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ملخص:
هدفت هذه الدراسة إىل التحقق من استخدام أساليب احلوكمة اجلامعية يف جامعة القدس ،والذي يبلغ عدد طالهبا ( )00111طالب
(عمادة القبول والتسجيل )0101 ,وموظفيها يبلغ عددهم ( )0111موظف (شؤون املوظفني )0101 ,وذلك للحصول على
أغراض اجلودة يف خمرجات التعليم العايل .وخرجت الدراسة إىل أن األمن الوظيفي ،ورواتب تتناسب مع املستوى املعيشي ,الرضا الوظيفي،
نظام األتعاب والتعويضات ،اإلجازات ،ليست باملستوى املطلوب ،وأما عن تشجيع البحث العلمي وطرق االتصال حصلت على درجة
ممتاز ،كما أوصت الدراسة بعدم التمييز بني املوظفني يف املعاملة ،وتنمية املصادر املالية اليت تساعد يف حل مجيع البنود اليت حصلت على
درجة ضعيف ،مثل الرواتب واملستحقات.

الكلمات المفتاحية :احلوكمة اجلامعية ،جودة التعليم ،الرضا الوظيفي.
Abstract:
The purpose of this study was to verify the use of methods of governance at Al-Quds University,
And that the number of students (14,000) student, (Admissions and Registration, 2010) And
employees numbering (1000), (Employees Affairs,2010). And so for the purposes of quality in
higher education, The study came to that job security, And the salaries fit with the standard of
living, Job Satisfaction, Fees and compensation system, Vacations, Is not at the required level, As
for the promotion of scientific research and methods of communication got a degree Excellent, The
study also recommended non-discrimination between employees in the transaction, The
development of financial resources that help in solving all the items that got so weak, such as
salaries and benefits.
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مقدم ـ ـ ـ ـة:
تســاهم اجلامعــات يف معظــم دول العــام يف التنميــة مــن خمتلــف جوانبهــا ,االجتماعيــة واالقتصــادية واإلداريــة والسياســية والصــحية
وغريها ,وهي جزء هام وحيـوي مـن امتمـع العـام ,كمـا أن اـا عالقا ـا التبادليـة مـع هـذا امتمـع (النجـار  .)0991,وجيتهـد القـائمون علـى
اجلامعات يف صياغة رسالة اجلامعة التعليمية ,اليت حتدد الحقـا األهـداا العليـا للجامعـة ,ومهمـا اختلفـت صـيغ هـذه الرسـائل إال أاـا عمـع
بشكل أو بـخخر علـى أن أ ـى أهـداا اجلامعـات ت كـز يف هـدفني أساسـني ,األول :تعلـيم جيـد يتمثـل بالـدفع بـ فواجي ااـرجيني املـؤهلني ملـل
الشواغر يف املؤسسات املختلفة للدولة مبـا يتناسـب واحتياجا ـا ,أي أن يكـون هنـات توافـق بـني متطلبـات امتمـع ونوعيـة ااـرجيني ,وااـدا
الثــاي :يعــع عــن خدمــة امتمــع مــن خــالل التفاعــل بــني اجلامعــة وامتمــع وأســهام اجلامعــة يف حــل القضــايا ب نواعهــا املختلفــة علــى األصــعدة
الصــناعية ,التعليميــة ,االجتماعيــة ,الزراعيــة ,وغريهــا (ســرحان وطـ  .)0110 ,ومبــا أن اجلامعــات شـريان حيــوي ورئــي ال غـ عنـ يف بنــاء
امتمع جاء هذا البحث ليتعرا على أحد العناصر املهمة والداعمة يف بناء اجلامعات وتطويرها ,وهو احلوكمة.
وأمــا بالنســبة جلامعــة القــدس فهــي إحــدى املؤسســات األكاد يــة الرائــدة يف فلســطني ,وتســعى إىل حتقيــق أهــدافها بدرجــة عاليــة مــن الكفــاءة
والفعالية ,مـن خـالل املـوارد البشـرية والكـوادر املؤهلـة ,والـيت تتكـون مـن بـة مـن األكـاد ني املتميـزين ,وكـادر إداري مـن ذوي ااـعة والدرايـة
يعملون جنبا إىل جنب من أجل إجناح املسرية التعليمية (إدرة شؤون املوظفني.)0101 ,
مشكلة الدراسة :املعروا أن ال وجود للتنمية يف ظل االحتالل وتدخالت  ,وهذه هي أكع وأعقد املشاكل يف اجلامعات الفلسطينية اليت
حاولت الدراسة اإلجابة عليها باإلضافة إىل التساؤالت التالية :هل ضعف األنظمة والقوانني املستخدمة يف جامعة القدس وعدم وضوحها
هو سبب رئي يف عدم تطبيق نظم وأساليب احلوكمة؟ وهل سبب هذا الضعف هو قلة ااعة إذا ما قورنت باجلامعات احمللية والعاملية
األخرى ,من حيث ف ة الت سي ؟
أمهية الدراسة :نظرا ألن مفهوم احلوكمة ينطلق من عدة اعتبارات ,أمهها الشفافية ,املساءلة ,املشاركة ,والوضوح ,حتقيق األهداا ,وكذلك
استقرار املؤسسة ,من خالل العدالة واحلماية ,واألس واملعايري ,ومراقبة السلوكيات وكافة التصرفات .فمن األجدى تطبيقها يف مؤسسة
تعليمية خترجي أجيال متعاقبة.
أهداا الدراسة :هدفت هذه الدراسة إىل تقصي واقع احلوكمة يف جامعة القدس ,ومدى تطبيقها ,وذلك من خالل الت كد من تطبيق
احلوكمة بكل متطلبا ا ومعايريها ,مع دراسة الوضع االقتصادي واالجتماعي وغريها ,وكيف سامهت يف تطوير وبناء اجلامعة ,من مجيع
جوانب املخرجات التعليمية ,والثقافية ,والصحية والسياسية ,والبحثية ,كما هدفت ملعرفة :هل الطلبة يفضلون الدراسة فيها ,أم يف
جامعات أخرى؟ مع حتديد السبب ,ما يفيد يف معرفة نقاط القوة والضعف فيها من خالل استخدام أساليب احلوكمة.
فرضيات الدراسة :ال يوجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة ( )a=0.05يف تقـديرات عينـة الدراسـة اـو األنظمـة والقـوانني
والوضوح والشفافية (احلوكمة) املعمول هبا يف جامعة القدس ملتغري اجلن .
 .0ال يوج ــد ف ــروق ذات دالل ــة إحص ــائية عن ــد مس ــتوى الدالل ــة ( )a=0.05يف تق ــديرات عين ــة الدراس ــة ا ــو األنظم ــة والق ـ ـوانني
والوضوح والشفافية (احلوكمة) املعمول هبا يف جامعة القدس ملتغري العمر.
 .0ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )a=0.05يف تقديرات عينـة الدراسـة اـو األنظمـة والقـوانني والوضـوح
والشفافية (احلوكمة) املعمول هبا يف جامعة القدس ملتغري الدرجة الوظيفية.
 .3ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )a=0.05يف تقديرات عينـة الدراسـة اـو األنظمـة والقـوانني والوضـوح
والشفافية (احلوكمة) املعمول هبا يف جامعة القدس ملتغري املؤهل العلمي.
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 .0ال يوج ــد ف ــروق ذات دالل ــة إحص ــائية عن ــد مس ــتوى الدالل ــة ( )a=0.05يف تق ــديرات عين ــة الدراس ــة ا ــو األنظم ــة والق ـ ـوانني
والوضوح والشفافية (احلوكمة) املعمول هبا يف جامعة القدس ملتغري ااعة.
 .5ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )a=0.05يف تقديرات عينـة الدراسـة اـو األنظمـة والقـوانني والوضـوح
والشفافية (احلوكمة) املعمول هبا يف جامعة القدس ملتغري طبيعة العمل.
 .6ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )a=0.05يف تقديرات عينـة الدراسـة اـو األنظمـة والقـوانني والوضـوح
والشفافية (احلوكمة) املعمول هبا يف جامعة القدس ملتغري الظروا احمليطة.
 .7ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )a=0.05يف تقديرات عينـة الدراسـة اـو األنظمـة والقـوانني والوضـوح
والشفافية (احلوكمة) املعمول هبا يف جامعة القدس ملتغري الوضع اإلقتصادي.
 .8ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )a=0.05يف تقديرات عينـة الدراسـة اـو األنظمـة والقـوانني والوضـوح
والشفافية (احلوكمة) املعمول هبا يف جامعة القدس ملتغري خمرجات اجلامعة.
حمددات الدراسة:
 .0مـن املفـروض أن يكــون البحـث شــامل جلميـع اجلامعـات يف الضــفة الغربيـة ,وقطــاغ غـزة كجامعـات فلســطينية ولـدت يف ظــل
االحتالل ,إال أن هنالك صعوبات يف التنقل بل استحالة لوصول الباحثان إىل قطاغ غزة.
 .0تردد بعض املستقصى منهم على اإلجابة بوضوح ,خوفا على لقمة العيش ,وحرصا على الوظيفة.
حدود الدراسة:

