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  شكر وتقدير

  

بالقلم، علم اإلنسان مالم يعلم، أحمده وأشكره في األولى واالخرة أن الحمد هللا العلي األكرم الذي علم 

يده، في نعمه ويكافئ مز اأعانني على إنجاز هذه الرسالة، ربنا فلك الحمد بما أنعمت علّي وأعطيت، حمدًا يو 

ى:( العت والقبول، انطالقًا من قوله االمتوكل عليه، راجيًا الرض هإلي ئحمد الشاكرين الذاكرين، حمد الملتج

)، وقوله صلى اهللا عليه وسلم:( من ال يشكر الناس ال يشكر 12ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه) (لقمان، آية 

  اهللا) أخرجه الترميذي.

أتقدم بالشكر الجزيل إلى من دينه في رقبتي، من طوقني بحلمه، وأعطى فأوفى من جهده وعلمه، من سار 

  اضل أمجد درادكة حفظه اهللا.معي وأرشدني أستاذي ومرشدي الدكتور الف

طريقي بنور العلم، فما ضنوا علينا بعلمهم  ذهب عني غمة الغفلة وأنارواأكما أتقدم بالشكر الجزيل لمن 

  ووقتهم وجهدهم أساتذتي األفاضل. 

  األعزاء الذين خضنا معهم غمار العلم فكانوا خير صديق وأخلص رفيق. ئيوال أنسى رفقة الروح زمال

لذين اأ.د عباس عبد مهدي الشريفي و د. خالد أحمد الصرايرة كر موصول ألعضاء لجنة المناقشة وأخيرًا الش

فادونا بنصائحهم ومالحظاتهم الكريمة، وكل من مد يد العون لي إلتمام هذا الجهد، أتكرموا بقراءة الرسالة، و 

  فجزاهم اهللا عني خير الجزاء.

  

      الباحث                    

  يوسف مصطفى البستنجي                                                                        
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  اإلهداء

  

إلى من قدموا لي مذ أشرقت نور الحياة في عيني كل قطرة عرق، وكل نبضة قلب، وكل عبرة فرح بالتفوق 

دعواٍت كريماٍت، إلى  والنجاح، إلى من جعلوا مني أمل حياتهم وفخر مجالسهم وأرسلوا اسمي إلى السموات

  لرأسي، وربيعًا لقلبي. اً الوالدين الغاليين أدامهما اهللا تاج

  إلى رفيقة الدرب الصابرة المخلصة، إلى سلوة الروح وسكن القلب، إلى الغالية العالية، إلى زوجتي الحبيبة.

 طرة، وأعظم مشاريعإلى نور فؤادي وضحكات نهاري وميدان أمالي ودعوات ليلي، إلى أهازيج الذكريات الع

  عمري أبنائي األعزاء(نورالدين ومؤمن ومحمد) حفظهم اهللا

  إلى من نهلنا من علمه ففاض نورًا في كلماتنا إلى مشرفي العزيز الدكتور أمجد درادكة.

إلى فارس العلم األجل، وعمدة المعرفة األصيلة، إلى الذي لذنا به كلما حارت بنا سفينة البحث فأسرج لنا 

  ال ينار إال بغزير علمه أ.د عباس الشريفي.دربًا 

  إلى منارات حاضرنا وآمال مستقبلنا، األساتذة الكرام الذين أعطوا من بحر علمهم فما بخلوا.

أهدي بكل تواضع جهد الليالي وساعات البحث وثمرة العمل، وهللا الحمد والمنة على ما أنعم وتكرم وله الشكر 

  من قبل ومن بعد.

  

الباحث                                                                                                                           

  يوسف مصطفى البستنجي                                                                         

  



 و

 

 

 

  فهرس المحتويات

  الصفحة  الموضوع

 أ  ..............................................................................العنوان 

 ب  تفويض ..............................................................................

  ج  قرار لجنة المناقشة ...................................................................

 د  شكروتقدير............................................................................

  ه  اإلهداء ..............................................................................

  و  ..........المحتويات .......................................................... فهرس

  ط  قائمة الجداول .......................................................................

  ل  .......قائمة الملحقات ...............................................................

  م  ..............................................................الملخص باللغة العربّية 

  س  الملخص باللغة اإلنجليزّية ..........................................................

  الفصل األول 
  خلفية الدراسة وأهميتها

  

  2  ...............................................................................مقدمة 

 5  مشكلة الدراسة .......................................................................

  6  هدف الدراسة وأسئلتها ...............................................................

 7  .أهمية الدراسة .......................................................................

  8  .حدود الدراسة .......................................................................

  8  ...........محددات الدراسة ..........................................................

  8  مصطلحات الدراسة .................................................................

  الفصل الثاني
  األدب النظري والدراسات السابقة

  

  11  األدب النظري ......................................................................

 19  ...................................................................الدراسات السابقة 

 27  ..خالصة الدراسات السابقة وموقع الدراسات الحالية منها .............................

   



 ز

 

 

 

  الفصل الثالث 
  الطريقة واإلجراءات

  

 31  ...........................................................منهج الدراسة المستخدم 

  31  مجتمع الدراسة ...................................................................
  

  الصفحة  الموضوع

 33  عينة الدراسة .....................................................................

 34  أداتا الدراسة .....................................................................

  35  صدق أداتي الدراسة .............................................................

 36  ..ثبات أداتي الدراسة ..............................................................

  37  .متغيرات الدراسة ..................................................................

  38  .إجراءات الدراسة ..................................................................

 38  ................................................................المعالجة اإلحصائية 

  الفصل الرابع
  الدراسة نتائج

  

 41  ...النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول .........................................

 46  ............................................النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني 

 52  .النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث ...........................................

 53  ..النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع ...........................................

 61  ..ابة عن السؤال الخامس ........................................النتائج المتعلقة باإلج

  الفصل الخامس
  مناقشة النتائج والتوصيات

 

 68  .مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول ................................................

 73  .................................................مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 

 76  ........مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث .........................................

 77  .مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع ................................................

 81  المتعلقة بالسؤال الخامس ...............................................مناقشة النتائج 

 88  .التوصيات ..........................................................................



 ح

 

 

 

   المراجع

 89  ................................................................المراجع باللغة العربية 

 93  .المراجع باللغة اإلنجليزية ............................................................

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ط

 

 

 

  قائمة الجداول

رقم الفصل/  العنوان  الصفحة
  رقم الجدول

مجتمع الدراسة المكون من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية في توزيع أفراد  32
  .2018/2017 الجامعيللعام حسب الرتبة األكاديمية العاصمة عمان 

1–3  

 3 – 2  العنقودية العشوائية، حسب الرتبة األكاديمية  الدراسة بالطريقة  مجتمعتوزع  33

الرتبة ، و الكلية، والسلطة المشرفة، و الجنسحسب المتغيرات  عينة الدراسةأفراد توزع  34
 سنوات الخبرة. عددو  ،األكاديمية

3 – 3 

كاديميين للحوكمة في الجامعات أل مجاالت االستبانة األولى لقياس درجة ممارسة القادة ا 35
  .األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

4 – 3 

ن في الجامعات األردنية متوافر معايير (ستة سيجما) لقياس درجة الثانية مجاالت االستبانة  35
  .وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

5 – 3 

) ومعامل الثبات بطريقة Pearson Correlationبطريقة بيرسون ( االداتينمعامل ثبات   37
  .)Cronbach -Alpha(كرونباخ ألفا

6– 3  

والرتب لدرجة ممارسة القيادات األكاديميين  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 41
  .تنازلياً  مرتبةعضاء هيئة التدريس للحوكمة في الجامعات األردنية من وجهة نظر أ

7 – 3 

42 
 

 مةاألكاديميين للحوك ادةدرجة ممارسة القلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 
  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس مرتبة تنازلياً مجال الشفافية في في الجامعات األردنية 

8 – 4 

وكمة األكاديميين للحقادة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة ممارسة ال 44
  .نازلياً ت من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس مرتبةالمشاركة مجال في في الجامعات األردنية 

9 – 4 

وكمة األكاديميين للحقادة الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة ممارسة الالمتوسطات  45
  .نازلياً ت من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس مرتبةالمساءلة مجال في في الجامعات األردنية 

10 – 4 

في  (ستة سيجما)توافر معايير درجة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ل 47
  .واألداة ككلحسب المجاالت  هيئة التدريس الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء

11 – 4 

في  (ستة سيجما)توافر معايير  لدرجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  48
 داألنظمة والموار  العمليات وفي مجال  هيئة التدريس الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء

  .مرتبة تنازلياً 

12 – 4 

ي ف(ستة سيجما) توافر معايير  لدرجة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 49
التحسين و ضبط الجودة في مجال  هيئة التدريس الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء

  .مرتبة تنازلياً  المستمر

13 – 4 



 ي

 

 

 

ي ف(ستة سيجما) توافر معايير  لدرجة المعيارية والرتبالمتوسطات الحسابية واالنحرافات  51
 التغذية الراجعة و مالتقييفي مجال  هيئة التدريس الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء

  مرتبة تنازلياً 

14 – 4 

لقادة الدى  معايير (ستة سيجما) قيم معامل ارتباط بيرسون بين درجة ممارسة الحوكمة ودرجة توافر 52
  من وجهة نظر أعضاء هئية التدريس. األكاديميين

15 – 4 

ممارسة القادة األكاديميين في الجامعات  ةلدرجالحسابية واالنحرافات المعيارية  المتوسطات 53
  )،.t-testواختبار( من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس،تبعاً لمتغير الجنس،  األردنية للحوكمة

16 – 4 

ممارسة القادة األكاديميين في الجامعات  ةلدرجالحسابية واالنحرافات المعيارية  المتوسطات 54
-tاختبار(و لسلطة المشرفة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس اتبعاً لمتغير األردنية للحوكمة 

test.(  

17 – 4 

ممارسة القادة األكاديميين في الجامعات  ةلدرجالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  55
  ).t-testواختبار( الكلية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريستبعًا لمتغير  ، األردنية للحوكمة

18 – 4  

ت الجامعا ممارسة القادة األكاديميين في ةلدرجالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  56
  الرتبة األكاديمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. األردنية للحوكمة تبعًا لمتغير

19-4  

)إليجاد داللة الفروق في درجة ممارسة القادة One Way ANOVA(تحليل التباين األحادي  57
  الرتبة األكاديمية. تبعًا لمتغيراألكاديميين في الجامعات األردنية للحوكمة ، 

20–4 

إليجاد داللة الفروق في درجة ممارسة القادة األكاديميين في  للمقارنات البعديةاختبار شيفه  58
  .تبعًا لمتغير الرتبة األكاديمية ،الشفافية لمجال الجامعات األردنية للحوكمة

 21 – 4 

ممارسة القادة األكاديميين في الجامعات  ةلدرجالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  59
  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.، لمتغير عدد سنوات الخبرةتبعًا األردنية للحوكمة 

22 –4 

)إليجاد داللة الفروق في درجة ممارسة القادة One Way ANOVA(تحليل التباين األحادي 60
  عدد سنوات الخبرة . تبعًا لمتغيراألكاديميين في الجامعات األردنية للحوكمة ، 

23–4 

إليجاد داللة الفروق في درجة ممارسة القادة األكاديميين في  البعديةللمقارنات اختبار شيفه   61
  .عدد سنوات الخبرة تبعًا لمتغير  ،المساءلة  لمجال الجامعات األردنية للحوكمة

24 –4 

توافر منهج (ستة سيجما) عند القادة  ةلدرجالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  62
 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعًا لمتغير الجنس، األكاديميين في الجامعات األردنية

  ).t-testواختبار(

25– 4 

توافر منهج (ستة سيجما) عند القادة  ةلدرجالحسابية واالنحرافات المعيارية  المتوسطات 63
لسلطة المشرفة من وجهة نظر أعضاء هيئة اتبعًا لمتغير  األكاديميين في الجامعات األردنية

  ).t-testواختبار( التدريس

26– 4 



 ك

 

 

 

توافر منهج (ستة سيجما) عند القادة  ةلدرجالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية   64
الكلية، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعًا لمتغير ، األكاديميين في الجامعات األردنية

  ).t-testواختبار(

27– 4  

توافر منهج (ستة سيجما) عند القادة  ةلدرجالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  65
ئة من وجهة نظر أعضاء هي ،الرتبة األكاديمية تبعًا لمتغير ،األكاديميين في الجامعات األردنية

  .التدريس

28– 4  

)إليجاد داللة الفروق في درجة ممارسة القادة One Way ANOVA( تحليل التباين األحادي 66
  .ميةالرتبة األكادي تبعًا لمتغيراألكاديميين في الجامعات األردنية لدرجة توافر(ستة سيجما) 

29– 4 

توافر منهج (ستة سيجما) عند القادة األكاديميين في  ةلدرج للمقارنات البعديةاختبار شيفه  67
لمجال العمليات و األنظمة و الموارد  أعضاء هيئة التدريس، ، من وجهة نظرالجامعات األردنية

  .تبعًا لمتغير الرتبة األكاديمية

30– 4  

67 

 

عند القادة  (ستة سيجما)توافر منهج  ةلدرجالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 لمتغير عدد، تبعًا من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس األكاديميين في الجامعات األردنية

  سنوات الخبرة.

31– 4  

)إليجاد داللة الفروق في درجة توافر معايير One Way ANOVA(تحليل التباين األحادي 69
  (ستة سيجما) ممارسة القادة األكاديميين في الجامعات األردنية، تبعاً لمتغير عدد سنوات الخبرة.

32– 4  

توافر منهج (ستة سيجما) عند القادة األكاديميين في  ةلدرج للمقارنات البعديةاختبار شيفه  70
التحسين و ضبط الجودة  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس لمجالي الجامعات األردنية

  , تبعًا لمتغير عدد سنوات الخبرةالتغذية الراجعة و موالتقيي المستمر

33– 4 

  

  

  

  

  

  

  



 ل

 

 

 

  قائمة الملحقات

  

  الصفحة   الملحق   الرقم
 98  .الدراسة بصورتيهما األوليينأداتا   1

 106  أداتا الدراسة بصورتيهما النهائّيتين. 2

 111  قائمة بأسماء المحكمين. 3

 112  صورة من كتاب تسهيل المهمة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 4

 113  ألردنية.اصورة من كتاب تسهيل المهمة من وزارة التعليم العالي إلى الجامعات الحكومية   5

 114  صورة من كتاب تسهيل المهمة من وزارة التعليم العالي إلى الجامعات الخاصة.  6

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 م

 

 

 

افر تو بدرجة وعالقتها في العاصمة عمان  في الجامعات األردنية للحوكمة ييناألكاديم ةدرجة ممارسة القاد

  (ستة سيجما) من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسمعايير 

  إعداد: 

  يوسف مصطفى عيسى البستنجي 

  إشراف:

  الدكتور أمجد محمود درادكة  

  الملخص 

 حوكمةفي الجامعات األردنية لل ييناألكاديم ةدرجة ممارسة القادإلى استقصاء العالقة بينالدراسة هدفت 

باإلضافة  ،التدريس(ستة سيجما) من وجهة نظر أعضاء هيئة معايير توافر بدرجة وعالقتها في العاصمة عمان 

ولتحقيق  .إلى التعرف على ثأثير متغيرات الجنس والسلطة المشرفة والكلية والرتبة األكاديمية وسنوات الخبرة

عضــو هيئة تــدريس تــم اختيــارهم بالطريقــة الطبقيــة 440)(مكونــة مــن  هذا الهدف تـم اختيـار عينـة للّدراسـة

ج الدراسة وأظهرت نتائ، البيانات، وتم التأكد من صدق األداتين وثباتهما أداتــين لجمــع طورت وقــد العشــوائية،

   :يأتي ما

إن درجة ممارسة القادة األكـاديميين للحوكمـة فـي الجامعـات األردنيـة مـن وجهـة نظـر أعضـاء هيئة  -

 .كانت متوسطة توافر معايير (ستة سيجما)التدريس كانت متوسطة، وأن درجة 

 توافر معاييرممارسـة الحوكمـة و درجـة درجة  ـرييمتغ نيبـ إيجابية إحصائيةوجود عالقة ذات داللة  -

  (ستة سيجما).

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابة أعضاء هيئة التدريس لدرجة ممارسة  -

 .للحوكمة تعزى لمتغيرات الجنس والسلطة المشرفة والرتبة األكاديمية وسنوات الخبرة نالقادة األكاديميي



 ن

 

 

 

في متوسطات استجابة أعضاء هيئة التدريس لدرجة ممارسة الحوكمة  هناك فروق ذات داللة إحصائية -

   . لمتغير الكلية لصالح الكليات اإلنسانية

استجابة أعضاء هيئة التدريس لدرجة توافر معايير عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات  -

تعزى لمتغيرات الجنس والسلطة المشرفة والكلية والرتبة األكاديمية  ن(ستة سيجما) لدى القادة األكاديميي

 وسنوات الخبرة

الكلمات المفاتحية: القادة األكاديمين، الحوكمة، (ستة سيجما)، أعضاء هيئة التدريس، 

 الجامعات األردنية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 س

 

 

 

The degree of practicing Governance by the Academic 

Leaders in the Jordanian Universities and its Relation to degree of the (six 

Sigma) Standards from the faculty members point of view 

Prepare by 

Yousef Mustafa Issa AL Bustanjee 

Supervisor 

Dr.Amjad Mahmmoud Daradkeh 

Abstract 

 
This study aimed at investigating the degree of practicing governance by the academic leaders in 

the Jordanian Universities and its relation to the availability of the(six sigma) standers from the 

faculty members point of view, as well as knowing the effect of gender changes, supervising 

authority, the faculty; the academic ranks and the years of experience, To achieve this objective a 

sample of (440) faculty members were drawn using stratified random sampling techniques two 

questionnaire were developed to measure the practicing of governance and the (six sigma ) 

standers 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 :  

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

universities and the degree of the degree of (six sigma) standers from the faculty 

members of view were medium. 

- There was a positive and significant relations practicing governance and the degree of 

availability of the (six sigma) standers. 



 ع

 

 

 

- There were no significant difference between staff members in their responses to 

governance due to gender, supervising authority; the academic ranks and the years of 

experience. 

- There were significant difference in the degree of practicing governance between staff 

members due to the faculty in favor of humanities faculties.  

- There were no significant difference between staff members in there. Responses to the 

availability of the (six sigma) standers between staff members due to gender changes, 

supervising authority, the faculty; the academic ranks and the years of experience 

Keywords: Academic Leaders, Governance, Six Sigma, Faculty Members, 

Jordanian Universities.
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  الفصل األول

 اخلفية الدراسة وأهميته

  مقدمة:

في  دارةالتربوية وأساليبها وأدواتها متأثرة بما طرأ من تطٌور على المفهوم العام لإل دارةلقد تطٌورت مفاهيم اإل   

شتى المجاالت، في ضوء ما يشهده العالم من تغيرات وتحٌوالت معرفية وتكنولوجية متالحقة فرضت على الدول 

بما ينسجم  ،النامية على الٌسواء السعي الحثيث لتحديث تصوراتها ورؤاها السياسية واإلدارية والثقافية و المتقدمة 

ربوية على تحرص المؤسسات التو ، داته وتراكماته المختلفةمع التحديات التي فرضها الواقع المعاصر بتعقي

وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة؛ آخذة بعين االعتبار أفضل المعايير الدولية  معاييرلتزام الكامل باعتمادإلا

  .المطبقة في هذا المجال، وفي مقدمة هذه المؤسسات التربوية الجامعات

ن االستغناء عنه رئيسًا ال يمك اً شريان د، وتعالمختلفة مجاالتهابتنمية وتتميز الجامعات بأنها تسهم في عملية ال

أعلى مســــــتوى من التحضــــــر والرفاه، وكلما كانت القيادات المنوطة بها ذات  إلىورقيها ، في بناء المجتمعات

تحقيق  إلىكفاءة ارتقت وأصـــبحت على قدر من الفاعلية والتطور. وتعد الحوكمة إحدى أهم الوســـائل الهادفة 

لتي والمســــــاواة في الفرص، والشــــــفافية اقتصــــــادية ورفاة المجتمع، وٕارســــــاء قيم الديمقراطية والعدالة، الالتنمية ا

تضــمن النزاهة وتعزيز ســيادة القانون، ورســم الحدود الفاصــلة بين المصــالح الخاصــة والحيلولة دون اســتغالل 

  .)2011المنصب والنفوذ (محمد، 

الحوكمةالمؤسسية من توافر أساس لتنمية وتطوير األداء المؤسسي في المؤسسات بهدف دعم  أهمية وتنبع   

تعد من العمليات كما )، و 2008الثقة في أنشطتها المختلفة بين جميع أقسامها في المستقبل (الشحادات،

ت ماالتز إلوالوفاء باوالتأكيد على نزاهة االجراءات اإلدارية فيها، ، الضرورية والالزمة لتعزيز عمل المؤسسة
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والتعهدات وضمان تحقيق أهداف المؤسسة بالشكل األمثل، لتحسين أدائها والمحافظة على مصالح جميع 

). وتحقيق درجة مرتفعة من النزاهة والشفافية والحيادية واالستقامة لجميع العاملين، 2008(داودي، األطراف 

انحرافات أو أخطاء متعمدة أوغير  ةتكراره، ومنع وجود أيومحاربتها للفساد المالي واإلداري وضمان عدم 

 تأكدال). وتدعم وضع الجامعة التنافسي في ظل استحداث أدوات وآليات مالية جديدة، و 2007معتمدة(الفرجات،

  . )2009من كفاءة برامج الخصخصة (أبو حمام،

ا المنهج والخدمات ويطبق هذبالعمليات تكاليف  أقليقوم على الربط بين أعلى جودة و ) ستة سجما(ٕان منهج و   

يات وقد تم تطوير هذه المنهجية في الوال، والخدمات وليس على المنتج النهائي فقط العملياتعلى كل مراحل 

بيق هذه ويمكن تط. نتائج متقدمة في مجال الجودة الشاملة وتقليل األخطاء تالمتحدة االمريكية واليابان وأعط

عة المدى ويمكن تطبيقه في كافة أنواع المؤسسات على اختالف تخصصاتها وتنوع المنهجية في منطقة واس

تعليم وفي كافة المجاالت التي تتسم األنشطة فيها بالتكرارية واالستمرارية الفي مجال تم تطبيقها و ، أهدافها

  .)2011,الشنواني(

عايير مالجودة الشاملة وٕايجاد طرق وأساليب جديدة ومتطورة في تقليل الخطأ منها  إدارةلقد تم البدء بتطوير     

درجة عالية من درجات الجودة والدقة باستخدام أدوات  إلىوهي تساعد المنظمات للوصول  )ستة سيجما(

ية المنظمات فيما يختص بعملياتها األساسمنهجًا انتهجته  (ستة سيجما)معايير وتعد  ، إحصائيةوتقنيات 

رجة دإلى يقوم هذا المنهج على مراقبة األداء واألنشطة واالعمال اليومية، طمعًا في الوصول إذ ، وهيكلها 

متقدمة من درجات الجودة الشاملة يتم فيها تقليل الفاقد وتقليص فرص العيب علمًا بأنه كلما زاد تعقيد المنتج 

في مثل هذه  اً لميع اً أسلوب(ستة سيجما)معاييرعتبر ت، ولذلك الوقت نفسهية ظهور العيوب في كلما زادت احتمال

  .2007)،الحاالت لتلبية حاجة الزبون(النعيمي
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وسيلة لتحسين العمليات، باالعتماد على مالحظات العمالء، وجمع البيانات (ستة سيحما)معاييركما تعد   

ج عنها أكثر العملية التي ال ينت إلى(ستة سيجما)وتقنيات التحليل لقيادة عملية التحسين. كما يشير مصطلح 

تة (سويرتبط مصطلح  ، في المليون من الفرص عيوب، ألن هذا المعدل من العيوب منخفض جداً  3.4 من

  .Garrison Noreen and (Brewer,2010)أحيانا مع مصطلح انعدام العيوبسيجما)

د في كل مرحلة يتم تحدي، من خالل خمس مراحل محددة من العمل المنظم(ستة سيحما)معايير ويتم تطبيق    

حليل ثم التهذه المراحل تبدأ بمرحلة تحديد المشكلة، وتليها مرحلة القياس، ثم مرحلة ، مجموعة من األنشطة

) وهي DMAICوتختصر هذه الخطوات الخمس في كلمة ( ، مرحلة التحسين، وتنتهي بمرحلة المراقبة والتحكم

يدة مدعومة ومؤ ، من الكلمات اإلنجليزية المعبرة عن هذه المراحل، فهي منهجية محددة الهدف األولىالحروف 

 عمالء واحتياجاتهم هدفها إرضاء العمالء من خاللمبنية ومرتكزة على تحليل مطالب ال، بالبيانات والمعلومات

وتقليالألخطاء والعمل على تالفيها سواء في عمليات اإلنتاج أو في مجال ، تقليص العيوب ومحاولة تفاديها

  .2011)،الخدمات(الشنواني

امعات جديدة جتم إنشاء ولقد شهد التعليم العالي في األردن توسعًا كبيرة في السنوات القليلة الماضية، إذ    

تخدم رقعة جغرافية واسعة على امتداد المملكة من الشمال إلى الجنوب، استجابة لتزايد عدد المقبلين على ،

  التعليم الجامعي، ومن جانب آخر تم استحداث تخصصات جديدة، تخدم سوق العمل. 

كوادر البشرية المأهلة والمتخصصة، إعداد ال مية والخاصة باإلسهام فيو وتقوم الجامعات األردنية الحك   

وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة في األردن، إال أن هذه الجامعات تعاني من العديد من التحديات المتعلقة 

بالمحافظة على مستوى جودة مرتفع لمخرجات العملية األكاديمية، وهي بحاجة لمعالجة االنحرافات التي تحصل 
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فقها مع سوق العمل والكفاءة العلمية، وتساهل إدارات الجامعات في معايير التخرج توامدى في معايير القبول، و 

 .2014)(دودين ومساعدة،

  -مشكلة الدراسة:

ا ، سيما في مجال التعليم، لذا تجد المؤسسات التعليمية نفسهكافةتطورات سريعة في المجاالت يشهد العالم    

في صراع وجود وديمومة، وهذا يفرض عليها تحديات لمواكبة التطور السريع، فتلجأ إلى البحث عن أساليب 

حديثة ومتطورة، ويجعلها تستغني مجبرة عن األساليب التقليدية في العمليات اإلدارية، في المستويات التنظيمية 

  . فةكا

ت أهم عقدت المؤتمرات التي كانإذ، تزايد االهتمام في السنوات األخيرة بموضوع الحوكمة في التعليم وقد     

حدة للتربية المتأوصت منظمة األمم فقد في تطبيق مبادئ الحوكمة في مؤسسات التعليم ،  االسراعتوصياتها 

وعقدت جامعة )،Grouch&Winkler,2009( التعليم، بضرورة تطبيق مبادئ الحوكمة في مجال والعلم والثقافة

ومجاالتها أوصى بتطبيق مبادئ الحوكمة )، 2016حوكمة الجامعات العربية في عمان (لا مؤتمر الشرق األوسط

لكثير أجريت انموذج للحوكمة في الجامعات العربية ، و أفي الجامعات العربية ،وقدمت جامعة الشرق األوسط ك

أوصت بإجراء بحوث علمية على درجة تطبيق الحوكمة في الجامعات ومنها دراسة ناصر من الدراسات التي 

الحوكمة في في مجال دراسات وأبحاث متعمقة  باجراء) 2015أوصت دراسة شرف(و . )أ2012الدين(

* و(أو.ضمن المساقات التدريسية  االمؤسسات التربوية ، ونشر ثقافة الحوكمة في الجامعات وٕادراجه

رات ردH:ـEF;. Gـ:9 دوBCDورة A:8م ا.2@ـ?و.:+ <ـ0 وزارة ا.;34ـ:9 ا.4ـ0.8 وا.67ـ5 ا.234ـ0 ا, 2017)(ا.-,+

G2JK6.م اKLMN 8L:> G:2O8دJD8دات ا:P3. QـRKS G7:ـOرTS.  
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وتسعى الجامعات األردنية الحكومية والخاصة باستمرار إلى التكيف مع مشكالت العولمة ومتطلبات الجودة   

ومع تعدد المداخل والمفاهيم اإلدارية الحديثة المتعلقة بالجودة وتطبيقاتها، تطلب االمر إعطاء تطبيقات  الشاملة،

  معايير (ستة سيجما) أهمية أكبر، كونه يعتبر مدخال متميزًا لتحقيق الجودة في التعليم العالي.

ما) في الجامعات األردنية، إلى أهمية استخدام معايير(ستة سيج2014)وقد أوصت دراسة دودين ومساعدة(  

بإجراء دراسات تتعلق باستخدام معايير(ستة سيجما) في الجامعات 2016)كما أوصت دراسة العتيبي والشمري(

 نظرا لندرة الدراسات المتعلقة بهذه المعايير في الجامعات . 

ي ف ييناألكاديم ةالقاددرجة ممارسة ما : السؤال اآلتيناإلجابة عمحاولة الدراسة في هذه مشكلة وتتمثل   

(ستة سيجما) من وجهة نظر معايير توافر بدرجة وعالقتها في العاصمة عمان  الجامعات األردنية للحوكمة

 ؟ أعضاء هيئة التدريس

  هدف الدراسة وأسئلتها:

توافر وعالقتها ب األردنيةللحوكمة في الجامعات  ناألكاديميالقادة درجة ممارسة إلvالدراسة التعرف هدفت 

  : يةاآلتمن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ولتحقيق هذا الهدف تم وضع األسئلة  (ستة سيجما)منهج 

  أعضاء هيئةالتدريس؟في الجامعات األردنية من وجهة نظر للحوكمة يميين األكادادة ما درجة ممارسة الق1- 

  في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاءهيئة التدريس؟  (ستة سيجما)معايير ما درجة توافر  -2

ين األكاديميادة بين درجة ممارسة الق )α≥0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى (ارتباطية  هل توجد عالقة3- 

  ؟ من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس (ستة سيجما)معايير للحوكمة في الجامعات األردنية وبين درجة توافر 



7 

 

 

 

) في درجة ممارسة القادة األكاديميين في α≥0.05(عند مستوى ، توجد فروق ذات داللة إحصائيةهل  -4

وسنوات  ،األكاديميةوالكلية والرتبة ، والسلطة المشرفة ،الجنسلمتغيرات للحوكمة تعزى  األردنيةالجامعات 

  ؟سمن وجهة نظر أعضاء هيئة التدري الخبرة

عند  )سجما معايير (ستةفي درجة توافر ، )α≥0.05عند مستوى (هل توجد فروق ذات داللة إحصائية 5-

 ،األكاديميةتبة والر  ،والكلية ،والسلطة المشرفة ،الجنستعزى لمتغيرات  األردنيةالقادة األكاديميين في الجامعات 

  ؟ من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،وسنوات الخبرة

  -الدراسة: أهمية

غناء المكتبة إل تتجلى األهمية النظرية بتوفير أدب نظري إذفي جانبين؛ نظري وتطبيقي  أهميةلهذه اّلدراسة    

ما يساعد م (ستة سيجما)معايير و  العربية بعامة والمكتبة األردنية بخاصة بشأن متغيري الدراسة وهما الحوكمة

االستبانتين  حوثهم باإلفادة منالباحثين في إجراء دراسات أخرى، كما يمكن للباحثين اإلفادة في تطوير أدوات لب

  اللتين تم إعدادهما لغرض هذه الدراسة.

