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 شكر وتقدير 

وملء األرض، وملء ما شئت من  تالسماوااللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء 

شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، أشكرك ربي على نعمك التي ال 

تعد، وآالئك التي ال تحد، أحمدك ربي وأشكرك على أن يسرت لي إتمام هذا البحث على الوجه 

تقديم الشكر واالمتنان إلصحاب وإيمانًا بفضل االعتراف بالجميل و  ،عنيالذي أرجو أن ترضى به 

وأخص  البحث،المعروف فإني أتقدم بالشكر الجزيل والثناء العظيم لكل من ساعد في إنجاز هذا 

 بالشكر:

أستاذتي ومشرفتي أ.د. هبة حسن ناصر الدين حفظها هللا على قبولها االشراف على هذا البحث 

نصح وإرشاد وتوجيه وساعدت على  وعلى ما منحتني من االولى،ومتابعتها له منذ الخطوات 

 خير.إخراج هذا العمل بهذه الصورة أسأل هللا أن يجزيها كل 

كما وأتقدم بالشكر الى عطوفة الدكتور يعقوب ناصر الدين رئيس مجلس األمناء والى اساتذتي 

 جهد.األفاضل في كلية االعمال لما بذلوه من 

 االوسط.ي جامعة الشرق ولن أنسى أن أتقدم بالشكر واألحترام الى جامعت

 والشكر الى كل من مد لي يد العون في مسرتي العلمية 

 جزاهم هللا عني كل خير 
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اإلتجاهات نحو تطبيق الحوكمة اإللكترونية في الجامعات الخاصة األردنية وأثرها في 
 ميدانية ةالجامعي: دراستميز األداء 

 إعداد
 العنود ابراهيم الهروط

 بإشراف 
 ناصر الدين هبة حسن أ.د

 الملخص 

في الجامعات األردنية الخاصة  لكترونيةى الكشف عن أثر تطبيق الحوكمة اإلهذه الدراسة إل هدفت

هي  ،ينة عمان جامعات خاصة في مد سبعحيث ُطبقت الدراسة على  ، تميز األداء الجامعي على

عمان  ، العلوم التطبيقية الخاصة ، الزيتونة ،األميرة سمية  ، البترا ،سراء اإل ،)الشرق األوسط 

التدريسية واإلدارية في الجامعات  المبحوثة تكون مجتمع الدراسة من أعضاء الهيئتين  ، (العربية

( 385أذ تم توزيع ) ، الطبقية تم أختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية ،( 2864والبالغ عددهم )

( (12أستبانة كما تم أستبعاد  (341)أستبانة على أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية تم أسترجاع 

 للتحليل.أستبانة لعدم صالحيتهم 

واختبار فرضياتها استخدمت الباحثة عدد من االساليب اإلحصائية  الدراسة،ولإلجابة عن اسئلة 

 (.SPSSالرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) واالستعانة ببرامج االستداللية،الوصفية 

تطبيق أن مستوى االتجاهات نحو  أهمها:وقد توصلت الدراسة الى عدد من النتائج والتوصيات 

كما توصلت الدراسة الى وجود أثر ذو داللة احصائية  مرتفعًا،ونية بالجامعات كان الحوكمة االلكتر 

 الجامعي.لجميع إتجاهات الحوكمة االلكترونية على تميز األداء 

 المقارن،أنموذج التحليل  الجامعي،تميز األداء  اإللكترونية،الحوكمة  الكلمات المفتاحية:

 األردنية. الجامعات الخاصة
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Abstract 

 

The study aimed at revealing the impact of the application of e-governance in Jordanian 

private universities on the excellence of university performance. The study was applied 

to seven private universities in Amman (Middle East ، Isra ، Petra ، Princess Sumaya ، 

Alzaytoonah ، Applied Science Private University ، Amman Arab) ، the study 

population was composed of the members of the teaching and administrative bodies in 

the studied universities theirnumbers is (2864). The sample of the study was random 

stratified selected (385) questionnaires were distributed to the teaching and 

administrative staff. (341) questionnaires were retrieved and (12) were excluded their 

not validity for analysis. 

In order to answer the study questions and test hypotheses، the researcher used a 

number of descriptive statistical methods and the use of the Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS) programs.The study reached a number of conclusions and 

recommendations، the most important of which are: The level of Attitudes towards the 

application of electronic governance in universities was high. The study also found a 

statistically significant impact on all attitudes of e – governance on the excellence of 

university performance. 

Keywords: e-governance، university performance، comparative analysis model، 

private universities in Jordan. 
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 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة (1-1)

ال يمكننا البقاء دون  واالتصاالت،في هذا العصر الذي يشهد تطور كبير في تكنولوجيا المعلومات 

 الحياة،أجهزة الكمبيوتر ومعدات االتصاالت السلكية والالسلكية في اي مجال من مجاالت استخدام 

نتائج  وقت ممكن بل وتحقيق أقصرحيث يمكننا بسهولة استرجاع البيانات ونقلها ومعالجتها في 

 فعالة وشفافة وخالية من االخطاء.

ة" فإنه ينعكس لنا استخدامها يالموجودة في "الحوكمة اإللكترون "لكترونية"إعندما نتحدث عن كلمة 

العملية التي يتم من خاللها  حوكمة اإللكترونية ببساطة تعنيفمصطلح ال ،في الذريعة الحديثة 

بإستخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتسهيل الخدمات  الحوكمة التقليدية تحديث

 (Alhrout & Nasereddin، 2018)تعريف باإلضافة إلى  ، (Qadri، 2014)للمواطنين 

ضفاء البساطة والمرونة إلتكنولوجيا في العمليات الحكومية تطبيق الللحوكمة اإللكترونية بإنها 

 .الحكموالشفافية واالفصاح في عمليات 

فالحوكمة اإللكترونية تعد مشروعًا حيويًا إلنها تمثل المعيار الحقيقي لتطور البلد أتصاالتيًا 

وإلكترونيًا ومعلوماتيًا والذي سيؤدي إلى ربط كافة مؤسسات الدولة ودوائرها بنظام أتصاالتي مميز 

الت المواطنين بسرعة سيقضي على الروتين والفساد اإلدار والمالي وسيعمل على إنجاز كافة معام

 (. 2014،)عمران والجراحويسر 

ت وخاصة الجامعات التي تعتبر ونظرًا لما حققته الحوكمة من نتائج ايجابية في كافة المجاال

االفراد  يادة الوعي والمعرفة لدىودورها في ز  ،أ( 2012،)ناصرالدين ساس في بناء المجتمعاتاأل
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المستويات مفتاح بلوغ الجامعات إلعلى نها ألحوكمة الجامعات على  ((2017أبو جمعة شارأفقد 

خدمة  ،البحث العلمي التدريس،ويقتضي ذلك بالنهوض بوظائف الجامعة ) ومضمونًا،قيمة 

 الجامعة.داء ألمجتمع( وهذا بدوره سوف يعزز من ا

من التميز بدرجة عالية  تسمت في الجامعات من بلد آلخر وإلنها ختالف هياكل الحكموإل

(Talpur(2014K تجاهات نحو تطبيق من هنا جاءت الدراسة الحالية لتبين مدى تأثير اإل

 الحوكمة اإللكترونية في الجامعات الخاصة على تميز األداء الجامعي .

 الدراسة مشكلة (2-1)

امعات وضمان الج داءرفع وتحسين أ الجامعات ودورها فيالحوكمة وخاصة حوكمة همية نظرًا إل

مفهوم حوكمة الجامعات ينطلق من استخدام مفاهيم العدالة والمساواة  فإن ،جودة مخرجاتها 

ايجابي في بناء  اً والشفافية والمشاركة وتطبيق القوانين واألنظمة فهذا بدوره يلعب دور 

كنولوجيا لما يشهده عصرنا الحالي من تطور كبير في ت ونظراً  ،أ(2012،الدين)ناصر اتالمجتمع

 نه من الضروري ربط هذا التطور بقضية حوكمةالمعلومات واالتصاالت فإن الباحثة ترا أ

الهيئتين  ،أصحاب المصالح في الجامعة )صناع القرار مشاركةى الجامعات والتي بدورها تعتمد عل

لكترونية اإلسراع في تطبيق الحوكمة اإل نه من الضروري فإ ،(العاملين ،الطالب ،لتدريسيةاألدارية وا

وهذا ما أوصت به دراسة  ، جراءات العملفي تطبيق مبادئ الحوكمة وتحسين إ لما لها من أهمية

 . (2016،)محمود

 األتي: ييمكن أن توضح في اإلجابة عن السؤال الرئيس ن مشكلة الدراسةوبالتالي فإ
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األردنية كمة اإللكترونية في الجامعات الخاصة و جاهات نحو تطبيق الحهل يوجد أثر لإلت

 المقارن،أنموذج التحليل  اإلتجاهات نحو تطبيق البث،نحو تطبيق أنموذج  اإلتجاهات)

النمو والتعلم الجامعي )لكترونية( على تميز األداء اإلتجاهات نحو تطبيق أنموذج الدعوة اإل 

 ؟العاملين(رضا  الداخلية،كفاءة العمليات  الجامعي،

 الدراسة أهداف (3-1) 

التعرف على اإلتجاهات نحو تطبيق الحوكمة اإللكترونية في  أساسي الىتهدف هذه الدراسة بشكل 

حقيق وذلك من خالل دراسة وت الجامعي،داء تميز األ وأثرها فيالجامعات األردنية الخاصة 

 األهداف التالية:

الحوكمة اإلتجاهات نحو تطبيق  الدراسة،سس العلمية لمتغيرات ألتقديم نظري للمفاهيم وا -

 لجامعي.الكترونية وتميز األداء اإل

وأثرها على  الجامعات المبحوثةلكترونية في الحوكمة اإلنحو تطبيق  أثر اإلتجاهاتتشخيص  -

 الجامعي.تميز األداء 

 الدراسة( أهمية (4-1

 األتية:تتلخص أهمية الدراسة بالجوانب 

 النظرية:األهمية  -أ

أهمية هذه الدراسة من أهمية الموضوع الذي تتناوله إذ يعد تطبيق الحوكمة اإللكترونية من تنبع  -

 أدوات نجاح المنظمات بغض النظر عن نوع القطاع الذي تنتمي إليه.

 الجامعي.تنطلق أهمية الدراسة من أهمية تطبيق الحوكمة اإللكترونية وأثرها في تميز األداء  -
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 األهمية العملية:  -ب

 لكترونية في الجامعات.كتبة العربية في مجال الحوكمة اإلالمتكمن أهمية الدراسة بإن تثري  -

عات من خالل في الجام العاملينتبع أهمية النتائج التي تتوصل إليها الدراسة الحالية والتي تفيد  -

 .لكترونية وآلية تطبيقها والمؤشرات الدالة عليهاإلا إلى الحوكمةتعرفهم 

 وفرضياتهاأسئلة الدراسة  (5-1)

 الدراسة ةأولا: أسئل

 الرئيسي:أستنادًا إلى مشكلة الدراسة التي تتمثل بسؤالها 

األردنية هل يوجد أثر لإلتجاهات نحو تطبيق الحوكمة اإللكترونية في الجامعات الخاصة 

 المقارن،اإلتجاهات نحو تطبيق أنموذج التحليل  البث،نحو تطبيق أنموذج  اإلتجاهات)

النمو والتعلم الجامعي )اإلتجاهات نحو تطبيق أنموذج الدعوة اإللكترونية( على تميز األداء 

 ؟العاملين(رضا  الداخلية،كفاءة العمليات  الجامعي،

 ويتفرع منه السئلة الفرعية األتية:

النمو والتعلم الجامعي )البث على تميز األداء هل يوجد أثرلإلتجاهات نحو تطبيق أنموذج  -2

 ؟(العاملينرضا  الداخلية،كفاءة العمليات  ،جامعيال

الجامعي نموذج التحليل المقارن على تميز األداء لإلتجاهات نحو تطبيق أهل يوجد أثر  -2

 ؟(العاملينرضا  الداخلية،كفاءة العمليات  ،جامعيالالنمو والتعلم )

الجامعي كترونية على تميز األداء للإلتجاهات نحو تطبيق أنموذج الدعوة اإلهل يوجد أثر  -3

 ؟العاملين(رضا  الداخلية،كفاءة العمليات  ،جامعيالالنمو والتعلم )
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 الدراسة تثانياا: فرضيا

لإلتجاهات )0.05الداللة )يوجد أثر ذو داللة أحصائية عند مستوى ال  :(1H0الفرضيةالرئيسة)

نحو تطبيق أنموذج  اإلتجاهات)األردنية في الجامعات الخاصة تطبيق الحوكمة اإللكترونية  نحو

اإلتجاهات نحو تطبيق أنموذج الدعوة  المقارن،اإلتجاهات نحو تطبيق أنموذج التحليل  البث،

رضا  الداخلية،كفاءة العمليات  الجامعي،النمو والتعلم الجامعي )اإللكترونية( على تميز األداء 

 .(العاملين

 ة:وتتفرع منها الفرضيات الفرعية األتي

( 0.05) يوجد أثر ذو داللة أحصائية عند مستوى الداللة ال (:1.1H0الفرضية الفرعية األولى)

كفاءة  الجامعي،النمو والتعلم الجامعي )نموذج البث على تميز األداء أتجاهات نحو تطبيق لإل

 .(العاملينرضا  الداخلية،العمليات 

 (0.05)يوجد أثر ذو داللة أحصائية عند مستوى الداللة ال :(H0.21الفرضية الفرعية الثانية)

 الجامعي،النمو والتعلم الجامعي )لإلتجاهات نحو تطبيق أنموذج التحليل المقارن على تميز األداء 

 (.رضا العاملين الداخلية،كفاءة العمليات 

 (0.05)ةيوجد أثر ذو داللة أحصائية عند مستوى الدالل ال :(1.3H0الفرضية الفرعية الثالثة)

النمو والتعلم الجامعي )لإلتجاهات نحو تطبيق أنموذج الدعوة اإللكترونية على تميز األداء 

 (.رضا العاملين الداخلية،كفاءة العمليات  الجامعي،
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 ( أنموذج الدراسة(6-1

تجاهات اإل ويظهر فيه وجود متغير مستقل هو( األنموذج األفتراضي للدراسة 1-1يوضح الشكل )

اإلتجاهات نحو تطبيق  البث،اإلتجاهات نحو تطبيق أنموذج ) لكترونيةاإلالحوكمة نحو تطبيق 

ومتغير تابع هو تميز  اإلتجاهات نحو تطبيق أنموذج الدعوة اإللكترونية( المقارن،أنموذج التحليل 

 .رضا العاملين( ،كفاءة العمليات الداخلية ،لجامعياوالتعلم  )النمواألداء الجامعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج الدراسة أ( 1-1شكل )ال

 سابقة:ستناد إلى دراسات نموذج من قبل الباحثة باإلتم إعداد هذا األ

  

 

 

 

 

 

 المتغير المستقل

اإلتجاهات نحو تطبيق الحوكمة 
 لكترونية اإل 

 
1.1H0  

 النمو والتعلم الجامعي -

 كفاءة العمليات الداخلية  -

 رضا العاملين  -

10H 

2.1H0 

3.1H0 

 المتغير التابع

 تميز األداء الجامعي

نموذج  أتجاهات نحو تطبيق اإل 
 البث

اإلتجاهات نحو تطبيق أنموذج 
 التحليل المقارن 

اإلتجاهات نحو تطبيق أنموذج 

 الدعوة اإللكترونية 
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 ((Saha، 2010))، (Salam، 2013)، Ashree et al، 2015 المستقل:المتغير  

Fakeeh، 2016)). 

 (.2018 ،والمحاميد الجبالي) ، (2013 ،)الجعبري  ، ( 2011،)الزطمة:المتغير التابع

 الدراسةحدود (7-1) 

 البترا، األوسط، اإلسراء،)الشرق عمان مدينة الخاصة األردنية في الجامعات  الحدود المكانية: -

 .(العربية ، عمانالخاصةالعلوم التطبيقية  ،الزيتونة سمية،األميرة 

 .2018-2017الحدود الزمانية :  -

 واإلدارية.كاديمية الهيئتين األ ءأعضا البشرية:الحدود  -

متغير لكترونية اإلتجاهات نحو تطبيق الحوكمة اإلتمثلت متغيرات الدراسة في  الحدود العلمية: -

 مستقل وتميز األداء الجامعي متغير تابع.

 الدراسةمحددات  ((8-1

الدراسة الحالية طبقت على الجامعات األردنية الخاصة في مدينة عمان وبالتالي فقد يصعب  -

 .دراسة على باقي الجامعات في األردنتعميم نتائج ال

 الباحثة،ندرة الدراسات التي ربطت بين متغيرات الدراسة الحالية في الدول العربية حسب علم  -

 والتحليل.مما تتطلب الكثير من الوقت والجهد 

الدراسة الحالية على االستبانة كأداة لجمع البيانات وبالتالي فإن درجة مصداقية  اعتمدت -

 التحليل.ة نتائجها تعتمد على موضوعية إستجابات أفراد وحد
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 الدراسةمصطلحات  (9-1)

 للمنظمة، للسيطرةعلىرسم التوجه االستراتيجي  مجموعة األليات التي تضمن يه الحوكمة:

ها الخارجية والتكييف وتلبية متطلباتها واالستعداد لمواجهة متغيرات بيئت الداخلية،متغيرات بيئتها 

 (. 2018،)صالح والصالحيمعها 

السلطة اإلقتصادية والسياسية واإلدارية إلدارة شؤون الدولة على  ممارسةاإللكترونية: الحوكمة 

كافة المستويات من خالل إستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت لزيادة إمكانية الدخول إلى 

 ،الخاصةوأصحاب األعمال  االفراد،الشبكة لتعم الفائدة على الحكومية ونشرها عبر  الخدمات

 (. 2016،الهميلة) والعاملين

 نقطة بمثابة يعدأنه  حيث لكترونيةاإلنماذج الحوكمة  أحدالبث: اإلتجاهات نحو تطبيق أنموذج 

 الوصول يعزز ألنه األساسي نموذجاأل أيضا وهو .تعقيًدا األكثر الرقمية الحوكمة لنماذج انطالق

 رشيدال الحكم لتحقيق ضروري  أمر وهو المجتمع، شرائح جميع إلى المعلومات وتدفق

Fakeeh(2016). 

