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والصالة  ،الحمد  رب العالميف حمدًا كثرًا طيبًا مباركًا يوافي نعمة كما يحب ربنا ويرضي
ليدية عميو الصالة والسالـ في قولو "  فامتثالً  ،والسالـ عمى النبي األميف المبعوث رحمة لمعالميف

يـ وأكرمو ألعظـ الناس حقًا عمىَّ وأحبلشكر اقدـ أعظـ ل يشكر ا مف ل يشكر الناس" فإنني أ  
 الطاىرة فيما مف غرسا حب العمـ في نفسي. وولدتي والديإلي: روح 

وكاف عونا لي  العزيز الذي ساندني في كؿ األوقاتزوجي كما أتقدـ بالشكر والتقدير إلى 
وليد عبد  /الدكتوركما أتقدـ بخالص شكري وتقديري وامتناني لصاحب الفضؿ ، في إتماـ الرسالة

الذي تفضؿ برعاية ىذه الرسالة،  المستشارة القانوني لوزارة التربية والتعميـ العالي الرحمن مزىر
رشادوأعطاني مف عممو وجيده ال ، فمو منى كؿ الشكر والتقدير كثير، وما بذؿ معي مف جيد وا 

والحتراـ، كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ والعرفاف لمسادة األفاضؿ اعضاء لجنة المناقشة الموقريف 
لما سيبدونو مف الدكتور/ رائد قنديل )مناقشًا داخميًا(، والدكتور/ محمد شبير )مناقشًا خارجيًا( 

ا أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى ىذا الصرح مقترحات قيمة تيدؼ إلي تصويبيا والرتقاء بيا، وكم
 –التعميمي العظيـ الذي كاف وسيظؿ قمعة عزيزة وموطنًا لمعمـ والنور لجميع أبناء الوطف المعطاء 

كما أتقدـ بالشكر الخالص لكؿ مف  أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا وجامعة األقصى،
 الذيف ساىموا في تحكيـ أدوات الدراسة األساتذةـ ساىـ في إخراج ىذه الرسالة بعامة، وأخص مني

، كما أشكر كؿ مف تمنى لي الخير وقدـ لي النصح في شحادة األستاذ محمدوأخص منيـ بذكر 
 ىذه الرسالة ولو بكممة. 

                                                                    
 الباحثة 

 رنا شعبان أبو كميل  
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 بالمغة العربية الدراسة ممخص
 

في ترسيخ  تطبيقيا موضوع التشريعات اإلدارية ومدىالدراسة في ىذه  تناولت الباحثة
 .ةالحكوميمؤسسات التعميـ العالي  عمى الوظيفيالضبط 

ة الناظمة لعمميو ترسيخ الضبط طر القانونيحيث تدور اإلشكاليات في ىذه الدراسة حوؿ األ
والالئحة نيا تشعبت في التنظيـ منيا قانوف الخدمة المدنية داخؿ مؤسسات التعميـ، حيث إ الوظيفي

الحكومي لمجامعات ي العالوقانوف التعميـ  والكميات الحكومية ساسي لمجامعاتالتنفيذية، والقانوف األ
خالؿ تحميؿ مف ولقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي  ،والكميات والقرارات التنظيمية

واستخدمت الباحثة الستبانة كأداء  ،تطبيؽ ىذه القوانيف عمي العامميف نصوص القوانيف ومدى
واإلدارييف  فووزعتيا عمى العامميف عينة عشوائية مف الموظفيف األكاديميي ،رئيسية لجمع البيانات

ة الفعمية العين حيث بمغت ،العامميف في مؤسسات التعميـ العالي الحكومي بمحافظات قطاع غزة
 النتائج التالية: وتوصمت إلى ،استبانة 250الصالحة لمتحميؿ 
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يعتبر الضبط الوظيفي مف الموضوعات التي تنتمي لعمـ الدارة العامة في بعدىا الفني ومف  .4

 الموضوعات التي ليا قواعد قانونية إدارية. 
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 توصمت الي التوصيات اآلتية:

عقد ورش عمؿ لمكميات والجامعات الحكومية لتوضيح القوانيف الممزمة بالتشريعات اإلدارية  .1
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 والوسائؿ المتاحة.

إلداري توجيو الطالب والدارسيف لعمؿ المزيد مف الدراسات التي تربط بيف الجانب القانوني وا .4
 ألىميتيا.
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Abstract 

 

In this study, the researcher dealt with a topic of administrative 

legislation and to which extent it has been applied, in addition to its role in 

consolidation of the administrative control at the governmental higher 

education institutions. 

The essential core of the present study was focused on the legal 

framework that regulating the process of consolidating control 

administrative inside the educational institutions. The study has branched 

out into the organizing of the Civil Service Law and the Regulations, the 

basic law of the universities and the higher education law for universities 

and colleges, and organizational decisions. 

The researcher followed the descriptive analytical approach through 

which texts of laws are analyzed and identifying the extent to which these 

laws are applied on employees. The questionnaire was used as a main tool 

for data collection, it was distributed on a random sample of the academic 

and administrative staff that working in the public higher education 

institutions at Gaza governorates. The actual available sample for analysis 

consisted of 250 questionnaire. 

The study found that: 

1- There is a role of administrative legislation in the consolidation of 

administrative control in the governmental higher education 

institutions. 

2- The governmental higher education institutes committed to the 

application of administrative legislation. 

3- There is no significant differences between the views of respondents 

about the role of the administrative legislation in the consolidation of 

administrative control in governmental higher education institutions 

due to the variable of type. 

4- Functional discipline is one of the topics that belongs to public 

administration in its technical dimension and from subjects that have 

administrative rules of law. 
5- Functional discipline represents the authority of management in the 

face of employees rather than vice versa. 
6- Functional discipline is a means to reach the desired goal of functional 

discipline. 
7- Functional adjustment is affected by the degree of functional and legal 

awareness of both parties, employees  and management. 
have reached the following recommendations: 



 خ
 

1. Holding workshops for public colleges and universities to clarify laws 

binding on the required administrative legislation. 

2. The need to strengthen the necessary administrative regulations and 

legislation through the development of administrative laws through the 

development of the necessary administrative laws, and increase the 

commitment of universities and government colleges. 

3. Enhancing the concept of administrative legislation for the employee of 

government colleges and universities in all available ways and means. 

4. Directing students and learners to do more studies linking the legal and 

administrative aspects of their importance. 

5. Enable administrative staff to comply with administrative regulations 

and legislation in force within state colleges and universities. 

6. To shed light on the role played by administrative legislations in 

establishing career control in government higher education institutions. 

7. To provide a legislative environment that helps to establish functional 

control and to clarify the adequacy and efficiency of the legal texts 

contained in the regulations and to identify their shortcomings. 
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 الفصل األول
 خطـــة الدراســـة

 

 مقدمة الدراسة:
تعتبر مؤسسات التعميـ العالي" الحكومية "مف المؤسسات التي تحتؿ مكانة رفيعة في 
المجتمع، وتحظى باىتماـ المسئوليف عمى مختمؼ المستويات اإلدارية والحكومية، فتحظى بالدعـ 
األكاديمي واإلداري والمالي، ونظرًا لتمتع مؤسسات التعميـ العالي "الحكومية" بنوع مف الستقاللية 

داريًا و ماليًا و إفي القرار اإلداري والمالي، بالرغـ مف خضوعيا لوزارة التربية والتعميـ العالي 
الجامعات أو مؤسسات التعميـ  فإف( 1998لسنة  11، قانوف التعميـ العالي، رقـ14 )المادة ،قانونياً 

ريعات اإلدارية بالتش ىتماـلبا، ىً ت اآلف مطالبو أكثر مف أي وقت مضالعالي الحكومية أصبح
بما يحقؽ الضبط الوظيفي  (14: 2005 ،)أبو كريـ أولوياتيا رأس عمىوتعزيز استمرارىا ووضعيا 

. 

 لممرحمة الثانوية مف المدرسة، استكمالية ةعف مرحم ةتعد مؤسسات التعميـ العالي عبار و  
 كاديمية لممارسة تخصص معيف.أتقـو منح الطالب شيادة 

باف مؤسسات العميـ العالي كؿ دراسة 1998( لسنو 11) ـ العالي رقـولقد ذكر قانوف التعمي
و أ ةكامم دراسيةمعترؼ بيا ل تقؿ عف سنو  منتظمة في مؤسسة تعميـ عاؿ   ةو مينيأ أكاديمية

ومعظـ مؤسسات التعميـ  ،اما يعادليو أالعامة  الثانويةشيادة  فصميف دراسيف بعد الحصوؿ عمى
مجمس التعميـ العالي ووزارة التربية والتعميـ   ويقـو ،مؤسسات عامة العالي في دولة فمسطيف ىي

كما  ،العالي بوضع األنظمة والتعميمات التي تنظـ عمؿ جميع مؤسسات التعميـ العالي الفمسطينية
وتوفر الوزارة الدعـ والتمويؿ الكامؿ لمؤسسات التعميـ العالي الحكومية والتمويؿ الجزئي لمؤسسات 

الي غير الحكومية. ومؤسسات التعميـ العالي ىي في معظميا مستقمة ولكنيا تقـو بتطبيؽ التعميـ الع
واألنظمة التي تقرىا الوزارة ومجمس التعميـ العالي  .التعميمات  

 -حكوميةنواع وذلؾ حسب قانوف التعميـ العالي أثالث  لىإوتقسـ مؤسسات التعميـ العالي 
 (2ص)قانوف التعميـ العالي  .ةخاص -ةعام

تدار وتموؿ مؤسسات التعميـ العالي الحكومية في  :مؤسسات التعميم العالي الحكومية
الفمسطينية ىي تحت إشرافو وزارة التربية والتعميـ   الضفة الغربية وقطاع غزة مف السمطة الوطنية

  ة.العالي الفمسطيني
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قبؿ العديد مف  يتـ تشغيؿ ىذه المؤسسات وتمويميا مف :مؤسسات التعميم العالي الخاصة
 .واألفراد والشركات  المؤسسات والجمعيات الخيرية، والطوائؼ الدينية

ت معظـ مؤسسات التعميـ العالي )الجامعات( في أنش :مؤسسات التعميم العالي العامة
غير ربحية وتعود ممكيتيا لمجمعيات الخيرية   وىي .معظميا قبؿ قياـ السمطة الوطنية الفمسطينية

منظمات غير الحكومية. وىي تعتمد عمى جمع التبرعات وتمقي التمويؿ الحكومي المحمية وال
 .الجزئي

دراؾ غايتو يستمـز تي ويبدو  البيئة المناسبة حتى تؤتي نتائجيا المرجوة  ةيئأف بموغ أىداؼ التشريع وا 
 .مف المتطمبات نيا، وىذا يقتضي ضرورة توفير عدد  م

الفكر القانوني والديمقراطي وتعمؿ  تتبنىالدراسات أف المؤسسات التي  لذلؾ "تؤكد العديد مف
زيادة  سبيؿ المثاؿ: عمىتحقؽ العديد مف الفوائد  فإنيا ،اإلداريةتفعيؿ وتطبيؽ التشريعات  عمى

زيادة  ،عممية اتخاذ القرارات وتحسيف األداء وتحسيف الوظيفيوترسيخ الضبط  ،الكفاءة والفعالية
البيئة المحيطة، أما تمؾ التي ل  يفلمتغيرات  ستجابةلاحقيؽ ميزة تنافسية وسرعة اإلنتاجية وت

: 2000 ،)منصورما تدوـ  يكوف ذلؾ المبدأ أساسًا لنظاميا فإنيا تعتبر مؤسسة استبدادية وقميالً 
60). 

ونظرًا لتفرع العمؿ الحكومي وتوسع نشاطو خاصة في قطاع التعميـ العالي، جعؿ الحاجة 
 ىلتشريعات اإلدارية التي تعمؿ عمتطبيؽ ا ىضرورة معرفة مواطف القصور في مد إلىماسة 

حفظ حقوؽ العامميف، في مؤسسات التعميـ العالي، وذلؾ مف خالؿ إجراء و  الوظيفيترسيخ الضبط 
الترتيبات والتنظيمات المؤسسية المتعمقة باألداء اإلداري عمى المستوى العاـ وليس الفردي في 

لتعميـ العالي، والعوامؿ المؤثرة عمى السموؾ اإلداري العاـ، وذلؾ مف أجؿ خمؽ بيئة مؤسسات ا
اإلداري بالنظاـ األكاديمي في الكميات  فيما يتعمؽ بعالقة النظاـ  إدارية خالية مف التجاوزات وذلؾ

و )أب والجامعات الذي ىو جزء منو، وكذلؾ بالنظاـ الكمي لمؤسسات التعميـ العالي بصفة عامة
 .(73: 2007 ،ماضي

ويتـ تنظيـ العمؿ في مؤسسات التعميـ العالي واعتماد نظاـ رقابي لمتأكد مف تطبيؽ 
اإلجراءات والعمميات اإلدارية في مؤسسات التعميـ العالي الحكومية."  ةدارية في كافالتشريعات اإل

وتناسب إعدادىـ مع بما يضمف جودة التعميـ وارتفاع كفاءة خريجي مؤسسات التعميـ العالي 
متطمبات سوؽ العمؿ وخطط التنمية والحفاظ عمى البعد الجتماعي مع التكامؿ في الستراتيجيات 

 .(11: 2011والسياسات في مراحؿ التعميـ" )المرسي، 
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أىمية مؤسسات التعميـ العالي الحكومية في بناء عمى  –ومف عمؽ اإلحساس  –وىذا يؤكد 
ميـ العالي بشكؿ عاـ في فمسطيف، صارت مطالبة اآلف أكثر مف ذي المجتمع، فإف مؤسسات التع

ي تحكـ سير عمميا، وتنظيـ قبؿ وبصورة ممحة الىتماـ بتطبيؽ التشريعات اإلدارية والقوانيف الت
 فييا. اإلداريالعمؿ 

األمور الرئيسة  مف الوظيفيلذلؾ فإف تفعيؿ دور التشريعات اإلدارية في ترسيخ الضبط 
 لتي ينبغي أف يقوـ عمييا أي نظاـ قانوني داخؿ مؤسسات التعميـ العالي بشكؿ عاـوالميمة ا
وىو ما  (7: 2016 ،)شبير بصورة عامة يعني اللتزاـ والتقيدفالضبط  ،(7: 2005 ،)أرتيمة

 يقصد بو بالنسبة لموظفي مؤسسات التعميـ العالي الحكومية التزاميـ وتقيدىـ بكؿ ما تفرضو عمييـ
عنيا بصوره تؤدي إلي تحقيؽ ظاىرة الضبط أو ض يتعار واجبات الوظيفة والبتعاد عف ما 

 . النضباط الوظيفي لدييـ داخؿ المؤسسات

ة" وشعورىـ بعدـ ويعد تزايد الوعي لدى الموظفيف داخؿ مؤسسات التعميـ العالي "الحكومي
، وضعؼ الوظيفيالضبط ترسيخ  ىتساعد عم إداريةوتشريعات  حقوقيـ، وجود قانوف يضمف

العدالة التنظيمية داخؿ مؤسسات التعميـ العالي، أمرًا يتطمب وجود مبدأ الثواب والعقاب مف خالؿ 
الرقابة الفعالة لتطبيؽ القوانيف واللتزاـ بيا، حيث تعتبر" الجامعات الفمسطينية مف الجيات 

( مف الفصؿ الرابع لقانوف 31المادة )الخاضعة لرقابة ديواف الرقابة المالية واإلدارية وفقًا لنص 
" باعتبارىا مرفؽ عاـ وأيضًا باعتبارىا تتمقى  2004( لسنة 15ديواف الرقابة المالية واإلدارية رقـ )

 (.4: 2011ومساعدات مف السمطة الفمسطينية" )فروانة، اً منح

القانونية مما زاد اىتماـ الباحثيف والدارسيف في ىذا المجاؿ، بوضع األطر التنظيمية و 
، وذلؾ مف خالؿ تفعيؿ أنظمة الوظيفيتشريعات اإلدارية وتوفير السبؿ مف أجؿ ترسيخ الضبط الو 

الثواب والعقاب المعموؿ بيا في قانوف الخدمة المدنية الفمسطيني الحالي، وقانوف التعميـ العالي، 
، الحكومية اسي لمكميات، والنظاـ األسالحكومية والقرارات التنظيمية، والنظاـ األساسي لمجامعات

 والموائح التنظيمية وتفعيؿ دور الرقابة الداخمية والخارجية. 

تطبيؽ التشريعات اإلدارية في  ىسة تسميط الضوء مف خالؿ دراسة مدفي ىذه الدرا باحثةوتحاوؿ ال
 .في مؤسسات التعميـ العالي " الحكومية " لوظيفياترسيخ الضبط 

 مشكمة الدراسة:
ألنيا تعمؿ تعتبر مؤسسات التعميـ العالي" الحكومية" مف المؤسسات اليامة في الدولة، 

، فيي تعمؿ عمى تنفيذ سياسات الحكومة التعميمية ووتربيتفي المجتمع عمى إعداد جيؿ قيادي 
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ولكف ىذه المؤسسات ولغياب التطبيؽ  ؛مؽ جيؿ واع  قادر عمى خدمة الوطفالتربوية، وتساىـ في خ
إدارية تقمؿ مف قدرتيا  ـ لمقوانيف واألنظمة، والرقابة اإلدارية أحيانًا يرتكب العامموف مخالفات  السمي
 .تحقيؽ أىدافيا عمى

لتشكيؿ  األساسيةالمتطمبات  ىحدإ في المنظمة تعتبر بعدالة اإلداريةف تطبيؽ التشريعات إ
يجابية لدي العامميف، وىنا تبرز الحاجة الممحة لكي تنسجـ قرارات المنظمة وتوجياتيا إلا تجاىاتلا

مع التشريعات اإلدارية والقوانيف المعموؿ بيا داخؿ مؤسسات التعميـ العالي الحكومية، بالتالي 
 )أبو سبت، في حاؿ مخالفة ىذه التشريعات واألخالقيةيجنب العامميف التعرض لممسألة القانونية 

2005 :8). 

ف عمى العمؿ و ف والقائمو ور الميمة التي ييتـ بيا اإلداريوتعتبر المخالفات اإلدارية مف األم
اإلداري، وتعمؿ عمى خفض معدلت التحفيز، في حيف أف تطبيؽ التشريعات اإلدارية يساىـ بشكؿ 

 باحثةتحاوؿ المة الدراسة في أنيا أساسي في تحقيؽ الستقرار الوظيفي، ومف ىنا تظير مشك
في مؤسسات التعاليـ  الوظيفيفي ترسيخ الضبط  اإلداريةتطبيؽ التشريعات  ىالتعرؼ عمى مد

تستشعر بالحاجة الممحة إلجراء ىذه الدراسة لممساىمة  باحثةىذا األمر جعؿ ال ،الحكومية"العالي " 
 في حؿ ىذه المشكمة. 

