابقة ذات الصلة بالموضوع وفي مایأتي توضیح لذلك:

: األ   ظريالنّ  دبأوًال

، وممارســـات ونظریاتهـــا تضــمن هـــذا الجــزء مفهـــوم الحوكمـــة ومكوناتهــا وأهـــم مبادئهـــا وأهــدافها

وأســباب ظهورهــا والعناصــر الرئیســیة لهــا وفاعلیتهــا  ،الحوكمــة التربویــة فــي مؤسســات التعلــیم العــالي

كمــا وتضــمن مفهــوم تفــویض الّســلطة وأهمیــة تفــویض الســلطة ومبادئــه وشــروطه وعوامــل  ،وأشــكالها

  نجاح التفویض ومعوقاته وفي مایلي عرض بذلك.

  مفهوم الحوكمة:    

السـفینة ومهاراتـه فـي قیادتهـا عـن مقـدرة ربـان كمة إلى كلمة إغریقیة قدیمـة تعبـر یعود لفظ الحو       

وســط األمــواج واألعاصــیر والعواصــف ومایمتلكــه مــن أخــالق نبیلــة وســلوك نزیــه فــي المحافظــة علــى 

أرواح وممتلكات الركاب ورعایته لألمانات والبضائع  ومن ثم إیصـالها إلصـحابها ودفاعـه عنهـا ضـد 

بهـا إلـى مینـاء الوصـول ثـم عـاد إلـى  القراصنة واألخطار التي تتعرض لها أثناء اإلبحار فإذا ماوصل

) واستخدم المصطلح فـي good governerمیناء اإلبحار من مهمته سالمًا أطلق على هذا الربان (

ــر المـــــیالدي كمــــرادف لمصــــطلح الحكومــــة (حســـــام  ــرن الثالــــث عشــ ـــة فـــــي القــ ـــیة القدیمـ اللغــــة الفرنسـ

  ).,2015الدین

و ) للداللـة علـى وســیلة إدارة أ GOVERNANCEوفـي اللغـة اإلنجلیزیـة تـم طـرح مصـطلح (       

قتصادي الذي یتطلـب تلبیـة في ظل عولمة الفكر االبشكل واسع  مفهوم الحوكمةب  هتمامتم االحكم و 
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اســـتثمار حاجـــة الســـوق العـــالمي وفشـــل التنمیـــة فـــي الـــدول الفقیـــرة وضـــعف بعـــض الـــدول فـــي حســـن 

بعــد حــدوث و  ،)2010المــال العــام (مقیــدش،ســتغالل انتشــار ظــاهرة الفســاد و المــوارد المتاحــة لــدیها وا

نظمـة ألـى ضـرورة إیجـاد لـوائح و إمشاكل وخسارات كبیـرة فـي منظمـات إقتصـادیة كبـرى ممـا اسـتدعى 

لكــي تحقــق لتــزام بالشــفافیة واالخالقیــة ومهنیـة ألتـزام بمبــادئ وقــیم تضـبط إدارة المنظمــة مــن خــالل اال

ــاقاالیـــتم ولـــم  داء متمیـــز وجـــودة عالیـــة ,أ ) فـــي اللغـــة governanceعلـــى مـــرادف لمصـــطلح (  تفـ

ــنهم مـــن یـــرى بتســـمیتها ـــة فمـ ـــبعض اآل العربی ـــى الحاكمیـــة , إخـــر ترجمتهـــا بـــاإلدارة الرشـــیدة ویـــرى ال ل

ــوفو  ،الضــــبط المؤسســــي ــدیث ،واإلدارة الحكیمــــة ،اإلدارة بالمكشـــ ـــاع حـــ ـــد شـ  اً اإلجــــراءات الحاكمـــــة وقـ

  .) 2011, یوسفاستخدام مصطلح الحوكمة ( 

طــار ه توجیــه المؤسســات والرقابــة علیهــانظــام یــتم بواســطت تعتبــر الحوكمــةو      , حیــث تحــدد هیكــل وإ

فـــي المؤسســـة مثـــل مجلـــس إدارة المؤسســـة والمـــدیرین اجبـــات والمســـؤولیات بـــین المشـــاركین توزیـــع الو 

 , وبهـذاالقـرارات المتعلقـة بشـؤون المؤسسـةوغیرهم من ذوي المصالح وتضع القواعد واألحكـام التخـاذ 

ــع أهـــدافها  ــة تعطـــي الهیكـــل المالئـــم الـــذي تســـتطیع مـــن خاللـــه المؤسســـة وضـ ـــإن الحوكمـ اإلجـــراء ف

والوسائل الالزمة؛ لتحقیق هذه األهداف والعمـل علـى مراقبـة األداء وتـزود الحوكمـة الحـوافز المعقولـة 

ل مـن لكل من مجلس اإلدارة واإلدارة من أجـل متابعـة تحقیـق األهـداف التـي تكـون لمصـلحتها، وتسـه

 عملیة الرقابة الفعالة وبالتالي تشجیع المؤسسات على استخدام مواردها المتاحة بشكل ُكفء 

  ).254: 2011( الملیجي، 
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ن الحوكمـــة و          نهـــا تتفـــق جمیعهـــا فـــي مقـــدرة الحوكمـــة علـــى إصـــالح أإال  تنوعـــهممجـــاالت لهاإ

, وتعـرف الحوكمـة اتفـي المنظمـ والمسـاءلةوترسـیخ قـیم المشـاركة ودعـم الشـفافیة الممارسات السلبیة 

    .) 2014بإنها المقدرة على التحكم وضبط جمیع العملیات اإلداریة بشكل علمي (العریني , 

ــیة بتحدیـــد القواعـــد یعبـــة السلقواعـــد البأنهـــا  ) مفهـــوم الحوكمـــة(2011طـــهوعـــرف حـــالوه و         اسـ

ـــ ـــي ة لهــــا وتنظـــــیالرئیسـ ـــذلك أي أیم مجــــال العمـــــل السیاسـ ــه بـ ــع نـــ ـــن الدولــــة والمجتمـــ ــتكلم عــ یكـــــون الــ

    نظمة والقوانین.من خالل األ اً وعدم الفصل بحیث یعمل المجتمع والدولة مع اوالمشكالت بینهم

سـتبداد اإلداري لتصـدي اال) أن الحوكمـة هـي نظـام 2012شار ناصر الدین (أوفي هذا السیاق      

  .نظماتفین داخل المالذي ینشأ من خالل العالقة الهرمیه بین المدراء والموظ

الفسـاد وتعمـیم الصـالح  " جهـد إنسـاني موجـه لـدرء ن الحوكمـة) أ2015:15كما بینت عقـالن(      

ـــ ــى مبـ ــــائم علــ ــــي األداء المؤسســــي ق ــاركة والتنــــوع واالوالتمیــــز ف ـــدل والمشــ ســــتقالل والشــــفافیة ادئ العـ

ــرارات  ــن البنــــى والــــنظم والقــــوانین والقـ  والمعــــاییر واآللیــــات واإلجــــراءاتوالمســـاءلة ومســــیر بكیفیــــات مـ

الحوكمــة  "منظومــة مــن أن  )12 : 2012برقعــان والقرشــي ( بــینو ، اإلداریـة والتشــریعیة والقضــائیة"

بأصــحاب المصــالح  القـوانین والقواعــد والعوامــل التــي تــتحكم فــي عملیـات المؤسســة وتتضــمن عالقتهــا

وممارســات القطــاع الخــاص الطوعیــه التــي والمجتمــع ومجموعــة القــوانین والتعلیمــات وقواعــد اإلدراج 

نهـا أالحوكمـة ب )2016وقـد عـرف محمـود(، أهـداف المؤسسـة وتطلعـات المجتمـع "إلى تحقیق  تهدف

عضـــائها فـــي صـــنع القـــرارات واألخـــذ أتطبیـــق الدیمقراطیـــة فـــي إدارة شـــؤون المنظمـــة بمشـــاركة جمیـــع 

تشــمل جمیــع المســؤولین والقیــادات لة فــي حــال وجــود إخفاقــات بحیــث والمســاءبــإرائهم وحفــظ حقــوقهم 

  التربویة والموظفین .

لتــزام بــالقوانین والتعلیمــات ویقــوم علــى الحوكمــة نظــام متكامــل یضــمن اال نَّ ویســتنتج ممــا تقــدم بــأ     

  الشفافیة والمشاركة والمساءلة لتحقیق أهداف بعیدة المدى للمنظمة .
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  مبادئ الحوكمة    

ــادئ الحوكمـــة الصـــادرة عـــن منظ ـــة والتعـــاإن مبـ ) والتـــي أصـــبحت OECDقتصـــادي(ون االمـــة التنمی

ــًا لصــانعي السیاســات والمســتثمرین والمنظمــات مبــادئ ذات طبیعــة تطویریــة فــي ظــل أي  مرجعــًا دولی

  ):2007تغیرات جوهریة تحصل في البیئة المحیطة وهي كما بینها یوسف (

تحقیـــق أســـاس لصـــیغة إدارة حكـــم رشـــید فاعلـــة عـــن طریـــق التناســـق بـــین قواعـــد القـــانون والتحدیـــد  –

  الواضح للمسؤولیات بین السلطات الرقابیة والتنظیمیة المختلفة .

وكــذلك  ،ام حقــوق أصــحاب المصــالح القانونیــةدور أصــحاب المصــالح فــي الحوكمــة وتشــمل احتــر  – 

  المطلوبة .ى المنظمة وحصولهم على المعلومات ة علآلیات مشاركتهم الفعالة في الرقاب

  الوقت المناسب.فصاح والشفافیة بطریقة عادلة وفي اإل –  

 المعاملة العادلة للمساهمین والمحافظة على حقوقهم . –  

  العام للحوكمة یجب أن یضمن التوجیه اإلستراتیجي اإلطار  نَّ مسؤولیات مجلس اإلدارة بحیث إ –

ــل مجلــــس  ــمل هیكــ ــه القانونیــــة والمراقبــــة الفعَّ وتشــ ــن قبــــل مجلــــس اإلدارة اإلدارة وواجباتــ ــإلدارة مــ ــة لــ الــ

  ومساءلة المجلس من قبل المساهمین.

منظمـــة التنمیـــة وأصــدرت لجنـــة بـــازل للرقابـــة المالیــة مبـــادئ مكملـــة لمبـــادئ الحوكمــة الصـــادرة عـــن  

  ):440-2010:437،وضحها(اإلمامكما أ) OECDقتصادي(والتعاون اال

  ستراتیجیة ومجموعة من القیم الخاصة یتم تعمیمها في المنظمة .هداف اوضع أ –  

  تعزیز خطوط المسؤولیة والمحاسبة وضمان وضوح قواعدهما. –

ــــدور  - ــــدیهم فهــــــم واضـــــح للــ ــــاهجهم ولـ ـــًا لمنــ ـــــس اإلدارة مــــــؤهلین تمامــ ـــاء مجل ــد مـــــن أن أعضـــ التأكـــ

  المؤسساتي.
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  اإلدارة العلیا. التأكد من وجود رؤیة بعیدة المدى من قبل –  

  اهداف الحوكمة :

  تتمثل بما یأتي : 2008 )الغالبي والعامري ( هداف الحوكمة كما أوضحهاأإن       

ـــین عـــــ1-  ـــة لمصـــــالح المعنیــ ـــق حمایــ ــة بتحقیــ ــات المتعلقـــ ــة المعلومـــ ـــة أن طریـــــق دقـــ نشـــــطة المنظمــ

ســتمراریة اعلیهــا ممــا یســهم فــي  تخــاذ قــراراتهم بنــاًء اوشــفافیتها حتــى یــتمكن األطــراف المعنیــین مــن 

و المــالي فــي المنظمــات فعــن طریــق تفعیــل نظــم الرقابــة أســواء اإلداري  ابمختلــف مجاالتهــالمنظمــة 

 .المالیة واإلداریة وتفعیل قواعد الحوكمة تقل األخطاء والتجاوزات غیر المشروعة 

    زیادة قدرة المؤسسات التي تطبق معاییر الحوكمة على المنافسة وتمكینها من االستحواذ على 2- 

 .كبر قدر ممكن من السوق في مجال انشطتها أ  

   المساءلة واحترام القوانین والتعلیمات ة للعمل من خالل تعزیزها لجوانب توفیر بیئة صحی - 3

 .بشكل صحیح دارة العلیایم اداء اإلیوالعمل على تق    

  هداف الحوكمة تتمثل بما یلي : أن أ 2004)وذكرت الهنیني (

جراءات مناسبة  1-     تحقیق المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسة عن طریق تطویر سیاسات وإ

  .لنشاطات تلك المؤسسة     

   .ایجاد هیكل إداري كفؤ داخل المؤسسة ووضوح مسؤولیاته - 2    

 .ر او في المردود المادي والمعنويفي فرص صناعة القراحمایة الحقوق سواء    3  - 

  .استدامة حالة من الشرعیة في المجتمع    4 -
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  نظریات الحوكمة

ــــین وادوج(    ـــراكم ا) أwaduge,2011بـ ــى ظهور ن التـــ ــول الحوكمـــــة أدى إلــــ ـــــي حــــ عـــــدد مــــــن لمعرف

النظریات التي تناولت هذا الموضوع ومن أهم النظریات التـي تـم تـداولها فـي مجـال الحوكمـةمایأتي : 

تفتـــرض نظریـــة الوكالـــة أن العالقـــة ســـلبیة بـــین المـــالكین واإلدارة بحیـــث تتضـــارب  نظریـــة الوكالـــة: -

لیــة آوائح و اللــطریــق إیجــاد مجموعــة مــن لــى التخفیــف مــن الصــراع القــائم عــن إهــدافهم لــذلك تهــدف أ

  للحكم والتوجیه یدیرها مدراء غیر تنفیذیین.

ــذه النظریــــة نظریـــة حقــــوق الملكیــــة  - ــى  قائمـــة: إن هــ مانــــه فتــــراض أن المــــدراء یتصــــفون باألاعلــ

ن ه اإلدارة ألیــلــى توجإوالعالقـات اإلیجابیــة ولــدیهم المقــدرة علــى تعظـیم المنــافع وال یوجــد حاجــة 

. ویمكـن تبادلـة بـین الطـرفینتؤكد النظریة علـى دعـم الثقـة الممصالحهم تتفق مع المالكین لذلك 

  .نها ال تتوافق مع نظریة الوكالة أستنتاج باال

هــذه النظریــة علــى مســاءلة مجلــس اإلدارة بمــا یتعلــق  م: تقــو نظریــة اصــحاب الشــأن (المعنیــین)  -

ن أب جـین منظمـة مـا أهداف المنظمة وتفترض هذه النظریـة ألى إبكل من له عالقة بالوصول 

اخذ الرهـان فـي الشـركات صحاب الشأن سیكون لدیهم تردد في أألن  ؛یریتكون مرنة وقابلة للتغ

  المحتمل أن تؤدي إلى اإلخفاق والفشل.

وتأخـــذ فـــي  جتماعیـــةاال نیـــةنهـــا تركـــز علـــى البأإن مـــا یمیـــز هـــذه النظریـــة النظریـــة المؤسســـیة:   -

ــد, والمعـــاییر الحســـبان العملیـــات التـــي تغـــدو بهـــا , واألمـــور البنـــى متضـــمنة المخططـــات والقواعـ

ــ نهــا تتقصَّ ى الكیفیــة التــي وجــدت بهــا تلــك الروتینیــة وتعلیمــات موثــوق بهــا للســلوك االجتمــاعي وإ

  المكان والزمان.ف تم نشرها وتبنیها وتكییفها عبر العناصر وكی
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 الحوكمة التربویة في مؤسسات التعلیم العالي

ــیم العــالي  التربویــة الحوكمــةیقصــد ب      التــي تهــدف بأنهــا آلیــة للحكــم والتوجیــه و فــي مؤسســات التعل

عــن طریــق تفعیــل تصــرفات  جــودة األداء وفاعلیــة المؤسســة وتضــمن، لــى تحقیــق العدالــة والشــفافیةإ

فضــل منــافع ممكنــة أبمــا یحقــق  لمــوارد المتاحــة لــدیهال األمثــل تثمارســاالدارة المؤسســة فیمــا یتعلــق بإ

  ). 2011, طراف ذوي المصلحة وللمجتمع ككل (الملیجيكافة األل

الوســائل واألســالیب كیفیــة التـي مــن خاللهــا یـتم اختیــار وتشـیر الحوكمــة التربویــة فـي الجامعــات إلــى ال

ــات واألقســــام  ؛المناســــبة ــ ــــع المهــــام فــــي الكلی ــاركة وتوزی ـــالل االهتمــــام بالمشــ ـــدافها مــــن خـ ــق أهـ ــ لتحقی

مــام أ طــرافاألتصــال قــائم ومتابعــة ســیر العمــل ووضــع كافــة اء االمــع إبقــواإلدارات داخــل الجامعــة 

  ).2012 ،مسؤولیتهم وتفعیل عالقتها بالبیئة المحیطة(برقعان والقرشي

مجموعــة مــن اإلجــراءات واآللیــات التــي تســاعد علــى تهیئــة الوضــع لتشــغیل المؤسســات  نهــابأو       

البیئـــة الداخلیـــة للجامعـــة وتتمثـــل  الحوكمـــة التربویـــة مـــنوتتكـــون  ،"بقاً التربویـــة ألهـــدافها المحـــددة مســـ

ــة والبیئــــة  ــون منهــــا الجامعــــة مــــن مســــؤولین ومــــوظفین وهیئــــة تــــدریس وطلبــ ــي تتكــ ــع الفئــــات التــ بجمیــ

ختلفــة الخارجیـة للجامعــة وهــي البیئــة المكملــة للمحــیط الــداخلي تــؤثر وتتــأثر بــه وتتمثــل بالمجــاالت الم

ـــــوقهم (حســـــام األســـــاتذة والتقتصـــــادیة ونقابـــــات االجتماعیـــــة واال ــدفاع عـــــن حق ـــات الطالبیـــــة للـــ نظیمــ

  .)202: 2015الدین

ــد أصـــبحت الحوكمـــة التربویـــة مســـألة بالغـــة األهمیـــة و  ــا فـــي اال هـــم أســـبابمـــن أ نألقـ ــام بهـ هتمـ

  ) هي:Leisyte 2007,( الجامعات كما ذكرها لیسایت

نولوجیــا كأحــد العناصــر المهمــة التغیــرات العالمیــة المتســارعة ســاهمت فــي نمــو أهمیــة العلــم والتك  -

نتقال الى اقتصـاد المعرفـة الـذي سـاهم فـي توسـیع الـدور البحثـي مؤثرة في تحقیق التنمیة في ظل االال
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ـــر  ــللجامعـــات فـــي كثی ــوع غیـــر من دول العـــالم مـــن خـ ــالي الل التنـ ــات التعلـــیم العـ ــي مؤسسـ ــبوق فـ المسـ

  وهیاكلها األكادیمیة واإلداریة.

ــة التعلـــیم والبحـــث  - ــاعي العلمـــي وتـــدعولمـ ویل أنشـــطتهم واثرهمـــا فـــي النمـــو االقتصـــادي واالجتمـ

كثــر ج اإلداریــة التقلیدیــة إلــى نمــاذج أنتقــال النمــاذجــابي علــى رفاهیــة وتقــدم األفــراد وانعكاســهما اإلیوا

همیـة المیـزة ي األمـور اإلداریـة واألكادیمیـة وأحداثة على المستوى الدولي وزیادة أهمیة صـنع القـرار فـ

  یة .التنافس

الجامعـــات فـــي إنتــاج العلـــم والمعرفـــة لخدمــة التنمیـــة انعكـــس مباشــرة فـــي زیـــادة الفجـــوة  تراجــع دور -

العلمیة بـین الـدول النامیـة والمتقدمـة ممـا أدى إلـى تحـول الجامعـة إلـى مؤسسـة تسـیطر علیهـا سلسـلة 

  .من القوانین واللوائح والتي تسهم بشكل كبیر في تهمیش دور الجانب األكادیمي

المتـاجرة  بـرز مظـاهرهومـن أ الفساد األكادیمي ویعد اقوى تهدید للمشاریع اإلصـالحیة القائمـة حالیـاً  -

نتفـاع الشخصــي وتراجــع العدیـد مــن القـیم فــي المحــیط الجـامعي وخاصــة علــى بالسـلطة األكادیمیــة لال

نتشــرت الســرقة وا حترام تحــول مــن قیمــة إلــى عــادة تقلیدیــة بــین األفــراداالفــ ؛المســتوى العلمــي والبحثــي

العلمیة في البحوث وغیـاب تقـدیر اإلبـداع وأصـبحت اإلضـافة العلمیـة تقـدم قـدرًا محـدودًا مـن التجدیـد 

 وأزمة الثقة بین المجتمع والجامعة وخاصة في الدول النامیة.

    وزیادة المنافسة بشكل كبیر. زیادة أهمیة آلیات صنع القرار في األمور اإلداریة األكادیمیة ، - 

  اإلبداع واإلنتاج المعرفي وتوسع نظم التعلیم الجامعي وظهور أنماط جدیدة له  . ثورة –

ــر فــــي  – ــد للقطــــاع العــــام تــــدعو إلــــى إعــــادة التفكیــ األســـالیب الحدیثــــة لــــإلدارة كمــــدخل تنظیمــــي جدیــ

  الحوكمة.
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  عناصر الحوكمة التربویة :

  :2011)وردها الملیجي(كما أ تتمیز الحوكمة بالمؤسسات التربویة بالعناصر التالیة

  العاملین في المؤسسة التربویة في عملیات صنع القرار. عن دورالمشاركة: وتعبر   .أ

  .البشریة والمادیة ستثمار األمثل للموارد المتاحةمن خالل اال الكفاءة:  .ب

  الشفافیة: وتعني أن المعلومات متوفرة وواضحة لألشخاص المتأثرین بالقرارات ومضمونها.  .ج

حتیاجــات المجتمــع وتعمــل التــي تهــتم با لــى تحقیــق األهــدافن الحوكمــة تــؤدي إالفاعلیــة : إ  .د

  .إحداث التأثیر األیجابيعلى تنمیته عن طریق 

تتبـــع الحقیقــة والمعرفـــة دون قیـــود أو صـــعوبات مــن قبـــل أعضـــاء هیئـــة   الحریــة األكادیمیـــة:  .ه

  ومراعاة قیم المجتمع .نها ضمن مبادئ أهمها الصدق واألمانة والجرأة وأ ،لتدریس والطلبةا

فمن خـالل الحوكمـة یـتم التجـاوب مـع متطلبـات األشـخاص العـاملین ضـمن أطـر  التجاوب:   .و

  زمنیة محددة ومعقولة.

  من خالل تحقیقها للجمیع وضمان سیادة القانون. العدالة:  .ز

ــأ ســتنتاجاال داء المتعــددة للبــاحثین والكتــاب یمكــنوفــي ضــوء األ ــب عناصــر أساســیة  ةن للحوكمــة ثالث

  وهي :

وتعنــي أن جمیــع اإلجــراءات التــي تحصــل فــي الجامعــة واضــحة مــع إیجــاد نظــام یســهل  الشــفافیة:  .أ

ــول علـــى المعلومـــات الدقیقـــة وســـهولة تطبیقهـــا مـــن ِقبـــل العـــاملین فـــي الجامعـــة  ن ممارســـة أو ، الحصـ

ــة  ــاد حیــــث إالشــــفافیة أصــــبحت حاجــ ــى الفســ ــتها تفیــــد جمیــــعمجتمعیــــة للقضــــاء علــ أعضــــاء  ن ممارســ

المنظمـة مــن إیجــاد بیئــة تعمـل علــى التوظیــف األمثــل للمعلومـات المتعلقــة بــالظروف والقــرارات بحیــث 

  ).2015 یتم توفیرها بالوقت المناسب ولجمیع األطراف المعنیین(حسام الدین،
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  : تكمن فیما یأتي همیة الشفافیةن أ) بأ2009كریم (بو وضح أوأ

 والمساهمة في التخلص من الفسادالعمل على التقلیل من الغموض   -

  الحقوق االجتماعیة وتقویة النسیج المجتمعي من خالل مشاركتهم في ابداء  العمل على تلبیة -

 .بالمعلومات  الرأي وتزویدهم      

 .العمل على تعمیق الدیمقراطیة وتحقیق المساءلة وضمان تطبیقها -

لتـــأثیر علـــى القـــرارات ذات ل العـــاملین دور فعیـــلوت ،تـــرابط المؤسســـیة تســـاعد الشـــفافیة علـــى إیجـــاد -

 .الصلة بهم 

نضــباط بشــكل غیــر مباشــر فمــن خاللهــا یتحقــق الحــرص والدقــة تعمــل الشــفافیة علــى تحقیــق اال -

  ز.واإلنجا

  المشاركة :  .ب

وتبـدأ مـن عمـل أعضـاء المنظمـة  ،في جوهرها روح منهج الحوكمة للمنظمـات المشاركة تمثل      

ــة، والطلبــة، والمجتمــع، جنبــًا إلــى جنــب، بحیــث  ّ یتــیح مجلــس الحوكمــة للهیئتــین األكادیمیــة، واإلداری

المشــاركة فـــي صـــنع القـــرار ووضــع السیاســـات، ووضـــع قواعـــد العمــل فـــي مختلـــف مجـــاالت الحیـــاة 

ة وال بد للحوكمة الجیدة أن تحتوي علـى كـل مضـامین المشـاركة لمسـاندة القـ ادة األكـادیمیین الجامعیّ

  . 2012) فیها (ناصر الدین،

  أن أهمیة المشاركة تكمن فیما یأتي: )2010اإلمام (بین  وقد

ة مشاركة الهیئتین اإلداریة واألكادیمیة في صنع القرارات ورسم السیاسـات العامـة للجامعـة لمسـاند -

  یادة الجامعة.ق

 قیام الطلبة بالمشاركة في األنشطة الالمنهجیة وفي خدمة المجتمع . -
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  المسؤولیة المجتمعیة من قبل الهیئتین اإلداریة والتدریسیة.المشاركة في تحمل  -  

وهي العملیة التـي مـن خاللهـا یكـون المـوظفین مسـؤولین عـن األعمـال التـي یقومـون  ج. المساءلة :

به ومحاسبتهم إذا لـم تتحقـق النتـائج حسـب المعـاییر الموضـوعة وتتطلـب المسـاءلة وضـوح المسـؤولیات 

ــنلـــدى المـــوظفین ومعـــاییر  ـــات  االلتـــزام بهـــا وتنفیـــذها محـــددة مســـؤولین عـ ـــیهم العقوب بحیـــث تفـــرض عل

س الشـفافیة فـي المؤسسـة كـرّ تُ  ومن خالل المساءلة ،)2015الالزمة في حال عدم القیام بها الصخري (

مـــن طـــرف  ســـتجواب المـــدیرین داخلیـــا مـــن طـــرف مجلـــس اإلدارة والمســـاهمین، أو خارجیـــاً ال مـــن خـــال

  .)2015:61 ،الدینحسام ( مراجع خارجي

  أهمیة المساءلة فیما یأتي: (2011)بین الشیابوقد 

  تبرز أهمیة المساءلة في كونها وسیلة لمتابعة عمل المرؤوسین وآلیة لضبط العمل اإلداري    -

 لتحقیق فعالیة التنظیم.       

 ستفادة منها في التطویر وحمایة المصالح ود الفعل لعمله أولنتائج عمله لالتنویر المسؤول برد -

 العامة بشكل أكثر فعالیة .      