 يمكنحيث  اإللكترونية الحوكمة نماذج أحد :المقارن اإلتجاهات نحو تطبيق أنموذج التحليل 

 وتحديد الجيد الحكم حاالت مع السيئ الحكم حاالت مقارنة هخالل من الناس لتمكين هاستخدام

 .(Salam، 2013) السيئ للحكم المحددة الجوانب

 يأتي ما كثيرا االلكترونية الحوكمة نماذج أحد :اإللكترونيةاإلتجاهات نحو تطبيق أنموذج الدعوة 

 نموذجاأل يعتمد ذا  .العالمية القرار صنع عمليات على للتأثير العالمي المدني المجتمع لمساعدة



24 
 

 في اإلجراءات لتكملة قويين افتراضيين حلفاء لبناء للمعلومات وموجه مخطط تدفق إعداد على

 .(Ashree، 2015) الحقيقي العالم

 ستراتيجية وفقاً القدرة المؤسسة التعليمية وكفاءتها في تنفيذ أهدافها ا هوالجامعي: تميز األداء 

 (.2013 ،)الدجني لمعايير الجودة الشاملة

وتشخيص البنية التحتية التي يجب أن تحققها المؤسسة للنمو  دتحدي الجامعي:النمو والتعلم 

 .والتحسين طويل األجل

كافة األنشطة والفعاليات الداخلية الحيوية التي تتميز بها المؤسسة عن  كفاءة العمليات الداخلية:

والتي من خاللها يتم مقابلة احتياجات وتوقعات المتعاملين،  ،األخرى غيرها من المؤسسات 

 (. 2011،)الزطمة ات العاملينوطموح

 الحالة االيجابية الناتجة عن تقييم الفرد لوظيفته او ما يحصل عليه من تلك الوظيفة رضا العاملين:

 .(2018 ،)الجبالي والمحاميد
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة

 (1-2) المقدمة 

 (2-2) لكترونية اإل  الحوكمة 

 3-2) األداء الجامعي( تميز 

 4-2)الدراسات السابقة ) 

 5-2) ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة ) 
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 ( المقدمة (1-2

يعرض هذا الفصل األدب النظري للدراسة كما ويعرض الدراسات السابقة وما يميز الدراسة الحالية 

 اإللكترونية.عن الدراسات السابقة التي تتناول موضوع الحوكمة 

 لكترونية ( الحوكمة اإل 2-2)

( من المفاهيم الحديثة التي حظيت بإهتمام كبير في السنوات األخيرة Governanceتعد الحوكمة )

ن مصطلح اال أ ،(أ2012 ،)ناصرالدينالجودة والتميز في األداء  عبر استخدامها في تحقيق

اال ان مجمع اللغة اعتمد  العربية،( يفتقر الى الترجمة الدقيقة الى اللغة Governance)الحوكمة 

 الحكمانية، اإلدارة الحوكمة، الحكم، الحاكمية،ه مثل: بعد عدة محاوالت لتعريب الحوكمة(لفظ )

 ،شة)دراو فالحوكمة كما عرفها  .( 2016،)محمودالضبط المؤسسي  الجيدة،ة اإلدار  الرشيدة،

 بها،نها مجموعة من االجراءات والعمليات التي يتم من خاللها توجيه المنظمات والتحكم با (2009

العام للحوكمة تحديد الحقوق وتوزيعها والمسؤوليات على جميع االطراف في  اإلطاربحيث يتضمن 

العام_المملكة االردنية )دليل ممارسات الحوكمة في القطاع وهذا يتناسب مع تعريف  المؤسسات.

والذي يؤكد توجيهات جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين بشكل دائم على  (2014 ،الهاشمية

ن الحوكمة تعني مجموعة من التشريعات أ الحوكمة. اذ بقواعد الحكوميةر أهمية التزام جميع الدوائ

وجه وتدار توالسياسات والهياكل التنظيمية واالجراءات والضوابط التي تؤثر وتشكل الطريقة التي 

 الحكومية.فيها الدوائر 

( OECDفقد عرفته منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) ،لقد تعددت التعريفات لهذا المصطلح 

دارة وحملة االسهم لعالقات التي تربط القائمين على إدارة الشركات ومجلس اإلنها : مجموعة ابإ
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في حين عرفته مؤسسة التمويل الدولية  ،للحوكمة (ة النشرات التثقيفية لمركز ابوظبي ل)سلسوغيرهم 

(IFCبا ) جميع اعمالها )الجبالي نها : النظام الذي يتم من خالله إدارة الشركات والتحكم في

ت من حيث ونظرًا لألثر االيجابي الذي انعكس على الشركات والمؤسسا ،(  2018،والمحاميد

فقد أشار )الشباطات  انتقل هذا المفهوم الى الجامعات( فقد ب 2012،االدارة واالرباح )ناصرالدين

اهداف حوكمة الجامعات والتي تتمثل في أعداد كوادر بشرية مدربة ومتخصصة في  ( الى2017 ،

كاديمية واالجتماعية وتوفير البيئة البحثية واال ،حقول المعرفة المختلفة  التي تلبي حاجات المجتمع 

 .التي بدورها تدعم االبداع والتميز واالبتكار وصقل المواهب 

ادى الى وجود مشكالت تتسم سريعة التغير هذا بدوره  ديناميكية،ن الجامعة تعمل في بيئة وأل

هذا بدوره فرض عليها التخلي  الحوكمة،لمزايا نظرًا للمنافسة الشديدة والعولمة وزيادة الوعي بالتعقيد 

عن الطرق التقليدية في طرق العمل والبحث عن طرق اخرى جديدة تضمن بناء جسور الثقة بين 

 .الجامعة واصحاب المصالح

ف لومات في مختلفي مجال استخدام تكنولوجيا المع كبيراً  نمواً من اليوم ونظرًا لما يشهده العالم 

من عناصر النشاط  مهماً  ا عنصراً هف مكوناتلومات بمختللمعت بحيث أصبحت تكنولوجيا ااالالمج

ومات دقيقة وسريعة تساعد لذه التكنولوجيا من معهلما توفره  يمية نظراً لالتع تقوم به المؤسساتالذي 

لوجيا المعلومات في ان تطبيق تكنو  (. 2016،حمد والحسن) ةبسرعيا في اتخاذ القرار لالعاإلدارة 

 .الحوكمة يؤدي لتحسين الكفاءة والفعالية في تحقيق السياسات ونتائج البرامجعمال أ جوانب نواحي 

وتشمل مجموعة من القواعد واالجراءات واالساليب التي يمكن من خاللها تحقيق االدارة الحكيمة 

 (.2014 ،والجراح ( عمرانللمؤسسة
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استخدام القطاعات  هانكترونية على ألاإلالحوكمة  ( 2012،أحمد وآخرون )اليونسكو تعرف منظمة 

تحسين تسليم المعلومات والخدمات وتشجيع  بهدفت التصااالالعامة لتكنولوجيا المعلومات و 

أفضل من حيث فاعلية المساءلة  وكمةمع المواطنين في عملية صنع القرارات وجعل الح كهاتشار 

لفاعلة لتقديم الجهات اشراك العديد من (السياسة)كترونية فهو فن لإلة ااما الحوكم والشفافية.

 (. 2014،حمود) واالعمالخدمات للمواطنين 

تتمثل في توفر اإلقتناع  ( 2017،على مقومات قد أشار اليها )خليفةلكترونية تركز فالحوكمة اإل

الكامل لدى اإلدارات الجامعية بقبول قواعدها ومبادئ اإلشراف والرقابة وتوفر الثقة بين األطراف 

 .التشريعات والسياسات والقواعد والمبادئ الحاكمة ووضع ن المعنية في الجامعة من االدارة والعاملي

 مؤسسات التعليم العاليفي لكترونية تطبيق الحوكمة اإل ( مراحل (1-2-2

نظرًا للدور االيجابي الذي تلعبه الحوكمة في الجامعات فهي تقوم على تطبيق القوانين والتشريعات 

بمايحقق  والمشاركة،ومعايير التميز على كل مكونات الجامعة على اساس من الشفافية والمساءلة 

ولضمان تطبيق  ،(  2015،ينبها )الحيلة وناصرالدمصلحتها وحماية مصالح كل من له عالقة 

على اإلسراع في تطبيق الحوكمة اإللكترونية  ( 2016،مبادئ الحوكمة فقد أوصت دراسة )محمود

ولتطبيق الحوكمة االلكترونية في الجامعات ال بد  ،لما تلعبه من دور مهم في رفع كفاءة الجامعات 

 أن تمر بمجموعة من المراحل وهي :

وهي أول مرحلة وتعد أهم مرحلة من مراحل  :جامعيةللكترونية ااإل  ةمرحلة التعريف بالحوكم -

 ،كثقافة لكترونيةاإل حيث يتم التفرقة بين الحوكمة الجامعات،في  لكترونيةاإل تطبيق الحوكمة
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ومنهجها وأهميتها وأدواتها  لكترونيةاإل الحوكمةتوضيح  ويتم أيضاً  ،بهداري يتم األلتزام إوكأسلوب 

 .ووسائلها

لكترونية في الجامعات لقد تحتاج الحوكمة اإل لكترونية:بناء البنية األساسية للحوكمة اإل مرحلة -

قادرة على التفاعل مع المستجدات والمتغيرات المحيطة بها  ،قويةالى بنية أساسية 

 (.2017،)العريني

يحتاج تطبيق  :وتحديد توقيتاته القياسية لكترونيةاإل  وضع برنامج معياري للحوكمة مرحلة-

نظم  اللومن خ والواجبات،عمال والمهمات األمحدد  زمني،إلى برنامج  لكترونيةاإل الحوكمة

 .والمنشودةهداف المتوقعة ألتزام تتحقق جميع الالتباع وااالالطاعة و 

وقياس مدى رغبة  ،في هذه المرحلة تبدأ األختبارات الحقيقية مرحلة تنفيذ الحوكمة اللكترونية:-

 (.أ2012 ،لى تطبيق الحوكمة اإللكترونية )ناصرالدينفة األطراف اواستعداد كا

خالل الرقابة  التنفيذ منهذه المرحلة يتم التاكد من حسن  في والتطوير:مرحلة المتابعة  -

 ،يسليالت (اإلداريةوالمراجعات الداخلية والخارجية والتدقيق في آلية تنفيذ اإلجراءات والعمليات 

2017.) 

 خصائص ومميزات الحوكمة اللكترونية(2-2-2 ) 

   الشفافية1-

ة بالحكم من المفاهيم الحديثة التي تعني التدفق المستمر للمعلومات المتعلقتعد الشفافية من 

مصادرها الحقيقية وعالنية تداولها عبر وسائل االعالم المختلفة مما يتيح مراقبة االداء الذي بدوره 

تعني  للحوكمة(نشرات ابوظبي  )سلسلةفمفهوم الشفافية كما أشار اليها  ،سوف يحد من الفساد
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السليمة، ؤية قاباًل للتحقق والر  وجعل كل شيء والتضليل،االنفتاح والتخلي عن الغموض والسرية 

تسهل الوصول  يمكن ان يتحقق من خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي وهذا

من هنا يمكن تلخيص اهمية الشفافية كما ذكرها و  .لومات وتوفرها على شبكة االنترنتالى المع

 : ( 2008،)الحيالي

  العمل.منع الممارسات االدارية الخاطئة في 

  بها.تعزز من قدرات كافة االجهزة اإلدارية على مواكبة المتغيرات والمستجدات المحيطة 

 دارية وتزيد من كفاءتها وممارستها من خالل وضوحها ودقتها لإلجراءات تعزز الرقابة اإل

 بها.ل و االدارية المعم

  داري.اإلعلى تحقيق التطور تعمل 

 المشاركة 2-

مؤسسات لإتاحة مجالس الحوكمة  (ب 2012،الدين)ناصر لمشاركة هنا كماأشار اليها المقصود با

 ،المؤسسةووضع قواعد العمل في مختلف مجاالت  ،المجتمع المدني بالمشاركة في رسم السياسيات

 .أن يكون لهم دور في عملية صنع القرار ةؤسستاحة الفرص لجميع العاملين في الموكذلك أ

 المساواة3-

والمستمدة  والواجبات،خل المؤسسات في الحقوق نها مساواة االفراد دابا (2017 ،الهيجاء)أبو عرفها 

دون النظر الى  العمل،والتعليمات أو عقود  سواًء في األنظمةاطة بهم مسبقًا من المهام المن

 بها.الجنسية أو المعتقد وال حتى االفكار التي يؤمنون 
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 المساءلة4-

نها التزام األشخاص والسلطات المخولة با ( 2017،وهاديعباهلل )ويقصد بالمساءلة كما عرفها 

بإدارة تلك الموارد بحيث يكونون عرضة  بإدارة الموارد العامة باالدالء بالمعلومات المتعلقة

لالستجواب بخصوص قيامهم بالمسؤوليات المخولة لهم في الجوانب المالية وإدارة االعمال والبرامج 

 كالتالي : ( 2016،لخصها )العتابي والسرايمن هنا يمكن ان نذكر الفوائد التي .

  الجامعات.تحديد مهام وأدوار العاملين في 

  التربوية.التركيز على مخرجات العملية 

  وأساليبهم.دفع العاملين في الجامعات لتحسين طرائقهم 

  ودقيقة.تقويم األداء بصورة موضوعية 

 مبدأ المحاسبة )الثواب والعقاب(. تطبيق 

 لكترونية أهداف الحوكمة اإل 3-2-2 

والمباديء االساسية للحوكمة وهي لكترونية مهمة للغاية لكونها ترتبط بالعناصر تعد الحوكمة اإل

لة والمساءلة ومكافحة الفساد لذلك فإنها اعتبار استراتيجي يستند الى مجموعة من االشفافية والعد

 :(2014 ،عبداللطيف)األهداف 

 .رفع مستوى األداء 

 .اختصار االجراءات االدارية 

  البيانات.زيادة دقة 

  االداء.زيادة اإلنتاجية وخفض التكلفة في 
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 .مواكبة التطور التكنولوجي 

  العاملين.رفع كفاءة أداء 

 االقتصادي. دعم النمو 

 المعلومات تكنولوجيا إدارة وتأهيل واالتصاالت المعلومات بتكنولوجيا المعرفة نشر 

 .(Sharada & VOB، 2017) واالتصاالت

 لكترونية الحوكمة اإل  مجالت (4-2-2)

 لكترونية :( المجاالت الثالث للحوكمة اإل2-1الشكل )يوضح 

 

 

 

 

 ( مجالت الحوكمة اإللكترونية2-1الشكل )

 Salam، 2013(&Talpur، 2014))الى )المصدر: إعداد الباحثة باإلستناد 

 منها:وفيما يلي تفصيل لكل 

 اإللكترونية:اإلدارة  -1

من اجل  الشفافية والمساءلة داخل المؤسسة لكترونية هو تعزيزالهدف الرئيسي من االدارة اإل

 كفاءتها.تحسين عملها وزيادة 

 اإللكترونية مجاالت الحوكمة

 

 اإلدارة اإللكترونية

 

 الخدمات اإللكترونية

 

 التشاركية اإللكترونية
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 الخدمات اإللكترونية: -2

 للجميع.يركز هذا المجال على تقديم الخدمات االلكترونية 

 اإللكترونية:التشاركية  -3

 أفضللكترونية قدرة المؤسسات على التفاعل مع االفراد للحصول على اإلويقصد بالتشاركية 

 الكفاءة.سياسات وخدمات عالية 

 كترونية لإل ا الحوكمة نماذج (5-2-2)

 اإللكترونية:(: نماذج الحوكمة 2-2يوضح الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحوكمة اإللكترونية ج(: نماذ2-2لشكل )ا

 

 نماذج الحوكمة

 اإللكترونية

 التدفق الحرج أنموذج

Critical Flow Model 

 

 أنموذج التحليل المقارن 

Comparitive 

Analysis Model 

 

 

 أنموذج البث

Broadcasting 

Model 

 الخدمة التفاعلية أنموذج

Interactive Service 
Model 

 

 اإللكترونية الدعوة أنموذج

E-Advocacy Model 
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 (Broadcasting Model)أنموذج البث 1-

انه يعد بمثابة نقطة انطالق لنماذج  اإللكترونية حيثنماذج الحوكمة  أحدذج البث هو أنمو 

نموذج األساسي ألنه يعزز الوصول وتدفق المعلومات الحوكمة الرقمية األكثر تعقيًدا. وهو أيضًا األ

الذي يستند الى النشر الشامل و  .وهو أمر ضروري لتحقيق الحكم الرشيد المجتمع،إلى جميع شرائح 

للمعلومات المتعلقة باالدارة والمتاحة بالفعل بالمجال العام واالوسع نطاقًا باستخدام تكنولوجيا 

وهذا بدوره يزيد الوعي بين االفراد حول عمليات الحوكمة والخدمات  واالتصاالت،المعلومات 

 (.Fakeeh، 2016منها )ة المتاحة لهم وكيف يمكن االستفادة يالحكوم

 (:Salam، 2013) البثلت استخدام أنموذج امج

 اإلنترنت. على والتشريعات االدارية القوانين وضع 

 ( الهواتف أرقام ،البريداإللكتروني رسائل ،االتصال عناوين ،األسماءتوفير المعلومات 

 .اإلنترنت عبر النقالة( الخاصة بالمسؤولين

 اإلنترنت على األداء وتقارير والنفقات والميزانيات الحكومية الخطط مثل المعلومات توفير. 