  :من الناحية التّطبيّقية فيمكن اإلفادة من نتائج الدراسة فيما يأتي أما

  ت.في تطوير أعمالهم ضمن الجامعا يناألكاديميالقادة يؤمل من هذه اّلدراسة أن تفيد  -1

إعداددورات تطويرية للقادة األكاديميين تتناول موضوعي الحوكمة يؤمل من هذه اّلدراسة أن تساعد في  - 2

  . جميع األمور المتعلقة بهذين المتغيرينو ا مأهميتهو ا ممن حيث مفهومه (ستة سيجما)معايير و 

(ستة ير معايو الحوكمة  أهميةقد تسهم هذه الدراسة في الحث على القيام بمزيد من الدراسات التي تبين  -3

  ين يعززان الضبط والرقابة ؟أسلوبك سيجما)
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جامعات ومتطلبات تطبيقاتها في المعايير يؤمل من هذه الدراسة رسم أطر نظرية تعطي تصوراً واضحًا عن  -4

  للحوكمة. نممارسة القادة األكاديميي درجةوعالقتها ب األردنية

  حدود الدراسة: 

  :فيحدود اّلدراسة الحالية  تتمثل  

  مساعد. أستاذو مشارك أستاذو  أستاذبمن هم برتبة : أعضاء هيئة التدريس الحد البشري -1

األردنية ، جامعة  (الجامعةن وهي العاصمة عمافي الحكومية والخاصة األردنيةجامعات ال: الحد المكاني2 -

الشرق األوسط ، جامعة العلوم التطبيقية جامعة البتراء جامعة اإلسراء،جامعة الزيتونة جامعة العلوم 

  .اإلسالمية)

  .2018 – 2017الجامعي  للعام:  الفصل الدراسي األول الحد الزماني 3-

  

  محّددات الدراسة  -

األداتين المستخدمتين وثباتهما وعلى مدى إن تعميم نتائج هذه اّلدراسة يعتمد على مدى صدق 

موضوعية أعضاء الهيئة التدريسية ودقة استجابتهم، كما أن نتائج هذه اّلدراسة ال تعمم إال على مجتمع هذه 

  .الدراسة والمجتمعات المماثلة

  حات الدراسة: طلمص  

اآلليات واإلجراءات التي تضـــــــــــمن االنضـــــــــــباط القوانينوالنظم والقرارات و هي مجموعة من :الحوكمة -

  .)2014ترشيد ممارسة المديرين (الشمري،  إلىوالشفافية والعدالة وتؤدي 

اء أعضاستجابة من خالل  األقسامرؤساء إجرائيا: الدرجة التي حصل عليها درجة ممارسة الحوكمة وتعرف 

  .استبانة الحوكمة التي طورها الباحث لهذا الغرض عنهيئة التدريس 
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هي مقياس معاصـــر لتغطية مســـتوى أداء العمليات يتمكن من تحديد الفرق بين :(ســـتة ســـيجما)معايير  -

د ويفســـــح ئمســـــتوى األداء الحالي المســـــتوى المنشـــــود ومن ثم يفتح الطريق لتقليل التكاليف وتعظيم العوا

 .)2011ي،نالمنظمة(الشنواهداف أالمجال لتحقيق غايات و 

مليون فرصة في العملية، ويستخدم هذا  يقيس معدل الخطأ في كل وتعرف ايضًا بأنها مفهوم إحصائي

      .2016)يات في المنظمة(العتيبي والشمري،لالمفيوم بهدف تحسين أداء العم

في ة األكاديمياألقسامرؤساء : الدرجة التي حصل عليها جرائياً إدرجة توافر معايير (ستة سيجما) وتعرف 

لتي امعايير استبانة  عنأعضاء هيئة التدريس  استجاباتالعاصمة عمان من خالل في األردنيةالجامعات 

  .أعدت لهذا الغرض

  .كاديميألهو كل من كلفه رئيس الجامعة بتولي منصب رئاسة القسم ا: القادة األكاديميون
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  الفصل الثاني

  

  

  والدراسات السابقةاألدب النظري 
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  الفصل الثاني

  األدب النظري والدراسات السابقة

 دبألا تكونإذ النظري للدراسة، والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة،  دبتناول هذا الفصل اإل 

العربية  الدراسات إلىالن متغيري الدراسة، باإلضافة ث، اللذّين يم(ستة سيجما)معايير و ، النظري من الحوكمة

  :تيواألجنبية ذات الصلة، وذلك على النحو اآل

  أوًال: األدب النظري

 من حيث (ستة سيجما)معايير شمل هذا الجانب الحوكمة من حيث مفهومها وأهدافها وعناصرها، وكذلك   

  مفهومها وأهميتها والتطور التاريخي لها.

  الحوكمة:  -1

  ).2014،على التحكم وضبط جميع العمليات اإلدارية بشكل علمي (العرينيتعرف الحوكمة بأنها المقدرة    

بأنها: قواعد اللعبة السياسية بتحديد القواعد لها وتنظيم مجال العمل السياسي أي أنه بذلك يكون  ت أيضاً وعرف 

التكلم عن الدولة والمجتمع والمشكالت بينهما وعدم الفصل بحيث يعمل المجتمع والدولة معًا من خالل األنظمة 

  .)2011،حالوة وطه(والقوانين

نظام لتصدي االستبداد اإلداري الذي ينشأ من خالل العالقة  ) بأنها هيب2012(ويرى ناصر الدين     

) أن الحوكمة " جهد إنساني 15: (2015كما بينت عقالن .والموظفين داخل المنظمات ينبين المدر  ةالهرمي

الصالح والتميز في األداء المؤسسي قائم على مبادئ العدل والمشاركة والتنوع موجه لدرء الفساد وتعميم 

والشفافية والمساءلة ومسير بكيفيات من البنى والنظم والقوانين والقرارات والمعايير واآلليات  واالستقالل

  .واإلجراءات اإلدارية والتشريعية والقضائية"
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هي و النظم والمعايير العالمية، ) بأنها: التحكم في المؤسسات ضمن إطار عام يجمع 2012(وعرفها يوسف   

تحقيق الجودة والتميز في األداء عن طريق اختيار  إلىلقرارات التي تهدف مجموعة من القوانين والنظم وا

  األساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف المنظمة. 

) أن الحوكمة "منظومة من القوانين والقواعد والعوامل التي تتحكم في عمليات 12: 2012(برقعان والقرشي    

  .المؤسسة"

شؤون المنظمة بمشاركة جميع أعضائها في  إدارة) بأنها تطبيق الديمقراطية في 2016(وقد عرفها محمود  

صنع القرارات واألخذ بآرائهم وحفظ حقوقهم والمساءلة في حال وجود إخفاقات بحيث تشمل جميع المسؤولين 

  والقيادات التربوية والموظفين.

رفع كفاءة المؤسسة من خالل تطبيق  إلىن الحوكمة هي منهجية عملية تهدف أومما سبق يمكن القول   

  كلفة. أقل على جودة وبأمبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة للحصول على 

  أهداف الحوكمة: 

   : باآلتي) بما 2008(أهداف الحوكمة كما أوضحها الغالبي والعامريتتمثل 

تحقيـــق حمايـــة مصــــالح المعنيـــين عــــن طريــــق دقـــة المعلومـــات المتعلقـــة بأنشــــطة المنظمـــة وشـفافيتها  - 1

ممـا يسـهم فـي اسـتمرارية المنظمـة بمختلـف مجاالتهـا  القرارات،اتخاذمـن  ةاألطـراف المعنيحميع تمكن تحتـى 

سـواء اإلداري أو المـالي فـي المنظمـات فعـن طريـق تفعيـل نظـم الرقابـة المالية واإلدارية وتفعيل قواعد الحوكمة 

 .ةعتقل األخطاء والتجاوزات غير المشرو 

 .منافسة في مجال أنشطتهاقدرة المؤسسات التي تطبق معايير الحوكمة على المزيادة  -2
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توفير بيئة صحية للعمل من خالل تعزيزها لجوانب المساءلة واحترام القوانين والتعليمات والعمل على تقييم  -3

  .العليا بشكل صحيح دارةداء اإلأ

  :  يأتيأن أهداف الحوكمة تتمثل بما (2004)وذكرت الهنيني

 جراءات مناسبة لنشاطات تلكإ طريق تطوير سياسات و تحقيق المسؤولية االجتماعية للمؤسسة عن  - 1

 .ةالمؤسس

   .يجاد هيكل إداري كفؤ داخل المؤسسة ووضوح مسؤولياتهإ -2

  .في المردود المادي والمعنوي أمحماية الحقوق سواء في فرص صناعة القرار  -3

  . استدامة حالة من الشرعية في المجتمع -4 

  : الحوكمة مبادئ

 أساسـية وهي: مبادئأن للحوكمـة ثالثـة 

الشـفافية: وتعنــي أن جميـع اإلجـراءات التــي تحصـل فـي الجامعـة واضـحة مـع إيجــاد نظـام يســهل الحصــول   .أ

ـــبحت صعلــى المعلومــات الدقيقــة وســهولة تطبيقهــا مــن ِقبــل العــاملين فــي الجامعــة، وأن ممارســة الشـــفافية أ

ن ممارســتها تفيـــد جميـــع أعضـــاء المنظمـة مـن إيجـاد بيئـة تعمـل إذ أحاجــة مجتمعيـــة للقضـــاء علــى الفســاد 

ألطراف يتم توفيرها بالوقت المناسب ولجميع ا ،إذعلـى التوظيـف األمثـل للمعلومـات المتعلقـة بـالظروف والقـرارات

  .)2015ن،(حسام الدية المعني

  بأن أهمية الشفافية تكمن فيما يأتي:2014)( والثوينيوأوضح أبو كريم 

 .العمل على التقليل من الغموض في التخلص من الفساد -
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العمل على تلبية الحقوق االجتماعية وتقوية النسيج المجتمعي من خالل مشاركتهم في ابداء الرأي وتزويدهم  -

 مات.بالمعلو 

  .الديمقراطية وتحقيق المساءلة وضمان تطبيقهاالعمل على تعميق  -

 .الصلة بهم القــرارات ذات فيتســاعد الشــفافية علــى إيجــاد تــرابط المؤسســية، وتفعيــل دور العــاملين للتــأثير  -

 .اإلنجازو تعمـل الشـفافية علــى تحقيـق االنضـباط بشــكل غيـر مباشــر فمـن خاللهـا يتحقــق الحـرص والدقــة  -

تمثل المشاركة في جوهرها روح منهج الحوكمة للمنظمــــات، وتبــــدأ مــــن عمــــل أعضــــاء المنظمــــة  ة:المشارك  .ب

ــــًا  ــــع،  إلىجنبـ ــــة، والمجتمـ ــــة، والطلبـ ــــة، واإلدارّيـ ــــين األكاديميـ ــــة للهيئتـ ــــس الحوكمـ ــــيح مجلـ ــــث يتـ ــــب، بحيـ جنـ

ـــــات، و  ـــــنع القــــــرار ووضــــــع السياسـ ـــــاة المشــــــاركة فــــــي صـ ـــــاالت الحيـ ـــــل فــــــي مختلــــــف مجـ ـــــد العمـ ـــــع قواعـ وضـ

ــاديميين فيها  ــادة األكـ ــاندة القـ ــاركة لمسـ ــامين المشـ الجامعّية وال بد للحوكمة الجيدة أن تحتوي علـــى كـــل مضـ

 ).ب2012(ناصر الدين، 

 :ي) أن أهمية المشاركة تكمن فيما يأت2010،مماإلا(وقد بين         

 .اإلدارية واألكاديمية في صنع القرارات ورسم السياسـات العامـة مشاركة الهيئتين -

  .المشاركة في تحمل المسؤولية المجتمعية من قبل الهيئتين اإلدارية والتدريسية -

حاسبتهم وم ان مسـؤولين عـن األعمـال التـي يقومـون بهو ج. المساءلة: وهي العملية التـي مـن خاللهـا يكـون المـوظف

ن ومعــايير المــوظفي تتحقـق النتـائج حسـب المعـايير الموضـوعة وتتطلـب المسـاءلة وضـوح المسـؤوليات لــدىا لـم إذ

ومن   ،محــددة مســؤولين عــن االلتــزام بهــا وتنفيــذها بحيــث تفــرض علــيهم العقوبــات الالزمة في حال عدم القيام بها

 دارةفـي المؤسسـة مــن خــالل اســتجواب المــديرين داخليــًا مــن طــرف مجلــس اإلخالل المساءلة ُتكـّرس الشـفافية 

  .)2015والمســاهمين، أو خارجيــًا مــن طــرف مراجع خارجي (حسام الدين، 
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  - :) أهمية المساءلة فيما يأتي2011(وأبو حمور  وقد بين الشياب   

علية المتابعة عمل المرؤوسين وآلية لضبط العمل اإلداري لتحقيق فتبرز أهمية المساءلة في كونها وسيلة  -

  المنظمة.

تنوير المسؤول بردود الفعل لعمله أولنتائج عمله لالستفادة منها في التطوير وحماية المصالح العامة بشكل  - 

  .اعليةأكثر ف

الل استعداد وسيلة لضبط السلوك من خو ها عند تقييم األداء يلإوتعد سببًا مباشرًا لضرورة وجود معايير يحتكم -

    .لتحمل مسؤولياتهم نحو نتائج أعمالهم الرؤوسين

  : (ستة سيجما)معايير 2-

اهتمام الباحثين لكونها من المفاهيم اإلدارية الحديثة في المجاالت الصناعية ب(ستة سيجما)معايير حظيت   

  . لخلفياتهم العلمية تبعاً والخدمية، فتعددت آراؤهم وذلك 

نحراف يدل على اال إحصائياً  صبح رمزاً أحرف فياألبجدية اليونانية والذي  انهأب) Park,(2003بارك وقد عرفها

  المعياري ويستخدم لقياس االختالف أو االنحراف عن المتوسط . 

أنها طريقة نظامية ومنهجية للتحسين  )(Abdalhamid,2003عبد الحميد المشار إليه فيالندرمان  اوعرفه

يق تخفيضات والعلمية في تحق حصائيةاإلاالستراتيجي للعملية وتحسين المنتجات الجديدة والتوجه نحو الطرق 

  العيوب. مثيرة في نسب

هداف البرنامج أقياس تعرف للأنها مؤشرات قابلة ب) Konking&Mast ,2007(كوكينغ وماست  وعرفها  

  .في المستوى التنافسي أهميةوٕانها المبادرة األكثر  ،بوصفها عوامل حرجة للجودة تحسين الجودة
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على  التميز والتركيز ةوفلسف، دارةإلالتزام من ا هيليست مبادرة للجودة بل  (ستة سيجما)معاييرن أكما   

فضل أتة سيجما)(سير معايدمن االقتصار على الشعور واالعتقاد، وتع تحسين العمليات وتفعيل دور القياس بدالً 

  ).47: 2008منهج في مواجهة االحتياجات المتغيرة (النعيمي وصويص،

  في التعليم العالي: (ستة سيجما) معاييرتطبيق خطوات 

 يأتيويمكن توضيحها كما  :(DMAIC) ةعرف بمنهجيبخمسخطوات متسلسلة وتُ  (ستة سيجما)يمر تطبيق    

) (Raifsnide& Kurt, 2004:  

كمي  سلوبأنا تعريف المشكلة بما فيها تحديد العيوب واألخطاء والتعبير عنها بھيتم  :(Define) التعريف -1

 .المستفيد نا التركيز على األخطاء والعيوب من وجهة نظرھدقيق وينبغي 

انات رية للكفاءة والفاعلية وجمع البيھالمقاييس الجو إلىذه الخطوة يتم التعرف ھفي  : (Measure)القياس -2

  أسباب المشكلة . إلىمع التركيز على الحقائق واألرقام التي تسهم في التعرف 

 لىإذه الخطوة يستطيع فريق العمل تحديد أسباب المشكلة التي تحتاج ھمن خالل  :(Analyze) لالتحلي-3

  .تطوير وذلك عن طريق تحليل البيانات التي جمعت في الخطوة السابقة

لتأكيد نا اھنا وينبغي ھيتم تحديد مجموعة األنشطة التي تسهم في تحسين األداء  :(Improve)التحسين -4

  .والعملية بشكل صحيح حصائيةعلى استخدام األدوات اإل

  .في السيطرة على األداءتتحدد األنشطة التي تسهم  :(Control) السيطرة -5

 :يأتي فيما اتذه المهمھويمكن إيجاز  ،حيوية تعتمد كل منها على األخرى اتمهمخمس  علىمعايير تعتمد و 

Basu & Wright , 2003: 152)(  
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يذ المحتملة وتختار المشروع المهم والقابل للتنف المشاريع دارةاإل تراجعا: ھرالمشاريع واختيا إلىالتعرف  -1

حسب اإلمكانات المتاحة وسهولة التعامل معها، والبد أن يكون لذلك المشروع فائدة حقيقة تعود بالنفع على 

  . الكلية

على  وبمجرد االنطالق يكون العمل الفعلي، يتم اختيار أعضاء الفريق على أساس الخبرة: تشكيل الفريق -2

، الدافع األفق الواسع والحماسمن أصحاب و  ،الذين لديهم الخبرات الجيدة، واد الفريق وأعضائه ومعاونيهعاتق ر 

  .متنوعة ومستويات وظيفية متعددة من خلفيات م عموماً ھوالذين يتم اختيار

ل تمثمهمة و عبارة عن وثيقة ھولحالة المنظمة،  يتضمن وصفاً  مكتوباً و وضع الميثاق للمشكلة  -3

ستتم  والمجال الذي، ت على المشروعاواالفتراض ،مشكلة والفرصة والهدف والقيودلصياغة لو لمنظمة لدليالً 

والنتائج (DMAIC)دراسته واألعضاء ودور كل منهم، ثم الخطة المبدئية التي تحدد فيها كل مرحلة من مراحل

  .المرجوة من انجاز المشروع

مراحل من  التدريب على ويتركز (ستة سيجما)معايير عملية تطبيقو من األولويات في ھو: تدريب الفريق4 -

للتعليم المستمر وتدريب  ذا يتطلب تدخالً ھو ،وأدواتها الكلية(DMAIC)العليا من خالل إيجاد وحدة دارةاإل

  .العاملين

(ستة طبيقتاألدوار التنظيمية في  تصف قفريهذا الأسماء وألقاب تطلق على أعضاء  فهنالك: فريق البناء -5 

األدوار  ىإلاً وصفي اً ذه األسماء وتعكس مستويات الخبرة والتجربة وتضيف إحساسھوعادة تصف ، سيجما)

 ،مأخوذة من فنون الدفاع الذاتي يھو ،ذه المسميات تعرف باألحزمةھالجافة في الهيكل مثل القائد والداعم و

يمثل الحزام األسود الشخص الذي يمتلك المهارة األعلى  إذ، Karateوالتي تعكس مستوى االنجاز في الـ 
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يمي ن األحزمة تمثل األدوار المختلفة في الهيكل التنظإ)فستة سيجمامجرب ، وفي تطبيق األساليب(الخبير الو 

  :للمشروع ويمكن تصنيفها وفق اآلتي

ن ياألشخاص األكفاء المدرب إلىذا الحزام ھُيمنح  :MBB - Master Black Belt الرئيس الحزام األسود  

شامل في والتدريب ال(ستة سيجما)ة التحسينوالفلسفات ومنهجي حصائيةعلى نحو كبير على النظريات اإل

عظم ذه األحزمة مھ والمشروع ويكرس حامل ٕادارةاإلحصائيات وتقنيات حل المشكالت والمهارات التحليلية و 

ذه األحزمة معظم المسؤولية في تنفيذ المشروع ھوتتحمل  (ستة سيجما)معايير أوقاتهم في تطبيق

).(Anderson, 2004 

الحزام يكون األسود مسؤول عن النشاطات اليومية للفريق ابتداء من  :BB - Black Belt الحزام األسود   

مهارات ذه األحزمة بالھإبقاء الفريق على الطريق الصحيح، كما يتميز حاملي  إلىوضع جداول أعمال الفريق 

شراف حول اإله تاماألساسية، وتدور مه حصائيةالالزمة على حل المشكالت والمعرفة باألدوات والتقنيات اإل

ال ق فععلى ضمان تطبي ةن دوره يتبلور في المساعدإوبالتالي ف (ستة سيجما)معايير على جهود تطبيق 

  . (Eckes,2003,A)للمشروع لذا فهو يمثل دور القائد التنفيذي للمشروع 

هم ووظائفهم تاملين على الحزام األخضر جزء من مهصينجز الحا :GB – Green Belt الحزام األخضر

 ذا الحزام أسبوعين من التدريب منھوقد يتلقى حامل ،(ستة سيجما)ارتباطهم بمشروع  إلىالعامة باإلضافة 

  .(Eckes,2003,B) (DMAIC)الحزام األسود يتعلم فيها المهارات المطلوبة في كيفية تطبيقمنهجية
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  الدراسات السابقة  ثانيًا:

تغيري ذات العالقة بمتمكن الباحث من الحصول على مجموعة من الدراسات السابقة العربية واألجنبية 

  األحدث: إلىالزمني من األقدم  التسلسلوقام بترتيبها حسب الدراسة 

  بالحوكمة.  السابقة ذات الصلةأوًال: الدراسات 

تحليل الهيكل التنظيمي والحوكمي للجامعات األوروبية، وٕايجاد إطار  إلى(Kim, 2007)دراسة كيم هدفت    

للظروف التي تسهل العمل بالجامعة، وتحديد إطار العمل القائم على التنبؤ بالسمات الرئيسة في المؤسسة، 

يكل كمة والهللحو ستقاللية ونموذجإلوقد وضعت الدراسة عدة سمات كانت محًال للبحث والتحليل وهي الملكية وا

 جتماعي، وأن الجامعات التي ليسإلسمات بيئية أخرى مثل الحجم والعمر والموقع والوضع ا ٕالىالتنظيمي، و 

   .كافية على العملالقدرة المستقاللية كاملة لن تكون لديها إلديها 

 ،ةالجامعيالتعرف على مفهوم الحاكمية ودرجة ممارسة معاييرها على القيادات ) 2009وهدفت دراسة الشناق(  

موظف  (501)وتم توزيع االسبانيه على عينة عشوائية تكونت من  ،واستخدمت استبانتين لجمع المعلومات

إداريين وكان من أهم النتائج التي توصلت  (180)أعضاء هيئة تدريس  (258)أعضاء مجالس و )63(منهم 

يسية الت الحاكمية بين أعضاء الهيئتين التدر لها الدراسة أن مستوى فهم اإلدارة األكاديمية لمفهوم الحوكمة ومجا

لصالح أعضاء هيئة  كان مرتفًا، وأظهرت فروقًا ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة الحوكمة  واإلدارية

  .التدريس في معيار الشفافية

قد و بعض المبادئ األساسية لحوكمة الجامعات الحكومية في ماليزيا،  (KPIS,2009) ة كيبسوتناولت دراس  

استخدمت كل من المنهجية الكمية والكيفية في تجميع البيانات عن مؤشرات أداء الحوكمة في تلك الجامعات، 

وجود بعض  إلىًا. وقد أشارت النتائج أستاذ) 278) عميدًا و(72، و(للعميد ) نائباً 128واشتملت الدراسة على (
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. دارةوتوافراالتصال، ومهارات اإلعالقات شخصية جيدة،ة على إقامة ر قدمالسمات والمهارات في القيادات، مثل ال

وأن من عوامل نجاح الحوكمة المنافسة، والمصادر، والعمليات، والتعليم المستمر، والتنمية، والمحاسبة 

  .نة، والثقةماالواضحة، والشفافية، واأل

جامعة التحقق من استخدام أساليب الحوكمةالجامعية في  إلى) دارسة هدفت 2011جرى حالوة وطه(أو   

) عضـو هيئـة تـدريس  وذلك للوصول في الجامعة 60) إداريـًا و(60وقد تكونت عينة الدارسة مـن(  القدس,

سـتبانة إلولوياتهـا واستخدمت اأمستوى الجامعات المتحضرة التي تعد الحوكمـة من  إلىمستوى عاٍليصل  إلى

المعلومـات, كما تعـد جزءًا مـن الجودة وهـي ما تصبو إليه مخرجات التعليم العـالي, وأن الحوكمـة فـي لجمع 

 , وتوصـلت النتـائج أن ضـعفى المطلوب وفق المعايير العالميةجامعـة القـدس موجـودة ولكـن لـيس بالمسـتو 

  تطبيق األنظمة والقوانين.  المـوارد الماليـة كـان لـه األثـر الكبيـر في عدم المقدرة على

معات األهلية وضمان الجودة الشاملة اإيجاد عالقة بين حوكمة الجإلى  (2011)عوضدراسة  هدفتكما    

ين المتغيرين بة كأداة لقياس العالقة تبانوتم استخدام المنهج الوصفي واستخدمت است ،لمؤسسات التعليم الجامعي

معة اج )(40معات أهلية من أصل مجتمع الدراسة المكون اج )(6واختارت الدراسة عينة عشوائية مكونة من ، 

ذات داللة إحصائية بين إيجابية وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة  ،أهلية في محافظات جمهورية مصر

  .متغيري الدراسة

تعرف واقع تطبيق الحاكمية في جامعة الشرق األوسط  إلى) دراسة هدفت أ2012وأجرى ناصر الدين (    

) عضو 64(من وجهة نظر أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية العاملين فيها, وقد تكونت عينة الدراسة من 

بيق أن واقع تط إلىوأشارت نتائج الدراسة ، ) إداريًا, واستخدمت االستبانة لجمع المعلومات49هيئة تدريس و(

عينة الدراسة ككل كان مرتفعًا بشكل عام. كما  أفرادجامعة الشرق األوسط، من وجهة نظر  الحاكمية في
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تالف الخ تبعاً أظهرت النتائج وجود فروق ذي داللة في واقع تطبيق الحاكمية في جامعة الشرق األوسط، 

المركز الوظيفي، وكان لصالح أعضاء هيئة التدريس. وأن هناك فروقًا ذات داللة تعزى لمتغير عدد سنوات 

  .الخبرة، ولصالح من كانت خبرتهم أكثر من سنتين

درجة تطبيق مبادئ الحوكمة في جامعة حائل إلى هدفت التعرف بدراسة 2014)أبو كريم والثويني ( مااوق   

ي فتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس ، وقدمنهج الوصفيالواستخدما سعود،  وجامعة الملك

، وأظهرت الدراسة أن اً عضو  179)، وأخذت عينة عشوائية مكونة من (اً عضو ) 750البالغ عددهم (الجامعتين 

 .متوسطةدرجة تطبيق مبادئ الحوكمة في جامعة حائل وجامعة الملك سعود جاءت بشكل كلي بدرجة 

ومعوقات ذلك في الجامعات  ،واقع تطبيق نظم الحوكمة إلىالتعرف  إلى ) 2015شرف( دراسةوهدفت     

على  وأثر ذلك، في الضفة الغربية األكاديمية األقسامة من وجهة نظر عمداء الكليات ورؤوساء ينيالفلسط

لدراسة واقع وتناولت ا ، واستخدمتالمنهج الوصفي، متغيرات الجنس والمسمى الوظيفي وسنوات الخبرة والجامعة

) من عمداء ورؤساء (105الدراسة على عينة مقدارها  طبقتو ، نية يتطبيق نظم الحوكمة في الجامعات الفلسط

ة في الجامعات الفلسطينية من وجهوجود درجة كبيرة على واقع تطبيق الحوكمة إلىوأشارت الدراسة  األقسام

 ائيةإحصوعدم وجود فروق ذات داللة  ،رؤوساء األقسام األكاديمية  في الضفة الغربيةنظر عمداء الكليات و 

ووجود فروق حسب متغير الجامعات لصالح جامعة  ،لدرجة واقع تطبيق نظم الحوكمة تعزى لمتغيرات الدراسة

  .بيرزيت

 وعالقتها بجودة إجراءاتدرجة تطبيق مبادئ الحوكمة إلv) بإجراء دراسة هدفت التعرف 2016( محمودوقام    

ت شمال الضفة الغربية من وجهة نظر مديري المدارس في ظاالعمل في مديريات التربية والتعليم في محاف
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تأثيرات متغيرات الجنس والمؤهل العلمي والخبرة اإلدارية  إلىالتعرف  ضًال عنف، المدارس الحكومية الثانوية

ة طبقت على عين ، المعلومات من خالل استبانة تجمعو ، سنويوجنس المدرسة والمديرية وتقييم األداء ال

ظهرت النتائج ان درجة تطبيق أو  ، مديراً  )370من أصل مجتمع الدراسة البالغ (مديرًا، )  173مقدارها ( 

دم كما أظهرت ع ،مبادئ الحوكمة في مديريات التربية والتعليم في محافظات شمال الضفة جاءت متوسطة

 ،درسةوجنس الم ،والخبرة اإلدارية ،والمؤهل العلمي ،تعزى لمتغيرات الجنس إحصائيةاللة وجود فروق ذات د

اس ولصالح مديرتي طوب ،تعزى لمتغير المديرية إحصائيةووجود فروق ذات داللة  ، وتقييم األداء السنوي

  عمل.وجودة إجراءات الارتباط إيجابي بين درجة تطبيق مبادئ الحوكمة وجود  إلىوقباطية . وخلصت الدراسة 

قتها الالتعرف إلى واقع تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة وعإلى  هدفتدراسة  2016)بدح والعواملة(أجرى و    

اسة قسام فيها ، واشتمل مجتمع الدر ألردنية من وجهة نظر رؤساء األدارة الجودة الشاملة في الجامعات اإبتطبيق 