 تساؤالت الدراسة:
ريعات "ما دور التشعف التساؤؿ الرئيس التالي:  تتمحور مشكمة الدراسة في اإلجابة

 ؟سات التعميم العالي " الحكومية "في مؤس الوظيفيخ الضبط يدارية في ترسإلا

 ويتفرع من ىذا التساؤل الرئيس مجموعة من التساؤالت الفرعية التالية: 

 ؟"الحكومية"ؤسسات التعميـ العالي التي يتـ تطبيقيا في مرية داالتشريعات اإلىي ما  .1

 ما أىـ التجاوزات اإلدارية التي يتـ ارتكابيا في مؤسسات التعميـ العالي "الحكومية"؟ .2

في مؤسسات التعميـ العالي  الوظيفيدارية في ترسيخ الضبط اإل لمتشريعاتدور  ىؿ يوجد .3
 "الحكومية"؟

 التشريعات اإلدارية؟ما مستوى التزاـ الموظفيف في مؤسسات التعميؾ العالي الحكومية بتطبيؽ  .4

 ؟داريةإلومية" بتطبيؽ التشريعات ادارة في مؤسسات العميـ العالي "الحكالتزاـ اإل ىما مستو  .5

 ىوالتجاوزات اإلدارية تعز دارية إلىؿ يوجد فروؽ ذات دللو احصائية بيف التشريعات ا .6
 ؟(نوع المؤسسة –سنوات الخدمة  –مي المؤىؿ العم –النوع لممتغيرات التالية: )
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 فرضيات الدراسة:
 .توجد فروؽ ذات دللو إحصائية تؤثر عمى التشريعات اإلدارية في ترسيخ الضبط الوظيفيل  .1
التجاوزات اإلدارية التي يتـ ارتكابيا في مؤسسات التعميـ توجد فروؽ ذات دللو احصائية بيف  .2

 .العالي "الحكومية
دارة في مؤسسات العميـ العالي التزاـ اإل ىل توجد فروؽ ذات دللو إحصائية بيف مستو  .3

 .داريةإل"الحكومية" بتطبيؽ التشريعات ا
لممتغيرات  ىدارية والتجاوزات اإلدارية تعز إلبيف التشريعات اتوجد فروؽ ذات دللو احصائية  .4

 .نوع المؤسسة( –سنوات الخدمة  –المؤىؿ العممي  –التالية: )النوع 
 متغيرات الدراسة:

 . الوظيفي الضبطترسيخ المتغير التابع:  -

  : التشريعات اإلدارية.المتغير المستقل -
 ج

 أىداف الدراسة:
تيدؼ الدراسة الحالية بشكؿ أساسي إلى التعرؼ عمى دور التشريعات اإلدارية في ترسيخ 

تسعى الدراسة الحالية  كمافي مؤسسات التعميـ العالي "الحكومي" في قطاع غزة،  الوظيفيالضبط 
 إلى تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ الفرعية منيا:

 .لوظيفيالى دور التشريعات اإلدارية في ترسيخ الضبط إالتعرؼ  .1

 مؤسسات التعميـ العالي الحكوميةفي  التي يتـ ارتكابيا اإلدارية المخالفاتنواع ألى إالتعرؼ  .2
  .بقطاع غزة

مف وجية نظر العامميف في مؤسسات التعميـ لتعرؼ إلى مدى توافر التشريعات والقوانيف ا .3
 ". ةالعالي" الحكومي

 معرفة أىـ العوامؿ المؤثرة في تطبيؽ التشريعات اإلدارية الناظمة. .4

 . الوظيفيالوصوؿ إلى أىـ السبؿ التي تساىـ في تعزيز دور التشريعات في ترسيخ الضبط  .5
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 أىمية الدراسة:
التي تناولت دور  - باحثةفي حدود عمـ ال –ات القميمة تعتبر ىذه الدراسة مف الدراس

في مؤسسات التعميـ العالي " الحكومية " لذلؾ  ترسيخ الضبط الوظيفيالتشريعات اإلدارية في 
 يمكف تمخيص أىمية الدراسة في النقاط التالية:

نب القانوني وتقيس مدي وذلؾ ألنيا تتناوؿ الجا ؛تعتبر ىذه الدارسة مف الدراسات القميمة .1
 .الجانب اإلداري في مؤسسات التعمـ العالي "الحكومي" ىتطبيقو عم

في مؤسسات  مجاؿ العمؿ الرقابي واإلداريلمباحثيف والدارسيف في محاولو عممية تكوف س .2
 التعميـ العالي " الحكومية".

لمقائميف عمى مؤسسات التعميـ العالي مف أجؿ تسيـ توصيات الدراسة ونتائجيا مرجعًا ميمًا س .3
 تدعيـ تطبيؽ القانوف وتحقيؽ العدؿ التنظيمي في مؤسسات التعميـ العالي "الحكومية".

تساعد باحثيف آخريف في إجراء دراسات مشابية في مجتمعات جديدة وبمتغيرات جديدة، س .4
دى ممارستيا في قطاعات وربما تفتح الباب أماـ الباحثيف لمبحث في مفيوـ التشريعات وم

 أخرى يستفيد منيا المجتمع مف خالؿ ضبط سموؾ العامميف في المؤسسات المختمفة. ةخدماتي
  :منيجية الدراسة

ألجؿ التحميمي، المنيج الوصفي  الباحثة باستخداـمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة ستقوـ 
قانوف الخدمة ل العامميف وذلؾ وفقاً  عمىتطبيؽ ىذه القوانيف  دور ومعرفةالقوانيف، نصوص تحميؿ 

أف  وتستطيع الباحثةدوف تدخؿ الباحثة في مجرياتيا  والقوانيف ذات الصمةالمعدلالمدنية الفمسطيني 
منع قياـ المخالفات ع في دور التشري إلى معرفةحمميا، وتيدؼ ىذه الدراسة تصفيا و تتفاعؿ معيا فت

 اإلدارية.
 مجتمع الدراسة: 

كاديمييف واإلدارييف في مؤسسات التعميـ العالي الحكومي بمحافظات ألا جميع الموظفيف
قطاع غزة الذي" بمغ عدد العامميف حسب التصنيؼ الوظيفي في مؤسسات التعميـ العالي في 

 إداري (396) أكاديمي، (1051) النحو التالي: ىعم 2016/2017محافظات لمعاـ الجامعي 
 :موزعيف كالتالي
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 عدد العاممين في مؤسسات التعميم العالي :(1جدول )

 إداري أكاديمي الجامعة أو الكمية
 317 726 جامعة األقصى

 46 201 كمية العمـو والتكنولوجيا
 33 124 كمية فمسطيف التقنية

 (37: 2015 ،)كتاب اإلحصاء السنوي لمتعميـ العاـ والتعميـ الجامعي

 

 الدراسة: أداة 
 األدوات التالية: ىفي جمع المعمومات عم تعتمد الدراسة

 أداة المسح المكتبي: ويتـ مف خالليا جمع المعمومات والحقائؽ مف المصادر والمراجع.  -1

ع ومعرفة توجيو مجموعة مف األسئمة عمى المبحوثيف لستطال ا: ويتـ مف خالليستبانةلا -2
 . آرائيـ حوؿ موضوع البحث

 الدراسة: حدود 
لمقوانيف المنظمة لمؤسسات وفقا  ات اإلداريةالدراسة دور التشريع تناولتالحدود الموضوعية: 
 التعميـ العالي الحكومة.

 العامميف في مؤسسات التعميـ العالي "الحكومية" ىالدراسة عم اقتصرت الحدود البشرية:
 (.فو اإلداري -فاألكاديميو )

" في قطاع غزة في مؤسسات التعميـ العالي "الحكومية اتالدراسة التشريع تناولت الحدود المكانية:
 .كمية العمـو والتكنولوجيا(–قنية كمية فمسطيف الت –وىي )جامعة األقصى

 ـ2017 – ـ2016: العاـ الحد الزمني
 مصطمحات الدراسة: 

سواء كانت قواعد عادية أـ مجموعة القواعد القانونية المنظمة لمنشاط اإلداري : داريةإلالتشريعات ا
 )شبير: مرجع سابؽ(.لئحية
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بالقواعد والسياسات المرغوبة لموظفي الوزارة والتزاميـ  السموكيات الوظيفية: الوظيفيالضبط 
 2010)العتبي،  والموائح واألنظمة والتعميمات واإلجراءات الخاصة بالوزارة التي يعمموف بيا.

 (. 11ص
منتظمة  ةو مينيأ ةكاديميأمؤسسات العميـ العالي كؿ دراسة  الحكومي:مؤسسات التعميم العالي 

و فصميف دراسيف بعد الحصوؿ أ ةمعترؼ بيا ل تقؿ عف سنو دراسية كامم في مؤسسة تعميـ عاؿ  
 .(: قانوف التعميـ العالي1)ـ/ او ما يعادليأشيادة الثانوية العامة عمي 



 

 

 
 

 الفصل الثاني
 السابقة والبحوث الدراسات

 

 محمية(ال)فمسطينيةالدراسات ال. 
 عربية.الدراسات ال 
 مف الدراسات السابقة. أوجو استفادة الدراسة 
 .أوجو تشابو الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة 
 الحالية عف الدراسات السابقة. أوجو تميز الدراسة 
  الفجوة البحثية لمدراسة.مصفوفة 
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 الفصل الثاني
 السابقة والبحوث الدراسات

 

 :فمسطينية: الدراسات الوالً أ
 ألحكام قانون: " اإلجراءات والعقوبات التأديبية وفقًا ن(: بعنوا2012 ،سيدو )أبو دراسة .1

 الخدمة المدنية الفمسطيني ".

الحالي والقانوف  تدور الدراسة حوؿ النظاـ التأديبي لمموظؼ في قانوف الخدمة المدنية الفمسطيني
اـ التأديبي في فمسطيف حيث يتبع نظ ،والذي يساىـ الي حد كبير في تحقيؽ الضبط الوظيفي المقارف

وتناولت  الالتيني،مصر العربية النظاـ  ةفي حيف نظاـ التأديب في جميوري ،نجموسكسونيالنظاـ اإل
وبينت الدراسة أصوؿ  التأديبية،اءات جر واإل ،الدراسة الوظيفة العامة والموظؼ العاـ وعالقتو بالدولة

 وضحت العقوبات التأديبية. يضاً أو  ،داريإلالتحقيؽ ا

 : النتائج التالية ىلإوخمصت الدراسة 

  .نظمةتنظيمية وفؽ القوانيف واأل ةعالق العالقة بيف الموظؼ والدولة .1

 .ىو حسف سير المرفؽ العاـ لمدولة اليدؼ الرئيس مف النظاـ التأديبي لمموظؼ العاـ .2

الموظؼ في حالة إخاللو بواجب مف الوجبات وظيفتو، يتـ في إطار  ىءات التأديبية توقع عمالجزا  .3
 .  انات التي يكفميا القانوف لمموظؼالضم

 -(، بعنوان: "التحقيق اإلداري في قطاع الخدمة المدنية الفمسطيني2012دراسة )أسمر،  .2
 دراسة مقارنة(.

 ىدفت ىذه الدراسة إلى تناوؿ موضوع التحقيؽ اإلداري في قطاع الخدمة المدنية الفمسطيني
، حيث تدور اإلشكالية في ىذه ضبط الوظيفي في حاؿ عدـ التزاـ الموظؼ بويعد كأثر لم والذي

الدراسة حوؿ اإلطار القانوني الناظـ لعممية التحقيؽ اإلداري، وبياف مدى تماسؾ وتراص البنياف 
 لقانوني ليذا اإلطار.ا

في ىذه الدراسة المنيج المقارف، وذلؾ مف خالؿ مقارنة التشريعات  استخداـ الباحث:وقد 
 الفمسطينية بنظيرتيا في التشريعات المصرية وأوجو الختالؼ في بعض المسائؿ.

 :وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزىا
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التشريعية الناظمة لعممية التحقيؽ اإلداري في ىناؾ بعض أوجو القصور في النصوص  -
فمسطيف وذلؾ مف خالؿ المقارنة مع التشريعات المصرية، حيث تبيف أف التشريع المصري أدؽ 
بكثير مف نظيره الفمسطيني، والذي تجاوز العديد مف المسائؿ القانونية التي أغفميا المشرع 

 الفمسطيني.
أضيؽ مف نظيره المصري فاؿ وجود لممحاكـ التأديبية أو كما أف النظاـ التأديبي في فمسطيف   -

المجالس التأديبية أو النيابة اإلدارية، كما أف الصالحية الممنوحة لجية التحقيؽ في فمسطيف 
أماـ عمؿ ىذه الجيات، ومف ناحية أخرى فإف  اً مما يشكؿ عائق ؛محدودة ول تقترف باإللزاـ

انات التأديبية لمموظؼ في مرحمة التحقيؽ اإلداري، التشريعات الفمسطينية انتقصت مف الضم
 عمى عكس المشرع المصري الذي عزز ىذه الضمانات ونظميا وفقًا ألحكاـ القانوف.

وقد اقترح الباحث بعض التوصيات لعالج إشكالية الباحث والنتائج التي ظيرت أثناء 
ة التأديب اإلداري بما فييا الدراسة، والتي تدور بمجمميا حوؿ تشريع نظاـ قانوني يحكـ عممي

التحقيؽ، بحيث يكوف ىناؾ تنظيـ تشريع متناسؽ وقادر عمى ضبط عممية التحقيؽ اإلداري عمى 
 غرار نظيره المصري.

(، بعنوان: "مدى تأثير تطبيق قانون الخدمة المدنية عمى مستوى 2011دراسة )بحيص،  .3
 لحم". الرضا الوظيفي لقطاع المعممين في محافظتي الخميل وبيت

إلى التعرؼ عمى مدى تأثير تطبيؽ قانوف الخدمة المدنية عمى مستوى  ىدفت ىذه الدراسة
الرضا الوظيفي لقطاع المعمميف في محافظتي الخميؿ وبيت لحـ، وبحث العالقة بيف تطبيؽ 

تحديد نصوص قانوف الخدمة المدنية ولئحتو التنفيذية وبيف الرضا الوظيفي ليؤلء العامميف، وكذلؾ 
الفروؽ بينيما بحسب الجنس، والحالة الجتماعية، والمؤىؿ العممي، والمديرية، والراتب الشيري، 

 وسنوات الخبرة.
في ىذه الدراسة المنيج الوصفي، حيث تكوف مجتمع البحث مف  وقد استخدـ الباحث

وبيت لحـ وفقًا ( معممًا ومعممة يعمموف في مديريات التربية والتعميـ في محافظتي الخميؿ 8487)
( معممًا 849( وتـ اختيار العينة الطبقية العشوائية التي عدد أفرادىا )2010لمصادر الوزارة )

%( مف 10( مبحوثًا، وتمثؿ العينة الكمية ما نسبتو )779ومعممة وصمت مرحمتيا النيائية إلى )
احث لجمع البيانات %( واستخدـ الب9مجتمع البحث، أما العينة النيائية فقد مثمت ما نسبتو )

 الالزمة استبانة خاصة مف إعداده.
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وتمت معالجة البيانات إحصائيًا عف طريؽ حساب المتوسطات الحسابية، والنحرافات 
المعيارية، واختبار )ت(، وتحميؿ التبايف األحادي، واختبار شيفيو، ومعامؿ الرتباط بيرسوف، 

 لتجزئة النصفية.ومعادلة ألفا كرونباخ لحساب الثبات، ومعادلة ا
 وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا:

أف ب عد تقييـ نصوص قانوف الخدمة المدنية ولئحتو التنفيذية الخاصة بالترقيات جاء في المرتبة  -
األولى، وجاء في المرتبة الثانية بعد تقييـ نصوص قانوف الخدمة المدنية ولئحتو التنفيذية 

في المرتبة الثالثة بعد تقييـ نصوص قانوف الخدمة المدنية ولئحتو التنفيذية الخاصة باألداء، و 
الخاصة بالعقوبات، ثـ بعد تقييـ نصوص قانوف الخدمة المدنية ولئحتو التنفيذية الخاصة 
بالتظمـ، ثـ جاء بعد تقييـ نصوص قانوف الخدمة المدنية ولئحتو التنفيذية الخاصة بالحوافز في 

جاءت  مسة، ثـ بعد الرواتب والعالوات أقؿ ىذه األبعاد أىمية لدى المعمميف حيثالمرتبة الخا
 .جميع األبعاد بدرجة منخفضة

كما جاءت الدرجة الكمية لمتقييـ بدرجة منخفضة، وكشفت النتائج عف وجود فروؽ ذات دللة  -
التنفيذية لدى إحصائية في جميع أبحاث واقع تقييـ نصوص قانوف الخدمة المدنية ولئحتو 

معممي محافظتي الخميؿ وبيت لحـ تبعًا إلى متغير الجنس لصالح الذكور، وتبعًا لمتغير 
المؤىؿ العممي في بعد األداء لصالح المؤىؿ )بكالوريوس(، وكانت في باقي األبعاد األخرى 

ميع لصالح المعمميف مؤىميـ )دبموـ(، كما تبيف أنو ل توجد فروؽ ذات دللة إحصائية في ج
أبعاد واقع تقييـ نصوص قانوف الخدمة المدنية ولئحتو التنفيذية تبعًا لمتغير الحالة الجتماعية، 
والراتب الشيري، وسنوات الخبرة، وكذلؾ وجود عالقة إيجابية ذات دللة إحصائية بيف جميع 

نصوص قانوف األبعاد لواقع تقييـ نصوص قانوف الخدمة المدنية ولئحتو التنفيذية، وبيف تأثير 
 الخدمة المدنية ولئحتو التنفيذية عمى الرضا الوظيفي.

 :وفي ضوء ىذه النتائج خرج الباحث بمجموعة من التوصيات
تمثمت في دعوة أصحاب القرار في السمطة الوطنية الفمسطينية إلى العمؿ عمى زيادة الرضا 

ي العمؿ، مثؿ وضوح المياـ، الوظيفي لدى المعمميف، مف خالؿ تذليؿ الصعوبات التي تواجييـ ف
والالمركزية، وتفويض الصالحيات وغيره، والعمؿ عمى أف يكوف الرضا الوظيفي مف بيف 

 الموضوعات الرئيسية التي تحظى باىتماـ المعنييف بالعممية التعميمية.
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دارية في وزارة ين في الوظائف اإلي(:"واقع سياسات االختيار والتع2009)جرغون،  دراسة .4
 الوالء التنظيمي" ىلفمسطينية في قطاع غزة وأثرىا عمالتربية والتعميم العالي ا

واقع سياسات الختبار والتعييف في الوظائؼ الدارية في  ىالتعرؼ عم ىلإتيدؼ الدارسة 
ظيمي لدي الولء التن ىمستو  ىتعرؼ عم، والـ العالي الفمسطينية في قطاع غزةوزارة التربية والتعمي

ثر سياسات أ ىالتعرؼ عم ىلإ دارية في الوزارة، كما تيدؼ أيضاً في الوظائؼ اإل العامميف
 .الدارسة المنيج الوصفي التحميمي الولء التنظيمي لدييـ، وقد استخدمت ىف عميالختبارات والتعي

 : صمت الدارسة الي النتائج التاليةتو 
ؽ الىتماـ بمضموف روح وسائؿ الرقابة المتبعة وجعميا أكثر فاعمية عف طري ىلإعادة النظر إ -

 .لكتفاء بمراقبة شكمية لإلجراءات، وعدـ االجراءات
 دارييف.والتعيف لضماف ولء العامميف واإلفعالية سياسة الختبارات  ىرفع مستو  -
دراسة  -العام (، بعنوان: "ضمانات المساءلة التأديبية لمموظفم2007دراسة )عياش،  .5

 مقارنة".

