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أثر احلوكمة عىل األداء يف اجلامعات الفلسطينية العاملة بقطاع غزة
مروان محودة الدهدار
رئيس قسم إدارة املال واألعامل بالكلية اجلامعية للعلوم التطبيقية،
أستاذ مساعد يف إدارة األعامل جامعة منوبة املدرسة العليا للتجارة اإللكرتونية بتونس
(قدم للنش يف2019/5/2 :م – قبل للنش يف2019/11/12 :م)
ملخص الدراسة:
هدفت الدراسة إىل التعرف عىل أثر احلوكمة عىل األداء يف اجلامعات الفلسطينية؛ اتبع الباحث املنهج الوصفي
التحلييل مع التنويع يف أدوات مجع البيانات .وزعت  406استبانات لكامل جمتمع الدراسة ،وعقد ورشة عمل
ملجموعة من الرباء ،باإلضافة إىل إجراء مقابالت مع ذوي العالقة .تم استخدام برنامج التحليل اإلحصائي
( .)SPSSوقد توصلت الدراسة إىل أن مستوى تطبيق مبادئ احلوكمة يف اجلامعات متوسط ،ويتقارب مع مستوى
األداء اجلامعي ،وكذلك أظهرت النتائج أن نسبة التغيري احلاصل يف األداء اجلامعي كان  ،%81.2ونسبة %18.9
عوامل أخرى تؤثر عىل األداء .وقد خلصت الدراسة إىل رضورة بناء منظومة معايري للحوكمة ،وتبنّي معايري
األداء اجلامعي وفق نموذج مالكوم بالدريج املعدل.
الكلامت املفتاحية :حوكمة اجلامعات ،األداء اجلامعي ،املجالس احلاكمة.
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مقدمة

واملوضوعية والنزاهة واحلرية وبناء مصفوفة من النُّظم

أصبحت احلوكمة معيارا لتحديد جودة املؤسسات

واملعايري ،باإلضافة إىل إمكانية استفادة متخذي القرار يف وزارة

التعليمية ،وتعدّ اجلامعات إحدى أهم هذه املؤسسات التي
انتقل إليها هذا املفهوم .وقد ظهر مفهوم حوكمة اجلامعات يف

الرتبية والتعليم العايل واجلامعات الفلسطينية من نتائج
الدراسة؛ للوصول إىل األداء املتميز ملواجهة التحديات،
واالرتقاء بنوعية الدمة التعليمية املقدمة للمجتمع.

ليعرب عن األزمة احلقيقية التي متر هبا مؤسسة
اﻵونة األخرية ّ
اجلامعة الفلسطينية ،ووضع حلول ومقرتحات حل ّلها ،تلك

ويف ظل التحديات التي تواجهها اجلامعات من ضعف

األزمة التي تتمثل يف أن هناك إدارات جامعية وضعتها السلطة

لألداء واملتمثلة بكل من البيئة الداخلية نتيجة ضعف العمل

التنفيذية فوق الطلبة وأعضاء هيئة التدريس ،لتكون مهمتها

املؤسيس فيها ،والبيئة الارجية من احتالل وانقسام ،بام يفرض

اختاذ القرارات املتعلقة بشؤون هؤالء ،دون أن يكون ألي منهم

عىل اجلامعات الفلسطينية إلزامية التكيُّف مع املتطلبات

حق مناقشة هذه القرارات أو االعرتاض عليها .وهو مما يعزّ ز

واملستجدات املتسارعة التي هتدّ د مستقبلها وتؤثر عىل أنشطتها.

استمرار ثقافة العزوف عن املشاركة يف احلياة العلمية؛ سواء

ويتطلب نجاح هذه اجلامعات رضورة تكاتف اجلهود بني

داخل اجلامعة أو خارجها ،كام يضعف تطور اجلامعة بوصفها

وزارة التعليم العايل ومؤسسات التعليم العايل معا ،بإنشاء

املؤسسة األكاديمية املفرتض فيها أن تعيد صياغة التوجيهات

ووضع مبادئ للحوكمة اجلامعية ضمن أطر قانونية وتنظيمية،

الثقافية والعرفية والعلمية للمجتمع؛ نظرا لوضع القرار يف يد

ومؤرشات موحدة لألداء اجلامعي ،وخلق ج ّو من الثقة من

طرف واحد من أطراف املؤسسة اجلامعية ،ووضع باقي
األطراف وأعضاء هيئة التدريس يف وضع املتل ّقي هلذه القرارات

خالل السلوك األخالقي واإلرشايف.

وامللتزم بتنفيذها دون مناقشة (حالوة وطﻪ2012 ،م).

اإلطار النظري:

فاحلوكمة كام عرفها (صالح والصاحلي2018 ،م) هي جمموعة

حوكمة اجلامعات  :University Governanceالطريقة التي

اﻵليات التي تضمن رسم التوجﻪ االسرتاتيجي للمنظمة،

يتم من خالهلا توجيﻪ أنشطة اجلامعة ،وإدارة أقسامها العلمية،

للسيطرة عىل متغريات بيئتها الداخلية ،وتلبية متطلباهتا،

وكلياهتا ،ومتابعة تنفيذ خطتها االسرتاتيجية وتوجهاهتا العامة،

واالستعداد ملواجهة متغريات بيئتها الارجية والتك ُّيف معها.

وتطوير نظم إدارهتا وهيكلها التنظيمي ،وأساليب تقييم أدائها،

تعد حوكمة اجلامعات عنرصا رئيسيا يف الرتكيز األخري عىل

وأساليب متابعة اختاذ القرار اجلامعي (ضحاوي2011 ،م).

اجتاهات إصالح التعليم اجلامعي يف مجيع أرجاء العامل.

ويرى (الفرا2013 ،م) :بأهنا املامرسة الرشيدة لسلطات اإلدارة

ويتصدى مفهوم حوكمة اجلامعات (وهو مفهوم جديد نسبيا

اجلامعية ،وعملية صنع القرار؛ من خالل االرتكاز عىل القوانني

طوره كالرك عام 1983م كواحد من طرق التصنيف األوىل يف
ّ

واملعايري والقواعد املنضبطة التي حتدّ د العالقة بني إدارة

العامل) لكيفية قيام اجلامعات وأنظمة التعليم العايل بتحقيق

املؤسسة من ناحية ،وأصحاب املصالح أو األطراف املرتبطة

أهدافها وتنفيذها ،وأسلوب إدارة مؤسساهتا ورصد إنجازاهتا

باملؤسسة من ناحية أخرى (الفرا2013 ،م).
"منظومة متكاملة تتم ّثل يف جمموعة من القوانني واألنظمة

أصبح مفهوم حوكمة اجلامعات من املفاهيم احلديثة نسبيا،

والتعليامت التي هتدف إىل جودة العمليات واملخرجات

ومطلبا من املطالب اجلديدة للتعليم العايل الفلسطيني (أبو دقة،
2013م) .وتعد احلوكمة من أهم املوجات التقييمية والضبطية

ومت ّيزها ،وذلك من خالل اختيار االسرتاتيجيات املناسبة
والف ّعالة لتحقيق غايات اجلامعة" (عزت2012 ،م).

التي استحوذت عىل اهتامم املؤسسات األكاديمية وغري

وهناك نوع آخر من احلوكمة؛ وهي :احلوكمة اإللكرتونية

األكاديمية ،وتعد معامرية إدارية جديدة تقوم عىل الشفافية

والتي تقوم بتطبيق التكنولوجيا يف العمليات احلكومية؛ إلضفاء

(البنك الدويل2012 ،م).
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البساطة واملرونة والشفافية واإلفصاح يف عمليات احلكم

وهي :تقديم صورة حقيقية لكل ما حيدث ،وجيب أن ترتكز

&  ،)Nasereddin,2018) Alhroutوتتمثل احلوكمة اإللكرتونية

عىل املصداقية والوضوح واإلفصاح واملشاركة .ويعرف

عىل مقومات أشار إليها (خليفة2017 ،م) يف االقتناع الكامل

تشارلس اإلفصاح والشفافية يف إطار حوكمة املؤسسات بأنﻪ

لدى اإلدارات اجلامعية بقبول قواعدها ومبادئ اإلرشاف

نظام يضمن نش املعلومات الصحيحة ،يف الوقت املناسب عن

والرقابة ،وتوفر الثقة بني األطراف املعنية يف اجلامعة من اإلدارة

كافة املوضوعات املهمة املتعلقة باملؤسسة ،ال سيام الوضع املايل،

والعاملني ،ووضع التشيعات والسياسات والقواعد واملبادئ

النتائج ،املسامهني ،وحوكمة املؤسسات (.)Charles,2006

احلاكمة.

وتعني الشفافية يف حوكمة مؤسسات التعليم العايل :الوضوح

أما التعريف اإلجرائي فهو :الدرجة التي حيصل عليها أفراد

يف تصميم وتطبيق النُّظم واﻵليات والسياسات والتشيعات،
حق ّ
كل طرف من أطراف
وغري ذلك من األدوات التي تكفل ّ

الفلسطينية يف غزة؛ من خالل إجاباهتم عن فقرات مقياس

املؤسسة ،وسهولة تدفق املعلومات الدقيقة واملوضوعية،

"مبادئ احلوكمة" املستخدم يف هذه الدراسة.

وسهولة استخدامها من قبل العاملني والطلبة (نارص الدين،

املساءلة ( )Accountabilityواملحاسبة :هي الطلب من

2012م).

العينة من وجهة نظر العاملني بالوظائف اإلرشافية يف اجلامعات

املسؤولني تقديم التوضيحات الالزمة ألصحاب املصلحة

إذا يمكن القول :إن الشفافية وسياسة اإلفصاح عن

حول كيفية استخدام صالحياهتم وترصيف واجباهتم ،واألخذ

املعلومات :هي تطابق يف تصميم النظم واﻵليات والتشيعات،
حق ّ
كل طرف
وغري ذلك من األدوات مع تطبيقاهتا ،التي تكفل ّ

املس باألمانة والنزاهة( .الفرا2013 ،م).
عدم الكفاءة ،أو ّ
وتعدّ املجتمعات الديمقراطية املساءلة الوجﻪ اﻵخر للقيادة،

من أطراف اجلامعة وسهولة تدفق املعلومات واالطالع عليها.

وحتمل بعض أو كل املسؤولية عن
باالنتقادات وتلبية الطلباتُّ ،

املشاركة

)Participation

( :وتعني املشاركة يف حوكمة

ودون املساءلة تكون القيادة دكتاتورية (Shafritz & Russsell,

مؤسسات التعليم العايل وإتاحة الفرصة للمواطنني ،أو األفراد

) ،2000وتعني املساءلة متكني املواطنني ،وذوي العالقة من

واجلمعيات األهلية والطلبة وأعضاء هيئات التدريس؛ للمشاركة

األفراد واملنظامت والطلبة وأعضاء هيئة التدريس من مراقبة

يف صنع السياسات ،ووضع قواعد للعمل يف خمتلف جماالت

العمل ،دون أن يؤدي ذلك إىل تعطيل العمل ،أو اإلساءة إىل

احلياة ،وبخاصة األعامل احلكومية (السيد2006 ،م)( ،الرس،

الغري (الرس2013 ،م).

2013م) .ويمكن القول بأن املشاركة :هي حق اجلميع

إذا يمكن القول :إن املساءلة واملحاسبة :هي متكني ذوي

باملشاركة يف اختاذ القرار ،إما مبارشة أو بوساطة اختيار ممثلني

العالقة من األفراد داخل اجلامعة وخارجها من مراقبة العمل

عنهم.

دون أن يؤدي ذلك إىل تعطيلﻪ ،أو اإلساءة لآلخرين وهي الوجﻪ

ويرى الباحث األنظمة والقوانني بأهنا تعزيز سلطة القانون
بحيث تكون األنظمة والقوانني عادلة وتن ّفذ بنزاهة.

تسند إليهم.