ية ردنية ،وتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائألفي الجامعات اكاديمية ألقسام األعلى جميع رؤساء ا

ولى: لقياس درجة تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة األ ،ن لجمع البياناتيمن مجتمع الدراسة ، واستخدمت أدات

ن درجة الدراسة أ ردنية . وأظهرت نتائجأل، والثانية: لقياس درجة تطبيق ادارة الجودة الشاملة في الجامعات ا

طبيق بين درجة تإيجابية قة ارتباطية التطبيق معايير الحوكمة الرشيدة جاءت بدرجة متوسطة، وٕان هناك ع

  . دارة الجودة الشاملةإتطبيق الحوكمة الرشيدة ودرجة تطبيق بين معايير 

الجامعات، وتم هدفت إلى التعرف على مدى تطبيق مبادىء الحوكمة في دراسة  2016)وقام صوالحة(   

وقد تم تسليط الضوء على مفهوم مبادىء الحوكمة بصفة عامة وحوكمة ، نموذج أدراسة جامعة آل البيت ك

المشاركة، الشفافية، المساءلة، (وتكونت محاور الدراسة من خمسة محاور وهي ، الجامعات بصفة خاصة 

ن تطبيق مبادىء الحوكمة في جامعة آل أ،يها، وكانت من أهم النتائج التي تم التوصل إل)المساواة، الفاعلية



23 

 

 

 

وكان أعلى مجال في المساواة، وجاء في الترتيب الثاني محور المساءلة وفي  ،بمستوى متوسطكان البيت 

الترتيب الثالث محور الفاعلية، وجاء في الترتيب الرابع محور الشفافية، بينما جاء مجال المشاركة بأدنى متوسط 

   .خيرألافي الترتيب 

درجة ممارسة القـادة األكـاديميين للحوكمـة  فـي الجامعـات  إلىهدفت التعرف ) دراسة 2017وأجرت الزبن (    

عينـة تاألردنيـة وعالقتها بتفويض السلطة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، ولتحقيق هذا الهدف اختار 

تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية، وقد استخدمت أداتين  ،) عضوهيئة تدريس261لّلدارسـة مكونة من(

ن درجة ممارسة القادة األكـاديميين للحوكمـة  فـي الجامعـات األردنيـة أ لجمع البيانات، وأظهرت نتائج الدارسة

، ضاً أي مـن وجهـة نظـر أعضـاء هيئة التدريس كانت متوسطة، وأن درجة تفويضهم للسلطة كانت متوسطة

  . واظهرت وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين متغري الدراسة

  :  (ستة سيجما)بالمتغير السابقة ذات الصلة الدراسات . 2

في الصناعة والتعليم،حاولت  (ستة سيجما)معايير فهم  إلى)، Goffnett, 2004(جوفنتدراسة  هدفت   

وتاريخها وأساسياتها؟ وما تأثيراتها في المجاالت  سيجما)(ستة معايير ما: ما ھالدارسة اإلجابة عن تساؤلين 

وقد  ،جرت الدارسة على عينة مختارة من أعضاء الجمعية الوطنية للتقنية الصناعيةأالصناعية والتعليم؟ وقد 

 االهتمامة إن قل إلىحددت الدراسة الجوانب المشتركة بين مجاالت الصناعة ومجاالت التعليم، وخلصت الدراسة 

فشل  لىإفي التعليم وقلة االستثمار في رأس المال البشري يؤدي  (ستة سيجما)معايير بالتدريب على مهارات 

  .التعليم العالي التطبيق في مجال
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(ستة معايير لتحسين االجتماعي من خاللا إلىهدفت التعرف دراسة )Furterer,2005فارترير( وأجرى   

فلوريدا في  ي جامعةفطبقت الدراسة في كلية الهندسة الصناعية وعلوم الحاسبات ، التعليم هندسةفي سيجما)

معايير لصائيةحاإلواألدوات(�	� �����)مهارات أمريكا لتحسين مهاراتالطلبة واألدواتمن خالل تدريب الطلبة على 

)(DMAIC 94تحسين المهاراتالمكتسبة لدى الطلبة بنسبة من واستطاعت الدراسة)%( معالجة  بعد أن تم

  بداع الطلبة.إم أماالعقبات 

ا في بعض القضاي (ستة سيجما)معايير ) وهدفها تبني (Ho. Xie. & Goh, 2006دراسة هو واكسي وقوه    

امعة سنغافورة، في ج على كليات الهندسةمعايير والتحديات التي تواجه التعليمالعالي، قامت الدراسة بتطبيق 

 يتعزيزالتطبيقاتف9L@S ية تبني برامجمھأ إلىوخلصت الدراسة  (ستة سيجما)في حصائيةوقد اعتمد على األدواتاإل

 حصائيةات اإليساعد في تعزيز التطبيقمعايير إن تطبيق  إذفي التعليم العالي، (ستة سيجما)لمنهجية التحسين

  لتحسين جودة التعليم في كلية الهندسة .

ليم العالي مع عالتالتحول في )على Al Atiqi & Deshpande,2009العتيقي والدشبندي( دراسة وركزت   

ستة (معايير  تحديد على يقوم الكويت، في الخاصة الجامعات مجلس على الدراسة أجريت ،(ستة سيجما)

 تواجه خريجي التي والمشكالت التعليمية العملية ومخرجات لتطبيق مدخالت جاً برنام الدراسةنت تب وقد ،سيجما)

 لجامعةا مكانة تعزيز في هميس (ستة سيجما)تطبيق منهجية التحسين أن إلى الدراسة وخلصت الجامعات،

  .األخرى الجامعات مع مقارنة

محمد  ممابجامعة األ سيجما)(ستة أهم متطلبات تطبيق  إلىالتعرف  إلىسعت دراسة 2010)وأجرى الشثري(   

بن سعود اإلسالمية، وبالتحديد من خالل المتطلبات الخاصة بمراحل (التعريف، القياس، التحليل، التحسين، 

عضو هيئة تدريس بقسم التربية بكلية العلوم 28)(المكونة منالضبط). وتم تطبيق المنهج الوصفي على العينة 
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ودة التابعة لوكالة الجامعة للدراسات والتطوير واالعتماد األكاديمي. وتم الج إدارةخبيرًا ب )(14االجتماعية، و

 جميع أهميةالعينة بدرجة عالية على  أفرادأظهرت النتائج موافقة و عبارة،  )57(إعداد استبانة مكونة من 

  .(ستة سيجما)ة في تطبيق المتطلبات الخاصة بالمراحل الخمس

في تحقيق  (ستة سيجما)مدى استخدام معايير منهجية  إلى) التعرف 2012أبو ناهية( دراسة استهدفتو    

ن قدصممت استمارة استهدفت فيها العامليو ، نية في قطاع غزةيجودة التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسط

أن  :وأظهرت نتائج الدراسة عضوًا،35)(نية في قطاع غزة والبالغ عددهميبأقسام الجودة في الجامعات الفلسط

ستخدام بين ا إحصائيةكما أنه توجد عالقة ذات داللة ، كانت مرتفعة (ستة سيجما)ة توافر معايير منهج درج

  .نية في قطاع غزةيوبين جودة التدقيق الداخلي لدى الجامعات الفسلط ،(ستة سيجما)منهج معايير 

في جامعة  سيجما)(ستة ) معرفة درجة توفر متطلبات تطبيق 2014إبراهيم ( كان الهدف من دراسة و    

منهج مستخدمة ال، وعدد سنوات الخبرةاألكاديمية وأثر ذلك على متغيرات الكلية والجنس والرتبة ، الطائف

واظهرت الدراسة توافر متطلبات ،عضواً )1358(ء استبانة طبقت على عينة عشوائيةبناتم ، الوصفي التحليلي

ر حول تواف إحصائيةكما أظهرت الدراسةعدم وجود فروق ذات داللة ، بدرجة متوسطة (ستة سيجما)تطبيق 

 ،في جامعة الطائف تعزى لمتغري الجنس وعدد سنوات الخبرة على األداء ككل (ستة سيجما)متطلبات تطبيق 

 لصالح ألكاديمية اتعزى لمتغير الكلية لصالح الكليات اإلنسانية ومتغير الرتبة  إحصائيةووجود فروق ذات داللة 

  مساعد. أستاذ

) من خالل دراسة أنموذج لتقييم المناهج وتحسين نموذج الكميات Halawany,2014وقدم الحلواني (    

من خالل المنهج التجريبي الستخدام خطوات (ستة (ستة سيجما) معاييرللتعليم العالي من خالل تطبيقات 
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تعلم الطالب من خالل عملية التحسين يساعد في تحسين معايير سيجما) ، وأظهرت النتائج أن استخدام 

  المستمر الحتياجات الطالب وتحديد المجاالت التي تحتاج إلى تحسين .

بدراسة هدفت إلى معرفة مدى استخدام مفاهيم (ستة سيجما) في الجامعات 2014) وقام دودين ومساعدة(     

لتعليمية ن المستمر للخدمات والعمليات اوٕالى توضيح أهمية تطبيقاتها في التحسي ،األردنية الحكومية والخاصة

ة على واعتمدت الدراسالمعوقات التي تحول دون استخدام مفاهيم (ستة سيجما)،  إلىفي الجامعات ، والتعرف 

عضوًا من أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية في الجامعات  269)تحليل استجابات عينة الدراسة المكونة من(

إلى حداثة تطبيق مفاهيم (ستة سيجما)، باإلضافة إلى ضعف  وأظهرت الدراسةاألردنية الحكومية والخاصة، 

  الكوادر البشرية المؤهلية لتطبيق هذه المفاهيم .

سيجما ق (لتطبيالبشرية و بات اإلداريةلالمتط لتعرفاإلvالدراسة  هدفتدراسة 2016) وأجرى العتيبي والشمري(   

ت داللة ذاهناك فروق معرفة ما إذا كانت ليابمدينة الرياض، لدراسات العلالعربي ل قية الشر لفي ك )ستة

ات و دد سنمية، علالدرجة العل،: الجنس، طبيعة العمvلمتغيراتتعز أفراد عينة الدراسة إحصائيةفي استجابات 

تم تطبيقها على عينة عشوائية من أعضاء الهيئة اإلدارية في كلية  إذصفيالمسحيو الج هاتبعت المنو الخدمة. 

 عضو من الهيئات27)عضو، منهم (73) العربي للدراسات العليا، وتم طبيقها على عينية بلغت ( الشرق

ستة ( قلتطبي البشريةو المتطمبات اإلدارية أن الدراسة إلى  وصلتتو ، عضو هيئة التدريس46)اإلدارية و(

شارت النتائج أ كذلكو ،سطةو فرة بدرجة متو الرياض مت يا بمدينةلدراسات العلالعربي ل قية الشر لفي ك) سيجما

لمتطمبات ر او حمالخبرة في  اتو سنو ى متغير الجنس لع اداً العينة اعتم نرية بيهو اختالفات ج دو جو  مإلى عد

في  ميلالع هلالمؤ و  ملى متغير طبيعة العلع العينة اعتماداً  نرية بيهو ج د اختالفاتو جوو  ،البشريةو  اإلدارية

  . البشريةو ت اإلدارية لبار المتطو مح
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  : ملخص اّلدراسات اّلّسابقة وموقع اّلدراسة الحالية منها

ارسة واقـع تطبيـق الحوكمـة مثلد إلىالتعرف  إلىمتنوعة، فمنها ما هدف  اً تناولت اّلدارسات اّلسابقة أهداف   

دراسة  أما،)2014الوثيني(و بـوكـريم أارسـة ) وكـذلك د2017الزبن() و 2012) وناصرالدين(2011حالوة وطه(

 إلى وهناك دراسات هدفت ،االوروبية فهدفها تحليل الهيكل التنظيمي والحوكمي للجامعات Kim,2007)كيم(

  . 2010)الشثري( ) kpis,2009مثل دراسة كبيس(  دارسة بعض مبادئ الحوكمة

ي ف للحوكمة األردنيةفي الجامعات األكاديمية درجة ممارسة القيادات دراسة  إلى تهذه الدراسة فهدف أما

  .من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسالعاصمة عمان 

ي دراسة قوفنت كما ف سيجما) (ستةمعايير تناولت بعض الدراسات فهم ، (ستة سيجما)وفيما يتعلق بالمتغير   

)Goffnett,2004 () ثرأتطبيق هذه المنهجية و  إلىوهنالك دراسات هدفت 2014) ودراسة دودين ومساعدة 

 .Hoودراسة هو واكسي وقوه ، جتماعيإل) في الجانب اFurterer, 2005تطبيقها، فكانت دراسة فورتيرير (

Xie. & Goh, 2006))أبو ناهية  دراسة أما، في مجال التعليم العالي2009) ) ودراسة العتيقي والدشفندي

 في حين قدمت.في مجال التعليم(ستة سيجما)يجاد درجة توافر منهجة إل ا) سعت2014) و إبراهيم (2012(

أنموذجًا لتقييم وتطوير المناهج في مؤسسات التعليم العالي من خالل  )Halawany,2014( دراسة الحلواني

، أما هذه الدراسة فهدفت إلى دراسة العالقة بين الحوكمة وعالقتها مع درجة توافر  تطبيقات (ستة سيجما)

  .  معايير ( ستة سيجما) 

 2014)ودراسة أبو كريم الثويني ( 2009) ودراسة الشناق ((2006)دراسة العباس  واتفقت هذه الدارسة مع  

 .Ho، فيما اختلف هذه الدراسة مع دراسة هو وواكسي وقوهالمنهج الوصفيفي استخدام 2015) ودراسة شرف (
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Xie. & Goh, 2006)(  ودراسة)العتيقي والدشبنديAl Atiqi & Deshpande,2009(  في استخدام المنهج

  التجريبي . 

في الجامعات األردنية في عضو هيئة تدريس  (440)مكونة من وطبقت هذه الدراسة على عينة عشوائية   

، ودراسة العتيقي و أ) في جامعة الشرق األوسط2012عمان، في حين كانت دراسة ناصر الدين(العاصمة 

 & .Ho. Xie دراسة هو وواكسي وقوهعلى الجامعات الخاصة في الكويت، وطبقت دراسة 2009)الدشبندي(

Goh, 2006)( ،وأجريت دراسة على كليات الهندسة في جامعة سنغافورة)فارتريرFurterer,2005( على

  كليات الهندسة في جامعة فلوريدا في الواليات المتحدة االمريكية. 

إلى دراسة العالقة بين الحوكمة وتفويض السلطة، وهدفت دراسة محمود( 2017)وهدفت دراسة الزبن(   

 2016)بدح والعواملة(إلى دراسة العالقة بين الحوكمة وجودة إجراءات العمل، في حين استهدفت دراسة  2016)

دراسة العالقة بين الحوكمة وتطبيقات الجودة الشاملة ، أما هذه الدراسة فهدفت إلى دراسة العالقة بين درجة 

  وعالقتها بمعايير (ستة سيجما). ممارسة الحوكمة 

 2015)) ودراسة شرف (2016ودراسة محمود ((2017) وتوافقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة الزبن  

إذ كانت درجة ممارسة الحوكمة في الجامعات ،2011)ودراسة حالوة وطه( 2014)والثويني ( ودراسة أبو كريم

، ) إذ كانت درجة الممارسة مرتفعةأ2012،واختلفت مع نتائج دراسة ناصر (بدرجة متوسطة في جميع المجاالت

   .في جميع المجاالت
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تة درجة ممارسة الحوكمة ودرجة توافر معايير (سوامتازت هذه الدراسة عن غيرها باستهدافها دراسة العالقة بين 

سيجما) ، ودراسة متغري الكلية وعدد سنوات الخبرة ولم تعالج هذه المتغيرات في الدراسات السابقة التي تم 

  االطالع عليها.
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  الفصل الثالث

  

  الطريقة واإلجراءات
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  الفصل الثالث

  واإلجراءاتالطريقة 

تضمن هذا الفصل عرضًا لمنهج الدراسة المستخدم، ومجتمعها، وعينتها، ووصفًا ألداتي الدراسة، وكيفية 

جراءات التي تستخدم في تحليل البيانات وإ  حصائيةإيجاد صدقهما وثباتهما، ومتغيرات الدراسة، والمعالجة اإل

  الدراسة.

  منهج الدراسة:

في هذه الدراسة، ألنه منهج بحث مالئم لمثل هذا النوع من االرتباطي م الباحث المنهج الوصفي استخد

  وسيلة لجمع البيانات.تين الدراسات وتم استخدام االستبان

  مجتمع الدراسة 

خالل مية الهاش األردنيةالمملكة في  األردنيةتكون مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات 

حسب احصائيات وزارة التعليم العالي والبحث  )2991.، والبالغ عددهم (2018-2017األول الفصل الدراسي 

.)1(كما هو موضح في الجدولالعلمي، 
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ب حسفي العاصمة عمان  األردنيةمجتمع الدراسة المكون من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات توزيع أفراد ) 1جدول (ال
  2018/2017 .الجامعيللعام األكاديمية الرتبة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الجامعة  أستاذ  مشاركأستاذ مساعدأستاذ  المجموع

  األردنيةالجامعة  437 428 314 1179

 جامعة عمان العربية  31 25 33 89

 جامعة الشرق األوسط  35 36 81 152

 جامعة عمان األهلية  23 54 135 212

 جامعة العلوم التطبيقية  38 61 110 209

   جامعة البتراء  29 34 167 230

 جامعة اإلسراء  28 56 163 247

 األردنية  جامعة الزيتونة 24 56 172 252

 جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا  16 31 51 98

 األنروا  –كلية العلوم التربوية واآلداب  0 12 20 32

 الجامعة العربية المفتوحة  4 9 27 40

251 
  جامعة العلوم اإلسالمية  41 65 145

 المجموع  706 867 1418 2991
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  ة الدراسة:عين

  .2)جدول (الكما هو في  عينة عنقودية عشوائية اختيار :األولىاستخدام طريقتين للمعاينة تم و  

  العنقودية العشوائية، حسب الرتبة األكاديمية  الدراسة بالطريقة  مجتمعتوزع 2)جدول (ال

  

  

  

  

  

  

  

  

 ،كاديميةألبة االرت حسب متغيرأعضاء هيئة التدريسوالثانية: اختيار عينة طبقية عشوائية نسبية من 

جدول تحديد حجم العينة من حجم المجتمع  إلىالمجتمع وذلك بالرجوع  أفرادها في ضوء عدد أفرادد عدد يحدتو 

عينة الدراسة حسب  أفرادتوزع  ) يبين3(لوالجدو  .)Krijcie & Morgan,1970كرجسي ومرجان (الذي أعده 

  .   وعدد سنوات الخبرة األكاديمية والرتبة السلطة المشرفة والكلية و  متغيرات الجنس

، كاديميةاألالرتبة و الكلية، و السلطة المشرفة، و الجنس، حسب المتغيرات  عينة الدراسةأفراد توزع ) 3الجدول(
  وعدد سنوات الخبرة.

  المجموع  العدد  المستوى  المتغير

  الجنس
 330  ذكر

440 
 110  أنثى

  السلطة المشرفة
  67  حكومية
 373  خاصة

  الجامعة  أستاذ مشاركأستاذ  مساعدأستاذ  المجموع

  األردنيةالجامعة  437 428 314 1179

 جامعة الشرق األوسط  35 36 81 152

 جامعة العلوم التطبيقية  38 61 110 209

  جامعة البتراء   29 34 167 230

 الخاصة  األردنيةجامعة اإلسراء  28 56 163 247

 الخاصة  األردنيةجامعة الزيتونة  24 56 172 252

  جامعة العلوم اإلسالمية  41 65 145 251

 المجموع  632 736 1152 2520
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  الكلية
 256  إنسانية 

 184  علمية

  األكاديمية الرتبة 
 277  مساعد   أستاذ
 106  مشارك أستاذ

  57  أستاذ
  90  أقلف سنوات 5  عدد سنوات الخبرة

 126  سنوات10  –سنوات 6
 224  فأكثر ةسن 11

  الدراسة: تاأدا

ي للحوكمة في الجامعات الحكومية ف القادة األكاديمينكأداة لقياس درجة ممارسة  استبانة رالباحث بتطوي قام

طورها الباحث بناًء على األدب النظري والدراسات و من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، العاصمة عمان 

آراء المحكمين  فضًال عن 2014)ودراسة أبو كريم والثويني(،)2017(الزبنالسابقة كما ورد في دراسة 

)، 2ي الملحق (هو موضح فصورتها النهائية كما فياالستبانة كأداة للدراسة  استخدام تم.والمختصين التربويين

و موضح ،كما هلمعلومات الديموغرافية األساسية للبحث مقسمة لعدة فقراتفضًال عن ا فقره، (25)من  تكونتو 

  .)4في الجدول (

مجاالت االستبانة األولى لقياس درجة ممارسة القادة االكاديميين للحوكمة في الجامعات األردنية 4) الجدول (
 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

  

  

  

  

  

  االستبانة األولى: درجة ممارسة الحوكمة
 عدد الفقرات  مجاالت االستبانة التسلسل

 12  الشفافية 1
 8 المشاركة 2
 5 المساءلة 3

 25  مجموع فقرات االستبانة
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متوسطة ) 3،(مرتفعة) 4،(مرتفعة جداً  )5ت خمسة مستويات وهي:(دوتم اعتماد سلم ليكرت الخماسي، إذحد

  متدنية.الدرجة ال) 1مرتفعة، كما تمثل الدرجة(الدرجة ال) 5،إذا تمثل الدرجة(منخفضة جداً )1،(منخفضة )2،(

لمتغير الثاني وهو درجة توافر معايير (ستة سيجما) في الجامعات األردنية في العاصمة عمان، فقد قام أما    

س، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدري (ستة سيجما) رمعايي لقياس درجة توافرالباحث بتطوير أستبانة كأداة 

 W) Salaheldinح ا.OT+ وT7V ا.Kھ8ب دراسة وتم تطورها بناء على األدب النظري والدراسات السابقة كما في

and Abdelwahab,2010)(، يBXY.ا GZودرا ) (آراء المحكمين والمختصين التربويين فضًال عن .2010، 

 ،فقره (24)من وتتكون)، 2هو موضح في الملحق (صورتها النهائية كما فياالستبانة كأداة للدراسة  استخدام تم

  .)5،كما هو موضح في الجدول (األساسية للبحث مقسمة لعدة فقراتلمعلومات الديموغرافية فضًال عن ا

مجاالت االستبانة األولى لقياس درجة توافر معايير ( ستة سيجما)  في الجامعات األردنية من وجهة نظر ) : 5الجدول(

  أعضاء هيئة التدريس.
  (ستة سيجما)معايير توافر درجة  االستبانة الثانية:

 10  التحسين المستمرو ضبط الجودة  1
 8  العمليات واألنظمة والموارد 2

 6  والتغذية الراجعةمالتقيي  3
 24 مجموع فقرات االستبانة  

 ،متوسطة) 3( ،مرتفعة) 4( ،مرتفعة جداً  )5(ت خمسة مستويات وهي:دحدإذوتم اعتماد سلم ليكرت الخماسي، 

  .متدنيةالدرجة ال) 1(كما تمثل الدرجة ،مرتفعةالدرجةال) 5ا تمثل الدرجة(إذ ،منخفضة جداً  )1( ،منخفضة)2(

  :أداتي الدراسةصدق 

  :تي الدراسةالصدق الظاهري ألدا -أ

 ،مينالمحكمن على مجموعة عرضت االستبانة إذ،تم استخدام الصدق الظاهريأداتي الدراسة للتأكد من صدق 

ة ، الحكومية والخاصاألردنيةمن أعضاء هيئة التدريس العاملين في الجامعات  ،من ذوي االختصاص والخبرة

واحتوت االستبانة األولى ، )3كما هو موضح في الملحق ( محكمًا، )14والبالغ عددهم (في العاصمة عمان،
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تم د قو  ،فقرة، موزعة على مجاالت ثالثة هي (الشفافية، والمشاركة، والمساءلة) 36)في صورتها األولية على (

فقرة في الصورة النهائية  11)استبعاد(تم و  ،) فأكثر%80على نسبة موافقة ( تاإلبقاء على الفقرات التي حصل

وتعد هذه الطريقة مناسبة للحكم على الصدق الظاهري  ،نيمالحظات وتوصيات المحكملالستبانة بناًء على 

  .تها ممكن أن تقيس ما وضعت لقياسهأي أن فقرا، لالستبانة

فقرة موزعة على مجاالت أربعة هي(ضبط  28)وقد احتوت االستبانة الثانية في صورتها األولية على (  

على الفقرات  تم اإلبقاءقد و  الجودة، والقياس والتغذية الراجعة، والتحسين المستمر، والعمليات واألنظمة والموارد)،

في الصورة النهائية لالستبانة بناًء  اتفقر  4)تم استبعاد(قد و  ،) فأكثر%80على نسبة موافقة ( تالتي حصل

وتعد هذه الطريقة مناسبة للحكم على الصدق الظاهري لالستبانة، أي ، نيمالحظات وتوصيات المحكمعلى 

 .أن فقراتها ممكن أن تقيس ما وضعت لقياسه

 أداتي الدراسة:ثبات 

، بفارق عضـــــــــو هيئة تدريس) 20للتأكد من ثبات أداتي الدراســـــــــة تم توزيعها على عينة مكونة من (

بين درجاتهم في المرتين،  )test_retest(ر ق طريقة االختبار وٕاعادة االختباويتم تطبيزمني مدته أسبوعان، 

) على جميع Cronbach - Alpha(كرونباخ ألفا بهدف اســتخراج معامل الثبات لألداة جرى تطبيق معادلة 

يقيس مــدى التنــاســــــــــــــق في إجــابــات المســــــــــــــتجيبين عن كــل الفقرات الموجودة في  إذالمجــاالت واألداة ككــل؛ 

 ) يبين ثبات األداة لالستبانتين.6( االستبانة، والجدول

 ) ومعامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفاPearson Correlationمعامل ثبات االداتين بطريقة بيرسون ( )6جدول (ال

)Cronbach -Alpha(.  

 االستبانةمجاالت  األداة
معامل ارتباط 

 بيرسون
معامل 

  الفاكرونباخ

 الحوكمة
  

 0.85 0.90  الشفافية
  0.69 0.79 المشاركة
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  0.73 0.75 المساءلة

  - 0.88  ككل  األداة
ر معاييتوافر درجة 

  (ستة سيجما)
  

  0.77 0.68  التحسين المستمرو ضبط الجودة 
  0.74 0.71  العمليات واألنظمة والموارد

  0.73 0.77  والتغذية الراجعة مالتقيي
  - 0.77  ككل األداة

ها للحوكمة وعالقت األردنيةفي الجامعات  ناألكاديمييدرجة ممارسة القادة  يالحظ أن معامل ثبات االستبانة

) 0.88ومقداره (من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في العاصمة عمان (ستة سيجما)معايير توافر درجة ب

 وهذه القيم ّتعد مقبولة ألغراض ،(ستة سيجما)معاييرتوافر درجة ) الستبانة 0.77الحوكمة بينما بلغ (الستبانة 

  . الدراسة الحالية

��ات ا	�را��: ��  

 التالية: المتغيراتاشتملت الدراسة على 

 .)أنثى ،ذكر( جنسال •

 ).خاصة ،حكومية( السلطة المشرفة •

 .)ميةعل، انسانية( الكلية •

 .)أستاذك، مشار  أستاذ، مساعد أستاذ( األكاديميةالرتبة  •

  .)فأكثر ةسن11، تسنوا 10إلى –سنوات6من ،أقلفسنوات  5( لخبرةسنوات اعدد  •

 .في الجامعات األردنية في العاصمة عمان درجة ممارسة الحوكمة •

  .في الجامعات األردنية في العاصمة عمان (ستة سيجما)معاييرتوافر درجة  •

  

  

  



38 

 

 

 

  الدراسة:إجراءات 

 ،مة عمانالعاصفي جميع أعضاء هيئة التدريس  من يتكونالذي بتحديد مجتمع الدراسة  الباحث اميقبعد 

باإلجراءات تم القيام في الجامعات األردنية،  عضو هيئة تدريس440) ( نم ةالمكون واختيار عينة الدراسة

  :اآلتية

  ومالحظات المحكمين.دب النظري ألبناء على ا ،الدراسة تيتطوير أدا -1

  .ين أهل االختصاص والخبرة من المحكم(14) من خالل عرضها علىتين إيجاد صدق األدا -2

العلمي  والبحث وزارة التعليم العالي إلىالحصول على كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط موجه  -3

  . 4)انظر ملحق (

فيها  الجامعات التي طبقت إلىوالبحث العلمي الحصول على كتاب تسهيل مهمة من وزارة التعليم العالي  -4

  . 5)انظر ملحق (  الدراسة

استبانة  450)استبانة ، استرد منها ( 500)، تم توزيع (تطبيق االستبانات على العينة التي تم تحديدها5- 

  ) استبانة.(440استبانات ، وتم دراسة  10)وتم استبعاد ( 

  تحليل البيانات إحصائياً 6 - 

  عرض النتائج في الفصل الرابع ومناقشتها في الفصل الخامس. -7

  .التوصل إليه من نتائج التوصيات والمقترحات بناًء على ما تمقديم ت -8

  :حصائيةالمعالجة اإل

  اآلتية لمعالجة البيانات إحصائيًا: حصائيةتم استخدام الوسائل اإل

  .والدرجة ةالرتبو  تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والثاني األولين لإلجابة عن السؤال1. 

ارسة بين درجة مم يةاالرتباط العالقة لإلجابة عن السؤال الثالث استخدم معامل ارتباط بيرسون لحساب. 2

  الحوكمة، ودرجة توافر سيجما ستة. 
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لعينتين مستقلتين بالنسبة  (t – test) التائي تم استخدام االختبارالرابع والخامس  ينلإلجابة عن السؤال3. 

