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 الممخص

مبادئ الحوكمة في كمية االقتصاد بجامعة بنغازي  ةدرجة ممارسعمى  التعرف إلى الدراسة ىذه ىدفت
اإلفصاح المشاركة،  المسؤولية والمساءلة،األبعاد التالية : ) خبلل من وذلك من وجية نظر العاممين فييا،

 بين إحصائية فروق كانت ىناك إذا ما معرفة كذلك ( ،والشفافية ، االستقبللية، السموك الميني وأخبلقيات العمل
لممتغيرات الديموغرافية ، ولتحقيق أىداف  تعزى الحوكمة مبادئ ممارسة لدرجة متوسطات تقدير أفراد العينة

امت الباحثة بتطوير إستبانة اعتمادا عمى بعض الدراسات التحميمي فقد ق الوصفي المنيج الدراسة تم استخدام
( موظف، وتم إتباع أسموب العينة العشوائية البسيطة وكان حجم 128وقد بمغ حجم مجتمع الدراسة ) السابقة 
وقد ( استمارة، 66( شخص، كما بمغ عدد االستمارات المسترجعة الصالحة لمتحميل اإلحصائي)97العينة )

، كما أوضحت نتائج راسة أنو ليس ىناك تطبيق  لمحوكمة بكمية االقتصاد في جامعة بنغازي أشارت نتائج الد
الدراسة عدم وجود فروق معنوية ذو داللة إحصائية بين المبحوثين حول ممارسة مبادئ الحوكمة تعزى 

ثقافة الحوكمة  لممتغيرات الديموغرافية وأخيرًا طرحت الدراسة مجموعة من التوصيات التي قد تساعد عمى نشر
 . بالكمية قيد الدراسة

 المقدمة :
 في وخاصة والمجتمعية البشرية التنمية لتحقيق أساسي كمحور الذي يمعبو التعميم العالي الدور أىمية تبرز    

البشرية لتأىيل الكوادر والكفاءات  الفعالة األداة حيث يعتبر الحديثة، والعالمية واإلقميمية المحمية ظل المتغيرات
األمر الذي يتطمب مراجعة كافة النظم التعميمية وطرق  القادرة عمى المنافسة والتفاعل مع مجتمعات المعرفة،

 والمنافسة الداخمية عمى التنمية قادرة عالية جودة ذات تعميمية مخرجات تحقيق إدارتيا ومعرفة مدى قدرتيا عمى
يد من التحديات مما دفعيا إلى البحث عن أساليب حديثة عالميا، حيث ُفرض عمى المؤسسات التعميمية  العد

العالم  في األولى التصنيف طرق ومتطورة من أجل البقاء والديمومة ،ليبرز مفيوم حوكمة الجامعات كإحدى
 ضرورية خطوة والذي يساعد الجامعات وأنظمة التعميم العالي في تحقيق أىدافيا ورصد انجازاتيا حيث تعتبر

حدى العالي التعميم نوعية تطوير تجاه كونيا التعميمية  المخرجات تحسين إلى التي تؤدي األساسية العناصر وا 
التعميم في ظل التطورات السريعة  إصبلح اتجاىات عمى التركيز في رئيسياً  وعنصرا تمثل محرِّكا ميمًا لمتغيير

() 2018بركات ورحال،)لتعميم والمعرفة والمتبلحقة التى يشيدىا العالم في كافة المجاالت السيما في مجاالت ا
 (.2009خورشيد ويوسف،

 : مشكمة الدراسة:1.1
 جوانبيا السياسية في مختمف تسيم في دفع عجمة التنمية التي الميمة المؤسسات من الجامعية الكميات تعد    

 الكميات أىدافيا تحقق ىذه  ، ولكي أداة المجتمع لتحقيق التقدم والرقي فيى واإلدارية واالقتصادية واالجتماعية
تتبني مداخل اإلدارة الحديثة لعل أىميا مدخل الحوكمة ، حيث زادت   حكيمة إدارة من ليا البد ورؤيتيا،
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 عوامل ثبلثة وجود الجامعات ظير التصنيف العالمي لكبارأحين  تطبيق ىذا المفيوم جلأ من الضغوطات
اتجيت الكثير من المؤسسات  وتطبيق الحوكمة" ،ومن ثم يلالتمو  وتوفر الموىبة "تركيز متصمة ببعضيا ىى 
 يضمن بما المؤسسي واألداء الحوكمة تطور من خبلل العممية والتعميمية بالوظيفة التعميمية إلى النيوض

 التشريعات المنظمة األطراف وفق لجميع المؤسسية والمشاركة والنتائج، األداء عن العمل والمساءلة في الشفافية
يمثل  ،كونو عمميات إصبلح ويأتي قطاع التعميم الجامعي كأحد القطاعات اليامة والتي تحتاج إلى  لمعمل،

عامل أساس في عممية إصبلح المجتمع وتحديثو نظرا لمدور الميم الذي يقوم بو في بناء المجتمع ومؤسساتو 
لذا ارتأت الباحثة التطرق  .العالي ميمالتع مؤسسات في الحوكمة بتطبيق المتزايد العالمي المتنوعة ونظرا لبلىتمام

إلى موضوع الحوكمة في الجامعات كونيا موضوع يتسم بالحداثة نسبيا، ويأتي في إطار توجو الدولة إلى 
االىتمام بمعايير ضمان الجودة والتي تعتبر الحوكمة أحد أدواتيا، لذا تحاول ىذه الدراسة اإلجابة عن التساؤالت 

 التالية:
 فييا؟ نظر العاممين وجية من كمية االقتصاد بجامعة بنغازي في الحوكمة مبادئ سةممار  درجة ما 
 في الحوكمة مبادئ ممارسة لدرجة بين متوسطات تقدير أفراد العينة إحصائية داللة ذات فروق ىل توجد 

العممي،  المؤىل العمر، النوع،(لمتغيرات  وفقا فييا العاممين نظر وجية كمية االقتصاد بجامعة بنغازي من
 ؟)الخدمة مدة

 الدراسة: أىداف1.2
 :يمي ما إلى الدراسة ىذه تيدف

 . تطبيقيا إمكانية وتسميط الضوء عمى الجامعية الحوكمة بمفيوم اإللمام .1
 .الجامعية الحوكمة أىداف عمى التعرف .2
 من خبلل كمية االقتصاد. بنغازي جامعة في الحوكمة تطبيق واقع عمى الوقوف .3
التعرف عما إذا كان ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقدير أفراد العينة لدرجة ممارسة  .4

مبادئ الحوكمة في كمية االقتصاد بجامعة بنغازي من وجية نظر العاممين فييا وفق المتغيرات 
 .)النوع،العمر،المؤىل العممي، مدة الخدمة(

 :خبلل من أىميتيا الدراسة : تكتسب: أىمية الدراسة 1.3
 "التعميم وىو مجال في الحديثة اإلدارية المفاىيم أحد في تبحث كونيا الذي تتناولو الموضوع وحداثة أىمية 1-

 فإن التعميم والمعرفة لذلك والذي يأتي ضمن سياق التوجو العالمي نحو االىتمام باقتصاديات  "الحوكمة
 تشيدىا التي والتغيرات المتسارعة الظروف ظل في خاصة ،واضحة أىمية يعطيو لمدراسة الميدانية إخضاعو

 .العالي مؤسسات التعميم
 اإلداري األداء بتحسين الحوكمة وآليات مبادئ يربط عممي إطار لتقديم تأتى ىذه الدراسة كمحاولة -2

 العالي. التعميم واألكاديمي في
الجامعات حيث الحظت  حوكمة مجال الميبية فيوخاصة  العربّية المكتبة الدراسة ىذه تثري أن يؤّمل -3

قمة الدراسات التي تناولت ىذا المفيوم في مؤسسات التعميم العالي خاصة في ليبيا مما يفتح المجال  الباحثة 
 أمام الُبحاث لمقيام بالمزيد من ىذه الدراسات لما ليا فائدة تعود عمى الجامعات.

 دراسة وأىدافيا صيغت فرضيات الدراسة عمى النحو التالي:في ضوء مشكمة ال : فرضيات الدراسة :1.4
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والشفافية ، اإلفصاح والمساءلة المشاركةالفرضية األولى: اليوجد ممارسة لمبادئ الحوكمة )المسؤولية    
 ، السموك الميني وأخبلقيات العمل( في كمية االقتصاد بجامعة بنغازي من وجية العاممين فييا ؟االستقبللية

% في استجابات األفراد المبحوثين نحو 5الفرضية الثانية:اليوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة     
التعميمي،  التخصص المؤىلمبادئ الحوكمة في كمية االقتصاد بجامعة بنغازي تعزى لممتغيرات الديموغرافية )النوع، 

 مدة الخدمة(.
 لدراسة باالعتماد عمى أسموبين ىما:تم إجراء ىذه ا ىيكمية الدراسة:  1.5

الدراسة النظرية: فقد تم اعتماد المنيج الوصفي حيث تم إجراء المسح المكتبي واستخدام شبكة االنترنت  -
 لبلطبلع عمى المراجع العربية واألجنبية المتعمقة بموضوع الدراسة وبناء اإلطار النظري.

