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 الحوكمة الرشیدة بمؤسسات التعلیم العالي في محافظة الشرقیة

  ھبة اهللا أنور على لبن
  مصر -جامعة الزقازیق  -كلیة الزراعة  - ) جتماع الریفيشعبة اإل(قسم االقتصاد الزراعي 

  
التنظیم : ة الشرقیة ومبادئھافي محافظ تطبیق الحوكمة الرشیدة بمؤسسات التعلیم العالي استھدفت الدراسة التعرف على مستوى :الملخص

افسیة كل على اإلداري، اإلدارة المالیة، الشفافیة، المساءلة القانونیة، المشاركة، التمكین، رشادة اتخاذ القرار، النزاھة، فاعلیة المؤسسة، والتن
الشرقیة ومبادئھا كل على حدة من وجھة في محافظة  حده، اختبار معنویة الفروق في مستوى تطبیق الحوكمة الرشیدة بمؤسسات التعلیم العالي

في محافظة الشرقیة  مبادئ الحوكمة الرشیدة بمؤسسات التعلیم العالي ، وتحدید أھم المشكالت التي تحد من تطبیقواإلدارییننظر األكادیمیین 
وكلیة الطب البیطري ) كلیة أدبیة(رة وأجریت الدراسة بجامعة الزقازیق في محافظة الشرقیة، واختیرت كلیة التجا .من وجھة نظر المبحوثین

بكل كلیة منھما، وتم اختیار ) إداریینأكادیمیین، ( وتم عمل حصر بعدد العاملین وفقًا للكادر الوظیفي، بالطریقة العشوائیة البسیطة )كلیة عملیة(
 مبحوث، في حین بلغ ١١٧األكادیمیین  بحوثین، حیث بلغ عدد الممن إجمالي العاملین بكل كادر وظیفي بالكلیتین معًا% ٢٠المبحوثین بواقع 

وتم جمع البیانات عن طریق استمارة االستبیان بالمقابلة الشخصیة، بدایة من شھر أكتوبر وحتى نھایة مبحوث،  ١٣٢ اإلداریین عدد المبحوثین
تكرارات، المتوسط الحسابي، معامل ثبات النسب المئویة، ال: واستخدم في التحلیل اإلحصائي لھذه البیانات كل من .٢٠١٨شھر نوفمبر عام 

بمؤسسات التعلیم العالي في  أن مستوى تطبیق الحوكمة الرشیدة :وتوصلت الدراسة لنتائج أھمھا .لعینتین مستقلتین" ت"اختبار ألفا كرونباخ، و
كان منخفض من وجھة نظر ما یقرب  ، بینما%٤٤.٤كان متوسط من وجھة نظر أكثریة المبحوثین األكادیمیین بنسبة بلغت  محافظة الشرقیة

الحوكمة  في مستوى تطبیق ٠.٠٥وجود فروق معنویة عند مستوى معنویة ، كما أوضحت %٤٧من نصف المبحوثین اإلداریین بنسبة بلغت 
  .٢٥٦.٤٤األكادیمیین ذات المتوسط األعلى والذي بلغ من وجھة نظر األكادیمیین واإلداریین، وھذه الفروق لصالح فئة الرشیدة

  .الحوكمة الرشیدة، مؤسسات التعلیم العالي، محافظة الشرقیة: الكلمات المفتاحیة

  
   مقدمةال

 تحدیث قوى مراكز أھم من التعلیم العالي تعتبر مؤسسات
 ھذا العلمي، وتلعب البحث ثقافة ونشر العلم قیم وتعزیز المجتمع

 تنمیة أوًال  :ھي رئیسیة مھام بثالث قیامھا خالل من الدور
 والتكنولوجیة البحثیة تھااقدر وتعزیز الوطنیة، البشریة الكوادر
 تعلیم خالل من والمعرفة، العلم عصر معطیات مع للتفاعل
 ثقافة وغرس الحدیثة، العلوم مجال في وتدریبھا الجدیدة األجیال
 العلمیة البحوث تطویر: الشباب، ثانیًا عقول في والتطویر البحث

 وحل واالجتماعیة االقتصادیة التنمیة جھود دعم في واستخدامھا
 والرسائل البحثیة المشروعات خالل من القومیة، المشكالت

 مستقل مصدر توفیر: ثالثًا أنشطتھا، إطار في تتم التي العلمیة
 للدولة والمجتمع المدني حول للمعلومات واالستشارات

 القومي، الطابع ذات والقضایا والتكنولوجیة العلمیة الموضوعات
والصناعیة واالجتماعیة  الزراعیة والتنمیة والبیئة الصحة مثل

  ).١٥، ص٢٠٠٩ سراج الدین،( واالقتصادیة

وفي السنوات األخیرة تزاید االھتمام العالمي بتطبیق العدید 
من الطرق واألسالیب لتجوید أداء المؤسسات التعلیمیة 
وتطویرھا، ولعل من أحدثھا ما أطلق علیھ مؤخرًا أسلوب 

وكمة الرشیدة كاتجاه عالمي معاصر یھدف إلى تحسین الفعالیة الح
التعلیمیة وتطویر مردودھا التربوي، وتحقیق الشفافیة والعدالة، 
وتفعیل مبدأ المساءلة والمحاسبیة، وحمایة المستفیدین وأصحاب 
المصالح، والحد من استغالل السلطة والنفوذ، وااللتزام بالقوانین 

لوك الوظیفي واألخالقي التي تحكم أداء واللوائح ومعاییر الس
 مؤسسات حوكمة وتستھدف ،)٢٣٥، ص٢٠١٥محمد، ( العاملین

 القیام خالل من اإلبداعیة اإلدارة إلى الوصول العالي التعلیم
 مختلف في األفضل نحو التغییر إلى تھدف التي باإلجراءات

 القیادة األھداف والسیاسات،" التعلیمیة المنظومة مجاالت
 البشریة الموارد وإدارة والتشریعات، التنظیمي، الھیكل داریة،اإل

 المعلومات، نظم وإدارة التنظیمیة، والبیئة والمالیة، والمادیة
 المنظمة( "والخدمات اإلنتاج قطاعات مع والشراكة والرقابة،

 تھدف ، وبذلك)١٨، ص٢٠٠٥والعلوم،  والثقافة للتربیة العربیة
 أكان سواء التعلیم العالي منظومة في ةنوعی نقلة إلحداث الحوكمة

، ٢٠٠٧ محمد، (المتابعة أم لتنفیذل أما التخطیط صعید على ذلك
  ).١٠ص 

وضع التعلیم العالي في مصر  إن البحث في :مشكلة الدراسة
یكشف عما تعانیھ مؤسساتھ من جوانب ضعف وقصور مما ینعكس 

 شیر البیاناتفعلى سبیل المثال ت بالسلب على جودة تلك المؤسسات،
 المحلي الناتج من العالي التعلیم مخصصات انخفاض استمرار إلى

 وتشیر والعشرین الحادي القرن من األول العقد في اإلجمالي
 من% ١٠نحو تغطي الحكومیة الجامعات أن إلى كذلك التقدیرات
، ٢٠١٥ الدقي،( ذاتیة موارد من علیھ تحصل ما خالل من مواردھا

 معظم تذھب حیث للموارد الجید تخصیصال غیاب ومع ،)٢٣ص
 الجاریة، والنفقات األجور لتغطیة مؤسسات التعلیم العالي موازنة

 إلى العالي التعلیم على الحكومیة النفقات من% ٤٠ ذھاب ومع
 ،)واإلسكندریة األزھر، القاھرة،( كبرى مصریة جامعات ثالث
 لطالبا نصیب انخفاض إلى ذلك أدى فقد الطالب عدد تزاید ومع

 ضئیلة معدالت إلى العالي التعلیم موازنة من كبیر المصري بشكل
 إلى أدى ما وھو والنامیة، العربیة الدول من الكثیر في بھا مقارنة
 ,Ahmed) خدماتھ وتدني مصر في العالي التعلیم جودة ضعف

2016, p276)، في عدد مستمرة وعلى صعید آخر فھناك زیادة 
 الحصول عن منھم %٥٠نحو عجزوی بمصر، الجامعات خریجي

 العدید باإلضافة لعدم تمتع درسوھا، التي المجاالت في عمل على
أن  لشغلھا حیث یتقدمون التي للوظائف المالئمة منھم بالمھارات

 العملیة، فیسعى المھارات تنمیة على تساعدھم ال دراستھم الجامعیة
، ٢٠١٠ والتنمیة، التعاون منظمة( بالخارج منھم للعمل العدید

 2018لعام  العالمیة التنافسیة تقریر لبیانات ووفقًا ،)١٩٢ص
 )٢.٥/١٠( بالدرجة المصري التعلیم نظام جودة جاءت

(Schwab, 2018) مما یشیر إلى أن وضع مؤسسات التعلیم ،
منظومة العمل وتطبیق  وإصالحالعالي في مصر یحتاج إلى تطویر 

تلك االتجاھات اتجاه االتجاھات الحدیثة في اإلدارة ومن أھم 
ما ھو : لذا طرحت الدراسة التساؤالت اآلتیة الحوكمة الرشیدة،

في  مستوى تطبیق الحوكمة الرشیدة بمؤسسات التعلیم العالي
التنظیم اإلداري، اإلدارة المالیة، : محافظة الشرقیة ومبادئھا

الشفافیة، المساءلة القانونیة، المشاركة، التمكین، رشادة اتخاذ 
ھل ار، النزاھة، فاعلیة المؤسسة، والتنافسیة كل على حده؟، القر

في مستوى تطبیق الحوكمة الرشیدة بمؤسسات  فروق معنویة ھناك
في محافظة الشرقیة ومبادئھا كل على حدة من وجھة  التعلیم العالي

أھم المشكالت التي تحد من ما ھي ؟، واإلداریین نظر األكادیمیین
في محافظة  شیدة بمؤسسات التعلیم العاليمبادئ الحوكمة الر تطبیق

  .الشرقیة من وجھة نظر المبحوثین؟
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وانطالقًا مما تم عرضھ في المشكلة البحثیة،  :أھداف الدراسة
  :تستھدف الدراسة الراھنة ما یلي

مستوى تطبیق الحوكمة الرشیدة بمؤسسات التعلیم  التعرف على - ١
اإلداري، اإلدارة التنظیم : في محافظة الشرقیة ومبادئھا العالي

المالیة، الشفافیة، المساءلة القانونیة، المشاركة، التمكین، رشادة 
 .اتخاذ القرار، النزاھة، فاعلیة المؤسسة، والتنافسیة كل على حده

اختبار معنویة الفروق في مستوى تطبیق الحوكمة الرشیدة  - ٢
في محافظة الشرقیة ومبادئھا كل على حدة  بمؤسسات التعلیم العالي

 .واإلداریین نظر األكادیمیینمن وجھة 
تحدید أھم المشكالت التي تحد من تطبیق مبادئ الحوكمة  - ٣

من وجھة  في محافظة الشرقیة الرشیدة بمؤسسات التعلیم العالي
 .نظر المبحوثین

  اإلطار النظري والمرجعي للدراسة

 إثراء على تعمل ھي مؤسسات: مفھوم مؤسسات التعلیم العالي
 التراكم من مستفیدة الكفاءات، وتھیئة التقنیات یروتطو المعارف

 والتقنیة اإلداریة العلمیة، المجاالت مختلف في اإلنساني العلمي
 التعلیم مؤسسات إحدى ھي والجامعة ،)١٦، ص٢٠١١ نمور،(

 على ألشخاص متقدم تعلیم بتوفیر رئیسیة بصورة تقوم العالي التي
 على النفسي واالستعداد ةالفعلی بالقدرة ویتصفون النضج من درجة
 المعرفة مجاالت من أكثر أو مجال في متخصصة دراسات متابعة

  ).٦، ص٢٠٠٧ حسن،(

  :مفھوم الحوكمة الرشیدة بمؤسسات التعلیم العالي
مجموعة " العالي یقصد بالحوكمة الرشیدة لمؤسسات التعلیم

مدى  العملیات المتعلقة بكیفیة ممارسة ھذه المؤسسات للسلطة،
 الطالب، (الداخلیین اتصالھا باألعضاء أجزائھا، كتماس

 للمسئولیة، كیفیة تفویضھا ،)التدریس ھیئة وأعضاء، إلداریینا
ضوء تلك العملیات  وفي القیام بھا، ومدى الداخلیة واإلجراءات

 وتؤدي والشفافیة، بالعقالنیة واالستنارة تتسم قرارات اتخاذ یتم
البنك (" التنظیمي المستوى على والفعالیة الكفاءة تحقیق إلى

) ٢٦، ص ٢٠١١( ، ویعرفھا محمد)٨٦، ص٢٠١٠ الدولي،
 ومراقبتھا المؤسسة أعمال توجیھ خاللھ من یتم الذي النظام"بأنھا 
 بمعاییر والوفاء أھدافھا تحقیق أجل من مستوى أعلى على

 في للعمل واضح ھیكل رسم إضافة إلى والشفافیة، المحاسبیة
سراج  أما، "والتمیز الجودة لھا یحقق أخالقي نظام استخدام إطار

 خاللھا من یتم التي الطریقة"فیعرفھا بأنھا ) ٥، ص٢٠٠٩(الدین 
 ومتابعة العلمیة، وأقسامھا كلیاتھا وإدارة الجامعة أنشطة توجیھ

 اإلدارة نظم ومعالجة العامة، وتوجھاتھا االستراتیجیة خطتھا تنفیذ
 وأسالیب للجامعات التنظیمي ھیكلال وتشكیل األداء تقییم وأسالیب

 وإدارة المالیة مواردھا تخصیص وكیفیة بھا، القرار ودعم متابعة
 المصالح ذوي مع الحوار ضرورة على مركزة البشریة، مواردھا

 الجامعة فیھا تعمل التي البیئة تناسب وأطر معاییر إلى والوصول
 عند سبیةوالمحا المسؤولیة مبادئ إعمال یقتضي ما عملھا، وتحكم
 بما المؤسسة، ورسالة ورؤیة أھداف ووضوح، القرار صنع

 تعلیمیة، خدمة من تقدمھ ما وجودة أدائھا مستوى على ینعكس
 التي االجتماعیة بالقوى وعالقتھا المجتمعي دورھا على وكذا

  ."علیھا الضغوط من نوعا تشكل

 :مؤسسات التعلیم العالي في الحوكمة الرشیدة عناصر
الحوكمة في  عناصر) ٦٩، ص ٢٠٠٩ش، مقید(حددت 

  :مؤسسات التعلیم العالي فیما یلي

الطلبة، أعضاء ھیئة ( یضم أربعة عناصر :محیط داخلي - ١
 ).والمسئولینالتدریس، الموظفین، 

تمویل، تنظیم، مراقبة، سن (ویشمل الوزارة  :محیط خارجي - ٢
، المحیط االجتماعي )سوق العمل(، المحیط االقتصادي )القوانین

