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 لشكر والعرفانا
 

 بعد شكر اهلل عمى نعمو     

 كلحبيبنا محمد صمى اهلل عميو كسمـ

كأخص  العمؿ،ىذا  إلتماـ كاإلرشاد كالتكجيو،أتقدـ الشكر كالعرفاف إلى كؿ مف ساىـ في الدعـ       
الذم لـ يبخؿ كلك لحظة كاحدة عمى تقديـ الدعـ كالتكجيو  محمد عكضبالذكر مشرفي الدكتكر 

 الدراسة.طكاؿ فترة إنجاز  شادكاإلر 

لى إدارة معيد التنمية المستدامة عمى ما تقدمو مف  الدكتكر  رأسيـكعمى  لمطمبةكالدعـ  اإلرشادكا 
 .األطرشالفاضؿ عزمي 

لى إدارة جامعة القدس المفتكحة كعمى رأسيا األستاذ الدكتكر يكنس عمرك عمى دعمو المستمر  كا 
 استيـ العميا.لمكظفي الجامعة مف أجؿ إكماؿ در 

رشاد طكاؿ فترة   دراستي.إلى مديرم المباشر الدكتكر عصاـ خميؿ عمى ما يقدمو لي مف دعـ كا 

 البحث.الذيف قدمكا لي اإلرشاد كالتكجيو كالنصح خبلؿ فترة إعداد  األصدقاءجميع  إلى

 .إلى كؿ مف دعمني كساعدني مف األىؿ لكـ مني باقة كرد كشكر كعرفاف

ذ رائد صرارة الذم قاـ بتدقيؽ الرسالة لغكيا، كالى الدكتكرة آماؿ خميؿ عمى مساعدتيا كشكر الى األستا
المستمرة دكف ممؿ، كما أتقدـ بالشكر الخاص الى زكجتي الحبيبة عمى طباعة الرسالة كمتابعتيا 

 لؤلمكر باستمرار.

 يشكر اهلل فمف ال يشكر الناس ال

 خميؿ محمكد رامي نجيب الباحث: 
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  اإلجرائية تالتعريفا
 

تعبير كاسع يتضمف القكاعد كممارسات السكؽ التي تحدد كيفية اتخاذ  :(Governance)الحوكمة
تاح عممية اتخاذ القرار فييا، كمدل حالعاـ لقراراتيا كالشفافية التي ت االكتتابالشركات كخاصة شركات 

كمات التي يفصحكف عنيا المساءلة التي يخضع ليا مديرك كرؤساء تمؾ الشركات كمكظفكىا كالمعم
 .(2006)سميماف،  لممستثمريف كالحماية التي يقدمكنيا لصغار المساىميف

دارةالطريقة التي يتـ مف خبلليا تكجيو أنشطة الجامعة،  الحوكمة في الجامعات: أقساميا العممية،  كا 
كىيكميا التنظيمي،  إدارتياكجيياتيا العامة، كتطكير نظـ كت ستراتيجيةالاككمياتيا، كمتابعة تنفيذ خطتيا 

 .(2007)عباس،  كأساليب تقييـ أدائيا، كأساليب متابعة اتخاذ القرار الجامعي

الكضكح التاـ في التعامبلت، بيدؼ إتاحة المعمكمات البلزمة لجميع  Transparency): )الشفافية
 ي الكقت المناسب، كأيضا اإلفصاح عف السياسات التربكية كالعممية كالتنفيذية لمجامعةالمعنييف بيا ف

 .(2013)العايدم، 

ضركرة استخداـ المكارد الطبيعية المتجددة  :(Sustainable Development)التنمية المستدامة
تناقص جدكاىا المتجددة بالنسبة لؤلجياؿ القادمة  لىإفنائيا أك تدىكرىا أك تؤدم  إلىتؤدم  بطريقة ال

)سبلـ،  كذلؾ مع المحافظة عمى رصيد ثابت بطريقة فعالة أك غير متناقضة مع المكارد الطبيعية
2013). 

تنفيذية، ال اإلداراتاالبتعاد عف التحيز كالتمييز بيف أعضاء الجامعة، كأيضا  :(Equality) المساواة
 .(2014)العريني،  كالقيادات، كالتعامؿ مع الجميع مف خبلؿ مبدأ العدالة
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 الممخص
الجامعات  كإحدل معرفة مدل تطبيؽ جامعة القدس المفتكحة لمعايير الحككمة إلىىدفت الدراسة    

الضفة الغربية، حيث استخدـ الباحث المنيج  في اإلدارييفمف كجية نظر المكظفيف  الفمسطينيةالعامة 
 جؿ تحقيؽ ىدؼ الدراسة.أ مف الكصفي التحميمي

أداة لجمع البيانات المطمكبة، كقد تككف مجتمع الدراسة مف جميع المكظفيف  اإلستبانةالباحث  إستخدـ 
كقد تـ تكزيع ، ان ( مكظف732اإلدارييف في جامعة القدس المفتكحة في الضفة الغربية كالبالغ عددىـ )

ستخدـ العينة العشكائية ا، حيث تـ ان ( مكظف285اإلستبانة عمى عينة الدراسة التي تككنت مف )
مف كامؿ مجتمع الدراسة، حيث تـ إستخداـ %(38.9كقد شكمت عينة الدراسة ما نسبتو) الطبقية،

 لمعالجة البيانات.  االجتماعيةبرنامج الرزمة اإلحصائية لمعمـك 

مف العينة المستطمعة ذكركا بأف جامعة القدس المفتكحة  %(80.2)لنتائج أف ما نسبتو كقد أظيرت ا 
كتكصمت    النسبة نسبة مرتفعة.   تطبؽ معايير الحككمة في سائر أعماليا اإلدارية، كتعتبر ىذه 

 %(83.9)ستراتيجيتيا كرسالتيا كاضحة كذلؾ بناء عمى ما ذكره االدراسة أيضا إلى أف رؤية الجامعة ك 
مف عينة %(79.1)مف عينة الدراسة، كىذه أيضا نسبة مرتفعة، أما فيما يخص الشفافية فقد ذكر 

بينما بمغت النسبة في مكضكع  .الدراسة بأف جامعة القدس المفتكحة تطبؽ الشفافية في جميع أعماليا
ؽ. أما في كتدؿ ىذه النتيجة عمى أف نظاـ المساءلة كالمحاسبة مطب%(78.4)المساءلة كالمحاسبة 

العبلقة بصناعة القرار في جامعة القدس المفتكحة، فقد أيد ىذا  كذكممكضكع مشاركة المستفيديف 
  مف عينة الدراسة.%(76.3)الجانب ما نسبتو 

راء آ( في α≤0.05عند مستكل الداللة )  إحصائيةكجكد فركقات ذات داللة  أيضاالنتائج  كأظيرت 
 ، حيثالحككمة في جامعة القدس المفتكحة تبعا لمتغير الكظيفة اييرمع حكؿ كاقع تطبيؽ فراد العينةأ

 .إدارميف المكمفيف بعمؿ يكاديمألكاف لصالح ا

راء آ( في α≤0.05عند مستكل الداللة )  إحصائيةكجكد فركقات ذات داللة  أيضاالنتائج  كأظيرت  
، كحة تبعا لمتغير المؤىؿ العمميالحككمة في جامعة القدس المفت معايير أفراد العينة حكؿ كاقع تطبيؽ

 .الدكتكراهكاف لصالح حممة درجة  حيث



 ق 
 

 أفالعميا في جامعة القدس المفتكحة  اإلدارةعمى  أىمياكقد كاف ىنالؾ مجمكعة مف التكصيات    
الحككمة في الجامعات الفمسطينية  كالذم بدكره يعزز  يشتمؿ عمى معاييرتعمؿ عمى تكفير دليم

عمى تشكيؿ فريؽ يمثؿ الجامعات الفمسطينية  أيضاكالعدالة كالمساءلة، كاف تعمؿ  الشفافية كالنزاىة
 إجراءتشجع عمى  أفلمدكنة حككمة الجامعات في فمسطيف، ك  أسسالعامة، كذلؾ مف اجؿ كضع 

، كتشكيؿ لجاف مختصة في الحككمة في جامعة القدس المفتكحة متخصصةفي مجاالت  األبحاث
معات الفمسطينية في مجاؿ الحككمة، كتعمؿ عمى زيادة عدد الدكرات اكذلؾ حتى تككف قدكه لمج

 التدريبية لمعامميف، كذلؾ لما تقدمو ىذه الدكرات مف خبرات معرفة عممية.
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The Reality of Governance at Al-Quds Open University as one of the 
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Staff 
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Supervised by: Dr. Mohammad Awad 

Abstract 

 

This study aims at investigating the extent to which Al-Quds Open University (QOU) 

implements the governance standards, from the perspectives of the administrative 

personnel in the West Bank. The researcher used the descriptive-analytical design. 

The study population consisted of all the administrative personnel at QOU in the West 

Bank, amounting to (732) staff member. The data was collected by means of a 

Questionnaire, which was distributed to a stratified random sample of (285) respondents, 

representing (38.9%) of the population. The data was analyzed statistically, using SPSS.  

The results of the study reveal that QOU implements the governance standards in all its 

administrative operations, as indicated by the university administrative personnel. The rate 

is (80.2%), which is considered a high degree.  

The results also demonstrate that the vision and the strategy of QOU are clear as indicated 

by (83.9%) of the respondents. Moreover, (80.9%) of the respondents indicated that the 

role of the administration in implementing the governance standards is significant. As 

regards the implementation of transparency by QOU, (79.1%) of the respondents indicated 

that QOU implements transparency, which is a high rate. Furthermore, (79.8%) of the 

respondents indicated that QOU has academic, financial and employment independence. 

Besides, (78.4%) of the respondents reported that QOU practices accountability, which 

means that the accountability system is effectively implemented at QOU. In addition, 

(76.3%) of the respondents indicated that the stakeholders participate in decision-making at 

QOU.  
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The results also reveal that there is a statistically significant difference at 

 (α ≤ 0.05) level between respondents’ opinions on the reality of QOU implementation of 

governance standards, due to the occupation (position) variable, in favor of academics with 

administrative duties. Moreover, the results indicate that there is a statistically significant 

difference at (α ≤ 0.05) level between respondents’ opinions on the reality of 

implementation of governance standards by QOU, due to the educational qualifications 

variable, in favor of Ph.D. holders.  

The results also reveal that there is a statistically significant difference at (α≤0.05)level 

between respondents’ opinions on the reality of QOU implementation of governance 

standards, due to the occupation (position) variable, in favor of academics with 

administrative duties. Moreover, the results indicate that there is a statistically significant 

difference at (α≤0.05)level between respondents’ opinions on the reality of implementation 

of governance standards by QOU, due to the educational qualifications variable, in favor of 

Ph.D. holders.  

On the basis of the study findings, it is recommended that QOU top Administration 

provide a guide for governance at Palestinian universities, which enhances transparency, 

fairness, justice and accountability; form a team representing the public universities, whose 

goal will be to set out the foundation for a governance blog for Palestinian universities; 

encourage researchers to carry out research studies in specialized areas; establish 

committees for governance at QOU so that QOU becomes a model for Palestinian 

universities; and finally more training activities for employees should be designed as these 

would provide them with experiences and professional knowledge.     
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 ولأل الفصل ا -1

 المقدمة 1-1
المالية كاالنييارات التي أصابت  األزمات أعقابفي  Governance  حككمةلقد نشأت ال      

انييار الكثير مف الشركات الكبرل العالمية "قبؿ أزمة جنكب  إلىاألسكاؽ المالية العالمية، كالتي أدت 
. كأيضا تبع ذلؾ انييار شركات عالمية كبيرة بسبب السياسات المالية الخاطئة 1996شرؽ أسيا عاـ 

، كالممارسات السميمة في كاإلفصاحعة فييا، كالتي كانت تتبع سياسة غير صحيحة في الشفافية المتب
 .(2009)اليزاع،  الرقابة كاإلشراؼ

نظاـ رقابي يحتكم عمى مجمكعة مف النظـ كالسياسات التي تؤدم  بإنشاءالتفكير  إلىكؿ ىذا أدل     
ما يسمى بحككمة الشركات كمع مركر السنيف  إنشاءحيث تـ  التجاكزات،ىذه كؿ  إلىكضع حد  إلى

كالتطكر أصبحت الحككمة ضركرة في كافة القطاعات الحككمية كالخاصة كذلؾ مف أجؿ تنظيـ العمؿ 
 ككضع نظاـ رقابي يؤدم إلى الشفافية كاإلفصاح كالمراقبة. اإلدارم

عمى أنيا:  1999في العاـ  كالتنمية حككمة المؤسساتىذا كقد عرفت منظمة التعاكف االقتصادم     
"النظاـ الذم يكجو أعماؿ المؤسسة كيضبطيا، إذ يصؼ الحقكؽ كالكاجبات كيكزعيا بيف مختمؼ 

 كاإلجراءاتفي المؤسسة مثؿ مجمس اإلدارة، االدراة، المساىميف كذكم العبلقة كيضع القكاعد  األطراؼ
كاالستراتيجيات البلزمة  األىداؼشؤكف المؤسسة ، كما يضع الخاصة ب القراراتالبلزمة التخاذ 

 .(2013)سبلـ،  المتابعة لتقييـ األداء كمراقبتيا" أسسك لتحقيقيا  

ـ مف خبلليا تكجيو أنشطة : "الطريقة التي يتنياأالجامعات عمى  في حككمةالعرفت  كقد     
دارة، الجامعة كتكجياتيا العامة كتطكير  ستراتيجيةالاعممية ككمياتيا كمتابعة تنفيذ خطتيا أقساميا ال كا 
)خكرشيد  تقييـ أدائيا ، كأساليب متابعة اتخاذ القرار الجامعي" كأساليبكىيكميا التنظيمي  إدارتيانظـ 

 .(2009يكسؼ، 

 : (2013)الفرا،  حيث تـ تحديد عدة مياـ لحككمة الجامعات منيا

 تطكير أداء الجامعة كتحسينو. -1
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 الجامعة مف أجؿ اتخاذ القرارات السميمة. إدارةصناعة استراتيجيات كاضحة كسميمة مف قبؿ  -2

 تحقيؽ العدالة كالنزاىة كالشفافية في مختمؼ المعامبلت. -3

 ع.ظيكر الجامعة بأحسف صكرة أماـ المجتم -4

 تجنب حدكث أم صراعات داخمية تحكؿ دكف جكدة األداء. -5

ظيكر مفيكـ حككمة  إلى أدت كالتيالمشاكؿ كالمعكقات التي تعاني منيا الجامعات  أىـكمف      
 :(2013)السر،  الجامعات

 ( الثقافة السائدة في المجتمع كالجامعة.1

 اـ.( المناخ السياسي الع2

 ( التشريعات في الببلد.3

 ( سياسات القبكؿ في الجامعة.4

 الجامعة كطريقة أدارتيا. إدارة( 5

 ( غياب أعضاء ىيئة التدريس عف الحياة الجامعية.6

 ( الطمبة كالحياة الجامعية.7

 الجكدة كالتقييـ. (8

 ( عشكائية الخارطة الجامعية.9

مصرم كالتكنسي لحككمة الجامعات كذلؾ حسب كمف خبلؿ االطبلع عمى كؿ مف النمكذج ال     
المعايير كضعت  ىذه إفحيث  ،تحديد عدة معايير لحككمة الجامعادراسة أجراىا البنؾ الدكلي ،تـ ت

 :(2013)العايدم،  مف قبؿ منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية كالمعايير ىي

ستراتيجيةرؤية  -1  :كرسالتياالجامعة  كا 
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القانكني لمجامعة كأف تككف الرسالة أيضا كاضحة بما  اإلطاريجب أف تككف كاضحة كأف يحدد       
أخرل بحيث تمبي احتياجات أعضاء ىيئة التدريس  إلىشى مع مصمحة الجامعة كتعديميا مف فترة ايتم

 كاإلدارييف في الجامعة.

 :اإلدارة -2

عمى  اإلدارةغبار عميو. أف تعمؿ  كمنح الشيادات لمطمبة ال حيث يككف نظاـ القبكؿ كالتسجيؿ     
كالعمؿ عمى تكفير المدرسيف كالغرؼ الدراسية  باستمرار،عطاء المكظفيف حقكقيـ كالعمؿ عمى ترقيتيـ ا

أيضا مقدرة تخصصات جديدة بما يتماشى مع مصمحة البمد كاحتياجاتيا. فتحالبلزمة، كالعمؿ عمى 
، رارات الصعبة في الكقت المناسب كبالتالي الكصكؿ بالجامعة إلى بر األمافعمى اتخاذ الق اإلدارة
كرئيس الجامعة كمدراء الفركع، كيؼ يتـ  األمناءمف مجمس  ابتدأنكعية القيادة في الجامعة  كأيضا

 .القانكنية ليـتعيينيـ كمسؤكلياتيـ كالمياـ 

 الشفافية: -3

المعمكمات البلزمة لجميع المعنييف بيا  إتاحةبلت، بيدؼ حيث يقصد بيا الكضكح التاـ في التعام     
مف  كأيضاعف السياسات التربكية كالعممية كالتنفيذية لمجامعة،  اإلفصاح كأيضافي الكقت المناسب، 

 إحدلالعمنية في مناقشة المكضكعات كحرية تداكؿ المعمكمات ىي  إفيمكف القكؿ  أخرلناحية 
 الشفافية. بيأسال

فافية تقكـ عمى التدفؽ الحر لممعمكمات كاالنفتاح مف قبؿ الجامعة عمي الميتميف بيا، الش إف أم   
 صكر االنفتاح. إحدلفمثبل نشر الميزانية العمكمية لمجامعة ىي 

 :االستقبللية -4

 كىي تتككف مف عدة فركع :

ر القبكؿ كتحدد عدد الطبلب كمعايي المناىج،عف  ؤكلةمسحيث تككف  األكاديمية: االستقبللية -
 كمتابعة منيجيات التدريس. كالبرامج،لمجامعة كتنظيـ التخصصات  األكاديميكتحديد الييكؿ 
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أمكاؿ الجامعة كقدرتيا عمى امتبلؾ  إدارةقدرتيا عمى  الدراسية،تحديد الرسكـ  المالية:االستقبللية  -
 .كأراضمباف 

، كتحديد مستكيات الركاتب كالحكافز فـ تحديد الكضع القانكني لممكظفييتالكظيفية: االستقبللية  -
 .المكارد البشرية كالتقدـ الكظيفيكسياسة 

 المحاسبة كالمساءلة: -5

حدث، بما يساعد عمى  إخفاؽ أمبتقديـ التكضيحات البلزمة عف  كليفؤ المسحيث يتـ الطمب مف     
اد الكعي عند كضع استراتيجيات كاضحة كسميمة تؤدم بالنيكض بالمؤسسة كتقدميا. ىذا ككمما ز 

 ذكم العبلقة بما يدكر بالمؤسسة كمما عزز المساءلة كالمحاسبة كزاد االنتماء ليا. اإلطراؼ

 :مشاركة المستفيديف كذكم العبلقة بصناعة القرار -6

 منيـ الطبلب كأعضاء ىيئة التدريس كالحككمة كالنقابات كالجيات المانحة كالجمعيات األىمية.

 مشكمة الدراسة  1-2
التي تعاني منيا الجامعات  األزمات أعقابحككمة الجامعات مفيكـ حديث جدا ظير في  إف      

يجاد الطرؽ السميمة لحؿ ىذه  ، كنتيجة التطكر السريع الذم يشيده العالـ في البحث العممي األزماتكا 
لمسؤكلية التي باإلضافة إلى ا ،مية بيف الدكؿ النامية كالمتقدمةكمحاكلة الجامعات تقميؿ الفجكات العم

قادرة عمى مكاكبة التطكر العممي الحديث كحؿ  أفكاججؿ تخريج أتكضع عمى عاتؽ الجامعات مف 
، يمكف القكؿ إف مشكمة الدراسة (2009، معتز، خكرشيد) بيف كؿ مف المجتمع كالجامعات األزمات

 تتجمى في اإلجابة عمى سؤاليا الرئيسي كىك:

من وجية  الفمسطينيةالجامعات العامة  كإحدىقدس المفتوحة جامعة الواقع تطبيق الحوكمة في  
 ؟ اإلدارييننظر الموظفين 

 سةمبررات الدرا 1-3
 عمى:لقد جاءت مبررات اختيار مكضكع الدراسة بناء     
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جامعة القدس المفتكحة كنمكذج خاص لمتعميـ الجامعي محاكلة الباحث معرفة كاقع الحككمة في  -1
 .في فمسطيف

تعتبر جامعة القدس المفتكحة مف أكبر باحث يعمؿ في جامعة القدس المفتكحة حيث ككف ال -2
الجامعات الفمسطينية مف حيث عدد الطبلب كالمكظفيف كعدد الفركع في المحافظات حيث أف دراسة 

ما تقدمو ىذه الجامعة مف دكر ميـ في التعميـ العالي كاقع الحككمة في جامعة القدس المفتكحة يعكس 
 .طينيالفمس

 الخركج بمجمكعة مف التكصيات تساعد في تطكير التعميـ العالي في فمسطيف. -3

  الدراسة أىمية 1-4
عند الحديث عف حككمة الجامعات يبدأ الشخص بالتفكير بالكيفية التي تدار بيا الجامعات       

ة إدارة الجامعة ككيفية كمراقبة كافة اإلطراؼ ذات العبلقة بالجامعة، أم إنيا البكصمة التي تضمف كفاء
قياميا باالستفادة مف كافة اإلمكانات كالمكارد المتاحة ليا، كذلؾ لضماف تخريج أفكاج قادرة عمى 
المحاؽ بالمجتمع العممي المتطكر، حيث أصبحت الجامعات تشكؿ القاعدة الرئيسية لممجتمع كىك 

د المكظفيف عمى تطبيؽ جؿ كضع برامج تدريب تساعأمف  كأيضا، مكضكع حيكم كجديد نسبيا
 .الحككمة في الجامعات

بعمؽ كبطريقة معالجة التي تبحث  عمى حد عمـ الباحث مف الدراسات القميمةتعتبر ىذه الدراسة     
 مكضكع حككمة الجامعات في فمسطيف.مختمفة 

 الدراسة أىداف 1-5
 كإحدل المفتكحةس جامعة القد دراسة كاقع الحككمة في إلىتيدؼ الدراسة بشكؿ رئيسي        

كينبثؽ مف اليدؼ الرئيسي األىداؼ ، اإلدارييف المكظفيفمف كجية نظر  الفمسطينيةالجامعات العامة 
 الفرعية التالية :

 .الجامعاتفي ( التعرؼ عمى مفيـك الحككمة 1

 .الجامعات في ( التعرؼ عمى أىداؼ الحككمة2
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 .الجامعات في ( التعرؼ عمى معيقات الحككمة3

 .الجامعات في عرؼ عمى معايير الحككمة( الت4

مف كجية نظر المكظفيف  كاقع تطبيؽ جامعة القدس المفتكحة لمحككمة الجامعيةاالطبلع عمى ( 5
 .اإلدارييف

 متغيرات الدراسة 1-6
  :المتغيرات المستقمة 
  ستراتيجيةرؤية  الجامعة كرسالتيا. كا 
 .االدراة 
 .الشفافية 
 .االستقبللية 
 لة.المحاسبة كالمساء 
 .مشاركة المستفيديف كذكم العبلقة بصناعة القرار 
 :المتغير التابع 
 .كاقع الحككمة في جامعة القدس المفتكحة 
  الديمكغرافيةالمتغيرات: 
 .الجنس 
 العمر. 
 .نكع الكظيفة 
 .المؤىؿ العممي 
 .سنكات الخبرة 
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 تغير التابعالمتغيرات المستقمة                                               الم

 

 

 

 

 

 

 المتغيرات الديموغرافية                                      

 

 

 

 

 الدراسة أسئمة 1-7
الجامعات العامة  كإحدل جامعة القدس المفتكحةفي  حككمةالالسؤاؿ الرئيسي : ما كاقع تطبيؽ     

 ؟اإلدارييفمف كجية نظر المكظفيف  الفمسطينية

 :فرعية التاليةتفرع مف األسئمة الكي

ستراتيجيةكضكح رؤية  درجة( ما 1  ؟كرسالة جامعة القدس المفتكحة كا 

 ؟في تطبيؽ الحككمة جامعة القدس المفتكحة في اإلدارةما دكر  (2

 مدل تمارس جامعة القدس المفتكحة الشفافية في تطبيؽ الحككمة؟ أم إلى (3

  ستراتيجية الجامعة رؤية كا 
 كرسالتيا.

 .االدراة 
 الشفافية 
 .االستقبللية 
 .المحاسبة كالمساءلة 
  مشاركة المستفيديف كذكم

 العبلقة بصناعة القرار.
  
 .االستقبللية 
 .المحاسبة كالمساءلة 
  م مشاركة المستفيديف كذك

 العبلقة بصناعة القرار.

 

 

 

  كاقع الحككمة في جامعة
 القدس المفتكحة.

 

                                             .الجنس 
  .العمر 
 .نكع الكظيفة 
 .المؤىؿ العممي 
 .سنكات الخبرة 
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 ؟ كالمالية كالكظيفية األكاديميةية مدل تتمتع جامعة القدس المفتكحة باالستقبلل أم إلى( 4

 ؟مدم يتـ المحاسبة كالمساءلة في جامعة القدس المفتكحة أم إلى( 5

 ؟المفتكحةجامعة القدس في  العبلقة بصناعة القرار( ما كاقع مشاركة المستفيديف كذكم 6

راسة حكؿ في آراء عينة الد (α≤0.05) مستكل الداللة  إحصائية عند( ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة 7
لممتغيرات  تبعاكاقع الحككمة في جامعة القدس المفتكحة مف كجية نظر المكظفيف اإلدارييف 

 الديمكغرافية )الجنس، العمر، نكع الكظيفة، المؤىؿ العممي، كسنكات الخبرة(.

 

 الدراسة أخالقيات 1-8
مات كالبيانات لغرض البحث العممي فقط، كسكؼ تبقى المعمك  الدراسة سكؼ تستخدـ ىذه إف     

حيث حرص الباحث عمى ما  العممية األمانةسرية، كسكؼ يتـ مراعاة التكثيؽ في الدراسة مف اجؿ 
 يمي:

 تجنب اإلضرار بالمبحكثيف كبالمجتمع.  -
 .المبحكثيفالمحافظة عمى السرية، كمراعاة خصكصية  -
 الظركؼ المناسبة ليـ.تحديد مكاعيد مسبقة مع المبحكثيف كاحتراـ كقتيـ كمقابمتيـ في األماكف ك  -
 ( كالتزاـ الدقة في التكثيؽ. plagiarismاالبتعاد كميا عف السرقة العممية ) -
 عدـ اإلضرار بالبيئة المادية، كاالجتماعية.  -

 محددات الدراسة 1-9
زة بسبب الظركؼ العامة في الببلد، لذلؾ صعكبة الكصكؿ لبعض فركع الجامعة في قطاع غ  -

 ع جامعة القدس المفتكحة في الضفة الغربية.اقتصرت الدراسة عمى فرك 
كتطمب بعض  اإلجاباتفي بعض  إرباؾقمة خبرة بعض المكظفيف بمفيكـ الحككمة مما تسبب في   -

 التكضيحات.
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 منيجية الدراسة 1-10
 الدراسة. أىداؼمف اجؿ تحقيؽ  التحميمي المنيج الكصفي باستخداـالباحث  قاـ     

 الدراسة مجتمع 1-11
 732كالبالغ عددىـ  في جامعة القدس المفتكحة اإلدارييفالمكظفيف مجتمع الدراسة مف  كفتك     

 .مكظؼ

 الدراسة عينة 1-12
في جامعة القدس المفتكحة،  اإلدارييفتـ استخداـ عينة عشكائية طبقية تككنت مف المكظفيف      

تـ  األكلىيف في المرحمة ، ىذا كقد تـ االختيار عمى مرحمتان مكظف 285حيث بمغ حجـ العينة مف 
اختيار فركع الجامعة كحصر شامؿ، كفي المرحمة الثانية تـ تطبيؽ االختيار العشكائي لكؿ فرع عمى 

  .االستبانة، كقد تـ استيداؼ العينة بكاسطة هحد

 

 حدود الدراسة 1-13
 كتشكؿ الحدكد التالية حدكد الدراسة:     
  2017 -2015: العاـ الدراسي لزمانياالحد. 
 :معة القدس المفتكحة في الضفة الغربية.افركع جك  المركزية اإلدارةالحد المكاني 
  في جامعة القدس المفتكحة في الضفة الغربية. اإلدارييفالحد البشرم: كافة العامميف 

 الدراسة أدوات 1-14
 مف المراجع كاألدبيات كالدراسات السابقة. Secondary Dataالبيانات الثانكية  -1

 حيث تـ استخداـ اإلستبانة. Primary Dataلبيانات األكلية ا -2
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 ىيكمية الدراسة 1-15
 تتككف الدراسة مف خمسة فصكؿ بحيث يتككف كؿ فصؿ مف التالي:     

 أىميةعمى المقدمة، مشكمة الدراسة، مبررات الدراسة،  ويشتمل الفصل األول: اإلطار العام لمدراسة
 محددات الدراسة، الدراسة، أخبلقياتالدراسة،  أسئمة رات الدراسة،متغي الدراسة، أىداؼالدراسة، 

 .، ىيكمية الدراسةالدراسة أدكاتالدراسة،  مجتمع الدراسة، عينة الدراسة، حدكد منيجية الدراسة،

 عمى اإلطار النظرم ك الدراسات السابقة كالتعقيب عمييا يشتمؿ النظريالفصل الثاني: اإلطار 

جراءات الدراسة ويشتملالفصل الثالث : مني عمى المنيج العممي لمدراسة، مجتمع الدراسة،  جية وا 
 أداةلمبيانات، صدؽ  اإلحصائيةجمع البيانات، المعالجة  أداةالعينة،  أفرادعينة الدراسة، تكزيع 

 الدراسة. أداةالدراسة، كثبات 

جيا، اسة كعرض نتائالدر  أسئمةعمى مناقشة  الفصل الرابع: عرض النتائج ومناقشتيا ويشتمل  
 ستبانة.كتحميؿ اإلكمناقشة 

 ، كالتكصيات.النتائجعمى الفصل الخامس: النتائج والتوصيات ويشتمل 
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 الفصل الثاني-2

 اإلطار النظري والدراسات السابقة والتعقيب عمييا
 

 

 

 

 

 

  



13 
 

 النظري والدراسات السابقة والتعقيب عمييا اإلطار: الفصل الثاني -2

 النظري اإلطار: األولالمبحث  2-1

 مقدمةال 2-1-1
النظاـ  إلىالحككمة أىمية كبيرة في ظؿ ما يشيده العالـ اليكـ مف التحكؿ  احتمت          

مف ممارسة  األفراد، كمف ىنا ظير مفيكـ الحككمة ليتمكف (2013)سبلـ،  الرأسمالي االقتصادم
، كتنفيذىا مف خبلؿ التركيز عمى عممية ة الفعالة في صنع الخطط التنمكيةمؽ بالمشاركدكرىـ فيما يتع

يا كىـ : الدكلة ، كالذم تـ تأسيسو في ظمالتفاعؿ القائمة بيف أطراؼ العقد االجتماعي الجديد ، 
العقد  إقامةيؽ الحككمة يتـ ، أم أنو بتطب(2012)مرزكؽ،  ، كالمجتمع المدنيكالقطاع الخاص

ذلؾ  فيمشاركتيا  يتـبؿ  األحداثرح مسالدكلة بمفردىا عمى فيو االجتماعي الجديد الذم ال تمعب 
ارسة دكرىـ في نكاحي الحياة فرضكا عمى الدكلة أف تفسح ليـ المجاؿ لمم البلعبكف الجدد ، كالذيف

 .كافة

طمكحات المكاطنيف بالتنمية المستدامة مف خبلؿ كمف ىنا أصبحت الحككمة تساعد عمى تحقيؽ       
، كالمشاركة في تحمؿ المسؤكلية كرسـ السياسات كتعزيز النزاىة كالشفافية، كالمساءلة معايير منياعدة 

 سمطة القانكف.

، ت المختمفة، عمى مستكل الدكلة كالمؤسسااءالمداخؿ في تقييـ األدكأيضا تعتبر الحككمة مف أىـ     
)الداعكر،  في المؤسسات المختمفة األداءكتحسيف  ضبطتشكؿ مدخبل أساسيا في كىي أصبحت 

2008). 

 الحوكمة مالتطور التاريخي لظيور مفيو  2-1-2
، حيث بدأت تظير بصكرة كاضحة في لحككمة مف المفاىيـ حديثة النشأةيعتبر مفيكـ ا     

 ظيكر ىذا المفيـك منيا: إلى، كقد تعددت األسباب التي أدت ناميةتصاديات الدكؿ المتقدمة كالاق

 )مشكمة الطرؼ الرئيس كالككيؿ(: المشكبلت التي تثيرىا نظرية الككالة -
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تعظيـ منفعتيما الذاتية حيث  إلىعياف سكالككيؿ ي الطرؼ الرئيس كالتي تنص عمى أف كؿ مف     
مف تصرفات كجيد كعمؿ الككيؿ مقابؿ األجر  الحصكؿ عمى أكبر قدر إلى الطرؼ الرئيس يسعى
الحصكؿ عمى أكبر قدر ممكف مف الحكافز كالمكافآت كالمزايا  إلى، كفي المقابؿ يسعى الككيؿ عقكؿالم

 .(2013)الخرابشة،  بأقؿ جيد مبذكؿ

نتيجة الممارسات لمخسارة  يسالطرؼ الرئتعرض  إمكانيةلسبب كأيضا تنشأ المشكمة في ىذه النظرية 
الطرؼ عدـ بذؿ الككيؿ العناية الكافية لتعظيـ عائد بسبب ضا ي، كأالككيؿ التي يقكـ بيا أخبلقية غير

 .الرئيس

 ظيكر سمبيات ىياكؿ الممكية .-

، مع العمـ أف الممكية ليا  اإلدارةكمراقبة مجمس  اإلدارةحيث يؤثر ىيكؿ الممكية عمى التحكـ في     
، أم كجكد عدد كبير مف في عدـ كجكد مستثمر رئيس مسيطر المتناثرةاف ىما الممكية نكع

 المساىميف.

 المساىميف.في أيدم عدد قميؿ مف  اإلدارةأما الممكية المركزة فيي تتمثؿ في تركز 

 :المالية كاألزماتانييار بعض الشركات العمبلقة  -

ي كؿ ، كأيضا األزمات المالية ف1997األسيكية عاـ  ةياألزمة المالكأىـ ىذه االنييارات انفجار      
في الكاليات  ( World com)كEnron)  (فضيحة شركتي  إلى باإلضافة، مف ركسيا كأمريكا البلتينية

 .2001المتحدة األمريكية عاـ 

تطكر مفيكـ الحككمة كظيكره في جميع المجاالت كاىتماـ الكثير مف  إلىكؿ ىذه األسباب أدت       
 .في ىذا المفيـك الجديد كالمؤسساتأصحاب الشركات 

 تعريف الحوكمة 2-1-3
فقد عرفتيا منظمة التعاكف  المفيـكىذا أىمية  إلىلقد تعددت التعريفات لمحككمة ، كذلؾ يعكد       

( بأنيا مجمكعة مف العبلقات بيف إدارة الشركة كمجمس إدارتيا كحممة OECD  (كالتنمية  االقتصادم
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كمجمكعة أصحاب المصالح كما تكفر الييكؿ الذم مف خبللو يتـ كضع أىداؼ الشركة كتقرير  األسيـ
 .(www.oced.org) الكسائؿ لبمكغ ىذه األىداؼ كمراقب األداء

ي عمى أنيا التقاليد كاألعراؼ كالمؤسسات الت (UNDP) كعرفيا البرنامج اإلنمائي لؤلمـ المتحدة     
تمارس مف قبؿ أم سمطة في الدكلة، كىذا يأخذ بعيف االعتبار ماذا تتبع الحككمات، كبماذا تراقب، 
ككذلؾ قدرة الدكلة في التأثير كصياغة كتنفيذ سياسات ثابتة كسميمة مع احتراـ احتياجات المكاطنيف 

 (UNDP, 1997) . كالدكلة، كمكقع المؤسسات التي تحكـ التفاعبلت االقتصادية كاالجتماعية 

الحككمة بأنيا:" ىي النظاـ الذم يتـ مف خبللو إدارة  IFCتعرؼ مؤسسة التمكيؿ الدكلية  كأيضا    
 .(2007)يكسؼ،  "الشركات كالتحكـ في أعماليا

أفضؿ  ف القكاعد كالنظـ كاإلجراءات التي تحقؽبأنيا " عبارة ع عمي (2013)يا سبلـكقد عرفت     
، يرم الشركة كمساىمي األقمية فييايـ تكازف معقكؿ بيف مصالح مدحماية لمساىمي األقمية كتق

 كأصحاب المصالح األخرل المرتبطة بالشركة بما يعكد في النياية بالنفع عمى األخيرة.