ميمي لتحقيق أىداف الدراسة واختبار مدى صحة الفروض الدراسة الميدانية: استخدم المنيج الوصفي التح -
الموضوعة، من خبلل جمع البيانات بواسطة استمارات االستقصاء واستخدام األساليب اإلحصائية المبلئمة 

 لمتحميل. 
 سيكون نطاق الدراسة عمى النحو التالي: حدود الدراسة: 1.6

 بكمية االقتصاد جامعة بنغازي. الحدود البشرية: تشمل جميع الموظفين اإلداريين  - 
الحدود الموضوعية: الدراسة تتناول متغير رئيس وىو الحوكمة بأبعادىا المتمثمة في )المساءلة، اإلفصاح  -  

 والشفافية ،االستقبللية ،السموك الميني وأخبلقيات العمل(. 
 الحدود المكانية: الدراسة تقتصر عمى كمية االقتصاد جامعة بنغازي. -
 وتم تطبيقيا في شير يونيو من نفس العام. 2019الحدود الزمنية: تم تجميع بيانات الدراسة خبلل شير ابريل  -

 التعريف اإلجرائي:  1.7
عبارة عن نظام حماية يعمل عمى ضبط جميع القرارات واألفعال الصادرة عن كمية االقتصاد  ىي الحوكمة: 

تقتضيو القوانين والتشريعات وأخبلقيات العمل  ويضمن سبلمة تمك التصرفات ويؤمن نزاىة السموكيات وفق ما
 األداء. في والتميز تحقيق الجودة الحوكمة تضمن الجامعي وكذلك

يتألف مجتمع الدراسة من جميع الموظفين الذين يشغمون الوظائف اإلدارية في جامعة  دراسة:مجتمع وعينة ال 1.8
( شخص تقريبًا بحسب المعمومات المتحصل عمييا من الشؤون اإلدارية والمالية بالكمية 128والبالغ عددىم )، بنغازي

 . (Morgan,1970)( شخص حسب جدول 97وقد قدرت عينة الدراسة ب)محل الدراسة 
كوسيمة لجمع البيانات البلزمة لتحقيق أىداف الدراسة  Questionnaireسيتم استخدام االستبانة أداة القياس:  1.9

 واإلجابة عمى تساؤالتيا.
 المحور الثاني: اإلطار النظري والدراسات السابقة.

جذوره إلى العام يعتبر موضوع الحوكمة من الموضوعات الحديثة نسبيًا حيث تعود  مفيوم الحوكمة : 2.1
" ، حيث ازداد االىتمام بيا بعد حاالت الفشل والتعثر التي تعرضت إلييا العديد من المنظمات مما زاد 1932"

)برقعان، .من الحاجة إلى الحوكمة كونيا تتضمن عدة آليات تضمن كفاءة اتخاذ القرار وتحسين أداء المنظمة
 (.2012القرشي،
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تبر من األلفاظ التي تم استحداثيا في قاموس المغة العربية كونيا مستمدة من تع معنى الحوكمة لغة: 2.1.1   
المفظ )الحكومة( والتي تعني االنضباط والسيطرة وىى بذلك تتضمن جوانب عدة : كالحكمة والحكم واالحتكام 

 والتحاكم.
 Governance) يرجع مصطمح الحوكمة إلى المصطمح األجنبي  : معنى الحوكمة اصطالحا 2.1.2  

Corporate)   (.2018)الحداد، "والذي يشير إلى "أسموب ممارسات سمطات اإلدارة الرشيدة 
وأما عن مفيوم حوكمة المؤسسات قد تباينت وجيات نظر العمماء والممارسين في تحديد مفيوم الحوكمة     

لى خبراتيم العممية في ىذا المجال ، و  تعرف حوكمة الشركات عمى أنيا بسبب الخمفية العممية ليؤالء العمماء وا 
مجموعة من اآلليات التي تسيم في فرض االنضباط والرقابة عمى إدارة الشركة بما يضمن توجييا نحو تحسين 

 (.20،ص2011القرشي،( أداء الشركة وبما يخدم مصالح المساىمين وأصحاب المصالح اآلخرين
ا مجموعة اآلليات واإلجراءات والقوانين والنظم إلى الحوكمة كوني (2011)الموزي واخرون، وينظر كل من   

والقرارات التي تضمن كل من االنضباط، الشفافية والعدالة، وتسعى نحو منع التبلعب والتحريف والخداع 
وتخفيض أألثر السمبي لظاىرة عدم تماثل المعمومات من خبلل آليات لتحقيق أحكام الرقابة وتحقيق مصالح 

تحسين اإلطار القانوني والنظام المبلئم لتوجيو حركة  لك من خبلل قدرتيا عمى كافة األطراف ، وتحقق ذ
 النشاط االقتصادي.

 الممارسات تمك :المؤسسية عمى أنيا الحوكمة فيعرفان   (Mohammed &Al Jabri ،2017 :34)أما    
 ثقافتيا ضمن المؤسسات تتبناىاالتي  والمساءلة، والرقابة واإلفصاح بالمشاركة الخاصة المبادئ من التي تنبثق
 والفنية. اإلدارية الجوانب مختمف أدائيا في جودة تحقيق لضمان التنظيمية،

أن تطبيق الحوكمة في شركات األعمال كانت بمثابة وسيمة لتحقيق االستقرار ولضمان حسن  وترى الباحثة   
بالتطوير اإلداري من خبلل  عبلقتو بآليات سير العمل واعتبارىا أداة لتحسين الجودة كونيا مدخل إداري ييتم 

جراءات اإلصبلح اإلداري لضبط آليات العمل نحو المسار الصحيح وبما يتبلئم مع تطبيق مبادئ الجودة  وا 
الشاممة وىى الطفرة والتي تسعى كل المنظمات وعمى اختبلف طبيعة نشاطيا إلى الوصول إلييا، ونظرا لؤلىمية 

يق مبادئ وآليات الحوكمة انتقل تطبيقيا إلى المؤسسات التربوية وعمى رأسيا مؤسسات والفوائد الناجمة عن تطب
جوانبيا؛  مختمف من التنمية في العالم دول معظم في الجامعات بو ُتسيم لما التعميم العالي)الجامعات( نظرا

 المجتمع المجتمع حيث تقود من وحيوي ميم جزء وىى وغيرىا، والسياسية واإلدارية واالقتصادية االجتماعية
 لدييا وبما يتوافر متنوعة بشرية وتقنية عناصر يضم إداري من مناخ تمتمكو والتطور من خبلل ما الّتنمية نحو
ومعموماتية، حيث تعتبر حوكمة الجامعات من المصطمحات الجديدة نسبيا وخطوة في اتجاه  بحثية مصادر من

 إصبلح المنظومة التعميمية.
أن الحوكمة في الجامعات تعبر عن الممارسة الرشيدة لسمطات اإلدارة الجامعية  (26: 2013الفرا،)ويرى     

وعممية صنع القرارات من خبلل االرتكاز عمى القوانين والمعايير والقواعد المنضبطة والتي تحدد العبلقة بين 
من ناحية أخرى، ويعرف إدارة المؤسسة من ناحية وأصحاب المصالح أو األطراف المرتبطة بالمؤسسة 

(2007:87Henkel,) داخل  العمل خبلليا من يتم التي العالي عمى أنيا الطريقة التعميم في الحوكمة
 تعريف يمكن التعميم العالي، كما مؤسسات وتنظم تدار خبلليا من التي الوسائل إلى الجامعات فيى بذلك تشير

دارة الجامعة أنشطة خبلليا توجيو من يتم التي عمى أنيا الطريقة الجامعات حوكمة  وكمياتيا، العممية أقساميا وا 
 أدائيا تقييم وأساليب التنظيمي وىيكميا إدارتيا نظم وتطوير العامة، وتوجياتيا خطتيا اإلستراتيجية تنفيذ ومتابعة
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 الجامعات حوكمة الدولي البنك يعرف وأيضا (،2007 يوسف، خورشيد،(.الجامعي القرار اتخاذ متابعة وأساليب
 عمى تركز بحيث لمجامعات، الذاتية الرقابة وتحقق السمطة، كيفية ممارسة عن تعبر التي السموكيات بأنيا تمك

 وأدوار عمييا لمرقابة والتشريعي التنظيمي واإلطار ككل، الجامعي التعميم ووظيفة مؤسسات ىيكل بنية
 في األداء والتميز الجودة لتحقيق لتيامحاو  ومدة بالمجتمع وعبلقتيا الجامعية اإلدارة ومسؤوليات
 (.:26 2010)السوادي،الجامعي

ويبلحظ من التعريفات السابقة أن الحوكمة الجامعية ال تختمف عن السياق العام لمحوكمة كونيا أداة أو نظام   
رقابي يعمل عمى ضبط أداء الجامعة في كل الجوانب ضمن إطار أو ىيكل معين تحكمو التشريعات والقوانين 

يق المصالح العامة لكل األطراف ذوي واألنظمة بشكل يضمن العدالة في توزيع السمطات والمسؤوليات وتحق
 العبلقة سعيا لتحسين وتجويد األداء .

دور  أىمية من تنبع بالغة أىمية العالي التعميم في مؤسسات الحوكمة : تكتسبأىمية الحوكمة الجامعية  2.2
كمة في الثالثة حيث أن تطبيق الحو  األلفية إبان والمعرفة في عصر التكنولوجيا العالي التعميم مؤسسات

 الجامعات يحقق عدة فوائد منيا :
 ليذه االستراتيجي االتجاه تحديد عن وىيئات مسئولة مجالس ليا مستقمة، مؤسسات المساىمة في خمق  1-

 .إدارتيا فعالية من المؤسسات، والتأّكد
 .السبل الممكنة بأفضل أىدافيا تحقيق في الجامعات مساعدة -2

 .وضعف المخرجات األداء في القصور أوجو عن الكشف 3-
 .المدى قصيرة التشغيمية المدى، والمسؤوليات بعيدة االستراتيجية المسؤوليات بين الّتوازن ضمان  -4

 .لمجامعات والمالي الفساد اإلداري وتجنب التنافسية، القدرة تعزيز 5-
 .لموارد الجامعة األمثل االستثمار ضمان 6-
 من العاممين ومصالح حقوق بما يضمن الجامعية جميع التعامبلت في والشفافية والنزاىة العدالة تحقيق -7

  .وأدائيا عن الجامعات المجتمع رضا يحقق تمييز وذلك دون اإلدارية واألكاديمية الييئتين
شراف رقابة نظام تمثل -8  اإلدارة وضمان ُحسن ومن ثم لمتشريعات، القانوني التطبيق يضمن سبلمة ذاتي، وا 

 اممين.الع حقوق
 األداء؛ جودة تعوق الجامعة داخل صراعات أو مخاطرة أية حدوث تجنب -9
 واإلبداع المنافسة عمى خمق تعمل تعميمية وأساليب طرق وخمق ابتكار في الجامعات حوكمة تساىم -10

 ( )بركات ورحال2017()جفطة،2014)العريني، .االقتصادي واالجتماعي لمدول النمو في المساىمة وبالتالي
،2018.) 
 لتصحيح وآلية كنظام في الحوكمة الزاوية حجر ىى الحوكمة معايير أو مبادئ أنمبادئ الحوكمة:  2.3 