 وتعد سببًا مباشرًا لضرورة وجود معاییر یحتكم لها عند تقییم األداء ووسیلة لضبط السلوك من  -

  ستعداد العاملین لتحمل مسؤولیاتهم نحو نتائج أعمالهم.خالل ا      

  الحوكمةاستخدام المدخل المعرفي لفاعلیة 

ــو ن المـــدخل المعرفــــي یشــــكل قاعـــدة علمیــــة لفاعلیــــة العإ    ــة الكفــ ســــس أمـــن خــــالل أه ملیـــات اإلداریــ

عتبارها منهج عمل یقوم بتجسید قیم جدیدة ال یمكن تفعیله دون رؤیـة معرفیـة متجـددة مـن االحوكمة ب

  )2008خالل ما یأتي (منصور والخفاجي ,
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 المعرفــة همیــةأساســي للقیمــة وزیــادة إدراك أســتفادة منهــا كمصــدر وتحلیلهــا واالنشــر المعلومــات      

ن المـدخل ، و صـنع القـرارات المشـاركة فـي عتماد یقیني في ا عتبارها معلومات منظمة یعتمد علیهااب إ

طـارمنهجي إفبـذلك یمكـن مـن خـالل تـوفیر  ؛المعرفي یوفر البنیـة التحتیـة لإلحاطـة الشـمولیة بالمعرفـة

ــدات المتســــارعة فــــي حقــــل التكنولوجیــــا تخلــــق تعقیــــدات  ،الحوكمــــةلتفعیــــل مبــــادئ واســــس  ألن التعقیــ

  داء المؤسسات وعملیاتها.أة في یإضاف

ــة وتطـــور نظـــم و       العمـــل تمیـــز المـــدخل المعرفـــي بســـرعة التجـــاوب والتكیـــف مـــع المتغیـــرات البیئیـ

الضــبابیة التــي تفــرض علــى جتهــادات والغمــوض و وتعــدد اال دائهــاأشــكال أواألســالیب اإلداریــة وتعــدد 

    .ن تسیر ضمن سیادة العدالة وحقوق اإلنسان وترسیخ قیم الشفافیةأالمنظمة 

 الحوكمة في الجامعات : فعیلخمس مراحل لت2012) ( ینناصر الدوقد اقترح   

توضــیح  التــي یــتم مــن خاللهــا حــد المــداخل الرئیســیةتعــد أ إذثقافــة الحوكمــة  نشــرالمرحلــة األولــى : 

  .لتكوین الرأي العام المؤید لها ومجاالتهاالحوكمة وجوانبها وأدواتها والمفاهیم الخاصة بها و  أبعاد

ساســـیة بحیـــث تكـــون قـــادرة علـــى التكیـــف مـــع المتغیـــرات العمـــل علـــى إیجـــاد بنیـــة أالمرحلـــة الثانیـــة : 

وتشــمل  ,تتكــون مــن بنیــة أساســیة فوقیــة للحوكمــة وهــي بنیــة مركبــة ومتشــعبة وممتــدة، والتفاعــل معهــا

وبنیــة أساســیة تحتیــة ,علــى مســتوى الجامعــة  فعیلهــاعلــى تالجهــات التــي تشــرف و  وكمــة,مجــالس الح

  .األساس القاعدي والقیمي واألخالقي  حتويت وكمةللح

    عمال والمهام عن طریق إیجاد خطط إجرائیة للحوكمة.هي مرحلة تنظیم األالمرحلة الثالثة : و 

تطبیقهابشــكل دقیـــق مــع التطـــویر والمراجعــة المرحلیـــة لكـــل  لمرحلـــةفیــتم فـــي هــذه االمرحلــة الرابعـــة : 

  وقیاس مدى استعداد ورغبة كافة األطراف لتطبیق الحوكمة  ختبار الواقعيیتم اال من خاللهاخطوة و 

التأكـد مـن حسـن تنفیـذ جمیـع  العمل على متابعة وتطویر الحوكمة بحیث یتم فیهاالمرحلة الخامسة : 

مـن  سـتخدامهابا الجامعـة قـومتعد الرقابة والمتابعة الوسیلة واإلدارة الرئیسـة التـي ت إذ ؛المراحل السابقة
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أجــل حســن تنفیــذ الحوكمــة وهــي رقابــة ذات طبیعــة اشــتقاقیة تكاملیــة لهــا وظیفتــان : األولــى: عالجیــة 

  .والثانیة: وقائیة ابتكاریة

  أشكال الحوكمة التربویة:

  بما یلي : )2011الملیجي ( أنواعًا متعددة ولخصها للحوكمة في المؤسسات التربویة

حیــث تتكــون مــن ) : ب(Governance Shared Academicالحوكمــة األكادیمیــة التشــاركیة  -

جــراءات مــن خاللهــا تقــوم المؤسســات التعلیمیــة وأعضــاء هیئــة التــدریس العــاملین فیهــا  أنشــطة وإ

ــى أن المؤسســــة  ـــة التشــــاركیة تؤكـــد علــ ــة األكادیمی ــة صــــنع القـــرار , فالحوكمــ بالتشـــارك فــــي عملیـ

تؤكـد علـى و  التربویة ذات طبیعة خاصة , تتفـرد برسـالتها فهـي تعمـل علـى نقـل المعرفـة وتطبیقهـا

األكادیمیــة بشــكل محایــدعن المواقــف والمنــاخ السیاســي واإلداري وأهمیــة أهمیــة صــناعة القــرارات 

سعي أعضاء هیئة التدریس في بیان ضـرورة اسـتناد القـرارات المرتبطـة بـالموارد المالیـة والمیزانیـة 

ووضــع  راســیة وتطویرهــا بشــكل مســتمر،علــى أســس علمیــة وتحســین عملیــة تصــمیم المنــاهج الد

تــدعیم الحریــة األكادیمیــة , فالحوكمـة األكادیمیــة التشــاركیة تعمــل سیاسـة محــددة للبحــث العلمـي و 

ــة وأعضـــاء هیئـــة التـــدریس مـــن خـــالل إتاحـــة  علـــى توضـــیح العالقـــة بـــین إدارة المؤسســـة التعلیمیـ

عطـــاء المشـــورة إلدارة المؤسســـة حـــول عـــن آ الفرصـــة لكـــي یعبـــروا رائهـــم حـــول بعـــض القـــرارات وإ

  التعلیمیة. بعض القرارات المرتبطة بسیاسة المؤسسة

ي سلطة اإلدارة العلیـا وحقهـا فـي وضـع القـوانین أ (External Regulation) ي:التنظیم الخارج -

توزیـع المـوارد المالیـة ووضـع السیاســات  ةیمسـؤولوتقـع علیهــا  ،ل المؤسسـة التعلیمیـةالحاكمـة لعمـ

 ،والعمــل علــى تحدیـد أولویــات عملیــات التطــویروالتغییر التنظیمــي ،ســتراتیجیةط االالقومیـة والخطــ

وتعتبـر هیئـات ضـمان الجــودة واالعتمـاد أحـد األطـراف المعنیــة بوضـع وتحدیـد المعـاییر القیاســیة 

جراء عملیة التقویم الخارجي .   لجودة التعلیم وإ
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بشــكل مســتمرمن وهــي عملیــة التوجیــة والرقابــة  )  ( External Controlالرقابــة الخارجیــة  -

  المعنیین وأصحاب المصالح كأعضاء في مجلس إدارة المؤسسة التربویة العلیا .

) وهي الحوكمـة التـي تعتمـدعلى التكنولوجیـاو تشـمل -Governance E لكترونیة (الحوكمة اال -

العملیــات واإلَجــراءات لضــمان وصــول الخــدمات اإللكترونیــة والمعلومــات عــن المؤسســة التربویــة 

 الداخلیین والخارج. لعمالئها

والمسـؤولیة  الـدوروتعبـر عـن  )Managerial Self Governanceالحوكمـة اإلداریـة الذاتیـة ( -

دارة العــاملین بالمؤسســة التربویــة والتــي تضــع األهــداف وتتخــذ لقیــادة اإلداریــةالــذي تقــوم بــه ا , وإ

 القرارات في االتجاه والسلوك الذي تتقبله المؤسسة.

ـــة - ــاء هیئـــة Academic Self Governanceالذاتیـــة ( الحوكمـــة األكادیمی ) إدارة أداء أعضـ

 التدریس ذاتیًا وفقًا لمهامهم الوظیفیة.

  تفویض الّسلطة

  مفهوم تفویض الّسلطة:

إن تفـــویض الّســـلطة هـــو إعطـــاء الـــرئیس اإلداري أحـــد مرؤوســـیه الصـــالحیة لممارســـة بعـــض        

تخاذهــا إلیــه اختصــاص إصــدار قــرارات فــوض با اختصاصــات وظیفتــه التــي یشــغلها فیكــون للمفــوض

  ).2012:146دون الرجوع إلى الرئیس(المعاني،

صـدار األوامــر ضـمن نطـاق یحـدد مــداه        ویقصـد بتفـویض الّسـلطة" توزیـع حــق اتخـاذ القـرارات وإ

ویعــد مــن أهــم العملیــات داخــل المنظمــة ألنــه یســاعد المــدراء  المــدیر العــام حســب مســتویات اإلدارة،

وال یمكــن تركیــز الّســلطة بكاملهــا بیــد شــخص  ،ورؤســاء األقســام علــى إنجــاز المهــام بالوقــت المناســب

مــن أحــد العــاملین أن ینجــز مهمــة معینــة فعلیــه أن یــزوده بجــزء مــن  ؛ فــإذا طلــب المــدیرالمــدیر العــام
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ف تفویض الّسلطة بأنه عبـارة عـن مـنح بعـض )، وعرَّ   144:2008،الّسلطة إلنجاز مهمته "(عباس

سـتثمار طاقاتـه لمصـلحة المنظمـة مـع المرؤوسـین للقیـام بـبعض المهمـات وااختصاصات الرئیس الى 

) ، ویعـرف تفـویض الّسـلطة بأنـه مـنح الّسـلطة 2002إبقاء المسؤولیة قائمـة علـى الطـرفین (اللـوزي ، 

ــة للتخفیــــف مــــن ا ــام الالزمـ ــة ألخــــرى الروتینیــــة مــــن إداري آلخــــر أولمهــ ــدة تنظیمیــ والیعنــــي  ،مــــن وحــ

تفـویض الّســلطة تفویضــًا للمســؤولیة بـل یبقــى اإلداري الــذي فــوض سـلطات معینــه لدیــه المســؤولیةعن 

ـــام بتفویضـــها(ناجي, ــلطة التـــي ق ـــائج األعمـــال المرتبطـــة بالّسـ ن تفـــویض الّســـلطة یعنـــي  2005نت ) وإ

اذ قـرارات فـي نطـاق محـدد وبالقـدر الـالزم إلنجـاز مهـام معینـة ویـتم إعطاء الغیر حق  التصرف واتخـ

ي یجـب ه ووكالئـه الـذین یثـق بهـم أذلك بأن یعهـد الـرئیس اإلداري بـبعض اختصاصـاته إلـى مسـاعدی

داء هــذه لطات التــي تمكــنهم مــن التصــرف ألأن تفــوض الّســلطة مــن أعلــى إلــى أســفل ویفوضــهم الّســ

ي تفــویض الّســلطه فقــدان المفــوض لســلطتة بــل یحــتفظ بكامــل ســلطتة المهــام بكفــاءة وفاعلیــة وال یعنــ

  ) .2011األصلیة وله الحق في استردادها اذا اتضح له سوء استخدامه من المفوض إلیه (یاغي،

) عملیــة التفــویض بإنهــا مرحلــة وســیطة بــین مفهــوم المركزیــة والالمركزیــة 2005ویوضــح ( القریــوتي،

وتعقـدها إذ یقـوم الـرئیس بإعطـاء بعـض الصـالحیات بشـكل مؤقـت  تقتضیها طبیعة اتساع التنظیمـات

  لبعض المرؤوسین لینوبوا عنه في القیام ببعض األعمال ویبقى المسؤول عنها أمام الجهات العلیا.

اق محــدد وبالقــدر و تفــویض الســلطة هــوأن یمــنح القائــد حــق اتخــاذ القــرار والتصــرف ضــمن نطــ      

ض مســؤولیة أمــام مــن یعلــوه عــن كفــاءة أداء األعمــال عمــال معینــة و الــالزم للقیــام بأ ویقــع علــى المفــوّ

الموكلـــة ، والواقـــع أن تفـــویض الّســـلطة یـــرتبط بـــاإلدارة الدیمقراطیـــة البعیـــدة إلـــى حـــد مـــا عـــن مركزیـــة 

وتعــرف الّســلطة بأنهــا  "ممارسـة رســمیة ومشــروعة الســتخدام النفــوذ لتشــكیل ) 2012السـلطة (البنــا ، 

ضــمن دور معتــرف بــه رســمیًا لتحقیــق نتیجـــة أو  ،لطــرف أو األطــراف األخــرىأو منــع ســلوك لــدى ا

  . 131:2009)نتائج ترجى أو مرغوب فیها وهي تنساب من أعلى إلى أسفل" (السید،
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ــر        ــدار األوامــــ ــن إصــــ ــاء مــــ ـــتمكن الرؤســــ ــــه یـــ ــ ــــن خالل ـــذي مــ ـــق الـــ ـــــا الحـــ ـــلطة بأنهـ ـــــرف الســـ وتعـ

ـــدرة ــامل والتعلیمات،والمقـــ ـــــى العــــ ـــة علـ ــــى فــــــرض الطاعـــ ــ ـــه ین لالعل ـــ ــره وتعلیمات ــــه وألوامــــ ـــــال إلدارتــ متثـ

لطة هي" القوة التـي یـؤثر الفـرد مـن خاللهـا علـى اآلخـرین بحیـث یـدفعهم للقیـام )، والّس 2002(كنعان،

ن الّســـ.)69:2008بأعمــال وأفعـــال بغـــض النظــر عـــن رغبـــاتهم" (الحریــري، لیة بینهمـــا لطة والمســـؤو وإ

وبالتــالي فهــو مجبــر علــى  لیتــرك بصــمته التأثیریــة ، فالســلطة هــي قــوة كامنــة یمتلكهــا الفــرد؛ رتبــاط ا

ــه بتنفیـــذ مااوكـــل إلیـــه مـــن مهمـــات ســـعیًا لتحقیـــق األهـــداف بـــأعلى تحمـــل المســـؤ  ولیة مـــن حیـــث قیامـ

  . 2008)درجات الكفایة والفاعلیة (عباس،

ــأن الســــ       ـــارة عـــن أویمكـــن القـــول بـ دوات الــــربط للهیكـــل التنظیمـــي للمؤسســــة لطة والمســـؤولیة عب

سـتجابة لتـأثیر رؤســائهم قیادیـة واالفالقائـد عنـدما یـؤثر فـي سـلوك المرؤوسـین كجـزء مـن مسـؤولیاتهم ال

فاإلدارة انما" هي قرارات صـادرة مـن الـرئیس یقابلهـا رد فعـل أو تغذیـة عكسـیة مـن المرؤوسـین یتلقاهـا 

ــدة وقـــرارات اخـــرى وهكـــذا تســـتمر دینامكیـــة األدارة ــة فـــي صـــیاغة جدیـ وأن انســـیاب  ،الـــرئیس مـــرة ثانیـ

  السلطة من الفعل ورد الفعل بین المستویات اإلداریة هو الذي یشكل الهیكل اإلداري" 

  ).131:2009(السید ،

ستنتاج أّن تفویض الّسلطة هو إعطـاء القائـد إلـى بعـض مرؤوسـیه وبناًء على ما سبق یمكن اال      

  الالزمة لتنفیذها . حق إصدار قرارات في مهام متفق علیها مسبقًا ومنحهم الّسلطة

  مبادئ تفویض الّسلطة

ــن هـــــذه   ـــاح، ومـــ ــویض الّســـــلطة بنجــ ـــ ــى تف ـــ ــــادئ  تســـــاعد اإلداري عل ــدة مبـ ــاك عـــ المبـــــادئ كمـــــا  هنـــ

  ) :2010،بینها(الدوري وأبو حمود
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مبدأ التـدرج الـوظیفي:من خـالل التعـرف علـى مكونـات فعالیـة كـل وحـدة تنظیمیـة وتعـرف عالقتهـا  أ_

  بالوحدات األخرى.

یعـــرف ي منظمـــة فـــأي موظـــف یجـــب أن هرمـــي : أن وضـــوح هـــذا التـــدرج مهـــم ألمبــدأ التـــدرج ال ب_

  تصال التي تربط بینهما في المنظمة.مدیره وعملیة معرفة خطوط اال

بتـداء بتحدیـد األهـداف ورسـم السیاسـات والخطـط متوقعة: ویؤكد هـذا المبـدأ علـى االج_مبدأ النتائج ال

ومـــن ثــم تفــویض الســـلطات  ،ن أجــل التعـــرف علــى النتــائج المتوقعــةویــتم ربطهــا بالمهــام المختلفـــة مــ

  الالزمة لتحقیق تلك النتائج.

د_مبدأ وحدة األمـر او القیـادة : بحیـث یتلقـى المـرؤوس التعلیمـات مـن رئـیس واحـد حتـى ال تتعـارض 

  األوامر والتعلیمات داخل المنظمة.

  

 خرى هي:مبادئ أ2012 ) ویضیف البنا (

ــا التــابع لهــا مبــدأ المســؤولی ه_ ة المطلقــة : ویعنــي أن مســؤولیة الــرئیس اإلداري أمــام الرئاســات العلی

  الیمكن أن تنقل مع تفویض بعض سلطاته إلى من هم أقل منه في السلم اإلداري.

دیــد مــن القیــام باالعمــال فالّســلطة هــي القــوة التــي تمكــن الع ؛و_ مبــدأ تســاوي الّســلطة مــع المســؤولیة

أن  نجــاز هــذه المهــام وبموجــب هــذا المبــدأ یجــبســؤولیة تعهــده باســتعمال الّســلطة إلالم نَّ ذ إالمسـندة إ

  ي فرد متكافأة مع مسؤولیته.تكون سلطة أ
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 أهمیة تفویض الّسلطة 

ـــین عبـــاس(       ــل2008ب ــرار بالوقـــت المناســـب فـــي ا ) بـــأن أهمیـــة تفـــویض الّســـلطة تتمثـ تخـــاذ القـ

الیومیــة المتكــررة بصــورة مســتمرة وتخفیــف عــبء العمــل وتصــریف األمــور خاصــة بالنســبة لألعمــال 

علــى اســتخدام  عــن كاهــل الرؤســاء والعمــل علــى تــدریب المرؤوســین علــى تحمــل المســؤولیة وتحفیــزهم

فكـــارهم إلثـــراء العمـــل وتطـــویره ویكشـــف تفـــویض الّســـلطة عـــن األشـــخاص ذوي المواهـــب كفـــاءاتهم وأ

  لمستقبل .واألكفاء تمهیدا لترقیتهم إلى مناصب أعلى في ا

  :وهي أهمیة  تفویض الّسلطة ) 2010وقد ذكر أیضا بدرة (

نجازهم لها بالوقت المناسب  1-  القیام بمهام مختلفة وإ

 العمل بروح الجماعة في المنظمة 2 -

 یسود المناخ التنظیمي الجاذب والقائم على المشاركة والعالقات اإلنسانیة السامیة 3-

 ف مسیطرة تتحكم في المؤسسة حمایة المنظمة من وجود وظائ-4

 یمكن المنظمة من إدارة العملیات البعیدة مع تكبد قدر أقل من المشقة والسفر 5-

 یمنح المنظمة والمدیر فرص إعداد مجموعة من الرفداء والمساعدین -6

 ستثمار األمثل للموارد البشریة والمادیة المتاحة لدیها على اال یساعد المنظمة7-

فعالیـــة األداء اإلداري فـــي تحقیـــق  أهمیـــة التفـــویض بإنهـــا تتمثـــل فـــي)  2011م (قـــریطكمـــا واوضـــح 

وتفــرغ المـــدراء لألمــور اإلداریــة المهمـــة و  ،قتصــاد فـــي الوقــتاال أهــداف المؤسســة حیــث یـــؤدي إلــى

ویــتم صــناعة القــرارات بطریقــة تشــاركیة ویســهم  ،زیــادة عنصــر الثقــة ورفــع الــروح المعنویــة للمرؤوســین

  في إكتشاف المهارات القیادیة لدى المرؤوسین .

  أن هذه األهمیة تتوضح في النقاط التالیة: ) 2009حبتور( ضافوأ  
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شباع حاجة المرؤوسین النفسیة من خالل تنمیة روح المبادرة  إبحیث یؤدي التفویض إلى  - 1

حساسهم بالمسؤولیة مما ینتج ن المرؤوس یشارك في صیاغة ؛ ألعنه إنجاز المهام بشكل نوعي وإ

الكفاءة والمقدرة على تحقیق  ؛القرارات في المستوى األعلى وتغییر نظرة القادة لمرؤوسیهم من حیث

 مایكلفون به.

  عمال القیادة وتنمیة مهاراتهم اإلداریةأهم الطرق لتدریب المرؤوسین على أالتفویض من  -2

ـــو  ـــدادهم لتـــ عـــ ـــــام بوإ ــى القیـ ــدریجي علــــ ــــ ــــكل ت ـــدراتهم بشــ ـــــادة قـــ ــــا وزیـ ـــــب اإلدارة العلیــ ــال ألي مناصـ                                                                                           عمــــ

إتاحة فرصـة الحلـول مكانهـا فـي  لكي یشغل مهامها بكفاءة عندما یتم  ؛قويَّ  يلتكوین جیل ثان القیادة

وتنمیــة روح القلــق المرؤوســین تطــویر عــدم  لــىإتقبل وذلــك عكــس التراخــي اإلداري الــذي یــؤدي المســ

 نزعاج وعدم االهتمام بالعمل .واال

وزیــادة  تـدریب األفـراد علــى سـرعة إصـدار القــرارات اإلداریـة المتعلقـة بالمنظمــة بالوقـت المناسـب  -3

ــاراتهم فـــي أ ـــرتهم ومهـ ـــة التـــي یـــؤديداء المهـــام خب الـــى تعطیـــل  غلـــب األوقـــاتتأخیرهـــا فـــي أ الروتینی

  صدار القرارات اإلداریة.إ

  شروط تفویض السلطة

  ):2011إن شروط تفویض الّسلطة كما بینها قریطم (

تــوفر نــص قــانوني یجیــز التفــویض بحیــث یكــون التفــویض كتابیــًا یبــین فیــه مــا هــي األعمــال التــي  -

دائـم أم ینتهـي عنـد إنجـاز المهـام وأن ال فوض المرؤوس بتنفیذها ویوضـح أن هـذا التفـویض هـل هـو 

ا.  یكون التفویض شفهیً

 أمام رئیسه بالتنسیق مع المدیر الذي فوضه ألن المرؤوس مسؤولٌ  أن یقوم المرؤوس -

 مة نطاق التفویض مع المهمة المراد إنجازها.مالء  -

  منهتحدید المهام والواجبات التي یرید المدیر من المرؤوس أن ینفذها بتفویض  -
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  ) مجموعة من الشروط األخرى للتفویض:2008ویضیف  عباس(

ة المســؤولیّ تحمیلـه  رتبـاط الّسـلطة بالمســؤولیة حیـث ال یمكــن أن یعطـى المـرؤوس ســلطة مـن غیــرا -

 ممارسة تلك الّسلطة . دعن

بحیـــث ال یجـــوز الفـــرض علـــى  ؛أن تكــون  الّســـلطة المفوضـــة مرتبطـــة بمقـــدرات المـــرؤوس وخبرتـــه -

 عباء ممارسة الّسلطة في أمور غیر مدرب علیها ، ولیس لدیه خبرة فیها .المرؤوس أ

إلعــدادهم المــدیر المــاهر لتنمیــة مرؤوســیه و  أن یــرتبط التفــویض بخطــة متكاملــة وواضــحة فــي ذهــن -

ـــیض یجـــب أن ال یكـــون قـــرارا أللوظـــائف والمســـؤولیات األكبـــر ، كمـــا أن التفـــو  بـــل یكـــون علـــى   اً نفعالیّ

  لمقدرات المرؤوس.م موضوعي یتقی

صـورة صـحیحة یبینهـا (الـدوري ومن أهم الشروط التـي یلـزم توافرهـا لكـي تـتم عملیـة تفـویض السـلطة ب

  ) هي:2010:156،وأبو حمود

نمــــا  ــل اختصاصــــات المفــــوض وإ ــــویض ال یشــــمل كــ ـــون إال جزئیــــا:بمعنى أن التف ــویض ال یكـ أ_ التفــ

  لبعض سلطات الرئیس اإلداري ال جمیعها.

فــي المســؤولیة: أي أن التفــویض ینصــب علــى الّســلطة فقــط مــن دون المســؤولیة ألن ب_ ال تفــویض 

  المسؤولیة ال یمكن تفویضها.

ج_ عــدم تفــویض االختصاصــات المفوضــة: وبموجــب هــذا الشــرط ال یجــوز للمــرؤوس المفــوض إلیــه 

  أن یقوم بإعادة تفویض السلطات التي انتقلت إلى من هم أدنى منه في السلم الوظیفي.

التفویض ال یكون إال من أعلى إلى أسـفل: وهـذا الشـرط طبیعـي إلنـه ال یمكـن أن یحـدث العكـس د_ 

  أي انه من غیر المعقول أن یتم التفویض من المرؤوس إلى رئیسه.



30 
 

ــدود التفـــویض بدقـــة ووضـــوح حســـب یـــه_ وضـــوح حـــدود التفـــویض: وهـــذا یعنـــي أنـــه یجـــب تع ین حـ

ــین وذلــــك مــــن أجــــل أن ال یقــــع أي نــــزاع وســــ القــــانون, ــلطات المفوضــــة بــ وء فهــــم أثنــــاء ممارســــة الســ

  المرؤوسین الذین انتقلت إلیهم تلك السلطات.

  واسترجاعها إذا اقتضت الضرورة لذلك .رئیس في تعدیل الّسلطات المفوضة أو_ حق ال

  :عوامل نجاح التفویض

  )هي:2009إن أهم عوامل نجاح التفویض للّسلطة كما بینها حبتور (

وأن یكــون لدیــه اســـتعداد   ؛تعــاون المــدیر مــع أعضــاء المنظمــة بمـــنحهم ســلطة اتخــاذ القــرارات – 1 

 لتقبل أخطاء المفوض إلیهم وعدم تدخله في الصغیرة والكبیرة .

لكـــي یتأكــد أن مســـار العمـــل  ؛امــتالك المـــدیر المهــارة فـــي اإلشـــراف علــى مســـار المؤسســة ككـــل -2

ــیرا طبیعیــــا  ــوات االیســــیر ســ ــاء قنــ ــولتصــــوبقــ ــن وصــ ــة للتأكــــد مــ المعلومــــات للقائــــد اإلداري  ال مفتوحــ

  وس.والمرؤ 

  تتم عملیة التفویض لألشخاص ذوو الخبرة والمؤهلین لتولي المسؤولیة  3-

وواضح ویعطـى المفـوض مـن السـلطة مـایكفي ألداء مهمتـه  ،ن یتم تحدیدالمسؤولیة بشكل دقیقأ 4-

  والتأثیر في اآلخرین.

  :تطلبات نجاح التفویض وفعالیته من خاللى مإل 2007)كما أشار كنعان (

لطة فكفـاءة ومقـدرة المفـوض ختیاره للموظفین الذین یفوضـهم الّسـا رغبة المدیر بالتفویض وحسن     

تصــاالت بـین المــدیر والمــوظفین فاعلیــة وسـائل االمـن أهــم متطلبـات التفــویض الفّعـال، و  إلیـه یعتبــران

یفوضهم بالخطط والحقائق والتعلیمـات بسـهولة ووضـوح ممـا یسـهل بحیث یتمكن القائد من تزوید من 

نجازهــا علــى علــى احســن وجــه فــالتفویض الفّعــال یتطلــب التــدفق  مهــام المفوضــه إلــیهم وإ علــیهم فهــم ال

ــتمكن الــذي یكــون للقائــد علــى مرؤوســیه ویعبــر عــن عــدد المرؤوســین ، و  الســلیم للمعلومــات نطــاق ال
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ــاق اإل ــل قائــــد بحیــــث یســـتطیع أدالـــذین یمكــــن إدخــــالهم فـــي نطــ وقتــــه مــــن ن یعطــــیهم ارة الخــــاص بكـ

ن یتجاوز عددهم الحد الذي ال یمكنـه مـن قیـادتهم بفاعلیـة وبة دون أویوجههم لتحقیق األهداف المطل

  ویعتبر من المتطلبات المهمة التي تؤثر في فاعلیة اإلدارة بشكل عام.

ن عملیة التفویض تكون فاعلة بتـوفر الثقـة بـی        ن الـرئیس والمـرؤوس الـذي تفـوض إلیـه بعـض وإ

ن یتم التفویض لألشخاص المؤهلین ضمن فلسفة إداریة معینـة اعتمـادًا علـى مـا اكتسـبه ، وأالسلطات

الشخص المفوض إلیه السـلطة مـن خبـرات تنظیمیـة معینـة وتـوفر نظـام رقابـة فاعـل یمكـن مـن التأكـد 

ـــن اســــتخدام ال ــــد یحــــدث مــــمــــن حسـ ـــى مــــا ق ــلطة والتعــــرف علـ ـــب ن اســ ـــت المناســ ــــي الوقـ ـــات ف نحرافـ

  ).2003(الصیرفي،

  معوقات تفویض السلطة 

مـن تطبیقهـا وقـد تـم تصـنیفها  عمل على الحدإن عملیة التفویض تتعرض إلى بعض المعوقات التي ت

  عناصر هي: ة) في ثالث 2009) وحبتور(2009كل من السید ( عند

  معوقات تتعلق بالمدیر وتتمثل في:

علــى مركـــزه خاصــة عنــدما یبــدي المـــرؤوس كفــاءة أو جــدارة غیــر عادیـــة تخــوف بعــض المــدراء  -

  على التنفیذ مما قد یفقده المركز الذي یشغله .

