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معايير الحوكمة ومتطلباتها في الجامعات الفلسطينية الخاصة 
بالمحافظات الجنوبية وعالقتها بمستوى األداء 

الملخص:
هدفت الدراس��ة إىل التعرف على معايري احلوكمة ومتطلباهتا يف اجلامعات الفلس��طينية اخلاصة يف ضوء 
متطلبات االعتماد واجلودة والتصنيف الفلسطيين للجامعات من وجهة نظر العاملني فيها وعالقتها مبستوى 
األداء، واقتصرت الدراس��ة على جامعة فلسطني وجامعة غزة يف املحافظة اجلنوبية، واعتمدت الدراسة 
املنهج الوصفي التحليلي، حيث مت اإلش��ارة إىل الدراس��ات السابقة املتعلقة حبوكمة اجلامعات، والتأصيل 
ملوضوع احلوكمة معايريها ومعوقاهتا ومراحل تطبيقها، واس��تنادا لذلك مت تصميم اس��تبانة كأداة جلمع 
املعلوم��ات، وقد تكون��ت من )42( فقرة موزعة على معايري احلوكمة يف ض��وء متطلبات االعتماد واجلودة 
ومتطلبات التصنيف الفلس��طيين للجامعات، ومشل جمتمع الدراس��ة غالبية العاملني يف جامعيت فلسطني 
وغ��زة، حي��ث مت توزيع االس��تبانة على عينة عش��وائية مكونة من )182( فردا، وخلصت الدراس��ة إىل 
وجود عالقة إجيابية بني املتغريات املس��تقلة: )معايري احلوكمة، ومتطلبات اجلودة واالعتماد، والتصنيف 
الفلس��طيين للجامعات( واملتغري التابع املتمثل يف أداء اجلامعات الفلس��طينية اخلاصة، وأوصت الدراس��ة 
بضرورة العمل على إعداد خطة شاملة واضحة املعامل سواء على مستوى قطاع التعليم العايل أو اجلامعات 
الفلس��طينية، هتدف إىل نشر ثقافة حوكمة اجلامعات الفلس��طينية وتعزيزها، واإلسراع يف إصدار دليل 
حلوكمة اجلامعات الفلس��طينية اخلاصة، وتش��كيل جلنة حوكمة سواء على مستوى قطاع التعليم العايل، 
أو على مس��توى اجلامعة ملتابعة تطبيق معايري احلوكمة فيها، وإلزام اجلامعات الفلسطينية اخلاصة برفع 

مستوى ممارسة معايري احلوكمة.  

الكلمات املفتاحية:احلوكمة، معايري احلوكمة اجلامعات، أداء اجلامعات الفلسطينية اخلاصة.
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 Governance Standards and their Requirements in Private 
Palestinian Universities in the Southern Governorates and 

their Relationship to the Level of Performance  

Abstract:
The study aimed to identify the governance standards and requirements in 
private Palestinian universities in light of the requirements for accreditation, 
quality and Palestinian classification of universities from the point of view of 
their employees and the relationship of which to the level of performance. 
The study was conducted in the universities of Palestine and Gaza. For 
collecting data, a questionnaire was designed based on previous studies 
related to university governance, the issue of governance, its principles, 
obstacles and stages of implementation. The questionnaire consisted of (42) 
items, covering the standards of governance in light of the requirements of 
accreditation, quality and requirements of the Palestinian classification of 
universities. The study population included the majority of workers, where 
the questionnaire was distributed to a random sample of (182) individuals. 
The study concluded that there was a positive relationship between the 
independent variables (governance standards, accreditation and quality 
requirements, and the Palestinian university classification) and the dependent 
variable represented by the performance of private Palestinian universities. 
The study recommended the need to develop a comprehensive and clear 
plan, either at the level of the higher education sector or Palestinian 
universities to spread and strengthen the culture of governance of Palestinian 
universities and to expedite the issuance of a governance guide for private 
Palestinian universities. A governance committee, at the level of the higher 
education sector or at the university level, should also be formed to follow 
up the implementation of governance standards at the universities and to 
make private Palestinian universities work on raising the level of practicing 
Governance principles.  

Keywords: governance, university governance standards, performance of 
private Palestinian universities. 
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المقدمة:
تع��د احلوكمة من املفاهيم احلديثة اليت حظيت باهتمام كبري يف الس��نوات األخرية عرب اس��تخدامها يف 
اجلودة والتميز يف األداء، وذلك بس��بب حدوث أزمات مالية عاملية يف الش��ركات. ويقصد باحلوكمة وضع 
إطار متكامل من املعايري، يهدف تبنيها إىل إجياد مؤسس��ة تتعزز لديها الش��فافية واملس��اءلة واملش��اركة، 

ويتوازن فيها توزيع املهام واملسئوليات بني األقسام املختلفة املسئولة عن إدارة املؤسسة )عزت، 2010(.
وك��ون احلوكمة تش��كل منظوم��ة متكاملة تتضمن جمموع��ة من املعايري اليت هت��دف إىل حتقيق اجلودة 
والتمي��ز يف األداء؛ لذل��ك أصحبت احلوكمة يف اآلونة األخرية أيضا متطلب��ا مهما يف اجلامعات؛ نظرا ملا 
تسهم به اجلامعات يف دول العامل يف التنمية، فهي تعد شريانا رئيسا ال غىن عنه يف بناء املجتمع وتوعيته 
وتعليم��ه لريقى إىل أعلى مس��تويات العلم واحلضارة، حيث ُتعد احلوكم��ة مفتاح الوصول إىل تعليم عاٍل 
رفي��ع القيمة واملس��توى واملضمون، ويقتضي النه��وض بالوظيفة التعليمي��ة يف أي جامعة تطور احلوكمة 
واألداء فيها مبا يضمن الشفافية يف العمل واملساءلة عن األداء واملشاركة الفاعلة جلميع األطراف، حبيث 
يس��ري القرار األكادميي حبس��ب األصول بدءا من املحاضر، يليه جملس القس��م، يليه جملس الكلية يليه 

جملس اجلامعة مث جملس األمناء )صاحل، 2010(.
وقد لوحظ يف اآلونة األخرية بعض مؤسس��ات التعليم العايل الفلس��طيين تواج��ه عدة حتديات أمهها: 
زيادة عدد اجلامعات والكليات اجلامعية، وكذلك االنقس��ام السياس��ي والتأث��ري احلزيب عليها، باإلضافة 
إىل الضائق��ة املالية اليت متر هبا اجلامعات الفلس��طينية عامٍة واملحافظ��ة اجلنوبية خاصٍة؛ لذا كان ال 
بد من االنتباه أكثر إىل هذه التحديات ألهنا تؤثر بالس��لب على جودة مستوى التعليم العايل الفلسطيين، 
مما يتطلب من القائمني على األمر حوكمة وتوجيه اجلامعات الفلس��طينية باالجتاه السليم لتكون ركيزة 
أساس��ية لتقدم الشعب الفلسطيين يف س��عيه حنو حترير أرضه وإقامة دولته، ومن هنا أتت هذه الدراسة 
لتس��لط الضوء على معايري احلوكمة باجلامعات الفلس��طينية اخلاصة باملحافظات اجلنوبية األمر الذي 

حيسن األداء اجلامعي فيها.
مصطلح احلوكمة:

تتردد مصطلحات معاصرة حول مفهوم احلوكمة، فمنها ما يطلق عليها حوكمة الشركات أو احلكم الرشيد 
أو احلاكمي��ة أو غريه��ا من املصطلحات األخرى، وكلها تس��تعمل كمصطلحات مترادف��ة ذات مدلول ملعىن 
واحد، ولكن مصطلح حوكمة الشركات تناغم مع لفظي العوملة واخلصخصة وشيوع استخدامه يف الترمجة 
ملصطل��ح اللغة االجنليزية Corporate Governance، كما ُيعد لفظ احلوكمة مس��تحدثا يف قاموس 
اللغ��ة العربي��ة، ويطلق علي��ه النحت يف اللغة، فهو لفظ مس��تمد من احلكومة، وهو م��ا يعين االنضباط 
والس��يطرة واحلكم بكل ما تعين هذه الكلمة من معاٍن، كما قرر جممع اللغة العربية بالقاهرة تسميته ب�� 

حوكمة الشركات )ناصر الدين، 2019(.
أهداف احلوكمة:

هتدف احلوكمة إىل حتس��ني أداء الش��ركات، ورفع القدرة على املنافس��ة ورفع قيمة الشركة، كما تساعد 
يف حتس��ني املناخ االس��تثماري وتفعيل أداء الس��وق املايل، وأكثرا حتديدا هتدف احلوكمة حبسب الغزايل 

)2015( إىل اآليت:
التأكيد عل��ى االلتزام بأحكام القانون، وضمان مراجعة األداء املايل، ووجود هياكل إدارية متكن من   .1
حماسبة اإلدارة أمام املسامهني مع تكوين جلنة من غري أعضاء جملس اإلدارة لتحقق رقابة مستقلة.

تدعيم عنصر الشفافية يف كافة معامالت الشركات وعملياهتا وإجراء املحاسبة والتدقيق املايل.  .2
حتقيق املسؤولية االجتماعية للشركة، وتطوير سياسات وإجراءات مناسبة ألنشطة الشركة.   .3

تساعد على جتنب حدوث أزمات مالية؛ نظرا ألثرها الكبري على االقتصاد.  .4
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مقومات احلوكمة:
هناك مقومات تس��اعد يف تطبيق معايري احلوكمة وتكفل للش��ركة حتقيق أهدافها اآليت )قباجه، حامد، 

والشقاقي، 2008(: 
وجود قوانني وتشريعات تعىن حبقوق املسامهني وجملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وحقوق أصحاب   .1

املصاحل ذات العالقة.
وجود تدقيق داخل وخارجي يتمتع أعضاؤها باالستقاللية واملؤهالت العلمية واخلربة العالية.  .2

وجود حوكمة داخلي الش��ركة تعمل على تنظيم االجتماعات بني جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية   .3
والعاملني فيها.

وج��ود أنظمة إداري��ة ومالية وفنية داخل الش��ركة، حبيث تك��ون على درجة عالي��ة من الكفاءة   .4
والفعالية.

حمددات احلوكمة:
وحىت تس��تطيع الش��ركات والدول تطبيق معايري احلوكمة، جيب أن تتوافر جمموعة من املحددات تضمن 
التطبيق الس��ليم ملعايري احلوكمة، حيث تش��مل هذه املحددات جمموعة من العوام��ل الداخلية والعوامل 
اخلارجية )غادر، 2012(: ويقصد بالعوامل اخلارجية: املناخ العام لالستثمار يف الدولة، وتتضمن القوانني 
املنظمة للنش��اط االقتصادي، وكفاءة القطاع امل��ايل يف توفري ونقل األموال يف االقتصاد، وكفاءة اهليئات 
الرقابي��ة يف إحكام الرقابة على مجيع املؤسس��ات، باإلضافة إىل وجود جهاز قضائي نزيه وعادل وقادر 

على حتديد املسؤولية وحماكمة مرتكيب املخالفات اإلدارية واملالية.
ويقصد بالعوامل الداخلية: األس��س اليت حتدد آلية اختاذ القرار، وتوزيع الس��لطات داخل املؤسسة بني 
اهليئ��ة العامة وجمل��س اإلدارة واملديرين التنفيذين وأصحاب املص��احل ذات الصلة، مما يؤدي إىل تقليل 

التعارض بني مصاحل األطراف ذات العالقة.
معايري احلوكمة:

 ميكن االسترش��اد مبعايري احلوكمة الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية الدولية، باإلضافة 
إىل مدونة قواعد حوكمة الشركات الفلسطينية الصادرة عن اللجنة الوطنية للحوكمة )2009( وعورتاين 

)2013(، وهي تندرج ضمن املبادئ اآلتية:
• املبدأ األول: اهليئة العامة للمس��امهني، يؤكد قانون الشركات ومدونة احلوكمة على أن اهليئة العامة 
هي املرجع األخري للس��لطات يف الش��ركات؛ لذا يفترض أن تتيح االجتماعات الس��نوية اليت تعقدها 

الفرصة ملمارسة املسامهني حقوقهم يف الشركة.
• املبدأ الثاين: جملس اإلدارة، قد اس��تحوذت أحكام جملس اإلدارة على النصيب األكرب )حوايل الثلث( 
من مدونة احلوكمة؛ لذا جيب أن يتوىل إدارة الشركة جملس إدارة ال يقل عدد أعضائه عن مخسة 

وال يزيد عن أحد عشر، إضافة إىل واجباهتم القانونية.
• املب��دأ الثالث: اإلدارة التنفيذية، أكدت مدونة احلوكمة على أمهية التزام الش��ركات بتطبيق قانون 
العم��ل وصياغة اللوائ��ح واألنظمة الداخلية اليت تنظم عالقتها م��ع العاملني فيها؛ وذلك من خالل 
وضع معايري ش��فافة للتعيني والترقية والعقاب، كما تشمل تعيني مدير عام للشركة من ذوي الكفاءة 

واخلربة والزناهة، وجيب أن حيدد صالحياته وراتبه ومكافأته.
• املبدأ الرابع: أصحاب املصاحل ذات العالقة، أكدت مدونة احلوكمة على دور أصحاب املصاحل اآلخرين، 
ويقص��د هبم البنوك واملوظفني ومحلة الس��ندات واملوردي��ن والزبائن؛ لذا جي��ب احترام حقوقهم 
القانونية، وحيبذ أن تضع الشركة آلية مناسبة متكنها من معاملة أصحاب املصاحل اآلخرين بالتساوي 

دون متييز بينهم بسبب العرق أو اجلنس أو الدين.
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• املبدأ اخلامس: التدقيق، ُيعد التدقيق أحد الركائز األساسية حلوكمة الشركات؛ لذا تفترض املدونة 
وجود ثالث جهات أساس��ية، وهي جلنة تدقيق تابعة ملجلس اإلدارة، ومدقق داخلي، ومدقق خارجي، 