 من العديد األطراف وقد تناولت جميع حقوق كفالة يضمن بما األىداف إلى تحقيق دفعيا أو المؤسسات مسار
 مؤسسات ومنيا الخدمية المؤسسات أو البنوك أو التجارية في الشركات سواء وتطبيقيا الحوكمة مبادئ الدراسات
 من في مجموعة الحوكمة تأطير الدولية المنظمات من العديد حاولت وقد بالجامعات، العالي ممثمة التعميم
 النظر، من وجيات كثيرا قربت نوعية قفزة الممف بيذا يقفز أن استطاع البنك الدولي والمعايير إال أن المبادئ
والدول  الدولية المنظمات من الكثير إلييا يحتكم ىى التي البنك اعتمدىا التي المعايير أصبحت بحيث

 الفنية المعايير أوليا :نوعين إلى  الحوكمة حيث قسم معايير الرشيد الحكم تطبيق في ترغب التي والمؤسسات
 تشكل التي المعايير وثانييا والشفافية والمساءلة، الفعالية مثل الحوكمة بممارسات بشكل مباشر والتي تتعمق
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 الجيات بين وبحكم االختبلف .الخ...العامة والحريات القانون وسيادة مقدمتيا الديمقراطية وفي العام اإلطار
 – المشاركة :عمييا دوليا المتعارف المعايير ىذه بين لمحوكمة ومن المعايير األساسية وتنوع عدد حول المختمفة
) تقرير المنظمة الميبية لمسياسات  القانون" حكم  -المساواة  -والفاعمية الكفاءة  -فيةالشفا -المساءلة – التوافق

 (.2016واالستراتيجيات،
 ( تسعة معايير لمحوكمة في المؤسسات والشركات  يمكنUNDPكما حدد البرنامج اإلنمائي لؤلمم المتحدة )  

 :اآلتي النحو عمى إيجازىا
 المشاركة : (Participation) و الحديث حرية اتخاذ القرار،وتتيح  في المشاركة في الجميع حق عن وتعبر 

 .البناءة من أجل المشاركة توافر القدرات
   الشفافية  :(Transparence)تاحتيا تدفق تعني حرية  تكون بحيث المعنيين، لجميع المعمومات وا 

 .ومتابعتيا المنظمات في لفيم العمميات كافية المتوافرة المعمومات
 والمساواة العدالة : (Equity & Equality)  لتحسين لمجميع الفرصة إتاحة 

 لو. الرفاه وتوفير أوضاعيم
 المساءلة: (Accountability) المنظمات في القرار ومتخذي القيادة إن حيث 

 الجميع وضمان مرجعية القانون يعتبر بحيث المنظمات تمك في المصمحة وأصحاب المستفيدين أمام مسئولون
 بنزاىة. وتنفذ عادلة واألنظمة تكون القوانين أن ذلك يتضمن كما استثناء، دون الجميع عمى سيادتو

 الموارد استخدام في والفعالية الكفاءة : (Efficiency & Effectiveness) 
 قبل من والطبيعية والمادية والمالية البشرية الموارد استغبلل ُحسن عن ويعبر

 .المحددة االحتياجات لتمبية المنظمات
 اآلراء توافق بناء و التوجو:  (Consensus orientation) المختمفة المصالح تتوسط إن الحوكمة حيث 

 .الجميع يحقق مصمحة بما لآلراء واسع توافق إلى لموصول
 االستجابة : (Responsiveness) وتوجو المنظمات تسعى أن ينبغي حيث 

 .المصالحأصحاب  جميع خدمة إلى عممياتيا
 اإلستراتيجية الرؤية  :(Strategic vision)  تمتمك القيادة أن يجب حيث 

 فيم ىناك يكون أن ومعرفة متطمباتيا و بالحوكمة يتعمق األجل فيما وطويمة عريضة نظرة العام والجميور
 (.2016)مسمم،.النظرة تمك خبلليا من تتشكل التي والثقافية واالجتماعية التاريخية لمتعقيدات

المؤسسات، حيث  ال تختمف عن أبعاد حوكمة متعددة أبعادا الحوكمة عمميات تتناول العالي التعميم وفي   
وأعضاء  كالطبلب الداخميين باألعضاء اتصاليا وكيفية لمسمطة، ممارستيا وكيفية تماسك أجزائيا، كيفية تتضمن
 قياميا ومدى الداخمية القرارات واإلجراءات عن تحمل المسؤولية وكيفية لمقرارات، اتخاذىا وكيفية ،"التدريس ىيئة
 وقواعدىم وىياكميم التنظيمية ومشاركتيم المؤسسات ورؤساء إدارة المؤسسات مجالس دور باإلضافة إلى بذلك،

عداد والمتابعة واألداء لئلدارة وترتيباتيم الموارد تخصيص  وسياساتيا في اإلجرائية والتأديبية )رحال  التقارير وا 
 (2018وبركات ،

عن تطبيق الحوكمة قي  الحديث فإن والتنمية، االقتصادي التعاون ومنظمة الدولي دراسة قام بيا البنك وفي   
االىتمام والدراسة حيث اتفقت  نصيبو من االستقبللية بند إعطاء عند إال يتأتى أن يمكن قطاع التعميم العالي ال
 الحوكمة في مؤسسات التعميم العالي تشمل:معظم الدراسات أن 



 

 2019 نوفمبر12-11والتجارة    الموافق  االقتصادلكمية  لثالمؤتمر العممي الدولي الثا
شكاليات التنمية في الدول النامية  INSD2019                                   ليبيا أنموذجًا() المؤسسات وا 

insd. elmergib. edu.ly                                    443 

 .الداخمية والخارجية المؤسسة بيئة تراعي لممؤسسة واضحة استراتيجية رؤية * وجود
 في والفعالية الكفاءة يضمن والمستفيدين بما التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجمس بين لممسؤوليات السميم التوزيع *

 .األداء
 لممحاسبة متكامل وجود نظام مع المالي، وغير المالي المؤسسة أداء عن الكافي واإلفصاح * الشفافية
 .القرار متخذي جميع عمى وتطبيقو والمساءلة
جراءات وسياسات أنظمة *وجود  إضافة معيا، التعامل عند التجاوب السريع يضمن بما المؤسسة في مطبقة وا 

 .المؤسسة العبلقة بنشاط ذات المجتمع قضايا مع التفاعل إلى
 (2017)عرابة وبن عيسي  التعميمية المنظومة في الفاعمة القرار بين جميع اإلطارات اتخاذ في المشاركة *

 أما مبادئ الحوكمة التي تناولتيا الدراسة فتتضح في الشكل التالي :      
 ( مبادئ الحوكمة1الشكل رقم )

 
 

 
 

 
  

  
 

 
 
 

 المصدر: من إعداد الباحثة
 
 : يعتبر مفيوم المساءلة من المفاىيم المتجددة  حيث تختمف دالالتو تبعًا لممقصود  المسؤولية والمساءلة

 منو، وفـي العديـد من المغات ال يوجد معنى يوازي كممة مسـاءلة وأحيانا  يتم تفسيره بالمسئولية
Responsibility 2000:239)،إال أن مفيوم المسـاءلة أوسـع وأشمل من ذلك(Romzek& 

Dubnick,  ،"2005)العبلق، فالمسؤولية تعني " تعيد أو التزام من قبل الفرد بإنجاز واجبات محددة 
وفي ظل تسمسل العبلقات التنظيمية يتم تحديد المسؤوليات التي يجب أن يمتزم بيا المرؤوس ثم يتم  (234:

ن العبلقات التنظيمية ىو منحو السمطات والصبلحيات التي تمكنو من تنفيذ واجباتو ، ليأتي البعـد الثالـث مـ
مساءلة ىذا المرؤوس أمام صاحب السمطة األعمى، وفي نطاق الجامعات فأن منح مساحة من الحرية 

الجامعية  الحوكمة جوىر واالستقبللية لمجامعات أوجب أن تكون تمك االستقبللية مقرونة بالمساءلة وىى
م العمل من عدمو لتحقيق األىداف المرجوة والتي تعبر عن إثباتات يمكن قياسيا لموقوف عمى مدى تقد

ومحاسبتيم  بيا يقومون التي األعمال عن مسئولين الموظفون يكون خبلليا من التي فالمساءلة تعني العممية
 الموظفين لدى المسؤوليات وضوح المساءلة وتتطمب الموضوعة المعايير حسب النتائج تتحقق لم إذا

 القيام عدم حال في البلزمة العقوبات عمييم تفرض بحيث وتنفيذىا بيا االلتزام عن مسئولين ومعايير محددة

 المسؤولية والمساءلة

 المشاركة

 اإلفصاح والشفافية
 أبعاد الحوكمة

 االستقاللية

السلوك المهني 
 وأخالقيات العمل
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 اإلدارية والمجالس اإلداريين، والموظفين والمديرين التدريس ىيئة أعضاء فيى بذلك تتضمن مساءلة بيا،
 المعنية األطراف  كل مشاركة المعمومات  باإلضافة إلى ونشر المؤسسية، األىداف إنجاز بتقييم يرتبط كما

 الجودة، معايير ذلك في بما مختمفة، وسائل خبلل من المساءلة ضمان ذات العبلقة بالجامعة ، ويمكن
 اإلدارية والذين الييئات في الخارجيين المصمحة أصحاب ومشاركة السوق وآليات ، باألداء والتمويل المرتبط

ضمان شفافية (وىذا يتطمب: المجتمع في بمساىمتيا يتعمق فيما لمجامعة والدعم المشورة تقديم عمى يعممون
 وسيادة القرارات/المشاركة وتنفيذ وقبول أخذ عمى اإلجراءات والميام/ وجود آليات فعالة لممساءلة/ القدرة

 (.2018( )البستنجي،2012(.)برقعان،2017( )جفطة،2018)بركات،رحال،القانون 
 :أصحاب مختمف مشاركة الرشيد ، فيى تعني لمحكم الرئيس الزاوية حجر ىى المشاركة تعد المشاركة 