 احلدود الزمنية :الفصل الثاي  0101/0119يف الف ة ما بني  0101/0/01حىت الف ة .0101/6/01
 احلدود املكانية :جامعة القدس كافة الكليات واملعاهد اااصة املتواجدة يف حرم اجلامعة -أبو دي .

أوال :اإلطـار النظ ـ ــري للدراسة:
 .Iأدبيات الدراسة :احلوكمة الصاحلة هي كتلة متكاملة ختلق التوازن داخل العمل الذي يسبب فقدان خلال كبريا يف اجلامعة ،مثال
يشارت يف احلوكمة املديرون األساتذة ،الطالب ،البيئة من اجلريان (عازوي ،)0119 ،وقواعد احلوكمة هي :قاعدة الشفافية واملقصود
هبا تصميم وتطبيق النظم واآلليات والسياسات والتشريعات وغري ذلك من األدوات اليت تكفل حق املواطن ،والقاعدة الثانية هي:
قاعدة املساءلة ،وهي متكني املواطنني وذوي العالقة من األفراد واملنظمات من مراقبة العمل دون أن يؤدي ذلك اىل تعطيل العمل أو
اإلساءة اىل الغري ،والقاعدة الثالثة هي :قا عدة املشاركة ،أي إتاحة الفرصة للمواطنني أو األفراد واجلمعيات األهلية للمشاركة يف صنع
السياسات ووضع قواعد للعمل يف خمتلف جماالت احلياة وخباصة األعمال احلكومية (خليل والعشماوي .)0118 ،كما تزايد
اإلهتمام يف اآلونة األخرية من جانب الباحثني يف العلوم اإلجتماعية مبوضوغ احلوكمة ( )governanceونشري هنا إىل أن هنات
أكثر من ترمجة اذا املصطلح حيث يعرف البعض على أن حاكمية ،حوكمة ،حكمانية ،إدارة شؤون احلكم ،إدارة شؤون الدولة
وامتمع ،ويقوم على املفهوم كما عرض العنامج اإلمنائي لألمم املتحدة على ثالثة دعائم:
 .0الدعامة اإلقتصادية :تتضمن عمليات صنع القرار اليت تؤثر على أنشطة الدولة اإلقتصادية وعالقتها باإلقتصاديات األخرى.
 .0الدعامة السياسية :وتتضمن عمليات صنع القرارات املتعلقة بصناعة وتكوين السياسات العامة.
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 .3الدعامة اإلدارية :تتضمن النظام اااص بتنفيذ السياسات ،ويهتم باإلدارة اجليدة للدولة وامتمع ،باإلضافة إىل ال كيز على إدارة
األعمال (السيد.)0116 ،
كما عرف ت احلوكمة ب اا حالة ،وعملية ،واعاه ،وتيار ،كما أاا يف الوقت ذات مزيج من هذا وذات ،عامل صحة وحيوية ،كما أاا
نظام مناعة ومحاية وتفعيل ،نظام حيكم احلركة ،ويضبط اإلع اه ،وحيمي ويؤمن سالمة كافة التصرفات ،ونزاهة السلوكيات داخل
املؤسسات ،ويصنع من أجلها سياجي أمان ،وحاجز محاية فعال وواضح (ااضريي.)0115 ،
كما يعرف ها البعض ب اا ممارسة السلطات االجتماعية واإلقتصادية الرشيدة والسياسية ,واإلدارية الفعالة إلدارة شؤون امتمع بفئات
املختلفة ,كما يعود الفضل بظاهرة احلوكمة سواء يف اقتصاد الدول املتقدمة أو النامية ,إىل التشريعات والقوانني,واألنظمة البالية ,ومجهور
املتعاملني ,والتوسع العاملي يف التجارة ,واملشاكل املالية واإلدارية اليت تتعلق هبا ,والفساد والرشوة ,وضعف الرقابة ,وعدم اإلع اا من
البعض ب خالقيات املهنة ,باإلضافة إىل عدم وضوح السلطة واملسؤولية ,يف الكثري من املؤسسات ,واالبتعاد عن الشفافية(حالوة ,صاحل,
.)0119
ويعتع ضعف احلوكمة يف البلدان اليت تزود بالطاقة واملوارد الطبيعية األخرى كن أن يعقد أمن هذه اإلمدادات بعدة طرق منها:
الفساد وسوء اإلدارة ،وعدم اإلستقرار السياسي ،ووجود النزاعات ،مما يؤدي إىل الفساد يف املوارد املالية والطبيعية ،واستغالل اجلهات
املنتفعة ،وعدم استقرار البالد ،ووجود املكاسب غري الشرعية ،وغريها مما حيتم يف النهاية إايار دولة حبااا ،وليست مؤسسة فقط ،مث تبدأ
اإلستغاثة وطلب املعونات من الطرا املنهار بكل الوسائل.
من هنا تنبع أمهية احلوكمة يف احلاجة اىل نظام وقائي يدافع عن السالمة ويعمل على حتقيق املصداقية ،حيث ظهرت احلوكمة
نتيجة بعض األحداث و إايار الشركات املالية اليت حدثت يف جنوب شرق آسيا وشرق أوروبا وأمريكا ،فمنذ عام  ،0997ومع انفجار
األزمة املالية اآلسيوية ،أخذ العام ينظر نظرة جديدة إىل حوكمة الشركات .واألزمة املالية املشار إليها ،قد كن وصفها ب اا كانت أزمة
ثقة يف املؤسسات والتشريعات اليت تنظم نشاط األعمال والعالقات فيما بني منشخت األعمال واحلكومة .وقد كانت املشاكل العديدة
اليت برزت إىل املقدمة أثناء األزمة تتضمن عمليات ومعامالت املوظفني الداخليني واألقارب واألصدقاء بني منشخت األعمال وبني
احلكومة ،وحصول الشركات على مبالغ هائلة من الديون قصرية األجل ،يف نف