هبدف متكينهم من القيام مبهمة الرقابة على اإلدارة.
• املبدأ الس��ادس: اإلفصاح والش��فافية، ُيعد االلتزام مبتطلبات اإلفصاح والش��فافية أحد أهم مقومات 

احلوكمة السليمة؛ ألن اإلفصاح حيد من فرص الفساد يف املؤسسة.
واقع احلوكمة يف فلسطني:

ويف إطار اجلهود الدولية لنشر ثقافة احلوكمة، أطلق مركز املشروعات الدولية اخلاصة )CIPE( بالتعاون 
مع مبادرة شراكة الشرق األوسط )MEPI( مشروعا إقليميا يف كانون األول لعام 2003م ملدة عامني، هبدف 
حتديث قطاع األعمال واالقتصاد، حيث مت التركيز على قضية حوكمة الشركات بصفتها أساسا يف تنمية 
القطاع اخلاص واإلصالح املؤسس��ي، ومل تكن فلس��طني بعيدة عن هذا التوجه العاملي، فقد ش��كلت اللجنة 
الوطنية للحوكمة لغرض وضع مدونة قواعد حوكمة الش��ركات يف فلسطني، وُيعد هذا النظام إجباريا يف 
بعض النواحي واسترشاديا يف نواٍح أخرى، كما هتدف هذه املدونة بشكل عام إىل وضع اخلطوط العريضة 
لنظام اإلدارة الرش��يدة يف القطاع اخلاص، حيث مت إنش��اء معهد للحوكمة الذي قام بدوره بعدة دراسات 

وأحباث يف جمال احلوكمة. 
وُيعد االئتالف من أجل الزناهة واملس��اءلة "أمان" من املؤسس��ات الفلسطينية اليت أخذت على عاتقها نشر 
مفهوم احلوكمة وتطبيقها، والذي قام بتنفيذ عدة أنش��طة بالتعاون مع مركز التجارة الفلس��طيين "بال 
تريد" أمهها: تطوير مدونة س��لوك خاصة بالشركات املسامهة العامة، وهتدف إىل توجيه هذه الشركات 
حنو احلوكمة الرش��يدة، كما قامت س��لطة النقد الفلس��طينية )2014( بوضع دليل حلوكمة املصارف يف 

فلسطني. 
وعلى الرغم من هذه املحاوالت الفلس��طينية يف نشر معايري احلوكمة لدى الشركات، فقد ظهرت جمموعة 
من التحديات تواجه تطبيق احلوكمة يف فلس��طني أمهها: مظاهر الضعف يف جماالت املحاس��بة والتدقيق 
واإلفصاح واإلدارة، وقلة الش��ركات املس��امهة العام��ة، واقتصار املدونة على بع��ض النواحي فيها معيار 
احلوكم��ة اختياري وليس إجباريا، كما أن البيئة القانوني��ة - رغم اجلهود املبذولة لتطويرها - ال يزال 
يكتنفها القصور، األمر الذي يتطلب ضرورة ترسيخ جمموعة من املفاهيم واملعايري العامة واملؤسسات اليت 

جيب توافرها كأساس للحوكمة )قباجه وآخرون، 2008(.
مفهوم حوكمة اجلامعات:

تشري الدراسات إىل عدم اتفاق الباحثني حول تعريف حوكمة اجلامعات، وميكن استخالص مفهومها بأهنا: 
متث��ل جمموعة من القواعد واملعايري ال��يت يتم مبوجبها إدارة اجلامعة والرقاب��ة عليها وفق هيكل معني 
يتضمن تنظيم وتوزيع احلقوق والواجبات فيما بني إدارة اجلامعة وجمالس��ها مبا يضمن جودة املخرجات 

)ناصر الدين، 2019(.
أهداف اجلامعات:

 هت��دف اجلامع��ات إىل حتقي��ق قرار بقان��ون رق��م )6( لع��ام 2018 بش��أن التعليم العايل الفلس��طيين 
)جملس البحث العلمي الفلسطيين، 2018(:

إتاحة املجال أمام مجيع الطلبة لاللتحاق بالتعليم العايل.  .1
تعزيز دور اللغة العربية يف مراحل التدريس والبحث العلمي والترمجة.  .2

احلفاظ على اهلوية الوطنية للشعب الفلسطيين، وتدعيم وحدته وترابطه يف أماكن تواجده.  .3
إع��داد الكوادر البش��رية املؤهلة م��ن املتخصصني والباحث��ني والفنيني يف حقول املعرف��ة بأنواعها   .4

املختلفة.
تشجيع حركة التأليف والترمجة، والبحث العلمي وتنميته، ودعم خدمة التعليم املستمر اليت تقدمها   .5

اجلامعة.
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تعزي��ز التعاون بني مؤسس��ات التعلي��م العايل حمليا ودولي��ا مبا يتوافق واالحتياج��ات واألولويات   .6
الوطنية.

تقوية وتفعيل منظومة التعليم املهين والتقين وتعزيز ترابط وتكامل مكوناهتا يف حتقيق التنمية.  .7
معوقات ومعايري حوكمة اجلامعات:

ميك��ن الق��ول إن هناك جمموعة من املعوقات حتول دون تطبيق مفه��وم حوكمة اجلامعات أمهها، الثقافة 
السائدة يف املجتمع، واملناخ السياسي العام، والتشريعات اجلامعية، وغياب أعضاء هيئة التدريس يف احلياة 
اجلامعي��ة، كما أن هناك جمموعة من املعايري اليت يتم مبوجبها قياس مدى فعالية احلوكمة يف اجلامعات 

أمهها ما يلي )ناصر الدين، 2019(:
وجود بيان بالقوانني واألنظمة املتضمنة ألفضل أساليب ممارسة سلطة جمالس احلوكمة يف اجلامعة.  .1

مدى املشاركة النسبية لغري أعضاء جمالس احلوكمة واملديرين يف صنع القرارات يف اجلامعة.  .2
مدى وجود فصل وتقسيم العمل وأدوار جمالس احلوكمة واملوظفني يف اجلامعة.  .3

م��دى وجود جلان رئيس��ة تابعة ملجالس احلوكم��ة تتناول األعمال اليت حتتاج إىل حبث ودراس��ة   .4
تفصيلية.

مدى درجة اإلفصاح عن رواتب ومكافآت أعضاء جمالس احلوكمة والعاملني، ومدى ما حققه كل منهم   .5
من نتائج، واتفاقها مع ما يتم التعاقد عليه معهم.

معايري االعتماد واجلودة للجامعات:
هت��دف معايري اجلودة واالعتماد إىل تعزيز قدرات مؤسس��ات التعليم العايل على حتس��ني أدائها وضمان 
جودة خمرجاهتا، وهي تعد املعايري املطلوبة العتماد براجمها التعليمية، كما متثل احلد األدىن من األداء 
جيب على اجلامعة حتقيقه، وتتكون هذه املعايري من أحد عشر معيارا، واليت ينظر إليها كوحدة مترابطة 
ومتكامل��ة، وهذه املعاي��ري هي: الرس��الة، واهليكلة، واحلوكم��ة، والتخطيط والفعالية، وامل��وارد املالية، 
والش��فافية والزناهة، واهليئة التدريس��ية واإلدارية، وآليات ضمان اجلودة، وش��ؤون الطلبة واخلدمات 
املس��اندة، ومص��ادر التعليم والتعلم واملراف��ق، والربنامج التعليمي، والبحث العلمي واألنش��طة املس��اندة، 
واملش��اركة املجتمعية )اهليئة الوطنية لالعتماد واجلودة والنوعية ملؤسس��ات التعليم العايل الفلسطيين، 

2018-ب(.
معايري التصنيف الفلسطيين للجامعات: 

يع��د تصنيف اجلامعات الفلس��طينية واحدة من ركائز هيئة االعتماد للوصول مبؤسس��ات التعليم العايل 
للتميز والتنافس��ية العاملية من خالل مساعدة اجلامعات على حتديد نقاط قوهتا وضعفها وحتفيزها على 
دخول غمار املنافس��ة العاملية، حيث مت حصر التصنيف الفلس��طيين اجلامعي يف أربعة معايري على النحو 

اآليت )اهليئة الوطنية لالعتماد واجلودة والنوعية ملؤسسات التعليم العايل الفلسطيين، 2018-أ(:
• املعيار األول: البحث العلمي والنشر املكتيب، وحيتوي هذا املعيار على أربعة مؤشرات تعكس مدى اهتمام 
اجلامع��ة جبودة البحث العلمي واالبتكار، وذلك من خالل البحوث املنش��ورة يف املجالت العلمية لكل 
عضو هيئة تدريس، وعدد االقتباسات من األحباث املنشورة، وبراءات االختراع املسجلة دوليا، ونسبة 

البحوث املشتركة مع باحثني من دول أخرى.
• املعيار الثاين: جودة العملية التعليمية وبيئة اجلامعة: وحيتوي هذا املعيار على أربع مؤش��رات تعكس 
مدى اهتمام اجلامعة جبودة العملية التعليمية وخمرجاهتا، ومن خالل توفري املؤهل والعدد املناس��ب 
من أعضاء اهليئة التدريس��ية املكافئ للطلبة، واس��تخدام التكنولوجيا احلديثة، وأساليب التدريس 

احلديثة، وعدد الربامج املعتمدة من النوع التكاملي املشتركة، واحلاكمية املؤسسية.
• املعي��ار الثال��ث: التفاعل م��ع املجتمع املحلي، وحيتوي هذا املعيار على مخس��ة مؤش��رات تعكس مدى 
تفاعل املؤسس��ة مع املجتمع املحلي، والس��معة األكادميية للجامعة، والدور الذي تقدمه يف املسؤولية 

املجتمعية، ومسعة املتخرجني يف سوق العمل، واملؤمترات والندوات وورش العمل العلمية...اخل.
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• املعيار الرابع: الوصول العاملي، وحيتوي هذا املعيار على ستة مؤشرات تعكس مسعة اجلامعة اإلجيابية 
وش��هرهتا الدولية وقدرهتا على تسويق نفسها دوليا، وكفاءة أعضاء اهليئة التدريسية فيها من خالل 
مشاركتهم كمحررين ملجالت علمية عاملية، وابتعاثهم للتفرغ العلمي يف اجلامعات غري املحلية، والربامج 

املعتمدة عامليا، وجودة حمتوى املوقع اإللكتروين للجامعة.
مراحل تطبيق حوكمة اجلامعات:

ُتع��د معايري اجلودة واالعتماد والتصنيف الفلس��طيين اجلامعي مرتكزات أساس��ية ملراحل تطبيق معايري 
احلوكمة يف اجلامعات، وهذه املراحل ميكن أن نوجزها يف اآليت )ناصر الدين، 2019(:

• املرحل��ة األوىل: التعري��ف باحلوكمة وتكوين رأي عام مؤيد هلا، وُتع��د هذه املرحلة من أهم املراحل 
وأخطره��ا على اإلطالق، حيث يتم فيها توضيح معامل احلوكمة وجوانبها، وحتديد األبعاد واملفاهيم 

اخلاصة هبا، وتوضيح مناهجها وأدواهتا وأساليبها. 
• املرحلة الثانية: بناء البنية األساس��ية للحوكمة، وتش��مل بناء الكيان املؤسس��ي التنظيمي )جمالس 
احلوكمة(، وجهات اإلشراف على تطبيقها على مستوى قطاع التعليم العايل واجلامعة، وتشمل األساس 

القاعدي واألخالقي القيمي.
• املرحل��ة الثالث��ة: وضع برنامج معي��اري للحوكمة وحتديد توقيتاته القياس��ية، حيث حيتاج تطبيق 
احلوكم��ة إىل برنام��ج زمين حم��دد األعمال واملهم��ات والواجبات، وذلك من خ��الل اتباع األنظمة 

وااللتزام هبدف حتقق مجيع األهداف املطلوبة.
• املرحل��ة الرابعة: تنفي��ذ احلوكمة وتطبيقها، وه��ي املرحلة اليت تبدأ فيها االختب��ارات احلقيقية، 
وقي��اس مدى اس��تعداد ورغبة كافة األط��راف إىل تطبيق احلوكمة، فاحلوكمة مل��ا فيها من حريات 

متارس فيها ُتعد أيضا قيودا وضوابط متحكمة.
• املرحلة اخلامس��ة: متابعة احلوكمة وتطويرها، وتؤكد هذه املرحلة على حس��ن تنفيذ مجيع املراحل 
الس��ابقة، وتعد الرقابة واملتابعة األداء الرئيس��ة اليت تس��تخدمها اجلامعة من أجل حسن تنفيذ 
احلوكم��ة، فهي رقاب��ة تكاملية، وهلا وظيفة عالجي��ة ملعاجلة أي خطأ، ووظيف��ة وقائية ابتكارية 

لألدوات اليت تزيد من فاعلية احلوكمة.
الدراسات السابقة:

مت التركيز يف عرضها على ما له عالقة هبذه الدراسة على النحو اآليت:
دراس��ة Fitriani وMuljono ا)2019(، تسعى هذه إىل دراسة ما وراء احلوكمة اجليدة: جناح رئيسي يف 
هناي��ة املطاف جلودة التعليم العايل، حيث هدفت إىل التعرف على أثر القيادة واألكادميية الثقافية على 
تطبيق معايري احلوكمة، كما أشارت إىل الدراسات السابقة املتعلقة حبوكمة اجلامعات، واعتمدت الدراسة 
على منهج املقارنة )كمية( باستخدام طريقة املسح السبيب مع تقنية حتليل املسار، حيث مت إعداد استبانة 
جلمع املعلومات الالزمة، وتوزيعها على جمتمع الدراس��ة املكون من كافة أعضاء اهليئة التدريسية يف كلية 
الدراس��ات العليا يف جامعة املحمدية يف أندونيسيا، والبالغ عددهم )31( عضو هيئة تدريس، وقد خلصت 
الدراس��ة إىل أن القيادة هلا تأثري إجيايب مباش��ر عل��ى الثقافة األكادميية واحلوكم��ة، كما أن الثقافة 
األكادميية هلا تأثري إجيايب مباشر على احلوكمة الرشيدة؛ إذ أن تطبيق معايري احلوكمة يف اجلامعة جاء 
بدرجة متوس��طة، وقد أوصت الدراسة بضرورة العمل على إنشاء آلية جيدة لتطبيق معايري احلوكمة يف 