 الخريجين الموظفين، التدريس، ىيئة أعضاء عمى سبيل المثال : الطبلب، القرار صنع عممية في المصالح
ممثمين  أو وسيطة شرعية مؤسسات من خبلل أو مباشرة إما تكون تمك المشاركة أن ويمكن .)العمل وسوق

)كاتحاد الطمبة ، نقابة العاممين( حيث تتيح الكمية ألعضاء ىيئة التدريس والطبلب المشاركة في وضع خطط 
شراك العاممين بيا في وضع وتطوير األنظمة السائدة داخميا ومناقشة المشكبلت  وتطوير البرامج التعميمية وا 

المعايير الخاصة بتقييم أدائيم.األمر الذي من والقضايا التي تواجييم وسبل معالجتيا ومشاركتيم في وضع 
 (  2017شانو أن يخمق مناخ ديمقراطي قائم عمى الثقة والتعاون واالحترام المتبادل بين كل األطراف)نجم،

 :سياسة إتباع اإلفصاح ويعني  يعمميا ال لمن يعمميا ممن لممعمومات ىادف نقل ىو اإلفصاح اإلفصاح الشفافية 
ظيار جميعو  الكامل الوضوح ذات العبلقة بالكمية في الوقت المناسب  األطراف عمييا تعتمد التي اليامة الحقائق ا 
حيث تعمل الكمية عمى توفير أدلة واضحة لمعمل وتوفر معمومات كافية وشفافة عن أىدافيا ,( 2015)العبللي،

م األداء وأن ىناك آلية واضحة لتولي وخططيا وان تطمع منتسبييا عمى آلية ومعايير تقييم األداء وكذلك نتائج تقيي
المناصب القيادية داخل الكمية ،أما الشفافية اإلدارية تعبر بصورة عامة عن حق األفراد في معرفة كافة المعمومات 

جراءات ممارسة العمل أو مختمف القوانين واألنظمة المتبعة وكذلك آلية اتخاذ القرار في ظل توافر  حول طرق وا 
)عباس المساءلة والمشاركة واإلفصاح والذين يمعبون دورا ميما في ممارسة الشفافية عوامل ميمة ىى 

الشفافية كونيا أحد أبعاد الحوكمة الجامعية حيث تعني  إلى2015) الدين، حسام( وينظر،  (:2018309،
 وسيولة الدقيقة المعمومات الحصول عمى ُيسيل نظام إيجاد مع الجامعة في تحصل اإلجراءات التي جميع وضوح
 أن إذ الفساد عمى لمقضاء مجتمعية أصبحت حاجة الشفافية ممارسة وأن الجامعة، في العاممين ِقبل من تطبيقيا

 بالظروف المتعمقة لممعمومات األمثل التوظيف تعمل عمى بيئة إيجاد من المنظمة أعضاء جميع ُتمكن ممارستيا
 األطراف المعنية. ولجميع المناسب بالوقت توفيرىا والقرارات،إذا ماتم

 القيادات عمل "منياج قد عرفوا الشفافية بأنيا ( 2014)بحيح واخرون ،وفي الدراسة التي قام بيا كل من    
 ويتصرفون المعمومات يتقاسمون تجعميم التي اليومية، إلدارة األحداث بنغازي بجامعة واألكاديمية اإلدارية

 لممساءلة خضوعيم مع ألعماليم ممارستيم عن مشروط غير وفعميوعمني  واضح بشكل ويفصحون بمصداقية،
 الواقع تبديل أو تظميل أو إخفاء محاولة دون يحدث، ما بمعرفة العاممين بالجامعة جميع ومشاركة والمحاسبة،

أفضل"،  فالشفافية عنصر ميم كونيا تزيد من قدرة الجامعة عمى تقويم األوضاع وكشف  بصورة األمور إلظيار
 نمط في السرية عامل أن (2000)القريوتي،جاوزات واالنحراف والسموكيات السمبية في العمل، وقد ذكر الت

 كقضايا واإلنتاج قضايا العمل إلى حيث ينظر النامية، الدول تعانييا التي المشكبلت أىم من العمل اإلداري
كل  وال يجب معرفة مطالبيم، آرائيم إبداء في الموظفين بحق تعترف وال عمييا، اآلخرين إطبلع يمكن ال سرية
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 ( 2015)المفيز، وكفاءتيا. وتضيف  فاعميتيا في أضرارا وتمحق ىذه السمبيات تؤثر عمى التنظيمات اإلدارية
أن الشفافية الداخمية التي تحدث داخل مؤسسات التعميم العالي تتم من خبلل جممة العبلقات والمعامبلت 

ة من خبلل توفر مناخ تنظيمي صحي عبر كافة المستويات اإلدارية يتضمن والسموكيات التي تتسم بالشفافي
المصداقية والثقة والمشاركة في اتخاذ القرارات والتدفق الحر لممعمومات والبلمركزية والمرونة البلزمة  والتعامل 

 بنزاىة في كافة المستويات اإلدارية.
 واألكاديمية بالكمية حيث تستطيع األقسام العممية  اإلدارية االستقبللية التحميمي البعد ىذا يتناول :االستقاللية

بالكمية اتخاذ قراراتيا اإلدارية بكل حرية بما يتوافق مع رسالة الكمية وأىدافيا المرسومة وأن قرارات تعيين 
 قدرة مدى كاديميةقيادات الكمية األكاديمية واإلدارية ال تخضع ألي تدخبلت خارجية ، وتراعي االستقبللية األ

  األكاديمية، وتحديد اليياكل إلغائيا، أو العممية، البرامج وبناء الدراسية، المناىج تصميم عمى الجامعات
التدريس،قيام  وطرق نواتج التعمم، وتقييم البرامج، وتقييم القبول، معايير وتحديد الكمي، الطبلب أعداد وتقرير

()رحال 2017)جڤطة،التعميمية .  لمعممية البلزم التمويل عمى محصولل االقتصادية األنشطة الجامعة بتطوير
 (.2018وبركات،

 يعتبر السموك األخبلقي أحد ركائز الحوكمة وذلك من خبلل االلتزام بقواعد السموك الميني وأخالقيات العمل :
السموك الميني الرشيد كالعدل والنزاىة واألمانة والموضوعية عند التعامل مع جميع العاممين ، وأن تحرص 

دئ الميثاق الكمية عمى نشر ثقافة الحوكمة لدى جميع منتسبييا وأن تعمل إدارة الكمية عمى تعزيز تطبيق مبا
األخبلقي من خبلل تعميق الشعور باالنتماء واإلحساس بالمسؤولية لدى كل العاممين بيا.ومن ثم فأن وجود 

 عمى سيعمل واآلليات الضوابط ىذه إلى مينة" وأن االحتكام والرجوع ضوابط وتقاليد والتي تعتبر "أخبلقيات
 (.2016(.)مسمم،2017()نجم ،2008حماد،)في. والوظي الميني الضبط إلى وسيؤدي األخبلقيات ىذه تعزيز

 الدراسات السابقة:
 ،تناولت الدراسة مفيوم الحوكمة الرشيدة ودورىا في ضمان جودة التعميم العالي، من  (2018دراسة )الحداد

خبلل التعرف عمى معناىا ومبادئيا وأىميتيا وفوائد تطبيقيا، ودورىا في ضمان جودة التعميم العالي ، 
تطبيقيا في ضوء متطمبات الجودة الشاممة وذلك بإتباع المنيج الوصفي وخمصت الدراسة إلى أن ومؤشرات 

 حوكمة الجامعات ىى كتمة متكاممة تخمق التوازن داخل العمل الذي يسبب فقدانو خمبل كبيرا في الجامعة .
 ،من وجية نظر ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى واقع الحوكمة بجامعة بنغازي  (2018دراسة)الساعدي

موظف وقد أظيرت النتائج أن مستوى ممارسة  217اإلداريين العاممين بيا بالتطبيق عمى عينة قواميا 
الحوكمة كان ضعيفا، كما أظيرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية لمتوسطات معايير الحوكمة تعزى 

عزى لمتغير الخبرة المينية وأخيرا قدمت لمتغير النوع بينما لم يتبين وجود أي فروق لمتوسطات الحوكمة ت
 الدراسة مجموعة من التوصيات لبلرتقاء من أداء الجامعات وكفاءتيا.

 (2018دراسة الشيخي)  ،سعت الدراسة إلى فحص العبلقة بين مبادئ حوكمة الجامعات )الشفافية
( واألداء الجامعي وذلك بالتطبيق عمى جامعة بنغازي حيث وزعت إستبانة عمى عينة المساءلة،المشاركة

مفردة من القيادات األكاديمية بالجامعة وقد كشفت النتائج وجود ارتباط معنوي ايجابي بين مبادئ  46قواميا 
وكمة عمى األداء حوكمة الجامعات واألداء الجامعي كما أظيرت وجود تأثير معنوي ايجابي لكل من أبعاد الح

 الجامعي.
 (2018دراسة بن العارية،بمبالي) إلدارة كمدخل الجامعات حوكمة مفيوم تطبيق دراسة إلى البحث ييدف 

 الجزائر واستخدم – أدرار - دراية أحمد جامعة عمى / تطبيقية دراسة العالي التعميم في الشاممة الجودة
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 واإلداريين، وتوصمت األساتذة الطمبة، فئة الدراسة شممت الدراسة،عمى تساؤالت  لئلجابة استبانو الباحثان
 العالي لمتعميم الشاممة الجودة إلدارة كأساس الجامعات حوكمة وأىمية بمفيوم إدراك ىناك أن إلى الدراسة
 العالي التعميم أن كما الجامعة، داخل الجامعات لحوكمة تطبيق يوجد وبأنو الجزائر، دراية أدرار أحمد بجامعة

 .بالجودة يمتاز أدرار-دراية أحمد جامعة في
 ( 2018دراسة عباس)إلى معرفة واقع ممارسة الشفافية اإلدارية في كمية العموم  : سعت الدراسة

قالمة من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ،وتم استخدام  1945ماي  8االقتصادية وعموم التجارة في جامعة 
مفردة تمثل عينة البحث وتوصمت الدراسة إلى أن ممارسة الشفافية اإلدارية  110االستبانة وتوزيعيا عمى 

بكافة مكوناتيا في الكمية كانت بدرجة متوسطة كما التوجد فروق ذات داللة إحصائية لمستوى ممارسة 
 الشفافية اإلدارية تعود لمتغيرات الجنس والرتبة والفئة العمرية.