الوقت الذي حرصت في على عدم معرفة املسامهني

هبذه األمور ،وإخفاء هذه الديون من خالل طرق ونظم حماسبية "مبتكرة" ،وما إىل ذلك .كما أن األحداث األخرية ابتداء بفضيحة شركة
إنرون  Enronوما تال ذلك من سلسلة اكتشافات تالعب الشركات يف قوائمها املالية ،أظهر بوضوح أمهية حوكمة الشركات حىت يف
الدول اليت كان من املعتاد اعتبارها أسواقا مالية "قريبة من الكمال".
وقد اكتسبت ح وكمة الشركات أمهية أكع بالنسبة للد قراطيات الناشئة نظرا لضعف النظام القانوي الذي ال كن مع إجراء تنفيذ العقود
وحل املنازعات بطريقة فعالة .كما أن ضعف نوعية املعلومات تؤدى إىل منع اإلشراا والرقابة ،وتعمل على انتشار الفساد وانعدام الثقة.
ويؤدى إتباغ املب ادئ السليمة حلوكمة الشركات إىل خلق اإلحتياطات الالزمة ضد الفساد وسوء اإلدارة ،مع تشجيع الشفافية يف احلياة
اإلقتصادية ،ومكافحة مقاومة املؤسسات لإلصالح (يوسف.)0117 ،
 .1تعريف مفهوم الحكامة :يف تصريح مل

الوزراء خارجية السوق األوروبية املش كة مؤرخ ب  08نوفمع  ,0990جاء ما يلي :

"يلح امل على أمهية احلكم اجليد ,ويف حني يبقى من حق الدول ذات السيادة إقامة بنيا ا اإلدارية وترتيبا ا الدستورية ,فإن تنمية
عادلة ال كن إجنازها فعال وبشكل دائم إال باإلنضمام إىل جمموعة من املبادئ العامة للحكم :سياسات رشيدة إقتصاديا