رغبــة المــدیرفي تركیــز الّســلطة بیــده والتمتــع بمكانتهــا والرغبــه فــي أن یكــون صــاحب الــرأي األول  -

  والقرار األوحد.

  همیة التواصل بالعاملین .قصور الثقة بین الرؤساء والمرؤوسین وتهاون المدیر بأ -

یــدعي بعــض المــدیرین أن األخطــاء مكلفــة وقــد تــنجم عنهــا أضــرار كبیــرة وخســائر جســیمة تلحــق  -

  بالمنظمة .
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  معوقات تتعلق بالمرؤوسین وتتمثل هذه المعوقات بما یأتي:

  فتقار إلى المستوى المناسب من القدرات الفنیة والسلوكیة. الا -

ؤولیة إضافیة وعدم رغبتهم في ذلك وقصـور الثقـة مـن أداء تهرب بعض الموظفین من تحمل مس -

  المهمة بالشكل المناسب .

مقاومــة بعــض المــوظفین التفــویض إذا مــانتج عنــه إضــافة أعبــاء كثیــرة إلــى مهمــاتهم وواجبــاتهم  -

  وكذلك إذا مانشأ إرباك في العمل في الوحدة نتیجة لسوء التنظیم .

  :معوقات تتعلق بالمنظمة وتتضمن مایأتي 

  تتصف األهداف داخل المنظمة بالضبابیة وعدم الوضوح. -

تعــدد التقســیمات اإلداریــة مــع تبــاین النشــاط الــذي تقــوم بــه الوحــدات اإلداریــة فــي المؤسســة ممــا  -

  یترتب علیه حدوث تصادم بین القرارات وتعدد مصادر صنع القرار. 

 ة.إن أسالیب األداء غیر مستقرة ووسائل التنسیق والرقابة غیر كافی -

ویمكـــن أن یتضـــح ممـــا ســـبق أهمیـــة الحوكمـــة كونهـــا نظـــام إصـــالحي للوصـــول إلـــى الرقـــي فـــي  

أن التفـویض مـن أهـم المهـارات الحدیثـة لـإلدارة فهـي عملیـة مهمـة تسـاعد علـى و  لیم الجامعيالتع

 تنمیة الدافعیة والحافز لدى المرؤوس وتنمي إحساسه بالمسؤولیة والمشاركة في تطـویر المؤسسـة

  .مكمل للحوكمة من أجل نجاحها وتحقیق اهدافهاكجزء 

  الّدراسات الّسابقه ذات الصلة :

راســة الحوكمــة ابقة العربیـة واألجنبیــة ذات الصــلة بمتغیـري الدّ راســات الّســفیمـا یــأتي عــرض لـبعض الدّ 

  :وهما من األقدم إلى األحدث في محورین منفصلینمرتبة لطة ربویة وتفویض الّس التّ 

  الّدراسات الّسابقة ذات الصلة بالحوكمة التّربویة 1-
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  الّدراسات الّسابقة ذات الصلة بتفویض الّسلطة2-  

  ربویة:ابقة ذات الصلة بالحوكمة التّ راسات الّس الدّ  -1

ربـوي للحوكمــة لــى هیكلـة المجلــس التّ إ) دراسـة هــدفت التعـرف Cooper،2005اجـرى كــوبر (       

كتشــاف تــأثیر هــذه الهیكلیــة وفاعلیتهــا فــي الحوكمــة فورنیــا والیجنــوب كالحــدى منــاطق إربویــة فــي التّ 

حــدى المــدارس الثانویــة وقــد اســتخدم منهجیــة البحــث النــوعي فــي دراســة هــذه الحالــة وتـــم ربویــة إلالتّ 

ــفي ــي ووصـ ـــة الدراســـة مـــن جمیـــع  ،اســـتخدام تحلیـــل تقیمـ ــد تكونـــت عین عضـــاء مجلـــس الحوكمـــة أوقـ

داة تحلیــل نــوعي مقترحــة مــن قبــل المختصــین فــي القیــاس تتضــمن أربویــة فــي المقاطعــة واســتخدم التّ 

ــ ى, وتحلیــل السالســل الزمنیــة , ومــدوهــي نمــوذج المجــاوزة والمقارنــة ســتراتیجیاتاثــالث  ر التغیــر عب

لــى نتـائج كـان مـن بینهـا أن هــذه الهیكلیـة نجحـت فـي تطبیـق الحوكمــة إراسـة وقـد توصـلت الدّ  ،الوقـت

ز علــى احتیاجــات الطلبــة والمســتوى العــالي مجلــس الحوكمــة رّكــ ةربویــة فــي هــذه المنطقــة وأن قیــادالتّ 

  .لتحصیلهم الدراسي

ستقصــاء عملیــة الحوكمــة فــي الجامعــات الــى إ(Hudsone,2007) هاوندســون هــدفت دراســة      

واســـتخدم الخاصــة ولغـــرض تحقیـــق هــذا الهـــدف تـــم اختیــار جـــامعتین خاصـــتین فــي منطقـــة نیویـــورك 

ــإراســة وتوصــلت الدّ  ،) عضــو هیئــة تــدریس30أســلوب دلفــاي لجمــع المعلومــات ومقابلــة مــع ( ن أى ل

  عضاء المجلس كانت جیدة.أن العالقات بین أو  دور مجلس الحوكمة كان فعاالً 

ــة       ــــدفت دراســـ ــور وهـ ـــایتومستر  وهیوســـــمان دي بـــ -Deboer, Huisman, Meister)  ســ

Scheyt,2010)    هولنــدا, والنمســا والمملكــة كــل مــن فــي جامعــات  وكمــةالح تمجــاالإلــى تعــرف

راسـة حتوائهـا علـى المسـاءلة وقـد توصـلت الدّ ااإلشرافیة فیما یتعلق ب المجالسبین  المقارنةالمتحدة , و 

ي إلــى أن تشــكیل هیاكــل جدیــدة لحوكمــة الجامعــات مـــن العناصــر الحدیثــة فــي محاولــة اإلصــالح فـــ

ن , وأن المجـالس اإلشــرافیة فیهـا هــي جــزء مـن عملیــات اإلصــالح ,أوروبــاقطـاع التعلــیم العـالي فــي  وإ
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تطبیـــق  تـــتم عـــن طریـــقتحســـین والتطـــویر فـــي هیكلیـــة المجـــالس الحالیـــة وممارســـة أعمـــالهم عملیـــة ال

  ومبادئها بشكل متقن. وكمةالح

تحكـــم الحكومـــة والحـــزب الشـــیوعي  استقصـــت مـــدىدراســـة ب)  Wang, 2010وانـــج (  قــامو     

, واستقصــت الدراســة م سیاســة المركزیــة للتعلــیم العــاليفــي التعلــیم الجــامعي مــن خــالل رســ الصــیني

 ســتبانةاســتقاللیة الجامعــة مــن خــالل دراســة القواعــد واألقســام التنظیمیــة واألراء للمســتجیبین عــن اال

علـى  ة, وبحثـت فـي آلیـات سـیطرة الحكومـة الصـینیلدولـةوعالقتهـا باالتي استخدمت لجمـع البیانـات 

وقــد تمــت مناقشــة تحــول هویــة الجامعــة أثرهــا (ولــم تبــین الّدراســة عــدد وانــواع العینـة) التعلـیم العــالي 

بمبادئهــا ( الشــفافیة ,  وكمــةن تطبیــق الحأعلــى اســتقاللیة الجامعــة . وتوصــلت نتــائج الدراســة إلــى 

ـــة وممارســـات اللی ـــات المراقب ـــدة أظهـــر والمشـــاركة , والمســـاءلة ) والتعـــایش المـــزدوج آللی برالیـــة الجدی

, وانعكـس ذلـك علــى جـودة  مخرجــات فــي الجامعـة والدولــةبتكـار والمقــدرة علـى االرتقـاء اإلبـداع واال

  الجامعة وبشكل إیجابي .

ســلوب المعاینــة فــي ألــى تطبیــق إالتعــرف ) بــإجراء دراســة هــدفت 2010( مقیــدشوقامــت          

فرحـات عبـاس /الجزائـر مـن وجهـة نظـر الطلبـة دراسة بعض مبـادئ الحوكمـة الجامعیـة فـي جامعـة 

فــي  مــن الطلبــة )384وصــممت إســتبانة لغــرض جمــع المعلومــات تــم تطبیقهــا علــى عینــة مقــدارها(

ســـلوب المعاینـــة أن اســـتخدام أ ) وتـــم التوصـــل إلـــى عـــدة نتـــائج منهـــا2008/2009العـــام الدراســـي (

یر قاعـــدة بیانـــات ذات اإلحصـــائیة بصـــفة عامـــه ومعاینـــة الحصـــص بصـــفة خاصـــة یســـاهم فـــي تـــوف

ن المشـاركة كأحـد مبـادئ و  ،هم مبادئ الحوكمة من جانب الطالـبأمصداقیة إحصائیة دقیقة حول  إ

عـدم وجـود فـروق ذات داللـة و الحوكمة ضروریًا لتطبیق مفهوم الحوكمة الجامعیة من جانب الطلبة 

  .نظام الدراسي ال والسنة و الجنس  و إحصائیة في إستجابة الطلبة تعزى لمتغیرات الكلیة 
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 إلــى التحقــق مــن اســتخدام أســالیب الحوكمــةدراســة هــدفت )  2011حــالوة وطــه ( اجــرىو       

  ) عضـو هیئـة تـدریس60) إداریـًا و(60, وقد تكونت عینة الدراسة مـن (الجامعیة في جامعة القدس

یصــل إلــى مســتوى الجامعــات المتحضــرة التــي تعــد  وذلــك للوصــول فــي الجامعــة إلــى مســتوى عــالٍ 

, كمــا تعـد جــزءًا مـن الجــودة وهـي مــا ســتخدمت االسـتبانة لجمــع المعلومـاتواالحوكمـة مــن اولویاتهـا 

تصبو إلیه مخرجات التعلیم العـالي, وأن الحوكمـة فـي جامعـة القـدس موجـودة ولكـن لـیس بالمسـتوى 

ن ضـعف المـوارد المالیـة كـان لـه األثـر الكبیـر أتـائج الن وتوصـلتالمطلوب وفق المعاییر العالمیة , 

  في عدم المقدرة على تطبیق األنظمة والقوانین.

واقـع تطبیـق الحاكمیـة فـي جامعـة إلـى  تعـرفال دراسة هدفت ) 2012ناصر الدین ( جرىأو      

تكونــت عضــاء الهیئتــین التدریســیة واإلداریــة العــاملین فیهــا , وقــد أ الشــرق األوســط مــن وجهــة نظــر

واسـتخدمت االسـتبانة لجمـع المعلومـات ) إداریًا , 49) عضو هیئة تدریس و(64عینة الدراسة من (

أشــارت نتــائج الدراســة إلــى أن واقــع تطبیــق الحاكمیــة فــي جامعــة الشــرق األوســط، مــن وجهــة نظــر و 

فــي  أفــراد عینــة الدراســة ككــل كــان مرتفعــًا بشــكل عــام. كمــا أظهــرت النتــائج وجــود فــروق ذي داللــة

واقــع تطبیــق الحاكمیــة فــي جامعــة الشــرق األوســط، تبعــًا الخــتالف المركــز الــوظیفي، وكــان لصــالح 

أعضاء هیئة التدریس. وأن هناك فروقًا ذات داللـة تعـزى لمتغیـر عـدد سـنوات الخبـرة، ولصـالح مـن 

  كانت خبرتهم أكثر من سنتین.

ـــرف2012وأجــــرت الزهرانــــي (    ــة هــــدفت التعـ ــــىإ ) دراســ ــــي  ل ـــع تطبیــــق الحوكمــــة الرشــــیدة ف واقـ

مــن وجهــة نظــر هیئــة التــدریس فیهــا والتعــرف علــى فــي المملكــة العربیــة الســعودیة الجامعــات األهلیــة 

درجــات الرضــا الــوظیفي والــوالء التنظیمــي ألعضــاء هیئــة التــدریس فــي الجامعــات األهلیــة الســعودیة 

س , والرتبـــة االكادیمیـــة , والمســـمى عالقـــة بــین متغیـــرات الدراســـة التخصـــص , والجــنالوالكشــف عـــن 

الــوظیفي , ومــدى الخدمــة العملیــة والكشــف عــن طبیعــة العالقــة بــین واقــع تطبیــق الحوكمــة الرشــیدة 
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والرضــا الـــوظیفي والــوالء التنظیمـــي لألعضــاء هیئـــة التــدریس فیهـــا وتألفــت العینـــة مــن أعضـــاء هیئـــة 

لـــى أن إتوصــلت الدراســـة المعلومـــات واســـتخدمت االســتبانة لجمـــع ) 300التــدریس وقـــد بلــغ عـــددها (

عضــاء أتمــارس الحوكمــة الرشــیدة بدرجــة كبیــرة مــن وجهــة نظــر هیئــة  ،هلیــة الســعودیةالجامعــات األ

رتباطیـة موجبــة طردیـة دالـة إحصـائیًا بـین واقــع تطبیـق الحوكمـة الرشـیدة فــي ووجـود عالقـة االتـدریس 

  التنظیمي ألعضاء هیئة التدریس فیها. الجامعات األهلیة السعودیة وبین الرضا الوظیفي والوالء

نمــاط القیــادة للمســؤولین فــي أإلــى  تعـرفال ) دراســة هــدفتwiggins,2013ینــز (قجــرت ویأ كمـا     

راســة علــى جمیــع افــراد ربویــة ولتحقیــق هــذه الهــدف اجریــت الدّ الحوكمــة التّ  ونمــاذج ،مقاطعــة كولومبیــا

ــة البـــالغ عـــددهمالمدر  ــات المتحـــدة األقائـــد تربـــوي فـــي  51)(سـ ــول علــــى الوالیــ ــد تـــم الحصـ مریكیـــة وقـ

منهم وقد تم تطبیق نموذج یتضمن إطار القیـادة الرمزیـة والسیاسـة والمـوارد البشـریة  %60استجابات 

لــى نتــائج كــان مــن بینهــا أن مســؤولي المــدارس إراســة والهیكلیــة (نمــط القیــادة المتعــددة ) وتوصــلت الدّ 

ــذی المتحــدة األمریكیــة فــي الوالیــات حصــائیة كمــا إوبداللــة  یســتخدمون القیــادة المتعــددة كــان جیــداً  نال

    بین عدد سنوات الخبرة وبین القیادات  اً حصائیإلى وجود عالقة دالة إتوصلت الدراسة 

    ستخدام جمیع تربوي في الوالیة كان هناك میل النه كلما زادت خبرة المسؤول الأبنمط متعدد و   

  .نماط للقیادة المتعددة األ      

ــا فـــي التعـــرف إلـــى ) 2013الفـــرا ( دراســـة وهـــدفت       ــة وأهـــم التحـــدیات للنهـــوض بهـ واقـــع الحوكمـ

الجامعــات الفلســطینیة فــي قطــاع تمثــل مجتمــع الدراســـة فــي الجامعــات الرئیســیة الــثالث العاملــة فـــي 

) 24) مـن المدرسـین و (48جـراء مقـابالت مـع (إقصى , وتم زهر واألسالمیة واألقطاع غزة وهي اإل

 ،وقد تم استخدام نموذج التقییم الـذاتي للبـرامج ونمـوذج التقیـیم المؤسسـي ) طالبًا خریجاً 130یًا و(دارّ إ

داریـة المختلفـة مــن جسـام اإللـى ضــعف التـوازن فـي تحمـل المسـؤولیات بــین األإراسـة وقـد توصـلت الدّ 
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مشــاركة الفاعلــة فــي اتخــاذ القــرارات مــن للمجلــس أمنــاء ومجلــس جامعــة وأصــحاب مصــالح وضــعف 

 دارة والعاملین والطلبة مما قلل من المشاركة في تحمل المسؤولیة .قبل اإل

ــویني(     ــادئ الحوكمـــة إ) 2014كمـــا هـــدفت دراســـة ابـــو كـــریم والثـ لـــى معرفـــة درجـــة تطبیـــق مبـ

س تكــون مجتمــع عضــاء هیئــة التــدریأبكلیــات التربیــة بجامعــة حائــل وجامعــة الملــك ســعود كمــا یراهــا 

) 179راســـة مـــن (عضـــاء هیئـــة التـــدریس مـــن حملـــة الـــدكتوراه وتكونـــت عینـــة الدّ أراســـة مـــن جمیـــع الدّ 

عضـاء هیئـة التـدریس فـي أن أوأظهـرت نتـائج الدراسـة واستخدمت االسـتبانة لجمـع المعلومـات عضوًا 

  جة متوسطة .كان بدر ن تطبیق مبادئ الحوكمة أكلیات التربیة بجامعة حائل والملك سعود یرون 

تعــرف درجــة ممارســة القیــادات اإلداریــة فــي  لــىإالتــي هــدفت  )2014وفــي دراســة الشــمري (   

جامعــة الكویــت لمبــادئ الحاكمیــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هیئــة التــدریس تكونــت عینــة الدراســة مــن 

 ن درجـةتوصـلت الّدراسـة إلـى أو واستخدمت االستبانة لجمـع المعلومـات .) عضو هیئة تدریس 302(

ممارسة القیادات اإلداریة في جامعة الكویت لمبادئ الحاكمیة من وجهة نظـر أعضـاء هیئـة التـدریس 

وجــود فــروق ذات داللــة فــي درجــة ممارســة القیــادات اإلداریــة  فــي جامعــة الكویــت و  ،كانــت متوســطة

تبـة نـاث والر عـزى لمتغیـر الجـنس لصـالح اإللمبادئ الحاكمیة من وجهة نظـر أعضـاء هیئـة التـدریس تُ 

األكادیمیة لصـالح فئـة أسـتاذ ومتغیـر الكلیـة لصـالح الكلیـات العلمیـة وعـدد سـنوات الخبـرة لصـالح فئـة 

 .سنوات )  10_أقل من 5(

واقـــع تطبیـــق الحوكمـــة مـــن وجهـــة نظـــر  إلـــى تعـــرفال )2014هـــدفت دراســـة العرینـــي (كمـــا و       

اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمیة , وتـم عضاء الهیئتین اإلداریـة واألكادیمیـة العـاملین فـي جامعـة أ

وقـد أشـارت واستخدمت االستبانة لجمع المعلومات ) 650توزیعها على عینة عشوائیة یبلغ عددها (

نتائج الدراسة أن واقع تطبیـق الحوكمـة فـي جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود متحققـة بدرجـة متوسـطة 

دراســـة فـــي واقـــع تطبیـــق الحوكمـــة فـــي حصـــائیة بـــین اســـتجابات عینـــة الإووجـــود فـــروق ذات داللـــة 
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 وســنوات الخبــرة لصــالح مؤهــل الــدكتوراه جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود تعــود إلــى اخــتالف المؤهــل

  .لصالح وظیفة عضو هیئة تدریسوالوظیفة الحالیة  سنة)20  لصالح من خبرتهم أكثر( من 

ـــرف (و         ــة شــ ــم الحوكمـــــة 2015هـــــدفت دراســـ ــق نظـــ ــرف واقـــــع تطبیـــ ـــات ) إلـــــى تعـــ ـــي الجامعــ فــ

الفلســطینیة فــي الضــفة الغربیــة ومعوقــات ذلــك مــن وجهــة نظــر عمــداء الكلیــات ورؤســاء األقســام كمــا 

لــى التعــرف علــى أثــر دور بعــض متغیــرات الدراســة مثــل الجــنس والمســمى الــوظیفي وســنوات إهــدفت 

هــدف الخبــرة والجامعــة فــي واقــع تطبیــق نظــم الحوكمــة ومعوقــات ذلــك التطبیــق . ومــن أجــل تحقیــق 

) 150علـى عینـة مقـدارها ( عـدادها لجمـع البیانـاتإ التـي تـم توزیـع االسـتبانهإعداد و الدراسة حیث تم 

لـــى وجــود درجـــة إشــارت نتـــائج الدراســة أو  قســـام فــي جامعـــات الضــفة الغربیـــةمــن عمـــداء ورؤســاء األ

فــي اســتجابات عینــة الدراســة علــى المحــور االول (واقــع تطبیــق نظــم الحوكمــة فــي  مرتفعــةاســتجابة 

الجامعات الفلسطینیة في الضفة الغربیة من وجهـة نظـر عمـداء الكلیـات ورؤسـاء االقسـام ) فـي حـین 

  ن درجة االستجابة متوسطة على المحور الثاني (معوقات تطبیق نظم الحوكمة ) أ

درجــة تطبیــق مبــادئ الحوكمــة وعالقتهــا بجــودة  إلــىلتعــرف ا )2016وهــدفت دراســة محمــود(        

الضــفة الغربیــة مــن وجهــات فــي ریات التربیــة والتعلــیم فــي محافظــات الشــمال یإجــراءات العمــل فــي مــد

ـ،نظـر مــدیري المــدارس الحكومیـة الثانویــة  مــدیر  )173( مــنة عشــوائیة وتــم تطبیقهـا علــى عینــة طبقیّ

ــتبانة لجمـــع البیانـــات، ــتخدام االسـ ــة أن درجـــة تطبیـــق مبـــادئ  ومـــدیرة، وتـــم اسـ وأظهـــرت نتـــائج الدراسـ

ووجــود ارتبــاط إیجــابي دال احصــائیًا بــین درجــة تطبیــق متوســطة بشــكل عــام بدرجــة الحوكمــة جــاءت 

ل فـــي مـــدیریات التربیـــة والتعلـــیم فـــي محافظـــات شـــما مبـــادئ الحوكمـــة ودرجـــة جـــودة إجـــراءات العمـــل

  .   الضفة الغربیة من وجهات نظر مدیري المدارس الحكومیة الثانویة
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  :الّدراسات الّسابقة ذات الصلة المتعلقة بتفویض الّسلطة 2-

ـــدفت        ـــون  دراســــةهـ ــدفت (Davis&Wilson,2000دایفــــز وویلسـ ــث هــ ــر إ) حیــ ـــى تعــــرف أثــ لـ

وقـد تكونـت عینــة ، الـوظیفي لطة مـن قبـل مــدیر المدرسـة علـى دافعیـة المعلمـین ورضــاهمتفـویض الّسـ

داة القیـاس سـلوك أدوات الدراسـة عبـارة عـن أ ومعلم ومعلمـة  )(660مدیر ومدیرة  57)(الدراسة من 

الرضـا الوظیفي.وقـد أظهـرت الدراسـة و  داة تـایمون فـي قیـاس الدافعیـةأو  )pedالمدیر في التفـویض (

ــود عالقــــة ــة ایجابیــــة وجــ ــ ـــویض الســــلطة والدافعی ـــة فكلمــــا زا ،بــــین تفـ ـــویض الســــلطة زادت الدافعیـ د تفـ

  للمعلمین للعمل.

ةو دفت دارس كــادیمي جامعــة البلقــاء التطبیقیــة فــي أدرجــة ممارســة  معرفــةلــى إ (2004) يالزعبــ ھ

عضـاء هیئـة التـدریس أوتكـون مجتمـع الدراسـة مـن جمیـع  ،ردن لعملیة التفـویض مـن وجهـة نظـرهماأل

  (Short&rinhard)واستعانت الباحثة بمقیاس تم بناؤه من قبل شورت ورینهـاد  128)هم(البالغ عدد

ن درجـــة التفــویض منخفضـــة فــي متغیـــرات ألــى إفقـــرة وكانــت نتـــائج الدراســة تشـــیر  (32)مكــون مــن 

علــى النحــو  الخبــرة والتخصــص والمرتبــة العلمیــة وطبیعــة العمــل وكانــت درجــة التفــویض مرتبــة تنازلیــاً 

فـي مجـال  مرتفعـةفـویض درجـة التّ ،وكانـت التالي : اتخاذ القرار والنمو المهني وقیمـة الـذات والمكانـة 

  اتخاذ القرار.

والرضـا  ّسـلطةلـى العالقـة بـین تفـویض الإالتعـرف  (hung, 2006) هـونج وهـدفت  دراسـة        

ــي المدرســـة اإل ــینقالـــوظیفي لمعلمـ ـــة بمنطقـــة كاوهسـ ــة مـــن ( عدادی ــة الّدراسـ ــت عینـ )معلـــم 410وتكونـ

ــایوان  ومعلمـــة ـــد اســـتخدمفـــي تـ ــ وق ـــاطي ةمنهجیــ ــاس  ،البحـــث المســـحي واالرتب واســـتخدم الباحـــث مقیــ

وتوّصلت الّدراسـة إلـى نتـائج  ،واستبانة لقیاس الرضا الوظیفي spes)تفویض الّصالحیات للمدرسین(

فـــویض دالـــة إحصـــائیا بـــین الدرجـــة الكلیـــة فـــي مقیـــاس ت ارتبـــاط موجبـــة وجـــود عالقـــة كـــان مـــن بینهـــا
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اً عــدم ووجــود فــروق  ،والدرجــة الكلیــة فــي مقیــاس الرضــا الــوظیفي الســلطة فــي تفــویض  دالــة إحصــائیّ

فـي الرضــا  اً حصــائیّ إ الـةتعـود لكــل مـن متغیــري المؤهـل العلمــي والجـنس وعــدم وجـود فــروق د سـلطةال

  المؤهل العلمي والجنس. لى متغیرات حجم المدرسة و إالوظیفي تعود 

العالقـة بـین تفـویض السـلطة وفاعلیـة اتخـاذ  ) التـي هـدفت التعـرف إلـى2006ما دراسة مهنا(أ       

القــرارات فـــي األقســام األكادیمیـــة مــن وجهـــة نظــر أعضـــاء هیئــة التـــدریس فــي الجامعـــات الفلســـطینیة 

المعلومــات ومـن أهــم النتــائج ) عضــوًا واســتخدمت االسـتبانة لجمــع 370"وتكونـت عینــة الدراســة مـن (

أن درجـــة تفـــویض الســـلطة مرتفعـــة جـــدا ووجـــود عالقـــة ایجابیـــة دالـــة إحصـــائیًا بـــین تفـــویض الّســـلطة 

وفاعلیــة اتخــاذ القــرارات وجــود فــروق دالــة إحصــائیًا فــي تفــویض الّســلطة فــي مجــال اتخــاذ القــرار بــین 

یة فـي تفـویض السـلطة فـي مجـال ، مع وجود فروق ذات داللـة إحصـائلذكورالذكور واإلناث لصالح ا

  .توراة والماجستیر لصالح الدكتوراهاتخاذ القرار بین الدك

 العــاملین تفــویض إلــى تعــرفال دراســة هــدفت) Turner&John,2006( تیرنــر وجــونوأجــرى        

 وتأثیرهـا علـى مفـاهیم التمكـین لـوظیفي ومـدى التوجیـه العالقة بـین الموقـع فـي السـلم افي الجامعات و 

وتفـــویض  ومفــاهیم القیـــادة والتوجیــهفــي الجامعـــات تمكــین العـــاملین  هـــومالعالقـــة بــین مفو  ،والتفــویض

فـي الوالیـات المتحـدة جامعـات  )9ستبانة كأداة للبحث وقد شـملت الدراسـة(اإلوقد استخدمت  ،لطةالّس 

فــراد عــدد ونــوع أ ولــم تــذكر الدراســةتفــویض الســلطة لاألمریكیــة لتقیــیم تمكــین العــاملین وتقیــیم القیــادة 

یحصــلون علـى قــدر أقــل  فــي الجامعـات  : أن العـاملینالتــي توصـلت لهــا الّدراســةالنتـائج  مــنو العینـة 

مفوضـــون العلیـــا حیــث یــرى العـــاملون أنهــم الجامعیــة  ممــا تشــیر إلیـــه اإلدارةوالتّفـــویض  مــن التمكــین

أوضــح المشــاركون . وقــد )%92.8بمعــدل(مفوضــون بینمــا تــرى اإلدارة العلیــا أنهــم  )%(43.7بمعـدل

ـــذین  التفـــویضیتمتعـــون بقـــدر أقـــل مـــن  مـــدراء الجامعـــاتأن  ــا تدعیـــه اإلدارة العلیـــا حیـــث یـــرى ال ممـ
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 مفوضـونبینمـا تـرى اإلدارة العلیـا أنهـم  )%80.6بمعدل( مفوضون راسة أن قادتهم أجریت علیهم الدّ 

  ).%89.8بمعدل(

عضـو هیئـة العالقة بـین إدراك  إلى استقصاءالتي هدفت ) Lintner,2008دراسة لینتنر(وفي       

ـــدریس ــتخدام لتفـــویض الّســــلطة فـــي الجامعـــة  الت ــالث الدّ  ملتوقــــد شـــ للنفـــوذ اإلدارة العلیـــاواســ ــة ثــ راسـ

اسـتخدام ثـالث أدوات فـي الوالیـات المتحـدة األمریكیـة وتـم  )Alabamaمن مقاطعة أالبامـا( جامعات

لطة التــي عــن نــوع الّســ المدرسـینكمقیــاس لوجهــة نظــر  األولــى مقیــاس رأیهــم فــي قائمـة القائــدللدراسـة 

والـذي تـم اسـتخدامه لقیـاس  التفـویض والتمكـینفـي  الجامعـةیمارسها المدراء، والثانیة مقیـاس مشـاركة 

والثالثة تـم اسـتخدام اإلجابـة علـى األسـئلة المفتوحـة التفویض، لمستویاتهم في المدرسین وجهات نظر 

مــذكورین فـي كـل مــن ال رغیـ المدرسـینوائـق والتسـهیالت فــي تمكـین للتعـرف علـى تحدیـد مكونــات الع

ومقیـــاس رأیهـــم فـــي قائمـــة ســـلطة القائـــد، وتشـــیر البیانـــات أن  ،فـــي التمكـــین الجامعـــةمقیـــاس مشـــاركة 

ریهم یعملـون  انطالقـا مـن قاعــدة یمـن األقـالیم المشـاركة یـدركون أن مـدغلـب أعضـاء هیئـة التـدریس أ

ریهم ال ینطلقـون مـن قاعـدة  تفعیــل النفـوذ فـي سـمات المكافــأة یبــأن مـد ذكـرواغلـبهم وأ النفـوذ الشـرعیة

  .  نهموالسمات القهریة وهاتین السمتین هما على األقل من بین القواعد ذات التأثیر المهم في تمكی

ـــو معمـــر(       ــة القیـــادات اإلداریـــة فـــي 2009واجـــرت أب ) دراســـة هـــدفت إلـــى التعـــرف علـــى ممارسـ

لتفویض الّسلطة من وجهـة نظرمـوظفیهم وسـبل تفعیلهـا وتكونـت عینـة  ؛ینیة في غّزةالجامعات الفلسط

) موظف وموظفة واتبعت الباحثـة المـنهج الوصـفي التحلیلـي واسـتخدمت االسـتبانة 265الّدراسة من (

لجمع البیانات ، وتوصلت الدراسة إلى أن درجـة ممارسـة تلـك القیـادات كانـت متوسـطة ،كمـا أظهـرت 

ـــًا ذات ــادات تفـــویض  فروق ــة ممارســـة القیـ ــة الدراســـة لدرجـ ـــدیرات عینـ ــائیة بـــین متوســـط تق داللـــة إحصـ

الســـلطة تعـــزى لمتغیـــر المؤهـــل العلمـــي لصـــالح فئـــة الـــدبلوم المتوســـط ،ولـــم تظهـــر فروقـــًا ذات داللـــة 
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إحصـائیة بــین متوسـط تقــدیرات عینـة الدراســة لدرجـة ممارســة القیـادات تفــویض السـلطة تُعــزى لمتغیــر 

  الجنس.