ممارسات السكؽ التي تحدد كيفية اتخاذ ك  كعرفت عمى أنيا " تعبير كاسع يتضمف القكاعد      
، عممية اتخاذ القرار فييا تحتاجياي العاـ لقراراتيا كالشفافية الت االكتتابالشركات كخاصة شركات 

كمدل المساءلة التي يخضع ليا مديرك كرؤساء تمؾ الشركات كمكظفكىا كالمعمكمات التي يفصحكف 
 .(2006)سميماف،  ار المساىميفعنيا لممستثمريف كالحماية التي يقدمكنيا لصغ

عؿ أنيا " مجمكعة القكاعد التي تجرم بمكجبيا إدارة الشركة داخميا  Jenny Goodwinكعرفيا      
المالية  كاالستثماراتعمى الشركة ليدؼ حماية المصالح  اإلدارةجمس مكما يتـ كفقا ليا إشراؼ 

األمياؿ مف الشركة كتتضمف الحككمة الجيدة كجكد شفافية  الؼآمكف عمى بعد لممساىميف الذيف قد يقي
 .(2014)رزؽ،  كىذه الشفافية ىي جكىر كلب الحككمة"

تحقيؽ الجكدة  إلىكعرفت أيضا عمى أنيا " مجمكعة مف القكانيف كالنظـ كالقرارات التي تيدؼ       
 "اإلستراتيجيةف طريؽ اختيار األساليب المناسبة كالفعالة لتحقيؽ الخطط كاألىداؼ في األداء كالتميز ع

(Osboren, 2010). 
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كما أف الحككمة تعبر عف العبلقة الناتجة بيف الجيات المختمفة كالمشتركة في تكجيو كتطكير       
 .(Prasad, 2009) مجاؿ ما

التي تؤثر في  األساسيةكمف تعريفاتيا أيضا بأنيا " كجكد نظـ تحكـ العبلقات بيف األطراؼ      
)مبارؾ،  كالمسؤكلية" المسئكؿاألداء كما تشمؿ مقكمات تقكية المؤسسة عمى المدل البعيد كتحديد 

2014). 

الحككمة  إفىك  أىميامشتركة بينيـ  أمكرىنالؾ عدة  إفكف القكؿ كمف خبلؿ التعريفات السابقة يم
 شؤكنيا الداخمية كالخارجية. إدارةتساعد المؤسسة عمى  التيعبارة عف مجمكعة مف القكاعد كالنظـ 

 إفميـ مشترؾ بينيـ كىك  أمرىنالؾ  إفكمف خبلؿ االطبلع عمى التعريفات السابقة يمكف القكؿ      
شؤكنيا  إدارةبدكرىا تساعد المؤسسة عمى  كالتيف مجمكعة مف القكاعد كالنظـ الحككمة عبارة ع
 الداخمية كالخارجية.

كمف خبلؿ التعريفات السابقة عرؼ الباحث الحككمة عمى أنيا " مجمكعة مف القكاعد كالنظـ      
القرارات  كاتخاذماف األبر  إلىعد اإلدارة في الكصكؿ بالشركة أك المؤسسة كالقكانيف كالقرارات التي تسا

، اإلدارةمس مف مج ، كذلؾ مف خبلؿ التكاصؿ بيف األطراؼ المختمفة كالمستفيدة كالتي تتككفالمناسبة
، العمؿ عمى الشفافية كيجب ،كالنظـ ، مف خبلؿ ىذه القكاعدالتنفيذية، كالمساىميف، كالمجتمع كاإلدارة

 ."مصالح المشتركة بيف األطراؼ السابقة، كذلؾ لممحافظة عمى الكاإلفصاحبة كالمساءلة كالرقا

  الحوكمة أىمية 2-1-4
تتمثؿ أىمية الحككمة في أنيا أصبحت تشكؿ صماـ األماف بالنسبة لكثير مف الشركات       

كالمؤسسات، إذ أنو مف خبلليا يمكف تكفير الحماية لحقكؽ المساىميف، كاإلفصاح عف المعمكمات 
 التي تعزز الثقة في أداء المؤسسة الشفافية إلىبة كالتي سكؼ تؤدم المناس القرارات التخاذالبلزمة 

لكافة األطراؼ ذات العبلقة، كتتجمى أىمية الحككمة أيضا بأنيا أصبحت إحدل الكسائؿ الني تؤدم 
كرفاه المجتمع، كما أنيا تعمؿ عمى تحسيف نكعية الحياة كرفع مستكل  االقتصاديةتحقيؽ التنمية  إلى

 في المجتمعات النامية، كذلؾ مف خبلؿ خمؽ نكع مف الرفاىية كالعدالة، كاالستقرار. معيشة األفراد

 :(2015)ابكالنصر،  أىمية الحككمة مف النقاط التاليةكيمكف أف نجمؿ      
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 تخفيض المخاطر المتعمقة بالفساد المالي كاإلدارم التي تكاجييا الشركات كالدكؿ. -

 .االقتصاديةالرقابة عمى أداء الشركات كتحسيف الكفاءة  -

 تقييـ أداء اإلدارة العميا كتعزيز المساءلة كالمحاسبة. -

 .كالمقرضيف بمراقبة أداء الشركات مشاركة المساىميف كالمكظفيف كالدائنيف -

ات مف الحد مف التبلعب كالغش كالتحريؼ كالخداع كتخفيض األثر لظاىرة عدـ تماثؿ المعمكم -
 .االقتصاديةالرقابة كالسيطرة عمى الكحدات  إلىخبلؿ الحككمة كالتي تؤدم 

 ىذا كقد ذكر المعيد القانكني لممحاسبيف اإلدارييف في بريطانيا عدة فكائد لمحككمة أىميا:

 تخفيض المخاطر. -

 تعزيز األداء. -

 تحسيف القابمية التسكيقية لمسمع كالخدمات. -

 تحسيف القيادة. - 

 .(2010)احمد،  االجتماعيةالشفافية كقابمية المحاسبة عف المسؤكلية  إظيار -

 الحوكمة أىداف 2-1-5
كبيرة في كثير أزمات مالية  إلىفي ضكء الفساد المالي كسكء اإلدارات في الشركات كالذم أدل      

أصبحت تعمف أنيا  االستثماريةألف الشركات ، أصبح مف الصعب جذب استثمارات مف الدكؿ المتقدمة
، كفي الطرؼ اآلخر أصبح المستثمريف يطمبكف لتحمؿ نتائج الفساد كسكء اإلدارة استعدادليست عمى 

 إلىالكثير مف الضمانات كاألدلة عمى أف ىذه الشركات تعمؿ كفؽ اإلدارات السميمة كالتي تؤدم 
 :(2013)سبلـ،  اذلؾ ظيرت عدة أىداؼ لمحككمة أىمي ، كمف خبلؿةالتقميؿ مف الفساد كسكء اإلدار 

 الفصؿ بيف الممكية كاإلدارة . -1

 .االقتصاديةتحسيف الكفاءة  -2
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مراقبة األداء مف قبؿ مجمس ضبط ك العمؿ عمى التعديؿ المستمر لمقكانيف في المؤسسة مف أجؿ  -3
 اإلدارة كالمساىميف.

المستمر ألداء اإلدارة العميا ، كتعزيز المساءلة كرفع درجة الثقة في ىذه اإلدارة مف قبؿ التقييـ  -4
 المستثمريف.

 بلـز ألنشطتيا مف جانب أكبر عدد مف المستثمريف.يؿ الك تمكيف اإلدارة مف الحصكؿ عمى التم -5

داريةمنع حدكث  -6 تقرار في نشاط اس إلىكره ، كالذم سكؼ يؤدم بدأم مشاكؿ مالية كمحاسبية كا 
 .المؤسسة

 .ـ أغمبية كتعظيـ عكائدىـ كحقكقيـسكاء كانكا أقمية أ فيالمساىمحماية حقكؽ  -7

 .مشاركة كؿ مف العامميف كالمساىميف كالدائنيف في دكر الرقابة عمى أداء اإلدارة العميا -8

  معايير الحوكمة 2-1-6
 أىمية، كؿ ىذا أدل إلى المفيكـسات في ىذا كثير مف المؤسال كاىتماـ، مفيكـ الحككمة تطكرمع     

كالتنمية  االقتصادم، حيث كضعت منظمة التعاكف المكضكع كتطكيره، ككضع معايير لودراسة ىذا 
 :الدكلي عدة معايير لمحككمة أىمياالتمكيؿ الدكلية كالتي تتبع لمبنؾ  مؤسسةكلجنة بازؿ ك 

 : (2012)غادر،  كالتنمية االقتصادمأ( معايير منظمة التعاكف 

بكضع ستة معايير لمحككمة مع العمـ  1999كالتنمية في العاـ  االقتصادمقامت منظمة التعاكف     
 :كالمعايير ىي 2004في العاـ  أنيا عدلت عمييا

 ضماف كجكد أساس إلطار فعاؿ لحكمة الشركات. -

 حفظ حقكؽ جميع المساىميف. -

 المتساكية بيف جميع المساىميف.المعاممة  -

 المصالح في أساليب ممارسة سمطات اإلدارة بالشركة.دكر أصحاب  -
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 كالشفافية.اإلفصاح  -

 مسؤكلية مجمس اإلدارة. -

 ب( معايير لجنة بازؿ لمرقابة المصرفية العالمية:

عمى النحك بالحككمة ككانت بكضع معايير خاصة  1999قامت لجنة بازؿ بسكيسرا في العاـ      
 :التالي

قيـ الشركة كمكاثيؽ الشرؼ لمتصرفات السميمة كغيرىا مف المعايير لمتصرفات الجيدة كالنظـ التي  -
 .(2012)غادر،  لمعاييريتحقؽ باستخداميا تطبيؽ ىذه  ا

 كمساىمة األفراد في ذلؾ. الشركة معدة جيدا، كالتي بمكجبيا يمكف قياس نجاحيا الكمي ستراتيجيةا -

القرار متضمنا تسمسبل كظيفيا لممكافقات المطمكبة مف  اتخاذالتكزيع السميـ لممسؤكليات كمراكز  -
 األفراد لممجمس.

 حساباتيا كاإلدارة العميا فييا. كمدقؽكة أك البنؾ ر كضع آلية لتعاكف الفعاؿ بيف مجمس إدارة الش -

ف مياـ التدقيؽ الداخمي كالخارجي عمى أمكاؿ الشركة أك نظاـ ضبط داخمي قكم يتضمتكافر  -
 Checks، مع مراعاة تناسب السمطات مع المسؤكليات )نشاء إدارة مستقمة لممخاطر داخموا  ك المصرؼ 

& Balances). 

لؾ عبلقات ذ ، بما فيالمصالحمراقبة خاصة لمراكز المخاطر في الكاقع التي يتصاعد فييا تضارب  -
 رضيف المرتبطيف أم المتعامميف مع المصرؼ ككبار المساىميف كاإلدارة العميا فييا.مؿ مع المقتعال

، كأيضا بالنسبة لممديريف يا التي تحقؽ العمؿ بطريقة سميمةالعم لئلدارةالحكافز المالية كاإلدارية  -
 تعكيضات أك ترقيات. ؿكانت في شك كالمكظفيف سكاء

 الخارج. إلى تدفؽ المعمكمات بشكؿ مناسب داخميا أك -
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 :التمكيؿ الدكليةمؤسسة  ج( معايير

 :(2013)سبلـ،  لدكلية عدة معايير لمحككمة أىمياكضعت مؤسسة التمكيؿ ا 2003في العاـ      

 الممارسات المقبكلة لمحكـ الجيد. -

 لضماف الحكـ الجيد. إضافيةخطكات  -

 كـ الجيد محميا.إسيامات أساسية لتحسيف الح -

 القيادة العميا. -

 كمف خبلؿ المعايير السابقة يمكف تمخيص معايير الحككمة عمى النحك التالي :     

 بالقكانيف كالقرارات التي تصدرىا الحككمات المحمية. االلتزاـ( 1

 بقرارات الجمعية العمكمية لممساىميف في الشركة. االلتزاـ( 2

 اإلدارة كاإلدارة العميا فييا في تحقيؽ اليدؼ الذم مف أجمو أنشأت ( كفاءة كفعالية أداء مجمس3
 .الشركة

ات التي تحددىا القكانيف ( سبلمة الممارسات المحاسبية كاإلدارية داخؿ الشركة كفقا ألفضؿ الممارس4
 .المحمية

تباع( دقة كمكضكعية التقارير المالية كالمعمكماتية غير المالية الصادرة عف الشركة 5 كتطبيؽ مبدأ  كا 
 الشفافية كاإلفصاح تحقيقا لذلؾ.

 مبادئ الحوكمة 2-1-7
ككاف ذلؾ مف خبلؿ الكثيقة  ، عممت األمـ المتحدة عمى تطكير مجمكعة مف المبادئ لمحككمة     

ككانت بعنكاف إدارة الحكـ لخدمة التنمية  ، 1997األمـ المتحدة اإلنمائي عاـ التي أصدرىا برنامج 
 :عايير ىيمدامة كالالبشرية المست

 الشفافية.( 1
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 ( المشاركة.2

 .( المساءلة3

 .اآلراء( تكافؽ 4

 .االستجابة( 5

 ستراتيجية.ال( الرؤية ا6

 ( الكفاءة كالفاعمية.7

 ( العدالة كسيادة القانكف.8

خمسة  2001( فقد كضعت في العاـ  European Commission)  أما المفكضية األكركبية     
 كىي: معايير لمحككمة

 :( اإلفصاح1

اإلتحاد األكركبي يتعيف عمى الدكؿ األعضاء التكاصؿ فيما مؤسسات كمف أجؿ زيادة الثقة في      
 لعامة الناس.متاحة بينيـ بطرؽ أكثر انفتاحا كالتعامؿ بمغة مفيكمة لمجميع ك 

 ( المشاركة:2

 .فيذ بطريقة شاممةالتن إلىمف األفكار حتى الكصكؿ  ابتداءضماف المشاركة الكاسعة      

 المساءلة:( 3

، تقديـ عمى مؤسسات اإلتحاد األكركبي إفضمف كضكح العمميات التشريعية كالتنفيذية ، كما يت     
 شرح لمياميا كدكرىا كتحمؿ مسؤكلية قراراتيا كأعماليا.

 الفاعمية:( 4

رات المستقبمية المحتممة التأثي االعتبارصياغة سياسات فاعمة كمناسبة كتنفيذىا مع األخذ بعيف      
 ت كالتجارب السابقة.راراقكال
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 :كاالنسجاـسؾ ا( التم5

 البد أف تنسجـ السياسات مع بعضيا كأف تككف مفيكمة.     

 محددات الحوكمة 2-1-8
 لقد تـ تحديد مجمكعتيف مف المحددات لمحككمة كىـ : 

 ( المحددات الخارجية 1

الشركة كىك أيضا يضمف تنفيذ القكانيف  إدارةى حسف يساعد كجكد المحددات الخارجية عم     
 :(2015)ابكالنصر،  كالقكاعد كتشتمؿ عمى

في الدكؿ مثؿ القكانيف كالتشريعات كاإلجراءات  االقتصاديةالمنظـ لؤلنشط  لبلستثمارالمناخ العاـ  -
 المنظمة لسكؽ العمؿ كالشركات.

 عمؿ عمى تنظيـ المنافسة ، كأيضا تمنع اإلفبلس كت االحتكارتمنع  -

 كفاءة الرقابة ككفاءة كجكد القطاع المالي الذم يكفر األمكاؿ البلزمة لمقياـ بالمشاريع. -

 مؤسسة . كمثاؿ ىذهيـ التي تضمف عمؿ األسكاؽ بكفاءةكجكد بعض المؤسسات ذاتية التنظ -
 المالية.راؽ الجمعيات المينية كالشركات العاممة في سكؽ األك 

 كاالستثمارية.كجكد مؤسسات خاصة بالميف الحرة مثؿ مكاتب المحاماة كمكاتب االستشارات المالية  -

كجكد جياز قضائي شفاؼ كعادؿ كقادر عمى تحديد المسؤكلية كمحاكمة مرتكبي المخالفات المالية  -
 .(2012)غادر،  كالسرعة البلزمة المناسبكاإلدارية في الكقت 

 ( المحددات الداخمية كتشمؿ:2

، عف طريؽ األسس كالتعميمات كالقكاعد المكضكعة المنظمةكشكؿ القرارات داخؿ  األسمكبتحديد     
، تكزيع السمطات داخؿ المنظمة بيف الجمعية العامة كمجمس اإلدارة كالمديريف التنفيذييف إلى باإلضافة
رفع معدؿ االستثمار، كزيادة  إف، كما القتصاد القكمي كخاصة في الدكؿ الناميةزيادة الثقة في ا كأيضا
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تشجع عمى نمك القطاع الخاص كدعـ قدراتو ك ، يعتبر مف المحددات الداخميةكتعميؽ سكؽ العمؿ 
 .(2013)سبلـ،  ، كأيضا العمؿ عمي تكفير فرص عمؿ جديدة في الببلدالتنافسية

 خصائص الحوكمة 2-1-9
، حيث كانت دراسات البرنامج اإلنمائي لؤلمـ المتحدة قد اختمفت الخصائص كؿ حسب دراستول      

، ة مف الخبراء المحمييف كالدكلييف، حيث قاـ بيا مجمكعبذلؾ المكضكع اىتمتلدراسات التي مف أىـ ا
 : التي تتميز بيا الحككمة كىي الخصائصكقامكا بكضع مجمكعة مف 

، أم كافة أفراد اتالقرار  اتخاذكتككف المشاركة مف قبؿ النساء كالرجاؿ في عممية : المشاركة -1
 .ية ك عف طريؽ مؤسسات تمثيميةدفر  ، كىي حؽ ليـ كتككف المشاركة إماالمجتمع

 ناحية أخرل.  في مجتمع مدني. أم حرية التجمع كالتعبير اركة يجب أف تككف معمكمة كمنظكمةفالمش

، المتخذةريعي كالمؤسسي كالقرارات كيقصد بيا أف تككف السمطة مف حيث اإلطار التش : لشرعيةا -2
 كمف حيث المعايير في المؤسسة كالعمميات كاإلجراءات مقبكلة لدل العامة.

، كأيضا أف المعمكمات رم كفؽ قكاعد: تضمف الشفافية أف صناعة القرارات كتنفيذىا تجيةالشفاف -3
 مباشرة.المتأثريف في القرارات  إلىف تصؿ كيمكف أ متاحة،

 المدل البعيد. إلى: أم أنو تبقى اإلدامة -4

في المشاركة فيو  ان عمى شعكر أعضائو بأف ليـ حظيعتمد : إف صبلح المجتمع العدالة كالمساكاة -5
 أم أف الفرص متكفرة لمجميع.

أماـ الجميكر كالدكائر  كليفؤ مس فالقرارات في كافة القطاعات يككنك  ممتخذ: أم أف المساءلة -6
 ذات العبلقة.

نشاء، جميع األطراؼ المشركعة لتحقيقيا : حيث يستطيعالتمكيف كالتخكيؿ -7 البيئة التي تمكنيـ  كا 
 لمجميع. كالرفاىةمف تحقيؽ أقصى حد ممكف مف النجاح 
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ة ذكم الدخؿ أم تقديـ الخدمات المختمفة كاألساسية لجميع قطاعات المكاطنيف كخاص :خدماتي -8
  .(2014)تعالبي،  الخاصة االحتياجاتالمحدكد كذكم 

 الحوكمة مستويات 2-1-10
 :ة عمى ثبلثة مستكيات جغرافية كىييتـ ممارسة الحككم     

: حيث تككف الحككمة عمى مستكل المجتمع العالمي ، كتتعامؿ مع قضايا خارج ( الحككمة العالمية1
 الحككمية. اإلدارةجاالت م

، حيث تحتكم عمى عدة مستكيات منيا ما عمى الدكلة أم المجتمع الكاحد: كتككف ( الحككمة الكطنية2
. كمف ىنا كل محافظة أك عمى مستكل المحمياتكطني أك قكمي، كمف الممكف أف تككف عمى مست كى

 القرارات. اتخاذفالحككمة تيتـ بكيفية مشاركة العناصر الفاعمة في عممية 

( الحككمة المؤسسية أك التنظيمية: إف ىذا النكع ييتـ بممارسة الحككمة في المؤسسات الحككمية 3
مع العمـ أف ىذه المنظمات تككف مممككة  ،اإلدارةمجالس  مسؤكليةما تككف كغير الحككمية كىي غالبا 

 تشفيات كالمدارس، مثؿ المساص، كمنيا ما ىك ذات ممكية عامةكمدارة مف قبؿ القطاع الخ
 .(2015)ابكالنصر، 

 

 الحوكمةمكونات  2-1-11
تتككف الحككمة مف ثبلث مككنات رئيسة بحيث يككف المكاطف ىك محكر ىذه المككنات      

 :(1997)االنمائي،  كالمككنات ىي

 القطاع العاـ أم الحككمة.
 .صاع الخاالقط -
 المجتمع المدني. -

( في كتابو " تحديات الحككمة العالمية بمثمث الحككمة " Philipp Mullerىذا كقد عبر فيميب مكلر )
The Governance Triangle كما ىك بالشكؿ " 
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 .التشريعية كالتنفيذية كالقضائية كالحككمة يقصد بيا السمطات الثبلثة
لرجاؿ  التي تضـ تجمع االتحاداتالمنظمات أك الجمعيات أك  إلىأما القطاع الخاص فإنو يشير 

 .مجمكعة مف األساليب باستخداميـؾ حماية مصالح األعضاء كذل إلى، حيث تسعى األعماؿ
، حيث االجتماعيةلتكصيؿ الخدمات أما منظمات المجتمع المدني فإنيا أصبحت بمثابة قنكات ىامة 

 .تعتبر مكمبل لمعمؿ الحككمي
، فيما يعمؿ القطاع ييئة البيئة السياسية كالقانكنيةؿ ما سبؽ يتضح أف الحككمة تعمؿ عمى تكمف خبل

، بينما تعمؿ منظمات المجتمع المدني  المجتمعالخاص عمى تكفر فرص عمؿ كزيادة الدخؿ ألفراد 
 كذلؾ مف خبلؿ تسخير الجماعات لممشاركة في األنشطة كاالجتماعيعمى تييئة التفاعؿ السياسي 

 .(2014)تعالبي،  كاالقتصادية كاالجتماعيةالسياسية 
 

 مزايا الحوكمة 2-1-12
 :مزايا أىميا أف لمحككمة عدة ؿفي ظؿ كؿ ما تقدـ نستطيع القك       

تستطيع الحككمة أف تؤمف آليات لمنقاش العاـ حكؿ أثر السياسات الحككمية مما يساعد عمى  -1
 ؿ مف استمرارية السياسات المشكىة كالخاطئة.التقمي

 الحكومة

 المجتمع المدني  القطاع الخاص
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يمكف لمحككمة أف تساىـ في حسف تطبيؽ السياسات االقتصادية كالتي تؤدم بدكرىا إلى النمك مف  -2
 خبلؿ تأميف المساءلة العامة لمسياسييف كالمكظفيف.

 إلىتؤدم  تساعد في عممية المشاركة في صنع القرار كالتي تعتبر خط دفاع ضد السياسات التي -3
 تفشي الفساد.

 حرية التعبير.تكزيع عادؿ لمكاسب التنمية مف خبلؿ  -4

 األساسيةأنيا مف األبعاد  إلى باإلضافةتعتبر مف الكسائؿ التي تؤمف النمك كالرقي االجتماعي ،  -5
 لمتنمية البشرية.

ـ في الحكار كالعمؿ حرية التعبير عف خياراتيـ كمشاركتيفي تكفير الفرصة لجميع أفراد المجتمع  -6
 ـ، كذلؾ بصفتيـ أم المكاطنيف ىتحت المسؤكلية لمعمؿ عمى مصالحيـعمى كضع الحككمات 

 ف مف خدمات الحككمة.ك المستفيد

، مف خبلؿ تصميـ نظاـ شفاؼ بالقكانيف كتصحيح أم خمؿ إف كجد االلتزاـؿ عمى تقييـ عمت -7
 لممراجعة كالرقابة.

دراتساعد عمى تنمية كعي  -8   .(2015)ابكالنصر،  االجتماعيةالمكاطنيف لممسؤكلية  ؾكا 

 تعمؽ الديمقراطية عمى المستكل المحمي. -9

 لمكاطنيف كالحككمة.اتخمؽ درجة مف الثقة بيف  -10

 الحوكمة تحديات 2-1-13
( تـ تحديد مجمكعة 2004)ر عاـ دمف خبلؿ اإلطبلع عمى تقرير التنمية البشرية العربية الصا     

 في المنطقة كأىميا: تطبيؽ الحككمةمف التحديات األساسية التي تكاجو 

 تمبي بشكؿ كامؿ حاجات المكاطنيف. أنظمة اإلدارة العامة التي ال -

 قصر في كسائؿ المساءلة داخؿ المؤسسات. -

 ر في حياتيـ.مشاركة المكاطنيف في عمميات اتخاذ القرارات كالتي بدكرىا تؤث تعطيؿ -
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 .المكاطنة كالمساكاة بيف الجنسيف في حقكؽعدـ تمتع المكاطنيف  -

 ر الرقابة كذلؾ مف خبلؿ عدـ تفعيؿ دكر األجيزة الرقابية.دك إعاقة  -

 .كاإلدارةفيما يتعمؽ بالممكية  باإلفصاحكجكد العديد مف الممارسات السمبية التي ترتبط  -

نما يقتصر األمر عمى إدخاؿ تحسينات في النظاـ السياسي عدـ القياـ بالتنمية المستدامة  - كا 
 كافة نكاحي الحياة. فيكاالقتصادم دكف القياـ بتنمية شاممة 

 ثقة الجميكر. كسبعدـ المقدرة عمى  -

 .(2015)ابكالنصر،  عمى العامة إال طبؽت ال، أم تكضع قكاعد ؿالكيؿ بأكثر مف مكيا -

 

 الحوكمة في فمسطين 2-1-14
مدكنة  إنشاءحيث تـ  ،في كؿ مف الشركات كالمصارؼ االىتماـأخذت الحككمة في فمسطيف       

كمف  الفمسطينية. لمبنكؾ في المقابؿ تـ إنشاء مدكنة  ،لمشركات المسجمة في سكؽ األكراؽ المالية
طيف لؤلكراؽ المالية ىي التي مف الشركات المدرجة في سكؽ فمس %(20)أف  إلى التنكيوالضركرم 

الخاص كجمعية مركز تطكير القطاع  مف كؿىذا كقد بذؿ . (2008)ايكب،  تطبؽ قكاعد الحككمة
 إطبلؽ 2003يث تـ في العاـ ، حرجاؿ األعماؿ الفمسطينييف دكرا رياديا في مجاؿ تطبيؽ الحككمة

كمة مف مركز المشركعات الدكلية الخاصة كبالتعاكف مع مبادرة نشر ثقافة الحك  إلىمشركعا ييدؼ 
 .(2009)العزايزة،  األكسطشراكة الشرؽ 

كفي المقابؿ قامت ىيئة سكؽ رأس الماؿ الفمسطينية بتشكيؿ العديد مف المجاف الكطنية مف أجؿ       
حيث تـ عقد العديد مف المقاءات التثقيفية في ثقافة الحككمة ككضع نظاـ خاص لفمسطيف، نشر 

لييئة الطرؼ اآلخر  فيك ، ضع أسس كقكاعد الحككمة في فمسطيفالجامعات الفمسطينية مف أجؿ ك 
سكؽ رأس الماؿ، كانت سمطة النقد تعمؿ عمى نشر ثقافة الحككمة في المصارؼ الفمسطينية مف خبلؿ 

 االئتبلؼ كاف، كفي الجية األخرل البنكؾككمة العمؿ مف أجؿ كضع مدكنة لح ككرشعقد الدكرات 
" أماف" ، يمعب دكرا أساسيا في نشر مفيكـ الحككمة مف خبلؿ  كالمساءلة كالشفافية مف أجؿ النزاىة
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-www.aman) ، كنظـ المساءلة في جميع القطاعاتيز قيـ النزاىة، مبادئ الشفافيةتعز 
palestine.org)، يضا تـ العمؿ عمى تطكير مفيـك الحككمة في القطاع العاـ مف خبلؿ الحككمة كأ

الجامعات عمى تطكير ىذا المفيـك كالذم  عممت ، كأيضاعمى نشر ىذه المفاىيـ في المجتمع، كالعمؿ 
 إال، د التي تـ بذليا في فمسطيفكمع كؿ ىذه الجيك  سكؼ نتحدث عنو في المبحث الثاني بالتفصيؿ

 :كاجيت العديد مف الصعكبات كأىميافي فمسطيف  أف الحككمة

 ، كالتدقيؽ.كاإلدارةعديدة أىميا المحاسبة، في مجاالت  الضعؼ (1

 ( قمة الشركات المساىمة العامة في فمسطيف.2

كيؤثر عمى تطبيؽ مفيـك  يحد مف، كالذم بدكره الشركات في فمسطيف شركات عائمية ( تعتبر3
ـ بالمعايير المينية عند التكظيؼ، كأيضا ضعؼ مجالس اإلدارة ألنو الحككمة مف خبلؿ عدـ االلتزا

 .معينيف أشخاص أكيككف مسيطر عميو مف قبؿ شخص 

الحككمة مثؿ االنتخابات الحرة  لنجاح عممية تطبيؽاألساسية  المتطمبات( غياب نسبي لمجمكعة مف 4
 .الفسادة مكافحة بالقكانيف ، كضعؼ آلي االلتزاـكنظاـ المساءلة كالشفافية، كعدـ 

 في تحقيق التنمية المستدامة وأثرىاالحوكمة  2-1-15
بعبلقة الحككمة مع  االىتماـ، كأصبح طة بالتنمية في كثير مف المجاالتأصبحت الحككمة مرتب      

لدل األكاديمييف كالمانحيف كالسياسييف كرجاؿ األعماؿ، حيث أصبح  االىتماـالتنمية يأخذ كثير مف 
 ,Maurseth) الحككمة إلىالتنمية تؤدم  تطبيؽ الحككمة ، كأف عندف التنمية تتحقؽ التفكير أ
دارم كعدـ (2008  احتراـ، حيث أنو مف غير الممكف تحقيؽ التنمية في ظؿ كجكد فساد مالي كا 

 حككمة.لمبادئ ال ؽلمقانكف، أم أف أىـ شركط تحقيؽ التنمية كجكد حكـ رشيد كتطبي

ضركرة  عمى إنيا: (2013)سبلـ،  حيث عرفوىذا كقد كرد عدة تعريفات لمتنمية المستدامة       
تناقص  إلىفنائيا أك تدىكرىا أك تؤدم  إلىتؤدم  ال بطريقةالمتجددة غير استخداـ المكارد الطبيعية 

محافظة عمى رصيد ثابت بطريقة فعالة أك غير لباذلؾ جدكاىا المتجددة بالنسبة لؤلجياؿ القادمة ك 
 .المكارد الطبيعية مفمتناقضة 
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الحاضر دكف المساس  باحتياجاتعمى أنيا " التنمية التي تفي كقد عرفتيا منظمة أألمـ المتحدة       
 .(http://web.wordbank.org) " باحتياجاتيابقدرة األجياؿ المقبمة عمى الكفاء 

تطبيؽ  إف:" دبميك بكش، حيث قاؿ الرئيس األمريكي األسبؽ جكرج ىذا كقد اىتمت الدكؿ بذلؾ      
لتحقيؽ التنمية، كأف الكاليات المتحدة سكؼ تكافئ الشعكب التي  األساسية الشركط مف أىـالحككمة 

مؤشرات  ىذا كقد تـ تحديد عدة ،كسيادة القانكف اإلنسافكره كتحتـر حقكؽ تقكـ بقمع الفساد مف جذ
 :(2014)ابراىيـ،  لمتنمية المستدامة أىميا

 المجتمع كتزايدىا. احتياجات، أم أنيا تعبر عف تجديد المستدامة عممية مستمرة كمتصاعدة( التنمية 1

عممية محددة الغايات ذات  ، إنما ىيية عممية، أم أنيا ليست عشكائية( التنمية المستدامة عمم2
 طكيمة المدل. إستراتيجية

، أم يجب أف يساىـ فييا المجتمع بأسره كال تقتصر عمى فئة التنمية المستدامة عممية مجتمعية( 3
 قميمة.