48

واقع الحوكمــة في جامعة القدس

واجتماعيا ,شفافية حكومية ,وقابلة للمحاسبة املالية ,إنشاء حميط مالئم للسوق قصد التنمية ,تدابري حملاربة الرشوة ,إح ام القانون
وحقوق اإلنسان ,حرية الصحافة والتعبري ,وهذه املبادئ ستكون أساسية يف عالقات التعاون اجلديدة" (الندوي.)0119 ,
 .2اإلدارة على المكشوف :إنتشرت املعرفة اإلدارية وتقاربت العلوم مع بعضها البعض ,ونش ت العديد من املصطلحات ,وما يزال
الوضع يف إدارات الدول النامية يشكل فجوة بني الرؤية والواقع امللموس ,وأصبحت تواج العديد من املؤسسات والتنظيمات اإلدارية
اليت تضارب أو تعارض بني عمل اإلداريني القياديني ,واإلداريني التنفيذيني ,وهذا الوضع جعل من الصعب وجود جمال للمنافسة يف
عصر العوملة ,والتحديات اإلدارية ,فظهرت هنات من يطالب بالشفافية وك اا مصباح عالء الدين السحري الذي سيحل كل
املشاكل ,ويذيب كل املعوقات اإلدارية ,وينشط من عملها  ,فظهر هنات مصطلح (على املكشوا) .فهل هنات فرق بني الشفافية
واإلدارة على املكشوا؟
الشفافية :مصطلح كثر تداول يف اجلوانب السياسية واجلوانب االجتماعية ,وهي مرتبطة مع تطور الد قراطية يف الدول الغربية يف ف ة
السبعينات الذي شهد ميدان تقومي اإلحتياجات ,واملطالبة مبراعاة الكفاءة والفاعلية(صوا ,محاد.)0111 ,
أما اإلدارة على املكشوا من ناحية إدارية :يقصد هبا مشاركة العاملني يف الشركة أو اايئة يف املعلومات املالية ,واألرقام
املتعلقة بالربح وااسارة  ,واحلدود الدنيا اذه األرقام ,وتطوير نظام فعال لتمكني املوظفني من استخدام هذه املعلومات ,ليطوروا
أدائهم أو أداء شركا م والوصول إىل املستوى املقبل ,مث إىل مستويات أعلى من الرحبية والرضا واملشاركة (أوليفر .)0110 ,وهنات
من يعرفها اإلدارة على املكشوا أو اإلدارة بالرؤية ,وهي اإلدارة اليت يتم فيها اإلهتمام بالوسائل واألهداا بشكل مشويل ,حبيث
تنتقل رؤية املؤسسة إىل عقل وضمري ووجدان القائمني لرسالتها على إختالا مستويا م التنفيذية ,واإلدارية ,ويف هذه احلالة ال
تقسم األهداا االس اتيجية ولكن تقسم أدوار وأدوات الوصول إىل هذه األهداا ,وهي تنمية وتطوير الثروات البشرية بشكل
ُ
حقيقي(بارجي ,وكيفن.) 0110 ,
عميق يف آثاره ،ويطلق علي
ط يف متطلبات
وتعد اإلدارة على املكشوا أحد املناهج اإلدارية احلديثة نسبيا وهو منهج بسي ٌ
ٌ
البعض «اإلدارة بالرؤية املش كة» .وهى اإلدارة اليت يتم فيها اإلهتمام بالوسائل واألهداا بشكل مشويل ،حبيث تنتقل رؤية املؤسسة
إىل عقل وضمري ووجدان القائمني على رسالتها على إختالا مستويا م اإلدارية .وضمن هذا النهج اإلداري تكون األهداا
االس اتيجية واضحة للجميع .وتقسم أدوار وأدوات الوصول إىل هذه األهداا ،وتطلق الطاقات وتعطى احلريات لكل العاملني
باملؤسسة للعمل حسبما ي اءى ام هبدا الوصول إىل اادا األ ى املنشود ,تعمل اإلدارة على املكشوا على خلق رؤية مش كة
بني مجيع العاملني ،وتتيح للجميع حرية التجريب واكتشاا اجلديد ،وحترر القائمني على األعمال من عقدة ااوا من ااط
والفشل .وبذلك حترر طاقا م اإلبداعية وقدرا م ااالقة .وهنا تكمن أمهية اإلدارة على املكشوا حيث تساعد على صياغة املناخ
املناسب لإلبتكار الذي يشكل مفردات لغة املستقبل .خالصة القول ،أن اإلدارة على املكشوا ليست تنازال عن السلطة ،لكنها
مشاركة يف استخدام األدوات وتسلم األدوار ،للوصول إىل هدا يراه اجلميع واضحا .وهي حتول كل القائمني على العمل إىل شركاء
يعرا كل منهم كيف ينفذ العمل املوكول إلي (امللكاوي.)0101 ,
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 .IIنظام الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي
أوصت معظم نتائج الدراسات املقارنة اليت قام هبا كل من البنك الدويل ،ومنظمة اليونيسكو ،وسلطات التعليم الوطنية لتقييم عارب
الدول النامية يف جمال التعليم العايل يف عصر العلم واملعرفة إبان األلفية الثالثة ،بضرورة األخذ بعدد من التوجهات والسياسات اإلصالحية
لتحقيق أهداا تطوير األداء يف ظل تراجع التمويل احلكومي وتنامي الطلب امتمعي على التعليم العايل .وتتلخص هذه السياسات يف
ضرورة تشجيع التنوغ يف نظم ا لتعليم العايل وبراجم مبا يف ذلك التوج او التوسع يف إنشاء مؤسسات تعليم خاصة تتكامل مع منظومة
التعليم العام .ووضع نظم متطورة لتحفيز مؤسسات التعليم احلكومية على تنويع مصادر متويلها من خالل مسامهة الطالب يف بعض
الرسوم الدراسية ،وإنشاء برامج أكاد ية مش كة مع القطاغ اااص احمللي واجلامعات األجنبية ،والبحث يف إنشاء وحدات خدمية لتوفري
دخل إضايف ،وربط ختصيص التمويل احلكومي مبعدالت األداء ،ويف نف الوقت إعادت صياغة الدور احلكومي يف دعم نظم التعليم
العايل وبراجم  ،يف ظل معطيات الوضع الراهن والتغيريات املتوقعة يف مناخ التعليم العايل ،مع ضرورة تطوير األطر املؤسسية واألكاد ية
باجلامعات للتفاعل مع آليات تدويل التعليم العايل وعوملة أنشطت باإلضافة إىل وضع حزمة متكاملة من السياسات توج أساسا إلعطاء
أولوية ملعياري جودة خدمات التعليم العايل وعدالة توزيعها على شرائح امتمع.
وقد اتفقت الدراسات التحليلية ألوضاغ التعليم العايل على أن تنويع النظم واملؤسسات التعليمية أصبح واحدا من الضرورات اليت
ستسمح للدول النامية بااروجي من م زق تزايد الطلب اإلجتماعي على خدمات التعليم العايل يف ظل حمدودية املوارد املالية والبشرية،
والرغبة يف إجياد صيغة مالئمة تتناسب مع املتغريات احلديثة يف أسواق العمل من حيث مستويات املهارة والكفاءة املهنية والتنوغ يف
القدرات .ومن هنا يتعني على سلطات التعليم الوطنية تشجيع التوسع يف إنشاء مؤسسات التعليم غري اجلامعية من ناحية ،ودعم
اجلامعات اااصة واألهلية من ناحية أخرى .بيد أن اختيار التوليفة املثلى للجامعات العامة واااصة ومؤسسات التعليم غري اجلامعي وهو
أمر يعتمد بشكل أساسي على ااصائص املميزة لنظم التعليم العايل بالدولة املعنية ،وعلى معدالت التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية
السائدة هبا ،فضال عن حجم املوارد املالية العامة املتاحة .كما أكدت معظم الدراسات سابقا أيضا على ضرورة ارتباط اس اتيجية تنويع
نظم التعليم العايل بسياسات مكملة ،دا إىل إحداث تنوغ يف مصادر متويل العامج الدراسية واألنشطة األكا ية مبؤسسات التعليم
احلكومي ،بغية اإلرتقاء مبعدالت األداء اجلامعي (خورشيد ،يوسف.)0119 ،
 .1حوكمة الجامعات :ظهر مفهوم حوكمة اجلامعات يف اآلونة األخرية ليعع عن األزمة احلقيقية اليت متر هبا مؤسسة اجلامعة واحللول
املق حة اا ،تلك األزمة اليت تتمثل يف أن هنات إدارات جامعية وضعتها السلطة التنفيذية فوق الطالب وأعضاء هيئة التدري  ،لتكون
مهمتها اختاذ القرارات املتعلقة بشؤون هؤالء ،دون أن يكون ألي منهم (الطالب ،أعضاء اايئة التدي ) حق مناقشة هذه القرارات أو
اإلع اض عليها .وهو ما يعزز استمرار ثقافة العزوا عن املشاركة يف احلياة العامة سواء داخل اجلامعة أو خارجها ،كما يضعف تطور
اجلامعة بوصفها املؤسسة األكاد ية املف ض في ها أن تعيد صياغة التوجهات الثقافية والعرفية والعلمية للمجتمع ،نظرا لوضع القرار يف
يد طرا واحد من أطراا املؤسسة اجلامعية ،ووضع باقي األطراا من الطالب وأعضاء هيئة التدري يف وضع املتلقي اذه القرارات
وامللتزم بتنفيذها دون مناقشة ،فعلى سبيل املثال تؤخذ القرارات املتعلقة باملناهج التعليمية دون أن يكون للطالب حق املشاركة يف
صياغة خطط هذه املناهج واادا منها ،وكذلك اإلحتادات واألسر الطالبية باعتبارها كيانات اادا منها تدريب الطالب على
املشاركة يف احلياة العامة وتعزيز قيم الد قراطية واح ام اآلخر ،فوفقا لتصرحيات وزير التعليم العايل يف مصر أن إقبال الطالب على
انتخابات إحتاد الطالب عام  0118ال تتجاوز  ، %7و السبب يف هذا العزوا هو عدم تعبري هذه الكيانات عن الطالب بشكل
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حقيقي ،بل إاا حتولت إىل أداة لقمع احلريات الطالبية ،أيضا صندوق التكافل اإلجتماعي املنصوص علي يف املواد من  006اىل
 000من الالئحة التنفيذية بقانون تنظيم اجلامعات الذي يهدا إىل حل كل املشكالت اليت تعوق الطالب عن ممارسة العملية
التعليمية ال يتشكل باإلنتخاب بل بالتعيني وال يتضمن جمل إدارت متثيل للطالب على الرغم من أن خاص بالطالب فضال عن
غياب الشفافية يف مراقبة ميزانية هذه الصناديق و عدم وجود آلية للحصول على املعلومات املتعلقة بإيرادات وأوج إنفاق أموااا،
وغريها الكثري من األمثلة اليت تدل على الطريقة االستبدادية اليت تدار هبا باملؤسسة اجلامعية يف مصر واستبعاد اإلدارة لألطراا األخرى
–الطالب بوج خاص -من عم لية اختاذ القرار إنطالقا من نظرة خاطئة إىل طبيعة الطالب بوصفهم جمموعات من املراهقني غري
القادرين على حتمل املسؤولية وأخريا غياب الشفافية وآليات حماسبة اإلدارة على قرارا ا .و دا فكرة احلوكمة إىل وضع كافة األطراا
أمام مسؤوليا م ،وما يعنينا يف هذا املقام ه م الطالب يف عالقتهم باإلدارة وب عضاء هيئة التدري  ،فالطالب هم أصحاب املصلحة
احلقيقيني ،ألن اجلامعات بنيت من أجل تقدمي اادمة التعليمية ام وإعدادهم على املستوى الفكري واملعريف للمستقبل ،وهم من يت ثر
بشكل مباشر بكل القرارات اليت تصدرها اإلدارات اجلامعية أو امل األعلى للجامعات أو وزارة التعليم العايل ،ويف ذات الوقت جند
هذه القرارات تصدر مبعزل عنهم وعليهم اإللتزام هبا وتنفيذها دون أن يكونو قد شاركوا يف مناقشتها أو يف حتديد مسارا ا ،وهذا
الوضع حيتاجي إىل تصحيح حبيث يكون للطالب احلق يف املشاركمة يف إدارة شؤوا م اااصة وجزءا من عملية صناعة القرار داخل
املؤسسة اجلامعية ،مما يعزز ثقتهم يف أنفسم و يدرهبم على حتمل املسؤولية ،ويزرغ فيهم روح املشاركة اإلجيابية يف احلياة العامة وقيمة
احلرية ،وهذا هو مضمون عملية حوكمة اجلامعات ،و لكن توجد عدة معضالت حتول دون تطبيق هذا املفهوم ،هذه املعضالت حتتاجي
إىل حلول حىت يلقى مفهوم حوكمة اجلامعات مساره التطبيقي الصحيح .ومن معوقات تطبيق مفهوم حوكمة اجلامعات ،الثقافة
السائدة يف امتمع ،املناخ السياسي العام ،التشريعات اجلامعية ،طريقة إدارة اجلامعة ،غياب أعضاء هيئة التدري