ــة خمـــیس (        ـــى األداء اإلداري  فـــي  إلـــى تعـــرفال )2009وهـــدفت دراسـ اثرتفـــویض الّســـلطة عل

جامعــة الســودان للعلــوم والتكنولوجیــا واستقصــاء معوقــات التفــویض وأســبابه وكیفیــة معالجــة المعوقــات 

واثرها على األداء ،وتمثل مجتمع الّدراسة في الموظفین واإلداریـین العـاملین فـي جامعـة السـودان وقـد 

ة ،بلــغ عـدد أفرادهــا (تـم إختیــار عینـة الّدراســة بالطریقـة  واســتخدمت االســتبانة  ،) مسـتجیباً 60العشــوائیّ

لجمع المعلومات،وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة إیجابیـة بـین التفـویض واألداء اإلداري ،وأن أهـم 

  معوقات التفویض هي مركزیة السلطة(القرار).

ــدي (وأ        ــلطة لــــدى عمــــداء  ) دراســــة هــــدفت2011جــــرت حمــ التعــــرف إلــــى درجــــة تفــــویض الســ

داء الوظیفي لدى رؤساء األقسـام فیهـا وقـد یة واألوعالقتهم بالثقة التنظیم ،الكلیات األكادیمیة األردنیة

) روؤسـاء أقسـام واسـتخدمت االسـتبانة لجمـع المعلومـات وتوصـلت 206شتملت عینة الدراسة علـى (ا

لدى عمـداء الكلیـات األكادیمیـة فـي الجامعـات مـن وجهـة نظـر الدراسة إلى أن درجة تفویض الّسلطة 

رؤساء األقسام جاءت مرتفعة مع وجود عالقـة ذات داللـة إحصـائیة بـین درجـة تفـویض السـلطة لـدى 

وكــذلك وجــود عالقــة  ،عمــداء الكلیــات األكادیمیــة ومســتوى الثقــة التنظیمیــة لــدى رؤســاء األقســام فیهــا

یض الّسلطة لدى عمداءالكلیات األكادیمیة في الجامعـات األردنیـة ذات داللة إحصائیة بین درجة تفو 

  ومستوى األداء الوظیفي لدى رؤساء األقسام فیها.

نمـــاط القیادیـــة لـــدى مـــدیري المـــدارس أل) إلـــى الكشـــف علـــى ا2011هـــدفت دراســـة  العجمـــي (       

ر المعلمــین وكــان للمعلمــین فــي دولــة الكویــت مــن وجهــة نظــ ،المتوســطة وعالقتهــا بتفــویض الّســلطة

) معلمـــة واســـتخدمت االســتبانة لجمـــع المعلومـــات ،وأظهـــرت 411و( ) معلــم353حجــم العینـــه بواقـــع(

النتائج بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إجابـات المعلمـین والمعلمـات علـى مقیـاس تفـویض 
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ســتوى تفـــویض مــع وجـــود عالقــة ذات داللـــة إحصــائیة بـــین كــل نمــط مـــن انمــاط القیـــادة وم لطة الّســ

  السلطة لصالح النمط الدیمقراطي.

درجـــة تفـــویض الّســـلطة لـــدى مـــدیري المـــدارس  ) التعـــرف إلـــى2013الحـــوراني ( وهـــدفت دراســـة     

ــلطة ــة مأدبـــا للّسـ ـــه بدرجـــة الـــوالء التنظیمـــي للمعلمـــین مـــن وجهـــة نظـــرهم "  ،الثانویـــة فـــي مدینـ وعالقت

ــــن ( ــــة مـ ــة مكونـ ـــة الّدراســـ ــ ن ـــت عیّ ـــفي اإلرتبـــــاطي وكانــ ـــنهج الوصــ ـتخدم المــ ـــة 290اســــ ــًا ومعلمــ )معلمـــ

ــى أن درجـــة تفـــویض الّســــلطة  ــائج الدراســـة إلـ ــات وتوصـــلت نتـ ،واســـتخدمت االســـتبانة لجمـــع المعلومـ

لم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائیة فـي درجـة تفـویض ودرجة الوالء التنظیمي كانتا متوسطتین و 

الّسلطة في المدارس الثانویة تُعزى لمتغیري الجنس والخبـرة ووجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة للـوالء 

رتباطیـة موجبـة ودالـة إحصـائیًا بـین نس ولصالح الذكور كمـا وجـد عالقـة االتنظیمي تُعزى لمتغیر الج

  ظیمي.تفویض السلطة والوالء التن

درجـة العدالـة التنظیمیـة وعالقتهـا بتفـویض الّسـلطة ) التعرف إلـى 2015دراسة غانم ( وهدفت       

ـــة ومـــدیراتها فـــي محافظـــة طـــولكرم مـــن وجهـــة نظـــر معلمـــي  ـــة الثانوی لـــدى مـــدیري المـــدارس الحكومی

 ســنوات الخبــرة كــان حجـــمو  هــل العلمـــيالمؤ الجــنس و التخصــص و ثــر متغیـــرات أ مدارســهم " ومعرفــة

وتوصـــلت إلـــى عـــدم وجـــود فـــروق ذات  ،) معلمـــًا واســـتخدمت االســـتبانة لجمـــع البیانـــات408العینـــة (

داللة إحصائیة في متوسط استجابات معلمي المدارس الحكومیة الثانویة في محافظـة طـولكرم لدرجـة 

توجـد  العدالة التنظیمیة وتفویض الّسلطة لمدیري المدارس ومدیراتهم تُعـزى لمتغیـر التخصـص بینمـا ,

فروق ذات داللة إحصائیة في المجال اإلداري ولصالح التخصص اإلنساني وعـدم وجـود فـروق ذات 

داللة احصائیة تعزى لمتغیر المؤهل العلمي ووجود ارتباط دال إحصائیًا بین درجـة العدالـة التنظیمیـة 

  وتفویض الّسلطة لمدیري المدارس ومدیریاتها.
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م مــدیري مــدارس الثانویــة ) إلـى التعــرف علــى درجــة اسـتخدا2015كماهـدفت دراســة الحنتــولي(       

ســلوب الهندســة اإلداریــة فــي محافظــة عمــان وعالقتهــا بدرجــة تفــویض الّســلطة مــن وجهــة الخاصــة أل

ــن ( ـــة مـــ نـــــة الّدراســ ـــر المعلمـــــین تكونـــــت عیّ ــع 341نظــ ـــتبانة لجمـــ ــتخدمت االســ ) معلمـــــَا ومعلمـــــة واســـ

ت داللـة إحصـائیة موجبـة بـین درجـة ود عالقـة إیجابیـة ذاالمعلومات وتوصلت نتائج الّدراسة  إلى وج

ســـتخدام مـــدیري المـــدارس الثانویـــة الخاصـــة فـــي محافظـــة عمـــان ألســـلوب الهندســـة اإلداریـــة ودرجـــة ا

تفویضـــهم للّســـلطة مـــع وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة لدرجـــة تفـــویض مـــدیري المـــدارس الثانویـــة 

وكـــان الفـــرق لصـــالح الـــذكور ولمتغیـــر  ،ر الجـــنسالخاصـــة فـــي محافظـــة عمـــان للّســـلطة تُعـــزى لمتغیـــ

سـنوات فــاكثر) ولمتغیـر المؤهــل العلمـي كــان الفـرق لصــالح حملــة 10صـحاب فئــة (أ الخبـرة إذ حصــل

  شهادة الدراسات العلیا. 

درجـــة تفـــویض الســـلطة وعالقتهـــا بدرجـــة اإلبـــداع ) التعـــرف إلـــى 2016الشـــلبي( وهـــدفت دراســـة     

ـــان" اإلداري لــدى مــدیري المــدارس  الثانویــة الحكومیــة مــن وجهــة نظــر المعلمــین فــي لــواء قصــبة عمّ

نـــة الّدراســـة مـــن ( ــرت 250وتكونـــت عیّ ـــات وأظهـ ) معلمـــًا ومعلمـــة واســـتخدمت االســـتبانة لجمـــع البیان

النتــائج مســتوى متوســطًا فــي كــل مــن درجــة تفــویض الّســلطة ودرجــة اإلبــداع اإلداري ووجــود عالقــة 

ــین در  ـــة دالـــة إحصـــائیًا بـ ــدیري المـــدارس إیجابی ـــداع اإلداري لـــدى مـ جـــة تفـــویض الّســـلطة ودرجـــة اإلب

  الثانویة الحكومیة من وجهة نظر المعلمین في لواء قصبة عمان.

  

  

  

  



45 
 

  ملخص الّدراسات الّسابقة وموقع الّدراسة الحالیة منها 

فمنها ما هدف إلى التعرف علـى واقـع تطبیـق الحوكمـة  ،متنوعة اً تناولت الّدراسات الّسابقة أهداف     

ــتر ســـــیث ( ـــة بـــــور وهیومـــــان ومســـ ــــرالدین 2011) ودراســـــة حـــــالوة وطـــــه (2010مثـــــل دراســ ) وناصـ

) وكـذلك دراسـة ابـو 2015) وشرف (2014) والعریني (2013) والفرا (2012) والزهراني (2012(

) فــي 2010تلخص دراســة نزیهــة () وتـ2016) ومحمــود (2014) والشــمري (2014كـریم والــوثیني (

)  wiggins,2013ینـز (قویاستقصاء أسلوب المعاینة في دراسة بعض مبادئ الحوكمة وفـي دراسـة 

  تناولت نماذج الحوكمة التربویة.

مـا بالنسـبة لمتغیـر تفـویض الّســلطة فهـدفت بعـض الّدراسـات إلــى استقصـاء العالقـة بـین تفــویض أ    

 ) وهـدفت دراســة خمــیس (2008) ولینتنــر(2006ي دراســة مهنــا(الّسـلطة وبعــض المتغیــرات كمــا فـ

) ودراســة 2011ثــر تفــویض الّســلطة علــى األداء اإلداري كــذلك دراســة نظیمــة(إلــى تعــرف أ 2009)

) وبعضــها هــدف إلــى الكشــف عــن األنمــاط القیادیــة وعالقتهــا بتفــویض الّســلطة كمــا 2013الحــوراني(

معرفــة درجــة العدالــة التنظیمیــة وعالقتهــا بتفــویض ) وبعضــها هــدف إلــى 2011فــي دراســة العجمــي (

  ) .2015الّسلطة كما في دراسة غانم(

ـــة        ــــ ــــي دراســ ـــــا فـــــ ــام كمــــ ــــ ــیم العـــ ــــ ــــي التعلـــ ــة فـــــ ـــــ ـــت الحوكمــ ــــ ــ ــــات تناول ـــذه الّدراســـــ ــــ ــــــظ أّن هــ ویالحـــ

ــــزقوی ــود()  (wiggins,2013ینــ ــر  2015)ومحمــــ ــــة ناصـــــ ــــافي دراســ ــات كمــ ـــــي الجامعــــ ــها فـ وبعضــــ

  )2015) وشرف(2012الدین(

ــ مــاأ     زت علــى درجــة ممارســة القــادة األكــادیمیین فــي الجامعــات األردنیــة فــي هــذه الدراســة فقــد ركَّ

ة وعالقتها بتفویض الّسلطة من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس  ان للحوكمة التربویّ   العاصمة عمّ
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باینــت عینــات الّدراســات الســابقة مــن حیــث النــوع والعــدد فمنهــا ماكــان یجــري علــى مــدی       ري وقــد ت

ــة محمـــود ( ــل دراسـ ــى المـــدیریات مثـ ) ومنهـــا علـــى أعضـــاء هیئـــة التـــدریس فـــي 2016المـــدارس وعلـ

) ومنهـا علـى رؤسـاء األقسـام مثـل 2012) وناصر الدین (2011الجامعات مثل دراسة حالوة وطه (

) ودراســـات أجریـــت علـــى أعضـــاء هیئـــة 2013) وویكنـــز (2014) والعرینـــي (2015دراســـة شـــرف (

ــــل  ــمري (التـــــدریس فقـــــط مثـ ــة الشـــ ـــــوثیني (2014دراســـ ــریم وال ــي (2014)وابـــــو كـــ ) 2012) والزهرانـــ

  )   2010) وبعضها أجري على الطلبة فقط مثل دراسة نزیهة (2007هاوندسون (

) 650علـى () وحـد أ2007) مثـل دراسـة هاوندسـون (30دنـى عـدده (وتـراوح عـدد العینـات بـین حـد أ

  ) .2014في دراسة العریني (

الحالیـة فكانـت عینتهـا أعضـاء هیئـة التـدریس فـي الجامعـات األردنیـة فـي العاصـمة ما الدراسة أ      

ان الحكومیة والخاصة وكان عدد افراد العینة  (   ).261عمّ

وفیما یتعلق بـاألداة المسـتخدمة فـي الّدراسـات الّسـابقة فـإن معظـم الّدراسـات اسـتخدمت االسـتبانة      

) 2007واســتخدم بعضــها اآلخــر أســلوب دلفــاي مثــل دراســة  هاوندســون ( ،وســیلة لجمــع المعلومــات

مـا الدراسـة الحالیـة ) أ 2013وبعضها اآلخر استخدم المقابلة وسیلة لجمع البیانات مثل دراسة الفرا (

وقــد أســتفادت الباحثــة مــن الدراســات الســابقة فــي ,فقــد اســتخدمت االســتبانة لغــرض جمــع المعلومــات

ختیـار العینـة وتمیـزت باسـتخدام المعاینـة وطریقـة ا لمسـتخدمتین لجمـع المعلومـاتتطویر االسـتبانتین ا

  إلى المعاینة الطبقیة العشوائیة. ضافةً أالعنقودیة العشوائیة 
ن مــا یمیــز هــذه الّدراســة عــن الّدراســات الّســابقة       حســب علــم الباحثــة التــي تناولــت  تعــد األولــى وإ

لطة ردنیـة وعالقتهـا بتفـویض الّسـللحوكمـة التربویـة فـي الجامعـات األكادیمیین درجة ممارسة القادة األ

  ة جدیدة للمكتبة العربیة.مما یعد إضاف عضاء هیئة التدریسأمن وجهة نظر 
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  الفصل الثالث                          

  جراءاتالطریقة واإل
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الث                                          ّ  الفصل الث

ّریقة واإلجراءات   الط

داتـین المسـتخدمتین لمـنهج البحـث المسـتخدم ومجتمـع الدراسـة وعینتـه واأل تضمن هذه الفصل عرضـاً 

حصـائیة المسـتخدمة فـي وعـرض للمعالجـة اإل ،في جمع المعلومات مع التحقق من صدقهما وثباتهما

مـا المسـتخدمة فـي هـذه الدراسـة وفیجـراءات راسة وخالصة اإللى متغیرات الدّ إضافة إ،تحلیل البیانات 

  .تي عرض بذلكأی

  لبحث المستخدم امنهج    

ــفي اال تخدمتســـا ـــة مـــنهج البحـــث الوصـ ســـتخدام فـــي هـــذه رتبـــاطي لكونـــه المـــنهج المناســـب لالالباحث

  لطة ة وتفویض الّس الدراسة التي تستقصي العالقة بین متغیرین هما الحوكمة التربویّ 

  :دراسة مجتمع الّ 

    ردنیة الحكومیة عضاء هیئة التدریس في الجامعات األأراسة من جمیع مجتمع الدّ یتكون    

ـــــان فـــــي والخاصــــة   ـــدده ( العاصــــمة عمّ ــــذي بلـــــغ عـ ـــ)  3928وال ــة تــ ـــو هیئــ ــــك وفقـــــًا عضــ دریس وذل

  .2015/2016 عتمادالتعلیم العالي /مكتب هیئة اال إلحصائیات وزارة
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  :دناه أ)1وهي موزعة كما في الجدول (

  )1جدول (

ان  توزیع مجتمع الّدراسة من أعضاء هیئة التّدریس على الجامعات األردنیة في العاصمة عمّ

  حسب الجنس والّسلطة المشرفة.

ةلطة المشرفالّس  الجامعة عدد أعضاء هیئة التدریس  

 حكومیة/خاصة

لالتسلس  

 ذكور إناث المجموع

   الجامعة األردنیة 1015 319 1334

 حكومیة

1 

ةجامعة البلقاء التطبیقی 810 169 979  2 

 3 الجامعة األلمانیة 101 36 137

  جامعة الزیتونة 190 61 251

 

 

 

 خاصة

 

 

4 

 5 جامعة اإلسراء 152 34 186

 6 جامعة البتراء 158 65 223

 7 جامعة الشرق األوسط 128 26 154

 8 جامعة عمان األھلیة 150 51 201

العربیة جامعة عمان 86 19 105  9 

ةالجامعة العربیة المفتوح 29 12 41  10 

 11 جامعة العلوم التطبیقیة 160 51 211

جامعة األمیرة سمیة  95 11 106

 للتكنولوجیا

12 

3928 854 3047    
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  راسة نة الدّ عیّ   

  :نة وفق طریقتین تم اختیار العیّ 

ــوائیة 1-  ـــار  إذالعینـــة العنقودیـــة العشـ ــة ممثلـــة للجامعـــات جامعـــات  3تـــم اختی هـــي الجامعـــة األردنیـ

 وجامعة اإلسراء ممثلة للجامعات الخاصة .وسط الشرق األ الحكومیة وجامعتي

 عضـاء هیئـة التـدریسأنـاث مـن نة من الذكور واإلتم تحدید حجم العیّ  إذة ة العشوائیّ نة الطبقیّ العیّ  -2

ــم العینــــة  ـــتخدام جــــدول تقریــــر حجــ ــز وقــــد تــــم اسـ ــ ــــك وهیجین ــت وكوترل ــ ــات الوصــــفیة لبارتل ــي الدراســ فــ

)Bartlett, Kotrlik, Higgins, 2001 وحیث بلغ عـدد أعضـاء هیئـة التـدریس فـي عینـة الدراسـة (

  :) ادناه2وهي كما موضحة في الجدول ( )73) ذكور ، و(188) منهم (261(

 )2(جدول                                  

أعضاء هیئة التدریس في الجامعات الحكومیة والخاصة حسب الّسلطة توزع أفراد العینة من 

  المشرفة والجنس

  المجموع  إناث  ذكور  الجامعة   الّسلطة المشرفة

 170 52 118  الجامعة األردنیة  حكومیة

  خاصة 

  

 25  6 19  جامعة الشرق األوسط

 66 15 51  جامعة اإلسراء

 261 73 188  المجموع  
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  راسة :الدّ  ةداأبناء 

  تم تطویر استبانتین لجمع المعلومات كما یاتي :

على دراسات كل من الشمري (اة ستبانة الحوكمة التربویّ ا1-      ) وقرموط  2014عتمادًا

  )2015 (.  

  .) 2013الحوراني() و  2011حمدي( عتمادًا على دراسات كل منالطة ستبانة تفویض الّس ا -2

  

ـــرض اال صــــدق األداتــــین ــى عشــــرة مــــن المحكّ ســــتبانتین تــــم عـ ــنعلــ ــین مــ ـــســــاتذة العلــــوم التّ أ مــ ـ ة ربویّ

ــختصــاص القیــادة واإلدارة التّ اب وتــم قبــول الفقــرات التــي  )  2(ملحــقوتكنولوجیــا التعلیماهج ة والمنــربویّ

حـذف الفقـرات األخـرى التـي تقـل نسـبة  وأمـین وتعـدیل كثر مـن المحكّ أفـ % 80على موافقـة  تحصل

ـة( المحكمین عن ذلك ة بصیغتها األولیّ ) فقـرة (ملحـق 55وقد كان عدد فقرات استبانة الحوكمة التّربویّ

ــة(ملحق31صــبحت بعــد التحكــیم (وأ )1 هائیّ اســتبانة تفــویض الّســلطة فقـــد ) أمــا 3) فقــرة بصــیغتها النّ

ة (وأ ) فقرة 23كانت بصیغتها األولیة ( هائیّ   .) فقرة22صبحت بصیغتها النّ

  

    ثبات االستبانتین

    :تم استخدام نوعین من الثبات 

عضـاء هیئـة التـدریس أمـن  15 تطبیقها على عینة مكونة منختبار حیث تم ثبات االختبار إعادة اال -

تـم اسـتخراج سـبوعین أمـن خـارج عینـة الدراسـة وتـم تطبیـق األداتـین علـیهم لمـرتین تفصـل بینهمـا فتـرة 

ن معامل ،ول والثانيتباط بین التطبیقین األر معامل اال كـان مقـداره الـذي تـم الحصـول علیـه  الثبـات وإ

   . ) الستبانة تفویض الّسلطة 0.91) الستبانة الحوكمة التربویة و(0.88(
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فـي خمسـة بـدائل وفـق  ى االسـتبانتین كانـتستجابة علـاالن إلفا حیث أباخ نمعامل ثبات كرو  -

ــات االإ مقیــــاس لیكــــرت و  ـــر معامــــل ثبــ ــل الثبــــات هــــذا یعتبـ ــداره ( اخليالــــدّ ســــاق تّ ن معامــ ــ ) .0 95ومق

ــتبانة الحوكمــــة التربویــــة و( ــلطة0.93الســ مالت مقبولــــة وتعتبــــر هــــذه المعــــا ،) الســــتبانة تفــــویض الســ

  ).2016) ودراسة الشلبي( 2014دراسة الشمري ( ألغراض الدراسة في ضوء

  ) ادناه یوضح معامالت الثبات لألداتین 3والجدول (

  )3(الجدول 

الدراسةمعامالت ثبات  أداتي   

  

  المعالجة اإلحصائیة

  الباحثة المعالجات اإلحصائیة التالیة لتحلیل النتائج : تستخدما

 .ول والثاني لإلجابة عن السؤالین األ الدرجةنحرافات المعیاریة والرتبة و المتوسطات الحسابیة واال -

ــاط بیر  - ــل ارتبـ ـــة وتفـــویض الّســــلطةال متغیـــري الّدراســــة ســـون إلیجــــاد العالقـــة بـــینمعامـ  حوكمـــة التربوی

 واستخدام االختبار التائي للتحقق من مستوى الداللة.لإلجابة عن السؤال الثالث 

تساق الداخليمعامل ثبات اال  معامل ثبات اإلختبار_إعادة اإلختبار المجال الرقم  

 0.93 0.78 المشاركة 1

 0.88 0.81 الشفافیة 2

 0.81 0.79 المساءلة 3

ةالدرجة الكلیة للحوكمة التربوی   0.88 0.95 
 0,93 0.91 تفویض السلطة          
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ینتــین مســتقلیتین للمقارنــة بــین ختبــار التــائي لعســتخدام االالإلجابــة عــن الســؤالین الرابــع والخــامس تــم  -

حسـب لفـروق ختبـار اباین األحادي الستخدام تحلیل التّ او  والّسلطة المشرفة ستجابات حسب الجنساال

 للمقارنة البعدیة.ستخدام اختبار شیفیه احصائیة تم اإلداللة الفروق ذات ال لمعرفةالرتبة العلمیة و 

  

  راسة إجراءات الدّ 

  راسة بما یأتي :تتلخص إجراءات الدّ 

ــتبانتین اإعـــداد اال - ـــاتل لمســـتخدمتینسـ ـــة واســـتبانة تفـــویض  جمـــع البیان وهمـــا اســـتبانة الحوكمـــة التّربویّ

 . الّسلطة

 .ستبانتین التحقق من صدق وثبات اال -

 .)4الملحق (لى وزارة التعلیم العالي إكتاب تسهیل مهمة من رئاسة الجامعة  الحصول على -

ـــة الملحـــق(مـــن وزارة التعلـــیم العـــالي و  إلـــى جامعـــة  مـــن وزارة التعلـــیم العـــاليو  )5إلـــى الجامعـــة األردنی

 .)6الملحق ( اإلسراء

 .ستبانتین علیها اال تختیار العینة التي طبقا -

 .فراد العینة ثم إعادة جمعها أستبانتین على تطبیق اال -

 .ستبانتین ستجابات على االستخدام المعالجات اإلحصائیة لتحلیل نتائج االا -

 وتم تحدید درجة ممارسة الحوكمة التربویة ودرجة التّفویض باستخدام المعادلة التالیة:  -

  )1-5 /3=4/3=33.1( 

  المستویات كما یأتي:وبذلك تكون 

  ) مستوى منخفض1-2.33(
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  ) مستوى متوسط2.34-3.67(

  ) مستوى مرتفع68.3-5(

فــي النتــائج وكتابــة التوصــیات  مناقشــةو  فــي الفصــل الرابــعالنتــائج التــي تــم الحصــول علیهــا  عــرض -

 .كتابة الرسالة بشكلها النهائي و الفصل الخامس
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عالفصل الراب   

        نتائج الّدراسة
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عالفصل الراب  
راسةنتائج الدّ   

 

راســـة مـــن خـــالل اإلجابـــة عـــن یتضـــمن هـــذا الفصـــل عرضـــًا للنتـــائج التـــي توصـــلت إلیهـــا هـــذه الدّ      

  أسئلتها، وعلى النحو اآلتي:

للحوكمـة التربویـة فـي الجامعـات األردنیـة مـن  یناألكـادیمی ادةل األول: ما درجة ممارسة القـالسؤا

  وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس؟

ــة عــــن هــــذا الســــؤال تــــم حســــاب المتوســــطات الحســــابیة واالنحرافــــات المعیاریــــة لدرجــــة        لإلجابــ

ـممارسـة القیـادات األكـادیمیین للحوكمـة التّ  ة فـي الجامعـات األردنیـة مـن وجهـة نظـر أعضـاء هیئـة ربویّ

  ) ذلك.4راسة،  ویظهر الجدول (ولكل مجال من مجاالت أداة الدّ  ،بشكل عامالتدریس 

 )4الجدول (

لحوكمة ل ةدرجة ممارسة القیادات األكادیمیالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب و

ً  التربویة في الجامعات األردنیة من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس مرتبة تنازلیا  

 المجال الرقم
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعیاري
ةالرتب  

ة  درج

 الممارسة

 متوسطة 1 0.46 3.38 المشاركة 2
 متوسطة 2 0.50 3.35 الشفافیة 1

ةمتوسط 3 0.43 3.14 المساءلة 3  
 متوسطة  0.28 3.28  الدرجة الكلیة 

 

ـ) أن درجـة ممارسـة القیـادات األكـادیمیین للحوكمـة 4یالحظ مـن الجـدول (   ة فـي الجامعـات التربویّ

) 3.28األردنیــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هیئــة التــدریس كانــت متوســطة، إذ بلــغ المتوســط الحســابي (

ــاري ( ــراف معیـــ ـــت 0.28وانحــ ـــطة، إذ تراوحــ ــة المتوســ ــاالت األداة جمیعهـــــا فـــــي الدرجــ ــاءت مجــ )، وجـــ

ركة "، بمتوســط )، وجــاء فــي الرتبــة األولــى مجــال " المشــا3.14 -3.38المتوســطات الحســابیة بــین (
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ـــابي ( ــاري (3.38حسـ ــ ـــراف معی ـــال " 0.46) وانحـ ـــي الرتبــــة الثانیــــة جــــاء مجـ ــة متوســــطة، وفـ ) وبدرجــ

) وبدرجـــة متوســـطة، وجـــاء فـــي الرتبـــة 0.50) وانحـــراف معیـــاري (3.35الشـــفافیة" بمتوســـط حســـابي (

ــابي ( ــة واالخیـــرة مجــــال " المســـاءلة " بمتوســـط حســ رجــــة ) وبد0.43) وانحـــراف معیـــاري (3.14الثالثـ

  متوسطة.