 ( التنمية المستدامة عممية تنمكية، أم أنيا تفي بالغايات المجتمعية كتعمؿ عمى تحقيقيا.4

ذا يمثؿ إحدل السمات التي تميز عممية التنمية الشاممة عف عممية ( إحداث تحكالت ىيكمية، كى5
 فقط. االقتصادمالنمك 

 ( زيادة متكسط إنتاجية الفرد.6

 ككذلؾ التقنية. االقتصاديةكالسياسية  االجتماعية( تزايد قدرات المجتمع 7

نسانية يقصد بيا الحكـ بلكم " أف الحككمة مف منظكر التنمية اإليكيقكؿ األستاذ الدكتكر حاـز الب      
كحرياتيـ الذم يعزز كيدعـ كيصكف رفاه اإلنساف ، كيقـك عمى تكسيع قدرات البشر كخياراتيـ كفرصيـ 

أم أف  .(2000)البيبلكم،  السيما بالنسبة ألكثر أفراد المجتمع فقران كالسياسية  كاالجتماعية االقتصادية
 بيف البشر ىك الغاية األساسية مف كؿ تنمية مرجكة، فمـ يعد النمك الجتماعيةاتحقيؽ العدالة 

. كمف خبلؿ ما تقدـ يتضح أنو مف أجؿ ، بؿ ىك الكسيمة لتحقيؽ التنميةغاية في حد ذاتو االقتصادم
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)ابراىيـ،  باالعتبار تحقيؽ المبادئ التاليةتحقيؽ التنمية المستدامة يتطمب كجكد الحككمة مع األخذ 
2014): 

 :الفاعمية في التخطيط -1

كالمؤسسات كالمشركعات  يا مف دقة في تحديد األىداؼ المرجكة لمييئاتميكذلؾ لما يترتب ع      
لؾ التخطيط ذيتسـ كلكف  ، كمف تعبئة لممكارد الضركرية كالبلزمة لتحيؽ ىذه األىداؼالمستدامة

، كأف يتـ ب أف تكفر قاعدة بيانات لتمؾ المكارد شاممة كحديثة كمكثقة كمتجددةبالفاعمية كالمركنة يج
الكفاءة كالخبرة التي تخكلو حيث يجب عميو أف يتحمى ب التخطيطالذم يقكـ بعممية معرفة الشخص 

 كارد.مستخداـ األمثؿ ليذه البيانات كالالبا

 :الفاعمية في التنفيذ -2

أف ذلؾ لف ، مع العمـ كاقع مممكس إلىستراتيجية الداؼ اقيؽ األىكذلؾ مف خبلؿ القدرة عمى تح    
 بكجكد عنصر بشرم ذك كفاءة كخبرة لتحقيؽ أىداؼ التنمية المستدامة. إاليتحقؽ 

  :العمؿ الجماعي -3

، كعف طريؽ العمؿ مف التخصصات تجمع أفراد كحدة اليدؼ العمؿ مف خبلؿ فريؽ متكامؿ إف     
تخطي العكائؽ التنظيمية ليياكؿ التنمية المستدامة، إذ يستطيع ىذا الفريؽ  خبلؿ ىذا الفريؽ يسيؿ

عمى الجميكر الفردم كالتصدم ليا في سبيؿ تحقيؽ  يستعصىالتصدم لمعظـ المشكبلت التي 
  .(2008)ككرتؿ،  متطمبات كأىداؼ التنمية المستدامة

 :العدالة -4

لضماف فعالية التنمية  ان أساسي ان قتصادية كاالجتماعية يعتبر شرطالعدالة االإف تحقيؽ        
يتجسد مف خبلؿ عدالة تخصيص االستثمارات ككذلؾ ، المختمفة عمى المستكل الكطني االقتصادية
بيف القطاعات االقتصادية كافة، كأيضا تحقيؽ  ألسعريو كالعركض كعدالة السياسة المستمزماتكتكزيع 
ي تكفير فرص عمؿ متكافئة قدر اإلمكاف كأيضا فرص متساكية في التدريب كالتعميـ كالرعاية العدالة ف
 الصحية.
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، كأيضا تكزيع ثمار التنمية عمى القرارات اتخاذفي عممية  كأيضا مشاركة أصحاب ذكم العبلقة       
 فأة بالجيد المبذكؿ ال بالمحاباة كالفساد.أف ربط المكا مستحقييا أم

 :(2008)فؤاد،  مف خبلؿ عدة زكايا أىميا كالحككمةاية يمكف كجكد العبلقة بيف التنمية كفي الني

 التكزيع العادؿ لمثركات بيف الدكؿ الغنية كالفقيرة. باالعتبار: أم األخذ عالمية
 .رياؼكأيضا المدف كاأل ئات المجتمع كالطبقات االجتماعية: حيث تشمؿ جميع فكطنية
  الحالية كالبلحقة. األجياؿمراعاة مصالح  أمزمنية: 

 الجامعات في حوكمةال: المبحث الثاني 2-2

 المقدمة 2-2-1
، كمف خبلؿ النجاح الذم حققتو يادة فيميا مف قبؿ أفراد المجتمعمع تطكر مفيكـ الحككمة كز       

يفكركف جديا في  ر الحككميةكغي في المؤسسات الحككمية فك المسئكلفي مجاؿ الشركات. أصبح 
. كمف ىذه المؤسسات كمالي لدل المؤسسة إدارماستقرار تطبيقيا في مؤسساتيـ لما تحققو مف 

، الذم يحدد أىداؼ المؤسسة اإلطار الجامعات حيث زاد اىتماـ الجامعات في الحككمة ألنيا تعتبر
دارة ، كالمشاركة، كالمساءلة كذلؾ ةالشفاف ة فيالمتمثم تيا كفؽ القكاعد الرئيسيةالجامعة كمككنا دمكار  كا 

. كمف األمكر التي ساعدت (2014)الثكيني،  خدمة مصالح الطمبة كالمجتمعمف أجؿ جكدة التعميـ ك 
تسيـ في تنمية الدكؿ مف جكانب مختمفة منيا  إنيافي  عمى ظيكر مفيكـ الحككمة في الجامعات

 فيميـ  ان ، ىذا كتعتبر الجامعات جزءكاالجتماعية كغيرىا مف الجكانب كاإلداريةاسية االقتصادية كالسي
تبادلية مع المجتمع. ىذا كمف حيث تطكير المجتمع كتحديثو  عبلقةكافة المجتمعات لما تحققو مف 

ـ البحث العممي. كمف أى ىـ مراكزأكتعزيز قيـ العمـ كنشر ثقافة البحث العممي تعتبر الجامعات مف 
، يز القدرات البحثية كالتكنكلكجيةالمياـ التي تمعبيا الجامعات تنمية الككادر البشرية كالكطنية، كتعز 

كأيضا تمعب دكرا ميما في تطكير البحكث العممية كأيضا تكفير مصدر مستقؿ لممعمكمات حكؿ 
 المكضكعات العممية كالتكنكلكجية كالقضايا ذات الطابع القكمي.

الجامعات  في حككمةالالكاليات المتحدة مف أكؿ الدكؿ في العالـ التي طبقت نظاـ  ىذا كتعتبر      
في تنظيـ العمؿ الجامعي كتفعيؿ نظـ الرقابة  المستخدمة اإلداريةتحسيف األساليب  اجؿكذلؾ مف 
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، كدعـ القرارات الجامعي األداءقيؽ مستكل جيد في عمى ضماف تح الجامعي كالعمؿعمى النظاـ 
 تعرض، حيث (Yang, 2007) الذاتية كاإلدارةمف خبلؿ المشاركة كدعـ البلمركزية  الجامعية

اللكتركنية تطبيؽ بشكؿ كاضح كمف خبلؿ مكاقعيا ا األمريكيةجامعة في الكاليات المتحدة  (3500)
كالمجتمع كذلؾ مف  دتستيدؼ صالح الفر  كأخيرا أكالة . فالحككم(2007)عباس،  حككمة الجامعات

، كحيث أف التعميـ العالي يسيـ في خدمة المجتمع كاالرتقاء ؽ الذات المتحررة الرافضة لمقيكدخم خبلؿ
أصبح ضركرة  فييا الحككمةبو حضاريا كالجامعات تعتبر مف أىـ قكل التحديث في المجتمع فتطبيؽ 

بر األماف مف خبلؿ تحقيؽ أىداؼ الحككمة  إلىالمجتمع الصغير ممحة مف أجؿ الكصكؿ في ىذا 
 الحقا. إليياكمبادئيا كالتي سكؼ نتطرؽ 

 الجامعات في حوكمةال 2-2-2

 المقدمة 2-2-2-1
عصر التجديد ىك العصر الذم تعيشو المؤسسات التربكية في ىذه األياـ، حيث تعمؿ عمى       

طكرات السريعة التي يشيدىا العالـ في كافة القطاعات كمف البحث عف الكفاءات العالية في ظؿ الت
، مما يمية نفسيا أماـ تحديات عديدةأىـ ىذه القطاعات قطاع التعميـ، حيث تجد المؤسسات التعم

الحديثة  كاإلدارية التربكيةيفرض عمييا االستغناء عف األساليب التقميدية القديمة كالبحث عف السياسات 
عمى التفاعؿ كالتكامؿ بيف قكل رئيسة  قائمة في الجامعات مةكالشاممة. فالحك كالتي تحقؽ الجكدة 

 .كاديميةثبلث كىي الدكلة كقكل السكؽ كالنخبة األ

استخداـ الشفافية كالنزاىة كالكضكح كالمشاركة  إلىتيدؼ  الجامعاتفي ف الحككمة إكحيث       
ايجابية في الدكلة كتطبيؽ األنظمة كالقكانيف  حداث تغييراتا  ، ك تطكير كبناء المجتمعاتفي المساءلة، ك 

 أىميا. الجامعات في جاءت عدة تعريفات لمحككمة

 الجامعات في تعريف الحوكمة 2-2-2-2
 حككمةالعرؼ نفي الفصؿ األكؿ أما في ىذا الفصؿ فسكؼ بمفيكـ عاـ لقد تـ تعريؼ الحككمة       
دارة، ليا تكجيو أنشطة الجامعةتـ مف خبلالجامعات فقد عرفت عمى أنيا " الطريقة التي ي في  كا 
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 إدارتيا ، كتطكير نظـكتكجيياتيا العامة ستراتيجيةالا ، كمتابعة تنفيذ خطتياأقساميا العممية، ككمياتيا
 .(2007)عباس،  ، كأساليب متابعة اتخاذ القرار الجامعيكىيكميا التنظيمي، كأساليب تقييـ أدائيا

دارةيو كأيضا عرفت عمى أنيا الطريقة التي يتـ مف خبلليا تكج       ، كذلؾ كمراقبة أنشطة الجامعة كا 
حممة الترتيبات الرسمية كغير الرسمية التي تسمح لمكميات كالجامعات بصناعة القرار، مف خبلؿ 

داخؿ كخارج مؤسسات  داألفرا، كمناقشة القضايا البارزة التي تيـ المحققة لؤلىداؼ اإلجراءاتكاتخاذ 
 .(2012)مرزكؽ،  التعميـ الجامعي

الجامعات عرفت عمى أنيا مجمكعة المتغيرات مف العبلقات بيف  في محككمةل آخركفي تعريؼ      
ـ جاالت التالية " الييكؿ التنظيمي، الدعالخارجي متسمة بالم كالمجتمعالجامعية كأفرادىا  اإلدارة

 .(2011)ضحاكم،  اإلدارية، المرافؽ كالتجييزات كالرقابة األكاديمي، المكائح كاألنظمة، التنمية المينية

مف خبلؿ تطبيؽ  ة ألداء كؿ األطراؼمحاك آلياتك : " كضع معايير كيمكف تعريفيا عمى أنيا      
خبلؿ  كذلؾ مف المسئكليفسبة اكب قياس األداء كمحعف المعمكمات كأسم اإلفصاحالشفافية كسياسة 

 ، حيث يتـ كضعيـ أماـ مسؤكلياتيـ"العبلقة المباشرة كالغير مباشرة مشاركة جميع األطراؼ ذات
 .(2013)السر، 

كعة مف مجم :عمى أنيا الجامعات في حككمةالكمف خبلؿ التعريفات السابقة يستطيع الباحث تعريؼ 
، كتنظيـ نفسيا لتحقؽ الغرض مف تكجياتياد الجامعة مف خبلليا المتغيرات أك الطريؽ التي تحد

اتخاذ  نزاىة كالجماعية فيكال الشفافية كالمساءلة كاالستقبلليةكجكدىا، كذلؾ مف خبلؿ تطبيؽ مبادئ 
 مباشرة.  غيرالمباشرة ك  اإلطراؼجميع  إشراؾ كأيضا القرار

 الجامعات في حوكمةالمعايير  2-2-2-3
جماعتكافؽ  معايير محؿأف ىنالؾ  أكضحت الكثير مف الدراسات       ، كأف الجامعات لمحككمة في كا 

 كالمعايير الجامعاتىذه المعايير ىي المؤشر التي مف خبلليا يمكف قياس مدل فعالية الحككمة في 
  :(2012)ناصرالديف،  ىي

د أنظمة كقكانيف كاضحة بحيث تحدد كتكضح األساليب المناسبة لممارسة مجالس الحككمة كجك  -
 .لدكرىا اإلداريةالعميا في الجامعة كقيادتيا 
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القرار كذلؾ عف طريؽ المشاركة النسبية مف قبؿ المكظفيف كالمجتمع المحمي مف غير  صنع -
 ...(األكاديمي.مجمس ال الجامعة،مجمس  األمناء،) مجمس  الجامعةأعضاء مجالس 

 الجامعة. إدارةفي  لدكرىـ كالمكظفيف الجامعةمدل تحمؿ مجالس  -

 كالمكظفيف. الجامعةبيف مجالس  األدكارمدل كجكد فصؿ في  -

الجامعة دراسة تفصيمية مف قبؿ لجاف رئيسة تابعة لمجالس  إلىبحث كدراسة األعماؿ التي تحتاج  -
 المختمفة.

لمكظفيف كما يتصؿ بيا مف كا الجامعةب كمكافآت أعضاء مجالس عف ركات اإلفصاحدرجة  -
 .كأعماؿ تـ القياـ بيا انجازات

 الجامعات في حوكمةالأىمية  2-2-2-4
الجامعات  في محككمةلالسابقة كمدل تطبيقيا في الجامعات ىنالؾ أىمية  المعاييرمف خبلؿ      
 :(2012)مرزكؽ،  األىمية تتمثؿ في أمكر عدة أىمياكىذه 

 مساعدة المؤسسة التعميمية عمى تحقيؽ أىدافيا بأفضؿ السبؿ الممكنة. -

 ضماف االلتزاـ بالقكانيف كاألنظمة المعمكؿ بيا في المجتمع. -

 مف النزاىة كالحيادية. إطارضماف حماية مكارد المؤسسة التعميمية في  -

 يمية مف خبلؿ تحقيؽ االستقامة ككضع األعراؼ.ضماف حماية مصالح المؤسسة التعم -

 تحديد مياـ كمسؤكليات كؿ فرد بالمؤسسة التعميمية مع معالجة األخطاء أكال بأكؿ. -

بعيدة المدل، كالمسؤكليات التشغيمية قصيرة المدل  ستراتيجيةالاضماف المكازنة بيف المسؤكليات -
 لممؤسسة التعميمية.

 مميف حتى يتـ تحقيؽ التميز المنشكد لممؤسسة التعميمية.تبني بيئة عمؿ حافزة لمعا -

 تبني عبلقات عمؿ متميزة بيف كحدات كأقساـ المؤسسة التعميمية . -
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 القصكل مف نظـ الرقابة الداخمية بالمؤسسة التعميمية. االستفادةتحقيؽ  -

 الت عمؿ المؤسسة التعميمية.اتحقيؽ فاعمية المراجعة الخارجية لمج -

 مبادئ الحوكمة في الجامعات 2-2-2-5
 الحككمة في إليوالذم تستند  األساستشكؿ مبادئ الحككمة التي تـ ذكرىا في الفصؿ الثاني  إف     

، بحيث ؿ مع مؤسسات المجتمع المدنيتعمكمؤسسات التعميـ العالي  جامعات، حيث أف الجامعاتال
 :(2014)العريني،  دئالتنمية المستدامة لممجتمع كمف ىذه المباتحقيؽ  إلى تيدؼ

عف السياسة  كاإلفصاحالتعميمية،  ةيتـ التعاكف كالتنسيؽ بيف أعضاء المؤسس يا: مف خبللالشفافية -
 كاألفكار. اآلراءكطرح  لممؤسسة،التربكية كالتنفيذية كالعممية 

التنفيذية،  اإلداراتلجامعة، كأيضا تحيز كالتمييز بيف أعضاء ااالبتعاد عف ال يتـ: مساكاةال -
 .، كالتعامؿ مع الجميع مف خبلؿ مبدأ العدالةكالقيادات

كمقترحاتيـ كأخذىا بعيف أرائيـ  إلىتـ االستماع ي: حيث حقكؽ أعضاء مجمس الجامعة ةصيان -
 .الفرصة مف خبلؿ المشاركة إعطائيـالعمؿ عمى  كأيضا، االعتبار

أم الفئة المستفيدة مف كجكد الجامعة، كيككف ذلؾ عف طرؽ : ضماف حقكؽ أصحاب المصمحة -
الطبلب بالعمـ كالمعرفة تغذية  ؿكالجدية في كضع كتنفيذ السياسات التعميمية مف خبل اإلخبلص

 الصحيحة مف أجؿ تخريج قكل مؤىمة كقادرة عمى النيكض بالمجتمع.

، بشكؿ كاضح مجمس الجامعةسؤكليات كمياـ : أم العمؿ عمى تحديد ممسؤكلية مجمس الجامعة -
 بشكؿ سميـ ينسجـ مع مبادئ كآليات الحككمة المعمكؿ بيا كفؽ التشريعات. اإلدارةمما ينعكس عمى 

القرار في الجامعات تجنب  أصحابيجب عمى  :ارب المصالح ألعضاء مجمس الجامعةتجنب تض-
، الجامعة إدارةر شكؿ مباشر عمى سييؤثر ب ألنو، كذلؾ مجمس الجامعة تضارب مصالح أعضاء

   كالحصكؿ عمى نتائج عكسية.
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 مراحل تطبيق الحوكمة في الجامعات 2-2-2-6   
خمس  إلىمراحؿ تنقسـ تمر الحككمة بعدة مراحؿ مف أجؿ تطبيقيا في الجامعات كىذه ال       

 :(2012)ناصرالديف،  مراحؿ أىميا

 :بالحككمة التعريؼ – ىالمرحمة األكل

إدارم أسمكب ك ةيتـ التفرقة بيف الحككمة كثقاف بحيث، كأخطرىاي تعد أىـ مراحؿ الحككمة كى     
 حيث يتـ تكضيح مبلمح الحككمة كمعالميا، كيتـ أيضا تحديد األبعاد كالمفاىيـ الخاصة بيا كرسالتيا.

 :لمحككمة األساسيةمرحمة بناء البنية  –المرحمة الثانية 

تغيرات كالمستجدات بنية أساسية قكية تككف قادرة عمى التفاعؿ مع الم إلىتحتاج الحككمة حيث      
ايش الفعاؿ بيف حقيؽ التفاىـ كالتعت، حيث أف ىذه البنية ىي ضركرية مف أجؿ التي تحيط بيا

 .المشاركة اإلطراؼ

 :مرحمة كضع برنامج فعاؿ لمحككمة –المرحمة الثالثة 

برنامج يجب أف يككف ، كىذا المف أجؿ تطبيقيا كفعاؿنامج كاضح بر بناء  إلىتحتاج الحككمة       
صعكبات التي ، كذلؾ تحديد الحدث لمجامعةتابعة التقدـ الذم سكؼ يم، حيث يتـ مرتبط بالزمف

 .عرقمت تطبيؽ الحككمة

 :مرحمة التنفيذ –المرحمة الرابعة 

غبتيـ في تطبيقيا، حيث فة األطراؼ ليا كر كا استجابة ياس الفعمي لمحككمة كمدلكىي مرحمة الق     
 تطبيؽ مبادئ الحككمة التي تـ ذكرىا سابقا.تـ اختيار 

 :متابعة الحككمة كتطكيرىا –المرحمة الخامسة 

خبلؿ المتابعة كالتأكد مف تطبيؽ الحككمة بأحسف شكؿ ممكف كذلؾ مف  إلىتيدؼ ىذه المرحمة       
 اإلداريةكالعمميات  اإلجراءاتالمتبعة في تنفيذ  اآللياتيؽ في ، كالتدقالرقابة الداخمية كالخارجية

 .(2012)ناصرالديف، 
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 عوائق تطبيق الحوكمة في الجامعات 2-2-2-7   
تمنع تحقيؽ  مف شكاغؿ داخمية أك مكانع خارجية األداء أك اإلدارةكؿ ما يعيؽ الفكر أك  كىي      

 الرضيعدـ منيا: كيكاجو تطبيؽ الحككمة في الجامعات عدة معيقات عامة  .جامعاتالحككمة في ال
أعضاء ك ، ضعؼ العبلقة بيف العامميف في الجامعاتالكظيفي في الجامعة كىي تشكؿ أكبر المشاكؿ 

كذلؾ بسبب الثقافة السائدة كعدـ تمبية  إحداثومقاكمة أم تغيير ممكف  ،كاإلدارةالييئة التدريسية 
 إلى، كالتي تؤدم جمكد ، كأمالعصر الحالي متغيراتتحدث بسبب لممطالب الجديدة كالتي  راتاإلدا

تطبيؽ جمكد الثقافة المؤسسية لدل بعض الجامعات. كلكف ىنالؾ معكقات رئيسة ىي التي تعيؽ 
 :(Shattock, 2006) الحككمة في الجامعات أىميا

 :ة في الجامعات كالمجتمعفة السائدالثقا -1

، كأف رأيو غير قابؿ لممناقشة كلـز عمينا في عقكلنا منذ الصغر فكرة احتراـ الكبير األىؿلقد زرع       
، ىنا نبلحظ غياب أسمكب التشاكر كالحكار بيف أفراد كاألميات ككبار السف لآلباءطاعة السمع كال

 إلى، كىذه الثقافة سكؼ تنتقؿ مع الطبلب لسفالسائد ىك عدـ مناقشة كبار ا العائمة ألف الفكر
، في الجامعةالجامعة أك عمى ىيئة التدريس  إدارةالجامعات حيث يمنع عمى الطالب االعتراض عمى 

الالتي يريدىا المدرس حتى لك كانت صحيحة  اإلجابةأم يمنع عمى الطالب كتابة غير  كاف مصيره  كا 
مف بقية األعضاء، أم أف  باألمكرامعة ىك األكثر معرفة الرسكب في االمتحاف. كأيضا أف رئيس الج

 الرأم فييا. إبداءأك  لممناقشةغير قابمة العميا لمطالب أك المكظفيف  اإلدارةقرارات 

 :المناخ السياسي العاـ -2

، أم لو عبلقة مباشرة في كضع الجامعاتي الكضع السياسي العاـ فىنا نبلحظ أف أم تطكر       
بداءمف حيث الديمقراطية داخؿ الجامعة  جامعيةياسي سكؼ يؤثر عمى الحياة أف الكضع الس ، الرأم كا 

 الديمقراطية في الجامعات. ت، كانعداـكأيضا ضعؼ الممارسة السياسية في الجامعا

 التشريعات الجامعية، كتشريعات كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي: -3

كالمؤسسات التي  تالجامعا استقبلليةاحتراـ  شريعية عمىلدكؿ نصت القكانيف التي جميع اف      
عمييا بما يتضمف حرية اإلشراؼ في  لمدكلةتعمؿ في المجاؿ العممي، كأيضا أعطى القانكف حؽ 
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مف القانكف األساسي الفمسطيني عمى " احتراـ الدكلة  24البحث العممي كتشجيعو حيث نصت المادة 
عمييا بما يضمف  كاإلشراؼ، اكز األبحاث ذات األىداؼ العمميةاستقبللية الجامعات كالمؤسسات كمر 

 .(2004الفمسطينة، السمطة الكطنية ) حريتيا في البحث العممي

كؿ جامعة عمى  إلى، حيث ترؾ األمر تتشكيؿ مجالس الجامعا إلىىذا كلـ يتطرؽ القانكف       
انة نظاـ الييئة التدريسية كلكف تشريع كصي إلى، كأيضا لـ يتطرؽ القانكف في تشكيؿ مجمسيا حدة

 ترؾ األمر لمجامعات.أيضا 

 :سياسة القبكؿ في الجامعة -4

، حيث يتـ استيعاب طبلب مف محددة كمف الكاضح أف الجامعات ليس ليا أسس كمعايير قبكؿ     
 إلىدراسة حاجة السكؽ لمخريجيف أك سكؽ العمؿ، حيث نبلحظ تكجو أعداد كبيرة مف الطبلب دكف 
معات حظ أف بعض الجابلص معيف مع العمـ أف حاجة السكؽ ليذا التخصص محدكدة، كذلؾ نتخص

 ، كاعتماد بعض الجامعات عمى امتحانات كسياسة قبكؿ خاصة بيا.تراعي نسبة معينة في القبكؿ

 :طرؽ إدارة الجامعة -5

دريس كالقيادات ىيئة التأعضاء  اختيار الجامعة في إدارةمف قبؿ  تعتمد الطريقة المتبعة      
 إفحيث ، عمى التعييف رؤساء األقساـ إلىالنكاب كالعمداء  إلىمف رئيس الجامعة  ابتداء، الجامعية

سمطات إدارية كتنفيذية، كال يتـ انتخابيـ لتكلي المياـ المككمة  كؿ ىذه المناصب يتـ تعيبيـ مف قبؿ
الء األشخاص في مكاجية السمطة انخفاض في درجة االستقبللية مف قبؿ ىؤ  إلى، ىذا يؤدم إلييـ

تطبيؽ حككمة الجامعة  إعاقة إلىكؿ منيـ في مكاجية رئيسو األعمى مما يؤدم  كاستقبلليةالتنفيذية 
 .(2010)عزت،  ابشكؿ مباشر مف خبلؿ كضع معايير لتقييـ القيادات الجامعية كقياس أدائي

 : عف الحياة الجامعية ىيئة التدريسغياب أعضاء  -6

نبلحظ أف أعضاء ىيئة التدريس ال يشارككف في األنشطة بشكؿ عاـ داخؿ الجامعة، ىذا بدكره       
يدخمكف أنفسيـ في صراع مع  ىيئة التدريس الف أعضاء إتطبيؽ الحككمة، حيث  إمكانيةيؤثر عمى 

كعضك ىيئة تدريس  اإلدارةكمة بيف ألف أم مشك المادية،  مكتسباتيـسكؼ يؤثر عمى  ؾكذلالف  اإلدارة
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ضعؼ مشاركتيـ في  إلى. كؿ ىذا يؤدم بتدريسياينعكس عمى دخمو كالمكاد التي سكؼ يقكـ  سكؼ
 .(2010)عزت،  داخؿ الجامعة الجامعيةاألنشطة 

 :الطمبة كالحياة الجامعية -7

الجدكؿ الدراسي، قمة القاعات  عكامؿ مف أىميا ازدحاـتأثر بعدة إف شخصية الطالب الجامعي ت      
، انخفاض المعنكيات إلىعكامؿ تؤدم ، كؿ ىذه القمة األماكف المخصصة لؤلنشطة الطبلبيةك الدراسية، 

 .(2010)عزت،  كانتشار الخنكع كعدـ الثقة في المستقبؿ المجيكؿ لدل الكثير مف الطمبة

 حث العممي: الب -8

البحث  كاقتصارليذا البند،  متكاضعةمكازنات الجامعات سكؼ نبلحظ رصد مبالغ  إلىلك عدنا       
الترقية، أما الدكرات التي تعكد عمى المكظفيف  إلىتؤدم  إليالعممي عمى رسائؿ الدكتكراه أك األبحاث 

)عزت،  المالية كارتفاع تكمفة ىذه الدكراتكذلؾ لقمة المكارد  بالكامؿ كمجمدة كقميمة بالفائدة فيذه ميممة
2010) .  

 تجارب عالمية في حوكمة الجامعات 2-2-3

 التجربة الكندية 2-2-3-1
 المتزايد بالحككمة في مؤسسات التعميـ العالي االىتماـفي كندا مثميا مثؿ الدكؿ األخرل يبلحظ       

(Glen A. Jones, 2010). 

الجامعات الكندية ىي شركات مستقمة كغير ربحية يتـ تأسيسيا بمكجب القكانيف كالمكاثيؽ اإلقميمية، 
بإتباعيا لمدة تجريبية طكيمة مف ميكانيكيات الحكـ الداخمي كعبلقات الحككمة الجامعية. حيث يتـ 

 معينيفمية إلى مجمس تشاركي مككف مف مكاطنيف تفكيض المصمحة العامة لعممية صنع القرار الداخ
مف قبؿ الحككمة بحيث يجب عمى ىذا المجمس تحمؿ مسؤكلية السياسة اإلدارية، أما األمكر 

 مف مسؤكلية مجمس مؤسس مف أعضاء مجتمع الجامعة . فيياألكاديمية 

مصاحبة لمحككمة في معظـ الجداالت كالمناظرات الحادة كالتغييرات الجذرية ال فاففي كندا       
مت التغيرات في ىذه الفترة تحسينات عم كقدالجامعات حدثت في أكاخر الستينات كبداية السبعينات 
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 إنشاءفإف النشكء التاريخي لمحككمة في الجامعات كاف عف طريؽ  اليكبيرة عمى ىياكؿ النظاـ .كبالت
سيطر قد لمعامة ك  ككفت نادرا ما تكان ؤكلياتمصمحة الدكلة، كلكف ىذه المس كتفكيضمسائمة خارجية 

عمييا مصالح األعماؿ أكثر مف مصالح الطبلب أك الييئات التدريسية في أرجاء الببلد. ىذا كقد شجع 
شراؾ ة الشفافة كالمفتكحةحككملمالجامعات عمى إنشاء المزيد مف اإلجراءات  (داؼ كبيردىاؿ) ، كا 

صبل ح المجمس األكاديمي حتى يتسنى لو أف يككف الييئات التدريسية في مجالس حكـ الجامعات كا 
رفعت معظـ الجامعات مستكيات مشاركة الطبلب كالكميات كما ك أصغر كأقكل .  اتلقرار  ان صانع ان جسم

أعضاء ىيئات  تتضمفمف مجالس الجامعات  %(9)كاف 1955في المجالس الحاكمة . في العاـ 
مف مجالس %( 92اشتمؿ) 1975تدريسية كلـ تتضمف أعضاء ىيئات طبلب . أما في عاـ 

 . ىيئات طبلبيةمنيا تضمنت أعضاء  %(78)الجامعات أعضاء الييئات التدريسية ك 

 الحاكمة في المجالس األكاديميةتكسعت المبادئ األساسية التي دعمت زيادة المشاركة الطبلبية      
جديدة  استشاريةلجاف  تـ إنشاء فقدعمميات صنع القرار  في إضافيةلتدعـ اإلصبلح عمى مستكيات 

قبؿ فترة  ،الجامعاتكالطمبة في  كاإلدارةالييئات التدريسية جؿ السماح لزيادة مدخبلت أعضاء أمف 
الحاكـ، كفي بداية رئيس الجامعة بيد المجمس  اختيارتركت عممية ك الستينات مف القرف العشريف 

مثميف عف العديد مف الييئات لجاف البحث التي شممت م بكاسطةالبحث عف رؤساء  تـالسبعينات 
صنع قرار بناء عمى  إلى االختيار، كما تحكؿ دكر المجمس في عممية ةاالنتخابية الداخمية كالخارجي

لجاف البحث كجزء مف عممية تعييف كؿ مف  استخداـنصائح المجنة، كىذا شجع المؤسسات عمى 
 األكاديمييف كاإلدارييف.

حككمة في الجامعات الكندية زيادة القكة اإلدارية لمجامعات كمف األمكر التي أثرت عمى ال      
اليائؿ بالجامعات   االلتحاؽلمتعقيدات الزائدة في عمميات صنع القرارات الداخمية.كذلؾ بسبب  ستجابةإ
عني أف الجامعة أصبح بيا شبكة كبيرة مف المدراء ي ىذاك متعددة. الجامعات الكندية جامعات ف

 . فيكالسياسيف يكالباحث

التنظيـ النقابي لمييئات التدريسية، بينما كانت فترة الستينات تصنؼ مف جية أخرل ظيكر ك      
العاـ في التعميـ العالي، تغيرت أكلكيات الحككمة في السبعينات في سياؽ رككد  لبلستثماربالنمك الدائـ 
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نشكء  إلىف مما أدل كبيرحيث أصبحت الحككمات تقمؿ مف الدعـ المادم كالركاتب الخاصة بالمدرسي
 كجكد تطكر الحككمة في الجامعات. إلى أدت بدكرىا كىيالنقابات 

كمف ىنا نبلحظ أف معظـ الجامعات تبنت ترتيبات الحككمة كتطكرت عبر الزمف. حيث       
 فيأصبحت في الجامعات ثبلثة مجالس ىي : مجمس الشؤكف األكاديمية الذم يمثؿ مجمس أعمى 

جمس شؤكف الجامعة، الذم يتعامؿ مع خدمات الطبلب كأمكر مجتمع الجامعة مك مككناتو كدكره، 
" المجمس الحاكـ" الذم يتضمف المعييف  إلىالمجالس الثبلث تقاريرىـ  كترفعككؿ، كمجمس األعماؿ 

كقد . اإلدارييفك فرؽ العمؿ ك الطبلب، ك الييئة التدريسية، ك الخريجيف، عف  الحككمة كممثميفمف قبؿ 
 .لمجاف في تطكر الجامعات كتقدمياأثرت ىذه ا

 

 التجربة الصينية 2-2-3-2
تخمؿ قطاع التعميـ العالي في الصيف إصبلحات كبيرة في العقكد القميمة  (Wang, 2010) عرض      

لمقطاع العاـ. الماضية، تـ إدراج ميكانيكيات التعميـ العالي كجزء مف عممية إعادة الييكمة التكسعية 
 اقتصادفي  لمعمؿاستقبللية أكبر لقطاع التعميـ العالي إلعطاء مؤسساتو الحرية البلزمة كىذا أدل الى 

صبلحات التعميـ العالي في الصيف ك السكؽ،  تحكؿ لممارسات عالمية يتـ تبني إصبلحات  ليا دكر فيا 
 يبرالية الحديثة) مثؿ البلمركزية، التسكيقية، كالخصخصة(مال

كمف ناحية أخرل  ،أكبر استقبلليةتعمؿ المركزية المركزية في التعميـ العالي لتعطي الجامعات     
 فقد العممية اإلدارية لمتعميـ العالي، ، بتنظيـتحافظ عمى سيطرة الدكلة عمى بعض الجكانب الرئيسة

في األسكاؽ  منحت الحككمة مساحة أكبر مف الحكـ الذاتي لمجامعات كالسبلسة لتستطيع المنافسة
 العالمية.

كفي الصيف في فترة ما قبؿ اإلصبلح، كاف لمحككمة كلمحزب السمطة المطمقة عمى كؿ منحنى      
تـ تخطيطو، فقد كاف التعميـ  القتصادكجزء مف الميكانيكية المساندة  االجتماعيةحي الحياة منامف 

زب كالدكلة. كبالتالي أصبحت الجامعات العالي في ذلؾ الكقت كامؿ تحت السيطرة التامة كالمباشرة لمح
مف ككنيا مؤسسات ثقافية تتمتع بالحرية  ؿكأنيا شركات تممكيا الحككمة إلنتاج القكل العاممة بد
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خبلؿ فترة القفزة العظيمة لؤلماـ،  اإلصبلحد مف مراحؿ لمعدياألكاديمية. تعرض قطاع التعميـ العالي 
. االقتصاديةالجامعة بعد اإلصبلحات بفي عبلقة الدكلة  حدثت فييا بعض التغيرات األساسية تيكال

قطاع التعميـ العالي في الصيف بعض االستقبللية. كلكف لالبلمركزية  عممياتأعطت مجمكعة مف 
أم في  االقتصادم اإلصبلحمصطمح حككمة الجامعات دخؿ في مجكعة الكممات األكاديمية في فترة 

 القرف العشريف. أكاخر سبعينات

 فيـ الحزب الشيكعي الصيني أف السيطرة السياسية كالفكرية عمى المثقفيف ال (1989)كبعد عاـ       
تـ منح المزيد مف االستقبللية لمتعميـ عندما  (1992)يمكف تخفيفيا كاستمر ىذا الكضع حتى عاـ 

المزيد مف التعميـ العالي بتحديد محتكل المساقات كأىدافيا، كما تـ منح  لمؤسساتالعالي حيث سمح 
 كشمؿ تعييف طاقـ تقني كالسماح بالسفر ألعضاء الييئة التدريسية. اإلدارماالستقبللية عمى المستكل 

أما بخصكص المركنة اإلدارية فمع منح مؤسسات التعميـ العالي استقبللية أقؿ مقارنة بالقرارات        
م المناصب العميا في مؤسسات التعميـ األكاديمية تبقي الحككمة رقابة كثيقة عمى تعييف اإلدارييف ذك 

رئيس الجامعة كنائبو مف الككادر العميا في الحزب الشيكعي.ىذا في الجامعات  اختيارالعالي حيث يتـ 
يتـ اختيار رئيس الجامعة مف قبؿ فالحككمية، أما بالنسبة لمكميات الخاصة فقد كانت األمكر مختمفة 

ميا في الجامعات أما المناصب األقؿ أىمية فقد مجمس الجامعة . ىذا بخصكص المناصب الع
الجامعات الخاصة  كانت، ك محددةبصكرة  ككل فلمكظفيااستطاعت الجامعات الحككمية طرد كتعييف 

ليا ىذا الحؽ. بقي ىذا الحؽ لمجامعات الخاصة مكجكد حتى يتـ إنشاء فركع لمحزب الشيكعي داخؿ 
 ف االستقبللية.ىذه الجامعات كبالتالي تبدأ الجامعة بفقدا

 فيك يمنحالمشركطة،  االستقبلليةكمف ىنا نبلحظ أف مؤسسات التعميـ في الصيف يتـ منحيا       
تزاؿ الحككمة تحافظ عمى سيطرتيا عمى مفاىيـ  كال ،التعييف أك الطرد مف الجامعات سمطةالحككمة 

االمتحانات كيبقى التعميـ  ، المنيج اإلجبارم، متطمبات الدرجات كنظاـاالمتبلؾرئيسة تشمؿ ظركؼ 
 .الدكؿة في فئة ممثمة مف قبؿ نمكذج سيطر محصكران  العالي في الصيف

 التجربة اليابانية 2-2-3-3
مجمكعة مف الدكؿ التي تعتمد أنظمة التعميـ العالي  تنفيذ (Hanada, 2013) عرضت دراسة      

ياباف، قدمت الحككمة اليابانية الكطنية قانكف التعاكف الكطني العاـ سياسات الخصخصة في ال
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كغيرت الكضع القانكني لمجامعات الكطنية مف مؤسسات عامة ذات ممؾ  (2014)لمجامعات عاـ 
عطاء رؤسائيا سمطات ك ككاالت مستقمة. كاف ىدفيا دمج الجامعات،  إلىحككمي  المالية  االستقبلليةا 
 كاإلدارية.