تمثیل (والتنظیمات الطالبیة  ، ونقابات األعضاء)اقات بشریةط(
 ).األساتذة والطلبة والدفاع عن حقوقھم

  :التعلیم العالي الرشیدة لمؤسسات الحوكمة أھداف
: فیما یلي التعلیم العالي الحوكمة الرشیدة لمؤسسات أھداف تتمثل
 یةالداخل كفاءتھا زیادة التعلیم العالي، مؤسسات فاعلیة تعزیز

 والقواعد القوانین صالحة، وضع عمل لبیئة بتكوینھا والخارجیة
 اإلداریة األعمال ممارسة والمسئولین في القیادات بھا یسترشد التي
 المعنیة، تعزیز األطراف لجمیع والعدالة الدیمقراطیة یكفل بما

 واإلداریین األكادیمیین األعضاء من األطراف جمیع مشاركة
 العدالة القرارات، تحقیق صنع عملیات يف والطالب والقیادات
 حق مرتفع، توفیر أداء على للحصول العاملین بین جمیع والمساواة
 وجود تلك من المستفیدة األطراف لجمیع والمساءلة المحاسبیة

  ).١١٦، ص٢٠١٤ العریني،( المؤسسات

تناولت  :مؤسسات التعلیم العالي مبادئ الحوكمة الرشیدة في
 مؤسسات تقوم علیھا حوكمة التي المبادئ من الدراسات مجموعة

العالي والتي ستستعین بھا الدراسة الحالیة في بناء النموذج  التعلیم
  :تلك المبادئمن الخاص بقیاس تطبیق الحوكمة الرشیدة و

 وما المعلومات إلى الوصول حریة بھا ویقصد :الشفافیة - ١
 وحریة ات،الموضوع مناقشة في عنھا، العلنیة اإلفصاح من یقابلھا
 ).٤٩٤، ص ٢٠٠٥مسعد، ( المعلومات تداول

 القرار اتخاذ عملیة خضوع أي مدى :رشادة اتخاذ القرار -٢
 حسین،( وموضوعیة عقالنیة وإجراءاتلقواعد  المؤسسة داخل

 ).٢٢٢ ص ،٢٠٠٥
 لھا التي الفئات لجمیع الفرص إتاحة ویقصد بھا :المشاركة - ٣

 مـرس في ةـالمشاركب ًاـوخارجی داخلیًا ةـبالمؤسس ةــعالق
 األنشطة مجاالت مختلف في العمل أسس ووضع اتـالسیاس

 .(Lee, 2010, p478) الجامعیة
قدرة المنظمات على تحقیق  وتعني مدى: الفاعلیة التنظیمیة -٤

 خالل من بھا تعمل التي البیئة مع وتتكیف تنسجم بحیث أھدافھا
 ).٣٢١، ص٢٠٠٧ ،الشماع( المتاحة للموارد استغاللھا

 فرد كل لمساءلة وسبل جھات تواجد مدى بھا یقصد: لمساءلةا -٥
 فعلیا اتخاذھا یتم التي والخطوات الممارسات إلى باإلضافة
 ).٧٧ص ،٢٠١٢ خضري،( وفنیًا إداریًا قانونیًا، مالیًا، لمحاسبتھ

 الصالحیات والعاملین القادة منح على ویعني التركیز: التمكین - ٦
 مباشر تدخل دون بطریقتھم عملال ألداء والحریة والمسؤولیات،

 لھم، المناسب العمل وتھیئة الكافیة، الموارد توفیر مع اإلدارة من
، أبو بكر( فیھم المطلقة والثقة العمل، ألداء وسلوكیًا فنیًا وتأھیلھم
 ).٤٩، ص٢٠٠٥

تتطلب مؤسسات التعلیم العالي موارد حیث : اإلدارة المالیة - ٧
كین المؤسسات من مواجھة مالیة كافیة من مصادر متنوعة لتم

  ).٩٩، ص ٢٠١١محمد، ( العجز في میزانیتھا العامة

نوعین  ھناك :مؤسسات التعلیم العالي في الرشیدة الحوكمة محددات
  :وھما الحوكمة لمبادئ السلیم التطبیق في تسھم التي من المحددات

 خاللھ من تعمل التي والمناخ البیئة تمثلو :الخارجیة المحددات - ١
 عن عبارة فھي خرىأل دولة من تختلف قد والتي تالمؤسسا
 الرقابیة واألجھزة الھیئات وكفاءة العمل تنظم التي واللوائح القوانین

 والمھنیة السلوكیة بالنواحي التزام األعضاء ضمان ودورھا في
 ).١٠، ص ٢٠٠٩سلیمان، ( واألخالقیة

 واألسالیب واألسس القواعد إلى وتشیر :الداخلیة المحددات - ٢
 سلیمة، إداریة ھیاكل وضع وتتضمن المؤسسات داخل تطبق لتيا

 للسلطات المناسب والتوزیع القرارات اتخاذ كیفیة تحدد والتي
 تحقیق إلى یؤدي بما المصالح، وأصحاب رافاألط بین والواجبات

 ).٢٠، ص٢٠٠٨عبد المطلب، ( المؤسسة مصالح

  :التوجھات النظریة المتعلقة بموضوع الدراسة

 القضایا من كثیرًا الماركسیة النظریة تعالج :الماركسي االتجاه -١
 والصراع واإلنتاجیة بالمؤسسات االجتماعیة، كاألداء المتعلقة

 .والتطور في المؤسسات التغیر وقضایا المتنوعة العمل وظروف
 بتحقیق ونادت االستغالل، إلغاء إلى الماركسیة ودعت النظریة
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 قدر أكبر إلى ثم الوصول ومن ن،العاملی جمیع بین والمساواة العدل
 على ركزت كما). ٨٥، ص١٩٨٤األخرس، ( اإلنتاجیة من ممكن

 نجاح المؤسسات، في أساسیًا باعتباره فاعًال االقتصادي الجانب
إذا لم یشعروا بأن ھناك عائد مادي مناسب مقابل عملھم  فالعاملون

 وتنتشر الخالق، واالبتكار والمبادرة اإلبداع على القدرة یفقدون
 الخالفات وتظھر المسؤولیة، من التنصل مظاھر بینھم

 المصالح وراء السعي بدافع العمل، أجواء ضمن والصراعات
 على للحصول المشروعة وغیر المشروعة بالوسائل الشخصیة

 مما المستقر، غیر ووجودھم أوضاعھم ولتدعیم أو مكافآت ترقیات
 عدم بسبب اجیتھم،وإنت أدائھم مستویات تدھور في سلبیًا یسھم

وفي ). ١٦٨ص ،١٩٨٥ زھري،( والنفسي االقتصادي االستقرار
ضوء االتجاه الماركسي نجد أن الحوكمة الرشیدة في مؤسسات 
 التعلیم العالي تقوم على مبدأ المساءلة القانونیة لتحقیق العدل
والمساواة بین جمیع العاملین، كذلك تھتم بالعامل االقتصادي حیث 

دارة المالیة وكل ما یتعلق بھا من تنویع مصادر تركز على اإل
التمویل وتطویر النظم المالیة بما ینعكس على الوضع االقتصادي 

 .للعاملین

 المؤسسات في التوازن یحقق ما أھم یرى فیبر أن: ماكس فیبر - ٢
 التنظیم في االستقرار یحقق رئاسي تسلسل وجود ھو االجتماعیة

 قواعد وضمن واجبات،وال الحقوق من متكامل نظام وفق
 یحمل الذي االجتماعي الضبط ممارسة خاللھا من تتم موضوعیة

عن مرؤوسیھ، كما  مسئوال رئیس كل فیصبح الشرعیة، طابع
 التخصص نظرًا لوجود تنظیميلا وضعھم مع المرؤوسین یتكیف
مما یؤدي في  والخبرات، المؤھالت بحسب العمل تقسیم ونظام
، ١٩٧٥الحسیني، ( واإلنتاجیة لألداء تمعدال أعلى لتحقیق النھایة
، لذا تھتم الحوكمة الرشیدة في مؤسسات التعلیم العالي )٤٥ص 

لھ یتم وضع نظام محدد بمبدأ التنظیم اإلداري والذي من خال
لتسلسل العمل ونظام ممارسة السلطة والدور المنوط بكل مركز 

 .وظیفي لضمان سیر العمل على أكمل وجھ

یرى االتجاه الوظیفي أن المؤسسات : االتجاه الوظیفي - ٣
 ترتیبًا مرتبة أجزاء مجموعة عن نسق مكون من االجتماعیة عبارة

وتنسیق،  دقة فیھ اتصاًال بعض مع بعضھا ویتصل ومنظمًا معینًا
 الھیئات واتصال لھا، یخضعون التي بالنظم األفراد یتم اتصال ففیھ

 إلى سسةالمؤ وصول إلى كلھ ذلك یؤدي وكیف ببعض، بعضھا
 یقوم أن المؤسسة في العامل وغایاتھا، وعلى أغراضھا تحقیق
 ،)١٢٧، ص١٩٨٩زكریا، ( صورة وأتم وجھ أحسن على بمھمتھ

الحوكمة الرشیدة في مؤسسات وفي ضوء االتجاه الوظیفي نجد أن 
التعلیم العالي تركز على مبدأ المشاركة بین جمیع العاملین وبین 

ل دائم بینھم، كذلك مبدأ الفاعلیة الذي جمیع الوحدات وإیجاد تواص
یركز على كیفیة العمل على تحقیق األھداف التي تضعھا المؤسسة 
بكفاءة ودقة، باإلضافة لمبدأ النزاھة الذي یھدف إلى بث روح 

 .واإلخالص والوالء لدى العاملین للتفاني في عملھم اإلتقان

 واعتبره نسان،باإل ھذا االتجاه اھتم :اإلنسانیة العالقات اتجاه - ٤
 المعنویة بالروح فاھتم العمل، في واألساسي الجوھري العنصر

 بھ واالھتمام العامل إنسانیة حفظ للعاملین في المؤسسة، حیث أن
 مستوى رفع في كثیرًا یساعد واحترامھ، وتقدیره كرامتھ وصون

 وإنما العامل، إلیھ یسعى كلما ھو األجر واإلنتاجیة، فلیس األداء
 للحصول كحاجتھ إلشباعھا، یسعى ونفسیة اجتماعیة اتحاج ھناك
 وجود ذلك على ویساعد ومؤھالتھ، إلمكانیاتھ مكانة مناسبة على
 الرئیس والمرؤوسین، بین العالقة أواصر تقوي دیمقراطیة قیادة

لالستثمار في العاملین وزیادة كفاءتھم مما یزید من  وتوفر الفرص
من والئھم للمؤسسة من ناحیة  ثقتھم في أنفسھم من ناحیة، ویرفع

 ،١٩٩٥ ناصر،( النفسي واستقرارھم نتیجة لرضاھمأخرى ك
الحوكمة الرشیدة في مؤسسات ومن ھذا المنطلق نجد أن . )٢٩ص

الذي یتیح الفرصة للعاملین  مبدأ التمكین تركز علىالتعلیم العالي 
تھم العمل إلیھم وفقًا لمؤھال وإسناد، وإمكانیاتھملتنمیة مھاراتھم 

وقدراتھم، مما یرفع من الروح المعنویة للعاملین ویزید من حماسھم 
ویدفعھم لإلخالص في العمل والتفاني فیھ للحصول على مكانة 

 .مناسبة لھم
  :الدراسات السابقة

إلى تحلیل مفھوم الحوكمة في ) ٢٠١١ محمد،(ھدفت دراسة 
الجامعات المصریة وتوصلت إلى أن متطلبات تحقیق مفھوم 

وكمة الرشیدة بالجامعات المصریة تتمثل في نشر ثقافة الحوكمة، الح
تعدیل القوانین والتشریعات المنظمة للجامعات، القضاء على الفساد 
في الجامعات، واعتبار المساءلة أحد أھم معاییر الحوكمة الرشیدة 

إلى معرفة مستوى ) ٢٠١٢ جارمیلو،(للجامعات، كما ھدفت دراسة 
جامعة من دول عربیة منھا مصر،  ٤١الي في حوكمة التعلیم الع

وتوصلت إلى أن غیاب الحوكمة على مستوى الدولة أثر بدوره في 
مستوى الحوكمة في التعلیم العالي، فالحكومات ھي من یحدد أھداف 
الجامعات كما أن قیادات الجامعات غالبًا تعینھا الحكومة، باإلضافة 

. واألكادیمي محدود جدًا ريواإلداإلى أن مستوى االستقالل المالي 
 داللة ذات فروقًا أن ھناك )٢٠١٢ شناق،(دراسة  نتائج وأظھرت
 الحوكمة مجاالت ممارسة لدرجة الحسابیة بین المتوسطات إحصائیة

الھیئة  لصالح الفروق وكانت واإلداریة، األكادیمیة الھیئتین بین
الدین، ناصر (كذلك أظھرت دراسة  .الشفافیة معیار في األكادیمیة

 الحوكمة تطبیق واقع في إحصائیة داللة ذات فروق وجود )٢٠١٢
 كان الوظیفي المركز الختالف تبعًا األوسط، الشرق جامعة في

) ٢٠١٣الجوزي، (وأوضحت دراسة  .التدریس ھیئة أعضاء لصالح
 بالجزائر العالي التعلیم مؤسساتأن درجة ممارسة مبدأ الشفافیة ب

 تطبیق واقع أن) ٢٠١٤ العریني،(راسة د نتائج أظھرتمتوسطة، و
 مجاالت لكل اإلسالمیة سعود بن محمد اإلمام جامعة في الحوكمة
 والفاعلیة والمساواة والمساءلة بالشفافیة والمشاركة الخاصة الدراسة

 داللة فروقًا ذات ھناك وأن متوسطة، بدرجة مطبق التنظیمیة
 الحوكمة تطبیق واقع في الدراسة أفراد عینة استجابات بین إحصائیة

 وسنوات العلمي، المؤھل اختالف إلى تعود اإلمام جامعة في
 )Yirdaw (2016 نتائج دراسة وتشیر. والكادر الوظیفي الخبرة،

تحدیات تحول دون  تواجھ إثیوبیامؤسسات التعلیم العالي في  أن إلى
 التنظیمیة لكافي والبیئةا التمویل التطبیق الجید للحوكمة أھمھا نقص

إلى أن درجة ) ٢٠١٧آل مسلط، (وتوصلت دراسة  .المتحیزة
ممارسة مبادئ الحوكمة في الجامعات السعودیة كانت بدرجة 

، وجاءت درجة ممارسة مبدأ التمكین )٢.٨٥(متوسطة بمتوسط بلغ 
في المرتبة األولى، یلیھ مبدأ الشفافیة، یلیھ مبدأ المشاركة الفعالة، ثم 

