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مدى تطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات الفلسطينية وعالقته 
بمسؤوليتها االجتماعية في مكافحة الفساد

الملخص:
هدفــت الدرا�ســة التعرف اإىل درجة تقدير اأع�ساء هيئة التدري�ــس باجلامعات الفل�سطينية ملدى تطبيق 
مبــادئ احلوكمة فيها، وعالقتها بدرجة تقديرهم مل�سوؤوليتها االجتماعية يف مكافحة الف�ساد، ولتحقيق ذلك 
اتبــع الباحــث املنهــج الو�سفــي/ التحليلي بتطبيــق ا�ستبانتني، �سملــت االأوىل )43( فقرة موزعــة على ثالثة 
جمــاالت: )امل�ساءلة وال�سفافية يف اأوجه امل�ساركة، العدالة وامل�ســاواة من اأجل التمكني، الكفاءة والفاعلية(، 
والثانيــة �سملــت )25( فقرة لو�سف م�سوؤولية اجلامعات االجتماعيــة يف مكافحة الف�ساد. وتكونت العينة من 
)297( ع�ســو هيئــة تدري�ــس، وخل�ست الدرا�ســة اإىل اأن درجة التقديــر الكلية ملدى تطبيــق مبادئ احلوكمة 
كانــت كبــرة عنــد وزن ن�سبــي )75.24 %(، حيث جاء جمال )الكفاءة والفعاليــة( يف املرتبة االأوىل بوزن 
ن�سبي )76.63 %(، وجمال )امل�ساءلة وال�سفافية( يف املرتبة االأخرة بوزن ن�سبي )74.51 %(، واأن درجة 
التقديــر الكليــة الأفــراد العينــة حــول امل�سوؤوليــة املجتمعية للجامعــة يف مكافحــة الف�ساد كانــت كبرة عند 
وزن ن�سبــي )77.11 %(، ووجــود عالقــة طرديــة قوية ذات داللــة اإح�سائية  مبعامــل ارتباط )0.771( 
بــني درجــة تقدير اأع�ساء هيئة التدري�س باجلامعات الفل�سطينيــة ملدى تطبيق مبادئ احلوكمة فيها، ودرجة 
تقديرهــم مل�سوؤوليتهــا االجتماعية يف مكافحة الف�ساد. واأو�ست الدرا�ســة باإن�ساء جمال�س ا�ست�سارية م�سرتكة 
مــن رجــال اجلامعة وقيادات املجتمــع لتحديد اأوجه الف�ساد، والعمل على احلد منهــا، وتفعيل دور اجلامعة يف 

تاأ�سيل قيم النزاهة وال�سفافية من خالل اخلدمات، ومراقبة اأوجه الن�ساطات املختلفة.

الكلمات املفتاحية:مبادئ احلوكمة، امل�سوؤولية االجتماعية، الف�ساد.
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Extent of Implementing the Principles of Governance in 
Palestinian Universities and the Relation to their Social 

Responsibility in Combating Corruption

Abstract:

The study aimed at identifying the assessment degree given by the 
faculty members in the Palestinian universities for the extent of implementing 
principles of governance and the relation between this degree and  their 
assessment degree of social responsibility in combating corruption. To achieve 
this objective, the researcher followed the descriptive, analytical method by 
administering two questionnaires. The first questionnaires included (43) items 
covering 3 dimensions (accountability and transparency in participation; justice 
and equality for empowerment; efficiency and effectiveness). The second one 
consisted of (25) items, describing the social responsibility of universities in 
the fight against corruption. The sample consisted of (297) faculty members. 
The results showed that the overall assessment degree of implementing the 
principles of governance was significant at a relative weight of (75.24%). The 
dimension of efficiency and effectiveness ranked first with a relative weight 
of (76.63%. The dimension of accountability and transparency ranked last 
with a relative weight of (74.51% ), whereas the degree of overall assessment 
of the members of the sample on the social responsibility of the university in 
the fight against corruption was significant at a relative weight of (77.11%). 
There was also a strong positive correlation of a statistical significance of 
correlation coefficient (0.771) between the faculty members’ assessment 
degree  of the extent of implementing governance principles in Palestinian 
universities and their assessment degree of the university social responsibility 
in the fight against corruption. The study recommended the establishment of 
joint advisory councils consisting of university officials and community leaders 
to identify and reduce corruption, to activate university’s roles in enhancing 
the values of integrity and transparency by means of services and to supervise 
various activities. 

Keywords:Principles of governance, Social responsibility, Corruption.
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المقدمة:
فر�س هذا الع�سر على جميع املنظمات مبا فيها اجلامعات، تغير ممار�ساتها، واإعادة التفكر يف اأن�سطتها، 
مبــا يحقــق ربطها مب�ساريع التنمية، واإعادة النظر يف معايــر الكفاءة الداخلية لها بغية حتقيق اأعلى درجات 
املواءمــة، والقيــام بامل�سوؤولية االجتماعية. وعليه، اأ�سبــح العمل االإداري مقيا�سًا لنجــاح اجلامعات يف تاأدية 
ر�سالتهــا، وحتقيــق ميزتهــا التناف�سية، وكانت احلوكمة �سمــام اأمان العمل املنظم، ملا ت�سملــه من نظام مواجهة 
التجــاوزات، ومبــا حتققــه من التــزام باملعاير التــي تنظم حقــوق اأ�سحاب امل�سالــح وامل�ستفيديــن من خدمات 

اجلامعة يف اإطار من امل�ساءلة وال�سفافية والنزاهة وامل�ساركة.
"تهــدف احلوكمــة اإىل و�ســع كافــة االأطــراف اأمــام م�سوؤولياتهــم مــن الناحيــة االإدارية، اأما مــن الناحية 
املعرفيــة والعمليــة فاإنها ت�ستدعــي مفاهيم واإجراءات ال�سفافيــة وامل�ساركة وامل�ساءلــة" )عقالن، 2015، 7(، 
ولهــذا اأو�ست معظم نتائــج الدرا�سات املقارنة التي قام بها البنك الدويل، ومنظمة اليون�سكو، و�سلطات التعليم 
الوطنيــة، لتقييــم جتــارب الــدول النامية يف جمــال التعليم العــايل يف ع�سر العلــم واملعرفة ب�ســرورة االأخذ 
بالتوجيهــات وال�سيا�سات االإ�سالحية وااللتزام بامل�سوؤولية جتــاه املجتمعات يف ظل تراجع التمويل احلكومي 

وتنامي الطلب املجتمعي على التعليم العايل )يو�سف، 2007(.

وعليــه كان �ســالح اجلامعــة من �سالح املجتمــع، فهي تعك�س �سلبياتــه، ولها دور يف اإ�سالحه، ويقــع على عاتقها 
م�سوؤوليــة كبــرة من داخلهــا لتوؤثر يف املجتمع املحيط بها مــن حيث تر�سيخ قيم النزاهــة وال�سفافية اإىل حد 

امل�ساهمة يف مكافحة وحماربة الف�ساد ب�ستى ال�سبل املتاحة.

مشكلة الدراسة وتساؤالتها: 
لعــل املرحلــة التي مير بها املجتمــع الفل�سطيني بعــد �سنوات من االنق�ســام ال�سيا�سي، التــي ر�سبت خاللها 
العديد من االآفات االجتماعية، واأخطرها الف�ساد الذي طال العديد من مناحي احلياة، فر�ست على اجلامعة 
اأدوارًا جديــدة �سمــن م�سوؤوليتها االجتماعية، واأوجبت انعكا�س القيــم اجلامعية على املجتمع، على اعتبار اأن 

اجلامعة )جمتمع النخبة(، ومنوذج التغير نحو االأف�سل.
كمــا فر�ــس واقع احلياة ال�سعبة التي تعي�سها اجلامعات والظــروف القاهرة التي متر بها تعزيز دور امل�سوؤولية 
املجتمعيــة للجامعــات يف اإطــار مكافحــة وحماربــة الف�ســاد، وعليه تتحــدد م�سكلــة الدرا�ســة يف االإجابة عن 

الت�ساوؤل الرئي�سي التايل:

مــا مــدى تطبيق مبــادئ احلوكمة يف اجلامعــات الفل�سطينيــة وعالقتــه مب�سوؤوليتها االجتماعيــة يف مكافحة 
الف�ساد؟

ويتفرع من الت�ساوؤل الرئي�سي، الت�ساوؤالت الفرعية التالية:
1 - ما م�ستوى تطبيق مبادئ احلوكمة يف اجلامعات الفل�سطينية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س فيها؟
2 - مــا م�ستــوى تقديــر اأع�ساء هيئــة التدري�س باجلامعــات الفل�سطينيــة مل�سوؤوليتها املجتمعيــة يف مكافحة 

الف�ساد؟
3 - هــل توجد عالقة ارتباطية دالة اإح�سائيًا بني م�ستوى تطبيق مبادئ احلوكمة باجلامعات الفل�سطينية 

من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س، وم�ستوى م�سوؤوليتها املجتمعية يف مكافحة الف�ساد؟
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أهداف الدراسة:
1 - التعــّرف اإىل م�ستــوى تطبيــق مبــادئ احلوكمــة يف اجلامعات الفل�سطينيــة من وجهة نظــر اأع�ساء هيئة 

التدري�س فيها.
2 - التعــرف اإىل م�ستــوى تقدير اأع�ساء هيئة التدري�س باجلامعات الفل�سطينيــة مل�سوؤوليتها االجتماعية يف 

مكافحة الف�ساد.
3 - الك�سف عما اإذا كان هناك عالقة ارتباطية دالة اإح�سائيًا بني م�ستوى تطبيق مبادئ احلوكمة باجلامعات 

الفل�سطينية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س، وم�ستوى م�سوؤوليتها املجتمعية يف مكافحة الف�ساد.
أهمية الدراسة:

تنبثــق اأهمية الدرا�سة من ح�سا�سية متغراتها، باعتبار احلوكمة مفهومًا ينطبق على كافة امل�ستويات، و�سمن 
جميــع ال�سياقــات مبا يحقق �سالــح املوؤ�س�سة، والأن االهتمــام مبو�سوع الف�ساد جاء نتيجــة ل�سعف املردود على 
برامــج التنميــة، وارتباطه باال�ستحــواذ ال�سيا�سي، وتــردي الو�سع االقت�ســادي، وعليه فاإن اأهميــة الدرا�سة 

تتمثل باجلوانب االآتية:
الرتكيــز علــى امل�سوؤوليــة املجتمعية للجامعــات بالبحــث يف وظائف غــر تقليدية قائمة علــى االإ�سالح   -

وحماربة الف�ساد.
قد ي�ستفيد من نتائج الدرا�سة القائمون على اإدارة اجلامعات بالتعرف اإىل م�ستوى احلوكمة فيها ودرجة   -

تقدير اأع�ساء هيئة التدري�س مل�سوؤوليتها االجتماعية يف حماربة الف�ساد.
قد تفتح نتائج الدرا�سة اآفاقًا بحثية جديدة لتاأ�سيل املو�سوع.  -

رفــد املكتبــة الفل�سطينية بدرا�سة قد تعترب االأوىل من نوعها يف حــدود علم الباحث تربط بني حوكمة   -
اجلامعات وحماربة الف�ساد.

حدود الدراسة:
تتحدد الدرا�سة باحلدود التالية:

حــد املو�ســوع: التعــرف اإىل مــدى تطبيق مبــادئ احلوكمــة )امل�ساءلــة وال�سفافيــة، العدالــة وامل�ساواة،   -
الكفاءة والفعالية( يف اجلامعات الفل�سطينية وعالقته مب�سوؤوليتها االجتماعية يف مكافحة الف�ساد.

احلد الب�سري: عينة من اأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعات.  -
احلد املوؤ�س�سي: اجلامعات )االأزهر، االإ�سالمية، االأق�سى(.  -

احلد املكاين: حمافظات غزة )اجلنوبية الفل�سطينية(.  -
احلد الزماين: مت تطبيق ال�سق امليداين من هذه الدرا�سة يف نهاية الف�سل االأول من العام 2017 /2018.  -
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مصطلحات الدراسة:
1. احلوكمة: 

تعرفها الداعور )2008( باأنها: "جمموعة املمار�سات التي تتبناها االإدارة العليا يف املوؤ�س�سة لتوجيه عملياتها 
واأن�سطة براجمها لتحقيق النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة، وتعزيز �سلطة القانون".