اجلامعة ودعمها من قبل قيادة قوية حىت تضمن من تطبيق احلوكمة.
دراس��ة ناصر الدين )2019(، هدفت الدراس��ة إىل وضع إطار نظري مقترح حلوكمة اجلامعات ومؤشرات 
تطبيقها يف ضوء متطلبات اجلودة الش��املة، وذلك من خالل استقصاء حوكمة اجلامعات من حيث معناها 
ومراحل ومؤش��رات تطبيقها يف ضوء متطلبات اجلودة الشاملة، وقد اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي 
التحليلي القائم على مجع املعلومات والبيانات من املراجع واملصادر املختلفة الورقي منها واإللكتروين ذات 
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العالقة لبناء اإلطار النظري للدراس��ة، وحتليل واس��تنباط ملا أوردته األدبي��ات الفكرية واالجتماعية 
والنفس��ية ذات العالقة، وقد خلصت الدراس��ة إىل أن احلوكمة هي كتلة متكاملة ومتفاعلة ختلق التوازن 
داخ��ل العمل، حيث يس��بب فقداهنا خلال كبريا يف اجلامعة، وقد مت اس��تخالص جمموعة من املؤش��رات 
الدالة على مدى تطبيق احلوكمة يف اجلامعات يف ضوء متطلبات اجلودة الش��املة أمهها تطبيق اجلامعة 
قانون التعليم العايل بش��كل كامل ودقيق، وتطبيق مجيع أنظمة هيئة االعتماد ملؤسس��ات التعليم العايل 
وتعليماهت��ا، إضاف��ة إىل تطبيق كافة األنظم��ة واللوائح اخلاصة باجلامعة، وقد أوصت الدراس��ة بعقد 
دروات تدريبية للقيادات العلي��ا يف اجلامعات وجمالس احلوكمة فيها ومجيع العاملني للتعريف باحلوكمة 

ومعايريها وآليات تطبيقها، ووضع معايري خاصة باجلامعة لغرض الرقابة الداخلية. 
دراس��ة Alareeni ،Hamdan ،Costandi وHassan ا)2019(، تس��عى هذه الدراس��ة إىل دراس��ة 
احلوكم��ة التعليمية والتحديات اليت تواجه اجلامعات يف منطقة اخلليج العريب، حيث هدفت إىل التعرف 
على واقع احلوكمة يف اجلامعات اخلليجية، كما أشارت إىل الدراسات السابقة املتعلقة حبوكمة اجلامعات، 
واعتم��دت الدراس��ة على املنه��ج الوصفي التحليلي، حيث مت إجراء الدراس��ة من خالل إعداد اس��تبانة 
خصيصا لغرض مجع البيانات الالزمة للدراس��ة، وتوزيعها على )120( عضو هيئة تدريس يف جامعة امللك 
س��عود، ومت إجراء حصر شامل لكافة أفراد جمتمع الدراس��ة، وخلصت الدراسة: أن تطبيق احلوكمة يف 
اجلامع��ات اخلليجية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاءت بدرجة تقدير متوس��طة، وعدم وجود 
فروق ذات داللة إحصائية يف واقع تطبيق احلوكمة يف اجلامعات احلكومية اخلليجية تعزى ملتغري اجلنس، 
وق��د أوصت الدراس��ة بضرورة العمل على مواجهة التحديات ال��يت تواجه تطبيق احلوكمة يف اجلامعات 
اخلليجية منها، ووجود هياكل إدارية متش��ابكة، ومكافحة الفساد اإلدارية بشىت أشكاله، ومعاجلة غياب 

الرقابة واملساءلة.
دراس��ة عس��اف )2018(، هدفت الدراس��ة إىل التعرف على م��دى تطبيق معايري احلوكم��ة يف اجلامعات 
الفلس��طينية وعالقتها باملس��ؤولية االجتماعية يف مكافحة الفس��اد، كما أش��ارت إىل الدراسات السابقة 
املتعلقة حبوكمة اجلامعات، وقد اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، حيث مت إجراء الدراسة 
من خالل أداة االستبانة يف املجاالت: )املساءلة، والشفافية، املشاركة، العدالة، املساواة، الكفاءة والفاعلية( 
وتوزيعها على أعضاء اهليئة التدريسية باجلامعات الفلسطينية البالغ عددهم )297( عضو هيئة تدريس، 
وق��د أظهرت الدراس��ة أن درجة التقدير الكلية ملدى تطبيق معايري احلوكمة كانت متوس��طة، حيث جاء 
جمال )الكفاءة والفاعلية( يف املرتبة األوىل، وقد أوصت الدراسة بضرورة تفعيل دور اجلامعة يف تأصيل 

قيم الزناهة والشفافية من خالل اخلدمات ومراقبة أوجه النشاط املختلفة.
دراسة األغا وآخرون )2018(، هدفت الدراسة إىل التعرف على دور تنمية مدعمات التفوق الذكي كمدخل 
لتلبية متطلبات التصنيف العاملي للجامعات يف ضوء اإلستراتيجية املوجهة باالستدامة )دراسة تطبيقية 
على جامعيت األزهر واإلس��المية(، كما مت اإلش��ارة إىل الدراسات الس��ابقة املتعلقة بتصنيف اجلامعات، 
واعتمدت الدراس��ة املنهج الوصفي التحليلي، حيث مت تصميم استبانة خصيصا هلذا الغرض، ومت توزيعها 
على عينة مكونة من )148( فردا، وقد توصلت الدراسة إىل وجود عالقات بني متغريات الدراسة: )تنمية 
مدعمات التفوق الذكي، االس��تراتيجيات املوجة باالس��تدامة، متطلبات التصنيف العاملي للجامعات(، وقد 
تبني وجود أثر ملستوى تنمية مدعمات التفوق الذكي يف تلبية متطلبات التصنيف العاملي للجامعات، وأوصت 
الدراس��ة بضرورة االهتمام بوضع اجلامعات خطط واضحة للعاملني لتعزيز متطلبات التصنيفات العاملية 
املختلف��ة للجامعات، واملتمثلة مبتطلبات املوارد البش��رية وذلك عرب االبتع��اث اخلارجي للعاملني والطلبة 
املتميزي��ن وتوفري من��اخ ينمي اإلبداع والتميز لديهم، واملتطلبات املادية من خالل رصد التمويل املناس��ب 
لتوفري األجهزة واملعدات التكنولوجية احلديثة، واملتطلبات األكادميية والبحثية عري التعلم املس��تمر من 
جتارب اجلامعات األخرى، واملتطلبات الرقيمة كاالهتمام خبطة تطوير مواقع اجلامعة واملكتبة الرقيمة.
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دراسة جنم )2017(، هدفت الدراسة إىل التعرف على درجة ممارسة معايري احلوكمة يف الكلية اجلامعية 
للعلوم التطبيقية بغزة من وجهة نظر العاملني فيها، وسبل تطويرها، كما مت اإلشارة إىل الدراسات السابقة 
املتعلقة باحلوكمة اجلامعية، واعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، حيث مت تصميم استبانة خصيصا 
هل��ذا الغرض، ومت توزيعها على )162( من مجيع العاملني بالكلية أصحاب العقود، وخلصت الدراس��ة إىل 
أن درجة ممارس��ة معايري احلوكمة يف الكلية اجلامعية من وجهة نظر العاملني فيها جاءت بدرجة كبرية، 
كما أش��ارت الدراس��ة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوس��طات درجات تقدير أفراد العينة 
لدرجة ممارس��ة معايري احلوكمة يف الكلية اجلامعية تعزى ملتغري اجلنس يف جمايل الش��فافية والزناهة 
لصاحل الذكور، بينما ال توجد فروق يف جمال املساءلة، وكذلك ال توجد فروق يف تلك تعزى ملتغريي املؤهل 
العلمي وسنوات اخلدمة، وأوصت الدراسة بتبين معايري احلوكمة ككل، وإشراك مجيع العاملني يف القرارات 

املختلفة، واالستفادة من نتائج التقييم الذايت املؤسسي؛ ألهنا تعترب من معايري احلوكمة.
دراس��ة مس��لم )2016(، هدفت الدراس��ة إىل التعرف على مس��توى ممارس��ة معايري احلوكمة اجليدة يف 
اجلامعات اليمنية اخلاصة، كما أشارت إىل الدراسات السابقة املتعلقة باحلوكمة اجلامعية، وقد اعتمدت 
الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، واقتصرت الدراسة على جامعة العلوم والتكنولوجيا الفرع الرئيسي 
بصنعاء، ومت تصميم اس��تبانة خصيصا هلذا الغرض، ومت توزيع )82( اس��تبانة على القيادات األكادميية 
واإلدارية يف اجلامعة، ومت حتليل عدد )75( استبانة، وقد خلصت الدراسة إىل أن مستوى املمارسة الكلية 
ملعايري احلوكمة جبامعة العلوم والتكنولوجيا من وجهة نظر قيادهتا األكادميية واإلدارية كان عاليا، ومل 
توجد فروق دالة إحصائيا يف آراء عينة الدراس��ة حول مس��توى ممارسة احلوكمة وفقا ملتغريات اجلنس 
والتخص��ص ون��وع الوظيفة القيادية ويف مجيع املعايري موضوع الدراس��ة، كما مل تظهر هناك فروق دالة 
إحصائيا وفقا ملتغري سنوات اخلدمة بالنسبة ملبدأ املسؤولية واملساءلة، وعدم وجود دليل مكتوب للحوكمة 
يف اجلامعة يتضمن معايري واضحة للسلوك املهين وأخالقيات العمل، األمر الذي قد يشكل قصورا يف إدراك 
الكثري من القيادات لثقافة احلوكمة الس��يما يف الكليات التطبيقية بعكس الكليات اإلدارية واالجتماعية، 
وذلك بس��بب ارتباط مفاهيم احلوكمة بأساس��يات التخصصات اإلدارية واملحاسبية خاصٍة، وقد أوصت 
الدراسة االهتمام بنشر ثقافة احلوكمة يف اجلامعة لدى قياداهتا ومنتسبيها بشكل عام، والعمل على توفري 
إطار واضح ملعايري احلوكمة ومؤش��راهتا يف اجلامعة بش��كل ميهد لتطبيقها، وتعزيز مبدأ مش��اركة الطلبة 
يف العم��ل اإلداري واألكادميي ذات العالقة من وجهة، وتعزيز فرص مش��اركة املجتمع اخلارجي وأصحاب 

املصاحل ذات الصلة يف تطوير الربامج التعليمية ووضع قواعد املساءلة يف اجلامعة من جهة أخرى.
دراسة الدهدار )2016(، هدفت الدراسة إىل التعرف على واقع حوكمة اجلامعات وعالقتها باألداء اجلامعي 
يف جامعات من قطاع غزة، كما أش��ارت إىل الدراس��ة الس��ابقة املتعلقة حبوكمة اجلامعات مع التنويع يف 
أدوات مجع املعلومات أمهها، وقد اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، وقد مت تصميم استبانة 
خصيصا هلذا الغرض، وتوزيعها على 406 أفراد لكل جمتمع الدراسة )اجلامعة اإلسالمية، جامعة األزهر، 
جامع��ة األقص��ى، الكلية اجلامعية للعلوم التطبيقية (، ومت اس��ترداد 197 اس��تبانة، إضافة إىل إجراء 
مقابالت ش��خصية مع ذوي العالقة، وعقد ورش��ة عمل ملجموعة من اخلرباء ملناقشة النتائج والتوصيات، 
وخلص��ت الدراس��ة إىل وجود ضعف يف الدور ال��ذي تقدمه وزارة التعليم الع��ايل يف دعم اجلامعات، وأن 
اجلامعات تطبق معايري احلوكمة بدرجة متوسطة مع وجود نزاعات حزبية وازدواجية يف اختاذ القرارات، 
ووجود ضعف يف مشاركة أصحاب العالقة ذات العالقة، وقد أوصت الدراسة ببناء منظومة معايري وطنية 
للحوكمة )مؤشرات( تناسب الوضع احلايل للجامعات الفلسطينية ذات طبيعة وبيئة العمل املشاهبة للعنيه 
املبحوثة مع تشكيل جلنة خاصة باحلوكمة ملتابعة تطبيق احلوكمة يف اجلامعة ورفع مستواها، ومراجعة 
ومناقش��ة القوانني والتشريعات اخلاصة باحلوكمة اجلامعية وبإش��راف هيئة االعتماد واجلودة التابعة 
لوازرة التعليم العايل الفلس��طيين، وصياغة خطة ش��املة واضحة املعامل هتدف إىل نشر ثقافة احلوكمة 
اجلامعية، وتوفري آلية واضحة تعمل على التكامل بني اجلامعات الفلسطينية وعدم فتح برامج تشبع منها 