األخیرة وجمیعھم بدرجة ممارسة  مبدأ المساءلة في المرتبة
أن درجة ) ٢٠١٧نجم، (في حین أوضحت دراسة  .متوسطة

ممارسة مبدأ المساءلة في الكلیة الجامعیة للعلوم التطبیقیة بغزة جاء 
في المرتبة األولى یلیھ مبدأ الشفافیة بدرجة ممارسة كبیرة لكل منھما 

. سة متوسطةوجاء مبدأ النزاھة في المرتبة األخیرة بدرجة ممار
إلى تحلیل واقع الحوكمة في  (Akhtar, 2017)وھدفت دراسة 

الجامعات الباكستانیة وتوصلت إلى أن ممارسات الحوكمة في ھذه 
الجامعات ضعیفة وأن دولة باكستان ھي المسیطر الرئیسي في إدارة 

 أن إلى )٢٠١٨العتیبي، (دراسة  وخلصت .الجامعات الباكستانیة
 أفراد نظر من وجھة سعود الملك جامعة في ةالحوكم تطبیق واقع
 في إحصائیة داللة ذات فروق یوجد متوسطًا، وال كان الدراسة عینة
 یعزى التدریسیة الھیئة أعضاء نظر وجھة من الحوكمة تطبیق واقع

عند مستوى  إحصائیة داللة ذات فروق الجنس، بینما توجد لمتغیر
 ,Sabandar)دراسة  الخبرة، وأشارت لمتغیر تعزى ٠.٠٥معنویة 
إلى أن التطبیق الجید لمبادئ الحوكمة الجامعیة أثر بدرجة  (2018

أبو (بینما أوضحت دراسة  .عالیة على جودة التعلیم العالي بإندونیسیا
أن ھناك عالقة طردیة موجبة بین تطبیق أبعاد  )٢٠١٩ عجیلة،

عاد الحوكمة ومجاالت التطویر التنظیمي، وأن درجة تطبیق ھذه األب
االلتزام ( ترتیب أبعاد الحوكمة على التوالي متوسطة، وجاء

، المشاركة، واإلفصاحبالتشریعات والقوانین، درجة الشفافیة 
  ).والمساءلة والمحاسبة
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  :الفروض البحثیة
من التنظیم اإلداریفي مستوى تطبیق مبدأ  توجد فروق معنویة - ١

  .واإلداریین عینة الدراسة نظر األكادیمیینوجھة 
من  اإلدارة المالیةفي مستوى تطبیق مبدأ  جد فروق معنویةتو -٢

 . وجھة نظر األكادیمیین واإلداریین عینة الدراسة
من وجھة  الشفافیةفي مستوى تطبیق مبدأ  توجد فروق معنویة -٣

 .نظر األكادیمیین واإلداریین عینة الدراسة
 المساءلة القانونیةفي مستوى تطبیق مبدأ  توجد فروق معنویة -٤

 .جھة نظر األكادیمیین واإلداریین عینة الدراسةمن و
من  المشاركةفي مستوى تطبیق مبدأ  توجد فروق معنویة -٥

 .وجھة نظر األكادیمیین واإلداریین عینة الدراسة
من وجھة  التمكینفي مستوى تطبیق مبدأ  توجد فروق معنویة -٦

 . نظر األكادیمیین واإلداریین عینة الدراسة
 رشادة اتخاذ القرارستوى تطبیق مبدأ في م توجد فروق معنویة -٧

 .الدراسة واإلداریین عینةمن وجھة نظر األكادیمیین 
من وجھة  النزاھةفي مستوى تطبیق مبدأ  توجد فروق معنویة -٨

 .نظر األكادیمیین واإلداریین عینة الدراسة
 فاعلیة المؤسسةفي مستوى تطبیق مبدأ  توجد فروق معنویة -٩

 .إلداریین عینة الدراسةمن وجھة نظر األكادیمیین وا
من  لتنافسیةفي مستوى تطبیق مبدأ ا توجد فروق معنویة  - ١٠

 .وجھة نظر األكادیمیین واإلداریین عینة الدراسة
في مستوى تطبیق الحوكمة الرشیدة من  توجد فروق معنویة  - ١١

 .وجھة نظر األكادیمیین واإلداریین عینة الدراسة
 

 الطریقة البحثیة للدراسة

جامعة الزقازیق، باعتبارھا مؤسسة التعلیم أجریت الدراسة ب
العالي األكبر في عدد الطالب والعاملین سواء أعضاء ھیئة تدریس 
أو إداریین، وجغرافیًا األكثر انتشارًا في محافظة الشرقیة مقارنة 
ببعض المعاھد الخاصة، حیث تم عمل حصر بأسماء الكلیات 

ة من كل فئة بالطریقة العملیة والكلیات األدبیة، ثم تم اختیار كلی
العشوائیة البسیطة، فوقع االختیار على كلیة الطب البیطري لتمثل 
الكلیات العملیة، وكلیة التجارة لتمثل الكلیات األدبیة، ثم تم عمل 

بكل ) إداریینأكادیمیین، ( حصر بعدد العاملین وفقًا للكادر الوظیفي
من % ٢٠بواقع منھما، وتم اختیار المبحوثین عینة الدراسة  كلیة

بكل كادر وظیفي بالكلیتین معًا، وتم اختیارھم  إجمالي العاملین
بطریقة عشوائیة منتظمة من واقع دلیل أعضاء ھیئة التدریس 
وكشوف اإلداریین بوحدة الجودة بكل كلیة مع مراعاة تمثیل جمیع 
األقسام العملیة واإلدارات المختلفة، حیث بلغ عدد المبحوثین 

عدد المبحوثین  مبحوث، في حین بلغ ١١٧ األكادیمیین
 :مبحوث، كما ھو موضح بالجدول التالي ١٣٢االداریین
 

وعدد ، )أكادیمیین، إداریین(العاملین  عدد :)١(جدول رقم 
  المبحوثین في كلیتي الدراسة

الكادر 
  الوظیفي

  إداري  أكادیمي

  الكلیة
كلیة الطب 

  البیطري
كلیة 
  التجارة

كلیة الطب 
  البیطري

 كلیة
  التجارة

  ٣٠٦  ٣٥٦  ٢٥٧  ٣٢٧  العدد

  إداري ٦٦٢  أكادیمي ٥٨٤  اإلجمالي

حجم 
  العینة

  مبحوث إدراي ١٣٢  مبحوث أكادیمي ١١٧

 .، محافظة الشرقیة، مصر٢٠١٨ شئون العاملین بجامعة الزقازیق، :المصدر

وتم جمع البیانات عن طریق استمارة االستبیان بالمقابلة 
بر وحتى نھایة شھر نوفمبر عام الشخصیة، بدایة من شھر أكتو

: واستخدم في التحلیل اإلحصائي لھذه البیانات كل من، ٢٠١٨
النسب المئویة، التكرارات، المتوسط الحسابي، معامل ثبات ألفا 

-Independent" لعینتین مستقلتین" ت"اختبار كرونباخ، و
Samples T test .  

یاس المتغیرات فیما یلي توضیح لطریقة ق :قیاس متغیرات الدراسة
  :المتعلقة بموضوع الدراسة الراھنة

تم قیاس ھذا المتغیر بتحدید ما إذا المبحوث ذكر أم  :النوع - ١
، للتمییز ٢=، أنثى١=ذكر: أنثى، وأعطیت االستجابات ترمیز ھو

 .الرقمي فقط
كرقم مطلق، بإجمالي عدد سنوات تم قیاس ھذا المتغیر : السن - ٢

 .عمر المبحوث وقت إجراء الدراسة
كرقم مطلق، بإجمالي ما تم قیاس ھذا المتغیر : الدخل الشھري - ٣

 .یحصل علیھ المبحوث من دخل وقت إجراء الدراسة
قیاس ھذا المتغیر بسؤال المبحوث عن  تم: الحالة الزواجیة - ٤

، ١= أعزب: حالتھ الزواجیة، وأعطیت االستجابات ترمیز ھو
 .، للتمییز الرقمي فقط٤=، مطلق٣=، أرمل٢=متزوج

كرقم مطلق، تم قیاس ھذا المتغیر  :د سنوات الخبرةعد -٥
 .بإجمالي عدد سنوات خبرة المبحوث حتى وقت إجراء الدراسة

تم قیاس ھذا المتغیر بسؤال المبحوث عن  :التنظیم اإلداري -٦
 علمیة خلفیات ذوي أعضاء عشر عبارات، تدور حول توافر

 طالبال مختلف لجان ووحدات الجامعة، تمثیل في عملیة وخبرات
 عضویتھا في تشمل استشاریة لجان واللجان، توافر المجالس في

 غیر إداریة تنظیمات الجامعي، وتوافر المجتمع خارج من أفراد
 :وأعطیت االستجابات ترمیز ھو السلطة، لممارسة ھرمیة

، وقد بلغت قیمة معامل الثبات ١=، ال٢=، نادرًا٣=، أحیانًا٤=دائمًا
 .ما یشیر لثبات المقیاس، وھو ٠.٨٥٢ ألفا كرونباخ

تم قیاس ھذا المتغیر بسؤال المبحوث عن عشرة  :اإلدارة المالیة - ٧
 لوائح یتضمن متطور مالي نظام مدى وجود عبارات، تدور حول

 مجالس المالیة، وجود للموارد األمثل االستثمار یدعم بما للصرف
 في الصرف أوجھ ومتابعة الجامعة لموارد المالیة بالرقابة متخصصة

 اإلنفاق، وجود تكالیف ضوء في فاعلیتھا ومدى المختلفة األنشطة
 للطالب مساھمة للجامعة، ووجود إضافي دخل توفر خدمیة وحدات

 دائمًا :وأعطیت االستجابات ترمیز ھو الدراسیة، الرسوم بعض في
ألفا ، وقد بلغت قیمة معامل الثبات ١= ، ال٢= ، نادرًا٣= ، أحیانًا٤=

 .وھو ما یشیر لثبات المقیاس، ٠.٩٣٣ كرونباخ
تم قیاس ھذا المتغیر بسؤال المبحوث عن عشرة  :الشفافیة -٨

 لتداول مصادر بالجامعة عبارات، تدور حول مدى توافر
 وسائل -انترنت مواقع –تقاریر  – نشرات( واإلعالم المعلومات

 وحداتھا جمیع میزانیة بنشر الجامعة ، قیام)اجتماعي تواصل
 اإلداریة الوظائف شغل معاییر عن الجامعة إعالنوكلیاتھا، 

إدارة الجامعة جمیع العاملین بھا على مواطن  وإطالعواألكادیمیة، 
ضعف االستراتیجیة في بیئتھا الداخلیة، وأعطیت االستجابات 

، وقد بلغت ١= ، ال٢= ، نادرًا٣= ، أحیانًا٤= دائمًا :ترمیز ھو
ما یشیر لثبات  ، وھو٠.٧٥٤ألفا كرونباخقیمة معامل الثبات 

 .المقیاس
تم قیاس ھذا المتغیر بسؤال المبحوث عن  :المساءلة القانونیة -٩

 تعمل للجمیع معلنة قوانین عشرة عبارات، تدور حول مدى وجود
 والمجتمع والطالب والموظفین القیادات لجمیع الحقوق حفظ على

 سلطتھم، وجود حدود في بالجامعة المسئولین المحلي، تصرف
 فیھم بما العاملین بالجامعة جمیع تشمل مفعلة باتعقو الئحة

 یخص فیما واإلداریین التدریس ھیئة أعضاء القیادات، ومساءلة
 للوائح مخالفاتھم أو بھم المنوطة األداء االلتزام بمعاییر عدم

 دائمًا :وأعطیت االستجابات ترمیز ھو تخصھم، التي والقوانین
قد بلغت قیمة معامل الثبات ، و١= ، ال٢= ، نادرًا٣= ، أحیانًا٤=

 .، وھو ما یشیر لثبات المقیاس٠.٨٤٧ ألفا كرونباخ
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تم قیاس ھذا المتغیر بسؤال المبحوث عن عشرة  :المشاركة - ١٠
 في األفراد لمشاركة متعددة عبارات، تدور حول مدى توافر طرق

 ،)رأي وخالفھ استطالعات  -لجان عضویة( المختلفة الجامعة أنشطة
جماعیة،  بصورة المعنیین جمیع مشاركة بعد القرارات اتخاذ

وحرص الجامعة على مشاركة األقسام األكادیمیة والوحدات اإلداریة 
 :في عملیة التخطیط االستراتیجي، وأعطیت االستجابات ترمیز ھو

، وقد بلغت قیمة معامل ١= ، ال٢= ، نادرًا٣= ، أحیانًا٤= دائمًا
 .یر لثبات المقیاس، وھو ما یش٠.٧٧١ ألفا كرونباخالثبات 

تم قیاس ھذا المتغیر بسؤال المبحوث عن عشرة  :التمكین - ١١
الجامعة،  إدارات داخل للسلطة عبارات، تدور حول مدى تفویض

 القرار، قیام الجامعة اتخاذ ممارسة من التمكین علي مما یعمل
 وتحدیث واللجان المجالس في الجدد لألعضاء مستمرة بتھیئة

 وبرامج وأھداف رسالة في التغیرات بشأن القدامى معلومات
والجامعات، وتناسب الصالحیات الممنوحة  الكلیات وخطط

 ألعضاء ھیئة التدریس والموظفین مع طبیعة أداء مھامھم،
، ٢= ، نادرًا٣= ، أحیانًا٤= دائمًا :وأعطیت االستجابات ترمیز ھو

ا ، وھو م٠.٧٥٣ ألفا كرونباخ، وقد بلغت قیمة معامل الثبات ١= ال
 .یشیر لثبات المقیاس

تم قیاس ھذا المتغیر بسؤال المبحوث  :رشادة اتخاذ القرار - ١٢
 دراسة بعد القرار عن عشرة عبارات، تدور حول مدى اتخاذ

القرار، السماح بمناقشة  بموضوع المرتبطة الخبرة ذوي ومشورة
 بأفضل تكلفة أقل مبدأ ضوء في القرارات القرارات وتعدیلھا، اتخاذ

تطبیق القرارات في المدة الزمنیة المحددة، وأعطیت فاعلیة، و
، ١= ، ال٢= ، نادرًا٣= ، أحیانًا٤= دائمًا :االستجابات ترمیز ھو

، وھو ما یشیر ٠.٨٤٢ ألفا كرونباخوقد بلغت قیمة معامل الثبات 
 .لثبات المقیاس

تم قیاس ھذا المتغیر بسؤال المبحوث عن عشرة  :النزاھة - ١٣
 وإدارات وحدات بجمیع العمل إتقانعبارات، تدور حول مدى 

والسالمة،  األمان یحقق بما بدقة تطبق عادلة الجامعة، وجود قوانین
العمل، وعدم  في واإلخالص بالوالء بالجامعة العاملین اتصاف

