المؤتمر العممي الدولي الثالث لكمية االقتصاد والتجارة

الموافق 12-11نوفمبر 1029

المؤسسات واشكاليات التنمية في الدوؿ النامية (ليبيا أنموذجاً)

INSD2019

حوكمة المؤسسات الجامعية وأثرىا عمى األداء األكاديمي
أ .طارق أبوشعفة معتوق

قسـ إدارة األعماؿ/كمية االقتصاد والتجارة/جامعة المرقب
tamaetouq@elmergib.edu.ly
أ .سمية معمر امسمم

قسـ إدارة األعماؿ/كمية االقتصاد والتجارة/جامعة مصراته
somia2000@yahoo.com
أ .عمي مصطفى سويب

قسـ إدارة األعماؿ/كمية االقتصاد والتجارة/جامعة مصراته
A.Sowayeb@eps.misuratau.edu.ly

ممخص الدراسة :
هػػدفت الد ارسػػة إل ػ التعػػرؼ عم ػ واقػػك الاوكمػػة ااداريػػة بالجامعػػة قيػػد الد ارسػػة ،وكػػذلؾ مااولػػة التعػػرؼ عم ػ
مس ػػتوأل األداأل األك ػػاديمي بالجامع ػػة وأي ػ ػاً د ارس ػػة وتامي ػػؿ الع ق ػػة واألث ػػر ب ػػيف الاوكم ػػة ااداري ػػة واألداأل األك ػػاديمي ف ػػي
الجامعة قيد الدراسة ،و تكمف مشكمة الدراسة في ااجابػة عمػ عػدة أسػأمة أبرزهػا و مػا واقػك اوكمػة المؤسسػات الجامعيػة
مػػف منظ ػػور أع ػػاأل هيأػػة التػػدريس بكميػػة االقتصػػاد والعمػػوـ السياسػػية – جامعػػة مصػ ػراته

واسػػتتدمت الد ارسػػة الم ػػنهج

الوصفي التاميمي؛ باعتبار أف هذا المنهج م أـ ألغ ار ها ،ايث بمغ عدد مجتمك الدراسة ( )89ع و هيأػة تػدريس ،و
تػػـ تصػػميـ اسػػتمارة اسػػتبانة وتوزيعهػػا عم ػ العينػػة المسػػتهدفة ،وتػػـ الاصػػوؿ عم ػ ( )968مفػػردة مطاب ػػة اجابػػات الد ارسػػة
وتساؤالتها ،واستتدمت الدراسة األساليب اااصػاأية التػي تناسػب الد ارسػة ،وتتػدـ أغ ار ػها والمتمثمػة ،فػي بعػض م ػاييس
النزعة المركزية كالمتوسط الاسابي ،واالناراؼ المعياري ،وبعض التوزيعات التك اررية ،واتتبار فر يات الدراسة باستتداـ

معامػػؿ االناػػدار البسػػيط ،لتاديػػد أثػػر كػػؿ متىيػػر مسػػت ؿ عم ػ المتىيػػر التػػابك ،واتتبػػار طرديػػة الع قػػة باسػػتتداـ معامػػؿ
االرتب ػػاط ،وتوص ػػمت الد ارس ػػة إلػ ػ مجموع ػػة م ػػف النت ػػاأج ،أهمه ػػا و وج ػػود أث ػػر معن ػػوي ذو دالل ػػة إاص ػػاأية ألبع ػػاد اوكم ػػة
المؤسسػػات الجامعيػػة عمػ األداأل األكػػاديمي ايػػث كانػػت نسػػبة األثػػر لبعػػد رؤيػػة الجامعػػة( )%1.71ونسػػبة األثػػر لبعػػد ال ػوانيف
واألنظمػ ػػة( )%1171ولبعػ ػػد الن ازهػ ػػة والشػ ػػفافية نسػ ػػبة أثػ ػػر( )%18ولبعػ ػػد المااسػ ػػبة والمسػ ػػاأللة ( )%1878ولبعػ ػػد العدالػ ػػة
والمساواة نسبة أثر بمىت ( )%..7.ولبعد المشاركة في اتتاذ ال رار( ،)%..73ما لـ يؤثر مؤثر آتػر ،وأي ػاً توصػمت

ػأف الع قة بيف المتىيريف هي ع قة طردية؛ ايث كانت قيمة معامؿ االرتبػاط ( ،)276.1وكشػفت الد ارسػة
الدراسة إل ّ ،
أي ػاً عػػف وجػػود أثػػر دو داللػػة معنويػػة لاوكمػػة المؤسسػػات الجامعيػػة عمػ األداأل األكػػاديمي بالجامعػػة قيػػد الد ارسػػة ايػػث

كانت قيمة معامؿ التاديد ( )27.11أي ما نسبته ( )%.171مف التىيرات في األداأل األكاديمي سببه الاوكمة
الكممات المفتاحية :

الاوكمة – اوكمة الجامعات – األداأل األكاديمي7
اإلطار العام لمدراسة

 2.2مقدمة :

أصبح ممارسة الاوكمة وتطبيؽ مبادأها أكثر

رورة مف ذي قبؿ لمؤسسات التعميـ العالي ،و ذلؾ لتا يؽ جممة مف

األهداؼ ،يأتي عم رأسها توسيك نطػاؽ مشػاركة كافػة أطػراؼ األسػرة الجامعيػة فػي متتمػؼ م اراػؿ صػنك ال ػ اررات وديم راطيػة
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واقع حوكمة المؤسسات الجامعية وأثرىا عمى األداء األكاديمي
أ.طارق أبوشعفة جامعة المرقب،

أ.سمية امسمم جامعة مصراتو ،أ.عمي سويب جامعة مصراتو

ِّ
المكونػة
الايػاة الجامعيػة ،إ ػافة إلػ التوجيػه الع نػي الرشػيد لممػوارد الماليػة والماديػة والبشػرية الماػدودة وغيرهػا مػف المبػادئ
لماوكمة ،و ل ػد أثبتػت الد ارسػات الاديثػة التػي أجريػت عمػ مسػتوأل المؤسسػات التعميميػة فػي بعػض الػدوؿ عػف نجػاح و تفػوؽ

المؤسسات التي اعتمدت عمػ الاوكمػة كأسػموب إداري فػي العمػؿ و أف المسػؤوؿ األوؿ عػف كػؿ هػذ النجااػات هػو العنصػر
البشري الذي يعد أهـ مورد في هذ العممية كمها ،و تعتبر الجامعة المصدر الرأيسي لصناعة وتصدير المعارؼ وكػذلؾ إعػداد
العنصػر البشػري و تنميػة قد ارتػه و مها ارتػه و طاقاتػه لكػي يكػوف إنسػانا مبػدعا ومنتجػاً ،وشػهدت الع ػود األتيػرة الث ثػة اهتمامػاً

مت ازيػػداً بت ػػويـ األداأل األكػػاديمي بالجامعػػات ال سػػيما بعػػد األتػػذ بنظػػاـ االعتمػػاد ونظػػاـ الجػػودة فػػي التعمػػيـ وقػػد شػػمؿ هػػذا الت ػػويـ

أبعاداً عديدة أهمهػا(التعميـ ،والباػوث العمميػة ،وتدمػة المجتمػك) ،ويبػدأ االهتمػاـ األكبػر اػوؿ ت ػويـ األداأل األكػاديمي ألع ػاأل
هيأة التدريس عم اعتبار أنهـ يشػكموف البعػد الرأيسػي فػي هػد المنظومػة وعمػ أسػاس الػدور األهػـ الػذي ي ػمعوف بػه لتا يػؽ

أهػػداؼ الجامعػػة واسػػتنادا إل ػ جػػودة أي جامعػػة ت ػػاس بػػأداأل أع ػػاأل هيأػػة التػػدريس بهػػا ،وبالتػػالي فػػيف ت ػػويـ أداأل ع ػػو هيأػػة
التػدريس مػف أهػـ المجػاالت التػي ينبىػي االهتمػاـ بهػا فػػي تاسػيف مسػتوأل األداأل األكػاديمي وزيػادة فعاليتػه ،عػ وة عمػ ذلػؾ مػػا

ت دمه الجامعة مف إجراأل لمدراسات والباوث التي تعمػؿ عمػ ت ػديـ الامػوؿ لممشػاكؿ التػي تواجههػا مؤسسػات المجتمػك ،وكػذلؾ
مدأل دعـ وتشييك الجامعة ألع األ هيأة التدريس عم ال ياـ بها ،وأي اُ وظيفة الجامعة المتمثمة في تدمػة مؤسسػات المجتمػك
مػػف اي ػػث ت ػػديـ البػ ػرامج األكاديمي ػػة والتدريبي ػػة لس ػػد الفج ػػوة المعرفيػػة ،وس ػػد ه ػػذ الفج ػػوة بالمعموم ػػات والمع ػػارؼ المطموب ػػة له ػػذ

المؤسسات ،ومف هذا المنطمؽ برزت أهمية هذ الدراسة لمتعرؼ عم واقك الاوكمة في المؤسسات الجامعية وأثرهػا عمػ األداأل
األكاديمي وذلؾ مف وجهة نظر أع األ هيأة التدريس بكمية االقتصاد والعموـ السياسية – جامعة مصراته7
 1.2مشكمة الدراسة :

يمثػؿ األداأل األكػاديمي بمكوناتػه مػف أهػـ المترجػات الجامعيػة والمتمثػؿ بمجػاالت عديػدة مردودهػا كػ ً مػف (التعمػيـ ،و

الباث العممي ،و تدمة المجتمك) فاألستاذ الجامعي وما ي وـ به مف أداأل الدور المنوط به مف عمميات التدريس وغيرهػا تعتبػر
اجر األساس لألداأل األكاديمي ،والتي يواجه في الوقت ذاته بع اً مػف الجمػود الفكػري عنػد نسػبة ال يسػتهاف بهػا مػف أع ػاأل
هيأة التدريس في الجامعات وقصور طمواهـ الفكري عف اابداع والتجديد في أداأهـ األكاديمي الذي يعتبر مف أهـ التاػديات
التػي تواجػه الجامعػات ناػو تنميػتهـ وتاػديث منظومػة أداأهػـ ،وكػذلؾ الػدور المنتظػر مػف الجامعػة فػي تدمػة المجتمػك بػيجراأل
الدراسات والباوث العممية التي تعالج مشاكؿ ا ي ة تعاني منها مؤسسات المجتمك ومااولػة ت ػديـ الامػوؿ واألفكػار والمعمومػات

والبػرامج األكاديميػة والتدريبيػة لسػد الفجػوة المعرفيػة والمعموماتيػة لمؤسسػات سػوؽ العمػؿ ،لػذلؾ أصػبح قيػاس األداأل األكػاديمي
لمجامعة أم ار اتميا لنجااها ،ومف هذا المنطمؽ اهتمت كثير مف الجامعات العالمية عمي تنظيـ آليات ل يػاس األداأل األكػاديمي،
وأصبات تولي اهتماماً متزايداً بجػودة و كفػاألة أداأهػا األكػاديمي ،وبالتػالي كػاف

ػرورياً بػأف تكػوف هنػاؾ مشػاركة فاعمػة لجميػك

األط ػراؼ بالجامعػػة مػػف ت ػ ؿ اسػػتتداـ مفػػاهيـ الن ازهػػة والشػػفافية والمشػػاركة والو ػػوح وتطبيػػؽ ال ػوانيف واألنظمػػة والتعميمػػات،

والمساأللة لتطوير األداأل األكاديمي وااداث تىييرات ايجابية فيه وانعكاس كؿ ذلؾ عم أداأل وانتاجية الجامعة7

كذلؾ فيف عممية ت ييـ األداأل األكاديمي لمجامعػة أصػبات مطمػب مهػـ مػف مطالػب الاوكمػة أفرزتػه التىييػرات الاديثػة والسػريعة
فػػي بيأػػة األعمػػاؿ تاصػةً بعػػد ازديػػاد عػػدد الجامعػػات فػػي ليبيػػا مػػف أجػػؿ التطػػوير والتاػػديث وتفػػادي و تصػػايح األتطػػاأل ،وفػػي

الوقػػت ذاتػػه تظهػػر فيػػه أهميػػة اوكمػػة المؤسسػػات الجامعيػػة وذلػػؾ مػػف ت ػ ؿ إيجػػاد آليػػات وا ػػاة تمكػػف المسػػأوليف ومتتػػذي

ال ػ اررات بانتظػػاـ مػػف ت ػػديـ التو ػػياات ال زمػػة ألصػػااب المصػػماة اػػوؿ كيفيػػة اسػػتتداـ صػ اياتهـ وتصػريؼ واجبػػاتهـ بمػػا
يتكامػػؿ مػػك عمميػػة الشػػفافية واافصػػاح ،وأف ف ػػداف آليػػات الرقابػػة وانعػػداـ الشػػفافية و ػػعؼ قواعػػد و ػوابط الاوكمػػة وانعػػداـ
المسػػاأللة أدأل إل ػ إسػػاألة اسػػتى ؿ السػػمطة وانتشػػار الفسػػاد واتسػػاع نطاقػػه ،األمػػر الػػذي يػػؤدي إل ػ يػػؤدي إل ػ

ػػعؼ األداأل

األكاديمي وانتفاض مستوياته لدأل عدد كبير مف المؤسسات والتي مف بينها المؤسسات الجامعية7

283

icetr. elmergib.edu.ly

المؤتمر العممي الدولي الثالث لكمية االقتصاد والتجارة

الموافق 12-11نوفمبر 1029

المؤسسات واشكاليات التنمية في الدوؿ النامية (ليبيا أنموذجاً)

وفي
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وأل ما سبؽ ظهرت الااجة إل هذ الدراسة لموصوؿ إل أسس ومبادئ اوكمة الجامعات ومعرفة مدأل تطبيؽ الجامعػة

المباوثة "جامعة مصراته" كأنموذج لمجامعات الميبية وأثر ذلؾ عم األداأل األكاديمي وعميه يمكف صػياغة مشػكمة الد ارسػة فػي
شكؿ التساؤليف التالييف و
 ما واقك اوكمة المؤسسات الجامعية مف منظور أع األ هيأة التدريس بكمية االقتصاد والعموـ السياسية جامعة مصراته -ما أثر اوكمة المؤسسات الجامعية عم األداأل األكاديمي بالجامعة قيد الدراسة

 1.2فرضيات الدراسة و لإلجابة عم األسأمة المطرواة في مشكمة الدراسة تـ صياغة الفر ية التالية و