  (2017دراسة الدىدار وآخرون:) الجامعات حوكمة مبادئ تطبيق واقع عمى التعرف إلى الدراسة ىدفت 
 لمعموم الجامعية والكمية األقصى، جامعة األزىر، جامعة اإلسبلمية، غزة بالتطبيق عمى )الجامعة قطاع في

 ىناك أن إلى الدراسة توصمت وقد استرداد وتم الدراسة مجتمع لكامل استبانة 406 حيث وزعت التطبيقية(؛
 لمحوكمة دليل أو معايير وجود عدم مع الجامعات، دعم في العالي التعميم وزارة الذي تمعبو الدور في ضعًفا

 في وازدواجية حزبية نزاعات مع وجود متوسطة، بدرجة الحوكمة مبادئ تطبق الجامعات أن كما الجامعية،
 . العبلقة أصحاب مشاركة في ضعف ووجود القرارات، اتخاذ

 ،قيادات لدى اإلدارية بالشفافية االلتزام مستوى معرفة إلى الدراسة ىدفت ( 2014دراسة)بحيح واخرون 
 بجامعة العاممين اإلداريين القادة جميع من الدراسة مجتمع نظرىم ، حيث تكون وجية بنغازي من جامعة
االلتزام  مستوى أن النتائج ،وقد أظيرت)اإلداريين والقادة األكاديميين، القادة اإلداريين( عمى واشتمل بنغازي

 وجود النتائج عدم عاليا ، كما أظيرت كان الدراسة  أبعاد حسب بنغازي قيادات جامعة لدى اإلدارية بالشفافية
 لمتغير تعزى جامعة بنغازي قيادات لدى اإلدارية بالشفافية االلتزام مستوى فى إحصائية داللة ذات فروق

 اإلداري المستوى لمتغير تعزى داللة إحصائية ذات فروق ىناك كان حين ،فى)العممي والمؤىل العمر، النوع،(
 .اإلدارية الشفافية مستوى فى إلى اختبلف أدت بنغازي بجامعة لمقياديين ) الوظيفي المركز(
 (2012دراسة ناصر الدين) ومراحل معناىا حيث من الجامعات حوكمة استقصاء إلى الدراسة ىذه ىدفت 

 ىى الجامعات أن حوكمة إلى الدراسة الشاممة خمصت الجودة متطمبات ضوء في تطبيقيا تطبيقيا، ومؤشرات
 لمحوكمة أن الدراسة الجامعة، وبّينت كبيرا في خمبلً  فقدانو يسبب الذي العمل داخل التوازن تخمق متكاممة كتمة
 كما .والمشاركة والمساءلة الشفافية، :ىى بإحكام وتطّبقيا عمييا الجامعة تسير أن يجب أساسّية قواعد ثبلث

مدى  عمى الدالة المؤشرات من مجموعة إلى وخمصت الجامعات، في الحوكمة الدراسة مراحل  تطبيق عالجت
 .الشاممة الجودة متطمبات ضوء في تطبيقيا

  دراسة( Aghion, &others,2009) الجامعة عمى مخرجاتيا  عمى تأثير حوكمة إلى التعرف الدراسة ىدفت
 عبلقة وجود إلى الدراسة الدول األوروبية وجامعات الواليات المتحدة األمريكية،  وتوصمتالبحثية في جامعات 

 البحثية المخرجات( المنافسة ( كأبعاد لحوكمة الجامعات وبين(و ) الذاتي الحكم( من كل بين إيجابية ارتباط
 مقارنة كبير إيجابي وسياسي اليم بدعم تحظى األمريكية الواليات المتحدة في الجامعات كما تبين أن   )لمجامعة

 .بالجامعات األوربية
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ومن خبلل عرض الدراسات السابقة نجد أن ىذه الدراسة تتفق مع جميع الدراسات في اختيار موضوع    
( 2018()الشيخي2018)الساعدي الدراسة وىو "حوكمة الجامعات" كما تتفق مع دراسة كل من 

الحوكمة في الجامعات إال أنيا اختمفت مع الدراسات السابقة في مجتمع في تناول مبادئ  (2017)الدىدار
الدراسة حيث أجريت الدراسة عمى كمية االقتصاد بجامعة بنغازي وتم اختيار الموظفين كعينة لمدراسة لمتعرف 

 عمى وجيات نظر مخالفة آلراء المسؤولين من )عمداء كميات ورؤساء أقسام عممية(.
 الدراسة الميدانية واختبار الفرضياتالمحور الثالث: 

 أداة الدراسة 3.1
 تم االعتماد عمى استمارة االستقصاء كأداة لجمع البيانات األولية لمدراسة، وتشمل ثبلثة أقسام ىى:

 : خصص لجمع البيانات الوظيفية وىى النوع، العمر، المؤىل العممي، مدة الخدمة.القسم األول -
( وتـم إجـراء بعـض 2016مبـادئ الحوكمـة باالعتمـاد عمـى دراسـة )مسـمم ،: يحتـوي عمـى مقيـاس القسم الثاني -

التعــديبلت عمــى المقيــاس ليناســب أىــداف الدراســة ومجــال تطبيقيــا، ويشــتمل عمــى خمســة مبــادئ ىــى: المبــدأ 
(، المبـدأ الثـاني: أســئمة تتعمـق بالمشـاركة، الفقــرات 9 -1األول: أسـئمة تتعمـق بالمسـؤولية والمســاءلة، الفقـرات )

(، المبــدأ الرابــع: أســئمة 24 - 16(، المبــدأ الثالــث: أســئمة تتعمــق باإلفصــاح والشــفافية ، الفقــرات )15 -10)
(، المبدأ الخامس أسئمة تتعمق بالسـموك المينـي وأخبلقيـات العمـل الفقـرات 30-25تتعمق باالستقبللية الفقرات)

(31-35.) 
 األساليب اإلحصائية المستخدمة: 3.2

استخدام اإلحصاء الوصفي التحميمي باالعتماد عمى البرنامج  فروضيا تمدراسة واختبار لتحميل بيانات ال    
 : في تحميل بيانات الدراسة الميدانية، واألساليب اإلحصائية المستخدمة ىي  19SPSSاإلحصائي  

 لمعرفة ىل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال. Kolmogorov - Smirnov testاختبار التوزيع الطبيعي  .1
 لممقاييس المكونة لمعبارات االتساق الداخمي مدى لبيان Cronbach Alpha معامل الثبات كرونباخ ألفا  .4

 .الدارسة التي اعتمدتيا
توسطة مقاييس النزعة المركزية: تتمثل في المتوسطات الحسابية لتحديد مدى تركز اإلجابات حول القيمة الم .3

 تركز مدى ليا لجميع متغيرات الدراسة، كذلك تم احتساب مقاييس التشتت مثل االنحراف المعياري لمعرفة
 ىذه اإلجابات. تشتت وأبعاده ومدى اإلجابات المتعمقة بمتغير الدراسة

لموافقة ( لممجموعة الواحدة : مع فترات ثقة لمتوسط العينة لمتعرف عمى ما إذا كان متوسط درجة اtاختبار ) .8
%( 5لكل عبارة عمى حدى في عينة الدراسة ككل يزيد أو يقل عن قيمة معينة عن مستوى داللة معنوية )

 (. 65ودرجات حرية )
لموقوف عمى مدى وجود فروق  t- test independent(  لمفروق بين متوسطين لعينتين مستقمتين tاختبار) .5

 لمتغير النوع.معنوية آلراء المبحوثين حول أبعاد الحوكمة تعزى 
لتبيان وجود فروق معنوية آلراء المبحوثين حول أبعاد  one way ANOVAاختبار تحميل التباين األحادي  .4

 الحوكمة تعزى لمتغيرات العمر،المؤىل العممي،مدة الخدمة.
  Kolmogorov - Smirnov test اختبار التوزيع الطبيعي 3.2.1
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 ( اختبار التوزيع الطبيعي1جدول رقم )
    

 

(، وىـــذا يــدل عمـــى أن البيانــات تتبـــع 0.05ويتضــح مــن الجـــدول أن مســتوى الداللـــة لمتغيــر الدراســـة أكبــر مــن )
 التوزيع الطبيعي وأنو يجب استخدام االختبارات المعممية.

 صدق األداة وثباتيا 3.2.2
 

 الثبات والصدق  الذاتي ألداة الدراسة( نتائج اختبار 2جدول رقم )

( لبلتساق الداخمي ألداة Cronbach -Alphaيتضح من الجدول السابق أن  قيمة معامل الثبات )     
( وىى معامبلت عالية، وبذلك يعتبر ىذا المقياس 0.948( ومعامل الصدق الذاتي )0.899الدراسة بمغ )

( وىو الحد األدنى 0.75صادقًا لما وضع لقياسو،كما يتمتع بدرجة عالية من الثبات مقارنة بالمستوى المقبول )
ة، وبالتالي يمكن االعتماد عميو في التطبيق الميداني مما يجعل المقبول لثبات أي مقياس في العموم اإلداري

 استمارة االستبيان مقبولة كأداة لجمع البيانات البلزمة لمدراسة.

 مقياس التحميل. 3.2.3
الخماســي إلعطــاء الــدرجات لكــل إجابــة فــي  (Likert Scale)اعتمــدت مقــاييس الدراســة عمــى مقيــاس 

 (.2008)عبدالفتاح، المقياس وقد تم توضيح المعيار المتبع لتفسير أسئمة الدراسة، وكما يمي
 
 
 
 
 
 
 

 مجتمع الدراسة 3.3
يشــتمل مجتمــع الدراســة عمــى جميــع المــوظفين الــذين يشــغمون الوظــائف اإلداريــة بكميــة االقتصــاد جامعــة   

(، وتــم إتبـاع أســموب العينـة العشـوائية البســيطة وكـان حجــم )عنصـر ( 128بنغـازي، وبمـغ حجــم المجتمـع )
                                                 

  بنغازي –2019بكمية  االقتصاد  لمبيانات المتحصل عمييا من الشؤون اإلدارية والمالية وفقًا. 