لمتغيري الرتبة  )One Way ANOVA( تحليل التباين األحاديالكلية، و و السلطة المشرفة الجنس و  اتلمتغير 

  .) للمقارنات البعديةScheffeتم استخدام اختبار شيفيه (و  ،وعدد سنوات الخبرة ،األكاديمية

  :بتطبيق المعادلة اآلتيةدرجة الممارسة والتوافر . تحديد 4

  

  

 .)2.33-1( وبذلك يكون المستوى المنخفض من

 .)3.67 – 2.34( ويكون المستوى المتوسط من

  .) 5-3.68( والمستوى المرتفع من

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 =  1.33المدى

 لبديللالقيمة الدنيا –لبديل العليا لالقيمة 

 عدد المستويات

5 – 1 

3 

4 

3 

= = 
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 الفصل الرابع

 

 

 عرض نتائج الدراسة
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة: عرض

عرضًا للنتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة من خالل اإلجابة عن أسئلتها، وهي على تضمن هذا الفصل 

  النحو اآلتي: 

  باإلجابة عن السؤال األول:النتائج المتعلقة 

 أعضاء هيئة التدريس؟ في الجامعات األردنية للحوكمة من وجهة نظريميين األكادادة ما درجة ممارسة الق

الدراسة  أفراد جاباتإل، والرتبة واالنحرافات المعيارية ،لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية

في الجامعات األردنية للحوكمة من وجهة نظرأعضاء هيئة يميين األكادادة درجة ممارسة الق استبانةعلى 

  .) يوضح ذلك7، والجدول (التدريس

في الجامعات يميين األكادادة درجة ممارسة القوالرتبة لمجاالت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  )7(جدولال

  أعضاء هيئة التدريس. األردنية للحوكمة من وجهة نظر

 المجال  المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  درجة الممارسة   الترتيب

 متوسطة  1 0.72 3.62 المساءلة 3

 متوسطة 2 0.60 3.55 المشاركة 2

 متوسطة  3 0.71 3.10 الشفافية 1

  متوسطة 0.55 3.34  ككلاألداة درجة ممارسة الحوكمة 

ادة درجة ممارسة القعينة الدراسة على  أفراد) أن المتوسطات الحسابية لموافقة 7(يظهر من الجدول     

– (3.62 تراوحت ما بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية للحوكمة من وجهة نظريميين األكاد

ى لمن حيث المتوسط الحسابي عوبدرجة ممارسة متوسطة لجميع المجاالت، وجاء ترتيب المجاالت  ، 3.10)
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) 3.34( درجة ممارسة الحوكمةلالحسابي الكلي  وبلغ المتوسط .الشفافيةف المشاركة ثم المساءلةتي: النحو اآل

  وبدرجة متوسطة.

االنحرافات و  المتوسطات الحسابيةومن أجل تحديد الفقرات وفق المجاالت التي تندرج تحتها، فقد تم حساب      

 دريسأعضاء هيئة الت في الجامعات األردنية للحوكمة من وجهة نظريميين األكادادة ممارسة الق درجةلالمعيارية 

  وفيما يأتي عرض للنتائج حسب المجاالت: مجال،ترتيب لفقرات كل  وتم وضع، ةلكل فقرة على حد

  .الشفافية ول:أل ا المجال

الجامعات األردنية للحوكمة في يميين األكادادة درجة ممارسة القتقيس  ةفقر  )12( شتمل هذا المجال علىا    

  ذلك. يبين )8( والجدول ،في مجال الشفافية من وجهة نظرأعضاء هيئة التدريس

 األكاديميين للحوكمة ادةدرجة ممارسة القلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ) 8( جدولال

  التدريس مرتبة تنازلياً من وجهة نظر أعضاء هيئة مجال الشفافية في في الجامعات األردنية 

 الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 الترتيب 
درجة 

  الممارسة 

11 
يراعي العدل في تطبيق التشريعات اإلدارية 

  على جميع العاملين
 مرتفعة  1 0.99 3.83

 متوسطة 2 1.26 3.65  يشعر جميع العاملين باألمن الوظيفي. 12

 متوسطة 3 1.00 3.18  التطويرية للقسم.يوضح جميع األنشطة   7

10 
يدعم مبدأ شفافية تبادل المعلومات مع 

  أرباب العمل.
3.17 1.18 4 

 متوسطة

 متوسطة 5 1.12 3.16 يوضح أهداف القسم للعاملين.   1

4 
يوضح التشريعات اإلدارية المطّبّقة في  

 الجامعة.
3.06 1.09 6 

 متوسطة

2 
ينشر جميع المعلومات الخاصة بمهمات  

 مجالس الحوكمة.
3.05 1.18 7 

 متوسطة

 متوسطة  8 1.24 2.94 يتابع تنفيذ المسؤوليات في القسم.  9
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8 
يربط جميع األنشطة اإلثرائية (مؤتمرات  

وندوات ولقاءات)، برؤية الجامعة وأهدافها 
  ورسالتها.

 متوسطة  9 1.26 2.88

 متوسطة 10 1.27 2.85يوضح أهداف مجالس الحوكمة للعاملين     3

5 
يطلع أعضاء هيئة التدريس باألدوار  

 المنوطة بهم     لتحقيق الحوكمة.   
 متوسطة 11 1.06 2.75

6 
يقيم خطط الكلية باستمرار بهدف  

 تطويرها.  
 متوسطة 12 1.09 2.63

  متوسطة 0.71 3.10 المجال ككل

جال م) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لكل فقرة من فقرات 8( الجدول يبين       

بدرجة و  )2.63–3.83( ككل، ويالحظ أن المتوسطات الحسابية لهذا المجال تراوحت بين والمجالالشفافية 

المجال ككل فقد حصل على  أما .جاءت بدرجة مرتفعة )11ما عدا الفقرة ( لجميع الفقرات متوسطة ممارسة

 األولىبالرتبة  توجاء .متوسطة ممارسةوبدرجة  0.71)وانحراف معياري قدره ( )3.10( قدره متوسط حسابي

 ابي" بمتوسط حس.يراعي العدل في تطبيق التشريعات اإلدارية على جميع العاملين") ونصها:11( الفقرة

يشعر :”) ونصها12( الثانية الفقرة بالرتبة توجاء مرتفعة. ممارسة) وبدرجة 0.99( معياري ) وانحراف3.83(

 ممارسة) وبدرجة 1.26( معياري وانحراف )3.65( ." بمتوسط حسابيجميع العاملين باألمن الوظيفي

األدوار المنوطة بهم بأعضاء هيئة التدريس  يطلع) ونصها:" 5( قبل األخيرة الفقرة بالرتبةجاءت . و متوسطة

جاءت و  .متوسطةممارسة) وبدرجة 1.06( ) وانحراف معياري2.75( بمتوسط حسابي." الحوكمةلتحقيق 

) 2.63( ." بمتوسط حسابيبهدف تطويرها باستمرارالكلية  خططيقيم ) ونصها:" 6( األخيرة الفقرة بالرتبة

  .متوسطة ممارسة) وبدرجة 1.09( وانحراف معياري
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  مشاركة.الالثاني:  المجال

ة في الجامعات األردنية للحوكميميين األكادادة ممارسة القدرجة تقيس اتفقر  تسع علىأشتمل هذا المجال    

  .ذلك ) يبين9( والجدول .في مجال المشاركة من وجهة نظرأعضاء هيئة التدريس

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة ممارسة القادة األكاديميين للحوكمة في الجامعات ) 9جدول(ال

  .من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس مرتبة تنازلياً مجال المشاركة في األردنية 

  الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الترتيب
درجة 

  الممارسة

20 
اللجان للعمل كوحدة واحدة دون سيطرة أي يحث 

 عضو أو مجموعة عليها
  مرتفعة 1 0.96 4.12

يعمل على مشاركة أعضاء هيئة التدريس في وضع  18
  استراتيجية للقسم  

  مرتفعة 2 0.94 3.98

16 
يسهل إجراءات العمل التعاوني بين الوحدات 

المختلفة.   األكاديمية  
  متوسطة 3 0.86 3.67

  متوسطة 4 0.96 3.53 يتم صنع القرارات اإلدارية برأي األغلبية.    15

13 
 خاذاتيحترم وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس عند 

 القرارات. 
  متوسطة 5 1.22 3.40

  متوسطة 6 1.17 3.31 ة.  قرارات رشيد إلىالحوار في الوصول  أسلوبيتبع  14

17 
يضع خطط التطوير بالقسم بمشاركة جميع األطراف 

 ذات العالقة.  
  متوسطة 7 1.21 3.29

19 
يعمل على إشراك ممثلين عن المجتمع المحلي في 

  متوسطة 8 1.18 3.10 وضع خطط التطوير

  متوسطة 0.60 3.55  المجال ككل

المشاركة  المج) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لكل فقرة من فقرات 9(يبين الجدول        

 بدرجة ممارسة )3.10–4.12(والمجال ككل، ويالحظ أن المتوسطات الحسابية لهذا المجال تراوحت بين

 ممارسةوبدرجة ) 0.60وانحراف معياري( )3.55( المجال ككل فقد حصل على متوسط حسابي أما ،متوسطة

كوحدة واحدة دون سيطرة أي عضو  للعمل اللجان يحث:”) ونصها20( الفقرة األولى بالرتبة توجاء .متوسطة
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 بالرتبة توجاء. رتفعةم ممارسة) ودرجة 0.96() وانحراف معياري4.12(" بمتوسط حسابيعليها أو مجموعة 

وسط " بمتقسملل استراتيجية وضع في هيئةالتدريسأعضاء يعمل على مشاركة :”) ونصها18(الثانية الفقرة

) 17(قبل األخيرة الفقرة بالرتبةجاءت و  .رتفعةم ممارسة) ودرجة 0.94() وانحراف معياري3.98(حسابي

) وانحراف 3.29(" بمتوسط حسابي.اركة جميع األطراف ذات العالقةبمشبالقسم يضع خطط التطوير ونصها:" 

ممثلين يعمل على إشراك ) ونصها:" 19(األخيرة الفقرة بالرتبةجاءت و  .متوسطةممارسة) ودرجة 1.21(معياري

) ودرجة 1.18() وانحراف معياري3.10(" بمتوسط حسابي.عن المجتمع المحلي في وضع خطط التطوير

  .متوسطة ممارسة

  مساءلة.الالثالث:  المجال

الجامعات األردنية للحوكمة في يميين األكادادة ممارسة القدرجة  تقيس اتفقر  خمس أشتمل هذا المجال على

  .ذلك ) يبين10( والجدول .مساءلةالفي مجال  أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة ممارسة القادة األكاديميين للحوكمة في الجامعات ) 10( جدولال

  .هيئة التدريس مرتبة تنازلياً من وجهة نظر أعضاء مجال المساءلة في األردنية 

  الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 الترتيب
درجة 

 الممارسة

21 
ُطّبق قواعد المساءلة على المستويين الفردي ي

.والجماعي بعدالة  
  مرتفعة 1 1.06 3.92

  مرتفعة 2 1.05 3.70  سم.ي القفالعاملين المساءلة عالقة اقوى بين  توفر 25

أداء للعاملينستخدم المساءلة لتطوير ي 24   متوسطة 3 1.06 3.62 
ستخدم المساءلة للتحقق من التزام العاملين.ي 22   متوسطة 4 1.12 3.55 

23 
 إلى هدوالج والوقت الهدر في المالالمساءلة تقلل 

  درجة ممكنة.   دنىأ
  متوسطة 5 0.93 3.28

  متوسطة 0.72 3.62  المجال ككل
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 لمساءلةمجاال) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لكل فقرة من فقرات 10(الجدوليبين     

بدرجة ممارسة  )3.28–3.92(والمجال ككل، ويالحظ أن المتوسطات الحسابية لهذا المجال تراوحت بين

المجال ككل فقد حصل على  أما. فقد جاءتا بدرجة مرتفعة )21,25( تينما عدا الفقر  لجميع الفقرات متوسطة

 )21(الفقرة األولى بالرتبة توجاء.ممارسة متوسطةوبدرجة ) 0.72معياري( وانحراف)3.62(متوسط حسابي

) وانحراف 3.92( " بمتوسط حسابي .ُطّبق قواعد المساءلة على المستويين الفردي والجماعي بعدالةي:”ونصها

المساءلة عالقة اقوى  توفر:”) ونصها25( الثانية الفقرة بالرتبة توجاء. رتفعةمممارسة ) ودرجة 1.06(معياري

. بينما مرتفعة ممارسة ) ودرجة 1.05() وانحراف معياري3.70( " بمتوسط حسابي .القسمي فالعاملين بين 

 ابي" بمتوسط حس.ساءلة للتحقق من التزام العاملينستخدم المي) ونصها:" 22( قبل األخيرة الفقرة بالرتبةجاءت 

تقلل ) ونصها:" 23األخيرة الفقرة( بالرتبةجاءت و  متوسطة.ممارسة ) ودرجة 1.12( معياري ) وانحراف3.55(

) 0.93) وانحراف معياري(3.28" بمتوسط حسابي(.درجة ممكنة دنىأ إلىهدوالج المالوالوقتفي  الهدرالمساءلة 

  متوسطة.ممارسة ودرجة 

  :الثاني السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج

  ؟هيئة التدريس في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء (ستة سيجما)معايير ما درجة توافر 

 أفراد جاباتإلوالرتب المعيارية  واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخراج تم السؤال هذا عن لإلجابة   

يئة ه األردنية من وجهة نظر أعضاءفي الجامعات  (ستة سيجما)معايير درجة توافر استبانة الدراسة على 

  ) يوضح ذلك.11والجدول (، التدريس
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ية في الجامعات األردن (ستة سيجما)معايير توافر درجة لوالرتب  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات) 11( جدولال

  .ككل األداةو حسب المجاالت  من وجهة نظر أعضاءهيئة التدريس

  توافرالدرجة   الترتيب  االنحراف المعياري  الحسابي المتوسط  المجال المجال

 متوسطة 1 0.58 3.60  العمليات واألنظمة والموارد 2

 متوسطة 2 0.61 3.42  التحسين المستمرو ضبط الجودة  1

 متوسطة 3 0.77 3.35  والتغذية الراجعة مالتقيي 3

  متوسطة 0.42 3.46  ككل األداة

(ستة ر معاييتوافر  لدرجة عينة الدراسة أفرادأن المتوسطات الحسابية لموافقة ) 11( الجدول من يظهر        

)، وبدرجة  3.35- 3.60بين (ما تراوحت، في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاءهيئة التدريس سيجما)

لعمليات امتوسطة لجميع المجاالت، وجاء ترتيب المجاالت من حيث المتوسط الحسابي على النحو االتي: توافر 

) 3.46ابي (. وبلغ المتوسط الحسوالتغذية الراجعة مالتقييو  ،التحسين المستمرو ضبط الجودة و  ،واألنظمة والموارد

  متوسطة.توافر )، ويعكس درجة 0.42وانحراف معياري (

 واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب تم فقد تحتها، تندرج التي لمجاالت وفقاً  الفقرات تحديد أجل ومن   

 كلل في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاءهيئة التدريس (ستة سيجما)معايير توافر  لدرجةالمعيارية 

  :المجاالت حسب للنتائج عرض يأتي وفيما، مجال كل لفقرات ترتيب وضع وتم ،ةحد على مجال

 :العمليات واألنظمة والمواردمجال 

في الجامعات األردنية من (ستة سيجما) توافر معايير  لدرجة فقرات ثماني على المجال هذا أشتمل

  ذلك. ) يبين12( والجدولوجهة نظر أعضاءهيئة التدريس، 
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ية في الجامعات األردن(ستة سيجما) توافر معايير  لدرجة المعيارية والرتب واالنحرافات الحسابية المتوسطات) 12( جدولال

  .تنازلياً  مرتبة العمليات واألنظمة والمواردفي مجال  هيئة التدريس من وجهة نظر أعضاء

المتوسط  الفقرات الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 توافردرجة ال  الترتيب

تنفذ إدارة الجامعة برامج تدريبية بناء على معايير  14
  واضحة.

4.22 0.84 
  مرتفعة 1

توفر إدارة الجامعة نظام اتصال مباشر بمدربي  13
  الجودة.برامج 

4.20 0.97 
  مرتفعة 2

توفر إدارة الجامعة قاعدة بيانات لكافة برامج   12
 ضبط الجودة.

3.99 0.95 
  مرتفعة 3

تستخدم إدارة الجامعة برامج للمساعدة في اختيار  11
  المفاضلة بين برامج ضبط الجودة.

3.98 0.90 
  مرتفعة 4

  مرتفعة 5 1.00 3.85  تربط إدارة الجامعة الترقيات ببرامج ضبط الجودة.  15
تحفز إدارة الجامعة العاملين الذين يأخذون على  18

  عاتقهم مسؤولية تنفيذ برامج ضبط الجودة.
3.18 1.00 

  متوسطة 6

تربط إدارة الجامعة المكافآت بنجاح تطبيق برامج  16
  ضبط الجودة.

2.75 1.03 
  متوسطة 7

تعين إدارة الجامعة خبراء واستشاريين ببرامج  17
  ضبط الجودة.

2.63 1.06 
  متوسطة 8

  متوسطة 0.58 3.60  المجال ككل
مجال جال م) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لكل فقرة من فقرات 12يبين الجدول(

–4.22والمجال ككل، ويالحظ أن المتوسطات الحسابية لهذا المجال تراوحت بين( العمليات واألنظمة والموارد

                   الفقرات.  في باقي ومتوسطة، 12,11 ,13 ,14 ,15)في الفقرات(رتفعة بدرجة توافر م )2.63

بالرتبة األولى  توجاء .توسطة) وبدرجة توافر م3.60( أما المجال ككل فقد حصل على متوسط حسابي

) 4.22( " بمتوسط حسابي.واضحة معاييربناء على  جتدريبيةرامبإدارة الجامعة تنفذ ” ) ونصها:14الفقرة(

إدارة الجامعة توفر ” ) ونصها:13( بالرتبة الثانية الفقرة توجاءرتفعة. ) ودرجة توافر م0.84( وانحراف معياري
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) ودرجة توافر 0.97( ) وانحراف معياري4.20( الجودة." بمتوسط حسابي جبرام بمدربينظام اتصال مباشر 

 جبرامتطبيق بنجاح المكافآت إدارة الجامعة تربط ) ونصها:" 16( الفقرةجاءت بالرتبة قبل األخيرة رتفعة. و م

جاءت بالرتبة و  .توسطة) ودرجة توافر م1.03( ) وانحراف معياري2.75( ودة." بمتوسط حسابيجط البض

 سابيح ودة." بمتوسطجط البض جببرامواستشاريين إدارة الجامعة خبراء تعين ) ونصها:" 17( األخيرة الفقرة

  ) ودرجة توافر متوسطة.1.06( ) وانحراف معياري2.63(

  :التحسين المستمرو ضبط الجودة  مجال

في الجامعات األردنية من  (ستة سيجما)معايير توافر  لدرجة اتفقر  عشر على المجال هذا أشتمل

  .ذلك ) يبين13( والجدول ،هيئة التدريس وجهة نظر أعضاء

ة في الجامعات األردني (ستة سيجما)معايير توافر  لدرجة المعيارية والرتب واالنحرافات الحسابية المتوسطات) 13جدول(ال

  .تنازلياً  مرتبة التحسين المستمرو ضبط الجودة في مجال  من وجهة نظر أعضاءهيئة التدريس

المتوسط  الفقرات الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة   الترتيب
 التوافر

لتبادل المعلومات وتدفقها بين  أماالجامعة نظ إدارةتوفر  10
 برامج ضبط الجودة.

4.06 0.78 
 مرتفعة 1

الجامعة على برامج ضبط الجودة لغرض  إدارةتعتمد  9
  خطاء.األالدقة في اكتشاف 

3.94 0.92 
 مرتفعة 2

الجامعة على برامج ضبط الجودة لغرض  إدارةتعتمد  5
 .تطوير المعرفة ألبعاد العملية اإلدارية

3.76 0.95 
 مرتفعة 3

الجامعة أساليب معاصرة في مجال ضبط  إدارةتستخدم  1
 .الجودة

3.46 1.22 
 متوسطة 4

الجامعة االمكانية المادية (أثاث،  إدارةيوجد لدى  3
 أجهزة،...) الستخدام برامح ضبط الحودة.

3.43 1.16 
 متوسطة 5

الجامعة على معرفة اقتراحات أرباب العمل  إدارةتحرص  6
  .لالستفادة منها في تحسين جودة الخدمات الجامعة

3.42 1.01 
 متوسطة 6

الجامعة من أن خطط تحســـــــــين الجودة يتم  إدارةتتأكد   8
  تنفيذها من قبل العاملين.

3.09 1.26 
 متوسطة 7
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تتوفر لدى إدارة الجامعة االمكانية المالية الستخدام  2
 برامج ضبط الجودة.

3.04 1.05 
 متوسطة 8

توفر إدارة الجامعة التسهيالت (الوقت واألدوات)  4
 الستخدام برامج ضبط الجودة.

2.98 1.18 
 متوسطة 9

تدرب إدارة الجامعة رؤساء األقسام على تشكيل فرق  7
 عمل لعملية التحسين المستمر.

2.97 1.14 
 متوسطة 10

 متوسطة 0.61 3.42  المجال ككل

في جالم) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لكل فقرة من فقرات 31يبين الجدول(

والمجال ككل، ويالحظ أن المتوسطات الحسابية لهذا المجال ، المستمرالتحسين و  ،ضبط الجودةمجال 

بدرجة  جاءت )10،9،5( اتما عدا الفقر  ،لجميع الفقرات متوسطةبدرجة توافر  ،)2.97-4.06تراوحت بين(

 توجاء، توسطةوبدرجة توافر م ،)3.42المجال ككل فقد حصل على متوسط حسابي( أما .مرتفعةتوافر 

لتبادل المعلومات وتدفقها بين برامج ضبط  أماالجامعة نظ إدارةتوفر ” ) ونصها:10الفقرة( األولى بالرتبة

) 9ة(الثانية الفقر  بالرتبةتوجاءرتفعة. ) ودرجة توافر م0.78) وانحراف معياري(4.06" بمتوسط حسابي(.الجودة

" بمتوسط .خطاءاألشاف تاك يلغرض الدقة فالجودة ط بض جالجامعة على برام إدارةتعتمد ” ونصها:

) ونصها:" 4قبل األخيرة الفقرة( بالرتبةجاءت رتفعة. و ) ودرجة توافر م0.92) وانحراف معياري(3.94حسابي(

) 2.98" بمتوسط حسابي(ودة.جال طضب جرامبالستخدام  )الوقت واألدوات( الجامعة التسهيالت إدارةتوفر 

 إدارةتدرب ) ونصها:" 7األخيرة الفقرة( بالرتبةجاءت و  .ةتوسط) ودرجة توافر م1.18وانحراف معياري(

) وانحراف 2.97" بمتوسط حسابي(على تشكيل فرق عمل لعملية التحسين المستمر. األقسامالجامعة رؤساء 

  ) ودرجة توافر متوسطة.1.14معياري(
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 :والتغذية الراجعة مالتقييمجال 

في الجامعات األردنية من وجهة  (ستة سيجما)معاييرتوافر  لدرجة فقرات )6( على المجال لهذا لأشتم

  :ذلك ) يبين14(والجدول، نظر أعضاءهيئة التدريس

ة في الجامعات األردني (ستة سيجما)معايير توافر  لدرجة المعيارية والرتب واالنحرافات الحسابية المتوسطات) 14جدول(ال

  .تنازلياً  مرتبة الراجعةوالتغذية  مالتقييفي مجال  من وجهة نظر أعضاءهيئة التدريس

المتوسط   الفقرات الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة   الترتيب
 توافرال

تسهم أساليب القياس المعتمدة في الجامعة في تحسين  22
  األداء الكلي. 

3.88 0.97 
  مرتفعة 1

الحصول  فيمتعددة أساليب الجامعة على  إدارةتعتمد  23
الخدمات  فيتقديمتساعدها  يعلى المعلومات الت

  الجامعية.
3.66 1.23 

 متوسطة 2

 يف أداءالعاملين مييلتق واضحة ةيآلالجامعة  إدارة وفرت  24
  .   الجامعة

3.41 1.20 
 متوسطة 3

ة مراقبل حصائيةالجامعة على األساليب اإل إدارةتعتمد  21
 مستويات األداء.

3.20 1.19 
 متوسطة 4

 تقويمالتربوية لعلى المؤشرات الجامعة  إدارةتعتمد  20
 األداء وفقا للمعايير الموضوعة.

3.01 1.25 
 متوسطة 5

 متوسطة 6 1.24 2.93  فيهاالعاملة  األقسامجميع الجامعة أداء  إدارة تقيس  19

 متوسطة 0.77 3.35  المجال ككل

 جالم) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لكل فقرة من فقرات 14( يبين الجدول          

  نوالمجال ككل، ويالحظ أن المتوسطات الحسابية لهذا المجال تراوحت بي والتغذية الراجعة مالتقييفي مجال 

المجال ككل فقد حصل  أماالفقرات.  في باقيومتوسطة  22)في الفقرة (رتفعة ) بدرجة توافر م2.93–3.88(

تسهم ” ) ونصها:22( الفقرة األولى بالرتبة توجاء .متوسطة) وبدرجة توافر 3.35( على متوسط حسابي

 ) وانحراف معياري3.88( " بمتوسط حسابي.أساليب القياس المعتمدة في الجامعة في تحسين األداء الكلي

أساليب الجامعة على  إدارةتعتمد ” ) ونصها:23( الثانية الفقرة بالرتبة توجاءرتفعة. ) ودرجة توافر م0.97(
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) 3.63" بمتوسط حسابي(.الخدمات الجامعية. تقديم فيتساعدها  يالحصول على المعلومات الت فيمتعددة 

 إدارةعتمد ت) ونصها:" 20قبل األخيرة الفقرة( بالرتبةجاءت . و ) ودرجة توافر متوسطة1.23وانحراف معياري(

) وانحراف 3.01." بمتوسط حسابي(تقويم األداء وفقا للمعايير الموضوعة.التربوية لعلى المؤشرات الجامعة 

الجامعة أداء  إدارةقيست) ونصها:" 19األخيرة الفقرة( بالرتبةجاءت و  ) ودرجة توافر متوسطة.1.25معياري(

  .) ودرجة توافر متوسطة1.24معياري() وانحراف 2.93." بمتوسط حسابي(فيهاالعاملة  األقسامجميع 

  :الثالث السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج

ين األكاديميادة بين درجة ممارسة الق )α≥0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى(ارتباطية  هل توجد عالقة

معايير (ستة سيجما) من وجهة نظر أعضاء هيئة للحوكمة في الجامعات األردنية وبين درجة توافر 

  التدريس؟ 

امل ، باستخدام مع(ستة سيجما)معايير  توافربين درجة ممارسة الحوكمة ودرجة االرتباطتم حساب معامل     

  .) يبين ذلك15( والجدولارتباط بيرسون، 

 ينياألكاديمادة القلدى  (ستة سيجما)معايير  توافربين درجة ممارسة الحوكمة ودرجة ) قيم معامل ارتباط بيرسون 15الجدول (

  .من وجهة نظر أعضاء هئية التدريس

معايير توافر  درجة ممارسة الحوكمة
  .(ستة سيجما)

الدرجة الكلية   المساءلة  المشاركة الشفافية
 ممارسة الحوكمة

  **0.69  **0.62 **0.49 **0.58  التحسين المستمرو ضبط الجودة 

  0.08  **0.23  **0.15 0.05-  واألنظمة والمواردالعمليات 
  0.05- 0.05-  0.07-   0.02-  والتغذية الراجعة مالتقيي

  **0.43  **0.46 **0.33  **0.32  توافر منهجية التحسينالدرجة الكلية 

  ) α≥0.05دالة عند مستوى داللة(**

بين  )α≥0.05(عند مستوى  إحصائية) وجود عالقة ارتباطية ايجابية ذات داللة 15( يتبين من الجدول      

 إذ، هامجاالتو  (ستة سيجما)ر معاييوالدرجة الكلية لتوافر  ،مجاالتهاممارسة الحوكمة و الدرجة الكلية لدرجة 

ابية ذات داللة إيججدت عالقة إرتباطية و كما . )α≥0.05( ) عند مستوى داللة0.43( بلغت قيمة معامل االرتباط
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(ستة  معاييرتوافر درجة مع  ممارسة الحوكمةلدرجة بين الدرجة الكلية  )α≥0.05( توى داللةعند مس إحصائية

  .)0.69-0.05وتراوحت قيم معامل االرتباط بين (سيجما) 

    :الرابع السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج

) في درجة ممارسة القادة األكاديميين في α≥0.05(عند مستوى هل توجد فروق ذات داللة إحصائية، 

والسلطة المشرفة، والكلية والرتبة األكاديمية، وسنوات  الجنس،الجامعات األردنية للحوكمة تعزى لمتغيرات 

  ؟الخبرة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

  متغير الجنس: -

ممارسة القادة األكاديميين في الجامعات  ةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجتم حساب    

) t-test(كما تم تطبيق اختبار، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،لمتغير الجنس تبعاً  ،للحوكمة األردنية

  .) نتائج ذلك االختبار16( الجدولويوضح للعينات المستقلة، 

وكمة للح األردنيةممارسة القادة األكاديميين في الجامعات  ةلدرجالمعيارية  واالنحرافات الحسابية المتوسطات )16( جدولال

  )،.t-testواختبار( ،من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،تبعًا لمتغير الجنس

  م
مجاالت 
 االستبانة

مستوى 
 المتغير

عدد 
  فراداأل

 المتوسط
االنحراف 
  المعياري

 قيمة(ت)
 مستوى
  الداللة

1 
 0.65 3.12 330 ذكور الشفافية

-0.87 0.38 
 0.76 3.19  110 إناث

2 
 0.60 3.50 330 ذكور  المشاركة

-2.04 *0.04 
 0.59 3.62  110 إناث

3 
 0.76 3.65 330 ذكور المساءلة

1.25 0.21 
 0.67 3.57  110  إناث

 األداة ككل
 

 0.55 3.30 330 ذكور
-1.87 0.06 

 0.55  3.40 110  إناث

 )α≥0.05( دالة إحصائية عند مستوى الداللة*   
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ممارسة  ةلدرج )α≥0.05( عند مستوى الداللة إحصائيةفروق ذات داللة  دو وج عدم) 16( يبين الجدول

، ر الجنسلمتغي◌ً  تبعا، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسللحوكمة  األردنيةالقادة األكاديميين في الجامعات 

وكـــذلك عـــدم ، )0.06( داللة وبمستوى )1.87-(بلغت  إذ(ت) المحسوبة على الدرجة الكلية،  قيمة ً◌إلى استنادا

غيــر  )ت(فــي معظـم المجــاالت إذ كانــت قــيم (α≤0.05) مستوى الداللة  وجــــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنــــد

 وبمســتوى داللــة2.04) (المحســوبة  )ت(، إذ بلغــت قيمـة المشاركة مجـال  فــي حـين وجــد فــرق فــي دالــة احصــائيًا،

عن المتوسط  3.62)) وكان الفرق في هذا المجال لصالح االناث بدليل ارتفاع متوسطهم الحسابي الذي بلغ (0.04(

      3.50).                                            الحسابي للذكور الذي بلغ (

  لسلطة المشرفة:متغير ا -

جامعات الممارسة القادة األكاديميين في  ةلدرج بية واالنحرافات المعياريةالمتوسطات الحساتم حساب       

-tيق اختبار(كما تم تطب ،من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،لسلطة المشرفةا لمتغير تبعاً ، للحوكمة األردنية

test ،نتائج ذلك االختبار17( الجدولويوضح ) للعينات المستقلة (.  