ويعرفهــا الباحــث اإجرائيــًا باأنها: "جمموعة العمليات التــي ميكن من خاللها حتقيق ال�سالــح العام، وممار�سة 
احلقــوق وااللتزام بهــا، بتطبيق مبادئ امل�ساءلــة، وال�سفافية، والعدالــة، وامل�ساواة، والكفــاءة، والفعالية، يف 

اجلامعات الفل�سطينية، والتي تتحدد بدرجة تقدير اأفراد العينة على اال�ستبانة يف هذه الدرا�سة".

2. امل�سوؤولية املجتمعية للجامعات:

يعرفهــا كل مــن Jossey وJossey ا)2008، 13( باأنهــا: "�سيا�ســة ذات اإطــار اأخالقــي الأداء جمتمع اجلامعة 
)طلبــة – عاملــون( م�سوؤولياتهــم جتاه االآثــار التعليمية واملعرفيــة والبيئية التي تنتجهــا اجلامعة يف حوار 

تفاعلي مع املجتمع لتعزيز التنمية امل�ستدامة".

ويعرفهــا الباحــث اإجرائيــًا باأنها: "جمموعــة املمار�سات التــي متثل عقدًا بــني اجلامعة واملجتمــع التي تظهر 
التــزام اجلامعة باإر�ساء املجتمع مبا يحقق م�سلحتــه وامل�ساركة يف عالج م�سكالته من خالل اأن�سطتها املتنوعة 

لتعزيز ر�سالتها ورفاهية املجتمع". 

3. الف�ساد: 

يعرفه توق )2014، 96( باأنه: "�سوء ا�ستغالل ال�سلطة يف ظل غياب امل�ساءلة". 

ويعرفه الباحث اإجرائيًا باأنه: "اأي �سلوك يو�سح �سوء ا�ستخدام ال�سلطة، ويظهر املعاملة التف�سيلية لتحقيق 
م�سلحة �سخ�سية، اأو مينع و�سول احلقوق اإىل اأ�سحابها".

اإلطار النظري:
التنميــة  الكتابــات احلديثــة حــول  �سائعــة يف  كلهــا م�سطلحــات  اأو احلكمانيــة،  اأو احلاكميــة  "احلوكمــة 
والدميقراطيــة يف املوؤ�س�ســات مبــا ي�سمــن اإخ�ساعهــا اإىل جمموعــة مــن القوانني والقــرارات التــي تهدف اإىل 
حتقيــق اجلــودة والتميــز، و�سبــط العالقات بني االأطــراف االأ�سا�سيــة املوؤثــرة يف االأداء، كما اأنهــا تعرب عن 

م�سطلح Governance الداعي اإىل ال�سفافية وامل�ساءلة واالنفتاح" )ال�سمري، 2014، 11(.

ولقــد مت تــداول هذا امل�سطلح يف احلقــل التنموي منذ بداية الثمانينات، وا�ستعمــل الأول مرة من طرف البنك 
الــدويل عام 1989م، حيث كانت البداية احلقيقية لالهتمــام مبفهوم احلوكمة، عندما اأ�سدرت جلنة االأبعاد 
املالية للحوكمة يف دي�سمرب 1992م تقريرها بعنوان: االأبعاد املالية حلوكمة املوؤ�س�سات )اأ�سكارو�س، 2013(. 
وحلقــه حتديــد جماالت احلوكمة من قبل برنامــج االأمم املتحدة االإمنائي )UNDP( عــام 1997م واملتمثلة 
.)UNDP, 1997( يف: احلوكمة االقت�سادية، احلوكمة ال�سيا�سية، احلوكمة االإدارية، واحلوكمة ال�ساملة

وتواترت بعدها جهود الباحثني يف تعريفه، حيث اختلفت باختالف الهدف واملجال، ومن هذه التعريفات على 
�سبيل املثال ال احل�سر:

عرفهــا حممــد )2011، 82( باأنها: "النظام الــذي يتم من خالله توجيــه واإدارة املوؤ�س�سات، وحتدد من خالله 
احلقــوق وامل�سوؤوليــات بــني االأطــراف، يف اإطــار جمموعــة مــن القوانــني واالإجــراءات التــي ت�سمــن امل�ساءلة 

وال�سفافية والرقابة والنزاهة، وذلك من اأجل اإقامة التوازن بني االأهداف اجلماعية والفردية".
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وتعرفهــا منظمــة UNDP باأنها: العمليات التــي ميكن من خاللها ت�سكيل امل�سلحــة، وممار�سة احلقوق وتاأدية 
الواجبــات التي تقرر كيفية ممار�سة ال�سلطة و�سماع �ســوت امل�ستفيدين، وكيفية �سنع القرارات يف ق�سايا ذات 

 .)UNDP, 1999, 42( اهتمام عام

ويعــرف الزطمــة )2016، 6( احلوكمــة يف املوؤ�س�سات التعليمية باأنهــا: "جمموعة املمار�ســات االإدارية داخل 
املوؤ�س�سيــة التعليميــة التي حتقــق مفاهيــم: ال�سفافية، امل�ساءلــة، امل�ساركة، امل�ســاواة، التمكــني واالإدامة، من 
خــالل اأف�ســل املمار�ســات، واال�ستثمــار االأمثــل للمــوارد يف اإطــار االلتــزام بالقوانني وحتقيــق روؤيــة املوؤ�س�سة 

اال�سرتاتيجية".

ومــن خــالل التعريفات ال�سابقــة ميكننا القول اإن احلوكمــة متثل عملية اإدارية تكامليــة حتكم العالقات بني 
اأطــراف املوؤ�س�ســة يف اإطار من القوانني واالأخالق التنظيمية كال�سفافيــة وامل�ساواة، �سعيًا اإىل حتقيق االأهداف 

االآنية وامل�ستقبلية من خالل اال�ستثمار االأمثل للموارد املتاحة.

وعلى ذلك ال بد من االعرتاف باأن مفهوم احلوكمة يختلف من جمتمع الآخر، اعتمادًا على االأهداف واالأغرا�س 
املتوقعــة من ممار�سة مبادئها، فاحلوكمة الفاعلــة متثل كتلة متكاملة تخلق التوازن داخل العمل الذي ي�سبب 
عدمــه خلــاًل كبرًا يف املوؤ�س�سة، وهي تهدف اإىل رفع كفــاءة االأداء، وو�سع االأنظمة الكفيلة بتخفيف اأو تقليل 

الغ�س وت�سارب امل�سالح والت�سرفات غر املقبولة.

وميكــن اإجمــال االأهــداف التــي ميكــن حتقيقهــا نتيجــة تطبيــق مبــادئ احلوكمــة يف اجلامعــات يف االآتــي 
:)UNESCO, 2009, 11(

حت�سني وتطوير اأداء املوؤ�س�سة من حيث بناء اال�سرتاتيجيات و�سمان اتخاذ القرارات الفعالة.  -
جتنب حدوث اأية خماطر اأو �سراعات داخل املوؤ�س�سة تعرقل اجلودة.  -

حت�سني �سمعة املوؤ�س�سة اجلامعية وممار�ستها االإدارية والرتبوية وحتقيق النزاهة وال�سفافية.  -
تعزيز امل�ساءلة وعدم اخللط بني املهام وامل�سوؤوليات اخلا�سة باأع�ساء املوؤ�س�سة اجلامعية.  -

توفر االإر�سادات للموؤ�س�سة اجلامعية حول كيفية حتقيق االلتزام باأف�سل املمار�سات.   -
ولعــل مــن اأهم امل�سوؤوليات املجتمعية للجامعات، اإ�سالح املجتمع وحماربة الف�ساد، حيث اإن الف�ساد من الناحية 
املفاهيمية ميثل �سكاًل من اأ�سكال ال�سلوك الذي ينحرف عن القيم والف�سائل املتعارف عليها يف املجتمع، كما اأنه 

ميثل ظاهرة معقدة ومت�سابكة، تعرف يف م�سمونها باأنها اإ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة لتحقيق منفعة �سخ�سية.

ولقــد كــر احلديث يف االأدبيات العربية ب�ســكل خا�س عن اأ�سكال الف�ساد املتعــددة، كالف�ساد االإداري، واملايل، 
وال�سيا�سي، وغره، وفيما يلي ا�ستعرا�س ب�سيط لهذه االأ�سكال:

الف�ســاد االإداري: "هــو الف�ســاد املرتكــب من قبــل املوظفني االإداريــني للح�سول على منفعــة اأو ميزة غر   -
م�ستحقــة، اأو حجب هــذه املنفعة عن م�ستحقيها، وغالبــًا ما يرتبط هذا الف�ســاد بالو�ساطة واملح�سوبية 
واالإخالل بالواجب واملحاباة والهدر، ولي�س بال�سرورة اأن يرتبط بالر�سوة املالية، مع اأنه قد يكون جزءًا 

منها" )عا�سور، 2008، 67(.
الف�ساد ال�سيا�سي: "هو الذي ارتبط يف اأذهان عامة النا�س بالتزوير يف نتائج االنتخابات، اأو تقدمي الدعم   -
لبع�ــس املر�سحني دون �سواهم، للتاأثر يف الت�سريعات وال�سيا�ســات، وكذلك الف�ساد يف االأحزاب ال�سيا�سية 
وم�سادر متويلها، مما ينتج عنه اختطاف الدولة، اأو تهريب اأو هدر موجودات الدولة ومقدراتها، وتواطوؤ 

ال�سيا�سيني مع اأجندات خارجية" )مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية، 2002، 57(.
الف�ســاد الق�سائــي: " هو الذي يعترب اأخطر اأ�سكال الف�ساد من حيث تاأثره على �سيادة حكم القانون، وهو   -

مثر للقلق عامليًا.
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وجتــدر االإ�ســارة هنا اإىل اأن اآثار الف�ساد علــى احلياة العامة )ال�سيا�سية، االقت�ساديــة، واالجتماعية( يف اأي 
جمتمــع تــوؤدي اإىل انخفا�س فاعلية وكفــاءة امل�ساركة، وتراجــع موؤ�سرات التنمية، واإ�سعــاف املجتمع املدين، 
وانتهاك حقوق االإن�سان، وظهور طبقات املنتفعني، والالمباالة، ناهيك عن تدمر االقت�ساد، وحذف ال�سيا�سات 

التنموية" )توق، 2014، 143(. 

اإن الف�ســاد باالإ�سافــة اإىل اأنه يزعزع �سرعيــة الدولة، ويف�سل قدرتها على ت�سير ال�ســوؤون العامة، فاإنه يعزز 
الالم�ســاواة االجتماعيــة واالقت�سادية وال�سيا�سيــة، وظلم املهم�ســني واالأقليات، ويعزز النزاعــات الداخلية 
ويــوؤدي اإىل ا�ستمرارهــا. وتعــد ثقافة مكافحة الف�ساد �ســرورة يف كافة املوؤ�س�سات نظــرًا للتحوالت املتالحقة 
داخــل املوؤ�س�ســات، ولعــل اجلامعــات من اأهــم املوؤ�س�ســات التي يجــب اأن تخلو من مظاهــر الف�ساد، بــل وحتاربه 

باعتبارها املوؤ�س�سات التي تعد القيادات يف املجاالت املختلفة.

وتقــع م�سوؤولية ن�ســر ثقافة مكافحة الف�ساد على اجلامعات، حيث اأ�سبحــت القيادة يف اجلامعات اأكر تعقيدًا 
يف ظــل التناف�سيــة العامليــة والتغير ال�سريع، كما اأ�سبح لزامــًا على قيادة اجلامعات ممار�ســة اأ�ساليب ت�سجيع 

مكافحة الف�ساد داخليًا وخارجيًا )ال�سريف، 2013(.

ويــرى �سعــد ويعقــوب )2011( اأنه ميكن للجامعة اتباع ثــالث طرق من باب م�سوؤوليتهــا املجتمعية يف مكافحة 
الف�ســاد، تتمثــل يف: ن�سر الثقافة الوقائية، ون�سر الثقافة العقابية، ون�سر الثقافة العالجية من خالل املناهج 

الدرا�سية، والكادر التدري�سي واالإجراءات الداخلية.