  قسام.األيسهل تدفق المعلومات الى جميع 

 (Comparitive Analysis Model)أنموذج التحليل المقارن 2-

 الناس لتمكين هاستخدام يمكنحيث  اإللكترونية الحوكمة نماذج أحد هو المقارن  التحليل نموذجأ

 للحكم المحددة الجوانب وتحديد الجيد الحكم حاالت مع السيئ الحكم حاالت مقارنة هخالل من

 نموذجاال ويستندهذا. الوضع تحسين يمكن وكيف ،لذلكاألسباب واألشخاص المسببة كذلك  السيئ،

 االجتماعي التواصل ووسائل واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا أدوات من هائلة قدرة استخدام إلى

. الخاص أو العام المجال في متاحة مماثلة معلومات مع معينة معلومات مجموعات الستكشاف
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 ويستخدمها الحكم مجاالت مختلف في الممارسات أفضل باستمرار نموذجاال يطبق أساسي وبشكل

 أو إليجابيةا اترلتغييالىإ للدعوة لنتيجةاتخدم يس مث. األخرى  الحوكمة ممارسات لتقييم كمقياس

 القدرة في نموذجاال هذا قوة تكمن حيث ،لحاليةا الحوكمة تسارمما في معا رأي على رلتأثيا

 عبر الفور على ونقلها واسترجاعها المتنوعة المعلومات تخزين على الرقمية للشبكات الالنهائية

 (.(Ashree، 2015 والتسلسلية الجغرافية الحواجز جميع

 (E-Advocacy Model) لكترونيةأنموذج الدعوة اإل 3-

 عمليات على للتأثير العالمي المدني المجتمع لمساعدة يأتي االلكترونية الحوكمة نماذج أحد هو

 حلفاء لبناء للمعلومات وموجه مخطط تدفق إعداد على نموذجاأل يعتمد ذا .العالمية القرار صنع

 قيم تتقاسم افتراضية مجتمعات تكوين يتم. الحقيقي العالم في اإلجراءات لتكملة قويين افتراضيين

 أجل من واقعية أنشطة/  مجموعات تدعم أو ترتبط بدورها المجتمعات وهذه مماثلة، ومخاوف

 واالهتمامات اآلراء إضافة خالل من الحقيقي العالم عمليات زخم نموذجاأل يبني. المنسق العمل

 المجتمع تنوع في نموذجاأل هذا قوة تكمن حيث .االفتراضية المجتمعات عنها عبرت التي

 .للشبكات الظاهري  الشكل هذا خالل من المتراكمة والموارد والخبرات واألفكار ،االفتراضي

 الجغرافية الحواجز بخالف منها واالستفادة والمعلومات البشرية الموارد تعبئة نموذجاأل ويستطيع

 (.(Saha، 2010المتضافر العمل في واستخدامها والبيروقراطية، والمؤسسية

 :التالية بالطرق  االنموذج هذا تطبيق يمكن

 أوسع نطاق في القرار صنع عملية في التشارك التي للجماعات اآلراء إتاحة. 

 صنع في للمساعدة المحلية المعلومات غياب في معين موضوع حول عالمية خبرة بناء 

 القرار.
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 (Critical Flow Model)التدفق الحرج أنموذج -4

 القيمة ذات المعلومات بث إلى نموذجاال هذا يستندهو أحد نماذج الحوكمة اإللكترونية حيث 

 (السيئة الحكم ممارسات في المشاركين جانب من بطبيعتها عنها الكشف يتم لن التي) الحرجة

 يشمل قد .األدوات من وغيرها واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا باستخدام المستهدف للجمهور

 .الناس عامة أو ،المتأثرة األطراف أو ،اإلعالم وسائل المستهدف الجمهور

 المسؤولون  يشمل أن يمكن ،المعلومات هذه مثل عن يكشفوا أن يمكن الذين أولئك بين ومن

 الحكم ممارسات في منخرطين أنفسهم هم الذين وأولئك ،المخالفات ومبلغو المستقلون، والعمال

 متساهلة لعقوبات المعلومات هذه مثل تداول في يرغبون  ربما أو اآلن رأيهم غيروا لكنهم السيئة،

(Fakeeh، 2016.) 

 :التالية بالطرق  النموذج هذا تطبيق يمكن

 لدائرته اإلنترنت على معين مسؤول/  قسم/  وزارة عن بالفساد صلة ذات بيانات إتاحة 

 .المعنية التنظيمية الهيئة إلى أو االنتخابية

 أواللجان الحكومة بها تأمر التي األثر ودراسات ،التحقيق وتقارير ،البحثية الدراسات إتاحة 

 .المعنية لألطراف المستقلة

 قمعها. مايتم عادة التي المعلومات إتاحة 
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 (Interactive Service Modelالتفاعلية )أنموذج الخدمة 5-

 الفردية شاركةبالم الذي يفتح المجال من نماذج الحوكمة اإللكترونية التفاعلية الخدمة يعد أنموذج

 المعلومات تكنولوجيا إمكانات من االستفادة يتمحيث  .الحكم عمليات في لألفراد الذاتية والخدمة

 ،الممثلين خالل من وليس مباشرة تكون  المشاركة أن وبما. نموذجاأل هذا في بالكامل واالتصاالت

 أكبر شعور وإعطاء القرار، صنع عمليات في والشفافية الموضوعية من أكبر قدر تحقيق فيمكنها

 ،Salam) الحكم عمليات في للمشاركة مستعدين األفراد يكون  أن شريطة والتمكين، بالمشاركة

2013.) 

 الحوكمة اللكترونية  فوائد (6-2-2) 

للجامعة، في دراسته فوائد الحوكمة اإللكترونية بالنسبة  (Shrivastava et al، 2014ذكر )

 الفوائد:هذه  أبرزالتعليم بشكل عام وفيما يلي  لمنظومةو  ،للكلياتو  ،وللطالب

 للجامعة : فوائد الحوكمة اإللكترونية بالنسبة -1

 مكان أي من المركزية المعلومات إلى الوصول. 

 اإللكترونية والمشاركة الجودة، عالية إلكترونية خدمات توفير. 

 الوضوح زيادة. 

 مبتكرة تعليمية أدوات. 

 القرار صنع عملية تحسين. 

 للطالب: فوائد الحوكمة اإللكترونية بالنسبة - 2

 التعليمية الشؤون  في المشاركة زيادة. 
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 طالب لكل الشخصي الدخول تسجيل. 

 الوقتو  جهدالو  تكاليفال في واسع نطاق على االدخار. 

 والمعامالت المعلومات خدمات. 

 للتعاون  االجتماعي التواصل. 

 االفتراضية والندوات المحاضرات إلى الوصول للطالب يمكن. 

 الجامعة إلى المالحظات إرسال للطالب يمكن. 

 للكليات: فوائد الحوكمة اإللكترونية بالنسبة-3

 بسهولة.الوصول للبيانات  يمكن 

 الجامعة. مع اإللكترونية البيانات تبادل 

 الفوري. اإلحصائي التقرير توليد 

 لنظام التعليم بشكل عام:فوائد الحوكمة اإللكترونية بالنسبة  -4

 المنظمة. أهداف على األجل طويل التأثير 

 التعليم. نظام تحسين 

 الحكم. في مشاركتهم وتشجيع والطالب الكليات تمكين 
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 اإللكترونيةالتي تواجه الحوكمة  التحديات (7-2-2)

   et al sofany-(EL ،2012)يلي:التحديات التي تواجه تطبيق الحوكمة االلكترونية ما  أبرزان 

 اإللكترونية.المقاومة للتغيير إلى الطرق  -

 اإللكتروني.عدم وجود سياسة وتنظيم لالستخدام  -

 االستراتيجي.نقص التخطيط  -

 المالية.الحواجز  -

 والتدريب.االفتقار إلى الموظفين المؤهلين  -
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 األداء الجامعي تميز (3-2)

األداء : بإنه السلوك العملي الذي يؤديه األفراد أو مجموعة  ( 2014،الشهربلي والوائلي)عرف 

وغايات  يتمثل في اعمال وحركات مقصودة من اجل الوصول الى اهداف أو المؤسساتاألفراد 

داء تم أخذه من حقل المالية يعني " تقديم أنموذج محكم " بمعنى حيث ان اصالح األ ،محددة 

داء بإنه : إنجاز عرف األ ( 2014،النجاروفي دراسة ) ،العمال وفقًا لقواعد وأسس محددة اتمام ا

 االهداف التنظيمية باستخدام الموارد بكل كفاءة وفاعلية .

 خاصةداء الذي حظي بمستوى عال من اهتمام المؤسسات و يعد االهتمام بمفهوم األداء او تميز األ

دورًا  الجامعة تلعبولكون  التنافسية،مرتبط بنجاح وتقدم المؤسسات في ظل البيئة  الجامعات لكونه

كبيرًا في اعداد االطر الفكرية والعلمية لمنظمات المجتمع للوصول الى اعلى درجات التميز الحداث 

بدوره يحتاج الى تميز في  التغيير الشامل في المجاالت المعرفية والثقافية والبحثية هذا

-Qawasmeh&Al)ليهشار إأفتميز األداء الجامعي كما .( 2013،الهادي)ي ءالجامعاالدا

bourini2016داء في كافة المجاالت في الجامعة والتي تشمل ادارة القدرة على تحسين األ (، هو

رغبات تحسين مستوى المخرجات لتحقيق  االفراد،تحسين مشاركة  االبداع، ،تحفيزال المواهب،

كما يمكننا القول ان تميز األداء الجامعي يأتي كتوفيق بين فاعلية  المصالح،وتوقعات اصحاب 

 الموارد.االهداف وكيفية استغالل مدى تحقيق 
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 داء الجامعي تميز األ أهداف ((1-3-2

والتي توضح  (2011 ،وسفير جميل)يمكن ببساطة ذكر بعض من االهداف التي وردت في دراسة 

 الجامعات:أهم االهداف في تميز اداء 

 الثقة.إليجاد ثقافة تهتم وتركز على العمالء من اجل تحسين  (2

 العمليات.االساليب لتطوير  أفضلمن اجل تحسين نوعية المخرجات وتدريب العاملين على  (2

 العاملين.تحسين المشاركة والفاعلية من اجل ارضاء  (3

 عليها.اتخاذ القرارت بناءًا على الحقائق والعمل على تنظيم وتحليل المشاكل والسيطرة  (4

 المحددة.العمل على زيادة الكفاءة وتحقيق االهداف  (5

 االداء.العمل على متابعة وتطوير أدوات قياس  (2

 خطوات تطوير الداء الجامعي  (2-3-2)

الصرايرة و )التالية يفترض أن يمر بعدة مراحل يمكن إيجازها في النقاط  الجامعياالداء أن تطوير 

 :( 2008،العساف

العاملين على  شجعومقوماتها وي ساسهامفهوم الجودة وأ فيها توضيح يتموالتي  مرحلة التمهيد: -

يتم تحديد االحتياجات والمعايير للجودة وخطوات العمل وترصد الموارد المالية بحيث  المشاركة

 .الالزمة وتوفر المعلومات والبيانـات المطلوبة

وكذلك اخضاع جميع د السلطات يع المهام والمسؤوليات وتحديتوز  ا يتموفيه التنفيذ:مرحلة  -

 العاملين للتدريب الالزم.
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شمل المراجعة الدائمة والمستمرة لألداء ومقارنته بالمعايير المحددة والتي ت التقويم:مرحلة  -

 .وفقًا لألصول ومن ثم إعادة توجيه العملمه يللجودة وتقي

 تميز األداء الجامعي خصائص (3-3-2) 

 :الجامعيأهم عناصر تميز األداء  (2016 ،)كاظملقد ورد في دراسة 

 ة على الثبات واالستقرار اإلداري والمالي في ظظم من اجل المحافنإتباع السياسات وال

 . الجامعات

 باالعتماد على ما تتوارثه الجامعات من تجارب وخبرات  الحفاظ على استمرارية العمل وذلك

سابقة والتي بدورها قد تتوارثها االجيال بالتعاقب مما يجعل الجامعات ال تتأثر بغياب او تغير 

 قياداتها .

  العمل على أستقطاب الكفاءات وذلك من خالل اتباع افضل سياسات االستقطاب المعتمدة

 مستمر.العمل على تنميته بشكل والتركيز على العنصر البشري و 

 اص المتميزين لممارسة خيضمن العمل الجامعي خلق قيادات بديلة وهذا يتيح المجال لالش

 العليا.تقدمهم في الوظائف 

 ذلك ان العمل الفردي قد تظهر فيه  ،اتباع العمل الجماعي وعدم التركيز على العمل الفردي

العمل  عام. اماوهذا االمر قد ينعكس على العمل بشكل  وايجابًا،بصمات صاحبه سلبًا 

النه تصويب االخطاء بشكل مستمر وال يسمح بحدوث اي قصور  على الجماعي يعمل دائماً 

 مستمرة.يعمل على تقييم االداء بصورة 
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 عناصر تميز األداء الجامعي ( (4-3-2

التركيز على العناصر التي يوضحها داء الجامعي ال بد من تحقيق الجودة النوعية في تميز األل

 : ( 2014،)الهادية ( وكما وردت في دراس2-3الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجامعي( عناصر تميز األداء 2-3)الشكل 

 يلي تفصيل لهذه العناصر:وفيما 

 

 عناصر تميز األداء الجامعي

 

 الهيكلة

 

 اإلستراتيجية

 

 النظم

 

 العاملون

 

 المهارات

 

 النمط

 

 القيم المشتركة
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وتعني الرؤية التي بدورها تحكم اهداف وافكار واعمال مجموعات العمل في  :اإلستراتيجية -2

 الجامعات.عمل  إطار

طريقة استخدام التشكيالت اإلدارية المناسبة والمحددة من اجل تحقيق  :الهيكلة -2

 العمل.االستراتيجية بما تتضمنه من تغيير في االنماط السائدة في عالقات 

 واالبتكار.لكي تؤدي االعمال بالطريقة الصحيحة يتم ذلك بالمرونة  لنظم:ا -3

ريق تاكيد اسلوب الرقابة من اهم العناصر في تحقيق الجودة الشاملة عن ط :العاملون  -4

 واالهداف.الذاتية وهذا يتحقق باإلثراء الوظيفي واإلدارة 

على االبداع واالبتكار من اجل التغيير  تطوير المهارات لدى االفراد والتشجيع :المهارات -5

 االفضل.بشكل مستمر نحو 

 النظام.والمقصود به نمط القيادة الذي بدوره يقود إدارة الجودة داخل  :النمط -2

وهي  تنظيمية،داء في ثقافة السائدة التي تؤمن بالتميز في األتمثل القيم  :المشتركةالقيم  -7

 التي تكون بمثابة معايير وقائية من اي انحراف في االهداف.
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 السابقة الدراسات (4-2)

سيتم في هذا الجزء من الدراسة عرض مجموعة من الدرسات السابقة ذات الصلة بمتغيرات الدراسة 

ومن ثم عرض ما يميز الدراسة الحالية عن  األحدث،الحالية من الدراسة األقدم الى الدراسة 

 الدراسات السابقة.