األداء اجلامعي (:)University performance

اﻵخر للقيادة ،وهي التزام باملحاسبة ،أو اإلجابة عن املسؤولية التي
الشفافية ( )Transparenceوسياسة اإلفصاح :وهي إتاحة

 -عىل مستوى اجلامعات -موضوع اهتامم الدراسة-

البيانات واملعلومات للمواطنني (الكادر األكاديمي ،اإلداري،

يرى الباحث أن األداء اجلامعي يعني القدرة عىل

والطلبة ،وأصحاب املصالح) ،وبالوقت املناسب عن أنشطة

حتقيق اجلامعة ألهدافها وأهداف القائمني عليها ؛

وجماالت عمل املؤسسات بطريقة يمكن االعتامد عليها ،والتي
يمكن من خالهلا مساءلة وحماسبة املسؤولني عن أعامهلم؛ مما

من خالل الدمات التي تقدّ مها من األداء التعليمي
التع ّلمي (التدرييس) مستجيبة من خاللﻪ

يساعد املواطنني (الكادر األكاديمي ،اإلداري ،والطلبة) عىل

لالحتياجات املتجددة لسوق العمل ،وحمققة أهداف

حتديد ما ينبغي تغيريه أو حتسينﻪ (الرباوي2012 ،م .)5:
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املجتمع من خالل األبحاث العلمية ،والتي تسعى
من خالهلا إىل ّ
حل مشكالتﻪ ،وذلك لن يتم إال من

دراسات تناولت حوكمة اجلامعات:

خالل تفاعل اجلامعة بمختلف دوائرها مع البيئة

زاد اهتامم مؤسسات التعليم العايل يف الدول العربية بشكل عام

املحيطة هبا؛ لضامن بقاء واستمرارية اجلامعة؛ مما

بحوكمة اجلامعات هبدف إجياد جامعات قوية تسعى إىل تعزيز

يتطلب وجود قيادة حكيمة لدهيا اسرتاتيجية

مستويات األداء لدهيا ألعىل مستوى إلمتام واجباهتا بكفاءة

واضحة ،تشارك اجلميع باختاذ القرار املبني عىل

وفاعلية ،ولكن أشارت العديد من الدراسات إىل أن مؤسسات

القياس والتحليل وإدارة سليمة للمعرفة ،مستفيدة

التعليم العايل يف الدول العربية تعاين الكثري من التحديات

من مواردها البشية ،ضمن عمليات وممارسات
ملتزمة بمعايري اجلودة الشاملة ،مر ّكزة عرب كل ذلك

والصعوبات كدراسة (الفرا2013 ،م) ودراسة (برقعان
والقريش2012 ،م) ودراسة ()Mulili, 2014؛ حيث توصلت

عىل خدمة الطلبة واملجتمع املحيل عرب إنتاج أدائها

إىل مجلة من النتائج؛ من أبرزها ضعف التوازن يف حتمل

التنظيمي واإلجرائي ،واملتمثل يف األداء األكاديمي،

املسؤوليات بني األقسام اإلدارية املختلفة من جملس أمناء

البحثي ،املجتمعي ،واملايل؛ مما يؤدي إىل حتسني

وجملس جامعة وأصحاب مصالح ،وضعف املشاركة الفاعلة يف

سمعة اجلامعة ،واحلفاظ عىل سمعتها السوقية

اختاذ القرارات من قبل اإلدارة والعاملني والطلبة؛ مما قلل من

وميزهتا التنافسية.

حتمل املسؤولية ،وأنﻪ مل يعد من املمكن مواجهة
املشاركة يف ُّ

 -حيث اعتمد الباحث بترصف منﻪ املتغريات املشمولة

الدراسات السابقة:

بطريقة جائزة مالكوم بالدريج ()Malcolm Balridge

حتديات مؤسسات التعليم يف الوطن العريب بالطرق التقليدية،
وأهنا بحاجة إىل االبتكار كي تو ّفر تعليام يمكن خرجييها من أن

التي هتدف لتحقيق اجلودة من خالل املنافسة بني

يصبحوا منافسني ،ويسامهوا يف النمو االقتصادي واالجتامعي

املنظامت العاملة يف جمال األعامل /وغري الربحية،

لبلداهنم ،كام أن عدد الطالب كبري جدا مع عدم استيعاب

وجمال الصحة ،وجمال التعليم ،التي تطبق منهج

املرافق هلم ،واملباين متهالكة ،والدعم احلكومي غري الكايف ،مع

اجلودة الشاملة .والذي يتحدث اإلطار العام اجلديد

عدم كفاءة املوظفني اجلدد ،ومقاومة التغيري ،والثقافات التي

عن نظام متكامل من ستة ( )6معايري "العمليات

تدعم اإلفالت من العقاب .أما دراسة (حالوة وطﻪ2008 ،م)

املتكاملة والنتائج" ،ومعيار سابع يمثل "أساسات

فقد أظهرت أن املجتمع الفلسطيني جمتمع عشائري منذ

النظام" ،مدعوما بالقيم العامة للمنظمة .باإلضافة

الليقة ،وأن احلوكمة يف جامعة القدس موجودة ،ولكن ليس

للقيم العامة ،وللمعيار السابع ،فإن املعايري الستة هي

باملستوى املطلوب ،وفق معايري احلوكمة عامليا ،كام أظهرت

(The National Institute of

النتائج أن معظم املوظفني يف اجلامعة ال يعودون إىل الكتاب

ثالثيتان من العنارص

):.Standards and Technology; NIST, 2015

الاص باألنظمة والقوانني ،أو جيهلون ما فيﻪ من نصوص ،أو

 -القيادة ،واالسرتاتيجية ،والزبون( ،جمموعة القيادة).

ال يعلمون بوجوده بني أيدهيم ،كام أن هنالك بعض البنود يف

 األيدي العاملة ،والعمليات ،والنتائج( ،جمموعةالنتائج).

 القياس ،والتحليل ،وإدارة املعرفة ،تدعم العنارصالستة (أساسات النظام).

 -كافة املعايري يتم دعمها بالقيم العامة للمنظمة.

هذا الكتاب غامضة أو تفرس بطريقة غري مفهومة ،كام أظهرت
النتائج أن ضعف املوارد املالية كان لﻪ األثر الكبري يف عدم
القدرة عىل تطبيق األنظمة والقوانني .كام دعت دراسة (آل
عباس2006 ،م) اجلامعات يف اململكة العربية السعودية إىل
إعادة النظر يف طريقة حوكمة اجلامعات السعودية ،وسلوك
اإلدارة وأساليب التقرير ،ومدى التمثيل يف املجالس املختلفة
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وأساليب الرقابة عىل القرار ،وإدارة املوارد والتقرير عن ذلك

دراسات تناولت أثر احلوكمة عىل األداء:

واإلفصاح عنﻪ ،وقامت بعرض نامذج احلوكمة يف بعض البلدان

أكدت دراسة (أبو عجيلة2019 ،م) أن هناك عالقة طردية

األجنبية ،كام خلصت الدراسة إىل أمهية دراسة حوكمة

موجبة بني تطبيق أبعاد احلوكمة وجمالت التطوير التنظيمي،

اجلامعات؛ ملا هلا من آثار عىل قطاع التعليم العايل يف السعودية،

وأن درجة تطبيق أبعاد احلوكمة متوسطة ،وجاء ترتيب أبعاد

التي أجريت عىل

احلوكمة عىل التوايل (االلتزام بالتشيعات والقوانني ،عمل

اجلامعات اإلندونيسية إىل أن التطبيق اجليد ملبادئ احلوكمة يؤثر

جملس أمناء اجلامعة ،درجة الشفافية واإلفصاح ،املشاركة

بدرجة عالية عىل جودة التعليم العايل .كام أوضحت دراسة

وتوزيع املسؤوليات ،درجة تطبيق املساءلة واملحاسبة) ،كام

( )Fabrice & Mitterle, 2015أن احلوكمة أصبحت أداة رئيسية

أوضحت دراسة (الشخشري2015 ،م) وجود أثر إجيايب بتطبيق

للنهوض باجلودة يف مجيع جوانب التعليم العايل ،ويف الوقت

أبعاد حوكمة اجلامعات ،وكان األثر الكبري لبعد توجيهات

نفسﻪ زاد ضامن اجلودة يف مجيع أنحاء العامل هبدف معاجلة

اإلدارة وينعكس ذلك عىل أداء اجلامعات ،ويعمل عىل تعظيم

التوازن بني االستقالل الذايت املمنوح للمؤسسات واملساءلة.

النمو التنظيمي ،وحيقق االستقرار األكاديمي واملايل ،كام بينت

وكذلك خلصت دراسة

()Sabandar,2018

دراسة (رسور2016 ،م) التي هدفت إىل معرفة أثر تطبيق
دراسات تناولت تقييم األداء:

قواعد احلوكمة عىل إدارة التغيري التنظيمي يف اجلامعات

األداء اجلامعي هو مقياس جلودة الدمات التعليمية يف البلدان

الفلسطينية ،إىل وجود عالقة طردية بني إدارة قواعد احلوكمة

املختلفة ،وقد توصلت دراسة ( )Yirdaw, 2016التي أجريت يف

وإدارة التغيري التنظيمي ،وأن درجة تطبيق احلوكمة عالية يف

إثيوبيا إىل أن مؤسسات التعليم العايل تواجﻪ حتديات متواصلة

اجلامعة .كذلك هدفت دراسة (النوري2016 ،م) إىل حتليل

لتحقيق التوازن بني متطلبات احلكومة ومطالب أصحاب

مستوى التطور واجتاهات ممارسة أبعاد احلوكمة والريادة

املصلحة يف بيئة يتم فيها عرض التمويل وندرة املدربني

اجلامعية يف التعليم العايل ،وإمكانية تطبيقها يف العراق،

املؤهلني ،وضعف البنية التحتية ،والطالب الضعفاء املؤهلني

والصائص املميزة للتجربة الذاتية ،وتوصلت إىل أمهية الدور

والبيئة التنظيمية املتحيزة ،باإلضافة إىل ذلك ب ّينت الدراسة أن

الذي تلعبﻪ احلوكمة كميزة يف نجاح وريادة بعض اجلامعات،

معظم قادة التعليم يعتقدون أن معاجلة اإلدارة بصورة أكثر

وأن عملية احلوكمة جتري وفق خطوات تتبناها املؤسسات

فعالية يمكن أن حتسن نوعية التعليم بشكل كبري ،وتشمل

التعليمية الراغبة هلا ،من خالل وجهات النظر لدهيا ،كمرحلة

توصيات صانعي السياسات واهليئات التنظيمية وقادة

تغري واستعداد نحو تبنّي اسرتاتيجيات متيزها عن نظرياهتا من
ّ

مؤسسات التعليم العايل ضامن توافر املدربني املؤهلني

اجلامعات ،وأن اجلامعة حتتاج إىل آليات وبرامج لتعزيز مكانتها،

واستخدامهم السليم .وبيّنت دراسة (أبو رشخ2012 ،م) التي

وحتديث متواصل لرسالتها وأهدافها وفق التغريات البيئية.

هدفت إىل قياس مدى إمكانية استخدام بطاقة األداء املتوازن

بعد استعراض الدراسات السابقة العربية واألجنبية التي اطلع

كأداة تقويم أداء اجلامعة اإلسالمية بغزة إىل أن اجلامعة تط ّبق يف

عليها الباحث أن هذه الدراسة ركزت عىل مواضيع ذات عالقة

قياسها ألدائها مقاييس أداء اسرتاتيجية واضحة ،وكذلك تعمل

بحوكمة مؤسسات التعليم العايل فقط ،وأخرى ذات عالقة

عىل مواكبة التطور العلمي من خالل تطوير براجمها األكاديمية،
واحلرص عىل استحداث برامج جديدة حسب املتطلبات

بأداء املؤسسات التعليم العايل ،وعىل حدّ علم الباحث فلم
تتطرق أي دراسة عربية بشكل مبارش إىل العالقة بني حوكمة

العلمية .كذلك دراسة (عبدالرمحن2014 ،م) التي أجريت عىل

مؤسسات التعليم العايل واألداء ،وبذلك تأيت هذه الدراسة

اجلامعات السودانية أوضحت أن إدارة اجلامعة حترص عىل

متميزة عن غريها من حيث األهداف ،واملتغريات املستخدمة،

جو
تطوير قدرات العاملني عن طريق برامج التدريب وتوفري ّ
أكاديمي يسهم يف نجاح العملية التعليمية.

وجمتمعها ،وعينتها ،والطرق اإلحصائية؛ حيث سلطت
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الدراسة الضوء عىل أثر احلوكمة عىل األداء يف اجلامعات

أشارت دراسة (رايض2006 ،م) إىل أن الكليات تتبع أسلوب

الفلسطينية العاملة بقطاع غزة.

املركزية يف التخطيط ،مع إمهال العمل اجلامعي بام يؤدي إىل
ضعف انتامء املوظفني ،وكذلك أشارت دراسة (العطار،

مشكلة البحث:

2005م) إىل أن إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعات الفلسطينية

حيظى حتسني أداء املؤسسات بشكل عام ،واملؤسسات التعليمية

بقطاع غزة (اإلسالمية ،واألزهر ،واألقىص) مل تصل إىل احلد

بشكل خاص ،باهتامم كبري يف الدول املتقدمة ،وقد تعددت

األدنى ملقاييس جودة األداء اجلامعي .كام أشارت دراسة (أبو

الدراسات املتعلقة هبذا الشأن يف اجلانب الفلسطيني؛

عامر2008 ،م) إىل أن هناك درجة متوسطة ودون املستوى يف

فاجلامعات الفلسطينية وخاصة اجلامعات احلكومية والعامة

جمال إدارة املوارد البشية ومشاركة العاملني يف عملية

تعاين من أوضاع صعبة إداريا وماليا ،والعديد منها اضطر

التخطيط ،وكذلك تنمية املوارد البشية واإلحساس باملسؤولية

لتقليص موازناتﻪ (مقابلة شخصية :ساق اهلل2016 ،م & أبو

لدى املوظفني ،باإلضافة إىل ضعف املشاركة يف اختاذ القرارات،

دقة2016 ،م& أبو عون2016 ،م) .وللتحقق من وجود

وضعف نظام احلوافز واملكافآت وتقييم أثر التدريب عىل

مشكلة يف الواقع العميل املتعلق بأداء اجلامعات الفلسطينية

العاملني يف املجال األكاديمي ،وضعف مستوى املكافآت

أجرى الباحث جمموعة مقابالت استطالعية مع أعضاء جمالس

وإرشاك املوظفني؛ وتتلخص مشكلة الدراسة يف السؤال

اإلدارة العليا يف اجلامعات واملشاركني بالقرار الذي يساعد

الرئيس التايل :ما هو أثر تطبيق مبادئ احلوكمة عىل األداء

برسم هذا الواقع ،والتي أظهرت وجود قصور يف الطريقة التي

اجلامعي؟

حتكم وتدار هبا اجلامعات الفلسطينية من خالل ضعف
املهارات القيادة اإلدارية وضعف مستوى مشاركة األكاديميني

فرضية الدراسة:

يف اختاذ القرار وضبابية املساءلة لعدم وجود تشيعات وقوانني

سرتتكز الدراسة عىل الفرضية التالية:

ناظمة ومنشورة (أبو شاملة :مقابلة2016 ،م) .كام أوضح (أبو

يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق مبادئ احلوكمة عىل األداء

عون2015 ،م مقابلة) أنﻪ ويف ضوء الرتاجع الاص باألداء

اجلامعي.