قر بأف خصخصة التعميـ العالي ة األثر الكبير عمى التعميـ العالي عالميا حيث أُ كاف لمخصخص     
 المركزية أنظمة التعميـ العالي العامة بسبب إعادة تشكيؿ الممارسات اإلدارية لمدكلة. إلىأدت 

، كالتكنكلكجيا.  عممتكفي الياباف        دمج  كاف اليدؼ ىكك كزارات التعميـ، الثقافة، الرياضة كالعمـك
عطاء رؤسائيا سمطك الجامعات،  الحالة  إفالمالية كاإلدارية. غير  االستقبلليةتشجيع العمؿ عمى ك  ةا 

ككاالت إدارية  إلىكالعمؿ عمى تحكيميا القانكنية لمجامعات الكطنية مف ككنيا مؤسسة ممؾ الحككمة 
الحككمية ليا منذ  عمى الرعاية اعتماداالتمكيؿ الحككمي  كاعتماد. حاؿ دكف ذلؾ مستقمة عامة

تأسيسيا. أما بعد عممية الدمج فيستطيع المؤسس أف يككف جية غير حككمية قانكنية بضماف بقاء 
ا في تطكر مساحات ميمة في النكاحي البحثية لعبت الجامعات الكطنية دكرا رئيسن  ،عاموالجامعة 

 البلعب األساسي في الدراسات البحثية. يتكتبق

طبقتاف مف حككمة الجامعات األكلى: ىي العبلقة ما بيف الجامعة كأصحاب  في الياباف ىنالؾ      
: فيي العبلقة ما بيف اإلدارة باألكثر مف الحككمة. أما الثانيةفي الغالب أك  كىـالعبلقة الخارجيف 

عة لمجامعة ) أكاديميكف، كأعضاء ىيئات إدارية( كىنالؾ أرباآلخريف العميا لمجامعة كاليياكؿ أك األفراد 
 أنماط لثقافة الجامعة ىي: 

 عمى الرقابة الخارجية. تفضؿكىك يعني أف حرية التنظيـ  الككليجيةالنمط  -1

الفرص  إلىالنمط البيركقراطي كفيو يتـ ضماف العدؿ مف خبلؿ عممية التنظيمات المستندة  -2
بؿ لجنة جامعية تتككف مف المتساكية لممكارد المالية كاإلدارية.كتتألؼ السياسة الداخمية لمجامعة مف ق

 عمداء الكميات كممثمي الكحدة اإلدارية.

 إتباعكيركز ىذا المفيكـ عمى الكالء، فعمى األكاديمييف كأعضاء الييئات اإلدارية  لتشاركياالنمط -3
 بقمة األىمية. األكاديمييفقرارات المؤسسة، كلكف ىذا النمط يشعر 
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شكيؿ فرؽ تشغيمية ك فرؽ تنظيمية ىدفيا االستجابة لرغبات النمط المؤسساتي ففي ىذا النمط يتـ ت -4
 الطبلب كلكف الرقابة تبقى مف قبؿ اإلدارة العميا .

أمريكا في ديمقراطية التعميـ كالتي تركز عمى  ناصرت لجاف التعميـ في الياباف فمسفة التعميـ في      
التخصص الفردم مف  اختيارز عمى كتكسيع مدل األىداؼ التعميمية مع التركي اآلراءاحتراـ جميع 

أجؿ التكسع. كمف السياسات التي اتبعتيا الحككمة مف أجؿ ال مركزية التعميـ ىي جعؿ جامعة كطنية 
 كاحدة في كؿ كالية.

 كمف ىنا نبلحظ ضعؼ االستقبللية في الجامعات حتى الحرب العالمية الثانية، كلكف بعد الحرب      
بقيت  الكميات كلكفمككنة مف  بمنظكمةى حرية أكاديمية أكبر حصؿ األعضاء األكاديميكف عم
حد ما تبعا لمرقابة عمييا مف قبؿ الكزارة مجددا كلكف ىذا صنع  إلىاستقبللية الجامعات العامة ضعيفة 

 عبلقة مميزة ما بيف الجامعات كالكزارة.

ة في العبلقات الخارجية كاف لحككمة الجامعات طبيعة مزدكجة بالمقارنة مع نمط البيركقراطي      
الداخمية ما بيف الجامعات. أما إدارة  العبلقاتككليجية في سيبيف الجامعات كالحككمة كمع نمط ال

حد ما. كلـ يممؾ رئيس الجامعة  إلىالجامعات كباألخص عمى المستكل المؤسساتي بقيت ضعيفة 
المشاكؿ في كضع  تصادفتبذلؾ أجندات كمناىج البحث ك ك المكارد،  بتخفيضالسمطة الكافية لمتحكـ 

 كتنفيذ األىداؼ بعيدة المدل عمى المستكل المؤسساتي مع قمة التنسيؽ الداخمي.

نقؿ التكاليؼ التشغيمية لمجامعات الكطنية مف قبؿ الحككمة كليذا كاف فائض  تـقبؿ الحرب        
ث المشتركة كمكارد مستقمة الميزانية المالية لرسـك الطبلب كمدفكعات لجنة األبحاث كأرباح األبحا

أخرل لمدخؿ كانت تدفع لمصندكؽ الكطني بدؿ مف بقائيا في خزائف الجامعة في نياية كؿ سنة 
أكاديمية، ىذا الدخؿ يعتبر مف أكبر نسب التمكيؿ لمميزانية الكزارية ككاف يكزع عمى الجامعات بناء 

ؿ جامعة. كلكف ذلؾ تغير بعد الحرب عمى عدد الطبلب كاألكاديميكف كأعضاء الييئة اإلدارية في ك
حيث كانت الحككمة تكفر أكبر حصة مف المكارد المالية لمجامعات الكطنية كلكف السمطة الفعمية 

 ف منكطا برؤساء الجامعات.كااحتياجاتيا  باختبلؼإلدارة المنح عمى الجامعات 
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أصبحت الجامعات الكطنية  كاعتبرت القيادة المالية ىي أحد أىـ مياـ رؤساء الجامعات حيث      
البعد عف  استمراريةالمالية فيما يخص ميزانيتيا الحالية كؿ سنة مالية، مما سمح  باالستقبلليةممزمة 

 الجامعات التي لدييا عجز لف تحصؿ عمى تمكيؿ مف الحككمة لتغطية نفقاتيا. ،الحككمة كليذا السبب 

في يد الحككمة إلى ككنيا أقساـ إدارية مستقمة  الجامعات الكطنية مف ككنيا انتقمتكمف ىنا       
 . كمركز بحثيا.تعميميا ك كانتقؿ تركيزىا نحك المساءلة العامة إلدارتيا

 

 في التعميم العالي التجربة البريطانية 2-2-3-4
ألكركبي منظـ مبدئيا إف طبيعة التعميـ العالي اتقكؿ  (Genc Alimehmeti, 2012) دراسة في     

عمى المستكييف الكطني كالمحمي، كما أنو مصنؼ كدرجة عالية مف عدـ التجانس، كمنذ بداية 
البيركقراطية  إلىمزيج ما بيف التكجو  إلىالخمسينات كحتى الثمانينات كانت حككمة الجامعات تشير 

ا في أكاخر الثمانينات كاف ىناؾ كالحكـ الذاتي كيمكف رؤية ذلؾ باألخص في البيركقراطية المينية. أم
إشارة إلى حد ما لبدء الحديث عف مساحة أكركبية تطمبت الحاجة إلى ىياكؿ دراسية تكحيدية، زيادة 

 الجامعات ك قدرتيا اإلدارية كضماف الجكدة. استقبللية

كرم " في كتمييز أىمية الحككمة سابقا في المممكة المتحدة مع صدكر " تقرير كادب االعتراؼتـ       
عمى فعالية شركاتو مما يحدد المكقع التنافسي  لبلقتصاد الحيكم االعتماد، كالذم أبرز 1992العاـ 

. كلكف ذلؾ جعميـ إلجراءاتياطريقة إدارة الشركات  مف لمدكلة. نيج المجنة األكركبية لـ يكف لبلنتقاص
 يمارسكف نشاطاتيـ بحرية أكبر.

اؿ كتحسيف الربح كتـ إدراج ذلؾ عادة في العناصر التالية : نجاح األعمإلى كقد أدل ذلؾ       
في  المكثقةمجمس إدارة فعاؿ كمستقؿ، لجنة تدقيؽ مستقمة، إطار تحكـ داخمي مستقؿ يتضمف الشفافية 

الحكـ الرشيد في المؤسسات  إفالتقارير المالية، تكازف متناسب لمقكل كفصؿ بيف الكاجبات . كمف ىنا 
في السنكات األخيرة في التعميـ العالي، كمف ىنا  اىتماـلتقدـ فقد أصبح مكضع ا اكؿ ىذ إلىأدل 

فعالة لممساىميف كرقابة عمؿ  إدارة لضمافالحكـ الرشيد تحث التعميـ العالي  إلىأصبحت الحاجة 
جانب  إلىاستمرارية المؤسسة  تضمفالمقترحة، بؿ  اإلستراتيجيةالمؤسسة ليس فقط عمى مستكل 
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، تكزع يفتكزيع القكل عمى األعضاء المختمفك ييـ اليياكؿ الحاكمة كىك ، لتشاركياـ مككنات الحك
 تغير فعاؿ في التدريس كاألبحاث . إلىعممية صنع القرار عمى المركز كالمحيط، كىذا النظاـ أدل 

فقد فرضت ىذه المؤسسات العديد مف  مستقمةكحيث أف مؤسسات التعميـ العالي ىي كيانات       
ىا بالمؤسسات مف قبؿ الحككمة كلكف االختبلؼ ىك عدـ محاسبة ؤ يات الحككمة التي تـ إجرامسؤكل

مؤسسات التعميـ العالي مف قبؿ الحككمة بؿ مف ناحية انسجاميا مع احتياجات المجتمع، كما يجب 
ة عمى ، كما عمييا المحافظإنفاقياعمى ىذه المؤسسات تنظيـ المنح العامة التي تتمقاىا كتكضيح كيفية 

 معايير النخبة في التعميـ كاألبحاث كىي الميمة األساسية كالمبدئية في المؤسسات التعميمية.

ىذا كقد قامت أكركبا بتطكير عدة أنكاع مختمفة مف حككمة التعميـ العالي كذلؾ بسبب تاريخيا       
اقضة كأشكاؿ حككمة مسارىا في دكؿ مختمفة، الذم أدل غالبا إلى أنماط تطكيرية متن كتبعاتالخاص 

نماذج رئيسة كىي : النمكذج المكجو  ةة مف خبلؿ ثبلثيمتنكعة. كيمكف التفرقة بيف األنظمة الحككم
 حكؿ الدكلة، كالنمكذج األكاديمي الحاكـ لذاتو. التمحكرالنمكذج ك نحك السكؽ، 

يف : أكال يزيد مف إف إنشاء مساحة مشتركة يزيد إمكانية الجدؿ الذم يؤثر عمى الحككمة بطريقت      
معيف يضمف الميزة بيف التنافسية لمجامعات. ثانيا يفتح مجاال لجداؿ  سيطرةالفزع حكؿ إف كاف نمكذج 

األدكات التي استخداميا لتحسيف التفاعؿ ما بيف الشعب كالدكلة ضمف تعريؼ كنشر الممارسات 
 األفضؿ مف أجؿ تحقيؽ نظاـ أكثر فعالية.

ي أعطت اىتماما خاصا بالحككمة في التعميـ العالي المممكة المتحدة فقد تـ كمف أكثر الدكؿ الت     
 الحككمية التي كضعتيا لجنة رؤساء الجامعات اإلجراءاتاالىتماـ بعدد مف التكصيات ضمف نطاؽ 

يجاد دليؿ عمى ممارسات الحكـ الرشيد كالتي تكفر تكجييات حكؿ اليياكؿ كاإلجراءات الحكمية بما  كا 
دئ الحككمة مف أجؿ أف تعقد المجالس اإلدارية كالرقابة الفعالة، التمكيؿ، التدقيؽ، كعدد يتضمف مبا

 مف األعماؿ األخرل.

قامت بعض الدكؿ األخرل بأكركبا بمحاكالت مشابية كلكنيا حتى اآلف لـ تثبت نظاـ ممارسات       
دكنات سمكؾ حكؿ التعميـ حكـ رشيد في مناحي التعميـ العالي، كمثاؿ عمى ذلؾ يكجد في ىكلندا م

العالي كلكنيـ تبنكا ذلؾ ضمف العبلقات مع أحكاـ ذات عبلقة بطبلب عالمييف في التعميـ العالي 
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، كما لو عبلقة بالتعاقد مع مصادر خارجية كنشاطات تجارية. كما ال يكجد مدكنة كاحدة اليكلندم
 ألماني، إيطاليا، النركيج، سكيسرا.يمكف مبلحظة حاالت مشابية في فرنسا، ك لمسمكؾ لمحكـ الرشيد. 

المطابقة في  إلىكفي الكقت الذم تختمؼ فيو نماذج الحككمة ىنالؾ بعض العبلقات التي تشير       
مباشرة مف ممارسات الحككمة المكصى  اة في التعميـ العالي تـ إنشاؤىمالحككفحالة المممكة المتحدة  

رنة بعض أنظمة التعميـ العالي في بعض الدكؿ بيا لشركات القطاع الخاص، كفي تحميؿ كمقا
مناىج إدارية في  انتشاراألكركبية مثؿ فرنسا،ألمانيا، ىكلندا، النركيج، سكيسرا كالمممكة المتحد يبرىف 

إصبلح الجامعات كىنالؾ تشابيات دكلية بارزة مبررات كأدكات السياسات العامة، ككذلؾ في حككمة 
 الحككمة. تطبيؽلكؿ منيا طريقيا كنيجيا المستقؿ في التعميـ العالي كمع ذلؾ يبقى 

 التجربة المصرية 2-2-3-5
في  حيث انوبالحككمة في الجامعات المصرية،  االىتماـ بدراسة (2009)خكرشيد يكسؼ،  قاـ     
خبلؿ تطبيؽ معايير الجامعات كذلؾ مف  في لدل كثير مف دكؿ العالـ تطكير كاف األخيرة اآلكنة

الحككمة في الجامعات، كلقد كانت مصر مف أكلى الدكؿ العربية الرائدة في الحككمة الجامعية، حيث 
 العممي. االرتقاءإلى  أدلعممت عمى تفعيؿ دكر الجامعات في خدمة المجتمع كالذم 

رات كالتحديثات في مصر عمى إجراء مجمكعة مف التغي المسئكلةىذا كقد تكاثفت جميع الجيات      
في الجامعات مف أجؿ النيكض بالتعميـ كتطبيؽ الحككمة، مع أف الفجكة العممية كالتكنكلكجية بيف 

 الدكؿ المتقدمة كالدكؿ النامية كاسعة بشكؿ كبير.

كقد عممت مصر عمى إدخاؿ خبرات الجامعات الخاصة في مصر مف أجؿ النيكض بالتعميـ       
عات الفرنسية كاأللمانية كاألمريكية كالبريطانية ككؿ ىذه الجامعات حيث عممت عمى إنشاء الجام

دخاؿ خبرات عممية أجنبية ساىمت في حؿ مشاكؿ الحككمة التي  ساىمت في تنكيع  مصادر الدخؿ كا 
كانت في الببلد كمنيا غياب الفيـ التاـ لمناىج الحككمة ، الرؤية اإلستراتيجية لعمميات التطكير 

مركزية في صنع القرار الجامعي، كبعض المعكقات التي تتعمؽ بالمناىج ىي حة ك كالتحسيف غير كاض
كطرؽ التدريس، قمة مصادر التمكيؿ، كغياب الحرية األكاديمية لمجامعة كأعضاء ىيئة التدريس، 

 إضافة إلى عدـ تكافر المناخ العممي المناسب.
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 دة أمكر أىميا :ىذا كقد عممت مصر عمى تطكير حككمة الجامعات مف خبلؿ ع     

 كضع كثيقة لمحككمة الجامعية . -1

 إعادة النظر في الكثير مف القكانيف كالتشريعات. -2

 حككمية كالتكجو نحك البلمركزية.غير ال، كالمنظمات كالقطاع الخاصدعـ الشراكة بيف الجامعات  -3

 تطكير إدارة المكارد المالية في الجامعات المصرية. -4

 كذلؾ عف طريؽ تحديد النفقات بما يتناسب مع المكارد المتاحة. لمتمكيؿيمة إيجاد مصادر بد -5

العمؿ عمى نشر ثقافة الحككمة الجامعية في الجامعات، كذلؾ عف طريؽ الندكات كالدراسات  -6
 في الجامعة . العامميفلجميع 
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 جامعة القدس المفتوحة :المبحث الثالث 2-3
 

 المقدمة 2-3-1
الجامعات الفمسطينية كىي جامعة عامة غير ربحية  إحدل جامعة القدس المفتكحةتعتبر       
 كيكضح مكقع الجامعة االلكتركني HEIB/08/09/199):) ة مف قبؿ التعميـ العالي تحت رقـمرخص
أعمى مستكل مف التعميـ المفتكح كرسالة خاصة  إلىكىي الكصكؿ بالمجتمع الفمسطيني  الجامعةرؤية 

، كذلؾ مساىمة في تحقيؽ مي كالتطكير كالتفاعؿ مع المجتمعتعزيز دكر البحث العم حيث تعمؿ عمى
عمى تقديـ  جامعة القدس المفتكحة نفسيا كتقدـالتنمية المستدامة كمراعية لمجكدة الشاممة. ىذا 

عداد، دريسية كفؽ فمسفة التعمـ المفتكحالخدمات التعميمية كالت جيف مؤىميف لتمبية حاجات خري كا 
قميميا محميا قادريف عمى المنافسةف ، كسكؽ العمؿ بحيث يككنك جتمعالم دات جالمست كفؽ احدث كا 

 العممية كالتكنكلكجية.

 الجامعة التاريخية نشأة 2-3-2
 :بثبلث مراحؿ رئيسية كىيمرت الجامعة  نشأة أفمكقع الجامعة يتضح  إلىمف خبلؿ الرجكع 

 : مرحمة التخطيط -المرحمة األكلى 

الشعب الفمسطيني لمتعميـ  تمف احتياجا انطبلقا 1975التفكير في إنشاء الجامعة عاـ  بدأ     
قر في أك بإعداد دراسة الجدكل لممشركع ك قامت اليكنسك الفمسطينيةكبطمب مف منظمة التحرير  ،العالي
  .المجمس الكطني الفمسطيني المشركع قرأ 1981في المؤتمر العاـ لميكنسكك. كفي عاـ  1980عاـ 

 : مرحمة إعداد المناىج -الثانية  المرحمة

افقة مف كزارة مقر مؤقت لمجامعة في عماف بمك  حاتـ افتتحيث  1985 بدأت في أكاخر العاـ      
 المكاد التعميمية إنتاجالخطط الدراسية ك  إعداد. كتـ العمؿ عمى األردنيةالخارجية 

(www.qou.edu) . 
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 :مرحمة التنفيذ -ثة لمرحمة الثالا

 ان مف القدس الشريؼ مقر  تخذتاعمميا في فمسطيف ك  الجامعةحيث باشرت 1991 بدأت في عاـ     
 الكبرل. الفمسطينيةليا كتـ افتتاح المراكز الدراسية في المدف 

 الجامعة أىداف 2-3-3

ذكر في مكقع الجامعة  احسب م تنبثؽ األىداؼ المذككرة أدناه مف رؤية الجامعة كرسالتيا      
بحيث تشكؿ مشاعؿ تيدم مسيرة الجامعة كتشكؿ دليؿ عمؿ ليا. كتتناكؿ ىذه األىداؼ  ،االلكتركني

كنشاطات جديدة ر كيرىا كتحسينيا كما تتناكؿ محاك نشاطات مستمرة منذ نشأة الجامعة فتدعك إلى تط
ؿ عمى صكرة نشاطات تنظيـ العم تحقيقيا. كقد صيغت األىداؼ بشكؿ عاـ يركز عمى تعمؿ عمى

 ذكرىا مكقع الجامعة االلكتركني التي اإلستراتيجية األىداؼ أىـكمف  ،نكعية مرغكبة
(www.qou.edu): 

 كاألىداؼ ىي:

كاصمة رفع مستكل تأىيؿ خريجي الجامعة، كتعزيز قدراتيـ كمياراتيـ عمى المنافسة في سكؽ م .1
 حمّي كاإلقميمي.العمؿ الم

االستمرار بتطكير البرامج التعميمية كتحسينيا بما يتبلَءـ كحاجات التنمية، كسكؽ العمؿ، عمى  .2
 كفؽ أفضؿ ممارسات التعميـ المدمج، كالمستجدات العممية كالتكنكلكجية.

 تعزيز البحث العممّي كاإلنتاج كاإلبداع كالتميز كتشجيعو في الجامعة. .3
 عي، كتعميؽ مضاميف المسؤكلية المجتمعية ضمف عمميات الجامعة.تعزيز التفاعؿ المجتم .4
مضاعفة الجيكد لتنمية مكارد الجامعة المالية كتحسينيا مف خبلؿ تنكيع مصادرىا كمكاصمة رفع  .5

 كفاءة اإلدارة المالية كفاعميتيا لمجامعة.
 كالتعّمـ.تحسيف بيئة التعميـ المفتكح كالخدمات الطبلبية تحسينان يدعـ جكدة التعميـ  .6
 تحسيف حجـ الخدمات األكاديمية كنكعيتيا كالتقنية المساندة لمتعميـ كالتعّمـ. .7
تعزيز ممارسات إدارة الجكدة كالتميز في جميع العمميات األكاديمية كاإلدارية، عمى كؿ المستكيات  .8

 في الجامعة.
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 الييكل التنظيمي لمجامعة 2-3-4
 :يتمثؿ الييكؿ التنظيمي لمجامعة بداية مف

رئيس الجامعة كىك عضك  إلى باإلضافةعضكا  )13)مف  األمناءيتككف مجمس  :األمناءمجمس  -1
، األمناءتعييف أعضاء مجمس ب فمسطيفيقكـ رئيس دكلة  ك، يحؽ لو التصكيت عمى أم قرار قب المرا

 جاتيااجتماعا شيريا لبلطبلع عمى كضع الجامعة كطرؽ مساعدتيا كتمبية احتيا األمناءكيعقد مجمس 
يقكـ رئيس الدكلة  أيضا، يقكـ رئيس دكلة فمسطيف بتعييف رئيس الجامعة كذلؾ بقرار رئاسيك  أيضا

 .األمناءمف مجمس  بتنصيببتجديد فترة رئاسة الجامعة كذلؾ 

رئيس الجامعة كعضكية كؿ عضكا يككف برئاسة  (31)يتككف مجمس الجامعة مف :مجمس الجامعة -2
يتـ عقد  ك الطمبة.شؤكف التسجيؿ ك  القبكؿ الفركع كعمداء مكمدير مف نكاب الرئيس كمساعديو 

االجتماعات بصكرة دكرية كعند المزكـ ىذا كيتـ اعتماد بعض القرارات بالتمرير أم مف غير االجتماع 
 .البريد االلكتركنيبؿ عف طريؽ 

 دارمكاإل األكاديميالمجمس المصغر: كيتككف مف رئيس الجامعة كعضكية كؿ مف النائب  -3
 تعقد باستمرار. التياليكمية لمجامعة مف خبلؿ االجتماعات المتكررة  األمكر، كيقـك بمتابعة كالمالي

( عضكا كيككف برئاسة نائب الرئيس 21مف ) األكاديمي: يتككف المجمس األكاديميالمجمس  -3
الشؤكف األكاديمية في  السياسة األكاديمية العامة كتقكيـ كتطكير بمكرةىي  كميمتو، األكاديميةلمشؤكف 

الجامعة. كلدل المجمس العديد مف المياـ كمنيا تطبيؽ قكانيف كأنظمة كتعميمات الجامعة لمنح 
الدرجات العممية، كتقكيـ البرامج كالتخصصات األكاديمية، كضماف الجكدة في العممية األكاديمية، 

كمتابعة إصدار دليؿ الجامعة السنكم،  كمتابعة إنتاج المقررات الدراسية، كالنظر في قضايا الدارسيف،
 .كالتكصية بعقد المؤتمرات كالندكات العممية، كغيرىا مف المياـ األخرل

برئاسة عميد الدراسات  أعضاء( 9مجمس البحث العممي: يتككف مجمس البحث العممي مف ) -4
في الجامعة ،  مجمس البحث العممي عمى متابعة مسيرة البحث العممي كتطكيره ىذا كيعمؿالعميا، 

كيساعد في اقتراح األسس التي مف شأنيا الحفاظ عمى المعايير العممية كالبحث العممي كضع الخطط 



52 
 

المستقبمية لمبحث العممي كرسـ استراتيجياتو كالمصادقة عمييا. كالمراجعة الدكرية لمكائح المنظمة لمبحث 
 .ية الصادرة عف عمادة البحث العمميالعممي كالتكصية بشأنيا. إضافة إلى مراجعة التقارير السنك 

( عضكا برئاسة رئيس 20مجمس التخطيط االستراتيجي: يتككف مجمس التخطيط االستراتيجي مف ) -5
 لمجامعة كمتابعتيا باستمرار. اإلستراتيجيةالخطة  إعداد مياموالجامعة، كمف 

دكرييف كيككف  أعضاء( 4دائميف ك) أعضاء( 10: يتككف مجمس الجكدة مف )مجمس الجكدة -6
ىيئة عميا تتكلى كضع سياسة الجكدة في الجامعة كصناعة عبارة عف ىك برئاسة رئيس الجامعة، ك 

 .القرارات الخاصة بيا

تعتبر دائرة التدقيؽ الداخمي ىي حمقة الكصؿ يف الفركع كرئيس الجامعة كمجمس  :التدقيؽ الداخمي -7
مف خبلؿ الزيارات الدكرية لمتدقيؽ  الجامعةر العمؿ في سي عفالتقارير الدكرية  إعدادحيث يتـ  األمناء

 .كاإلداريةعمى فركع الجامعة ككتابة التقارير المالية 

 إلى باإلضافة ثبلثة مراكز دراسيةك  رئيسيا فرعا دراسيا 18تتككف الجامعة مف  الجامعة:فركع  -8
كىك  األردفمكتب الجامعة في  إلى باإلضافة ،اهلل كالقدس كغزة مكاتب رئاسة الجامعة في كؿ مف راـ

 فقط. إدارممكتب 
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 ( الييكؿ التنظيمي لجامعة القدس المفتكحة1شكؿ رقـ )

 ىيكمية الجامعة

 

(www.qou.edu) 
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 كز الدراسيةا( تكزيع فركع الجامعة كالمر 2شكؿ رقـ )

 

(www.qou.edu) 

 انجازات الجامعة 2-3-5
األكاديمية كاإلدارية كالفنية لبناء نمكذج  طكاقمياالقدس المفتكحة، كرست الجامعة  جامعة منذ إنشاء

لمؤسسة أكاديمية تسيـ بفاعمية في تحقيؽ مجتمع المعرفة، كفي إرساء أسس التنمية البشرية 
إنجازاتيا، كتصكيبيا  مكاءمةطاعت الجامعة كالمستدامة، كاالعتماد عمى الذات. كفي ىذا السياؽ، است

 باتجاه تحقيؽ رسالتيا كأىدافيا، كفيما يمي، نكجز جممة مف اإلنجازات التي حققتيا الجامعة
(www.qou.edu): 
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 :األكاديميةاالنجازات 

 .افتتاح كمية الدراسات العميا 
 داب لدرجة البكالكريكس.افتتاح كمية اإلعبلـ الجديد ككمية اآل 
  طرح جميع مقررات الجامعة بنمط التعميـ المدمج، بحيث تدرس مف خبلؿ الكتاب المقرر

كالمحاضرات الصفية التي تعقد في فركع الجامعة، باإلضافة إلى الجانب اإللكتركني المتمثؿ في 
 خدمات الصفحة اإللكتركنية لممقرر كالمقاءات االفتراضية.

 المقررات عمى شكؿ حـز تعميمية إلكتركنية بنمط التعمـ الذاتي. تطكير محتكل بعض 
 ( تطكير خدمة التعمـ النقاؿM.Learning التي أسيمت في تقديـ المحتكل مف خبلؿ أجيزة النقاؿ )

 الذكية التي انتشرت سريعان بيف أفراد المجتمع كالطمبة في اآلكنة األخيرة.
  االنتياء مف إعداد مساؽ إلكتركني مفتكح(MOOCS عف تاريخ القدس، سيككف األكؿ بالمغة )

 العربية عمى مستكل فمسطيف كالكطف العربي.
  إنشاء مختبرات متطكرة خاصة بالمكتبات اإللكتركنية كمزكدة بأجيزة حاسكب، كطابعات، كأجيزة

 لضعاؼ البصر، كشاشات ذكية، كفؽ أحدث المكاصفات في بعض فركع الجامعة.
 ص بجامعة القدس المفتكحة إلدارة المكتبات بالجامعة.تصميـ برنامج متكامؿ خا 
  إنشاء مركز فمسطيني متميز لمتعميـ اإللكتركني ُيعنى باألبحاث كاالستشارات في جميع جكانب

التعمـ اإللكتركني، تشرؼ عميو لجنة كطنية استشارية عميا تمثؿ معظـ القطاعات األكاديمية في 
 فمسطيف.

 يير الجكدة كاالعتماد لجامعات كبرامج التعميـ المفتكح كالتعميـ عف المساىمة في إعداد دليؿ معا
ُبعد، بالتعاكف مع اتحاد الجامعات العربية، حيث يعد األكؿ مف نكعو عمى مستكل الكطف العربي فيما 

 يخص جامعات التعميـ المفتكح.
 .منح درجة البكالكريكس في التربية الخاصة في فركع الجامعة كافة 
 مج دبمكـ التأىيؿ التربكم في مجاؿ التربية الخاصة، مف قبؿ الييئة الكطنية لبلعتماد اعتماد برنا

 الفمسطينية. كالجكدة في كزارة التربية كالتعميـ العالي
  طرح تخصص اإلدارة الصحية ليشمؿ معظـ فركع الجامعة في الضفة الغربية كقطاع غزة، بحيث

مجاؿ لمطمبة الراغبيف في االلتحاؽ بو بما يتبلءـ مع ال يقتصر عمى مكظفي كزارة الصحة، بؿ يفتح ال
 احتياجات سكؽ العمؿ الفمسطيني كمتطمباتو.

  تأليؼ مجمكعة مف المقررات الدراسية كطباعتيا، أىميا )االقتصاد الصحي، كمدخؿ إلى الصحة
بة العامة، كالتشريعات الصحية، كمحاسبة تكاليؼ الخدمات الصحية، كعمـ األكبئة، كمحاسبة ضري
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الدخؿ، كاإلدارة المحمية في فمسطيف كالعالـ العربي، كتطبيقات حاسكبية في المؤسسات الصحية، 
 كالتحميؿ كالتخطيط المالي(، كىناؾ العديد مف الكتب في المراحؿ النيائية مف اإلعداد كالتحكيـ.

 :األبنيةانجازات مشاريع 

بالتحكؿ إلى األبنية المممككة بدالن مف  الخاصة ستراتيجيتياااصمت جامعة القدس المفتكحة تنفيذ ك 
كتكصيات التقييـ الخارجي لمجامعة، لما ينطكم عميو  اإلستراتيجيةالمستأجرة كفؽ ما كرد في خطتيا 

ذلؾ مف أىمية في المدل المنظكر في تعزيز أداء كدكر كمكانة الجامعة المتنامية في االقتصاد 
لسريع كالكبير ألعداد الطمبة، ما يعطي الجامعة المركنة كالمجتمع الفمسطيني التي يعكسيا التنامي ا

كالقدرة عمى التكسع بشقيو الرأسي كاألفقي المستند إلى أسس تراعي النكاحي النكعية الفنية كاليندسية 
كاألكاديمية، كذلؾ استكماالن لجيكد رئاسة الجامعة اليادفة لمنيكض بعممية التعميـ الجامعي المفتكح 

كدة الشاممة، كبما يمبي متطمبات كتحديات تنمية كتطكير القكل البشرية في فمسطيف. كفؽ معايير الج
كبناءن عميو، أنجزت مراحؿ ميمة بيذا االتجاه مثؿ إنجاز مبنى فرع بيت لحـ، كمبنى فرع الخميؿ، 

كمبنى فرع نابمس، كمبنى  كمبنى فرع شماؿ غزة )بيت الىيا(، كمبنى إدارة الجامعة في قطاع غزة
كما زالت الجيكد  كجنيف، كطكلكـبدا البناء في كؿ مف سمفيت  إلى باإلضافة .ط في راـ اهللمسق

مستمرة عمى ىذا الصعيد، حيث تـ تخصيص قطع أراٍض في العديد مف محافظات الكطف جنبان إلى 
 .جنب مع تكاصؿ جيكد الدكائر المعنية في الجامعة لتجنيد التمكيؿ الضركرم لمبناء
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 : الدراسات السابقة والتعقيب عميياالرابعالمبحث  2-4

 الدراسات العربية 2-4-1
بعض  إلىباإلطبلع عمى الدراسات العربية المتعمقة في مكضكع الحككمة في الجامعات تـ الرجكع 

الدراسات حيث كاف ىنالؾ دراسات تتحدث عف المكضكع بشكؿ مباشر بينما تطرقت دراسات أخرل 
 ا يمي عرض لعدد منيا.إلى المكضكع بشكؿ عاـ كفيم

الييئتين  أعضاءبعنوان "واقع تطبيق الحوكمة من وجية نظر  (2014)العريني،  دراسة -1
 "اإلسالميةمحمد بن سعود  اإلمامالعاممين في جامعة  واألكاديمية اإلدارية

ر أعضاء الييئتيف اإلدارية دراسة إلى التعرؼ عمى كاقع تطبيؽ الحككمة مف كجية نظالىدفت 
، كمف أجؿ ذلؾ تـ تصميـ إستبانة اإلسبلميةكاألكاديمية العامميف في جامعة اإلماـ محمد بف سعكد 

 كسبعيف عبارة. اثنافعمى ثبلثة محاكر مككنة مف  احتكت

( كالذم يمثؿ مجتمع 4680(، مف أصؿ )650ية بمغ عددىا )ئحيث تـ تكزيعيا عمى عينة عشكا
سعكد  محمد بف لمككف مف أعضاء الييئتيف اإلدارية كاألكاديمية العامميف في جامعة اإلماـالدراسة ا

 % مف مجتمع الدراسة.13.9اإلسبلمية. ىذا كقد كانت عينة الدراسة تمثؿ 

سعكدا الباحثة أف كاقع تطبيؽ الحككمة في جامعة اإلماـ محمد بف  إليياكمف أىـ النتائج التي تكصمت 
(، كأيضا كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية 3.06بدرجة متكسطة، كبمتكسط حسابي ) متحقؽ إلسبلمية

اإلسبلمية عينة الدراسة في كاقع تطبيؽ الحككمة في جامعة اإلماـ محمد بف سعكد  استجاباتبيف 
 المؤىؿ، كسنكات الخبرة، كالكظيفة الحالية. اختبلؼإلى  تعكد

بعنوان "درجة تطبيق مبادئ الحوكمة بكميات التربية بجامعة حائل  (2014يني، )الثو دراسة  -2
 ىيئة التدريس" أعضاءوجامعة الممك سعود كما يراىا 

إلى التعرؼ عمى درجة تطبيؽ مبادئ الحككمة في كميات التربية في جامعة حائؿ  الدراسة ىدفت
( 750يث بمغ حجـ مجتمع الدراسة)كجامعة الممؾ سعكد مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، ح
في كميات التربية في كؿ مف  الدكتكراهعضكا، كالذم يتككف مف جميع أعضاء ىيئة التدريس مف حممة 
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( عضكا مف أعضاء ىيئة 179جامعة حائؿ كجامعة الممؾ سعكد، ككانت عينة الدراسة مككنة مف )
( عضكا، كجامعة 80مف جامعة حائؿ ) في كميات التربية في كؿالدكتكراه التدريس مف حممة شيادة 

 % مف كامؿ مجتمع الدراسة.23( عضكا، كقد شكمت عينة الدراسة نسبة 99الممؾ سعكد )

 الباحثاف المنيج الكصفي مف خبلؿ إستبانة تـ تصميميا مف أجؿ قياس ذلؾ. استخدـىذا كقد 

ائؿ كجامعة الممؾ سعكد كقد أظيرت النتائج أف أعضاء ىيئة التدريس في كميات التربية بجامعة ح
 (.3.46يركف أف تطبيؽ مبادئ الحككمة بشكؿ كمي متكسط، حيث بمغ المتكسط الحساب الكمي )

      

 بعنوان "واقع الحوكمة في جامعة القدس" (2010)طو،  دراسة -3

مف خبلؿ التأكد مف تطبيقيا  كاقع الحككمة في جامعة القدس، كذلؾ التعرؼ عمى إلى دراسةالىدفت 
ككيؼ ساىمت في تطكير  كاالجتماعي االقتصادمبكؿ متطمباتيا كمعاييرىا، حيث تـ دراسة الكضع 

الباحثاف المنيج الكصفي التحميمي مف أجؿ إتماـ  أعتمدكبناء الجامعة مف جميع الجكانب. ىذا كقد 
عينة الصدفة، حيث تـ  استخداـبىذه الدراسة، كقد عمبل عمى تصميـ إستبانة، كتـ تكزيعيا 

( إستبانة 100) استرجاعد تـ ق( إستبانة عمى المكظفيف الذيف تكاجدكا في حـر الجامعة، ك 100تكزيع)
 % مف حجـ العينة.100أم بنسبة 

كقد خرجت الدراسة بعدة نتائج كاف أىميا: أف األمف الكظيفي كالركاتب تتناسب مع المستكل المعيشي، 
في كنظاـ األتعاب كالتعكيضات كاإلجازات ليست بالمستكل المطمكب، أما تشجيع الرضا الكظي كأما

 فقد حصمت عمى درجة ممتاز.  االتصاؿالبحث العممي كطرؽ 

من وجية  األوسطبعنوان "واقع تطبيق الحاكمية في جامعة الشرق  (2012)ناصرالدين، دراسة  -4
 "العاممين في الجامعة واإلداريةالتدريسية الييئتين  أعضاءنظر 

كاقع تطبيؽ الحاكمية في جامعة الشرؽ األكسط مف كجية نظر أعضاء  معرفة إلى دراسةالىدفت       
( عضكا مككف 167الييئتيف التدريسية كاإلدارية العامميف فييا، حيث بمغ عدد مجتمع الدراسة )

( عضكا 113عينة مقدارىا) اختيار، في حيف تـ ( عضكا إداريا78( عضك ىيئة تدريس ك )89مف)
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( عضك 49( عضك ىيئة تدريس ك)64مف أعضاء الييئتيف التدريسية كاإلدارية في الجامعة، منيـ )
( فقرة، كزعت بالطريقة 50، كمف أجؿ ذلؾ تـ تصميـ إستبانة مف قبؿ الباحث مككنة مف)إدارم

المتكسطات الحسابية  استخداـاألداة كقد تـ العشكائية البسيطة، كقد تـ التأكد مف صدؽ كثبات 
 المعيارية كتحميؿ التبايف األحادم ، كاختبار شيفيو مف أجؿ تحميؿ البيانات اإلحصائية. كاالنحرافات

أف كاقع تطبيؽ الحاكمية في جامعة الشرؽ األكسط مف كجية نظر  إلىارت نتائج الدراسة شىذا كقد أ
كجكد فركؽ ذات داللة  إلىية كاف مرتفعا بشكؿ عاـ، كأشارت أعضاء الييئتيف التدريسية كاإلدار 

المركز  الختبلؼإحصائية عند مستكل في كاقع تطبيؽ الحاكمية في جامعة الشرؽ األكسط تبعا 
أف ىنالؾ فركقات  إلىلصالح أعضاء ىيئة التدريس. كما أظيرت (0.05) الكظيفي حيث كاف

زل لمتغير عدد سنكات الخبرة، ككانت لصالح مف تع(0.05)ذات داللة إحصائية عند مستكل 
 لدييـ خبرة أكثر مف سنتيف.