كمة للحو  األردنيةممارسة القادة األكاديميين في الجامعات  ةلدرجالمعيارية  واالنحرافات الحسابية المتوسطات )17جدول(ال

   .)t-testواختبار(من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس لسلطة المشرفة اتبعًا لمتغير 

  مجاالت االستبانة  م
مستوى 
 المتغير

عدد 
  فراداأل

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 قيمة(ت)
مستوى 
  الداللة

1 
 0.82 3.15 67 حكومية  الشفافية

0.63 0.52 
 0.69 3.09  373 خاصة

2  
 0.66 3.40 67 حكومية   المشاركة

-2.21 *0.03 
 0.59 3.58  373 خاصة

3 
 0.61 3.72 67 حكومية  المساءلة

1.46 0.14 
 0.74 3.60  373 خاصة

 األداة ككل
 

 0.63 3.34 67 حكومية 
-0.04 0.96 

 0.54 3.35  373 خاصة

 )α≥0.05( دالة إحصائية عند مستوى الداللة*   
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ن في ييميممارســــــــــــــة القادة األكاد ةلدرج إحصــــــــــــــائيةفروق ذات داللـة  عـدم وجود) 17( يبين الجـدول

ي االداة ف، من وجهة نظر أعضــــاء هيئة التدريس،  لســـلطة المشــــرفةا لمتغير تبعاً للحوكمة  األردنيةالجامعات 

، وتراوحت القيم حصـــائياً إ) وهي غير دالة 0.96( ) عند مســـتوى داللة 0.04-لألداة ككل( )ت( بلغت قيمة إذككل، 

مستوى  عنـــــد وكــــــذلك عــــــدم وجــــــــود فــــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائية1.46 - 0.04-) التائية للمجاالت ما بين (

 ن وجــد فــرق فــييًا، فــي حـيــــر دالــــة احصـــائيغ )ت(م يمعظــم المجــــاالت إذ كانــــت قــــ فــــي(α≤0.05) الداللة 

) وكان الفرق في هذا 0.03( وبمســــــــتوى داللــــــــة2.21) (المحســــــــوبة  )ت(مــــة يإذ بلغــــــــت ق، المشاركة مجــــال 

عن المتوسط الحسابي  3.58)بدليل ارتفاع متوسطهم الحسابي الذي بلغ ( الجامعات الخاصةالمجال لصـالح 

  3.40).( الذي بلغ للجامعات الحكومية

  :متغير الكلية-

لجامعات اممارسة القادة األكاديميين في  ةلدرج بية واالنحرافات المعياريةالمتوسطات الحساتم حساب      

) t-test(كما تم تطبيق اختبار، وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسمن  كلية،ال لمتغير تبعاً ، للحوكمة األردنية

  .) نتائج ذلك االختبار18( الجدولويوضح للعينات المستقلة، 

 ،وكمةللح األردنيةممارسة القادة األكاديميين في الجامعات  ةلدرجالمعيارية  واالنحرافات الحسابية المتوسطات )18( جدولال

  ).t-testواختبار( نظر أعضاء هيئة التدريسمن وجهة الكلية تبعًا لمتغير 

 مستوى المتغير مجاالت االستبانة  م
عدد 

  فراداأل
 المتوسط
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 قيمة(ت)
مستوى 
 الداللة

1 
 0.72 3.17 256 إنسانية الشفافية

2.68 *0.00 
 0.68 2.99  184 علمية

2  
 0.60 3.58 256 إنسانية  المشاركة

1.15 0.25 
 0.60 3.51  184 علمية

4 
 0.68 3.70 256 إنسانية المساءلة

2.99 *0.00  
 0.79 3.49  184 علمية
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 األداة ككل
 0.55 3.41 256 إنسانية

2.82 *0.00 
 0.55 3.26  184  علمية

  

الجامعات ممارسة القادة األكاديميين في  ةلدرج إحصائيةفروق ذات داللة  وجود) 18( يبين الجدول         

بلغت  إذ، في االداة ككل، كليةال تعزى لمتغير من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس للحوكمة التربوية األردنية

أظهر وجود فروق ذات داللة . وكذلك ) وهي دالة احصائيا0.00( ) عند مستوى داللة2.82( لألداة ككل )ت(قيمة

وق دالة إحصائيًا ، ولم تكن هناك فر نسانيةإلا اتالكليفئة الشفافية والمساءلة وهذه الفروق لصالح  يفي مجالإحصائية 

  .في مجال المشاركة

:األكاديميةمتغير الرتبة -  

لجامعات اممارسة القادة األكاديميين في  ةلدرجتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

ويوضح  ،األكاديميةالرتبة  لمتغير تبعاً ، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس للحوكمة التربوية األردنية

  ) نتائج ذلك االختبار.19الجدول(

 مة للحوك األردنيةممارسة القادة األكاديميين في الجامعات  ةلدرجالمعيارية  واالنحرافات الحسابية المتوسطات )19جدول(

   .من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسالرتبة األكاديمية  تبعًا لمتغير

  المجال
المتوسط   العدد  األكاديمية الرتبة 

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

 الشفافية
 

مساعد أستاذ  277 3.04 0.71 

مشارك أستاذ  106 3.25 0.63 

 1.02 3.46 57 أستاذ

 0.71 3.10 440 المجموع

مساعد أستاذ المشاركة  277 3.53 0.61 

مشارك أستاذ  106 3.62 0.55 

 0.74 3.60 57 أستاذ

 0.60 3.55 440 المجموع

 )α≥0.05( دالة إحصائية عند مستوى الداللة* 
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 المساءلة
  

مساعد أستاذ  277 3.64 0.75 

مشارك أستاذ  106 3.52 0.64 

 0.63 3.82 57 أستاذ

 0.72 3.62 440 المجموع

مساعد أستاذ االداة ككل  277 3.32 0.57 

مشارك أستاذ  106 3.42 0.50 

 0.74 3.58 57 أستاذ

 0.55 3.34 440 المجموع

ممارسة القادة  ةلدرج) وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية 19( يالحظ من الجدول

 ،التدريس من وجهة نظر أعضاء هيئة األكاديميةالرتبة  لمتغير تبعاً  ،للحوكمة األردنيةاألكاديميين في الجامعات 

 أستاذفئة( صحابأ، وجاء األولى) بالرتبة 3.58) على أعلى متوسط حسابي بلغ(أستاذصحاب الفئة (أحصل  إذ

) بمتوسط مساعد أستاذصحاب فئة(أ)، وبالرتبة االخيرة جاء 3.42) بالرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ(مشارك

  ).3.32حسابي(

في  ةإحصائيمدى وجود فروق ذات داللة  إلىتم تطبيق اختبار تحليل التباين األحادي للتعرف و     

جهة للحوكمة من و  األردنيةعينة الدراسة حول لدرجة ممارسة القادة األكاديميين في الجامعات  أفراد استجابات

  :) نتائج ذلك االختبار20الجدول(، ويوضح األكاديميةلمتغير الرتبة  تبعاً نظر أعضاء هيئة التدريس، 

إليجاد داللة الفروق في درجة ممارسة القادة األكاديميين في )One Way ANOVA(تحليل التباين األحادي )20جدول(

   .األكاديميةالرتبة  لمتغير تبعاً ، الجامعات األردنية للحوكمة 

 م
 

مجاالت 
 االستبانة

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  قيمة(ف)
مستوى 
  الداللة

1 
 الشفافية

 
 2.21 2 4.42 بين المجموعات

  0.49  437  217.85 داخل المجموعات 0.01* 4.43

  439 222.28  المجموع

2  

 المشاركة
 

 0.34 2 0.68 بين المجموعات

  0.36  437  160.13 داخل المجموعات 0.39 0.92
  439 160.81  المجموع
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4 
 0.73 2 1.46 بين المجموعات المساءلة

 0.52  437 230.79 داخل المجموعات 0.25 1.38

  439 232.25  المجموع

  األداة ككل

 0.63 2 1.27 بين المجموعات

  0.31  437  136.01 داخل المجموعات 0.13 2.04
  439 137.28  المجموع

*  

ممارسة القادة األكاديميين في الجامعات  ةدرجفي  إحصائيةفروق ذات داللة  عدم وجود) 20(يبين الجدول

قيمة ف  لىإ إستناداً ، ، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريساألكاديمية، الرتبة  لمتغير تبعاً  ،للحوكمة األردنية

، كما أظهر إحصائيةدالة غير  ) وهي0.13مستوى داللة () عند 2.04لألداة ككل( )ف(بلغت قيمة إذالمحسوبة، 

 ) عند مستوى داللة (4.43فروقًا دالة إحصائيًا في مجال الشفافية ، إذ بلغت قيمة (ف) لألداة في هذا المجال (

  وهي دالة إحصائيًا.0.01)

القادة األكاديميين في الجامعات إليجاد داللة الفروق في درجة ممارسة  للمقارنات البعدية) اختبار شيفه 21الجدول (

 .تبعًا لمتغير الرتبة األكاديمية ،الشفافية لمجال األردنية للحوكمة

المتوسط   الرتبة االكاديمية  المجال
  الحسابي

 أستاذ
  مساعد

 أستاذ
  مشارك

  أستاذ

  0.00* 0.03*  - 3.04  مساعد أستاذ الشفافية

  0.19  -    3.25  مشارك أستاذ
  -     3.46  أستاذ

           

 عند مستوى داللة ،الحسابية في المتوسطات إحصائيةفروق ذات داللة  وجود )21الجدول ( يظهر         

)0.05≤α( مساعد  ستاذأ وجد فروق بين رتبةتأنه  إذفي مجال الشفافية، رتبة األكاديمية لتعزى لمتغير ا

 الحسابي، بدليل ارتفاع المتوسط ستاذاألرتبة يكون االنحياز في هذا المجال لصالح و ، أستاذو  مشارك أستاذو 

  .)α≥0.05(عند مستوى داللة  أستاذمشارك و  أستاذويالحظ أيضًا عدم وجود فروق دالة احصائياً بين رتبة 

 )α≥0.05( دالة إحصائية عند مستوى الداللة* 

 )α ≥ 0.05( دالة إحصائية عند مستوى الداللة* 



59 

 

 

 

  متغير عدد سنوات الخبرة: -

ممارسة القادة األكاديميين في الجامعات  ةلدرجتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية        

) 22دول(، ويوضح الجمن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسلمتغير عدد سنوات الخبرة،  تبعاً للحوكمة  األردنية

  نتائج ذلك االختبار.

كمة للحو  األردنيةممارسة القادة األكاديميين في الجامعات  ةلدرجالمعيارية  واالنحرافات الحسابية المتوسطات )22جدول(ال

   .من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.عدد سنوات الخبرةتبعًا لمتغير 

  المجال
المتوسط   العدد  سنوات الخبرة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

 الشفافية

 

أقلفسنوات   5 90 3.09 0.67 

-  10 سنوات   6 126 3.13 0.80 

فأكثر ةسن  11 224 3.08 0.67 

 0.71 3.10 440 المجموع

 

 المشاركة

أقلفسنوات  5 90 3.58 0.48 

-  10سنوات   6 126 3.49 0.76 

فأكثر ةسن  11 224 3.57 0.54 

 0.60 3.55 440 المجموع

أقلفسنوات  المساءلة  5 90 3.82 0.54 

-  10سنوات   6 126 3.78 0.68 

فأكثر ةسن  11 224 3.44 0.77 

 0.72 3.62 440 المجموع

أقلفسنوات  االداة ككل 5 90 3.39 0.48 

-  10 سنوات   6 126 3.37 0.67 

فأكثر ةسن  11 224 3.31 0.51 

 0.55 3.34 440 المجموع

ممارسة القادة األكاديميين في  ةلدرج) وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية 22يالحظ من الجدول(

حصل  إذ ،من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، لمتغير عدد سنوات الخبرة تبعاً  ،للحوكمة األردنيةالجامعات 
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  6، وجاء اصحاب فئة(األولى) بالرتبة 3.39سنوات) على أعلى متوسط حسابي بلغ( 5من  أقلاصحاب الفئة(

) فأكثر ةسن11)، وبالرتبة االخيرة جاء اصحاب فئة(3.37حسابي بلغ() بالرتبة الثانية بمتوسط سنوات  10-

  ).3.31بمتوسط حسابي(

 استجاباتي ف إحصائيةمدى وجود فروق ذات داللة  إلىتم تطبيق اختبار تحليل التباين األحادي للتعرف و    

من وجهة نظر أعضاء للحوكمة  األردنيةممارسة القادة األكاديميين في الجامعات  ةلدرجعينة الدراسة  أفراد

  .) نتائج ذلك االختبار23(الجدول، ويوضح لمتغير عدد سنوات الخبرة تبعاً ، هيئة التدريس

)إليجاد داللة الفروق في درجة ممارسة القادة األكاديميين في One Way ANOVA(تحليل التباين األحادي )23جدول(ال

  .عدد سنوات الخبرة  تبعًا لمتغيرالجامعات األردنية للحوكمة ، 

 م
 

  مصدر التباين  مجاالت االستبانة
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  ف)(قيمة
 مستوى
  الداللة

1 

 الشفافية
 

 0.11 2 0.220 بين المجموعات

  0.50  437  222.06 داخل المجموعات 0.80 0.21
  439 222.28  المجموع

2  

 المشاركة
 

 0.32 2 0.65 بين المجموعات

  0.36  437  160.16 داخل المجموعات 0.41 0.89
  439 160.81  المجموع

3 
 6.87 2 13.75 بين المجموعات المساءلة

 0.50  437 218.50 داخل المجموعات 0.00* 13.75

  439 232.25  المجموع

  األداة ككل
 0.29 2 0.59 بين المجموعات

  0.31  437  136.68 المجموعاتداخل  0.38 0.95

  439 137.28  المجموع

            

ممارسة القادة األكاديميين في الجامعات  في درجة إحصائيةفروق ذات داللة  عدم وجود) 23(يبين الجدول       

 )ف(قيمة  لىإ إستناداً ، لمتغير عدد سنوات الخبرة تبعاً ، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسللحوكمة  األردنية

ويالحظ وجود  ،إحصائيةدالة  ) وهي غير0.00) عند مستوى داللة(0.95لألداة ككل( )ف(بلغت قيمة إذالمحسوبة، 

 )α≥0.05( دالة إحصائية عند مستوى الداللة* 
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عند مستوى داللة 13.75)فروق دالة احصائيًا في مجال المساءلة، إذ بلغت قيمة (ف) لالداة في هذا المجال(

)0.00.(  

 إليجاد داللة الفروق في درجة ممارسة القادة األكاديميين في الجامعات للمقارنات البعدية) اختبار شيفيه 24الجدول (

  عدد سنوات الخبرة. تبعًا لمتغير، األردنية للحوكمة لمجال المساءلة

  المجال
مستويات متغير سنوات 

  الخبرة
المتوسط 
  الحسابي

فأقلسنوات   
5  

10 سنوات    11 سنة فأكثر 6 – 

  المساءلة

أقلفسنوات   5 3.82 - 0.92 *0.00 

10 سنوات    – 6    3.78  - *0.00 

فأكثر ةسن  11 3.44   - 

  )α≥0.05( دالة إحصائية عند مستوى الداللة* 

 )α≤0.05( فروق ذات داللة إحصائية في المتوسطات الحسابية عند مستوى داللة وجود )24يبين الجدول (

 سنوات 5 (، لصالح فئة)كثرأف سنة11  ( و )فأقل سنوات 5 ( فئةبين فروق  توجدنه إإذ  ؛المساءلةمجال في 

في هذا المجال لصالح  الفروقكون ت، و )سنة فأكثر 11 ( ، ومن)سنوات  10- 6  (ووجود فروق بين فئة ،فأقل)

  .)سنوات  10- 6 (  فئة

  النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس:

عند  )سجما معايير (ستةفي درجة توافر ، )α≥0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى (هل توجد فروق 

الجنس والسلطة المشرفة والكلية والرتبة القادة األكاديميين في الجامعات األردنية تعزى لمتغيرات 

  األكاديمية وسنوات الخبرة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟ 

  تغيراته، كما يأتي: تمت اإلجابة عن هذا السؤال حسب م 

  متغير الجنس: -
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ادة عند الق (ستة سيجما)توافر منهج  ةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجتم حساب      

م تطبيق كما ت، لمتغير الجنس تبعاً من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  األردنيةاألكاديميين في الجامعات 

  .) نتائج ذلك االختبار25الجدول(ويوضح )، للعينات المستقلة، t-testاختبار( 

عند القادة األكاديميين في  (ستة سيجما)توافر منهج  ةلدرجالمعيارية  واالنحرافات الحسابية المتوسطات )25جدول(ال

  ).t-testواختبار( من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعًا لمتغير الجنس ،األردنيةالجامعات 

  مجاالت االستبانة  م
مستوى 
 المتغير

عدد 
  فراداأل

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 قيمة(ت)
مستوى 
  الداللة

1 
ضبط الجودة والتحسين 

 المستمر
 0.62 3.46 330 ذكور

1.57  0.11 
 0.59 3.36 110 إناث

2  
 0.59 3.62 330 ذكور  العمليات واألنظمة والموارد

0.84 0.40 
 0.56 3.57 110 إناث

4 
 0.79 3.30 330 ذكور التقييم والتغذية الراجعة

-1.38  0.16 
 0.75 3.41 110 إناث

 األداة ككل
 0.43 3.47 330 ذكور

0.69 0.48 
 0.41  3.44 110  إناث

(ستة توافر منهج  ةلدرج) α≥0.05عند مستوى الداللة(اً إحصائي دالة فروق  عدم وجود) 25(يبين الجدول

متغير ل تبعاً ، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس األردنيةعند القادة األكاديميين في الجامعات  سيجما)

، كما يالحظ )0.48( داللة وبمستوى )0.69(بلغت  إذقيمة (ت) المحسوبة على الدرجة الكلية،  إلى استناداً ، الجنس

مة والموارد، واالنظ والتحسين المستمر، والعملياتأنه ال توجد فروق دالة احصائيًا للمجاالت الفرعية (ضبط الجودة 

  .ياً ، استنادًا لقيمة (ت) المجسوبة لهذه المجاالت، وهي غير دالة احصائوالتقييم والتغذية الراجعة) تعزى لمتغير الجنس

  لسلطة المشرفة:متغير ا -

كاديميين عند القادة األ سيجما)(ستة توافر منهج  ةلدرج بية واالنحرافات المعياريةالمتوسطات الحساتم حساب 

طبيق كما تم ت، لسلطة المشرفةا لمتغير تبعاً ، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريساألردنيةفي الجامعات 

  .) نتائج ذلك االختبار26( الجدولويوضح ) للعينات المستقلة، t-testاختبار(
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عند القادة األكاديميين في  (ستة سيجما)توافر منهج  ةلدرجالمعيارية  واالنحرافات الحسابية المتوسطات )26( جدولال

   .)t-testواختبار( من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسلسلطة المشرفة اتبعًا لمتغير  األردنيةالجامعات 

  مجاالت االستبانة  م
مستوى 
 المتغير

عدد 
  فراداأل

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

  قيمة(ت)
مستوى 
  الداللة

1 
والتحسين ضبط الجودة 

 المستمر
 0.65 3.47 67 حكومية 

0.76 0.44 
 0.60 3.41  373 خاصة

2  
 0.63 3.61 67 حكومية   العمليات واألنظمة والموارد

0.19 0.85 
 0.57 3.60  373 خاصة

4 
 0.78 3.44 67 حكومية  التقييم والتغذية الراجعة

1.04 0.29 
 0.77 3.33  373 خاصة

 األداة ككل
 0.46 3.51 67 حكومية 

1.02 0.30 
 0.41 3.45  373 خاصة

عند القادة  (ستة سيجما)توافر منهج  ةلدرج إحصائيةفروق ذات داللة وجد ته ال) أن26( يبين الجدول      

في  ،من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، لسلطة المشرفةا لمتغير تبعاً ، األردنيةاألكاديميين في الجامعات 

، وتراوحت ) وهي غير دالة احصائياً 0.30( ) عند مستوى داللة1.02( لألداة ككل )ت( بلغت قيمة إذاالداة ككل، 

  .1.04- 0.76 )قيم (ت) للمجاالت بين ( 

  :متغير الكلية-

قادة عند ال (ستة سيجما)توافر منهج  ةلدرجبية واالنحرافات المعياريةالمتوسطات الحساتم حساب        

ا تم تطبيق كم، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسكلية، ال لمتغير تبعاً ، األردنيةاألكاديميين في الجامعات 

  .) نتائج ذلك االختبار27( الجدولويوضح ) للعينات المستقلة، t-test(اختبار
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عند القادة األكاديميين في  (ستة سيجما)توافر منهج  ةلدرجالمعيارية  واالنحرافات الحسابية المتوسطات )27( جدولال

  ).t-testواختبار(من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  ،الكليةتبعًا لمتغير  ،األردنيةالجامعات 

  مجاالت االستبانة  م
مستوى 
 المتغير

عدد 
  فراداأل

 المتوسط
  الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  قيمة(ت)
مستوى 
  الداللة

1 
والتحسين ضبط الجودة 

 المستمر
 0.60 3.44 256 إنسانية

0.80 0.42 
 0.62 3.39  184 علمية

2 
 0.59 3.56 256 إنسانية  العمليات واألنظمة والموارد

-1.75 0.08 
 0.55 3.66  184 علمية

3 
 0.75 3.40 256 إنسانية التقييم والتغذية الراجعة

1.70 0.08 
 0.80 3.27  184 علمية

 ككلاألداة 
 0.43 3.47 256 إنسانية

0.46 0.64 
 0.41 3.45  184 علمية

عند القادة  (ستة سيجما)توافر منهج  ةلدرج إحصائيةفروق ذات داللة  عدم وجود) 27( يبين الجدول       

 الداة ككل،في ا، كليةال تعزى لمتغير من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس األردنيةاألكاديميين في الجامعات 

، وتراوحت قيم (ت) ما حصائياإ) وهي غير دالة 0.64( ) عند مستوى داللة0.46( لألداة ككل )ت(بلغت قيمة إذ

  .0.46) – 1.70(بين 

  :األكاديميةمتغير الرتبة  -

ة األكاديميين عند القاد (ستة سيجما)توافر منهج  ةلدرجتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية    

 ح الجدولويوض ،من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،األكاديميةالرتبة  لمتغير تبعاً ، األردنيةفي الجامعات 

  ) نتائج ذلك االختبار.28(
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عند القادة األكاديميين في  (ستة سيجما)توافر منهج  ةلدرجالمعيارية  واالنحرافات الحسابية المتوسطات )28( جدول

  .من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،الرتبة األكاديمية تبعًا لمتغير ،األردنيةالجامعات 

  المجال
المتوسط   العدد  األكاديمية الرتبة 

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

ضبط الجودة والتحسين 
 المستمر

مساعد أستاذ  277 3.42 0.62 

مشارك أستاذ  106 3.38 0.56 

 0.79 3.68 57 أستاذ

 0.61 3.42 440 المجموع

مساعد أستاذ العمليات واألنظمة والموارد  277 3.64 0.55 

مشارك أستاذ  106 3.46 0.64 

 0.45 3.76 57 أستاذ

 0.58 3.60 440 المجموع

مساعد أستاذ التقييم والتغذية الراجعة  277 3.34 0.78 

مشارك أستاذ  106 3.36 0.77 

 0.74 3.57 57 أستاذ

 0.77 3.35 440 المجموع

مساعد أستاذ االداة ككل  277 3.48 0.40 

مشارك أستاذ  106 3.40 0.47 

 0.41 3.68 57 أستاذ

 0.42 3.46 440 المجموع

 يجما)(ستة ستوافر منهج ةلدرج) وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية 28يالحظ من الجدول(         

لرتبة ا لمتغير تبعاً ،  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس األردنيةعند القادة األكاديميين في الجامعات 

، وجاء األولى) بالرتبة 3.68) على أعلى متوسط حسابي بلغ(أستاذالفئة ( أصحابحصل  إذ األكاديمية،

 فئة أصحاب)، وبالرتبة االخيرة جاء 3.48) بالرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ(مساعد أستاذ( فئة أصحاب

د TNى وKg إ.c:7dS 9S e اb;87ر a:36S ا.;O87+ اD`8دي .B4;3ف ، و)3.40) بمتوسط حسابي(مشارك أستاذ(
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 G.iوق ذات دB>G:l8m`8,8ت<0  إn;Zاد اB>ل  أK` GZراT.ا GF:VgرT.G  oLFN B>اKS(82n:Z G;Z) ا TFV 8دةP.

ً ، N+ وBEH GLg أ8CVء ھ:Gs ا.;TرrO اDردG:Hا8JDد2O::+ <0 ا.84N8nت  847S B:v;2.  G7SB.2:اO8دJDاG QRKOو ،

  .) ol8;H ذ.w اbi;87ر29ا.Tnول(

)إليجاد داللة الفروق في درجة ممارسة القادة األكاديميين في One Way ANOVA(تحليل التباين األحادي )29جدول(

  . الرتبة األكاديمية  تبعًا لمتغير،  لدرجة توافر(ستة سيجما)الجامعات األردنية 

 م
 

  مصدر التباين مجاالت االستبانة
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  ف)(قيمة
 مستوى
  الداللة

1 

ضبط الجودة 
التحسين المستمرو   

 0.33 2 0.66 بين المجموعات

  0.37  437  164.92 داخل المجموعات 0.41 0.87
  439 165.59  المجموع

2 

واألنظمة  العمليات
  والموارد

 1.49 2 2.99 بين المجموعات

  0.33  437  145.76 داخل المجموعات *0.01 4.48
  439 148.76  المجموع

3 
والتغذية الراجعة مالتقيي  0.18 2 0.37 بين المجموعات 

 0.60  437 265.58 داخل المجموعات 0.73 0.30

  439 265.96  المجموع

  األداة ككل
 0.40 2 0.80 بين المجموعات

  0.18  437  79.03 داخل المجموعات 0.11 2.12

  439 79.83  المجموع

          

عند القادة  (ستة سيجما)توافر منهج  ةدرجفي  إحصائيةفروق ذات داللة  عدم وجود) 29يبين الجدول(      

إستنادا ، ديمية األكاالرتبة  لمتغير تبعاً ،من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس األردنيةاألكاديميين في الجامعات 

 .إحصائيةدالة غير  ) وهي0.11) عند مستوى داللة (2.12لألداة ككل( )فبلغت قيمة( إذقيمة ف المحسوبة،  إلى

ألداة ل ، إذ بلغت قيمة (ف)لعمليات واألنظمة والمواردافي مجال ويالحظ ايضًا وجود فروق ذات داللة احصائية 

 وهي دالة احصائيًا.0.01) ) عند مستوى داللة (4.48في هذا المجال (

عند  يجما)س(ستة توافر منهج  ةلدرجللمقارنات البعدية  هشيفي باراخت الفروق استخدمولتحديد مصدر       

  .ألكاديميةالمتغير الرتبة  تبعاً  ،من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس األردنيةالقادة األكاديميين في الجامعات 

 )α≥0.05( دالة إحصائية عند مستوى الداللة* 
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عند القادة األكاديميين في الجامعات  (ستة سيجما)توافر منهج  ةلدرج للمقارنات البعديةاختبار شيفه ) 30جدول (ال

 .تبعًا لمتغير الرتبة األكاديمية ،العمليات واألنظمة والموارد لمجال التدريسمن وجهة نظر أعضاء هيئة  األردنية

المتوسط   الرتبة االكاديمية  المجال
  الحسابي

 أستاذ
  مساعد

 أستاذ
  مشارك

  أستاذ

العمليات واألنظمة 
 والموارد

  0.35 *0.02  -  3.64  مساعد أستاذ

  *0.01  -    3.46  مشارك أستاذ
  -      3.76  أستاذ

           

 عند مستوى داللة ،الحسابية في المتوسطات إحصائيةفروق ذات داللة  وجود )30الجدول ( يظهر     

)0.05≤α(  شارك، م أستاذو  مساعد أستاذ وجد فروق بين رتبةتأنه  إذ ،األكاديميةرتبة للمتغير اتعزى

 أستاذشارك و م أستاذوتوجد فروق بين رتبة لصالح رتبة أستاذ مساعد بدليل ارتفاع المتوسط الحسابي، 

، ويالحظ ستاذألرتبة  بدليل ارتفاع المتوسط الحسابي ستاذاألرتبة يكون االنحياز في هذا المجال لصالح و 

  عند مستوى داللة عند مستوى. أستاذو  مساعد أستاذرتبة أيضًا عدم وجود فروق دالة احصائيًا بين 

  متغير عدد سنوات الخبرة: -

ادة عند الق (ستة سيجما)توافر منهج  ةلدرجتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية      

ة، لمتغير عدد سنوات الخبر  تبعاً ، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس األردنيةاألكاديميين في الجامعات 

  .) نتائج ذلك االختبار31( ويوضح الجدول

عند القادة األكاديميين في  (ستة سيجما)توافر منهج  ةلدرجالمعيارية  واالنحرافات الحسابية المتوسطات )31جدول(

  .عدد سنوات الخبرةلمتغير  تبعاً ، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس األردنيةالجامعات 

  المجال
المتوسط   العدد  سنوات الخبرة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

التحسين و ضبط الجودة 
 المستمر

أقلفسنوات   5 90 3.63 0.53 

 0.70 3.44 126 سنوات  10– 6

فأكثر ةسن  11 224 3.31 0.56 

 )α ≥ 0.05( دالة إحصائية عند مستوى الداللة* 
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 0.61 3.42 440 المجموع 

واألنظمة  العمليات
  والموارد

أقلفسنوات   5 90 3.67 0.53 

 0.58 3.54 126 سنوات  10– 6

فأكثر ةسن  11 224 3.61 0.59 

 0.58 3.60 440 المجموع

والتغذية الراجعة مالتقيي أقلفسنوات   5 90 3.18 0.87 

 0.67 3.46 126 سنوات  10– 6

فأكثر ةسن  11 224 3.35 0.78 

 0.77 3.35 440 المجموع

أقلفسنوات  االداة ككل 5 90 3.53 0.44 

 0.44 3.48 126 سنوات  10– 6

فأكثر ةسن  11 224 3.42 0.40 

 0.42 3.46 440 المجموع

 يجما)(ستة ستوافر منهج  ةلدرج) وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية 31يالحظ من الجدول(      