 (Saha، 2010)دراسة 

"Model Based Threat and Vulnerability Analysis of  E-Governance 

System" 

ودورها هدفت هذه الدراسة الى التعرف على االهمية االستراتيجية والمعاصرة للحوكمة اإللكترونية 

في توفير الخدمات االلكترونية لالفراد على شبكة االنترنت ولضمان ثقة االفراد يجب التركيز على 

د جميع التهديدات المحتملة والقابلة للتأثير توفير التدابير االمنية لحماية المعلومات فإنه يجب تحدي

 والشفاقية.لتحقيق معايير النزاهة  االلكترونية،وفقًا لمواقع البيانات ولنماذج الحوكمة 

 (2011 ،)الزطمةدراسة 

دراسة تطبيقية على الكليات والمعاهد التقنية المتوسطة "إدارة المعرفة وأثرها على تميز األداء 

 غزة "العاملة في قطاع 

إلى بيان دور إدارة المعرفة وعالقتها بتميز األداء في الكليات والمعاهد هدفت هذه الدراسة 

فقد ،لجمع البيانات كأداة م االستبانة اوقد تم استخد ، التقنية المتوسطة العاملة في قطاع غزة

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات : ة عدة نتائج منها سأظهرت الدرا

عينة الدراسة لدور إدارة المعرفة وأثرها على تميز األداء تعزى لمتغير مكان العمل، وكانت 
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وقد خلصت  ،الوكالةالنتائج تشير إلى تفوق الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، وكلية تدريب غزة 

 الدراسة إلى عدة توصيات ومنها :

 .األداء الفردي والمؤسسي للكليات التقنية المتوسطة تحسينضرورة تبني إدارة المعرفة كمدخل ل -

تخزينها وتوسيع عملية التشارك من خالل لأساليب والعمل على تطوير  االهتمام بتوليد المعرفة -

 .توفير البيئة المناسبة

التقنية المتوسطة والعمل ضرورة تطبيق عمليات إدارة المعرفة في كافة األنشطة في الكليات  -

 .على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية

 (أ 2012،ناصر الدين)دراسة 

"واقع تطبيق الحاكمية في جامعة الشرق األوسط من وجهة نظر أعضاء الهيئتين التدريسية 

 واإلدارية العاملين فيها"

الى التعرف لواقع تطبيق الحاكمية في جامعة الشرق االوسط من وجهة نظر هدفت هذه الدراسة 

 ولقدالبيانات فقد تم استخدام االستبانة لجمع  فيها،اعضاء الهيئتين االدارية والتدرسية العاملين 

( في 0.05وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) أهمها:اظهرت الدراسة عدة نتائج 

وقد  الخبرة.سنوات  الوظيفي، وعددمية في الشرق االوسط تبعا الختالف المركز واقع تطبيق الحاك

ضرورة تحفيز العاملين من أعضاء الهيئتين التدريسية  أهمها:خلصت الدراسة الى عدة توصيات 

دارية في الجامعة للحفاظ على هذا المستوى المرتفع من تطبيق الحاكمية، بتقديم الدعم المناسب اإلو 

 م.له
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 (2013 ،الجعبري )دراسة 

 إدارة الموارد البشرية أحد معايير تميز أداء مؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربية ""

 فيالى التعرف على واقع العالقة بين ابعاد ادارة الموارد البشرية ومستوى االداء  هدفت هذه الدراسة

إيجابية بين  عالقةيوجد  اهمها:فقد اظهرت الدراسة عدة نتائج  الغربية،في الضفة  الجامعاتبيئة 

كما واوصت الدراسة الى ان تطوير في تحسين االداء . البشرية وتحقيقممارسة أبعاد إدارة الموارد 

 حد محاور تقييم االداء .إبعين االعتبار رضا الطلبة ك الجامعاتتاخذ 

 (Salam، 2013)دارسة 

E –governance for good governance through puplic service delivery"" 

في  الحوكمة االلكترونية أثرالدراسة الى تقييم كفاءة الحوكمة االلكترونية وتحليل  هدفت هذه

من أهم النتائج التي  المعلومات.حيث تم استخدام االستبانة كأداة لجمع  حكم، أفضلالوصول الى 

 االلكترونية على مستوى رضا االفراد.للحوكمة  أثرانه يوجد  هوتوصلت اليها هذه الدراسة 

 Öktem et al ، 2014 ) ) دراسة

"The usage of E-governance applications by higher educations 

students" 

دام خالى تحليل العوامل التي تؤثر على استخدام االنترنت لطالب الجامعات بإست الدراسة هدفت

حيث اوضحت الدراسة اهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات في تحسين  اإللكترونية،الحوكمة 

 واالفراد،عمليات الحوكمة وتحسين عملها بكل كفاءة ولبناء عالقات تفاعلية بين الحكومات 
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يشكلون نقطة تحول كبيرة وإلدراكهم إلهمية  ألنهموالتركيز على جمع البيانات من طالب الجامعات 

 االنترنت.علومات بإستخدام مشاركة الم

 (Ashree et al ، 2015دراسة )

"E-governance:Asuccessful implementation of government policies 

using cloud computing" 

اهمية ودور تكنولوجيا المعلومات واألتصاالت في تحقيق على التعرف الى هدفت هذه الدراسة 

هذه الدراسة العوامل المسؤولة عن انشاء بيئة فعالة وناجحة وضحت ا الرشيد، وايضاأهداف الحكم 

انه من الضروري لتنفيذ الحوكمة  اهمها:وقد أظهرت الدراسة نتائج  االلكترونية،يذ الحوكمة فلتن

االلكترونيةيجب التركيز على فوائد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وان هناك حاجة لتطوير البنية 

 واالستثمارات.كفي من راس المال التحتية وتوفير ما ي

 ( Tilahun & Sharma، 2015) دراسة 

"Design and development of E-governance model for service quality 

enhancement" 

يمكن ان تؤدي تبني التكنولوجيا الرقمية ودمجها بطريقة مناسبة في ركزت هذه الدراسة على انه 

عمليات االدارة الى فتح أبواب جديدة تسمح لالفراد بالمشاركة في عمليات الحكم لحل قضايا 

وفي مجال الحوكمة اإللكترونية تحتوي مواقع الحوكمة االلكترونية على ميزات تسهل على  بالدهم،

 حكم. أفضلأرائهم أو تعليقاتهم من اجل تحسين النظام وللوصول الى االفراد المشاركة بنشر 
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 Dhamuniya، 2015))ة دراس

E-governance rajasthan state universities:Impacts and impediments "" 

على دراسة أثر الحوكمة االلكترونية على مؤسسات التعليم العالي إلنشاء  هذه الدراسة ركزت

مجتمع قائم على المعرفة والتشاركية واالسهام في تطبيق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي 

 شفافية.بدورها تسهل وصول االفراد الى المعلومات بكل 

 ( Khan&Vijayashree، 2015) دراسة

Impact of E-governance on employees performance" " 

حيث اوضحت  الموظفين،معرفة أثر تطبيق الحوكمة االلكترونية على أداء الى هدفت الدراسة 

أهمية تكنولوجيا المعلومات وان كثير من المنظمات تميل الى استخدام االساليب الحديثة في تسيير 

حيث توصلت الدراسة العالقة  التنافسية،سواق حوكمة وللبقاء في اال أفضلاعمالها وللوصل الى 

 الحوكمة اإللكترونية.اإليجابية بين االبداع والكفاءة والفاعلية الشخصية بين الموظفين في سيناريو 

 ( Fakeeh، 2016)دراسة 

The E-governance(E-GOV) information management models"" 

كما وضحت دور نماذج  االلكترونية،التعرف الى المزايا المتعلقة بفكرة الحوكمة الى هدفت الدراسة 

الحوكمة االلكترونية ودورها في التاثير على صناعة القرار فانه من خالل الحوكمة االلكترونية من 

 المعلومات.الصعب التالعب في 
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 (2018،والمحاميد الجبالي )دراسة 

دراسة –الدور الوسيط لرضا العاملين  ربالعاملين: اختبا"أثر حوكمة الجامعات في الحتفاظ 

 ميدانية في الجامعات الخاصة الردنية"

معرفة أثر عوامل حوكمة الجامعات الخاصة على االحتفاظ بالعاملين من  هدفت الدراسة الى 

خاللتحديد أهم العوامل المؤثرة في االحتفاظ بالعاملين بالجامعات الخاصة االردنية و معرفة األثر 

ين  المباشر لتطبيق مبدأ حوكمة الجامعات لرضا العاملين وكذلك االثر المباشرعلى االحتفاظ بالعامل

وجود عالقة :وقد أظهرت الدراسة عدة نتائج أهمها  ،استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات وقد تم 

أثر إيجابية ذات داللة إحصائية للعدالة واالنصاف في الرضا الوظيفي للعاملين في الجامعات 

ووجود عالقة أثر إيجابية ذات داللة إحصائية للعدالة واالنصاف في االحتفاظ  ،الخاصة األردنية

 أهمها:وقد خلصت الدراسة إلى توصيات من  .بالعاملين في الجامعات الخاصة األردنية

 الجامعات.ضرورة ضمان العدالة واالنصاف للعاملين في  -2

في  واألنصاف بين العاملين العدالةقيم  تركيز مجالس الحوكمة في الجامعات على تحقيق -2

 ضمان التزامهم ووالئهم للجامعة.ل الجامعات الخاصة

 

 ( ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة (5-2

 نحو تطبيق )االتجاهاتبمتغيريها طبقت الدراسةالحالية على الجامعات الخاصة االردنية  -2

وهذا لم تدرسه اي من الدراسات العربية  الجامعي(الحوكمة االلكترونية وتميز االداء 

 الجامعات.واالجنبية وخاصة على 
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وهذا الموضوع اغلب الدراسات  الجامعات،تناولت الدراسة الحالية الحوكمة االلكترونية في  -2

هي اجنبية في حدودعلم الباحثة ودرست الموضوع مع تميز االداء الجامعي وبذلك تعتبر 

نحو تطبيق الحوكمة االلكترونية  التي تتناول االتجاهاتدراسات من اوائل ال الدراسة الحالية

 الجامعي.مع تميز االداء 

ربطت الدراسة متغيرين )االتجاهات نحو تطبيق الحوكمة االلكترونية وتميز االداء  -3

 العربية.وهذا لم تدرسه اي دراسة سابقة مما يشكل اضافة نوعية للدراسات  الجامعي(
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الثالثالفصل   

 جراءات(منهج الدراسة )الطريقة واإل

 (1-3) المقدمة 

 2-3) )منهجية الدراسة 

 (3-3) مجتمع الدراسة 

 4-3) )عينة الدراسة 

 (5-3) متغيرات الدراسة   

 6-3)) أداة الدراسة وطرق جمع البيانات 

  (7-3)صدق الدراسة 

 8-3)) ثبات الدراسة 

 9-3)) حصائيةالمعالجة ال 
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 الفصل الثالث

 المقدمة (1-3) 

مجتمع الدراسة والعينة وادوات جمع و  الباحثة،يعرض هذا الفصل منهجية الدراسة التي اعتمدتها 

المعلومات ومتغيرات الدراسة والمعالجات االحصائية واختبارات التحقق من مالئمة البيانات للتحليل 

 االحصائي.

 ( منهجية الدراسة(2-3

ويقوم هذا المنهج  الدراسة،المنهج الوصفي التحليلي لكونه المنهج المالئم لطبيعة  أعتمدت الباحثة

متغيراتها وأسبابها  ونوعية العالقة بين طبيعتها،ووصف  الظاهرة،على أساس تحديد خصائص 

الظاهرة وأنما يشمل تحليل البيانات  عملية وصفكما ال يقتصر هذا المنهج على  واتجاهاتها،

وتقديم الحلول  ونتائجها،رها والتوصل الى توصيف دقيق للظاهرة أو المشكلة وقياسها وتفسي

 لمعالجتها.والمقترحات 

 الدراسةمجتمع  (3-3)

األميرة  البترا، األوسط، اإلسراء،)الشرق ت خاصة في عمان جامعا سبعالحالية هي  مجال الدراسة

اما مجتمع الدراسة فيتكون من اعضاء  ،(عمان العربية الخاصة،العلوم التطبيقية  ،الزيتونة سمية،

 ( فردًا.2824)الهيئتين التدريسية واإلدارية في هذه الجامعات والبالغ عددهم 
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 عينة الدراسة  (4-3)

عينة أفراد ( إستبانة على 385تم توزيع )اذ  الطبقية، تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية 

( أستبانة لعدم صالحيتهم 12تم استبعاد ) ( وقد341وقد بلغ عدد االستبانات المسترجعة ) الدراسة،

 (.329)للتحليل لتصبح عينة الدراسة النهائية 

 العلمي،المؤهل  االجتماعي،ويوضح الجدول أدناه أهم الخصائص الديموغرافية ألفراد العينة )النوع 

 سنوات الخبرة العملية(  الوظيفة،

 توزيع افراد العينة حسب متغير النوع الجتماعي( 3-1الجدول )

 النسبة المئوية التكرار الفئة 

 %55.3 182 ذكر

 % 44.7 147 انثى

 %100 329 المجموع

 

( وبنسبة 182يظهر أن الذكور هم األعلى تكرارًا والذي بلغ) ،النوع الجتماعيبالنسبة لمتغير  -

 (.%44.7( وبنسبة مئوية )147تكرارًا والذي بلغ ) هن األقلبينما اإلناث  ،(%55.3مئوية )
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 توزيع افراد العينة حسب متغير المؤهل العلمي( 3-2الجدول )

 النسبة المئوية  التكرار الفئة 

 %35.9 118 بكالوريوس

 %4.3 14 دبلوم عال

 %15.5 51 ماجستير 

 % 44.4 146 دكتوراة

 % 100 329 المجموع

 

هم األكثر  حملة الدكتوراة  التدريس من أعضاء هيئةأن  ، يظهرالعلميالمؤهل بالنسبة لمتغير  -

دبلوم عال( االقل تكرارُا هم حملة )بينما  ،(%44.4( بنسبة مئوية )146تكرارًا والذي بلغ )

 (.%4.3( وبنسبة مئوية )14والذي بلغ )

 

 توزيع افراد العينة حسب متغير الوظيفة ( 3-3الجدول )

 النسبة المئوية التكرار الفئة 

 %  52 171 عضو هيئة تدريس

 % 48 158 إداري 

 %100 329 المجموع
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( 171هيئـة التـدريس هـم األكثـر تكـرارًا والـذي بلـغ ) أعضـاءيظهـر أن  ،الوظيفةةبالنسبة لمتغيـر  -

( 158بوظيفــة اداريهــم األقــل تكــرارًا والــذي بلــغ ) الــذين يعملــون بينمــا  ،(%52.0بنســبة مئويــة )

 (.%48.0وبنسبة مئوية )

 

 توزيع افراد العينة حسب متغير سنوات الخبرة العملية ( 3-4الجدول )

 النسبة المئوية التكرار الفئة

 % 12.8 42 سنوات  3اقل من 

 %  28.3 93 سنوات  7اقل من  –سنوات  3من 

 % 21.3 70 سنوات  10اقل من  –سنوات  7من 

 % 37.7  124 سنوات فأكثر  10من

 %100  329 المجموع

 

األكثر  م( هفأكثرسنوات 10من )من  يظهر أن الذين خبرتهم الخبرة،بالنسبة لمتغير سنوات  -

سنوات( هم  3بينما الذين خبرتهم )أقل من  ،(%37.7( بنسبة مئوية )124تكرارًا والذي بلغ )

 (.%12.8( وبنسبة مئوية )42األقل تكرارًا والذي بلغ )
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 الدراسة( متغيرات (5-3

نحو  )اإلتجاهاتقامت الباحثة بتحديد المتغير المستقل اإلتجاهات نحو تطبيق الحوكمةاإللكترونية 

نحو تطبيق  المقارن، اإلتجاهاتاإلتجاهات نحو تطبيق أنموذج التحليل  البث،تطبيق أنموذج 

. وقد تم تحديد المتغير التابع والمتمثل بـــ تميز األداء الجامعي )النمو اإللكترونية(أنموذج الدعوة 

 .العاملين(رضا  داخلية،الكفاءة العمليات  الجامعي،والتعلم 

 البيانات( أداة الدراسة وطرق جمع (6-3

لتحقيق الغرض من الدراسة الحالية اعتمدت الباحثة على مصدرين لجمع البيانات لتحقيق اهداف 

 وهي: الدراسة،

وهي البيانات التي تم الحصول عليها من الكتب والمراجع العربية  الثانوية:المصادر  -أ

والدراسات السابقة التي  والمقاالت،واالبحاث والتقارير والدوريات  الصلة،واالجنبية ذات 

 المختلفة.والبحث في مواقع االنترنت  الدراسة،تناولت موضوع 

التحليلية لموضوع الدراسة تم جمع البيانات االولية من  الجوانب لمعالجةالولية: المصادر  -ب

الجزء االول يتعلق بالبيانات  جزئين:من  خالل االستبانة التي طورتها الباحثة والمكونة

ء ز اما الج العملية(،سنوات الخبرة  الوظيفة، العلمي،المؤهل  االجتماعي،العامة )النوع 

( فقرة 17) إلى:( فقرة مقسمة 34االستبانة قد تكونت بصورتها النهائية من ) الثاني من

األداء  ( فقرة تقيس تميز17و ) اإللكترونية،تقيس اإلتجاهات نحو تطبيق الحوكمة 

 ( توزيع فقرات اإلستبانة : 3-5يبين الجدول )  ( حيث2)انظر الملحق  الجامعي.
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 توزيع فقرات اإلستبانة التي تقيس متغيرات الدراسة ( 3-5الجدول ) 

 الرقام حسب الداة عدد الفقرات  المجال  الرقم 

 لكترونيةالتجاهات نحو تطبيق الحوكمة اإل  اولا:  

 1-5 5 اإلتجاهات نحو تطبيق أنموذج البث  1

 6-12 7 اإلتجاهات نحو تطبيق أنموذج التحليل المقارن  2

 13-17 5 اإلتجاهات نحو تطبيق أنموذج الدعوة اللكترونية  3

 17 مجموع الفقرات

 ثانياا: تميز األداء الجامعي 

 18-22 5 النمو والتعلم الجامعي  1

 23-29 7 كفاءة العمليات الداخلية  2

 30-34 5 رضا العاملين  3

 17 مجموع الفقرات

 34 المجموع الكلي لفقرات أداة الستبانة 

 

قياس أراء أفراد عينة  اإلستبانة بهدفالخماسي في  ليكرت للتدرجولقد أستعانت الباحثة بمقياس 

 (   : 3-6كما يوضحها الجدول ) (،1-5تراوحت قيمه )حيث  الدراسة،
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 مقياس ليكرت الخماسي( 3-6الجدول ) 

 ل أتفق تماماا  ل أتفق أتفق إلى حد ما  أتفق أتفق تماماا 

5 4 3 2 1 

 

  التالية:وقد تم معالجة مقياس ليكرت وفقًا للمعادلة 

 عدد الفئات = / مقياسالحد األدنى لل –مقياسطول الفئة =الحد األعلى لل

 التالي:وبهذا تصبح الفئات على النحو  ،طول الفئة  1.33= 4/3=  1-5/3

 ( الفئات ومستوى التقييم ألفراد الدراسة3-7الجدول )

 التقييممستوى  الفئة 

 مستوى منخفض 2.33-1

 مستوي متوسط 3.67-2.34

 مستوى مرتفع 5.00-3.68

 

 الدراسة أداة  ( صدق(7-3

قامت الباحثة بعرض األداة على  موضوعية،لضمان أن فقرات االستبانة تقيس متغيراتها بكل 

من أعضاء الهيئة التدريسية في  محكمًا( 10مجموعة من المحكمين والمختصين بلغ عددهم )
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تم بآراء ومالحظات المحكمين وقد تم االخذ  (،(1والمبينة اسماؤهم في الملحق  االردنية،الجامعات 

وبالنتيجة أصبح عدد  اللغوية،وتصحيح لإلخطاء  وأضافة،التعديل على بعض الفقرات من حذف 

 فقرة.( (34فقرات المقياس 

 الدراسة( ثبات أداة (8-3

تجهيــز األداة فــي صــورتها النهائيــة تــم اســتخراج معامــل الثبــات باســتخدام معادلــة كرونبــاخ ألفــا بعــد 

(CronbachAlpha ( ــــــداخلي لمجــــــاالت أداة الدراســــــة، والجــــــدول ــــــين قــــــيم 3-8( لالتســــــاق ال ( يب

 معامالت الثبات لمجاالت أداة الدراسة.