بعنوان "مدى تطبيق مبادئ الحكم الرشيد في منظمات المجتمع  (2014)ابراىيم، دراسة  -5     
 ("اإلداري)الجانب  األردنالمدني في 

مبادئ الحكـ الرشيد في منظمات المجتمع المدني في مدل تطبيؽ  معرفة ىدفت الدراسة إلى     
األردف الجانب اإلدارم، شممت الدراسة خمسة مبادئ أك أسس ىي ) المشاركة، المسؤكلية، سرعة 

تسميط الضكء عمى أىـ المعيقات  إلى، الشفافية، العدالة كسيادة القانكف(. ىدفت الدراسة االستجابة
ذكر، كما أنيا تيدؼ إلى تحديد الطرؽ كاآلليات لتعزيز ىذه التي تؤخر تطبيؽ المبادئ سابقة ال

 المفاىيـ.

( فقرة 68مككف مف ) استبيافكمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بجمع معمكمات مف خبلؿ 
( مقابمة مسجمة مع 13كفرع عمى خمس مبادئ لمحكـ الرشيد باإلضافة إلى ذلؾ قاـ الباحث بإجراء )

 قـ منظمات المجتمع المدني.نخبة ممتازة مف طا

( منظمة مف منظمات المجتمع المدني بقطاعاتو المختمفة كأنشطتو كلـ 21حيث شممت عينة الدراسة )
( إستبانة كتـ 246يشمؿ ذلؾ المنظمات التي تعنى باألسرة أك األحزاب كنقابات العماؿ. تـ تكزيع )
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( إستبانات 5) استبعاد%. تـ 67.5غت ( إستبانة أم أف نسبة المشاركة بم166إرجاع ما مجمكعو )
 % مف اإلستبانات المعادة.97ككانت نسبة اإلستبانات الصحيحة 

أظيرت نتائج الدراسة أف نسبة تطبيؽ مبادئ الحكـ الرشيد في منظمات المجتمع المدني في       
أعمى  مف القانكفمتكسطة. ككاف مؤشرم الشفافية، العدالة كسيادة  نسبة% كىي 64.5األردف بمغت 

%. في حيف 64%، كمف ثـ المسؤكلية 65.5%، تبعيـ المشاركة 67النسب حيث بمغت نسبتيـ 
 %.59.5عمى أقؿ النسب  االستجابةحصؿ مؤشر سرعة 

بعنوان "مدى تطبيق الحوكمة في دوائر ضريبة الدخل الفمسطينية في  (2010)عمرو،  دراسة -6
 "األداءفي زيادة كفاءة وفاعمية  وأثرىاة الغربية محافظات الضف

مدل تطبيؽ معايير الحككمة في دكائر ضريبة الدخؿ الفمسطينية في  معرفة إلىىدفت الدراسة 
( دائرة مف 14. حيث تـ التكجو إلى)األداءمحافظات الضفة الغربية كأثرىا عمى زيادة كفاءة كفاعمية 

( إستبانة عمى الدكائر المختمفة، تـ 45ة، كقد تـ تكزيع)دكائر ضريبة الدخؿ في الضفة الغربي
 %.82( إستبانة أم ما نسبتو 37إرجاع)

)النظاـ الحككمة التالية( فقرة، كذلؾ مف أجؿ قياس معايير 41كقد أعدت الباحثة إستبانة مككنة مف)
كالنزاىة(،  ،االجتماعي، المساءلة، المسؤكلية، العدالة،الكعي االستقبلليةكالترتيب، اإلفصاح كالشفافية، 

أسمكب  باستخداـالباحثة المنيج الكصفي التحميمي، أما تكزيع اإلستبانة فقد تـ تكزيعيا  اعتمدتكقد 
العينة القصدية، ىذا كقد أشارت األكساط الحسابية إلى أف ىناؾ تطبيقا بشكؿ متكسط لمعايير 

في دكائر  كالمسئكليفاب القرار الحككمة في دكائر الضريبة، كيعكد السبب إلى قمة معرفة  أصح
 ارتباطالضريبة بالحككمة كآليات العمؿ بيا. أما الفاعمية كالكفاءة فقد أظيرت النتائج أف ليا عبلقة 

بيرسكف، حيث أشارت نتائج التحميؿ إلى  ارتباطقكية مع معايير الحككمة كذلؾ مف خبلؿ معامؿ 
( بينما كانت النتائج بيف الكفاءة كالحككمة 0.80)بيرسكف بيف الفاعمية كالحككمة إلى  ارتباطمعامؿ 
 ( .0.91إلى )

الكفاءة كالفاعمية في دكائر ضريبة الدخؿ في الضفة الغربية  تحقيؽكىذه النتائج تؤكد عمى أنو مف أجؿ 
 يجب تطبيؽ معايير الحككمة كحزمة كاحدة. 
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 األجنبيةالدراسات  2-4-2

 The Impact of Change in Governance بعنوان " (Director, 2013)دراسة  -1
"on Faculty and Staff at Higher Education a Case Study of OHSU" 

جامعة أكريجكف  باستخداـكذلؾ  ،دراسة األثر الداخمي الذم يطرأ عمى الجامعات ىدفت الدراسة الى
دراسة البيانات الكمية كالرسكـ الدراسية، كالتمكيؿ  كأيضا ىدفت الى لمصحة كالعمـك كحالة دراسية،

 .الكارد مف الكالية، كالبحث العممي، كايضا أثر تحكؿ الجامعة الى مؤسسة عامة

ىذا كتـ ، عدد مف المكظفيف اإلدارييفجراء مقاببلت مع بإ الباحث كمف اجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ
 .معة مدة طكيمة مف أجؿ معرفة آرائيـمقابمة مكظفيف سابقيف كآخريف عممكا في الجا

إلى  االنتقاؿكتكشؼ نتائج ىذه الدراسة عمى أنو بالرغـ مف كجكد تحديات داخمية كخارجية، إال أف 
أصبحت  االنتقاليةمعظـ المكظفيف. كبعد المرحمة  انطباعاتناء عمى باف ناجحا كمؤسسة عامة 

عاؿ، كدفع  لعمى تكظيؼ مكظفيف عمى مستك  راعى لكقت ما، كأصبحت قادرةيالجامعة أكثر فعالية 
ركاتب منافسة. كقد شعر المكظفيف أنيـ أصبحكا أكثر تمكينا، في حيف شعر بعض أعضاء التدريس 
أف الجامعة أصبحت مؤسسة أفضؿ. عمى الرغـ مف ذلؾ، شعر بعض أعضاء ىيئة التدريس أف 

ادة البيركقراطية، كخسارة الحكـ الجامعة لتصبح مؤسسة عامة قد أدل في النياية إلى زي انتقاؿ
 ، كفرص التثبيت كغيرىا مف األعراؼ السائدة لدل المؤسسات التعميمية.ألتشاركي

 Adjunct and Full-Time Faculity بعنوان " (Scheive, 2014)دراسة  -2
Members' Satisfaction With Shared Governance Compared to 

leadership Styles of Acadeic Adminstration" 

إلى تحديد ما إذا كاف ىنالؾ عبلقة بيف الحككمة التشاركية كأساليب القيادة اإلدارية  الدراسة ىدفت    
حيث عممت عمى قياس مدل مشاركة أعضاء ىيئة التدريس في الحككمة، كمدل رضاىـ عمف 

 المشاركة في الحككمة.
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كمية في جامعة إنديانا حيث كانت  31كميات مف أصؿ  4تطبلع دراسة ىذا كقد شمؿ االس    
الكميات األربعة متشابية مف حيث أعداد أعضاء ىيئات التدريس الذيف يعممكف بدكاـ كامؿ كحتى 

 المساعديف.

حيث تـ تكزيع اإلستبانة في بداية األمر مف   ( أقساـ8كمف أجؿ ذلؾ تـ إعداد إستبانة مككنة مف )
ريد االلكتركني كذلؾ عف طريؽ رابط الكتركني كمكجية إلى أعضاء ىيئة التدريس خبلؿ الب

( عضك ىيئة تدريس كمساعد، 691كالمساعديف المراد استيدافيـ، ىذا كقد تككف مجتمع الدراسة مف)
( عضك ىيئة تدريس كمساعدييـ 72كفي بداية األمر كاف اإلقباؿ ضعيؼ عمى االستجابة، إذ أف )

% مف المجتمع. كبناء عميو تـ تكجيو اإلستبانة إلى 10.4عف األسئمة أم ما نسبتوالذيف أجابكا 
( إستبانة، ليصبح 121أعضاء ىيئة التدريس كالمساعديف مف خبلؿ صناديؽ البريد، حيث تـ إعادة )

( 398% مف أصؿ )27.9( عضك ىيئة تدريس كمساعد أم ما نسبتو 193العدد الكمي لمعينة )
 ( مساعد.293ؿ)( مساعد مف أص73ك)

كقد استخدـ الباحث أسمكب التحميؿ الكصفي مف أجؿ تحميؿ البيانات كأظيرت النتائج أف الحككمة 
التشاركية ساعدت الكاليات المتحدة لتصبح أفضؿ دكؿ العالـ مف حيث نظاـ التعميـ العالي كتطبيؽ 

ة مف خبلؿ حماية مؤسسات الحككمة، كأيضا ساعدت الحككمة التشاركية عمى تعزيز النزاىة األكاديمي
التعميـ العالي مف ضغكطات التسكيؽ كتآكؿ المعايير األكاديمية، كأيضا التشجيع عمى اتخاذ القرارات 

 المتعمقة بالتعميـ.

 What is a Baseline for Effective Information " (Mohseni, 2012)دراسة  -3
Technology Gevernance for Higher Education Institutions that are 

Members of Research University CIOConclave in United States" 

إلى التعرؼ عمى المككنات كخط األساس البلزميف لمحككمة الفعالة باستخداـ  الدراسة ىدفت     
 في الكاليات المتحدة األمريكية.(CIO) تكنكلكجيا المعمكمات في مؤسسات التعميـ العالي لؤلعضاء في 

كقد تككنت العينة كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بإجراء مجمكعة مف المقاببلت،      
مف خبراء مف رؤساء أقساـ تقنية المعمكمات في الجامعات األمريكية في البحث العممي كالذيف ىـ 
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 Modified Delphiتخداـ منيجية دلفي المعدلة ىذا كقد تـ اس .أعضاء في إتحاد الجامعات األمريكية
ذات الثبلث مراحؿ مف أجؿ الكصكؿ إلى إجماع. حيث أنو في نياية المرحمة الثالثة تـ قياس درجة  

 Kendall Coefficient ofإجماع بيف الخبراء مف خبلؿ استخداـ معامؿ كنداؿ لمتكافؽ 
Concordance  كتحميؿ مربع كأمChi- Square. 

ا كتقدـ نتائج ىذه الدراسة تأكيدا عمى أف ىنالؾ تكافؽ بيف المشاركيف فييا يتعمؽ بالقائمة ىذ     
التعميـ العالي. ىذا كمف الممكف ت النيائية لمككنات الحككمة باستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات لمؤسسا

لمحككمة باستخداـ استخداـ المككنات النيائية التي تعرضيا ىذه الدراسة كأجندة لتعريؼ اإلطار العاـ 
تكنكلكجيا المعمكمات أك  كنمكذج لمؤسسات التعميـ العالي. كما يمكف استخداـ قائمة المككنات ىذه 
كمصدر قيـ يستطيع رؤساء أقساـ تقنية المعمكمات في الجامعات أف يختاركا مف عناصرىا كذلؾ مف 

 .ة المعتمدة عمى تكنكلكجيا المعمكماتأجؿ إعداد نماذج كممارسات محددة لمحككم

 

 The Role of Governance in Quality of " (Yirdaw, 2014)دراسة  -4
Education "Privare, Ethiopia as a case study"     

الخاصة في في مؤسسات التعميـ العالي  في جكدة التعميـ الحككمة دراسة دكر إلىالدراسة  ىدفت
إلى تدىكر التعميـ كقمة الجكدة في  متؤد ىناؾ عكامؿ إفكالعكامؿ المؤثرة في ذلؾ حيث تبيف  ،أثيكبيا

، كالحككمةىذه المؤسسات، ىذا كقد كانت ىذه المؤسسات خاضعة لمتدقيؽ كالمساءلة مف قبؿ الجميكر 
ىـ إما في تدىكر التعميـ أك حيث كشفت الدراسة أف القيادة في أم بمد ليا دكر فعاؿ حيث أنيا تسا

 تطكره في الببلد.

 (52)الباحث بإجراء ـالباحث أسمكب المقابمة مف أجؿ الكصكؿ إلى أىداؼ الدراسة كقد قا استخدـكقد 
التعميـ العالي في أثيكبيا ، كتـ إرساؿ بركتكككؿ المقابمة إلى المشاركيف في  كليؤ مسمقابمة مع كبار 

، كتـ كصؼ التعميمات مف خبلؿ البركتكككؿ المقابمةؿ كصؼ عممية المقاببلت مسبقا كذلؾ مف أج
 كبناء عميو طمب مف المشاركيف كضع المبلحظات كتجييزىا حتى يتـ تقديميا في المقابمة.
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مكافقة عمى المقابمة إلى كؿ المشاركيف، حيث كضح فييا اليدؼ كالغرض  استمارةىذا كقد تـ إرساؿ 
تـ إرساؿ المكافقة عمى المقابمة. كبناء عمى ىذه المكافقة تـ بؿ مقابمة كأىمية الدراسة، كلـ تجر أية 

دقيقة لكؿ مقابمة باإلضافة إلى  60تحديد ميعاد المقابمة كالمكاف المقرر المقاء فيو، كقد تـ تخصيص 
 دقيقة مراجعة لممقابمة نفسيا. 15

جيكف تحديا متكاصبل كذلؾ مف كقد أشارت النتائج إلى أف قادة مؤسسات التعميـ العالي الخاصة يكا
أجؿ تحقيؽ تكازف بيف الحككمة كمتطمبات أصحاب المصمحة في بيئة تعاني مف نقص التمكيؿ، 

عف الضعؼ  ناىيؾندرة في المدرسيف المؤىميف ككذلؾ ضعؼ في البنية التحتية لمببلد،  إلى باإلضافة
 في البيئة التنظيمية المتباينة في الببلد.

 A Study of Faculty, Administrative, and Staff " (Easton, 2014)دراسة  -5
Perceptions of the Climate for Shared Governance at Appalachian       

College Association Member Institutions"   

كاإلدارييف كالمكظفيف في عممية إلى التحقيؽ في كيفية رؤية أعضاء ىيئة التدريس  الدراسة ىدفت
مؤسسة عضك في جمعية كمية  (36)صنع القرار مف خبلؿ إشراكيـ في عممية الحككمة كذلؾ في 

اآلباالش. كذلؾ كفؽ معايير الحككمة السميمة كقد تـ تصميـ إستبانة مككنة مف قسميف مف أجؿ جميع 
نس، الكظيفة، كسنكات الخبرة(، كالقسـ أسئمة ديمكغرافية ) الج 3البيانات القسـ األكؿ يحتكم عمى 

في المؤسسة، دكر مجمس  االتصاالت ،أقساـ رئيسية كىي ) المناخ في المؤسسة7) (الثاني مقسـ إلى 
القرارات المشتركة، كالترتيبات الييكمية(. ىذا كقد تـ  اتخاذاألمناء، دكر مجمس اإلدارة، دكر الكمية، 

داري ان عضك  (480)إلى  كنيااللكتر تكزيع اإلستبانة عبر البريد  . حيث تـ ان ، كمكظفان ىيئة تدريس، كا 
أسمكب  استخدـكقد  (%36.66) سبتونإستبانة كىك ما يمثؿ عينة الدراسة أم ما ( 176) استعادة

 التحميؿ الكصفي، كاستخدـ مقياس ليكرت الخماسي مف أجؿ قياس ذلؾ.

، كذلؾ أشارت إلى عدـ االحتراـعمى كأشارت النتائج إلى كجكد مناخ مناسب في الجامعات مبني 
كجكد معرفة كافية حكؿ مكضكع إشراؾ الحككمة في الجامعات كالحككمة بشكؿ عاـ كبينت الدراسة أف 

كذلؾ بسبب كجكد حساسية بيف مشاركة أعضاء ىيئة التدريس  ان معقد ان إشراؾ الحككمة يعتبر مكضكع
 ءلة اإلدارية مف ناحية أخرل.ع القرار مف ناحية كالمسانكالمكظفيف في التخطيط كص
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الحككمة يفترض أف يحمي في  كاإلداريةالييئتيف التدريسية  أعضاءكأظيرت أيضا أف إشراؾ 
فييا، كما يؤدم إلى حماية  االستقراراألجؿ، كضماف  قصيرةالسياسية  االتجاىاتالمؤسسات مف 

ف قبؿ مجمكعات ذات مصمحة المؤسسة مف البدع الفكرية أك السيطرة غير المناسبة عمى المؤسسة م
 كاحدة.

 A Qualitative Assessment of the " (Glover-Alvs, 2012)دراسة  -6
"Meaning of Shared Governance At a Parochial University"                   

           

ة مف حيث نشأتيا كعندما تككف معاني كتعريفات إلى معرفة مشاكؿ الممارسات اإلداري الدراسة ىدفت
الحككمة المشتركة غير محددة كضمنية، كال يكجد ليا تعريؼ كاضح كصريح. كأيضا ىدفت الدراسة 
إلى اإلجابة عمى السؤاؿ: ما ىي معاني كتعاريؼ الحككمة مف خبلؿ دراسة نماذج الحككمة المختمؼ، 

عدة نتائج لمحككمة أىميا ) البيركقراطي، السياسي،  خدـاستكأيضا كيؼ تعمؿ الحككمة المشتركة كقد 
 ية، كالشفافية( .ثكقالخبرة، الكفاءة، المك )( باإلضافة إلى دراسة عدة عكامؿ لمثقة العمكميالجماعي، 

خريطة الحـر الجامعي،  فيـقادريف عمى  القادةكاف  اأنو إذ اتضحالنماذج السابقة  استخداـكمف خبلؿ 
 أكثر قدرة عمى التكصؿ إلى قرارات صحيحة مع الحد األدنى مف الصراع السمبي. ففإنيـ قد يككنك 

اإلدارة كالممارسات المقبكلة مف الطرؼ  قيمةأم أنو عندما يفيـ كؿ مشارؾ مف أصحاب المصمحة 
 تحديد أكبر كصريح مف أجؿ تطبيؽ الحككمة. إلىاآلخر ىذا سكؼ يؤدم 

ساسي كفي ىذا الفيـ ييتـ الباحث في فيـ كيفية فيـ المنيج النكعي التفسيرم األ استخدـكقد 
أسمكب المقاببلت كالمبلحظات كمف خبلؿ الكثائؽ مف أجؿ  استخداـالمشاركيف بظاىرة معينة. كقد تـ 

إلى أعضاء في ىيئة  باإلضافةجمع البيانات، كقد كانت الفئة المستيدفة ىي مجمكعة مف الطبلب 
مقابمة الرئيس كالنكاب كالمدير المالي كقد شارؾ أيضا  كتمت. التدريس كاإلدارييف كمجمس األمناء

يد كمية كاحد كمكظؼ إدارم كاحد باإلضافة إلى مخمسة مكظفيف منيـ عضك ىيئة تدريس كاحد كع
عميد مساعد كمشارؾ كشارؾ أيضا رئيس مجمس الطمبة. ىذا كقد أدت المقاببلت إلى فيـ كيفية عمؿ 

 الحككمة في المؤسسة الضيقة.
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ذا كقد قارنت الدراسة بيف نظـ إشراؾ الحككمة في مؤسسات بارزة منيا نظاـ التعميـ العالي ى
 الكاثكليكي، حيث كجدت مخاكؼ كتكترات مماثمة في النظـ الرسمية لمحككمة.

كقد أشارت النتائج إلى أنو يمكف فيـ إشراؾ الحككمة في إطار المكاضيع الرئيسية لمحككمة مف خبلؿ 
 .اجتماعيلمشفافية. حيث أنو يجب العمؿ بيا كفؽ نظاـ  الثقة الشاممة

 التعقيب عمى الدراسات السابقة 2-4-1
 المبلحظات اآلتية : استخبلصمف عرض الدراسات السابقة يمكف 

بخصكص منيج الدراسات عف الحككمة، لكحظ أف المنيج المستخدـ في معظـ الدراسات ىك  -1
ة الدراسات اإلنسانية كذلؾ ألنو يكشؼ عف آراء الناس ككجية مناسبا لطبيع باعتبارهالمنيج الكصفي 

التحميمي مف اجؿ تحقيؽ ىدؼ داـ الباحث المنيج الكصفي إستخ بينما ،نظرىـ تجاه مكقؼ معيف
 .الدراسة

ثبلثة ديمكغرافية، كما كرد في دراسة ناصر  أكف في الدراسات السابقة متغيريف ك استخدـ الباحث -2
( تـ استخداـ 2014) ألعرينيستخدـ كؿ مف الجنس، كالعمر، بينما في دراسة ( حيث ا2012الديف )

الباحث كؿ مف المؤىؿ العممي، سنكات الخبرة، كنكع الكظيفة، بينما في الدراسة الحالية تـ استخداـ 
كىي الجنس، العمر، نكع الكظيفة، المؤىؿ العممي، كسنكات الخبرة كىذا لـ  ديمكغرافية متغيرات (5)

رؤية  معايير مف معايير الحككمة كىي) (6)استخداـ  إلى باإلضافة، في الدراسات السابقةيحدث 
ستراتيجية ، الشفافية، االستقبللية، كالمحاسبة كالمساءلة، كمشاركة اإلدارةالجامعة كرسالتيا،  كا 

 المستفيديف كذكم العبلقة بصناعة القرار(.

بأخذ كجيات نظر العامميف في الجامعات  االىتماـ المذككرة سابقان  يتضح مف الدراسات -3
( 2010دراسة طو )ك ( 2014) كما كرد في دراسة الثكينيفي لحظة تكزيع األستبانة  كالمؤسسات 

الباحث أف  اعتقاد(، كفي 2010( كدراسة عمر)2014( كدراسة إبراىيـ)2012كدراسة ناصر الديف )
 بأخذبينما قاـ الباحث في ىذه الدراسة  ،ىذا يعكد لطبيعة مكضكع لحككمة في الجامعات كالمؤسسات

كفؽ تكزيع الحاسكب كذلؾ بناءان عمى العشكائية  في جامعة القدس المفتكحة اإلدارييفآراء المكظفيف 
 .الطبقية
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مف خبلؿ الدراسات السابقة يتضح أف معظـ الدراسات ىي دراسات عربية حديثة مثؿ دراسة  -4
، كحسب حد عمـ الباحث تعتبر ىذه الدراسة مف الدراسات (2014( كدراسة إبراىيـ)2014الثكيني)

 في فمسطيف. جامعة القدس المفتكحةالحديثة في مكضكع الحككمة في 

فالدراسات األجنبية تركز عمى  ة،عف الدراسات العربيي الدراسات األجنبية يختمؼ األمر ف -5
جامعة  كما في كاقتصاديةاسية كخمؽ بيئة سي جامعاتيـ،المشاركة في صنع القرار مف العامميف في 

ستخداـ االدراسات األجنبية عمى كما ركزت  Directon(2013أكريجكف كما كرد في دراسة )
بينما ركز الباحث في ىذه  Scheive, (2014التكنكلكجيا في الحككمة الفاعمة كما كرد في دراسة )

ير الحككمة ركز عمى معاي ضاكأيجامعة القدس المفتكحة،  ستراتيجيةاك الدراسة عمى رؤية كرسالة 
شراؾ، الشفافية، كاالستقبللية، المحاسبة كالمساءلة، اإلدارةالرئيسة كىي  المستفيديف كذكم العبلقة  كا 
 بصناعة القرار.

الباحث مف الدراسات السابقة في بناء اإلطار النظرم لمدراسة كصياغة المشكمة كتحديدىا،  استفادكقد 
ء أدكات القياس، كتحديد أىداؼ الدراسة كاألسمكب اإلحصائي لتحميؿ كصياغة أسئمة الدراسة، كبنا

النتائج كمناقشتيا، فكانت ىذه الدراسة تأكيدا عمى ما جاء في العديد مف الدراسات السابقة، كىدفت إلى 
 التعرؼ عمى مدل تطبيؽ مبادئ الحككمة في جامعة القدس المفتكحة.
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 الفصل الثالث -3

جر منيجية   الدراسة اءاتوا 
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جراءاتالفصل الثالث: منيجية  -3  الدراسة وا 
 

 المنيج العممي لمدراسة 3-1
مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ الدراسة، كذلؾ لمتعرؼ عمى كاقع  التحميمي ستخداـ المنيج الكصفياتـ      

مكظفيف مف كجية نظر ال الفمسطينيةالجامعات العامة  كإحدلجامعة القدس المفتكحة  الحككمة في
 اإلدارييف.

 

 عينة الدراسةمجتمع و  3-2
في الضفة الغربية  تككف مجتمع الدراسة مف جميع المكظفيف اإلدارييف في جامعة القدس المفتكحة     

، كذلؾ حسب آخر إحصائية ان مكظف (732)، كالبالغ عددىـ 2017-2016لمفصؿ الثاني مف العاـ 
 (285)ستخدـ الباحث عينة عشكائية طبقية تككنت مف كقد امف دائرة المكارد البشرية لمجامعة. 

مجتمع الدراسة، كقد تـ االختيار عمى  كامؿمف  (%38.9)، حيث شكمت عينة الدراسة نسبة ان مكظف
عينة  عمىلمرحمة الثانية تـ تطبيؽ االختيار ، كفي االجامعةتـ اختيار فركع  األكلىمرحمتيف في المرحمة 

 .Sample Calculationتـ احتساب العينة بكاسطة معادلة ك  هفرع عمى حد مف كؿ عشكائية

 

 العينة أفرادتوزيع  3-3
يتـ رصد تكزيعات المبحكثيف المشمكليف في العينة كفقان لتكزيعاتيـ حسب المتغيرات النكعية في      

كما  كىي )الجنس، العمر، نكع الكظيفة، المؤىؿ العممي، سنكات الخبرة(، كقد جاءت النتائج اإلستبانة
 يمي:
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 توزيع المبحوثين حسب متغير الجنس (:8) رقم جدول
 نسبة المئويةلا التكرار الفئة

 66.3 189 ذكر

 31.9 91 أنثى

 98.2 280 المجموع

 5 1.8 (Missing) محددغير 

 100.0 285 المجموع الكمي

 
ـ الدراسة ىـ مف المكظفيف الغالبية العظمى مف المبحكثيف الذيف شممتي ( اف1في الجدكؿ رقـ ) ظير  

مف مجمؿ المبحكثيف، فيما كانت النسبة المتبقية مف نصيب المبحكث  (%66..)الذككر بنسبة بمغت 
اإلناث، كلعؿ ذلؾ يعكس التكزيع الطبيعي لعدد الذككر مقابؿ اإلناث في المؤسسة قيد الدراسة كىي 

 ى بقية المؤسسات العامة الفمسطينية.جامعة القدس المفتكحة، أك يمكننا القكؿ بأف ىذا ينعكس عم
 توزيع المبحوثين حسب متغير العمر (:7) رقم جدول

 نسبة المئويةلا التكرار الفئة

 10.2 29 30أقؿ مف 

31- 40 139 48.8 

41- 50 76 26.7 

 13.0 37 50أكثر مف 

 98.6 281 المجموع

 4 1.4 (Missing) محدد غير

 100.0 285 المجموع الكمي

( سنة 04-63في الفئة العمرية ) تتركزأف النسبة األعمى مف المبحكثيف  (2في الجدكؿ رقـ ) ظيبلح
( سنة بنسبة بمغت 04-03مف إجمالي أفراد عينة الدراسة، تمتيا الفئة العمرية ) %(0464)بنسبة بمغت 

سنة  (04)ف سنة كأكثر م (64)فيما تكزعت النسبة المتبقية عمى الفئتيف العمريتيف أقؿ مف %(7.62)
امان، كما ع 04 – 63بنسب متقاربة، مما يشير إلى أف غالبية المكظفيف يتركزكف في الفترة العمرية 

 يظير مف الجدكؿ السابؽ
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 (: توزيع المبحوثين حسب متغير نوع الوظيفة4) رقم جدول

 نسبة المئويةلا التكرار الفئة

 86.3 246 إدارم

 12.3 35 أكاديمي مكمؼ بعمؿ إدارم

 98.6 281 لمجموعا

 4 1.4 (Missing) محدد غير

 100.0 285 المجموع الكمي

الغالبية العظمى مف أفراد عينة الدراسة ىـ مف المكظفيف  فأ (3رقـ )يظير مف النتائج في الجدكؿ 
فيما كانت النسبة المتبقية مف نصيب  %(4.66)العامميف في الكادر اإلدارم )إدارييف( بنسبة بمغت 

المفرغيف عمى الكادر األكاديمي )أكاديمييف( المكمفيف بعمؿ إدارم، حيث بمغت نسبتيـ  المكظفيف
     فقط. اإلداريةفقط، ذلؾ بسبب أف الدراسة استيدفت العامميف في المجاالت  (%3766)مجتمعيف 

 (: توزيع المبحوثين حسب متغير المؤىل العممي3) رقم جدول

 نسبة المئويةلا التكرار الفئة

 71.2 203 كريكس فأقؿبكال

 19.6 56 ماجستير

 7.7 22 دكتكراه

 98.6 281 المجموع

 4 1.4 (Missing) محدد غير

 100.0 285 المجموع الكمي

الغالبية العظمى مف المبحكثيف مف حممة درجة أف  (4رقـ )يظير مف النتائج في الجدكؿ      
فيما بمغت نسبة حممة درجة الماجستير  مف مجمؿ المبحكثيف، (%4366)البكالكريكس بنسبة بمغت 

، كىـ مف فئة األكاديمييف الدكتكراهفقط، كالنسبة األقؿ كانت مف نصيب حممة درجة  (%3464)فأعمى 
المكمفيف بعمؿ إدارم، كيعد ىذا التكزيع منطقيان قياسان عمى التكزيع اإلجمالي ألعداد لمكظفيف العامميف 

 قدس المفتكحة.في المجاالت اإلدارية في جامعة ال
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 سنوات الخبرة(: توزيع المبحوثين حسب متغير 5) رقم جدول
 نسبة المئويةلا التكرار الفئة

 10.5 30 سنكات فأقؿ 5

6-10 59 20.7 

11-14 75 26.3 

 40.7 116 سنة فأكثر 15

 98.2 280 المجموع

 5 1.8 (Missing) محدد غير

 100.0 285 المجموع الكمي

النسبة األعمى كانت مف نصيب أفراد العينة مف أصحاب  فأ (5رقـ )نتائج في الجدكؿ تظير ال       
، كالنسبة األقؿ كانت مف نصيب ذكم (%0462)سنة، بنسبة بمغت  (30) أؿالخبرة التي تجاكزت 

سنكات فأقؿ، لعؿ ما يفسر ىذا التكزيع أف غالبية التعيينات في الجامعة كانت في فترة نياية  0الخبرة 
تسعينات كبداية األلفية الجديدة كىي فترة تكسع جامعة القدس المفتكحة كانتشارىا في كافة ربكع ال

 الكطف.