 دائمًا :لتسییر العمل، وأعطیت االستجابات ترمیز ھو رشاوىقبول 
مة معامل الثبات ، وقد بلغت قی١= ، ال٢= ، نادرًا٣= ، أحیانًا٤=

 .، وھو ما یشیر لثبات المقیاس٠.٧٨٧ ألفا كرونباخ

تم قیاس ھذا المتغیر بسؤال المبحوث عن  :فاعلیة المؤسسة - ١٤
 طویلة أھداف المؤسسة عشرة عبارات، تدور حول مدى تتبني

 المحدد، وجود الوقت في األھداف إنجاز ملحوظة، نتائج ذات المدى

واضحة،  وأھداف ورسالة ةرؤی على مبنیة استراتیجیة خطة
 وتقییم لدراسة التقاریر الخارجیة للمراجعة نظام الجامعة وتوفیر
، ٤= دائمًا :وأعطیت االستجابات ترمیز ھو مستقلة، بصورة األداء
ألفا ، وقد بلغت قیمة معامل الثبات ١= ، ال٢= ، نادرًا٣= أحیانًا

 .، وھو ما یشیر لثبات المقیاس٠.٩١٢ كرونباخ

تم قیاس ھذا المتغیر بسؤال المبحوث عن عشرة  :ةالتنافسی - ١٥
 الرائدة الجامعات مع االتفاقیات عبارات، تدور حول مدى عقد

 االعتماد أنظمة لتطبیق الجامعة إدارة سعى وعالمیًا، إقلیمیًا
العالمیة، احتالل الجامعة مركزًا في التصنیفات العالمیة للجامعات، 

، ٢= ، نادرًا٣= ، أحیانًا٤= ًادائم :وأعطیت االستجابات ترمیز ھو
ما  ، وھو٠.٨٥٢، وقد بلغت قیمة معامل الثبات ألفا كرونباخ١= ال

 .یشیر لثبات المقیاس

قیاس ھذا المتغیر بمجموع درجات  تم: الحوكمة الرشیدة - ١٦
التنظیم اإلداري، اإلدارة : العشرة متغیرات السابق عرضھا وھي

المشاركة، التمكین، رشادة  المالیة، الشفافیة، المساءلة القانونیة،
 المدى، حیث بلغ اتخاذ القرار، النزاھة، فاعلیة المؤسسة، والتنافسیة

 .درجة) ٤٠٠- ١٠٠(النظري لمتغیر الحوكمة الرشیدة 

الخصائص ) ٢(یتبین من جدول رقم  :توصیف عینة الدراسة
الدیموغرافیة واالقتصادیة للمبحوثین عینة الدراسة، وفیما یلي 

  :الخصائص عرضًا لتلك

بالنسبة لألكادیمیین یتضح أن أكثریة المبحوثین من  :النوع -١
بنسب بلغت  اإلناثالذكور بینما بالنسبة لإلداریین فكانت لصالح 

 .على الترتیب% ٦١.٤، %٦١.٥

تبین أن أكثریة المبحوثین األكادیمیین واإلداریین تنحصر : السن -٢
، %٥٥.٦ت سنة بنسب بلغ) ٥٤- ٤٠(أعمارھم في الفئة العمریة 

 .على الترتیب% ٨١.١

یتضح أن أكثر من نصف المبحوثین األكادیمیین : الدخل الشھري - ٣
جنیھ، بینما كان جمیع  )١٤٠٠٠- ٩٨٠٠(یتراوح دخلھم الشھري بین 

أقل من  - ١٢٠٠(المبحوثین اإلداریین یتراوح دخلھم الشھري بین 
 .على الترتیب% ١٠٠، %٥٨.٩جنیھ بنسب بلغت ) ٥٤٠٠

تبین أن أكثریة المبحوثین األكادیمیین : واجیةالحالة الز -٤
 .على الترتیب% ٨٠.٣، %٧٢.٦متزوجین بنسب بلغت  واإلداریین

یتضح أن أكثریة المبحوثین األكادیمیین  :عدد سنوات الخبرة -٥
) ٣٢- ١٨(عدد سنوات خبرتھم في العمل یتراوح بین  واإلداریین

  .على الترتیب% ٨٩.٤، %٥٣سنة بنسب بلغت 

  

  الخصائص الدیموغرافیة واالقتصادیة للمبحوثین عینة الدراسة :)٢(قم جدول ر

  الفئة  المتغیر
  ١٣٢=  إداري ن  ١١٧=  أكادیمي ن

  %  عدد  %  عدد

  النوع -١
  ٣٨.٦  ٥١  ٦١.٥  ٧٢  ذكر
  ٦١.٤  ٨١  ٣٨.٥  ٤٥  أنثي

  السن -٢
  ٧.٧  ١٠  ٢٥.٦  ٣٠  سنة) ٣٩-٢٤(
  ٨١.١  ١٠٧  ٥٥.٦  ٦٥  سنة) ٥٤-٤٠(
  ١١.٢  ١٥  ١٨.٨  ٢٢  ةسن) ٧٠-٥٥(

  الدخل الشھري -٣
  ١٠٠  ١٣٢  ١١.١  ١٣  جنیھ) ٥٤٠٠أقل من  -١٢٠٠(
  صفر  صفر  ٣٠  ٣٥  جنیھ) ٩٨٠٠أقل من  -٥٤٠٠(

  صفر  صفر  ٥٨.٩  ٦٩  جنیھ) ١٤٠٠٠-٩٨٠٠(

  الحالة الزواجیة -٤

  ٤.٥  ٦  ١٧.١  ٢٠  أعزب
  ٨٠.٣  ١٠٦  ٧٢.٦  ٨٥  متزوج
  ٩.١  ١٢  ٦.٨  ٨  أرمل
  ٦.١  ٨  ٣.٥  ٤  مطلق

  عدد سنوات الخبرة -٥
  ٤.٥  ٦  ٢٩.٩  ٣٥  سنة) ١٧-٢(
  ٨٩.٤  ١١٨  ٥٣  ٦٢  سنة) ٣٢-١٨(
  ٦.١  ٨  ١٧.١  ٢٠ سنة) ٤٨-٣٣(
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  المیدانیة ومناقشتھا دراسةج الئنتا

مستوى تطبیق الحوكمة الرشیدة بمؤسسات التعلیم العالي  :أوًال
  كل على حده افظة الشرقیة ومبادئھافي مح

الدراسة والمتعلق بالتعرف على  لتحقیق الھدف األول من
مستوى تطبیق الحوكمة الرشیدة بمؤسسات التعلیم العالي في 

التنظیم اإلداري، اإلدارة المالیة، : الشرقیة ومبادئھامحافظة 
الشفافیة، المساءلة القانونیة، المشاركة، التمكین، رشادة اتخاذ 

 ،دهالقرار، النزاھة، فاعلیة المؤسسة، والتنافسیة كل على ح

استخدمت األعمدة البیانیة لتعبر عن النسب المئویة لتكرارات 
  :استجابات المبحوثین، وفیما یلي عرضًا لھذه النتائج

أن ) ١(یشیر الشكل رقم  :مستوى تطبیق مبدأ التنظیم اإلداري -١
مستوى تطبیق مبدأ التنظیم اإلداري كان متوسط من وجھة نظر 

، كما كان %٥٣بنسبة بلغت أكثر من نصف المبحوثین األكادیمیین 
متوسط من وجھة نظر ما یقرب من نصف المبحوثین اإلداریین 

 %.٤٩.٢بنسبة بلغت 

  

  
  مستوى تطبیق مبدأ التنظیم اإلداري بمؤسسات التعلیم العالي في محافظة الشرقیة من وجھة نظر المبحوثین :)١(شكل رقم 

  
أن ) ٢(قم یشیر الشكل ر :اإلدارة المالیةمستوى تطبیق مبدأ  -٢

مستوى تطبیق مبدأ اإلدارة المالیة كان منخفض من وجھة نظر ما 
، كما %٤٨.٧یقرب من نصف المبحوثین األكادیمیین بنسبة بلغت

كان منخفض من وجھة نظر أكثر من نصف المبحوثین اإلداریین 

، وربما یرجع ذلك إلى ضعف التمویل والدعم %٥٣بنسبة بلغت 
من مخصصات الدولة للمؤسسات الحكومي وتوجھ نسبة كبیرة 

 .التعلیمیة إلى بند األجور والنفقات الجاریة

  

  
  مستوى تطبیق مبدأ اإلدارة المالیة بمؤسسات التعلیم العالي في محافظة الشرقیة من وجھة نظر المبحوثین :)٢(شكل رقم 

  
أن ) ٣(یشیر الشكل رقم  :الشفافیةمستوى تطبیق مبدأ  -٣

 نظر أكثریةوجھة  متوسط منیة كان مستوى تطبیق مبدأ الشفاف
، وھذه النتیجة تتفق مع %٤٣.٥بنسبة بلغتالمبحوثین األكادیمیین 

 أبو عجیلة،( ،)٢٠١٤ العریني،( ،)٢٠١٣الجوزي، ( دراسة
 من وجھة نظر ما یقرب من نصف بینما كان منخفض، )٢٠١٩

، وقد یرجع ذلك لزیادة %٤٧المبحوثین اإلداریین بنسبة بلغت 
متاحة أمام األكادیمیین لتداول المعلومات بحریة عنھ الفرص ال

بالنسبة لإلداریین سواء عن طریق موقع الجامعة أو اجتماعات 
 .األقسام واللجان وخالفھ

  مستوى تطبیق مبدأ الشفافیة بمؤسسات التعلیم العالي في محافظة الشرقیة من وجھة نظر المبحوثین :)٣(شكل رقم 
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) ٤(یشیر الشكل رقم  :ساءلة القانونیةالم مستوى تطبیق مبدأ -٤
منخفض من وجھة  القانونیة كانأن مستوى تطبیق مبدأ المساءلة 

، كما كان %٤٤.٤نظر أكثریة المبحوثین األكادیمیین بنسبة بلغت 
المبحوثین اإلداریین بنسبة متوسط من وجھة نظر أكثر من نصف 

 ،)٢٠١٧ آل مسلط،(، وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة %٥٥.٣بلغت 

وربما یرجع ذلك لعدم وجود عقوبات مفعلة ، )٢٠١٩ أبو عجیلة،(
لألكادیمیین ووجود قدر من المحاباة والمجامالت بینھم، على عكس 
الحال بالنسبة لإلداریین الذین تطبق علیھم القوانین بشكل أكثر 

 .  صرامة وحزم

  

  
  سات التعلیم العالي في محافظة الشرقیة من وجھة نظر المبحوثینمستوى تطبیق مبدأ المساءلة القانونیة بمؤس :)٤(شكل رقم 

  
أن ) ٥(یشیر الشكل رقم  :المشاركةمستوى تطبیق مبدأ  -٥

مستوى تطبیق مبدأ المشاركة كان متوسط من وجھة نظر أكثر من 
، وتتفق ھذه %٥٤.٧األكادیمیین بنسبة بلغتنصف المبحوثین 
أبو ( ،)٢٠١٧مسلط،  آل(، )٢٠١٤ العریني،(النتیجة مع دراسة 

كان منخفض من وجھة نظر أكثر من نصف  ، بینما)٢٠١٩ عجیلة،
، وربما یرجع ذلك إلى %٥٨.٤ المبحوثین اإلداریین بنسبة بلغت

أن فرص المشاركة لدى األكادیمیین أكثر منھا لدى اإلداریین، مثل 
 .المشاركة في اجتماعات مجالس األقسام واللجان المختلفة

  

  مستوى تطبیق مبدأ المشاركة بمؤسسات التعلیم العالي في محافظة الشرقیة من وجھة نظر المبحوثین :)٥(شكل رقم 
 

أن مستوى ) ٦(یشیر الشكل رقم  :التمكین مستوى تطبیق مبدأ -٦
تطبیق مبدأ التمكین كان منخفض من وجھة نظر أكثریة المبحوثین 

ة نظر ، كما كان منخفض من وجھ%٤١األكادیمیین بنسبة بلغت 
، وربما %٥٠.٨ أكثر من نصف المبحوثین اإلداریین بنسبة بلغت

یرجع ذلك إلى نقص التمویل الكافي لعقد دورات وورش عمل 
عملھم، باإلضافة  ألداءلتأھیل العاملین قبل منحھم الصالحیات 

لضعف استقاللیة الجامعة واستمرار التدخل المباشر في طریقة أداء 
 .ھم الوظیفیةالعاملین ألدوارھم ومھام

  

  
  مستوى تطبیق مبدأ التمكین بمؤسسات التعلیم العالي في محافظة الشرقیة من وجھة نظر المبحوثین :)٦(شكل رقم 
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) ٧(یشیر الشكل رقم  :رشادة اتخاذ القرارمستوى تطبیق مبدأ  -٧
وجھة  متوسط منأن مستوى تطبیق مبدأ رشادة اتخاذ القرار كان 

، %٥٩.٨ن األكادیمیین بنسبة بلغت نظر أكثر من نصف المبحوثی
منخفض من وجھة نظر أكثریة المبحوثین اإلداریین  بینما كان

، وترتبط ھذه النتیجة بما سبق التوصل إلیھ %٣٩.٤بنسبة بلغت 
من زیادة قنوات االتصال التي تتیح المشاركة لألكادیمیین عنھا 

ألنھا  لإلداریین وبالتالي تصبح القرارات المتخذة قرارات رشیدة
 . نتجت عن مشاورات ووجھات نظر متعددة

 

  
  مستوى تطبیق مبدأ رشادة اتخاذ القرار بمؤسسات التعلیم العالي في محافظة الشرقیة من وجھة نظر المبحوثین) ٧(شكل رقم 

  
أن مستوى ) ٨(یشیر الشكل رقم  :النزاھة مستوى تطبیق مبدأ -٨

ا یقرب من ثالثة تطبیق مبدأ النزاھة كان مرتفع من وجھة نظر م
 ، بینما كان%٧٣.٥أرباع المبحوثین األكادیمیین بنسبة بلغت 

متوسط من وجھة نظر أكثریة المبحوثین اإلداریین بنسبة بلغت 
 ).٢٠١٧نجم، (دراسة ، وتتفق ھذه النتیجة مع %٤٣.٩

 

  
  ة من وجھة نظر المبحوثینمستوى تطبیق مبدأ النزاھة بمؤسسات التعلیم العالي في محافظة الشرقی :)٨(شكل رقم 

  
) ٩(یشیر الشكل رقم  :فاعلیة المؤسسة مستوى تطبیق مبدأ -٩

أن مستوى تطبیق مبدأ فاعلیة المؤسسة كان منخفض من وجھة 
، كما %٥٣نظر أكثر من نصف المبحوثین األكادیمیین بنسبة بلغت 

كان منخفض من وجھة نظر أكثریة المبحوثین اإلداریین بنسبة 

وربما یرجع ذلك لتبني الجامعة خطط غیر ، %٦٠.٦بلغت 
واضحة وغیر مدروسة بطریقة كافیة، ووضع أھداف غیر قابلھ 