السوق املحلي.
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يتضح من خالل الدراس��ات الس��ابقة أهنا أكدت على ضرورة تبين وتطبيق معايري احلوكمة يف مؤسس��ات 
التعلي��م العايل والعمل على إرس��اء قواعدها وتطبيقه��ا يف اجلامعات، وقد اختلف��ت فيما بينها من حيث 
اهلدف، حيث هدفت بعض الدراس��ات الس��ابقة إىل بيان واقع تطبيق معايري احلوكمة مثل دراسة عساف 
)2018(، ودراس��ة جنم )2017(، ودراسة مسلم )2016(، ودراس��ة الدهدار )2016(، ودراسة ناصر الدين 
)2019(، وبعض الدراس��ات الس��ابقة هدفت إىل بي��ان النجاح والتحديات اليت ميك��ن أن تواجه تطبيق 
احلوكمة يف اجلامعات، مثل دراس��ة .Costandi et al ا)2019(، ودراسة Fitriani وMuljono ا)2019(، 
وهناك دراسة هدفت إىل دراسة متطلبات التصنيف العاملي للجامعات مثل دراسة األغا وآخرون )2018(. 
وقد اتفقت الدراس��ات الس��ابقة على اس��تخدام املنهج الوصفي التحليلي واس��تخدام االستبانة يف مجع 
البيانات الالزمة باستثناء دراسة Fitriani وMuljono ا)2019( اليت اعتمدت املنهج املقارن وطريقة املسح 
النس��يب مع تقنية حتليل املسار، ودراسة ناصر الدين )2019( اليت مل تستخدم االستبانة، وإمنا اعتمدت 
عل��ى املراج��ع واملصادر الثانوية، وقد اختلفت الدراس��ات الس��ابقة فيما بينها يف اختي��ار جمتمع وعينة 

الدراسة والزمان واملكان، وأساليب التحليل اإلحصائي يف حتليل وتفسري ومناقشة النتائج والتوصيات.
وبالتايل ميكن حتديد أوجه االس��تفادة من الدراس��ات الس��ابقة يف حتديد املتغريات املناس��بة للدراسة، 
واختيار منهج الدراسة وهو املنهج الوصفي التحليلي، واختيار أداة البحث املناسبة وهي االستبانة وحتديد 
جماالهت��ا وفقراهت��ا، وحتديد نوع املعاجل��ات اإلحصائية املالئمة للدراس��ة، وعرض ومناقش��ة النتائج 

وتفسريها وتقدمي التوصيات األزمة للحد من املشكلة.
وأهم ما ميز موضوع دراس��تنا عن الدراس��ات السابقة التركيز على أهم معايري احلوكمة الالزمة للجامعات 
اخلاص��ة يف ضوء معاي��ري اجلودة ومتطلبات االعتم��اد والترخيص للتعليم الع��ايل، ومتطلبات التصنيف 

الفلسطيين اجلامعي، وكذلك التطبيق على اجلامعات الفلسطينية اخلاصة باملحافظة اجلنوبية.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
وبالنظر يف واقع اجلامعات الفلس��طينية اخلاصة باملحافظة اجلنوبية فإهنا تواجه العديد من التحديات 
منها زيادة عدد اجلامعات، واالنقسام السياسي والتأثري احلزيب عليها، باإلضافة إىل الضائقة املالية اليت 
متر هبا واملنافسة الشديدة بينهم، مما ينتج عنه ضعف يف اجلوانب األكادميية والتطبيقية، وعدم مواكبة 
التطورات على صعيد التكنولوجيا والربامج واملش��اركة الفاعلة يف البحث العلمي، ويف هذا الصدد خلصت 
دراس��ة الدهدار )2016( عن حوكمة اجلامعات وعالقتها باألداء اجلامعي إىل أن هناك عددا من جوانب 
الضع��ف يف اجلامعات الفلس��طينية باملحافظة اجلنوبية أمهها: ضع��ف دور وزارة التعليم العايل يف دعم 
اجلامعات، وأن اجلامعات تطبق معايري احلوكمة بدرجة متوسطة مع وجود نزاعات حزبية وازدواجية يف 
اختاذ القرارات، ووجود ضعف يف مشاركة أصحاب العالقة ذات الصلة، األمر الذي يتطلب تعزيز احلوكمة 
يف اجلامعات يف ضوء متطلبات اجلودة واالعتماد والتصنيف الفلس��طيين للجامعات ملا هلم من دور مهم يف 
حتقيق التميز واألداء وقيادة التغيري والتطوير فيها، وميكن صياغة مش��كلة الدراسة يف السؤال الرئيسي 

التايل:
ما واقع احلوكمة يف اجلامعات الفلسطينية اخلاصة؟ ويتفرع عن ذلك األسئلة الفرعية اآلتية:

ما معايري احلوكمة يف اجلامعات الفلسطينية اخلاصة؟  .1
ما متطلبات االعتماد واجلودة يف اجلامعات الفلس��طينية اخلاص��ة من وجهة نظر عينة من العاملني   .2

فيها؟
ما متطلبات التصنيف الفلسطيين للجامعات اخلاصة من وجهة نظر عينة من العاملني فيها؟  .3

ما عالقة تطبيق معايري احلوكمة على األداء اجلامعات الفلسطينية اخلاصة؟  .4
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فرضيات الدراسة:
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى α = 0.05 بني معايري احلوكمة وأداء اجلامعات.  .1

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مس��توى α = 0.05 بني متطلبات االعتماد واجلودة وأداء   .2
اجلامعات.

ال توج��د عالقة ذات داللة إحصائية عند مس��توى α = 0.05 بني متطلبات التصنيف الفلس��طيين   .3
وأداء اجلامعات.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس��توى α = 0.05 بني تطبيق معايري احلوكمة ومتطلبات   .4
اجلودة واالعتماد والتصنيف الفلس��طيين للجامعات تعزى إىل بعض السمات التنظيمية والشخصية 

للمبحوثني.
أهداف الدراسة: 

هتدف الدراسة إىل حتقيق اآليت:
التعرف على معايري احلوكمة ومتطلبات تطبيقها يف اجلامعات الفلسطينية اخلاصة.  .1

التعرف على متطلبات االعتماد واجلودة يف اجلامعات الفلس��طينية اخلاصة من وجهة نظر عينة من   .2
العاملني فيها.

التعرف على متطلبات التصنيف الفلسطيين للجامعات من وجهة نظر عينة من العاملني فيها.  .3
التعرف على العالقة بني معايري احلوكمة واألداء يف اجلامعات الفلسطينية اخلاصة يف ضوء متطلبات   .4

االعتماد واجلودة ومتطلبات التصنيف الفلسطيين للجامعات.
أهمية الدراسة:
األمهية النظرية:

تتضح األمهية النظرية للدراسة: كوهنا تبحث يف أحد املفاهيم اإلدارية احلديثة يف جمال التعليم العايل 
وه��و "احلوكمة"، وُيعد هذا املفهوم حديث العهد نس��بيا، وحماولة تس��ليط الض��وء على معايري احلوكمة 
لتحس��ني األداء اإلداري واألكادميي يف التعليم العايل، واملس��امهة يف إضافة نوعية للدراس��ات واألحباث 
الس��ابقة ال��يت تناولت موضوع احلوكم��ة يف اجلامعات، وتفت��ح املجال أمام أصحاب الق��رار باالجتاهات 

والسلوكيات املرتبطة مبعايري احلوكمة مما يساعد على حتسني وتطوير أداء اجلامعات.
األمهية التطبيقية:

وتتضح األمهية التطبيقية للدراس��ة من خالل إخضاعه للدراسة امليدانية، والذي يعطيه أمهية واضحة 
يف ظ��ل الظروف والتحدي��ات اليت تواجهها اجلامعات الفلس��طينية اخلاصة، وال��يت يتوجب عليها تبين 
ه��ذا املفهوم ملواكبة التطورات التعليمية املتس��ارعة، حيث أن اجلامعات الفلس��طينية اخلاصة باملحافظة 
اجلنوبية حباجة ماس��ة أكثر من أي وقت مضى لتتبىن أنظمة حديثة ومتكاملة وفعالة تساعد يف تعزيز 
الش��فافية واملساءلة واملشاركة لديها والتطوير الشامل للعملية التعليمية لتحقيق أهدافها املطلوبة وصوال 
إىل مس��توى تعلي��م عاٍل أفضل يهدف إىل املس��امهة يف حتقي��ق التنمية للمجتمع الفلس��طيين، ومن هنا 
جاءت الدراس��ة لتسلط الضوء على مستوى ممارس��ة معايري احلوكمة باجلامعات الفلسطينية اخلاصة يف 
املحافظ��ة اجلنوبية باعتب��ار احلوكمة مفهوما جديدا يركز على املعاي��ري اليت هتدف إىل حتقيق اجلودة 
والتميز يف األداء؛ لذلك قامت الدراس��ة على إعداد اس��تبانة خصيصا لغرض التحقق من اختبار وكذلك 
اختيار معايري احلوكمة املعتمدة من قبل اللجنة الوطنية للحوكمة، ويف ضوء متطلبات اجلودة واالعتماد 
ومتطلبات التصنيف الفلس��طيين للجامعات، األمر الذي قد يس��هم يف مس��اعدة متخذي القرار يف اعتماد 

معايري احلوكمة لدى اجلامعات ورفع مستوى تطبيق املعايري لديها.
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حدود الدراسة: 
كانت حدود الدراسة كاآليت:

Ԁ  احلد البش��ري: طبقت هذه الدراس��ة على عينة عش��وائية ممثلة من العاملني يف جامعيت فلسطني 
وغزة.

Ԁ  احلد املوضوعي: اقتصرت الدراسة على حتديد معايري احلوكمة ومتطلباهتا يف اجلامعات الفلسطينية 
اخلاصة باملحافظة اجلنوبية وعالقتها باألداء.

Ԁ .احلد الزماين: طبقت الدراسة خالل العام الدراسي 2020/2019م 
Ԁ .احلد املكاين: اقتصرت الدراسة على اجلامعات الفلسطينية اخلاصة باملحافظة اجلنوبية 

مصطلحات الدراسة:
ӽ  احلوكمة: وهي متثل جمموعة القواعد واإلجراءات اليت يتم مبوجبها إدارة الشركة والرقابة عليها عن 

طريق تنظيم العالقات بني جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واملس��امهني وأصحاب املصاحل اآلخرين 
ذات العالقة، واملسؤولية االجتماعية هلا والبيئية للشركة )اللجنة الوطنية للحوكمة، 2009(.

يعرف احلوكمة إجرائيا: وهي املمارس��ات اإلدارية اليت يتبناها العاملون يف املؤسس��ة، واملتعلقة بشفافية 
اإلجراءات ووضوحها للحد من الفس��اد اإلدارية واملايل فيها، ومش��اركة مجي��ع العاملني يف صنع القرار، 
واملس��اءلة يف حالة حدوث إخفاقات، واملس��ؤولية االجتماعية يف حتديد املسؤوليات بني املدير والعاملني 

ونزاهة السلوكيات. 
ӽ  حوكمة اجلامعات: وهي متثل جمموعة من القواعد واملعايري اليت يتم مبوجبها إدارة اجلامعة والرقابة 

عليها وفق هيكل معني يتضمن تنظيم وتوزيع احلقوق والواجبات فيما بني إدارة اجلامعة وجمالسها مبا 
يضمن جودة املخرجات )ناصر الدين، 2019(.

يع��رف حوكمة اجلامعات إجرائيا: وهي املمارس��ات اإلدارية واملالية واألكادميي��ة اليت يتبناها العاملون 
يف اجلامعات الفلس��طينية اخلاصة باملحافظات اجلنوبية، واملتعلقة بش��افية اإلجراءات، ومشاركة مجيع 

العاملني يف صنع القرار، واملساءلة من خالل حتديد السلطات والصالحيات.
ӽ  اجلامع��ات اخلاصة: وهي من مؤسس��ات التعليم الع��ايل املرخصة، تقدم برامج تعليمي��ة ملنح الدرجة 

اجلامعي��ة األوىل )البكالوري��وس(، أو برامج الدراس��ات العلي��ا تنتهي مبنح درجة الدبل��وم العايل أو 
املاجستري أو الدكتوراه، كما جيوز هلا أن تقدم برامج تعليمية تنتهي مبنح شهادة الدبلوم، وهي مؤسسات 
رحبية وغري الرحبية، وتس��جل وفقا لقانون الش��ركات يف وزارة االقتصاد الفلسطيين )جملس البحث 

العلمي الفلسطيين، 2018(

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدراسة:

انطالقا من أهداف الدراس��ة فإن املنهج املناسب هلا هو املنهج الوصفي التحليلي؛ لكونه منهجا مساعدا على 
التحليل الش��امل للمشكلة قيد الدراس��ة، ولكونه املنهج الذي ميتاز بالوصف التفصيلي الدقيق للمعلومات 

ذات العالقة.
جمتمع وعينة الدراسة:

يتكون جمتمع الدراسة من العاملني يف جامعيت )فلسطني – غزة(؛ كوهنم احلاصلني على اعتماد عام وخاص 
م��ن وزارة التعليم العايل الفلس��طيين – رام اهلل والبالغ عددهم م��ا يقرب 210 موظفني، حيث مت اختيار 
)182( مفردة عش��وائية، وحتديدا األكادمييني الذين قد تقلد منه��م مناصب إدارية وأكادميية حاليا أو 
مستقبال يف اجلامعة، وكذلك من لديه قدرة على فهم وتعبئة االستبانة، وتقوم هذه الدراسة على عدد من 
املتغريات الدميغرافية املتعلقة باخلصائص الوظيفية والشخصية ألفراد جمتمع الدراسة وعينته واملتمثلة 

يف: )اجلنس وعمر اجلامعة وطبيعة العمل واملسمى الوظيفي(، وتفصيل ذلك على النحو اآليت:
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جدول )1(: توزيع خصائص جمتمع الدراسة 

النسبة %التكرار الفئة املتغري 
14579.7ذكر نوع اجلنس

3720.3أنثى 
النسبة %التكرار الفئة املتغري 

3318.1من 1 - 5 سنةعمر اجلامعة 
5731.3من 6 - 10 سنة

9250.5أكثر من 10 سنوات
النسبة %التكرار الفئة املتغري 

31.6مساهمطبيعة العمل 
13775.3أكادميي
4223.1إداري

النسبة %التكرار الفئة املتغري 
10.5رئيس أو عضو جملس أمناء أو جملس إدارةاملسمى الوظيفي