 66/97=68% 

 مستوي الداللة Zقيمة االختبار  المتغير
 0.743 0.680 الحوكمة

 معامل الصدق الذاتي معامل ألفا كرونباخ لمثبات عدد العبارات نوع المقياس األداة

 0.948 0.899 35 خماسي مقياس الحوكمة

 التقدير المتوسط المرجح
 ضعيف جدا 1.8إلى  1من 
 ضعيف 2.6إلى  1.8من 
 متوسط 3.4إلي  2.6من 
 مرتفع 4.2إلي  3.4من 
 جدامرتفع   5إلي  4.2من 
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ــًا لجــدول مرجــان لمعينــات ) مفــردة وتــم توزيــع اســتمارات االســتبيان عمــى العــدد المــذكور وتــم ( 97العينــة وفق
مــن إجمــالي االســتمارات   %(68( اســتمارة صــالحة لمتحميــل اإلحصــائي أي بنســبة)66اســترجاع عــدد )

وىى نسبة يمكن االعتمـاد عمييـا إلجـراء الدراسـة وىـى مقبولـة إحصـائيا فـي مجـال األبحـاث العمميـة  الموزعة
 .(2003)عبيد، 

 ل بيانات الدراسة.تحمي 3.4
 :خصائص عينة الدراسة 

%( مــن عناصــر عينــة الدراســة ىــم مــن فئــة الــذكور بينمــا 54.5( أن مــا نســبتو )4يتضــح مــن الجــدول رقــم )
( ىــم مــن فئــة اإلنــاث وبنســب متقاربــة وىــذا يعنــي أن فرصــة التعيــين بالكميــة كانــت متاحــة لمطــرفين 45.5)

كانـت أعمـارىم فـي  بنسب متكافئة ، كما يتضح من الجدول أن غالبية أفراد العينة ىم من فئة الشباب حيث
تاحــة الفرصــة لتــدفق دمــاء 47ســنة بنســبة ) 35فئــة اقــل مــن  %( ويعــزى ذلــك لتقاعــد المــوظفين القــدامى وا 

جديـدة لمكميـة، ، كمــا يتبـين كـذلك أن أغمبيــة عينـة الدراسـة يحممــون مؤىـل عممـي فــي المسـتوى الجـامعي فمــا 
طموبــة، كمــا يتضــح أن نســبة أفــراد العينــة %( وىــذا مايؤكــد أن لــدييم قــدر مــن المعرفــة الم83فــوق وبنســبة )

%(، مما يعنـي أن أغمـب أفـراد العينـة لـدييم خبـرة 37.9سنوات بمغت ) 10الذين لدييم مدة خدمة أكثر من 
طويمــة مــن خــبلل العمــل بالكميــة ممــا يجعميــم قــادرين عمــي تفيــم طبيعــة العمــل داخميــا ، ويتضــح مــن  تنــوع 

وع والعمر والمؤىل العممي ومدة الخدمة في قطاع التعمـيم العـالي، خصائص أفراد عينة الدراسة من حيث الن
 أن لدييم القدرة عمى إدراك أىداف الدراسة واإلجابة عمى األسئمة المطروحة في استمارة االستبيان.

 ( خصائص عناصر عينة الدراسة4جدول رقم )

                                                 

. 

 

 النسبة المئوية العدد فئة المتغير المتغير
 
 النوع

 %54.5 36 ذكر
 %45.5 30 أنثى

 %100 66 المجموع
 
 
 العمر

 %47 31 سنة 35اقل من 
 %25.8 17 سنة 45إلي  35من 

 %27.3 18 سنة 45أكثر من 
 %100 66 المجموع

 
 

 المؤىل العممي

 %57.6 38 بكالوريوس أو ليسانس
 %19.7 13 ماجستير
 %6.1 4 دكتوراه
 %16.7 11 غير ذلك

 %100 66 المجموع
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يتناول ىذا الجزء نتائج الدراسة التي تم التوصل ليا من خبلل التحميل عرض نتائج الدراسة ومناقشتيا:  3.5
 المتحصل عمييا عن طريق االستبانة ثم تقديم أىم التوصيات والمقترحات البلزمة.اإلحصائي لمبيانات 

 مناقشة نتائج أسئمة الدراسة: 3.5.1
ممارسة مبادئ الحوكمة في كمية االقتصاد  ما مستوى:  مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول - أ

 االستقبللية السموكفية، ، اإلفصاح والشفاوالمساءلة المشاركةجامعة بنغازي من خبلل: )المسؤولية 
( متغيرات 5الميني وأخبلقيات العمل ( من وجية نظر العاممين في الكمية؟ حيث تضمنت االستبانة )

فرعية تمثل مبادئ الحوكمة ،وبعد احتساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل متغير من 
(، 5ى كما ىو مبين بالجدول )المتغيرات الفرعية لمحوكمة لمتعرف عمى مستوى كل منيا عمى حد

ومقارنة المتوسطات الحسابية لئلجابات مع المتوسط الحسابي لممقياس المستخدم في االستبانة والذي 
 .(3يبمغ )

 إجابات أفراد عينة الدراسة تجاه أبعاد الحوكمة (5جدول رقم )

                                                 

( = 5+4+3+2+1الوسط احلسايب)  5=3/ 

 5** الوزن النسيب = املتوسط احلسايب/
  بنغازي –2019بكمية  االقتصاد  لمبيانات المتحصل عمييا من الشؤون اإلدارية والمالية وفقًا. 

  بنغازي –2019بكمية  االقتصاد  لمبيانات المتحصل عمييا من الشؤون اإلدارية والمالية وفقًا. 

 
 الخدمة بالكميةمدة 

 %15.2 10 سنوات 5أقل من 
 %33.3 22 سنوات 10إلى  5من 
 %13.6 9 سنة 15إلى  10من 

 %37.9 25 سنة فأكثر  15
 %100 66 المجموع

مبادئ 
 الحوكمة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن  T-testاختبار 
 النسبي

 
 الترتيب

مستوى 
 T sigقيمة الممارسة

المسؤولية 
 والمساءلة

 متوسط 4 58.48% 548. -603.- 1.01996 2.9242

 متوسط 4 %58.48 548. -603.- 1.01996 2.9242 المشاركة
اإلفصاح 
 والشفافية

 متوسط 3 59.63% 879. -153.- 98490. 2.9815

 مرتفع 3.163 .002 68.59% 1 1.10247 3.4293 االستقبللية
السموك 
 الميني

 متوسط 2 61.39% 564. 580. 97696. 3.0697



 

 2019 نوفمبر12-11والتجارة    الموافق  االقتصادلكمية  لثالمؤتمر العممي الدولي الثا
شكاليات التنمية في الدول النامية  INSD2019                                   ليبيا أنموذجًا() المؤسسات وا 

insd. elmergib. edu.ly                                    451 

  1دال إحصائيًا عند مستوى معنوية% 

t( =.7710 ،)( حول درجة ممارسة مبادئ الحوكمة ككل حيث بمغت قيمة t( نتائج اختبار )5يوضح الجدول )
( أن اتجاىات أفراد العينة نحو متغير الحوكمة ومبادئيا الخمسة كانت بدرجة متوسطة، tكما اظير اختبار )

فمن خبلل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين أمكن التعرف عمى مستوى توافر تمك 
*، حيث بمغ المتوسط 3ستخدم في االستبيان بمغ المبادئ الخاصة بالحوكمة إذا ماعمم بأن متوسط المقياس الم

%( مما يعكس درجة متوسطة من الممارسة 61.54( وبوزن نسبي بمغ )3.0771الحسابي العام لمحوكمة)
جماع لعينة الدراسة عمى ذلك ، وقد جاء مبدأ االستقبللية في المرتبة األولى بمتوسط  وكذلك درجة موافقة وا 

( وبدرجة ممارسة مرتفعة وىذا يعني امتبلك الكمية 1.10247معياري قدره ) ( وانحراف3.4293حسابي قدره )
لقدر كاف من االستقبللية التخاذ قراراتيا اإلدارية واألكاديمية دون ضغط من أي جية خارجية كما توفر الكمية 

جراء البحوث العم مية ونشرىا ،يميو الحرية األكاديمية ألعضاء ىيئة التدريس بيا فيما يتعمق بطريقة التدريس وا 
( 97696.( وانحراف معياري )3.0697مبدأ السموك الميني وأخبلقيات العمل حيث بمغ المتوسط الحسابي )

وىذا يعني وجود التزام  لدى الكمية إلى حد ما بأخبلقيات العمل كالعدل والنزاىة والموضوعية عند تعامميا مع 
ق أخبلقي  ينمى الشعور باالنتماء والصدق واإلحساس جميع العاممين كما تسعى الكمية إلى اعتماد ميثا

( بدرجة ممارسة 98490.( وانحراف مساٍو)2.9815بالمسؤولية ثم يأتي مبدأ اإلفصاح والشفافية بمتوسط قدره )
إلى المستوى  قٍ ت والمصارحة  داخل الكمية الترتمتوسطة حيث يتبين أن سياسة اإلفصاح عن المعموما

ة ذلك إلى قمة الوعي واالىتمام من قبل المسؤولين بالكمية بضرورة اإلفصاح عن المطموب وتعزو الباحث
المعمومات لكل األطراف ذات العبلقة وفي الوقت المناسب وخاصة فيما يتعمق بنتائج تقييم أداء الموظفين ،كما 

الكافية عن أىداف  تفتقر الكمية إلى أدلة ونماذج عمل واضحة وسيمة االستخدام باإلضافة إلى غياب المعمومات
وخطط الكمية المستقبمية وفي المرتبة األخيرة يأتي كل من مبدأ المسؤولية والمساءلة ومبدأ المشاركة بمتوسط بمغ 

( ، بمعنى أن إدارة الكمية التقوم بإشراك الموظفين والطمبة في مناقشة 1.01996( وانحراف قدره)2.9242)
عالجتيا بالقدر الكافي أيضا اليدرك الموظفين حقوقيم وواجباتيم المشكبلت والقضايا التي تواجييم وسبل م

الوظيفية عمى نحو واضح كما أن معايير تقييم األداء األكاديمية واإلدارية ليست واضحة بالدرجة الكافية وربما 
 يعنى ذلك أن آليات المساءلة غير معمنة لمجميع.