املايل؛ حيث تعاين اجلامعات الفلسطينية من أزمة مالية حقيقية
بسبب عوامل خارجية مثل :احلروب واحلصار واالحتالل،

أمهية البحث:

وعوامل داخلية تتمثل يف :التوظيف غري املدروس واإلنفاق

ترتكز أمهية الدراسة يف مربراهتا؛ من حيث حاجة املؤسسات

غري املربر يف بعض األحيان ،وضعف قدرات اإلدارة لتوفري
مشاريع حت ّقق استدامة مالية للجامعة (الرساج ،الدجني،

اجلامعية إىل نظام إداري يتصف بالشفافية والنزاهة وإعطاء
معلومات متامثلة يف مجيع املراحل والسيطرة الدقيقة التي مت ّكن

الزايغ ،أبو محيد ،سكيك :مقابالت2015 ،م).

من كشف حاالت الفساد بمختلف أنواعﻪ :اإلداري واملايل،

لذلك جاء هذا البحث لتسليط الضوء عىل العالقة بني

وتأسيس اﻵليات املناسبة للسيطرة عليها ومعاجلتها؛ حيث إن

احلوكمة واألداء اجلامعي؛ هبدف حتسني األداء ،وركز البحث

اجلامعات الفلسطينية ،وخاصة اجلامعات احلكومية والعامة

للتعرف عىل العالقة من وجهة نظر العاملني بالوظائف

تعاين من أوضاع صعبة إداريا وماليا ،والعديد منها اضطر

اإلرشافية يف اجلامعات الفلسطينية بقطاع غزة ،وكذلك فقد

لتقليص موازناتﻪ (مقابلة شخصية :ساق اهلل2016 ،م & أبو

أشارت دراسة (املرصي2007 ،م) إىل وجود درجة متوسطة

دقة2016 ،م& أبو عون2016 ،م) .ويف ظل ندرة الدراسات

من املعيقات التي يواجهها رؤساء األقسام األكاديمية عند

العربية التي تناولت حوكمة اجلامعات أضافت الدراسة إسهاما

تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف تسيري مهامها ،وكذلك

نوعيا أصيال؛ حيث تناولت جماالت احلوكمة يف اجلامعات

جملة جامعة امللك سعود (العلوم اإلدارية) ،مج ( ،)29ع ( ،)1ص ص 2020( ،76 – 53م1442/هـ) 59 ..............

الفلسطينية يف الوقت الذي ركزت فيﻪ غالبية الدراسات السابقة

عنرصا حيويا من شأهنا أن تسمح للقائمني عىل تلك املؤسسات

عىل حوكمة الشكات ،كذلك فإنﻪ وحسب علم الباحث فإن

بتصميم وتنفيذ ورصد وتقييم كفاءة وفاعلية األداء (برقعان

الدراسة هي األوىل التي تعترب أن احلوكمة عامل مهم يف التأثري

وقرشيل2012 ،م) ،وهذه القواعد واملبادئ هي ما سريكز

عىل أداء اجلامعات وفق نموذج مالكوك بالدريج ،باإلضافة إىل

عليها البحث يف حوكمة اجلامعات وحماولة ربطها باألداء يف

أهنا تعطي نظرة جديدة للحوكمة واألداء يف اجلامعات كقطاع

جامعات فلسطني ،ويقول (الرس2013 ،م) :رغم أن املنظومة

خدمي غري ربحي ،وعند دراسة أدوات احلوكمة مع األداء تم

اجلامعية الفلسطينية منفتحة عىل العامل ،ورغم أن ثقافة اجلودة

التعامل معها كمزيج متصل وليس منفصل.

بدأت تنتش يف جامعاتنا ،وبدأت تعقد ندوات ومؤمترات

كام تربز األمهية العلمية هلذه الدراسة من إمكانية استفادة

وورش عمل حول اجلودة وعمليات التقييم الذايت ،غري أن

متخذي القرار يف وزارة الرتبية والتعليم العايل واجلامعات

التقييم املوضوعي والفعيل للسياسات واملؤسسات واملامرسات

الفلسطينية من نتائجها ،للوصول لألداء املتميز بام يكفل

ال يزال غائبا ،فال يوجد اعتامد للمعايري الدولية وال مواصفات

للجامعات كفاءة وفاعلية أداء دورها ومواجهة التحديات

للجودة وغاب التقييم الداخيل والارجي.

واالرتقاء بنوعية الدمة التعليمية املقدمة للمجتمع .ويشري
(الرباوي2012 ،م) إىل أن فقدان آليات الرقابة وانعدام

أهداف البحث:

الشفافية ،وضعف قواعد وضوابط احلوكمة ،وانعدام املساءلة

حتليل العالقة بني احلوكمة وأداء اجلامعات ،وإعطاء إشارة

أدى إىل إساءة استغالل السلطة وانتشار الفساد واتساع نطاقﻪ،

خاصة إىل فلسطني .بينام يستند التحليل التجريبي عىل البيانات

وأن جتاوز القانون وعدم احرتامﻪ نتيجة غياب أدوات املساءلة

الاصة بأكرب جامعات قطاع غزة بفلسطني؛ فإن النتائج تقدم

والشفافية .كام تشري دراسة (نارص الدين2012 ،م) يف ضوء ما

معلومات مهمة جلميع البلدان التي تلعب اجلامعات العامة

سبق ،ومن خالل حتليل لألدب النظري والدراسات السابقة

دورا مهام يف توفري التعليم العايل.

ظهرت احلاجة إىل هذه الدراسة للوصول إىل أسس ومبادئ

باإلضافة إىل دراسة تأثري مبادئ حوكمة اجلامعات املبحوثة

حوكمة اجلامعات ومعرفة درجة تطبيق احلوكمة يف اجلامعات

عىل األداء اجلامعي من وجهة نظر العاملني يف الوظائف

املبحوثة يف قطاع غزة الرئيسة كأنموذج للجامعات الفلسطينية،

اإلرشافية.

وعالقتها باألداء اجلامعي.
كام يؤ ّمل أن تكون نتائج هذه الدراسة بمثابة البوصلة التي

توجﻪ جمالس احلوكمة يف اجلامعات وقياداهتا اإلدار ّية،
ّ
واإلرساع يف عملية تطبيق احلوكمة يف اجلامعة ،وبناء نظام متميّز
هلا.
قد متكن هذه الدراسة اجلامعات من التكليف والتفاعل مع
املتغريات البيئية املتسارعة من خالل التعلم ،وما تفرضﻪ هذه
التغريات من حتديات أمام اجلامعات ،وهو ما تطلب رضورة
حتديث وتطوير هذه اجلامعات بمختلف دوائرها ،وبالتايل
تصاعد االهتامم بموضوع احلوكمة الذي يوفر األسس واملبادئ
الالزمة لتحقيق اهلدف املنشود؛ حيث إن للحوكمة ثالث
قواعد أساسية جيب أن تسري عليها اجلامعة وتطبقها بإحكام
هي :الشفافية ،املساءلة ،واملشاركة .ومتثل حوكمة املؤسسات

الطريقة وإجراءات الدراسة:
اعتمد الباحث يف اإلجابة عن السؤال الرئيس للدراسة عىل
املنهج الوصفي التحلييل للظاهرة؛ حيث قام الباحث باالطالع
عىل أدلة احلوكمة وجتارهبا يف املؤسسات األخرى كالشكات
واملصارف وغريها ،خاصة تلك الصادرة من املؤسسات
الدولية واإلقليمية واملحلية ،كام اعتمد الباحث هذا املنهج يف
حتديد مشكلة البحث التي متثلت يف إبراز املنهج التحلييل؛ ألنﻪ
يستخدم لدراسة أوصاف دقيقة للظواهر التي من خالهلا يمكن
حتقيق تقدُّ م كبري يف ّ
حل املشكالت ،وذلك من خالل قيام
بتصور الوضع الراهن ،وحتديد األثر املوجود بني
الباحث
ُّ
الظواهر يف حماولة لوضع تنبؤات عن األحداث املتصلة.
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يؤهلها لتكون أداة قياس مناسبة وفاعلة هلذه الدراسة،
جدا مما ّ

 -1أدوات الدراسة:
من أدوات املنهج الوصفي االستبانة واملقابلة :حيث قام

ويمكن تطبيقها بثقة.

الباحث بتصميم استبانة تقيس واقع مبادئ حوكمة اجلامعات

 1.2صدق األداة :تم استخدام أسلوب الصدق الظاهري؛

يف قطاع غزة وعالقتها باألداء اجلامعي ،وتم االعتامد عىل

هبدف التأكد من مدى صالحية االستبانة ومالءمتها ألغراض

االستبانة كأداة جلمع البيانات األولية للدراسة؛ حيث تم

البحث ،وذلك من خالل عرضها عىل جمموعة من املحكمني

حتكيمها من ( )17حمكام وأخذت توصياهتم قبل توزيعها عىل

من األكاديميني واملختصني ،وطلب منهم إبداء الرأي فيام يتعلق

الفئة املستهدفة ،وقد كانت اإلجابات عىل فقرات االستبانة من

بمدى صدق وصالحية كل فقرة من فقرات االستبانة ومدى

عش درجات؛ حيث الدرجة " "1متثل أقل موافقة ،والدرجة

مناسبتها لقياس ما وضعت لقياسﻪ ،وإدخال التعديالت

" "10متثل أعىل موافقة ،وقام الباحث بإجراء  7مقابالت مع

الالزمة سواء باحلذف أو اإلضافة أو إعادة الصياغة؛ حيث قدم

متخصصني من اإلدارة العليا للجامعات للتعرف عىل واقع

السادة املحكمون العديد من التعديالت عىل أداة الدراسة،

احلوكمة يف اجلامعات الفلسطينية يف قطاع غزة ،ومن األدوات

واستجاب الباحث هلذه التعديالت ،وقام بإعادة صياغة

التي استخدمها الباحث أيضا :عقد ورشة عمل ملناقشة النتائج

االستبانة يف ضوء املالحظات التي قدّ مها املحكمون ،حتى

األولية لالستبانة حرضها ( )36شخصا من العاملني يف

أخذت االستبانة شكلها النهائي.

الوظائف اإلرشافية يف اجلامعات والكليات اجلامعية يف قطاع

 2.2ثبات األداة :ثبات األداة :يقصد بثبات االستبانة بأنﻪ

غزة ووزارة الرتبية والتعليم العايل ومؤسسات املجتمع املدين

خيتص بمدى الوثوق يف البيانات التي نحصل عليها من خالل

الداعمة ملؤسسات التعليم العايل ،وعمل جمموعة بؤرية تتكون

تطبيق أداة الدراسة عىل عينة البحث ،بمعنى أن النتائج التي يتم

من ( )11خبريا ملناقشة املبادئ ومدى توافقها للجامعات،

احلصول عليها من خالل حتليل بيانات أداة الدراسة جيب أال

باإلضافة إىل مراجعة الوثائق املتوفرة واملواقع والدوريات

تتأثر بالعوامل التي تعود إىل أخطاء الصدفة ،فهو يعني دقة أداة

واملنشورات املتعلقة باملوضوع عىل بعض أنظمة اجلامعات.

الدراسة ،وبصورة خمترصة يمكن وصف الثبات بأنﻪ ضامن

جدول رقم ( :)1املحرك املعتمد يف الدراسة

احلصول عىل نفس النتائج تقريبا إذا أعيد تطبيق األداة عىل نفس
املجموعة من األفراد ،وهذا يعني قلة تأثري عوامل الصدفة

الوزن النسبي

درجة املوافقة

 - %10أقل من %36

قليلة جدا

لقياس الثبات معامل (ألفا كرونباخ) حيث تبني أن قيمتﻪ

من  - %36أقل من %52

قليلة

لالستبانة ككل ( ،)0.9045ويشري ذلك لوجود درجة عالية

من  -%52أقل من %68

متوسطة

جدا من الثبات يف البيانات؛ مما يدل عىل أن أداة الدراسة تتمتع

من  -%68أقل من %84

كبرية

من  -% 84أقل من %100

كبرية جدا

Akmala Mutoharoh, Development of instuctional scince
material based on encyclopedia, for 4 TH grade at
sdikardina massa blitar, p80, univ. of malang, Negeri, 2015.

 -2صدق وثبات االستبانة:
يقصد بنتائج اختباري الصدق والثبات أن أداة القياس االستبانة
صادقة يف قياس ما وضعت لقياسﻪ ،كام أهنا ثابتة بدرجة كبرية

والعشوائية عىل نتائج األداة ،ومن أشهر االختبارات املستخدمة

بثبات عال .واجلدول التايل يوضح قيمة املعامالت.
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جدول رقم ( )2معامل الثبات (طريقة ألفا كرونباخ)
املحور

عنوان املحور

املحاور الفرعية

معامل ألفا كرونباخ

األول
الثاين

األول

املبدأ األول :مدى وجود رؤية واضحة لدى اإلدارة العليا.

