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واقع الفاعلية المؤسسية في الجامعات األردنية الرسمية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية 
 فيها

 هبة حسين المومني
 *أحمد بطاح .أ.د

 ملخص:
ية في الجامعات األردنية الحكومية من هدفت هذه الدراسة إلى تعرف واقع الفاعلية المؤسس

 وطورت ،المسحي الوصفياستخدمت الدراسة المنهج  ،وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية فيها
الدراسة من أعضاء  عينة تتكونو  ،ها وثباتهاالتحقق من صدق وتم ،( فقرة02مؤلفة من ) ةاستبان

وجامعة  ،وجامعة اليرموك ،جامعة األردنيةممثلة بالالحكومية هيئة التدريس في الجامعات األردنية 
اختيروا بالطريقة العشوائية البسيطة وخلصت عضو هيئة تدريس  (222والبالغ عددهم ) ،مؤتة

الدراسة الى  أن واقع الفاعلية المؤسسية في الجامعات األردنية الحكومية من وجهة نظر أعضاء 
في  وجود فروق ذات داللة احصائية لنتائج الهيئة التدريسية فيها جاء بدرجة متوسطة ،وأظهرت ا

تعزى لمتغير واقع الفاعلية المؤسسية في الجامعات األردنية الحكومية ل عينة الدراسةأفراد تقديرات 
ووجدت فروق ذات داللة احصائية لنوع الكلية وكانت لصالح  ،وكانت لصالح الذكور ،الجنس

م بموضوع الفاعلية المؤسسية من قبل رؤوساء وأوصت الدراسة بإيالء االهتماالكليات العلمية.
ضرورة تبني الجامعات سياسات مؤسسية فاعلة تسهم في االرتقاء و  ،الجامعات والقادة األكاديميين
 تعزيز الفاعلية المؤسسية لديها.

  .أعضاء الهيئة التدريسية ،الجامعات األردنية الحكومية ،الفاعلية المؤسسية الكلمات المفتاحية:
 
 
 
 

                                                
 .العلوم التربوية/ الجامعة األردنية/ األردنكلية  *

 9/3/0222تاريخ قبول البحث                         20/1/0222تاريخ استالم البحث 
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The Reality of Institutional Efficiency at The Official Jordanian 

Universities from the Point of View of Its Faculty Members  

Hiba Hussein Al-Momani 
*Ahmad BattahProf.  

 
Abstract: 

This study aimed at identifying the reality of institutional effectiveness 

at the Jordanian public universities from the point of view of the faculty 

members. The study used the descriptive methodology and developed a 

questionnaire consisting of (24) items. The validity of the tool was verified 

The sample of the study consisted of all university faculty members (400) 

,the sample were selected in a simple random method.The study  results 

showed  the reality of institutional efficiency  at the Jordanian public 

universities from the point of view of the teaching staff members was 

medium,The results showed significant differences at the level of 

significance (α= 0.05) in the estimates of the sample members of the study 

of the reality of institutional effectiveness at  the Jordanian public 

universities from the point of view of the faculty members due to sex 

variable and were in favor of males.  And in college type in favor of 

scientific colleges, the study recommended giving attention to the issue of 

institutional effectiveness by the heads of universities and academic leaders, 

and the need for universities to adopt effective institutional policies that 

contribute to university advancement and enhance their institutional 

efficiency. 

Keywords: Institutional Effectiveness, Jordanian Public Universities, 

Faculty Members. 
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 مقدمة ال
 ،ففيي  ترتقيي األميم ،يشكل التعليم العالي فيي أ  مجتميع مين المجتمعيات أساسياط للتطيور والتقيدم

ركيييائز التنميتيييين و  ،أدوات النهيييوا باليييدولوإحيييدى  ،كميييا أنييي  أحيييد أسيييس تحقييييق التنميييية المسيييتدامة
بوسياطت   ومين هنيا سيعت ،ولي  اليدور الوضيح فيي نشير المعرفية وصيناعتها ،االقتصيادية واالجتماييية

 .الجامعات إلى تحقيق الجودة وصوالط إلى الميزة التنافسية
والفهيم  ،والتخطيي  الجييد ،وتتجلى عوامل نجاح إدارة التعليم العالي بحسين اددارة واليييادة الحقية

فضييالط عيين عمليييات التخطييي   ،فومعرفية نقييال القييوة ونقييال الضيع ،العمييق للبيئيية الداخلييية والخارجييية
ميين تييدريس وبحييث علمييي وخدميية  مهماتهييال تواصييل بييين مختلييف العمليييات الجامعييية و التييي تعييد نقييا

 (.(Al-Masri,2002)ليتحقق في المحصلة النهائية الرب  بينها لتحقيق الفاعلية المؤسسية  ،مجتمع

وتعييد مؤسسييات التعليييم العييالي مؤسسييات مجتمعييية تعليمييية تقييوم بالييدور الفاعييل والحيييو  ميين 
كمييا تسييهم فييي التنمييية  ،وخدميية المجتمييع ،والبحييث العلمييي ، ث المتمثليية بالتييدريسخييالل وظائفهييا الييثال

وتوسع أيضاط قاعيدة نشير المعرفية وذليو بمواكبتهيا  ،المجتمعية الشاملة لجميع مجاالت الحياة المختلفة
لذلو فإن للفاعلية المؤسسية فيي الجامعيات الحكوميية األردنيية  ،لكل ما هو جديد وعصر  ومستحد ث

 ,Al-abadi & Battahر الكبيير فيي تفعييل الجوانييج اديجابيية لرفيع سيوية العميل الجييامعي )اليدو 

2012.) 
كميا تعيد واجهية المجتمعيات  ،وأساس النمو والتحسين ،إن الجامعات هي العقل المفكر للمجتمع

ؤهلييية وإعيييداد الكفييياءات البشيييرية الم ،وتكمييين أهميتهيييا فيييي نشييير المعرفييية و يادتهيييا ،المعرفيييية والثقافيييية
ميييين األهييييداف  عديييييدكمييييا لهييييا  ،وحييييل المشييييكالت المجتمعييييية ،والنهييييوا بييييالمجتمع ،والمتخصصيييية

ونشيييير البحيييو ث العلمييييية التييييي تهييييم المجتمييييع وقضيييياياه  ،والكفيييياءات التدريسييييية ،كاألهيييداف االنتاجييييية
 فضييالط عيين األهييداف ،واألهييداف الداعميية المتصييلة بالجامعيية ككيييان ليي  بقيياؤه واسييتمراريت  ،المعاصييرة

 (.Abza,2004الداخلية المتعلقة بالفاعلية المؤسسية والتي تعز  من األهداف االنتاجية للجامعة )
 ،وللجامعات األردنية الرسمية المكانة المرموقة في المجتمع، والتي تجعلها رائدة التنميية الشياملة