( لتطبيق الحوكمة بكمية  (p valueفأن قيمة (t)  بار أظيرىا اخت التيووفق النتائج   قما سبوبناء عمى   
حوكمة بكمية االقتصاد بجامعة مل ليس ىناك تطبيقمكنا القول أنو % عميو ي5%( اكبر من 44االقتصاد بمغت )

( والتي أظيرت 2017) ( والدىدار2018( والشيخي)2018مع دراسة عباس) ختمفبنغازي وىذه النتيجة ت
وكذلك اختمفت مع نتائج دراسة نتائجيما أن ىناك ممارسة متوسطة ألبعاد الحوكمة في الجامعات محل البحث 

( والتي أجريتا في جامعة بنغازي والتي أكدتا عمى تطبيق مبادئ الحوكمة 2018( و)الساعدى،2018)الشيخي،
وقبول  بديمة، وتأسيسا عمى ما سبق، يمكن رفض الفرضية التتراوح من الدرجة الضعيفة إلى الدرجة المتوسطة 

 يوجد ممارسة لمبادئ الحوكمة في كمية االقتصاد جامعة بنغازي. الالتي مفادىا: "  الصفريةالفرضية 

إلى أن مفيوم حوكمة الجامعات من المفاىيم الجديدة نسبيا والتي أوجبتيا  ىذه النتيجةويمكن أن تعزى   
ثة لمجامعة نحو تطبيق مبادئ الجودة في مؤسسات  التعميم العالي لتحقيق الريادة والتميز االتجاىات الحدي

سابقا اقترنت تطبيقات الحوكمة في اإلدارات الميبية عمى كل من :الحكومة ،فوالجودة المؤسساتية في العمل 

 متوسط ---- %61.54 443. 771. 81155. 3.0771 الحوكمة
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مبادئ الحوكمة في  والشركات والمصارف ،باإلضافة إلى غياب الوعي لدى إدارة الكمية حول أىمية تطبيق
 تحقيق األىداف ورفع مستويات األداء ككل.

 بين متوسطات تقدير أفراد العينة إحصائية داللة ذات فروق : ىل توجدمناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني - ب
لمتغيرات  وفقا فييا العاممين نظر وجية كمية االقتصاد بجامعة بنغازي من في الحوكمة مبادئ ممارسة لدرجة

 ؟)الخدمة العممي، مدة المؤىل العمر، النوع،(
لمفروق بين متوسطي لعينتين مستقمتين بالنسبة لمتغير النوع،   tلئلجابة عمى ىذا السؤال تم استخدام اختبار  

 بالنسبة لباقي المتغيرات. one way ANOVAواختبار تحميل التباين األحادي 
 تعزى لمتغير النوع لدى الحوكمة مبادئ ائية لمتوسطاتىل ىناك فروق جوىرية ذات داللة إحص -

 بكمية االقتصاد جامعة بنغازي؟ العاممين
 لمتوسطات مبادئ الحوكمة تعزى لمتغير النوع. t- test independent( اختبار 6جدول رقم )

 

%  وعميو يتم 5( أكبر من مستوي المعنوية  (.Sig( أن قيمة المعنوية 6يتبين من نتائج الجدول رقم ) -
قبول الفرض الصفري والقائل بعدم وجود فروق جوىرية ذات داللة إحصائية بين المبحوثين فيما يتعمق 

تعزى لمتغير النوع ورفض الفرض البديل وتشير ىذه النتيجة إلى أن اتجاىات  الحوكمة مبادئ بمتوسطات
 انت متفقة بنسبة كبيرة .الحوكمة ك الذكور واإلناث نحو مبادئ

% في استجابات األفراد المبحوثين نحو 5ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -
 الحوكمة تعزى لمتغير العمر؟ مبادئ

 ( تحميل التباين األحادي لمتوسطات مبادئ الحوكمة حسب متغير العمر7جدول رقم )

المشاركين حول مبادئ الحوكمة ( لمتوسطات استجابات  (.Sig( إلى أن القيمة االحتمالية7ويشير الجدول رقم )
%، وعميو يتم قبول الفرض الصفري 5( وىى أكبر من مستوى المعنوية  0710.حسب متغير العمر بمغت )

الحوكمة تعزى  والقبول بعدم وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين متوسطات المبحوثين حول مبادئ
 لمتغير العمر.

 % في استجابات األفراد المبحوثين نحو مبادئ5عند مستوى داللة ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية  -
 الحوكمة تعزى لمتغير المؤىل العممي؟

-  

المتوسط  العدد المقياس المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

نتيجة  t-testاختبار 
 t sigقيمة االختبار

 الحوكمة
 84321. 3.0897 36 الذكور

0.137 0.498 
التوجد 
 78591. 3.0619 30 اإلناث فروق

مجموع  مصدر التباين أبعاد المقياس
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 نتيجة االختبار المعنوية Fقيمة 

 الحوكمة
 821. 47 38.606 بين المجموعات

1.887 
.071 

غير دال 
 إحصائيا

 435. 18 7.833 داخل المجموعات
   65 46.439 الكمية
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 ( تحميل التباين األحادي لمتوسطات مبادئ الحوكمة حسب متغير المؤىل العممي.8جدول رقم )

( لمتوسطات استجابات المشاركين حول مبادئ  (.Sig( يتبين أن القيمة االحتمالية8وبالنظر إلى الجدول رقم )
%، وبالتالي ثم تم 5( وىى أكبر من مستوى المعنوية  0.608الحوكمة حسب متغير المؤىل العممي بمغت )

قبول الفرض الصفري القائل بعدم وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين متوسطات المبحوثين حول 
 العممي.الحوكمة تعزى لمتغير المؤىل  مبادئ

 % في استجابات األفراد المبحوثين نحو مبادئ5ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -
 الحوكمة تعزى لمتغير مدة الخدمة؟

 
 ( تحميل التباين األحادي لمتوسطات مبادئ الحوكمة حسب متغير مدة الخدمة.9جدول رقم )

المشاركين حول مبادئ الحوكمة ( لمتوسطات استجابات  (.Sig( أن القيمة االحتمالية9يوضح الجدول رقم )
%، وعميو يقبل الفرض 5( وىى أيضا أكبر من مستوى المعنوية  0.377حسب متغير مدة الخدمة بمغت )

الحوكمة  الصفري القائل بعدم وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين متوسطات المبحوثين حول مبادئ
 تعزى لمتغير مدة الخدمة

قبول الفرضية الرئيسة الثانية حيث اتضح أنو اليوجد فروق جوىرية ذات داللة معنوية سبق يتم  وبناًء عمى ما 
النوع، العمر،المؤىل العممي،مدة الخدمة( بين العاممين بكمية االقتصاد حول مبادئ الحوكمة تعزى لمتغيرات )

مبادئ الحوكمة بغض وىذا يعنى تقارب وجيات النظر واتفاق عام بين أراء عينة البحث حول درجة ممارسة 
 النظر عن العوامل الديموغرافية.

 
 
 

أبعاد 
 المقياس

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

نتيجة  المعنوية Fقيمة 
 االختبار

 الحوكمة

بين 
المجموعا
 ت

59.152 47 1.259 .918 
 

.608 
 

غير دال 
 إحصائيا

داخل 
المجموعا
 ت

24.667 18 1.370 

   65 83.818 الكمية

أبعاد 
 المقياس

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 نتيجة االختبار المعنوية Fقيمة 

 الحوكمة
 1.161 1.322 47 62.121 بين المجموعات

 .377 
 

غير دال 
 1.139 18 20.500 داخل المجموعات إحصائيا

   65 82.621 الكمية
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 المحور الرابع: النتائج والتوصيات
 ممخص لنتائج الدراسة:  . أ

 من وجية نظـر العـاممين  مبادئ الحوكمة بكمية االقتصاد بجامعة بنغازي و اليوجد تطبيق لأظيرت الدراسة أن
 % 5%(  وىـى اكبـر مـن مسـتوى داللـة 44( بمغـت ) (p valueأن قيمـة (t)  اظيـر اختبـار  حيـث ،بيـا
بمتوسـط  ىوقـد جـاء مبـدأ االسـتقبللية فـي المرتبـة األولـ( ، (3.0771بمغ المتوسـط الحسـابي العـام لمحوكمـة،و 

( ويميــــو مبــــدأ الســــموك المينـــــي وأخبلقيــــات العمــــل حيــــث بمــــغ المتوســــط الحســـــابي 3.4293حســــابي قــــدره )
( وأخيرا يأتي كل من المساءلة واالستقبللية 2.9815قدره )(، ثم مبدأ اإلفصاح والشفافية بمتوسط 3.0697)

 (.2.9242بمتوسطات بمغت )
  كما أسفرت الدراسة عن عدم وجود أي فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات المبحوثين

ي، مدة ىول مبادئ الحوكمة تعزى لممتغيرات الديموغرافية المختمفة مثل )النوع، العمر، المؤىل العمم
 الخدمة(.

 في ضوء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة يمكن تقديم التوصيات التالية: توصيات الدراسة: . ب
o  والعمل عمى تطبيق  كمية االقتصادحوكمة وما تتضمنو من مبادئ بصفة عامة داخل أروقة النشر ثقافة

 مبادئيا لما ليا من انعكاس ايجابي عمى األداء ككل.
o  واضحة لممساءلة بما يضمن تحقيق العدالة بين كل العاممين داخل الكمية.تبني معايير واليات 
o  العمل عمى ترسيخ ثقافة المشاركة من خبلل إتاحة الفرصة أمام جميع األطراف ذات العبلقة إلبداء آرائيم

 ومقترحاتيم والنظر إلييا بجدية تامة وتشجيعيم عمى العمل الجماعي.
o ة واإلفصاح واعتباره جزء ىام من تطبيقات نظام الحوكمة واالىتمام إعطاء أىمية كبرى لمبدأ الشفافي

 بوجود نظام معموماتي وقنوات اتصال فاعمة بين كل أجزاء الكمية لبلطبلع الدائم عمى مجريات األمور.
o  العمل عمى إرساء ميثاق أخبلقي معتمد لمسموك الميني بما يضمن التزام الكمية بأخبلقيات العمل المختمفة

 عامميا مع جميع العاممين بيا.في ت
 . مقترحات لدراسات مستقبمية:ج

القيام بدراسات مكممة ليذه الدراسة من خبلل دراسة الحوكمة بكميات مختمفة داخل الجامعة أو ربطيا  -
 بمتغيرات أخرى مثل تأثيرىا في الحد من السموكيات المضادة لئلنتاجية.