  أما بالنسبة لفقرات كل مجال فكانت النتائج على النحو اآلتي:

  مجال المشاركة - 1

تـم حسـاب المتوســطات الحسـابیة واالنحرافـات المعیاریــة والرتـب ودرجـة ممارســة القیـادات األكــادیمیین 

هـذا المجـال، للحوكمـة التربویـة فـي الجامعـات األردنیـة مـن وجهـة نظـر أعضـاء هیئـة التـدریس لفقـرات 

  ) یوضح ذلك.(5والجدول

 )5الجدول (

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب ودرجة ممارسة القیادات األكادیمیة للحوكمة 

 ة في الجامعات األردنیة من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس لمجال المشاركة مرتبةالتربویّ 

 ً   .تنازلیا

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
ةالرتب المعیاري ة   درج

 الممارسة

12 
ا  م فیم داء آرائھ ي إب ة ف ي الجامع املون ف ارك الع یش

 مرتفعة 1 1.02 3.77 . یؤدي إلى تطویر العمل الجامعي

17 
ارك أعض ة یش ع الخط ي وض دریس ف ة الت اء ھیئ

 .ستراتیجیة للجامعةاال
ةمتوسط 2 1.08 3.65  

15 
ي مقترحات منتسبي یوفر القادة األكادیمیون  ّ ً لتلق ا نظام

ةمتوسط 3 0.99 3.64 .الجامعة  

16 
ة  ویر بالجامع ط التط ادیمیون خط ادة األك ع الق یض

ةمتوسط 4 0.99 3.59 .بمشاركة جمیع األطراف ذات العالقة  
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19 
ارك  اطات أیش یط النش ي تخط دریس ف ة الت اء ھیئ عض

ةمتوسط 5 1.09 3.57 المنھجیة للطلبة.  

11 
ى  یتبع القادة األكادیمیون أسلوب الحوار في الوصول ال

ةمتوسط 6 1.19 3.52 .قرارات من خالل مجلس  الحوكمة  

14 
اوني ل التع ھیل العم ى تس ادیمیون عل ادة األك ل الق  یعم

ةمتوسط 7 1.19 3.42 .ةبین الوحدات المختلفة في الجامع  

13 
رأي  ة ب ة بالجامع رارات ذات العالق اذ الق تم اتخ ی

ةمتوسط 8 1.08 3.25 .األغلبیة  

18 
یعمل القادة األكادیمیون على تشجیع الحوار بالتواصل 

ةمتوسط 9 1.02 3.03 .المفتوح بما یسھم بتحقیق األھداف  

10 

ة  اء ھیئ ر أعض ات نظ ادیمیون بوجھ ادة األك ذ الق یأخ
 ً ا كل اھتمام ي تش ایا الت ق بالقض ا یتعل دریس فیم الت

 ً  .مباشرا
ةمتوسط 10 0.71 2.36  

ةمتوسط  0.46 3.38 الدرجة الكلیة   
 

ــــدول (      ــن الجـ ــــظ مـــ ــــي 5یالحـ ــة فـ ــة التربویـــ ـــة للحوكمـــ ــة القیـــــادات األكادیمیــ ) أن درجـــــة ممارســـ

الجامعــات األردنیــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هیئــة التــدریس لمجــال المشــاركة كانــت متوســطة، إذ بلــغ 

هـــذا المجـــال فـــي الـــدرجتین )، وجـــاءت فقـــرات 0.46) وانحـــراف معیـــاري (3.58المتوســـط الحســـابي (

)، وجـــاءت فـــي الرتبـــة 2.36 -3.77المرتفعـــة والمتوســـطة، إذ تراوحـــت المتوســـطات الحســـابیة بـــین (

یشــارك العـاملون فـي الجامعــة فـي إبـداء آرائهــم فیمـا یـؤدي إلــى  ) التــي تـنص علـى"12األولـى الفقـرة (

ــویر العمــــل الجــــامعي ــابي (تطــ ) وبدرجــــة مرتفعــــة،  1.02) وانحــــراف معیــــاري (3.77"، بمتوســــط حســ

اء هیئــة التــدریس فــي وضــع یشــارك أعضــ) التــي تــنص علــى" 17وفــي الرتبــة الثانیــة جــاءت الفقــرة (

ــة اال ـــــةالخطــــ ــــتراتیجیة للجامعـ ــــط حســــــابي (ســ ـــــاري (3.65" بمتوســ ـــراف معیـ ـــة 1.08) وانحـــ ) وبدرجـــ

یعمــل القــادة األكــادیمیون ) التــي تــنص علــى " 18خیــرة الفقــرة (متوســطة، وجــاءت فــي الرتبــة  قبــل األ
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ـــا یســــهم بتحقیــــق األهــــداف ــوار بالتواصــــل المفتــــوح بمـ ــابي (علــــى تشــــجیع الحــ ) 3.03" بمتوســــط حســ

) التـــي تـــنص 10)، وبدرجـــة متوســـطة، وجـــاءت فــي الرتبـــة االخیـــرة الفقـــرة (1.02وانحــراف معیـــاري (

بالقضـایا التـي تشـكل یأخذ القادة األكادیمیون بوجهـات نظـر أعضـاء هیئـة التـدریس فیمـا یتعلـق  على"

  ) وبدرجة متوسطة.0.71) وانحراف معیاري (2.36" بمتوسط حسابي (اهتمامًا مباشراً 

  

  مجال الشفافیة2- 

ـــة والرتـــب و  ــات المعیاری ـــم حســـاب المتوســـطات الحســـابیة واالنحرافـ درجـــة ممارســـة القیـــادات ت

للحوكمة التربویة في الجامعات األردنیة من وجهة نظر أعضـاء هیئـة التـدریس لفقـرات هـذا  ةاألكادیمیّ 

  ) یوضح ذلك.6المجال، والجدول (

 )6الجدول (

ن للحوكمة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب ودرجة ممارسة القیادات األكادیمیی

رتبة ضاء هیئة التدریس لمجال الشفافیة مالتربویة في الجامعات األردنیة من وجهة نظر أع

 تنازلیاً 

 المتوسط الفقرة الرقم

 الحسابي
 االنحراف
 المعیاري

ةالرتب ة   درج

 الممارسة
م  4 دریس األدوار المنوطة بھ ة الت اء ھیئ یعي أعض

  لتحقیق الحوكمة
 مرتفعة 1 0.99 3.77

ة  1 ة بطریق ي الجامع ة ف س الحوكم ّكل مجل یش

 . العاملیندیمقراطیة بمشاركة 
 مرتفعة 2 0.97 3.70

ّسم القوانین المطبّقة في الجامعة بالوضوح 2  . تت
 متوسطة 3 1.12 3.64
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ة  3 ي أنظم وح ف ة بوض س الحوكم دد دور مجل یح

 . الجامعة
 متوسطة 4 1.09 3.62

ع  5 ى جمی وانین عل ادیمیون الق ادة األك ق الق یطب

 .دون تمییزعاملین ال
 متوسطة 5 1.12 3.34

 متوسطة 6 1.14 3.19 .تقیم الجامعة برامجھا باستمرار بھدف تطویرھا 8

ذ 9 راءات تنفی ا اإلج ة بالع وح ملینذات العالق  بوض

 متوسطة 7 1.14 3.13 . لى التقاعد..الخ)إ(التعیین ،الترقیة،اإلحالة 

 متوسطة 8 1.15 3.02 .العاملین كافةبوضوح ل السیاسة المالیة تحدد 7

فافیة  6 دأ ش ة مب ادات األكادیمی دعم القی ادل ت تب

 متوسطة 9 0.92 2.75 . عاملینالمعلومات لجمیع ال

 متوسطة  0.50 3.35 الدرجة الكلیة 
 

للحوكمة التربویة في الجامعات  ة) أن درجة ممارسة القیادات األكادیمی6یالحظ من الجدول (

فافیة كان ال الش دریس لمج ة الت اء ھیئ ر أعض ة نظ ن وجھ ة م طة تاألردنی ط متوس غ المتوس ، إذ بل

ي 0.50) وانحراف معیاري (3.35الحسابي ( ذا المجال ف رات ھ درجتین)، وجاءت فق ة المرتفع ال

طة ین (والمتوس ابیة ب طات الحس ت المتوس ا2.75 -3.77، إذ تراوح ى )، وج ة األول ي الرتب ءت ف

رة ( ى"4الفق نص عل ي ت ة ) الت ق الحوكم م لتحقی ة بھ دریس األدوار المنوط ة الت اء ھیئ ي أعض "، یع

ابي ط حس راف )3.77( بمتوس اري ( وانح ة مرتفع0.99معی اءت ة) وبدرج ة ج ة الثانی ي الرتب ، وف

رة ( ى" 1الفق نص عل ي ت ة ) الت ة بطریق ي الجامع ة ف س الحوكم ّكل مجل اركة یش ة بمش دیمقراطی

ة  0.97) وانحراف معیاري (3.70" بمتوسط حسابي (العاملین ي الرتب ) وبدرجة مرتفعة، وجاءت ف

ى7قبل االخیرة الفقرة ( نص عل ي ت ة"  ) الت املین كاف ة للع ط حسابي وضوح السیاسة المالی " بمتوس

ي 6ة الفقرة (، وجاءت في الرتبة االخیرمتوسطة)، وبدرجة 1.15) وانحراف معیاري (3.02( ) الت
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ى" نص عل تفیدین ت ع المس ات لجمی ادل المعلوم فافیة تب دأ ش ة مب ادات األكادیمی دعم القی ط ت " بمتوس

 .متوسطة) وبدرجة 0.92) وانحراف معیاري (2.75حسابي (

  مجال المساءلة - 3

ادات  ة والرتب ودرجة ممارسة القی ات المعیاری ابیة واالنحراف طات الحس تم حساب المتوس

رات  ةاألكادیمی دریس لفق ة الت ة نظر أعضاء ھیئ ن وجھ ة م ات األردنی ي الجامع للحوكمة التربویة ف

  ) یوضح ذلك.7ھذا المجال، والجدول (

  

 )7الجدول (

 المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب ودرجة ممارسة القیادات األكادیمیین

لة المساءلمجال للحوكمة التربویة في الجامعات األردنیة من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس 

 ً  مرتبة تنازلیا

 الفقرة الرقم
 المتوسط

 الحسابي
 االنحراف
 المعیاري

ةالرتب  
ة  درج

 الممارسة
ة  28 ي الجامع ة ف رارات اإلداری ون الق ة أتك ر منطقی كث

 مرتفعة 1 1.16 3.75  نتیجة المساءلة.

 مرتفعة 2 0.99 3.69 تساعد المساءلة في تقلیل  ھدر المال والوقت . 26

 متوسطة 3 1.07 3.67  تؤمن الجامعة بحق المجتمع المحلي في مراقبة األداء . 30

ة  29 اءلة عالق وفر المس ین أت وى ب ادیمیق ادة األك ن یالق

  والموظفین في الجامعة.
 متوسطة 4 1.11 3.54

 متوسطة 5 1.04 3.44  یحول وجود المساءلة دون حدوث ترھل إداري. 31

 متوسطة 6 1.09 3.36 تستخدم المساءلة لتحسین األداء للعاملین . 27

ردي  24 تویین الف ى المس اءلة عل د المس ق قواع ُطبّ ت

  بعدالة . والجماعي
 متوسطة 7 1.13 2.81

 متوسطة 8 1.05 2.80  تساھم المساءلة في تحدید حاجات الجامعة. 22
 متوسطة 9 1.10 2.79 تستخدم المساءلة لتحفیز الموظف في عملھ. 23
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زام اتستخدم المساءلة للتحقق من الرغبة الحقیقیة في  25 لت

  العاملین.
 متوسطة 10 1.04 2.70

 متوسطة 11 0.98 2.67 الموضوعیة في األداء.تراعي المساءلة  21
ة أیشارك ممثلون من  20 ي الجامع دریس ف عضاء ھیئة الت

  في وضع قواعد المساءلة.
 متوسطة 12 0.75 2.49

 متوسطة  0.43 3.14 الدرجة الكلیة 
 

دول ( ن الج ظ م ي 7یالح ة ف ة التربوی ادیمیین للحوكم ادات األك ة القی ة ممارس ) أن درج

ات  دریس لمجال المساءلة كانالجامع ة الت ر أعضاء ھیئ ة نظ ن وجھ ة م طة تاألردنی غ متوس ، إذ بل

اري (3.14المتوسط الحسابي ( ي 0.43) وانحراف معی ذا المجال ف رات ھ درجتین)، وجاءت فق  ال

طةالمرتفع ین (ة والمتوس ابیة ب طات الحس ت المتوس ة 2.49 -3.75، إذ تراوح ي الرتب اءت ف )، وج

رة ( ى الفق ى"28األول نص عل ي ت ة  ) الت ة نتیج ر منطقی ة أكث ي الجامع ة ف رارات اإلداری ون الق تك

اءلة ابيالمس ط حس راف )3.75( "، بمتوس اري ( وانح ة مرتفع1.16معی ة ة) وبدرج ي الرتب ، وف

ال والوقت) التي تنص على" 26الثانیة جاءت الفقرة ( در الم ل  ھ ط تساعد المساءلة في تقلی " بمتوس

ابي ( راف3.69حس اري ( ) وانح رة 0.99معی ل االخی ة  قب ي الرتب اءت ف ة، وج ة مرتفع ) وبدرج

ى21الفقرة ( نص عل ي األداء"  ) التي ت ) 2.67" بمتوسط حسابي (تراعي المساءلة الموضوعیة ف

ة األمتوسطة)، وبدرجة 0.98وانحراف معیاري ( رة (، وجاءت في الرتب رة الفق نص 20خی ي ت ) الت

ة على" ة في وضع قواعد المساءلة یشارك ممثلون من أعضاء ھیئ ي الجامع دریس ف ط الت " بمتوس

  .متوسطة) وبدرجة 0.75) وانحراف معیاري (2.49حسابي (

تفویض السلطة لدى القیادات األكادیمیة في الجامعات األردنیة من وجھة ما درجة السؤال الثاني: 

 ؟نظر أعضاء ھیئة التدریس
ة        ات المعیاری ابیة واالنحراف طات الحس اب المتوس م حس ؤال ت ذا الس ن ھ ة ع ة للإلجاب درج

ة  اء ھیئ ر أعض ة نظ ن وجھ ة م ات األردنی ي الجامع ادیمیین ف ادات األك دى القی لطة ل ویض الس تف

  ) ذلك.8،  ویظھر الجدول (بشكل عام التدریس
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  )8الجدول (                                          

ادات تفویض السلطة لدى القیدرجة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب و

ً  في الجامعات األردنیة من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس ةاألكادیمی مرتبة تنازلیا  

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
ة  الرتبة المعیاري درج

 التفویض

8 
 

  یتفق القائد األكادیمي مع المفوض إلیھم على مستوى 
 مرتفعة 1 1.04 3.72  الصالحیات التي سیتم تفویضھا لھم.

 مرتفعة 2 0.98 3.71  ستمرار .ایمارس القائداألكادیمي سیاسة التفویض ب 5

 مرتفعة 3 0.96 3.70  الیجد القائد األكادیمي صعوبة في تقبل فكرة التفویض   6
 مرتفعة 4 0.93 3.69  التفویض في تعزیز عناصر الدقة في العمل.یسھم  15

17 
 

ا ادة األك ل الق ن قب ة م ات المفوض ف المھم دیمیین تتص
 متوسطة 5 1.05 3.67  بالجامعة بالوضوح والمرونة. للعاملین

ً من صالحیتھ كلما دعت  1   یفوض القائد األكادیمي جزءا
 متوسطة 6 1.20 3.64 الحاجة لذلك .

13 
 

  عطاء فرصة ألعضاء ھیئة التدریس للمشاركة في إ
 متوسطة 7 1.05 3.63  المؤتمرات لتطویر عملھم. 

9 
 

  عضاء ھیئة التدریس مع القائد األكادیمي في  أیشارك 
 متوسطة 8 0.89 3.62  تخاذ القرارات المتعلقة بتنفیذ البرامج الجدیدة بالجامعة.ا

ل  18 ى تحم ھ عل وض إلی ویض المف جع التف ؤولیات یش مس
 متوسطة 8 1.03 3.62 جدیدة.

3 .ً  متوسطة 10 1.01 3.60  یفوض القائد األكادیمي صالحیتھ كتابیا
 متوسطة 11 1.00 3.59  یفوض القائد األكادیمي المھمات الروتینیة فقط. 4

دى  22 ة ل ینمي التفویض المقدرة على اتخاذ القرارات المھم
 متوسطة 11 0.92 3.59  القادة األكادیمیین.

2 
 

  یبدي القائد األكادیمي الرأي للمفوض إلیھ قبل تفویض 
 متوسطة 13 1.09 3.54 السلطة وبعده.

 متوسطة 14 1.12 3.49  یقلل التفویض من مظاھر الروتین في العمل. 11
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10 
 

یأخذ القائد األكادیمي باراء العاملین في الشؤون الخاصة 
 متوسطة 15 1.11 3.48 بالجامعة.

12 
 

  عضاء ھیئة التدریس الحریة لتحدید ما یجب تعلیمھ ألدى 
 متوسطة 15 1.07 3.48 للطلبة.

20 
 

ق األ وافز یراف ة بح ة المفوض ال اإلداری د لألعم داء الجی
 متوسطة 17 0.97 3.43 مادیة ومعنویة مجزیة. 

14 
 

  عضاء ھیئة التدریس الفرصة للتعاون مع أمتالك ا
 متوسطة 18 1.14 3.39  وتحسین ادائھم.ن لتطویر یالقادة األكادیمی

 متوسطة 18 1.00 3.39  یحقق التفویض مزایا إیجابیة لصالح الجامعة. 19

 متوسطة 20 1.18 3.32  یقلل التفویض من المركزیة في العمل . 7
ادة  21 ین الق ل ب ادة التفاع ى زی ویض عل اعد التف یس

 متوسطة 21 1.04 3.08  األكادیمیین انفسھم وأعضاء ھیئة التدریس.

ي أیساعد التفویض على مشاركة  16 عضاء ھیئة التدریس ف
 متوسطة 22 0.84 2.70  .صنع القرارات المتعلقة بالجامعة

.الدرجة الكلیة   متوسطة  0.46 3.53 
 

) أن درجـة تفـویض السـلطة لـدى القیـادات األكـادیمیین فـي الجامعـات 8یالحظ من الجـدول (

) 3.53هیئــة التــدریس كانــت متوســطة، إذ بلــغ المتوســط الحســابي (األردنیــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء 

ــــــاري ( ــــراف معی ـــت 0.46وانحــ ـــــطة، إذ تراوحـــ ـــة والمتوسـ ــدرجتین المرتفعـــ ــي الــــ ــــرات فــــ ــ ـــاءت الفق )، وجـــ

 ) التــي تـنص علــى"8)، وجـاءت فـي الرتبــة األولـى الفقـرة (2.70 -3.72المتوسـطات الحسـابیة بــین (

ـــیه ــع المفـــوض إل ـــد األكـــادیمي مـ ــیتم تفویضـــها لهـــم یتفـــق القائ "، م علـــى مســـتوى الصـــالحیات التـــي سـ

) وبدرجة مرتفعـة، وفـي الرتبـة الثانیـة جـاءت الفقـرة 1.04) وانحراف معیاري (3.72بمتوسط حسابي (

) 3.71( " بمتوســط حســابيیمــارس القائــداألكادیمي سیاســة التفــویض باســتمرار) التــي تــنص علــى" 5(

اري ( راف معی ة، 0.98وانح ة مرتفع رة () وبدرج رة الفق ل االخی ة  قب ي الرتب اءت ف ي 21وج ) الت

ى نص عل ادة "  ت ى زی ویض عل اعد التف ادیمیین یس ادة األك ین الق ل ب ة أالتفاع اء ھیئ ھم وأعض نفس

دریس ابي (الت ط حس اري (3.08" بمتوس راف معی ة 1.04) وانح طة)، وبدرج ي متوس اءت ف ، وج
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ى مشاركة  ) التي تنص على"16(الرتبة االخیرة الفقرة  ویض عل دریس أیساعد التف ة الت عضاء ھیئ

ة ة بالجامع رارات المتعلق نع الق ي ص ابي (ف ط حس اري (2.70" بمتوس راف معی ) 0.84) وانح

  .متوسطةوبدرجة 

درجــة ممارســة القیــادات األكادیمیــة هــل توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائیة بــین الســؤال الثالــث: 

  ؟)α≥0.05( وبین درجة تفویضهم السلطة  عند مستوى  للحوكمة التربویة

بـــین درجــة ممارســة القیـــادات األكــادیمیین للحوكمـــة التربویــة وبـــین تــم حســاب معـــامالت االرتبــاط     

  ) ذلك. 9، ویظهر الجدول (درجة تفویضهم السلطة  باستخدام معامل ارتباط بیرسون

  )9الجدول (

القیادات األكادیمیین للحوكمة التربویة وبین درجة تفویضهم معامالت االرتباط بین درجة ممارسة 

  السلطة  باستخدام معامل ارتباط بیرسون

 درجة تفویض السلطة  المجال

 الشفافیة
 *0.293 معامل االرتباط

 0.000 مستوى الداللة

 المشاركة
 *0.381 معامل االرتباط
 0.000 مستوى الداللة

 المساءلة
 *0.346 معامل االرتباط
 0.000 مستوى الداللة

التربویة الحوكمة  
 *0.559 معامل االرتباط
 0.000 مستوى الداللة

 )α≥0.05( عند مستوى  الفرق دال احصائیا*
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یجابیة بین درجة ممارسة القیـادات األكـادیمیین للحوكمـة إ) وجود عالقة 9یالحظ من الجدول (      

)، كمــا 0.000)، وبمســتوى(0.559الســلطة، إذ بلــغ معامــل االرتبــاط(التربویــة وبــین درجــة تفویضــهم 

)، 0,293كمـــة التربویـــة وبـــین درجـــة تفـــویض الســـلطة،(و معـــامالت االرتبـــاط بـــین مجـــاالت الحبلغـــت 

ــتوى ( ـــــ ــــ ــــ ـــــفافیة، و(0.000وبمســــ ــــ ــــ ـــــ ــــال الشـ ــــ ــــ ــــ ـــــتوى(0.381)، لمجـــ ـــــ ــــ ــــ ــال 0.000)، وبمسـ ــــ ـــــ ــــ )، لمجــــ

  )، لمجال المساءلة.0.000)، وبمستوى (0.346المشاركة،و(

) فـي درجـة α≥0.05السؤال الرابع: هل توجد فروق ذات داللـة احصـائیة عنـد مسـتوى الداللـة (

ممارسة القادة األكادیمیین في الجامعات األردنیة للحوكمة التربویة تعزى لمتغیرات الرتبة العلمیـة 

  والجنس والسلطة المشرفة؟

  جابة عن هذا السؤال على النحو التالي:ت اإلتمّ 

  الرتبة العلمیة  متغیر -1 

تـم حســاب المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة لدرجــة ممارســة القــادة األكــادیمیین فــي       

 ) ذلك.10لمتغیر الرتبة العلمیة، ویظهر الجدول ( الجامعات األردنیة للحوكمة التربویة، تبعاً 

  )10الجدول (

ممارسة القادة األكادیمیین في الجامعات المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة 

 األردنیة للحوكمة التربویة، تبعا لمتغیر الرتبة العلمیة

 العدد الرتبة العلمیة المجال
ط  المتوس

 الحسابي
راف  االنح

 المعیاري

 الشفافیة

ستاذ مساعدأ  105 3.36 0.50 

ستاذ مشاركأ  89 3.24 0.43 

ستاذأ   67 3.49 0.54 

 0.50 3.35 261 المجموع
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 المشاركة

ستاذ مساعدأ  105 3.39 0.47 

ستاذ مشاركأ  89 3.28 0.46 

ستاذأ  67 3.50 0.43 

 0.46 3.38 261 المجموع

 المساءلة

ستاذ مساعدأ  105 3.11 0.42 

ستاذ مشاركأ  89 3.10 0.42 

ستاذأ  67 3.25 0.46 

 0.43 3.14 261 المجموع

ة لحوكملالدرجة الكلیة 

 التربویة

ستاذ مساعدأ  105 3.27 0.29 

ستاذ مشاركأ  89 3.20 0.28 

ستاذأ  67 3.40 0.24 

 0.28 3.28 261 المجموع

 

) وجــود فــروق ظاهریــة بــین المتوســطات الحســابیة لدرجــة ممارســة 10یالحــظ مــن الجــدول (     

ــا  ـــة، تبعـ ــة للحوكمـــة التربوی ـــر الرتبـــة العالقـــادة األكـــادیمیین فـــي الجامعـــات األردنیـ ــة ، إذ لمتغی لمیـ

)، وجـــاء اصـــحاب فئـــة 3,40) علـــى أعلـــى متوســـط حســـابي بلـــغ (ســـتاذأفئـــة ( صـــحاب أحصـــل 

فئـة وأخیـرًا جـاء المتوسـط الحسـابي ل) 3.27) بالرتبـة الثانیـة بمتوسـط حسـابي بلـغ (ستاذ مساعدأ(

)، ولتحدیـــد فیمـــا إذا كانـــت الفـــروق بـــین المتوســـطات ذات داللـــة 3,20إذ بلـــغ ( )اســـتاذ مشـــارك(

 One wayتـم  تطبیـق تحلیـل التبـاین األحــادي (  )α≥0.05( إحصـائیة عنـد مسـتوى داللـة 

ANOVA) 11)، وجاءت نتائج تحلیل التباین على النحو الذي یوضحه الجدول:(  
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 )11الجدول (

لجامعات درجة ممارسة القادة األكادیمیین في افي یجاد داللة الفروق تحلیل التباین األحادي إل