عن احلياة اجلامعية

(عزت.)0119 ،

 .2جامعة القدس :جامعة القدس هي إحدى املؤسسات األكاد ية الرائدة يف فلسطني ،اليت تقدم اادمات التعليمية ألهم شرحية يف
امتمع وهم الشباب وتسعى إىل حتقيق أهدافها بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية ،من خالل املوارد البشرية والكوادر املؤهلة ،واليت
تتكون من بة من األكاد يني املتميزين ،وكادر إداري من ذوي ااعة والدراية يعملون جنبا إىل جنب من أجل إجناح املسرية
التعليمية.
ومتنح جامعة القدس ثالث درجات علمية يف البكالوريوس ،والدبلوم العايل ،واملاجستري .كما تقدم خدمات خمتلفة للمجتمع
الفلسطيين من خالل املراكز واملعاهد التابعة اا .وتعمل اجلامعة باستمرار على تطوير براجمها وخططها األكاد ية للمحافظة على
املستوى التعليمي واألكاد ي ،ورفع جودت  ،وتوفر اجلامعة للطلبة املرافق اادماتية ،والعامج الالمنهجية املتنوعة من ثقافية ،وفنية
وحوارية.
وعلى صعيد الدراسات العليا ،تتميز جامعة القدس بعامج دراسسات عليا ترتبط باحتياجات الوطن اآلنية التنموية املستقبلية ،وتنفرد
بني اجلامعات الفلسطينية يف بعض التخصصات .ومتنح برامج الدراسات العليا يف اجلامعة درجيت الدبلوم العايل واملاجستري اليت وصل
عددها إىل أكثر من ( )00ختصصا و( )30مسارا يف الكليات الصحية والعلمية واإلنسانية .لتكون جامعة القدس أهم وأكع
املؤسسات الفلسطينية من حيث :موقعها ،ومتيز أدائها ،وندرة ختصصا ا وتنوعها.
 .3نشأة جامعة القدس :إنضمت جامعة القدس إىل عضوية إحتاد اجلامعات العربية عام  0980بعد توحيد أربع كليات جامعية كانت
تعمل يف مدينة القدس وضواحيها وهي :كلية الدعوة وأصول الدين ،الكلية العربية للمهن الطبية ،كلية العلوم والتكنولوجيا ،وكلية
اآلداب.
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كما توالت اجلهود تباعا لضم وإنشاء كليات ومراكز جديدة وفريدة من نوعها يف فلسطني ،حيث مت ت سي كل من :كلية احلقوق ،كلية
ااندسة ،كلية الطب ،كلية القرآن والدراسات اإلسالمية ،كلية الصحة العامة ،كلية طب األسنان ،كلية الصيدلة ،وكلية العلوم اإلقتصادية
واإلدارية .ولتوفري اجلهد واملال وتوفري عناء السفر إىل ااارجي هبدا الدراسات العليا ،أنش ت اجلامعة مراكز ومعاهد اذه الغاية يف عد ة
حقول وختصصات ،مثل مركز البحوث اإلسالمية ،واملعهد العايل لآلثار اإلسالمية ،إضافة إىل مركز الدراسات اإلقليمية ،ومعهد العلوم
اللغوية والصوتية ،ومعهد اإلدارة واإلقتصاد ،وكذلك برنامج التكنولوجيا التطبيقية والصناعية ،وبرنامج التنمية املستدامة ،وبرامج يف الصحة
والبيئة وختصصات العلوم االخرى لتصبح بذلك جامعة القدس إحدى أهم وأكع املؤسسات الفلسطينية ،تتكاتف فيها اجلهود وتتوحد
طاقات أبناء الشعب الفلسطيين لبناء الدولة الفلسطينية املستقلة ،واحلفاظ على مقومات وجودها وضمان قو ا يف عاصمتها القدس
الشريف .ومتنح جامعة القد س خمتلف الدرجات العلمية من البكالوريوس والدبلوم العايل واملاجستري يف ثالثة عشر كلية وتسعة معاهد،
منتشرة يف مواقع أساسية عدة ،يف مدينة القدس وضواحيها إىل جانب مواقع أخرى يف مدينة رام اهلل و البرية.
وتضم اجلامعة برامج جديدة وحديثة هي األوىل من نوعها يف فلسطني  ،فغدت الصرح العلمي األول والوحيد الذي يقدم هذا العدد
والتنوغ من الدرجات العلمية يف خمتلف التخصصات العلمية واألدبية لدرجات البكالوريوس ،الدبلوم العايل واملاجستري .ويتزايد عدد الطلبة
الذين يلتحقون باجلامعة يف كل عام وينالون قسطا وافرا من الرعاية املتميزة ،تقدمها ام بة من األساتذة واملوظفني املتخصصني ،كما
تؤمن ام كافة اادمات اليت تقدها اجلامعات العاملية ،إضافة إىل تقدمي منح خاصة للطلبة وفقا حلاال م اإلجتماعية ،وتعمل اجلامعة
باستمرار على تطوير براجمها األكاد ية وخططها وخدما ا للمحافظة على املستوى التعليمي واألكاد ي املتميز منها ،وسعيا إلعداد
أجيال أمينة يف حتمل مسؤوليا ا ،وخملصة يف تسخري معارفها ادمة امتمع ورفعة بنيان الوطن.
 .4الموقع الجغرافي لجامعة القدس :حتتل جامعة القدس مواقع خمتلفة يف مدينة القدس وضواحيها:
 .0احلرم الرئي يف أبو دي تبلغ مساحت ( 011دومن)  ،ويضم معظم كليات اجلامعة ،وبعض املراكز واملتاحف واملعاهد ،وقد مت
إيقاا هذه األراضي لصاحل اجلامعة واملعهد العريب.
 .0احلرم اجلامعي يف الشيخ جراح يضم كلية هند احلسيين للبنات ويلتصق البناء بدار الطفل العريب وتعود ملكيت إىل دار الطفل،
وتقوم اجلامعة باستخدام احليز وإدارت واإلشراا علي .
 .3حرم اجلامعة يف بيت حنينا ويضم فرغ كلية العلوم اإلقتصادية واإلدارية وكذلك رئاسة اجلامعة وإدارة املكتبات ومعهد الطفل،
ويقع على أرض متتلكها مجعية بيت حنينا ااريية إىل جانب مدرسة تديرها بلدية القدس.
 .0حرم اجلامعة يف البلدة الق د ة ويضم عدة مراكز تابعة للجامعة منها مركز دراسات القدس ومركز العمل امتمعي ومركز لتعليم
احلاسوب.
 .5حرم اجلامعة يف البرية وهي عمارة تعود ملكيتها لبلدية البرية وتشمل تلفزيون القدس ال بوي واملعهد العايل لآلثار ومعهد اإلعالم
العصري وأبنية أخرى مست جرة فيها م ع معهد الدراسات اإلقليمية ومركز ال قيم املعياري الدويل ومركز السرطاوي لدراسات
السالم ومركز التنمية يف الرعاية الصحية األولية وغريه (جامعة القدس.)0117 ،
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 .5الهيكلية اإلدارية لجامعة القدس :تشرا على شؤون اجلامعة اإلدارية واألكاد ية اايئات التالية:
أمناء اجلامعة وي أس رئي