إلى معالجة ضمانات المساءلة التأديبية لمموظؼ العاـ في ضوء كؿ مف  ىدفت الدراسة
 النظاـ التأديبي المصري واألردني والفمسطيني.

المنيج النظري التحميمي المقارف، عبر دراسة وتحميؿ النصوص القانونية وقد استخدـ الباحث  
جراء المقارنة بيف النظاـ التأديبي المصري، واألردني، في ضوء آراء الفقو وأحكاـ الق ضاء، وا 

 والفمسطيني، والستفادة مف أحكاـ التشريعات المختمفة بالقدر الذي يحقؽ أىداؼ البحث ويثريو.
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 وقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أىميا:

مجموعة مف الضمانات أف التأديب كاف قضائيًا أو شبو قضائي أو رئاسي فالبد مف توافر  -
التأديبية اليامة والرئيسية التي ينبغي احتراميا في مختمؼ األنظمة التأديبية، مع وجود بعض 
الفوارؽ التي تستند لالختالؼ في طبيعة األنظمة التي تطبؽ في ظميا ول تتعمؽ في الغالب في 

 صمبيا.
مف الطبيعة اإلدارية أو كما أوضحت الدراسة مدى انعكاس ما يأخذ بو النظاـ التأديبي   -

القضائية عمى الضمانات التأديبية، وخاصة بالنسبة لوجوب احتراـ ىذه الضمانات في حاؿ 
 غياب النص.

وقد حقؽ مبدأ شرعية العقوبة التأديبية قدرًا كبيرًا مف الحماية لمموظؼ مف خالؿ حصر   -
 منصوص عمييا.الجزاءات التأديبية وعدـ جواز عقاب الموظؼ إل بأحد العقوبات ال

كما توصمت الدراسة إلى أف عدـ حصر الجرائـ التأديبية مف شأنو إعطاء السمطة التأديبية   -
 حرية كبيرة في اعتبار الفعؿ أو المتناع جريمة.

وقد أوصت الدراسة بضرورة تحقيؽ مبدأ المساواة في العقوبة وذلؾ مف خالؿ العدوؿ عف  -
قوائـ جزاءات لكبار الموظفيف ل تتضمف سوى جزء السياسة التشريعية القائمة عمى تخصيص 

 بسيط مف الجزاءات المحددة بالنسبة لعامة الموظفيف.
وضرورة تحقيؽ المصمحة العامة مف خالؿ التوازف بيف مبدأي الفاعمية والضماف وذلؾ مف  -

خالؿ تبني نظاـ يجمع بيف التأديب الرئاسي والقضائي وفؽ اختصاصات محددة قانونًا مع 
 اة تالفي ما يشوب كؿ منيما مف عيوب.مراع

 

(، بعنوان: " قياس مستوي االلتزام التنظيمي لدي العاممين 2006دراسة )حنونة،  .6
 بالجامعات الفمسطينية بقطاع غزة".

إلى التعرؼ عمى مستوى اللتزاـ التنظيمي لدى العامميف في الجامعات  ىدفت ىذه الدراسة
معرفة مدى تأثير بعض العوامؿ الديموغرافية الخاصة بالموظفيف الفمسطينية في قطاع غزة، وكذلؾ 

)الجنس، العمر، مستوى التعميـ، سنوات الخدمة، المستوى  :عمى مستويات التزاميـ التنظيمي مثؿ
 الوظيفي، مكاف العمؿ، ونوع الوظيفة(.

موظؼ وموظفة مف أصؿ  340وقد تكوف مجتمع الدراسة مف عينة عشوائية طبقية عددىا 
موظؼ وموظفة يعمموف في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة وموزعيف حسب طبيعة العمؿ  1676

 ومستوى التعميـ.
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والذي  SPSSالبيانات عمى برنامج وسيمة جمع البيانات، وتـ تحميؿ  وكانت الستبانة ىي
دة منيا مف خاللو تـ الحصوؿ عمى التكرارات، النسب المئوية، المتوسطات الحسابية، واختبارات ع

اختبار تي، أسموب تحميؿ التبايف األحادي، اختبار كروسكاؿ والس وماف ويتني لمتعرؼ عمى 
 (.0.05اتجاىات الفروؽ اإلحصائية وقد كاف مستوى الدللة المستخدـ في جميع الختبارات )

 

 وقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أىميا:

لدى موظفي الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة، كما  وجود مستوى عاؿ  مف اللتزاـ التنظيمي -
( بيف 0.05وأشارت الدراسة إلى وجود عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة )

مستويات اللتزاـ التنظيمي لدى العامميف في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة والمتغيرات 
ة الخدمة بالجامعة، المستوى الوظيفي(، الديموغرافية، )العمر، مستوى التعميـ، نوع الوظيفة، مد

في حيف أظيرت النتائج عدـ وجود عالقة ذات دللة إحصائية في مستوى اللتزاـ التنظيمي 
 تعزى لمتغير )الجنس، ومكاف العمؿ(.

 : وقد قام الباحث بتقديم عدة توصيات

كاف مف أبرزىا العمؿ عمى إدخاؿ أدبيات اللتزاـ التنظيمي لدى العامميف في الجامعات   -
 الفمسطينية.

وكذلؾ العمؿ الجاد مف قبؿ إدارات ىذه الجامعات عمى التطوير الوظيفي والعممي لموظفييا   -
عف طريؽ البتعاث أو الدورات التدريبية وورش العمؿ، باإلضافة إلى الىتماـ بالمناخ 
التنظيمي والثقافة المجتمعية وخصائص العمؿ، وكذلؾ اعتماد مبدأ عدالة التوزيع، والىتماـ 

 مشاركة في العمؿ.بمبدأ ال
 

 

بعنوان: "المسئولية التأديبية لمموظف العام في فمسطين بموجب  (:2005عمارة،أبو ) دراسة .7
لسنة 4جاري التطبيق وقانون الخدمة المدنية رقم 1996نظام الخدمة المدنية لسنة 

 "مجمد التطبيق1998

قوبات التأديبية والسمطات تناولت الدراسة الجريمة التأديبية في مفيوميا وأركانيا وصورىا والع
 .يجب توافرىا لمموظفيف العمومييف التي توقعيا الضمانات التي

بينت الدارسة فشؿ وقصور وعجز أحكاـ المسئولية التأديبية في نظاـ الخدمة المدنية لسنة 
 .1998مقابؿ أفضمية أحكاـ المسئولية التأديبية بموجب قانوف الخدمة المدنية لسنو  1996



17 
 

 الباحث إلى مجموعة من النتائج أىميا:وقد توصل 

 وسرعة إصدار الموائح التنفيذية.1998( لسنو 4بتطبيؽ أحكاـ قانوف الخدمة المدنية رقـ ) .1

معالجة نواحي القصور فيو والمسارعة لستحداث مجالس التأديب والنيابة اإلدارية والمحاكـ  .2
 .اإلدارية

العاممين في الجامعات الفمسطينية بقطاع "مستوي االلتزام لدي  (2005 حنونو،دراسة ) .8
 غزة"

 العامميف في الجامعات ىمستوي اللتزاـ التنظيمي لدى رؼ عمتعتيدؼ ىذه الدراسة الي ال
اللتزاـ التنظيمي، وقد  ىتأثير العوامؿ الشخصية عم ىالفمسطينية بقطاع غزة، وكذلؾ عم

 .الدارسة المنيج الوصفي التحميمي استخدمت
 باحث إنى مجمىعة من اننتائج أهمها:وقد تىصم ان

 .عامميف عف طريؽ تحسيف بيئة العمؿال ىتعزيز مستوي الولء التنظيمي لد -
 .لالرتفاع بمستوي الولء التنظيميتطوير نظـ الحوافز والترقية ذلؾ  -

 : الدراسات العربية.ثالثاً 
 التعميم العالي": "دور التشريع في تعزيز وتحفيز جودة (: بعنوان2011دراسة )مرسي، .1

ذلؾ أف  ،عزيز وتحقير جودة التعميـ العاليتيدؼ الدراسة إلي بياف أىمية دور التشريع في ت
موغ أو تقميؿ ىوة الفجوة بعد التحدي الرئيس لب –أيا كاف مستواه  –بموغ غاية الجودة في التعميـ 

مف المتطمبات لعؿ أبرزىا  المتقدمة ،وىذا يقتضي توفير عدد   بيف دوؿ العالـ الثالث والدوؿ ،العممية
 توفير بيئة تشريعية تعزز تحفيز جودة التعميـ العالي .

 النتائج التالية: ىة إلوخمصت الدراس
 مؤسسات التعميـ العالي في إعداد مشروع التشريع الموحد. ةاؾ كافضرورة إشر  .1
التشريعات الحاكمة لمؤسسات التعميـ العالي الحكومي كؿ خمس سنوات  ةضرورة مراجع .2

 .ميا بما يتناسب والنوازؿ الجديدةلتعدي
 .جود لوائح داخمية لمجودة الكمياتضرورة و  .3
حيث  ،ي في المممكة األردنية الياشميةأف اعتماد نيج في مؤسسات التعميـ العالي الحكوم .4

ريع موحد لمتعميـ العالي ووجود تش ،الحاكمة لمؤسسات التعميـ العالي حداثة التشريعات
 .الحكومي

 



18 
 

(: إجراءات وضمانات المسألة التأديبية لمموظف العام في التشريع 2012دراسة )شطناوي،  .2
 ".االردني

( 30تيدؼ الدراسة إلى الجزاءات والضمانات لمموظؼ العاـ في نظاـ الخدمة المدنية رقـ )
ـ والتي نري أىميتيا في نجاح سمطة الضبط الوظيفي دوف تعسفيا، كما تناولت 2007سنة 

أنواع العقوبات التأديبية، والسمطات المختصة بتوقيعيا، ويباف اإلجراءات والضمانات التأديبية 
تجاه الموظؼ العاـ مف لحظة تحديد الفعؿ المكوف لممخالفة المسمكية، مرورا بتوجيو التياـ ثـ 

 يؽ التأديبي وضماناتو.التحق

(، بعنوان: "مشكمة الفساد اإلداري في ضوء التشريعات والقوانين 2009دراسة )خشمان،  .3
 األردنية".

مشكمة الفساد اإلداري في ضوء التشريعات والقوانيف  ىلي التعرؼ عمإىدفت ىذه الدراسة 
مية في المممكة األردنية األردنية، وحاولت التعرؼ عمى أسباب الفساد اإلداري في األجيزة الحكو 

 الياشمية.
المنيج الوصفي التحميمي، لإلجابة عف األسئمة والفرضيات التي  الدراسة ستخدمتاوقد 

الباحث ىذا المنيج، وعمد إلى جمع آراء المعنييف بمكافحة الفساد  ستخدـاومناقشتيا؛ إذ  تفتضييا
اإلداري في األردف لموقوؼ عمى أسبابو وأشكالو وطرؽ مكافحتو، كما قاـ الباحث بإجراء المقابالت 

 الشخصية لتفسير بعض النتائج.
 وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا:

وضعؼ اإلرادة وشيوع البيروقراطية مف األسباب التي تؤدي أف العوامؿ السياسة والقتصادية،  -
 إلى شيوع الفساد اإلداري.

كما أف الرشوة والختالس والتزوير والعتداء عمى الماؿ العاـ مف األنماط الشائعة في الفساد  -
اإلداري والحكومي، وكذلؾ استغالؿ المنصب والنفوذ و)الشممية( و)المحسوبية(، ىي عوامؿ 

 يوع الفساد اإلداري.تسيـ في ش
كما يوجد فرؽ واضح بيف الفساد اإلداري الصغير والفساد اإلداري الكبير، ويمكف أف يستدؿ  -

عمى أشكاؿ الفساد اإلداري عف طريؽ تعييف المجاف المختصة التي تتابع ذلؾ وتعد التقارير 
 المختمفة عنو.
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 وعمى ضوء ىذه النتائج تم وضع مجموعة من التوصيات أىميا:

ضرورة الكشؼ عف مشكالت الفساد اإلداري التي تعاني منيا المجتمعات النامية والمتقدمة؛   -
لما ليذه الظاىرة مف أثر في إعاقة الخطط التنموية وأثرىا السمبي في المجتمع، وعمؿ المزيد 

بنتائج مف الدراسات التي تتناوؿ الفساد اإلداري في أجيزة الدولة المختمفة؛ لرفد المكتبة العربية 
 يمكف أف تسيـ في إيجاد آليات مقترحة، قد تؤدي إلى الحد مف ظاىرة الفساد اإلداري.

(، بعنوان: "ضمانات تأديب الموظف العام في قانون الخدمة 2010دراسة )العازمي،  .4
 المدنية الكويتي دراسة مقارنة بالقانون االردني".

العاـ في قانوف الخدمة المدنية إلى بياف الضمانات لتأديب الموظؼ  ىدفت ىذه الدراسة
الكويتي دراسة مقارنة بالقانوف األردني، ومدى استجابة التشريعات لمراعاتيا والموازنة بينيا وبيف 
العتبارات اإلدارية المتعارضة معيا، وكذلؾ توضيح المبس والغموض الذي يثير التساؤلت التي 

وبياف ماىية التأديب اإلداري وعرض  ،يتمتع بيا الموظؼ العاـ في كؿ مف الكويت واألردف
 الضمانات التأديبية عمى القرار التأديبي.

 إلى مجموعة من النتائج أىميا: وقد توصمت الدراسة

أنو لبد مف توفر مجموعة مف الضمانات التأديبية التي ينبغي احتراميا في مختمؼ األنظمة  -
 تمكينو مف الدفاع عف نفسو.التأديبية فيجب مواجية الموظؼ بالتيـ المنسوبة إليو و 

عماؿ مبدأ حظر تعدد الجزاءات التأديبية عف المخالفة الواحدة. -  وا 
كما أنو لبد مف التحقيؽ مع الموظؼ المرتكب لممخالفة التأديبية مع ضماف حيادية أعضاء  -

 ومجالس لجاف التأديب.
وجوب تنسيب وذلؾ بضماف حياد سمطتي التياـ والحكـ وتطبيؽ مبدأ الرد والتنحي، مع  -

 القرارات الصادرة مف تمؾ السمطات، وتناسب العقوبة مع المخالفة التأديبية المرتكبة.
وفي حاؿ انقضاء الضمانات التأديبية السابقة والمعاصرة إلصدار القرار التأديبي لبد مف إتاحة  -

ممًا رئاسيًا الفرصة لمموظؼ ليقدـ تظممو لمجية مصدرة القرار اإلداري تظممًا ولئيًا وكذلؾ تظ
 لمجية المصدرة لمقرار.

 :وقد أوصت الدراسة
بضرورة استجواب الموظؼ وتمكينو مف الدفاع عف نفسو وذلؾ بتمكينو مف إبداء دفاعو 

ة ووجوب أف تكوف المساءلة حضورية، وضرورة احتواء يبالطريقة التي يراىا مناسبة كتابة أو شفاى
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عادة العمؿ بمجالس التأديب ومنحيا صالحياتيا أعضاء ىيئة التحقيؽ عمى عضو قانوني،  وا 
 .1979لسنة  15السابقة قبؿ صدور قانوف الخدمة المدنية رقـ 

بعنوان: "مظاىر انحراف السموك الوظيفي لدي موظفي جامعة  :(2007دراسة )عبد الحي،  .5
 أم القري"

الكشؼ عف مظاىر انحراؼ السموؾ لدي موظفي جامعو أـ القري،  ىىدفت الدراسة إل
براز الطرؽ المالئمة لمكافحمدي شيوع انحراؼ السموؾ الوظيفي وتوضيح ة انحراؼ السموؾ ، وا 
 تبييف المعوقات التي تواجو مكافحة انحراؼ السموؾ. ،الوظيفي

 النتائج التالية: ىوخمصت الدراسة إل

 .لموضوعية في تقييـ أداء العامميفالذاتية، كذلؾ اترسيخ مبدأ الرقابة  .1

 .التي تفعؿ دور األجيزة الرقابية وضع األسس العممية الصارمة .2

 .مكافحة انحراؼ السموؾ الوظيفي دعـ إجراء الدراسات في .3

 دارية"إلا تالجزاءادارة في توقيع (:"سمطة اإل2006)دراجي، دراسة .1

 الموظؼ وفقاً  ىدارية عمإلتوقيع الجزاءات ا ة فيتيدؼ الدراسة معرفة السمطة الداري
 .داريةية التي تمارسيا السمطة اإلدار وؿ بيا، ويباف أنواع الجزاءات اإللمتشريعات المعم

 :النتائج التالية ىلإالدراسة  مصتوخ وقد استخدمت الدارسة المنيج الوصفي التحميمي

 .دارية في تحديد مفيـو الجزاء اإلعدـ استقرار النصوص القانوني -
 .دارية المنوطة بيا لتطبيؽ الجزاءاتعدـ تحديد صالحيات الجيات اإل -
 .دارةلعممية الرقابية التي تمارسيا اإلعدـ فعالية ا -
ة العربية الموظف في نظام المممك ى(:"الجزاءات التأديبية عم2005ي، الفالت) دراسة  .2

 ".ةو مقارنيميدراسة تأص –السعودية 
الشرعية لممخالفات التأديبية والجزاءات المترتبة عمييا، تيدؼ الدراسة الي تأصيؿ 

النظاـ لمقاصد الشارع سواء  ةموافق ىرت لمموظؼ المتيـ بياف مدوالجراءات والضمانات التي وف
 .ـ تأديب الموظؼ العاـ في المممكةفي سياسة التجريـ أو الجزاءات التأديبي، تقويـ نظا

ظـ جراءات المقارنة مع بعض قوانيف ونإلمع ا ائيستقر لاوقد استخدمت الدراسة المنيج 
 .جنبية المختمفةالتأديب الموظفيف العربية واأل
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 : التالي ىتوصمت الدراسة ال
 ضرورة تدويف المخالفات التأديبية وربطيا بالجزاءات المالئمة ليا. -
 .وظفيف في الوظائؼ العميا والدنياز في الجزاءات التأديبية بيف الميعدـ التمي  -
 .كؼ اليد" الوقؼ الحتياطي" راءاتإلجضرورة تحديد مدة معينة  -
 (:"مدي فعالية الضمانات التأديبية لمموظف العام".2005دراسة)منير، .3

تيدؼ الدراسة الي معرفة حقيقة فعالية ىذه الضمانات التأديبية الممنوحة لمموظؼ العاـ في 
زاء القرارات إية وارشاد الموظؼ العاـ لحقوقو، النظاـ التأديبي الجزائي لألىمية البالغة في توع

حكاـ التأديبية المسمطة عمية، خاصة وأف التأديب أمر قد يتعرض لو كؿ موظؼ أثناء مساره ألوا
 الوظيفي.

وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي لمنصوص القانونية الدالة عمي بياف مدي 
 .النظاـ التأديبي لموظيفة العامة قررة قانونا فيدارية المإلفعالية الضمانات التأديبية ا

 :خمصت الدراسة الي النتائج التالية
الضمانات لمموظؼ الخاضع  ف في تحقيؽالقانونية وعدـ قدرة ىذه القوانينقص فعاليتيا  -

 .لمتأديب
ة العناف لإلدارة لموظفو في بسط تحكميا في مصير النظاـ التأديبي في الوظيفة العام إطالؽ -

 في التأديب. ةأنو ليا سمطة تقديرية واسعحيث 
 

 : أوجو استفادة الدراسات من الدراسات السابقة.ثالثاً 
المجالت يمكف  الباحثة مف تمؾ الجيود في عديد مف تضوء عرض الدارسات السابقة استفادفي 

 :تياجماليا باآل

لبعض المصادر المحمية والعربية واألجنبة التي تناولت موضوع البحث، مما وفر  ىتداءلا -1
 الوقت والجيد عمي الباحث.

المتغيرات الرئيسة والفرعية لمبحث  دسات السابقة في المساعدة في تحديمف الدرا ستفادةلا -2
 ومدي امكانية تأسس العالقة بينيما.

البحث، أىمية البحث تحديد مشكمة البحث، أىداؼ كما تـ الستفادة مف الدراسات السابقة في  -3
منيجية البحث، وستتيـ الستفادة مف الدراسات السابقة في تحقيؽ ىذا البحث  ةوصياغ
 الحالي.
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الموظؼ العاـ والضمانات  ىـ الجزاءات التأديبية الواقعة عمكما أكدت الدراسات السابقة، مفيو  -4
 ىالدراسات عمؽ الموظؼ وأيضاً ركزت بعض في قانوف الخدمة المدنية وحدد واجبات وحقو 

تطبيؽ التشريعات  ىداري وبعض الدراسات ربط مدإلبط اداري والضإلأصوؿ التحقيؽ ا
 .العامميف داخؿ مؤسسات التعميمية رضا ىثؿ قانوف الخدمة المدنية مع مستو دارية مإلا
 

 .الحالية عن الدراسات السابقة تشابو الدراسة: أوجو رابعاً 
حميمي لدراسة نيج تبيف أف معظـ الدراسات استخدمت المنيج الوصفي التمالمف حيث 

الموظؼ وىذه خاصية مشتركة  ىوالالئحة التنفيذية عم الخدمةدارية كقانوف تطبيؽ التشريعات اإل
ترشدا بالبحوث بيف البحوث السابقة، والبحث الحالي تبني نفس المنيج الوصفي التحميمي مس

سموب الستقصاء في جمع البيانات مف خالؿ استخداـ أ ىكما اعتمد أغمبيا عموالدراسات السابقة، 
 نفس األداة التي تبني الدراسات السابقة. ث الحالية استخدـالستبانة كأداة لجمع المعمومات والبح

 

 .الحالية عن الدراسات السابقة ة: أوجو تميز الدراسخامساً 
 عمىلى التعرؼ إحيث سعت  ،قة في موضوعياتميزت الدراسة الحالية عف الدراسات الساب

ساسي يذية والنظاـ األتطبيؽ التشريعات المتمثمة في قانوف الخدمة المدنية والالئحة التنف ىمد
داخؿ مؤسسات التعميـ العالي  الوظيفي لجامعات والكميات وقانوف التعميـ العالي في ترسيخ الضبط

 الحكومية وىذا الموضوع ندرت الدراسات فيو.

الموظؼ  ىنية عموقد تناولت الدراسات السابقة في موضوع مدي تأثير قانوف الخدمة المد
التزاـ الموظؼ بمواد القانوف وبواجباتو، وقد حددت بعض الدراسات السابقة  ىالعاـ، وأيضًا مد
 ثناء تأديتو عممو، وتحدث بعضيا عفأانات التي كفميا القانوف الموظؼ ة والضميالعقوبات التأديب

 .الوظيفيداري والضبط صوؿ التحقيؽ اإلأ
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 ًا: مصفوفو الفجوة البحثية.سادس
 .الدراسات العربيةمحور أواًل: 

 

 مصفوفو الفجوة البحثية :(2جدول )
 الدراسة الحالية الفجوة البحثية ما ركزت عمية الدراسة الباحث

 (2012) عمارةأبو 
 

النظػػػاـ التػػػأديبي فػػػي ركػػػزت الدراسػػػة حػػػوؿ 
قػػػانوف الخدمػػػة المدنيػػػة الفمسػػػطيني الحػػػالي 

 والقانوف المقارف
ركػػػػػػػػػػػزت الدراسػػػػػػػػػػػات  استخدمت الدراسة المنيج المقارف

السػػابقة عمػػى إظيػػار 
العالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف 
المتغيػػرات وردت فػػي 
دراسػػػػػػػػػػػػػتنا المتغيػػػػػػػػػػػػػر 
المسػػتقؿ والتشػػريعات 
اإلداريػػػػة مػػػػف قػػػػانوف 
الخدمػػػػػػػػػػػػػػة المدنيػػػػػػػػػػػػػػة 

ولئحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  2005
والقػػػػػػػانوف  ،التنفيذيػػػػػػػة

األساسػػػي لمجامعػػػات 
والكميػػػػػػػات الحكومػػػػػػػة 
وقػػػػػػػػػػػػػػػانوف التعمػػػػػػػػػػػػػػػيـ 
 ،العػػػػػػػػالي الحكػػػػػػػػومي

ومػػػػػدي تطبيػػػػػؽ ىػػػػػذا 
المتغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
المتغيػػػػػر التػػػػػابع فػػػػػي 
ترسػػػػػػػػػػػػػػػيخ الضػػػػػػػػػػػػػػػبط 

 .الوظيفي

أىػػػػػـ مػػػػػا يميػػػػػز الدراسػػػػػة 
الحاليػػػػػة عػػػػػف الدراسػػػػػات 

أنيػػا بعػػد أف تػػـ  ،السػػابقة
عرض الدراسات السػابقة 

تبػػيف  ،ومتغيػػرات الدراسػػة
يوجػػػػػد أحػػػػػد مػػػػػف  أنػػػػػو ل

البػػػاحثيف عمػػػى حػػػد عمػػػـ 
الباحثػػػػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػػػػد تنػػػػػػػػػػػػػاوؿ 

 اإلداريػػػػػػػػػػػػػةالتشػػػػػػػػػػػػػريعات 
الخاصػػػػػػػػػػػة بالجامعػػػػػػػػػػػػات 

ولػػـ  ،والكميػػات الحكوميػػة
يػػػػتـ الػػػػربط بػػػػيف الجانػػػػب 

مػػػػػػػف الضػػػػػػػبط  الػػػػػػػوظيفي
والمخالفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات اإلداري 

اإلداريػػػػػػػػػػػػػػػػػة وعالقتيػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
بالجانػػػػػػػػػػػػػػػػػب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػانوني 
ومعرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العقوبػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

الواجبة التطبيػؽ  التأديبية
لفػػػػػػػػات فػػػػػػػػي حالػػػػػػػػة المخا

 ومػػػدي تطبيػػػؽ ،اإلداريػػػة
ىػػذه التشػػريعات اإلداريػػة 

فػػػػػػػي جانػػػػػػػب  وترسػػػػػػػيخيا
 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوظيفيالضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبط 

وتطبيقيػػػا عمػػػى العػػػامميف 
 في الجامعات الحكومية.

 (2005) حنونو

التعػػػػػػػػػرؼ المسػػػػػػػػػتوي التػػػػػػػػػزاـ  إلػػػػػػػػػىىػػػػػػػػػدفت 
التنظيمػػػػػي لػػػػػدي العػػػػػامميف فػػػػػي الجامعػػػػػات 

 بقطاع غزة يةالفمسطين
 .واستخدمت المنيج الوصفي التحميمي 

 (2009) جرغون

واقػػػػػع  ىلتعػػػػػرؼ عمػػػػػافػػػػػي ركػػػػػزت الدراسػػػػػة 
الختبػػػػػػار والتعػػػػػيف فػػػػػػي الوظػػػػػػائؼ  سياسػػػػػة

داريػػػػة فػػػػي وزارة التربيػػػػة والتعمػػػػيـ العػػػػالي اإل
والتعػػرؼ عمػػى  الفمسػػطينية فػػي قطػػاع غػػزة،

 .العامميف ىالولء التنظيمي لد
 استخدمت المنيج الوصفي التحميمي

 (2011) بحيص

تطبيػػؽ قػػانوف الخدمػػة المدنيػػة  ىركػػزت عمػػ
رضػػػػػػػػا العػػػػػػػػامميف لقطػػػػػػػػاع  ىمسػػػػػػػػتو  ىعمػػػػػػػػ

المعممػػػػيف فػػػػي محػػػػافظتي الخميػػػػؿ وراـ ا، 
وتطبيػػػػؽ نصػػػػوص قػػػػانوف الخدمػػػػة المدنيػػػػة 

 والالئحة التنفيذية.

 (2012) اسمر
 

مػػة داري فػػي قطػػاع الخدتناولػػت التحقيػػؽ اإل
شكالية فػي إالمدنية الفمسطيني، حيث تدور 

 الدراسة
المػػػنيج المقػػػارف ذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ  واسػػػتخدـ

مقارنػػػػػػة التشػػػػػػريعات الفمسػػػػػػطينية بنظيرتيػػػػػػا 
 التشريعات المصرية.

ركزت الدراسة حوؿ النظاـ التأديبي في  (2012) أبوسيدو
  قانوف الخدمة المدنية الفمسطيني الحالي 
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 الدراسة الحالية الفجوة البحثية ما ركزت عمية الدراسة الباحث
راءات والقانوف المقارف، وبينت الج

 .داريالتأديبية أصوؿ التحقيؽ اإل
تحميمي قامت بتحميؿ المنيج الواستخدمت 

 .نصوص القانوف
 

 ثانيًا: محور الدراسات العربية 
 محور الدراسات العربية :(3جدول )

 (2005) منير
حقيقة الضمانات التأديبية الممنوحة لمموظؼ العاـ في النظاـ التأديبي  ىركزت الدراسة عم

 .رشاد الموظؼ العاـإجزائي لألىمية البالغة في توعية ال
 .صفي التحميمي لمنصوص القانونيةواستخدمت المنيج الو 

 (2005) الفالتي
تيدؼ الي تأصيؿ لشرعية المخالفة التأديبية والجزاءات المترتبة عمييا، وقد استخدـ المنيج 

 .فقوانيالالجراءات المقارنة مع بعض الستقرائي مف 

 (2006) دارجي
الموظؼ وفقاً لمتشريعات  ىدارية عمدارية في توقيع الجزاءات اإلتيدؼ معرفة السمطة اإل

 .المعموؿ بيا
 .الدراسة المنيج الوصفي التحميمي واستخدمت

 (2007) عبد الحي
، ووضحت ىـ القر أ ةجامعفي الموظفيف  ىدراسة عف مظاىر انحراؼ السموؾ لدركزت ال

التي تفعؿ دور األجيزة  الرقابة الذاتية ووضعت األسس العممية الصارمةالدراسة مبدأ 
 .الرقابية

(2010) العازمي  
بياف الضمانات لتأديب الموظؼ في قانوف الخدمة المدينة الكويتي  إلىركزت الدراسة 

استجابة التشريعات لمراعاتيا والموازنة بينيما وبيف  ىبالقانوف األردني، ومد ةقارندراسة م
 .دارية المتعارضة معياعتبارات اإلال

(2009) خشمان  
ردنية، وحاولت التعرؼ يف األداري في ضوء التشريعات والقوانإلمشكمة الفساد ا عمىركزت 
 ردف.األجيزة الحكومية في داري في األأسباب الفساد اإل عمى

 الوصفي التحميمي. وقد استخدمت المنيج

(2010) العربي دارية، فإف جراءات القضائية اإلاإل ىلبحث في النظاـ العاـ وتأثيره عما عميركزت الدراسة  
. ىي الجراءات القضائية العادية عمالفكرة ف ىالنظاـ العاـ تبق ةفكر   العمـو

(2011) مرسي  
 .بيف الفجوةبياف أىمية التشريع في تعزيز جودة التعميـ العالي، وتقميؿ  ىلإتيدؼ الدراسة 

 التعميـ.تشريعية تعزز جوده  بيئةدوؿ العالـ الثالث والدوؿ المتقدمة، وتوفير 

 



 

 

 
 
 
 

 الفصل الثالث
 ريـــــار النظـــــاإلط

 
 أنواع التشريعات اإلدارية.حث األول: المب 
 عمية ةالوظيفي واألثار المترتبالضبط : انيالمبحث الث. 
 الجامعات والكميات الحكومية: الثالمبحث الث. 
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 المبحث االول 
 دارية إلأنواع التشريعات ا

 
 تمييد:

متالزمتاف  فالقانوف والمجتمع فكرتاف ،ةة اجتماعينيا قاعدأ القانونية القاعدةىـ خصائص أف مف إ
ومع وجود الجماعة وجدت سمطة حاكمة تؤمف سبؿ العيش المشترؾ  بينيما،ل يمكف الفصؿ 

فراد أالتوفيؽ بيف  لى تحقيؽ الصالح العاـ والعمؿ عمىإىذه السمطة الحاكمة تسعي  فراد،أللمجموع ا
 المجتمع.

ويوجد لكؿ منيا نشاطيا  تشريعية وتنفيذيو وقضائية، السمطات العامة في الدولة ما بيف وتتعدد
دارية المتعدد إلناط المشرع بالسمطة التنفيذية مف خالؿ سمطاتيا وىيئاتيا اأىذا  ص بيا، وعمىالخا

المواطنيف في تقديـ  رتحقيؽ المصمحة العامة لجميو  داري الذي يقوـ عمىإلالنشاط ا تأديةميمة 
 الخدمات العامة.

( بتعديل قانون الخدمة 2005( لسنة )4رقم) : قانون الخدمة المدنيةوللمطمب األ ا
 : ةالتنفيذي ةوالالئح( 1998( لسنة)4المدنية رقم)
 الحياة شتى جوانب في الدولة لتدخؿ وبالنظر، فمسطيف في العموميوف الموظفوف صبحألقد 

وتتقمد  العامة وخدمة المواطف المرافؽ خدمة عمى تسير كبيرة مف طبقات المجتمع ةطبق يكونوف
 العامة. الوظائؼ

 بالحقوؽ والواجبات ويتمتعوف والصالحيات الختصاصات يمارسوف عمميـ مجاؿ في وىـ
ف وواجبات، لتزاماتا مف القانوف عمييـ يرتبو ما مقابؿ في  في يتـ لتزاماتلواالحقوؽ  مف الً ك   وا 

 حياةـ ينظ الذي القانوف يعرؼ ،القانوف وسيادة المشروعية بمبدأ يمتـز مجتمع في القانوف مف إطار
بعض مف عمى  نسمط الضوء المطمب ىذا وفى المدنية الخدمة بقانوف العمومييف الموظفيف ىؤلء
 الوظيفيالضبط  المتعمقة األحكاـ تمؾ ىي ،المدنية والالئحة التنفيذية الخدمة قوانيف أحكاـ

 . داخؿ المؤسسات التعميمية اإلداريةوالعقوبات 

لسير العممية التعميمية داخؿ المؤسسات، ولكف  ةالنظـ والقوانيف ميم ىذه الموائحوتعتبر 
نو ينظـ عالقة أ ذالدولة، إدارة في التي تنظـ سير اإل القوانيفيعتبر قانوف الخدمة المدنية مف أىـ 

 إقراره أو تعديمو أعباءً  عمىدارات الحكومية فيوضح حقوقيـ وواجباتيـ، كما تترتب العامميف في اإل
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في  عدد العامميف في المرافؽ الحكومية في دوؿ العالـ الثالث عموماً  رتفاعل نظراً  ةمالية ضخم
 .(344 :2005 ،عمارة بوأوجو الخصوص ) عمىفمسطيف 

فإف قانوف الخدمة المدنية ينظـ واجبات وحقوؽ عدد كبير مف الموظفيف، مكمفوف بإدارة 
فيـ بالتالي الحامؿ الحقيقي لعبء تقديـ  ،في فمسطيف ر وأىـ المنظوماتكبأمنظومو تعد مف 

 رضي الفمسطينية.تمؼ جوانبيا لمجموع السكاف في األالخدمات العامة بمخ

ىو مجموعة القواعد القانونية التي تنظـ  قانون الخدمة المدنية:ويجدر بنا أف نعرؼ 
العالقة بيف الموظؼ والدارة الحكومة التي تبيف حقوقيـ وواجباتيـ ذلؾ في ضوء قانوف الخدمة 

 .المدنية الفمسطيني

 فيويمثؿ وجود ىذا القانوف مرجعية قانونية في غاية األىمية تمكف الموظؼ العمومي 
 ولموظؼ في عممثقة وطمأنينة اوجود القانوف " تطبيقو"  التعاطي مع مختمؼ األعماؿ الوظيفية،

 .دارة العامةديمقراطية اإل ىلإدي ، وىذا يؤ وبالتالي استقراره
 :مراحل تطور قانون الخدمة المدنية الفرع األول:

 العثمانية:  مرحمة الدولة 
العالمية األولي، ر ىزيمة تركيا في الحرب بزواؿ اإلدارة العثمانية عف األراضي الفمسطينية أث

دارية متتالية ، جسد بدايتيا النتداب البريطاني خضعت األراضي الفمسطينية، ألنظمة سياسية وا 
دخؿ حيز التنفيذ ، و 1921تموز  6ألمـ المتحدة بتاريخ الذي أعمف عنو رسميا مف قبؿ عصبة ا

 1948/ أيار / 15في ، والذي استمر لغاية قياـ دولة إسرائيؿ 1948أيموؿ  29قانونيا ابتداء مف 
 ـ
 مرحمة االنتداب البريطاني: 

ىو ما ـ فترة النتداب عمى فمسطيف، و 1922 ، بوضع دستور لمبالد عاـقامت بريطانيا
كاف ىدؼ ذلؾ الدستور تجيير أداء المجتمع الفمسطيني يوـ بمجموعة القوانيف الفمسطينية، و يعرؼ ال

ما . وقد اعتبر الموظؼ العاـ مستخدومي لمييودانيا بإقامة الوطف القبما يتناسب مع ىدؼ بريط
 ، يتبع أنظمة الخدمة في المستعمرات البريطانية. لدى حكومة النتداب البريطاني

ياة المؤسساتية والمجتمع المدني، ، شؿ الحتمؾ القوانيف واألنظمة التعسفيةولقد كاف مف شأف 
 سد الفراغ الخدماتي.وأدوار الدولة الوطنية، و ىذا المجتمع، تأدية بعض الوظائؼ، بات لزاما عمى و 
 دارة المصرية: إلمرحمة ا 