وحاتيي  فييي التميييز وهييي تلييو المؤسسييات التعليمييية التييي أوالهييا المجتمييع المسييؤولية لتحقيييق  ماليي  وطم
فضيالط عين  ،والديناميكيية ،مما ضاعف من مسؤوليتها بتبني التوجهات العصرية التكنولوجية ،المعرفي

ومواكبيييية  ،ضييييرورة اتصيييياف هياكلهييييا التنظيمييييية بالمرونيييية ميييين حيييييث التعيييياطي مييييع قضييييايا العصيييير
كميا تسيمح مرونتهيا  ،يةوإضافة أقسام متطورة أو مراكز بحث ،وإنشاء فروع أخرى  ،التكنولوجيا المتطورة
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الهيئييية التدريسييييية  بتطيييوير المسيييياقات التدريسيييية واالسييييتراتيجيات التدريسيييية التييييي يسيييتخدمها أعضيييياء
 (.Al-Khatib,2004رات العالمية )استجابة للتغي

م كميا وهيهدت المملكية األردنيية الهاهيمية تطيوراط 2290وقد تيم تسسييس أول جامعية أردنيية عيام 
ات والثمانينيات من القيرن الماضيي تسسييس يبالتعليم الجامعي فشهد عقدا السبعينملحوظاط في االهتمام 

أمييا عقييد التسييعينيات فشييهد تسسيييس الجامعييات الخاصيية وكانييت جامعيية  ،األخييرى  رسييميةالجامعييات ال
وتشييابهت  ،م2292ردنيية تتبييع القطياع الخيا  وتيم تسسيسيها عيام أعميان األهليية أول جامعية خاصية 

ويكمييين  ،والبحيييث العلميييي ،وخدمييية المجتميييع ،ق أهيييدافها التيييي تتمثيييل فيييي التعلييييمالجامعيييات فيييي تحقيييي
 ،وأهيدافها ،االختالف في تركيز كل جامعة عليى هيذه الوظيائف اليثال ث تبعياط الخيتالف فلسيفة الجامعية

 (.Battah,2018) ورسالتها ،ورؤيتها
عليييم العييالي المتمثليية دراسيية الفاعلييية المؤسسييية اتجاهيياط حييديثاط وخصوصياط فييي مؤسسييات الت وتعيد
نظريية  إليىوقد يكتنفهيا الغميوا لعيدم اسيتناد الفاعليية المؤسسيية فيي الجامعيات األردنيية  ،بالجامعات

كمييا اختلفييت  ،فتعييددت مفيياهيم الفاعلييية المؤسسييية ،والخييتالف طبيعتهييا ،ثابتيية فييي الفاعلييية المؤسسييية
 ،أو تكلفية االنتيا  ،جية تحقييق األهيداففقد يكون تركييز الفاعليية المؤسسيية عليى در  ،مؤهرات قياسها

 ،الجامعييات علييى تحقيييق الميييزة التنافسييية مقيدرةأو  ،أو كيفيية اسييتغالل المييوارد المتاحيية بكافيية أهييكالها
(Brencker,2010) 

وتكتسج دراسة الفاعلية المؤسسية للجامعيات الحكوميية األردنيية األهميية الكبييرة والعميقية وذليو 
لييذ  تقييوم بيي  فييي تحقيييق التطييور والتقييدم المجتمعييي والحفييا  علييى المييورو ث للييدور الرييياد  الفاعييل ا

 ،والصييمود فييي وجيي  التحييديات العالمييية التييي تعتييرا مسيييرة تقييدمها الحضييارية ،الثقييافي والحضييار  
 هييياكثييير ميين القييرارات االقتصييادية والسياسييية واالجتمايييية علييى مخرجييات ونتائجفضييالط عيين ارتكييا  

كمييا أن دراسيية الفاعلييية  ،لجامعييية والتييي تتحقييق ميين خاللهييا الفاعلييية المؤسسيييةالمؤسسييات التعليمييية ا
المؤسسييية للجامعييات الحكومييية األردنييية تسيياعد أصييحات القييرار فييي تعييرف درجيية نجيياح الجامعيية فييي 

 (.Banat,2002وهي وسيلة لتعرف نقال القوة والضعف للمؤسسات التعليمية ) ،تحييقها ألهدافها
مؤسسية من الموضوعات ذات األهمية الكبيرة خصوصاط في ظل ما يتعرا ل  الفاعلية الوتعد 

إذ ارتكيزت  ،وإدخال نظم إدارية مؤسسية حديثة ،العالم اليوم من تحديات عديدة ومنها العولمة الثقافية
وقيد دأبيت الجامعيات  ،واسيتخدام نظيم المعلوميات التكنولوجيية ،على ادبداع والتمييز والجيودة والشيفافية

ورفييع أدائهييا المؤسسييي  هاوتجويييد هاوتسييريع ردنييية الحكومييية لزيييادة فاعليتهييا علييى تطييوير أعمالهييااأل
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وتييرتب  الفاعلييية المؤسسييية الجامعييية ارتباطيياط وثيقيياط  ،الجييامعي وذلييو فييي أجهزتهييا الداخلييية والخارجييية
ونوييية  ،ألهيدافومن هذه المؤهيرات تحقييق ا ،لضمان بقائها واستمرارها ،بتحقيق الجامعات ألهدافها

وعيييدم اهميييال الييييم والمتطلبيييات ادنسييانية لجمييييع مكونيييات  ،الخييدمات المقدمييية المرتكييزة عليييى الجييودة
 ،واألخيييذ بعييين االعتبيييار نسيييبة المييدخالت إليييى المخرجيييات ،المؤسسييات التعليميييية الداخلييية والخارجيييية

 (.Mohammad,2016)والتركيز على المخرجات 
جامعييييية عيييين انجييييا  األهييييداف الموضييييوعة وصييييوالط إلييييى الحاليييية وتعبيييير الفاعلييييية المؤسسييييية ال

( ثالثييية مييين مؤهيييرات الفاعليييية المؤسسيييية وهيييي Laughlin,2016ن )ييييستيوقيييد حيييدد لوج ،المرغوبييية
والتركييييز عليييى األنشيييطة والعملييييات  ،التركيييز عليييى المخرجيييات النهائيييية وتسيييمى مؤهيييرات المخرجيييات

المطلوبييية وتسيييمى  المهمييياتعليييى انجيييا  األعميييال و  والتركييييز ،الداخليييية وتسيييمى مؤهيييرات العملييييات
 مؤهرات هيكلية.