أوال :جمل

جمل

األمناء الذي يتوىل متثيل اجلامعة أمام مجيع اجلهات ااارجية والداخلية الر ية ،وتضم

عضويت مجيع أعضاء جمل األمناء وهو صاحب السلطة العليا يف اجلامعة الذي يتوىل اإلشراا على مجيع أمور اجلامعة.
ثانيا :جمل اجلامعة وي أس رئي اجلامعة وتضم عضويت كل من نواب ومساعدي الرئي وعمداء الكليات املختلفة وممثلني عن كل
نقابة العاملني وجمل الطلبة وتعود مرجعيت حسب النظام األساسي مل أمناء اجلامعة.
ثالثا :امل األكاد ي وي أس نائب الرئي للشؤون األكاد ية ويضم يف عضويت عمداء الكليات املختلفة ،إضافة إىل كل من عميد
الدراسات العليا وعميد البحث العلمي ورؤساء دائريت القبول والتسجيل وعميد شؤون الطلبة وممثلني عن جمال الكليات ،وتعود مرجعيت
مل اجلامعة.
رابعا :جمال الكليات والدراسات العليا اليت ي أس كل منها العميد املعين وتشرا على إدارة الشؤون األكاد ية يف جماالت اختصاصها
وتعود مرجعيتها إىل امل األكاد ي.
خامسا :جمال

األقسام والدوائر يف الكليات وي أسها رئي

القسم أو الدائرة اليت تتكون أعضاء اايئة التدريسية وتعود مرجعيتها إىل

جمال الكليات.
سادسا :جمل املراكز واملعاهد وي أس أحد أعضاء اايئة التدريسية بكلية العلوم ،ويضم يف عضويت كافة مدراء املراكز واملعاهد لإلشراا
على النشاطات الالمنهجية وبرامج التنمية امتمعية.
سابعا :هيئة اممع الصحي وهي جلنة تضم عمداء جممع الكليات الصحية واملسؤولني يف التنمية والتطوير الصحي ويتناوب على رئاستها
كل عامني أحد عمداء هذه الكليات.
ثامنا :جمل البحث العلمي وي أس عميد البحث العلمي ويتكون من أعضاء هيئة تدري
بتطوير البحث العلمي يف اجلامعة.

باحثني وممثلني عن جمال

الكليات ويع

تاسعا :جلنة ال قية يتم تعيينها من قبل رئي اجلامعة من أعضا ء يف اايئة التدريسية من محلة رتبة األستاذية ملتابعة طلبات ال قية والتنسيب
ب قية أعضاء اايئة التدريسية اليت ترفع إىل جمل األمناء إلقرارها.
عاشرا :الشؤون املالية واإلدارية الذي يقوم على اإلشراا على الشؤون املالية واإلدارية يف اجلامعة وجمل املدراء التنفيذيني برئاسة نائب
الرئي للشؤون املالية واإلدارية ،وعلى دائرة شؤون املوظفني ،والدائرة املالية اليت تشمل املش يات واملستودعات واحملاسبة واملنح واملشاريع،
وأيضا دائرة الشؤون اإلدارية واادمات العامة.
حادي عشر :قامت اجلامعة يف العام  0110باستحداث هيئة جديدة ا ها "هيئة جمال اجلامعة" يتم تعيني أمينها العام وأعضاء أمانتها
من أكاد يني تولوا مناصب إدارية سابقا ،وتتكون عضويتها من كافة أعضاء امال واايئات يف اجلامعة األكاد ية منها واإلدارية وعتمع
بالعادة مرتني كل عام على مدار يومني وذلك للتباحث يف األمور اإلس اتيجية والسياسة العامة للجامعة .ويشرا على تنفيذ سياسات
اجلامعة ويتوىل مسؤوليتها رئي اجلامعة الذي يقدم التقارير الفصلية مل األمناء ،كما يقدم التوصيات املختلفة حسب النظام للمجل
إلقرارها (جامعة القدس.)0117 ،
 .IIIالدراسات سابقة:
 .0دراسة (ااواجة )0110 ،و دا الدراسة إىل حتليل مفهوم حوكمة الشركات واملبادئ اليت تقوم عليها والشروط الالزمة حلوكمة
الشركات ،وقد أكد البحث على النقاط اآلتية لدعم مبادئ حوكمة الشركات ،وأمهيبة زيادة الوعي باألمهية املتزايدة حلوكمة
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الشركات ،سواء بالنسبة للمديرين أو أعضاء جمل اإلدارة أو محلة األسهم أو باقي أصحاب املصاحل للتعرا على معرات
تطبيقها ،والت كيد على ممارسة املسامهني حلقوقهم وعلى املعاملة املتساوية للمسامهني ،توسيع هيكل امللكية بالشركات وزيادة
عدد الشركات املقيدة بالبورصة ،اإلسراغ بإصدار قانون للشركات اجلديد نظرا ألمهيت يف التقريب يف املعاملة بني شركات
األشخاص وشركات األموال ،وخلق كوادر إدارية جديدة ،وتدريب وبناء أجهزة اإلشراا والرقابة على او كن من متابعة
إلتزام الشركات بالقواعد الالزمة لإلدارة اجليدة اا ،باإلضافة إىل تطوير مهنة احملاسبة واملراجعة مبا يواكب أس وقوانني احملاسبة
الدولية ،واإلفصاح عن املعلومات املالية وغري املالية.
 .0دراسة ( )Robies and Salameh, 2006بعنوان العالقة بني احلوكمة واألداء املايل يف قطاغ اإلنشاءات.
هدفت هذه الدراسة لقياس أثر ممارسة احلوكمة على األداء املايل للمشروعات اإلنشائية يف لبنان لعينة من ( )011شركة إنشائية من
أحجام خمتلفة ،إلختبار فيما إذا كان التداخل يف ممارسة احلوكمة املؤسسية بني مجيع األطراا داخل الشركة يقود إىل أداء مايل أفضل
للمشروعات اإلنشائية ،وقد خلصت الدراسة إىل أن عدم التداخل يف األدوار بني املديرين التنفيذيني وجمل اإلدارة ي جم أداء ماليا
أفضل للشركة.
وتعتع هذه الدراسة من الدراسات التطبيقية القليلة يف العام العريب اليت تناولت أثر ممارسة احلوكمة على األداء املايل للشركات ،مؤكدة
على أمهية عدم التداخل يف األدوار بني املديرين التنفيذيني وأعضاء جمل اإلدارة (قباجة ،حامد ،الشقاقي.)0118 ،
 .3دراسة ( )Institutional shareholder Services, 2005بعنوان حوكمة أفضل أرباح أعلى و خماطر أقل.
بعد اختبار ( )77عامال من عوامل احلوكمة و ( )06مقياسا من مقايي