 الفرضييييية الرةيسييييية :يوج ػػد أث ػػر ذو دالل ػػة معنوي ػػة لاوكم ػػة المؤسس ػػات الجامعي ػػة والمتمثم ػػة ف ػػي (رؤي ػػة الجامع ػػة ،ال ػ ػوانيفواألنظمة،النزاهة والشفافية ،المااسبة والمساأللة ،العدالة والمساواة ،المشػاركة فػي صػنك ال ػرار الجػامعي) عمػ األداأل األكػاديمي

في الجامعة قيد الدراسة7

-ويتفرع من الفرضية الرةيسية الفرضيات التالية

 يوجد أثر ذو داللة معنوية لرؤية الجامعة عم األداأل األكاديمي في الجامعة قيد الدراسة7 يوجد أثر ذو داللة معنوية لم وانيف واألنظمة عم األداأل األكاديمي في الجامعة قيد الدراسة7 يوجد أثر ذو داللة معنوية لمنزاهة والشفافية عم األداأل األكاديمي في الجامعة قيد الدراسة7 يوجد أثر ذو داللة معنوية لممااسبة والمساأللة عم األداأل األكاديمي في الجامعة قيد الدراسة7 -يوجد أثر ذو داللة معنوية لمعدالة والمساواة عم األداأل األكاديمي في الجامعة قيد الدراسة7

 يوجد أثر ذو داللة معنوية لممشاركة في صنك ال رار عم األداأل األكاديمي في الجامعة قيد الدراسة7 1.2أىداف الدراسة  :تهدؼ الدراسة إل تا يؽ التالي :

 -1التعرؼ عم واقك الاوكمة اادارية في الجامعة قيد الدراسة7
 -1مااولة التعرؼ عم مستوأل األداأل األكاديمي في الجامعة قيد الدراسة7
 -.دراسة وتاميؿ الع قة واألثر بيف الاوكمة اادارية واألداأل األكاديمي في الجامعة قيد الدراسة7
 -.ت ديـ م تراات لممسأوليف ومتتذو ال اررات بهدؼ الرفك مف مستوأل األداأل األكاديمي في الجامعة قيد الدراسة7

 1.2أىمية الدراسة :

عبر عف الكيفية التي تُدار بها الجامعة ،وتراقب مف جميك
 -1تنطمؽ أهمية الدراسة مف أهمية مفهوـ اوكمة الجامعات الذي ُي ّ
األطراؼ ذات الع قة بالجامعة ،وبالتالي فهي تُعد بمثابة األداة التي ت مف كفاألة إدارة الجامعة فػي كيفيػة االسػتفادة مػف
إمكانياتها ومواردها واستى لها بالشكؿ األمثؿ ل ماف جودة مترجاتها7

 -1أي ػ ػاً هػػػذ الد ارسػػػة تع ػػالج مو ػػػوعاً ف ػػي غاي ػػة األهمي ػػة وهػػػو " األداأل األك ػػاديمي" بمكونات ػػه الرأيسػػػة وال ػػذي يعتبػػػر مػػػف

المو ػػوعات الجػػديرة بالد ارسػػة والباػػث فػػي كػػؿ زمػػاف ومكػػاف مػػا يجعمػػه ذات أهميػػة مت ازيػػدة وبااجػػة إل ػ د ارسػػات مسػػتمرة

انط قاً مف أف نجاح الجامعة يعتمد باألساس عم مستوأل أداأها7

 -.كما تااوؿ الدراسة إثراأل مو وع الاوكمة وأثرها عمػ األداأل األكػاديمي فػي التّعمػيـ العػالي) اوكمػة الجامعػات) ايػث إف

الساب ة تناولت الاوكمة في قطاعات األعماؿ والشركات ،أو مدأل تطبيؽ الاوكمة ومعوقات تطبي ها
العديد مف الدراسات ّ
في الجامعات دوف النظر لع قتها باألداأل األكاديمي والػذي يعتبػر أهػـ العوامػؿ المػؤثرة عمػ زيػادة فعاليػة إنتاجيػة الجامعػة

مف عدمها7
 1.2متغيرات الدراسة  -:المتغير المستقل "اوكمة المؤسسػات الجامعػات بأبعادها(رؤيػة الجامعػة ،ال ػوانيف واألنظمػة ،الن ازهػة
والشفافية ،المااسبة والمساأللة ،العدالة والمساواة ،المشاركة في صنك ال رار الجامعي)7
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 -المتغير التابع " األداأل األكاديمي بمكوناته (التعميـ الجامعي ،الباث العممي ،تدمة المجتمك)7

 1.2بيةة ومجتمع الدراسة :

 بيةة الدراسة و جامعة مصراتة -مجتمييع الدراسيية و تمثػػؿ مجتمػػك الد ارسػػة فػػي أع ػػاأل هيأػػة التػػدريس بكميػػة االقتصػػاد والعمػػوـ السياسػػية والبػػالغ عػػددهـ ()89

موظفاً ،وتـ إتباع أسموب المسح الشامؿ لكافة مفردات المجتمك7

 1.2منيجية الدراسة :

لتا يػػؽ أهػػداؼ الد ارسػػة تػػـ إتبػػاع المػػنهج الوصػػفي التاميمػػي الػػذي يعػػد مناسػػباً ألغػراض هػػذ الد ارسػػة مػػف ايػػث د ارسػػة واقػػك

اوكمة المؤسسات الجامعية وأثرها عم األداأل األكػاديمي وذلػؾ مػف تػ ؿ تتبػك أدبيػات المو ػوع فػي الكتػب والم ارجػك والوثػاأؽ

المتوفرة والدراسات الساب ة فػي نفػس المو ػوع لتىطيػة الجانػب النظػري لمد ارسػة ،و تػـ اسػتتداـ صػايفة االسػتبياف كػأداة رأيسػية
لجمػػك البيانػػات والمعمومػػات و إج ػراأل الباػػث والتاميػػؿ والمعالجػػة وذلػػؾ اثبػػات صػػاة فر ػػيات الد ارسػػة مػػف عػػدمها باسػػتتداـ
برنامج الازـ اااصاأية لمعموـ االجتماعية ( )SPSSلتاميؿ البيانات بأسرع وقت وأكثر دقة7
 9.2حدود الدراسة  :ت تصر ادود الدراسة عم اآلتيو

 -1الادود المو وعية (واقك اوكمة المؤسسات الجامعية وأثرها عم األداأل األكاديمي)7
 -1الادود المكانية (كمية االقتصاد والعموـ السياسية – جامعة مصراتة)7

 -1الادود الزمنية (أجريت الدراسة ت ؿ الفترة (أبريؿ – مايو -يونيو 1218ـ)7
الجانب النظري لمدراسة

 2.1ماىية حوكمة الجامعات – أىدافيا  -أبعادىا
 2.2.1مقدمة و

ظهر مفهػوـ اوكمػة الجامعػات ليعبػر عػف األزمػة الا ي يػة التػي تمػر بهػا المؤسسػات الجامعيػة والامػوؿ الم تراػة

لها ،وبشكؿ عاـ ياظ مو وع اوكمة الجامعات باهتمػاـ مت ازيػد مػف قبػؿ الػدوؿ المت دمػة "،ففػي أسػتراليا قػدمت
عػػدة مشػػروعات منهػػا مشػػروع مراجعػػة إدارة التعمػػيـ العػػالي أو مػػا يسػػم "بت ريػػر هػػوير " "Hoare reportالػػذي

أشار فيػه إلػ أف تطػوير نظػاـ التعمػيـ يبػدأ مػف تطػور أهػداؼ وممارسػات اادارة والمااسػبة عػف المسػؤولية وعػف
الموارد المتااة لذلؾ ال طاع 7
وهناؾ العديد مف الدراسات والباوث أشارت إل أهمية تطبيؽ الاوكمة بالمؤسسػات التعميميػة لتجويػدها واالرت ػاأل
بها ،كما أف تطبيؽ الاوكمػة يسػهـ فػي تطػوير أداأل المؤسسػات التعميميػة وتجويػدها ،وتا يػؽ الشػفافية والمااسػبة

،والاػد مػف الفسػػاد المػالي وااداري وتمبيػػة ااجػات المسػػتفيديف ،كمػا يسػػهـ تطبيػؽ الاوكمػػة بالمؤسسػات التعميميػػة
في زيادة قدرتها عم إنتاج المعرفة بمتتمؼ أنواعها ونشرها واالستفادة منها(عبداهلل7)1219،
 1.2.1مفيوم حوكمة الجامعات Concept university governors :

يشير مفهوـ اوكمة الجامعػات بشػكؿ عػاـ إلػ ال واعػد والمعػايير التػي تاػدد الع قػة بػيف إدارة المؤسسػة مػف

ناايػػة وأصػػااب المصػػالح المرتبطػػة بالشػػركة مػػف ناايػػة أت ػرأل وبشػػكؿ عػػاـ لػػـ تتفػػؽ الكتابػػات اػػوؿ تعريػػؼ أو
مفهوـ وا ح اوؿ اوكمة المؤسسات الجامعية ف د أتد المفكروف والبااثوف والمنظمات الدولية بالتسابؽ لتعريفه
وبالتالي يمكف عرض مجموعة مف التعريفات تبيف هدا المفهوـ و
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و يمكػػف تعريػػؼ اوكمػػة الجامعػػات بأنها"األسػػاليب أو الوسػػاأؿ التػػي تاػػدد الجامعػػة مػػف تالهػػا توجهاتهػػا وتػػنظـ
نفس ػػها لتا ي ػػؽ الى ػػرض م ػػف وجوده ػػا وذل ػػؾ بم ػػا تت ػػمنه م ػػف مع ػػاني هام ػػة مث ػػؿ المس ػػاأللة والش ػػفافية والن ازه ػػة
واالست لية والجماعية في اتتاذ ال رار واالاتكاـ إل ال انوف (مامد 1211 ،و7)6.
ويمكػف تعريفهػػا أي ػاً و بأنهػػا مجموعػة مػػف ال ػوانيف والػػنظـ وال ػ اررات التػػي تهػدؼ إلػ تا يػؽ الجػػودة والتميػز فػػي

األداأل عف طريؽ اتتيار األساليب المناسبة والفعالة لتا يؽ تطط المؤسسة وأهدافها(نصر الديف 1211 ،و 7)8

وعرفتهػػا منظمػػة التعػػاوف االقتصػػادي والتنميػػة سػػنة  1899بأنػػه"النظاـ الػػذي يوجػػه أعمػػاؿ المؤسسػػة وي ػػبطها إذ
يصؼ الا وؽ والواجبات ويوزعها عم متتمؼ األطراؼ في المؤسسة مثؿ مجمس اادارة  ،اادارة  ،المساهميف
ػررات التاصػة بشػأوف المؤسسػة كمػا ي ػك األهػداؼ
وذوي الع قة وي ك ال واعػد وااجػراألات ال زمػة التتػاذ ال ا

واالستراتيجيات ال زمة لتا ي ها وأسس المتابعة لت ييـ األداأل ومراقبته (7)Jan.2008.p4

و عرفهػػا(يرق وعبدالصػػمد 1211 ،و "7).بأنهػػا عبػػارة عػػف مجموعػػة مػػف ال واعػػد وااج ػراألات التػػي تاػػدد صػػنك
ال رار ومراقبة العمميات داتؿ المؤسسة ورصدها7
مف ت ؿ التعريفات الساب ة يمكف استت ص المعاني اآلتية لمفهوـ اوكمة الجامعات و

(ناصر الدين.)9 : 1021 ،

 -1مجموعة مف األنظمة التاصة عم أداأل الجامعة7

 -1تنظيـ لمع قات بيف مجالس اوكمة الجامعة (مجمس األمناأل – مجمس الجامعة -مجمي العمداأل)7
 -.مجموعة مف ال واعد التي يتـ بموجبها إدارة الجامعة ولرقابة عميها وفؽ هيكػؿ معػيف يت ػمف توزيػك الا ػوؽ
والواجبات فيما بيف إدارة الجامعة ومجالس اوكمة الجامعة بما ي مف جودة مترجات الجامعة7
 1.2.1أىمية الحوكمة بالنسبة لمؤسسات التعميم العالي و

أهميػة كبيػرة فػي الجامعػات ،ألنهػا تػوفّر الهيكػؿ التنظيمػي الػذي يمكػف مػف ت لػه تا يػؽ أهػداؼ
لماوكمػة ّ
الجامعػات ،ووسػاأؿ بمػوغ تمػؾ األهػداؼ ورقابػة األداأل ،ويمكػف تاديػد أهميتهػا فػي إدارة الجامعػات كمػا يمػيو

)الكسر 1219 ،و 7).1.-.1.

 -1تُسهـ في إيجاد مؤسسات مست مة ،لها مجالس وهيأات ااكمة مسأولة عف تاديد االتجا االستراتيجي لهذ
المؤسسات ،والتأ ّكد مف فعالية إدارتها.
 -1مساعدة الجامعات في تا يؽ أهدافها بأف ؿ السبؿ الممكنة.

 -.تفيد في الكشؼ عف أوجه ال صور في األداأل و عؼ المترجات.
-.

ماف التّوازف بيف المسؤوليات ااستراتيجية بعيدة المدأل ،والمسؤوليات التشىيمية قصيرة المدأل.

-6

ماف موارد الجامعات واالستثمار األمثؿ لها.

 -3تساعد الاوكمة في تعزيز ال درة التنافسية ،وتجنب الفساد ااداري والمالي لمجامعات.
 -.ت مف ا وؽ ومصالح العامميف مف الهيأتيف اادارية واألكاديمية دوف تمييز.

 -9تعتبر الاوكمة نظاـ رقابة واشراؼ ذاتي ،والذي يؤدي لس مة التطبيؽ ال انوني لمتشريعات ،وبالتالي ُاسػف
اادارة و ماف ا وؽ العامميف وذلؾ يا ؽ ر ا المجتمك عف الجامعات وأداأها.

 1.2.1أىداف الحوكمة في الجامعات :

تتمتص أهـ األهداؼ لاوكمة الجامعات فيما يمي ) :الكسر 1219 ،و 7).1.

 -1زيػادة كفػاألة الجامعػات الداتميػة والتارجيػة مػف تػ ؿ تكػويف بيأػة صػالاه لمعمػؿ ،ممػا يسػاعد عمػ تعزيػز
فاعمية الجامعات.
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أ.سمية امسمم جامعة مصراتو ،أ.عمي سويب جامعة مصراتو

ػماف الديم راطيػة والعدالػة لجميػك األطػراؼ المعنيػة مػف تػ ؿ و ػك ال ػوانيف وال واعػد التػي يسترشػد بهػا

قيادات ومسأولي الجامعات في تولي األعماؿ اادارية.