 اليى فيي التعيرف الجامعات تلو إدارة على القائمين تساعد للجامعات التنظيمية الفاعلية دراسة إن

 مين الفاعليية وتطيوير مسيتوى  لتحسيين متطيورة وسييلة تشيكل كميا جامعياتهم، تحققي  اليذ  النجياح درجية

 عين البحيث يكيون  المنطليق هيذا ومين ،ةالجامعيي اددارة فيي الضيعف ميواطنو  القيوة نقيال تعيرف خيالل

 المجتميع  ميال بمسيتوى  وجعلهيا لتطيوير إسيهاماتها ال مية ضيرورة الجامعيية المؤسسية فاعليية ميدى

 1983 العيام فيي أني  إذ التنظيميية، الفاعليية بموضيوع االهتمام وقد تزايد ،تقدم  وطموحات  ومستلزمات

 الميداخل  لمعالجية المتحيدة، بالوالييات اددارة ألكاديميية واألربعيين الرابع السنو   لمؤتمرا اقتراح لعقد تم

 (.(Al-Enezi,2016التنظيمية  لفاعليةلل المتعددة
العصييير المعرفيييي  مسيييايرةبحاجييية ملحييية للتغييييير لتيييتمكن مييين  رسيييميةإن الجامعيييات األردنيييية ال

وإيجاد قيمية لععميال الجامعيية  ،تحقيق الميزة التنافسيةل ،والتقني والتكنولوجي الذ  يشهده العالم اليوم
واألنشيييطة الجامعيييية التيييي تمارسيييها لتضيييمن بقاءهيييا واسيييتمراريتها ونموهيييا وتطورهيييا وصيييوالط للفاعليييية 

همت التغيييرات التكنولوجييية والمعرفييية والتقنييية المتسييارعة التييي يشييهدها العييالم فييي أسييالمؤسسييية. وقييد 
عيين طريييق ايجيياد مؤسسييات تعليمييية  ،الجامعييات بمواكبيية هييذه التغيييرات الوقييت الحاضيير فييي أن تقييوم

فرة فيييي البيئييية الداخليييية وكيييذلو البيئييية افاعلييية كفيييؤة مييين خيييالل االسيييتفادة مييين الكيييوامن الداخليييية المتيييو 
واقييع الفاعلييية  لتعييرفالخارجييية لتييتمكن الجامعييات ميين تحقيييق الفاعلييية المؤسسييية تييستي هييذه الدراسيية 

 امعات األردنية الحكومية من وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية فيها.المؤسسية في الج
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 مشكلة الدراسة
 تتمثل مشكلة الدراسة في ادجابة عن السؤال اآلتي:

واقييع الفاعلييية المؤسسييية فييي الجامعييات األردنييية الحكومييية ميين وجهيية نظيير اعضيياء الهيئيية مييا 
 ؟التدريسية فيها

 هدف الدراسة وأسئلتها
واقيع الفاعليية المؤسسيية فيي الجامعيات األردنيية الحكوميية مين وجهية  سة إلى تعيرفهدفت الدرا

 ولتحقيق هذا الهدف ستتم ادجابة عن أسئلة الدراسة وهي: ،نظر اعضاء الهيئة التدريسية فيها
مييا واقيع الفاعلييية المؤسسييية فييي الجامعييات األردنيية الحكومييية ميين وجهيية نظيير  السؤؤؤاا األوا: 

 لتدريسية فيها؟أعضاء الهيئة ا
فيييي  α =(0.05) دالليييةعنيييد مسيييتوى  هيييل توجيييد فيييروق ذات دالليية احصيييائية السؤؤؤؤاا اليؤؤؤاني:

تقييديرات عينيية الدراسيية لواقييع الفاعليييية المؤسسييية فييي الجامعييات األردنيييية الحكومييية ميين وجهيية نظييير 
 أعضاء الهيئة التدريسية فيها تعزى لمتغير الجنس؟

فيييي  α=(0.05) دالليييةعنيييد مسيييتوى داللييية احصيييائية هيييل توجيييد فيييروق ذات  السؤؤؤؤاا اليالؤؤؤ :
تقييديرات عينيية الدراسيية لواقييع الفاعليييية المؤسسييية فييي الجامعييات األردنيييية الحكومييية ميين وجهيية نظييير 

 أعضاء الهيئة التدريسية فيها تعزى لمتغير الكلية؟
 أهمية الدراسة

 يؤمل أن تستفيد الجهات اآلتية من نتائج هذه الدراسة:
 ميين خييالل تزويييدهم بالتغذييية الراجعيية عيين الفاعلييية المؤسسييية فييي الجامعييات  رؤسيياء الجامعييات

 األردنية الحكومية وكذلو المفاهيم المرتبطة بها كاألداء الجامعي والمناخ المؤسسي الفاعل.

 .القادة األكاديميون من خالل تعزيز الفاعلية المؤسسية في الجامعات األردنية الحكومية 

 ر إطار نظر  للفاعلية المؤسسية وانعكاساتها على المخرجات التعليمية.البحاثة: من خالل توفي 

 تحديد المصطلحات
 :يستيتتحدد مصطلحات الدراسة بما 

الجامعيات عليى اددارة الجييدة  مقيدرة"سنهيا ب المؤسسؤية الفاعلية( Alfred,2011عرف ألفريد )
طيياراط للعالقيية مييع البيئيية المحيطيية إع وتضيي ،واألنشييطة المتعييددة التييي تحييدد أداءهييا الداخلييية،للعمليييات 

وتكيييا الجامعيية مييع الظييروف المحيطيية لتييتم عملييية  ،وكيفيتهييا فييي السيييطرة علييى العمليييات الجامعييية
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ينيدر  تحتهيا  ،سنهيا" عملييات منظمية ومسيتمرةبوتعيرف الفاعليية المؤسسيية  التطوير الذاتي للجامعات."
 تهاورسيييال ا مسيييبقاط والمسيييتمدة مييين رؤيييية الجامعيييةالمعلوميييات والبيانيييات والنتاجيييات التيييي تيييم تحدييييده

 (.Al-Salem,2015" )هاوأهداف
جيزء ال يتجيزأ مين المعيايير التيي تطبقهيا الجامعية لضيمان جيودة برامجهييا بسنهيا  :إجرائيؤا   وتعيرفف

األكاديمية ووحيداتها ادداريية ولفيفياء بمتطلبيات االعتمياد األكياديمي عليى المسيتوى المحليي واليدولي، 
عمليييية منتظمييية ومسيييتمرة تتضيييمن جميييع المعلوميييات والبيانيييات وتحليلهيييا فيميييا يتعليييق باألهيييداف وهييي 

 هياوتقويمالنتيائج  خيالل قيياسمين  والمخرجات التي تم تحديدها والمستمدة من رؤية وأهداف الجامعية.
راجعية وهيي عمليية ديناميكيية تتضيمن الم واستخدام تلو النتائج ليدعم اتخياذ القيرار والتطيوير المسيتمر.

المسييتمرة ألنشييطة الجامعيية بمييا يضييمن التحقيييق المسييتمر لرؤيتهييا ورسييالتها وأهييدافها المنشييودة وسيييتم 
 قياسها في ضوء استجابات عينة الدراسة.