األداء املايل ضمن أربع جمموعات (املخاطرة ،الرحبية ،القيمة

السوقية ،التقييم)  ،قام فريق املؤسسة بتحليل العالقة بني كل من عوامل احلوكمة مقابل كل مقياس من مقايي األداء ،مستخدمني بيانات
للسنوات املالية ( ،)0117-0110وباستخدام اختبار  Tلتحديد العالقة بني مستوى احلوكمة بواسطة ()Governance Index
واألداء املايل لعينة من ( )5011شركة أمريكية .وبعد إجراء العديد من اإلختبارات خلصت الدراسة إىل:
 .0الشركة ذات احلوكمة األفضل أقل خماطرة ،وذلك ال فاض تباين أسعار سهمها وإ فاض إحتماالت إفالسها.
 .0الشركات ذات احلوكمة األفضل أكثر رحبية وعائدا على اإلستثمار.
 .3الشركات ذات احلوكمة األفضل أعلى يف القيمة السوقية إىل الدف ية وسعر السهم إىل عائده.
و قد إمتازت الدراسة بتناواا عددا كبريا من مقايي األداء و ( )5011شركة لقياس العالقة بني املمارسة السليمة للحوكمة ،وهو ما م
تعهده كثري من الدراسات التطبيقية يف جمال احلوكمة (قباجة ،حامد ،الشقاقي.)0118 ،
ثاني ــا :الدراسة التطبيقية :
 .Iمنهج الدراسة وحدودها:
اعتمد املنهج الوصفي التحليلي إلمتام هذه الدراسة حيث قام الباحثان بتصميم استبانة ودراسة متغريات الدراسة من خالل االعتماد على
التحليل اإلحصائي  .ومت احلصول على املعلومات من الكتب والدراسات ،ومواقع اإلن نت ،وامالت والدوريات .كمصادر ثانوية.
وكمصادر أولية مت تصميم استبانة خاصة ك داة رئيسية للدراسة لتحقيق أهدافها واإلجابة عن تساؤال ا .بعد حتيلها.
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أما حدود الدراسة فنقسمها إىل:
 .0حدود مكانية :اقتصرت الدراسة على املوظفني املتواجدين يف حرم اجلامعة الرئيسي-أبودي .
 .0حدود زمانية :أجريت الدراسة خالل الفصل الثاي من العام .0101/0119
 .3حدود بشرية  :موظفي اجلامعة اإلداريني و األكاد ي.

.IIعينة الدراسة :

مت توزيع االستبانة باستخدام عينة الصدفة ووزعت على ( )011موظف يف جامعة القدس ممن تواجدوا يف حرم اجلامعة وقد مت اس جاعها
كاملة ،بنسبة اس جاغ  %011من حجم العينة .
 نسبة الثبات :من خالل حتليل مجيع فقرات اإلستبانة بواسطة  Reliability analyzeتبني أن نسبة الثبات يف هذا البحثبلغت  . 0.84صدق األداة
مت الت كد من صدق األداة املستخدمة من قبل الدكتور علي صاحل و قد مت حتكيمها من قبل الدكتور عمر صلييب و الدكتور ابراهيم
صلييب.

 .IIIالتحليل اإلحصائي:

مت حتليل النتائج الكمية للدراسة باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية ) (SPSSوذلك بإجياد املتوسطات احلسابية ,واالاراا املعياري
للبيانات ،حيث اعتمد الباحثان يف تقدير درجة الفقرات واماالت من خالل املتوسطات احلسابية .حيث يؤشر أعلى متوسط على
مفهوم نعم لعبارة السؤال ،كما هو يف اجلدول رقم (.)0
مفتاح املتوسطات احلسابية
جدول رقم ( )0ات عينة الدراسة
النسبة العليا

يعتع اإلحتالل من العوائق اليت تعيق استخدام احلوكمة

3.8

النسبة املتوسطة

العادات والتقاليد حتد من تطبيق متطلبات احلوكمة

0.60

النسبة الدنيا

تطبيق متطلبات احلوكمة يعمل على استقطاب موظفني مميزين

0.10

جدول رقم ( )2الجنس
القيمة املئوية

النسبة املئوية

التكرار

النسبة الكلية
56

56

56

56

ذكر

011.1

00.1

00.1

00

أنثى

011.1

011.1

011

Total

يشري اجلدول رقم ( )0إىل أن % 56من العينة هم من الذكور  ،و  %00إناث.
88
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جدول رقم ( )3العمر
النسبة الكلية

القيمة املئوية

النسبة املئوية

التكرار

0.1

0.1

0.1

0

أقل من  01سنة

00.1

01.1

01.1

01

من  31-01سنة

70.1

31.1

31.1

31

من  01-31سنة

011.1

08.1

08.1

08

 01سنة ف كثر

011.1

011.1

011

Total

القيمة

كما يظهر يف جدول رقم ( )3أن األعمار  %0من العينة أقل من ( )01سنة ،و  %01هم ما بني ( )31-01سنة ،و  %31ما بني
( )01-31سنة ،و  %08تبلغ اعمارهم ( )01سنة ف كثر.
جدول رقم ( )0املؤهل العلمي
النسبة املئوية

التكرار

النسبة الكلية

القيمة املئوية

0.1

0.1

0.1

0

دبلوم

00.1

00.1

00.1

00

بكالوريوس

50.1

31.1

31.1

31

ماجستري

011.1

06.1

06.1

06

دكتوراة

011.1

011.1

011

Total

القيمة

يتبني لنا من اجلدول رقم ( )0أن  %0من العينة حيملون شهادة الدبلوم ،بينما هنات  %00حيملون شهادة البكالوريوس ،و %31
ماجستري و  %06دكتوراة.
جدول رقم ( )5ف ة العمل داخل اجلامعة
النسبة الكلية

القيمة املئوية

النسبة املئوية

التكرار

08.1

08.1

08.1

08

أقل من  5سنوات

81.1

30.1

30.1

30

من  01-5سنوات

80.1

0.1

0.1

0

من  06-01سنة

91.1

6.1

6.1

6

من  01-06سنة

011.1

01.1

01.1

01

 00سنة ف كثر

011.1

011.1

011

Total

88

القيمة
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نالحظ أن جدول رقم ( )5ما نسبت  %08من العينة تقل ف ة عملهم داخل اجلامعة عن  5سنوات ،و  %30تبلغ ف ة عملهم ما بني
( )01-5سنوات ،و  %0تبلغ ما بني ( )06-01سنة %6 ،تبلغ ما بني ( )01-06سنة ،و  %01يعملون يف اجلامعة منذ اكثر
من  00سنة.
جدول رقم ( )6نوع العمل
النسبة املئوية

القيمة املئوية

النسبة املئوية

التكرار

50.1

50.1

50.1

50

إداري

80.1

31.1

31.1

31

أكاد ي

011.1

06.1

06.1

06

إداري أكاد ي

011.1

011.1

011

Total

القيمة

حيث يظهر جدول رقم ( )6أن  %50من العينة هم من اإلداريني ،بينما هنات  %31أكاد يني و  %06أكاد يني إداريني.
 .IVالنتائج المتوصل إليها:
يتناول هذا اجلزء عرضا للنتائج اليت توصلت إليها الباحثة من خالل استجابة أفراد العينة على فقرات أداة الدراسة املتعلقة بعنـوان
" واقع احلوكمة يف جامعة القدس".
 .1عرض النتائج والتحليل اإلحصائي :حيث يظهر اجلدول رقم ( )7أن املتوسطات احلسابية واالارافات املعيارية إلجابات املبحوثني
عن كل جمال من جماالت االستبانة وعن امال الكلي هي :
جدول رقم ()7
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

1

األنظمة و القوانني املطبقة يف جامعة القدس واضحة.

011

0.9

3.1

2

تطبق األنظمة و القوانني على مجيع املوظفني دون متييز.

011

3.06

3.1

3

تطبق األنظمة و القوانني على مجيع الطلبة دون متييز.

011

3.00

3.1

4

حتل املشاكل يف اجلامعة بشفافية.