 الجامعي وتحقيق الجودة المؤسساتية.دراسة عبلقة الحوكمة بتطوير األداء  -
 المراجع:

 جامعة قيادات لدى اإلدارية (الشفافية 2014رضوان) أنور رحومة ، عبير عبدالسبلم أحمد، سالم بحيح، خديجة 
-http://uob.edu.ly/assets/uploads/pagedownloads/4828fالمتغيرات، بعض ضوء بنغازي في

.pdf  
  المؤتمر (: حوكمة الجامعات ودورىا في مواجية التحديات، 2012عمي القرشي )برقعان، احمد محمد ، عبداهلل

 جامعة الجنان طرابمس، لبنان. ،  العممي الدولي عولمة اإلدارة في عصر المعرفة
 (استقراء2018بركات، سارة، ايمان رحال :)  وتحميل الجامعات حوكمة تطبيق في والعربية األجنبية التجارب 

 .366-343ص ص   ، 10العدد ، 6، المجمد االقتصادي الباحث مجمة ، الجزائرواقعيا في 
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 ( درجة2018البستنجي، يوسف مصطفي :) في لمحوكمة األردنية الجامعات في األكاديميين القادة ممارسة 
التدريس، رسالة  ىيئة أعضاء نظر وجية من  )سيجما ستة( معايير توافر بدرجة عمان وعبلقتيا العاصمة
 تير، جامعة الشرق األوسط ، عمان األردن.ماجس

 ( حوكمة2018بن العارية، حسين، عبدالسبللم بمبالي :) التعميم في الشاممة الجودة إلدارة مدخل :الجامعات 
 .19-1، ص ص االقتصادية البشائر مجمةالجزائر أنموذجا، دراية، أدرار، أحمد العالي، جامعة

  ( :تطبيق الحوكمة في اإلدارة الميبية،2016لمسياسات واالستراتيجيات)تقرير صادر عن المنظمة الميبية 
www.loopsresearch.or  

 (دور2017جفطة، سناء :) ذات األطراف نظر وجية العالي من التعميم جودة تحسين في الجامعة حوكمة 
 سطيف، الجزائر.التسيير، جامعة  وعموم التجارية االقتصادية، العموم ، كميةرسالة ماجستيرالمصمحة، 

 ( محاضرات في نظرية الحوكمة.الطبعة األولى، دار حامد لمنشر، عمان2015حسام الدين، غضبان ،)- 
 .األردن 

 ( شركات قطاع عام وخاص ومصارف، المفاىيم، 2008حماد، طارق عبد العال )حوكمة الشركات( :)
 المبادئ، التجارب، المتطمبات (، الطبعة الثانية، الدار الجامعية، مصر 

 ،والبحث العالي منظومة التعميم قدرات وتعزيزات الجامعات حوكمة (2009محسن) ويوسف، معتز خورشيد 
 .1اإلسكندرية، ط  كتبة مصر،م في العممي
رسالة سعيدة ، رھالطا موالي التسيير جامعة وعموم التجارية والعموم االقتصادية العموم كمية حالة دراسة  

 سعيدة. رھالطا التسيير،جامعة موالي وعموم والتجارية االقتصادية ، كمية العمومماجستير 
  الفمسطينية،  الجامعات حْوكمة (: واقع2017الفرا) محمد كحمة، ماجد بن كريم .حمودة،  ، مروان الدىدار

IUG Journal of Economics and Business ، Vol 25, No1, pp 62-88. 
 (واقع حوكمة الجامعات الميبية"دراسة تطبيقية عمى جامعة بنغازي من وجية نظر 2018الساعدي، نسمة :)

حوكمة في المؤسسات الميبية "الواقع والطموح"، نوفمبر "ال الثاني المؤتمر العمميالييئة اإلدارية العاممة بيا"، 
 .413-393، جامعة عمر المختار، ص ص 2018

 الجامعات في األكاديمي الجودة واالعتماد لضمان كمدخل الرشيدة الحوكمة : (2010محمد) بن السوادي، عمي 
 جامعة والتخطيط، التربوية اإلدارة تخصص في الدكتوراه لنيل درجة تكميمي متطمب ،"مقترح تصور "السعودية

 السعودية. القرى، ام
 (حوكمة الجامعات وعبلقتيا باألداء "دراسة حالة عمى جامعة بنغازي "، 2018الشيخي، احمد سعد :) المؤتمر

، جامعة عمر المختار، ص 2018"الحوكمة في المؤسسات الميبية "الواقع والطموح"، نوفمبر  العممي الثاني
 .555-529ص 

  8(. واقع ممارسة الشفافية اإلدارية في كمية العموم االقتصادية وعموم التجارة في جامعة 2018ة)عباس،زىر 
، المجمد) مجمة عموم االقتصاد والتسيير والعموم التجاريةمن وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، 1945ماي 
 .324-307(،ص ص 2( العدد )11

 (2008عبد الفتاح، عز حسن ،) مقدمة في اإلحصاء الوصفي واالستداللي باستخدامSPSS جدة:  دار ،
 .1خوارزم العممية لمنشر والتوزيع، ط

 ( 2003عبيد، مصطفى فؤاد:) .ميارات طرق البحث العممي، غزة ، أكاديمية الدراسات العممية 
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 (حكومة الجامعات بين المتطمبات والمعوقات ، 2017عرابة، الحاج، ليمي بن عيسى :)دولية .مة   دراساتمج 
 .54-45األغواط ص ص  جامعة ، 30، العدد محكمة عممية

 الييئتين اإلدارية أعضاء نظر وجية من الحوكمة تطبيق ( واقع2014عمي) بن العزيز عبد بنت العريني، منال 
المجمة الدولية التربوية بن سعود اإلسبلمية،  محمد اإلمام جامعة في العاممين واألكاديمية

 .12، العدد 3المجمدالمتخصصة،
 (بناء نظام الشفافية والنزاىة في العراق،ندوة المعيد العالي لمدراسات المحاسبية 2005العبلق،عمى محسن :)

 .23/2/2005والمالية ، في الفترة 
 (االتجاىات2015العبللي، إيمان:) بالجزائر العالي التعميم قطاع في لمحوكمة الحديثة 
 ( :آليات الحوكمة في البنوك ودورىا في تحسين األداء المصرفي،اتحاد المصارف 2011)القرشي،عبداهلل عمي

 .العربية
 ( 2000القريوتي، محمد قاسم :)األردن: عمان، دار وائل لمنشر والتوزيع.نظرية المنظمة والتنظيم ، 
 (األزمة المالية العالمية واآلفاق المستقبمية، الطبعة 2011الموزي موسى، وآخرون ،) األولى، مكتبة المجتمع

 .306العربي لمنشر والتوزيع، األردن،ص
 ( مستوى ممارسة مبادئ الحوكمة الجيدة في الجامعات اليمنية الخاصة، دراسة ميدانية 2016مسمم ، بسام :)

 .282-233، ص ص 49، العدد مجمة الدراسات االجتماعيةفي جامعة العموم والتكنولوجيا ، 
   (. متطمبات تطبيق الشفافية من وجية نظر رؤساء األقسام العممية في   2015بن محمد)المفيز، خولة عبداهلل

 جامعة الممك سعود،
http://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/mttlbt_ttbyq_lshffy_mn_wjh_nzr_d    

_hyy_ltdrys_bjm_lmlk_swd.pdf  
 ضوء تطبيقيا في الجامعات ومؤشرات لحوكمة مقترح نظري ( ،إطار2012عادل) ، يعقوب  الدين ناصر 

 http://www.arabgovernance.com/data.php?s=7&action=3&id=42 :الشاممة الجودة متطمبات
       

 (درجة2017نجم، نورة عدنان:) وجية من بغزة لمعموم التطبيقية الجامعية الكمية في الحوكمة مبادئ ممارسة 
 غزة. – اإلسبلمية ،كمية التربية، الجامعةرسالة ماجستيرتطويرىا،  وسبل فييا العاممين نظر

- Henke Mary (2007) , can academic autonomy survive in the knowledge society? 

A perspective from Britain, Higher Education 

 - Mohammed ,Azzam Abdulnabi Ahmed & Badriya Khalfan Al Jabri (2017): 

Institutional Governance as an approach to achieving quality in  the general 

directorates of scouts and female  guides in the sultanate of  OMAN: A suggested  

frame work K, International Interdisciplinary Journal of Education ,Vol (6), Issue 

(10). 

http://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/mttlbt_ttbyq_lshffy_mn_wjh_nzr_d%20%20%20%20_hyy_ltdrys_bjm_lmlk_swd.pdf
http://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/mttlbt_ttbyq_lshffy_mn_wjh_nzr_d%20%20%20%20_hyy_ltdrys_bjm_lmlk_swd.pdf
http://www.arabgovernance.com/data.php?s=7&action=3&id=42
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Abstract: 
 The study aimed to identify of the degree of the practice of the principles of 

governance in the Faculty of Economics at the University of Benghazi through the 

following dimensions: (responsibility and accountability, participation, disclosure 

and transparency, independence, professional behavior and work ethic) The study 

also aimed to identify the are significant difference about the principles of 

governance are due to some of the demographic variables, to achieve the study 

objectives the study used descriptive analytical, and the questionnaire has been 

developed based on some previous studies. The population of the study reached 

(128) employees , the Simple random sample has been selected with size (97).The 

number of retrieved questionnaire for valid statistical analysis was (66) form. The 

results of the study indicated that there is no application of governance at the Faculty 

of Economics at the University of Benghazi, The results also showed there weren't  

significant differences about the The principles of governance are due to 

demographic variables under study, Finally, the study provided a set of 

recommendations that may help to spread the culture of governance College under 

study.  

 