سنوات  لمتغير عدد تبعاً ، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس األردنيةعند القادة األكاديميين في الجامعات 

، وجاء األولى) بالرتبة 3.53) على أعلى متوسط حسابي بلغ(أقلفسنوات  5الفئة( أصحابحصل  إذ، الخبرة

 أصحاب)، وبالرتبة االخيرة جاء 3.48) بالرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ(سنوات  10– 6فئة( أصحاب

  ).3.42( ) بمتوسط حسابيفأكثر ةسن11فئة(

في  إحصائيةمدى وجود فروق ذات داللة إلى تم تطبيق اختبار تحليل التباين األحادي للتعرف و         

 ألردنيةاعند القادة األكاديميين في الجامعات  (ستة سيجما)توافر منهج  ةلدرجعينة الدراسة  أفراد استجابات

) نتائج ذلك 32( الجدولويوضح ، لمتغير عدد سنوات الخبرة تبعاً ، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

  .االختبار
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(ستة سيجما) معايير  إليجاد داللة الفروق في درجة توافر )One Way ANOVA(التباين األحاديتحليل  )32جدول(

  .عدد سنوات الخبرةلمتغير  تبعاً  ممارسة القادة األكاديميين في الجامعات األردنية،

 م
 

مجاالت 
 االستبانة

 مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  قيمة(ف)
مستوى 
  الداللة

1 
 ضبط الجودة

 والتحسين
 المستمر

 3.31 2 6.63 بين المجموعات
  0.36  437  158.95 داخل المجموعات *0.00 9.11

  439 165.59  المجموع

2  
العمليات 
واألنظمة 

  والموارد

 0.42 2 0.84 بين المجموعات
  0.33  437  147.91  داخل المجموعات 0.28 1.24

  439 148.76  المجموع

3 

التقييم والتغذية 
 الراجعة

 2.12 2 4.25 بين المجموعات

 0.59  437 261.70 داخل المجموعات *0.02 3.55
  439 265.96  المجموع

  األداة ككل

 0.41 2 0.82 بين المجموعات

  0.18  437  79.01 داخل المجموعات 0.10 2.26
  439 79.83  المجموع

  .)α ≥ 0.05( عند مستوى الداللة إحصائية*دالة        

عند القادة  (ستة سيجما)توافر منهج  درجةفي  إحصائيةفروق ذات داللة  وجدتال ) 32( يبين الجدول

، خبرةلمتغير عدد سنوات ال تبعاً ، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس األردنيةاألكاديميين في الجامعات 

دالة  ) وهي غير0.10) عند مستوى داللة(2.26لألداة ككل( )ف(بلغت قيمة إذقيمة ف المحسوبة،  إلىإستنادا 

فروق ذات  وجود ، يالحظضبط الجودة والتحسين المستمر، التقييم والتغذية الراجعة تفي مجاال أما. اً إحصائي

توافر منهج  ةلدرجللمقارنات البعدية  هشيفي باراخت تم استخدامولتحديد مصدر الفروق  .ةإحصائيداللة 

 تبعاً  ،من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس األردنيةعند القادة األكاديميين في الجامعات  (ستة سيجما)

  .عدد سنوات الخبرةلمتغير 
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عند القادة األكاديميين في الجامعات  (ستة سيجما)توافر منهج  ةلدرج للمقارنات البعدية) اختبار شيفه 33جدول (

 تبعاً , والتغذية الراجعة مالتقييو  التحسين المستمرو ضبط الجودة  لمجالي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس األردنية

 .لمتغير عدد سنوات الخبرة

المتوسط   عدد سنوات الخبرة  المجال
  الحسابي

 10 – 6  فأقلسنوات  5
  سنوات

  فأكثر ةسن 11

ضبط الجودة 
التحسين المستمرو   

لفأقسنوات   5 3.63 -  0.64  0.00* 

سنوات     10 – 6   3.44   -  0.18  

فأكثر ةسن  11  3.31     -  
والتغذية  مالتقيي

 الراجعة
لفأقسنوات   5 3.18 -  0.03*  0.18 

سنوات     10 – 6   3.46   -  0.46  

فأكثر ةسن  11  3.35     -  

        

في المتوسطات الحسابية عند مستوى  إحصائية) أنه يوجد فروق ذات داللة 33يظهر من الجدول (

يث أنه ح عدد سنوات الخبرة لمتغيير تبعاً  ،ضبط الجودة والتحسين المستمر في مجال )α ≥ 0.05(داللة 

 5فئة(يكون االنحياز في هذا المجال لصالح  )فأكثر ةسن (11و )أقلفسنوات  5( فئةيوجد فروق بين 

قييم والتغذية في مجال الت وجود فروق دالة احصائياً  ، ويالحظبدليل ارتفاع المتوسط الحسابي  )فأقل واتسن

سنوات ) بدليل ارتفاع المتوسط  10-6فئة ( لصالح ،)سنوات 6 – 10سنوات فأقل،  5بين فئيتي(  الراجعة

  .الحسابي لهذه الفئة 

  

  

  

  

 )α ≥ 0.05( دالة إحصائية عند مستوى الداللة* 
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  الفصل الخامس

  

 

  مناقشة النتائج والتوصيات
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات

يها في والتوصيات التي تم التوصل ال ،تضمن هذا الفصل عرضا لمناقشة النتائج حسب اسئلة الدراسة

  ، وهي كما يأتي:ضوء نتائج الدراسة

  :األول الذي ينص بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة

  ؟أعضاء هيئة التدريس الجامعات األردنية للحوكمة من وجهة نظرفي يميين األكادادة ما درجة ممارسة الق

درجة ممارسة القادة األكاديميين في الجامعات األردنية  نأ) 7( كشفت نتائج هذا السؤال في الجدول

تبانة سإلعلى الدرجة الكلية، وجاءت مجاالت ا متوسطة"كانت " للحوكمة  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

) وانحراف 3.62بمتوسط حسابي(، المساءلةمن مجال  األولىالرتبة في المستوى المتوسط، وجاء في 

كاديميين في مجال ألن القادة اأ إلى، يفسر الباحث هذه النتيجة ممارسة متوسطةودرجة ) 0.72معياري(

المصلحة حول كيفية استخدام صالحياتهم وتصريف  صحابتقديم التوضيحات الالزمة ألعليهم المساءلة 

واجباتهم، واألخذ باالنتقادات التي توجه لهم وتلبية المتطلبات المطلوبة، يمكن وضع المسؤولين موضع مساءلة 

 المختلفة؛ أو داخل المؤسسات بين المشرفين والمرؤوسين؛ويمكن األردنيةأن تكون فيما بين الجامعات الحكومية و 

وفي  ألردنيةاالذين يحتلون مواقع المسؤولية في الجامعات  اختيارمساءلة أن تتناول قضايا تبحث في آلليات ال

نظيم مصلحة قادرين على ت أصحابتتطلب المساءلة وجود حرية معلومات و و طبيعة القرارات التي يتخذونها. 

الثانية بة الرتوجاء في  .من مجاالت االستبانة األولىالرتبة أنفسهم وسيادة القانون، مما جعل هذا المجال ياخذ 

ممارسة ودرجة  ) 0.60) وانحراف معياري(3.55بمتوسط حسابي( المشاركةمن مجاالت االستبانة مجال 

ات جيده قامة عالقإن المشاركة تعمل على أإذمتوسطة، فإن الباحث يفسر هذه النتيجة لجملة من التفسيرات، 

علقة في القرارات المت اتخاذجل أعضاء هيئة التدريس من أاحترام وجهات نظر حيث كاديميين من ألبين القادة ا
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، ألردنيةاغلبية أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أدارية برأي إلتطبيق الحوكمة التربوية، وصنع القرارات ا

دراية ووضع الخطط التطويرية ممثلين في المجتمع المحلي، إلالقرارات ا اتخاذومشاركة المجتمع المحلي في 

ثانية من الالرتبة مما جعل هذا المجال ياخذ ضاء هيئة التدريس في وضع الخطط االستراتيجية، أعومشاركة 

) 3.10ي(بمتوسط حسابللعمل الشفافيةستبانة مجال لالثالثة من مجاالت االرتبة وجاء في .ستبانةإلمجاالت ا

 ليهم عن القادة االكاديميين أإلvمتوسطة، يفسر الباحث هذه النتيجة ممارسة ودرجة  )0.71معياري(وانحراف 

مات تتيح لمن لهم مصلحة في شأن ما أن يجمعوا معلو  فالشفافيةتقاسم المعلومات والتصرف بطريقة مكشوفة. 

لحهم. وتمتلك األنظمة قد يكون لها دور حاسم في الكشف عن المساوئ وفي حماية مصا، و حول هذا الشأن

ذات الشفافية إجراءات واضحة لكيفية صنع القرار على الصعيد العام، كما تمتلك قنوات اتصال مفتوحة بين 

أن  ألكاديمييناالمصلحة والمسؤولين، تقوم الشفافية على التدفق الحر للمعلومات. وهي تتيح للقادة  أصحاب

مات القرارات االدارية، وتوفر لهم معلو  اتخاذيطلعوا مباشرة على العمليات والمؤسسات والمعلومات المرتبطة ب

ء المعلومات، فالشفافية تقي من األخطا إلىكافية تساعدهم على فهمها ومراقبتها. وتزيد سهولة الوصول 

  .تبانةسإلالثالث من مجاالت االرتبة مجال ياخذ الحكومية، ومن ارتكاب خطأ في تقدير الموارد، مما جعل هذا ال

  :بالنسبة للمجاالت فقد تمت مناقشتها كما يأتي أما

  .المجال االول: المساءلة

 هذا المجال للتعرف على أهمية إلى، يعود األولىعلى الرتبة المساءلة ن حصول مجال أالباحث  يرى

 إذ ، األردنية للحوكمة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسدرجة ممارسة القادة األكاديميين في الجامعات 

ن على تطبيق قواعد المساءلة على الصعيد الفردي والصعيد الجماعي والمشاركة في يو كاديمأليعمل القادة ا

العاملين  مإلتزان المساءلة في التحقق من يو كاديمأليستخدم القادة او الجامعة،  إدارةداراية في إلالقرارات ا اتخاذ

والتي نصت على أن المساءلة تقلل من  23)وحصلت الفقرة(، بهمفي الجامعة على القيام بالواجبات المنوطة 
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 باعتقاد ويفسر الباحث ذلك،الهدر في المال والوقت والجهد على أقل وسط حسابي ، وكانت في الرتبة األخيرة 

ة الهدر، وهذا يعزز هدف دراسة العالقة بين  الحوكمكثر فاعلية في تقليل أأعضاء هيئة التدريس وجود عوامل 

حسابي من ذلك فقد كان المتوسط ال على الرغمو منهجية التحسين(ستة سسيجما)كما سعت إليه هذه الدراسة ، و 

العام لجميع فقرات المجال ، كانت بدرجة متوسطة وبشكل يميل إلى األرتفاع نسبيًا ، بمتوسط حسابي 

  .ةمتوسط درجة وب األولىما جعل هذا المجال يأخذ الرتبة م0.72) ( وانحراف معياري3.68)(

  .المشاركة المجال الثاني:

لى هذا المجال للتعرف ع أهمية إلىيعود على الرتبة الثانية، المشاركة ن حصول مجال أالباحث  يرى

 إذ ، هيئة التدريسدرجة ممارسة القادة األكاديميين في الجامعات األردنية للحوكمة  من وجهة نظر أعضاء 

مور ألا دارةبإالقرارات المتعلقة  صنعوروح المشاركة في ، ن يعملون على بث التعاون و ديمياكألن القادة اأ

 لىإالحوار للوصول  أسلوب، واتباع األردنيةعضاء هيئة التدريس في الجامعات أالجامعية من وجهة نظر 

ع خطط دارية، ووضإلغلبية في صناعة القرارات األخذ برأي األالجامعية، وا دارةمور اإلأقرارات صائبة تهتم ب

، ألردنيةاتطويرية وخطط استراتيجية بمشاركة جميع االطراف المشاركة في العملية التعليمية في الجامعات 

ة تشجيع على روح العمل باسم الجماعالركة المجتمع المحلي في تطوير الخطط التطويرية، و اوالعمل على مش

  ما جعل هذا المجال يأخذ الرتبة الثانية وبمستوى متوسط.م .الواحدة

  .المجال الثالث: الشفافية

ن و كاديميأليعمل القادة اأن  أهمية إلىيعود على الرتبة الثالثة، الشفافية ن حصول مجال أالباحث  يرى

ة، مور ومهمات الحوكمأونشر جميع المعلومات الخاصة ب األردنيةهداف العاملين في الجامعات أعلى توضيح 

لعاملين هداف الحوكمة لأمور الحوكمة، وتوضيح أالمتعلقة ب األردنيةووضع التشريعات المطبقة في الجامعات 

ليهم وكيفية إوكلة مال تامطالع على المهإلعضاء هيئة التدريس من خالل اأمور أفي الجامعة، ومتابعة 

ها، برؤية الجامعة وأهدافها ورسالتوالمحاضرات التي تهتم عطاء الندوات والمؤتمرات إانجازها، وتشجيع على 
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تعليم  لىإالتي بدورها تخدم العملية التعليمية للوصول  قسام الكليةأومتابعة تنفيذ المسؤوليات لكل قسم من 

والتي نصت على تقييم خطط الكلية 6) وقد حصلت الفقرة ( قسام الكلية،أفضل وتبادل المعلومات بين جميع أ

لى إويعود ذلك 1.09) وانحراف معياري ( 2.63)باستمرار ليتم تطويرها على أدنى مرتبة بمتوسط حسابي (

عدم إطالع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية على أدوارهم في تحقيق الحوكمة وعدم وجود لجان 

   الثالثة وبمستوى متوسط.جعل هذا المجال يأخذ الرتبة مما تماس عملية تقييم الخطط بشكل فعال ، 

أن الحوكمـة موجـودة فـي جامعـة القـدس ) (2011مـع دراسـة حـالوة وطـه هذه الدراسة نتائج تنسـجم و      

درجــة  أن التــي توصــلت إلــى2014)ليسـت بالمســتوى المطلــوب ,وتتفــق مــع دراســة أبــو كــريم والــوثيني ( ولكنهـا

تطبيـق مبـادئ الحوكمـة لكليـات التربيـة بجامعـة حائـل وجامعـة الملـك سـعود كمـا يراهـاأعضـاءهيئـة التدريس 

ممارسـة القيـادات اإلداريـة  أندرجـة التـي توصـلت إلـى2014) (كانت متوسطة, كما تتفق مع دراسة الشـمري 

التـدريسكانـت متوسـطة، كمــا تتفــق مــع  هـة نظـر أعضـاءهيئـةفـي جامعـة الكويـت لمبـادئ الحاكميـة مـن وج

بعــض المجاالت كانت متوسطة، وتتفق هذه  فـي الحوكمـة تطبيــق التـي توصــلت إلــى أن2015)(دراســة شــرف

مـديريات التربيـة أن تطبيـق مبـادئ الحوكمـة فـي  إلـى توصـلت التـي(2016) النتائج مع نتـائج دراسـة محمـود

نظر مديري المدارس الحكومية الثانوية جاءت بدرجة  وجهـة مـن والتعلـيم فـي محافظـات شـمااللضـفةالغربيـة

 ة. متوسط

 وتختلف هذه النتيجة التي تم التوصل إليهـا فـي هـذه الدراسـة فـي كـون ممارسـة الحوكمـة كـان

التي أظهرت أن درجة ممارسة معايير الحوكمة  2009)الشناق( ةدراسـ إليهـا توصـلت عَما متوسـط بمسـتوى

لدى القيادات األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة كانت بدرجة مرتفعة ، كما اختلفت نتائج هذه الدراسة 

 ، حيث وجدت أن تطبيق الحوكمة كانمرتفعًا في جامعة الشـرق األوسـط(2012) ناصـرالـدينمع نتائج دراسة 

 أن نتائج هذه الدراسة لم تظهر فروقًا ذات على الرغمولعل هذا االختالف راجع إلى اختالف السلطة المشرفة، 
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داللة إحصائية تعزى لمتغير السلطة المشرفة، أو قد يتعلق األمر بمتغيرات أخرى تحتاج إلى مزيد من الدراسة 

  والبحث والتحليل . 

  :الثاني الذي ينص بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة

  ؟في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاءهيئة التدريس (ستة سيجما) ما درجة توافر منهجية التحسين

في الجامعات األردنية  (ستة سيجما)معايير درجة توافر  نأ) 11كشفت نتائج هذا السؤال في الجدول(

الدرجة الكلية، وجاءت مجاالت االستبانة في على كانت بدرجة متوسطة  من وجهة نظر أعضاءهيئة التدريس

) وانحراف 3.60بمتوسط حسابي( العمليات والنظمة والمواردمجال  األولىوجاء في الرتبة  ،المستوى المتوسط

 اً تام اً عداداست يبدونكاديميين ألن القادة اأ ،، يفسر الباحث هذه النتيجةتوافر متوسطةودرجة ) 0.58معياري(

واستخدام البرامج المساعده لذلك، وتوفير قاعدة بيانات ،لتبادل المعلومات وتدفقها بين برامج ضبط الجودة 

عضاء هيئة أدارات العليا و إلنظمة والموارد البشرية والمالية، وكذلك توفير االتصال المباشر بين األشاملة با

  هداف الجامعات األردنية.أالمساهمة في تحقيق ،و التدريس

ط بمتوسضبط الجودة والتحسين المستمر مجال  ،ستبانةإلجاء في الرتبة الثانية من مجاالت او 

ة ن هذه العملي؛ أ، يفسر الباحث هذه النتيجة توافر متوسطة) ودرجة 0.61) وانحراف معياري(3.42حسابي(

مجال وتقوم ،من رتبطة بالز و مأتهدف إلى التقليل من التكلفة والهدر في العمليات سواء كانت هذه التكلفة مادية 

 ربع عمليات فرعية متسلسلة، وتهدف تحسين الجوده إلى الوصول إلىأساس أعلى العمليات واألنظمة والموارد 

داء الحالية للمؤسسة من حيث تشجيع وتحفيز العاملين في الجامعات األردنية للمساهمة في ألعلى مستويات اأ

   تحقيق جودة المخرجات.

) 3.35بمتوسط حسابي(ستبانة مجال التقييم والتغذية الراجعة إلالثالثة من مجاالت اجاء في الرتبة 

ليهم عكاديميين ألن القادة اأإلvيفسر الباحث هذه النتيجة متوسطة، توافر ودرجة  )0.77وانحراف معياري(

نها المعلومات التي تعطى للمتعلم بعد اجابته وتزود أعرف التغذية الراجعة باالهتمام بالتغذية الراجعة ، وت
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جابات إلدافعية المتعلم من خالل مساعدته على اكتشاف ا أهميةدائه الفعلي، للتغذية الراجعة أالطالب بمستوى 

عظيمة في عملية التعلم لذلك فهي ضرورية ومهمه في عمليات الرقابة  أهميةالصحيحة، للتغذية الراجعة 

تطويره نحو هميتها من توظيف تعديل سلوك و أو  ، والضبط والتحكم والتعديل التي ترافق وتعقب عمليات التفاعل

يتعلق  اتقييم األداء هو عملية منهجية ودوره لتقدير األداء الوظيفي للموظف الفردي واإلنتاجية فيمو  .فضلألا

دتهم داء تحفيز العاملين ومساعألهداف تقييم اأببعض المعايير الموضوعة مسبقا واألهداف التنظيمية، ومن 

هم، تطوير أدائهم، وبالتالي رفع الكفاءة اإلنتاجية في منظمت إلىعلى تعديل سلوكهم بصورة إيجابية؛ ودفعهم 

ٕاتاحة الفرصة للتشخيص والتطوير التنظيمي، تشكيل أساسًا للقرارات الشخصية مثل زيادة الرواتب، الترقيات و 

  .األردنيةعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعات أل

أن درجة توافر متطلبات منهجية  أظهرت إذ(2014) وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة إبراهيم 

سيجما)في جامعة الطائف كانت بدرجة متوسطة، كما وافقت هذه الدراسة الدراسات السابقة التحسين(ستة 

  بإجماعها على أهمية تطبيق منهجة التحسين (سيجما ستة) وتحقيق مزاياها في الجامعات.

إذ  2012)واختلفت نتائج هذه الدراسة في كون درجة التوافر كانت متوسطة مع دراسة أبو ناهية (

ائج أن درجة توافر معايير ستة سيجما في الجامعات الفلسطنية في قطاع غزة كانت مرتفعة مع أظهرت النت

      االتفاق في الهدف من الدراسة.

  بالنسبة للمجاالت فقد تمت مناقشتها كما يأتي: أما

  .ضبط الجودة والتحسين المستمرول: أل المجال ا

ذا المجال ه أهميةتبرز ، ألولىالمستمر على الرتبة ان حصول مجال ضبط الجودة والتحسين أالباحث  يرى    

 في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاءهيئة التدريس (ستة سيجما)معايير درجة توافر  إلىللتعرف 

 ألردنيةادارات العليا في الجامعات إلن واو كاديميألن القادة اأ إذ، ضبط الجودة والتحسين المستمرالناتجة عن 

جل أمكانيات المادية والمالية من إلالجامعة ا إدارةجل ضبط الجودة، كذلك توفر أساليب حديثة من أتستخدم 
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من  تأكدالالجامعة على تسهيل تطبيق برامج ضبط الجودة و  إدارةتطبيق برامج ضبط الجودة، كذلك تعمل 

الجامعة  إدارةعمل دارية، وتإلعاد ابألالمعرفة لمحاور ا إدارةدارتها التي تعتمد عليها في تطبيق إتطبيقها وكيفية 

 دارةإفي الكليات على تشكيل فرق عمل لعملية التحسين المستمر، وكذلك توفر  األقسامعلى تدريب رؤوساء 

مما جعل هذا المجال يأخذ  من تدقيقها من خالل برامج ضبط الجودة. التأكدالجامعة نظام تبادل المعلومات و 

  . األولى وبدرجة متوسطةالرتبة 

  نظمة والموارد.أل المجال الثاني: العمليات وا

هذا  ةأهمي أن إلى، يعود على الرتبة الثانية نظمة والمواردألالعمليات وان حصول مجال أالباحث  يرى

في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاءهيئة  (ستة سيجما)معايير درجة توافر المجال للتعرف على 

لة الجامعة برامج للمساعدة في اختيار المفاض إدارةتستخدم إذ ، ظمة والمواردنالناتجة عن العمليات واأل التدريس

 ،الجامعة على توفير قاعدة بيانات شاملة لربط برامج ضبط الجودة إدارةتعمل و بين برامج ضبط الجودة، 

الجامعة على تنفيذ العديد من برامج ضبط الجودة،  إدارةتعمل و واالتصال المباشر مع مدربين هذه البرامج، 

والعمل على ربط الترقيات الجامعية باالعتماد على تطبيق برامج ضبط الجودة، وربطها ايضا بالمكافات بمستوى 

 الجامعه على تحفيز العاملين فيها من خالل تنفيذ برامج إدارةنجاح تطبيق برامج ضبط الجودة، وكذلك تعمل 

  .بدرجة متوسطةمما جعل هذا المجال يأخذ الرتبة الثانية و  .ضبط الجودة

  .التقييم والتغذية الراجعةالمجال الثالث: 

هذا المجال  ةأهميأنإلvيعود حصول مجال التقييم والتغذية الراجعة على الرتبة الثالث،  أنالباحث  يرى

 ريسهيئة التد في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء (ستة سيجما)معايير درجة توافر  إلىللتعرف 

الل برامج من خ الكليات في  األقسامالجامعة قياس جميع  إدارةتعمل  إذ، التقييم والتغذية الراجعةالناتجة عن 

، فضلألعمالهم اليومية وتوجيههم نحو اأ، ومتابعة األردنية اتضبط الجودة ومتابعتهم دوام العاملين في الجامع

، وكذلك تعمل اً ومادي عضاء هيئة التدريس، ورفع كفائتهم معنوياً ألرفع مستوى الميداني  إلىوهذا بدوره يؤدي 
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مما جعل  .داء العاملين ومراقبة مستوياتهم في الجامعةألتقييم  حصائيةإلساليب األالجامعة على استخدام ا إدارة

  .وبدرجة متوسطةهذا المجال يأخذ الرتبة الثالثة 

  :الذي ينص الثالث بالسؤال المتعلقة مناقشةالنتائج

ين األكاديميادة بين درجة ممارسة الق )α≥0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى (ارتباطية  هل توجد عالقة

معايير (ستة سيجما) من وجهة نظر أعضاء هيئة للحوكمة في الجامعات األردنية وبين درجة توافر 

  التدريس؟ 

 )α≥0.05(عند مستوى إحصائيةذات داللة ارتباطية وجود عالقة  إلى) 15الجدول( اشارت النتائج في

كاديميين من وجهة نظر أعضاء هيئة أللدى القادة ا (ستة سيجما)معايير لتوافر بين درجة ممارسة الحوكمة وا

ن جميع بي حصائياً إكانت قيم معامالت االرتباط دالة إحصائيًا، كما وجدت عالقة ارتباطية دالة  إذ، التدريس

ن درجة ممارسة الحوكمة تؤثر بدرجة أ، و (ستة سيجما)معايير لتوافر مجاالت ممارسة الحوكمة ومجاالت وا

يجابية تشير إلرتباطية اإلن هذه العالقة اأإذ،األردنيةكاديميين في الجامعات ألللقادة ا (ستة سيجما)معاييرتوافر 

 ة سيجما)( ستمعايير كاديميين ارتفعت درجة توافرألالحوكمة لدى القادة اه كلما ارتفعت درجة ممارسة أن إلى

   والعكس صحيح. 

) في درجة ممارسة القادة األكاديميين في α≥0.05(عند مستوى هل توجد فروق ذات داللة إحصائية، 

 ة،األكاديميوالسلطة المشرفة، والكلية والرتبة  الجنس،الجامعات األردنية للحوكمة تعزى لمتغيرات 

 ؟من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وسنوات الخبرة

  متغير الجنس: -1

لدرجة  )α≥0.05(عند مســـــتوى إحصـــــائيةفروق ذات داللة  عدم وجود )16أظهرت النتائج في الجدول( 

من وجهة نظر أعضـــــــــاء هيئة التدريس،  األردنيةفي الجامعات  األكاديميينممارســـــــــة الحوكمة  لدى القادة 

وكان الفرق في هذا المجال لصـــالح االناث بدليل ارتفاع ،   األداةمجاالت  معظمفي ، تعزى لمتغير الجنس
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عـن الـمـتـوســـــــــــــــط الـحســــــــــــــــــــــابـي لـلــــــــذكور الــــــــذي بلغ  3.62)مـتـوســـــــــــــــطـهـم الـحســــــــــــــــــــــابـي الــــــــذي بـلـغ (

).(3.50                                              

  (إلــى عــدم وجــود فـــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســـتوى )16النتـــائج فـــي الجــدول (تشــير 

0.05≤α(لدرجـة ممارسـة القـادة األكـاديميين فـي الجامعـات األردنيـة للحوكمـة الّتربوّيـة، تبعـا لمتغيـر 

 للدرجـة الكليـة  (0.06)داللة بمستوىو  1.78)-(المحسوبة إذ بلغت  )ت(الجنس، استنادًا إلى قيمة 

المجــاالت إذ كانــت  معظـمفي  )α≥0.05( د مستوى داللة،وكذلك عدم وجـود فـروق ذات داللـة احصـائية عنـ

غيــر دالـة احصــائيًا،حيث يبــدو أن القيــادات األكاديميـة تحفــز أعضــاءهيئة التـدريس علـى المشـاركة  )ت(قــيم 

ة ذكورًا أم إناثًا بالقواعد األخالقي والتعـاون لتحقيـق األهـداف ،كمـا أن التـزام أعضـاء هيئـة التـدريس سـواء

، لمشاركة افــرق فــي مجــال  المسـاءلة، فـي حـين وجـدو  شفافيةال المهنية والـنظم التـي تضـمن تطبيـق مبـادئ

بـدليل ارتفـاع  اإلناثلصـالح   وكــان الفــرق فــي هــذا المجــال )2.04-(المحســوبة (ت)إذ بلغــت قيمــة 

أن يعــزى  ويمكــن 3.50)(الــذي بلــغللذكور عـن المتوسـط الحسـابي  3.62)( متوسـطهم الحسـابي الـذي بلـغ

، وأن نسبة االناث قليلة نسبة إلى الذكور، لذ تحرص ذلــك إلــى أن أغلــب أعضــاء هيئــة التــدريس مــن الــذكور

اإلناث على المشاركة وٕابداء الرأي أكثر من الذكور، وقد يرجع ذلك إلى سياسية تمكين المرأة، وألبعاد 

      لذكور واإلاناث.  مثل وجود حالة تنافسية بين ا  اجتماعية أخرى

  متغير السلطة المشرفة:  -2

 إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 17)ل (تشير النتائج في الجدو 

)0.05≤α( ،ــلطة السّ  لمتغيــر تبعـــاً  لدرجـــة ممارســـة القـــادة األكـــاديميين فـــي الجامعـــات األردنيـــة للحوكمــة

 الكلية للدرجة )0.96(  وبمســتوى داللــة )-0.04(المحســوبة إذ بلغــت  (ت)اســتنادًا إلــى قيمــة  المشــرفة،

فــي معظــم المجــاالت إذ كانــت  )α≥0.05(وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند درجـة،للحوكمة

  المحسـوبة (ت)، إذ بلغت قيمـة المشاركةمجال  غيــر دالــة إحصــائيًا فــي حــين وجـد فــرق فــي )ت(قــيم 
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في هذا المجال لصالح الجامعـات الخاصـة بـدليل ارتفـاع  الفـرق وكـان (0.03) وبمسـتوى داللـة 2.21)(

ويمكـــن 3.4)عن المتوسط الحسابي للجامعات الحكومية الذي بلغ ( (3.58) متوسـطهم الحسـابي الـذي بلـغ

لرفع الوالء التنظيمي في الجامعات كآليــة  المشاركة  تعزز مبدأالخاصــة  بــأن الجامعـــاتأن يعـــزى ذلــك 

دة داء من ناحية الجو ألعلى تطوير وتنمية كليات الجامعية وتحسين ا المشاركة تعمل إذ ورفع الدافعية،