10.5رئيس جامعة
10.5نائب أكادميي
10.5نائب إداري
63.3عميد كلية

116.0مدير دائرة أو وحدة
168.8رئيس قسم

11864.8حماضر
2714.8إداري

ميث��ل متغ��ري النوع أح��د املتغريات املهمة يف جمتمع الدراس��ة، حي��ث وجد أن هناك تفاوت��ا بني الذكور 
واإلناث، حيث بلغ نس��بة الذكور )79.6 %(، ونس��بة اإلناث )20.3 %(، وهذا يدل على أن العاملني س��واء 
 أكادمييني أو إداريني هم من الذكور، وكذلك غالبية الفئة املبحوثة هم من األكادمييني، حيث بلغت نسبتهم 
75.3 %، وهذا يعزز اهلدف املنش��ود يف هذه الدراس��ة واملتعلق حبوكمة اجلامعات، كما بلغ عمر اجلامعات 
حمل الدراس��ة عش��رة س��نوات فأكثر، األمر الذي يتطلب ضرورة تطبيق معاي��ري احلوكمة يف اجلامعات 

الفلسطينية اخلاصة يف ضوء متطلبات االعتماد واجلودة والتصنيف الفلسطيين اجلامعي.
أداة الدراسة:

مت بناء أداة الدراس��ة وف��ق طبيعة البيانات اليت يراد مجعها، ويف هذا الص��دد مت االعتماد على معايري 
وقواعد احلوكمة يف فلس��طني اليت مت اعتمادها من قبل اللجنة الوطنية للحوكمة يف فلسطني من ناحية، 
وكذلك دراس��ة عورتاين )2013(، ومن ناحية أخرى مراعاة املنهج املتبع يف الدراس��ة واإلمكانيات املادية 
واملعنوية املتاحة، حيث وجد أن األداة األكثر مالئمة لتحقيق أهداف الدراسة هي االستبانة وفق مقياس 
ليكرت اخلماس��ي: )غري موافق بش��دة، غري موافق، متوس��ط، موافق، موفق بش��دة( ولتحديد طول فترة 
مقياس ليكرت )احلدود الدنيا والعليا( املستخدم يف جماالت الدراسة، ومن أجل حساب املدى )5 – 1 = 4( 
مت تقس��يمه على عدد فترات املقياس اخلمس��ة للحصول على طول الفقرة؛ أي )5/4=0.8(، وبعد ذلك مت 
إضاف��ة هذه القيمة إىل أقل قيمة يف القياس وذلك لتحدي��د احلد األعلى للفترة األوىل وهكذا، كما هو 

مبني يف اجلدول التايل:
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جدول )2(: تقديرات الدرجات

درجة التوافرالوزن النسيب املقابل لهطول اخللية 
غري موافق بشدة20 % - 36 1% – 1.80

غري موافق 36 % - 52 1.80% – 2.60
متوسطة52 % - 68 2.60% – 3.40
موافق 68 % - 84 3.40% – 4.20
موافق بشدة84 % - 100 4.20% – 5.0

صدق أداة الدراسة:
مت التأكد من صدق أداة الدراسة من خالل اآليت:

الصدق الظاهري لألداة:  .1
للتع��رف على مدى صدق أداة الدراس��ة لقي��اس ما مت تصميمها ألجله، فق��د مت عرضها على ثالثة من 
املحكمني األكادمييني، ومت امتزاج آرائهم، وإعادة صياغة بعض العبارات لتناس��ب جمال التطبيق، وعلى 

ضوء ذلك مت إعداد هذه االستبانة بصورهتا النهائية.
صدق االتساق الداخلي لألداة:  .2

بع��د التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراس��ة، مت تطبيقها ميدانيا على عينة عش��وائية من جمتمع 
الدراس��ة، حيث مت حس��اب معامل االرتباط )بريس��ون( ملعرفة درجة االرتباط بني كل فقرة من فقرات 
االس��تبانة واملحور الذي تنتمي إليه، وقسمت االستبانة إىل حمورين أساسني ومها: املحور األول / إطار 
احلوكم��ة للجامعات الفلس��طينية اخلاصة يف ضوء متطلبات االعتماد واجلودة والتصنيف الفلس��طيين 
للجامعات، وميثل املتغري املس��تقل للدراس��ة، والذي تكون بدوره من ثالثة حم��اور فرعية وهي: )معايري 
احلوكم��ة، متطلبات االعتماد واجل��ودة، متطلبات التصنيف اجلامعي(، واملح��ور الثاين / أداء اجلامعات 

الفلسطينية اخلاصة، والذي بدوره ميثل املتغري التابع للدراسة.
وق��د مت حس��اب معامالت االرتباط ب��ني درجة كل حمور فرعي م��ن حماور إطار احلوكم��ة للجامعات 
الفلس��طينية اخلاصة يف ضوء متطلبات االعتماد واجلودة والتصنيف الفلس��طيين للجامعات والدرجة 
الكلي��ة للمحور، ومعامل االرتباط بني كل فقرة من فق��رات كل حمور فرعي على حدة والدرجة الكلية، 

وتفاصيل ذلك على النحو اآليت:
مقي��اس إطار احلوكمة للجامعات اخلاصة يف ض��وء متطلبات االعتماد واجلودة والتصنيف اجلامعي   .1

)املتغري املستقل(:
جدول )3(: معامالت االرتباط بني حماور إطار احلوكمة للجامعات الفلسطينية اخلاصة يف ضوء متطلبات اجلودة والتصنيف 

اجلامعي

مستوى الداللةمعامل االرتباطإطار احلوكمة للجامعات يف ضوء متطلبات اجلودة والتصنيف اجلامعي
0.000**0.920معايري احلوكمة 
0.000**0.958متطلبات اجلودة 

0.000**0.909متطلبات التصنيف 

** دال إحصائيا عند مستوى داللة 0.01 دال إحصائيا عند مستوى داللة )0.05(.

تب��ني من اجلدول )3( أن حم��اور املقياس تتمتع مبعامالت ارتباط قوية ودال��ة إحصائيا، حيث تراوحت 
معام��الت االرتباط ب��ني )0.958 – 0.909(، وهذا يدل على أن حماور مقياس إط��ار احلوكمة للجامعات 
الفلسطينية اخلاصة يف ضوء متطلبات االعتماد واجلودة ومتطلبات التصنيف الفلسطيين اجلامعي تتمتع 
مبعام��ل ص��دق عاٍل، ومبا أن املقياس لديه ثالثة حماور، فقد مت إجراء معامالت االرتباط بني فقرات كل 

حمور من املحاور الثالثة والدرجة الكلية لكل حمور، ويتضح ذلك من خالل اجلداول اآلتية:
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جدول )4(: معامالت االرتباط بني فقرات املحور الفرعي األول )معايري احلوكمة( 

مستوى الداللةمعامالت االرتباطفقرات املحور الفرعي األولم
0.000**887.ُيعد مبدأ محاية حقوق املسامهني يف اجلامعة مالئما.1
0.000**862.ُيعد مبدأ حقوق جملس إدارة يف اجلامعة مالئما.2
0.000**876.ُيعد مبدأ مهام اإلدارة التنفيذية يف اجلامعة مالئما.3
0.000**822.ُيعد مبدأ حقوق أصحاب املصاحل ذات العالقة مالئما.4
0.000**881.ُيعد مبدأ اإلفصاح والشفافية للمعلومات عن اجلامعة مالئما.5
0.000**862.ُيعد مبدأ التدقيق والرقابة يف اجلامعة مالئما.6

** دال إحصائيا عند مستوى داللة 0.01 دال إحصائيا عند مستوى داللة )0.05(.

تب��ني من خالل اجل��دول )4( أن فقرات املحور الفرعي األول )معايري احلوكم��ة( تتمتع مبعامالت ارتباط 
 قوي��ة ودال��ة إحصائي��ا عند مس��توي داللة أق��ل م��ن 0.05، حيث تراوح��ت معام��الت االرتباط بني 

)0.822 - 0.887(؛ وهذا يدل على أن حمور معايري احلوكمة وفقراته يتمتع مبعامل صدق عايل.
جدول )5(: معامالت االرتباط بني فقرات املحور الفرعي الثاين )متطلبات االعتماد واجلودة( 

مستوى الداللةمعامالت االرتباطفقرات املحور الفرعي الثاينم
0.000**0.776ُيعد معيار الرسالة واهليكلة واحلوكمة مالئما.1
0.000**0.820ُيعد معيار التخطيط والفعالية مالئما.2
0.000**0.817ُيعد معيار املوارد املالية مالئما.3
0.000**0.858ُيعد معيار الشفافية والزناهة مالئما.4
0.000**0.835ُيعد معيار اهليئة التدريسية واإلدارية مالئما.5
0.000**0.839ُيعد معيار آليات ضمان اجلودة مالئما.6
0.000**0.796ُيعد معيار شؤون الطلبة واخلدمات املساندة.7
0.000**0.801ُيعد معيار مصادر التعليم والتعلم واملرافق مالئما.8
0.000**0.794ُيعد معيار الربنامج التعليمي مالئما.9

0.000**0.828ُيعد معيار البحث العلمي واألنشطة املساندة مالئما.10
0.000**0.732ُيعد معيار املشاركة املجتمعية مالئما.11

** دال إحصائيا عند مستوى داللة 0.01 دال إحصائيا عند مستوى داللة )0.05(.

تبني من خالل اجلدول )5( أن فقرات املحور الفرعي الثاين )متطلبات االعتماد واجلودة( تتمتع مبعامالت 
ارتب��اط قوية ودالة إحصائيا عند مس��توي داللة أقل من 0.05، حي��ث تراوحت معامالت االرتباط بني 
)0.732 - 0.858(؛ وه��ذا ي��دل على أن حمور متطلبات االعتماد واجل��ودة وفقراته يتمتع مبعامل صدق 

عايل.
جدول )6(: معامالت االرتباط بني فقرات املحور الفرعي الثالث )متطلبات التصنيف الفلسطيين للجامعات( 

مستوى الداللةمعامالت االرتباطفقرات املحور الفرعي الثالثم
0.000**0.835ُيعد مؤشر جودة العملية التعليمية وبيئة اجلامعة مالئما.1
0.000**0.914ُيعد مؤشر بيئة البحث العلمي والنشر واالبتكار مالئما.2
0.000**0.805ُيعد مؤشر التفاعل مع املجتمعي املحلي مالئما.3
0.000**0.900ُيعد مؤشر الوصول العاملي مالئما.4

** دال إحصائيا عند مستوى داللة 0.01 دال إحصائيا عند مستوى داللة )0.05(.



89 المجلة العربيـة لضمـان 
جودة التعليم الجامعي

زياد جالل خليل الدماغ
املجلد الرابع ع�شر العدد )47( 2021م

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.14.47.4

تبني من خالل اجلدول )6( أن فقرات املحور الفرعي الثالث: )متطلبات التصنيف الفلس��طيين للجامعات( 
تتمت��ع مبعام��الت ارتباط قوي��ة ودالة إحصائيا عند مس��توي داللة أقل م��ن 0.05؛ إذ تراوحت معامل 
االرتب��اط ب��ني )0.805 - 0.914(؛ وهذا يدل عل��ى أن حمور متطلبات التصنيف الفلس��طيين للجامعات 

وفقراته يتمتع مبعامل صدق عاٍل.
مقياس أداء اجلامعات الفلسطينية اخلاصة )املتغري التابع(:  .2

جدول )7(: معامالت االرتباط بني مقياس أداء اجلامعات الفلسطينية اخلاصة 

مستوى الداللةمعامالت االرتباطفقرات مقياس أداء اجلامعات الفلسطينية اخلاصةم
تتبىن اجلامعة هيكال تنظيميا مناسبا للحوكمة الرشيدة والعالقات بني 1

مكوناهتا اهلرمية.
0.643**0.000

0.000**0.722تتبىن اجلامعة رسالة وأهداف تالئم رؤيتها وتطلعاهتا املستقبلية.2
تشرك اجلامعة مجيع األطراف يف التخطيط االستراتيجي والتزامهم يف 3

حتقيق خططها.
0.379**0.000

0.000**0.734تعمل اجلامعة على حتقيق احلاكمية املؤسسية والشفافية اإلدارية.4
ُتعد املوارد املالية املتاحة يف اجلامعة كافية لتغطية تكاليفها التشغيلية 5

وخططها التنموية وأنشطتها التعليمية.
0.459**0.000

تعزز اجلامعة مكانتها وموثوقيتها يف املجتمع بنشر معلومات شاملة ووافية 6
عن عملياهتا وأنشطتها التعليمية جلميع األطراف املعنية.

0.597**0.000

0.000**0.462تفصح اجلامعة عن ميزانيتها املدققة جلميع األطراف املعنية.7
تعمل اجلامعة على استقطاب كوادر بشرية ذات كفاءات ملختلف الربامج 8

التعليمية.
0.725**0.000

تشجع اجلامعة أعضاء هيئتها التدريسية على توظيف املصادر املتوفرة 9
للتعليم والتعلم ضمن مساقاهتم الدراسية.

0.693**0.000

0.000**0.451تعمل اجلامعة على ابتعاث أعضاء اهليئة التدريسية إىل اخلارج.10
تعمل اجلامعة على تطوير السياسات وإجراءاهتا لتعزيز فعالية آليات 11

ضمان اجلودة.
0.660**0.000

تقوم اجلامعة بدراسة اجلدوى االقتصادية لرباجمها التعليمية مدعمة 12
باإلحصائيات حلاجة السوق احلالية واملستقبلية خلرجييها وفرص 

العمل.

0.621**0.000

 واملستقبلية خلرجييها وفرص العمل املتاحة هلم ضمن السياق املحلي 13
والدويل.