والبحييث  ،بييثال ث وظييائف هييي التييدريس تعليمييية تقييوممؤسسييات  الجامعؤؤات األردنيؤؤة الرسؤؤمية:
المختلفييية مثيييل البكيييالوريوس واليييدبلوم العيييالي  وتمييينح اليييدرجات الجامعيييية ،وخدمييية المجتميييع ،العلميييي

 Ministry of Higher) كما تشتمل على الكليات العلمية والكليات ادنسانية ،والماجستير والدكتوراه 

Education and Scientific Research,2018) وتتحييدد إجرائييياط فييي هييذه الدراسيية بجامعيية .
 وجامعة مؤتة في الجنوت. ،س والجامعة األردنية في الو  ،اليرموك في الشمال

هييم األهييخا  المعينييون فييي الجامعييات األردنييية الحكومييية ذكييوراط  أعضؤؤاء الهيئؤؤة التدريسؤؤية:
وإناثييياا واليييذين حصيييلوا عليييى درجييية اليييدكتوراة فيييي تخصصييياتهم الدقيقييية وتتنيييوع رتيييبهم األكاديميييية بيييين 

 Ministry) لعلميية وادنسيانيةوأستاذ في كلييات الجامعية ا ،وأستاذ مشارك ،وأستاذ مساعد ،محاضر

of Higher Education,2018)  

 حدود الدراسة

 تتحدد الدراسة بما يستي
 أعضاء الهيئية التدريسيية فيي الجامعيات االردنيية الرسيمية واليذين هيم عليى رأس : الحدود البشرية

 عملهم.
  (.0222 – 0229)الثاني من العام  الدراسي : الفصلالزمانيةالحدود 
 وجامعة مؤتة. ،وجامعة اليرموك ،الجامعة األردنية: كانيةالحدود الم 
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 الدراسات السابقة
 ،تييم الرجييوع الييى عييدد ميين الدراسييات السييابقة العربييية واألجنبييية التييي تناولييت الفاعلييية المؤسسييية

 بالموضوع.وقد تم ترتيبهاط  منياا من األقدم إلى األحد ث لرصد التراكم المعرفي المتعلق 

المؤسسييية"  للفاعلييية( بدراسيية بعنييوان" التقييييم المعيييار  الييداخلي Ronco,2012)قامييت رونكييو 
هيا عليى الهياكييل ؤ المؤسسيية إذ يمكيين إجرا للفاعلييةهيدفت إليى تعيرف أهمييية التقيييم المعييار  الييداخلي 

تكونييت عينيية الدراسيية ميين الكليييات  ،واألفييراد داخييل المؤسسيية ،والعمليييات والنتييائج ،التنظيمييية الداخلييية
وتيييم  ،كانييت االسيييتبانة أداة الدراسييةو  ،جامعييات فييي ماساتشوسيييتس فييي الواليييات المتحيييدة األمريكيييةوال

أظهييييرت نتييييائج الدراسيييية أن المؤسسييييات الجامعييييية و  ،يييييستياسييييتخدام الميييينهج المسييييحي الوصييييفي التحل
وتسيييتخدم النتيييائج  ،كميييا أنهيييا تحليييل المعلوميييات ،والكلييييات تشيييارك بدرجييية كبييييرة فيييي التقيييييم اليييداخلي

 ،والتحقيييق مييين العميييل ،عشيييرة خطيييوة كييالتخطي تييي اء فيهيييا باسيييتخدام اثنتيييم قييياس األد وقيييد ،للتحليييل
 والتقييم.

بعنييوان " فاعلييية األداء  ((Tabook Mohammad,2016 تبييوك محمييد وفييي دراسيية أجرتهييا
والجهيات التيي  ،المؤسسي في المنظمات الحكومية" هدفت إليى تعيرف مفهيوم فاعليية األداء المؤسسيي

تكونييت عينيية الدراسيية ميين مجييالس اددارات للمنظمييات العاميية والخاصيية وأجهييزة  ،سييهم فييي تحديييدهت
وكانيت االسيتبانة  المسيحي،وتيم اسيتخدام المينهج  ،التدقيق الداخلي والخارجي في المنظميات الحكوميية

وأني  يجيج  ،أظهرت نتائج الدراسة أن عينية الدراسية تعيي مفهيوم فاعليية األداء المؤسسيي .أداة الدراسة
 تبني اآلليات الرقابية الفعالة لزيادة الوعي بالمخاطر التي تهدد فاعلية األداء المؤسسي.

( دراسييييية بعنيييييوان" اسيييييتراتيجية مقترحييييية لتطيييييوير أداء (Al-Dabaan,2016 أجيييييرى الضيييييبعان
الجامعييييات السييييعودية الناهييييئة فييييي ضييييوء المعييييايير العالمييييية للتميييييز المؤسسييييي" هييييدفت إلييييى وضييييع 

 ،ية لتطييوير أداء الجامعييات السييعودية الناهييئة فييي ضييوء المعييايير العالمييية للتميييز المؤسسييياسييتراتيج
وتييم اسييتخدام  ،تكونييت عينيية الدراسيية ميين أعضيياء هيئيية التييدريس فييي جامعيية الطييائف وحائييل وتبييوك

أن درجييية تيييوفر معيييايير التمييييز  النتيييائجأظهيييرت و  ،وكانيييت االسيييتبانة أداة الدراسييية ،المييينهج الوصيييفي
كما وجدت فروق ذات داللية احصيائية  ،بدرجة متوسطة تسي للجامعات السعودية الناهئة جاءالمؤس

ووجدت فروق لمتغير المركيز اليوظيفي لصيالح  ،لمتغير سنة التسسيس وكانت لصالح الجامعات األقدم
وجاءت أهمية معايير التمييز المؤسسيي مين وجهية نظير أعضياء هيئية التيدريس عاليية  ،رئيس الجامعة

 جدا.
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( بدراسييية بعنيييوان " ضيييروريات التمييييز المؤسسيييي مييين خيييالل (Al-Enezi,2016قيييام العنيييز  و 
الكفايييات األخالقييية لعسييتاذ الجييامعي ميين وجهيية نظيير أعضيياء هيئيية التييدريس بكلييية التربييية بجامعيية 

تكونيت  ،حائل." هدفت إلى تعرف الكفايات األخالقية لعستاذ الجيامعي والتيي ينبغيي لي  أن يتمتيع بهيا
وكانييت  ،وتييم اسييتخدام الميينهج الوصييفي ،نيية الدراسيية ميين أعضيياء الهيئيية التدريسييية بجامعيية حائييلعي

 ،أظهرت نتائج الدراسية ارتفياع ممارسيات الكفاييات األخالقيية لعسيتاذ الجيامعي ،االستبانة أداة الدراسة
ومجييتمعهم  ،ودورهييم التربيو  تجيياه  مالئهيم وطالبهييم ،والحاجية الضييرورية ألهميية تييوفر هيذه الكفايييات