ولعــل دور اجلامعــات يف هــذا املجــال، يجــب اأن ي�ستنــد اإىل اأ�سبــاب ظهــور الف�ســاد يف املجتمع، ومــن ال�سذاجة 
االعتقاد باأنها غر متداخلة، فقد تبداأ من ال�سيا�سات احلكومية اخلاطئة، اأو التي تنحرف عن طريق ال�سواب، 
خا�ســة فيما يتعلــق بال�سيا�ســات التنموية، و�سعف نظــام الرقابة وتــوازن ال�سلطات، وتخلــف املجتمع املدين 
و�سعف بنيته، وتنتهي بانعدام ال�سفافية وامل�ساءلة )عا�سور، 2008(، حيث يربط البع�س بني الف�ساد وكل من 
احلوكمــة ال�سيئة )عك�س الر�سيــدة(، و�سعف القوانني، وغياب االإرادة ال�سيا�سيــة احلقيقية ملحاربة الف�ساد، 

وغياب اأو �سعف و�سائل االإعالم. 

وملــا كان تطبيــق مبادئ احلوكمة التي تختلف مــن جمتمع الآخر ومن موؤ�س�سة الأخــرى، اعتمادًا على االأهداف 
واالأغرا�ــس املتوقعــة مــن التطبيق، فــاإن تطبيقه يف اجلامعــات ب�سكل عــام والفل�سطينية ب�ســكل خا�س ي�سهم 
يف حت�ســني القــدرة التناف�سيــة لها، وتعميق ثقافــة االلتزام باملعايــر القيا�سية، اإ�سافــة اإىل التنبوؤ باملخاطر 
املتوقعــة واإدارتهــا، يف ظل الظروف اال�ستثنائية التي مير بها املجتمع، من حيث التاأثر بالواقع ال�سيا�سي العام 
اأو ال�سائقــة املاليــة، ول�سمان جنــاح احلوكمة وتطبيق مبادئها ينبغي توافر جمموعــة من العوامل واملقومات، 

اأهمها ما ياأتي )حممد، 2011، 82(: 
توفر القوانني واللوائح ل�سبط االأداء وحتقيق التوازن بني اهتمامات امل�ستفيدين.  -

امليل اإىل االجتاه اال�سرتاتيجي يف اإدارة املخاطر والتخطيط.  -
متكني العاملني من االإبداع وتو�سيح �سلطة امل�سوؤوليات يف الهيكل التنظيمي.  -

ا�ستثمار امل�سادر واال�ستفادة منها يف حتقيق ال�سفافية.  -
فعالية نظم التقارير واجلهاز الرقابي على االأداء مع مراعاة قيم املوؤ�س�سة.  -

تنظيم العالقات بني جمل�س االأمناء وجمل�س اجلامعة واأ�سحاب امل�سالح.   -
وجتدر االإ�سارة هنا اإىل اأن حتقيق مقومات احلوكمة بفاعلية ي�سمن جناح تطبيق مبادئها، واإحباط حماوالت 
الف�ســل من خالل اعتماد ال�سفافية وامل�ساءلة وامل�ساركة واملقارنة املرجعية مع بع�س اجلامعات املتميزة، حيث 
يرى الزعانني )2015( اأن احلوكمة اجليدة حتتاج ب�سكل اأ�سا�سي اإىل متتع االإدارة والعاملني بالقدرة الكافية 
علــى العمل كفريق واحد من اأجل دفع االأجندة اال�سرتاتيجية، وحتقيق م�سالح االأطراف التي لها م�سلحة يف 
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املوؤ�س�سة، والبعد عن ال�سلوك النفعي. 

اإن دور املوؤ�س�سة يف تطبيق مبادئ احلوكمة، يتحدد يف اجلوانب االآتية )دياب، 2014، 35(:
- امل�ساواة اأمام القانون والنظام ال�سيا�سي والتطبيق الفعال له.  1

2 - توفــر الفر�ــس لــكل فــرد ال�ستغالل طاقاتــه، واحلد مــن م�ستوى م�ساءلــة املديرين من خــالل التو�سيح 
الدقيق لعملية �سنع القرار.

- تطوير �سمعة متينة طويلة االأجل للموؤ�س�سة.  3
4 - تطوير هيكلية عمل ت�سمن الثقة يف املدى البعيد بني املوؤ�س�سة واجلهات التنظيمية.

5 - جتنب املمار�سات اخلاطئة وحاالت ال�سلوك النفعي ومراقبة املخاطر املحيطة.
- الدفع باجتاه منهجية التفكر اال�سرتاتيجي على امل�ستوى القيادي.  6

ولعل اأهم اأ�سباب ظهور احلوكمة يف التعليم العايل هو انت�سار ظاهرة الف�ساد وتبعاتها يف املجتمعات، باالإ�سافة 
اإىل ما ياأتي )عقالن، 2015، 17(:

الك�ساد االقت�سادي وامل�سكالت الناجمة عنه يف النفقات العامة، وتدويل اآثار العوملة.  -
التحول االأيديولوجي اجلزئي باجتاه ال�سوق ك�سيغة واعدة للتنظيم الذاتي.  -

زيادة اأهمية اآليات �سنع القرار يف االأمور االإدارية واالأكادميية وزيادة التناف�سية.  -
التحــرر مــن الوهم حول قــدرات احلوكمة اخلا�ســة باحلكومات، وعــدم الثقة فيما يتعلق بــاأداء القطاع   -

العام. 
وفيما يتعلق باالأ�سباب اجلامعية، يرى نزيهة )2010( اأن ظهور احلوكمة اجلامعية جاء نتيجة لظهور منتجني 
جــدد للخدمات التعليمية، وتعاظم دور اجلامعات يف االإ�ســالح وتغير املجتمع، اإ�سافة اإىل الف�ساد االأكادميي، 
وتراجــع العديــد من القيم يف املحيط اجلامعي �سواء كان على م�ستوى العالقات البيداجوجية اأو على امل�ستوى 

العلمي، وتفاقم اأزمة الثقة بني اجلامعة واملجتمع .

وحــول مبــادئ احلوكمــة، وباالطالع علــى االأدب الرتبوي املتعلق باملو�ســوع، جند اأن معظــم الكتابات حتدثت 
عن: )امل�ساءلة، وال�سفافية، وامل�ساركة، الفاعلية، والكفاءة، التمكني، االأنظمة والقوانني، والعدالة وامل�ساواة، 

والتناف�سية ال�سريفة، واال�ستدامة، والروؤية اال�سرتاتيجية(.

ومهمــا اختلفــت امل�سامني فاإن العناوين واحدة، حيث ا�ستندت معظم الدرا�سات مثل درا�سة الزعانني )2015(، 
الزطمة )2016(، مطر )2013(، وغرها على معيارين اأ�سا�سيني يف تق�سيم مبادئ احلوكمة، هما:

الت�سمينيــة: التي تتمثــل يف االمتثال للقانون، وامل�ساواة، وامل�ساركة، وتاأمــني فر�س مت�ساوية لالإفادة من   -
اخلدمات.

امل�ساءلة: وت�سمل التمثيل، والتناف�سية، وال�سفافية، والتمكني، واال�ستدامة.  -
لكــن مبــادئ احلوكمــة اجلامعيــة تكــون �سلــة الــكل باجلــزء، وفيمــا عــدا احلريــة االأكادمييــة والنقديــة 
واملو�سوعيــة، فــاإن بقية املبادئ تكاد تكــون عامة، ميكن ت�سمينها يف: احلريــة االأكادميية، الروح النقدية يف 
اجلانب املعــريف، االإن�ساف واملو�سوعية، التعاون الوثيق وال�سراكة، احلقــوق وامل�سوؤوليات، الكفاءة والفعالية، 
 االختيــار باالأف�سليــة، النزاهــة وال�سفافية، الفح�س املنتظــم للمعاير، االحرتام املتبــادل، واال�ستقرار املايل

 )عقالن، 2015(.
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ولعــل تطبيــق احلوكمــة يف اجلامعات اأيــا كانت مرجعيتهــا يتاأثر بجملة التغــرات ال�سوقية وتغــرات الطلب 
االجتماعــي عليهــا، ومبعدل امل�ساءلة حول اأدائها اأو خم�س�سات متويلهــا، وهذا ما يفر�س على عملية التطبيق 

جملة من املعوقات تتمثل يف  االآتي )�سراج الدين، 2009، 8(:
- نق�س االلتزام ومركزية ال�سلطة وبروقراطية اتخاذ القرار.  1

- نق�س التمويل لتنفيذ القرارات، وزيادة حدة التناف�سية.  2
- الروح املعنوية املنخف�سة لدى اأع�ساء هيئة التدري�س.  3

4 - غياب فكرة التدويل يف ظل املناخ الثقايف والعلمي وال�سيا�سي العام.
- هيمنة اجلانب ال�سيا�سي واالأيديولوجي على اجلانب العلمي.  5

- �سعف املمار�سات الدميقراطية يف اإطار الهياكل اجلامعية.  6
- قلة تاأثر الطلبة وانف�سال املناهج والربامج اجلامعية عن الواقع املجتمعي.  7

8 - انكفــاء اجلامعــة على ذاتها و�سعف �سلتها باملحيط املجتمعي يف ظل النقل واال�ستعارة اخلارجي املتبع يف 
االإ�سالح اجلامعي دون مراعاة التواوؤم مع البيئة. 

وملــا كان الهــدف الرئي�سي من امل�سوؤوليــة املجتمعية للجامعات �سمن وظيفة )خدمــة املجتمع( هو امل�ساهمة يف 
التنمية امل�ستدامة التي تهدف اإىل الق�ساء على الفقر، وتوفر ال�سحة للجميع، والعدالة املجتمعية، ومقابلة 
احتياجــات املجتمع با�ستخدام املــوارد احلالية، وحتقيق التقدم االجتماعي، وحماربة الف�ساد، فاإن امل�سوؤولية 

االجتماعية ترتكز على عدة مبادئ رئي�سية، على النحو التايل )رحال، 2011، 52(:
احلمايــة واإعــادة االإ�سالح البيئي واالأخالقي: باأن تقوم على حماية البيئة واإعادة اإ�سالحها، والرتويج   -
للتنميــة امل�ستدامــة، فيمــا يتعلق باملنتجــات والعمليــات واخلدمات واالأن�سطــة االأخــرى، واإدماج ذلك يف 
العمليــات اليوميــة، وتطويــر وتنفيــذ املوا�سفات واملمار�ســات االأخالقيــة املتعلقة بالتعامل مــع اأ�سحاب 

امل�سلحة.
امل�ساءلــة واملحا�سبــة: وي�ستوجب اإبداء الرغبــة احلقيقية يف الك�سف عن املعلومــات واالأن�سطة بطرائق   -
وفــرتات زمنيــة الأ�سحاب ال�ساأن التخــاذ القرارات، وتعميق عالقــات مفتوحة مع املجتمــع الذي تتعامل 
معــه تتميــز باحل�سا�سية جتاه ثقافة هــذا املجتمع واحتياجاته، وتلعب املوؤ�س�ســة يف هذا اخل�سو�س دورًا 
يت�سم باالإيجابية والتعاون وامل�ساركة حيثما يكون ممكنًا يف جعل املجتمع املكان االأف�سل للحياة وممار�سة 

االأعمال. 
وتتحدد حماور امل�سوؤولية املجتمعية للجامعة يف املحاور االآتية )كمال، 2011، 27(: 

حمور املعرفة: املرتبط بتح�سني فر�س التعليم وتطوير هياكل البحث، واإدخال املفاهيم والقيم النوعية   .1
واخللقية املتعلقة بامل�سوؤولية االجتماعية يف جميع اجلوانب التعليمية التعلمية.

حمور تقوية الن�سيج املجتمعي: من خالل تو�سع تقوية العالقات بني مكونات املجتمع من اأحزاب وع�سائر   .2
وطوائف، والعمل على ن�سر الدميقراطية والت�سامح، وتدعيم حرية التعبر مبختلف اأ�سكالها.