 جمع البيانات أدوات 3-4
 كالدراسات السابقة. كاألدبياتمف المراجع  Secondary Dataالبيانات الثانكية  -1

 .اإلستبانة Primary Data األكليةالبيانات  -2

لدراسات السابقة التي ليا عبلقة بكاقع الحككمة في الجامعات، كتحقيقا ألىداؼ بعد مراجعة ا     
الدراسة كلئلجابة عمى أسئمة الدراسة قاـ الباحث بتصميـ إستبانة كذلؾ مف أجؿ دراسة كاقع الحككمة 

 ،الجامعات العامة في فمسطيف مف كجية نظر المكظفيف اإلدارييف كإحدلجامعة القدس المفتكحة في 
ضا مف أجؿ كضع تكصيات سكؼ تساعد عمى حؿ بعض مشاكؿ الحككمة في جامعة القدس كأي

 المفتكحة، كذلؾ العمؿ عمى تطكيرىا في باقي جامعات فمسطيف حيث تككنت اإلستبانة مف قسميف:
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غرافية كىي) الجنس، العمر، الكظيفة، المؤىؿ العممي، ك القسـ األكؿ: يحتكم عمى البيانات الديم
 رة( كسنكات الخب

 احتكلكقد  الفرعية، كاألسئمةكىك القسـ الذم سكؼ يجيب عمى سؤاؿ الدراسة الرئيس  القسـ الثاني:
 محاكر 6( فقرة، كىي مكزعة عمى 82عمى )

 ( فقرة.18قدس المفتكحة كرسالتيا )جامعة ال ستراتيجيةاك المحكر األكؿ: كاقع رؤية 

 ( فقرة.16القدس المفتكحة )في الحككمة في جامعة  اإلدارةدكر  المحكر الثاني:

 ( فقرة.19المحكر الثالث: الشفافية في تطبيؽ الحككمة في جامعة القدس المفتكحة )

 ( فقرات.10األكاديمية كالمالية كالكظيفية في جامعة القدس المفتكحة ) االستقبلليةالمحكر الرابع: كاقع 

 ( فقرات.9مفتكحة )المحكر الخامس: كاقع المحاسبة كالمساءلة في جامعة القدس ال

ة المستفيديف كذكم العبلقة بصناعة القرار في جامعة القدس المفتكحة كالمحكر السادس: كاقع مشار 
 ( فقرات.10)

كزف لمبدائؿ  أعطيتالخماسي، كقد  (ليكرت)لسمـ  ان كفق األداةتصميـ كمف أجؿ تفسير النتائج تـ      
( 1، معارض بشدة =2، معارض =3، محايد = 4أكافؽ =  5) أكافؽ بشدة =  :عمى النحك التالي

المعادلة  استعماؿف خبلؿ حيث تـ تصنيؼ تمؾ اإلجابات إلى خمسة مستكيات متساكية المدل كذلؾ م
طكؿ فئة المتكسط تمت قسمة المدل عمى الفئة  كالستخراج، 4=1-5الفئة الدنيا=  -الفئة العميا :التالية

 الحسابي. الكسطفئة  كىي طكؿ 0.8= 5 ÷ 4العميا لممقياس أم 

 الدراسة أداةصدق  3-5
 اإلستبانة بإعداد قاـ الباحثالظاىرم مف أجؿ التحقؽ مف صدؽ األداة ك   الصدق الظاىري:   

عمى  اإلستبانةبعدىا تـ عرض  كمناقشتيا مع المشرؼ، كاخذ المبلحظات كتعديميا، األكليةبنسختيا 
، كأيضا كالحككمة في مجاؿ اإلدارة كالدكتكراهتاذية ( محكميف مف حممة درجة األس8) لجنة مككنة مف

عمى خبير في التحميؿ اإلحصائي كأعداد اإلستبانات، حيث يعمؿ أعضاء المجنة في كؿ مف جامعة 
كتكجيياتيـ حيث تـ  بآرائيـ. كقد تـ األخذ ((GIZ ،القدس، جامعة بيرزيت، جامعة القدس المفتكحة
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بعض الفقرات كحذؼ البعض اآلخر، كقد تـ تعديؿ بعض  إضافة محاكر جديدة، كأيضا تـ إضافة
  . مف قبؿ المشرؼ قبؿ تكزيعيا اإلستبانة، كتـ اعتماد النسخة النيائية مف الفقرات بناءان عمى تكجيياتيـ

يحتكم عمى الفقرة  :: العمكد األكؿرئيسةىذا كقد شممت إستبانة المحكميف عمى خمسة أعمدة     
يحتكم  :يكضح ما إذا كانت الفقرة مناسبة أـ ال. العمكد الثالث :العمكد الثانيالمراد التعميؽ عمييا، 

الفقرة أـ ال، العمكد الخامس:  انتماءكضكح صياغة الفقرة أـ ال، العمكد الرابع: يحتكم عمى عمى 
 .(2)انظر الممحؽ رقـ  يحتكم عمى فراغ مف أجؿ كتابة التعديؿ المقترح لمفقرة

 حيث تككنت بنسختيا النيائية، مطمكبة مف المحكميف أصبحت اإلستبانة جاىزةكبعد كؿ التعديبلت ال
ـ بعد ذلؾ تكزيعيا عمى عينة الدراسة )انظر ت، ك رئيسية محاكر( 6( فقرة كمكزعة عمى )82مف)

 .(3الممحؽ رقـ 

معامبلت االرتباط بيف معدؿ كؿ مجاؿ  نحسبلمفقرات  الصدؽ البنائي: إليجاد الصدق البنائي   
 (:6ما في جدكؿ )لمعدؿ الكمي لمفقرات كفي النياية تككف النتائج ككا
 

 بين فقرات االستبانة الصدق البنائي(: نتائج اختبار ارتباط بيرسون لفحص 6جدول )

 المحور 

كاقع رؤية 
جامعة  كاستراتيجية

القدس المفتكحة 
 كرسالتيا

دكر اإلدارة 
في الحككمة 
في جامعة 
القدس 
 المفتكحة

ي الشفافية ف
تطبيؽ 

الحككمة في 
جامعة 
القدس 
 المفتكحة

 االستقبلليةكاقع 
األكاديمية كالمالية 
كالكظيفية في 
جامعة القدس 

 المفتكحة

كاقع المحاسبة 
كالمساءلة في 
جامعة القدس 

 المفتكحة

كاقع مشاركة 
المستفيديف كذكم 
العبلقة بصناعة 
القرار في جامعة 
 القدس المفتكحة

 الدرجة الكمية

ة كاقع رؤي
جامعة  كاستراتيجية

القدس المفتكحة 
 كرسالتيا

 **838. **638. **665. **648. **712. **732. 1 معامؿ بيرسكف

مستكل الداللة )مف 
 الطرفيف(

 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 285 283 283 284 283 285 285 عدد االستبانات

دكر اإلدارة في 
الحككمة في 
جامعة القدس 

 المفتكحة

 **904. **731. **761. **744. **801. 1 **732. امؿ بيرسكفمع

مستكل الداللة )مف 
 الطرفيف(

.000  .000 .000 .000 .000 .000 

 285 283 283 284 283 285 285 عدد االستبانات

الشفافية في 
تطبيؽ الحككمة 
في جامعة القدس 

 المفتكحة

 **922. **758. **793. **771. 1 **801. **712. معامؿ بيرسكف

مستكل الداللة )مف 
 الطرفيف(

.000 .000  .000 .000 .000 .000 

 283 282 282 283 283 283 283 عدد االستبانات

 االستقبلليةكاقع 
األكاديمية كالمالية 

 **880. **794. **828. 1 **771. **744. **648. معامؿ بيرسكف

 000. 000. 000.  000. 000. 000.داللة )مف مستكل ال
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كالكظيفية في 
جامعة القدس 

 المفتكحة

 الطرفيف(

 284 283 283 284 283 284 284 عدد االستبانات

كاقع المحاسبة 
كالمساءلة في 
جامعة القدس 

 المفتكحة

 **900. **836. 1 **828. **793. **761. **665. معامؿ بيرسكف

مستكل الداللة )مف 
 الطرفيف(

.000 .000 .000 .000  .000 .000 

 283 283 283 283 282 283 283 عدد االستبانات

كاقع مشاركة 
المستفيديف كذكم 
العبلقة بصناعة 
القرار في جامعة 

 القدس المفتكحة

 **876. 1 **836. **794. **758. **731. **638. معامؿ بيرسكف

مستكل الداللة )مف 
 الطرفيف(

.000 .000 .000 .000 .000  .000 

 283 283 283 283 282 283 283 اتعدد االستبان

 الدرجة الكمية
 

838. معامل بيرسون
**

 .904
**

 .922
**

 .880
**

 .900
**

 .876
**

 1 

مستوى الداللة )من 
 الطرفين(

.000 .000 .000 .000 .000 .000   

 285 283 283 284 283 285 285 عدد االستبانات

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

مقبكلة كدالة مرتفعة بالتالي تعد معامبلت ثبات داخمي ( 6في جدكؿ رقـ )كتعتبر معامبلت االرتباط 
أصبحت االستبانة صالحة ك إحصائيان، كبذلؾ يككف الباحث قد تأكد مف صدؽ كثبات فقرات االستبانة 

 لمتطبيؽ عمى عينة الدراسة األساسية.

 

 الدراسة أداةثبات  3-6
حيث يتـ حساب  ،(ألفاكركنباخ )الدراسة تـ استخداـ معامؿ ثبات  أداةمف اجؿ قياس ثبات      

نحسب معامؿ التمييز لكؿ سؤاؿ، حيث  خبللوكالذم مف  ( SPSS)معامؿ الثبات باستخداـ برنامج 
كما  لممقياس (كركنباخ ألفا)كفيما يمي نتائج اختبار  سالب، أكضعيؼ  تمييزهيتـ حذؼ السؤاؿ الذم 

 .(7) رقـ يظير في جدكؿ
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 لممقياس المستخدم في الدراسة ثبات االداة(: نتائج اختبار كرونباخ ألفا لفحص 7) رقم جدول

 المحور
النسبة المئوية  التكرار الحالة

)%( 
عدد 

 الفقرات
كرونباخ ألفا 

Cronbach's 

Alpha 

ستراتيجيةمحكر كاقع رؤية  جامعة القدس  كا 
 المفتكحة كرسالتيا

 0.93 18 93.3 266 تكفرم

     6.7 19 مستثنى

     100.0 285 المجموع

 
محكر دكر اإلدارة في الحككمة في جامعة 

 القدس المفتكحة

 0.91 16 93.0 265 متكفر

     7.0 20 مستثنى

 
     100.0 285 المجموع     

محكر الشفافية في تطبيؽ الحككمة في جامعة 
 القدس المفتكحة

 0.90 19 93.7 267 متكفر

     6.3 18 مستثنى

     100.0 285 المجموع

األكاديمية كالمالية  االستقبلليةمحكر كاقع 
 كالكظيفية في جامعة القدس المفتكحة

 0.92 10 95.4 272 متكفر

     4.6 13 مستثنى

     100.0 285 المجموع

محكر كاقع المحاسبة كالمساءلة في جامعة 
 حةالقدس المفتك 

 0.91 9 97.5 278 متكفر

     2.5 7 مستثنى

     100.0 285 المجموع

محكر كاقع مشاركة المستفيديف كذكم العبلقة 
 بصناعة القرار في جامعة القدس المفتكحة

 0.93 10 96.1 274 متكفر

     3.9 11 مستثنى

     100.0 285 المجموع

 0.98 82 78.2 223 متوفر الدرجة الكمية

     21.8 62 ستثنىم

     100.0 285 المجموع
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، (0.98)( لممقياس ككؿ يساكم Alphaأف قيمة معامؿ الثبات )( 7النتائج في الجدكؿ رقـ )نبلحظ 
كىك معامؿ ثبات عمى مستكل محاكر المقياس الستة المحددة في إستبانة الدراسة،  (0.9)ككاف فكؽ

 .مقياس المستخدـ في اإلستبانة )أداة جمع البيانات(مرتفع، كيدؿ عمى اتساؽ كبير بيف فقرات ال
 

 اإلحصائيةالمعالجة  3-7
كبعد جمع اإلستبانات التي تـ تكزيعيا عمى أفراد المجتمع تـ تفريغ بياناتيا باستخداـ الحاسكب،      

 كذلؾ باستخداـ األساليب اإلحصائية التالية :

 (.Cronbacn’s Alpha)  إلفامعامؿ الثبات عف طريؽ احتساب معامؿ كركنباخ  -1

 ( لمعالجة البيانات.SPSSتـ إستخداـ برنامج الرزمة اإلحصائية لمعمـك االجتماعية ) -2

 تـ استخراج المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لفقرات أداة الدراسة. -3

حص داللة الفركؽ اإلحصائية كذلؾ مف أجؿ ف (Independent-t – test)تـ إستخداـ اختبار  -4
 (.0.05αعند مستكل الداللة )

(. كذلؾ مف أجؿ فحص مدل One-Way ANOVAتـ إستخداـ اختيار تحميؿ التبايف األحادم ) -5
 (.0.05αكجكد فركقات ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )

مف ( Scheffe)  فيوشي، حيث تـ اختيار (Post Hoc Test تـ إستخداـ االختبار ألبعدم ) -6
 .ضمف االختبارات البعدية مف اجؿ معرفة مصدر الفركؽ بيف المتغيرات
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 الفصل الرابع-4

 البيانات اإلحصائية ومناقشتيا لتحمي
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 ومناقشتيا اإلحصائيةتحميل البيانات : الفصل الرابع -4

 الدراسة أسئمةومناقشة نتائج  4-1

 المقدمة
كاقع الحككمة في  إلىىدفت لمتعرؼ  كالتي، إليياتـ التكصؿ  التيضا لمنتائج تناكؿ ىذا الفصؿ عر 

كفيما يمي عرضا لمنتائج   بالضفة العربية، اإلدارييفجامعة القدس المفتكحة مف كجية نظر المكظفيف 
 كمناقشتيا:

 :النتائج المتعمقة باإلجابة عن أسئمة الدراسة ومناقشتيا
جامعة الحوكمة في  واقع تطبيقما بمشكمة الدراسة الذم ينص عمى:  سؤاؿ الدراسة الرئيس كالمتعمؽ

 ؟ اإلداريينمن وجية نظر الموظفين  الفمسطينيةالجامعات العامة  كإحدىالقدس المفتوحة 

تـ استخراج المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية سؤاؿ الدراسة، لئلجابة عمى 
   اعتمد الباحث المقياس اآلتي لتقدير درجة تطبيؽ الحككمة: لفقرات أداة الدراسة،

                                                                      
 درجة تطبيق الحوكمة نسبة الموافقة خيار الموافقة فئة الوسط الحسابي*

 منخفضة جدان  %35أقؿ مف  معارض بشدة 1.8 – 1
 منخفضة %07 -%.6 معارض 2.6 – 1.81
 متكسطة %4. -% 06 محايد 3.4 – 2.61
 مرتفعة %40 -% 6. مكافؽ 4.2 – 3.41
 مرتفعة جدان  %344 -% 40 مكافؽ بشدة 5 - 4.21

 

 أواًل: الدرجة الكمية لمقياس الدراسة:
 لمدرجة الكمية لممقياس اإلحصائية(: التوزيعات 8) رقم جدول

 درجة الموافقة النسبة نحراف المعيارياال الىسط الحسابي التكرار العنوان

 مرتفعة %1107 0.50 3018 715 الدرجة الكمية لممقياس

أف الدرجة الكمية لمقياس الدراسة أظير مكافقة مرتفعة عمى أف جامعة  (8في الجدكؿ رقـ ) يظير     
مكظفيف القدس المفتكحة تطبؽ الحككمة في سائر أعماليا اإلدارية، مما يعني أف كجية نظر ال
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في ىذه الدراسة تكافؽ بدرجة كبيرة  آرائيـاإلدارييف العامميف في جامعة القدس المفتكحة الذيف تـ اخذ 
مبادئ الحككمة مطبقة في الجامعة بدرجة مرتفعة، كفيما يمي نستعرض درجات محاكر  فأعمى 

 المقياس الستة لئلجابة عمى أسئمة الدراسة:
ستراتيجيةوضوح رؤية  السؤال الفرعي األول: ما ىي درجة  ورسالة جامعة القدس المفتوحة؟ وا 

كلئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كنسب       
ستراتيجيةالمكافقة كدرجة المكافقة لكؿ عبارة مف عبارات المحكر األكؿ المتعمؽ بكاقع رؤية  جامعة  كا 

 (:9، كما يظير في الجدكؿ رقـ )القدس المفتكحة كرسالتيا
 

ودرجة التقدير والنسبة المئوية  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية(: 9جدول رقم )
ستراتيجيةاألول: واقع رؤية  المحورالستجابات أفراد عينة الدراسة عمى  جامعة القدس المفتوحة  وا 

 ورسالتيا

الوسط  التكرار العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 معياريال

 درجة الموافقة النسبة

رؤية جامعة القدس المفتكحة مكتكبة كمعمنة 
 لمجميكر

 مرتفعة جدان  6362% 0.61 0606 740

يعرض مكقع الجامعة اإللكتركني رؤية الجامعة 
 بشكؿ كاضح

 مرتفعة جدان  %.646 0.59 0606 740

 جدان مرتفعة  %4.60 0.71 0666 740 تعزز رؤية الجامعة التميز كاإلبداع

 مرتفعة جدان  %4260 0.71 0664 740 رسالة الجامعة معركفة لدل العامميف

تقـك الجامعة بمراجعة رسالتيا كفؽ مستجدات سكؽ 
 سنكات 10العمؿ مرة كؿ 

 مرتفعة 2264% 0.77 6640 740

يكضح مكقع الجامعة اإللكتركني رسالة الجامعة 
 بشكؿ كاضح

 مرتفعة جدان  4464% 0.63 0604 740

يف رسالة الجامعة دكر الجامعة في المساىمة في تب
 التنمية المستدامة

 مرتفعة %.466 0.66 0634 747

تحفز الجامعة البحث العممي مف خبلؿ رسالتيا 
 كاستراتيجيتيا

 مرتفعة جدان  4063% 0.67 0670 740

 مرتفعة %2266 0.76 6646 746 قيادة التكاليؼ إستراتيجيةتتبنى الجامعة 

 االىتماـداؼ المعمنة لمجامعة ىك إحدل األى
 األداء،بنكعية  االىتماـبالجكدة الشاممة مف خبلؿ 

 كجكدة العممية التعميمية

 مرتفعة 4.64% 0.70 0664 740
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 العبارة
الوسط  التكرار

 الحسابي
االنحراف 

 معياريال
 درجة الموافقة النسبة

أىداؼ الجامعة المعمنة تشمؿ أىداؼ طكيمة المدل 
 كأىداؼ قصيرة المدل

 مرتفعة 4664% 0.70 0636 740

 مرتفعة %4463 0.78 0644 740 مسيوخ إستراتيجيةيكجد في الجامعة خطة 

يكضح مكقع الجامعة اإللكتركني الخطة 
 التي تتبناىا الجامعة اإلستراتيجية

 مرتفعة 2666% 0.80 6666 740

عمى التطكرات  اإلستراتيجيةتركز خطة الجامعة 
 التكنكلكجية المستجدة

 مرتفعة جدان  4064% 0.70 0670 747

بيئة التعميـ في برأيؾ تعمؿ الجامعة عمى تحسيف 
 فمسطيف

740 0664 0.66 426.% 
 مرتفعة جدان 

لمجامعة جانب خاص يتكلى  اإلستراتيجيةفي الخطة 
دراسة مستكل الخريجيف كالعمؿ عمى تطكيرىا كفؽ 

 مستجدات سكؽ العمؿ

 مرتفعة 2666% 0.80 6666 747

لمجامعة تيتـ بتحسيف المكارد  اإلستراتيجيةالخطة 
 المالية لمجامعة

 مرتفعة 4764% 0.77 0634 740

برأيؾ تعمؿ الجامعة عمى نشر الكعي التخطيطي 
 بيف الكحدات كالدكائر في الجامعة

 مرتفعة 2462% 0.80 6660 740

 مرتفعة %1408 0.48 3071 715 األول المحوردرجة 

       
المكافقة بنسبة  أف متكسط استجابات أفراد عينة الدراسة بمغ درجة مرتفعة مف (9اظير الجدكؿ رقـ )

كرسالة كاضحة كمعمنة،  ستراتيجيةاك عمى أف جامعة القدس المفتكحة تمتمؾ رؤية %( 83.9)بمغت 
 (4.2مرتفع بمغ )بالتالي كانت اإلجابة عمى السؤاؿ الفرعي األكؿ بالمكافقة المرتفعة بمتكسط حسابي 

 كالذم يعادؿ درجة المكافقة.
 أعمى أف إالافقة بشكؿ عاـ كأف جميع الدرجات كانت عالية، درجة المك  ارتفاعمع أننا نبلحظ      

"رؤية جامعة القدس المفتكحة مكتكبة كمعمنة لمجميكر" كيرل الباحث  إفكىي ( %91.7)نسبة كانت 
ستراتيجيتياجامعة القدس المفتكحة كاف ليا نظرة ثاقبة في كضكح رؤية الجامعة  إدارة أف كرسالتيا،  كا 

كىي إف " الجامعة تقكـ بمراجعة رسالتيا  (%77)أما اقؿ نسبو فكانت  .عميياكاضحة ال غبار  ألنيا
سنكات" كيرجح الباحث ذلؾ إلى أف كثير مف المكظفيف ال  10كفؽ مستجدات سكؽ العمؿ مرة كؿ 
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يقكمكا بمتابعة ىذه األمكر كذلؾ بسبب طبيعة عمميـ، كاف ىذا مف طبيعة عمؿ اإلدارة العميا كدائرة 
 سنكات. 3اف الجامعة تقـك بمراجعة خطتيا كؿ التخطيط ، ك 

 
 ؟السؤال الفرعي الثاني: ما ىو دور اإلدارة في جامعة القدس المفتوحة في تطبيق الحوكمة

كلئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كنسب المكافقة      
دكر اإلدارة في الحككمة في جامعة لمحكر الثاني المتعمؽ بكدرجة المكافقة لكؿ عبارة مف عبارات ا

 (:10كرسالتيا، كما يظير في الجدكؿ رقـ ) القدس المفتكحة
ودرجة التقدير والنسبة المئوية  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية(: 10جدول رقم )

الحوكمة في جامعة القدس  الثاني: دور اإلدارة في المحورالستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 
 المفتوحة

 العبارة
الوسط  التكرار

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة  النسبة
 الموافقة

تطبؽ إدارة الجامعة جميع أنظمة كتعميمات ىيئة  
 االعتماد كالجكدة في التعميـ العالي الفمسطيني

 مرتفعة جدان  85.0% 0.67 4.25 275

عمى جميع منتسبي برأيؾ تطبؽ األنظمة كالتعميمات 
 الجامعة بيدؼ حفظ حقكقيـ

 مرتفعة 83.3% 0.74 4.17 283

 مرتفعة %82.5 0.76 4.12 285 مسؤكليات مجالس الجامعة كاضحة

 مرتفعة %83.1 0.80 4.16 283 برأيؾ تعمؿ إدارة الجامعة بجدية لحؿ المشكبلت

تقيـ إدارة الجامعة خططيا كبرامجيا باستمرار بيدؼ 
 تطكيرىا

284 4.20 0.69 84.0% 
 مرتفعة

األنظمة كالتعميمات المطبقة في الجامعة معتمدة مف 
 مجالس الجامعة المختمفة

 مرتفعة 82.8% 0.73 4.14 284

برأيؾ يعي أعضاء ىيئة التدريس كاإلداريكف األدكار  
 المنكطة بيـ

 مرتفعة 83.0% 0.77 4.15 284

اديمية برأيؾ تمنح إدارة الجامعة أعضاء الييئة األك 
 الفرصة لمتفرغ العممي

 مرتفعة 75.4% 0.87 3.77 283

برأيؾ تكفر إدارة الجامعة دكرات تدريبية مف أجؿ 
 تطكير الميارات اإلدارية لممكظفيف

 مرتفعة 71.2% 1.09 3.56 285

 مرتفعة %82.9 0.70 4.15 285 يتـ عقد اجتماعات دكرية لمجالس الجامعة المختمفة 

 مرتفعة جدان  %88.8 0.70 4.44 284 سنكم مفتكح مع العامميف تنظـ الجامعة لقاء
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 العبارة
الوسط  التكرار

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة  النسبة
 الموافقة

برأيؾ مكاف العمؿ مريح كمناسب )تكييؼ، إضاءة، 
 تيكية، مساحات كافية، ضيافة...الخ(

 مرتفعة 77.2% 1.09 3.86 285

برأيؾ تراعي الجامعة ظركؼ المكظفيف الشخصية 
كاحتياجاتيـ)المرض، الحمؿ، الرضاعة، 

 الدراسة...الخ(

 مرتفعة 83.9% 0.74 4.19 283

تمارس مجالس الجامعة صبلحيتيا الخاصة بشكؿ 
 سمس كدقيؽ

 مرتفعة 80.3% 0.72 4.01 282

لدل كؿ مكظؼ مف مكظفي الجامعة كصفو الكظيفي 
 كمكقع عميو مف طرفو كمعتمد مف رئيسو المباشر

 مرتفعة 78.1% 1.04 3.90 283

يف األقساـ تقـك الجامعة بتشكيؿ لجاف عمؿ مشتركة ب
 لتفعيؿ مبدأ العمؿ بركح الفريؽ

 مرتفعة 72.6% 1.05 3.63 283

 مرتفعة %80.9 0.55 4.04 285 درجة المحور الثاني

     
( أف متكسط استجابات أفراد عينة الدراسة بمغ درجة مرتفعة مف 10يظير مف النتائج في جدكؿ رقـ ) 

مجاؿ في ميـ كفعاؿ دكر ة القدس المفتكحة تقكـ بعمى أف إدارة جامع (%4466)المكافقة بنسبة بمغت 
تطبيؽ أسس كقكاعد الحككمة، بالتالي كانت اإلجابة عمى السؤاؿ الفرعي الثاني بالمكافقة المرتفعة 

 كالذم يعادؿ درجة المكافقة. (4.04)بمتكسط حسابي مرتفع بمغ 
نسبة  أعمىيث كانت جميع العبارات حصمت عمى درجة مكافقة مرتفعو، ح أفيرل الباحث      

الجامعة تقكـ بعقد  إفكىي "تنظـ الجامعة لقاء سنكم مفتكح مع العامميف" كيرل الباحث  %(88.8)
ىذا اليـك  إلى، حيث يتـ دعكة كافة العامميف في الجامعة أريحاىذا االجتماع فعميا كؿ عاـ في مدينة 

مكظفيف. بينما كانت اقؿ نسبة بعض مشاكؿ ال إلىالمفتكح لممشاركة في الفعاليات كاالستماع 
لممكظفيف"  اإلداريةالجامعة تكفر دكرات تدريبية مف اجؿ تطكير الميارات  إدارة" أفكىي %(71.2)

يككف السبب ىك ارتفاع  أففي ىذا المجاؿ كمف الممكف  نكعا ماالجامعة مقصرة  أفكيرل الباحث 
 التية عالية، في ظؿ الظركؼ الصعبة مالي أعباءة بعض الدكرات، مما يعكد بتحميؿ الجامعة تكمف

مع العمـ انو مف ضمف الخطة  ،الجامعات كقمة المكارد المالية كالدعـ المالي مف الخارج تكاجيو
 إلى أدتلمجامعة ىنالؾ دكرات تدريبية معمف عنيا، كلكف كما ذكرنا قمة المكارد المالية  اإلستراتيجية

 .عدـ تطبيقيا جميعا
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 ث: إلى أي مدى تمارس جامعة القدس المفتوحة الشفافية في تطبيق الحوكمة؟السؤال الفرعي الثال

كلئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كنسب المكافقة      
جامعة القدس المفتكحة  ةمارسمالمتعمؽ بمدل  الثالث المحكركدرجة المكافقة لكؿ عبارة مف عبارات 

 (:11فافية في تطبيؽ الحككمة، كما يظير في الجدكؿ رقـ )مشل
 

ودرجة التقدير والنسبة المئوية  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية(: 88جدول رقم )
الثالث: الشفافية في تطبيق الحوكمة في جامعة القدس  المحورالستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 

 المفتوحة

 العبارة
وسط ال التكرار

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة  النسبة
 الموافقة

برأيؾ تراعي الجامعة الكضكح عند تطبيؽ المكائح 
 كاألنظمة عمى كافة العامميف فييا

 مرتفعة 2460% 0.92 6667 746

تفصح الجامعة عف المعايير المتبعة لشغؿ المناصب 
 القيادية كاإلدارية

 مرتفعة 2062% 0.92 6620 743

المكقع اإللكتركني لمجامعة معمكمات تحدث يتضمف 
 بالمغتيف العربية كاإلنكميزية باستمرار

 مرتفعة 4660% 0.70 0632 743

 مرتفعة %4663 0.75 .063 746 تكفر الجامعة قاعدة بيانات عف كافة العامميف بيا

تكفر الجامعة نظاما خاصا باإلعبلـ يتـ مف خبللو 
منظمة لمعمؿ داخؿ اإلفصاح عف األنظمة كالمكائح ال

 الجامعة

 مرتفعة 2464% 0.76 6664 747

يقـك مجمس الجامعة باإلفصاح عف جميع تقارير 
 األداء

 مرتفعة %.266 0.83 66.4 746

يفصح مجمس الجامعة عف نتائج تحميؿ البيئة 
 الداخمية كالخارجية لمجامعة

 مرتفعة 2762% 0.88 66.0 744

في منح  تفصح الجامعة عف سياستيا المتبعة
 المكافآت كالبدالت لجميع أعضائيا المنتفعيف منيا

 مرتفعة 2660% 0.93 66.2 747

تحتفظ الجامعة بسجبلت لكؿ القرارات كالمعامبلت 
 كاإلجراءات

 مرتفعة 4660% 0.74 0632 746

 لدل الجامعة سمـ ركاتب كاضح كمعمف لكؿ كظيفة
 

746 0607 0.63 6466% 
 مرتفعة جدان 
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 العبارة
وسط ال التكرار

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة  النسبة
 الموافقة

ؿ لمجامعة مكضحة حسب المصدر مصادر التمكي
 كالمبمغ كالغرض

 مرتفعة 4464% 0.85 0644 746

 مرتفعة %.246 0.99 6666 743 معايير الترقية كاضحة كمعمنة

 مرتفعة جدان  %6766 0.59 06.3 746 تصرؼ الركاتب مف خبلؿ تحكيبلت بنكية

 مرتفعة جدان  %4064 1.89 0670 747 معايير المشتريات كاضحة كمعمنة

تفصح الجامعة عف نتائج أعماليا السنكية مف خبلؿ 
 تقارير دكرية

 مرتفعة 4360% 0.79 0642 726

 مرتفعة %2267 0.92 .664 744 يتـ اإلعبلف عف الكظائؼ الشاغرة في كسائؿ اإلعبلـ

 مرتفعة %2767 0.98 66.3 743 ميزانية الجامعة معمنة

ت الستقباؿ االقتراحاتكفر الجامعة إدارة خاصة 
 كتتعامؿ معيا بمينية عالية كالشكاكل

 مرتفعة 2763% 0.98 66.4 747

 مرتفعة %2766 1.06 66.7 747 يسمح بإبداء الرأم في أم مكضكع

 مرتفعة %2808 0.56 4085 714 الثالث المحوردرجة 

    
رتفعة مف ( أف متكسط استجابات أفراد عينة الدراسة بمغ درجة م11يظير مف النتائج في جدكؿ رقـ )  

لشفافية في تطبيؽ ا مارسعمى أف إدارة جامعة القدس المفتكحة ت(%79.1) المكافقة بنسبة بمغت
، بالتالي كانت اإلجابة عمى السؤاؿ الفرعي الثالث بالمكافقة المرتفعة بمتكسط حسابي مرتفع الحككمة

 كالذم يعادؿ درجة المكافقة. (3.95)بمغ 
 أف"الركاتب تصرؼ مف خبلؿ تحكيبلت بنكية" كيرل الباحث  فأكىي  (%92.3)نسبة  أعمىكانت    

الجامعة تقكـ فعميا بصرؼ الركاتب مف خبلؿ البنكؾ، كىذا يعكس مدل الشفافية في مكضكع الركاتب، 
مصرح عنيا لمدكائر الحككمية حيث تقكـ الجامعة بدفع الضرائب المترتبة عمى ىذه الركاتب.  إنيا أم
خاصة الستقباؿ االقتراحات كالشكاكم  إدارة"الجامعة تكفر  أفكىي  (%72.1)اقؿ نسبة فكانت  إما

الجامعة العمؿ عمى تشكيؿ ىذه المجاف  إدارةعمى  أفكتتعامؿ معيا بمينية عالية" كىنا يرل الباحث 
ثابت لدراسة  إدارمالشفافية الكاضحة، حيث انو ال يكجد جسـ  ىتقكـ عم ألنياكالعمؿ عمى تطكيرىا، 

 ، كلكف تشكؿ لجاف لدراسة الشكاكم كقت الحاجة.اكمىذه الشك
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السؤال الفرعي الرابع: إلى أي مدى تتمتع جامعة القدس المفتوحة باالستقاللية األكاديمية والمالية 
 والوظيفية؟

لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كنسب المكافقة       
تمتع جامعة القدس المفتكحة المتعمؽ بمدل  الرابع المحكركافقة لكؿ عبارة مف عبارات كدرجة الم

 (:12كما يظير في الجدكؿ رقـ )باالستقبللية األكاديمية كالمالية كالكظيفية، 
 

ودرجة التقدير والنسبة المئوية  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية(: 87جدول رقم )
األكاديمية والمالية والوظيفية  االستقاللية: واقع رابعال المحورينة الدراسة عمى الستجابات أفراد ع

 في جامعة القدس المفتوحة

 العبارة
الوسط  التكرار

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 درجة الموافقة النسبة

 مرتفعة %2264 0.85 6646 722 تعتمد الجامعة عمى التمكيؿ الذاتي

اف في تنفيذ بنكد المكازنة تمتـز الجامعة قدر اإلمك
 السنكية

747 6666 0.79 2460% 
 مرتفعة

تعد الجامعة قكاعد صرؼ المكازنة بما يحقؽ رؤيتيا 
ستراتيجيتياكرسالتيا   كا 

 مرتفعة 2464% 0.76 6660 747

تضع إدارة الجامعة كالعمادات كالدكائر المكازنات 
 السنكية الخاصة بيا

 مرتفعة 2266% 0.80 6664 744

ارؾ جميع كحدات الجامعة بتنفيذ ما جاء في مكازنة تش
 الجامعة مف مشاريع كؿ حسب اختصاصو

 مرتفعة %.226 0.84 6644 747

تراعي الجامعة مبادئ الشفافية كالمكاشفة كالكضكح في 
التطبيؽ الكامؿ لؤلنظمة كالتعميمات عمى العامميف في 

 الجامعة

 مرتفعة 2264% 0.93 6640 747

ي الييكؿ التنظيمي بيف المسؤكليات ىناؾ تكازف ف
 كالسمطات لكؿ كظيفة

 مرتفعة 2262% 0.75 6644 747

 مرتفعة جدان  %4062 0.68 0674 746 في الجامعة تعميمات أكاديمية كاضحة

 مرتفعة %4660 0.78 0634 747 في الجامعة تعميمات إدارية كاضحة

 مرتفعة %4764 0.81 0630 743 في الجامعة تعميمات مالية كاضحة

 مرتفعة %2801 0.60 4088 713 الرابع المحوردرجة 
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( أف متكسط استجابات أفراد عينة الدراسة بمغ درجة مرتفعة 12يظير مف النتائج في جدكؿ رقـ )     

عمى أف جامعة القدس المفتكحة تتمتع باالستقبللية األكاديمية  %(79.8)مف المكافقة بنسبة بمغت 
بالمكافقة المرتفعة بمتكسط حسابي  الرابع، بالتالي كانت اإلجابة عمى السؤاؿ الفرعي كالمالية كالكظيفية

 كالذم يعادؿ درجة المكافقة. (3.99)مرتفع بمغ 
 أفكاضحة" كيرل الباحث  أكاديميةفي الجامعة تعميمات  أفكىي "(% 85.7)نسبة  أعمىكانت     

المتبعة في الجامعة، كاف ىنالؾ  األكاديميةات مدل االستقبللية كالكضكح في التعميم إلىذلؾ يعكد 
 خبرة في ىذا المجاؿ. كذكمنشطة  أكاديمية إدارةمتابعة مستمرة ليذا المكضكع مف قبؿ 

" الجامعة تراعي مبادئ الشفافية كالمكاشفة كالكضكح في التطبيؽ  أفكىي  (%77)كانت اقؿ نسبة    
 أنظمةالجامعة تكفر  أفلجامعة" كىنا يرل الباحث كالتعميمات عمى العامميف في ا لؤلنظمةالكامؿ 

كافة  أيدمكالتعميمات المتبعة، كتضعيا بيف  األنظمةكتعميمات كاضحة بشكؿ مستمر كحثيث لكافة 
 ىذه النتيجة. إلى أدلالعامميف، كلكف قمة االطبلع كالخبرة كعدـ االحتفاظ بسجبلت كاضحة لمتعميمات 

 
 مدى تتم المحاسبة والمساءلة في جامعة القدس المفتوحة؟السؤال الفرعي الخامس: إلى أي 

كلئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كنسب المكافقة      
المحاسبة كالمساءلة في جامعة  بكاقعالمتعمؽ  الخامس المحكركدرجة المكافقة لكؿ عبارة مف عبارات 

 (:13ا يظير في الجدكؿ رقـ )كمالقدس المفتكحة، 
 

ودرجة التقدير والنسبة المئوية  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية(: 84) رقم جدول
: واقع المحاسبة والمساءلة في جامعة القدس الخامس المحورالستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 

 المفتوحة

 العبارة
الوسط  التكرار

 الحسابي
االنحراف 

 يالمعيار 
درجة  النسبة

 الموافقة

تراعي الجامعة مبادئ المحاسبة كالمساءلة في التطبيؽ 
 .الكامؿ لؤلنظمة كالتعميمات عمى العامميف في الجامعة

 مرتفعة %.476 0.75 0636 746

يسمح مجمس الجامعة بمناقشة القرارات إلجراء التعديبلت 
 المناسبة عمييا قبؿ إقرارىا

 عةمرتف 2466% 0.80 6667 746

 مرتفعة %2660 0.82 6664 747 لتفعيؿ كضماف الجكدة مبدأ المساءلةتسعى الجامعة لتطبيؽ 
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 مرتفعة %2066 0.93 6622 747 برأيؾ تتسـ معايير تقييـ األداء بالعدالة

 مرتفعة %663. 1.09 .660 747 تكفر الجامعة حكافز مادية لممتميزيف

لمقرارات التي تمتـز الجامعة بتقديـ مبررات أك تفسيرات 
 (خ.... ال)األسباب، الدكافع، كالعكاقب المحتممةتتخذىا 

 مرتفعة 2666% 0.94 ..66 746

تمتـز الجامعة بإجراء تدقيؽ مالي داخمي بشكؿ مستمر مف 
 خبلؿ إدارة تدقيؽ متخصصة تتبع لمجمس أمناء الجامعة

 مرتفعة 4064% 0.80 0674 746

خارجي بشكؿ مستمر تمتـز الجامعة بإجراء تدقيؽ مالي 
كدكرم مف خبلؿ مدقؽ حسابات خارجي معتمد يختاره 

 مجمس األمناء في الجامعة

 مرتفعة 4667% 0.80 .063 743

 مرتفعة %2103 0.65 4087 714 الخامس المحوردرجة 

   
( أف متكسط استجابات أفراد عينة الدراسة بمغ درجة مرتفعة مف 13يظير مف النتائج في جدكؿ رقـ )  
المحاسبة بقكاعد كمعايير جامعة القدس المفتكحة مدل التزاـ عمى  (%78.4)لمكافقة بنسبة بمغت ا

بالمكافقة المرتفعة بمتكسط حسابي مرتفع  الخامسكالمساءلة، بالتالي كانت اإلجابة عمى السؤاؿ الفرعي 
 كالذم يعادؿ درجة المكافقة. 3.92بمغ 
 

عمى درجة مكافقة مرتفعة، كلكف كاف ىنالؾ تبايف في  حصمت جميع العبارات في ىذا المحكر     
داخمي بشكؿ  ماليتدقيؽ  بإجراء"التزاـ الجامعة  أفكىي  %(84)نسبة  أعمىكانت الدرجات فقد 

ارتفاع ىذه الدرجة  أفالجامعة" كيرل الباحث  أمناءمتخصصة تتبع مجمس  إدارةمستمر مف خبلؿ 
ىذه الدكائر بشكؿ مستمر  أعماؿلدكائر الجامعة كمراجعة  مدل مراجعة دائرة التدقيؽ الداخمي سببو

 كدكرم، كاف ىذه الدائرة تعتبر نشطة كفعالة بشكؿ مستمر.
 