 المحلي واألكاديمي.
المؤسسييية  الفاعلييية( دراسيية بعنييوان" تقييييم مقيياييس وتعريييا Laughlin,2016وأجييرت الفلييين )

 ،المؤسسييية للفاعليييةهييدفت إلييى تقييديم تعريييا مشييترك  ،لجامعييات المجتمييع ميين كليييات جامعيية  سييبن
 ،دراسية مين كلييات جامعية  سيبنتكونت عينة ال ،المؤسسية لكليات المجتمع الفاعليةومراجعة مقاييس 

أظهييرت نتييائج الدراسيية أن  ،وتييم اسييتخدام ميينهج دلفييي لتقييييم التعريفييات ،كانييت االسييتبانة أداة الدراسيية
كميا تيم  ،المؤسسية لمجتميع الكليية للفاعليةأفراد عينة الدراسة متفقون على تعريا لجنة كلية المجتمع 

نهيييا الطاليييج والسيييمات الواجيييج توافرهيييا لديييي  عنيييد االتفييياق عليييى مجموعييية التيييدابير المتفيييق عليهيييا وم
كليييات المجتمييع علييى تلبييية احتياجييات األعمييال والصييناعة ميين  مقييدرة فضييالط عيين ،االنضييمام للكلييية

 الفاعلييةوتمكين العاملين من أخذ اليدورات التيي يحتاجونهيا لتحقييق  ،خالل أوراق اعتماد القوى العاملة
 والتحسين.
( بدراسييية بعنوان"صيييدق اسيييتخدام بيييواقي االنحيييدار Horn, Lee,2016لييييي )و  ،قيييام هيييورن و 

المؤسسيية  الفاعلييةلييياس فاعليية المؤسسية لرفيع درجية المنافسية" هيدفت إليى قيياس   وثباتي االحصائي
تكونييت عينيية الدراسيية ميين المؤسسييات و  ،عيين طريييق تقييدير الفييرق بييين معييدل التخيير  الفعلييي والمتوقييع

كانيييت االسيييتبانة أداة و  ،بحيييية فيييي الوالييييات المتحيييدة األمريكييييةالعامييية والمؤسسيييات الخاصييية غيييير الر 
أظهيرت نتييائج الدراسيية أن  ،وتييم اسيتخدام االنحييدار التراكبي)بييواقي االنحيدار( كميينهج للدراسيية ،الدراسية

بالشيكل  هياوثبات المؤسسيية الفاعلييةنموذ  يمكن أن تسيفر عين صيدق قيياس المواصفات الصحيحة لع
 اسج.الصحيح وفي الوقت المن

( بدراسيية بعنييوان" تصيورات أعضيياء هيئية التييدريس فييي Alamoud,2017وقاميت مهييا العميود )
الجامعييات الحكومييية األمريكييية التييي تميينح الييدكتوراه والتييي تتميييز بييسعلى نشييال بحثييي لخطيية تحسييين 
الجودة المتكاملة: دراسية حالية. هيدفت إليى استكشياف تصيورات أعضياء هيئية التيدريس فيي الجامعيات 
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كوميييية األمريكيييية التيييي تمييينح اليييدكتوراه والتيييي تتمييييز بيييسعلى نشيييال بحثيييي لخطييية تحسيييين الجيييودة الح
تكونيت عينيية الدراسية مين أعضيياء الهيئية التدريسييية فيي الجامعيات الحكومييية فيي الواليييات و  ،المتكاملية

عليييى  وكانييت االسيييتبانة أداة الدراسييية إلييى جانيييج المقيييابالت الشخصييية واالعتمييياد ،المتحييدة األمريكيييية
أظهرت نتائج الدراسة أن أعضاء الهيئة التدريسيية فيي و  .المستندات في الجامعات الحكومية األمريكية

كميا أن  ،الجامعات الحكومية األمريكية جاءت بدرجة مرتفعة من حييث التركييز عليى التيدريس واليتعلم
فضيالط عيين أن  ،ييةفيي تحسيين جيودة الجامعيات الحكوميية األمريك أسيهمفيي عمليية االعتمياد  اسيهامهم

أنشيطة بييرامج التحسييين كانييت ذات صييلة بالتجييارت العالميية للطييالت كبييرامج الدراسيية بالخييار  وبييرامج 
 تعلم لغة ثانية إلى جانج اللغة األم.

( دراسة بعنيوان" تصيورات هيئية التيدريس فيي كلييات المجتميع عين Libby,2017أجرت ليبي )و 
خطيوات" هيدفت إليى تعيرف تصيورات  ينميوذ  كيوتر للتغييير ذ  الثميانأالمؤسسيية باسيتخدام  الفاعلية

نميوذ  إدارة التغييير لجيون أوكيفيية تطبييق  ،المؤسسيية الفاعلييةهيئة التدريس في كليات المجتمع عن 
وكانيت  ،تكونت عينة الدراسة من رؤوسياء األقسيام األكاديميية فيي كلييات المجتميع فيي أمريكياو  .كوتر

أظهيييرت نتيييائج الدراسييية أن أعضييياء الهيئييية التدريسيييية و  .ات أبييير  أدوات الدراسيييةالمقيييابالت والمالحظييي
وعنييدما يكييون تنفيييذه تلبييية لمتطلبييات االعتميياد  ،يقياومون التغيييير عنييدما ينظيير الييي  أنيي  مراقبيية لعملهييم

 وعند افتقاره للييمة. ،الخارجي

طبييق نظيام إدارة األداء ( بدراسة بعنوان " عواميل النجياح لت(Al-Harethi,2017قام الحارثي و 
فيييي مؤسسيييات حكومييية ادميييارات. هيييدفت إليييى تعيييرف عواميييل تحسيييين األداء للحكوميييات لرفيييع أدائهيييا 

كميييا هيييدفت إليييى استشيييراف األخطيييار وأسيييبات الفشيييل مييين خيييالل تحدييييد عواميييل  ،وتنافسيييتها وتميزهيييا
حكوميييية فيييي تكونيييت عينييية الدراسييية مييين المؤسسيييات ال .مراقبييية األداء المؤسسيييي عييين طرييييقالنجييياح 
أظهيييرت نتيييائج و  ،االسيييتبانة أداة الدراسييية وكانيييت ،الوصيييفيوتيييم اسيييتخدام المييينهج المسيييحي  ،ادميييارات

 ،الدراسة أن أبر  عوامل النجاح لدى المؤسسات الحكومية ومنها ارتبيال النظيام باسيتراتيجية المؤسسية
وجييودة  ،يات المؤسسييةوالتواصييل الواضييح بييين جميييع مسييتو  ،وتييوفر عوامييل ذات كفيياءة ددارة النظييام