نحةةةو تطبيةةةق الحوكمةةةة  اإلتجاهةةةات“األول  الخاصةةةة بةةةالمحور( معةةةامالت كرونبةةةا  ألفةةةا (8-3
 "اإللكترونية

 معامل كرونبا  ألفا عدد الفقرات المحور الول الرقم

 0.91 5 اإلتجاهات نحو تطبيق أنموذج البث 1

 0.90 7 اإلتجاهات نحو تطبيق أنموذج التحليل المقارن  2

اإلتجاهات نحو تطبيق أنموذج الدعوة  3

 اإللكترونية

5 0.95 

 0.96 17 الكليةالدرجة 
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 (:(3-8يظهر من الجدول 

الخاصـــة لكترونيـــة فـــي الجامعاتالحوكمـــة اإل نحوتطبيـــقلالتجاهـــات أن معـــامالت كرونبـــاخ ألفـــا  -

انمـــوذج االتجاهـــات نحـــو تطبيـــق ( كـــان أعالهـــا اتجـــاه " 0.91-0.95تراوحـــت بـــين ) ردنيـــةاأل

"، وبلــغ  أنمــوذج التحليــل المقــارن االتجاهــات نحــو تطبيــق وأدناهــا اتجــاه "  "،اإللكترونيــة الــدعوة

ككل تطبيق الحوكمة اللكترونية في الجامعات الخاصة الردنية معامل كرونباخ ألفا اتجاهات 

حيث يعتبر معامل الثبات  ،(؛ وجميع معامالت الثبات مرتفعة ومقبولة ألغراض الدراسة0.96)

 (.0.70)كرونباخ ألفا( مقبول إذا زاد عن )

 

 داء الجامعي "تميز األمعامالت كرونبا  ألفا الخاصة  بالمحورالثاني"  (: 3-9الجدول )

 معامل كرونبا  ألفا عدد الفقرات ثانيالمحور ال الرقم

 0.90 5 النمو والتعلم الجامعي 1

 0.90 7 كفاءة العمليات الداخلية 2

 0.91 5 رضا العاملين 3

 0.91 17 الدرجة الكلية

 

 (:3-9يظهر من الجدول )
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لكترونية في الجامعات تطبيق الحوكمة اإلمعامالت كرونباخ ألفا لالتجاهات نحو  أن

( كان 0.90-0.91تراوحت بين ) ،الخاصة االردنية وأثرها في تميز األداء الجامعي

كفاءة العمليات  النمو والتعلم الجامعي و"" ، وأدناها اتجاه "  رضا العاملينأعالها اتجاه " 

تطبيق الحوكمة اللكترونية في الجامعات الخاصة وبلغ معامل كرونباخ ألفا في  "الداخلية

(؛ وجميع معامالت الثبات مرتفعة 0.91ككل )الردنية وأثرها في تميز األداء الجامعي 

حيث يعتبر معامل الثبات )كرونباخ ألفا( مقبول إذا زاد عن  ،ومقبولة ألغراض الدراسة

(0.70.) 

 الحصائيةالمعالجة  ((9-3

لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام المعالجات اإلحصائية التالية من خالل برنامج الرزم 

 : (SPSS)اإلحصائية 

 المئوية.التكرارات والنسب  -

 المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية. -

 معامالت كرونباخ ألفا. -

 ،Toleranceوالحد المسموح به  ، VIFمعامل تضخم التباين أختبارات التوزيع الطبيعي ) -

 (Kolmogorov-Smirnovسميرنوف  –وكولمجروف 

 .Simple Regressionتحليل األنحدار البسيط  -

 .Multiple Regressionتحليل األنحدار المتعدد  -
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 الفصل الرابع

 عرض نتائج الدراسة

 

على  اإلحصائي لنتائج الدراسة التي تهدف إلى التعرفيتضمن هذا الفصل عرضًا تفصيليًا للتحليل 

ردنية وأثرها في تميز األ  لكترونية في الجامعات الخاصة"اإلتجاهات نحو تطبيق الحوكمة اإل  أثر

 وسيتم عرض هذه النتائج باالعتماد على فرضيات الدراسة. ميدانية ةالجامعي: دراساألداء 

يوجد أثر لإلتجاهات نحو تطبيق الحوكمة اإللكترونية في الجامعات الخاصة  الرئيسي: هلالسؤال 

 المقارن،اإلتجاهات نحو تطبيق أنموذج التحليل  البث،نحو تطبيق أنموذج  اإلتجاهات)األردنية 

النمو والتعلم الجامعي )اإلتجاهات نحو تطبيق أنموذج الدعوة اإللكترونية( على تميز األداء 

 ؟(العاملينرضا  الداخلية،كفاءة العمليات  الجامعي،

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل االتجاهات  ،لإلجابة عن هذا السؤال

نحو تطبيق أنموذج  )اإلتجاهات الجامعات الخاصة االردنية االلكترونية فينحو تطبيق الحوكمة 

أنموذج الدعوة  اإلتجاهات نحو تطبيق مقارن،الاإلتجاهات نحو تطبيق أنموذج التحليل  البث،

 ( يوضح ذلك :  4-1والجدول ) اإللكترونية،
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 إلتجاهات نحو تطبيقا : المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لمجالت((4-1الجدول
 الحوكمة اإللكترونية

 التجاه الرقم
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 1 0.341 4.08 انموذج البثالتجاهات نحو تطبيق  1

ارن انموذج التحليل المق التجاهات نحو تطبيق 2  مرتفعة 2 0.354 3.98 

ونيةالتجاهات نحو تطبيق انموذج الدعوة اللكتر  3  مرتفعة 3 0.402 3.94 

 مرتفعة - 0.249 3.99 تجاهات نحو تطبيق الحوكمة اإللكترونية "ككلإل اأثر  "

 

تجاهات نحو تطبيق اإل أثر " التجاهات ( أن المتوسطات الحسابية4-1يظهر من الجدول )

االتجاهات نحو (، كان أعالها  االتجاه االول"4.08 3.94 -تراوحت بين )" الحوكمة اإللكترونية

يليه  االتجاه  (وبدرجة مرتفعة ،4.08" "بمتوسط حسابي بلغ )تطبيق انموذج  البث

( وبدرجة 3.98" بمتوسط حسابي بلغ ) انموذج التحليل المقارن  الثاني"االتجاهات نحو تطبيق

" بمتوسط  االتجاهات نحو تطبيق انموذج الدعوة االلكترونيةوبالمرتبة األخيرة  اتجاه" ،مرتفعة

تجاهات نحو تطبيق الحوكمة اإل أثر وبلغ المتوسط الحسابي " ،وبدرجة مرتفعه (3.94حسابي بلغ )

 وبدرجة مرتفعة. (3.99ككل )اإللكترونية 
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 اتجاه فكانت النتائج على النحو التي: لفقرات كلأما بالنسبة 

 التجاهات نحو تطبيق انموذج البث -

 "،تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية" لإلتجاهات نحو تطبيق أنموذج البث

 ذلك:( يوضح 4-2والجدول)

(: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لستجابات أفراد عينة الدراسة على 4-2الجدول)
 ذج البثمو التجاهات نحو تطبيق أن: مجالفقرات 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

 الممارسة الرتبة

3 

اشجع على تطبيق انموذج البث في الجامعة لنه يسهم 
المعلومات مثل)السماء وعناوين التصال والبريد  بتوفير

اللكتروني (الخاصة بالمسؤولين عبر الموقع الخاص 
 بالجامعة.

 مرتفعة 1 0.634 4.24

4 
احبذ استخدام انموذج البث بالجامعة لنه يساعد على توفير 

 فعةتمر  2 0.560 4.15 المعلومات كافة بكل شفافية للعاملين.

2 
انموذج البث لنه يساعد الجامعة على اشجع على تطبيق 

 مرتفعة 3 0.657 4.04 وضع التشريعات الدارية على النترنت

5 
أحفز على تطبيق انموذج البث لنه يسهل تدفق المعلومات  

 فعةتمر  4 0.711 3.99 .بسهولة الى جميع القسام

1 
أرى ان تطبيق انموذج البث سيسهم في تعزيز مشاركة الفراد 

 مرتفعة 5 0.763 3.98 عميات الحوكمة بالجامعة.في 

 
 فعةتمر  - 0.341 4.08 الدرجة الكلية
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( 4.08مرتفع، بمتوسط حسابي )جميع الفقرات كان درجة تقديرها  ( أن4-2)يتبين من الجدول 

اشجع على تطبيق انموذج "( والتي نصها: 3( وكان أكبر تقدير للفقرة )341.)وانحراف معياري 

الجامعة النه يسهم بتوفير المعلومات مثل)االسماء وعناوين االتصال والبريد االلكتروني البث في 

( 4.24وبلغت قيمة المتوسط الحسابي لها ) ،"(الخاصة بالمسؤولين عبر الموقع الخاص بالجامعة

أرى ان تطبيق انموذج ( والتي نصها: )1وكان أقل تقدير للفقرة ) ،(0.634 بانحراف معياري )

وبلغت قيمة المتوسط  ،(.سيسهم في تعزيز مشاركة االفراد في عميات الحوكمة بالجامعةالبث 

 (.0.763( بانحراف معياري )3.98الحسابي لها )

 
نموذج التحليل المقارن أ تجاهات نحو تطبيقاإل  -  

 
نموذج التحليل أتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلتجاهات نحو تطبيق 

 يوضح ذلك: (4-3، والجدول)المقارن:

(: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لستجابات أفراد عينة الدراسة على (4-3الجدول
 نموذج التحليل المقارن أ التجاهات نحو تطبيق: مجالفقرات 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

 الممارسة الرتبة

9 
تطبيق انموذج التحليل المقارن لنه يعمل على متابعة أدفع باتجاه 

سجالت الحوكمة الماضية والداء ومقارنتها مع مجموعات مختلفة 
 من المعلومات

 مرتفعة 1 0.622 4.25

10 
أشجع تطبيق انموذج التحليل المقارن لنه يساعد صانعي القرار 

 مرنفعة 2 0.749 4.16 على تحسين ممارسات الحوكمة القائمة
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 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

 الممارسة الرتبة

12 
أدفع باتجاه تطبيق انموذج التحليل المقارن لنه يسهم في تعزيز 
المعرفة الساسية لدى الفراد وتوفير الساس المنطقي الذي يسهل 

 فهم القرارات .
 مرتفعة 3 0.721 4.12

8 
أحبذ تطبيق انموذج التحليل المقارن لنه يسهم في تحديد نقاط 

 مرنفعة 4 0.669 4.00 القوة والضعف في السياسات.

6 
أرى ان تطبيق انموذج التحليل المقارن سيجعل الجامعة قادرة على 

 مرتفعة 5 0.737 3.99 وضع  السياسات واإلجراءات بكل وضوح.

أتوقع ان تطبيق انموذج التحليل المقارن يساعد في تقييم فاعلية  7
 6 0.727 3.71 السياسات الحالية.

 مرنفعة

التحليل المقارن  بشكل كبير لنه يسهم في أحبذ تطبيق انموذج  11
 7 0.958 3.60 التأثير على صنع القرار.

 متوسطة

 الدرجة الكلية
3.98 0.354 

 مرتفعة -

 

( أن جميع الفقرات كان درجة تقديرها  مرتفع ما عدا واحدة، بمتوسط 4-3)يتبين من الجدول 

أدفع باتجاه ( والتي نصها: )9للفقرة )( وكان أكبر تقدير 354.( وانحراف معياري )3.98حسابي )

داء ومقارنتها تابعة سجالت الحوكمة الماضية واألتطبيق انموذج التحليل المقارن النه يعمل على م

( بانحراف معياري 4.25وبلغت قيمة المتوسط الحسابي لها )مع مجموعات مختلفة من المعلومات 

أحبذ تطبيق انموذج التحليل المقارن  بشكل ا: )( والتي نصه11وكان أقل تقدير للفقرة ) ،(0.622 )

( 3.60وبلغت قيمة المتوسط الحسابي لها ) ،(.كبير النه يسهم في التأثير على صنع القرار

 (.(958.بانحراف معياري 
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 لكترونيةأنموذج الدعوة اإل تجاهات نحو تطبيق اإل  -

انموذج الدعوة تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلتجاهات نحو تطبيق 
 ( يوضح ذلك:4-4، والجدول)اللكترونية

( المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لستجابات أفراد عينة الدراسة على 4-4الجدول )
 اإللكترونية: اإلتجاهات نحو تطبيق أنموذج الدعوة مجالفقرات 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

 الممارسة الرتبة

13 
أرى ان تطبيق انموذج الدعوة اللكترونية سوف يساعد 
على اتاحة اآلراء للجماعات التي ل تشارك في عملية 

 صنع القرار.
 مرتفعة 1 0.653 4.18

14 
لنه أشجع على تطبيق انموذج الدعوة اللكترونية 

يسهم في بناء الخبرة العالمية بشأن موضوع معين في 
 غياب المعلومات المحلية للمساعدة في صنع القرار.

 فعةتمر  2 0.886 4.06

15 
أشجع تطبيق انموذج الدعوة اللكترونية لنه يساعد 
في بناء زخم العمليات في العالم الحقيقي من خالل 

 المجتمعات الفتراضية .اضافة الراء التي اعربت عنها 
 مرتفعة 3 0.692 3.98

16 
أحفز تطبيق انموذج الدعوة اللكترونية لنه يسهم في 

 فعةتمر  4 0.754 3.93 تنوع الفكار والخبرات والموارد المتراكمة.

أشجع تطبيق انموذج الدعوة اللكترونية لنه يعمل  17
 متوسطة 5 0.782 3.57 .على تحسين ممارسات الحوكمة

 
 فعةتمر  - 0.402 3.94 الدرجة الكلية
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( أن جميع الفقرات كان درجة تقديرها  مرتفع ما عدا واحدة، بمتوسط 4-4)يتبين من الجدول 

أرى ان ( والتي نصها: )13( وكان أكبر تقدير للفقرة )0.402)( وانحراف معياري 3.94حسابي )

تطبيق انموذج الدعوة االلكترونية سوف يساعد على اتاحة اآلراء للجماعات التي ال تشارك في 

وكان  ،(0.653 )( بانحراف معياري 4.18وبلغت قيمة المتوسط الحسابي لها )عملية صنع القرار( 

يعمل على أشجع تطبيق انموذج الدعوة االلكترونية النه ( والتي نصها: )17أقل تقدير للفقرة )

( بانحراف معياري 3.57وبلغت قيمة المتوسط الحسابي لها ) ،(تحسين ممارسات الحوكمة

.782).) 

 

تميز  المحور الثاني"  (: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لمجالت4-5الجدول )
 األداء الجامعي  "

 المجال الرقم
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

 الدرجة الرتبة

 النمو والتعلم الجامعي 1
 مرتفعة 1 0.440 3.85 

2 
 كفاءة العمليات الداخلية

 مرتفعة 2 0.819 3.77

 رضا العاملين 3
 متوسط 3 0.523 3.42 

 مرتفعة - 0.335 3.68 تميز األداء الجامعي
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تراوحت " تميز األداء الجامعي  "  تجاهاتإل ( أن المتوسطات الحسابية4-5يظهر من الجدول )

بمتوسط حسابي بلغ " النمو والتعلم الجامعي، كان أعالها  االتجاه االول" ( 3.42-3.85بين )

" بمتوسط حسابي بلغ  كفاءة العمليات الداخلية( وبدرجة مرتفعة ، يليه  االتجاه الثاني" 3.85)

( 3.42" بمتوسط حسابي بلغ ) رضا العاملينوبالمرتبة األخيرة  اتجاه"  ،( وبدرجة مرتفعة3.77)

( وبدرجة 3.68) " ككلتميز األداء الجامعي "لمحوروبلغ المتوسط الحسابي  ،وبدرجة متوسطة

 مرتفعة.

 أما بالنسبة لفقرات  كل اتجاه فكانت النتائج على النحو التي:

 النمو والتعلم الجامعي -

 "الجامعي والتعلم النموتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات" 

(: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لستجابات أفراد عينة الدراسة على 4-6الجدول)
 :"النمو والتعلم الجامعي": مجال فقرات 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

 الممارسة الرتبة

 مرتفعة 1 0.687 4.08 تشجع جامعتي على تحسين اداء البحت العلمي 21

20 
تحرص جامعتي على اعتماد وسائل التكنولوجيا 

 فعةتمر  2 0.775 3.88 الحديثة لتبادل المعلومات.

تلتزم جامعتي بمخرجات تتماشى مع متطلبات  22
 مرتفعة 3 0.642 3.85 المجتمع
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 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

 الممارسة الرتبة

19 
تحرص جامعتي  على وضع قنوات تربط تعلم الفراد 

 فعةتمر  4 0.773 3.83 .بسياسات الجامعة 

التعلم المستمر لتطوير  تشجع جامعتي على  18
 متوسطة 4 0.823 3.61 المقدرات لكل األفراد في الجامعة.