حمــور البيئة والــروات الطبيعية: من خالل اإعــداد املواطنني الذين يقدرون البيئــة وي�سعون الإبقائها   .3
نظيفــة و�سحيــة، ويعملــون كل مــا ميكنهم لتجميلهــا والتغلب علــى مواطن اخلطــر القائمــة اأو املحتملة 
فيهــا، وكذلــك اإعداد املواطنني الذين يحافظــون على الروات الطبيعية، ويعملــون على تنميتها، وح�سن 

ا�ستغاللها لل�سالح العام.
حمــور ال�سالم: ويت�سمــن حماربة العنف والف�ساد واجلرمية واملخدرات، وغر ذلك من االآفات التي تفتت   .4

ج�سم املجتمع.
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الدراسات السابقة:
لقــد تعــددت الدرا�ســات التي تناولــت متغرات الدرا�ســة احلالية، فحــول مو�سوع احلوكمة جــاءت الدرا�سات 

التالية:
درا�ســة الزطمــة )2016( هدفت التعــرف اإىل مدى تطبيق االإدارة املدر�سية ملبــادئ احلوكمة يف مدار�س   -
االأنــروا، حيث ا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي/ التحليلــي وطبق ا�ستبانة مكونة من )85( فقرة موزعة 
اإىل )11( جمــاال لعينــة مكونــة من  )367( معلمًا ومعلمــة، وقد اأظهرت النتائــج اأن درجة تقدير عالية 
ملبــادئ احلوكمــة بلغــت )78.8%(، جاء فيها جمال االإدامــة يف املركز االأول، ومبــداأ ال�سفافية يف املركز 
االأخــر، كمــا اأنه توجد فروق ذات داللــة اإح�سائية بني متو�سطات درجــات التقدير تعزى ملتغر اجلن�س 
ل�سالــح االإنــاث، وملتغــر املحافظــة ل�سالح حمافظة غــزة، وال توجد فــروق تعزى ملتغر �سنــوات اخلدمة 

واملوؤهل العلمي.
درا�ســة الزعانــني )2015( هدفت التعرف اإىل دور نظم املعلومات االإداريــة يف تعزيز احلوكمة االإدارية   -
يف وزارة الرتبية والتعليم، بتطبيق ا�ستبانة على )254( موظفًا وموظفة. وقد اأظهرت النتائج اأن درجة 
تقديــر تطبيــق معاير احلوكمــة االإدارية يف وزارة التعليــم كانت كبرة بوزن ن�سبــي )64.82%(، حيث 
جــاء جمال اال�ستجابــة والتوافق يف املرتبة االأوىل، وجاء جمال )ال�سفافيــة( يف املرتبة االأخرة، واأنه 
ال توجــد فــروق ذات داللــة اإح�سائية بــني متو�سطات درجات تقديــر اأفراد العينة لــدور نظم املعلومات 
االإداريــة يف تعزيــز احلوكمة االإداريــة تعزى اإىل متغــرات الدرا�سة )�سنــوات اخلدمة-اجلن�س-املوؤهل 

العلمي(.
درا�ســة عقــالن )2015( هدفــت اإىل التعــرف اإىل واقــع اأوليــات احلوكمــة االأكادميية يف كليــة الرتبية   -
بجامعــة تعز باليمن، با�ستخدام  املنهج الو�سفــي /التحليلي وتطبيق ا�ستبانة تت�سمن موؤ�سرات احلوكمة 
املعتمــدة من قبل الرابطــة االأمريكية )AAVP( الأ�ساتذة اجلامعات مكونــة من  )36(فقرة موزعة على 
ثالثــة حمــاور على  )50(ع�ســو هيئة تدري�ــس، واأظهرت النتائــج اأن درجة تقدير اأفــراد العينة الكلية 
حــول توافر اأوليات احلوكمــة االأكادميية كانت قليلة، كما اأن مدى الفجوة بــني اأهمية اأوليات احلوكمة 
وتوافرهــا كان كبرًا، ويف الوقت الذي كانت درجة التقديــر الكلية حول اأهمية اأوليات احلوكمة كبرة، 
كمــا اأنــه مل توجد فروق ذات داللة اإح�سائيــة بني متو�سطات درجات تقدير اأفــراد العينة حول اأوليات 

احلوكمة تعزى اإىل متغرات )اجلن�س، الرتبة االأكادميية(.
درا�ســة ال�سمــري )2014( هدفــت اإىل الك�سف عن درجة ممار�ســة مديري املناطــق التعليمية للحاكمية   -
وعالقتهــا مب�ستــوى حتمــل امل�سوؤوليــة االجتماعيــة، ولتحقيق ذلــك ا�ستخــدم الباحث املنهــج الو�سفي/ 
التحليلــي، وطبــق ا�ستبانة على عينــة)200( مديرًا ومديــرة، وتو�سلت الدرا�ســة اإىل اأن درجة ممار�سة 
مديــري املناطــق للحاكمية كانت متو�سطة، كمــا اأنه ال توجد فروق ذات داللــة اإح�سائية بني متو�سطات 
درجــات تقديــر اأفــراد العينــة ملمار�ســة احلاكميــة تعــزى للمتغــرات )اجلن�س، املوؤهــل العلمــي، �سنوات 

اخلدمة(.
درا�ســة نا�سر الديــن )2012( هدفت اإىل ا�ستق�ساء احلاكمية يف جامعة ال�ســرق االأو�سط من وجهة نظر   -
اأع�ســاء هيئة التدري�س، با�ستخدام  املنهج الو�سفي/التحليلــي وتطبيق ا�ستبانة على )113( ع�سو هيئة 
تدري�س، وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن درجة التقدير الكلية لتطبيق احلاكمية يف اجلامعة كان مرتفعًا بوزن 
ن�سبــي81.6% واأن ال�سفافيــة احتلت املركــز االأول، يف حني كانت هناك فــروق ذات داللة اإح�سائية بني 
متو�سطــات درجــات التقدير تعزى ملتغر �سنــوات اخلدمة ل�سالح )اأكر من �سنتــني( وملتغر الكلية ل�سالح 

الكليات التعليمية.
درا�ســة Uddinا)2010( هدفــت التعرف اإىل تاأثر تطبيــق مبادئ احلكم الر�سيد علــى التنمية املحلية   -
يف بنجالد�ــس، حيث ا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفــي، واعتمدت الدرا�سة على مراجعة وحتليل الوثائق 
املن�ســورة،  واأظهــرت النتائــج اأن تطبيق معاير احلكم الر�سيد يف بنجالدي�س اأمــر نادر احلدوث يف الواقع 
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العملي، وي�سكل الف�ساد عقبة كبرة اأمام تطبيق احلكم الر�سيد، كما اأن عملية �سنع القرار لي�ست �سفافة.
التعليمــي،  النظــام  اإىل فعاليــات احلكومــة يف  التعــرف  Hallak وPoissonا)2006( هدفــت  درا�ســة   -
ومتطلبــات تطبيــق املحا�سبة ال�سفافيــة يف املوؤ�س�سات التعليميــة، ولتحقيق ذلك ا�ستخــدم الباحث املنهج 
اال�ستقرائــي التحليلي من خالل حتليل القرارات امللزمة خــالل )2000-2005( واأظهرت النتائج اأهمية 
احلوكمة يف تر�سيد عملية القرار الرتبوي، واإدارة النظم التعليمية، وكذلك ت�سمني احلوكمة املوؤ�س�سية 
مــن خــالل طرائــق ومنهجيــات التخطيــط التعليمــي يــوؤدي اإىل تفعيــل نظــم املحا�سبيــة، واأن امل�ساءلة 

وال�سفافية توؤثران ب�سكل ملحوظ يف امل�ساركة.
وحول امل�سوؤولية االجتماعية للجامعات جاءت:

درا�ســة االئتالف من اأجــل النزاهة وامل�ساءلة )اأمان( )2016( هدفت اإىل تقدم اإطار مقرتح لتنمية ممار�سات 
القيــادة الناعمة لن�ســر ثقافة مكافحة الف�ســاد االإداري يف اجلامعات الفل�سطينية، حيــث مت ا�ستخدام املنهج 
الو�سفي/التحليلــي بتطبيــق ا�ستبانــة على )153( موظفًا اأكادمييــًا واإداريًا يف )اجلامعــة االإ�سالمية، جامعة 
فل�سطني، جامعة االأق�سى(، واأظهرت النتائج اأن اإدارة اجلامعية متار�س القيادة الناعمة لن�سر ثقافة مكافحة 

الف�ساد بن�سبة )%78.9(. 

ودرا�ســة عي�ســى وال�سيفــي )2016( هدفــت التعــرف اإىل دور اجلامعــات يف تر�سيخ قيم النزاهــة وال�سفافية، 
ومــن ثــم تقدمي اإطار مقرتح لالرتقاء بهذا الدور، حيث ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�سفي/التحليلي بتطبيق 
ا�ستبانة على )575( طالبًا وطالبة من اجلامعات الفل�سطينية، واأظهرت النتائج درجة التقدير لدور اجلامعات 
جــاءت كبرة بوزن ن�سبــي)68.15%(، واأنه توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني متو�سطات ودرجات تقدير 

اأفراد العينة تعزى ملتغر اجلن�س وذلك ل�سالح الذكور، وملتغر اجلامعة ل�سالح اجلامعة االإ�سالمية.
ثــم درا�ســة هللــو )2013( هدفــت التعــرف اإىل دور اجلامعات الفل�سطينيــة يف خدمة املجتمــع املحلي يف �سوء 
م�سوؤوليتهــا االجتماعيــة، حيث ا�ستخدم املنهــج الو�سفي/ التحليلي، وطبقت ا�ستبانــة مكونة من )87( فقرة، 
علــى عينة مكونــة من )158( ع�سو هيئة تدري�ــس، وتو�سلت الدرا�ســة اإىل اأن دور اجلامعة يف خدمة املجتمع 
 ،)% يف �ســوء م�سوؤوليتهــا االجتماعية من وجهة نظر اأع�ساء الهيئة التدري�سية ال يرتقى ملعدل اأكر من )60 
وعــدم وجود فروق ذات داللــة اإح�سائية عند م�ستوى داللة )α=0.05( حول دور اجلامعة يف خدمة املجتمع 
يف �ســوء م�سوؤوليتهــا االجتماعيــة تعــزى للمتغرات ال�سخ�سيــة )اجلن�س، والعمــر، و�سنــوات اخلدمة، ومكان 

العمل(.
درا�سة �سوادي )2013( هدفت التعرف اإىل دور اجلامعة يف وقاية اأ�ساتذتها وطلبتها من احتماالت االنزالق يف 
ممار�ســة الف�ساد االإداري، ولتحقيق ذلك اتبعت الدرا�سة املنهج الو�سفي التحليلي بتطبيق ا�ستبانة على )25( 
ع�ســو هيئــة تدري�س، و)111( طالبــًا وطالبة، وتو�سلت النتائج اإىل اأن اجلامعــة تقوم بدور متو�سط يف جمال 
مكافحــة الف�ســاد، وكان من اأهم مظاهر الف�ساد اأن 22% من االأ�ساتــذة يدر�سون موادًا بعيدة عن تخ�س�ساتهم، 
% من العينة يوؤمنون بدور اجلامعة  واأن 85% من الذين ي�سهمون يف و�سع املناهج من ذوى اخلربة القليلة، 66 

يف حماربة الف�ساد.