 ووجود بنية تحتية متينة لنظم المعلومات. ،تصميم النظام

 وموقع الدراسة الحالية منها الدراسات السابقةتعقيب على 

 ،واألداة المسيتخدمة ،األدت النظير   فيي اثيراءتمت االستفادة من الدراسات السيابقة العربيية واألجنبيية  
 ،((Al-Dabaaan,2017ودراسة الضيبعان ،((Tabook,2016كدراسة تبوك ،واختيار منهج الدراسة
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مثييل  هاووصيففقيد ركيزت الدراسييات السيابقة علييى مسيح الموضيوعات ذات الصييلة بالفاعليية المؤسسييية 
ولييييس  ،والتمييييز المؤسسيييي ،وإدارة األداء ،والفاعليييية المؤسسيييية ،ادبيييداع المؤسسيييي ،األداء المؤسسيييي

المعرفية  كميا رفيدت ،مؤسسيية فيي الجامعيات األردنيية الرسيميةبينها أ  دراسة وصفت واقع الفاعليية ال
 ،عيين الفاعلييية المؤسسييية لمييا لهييا ميين أهمييية واضييحة فييي تحقيييق الجييودة الشيياملة مهمييةبالمعلومييات ال

 .والمقاربة مع الجامعات في الدول المتقدمة ،والتميز المؤسسي
 منهجية الدراسة

 الدراسات.ثل هذا النوع من اتبعت الدراسة المنهج المسحي كون  األنسج لم
 مجتمع الدراسة 
وهيييي  رسيييميةع الدراسييية مييين أعضييياء الهيئييية التدريسيييية فيييي الجامعيييات األردنيييية الميييتكيييون مجت
والييذين هييم علييى رأس عملهييم فييي الجامعيية للعييام  ،وجامعيية مؤتيية ،وجامعيية اليرمييوك ،الجامعيية األردنييية
  *.0222-0229الدراسي الجامعي 

 عينة الدراسة
( 2والجييدول ) ،( عضييو هيئيية تييدريس222تسلفييت ميين ) بسيييطة عشييوائية ة طبييييةعينييتييم أخييذ 

 ويوضح ذل
 الجامعة ونوع الكلية والجنس ع أفراد العينة حسبتوز  (1دوا )جال

 المجموع مؤتة اليرموك األردنية الجامعة نوع الكلية
 %النسبة العدد %النسبة العدد %النسبة العدد %النسبة العدد الجنس

 55 252 2 59 22 22 25 35 ذكر علمية
 02 29 2 02 9 02 22 23 أنثى

 03 22 9 52 9 50 2 59 ذكر إنسانية
 22 23 3 02 9 05 9 52 أنثى

 222 222 02 223 52 202 22 293  المجموع
 أداة الدراسة

هدفت الدراسة إلى تعيرف واقيع الفاعليية المؤسسيية فيي الجامعيات األردنيية الحكوميية مين وجهية 
وادجابية عين أسيئلتها تيم الرجيوع ليعدت  ،ولتحقييق هيدف الدراسية ،نظر اعضياء الهيئية التدريسيية فيهيا

 الفليييييييين مثيييييييل دراسييييييية ،النظييييييير  المتعليييييييق بموضيييييييوع الدراسييييييية والدراسيييييييات السيييييييابقة ذات العالقييييييية
Laughlin,2016))، ودراسييييييييييييييييية العميييييييييييييييييود Al-amoud,2017)) ودراسييييييييييييييييية الحيييييييييييييييييارثي (Al-

                                                
 0229المصدر: هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وجودتها لعام  *
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Harethi,2017)، وتيم اسيتخدام مييياس ليكيرت الثالثيي  ،( فقرة02من ) تكونتطوير استبانة ذ تم تإ
 بدرجة قليلة. ،بدرجة متوسطة ،على النحو اآلتي: بدرجة كبيرة

 صدق األداة
صيدق  للتسكيد مين ،اددارة التربوية واألصيولعرا االستبانة على عشرة محكمين في مجال  تم
 .وتم األخذ بمالحظات المحكمين جميعها ،ضوحهااألداة من حيث البناء وسالمة اللغة وو  محتوى 

 ثبات األداة
 كرونبياخ االتساق الداخلي باستخدام معادلية من ثبات االستبانة تم ايجاد معامالت ثبات للتحقق

 (.2.90إذ بلغت قيمت  ) لفقرات االستبانة ألفا
 متغيرات الداسة

 اهتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية:
 :اقع الفاعلية المؤسسيةو  المتغير المستقل 
 :وهييي  الحكوميييةأعضيياء هيئيية التييدريس فييي الجامعييات األردنييية  درجيية اسييتجابة المتغيؤؤر التؤؤابع

 وجامعة مؤتة. ،وجامعة اليرموك ،الجامعة األردنية
 :المتغير الوسيط 

 والفئة الثانية وهي ادنا ث. ،الفئة األولى وهي الذكور ،الجنس: ول  فئتان 
  إنسانية. ،ان: علميةول  فئت الكلية:نوع 

 :أساليب المعالجة اإلحصائية
( SPSSأهيييداف الدراسييية تيييم اسيييتخدام برنيييامج الحيييزم ادحصيييائية للعليييوم االجتماييييية ) لتحقييييق

 :يستيلتحليل البيانات والحصول على النتائج كما 
 .التكرارات والنسج المئوية لوصف خصائص عينة الدراسة 

 استجابات أفراد العينة على كل فقيرة مين  الىمعيارية للتعرف المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال
 فقرات االستبانة.

 ألفا كرونباخ معادلة (Cronbach's Alpha.للتحقق من ثبات االستبانة ) 

 .اختبار )ت( للعينات المستقلة لمعرفة داللة الفروق بين متغيرين مستقلين 

  أفراد العينة: للداللة على متوسطات استجابات اآلتياستخدم التدريج 

 درجة الموافقة منخفضة. 2-2.92
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 درجة الموافقة متوسطة. 2.99-0.55
 درجة الموافقة كبيرة. 0.52-5

 نتائج الدراسة
 عرا لنتائج الدراسة يستيفيما 

النتائج المتعلقة بالسؤاا األوا: ما واقع الفاعلية المؤسسية في الجامعات األردنية الحكومية 
 يئة التدريسية فيها؟من وجهة نظر أعضاء اله

عييين هيييذا السيييؤال تيييم حسيييات المتوسيييطات الحسيييابية واالنحرافيييات المعياريييية والترتييييج  لفجابييية
 :(0هو مبين في الجدول )لدرجات موافقة أفراد العينة على فقرات االستبانة، وكانت النتائج كما 

أفراد العينة على  تقديرات المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والترتيب لدرجات (2الجدوا )
 مؤشرات الفاعلية المؤسسية