0.8678

الثاين

املبدأ الثاين :التوازن يف توزيع املسؤوليات والسلطات بني املجالس احلاكمة.

0.8896

الثالث

املبدأ الثالث :املشاركة.

0.8391

الرابع

املبدأ الرابع :األنظمة والقوانني.

0.9157

الامس

املبدأ الامس :الشفافية وسياسة اإلفصاح عن املعلومات.

0.8924

السادس

املبدأ السادس :املساءلة واملحاسبة.

0.8721

السابع

املبدأ السابع :أخالقيات العمل واملسؤولية االجتامعية.

0.9045

األول

القيادة واالسرتاتيجية.

0.8957

الثاين

القياس والتحليل وإدارة املعرفة.

0.9242

الثالث

املوارد البشية.

0.8721

العمليات داخل اجلامعة (األنشطة التشغيلية).

0.9045

الامس

الرتكيز عىل الطلبة.

0.8673

السادس

نتاج األداء التنظيمي واإلجرائي (خمرجات اجلامعة).

0.8708

االستبانة ككل

0.9045

الرابع

 -3جمتمع وعينة الدراسة

عينة الدراسة:

وبناء عىل موضوع ومشكلة الدراسة وأهدافها؛ فقد حتدد

تشمل الدراسة  10جامعات وكليات جامعية يف حمافظات

املجتمع املستهدف ،من اجلامعات التي متنح درجة

غزة ،والتي متنح درجة البكالوريوس فأعىل ،وهي (اجلامعة

البكالوريوس فأعىل ،والبالغ عددها عش جامعات وكلية

اإلسالمية ،األزهر ،األقىص ،غزة ،فلسطني ،كلية فلسطني

جامعية؛ حيث ختضع هذه املؤسسات جلهات إرشاف متنوعة

للتمريض ،الكلية اجلامعية للعلوم التطبيقية ،كلية العلوم

(حكومية ،عامة ،خاصة) ،وهذه املؤسسات التعليمية تضم

والتكنولوجيا ،كلية فلسطني التقنية ،وكلية الدعوة اإلسالمية)،

ختصصات وبرامج أكاديمية وتقنية مهنية متعددة وخمتلفة ،ومتثل
ُّ

وتم استثناء اجلامعات الفلسطينية العاملة يف الضفة الغربية بسبب

مناطق جغرافية خمتلفة؛ حيث تنتش هذه املؤسسات ما بني الشامل

ظروف االحتالل ،وعدم إمكانية الوصول إليها بسبب

والوسط واجلنوب يف حمافظات غزة.

اإلغالقات واحلواجز اإلرسائيلية ،وكذلك تم استثناء كليات

ويتكون جمتمع الدراسة من العاملني يف الوظائف اإلرشافية

املجتمع املتوسطة التي متنح درجة الدبلوم املتوسط فقط؛ بسبب

يف اجلامعات والكليات اجلامعية يف قطاع غزة ،والبالغ عددهم

صغر حجم هذه الكليات ،وانخفاض حجم العينة فيها ،حيث

( )550من أصحاب املناصب اإلدارية باجلامعات بقطاع غزة

تناول الباحث املؤسسات اجلامعية األكثر حضورا من حيث عدد

(الدليل اإلحصائي2014 ،م) .والعاملون بالوظائف

الطلبة والعاملني ،والتي متثل يف جمموعها أكثر من  %65من

اإلرشافية :هو كل من يشغل مركزا إداريا من رئيس اجلامعة،

جمموع مؤسسات التعليم العايل ،وهي( :اجلامعة اإلسالمية،

والنواب ،وعمداء ،ونواهبم ،ومساعدهيم ،أو رؤساء األقسام

األزهر ،األقىص ،الكية اجلامعية للعلوم التطبيقية) ،والعاملون

األكاديمية ،أو من يقوم مقامهم ،أو مدراء الدوائر اإلدارية ،أو
رؤساء األقسام اإلدارية ،أو رؤساء ُّ
الشعب اإلدار ّية ،أو من

بالوظائف اإلرشافية فيها عددهم )( .)406الدليل اإلحصائي،
2014م) عينة البحث عينة عشوائية ،وقد تم حساهبا وفقا

يقوم مقامهم.

للمعادلة التالية.)2003،Duckworth, W, Sclove, S( :
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2

-

حيث:

املتغري

(1) (1) n =  Z 


2m


 :Zالقيمـة املعيـاريـة املقـابلـة ملســتوى داللـة معلوم
(مثال Z=1.96 :ملستوى داللة) ...

الوظيفة

عرب عنـﻪ بـالعالمـة العشــيـة
 :mالطـأ اهلـام ــ :وي ّ

(مثال) 0.05 :

يتـم تصــحـيـح حجـم العينـة يف حـالـة املجتمعـات
النهائية من املعادلة:

n

-

الفئة

185

100

إداري

73

39.5

أكاديمي

8

4.3

أكاديمي إداري

104

56.2

185

100

اإلمجايل



nN
املعدّ ل)(2
N + n −1

عدد

نسبة ()%

اإلمجايل

مالحظة :النسب املئوية يف اجلدول مقربة ألقرب رقم بعد
الفاصلة.

يبني جدول رقم ( )3أعاله أن  %82.7من عينة الدراسة من
ّ

الذكور ،و %17.3من عينة الدراسة من اإلناث ،وهذا ما يغلب

=

حيث  Nمتثل حجم املجتمع

عليﻪ املجتمع الفلسطيني بأنﻪ جمتمع ذكوري ،كام يعزو الباحث

باستخدام املعادلة ( )1نجد أن حجم العينة يساوي

ذلك إىل انخفاض نسبة محلة الدرجات العلمية العليا من فئة

باستخدام

اإلناث مقارنة بالذكور ،كذلك إىل ارتفاع عدد أيام الغياب عن

 ، N= 406وحجم العينة املعدّ ل n
املعادلة ( )2يساوي .197

العمل لدى اإلناث مقارنة باملوظفني الذكور بسبب املسؤولية
االجتامعية املرتتبة عىل تربية األوالد وظروفهن الاصة ،والتي

الوصف اإلحصائي ملفردات الدراسة وفق الصائص
الشخصية:

بالنسبة للمؤهل العلمي التي حيملها أفراد الدراسة فقد بينت

جدول رقم ( :)3يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب البيانات
الشخصية
املتغري

الفئة
ذكر

153

82.7

انثى

32

17.3

185

100

بكالوريوس

54

29.2

اهلنديس ،مديرو الكليات هم من محلة البكالوريوس؛ ويعزو

ماجستري

69

37.3

الباحث ارتفاع نسبة احلاصلني عىل الدرجات العلمية العليا يف

دكتوراه

62

33.5

185

100.0

مؤسسات التعليم العايل الفلسطينية إىل طبيعة عمل تلك

اجلامعة اإلسالمية

51

27.6

جامعة األزهر

41

22.2

جامعة األقىص

77

41.6

16

8.6

لتجربة طلبة املؤسسة التعليمية ومنتسبيها ،عالوة عىل ذلك،

185

100

تستمر املؤسسات يف تكييف وتطوير أفضل املامرسات

اإلمجايل

املؤسسة

الكلية اجلامعية للعلوم
التطبيقية
اإلمجايل
سنوات
الربة

"بكالوريوس" ،و %37.3من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي

عدد

اإلمجايل

العلمي

النتائج أن  %29.2من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي

نسبة ()%

النوع

املؤهل

تدفعهن أحيانا للتغيب عن العمل لفرتات طويلة.

أقل من  3سنوات

7

3.8

من  6 – 3سنوات

31

16.8

أكثر من  6سنوات

147

79.5

"ماجستري" ،و % 33.5من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي
"دكتوراه" ،وقد الحظ الباحث أثناء توزيع االستبانة بأن معظم
أصحاب املناصب لألقسام اإلدارية مثل :قسم الدمات ،املكتب

املؤسسات ،والتي تتطلب بدورها مؤهالت علمية عليا من
موظفني يتمتعون بالربة والكفاءة ،لذلك تسعى معظم
املؤسسات التعليمية إىل توظيف األفراد املؤهلني القادرين عىل
اإلسهام يف حتقيق رؤية املؤسسة وأهدافها ،وإعطاء قيمة مضافة

واالسرتاتيجيات الكفيلة باستقطاب واالحتفاظ بأجود
الكفاءات ،بام يعزّ ز مكانة املؤسسة كبيئة نموذجية للعمل.
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أما عن املؤسسات التعليمية ألفراد الدراسة فقد تبني أن
 %27.6من عينة الدراسة من "اجلامعة اإلسالمية" ،و%22.2

نموذج االنحدار املتعدد  /املتدرج:

من عينة الدراسة من "جامعة األزهر" ،و %41.6من عينة

عرب نموذج معادلة انحدار املتغري التابع (معايري أداء
ي ّ
اجلامعات الفلسطينية بقطاع غزة) عىل املتغريات املستقلة

الدراسة من "جامعة األقىص" ،و %8.6من عينة الدراسة من

(وجود رؤية واضحة لدى اإلدارة العليا ،التوازن يف توزيع

"الكلية اجلامعية للعلوم التطبيقية" ،يالحظ أن هناك تفاوتا يف

املسؤوليات والسلطات بني املجالس احلاكمة ،املشاركة،

أعداد العاملني بالوظائف اإلرشافية يف مؤسسات التعليم العايل

األنظمة والقوانني ،الشفافية وسياسة اإلفصاح عن املعلومات،

الفلسطينية؛ خاصة بني اجلامعات والكليات ،وهذا توزيع طبيعي

املساءلة واملحاسبة ،أخالقيات العمل واملسؤولية االجتامعية.

يتناسب مع حجم كل مؤسسة تعليمية من حيث عدد الكليات
والتخصصات والطالب .ويتبني أن هناك تقاربا يف أعداد
العاملني يف الوظائف اإلرشافية يف اجلامعة اإلسالمية وجامعة
األزهر والعدد األكرب لصالح جامعة األقىص ،ويعزو الباحث
ذلك ملا تتمتع بﻪ جامعة األقىص بأهنا اجلامعة احلكومية الوحيدة
يف قطاع غزة؛ فهي متثل العدد األكرب يف العاملني والطلبة.
وفيام يتعلق بعدد سنوات الربة ألفراد الدراسة؛ فقد اتضح

ويمكن كتابة معادلة االنحدار كام ييل:
 :1نموذج معادلة االنحدار الطي املتعدد
Y =constant + b1. X1 + b2. X2 + b3. X3+b4. X4+ b5. X5 +
b6. X6 + b7. X7+ E

جدول ( :)4رموز معادلة االنحدار الطي املتعدد /املتدرج

من خالل النتائج أن  %3.8من عينة الدراسة بلغ عدد سنوات

:Y

الربة "أقل من3سنوات" ،و %16.8من عينة الدراسة بلغ عدد

: X1

سنوات الربة "من 6-3سنوات" ،و %79.5من عينة الدراسة
بلغ عدد سنوات الربة "أكثر من  6سنوات"؛ مما يوحي للباحث
بأن أصحاب املناصب اإلرشافية من أصحاب األقدمية والربة
يف اجلامعات .وهذا يشري إىل أن املناصب اإلرشافية يف مؤسسات
التعليم العايل الفلسطينية يشغلها موظفون عىل درجة عالية من
الربة العملية ،حيث بلغ نسبة من يشغلون هذه املواقع اإلرشافية
ممن بلغت سنوات خدمتهم أكثر من ست سنوات ( )79.5%من
عينة الدراسة؛ حيث اكتسبوا خربة عملية جيدة خالل سنوات
حتمل أعباء العمل ،ومتابعة املهام
خدمتهم ،جعلهم األقدر عىل ُّ
الوظيفية املختلفة للموظفني.

وأخريا فيام يتعلق باملسميات الوظيفية ألفراد الدراسة تبني أن
 %39.5من عينة الدراسة يعملون "إداري" ،و %4.3من عينة
الدراسة يعملون "أكاديمي" ،و %56.2من عينة الدراسة
يعملون " أكاديمي-إداري" ،وقد لوحظ أن النسبة األكرب هم من
األكاديميني احلاملني ملناصب إدارية ،مع مالحظة أنﻪ وأثناء مجع
االستبانات أن بعض أصحاب املناصب اإلدارية من األكاديميني
(أكاديمي-إداري) كان خيتار خيار أكاديمي.

:X2

املتغري التـابع :معـايري أداء اجلـامعـات الفلســطينيـة
بقطاع غزة.
وجود رؤية واضحة لدى اإلدارة العليا.
التوازن يف توزيع املسؤوليات والسلطات بني
املجالس احلاكمة.

: X3

املشاركة.

: X4

األنظمة والقوانني.

: X5

الشفافية وسياسة اإلفصاح عن املعلومات.

:X6

املساءلة واملحاسبة.

:X7

أخالقيات العمل واملسؤولية االجتامعية.

:E

متثل الطأ العشوائي.

b1 …b7

معامالت االنحدار للمتغريات املستقلة.