    .واالشراف التربوي

  متغير الكلية: -3

) لدرجة α	≤0.05(عند مستوى إحصائيةفروق ذات داللة  ديوج )18أظهرت النتائج في الجدول(

ى ، تعز للحوكمة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس األردنيةممارسة القادة األكاديميين في الجامعات 

) 0.00) عند مستوى داللة(2.82بلغت قيمة(ت) لألداة ككل( إذ ككل) األداةالكلية (في الدرجة الكلية لمتغير 

الح وهذه الفروقات لص إحصائيةوكذلك في مجال الشفافية والمساءلة يوجد فروق ذات داللة .حصائياً إوهي دالة 

  .نسانيةإلالكلية ا أصحاب

ف تشابه جميع ظرو  إلى يرجعدالة احصائيًا في مجال المشاركة، وجود فروق عدم ن نتيجة أالباحث  رىي

ة بغض الطلبة ويتفاعلون في بيئة تعليمية واحدنهم يتعاملون مع إ، فاألردنيةالعملية التدريسية في الجامعات 

القدرة  ولديهم، األردنيةلمهارات التدريس في الجامعات  أماهتمإجميعهم يعطون  إذ, النظر عن مؤهالتهم العلمية

داء من ألوتحسين ا األردنيةعلى تطوير وتنمية معارفهم حول درجة ممارسة الحوكمة التربوية في الجامعات 

اكات للطلبة ، وتطوير مفاهيم الشر من التطور التكنولوجي، وزيادة المعرفة من خالل التعليم الذاتي ستفادةإلخالل ا

جودة المخرجات رتقاء بإلداء واأللتشجيعهم على االنخراط في مجاالت الخدمة المجتمعية والمجاالت التدريبية، وتحسين ا

 د فروق دالة احصائيا في هذا المجال، يرجع إلى درجة، أما مجالي المساءلة والشفافية فيمكن تفسير وجو التعليمية

اهتمام اكثر من ذوي التخصصات اإلنسانية، عنها في التخصصات العلمية الذين يبدون اهتمامًا اكثر في العلوم 

  التجريبة.  
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  :األكاديميةمتغير الرتبة  -4

) لدرجة α≥0.05(عند مستوى إحصائيةفروق ذات داللة  دعدم وجو )20أظهرت النتائج في الجدول(   

 ،للحوكمة التربوية من وجهة نظر أعضاءهيئة التدريس األردنيةممارسة القادة األكاديميين في الجامعات 

) عند مستوى 2.04إذبلغت قيمة(ف) لألداة ككل( ،مجاالت االستبانة معظمفي األكاديمية الرتبة  تعزى لمتغير

   .حصائياً إ) وهي غير دالة 0.13داللة(

دالة احصائياً لدرجة ممارسة الحوكمة تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية،   نتيجة عدم وجود فروق  أنالباحث  رىيو 

ي درجة ممارسة فمشارك)  أستاذمساعد،  أستاذ، أستاذألعضاء هيئة التدريس ( األكاديمية هناك تشابه بين الرتب  وأن

ر عند مستوى ال تنحص الحوكمة التربوية أنب يفسر للحوكمة التربوية، األردنيةالقادة األكاديميين في الجامعات 

على تطوير  ولديهم القدرة ، هم على اطالع ومعرفةأن، فأعضاء هيئة التدريس جميعهم متكافئين و معين تعليمي

لتعليم اداء من خالل االستفادة من التطور التكنولوجي، وزيادة المعرفة من خالل ألوتنمية معارفهم وتحسين ا

 ،فروق ذات داللة إحصائية في المتوسطات الحسابية وجود )21الجدول (أما  ،جل تطبيق ممارسة الحوكمةأمن  الذاتي

 أستاذ ةوجد فروق بين رتبتأنه  رتبة األكاديمية في مجال الشفافية، إذلتعزى لمتغير ا )α≥0.05( عند مستوى داللة

لحسابي، بدليل ارتفاع المتوسط ا ،ستاذاألرتبة يكون االنحياز في هذا المجال لصالح ، و أستاذمشارك و  أستاذمساعد و 

، ويفسر )α≥0.05(عند مستوى داللة  أستاذمشارك و  أستاذويالحظ أيضًا عدم وجود فروق دالة احصائيًا بين رتبة 

تمنحه حصانة علمية توفر له غطاء أكبر لممارسة الشفافية، عنها لرتبة  ستاذالباحث ذلك أن الرتبة األكاديمية لأل

  .المساعد ستاذالمشارك ورتبة األ ستاذاأل
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 حيـث توصـلت إلـى وجـود)2014(هذه النتيجة مـع النتيجـة التـي توصـلت إليهـا دراسـة الشـمري تتفقو       

التي توصلت إلى وجود  2017)ودراسة الزبن ( أستاذفروق ذات داللة إحصائية في الرتبة العلمية لصالح فئة 

  ي هذا المجال.ف مشارك أستاذبالمقارنة مع فئة  أستاذفروق دالة إحصائيًا لمتغير الرتبة األكاديمية لصالح فئة 

 

  متغير عدد سنوات الخبرة:  -5

لدرجة  )α≥0.05عند مســــــــتوى( إحصــــــــائيةفروق ذات داللة  عدم وجود )22أظهرت النتائج في الجدول(     

زى تع للحوكمة من وجهة نظر أعضـــــــاء هيئة التدريس، األردنيةممارســـــــة القادة األكاديميين في الجامعات 

) وهي غير دالــة 0.38) عنــد مســـــــــــــتوى داللــة(0.95إذبلغــت قيمــة(ف) لألداة ككــل(، لمتغير عــدد ســـــــــــــنوات الخبرة

  . اً إحصائي

تباين الظهار إتأثير في  لها عدد سنوات الخبرة ألعضاء هيئة التدريس قلت أم كثرت، ليس أنالباحث  رىيو 

 تربويةللحوكمة ال األردنيةدرجة ممارسة القادة األكاديميين في الجامعات عينة الدراسة في  أفرادفي استجابات 

دريس، يمتلكون الخبرة الكافية في الت األردنيةأعضاء هيئة التدريس في الجامعات  أن، كما األردنيةبالجامعات 

ي نفس نهم موجودون فأالمستجدات العلمية في مجاالت تخصصهم، طالما ويواكبون ويتابعون البحث العلمي 

   ،طالببتكار وتحفيز الإلبداع واإلقدرة على اماللديهم و  ،هدافألالبيئة التعليمية، ويعملون على تحقيق ا

 فروق ذات داللة إحصائية في المتوسطات الحسابية عند مستوى داللة ) وجود24الجدول (كما أظهر    

)α≤0.05( فئةنه توجد فروق في مجال المساءلة؛ إذ إ ) ووجود  )،كثرأف سنة11  (فئةو  فأقل)، سنوات 5

 5 ( فئةفي هذا المجال لصالح  الفروقكون سنة فأكثر)، وت 11 (، ومن )سنوات  10-6 فروق بين فئة(

ألن هذه الفئة، يكون عندها اندفاع قوي تجاه العمل، وقد يكون هذا ، ويرجع الباحث ذلك األمر  )فأقل سنوات

  .االندفاع غير مدروس، وال ينبني على تجربة كبيرة، وحكمة في التعامل مع األمور

   :الذي ينص الخامس بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة
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عند  )سجما معايير (ستةفي درجة توافر ، )α≥0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (

الجنس، والسلطة المشرفة، والكلية، والرتبة القادة األكاديميين في الجامعات األردنية تعزى لمتغيرات 

  األكاديمية، وسنوات الخبرة، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

  

  الجنس: متغير  -1 

لدرجة  )α≥0.05مستوى(عند إحصائيةوجد فروق ذات داللة تال أنه )23الجدول( أظهرت النتائج في

من وجهة نظر أعضاء هيئة األردنية عند القادة األكاديميين في الجامعات  (ستة سيجما)معايير توافر 

    األداة.، في جميع مجاالت تعزى لمتغير الجنس التدريس،

ستة (درجة توافر منهج  إذعينة الدراسة، من  فرادجابات ألإلتشابه ا إلىن هذه نتيجة أالباحث  رىي     

دم عملية التي تخ من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس األردنيةعند القادة األكاديميين في الجامعات  سيجما)

(ستة عايير منه ال توجد فروق بين الذكور واالناث لبرنامج تطبيق توافر أإلvسير العملية التربوية، مما يشير 

فير ، وتو األردنيةوالخاصة  في الجامعات الحكوميةكليات الجودة أداء ، حول األردنيةفي الجامعات  سيجما)

بيئة تعليمية مجتمعية من خالل التعاون مع الجامعات والمؤسسات الوطنية، والمساهمة بفكر جديد في بناء 

يمة(ت) لألداة بلغت قإذ، التعليم والتعلممجتمع المعرفة، وتنمية القدرة على استخدام تكنولوجيا المعلومات في 

  .حصائياإ) وهي غير دالة 0.48( ) عند مستوى داللة0.69( ككل

في عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى  2014)( هذه الدراسة في نتائجها دراسة إبراهيمنتائج  اتفقتوقد       

  الطائف.في جامعة  معايير (ستة سيجما)لمتغير الجنس لدراجة توافر 

  السلطة المشرفة: متغير  2 -

) في α≥0.05عند مســـــــــتوى( إحصـــــــــائيةفروق ذات داللة ال يوجد  )24أظهرت النتائج في الجدول(

ة من وجهة نظر أعضاء هيئاألردنية عند القادة األكاديميين في الجامعات  (ستة سيجما)درجة توافر منهج 
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) عند 1.02( بلغت قيمة(ت) لألداة ككل إذ ،األداةفي جميع مجاالت  الســــــــلطة المشــــــــرفةتعزى لمتغير  التدريس

م أشــراف ســواء كانت حكومية إلن جهة اهذه النتيجة أالباحث  ويفســر .حصــائياً إ) وهي غير دالة 0.30مسـتوى داللة(

على  نعمالت (ســــتة ســــيجما)معايير في والخبرة المعرفة و  ،نظمة الجامعيةألالرقابة على القوانين وا تمارســــان ،خاصــــة

 ، وهذا هدف للســـــلطة المشـــــرفة بمختلفداء من ناحية الجودة واالشـــــرافألكليات الجامعية وتحســـــين االوتنمية  تطوير

  تصنيفاتها.

  الكلية: متغير  – 3

)لدرجة α≥0.05عند مستوى( إحصائيةفروق ذات داللة  عدم وجود )25( أظهرت النتائج في الجدول

يس من وجهة نظر أعضاء هيئة التدر األردنية عند القادة األكاديميين في الجامعات  (ستة سيجما)توافر منهج 

) 0.46بلغت قيمة(ت) لألداة ككل( إذ ،في االداة ككل وفي جميع مجاالت االستبانة، تعزى لمتغير الكلية

 ) وهي دالة غير إحصائية.0.64عند مستوى داللة(

 ،تشابه جميع ظروف العملية التدريسية في الجامعات الخاصة إلىيعود ذلك ن نتيجة أالباحث  يرى

 األكاديمية ية الختالف الكل تبعاً عضاء هيئة التدريس أعينة الدراسة من وجهة نظر  أفرادجابات إلذلك لم تتأثر 

ض نهم يتعاملون مع الطلبة ويتفاعلون في بيئة تعليمية واحدة بغإسواء كانت تخصصاتهم إنسانية أم علمية ف

فروق بين االساتذة الجامعيين من ذوي الكلية العلمية  وال يوجد اية.النظر عن تخصصاتهم العلمية أم إنسانية

لمهارات  ماأجميعهم يعطون اهتمإذ (ستة سيجما)معايير واالساتذة الجامعيين ذوي الكلية االنسانية في درجة توافر 

عملهم في حقل التعليم الذي يلبي احتياجاتهم وطموحاتهم  إلى، يعود كذلك األردنيةفي الجامعات  التدريس الجامعي

واقتناعهم باالدوار والمهام االدارية المسندة اليهم، واعادة النظر في مناهج الدراسية ومواردها وانشطتها ورسائلها 

   .التعليمية، واإلشراف على تنفيذ مشاريع الجامعية

  :األكاديميةالرتبة متغير  -4
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توافر  ةدرجفي  عند مستوى فروق ذات داللة إحصائية عدم وجود )29( الجدولأظهرت النتائج في 

 من وجهة نظر أعضـــاء هيئة التدريس، عند القادة األكاديميين في الجامعات األردنية (ســـتة ســـيجما)منهج 

 )فة(بلغت قيمإســـــــــتنادا إلى قيمة ف المحســـــــــوبة، إذ  في معظم المجاالت، ،الرتبة األكاديمية تبعًا لمتغير

. ويالحظ ايضــًا وجود فروق ذات دالة إحصــائية) وهي غير 0.11) عند مســتوى داللة (2.12لألداة ككل(

) 4.48، إذ بلغت قيمة (ف) لألداة في هذا المجال (لعمليات واألنظمة والمواردداللة احصـــــائية في مجال ا

بين دالة احصــائيًا، وجد فروق تأنه ) 30ويظهر الجدول ( ،وهي دالة احصــائياً  0.01)عند مســتوى داللة (

ألنظمة في مجال العمليات وا أستاذمشارك و  أستاذمشارك، وتوجد فروق بين رتبة  أستاذمساعد و  أستاذ رتبة

، ستاذأبدليل ارتفاع المتوسط الحسابي لرتبة  ستاذاألرتبة يكون االنحياز في هذا المجال لصالح و  والموارد،

  .  )α≥0.05(عند مستوى داللة 

مشارك،  تاذأس، أستاذ(المختلفةاألكاديمية الرتب الدرجة التي حصل عليها أصحاب ن تشابه أالباحث  ويرى

في معظم المجاالت، في درجة توافر معايير (ستة سيجما) ، ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات   )مساعد أستاذ

توى ال تنحصر عند مسدرجة توافر معايير (ستة سيجما) ، أن األردنيةعند القادة األكاديميين في الجامعات 

و رتبة محددة، فأعضاء هيئة التدريس يحملون مؤهالت عليا ولديهم القدرة على تطوير وتنمية أتعليمي 

, ستفادة من التطور التكنولوجيإلداء من خالل األوتحسين ا ،(ستة سيجما) معايير لدرجة توافر معارفهم 

نه أما في مجال العمليات واألنظمة والموارد وكو  ، وتطوير االستراتيجيات،خالل التعليم الذاتيوزيادة المعرفة من 

لى أكثر معرفة ، وأكثر اطالع ع أستاذذلك أن أصحاب رتبة يمكن ارجاع ، فأستاذولصالح رتبة ذا داللة إحصائية، 

ون ن ان تعزى هذه الفروق إلى أن من يحملويمك التجارب السابقة، وأكثر قدرة على التعامل مع التغيرات المفاجئة،

 لخبــراتهم المتنوعـه والطويلــة فــي المجــال العمليات واألنطمة والمواردمهارة ومعرفة فـي مجـال  هم أكثر أستاذرتبة 

    ، بالمقارنة بالرتب األخرى.أستاذولذلك كانت نتائج التحليل لصالح رتبة  األكــاديمي والقيــادي
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يمية كادوجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الرتبة األ  2014)الدراسة مع دراسة إبراهيم ( واختلفت هذه

ة وجود فروق ذات داللة إحصائيعدم أظهرت هذه الدراسة إذ، أستاذلصالح رتبة  في جامعة الطائفمعايير لتوافر 

  . ية تعزى لمتغير الرتبة األكاديم

  

  

  عدد سنوات الخبرة:متغير 

ند ع (ستة سيجما)توافر منهج  درجةفروق ذات داللة إحصائية في  ال توجدأنه ) 32( الجدول نتائج أظهرت

في ، ة، تبعًا لمتغير عدد سنوات الخبر من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس القادة األكاديميين في الجامعات األردنية

) عند مستوى 2.26لألداة ككل( )فبلغت قيمة(إلى قيمة ف المحسوبة، إذ  إستناداً مجال العمليات واألنظمة والموارد، 

  ًا.دالة إحصائي ) وهي غير0.10داللة(

هار تباين في ظإليس لها تأثير في  ،ن عدد سنوات الخبرة ألعضاء هيئة التدريس قلت أم كثرتأالباحث  يرى

في مجال  ،ادة األكاديميين في الجامعات األردنيةتوافر منهج (ستة سيجما) عند الق استجابات أفراد العينة في درجة

ضاء تشابه الظروف البيئية التي تحيط بأع إلى  هذه النتيجة ترجع نأالباحث  ويرى .العمليات واألنظمة والموارد

في  ن بأعضاء هيئة التدريسأعمالهم، كما أهيئة التدريس في الجامعات األردنية، والتي يقومون من خاللها بأداء 

الجامعات الخاصة يمتلكون الخبرة الكافية في التدريس، ويتابعون البحث العلمي، المستجدات العلمية في مجاالت 

البداع هداف والقدرة على األتخصصهم، طالما انهم موجودون في نفس البيئة التعليمية، ويعملون على تحقيق ا

  .واالبتكار وتحفيز الطالب

فروق  وجود) 33الجدول ( فيظهرأما في مجاالت ضبط الجودة والتحسين المستمر، التقييم والتغذية الراجعة، 

ضبط الجودة والتحسين  ي) في مجالα ≥ 0.05ذات داللة إحصائية في المتوسطات الحسابية عند مستوى داللة (

يكون  )فأكثر ةسن (11فئةو  )فأقلسنوات  5(فئة وجد فروق بين تأنه  إذ ،عدد سنوات الخبرة ، تبعًا لمتغييرالمستمر
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ويفسر  فأقل)، واتسن 5(فئةبدليل ارتفاع المتوسط الحسابي  فأقل) واتسن 5(فئةاالنحياز في هذا المجال لصالح 

، إذ تكون  )فأكثر ةسن (11 ةيسعون باستمرار إلى التحسين المستمر، خالفاً للفئ فأقل) واتسن 5(الباحث ذلك أن فئة 

تكون  )فأكثر ةسن (11واعتادوا عليه، ويمكن ارجاع ذلك إلى أن مقاومة التغير للفئة  أعمالهم غالبًا في إطار ما ألفوه

ين ب وجود فروق دالة احصائيًا في مجال التقييم والتغذية الراجعة ويالحظ ،فأقل) واتسن 5(فئةأقوى منها في الفئة 

سنوات ) بدليل ارتفاع المتوسط الحسابي لهذه الفئة  10-6فئة ( لصالح)، سنوات  10– 6سنوات فأقل،  5فئيتي( 

  .  3.46)إذ بلغ (

واتســـقت هذه الدراســـة في عدم وجود فروق ذات داللة إحصـــائية لمتغير عدد ســـنوات الخبرة لهذا المجال مع كل 

  ).   2014) ودراسة إبراهيم (2014من دراسة العتيبي والشمري (

  ي درجة توافر معايير (ستة سيجما) فتمت مناقشتها كمال يأتي :أما بالنسبة للمجاالت ف

 لعمليات واألنظمة والموارد:االمجال األول : 

ات عند القادة األكاديميين في الجامع (ستة سيجما)لدرجة توافر منهج  إحصائيةذات داللة  فروقيوجد    

 أستاذة أنه يوجد فروق بين رتبإذاألكاديمية لمتغير الرتبة  تبعاً من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريساألردنية

  .حسابيعد بدليل ارتفاع المتوسط الالمسا ستاذنحياز في هذا المجال لصالح لرتبة األإليكون ا ومشارك مساعد

مساعد)  ستاذأمشارك،  أستاذ، أستاذألعضاء هيئة التدريس ( األكاديمية هناك اختالفات بين الرتب أن الباحث  يرى   

ه يوجد يظهر أن، األردنيةعند القادة األكاديميين في الجامعات  (ستة سيجما)لدرجة توافر منهج  همفي وصف

دليل ارتفاع ب مساعد أستاذيكون االنحياز في هذا المجال لصالح لرتبة  مشاركمساعد و  أستاذفروق بين رتبة  

ئة تنحصر عند مستوى تعليمي، فأعضاء هي التخطيط االستراتيجي مساعد أستاذالمتوسط الحسابي لرتبة 

عضاء هيئة التدريس ويحملون مؤهالت عليا أكثر اطالع وأكثر معرفة من ذوات المؤهلين من ألالتدريس هم ا

تطور داء من خالل االستفادة من الألفي مجال التخصص، ولديهم القدرة على تطوير وتنمية معارفهم وتحسين ا
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وافر منهج تمن اجل تحسين التخطيط االستراتيجي لدرجة  من خالل التعليم الذاتيالتكنولوجي، وزيادة المعرفة 

  .تجعل هذه الفئة تعطي تقديرا مختلفا عن باقي الفئات أهمية، و (ستة سيجما)

في وجود فروق دالة إحصائيًا  2014)وبذلك توافقت نتائج هذه الدراسة في هذا المجال مع دراسة إبراهيم(

ئج دراسة مساعد وكذلك توافقت مع نتا أستاذواألنظمة لصالح رتبة لمتغير الرتبة االكاديمية في مجال العمليات 

  في هذا المجال .  2014)العتيبي والشمري (

  ضبط الجودة والتحسين المستمر:  المجال الثاني:

) لدرجة α≥0.05عند مستوى(إحصائيةيوجد فروق ذات داللة  أنه 31)أظهرت النتائج في جدول (

 يسمن وجهة نظر أعضاء هيئة التدر  األردنيةعند القادة األكاديميين في الجامعات  (ستة سيجما)توافر منهج 

يكون االنحياز  )فأكثر ةسن 11(و)أقلفسنوات  5(فئةأنه يوجد فروق بين إذ .تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة

  .)فأكثر ةسن 11(بدليل ارتفاع المتوسط الحسابي لرتبة  )فأكثر ةسن 11(فئةفي هذا المجال لصالح 

(ستة وافر منهج تالعينة عن درجة  أفرادظهار تباين في استجابات إن عدد سنوات الخبرة لها تأثير في أيعتقد الباحث 

عضاء أسنة فاكثر) من 11الخبرة فئة ( أصحابن أوقد تعزى هذه النتيجة جاباتهم، إهناك تباين في إذسيجما)

خبرة فئة ال أصحاب، ويعتقد الباحث ان األردنيةكبر في الجامعات ألهيئة التدريس هم يشكلون النسبة ا

توافر منهج  لدرجةجتماعية إلنجاح البرامج التعليمية واإيجابية في إلسنة فاكثر) يعملون على المساهمة ا11(

دعم من حيث ال األردنيةوتحقيق التعاون والتكامل بين قطاع العام والخاص في الجامعات  (ستة سيجما)

بلغت قيمة(ف) إذ ،وبدائل مقترحة لتمويل التعليم واساليبه ةوالتمويل المقدم للجامعات والبحث عن مصادر جديد

  ًا.إحصائي) وهي دالة 0.00) عند مستوى داللة(9.11لألداة ككل(

 التقييم والتغذية الراجعة: المجال الثالث:  

عند القادة  (ستة سيجما)) لدرجة توافر منهج α≥0.05عند مستوى( إحصائيةيوجد فروق ذات داللة 

 ،ةتعزى لمتغير عدد سنوات الخبر  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس األردنيةاألكاديميين في الجامعات 



90 

 

 

 

 5(فئةوجد فروق بين وت .) وهي دالة إحصائية0.02) عند مستوى داللة(3.35ككل(إذبلغت قيمة(ف) لألداة 

سنوات)  10–سنوات 6سنوات) يكون االنحياز في هذا المجال لصالح لرتبة ( 10 – 6و(  )أقلفسنوات 

  .سنوات) 10 – 6(فئةرتفاع المتوسط الحسابي لإبدليل 

توافر درجة  العينة عن أفرادظهار تباين في استجابات إن عدد سنوات الخبرة لها تأثير في أيعتقد الباحث 

 يينعند القادة األكاديم (ستة سيجما)درجة توافر منهج ن ألجاباتهم، إهناك تباين في إذ(ستة سيجما)منهج 

 حابأصن أوقد تعزى هذه النتيجة  الخبرات، أصحابممارسة يمكن مالحظتها بوضوح من القادة االكاديميين 

، يةاألردنكبر في الجامعات ألعضاء هيئة التدريس هم يشكلون النسبة اأمن سنوات)  10 –6(الخبرة فئة 

الخبرة  صحابأن أويعتقد الباحث  ،ودراية في مجال التقييم والتغذية الراجعة أكثر من غيرهم نهم أكثر علماً أو 

توافر  درجةلواالجتماعية نجاح البرامج التعليمية إيعملون على المساهمة االيجابية في سنوات)  10 – 6(فئة 

  .األردنيةوتحقيق التعاون في الجامعات  (ستة سيجما)منهج 

(ستة سيجما) معايير كانت درجة توافر إذ 2014)وجاءت نتائج هذه الدراسة متسقة مع نتائج دراسة إبراهيم ( 

والخبرة  لمتغيرات الجنسواتفقت معها في عدم وجود فروق دالة إحصائيًا تعزى في جامعة الطائف بدرجة متوسطة ، 

إذ كانت درجة المتطلبات اإلدارية لمعايير (ستة سيجما)  201)6، كما اتفقت هذه الدراسة مع دراسة العتيبي والشمري (

إذكانت درجة توافر معايير في الجامعات  2014)بدرجة متوسطة. واختلفت هذه الدراسة مع دراسة دودوين ومساعدة (

أظهرت درجة توافر مرتفعة  إذ 2014)ت ايضًا نتائج هذه الدراسة مع دراسة أبو ناهية (األردنية منخفضة، واختلف

لمعايير في الجامعات في غزة، بينما أظهرت هذه الدراسة درجة توافر منخفضة لمنهجية التحسين، إال أنها اتفقت مع 

  هذه الدراسة في وجود عالقة إيجابية بين تطبيقات معايير وجودة األداء. 
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  التوصيات 

    لذا: توصــلت نتــائج الّدراســة إلــى أن درجــة الحوكمــة كانــت متوســطة -

نظـــيم دورات تدريبيـــة لت الباحث بضرورة قيام المسؤولين في وزارة التعلـيم العـالي والبحـث العلمـي االردنيـة يوصي -1    

 لغرض إعدادهم ورفع مستوى ممارسة الحوكمة لدى القادة األكاديميين مفهـــوم الحوكمـــةتوضـــح للقيـــادات األكاديميـــة فيهــا 

   .لدرجة مرتفعة

    العمل على تطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات األردنية من خالل: -2   

العاملين في بين ة الشفافيالتركيز على مبدء حصل مبدأ الشفافية على متوسط حسابي متدني، لذا يوصي الباحث بأ.  

  األردنية. الجامعات

  ب. تقييم خطط الكليات باستمرار بهدف تطويرها.

  ج. إطالع أعضاء هيئة التدريس باألدوار المنوطة بهم.

  د. تكليف الجامعات من قبل وزارة التعليم العالي بإنشاء مجالس للحوكمة وأخرى للتحسين المستمر.

توافر  كونها حصلت على درجةفي الجامعات األردنية (ستة سيجما) معايير لى توفير إيضًا بالسعي أويوصي  -3

  من خالل:متوسطة 

  على تشكيل فرق عمل لعملية التحسين المستمر.  األقسامتدريب رؤساء أ. 

  ب. ربط المكافآت المقدمة من إدارة الجامعة بنجاح تطبيق برامج ضبط الجودة.
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  منهجية ستة سيجما. ج. تدريب رؤساء األقسام الكاديمية على تطبيقات

إجراء المزيد من الدراسات بما يتعلق بموضوع الحوكمة وعالقتها بمتغرات أخرى، مثل اإللتزام الوظيفي والدعم  -4

  التنظيمي والصمت التنظيمي.

  

  

  المراجع 

  -المراجع باللغة العربية:

  .القرآن الكريم 

 ،.(رسالة ماجستير غيرمنشورة)جامعة الطائف. درجة توافر متطلبات سيجما ستة في 2010)(إبراهيم، صفاء

  .  المملكة العربية السعودية  :الطائف، جامعة الطائف

 (.اثر تطبيق قواعد الحوكمة على االفصاح المحاسبي وجودة التقاريرالمالية). 2009أبو حمام، ماجد إسماعيل(

  .فلسطين  :الجامعة االسالمية، غزة )،رسالة ماجستير غير منشورة

).درجة تطبيق مبادئ الحوكمة بكليات التربية بجامعة حائلوجامعةالملك 2014طارق ( ،الثوينيو حمد أ بوكريم،أ

  ., 15(3)55-94مجلةالعلوم التربوية والنفسيةسعود كما يراها أعضاء هيئة التدريس.

لتحقيق جودة التدقيق الداخلي في الجامعات  (ستة سيجما)مدى استخدام معايير ). 2012أبو ناهية، جيهان(

  فلسطين. :الجامعة اإلسالمية، غزة( رسالة ماجستير غير منشورة ).الفلسطنية في قطاع غزة

اإلداري  رمؤتمر التفكيالحكم الرشيد في المصارف دراسة تحليلية . إدارة).2010م،صالح الدين(ماإلا

   .، عمان : األردنجامعة االسراء, تيجي في عالم متغير راواالست
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واقع تطبيق الحوكمة الرشيدة وعالقتها بتطبيق إدارة الجودة الشاملةفي . 2016)بدح، أحمد والعوملة، حسن(

ماجستير غير منشورة) جامعة  رسالة( .الجامعات األردنية من وجهة نظر رؤوساء األقسام األكاديمية

  البلقاء التطبيقية، عمان: األردن.

المؤتمر العلمي الدولي .حوكمة الجامعات ودورها في مواجهة التحديات.)2012والقرشي، عبداهللا(برقعان، أحمد 

  جامعة الجنان، طرابلس، لبنان.كانون األول،  17)-15في عصر المعرفة ( دارةعولمة اإل

 .دار الغرب اإلسالمي، لبنان،بيروت، 1ط. الجامع الكبير.الترميذي، محمد بن عيسى

 دار الحامد للنشر. . عمان:محاضرات في نظرية الحوكمة. )2015( حسام الدين،غضبان

 ،معهد التنمية المستدامة جامعة القدس،. واقع الحوكمة في جامعة القدس. )2011طه, نداء (و  حالوة جمال

  فلسطين. :القدس

قرن ال الحوكمة وتحسين أداء المؤسسات، قضايا اقتصادية وٕادارية معاصرة في مطلع). 2008داودي، الطيب(

  . عمان: مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع.الواحد والعشرين

في الجامعات األردنية الحكومية  six sigma). مدى استخدام مفاهيم (2014)دودين، أحمد ومساعدة، ماجد(

   7(16)1-24.،المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعيوالخاصة. 