 -.تعزيز مشاركة جميك األطراؼ مف األع األ األكاديمييف واادارييف ،وال يادات ،والط ب في عمميات صنك
ال اررات.
 -.رفك أداأل جميك الفأات في الجامعة بتا يؽ العدالة والمساواة بيف العامميف في الجامعات.
 -3توفير اؽ المااسبية والمساأللة لجميك األطراؼ المستفيدة مف وجود الجامعات.

 -6العمؿ وفؽ آليػات ،وأطػر تتسػـ بالو ػوح ،وتم ّكػف العػامميف مػف ممارسػة أعمػالهـ بشػكؿ كامػؿ ،ومسػاعدتهـ
عم العطاأل ،والمشاركة الفاعمة في جميك األنشطة داتؿ وتارج الجامعات؛ لتا يؽ ال ّشفافية.

 1.2.1معايير تطبيق الحوكمة في الجامعات :

ل ػ ػػد أكػ ػػدت بعػ ػػض الد ارسػ ػػات الاديثػ ػػة مثػ ػػؿ (باشػ ػػي ( ،)1228 ،البريػ ػػدي( ،)1228 ،الجػ ػػرؼ وأبوموس ػ ػ ،

( ،)1228جطػػاب( ،)1228 ،تميػػؿ( ،)1228 ،سػػامي( ،)1228 ،قػريط( ،)1212 ،طربيػػه( ،)1212 ،اػ وة
وطه( ،)1211 ،ر ا وعبداهلل ،)1211 ،أف هناؾ مجموعة مف المؤشرات التػي يػتـ بموجبهػا قيػاس مػدأل فعاليػة
الاوكمة في الجامعات مف ت لها مجموعة

معايير تعكس وتو ح بصفة عامة ال يـ التي تسود وتؤثر في اوكمة الجامعات وهي مجموعة معػايير نو ػاها
في الن اط التالية و (ناصر الديف 1211 ،و7)16
 -1وجود بياف بال وانيف واألنظمة والتعميمػات المت ػمنة ألف ػؿ أسػاليب ممارسػة سػمطة مجػالس الاوكمػة العميػا
في الجامعة وقياداتها اادارية7

 -1مدأل المشاركة النسبية لىير أع األ مجالس الاوكمة والمديريف في صنك ال اررات وفي توجيػه مسػار العمػؿ
في الجامعة7
 -.مدأل وجود فصؿ وت سيـ العمؿ وأدوار مجالس الاوكمة والموظفيف في الجامعة7
 -.مدأل وجود لجاف رأيسية تابعة لمجالس الاوكمة تتناوؿ األعماؿ التي تاتاج إل باث وت وة تفصيمية 7
 -3مدأل درجة اافصاح عف رواتب ومكافآت أع األ مجالس الاوكمة والموظفيف وما يتصػؿ بهػا مػف انجػازات
وأعماؿ تـ ال ياـ بها ومدأل ما ا ه كؿ منهـ مف نتاأج واتساقها مك ما يتـ التعاقد عميه معه7

 1.2.1أبعاد حوكمة الجامعات :

فيا يمي سيتـ عرض أبعاد الاوكمة في المؤسسات الجامعية  (:سعدي)121. ،

 -1المشاركة في صنع القرار :وهي ت مف لجميك األفراد المشاركة الفعالة في اتتاذ ال رار والتػي ت ػمف اريػة
الػ ػرأي والتعبي ػػر والمع ػػايير األساس ػػية لا ػػوؽ اانس ػػاف ،كم ػػا يػ ػرتبط مب ػػدأ المش ػػاركة بمفه ػػوـ الش ػػفافية فمعرف ػػة

المعمومات وادها ال تفي بالىرض بؿ البد أف تكػوف هنػاؾ آليػات يكونػوا األفػراد قػادريف عمػ اتتاذهػا ليػؤثر
في صنك ال ػرار وأف ي ػك المسػأوليف تاػت طاأمػة المسػؤولية والمااسػبة وعمػ المنظمػات أف تعطػ األفػراد

الاؽ في المشاركة في صياغة ال وانيف والمواأح واألنظمة واستشارتهـ في كافة أنشطة المنظمة7
 -1النزاىيية و الشييفافية  :وهػػي أاػػد أبعػػاد الاوكمػػة وتعنػػي إتااػػة كػػؿ المعمومػػات وسػػهولة تبادلهػػا بػػأف تكػػوف
متااة لكافة المؤسسات ولجميك األطراؼ المعنية ،والشفافية تعني تدفؽ

المعمومات الشاممة في الوقت المناسب وبطري ة يمكف االعتماد عميها وتتمتص الشفافية بالمكونات التالية و
 -1الاصوؿ عم المعمومة7
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 -1الع قة السببية بيف المعمومة والمو وع المراد مراقبته7
 -.الدقة في الاصوؿ عم المعمومة 7
-1المحاسبة والمساةمة  :تتطمب المااسبة أو المسألة ال درة عم مااسبة المسأوليف عف إدارتهـ لمموارد العامة
وعف المهاـ الموكمة إليهـ وعػف النتػاأج المتوصػؿ إليهػا

ػمف مسػارهـ الػوظيفي وعػف المسػؤوليات والمهػاـ المم ػاة

عمػ عػات هـ والهػدؼ مػف المسػألة هػي مااسػبة المسػأوليف عػف العبػث بمػوارد وممتمكػات المنظمػة وبالتػالي الاػد
مف االنتهاكات التي قد تادث مف ايف ألتر لبعض المسأوليف نتيجة تصرفاتهـ 7
رورة تكافؤ الفرص بيف األفراد مف أجؿ تاسيف أو اعهـ وتا يؽ ارت ػاأهـ

-1المساواة (العدالة)  :ترمز إل

االجتماعي ،والمساواة تعني ت وع جميك األفراد لممساواة دوف تمييز فهـ متساووف بالا وؽ والاريات والكرامة

-1الرؤية اإلستراتيجية  :فاسب مفهوـ الاوكمة فأف الرؤية تتادد بمفهوـ التنمية بيف مؤسسػات الدولػة وال طػاع
التػاص مػػف تػ ؿ تطػػط بعيػػدة المػدأل لتطػػوير العمػػؿ المجتمعػي مػػف جهػػة وأفػراد مػػف جهػػة أتػرأل والعمػػؿ عمػ

التنميػػة البش ػرية وات ػ يػػتـ تا يػػؽ النتػػاأج اايجابيػػة فػػي رسػػـ التطػػط

ػػمف إطػػار الاوكمػػة يجػػب األتػػذ بعػػيف

االعتبار التىيرات الداتمية والتارجية ودراسة المتاطر ومااولة و ك اموؿ 7
-1األنظمة والقيوانين :أي إتبػاع السػموؾ األت قػي المناسػب واالن ػباط وااللتػزاـ باألعمػاؿ والن ازهػة ونشػر ث افػة
الاوكمة عمي مستوي بيأة األعماؿ بصفة عامة وعمي مستوي إدارة المؤسسة بصفة تاصة7
2.2األداء األكاديمي Academic performance

 2.1.1مفيوم األداء األكاديمي و

تعتبػػر الجامعػػات أاػػد المنظمػػات االجتماعيػػة ال ارأػػدة التػػي تع ػػد عميهػػا اآلمػػاؿ فػػي ال يػػاـ بػػدور ماػػوري فػػي

تشػػكيؿ مسػػت بؿ المجتمػػك والتصػػدي ل

ػػيا ومشػػك ته وال يػػاـ بت ػػديـ الامػػوؿ الناجا ػة فػػي شػػت مجػػاالت التنميػػة

المستدامة الشاممة وبمتتمؼ أبعادها االقتصادية والسياسية واالجتماعية والث افية واألمنيػة وغيرهػا ،وأف الجامعػات
وما تممكه مف رصيد وافر مف رأس الماؿ البشري والفكري ومػا يتػوفر لػديها مػف إمكانيػات ماديػة وقػدرات تنظيميػة
ومف ت ؿ وظاأفها الث ثة المتمثمة في التدريس والباث العممي وتدمػة المجتمػك قػادرة عمػ ااسػهاـ فػي إاػداث
التىيي ػرات والتطػػورات االيجابيػػة التػػي تمكػػف المجتمػػك مػػف تا يػػؽ الرفاهيػػة والرتػػاأل والتاػػوؿ إل ػ مصػػافي الػػدوؿ

المت دمة وفؽ معيار التنافسية وقانوف الب األ الم ّشرؼ لألصمح أو األف ؿ أو األقوأل

ويمث ػؿ األداأل األكػػاديمي أاػػد ال

ػػايا المفصػػمية التػػي يجػػب أف تا ػػا بعنايػػة كبي ػرة مػػف قبػػؿ ال يػػادات الجامعيػػة

بمتتمؼ مستوياتها الث ثة وهي مستوأل ال يادة ااستراتيجية متمثمة فػي مجمػي الاوكمػة ورأاسػة أو إدارة الجامعػة
كما هو معموؿ بها في بعػض أنظمػة التعمػيـ المت دمػة وفػي م ػدمتها الواليػات المتاػدة األمريكيػة والمسػتوأل الثػاني

متمثمػػة فػػي ال يػػادة التكتيكيػػة فػػي عمػػداأل الكميػػات وال يػػادات المسػػاندة وأتي ػ اًر ال يػػادات التنفيذيػػة متمثمػػة فػػي رؤسػػاأل

األقسػاـ وأع ػػاأل هيأػػة التػػدريس الػػديف يشػرفوف بشػػكؿ مباشػر عمػ تطػػوط اانتػػاج األكػػاديمي بالجامعػػة (صػػاأغ،

 1213و 7).
ويمكػػف تعريػػؼ األداأل األكػػاديمي " بأنػػه نشػػاط يم ّكػػف الموظػػؼ مػػف إنجػػاز المهػػاـ أو األهػػداؼ الموكمػػة لػػه بنجػػاح
وباالستتداـ المع وؿ لمموارد()Jamal.1985.p409

ويمكػػف تعريفػػه أي ػاً" بأنػػه العمميػػة التػػي ينػػؾ ت لهػػا التعػػرؼ عم ػ مػػا ي ػػوـ بػػه ع ػػو هيأػػة التػػدريس مػػف أدوار

ونشػػاطات فػػي الجامعػػة مػػف أجػػؿ إاػػداث التىيػرات المنشػػودة فػػي أركػػاف العمميػػة التعميمػػي (قمػػر وآتػػروف121. ،
و 7)9
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واقع حوكمة المؤسسات الجامعية وأثرىا عمى األداء األكاديمي
أ.طارق أبوشعفة جامعة المرقب،

أ.سمية امسمم جامعة مصراتو ،أ.عمي سويب جامعة مصراتو

 1.1.1األدوار األكاديمية لمجامعات :

تمػارس الجامعػات ث ثػة أدوار رأيسػية وهػػي الػتعمـ الجػامعي والباػث العممػي و تدمػػة المجتمػك وفيمػا يمػي عر ػاً

موج اًز لكؿ دور ممف األدوار ساب ة الذكرو

 2.1.1.1التعميم الجامعي (التدريس) :

ع و هيأة التدريس فػي الجامعػة ي ػوـ بػدور رأػيس بالػدور األوؿ والثػاني ويسػهـ بفاعميػة فػي الثالػث ،وعميػه

كػػاف العػػاتؽ المم ػػاة عمػ ع ػػو هيأػػة التػػدريس بالجامعػػة كبيػ اًر فػػي نجػػاح الجامعػػة فػػي تا يػػؽ رسػػالتها األكاديميػػة
والباثية واالجتماعية ،فالجامعة لها طبيعتها مف ايث نشاطاتها ومجاالت عممها والعػامميف فيهػا فهػي تسػع إلػ

ااثػراأل العممػػي والمعرفػػي والفكػػري كمػػا أنهػػا مركػػز لتت ػريج الكفػػاألات والكػوادر البشػرية المؤهمػػة تػػأهي ً جيػػداً ات ػ

يمكنهػ ػػا مواكبػ ػػة ااتياجػ ػػات سػ ػػوؽ العمػ ػػؿ ،وأف مهػ ػػارة التػ ػػدريس الجػ ػػامعي ال تعتمػ ػػد عم ػ ػ المعرفػ ػػة الواسػ ػػعة فػ ػػي

التتصص الػذي ياممػه ع ػو هيأػة التػدريس فػي الجامعػة بػؿ تعتمػد عمػ عػدد مػف السػمات الشتصػية والنفسػية
واالجتماعية التي تساعد فػي النجػاح فػي مثػؿ هػدا العمػؿ فهمػاؾ مجموعػة مػف الصػفات التػي يجػب أف تتػوفر ؼ

بع و هيأة التدريس الذي يعمؿ بالجامعة مثؿ الػذكاأل والمهػارة المىويػة واتسػاؽ الفكػر ومنط يتػه والصػاة النفسػية
واالت ػزاف النفسػػي والميػػؿ والرغبػػة فػػي التػػدريس الجػػامعي والت يػػيـ المو ػػوعي لمطمبػػة واألمانػػة فػػي الباػػث العممػػي
(أبواميداف وسواقد 1229 ،و7)3.
 1.1.1.1البحث العممي :

يعتبػػر الباػػث العممػػي فػػي أي مجتمػػك مػػف األسػػباب األساسػػية والهامػػة لمت ػػدـ العممػػي والتنميػػة  ،لمػػا لػػه مػػف

مشاركة فعالة في التنمية بجميك جوانبها المتتمفة االقتصادية ،والصناعية والزراعيػة ،كمػا أنػه يسػاعد عمػ إيجػاد

الامػوؿ لممشػاكؿ التػي تواجههػا ال طاعػػات اانتاجيػة  ،ويسػاعد فػي تاسػػيف األداأل وزيػادة اانتػاج والاصػوؿ عمػ

ج ػػودة عالي ػػة لممنتج ػػات والت ػػدمات  ،وتعتب ػػر الجامع ػػات مع ػ ػ ً لمعم ػػؿ والبا ػػث العمم ػػي ،فه ػػي الت ػػي تػ ػربط العم ػػـ

بػػالمجتمك وتنسػػؽ الجهػػود العمميػػة بهػػدؼ ت ػػدـ المعرفػػة اانسػػانية  ،مػػف جهػػة ولجعػػؿ العمػػـ فػػي تنميػػة المجتمػػك
ونه ته مف جهة أترأل ،فت ػوـ الجامعػات بػدور هػاـ فػي تنميػة المعرفػة وتطويرهػا مػف تػ ؿ مػا ت ػدـ مػف باػوث

تتنػػاوؿ مشػػك ت المجتمػػك المتتمفػػة  ،ومػػا تصػػؿ إليػػه هػػذ الباػػوث مػػف امػػوؿ عمميػػة فػػي متتمػػؼ التتصصػػات،
ومياديف المعرفة المتتمفة بهدؼ تطوير المجتمك والنهوض به إل مسػتوأل تكنولػوجي واقتصػادي وصػاي وث ػافي
واجتمػػاعي أف ػػؿ ،كمػػا أف الطاقػػة الكامنػػة فػػي الباػػث العممػػي الجػػامعي لػػو أاسػػف اسػػتتدامها فينهػػا قػػادرة عم ػ
إاداث ثورة وتىير اجتماعي مماوظ ناو الت دـ والرفاهية (عبدالمطيؼ 1216 ،و 7)..