0.583**0.000

0.000**0.449تشرك اجلامعة طلبتها يف األنشطة املنهجية اليت تنمي وعيهم.14
0.000**0.369تزود اجلامعة طلبتها مبا يلزمهم من التدريب أثناء دراستهم.15
تشرك اجلامعة املشغلني املحتملني خلرجيها واهليئات املهنية يف تقييم 16

وتطوير براجمها التعليمية من خالل إشراكهم يف اللجان ذات الصلة.
0.617**0.000

0.000**0.728يوجد باجلامعة دليال شامال إلجراءات التدقيق والرقابة.17
0.000**0.631تعمل اجلامعة على محاية أصحاب املصاحل ذات العالقة.18
0.000**0.667خيول جملس اإلدارة الصالحيات الالزمة لرئاسة اجلامعة وجملسها.19
0.000**0.280تتأثر اجلامعة سلبا بكثرة وزيادة عدد اجلامعات اخلاصة.20
0.000**0.275تتأثر اجلامعة سلبا بالظروف السياسية املحيطة يف املجتمع الفلسطيين.21

** دال إحصائيا عند مستوى داللة 0.01 دال إحصائيا عند مستوى داللة )0.05(.
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تب��ني من خالل اجل��دول )7( أن فقرات مقي��اس أداء اجلامعات الفلس��طينية اخلاص��ة تتمتع مبعامالت 
 ارتباط قوية ودالة إحصائيا عند مس��توي داللة أقل من )0.05(؛ حيث تراوحت معامالت االرتباط بني

 )0.275 - 0.734(؛ وهذا يدل على أن مقياس أداء اجلامعات الفلسطينية اخلاصة وفقراته يتمتع مبعامل 
صدق عاٍل.

املقياس الع��ام مع إطار احلوكمة للجامعات اخلاصة يف ضوء متطلب��ات االعتماد واجلودة ومتطلبات   .3
التصني��ف الفلس��طيين للجامعات وحماوره )املتغري املس��تقل( وأداء اجلامعات الفلس��طينية اخلاصة 

)املتغري التابع(:
جدول )8(: معامالت االرتباط بني املقياس العام مع إطار احلوكمة للجامعات الفلسطينية اخلاصة يف ضوء متطلبات االعتماد 

)N=182( واجلودة ومتطلبات التصنيف الفلسطيين للجامعات وأداء اجلامعات الفلسطينية اخلاصة

مستوى الداللةمعامالت االرتباطاملقياس العامم
0.000**0.856مقياس إطار احلوكمة للجامعات الفلسطينية اخلاصة1
0.000**0.758مقياس أداء اجلامعات الفلسطينية اخلاصة2

** دال إحصائيا عند مستوى داللة 0.01 دال إحصائيا عند مستوى داللة )0.05(.

تب��ني من خالل اجل��دول )8( أن مقي��اس املقياس العام لالس��تبانة مع مقياس إط��ار احلوكمة للجامعات 
الفلس��طينية اخلاصة ومقياس أداء اجلامعات الفلسطينية اخلاصة تتمتع مبعامالت ارتباط قوية ودالة 
إحصائيا عند مس��توي داللة أقل من )0.05(؛ وهذا ي��دل على أن املقياس العام مع مقياس إطار احلوكمة 

للجامعات الفلسطينية اخلاصة ومقياس أداء اجلامعات الفلسطينية اخلاصة يتمتع مبعامل صدق عاٍل.
وق��د اتض��ح يتضح من اجلداول املذكورة أع��اله قيم معامل االرتباط لكل فقرة م��ن الفقرات مع حمورها 
موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى داللة )0.01( فأقل، مما يدلل على صدق اتساق الفقرة مع حمورها.

ثبات أداة الدراسة:
لقياس مدى ثبات أداة الدراسة )االستبانة( استخدم معامل الفاكرومباخ )Alpha Cronbach(؛ للتأكد 

من ثبات أداة الدراسة، وإليك تفاصيل ذلك يف اجلدول )9(: 
جدول )9(: قيمة معامل الثبات االتساق الداخلي ملتغيرات الدراسة

االستبانة ككلأداء اجلامعات الفلسطينيةاخلاصةإطار احلوكمة للجامعات الفلسطينية اخلاصةاملتغري
معامل الفا 

كرونباخ
0.9690.8750.936

معامل الفا كرونباخحماور إطار احلوكمة للجامعات 
0.932احلوكمة 

0.946متطلبات االعتماد واجلودة
0.883متطلبات التصنيف الفلسطيين

يالح��ظ من اجل��دول )9( أن معامالت الثبات جلميع متغريات الدراس��ة مقبولة، حي��ث بلغ معامل الثبات 
لفقرات إطار احلوكمة للجامعات الفلسطينية اخلاصة )0.969(، وبلغ معامل الثبات لفقرات أداء اجلامعات 
الفلس��طينية اخلاصة )0.875(، وبلغ معامل الثبات لكافة فقرات االس��تبانة )0.936(، وهي نس��بة ثبات 

ميكن االعتماد عليها يف تطبيق الدراسة امليدانية.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
لإلجابة عن الس��ؤال األول من مش��كلة الدراس��ة الذي ينص على: ما معايري احلوكمة يف اجلامعات   .1

الفلسطينية اخلاصة؟، مت حتليل نتائج حمور معايري احلوكمة من خالل اجلدول )10(.
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جدول )10(: التكرارات والوزن النسيب لكل فقرات حمور معايري احلوكمة 

جمموع حمور معايري احلوكمة الرقم
االستجابة

متوسط 
اإلجابة

االحنراف 
املعياري

الوزن 
مستوى الترتيبالنسيب

األداء
متوسط78.84 %7173.940.82ُيعد مبدأ حقوق املسامهني يف اجلامعة مالئما.1
متوسط79.22 %7213.960.86ُيعد مبدأ حقوق جملس إدارة يف اجلامعة مالئما.2
ُيعد مبدأ مهام اإلدارة التنفيذية يف اجلامعة 3

مالئما.
متوسط79.13 7203.960.83%

ُيعد مبدأ حقوق أصحاب املصاحل ذات الصلة 4
مالئما.

متوسط77.66 7063.880.88%

ُيعد مبدأ االفصاح والشفافية عن اجلامعة 5
مالئما.

متوسط77.95 7093.900.91%

متوسط79.31 %7223.970.93ُيعد مبدأ التدقيق والرقابة يف اجلامعة مالئما.6
كبرية69.0 %628.173.451.11معايري احلوكمة

فق��د تضمن اجلدول )10( نتائج حتليل البعد األول من إطار احلوكمة اجلامعات الفلس��طينية اخلاصة يف 
ض��وء متطلبات االعتماد واجلودة ومتطلبات التصنيف الفلس��طيين اجلامعي، وهو حمور معايري احلوكمة، 
وقد كانت عدد األسئلة اليت تقيسه )6( أسئلة كما جاء يف أداة الدراسة، حيث بلغ املتوسط احلسايب هلذا 
البعد )3.45( وأمهية نس��بية )69%(؛ مما يعين أنه حقق مس��توى موافقة لدى جمتمع الدراس��ة بدرجة 
كبرية، وهو إشارة إىل مالئمة وصالحية هذه املعايري حلوكمة اجلامعات الفلسطينية اخلاصة، حيث جاءت 
الفقرة "ُيعد مبدأ التدقيق والرقابة يف اجلامعة مالئما"رقم )6( يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب )3.97( 
وأمهية نس��بية )79.3%( بدرجة كبرية، وهذا يؤكد على مدى أمهي��ة مبدأ التدقيق والرقابة واإلفصاح 
عن أداء املنظمة اإلداري واملايل وحرية تدفق املعلومات وإتاحتها للمعنيني، األمر الذي يس��اعد من احلد 
م��ن ظاهرة الفس��اد يف اجلامعة إن وجد، وجاءت الفقرة "ُيعد مبدأ حق��وق أصحاب املصاحل ذات العالقة 
مالئما" رقم )4( يف املرتبة األخرية مبتوس��ط حس��ايب )3.88( وأمهية نس��بية )77.6%( بدرجة كبرية، 
األم��ر الذي يؤكد على أمهية ه��ذا املبدأ حيث أن الفرق بني املبدأ األول وه��ذا املبدأ قليل جدا، وجاءت 
مرتبت��ه يف األخري؛ ألن مبدأ حقوق أصحاب املصاحل ذات الصل��ة ميكن احلصول عليها؛ كون نفوذهم أكثر 
من باقي األطراف األخرى، كما جييب هذا املحور على السؤال األول الذي ينص على: ما مفهوم احلوكمة 
وتطبيقها يف اجلامعات الفلسطينية اخلاصة؟، وهذا بدوره انسجم مع آراء الباحثني يف الدراسات السابقة: 
دراسة غادر )2012( ودراسة خورشيد ويوسف )2009( ودراسة الدهدار )2016( ودراسة قباجة وآخرون 
)2008(، ودراسة مسلم )2016(، ودراسة عساف )2016(، والذين أكدوا على صالحية معايري احلوكمة يف 
ستة معايري، وهي املذكورة يف اجلدول أعاله، ويستنتج من نتائج التحليل هلذا املحور، أن هذه املعايري تصلح 

أن تكون معايري حلوكمة اجلامعات الفلسطينية اخلاصة.
لإلجابة عن السؤال الثاين الذي ينص على: ما متطلبات االعتماد واجلودة يف اجلامعات الفلسطينية   .2
اخلاصة من وجهة نظر عينة من العاملني فيها؟، مت حتليل نتائج متطلبات االعتماد واجلودة من خالل 

اجلدول )11(.
جدول )11(: التكرارات والوزن النسيب لكل فقرات بعد متطلبات اجلودة 

جمموع حمور متطلبات اجلودة واالعتمادالرقم
االستجابة

متوسط 
اإلجابة

االحنراف 
املعياري

الوزن 
مستوى الترتيبالنسيب

األداء
عايل81.94 %7454.090.68ُيعد معيار الرسالة واهليكلة واحلوكمة مالئما.1
متوسط79.67 %7243.980.79ُيعد معيار التخطيط والفعالية مالئما.2

متوسط76.011 %6923.800.97ُيعد معيار املوارد املالية مالئما.3
متوسط78.510 %7143.920.90ُيعد معيار الشفافية والزناهة مالئما.4
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جدول )11(: يتبع

جمموع حمور متطلبات اجلودة واالعتمادالرقم
االستجابة

متوسط 
اإلجابة

االحنراف 
املعياري

الوزن 
مستوى الترتيبالنسيب

األداء
متوسط79.38 %7223.970.90ُيعد معيار اهليئة التدريسية واإلدارية مالئما.5
متوسط79.66 %7243.980.87ُيعد معيار آليات ضمان اجلودة مالئما.6
عايل81.93 %7454.090.77ُيعد معيار شؤون الطلبة واخلدمات املساندة.7
عايل84.31 %7674.210.68ُيعد معيار مصادر التعليم والتعلم واملرافق مالئما.8
عايل82.22 %7484.110.77ُيعد معيار الربنامج التعليمي مالئما.9

متوسط78.89 %7173.940.91ُيعد معيار البحث العلمي واألنشطة مالئما.10
عايل81.85 %7444.090.73ُيعد معيار املشاركة املجتمعية مالئما.11

متوسط65.4 %594.913.271.19حمور متطلبات اجلودة واالعتماد

فقد تضمن اجلدول )11( نتائج حتليل البعد الثاين من إطار احلوكمة للجامعات الفلس��طينية اخلاصة يف 
ضوء متطلبات االعتماد واجلودة ومتطلبات التصنيف الفلس��طيين اجلامعي، وهو حمور متطلبات االعتماد 
واجلودة، وقد كانت عدد األسئلة اليت تقيسه )11( سؤاال متثلت يف األسئلة من )11-1( كما جاء يف أداة 
الدراسة ملحق )1(، حيث بلغ املتوسط احلسايب هلذا البعد )3.27( وأمهية نسبية )65.4%(؛ مما يعين أنه 
حقق مستوى موافقة لدى جمتمع الدراسة بدرجة متوسطة، وهو إشارة إىل مالئمة معايري االعتماد جلودة 
التعلي��م يف اجلامعات، حيث ج��اءت الفقرة "ُيعد معيار مصادر التعليم والتعلم واملرافق مالئما" رقم )8( يف 
املرتبة األوىل مبتوس��ط حس��ايب )4.21( وأمهية نس��بية )84.3%( بدرجة كبرية جدا، وهذا يؤكد على 
أمهية برامج التعليم ومدى انسجامها مع احتياجات سوق العمل وكذلك مدى توافر البنية التحتية للتعليم 
والتعلم، األمر الذي يؤكد على دعم التعليم يف اجلامعات الفلسطينية باملحافظة اجلنوبية أمام التحديات 
اليت تواجهها، وجاءت الفقرة "ُيعد معيار املوارد املالية مالئما" رقم )3( يف املرتبة األخرية مبتوسط حسايب 
)3.8( وأمهي��ة نس��بية )76%( بدرجة كبرية، وه��ذا يؤكد على أن هناك حتديا كب��ريا يواجه اجلامعات 
الفلس��طينية باملحافظة اجلنوبية على الرغم من أهنا حصلت على املرتبة األخرية، وأن أمهيتها النس��بية 
كب��رية، ولكن ليس بقدر أمهية املعايري األخرى املذكورة، كما يوضح هذا املحور إجابة الس��ؤال الثاين من 
أس��ئلة الدراس��ة والذي ينص على: ما متطلبات االعتماد واجلودة يف اجلامعات الفلسطينية؟، وهذا يتفق 
بدوره مع معايري االعتماد واجلودة املعتمدة من قبل وزارة التعليم العايل الفلس��طيين، وكذلك يتماشى مع 
دراس��ة ناصر الدين )2019( ودراسة خورش��يد ويوسف )2009( ودراسة األغا وآخرون )2018(، ودراسة 
الدهدار )2016(، ويستنتج من نتائج حتليل هذا اجلدول صالحية العمل مبعايري االعتماد واجلودة املقرة 
من قبل وزارة التعليم العايل الفلسطيين، األمر الذي يقع على عاتق الوزارة يف إلزام اجلامعات الفلسطينية 

اخلاصة بتطبيق معايري االعتماد واجلودة.
لإلجابة عن الس��ؤال الثالث الذي ينص على: ما متطلبات التصنيف الفلسطيين للجامعات من وجهة   .3
نظ��ر عينة من العاملني فيه��ا؟، مت حتليل نتائج حمور متطلبات التصنيف الفلس��طيين للجامعات من 

خالل اجلدول )12(.
جدول )12(: التكرارات والوزن النسيب لكل فقرات متطلبات التصنيف الفلسطيين للجامعات 

حمور متطلبات التصنيف الفلسطيين الرقم
للجامعات

جمموع 
االستجابة

متوسط 
اإلجابة

االحنراف 
املعياري

الوزن 
مستوى الترتيبالنسيب

األداء
ُيعد مؤشر جودة العملية التعليمية وبيئة 1

اجلامعة مالئما.
عايل82.42 7494.120.77%

ُيعد مؤشر بيئة البحث العلمي والنشر واالبتكار 2
مالئما.