قؿ أحكافز مادية لممتميزيف" كىي تعتبر  "تكفر الجامعة أفكىي %( 69.1)كانت اقؿ نسبة  أما   

 إعادةالجامعة  إدارةعمى  أفنسبة في جميع عبارات الدراسة كفي جميع المحاكر، كىنا يرل الباحث 
يجابي في عطاء المكظفيف إثر أىذه الحكافز سكؼ يككف ليا  بأفيرل  ألنةالنظر في ىذا البند 

خبلصيـ  لمعمؿ كاالنتماء لمجامعة. كا 
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في جامعة  ما ىو واقع مشاركة المستفيدين وذوي العالقة بصناعة القرارالسؤال الفرعي السادس: 
 القدس المفتوحة؟

كلئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كنسب       
المتعمؽ مشاركة المستفيديف كذكم  السادس المحكرالمكافقة كدرجة المكافقة لكؿ عبارة مف عبارات 

 (:14كما يظير في الجدكؿ رقـ )في جامعة القدس المفتكحة،  العبلقة بصناعة القرار

ودرجة التقدير والنسبة المئوية  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية(: 83)جدول رقم 
: واقع مشاركة المستفيدين وذوي العالقة المحور السادسالستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 

 بصناعة القرار في جامعة القدس المفتوحة

 العبارة
الوسط  التكرار

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

جة در  النسبة
 الموافقة

تتبنى الجامعة مبدأ المشاركة إلدارة جميع األنشطة 
 األكاديمية كاإلدارية

 مرتفعة %.246 0.84 6666 747

برأيؾ تشرؾ المجالس األكاديمية كاإلدارية في عمميات 
 صنع القرار

 مرتفعة 2.66% 0.82 6640 743

برأيؾ تتبع الجامعة األساليب الديمقراطية في إدارة 
 ككضع القرارالجامعة 

 مرتفعة 2066% 0.90 6620 747

مف كجية نظرؾ تتبع الجامعة أسمكب الحكار في 
الكصكؿ إلى القرارات مف خبلؿ المجاف المعنية كمجالس 

 الجامعة

 مرتفعة 2264% 0.83 6640 747

تشرؾ الجامعة ممثميف مف المجتمع المحمي في كضع 
 خطط التطكير فييا

 مرتفعة 2764% 0.79 66.0 747

تشرؾ الجامعة ممثميف مف الطمبة في كضع خطط 
 التطكير فييا

 مرتفعة 2064% 0.77 6620 747

تكفر الجامعة نظاما لتمقي مقترحات منتسبي الجامعة 
 كشككاىـ كالتعامؿ معيا

 مرتفعة 2064% 0.83 6620 744

برأيؾ تعمؿ المجالس المختمفة في الجامعة ككحدة كاحدة 
 كعة فيو عمى المجمسدكف سيطرة أم عضك أك مجم

 مرتفعة 2666% 0.90 66.6 746

تحرص إدارة الجامعة عمى تمثيؿ الطبلب في المجاف 
 كالمجالس التعميمية

 مرتفعة 4463% 0.66 0643 746

 مرتفعة %2463 0.87 6664 746 برأيؾ تتبع الجامعة سياسة الباب المفتكح

 مرتفعة %2.07 0.64 4018 714 السادس المحوردرجة 
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( أف متكسط استجابات أفراد عينة الدراسة بمغ درجة مرتفعة مف 14يظير مف النتائج في جدكؿ رقـ ) 

ؾ المستفيديف كذكم العبلقة اشر أف جامعة القدس المفتكحة تقكـ بإعمى %(76.2)المكافقة بنسبة بمغت 
لمرتفعة بمتكسط حسابي بالمكافقة ا السادسبصناعة القرار، بالتالي كانت اإلجابة عمى السؤاؿ الفرعي 

 كالذم يعادؿ درجة المكافقة. (3.81)مرتفع بمغ 
جاف متحرص إدارة الجامعة عمى تمثيؿ الطبلب في ال" أفكىي  (%80.1)نسبة  أعمىككانت  

كجكد مجمس طمبة قطرم في الجامعة، كالذم  إلىذلؾ يعكد  أفكيرل الباحث  "كالمجالس التعميمية(
 .حيث يعتبر شريؾ فعاؿ عف كثب األمكربع يككف حاضرا في المجاف كيتا

تشرؾ الجامعة ممثميف مف المجتمع المحمي في " أفكىي  (%72.8)كانت أما أقؿ النسب فقد      
جامعة القدس المفتكحة حديثة في  أف إلىسبب ذلؾ يعكد  أفكيرل الباحث  "كضع خطط التطكير فييا

حد ما، كيمكف العمؿ عمى  إلىزالت ضعيفة المجتمع المحمي ما إشراؾنسبة  أفمجاؿ التخطيط، ك 
 اإلستراتيجيةمع العمـ اف الجامعة قامت بعقد مجمكعة مف الندكات حكؿ الخطة  دتيا في المستقبؿزيا

 .بمشاركة ممثمي مؤسسات المجتمع المدني
 

في  (α≤0.05) السؤال الفرعي السابع: ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
عينة الدراسة حول واقع الحوكمة في جامعة القدس المفتوحة من وجية نظر الموظفين آراء 

اإلداريين تبعا لممتغيرات الديموغرافية )الجنس، العمر، نوع الوظيفة، المؤىل العممي، وسنوات 
 الخبرة(؟

كلمعرفة مدل كجكد فركقات في متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة تبعان لممتغيرات      
لقياس مدل داللة فركؽ متكسطات آراء ألفراد عينة  إحصائيةعدة اختبارات  إجراء، تـ الديمكغرافية

كمصادر كجكدىا تبعان لممتغيرات التعريفية تباعان،  قاتالفرك  الدراسة، كيعكس الجزء التالي فحصان ليذه 
 حسب كركدىا في استمارة الدراسة:

 
( في آراء أفراد عينة 0.05αستكل الداللة )فحص كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند م .1

كلفحص مدل جامعة القدس المفتكحة تبعان لمتغير الجنس، كاقع تطبيؽ الحككمة في الدراسة حكؿ 
كنتائج  Independent t-testمعنكية الفركؽ، استخدـ الباحث اختبار "ت" لمجمكعتيف مستقمتيف 

 ( تبيف ذلؾ.15) رقـ جدكؿ
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اختبار "ت" لمجموعتين مستقمتين لفحص داللة الفروق في واقع تطبيق  نتائج(: 15) رقم جدول
 لمتغير الجنس تبعاً  القدس المفتوحة جامعةالحوكمة في 

 المحور
الوسط  التكرار متغير الجنس

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 (Sigمستوى الداللة ). tقيمة 
 من الطرفين

 الدرجة الكمية
 0.50 4.06 189 ذكر

2.796 0.01 
 0.47 3.89 91 أنثى

     
عند مستكل الداللة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية ( 15في جدكؿ رقـ ) النتائجيتضح مف  
(0.05α في آراء أفراد عينة الدراسة حكؿ كاقع تطبيؽ الحككمة في جامعة القدس المفتكحة تبعان )

( كىذه القيمة أقؿ مف 0.01الكمية )لمتغير الجنس. حيث بمغت قيمة مستكل الداللة اإلحصائية لمدرجة 
( مما يؤكد عمى عدـ تكافؽ كانسجاـ آراء أفراد عينة الدراسة 0.05αقيمة مستكل الداللة المفترض )

 حكؿ كاقع تطبيؽ الحككمة في جامعة القدس المفتكحة.
 
( في آراء أفراد عينة 0.05αفحص كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .2
كلفحص مدل جامعة القدس المفتكحة تبعان لمتغير العمر، كاقع تطبيؽ الحككمة في دراسة حكؿ ال

تائج (، كنOne-Way ANOVAمعنكية الفركؽ، استخدـ الباحث اختبار تحميؿ التبايف األحادم )
 ( تكضح ذلؾ..3) رقـ الجدكؿ

 
فروق ذات داللة لفحص مدى وجود نتائج اختبار تحميل التباين األحادي (: 16) رقم جدول

آراء أفراد عينة الدراسة حول واقع تطبيق الحوكمة في جامعة القدس المفتوحة تبعًا إحصائية في 
 لمتغير العمر

 المحور
مجموع 
 المربعات

درجات الحرية 
(df) 

مربع 
 المتوسطات

اختبار 

F 
مستوى الداللة 

.(Sig) 

 الدرجة الكمية

 0.62 0.65 0.16 4 0.66 بيف المجمكعات

     0.25 276 69.43 خؿ المجمكعاتدا

       280 70.08 المجموع

عند مستكل الداللة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية ( 16جدكؿ رقـ ) في يتضح مف النتائج     
(0.05α في آراء أفراد عينة الدراسة حكؿ ) جامعة القدس المفتكحة تبعان كاقع تطبيؽ الحككمة في
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( كىذه القيمة 46.7يرت نتائج الجدكؿ أعبله أف مستكل الداللة اإلحصائية كاف )لمتغير العمر، فقد أظ
( مما يعني عدـ كجكد تبايف في كجيات نظر أفراد عينة 0.05αأعمى مف مستكل الداللة المفترضة )

 الدراسة حكؿ كاقع تطبيؽ الحككمة في جامعة القدس المفتكحة تبعان لمتغير العمر.
 
( في آراء أفراد عينة 0.05αت داللة إحصائية عند مستكل الداللة )فحص كجكد فركؽ ذا .3

كلفحص مدل جامعة القدس المفتكحة تبعان لمتغير نكع الكظيفة، كاقع تطبيؽ الحككمة في الدراسة حكؿ 
كنتائج  (Independent t-test)معنكية الفركؽ، استخدـ الباحث اختبار "ت" لمجمكعتيف مستقمتيف 

 تبيف ذلؾ.( 17) رقـ الجدكؿ
 

نتائج اختبار "ت" لمجموعتين مستقمتين لفحص داللة الفروق في واقع تطبيق (: 17) رقم جدول
 نوع الوظيفةلمتغير  تبعاً  القدس المفتوحة جامعةالحوكمة في 

 

 المحور
الوسط  التكرار متغير الجنس

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 (Sigمستوى الداللة ). tقيمة 
 من الطرفين

 ة الكميةالدرج
 0.50 3.966 246 إدارم

-4.042 

 

.0001 

 0.39 4.322 35 أكاديمي مكمؼ بعمؿ إدارم 

     
عند مستكل الداللة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية ( 17في جدكؿ رقـ ) النتائجيتضح مف  
(0.05α في آراء أفراد عينة الدراسة حكؿ كاقع تطبيؽ الحككمة في جامعة القدس المفتكحة ) تبعان

( كىذه القيمة 0.00. حيث بمغت قيمة مستكل الداللة اإلحصائية لمدرجة الكمية )نكع الكظيفةلمتغير 
مما يؤكد عمى عدـ تكافؽ كانسجاـ آراء أفراد عينة  ،(0.05αأقؿ مف قيمة مستكل الداللة المفترض )

نكع الكظيفة، يتبيف مف  ، تبعان لمتغيرالدراسة حكؿ كاقع تطبيؽ الحككمة في جامعة القدس المفتكحة
نتائج الكسط الحسابي أف مصدر الفركؽ في آراء أفراد عينة الدراسة كاف لصالح األكاديمييف المكمفيف 
بعمؿ إدارم، كيرل الباحث أف تفسير كجكد ىذه الفركؽ كاف بسبب أف األكاديمييف المكمفيف بعمؿ 

معة، مما يمكنيـ مف االطبلع عمى تفاصيؿ إدارم غالبان ما يتقمدكف أعمى المناصب اإلدارية في الجا
العمؿ اإلدارم، كذلؾ يككف لدييـ بعض القناعات بالسياسات المطبقة في إدارة الجامعة، تبعان لطبيعة 
عمميـ، مما ينعكس في ارتفاع مستكل تأييدىـ كمكافقتيـ بالمتكسط حكؿ أف جامعة القدس المفتكحة 

 تطبؽ الحككمة.
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( في آراء أفراد عينة 0.05αاللة إحصائية عند مستكل الداللة )فحص كجكد فركؽ ذات د .4
كلفحص جامعة القدس المفتكحة تبعان لمتغير المؤىؿ العممي، كاقع تطبيؽ الحككمة في الدراسة حكؿ 

(، One-Way ANOVAمدل معنكية الفركؽ، استخدـ الباحث اختبار تحميؿ التبايف األحادم )
 لؾ.( تكضح ذ18) رقـ تائج الجدكؿكن
 

لفحص مدى وجود فروق ذات داللة نتائج اختبار تحميل التباين األحادي (: 18) رقم جدول
آراء أفراد عينة الدراسة حول واقع تطبيق الحوكمة في جامعة القدس المفتوحة تبعًا إحصائية في 

 لمتغير المؤىل العممي

 المحور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 (dfالحرية )

مربع 
 المتوسطات

اختبار 

F 
مستوى الداللة 

(Sig.) 

 0.01 4.60 1.13 2 2.26 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

     0.25 278 68.21 داخؿ المجمكعات

       280 70.47 المجموع

   
عند مستكل الداللة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  (18رقـ ) الجدكؿ النتائج في يتضح مف 
(0.05αفي آراء أفراد عينة الدراسة )  جامعة القدس المفتكحة تبعان كاقع تطبيؽ الحككمة في حكؿ

( 4643لمتغير المؤىؿ العممي، فقد أظيرت نتائج الجدكؿ أعبله أف مستكل الداللة اإلحصائية كاف )
(، مما يعني كجكد تبايف في كجيات نظر 0.05αكىذه القيمة أقؿ مف مستكل الداللة المفترضة )

تطبيؽ الحككمة في جامعة القدس المفتكحة تبعان لمتغير المؤىؿ العممي، أفراد عينة الدراسة حكؿ كاقع 
( كاستخدـ اختبار شيفيو Post Hoc Test) ألبعدمكلمعرفة مصدر الفركؽ تـ حساب االختبار 

(Scheffe لبياف مصدر الفركؽ، كيظير الجدكؿ )(19رقـ)  ألبعدمنتائج االختبار: 
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لبيان مصدر الفروقات في المتوسطات بين  (Scheffe) شيفيونتائج اختبار (: 19) رقم جدول
 مجموعات متغير المؤىل العممي

المؤىل العممي 
(I) 

المؤىل العممي 
(J) 

فرق المتوسط 
(I-J) 

الخطأ 
 المعياري

مستوى الداللة 
(Sig.) 

 فترة الثقة 95%

 الحد األعمى الحد األدنى

 0.08 0.29- 0.37 0.07 0.11- ماجستير بكالكريكس فأقؿ

-0.32- دكتكراه
*

 0.11 0.02 -0.59 -0.04 

 0.29 0.08- 0.37 0.07 0.11 بكالكريكس فأقؿ ماجستير

 0.10 0.52- 0.24 0.12 0.21- دكتكراه

32. بكالكريكس فأقؿ دكتكراه
*

4 0.11 0.02 0.04 0.59 

 0.52 0.10- 0.24 0.12 0.21 ماجستير

 0.05فرؽ الكسط داؿ عند مستكل داللة  *. 

أف مصدر الفركؽ في آراء أفراد عينة الدراسة  لبعدمانتائج االختبار  (19جدكؿ رقـ ) فييتبيف    
حكؿ كاقع تطبيؽ الحككمة في جامعة القدس المفتكحة تبعان لمتغير نكع الكظيفة كاف بيف حممة درجة 

 4647مستكل الداللة )الدكتكراه كحممة درجة بكالكريكس فأقؿ، كلصالح حممة درجة الدكتكراه، حيث بمغ 
(.  كيرل الباحث أف سبب ىذه الفركقات يعكد لككف 4640كىك أقؿ مف مستكل الداللة المفترض ))

حممة درجة الدكتكراه ىـ الفئة العميا مف األكاديمييف المكمفيف بعمؿ إدارم، كالذيف غالبان ما يتقمدكف 
عمى تفاصيؿ العمؿ اإلدارم، كذلؾ قد  أعمى المناصب اإلدارية في الجامعة مما يمكنيـ مف االطبلع

يككف لدييـ بعض القناعات بالسياسات المطبقة في إدارة الجامعة، مما ينعكس في ارتفاع مستكل 
 معة القدس المفتكحة تطبؽ الحككمة.تأييدىـ كمكافقتيـ المرتفعة بالمتكسط حكؿ أف جا

( في آراء أفراد عينة 0.05α. فحص كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )5
كلفحص جامعة القدس المفتكحة تبعان لمتغير سنكات الخبرة، كاقع تطبيؽ الحككمة في الدراسة حكؿ 

(، One-Way ANOVAمدل معنكية الفركؽ، استخدـ الباحث اختبار تحميؿ التبايف األحادم )
  ( تكضح ذلؾ20) رقـ تائج الجدكؿكن
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لفحص مدى وجود فروق ذات داللة ميل التباين األحادي نتائج اختبار تح(: 20) رقم جدول
آراء أفراد عينة الدراسة حول واقع تطبيق الحوكمة في جامعة القدس المفتوحة تبعًا إحصائية في 

 سنوات الخبرةلمتغير 

 المحور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 (dfالحرية )

مربع 
 المتوسطات

مستوى الداللة  Fاختبار 
(Sig) 

 0.50 0.79 0.20 3 0.59 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

     0.25 276 69.63 داخؿ المجمكعات

       279 70.22 المجموع

     
عند مستكل الداللة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية ( 20جدكؿ رقـ )في يتضح مف النتائج  
(0.05α في آراء أفراد عينة الدراسة حكؿ ) جامعة القدس المفتكحة  الحككمة فيمعايير كاقع تطبيؽ

( 4604تبعان لمتغير سنكات الخبرة، فقد أظيرت نتائج الجدكؿ أعبله أف مستكل الداللة اإلحصائية كاف )
( مما يعني عدـ كجكد تبايف في كجيات 0.05αكىذه القيمة أكبر مف مستكل الداللة المفترضة )

القدس المفتكحة تبعان لمتغير سنكات نظر أفراد عينة الدراسة حكؿ كاقع تطبيؽ الحككمة في جامعة 
 الخبرة.
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 الفصل الخامس: النتائج والتوصيات-5

 نتائجال 5-1
البلـز  اإلحصائيالتحميؿ  إجراءالدراسة بعد  إلييايتناكؿ ىذا الفصؿ ممخصا لمنتائج التي تكصمت      

 عمى ىذه النتائج. بناء كاالقتراحات ككذلؾ تقديـ التكصيات

 الدراسة، كبحسب أسئمة الدراسة: إليياممخصا لمنتائج التي تكصمت  كفيما يمي

 كإحدىجامعة القدس المفتوحة واقع تطبيق الحوكمة في النتائج المتعمقة بالسؤال الرئيس :  
    ؟ من وجية نظر الموظفين اإلداريين الفمسطينيةالجامعات العامة 

 أظير الدراسة لمقياس الكمية عد التحميؿ اإلحصائي ألداة الدراسة ) اإلستبانة( ظير أف الدرجةب  
 حسب اإلدارية أعماليا سائر في الحككمة قكاعد تطبؽ المفتكحة القدس جامعة أف أم ،مرتفعة مكافقة
ي درجة %( كى80.2المفتكحة، بمغت بنسبة) القدس جامعة في العامميف اإلدارييف المكظفيف أراء

نتائج الدراسة في ذلؾ مع دراسة ناصر الديف  اتفقتمرتفعة حسب درجة تطبيؽ الحككمة، كقد 
( في تطبيؽ الحككمة في جامعة الشرؽ األكسط مف جية نظر أعضاء ىيئاتيا التدريسية 2012)

ف ( حيث أ2014( كدراسة الثكيني)2014)ألعرينينتائج الدراسة عف دراسة  اختمفتكاإلدارية بينما 
 الدراستيف تبيف فييما أف تطبيؽ مبادئ الحككمة في الجامعتيف جاء بدرجة متكسطة.

ستراتيجيةىي درجة وضوح رؤية  " ماالنتائج المتعمقة بالسؤال الفرعي األول والذي ينص عمى:   وا 
 ورسالة جامعة القدس المفتوحة؟"

%( كىي 83.9فتكحة بمغت بنسبة)ستراتيجية كرسالة جامعة القدس الماكاقع رؤية ك  أفتكصمت النتائج 
 درجة مرتفعة مف المكافقة،.
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النتائج المتعمقة بالسؤال الفرعي الثاني: ما ىو دور اإلدارة في الحوكمة في جامعة القدس 
 المفتوحة؟

%( 80.9حيث تكصمت النتائج بعد التحميؿ اإلحصائي إلى درجة المحكر الثاني بمغت نسبتو)     
تقـك بدكر ميـ كفعاؿ  المفتكحةزك الباحث السبب في أف إدارة جامعة القدس كىي درجة مرتفعة، كيع

( في 2012في مجاؿ تطبيؽ أسس كقكاعد الحككمة، كتتفؽ النتائج في ذلؾ مع دراسة ناصر الديف)
بينما  .Mohsein(2012تطبيؽ مبادئ الحككمة في جامعة الشرؽ األكسط، كتتفؽ أيضا مع دراسة)

ككانت  كالتي تشير إلى أف دكر مجمس اإلدارة غير كاضح فييا Easton (2014تختمؼ عف دراسة)
( كالتي تنص ) تنظيـ الجامعة لقاء سنكم مفتكح مع 11أعمى فقرة في ىذا المحكر ىي الفقرة رقـ)

( 2012%( كىي نسبة مرتفعة كىذا يتفؽ مع دراسة)88.8العامميف( كقد حصمت عمى نسبة)
Mohsein . 

 إلى أي مدى تمارس جامعة القدس المفتوحة الشفافية في تطبيق الحوكمة؟ نتائج السؤال الثالث:

بعد التحميؿ اإلحصائي تكصؿ الباحث إلى النتائج التي تتعمؽ بيذا المحكر حيث كاف متكسط      
كيعزك الباحث ىذا  ،%( كىي درجة مرتفعة مف المكافقة79.1أفراد الدراسة بمغ بنسبة) استجابات

عة تحرص عمى تطبيؽ المكائح كاألنظمة عمى كافة العامميف فييا كأف الجامعة السبب في أف الجام
( في 2014تفصح عف المعايير المتبعة فييا، كتتفؽ نتائج الدراسة في ىذا المحكر مع دراسة إبراىيـ)

( كالتي أكصت 2010كضكح القكانيف كاألنظمة الداخمية في اإلدارة الحديثة كتختمؼ عف دراسة عمرك)
تكفير الكعي لممكظفيف بأىمية الحككمة في دكائر ضريبة الدخؿ الفمسطينية في محافظات  بضركرة

( كالتي تنص) تصرؼ الركاتب مف خبلؿ 13الضفة الغريبة ككانت أعمى نسبة في الفقرة رقـ )
%( كيعزك الباحث السبب في مدل الشفافية في مكضكع 92.3تحكيبلت بنكية( كقد بمغت النسبة)

يا مصرح عنيا كتقكـ الجامعة بدفع الضرائب المترتبة عمى ىذه الركاتب أما أقؿ فقرة في الركاتب أم أن
كالشكاكم  االقتراحات الستقباؿ( كالتي تنص) تكفر الجامعة إدارة خاصة 18ىذا المحكر ىي الفقرة )

 يكجد ال%( كىي درجة مرتفعة كيرل الباحث أنو 72.1كتتعامؿ معيا بمينية عالية(. كقد بمغت النسبة)
كلكف تشكؿ لجاف لدراسة الشكاكم كقت  كفقسـ إدارم ثابت لدراسة الشكاكم التي يقدميا المكظف
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( كدراسة 2014)ألعرينيالحاجة فقط. كقد اتفقت نتائج الدراسة في ىذا المحكر مع دراسة 
  .Yirdaw(2014كدراسة) Director( 2013النتائج عف دراسة ) كاختمفت( 2014الثكيني)

لمتعمقة بالسؤال الفرعي الرابع : إلى أي مدى تتمتع جامعة القدس المفتوحة باالستقاللية النتائج ا
 األكاديمية والمالية والوظيفية؟

بعد التحميؿ اإلحصائي تكصؿ الباحث إلى النتائج التي تتعمؽ بيذا المحكر حيث كاف متكسط      
عة مف المكافقة أم أف جامعة القدس %( أم بدرجة مرتف79.8بمغ نسبة)قد أفراد الدراسة  استجابات

األكاديمية كالمالية كالكظيفية كيعزك الباحث السبب في النتيجة المرتفعة أف  باالستقبلليةالمفتكحة تتمتع 
الجامعة تصنع المكازنات السنكية الخاصة بيا كأنيا تعتمد عمى قكاعد صرؼ المكازنة بما يحقؽ 

ستراتيجيتيارسالتيا   مد عمى التمكيؿ الذاتي أم مف رسـك الطمبة.كأف الجامعة تعت كا 

( التي أكصت 2010كتختمؼ الدراسة عف دراسة عمرك) Director(2013كتتفؽ الدراسة مع دراسة)
 عمى ضركرة العمؿ عمى تدريب المكظفيف كتقـك بيا كزارة المالية لتحقيؽ الحككمة.

حاسبة والمساءلة في جامعة القدس النتائج المتعمقة بالسؤال الفرعي الخامس: إلى أي مدى يتم الم
 المفتوحة؟

تكصؿ الباحث إلى النتائج التي تتعمؽ بيذا المحكر حيث كاف متكسط  اإلحصائيبعد التحميؿ     
%( كىي درجة مرتفعة مف المكافقة، كيعزك الباحث السبب 78.4بمغ نسبة) قد أفراد الدراسة استجابات
 اتفقتقدس المفتكحة بقكاعد كمعايير المحاسبة كالمساءلة، كقد اإلدارة العميا لجامعة ال التزاـإلى مدل 

عمى الخبرة كالكفاءة  اعتمدتالتي  Glover(2012نتائج الدراسة في ىذا المحكر مع دراسة )
 أف( حيث 2012نتائج الدراسة مع دراسة طو) كاختمفتكالمكثكقية في تطبيؽ الحككمة في الجامعة 

 كمف أىميا الركاتب في جامعة القدس. المصادر المالية تمثؿ نقطة ضعؼ،

( كىي أف) الجامعة تمتـز بإجراء تدقيؽ مالي داخمي 8ككانت أعمى نسبة في ىذا المحكر في الفقرة رقـ)
%( 84بشكؿ مستمر مف خبلؿ إدارة تدقيؽ متخصصة تتبع لمجمس أمناء الجامعة(، كقد بمغت النسبة)

 كىي نسبة مرتفعة في درجة المكافقة.
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( كىي )تكفر الجامعة حكافز مادية لممتميزيف( حيث 6نسبة في ىذا المحكر في الفقرة رقـ)أما أقؿ 
%( ككانت أقؿ نسبة في جميع عبارات الدراسة كفي جميع محاكر كىذا يتفؽ مع 69.1بمغت النسبة)
 . Yirdaw(2014نتائج دراسة )

فيدين وذوي العالقة بصناعة النتائج المتعمقة بالسؤال الفرعي السادس: ما ىو واقع مشاركة المست
 القرار في جامعة القدس المفتوحة ؟

بعد التحميؿ اإلحصائي تكصؿ الباحث إلى النتائج التي تتعمؽ بيذا المحكر حيث كاف متكسط     
%( كىي نسبة مرتفعة في درجة المكافقة كيرل الباحث أف 76.3)نسبةأفراد الدراسة بمغ  استجابات

القدس المفتكحة تحرص عمى إشراؾ المستفيديف كذكم العبلقة في صناعة اإلدارة العميا في جامعة 
التي أكدت عمى تكافؽ بيف  Schevie( 2014القرار، كتتفؽ نتائج الدراسة في ىذا المحكر مع دراسة)

المشاركيف لمككنات الحككمة في مؤسسات التعميـ العالي في الكاليات المتحدة األمريكية، كاتفقت أيضا 
حيث أف ىناؾ عبلقة بيف الحككمة   Mohseni(2012اسة في ىذا المحكر مع دراسة)نتائج الدر 

( 2014التشاركية كأساليب القيادة اإلدارية كاتفقت أيضا نتائج الدراسة في ىذا المحكر مع دراسة)
Easton  ىيئة التدريس كاإلدارييف كالمكظفيف في صنع القرار، كاختمفت نتائج  إشراؾالتي ىدفت إلى

( حيث أكصى بناء عمى نتائج دراستو بإنشاء 2014)ألعرينيلدراسة في ىذا المحكر مع دراسة ىذه ا
لجاف مستقمة داخؿ الجامعة لمتابعة تنفيذ معايير الحككمة كتنظيـ العمؿ في جامعة اإلماـ محمد بف 

 سعكد اإلسبلمية.

ئية عند مستوى الداللة    النتائج المتعمقة بالسؤال الفرعي السابع: ىل توجد فروق ذات داللة إحصا
 (0.05≥α)  في آراء عينة الدراسة حول واقع الحوكمة في جامعة القدس المفتوحة من وجية نظر

الموظفين اإلداريين تبعا لممتغيرات الديموغرافية )الجنس، العمر، نوع الوظيفة، المؤىل العممي، 
 وسنوات الخبرة(؟

( في أراء أفراد 0.05αالداللة ) مستكلصائية عند يتضح مف النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إح -1
الحككمة في جامعة القدس المفتكحة تبعا لمتغير الجنس. أم عدـ كجكد  معايير الدراسة حكؿ تطبيؽ

في أراء أفراد الدراسة حكؿ تطبيؽ لحككمة في جامعة القدس المفتكحة كاف لصالح  كانسجاـتكافؽ 
 (.0.50)معيارم انحراؼالذككر حيث حصمكا عمى 
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( في أراء أفراد الدراسة حكؿ كاقع 0.05αكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) -2
كاف لصالح األكاديمييف  ، حيثالحككمة في جامعة القدس المفتكحة تبعا لمتغير الكظيفة معايير تطبيؽ

عمؿ إدارم غالبا ما يتقمدكف كيرل الباحث السبب في أف األكاديمييف المكمفيف ب ،المكمفيف بعمؿ إدارم
 أعمى المناصب اإلدارية في الجامعة مما يمكنيـ اإلطبلع عمى تفاصيؿ العمؿ اإلدارم.

( في أراء أفراد الدراسة حكؿ كاقع 0.05αكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) -3
كاف لصالح  ، حيثؿ العمميالحككمة في جامعة القدس المفتكحة تبعا لمتغير المؤى معايير تطبيؽ

ىـ الفئة العميا في الجامعة كىـ  الدكتكراهكيرل الباحث السبب في أف حممة درجة  ،حممة درجة الدكتكراه
فئة األكاديمييف المكمفيف بعمؿ إدارم كغالبا ما يتقمدكف المناصب اإلدارية العميا مما ينعكس عمى 

 المستكل في أدائيـ اإلدارم. ارتفاع

 اتالتوصي 5-2
 :أفالعميا لجامعة القدس المفتكحة  اإلدارةعمى 

معايير الحككمة في الجامعات الفمسطينية كالذم بدكره يعزز  يشتمؿ عمى تعمؿ عمى تكفير دليؿ -1
 الشفافية كالنزاىة كالعدالة كالمساءلة. 

ة تعمؿ عمي تشكيؿ فريؽ يمثؿ الجامعات الفمسطينية العامة، كذلؾ مف اجؿ كضع أسس لمدكن -2
 حككمة لمجامعات.

في مجاالت متخصصة، كتشكيؿ لجاف متخصصة في الحككمة في جامعة  األبحاث إجراءتشجع  -3
 القدس المفتكحة ، كذلؾ حتى تككف قدكه لمجامعات الفمسطينية.

 سنكات عمى األقؿ. (3)تقكـ بمراجعة رسالتيا كفؽ مستجدات سكؽ العمؿ مرة كؿ  -4

 جامعة في المساىمة في التنمية المستدامة .تبيف رسالة الجامعة دكر ال -5

 .اإلداريةعف المعايير المتبعة في شغؿ المناصب القيادية  باإلفصاحتقـك الجامعة  -6

 .بشكؿ اكبر المنح ألعضاء الييئة األكاديمية لمتفرغ العممي تعمؿ عمى تكفير -7
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كمكاكبة التقدـ لمكظفييا  اإلداريةمف أجؿ تطكير الميارات  أكثربشكؿ  تكفر دكرات تدريبية -8
 التكنكلكجي في العمؿ اإلدارم.