وأف نتاأج الباوث العممية قادرة عم تنفيذ أهػداؼ تطػط التنميػة االجتماعيػة واالقتصػادية وت ػويـ الامػوؿ العمميػة

التػػي تا ػػؽ أهػػداؼ هػػذ التطػػط بكفػػاألة وفاعميػػة ،ول ػػد أنشػػأت الجامعػػات فػػي الػػدوؿ المت دمػػة الم اركػػز الباثيػػة
المتتصصة والمتتبرات الوطنيػة ذات األهػداؼ الماػددة وف ػاً لتوجهاتهػا واهتماماتهػا لتاػوي كػؿ نشػاط الجامعػات
الباثي وتمثػؿ بيػت التبػرة الجػامعي الػذي يسػتمد منػه صػانعوا ال ػرار معمومػاتهـ لاػؿ المشػك ت ،كمػا تمعػب هػذ

الم اركػػز دو اًر هام ػاً فػػي تكػػويف تط ػط باثيػػة تسػػت طب لهػػا العممػػاأل ال ازأػػروف والبػػااثوف المتفرغػػوف وأع ػػاأل هيأػػة

التدريس المتتصصػيف ،وطمبػة الد ارسػات العميػا ،ويكػوف كػؿ مركػز متعػدد المجػاالت الباثيػة أو يكػوف متتصصػاً
فػػي نػػوع ماػػدد مػػف الباػػوث فػػي قطػػاع معػػيف اسػػب األولويػػات الوطنيػػة ،وهػػذ الم اركػػز تكػػوف مػػزودة بػػالتجهيزات
المتطػػورة والتػػدمات ال زمػػة لمباػػث ،وتكػػوف قػػادرة عمػ تنفيػػذ نتػػاأج الباػػوث فػػي واػػدات رياديػػة ،وأف تمعػػب دور
المراكز الصناعية لمباوث المنجزة.
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وقػػد عػػرؼ الباػػث العممػػي عمػػي "أنػػه عمميػػة فكريػػة منظمػػة ي ػػوـ بهػػا شػػتص يسػػم “البااػػث ” مػػف أجػػؿ ت صػػي
الا ػػاأؽ بشػػأف مسػػألة أو مشػػكمة معينػػة تسػػمي “مشػػكمة الباػػث ”  ،بيتبػػاع طري ػػة عمميػػة منظمػػة تسػػمي ” مػػنهج
الباث ” بهدؼ الوصوؿ إلي اموؿ م أمة لمع ج  ،أو إلي نتاأج صالاة لمتعميـ عمي المشػاكؿ المماثمػة تسػمي
” نتاأج الباث” (تيراب والمهبؿ 1216 ،و 7)6.
 1.1.1.1خدمة المجتمع :

تتعدد أنماط ومجاالت تنمية المجتمك التي ت ػدمها الجامعػات لمجتمعاتهػا بتعػدد ااجػات ومشػك ت المجتمػك

ودرج ػػة انىم ػػاس الجامع ػػات ف ػػي العم ػػؿ عمػ ػ تمبي ػػة تم ػػؾ الااج ػػات ومواجه ػػة ه ػػذ المش ػػك ت  ،كم ػػا تتع ػػدد ه ػػذ

المجاالت كذلؾ بتعدد الجماعات التي توجه إليهػا التػدمات مػف جماعػات مهنيػة ومدنيػة إلػ جانػب العػامميف فػي
متتمؼ األنشطة التجارية  ،والصناعية والزراعية  ،وغيرها  ،كما أف بعض هذ التدمات ت دمها الجامعات عم
مستوأل المجتمك المامي  ،وبع ها عم مستوأل قومي(.منصور 122. ،و 7).1

تعتبر تدمة المجتمػك إاػدأل وظػاأؼ الجامعػة باا ػافة إلػ التػدريس والباػث العممػي ونظػ اًر لمػا أادثتػه العولمػة

مػػف تػػأثير عم ػ التعمػػيـ العػػالي تطػػورت مفػػاهيـ تدمػػة المجتمػػك فػػي الجامعػػات العالميػػة لتتجػػاوز اػػدود المجتمػػك
المتمي إل العالـ التارجي ايث يشير (آؿ عمي )1212 ،إل فمسفة تدمة المجتمك في جامعػات ال ػرف الوااػد

والعشريف انت مت إل أكبر مف مجرد المساهمة في المجتمك المامي مف ت ؿ األنشطة التطوعية إذ أصبح مناط
بها تث يؼ في البمداف النامية وذلؾ لت ييؽ الفجوة المعرفية بيف البمداف المت دمة والنامية ،وفي ذات السياؽ يؤكد

اتجا تدمة المجتمك في الجامعات ناو المجتمك العالمي (باهي ،)1211 ،ب رورة أف تسهـ الجامعات في اؿ
ػوأل االقتصػػاد ال ػػاأـ عمػػ المعرفػػة غ ػػرس الفهػػـ والت ػػدير

المشػػك ت الجامعيػػة كمػػا أف منػػاط بالجامعػػات ف ػػي

لمث افػػات المتتمفػػة فػػي ط بهػػا وت ػػديـ المسػػاعدة لمت ػريف وأف تعمػػؿ عم ػ تػػوفير التعمػػيـ الػػذي ين ػػؿ مػػف مجتمػػك
متتمؼ إل مجتمك معرفي (العامري 1213 ،و 7).9
 1.1.1الدراسات السابقة و

تنػػاوؿ البػػااثوف عػػدة د ارسػػات سػػاب ة تشػػابهت مػػك الد ارسػػة الااليػػة مػػف ايػػث المتىيػػر المسػػت ؿ (اوكمػػة المؤسسػػات

الجامعي ػػة) ،بينمػ ػػا اتتمفػ ػػت الد ارس ػػة الااليػ ػػة عػ ػػف مثي تهػ ػػا م ػػف الد ارسػ ػػات السػ ػػاب ة م ػػف ايػ ػػث المتىيػ ػػر التػ ػػابك (األداأل
األكاديمي) وفيما عر اً لدراسات ساب ة مبيناً الهدؼ منها وأهـ النتاأج التي توصمت إليها و
جدول ( )2.1أىم األىداف وأىم النتاةج لمدراسات السابقة

ت

اليييدراسييييية

أىيييم األىيييييداف
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى

الكسر( ،)1021بعنوان(دور معايير
2

الجودة الشاممة في تحقيق الحوكمة
اإلدارية بالجامعات).

مفيوم حوكمة الجامعات ومدى

تطبيقيا لتطوير أداء الجامعات،

وكذلك التعرف عمى عالقة تطبيق
معايير الجودة الشاممة بتفعيل
الحوكمة اإلدارية).

قمر وآخرون ( ،)1021األداء

1

األكاديمي ألعضاء ىيةة التدريس
بكميتي التربية بجامعتي دنقال

والقضارف كما يدركيا الطمبة).
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أىييييم اليينتييياةييج
توصمت الدراسة إلى أن واقع تطبيق
الحوكمة بالجامعات الخاصة في

الرياض عالية حيث بمغت (،)1.21
وكذلك وجود عالقة بين تطبيق معايير
الجودة الشاممة البرامجية وتفعيل

الحوكمة اإلدارية بالجامعات الخاصة
بالرياض.

ىدفت الدراسة إلى معرفة آراء طمبة

توصمت الدراسة أن األداء األكاديمي

كميتي التربية جامعتي (دنقال

لعضو ىيةة التدريس كان مرتفعا

والقضارف) في األداء األكاديمي

وكانت ىناك داللة إحصاةية موجبة في

لعضو ىيةة التدريس باإلضافة

األداء األ كاديمي بين طمبة الجامعتين

معرفة تأثير بعض المتغيرات (النوع

وكذلك لم تظير الدراسة فروقاً بين
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واقع حوكمة المؤسسات الجامعية وأثرىا عمى األداء األكاديمي
أ.طارق أبوشعفة جامعة المرقب،

أ.سمية امسمم جامعة مصراتو ،أ.عمي سويب جامعة مصراتو
االجتماعي والمستوى االجتماعي

طمبة الجامعتين تعزى لمتغيرات (النوع

والعمر).

االجتماعي والمستوى االجتماعي
والعمر).

توصمت الدراسة إلى أنو ىناك ضعفاً
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى

1

الدىدار وآخرون( ،)1021بعنوان(واقع
حوكمة الجامعات الفمسطينية).

واقع تطبيق حوكمة الجامعات في
قطاع غزة ،وكذلك التأكد من وضوح
الرؤية لإلدارة العميا في الجامعات
اتجاه الحوكمة.

في الدور الذي تؤديو وزارة لتعميم

العالي في دعم الجامعات ،مع عدم
وجود معايير أدليل لمحوكمة الجامعية
 ،كما أن الجامعات تطبق مبادئ

الحوكمة بدرجة متوسطة مع وجود
نزاعات حزبية وازدواجية في اتخاذ
الق اررات.

ىدفت الدراسة إلي التعرف عمي

العريني ( ، )1021بعنوان (واقع
1

تطبيق الحوكمة من وجية نظر

الييةتين اإلدارية واألكاديمية العاممين

في جامعة محمد بم حمود اإلسالمية).

واقع تطبيق الحوكمة في الجامعة
قيد الدراسة  ،وكذلك التعرف عمى
أىم الفروقات ذات الداللة

اإلحصاةية إن وجدت تبعاً لممتغيرات
(المؤىل العممي –سنوات الخبرة –
الوظيفة الحالية).
تيدف الورقة عمى إلقاء الضوء

1

عمى مفيوم القيادة األكاديمية

الزكي (،)1021بعنوان (دور القيادة

وماىية التغيير ودواعيو ومبرراتو

الجامعية في تطوير األداء األكاديمي).

والكشف عن أنماط التغيير ومراحمو
وكذلك طرح إطار مقترح لتفعيل دور
القيادة في تطوير األداء األكاديمي.

توصمت الدراسة إلى أن واقع تطبيق
الحوكمة في الجامعة قيد الدراسة كان
بدرجة متوسطة ،وكذلك يوجد فروق
دلت داللة إحصاةية بين استجابات
عينة الدراسة حول واقع تطبيق

الحوكمة في الجامعة قيد الدراسة تعود
إلى االختالف في المتغيرات
الديموغرافية

توصمت الدراسة إلى عدة نتاةج أىميا
 :يعد التزام القيادات وخصوصاً

القيادات العميا بعممية التغيير مطمباً

أساسياً يضمن الوصول إلى األىداف
المرسومة لمتغيير ويمكن تحقيق ذلك

بتوفير اليياكل والبنية التنظيمية التي
تعتب جزءاً من ثقافة المؤسسة.

توصمت الدراسة إلى أنو من الممكن
ىدفت الدراسة إلى تقديم تفسيرات

1

الجعيدي واسميو  ،)1021بعنوان(نحو
رؤية حديثة لنموذج الحوكمة في
مؤسسات التعميم العالي)

وشروحات فكرية لخصاةص النظم
الفعالة لمحوكمة في مؤسسات
التعميم العالي ،مع تقديم إطار فكري
وعممي فعال لحوكمة مؤسسات
التعميم العالي في ليبيا.

تحديد عدداً من النقاط التي يمكن

التركيز عمييا وتطويرىا لتصميم نموذج
فعال لمحوكمة في مؤسسات التعميم
العالي في ليبيا يتوافق مع نموذج
االحتراف اإلداري والتي منيا:

االستقالل المؤسسي ،دور الحوكمة،
مجالس الحوكمة ،المنافسة والتوجو
بالسوق.

عمي ( ،)1021تطبيق مبادئ إدارة
1
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الجودة الشاممة وأثرىا عمى األداء

األكاديمي في الجامعات السعودية

ىدف ىذه الدراسة إلى التعرف عمى

خمُصت الدراسة إلى العديد من النتاةج

كفياءة األداء األكاديمي في

الجودة الشاممة في تحسين األداء

إدارة الجودة الشاممة وأثرىيا عمى

أىميا  :أن ىناك دور كبير إلدارة

الجامعات السعودية وذلك من خالل

األكاديمي وكذلك الجامعات السعودية

معرفة مستوى تطبيق مبادئ إدارة

تيتم بتطبيق مبادئ الجودة الشاممة

الجودة الشاممة في جامعة الجوف

بمستويات مرتفعة.
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من وجية نظر منسوبييا أعضاء
ىيةة التدريس وتحديد أكثر مبادئ
إدارة الجودة الشاممة تطبيقا في
الجامعة .

1

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى

الزىراني ( ،)1021بعنوان(واقع تطبيق

واقع تطبيق الحوكمة في الجامعات

الحوكمة الرشيدة في الجامعات األىمية

السعودية األىمية من وجية نظر

والوالء التنظيمي ألعضاء ىيةة

الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي

السعودية وعالقتيا بالرضا الوظيفي
التدريس فييا)

أعضاء ىيةة التدريس ومعرفة

ألعضاء ىيةة التدريس بالجامعات

توصمت الدراسة إلى أن الجامعات
والكميات األىمية السعودية تمارس
الحوكمة بدرجة عالية من وجية نظر
أعضاء ىيةة التدريس.

األىمية.
خمصت الدراسة إلى العديد من النتاةج
أىميا  :توجد عالقة موجبة (طردية)
ذات داللة إحصاةية عند مستوى

المعنوية ( )0.01بين كل معيار من
طعمة ( ،)1021بعنوان (دور تطبيق

9

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى

معايير جودة التعميم الجامعي وجودة

جودة معايير التعميم الجامعي في تعزيز

دور تطبيق معايير جودة التعميم

األداء األكاديمي ، .كذلك ال توجد فروق

جودة األداء األكاديمي في الجامعات

الجامعي في تعزيز جودة األداء

دالة إحصاةيا بين متوسطات استجابات

األردنية

األكاديمي في الجامعات األردنية

أفراد عينة الدراسة حول درجة تطبيق

معايير جودة التعميم ،مما يدل ذلك عمى
تجانس استجابات أفراد عينة الدراسة

حول درجة تطبيق المعايير من وجية
نظرىم
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى

الحوكمة ومعاييرىا العالمية ودراسة
20

آل عباس ( ،)1020بعنوان (حوكمة
الجامعات – دراسة تحميمية).