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

درجة 
 الترتيب الموافقة

 2 كبيرة 2.99 0.59 الجامعة طرق عمل مؤسسية فاعلة. في توجد 22

 0 كبيرة 2.929 0.53 الجامعة على إدارة الصراع بين وحداتها اددارية. مقدرة 29
 ،الرسالة ،الرؤية)باستمرار تجدد الجامعة خططها االستراتيجية  3

 5 متوسطة 2.929 0.50 األهداف(
 2 متوسطة 2.222 0.52 تواكج الجامعة التطور المتسارع في العصر الحالي. 25
 3 متوسطة 2.922 0.52 توفر الجامعة خدماتها المتعددة الكترونياط. 2

 9 متوسطة 2.229 0.09 في اددارات الجامعية المختلفة. انظميم اصحي اتوفر الجامعة مناخ 22
 2 متوسطة 2.932 0.02 تييم الجامعة العاملين فيها بشكل دور . 9
 9 متوسطة 2.220 0.00 توفر الجامعة الوصف الوظيفي لجميع العاملين فيها. 5
 2 متوسطة 2.202 0.22 توفر الجامعة الموارد المالية لتنفيذ خططها االستراتيجية. 2

 22 متوسطة 2.999 0.22 تستقطج الجامعة الموارد البشرية ذات الكفاءة. 20
 22 متوسطة 2.222 0.29 تهتم الجامعة بالمستحدثات التكنولوجية العصرية 9

 20 متوسطة 2.222 0.23 تعقد الجامعة توأمة جامعية مع جامعات أخرى. 29
 25 متوسطة 2.222 0.25 ج العجز المالي فيها.تتخذ الجامعة التدابير الوقائية لتجن 02
 22 متوسطة 2.253 0.22 تلبي الجامعة االحتياجات التدريبية ألعضاء الهيئة التدريسية فيها. 2

تحديد االحتياجات التدريبية  في التنبؤية للجامعة مقدرةتعتمد ال 22
 23 متوسطة 2.223 0.22 ألعضاء الهيئة التدريسية فيها.

 29 متوسطة 2.222 0.29 لجامعة على ضرورة التبادل الثقافي مع الجامعات األخرى.تحر  ا 02
 22 متوسطة 2.252 0.23 تعتمد الجامعة التمويل المالي عموداط فقرياط لها. 2

 29 متوسطة 2.209 0.22 تستقطج الجامعة أعضاء هيئة تدريسية كفؤة. 02
 22 متوسطة 2.229 0.22 الحياتية المعاصرة. ها التطوراتؤ أن يواكج أداعلى  تحر  الجامعة 00
 02 متوسطة 2.922 2.92 توفر الجامعة بنية تحتية تكنولوجية متطورة. 22
 02 متوسطة 2.252 2.29 تتخذ الجامعة من اددارة االلكترونية أساساط لعملياتها. 0

 00 متوسطة 2.222 2.20 تسعى الجامعة للحصول على الميزة التنافسية. 22
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 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

درجة 
 الترتيب الموافقة

 05 منخفضة 2.295 2.93 تعتمد الجامعة أساليج تسوييية عصرية لبرامج الجامعة. 23
 02 منخفضة 2.922 2.35 تحدد الجامعة الموارد المتعددة لخدمتها. 05
  متوسطة 2.032 0.22 داة ككلاأل 

( أن المتوسييطات الحسييابية لييدرجات موافقيية أفييراد العينيية علييى فقييرات االسييتبانة 2يبييين الجييدول )
( علييى درجييات موافقيية كبيييرة، 29، 22حصييلت الفقرتييان ) فقييد(، 0.59 – 2.35راوحييت قيمهييا بييين )ت

حصيلت عليى أعليى متوسي   فقد( )توجد الجامعة طرق عمل مؤسسية فاعلة( 22كان أعالهما الفقرة )
ن يدرجيات موافقية متوسيطة عيدا الفقييرت (، فيي حيين حصيلت بياقي الفقيرات عليى0.59حسيابي وقيمتي  )

( )تحيييدد الجامعييية الميييوارد 05حصييلتا عليييى درجيييات موافقيية قليلييية كيييان أدناهميييا الفقييرة ) اذ( 05، 23)
 (.2.35حصلت على أقل متوس  حسابي وقيمت  ) فقدالمتعددة لخدمتها( 

وقييد تعييزى هييذه النتيجيية إلييى أن الجامعييات األردنييية الحكومييية تتييابع التطييورات العلمييية والتقنييية 
الل تفاعيييل قراراتهيييا المتخيييذة ميييع المتغييييرات المجتمعيييية والمتطلبيييات والتكنولوجيييية وتسيييتوعبها مييين خييي

العالمية انطالقاط من أن لها الدور الرياد  والفاعل والمؤثر في المجتمع لتتمكن من السير قيدماط باتجياه 
 ومنافسة الجامعات في الدول المتقدمة. ،التقدم والتطور

ميين الييوعي بسهمييية أن يتييوافر لييديها طييرق  كمييا أن الجامعييات األردنييية الرسييمية علييى قييدر كبييير
مؤسسيييية فاعلييية الحتييييواء الصيييراع خصوصييياط بييييين الوحيييدات ادداريييية الجامعييييية المختلفييية مييين حيييييث 

كميييا تتوجييي  اليييييادة الجامعيييية لفهتميييام أكثييير بالعميييل  ،المنوطييية بهيييا المهمييياتاضيييطالع كيييل منهيييا ب
 ،لييى التعامييل بييروح تربوييية تليييق بالجامعييةع مقييدرةوال ،الجييامعي ميين خييالل مراعيياة العالقييات ادنسييانية

وتركيييز الجامعييات أكثيير علييى تحقيييق اليييسهداف ألن نجيياح  ،بحيييث يييتم اصييالح أ  خلييل وسييوء فهييم
 مين المهميات كثييرخصوصاط وأنها مطالبة ب مهماتهاالجامعة انما يعتمد بالدرجة األولى على تحييقها ل
وقيد راعييى رؤوسياء الجامعييات  ،مجتمعيات األخييرى أميام المجتميع فهييي مر تي  وانعكيياس لصيورت  أمييام ال

ة واتسيييمت أدوارهيييم بالكفييياءة يستيوالقيييادة األكييياديميون ورؤسييياء األقسيييام هيييذه االهيييداف بصيييورها التفصييي
 المؤسسية في الجامعات التي يعملون تحت مظلتها. 