سواء  واإلمكانیاتللتطبیق الفعلي نظرًا لعدم مناسبتھا للوقت 
 .البشریة أو المادیة

 

  
  ة من وجھة نظر المبحوثینمستوى تطبیق مبدأ فاعلیة المؤسسة بمؤسسات التعلیم العالي في محافظة الشرقی :)٩(شكل رقم 

  
أن ) ١٠(یشیر الشكل رقم  :التنافسیةمستوى تطبیق مبدأ  - ١٠

مستوى تطبیق مبدأ التنافسیة كان منخفض من وجھة نظر أكثر من 
 كان منخفض، كما %٥٩نصف المبحوثین األكادیمیین بنسبة بلغت 

، %٦٦.٧من وجھة نظر ثلثي المبحوثین اإلداریین بنسبة بلغت 
ذلك أیضًا لقلة التمویل الكافي لتمكین الجامعة من وربما یرجع 

 .تطویر نفسھا وزیادة قدرتھا على التنافسیة مع الجامعات األخرى
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  مستوى تطبیق مبدأ التنافسیة بمؤسسات التعلیم العالي في محافظة الشرقیة من وجھة نظر المبحوثین :)١٠(شكل رقم 

  
أن ) ١١(رقم  یشیر الشكل :الحوكمة الرشیدة مستوى تطبیق - ١١

مستوى تطبیق الحوكمة الرشیدة كان متوسط من وجھة نظر أكثریة 
مع وتتفق ھذه النتیجة ، %٤٤.٤المبحوثین األكادیمیین بنسبة بلغت 

 أبو عجیلة،(، )٢٠١٨العتیبي، (، )٢٠١٧آل مسلط، (دراسة 

 بینما كان منخفض من وجھة نظر ما یقرب من نصف، )٢٠١٩
وتتفق ھذه النتیجة مع  ،%٤٧بة بلغت المبحوثین اإلداریین بنس

وتتفق ھذه النتیجة مع ما تم التوصل  ،(Akhtar, 2017) دراسة
 .إلیھ من نتائج بخصوص المبادئ العشر المكونة للحوكمة الرشیدة

 

  
  مستوى تطبیق الحوكمة الرشیدة بمؤسسات التعلیم العالي في محافظة الشرقیة من وجھة نظر المبحوثین :)١١(شكل رقم 

 
اختبار معنویة الفروق في مستوى تطبیق الحوكمة الرشیدة  :ثانیًا

بمؤسسات التعلیم العالي في محافظة الشرقیة ومبادئھا كل على 
  واإلداریینوجھة نظر األكادیمیین حده، من 

الھدف الثاني من الدراسة والمتعلق باختبار معنویة  لتحقیق
الفروق في مستوى تطبیق الحوكمة الرشیدة بمؤسسات التعلیم 
العالي في محافظة الشرقیة ومبادئھا كل على حده، من وجھة نظر 

تم استخدام اختبار  ،عینة الدراسة واإلدارییناألكادیمیین 
"Independent-Samples T test" الفروض  الختبار صحة

  :الصفریة كما یلي

لتحقیق الھدف الثاني من الدراسة فیما  :مبدأ التنظیم اإلداري -١
تم فرض الفرض البحثي األول،  یخص مبدأ التنظیم اإلداري،

وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم صیاغة الفرض الصفري 
التنظیم في مستوى تطبیق مبدأ ال توجد فروق معنویة"التالي

، "عینة الدراسة األكادیمیین واإلداریینمن وجھة نظر  اإلداري
إلى عدم وجود فروق معنویة في  )٣(وتشیر نتائج الجدول رقم 

من وجھة نظر األكادیمیین  مبدأ التنظیم اإلداري مستوى تطبیق
الفرض الصفري ورفض  وبناًء على ذلك یمكن قبول، واإلداریین

 .الفرض البحثي

ثاني من الدراسة فیما لتحقیق الھدف ال :مبدأ اإلدارة المالیة -٢
تم فرض الفرض البحثي الثاني،  یخص مبدأ اإلدارة المالیة،

 وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم صیاغة الفرض الصفري التالي
 المالیة منفي مستوى تطبیق مبدأ اإلدارة  ال توجد فروق معنویة"

، وتشیر نتائج "عینة الدراسة وجھة نظر األكادیمیین واإلداریین
 إلى عدم وجود فروق معنویة في مستوى تطبیق )٣(قم الجدول ر

وبناًء ، من وجھة نظر األكادیمیین واإلداریین اإلدارة المالیة مبدأ

 ،الفرض الصفري ورفض الفرض البحثي على ذلك یمكن قبول
ضعف في الجانب المالي والتمویل لدى  إلى وجودوھو ما یشیر 

 .حد سواء على واإلداریینیلمسھ األكادیمیین  الجامعة

لتحقیق الھدف الثاني من الدراسة فیما یخص  :مبدأ الشفافیة -٣
تم فرض الفرض البحثي الثالث، وللتحقق من صحة  مبدأ الشفافیة،

ال توجد فروق "ھذا الفرض تم صیاغة الفرض الصفري التالي 
من وجھة نظر األكادیمیین  في مستوى تطبیق مبدأ الشفافیة معنویة

إلى  )٣(، وتشیر نتائج الجدول رقم "اسةعینة الدر واإلداریین
 في مستوى تطبیق٠.٠١وجود فروق معنویة عند مستوى معنویة 

من وجھة نظر األكادیمیین واإلداریین، وھذه الفروق  الشفافیةمبدأ 
، ٢٦.٠١ ذات المتوسط األعلى والذي بلغاألكادیمیین لصالح فئة 

رض رفض الفرض الصفري وقبول الف وبناًء على ذلك یمكن
ناصر ( ،)٢٠١٢شناق، (مع دراسة وتتفق ھذه النتیجة  البحثي،
وھو ما یؤكد ما تم التوصل إلیھ من زیادة فرص ، )٢٠١٢الدین، 

 .تبادل المعلومات بحریة لدى األكادیمیین عنھ بالنسبة لإلداریین

لتحقیق الھدف الثاني من الدراسة  :مبدأ المساءلة القانونیة -٤
تم فرض الفرض البحثي  لقانونیة،فیما یخص مبدأ المساءلة ا

الرابع، وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم صیاغة الفرض الصفري 
في مستوى تطبیق مبدأ المساءلة  ال توجد فروق معنویة"التالي 

، "عینة الدراسة القانونیة من وجھة نظر األكادیمیین واإلداریین
توى إلى وجود فروق معنویة عند مس )٣(وتشیر نتائج الجدول رقم 

من وجھة  المساءلة القانونیةمبدأ  في مستوى تطبیق ٠.٠٥معنویة 
وھذه الفروق لصالح فئة اإلداریین  نظر األكادیمیین واإلداریین،

 وبناًء على ذلك یمكن ،٢٥.٦٠ ذات المتوسط األعلى والذي بلغ
وھو ما یؤكد أن  رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البحثي،
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منھ  صرامةعلى اإلداریین یكون أكثر تطبیق القوانین والعقوبات 
 .على األكادیمیین

لتحقیق الھدف الثاني من الدراسة فیما یخص  :مبدأ المشاركة -٥
تم فرض الفرض البحثي الخامس، وللتحقق من  مبدأ المشاركة،

ال توجد "صحة ھذا الفرض تم صیاغة الفرض الصفري التالي 
وجھة نظر من  في مستوى تطبیق مبدأ المشاركة فروق معنویة

، وتشیر نتائج الجدول رقم "عینة الدراسة األكادیمیین واإلداریین
في  ٠.٠١إلى وجود فروق معنویة عند مستوى معنویة  )٣(

من وجھة نظر األكادیمیین  المشاركةمبدأ  مستوى تطبیق
ذات المتوسط  واإلداریین، وھذه الفروق لصالح فئة األكادیمیین

رفض الفرض  ًء على ذلك یمكن، وبنا٢٧.٨٧ األعلى والذي بلغ
 وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة الصفري وقبول الفرض البحثي،

وھو ، )٢٠١٤ العریني،( ،)٢٠١٢ناصر الدین، ( ،)٢٠١٢شناق، (
والمشاركة المتاحة أمام األكادیمیین  ما یؤكد تعدد قنوات التواصل

 .عنھا أمام اإلداریین

لدراسة فیما یخص مبدأ لتحقیق الھدف الثاني من ا :مبدأ التمكین - ٦
تم فرض الفرض البحثي السادس، وللتحقق من صحة ھذا  التمكین،

 ال توجد فروق معنویة"الفرض تم صیاغة الفرض الصفري التالي 
من وجھة نظر األكادیمیین  في مستوى تطبیق مبدأ التمكین

إلى عدم  )٣(، وتشیر نتائج الجدول رقم "عینة الدراسة واإلداریین
من وجھة نظر  مبدأ التمكینمعنویة في مستوى تطبیقوجود فروق 

الفرض الصفري  وبناًء على ذلك یمكن قبول، األكادیمیین واإلداریین
البحثي، وھو ما یشیر إلى ضعف استقاللیة الجامعة ورفض الفرض 

 .على حد سواء واإلداریینوزیادة التدخل في عمل األكادیمیین 

ھدف الثاني من الدراسة فیما لتحقیق ال :مبدأ رشادة اتخاذ القرار - ٧
تم فرض الفرض البحثي السابع،  یخص مبدأ رشادة اتخاذ القرار،

ال "وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم صیاغة الفرض الصفري التالي 
 القرار منفي مستوى تطبیق مبدأ رشادة اتخاذ  توجد فروق معنویة

ائج ، وتشیر نت"عینة الدراسة وجھة نظر األكادیمیین واإلداریین
إلى وجود فروق معنویة عند مستوى معنویة  )٣(الجدول رقم 

من وجھة نظر  رشادة اتخاذ القرار مبدأ في مستوى تطبیق٠.٠١
األكادیمیین ذات  األكادیمیین واإلداریین، وھذه الفروق لصالح فئة

 یمكن رفض، وبناًء على ذلك ٢٧.٧٩ المتوسط األعلى والذي بلغ
وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة  لبحثي،الفرض الصفري وقبول الفرض ا

، وھو ما یؤكد أن زیادة )٢٠١٢ناصر الدین، (، )٢٠١٢شناق، (
 .فرص المشاركة لألكادیمیین ینتج عنھا قرارات تتصف بالرشادة

لتحقیق الھدف الثاني من الدراسة فیما یخص  :مبدأ النزاھة -٨
 تم فرض الفرض البحثي الثامن، وللتحقق من صحة مبدأ النزاھة،

ال توجد فروق "ھذا الفرض تم صیاغة الفرض الصفري التالي 

وجھة نظر األكادیمیین  النزاھة منفي مستوى تطبیق مبدأ  معنویة
إلى  )٣(، وتشیر نتائج الجدول رقم "عینة الدراسة واإلداریین

 في مستوى تطبیق ٠.٠١وجود فروق معنویة عند مستوى معنویة 
میین واإلداریین، وھذه الفروق من وجھة نظر األكادی النزاھةمبدأ 

، ٣٢.٣٣ ذات المتوسط األعلى والذي بلغ لصالح فئة األكادیمیین
رفض الفرض الصفري وقبول الفرض  ذلك یمكنوبناًء على 

ناصر ( ،)٢٠١٢شناق، (وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة  البحثي،
 .)٢٠١٢الدین، 

فیما  لتحقیق الھدف الثاني من الدراسة :مبدأ فاعلیة المؤسسة -٩
تم فرض الفرض البحثي التاسع،  یخص مبدأ فاعلیة المؤسسة،

وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم صیاغة الفرض الصفري التالي 
من  في مستوى تطبیق مبدأ فاعلیة المؤسسة ال توجد فروق معنویة"

، وتشیر نتائج "عینة الدراسة وجھة نظر األكادیمیین واإلداریین
 ود فروق معنویة في مستوى تطبیقإلى عدم وج )٣(الجدول رقم 

وبناًء ، من وجھة نظر األكادیمیین واإلداریین فاعلیة المؤسسة مبدأ
الفرض الصفري ورفض الفرض البحثي، مما  على ذلك یمكن قبول

یشیر إلى وجود قصور في قدرة المؤسسة على تحقیق أھدافھا 
 .على حد سواء واإلداریینبفاعلیة على مستوى األكادیمیین 

لتحقیق الھدف الثاني من الدراسة فیما یخص  :دأ التنافسیةمب - ١٠
تم فرض الفرض البحثي العاشر، وللتحقق من صحة  مبدأ التنافسیة،

ال توجد فروق "ھذا الفرض تم صیاغة الفرض الصفري التالي 
في مستوى تطبیق مبدأ التنافسیة من وجھة نظر األكادیمیین  معنویة

إلى عدم  )٣(یر نتائج الجدول رقم ، وتش"عینة الدراسة واإلداریین
مبدأ التنافسیة من وجھة  وجود فروق معنویة في مستوى تطبیق

وبناًء على ذلك یمكن قبول الفرض ، نظر األكادیمیین واإلداریین
الصفري ورفض الفرض البحثي، وھو ما یؤكد ما سبق التوصل 
 إلیھ من ضعف القدرة التنافسیة للجامعة على مستوى األكادیمیین

 .على حد سواء واإلداریین

لتحقیق الھدف الثاني من الدراسة فیما : الحوكمة الرشیدة - ١١
تم فرض الفرض البحثي الحادي عشر،  یخص الحوكمة الرشیدة،

 وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم صیاغة الفرض الصفري التالي
في مستوى تطبیق الحوكمة الرشیدة من  ال توجد فروق معنویة"

، وتشیر نتائج "عینة الدراسة میین واإلداریینوجھة نظر األكادی
إلى وجود فروق معنویة عند مستوى معنویة  )٣(الجدول رقم 

من وجھة نظر  الحوكمة الرشیدة في مستوى تطبیق ٠.٠٥
األكادیمیین ذات  األكادیمیین واإلداریین، وھذه الفروق لصالح فئة

كن رفض ، وبناًء على ذلك یم٢٥٦.٤٤ المتوسط األعلى والذي بلغ
وتتفق ھذه النتیجة مع  الصفري وقبول الفرض البحثي،الفرض 

  ).٢٠١٤العریني،(، )٢٠١٢ناصر الدین ( دراسة

 
نتائج اختبار معنویة الفروق في مستوى تطبیق الحوكمة الرشیدة بمؤسسات التعلیم العالي في محافظة الشرقیة ومبادئھا كل  :)٣(جدول رقم 

  واإلداریینیمیین على حده، من وجھة نظر األكاد

  "ت"قیمة   اإلداریینالستجابات  المتوسط الحسابي  الستجابات األكادیمیین المتوسط الحسابي المتغیر