حوكمة الجامعات في بعدىا العالمي
ومدي كممارسات ىذا المفيوم في

المممكة العربية السعودية ومقارنتيا
مع الجامعات العربية والعالمية.

توصمت الدراسة إلى أن أىمية دراسة
حوكمة الجامعات لماليا من آثار عمى
التعميم العالي في السعودية وكذلك
استخمصت الدراسة ضعف مستوى
تطبيق الحوكمة في الجامعات السعودية
من خالل المقارنة بينيا وبين جامعات
دولية.

الجانب العممي لمدراسة
 2.2.1مقدمة :

يتناوؿ هذا الجانب عر اً مفصػ ً لإلجػراألات التػي تػـ االعتمػاد عميهػا فػي تنفيػذ الد ارسػة الميدانيػة بهػدؼ التعػرؼ
عم واقك الاوكمة في المؤسسات الجامعية وأثرها عم األداأل األكاديمي ،ويشمؿ هذا الجانب أداة جمك البيانػات

وطػػرؽ إعػػدادها واألسػػاليب المسػػتتدمة فػػي التاميػػؿ اااصػػاأي إ ػػافة إل ػ صػػدؽ أداة الد ارسػػة وثباتهػػا وكػػذلؾ

مجتمك وعينة الدراسة7

 1.2.1صدق وثبات أداة الدراسة :

 2.1.2.1صدق أداة الدراسة :

391
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واقع حوكمة المؤسسات الجامعية وأثرىا عمى األداء األكاديمي
أ.سمية امسمم جامعة مصراتو ،أ.عمي سويب جامعة مصراتو

أ.طارق أبوشعفة جامعة المرقب،

الصػدؽ ي صد بػه أف الم يػػاس ي ػيس مػا و ػك ل ياسػه ،ولمتا ػؽ مػف مسػتوأل صػدؽ ماتػوأل أداة الد ارسػة تػـ

عر ها عم عدد مف الماكميف مف ذوي التبرة واالتتصاص 7وثػـ األتػذ بم اظػاتهـ ايالهػا إلػ أف وصػمت
إل صيىتها النهاأية7
 1.1.2.1ثبات أداة الدراسة :

الثبات يعني است رار الم ياس وعدـ تناق ه مك نفسه ،أي أف الم يػاس يعطػي نفػس النتػاأج بااتمػاؿ مسػاوي

ل يمة المعامؿ إذا أعيد تطبي ه عم نفس العينة 7وعميه لمتا ؽ مف ثبات األداة تـ إجراأل اتتبار الثبات باسػتتداـ

معامػػؿ آلفػػا كرونبػػاخ ل تسػػاؽ الػػداتمي والػػذي تت ػراوح قيمتػػه بػػيف الصػػفر والوااػػد الصػػايح  ،فكممػػا زادت قيمتػػه
واقتربت مف الوااد الصايح كمما زادت مصداقية البيانات في عكس نتاأج العينة عم مجتمك الدراسة 7
وقد بمغ معامؿ الثبات لممجموع الكمي لف رات االستبانة ) (0.91وهي قيمة ممتازة تؤكػد بػأف االسػتبانة تتمتػك
بد رجة عالية مف الثبات يمكف االعتماد عميها في التطبيؽ الميداني لمدراسة ،والجدوؿ التالي يمتػص نتػاأج د ارسػة
الثبات لكؿ ماور مف مااور االستبانة و

جدوؿ ( )17.معامؿ آلفا -كرونباخ
المحور

عدد العبارات

الثبات

واقع حوكمة المؤسسات الجامعية

1.

278.

األداء األكاديمي .

16

2793

المجموع الكمي

11

0.91

 1.2.1األساليب اإلحصاةية المستخدمة في الدراسة
ثـ تاميؿ اسػتجابات أفػراد العينػة عمػ ف ػرات االسػتبانة باسػتتداـ البرنػامج اااصػاأي  spssوقػد اسػتتدمت

األساليب اااصاأية التالية و

 -1الجداوؿ التك اررية والنسب المأوية والرسومات البيانية لمتىيرات الدراسة الديموغرافية 7
 -1معامؿ ارتباط ألفا كرونباخ لمتا ؽ مف ثبات أداة الدراسة7
 -.اساب إجمالي ومتوسط كؿ ماور مف مااور االستبياف7

 -.اساب المتوسط المرجح اجابات العينة عم األسأمة وف ا لم ياس ليكرت7
 -3معامؿ االنادار البسيط
ثـ اعتماد م ياس ليكرت المكوف مف تمس درجات لتاديد أهمية كؿ بند مف بنود االستبانة كما تـ و ك م يػاس
ترتيبػػي لهػػذ األرقػػاـ اعطػػاأل الوسػػط الاسػػابي مػػدلوال باسػػتتداـ الم يػػاس الترتيبػػي لألهميػػة ،وذلػػؾ ل سػػتفادة منهػػا
فيما بعد عند تاميؿ النتاأج كما هو مو ح كالتاليو

جدوؿ ( )17.ترميز بداأؿ ااجابة

العبارة

غير موافق جداً

غير موافق

محايد

موافق

1

1

1

موافق جداً
1

1.10-1.10

1.10-1.10

1-1.10

%11 -%11

%11-%11

%200 - %11

الدرجة

2

المتوسط المرجح

2.10 -2

1.10-2.10

األىمية النسبية

%11 - %1

%11 - %11

 1.2.1الوصف اإلحصاةي لمحاور الدراسة وفق إجابات المبحوثين :

لتاديػػد اتجػػا ااجابػػات تػػـ تاديػػد طػػوؿ الفتػرة ب ػ  279واػػدة  ،وهػػذا الطػػوؿ نػػاتج عػػف قسػػمة  .عمػ  3وف ػاً

لمتػػيو )17.8 – 1( -يكػػوف اتجػػا ااجابػػة غيػػر موافػػؽ بشػػدة  ) 176 – 179( ،يكػػوف اتجػػا ااجابػػة موافػػؽ ،
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( ).7.8 – 176يكػػوف اتجػػا ااجابػػة ماايػػد ).718 – .7.( ،يكػػوف اتجػػا ااجابػػة موافػػؽ )3 – .71( ،يكػػوف
اتجا ااجابة موافؽ بشدة7
ولتاديػد مػدأل االتفػاؽ عمػ إجمػالي كػؿ ماػور مػف ماػاور الد ارسػة ،تػـ اسػتتداـ اتتبػار (One Sample T-

 ،) Testفيكػوف الماػػور مرتفػػك (أفػراد العينػػة متف ػػيف عمػ ف ػرات المجػػاؿ) إذا كانػػت قيمػػة الداللػػة اااصػػاأية أقػػؿ
مف ( )2723وقيمة متوسط االستجابة اجمالي المجػاؿ أكبػر مػف قيمػة المتوسػط المعيػاري ( ، ).ويكػوف الماػور
مػػنتفض (أف ػراد العينػػة غيػػر متف ػػيف عم ػ ف ػرات المجػػاؿ) إذا كانػػت قيمػػة الداللػػة اااصػػاأية ل تتبػػار أقػػؿ مػػف
( )2723وقيمػػة متوسػػط االسػػتجابة اجمػػالي المجػػاؿ أقػػؿ مػػف قيمػػة المتوس ػػط المعيػػاري ( ).أو إذا كان ػػت قيمػػة
الداللة اااصاأية أكبر مف  2723بىض النظر عف قيمة متوسط االستجابة7

 2.1.2.1أبعاد المتغير المستقل (حوكمة المؤسسات الجامعية) :
 -2رؤية الجامعة :

جدول رقم ( ) 1.1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة حول رؤية الجامعة
ت

الفقرات

1

توجد لمجامعة رؤية مست بمية تعكس قيمها وفمسفتها ورسالتها
تبني رؤية الجامعة صورة ذهنية ايجابية عف الجامعة لدأل األطراؼ

1

دوي الع قة7
تعتبر رؤية الجامعة هادفة وقابمة لمتا يؽ

.

تت مف رسالة الجامعة الرفك مف مستوأل التعميـ والباث العممي وتدمة

.

المجتمك
النتيجة الكمية لجميع الفقرات

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.51

0.843

موافؽ

3.32

0.794

ماايد

3.63

0.875

موافؽ

3.67

0.869

موافؽ

3.53

0.622

موافق

درجة األىمية

أظه ػػرت النت ػػاأج ف ػػي الج ػػدوؿ رق ػػـ ( ).7.اتف ػػاؽ أفػ ػراد العين ػػة عمػ ػ ث ث ػػة ف ػ ػرات م ػػف ف ػ ػرات ه ػػدا الماور"رؤي ػػة

الجامعة" ،في ايف كانت ااجابػة عمػ ف ػرة وااػدة بدرجػة "ماايػد" أف قيمػة متوسػط اسػتجابات أفػراد العينػة اجمػالي
الماػػور تسػػاوي ( ،).73.ممػػا يػػدؿ عم ػ أف أف ػراد العينػػة يتف ػػوف بػػأف مسػػتوأل رؤيػػة الجامعػػة قيػػد الد ارسػػة كانػػت
بدرجة مرتفعة7
 -1القوانين واألنظمة :

جدول رقم ( ) 1.1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة حول القوانين واألنظمة
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
1.142

ماايد
ماايد

ت

الفقرات

1

تعتبر األنظمة وال وانيف في الجامعة وا اة لجميك العامميف

2.86

1

تطبؽ األنظمة وال وانيف عم الجميك دوف تمييز

2.63

1.050

.

تُتتذ كافة التدابير ال انونية لمنك ومكافاة الفساد ااداري
والمالي داتؿ الجامعة

2.83

1.051

ماايد

3.14

1.088

ماايد

2.8661

.85328

محايد

.

تسع الجامعة باستمرار لتطوير األنظمة وال وانيف اسب
الظروؼ والمتىيرات البيأية المايطة7
النتيجة الكمية لجميع الفقرات
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واقع حوكمة المؤسسات الجامعية وأثرىا عمى األداء األكاديمي
أ.طارق أبوشعفة جامعة المرقب،

أ.سمية امسمم جامعة مصراتو ،أ.عمي سويب جامعة مصراتو

أظهػػرت النتػػاأج فػػي الجػػدوؿ رقػػـ ( ).7.أف أفػراد العينػػة كانػػت إجابػػاتهـ ب"ماايػػد" عمػ جميػػك ف ػرات مػػف ف ػرات

هػػدا الماور"ال ػوانيف واألنظمػػة" ،أف قيمػػة متوسػػط اسػػتجابات أفػراد العينػػة اجمػػالي الماػػور تسػػاوي ( ،)179.ممػػا
يدؿ عم أف أفراد العينة يتف وف بأف مستوأل ال وانيف واألنظمة بالجامعة قيد الدراسة كانت بدرجة متوسطة7
النزاىة والشفافية -3:

جدول رقم ( ) 1.1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة حول النزاىة والشفافية
المتوسط

االنحراف

ت

الفقرات

1

يتـ اافصاح عف نظاـ المراجعة لعمميات وتصرفات اادارة العميا 7

2.76

1

تنشر الجامعة في موقعها الت ارير السنوية عف انجازاتها

2.88

.974

.

تنشر الجامعة معايير ااتيار المناصب اادارية 7

2.74

1.121

ماايد

2.61

1.076

ماايد

2.7470

.81541

محايد

تفصح الجامعة عف أية ق اررات تاصةً ال اررات المتعم ة باألمور

.

المالية

النتيجة الكمية لجميع الفقرات

درجة األىمية

الحسابي

المعياري
1.048

ماايد
ماايد

أظهػػرت النتػػاأج فػػي الجػػدوؿ رقػػـ ( )37.أف أفػراد العينػػة كانػػت إجابػػاتهـ ب"ماايػػد" عمػ جميػػك ف ػرات مػػف ف ػرات
هػػدا الماور"الن ازهػػة والشػػفافية" ،أف قيمػػة متوسػػط اسػػتجابات أف ػراد العينػػة اجمػػالي الماػػور تسػػاوي ( ،)17.3ممػػا
يدؿ عم أف أفراد العينة يتف وف بأف مستوأل النزاهة والشفافية بالجامعة قيد الدراسة كانت بدرجة متوسطة7
المحاسبة والمساءلة -4:

جدول رقم ( )1.1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة حول المحاسبة والمساءلة
ت

الفقرات

1

فعاؿ لمااسبة ومساأللة اادارة العميا اوؿ التطط
يوجد نظاـ ّ
ااستراتيجية
يعزز النظاـ مف إدراؾ أع األ هيأة التدريس في الجامعة لم واعد

1
.
.
3

المطموب االلتزاـ بها وعواقب متالفتها
آلية مااسبة ومساأللة اادارة العميا وكافة المستويات اادارية بالجامعة
فعالة ومعمنة لمجميك
تطبؽ إجراألات الع وبات بعدالة عم الجميك و في متتمؼ المستويات
اادارية7
تادد الجامعة قسـ مسأوؿ لمباث في شكاوي أع األ هيأة التدريس
بها7
النتيجة الكمية لجميع الفقرات

المتوسط

االنحراف

درجة األىمية

الحسابي

المعياري

2.64

.952

ماايد

2.99

.976

ماايد

2.73

1.057

ماايد

2.48

1.047

غير موافؽ

2.79

1.173

ماايد

2.7238

.82076

محايد

أظهرت النتاأج في الجدوؿ رقـ ( )67.أف أفراد العينة كانت إجاباتهـ ب"ماايد" عم أربعة ف رات مف ف رات هدا
الماور"المااسبة والمساأللة" ،وكانت ااجابة عم ف رة واادة ب77غير موافؽ ،وأف قيمة متوسػط اسػتجابات أفػراد
العينة اجمالي الماور تساوي ( ،)17.1ممػا يػدؿ عمػ أف أفػراد العينػة يتف ػوف بػأف مسػتوأل المااسػبة والمسػاأللة

بالجامعة قيد الدراسة كانت بدرجة متوسطة7

293

icetr. elmergib.edu.ly

المؤتمر العممي الدولي الثالث لكمية االقتصاد والتجارة

الموافق 12-11نوفمبر 1029

المؤسسات واشكاليات التنمية في الدوؿ النامية (ليبيا أنموذجاً)

INSD2019

 -1العدالة والمساواة :
جدول رقم ( )1.1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة حول العدالة والمساواة
ت
1
1
.