الدراسة امليدانية والتحليل اإلحصائي:
عمل الباحث يف هذا اجلانب عىل اختبار فرضية البحث
الرئيسة؛ إذ تركزت أمهية هذه اجلزئية يف اختبار مدى قبول أو
رفض فرضية الدراسة من خالل استخدام األسلوب
اإلحصائي املناسب ،والتعليق عىل النتائج من خالل مقابالت
وورش العمل ومقارنتها بالدراسات السابقة وذلك كام ييل:
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التحقق من رشوط استخدام النموذج (طريقة املربعات

(باحتامل بلغ

(P-Vlue =0.0085

وهو أقل من  0.05وهذا

الصغرى ):(OLS

يدل عىل أن بيانات األخطاء العشوائية ال تتبع التوزيع الطبيعي

عند تقدير العالقة الطية باستخدام طريقة املربعات الصغرى

ولكنﻪ قريب منﻪ .وكذلك يتبني أن الوسط احلسايب لألخطاء

) ،(OLSوالتي متتاز بدقة تقدير املعلامت جيب أن نتحقق من فروض

العشوائية يساوي صفرا .وبذلك يكون الشط األول غري

هذه الطريقة؛ لكي يتم احلكم عىل جودة النموذج املقدر ،وتتمثل فيام

حمقق ،والشط الامس للنموذج قد حتقق.

ييل:
جدول رقم ()5

 .1األخطاء العشوائية (البواقي) جيب أن تتبع التوزيع

اختبار التوزيع الطبيعي حلد الطأ

الطبيعي.
 .2جتانس تباين حدود الطأ العشوائي؛ بمعنى ثبات تباين

24

Series: Residuals
Sample 1 185
Observations 185

حد الطأ )(Heteroskedasticity
 .3استقالل حدود الطأ؛ بمعنى عدم وجود ارتباط ذايت يف
حدود الطأ )(Autocorrelation
 .4عدم

وجود

ارتباط

بني

املتغريات

املستقلة

).(Multicollinearity
 .5املتوسط احلسايب للبواقي يساوي صفرا.

-2.79e-16
0.026499
1.562798
-1.966032
0.602006
-0.385611
3.810178

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

9.644454
0.008049

Jarque-Bera
Probability

وإذا حتققت مجيع الشوط السابقة يمكن استخدام طريقة
املربعات الصغرى العادية ،وبذلك يمكن احلصول عىل أفضل

16

12

8

4

0

ويمكن وضع االفرتاضات السابقة عىل النحو التايل:

)  i  N (0,  2

20

1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

-1.5

-2.0

اختبار الفرض الرابع :عدم وجود ارتباط بني املتغريات
املستقلة )(Multicollinearity

تقدير للنموذج القيايس؛ حيث يبنى عىل التقدير بناء القرارات

للتحقق من عدم وجود مشكلة االزدواج الطي بني املتغريات

االقتصادية املناسبة سواء عىل مستوى الدولة أو عىل مستوى

املستقلة يف النموذج املقدر تم حساب قيمة معامل تضخم

املؤسسات الباحثة ،لذا ال بد من اختبار األداء العام للنموذج

التباين )(Variance Inflation Factors – VIF

 ،Fوكذلك اختبار داللة كل متغري باستخدام اختبار Tعند
مستوى داللة .%5

)  VIR = 1/(1− Rحيث إنﻪ كلام زادت قيمة معامل
2

التضخم زادت مشكلة االزدواج الطي بني املتغريات املستقلة،

بعد ذلك يمكن الروج بنموذج قيايس سليم يمكن أن تعمم

ويكون هناك مشكلة إذا كان معامل التضخم يفوق الرقم .5

نتائج هذا التحليل والتقدير االقتصاد الفلسطيني.

وتبني النتائج جدول رقم ( )6أن قيمة معامل التضخم لكل

اختبار الفرض األول والامس :األخطاء العشوائية (البواقي)
جيب أن تتبع التوزيع الطبيعي
للتحقق من رشوط اتباع بواقي النموذج املقدر للتوزيع
الطبيعي تم استخدام اختبار ( ،)Jarque- Beraوتبني النتائج يف
جدول رقم ( )5أن قيمة االختبار تساوي (J=1.060947

متغري أقل من  ،5وهذا مؤرش عىل خلو النموذج من مشكلة
االزدواج الطي.
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جدول رقم ()6
اختبار االزدواج الطي بني املتغريات املستقلة VIF

جتانس تباين حدود الطأ العشوائي
0.5097
0.5071

)Prob. F (1,182
Prob. Chi-Square
)(1

داربن واتسون ،وحيث إن قيمة  DWتقع يف منطقة الرفض مما
يدل عىل عدم وجود مشكلة ارتباط ذايت.
•

0.436310

F-statistic

0.440050

Obs*R-squared

جودة النموذج:
-1

معامل التحديد املعدل Adj-R2

من جدول رقم ( )5تبني أن قيمة معامل التحديد املعدل
 ،Adj-R2 = 0.99.0وهذه القيمة تشري إىل أن املتغريات

اختبار الفرض الثاين:
جتانس تباين حدود الطأ العشوائي بمعنى ثبات تباين حد

تفرس ما نسبتﻪ  %81.2من التغري احلاصل يف
املستقلة ّ
املتغري التابع (معايري أداء اجلامعات الفلسطينية بقطاع

تم استخدام اختبار ) (ARCH Testللتحقق من رشط جتانس

غزة) ،أما النسبة املتبقية  %18.9فرتجع ربام إىل وجود

الطأ ).(Heteroskedasticity
تباين حدود الطأ العشوائي ،وتبني النتائج جدول رقم ( )7أن
قيمة  obs*R-squard= 0.5097والقيمة االحتاملية (Prop. Chi-
=0.5071

 ، )Squareوهي أكرب من 0.05؛ مما يدل عىل عدم

وجود مشكلة جتانس تباين حدود الطأ العشوائي.
جدول رقم ()7
اختبار جتانس تباين حدود الطأ العشوائي
((Heteroscedasticity
املتغريات

VIF

وجود رؤية واضحة لدى اإلدارة العليا

1.745980

التوازن يف توزيع املسؤوليات والسلطات بني املجالس

متغريات مستقلة أخرى.
-2اختبار :F
من نتائج معادلة االنحدار جدول رقم ( )5تبني أن قيمة

=F

109.5والقيمة االحتاملية تساوي  0.0000وهذا يعني أن
النموذج املقدر جيد ،أي أن املتغريات املستقلة هلا تأثري معنوي
عىل املتغري التابع (معايري أداء اجلامعات الفلسطينية بقطاع
غزة).
-3اختبار :T

3.359325

من بيانات معادلة االنحدار جدول رقم ( )8تبني أن القيمة

املشاركة

4.021005

االحتاملية للمتغريين املستقلني (التوازن يف توزيع املسؤوليات

األنظمة والقوانني

2.739043

الشفافية وسياسة اإلفصاح عن املعلومات

3.291598

املساءلة واملحاسبة

من  0.05أي أن تأثريمها عىل املتغري التابع ضعيف ،أما القيمة

4.796302

أخالقيات العمل واملسؤولية االجتامعية

االحتاملية لبقية املتغريات املستقلة فأقل من  0.05وهذا يدل

2.790336

عىل قوة تأثريها يف تقدير املتغري التابع.

احلاكمة

والسلطات بني املجالس احلاكمة ،واملساءلة واملحاسبة) أكرب

من خالل ما سبق نالحظ أن النموذج املقدر قد حقق رشوط
اختبار الفرض الثالث :استقالل حدود الطأ بمعنى عدم

طريقة املربعات الصغرى العادية وبدقة عالية ،وهذا دليل

وجود ارتباط ذايت يف حدود الطأ ) (Autocorrelationللتحقق

أي خلل قيايس،
واضح عىل جودة النموذج املقدر وسالمتﻪ من ّ

من عدم وجود مشكلة ارتباط ذايت يف حدود الطأ للنموذج

وبالتايل يمكن االعتامد عىل نتائجﻪ يف التفسري بام يتناسب مع

املقدر تم حساب قيمة اختبار داربن واتسون من نتائج من

الواقع االقتصادي .معامالت االرتباط بني املتغري التابع وكل

جدول رقم ( ،)7والتي تساوي

=Durbin-Watson stat w

 2.002وعند درجات حرية  n= 185 ،k=7ومستوى داللة
 DU=1.832DL =1.637 ،0.05؛ وذلك باستخدام جداول

متغري مستقل.
اختبار الفرضية الرئيسة:
يوجد تأثري للمتغريات املسـتقلة (:وجود رؤية واضـحة لدى
اإلدارة العليا ،والتوازن يف توزيع املســؤوليات والســلطات
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بني املجـالس احلـاكمـة ،واملشـــاركـة ،واألنظمـة والقوانني،

معامل التحديد املعدل (التفسري)  R2 =0.802والقيمة

والشــفافية وســياســة اإلفصــاح عن املعلومات ،واملســاءلة

االحتاملية املقابلة لﻪ بلغت  0.000مما يدل عىل أن نسبة التباين

واملحاســبة ،وأخالقيات العمل واملســؤولية االجتامعية) عىل
املتغري التابع( :معايري أداء اجلامعات الفلسطينية بقطاع غزة)؛

تفرسه املتغريات املستقلة التي دخلت معادلة االنحدار من
الذي ّ
تباين املتغري التابع تساوي  %80.2وهي جيدة عند مستوى

حيث اسـتعان الباحث بنموذج مالكم بالدريج املحدث لعام

داللة  ،0.05وتشري قيمة  R2إىل أن نسبة التباين يف املتغري التابع

2015م يف قياس األداء املؤســيســ اجلامعي ،وذلك إلجراء

يفرسها تباين املتغريات املستقلة جمتمعة معا تفرس ما نسبتﻪ
والتي ّ

 .1دراسة االرتباط املتعدد بني املتغري التابع (األداء)

النسبة الباقية  %20من التباين ترجع إىل متغريات أخرى

 %80من التباين يف املتغري التابع (معايري أداء اجلامعات) ،بينام

التايل:

(البواقي – الطأ العشوائي) مل تؤخذ بعني االعتبار يف معادلة

وكل املتغريات املستقلة جمتمعة.
 .2معرفة نسبة تفسري املتغريات املستقلة يف التغري يف
املتغري التابع.

املستقلة هلا أثر بام نسبتﻪ  %80عىل املتغري التابع (معايري أداء

 .3ترتيب معنوية (أمهية) املتغريات املستقلة يف التأثري
عىل املتغري التابع.
 .4التنبؤ باألداء من خالل معرفة املتغريات املستقلة.
تم استخدام حتليل االنحدار الطي املتعدد واملتدرج ملعرفة
أثر املتغريات املستقلة (وجود رؤية واضحة لدى اإلدارة العليا،
والتوازن يف توزيع املسؤوليات والسلطات بني املجالس
احلاكمة ،واملشاركة ،واألنظمة والقوانني ،والشفافية وسياسة
اإلفصاح عن املعلومات ،واملساءلة واملحاسبة ،أخالقيات
العمل واملسؤولية االجتامعية) عىل املتغري التابع (معايري أداء
تبني من خالل نتائج
اجلامعات الفلسطينية بقطاع غزة) ،وقد ّ

هذا التحليل جدول رقم ( )8أن معادلة االنحدار جيدة؛ حيث
إن قيمة

F

املحسوبة تساوي  ،109.57وهي ذات داللة

إحصائية عند مستوى  0.05حيث إن القيمة االحتاملية تساوي
 0.000وهي أقل من  ،0.05مما يدل أن املتغريات املستقلة تؤثر
معنويا عىل معايري أداء اجلامعات (كمتغري تابع).
ومن خالل معامالت املتغريات املستقلة بعد أن تم حتويلها
إىل عالمات معيارية  Standardizationاملوجودة يف عمود

االنحدار؛ أي أن القدرة التفسريية للنموذج تفرس أن املتغريات

Beta

يتبني أن أكثر املتغريات املستقلة تأثريا عىل املتغري التابع هو
املشاركة حيث بلغت قيمة  ،Beta = 0.382وأقلها متغري
التوازن يف توزيع املسؤوليات والسلطات بني املجالس احلاكمة؛
حيث بلغت قيمة  ،Beta = 0.039كام بلغت قيمة معامل
االرتباط بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة  R=0.901كام بلغ

اجلامعات).
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جدول ( : )8حتليل االنحدار الطي املتعدد (املتغري التابع :معايري أداء اجلامعات الفلسطينية بقطاع غزة)
املتغريات املستقلة

معامالت
االنحدار

الطأ املعيار

القيمة االحتاملية

دال /غري دال

sig.

عند0.05

معامالت االنحدار

1.769

0.079

غري دال

5.079

0.000

دال

0.511

غري دال
دال

قيمةt

املعياريةBeta

الثابت

0.504

0.285

وجود رؤية واضحة لدى اإلدارة العليا

0.218

0.043

0.218

-0.038

0.058

-0.039

-0.659

املشاركة

0.278

0.048

0.382

5.856

0.000

األنظمة والقوانني

0.198

0.046

0.231

4.284

0.000

دال

الشفافية وسياسة اإلفصاح عن املعلومات

-0.128

0.047

-0.162

-2.748

0.007

دال

املساءلة واملحاسبة

0.071

0.049

0.103

1.445

0.150

غري دال

أخالقيات العمل واملسؤولية االجتامعية

0.323

0.052

0.337

6.191

0.000

دال

التوازن يف توزيع املسؤوليات والسلطات
بني املجالس احلاكمة

حتليل التباين ANOVA
قيمة اختبار 109.57=F

القيمة االحتاملية =0.000

قيمة معامل االرتباط 0.901 =R

قيمة معامل التفسري املعدل 0.805=R

نموذج الدراسة وفقا لتحليل االنحدار املتعدد
ˆ( Yمعايري أداء اجلامعات الفلسطينية بقطاع غزة) =
𝟑𝒙𝟖𝟕𝟐 𝒀 = 𝟎. 𝟓𝟎𝟒 + 𝟎. 𝟐𝟏𝟖𝒙𝟏 − 𝟎. 𝟎𝟑𝟖𝒙𝟐 + 𝟎.
𝟓𝒙𝟖𝟐𝟏 + 𝟎. 𝟏𝟗𝟖𝒙𝟒 − 𝟎.
𝟕𝒙𝟑𝟐𝟑 + 𝟎. 𝟎𝟕𝟏𝒙𝟔 + 𝟎.