ـ، خضعت الضفة 1948، ودخوؿ الجيوش العربية فمسطيف عاـ عند إعالف دولة إسرائيؿ
، في حيف خضع قطاع غزة لإلدارة المصرية. في القدس الشرقية لإلدارة األردنية الغربية بما فييا
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عمييـ ، حيث طبقت ة، موظفيف لدي الحكومة األردنيةفي الضفة الغربي ىذه الفترة أعتبر الموظفوف
لسنة  23ة المدنية ) رقـ ، في ذلؾ الوقت وكاف آخرىا نظاـ الخدماألنظمة النافدة في األردف

الخدمة في ، فقد طبقت اإلدارة المصرية عمى الموظفيف، نظاـ ـ(، أما في قطاع غزة1966
التي ركزت عف الحاكـ اإلداري العاـ في غزة، و  القرارات الصادرةمة و األنظ، و المستعمرات البريطانية

رىا وغالبيتيا عمى نظاـ التأميف، والمعاشات، والحقوؽ التقاعدية لمموظفيف، أما فيما يتعمؽ في جوى
في األنظمة العامة لحكومة فمسطيف، وأنظمة ، فقد وردت أحكاميا متعددة بالحقوؽ والواجبات

، لذلؾ كاف القضاء اإلداري يعتمد عمى ما اءت المواد عامة وغير محددةيث ج، حالمستعمرات
 (.51ص 2002 ،)مزىر ، لمفصؿ في نزاعات الموظفيفيو الفقو والقضاء في تمؾ الفترةأستقر عم

 م 1967االحتالل اإلسرائيمي عام  مرحمة. 
جيش الحتالؿ ت قيادة ، والضفة الغربية أصدر ت الحتالؿ اإلسرائيمي لقطاع غزةبدخوؿ قوا

، تـ بموجبو تخويؿ الحاكـ (2قتيف منشورًا عسكريًا يحمؿ رقـ )، في كؿ مف المنطاإلسرائيمي
أعمف استمرار العمؿ بالقوانيف التي يذية والتشريعية واإلدارية، و العسكري جميع الصالحيات التنف

وامر العسكرية األو ، ما لـ يتعارض مع المناشير ئمة قبؿ دخوؿ القوات اإلسرائيميةكانت قا
 .اإلسرائيمية

ُت، يا نى َخؼارض يغ انًُاشُز انؼًم بانمىاٍَُ انخٍ كاَج لائًت لبم دخىل انمىاث اإلطزائُه

، ُاء فخزة اَلحخالل اإلطزائُهٍأصبح انًىظفىٌ انفهظطُُُىٌ أث األوايز انؼظكزَت اإلطزائُهُتو

، اإلدارة انًذَُت نظهطاث اَلحخاللفًُا بؼذ نذٌ ، وذٌ انحكىيت انؼظكزَت اإلطزائُهُتيظخخذيٍُ ن

حُث خعغ انًىظفىٌ نهُظى انىظُفُت انظابمت يغ األوايز انؼظكزَت انصادرة فٍ كم يا َخُالط يغ 

ت انًذَُت . وبؼذ أٌ اطخمز األيز إنً حطبُك أطض انخذيخالنُت، فٍ ػاللخها بانًظخخذيٍُاإلدارة اَلح

( وحؼذَالحه 1966ظُت ن 23نخذيت انًذَُت األردٍَ رلى )، وَظاو افٍ لطاع غشة 1988نظُت 

ل اإلدارة انًذَُت باألوايز انؼظكزَت فٍ انعفت انغزبُت، اطخًز انؼًم بهذا األَظًت حخً سوا

انخٍ بذأث ححاول حؼذَم ايها فٍ األراظٍ انفهظطُُُت، وحظهى انظهطت انىغُُت نًهاإلطزائُهُت و

فٍ حهك انحمبت انشيُُت َلسال  كىٌ انُظاو انماَىٍَ انذٌ كاٌ َافذ  ن ، انمائًت أَظًت انخذيت انًذَُت

 1994. فمذ شكم انًظخخذيىٌ فٍ اإلدارة انًذَُت حخً يُخصف انؼاو كبُزةَافذا  حخً اٌِ بحذود 

 يشهز:) انصحتحزكش غانبُخهى فٍ يجال انخؼهُى و، حُث % يٍ إجًانٍ انؼًانت انفهظطُُُت6َحى 

 (.يزجغ طابك
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 السمطة الوطنية الفمسطينية: مرحمة  

ضي الوطف، وانشاء السمطة الوطنية اأر سرائيمي عف جزء مف إلا الحتالؿ انحساريعد 
دارات إلشاء المؤسسات واقامت بدورىا بإنو دارة المناطؽ الفمسطينية، إت مياـ الفمسطينية التي تسمم

نو ألوؿ إذا إشباع الحاجات العامة، ا  الخدمات و دارة المجتمع وتقديـ ا  مف أجؿ تسيير و  الحكومية،
 .عاتقيا حماية الفرد والمجتمع ىعممرة تكوف ىناؾ حكومة وطنية تأخذ 

لسنة  4) ، عمى إصدار قانوف الخدمة المدنية رقـحرصت السمطة الوطنية الفمسطينيةلذا لقد 
، ل اضحة، وواجباتيـ مف متطمبات و يـ، ولتحديد حقوق( ليكوف مرجعية قانونية لمموظفيف1998

 ، مما سيساىـ في استقرارىـ بوظائفيـ وشعورىـ بالثقة والطمأنينة.مجاؿ لمتعسؼ فييا

يوحد جسـ  فمسطيني،ىو أوؿ قانوف  (،1998لسنة  4 )رقـيعتبر قانوف الخدمة المدنية 
مف أىـ  ويعالج مسألة ومحافظات غزة، الضفة،الوظيفة العامة في شطري الوطف مف محافظات 

ىذا الحؽ الذي أكدتو  وطننا،أل وىي حؽ تقميد الوظائؼ العامة في  األفراد،مقومات حقوؽ 
لكؿ شخص اإلنساف )ص اإلعالف العالمي لحقوؽ حيث جاء في ن اإلنساف،المواثيؽ الدولية لحقوؽ 

 (.22: 1988 ،)عمرو آلخريف حؽ تقمد الوظائؼ العامة(بالتساوي مع ا

 في ممموساً  تقدماً  النظرية الناحية مف 1998 لعاـ 4 رقـ المدنية الخدمة قانوف   أحرز لقد
 الخدمة وشروط والرواتب والترقيات التوظيؼ عمميات لضبط العقالنية الواضحة إرساء الخطوط

 تشوبو لكف اإلنساف، حقوؽ معايير مع بنوده مف العديد في يتواءـ القانوف   أف كما األخرى،العامة 
 معايير مع أحكامو جميع في القانوف   تطابؽ ولو وحتى .اإلنساف حقوؽ منظور مف بعض النواقص
 .(29 :2009 ،سيدو بوأ) التطبيؽ في العممي والمحؾ العبرة   تبقى حقوؽ اإلنساف،

والمساواة  الفرص تكافؤ عمى المدنية، الخدمة قانوف   ومنيا الفمسطينية التشريعات نصت لقد
وأنظمة  قوانيف بموجب تتـ ل الواقع أرض عمى التعيينات أف إل العامة، الوظائؼ تقمد في والحؽ
 أو فئوية سياسيةات اعتبار  عمى بناءً  تتـ ما التعيينات كمف وىنا المفعوؿ، السارية المدنية الخدمة
الصحؼ،  في الوظائؼ عف اإلعالف   يتـ ل كما العممي، والمؤىؿ الكفاءة اعتبار عمى وليس

 لممناصب العميا خاصة التعييف سياسة   وتفتقر الشواغر، عمى التنافس مف المواطنوف ي حـر وبالتالي
 .حزبية أو سياسية بدوافع والترقية التعييف يتـ كذلؾ .والوضوح الشفافية إلى

ثالثيف  بعد بو يعمؿ أف عمى وتـ نشره المدنية لمخدمة قانوف بسف التشريعي المجمس قد قاـو 
الفمسطينية  الوقائع – الرسمية بالجريدة نشره ـ/28/51998 تاريخب األصوؿ حسب وأصدره يوما
موضوعات  عالجت وفصوؿ أبواب إلى مقسمة وثماف، مادة مائة 108 في القانوف ىذا يقع
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 الالزمة الجداوؿ القانوف بنصوص وألحؽ ألصوؿ، حسبا العمومييف والموظفيف العامة الوظيفة
 (.4:1998 ،المدنية قانوف الخدمة) .والدرجات الفئات لتصنيؼ

مراحؿ وفقا لإلمكانات المالية لمسمطة الوطنية  عمىأف يبدأ تطبيؽ الجانب المالي منو  عمى
 حكاـ النتقالية الزمة.األ عمىاشتمؿ القانوف وقد كما يقرر مجمس الوزراء، 

فيما نظمة السارية بشأف الخدمة المدنية استمرار القوانيف واأل ىصدار عمكما نص قانوف اإل
 .اء في أقصاىا سنة مف تاريخ نفاذةل يخالؼ أحكامة ولحيف صدور لوائح جديد عف مجمس الوزر 

 

 :م2005 لسنة (4) المعدل رقم المدنيةقانون الخدمة الفرع الثاني: 

  : ىو مجموعة القواعد القانونية التي تنظـ ولقد عرفنا سابقًا قانون الخدمة المدنية بأنو
التي تبيف حقوقيـ وواجباتيـ ذلؾ في ضوء قانوف ادارة الحكومة إلواقة بيف الموظؼ العال

 الخدمة المدنية الفمسطيني.

ساسي لجميع ىو المصدر األ 2005( لسنة 4ؿ رقـ )ويعتبر قانوف الخدمة المدنية المعد
العامة، حيث يتألؼ ىذا  خزينةلحكومية ويتقاضوف رواتبيـ مف الالموظفيف العامميف في الدوائر ا

بواب وفصوؿ عالجت موضوعات الوظيفة أ ىلإوثماني مواد" مقسمة  ةمادة "مائ108القانوف مف 
مؿ الباب األوؿ تشاحيث  ،العامة والموظفيف العمومييف حسب األصوؿ، ويتكوف مف ستة أبواب

اني الي خمسة شمؿ الباب الثو "  -ديواف الموظفيف -مبادئ عامة -فصوؿ " تعاريؼ ةثالث عمى
الترقيات"  -تقييـ الداء -فترة التجربة -ناتيالتعي -فصوؿ " تصنيؼ الوظائؼ وفئات الموظفيف

 -وات التشجيعيةالحوافز والعال -وعالواتيـ -شمؿ الباب الثالث ستة فصوؿ " رواتب الموظفيف
 .العقوبات التأديبية" -وواجبات الموظؼ وسموكو الوظيفي -عارةالندب واإل -النقؿ

التوقؼ عف العمؿ " وشمؿ  –التغيب عف العمؿ  -فصوؿ " اإلجازة ةوشمؿ الباب الرابع أربع
دليؿ الموظؼ، ) باب السادس أحكاـ عامة وانتقاليةال وشمؿ الباب الخامس " انتياء الخدمة"

2009: 9.) 
 

 :م2005( لسنة 4الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المعدل رقم ): الفرع الثالث

  :يشبو تعريؼ القانوف في أنيا قواعد عامة مجردة ممزمة، ولكنيا تختمؼ عف تعريف الالئحة
 ليا، بؿ تصدر عف جية تنفيذية ةول جية تابع ةفي أنيا ل تصدر عف ىيئو تشريعي القانوف

 (.2008:30، الرفاعي)
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بأنيا عبارة عف قواعد ؼ الالئحة التنفيذية لمقانوف الخدمة المدنية: عر  ما سبؽ قد ن   ىعم وبناءً 
لقانوف الخدمة المدنية  2005مجمس الوزراء لسنة سر قانوف الخدمة المدنية، أقرىا قانونية مجردة تف

، ـ15/8/2005في تاريخ ، صدرت 2005( لسنة 4) لمعدؿ بالقانوف رقـ 1998لسنة  (4) رقـ
 (http://muqtafi.birzeit.edu) مادة.162وتتضمف 

ية التعامؿ معيا مثؿ سس ليا، وكيفاأل نفيذية العديد مف القواعدوقد نظمت الالئحة الت
وحدد ساعات  .بيذه القراراتدارية ومف المسؤوؿ عنيا داخؿ المؤسسة وكيفية العمـ القرارات اإل

 .سبوعياأ ةوثالثيف ساع كوف تسعاً ت الدواـ الرسمي لموظفي الدوائر الحكومية بحيث

ائر الحكومية، ووضعت النظـ و جازات الرسمية في الدعياد والمناسبات واإلاأل الالئحة بينت
ف الموظفيف في الدوائر الحكومية، لمتأكد مف سالمة ئو ش ماؿ ىالخاصة بالرقابة، والمتابعة عم

وضحت و  ،سميمة وفعالة ةائر تشريعات الخدمة المدنية بصور وكفاءة أداء الموظفيف وتطبيؽ س
ل يجوز أف يعمؿ خارج نطاؽ ذا إواجبات الموظؼ وسموكو الوظيفي،  الالئحة في الفصؿ الرابع

 رئيس الدائرة الحكومية.  ةل بموافقإ ةدائمة أو مؤقت ةبصف ةوظيفي

مختص أو مف جراءات والعقوبات التأديبية بحث يكوف لرئيس الدائرة الحكومية الت اإلونظم
 لعميا توقيع عقوبتي التنبيو ولفت النظر ويبمغ الديواف بذلؾ.  ا ةيفوض مف قبمو مف الفئ

 ىالتحقيؽ مف خالؿ لجنة، ويجب عم ىلإإحالة الموظؼ الي لجنة التحقيؽ يحاؿ الموظؼ 
 ويمتثؿ لدعوة التحقيؽ أماـ لمجنة، وأف يدلي بإفادتو وبحالو رفض الموظؼ المحاؿ لمتحقيؽ أف

المادة  وما تضمنتوىذا  ية والديواف ووزارة المالية بذلؾالحكومدلء أماـ المجنة وتبمغ دائرتو اإل
(88). 

لجنة التحقيؽ بعد النتياء مف التحقيؽ أف تقدـ تقرير الي الجية المختصة  ىيجب عم
 . لمجنةبتشكيؿ المجنة مصحوبا 

المباشر  ور مف مسؤوللمموظؼ أف تخطلجنو التحقيؽ  يجب عمى وقد أوردت الالئحة التنفيذية
 ىطالع عملافي في حالة استثنائو ولو الحؽ  لجميع جمسات التحقيؽ ا األزمةجراءات إللتسييؿ ا
 . أف يستعيف بمحامي في تقديـ دفاعووراؽ المتعمقة بالتحقيؽ ولو ألجميع ا

 .عمينو أو سريو وفقا لتقدير لمجنةيجوز أف تجري المجنة التحقيؽ بصورة 

http://muqtafi.birzeit.edu/
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الدائرة  عمىما مف شأنو توقيفو أو احتجازه ف و( كؿ موظؼ نسب الي94) المادة رقـ ولقد نصت
الحكومية التابع ليا الموظؼ إبالغ الديواف بذلؾ فورًا، ل يمنع توقيع العقوبة في قانوف الخدمة 

 .ف مساءلة الموظؼ جزائيا أو العكسالمدنية م

ذا توافرت إالعقوبات  رمحو  (96ولقد فصمت الالئحة التنفيذية في الفصؿ الخامس في المادة )
 .ألحكاـ قانوف الخدمة المدنية بقاً شروط ط

 

 .1998لسنة  11قانون التعميم العالي رقم المطمب الثاني: 
نواعيا أتنظيـ العمؿ بمؤسسات التعميـ العالي الحكومية وبيف  ىإلييدؼ قانوف التعميـ العالي 

 بشؤف العمؿ بيا دارتيا وكؿ ما يتعمؽ إ وكيفية

األوؿ منو بعض القواعد القانونية ذات العالقة بالحؽ في التعميـ وفؽ النصوص  الجزء
أىـ أحكاـ قانوف التعميـ العالي الفمسطيني مف  ويستعرض الجزء الثاني ،والمواثيؽ والعيود الدولية

 ،مؤسسات التعميـ العاليبر والوزارة واألحكاـ الخاصة يوصالحية الوز  ،حيث أىداؼ التعميـ العالي
دارتيااستعراض حصانتيا ب واإلشراؼ والدراجات العممية  عتمادلواخيص اوصالحية إصدار التر  وا 

 والشيادات ونظاـ الدراسة.

 30مؿ عمى تـ ويش2/11/1998صدر بتاريخ الذي  1998لسنة  11وىذا القانوف رقـ 
والثاني يستعرض أىداؼ  ،ومبادئ عامة يؼتعار  ،األوؿ )الفصؿلى ثمانية فصوؿ مقسمة إ ،مادة

والرابع والخامس عمى األحكاـ الخاصة  ،والثالث حوؿ صالحية الوزارة والوزير ،التعميـ العالي
صدار التراخيص العتماد و بمؤسسات التعميـ العالي  دارتيا وا   ،واإلشراؼحصانتيا وتصنيفيا وا 

والسابع يتناوؿ مراكز البحث  ،العممية ونظاـ الدراسةات السادس يتحدث عف الشيادات والدرج
 .والختاميةالنتقالية  اإلحكاـفيستعرض  األخرأما الفصؿ  ،العممي

وتسري أحكاـ قانوف التعميـ العالي عمى كؿ مؤسسة مف مؤسسات التعمـ العالي القائمة في سجالت 
 صدور قانوف التعميـ العالي. حيفوزارة التعميـ 

التعميـ العالي عمى أنو كؿ دراسة أكاديمية أو  عفمة عا ؼ ومبادئيار تضمف تعيالفصؿ األوؿ 
وىو مجموعة  ،الفصؿ المقصود بالبرنامج التعميمي ومنح ،مة في مؤسسات تعميـ العاليمينية منتظ

العممية ف والمعادلة: ىي مكافأة الوزارة لمدرجة عف فصمي يسيايمية ل تقؿ مدة تدر ممف المواد التع
بالدرجة العممية الفمسطينية لموازية الممنوحة مف قبؿ مؤسسات التعميـ العالي الفمسطينية بموجب 

 األدبي والفني. واإلبداع العمميتتضمف قانوف التعميـ العالي حرية البحث ىذا القانوف، 
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 ولقد نص الفصل الثاني عمى أىداف التعميم العالي والتي تتضمن التالي:

 ومتابعة الكفاءات العممية في  أماـ جميع الطمبة المؤىميف لاللتحاؽ بالتعميـ العالي فتح المجاؿ
 .الداخؿ والخارج وتنميتيا

 عممية والتكنولوجية والمعموماتية.تمكيف المجتمع الفمسطيني مف التعامؿ مع المستجدات ال 
 .اإلسياـ في تمبية احتياجات المجتمع الفمسطيني في الكوادر البشرية 
  مافالحريات ونزاىة البحث العممي وبناء الدولة عمى أسس لض صوفاإلسياـ في تقديـ العمـ و 

 سيادة القانوف واحتراـ الحقوؽ والحريات.
  توثيؽ أطر التعاوف العممي مع الييئات العممية والدولية ودعـ وتطوير مؤسسات التعميـ العالي

 ومراكز البحث العممي.
  كساب الطمبة ميارات التفكير الناقد وتشجيع العناية بدراسة الحضارة ال عربية واإلسالمية وا 

 اإلبداع والبتكار العممي والقدرة عمى البحث والتقصي ومواكبة التقدـ العممي.
   تنمية القيـ العممية والروحية وتنشئة أفراد منتميف لوطنيـ وعروبتيـ وتعزيز روح التعاوف

 والعمؿ الجماعي لدى الطمبة. 
 