متوسط76.03 6923.800.97%

عايل82.61 %7514.130.67ُيعد مؤشر التفاعل مع املجتمعي املحلي مالئما.3
متوسط76.04 %6923.800.98ُيعد مؤشر الوصول العاملي مالئما.4

كبرية70.6 %6433.531.09حمور متطلبات التصنيف الفلسطيين للجامعات
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فق��د تضمن اجلدول )12( نتائج حتلي��ل البعد الثالث من إطار احلوكمة للجامعات الفلس��طينية اخلاصة 
يف ض��وء متطلبات االعتماد واجلودة والتصنيف الفلس��طيين اجلامعي، وهو بعد حمور متطلبات التصنيف 
الفلس��طيين اجلامعي والذي كانت عدد األسئلة اليت تقيسه )4( أس��ئلة، كما جاء يف أداة الدراسة ملحق 
)1(، حيث بلغ املتوس��ط احلسايب هلذا البعد )3.53( وأمهية نسبية )70.6%(؛ مما يعين أنه حقق مستوى 
موافقة لدى جمتمع الدراسة بدرجة كبرية، وهو إشارة إىل مدى أمهية هذه املؤشرات لالرتقاء باجلامعات 
الفلس��طينية اخلاصة باملحافظة اجلنوبية، حيث جاءت الفقرة "ُيعد مؤش��ر التفاعل مع املجتمعي املحلي 
مالئما" رقم )3( يف املرتبة األوىل مبتوس��ط حس��ايب )4.13( وأمهية نس��بية )82.6%( بدرجة كبرية، 
األم��ر الذي يؤكد على حث اجلامعات الفلس��طينية اخلاصة التفاعل مع املجتمع��ي املحلي هبدف معاجلة 
خمتلف مظاهر املجتمع الفلسطيين، وجاءت الفقرة "ُيعد مؤشر الوصول العاملي مالئما" رقم )4( يف املرتبة 
األخرية مبتوسط حسايب )3.8( وأمهية نسبية )76%( بدرجة كبرية، األمر الذي يؤكد أيضا على أمهية 
هذا املؤشر على الرغم من أهنا كانت يف املرتبة األخرية، وأن درجة قبوهلا كبرية، ولكن ليس أهم من باقي 
املؤش��رات األخرى، كما جييب هذا املحور على الس��ؤال الثالث من أس��ئلة الدراسة، وهذا يتفق مع دراسة 
األغا )2017( ودراسة خورشيد ويوسف )2009(، وهذا بدوره يتفق مع التصنيف اجلامعي املقترح من قبل 
وزارة التعليم العايل الفلس��طيين املكون من أربعة مؤش��رات لغايات حتقيق التصنيف الفلسطيين اجلامعي، 
وهذا يس��اعد اجلامعات الفلس��طينية اخلاصة يف نقلها إىل مصاف اجلامعات العاملية، كما يستنتج من ذلك 
صالحية اعتماد املؤش��رات األربعة املذكورة كمتطلبات للتصنيف الفلسطيين اجلامعي، وهذا يسهم بدوره 

يف حتقيق احلوكمة يف اجلامعات الفلسطينية اخلاصة.
لإلجاب��ة عن الس��ؤال الرابع الذي ينص عل��ى: ما أثر تطبيق معايري احلوكم��ة على أداء اجلامعات   .4
الفلسطينية اخلاصة، مت حتليل نتائج أداء اجلامعات الفلسطينية اخلاصة من خالل اجلدول )13(:

جدول )13(: التكرارات واملتوسطات واالحنرافات املعيارية والوزن النسيب لكل فقرة من كل فقرات بعد أداء اجلامعات الفلسطينية 
اخلاصة

جمموع حمور أداء اجلامعات الفلسطينية اخلاصةالرقم
االستجابة

متوسط 
اإلجابة

االحنراف 
املعياري

الوزن 
مستوى الترتيبالنسيب

األداء
تتبىن اجلامعة هيكال تنظيميا مناسبا للحوكمة 1

الرشيدة والعالقات بني مكوناهتا اهلرمية.
منخفض67.313 6123.360.95%

تتبىن اجلامعة رسالة وأهداف تالئم رؤيتها 2
وتطلعاهتا املستقبلية.

عايل81.13 7384.050.82%

تشرك اجلامعة مجيع األطراف يف التخطيط 3
االستراتيجي والتزامهم يف حتقيق خططها.

متوسط73.07 6643.651.70%

تعمل اجلامعة على حتقيق احلاكمية املؤسسية 4
والشفافية.

منخفض65.616 5973.280.94%

ُتعد املوارد املالية املتاحة يف اجلامعة كافية 5
لتغطية تكاليفها التشغيلية وخططها التنموية 

وأنشطتها التعليمية.

متوسط70.49 6413.521.13%

تعزز اجلامعة مكانتها يف املجتمع بنشر معلومات 6
شاملة عن عملياهتا وأنشطتها التعليمية جلميع 

األطراف.

متوسط71.28 6483.560.88%

تفصح اجلامعة عن ميزانيتها جلميع األطراف 7
املعنية.

منخفض58.019 5282.900.83%

تعمل اجلامعة على استقطاب كوادر بشرية ذات 8
كفاءات ملختلف الربامج التعليمية.

متوسط77.54 7053.870.98%
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جدول )13(:يتبع

جمموع حمور أداء اجلامعات الفلسطينية اخلاصةالرقم
االستجابة

متوسط 
اإلجابة

االحنراف 
املعياري

الوزن 
مستوى الترتيبالنسيب

األداء
تشجع اجلامعة أعضاء هيئتها التدريسية على 9

توظيف املصادر املتوفرة للتعليم والتعلم ضمن 
مساقاهتم الدراسية.

متوسط76.55 6963.820.85%

تعمل اجلامعة على ابتعاث أعضاء اهليئة 10
التدريسية للخارج.

منخفض46.521 4232.321.13%

تعمل اجلامعة على توفري وتطوير السياسات 11
وإجراءاهتا لتعزيز فعالية آليات ضمان اجلودة

متوسط74.46 6773.720.74%

تقوم اجلامعة بدراسة اجلدوى االقتصادية 12
لرباجمها التعليمية مدعمة باإلحصائيات 

الحتياجات سوق العمل

متوسط54.020 4912.700.95%

تقوم اجلامعة بدراسة االحتياجات املستقبلية 13
خلرجييها وفرص العمل املتاحة هلم ضمن 

السياق املحلي والدويل.

منخفض67.314 6123.360.87%

تشرك اجلامعة طلبتها يف األنشطة اليت تنمي 14
وعيهم.

منخفض69.910 6363.490.94%

تزود اجلامعة طلبتها مبا يلزمهم من التدريب 15
أثناء دراستهم.

منخفض66.515 6053.321.06%

تشرك اجلامعة املشغلني خلرجيها واهليئات 16
املهنية يف تقييم وتطوير براجمها التعليمية 

من خالل إشراكهم يف اللجان.

منخفض60.218 5483.010.90%

يوجد باجلامعة دليال شامال إلجراءات 17
التدقيق والرقابة.

منخفض60.917 5543.040.88%

تعمل اجلامعة على محاية أصحاب املصاحل 18
ذات العالقة.

منخفض69.711 6343.480.78%

خيول جملس اإلدارة الصالحيات لرئاسة 19
اجلامعة وجملسها.

منخفض67.612 6153.381.01%

تتأثر اجلامعة سلبا بكثرة وزيادة عدد 20
اجلامعات اخلاصة.

عايل85.32 7764.260.94%

تتأثر اجلامعة سلبا بالظروف السياسية 21
باملجتمع.

عايل87.71 7984.380.97%

قليلة51.8 %471.332.590.55أداء اجلامعات الفلسطينية اخلاصة

فق��د تضمن اجلدول )13( نتائج حتليل أداء اجلامعات الفلس��طينية اخلاصة، وكانت عدد األس��ئلة اليت 
تقيس��ه )21( س��ؤاال، كما جاء يف أداة الدراسة ملحق )1(، حيث بلغ املتوسط احلسايب هلذا البعد )2.59( 
وأمهية نس��بية )51.8%(؛ مما يعين أنه حقق مس��توى موافقة لدى جمتمع الدراس��ة بدرجة قليلة، وهو 
إش��ارة إىل أن أداء اجلامعات الفلس��طينية اخلاصة حتتاج إىل تطبيق حوكمة فيها، حيث جاءت الفقرة 
"تتأثر اجلامعة س��لبا بالظروف السياس��ية املحيطة يف املجتمع الفلس��طيين" رقم )21( يف املرتبة األوىل 
مبتوسط حسايب )4.38( وأمهية نسبية )87.7%( بدرجة كبرية، وهذا يؤكد على تأثري االنقسام السياسي 
والتأث��ري احلزيب يف اجلامعات بالس��لب والذي من أه��م التحديات اليت تواجهها اجلامعات الفلس��طينية 
اخلاص��ة، وجاءت الفق��رة "تعمل اجلامعة على ابتعاث أعضاء اهليئة التدريس��ية إىل اخلارج" رقم )10( 
يف املرتبة األخرية مبتوس��ط حس��ايب )2.32( وأمهية نس��بية )46.5%( بدرجة قليلة جدا، األمر الذي 
يدع��وه إىل إعطاء االهتمام به كمتطلب مهم للتصنيف الفلس��طيين يف اجلامعة، وليس مبدأ مس��تقال من 
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معايري احلوكمة، كما جييب هذا املحور على الس��ؤال الرابع من أس��ئلة الدراس��ة الذي ينص على: ما أثر 
تعزيز احلوكمة على أداء اجلامعات الفلسطينية اخلاصة؟، وكذلك يتفق مع نتائج دراسة الدهدار )2016( 
ودراس��ة األغا وآخرون )2018( ودراس��ة عدنان قباجه وآخرون )2008(، ودراسة ناصر الدين )2019(، 
كما يس��تنتج أن اجلامعات الفلس��طينية اخلاصة يف قطاع غزة ما زالت حتتاج إىل تطوير بيئتها احلاكمية 
يف ضوء متطلبات االعتماد واجلودة ومتطلبات التصنيف الفلس��طيين اجلامعي حىت ترتقي إىل مس��توى 

اجلامعات العاملية.
مت حتلي��ل نتائ��ج أبعاد إطار احلوكمة للجامعات الفلس��طينية اخلاصة يف ض��وء متطلبات االعتماد   .5

واجلودة والتصنيف الفلسطيين اجلامعي:
حدول )14(:املتوسطات واالحنرافات والوزن النسيب ألبعاد إطار احلوكمة للجامعات الفلسطينية اخلاصة يف ضوء متطلبات 

االعتماد واجلودة والتصنيف الفلسطيين للجامعات 

حماور إطار احلوكمة للجامعات 
الفلسطينية اخلاصة

جمموع 
االستجابة

متوسط 
اإلجابة

االحنراف 
املعياري

الوزن 
النسيب

مستوى الترتيب
األداء

متوسط2 69.0%628.173.451.11حمور معايري احلوكمة
متوسط65.43%594.913.271.19حمور متطلبات اجلودة واالعتماد

متوسط70.61%643.003.531.09حمور متطلبات التصنيف الفلسطيين للجامعات
متوسطة62.8%571.363.141.17املتوسط العام للمحاور

يتضمن اجلدول )14( نتائج حتليل أبعاد حماور إطار احلوكمة للجامعات الفلس��طينية اخلاصة، وهي بعد 
معايري احلوكمة ومتطلبات االعتماد واجلودة ومتطلبات التصنيف الفلسطيين للجامعات، حيث بلغ املتوسط 
احلس��ايب ملحور متطلبات التصنيف الفلس��طيين اجلامعي )70.6%( و)69 %( حمور معايري احلوكمة؛ مما 
يعين أنه حقق مستوى موافقة لدى جمتمع الدراسة بدرجة كبرية، وهو إشارة إىل موافقة من وجهه نظره 
املبحوث��ني، األمر الذي يؤكد عل��ى صالحية اعتماد معايري ومعايري احلوكمة الس��تة املذكورة يف حوكمة 
اجلامعات الفلس��طينية اخلاص��ة، وكذلك صالحية املؤش��رات األربعة كمتطلبات للتصنيف الفلس��طيين 
 اجلامع��ي حىت ترتقى يف مواكبة ومص��اف اجلامعات العاملية، كما بلغ حم��ور متطلبات االعتماد واجلودة

 )65 %(؛ مما يعين أنه حقق مس��توى موافقة لدى جمتمع الدراس��ة بدرجة متوسطة، على الرغم من أنه 
حصل على أقل أمهية إال أهنا تعترب نس��بة متوس��طة ال بأس هبا وتعرب عن صالحيتها كمعايري لالعتماد 
واجلودة، مما يتطلب من وزارة التعليم العايل إلزام اجلامعات الفلس��طينية يف تنفيذها كامال، األمر الذي 
يس��هم يف تطبي��ق معايري احلوكم��ة يف اجلامعات الفلس��طينية اخلاصة، كما يس��تنتج أمهية وجود هذه 
املتطلبات واملعايري كمعايري يف حوكمة اجلامعات الفلسطينية اخلاصة، وهذا يتفق مع أراء دراسة الدهدار 
)2016( ودراس��ة األغا وآخرون )2018( ودراس��ة ناصر الدين )2019(، ودراسة مسلم )2016(، ودراسة 

عساف )2018(، ودراسة جنم )2017(.
مدى فاعلية اختبار فرضيات الدراسة:

قب��ل الب��دء يف اختبار الفرضي��ات مت التأكد من ع��دم وجود ارتباط��ات عالية بني املتغريات املس��تقلة 
Variance Inflation Factor-" وذل��ك من خالل فحص معامل تضخم التباين ،"Multicollinearity"

VIF" واختبار التباين املس��موح فيه "Tolerance" لكل متغري من املتغريات املس��تقلة، حيث يش��ري جدول 
)15( إىل أن��ه إذا كان معامل التضخم التباين )VIF( للمتغري يتجاوز )10(، وكانت قيمة التباين املس��موح 
في��ه أقل م��ن )0.05( فإنه ميكن الق��ول إن هذا املتغري له ارتب��اط عاٍل مع املتغريات املس��تقلة األخرى، 
وبالتايل سيؤدي إىل حدوث مشكلة يف حتليل االحندار , ومت االعتماد على هذه القاعدة الختبار االرتباط 
"Multicollinearity" بني املتغريات املس��تقلة، كما يتضح يف اجل��دول )15( والذي حيتوي على املتغريات 
املستقلة، وقيمة معامل التضخم التباين )VIF( والتباين املسموح فيه "Tolerance" لكل متغري من املتغريات 
املس��تقلة أن قيم��ة )VIF( لكل املتغريات مل تتجاوز )10( وتتراوح ب��ني )3.15 –5.78(، كما نالحظ أيضا 
أن التباين املس��موح فيه "Tolerance" لكل متغري من املتغريات املس��تقلة اكرب من )0.05( وتتراوح ما بني 
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)0.173 –0.317(، وبذلك ميكن القول إنه ال يوجد ارتباط عاٍل بني املتغريات املستقلة، ومن أجل التحقق 
من افتراض التوزيع الطبيعي "Normal Distribution" للبيانات، فقد مت االستناد حلساب قيمة معامل 
االلت��واء "Skewness" للمتغريات،كما يوضح اجل��دول )15( فإن قيمة معامل االلتواء لكل املتغريات تقع 
ضمن القيمة )2.2-(؛ لذلك ميكن القول إنه ال توجد مش��كلة حقيقي��ة تتعلق بالتوزيع الطبيعي لبيانات 

الدراسة.
)N=182( التباين و معامل تقييم التباين ومعامل االلتواء للمتغريات املستقلة :)جدول )15

املتغري
Variable

التباين املسموح به
Tolerance

معامل تقييم التباين
)VIF(

معامل االلتواء
 Skewness

0.3173.1510.460حمور معايري احلوكمة 
0.2723.6750.178حمور متطلبات االعتماد واجلودة 

0.1735.7890.310حمور متطلبات التصنيف الفلسطيين للجامعات 

 F مت التأكد من صالحية النموذج لكل فرضية على حدة، كما هو مبني يف اجلدول )15(، حيث تدل قيمة
يف كل مرة على قدرة أبعاد املتغري املس��تقل )إطار احلوكمة يف اجلامعات الفلسطينية اخلاصة( على تفسري 
التباين يف املتغري التابع )أداء اجلامعات الفلس��طينية اخلاصة( ومبس��توى داللة أقل من مس��توى الداللة 
املعتمدة )α≤ 0.05(، وبناء عليه فإننا نستدل من ذلك على صالحية النموذج الختبار فرضيات الدراسة.

جدول )16(: حتليل التباين لنموذج االحندار البسيط لكل متغري من املتغريات املستقلة

جمموع مصدر التبايناملتغري
املربعات

معامل التحديد
R Square

قيمة االختبار
F

معنوية االختبار
Sig

0.001**2.9930.05911.372االحندارحمور معايري احلوكمة
47.368اخلطأ

0.000**4.5930.09118.063االحندارحمور متطلبات االعتماد واجلودة
45.767اخلطأ

حمور متطلبات التصنيف الفلسطيين 
للجامعات 

0.000**5.3250.10621.284االحندار
45.035اخلطأ

مقياس إطار احلوكمة يف اجلامعات 
الفلسطينية اخلاصة

0.000**4.903.09719.413االحندار
45.495اخلطأ

** دال إحصائيا عند مستوى داللة )0.01( دال إحصائيا عند مستوى داللة )0.05(.

من خالل اجلدول )16( يتبني من حتليل التباين للنماذج االحندار البسيط لكل متغري من متغريات فاعلية 
املعايري الفنية )املتغريات املستقلة( أن مجيع النماذج ذات فاعلية الختبار فرضيات الدراسة.

اختبار فرضيات الدراسة:
يتضح لنا اختبار فرضيات الدراسة من خالل اجلدول )17(.

جدول )17(: منوذج االحندار البسيط لكل متغري من املتغريات املستقلة وتاثريه علي املتغري التابع

املتغري
Variable

ثابت النموذج
B

اخلطأ املعياري
Std. Error

ميل خط االحندار
Beta

قيمة االختبار
T

معنوية االختبار
Sig

0.001**0.1710.0510.2443.372حمور معايري احلوكمة
0.000**0.3020.0570.2404.250حمور متطلبات االعتماد واجلودة

 حمور متطلبات التصنيف
 الفلسطيين

0.3250.050.2334.613**0.000

 إطار احلوكمة يف اجلامعات
 الفلسطينية اخلاصة

0.3120.0560.2474.406**0.000

** دال إحصائيا عند مستوى داللة )0.01( دال إحصائيا عند مستوى داللة )0.05(.
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الفرضية الرئيس��ية: ال يؤثر إطار احلوكمة للجامعات الفلس��طينية اخلاصة يف ضوء متطلبات االعتماد 
واجلودة ومتطلبات التصنيف الفلسطيين للجامعات علي أداء اجلامعات الفلسطينية اخلاصة:

لإلجاب��ة عن الفرضية الرئيس��ية م��ن خالل اجل��دول )17( جند أن املتغري املس��تقل واملتمث��ل يف إطار 
احلوكم��ة للجامعات الفلس��طينية اخلاصة يؤثر بش��كل إجي��ايب يف تطوير أداء اجلامعات الفلس��طينية 
اخلاصة مبقدار )24.7%(؛ أي أنه عندما يتغري باالجتاه اإلجيايب إطار احلوكمة للجامعات الفلس��طينية 
اخلاص��ة مبقدار واحد نقطة تتغري أداء اجلامعات الفلس��طينية اخلاصة مبقدار )0.247( من النقطة من 
 وجه��ه نظ��ر املبحوثني يف حينه، وهذا كان جلي��ا من خالل قيمة االختب��ار )T=4.406( ودرجة معنوية

 )α = 0.000 ≤ 0.05(، وه��ي دالة إحصائيا، مما يقض��ي برفض الفرضية العدمية واليت تنص ال يؤثر 
إطار احلوكمة للجامعات الفلس��طينية اخلاصة يف ضوء متطلبات اجلودة ومتطلبات التصنيف الفلسطيين 

يف أداء اجلامعات الفلسطينية اخلاصة.
الفرضية الفرعية األوىل: ال يؤثر معايري احلوكمة يف أداء اجلامعات الفلسطينية اخلاصة:

لإلجاب��ة عن الفرضي��ة األوىل من خالل اجلدول )17(، جند أن املتغري املس��تقل معاي��ري احلوكمة يؤثر 
بش��كل إجيايب يف تطوي��ر أداء اجلامعات الفلس��طينية اخلاصة مبق��دار )24.4%(؛ أي أنه عندما يتغري 
التطبيق باالجتاه اإلجيايب ملعايري احلوكمة مبقدار واحد نقطة تتغري أداء اجلامعات الفلسطينية اخلاصة 
مبق��دار )0.244( من النقطة م��ن وجهه نظر املبحوثني يف حينه، وهذا كان جليا من خالل قيمة االختبار 
)T=3.372( ودرج��ة معنوي��ة )α = 0.000 ≤ 0.05(، وهي دالة إحصائي��ا؛ مما يقضي برفض الفرضية 

العدمية واليت تنص ال يؤثر معايري احلوكمة يف أداء اجلامعات الفلسطينية اخلاصة.
الفرضية الفرعية الثانية: ال تؤثر متطلبات االعتماد واجلودة يف أداء اجلامعات الفلسطينية اخلاصة:

لإلجابة عن الفرضية الفرعية الثانية من خالل اجلدول )17(، جند أن املتغري املستقل متطلبات االعتماد 
واجلودة يؤثر بشكل إجيايب يف تطوير أداء اجلامعات الفلسطينية اخلاصة مبقدار )24%(؛ أي أنه عندما 
يتغ��ري التطبيق باالجتاه اإلجيايب متطلبات االعتماد واجلودة مبق��دار واحد نقطة تتغري أداء اجلامعات 
الفلس��طينية اخلاص��ة مبقدار )0.24( من النقطة من وجهه نظر املبحوث��ني يف حينه، وهذا كان جليا من 
خ��الل قيم��ة االختبار )T=4.25( ودرجة معنوية )α = 0.000 ≤ 0.05(، وهي دالة إحصائيا، مما يقضي 
برفض الفرضية العدمية واليت تنص: ال يؤثر متطلبات االعتماد واجلودة يف أداء اجلامعات الفلسطينية 

اخلاصة.
الفرضية الفرعية الثالثة: ال تؤثر متطلبات التصنيف الفلسطيين للجامعات يف أداء اجلامعات الفلسطينية 

اخلاصة:
لإلجابة عن الفرضية الفرعية الثالثة من خالل اجلدول )17(، جند أن املتغري املستقل متطلبات التصنيف 
الفلسطيين اجلامعي يؤثر بشكل إجيايب يف تطوير أداء اجلامعات الفلسطينية اخلاصة مبقدار )23.3%(؛ 
أي أن��ه عندما يتغري التطبي��ق باالجتاه اإلجيايب متطلبات التصنيف الفلس��طيين اجلامعي مبقدار واحد 
نقطة تتغري أداء اجلامعات الفلسطينية اخلاصة مبقدار )0.233( من النقطة من وجهه نظر املبحوثني يف 
حينه، وهذا كان جليا من خالل قيمة االختبار )T=4.613( ودرجة معنوية )α = 0.000 ≤ 0.05(، وهي 
دالة إحصائيا، مما يقضي برفض الفرضية العدمية واليت تنص ال يؤثر متطلبات التصنيف الفلس��طيين 

اجلامعي يف أداء اجلامعات الفلسطينية اخلاصة.

االستنتاجات:
يف ضوء حتليل نتائج الدراسة ومناقشتها ميكن تقدمي االستنتاجات اآلتية:

• بينت نتائج الدراس��ة أن اجلامعات الفلس��طينية اخلاصة حتتاج إىل تطبيق معايري احلوكمة فيها من 
وجه��ة نظر العاملني فيها بش��كل ع��ام، وذلك نتاجا طبيعيا ملس��توى العمل املعمول ب��ه يف اجلامعات 
الفلس��طينية اخلاص��ة الناتج عن ع��دم االهتمام الك��ايف يف تطبيق معايري احلوكم��ة يف اجلامعات 

الفلسطينية اخلاصة.
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• على الرغم من اإلدراك ملس��توى التأثري العايل لتطبيق معايري احلوكمة من قبل اجلامعات الفلسطينية 
اخلاص��ة، فإن حداثة مصطلح احلوكمة ال زال حباجة إىل الكثري من التوعية مباهيته وأمهيته لدى 

العاملني والقائمني عليها.
• عدم وجود دليل حلوكمة اجلامعات الفلس��طينية اخلاصة، حبيث يتضمن معايري واضحة للحوكمة قد 
يش��كل عائقا أمام تطبيقها، وذلك بس��بب ارتباط مفاهيم احلوكمة بأساسيات التخصصات اإلدارية 

واملحاسبية على وجه اخلصوص.
• بينت نتائج الدراس��ة أن معايري احلوكمة الس��تة )مبدأ حقوق املس��امهني، مبدأ حقوق جملس اإلدارة، 
مب��دأ مهام اإلدارة التنفيذية، مب��دأ حقوق أصحاب املصاحل ذات الصلة، مبدأ االفصاح والش��فافية، 
مبدأ التدقيق والرقابة( تصلح أن تكون معايري حلوكمة اجلامعات الفلس��طينية اخلاصة، إضافة إىل 

مراعاة تطبيق معايري االعتماد واجلودة ومتطلبات التصنيف الفلسطيين اجلامعي.
التوصيات:

وبناء على نتائج الدراسة واستنتاجاهتا ميكن تقدمي التوصيات اآلتية:
• إعداد خطة ش��املة واضحة املعامل سواء على مس��توى قطاع التعليم العايل أو اجلامعات الفلسطينية، 
هتدف إىل نشر ثقافة حوكمة اجلامعات الفلسطينية وتعزيزها، وذلك من خالل عقد مؤمترات علمية 
وورش عمل...اخل، إضافة إىل دعوة اجلامعات إىل طرح مساق يتناول احلوكمة على وجه اخلصوص 

يف الكليات التجارية والقانونية.
• تش��كيل جلنة حوكمة على مس��توى قطاع التعليم العايل، وجلنة حوكمة على مستوى اجلامعة ملتابعة 
م��دى تطبيق معايري احلوكمة فيه��ا، وكذلك تطبيق كام��ل متطلبات االعتماد واجل��ودة، ومتطلبات 

التصنيف الفلسطيين للجامعات.
• اإلس��راع يف إصدار دليل معايري حلوكمة اجلامعات الفلس��طينية اخلاصة بالتعاون مع اللجنة الوطنية 

للحوكمة.
• ميك��ن االعتماد على معايري احلوكمة الس��تة املذك��ورة: )مبدأ حقوق املس��امهني، مبدأ حقوق جملس 
اإلدارة، مب��دأ مه��ام اإلدارة التنفيذية، مبدأ حق��وق أصحاب املصاحل ذات العالق��ة، مبدأ االفصاح 

والشفافية، مبدأ التدقيق والرقابة ( حلوكمة اجلامعات الفلسطينية اخلاصة.
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