 مرتفعة - 0.440 3.85 الدرجة الكلية

( 3.85( أن جميع الفقرات كان درجة تقديرها  مرتفع ، بمتوسط حسابي )4-6)يتبين من الجدول 

( والتي نصها: )تشجع جامعتي على تحسين 21أكبر تقدير للفقرة ) ( وكان440.وانحراف معياري )

وكان  ،(687.( بانحراف معياري )4.08وبلغت قيمة المتوسط الحسابي لها )(اداء البحت العلمي

التعلم المستمر لتطوير المقدرات لكل  تشجع جامعتي على ( والتي نصها: )18أقل تقدير للفقرة )

 (.0.823)( بانحراف معياري 3.61ت قيمة المتوسط الحسابي لها )وبلغ ،(.األفراد في الجامعة

 كفاءة العمليات الداخلية -

 "كفاءة العمليات الداخلية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات"

ت الحسابية والنحرافات المعيارية لستجابات أفراد عينة الدراسة على المتوسطا(: (4-7الجدول
 "كفاءة العمليات الداخلية" ":مجال فقرات 

 الرقم
 الفقرة
 

المتوسط 
 الحسابي

 النحراف 
 المعياري 

 الممارسة الرتبة

23 
تعمل الجامعة على زيادة التنسيق بين األقسام 

 مرتفعة 1 0.754 4.03 .المختلفة
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الفقرات كانت ما بين الدرجة المرتفعة والمتوسطة ، بمتوسط حسابي ( أن 4-7)يتبين من الجدول 

تعمل الجامعة ( والتي نصها: )23( وكان أكبر تقدير للفقرة )(389.( وانحراف معياري 3.77)

بانحراف (4.03وبلغت قيمة المتوسط الحسابي لها )على زيادة التنسيق بين األقسام المختلفة( 

تحدد المسؤوليات والمهمات بكل ( والتي نصها: )24وكان أقل تقدير للفقرة ) ،(0.754معياري)

 (.(772.( بانحراف معياري 3.55وبلغت قيمة المتوسط الحسابي لها ) ،(شفافية في جامعتنا

26 
تتوافر لدى جامعتنا المعرفة بمتطلبات سوق العمل 

 مرتفعة 2 0.687 3.94 من التخصصات المختلفة.

28 
تعتمد جامعتناعلى آراء الفراد ذوي الخبرة من داخل 

 مرتفعة 3 0.778 3.79 الجامعة حول نتائج عملها.

29 
تشجع جامعتنا اإلبداع الذي يساعد  في رفع كفاءة 

 فعةتمر  4 0.812 3.77 الجامعة

27 
تحرص جامعتنا على توفير األجهزة الحديثة  لتقديم 

 مرتفعة 5 0.804 3.72 للعاملين بدقةالمعلومات 

25 
تعمل الجامعة على تقديم الخدمات والمعلومات 

 متوسطة 6 0.794 3.60 للطلبة المتخرجين.

24 
تحدد المسؤوليات والمهمات بكل شفافية في 

 متوسطة 7 0.772 3.55 جامعتنا

 الدرجة الكلية

3.77 0.389 

 متوسطة -
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 رضا العاملين -

 رضا العاملين"تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات"

(: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لستجابات أفراد عينة الدراسة على 4-8الجدول)
 "رضا العاملين""مجال :فقرات 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

 الممارسة الرتبة

الشراف الجيد في جامعتنا يسهم في رفع  30
 مستوى رضا العاملين

 
3.66 0.999 1 

 

 متوسطة

صرف بدل وقت العمل خارج نطاق الدوام  34
الرسمي للعاملين في جامعتنا يزيد من 

 رضاهم
3.52 0.830 2 

 

 متوسطة

تحقيق العدالة بين العاملين في جامعتنا  33
 3 0.791 3.44 يضمن سير العمل بكفاءة

 

 متوسطة

تلتزم جامعتنا بالموضوعية عند القيام  31
 4 0.962 3.26 بإجراءات الترقية  للعاملين

 متوسطة

نظام الرواتب المطبق تبعاا للفئات الوظيفية  32
 5 0.854 3.19 عادل في جامعتنا

 متوسطة

 الدرجة الكلية
3.42 0.523 

 متوسطة -
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بمتوسط حسابي  والمتوسطة،( أن الفقرات كانت ما بين الدرجة المرتفعة 4-8)يتبين من الجدول 

االشراف الجيد ( والتي نصها: )30تقدير للفقرة ) ( وكان أكبر(523.( وانحراف معياري 3.42)

 (3.66قيمة المتوسط الحسابي لها ) توبلغ العاملين(في جامعتنا يسهم في رفع مستوى رضا 

( والتي نصها: )نظام الرواتب المطبق تبعًا 32وكان أقل تقدير للفقرة ) ،(999.بانحراف معياري)

( بانحراف معياري 3.19وبلغت قيمة المتوسط الحسابي لها ) ،للفئات الوظيفية عادل في جامعتنا(

.854).) 

 اختبارات التوزيع الطبيعي -
 

( ألبعاد المتغير المستقل، والمتغير التابع: وللتحقق من Normalityللتحقق من التوزيع الطبيعي)

( حيث one-sample kolmogrove-smirnov test)اختبار التوزيع الطبيعي فقد تم استخدام 

 (:4-9جاءت النتائج كما هي في الجدول)

 ((one-sample kolmogrove-smirnov test( اختبار 4-9الجدول )

-one-sample (kolmogrove قيمة التجاه لمحور

smirnov test) 

 الدللة الحصائية

 

التجاهات نحو 
تطبيق الحوكمة 

 اللكترونية

 

التجاهات نحو تطبيق 
 انموذج  البث

0.177 .000 

 التجاهات نحو تطبيق
 انموذج التحليل المقارن 

0.126 .000 

التجاهات نحو تطبيق 
 انموذج الدعوة اللكترونية

0.168 .000 
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ية" تطبيق الحوكمة اللكترون
"ككل  

0.110 .000 

 

تميز الداء 
 الجامعي

 النمو والتعلم الجامعي
 

0.122 .000 

 000. 0.120 كفاءة العمليات الداخلية

 العاملين رضا
 

0.122 .000 

 تميز الداء الجامعي
 ككل

0.087 .000 

 

الخطي المتعدد المستخدم، والختبار القوة  تحليل االنحداراختبار القوة المعنوية والتفسيرية لنموذج  -

المعنوية والتفسيرية لنموذج تحليل االنحدار فقد تم استخدام االختبار االرتباط الخطي، واختبار 

لكل بعد من ابعاد المتغير  Tolerance)به )(، واختبار التباين المسموح VIFمعامل تضخم التباين)

وأنها مستقلة عن بعضها البعض، وكانت  ارتباط عاليالمستقل، وذاك للتأكد أنه ال توجد بينها 

النتائج بعد القيام بحساب المعامالت السابقة لكل أبعاد المتغير المستقل كما موضحة في 

 (:4-10الجدول)
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 اختبار معامل تضخم التباين والتباين المسموح  :( 4-10الجدول )

 (Toleranceالتباين المسموح) (VIFاختبار معامل تضخم التباين) التجاه

التجاهات نحو تطبيق انموذج  
 البث

1.063 0.941 

انموذج  التجاهات نحو تطبيق
 التحليل المقارن 

1.105 0.905 

التجاهات نحو تطبيق انموذج 
اللكترونيةالدعوة   

1.060 0.943 

 

  Multiconlinearity( عدم وجود تداخل خطي متعدد4-10يتضح من النتائج الواردة في الجدول)

( والتي تقل VIFبين ابعاد المتغير المستقل، وأن ما يؤكد ذلك قيم معيار معامل تضخم التباين)

-0.905) بين( تراوحت Tolerance(،كما يتضح أن قيم اختبار التباين المسموح به)10عن)

 يعد هذا مؤشرا على عدم ارتباط عال بين المتغيرات المستقلة.  ،(0.943

 اختبار فرضيات الدراسة

 )0.05ال يوجد أثر ذو داللة أحصائية عند مستوى الداللة ) (:1H0الفرضيةالرئيسة)

نحو  اإلتجاهات)األردنية في الجامعات الخاصة تطبيق الحوكمة اإللكترونية  لإلتجاهات نحو

اإلتجاهات نحو تطبيق  المقارن،اإلتجاهات نحو تطبيق أنموذج التحليل  البث،تطبيق أنموذج 

كفاءة العمليات  الجامعي،النمو والتعلم الجامعي )أنموذج الدعوة اإللكترونية( على تميز األداء 

 .(رضا العاملين الداخلية،
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( اختبار االنحدار المتعدد لقياس Multiple-Regressionالختبار الفرضية تم استخدام)

نحو  اإلتجاهات)األردنية في الجامعات الخاصة تطبيق الحوكمة اإللكترونية  اإلتجاهات نحو

اإلتجاهات نحو تطبيق  المقارن،اإلتجاهات نحو تطبيق أنموذج التحليل  البث،تطبيق أنموذج 

كفاءة العمليات  الجامعي،النمو والتعلم الجامعي )أنموذج الدعوة اإللكترونية( على تميز األداء 

 ( يوضح ذلك:4-11والجدول رقم) .(العاملينرضا  الداخلية،

في تطبيق الحوكمة اإللكترونية  اإلتجاهات نحواختبار االنحدار المتعدد لقياس ( 4-11الجدول )
 على تميز االداء الجامعي الجامعات الخاصة األردنية

 T Beta Sig R 2R F Sig Adjusted R المتغيرات المستقلة

Square 

التجاهات نحو 
تطبيق انموذج  

 البث

4.491 0.234 0.00  

 

0.379 

 

 

0.143 

 

 

54.712 

 

 

0.00 

 

 

0.141 
التجاهات نحو 

انموذج  تطبيق
 التحليل المقارن 

4.852 0.258 0.00 

التجاهات نحو 
تطبيق انموذج 
ةالدعوة اللكتروني  

1.335 0.070 0.183 

رضا  الداخلية،كفاءة العمليات  الجامعي،النمو والتعلم )*المتغير التابع تميز األداء الجامعي 

 (العاملين
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لإلتجاهات ( (α≤0.05( أن هنالك أثر ذو داللة احصائية عن مستوى 4-11) يشير الجدول رقم

قيمة بلغت  الجامعي حبثتميز األداء  تطبيق الحوكمة اإللكترونية بجمع اتجاهاتها على نحو

54.712) f) عند مستوى وهي قيمة دالة احصائياα≤0.05) كما بلغت قيمة ،)R 0.379)) ،

 المتغيرات المستقلة الحوكمة اإللكترونية واتجاهاتها تؤثر (، وهذا يعني أن.1430)2Rوبلغت قيمة

في المتغير التابع تميز االداء الجامعي، وبناء على ذلك نرفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية 

 البديلة التي تشير إلى:

تطبيق الحوكمة  لإلتجاهات نحو0.05) يوجد أثر ذو داللة أحصائية عند مستوى الداللة )

اإلتجاهات نحو  البث،نحو تطبيق أنموذج  اإلتجاهات)األردنية في الجامعات الخاصة اإللكترونية 

اإلتجاهات نحو تطبيق أنموذج الدعوة اإللكترونية( على تميز  المقارن،تطبيق أنموذج التحليل 

 .(العاملينرضا  الداخلية،كفاءة العمليات  الجامعي،النمو والتعلم الجامعي )األداء 

نحو  فرعية لتأثير المتغيرات المستقلةوبناء على نتائج الفرضية الرئيسة تم اختبار الفرضيات ال

في الجامعات الخاصة األردنية، من خالل استخدام تحليل االنحدار تطبيق الحوكمة اإللكترونية 

 البسيط كاالتي:

تجاهات نحو تطبيق أنموذج البثإل ا - 

( 0.05) ال يوجد أثر ذو داللة أحصائية عند مستوى الداللة (:1.1H0الفرضية الفرعية األولى)

كفاءة  الجامعي،النمو والتعلم الجامعي )لإلتجاهات نحو تطبيق أنموذج البث على تميز األداء 

 .(العاملينرضا  الداخلية،العمليات 
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االتجاهات نحو تطبيق  الختبار الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار البسيط للكشف عن أثر

رضا  ،كفاءة العمليات الداخلية  ،الجامعي أنموذج البث على تميز األداء الجامعي  )النمو والتعلم 

 ( االتي يبين ذلك:4-12(، والجدول) العاملين

( لثر متغير التجاهات نحو Simple Regression(: تحليل النحدار البسيط)4-12الجدول)
 تطبيق أنموذج البث على تميز الداء الجامعي

 T Beta Sig R 2R F Sig المتغير المستقل

ق تطبياتجاهات نحو 

 أنموذج البث

5.748 0.303 0.00 0.303 0.092 33.039 0.000 

رضا  ،كفاءة العمليات الداخلية  ،النمو والتعلم الجامعي تميز األداء الجامعي ) التابع *المتغير

 (العاملين

تجاهات الل( (α≤0.05( أن هنالك أثر ذو داللة احصائية عن مستوى 4-12يشير الجدول رقم)

وهي قيمة F  (33.039 )تميز األداء الجامعي  حبث بلغت قيمة  على أنموذج البثنحو تطبيق 

(، وهذا 0.092)2R، وبلغت قيمةR(0.303) (، كما بلغت قيمة≥α(0.05عند مستوى دالة احصائيا

تؤثر في المتغير التابع تميز االداء  يعني أن المتغير المستقل اتجاهات نحو تطبيق أنموذج البث

 على ذلك نرفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة التي تشير إلى: الجامعي، وبناء

( لإلتجاهات نحو تطبيق أنموذج 0.05) يوجد أثر ذو دللة أحصائية عند مستوى الدللة

رضا  ،كفاءة العمليات الداخلية  ،البث على تميز األداء الجامعي  )النمو والتعلم الجامعي 

 (.العاملين
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 الفرعية الثانية:الفرضية 

ال يوجد أثر ذو داللة أحصائية عند مستوى (:1.2H0الفرضية الفرعية الثانية)

(لإلتجاهات نحو تطبيق أنموذج التحليل المقارن على تميز األداء الجامعي  0.05)الداللة

 (. رضا العاملين ،كفاءة العمليات الداخلية  ،)النمو والتعلم الجامعي 

إلتجاهات نحو تطبيق ا استخدام تحليل االنحدار البسيط للكشف عن أثرالختبار الفرضية تم 

كفاءة العمليات  ،على تميز األداء الجامعي  )النمو والتعلم الجامعي  أنموذج التحليل المقارن 

 ( االتي يبين ذلك:(4-13، والجدول( رضا العاملين ،الداخلية 

( لثر متغير التجاهات نحو Simple Regression(: تحليل النحدار البسيط)4-13الجدول)
 تطبيق انموذج التحليل المقارن على تميز الداء الجامعي

 T Beta Sig R 2R F Sig المتغير المستقل

إلتجاهات نحو ا
تطبيق أنموذج 
 التحليل المقارن 

6.294 0.329 0.00 0.329 0.108 39.615 0.000 

رضا  ،كفاءة العمليات الداخلية  ،النمو والتعلم الجامعي )المتغير التابع تميز األداء الجامعي *

 (العاملين

إلتجاهات ( ل(α≤0.05مستوى  د( أن هنالك أثر ذو داللة احصائية عن4-13يشير الجدول رقم)

f(39.615  ) تميز األداء الجامعي  حبث بلغت قيمة على نحو تطبيق أنموذج التحليل المقارن 

 2R، وبلغت قيمة( R) 0.329(، كما بلغت قيمة ≥α(0.05مستوى عند وهي قيمة دالة احصائيا

إلتجاهات نحو تطبيق أنموذج التحليل المقارن تؤثر ا، وهذا يعني أن المتغير المستقل ( 0.108)
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في المتغير التابع تميز االداء الجامعي، وبناء على ذلك نرفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية 

 البديلة التي تشير إلى:

لإلتجاهات نحو تطبيق أنموذج  (0.05)يوجد أثر ذو دللة أحصائية عند مستوى الدللة 

 ،كفاءة العمليات الداخلية  ،التحليل المقارن على تميز األداء الجامعي  )النمو والتعلم الجامعي 

 (. رضا العاملين

 (0.05)ةمستوى الداللال يوجد أثر ذو داللة أحصائية عند (:1.3H0الفرضية الفرعية الثالثة)

لإلتجاهات نحو تطبيق أنموذج الدعوة اإللكترونية على تميز األداء الجامعي  )النمو والتعلم 

 (. رضا العاملين ،كفاءة العمليات الداخلية  ،الجامعي 

الختبار الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار البسيط للكشف عن أثرلإلتجاهات نحو تطبيق أنموذج 

 ،كفاءة العمليات الداخلية  ،الدعوة اإللكترونيةعلى تميز األداء الجامعي  )النمو والتعلم الجامعي 

 ( االتي يبين ذلك:4-14الرضا الوظيفي (، والجدول)

( لإلتجاهات نحو تطبيق Simple Regressionر البسيط)(: تحليل النحدا4-14الجدول)
 أنموذج الدعوة اإللكترونية على تميز األداء الجامعي 

 (رضا العاملين ،كفاءة العمليات الداخلية  ،النمو والتعلم الجامعي )المتغير التابع تميز األداء الجامعي *

 T Beta Sig R 2R F Sig المتغير المستقل

اإلتجاهات نحو 
تطبيق أنموذج 
 الدعوة اإللكترونية

2.864 0.156 0.00 0.156 0.024 8.204 0.004 
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( لإلتجاهات (α≤0.05( أن هنالك أثر ذو داللة احصائية عن مستوى 4-14يشير الجدول رقم)

f (8.204 ) تميز األداء الجامعي  حبث بلغت قيمةعلى  نحو تطبيق أنموذج الدعوة اإللكترونية 

، وبلغت ( R 0.156(، كما بلغت قيمة ≥α(0.05عند مستوى وهي قيمة دالة احصائيا

وهذا يعني أن المتغير المستقل لإلتجاهات نحو تطبيق أنموذج الدعوة اإللكترونية 2R(0240. )قيمة

 رفض الفرضية الصفرية وقبولتؤثر في المتغير التابع تميز االداء الجامعي، وبناء على ذلك يتم 

 الفرضية البديلة التي تشير إلى :

(لإلتجاهات نحو تطبيق أنموذج 0.05)ةيوجد أثر ذو دللة أحصائية عند مستوى الدلل

كفاءة العمليات الداخلية  ،الدعوة اإللكترونية على تميز األداء الجامعي  )النمو والتعلم الجامعي 

 (. رضا العاملين ،

 

 

 

 

 

 

  



29 
 

 الفصل الخامس

 النتائج والتوصياتمناقشة 

 1-5) المقدمة ) 

 2-5) مناقشة النتائج واإلستنتاجات ) 

 3-5)التوصيات والمقترحات ) 
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

  المقدمة (1-5)

بناًء على نتائج التحليل اإلحصائي واالساليب االحصائية الرئيسية التي قامت بها الباحثة 

حيث  الفرضيات،باستخدامها في دراستها والتي بدورها تتضمن نتائح التحليل الوصفي واختبار 

يعرض هذا الفصل النتائج التي توصلت اليها الباحثة والتي تتضمن االجابة عن االسئلة التي 

باالضافة الى استنتاجات  الدراسة،كرها في بداية الدراسة والتي على اساسها تم بناء مشكلة تم ذ

 الدراسة.يت عليها هذه بنجميع الفرضيات التي 

 

 مناقشة النتائج واإلستنتاجات( (2-5

 المتغيرات:النتائج المتعلقة بوصف أولا: 

 كاالتي:اليها التي تم التوصل فيما يلي مناقشة نتائج الدراسة 

 اإلتجاهات نحو تطبيق الحوكمة اإللكترونية  األول:المحور 

أظهرت نتائج التحليل ان مجاالت االتجاهات نحو تطبيق الحوكمة االلكترونية جاءت بدرجة 

(، كان أعالها  االتجاه االول" 3.94-4.08بين )حيث تراوحت المتوسطات الحسابية  ،عة فمرت

( وبدرجة مرتفعة ، يليه  4.08" "بمتوسط حسابي بلغ )البثاالتجاهات نحو تطبيق انموذج  

( 3.98" بمتوسط حسابي بلغ ) انموذج التحليل المقارن  االتجاه الثاني" االتجاهات نحو تطبيق

"  االتجاهات نحو تطبيق انموذج الدعوة االلكترونيةوبالمرتبة األخيرة  اتجاه"  ،وبدرجة مرتفعة
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أثر لإلتجاهات نحو تطبيق وبلغ المتوسط الحسابي "  ،ة مرتفعه( وبدرج3.94بمتوسط حسابي بلغ )

وهذا يدل على ان اعضاء الهيئتين االدارية واالكاديمية في  ،(3.99)" الحوكمة اإللكترونية "ككل 

 الجامعات لديهم إتجاهات ايجابية نحو تطبيق الحوكمة االلكترونية في الجامعات .