 : لفصل الثالث عمي صالحيات الوزارةاولقد نص 
جامعات الحكومية لمالعاـ التخطيط  مف اىـ الصالحيات تتولي الوزارة الصالحيات،

المتعمقة بتنظيـ عالقات  والبحث العممي، عقد التفاقيات الحكومية الرسميةوالخاصة والعامة، 
 .التعاوف

، اف مؤسسات التعميـ العالي تتمتع بشخصية اعتباريو وجاء في أف الغو العربية ىي الغو الرسميةو 
 وتنشأ بقرار مجمس الوزراء حكوميةالفصؿ الرابع تـ تصيؼ مؤسسات التعميـ العالي الي مؤسسات 

 وتتبع لموزارة إداريًا وماليًا وقانونيًا.
 .ة وتنشأ بموجب أحكاـ ىذا القانوفومنيا مؤسسات التعميـ العالي العام

 تنشأ بموجب أحكاـ ىذا القانوف.و مؤسسات التعميـ الخاصة ومنيا 
وكميات  -ؾالبوليتكن–الكميات الجامعية  -الجامعاتصنيؼ مف حيث البرنامج التعميمي )ت وأيضا

 (.المجتمع
 مؤسسات التعميـ العالي وتصنيفيا، ووضحت أيضًا  دارةإ الفصؿ الخامس مفصالً  ضاً وجاء أي

لشيادات والدرجات العممية ونظاـ الدراسة، حيث تمنح الدرجات وجاء الفصؿ السادس مفصاًل ا
، بكالوريوس، الدبم  .ـو العالي، الماجستير، الدكتوراهالعميمة مف دبمـو
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ىو الدواـ الفعمي المفتوح لعالي ( نظاـ الدراسة المعتمد في مؤسسات التعميـ ا21ولقد نصت المادة )
 المعتمدة، ولمؤسسات التعميـ العالي نظاـ خاص بيا.ويعمؿ بنظاـ الساعات الدراسية المنتظـ 

زارة التربية والتعميـ العالي ولقد جاء الفصؿ السابع موضحا مراكز البحث العممي، حيث تشرؼ و 
 .ي بموجب نظاـ مراكز البحث العمميمراكز البحث العمم عمى

 حكاـ القانوف عمىأوالختامية وتسري  النتقاليةحكاـ ألوتتضمف الفصؿ الثامف مف ىذا القانوف ا
حكما جميع  وتعتبر مرخصو في سجالت وزاره التربية والتعميـ،مؤسسات التعميـ العالي المعتمدة 

ف إمؤسسات  فمسطيني وعمىالمثبتة في سجالت وزاره التعميـ لعالي المؤسسات التعميـ العالي 
قصاىا سنو مف تاريخ أصادرة بمقتضيات بمده نظمة الألحكاـ ىذا القانوف واإل توافؽ اوضاعيا وفقاً 
حكامو مف أ( جميع ما يتعارض مع 29) ويمغي ىذا القانوف بحسب نص المادة نفاذ ىذا القانوف.

 .األخرىنظمة ألوا فالقواني
 

 

 ة الحكومية:عات فمسطينساسي لمجامألالنظام االمطمب الثالث: 
النظام األساسي لمجامعات الحكومية في بشأن 19/11/3117بتاريخ  717قرار مجمس الوزراء 

 فمسطين:
 

 :لنظام األساسي لمجامعات الحكومية: االفرع األول
ساسي لجامعات الحكومية في فمسطيف ىو المصدر الثاني في التشريعات يعتبر النظاـ األ

لالئحة التنفيذية لجميع العامميف داخؿ او  ـ2005( لسنو 4دارية، بعد قانوف الخدمة المدنية رقـ )إلا
مقتضيات المصمحة  ىعم وتـ تنظيمو بناءً ، دارياً إأو  أكاف أكاديمياً  سواءالجامعات الفمسطينية 

 العامة.

 ينظـحيث  ،مادة 52 مف 2013لسنة ويتألؼ النظاـ األساسي لمجامعات الحكومية في فمسطيف 
يقدميا الرئيس، بحيث  ةشؤونيا، ويكوف موازنتيا مستقمظـ لكؿ جامعو نظاميا الداخمي الذي ين

 .وقانونياً  ومالياً  لموزارة ادارياً  ةتكوف تابعو 

كاديمية ووفؽ الموائح لممعايير األ وفقاً  وتضع منيجيا الدراسي يمياً ة أكادموالجامعة تكوف مستق
مف الوزير  تنسيب ىعم قرار مف رئيس السمطة بناءً ويشكؿ مجمس استشاري لمجامعة ب ،المنظمة ليا

يحدد  يضاً أساسي لمجامعات الفمسطينية و ويقوـ بمياـ يقرره لو النظاـ األ ةويتمتع بصالحيات كامم
مف عميد القبوؿ والتسجيؿ، وعميد  رئيس الجامعة، ويحدد صالحيات كؿ   صالحيات ومسؤوليات
وعميد خدمة راسات العميا المكتبات وعميد الدعميد و اإلدارية والمالية،  الشؤوفشؤف الطمبة ومياـ 
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ويتولى مجمس الجامعة الصالحيات المحددة في ىذا النظاـ وفي  ،المجتمع وعميد التخطيط والتطوير
ة بمقتضاه والقياـ بتنفيذ السياسة العامة لمجامعة، وتجري الجامعة التعينات الالزمة مف ر الموائح الصاد

داخمية بما ل يتعارض مع قانوف الخدمة المدنية لموائح ال أجؿ تسيير أمورىا وتحقيؽ أىدافيا وفقاً 
 والموائح الصادرة بمقتضاه.

 ىي تعميمات أخر ألمالية المعموؿ بيا في السمطة، و دارية واالجامعة بتطبيؽ أنظمة الرقابة اإلتمتـز و 
النظاـ )دارية والمالية لمسمطة مع أنظمة الرقابة اإل ضل يتعار لمرقابة يقرىا الوزير في الجامعة، بما 

 .(ساسي لمجامعاتاأل
التابعة لوزارة التربية والتعميم  الحكومية : النظام األساسي لمكميات الجامعيةالفرع الثاني

  العالي:
موضحًا لمفيـو الكميات الجامعية  ساسي لمكميات الجامعيةألمف النظاـ ا (2) بينت المادة

التربية والتعميـ العالي التي تقدـ برامج تعميمية أكاديمية أو  لوزارة الحكومية: وىي المؤسسات التابعة
مينية منتظمة تنتيي بمنح إحدى البكالوريوس، ولمكمية الجامعية أف تقدـ برامج تعميمية أو مينية أو 

 .ـو وفؽ أنظمة الدبموـتقنية لمدة سنتيف أو ثالث تنتيي بمنح شيادة الدبم

اقتراح الوزير، وتتبع الكمية لموزارة إداريًا وماليًا  اء بناًء عمىالوزر  وتنشأ الكميات بقرار مف مجمس
 وقانونيًا.

تميزىا وتعمؿ عمى نموىا وازدىارىا  الكمية وتعتمد سياستيا وتحافظ عمىتشرؼ الوزارة عمى 
 بالتعاوف مع المجمس الستشاري لمكمية.

ة والتدريبية وفقا لقانوف التعميـ تقديـ خدماتيا التعممي بشخصية اعتبارية تعمؿ عمىتتمتع الكميات 
 .نظمة الكميات الحكومية في فمسطيفالعالي وأ

مجمس استشاري لمكمية يساعد في العمؿ عمى نموىا وازدىارىا ( يجوز تشكيؿ 8ولقد نصت المادة )
وقياميا بتأدية رسالتيا، ومساعدتيا في توطيد عالقاتيا وتعاونيا في الداخؿ والخارج، ويتألؼ 

القياـ  خبرة والكفاءة، ولدييـ القدرة عمىمف سبعو أعضاء ممف تتوافر فييـ ال الستشاريالمجمس 
 بالمسؤوليات المنوطة بيـ.

قابؿ لمتجديد، وعند انتياء عضوية أحد األعضاء ف العضوية في المجمس لمدة سنتيف تكو 
 ؿ المدة المتبقية.نو إلكماكاف قبؿ انتياء المدة المحددة لمعضوية يعيف عضوًا اخر مكاألي سبب 
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ويكوف في عضويو ىذه ويشكؿ لجميع الكميات الحكومية لجنو تسمي عمداء الكميات الحكومية 
 :جنةمال

 "وكيؿ الوزارة المساعد لمتعميـ العالي "رئيسا. 
 العاـ "مقررًا". المدير 
  ؼ أمور الكميات في الوزارةعف تصري ؿالمدير او المسؤو. 

 .الكمية"أكاديمي يسمي " مجمس ( يشكؿ في كؿ كمية مجمس 16) المادةوحسب 

لغاء إ، ويجوز دمج او فصؿ أو كاديميةألوا داريةإلاقساـ أل( عدد ا20ولقد وضحت المادة )
مف  وباعتمادلجنة العمداء  وبموافقة الستشاريس قسـ بتنسيب مف العميد وتوصية مف المجم أي

 الوزير.

اـ قسفي العميد ونائب العميد رؤساء األالشروط الواجب توافرىا  بعض المواد عمى وضحتأو 
باعتبارىـ موظفيف  (مية اإلدارية والفنية والخدماتيةالوظائؼ األكاديويرقي ويعيف جميع العامميف )

 وتعديالتو. 1998لسنة  (4حكومييف حسب قانوف الخدمة المدنية رقـ )

و في الكمية لنظاـ الترقية والتعييف المعموؿ ب وفقاً  ويتـ ترقية أعضاء الييئة التدريسية أكاديمياً 
 والممحؽ بيذا النظاـ.

جازات المقررة لو لقاء إلليذا النظاـ ألعضاء الييئة التدريسية العمؿ أثناء ا ويجوز وفقاً 
 مكافأة مالية تحدد وفؽ النظاـ المالي المعموؿ بو.

النظاـ عمى تنسيب مف الوزير )زراء بناًء يجري تعديؿ ىذا النظاـ بقرار مف مجمس الو 
 (.ساسي لمكميات الجامعية الحكوميةال
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 المبحث الثاني 
 الوظيفي واألثار المترتبة عميةالضبط 

  
 :الوظيفي وأنواعو وخصائصوالضبط ماىية  ول:المطمب األ 

يعتبر مصطمح الضبط مف المصطمحات الشائعة في القانوف بصورة عامة، والضبط  
والتقيد بما ىو ضبط يعني اللتزاـ التي أرساىا القانوف اإلداري، فال مف فكرة الضبطالوظيفي جزء 

 تجاهدارة سواء اكانت داخؿ المؤسسة تجاه الموظفيف أو داخؿ المجتمع إلمطموب مف جية ا
 المواطنيف.

فاألوؿ يعد ضبط وظيفي لحماية النظاـ الوظيفي بالمؤسسة ، والثاني يعد ضبط إداري 
إف وظيفة الضبط اإلداري قديمة قدـ الدولة ذاتيا وتعتبر وظيفة  النظاـ العاـ بالدولة،لحماية 

ضرورية، ولزمة لحماية المجتمع، ووقاية لمنظاـ العاـ وصيانة الحياة الجتماعية، إذ بدونيا تعـ 
الفوضى، ويسود الضطراب ويختؿ التوازف في المجتمع، فالجماعة ل يتصور ليا وجود مف غير 

عمى الرغـ مف أف الحرية ىي غاية عزيزة المناؿ تتأكد بيا ا دمية أفراد نظاـ يضبط سموؾ أفرادىا 
المجتمع وتصاف كرامتيـ، وتعد مف المقدسات التي يتوجب عمينا إحاطتيا بالضمانات الكافية 

كوف مطمقو بأي حاؿ مف األحواؿ، إذ يترتب عمي تلحمايتيا والحفاظ عمييا ولكنيا ل يمكف أف 
 مرجع سابق( :)شبير.حموؿ الفوضى والمساس بحريات الخريف إضفاء تمؾ الصفة عمييا

ومف الجدير بالذكر أف أوؿ مف تولى وظيفة الضبط اإلداري في العصر اإلسالمي الرسوؿ 
عميو الصالة والسالـ، حيث مارس السمطة والضبط اإلداري والتشريعي بشخصو الكريـ بكافة 

(،   ومف خالؿ 30،ص2006)عبد ا: حسبة.وسائمو وأغراضو والتي كاف يطمؽ عمييا نظاـ ال
ىذه األفكار الجديدة خضعت سمطة الضبط لمبدأ التحديد والتقييد ووضعت الحدود والضوابط التي 
يجب أف تمتـز بيا تمؾ السمطة في ممارستيا سواء في الظروؼ العادية أو الستثنائية )بسيوني، 

سمطو  ية ادارية معينو تختص بممارسو(، لبد مف اإلشارة الي انو ل توجد ج61: ص2004
دارات المركزية إلف كافة الجيات الدارية العميا والدنيا كذلؾ وا، بؿ االضبط الداري داخؿ الدولة

الالمركزية مكمفة بالحفاظ عمى النظاـ العاـ طالما اف المشرع اوجب عمييا ذلؾ وكمفيا بيذه الميمة و 
بيذه السمطة  بؿ تستمد مف عدة قوانيف )شبير: وىو ما يعنى عدـ وجود قانوف واحد خاص 

 (.6، ص2015
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واستخداـ اإلدارة داخؿ مؤسسات التعميـ العالي الحكومية لسمطة الضبط الوظيفي ل يكوف 
ناجحًا ومحققًا لمغاية المرجوة دوف امتالؾ ىذه اإلدارة لموسائؿ الالزمة لتفعيؿ الضبط الوظيفي 

مف أىمية التحقيؽ والعقوبات التأديبية لكؿ موظؼ ل يحتـر ىذه والتزاـ الموظفيف بو، ومف ىنا تك
 السمطة.

ضبط الوظيفي وأماـ ما تقدـ فإف استعراض ىذا المطمب يكوف مف خالؿ تناوؿ ماىية ال
 الفروع الثالثة التية:  في وجوده والتي تكفؿ في ذات الوقت بنجاحو، وذلؾ ىوالثار المترتبة عم

 الضبط الوظيفي.: ماىية الفرع األوؿ -
 : التحقيؽ اإلداري.الفرع الثاني -
 : العقوبات اإلدارية.الفرع الثالث -

 الضبط الوظيفي:: ولالفرع األ 
 :وظيفيالماىية الضبط واًل: أ

 ًَُش بُُهًا وبٍُ انعبػ انىظُفٍ  نًىظىع حؼزَفاث انعبػ اإلدارٌ حخًَخُاول هُا فٍ بذاَت ا

تعاريؼ الفقياء حوؿ الضبط اإلداري، وذلؾ بحسب في حقيقة األمر قد تعددت وتنوعت 
نظرة كؿ منيـ لمضبط، األمر الذي يستوجب تعريػؼ الػضبط اإلداري لغػًة ثػـ بيػاف التعريػؼ 

 الصػطالحي لػو بعد ذلؾ، وىذا مف خالؿ الفرعيف اآلتييف:

والرجؿ ضابط أي  حفظو،وضبط الشيء  الشيء،"بأنو لزوـ  يمكن تعريف الضبط لغةً 
، ويقاؿ أيضًا "ضبطو ح " لساف ." أحكمو وأتقنو وأيضًا "ضبط بميغًا،حفظو بالحـز حفظًا  ضبطًا:اـز

ج: 2003)ابف منظور: .وعمى ذلؾ فالضبط في المغة يعني اإلحكاـ واإلتقاف والحـز ،العرب "
 تاسع(

لممواطنيف لمقياـ عف عمؿ تقوـ بو اإلدارة عف طريؽ األوامر التي تصدرىا : عبارة داريالضبط اإل
فالضبط  ،النظاـ العاـ ىالمتناع عف القياـ بأعماؿ بيدؼ تنظيـ المجتمع والمحافظة عم بأعماؿ أو

 .ئي مف الفوضى داخؿ مؤسسات الدولةاإلداري عمؿ عالجي وقا

بحقوقيـ  فراد ويمسألدارة في مواجيو اإلمرة بيد اآداري يمثؿ سمطة إلف الضبط اأيمكف القوؿ ب
لتحقيؽ ميمتيا الرئيسية في سبيؿ سعييا  لإلدارة الممنوحة المتيازاتحد أويعد  وحرياتيـ وانشطتيـ،

 النظاـ العاـ داخؿ المجتمع. ي تحقيؽ الصالح العاـ والحفاظ عمىوالمتمثمة ف
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الدقة، ويمكف القوا أف الضبط الوظيفي يأخذ معني النضباط بمعناة المفظي " الجدية واللتزاـ، و 
 مشروع وجائز". والتميز بيف ما ى واحتراـ حقوؽ األخريف والقدرة عمىوحسف اداء الواجب، 

بيا، ويمكف تعريؼ الضبط الوظيفي: بأنو التزاـ الموظؼ بواجبات ومسئوليات الوظيفية المكمؼ 
)شبير: مرجع  أف يمتـز بيا. ائح محددة مسبقاً يجب عمى الموظؼبمعني اخر وجود قواعد ولو 

 سابؽ(

 المرغوبة لموظفي الوزارة والتزاميـ بالقواعد  السموكيات الوظيفيةعبارة  فيو :الضبط الوظيفي
)العتبي، الخاصة بالوزارة التي يعمموف بيا والسياسات والموائح واألنظمة والتعميمات واإلجراءات 

2010: 11.) 
 

 داخؿ المؤسسة: لمضبط الوظيفي  ىناؾ العديد مف الفوائد المتحققة نتيجة
 تحقيؽ برامج التنمية. 
 تحقيؽ الكفاية والفعالية وتحسف كمي ونوعي في الخدمات المقدمة. 
 توفير الكثير مف الجيد والتكاليؼ المبذولة في ممارسة وظائؼ الرقابة. 
 الستغالؿ األمثؿ لموقت والجيد في أداء األعماؿ. 
 مات والسياسات المرسومة لذلؾضماف حسف سير العمؿ وأنو يتـ وفؽ القواعد والتعمي . 

(WWW. hrdiscussion.com :11/2017/ ابريؿ) 

في نضباط الفوائد فعمى الوجو اآلخر عدـ اليحقؽ العديد مف  الضبط الوظيفيكما أف 
 :ينتج عنو عدة نتائج منياالعمؿ اإلداري 

 .ضعؼ اإلنتاجية 

 ( إىدار الموارد.)المادية والتقنية، والبشرية، الوقت 

  الثقة في اإلدارة ومنسوبييا.ضعؼ 

 .زيادة التكمفة 

 عدـ إتقاف العمؿ. 