 األردنیة للحوكمة التربویة، تبعا لمتغیر الرتبة العلمیة

 مجموع المربعات مصدر التباین المجال
ات  درج

 الحریة
ط  متوس

 المربعات
 قیمة ف

توى  مس

 الداللة

 الشفافیة

 *0.009 4.772 1.138 2 2.276 بین المجموعات

   0.239 258 61.533 داخل المجموعات

    260 63.809 المجموع

 المشاركة

 *0.009 4.847 1 2 2.001 بین المجموعات

   0.206 258 53.255 داخل المجموعات

    260 55.256 المجموع

 المساءلة

 *0.049 3.059 0.567 2 1.134 بین المجموعات

   0.185 258 47.842 داخل المجموعات

    260 48.976 المجموع

ة ة الكلی  الدرج

 للحوكمة التربویة 

 *0.000 11.073 0.812 2 1.624 بین المجموعات

   0.073 258 18.924 داخل المجموعات

    260 20.548 المجموع

 0.05عند مستوى ( الفرق دال احصائیا≤α( 

ــیر النتـــــائج فـــــي الجـــــدول (   ــد مســـــتوى   ) إلـــــى11تشـــ ـــائیة عنـــ ـــروق ذات داللـــــة إحصــ ( وجـــــود فــ

0.05≤α(  في درجة ممارسة القادة األكادیمیة في الجامعـات األردنیـة للحوكمـة التربویـة، تبعـا لمتغیـر

ــوبة إذ بلغـــت (الرتبـــة العلمیـــة ــتنادًا إلـــى قیمـــة ف المحسـ ـــة (11,073، اسـ ــتوى دالل  ،)0,000)، وبمسـ

ــة احصـــائیة فــــي جمیــــع المجــــاالت، إذ بلغـــت ــود فــــروق ذات داللــ ــذلك وجــ ــین  وكـ قــــیم ف المحســــوبة بــ

)، ومـــن أجــل معرفــة عائدیــة الفـــروق 0.049 -0.009وبمســتوى داللــة بــین ( ) و4,847-3,059(

  ) یبین ذلك.12فقد تم تطبیق اختبار شیفیه للمقارنات البعدیة، والجدول (
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 )12( الجدول

للفروق في درجة ممارسة القادة األكادیمیین في الجامعات األردنیة للحوكمة  ھاختبار شیفی

  التربویة، تبعا لمتغیر الرتبة العلمیة

 المتوسط الرتبة العلمیة المجال
 الحسابي

ستاذأ ستاذ مساعدأ  ستاذ مشاركأ   
3.49 3.36 3.24 

 الشفافیة
 *0.25 0.12 - 3.49 ستاذأ

 0.12 -  3.36 ستاذ مساعدأ

 -   3.24 ستاذ مشاركأ

 المشاركة

 المتوسط  الرتبة العلمیة
 الحسابي

 استاذ مشارك استاذ مساعد استاذ
3.50 3.39 3.28 

 *0.22 0.11 - 3.50 ستاذأ

 0.11 -  3.39 ستاذ مساعدأ

 -   3.28 ستاذ مشاركأ

 المساءلة

 المتوسط  الرتبة العلمیة
 الحسابي

ستاذأ مشاركاستاذ  استاذ مساعد   
3.25 3.11 3.10 

 *0.15 *0.14 - 3.25 ستاذأ

 0.01 -  3.11 ستاذ مساعدأ

 -   3.10 ستاذ مشاركأ

ة ة الكلی  الدرج
ة  للحوكم
 التربویة

 المتوسط  الرتبة العلمیة
 الحسابي

ستاذأ ستاذ مساعدأ  ستاذ مشاركأ   
3.40 3.27 3.20 

 *0.20 0.13 - 3.40 ستاذأ

 0.07 -  3.27 ستاذ مساعدأ

 -   3.20  ستاذ مشاركأ
  ً  )α≥0.05( عند مستوى  الفرق دال احصائیا

  

سـتاذ أ) عنـد مقارنتهـا مـع فئـة (سـتاذأن الفرق كان لصالح فئـة (أ) 12یالحظ من الجدول السابق (    

ســتاذ) عنــد مقارنتهــا مــع أشــفافیة، والمشــاركة، ولصــالح فئــة (ال ) فــي الدرجــة الكلیــة، ومجــالي:مشــارك

  .المساءلة ستاذ مساعد) في مجالأستاذ مشارك، و أفئتي (
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واالنحرافــات المعیاریــة لدرجــة ممارســة القــادة  ،تــم حســاب المتوســطات الحســابیة الجــنس متغیــر -2

األكــادیمیین فــي الجامعــات األردنیــة للحوكمــة التربویــة، تبعــا لمتغیــر الجــنس،  كمــا تــم تطبیــق اختبــار 

)t-test،للعینات المستقلة (  

  ) ذلك. 13ویظهر الجدول ( 

 )13الجدول (

ممارسة القادة األكادیمیین في الجامعات المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة 

  )، تبعا لمتغیر الجنسt-testواختبار ( األردنیة للحوكمة التربویة

 المجال
 العدد الجنس

ط  المتوس

 الحسابي

راف  االنح

 المعیاري
تقیمة   

 مستوى

 الداللة

 الشفافیة
 0.049 1.974 0.51 3.39 188 ذكر

   0.45 3.25 73 إنثى

 المشاركة
 0.623 0.492 0.46 3.39 188 ذكر

   0.46 3.36 73 إنثى

 المساءلة
 0.407 0.831- 0.42 3.13 188 ذكر

   0.47 3.18 73 إنثى

ة ة الكلی ة  الدرج للحوكم

 التربویة

 0.444 0.767 0.28 3.29 188 ذكر

   0.29 3.26 73 إنثى
 

  وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوىعدم ) إلى 13تشیر النتائج في الجدول (

  )0.05≤α(  لدرجة ممارسة القادة األكادیمیین في الجامعات األردنیـة للحوكمـة التربویـة، تبعـا

ــنس، اســـتنادًا إلـــى قیمـــة (ت) المحســـوبة إذ بلغـــت ( )، 0.444داللـــة () وبدرجـــة 0.767لمتغیـــر الجـ

ـــذلك للدرجـــــة الكلیـــــة ــة ، وكــ ـــة التربویـــ ـــدم  للحوكمــ ـــة عــ ـــائیة عنـــــد درجــ ـــة إحصــ ـــروق ذات داللــ وجـــــود فــ

)0.05≤α فـــي حــین وجــد فــرق فـــي ، ) فــي معظــم المجــاالت إذ كانــت قـــیم (ت) غیــر دالــة احصــائیًا

)، وكــان الفـــرق 0.049) وبمســـتوى داللــة (1,974مجــال الشــفافیة، إذ بلغـــت قیمــة (ت) المحســوبة (
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) عــن المتوســط 3,39فــي هــذا المجــال لصــالح الــذكور بــدلیل ارتفــاع متوســطهم الحســابي الــذي بلــغ (

  ).3,25الحسابي لالناث الذي بلغ(

  

  السلطة المشرفة متغیر - 3

تـم حســاب المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة لدرجــة ممارســة القــادة األكــادیمیین فــي       

) t-testالجامعات األردنیة للحوكمة التربویة، تبعا لمتغیر السلطة المشرفة، كمـا تـم تطبیـق اختبـار (

  ) ذلك. 14للعینات المستقلة، ویظهر الجدول (

 )14الجدول (                                          

ممارسة القادة األكادیمیین في الجامعات المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة 

  )، تبعا لمتغیر السلطة المشرفةt-testواختبار ( األردنیة للحوكمة التربویة

لطة  المجال الس

ةمشرفال  
 العدد

ط  المتوس

 الحسابي

راف  االنح

 المعیاري
تقیمة   

 مستوى

 الداللة

 الشفافیة
 0.411 0.824 0.54 3.37 170 حكومیة

     0.41 3.32 91 خاصة

 المشاركة
 0.129 1.522 0.48 3.41 170 حكومیة

     0.41 3.32 91 خاصة

 المساءلة
 0.047 1.993- 0.43 3.10 170 حكومیة

     0.44 3.22 91 خاصة

للحوكمة  الدرجة الكلیة

  التربویة

 0.968 0.040 0.29 3.28 170 حكومیة

     0.27 3.28 91 خاصة
 

  

  وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى عدم ) إلى 14تشیر النتائج في الجدول (
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 )0.05≤α(  لدرجة ممارسة القـادة األكـادیمیین فـي الجامعـات األردنیـة للحوكمـة التربویـة، تبعـا

ــت ( ــوبة إذ بلغــ ــلطة المشــــرفة، اســــتنادًا إلــــى قیمــــة (ت) المحســ ) وبمســــتوى داللــــة 0.040لمتغیــــر الســ

وجود فروق ذات داللة إحصائیة عنـد درجـة عدم  للحوكمة التربویة، وكذلك )، للدرجة الكلیة0.968(

 )0.05≤α(  فــي حــین وجــد فــرق فــي ، فــي معظــم المجــاالت إذ كانــت قــیم (ت) غیــر دالــة احصــائیًا

)، وكـان الفـرق 0.047) وبمسـتوى داللـة (-1.993مجال المساءلة، إذ بلغت قیمـة (ت) المحسـوبة (

) عـن 3,22في هذا المجال لصالح الجامعـات الخاصـة بـدلیل ارتفـاع متوسـطهم الحسـابي الـذي بلـغ (

  ).3,10ي للجامعات الحكومیة الذي بلغ(المتوسط الحساب

فــي   )α≥0.05( حصــائیة عنــد مســتوى الداللــة إالخــامس: هــل توجــد فــروق ذات داللــة الســؤال 

درجـة تفــویض السـلطة للقــادة األكـادیمیین فــي الجامعــات األردنیـة تعــزى لمتغیـرات الرتبــة العلمیــة 

  والجنس والسلطة المشرفة؟

  النحو التالي:تمت االجابة عن هذا السؤال على 

  الرتبة العلمیة  متغیر 1-

ـــــادة        ــلطة للق ــــویض الســـ ــة تفـ ـــــة لدرجـــ ــــات المعیاری ــــابیة واالنحرافـ ــطات الحسـ ــــاب المتوســـ ــــم حسـ تـ

  ) ذلك. 15األكادیمیین في الجامعات األردنیة، تبعا لمتغیر الرتبة العلمیة، ویظهر الجدول (
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 )15الجدول (

ن في المعیاریة لدرجة تفویض السلطة للقادة األكادیمییالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات 

 الجامعات األردنیة ، تبعا لمتغیر الرتبة العلمیة

 العدد الرتبة العلمیة
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعیاري

ستاذ مساعدأ  105 3.56 0.46 

ستاذ مشاركأ  89 3.42 0.44 

ستاذأ  67 3.63 0.47 

 0.46 3.53 261 المجموع

 

) وجــود فــروق ظاهریــة بــین المتوســطات الحســابیة لدرجــة تفــویض 15یالحــظ مــن الجــدول (     

ـــادیمیین فــــي الجامعــــات األردنیــــة، تبعــــا لمتغیــــر الرتبــــة العلمیــــة ، إذ حصــــل  ــلطة للقــــادة األكـ الســ

ســـتاذ أصـــحاب فئـــة (أ)، وجـــاء 3,63) علـــى أعلـــى متوســـط حســـابي بلـــغ (ســـتاذأفئـــة ( صـــحاب أ

سـتاذ أفئـة (وأخیـرًا جـاء المتوسـط الحسـابي ل) 3.56الثانیـة بمتوسـط حسـابي بلـغ () بالرتبة مساعد

)، ولتحدیــد فیمــا إذا كانــت الفــروق بــین المتوســطات ذات داللــة إحصــائیة 3.42إذ بلــغ ( )مشــارك

  )، One way ANOVAتم  تطبیق تحلیل التباین األحادي ( ) α≥0.05( عند مستوى داللة 

  ):16التباین على النحو الذي یوضحه الجدول (وجاءت نتائج تحلیل 
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  )16الجدول (

درجة تفویض السلطة للقادة األكادیمیین في في تحلیل التباین األحادي الیجاد داللة الفروق 

  الجامعات األردنیة ، تبعا لمتغیر الرتبة العلمیة

 مجموع المربعات مصدر التباین
ات  درج

 الحریة
ةمستوى الدالل قیمة ف متوسط المربعات  

 *0.012 4.523 0.942 2 1.883 بین المجموعات

   0.208 258 53.707 داخل المجموعات

    260 55.59 المجموع

 0.05( عند مستوى  الفرق دال احصائیا≤α( 

ـــدول (   ــائج فـــــي الجــ ـــیر النتـــ ــى16تشــ ـــ ــــتوى  ) إل ــد مسـ ـــائیة عنـــ ـــة إحصــ ــ ــروق ذات دالل ـــود فـــ ( وجــ

0.05≤α(   للقادة األكادیمیین في الجامعـات األردنیـة ، تبعـا لمتغیـر الرتبـة في درجة تفویض السلطة

ومــن أجــل  ،)0,012)، وبمســتوى داللــة (4,523، اســتنادًا إلــى قیمــة ف المحســوبة إذ بلغــت (العلمیــة

  ) یبین ذلك.17معرفة عائدیة الفروق فقد تم تطبیق اختبار شیفیه للمقارنات البعدیة، والجدول (

  

  )17الجدول (

للفروق في درجة درجة تفویض السلطة للقادة األكادیمیین في الجامعات األردنیة ،  شیفیهاختبار 

  تبعا لمتغیر الرتبة العلمیة

 الرتبة العلمیة

 
  المتوسط
  الحسابي

ستاذ مشاركأ  ستاذ مساعدأ ستاذأ  

3.63 3.56 3.42 

 *0.21 0.07  - 3.63 ستاذأ

 0.14  -   3.56 ستاذ مساعدأ

  -   3.42 ستاذ مشاركأ

  ً0.05( عند مستوى  الفرق دال احصائیا≤α(  
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تاذأفئة (ن الفرق كان لصالح أ )17السابق (یالحظ من الجدول      ع ) س ا م د مقارنتھ ة (عن تاذ أفئ س

 .)مشارك

  الجنس متغیر -2

ة ل       ات المعیاری ابیة واالنحراف طات الحس اب المتوس م حس ادة ت لطة للق ویض الس ة تف درج

ر الجنس ،الجامعات األردنیةاألكادیمیین في  ا لمتغی ار (تبع ق اختب م تطبی ا ت ات t-test،  كم ) للعین

  ذلك.  )18یظھر الجدول (المستقلة، و

  )18الجدول (

تفویض السلطة للقادة األكادیمیین في درجة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ل

  الجنس، تبعا لمتغیر )t-testواختبار ( الجامعات األردنیة

يالمتوسط الحساب العدد الجنس تقیمة  المعیارياالنحراف    

  

  الداللة مستوى

 

 0.363 0.911 0.462 3.54 188 ذكر

   0.464 3.48 73 إنثى
 

( وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى عـــدم ) إلـــى 18تشـــیر النتـــائج فـــي الجـــدول (

0.05≤α الجامعــات األردنیــة، تبعــا لمتغیــر الجــنس، ) لدرجــة تفــویض الســلطة للقــادة األكــادیمیین فــي

 .)0.363) وبدرجة داللة (0.911استنادًا إلى قیمة (ت) المحسوبة إذ بلغت (

  السلطة المشرفة متغیر3- 

ـــــادة        ــلطة للق ــــویض الســـ ــة تفـ ـــــة لدرجـــ ــــات المعیاری ــــابیة واالنحرافـ ــطات الحسـ ــــاب المتوســـ ــــم حسـ تـ

) t-testاألكادیمیین في الجامعات األردنیة، تبعا لمتغیر السـلطة المشـرفة،  كمـا تـم تطبیـق اختبـار (

  ) ذلك. 19للعینات المستقلة، ویظهر الجدول (
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 )19الجدول (

تفویض السلطة للقادة األكادیمیین في درجة واالنحرافات المعیاریة لالمتوسطات الحسابیة 

  مشرفة، تبعا لمتغیر السلطة ال)t-testواختبار ( الجامعات األردنیة

ةمشرفالسلطة ال يالمتوسط الحساب العدد  تقیمة   االنحراف المعیاري   مستوى 

 الداللة

 0.706 0.378 0.46 3.53 170 حكومیة

     0.46 3.51 91 خاصة
 

  مستوىوجود فروق ذات داللة إحصائیة عند عدم  ) إلى19تشیر النتائج في الجدول (

  )0.05≤α( ر ل ا لمتغی ة، تبع ات األردنی ي الجامع ادیمیین ف ادة األك درجة تفویض السلطة للق

ً إلى قیم  .)0.706وبدرجة داللة ( )0.378(المحسوبة إذ بلغت  (ت) ةالسلطة الحاكمة، استنادا
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  الفصل الخامس                                        

  مناقشة الّنتائج والتّوصیات
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 الفصل الخامس

وصیاتتائج والتّ مناقشة النّ   

ـــة النّ  ــًا لمناقشـ ـــل عرضـــ ــذا الفصــ ــمن هـــ ـــذه الدّ تضــ ــلت إلیهــــا هــ ــائج التـــــي توصـــ وصـــــیات راســـــة مـــــع التّ تـــ

  تي:تائج وعلى النحو اآلضوء تلك النّ والمقترحات التي قدمتها الباحثة في 

: مناقشة النّ    تائج المتعلقة بالسؤال االول والذي ینص على:أوًال

ـ ما  ة فـي الجامعـات األردنیـة مـن وجهـة نظـر درجة ممارسة القیـادات األكادیمیـة للحوكمـة التربویّ

  عضاء هیئة التدریس ؟أ

ـن ألـى إ) 4تائج المبینة  في الجـدول(النّ  أظهرت      ة فـي الجامعـات درجـة ومسـتوى الحوكمـة التربویّ

  :ة الثالث وهيلى مجاالت الحوكمة التربویّ إ وكذلك الحال بالنسبة ،األردنیة كانت بدرجة متوسطة

  لى األدنى وجمیعها بدرجة متوسطة .إحسب ترتیبها من األعلى  ( المشاركة والشفافیة والمساءلة )

ُ أویمكــن       ســون مــن مــنح درجــة منخفضــة هیئــة التــدریس كــانوا یتوج ن أعضــاءألــى إعــزى ذلــك ن ی

الدرجــة المرتفعــة لعــدم قنــاعتهم  ن یكونــوا تجنبــواأطــالع القیــادات المســؤولة عــنهم كمــا یمكــن تجنبــًا ال

ُ أة بشكل جید جدًا كما یمكـن ن قیاداتهم األكادیمیة تمارس الحوكمة التربویّ أب لـى عامـل إعـزى ذلـك ن ی

وسـط بـدًال مـن بموجبه یمیل المستجیبون من أعضاء هیئة التدریس نحـو النحدار اإلحصائي الذي اال

  و درجة مرتفعة .أإعطاء درجة منخفضة 

كـــان األول فـــي الترتیـــب فـــي حـــین كانـــت و  ،كمـــا حصـــل مجـــال المشـــاركة علـــى درجـــة متوســـطة     

وربمــا  ،یضــاً أالشــفافیة بالدرجــة الثانیــة والمســاءلة بالدرجــة الثالثــة بــالرغم مــن كونهمــا بدرجــة متوســطة 

یعني ذلك بالرغم من قلـة الفـروق فـي ترتیـب هـذه المجـاالت علـى أن القیـادات األكادیمیـة تهـتم بشـكل 

ن ألــى فقـــرات مجــال المشــاركة یالحـــظ إوعنـــد النظــر  .ةفافیتي بعــدها الشــأأكبــر بعملیــة المشــاركة وتـــ
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والتــي تــنص علــى (یشــارك العـــاملون فــي الجامعــة فــي إبـــداء ) 5كمــا هــو فــي الجـــدول ( )12الفقــرة (

ارائهم في مایؤدي الى تطویر العمل الجـامعي ) هـي الفقـرة الوحیـدة التـي حصـلت علـى درجـة مرتفعـة 

ي أن القیـادات األكادیمیـة درجـة متوسـطة ممـا قـد یعنـ في حین حصـلت الفقـرات التسـعة المتبقیـة علـى

هــم بشــأن تطــویر العمــل الجــامعي وهــي نقطــة إیجابیــة ئء الهیئــة التدریســیة فــي إبــداء اراعضــاتســمح أل

اء هیئـة التـدریس عضـأ) التـي تـنص على(یشـارك 17لصالح القیادات األكادیمیة كمـا حصـلت الفقـرة (

ن أعضـاء هیئـة التـدریس أة ممـا قـد یعنـي علـى المرتبـة الثانیـستراتیجیة للجامعة) في وضع الخطة اال

لـى األخـذ بوجهـات نظـر إن هذه المشاركة ربمـا ال تـؤدي أیشاركون فعالً في وضع خطة الجامعة إال 

) التــي 10وهــي الفقــرة ( مباشــراً هتمامــًا افــي مــا یتعلــق بالقضــایا التــي تشــكل عضــاء هیئــة التــدریس أ

یأخــذ القــادة األكــادیمیون بوجهــات نظــر أعضــاء هیئــة التــي تــنص على( یضــاً أكانــت بدرجــة متوســطة 

 ( ولكنهــا فــي الرتبــة األخیــرة مــن فقــرات هــذا التــدریس فیمــا یتعلــق بالقضــایا التــي تشــكل اهتمامــًا مباشــرًا

وربما یعني ذلك بالرغم من كون الرتبـة متوسـطة وهـي إیجابیـة إال انهـا منخفضـة وفـي الرتبـة  ،المجال

عضــاء هیئــة التــدریس فــي الجامعــات األردنیــة مــن قبــل القــادة أخــذ بوجهــات نظــر ن األأاألخیــرة علــى 

  خرى .أاألكادیمیین كانت موجودة في بعض الجامعات وربما تكون غیر موجودة في جامعات 

فقــرات فقـــد بــرزت فقرتــان بشـــكل مرتفــع وهـــي  ة لمجـــال الشــفافیة المتكــون مـــن تســعمــا بالنســبأ       

عضــاء هیئــة التــدریس األدوار المنوطــة بهــم لتحقیــق الحوكمــة ) أتــنص على(یعــي  ) التــي4الفقــرة رقــم(

) التـي تـنص علـى (یشـكل مجلـس 1) والفقـرة رقـم (3,77علـى متوسـط حسـابي ومقـداره (أحیث كانـت 

ــابي مقــــداره ( ـــط حســ ــي ان 3,70الحوكمــــة فــــي الجامعــــة بطریقــــة دیمقراطیــــة ) وبمتوسـ ــ ــا قــــد یعن ) ممــ

ولـذلك جـاءت بدرجـة مرتفعـة  ،دوارهـم لتحقیـق الحوكمـةأأعضاء هیئـة التـدریس ال یریـدون التقلیـل مـن 

نمــا یریــدون  نهـــم یــرون أن مجلـــس الحوكمــة فـــي أســهم دورًا فـــي تحقیــق الحوكمـــة كمــا نفأن یعطـــوا أوإ

عتبـار فـي تشـكیل ین االاعضـاء هیئـة التـدریس یؤخـذ بعـن رأي أي أجامعة یشكل بطریقة دیمقراطیة ال
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) التـي تـنص علـى (تـدعم القیـادات األكادیمیـة مبـدأ شـفافیة تبـادل 6المجلس ولكـن جـاءت الفقـرة رقـم (

عضــاء هیئــة التـــدریس أ ن بعــضأالمعلومــات) بالرتبــة األخیــرة ولكنــه بدرجــة متوســطة ممــا قــد یعنــي 

بســبب نقـص التواصـل التــام وربمـا یكـون ذلـك ، یشـعرون بـنقص فـي تبــادل المعلومـات فـي الجامعــات 

ــاء ،بـــین القیـــادات األكادیمیـــة ـــى حجـــب بعـــض القیـــادات إو ربمـــا یعـــود ذلـــك أهیئـــة التـــدریس  وأعضـ ل

  تجاههم .اتدریس لكونها تتعلق بنقاط سلبیة األكادیمیین لبعض المعلومات عن أعضاء هیئة ال

ن القـرارات تـنص علـى (تكـو ) التـي 28لى مجال المساءلة فقد حصـلت الفقرتـان (إأما بالنسبة         

ـــة  ــة فــــــي الجامعـــ ــابي أاإلداریــــ ـــــط حســــ ـــــلت علــــــى متوسـ ـــد حصـ ــــاءلة ) فقـــ ــة المســ ــة نتیجــــ كثــــــر منطقیــــ

) التــي تــنص علــى (تســاعد المســاءلة فــي تقلیــل هــدر المــال والوقــت ) 26) والفقــرة رقــم (3,75مقــداره(

یس یـدركون اء هیئـة التـدر عضـأن أممـا قـد یعنـي  3,69)والتي حصلت على متوسط حسابي مقـداره (

منطقیــة وتســاعد فــي تقلیــل  ركثــأن للمســاءلة أهمیــة فــي جعــل القــرارات اإلداریــة فــي الجامعــة أتمامــًا بــ

) التــي تــنص على(یشــارك ممثلــون مــن أعضــاء هیئــة 20الهــدر فــي المــال والوقــت إال أن الفقــرة رقــم(

ــان دنـــى متوســـط حســـابي أع قواعـــد المســـاءلة ) قـــد حصـــلت علـــى التـــدریس فـــي الجامعـــة فـــي وضـــ كـ

) وكانــت فــي الرتبــة األخیــرة حیــث ربمــا یعتقــد بعــض أعضــاء هیئــة التــدریس فــي بعــض 2.49مقــداره(

الجامعـــات عـــدم وجـــود ممثلـــین عـــنهم لوضـــع قواعـــد المســـاءلة وبـــالرغم مـــن ذلـــك فقـــد كـــان المتوســـط 

د رتفـاع نسـبیًا  فقـلـى االإالحسابي العام لجمیع فقرات هذا المجال كانت بدرجة متوسطة وبشكل یمیـل 

  ن تطبیق المساءلة یتم بشكل جید نسبیًا .أ) ممایعني 3,14كان مقداره (

ــذه النتیجـــة مـــع ماتوصـــلت إلیهــــا دراســـة وانـــج ( تفـــقوت          ــق الحوكمــــة أ) مـــن 2010هـ ن تطبیـ

بمجاالتها الثالث (الشـفافیة , المشـاركة ,المسـاءلة) تسـهم بشـكل إیجـابي فـي جـودة مخرجـات الجامعـة 

أن الحوكمــة موجــودة فــي جامعــة القــدس ولكنهــا لیســت  )2011دراســة حــالوة وطــه (كمــا تنســجم مــع 

ــوب ,وتتفـــق مـــع دراســـة با ــوثیني (ألمســـتوى المطلـ ــو كـــریم والـ ـــى أن درجـــة إ) التـــي توصـــلت 2014بـ ل
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عضــاء هیئــة أتطبیــق مبــادئ الحوكمــة لكلیــات التربیــة بجامعــة حائــل وجامعــة الملــك ســعود كمــا یراهــا 

ن درجـة ممارسـة ألـى إ) التـي توصـلت 2014كما تتفق مع دراسة الشـمري ( ,التدریس كانت متوسطة

عضـاء هیئـة التـدریس كانـت أ القیـادات اإلداریـة فـي جامعـة الكویـت لمبـادئ الحاكمیـة مـن وجهـة نظـر

لــى أن تطبیــق الحوكمــة فــي بعــض إ) التــي توصــلت 2015كمــا تتفــق مــع دراســة شــرف ( ،متوســطة

لـى أن إ) التـي توصـلت 2016وتتفق هذه النتائج مع نتـائج دراسـة محمـود( ،المجاالت كانت متوسطة

تطبیـق مبــادئ الحوكمـة فــي مـدیریات التربیــة والتعلـیم فــي محافظـات شــمال الضـفة الغربیــة مـن وجهــة 

  .یضاً أنظر مدیري المدارس الحكومیة الثانویة جاءت بدرجة متوسطة 

ارسـة الحوكمـة كـان وتختلف هذه النتیجة التي تم التوصل إلیهـا فـي هـذه الدراسـة فـي كـون مم        

ــبمســتوى متوســط ع ) 2012ا وصــلت إلیهــا دراســة النتــائج التــي توصــلت إلیهــا دراســة ناصــر الــدین (مَّ

یجـة نهـا تختلـف مـع النتأن تطبیق الحوكمة كان مرتفعًا في جامعة الشـرق األوسـط كمـا أحیث وجدت 

ن الجامعـــات األهلیـــة الســـعودیة تمـــارس أ) التـــي بینــت نتائجهـــا 2012التــي توصـــلت إلیهـــا الزهرانـــي (

.   الحوكمة بدرجة مرتفعة ایضًا

:مناقشة النّ    :تائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي ینص على ثانیًا

عضاء ألطة لدى القیادات األكادیمیة في الجامعات االردنیة من وجهة نظر "ما درجة تفویض الّس 

  " هیئة التدریس؟

لطة بشــكل عــام كــان متوســطًا أظهــرت النتــائج المتعلقــة بالســؤال الثــاني أن درجــة تفــویض الّســ     