 المجال الول : التجاهات نحو تطبيق أنموذج البث 

أظهرت نتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال االتجاهات نحوتطبيق 

فقد  ،( 4.24-3.98)حيث تراوحت المتوسطات الحسابية بين ،مرتفعة  وكانت أنموذج البث

اشجع على تطبيق انموذج البث في الجامعة مرتفعة والتي نصها : "  ( على درجة3حصلت الفقرة )

النه يسهم بتوفير المعلومات مثل)االسماء وعناوين االتصال والبريد االلكتروني (الخاصة 

( على اقل درجة والتي 1في حين حصلت الفقرة رقم )بالمسؤولين عبر الموقع الخاص بالجامعة".

البث سيسهم في تعزيز مشاركة االفراد في عميات الحوكمة أرى ان تطبيق انموذج  نصها : "

 بالجامعة.

 المجال الثاني : التجاهات نحو تطبيق أنموذج التحليل المقارن 

أظهرت نتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في مجال االتجاهات نحو تطبيق انموذج 

فقد  ،( 4.25-3.60حيث تراوحت المتوسطات الحسابية بين ) ،مرتفعة  وكانتالتحليل المقارن

أدفع باتجاه تطبيق انموذج التحليل ( على اعلى درجة والتي نصها : " 9حصلت الفقرة رقم ) 

المقارن النه يعمل على متابعة سجالت الحوكمة الماضية واالداء ومقارنتها مع مجموعات مختلفة 

أحبذ تطبيق انموذج التحليل ( والتي نصها :" 11رقم ) من المعلومات". في حين حصلت الفقرة

 المقارن  بشكل كبير النه يسهم في التأثير على صنع القرار".
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 المجال الثالث : التجاهات نحو تطبيق أنموذج الدعوة اإللكترونية 

ج أظهرت نتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في مجال االتجاهات نحو تطبيق أنموذ

فقد حصلت  (4.18-3.57حيث تراوحت بين ) ،الدعوة االلكترونية وكانت مرتفعة ما عدا واحدة 

أرى ان تطبيق انموذج الدعوة االلكترونية سوف  ( والتي نصها :" 13على اعلى تقدير الفقرة رقم )

في حين حصلت الفقرة  ،يساعد على اتاحة اآلراء للجماعات التي ال تشارك في عملية صنع القرار"

أشجع تطبيق انموذج الدعوة االلكترونية النه يعمل على  (على اقل تقدير والتي نصها : "17رقم )

 ".تحسين ممارسات الحوكمة

 المحور الثاني : تميز األداء الجامعي 

داءالجامعي  والتي األ أظهرت نتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في مجال تميز

" "بمتوسط حسابي  الجامعي والتعلم النمو(، كان أعالها  االتجاه االول"3.85-3.42تراوحت بين )

" بمتوسط حسابي بلغ  كفاءة العمليات الداخليةوبدرجة مرتفعة ،يليه  االتجاه الثاني" (3.85بلغ )

" بمتوسط حسابي بلغ  رضا العاملينوبالمرتبة األخيرة  اتجاه" ،( وبدرجة مرتفعة3.77)

 (3.68" ) " ككلتميز األداء الجامعيلمحوروبلغ المتوسط الحسابي  ،(وبدرجة متوسطة3.42)

 وبدرجة مرتفعة.

 النمو والتعلم الجامعي  المجال األول :

أظهرت نتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في مجال النمو والتعلم الجامعي كانت 

( على اعلى تقدير 21فقد حصلت الفقرة رقم ) (4.08-3.61حيث تراوحت بين ) ،درجاتها مرتفعة 

في حين حصلت الفقرة رقم  ،"تشجع جامعتي على تحسين اداء البحت العلمي والتي نصها : "
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التعلم المستمر لتطوير المقدرات لكل  تشجع جامعتي على  على اقل تقدير والتي نصها : " (18)

 األفراد في الجامعة".

 المجال الثاني : كقاءة العمليات الداخلية 

أظهرت نتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال كفاءة العمليات الداخلية بين 

( على 23( حيث حصلت الفقرة رقم )3.55-4.03تراوحت بين )حيث  ،المرتفعة والمتوسطة 

في حين  ،تعمل الجامعة على زيادة التنسيق بين االقسام المختلفة"اعلى تقدير والتي نصها :"

تحدد المسؤوليات والمهمات بكل شفافية " ( على اقل تقدير والتي نصها :24الفقرة رقم )حصلت 

 في جامعتنا".

 المجال الثالث : رضا العاملين 

أظهرت نتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال رضا العاملين بين الدرجة المرتفعة 

( على اعلى تقدير 30حيث حصلت الفقرة رقم )  (3.66-3.19حيث تراوحت بين ) ،متوسطة لوا

في حين حصلت  ،" االشراف الجيد في جامعتنا يسهم في رفع مستوى رضا العاملين والتي نصها :"

نظام الرواتب المطبق تبعًا للفئات الوظيفية عادل  ( على اقل تقدير والتي نصها :"32الفقرة رقم) 

 ".في جامعتنا

  



74 
 

 ثانياا: مناقشة نتائج اختبار فرضيات الدراسة 

 الرئيسية األولى وفرضياتها الفرعية: مناقشة نتائج اختبار الفرضية

( (α≤0.05مستوى  دأثر ذو داللة احصائية عن يوجدانه  بينت نتائج اختبار الفرضية الرئيسية -

 .تميز األداء الجامعي ع اتجاهاتها علىيإلتجاهات  نحو تطبيق الحوكمة اإللكترونية بجمل

 

 مستوى  دذو داللة احصائية عن انه يوجد أثر:  بينت نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى -

α≤0.05) )الجامعي.تميز األداء  على تجاهات نحو تطبيق أنموذج البثلال 

 

اثر ذو داللة احصائية عن  انه يوجد: بينت نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية  -

   .تميز األداء الجامعي على إلتجاهات نحو تطبيق أنموذج التحليل المقارن ل( (α≤0.05مستوى 

 

 ذو داللة احصائية عن مستوى انه  يوجد أثر : بينت نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة -

 α≤ 0.05)) ، على تميز األداء الجامعي. لإلتجاهات نحو تطبيق أنموذج الدعوة اإللكترونية 
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 ثالثاا: الستنتاجات 

 مايلي:الدراسة وتحليالتها تستنتج الباحثة  في ضوء نتائج

كان  االلكترونية حيثتباين ترتيب النتائج في تحليل محور االتجاهات نحو تطبيق الحوكمة  -

يليها االتجاهات نحو تطبيق  البث،اعالها المجال االول االتجاهات نحو تطبيق أنموذج 

 االلكترونية.وأخيرًا االتجاهات نحو تطبيق أنموذج الدعوة  المقارن،أنموذج التحليل 

اإللكتروية على تميز األداء الجامعي  ر لإلتجاهات نحو تطبيق الحوكمةأتضح أنه يوجد أث -

 عام.بشكل 

 التوصيات والمقترحات( (3-5

 التوصيات:

اللكترونية النها منهجية مالئمة للتعامل مع اتركيز اهتمام الجامعات على ممارسة الحوكمة  -

 الجامعات.أداء البيئة التنافسية ويزيد فرص التميز في 

تعزيز المعرفة لدى االفراد وتوفير االساس المنطقي الذي يسهل فهم القرارات في أنموذج  -

 المقارن.االتجاهات نحو تطبيق أنموذج التحليل 

 

 القتراحات:

 .في األردنإجراء دراسة مماثلة في الجامعات الحكومية  -

دراسة نماذج الحوكمة االلكترونية كاملة والمتمثلة بمجاالتها الخمسة لدراسة العالقة بين نماذج  -

 .الجودةالحوكمة االلكترونية وادارة 
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 قائمة المراجع

 العربية عأولا: المراج

 ثانياا: المراجع الجنبية
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 أولا: المراجع العربية

 ،النشرات التثقيفية لمركز أبوظبي للحوكمة ةسلسل ،ومفاهيم تالحوكمة: مصطلحاأساسيات  -

-http://www.adccg.ae/Publications/Doc-30-7التالي:والمتوفر على الرابط 

20112729.pdf 

حوكمـــة الجامعـــات وانعكاســـاتها علـــى األداء األكـــاديمي " (. 2017محمـــد إبـــراهيم ) الهيجـــاء،أبـــو -

مجلس حوكمةةة ،الجامعةةات فةةي مؤسسةةات التعلةةيممقدمةةة إلةةى مةةؤتمر حوكمةةة . "وجــودة المخرجــات

 المملكة األردنية الهاشمية. ،عمان  ،جامعة الشرق األوسط،آذار 11-13فترة  ،الجامعات العربية

مقدمة إلى مؤتمر  (."حوكمة الجامعات...مدخل معرفي".2017محمود حسين ) جمعة،أبو  -

 ،آذار 11-13فترة  ،حوكمة الجامعات العربية سمجل ،التعليمحوكمة الجامعات في مؤسسات 

 .المملكة األردنية الهاشمية عمان، ،الشرق األوسط ةجامع

(."جاهزيـــة اإلدارات 2012عـــالء احمـــد) حســـن،حســـان ثابـــت و  جاســـم،محمـــد عصـــام و  احمـــد، -

 والقتصةادمجلةة اإلدارة المحلية العتماد الحوكمة االلكترونية دراسة حالة في ديوان محافظة نينوى".

 (.93العدد)،

بالعـاملين: ( ." أثـر حوكمـة الجامعـات فـي االحتفـاظ 2018) داسـعو  ،المحاميـدو  رسـمي ،الجبـالي -

مجلة اتحةاد ". -ميدانية في الجامعة الخاصة األردنية  دراسة-الدور الوسيط لرضا العاملين  اختبار

 .(2)38،الجامعات العربية
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( ." إدارة المـوارد البشــرية أحـد معـايير تميــز أداء مؤسسـات التعلــيم 2013تغريـد عيــد ) ،الجعبـري  -

 .167-182ص،(2) 8،مجلة جامعة الخليل للبحوثالعالي في الضفة الغربية " . 

(. "دور الشفافية في تعزيز البعد الثقافي للمعلومات 2008صدام محمد محمود )،الحيالي -

 (.10)4، والقتصاديةمجلة تكريت للعلوم اإلدارية  ،المحاسبية"

( . " الحوكمة مرتكز لتطبيق معايير 2015تمارا ) ،محمد محمود و ناصر الدين  ،الحيلة  -

ورقة عمل مقدمة الى المؤتمر السنوي السابع  ،ضمان الجودة تجربة جامعة الشرق األوسط " 

 المملكة المغربية. ،الدار البيضاء  ، للمنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم

واقع األداء المؤسسي في مةدارس األرقةم بمحافظةات غةزة فةي  ( .2013علي يحيى ) ،الدجني  -

فلسطين  ،غزة ،الجامعة اإلسالمية،.)رسالةماجستير( ضوء األنموذج األوروبي للتميز وسبل تطويره

. 

دراسة تطبيقية على  –إدارة المعرفة وأثرها على تميز األداء  ( .2011نضال محمد ) ،الزطمة  -

 فلسطين. ،غزة ،. الجامعة اإلسالمية  الكليات والمعاهد التقنية المتوسطة العاملة في قطاع غزة

( . " مفهـوم حوكمـة الجامعـات وأثـره فـي تعزيـز معـايير الشـفافية 2017محمد علـي ) ،الشباطات  -

مجلس حوكمةة ،مقدمةة إلةى مةؤتمر حوكمةة الجامعةات فةي مؤسسةات التعلةيم والمساءلة المشاركة".

المملكةةةةة األردنيةةةةة  ،عمةةةةان  ،جامعةةةةة الشةةةرق األوسةةةةط،آذار 11-13فتةةةةرة  ،الجامعةةةات العربيةةةةة

 الهاشمية.
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( . " جودة األداء التقني بادارة 2014زينب عبدالواحد )  ،انعام توفيق و الوائلي  ،الشهربلي  -

 ، المجلة العراقية لتكنولوجيا المعلومات ،في زيادة الكفاءة والفاعلية المؤسسية " المعلومات وتأثيره

6(3.) 

( ." ادارة الجــودة الشــاملة فــي مؤسســات الــتعلم 2008ليلــى ) ،خالــد احمــد و العســاف  ،الصــرايرة  -

 .((1العدد، المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعيالعالي بين النظرية والتطبيق". 

( . " المساءلة اإلدارية لدى عمداء 2016عبد كاطع سموم ) ،سالم غياض والسراي  ،العتابي  -

الرك للفلسفة واللسانيات والعلوم  ،كليات جامعة ميسان من وجهة نظر الهيئة التدريسية" 

 ( .22العدد ) ،االجتماعية 

الحوكمة من وجهة نظر واقع تطبيق ( . 2014منال بنت عبدالعزيز بن علي ) ،العريني  -

أعضاء الهيئتين اإلدارية واألكاديمية العاملين في جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 (.12)63،اإلسالمية

درجةةة فاعليةةة األداء المؤسسةةي فةةي مؤسسةةات التعلةةيم الشةةرعي (. 2014مــازن اعبيــد ) ،النجــار -

. )رســالة  وسةةبل تطةةويرهبةةوزارة األوقةةاف بمحافظةةات غةةزة فةةي ضةةوء األنمةةوذج األوروبةةي للتميةةز 

 فلسطين . ،غزة،الجامعة اإلسالمية،ماجستير(

( . " إدارة تغيير مؤسسات التعليم العالي العربي في جودة 2013شرف إبراهيم ) ،الهادي  -

 (.11العدد) ، المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي ،النوعية وتميز األداء "
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( . " دور المواطنة التنظيمية في تطبيق الحوكمة األلكترونية". 2016تحسين عاصي ) ،الهميلة  -

 مجلةةةةة الكةةةةوت للعلةةةةوم اإلقتصةةةةادية والداريةةةةة تصةةةةدرعن كليةةةةة اإلدارة والقتصةةةةاد جامعة واسةةةةط

 (.23العدد)،

( ." دور تكنولوجيـــا المعلومــات فـــي خـــزن 2016العلـــيح محمــد ) ،عـــامر علــي و الحســـن  ،حمــد -

 . مجلةة تكريةت للعلةوم اإلاريةة والقتصةاديةاسـتطالعية فـي جامعـة تكريـت"ومشاركة المعرفـة دراسـة 

،12 ،(34.) 

( .  دور الحوكمة االلكترونية في تفعيل التجارة االلكترونية في 2014عواد كاظم ) ،حمود -

 (.4)6 ،الجمعية العراقية لتكنولوجيا المعلوماتالعراق ". 

( . " العالقة بين الرضا الوظيفي للعاملين في المؤسسات 2017عالء الدين أحمد ) ،خليفة  -

مقدمة إلى مؤتمر حوكمة الجامعات في مؤسسات  ،الجامعية ومعايير الحوكمة واألداء الرشيد" 

 ،عمان  ،جامعة الشرق األوسط،آذار 11-13فترة  ،مجلس حوكمة الجامعات العربية،التعليم

 . المملكة األردنية الهاشمية

في (."التميز في األداء:ماهيته وكيف يمكن تحقيقه 2011محمد )،سفير و احمد  ،جميل  -

ط  ،مجمع مداخالت الملتقى الدولي الثاني حول األداء المتميز للمنظمات والحكوماتالمنظمات". 

(2). 