 .بيئة عمؿ متفككة ومحبطة 
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 : الوظيفيواع الضبط نأ ثانيا:
القانوف اإلداري بصورة ومعروؼ أف الضبط الوظيفي يستميـ وجودة مف فكرة الضبط في 

 أنواع الضبط اإلداري بصورة عامة. يمكف الوقوؼ بصورة جيدة عمى عامة، وحتى

مف العاـ في األ المتمثمةصوره ة لعاـ حماية النظاـ العاـ في كافداري ايقصد بالضبط اإل
 قابالً  والذي يكوف اإلدارية السمطات مختمؼ إلى بو يعيد الذي الصحة العامة والسكينة العامة فيوو 

عرؼ بأنو أحد وفي تعريؼ آخر ي   ،فراداأل نشاط مف نوع ألي بالنسبة عامة بطريقة يمارس ألف
باإلضافة إلى وقاية المجتمع مف األخطار والنتياكات ومنع  مظاىر الميبرالية في المجتمع

إذ ينبغي المحافظة عمى األمف العاـ لموطف والمواطنيف وحماية الصحة العامة  ،استمرارىا إذا وقعت
مف األمراض وتوفير السكينة العامة لجميع السكاف في جميع األماكف وىذه ىي األغراض الثالثة 

ويكمؼ بحفظ النظاـ العاـ داخؿ الدولة  (208-207: 2005 ،عبد الوىاب)اإلداري لمضبط 
ما ، أبالنظاـ العاـ اً ضرار إجانب أنشطة الخواص مادامت ىذه األنشطة تحمؿ  بمفيومو التقميدي إلى

 تدارؾ أجؿ مف والموائح القوانيف بعض عميو تنص الذي ذلؾ بو داري الخاص فيقصدالضبط اإل
بوجو  وىي المجاؿ ذلؾ مع فنياً تتالءـ  تحديداً  أكثر وسائؿ وباستخداـ محدد مجاؿ ضرابات فياإل
 معينة إدارية لسمطة خضاعوإ الفردي النشاط أنواع مف نوع تحديد ذلؾ ينويع تشدداً  أكثر عاـ

 .بتشريع
 لضبط الوظيفي:نواع اوىنا يجدر بنا ذكر أ

 .وخارجي إلى نوعيف ذاتي )نابع مف داخؿ الفرد(الضبط الوظيفي البعض يقوـ بتصنيؼ 

 ذاتي الضبط الوظيفي. 
 رقيبًا وضابطًا ألقوالو وأفعالو.ينبع مف داخؿ الفرد، فالموظؼ يجعؿ مف نفسو   -
 إف ا كاف عميكـ رقيبًا(.تقاد الفرد بأف ا رقيب عميو )نابع مف اع  -
 الخارجي الضبط الوظيفي. 

 يأتي مف رقابة المنظمة عمى سموؾ موظفييا.  -

 يشمؿ عمى مجموعة مف الموائح واألنظمة لضبط السموؾ الداري.   -

 (ي)مرجع السابؽ: الموقع اإللكترون أجيزة الرقابة الحكومية.يأتي مف خارج المنظمة مف  –
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 :الوظيفيخصائص الضبط : ثانياً 
أشرنا سابقًا الي أف الضبط الوظيفي يأتي في سياؽ أعـ وأشمؿ ويندرج تحت نظرية الضبط 
في مجاؿ القانوف اإلداري والتشريعات اإلدارية بصورة عامة وبالتالي فإف الضبط الوظيفي يتفؽ مع 

قانونية واحدة مع اختالفيما في مجاؿ التطبيؽ فالضبط  بيئةالي  النتماءالضبط اإلداري في 
لوظيفي يمارس في مواجية الموظفيف داخؿ المؤسسة، والضبط اإلداري يمارس في مواجية ا

 المواطنيف العادييف.

 ىالي خصائص الضبط اإلداري وىي عم الضبط الوظيفي نشير سريعاوعمية قبؿ استعراض 
 النحو التالي:

  اإلداري بصورة عامة:  الضبطخصائص  

بمفردىا واليدؼ منو المحافظة  داريةجراء تباشره السمطة اإلإداري : الضبط اإلالصفة االنفرادية
لما  دارة وفقاً جراءات التي تفرضيا اإلمتثاؿ لجممو اإلفراد الخضوع والاأل ىالنظاـ العاـ، وعم ىعم

 يحدده القانوف وتحت رقابة السمطة القضائية.

)عبد العميـ،  مخالفتيا ىتفاؽ عممساومة ول الدارة ل تخضع لمراءات التي تفرضيا اإلجواإل
2007 :55.) 

فعندما  ،األفراد فع فيو يدرأ المخاطر ،: يتميز الضبط اإلداري بالطابع الوقائيالصفة الوقائية
أحد األفراد فألنيا قدرت أف ىناؾ  تبادر اإلدارة إلى سحب رخصة الصيد أو رخصة السياؽ مف

 .(66: 2003)عبد الوىاب، بيذه الرخصة يترتب عمى استمرار احتفاظ المعني اً خطر 

تمس النظاـ العاـ داخؿ  ةداريإمف مخالفات  والمجتمع المؤسسةداري يحمي بمعني أف الضبط اإل
 .ةالمؤسس

فعندما  ،اإلجراءات الضبطية ويقصد بيا أف لإلدارة سمطة تقديرية في ممارسة :التقديرية الصفة
التدخؿ قبؿ وقوعو بغرض المحافظة عمى النظاـ  تقدر أف عمال ما سينتج عنو خطر تعيف عمييا

 العاـ وعميو
سمطات الضبط  تمارسيا الستثنائية التي متيازاتلاالسمطة العامة في مجموعة فكرة السيادة و 

 ،)لباد القيود الفرديةوتحد وتقيد الحريات و  ة عمى النظاـ العمومي في الدولةظاإلداري بيدؼ المحاف
2004 :47.) 
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 وىنا نذكر خصائص الضبط الوظيفي: 

يعتبر الضبط الوظيفي مف الموضوعات التي تنتمي لعمـ الدارة العامة في بعدىا الفني ومف . 1
 الموضوعات التي ليا قواعد قانونية إدارية. 

 . الضبط الوظيفي يمثؿ وسيمة أساسية لضماف سير المرافؽ العامة بصورة جيدة. 2

 مطة بيد الدارة في مواجية الموظفيف وليس العكس. . الضبط الوظيفي يمثؿ س3

 . الضبط الوظيفي يعد وسيمة لموصوؿ إلى غاية مطموبة وىي النضباط الوظيفي.4

ي لدي طرفيو معا الموظؼ . يتأثر الضبط الوظيفي بدرجة الوعي الوظيفي والقانون5 
 .)شبير: مرجع سابؽ(واإلدارة
  : التحقيق االداري :الثاني الفرع

يف العالقة ب ةكشؼ حقيق ىلإالحقيقة، فيو ييدؼ  ىلإلموصوؿ  ةداري أداة قانونيالتحقيؽ اإل
جراءات التأديبية داري ىو أوؿ اإلالتحقيؽ اإلو ليو، وعميو إالمنسوبة  ةوالتيم الموظؼ المتيـ تأديبياً 
تالي تعرضو مف عدمو وبال ، نسبو الخطأ التأديبي لمموظؼالعامة ويكوف نتائجوفي نطاؽ الوظيفة 

 التأديبية أو عدـ تعرضو ليا. لمعقوبة

، كونو يستيدؼ توقيع الجزاء ىعم يجب أف يكوف سابقاً  ،داري أمر وجوبفإف التحقيؽ اإل
بالمخالفات المسمكية محؿ  ةدوات ذات العالقالبحث عف الوثائؽ والمستندات واألجمع األدلة و 

 .(7: 2007)شتيوي، بيدؼ تحديد ظروؼ وارتكاب تمؾ المخالفات  ؽالتحقي

مجاؿ في ال ةمطبقال ادانتويثبت  حتى يءذلؾ أف القاعدة الجنائية العامة أف المتيـ بر  يدأو 
 ، يجب بياف خطورتو أيضا.داريالتحقيؽ اإل أىميةجانب  ىلإ ،التأديبي

 

 :دارياإلتعريف التحقيق : أوالً 
الجراء المتخذ بعد وقوع المخالفة بقصد التعرؼ عمى مرتكبييا وجمع  اإلدارييقصد بالتحقيؽ 

 (453ص  2015)شبير: كافة المعمومات المتعمقة بيا بيدؼ الوصوؿ الى الحقيقة

 الموظؼلى إتجواب يتضمف أسئمة محدودة موجيو عف اس ةعبار داري "إلف التحقيؽ اإوعميو ف
ليو مف اتيامات، ويكوف شأنيا إما وجو  ىاعو والرد عمدفبداء إتمكنو  ةبطريق ةفي عبارات صريح

 (.1: 2003عثماف، ليو )إجوانب المخالفة المنسوبة حاطتو عمما بكؿ إ
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لى إويستند  ل أنو يجب أف يكوف جدياً إجراء تمييدي إالرغـ مف كوف التحقيؽ  ىوعم
سمعتو  ىعم ذلؾ حفاظاً  ،الية بةترجح ارتكاب الموظؼ لمجريمة التأديبية المنسو  ةاحتمالت قوي

 (.524: 2002الحمو، ) ومكانتو

 ةممارس ىدارية وحرص المشرع الفمسطيني عمصيؿ لمجية اإلأداري حؽ ويعتبر التحقيؽ اإل
الخدمة المدنية المعدؿ مف قانوف  (1الفقرة  -69فنص المشرع الفمسطيني في المادة ) ،ىذا الحؽ
 ىمما يممؾ سمطة توقيع العقوبة عم تأديبيو ةمخالف ىأنو "تكوف اإلحالة لمتحقيؽ عم ىالحالي عم
 الموظؼ".

وفكرة  التأديبية،" بأف صعوبة تحديد المخالفات  تغريد محمدستاذة األ ىوفي ىذا الصدد تر 
دارة مف سمطة قتراب اإلا ىلإ أفضىىو الذي  دارية،اإلالسمطة التقديرية الواسعة الممنوحة لمجيات 

 (.93 :2012 ،)تغريدالمشرع في تحديد المخالفة التأديبية 

 :داريالتحقيق اإل ةأىمي :ثانياً 
ىمية التحقيؽ الجنائي لغرض القضاء عمى ألتحقيؽ اإلداري ل تقؿ خطورة عف ىمية اأإف 

والمخالفات الفساد اإلداري والمالي والسيطرة عمى جرائـ تبذير وىدر األمواؿ العامة وسرقتيا 
 عنيا. ىغن يجاد فمسفة عممية مبسطة تمثؿ موازيف لإولتحقيؽ ىذا اليدؼ يتطمب  ،وظيفيةال

حد أف الموظؼ قد ارتكب أء التحقيؽ اإلداري ىو التحقؽ مف جراإساسية مف إف الغاية األ
 الخاصة بالوظيفة العامة مف خالؿ:األفعاؿ المخالفة لمقوانيف واألنظمة والتعميمات 

 ف الفعؿ المرتكب قد صدر مف الموظؼ المخالؼ فعاًل.أالتحقؽ مف  .1
التحقؽ في كيفية وقوع المخالفة المرتكبة مف الموظؼ وتحديد جسامة الخطأ ومدى خطورتو  .2

 عمى الوظيفة بصورة عامة.
دلة واثباتات أمف الموظؼ والتمحيص والتدقيؽ في التحقؽ في كيفية وقوع المخالفة المرتكبة  .3

 ليو وتحديد جسامة الخطأ ومدى خطورتو عمى الوظيفة.إالمخالفة المنسوبة 
 في محؿ الوظيفة. بياف حجـ الضرر الذي وقع .4
جراء إلى إفإف لجوء اإلدارة لذلؾ  ،التحقيؽ اإلداري ىو ضمانة ميمة مف ضمانات الموظؼ .5

شكؿ يجعمو في منأى عف دارة كفمت حؽ الموظؼ يقاضي بإلالتحقيؽ مع الموظؼ يعني أف ا
ليو إبالعدالة والمنصفة وىو ما ترغب  وصؼ تصرفات اإلدارة ىلإمما يؤدي  ،الظمـ والتعسؼ

)ياقوت،  في عمميا ل بؿ أف شيوع العدالة واإلنصاؼ دليؿ عمى رقي المجتمع وتقدمو
2007 :9.) 
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 اإلداري:لسمطة المختصة بالتحقيق ا: ثالثاً 
ت اعتبارا ولياأساس السمطة التأديبية في نطاؽ الوظيفة العامة،  دارية العمياإلاف السمطة إ

وامر طاعة األا  انب مف السمطة لغرض فرض احتراـ و داري جعديدة تفترض أف يكوف لمرئيس اإل
إنما  ،شخصيةداري ليست طة التأديبية الممنوحة لمرئيس اإلفالسم داري،اإلوبما يؤمف فاعمية الجياز 

لممرفؽ العاـ بغرض بالتالي فيي امتياز  ،داريشراؼ والتوجيو اإليذ اإلتنف المقصود منيا كفالة
 .(111: 2013 ،)النعيمي والنتظاـ بعمم

يشكميا  ةلعميا، لجنا ةتأديبية التي يرتكبيا موظفو الفئتالي يتولى التحقيؽ في المخالفات الالب
، حيث تقوـ ىذه الموظؼ المحاؿ لمتحقيؽ ةمف موظفيف ل تقؿ درجاتيـ عف درجمجمس الوزراء 

ناسب بشأنيا وفقا ألحكاـ المجنة بأعماليا ثـ ترفع توصياتيا لمجمس الوزراء لتخاذ القرار الم
 ".1998لسنة ( 4) قانوف الخدمة المدنية المعدؿ رقـمف  (71)." نص المادة القانوف

، تحقيؽ ةمع موظفييا مف قبؿ لجن يؽالخاصة والعميا فيتـ التحق ةأما الفئات األخرى دوف الفئ
سيؽ مع الدائرة الحكومية المختصة، حيث ، بالتنف رئيس الديواف أو مف يفوضو خطياً تشكؿ بقرار م

ة ول يزيد عف لمجنة ومكاف وزماف انعقادىا وتتكوف عادة مف عدد ل يقؿ ثالثا ةيشمؿ القرار ميم
ة الحكومية التي يتبع ليا الموظؼ، عف الدائر  قؿ مندوباً األ ىخمسة أعضاء، ويكوف أحدىـ عم

قانوف الخدمة المدنية المعدؿ مف  (88) التي نصت عمييا المادةو  .ةلمجن ويعيف أحدىـ ليكوف رئيساً 
 (.مرجع سابؽ :غانـ) 1998لسنو  (4)

 

 : داريةالعقوبات اإل :الفرع الثالث
تشترؾ العقوبة اإلدارية والجنائية في صفة العمومية حيث توقع كؿ منيما عمى مف يخالؼ 

 .(341: 1996 ،محمد)عاـ. القانوف بوجو 

بيف العقوبة اإلدارية والجنائية فيما يتعمؽ باشتراكيما في صفة  إلى ىذا التشابو ما واستناداً 
استبداؿ العقوبة الجنائية بأخرى إدارية، ل العمومية، فقد نادى بعض شراح القانوف اإلداري إلى 
يكفي دعي مواجيتيا بجزاء جنائي، حيث سيما المقررة منيا لحماية مصالح اجتماعية ل تست

ما ينتج عف ىذا الجزاء اإلداري مف تفاد لسمبيات إ ،إداري مايتيا أف يقرر المشرع لذلؾ جزاءً لح
عائمتو بالسوء في جرائـ ل تشكؿ نية إجرامية الجزاء الجنائي مف المساس بسمعة المعاقب وحتى 

 .آثمة لدى مرتكبيا
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السير الحسف لممرفؽ  ىعم ةاليدؼ منيا المحافظ ًا،ردعي ةداريفي الوظيفة اإلديب التأف
 .خروجو عف مقتضي الواجب في وظيفتو، أو لموظؼ عند اخاللو بواجبات وظيفتوا ة، ومعاقبالعاـ

 التأديبية.نعرؼ العقوبات  فأسبؽ كاف الجدير بنا  ىدي ما ىوعم
 

 :، وضوابطياالتأديبية العقوبةتعريف : أوالً 
  بيةيالتأد العقوبةتعريف : 

دارة عمى الموظؼ نتيجة مخالفتو إلتفرضو ا و المادي الذيأيقصد بالعقوبة التأديبية الجزاء األدبي 
ت التي او الجزاءقياميا بحقة بعد التحقيؽ معو، أبوت لواجبات الوظيفة المفروضة عمية قانونا وث

و مينية لمركزة أو مالية أدبية أمف الموظفيف ذات طبيعة  التأديبيةالجرائـ  مرتكبيتوقع عمى 
 (450مرجع سابؽ ص  )شبير: الوظيفي
لـ يقـ ؼ ألحكاـ قانوف الخدمة المدنية ولئحتو التنفيذية و إذا قاـ الموظؼ بأي فعؿ مخال 
مجازاتو بإحدى  القانوف وجب  يطمبووواجباتو الوظيفية أو امتنع عف أداء أي فعؿ  التزاماتوبتنفيذ 
بحسب ما و   تكوف العقوبة وفؽ حجـ المخالفة التي ارتكبيا.وبات المنصوص عمييا في القانوف و العق

نوعيا ليست واحدة تختمؼ اختالؼ ورد في قانوف الخدة المدنية فاف العقوبات التأديبية متعددة و 
 درجة تأثيرىا في المركز الوظيفي.ومرتبتيا و 

إيقاع عقوبة غير  ل تممؾ السمطة التأديبية قانوف وقد نص مجمس الدولة الفرنسي عمى أنو "
، إذ حدد العقوبات التي يجوز إيقاعيا في حالة الخطأ التأديبي ى تمؾ العقوبات المحددة بالقانوفإحد

 التنظيمية.أو مخالفة األحكاـ التشريعية أو 
   أحكام توقيع العقوبات التأديبية:ضوابط و  :ثانياً 
ثبات ذلؾ في ا  بعد التحقيؽ معو وسماع أقوالو و  ل يجوز توقيع العقوبة عمى الموظؼ إل .1

  خاص. محضر 

تزيد عف خمسة أياـ تتطمب تشكيؿ  ةعف اإلنذار والخصـ مف الراتب مد العقوبات التي تزيد .2
وزارة محايدة لمحصوؿ عمى قدر ف طريؽ الديواف بمشاركة وزارتو و لمتحقيؽ مع الموظؼ ع لجنة 
 مف الحيادية عمى أف تقدـ المجنة توصياتيا لمديواف لتخاذ القرار الالـز بشأنيا. أكبر 

  يجب أف يكوف القرار بتوقيع العقوبة مسببًا. .3

  كثر مف عقوبة عمى نفس المخالفة.ل يجوز توقيع أ .4
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  المحقؽ عمى أوراؽ التحقيؽ.قع الموظؼ الذي تـ التحقيؽ معو و يجب أف يو  .5