درا�ســة Dahan وSenolا)2012( هدفــت التعــرف اإىل دور جامعــة بيلجي ا�سطنبــول يف ممار�سة امل�سوؤولية 
االجتماعيــة، باتبــاع املنهج الو�سفي )درا�ســة احلالة( من خالل املقابلة ال�سخ�سية مــع االأمني العام للجامعة 
وامل�ساعديــن، واال�ستعانة بالوثائق املن�سورة ودليــل الطالب، واملوقع االلكرتوين، وخطة العمل جلمع البيانات 
الثانويــة، وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن جتربة جامعة بيلجي ا�سطنبول يف جمال امل�سوؤولية االجتماعية جتربة 
ناجحــة، حيــث يوجــد يف اجلامعــة )14( مركــزا تقدم خدمــات للمجتمــع والباحثــني، مثل مركــز الدرا�سات 
البيئيــة والطاقــة، ومركــز البحوث الفكريــة امللكية، ومركــز درا�سات املجتمع املــدين، كما تو�سلــت الدرا�سة 
اإىل اأن اجلامعــة متنــح 4 % مــن الدخــل اإىل هــذه املراكز، كذلك ا�ستيعــاب اإجراءات وممار�ســات امل�سوؤولية 

االجتماعية للجامعة كان مهمًا جدًا الكت�ساب �سمعة طيبة وميزة تناف�سية قوية.
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امل�سوؤوليــة  واقــع  اإىل  التعــرف  هدفــت  وDaraeiا)2011(   Salamzadeh ا   ،Shafaei ا   ،Nejati درا�ســة 
االجتماعيــة يف اأف�ســل ع�سر جامعات حــول العامل ح�سب ت�سنيف تاميز للتعليم العــايل عام 2009، من خالل 
املواقع االلكرتونية لهذه اجلامعات، وا�ستك�ساف حمتواها والتقارير ال�سنوية للجامعات، وا�ستخدمت الدرا�سة 
منهجيــة حتليــل املحتوى للمواقــع االلكرتونية، ومت حتديــد وا�ستخدام �سبعة جمــاالت اأ�سا�سيــة للم�سوؤولية 
االجتماعيــة، هــي: االإدارة التنظيمية، وحقوق االإن�ســان، وممار�سات العمل، والبيئــة، واملمار�سات الت�سغيلية 
العادلــة، وق�سايا الزبائن )الطــالب(، وم�ساركة املجتمع املحلي وتنميته، وتو�سلت الدرا�سة اإىل وجود اهتمام 
كبــر لــدى هذه اجلامعات يف جمــاالت امل�سوؤولية االجتماعيــة، واأنها تقدم معلومات كافيــة عن اخلدمات التي 
تقدمها، كما تو�سلت الدرا�سة اإىل اهتمام معظم هذه اجلامعات مبو�سوع ال�سفافية وامل�ساءلة من خالل تقدمي 

احلقائق واالأرقام على �سكل تقارير PDF على االإنرتنت وميكن الو�سول اإليها جلميع الزوار.

درا�سة جابر ومهدي )2011( هدفت التعرف اإىل اأبرز اأ�س�س ومبادئ ال�سراكة الفاعلة بني اجلامعات وموؤ�س�سات 
املجتمع، وو�سع روؤية لتفعيل دور اجلامعات لتعزيز مفاهيم امل�سوؤولية االجتماعية، والك�سف عن اأثر متغرات 
الدرا�ســة )اجلن�س، امل�ستوى، االأن�سطة( يف التعرف اإىل تعزيــز مفاهيم امل�سوؤولية االجتماعية عرب اجلامعات 
الفل�سطينيــة وامل�سرية، وتكّون جمتمــع وعينة الدار�سة من )549( طالبًا مــن جامعة حلوان مب�سر، و)445( 
طالبــًا من جامعة االأزهر بغزة، وا�ستخدم الباحث املنهــج الو�سفي، بتطبيق ا�ستبانة مكونة من)108( فقرات، 

واأظهرت النتائج اأن دور اجلامعة يف تعزيز مفاهيم امل�سوؤولية االجتماعية جاء متو�سطًا.

التعليق على الدراسات السابقة:
مــن خــالل االطالع على الدرا�ســات التي مت االطالع عليهــا ذات العالقة مبتغرات الدرا�ســة احلالية، وجد اأن 
هنــاك بع�ــس جوانب االتفــاق واالختالف، فمــن حيث الهــدف اتفقت مع درا�ســة الزطمــة )2016(، وعقالن 
)2015( ونا�سر الدين )2012( يف اجلزء االأول مع االختالف يف بيئة التطبيق، واختلفت مع درا�سة الزعانني 
)2015(، Uddinا)2010(، يف اأنهــا ركــزت علــى اأثر احلوكمة على متغرات اأخرى، ومــن حيث بيئة التطبيق 
والعينــة فقــد اتفقــت مــع درا�ســة عقــالن )2015(، و�ســوادي )2013(، Gresi ا وIsil ا )2012(، واختلفت مع 
درا�ســة الزعانــني )2015(، والزطمــة )2016(، ومن حيــث املنهج واالأداة اتفقت الدرا�ســة احلالية مع جميع 

الدرا�سات ال�سابقة با�ستخدام ا�ستبانة جلمع املعلومات من اأفراد عينة الدرا�سة.

ولعــل ما مييز الدرا�سة احلالية عن �سابقاتهــا اأنها تبحث يف مدى تطبيق مبادئ احلوكمة باجلامعات وعالقته 
مب�سوؤوليتها االجتماعية يف مكافحة الف�ساد، وهو ما مل يتوفر يف اأي درا�سة اأخرى يف حدود علم الباحثني.

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدرا�سة: 

اتبع الباحثان املنهج الو�سفي التحليلي الإجناز هذه الدرا�سة، ملالءمته ملو�سوع واأهداف الدرا�سة، حيث "يدر�س 
املنهج الو�سفي التحليلي ظاهرة اأو حدثًا اأو ق�سية موجودة حاليًا ميكن احل�سول منها على معلومات جتيب على 

اأ�سئلة البحث دون تدخل فيها" )االأغا واالأ�ستاذ، 2000، 80(.

جمتمع الدرا�سة وعينتها:
يتكــون جمتمــع الدرا�ســة من جميع اأع�ســاء هيئة التدري�ــس يف اجلامعــات الفل�سطينية )االأزهــر، االإ�سالمية، 
االأق�ســى( البالــغ عددهــم )726( اأكادمييــا موزعــني علــى اجلامعــات )187 يف االأزهــر، 283 يف االإ�سالميــة، 
256 يف االأق�ســى( وقــد مت حتديد عينــة الدرا�ســة بالطريقة الع�سوائيــة الطبقية بتوزيــع مفرداتها بن�سب 
 تكافــئ التوزيــع احلقيقي يف اجلامعات، ونظــرًا لطبيعة الدرا�سة، مت تقدير حجم العينــة املبدئي من القانون

:)Kotrlik & Higgins, 2001, 34 (
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وحيث اإن احتمال موافقة اأفراد العينة على فقرات اال�ستبانة غر معروف يف اأي من الدرا�سات ال�سابقة، فاإننا 
نفرت�ــس اأن قيمــة  p  ت�ســاوي 0.5 وبالتايل تكون قيمة  q  ت�ساوي 0.5. وباعتبار اأن مقدار اخلطاأ يف التقدير 

ي�ساوي 0.05 فاإن التقدير املبدئي حلجم العينة من كل املناطق يح�سب كالتايل:

 وحيــث اإن حجم جمتمــع الدرا�سة الكلي)726( اأكادمييــا من املثبتني يف اجلامعات حمــل الدرا�سة، فباالإمكان 
تخفي�س حجم العينة منها قلياًل با�ستخدام القانون التايل:    

. N حيث       احلجم املبدئي للعينة، حجم املجتمع

وبالتايل فاإن حجم العينة املخف�س يح�سب كالتايل: 

وعليــه كان حجــم العينة الفعلية املطلوب للتطبيــق هو )252( ونظرًا حلاالت عــدم اال�ستجابة املتوقعة قام 
الباحــث بتوزيــع )300( ا�ستبانة جلمــع البيانات، بحيث متثلت وحدات املعاينــة يف اأع�ساء هيئة التدري�س يف 
اجلامعــات الثالث، وبهــذا متثل عينة الدرا�سة ما ن�سبته )42.7%( من حجــم جمتمع الدرا�سة الكلي، وقد مت 
ا�سرتداد ما جمموعة )297( ا�ستبانة مبا ميثل ن�سبة ا�سرتداد 99 % من جمموع اال�ستبانات املوزعة ومبا ميثل 

41% من حجم جمتمع الدرا�سة الكلي.

واجلدول )1( يو�سح توزيع عينة الدرا�سة ح�سب املتغرات الت�سنيفية.
جدول )1(: توزيع عينة الدرا�شة بح�شب البيانات ال�شخ�شية

الن�سبةالتكرارالتخ�س�س
11739.4علمي

18060.4اإن�شاين
الن�سبةالتكراراجلن�س

27492.3ذكور
237.7اإناث

الن�سبةالتكرار�سنوات اخلدمة
8930.0اأقل من 7�شنوات

13043.8 7-15�شنة
7826.2اأكرث من 15 �شنة
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اأداتا الدرا�سة:

االأوىل: مت ا�ستخــدام اأداة اال�ستبانــة لقيا�ــس مــدى تطبيــق مبــادئ احلكومــة من وجهــة نظر اأع�ســاء هيئة 
التدري�س، ومت تق�سيم االأداة اإىل ق�سمني رئي�سيني:

االأول: البيانات ال�سخ�سية )اجلن�س، التخ�س�س، �سنوات اخلدمة(.

الثــاين: يتكون من  )43(فقرة موزعة على ثالثة جماالت: )امل�ساءلة وال�سفافية يف اأوجه امل�ساركة، العدالة 
وامل�ساواة من اأجل التمكني، الكفاءة والفاعلية (.

الثانية: ا�ستبانة لتقدير م�سوؤولية اجلامعات االجتماعية يف مكافحة الف�ساد وتتكون من )25( فقرة.

ا�ستخدمت اال�ستبانة مقيا�س ليكرت اخلما�سي )Likert Scale( املكون من خم�س رتب ترتاوح بني كبرة جدًا 
اإىل �سعيفــة جــدًا لتحديــد درجة االحتيــاج بحيث اأعطيت درجــة معينة لكل ا�ستجابة كمــا يظهر يف جدول 

.)2(
جدول )2(: اأوزان اخليارات يف مقيا�س ليكرت اخلما�شي

�سعيفة  جدا�سعيفةمتو�سطةكبرةكبرة جدًاالتوافر
54321الدرجة

وبالتايل ترتاوح الدرجة على املقيا�س لال�ستبانة االأوىل بني )43 – 215( درجة، وبني )25 – 125( للثانية، 
ويف هــذه الدرا�ســة مت اعتماد الو�ســط احل�سابي للمقيا�س، بحيث ت�سر الدرجــة املنخف�سة اإىل تدين املوافقة 
على ما جاء يف الفقرة من وجهة نظر اأفراد العينة، بينما تدل الدرجات املرتفعة على ارتفاع درجة املوافقة، 

وحتدد درجة التقدير من خالل مدى تدريج ليكرت اخلما�سي هو

:)3( اجلدول  يف  كما   ،)% - 1=4( وطول الفرتة )0.8( بوزن ن�سبي )16   5(
جدول )3(: التقدير لفقرات جماالت اأداة الدرا�شة

درجة االحتياجالوزن الن�سبيطول اخللية
1.8 - �شعيفة جداًمن 20 اإىل 136 

2.6 - �شعيفةاأكرب من 36.0 اإىل 52اأكرب من 1.8 
3.4 - متو�شطةاأكرب من 52.0 اإىل 68اأكرب من 2.6 
4.2 - كبريةاأكرب من 68.0 اإىل 84اأكرب من 3.4 
5 - كبرية جداًاأكرب من 84.0 اإىل 100اأكرب من 4.2 
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�سدق اال�ستبانات: 
اأ . �سدق املحكمني )الظاهري(:

الختبــار مــدى �سالحية اال�ستبانــة، عر�س الباحث اال�ستبانــة ب�سكلها االأويل على )11( مــن املحكمني بهدف 
احلكــم علــى �سالحيتها جلهة قيا�س ما �سيغــت من اأجل قيا�سه وان�سجام اجتاهــات اأ�سئلتها وترتيبها ومالءمة 
طــول فقراتهــا، والتاأكد من و�سوح و�سالمة �سياغتها وكفاية خياراتهــا، وقد ا�ستجاب الباحث للتعديالت التي 

اتفق عليها غالبية املحكمني، وا�سرت�سد ببقية التعليقات، حتى اأ�سبحت جاهزة للتطبيق.