011

3.30

3.1

5

يعتع ضعف القوانني و األنظمة املستخدمة سبب يف عدم تطبيق
احلوكمة.

011

0.7

3.1

011

0.0

0.1

الترتيب

6

العدد

الفقرة

يعتع عدم وجود شفافية يف املعلومات اليت يتم تقد ها من أهم أسباب
عدم تطبيق احلوكمة بشكل صحيح.
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7

يعتع وجود التمييز من أهم أسباب عدم تطبيق احلوكمة بشكل صحيح.

011

0.0

0.1

011

0.10

0.1

9

تعتع قلة ااعة إحدى أسباب ضعف احلوكمة.

011

0.78

3.1

10

يعتع اإلحتالل من العوائق اليت تعيق استخدام احلوكمة.

011

3.8

0.1

11

يؤثر املسؤولون القائمون على اجلامعة يف تطبيق متطلبات احلوكمة.

011

0.60

3.1

12

ضعف املوارد املالية يؤثر سلبا على تطبيق األنظمة و القوانني.

011

3.00

3.1

13

تت ثر األنظمة و القوانني يف تطبيقها من وجود الوصوليني.

011

3.30

0.1

14

تت ثر األنظمة و القوانني يف تطبيقها من وجود املتسلقني.

011

0.36

0.1

15

هنالك نوغ من الالمباالة يف تطبيق األنظمة و القوانني.

011

0.00

0.1

16

يؤدي تطبيق األنظمة و القوانني إىل حفظ حقوق اجلميع.

011

0.06

0.1

17

يقلل تطبيق األنظمة و القوانني من األزمات.

011

0.36

0.1

18

يؤدي تطبيق متطلبات احلوكمة إىل إرتقاء إسم اجلامعة.

011

0.00

0.1

19

يؤدي تطبيق متطلبات احلوكمة اىل رفع معنويات مجيع األفراد.

011

0.00

0.1

20

العمل على تطبيق متطلبات احلوكمة أساس رئيسي لتطوير اجلامعة.

011

0.06

0.1

21

تطبيق متطلبات احلوكمة يعمل على استقطاب موظفني مميزين.

011

0.10

0.1

22

تطبيق متطلبات احلوكمة يعمل على استقطاب طلبة مميزين.

011

0.16

0.1

23

تلعب األحزاب املسيطرة دور سليب يف تطبيق متطلبات احلوكمة.

011

0.36

0.1

24

اإلرعالية يف حل املشاكل هي املسيطرة يف اجلامعة .

011

3.18

3.1

25

العادات و التقاليد حتد من تطبيق متطلبات احلوكمة.

011

0.60

0.5

26

تستخدم اجلامعة مقولة النظام فوق اجلميع.

011

3.36

3.1

27

األنظمة و القوانني اليت تطبق يف اجلامعة كاملة.

011

3.30

3.1

28

تسعى اجلامعة باستمرار لتطوير األنظمة و القوانني حسب متطلبات
العصر.

011

3.00

3.1

29

ال يوجد فصل تعسفي يف اجلامعة ألاا تطبق األنظمة و القوانني بعدالة.

011

3.08

3.1

30

يستطيع املوظف املطالبة حبقوق يف أي وقت ألن مدعوم ب نظمة و قوانني
عادلة.

011

3.18

3.1

31

يسمح بإبداء الرأي يف أي موضوغ ألن اجلامعة تتعامل بشفافية.

011

3.18

3.1

0.75

0.56

8

يعتع وجود احملسوبية من أهم أسباب عدم تطبيق احلوكمة بشكل
صحيح.

الدرجة الكلية
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يالحظ من اجلدول رقم( ) 7أعاله أن أعلى نسبة استجابة من قبل افراد العينة كانت للفقرة "يعتع اإلحتالل من العوائق الـيت تعيق
استـخدام احلوكمة" مبـتوسط حسايب ( ،)3.8يليها الفقرة "تستـخدم اجلامعة مقولة النظام فوق اجلميع" مبتوسط حساب ــي ( )3.36يليها
الفقرتني حتل املشاكل يف اجلامعة بشفافـية" و " تت ثر األنظمة والقوانني يف تطبيقها من وجودالوصوليني" مبتوسط حسايب(.)3.30
بينما كانت اقل فقرة استجابة من قبل أفراد العينة هي للفقرة " تطبيق متطلبات احلوكمة يعمل على استقطاب موظفني مميزين" مبتوسط
حسايب ( )0.10يليها فقرة " يعتع وجود احملسوبية من أهم أسباب عدم تطبيق احلوكمة بشكل صحيح" مبتوسط حسايب ( )0.10يليها
فقرة تطبيق متطلبات احلوكمة يعمل على استقطاب طلبة مميزين" مبتوسط حسايب (.)0.16
االستنتاجات والتوصيات:
 االستنتاجات:
بعد إ جراء التحليل اإلحصائي ألداء البحث استنتج الباحثان عدة نقاط ال بد لنا من ذكرها :
 .0أن لإلحتالل االسرائيلي اثر واضح و كبري على تطبيق احلوكمة.
 .0تعمل اجلامعة على تطبيق النظام بني الطالب دون متييز و ذلك بشفافية دون اللجوء اىل الغموض.
 .3مع ان اجلامعة تعمل على تطبيق النظام فإن هنات من يؤثرون على ذلك من الوصوليني.
 .0ان حىت مع تطبيق احلوكمة بشكل صحيح فإن ذلك ال يعمل بشكل كبري على استقطاب موظفني و طلبة مميزين.
 .5أن احملسوبية ال تؤثر على تطبيق احلوكمة بشكل كبري مع العلم ب اا تعين تطبيق األنظمة والقوانني بوضوح وشفافي دون متييز.
 .6احلسوبية واألزدواجية يف التعامل ,سواء كان على مستوى املوظفني ,أو على مستوى الطلبة.
 .7أن القيم السلبية مثل العادات والتقاليد البالية اليت تعود عليها جمتمعنا الفلسطيين هي جذور املشاكل يف تطبيق أنظمة احلوكمة ,
وصعوبة اختاذ القرارات.
 التوصيات:
 .0ضرورة إصدار أنظمة وقوانني واضحة ,واعتماد مفاهيم احلوكمة ,وخاصة فيما يتعلق بالشفافية واملساءلة والوضوح.
 .0مراجعة أنظمة ومفاهيم احلوكمة ومدى تطبيقها ,ونتائجها ,سنويا من أجل تعديل السلبيات واالبتعاد عن نقاط الضعف,
ودعم نقاط القوة.
 .3متابعة تطبيق كل األنظمة والقوانني املتفق عليها بدون حتيز ,ومن خالل مراقبة األنظمة والقوانني اليت تطبق يف اجلامعة.
 .0حل مجيع املشاكل بدون حتيز ,من خالل الرجوغ إىل املساءلة والوضوح والشفافية.
 .5األخذ بعني االعتبار عارب وأنظمة وقوانني جامعات أخرى مماثلة وناجحة ,حبيث تكون مقاربة لبيئتنا ونستطيع تطبيقها
على أرض الواقع ,ومنسجمة مع احتياجاتنا.
 .6أن ال يكون زيادة عدد الطلبة من أجل زيادة دخل اجلامعة على حساب نوعية الطلبة اارجني.
 .7احملاولة اجلادة بالتخفيف من مصاريف اجلامعات غري الضرورية.
 .8ضرورة دعم الثقة وتوفري التنسيق الكامل بني اجلامعات
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