تـام ن تفـویض السـلطة لـم یكـن متكـامالً او بشـكل أنهـا تـدل علـى أبالرغم مـن كونهـا نتیجـة إیجابیـة إال 

ُ أویمكـــن  ـــادة األكـــادیمیین فـــي جمـــع الّســـن ی ـــدهم وأن یقومـــو بالمهمـــات عـــزى الســـبب رغبـــة الق لطات بی

) 8وقــد بینــت الفقــرة ( ،الحیات ألعضــاء هیئــة التــدریسنفســهم وال یقومــوا بشــكل كبیــر فــي مــنح الّصــأب

الحیات التـــي ســـیتم لـــیهم علـــى مســـتوى الّصـــإالتــي تـــنص علـــى (یتفـــق القائـــد األكـــادیمي مـــع المفــوض 
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ــث كانـــت  ــها لهـــم) حیـ ــة تفویضـ ــوع أنـــه مـــن المحتمـــل أي ابدرجـــة مرتفعـ ــد األكـــادیمي نـ ن ینـــاقش القائـ

ولــذلك جــاءت الفقــرة تخــاذ القــرار مــن قبــل القائــد األكــادیمي االحیات التــي ال تــؤثر علــى مركزیــة الّصــ

ســتمرار" فــي الرتبــة الثانیــة وربمــا القائــد األكــادیمي سیاســة التفــویض ب) والتــي تــنص علــى "یمــارس ا5(

یعــزى ذلــك إلــى أن القــادة األكــادیمیین یفوضــون المهــام الروتینیــة بشــكل مســتمر لتخفیــف أعبــاء العمــل 

عضـاء هیئـة التـدریس فـي أیساعد التفویض على مشـاركة  ) التي تنص على"16إال أن الفقرة ( لدیهم 

ن القــادة أن یســتنتج مــن ذلــك أخیــرة ویمكــن األ تبــة" جــاءت فــي الرّ صــنع القــرارات المتعلقــة بالجامعــة 

ــدیهم قصــور فــي األأ بــالرغم مــن ممارســتهم سیاســة التفــویض إال عضــاء هیئــة التــدریس أخــذ بــرأي ن ل

  جدیدة للجامعة .عندما یتعلق القرار بتنفیذ برامج 

) حیـث 2013واتفقت هذه النتیجة التي تم التوصل إلیهـا مـع ماوصـلت إلیهـا دراسـة الحـوراني (

لطة لـدى مـدیري المـدارس الثانویـة فـي مدینـة مأدبـا كانـت متوسـطة ،كمـا ن درجـة تفـویض الّسـأوجدت 

لطة لــدى مـــدیري ) التــي توصــلت إلــى أن درجــة تفــویض الّســ2016اتفقــت مــع نتیجــة دراســة الشــلبي(

المــدارس الثانویـــة الحكومیــة مـــن وجهــة نظـــر المعلمـــین فــي لـــواء قصــبة عمـــان كــان بدرجـــة متوســـطة 

.   ایضًا

لطة ) حیــث وجــدت أن درجــة تفــویض الّســ2006واختلفـت هــذه النتیجــة مــع نتیجــة دراســة مهنـا(

كانت مرتفعة في الجامعات الفلسطینیة كما یراها أعضاء هیئة التـدریس، واختلفـت نتیجـة هـذه الدراسـة 

لطة لـدى عمــداء الكلیــات ) التــي توصـلت إلــى أن درجـة تفــویض الّســ2011مـع نتیجــة دراسـة حمــدي (

  یمیة في الجامعات األردنیة جاءت مرتفعة.األكاد

  

  

: مناقشة النتائج المتعلقة   الذي ینص على :بالسؤال الثالث  ثالثًا
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ة في هل توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین درجة ممارسة القیادات األكادیمیة للحوكمة التربویّ 

  ؟)α≥ 0.05لطة عند مستوى الداللة (الجامعات األردنیة وبین درجة تفویضهم الّس 

حیث أظهـرت النتـائج المتعلقـة بالسـؤال الثالـث وجـود عالقـة ذات داللـة إحصـائیة موجبـة بـین         

ــ فقــد كــان مقــدار معامــل االرتبــاط  ؛لطةة وبــین درجــة تفویضــهم للّســمتغیــري ممارســة الحوكمــة التربویّ

ـــة إن تعـــزى هـــذه النتیجـــة أ) ویمكـــن (0,29 ـــادات األكادیمی ـــى أن ممارســـة القی ـــل ــة التربویّ ة لـــه للحوكمـ

ن ممارســة الحوكمـــة ألطة وربمــا تعــزى هــذه النتیجــة إلــى بدرجــة تفویضــهم للّســ اً عالقــة دالــة إحصــائی

عضـاء هیئـة التـدریس فـي أهتمـامهم بمشـاركة الطة مـن خـالل ة لها دور فاعل فـي تفـویض الّسـالتربویّ 

ن ذلـك یعتبـر أئة التـدریس یـرون عضاء هیأوأن  ،داء بعض المهام المطلوبة من القیادات األكادیمیةأ

ن تطبیــق الحوكمــة أیئــة التــدریس یــرون بــعضــاء هأن ألــى إن یعــزى ذلــك أیجــابي كمــا یمكــن إجانــب 

ـ ـإة یحـد التربویّ ة ولـذلك ربمـا یعمــدون لـى درجـة مــا مـن مركزیـة القـادة األكـادیمیین فــي سـلطاتهم التربویّ

  عضاء هیئة التدریس ألو أدرجة منهم الحیات لآلخرین ممن هم ادنى لى تفویض بعض هذه الّص إ

ـــة إالتـــي توصـــلت  )2012وتتفـــق هـــذه النتیجـــة مـــع دراســـة الزهرانـــي (      ــة ارتباطی ــود عالقـ لـــى وجـ

ــة فـــي الجامعـــات األ ــین واقـــع تطبیـــق الحوكمـ ـــوالء موجبـــة بـ هلیـــة الســـعودیة وبـــین الرضـــا الـــوظیفي وال

لــى الرضــا الـــوظیفي إلطة ربمـــا یــؤدي تفــویض الّســ نَّ أألعضــاء هیئــة التــدریس فیهـــا حیــث  التنظیمــي

ــة محمــــود( ــائج دراســ ــي توصــــلت  )2016والــــوالء التنظیمــــي وتتفــــق مــــع نتــ ــاط دال إالتــ لــــى وجــــود ارتبــ

إحصائیًا بین درجة تطبیق مبادئ الحوكمة ودرجة جودة إجراءات العمل في مـدیریات التربیـة والتعلـیم 

لــى وجــود عالقــة بــین إالتــي توصــلت وتتفــق مــع دراســة هــونج  ، فــي محافظــات شــمال الضــفة الغربیــة

لـى إ) التـي توصـلت 2006الـوظیفي كمـا تتفـق مـع نتـائج دراسـة مهنـا( الطة ومتغیر الرضـتفویض الّس 

 نتــائج وجـود عالقـة إیجابیـة دالـة إحصـائیًا بـین تفـویض السـلطة وفاعلیـة اتخـاذ القـرارات كمـا تتفـق مـع

لطة حصــائیة بــین تفــویض الّســإاللــة وذات د موجبــةلــى وجــود عالقــة إ) التــي توصــلت 2008دایفــز(
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ــین 2009ودافعیـــة المعلمـــین للعمـــل كمـــا تتفـــق مـــع دراســـة خمـــیس ( ــة ایجابیـــة بـ ) التـــي وجـــدت عالقـ

) التــي 2011نهـا تتفــق مـع دراسـة حمـدي (ألطة فـي اتخــاذ القـرار كمـا التفـویض األداري ومركزیـة الّسـ

الكلیــات األكادیمیــة ومســتوى الثقــة لطة لــدى عمــداء وجــدت عالقــة إحصــائیة بــین درجــة تفــویض الّســ

) التـي توصـلت الـى وجـود عالقـة إحصـائیة 2015التنظیمیة وتتفق هذه النتیجـة مـع دراسـة الحنتـولي(

، وتتفق الدراسـة مـع داریةسلوب الهندسة اإلألطة واستخدام حصائیة للتفویض الّس إموجبة وذات داللة 

لطة یـة دالـة إحصـائیًا بـین درجـة تفـویض الّسـظهرت وجود عالقـة إیجابأالتي  2016)دراسة الشلبي (

  انویة الحكومیةودرجة اإلبداع اإلداري لدى مدیري المدارس الث

: مناقشة النّ    الذي ینص على :تائج المتعلقة بالسؤال الرابع رابعًا

فـي درجـة ممارسـة القـادة  )α≥ 0.05("هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عنـد مسـتوى الداللـة

ــ األكــادیمیین فــي ــة والجــنس الجامعــات االردنیــة للحوكمــة التربویّ ــة العلمی ــرات الرتب ة تعــزى لمتغی

  لطة المشرفة؟ " والّس 

  تمت مناقشة نتائج هذا السؤال وفقًا للمتغیرات الواردة فیة وعلى النحو اآلتي:

  متغیر الرتبة العلمیة:    -1

الحسـابیة لدرجـة ممارسـة القـادة ) وجود فـروق ظاهریـة بـین المتوسـطات 10یالحظ من الجدول (     

ــ ــ ــات األردنیــــة للحوكمــــة التربویّ ــي الجامعــ ـــادیمیین فــ ــــة ، إذ حصــــل األكـ ــــة العلمی ة، تبعــــا لمتغیــــر الرتب

) سـتاذ مسـاعدأ)، وجـاء اصـحاب فئـة (3,40) علـى أعلـى متوسـط حسـابي بلـغ (ستاذأفئة ( اصحاب 

إذ  )ســتاذ مشــاركأفئــة (المتوســط الحســابي لوأخیــرًا جــاء ) 3.27بالرتبــة الثانیــة بمتوســط حســابي بلــغ (

  .)3,20بلغ (

سـتاذ عنـد مقارنتهـا مـع ألـى متغیـر الرتبـة العلمیـة لصـالح فئـة إفكانت نتائج هـذه الدراسـة بالنسـبة      

سـتاذ عنـد مقارنتهـا أستاذ مشارك في الدرجة الكلیة وفي مجالي الشـفافیة والمشـاركة ولصـالح فئـة أفئة 
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سـتاذ هـم أن من یحملون رتبـة أستاذ مساعد في مجال المساءلة حیث یبدو أو  ،ستاذ مشاركأمع فئتي 

كثر معرفة بمجاالت الحوكمة وهي الشفافیة والمشاركة والمسـاءلة وذلـك ربمـا لخبـرتهم الطویلـة وربمـا أ

ركوهم فــي مجــالس ولــذلك قــد یشــ .خــرىكبــر مــن الرتــب األأهتمــام اســتاذ یلقــون ألكــون مــن هــم برتبــة 

ســتاذیة ربمــا تــداول مــن یحملــون رتــب األأو كادیمیــة ات األكثــر تواصــالً مــع القیــادأالحوكمــة ویكونــون 

  كادیمیة مختلفة.أمواقع 

) حیـث توصـلت إلـى وجـود 2014وتتفق هذه النتیجة مـع النتیجـة التـي توصـلت إلیهـا دراسـة الشـمري(

  ستاذ.ألح فئة فروق ذات داللة إحصائیة في الرتبة العلمیة لصا

  متغیر الجنس:2- 

ــدول (     ــیر النتـــائج فـــي الجــ ـــى 13تشـ ــدم ) إل ـــد مســــتوى عـ ــائیة عن ـــة إحصـ ( وجـــود فــــروق ذات دالل

0.05≤α(  ّــلدرجـة ممارسـة القــادة األكـادیمیین فـي الجامعــات األردنیـة للحوكمـة الت ة، تبعـا لمتغیــر ربویّ

) للدرجـة الكلیـة 0.444وبدرجة داللة ( )0.767الجنس، استنادًا إلى قیمة (ت) المحسوبة إذ بلغت (

فـي معظـم  )α≥ 0.05للحوكمة التربویة ،وكذلك عدم وجـود فـروق ذات داللـة احصـائیة عنـد درجـة (

،حیث یبــدو أن القیــادات األكادیمیــة تحفــز  عضـــاء أالمجــاالت إذ كانــت قــیم (ت) غیــر دالــة احصــائیًا

ضـاء هیئـة التـدریس سـواء عأهیئة التـدریس علـى المشـاركة والتعـاون لتحقیـق األهـداف ،كمـا أن التـزام 

فـي حـین وجـد  بالقواعد األخالقیة المهنیة والـنظم التـي تضـمن تطبیـق مبـادئ المسـاءلة، اً إناثأم ذكورًا 

ــال ) وكـــان الفـــرق فـــ1,974فـــرق فـــي مجـــال الشـــفافیة، إذ بلغـــت قیمـــة (ت) المحســـوبة ( ي هـــذا المجـ

نــاث ) عــن المتوســط الحســابي لإل3,39لصــالح الــذكور بــدلیل ارتفــاع متوســطهم الحســابي الــذي بلــغ (

ــدیهم أویمكـــن أن یعـــزى ذلـــك إلـــى أن ) 3,25الـــذي بلـــغ( ـــة التـــدریس مـــن الـــذكور لـ غلـــب أعضـــاء هیئ

ـــى مشـــاركتهم أكثـــر فـــي إبـــداء الـــرأي جتماعیـــة مـــع القیـــادات اعالقـــات  والتـــزود األكادیمیـــة تســـاعد عل

  بالمعلومات بشكل كافي .
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  لطة المشرفة:   متغیر الّس   3-

  وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوىعدم ) إلى 14تشیر النتائج في الجدول (  

  )0.05≤α(  ًــة التربویــــة، تبعــــا  لدرجـــة ممارســــة القـــادة األكــــادیمیین فــــي الجامعـــات األردنیــــة للحوكمـ

) وبمســـتوى داللـــة  )0.040اســـتنادًا إلـــى قیمـــة (ت) المحســـوبة إذ بلغـــت (لطة المشـــرفة، لمتغیـــر الّســـ

وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند درجـة عدم  للحوكمة التربویة، وكذلك )، للدرجة الكلیة0.968(

 )0.05≤α(  حصـــائیًا فــي حـــین وجــد فـــرق فـــي إفــي معظـــم المجــاالت إذ كانـــت قــیم (ت) غیـــر دالــة

)، وكـان الفـرق 0.047) وبمسـتوى داللـة (-1.993قیمـة (ت) المحسـوبة (مجال المساءلة، إذ بلغت 

) عـن 3,22في هذا المجال لصالح الجامعـات الخاصـة بـدلیل ارتفـاع متوسـطهم الحسـابي الـذي بلـغ (

ــذي بلـــغ( ــ3,10المتوســـط الحســــابي للجامعـــات الحكومیــــة الــ ـــك بــ ن الجامعــــات أ).ویمكــــن أن یعــــزى ذل

ـــ ــة  تبـــرز أهمی ــاءلة كآلالخاصـ ــال و ة المسـ ـــة لضـــبط األعمـ ــدیم تفســـیرات لنتاجـــات ای ــاملین بتقـ لتـــزام العـ

  اعمالهم وتلتزم أكثر بمبدأ المساءلة حیث یتم مراقبة أدائها أكثر من الجامعات الحكومیة.

: مناقشة الّ    الذي ینص على: لسؤال الخامس نتائج المتعلقة باخامسًا

لطة في درجة تفـویض الّسـ )α≥ 0.05(حصائیة عند مستوى الداللةإهل توجد فروق ذات داللة 

كـــادیمیین فـــي الجامعـــات األردنیـــة تعـــزى لمتغیـــرات الرتبـــة العلمیـــة والجـــنس والّســـ لطة للقـــادة األ

  المشرفة؟

  الرتبة العلمیة : متغیر -1

ــطات الحســــابیة لدرجــــة تفــــویض 15یالحـــظ مــــن الجــــدول (      ) وجــــود فــــروق ظاهریــــة بــــین المتوســ

صــحاب ألمتغیــر الرتبــة العلمیــة ، إذ حصــل الســلطة للقــادة األكــادیمیین فــي الجامعــات األردنیــة، تبعــا 

) بالرتبــة ســتاذ مســاعدأصــحاب فئــة (أ)، وجــاء 3,63) علــى أعلــى متوســط حســابي بلــغ (ســتاذأفئــة ( 

ــاء المتوســـط الحســـابي ل) 3.56الثانیـــة بمتوســـط حســـابي بلـــغ ( إذ بلـــغ  )ســـتاذ مشـــاركأفئـــة (وأخیـــرًا جـ
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( )، ولتحدید فیمـا إذا كانـت الفـروق بـین المتوسـطات ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى داللـة 3.42(

0.05≤α ســـتاذ مســـاعد أو أارك ســـتاذ مشـــأســـتاذ عنـــد مقارنتهـــا مـــع أ) فقـــد كـــان ایضـــا الفـــرق لصـــالح

تفـویض  مهارة ومعرفة فـي مجـالأن من یحملون رتبة أستاذ هم أكثر لى إویمكن ان تعزى هذه الفروق 

اتهم المتنوعــه والطویلــة فــي المجــال األكــادیمي والقیــادي أمــا حصــول الرتبــة األكادیمیـــة لخبــر الســلطة 

أسـتاذ مســاعد علـى الدرجــة الثانیـة قــد تعـزى إلــى اإلهتمـام الكبیــر فـي مجــال البحـث العلمــي ألغــراض 

  .ي إثراء مهاراته وخبراته على غیره من الرتب األكادیمیةالترقیة مما یسهم ف

شـارت النتـائج الـى وجـود أحیـث (2004)لیـه دراسـة الزعبـي إوتتفق نتائج الدراسة مع ماوصلت       

ردن لعملیــة كــادیمي جامعــة البلقــاء التطبیقیــة فــي األأحصــائیة فــي درجــة ممارســة إفــروق ذات داللــة 

  المرتبة العلمیة.فویض من وجهة نظرهم ألثر التّ 

وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد عـدم ) إلى 18تشیر النتائج في الجدول ( متغیر الجنس: -2

لطة للقـادة األكـادیمیین فـي الجامعـات األردنیـة، تبعـا لمتغیـر ) لدرجـة تفـویض الّسـα≥0.05( مستوى 

  )0.363( ) وبدرجة داللة0.911الجنس، استنادًا إلى قیمة (ت) المحسوبة إذ بلغت (

هـــداف تربویـــة موحـــدة بحیـــث یمنحـــون أویمكـــن أن یعـــزى ذلـــك أن القـــادة یعملـــون فـــي بیئـــة ذات     

  لطة.ن الجنس ال یؤثر كمتغیر في تفویضهم للّس ألطة و الحیات حسب الكفاءة وتسلسل الّس الّص 

فـروق ) التـي توصـلت إلـى عـدم وجـود 2009راسـة مـع نتیجـة دراسـة أبـو معمـر (وتتفق نتیجة هذه الدّ 

ة اإلداریــة فــي الجامعــات الفلســطینیة فــي محافظــات غــزّ  ذات داللــة إحصــائیة لدرجــة ممارســة القیــادات

 ُ   زى لمتغیر الجنس.تع

) التي توصلت إلـى وجـود فـروق دالـة 2006راسة مع نتیجة دراسة مهنا(وتختلف نتیجة هذه الدّ       

في تفــویض الّســإ نظــر أعضــاء هیئــة التــدریس تعـــزى لطة فــي األقســام األكادیمیــة مــن وجهــة حصــائیًا

) حیث توصلت إلـى وجـود فـروق 2015لمتغیر الجنس لصالح الذكور وتختلف مع دراسة الحنتولي (
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ــإذات داللــة  لطة ان للّســحصــائیة لدرجــة تفــویض مــدیري المــدارس الثانویــة الخاصــة فــي محافظــة عمّ

  تعزى لمتغیر الجنس ولصالح الذكور.

وجــود فــروق ذات داللـــة عـــدم ) إلــى 19تشــیر النتــائج فـــي الجــدول ( لطة المشـــرفة:متغیــر الّســ -3

ــتوى  ــ )α≥0.05( إحصــــائیة عنـــــد مســـ ـــات لدرجـــــة تفـــــویض الّســ لطة للقـــــادة األكـــــادیمیین فـــــي الجامعــ

) وبدرجـة 0.378لطة الحاكمة، استنادًا إلى قیمة (ت) المحسـوبة إذ بلغـت (األردنیة، تبعا لمتغیر الّس 

فــراد العینــة والعــاملون فــي أ عضــاء هیئــة التــدریس مــنأن ألــى إوربمــا یعــزى الســبب  ،)0.706داللــة (

ــن  ــة ال یختلفـــون عـ ـــدریس فـــي الجامعـــات الخاصـــة لربمـــا كـــون أالجامعـــات الحكومیـ عضـــاء هیئـــة الت

عضـاء هیئــة التــدریس فــي الجامعـات الخاصــة یحملــون نفــس الشـهادات التــي یحملونهــا العــاملون فــي أ

غلب العاملین في الجامعات الخاصة هم مـن الـذین عملـوا أن یكون أالجامعات الحكومیة كما یحتمل 

  رائهم متشابهة.آي الجامعات الحكومیة ولذلك كانت سابقا ف

  التوصیات والمقترحات:

ـــن درجـــة الحوكمـــة التّ ألـــى إراســـة ئج الدّ توصـــلت نتـــا-1 ة كانـــت متوســـطة وكـــذلك درجـــة تفـــویض ربویّ

لطة ولذا توصي الباحثة بضرورة قیام المسؤولین في وزارة التعلـیم العـالي والبحـث العلمـي االردنیـة الّس 

ــا مفهــــوم الحوكمـــة التّ  ــــلتنظـــیم دورات تدریبیـــة توضــــح للقیـــادات األكادیمیــــة فیهـ ــذلك تفــــویض ربویّ ة وكـ

  كادیمیین لدرجة مرتفعة .لطة لغرض إعدادهم ورفع مستوى ممارسة الحوكمة لدى القادة األالّس 

ـحصـائیًا بـین متغیـر ممارسـة الحوكمـة التّ إلى وجود عالقة موجبة ودالـة إتشیر النتائج  -2 ة لـدى ربویّ

مناسـبة  لطة ولـذلك توصـي الباحـث بضـرورة وضـع معـاییرالقادة األكادیمیین وبین متغیر تفویض الّسـ

ــات القـــــادة  ـــث العلمـــــي بإمكانـــ ـــیم العـــــالي والبحــ ـــي وزارة التعلــ ـــؤولین فــ ــة المســ ــى مـــــدى معرفـــ تركـــــز علـــ

  .نهم یاألكادیمیین الذین یتم تعی
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سـتاذ ولصـالحهم فـي كـال أحصـائیة بـین مـن هـم برتبـة إلى وجود فـروق ذات داللـة إتشیر النتائج  -3

ممـــا قـــد یعنـــي وجـــود نقـــص فـــي معلومـــات  ســـتاذ مســـاعدأســـتاذ مشـــارك و أالمتغیـــرین مـــن هـــم بمرتبـــة 

وجـب علـى القیـادات األكادیمیـة أسـتاذ ولـذا أدنـى مـن رتبـة أعضـاء هیئـة التـدریس ممـا هـم فـي مرتبـة أ

شــراكهم فــي نــدوات ودورات داخــل الجامعــات لتوضــیح إكثــر بهــذه الرتــب عــن طریــق أم بشــكل اإلهتمــا

  مفاهیم الحوكمة ومجاالتها.

ـتقتصـر علـى الجامعـات األراسـة كانت هذه الدّ  -4  ولـذا یتطلـب  ،انردنیـة فـي محافظـة العاصـمة عمّ

خـرى ومقارنـة النتـائج مـع عات الموجودة فـي المحافظـات األالموضوع دراسة نفس المتغیرات في الجام

  .لیها الدراسة إالنتائج التي توصلت 

ــكانــت هــذه الدراســة استقصــاء العالقــة بــین الحوكمــة التّ  - 5 لطة ومــن الضــروري الّســة وتفــویض ربویّ

ــةأجــــراء دراســــات إ ــق بالحوكمــ ــ ــرى تتعل ــغوط التنظیمیــــة والــــوالء أوعالقتهــــا بمتغیــــرات  ،خــ ـــرى كالضــ خـ

  التنظیمي والهندسة اإلداریة
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 قائمة المراجع   

  اوًال :المراجع العربیة  

) .درجـة تطبیـق مبـادئ الحوكمـة بكلیـات التربیـة بجامعـة حائـل 2014وطـارق الثـویني (حمد أابوكریم،

   مجلة العلوم التربویة وجامعةالملك سعود كما یراها أعضاء هیئة التدریس .   

  55-94. ) 15(3والنفسیة        

  ، عمان : دار الحامد  1.طالشفافیة والقیادة في اإلدارة .  (2009)حمد فتحيأبو كریم،أ

    .مؤتمر التفكیر  الحكم الرشید في المصارف دراسة تحلیلیةإدارة ).2010اإلمام ،صالح الدین(

  اإلداري واالستراتیجي في عالم متغیر , كلیة العلوم اإلقتصادیة ,العراق.        

  .الدار القیمة :دمشقفویض . إدارة التّ ). 2010بدرة ،المعمار محمد(

  درجة ممارسة القیادات اإلداریة في الجامعات الفلسطینیة ).2009أبو معمر ،وصفیة سلیمان(

   .الجامعة (رسالة ماجستیر غیر منشورة)بمحافظات غزة لتفویض الّسلطة وسبل تفعیلها         

  اإلسالمیة .غزة.      

  حوكمة الجامعات ودورها في مواجهة التحدیات،  )2012برقعان ،أحمد والقرشي، عبداهللا (

   17)-15إلى المؤتمر العلمي الدولي عولمة اإلدارة في عصر المعرفة ( بحث مقدم        

  .، جامعة الجنان، طرابلس،لبنانكانون األول        

  عمان:دار الصفاء،1ط.اإلدارة المدرسیة المعاصرة . 2012)البنا ،هالة مصباح(

  .. عمان: دار المسیرة للنشر مبادئ اإلدارة العامة) .2009حبتور, عبد العزیز صالح (
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ة في اتخاذ القرارات اإلداریة ).2008الحریري، رافدة (   عمان :دار المناهج  .مهارات القیادة التّربویّ

  للنشر والتوزیع.        

 . عمان :دار الحامد للنشر .محاضرات في نظریة الحوكمة) .2015حسام الدین،غضبان  (

. معهــد التنمیــة المســتدامة واقــع الحوكمــة فــي جامعــة القــدس.) 2011حــالوة جمــال , طــه , نــداء (

 القدس فلسطین: دار العلوم التنمویة.  

 .عمان: دار المسیرة.القیادة التربویة). 2006حمادات , محمد حسن (

    لطة لدى عمداء الكلیات األكادیمیة في درجة تفویض الّس ) .2011ة احمد (محمدي , نظی

    داء الوظیفي لدى رؤساء االقسام الثقة التنظیمیة واأل مناالردنیة وعالقتها بكل   الجامعات      

 دكتوراه غیر منشوره) جامعة عمان العربیة،عمان ،األردن. ( اطروحةفیها         

. درجة إستخدام مدیري المدارس الثانویة الخاصة ألسـلوب الهندسـة)2015حنتولي، سالم بسام (

   مان وعالقتها بدرجة تفویض السلطة من وجهة نظر المعلمیناإلداریة في محافظة ع  

  منشوره)  جامعة الشرق االوسط .عمان: األردن. غیر ماجستیر (رسالة        

تفـــویض مـــدیري المـــدارس الثانویـــة للســـلطة فـــي مدینـــة مادبـــا).2013( طـــارق فـــواز الحـــوراني، 

      (رسالة ماجستیر غیر  وعالقته بالوالء التنظیمي للمعلمین من وجهة نظرهم  

  األوسط عمان :األردن. الشرق منشورة).جامعة              
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  :دراسة حالة جامعة السودان للعلوم  أثر تفویض الّسلطة على األداء اإلداري).2009خمیس،آدم (

  والتكنولوجیا.(رسالة ماجستیر غیر منشورة )، الخرطوم، السودان.       

  : األكادیمیون للنشر  مفاهیم إداریة معاصرة عمان.  (2010)بو حمود ، عنان أو  حمدأالدوري ، 

  .والتوزیع         

    ). درجة ممارسة أكادیمي جامعة البلقاء في األردن لعملیة 2004الزعبي ،دالل محمد ذیاب (

 5،كلیة التربیة ، البحرین ، مجلة العلوم التربویة والنفسیة من وجهة نظرهم . التفویض        

       )3،(305-337.  