ب . �سدق االت�ساق الداخلي:

مت التحقــق من �سدق االت�ساق الداخلي من ا�ستجابــات العينة اال�ستطالعية، وح�ساب معامل ارتباط بر�سون 
)Pearson’s Correlation Coefficient( لكل فقرة من فقرات اال�ستبانة. واجلدول )4( يبني معامالت 

االرتباط بني كل فقرة والدرجة الكلية للمجال يف اال�ستبانة. 
جدول )4(: معامالت ارتباط درجة كل فقرة من اال�شتبانة مع درجة املجال الذي تنتمي اإليه

 معاملم
االرتباط

 م�ستوى
الداللة

 معاملم
االرتباط

 م�ستوى
الداللة

 م�ستوىم
الداللة

 معامل
االرتباط

اال�ستبانة االأوىل

املجال االأول: امل�ساءلة وال�سفافية:
10.7880.0020.5550.0130.7170.00
40.8070.0050.7530.0060.7350.00
70.6420.0080.8270.0090.5410.00

100.7560.00110.7290.00120.6970.00
130.8340.00140.7660.00150.6780.00

املجال الثاين: العدالة وامل�ساواة:
10.6810.0020.3850.01830.7670.01
40.7320.0050.5780.0060.7760.00
70.4830.00380.7550.0090.6690.00

100.7250.00110.8320.00120.7900.01
130.4600.005140.5420.00150.6300.00
160.4440.007170.6550.00180.3710.022
190.8070.01200.7530.00

املجال الثالث: الكفاءة والفاعلية:
10.7560.0020.7290.0030.6970.00
40.6110.0050.7660.0060.6780.00
70.7970.0080.7190.00
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جدول )4(: يتبع

 معاملم
االرتباط

 م�ستوى
الداللة

 معاملم
االرتباط

 م�ستوى
الداللة

 م�ستوىم
الداللة

 معامل
االرتباط

اال�ستبانة الثانية:
10.7010.0020.7170.0030.7450.00
40.7420.0050.7350.0060.3510.031
70.7350.0080.5410.0090.7690.00

100.4810.004110.8250.00120.6110.00
130.6610.00140.5650.00150.7150.00
160.8090.00170.6620.00180.8150.00
190.4370.009200.6290.00210.7120.00
220.6940.00230.6450.00240.7710.00
250.5330.001

يت�سح من اجلدول )4( اأن هناك ارتباطًا دااًل اإح�سائيًا عند م�ستوى داللة )α=0.05( بني كل فقرة والدرجة 
الكلية للمجال الذي تنتمي اإليه، مما يدلل على �سدق االت�ساق الداخلي لفقرات اال�ستبانتني.

ج. �سدق االت�ساق البنائي: 

يو�ســح جــدول )5( معامالت االرتباط بني درجــة كل حمور من حماور اال�ستبانة مــع الدرجة الكلية لفقرات 
اال�ستبانــة والــذي يبــني اأن معامــالت االرتبــاط املبينــة دالة عنــد م�ستوى داللــة )0.05(، حيــث اإن القيمة 
االحتمالية لكل حمور اأقل من )0.05( وقيمة r املح�سوبة اأكرب من قيمة r اجلدولية والتي ت�ساوي )0.361(.

جدول )5(: معامل االرتباط بني معدل كل حمور مع املعدل الكلي لفقرات اال�شتبانة

القيمة االحتماليةمعامل االرتباطعنوان املجالم

اال�ستبانة االأوىل:
0.000**0.828امل�شاءلة وال�شفافية يف اأوجه امل�شاركةاالأول

0.000**0.931العدالة وامل�شاواة من اأجل التمكنيالثاين

0.000**0.857الكفاءة والفعاليةالثالث

0.000**0.713اال�ستبانة الثانية:

 0.361     قيمة r اجلدولية عند م�شتوى داللة 0.05 ودرجة حرية "28" ت�شاوي 
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:)Reliability( ثبات فقرات اال�ستبانة

:)Split-Half Coefficient( 1 - طريقة التجزئة الن�سفية

مت اإيجــاد معامــل ارتبــاط بر�ســون بــني درجــة الفقــرات فرديــة الرتبــة ودرجة الفقــرات زوجيــة الرتبة 
 لــكل بعــد، وقــد مت ت�سحيــح معامــالت االرتبــاط با�ستخــدام معامــل ارتبــاط �سبرمــان بــراون للت�سحيــح

 )Spearman-Brown Coefficient( ح�سب املعادلة  : معامل الثبات =   

حيث ر معامل االرتباط، واجلدول )6( يبني اأن هناك معامل ثبات كبر ن�سبيًا لفقرات اال�ستبانتني.
جدول )6(: معامل الثبات )طريقة التجزئة الن�شفية(

معامل االرتباط امل�سححمعامل االرتباطعدد الفقراتاملجالم

اال�ستبانة االأوىل:
150.9160.956امل�شاءلة وال�شفافية يف اأوجه امل�شاركةاالأول

200.8520.920العدالة وامل�شاواة من اأجل التمكنيالثاين

80.7690.869الكفاءة والفاعليةالثالث

430.9450.972جميع املجاالت

250.9630.981اال�ستبانة الثانية:

:Cronbach's Alpha  2 - طريقة كرونباخ األفا

ا�ستخدم الباحثان معامل كرونباخ األفا لقيا�س ثبات اال�ستبانة كطريقة ثانية لقيا�س الثبات وقد يبني جدول 
)7( اأن معامالت الثبات مرتفعة.

جدول )7(: معامل الثبات )طريقة كرونباخ األفا(

معامل الفاعدد الفقراتاملجالم

اال�ستبانة االأوىل:
150.942امل�شاءلة وال�شفافية يف اأوجه امل�شاركةاالأول

200.916العدالة وامل�شاواة من اأجل التمكنيالثاين

80.856الكفاءة والفاعليةالثالث

430.962جميع املجاالت

250.958اال�ستبانة الثانية:
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نتائج الدراسة ومناقشتها :
ال�ســوؤال االأول: مــا م�ستــوى تطبيــق مبادئ احلوكمــة يف اجلامعات الفل�سطينيــة من وجهة نظــر اأع�ساء هيئة 

التدري�س فيها؟

لالإجابــة عــن هذا الت�ســاوؤل مت ا�ستخدام املتو�ســط احل�سابي واالنحــراف املعياري والــوزن الن�سبي والرتتيب، 
واجلدول التايل يو�سح ذلك:

جدول )8(: املتو�شط احل�شابي واالنحراف املعياري لكل جمال من جماالت ا�شتبانة )مبادئ احلوكمة(

املتو�سط املجال
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
الن�سبي

درجة الرتتيب
التقدير

كبرية 3.730.8274.513امل�شاءلة وال�شفافية يف اأوجه امل�شاركة
كبرية3.760.7475.222العدالة وامل�شاواة من اأجل التمكني

كبرية3.830.7476.631الكفاءة والفاعلية

كبرية3.760.7375.24الدرجة الكلية 

يت�ســح من اجلــدول اأن م�ستوى تطبيق مبادئ احلوكمة من وجهة نظر اأفــراد العينة يف اجلامعات الفل�سطينية 
كان كبرا عند وزن ن�سبي )75.24 %(، حيث جاء جمال )الكفاءة والفاعلية( يف املرتبة االأوىل بوزن ن�سبي 
)76.63 %(، وجمــال )امل�ساءلــة وال�سفافيــة( يف املرتبــة االأخرة بوزن ن�سبــي )74.51 %(، ويالحظ اأن 

جميع الدرجات للمجاالت جاءت كبرة ومتقاربة.

وقــد تعزى درجة التقدير الكبرة اإىل قناعة اأفراد العينة بــاأن اجلامعة موؤ�س�سة اجتماعية قيمية م�سوؤولة 
عــن تخريج القــادة وال�ساحلني يف املجتمع، والتي يجب اأن تت�سم بال�ســالح، وكذلك ارتفاع وترة املناف�سة بني 
اجلامعــات يف حمافظــات غــزة، وتكــرار معظــم التخ�س�سات فيهــا األزمها بالبحــث عن اجلــودة بتطبيق مبادئ 
احلوكمــة. وتتفــق هذه النتيجــة مع ما جاءت به درا�ســة الزطمة )2016(، نا�سر الديــن )2012(، الزعانني 

)2015(، هللو )2015(، مطر )2013( رغم اختالف بيئة التطبيق.

وقــد يعــزى ال�سبــب يف اأن جاء جمــال )الكفــاءة والفاعليــة( يف املرتبــة االأوىل اإىل النظــرة اال�سرتاتيجية 
للجامعات الداعمة ال�ستدامة امليزة التناف�سية يف الوقت الذي تعاين فيه من �سائقة مالية اأثرت على اأدوارها 
امل�ستقبليــة مــن حيث �سمان تدفق �سريان املعرفة واالعتماد على املــوارد الب�سرية القادرة على االبداع، وهذا 
يختلــف مــع ما جاءت به درا�سة الزعانني )2015( التي جاء فيها املجال يف املرتبة الرابعة، ودرا�سة الزطمة 

)2016( التي جاء فيها املجال يف املرتبة ال�ساد�سة.

وقد يعزى ال�سبب يف اأن جاء جمال )امل�ساءلة وال�سفافية( يف املرتبة االأخرة اإىل وجود جمموعة من املوؤثرات 
علــى االلتزام بهذه املبادئ، فرغــم اأن اجلامعة جامعة النخبة، وتتبنى التدوير الوظيفي ح�سب االأنظمة، اإال 
اأن الــوالءات االجتماعيــة واالعتبارات التنظيميــة حتول دون احلد من املحاباة اأحيانــًا، واختالل التدرج يف 
نوع العقوبة على املخالفات، وهذا يتفق مع ما جاءت به درا�سة الزعانني )2015(، ومطر )2013( التي اأرجع 

فيها ال�سبب اإىل النزعات الذاتية والغمو�س يف االإدارة.

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.11.37.1


المجلة العربيـة لضمـان 22
جودة التعليم الجامعي

د. حممود عبد املجيد ع�سـاف 
املجلد احلادي ع�شر العدد )37( 2018م

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.11.37.1

املجال االأول: امل�ساءلة وال�سفافية يف اأوجه امل�ساركة:
جدول )9(: املتو�شط احل�شابي واالنحراف املعياري والوزن الن�شبي لفقرات املجال االأول

 املتو�سطالفقرةم
احل�سابي

 االنحراف
املعياري

 الوزن
 درجة الرتبةالن�سبي

املوافقة

تتبنى اجلامعة �شيا�شة التدوير الوظيفي ل�شمان جودة 1
كبرية3.591.1271.7612العمل وقطع التفرد.

تواجه اجلامعة اأي مظهر من مظاهر الف�شاد االإداري 2
كبرية3.920.9578.373واملايل.

كبرية3.841.0076.754ت�شع االإدارة اآلية وا�شحة للم�شاءلة االإدارية.3
كبرية3.791.0175.845تلزم االإدارة العاملني بتقدمي تف�شريات وا�شحة لقراراتهم.4
كبرية3.571.1671.5014ت�شتند اجلامعة اإىل معلومات موثوقة عند امل�شاءلة االإدارية.5
كبرية3.701.0173.959ت�شيد االإدارة دور وروؤى اأع�شاء هيئة التدري�س املبدعة.6

تتبنى اجلامعة الو�شوح واالإف�شاح يف الثقافة التنظيمية من 7
كبرية3.591.1071.7213باب حرية التعبري.

كبرية3.991.0679.802توؤمن االإدارة بحق املجتمع املحلي يف  مراقبة اأدائها.8
كبرية3.731.1174.557تتبع االإدارة التدرج يف العقوبة تبعاً لتكرار املخالفة.9

تتبنى اجلامعة �شيا�شة االنفتاح والو�شوح يف التعامل 10
كبرية3.761.1575.196الداخلي واخلارجي.

تطلع االإدارة العاملني على ال�شيا�شة املالية واملوازنة ب�شكل 11
كبرية3.591.1171.8411دوري.

ت�شرك االإدارة جميع العاملني يف اتخاذ القرار واإدارة 12
كبرية3.691.0273.8810ال�شراع.

تعتمد اجلامعة منهج تقدمي الن�شح واالإر�شاد واالبتعاد عن 13
كبرية3.701.0874.018اأ�شلوب الرقابة املحكمة.

حتمي اجلامعة من يك�شف التجاوزات واالنحرافات يف 14
متو�شطة3.201.2364.0415ال�شلوك االإداري.