وعالقتها بتفويض  األردنيةدرجة ممارسة القادة التربويين للحوكمة في الجامعات ). 2017الزبن، هديل( 

 :)، جامعة الشرق األوسط، عمانمنشورة. (رسالة ماجستير غير السلطة من وجهة نظر أعضاء التدريس

  األردن.
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لتحسين جودة  (six sigma) (ستة سيجما)متطلبات تطبيق مدخل ).2010(الشثري، عبد العزيز بن ناصر

م محمد بن ما.(رسالة ماجستير غير منشورة)، جامعة األم محمد بن سعود اإلسالميةمااألداء بجامعة األ

  ة السعودية. المملكة العربي الرياض:سعود اإلسالمية،

لمبادئ الحوكمة على قرارات األردنيةأثر تبني الشركات المساهمة العامة ). 2008الشحادات، محمد قاسم(

  .دن، األر ، عماناألردنيةرسالة ماجستير غير منشورة) الجامعة (. المستثمر المؤسسي في بورصة عمان

واقع تطبيق نظم الحوكمة ومعوقات ذلك في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر ). 2015201520152015شرف، هناء (

.(رسالة ماجستير غير منشورة) جامعة النجاح في الضفة الغربية األقسامعمداء الكليات وروؤساء 

  . ، فلسطين نابلس  ، الوطنية

وجهة ن لمبادئالحاكمية مدرجة ممارسة القيادات اإلدارية من جامعة الكويت ).2014الشمري, سعد عقاب (

  .جامعةالشرق االوسط،عمان:األردن)رسالة ماجستيرغيرمنشورة .(نظر أعضاء هيئة التدريس

أطروحة دكتوراه (. الخاصةاألردنية مفهوم الحاكمية ودرجة ممارستها في الجامعات ). 2009الشناق، راضي(

  ردن. ألاعمان : ، األردنيةالجامعة  )غير منشورة

مصر  :القاهرة، 2ط . (ستة سيجما)وتطوير  األداء  دارةتجاهات المعاصرة إلإل ا).2011(سامة , ألشنوانيا

  . مركز جامعة القاهرة الطباعة والنشر

  : األكادّيّميون للنشر.عمان.مفاهيم إدارية معاصرة. )2011الشياب، أحمد وأبوّحمور، عنان (

 ) في كلية الشرق(G;Z 82n:Z. ا.873d;2ت اxدارGO وا.c:7d;. GOBY7 2014)العتيبي، دالل والشمري، راضي(

  .5(9)1-27،المجلة الدولية التربوية المتخصصةالعربي للدرسات العليا بمدينة الرياض. 

 المؤتمر .مدى تطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات دراسة حالة جامعة آل البيت .2017)(عبد المولى ،صوالحة

 ، جامعة الشرق األوسط، عمان:األردن.في مؤسسات التعليم العاليالدولي للحوكمة 
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ة األكاديمي). واقع تطبيق الحوكمة من وجهة نظر أعضاءالهيئتين اإلدارية و 2014منال عبد العزيز ( ،العريني

  148-114، )(12،المجلة الدوليةالمتخصصة. م محمد بن سعود اإلسالميةماالعاملين في جامعة األ

 ،)1(1،مجلة العلوم التربوية .في جامعة تعزاألكاديمية وليات الحوكمة أواقع . 2015)محمد ( فراحأ عقالن،

15-56.  

 ..حوكمة الجمعيات األهلية وضمان الجودة الشاملة لمؤسسات التعليم قبل الجامعي2011)( أسماء عوض،

االجتماعية، جامعة  كلية الخدمة، 30)465( ،مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية

 حلوان، القاهرة: مصر.
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تالملحقا  

تينا األوليمهيبصورت أداتي الدراسة �ق ( 1) :� 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  ةتحكيم استبان

 الدكتور الفاضل:................................................ وفقه اهللا  ستاذسعادة األ

  وبركاته ....... وبعدالسالم عليكم ورحمة اهللا     

تها للحوكمة وعالق األردنيةدرجة ممارسة  القادة  األكاديميين  في الجامعات قوم الباحثبإعداد رسالة ماجستير عن "ي

استقصاء  إلىتهدف الدراسة "، بتوافر منهجية التحسين(سيجما ستة) من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسفي العاصمة عمان

ر أعضاء من وجهة نظ(سيجما ستة) معايير وتوافر  األردنيةسة القادة األكاديميين  للحوكمة في الجامعات العالقة بين درجة ممار 

ة المشرفة، والسلط معرفة درجة اختالف وجهات النظر باختالف متغيرات الجنس إلىكما تهدف , هيئة التدريسفي العاصمة عمان

 وعدد سنوات الخبرة. ، األكاديمية والرتبة ، والكلية

أوافق وافق، أوافق بشدة، (أ: كاآلتيوقد صممت وفقًا لتدرج ليكرت الخماسي  ةولتحقيق هذا الغرض تم تطوير استبان

  .أعارض, أعارض بشدة) ،حد ما إلى

 الهاشمية األردنيةالمملكة 

  العالي وزارة التعليم
 الشرق األوسطـة ـامعـج

 العلوم التربوية  كـلـيــة الـتـربية
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رأيكم الســــــــــــــديـد في تحقيق أهـداف هذه  هميـةوخبرة في هـذا المجـال، وألمهمـة ونظرًا لمـا تتمتعون بـه من مكـانـة تربويـة 

مدى مناسبة أو عدم انتمائها، و  للمجال، وٕابداء رأيكم حول عباراتها من حيث انتمائها ةالدراسة، نرجو التكرم بتحكيم هذه االستبان

  الصياغة اللغوية للعبارات. 

  ا	����

 ���� ����� ���� ��  ا	����

  الرجاء كتابة البيانات التالية:
    االسم

     األكاديميةالرتبة 

    جهة العمل

  :) في المكان الذي يمثل إجابتك√الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة يرجى وضع إشارة (

 .انثى.ذكر   :     الجنس -
 .  خاصة   حكومية .  :     السلطة المشرفة -
 علمية . .  إنسانية:     الكلية -
 . أستاذ.مشارك  أستاذ.مساعد   أستاذ: األكاديمية الرتبة -
 .فأكثر ةسن 11 �سنوات 10 –سنوات6أقلفسنوات  �5:عدد سنوات الخبرة-    

  : ا	'�&%�  ا$و	�ا"����!�  .1

  
  ا���رات


ء ا���رة ���دى ا
  ���و���

د�� ا���
�� ا���و�� 

�����ا���د�ل  و

 ا����رح

����� 
��ر 
����� 

� �
� 
��ر 
� �
� 

 المجال األول: الشفافية. 

      لمجلس األمناء. الجامعة  رؤيةوضوح 

الجامعة جميع المعلومات الخاصة  تنشر
 .س الحوكمة لجميع العاملينبمهماتمجل

     

يشّكل مجلس الحوكمة في الجامعة بطريقة 
 .ديمقراطية
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  ا���رات


ء ا���رة ���دى ا
  ���و���

د�� ا���
�� ا���و�� 

�����ا���د�ل  و

 ا����رح

����� 
��ر 
����� 

� �
� 
��ر 
� �
� 

      .داف مجلس الحوكمة واضحةھأ

      .المطّبّقة في الجامعةوضوحالتشريعات اإلدارية 

التشريعات اإلدارية دور مجلس الحوكمة محدد في 
 للجامعة.

     

م هاألدوار المنوطة ب هيئة التدريسيعي أعضاء 
 c:P6;.   .الحوكمة 

     

      خططها باستمرار بهدف تطويرها. تُقّيّم الجامعة

  ة.للجامع جميع األنشطةالتطويرية توضحيتم 
 

     

يتم توضيح ارتباط جميع االنشطة االثرائية 
ها وأهداف الجامعةبرؤية(مؤتمرات ندوات، لقاءات) 

  .   ورسالتها

     

 لية واضحة لتنفيذ المسؤوليات من قبلآتوفر 
 . العاملين

     

     .   جامعةالعاملينفيالداء ألية واضحة لتقييم آتوفر  

       .اجباتوالو  اتيالمسؤول ذيتنف الجامعة إدارةتتابع 

الجامعة مبدأ شفافية تبادل المعلومات  إدارةتدعم 
 لجميع المستفيدين.   

     

 على جميع منتسبيالتشريعات اإلدارية ُتُطبق 
 هدف حفظ حقوقهم.الجامعة ب

     

دة بمعايير جو هم وعي العاملين بالجامعة ومعرفت
 البرامج التعليمية  

     

والعالوات والحوافز سياسة الرواتب توضح 
 .للعاملين
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  ا���رات


ء ا���رة ���دى ا
  ���و���

د�� ا���
�� ا���و�� 

�����ا���د�ل  و

 ا����رح

����� 
��ر 
����� 

� �
� 
��ر 
� �
� 

تراعي الجامعة العدل والمساواة في تطبيق 
التشريعات اإلدارية على جميع العاملين في 

  الجامعة. 

     

لإلعالم بالتشريعات المنظمة  أماتوفر الجامعة نظ
  للعمل في الجامعة. 

     

       يشعر جميع العاملين في الجامعة باألمن الوظيفي 

       ماليًا متطورًا. أماتوفر الجامعة نظ

 ...........................................................................أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:

  
  ا���رات


ء ا���رة ���دى ا
 ���و���

د�� ا���
�� ا���و�� 

�����ا���د�ل  و

 ا����رح

����� 
��ر 
����� 

� �
� 
��ر 
� �
� 

 المجال الثاني: المشاركة 

تعلق فيما ي يئةالتدريسھنظر أعضاء  هاتاألخذ بوجيتم 
 مباشرًا.  أمااهتمبالقضايا التي تشكل 

     

من  قرارات إلىالحوار في الوصول  أسلوبتتبع الجامعة 
 الحوكمة.  مجلس لجان خالل 

     

دي فيما يؤ  أرائهميشارك العاملون في الجامعة في إبداء 
 تطوير العمل الجامعي.   إلى

     

      .   األغلبيةالقرارات برأي  اتخاذيتم 

العمل التعاوني هيل على تسفي الجامعة يعمل القادة 
 األكاديميةاإلدارية و  بين الوحدات التعاونيةوالعالقات 
 المختلفة.  

     

ات من القرار  إلىالحوار في الوصول  أسلوبتّتبع الجامعة 
 مجلس الحوكمة  لجان خالل 

     

خطط التطوير بالجامعة بمشاركة جميع األطراف  عتوض
 ذات العالقة.  
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  ا���رات


ء ا���رة ���دى ا
 ���و���

د�� ا���
�� ا���و�� 

�����ا���د�ل  و

 ا����رح

����� 
��ر 
����� 

� �
� 
��ر 
� �
� 

يئة التدريس في وضع استراتيجية ھمشاركة أعضاء 
 الجامعة.  

     

ل باإلتصاعلى تشجيع الحوار في الجامعة يعمل القادة 
 بتحقيق األهداف. يسهمالمفتوح بما 

     

يشارك ممثلين عن المجتمع المحلي في وضع خطط 
  التطوير بناء على التغذية الراجعة.

     

تعمل مجالس الحوكمة في الجامعة كوحدة واحدة دون 
  سيطرة أي عضو أو مجموعة على المجلس. 

     

       

  أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:

......................................................................................................................  

 

  
  ا���رات


ء ا���رة ���دى ا
 ���و���

د�� ا���
�� ا���و�� 

�����ا���د�ل  و

 ا����رح

����� 
��ر 
����� 

� �
� 
��ر 
� �
� 

 المجال الثالث: المساءلة. 

يئة التدريس في ھيشارك ممثلون من أعضاء 
 الجامعة في وضع قواعد اُلُمساءلة.  

     

      المساءلة الموضوعية في األداء.  يراعى في 

      م المساءلة في تحديد حاجات الجامعة.  ھتسا

     .  الموظف في عمله على تحفيزالمساءلة تشجع 

اإلنصاف للعاملين في الجامعة من  مبدأتطبيق 
 خالل المساءلة.  

     

تُطّبق قواعد المساءلة على المستويين الفردي 
 والجماعي بعدالة  

     

      تستخدم المساءلة للتحقق من التزام العاملين.   
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  ا���رات


ء ا���رة ���دى ا
 ���و���

د�� ا���
�� ا���و�� 

�����ا���د�ل  و

 ا����رح

����� 
��ر 
����� 

� �
� 
��ر 
� �
� 

 المالوالوقتھTرتقليل على المساءلة تعمل 
 درجة ممكنة.  دنvأإلvهدوالج

     

      .للعاملينتستخدم المساءلة لتطوير األداء 

ي فالعاملين توفر المساءلة عالقة اقوى بين 
 الجامعة.  

     

تؤمن الجامعة بحق المجتمع الخارجي في مراقبة 
 .  أداء العاملين في الجامعة

     

  أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:

.........................................................................................................................................  

  

  

  

  

.  

)(سيجما ستةمعايير االستبانة الثانية: توافر   

  
  ا���رات


ء ا���رة ���دى ا
��� 
�!�� 

د�� ا���
�� ا���و�� 

�����ا���د�ل  و

 ا����رح
����� 

��ر 
����� 

� �
� 
��ر 
� �
� 

       . المجال األول: ضبط الجودة

االستعداد الالزم الجامعة إدارةتوفر لدى ي
  ط الجودة.بالستخدامبرامحض

     

 يبلالستخدام أساالتام االستعداد الجامعة إدارةتوفر لدى ي
  .ودةجال طضبال جم يمعاصرة ف

     

الجامعة االمكانية المالية الستخدام برامح  إدارةتوفر لدى ي
  الجودة. طضب
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  ا���رات


ء ا���رة ���دى ا
��� 
�!�� 

د�� ا���
�� ا���و�� 

�����ا���د�ل  و

 ا����رح
����� 

��ر 
����� 

� �
� 
��ر 
� �
� 

الجامعة االمكانية المادية  إدارةيوجد لدى 
  الحودة. طضبرامح ب(أثاث،أجهزة،...) الستخدام 

     

 الجامعة االستعداد لتوفير التسهيالتإدارةيوجد لدى 
  ودة.جال طضبرامح بالستخدام  )الوقت واألدوات(

     

  أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:

.......................................................................................................................................... 

  
  ا���رات


ء ا���رة ���دى ا
��� 
�!�� 

د�� ا���
�� ا���و�� 

�����ا���د�ل  و

 ا����رح

����� 
��ر 
����� 

� �
� 
��ر 
� �
� 

 المجال الثاني: القياس والتغذية الراجعة       

 األقسامجميع بقياس أداء الجامعة  إدارةتقوم 
  .فيهاالعاملة 

     

تقويم ة لالتربويالعليا على المؤشرات  دارةتعتمد اإل
  األداء وفقا للمعايير الموضوعة.

     

على األساليب الجامعة  إدارةتعتمد 
  مراقبة مستويات األداء.لحصائيةاإل

     

تسهم أساليب القياس المعتمدة في الجامعة في 
  تحسين األداء الكلي. 

     

 فيمتعددة أساليب على الجامعة  إدارةتعتمد 
 قديمتفيتساعدها  يالحصول على المعلومات الت

  ية.الجامعالخدمات 

     

  

  الفقرات وهي:أقترح إضافة بعض 

.........................................................................................................................................  

 



105 

 

 

 

  
  ا���رات


ء ا���رة ���دى ا
��� 
�!�� 

د�� ا���
�� ا���و�� 

�����ا���د�ل  و

 ا����رح
����� 

��ر 
����� 

� �
� 
��ر 
� �
� 

 التحسين المستمر: المجال الثالث          

العمل  يالتحسين المستمر ف إلىالجامعةإدارةتنظر 
  ات الجودة.بمن متطلزءجالجامعة على أنه 

     

ط الجودة لغرض برامح ضبالجامعة على  إدارةتعتمد 
  .الداخليتحسين جودة التدقيق 

     

ط الجودة لغرض برامح ضبعلى الجامعة إدارةتعتمد 
  ر المعرفة ألبعاد العملية االدارية تطوي

     

 نالمستفيديالجامعة على معرفة اقتراحات  إدارةتحرص 
  تحسين جودة الخدمات الجامعة  فيلالستفادة منها 

     

 على األقسامالجامعة على تدريب رؤساء  إدارةتحرص 
  تشكيل فرق عمل لعملية التحسين المستمر.

     

الالزمة للتأكد من أن  باإلجراءاتالجامعة  إدارةتقوم 
  خطط تحسين الجودة يتم تنفيذها من قبل العاملين.

     

قليل التالجامعة على التحسين المستمرلغرض إدارةتعمل 
  .التعلمفيعمليةتحدث  التياألخطاء من عدد

     

لدقة لغرض االجودة ط بالجامعة على برامح ض إدارةتعتمد 
  .التعلمشاف أخطاء تاك يف

     

الجامعة لديها االستعداد لتوفير نظام لتبادل  إدارة
  ودة.جط البالمعلومات وتدفقها بين برامح ض

     

  أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:

........................................................................................................................................ 

  
  ا���رات


ء ا���رة ���دى ا
"�� 
�!�� 

د�� ا���
�� ا���و�� 

�����ا���د�ل  و

 ا����رح
����� 

��ر 
����� 

� �
� 
��ر 
� �
� 

 المجال الرابع: العمليات واألنظمة والموارد:

الستخدام برامح التام ها االستعداد يلد الجامعةإدارة
  المفاضلة بين برامج ضبط الجودة . اختيار  فيللمساعدة 

     

 قدرة على توفير قاعدة بيانات لكافةمالجامعة لديها ال إدارة
  ودة.جال طضببرامح 
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  ا���رات


ء ا���رة ���دى ا
"�� 
�!�� 

د�� ا���
�� ا���و�� 

�����ا���د�ل  و

 ا����رح
����� 

��ر 
����� 

� �
� 
��ر 
� �
� 

الجامعة لديها االستعداد لتوفير نظام اتصال مباشر  إدارة
  برامح الجودة. بمدربي

     

لى أسس بناء ع جالتدريبيةرامبال بتنفيذالجامعةإدارةتقوم 
  واضحة. ومعايير

     

لجامعة ا يالجامعة لديها االستعداد لربط الترقيات ف إدارة
  ودة.جط البببرامج ض

     

 دارةاإلفآة مكالربط  التام الجامعة لديها االستعداد إدارة
  ودة.جط الببرامح ضتطبيق العليا بنجاح 

     

اريين واستشتعيين خبراء لالجامعة لديها االستعداد  إدارة
  ودة.جط البببرامح ض

     

 ين يأخذونذحوافز مادية للعاملين الالجامعة إدارةتوفر 
  ودة.جط البضيذ برامح فتنمسؤولية على عاتقهم 

     

ذون ين يأخذحوافز معنوية للعاملين الالجامعة إدارةتوفر 
  ودة.جط البيذ برامح ضفتنسؤولية على عاتقهم م

     

  أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:

..........................................................................................................................................  

  

  

  

�ق ( 2) : أداتي الدراسة بصورتيهما النهائيتين� 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  

  ......................المحترم............../ة الدكتور/ة ستاذحضرة األ                             

  : السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته، وبعد

 الهاشمية األردنيةالمملكة 

  العالي وزارة التعليم
 الشرق األوسطـة ـامعـج

 العلوم التربويةكـلـيــة 

 والمناهجاإلدارة قسم 
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مة للحوك األردنيةفي الجامعات  ناألكاديمييدرجة ممارسة القادة "يقوم الباحث بإعداد رسالة ماجستير عن 

هدف ت إذمن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في العاصمة عمان " (ستة سيجما)معايير وعالقتها بتوافر 

توافر ب األردنيةللحوكمة في الجامعات  ناألكاديميياستقصاء العالقة بين درجة ممارسة القادة  إلىالدراسة 

جة معرفة در  إلى, كما تهدف ة التدريس في العاصمة عمانمن وجهة نظر أعضاء هيئ (ستة سيجما)معايير 

وعدد   ،األكاديمية والرتبة  ،والسلطة المشرفة  ،والكلية ،اختالف وجهات النظر باختالف متغيرات الجنس

؛ درجة ممارسة األولى:موزعة على) فقرة 49مكونة من(أداته ولتحقيق هذا الغرض تم تطوير سنوات الخبرة. 

، تة سيجما)(سمعايير توافر ة، درجة المساءلة)، والثانيو المشاركة و مجاالت(الشفافية ة الحوكمة، ومكون من ثالث

تغذية وال موالتقيي،العمليات واألنظمة والمواردو ، التحسين المستمرو مجاالت(ضبط الجودة ثالث ومكون من 

ضة مرتفعة جدًا، مرتفعة، متوسطة، منخفضة، منخفلتدرج ليكرت الخماسي كالتالي: (وقد صممت وفقاً ، الراجعة)

شاكرين لكم حسن تعاونكم، آملين أن تمنحونا من وقتكم الثمين جزءًا في ملئ فقرات االستبانة، وكلنا ثقة  ).جداً 

جها الدراسة ونتائ يةهمنة وموضوعية حول جميع العبارات الواردة فيها, ألأمابأن تتم اإلجابة بدقة وصدق و 

نعتمد في المقام األول على المعلومات المقدمة من قبلكم, علمًا بأنه سيتم التعامل مع البيانات بسرية تامة 

  وألغراض البحث العلمي فقط

  يوسف مصطفى عيسى البستنجي/ الباحث                                                              

 ) في المكان الذي يمثل إجابتك: √الديموغرافية لعينة الدراسة يرجى وضع إشارة (الخصائص 

  .انثى  ذكر  .                     :         الجنس -
 . خاصة حكومية .                  :           السلطة المشرفة -
 . علمية   إنسانية.                    :       الكلية -
 . أستاذ.كمشار  أستاذمساعد  . أستاذ:األكاديمية الرتبة  -

  فأكثر.  ةسن11 �سنوات 10  –سنوات�6أقلفسنوات  �5:عدد سنوات الخبرة -
  :الحوكمة  -1
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 م

  
  الفقرات

 الممارسة درجة 
مرتفعة 

 جداً 
 منخفضة  متوسطة  مرتفعة 

منخفضة 
 جدا 

 الشفافية : األولالمجال 
      . يوضح أهدافالقسم للعاملين 1

نشر جميع المعلومات الخاصة بمهمات ي  2
 .لس الحوكمةامج

     

      يوضح أهداف مجالس الحوكمة للعاملين  3

التشريعات اإلدارية المطّبّقة في  يوضح  4
 الجامعة. 

     

ة األدوار المنوطبأعضاء هيئة التدريس  يطلع  5
 الحوكمة.   لتحقيق بهم 

     

      باستمراربهدف تطويرها.  الكلية  خططيقيم   6

      .للقسم وضح جميع األنشطة التطويريةي  7

 ندواتو (مؤتمرات  اإلثرائيةنشطة جميع األ يربط 8
 الجامعة وأهدافها ورسالتها.  ، برؤيةلقاءات)و 

     

      في القسم .المسؤولياتذيتنفيتابع   9

اب مع أربدعم مبدأ شفافية تبادل المعلومات ي  10
 العمل.

     

يراعي العدل في تطبيق التشريعات اإلدارية  11
  على جميع العاملين . 

     

      يشعر جميع العاملين باألمن الوظيفي .  12

  المشاركة : الثانيالمجال 
ند عالتدريس  هيئةوجهات نظر أعضاء يحترم   13

 . القرارات اتخاذ

     

رات قرا إلىالحوار في الوصول  أسلوبيتبع   14
 .  رشيدة 

     

      القرارات اإلدارية برأي األغلبية.    صنعيتم   15

يسهل إجراءات العمل التعاوني بين الوحدات  16
 المختلفة.   األكاديمية 

     

بمشاركة جميع بالقسم يضع خطط التطوير  17
 األطراف ذات العالقة.  
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 م

  
  الفقرات

 الممارسة درجة 
مرتفعة 

 جداً 
 منخفضة  متوسطة  مرتفعة 

منخفضة 
 جدا 

يعمل على   18
لهيئةالتدريسفيوضعاستراتيجيةلأعضاءمشاركة

 .  قسم

     

ممثلين عن المجتمع المحلي يعمل على إشراك   19
 في وضع خطط التطوير.

     

كوحدة واحدة دون سيطرة  للعمل اللجان يحث 20
 .عليهاأي عضو أو مجموعة 

     

  المساءلة : الثالثالمجال 
 

ُطّبق قواعد المساءلة على المستويين الفردي ي 21
 .والجماعي بعدالة

     

      ستخدم المساءلة للتحقق من التزام العاملين. ي 22

 المالوالوقتفي  الهدرالمساءلة تقلل  23
 دنvدرجة ممكنة.  أإلvهدوالج

     

      للعاملينأداء ستخدم المساءلة لتطوير ي 24

ي فالعاملين توفرالمساءلة عالقة اقوى بين  25
 .  القسم

     

  

��� ا"����!� ا	)�!��: �)�(�%��� ���) .  

  

  
 م

  
  الفقرات

 التوافردرجة 

مرتفعة 
 جداً 

 ةمنخفض متوسطة مرتفعة 
منخفضة 

 جدًا 

  والتحسين المستمرضبط الجودة : األولالمجال 
 طضبال جم يمعاصرة ف ليبأسا الجامعةإدارةتستخدم 1

  .ودةجال

     

الجامعة االمكانية المالية الستخدام  إدارةتوفر لدى ت 2
  الجودة. طضبجبرام

     

     الجامعة االمكانية المادية  إدارةيوجد لدى  3
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 م

  
  الفقرات

 التوافردرجة 

مرتفعة 
 جداً 

 ةمنخفض متوسطة مرتفعة 
منخفضة 

 جدًا 

  الحودة. طضبرامح ب(أثاث،أجهزة،...) الستخدام 
 )الوقت واألدوات( الجامعة التسهيالت إدارةتوفر  4

  ودة.جال طضبجرامبالستخدام 

     

ط الجودة لغرض بض جرامبالجامعة على  إدارةتعتمد  5
  .  داريةإلر المعرفة ألبعاد العملية اتطوي

     

أرباب العمل الجامعة على معرفة اقتراحات  إدارةتحرص  6
   . تحسين جودة الخدمات الجامعة فيلالستفادة منها 

     

على تشكيل فرق  األقسامالجامعة رؤساء  إدارةتدرب  7
  عمل لعملية التحسين المستمر.

     

الجامعة من أن خطط تحسين الجودة يتم  إدارةتأكد ت  8
  تنفيذها من قبل العاملين.

     

لغرض الجودة ط بض جالجامعة على برام إدارةتعتمد  9
  شاف أخطاء.تاك يالدقة ف

     

لتبادل المعلومات وتدفقها بين  أماالجامعة نظ إدارةتوفر  10
  برامج ضبط الجودة.

     

       .العملياتواألنظمةوالموارد: ثانيالمجاالل 

اختيار  فيللمساعدة  جبرامالجامعة  إدارةتستخدم  11
  المفاضلة بين برامج ضبط الجودة.

     

 طضبجقاعدة بيانات لكافة برامالجامعة  إدارةتوفر  12
  ودة.جال

     

 جبرام بمدربيالجامعة نظام اتصال مباشر  إدارةتوفر   13
  الجودة.

     

 معاييربناء على  جتدريبيةرامبالجامعة  إدارةتنفذ   14
  واضحة.

     

       ودة.جط البالجامعة الترقيات ببرامج ض إدارةتربط  15

ط بضج برامتطبيق بنجاح تمكافآالالجامعة  إدارةتربط  16
  ودة.جال

     

ط بض جببرامواستشاريين الجامعة خبراء  إدارةتعين  17
  ودة.جال

     

     ين يأخذون على عاتقهم ذلعاملين الاالجامعة  إدارةتحفز  18
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 م

  
  الفقرات

 التوافردرجة 

مرتفعة 
 جداً 

 ةمنخفض متوسطة مرتفعة 
منخفضة 

 جدًا 

  ودة.جط البض جيذ برامفتنمسؤولية 

 التقييم. : لثالثاالمجال 
       .فيهاالعاملة  األقسامجميع الجامعة أداء  إدارةتقيس 19

 تقويمالتربوية لعلى المؤشرات الجامعة  إدارةتعتمد  20
  األداء وفقا للمعايير الموضوعة.

     

ة مراقبلحصائيةالجامعة على األساليب اإل إدارةتعتمد  21
  مستويات األداء.

     

تسهم أساليب القياس المعتمدة في الجامعة في تحسين  22
  األداء الكلي. 

     

 الحصول فيمتعددة أساليب الجامعة على  إدارةتعتمد  23
الخدمات  فيتقديمتساعدها  يعلى المعلومات الت

  الجامعية.

     

الجامعة  ٕادارةوفر ت 24
  .   مأداءالعاملينفيالجامعةييةواضحةلتقيآل
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  �)���  ���ذا$ ا	�;�:   ا	

 أ.د جودت سعادة  المناهج وطرق التدريس  متقاعد  أستاذ

 أ.د صالح ذياب    والعلوم المصرفية    دارةاإل جامعة العلوم التطبيقية  

 أ.د عباس الشريفي  تربوية   دارةاإل جامعة الشرق االوسط  

 أ.د عبد الجبار البياتي    تربوية   دارةاإل جامعة الشرق األوسط  

 أ.د عبد الحافظ سالمة    تكنولوجيا التعليم    جامعة الشرق األوسط  

 أ.د عمر محمد الخرابشة  التربوية  دارةاإل جامعة البلقاء التطبيقية 

 أ.د محمود الحديدي   المناهج وطرق التدريس   جامعة الشرق األوسط

  أ.د هاني الطويل   التربوية  دارةاإل  األردنيةالجامعة 

 د. أسماء العمارنة    والعلوم المصرفية    دارةاإل جامعة العلوم التطبيقية  

  د. حمزة العساف    تكنولوجيا التعليم   جامعة الشرق األوسط  

  د. فارس الصوفي   العلوم المالية والمصرفية   جامعة االسراء 

  د. محمد أبو قلة   العامة  دارةاإل  جامعة االسراء 

  د. محمد بني مفرج   التربوية  دارةاإل  جامعة الشرق األوسط 

 د. هنادي الزغير  والعلوم المصرفية    دارةاإل  جامعة العلوم التطبيقية 
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  الحكومية في العاصمة عماناألردنيةالجامعات  إلى) كتاب تسهيل مهمة من وزارة التعليم العالي  5ملحق (
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  الحكومية في العاصمة عمان  األردنيةالجامعات  إلى) كتاب تسهيل مهمة من وزارة التعليم العالي  5ملحق (

 

 

  

  كتاب تسهيل مهمة من وزارة التعليم العال  6)ملحق (
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  الخاصة في العاصمة عمان  األردنيةالجامعات  إلىي كتاب تسهيل مهمة من وزارة التعليم العال6) ملحق(

  

  

  

  