المتوسط

الفقرات
يتم

أع األ هيأة التدريس داتؿ الجامعة معاممة متكافأة وعادلة بىض
النظر عف صفاتهـ الشتصية7

ت دـ التدمات ألع األ هيأة التدريس بكؿ ايادية ودوف تايز ألي فأة.
تستتدـ الجامعة نظاـ ت ييـ مكتوب يعممه كافة أع األ هيأة التدريس
يرتبط بالمكافآت والترقيات وبنتاأج ت ييمها لهـ 7
تعمؿ اادارة العميا بالجامعة كوادة واادة دوف سيطرة أي ع و أو

.

مجموعة فيها عم

ق ارراتها،

نظاـ الترقيات في المناصب اادارية بالجامعة عادؿ ويتميز بو وح

3

المعاير وااجراألات 7
النتيجة الكمية لجميع الفقرات

االنحراف

درجة األىمية

الحسابي

المعياري

2.68

1.121

ماايد

2.67

1.068

ماايد

2.90

1.115

ماايد

2.81

1.070

ماايد

2.74

1.173

ماايد

2.7595

.88183

محايد

أظهػػرت النتػػاأج فػػي الجػػدوؿ رقػػـ ( ).7.أف أفػراد العينػػة كانػػت إجابػػاتهـ ب"ماايػػد" عمػ جميػػك ف ػرات مػػف ف ػرات

هػػدا الماور"العدالػػة والمسػػاواة" ،أف قيمػػة متوسػػط اسػػتجابات أف ػراد العينػػة اجمػػالي الماػػور تسػػاوي ( ،)17.6ممػػا
يدؿ عم أف أفراد العينة يتف وف بأف مستوأل العدالة والمساواة بالجامعة قيد الدراسة كانت بدرجة متوسطة7
المشاركة في صنع القرار -6:

جدول رقم ( )1.1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة حول المشاركة في صنع القرار

ت
1
1

الفقرات
يتـ اتتاذ ال اررات داتؿ الجامعة بمشاركة أكبر عدد ممكف مف أع األ
هيأة التدريس في صناعتها
تتبن الجامعة آراأل وم تراات جميك أع األ هيأة التدريس وتاويمها إل
تطط وسياسات ممموسة7
يتـ مشاركة المرآة في تولي بعض المواقك ال يادية في الجامعة7

.

يشارؾ أع األ هيأة التدريس في ت ييـ مدأل تا ؽ أهداؼ البرامج

.
3

األكاديمية بالجامعة7
يشارؾ المجتمك المامي في ت ويـ وت ييـ البرامج األكاديمية الم دمة مف
الجامعة7
النتيجة الكمية لجميع الفقرات

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

2.64

1.071

ماايد

2.73

1.022

ماايد

3.14

1.066

ماايد

3.07

1.095

ماايد

2.85

1.146

ماايد

2.8857

.79897

محايد

درجة األىمية

أظهػػرت النتػػاأج فػػي الجػػدوؿ رقػػـ ( )97.أف أفػراد العينػػة كانػػت إجابػػاتهـ ب"ماايػػد" عمػ جميػػك ف ػرات مػػف ف ػرات
ه ػػدا الماور"المش ػػاركة ف ػػي ص ػػنك ال ػ ػرار" ،أف قيم ػػة متوس ػػط اس ػػتجابات أفػ ػراد العين ػػة اجم ػػالي الما ػػور تس ػػاوي
( ،)1798مما يدؿ عم أف أفراد العينة يتف وف بأف مستوأل المشاركة في صنك ال رار بالجامعة قيد الدراسة كانػت
بدرجة متوسطة.

 -1حوكمة المؤسسات الجامعية :

جدول رقم ( ) 9.1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة حول أبعاد الحوكمة
أبعاد الحوكمة
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المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة األىمية
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واقع حوكمة المؤسسات الجامعية وأثرىا عمى األداء األكاديمي
أ.طارق أبوشعفة جامعة المرقب،

أ.سمية امسمم جامعة مصراتو ،أ.عمي سويب جامعة مصراتو

رؤية الجامعة7

3.53

0.622

موافق

األنظمة والقوانين7

2.87

0.853

محايد

النزاىة والشفافية7

2.75

0.815

محايد

المساءلة والمحاسبة7

2.72

0.821

محايد

العدالة والمساواة7

2.76

0.882

محايد

المشاركة في صنع الق اررات7

2.89

0.799

محايد

النتيجة الكمية

2.92

0.6378

محايد

أظهػػرت النتػػاأج فػػي الجػػدوؿ رقػػـ ( )87.أف أف ػراد العينػػة كانػػت إجابػػاتهـ ب"ماايػػد" عم ػ أربعػػة أبعػػاد مػػف أبعػػاد
ماور"اوكمة المؤسسات الجامعية"(األنظمة وال وانيف ،النزاهة والشفافية ،المساأللة والمااسػبة ،العدالػة والمسػاواة،

المشاركة في صنك ال رار" وكانت ااجابة عم ماػور "رؤيػة الجامعػة" ب 77موافػؽ ،وأف قيمػة متوسػط اسػتجابات
أف ػراد العينػػة اجمػػالي هػػذا الماػػور تسػػاوي ( ،)1781ممػػا يػػدؿ عم ػ أف أف ػراد العينػػة يتف ػػوف بػػأف مسػػتوأل أبعػػاد
الاوكمة بالجامعة قيد الدراسة كانت بدرجة متوسطة7
 1.1.2.1المتغير التابع (األداء األكاديمي) :
جدول رقم ( )20.1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة حول األداء األكاديمي
ت

الفقرات

1

تُمزـ الجامعة أع األ هيأة التدريس بتطبيؽ طرؽ اديثة لمتدريس
تُشجك الجامعة أع األ هيأة التدريس عم الرغبة في النمو والتطور ك ً اسب
تتصصه7

.

ينتهج أع األ هيأة التدريس سياسة التتطيط مسب اً لمعمؿ الفصمي

المتوسط

االنحراف

درجة األىمية

الحسابي

المعياري

2.88

1.113

ماايد

2.89

1.126

ماايد

3.36

1.060

ماايد

3.46

0.924

موافؽ

3.42

0.867

موافؽ

3.30

0.991

ماايد

2.94

1.068

ماايد

2.68

1.121

ماايد

3.17

1.039

ماايد

12

تدعـ الجامعة ال ياـ بالباث العممي بما يتطمبه مف إمكانيات مادية وغيرها7

2.82

1.077

ماايد

11

توفر الجامعة المناخ الم أـ لم ياـ بيجراأل الباوث العممية7

2.56

1.010

غير موافؽ

11

تتبن الجامعة األفكار الجديدة الم دمة مف أع األ هيأة التدريس بها7

2.93

0.941

ماايد

1.

ت دـ الجامعة االستشارات العممية لمؤسسات سوؽ العمؿ7

2.95

0.968

ماايد

1.

تمبي الجامعة ااجة مؤسسات سوؽ العمؿ بالبرامج التدريبية ال زمة7

2.79

0.932

ماايد

13

تتعرؼ الجامعة عم اامكانيات المعرفية المتااة قي المجتمك

2.83

0.929

ماايد

16

تُسهـ الجامعة في سد ااجات المجتمك العممية و المعرفية
النتيجة الكمية لجميع الفقرات

3.24

1.013

ماايد

3.01

0.570

محايد

1

.
3

ُيمزـ أع األ هيأة التدريس بتطبيؽ التطة المو وعة في الوقت المادد
يستتدـ أع األ هيأة التدريس طرؽ اديثة لت ييـ الطمبة

6

يربط أع األ هيأة التدريس المعمومات النظرية بالتطبي ية في ماا راتهـ
تشجك الجامعة أع األ هيأة التدريس عم إجراأل الدراسات والباوث العممية ك ً

.

في مجاؿ تتصصه7

توفر الجامعة المصادر والمراجك والمعمومات الاديثة لم ياـ بالباث العممي7

9

تارص الجامعة عم إقامة المؤتمرات والندوات وورش العمؿ والمعارض

8

العممية7

أظهرت النتاأج في الجدوؿ رقـ ( )127.اتفاؽ أفراد العينة عم ف رتيف مف ف رات هدا الماور"األداأل األكاديمي"،
فػي اػيف كانػػت ااجابػة عمػ ف ػرة وااػػدة بدرجػة "غيػػر موافؽ"وكانػت ااجابػة بدرجػػة "ماايػد" عمػ ث ثػة عشػػر ف ػرة مػػف
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المؤتمر العممي الدولي الثالث لكمية االقتصاد والتجارة
المؤسسات واشكاليات التنمية في الدوؿ النامية (ليبيا أنموذجاً)
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ف رات هذا الماور ،وأف قيمة متوسط استجابات أفراد العينة اجمالي الماور تساوي ( ،).721مما يدؿ عم أف
أفراد العينة يتف وف بأف مستوأل األداأل األكاديمي بالجامعة قيد الدراسة كاف بدرجة متوسطة7
 1.2.1اختبار فرضيات الدراسة :

 2.1.2.1الفرضيات الفرعية :

 -2الفرضيية الفرعيية األوليى :يوجػد أثػر ذو داللػػة معنويػة لرؤيػة الجامعػة عمػ األداأل األكػاديمي فػي الجامعػػة
قيد الدراسة7

اثبػات هػذ الفر ػية ،ولمعرفػة هػؿ لرؤيػة الجامعػة أثػر عمػ األداأل األكػاديمي تػـ اسػتتداـ اتتبػار االناػدار
التطي البسيط وتـ التوصؿ إل النتاأج التاليةو

جدول ( )22.1نتاةج تحميل االنحدار البسيط الختبار تأثير رؤية الجامعة عمى األداء األكاديمي
معامل
المتغير المستقل

R

R Square

االنحدار

رؤية الجامعة

0.414

271.1

0.379

B

قيمة ()t

الداللة اإلحصاةية

المحسوبة

()P-Value

4.116

0.000

نتيجة االختبار
معنوي
significance

ن اظ أف قيمة مستوأل الداللػة تسػاوي  P-Value = 27222وهػي ( )p-value >0.05ممػا يعنػي

بأف االتتبار ذو داللة معنوية مما يؤكد بأف هناؾ أثر ذو داللة إاصاأية لرؤية الجامعة عم األداأل األكاديمي7
ون اظ أف هناؾ ارتباط ايجابي بيف المتىيريف ونستدؿ عم ذلؾ مف قيمة  R =27.1.وهي داللة عم وجود
ع قػة ايجابيػة بػيف المتىيػريف ،باا ػافة أف بعػد رؤيػة الجامعػة يػؤثر ب يمػة % 1.71عمػ

المتىيػر األداأل

األكاديمي ،ويستدؿ مف ذلؾ مف ت ؿ قيمة  . R2 = 271.1وباقي نسبة التأثير تعود لعوامؿ أترأل7

واف قيمػة  B =27..8ويػدؿ عمػ أف أي تىييػر بم ػدار واػدة وااػدة ببعػد رؤيػة الجامعػة ي ابمػه تىييػر بم ػدار
0.379في متىير األداأل األكاديمي7
 -1الفرضية الفرعية الثانية :يوجػد أثػر ذو داللػة معنويػة لم ػوانيف واألنظمػة عمػ األداأل األكػاديمي فػي الجامعػة
قيد الدراسة واثبات هذ الفر ية ،ولمعرفة هؿ لم وانيف واألنظمة أثر عم األداأل األكاديمي ،تـ استتداـ اتتبار

االنادار التطي البسيط وتـ التوصؿ إل النتاأج التالية و

جدول ( )21.1نتاةج تحميل االنحدار البسيط الختبار تأثير القوانين واألنظمة عمى األداء األكاديمي
معامل
المتغير المستقل

R

R Square

القوانين واألنظمة

0.459

2.211

االنحدار
B
0.307

قيمة ()t

المحسوبة
4.678

الداللة
اإلحصاةية (P-
)Value
0.000

نتيجة االختبار
معنوي
significance

ن اظ أف قيمة مستوأل الداللػة تسػاوي  P-Value = 27222وهػي ( )p-value >0.05ممػا يعنػي

ب ػػأف االتتب ػػار ذو دالل ػػة معنوي ػػة مم ػػا يؤك ػػد ب ػػأف هن ػػاؾ أث ػػر ذو دالل ػػة إاص ػػاأية لم ػ ػوانيف واألنظم ػػة عمػ ػ األداأل
األكاديمي ،ون اظ أف هناؾ ارتباط ايجابي بيف المتىيريف ونستدؿ عم ذلؾ مف قيمة  R =27.38وهي داللة
عم وجود ع قة ايجابية بيف المتىيريف ،باا افة أف بعد ال وانيف واألنظمة يؤثر ب يمة % 1171عم المتىير
األداأل األكاديمي ،ويستدؿ مف ذلؾ مف ت ؿ قيمة  . R2 = 27111وباقي نسبة التأثير تعود لعوامؿ أترأل7
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واقع حوكمة المؤسسات الجامعية وأثرىا عمى األداء األكاديمي
أ.طارق أبوشعفة جامعة المرقب،

أ.سمية امسمم جامعة مصراتو ،أ.عمي سويب جامعة مصراتو

واف قيمة  B =27.2.ويدؿ عم أف أي تىيير بم دار وادة واادة ببعد ال وانيف واألنظمة ي ابمه تىييػر بم ػدار
0.307في متىير األداأل األكاديمي7

 -1الفرضيية الفرعييية الثالثية :يوجػػد أثػر ذو داللػػة معنويػة لمن ازهػة والشػػفافية عمػ األداأل األكػػاديمي فػي الجامعػػة
قيد الد ارسػة واثبػات هػذ الفر ػية ،ولمعرفػة تػأثير الن ازهػة والشػفافية عمػ األداأل األكػاديمي ،تػـ اسػتتداـ اتتبػار

االنادار التطي البسيط وتـ التوصؿ إل النتاأج التالية و

جدول ( )21.1نتاةج تحميل االنحدار البسيط الختبار تأثير النزاىة والشفافية عمى األداء األكاديمي
المتغير المستقل

R

النزاىة والشفافية

0.436

R

معامل االنحدار

قيمة ()t

Square

B

المحسوبة

0.190

0.305

4.383

الداللة

اإلحصاةية (P-

نتيجة االختبار

)Value
0.000

معنوي
significance

ن اظ أف قيمة مستوأل الداللػة تسػاوي  P-Value = 27222وهػي ( )p-value >0.05ممػا يعنػي