كبرية جدا4.210.8984.201تظهر االإدارة نتائج التقييم جلميع العاملني ب�شكل علني.15

%( ما بني متو�سطة  يت�ســح مــن اجلــدول ال�سابــق اأن امل�ستوى يف هذا املجال تراوح مــا بــني ) 64.04 - 84.20 
وكبرة جدًا، حيث جاءت فقرتا املرتبة االأوىل واالأخرة على النحو االآتي:

الفقــرة )15( "تظهــر االإدارة نتائــج التقييــم جلميــع العاملني ب�ســكل علنــي." يف املرتبة االأوىل بــوزن ن�سبي 
)84.20 %(، وقــد يعــزى ال�سبــب يف ذلــك اإىل اعتبــار اأفــراد العينة اأن اإعــالن النتائج نوعًا مــن امل�ساءلة 
غــر املعلنــة، فهي ت�سجيع للعمــل اجلاد، اأو حتذير للمق�سرين فيــه، فهو مبثابة حمفز لــالأداء اجليد، اأو ملزمًا 

بالتح�سني، وهو ما يتفق مع ما جاءت به درا�سة عقالن )2015(.
الفقــرة )14( "حتمي اجلامعة من يك�سف التجاوزات واالنحرافــات يف ال�سلوك االإداري." يف املرتبة االأخرة 
بــوزن ن�سبــي )64.04 %(، وقــد يعــزى ال�سبب يف ذلك اإىل ح�سا�سيــة املوقع املوؤ�س�ســي للجامعة يف املجتمع، 
والتزام اجلامعة جتاه املجتمع يف حماربة كل اأوجه الف�ساد حفاظًا على �سمعتها، ور�سالتها يف تخريج القيادات 
املجتمعية والقوة الب�سرية النزيهة القادرة على البناء والتطوير، وهو ما اأكدته درا�سة نا�سر الدين )2012(.
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املجال الثاين: العدالة وامل�ساواة من اأجل التمكني:
جدول )10(: املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري والوزن الن�سبي لفقرات املجال الثاين

 املتو�سطالفقرةم
احل�سابي

 االنحراف
املعياري

 الوزن
 درجة الرتبةالن�سبي

املوافقة

تت�شم اإجراءات العمل االإدارية والتنظيمية يف اجلامعة 1
كبرية4.100.9282.091بالو�شوح وال�شهولة.

كبرية4.010.9580.142توفر فر�س للم�شاركة يف انتخابات نقابة العاملني.2
كبرية3.631.0572.5815حتمي اجلامعة حقوق العاملني وتدافع عنها دون متييز.3

تتيح االإدارة فر�س الرتقي بالت�شاوي ح�شب االجتهاد 4
كبرية4.000.9880.073ال�شخ�شي.

لدى اجلامعة �شيا�شة مرنة للتعامل مع ذوي االحتياجات 5
كبرية3.761.0175.2511اخلا�شة من الطلبة والعاملني.

كبرية3.751.0674.9513يتم تطبيق القانون بنزاهة على جميع العاملني.6
كبرية3.980.9779.525يوفر نظام اجلامعة احلماية الكاملة حلقوق املوظفني.7

8
توفر اجلامعة توافقاً بني امل�شتويات االإدارية املختلفة 

)العليا – الو�شطى – الدنيا( على اأ�شا�س التناف�س 
ال�شريف.

كبرية3.831.0776.539

كبرية3.891.1177.718توفر اجلامعة نظاماً اإلكرتونياً معلناً لل�شكاوى.9

لدى اجلامعة خطة ا�شرتاتيجية وا�شحة حول تنفيذ 10
كبرية3.591.1471.7016القرارات وفق االأولوية.

ت�شرك جميع العاملني يف �شياغة روؤية ور�شالة اجلامعة 11
كبرية4.000.8980.004واأهدافها اال�شرتاتيجية.

كبرية3.920.9678.437متنح اجلامعة �شالحيات لكافة العاملني الإجناز مهامهم.12

تتحرى اجلامعة الكفاءة وعوامل التاأثري على امليزة 13
متو�شطة3.261.1865.2420التناف�شية عند اختيار القيادات.

تتبنى اجلامعة نظاماً عاداًل للحوافز ي�شجع العاملني على 14
كبرية3.960.9679.256االإجناز واالإبداع.

تدعم اجلامعة التقاليد التنظيمية االنتقالية بطريقة 15
كبرية3.771.0375.3610امل�شاركة.

تدعم اجلامعة امل�شاواة يف االطالع على املعلومات املرتبطة 16
متو�شطة3.391.1967.7319بالعمل.

ت�شجع اإدارة اجلامعة االإجناز اجلمعي )العمل بروح 17
كبرية3.721.0974.3514الفريق(.

ت�شعى اجلامعة اإىل بث روح التعاون ون�شر االألفة بني 18
كبرية3.761.1075.2212العاملني.

كبرية3.461.1069.1217تعتمد مبداأ تفوي�س ال�شالحيات ح�شب االخت�شا�س.19

تعلن اجلامعة �شنوياً عن التحديثات يف النظام االإداري 20
كبرية3.441.1768.7518واالأكادميي.
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%( ما بني متو�سطة وكبرة،  يت�ســح مــن اجلدول )10( اأن م�ستوى هذا املجال تراوح ما بني )65.24 - 82.09 
حيث جاءت فقرتا املرتبة االأوىل واالأخرة على النحو االآتي:

الفقــرة )15( "تت�ســم اإجــراءات العمل االإداريــة والتنظيمية يف اجلامعــة بالو�سوح وال�سهولــة." يف املرتبة 
االأوىل بوزن ن�سبي )82.09 %(، وقد يعزى ال�سبب يف ذلك اإىل اأن اإجراءات العمل الوا�سحة وال�سهلة متثل 
ميزة م�سجعة على االنت�ساب للجامعة، وتعزز من �سمعتها ال�سوقية بني اجلامعات االأخرى، اأو اإىل قناعة اأفراد 

العينة بنجاح وجودة النظام االإداري يف اجلامعة التي يعملون فيها، وهذا ما اأكدته درا�سة اأمان )2016(.

 الفقــرة )13( "تتحــرى اجلامعــة الكفــاءة وعوامــل التاأثــر علــى امليــزة التناف�سية عنــد اختيــار القيادات.
%(، وقد يعزى ال�سبب يف ذلك اإىل اأن اختيار القيادات واالإدارة  " يف املرتبة االأخرة بوزن ن�سبي )65.24 
العليــا يف اجلامعات الفل�سطينية له جمموعة من االعتبارات غــر الكفاءة، حيث اإن مرجعية بع�س اجلامعات 
)حزبيــة( والبع�ــس االآخر خا�سة، وهنــا ي�سبح من ال�سعب حتري عوامل التاأثر علــى امليزة التناف�سية، رغم 
دعــوة اجلامعــة لها والعمــل على حتقيقها يف جماالت غر اختيار القيادات، وهو مــا اأيدته درا�سة نا�سر الدين 

.)2012(
املجال الثالث: الكفاءة والفاعلية:

جدول )11(: املتو�شط احل�شابي واالنحراف املعياري والوزن الن�شبي لفقرات املجال الثالث

 املتو�سطالفقرةم
احل�سابي

 االنحراف
املعياري

 الوزن
 درجة الرتبةالن�سبي

املوافقة

حتر�س اجلامعة على ا�شتثمار املوارد الب�شرية املتاحة 1
كبرية3.591.0071.856لتحقيق االأهداف التنظيمية.

ت�شنع اجلامعة ال�شيا�شات الالزمة ل�شمان تدفق املعرفة 2
كبرية3.890.9577.855على جميع امل�شتويات.

تطور اجلامعة اأن�شطتها ب�شكل م�شتمر مبا يزيد من جودة 3
كبرية جدا4.230.8284.651اخلدمة ويحقق لها ميزة تناف�شية.

حتر�س اجلامعة على ا�شتقطاب الكفاءات العلمية من 4
كبرية3.971.0279.392التخ�ش�شات املختلفة.

تعقد اجلامعة �شراكات مع مراكز بحثية وجامعات متميزة 5
كبرية3.461.1069.128بهدف املقارنة املرجعية.

تظهر اجلامعة تطابقاً بني النتائج املحققة واالأهداف 6
كبرية3.960.9679.253املو�شوعة م�شبقاً خالل تقاريرها ال�شنوية.

ت�شعى اجلامعة اإىل توفري بيئة عمل ت�شمن احرتام كرامة 7
كبرية3.951.0178.994موظفيها.

تركز اجلامعة جل اهتمامها لتلبية احتياجات اأ�شحاب 8
كبرية3.591.0071.857امل�شلحة.

%( ما بني متو�سطة  يت�ســح مــن اجلــدول )11( اأن امل�ستــوى على هذا املجال تراوح مــا بــني )69.12 - 84.65 
وكبرة، حيث جاءت فقرتا املرتبة االأوىل واالأخرة على النحو االآتي:

الفقــرة )3( "تطــور اجلامعة اأن�سطتها ب�سكل م�ستمر مبا يزيــد من جودة اخلدمة ويحقق لها ميزة تناف�سية." 
يف املرتبة االأوىل بوزن ن�سبي )84.65 %(، وقد يعزى ال�سبب يف ذلك اإىل اأن تطوير االأن�سطة ب�سكل م�ستمر 
مــن وجهــة نظر اأفراد العينة مــن االإجراءات امللزمة جلودة العمل من قبل هيئــة االعتماد واجلودة اأواًل، كما 
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اأنهــا مــن االأمور الداعمة جلهود اإدارتهــا يف ا�ستدامة امليزة التناف�سية يف ظل تــدين الو�سع االقت�سادي العام، 
وانعكا�ساتــه علــى اأو�ساع اجلامعات، وظهور املناف�سني اجلدد، وهذا مــا اأكدته درا�سة عقالن )2015(، ودرا�سة 

نا�سر الدين )2012(.

الفقرة )5( "تعقد اجلامعة �سراكات مع مراكز بحثية وجامعات متميزة بهدف املقارنة املرجعية." يف املرتبة 
االأخــرة بــوزن ن�سبــي )69.12 %(، وقد يعزى ال�سبب يف ذلك اإىل اأن املقارنــة املرجعية من املفاهيم احلديثة 
ن�سبيــًا املرتبطــة باجلودة، كما اأن جماالت ال�سراكات من االأمور املكلفــة يف بدايتها، وترتبط بتطبيقات نتائج 
الدرا�سات يف �سوق العمل وتاأثرها على جماالت التنمية وموؤ�سراتها، وهذا ما ال يتوفر بالقدر الكايف يف املجتمع 

الفل�سطيني بحكم احل�سار، وعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي، وهذا ما اأكدته درا�سة اأمان )2016(.

اإجابة ال�سوؤال الثاين:

ين�ــس علــى: "ما م�ستــوى تقدير اأع�ساء هيئــة التدري�س باجلامعــات الفل�سطينية مل�سوؤوليتهــا االجتماعية يف 
مكافحة الف�ساد؟"

لالإجابــة عــن هذا الت�ســاوؤل مت ا�ستخدام املتو�ســط احل�سابي واالنحــراف املعياري والــوزن الن�سبي والرتتيب، 
واجلدول )12( يو�سح ذلك:

جدول )12(: املتو�شط احل�شابي واالنحراف املعياري والوزن الن�شبي لفقرات اال�شتبانة الثانية

 املتو�سطالفقرةم
احل�سابي

 االنحراف
املعياري

 الوزن
 درجة الرتبةالن�سبي

املوافقة

تتبنى اجلامعة ق�شايا جمتمعية عامة للدفاع عن  اأ�شحاب 1
كبرية3.791.0075.7114احلق فيها.

تقدم اجلامعة ت�شهيالت تراعي من خاللها احتياجات 2
كبرية3.701.0373.9520الفقراء وال�شهداء واجلرحى.

ت�شارك اجلامعة يف حمالت مكافحة الف�شاد االإعالمية 3
كبرية3.750.9875.0716والتوعوية.

تن�شر اجلامعة الوعي املتمركز حول االإخال�س كواجب ديني 4
كبرية4.180.8983.572ووطني.

ترف�س اجلامعة اأي مظهر من مظاهر االبتزاز املخزي رغم 5
كبرية3.940.9178.719ال�شائقة املالية.

حتارب اجلامعة املحاباة واللجوء للهيمنة يف الوالءات 6
كبرية3.870.9477.3611االجتماعية واحلزبية.

تتوافق ر�شالة اجلامعة واأهدافها مع اأهداف وقيم املجتمع 7
كبرية3.970.8779.467وعاداته.

تدعم اجلامعة امل�شاريع البحثية ذات العالقة مبكافحة 8
كبرية3.720.9974.4419الف�شاد واملف�شدين.