ويف حال تطبيق طريقة االنحدار الطي املتدرج ).)Stepwise

ليبني بالتدريج املتغريات املستقلة ذات األثر املعنوي عىل املتغري
التابع؛ فتظهر النتيجة كالتايل:
حمور األداء = ( 0.312أخالقيات العمل واملسـؤولية االجتامعية)
X7
( 0.214 +األنظمة والقوانني) X4

2

𝒀 = 𝟎. 𝟐𝟎𝟕𝒙𝟏 + 𝟎. 𝟐𝟗𝟔𝒙𝟑 + 𝟎. 𝟐𝟏𝟒𝒙𝟒 −
𝟕𝒙𝟐𝟏𝟑 𝟎. 𝟏𝟎𝟑𝒙𝟓 + 𝟎.
جدول ( :)9مقارنة بني النموذجني
املتدرج

املتعدد

Stepwise

Multiplayer

أخالقيات العمل واملسؤولية االجتامعية

+0.321

+0.323

األنظمة والقوانني

+0.214

+0.198

املشاركة

+0.296

+0.278

وجود رؤية واضحة لدى اإلدارة العليا

+0.207

+0.217

الشفافية وسياسة االفصاح

-0.103

-0.128

حمور األداء

( 0.296 +املشاركة)X3 .
( 0.207 +وجود رؤية واضحة لدى اإلدارة العليا)X1 .
(( 0.103 )-الشفافية وسياسة اإلفصاح عن املعلومات) X5

نموذج الدراسة وفقا لتحليل االنحدار املتدرج
ˆ( Yمعايري أداء اجلامعات الفلسطينية بقطاع غزة)=

يف كال النموذجني كان:
 .1الثابت غري دال إحصائيا.
 .2التوازن يف توزيع املسؤوليات غري دال إحصائيا.
 .3املساءلة واملحاسبة غري دال إحصائيا
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ومن بيانات معادلتي االنحدار جدول رقم ( )9 ،5تبني أن

مؤسسات التعليم العايل لدهيا جمالس حاكمة ،ولدهيا توزيع

القيمة االحتاملية للمتغري املستقل (التوازن يف توزيع

للمسؤوليات هلذه املجالس ،كام لدهيا أنظمة وقوانني تطبّق عىل

املسؤوليات والسلطات بني املجالس احلاكمة واملساءلة

العاملني ،وتشارك بنسب متفاوتة أصحاب املصالح لدهيا،

واملحاسبة) أكرب من  0.05أي أن تأثريمها عىل املتغري التابع

وتعلن عن بعض أنشطتها وتفصح للعاملني عن بعض املعيقات

ضعيف ،أما القيمة االحتاملية لبقية املتغريات املستقلة اقل من

التي تواجهها اإلدارة.

( ،)0.05وهذا يدل عىل قوة تأثريها يف تقدير املتغري التابع.
حيث تم بناء هذا النموذج هبذا البحث ،والذي يتكون من
مبادئ احلوكمة اجلامعية سابقة الذكر لشح األثر بينها وبني أداء
اجلامعات بقطاع غزة ،والتي يمكن أن تتأثر املتغريات املستقلة
(مبادئ احلوكمة اجلامعية) من خالل دجمها مع بعضها ببعض
وتطبيقها مما قد يؤدي لتحسني األداء اجلامعي بنسب متقدمة
تقرتب من  ،%80وهذا املقرتح يقدم بالدليل أن ممارسات
احلكم الرشيد وتطبيق مبادئ احلوكمة هلا عالقة ذات داللة
معنوية مع األداء يف وجود رؤية واضحة لدى اإلدارة العليا مع
وضوح كامل ومتناسق وتوزيع متوازن للسلطات
واملسؤوليات موضحة املهام الرئيسة للمجالس يف عمليات كل
جملس رغم عدم داللتها إحصائيا إال أن الباحث يرى رضورة
أن يكون هناك توزيع متوازن للسلطات واملسؤوليات،
ومساءلة وحماسبة كل مقرص مهام كان املستوى اإلداري الذي
حيتلﻪ ،ومشاركة أصحاب املصالح يف اختاذ القرارات ،مع
وضوح سياسة اإلفصاح وشفافية العمل وتطبيق األنظمة
والقوانني املحددة ،مع استشعار املسؤولية االجتامعية وااللتزام
بأخ القيات املهنة ،كل ذلك سيؤدي بالتأكيد إىل حتسني األداء
اجلامعي.
وهذه النتيجة تشري إىل أن هناك تأثريا ملبادئ احلوكمة
اجلامعية عىل األداء اجلامعي؛ إذ إن زيادة االهتامم بمبادئ
احلوكمة من شأنﻪ حتسني األداء اجلامعي ،وهي نتيجة عملية
تساهم بتحقيق جزء من أهداف الدراسة.
ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل وجود حالة من الرضا
املقبول إىل حد ما لدى العاملني يف مؤسسات التعليم العايل عن
مبادئ احلوكمة ،مما يدل عىل أن املؤسسة توفر جزءا من تطبيق
املبادئ املنشودة دون املستوى املطلوب ،ولكنها تطبق املبادئ
دون النظر إىل أهنا مبادئ للحوكمة يف اجلامعات؛ حيث إن

ويالحظ أن املتغريات املستقلة التي هلا تأثري غري معنوي هي
(التوازن يف توزيع املسؤوليات والسلطات بني املجالس
احلاكمة ،واملساءلة واملحاسبة)؛ حيث إن القيمة االحتاملية لﻪ
هي أكرب من  ،0.05أما باقي املتغريات (وجود رؤية واضحة
لدى اإلدارة العليا ،واملشاركة ،واألنظمة والقوانني ،والشفافية
وسياسة اإلفصاح عن املعلومات ،وأخالقيات العمل
واملسؤولية االجتامعية)؛ فهي دالة إحصائيا عىل املتغري التابع
(معايري أداء اجلامعات الفلسطينية بقطاع غزة)؛ حيث إن القيمة
االحتاملية لكل منها أقل من .0.05
وتبني أن أكثر املتغريات املستقلة تأثريا عىل املتغري التابع،
حسب معامالت االنحدار

Beta

هي وفق الرتتيب التايل:

(املشاركة ،وأخالقيات العمل واملسؤولية االجتامعية ،واألنظمة
والقوانني ،وجود رؤية واضحة لدى اإلدارة العليا) ،أما باقي
فتبني أن هلا أثرا ضعيفا؛ حيث إن القيمة االحتاملية املقابلة
املتغريات ّ
هلا أكرب من (.)0.05

قام الباحث بعمل ورشة عمل ملناقشة نتائج الدراسة
امليدانية ،ومجع املعلومات ،والتعليق عىل النتائج بطريقة النقاش
واملمولني
واحلوار من خالل ورشة جتمع الرباء واملتخصصني
ّ
ملؤسسات التعليم العايل (ورشة عمل2015 ،م).
ويعزو الباحث هذه النتيجة من خالل املالحظات التالية
والتعليق عىل النتيجة اإلمجالية باجلدول رقم ()5؛ فقد استعان
الباحث بعمل ورشة عمل (2015م) ،وقد أفىض النقاش يف
ورشة العمل بخصوص هذه النتيجة إىل ما ييل:
ضعف التأثري ملبدأ التوزيع املتوازن للمسؤوليات
والسلطات بني املجالس احلاكمة عىل األداء املؤسيس
للجامعات ،ربام يعود ذلك إىل أن اجلهة التي تؤثر عىل األداء
بشكل مبارش هم العاملون يف املستويات اإلدارية الوسطى
والدنيا ،فعىل سبيل املثال ،املحارض أو املدرس هو الذي يؤثر يف
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سمعة اجلامعة من خالل أدائﻪ يف عملية التدريس ،واملوظف يف

وقد اختلفت هذه النتيجة مع دراسة ()Let al. ،Parker,2005

عامدة التخطيط واجلودة بمشاركة رؤساء األقسام يف صياغة

والتي تؤكد أن من العوامل التي تؤثر عىل األداء املايل وغري املايل

الطة االسرتاتيجية والتشغيلية ،ولكن الذي يقوم بتنفيذ هذه

اإلفصاح؛ ملا لﻪ من عالقة واضحة بجودة املخرجات وجودة األداء.

الطط ،ويؤثر يف األداء فعال هم العاملون املنفذون لتلك

ويف دراسة مشاهبة عىل جامعات أسرتاليا ،توصلت دراسة

الطط ،وهذا ما أكده (ورشة :إسامعيل2015 ،م).

( )Waduge,2011لنتائج االنحدار ،وآليات احلوكمة الارجية

ويرى الباحث أن ضعف تأثري املساءلة واملحاسبة عىل
ّ
الدال إحصائيا
األداء املؤسيس للجامعات واألثر السلبي

يف اجلامعات األسرتالية ،مل جتد الدراسة أي عالقة ذات داللة
إحصائية بني األداء وآليات احلوكمة الداخلية يف الفرتة

للشفافية وسياسة اإلفصاح عن املعلومات عىل األداء املؤسيس

2007-2005م ،وبالتايل ،فإن النتائج مل تدعم احلجة القائلة

للجامعات ،والشفافية واإلفصاح عن املعلومات ربام يؤثر

بأن السلطة التنظيمية وأصحاب املصلحة الارجيني يمكن أن

بالسلب عىل األداء لعدة أسباب ،منها:

تؤثر إجيابا عىل أداء اجلامعات .هذه الدراسة تقدم دليال عىل

 .1وجود قطاع غزة حتت وضع رقايب أمني شديد ،وهناك

وجود عالقة إجيابية بني إنشاء جلان املجلس واألداء العام،

خطورة للكشف عن الكثري من املعلومات ،والتي ربام

وكذلك وجود عالقة تبادلية إجيابية قوية بني البحوث

أي
متنع بعض املانحني عىل سبيل املثال للتعامل مع ّ
مؤسسة .ألسباب سياسية ،إضافة إىل أن قطاع غزة

األكاديمية واألداء املايل ،كام أيدت النتائج التي توصل إليها
حجة نظرية الوكالة بأن جلانا مستقلة تؤثر عىل أداء أفضل من

يعيش وضعا أمنيا خاصا وخمتلفا عن كل العامل ،وهو

خالل الرصد الدقيق .يف ذات الوقت فإن كال من حجم

يعاين من حصار مطبق منذ عام 2007م.

املجلس وعدد اجتامعات املجلس مل تظهر أي تأثري إحصائي

 .2هتديد االحتالل للمؤسسات االقتصادية واملدنية

عىل األداء بعكس احلجج املستمدة من كل من الوكالة

ومجيع املؤسسات الفلسطينية ،خاصة اجلامعات ،كام أنﻪ

ونظريات اإلرشاف ومع ذلك ،فإن ارتباطا سلبيا للعالقة بني

تم استهداف اجلامعات خالل احلرب األخرية عىل غزة

استقالل املجلس واألداء جاء متوافقا مع نظرية القوامة مما

عام 2014م بشكل مبارش وواضح.

يوحي بأن هيمنة املجالس الداخلية تؤدي إىل أداء أفضل.

 .3الوضع السيايس؛ فالكثري من اجلامعات تتبع تنظيامت
معينة ،وهي التي تؤثر بشكل مبارش يف اختيار جملس
أمنائها وإداراهتا وأنظمتها ،والشفافية بذلك يؤثر
بالتأكيد عىل األداء بالسلب.
 .4أحيانا االلتزام بالقوانني واللوائح يؤثر عىل األداء
بالسلب ،فعىل سبيل املثال نظام االعتامد ورشوطﻪ،
والتي تؤخر اعتامد اختصاص ما ّ
يؤخر فتحﻪ للسوق يف
الوقت املناسب وموافقة حكومة غزة ،وعدم موافقة
حكومة رام اهلل ينعكس -بالتأكيد -بالسلب عىل
األداء ،وترى كثري من املؤسسات أن اإلفصاح عن
النظام املايل وكشفﻪ يؤثر عىل أداء املؤسسة بالسلب.