 2009مبادئ الحوكمة في اطار مدونة الحوكمة لعام ( .2009هاني زياد أحمد )  ،دراوشة  -

)رسالة ماجستير  ، ومدى التزام الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين بها

 فلسطين. ،نابلس  ،(.جامعة النجاح الوطنية
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 ". " الحوكمة والتخطيط الستراتيجي في الجامعات اللبنانية( . 2017ريما ) ،سليالتي  -

(."نمـاذج حوكمـة الجامعـات وأثرهـا فـي بنـاء 2018نضـال أمـين)،احمد علي و الصالحي ،صالح  -

مجلةةة ،" –دراســة تطبيقيــة فــي الجامعــات الخاصــة األردنيــة فــي مدينــة عمــان  -التوجــه االســتراتيجي 

 (.2)38،اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي

دور ومكانة الحكومة اللكترونية في النظمة  ( .2014عمر ) ،باري و فرحاتي  ،عبداللطيف  -

 بسكرة. ،جامعة محمد خيضر  ، السياسية المقارنة

( . " دور إجراءات المساءلة في تعزيز نتائج 2017سالم عواد ) ،طه محسن وهادي  ،عبدهللا  -

 (.40)12، مجلة دراسات محاسبية ومالية ،الموازنة االتحادية في وحدات االنفاق الحكومي "

(." تــــأمين حمايــــة مواقــــع الحوكمــــة األلكترونيــــة 2014نــــدى بــــدر) ،خلــــود موســــى و جــــراح،عمران -

 (.18)،9 ،مجلة دراسات البصرةللشركات في محافظة البصرة دراسة استطالعية". 

 –( . " تأثير إعادة هندسة العمليات االدارية في االداء المؤسسي 2016باسم حاكم ) ،كاظم  -

مجلة العلوم القتصادية  ،بحث في مكتبة المفتح العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي "

 .54-69ص ،(91)22، والدارية

درجة تطبيق مبادئ الحوكمة وعالقتها بجودة إجراءات  ( .2016جمال مغروز سليم ) ،محمود  -

العمل في مديريات التربية والتعليم في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهات نظر مديري 

 فلسطين. ،نابلس ،جامعة النجاح الوطنية ،المدارس الحكومية الثانوية
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(. " مفهوم الحوكمة في أطار دولة القانون والمجتمع المدني ". 2017تمارا )،ناصر الدين  -

فترة  ،مجلس حوكمة الجامعات العربية،مقدمة إلى مؤتمر حوكمة الجامعات في مؤسسات التعليم

 .المملكة األردنية الهاشمية ،عمان  ،جامعة الشرق األوسط،آذار 13-11

الحاكميةة فةي جامعةة الشةرق األوسةط مةن واقةع تطبيةق (. 2012يعقوب عـادل ) ،ناصر الدين  -

 ،عمـان  ،. جامعة الشرق األوسط وجهة نظر آعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية والعاملين فيها

 األردن .

إطار نظري مقترح لحوكمة الجامعةات ومؤشةرات تطبيقهةا ( .2012يعقوب عادل ) ،ناصر الدين -

 االردنية الهاشمية.الشاملة .المملكة في ضوء متطلبات الجودة 

المملكة  ، دليل ممارسات الحوكمة في القطاع العام(.  2014) ،وزارة تطوير القطاع العام  -

 األردنية الهاشمية 
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 قائمة المالحق

 أسماء محكمي أداة الدراسة)اإلستبانة( (:1الملحق رقم )

 (: أداة الدراسة بصورتها النهائية2الملحق رقم)
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 (اإلستبانة)أسماء محكمين أداة الدراسة 

 وتم ترتيبهم حسب الدرجة العلمية والحرف البجدية

 (1الملحق رقم )

 اسم الجامعة  الدرجة العلمية اسم الدكتور التسلسل

 جامعة الشرق الوسط أستاذ دكتور أ.د. أحمد علي صالح 1

 جامعة الشرق الوسط أستاذ دكتور أ.د. أسامة الربابعة 2

 الشرق الوسط جامعة أستاذ دكتور أ.د. عباس الشريفي 3

 جامعة العلوم اإلسالمية أستاذ دكتور أ.د. هناء الحنيطي 4

 جامعة الشرق الوسط أستاذ مشارك الطويقات  أمجدد.  5

 جامعة الشرق الوسط أستاذ مشارك د. خالد جعارات  6

 جامعة البلقاء التطبيقية أستاذ مشارك د. دجانة النابلسي  7

 جامعة الشرق الوسط مشاركأستاذ  د. محمد العضايلة 8

 جامعة السراء أستاذ مشارك د. مراد عطياني 9

 جامعة الشرق الوسط أستاذ مساعد باسل ابو فودة 10

 جامعة السراء أستاذ مساعد د. سامي الخرابشة 11
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 (2الملحق)

 أداة الدراسة)اإلستبانة(

 

 

 

 

 

 إستبانة

 الســــيدات و الســــادة المحترمين

 ،،،وبعد تحية طيبة

 

"االتجاهات نحو تطبيق الحوكمة تقوم الباحثة بإجراء دراسة ميدانية تهدف الى التعرف على أثر 

 " ميدانية ة: دراسالجامعيوأثرها في تميز األداء  االردنية لكترونية في الجامعات الخاصةاال

وذلك كمتطلب للحصول على درجة الماجستير في تخصص  الدين،بإشراف الدكتورة هبة ناصر 

 االردن.من جامعة الشرق االوسط في  االلكترونية،االعمال 

قدر على تزويد الباحثة بالمعلومات الصحيحة، ومن هذا ألمن طبيعة عملكم، فأنتم ا طالقا  ان

وعية، وتزويد ستبانة بكل دقة وموضاإلجابة على فقرات الالتكرم با من حضرتكم رجوت المنطلق

 مناسبة.( داخل الخانة التي ترونها رة )شااالوضع  اللبآرائكم وذلك من خ ةالباحث

بأن جميع  العلمي، علما  خير عونا  لها في خدمة البحث  بأنكم ستكونونأن الباحثة على ثقة 

 إجاباتكموبأن غراض البحث العلمي، يتم استخدمهاالستبانة سالمعلومات المستخلصة من هذة اإل

 .ستكون محاطة بالسرية الكاملة والعناية العلمية الفائقة

 حترام والتقدير،،،الشاكرين لكم تعاونكم مع فائق ا

 

 الباحثة

 الهروط  العنود ابراهيم     
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 عامةالبيانات ال : أوالا 

 

 :في المكان المناسب (√)جابة المناسبة عن طريق وضع إشارة اإليرجى اختيار

 االجتماعي:النوع  -1

 ذكر                                                                     أنثى

 :المؤهل العلمي -2

 عالدبلوم                                                                   بكالوريوس     

 ماجستير                                                                  دكتوراة      

 : الوظيفة -3

 داري     ا           عضوهيئة تدريس                                                    

 : سنوات الخبرة العملية -4

 سنوات 7أقل من  -3من                                                         سنوات 3أقل من

 سنوات فأكثر10من                                              سنوات 10أقل من  -7من 
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 رقم الفقرة 

 

 
 التقييم

 
 

 المحور وتعريفاته االجرائية

 
 أتفق
 تماما  

 
 أتفق

 
 أتفق 
 الى   
 حد ما

 
 ال 

 أتفق

 
ال 

أتفق 
 تماما  

5 4 3 2 1 
  

 تجاهات نحو تطبيق الحوكمة االلكترونيةالمحور األول : اال 

مع  كهاتحسين تسليم المعلومات والخدمات وتشجيع تشار  بهدفت لتصاال استخدام القطاعات العامة لتكنولوجيا المعلومات و 
تجاهات نحو تطبيق ال ) بــوالمتمثلةفي عملية صنع القرارات وجعل الحكومة أفضل من حيث فاعلية المساءلة والشفافية الفراد

 لكترونية (.انموذج الدعوة االتجاهات نحو تطبيق اال ،نموذج التحليل المقارن اتجاهات نحو تطبيق ال  ،انموذج  البث

  نموذج  البثاتجاهات نحو تطبيق ال 

وتزويد  ،نموذج الى الوصول الى جمهور اوسع في المجال من خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هذا االيستند 
ليصبحوا اكثر قدرة على ممارسة حقوقهم  ،االفراد بالمعلومات ذات الصلة بمجال الحوكمة البداء الراي والتاثير في صنع القرار 

 م.ومسؤولياته
 

انمققققوذج البقققق  سيسققققهم أرى ان تطبيققققق  1
فقققي تعزيقققز مشقققاركة االفقققراد فقققي عميقققات 

 الحوكمة بالجامعة.

     

اشقققجع علقققى تطبيقققق انمقققوذج البققق  النقققه  2
يسقققاعد الجامعقققة علقققى وعقققع التشقققريعات 

 االدارية على االنترنت.

     

اشقققجع علقققى تطبيقققق انمقققوذج البققق  فقققي  3
الجامعقققة النقققه يسقققهم بتقققوفير المعلومقققات 

االتصققققققققققال  مثل)االسققققققققققماء وعنققققققققققاوين
والبريققققققققققققد االلكترونققققققققققققي (الخاصققققققققققققة 
بالمسققققققؤولين عبقققققققر الموققققققققع الخقققققققا  

 بالجامعة.

     

احبقققذ اسقققتخدام انمقققوذج البققق  بالجامعقققة  4
النقققققه يسقققققاعد علقققققى تقققققوفير المعلومقققققات 

 كافة بكل شفافية للعاملين.

     

أحفقققز علقققى تطبيقققق انمقققوذج البققق  النقققه  5
يسقققهل تقققدفق المعلومقققات  بسقققهولة القققى 

 االقسام.جميع 

    
 

 

  نموذج التحليل المقارن اتجاهات نحو تطبيق ال 
اذ  ،نموذج الى استخدام قدرة هائلة من تكنولوجيا المعلومات والتصالت وادوات ووسائل العالم الجتماعية يستند هذا ال 

 يساعد الفراد في مقارنة الحكم السيء مع حالت  الحكم الرشيد وتحديد جوانب محددة من سوء الدارة والشخاص.
 

أرى ان تطبيققققققققققق انمققققققققققوذج التحليققققققققققل  6
المقققققارن سققققيجعل الجامعققققة قققققادرة علققققى 
وعققققققع  السياسققققققات واإلجققققققراءات بكققققققل 
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 وعوح. 

أتوققققققققع ان تطبيقققققققق انمقققققققوذج التحليقققققققل  7
المقققققققارن يسققققققاعد فققققققي تقيققققققيم فاعليققققققة 

 السياسات الحالية. 

     

أحبققققذ تطبيققققق انمققققوذج التحليققققل المقققققارن  8
النقققققه يسقققققهم فقققققي تحديقققققد نققققققاط الققققققوة 

 والععف في السياسات.

     

أدفققققع باتجققققاا تطبيققققق انمققققوذج التحليققققل  9
المقققققققارن النققققققه يعمققققققل علققققققى متابعققققققة 
سقققققققجالت الحوكمققققققققة الماعققققققققية واالداء 
ومقارنتهقققا مقققع مجموعقققات مختلفقققة مقققن 

 المعلومات.

     

أشقققجع تطبيقققق انمقققوذج التحليقققل المققققارن  10
النققققققه يسققققققاعد صققققققانعي القققققققرار علققققققى 

 تحسين ممارسات الحوكمة القائمة .

     

انمققققوذج التحليققققل المقققققارن   أحبققققذ تطبيققققق 11
بشققكل كبيققر النققه يسققهم فققي التقق ثير علققى 

 صنع القرار.

     

أدفققققع باتجققققاا تطبيققققق انمققققوذج التحليققققل  12
المقققارن النقققه يسقققهم فققي تعزيقققز المعرفقققة 
االساسقققية لقققدى االفقققراد وتقققوفير االسقققا  

  القرارات.المنطقي الذي يسهل فهم 

     

 

  الدعوة االلكترونيةنموذج ااالتجاهات نحو تطبيق 
نموذج الى اعداد تدفق مخطط من المعلومات الموجهة لبناء وتشكيل مجتمعات افتراعية تتشارك بقيم وشواغل يستند هذا اال

لبناء زخم العمليات في المجتمع الحقيقي  المتعافر،متشابهة ترتبط بدورها بدعم مجموعة من االنشطة الواقعية من اجل العمل 
قوة هذا النموذج من خالل تنوع المجتمع  الفتراعية، تاتيااالراء واالفكار التي اعربت عنها المجتمعات من خالل اعافة 

 والموارد. واالفكار، الظاهري،
 

 
13 

أرى ان تطبيققققققققققق انمققققققققققوذج الققققققققققدعوة 
االلكترونيققققققققة سققققققققوف يسققققققققاعد علققققققققى 

 التشققققارك التققققي للجماعققققات تاحققققةا راءا
 .القرار صنع عملية في

     

أشقققققجع علقققققى تطبيقققققق انمقققققوذج القققققدعوة  14
االلكترونيقققققققققققة النقققققققققققه يسقققققققققققهم فقققققققققققي 

 موعققققققققوع بشقققققققق ن بناءالخبرةالعالميققققققققة
 المحليققققة المعلومققققات غيققققا  فققققي معققققين

 ر.القرا صنع في للمساعدة

     

أشقققققققققجع تطبيقققققققققق انمقققققققققوذج القققققققققدعوة  15
االلكترونيقققة النقققه يسقققاعد فقققي بنقققاء زخقققم 
العمليقققات فقققي العقققالم الحقيققققي مقققن خقققالل 

التقققققققي اعربقققققققت عنهقققققققا اعقققققققافة االراء 
 االفتراعية.المجتمعات 

     

أحفقققققققققز تطبيقققققققققق انمقققققققققوذج القققققققققدعوة   16
االلكترونيققققققة النققققققه يسققققققهم فققققققي تنققققققوع 

 االفكار والخبرات والموارد المتراكمة. 
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أشقققققققققجع تطبيقققققققققق انمقققققققققوذج القققققققققدعوة  17
االلكترونيققققة النققققه يعمققققل علققققى تحسققققين 

 ممارسات الحوكمة.

     

 جامعيلتميزاالداءا :المحورالثاني
 

ا لمعايير الجودة م )النمو والتعلم بــ  ةوالمتمثل ،الشاملةقدرة المؤسسة التعليمية وكفاءتها في تنفيذ أهدافها االستراتيجية وفقا
 .( رضا العاملين ،كفاءة العمليات الداخلية  ،الجامعي 

 

 
 رقم الفقرة 

 

 
 التقييم

 
 
 

 المحور وتعريفاته االجرائية

 
 أتفق
 تماما  

 
 أتفق

 
 أتفق 

الى    
 حد ما

 
 ال 

 أتفق

 
ال أتفق 

 تماما  

 الجامعي النمووالتعلم 

 .للنمو والتحسين طويل األجل جامعةتحتية التي يجب أن تحققها التحديد وتشخيص البنية ال

 

الققققققققققتعلم  تشققققققققققجع جققققققققققامعتي علققققققققققى  18
فققققراد األقققققدرات لكققققل متطوير الالمسققققتمرل

 في الجامعة.

     

علققققى وعققققع قنققققوات  تحققققر  جققققامعتي  19

 .الجامعةفراد بسياسات االتربط تعلم 
     

تحققققر  جققققامعتي علققققى اعتمققققاد وسققققائل  20
 التكنولوجيا الحديثة لتبادل المعلومات. 

     

 اءداتحسقققققققين تشققققققجع جققققققامعتي علققققققى  21
 .العلميالبحت 

     

تلتقققزم جقققامعتي بمخرجقققات تتماشقققى مقققع  22
 متطلبات المجتمع.

     

  الداخليةكفاءة العمليات 

عن غيرها ، والتي من خاللها يتم مقابلة احتياجات  لجامعةكافة األنشطة والفعاليات الداخلية الحيوية التي تتميز بها ا
 .وتوقعات المتعاملين، وطموحات العاملين

زيققادة التنسققيق بققين تعمققل الجامعققة علققى  23

 .األقسام المختلفة
     

تحققققققدد المسققققققؤوليات والمهمققققققات بكققققققل  24
 شفافية في جامعتنا.

     

تعمقققققل الجامعقققققة علقققققى تققققققديم الخقققققدمات  25
 والمعلومات للطلبة المتخرجين.

     

المعرفقققة بمتطلبقققات جامعتنقققا تقققوافر لقققدى ت 26
سقققققققققون العمقققققققققل مقققققققققن التخصصقققققققققات 

 .المختلفة

     

األجهققققزة  ريعلققققى تققققوفحققققر  جامعتنققققا ت 27
المعلومقققققات للعقققققاملين  ققققققديملحديثقققققة  لتا
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 .بدقة

د ذوي االفققققققراعلى آراء جامعتنققققققاتعتمققققققد  28
حقققول نتقققائ   جامعقققةخبقققرة مقققن داخقققل الال

 .اعمله

     

الققققققذي يسققققققاعد  بداعاإلتشققققققجع جامعتنققققققا  29
 .في رفع كفاءة الجامعة

 
 

     

 رضا العاملين 
 .الحالة اليجابية الناتجة عن تقييم الفرد لوظيفته او ما يحصل عليه من تلك الوظيفة

 

فقققي جامعتنقققا يسقققهم فقققي  االشقققراف الجيقققد 30
 رفع مستوى رعا العاملين.

     

تلتقققزم جامعتنقققا بالموعقققوعية عنقققد القيقققام  31
 بإجراءات الترقية  للعاملين.

     

ا للفئقققققات  32 نظقققققام الرواتققققق  المطبقققققق تبعقققققا
 الوظيفية عادل في جامعتنا.

     

تحقيققققققق العدالققققققة بققققققين العققققققاملين فققققققي  33
 جامعتنا يعمن سير العمل بكفاءة.

     

صقققرف بققققدل وقققققت العمققققل خققققارج نطققققان  34
الققققدوام الرسققققمي للعققققاملين فققققي جامعتنققققا 

 يزيد من رعاهم.

     