  ١.٦٥٦  ٢٥.٨٣  ٢٧.٢٥  التنظیم اإلداري 
  ٠.٣٦٨  ٢٢.٩٢  ٢٣.٢٦  اإلدارة المالیة

  **٣.٢٨٩  ٢٣.٠٨  ٢٦.٠١  الشفافیة
  *١.٩٥٥  ٢٥.٦٠  ٢٣.٨٩  المساءلة القانونیة

  **٦.٢٢١  ٢٢.٤٢  ٢٧.٨٧  ةالمشارك
  ١.٧٤٢  ٢٢.٦٩  ٢٤.٢٦  التمكین

  **٣.١٢٤  ٢٥.٠٢  ٢٧.٧٩  رشادة اتخاذ القرار
  **٥.٦٦٣  ٢٧.٤٢  ٣٢.٣٣  النزاھة

  ٠.٦٢٣  ٢١.٦٥  ٢٢.١٧  فاعلیة المؤسسة
  ٠.٥١٨  ٢١.١٧  ٢١.٦٠  التنافسیة

  *٢.٣٢٦  ٢٣٧.٨٠  ٢٥٦.٤٤  الحوكمة الرشیدة

  ٠.٠٥مستوى داللة *                  ٠.٠١مستوى داللة **              ٢٤٩= ن 
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أھم المشكالت التي تحد من تطبیق مبادئ الحوكمة الرشیدة  -ثالثًا
بمؤسسات التعلیم العالي في محافظة الشرقیة من وجھة نظر 

  :المبحوثین

والمتعلق بتحدید أھم  لتحقیق الھدف الثالث من الدراسة
ة الرشیدة بمؤسسات المشكالت التي تحد من تطبیق مبادئ الحوكم

التعلیم العالي في محافظة الشرقیة من وجھة نظر المبحوثین، تم 
سؤال المبحوثین عن أھم المشكالت التي تحد من تطبیق كل مبدأ من 
مبادئ الحوكمة الرشیدة بمؤسسات التعلیم العالي في محافظة الشرقیة 
 من وجھة نظرھم، وحساب التكرار لكل عبارة، ثم نسبتھ إلجمالي

مبحوث ١١٧عینة الدراسة من كًال من األكادیمیین وعددھم 
  :مبحوث، وجاءت النتائج كاآلتي ١٣٢واإلداریین وعددھم 

أھم أن ) ٤(یتضح من جدول رقم  :مبدأ التنظیم اإلداري -١
تحدان من تطبیق مبدأ التنظیم اإلداري من وجھة نظر  مشكلتان

 الفریق في إدارةالرئاسة ال  االعتماد على نظام: األكادیمیین ھما
والمجالس بالجامعة، وال تمثل مجالس ولجان الجامعة كل  اللجان

الفئات العاملة بالجامعة تمثیًال نسبیًا یعكس الوزن النسبي لكل فئة، 
على الترتیب، بینما من وجھة % ٥٨.٩، %٦٤.٩بنسب بلغت 

االفتقار لنظام محدد للمجالس واللجان : نظر اإلداریین فكانتا
 من ألفراد تمثیل اسة مكتوبة ومعلنة، وعدم وجودیتضمن سی

الجامعة،  ولجان في مجالس الخاص لقطاع فیا مؤسسات المجتمع
على الترتیب، وتتفق ھذه النتائج % ٦١.٤، %٧١.٩بنسب بلغت 

لذا یجب  ).,Yirdaw (2016 ،)٢٠١٢، جارمیلو(دراسة مع 
لجان مراعاة عدم التحیز لفئة معینة لتمثل باقي الفئات في ال

الوظیفیة محددة  والمجالس، وأن تكون المھام المنوطة بكل المراكز
وواضحة، وھو ما یشیر إلیھ ماكس فیبر لتحقیق التوازن في 

 .المؤسسات االجتماعیة

 
نظر  وجھة الشرقیة منبمؤسسات التعلیم العالي في محافظة  اإلداريأھم المشكالت التي تحد من تطبیق مبدأ التنظیم  :)٤(جدول رقم 

 المبحوثین

  المشكالت م
  اإلداریین  األكادیمیین

  الترتیب  %  التكرار  الترتیب  %  التكرار

  -  -  -  ١  ٦٤.٩  ٧٦  بالجامعة والمجالس اللجان الفریق في إدارة الرئاسة ال االعتماد على نظام  ١

٢  
ال تمثل مجالس ولجان الجامعة كل الفئات العاملة بالجامعة تمثیًال 

  وزن النسبي لكل فئةنسبیًا یعكس ال
٢  ٥٨.٩  ٦٩  -  -  -  

٣  
 واللجان المجالسعدم وجود معاییر معتمدة الختیار أعضاء 

  وصالحیاتھم
٣  ٦٠.٦  ٨٠  ٣  ٤٩.٦  ٥٨  

  ١  ٧١.٩  ٩٥  -  -  -  االفتقار لنظام محدد للمجالس واللجان یتضمن سیاسة مكتوبة ومعلنة  ٤

٥  
 في الخاص القطاع في المجتمع مؤسسات من ألفراد تمثیل عدم وجود

  الجامعة ولجان مجالس
-  -  -  ٢  ٦١.٤  ٨١  

  ٤  ٤٧.٧  ٦٣  -  -  -  لیس ھناك تقییم دوري مستمر لفعالیة اللجان والمجالس بالجامعة  ٦

  

أن أھم ) ٥(یتضح من جدول رقم : المالیة مبدأ اإلدارة -٢
المالیة من وجھة نظر  مشكلتان تحدان من تطبیق مبدأ اإلدارة

للجامعة، ندرة  متعددة تمویل ر لمصادراالفتقا: األكادیمیین ھما
 والجامعات المحلي القطاع الخاص مع المشتركة األكادیمیة البرامج
% ٧٥.٢، %٧٨.٦ للجامعة بنسب بلغت والتي تدعم دخل األجنبیة

عدم االھتمام : على الترتیب، بینما من وجھة نظر اإلداریین فكانتا

االفتقار  طویرھا،وت للجامعة المالیة لتنویع الموارد خطط بوضع
% ٥٩.١، %٦٧.٤بنسب بلغت  للجامعة متعددة تمویل لمصادر

 ،)٢٠١٢جارمیلو، (وتتفق ھذه النتائج مع دراسة  على الترتیب،
Yirdaw, 2016).(  وھو ما یدعو إلى االھتمام باستحداث مصادر

تمویل ودعم ذاتي للجامعة وعدم االكتفاء بالتمویل الحكومي األمر 
 .التجاه الماركسي لتحسین الوضع االقتصاديالذي یھتم بھ ا

 
 من وجھة نظر المبحوثین بمؤسسات التعلیم العالي في محافظة الشرقیة اإلدارة المالیةأھم المشكالت التي تحد من تطبیق مبدأ  :)٥(جدول رقم 

  المشكالت  م
  اإلداریین  األكادیمیین

  الترتیب  %  التكرار  الترتیب  %  التكرار

  ٢  ٥٩.١  ٧٨  ١  ٧٨.٦  ٩٢  للجامعة متعددة تمویل مصادراالفتقار ل  ١
 المحلي الخاص القطاع مع المشتركة األكادیمیة ندرة البرامج  ٢

  للجامعة دخل والتي تدعم األجنبیة والجامعات
٢  ٧٥.٢  ٨٨  -  -  -  

 للقطاع واالستشارات والبرامج العلمي، البحث عدم االھتمام باستثمار  ٣
  الجامعة مویللت دخل كمصدر والخاص العام

٤  ٤٤.٧  ٥٩  ٣  ٦٩.٢  ٨١  

  -  -  -  ٤  ٥٢.١  ٦١  الجامعة أنشطة مع اإلنفاق حجم ال یتناسب  ٤
  ١  ٦٧.٤  ٨٩  -  -  -  وتطویرھا للجامعة المالیة الموارد لتنویع خطط عدم االھتمام بوضع  ٥
  ٣  ٥٦.١  ٧٤  -  -  -  األداء تقییم تقاریر ضوء في التمویل تحدید ال یتم  ٦

 

أن أھم مشكلتان ) ٦(یتضح من جدول رقم  :مبدأ الشفافیة -٣
: تحدان من تطبیق مبدأ الشفافیة من وجھة نظر األكادیمیین ھما

 نتائج الجامعة ال تتیح العاملین، جمیع ألداء دوریة االفتقار لتقاریر
على % ٥٥.٦، %٧٠.١بنسب بلغت  المؤسسي للجمیع التقییم

 إفصاحعدم : الترتیب، بینما من وجھة نظر اإلداریین فكانتا
العاملین، عدم اھتمام  والحوافز لجمیع المكافآت معاییر عن الجامعة

 تااإلحصاء على متاحة للحصول بیانات الجامعة بتوفیر قاعدة
% ٥٩.٨، %٧٦.٥بنسب بلغت  أنشطتھا عن مختلف والبیانات

على الترتیب، لذا یجب االھتمام بإیجاد قنوات تواصل تسمح بتدفق 
االتجاھات لیستطیع جمیع العاملین تكوین المعلومات في جمیع 

رؤیة واضحة تساعدھم على العمل بكفاءة لسھولة توافر المعلومات 
 .الدقیقة لدیھم
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 من وجھة نظر المبحوثین المشكالت التي تحد من تطبیق مبدأ الشفافیة بمؤسسات التعلیم العالي في محافظة الشرقیة أھم :)٦(جدول رقم 

  المشكالت      م
  اإلداریین  ییناألكادیم

  الترتیب  %  التكرار  الترتیب  %  التكرار

  -  -  -  ١  ٧٠.١  ٨٢  العاملین جمیع ألداء دوریة االفتقار لتقاریر  ١
  ٤  ٣٨.٦  ٥١  ٢  ٥٥.٦  ٦٥  للجمیع المؤسسي التقییم نتائج الجامعة ال تتیح  ٢
ال تعلن إدارة الجامعة عن التحدیات التي تواجھ الجامعة في   ٣

  المستقبل
٥  ٣٦.٤  ٤٨  ٣  ٤٣.٦  ٥١  

  ١  ٧٦.٥  ١٠١  -  -  -  العاملین لجمیع والحوافز معاییر المكافآت عنالجامعة إفصاحعدم   ٤
 على للحصول متاحة بیانات قاعدةبتوفیر لجامعة عدم اھتمام ا  ٥

  أنشطتھا مختلف عن والبیانات اإلحصاءات
-  -  -  ٢  ٥٩.٨  ٧٩  

  ٣  ٥٠  ٦٦  -  -  -  بالجامعة للمعلومات تداول تقیید حریة  ٦

  

أن أھم ) ٧(یتضح من جدول رقم  :مبدأ المساءلة القانونیة -٤
المساءلة القانونیة من وجھة نظر  مشكلتان تحدان من تطبیق مبدأ

 جمیع مفعلة تشمل عقوبات لالئحة الجامعة افتقار: األكادیمیین ھما
 والكلیات في الجامعة مجالس ضعف مساءلة قیادتھا والعاملین بھا،

، %٧٦.٩ بنسب بلغت المحددة ئولیاتھمومس أدوارھم ضوء
: على الترتیب، بینما من وجھة نظر اإلداریین فكانتا %٧٦.١

 مستقلة علمیة جھات من قبل الجامعات أداء ورقابة االفتقار لتقییم

 في ضوء التمویل من الجامعة تحدد مخصصات بعمل تقاریر تقوم
 القوانیناألنظمة و وتقییم وضعھا، عدم اھتمام الجامعة بمراجعة

بقبول  وتتمتع عادلة لتكون عملیة المساءلة تتم أساسھا على التي
على الترتیب، مما یبرز  %٥٣.٨، %٦٠.٦عام بنسب بلغت 

ضرورة المساواة في المساءلة بین الجمیع سواء قادة أو عاملین 
وأال یكون ھناك محاباة لفئة معینة فتشعر بأنھا فوق القانون، وھو 

 .كسیة بتحقیق العدل والمساواة في بیئة العملما تدعو إلیھ المار

  
من وجھة نظر  المشكالت التي تحد من تطبیق مبدأ المساءلة القانونیة بمؤسسات التعلیم العالي في محافظة الشرقیة أھم :)٧(جدول رقم 

  المبحوثین

  المشكالت  م
  اإلداریین  األكادیمیین

  الترتیب  %  التكرار  الترتیب  %  التكرار

  -  -  -  ١  ٧٦.٩  ٩٠  جمیع قیادتھا والعاملین بھا تشمل مفعلة عقوبات لالئحة الجامعة ارافتق  ١
 أدوارھم ضوء والكلیات في الجامعة مجالس ضعف مساءلة  ٢

  المحددة ومسئولیاتھم
٢  ٧٦.١  ٨٩  -  -  -  

 وأنظمة معاییر تتبع الداخلیة والرقابة للمتابعة إلدارة الجامعة افتقار  ٣
  وفعالة واضحة

٣  ٦٥.٨  ٧٧  -  -  -  

 مستقلة علمیة جھات من قبل الجامعات أداء ورقابة االفتقار لتقییم  ٤
 في ضوء التمویل من الجامعة مخصصات تقاریر تحددبعمل  تقوم

  وضعھا
١  ٦٠.٦  ٨٠  ٤  ٥٢.١  ٦١  

 على التي والقوانین األنظمة وتقییم اجعةبمرالجامعة عدم اھتمام   ٥
  بقبول عام وتتمتع لةعاد لتكون عملیة المساءلة تتم أساسھا

٢  ٥٣.٨  ٧١  ٥  ٤٢.٧  ٥٠  

  

أن أھم مشكلتان ) ٨(یتضح من جدول رقم  :مبدأ المشاركة -٥
ال : نظر األكادیمیین ھما من وجھة تحدان من تطبیق مبدأ المشاركة

 عملیة تصویت، خالل من المجالس واللجان أعضاء اختیار یتم
من المشاركة في  العاملین بھا الجامعة آللیات مناسبة تمكن افتقار

على  %٥٨.١ ،%٦٣.٢ تقییم أداء اإلدارة العلیا، بنسب بلغت
 ال یسمح بمشاركة: الترتیب، بینما من وجھة نظر اإلداریین فكانتا

افتقار الجامعة  القرارات، اتخاذ جماعیة في المعنیین بصورة جمیع

 من المشاركة في تقییم أداء اإلدارة العاملین بھا آللیات مناسبة تمكن
على الترتیب، لذا یجب % ٦٣.٦، %٧٩.٥ العلیا، بنسب بلغت

تنویع سبل المشاركة على أن تكون مشاركة فعالة ولیست شكلیة 
لیشعر العامل بأن مشاركتھ بناءة لھا دور في تقدم المؤسسة، وھو 
ما یھتم بھ االتجاه الوظیفي باعتباره المؤسسة نسق مكون من 

  .أجزاء بینھا اتصال دائم وفعال

  
  من وجھة نظر المبحوثین التعلیم العالي في محافظة الشرقیة المشاركة بمؤسساتأھم المشكالت التي تحد من تطبیق مبدأ  :)٨(جدول رقم 