ب ػػأف االتتب ػػار ذو دالل ػػة معنوي ػػة مم ػػا يؤك ػػد ب ػػأف هن ػػاؾ أث ػػر ذو دالل ػػة إاص ػػاأية لمن ازه ػػة والش ػػفافية عمػ ػ األداأل
األكاديمي ،ون اظ أف هناؾ ارتباط ايجابي بيف المتىيريف ونستدؿ عم ذلؾ مف قيمة  R =27..6وهي داللة
عم وجود ع قة ايجابية بيف المتىيريف ،باا افة بعد الن ازهػة والشػفافية يػؤثر ب يمػة % 18عمػ المتىيػر األداأل
األكاديمي ،ويستدؿ مف ذلؾ مف ت ؿ قيمة  . R2 = 27182وباقي نسبة التأثير تعود لعوامؿ أترأل7

واف قيمة  B =27.23ويدؿ عم أف أي تىيير بم دار وادة واادة ببعػد الن ازهػة والشػفافية ي ابمػه تىييػر بم ػدار
0.379في متىير األداأل األكاديمي7
 -1الفرضية الفرعية الرابعة :يوجد أثر ذو داللة معنوية لممااسبة والمساأللة عم األداأل األكاديمي في الجامعة
قيد الدراسة واثبات هذ الفر ية ،ولمعرفة تأثير المااسبة والمساأللة عم األداأل األكاديمي ،تـ استتداـ اتتبار

االنادار التطي البسيط وتـ التوصؿ إل النتاأج التالية و
جدول ( )21.1نتاةج تحميل االنحدار البسيط الختبار تأثير المحاسبة والمساءلة عمى األداء األكاديمي
المتغير المستقل

R

R Square

.547

.299

معامل

االنحدار
B

المحاسبة
والمساءلة

.380

قيمة ()t

المحسوبة
5.918

الداللة

اإلحصاةية (P-

نتيجة االختبار

)Value
0.000

معنوي
significance

ن اظ أف قيمة مستوأل الداللػة تسػاوي  P-Value = 27222وهػي ( )p-value >0.05ممػا يعنػي

بػػأف االتتبػػار ذو داللػػة معنويػػة ممػػا يؤكػػد بػػأف هنػػاؾ أثػػر ذو داللػػة إاصػػاأية لممااسػػبة والمسػػاأللة عم ػ األداأل
األكاديمي ،ون اظ أف هناؾ ارتباط ايجابي بيف المتىيريف ونستدؿ عم ذلؾ مف قيمة  R =273..وهي داللة
عم وجود ع قة ايجابية بيف المتىيريف ،باا افة بعد المااسبة والمساأللة يػؤثر ب يمػة % 1878عمػ المتىيػر
األداأل األكاديمي ،ويستدؿ مف ذلؾ مف ت ؿ قيمة  . R2 = 27188وباقي نسبة التأثير تعود لعوامؿ أترأل7

واف قيمػة  B =27.92ويػدؿ عمػ

أف أي تىييػر بم ػدار واػدة وااػدة ببعػد المااسػبة والمسػاأللة ي ابمػه تىييػر

بم دار 0.380في متىير األداأل األكاديمي7
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 -3الفرضية الفرعية الخامسة :يوجد أثر ذو داللة معنوية لمعدالة والمساواة عم األداأل األكػاديمي فػي الجامعػة
قيػد الد ارسػػة واثبػات هػػذ الفر ػية ،ولمعرفػػة تػػأثير العدالػة والمسػػاواة عمػ األداأل األكػػاديمي ،تػػـ اسػػتتداـ

اتتبار االنادار التطي البسيط وتـ التوصؿ إل النتاأج التاليةو

جدول ( )21.1نتاةج تحميل االنحدار البسيط الختبار تأثير العدالة والمساواة عمى األداء األكاديمي
معامل

المتغير المستقل

R

R Square

االنحدار

العدالة والمساواة

.581

.337

.375

B

قيمة ()t
المحسوبة

الداللة

اإلحصاةية (P-

نتيجة االختبار

)Value
0.000

6.459

معنوي
significance

ن اظ أف قيمة مستوأل الداللػة تسػاوي  P-Value = 27222وهػي ( )p-value >0.05ممػا يعنػي

ب ػػأف االتتب ػػار ذو دالل ػػة معنوي ػػة مم ػػا يؤك ػػد ب ػػأف هن ػػاؾ أث ػػر ذو دالل ػػة إاص ػػاأية لمعدال ػػة والمس ػػاواة عمػ ػ األداأل
األكاديمي ،ون اظ أف هناؾ ارتباط ايجابي بيف المتىيريف ونستدؿ عم ذلؾ مف قيمة  R =27391وهي داللة
عم وجود ع قة ايجابية بيف المتىيريف ،باا افة أف بعد العدالة والمساواة يؤثر ب يمػة % ..7.عمػ المتىيػر
األداأل األكاديمي ،ويستدؿ مف ذلؾ مف ت ؿ قيمة  . R2 = 27...وباقي نسبة التأثير تعود لعوامؿ أترأل7

واف قيمة  B =27..3ويدؿ عم أف أي تىيير بم دار وادة واادة ببعػد العدالػة والمسػاواة ي ابمػه تىييػر بم ػدار
0.375في متىير األداأل األكاديمي7
 -6الفرضية الفرعية السادسة :يوجد أثر ذو داللة معنوية لممشاركة في صنك ال رار عم األداأل األكاديمي فػي
الجامعة قيد الدراسة واثبات هذ الفر ية ،ولمعرفة تأثير المشاركة في صنك ال رار عمػ األداأل األكػاديمي،

تـ استتداـ اتتبار االنادار التطي البسيط وتـ التوصؿ إل النتاأج التاليةو

جدول ( )21.1نتاةج تحميل االنحدار البسيط الختبار تأثير المشاركة في صنع القرار عمى األداء األكاديمي
معامييييييييييييييييييييل
المتغير المستقل
المشاركة فيي صينع
القرار

R

R Square

.612

.375

االنحدار

B

.437

قيمييييييييييييييية ()t
المحسوبة
7.016

الداللييييييييييييييييييييييييييييييييية
اإلحصييييياةية (P-
)Value
0.000

نتيجة االختبار
معنوي
significance

ن اظ أف قيمة مستوأل الداللػة تسػاوي  P-Value = 27222وهػي ( )p-value >0.05ممػا يعنػي

بأف االتتبار ذو داللة معنوية مما يؤكد بأف هناؾ أثر ذو داللة إاصاأية لممشاركة فػي صػنك ال ػرار عمػ األداأل

األكاديمي ،ون اظ أف هناؾ ارتباط ايجابي بيف المتىيريف ونستدؿ عم ذلؾ مف قيمة  R =27611وهي داللة
عم وجود ع قة ايجابية بيف المتىيريف ،باا افة أف بعد المشاركة في صنك ال رار يؤثر ب يمة % ..73عم

المتىير األداأل األكاديمي ،ويستدؿ مف ذلؾ مف ت ؿ قيمة  . R2 = 27..3وبػاقي نسػبة التػأثير تعػود لعوامػؿ

أتػرأل ،واف قيمػة  B =27...ويػدؿ عمػ أف أي تىييػر بم ػدار واػدة وااػدة ببعػد المشػاركة فػي صػنك ال ػرار
ي ابمه تىيير بم دار 0.437في متىير األداأل األكاديمي7
 1.1.2.1اختبيييار الفرضيييية الرةيسييية :يوج ػػد أثػػر ذو داللػػة معنويػػة لاوكمػػة المؤسسػػات الجامعيػػة عمػ ػ األداأل
األكػػاديمي فػػي الجامعػػة قيػػد الد ارسػػة واثبػػات هػػذ الفر ػػية ،ولمعرفػػة تػػأثير لاوكمػػة المؤسسػػات الجامعيػػة عم ػ

األداأل األكاديمي ،تـ استتداـ اتتبار االنادار التطي البسيط وتـ التوصؿ إل النتاأج التاليةو
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واقع حوكمة المؤسسات الجامعية وأثرىا عمى األداء األكاديمي
أ.طارق أبوشعفة جامعة المرقب،

أ.سمية امسمم جامعة مصراتو ،أ.عمي سويب جامعة مصراتو

جدول ( )21.1نتاةج تحميل االنحدار البسيط الختبار تأثير حوكمة المؤسسات الجامعية عمى األداء األكاديمي
المتغير المستقل

معامل
R

R Square

االنحدار

0.642

0.412

0.574

B

حوكمة المؤسسات
الجامعية

قيمة ()t
المحسوبة
7.573

الداللة

اإلحصاةية (P-

نتيجة االختبار

)Value
0.000

معنوي
significance

ن اػػظ أف قيمػػة مسػػتوأل الداللػػة تسػػاوي  P-Value= 27222وهػػي ( )p-value >0.05ممػػا يعنػػي

بػػأف االتتبػػار ذو داللػػة معنويػػة ممػػا يؤكػػد بػػأف هنػػاؾ أثػػر ذو داللػػة إاصػػاأية لاوكمػػة المؤسسػػات الجامعيػػة عمػ

األداأل األكػاديمي ،ون اػظ أف هنػاؾ ارتبػاط ايجػابي بػيف المتىيػريف ونسػتدؿ عمػ ذلػؾ مػف قيمػة R =276.1
وهػي داللػة عمػ وجػود ع قػة ايجابيػة بػيف المتىيػريف ،باا ػافة أف متىيػر اوكمػة المؤسسػات الجامعيػة يػؤثر

ب يمػة %.171عمػ المتىيػر األداأل األكػاديمي ،ويسػتدؿ مػف ذلػؾ مػف تػ ؿ قيمػة  . R2=27.11وبػاقي نسػبة
التػأثير تعػود لعوامػؿ أتػرأل ،واف قيمػة  B =273..والتػي تػدؿ عمػ أف أي تىييػر بم ػدار واػدة وااػدة بمتىيػر
اوكمة المؤسسات الجامعية ي ابمه تىيير بم دار 0.574في متىير األداأل األكاديمي7
 1.2.1النتاةج  -:بناألاً عم تاميؿ البيانات الساب ة تـ التوصؿ إل النتاأج التالية و

أف مستوأل أبعاد الاوكمة بالجامعػة قيػد الد ارسػة كانػت بدرجػة متوسػطة بجميػك أبعادهػا المتمثمػة
 -1بينت نتاأج الدراسة ّ
فػػي ال ػوانيف واألنظمػػة بمتوسػػط اسػػتجابة بمػػغ ( )179.ولبعػػد الن ازهػػة والشػػفافية ( )17.3ولبعػػد المااسػػبة والمسػػاأللة

( )17.1ولبعػػد العدالػػة والمسػػاواة ( )17.6ولبعػػد المشػػاركة فػػي صػػنك ال ػرار( 7)1798فػػي اػػيف ك ػاف بعػػد رؤيػػة
الجامعة مرتفك ف د بمىت قيمة متوسط االستجابة (7).73.

أف مستوأل أبعاد اوكمة المؤسسات الجامعية مجتمعةً كانت متوسطة ،ف د بمىت قيمة
 -1أظهرت نتاأج الدراسة ّ
متوسط االستجابة تساوي (7)1781
أف مستوأل األداأل األكاديمي بالجامعة قيد الدراسة كاف متوسطاً ،ف ػد بمىػت قيمػة متوسػط
 -.بينت نتاأج الدراسة ّ
االستجابة تساوي (7).721
 -.أظهػرت نتػػاأج الد ارسػػة وجػػود أثػػر معنػػوي ذو داللػة إاصػػاأية ألبعػػاد اوكمػػة المؤسسػػات الجامعيػػة عمػ األداأل
األكاديمي ايث كانت نسبة األثر لبعد رؤية الجامعة( )%1.71ونسبة األثر لبعد ال ػوانيف واألنظمػة()%1171
ولبعد النزاهة والشفافية نسبة أثر( )%18ولبعد المااسبة والمساأللة ( )%1878ولبعد العدالة والمساواة نسبة
أثر بمىت ( )%..7.ولبعد المشاركة في اتتاذ ال رار( ،)%..73ما لـ يؤثر مؤثر آتر7

 -3توصمت الدراسة إل وجود أثر معنوي ذو داللة إاصاأية ألبعاد اوكمة المؤسسات الجامعيػة مجتمعػةً عمػ
األداأل األكاديمي ،وبمىت نسبة األثر ( )%.171ما لـ يؤثر مؤثر آتر7

 - -6أظهرت نتاأج الدراسة أف هنػاؾ أثػر طػردي ذو داللػة إاصػاأية ألبعػاد اوكمػة المؤسسػات الجامعيػة عمػ
األداأل األكاديمي بالجامعة قيد الدراسة ايث كانت قيمة معامؿ االرتبػاط ( )276.1وهػي قيمػة موجبػة تشػير

إل ارتباط ايجابي بيف المتىيريف7

 - -.كشػ ػػفت نتػ ػػاأج الد ارسػ ػػة عػ ػػف وجػ ػػود أثػ ػػر دو داللػ ػػة معنويػ ػػة لاوكمػ ػػة المؤسسػ ػػات الجامعيػ ػػة عم ػ ػ األداأل
األكػػاديمي بالجامعػػة قيػػد الد ارسػػة ايػػث كانػػت قيمػػة معامػػؿ التاديػػد ( )27.11أي مػػا نسػػبته ( )%.171مػػف
التىيرات في األداأل األكاديمي سببه الاوكمة7
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 1.2.1التوصيات :

 -1العمؿ عم تاديث رؤية الجامعة باسػتمرار وزيػادة ت ػميف رسػالتها بشػكؿ ي ػمف الرفػك مػف مسػتوأل التعمػيـ
والباػث العممػي وتدمػة المجتمػك اتػ تػتمكف مػف مواجهػة التاػديات وال يػاـ بمسػؤولياتها بكفػاألة واسػتثمار

طاقات أفرادها الفكرية واابداعية7
 -1مراجعػة نظػاـ الاوكمػة بالجامعػة قيػد الد ارسػة وت ػميف مفاهيمهػا و تطبي هػا و تعػديؿ البنػود غيػر الفاعمػة،
وو ك أنظمة تتماش مك و ك الجامعة ومتطمبات الطمبة وأع األ هيأة التدريس والمػوظفيف وبمػا يتماشػ

مك التوجهات العالمية في اوكمة الجامعات.

 -1العمؿ عم تطوير ال وانيف واألنظمة التي ت مف االست ؿ الا ي ي لمجامعػة مػف متتمػؼ الجوانػب الماليػة
واادارية األمر الذي سينعكس عم االرت األ بأداأل الجامعة وكفاألتها.