كبرية3.940.9478.848حترتم اجلامعة القوانني اخلا�شة بحقوق االإن�شان.9

تركز اجلامعة على هدف اإ�شالح املجتمع بطرق قانونية 10
كبرية3.661.1173.2223وبحثية قابلة للتطبيق.
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جدول )11(: يتبع

 املتو�سطالفقرةم
احل�سابي

 االنحراف
املعياري

 الوزن
 درجة الرتبةالن�سبي

املوافقة

تلتزم اجلامعة بالقوانني التي ت�شعى لتوفري امل�شاواة بني 11
كبرية3.881.0277.6810منت�شبيها.

تلتزم اجلامعة بتوفري اخلدمات االجتماعية لتحافظ على 12
كبرية3.890.9477.2912حقوق العاملني.

تتعاون اجلامعة مع املوؤ�ش�شات احلقوقية يف ك�شف اأوجه 13
كبرية3.601.0271.9225الف�شاد ومكافحتها.

تتخذ اجلامعة عقوبات �شارمة اجتاه ال�شلوكيات غري 14
كبرية جدا4.220.8684.381القانونية مثل )الف�شاد االإداري، االختال�س، الر�شوة،...(.

تعرتف اجلامعة باأهمية نقابة العاملني يف الدفاع عن حقوق 15
كبرية4.080.9281.654العاملني وحتقيق احتياجاتهم.

متثل اجلامعة واجهة م�شرفة للنزاهة وال�شفافية خا�شة يف 16
كبرية4.020.9580.486التعامل مع موظفيها وطالبها.

تقدم اجلامعة خدماتها مراعية تردي الو�شع االقت�شادي 17
كبرية3.641.0072.7624العام.

تتميز اجلامعة ب�شدق معامالتها االأكادميية واالإدارية 18
كبرية3.681.0973.6722باعتبارها موؤ�ش�شة اجتماعية.

تعترب اجلامعة مكافحتها للف�شاد جزءاً من امل�شوؤولية 19
كبرية3.691.0573.8321االجتماعية ولي�س لتحقيق مردود تناف�شي.

متتلك اجلامعة املهارات الب�شرية التي متكنها من امل�شاهمة 20
كبرية4.060.9481.305يف مكافحة الف�شاد.

حترتم اجلامعة قوانني العمل فيها والقوانني املربمة بينها 21
كبرية4.110.8782.103وبني اأطراف ال�شراكة.

تتعامل اجلامعة بجدية وحزم مع ال�شكاوي املقدمة من 22
كبرية3.780.9775.5915الطلبة اأو اجلمهور املتعلقة بالتجاوزات.

حتر�س اجلامعة على و�شع الرجل املنا�شب يف املكان املنا�شب 23
كبرية3.790.9375.8013تطبيقاً لل�شفافية والعدالة.

متتلك اجلامعة ميثاقاً خا�شاً باأخالقيات العمل وا�شح 24
كبرية3.730.9574.5418ومعلن للجميع.

تالحق اجلامعة ال�شرقات العلمية املرتبطة مبلكيتها 25
كبرية3.730.9874.5917الفكرية دون هوادة.

كبرية3.851.0977.1177.11الدرجة الكلية

يالحــظ مــن اجلدول )12( اأن م�ستوى امل�سوؤولية املجتمعيــة للجامعة يف مكافحة الف�ساد كانت كبرة عند وزن 
%(، وقــد يعزى ال�سبب يف ذلك اإىل قناعــة اأفراد العينة باأهمية دور اجلامعات باعتبارها  ن�سبــي )77.11 
حا�سنــة النخبة االأكادميية، وب�سرورة اأن تكــون واجهة م�سرفة للمجتمع ال تقبل الف�ساد داخلها اأو خارجها، 
وتتفــق هــذه النتيجة مع مــا جاءت به درا�سة اأمــان )2016(، ودرا�سة عي�سى وال�سيفــي )2016( وتختلف يف 

التقدير مع درا�سة �سوادي )2013(.
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جــاءت الفقرة )14( "تتخذ اجلامعة عقوبات �سارمة جتاه ال�سلوكيــات غر القانونية مثل )الف�ساد االإداري، 
االختال�ــس، الر�ســوة،...(." والفقــرة )4( "تن�ســر اجلامعــة الوعي املتمركــز حول االإخال�ــس كواجب ديني 
ووطنــي." يف املراتــب االأوىل، وقــد يعزى ال�سبب يف ذلك اإىل اأن هذه العبارات تت�سمــن قيمًا تنادي بها فل�سفة 
التعليــم العــايل، باعتبــار اأن االأ�ســل يف التعليم اجلامعــي االإخال�س وال�سفافيــة، كما اأن اأي مظهــر من مظاهر 
الف�ساد االأكادميي اأو االإداري يف اجلامعة قد ي�سيء اإىل تاريخ اجلامعة، وي�سكك الراأي العام جتاهها، وهذا ما 
يجعلهــا ال ترتدد يف اإيقــاع العقوبات على املخالفني، وهذا ما اأكدته درا�ســة. Nejati et al ا)2011(، ودرا�سة 

عي�سى وال�سيفي )2016(.

جاءت الفقرة )13( " تتعاون اجلامعة مع املوؤ�س�سات احلقوقية يف ك�سف اأوجه الف�ساد ومكافحتها."، والفقرة 
)17(" تقــدم اجلامعــة خدماتهــا مراعية تــردي الو�سع االقت�ســادي العام." يف املراتب االأخــرة، وقد يعزى 
ال�سبــب يف ذلــك اإىل انطباعــات اأفــراد حول اأدوار اجلامعــة التقليديــة، والتوجه العام للجامعــات حول عدم 
خو�ــس اأي منازعــات اأو خالفات قد تدخل اجلامعة يف عداءات ال لــزوم لها يف ظل تردي الو�سع العام، وتعزى 
درجــة التقديــر للفقرة )17( اإىل �سعور اأفراد العينة بال�سائقــة املالية التي متر بها اجلامعات والتي انعك�ست 
عليهــم يف االآونــة االأخرة، مما يجعــل اجلامعة متار�س �سيا�ســات التق�سف حتى على م�ستــوى معامالت الطلبة 

املالية، وهو ما اأ�سارت له درا�سة �سوادي )2013(، ودرا�سة اأمان )2016(.

اإجابة ال�سوؤال الثالث:
ين�ــس علــى: "هــل توجد عالقــة ارتباطية دالــة اإح�سائيًا بــني م�ستوى تطبيــق مبادئ احلوكمــة باجلامعات 

الفل�سطينية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س، وم�ستوى م�سوؤوليتها املجتمعية يف مكافحة الف�ساد؟"

ولالإجابــة عــن هذا الت�ساوؤل مت ح�ساب معامل االرتباط بني درجــة تقدير اأع�ساء هيئة التدري�س باجلامعات 
الفل�سطينية ملدى تطبيق مبادئ احلوكمة فيها، ودرجة تقديرهم مل�سوؤوليتها االجتماعية يف مكافحة الف�ساد، 

وكانت النتائج كما يو�سحها اجلدول )13(:
جدول )13(: معامالت االرتباط 

امل�سوؤولية االجتماعيةتطبيق مبادئ احلوكمة

0.622معامل االرتباطامل�شاءلة وال�شفافية يف اأوجه امل�شاركة

0.000القيمة االحتمالية

0.785معامل االرتباطالعدالة وامل�شاواة من اأجل التمكني

0.000القيمة االحتمالية

0.807معامل االرتباطالكفاءة والفعالية

0.000القيمة االحتمالية

0.771معامل االرتباطتطبيق مبادئ احلوكمة

0.000القيمة االحتمالية

يبــني اجلــدول )13( اأن معامل االرتباط الكلــي ي�ساوي )0.771(، واأن القيمــة االحتمالية ت�ساوي )0.000( 
وهــي اأقل مــن م�ستوى الداللة )0.05( مما يدل على وجود عالقة طردية قويــة ذات داللة اإح�سائية درجة 
تقديــر اأع�ساء هيئــة التدري�س باجلامعات الفل�سطينية ملدى تطبيق مبــادئ احلوكمة فيها، ودرجة تقديرهم 

مل�سوؤوليتها االجتماعية يف مكافحة الف�ساد وهو ما يتفق مع ما جاءت به درا�سة. Nejati et alا)2011(.
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 وكان اأعلــى معامــل ارتباط بــني جمال )الكفاءة والفاعليــة(، وامل�سوؤولية االجتماعية، حيــث بلغ )0.807(، 
ويعزى ال�سبب يف ذلك اإىل قناعة اأفراد العينة ب�سعي اجلامعة اإىل حت�سني م�ستوى التطابق بني �سلوك اجلامعة 
ونتائجهــا املتحققــة مع االأهــداف املر�سومة، اأما اأقــل معامل ارتباط فــكان بني جمال )امل�ساءلــة وال�سفافية( 
وامل�سوؤوليــة االجتماعية، حيث بلغ )0.622(، ويعزى ال�سبب يف ذلك اإىل قناعة اأفراد العينة ب�سرورة و�سوح 

القواعد املطلوب االلتزام بها، وعواقب خمالفتها على املوؤ�س�سة اجلامعية.

 االستنتاجات:
علــى الرغــم من اأن درجة م�ستوى تطبيــق مبادئ احلوكمة يف اجلامعــات الفل�سطينيــة وم�سوؤوليتها املجتمعية 
جــاءت كبــرة، اإال اأن هــذا امل�ستــوى جــاء يف اإطــار ما يجــب اأن يكون، والو�ســع املاأمــول، والدليل علــى ذلك اأن 
اجلامعــات الفل�سطينيــة مل يكــن لهــا اأثــر وا�ســح يف تغير الواقــع والتاأثــر على �سنــاع القرار يف اإنهــاء حالة 

االنق�سام وتبعياته، وعليه مت ا�ستنتاج ما يلي:
للحزبيــة اأثــر وا�سح وكبر على ازدواجية الواقع بني الدرجة الكبرة لتطبيق احلوكمة، واأثر ذلك على   -

اأر�س الواقع.
حمــاوالت اإدارة اجلامعــات يف تطبيق النظام دون متييز وب�سفافية دون اللجــوء اإىل الغمو�س، ناجم عن   -

اأ�سباب مرتبطة بالتناف�سية، ولي�س اإميانًا بجدوى تطبيق احلوكمة.
اإن القيــم ال�سلبية والتقاليــد البالية، وا�ستحواذ الفر�س لغر الكفاءات التــي تعود امل�سوؤولية املجتمعية   -

للجامعة هي جذور امل�ساكل يف تطبيق اأنظمة احلوكمة، و�سعوبة اتخاذ القرارات الر�سيدة.
�سعــف املــوارد املالية يوؤثــر ب�سكل وا�سح على �سعوبــة تطبيق االأنظمة والقوانــني، باالإ�سافة اإىل الفقر،   -
واالأو�ساع ال�سيا�سية التي يعي�سها �سعبنا الفل�سطيني، توؤثر على ر�سالة اجلامعة وم�سوؤوليتها املجتمعية. 

التوصيات:
يف �سوء نتائج الدرا�سة يو�سي الباحث مبا يلي:

الف�ساد، والعمل على اقرتاح  املهتمة مبحاربة  القطاع اخلا�س  ال�سراكة بني اجلامعة وموؤ�س�سات  تفعيل  	•
حلــول مهنيــة منا�سبة لعالج اأ�سباب الف�ســاد )االأكادميي، االإداري( بالتن�سيق مــع وزارة الرتبية والتعليم 

العايل.
الرتكيــز علــى البحث العلمي النوعي الذي ي�ستهــدف الن�سيج االجتماعي وعالقته باأ�سباب الف�ساد من  	•

خالل اال�ستفادة من االأبحاث العلمية التي تنتجها اجلامعة حلل امل�ساكل التي تواجه املجتمع.
اإن�ساء جمال�س ا�ست�سارية م�سرتكة من رجال اجلامعة وقيادات املجتمع لتحديد اأوجه الف�ساد، والعمل  	•

على احلد منها.
تفعيل دور اجلامعة يف تاأ�سيل قيم النزاهة وال�سفافية من خالل اخلدمات، ومراقبة اأوجه الن�ساطات  	•

املختلفة.
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