  المشكالت م
  اإلداریین  األكادیمیین

  الترتیب  %  التكرار  الترتیب  %  التكرار

  -  -  -  ١  ٦٣.٢  ٧٤  تصویت عملیة خالل من المجالس واللجان أعضاء اختیار ال یتم  ١

٢  
من المشاركة في  العاملین بھا افتقار الجامعة آللیات مناسبة تمكن

  .تقییم أداء اإلدارة العلیا
٢  ٦٣.٦  ٨٤  ٢  ٥٨.١  ٦٨  

  ١  ٧٩.٥  ١٠٥  -  -  -  راراتالق اتخاذ في جماعیة بصورة المعنیین مشاركة جمیعال یسمح ب  ٣

٤  
وحدات اإلداریة في ال تفعل الجامعة مشاركة األقسام األكادیمیة وال

  وضع وتطویر أنظمة وتعلیمات الجامعة الداخلیة
-  -  -  ٣  .٥٣  ٧٠  

  ٤  ٣٨.٦  ٥١  -  -  -  بھا وتھتم المقترحات الستقبال موقعھا على لرابط الجامعة عدم تفعیل  ٥



135 Rational Governance in Higher Education Institutions in Sharkia Governorate 
 

  
 

أن أھم مشكلتان ) ٩(یتضح من جدول رقم  :مبدأ التمكین -٦
عدم : دیمیین ھماتحدان من تطبیق مبدأ التمكین من وجھة نظر األكا

الجامعة المھام األكادیمیة واإلداریة بناًء على المؤھالت  إسناد
اإلدارة، مما ال  مباشر من تدخل العلمیة، بعض األحیان یحدث

 ألداء والمسؤولیات والحریة الصالحیات والعاملین القادة یمنح
على الترتیب،  %٦٣.٢، %٧٠.٩بطریقتھم، بنسب بلغت العمل

 العمل تقسیم ھناك تمییز في: نظر اإلداریین فكانتابینما من وجھة 
 وتیسیرات برامج الجامعة األفراد، ال توفر على الجامعة داخل

العاملین بھا، بنسب بلغت  قدرات ومھارات بالقدر الكافي لتنمیة

على الترتیب، وتتفق ھذه النتائج مع دراسة % ٦١.٤ ، %٧٨.٨
لى الجامعة أن توفر ، ومن ھذا المنطلق یجب ع)٢٠١٢جارمیلو، (

للقیام بمھامھم بالشكل الذي یرونھ  مزید من االستقاللیة للعاملین
مناسب دون تدخل منھا، ولن تتحقق االستقاللیة إال بوجود الثقة في 
أداء العاملین األمر الذي یستوجب تأھیلھم عن طریق توفیر فرص 

د وتنمیة المھارات في مجاالت عملھم، ومن ثم االعتماللتدریب 
علیھم، وھو ما یشیر إلیھ اتجاه العالقات اإلنسانیة لرفع الروح 

  .المعنویة وزیادة الحماس

  
 من وجھة نظر المبحوثین المشكالت التي تحد من تطبیق مبدأ التمكین بمؤسسات التعلیم العالي في محافظة الشرقیة أھم :)٩(جدول رقم 

  المشكالت  م
  اإلداریین  األكادیمیین

  الترتیب  %  التكرار  لترتیبا  %  التكرار

١  
عدم اسناد الجامعة المھام األكادیمیة واإلداریة بناًء على المؤھالت 

  العلمیة
١  ٧٠.٩  ٨٣  -  -  -  

٢  
 القادة اإلدارة، مما ال یمنح من مباشر تدخل بعض األحیان یحدث

 بطریقتھم العمل ألداء والحریة والمسؤولیات الصالحیات والعاملین
٢  ٦٣.٢  ٧٤  -  -  -  

  ٤  ٤٠.٩  ٥٤  ٣  ٤٣.٦  ٥١  قلما تدعم الجامعة األفكار اإلبداعیة في العمل وتشجعھا  ٣

٤  
تقید الجامعة حریة األقسام األكادیمیة والوحدات اإلداریة في تطویر 

  .وتبسیط اإلجراءات الخاصة بأداء عملھم
٥  ٣٦.٤  ٤٨  ٤  ٤٢.٧  ٥٠  

  ١  ٧٨.٨  ١٠٤  -  -  -  راداألف على الجامعة داخل العمل ھناك تمییز في تقسیم  ٥

٦  
قدرات  بالقدر الكافي لتنمیة راتوتیسی مجابر توفر الجامعةال 

  العاملین بھا  ومھارات
-  -  -  ٢  ٦١.٤  ٨١  

  ٣  ٥٤.٥  ٧٢  -  -  -  .ال تدعم الجامعة تقدیم الحلول المبتكرة للمشكالت المتعلقة بالعمل  ٧

  

أن أھم ) ١٠(یتضح من جدول رقم  :القرار رشادة اتخاذ -٧
من وجھة نظر  اتخاذ القرارتحدان من تطبیق مبدأ رشادة  مشكلتان

بعض القرارات ال تتخذ وفق أولویات الجامعة : األكادیمیین ھما
 بدیل بین عدة واحتیاجاتھا، قد ال یكون القرار المتخذ أفضل

على الترتیب، بینما من %٤٤.٤، %٥٨.٩خیارات، بنسب بلغت
معة دائمًا بإبداء الرأي ال تسمح الجا: وجھة نظر اإلداریین فكانتا

وتقدیم المقترحات قبل اتخاذ القرارات، بعض األحیان تفتقر 
 بلغت تحیز بنسبالجامعة التخاذ القرارات بموضوعیة دون 

على الترتیب، ومن ثم یجب أن تتخذ القرارات % ٦٤.٤، %٦٥.١
من أسفل ألعلى ولیس العكس للتأكد من أنھا تقابل االحتیاجات 

  .رضا أغلب العاملین بالمؤسسةالفعلیة وتنال 

  
 من وجھة نظر المبحوثین القرار بمؤسسات التعلیم العالي في محافظة الشرقیة أھم المشكالت التي تحد من تطبیق مبدأ رشادة اتخاذ :)١٠(جدول رقم 

  المشكالت م
  اإلداریین  األكادیمیین

  الترتیب  %  التكرار  الترتیب  %  التكرار

  ٥  ٤٦.٢  ٦١  ١  ٥٨.٩  ٦٩  خذ وفق أولویات الجامعة واحتیاجاتھابعض القرارات ال تت  ١

  ٤  ٥٠  ٦٦  ٢  ٤٤.٤  ٥٢  عدة خیاراتبین  أفضل بدیلقد ال یكون القرار المتخذ   ٢

٣  
ال تسمح الجامعة دائمًا بإبداء الرأي وتقدیم المقترحات قبل اتخاذ 

  القرارات
-  -  -  ١  ٦٥.١  ٨٦  

  ٢  ٦٤.٤  ٨٥  -  -  -  .رارات بموضوعیة دون تحیزبعض األحیان تفتقر الجامعة التخاذ الق  ٤

  ٣  ٥٩.٨  ٧٩  -  -  -  دقیقة معلومات ضوء في القرار اتخاذ یتمأحیانا ال   ٥

  

أن أھم مشكلتان ) ١١(یتضح من جدول رقم  :مبدأ النزاھة -٨
یقبل : من وجھة نظر األكادیمیین ھما تحدان من تطبیق مبدأ النزاھة

 القیادات تتعامل المجامالت، قد وأ الھدایا بالجامعة المسئولین بعض
 صلة بھا تربطھم مؤسسات مع والتعامالت الربحیة المناقصات في
على الترتیب، بینما من  %١٤.٥ ،%٢٤.٨ عالقة، بنسب بلغت أو

 المساواة مبدأ القیادات أحیانًا ال تتبع: وجھة نظر اإلداریین فكانتا

 ین بالجامعةالعامل جمیع العاملین، یقبل بعض بین المعاملة في
على الترتیب،  %٥٣، %٧٧.٣ بنسب بلغت أو المجامالت الھدایا

ولیتحقق مبدأ النزاھة یجب أوًال تعزیز والء العاملین للمؤسسة عن 
طریق الدعم المادي وفقًا لالتجاه الماركسي والدعم النفسي وفقًا 

 . التجاه العالقات اإلنسانیة
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 من وجھة نظر المبحوثین من تطبیق مبدأ النزاھة بمؤسسات التعلیم العالي في محافظة الشرقیة أھم المشكالت التي تحد :)١١(جدول رقم 

  المشكالت  م
  اإلداریین  األكادیمیین

  الترتیب  %  التكرار  الترتیب  %  التكرار

  ٤  ٤٨.٩  ٦٤  ١  ٢٤.٨  ٢٩  المجامالت أو الھدایا بالجامعة المسئولین بعض یقبل  ١

٢  
 مؤسسات مع والتعامالت الربحیة لمناقصاتا في القیادات تتعامل قد

  عالقة أو صلة بھا تربطھم
٥  ٤٤.٧  ٥٩  ٢  ١٤.٥  ١٧  

  ١  ٧٧.٣  ١٠٢  -  - -  جمیع العاملین بین المعاملة في المساواة مبدأ القیادات أحیانًا ال تتبع  ٣

  ٢  ٥٣  ٧٠  -  -  -  المجامالت أو الھدایا العاملین بالجامعة بعض یقبل  ٤

  ٣  ٥٢.٣  ٦٩  -  -  -  المھام أداء فيوالوالء  الدقة بالجامعة نالعاملی یفتقر بعض  ٥

  

أن أھم ) ١٢(یتضح من جدول رقم  :المؤسسة مبدأ فاعلیة -٩
من وجھة نظر  المؤسسة مشكلتان تحدان من تطبیق مبدأ فاعلیة

 والبشریة المادیة للموارد األمثل عدم االستثمار: األكادیمیین ھما
 التدریس ھیئة أعضاء ددة لتقییممح والتقنیة، االفتقار لمعاییر

على الترتیب، بینما  %٦٥.٨، %٧١.٨ واإلداریین، بنسب بلغت
بالجامعة ال تعتمد  التوظیف عملیة: من وجھة نظر اإلداریین فكانتا

 أعضاء محددة لتقییم الكفاءة، االفتقار لمعاییر بشكل رئیسي على

ى عل %٧٦.٥، %٨٢.٦ واإلداریین، بنسب بلغت لتدریسا ھیئة
الترتیب، وتتحقق فاعلیة المؤسسة بتوفیر قدر كاف من الشفافیة مما 
یستدعي ضرورة التحدید الدقیق لمعاییر التقییم والتوظیف 
والترقیة، كذلك ترتبط بالنزاھة في االختیار وفقًا لھذه المعاییر دون 
تمییز، وھو ما یتفق مع االتجاه الوظیفي الذي یركز على كیفیة 

 .نسق ألھدافھا بفعالیةتحقیق المؤسسة ك

  
 من وجھة نظر المبحوثین المؤسسة بمؤسسات التعلیم العالي في محافظة الشرقیة أھم المشكالت التي تحد من تطبیق مبدأ فاعلیة :)١٢(جدول رقم 

  المشكالت  م
  اإلداریین  األكادیمیین

  الترتیب  %  التكرار  الترتیب  %  التكرار

  ٤  ٦٠.٦  ٨٠  ١  ٧١.٨  ٨٤  والتقنیة والبشریة المادیة للموارد األمثلعدم االستثمار  ١

  ٢  ٧٦.٥  ١٠١  ٢  ٦٥.٨  ٧٧  واإلداریین التدریس ھیئة أعضاء لتقییم لمعاییر محددةاالفتقار   ٢

  ٥  ٥٦.١  ٧٤  ٣  ٦٠.٧  ٧١  األھداف تحقیق في بالجامعة العاملین جمیع ال یشترك  ٣

  ١  ٨٢.٦  ١٠٩  -  -  -  اءةالكف ة ال تعتمد بشكل رئیسي علىبالجامع التوظیف عملیة  ٤

 للمھامدقیق  وظیفي للجامعة لتوصیف التنظیمي یفتقر الدلیل  ٥
  اإلداریة الوظائف لجمیع والمسؤولیات

-  -  -  ٣  ٦٢.٩  ٨٣  

  

أن أھم مشكلتان ) ١٣(یتضح من جدول رقم  :مبدأ التنافسیة - ١٠
قلة : تحدان من تطبیق مبدأ التنافسیة من وجھة نظر األكادیمیین ھما

العالي العالمیة لالستفادة من  التعلیم مؤسسات ح علىاالنفتا
 التكنولوجیا الحدیثة المستحدثات افتقار الجامعة الستخدام خبراتھا،

على الترتیب،  %٦٠.٧ ،%٦٧.٥ على نطاق واسع، بنسب بلغت
الجامعة للتطبیق  تفتقر إدارة: بینما من وجھة نظر اإلداریین فكانتا

اإلداري، افتقار الجامعة  في نظامھا میةالجودة العال لمعاییر الفعلي
على نطاق واسع بنسب  التكنولوجیا الحدیثة المستحدثات الستخدام

على الترتیب، لذا یجب توفیر قنوات % ٥٠.٨ ،%٥٦.١ بلغت
تواصل بین الجامعة وباقي الجامعات إقلیمیا ودولیًا على أن یكون 

قابلة للتطبیق تواصل بناء یتم فیھ استیراد األفكار المالئمة وال
  .الفعلي وفقًا للوضع التنظیمي والمالي للجامعة

  
 من وجھة نظر المبحوثین أھم المشكالت التي تحد من تطبیق مبدأ التنافسیة بمؤسسات التعلیم العالي في محافظة الشرقیة :)١٣(جدول رقم 

  المشكالت  م
  اإلداریین  األكادیمیین

  الترتیب  %  التكرار  الترتیب  %  التكرار

  -   -   -   ١  ٦٧.٥ ٧٩  .العالي العالمیة لالستفادة من خبراتھا التعلیم على مؤسسات قلة االنفتاح  ١

٢  
على نطاق  التكنولوجیا الحدیثة المستحدثات افتقار الجامعة الستخدام

  .واسع
٦٧  ٢  ٦٠.٧  ٧١  

٥٠.
٨  

٢  

٣  
 في نظامھا الجودة العالمیة لمعاییر الجامعة للتطبیق الفعلي تفتقر إدارة

  .إلداريا
٧٤  ٣  ٥٧.٣  ٦٧  

٥٦.
١  

١  

٤  
 الموجھة لخدمة لألبحاث الجامعة كاف من إدارة لیس ھناك تشجیع

 .المجتمع
٤  ٥٢.١ ٦١   -   -   -  

  -   -   -   ٥  ٤٦.١  ٥٤  .المختلفة التخصصات من ذوي علمیة دولیة بكفاءات عدم االستعانة  ٥
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  توصیات الدراسة

راھنة في ضوء العرض السابق للنتائج تقترح الدراسة ال
بعض التوصیات التي من الممكن أن تسھم في زیادة مستوى تطبیق 