 تقكـ بتشكيؿ لجاف عمؿ مشتركة بيف األقساـ لتفعيؿ مبدأ العمؿ بركح الفريؽ. -9

 كالشكاكم كتتعامؿ معيا بمينية عالية. االقتراحات الستقباؿخاصة  دائرة تكفر -10

 تكفر حكافز مادية لممتميزيف . -11

 المجتمع المحمي لدعـ الجامعة.تشرؾ ممثميف مف  -12

 :الدراسات المستقبمية 5-3

مف كجية نظر المكظفيف االكاديميف في جامعة القدس حكؿ الحككمة  دراسات أخرل إجراء -
 المفتكحة.

 .)العامة، الخاصة، كالحككمية( دراسات مقارنة بيف الجامعات الفمسطينية في مجاؿ الحككمة اجراء -

 جامعات التعميـ المنتظـ كالتعميـ المفتكح فيما يخص الحككمة. فيكاقع الحككمة مقارنة  -
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 أسماء المحكميف:  (1ممحؽ رقـ )

 الجامعة اسـ المحكـ الرقـ

 محاضر في جامعة القدس األستاذ الدكتكر عاطؼ عبلكنة .1
 جامعة القدس الدكتكر عزمي األطرش .2
 جامعة القدس سعدم الكرنز الدكتكر .3
 جامعة القدس المفتكحة الدكتكر مركاف دركيش .4
 جامعة القدس المفتكحة الدكتكر ماجد صبيح .5
 جامعة القدس المفتكحة الدكتكر عطية مصمح .6
 جامعة القدس المفتكحة الدكتكر فتح اهلل غانـ .7
 GIZ األستاذ إبراىيـ التميمي .8
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 ستبانة المحكمينإ:  (2ممحق )

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 المحتـر  .…………………………………………………………حضرة األستاذ الدكتكر: 

 السبلـ عميكـ كرحمة اهلل ,,,

كاقع الحككمة في جامعة القدس المفتكحة كاحدل الجامعات العامة يقكـ الباحث بدراسة بعنكاف)     
ذلؾ استكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة ( ك الفمسطينية مف كجية نظر المكظفيف اإلدارييف

 بناء مؤسسات كتنمية المكارد البشريةتخصص  في الماجستير

كألغراض ىذه  الدراسة فقد قاـ الباحث ببناء اإلستبانة المرفقة كتطكيرىا كىي مككنة مف ثبلثة      
 أقساـ:

 القسـ األكؿ : يتعمؽ بالخصائص الشخصية كالكظيفية .

ستراتيجية جامعة القدس المفتكحة كرسالتيا اككف مف مجمكعة فقرات عف كاقع رؤية ك القسـ الثاني: يت
 مكزعة عمى عدة أبعاد.

دكر اإلدارة في الحككمة في جامعة القدس المفتكحة يتككف مف مجمكعة فقرات عف  القسـ الثالث:
 .مكزعة عمى عدة أبعاد

ية األكاديمية كالمالية كالكظيفية في جامعة القسـ الرابع: يتككف مف مجمكعة فقرات عف كاقع االستقبلل
 القدس المفتكحة.

 القسـ الخامس: يتككف مف مجمكعة فقرات عف كاقع المحاسبة كالمساءلة في جامعة القدس المفتكحة.

القسـ السادس: يتككف مف مجمكعة فقرات عف كاقع مشاركة المستفيديف كذكم العبلقة بصناعة القرار 
 حة.في جامعة القدس المفتك 

 عمما بأف اإلجابة عف فقرات اإلستبانة ستككف كفقا لتدرج  ليكرت الخماسي عمى النحك اآلتي:
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 معارض بشدة معارض محايد أكافؽ أكافؽ بشدة

5 4 3 2 1 

كقد قاـ الباحث ببناء ىذه اإلستبانة  كتطكيرىا في ضكء  مراجعتو لمدراسات السابقة كاألدبيات المتعمقة 
 بالمكضكع.

أنكـ المختصكف كالميتمكف في ىذا المجاؿ يسر الباحث أف يضع بيف أيديكـ ىذه اإلستبانة في كبما    
 صكرتيا األكلى راجيف منكـ التكـر بقراءة فقراتيا كتحكيميا مف حيث:

 مدل انتماء الفقرة  لممجاؿ الذم تندرج تحتو ، كمبلئمتيا لمكضكع الدراسة . .1
 كسبلمتيا العممية كالمغكية .شمكلية المجاؿ الكاحد ، ككضكح الفقرات  .2
 اإلضافة أك الحذؼ أك التعديؿ كما تركنو مناسبا . .3
 أية مبلحظات أك اقتراحات أخرل . .4

خراجيا بصكره مبلئمة ، لذا يرجك  ىذا كسيككف آلرائكـ  كتكجيياتكـ األثر الفعاؿ في تطكير األداة كا 
( في الحقؿ الذم تركنو مناسبا Xإشارة )الباحث إبداء رأيكـ  في كؿ فقرة مف فقرات األداة كذلؾ بكضع 

كتدكيف مبلحظاتكـ ) حذؼ, إضافة , تعديؿ, دمج, إعادة صياغة ( كدرجة مكافقتكـ عمى فقرات األداة 
. 

 شاكرا لكـ تعاكنكـ مع كافر احترامي كتقديرم كاعترافي بغزير عممكـ

 كالسبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو

 الباحث                                       

 رامي نجيب محمكد خميؿ
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 :بالخصائص الشخصية والوظيفيةالقسم األول: 

 ( في المربع المناسب:Xأرجك التكـر بكضع إشارة )

  

A1 أنثى  )    (  (2                     (  ذكر          (  )  1 الجنس 

A2 65-60)  (     59 -40)  (     39 – 25)  (      24 -18)  (    ( 1 العمر 

A3 أكاديمي مكمف بأعمال إدارية( 2          إداري  )   ( (  1 نوع الوظيفة )   (  

A4 
 المؤىل العممي

( دكتوراه 3               )    ( ماجستير( 2          )   ( فأقل  بكالوريوس( 1
 )   (  

A5 
 سنوات الخبرة 

 15( 4    14- 11()   (3     10-6(     )  ( 2سنوات فأقل   5( )  (  1
 سنة فأكثر 
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ستراتيجيةكاقع رؤية القسم الثاني:   جامعة القدس المفتكحة كرسالتيا كا 

 الرقم
 الفقرات

 

 التعديل إنتماء الفقرة وضوح الصياغة مناسبة الفقرة

 مناسبة
غير 
 كاضحة مناسبة

غير 
 منتمية كاضحة

غير 
 منتمية

  

1.  
لمفتكحة مكتكبة كمعمنة رؤية جامعة القدس ا

 لمجميكر
       

2.  
يكضح مكقع الجامعة االلكتركني رؤية 

 الجامعة بشكؿ كاضح
       

3.  
تقـك الجامعة بمراجعة رسالتيا كفؽ 

 سنكات 10مستجدات سكؽ العمؿ مرة كؿ 
       

        رسالة الجامعة معرفة لدل العامميف  .4

        يكجد استراتيجية زمنية كاضحة لمجامعة  .5

6.  
 إستراتيجيةيكضح مكقع الجامعة االلكتركني 

 الجامعة بشكؿ كاضح
       

7.  
يكضح مكقع الجامعة االلكتركني رسالة 

 الجامعة بشكؿ كاضح
       

8.  
الجامعة تكاكب التطكر  إستراتيجية

 التكنكلكجي الحديث
       

        تيتـ رسالة الجامعة بالشراكة المجتمعية  .9

        امعة البحث العمميتعزز رسالة الج  .10

11.  
الجامعة عمى تحسيف بيئة  إستراتيجيةتعمؿ 

 التعميـ في فمسطيف
       

12.  
الجامعة عمى رفع مستكل  إستراتيجيةتعمؿ 

 خريجييا مف أجؿ المنافسة في سكؽ العمؿ
       

13.  

تحسف إستراتيجية الجامعة مف المكارد المالية 
دارة لمجامعة مف خبلؿ رفع كفاءة كفاعمية اإل

 المالية
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 الرقم
 الفقرات

 

 التعديل إنتماء الفقرة وضوح الصياغة مناسبة الفقرة

 مناسبة
غير 
 كاضحة مناسبة

غير 
 منتمية كاضحة

غير 
 منتمية

  

        كاإلبداعتعزز رؤية الجامعة التميز   .14

15.  
تعمؿ الجامعة عمى نشر الكعي التخطيطي 

 بيف الكحدات كالدكائر في الجامعة
       

16.  

تعمؿ الجامعة عمى كضع األسس كالمعايير 
الضركرية مف أجؿ عممية التخطيط في كافة 

كالمالية كاألكاديمية اإلداريةالمجاالت   

       

17.  
تعمؿ الجامعة عمى بناء قاعدة بيانات 

 متكاممة حكؿ كافة النشاطات في الجامعة
       

18.  
الدراسات كالخطط  إعدادتعزز الجامعة عمى 

 حكؿ التكسع الرأسي كاألفقي لمجامعة
       

19.  
 أىداؼ احدمتخفيض كمفة التعميـ ىك 

 الجامعة الرئيسية
       

20.  
مف خبلؿ االىتماـ  االىتماـ بالجكدة الشاممة

 المعمنة لمجامعة األىداؼ احدم األداءبنكعية 
       

21.  
يعطي صكرة  اإللكتركنيمكقع الجامعة 
 كاضحة عف عمميا

       

22.  
تسعى الجامعة لتحقيؽ ىدافيا كذلؾ بأقؿ 

 كقت كجيد كتكمفة
       

23.  
يكجد أىداؼ معمنة لمجامعة ) قصيرة كطكيمة 

 المدل(
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 ةدكر اإلدارة في الحككمة في جامعة القدس المفتكح ثالث:القسم ال

 الرقم
 الفقرات

 

 التعديل الفقرة انتماء وضوح الصياغة مناسبة الفقرة

 مناسبة
غير 
 كاضحة مناسبة

غير 
  غير منتمية منتمية كاضحة

تطبؽ إدارة الجامعة جميع أنظمة  .1
كتعميمات ىيئة اعتماد مؤسسات 

 ينيالتعميـ العالي الفمسط

       

 االعتمادتطبؽ إدارة الجامعة معايير  .2
 العاـ

       

 االعتمادتطبؽ إدارة الجامعة معايير  .3
 الخاص

       

تطبؽ األنظمة كالتعميمات عمى  .4
جميع منتسبي الجامعة بيدؼ حفظ 

 حقكقيـ

       

تطبؽ األنظمة كالتعميمات عمى  .5
 جميع المكظفيف دكف تمييز

       

مسؤكليات مجالس الحككمة) األمناء  .6
كالجامعة كالعمداء كالكميات كاألقساـ( 

 كاضحة

       

الجامعة بجدية في حؿ  إدارةتعمؿ  .7
 المشكبلت

       

الجامعة خططيا كبرامجيا  إدارةتقيـ  .8
 بيدؼ تطكيرىا باستمرار

       

تستثمر الجامعة جميع مكاردىا  .9
قنية لتحقيؽ المالية ، كالبشرية كالت

 أىدافيا

       

تسعى الجامعة لتحقيؽ أىدافيا بأقؿ  .10
 تكمفة ككقت كجيد
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تكفر الجامعة كصؼ دقيؽ لمياـ كؿ  .11
 كظيفة

       

األنظمة كالتعميمات المطبقة في  .12
 الجامعة معتمدة مف مجالس الحككمة

       

13. 
يعي أعضاء ىيئة التدريس كالطمبة 

 ف األدكار المنكطة بيـكاإلداريك 
       

14. 
الجامعة أعضاء الييئة  إدارةتمنح 

األكاديمية الفرصة لمتفرغ العممي 
 لتطكير ميارتيـ البحثية كالتدريسية

       

15. 
الجامعة دكرات تدريبية  تكفرا دارة

لجميع أعضاء الييئة اإلدارية 
 لتطكير مياراتيـ اإلدارية 

       

16. 
بتقييـ أنشطتيا تقـك الجامعة 

كمشاريعيا مف خبلؿ الخطط 
 كاألىداؼ المعمنة مسبقا

       

17. 
يتـ عقد اجتماعات دكرية لممجالس 

 لمجامعة المختمفة
       

18. 
تفصح الجامعة عف نتائج أعماليا 

 السنكية مف خبلؿ تقارير سنكية
       

19. 
يشارؾ جميع المكظفيف في اجتماع 

 قؿسنكم عمى كاحد عمى األ
       

20. 
تعتبر معايير التكظيؼ كاضحة 

 كمعمنة
       

21. 
عف الكظائؼ الشاغرة  اإلعبلفيتـ 

  اإلعبلـفي كسائؿ 
       

22. 
تعمؿ الجامعة عمى تدريب المكظفيف 
مف أجؿ فيـ المكائح كاألنظمة 

 كالتعميمات كالحقكؽ كالكاجبات

       

، إضاءةمكاف العمؿ مريح) تكييؼ،  .23
كية، مساحات كافية، تي
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 كالمالية كالكظيفية في جامعة القدس المفتكحة األكاديميةكاقع االستقبللية  القسم الرابع :

 الرقم
 الفقرات

 

 التعديل الفقرة انتماء وضوح الصياغة مناسبة الفقرة

 مناسبة
غير 
 مناسبة

 كاضحة
غير 

 كاضحة
 منتمية

غير 
 منتمية

 

1. 
تعي مجالس الحككمة ) األمناء كالجامعة 
كالعمداء كالكميات كاألقساـ( األدكار 

 المنكطة لكؿ عضك

       

2. 
أدكار مجالس الحككمة كاضحة في أنظمة 

 كتعميمات الجامعة
       

3. 
الحككمة صبلحيتيا  تمارس مجالس

 الخاصة بشكؿ سمس كدقيؽ
       

4. 
تكضح أنظمة كتعميمات الجامعة ميمات 

 ككاجبات كؿ مكظؼ في الجامعة
       

5. 
لمجامعة أنظمة كتعميمات خاصة ليا تشمؿ 

 الجكانب األكاديمية كاإلدارية كالمالية
       

        تكفر إدارة الجامعة نظاما ماليا متطكرا .6

7. 
لمجامعة مكاردىا المالية كالتي تؤثر إيجابيا 

 في تطبيؽ األنظمة التعميمية
       

8. 
تكظؼ الجامعة المكازنة بفاعمية كفقا لخطة 

 التحسيف كالتطكير فييا
       

 ضيافة...الخ(

تراعي الجامعة ظركؼ المكظفيف  .24
الشخصية) المرض، الحمؿ، 

 الرضاعة، الدراسة...الخ(
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 الرقم
 الفقرات

 

 التعديل الفقرة انتماء وضوح الصياغة مناسبة الفقرة

 مناسبة
غير 
 مناسبة

 كاضحة
غير 

 كاضحة
 منتمية

غير 
 منتمية

 

9. 
تعد الجامعة قكاعد صرؼ المكازنة بما 

ستراتيجيتيايحقؽ رؤيتيا كرسالتيا   كا 
       

10. 
كالعمادات كالدكائر تضع إدارة الجامعة 

 المكازنات السنكية الخاصة بيا 
       

11. 
يشارؾ ممثمكف عف إدارة الجامعة 
 كالعمادات في كضع قكاعد صرؼ المكازنة

       

12. 
تراعي الجامعة مبادئ الشفافية كالكضكح 
في التطبيؽ الكامؿ لؤلنظمة كالتعميمات 

 عمى العامميف في الجامعة

       

13. 
ازف في الييكؿ التنظيمي بيف ىناؾ تك 

 الصبلحيات كالسمطات لكؿ كظيفة
       

14. 
يتكفر معايير كاضحة لتقييـ أعضاء 

 الييئتيف األكاديمية كاإلدارية
       

15. 
تراعي الجامعة الكضكح عند تطبيؽ المكائح 

 كاألنظمة عمى كافة العامميف فييا
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 كالمساءلة في جامعة القدس المفتكحة كاقع المحاسبة القسم الخامس :

 الرقم
 الفقرات

 

 التعديل الفقرة انتماء وضوح الصياغة مناسبة الفقرة

 مناسبة
غير 
 مناسبة

 كاضحة
غير 

 كاضحة
 منتمية

غير 
 منتمية

 

1. 
تكفر الجامعة كتيبا خاصا بالمكائح ، 

 كاألنظمة كالتعميمات
       

2. 
ة لشغؿ تفصح الجامعة عف المعايير المتبع

 المناصب القيادية كاإلدارية
       

3. 
تكفر الجامعة نظاما خاصا باإلعبلـ يتـ 
مف خبللو اإلفصاح عف األنظمة كالمكائح 

 المنظمة لمعمؿ داخؿ الجامعة

       

4. 
تفصح الجامعة عف سياستيا المتبعة في 

كالبدالت لجميع أعضائيا  المكافآتمنح 
 المنتفعيف بيا

       

5. 
عي الجامعة مبادئ المحاسبة كالمساءلة ترا

في التطبيؽ الكامؿ لؤلنظمة كالتعميمات 
 عمى العامميف في الجامعة

       

6. 
يسمح مجمس الجامعة بمناقشة القرارات 

 إلجراء التعديبلت المناسبة
       

7. 
 الستقباؿتكفر الجامعة إدارة خاصة 

كالشكاكم كتتعامؿ معيا بمينية  االقتراحات
 يةعال

       

تكفر الجامعة أسس كقكانيف كاضحة  .8
لممساءلة بشأف أداء أعضائيا األكاديمييف 
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 الرقم
 الفقرات

 

 التعديل الفقرة انتماء وضوح الصياغة مناسبة الفقرة

 مناسبة
غير 
 مناسبة

 كاضحة
غير 

 كاضحة
 منتمية

غير 
 منتمية

 

 كاإلدارييف

9. 
تسعى الجامعة لتطبيؽ المساءلة لتفعيؿ 
 الجكدة 

       

10. 
تكفر الجامعة قكانيف كاضحة تحدد دكر 

 مجالس الكميات كاألقساـ
       

11. 
صة بالرقابة يكجد في الجامعة إدارة خا

 الداخمية تتبع أنظمة كاضحة كفعالة
       

12. 
يتكفر ألعضاء الييئتيف األكاديمية 
كاإلدارية معايير كاضحة لمحصكؿ عمى 

 الترقيات

       

13. 
كاضحا لجميع  مكافآتتكفر الجامعة نظاـ 

 العامميف بيا
       

األداء بالعدالة معايير تقييـتتسـ  .14         

        لممتميزيفر الجامعة حكافز مادية تكف .15

16. 
تدعـ الجامعة صبلحيات كدكر األفراد 
العامميف في المستكيات اإلدارية التي 

 تشارؾ بصنع القرار

       

17. 
تطبؽ الجامعة الكادر المكحد المعتمد مف 

 كزارة التعميـ العالي
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 الرقم
 الفقرات

 

 التعديل الفقرة انتماء وضوح الصياغة مناسبة الفقرة

 مناسبة
غير 
 مناسبة

 كاضحة
غير 

 كاضحة
 منتمية

غير 
 منتمية

 

18. 
يسمح بإبداء الرأم في أم مكضكع ألف 

 تتعامؿ بشفافية الجامعة
       

19. 
تفسيرات  أكتمتـز الجامعة بتقديـ مبررات 

، الدكافع، األسبابتتخذىا) التيلمقرارات 
 كالعكاقب المحتممة....الخ(

       

        ميزانية الجامعة معمنة .20

21. 
تدقيؽ مالي داخمي  بإجراءتمتـز الجامعة 

 بشكؿ مستمر كدكرم

       

22. 
تدقيؽ مالي خارجي  بإجراءعة تمتـز الجام

 بشكؿ مستمر كدكرم
       

23. 
يحرص مديرم المباشر عمى تفكيض 

 بعض صبلحياتو لي
       

تفصح الجامعة عف المعايير المتبعة لشغؿ  .24
 اإلداريةالمناصب القيادية 
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 جامعة القدس المفتكحة كاقع مشاركة المستفيديف كذكم العبلقة بصناعة القرار في القسم السادس :

 الرقم
 الفقرات

 

 التعديل الفقرة انتماء وضوح الصياغة مناسبة الفقرة

 مناسبة
غير 
 مناسبة

 كاضحة
غير 

 كاضحة
 منتمية

غير 
 منتمية

 

1. 
المعنية  اإلطراؼتسمح الجامعة لجميع 

 القرارات اتخاذبالمشاركة في 
       

2. 
ع تتبنى الجامعة مبدأ الشكرل إلدارة جمي

 األنشطة األكاديمية كاإلدارية
       

3. 
تقـك الجامعة بتشكيؿ لجاف عمؿ مشتركة 

 بيف األقساـ لتفعيؿ مبدأ العمؿ الجماعي
       

4. 
 األكاديمييفيسمح لجميع العامميف 

كاإلدارييف بتقييـ شاغمي المناصب القيادية 
 كاإلدارية

       

5. 
ميع تشرؾ المجالس األكاديمية كاإلدارية ج

 المعنييف في عمميات صنع القرار
       

6. 
تتبع الجامعة األساليب الديمقراطية في 

 إدارة الجامعة ككضع القرار
       

7. 
تتبع الجامعة أسمكب الحكار في الكصكؿ 

القرارات مف خبلؿ المجاف المعنية  إلى
 كمجالس الحككمة

       

8. 
تشرؾ الجامعة ممثميف مف المجتمع المحمي 

كاإلدارييف كالطمبة في  األكاديمييفمف ك 
 كضع خطط التطكير فييا

       

9. 
تكفر الجامعة نظاما لتمقي مقترحات 

 منتسبي الجامعة كشككاىـ كالتعامؿ معيا
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 الرقم
 الفقرات

 

 التعديل الفقرة انتماء وضوح الصياغة مناسبة الفقرة

 مناسبة
غير 
 مناسبة

 كاضحة
غير 

 كاضحة
 منتمية

غير 
 منتمية

 

10. 
تعمؿ مجالس الحككمة في الجامعة ككحدة 
كاحدة مف دكف سيطرة أم عضك أك 

 مجمكعة فيو عمى المجمس

       

11. 
جالس الحككمة في الجامعة ككحدة تككف م

كاحدة دكف سيطرة أم عضك أك مجمكعة 
 فيو عمى المجمس

       

12. 
يقـك مجمس الجامعة باإلفصاح عف جميع 

 تقارير األداء
       

13. 
يفصح مجمس الجامعة عف نتائج تحميؿ 

 البيئة الداخمية كالخارجية لمجامعة
       

14. 
اف لمعمؿ تعمؿ الجامعة في تشكيؿ المج

 بركح الفريؽ
       

15. 
الجامعة عمى تمثيؿ الطبلب  إدارةتحرص 

 في المجاف كالمجالس التعميمية
       

        تتبع الجامعة سياسة الباب المفتكح .16

17. 
لجاف مشتركة  بتشكيؿتقـك دارة الجامعة 

مع ىيئات المجتمع المحمي مف أجؿ 
 النيكض بالجامعة
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 اإلستبانة المستخدمة في الدراسة:  (3ممحق )

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

  حضرة الزميؿ الكريـ

 تحية طيبة كبعد ،،،،

الجامعات  جامعة القدس المفتكحة كاحدل يقكـ الباحث بإجراء دراسة بعنكاف ) كاقع الحككمة في     
متطمبات الحصكؿ عمى درجة ل استكماالمف كجية نظر المكظفيف اإلدارييف(. كذلؾ  الفمسطينيةالعامة 

 الماجستير في التنمية المستدامة إدارة مؤسسات مف جامعة القدس.

كليذه الغاية تـ إعداد إستبانة خاصة مككنة مف ستة مجاالت يحتكم كؿ مجاؿ عمى عدد مف العبارات 
التي تكشؼ عف مدل تطبيؽ معايير الحككمة في جامعة القدس المفتكحة، حيث ييدؼ الباحث إلى 

 معرفة مدل تطبيؽ إدارة الجامعة ليذه المعايير .

( أماـ اإلجابة   كذلؾ بكضع إشارة )   االستبيافعف فقرات  باإلجابةأرجك مف حضرتكـ التكـر      
المناسبة كفي الخانة المخصصة لذلؾ، عمما بأف البيانات التي يتـ جمعيا بيذه اإلستبانة سكؼ 

 كستعامؿ بسرية تامة.تستخدـ ألغراض البحث العممي فقط، 

 شاكرا لكـ حسف تعاكنكـ ،،،،

                                                                                  

 الباحـــــث: رامي نجيب خميل                                                      

 المشرف: الدكتور محمد سعدي عوض
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 المعمومات الشخصية والوظيفية:القسم األول: 

  ( في المربع المناسبأرجو التكرم بوضع إشارة )

 A1 أنثى  )    (  (2                     (  ذكر          (  )  1 الجنس 

A2 
 العمر

)  ( أكثر     50 -41)  (     40 – 31)  (      30)  ( اقل من    ( 1
 50من

A3 أكاديمي مكمف بأعمال إدارية -(2          (   إداري  ) (  1 نوع الوظيفة )   ( 

A4 
 المؤىل العممي

( 3               )    ( ماجستير( 2          )   ( فأقل  بكالوريوس( 1
  )   ( دكتوراه 

A5 
 سنوات الخبرة

( )   ( 4    14- 11( )   (3   10-6( )  ( 2سنوات فأقل   5( )  (  1
 سنة فأكثر  15
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 في المكان الذي تراه مناسبا  () إشارةالجزء الثاني: ضع 

 معارض
 بشدة

أكفؽ  أكافؽ محايد معارض 
 الرقـ الفقرة بشدة

ستراتيجية جامعة القدس المفتوحة ورسالتيا   أوال: واقع رؤية وا 
 

 .1 رؤية جامعة القدس المفتكحة مكتكبة كمعمنة لمجميكر     
 .2 اإللكتركني رؤية الجامعة بشكؿ كاضحيعرض مكقع الجامعة      
 .3 تعزز رؤية الجامعة التميز كاإلبداع     
 .4 رسالة الجامعة معركفة لدل العامميف     
 10تقـك الجامعة بمراجعة رسالتيا كفؽ مستجدات سكؽ العمؿ مرة كؿ      

 .5 سنكات

 .6 حيكضح مكقع الجامعة اإللكتركني رسالة الجامعة بشكؿ كاض     
 .7 تبيف رسالة الجامعة دكر الجامعة في المساىمة في التنمية المستدامة     
ستراتيجيتيا       .8 تحفز الجامعة البحث العممي مف خبلؿ رسالتيا كا 
 .9 تتبنى الجامعة إستراتيجية قيادة التكاليؼ      
مف خبلؿ بالجكدة الشاممة  االىتماـإحدل األىداؼ المعمنة لمجامعة ىك      

 .10 بنكعية األداء ، كجكدة العممية التعميمية  االىتماـ

 .11 أىداؼ الجامعة المعمنة تشمؿ أىداؼ طكيمة المدل كأىداؼ قصيرة المدل     
 .12 يكجد في الجامعة خطة إستراتيجية خمسيو     
 .13 ةيكضح مكقع الجامعة اإللكتركني الخطة اإلستراتيجية التي تتبناىا الجامع     
 .14 تركز خطة الجامعة اإلستراتيجية عمى التطكرات التكنكلكجية المستجدة     
 .15 برأيؾ تعمؿ الجامعة عمى تحسيف بيئة التعميـ في فمسطيف     
في الخطة اإلستراتيجية لمجامعة جانب خاص يتكلى دراسة مستكل      

 .16 الخريجيف كالعمؿ عمى تطكيرىا كفؽ مستجدات سكؽ العمؿ

 .17 الخطة اإلستراتيجية لمجامعة تيتـ بتحسيف المكارد المالية لمجامعة     
برأيؾ تعمؿ الجامعة عمى نشر الكعي التخطيطي بيف الكحدات كالدكائر       

 .18 في الجامعة

 ثانيا : دور اإلدارة في الحوكمة في جامعة القدس المفتوحة
 معة، األكاديمي(،الجا األمناءمالحظة: مجالس الجامعة ىي )

 
 

كالجكدة في  االعتمادتطبؽ إدارة الجامعة جميع أنظمة كتعميمات ىيئة       
 التعميـ العالي الفمسطيني

 
1. 

برأيؾ تطبؽ األنظمة كالتعميمات عمى جميع منتسبي الجامعة بيدؼ حفظ      
 .2 حقكقيـ 

 .3 مسؤكليات مجالس الجامعة كاضحة     
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 .4 رة الجامعة بجدية لحؿ المشكبلتبرأيؾ تعمؿ إدا     
 .5 بيدؼ تطكيرىا باستمرارتقيـ إدارة الجامعة خططيا كبرامجيا      
األنظمة كالتعميمات المطبقة في الجامعة معتمدة مف مجالس الجامعة      

 .6 المختمفة

 .7 برأيؾ يعي أعضاء ىيئة التدريس كاإلداريكف األدكار المنكطة بيـ      
 .8 رأيؾ تمنح إدارة الجامعة أعضاء الييئة األكاديمية الفرصة لمتفرغ العممي ب      
برأيؾ تكفر إدارة الجامعة دكرات تدريبية مف أجؿ تطكير الميارات اإلدارية      

 .9 لممكظفيف

 .10 دكرية لمجالس الجامعة المختمفة اجتماعاتيتـ عقد       
 .11 العامميف تنظـ الجامعة لقاء سنكم مفتكح مع     
برأيؾ مكاف العمؿ مريح كمناسب) تكييؼ، إضاءة، تيكية، مساحات كافية،      

 .12 ضيافة...الخ( 

) المرض،  كاحتياجاتيـبرأيؾ تراعي الجامعة ظركؼ المكظفيف الشخصية      
 .13 الحمؿ، الرضاعة، الدراسة...الخ(

 .14 س كدقيؽتمارس مجالس الجامعة صبلحيتيا الخاصة بشكؿ سم     
لدل كؿ مكظؼ مف مكظفي الجامعة كصفو الكظيفي كمكقع عميو مف طرفو      

 .15 كمعتمد مف رئيسو المباشر 

تقـك الجامعة بتشكيؿ لجاف عمؿ مشتركة بيف األقساـ لتفعيؿ مبدأ العمؿ      
 .16 بركح الفريؽ

 ثالثا : الشفافية في تطبيق الحوكمة في جامعة القدس المفتوحة
 
 

برأيؾ تراعي الجامعة الكضكح عند تطبيؽ المكائح كاألنظمة عمى كافة العامميف      
 .1 فييا

 .2 تفصح الجامعة عف المعايير المتبعة لشغؿ المناصب القيادية كاإلدارية     
بالمغتيف العربية  باستمراريتضمف المكقع اإللكتركني لمجامعة معمكمات تحدث      

 .3 كاإلنكميزية

 تكفر الجامعة قاعدة بيانات عف كافة العامميف بيا.     
 4. 

تكفر الجامعة نظاما خاصا باإلعبلـ يتـ مف خبللو اإلفصاح عف األنظمة      
 .5 كالمكائح المنظمة لمعمؿ داخؿ الجامعة

 .6 يقـك مجمس الجامعة باإلفصاح عف جميع تقارير األداء     
 .7 تحميؿ البيئة الداخمية كالخارجية لمجامعةيفصح مجمس الجامعة عف نتائج      
تفصح الجامعة عف سياستيا المتبعة في منح المكافآت كالبدالت لجميع      

 .8 أعضائيا المنتفعيف منيا

 .9 تحتفظ الجامعة بسجبلت لكؿ القرارات كالمعامبلت كاإلجراءات     
 .10 لدل الجامعة سمـ ركاتب كاضح كمعمف لكؿ كظيفة     
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 .11 مصادر التمكيؿ لمجامعة مكضحة حسب المصدر كالمبمغ كالغرض     
 .12 معايير الترقية كاضحة كمعمنة     
 .13 تصرؼ الركاتب مف خبلؿ تحكيبلت بنكية     
 .14 معايير المشتريات كاضحة كمعمنة      
 .15 تفصح الجامعة عف نتائج أعماليا السنكية مف خبلؿ تقارير دكرية     
 .16 يتـ اإلعبلف عف الكظائؼ الشاغرة في كسائؿ اإلعبلـ     
 .17 ميزانية الجامعة معمنة     
كالشكاكم كتتعامؿ معيا بمينية  االقتراحات الستقباؿتكفر الجامعة إدارة خاصة      

 .18 عالية

 .19 يسمح بإبداء الرأم في أم مكضكع      

 والمالية والوظيفية في جامعة القدس المفتوحة األكاديمية االستقالليةرابعا: واقع 
 
 

 .1 تعتمد الجامعة عمى التمكيؿ الذاتي     
 تمتـز الجامعة قدر اإلمكاف في تنفيذ بنكد المكازنة السنكية     

 2. 

ستراتيجيتيا       .3 تعد الجامعة قكاعد صرؼ المكازنة بما يحقؽ رؤيتيا كرسالتيا كا 
 .4 ة كالعمادات كالدكائر المكازنات السنكية الخاصة بياتضع إدارة الجامع     
تشارؾ جميع كحدات الجامعة بتنفيذ ما جاء في مكازنة الجامعة مف      

 .5 مشاريع كؿ حسب اختصاصو

تراعي الجامعة مبادئ الشفافية كالمكاشفة كالكضكح في التطبيؽ الكامؿ      
 .6 ةلؤلنظمة كالتعميمات عمى العامميف في الجامع

 .7 ىناؾ تكازف في الييكؿ التنظيمي بيف المسؤكليات كالسمطات لكؿ كظيفة     
 .8 في الجامعة تعميمات أكاديمية كاضحة     
 .9 في الجامعة تعميمات إدارية كاضحة     
 .10 في الجامعة تعميمات مالية كاضحة     

  وحةخامسا : واقع المحاسبة والمساءلة في جامعة القدس المفت
 

تراعي الجامعة مبادئ المحاسبة كالمساءلة في التطبيؽ الكامؿ لؤلنظمة      
 .1 كالتعميمات عمى العامميف في الجامعة

يسمح مجمس الجامعة بمناقشة القرارات إلجراء التعديبلت المناسبة عمييا      
 .2 قبؿ إقرارىا

اء أعضائيا تكفر الجامعة أسس كقكانيف كاضحة لممساءلة بشأف أد     
 .3 األكاديمييف كاإلدارييف

 .4 تسعى الجامعة لتطبيؽ مبدأ  المساءلة لتفعيؿ كضماف الجكدة      
 .5 برأيؾ تتسـ معايير تقييـ األداء بالعدالة     
 .6 تكفر الجامعة حكافز مادية لممتميزيف     
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خذىا)األسباب، تمتـز الجامعة بتقديـ مبررات أك تفسيرات لمقرارات التي تت     
 .7 الدكافع، كالعكاقب المحتممة....الخ(

تمتـز الجامعة بإجراء تدقيؽ مالي داخمي بشكؿ مستمر مف خبلؿ إدارة      
 .8 تدقيؽ متخصصة تتبع لمجمس أمناء الجامعة

تمتـز الجامعة بإجراء تدقيؽ مالي خارجي بشكؿ مستمر كدكرم مف خبلؿ      
 .9 ختاره مجمس األمناء في الجامعةمدقؽ حسابات خارجي معتمد ي

  سادسا: واقع مشاركة المستفيدين وذوي العالقة بصناعة القرار في جامعة القدس المفتوحة
 

 .1 تتبنى الجامعة مبدأ المشاركة إلدارة جميع األنشطة األكاديمية كاإلدارية     
 .2 لقراربرأيؾ تشرؾ المجالس األكاديمية كاإلدارية في عمميات صنع ا     
 .3 برأيؾ تتبع الجامعة األساليب الديمقراطية في إدارة الجامعة ككضع القرار     
مف كجية نظرؾ تتبع الجامعة أسمكب الحكار في الكصكؿ إلى القرارات مف      

 .4 خبلؿ المجاف المعنية كمجالس الجامعة

 .5 ير فيياتشرؾ الجامعة ممثميف مف المجتمع المحمي في كضع خطط التطك      
 .6 تشرؾ الجامعة ممثميف مف الطمبة في كضع خطط التطكير فييا     
تكفر الجامعة نظاما لتمقي مقترحات منتسبي الجامعة كشككاىـ كالتعامؿ      

 .7 معيا

برأيؾ تعمؿ المجالس المختمفة في الجامعة ككحدة كاحدة دكف سيطرة أم      
 .8 عضك أك مجمكعة فيو عمى المجمس

 .9 تحرص إدارة الجامعة عمى تمثيؿ الطبلب في المجاف كالمجالس التعميمية     
 .10 برأيؾ تتبع الجامعة سياسة الباب المفتكح      
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 المستدامة رسالة معيد التنمية: (4) ممحق
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