فعاؿ يتـ مف ت له مااسبة ومساأللة كؿ
 -.العمؿ عم نشر ث افة المااسبة والمساأللة وبما ي مف بناأل نظاـ ّ
األطراؼ في متتمؼ المستويات والمناصب اادارية وال يادية ودوف أي تمييز7
 -3العمؿ عم إقػرار مبػدأ الن ازهػة والشػفافية وتعزيػز داتػؿ الجامعػة واافصػاح عػف أيػة قػ اررات تتتػذها الجامعػة
ونشر كؿ أنشطة الجامعة عم موقعها االلكتروني7
 -6تطبي ػػؽ مب ػػدأ العدال ػػة والمس ػػاواة بش ػػكؿ ي ػػمف معامم ػػة عادل ػػة لمجمي ػػك ودوف أي تميي ػػز وتو ػػيح المع ػػايير
وااجراألات الكفيمة لتطبي ها داتؿ الجامعة7

 -.إفساح المجاؿ لمشاركة أوسك مف قبؿ أع األ هيأة التدريس و المجتمك المامي في عممية صناعة ال اررات
المتعم ة بالتدمات التي ت دمها الجامعة7
 -9قيػاس األداأل األكػاديمي ألع ػاأل هيأػة التػدريس بالجامعػة قيػد الد ارسػة بشػكؿ متواصػؿ فػي

ػوأل مبػادئ

الاوكمػة والوقػوؼ عمػ مسػتوأل األداأل العػاـ ألع ػاأل هيأػة التػدريس مػف أجػؿ تاسػينه وتطػوير وذلػؾ مػف
ت ؿ إجراأل الباوث ومدأل تطبيؽ الطرؽ واألساليب المعاصرة في العممية التعميمية7

 -8تشػػجيك الجامعػػة بشػػكؿ أكبػػر اج ػراأل الد ارسػػات والباػػوث و تػػوفير المنػػاخ الم أػػـ اجراأهػػا ودعمهػػا واقامػػة
المؤتمرات والندوات العممية وورش العمؿ التي تعالج ق ايا ومشاكؿ مرتبطة بمؤسسات سوؽ العمؿ7
 -12ربػط الجامعػة بػالمجتمك المامػي والعػالمي مػف تػ ؿ فػتح البػرامج والتتصصػات المتتمفػة التػي تىػذي
ااتياجات المجتمك ب طاعاته المتتمفة االقتصادية والسياسية واالجتماعية والث افية7
الميييييييراجيييييييع
أوالً -المراجع العربية :

 -1أبوامي ػػداف ،يوس ػػؼ عب ػػدالوهاب ،وسػ ػواقد ،س ػػاري( ،)1229الصيييفات الواجيييب توافرىيييا فيييي عضيييو ىيةييية
التدريس كما يراىا طمبة جامعة مؤتو ،مجمة جامعة دمشؽ ،المجمد( ،)1.العدد(7)1

 -1الت يري ،اسف ( ،)1223حوكمة الشركات ،مجموعة النيؿ العربية ،ال اهرة 7

 -.الدهػ ػػدار ،مػ ػػرواف امػ ػػودة ،وبػ ػػف كامػ ػػة ،ك ػ ػريـ ،والف ػ ػرا ،ماج ػػد مامػ ػػد( ،)121.واقييييع حوكميييية الجامعييييات
الفمسطينية ،جامعة غزة ،المجمد( ،)13العدد(7)1

 -.الزكي ،أامد عبػدالفتاح  ،دور القيادة اإلداريية فيي تطيوير األداء األكياديمي ،ورقػة عمميػة م دمػة لممػؤتمر
الترب ػػوي ال ػػدولي األوؿ ا ػػوؿ تط ػػوير األداأل األك ػػاديمي لكمي ػػات التربي ػػة بعنػ ػواف" رؤي ػػة استشػ ػراقية ،المممك ػػة
العربية السعودية ،جامعة الجوؼ ،ت ؿ الفترة  /13 -1.فبراير 1213/ـ
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أ.طارق أبوشعفة جامعة المرقب،

أ.سمية امسمم جامعة مصراتو ،أ.عمي سويب جامعة مصراتو

 -3الزهراني ،تديجة ( ،)121.واقع تطبييق الحوكمية الرشييدة فيي الجامعيات األىميية السيعودية وعالقتييا
بالرضا الوظيفي والوالء التنظيمي ألعضاء ىيةة التدريس فييا ،رسالة دكتو ار غير منشورة ،قسػـ اادارة
التربوية والتتطيط ،كمية التربية ،جامعة أـ ال رأل ،مكة المكرمة7

 -6الجعيدي ،نبيؿ مامد ،واسميو ،متتار مامد ( ،)1213نحو رؤية حديثة لنموذج الحوكمة في مؤسسات
درسػػة وصػفية تاميميػػة لنمػػوذج الاوكمػػة فػي نظػػاـ التعمػػيـ العػػالي فػي ليبيػػا ،مجمػػة د ارسػػات
التعميييم العييالي ،ا
االقتصاد واألعماؿ ،المجمد( ،).العدد(7)1

 -.العامري ،عبداهلل بف مامد عمػ  ،تطوير األداء األكاديمي لكميات التربية رؤية استشراقية رؤية مستقبمية
لتطييوير األداء األكيياديمي بكميييات التربييية ف يي الجامعييات السييعودية فييي ضييوء اتجاىييات تييدويل التعميييم

العالي ،ورقة عممية م دمة لممػؤتمر التربػوي الػدولي األوؿ بعنػواف تطػوير األداأل األكػاديمي لكميػات التربيػة
رؤية استشراقية ،جامعة الجوؼ المممكة العربية السعودية ،ت ؿ الفترة/13-1.قبراير71213 /

 -9العريني ،مناؿ ) ( ،)1216واقع تطبيق الحوكمة من وجية نظر أعضاء الييةتيين اإلداريية واألكاديميية
في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،المجمة الدولية التربوية المتتصصة ،العدد(7).

 -8الكسػػر ،شػػريفة عػػوض( ،)1219دور تطبييييق معيييايير الجيييودة الشييياممة فيييي تحقييييق الحوكمييية اإلداريييية
بالجامعات ،د ارسة تطبي ية عم الجامعات التاصة بالرياض ،مجمػة كميػة التربيػة األساسػية لمعمػوـ التربويػة
واانسانية ،جامعة بابؿ ،العدد(7).8

 -12آؿ عم ػػي ،عف ػػاؼ الس ػػيد ( ،)1212المسيييؤولية االجتماعيييية لمجامعيييات األسيييوية عأبيييان القيييرن العشيييرين
"الجامعييييييات الكورييييييية أنموذجيييييياً" ورق ػ ػػة عم ػ ػػؿ متاا ػ ػػة عمػ ػ ػ الشػػ ػػبكة العالميػػ ػػة لإلنترن ػ ػػت بت ػ ػػاري -11
71218/6/1.

 -11آؿ عبػاس ،مامػد ( ،)1212حوكمية الجامعيات ،دراسية تحميميية ،ورقػة عمػؿ م دمػة إلػ مػؤتمر اوكمػة
الشركات الممارسات الاالية واآلفاؽ المست بمية ،أبها ،جامعة الممؾ تالد.

 -11باهي ،غ ـ مامػد ( ،)1211التعميم العالي مسؤولية اجتماعية ،ورقػة عمػؿ منشػورة فػي السػجؿ العػالمي
لممؤتمر الدولي لمتعميـ في دورته الثانية (نظاـ الجامعات العالمية الراأدة) ،الرياض وز اررة التعميـ العالي7

 -21تيراب ،طارؽ عبداهلل ،والمهؿ ،عبدالعظيـ سػميماف ( ،)121.تقييم اإلنفاق العام عميى التعمييم العيالي فيي
الوطن العربي في الفترة ( ،)1021- 1000مجمة العموـ االقتصادية ،عمادة الباث العممي ،العدد(7)1

 -1.اجػػي ،أامػػد إسػػماعيؿ( ،)122.التربييية المسييتمرة والتعميييم مييدى الحييياة ،التعمػػيـ غيػػر النظػػامي وتعمػػيـ
الكبار واألمية ،دار الفكر العربي ،ال اهرة7

7 -13س ػػعدي ،مام ػػد ( ،)121.متطمبيييات الحوكمييية المحميييية الجييييدة فيييي الجزاةييير ،رس ػػالة ماجس ػػتير غي ػػر
منشورة ،كمية الا وؽ والعموـ السياسية ،جامعة مامد بو ياؼ ،الجزاأر7

 -16صػاأغ ،عبػدالرامف بػف أامػد مامػد( ،)1213تطيوير األداء األكيياديمي فيي الجامعيات السيعودية تحييديات
العولميية ومتطمبييات اقتصيياد المعرفيية ،أنمػػوذج م تػػرح ورقػػة عمميػػة م دمػػة لممػػؤتمر التربػػوي الػػدولي األوؿ
بعنواف و تطوير األداأل األكػاديمي لكميػات التربيػة رؤيػة استشػراقية فػي الفتػرة كػـ  13 -1.فب اريػر ،جامعػة

الجوؼ المممكة العربية السعودية7
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 -1.طعمػػة ،اسػػيف ياسػػيف( ،)1211دور تطبييييق جيييودة معيييايير التعمييييم الجيييامعي فيييي تعزييييز جيييودة األداء
األكاديمي في الجامعيات اإلسيالمية ،د ارسػة االػة جامعػة الزرقػاأل ،األردف ،مجمػة اادارة والتنميػة والباػوث

والدراسات ،المجمد( ،)1العدد(7)1

 -19عب ػػداهلل ،عزيػ ػزة  ،)1219(،الحوكمييية الرشييييدة ومتطمباتييييا تطبيقييييا فيييي الجامعيييات السيييعودية" ،معه ػػد
الدراسات العميا التربوية ،جامعة الممؾ عبد العزيز ،جدة ،مجمة العموـ التربوية ،العدد الثاني ،أبريؿ7

 -29عبدالمطيؼ ،توشي عثماف ( ،)1216واقع البحث العممي في الدول النامية مقارنة بالدول المتقدمة فيي
تيييوطين التكنولوجييييا -الصيييين وماليزييييا واليابيييان أنموذجييياً ،مجمػػة كميػػة التربيػػة األساسػػية لمعمػػوـ التربويػػة
واانسانية ،العدد(7).2

 -12عمػي ،أكػػرـ مامػػد أامػػد الاػػاج( ،)121.تطبيييق مبييادئ إدارة الجييودة الشيياممة وأثرىييا عمييى كفيياءة األداء
األكييياديمي فيييي الجامعيييات السيييعودية ،د ارس ػػة تطبي ي ػػة عمػ ػ جامع ػػة الج ػػوؼ ،مجم ػػة الد ارس ػػات والبا ػػوث

االجتماعية ،المجمد( ،).العدد(7)1

 -11قمػػر ،مجػػدوب أامػػد ،ومامػػد ،ماجػػوب الصػػديؽ ،واامػػد ،موسػ مكػػي ،وداود ،مامػػد عبػػداهلل (،)121.
األداء األكاديمي ألعضاء ىيةية التيدريس بكميتيي التربيية جيامعتي دنقيال والقضيارف كميا ييدركيا الطمبية،

المجمة العربية ل ماف جودة التعميـ الجامعي ،المجمد ( ،)12العدد(7)18

 -11مػػرزوؽ ،فػػاروؽ جعفػػر ( ،)1211حوكميية التعميييم المفتييوح منظييور االسييتراتيجي ،ال ػػاهرة ،مكتبػػة األنجمػػو
المصرية7

 -1.منصػػور ،أمػػيف( ،)122.إشييكالية الييتعمم فييي العييالم العربييي واإلسييالمي ،الجي ػزة ،الػػدار العالميػػة لمنشػػر
والتوزيك  ،ط71

 -1.مامػد ،مدياػة فتػػري مامػود( ،)1211دراسيية تحميميية لمفيييوم الحوكمية الرشيييدة ومتطمبيات تطبيقيو فييي
الجامعات المصرية ،مجمة مست بؿ التربية العربية ،ال اهرة ،المجمد( ،)19العدد(7)..

 -13ناصر الديف ،يع وب عادؿ( ،)1121إطار نظري مقترح لحوكمة الجامعات ومؤشيرات تطبيقييا فيي ضيوء
متطمبات الجودة الشاممة ،جامعة الشرؽ األوسط ،عماف7

 -16يرقي ،اسيف و عبدالصمد ،عمر( ،)1211واقع حوكمية المؤسسيات فيي الجزاةير وسيبل تفعيمييا ،جامعػة
المدينة ،الجزاأر7

ثانياً – المراجع األجنبية :
- Schmidt, Benno C., (2014), ‘Governance for a new era’, American
Council of Trustees and Alumni, Washington.
-Jamal.M.(1985).Relationship of jop stress to jop performance: A study
of managers and blue – collar workers Human Relations .
- Jan Cattrysse (2008). Reflections On Corporate Governance And The
Role OF The Internal Auditors. Roularta Media .
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Abstract:
The study has aimed to identify the reality of administrative governance in the
university under scrutiny, to attempt to identify the level of academic performance in
the university as well as to study and analyze the relationship and effect between
administrative governance and academic performance in the university under
scrutiny. The problem of the study lies in answering several questions most notably
are: what is the reality of governance of university institutions from the viewpoint of
members of teaching staff in the faculty of economy and political sciences, Misurata
University?. The study has followed the descriptive analytical methodology which is
suitable for its purposes. The population of the study is 98 members of teaching staff.
A questionnaire has been developed and distributed on the targeted sample. 86
questionnaires were received back which were matching the answers and questions
of the study. The study has used the statistical procedures, that comply with the study
and fulfill its objectives, such as the measures of central tendency including:
arithmetic mean, arithmetic weighed median, standard deviation, some frequency
distributions and testing of the hypotheses of the study by using simple regression
coefficient. This was to determine the effect of each independent variable on the
dependent variable and testing the proportionality of the relationship by using the
correlation factor. The study has found a number of results, most important of which
were: there is an effect of statistical significance of dimensions of governance of
university institutions on the academic performance since the effect percentage of
university's viewpoint was 17.1%, the percentage of effect of dimension of laws and
systems was 21.1%, the percentage of dimension of integrity and equality was 99%,
the percentage of dimension of accounting and accountability was 3999%, the
percentage of dimension of justice and equality was2293% and the percentage of
dimension of participation in decision-making was 37.5% unless another effecter has
effected. The study has also found that the relationship between the two variables is a
proportional relationship since the value of the correlation factor was 0.642. Also, the
study has revealed that there is an effect of statistical significance of governance of
university institutions on the academic performance in the university under scrutiny
since the value of the determination factor was 0.412, i.e., a percentage of 41.2% of
the changes in academic performance is caused by governance.
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