هذه الدراسة مل تقدم دليال عىل وجود عالقة ذات داللة
إحصائية بني الشفافية يف اإلبالغ واألداء خالل فرتة الدراسة،
وهو ما أرجعﻪ الباحث إىل التشابﻪ الكبري بني ممارسات اإلبالغ
جلميع اجلامعات.
أثبتت الدراسة وجود عالقة إجيابية بني حجم اجلامعة وأداء
البحوث ،وأخرى سلبية بني حجم اجلامعة والتعليم؛ بام يعني
أن اجلامعات األكرب تر ّكز عىل املزيد من البحوث املوجهة ،يف
حني أن اجلامعات األصغر تركز عىل جودة التدريس.
نتائج هياكل احلوكمة ،ال تظهر أي عالقة دالة إحصائيا بني
(حجم املجلس ،استقالل املجلس واللجان املجلس) معا ،مع
التدريس ،والبحث واألداء املايل .وكانت االستنتاجات
املستخلصة من هذه الدراسة أن ممارسات احلكم الرشيد مهمة
ألداء أي مؤسسة .ومع ذلك كان ملامرسات احلوكمة هبذه
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اجلامعات تأثري كامل عىل األداء يف جمالس القطاع اجلامعي مما

ملكية األسهم من أعضاء جملس اإلدارة واستقالل املجلس

تصب يف مصلحة مجيع
يوجب النظر يف االسرتاتيجيات التي
ُّ

ومع ذلك فإن احلوكمة هي األفضل للشكات.

األطراف املعنية وذات الصلة هبذا القطاع .وهذا أعطى املزيد

وأجرى مونجوا ببدي ودسو

(Mungiu-pippidi and

من اإلحياء بأن مقاييس األداء يف اجلامعات معقدة نظرا لطبيعة

) Dusu,2011تقييام حلاكمية اجلامعات احلكومية الرومانية؛ إذ تم

املفهوم والرصاعات املحتملة يف أهدافها عىل تقديم األبحاث

تقييم ( )53جامعة حكومية عىل أساس املنهجية األصلية من

ذات جودة تعليمية عالية مع تعزيز السالمة املالية.

حيث النزاهة اإلدارية أو النزاهة األكاديمية ،واحلكم

ويف دراسة

)Asiimwe and G.M. Steyn,2013

 (S.حول

املعيقات التي تق ّلل فعالية حوكمة اجلامعات يف أوغندا؛ حيث
ب ّينت الدراسة أن هناك تركيزا عامليا عىل حتسني قدرة اجلامعات
ملواجهة حتديات القرن احلادي والعشين ،وتركز هذه الدراسة
عىل العقبات التي حتول دون حوكمة فعالة للجامعات يف
أوغندا والتقارير عىل تطوير وإدامة احلوكمة الفعالة للجامعات
يف أوغندا .اعتمدت الدراسة يف منهجها طريقة خمتلطة تضم
القطاعني العام والاص للجامعات .كانت املرحلة األوىل
الكمي ،بينام املرحلة الثانية تعمل عىل تصميم البحث
التصميم ّ
النوعي .وكشفت الدراسة أن العقبات الرئيسية حلوكمة

اجلامعة يف أوغندا متثلت يف :تدخل احلكومة ،والبريوقراطية،
وعدم االلتزام ،والقيم املتضاربة ،عدم كفاية التمويل وضعف
األجور.
وخلصت دراسة (نرص الدين لبال2012 ،م) إىل أن
احلوكمة املحلية الرشيدة تتطلب بناء القدرات واإلصالح
املؤسيس ،وتعزيز الشاكة بني احلكومة املحلية والقطاع الاص
واملجتمع املدين ،كام خلصت الدراسة إىل أن احلوكمة املحلية
الرشيدة أداة رئيسية لتحقيق التنمية املستدامة ،وحتسني أداء
املؤسسة بشكل عام .وتوصلت دراسة
)Brian Bolton,2006

&Bhagat

(Sanjai

إىل أن تطبيق احلوكمة بشكل أفضل

باالعتامد عىل مقيايس ملكية األسهم ألعضاء جملس اإلدارة،
واستقالل املدير التنفيذي مرتبط إجيابيا مع األداء التشغييل
أي من إجراءات احلوكمة
األفضل املعارص والالحق .كام ترتبط ّ
مع أداء سوق األسهم يف املستقبل ،ووجدت نفس الدراسة
عددا من االستدالالت بأن أداء احلوكمة ال تتأثر بالطبيعة
الذاتية لعالقة احلوكمة واألداء ،وأن ضعف أداء الشكات
واحتامالت تدوير اإلدارة التأديبي يرتبط ارتباطا إجيابيا مع

الديمقراطي ،واحلاكمية األكاديمية ،والتمويل السليم لسنة
أكاديمية واحدة ،وقد كشفت نتائج التقييم عن وجود
مشكالت نظامية يف تنظيم احلياة اجلامعية ،وأداء العمل فيها،
تعزى إىل الفشل يف بناء أنظمة املساءلة واملحاسبة عىل مستوى
اجلامعة بعد تطبيق الالمركزية يف التعليم اجلامعي للمنافسة من
أجل حتسني الصورة العامة للجامعة ،وبالتايل إلصالح
ممارساهتا .وأشارت دراسة ( )Collins,2017إىل أنﻪ عىل الرغم
من اإلصالحات التنظيمية يف مؤسسات التعليم العايل يف
اململكة املتحدة ال يزال مستوى اإلفصاح الطوعي منخفضا.
ودافع املساءلة العام أضعف بالنسبة إىل دوافع أخرى ترتكز عىل
وجهات نظر أصحاب املصلحة والشعية واالعتامد عىل
املوارد)Collins,2017( .
واختلفت أيضا عن دراسة

)(Kanagartnam et al.,2007

والتي بينت أن العالقة بني احلاكمية املؤسسية اجليدة وبني عدم
تناسق املعلومات ،ومن خالل فحص العالقة بني عدم التناسق
يف املعلومات هلذه املشاهدات وبني عنارص حاكمية الشكات
املستخدمة يف هذه الدراسة ،تم التوصل إىل أن هناك عالقة
سلبية ذات داللة إحصائية بني استقاللية جملس اإلدارة ونشاطﻪ
ونسبة ملكية أعضائﻪ وبني عدم تناسق املعلومات.
ويرى الباحث أن االلتزام بمبادئ احلوكمة يؤدي بالتأكيد
إىل حتسني األداء اجلامعي ،إال أن اجلامعات الفلسطينية يف قطاع
غزة ال تط ّبق املبادئ بالشكل املطلوب ،ومن املؤكد أن عملية
تطبيق مبادئ احلوكمة تؤثر عىل األداء اجلامعي بنسب كبرية .كام
أن املتغريات املستقلة تفرس ما نسبتﻪ  %81.2من التغري احلاصل
يف املتغري التابع (معايري أداء اجلامعات الفلسطينية بقطاع غزة)،
أما النسبة املتبقية  %18.9فرتجع ربام إىل وجود متغريات
مستقلة أخرى.
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االستنتاجات والتوصيات:

عىل األداء اجلامعي ،ربام تكون سياسية اجتامعية ثقافية

االستنتاجات

أو غري ذلك.

النتائج التي تدرس أثر مبادئ احلوكمة عىل األداء اجلامعي:

 −من بيانات معادلة االنحدار تبني أن القيمة االحتاملية

أظهرت النتائج أن مبادئ احلوكمة مل تصل إىل املستوى

للمتغري املستقل (التوازن يف توزيع املسؤوليات

املطلوب يف التطبيق يف اجلامعات املحلية ،وأظهرت املقابالت

والسلطات بني املجالس احلاكمة واملساءلة واملحاسبة)

جمموعة من معيقات الوصول باحلوكمة للمستوى املطلوب إىل

أكرب من  0.05أي أن تأثريمها عىل املتغري التابع ضعيف،

أن اجلامعات لو التزمت باملبادئ الاصة باحلوكمة اجلامعية

أما القيمة االحتاملية لبقية املتغريات املستقلة فأقل من

بشكل كامل مل يتحسن األداء بالشكل املطلوب؛ وذلك لوجود

 0.05وهذا يدل عىل قوة تأثريها يف تقدير املتغري التابع.

عوامل سياسية خاصة يتميز هبا قطاع غزة دون غريه من العامل

 −وتم بناء نموذج هبذه الدراسة ،والذي يتكون من مبادئ

من انقسام بني أكرب حزبني ،وحصار واحتالل وتضييق عىل

احلوكمة اجلامعية لشح األثر بينها وبني أداء اجلامعات

مجيع املؤسسات بام فيها مؤسسات التعليم العايل.

يف قطاع غزة ،والتي يمكن أن تتأثر باملتغريات املستقلة

أما عىل صعيد األداء اجلامعي فيالحظ أيضا أن هذا األداء

(مبادئ احلوكمة اجلامعية) من خالل دجمها مع بعضها

أيضا مل يصل إىل املستوى املرغوب ،وال يمكن بحسب نتائج

ببعض وتطبيقها؛ مما قد يؤدي لتحسني األداء اجلامعي

املقابالت أن يتحقق إال إذا كان هناك قيادة اسرتاتيجية موحدة

بنسب متقدمة تقرتب من  ،%80وهذا املقرتح يقدم

مستقلة قادرة عىل هتيئة مناخ وبيئة تضمن تطبيق تلك املبادئ.

بالدليل أن ممارسات احلكم الرشيد وتطبيق مبادئ

ويالحظ هنا تقارب مستوى تطبيق مبادئ احلوكمة مع

احلوكمة هلا عالقة إجيابية مع األداء بوجود رؤية واضحة

مستوى األداء املؤسيس املطبق ،وهذا يشري إىل استنتاج مهم؛ مفاده

لدى اإلدارة العليا مع وضوح كامل ومتناسق وتوزيع

أن مستوى األداء اجلامعي مرتبط بمستوى التطبيق الفعال ملبادئ

متوازن للسلطات واملسؤوليات موضحة املهام الرئيسة

احلوكمة.

للمجالس يف عمليات كل جملس ،ومساءلة وحماسبة كل

 −أظهرت النتائج وجود أثر ذي داللة إحصائية؛ حيث

مقرص مهام كان املستوى اإلداري الذي حيتلﻪ ،واملشاركة

يوجد تأثري معنوي للمتغريات املستقلة (وجود رؤية

ألصحاب املصالح يف اختاذ القرارات ،مع وضوح

واضحة لدى اإلدارة العليا ،التوازن يف توزيع

سياسة اإلفصاح وشفافية العمل وتطبيق لألنظمة

املسؤوليات والسلطات بني املجالس احلاكمة،

والقوانني املحددة ،مع استشعار املسؤولية االجتامعية

املشاركة ،األنظمة والقوانني ،أخالقيات العمل

وااللتزام بأخالقيات املهنة؛ كل ذلك مؤكد سوف يؤدي

واملسؤولية االجتامعية) عىل املتغري التابع (معايري أداء

إىل حتسني األداء اجلامعي.

اجلامعات الفلسطينية املبحوثة بقطاع غزة) ،أما
بخصوص مبدئي املساءلة واملحاسبة ،الشفافية وسياسة
اإلفصاح عن املعلومات فكان تأثريهم ضعيفا جدا عىل
األداء اجلامعي ،وهذه النتيجة تم تربيرها سابقا.
 −أظهرت النتائج أن نسبة التغيري احلاصل يف األداء
اجلامعي كان  %81.2أي أن تأثري مبادئ احلوكمة عىل
األداء اجلامعي ونسبة  %18.9عوامل أخرى تؤثر عىل
األداء ربام يرجع ذلك إىل عوامل مستقلة أخرى تؤثر

توصيات الدراسة:
 −عىل جملس التعليم العايل -بحكم اختصاصاتﻪ
املنصوص عليها يف نظامﻪ -دراسة موضوع حوكمة
اجلامعات ،ووضع لوائح وقرارات تنظيمية ترتجم
األهداف التي تضمنتها االسرتاتيجية الوطنية حلامية
النزاهة ومكافحة الفساد وخطة التنمية ،وتضعها يف
دائرة اإللزام والتطبيق.
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 −بناء منظومة معايري وطنية للحوكمة (مؤرشات) تناسب
الوضع احلايل للجامعات الفلسطينية ذات طبيعة وبيئة
العمل املشاهبة للعينة املبحوث فيها ،مع تشكيل جلنة

كافة التفاصيل لعمليات تنفيذ املشوعات الاصة
بمجالسهم وإداراهتم وأقسامهم وموازنات كل منهم.
توصيات لدراسات مستقبلية:

خاصة باحلوكمة ملتابعة تطبيق احلوكمة يف اجلامعات

يقرتح الباحث إجراء مزيد من الدراسات والبحوث يف جمال

القوانني

احلوكمة اجلامعية واألداء اجلامعي يف مؤسسات التعليم

ورفع

مستواها،

ومراجعة

ومناقشة

والتشيعات الاصة باحلوكمة اجلامعية بإرشاف هيئة

العايل الفلسطينية ،منها:

االعتامد واجلودة التابعة لوزارة الرتبية والتعليم العايل

 −إجراء دراسة مستقبلية عن احلوكمة اجلامعية وتأثريها يف

الفلسطيني ،وإصدار تقارير دورية لبيان وضع

األداء اإلداري واملايل بمؤسسات التعليم العايل

مؤرشات ومعايري احلوكمة ،مع رضورة تفعيل تطبيقها

الفلسطينية.

عىل مؤسسات التعليم العايل والتدقيق بشكل دائم عىل

 −إجراء دراسة مستقبلية عن األسباب واملعيقات التي قد

التطبيق؛ عىل أن يتضمن النظام بناء نظام حوافز إجيابية

حتدّ من تطبيق احلوكمة اجلامعية.
 −مدى تأثري تطبيق مبادئ احلوكمة عىل حتقيق امليزة

وسلبية للملتزمني باملعايري.
 −صياغة خطة شاملة واضحة املعامل هتدف إىل نش ثقافة
احلوكمة اجلامعية ،عىل أن تشمل وضع متطلب (مساق)
يف اجلامعات للحوكمة والتنمية املستدامة ،وتطوير

التنافسية يف مؤسسات التعليم العايل الفلسطينية.
 −إجراء دراسة مقارنة بني جامعات غزة والضفة يف
العالقة بني احلوكمة اجلامعية واألداء املؤسيس.