  :الحوكمة الرشیدة بمؤسسات التعلیم العالي، وذلك كما یلي
إجراء تعدیالت في التنظیم اإلداري بالجامعة من خالل  - ١

استحداث وحدة إداریة للحوكمة تختص بنشر ثقافة الحوكمة 
 . لمراقبة والتقویمالرشیدة وكیفیة تطبیق مبادئھا ومن ثم ا

تنویع الموارد ومصادر التمویل عن طریق قیام الجامعة  - ٢
باستحداث برامج أكادیمیة تدر دخل للجامعة، باإلضافة إلى التعاقد 

خدمات تعلیمیة وتدریبیة  المدني لتقدیممع مؤسسات المجتمع 
 .واستشارات فنیة لھم بمقابل مادي

ثل للموارد وضع خطط استراتیجیة تضمن االستثمار األم - ٣
البشریة والمادیة عن طریق موازنتھا بین المھام االستراتیجیة بعیدة 

 .المدى، والمھام التشغیلیة قصیرة المدى
تطویر الموقع االلكتروني للجامعة والتأكد من تحدیث بیاناتھ  - ٤

باستمرار وتزویده بكافة البیانات والتقاریر والمعلومات المتعلقة 
عیل رابط للشكاوى والمقترحات یتم فیھ وتف بسیر العمل بالجامعة،

 . تحدید مدة زمنیة للرد على الشكوى أو المقترح
أجراء تعدیالت على نظم تقلد المناصب اإلداریة العلیا  - ٥

والقیادات بالجامعة، تعتمد على االنتخاب ولیس التعیین، باإلضافة 
إلصالح المنظومة التشریعیة للتعلیم العالي لتسمح بمزید من 

 . اللیة للجامعاتاالستق
زیادة التعاون بین الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني  - ٦

والقطاعات الصناعیة والتجاریة وأرباب العمل والتأكید على 
 .تمثیلھم بالمجالس باللجان لإلفادة من خبراتھم العملیة

ومتابعة  األداءاستحداث ھیئة رقابیة مستقلة تختص بمراقبة  - ٧
قوبات تطبق على جمیع العاملین سیر العمل، مع تفعیل الئحة ع

بالجامعة دون تمییز، وتقوم بنشر نتائج التقییم المؤسسي بعالنیة 
 .وبصورة دوریة

رفع مستوى التنافسیة عن طریق زیادة عدد البروتوكوالت 
تبادل الطالب : بین الجامعة والجامعات اإلقلیمیة والعالمیة تتیح

ودكتوراه  وأعضاء ھیئة التدریس، تسجیل رسائل ماجستیر
بإشراف علمي مشترك، إجراء بحوث علمیة مشتركة، وعقد ورش 

  .عمل لتبادل الخبرات واإلفادة منھا في المجال األكادیمي واإلداري
  

 المراجع

 الحوكمة أبعاد تطبیق أثر): "٢٠١٩(أبو عجیلة، عیسى أحمد،  - ١
 نظر وجھة من سبھا جامعة في التنظیمي التطویر على

، المؤتمر "فیھا العاملین واإلداریینالتدریس  ھیئة أعضاء
- ٤الدولي للعلوم التقنیة، كلیة العلوم التقنیة، جامعة سبھا، 

 .مارس، لیبیا ٦
 التنظیمیة المتطلبات: ")٢٠٠٥ (،محمود مصطفى ،أبو بكر - ٢

 للحوكمة الفعال التطبیق مقومات لتوفیر واإلداریة
 ورقة ،"الحكومي الجامعي التعلیم منظمات على بالتطبیق

المحاسبیة  وأبعادھا الشركات حوكمة عمل، مؤتمر
 .اإلسكندریة، مصر التجارة، جامعة كلیة واإلداریة،

 المطبعة ،"العام االجتماع علم): "١٩٨٤(صفوح،  األخرس، - ٣
 .دمشق الجدیدة،

 الحكومة مبادئ ممارسة): "٢٠١٧(آل مسلط، محمد بن أحمد،  - ٤
 تواجھھا التي والصعوبات الناشئة السعودیة الجامعات في
 ، مجلة"المساندة والعمادات الكلیات عمداء نظر وجھة من

التربیة،  كلیة ،)١٠(، عدد )٣٣(مجلد  التربیة، كلیة
 . أسیوط، مصر جامعة

 الوطنیة التعلیم لسیاسات مراجعات): "٢٠١٠(، الدولي البنك - ٥
 سیاسات مراجعات سلسلة، "مصر في العالي التعلیم

 المیدان في والتنمیة اونالتع الوطنیة، منظمة التعلیم
 .االقتصادي

مقارنة : الجامعات تحت المجھر): "٢٠١٢(جارامیلو، أدریانا،  - ٦
معیاریة لحوكمة الجامعات من أجل تحدیث التعلیم العالي 

، البنك الدولي "في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا
 .ومركز مرسیلیا للتكامل المتوسطي، فرنسا

 مؤسسات وجودة الراشد الحكم" ):٢٠١٣(، ذھبیة الجوزي، - ٧
 علومقسم  دكتوراه، رسالة ،"الجزائر في العالي التعلیم

 جامعة التسییر، وعلوم االقتصادیة العلوم كلیة التسییر،
 .الجزائر

 االجتماعیة النظریة "):١٩٧٥(محمد،  السید الحسیني، - ٨
 .مصر ،المعارف دار ،"التنظیم ودراسة

 الوطن في العالي لتعلیما تمویل" ):٢٠١٥(الدقي، نورالدین،  - ٩
 ، المؤتمر الخامس عشر"الرئیسیة الوثیقة: العربي

 في العلمي والبحث العالي التعلیم عن المسئولین للوزراء
 .مصر دیسمبر، اإلسكندریة، ٢٦- ٢٢ العربي، الوطن

 الطبعة ،"المنظمة نظریة): "٢٠٠٧(محمد،  خلیل الشماع، - ١٠
 .عمان ألردن،والتوزیع، ا للنشر المسیرة دار الثالثة،

 جامعة في الحوكمة تطبیق واقع): "٢٠١٨(العتیبي، عبد اهللا،  - ١١
، "التدریسیة الھیئة أعضاء نظر وجھة من سعود الملك

، ٢، ملحق )٤(، العدد )٤٥(مجلة العلوم التربویة، المجلد 
 .جامعة الملك سعود، المملكة العربیة السعودیة

 الحوكمة طبیقت واقع): "٢٠١٤( العزیز منال عبد العریني، - ١٢
 واألكادیمیة اإلداریة الھیئتین أعضاء نظر وجھة من

، "اإلسالمیة سعود بن محمد جامعة اإلمام في العاملین
، )١٢(، عدد )٣(المتخصصة، مجلد  التربویة المجلة
 .األردن

): ٢٠٠٥(والعلوم،  والثقافة للتربیة العربیة المنظمة - ١٣
 المنظمة ،"ليالعا التعلیم لتطویر العربیة االستراتیجیة"

 .التربیة، تونس إدارة والعلوم، والثقافة للتربیة العربیة
 وضمان االعتماد): "٢٠٠٥(العظیم،  عبد حسین، سالمة - ١٤

والتوزیع،  للنشر النھضة العربیة دار ،"التعلیم في الجودة
 .القاھرة

 بین العالقة توثیق نحو):" ٢٠٠٧( علي، محمد أمیرة حسن، - ١٥
 للتعلیم السادس المؤتمر عمل، ، ورقة"والمجتمع الجامعة

 البحرین، التربیة، جامعة كلیة التنمیة، ومتطلبات العالي
 .نوفمبر ٢٤- ٢٢

 للحكم معاییر نحو): "٢٠١٢(، محمد یاسمین خضري، - ١٦
 للمنظمة الرابع السنوي المؤتمر ،"التعلیم في الرشید

 والمعاییر التوافق آلیات-التعلیم في الجودة العربیة لضمان
 التعلیم، في األكادیمي واالعتماد الجودة لضمان المشتركة
 سبتمبر، ٣- ٢ التعلیم، في الجودة لضمان العربیة المنظمة

 .رةلقاھ، اكیةذلا یةرلقا
 االجتماعیة النظریات): "١٩٨٩(خضر،  زكریا، - ١٧

 .دمشق دمشق، جامعة مطبوعات ،"المعاصرة
 االجتماع علم أساسیات" ):١٩٨٥( محمد، زینب زھري، - ١٨

واإلعالن، الطبعة  العامة للنشر المنشأة ،"االقتصادي
 .لیبیا طرابلس، األولى،

 الجامعات حوكمة" ):٢٠٠٩( إسماعیل، الدین، سراج - ١٩
 في العلمي والبحث العالي التعلیم منظومة قدرات وتعزیز

 مكتبة العربي، اإلصالح منتدى سلسلة ،"مصر
 .مصر ،اإلسكندریة

 مةحوك دور: ")٢٠٠٩ ( ،مصطفى محمد سلیمان، - ٢٠
 الدار ،"واإلداري المالي معالجة الفساد في المؤسسات

 .اإلسكندریة، مصر ،الجامعیة
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 الحوكمة مفھوم): "٢٠١٢( النھار، محمد راضي شناق، - ٢١
، "الخاصة األردنیة الجامعات في ممارستھا ودرجة
 .األردن عمان، الجامعة األردنیة، دكتوراه، رسالة

 نظورالم: ")٢٠٠٨( الحمید، عبد المطلب، عبد - ٢٢
 . الجامعة، القاھرة، مصر الدار ،"االستراتیجي

 لنظم مقارنة دراسة "):٢٠١١( یبیومي، ضحاو محمد، - ٢٣
 أفریقیا جنوب من كل في للجامعات المؤسسیة الحوكمة

 المؤتمر ،"مصر في منھا اإلفادة وزیمبابوي وإمكانیة
 المقارنة للتربیة المصریة للجمعیة عشر التاسع العلمي

 .یولیو ٩القاھرة،  الشمس، عین جامعة لیمیة،التع واإلدارة
حوكمة مؤسسات ): "٢٠١٥(محمد، ماھر أحمد حسن،  - ٢٤

التعلیم قبل الجامعي كمدخل لتعزیز أخالقیات مھنة التعلیم 
، مجلة كلیة التربیة، جامعة "في جمھوریة مصر العربیة

 ). ٤(، عدد )٣١(أسیوط، مجلد 
 تحلیلیة دراسة): "٢٠١١(محمود،  فخري مدیحة محمد، - ٢٥

 الجامعات في تطبیقھ ومتطلبات الرشیدة الحوكمة لمفھوم
 العربي العربیة، المركز التربیة ، مجلة مستقبل"المصریة

 .، مصر)٧٣(، عدد )١٨(والتنمیة، مجلد  للتعلیم
 العالي التعلیم): "٢٠٠٧(السمیع،  عبد محمد، مصطفي - ٢٦

 ،"وطنیة وثیقة قراءة في " وانعكاسات توجھات والعولمة
الفني،  المكتب والتنمیة، التربویة للبحوث القومي المركز
 .القاھرة

 المفاھیم دلیل): "٢٠٠٥(المنعم،  عبد مسعد، نفین - ٢٧
 حقوق اإلنسان حول العربي الدلیل في والمصطلحات،

 لحقوق العربیة المنظمة عوض، محسن تحریر ،"والتنمیة
 .اإلنسان، القاھرة

المعاینة في  أھمیة أسلوب" ):٢٠١٠(نزیھة،  مقیدش، - ٢٨
دراسة تطبیقیة حول الحوكمة في  -  الدراسات االحصائیة
، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم "الجامعة الجزائریة

 .االقتصادیة، جامعة سطیف، الجزائر
 الدولي والبنك االقتصادي المیدان في والتنمیة التعاون منظمة - ٢٩

مراجعات " :)٢٠١٠( الدولي، البنك/والتعمیر لإلنشاء
، "مصر في العالي التعلیم الوطنیة التعلیم تالسیاسا
 .فرنسا والتنمیة، باریس، التعاون منظمة

واقع تطبیق الحاكمیة ): "٢٠١٢( ناصر الدین، یعقوب عادل، - ٣٠
في جامعة الشرق األوسط من وجھة نظر أعضاء الھیئتین 

، مجلة اتحاد الجامعات "التدریسیة واإلداریة العاملین فیھا
 .، عمان، األردن)٦٢(، عدد)٢٠١٢( مجلد العربیة،

 اإلنساني السلوك" :)١٩٩٥( العدیلي، محمد ناصر، - ٣١
 العربیة المملكة العامة، اإلدارة معھد ،"والتنظیمي
 .السعودیة

 الحوكمة مبادئ ممارسة درجة" ):٢٠١٧(نجم، نورة عدنان،  - ٣٢
 نظر وجھة من بغزة للعلوم التطبیقیة الجامعیة الكلیة في

 رسالة ماجستیر، كلیة ،"طویرھات وسبل فیھا العاملین
غزة،  اإلسالمیة، قسم أصول التربیة، الجامعة التربیة،
 .فلسطین

 التدریس ھیئة أعضاء كفاءة): "٢٠١١(نوال،  نمور، - ٣٣
 الماجستیر، كلیة رسالة ،"العالي التعلم جودة على وأثرھا
 منتوري، التسییر، جامعة وعلوم االقتصادیة العلوم

 .قسنطینة، الجزائر
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Abstract: The study aimed to identify the level of applying rational governance in higher education 
institutions in Sharkia governorate and its principles: Administrative organization, financial management, 
transparency, legal accountability, participation, empowerment, decision-making rationality, integrity, 
effectiveness of the institution, and competitiveness separately, testing the significance of differences in the 
level of applying rational governance in higher education institutions in Sharkia governorate and its 
principles individually from the point of view of academics and administrators, and identifying the most 
important problems that limit the application of rational governance principles in higher education 
institutions in Sharkia governorate from the point of view of the respondents. The study was conducted at 
Zagazig University in Sharkia governorate, and the Faculty of Commerce (literary college) and the Faculty 
of Veterinary Medicine (practical college) were chosen by simple random sample, an inventory was made of 
the number of employees according to the staff (academics, administrators) of each faculty. The respondents 
were selected by 20% of the total employees of each staff in the two colleges together, where the number of 
academics 117 respondents, while the number of administrators reached 132 respondents and the data were 
collected by a questionnaire, starting from October until the end of November 2018. Statistical analysis of 
these data was used as follows: percentages, frequencies, arithmetic average, Alpha-Cronbach stability 
coefficient, and Independent-Samples T test. The study reached the most important results: The level of 
applying rational governance in higher education institutions in Sharkia governorate was average from the 
point of view of the majority of academic respondents by 44.4%, while it was low from the point of view of 
the majority of administrators respondents by 47%. It also showed that there are significant differences at the 
level of 0.05 in the level of applying rational governance from the point of view of academics and 
administrators, and these differences in favor of the category of academics with the highest average of 
256.44. 

Key words: Rational governance, Higher Education Institutions, Sharkia governorate 
 
 
 
 