.واقع تطبیـق الحوكمـة الرشـیدة فـي الجامعـات األهلیـة السـعودیة )2012الزهراني،خدیجة مقبـول (

         (أطروحة دكتوراه  وعالقتها بالرضا الوظیفي والوالء التنظیمي ألعضاء هیئة التدریس فیها  

  مكة المكرمة، السعودیة. ،القرىم أغیرمنشورة ) جامعة           

  واقع تطبیق نظم الحوكمة ومعوقات ذلك في الجامعات الفلسطینیة من  )."2015شرف، هناء(

    غیر ماجستیر ( رسالة ".وجهة نظر عمداء الكلیات ورؤساء األقسام في الضفة الغربیة      

  النجاح الوطنیة ،نابلس: فلسطین. جامعة منشورة )       

ــت لمبـــادئ) .2014ســعد عقــاب (الشــمري ,  ــادات اإلداریــة مـــن جامعــة الكوی درجــة ممارســـة القی

ــة مــ   ــدریسن الحاكمی "( رســالة ماجستیرغیرمنشــورة ) جامعــةوجهــة نظــر أعضــاء هیئــة الت

  .الشرق االوسط،عمان:األردن  
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ــا) .2014الشــمري, ناصــر عائــد ( ــة للحاكمیــة وعالقتهم ــاطق التعلیمی درجــة ممارســة مــدیري المن

   بمستوى تحمل المسؤولیة اإلجتماعیة من وجهة نظر مدیري المدارس في دولة الكویت .  

  .عمان :األردن،ماجستیرغیر منشورة ).جامعة الشرق االوسط رسالة(          

  درجة تفویض السلطة وعالقتها بدرجة اإلبداع اإلداري لدى مدیري  ).2016الشلبي ،إیمان(

رســـالة(المـــدارس الثانویـــة الحكومیـــة مـــن وجهـــة نظـــر المعلمـــین فـــي لـــواء قصـــبة عمـــان.       

 .عمان :األردن،ماجستیرغیر منشورة ).جامعة الشرق االوسط  

ور، عنانشیاب ،ال ونعمان : . مفاهیم إداریة معاصرة. (2011)أحمد، وأبوحمّ    .للنشر األكادیمیّ

إسترتیجیةإداریة تربویة مقترحة للحاكمیة في الجامعات األردنیة. )2015الصخري ،هیام محسن (

  أطروحة دكتوراه غیر منشورة) .الجامعة األردنیة ،عمان :األردن.العامة" (  

  دار الصفاء للنشر:  ،عمان ،1ط .مفاهیم إداریة حدیثة.) 2003الصیرفي ،محمد عبد الفتاح (

  االردن.          

 دار المسیرة. : عمان.علم اإلدارةأساسیات .) 2008عباس, علي (

ــاط القیادیـــة الســائدة لـــدى مــدیري المـــدارس المتوســـطة ). 2011العجمــي , هیــف منصـــور ( األنم

(رسـالة ،وعالقتهما بتفویض السلطة للمعلمین في دولة الكویت من وجهة نظـر المعلمـین   

 .عمان :االردن،ماجستیرغیرمنشورة ). جامعة الشرق االوسط  



95 
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  . 56-15كانون الثاني , )1(1التربویة/  

  .عمان:دار حامد .القیادة والدافعیة واإلدارة التربویة.)2006عیاصرة ،علي احمد (

  .عمان: دار المسؤولیة اإلجتماعیة وأخالقیات األعمال).2008الغالبي, طاهر وصالح العامري(

  وائل للنشر.        

درجة العدالة التظیمیة وعالقتها بتفویض السلطة لدى مـدیري  ) .2015غانم, محمود عبد الرحیم (

  المدارس الحكومیة الثانویة ومدیراتها في محافظة طولكرم من وجهة نظر معلمین   

  .سطینماجستیرغیر منشورة) . جامعة النجاح الوطنیة ،نابلس :فل رسالة،(  مدارسهم        

  بحث  .ن). تحدیات الحوكمة في مؤسسات التعلیم العالي في فلسطی2013الفرا , ماجد محمد (

  .،األردنجامعة الزیتونة،نیسانالعالي،جودة التعلیم  الثالث لضمان مقدم الى المؤتمر العربي      

    درجة ممارسة القیادات األكادیمیة في الجامعات األردنیة ) 2015قرموط،غریس اسبیر(

       (رسالة ماجستیر غیر منشورة) الجامعة  للحاكمیة وأهمیتها من وجهة نظرهم الحكومیة         

 ردنیة،عمان .األ         
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  مدیریات  التربیة والتعلیم في محافظات شمال الضفة الغربیة من وجهات نظر مدیري   
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 .. عمان : دار وائل للنشر . اإلدارة العامة الحدیثة (2002)یمن أالمعاني ، 

.أهمیــة اسـلوب المعاینــة فـي الدراســات اإلحصـائیة دراســة تطبیقیـة حــول  )2010مقیـدش ،نزیهـه (

  .رسالة ماجستیر غیر منشورة ).الجزائرالحوكمة في جامعة فرحات عباس (     

  عتماد المؤسسات التعلیمیة ( ألیات التحقیق ضمان ادة و جو ). 2011الملیجي , رضا إبراهیم (

  . القاهرة , مؤسسة طیبة للنشر والتوزیع.الجودة والحوكمة المؤسسیة)          

تخــاذ القــرارات فــي االقســام اعالقــة بــین تفــویض الســلطة وفاعلیــة . ال2006)مهنـا، إبــراهیم عفیــف(
   رسالة األكادیمیة من وجهة نظر أعضاء الهیئة التدریسیة في الجامعات الفلسطینیة (   

 غیرمنشورة ). جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین. ماجستیر        
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  )1الملحق (                                            

  بصورتیهما األولیتینأداتا الدراسة 

  األستاذ الدكتور                    المحترم
  ،،تحیة طیبة وبعد 

درجـــة ممارســـة القـــادة األكـــادیمیین للحوكمـــة  بعنـــوان "تقـــوم الباحثـــة بإعـــداد رســـالة   
التربویـة فـي الجامعــات األردنیـة وعالقتهــا بتفـویض الســلطة مـن وجهــة نظـر أعضــاء 

فــي اإلدارة  متطلبــات الحصــول علــى درجــة الماجســتیروذلــك كجــزء مــن "هیئــة التــدریس
  كلیة العلوم التربویة في جامعة الشرق األوسط . فيوالقیادة التربویة 

سـتبانتین اختصـاص نعـرض علـیكم ونظرًا لما نعهده فیكم من خبرة ودرایة فـي حقـل اال  
  تم إعدادهما لغرض جمع البیانات لتحقیق اهداف الدراسة .

ســتبانة األولــى بدرجـة ممارســة القیــادات األكادیمیـة فــي الجامعــات األردنیــة وتتعلـق اال   
  ستبانة الثانیة فهي لغرض قیاس درجة تفویض السلطة .للحوكمة التربویة اما اال
سـتبانتین ستبانتین وبیان رأیكم السدید في كـل فقـرة مـن فقـرات االیرجى التفضل لقراءة اال

سـتجابة سـتكون ذات ن االأمامها .علمـًا بـأسب )في الحقل المناوذلك بوضع عالمة (
) أحیانًا ،نادرًا ، أستبانتین وهي (دائمًا ،غالبًا ، خمسة بدائل عند تطبیق اال   بدًا

  مع خالص الشكر والتقدیر على جهودكم العلمیة المخلصة
  الباحثة                                                                           

  هدیل نواف الزبن                                                                    
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  ت

  
  الفقرة

  

  
  صالحة

  
غیر 
  صالحة

  
بحاجة الى 

  تعدیل

  
التعدیل 
  المقترح

  الشفافیة 
معة لجمیع االطراف المستفیدة وضوح رؤیة الجا 1

  عضاء ھیئة التدریس واإلداریین والطلبةأمن 
        

ات   2 ع المعلوم ر جمی ى نش ة عل ل الجامع تعم
ھ  ة وبنائ س الحوكم ات مجل ة بمھم الخاص

  التنظیمي لجمیع العاملین

        

ي ال  3 ة ف س الحوكم ّكل مجل ة یش ة بطریق جامع
اركة  ة بمش دریس أدیمقراطی ة الت اء ھیئ عض

  واإلداریین

        

          ھداف مجلس الحوكمة واضحة لآلخرین.أ  4
ة  5 م األنظم ّس ة تت ي الجامع ة ف ات المطبّق والتعلیم

  بالوضوح
        

ة  6 ي انظم ح ف دد وواض ة مح س الحوكم دور مجل
  وتعلیمات الجامعة

        

م  7 دریس األدوار المنوطة بھ یعي أعضاء ھیئة الت
  لتحقیق الحوكمة .

        

فین  8 ّ وظ ع الم ى جمی ات عل ُطبق األنظمة والتعلیم ت
  دون تمییز.

        

ع األ  9 وح جمی طة اإلوض ة نش ة والتطویری ثرائی
الة ول ة برس ا برؤی ة وارتباطھ داف ألجامع ھ

  الجامعة .

        

ات  10 ؤولیات والواجب ذ المس توفر الیة واضحة لتنفی
  من قبل أعضاء ھیئة التدریس واإلداریین. 

        

ة   11 اء ھیئ یم اداء أعض حة لتقی ة واض وفر الی ت
ذ  ة تنفی ة ومتابع ي الجامع ین ف دریس واإلداری الت

  المسؤولیات والواجبات .

        

ة  12 ى درای ون عل دریس والموظف ة الت اء ھیئ أعض
  مسبقة ألسس التقییم وترتیبات إجرائھ.

        

ات  13 تدعم إدارة الجامعة مبدأ شفافیة تبادل المعلوم
  المستفیدین .لجمیع 

        

بي  14 ع منتس ى جمی ات عل ة والتعلیم ق األنظم ُطب ت
  الجامعة بھدف حفظ حقوقھم

        

ودة  15 وعي العاملین بالجامعة ومعرفتھم بمعاییر ج
  البرامج التعلیمیة

        

وافز  16 الوات والح ب والع ة الروات وح سیاس وض
  للعاملین كافة
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  المشاركة-ب

ر  20 ات نظ ذ بوجھ ا األخ دریس فیم ة الت اء ھیئ أعض
ي  ر ومنطق ام مباش یتعلق بالقضایا التي تشكل اھتم

  لھم .

        

ى  21 ول إل ي الوص وار ف لوب الح ة أس ع الجامع تتب
س   ة ومجل ان المعنی الل اللج ن خ رارات م ق

  الحوكمة.

        

ا وملیشارك العا 22 م فیم داء رأیھ ي إب ن في الجامعة ف
  یؤدي الى تطویر العمل الجامعي.

        

          یتم اتخاذ القرارات برأي األغلبیة . 23
ات  24 یعمل القادة على تسھیل العمل التعاوني والعالق

  التعاونیة بین الوحدات المختلفة في الجامعھ.
        

ى  25 ول إل ي الوص وار ف لوب الح ة أس ع الجامع ّب تت
س  ة ومجل ان المعنیّ ّج الل الل ن خ رارات م الق

  الحوكمة

        

ّر  26 وف ُ بي ت ات منتس ي مقترح ّ ً لتلق ا ة نظام الجامع
  .الجامعة وشكاواھم والتعامل معھا

        

ع  27 اركة جمی ة بمش ویر بالجامع ط التط ح خط توض
  األطراف ذات العالقة.

        

ع مش 28 ي وض دریس ف ة الت اء ھیئ اركة أعض
  ستراتیجیة الجامعة.ا

        

یعمل القادة على تشجیع الحوار بالتواصل المفتوح  29
  یسھم بتحقیق األھداف.بما 

        

یط  30 ي تخط دریس ف ة الت اء ھیئ ارك أعض یش
  النشاطات الالمنھجیة للطلبة.

        

  المساءلة  -ج
دری 31 ة الت اء ھیئ ن أعض ون م ارك ممثل ي یش س ف

  لة.ءساالجامعة في وضع قواعد المُ 
        

          تراعي المساءلة الموضوعیة في األداء. 32
          حاجات الجامعة.تساھم المساءلة في تحدید  33
          تستخدم المساءلة لتحفیز الموظف في عملھ. 34
الل  35 ن خ اف م ة اإلنص ي الجامع املین ف ق للع         یتحق

ُقیّم الجامعة خططھا وبرامجھا  17 باستمرار بھدف ت
  تطویرھا

        

18 
 

ة  ة ذات العالق راءات التنفیذی وح اإلج وض
ى  ة ال ین ،الترقیة،اإلحال املین (التعی بالع

  التقاعد..الخ)

        

رئیس  19 ن ال ل م دور ك ح ل د واض اك تحدی ھن
رؤ ي ووالم ة ف ة واإلداری ة التعلیمی ي العملی س ف
  الجامعة
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  المساءلة.
ردي  36 تویین الف اءلةعلى المس د المس ق قواع ُطبّ ت

  بعدالة والجماعي
        

          تستخدم المساءلة للتحقق من التزام العاملین . 37

اعد  38 ت تس ال والوق در الم ل ھ ي تقلی اءلة ف المس
  والجھد إلى ادنى درجة ممكنة.

        

تخدم 39 ین األ تس اءلة لتطویروتغییروتحس داء المس
  ألعضاء ھیئة التدریس واإلداریین.

        

ل أالقرارات اإلداریة في الجامعة   40 كثر منطقیة بفض
  المساءلة.

        

ادة  41 ین الق وى ب ادیمیین توفر المساءلة عالقة اق األك
  والموظفین في الجامعة.

        

ة  42 ي مراقب ع الخارجي ف تؤمن الجامعة بحق المجتم
  األداء.

        

          یحول وجود المساءلة دون حدوث ترھل إداري. 43

ة ب 44 عى الجامع ة اتس ویر األنظم تمرار لتط س
  .والتعلیمات حسب متطلبات العصر

        

          .بسمعتھا األكادیمیّةرتقاء تسعى الجامعة إلى اال 45
ة  46 ّ ً لخط ا ة وفق ة بفاعلی ة المیزانیّ ف الجامع ّ ُوظ ت

  .التحسین والتطویر فیھا
        

ق  47 ّ ا یُحق ة بم رف المیزانی د ص ة قواع د الجامع ُع ت
  .رؤیتھا ورسالتھا وأھدافھا

        

اءة  48 ین كف ى تحس ة إل د الحوكم ق قواع ؤدي تطبی ی
  اإلدارة الداخلیة للجامعة.

        

راءات  49 ق اإلج ن تطبی ؤول ع ة مس یس الجامع رئ
  المالئمة لتقییم اداء اإلداریین .

        

ھ  لدى الجامعة الجدیّة في حل المشكالت 50 ي تجاب الت
  العاملین فیھا.

        

د  51 ا وقواع تضع إدارة الجامعة المیزانیة الخاصة بھ
  صرفھا بما یحقق رؤیتھا واھدافھا.

        

الة  52 ى مراجعة رس ل عل تظم للعم ة بشكل من الجامع
  تحسینھا .

        

راءات    53 ات واإلج یم السیاس ة وتقی تم مراجع ی
  اإلداریة وتعدیلھا في ضوء ذلك.

        

اءات   54 اء الكف سیاسة الرواتب والحوافز مناسبة إلبق
  التدریسیة واإلداریة.

        

تعمل الجامعة على حسن استثمار الموارد المتاحة  55
  التطویر.ألغراض 
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  االستبانة الثانیة : درجة تفویض السلطة

ـــم  ـــ ــ رق
  الفقرة

  
  الفقرة

   
  دائماً 

   
  غالباً 

  
  أحیاناً 

  
  نادراً 

  
  أبداً 

ا  1 الحیتھ كلم ن ص ً م زءا ادیمي ج د األك وض القائ یف
  دعت الحاجة لذلك .

          

ل  2 ھ قب وض إلی رأي للمف ادیمي ال د األك دي القائ یب
  تفویض السلطة وبعده.

          

3 .ً             یفوض القائد األكادیمي صالحیتھ كتابیا
            یفوض القائد األكادیمي المھمات الروتینیة فقط. 4
            یمارس القائداألكادیمي سیاسة التفویض باستمرار . 5
رة  6 ل فك ي تقب عوبة ف ادیمي ص د األك د القائ الیج

  التفویض .
          

            یقلل التفویض من المركزیة في العمل . 7
ى  8 یھم عل وض إل ع المف ادیمي م د األك ق القائ یتف

  مستوى الصالحیات التي سیتم تفویضھا لھم.
          

ادیمي  9 د األك ع القائ دریس م یشارك أعضاء ھیئة الت
دة  رامج الجدی في  اتخاذ القرارات المتعلقة بتنفیذ الب

  بالجامعة.

          

ذ 10 ادیمي ب یأخ د األك ي آالقائ املین ف ؤون راء الع الش
  الخاصة بالجامعة.

          

            یقلل التفویض من مظاھر الروتین في العمل. 11
ا یجب  12 د م لدى أعضاء ھیئة التدریس الحریة لتحدی

  تعلیمھ 
  للطلبة.

          

  إعطاء فرصة ألعضاء ھیئة التدریس للمشاركة في  13
  المؤتمرات لتطویر عملھم.

          

  امتالك أعضاء ھیئة التدریس الفرصة للتعاون مع  14
  دائھم.أقادة األكادیمیین لتطویر وتحسین ال

          

            یسھم التفویض في تعزیز عناصر الدقة في العمل. 15
اركة  16 ى مش ویض عل اعد التف ة أیس اء ھیئ عض

  التدریس في صنع القرارات المتعلقة بالجامعة .
          

ادة  17 ل الق ن قب ة م ات المفوض ف المھم تتص
وح  ة بالوض املین   بالجامع ادیمیین للع األك
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  والمرونة.
ل  18 ى تحم ھ عل وض إلی ویض المف جع التف یش

  مسؤولیات جدیدة.
          

            یحقق التفویض مزایا إیجابیة لصالح الجامعة. 19
ة  20 ة المفوض ال اإلداری د لألعم ق األداء الجی یراف

  مادیة ومعنویة مجزیة.بحوافز 
          

            یقلل التفویض من مظاھر الروتین في العمل 21
ادة  22 ین الق ل ب ادة التفاع ى زی ویض عل اعد التف یس

  األكادیمیین انفسھم وأعضاء ھیئة التدریس.
          

  ینمي التفویض المقدرة على اتخاذ القرارات المھمة  23
  لدى القادة األكادیمیین.
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  )2الملحق (                                       

  قائمة بأسماء األساتذة المحكمین

  الجامعة  التخصص  األستاذ
  الجامعة األردنیة  إدارة تربویة  أ.د أنمار الكیالني
  الجامعة األردنیة  إدارة تربویة أ.د سالمة طناش

  الشرق األوسط  إدارة تربویة  أ.د عباس الشریفي
 الجامعة األردنیة  اصول تربیة  محمد القضاة أ.د

 الشرق األوسط  المناهج وطرق التدریس  أ.د محمود الحدیدي
 الجامعة األردنیة  إدارة تربویة  د خالد السرحان
 الجامعة األردنیة  إدارة تربویة  د.صالح عبابنة

 الجامعة األردنیة  إدارة تربویة         د.عبد السالم العوامرة
 الجامعة األردنیة  تكنولوجیا التعلیم  الزیودد. محمد 

 الجامعة األردنیة  تكنولوجیا التعلیم  د. مهند الشبول
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  )3الملحق(
  أداتا الدراسة بصورتیهما النهائیتین

  حضرة عضو هیئة التدریس المحترم

  تحیة طیبة وبعد ،، 

ــي  بعنــوان "تقــوم الباحثــة بإعــداد رســالة    ــة ف ــادة األكــادیمیین للحوكمــة التربوی درجــة ممارســة الق

وذلـك كجـزء "الجامعات األردنیة وعالقتها بتفویض السلطة من وجهة نظر أعضـاء هیئـة التـدریس

كلیة العلـوم التربویـة فـي  فيفي اإلدارة والقیادة التربویة  من متطلبات الحصول على درجة الماجستیر

  جامعة الشرق األوسط .

ـــق     ـــق االطیاً  ارفـ ــــي اســــتبانتین تتعلـ ـــة ف ــادات األكادیمیـ ـــى بقیــــاس درجــــة ممارســــة القیــ ســــتبانة األولـ

  ستبانة الثانیة فهي لغرض قیاس درجة تفویض السلطة .ما االأالجامعات األردنیة للحوكمة التربویة 

ســتبانتین فــي مــام كـل فقــرة مــن فقـرات االأ)ســتبانتین ووضــع عالمـة(یرجـى التفضــل بقـراءة اال      

سـتبانتین وهـي ستجابة سـتكون ذات خمسـة بـدائل عنـد تطبیـق االن االأمامها .علمًا بأالحقل المناسب 

ــًا ،  ــًا ،نــادرًا ، أ(دائمــًا ،غالب ) كمــا یرجــى مــلء االأحیان ســتبانتین بالمعلومــات الدیمغرافیــة المطلوبــة بــدًا

  والداعي لذكر االسم.

  
  

  والتقدیر على جهودكم العلمیة المخلصةمع خالص الشكر               
  :هدیل نواف الزبنالباحثة                                                                      
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  الدیمغرافیةلمعلومات ا

  انثى  ذكر           الجنس:
  
  

    أستاذ مساعد الرتبة العلمیة 
    أستاذ مشارك               
     أستاذ                      

  
  

             حكومیة          الجامعة:
               خاصة              
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  القادة األكادیمیین للحوكمة التربویةاالستبانة األولى:درجة ممارسة 

ً دائماً        الفقرة  ت ً   غالبا ً   نادرا  احیانا   ابدا

  
 المجال األول : الشفافیة

یشّكل مجلس الحوكمة في الجامعة بطریقة  1
  . دیمقراطیة بمشاركة العاملین

          

ّسم القوانین المطبّقة في الجامعة بالوضوح 2             . تت

نظمة أیحدد دور مجلس الحوكمة بوضوح في  3
 الجامعة .

          

یعي أعضاء ھیئة التدریس األدوار المنوطة بھم  4
  .لتحقیق الحوكمة 

          

یطبق القادة األكادیمیون القوانین على جمیع  5
فین دون تمییز ّ   .الموظ

          

تدعم القیادات األكادیمیة مبدأ شفافیة تبادل  6
  المستفیدین .المعلومات لجمیع 

          

            .لعاملین ا بوضوح لكافة السیاسة المالیة تحدد 7

           ستمرار بھدف تطویرھا.اتقیم الجامعة برامجھا ب 8

 بوضوح ذات العالقة بالعاملیناإلجراءات  تنفذ 9
  (التعیین ،الترقیة،اإلحالة الى التقاعد..الخ) .

          

  
 المجال الثاني :المشاركة

عضاء ھیئة أكادیمیون بوجھات نظر القادة األیأخذ  10
 ً التدریس فیما یتعلق بالقضایا التي تشكل اھتماما

. ً  مباشرا

          

سلوب الحوار في الوصول أیتبع القادة األكادیمیون  11
 الى قرارات من خالل مجلس  الحوكمة.

          

رائھم فیما آبداء إیشارك العاملون في الجامعة في  12
  تطویر العمل الجامعي .لى إیؤدي 

          

یتم اتخاذ القرارات ذات العالقة بالجامعة برأي  13
 غلبیة.األ

          

یعمل القادة األكادیمیون على تسھیل العمل التعاوني  14
  بین الوحدات المختلفة في الجامعھ.

          

ّي مقترحات  15 ً لتلق یوفر القادة األكادیمیون نظاما
 .منتسبي الجامعة
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یضع القادة األكادیمیون خطط التطویر بالجامعة  16
 طراف ذات العالقة.بمشاركة جمیع األ

          

اء ھیئة التدریس في وضع الخطة عضأیشارك  17
  ستراتیجیة للجامعة.اال

          

رقم 
 الفقرة

  
  الفقرة
 

  
  دائماً 

  
 ً   غالبا

  
 ً   أحیانا

  
 ً   نادرا

  
 ً   أبدا

18 
 

الحوار یعمل القادة األكادیمیون على تشجیع 
  ھداف.بالتواصل المفتوح بما یسھم بتحقیق األ

          

عضاء ھیئة التدریس في تخطیط النشاطات أیشارك  19
  المنھجیة للطلبة.

          

    
 المجال الثالث : المساءلة

عضاء ھیئة التدریس في أیشارك ممثلون من  20
  الجامعة في وضع قواعد المساءلة.

          

  الموضوعیة في األداء.تراعي المساءلة  21
  

          

  تساھم المساءلة في تحدید حاجات الجامعة. 22
  

          

  تستخدم المساءلة لتحفیز الموظف في عملھ. 23
  

          

ُطبّق قواعد المساءلة على المستویین الفردي   24 ت
  بعدالة . والجماعي

  

          

تستخدم المساءلة للتحقق من الرغبة الحقیقیة في  25
  العاملین.لتزام ا

  

          

  تساعد المساءلة في تقلیل  ھدر المال والوقت . 26
  

          

  تستخدم المساءلة لتحسین األداء للعاملین . 27
 

          

كثر منطقیة أتكون القرارات اإلداریة في الجامعة  28
  نتیجة المساءلة.

          

ن یقوى بین القادة األكادیمیأتوفر المساءلة عالقة  29
  الجامعة. والموظفین في

          

تؤمن الجامعة بحق المجتمع المحلي في مراقبة  30
  األداء .

  

          

  یحول وجود المساءلة دون حدوث ترھل إداري.  31
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  االستبانة الثانیة: درجة تفویض السلطة.

ـــم  ـــ ــ ـــ رقــ
  الفقرة

  
  الفقرة   

   
  دائماً 

   
  غالباً 

  
  أحیاناً 

  
  نادراً 

  
  أبداً 

ادیمي  1 د األك وض القائ الحیتھ یف ن ص ً م زءا ج
  كلما دعت الحاجة لذلك .

          

ل  2 ھ قب وض إلی رأي للمف یبدي القائد األكادیمي ال
  تفویض السلطة وبعده.

          

3  .ً             یفوض القائد األكادیمي صالحیتھ كتابیا
            یفوض القائد األكادیمي المھمات الروتینیة فقط. 4
ویض  5 ة التف داألكادیمي سیاس ارس القائ یم

  ستمرار .اب
          

رة  6 ل فك ي تقب ادیمي صعوبة ف د األك د القائ الیج
  التفویض .

          

            یقلل التفویض من المركزیة في العمل . 7
ى  8 یھم عل وض إل ع المف ادیمي م د األك ق القائ یتف

  مستوى الصالحیات التي سیتم تفویضھا لھم.
          

ارك  9 د أیش ع القائ دریس م ة الت اء ھیئ عض
ادیمي ي   األك ذ اف ة بتنفی رارات المتعلق اذ الق تخ

  الجدیدة بالجامعة. البرامج

          

ادیمي ب 10 د األك ذ القائ ي أیأخ املین ف راء الع
  الشؤون الخاصة بالجامعة.

          

            یقلل التفویض من مظاھر الروتین في العمل. 11
دى  12 ا أل د م ة لتحدی دریس الحری ة الت اء ھیئ عض

  یجب تعلیمھ للطلبة.
          

دریس إ 13 ة الت اء ھیئ ة ألعض اء فرص عط
  للمشاركة في المؤتمرات لتطویر عملھم.

          

اون أمتالك ا 14 عضاء ھیئة التدریس الفرصة للتع
  ن لتطویر وتحسین ادائھم.یمع القادة األكادیمی

          

ي  15 ة ف ر الدق ز عناص ي تعزی ویض ف ھم التف یس
  العمل.

          

اركة  16 ى مش ویض عل اعد التف ة یس اء ھیئ اعض
  التدریس في صنع القرارات المتعلقة بالجامعة .
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ادة  17 ل الق ن قب ة م ات المفوض ف المھم تتص
وح  ة بالوض املین   بالجامع ادیمیین للع األك

  والمرونة.

          

ل  18 ى تحم ھ عل وض إلی ویض المف جع التف یش
  مسؤولیات جدیدة.

          

            الجامعة.یحقق التفویض مزایا إیجابیة لصالح  19
ة یرافق األ 20 ة المفوض ال اإلداری داء الجید لألعم

  بحوافز مادیة ومعنویة مجزیة.
          

ادة  21 ین الق ل ب ادة التفاع ى زی یساعد التفویض عل
  األكادیمیین انفسھم وأعضاء ھیئة التدریس.

          

رارات  22 اذ الق ى اتخ درة عل ویض المق ي التف ینم
  األكادیمیین.المھمة لدى القادة 
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   )4الملحق(                                   
  كتاب تسهیل مهمة من جامعة الشرق األوسط
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  )5الملحق(                                    
 كتاب تسهیل مهمة من وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي إلى الجامعة األردنیة
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  )6الملحق(                                 
  كتاب تسهیل مهمة من وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي إلى جامعة اإلسراء

  
  

  
  

 