املوارد البشية التي هتتم باحلوكمة وتدعيم مبادئها من

 −إجراء دراسة عن أثر تطبيق مبادئ احلوكمة اجلامعية يف

تعزيز لقيمها من املشاركة واملساءلة واملحاسبة

صياغة اسرتاتيجية مؤسسات التعليم العايل الفلسطينية.

واملسؤولية االجتامعية ،وغريها.
 −رضورة تطوير املجالس احلاكمة ملؤسسات التعليم
العايل عىل سبيل املثال :تشكيل جلان فرعية أكاديمية
وإدارية تابعة ملجلس األمناء مبارشة :مثل جلنة التدقيق
والرقابة واملخاطر والرتشيحات واحلوافز ،إضافة إىل

 −إجراء دراسة عن ازدواجية القرارات بني املجالس
احلاكمة وأثرها عىل األداء اجلامعي يف مؤسسات التعليم
العايل الفلسطيني.
 −إجراء دراسة عن أثر احلوكمة املؤسسية يف حتقيق التميز
املؤسيس بمؤسسات التعليم العايل الفلسطينية.

رضورة تشكيل جلنة خاصة ملتابعة أداء مؤسسات

 −إجراء دراسة مستقبلية عن احلوكمة اجلامعية وتأثريها يف

التعليم العايل لتقوم هذه اللجنة بمراقبة أداء اجلامعات

األداء البحثي بمؤسسات التعليم العايل الفلسطينية.

والعمل عىل حتسني جودهتا يف العمل ،والتأكيد عىل

 −احلوكمة اجلامعية وتأثريها يف األداء األكاديمي

حتقيق امليزة التنافسية وتعمل هذه اللجنة عىل تأكيد
تطبيق مبادئ احلوكمة.
 −توعية أعضاء جمالس إدارات اجلامعات بأمهية احلوكمة

بمؤسسات التعليم العايل الفلسطينية.
 −أثر الدكتاتورية عىل نجاح املؤسسات العربية يف زمن
حوكمة املؤسسات الغربية.

املؤسسية؛ من خالل دورات تدريبية خاصة هبذا
الصدد ،وعمل برامج توعية للعاملني والطلبة أيضا.
 −ترسيخ مبدأ الشفافية؛ وذلك بإلزام القائمني عىل العمل
التنفيذي باملجالس املختلفة باجلامعات ذات طبيعة
وبيئة العمل املشاهبة للعينة املبحوثة عىل نش وعرض

املصادر واملراجع
 .1املراجع العربية:
 أبو رشخ ،مجال2012( ،م)" ،مدى إمكانية تقويم أداءاجلامعة اإلسالمية .بغزة باستخدام بطاقة األداء املتوازن"،
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رسالة ماجستري منشورة ،اجلامعة اإلسالمية بغزة –

مناهج وطرائق التدريس" ،اجلمهورية العربية السورية،

فلسطني.

جامعة دمشق ،كلية الرتبية ،قسم املناهج وطرائق

 -أبو عجيلة ،عيسى2019( ،م)" ،أثر تطبيق أبعاد احلوكمة

التدريس2011،م.

عىل التطوير التنظيمي يف جامعة سبها من وجهة نظر

 -الدجني ،إياد2015/2/5( ،م) .مقابلة شخصية ،مساعد

الدويل للعلوم التقنية ،جامعة سبها ،ليبيا.

 -رستم ،رفعت حممد2015/1/11( ،م) .مقابلة

أعضاء هيئة التدريس واإلداريني العاملني فيها" ،املؤمتر
 أبو عون ،كامل حامد2015/3/1( ،م) .مقابلة شخصية،نائب الرئيس للعالقات الارجية بالكلية اجلامعية للعلوم

التطبيقية.
 -آل عباس ،حممد2010( ،م)" ،حوكمة اجلامعات دراسة

حتليلية" ،ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر حوكمة الشكات

نائب الرئيس للبحث والتطوير باجلامعة اإلسالمية بغزة.
شخصية ،رئيس الكلية اجلامعية للعلوم التطبيقية.

 الزايغ ،هاين فرحان2015/3/10( ،م) .مقابلةشخصية ،مساعد نائب الرئيس للشؤون املالية بالكلية

اجلامعية.
 -السبيعي ،فارس بن علوش بن بادي (2010م)" :دور

املامرسات احلالية واﻵفاق املستقبلية ،أهبا ،جامعة امللك

الشفافية واملساءلة يف احلد من الفساد اإلداري يف

خالد.

القطاعات احلكومية" ،رسالة دكتوراه غري منشورة،

 برقعان ،أمحد ،والقريش ،عبداهلل2014( ،م)" ،حوكمةاجلامعات ودورها يف مواجهة التحديات" ،املؤمتر العلمي

جامعة نايف العربيـة للعلـوم األمنيـة ،الرياض.
 -الرساج ،حيي رشدي2015/2/15( ،م) .مقابلة

الدويل ،عوملة اإلدارة يف عرص املعرفة ،جامعة اجلنان،

شخصية ،نائب رئيس اجلامعة اإلسالمية للعالقات

لبنان.

الارجية ،ونائب الرئيس للشؤون اإلدارية سابقا.

 -الربواي ،أنامر أمني" :)2012( ،حمددات احلوكمة دراسة

 -رسور طارق2016( ،م) " ،أثر تطبيق قواعد احلوكمة عىل

عوملة اإلدارة يف عرص املعرفة ،جامعة اجلنان ،لبنان،

العامة بقطاع غزة" ،رسالة ماجستري منشورة ،اجلامعة

ديسمرب.

اإلسالمية بغزة – فلسطني.

قياسية لعينة خمتارة من الدول ،املؤمتر العلمي الدويل"،

 محاد ،خليل عبد الفتاح2015/ 1/22( ،م) .مقابلةشخصية ،املدير العام للتعليم اجلامعي بوزارة الرتبية

والتعليم العايل الفلسطيني.
 محيد ،حممود وسيم2015/3 /5( ،م) .مقابلة شخصية،نائب الرئيس للشؤون اإلدارية للكلية اجلامعية.

 خليفة ،عالء الدين أمحد (2017م)" .العالقة بني الرضاالوظيفي للعاملني يف املؤسسات اجلامعية ومعايري احلوكمة

واألداء الرشيد" مقدمة إىل مؤمتر حوكمة اجلامعات يف
مؤسسات التعليم.
 -الدجني ،إياد عىل (" :)2011دور التخطيط االسرتاتيجي

عملية إدارة التغيري التنظيمي :دراسة ميدانية عىل اجلامعات

 -الشخشري ،آالء2015( ،م)" ،احلوكمة اجلامعية وأثرها

عىل األداء املنظمي "دراسة تطبيقية يف اجلامعات العامة

الفلسطينية" ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،جامعة العلوم
اإلسالمية العاملية ،األردن – عامن.
 -الشيف ،حنني (2013م)" :أثر املساءلة اإلدارية عىل

األداء الوظيفي للعاملني اإلداريني يف وزارة الرتبية

والتعليم العايل بقطاع غزة" ،رسالة ماجستري ،اجلامعة
اإلسالمية ،إدارة أعامل ،غزة ،فلسطني.
 الشمري ،سامل بن مبارك (2009م)" :درجة مراعاةالشـفافية اإلداريـة فـي اجلامعـات السـعودية،

يف جودة األداء املؤسيس ،دراسة وصفية حتليلية يف

والصعوبات التي تواجهها" ،رسالة دكتوراه غري منشورة،

اجلامعات النظامية الفلسطينية" ،بحث دكتوراه يف الرتبية"

جامعة الريموك ،األردن.
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 -صالح ،أمحد عيل والصاحلي ،نضال أمني (2018م)

"نامذج حوكمة اجلامعات وأثرها يف بناء التوجﻪ

-

الفرا ،ماجد" ،)2013( ،حتديات احلوكمة يف مؤسسات
التعليم العايل يف فلسطني :حالة دراسية كليات العلوم

االسرتاتيجي – دراسة تطبيقية يف اجلامعات الاصة

االقتصاد واإلدارية يف قطاع غزة" ،املؤمتر العريب الدويل

األردنية عامن -جملة احتاد اجلامعات العربية للبحث يف

الثالث لضامن جودة التعليم العايل ،جامعة الزيتونة،

التعليم العايل.)2(38 ،

األردن.

 -صيام ،آمال نمر حسن2010( ،م)" :تطبيق التخطيط

 -قاعود ،عدنان (" :)2007دراسة وتقييم نظام املعلومات

االسرتاتيجي وعالقتﻪ بأداء املؤسسات األهلية النسوية يف

املحاسبية اإللكرتونية يف الشكات الفلسـطينية :دراسة

قطاع غزة" ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة األزهر،

تطبيقية عىل الشكات املسامهة يف حمافظات غزة" ،رسالة

غزة ،فلسطني.

ماجستري غيـر منشـورة ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة.

 ضحاوي ،بيومي حممد (2011م)" :دراسة مقارنة لنظماحلوكمة املؤسسية للجامعات يف كل من جنوب إفريقيا

وزيمبابوي ،وإمكانية اإلفادة منها يف مرص" ،املؤمتر
العلمي التاسع عش للجمعية املرصية للرتبية املقارنة

 لبال ،نرص الدين" :)2012( ،دور احلوكمة املحلية يفإرساء املدن املستدامة" ،رسالة ماجستري ،يف العلوم
السياسية ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،اجلزائر.
 -نارص الدين ،يعقوب عادل" :)2012( ،واقع تطبيق

واإلدارة التعليمية (التعليم والتنمية البشية يف دول قارة

احلاكمية يف جامعة الشق األوسط ،من وجهة نظر أعضاء

إفريقيا -مرص ،ص ص .117 -41

اهليئتني التدريسية واإلدارية العاملني فيها" ،يعقوب عادل

 طيب عزيزة عبداهلل2018 ،م ،دراسة حتليلية ملفهوماحلوكمة الرشيدة ومتطلبات تطبيقها يف اجلامعات

نارص الدين ،رئيس جملس أمناء جامعة الشق األوسط،
عامن – األردن.

السعودية ،جملة العلوم الرتبوية العدد الثاين-جـ 2أبريل

 -النوري عبدالسالم" ،)2016( ،قياس أبعاد حوكمة

 -العايل ،جملس حوكمة اجلامعات العربية ،فرتة 13-11

وفق بطاقة حوكمة اجلامعات املعدة من البنك الدويل"،

2018م ص .185
آذار ،جامعة الشق األوسط ،عامن اململكة األردنية

اهلاشمية.
 -العبادي ،هاشم فوزي (2007م)" :دور اسرتاتيجيات

-

اجلامعات لتعزيز الريادة :حالة دراسية جلامعة األنبار
جملة جامعة األنبار للعلوم واالقتصاد واإلدارية5 ،

(.)16
 -ورشة عمل (" :)2015مناقشة النتائج والتوصيات

اإلدارة املرئية يف نجاح عمل اإلدارة اجلامعية ،لتحقيق

األولية للدراسة ،تم دعوة رؤساء اجلامعات ونواهبم

األداء املتميز" ،دراسة تطبيقية يف جامعة الكوفة ،جملة

وخرباء ومتخصصني بمؤسسات التعليم العايل وبعض

الدراسات اإلدارية ،املجلد  1العدد ،3ت  ،2ص ص

مؤسسات الدعم مثل البنك الدويل ،ومنظمة العمل

.117 -84

الدولية" ،قام بإعدادها الباحث يف قاعة املؤمترات بالكلية

عبدالرمحن ،مدين" ،)2014( ،تقويم أداء اجلامعات وفقا

اجلامعية للعلوم التطبيقية واملهنية بغزة بتاريخ

ملنظور األداء املتوازن" ،جملة كلية االقتصاد العلمية،

2015/08/29م ،غزة ،فلسطني.

جامعة إفريقيا العاملية.)1( 4 ،
 عالم ،رجاء (2010م)" :مناهج البحث يف العلومالنفسية والرتبوية" ،ط  ،5القاهرة :دار النش
للجامعات".

 يعقوب عادل نارص الدين (" :)2012واقع تطبيقاحلاكمية يف جامعة الشق األوسط ،من وجهة نظر أعضاء

اهليئتني التدريسية واإلدارية العاملني فيها" ،رئيس جملس
أمناء جامعة الشق األوسط ،عامن – األردن.
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Abstract: This study aimed to identifying the impact of corporate governance on performance in
the Palestinian universities. The researcher used the descriptive analytical method using diversification
of the information gathering tools, which included the questionnaire that was distributed to 406 persons,
a workshop, and interviewing with stakeholders. SPSS program was used to analyze the data. The study
has found a set of results, including: The application of the principles of corporate governance in the
surveyed universities was nearly in the same level with the academic performance, they were in
average. The percentage of the change in the academic performance was 81.2 %, The proportion of
18.9 % of other independent factors influenced the performance. It is need to build distinctive system
and to work on the practical application of the study process model.
Keywords: Governance of Universities, University Performance, the Board of Directors.