إلييى أن الجامعييات  ذلييو وفيميا يتعلييق بييالفقرة التييي حصييلت علييى أقييل متوسي  حسييابي فقييد يعييزى 
 ،لرسيييمية األردنيييية تحييياول جاهيييدة مسيييايرة البيييرامج الجامعيييية العالميييية مييين حييييث السييياعات المعتميييدةا

إال أنهييا تعيياني ميين تقليدييية البييرامج والمسيياقات التدريسييية  ،والبييرامج المقترحيية والتخصصييات المختلفيية
واكيج التطييورات ألن تطبييق المسيياقات والبيرامج الجامعيية العالمييية يحتيا  إليى بيئيية مشيابهة ت ،المتبعية
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وقد تجد الجامعية أني  مين الصيعوبة بمكيان أن تيتالءم الظيروف  ،العالمية وتحاكي الظروف المجتمعية
الجامعيية العالميية مييع الظيروف المجتمعييية المحليية خصوصياط وأن عجييز الميوارد المالييية يعييق تطبيييق 

ة ضيييمن أطييير ضييييقة وقيييد يعيييزى إليييى معانييياة الجامعيييات مييين ميييوارد ماليييية محيييدود ،مثييل هيييذه البيييرامج
ومعيروف أن الجامعيات  ،خصوصاط وأن  يتم االنفاق على الجامعيات األردنيية الرسيمية مين الميال العيام

 ( مليون دينار. 252) على داألردنية الرسمية تعاني من العجز المالي الذ  يزي
( ودرجييية 0.22حصيييول اجميييالي الفقيييرات عليييى متوسييي  حسيييابي قيمتييي  ) (0)كميييا يبيييين الجيييدول

من وجهية  رسميةة متوسطة، وهذا يدل على أن واقع الفاعلية المؤسسية في الجامعات األردنية الموافق
 نظر أعضاء الهيئة التدريسية فيها كان بدرجة متوسطة.

النتؤائج المتعلقؤة بالسؤؤاا اليؤاني: هؤل توجؤؤد فؤروق  ات داللؤة احصؤائية فؤي تقؤديرات عينؤؤة 
عات األردنية الحكومية من وجهة نظؤر أعضؤاء الهيئؤة الدراسة لواقع الفاعلية المؤسسية في الجام

 التدريسية فيها تعزى لمتغير الجنس؟
عن هذا السؤال تيم حسيات المتوسيطات الحسيابية واالنحرافيات المعياريية لتقيديرات عينية  لفجابة

الدراسيية لواقييع الفاعلييية المؤسسييية فييي الجامعييات األردنييية الحكومييية ميين وجهيية نظيير أعضيياء الهيئيية 
دريسية فيها تبعا لمتغير الجنس واسيتخدام اختبيار "ت" لمعرفية داللية الفيروق بيين هيذه المتوسيطات، الت

 :(5هو مبين في الجدول ) وكانت النتائج كما
لتقديرات  نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة لمعرفة داللة الفروق في المتوسطات الحسابية (3جدوا )ال

 مؤسسية في الجامعات األردنية الحكومية تبعا لمتغير الجنسعينة الدراسة لواقع الفاعلية ال
 مستوي الداللة درجات الحرية قيمة "ت" االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد الجنس

 2.220 529 5.225 2.032 0.02 002 ذكور
    2.052 0.25 222 إنا ث

( فييي 2.23ليية أقييل ميين )( وجييود فييروق ذات دالليية احصييائية عنييد مسييتوى دال5يبييين الجييدول )
لتقيييديرات عينييية الدراسييية لواقيييع الفاعليييية المؤسسيييية فيييي الجامعيييات األردنيييية الحكوميييية تعيييزى لمتغيييير 

 .الجنس، ومن المتوسطات الحسابية تبين أن هذه الفروق كانت لصالح الذكور
مين  وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن السواد األعظم من موظفي الجامعيات األردنيية الحكوميية هيم

الذكور وكما هو معلوم أن الذكور هم األقدر على تحقيق الكفاءة المؤسسيية الفاعلية مين حييث تطبييق 
 على إدارة الصراع. مقدرةوال ،ورسالتها البرامج واألهداف ورؤية الجامعة
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النتؤائج المتعلقؤة بالسؤؤاا اليالؤ : هؤل توجؤد فؤروق  ات داللؤة احصؤائية فؤي تقؤديرات عينؤؤة 
لفاعلية المؤسسية في الجامعات األردنية الحكومية من وجهة نظؤر أعضؤاء الهيئؤة الدراسة لواقع ا

 التدريسية فيها تعزى لمتغير الكلية؟
عن هذا السؤال تيم حسيات المتوسيطات الحسيابية واالنحرافيات المعياريية لتقيديرات عينية  لفجابة

واسيتخدام اختبيار  الكلييةعا لمتغيير تبلواقع الفاعلية المؤسسية في الجامعات األردنية الحكومية الدراسة 
 :(2هو مبين في الجدول)"ت" لمعرفة داللة الفروق بين هذه المتوسطات، وكانت النتائج كما 

لتقديرات  نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة لمعرفة داللة الفروق في المتوسطات الحسابية (4جدوا )ال
 الكليةتبعا لمتغير معات األردنية الحكومية لواقع الفاعلية المؤسسية في الجا عينة الدراسة

 مستوي الداللة درجات الحرية قيمة "ت" االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد الكلية

 2.222 529 5.955 2.039 0.02 009 علمية
    2.052 0.20 222 انسانية

( فييي 2.23ن )وجييود فييروق ذات دالليية احصييائية عنييد مسييتوى دالليية أقييل ميي (2يبييين الجييدول )
لواقع الفاعلية المؤسسية في الجامعات األردنية الحكوميية تعيزى لمتغيير الكليية، لتقديرات عينة الدراسة 

 ومن المتوسطات الحسابية تبين أن هذه الفروق كانت لصالح الكليات العلمية.
مسيتحد ث وقد تعزى هذه النتيجية إليى أن الكلييات الجامعيية العلميية تواكيج باسيتمرار المطيور وال

كمييا أنهييا تحيير  علييى مواكبيية  ،ميين الطييرق المؤسسييية الفاعليية والتطييور العلمييي والتقنييي والتكنولييوجي
المتطلبييات العالمييية التييي تسيياهم فييي تحقيييق الفاعلييية المؤسسييية الجامعييية بجميييع صييورها أكثيير نميين 

 ة.بعض من التخصصات ادنسانية الدقيقسانية التي تعاني من الركود في التخصصات ادن
 التوصيات

 :يستيبما يوصي الباحثان ليها الدراسة إبناء على النتائج التي توصلت 
 األكييياديميينقبيييل رؤوسييياء الجامعيييات والقيييادة  إييييالء االهتميييام بموضيييوع الفاعليييية المؤسسيييية مييين 

 وترجمة ذلو من خالل سياسات واضحة ومدروسة.

 اء الجيامعي وتعيز  مين الفاعليية ضرورة تبني الجامعات سياسات مؤسسية فاعلة تسهم فيي االرتقي
 االنسانية. االنثوية، وكلياتهافيما يتعلق بكوادرها  فيها، وبالذاتالمؤسسية 
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