 يشترط في التحقيؽ أف تكوف درجة المحقؽ ل تقؿ عف درجة الموظؼ الذي  .6

ذا كانت القاعدة في الجرائـ الجنائية أنيا محددة عمى سبيؿ الحصر بحيث ل يمكف أف  وا 
؛ إل إذا ارتكب عمال حرمو القانوف صراحة إذ ل جريمة ول عقوبة إل بنص القانوف إنساف يعاقب،

 .اً يمكف حصر الجرائـ التأديبية مقدم، إذ ل ف ىذا ليس حاؿ الجرائـ التأديبيةإف

ذا  عداىا ما أف يعنى ل ىذا فإف عينة،م أعمال وحظر حـر قد المدنية الخدمة قانوف كاف وا 
 يخؿ لموظؼ فعالً  كاف إذا ما حدة عمى حالة كؿ في تقدر بأف بالتأدي لسمطة يكوف بؿ مباح،

 مف وغيره الفمسطيني قانوننا أخذ المنيج بيذاو  .أمال عاـ كموظؼ بمركزه أو بواجبات وظيفتو
 التي المخالفات أنواع كؿ حصر بوجوب المناداة إلى الفقو في رأي ذىب ذلك ومع ،إجمالً  القوانيف
 مف نوع لكؿ بالنسبة توقيعيا يمكف يتال التأديبية العقوبة وتحديد العاـ، الموظؼ يرتكبيا أف يمكف
 الالئحة في عمييا المنصوص العقوبة المخالفة عند العاـ الموظؼ مىع يوقع بحيث المخالفات، تمؾ
 حجـ مع المتناسب العقاب ىو العاـ الموظؼ عمى توقيعو تـ الذي أف العقاب ومف .غيرىا دوف

 في اإلدارة تعسؼ عدـ ضماف ىو أصحابو لساف عمى ورد كما الرأي ليذا والمبرر الجريمة.
 توقيع أو التأديبية المحاكمات إلى موظفييا إحالة في الواسعة التقديرية وسمطتيا حقيا استعماؿ
عطاء عمييـ، العقوبات ي يعن مما العقاب مف الخشية دوف والتصرؼ العمؿ حرية العاـ الموظؼ وا 

 برقابة يكتفى ل الرأي ىذا فإف وعميو اإلنتاج، وزيادة الكفاءة لرفع والتطوير والبتكار اإلبداعب
 عدـ عمى العمؿ ىوجر  ،بداية السمطة وتحديد لتقييد يذىب بؿ السمطة، في التعسؼ لمنع القضاء
 .)ابو سيدو مرجع سابؽ( التأديبية الجرائـ حصر

 الموظؼ :يمي ما عمىمنو  (57) ـ والمادة 1996 لسنة المدنية ولقد نص قانوف الخدمة
دمة خو موظؼ في التتصرؼ تصرفًا غير مالئـ أثناء القياـ بعممو أو بما يتعمؽ بو بصف الذي

 التحقيؽ إجراء بعد انضباطًيا يجازى حيث ،نو أف يسيء الى شخصوأو خارجيا مف شالحكومية أ
 .الالـز

 مما الحالت مف لمكثير يتسع مرف تعبير  –مالئم غير تصرفا تصرف – تعبير جاء فينا
 الخدمة أثناء الموظؼ تصرؼ النص شمؿ وكذلؾ التأديبية، الجريمة نماذج حصر عدـ يعنى

 .العاـ الموظؼ إلى يسيء أنو طالما وخارجيا

 - محصورة غير التأديبية فالجريمة ـ 1998لسنة (4) رقـ المدنية الخدمة قانوف في الحاؿ وكذلؾ
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يتعيف عمى الموظؼ  التيىـ الواجبات ألى إشار المشرع في قانوف الخدمة المدنية إة ر وبدو 
واكد في ىذا المقاـ عمى اف الوظيفة العامة تكميؼ لمقائميف بيا وىدفيا خدمة المواطنيف  احتراميا،

 :بالتاليتحقيقا لممصمحة العامة طبقا لمقوانيف الموائح ومف ثـ يتعيف عمى الموظؼ اللتزاـ 

واجبات  ألداء الرسميف يخصص وقت العمؿ ا  مانة و أبدقة و  العمؿ المنوط بو بنفسو ديةتأ   .1
  . وظيفتو

  . ف ينجز معاممتيـ في الوقت المحددأف يحسف معاممة الجميور و أ   .2

  . مواعيد العمؿ احتراـ   .3

  . الممتمكات العامةمواؿ و ألالمحافظة عمى ا   .4

وامر وتعميمات في أتنفيذ ما يصدر الية مف الوظيفية و  واحتراـ التسمسؿ اإلداري في اتصالت   .5
  . وامر التي تصدر منوألالموائح النافذة ويتحمؿ كؿ مسئوؿ مسئولية احدود القوانيف و 

 عمى يحظرعمى:  تنص والتي (6) فقرة (67) المادة نصوفي حالة مخالفو الموظؼ ل
 شأنو مف بمظير الظيور أو وظيفتو أعماؿ في الواجب مقتضى عمى الخروجي: يم ما الموظؼ
 ويشمؿ ضبط،نم وغير عاـ وتعبير الوظيفة بكرامة اإلخالؿ فتعبير (الوظيفة بكرامة اإلخالل
، وجب وأعرافيـ الناس لعادات تفسيره في ويخضع وخارجيا، الخدمة أثناء الوظيفة بكرامة اإلخالؿ

( 4( مف قانوف الخدمة المدنية رقـ)86في المادة ) الواردة  ةالتأديبيعمي المشرع تطبيؽ العقوبات 
عقوبات عمى سبيؿ  10عمى العقوبات التي تفرض عمى موظفي الدرجات الدنيا وىي  2005لسنة 

 الحصر: 
عبارة عف جزاء معنوي بتوجيو رسالة خطية مف اإلدارة إلى الموظؼ  :متنبيو أو لفت النظرل .1

وعدـ تجنب سموكو المحـر في المستقبؿ وىو أخؼ تنبيو فيو الجية المختصة بتحسيف عممو 
 العقوبات، ويعتبر توجيو وترشيد لمموظؼ.

" األصؿ إف لفت نظر العامؿ إلى أخطائو، ل يعتبر عقوبة تأديبية وفقا لمتشريع المصري، 
فيو في حقيقتو مجرد إجراء مصمحي لتوجيو العامؿ في عممو، وتذكيره بواجبات وظيفتو دوف 

 إحداث أثر في حركتو الوظيفية ". أف يرتب عميو
عبارة عف عقوبة معنوية إذا يتـ توجيو كتاب لمموظؼ تنذره بو اإلدارة بتوجيو عقوبة  :اإلنذار .2

 أكثر في حالة تكرار ذلؾ الفعؿ وىو يعتبر أشد مف التنبيو ولفت النظر.

 يصدرىا مباشرة وىذه العقوبات ل تحتاج الي لجنة تحقيؽ ولكف بإمكانية الدائرة الحكومية اف
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حافظ المشرع عمى راتب الموظؼ  :الخصم من الراتب مدة ال تزيد عن خمسة عشر يوماً  .3
نما ممؾ العائمة ولكف أجاز خصـ مدة  يوما فقط كحد  15واعتبره ليس ممكو وحده فقط وا 

أقصى مف راتبو كعقوبة في حالة ارتكاب جريمة تأديبية وىو يعتبر مف العقوبات والجزاءات 
تدرج تة التي توقع عمى الموظؼ وتتوقؼ مدة الخصـ عمى حجـ المخالفة المرتكبة و المادي

 يوما عمى األكثر. 15مف يـو لغاية 
يستحؽ الموظؼ  :الحرمان من العالوة الدورية أو تأجيميا مدة ال تزيد عن ستة أشير .4

ا عالوة دورية سنوية ولكف عند ارتكابو ألي جريمة تأديبية يحؽ لإلدارة حسب سمطتي
التقديرية بوقؼ عالواتو أو تأجيميا مدة ل تزيد عف ستة أشير وتمؾ المدة تصبح ممزمة 

 ومقيدة لإلدارة.
تعتبر عقوبة شديدة تؤخر ترقية الموظؼ، وتأخير أقدميتو بيف زمالئو : الحرمان من الترقية .5

مسبقًا، لمدة معينة حسب ما ىو منصوص عميو في القسـ الخاص بالترقيات التي تـ شرحيا 
 مما تؤثر عمى حياة الموظؼ بيف زمالؤه

وقؼ الموظؼ عف  :الوقف عن العمل مدة ال تتجاوز ستة أشير مع صرف نصف الراتب .6
أشير عمى األكثر وذلؾ تعتبر تدبيرا احترازيا ربما تـ  6العمؿ وحرمانو مف وظيفتو مدة 

تمؾ المدة المحددة مع  وقفو عف العمؿ لغاية إنياء التحقيؽ معو ولكف يجب أف ل تزيد عف
 صرؼ نصؼ راتبو حفاظًا مف المشرع عمى حقوؽ الغير المالية لمموظؼ.

تخفيض درجة الموظؼ إلى درجة أقؿ ضمف الفئة نفسيا وىذا التخفيض  :تخفيض الدرجة .7
يؤدي إلى إنزاؿ راتب الموظؼ بنفس عدد درجات أو عالوات الرتبة المخفضة وىو بالتالي 

ًا يؤدي إلى تخفيض مستوى الموظؼ مع ما يتبع ذلؾ مف حرمانو عقاب مادي ومعنوي مع
 مف حقوؽ تعود إلى درجتو التي كاف ينتمي إلييا قبؿ توقيع ىذه العقوبة

ىو توجيو كتاب خطي لمموظؼ تنذره اإلدارة إنذار أخير بالفصؿ مف  :اإلنذار بالفصل .8
 .الخدمة في حالة تكرار ذلؾ الفعؿ أو أفعاؿ أخرى محرمة قانوناً 

يعتبر مف أشد العقوبات إذا تنيي عالقة الموظؼ مف الوظيفة  :اإلحالة عمى المعاش .9
حالتو إلى المعاش ليتقاضى راتبو مف دائرة التأمينات والمعاشات.  وا 

تعتبر أقصى العقوبات الجزائية وىي ترؾ الخدمة وقطع كؿ عالقة فييا  الفصل من الخدمة: .10
ضي الفترة الزمنية القانونية لستحقاقو المعاش، ويتقاضى الموظؼ راتبو التقاعدي إذا ام
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ويصرؼ لو تعويض نياية الخدمة إذا لـ يستحؽ ول يجوز عودتو ألي وظيفة عامة في 
 الدولة.

بعض الفقو ينادى بإلغاء عقوبة الفصؿ أو ما يماثميا مف العقوبات، وذلؾ لخطورتيا عمى 
ة عقوبة اإلعداـ وتؤدى إلى تشريد أسرة مستقبؿ الموظؼ وأسرتو، ويروف أف ىذه العقوبة بمثاب

 .الموظؼ وتحرمو مف مصدر عممو

بالفصؿ مف الخدمة تحتاج الى لجنة تحقيؽ مشكمة  ؾ العقوبات التي تبدأ باإلنذار وتنتييتمو 
 .ة الحكومية التي يعمؿ بيا الموظؼمف رئيس الدائر 

 العقوبات التي يجوز توقيعيا عمى موظفي الدرجة العميا:

( منو عمى " ل توقع عمى 70في المادة ) 2005لسنة  (4الخدمة المدنية رقـ ) نص قانوف
 موظفي الفئة الثانية إل أحد العقوبات التأديبية التالية":

 .الموـ 
 .اإلحالة إلى المعاش 
 .الفصؿ مف الخدمة 

تكوف احالة موظفي الفئة العميا لتحقيؽ عمى المخالفات التأديبية بقرار مف مجمس الوزراء و 
وتتولى التحقيؽ لجنة يشكميا مجمس  التابعيف ليا،بناء عمى طمب مف رئيس الدائرة الحكومية 

ترفع المجنة توصياتيا الى مجمس  درجتيـ عف الموظؼ المحاؿ لتحقيؽ، الوزراء مف موظفيف ل تقؿ
  .(490:2016)غانـ، لتخاذ القرار المناسب بشأنيا  ءوزراال

بي ميما كاف نوعيا فإنيا ف أىداؼ الجزاء التأديإتـ شرح تمؾ العقوبات سابقًا، ويمكننا القوؿ 
تحقيؽ حسف سير المرافؽ العامة والعمؿ بيا، لف الجزاء يكفؿ قواعد النظاـ ويمكف  ىتيدؼ إل

 المرافؽ العامة مف أداء رسالتيا بانتظاـ و اطراد.

ييدؼ الجزاء أيضًا لتصحيح عيوب البناء اإلداري عف طريؽ الكشؼ عف تمؾ العيوب وأيضا 
 اء أخرى وردع باقي الموظفيف.يقوـ بردع ومعاقبة الموظؼ المخطئ ومنعو مف ارتكاب، أخط

أخيرًا لبد مف القوؿ بأف العقوبات التأديبية عمى اختالفيا تنتج أثار تصيب عمى الصعيد 
المعنوي والمادي أو كالىما معا لذلؾ يجب أف يحاط التأديب بالضمانات التي تحمي الموظؼ مف 

 (.58: 2000)مزىر،  التعسؼ والستبداد

 ـ(. 1998لسنة  4عمييا قانوف الخدمة المدنية الفمسطيني رقـ )تمؾ ىي العقوبات التي نص 
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جب عمى المشرع ترتيب تمؾ العقوبات حسب خطورة اإلجراء التأديبي يكاف  إف: وتري الباحثة
عقوبة لعمـ أف مثاؿ: جعؿ المشرع عقوبة اإلنذار بالفصؿ أشد مف عقوبة الوقؼ عف العمؿ، مع ا

لمموظؼ، أيضًا جعؿ عقوبة تخفيض الدرجػة أشػد مف الوقؼ  الفصؿ مجرد رسالة إنذارباإلنذار 
 ا.ادة قبؿ عقوبة الفصؿ وتمييدًا ليعف العمؿ والذي يتخذ ع
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 الثالثالمبحث 
 الحكوميةالجامعات والكميات 

 
 :األقصى جامعةالمطمب األول: 
يد معمميف تحت إدارة الحكومة المصرية، وكاف عـ كم1955جامعو األقصى سنو بدأت 

 .عداد المعمميف وتأىيميـإنذاؾ ىو اليدؼ آ

منذ ذلؾ الحيف أخذت الكمية كمية التربية الحكومية، و ى لإـ تطور المعيد 1991وفي عاـ 
مف  شيئا فشيئا في خططيا التعممية، وأقساميا العممية، وأساتذتيا وطالبيا، وخرجت كثيراً  ىتتنام

 هاالبكالوريوس والميسانس والدكتور  الكفاءة العممية والتربوية العالية مف حممة يالمدرسيف والباحثيف ذو 
عبر برنامج الدراسات العميا المشترؾ مع جامعو عيف شمس، ومع بداية العاـ الجامعي 

 .(11ص :2016)دليؿ الجامعة سنة  جامعة األقصى ىلإـ تحويؿ الكمية ت 2000/2001
 :التاليفي عة األقصى االستراتيجية مأىداف جا توقد تمثم

، وخدمة المجتمع الفمسطيني وتطويره ورىاجذنشر المعرفة، وتعميؽ  إلى الجامعة ىتسع
الحضارة  تراثالمفاىيـ الوطنية و  ىلإطار فمسفة تستند إسالمي عامة في لمجتمع العربي اإلخاصة ا

 :لتحقيؽ ىذه األىداؼ مف خالؿ ىتسعسالمية، و العربية واإل

تعزيز التطوير المؤسسي لجامعة األقصى مف خالؿ وتحسيف كفاءة الدعـ والمساند لمعممية  .1
 .مية والبحث العممي وخدمة المجتمعالتعم

 .ةمف خالؿ توفير بيئة تعممية فاعم تحسيف جودة البرامج األكاديمية في الجامعة .2
السياسات حوؿ المساىمة في تحسيف المعرفة والفيـ كأساس لدعـ اتخاذ القرارات ووضع  .3

قضايا جامعة األقصى والمجتمع الفمسطيني، مف خالؿ التشبيؾ مع المؤسسات والمراكز 
 .المحمي والقميمي والعالمي ىمستو التعممية والبحثية ومؤسسات المجتمع المدني عمي ال

المستدامة لممجتمع الفمسطيني مف خالؿ تقديـ الخدمات التعميمية المساىمة في عممية التنمية  .4
الستشارية والعمؿ التطوعي وذلؾ بالشراكة مع المؤسسات الرسمية  ،لتدريبية، والبحثيةاو 

 ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
( مف الموظفيف الدارييف الموزعيف 247وتضـ جامعو األقصى ضمف دوائرىا المختمفة نحو ) .5

 (.7حسب الجدوؿ رقـ )
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 )دائرة شئون الموظفين( غزة–يوضح عدد الموظفين االداريين في جامعو األقصى  :(4جدول )
 المجموع اناث ذكور
819 198 1017 

 وأقساميا األقصىكميات جامعة  :(5جدول )
 واالقسام الكمية م

 كمية مجتمع األقصى  .1

وتربية  -لتصالتالوجيا المعمومات و و تكن –السكرتاريا الدولية 
الصحافة  - عمـو مالية ومصرفية –دارة أعماؿ إ -طفؿال
دارة المنظمات غير إ –دارة السياحة والفندقة إ -لكترونيةاإل

 عالـ.والعالقات العامة واإل -ج الوظيفيالعال –الحكومية 

 كمية التربية  .2
 –أصوؿ التربية  –ساسية تعميـ المرحمة األ -شراؼ التربوياإل
 .التكنولوجيا والعمـو التطبيقية –عمـ النفس  –التدريس  ساليبأ

 كمية العموم التطبيقية  .3
–حياء األ -التكنولوجيا الطبية -الحاسوب -الكيمياء –الفيزياء 

 .الرياضيات

العمـو المالية  -داريةنظـ المعمومات اإل -المحاسبة -ماؿدارة أعإ داريةكمية العموم اإل  .4
 .والمصرفية

كمية اآلداب والعموم   .5
 واإلنسانية

المغة  - والمغة النجميزية - سالميةالدراسات اإل -المغة العربية
عمـو المكتبات  –ـ الجتماع عم - التاريخ -الجغرافية - الفرنسية

 .رشاد التربية الخاصةاإل –
 .عالـاإل عالمكمية اإل  .6
 .والديكوروير صالت -ربية الفنيةتال كمية الفنون الجميمة  .7

دارة قسـ اإل –قسـ التدريب الرياضي  - ةقسـ الرياضة المدرسي كمية التربية البدنية والرياضة  .8
 .الرياضية

 
 : كمية فمسطين التقنية المطمب الثاني:

 :تمييد
عداد الكفاءات إ ىلبمح منذ أكثر مف عشريف عامًا عمحرصت كمية فمسطيف التقنية دير ا

لمتطمبات سوؽ العمؿ والتي تتميز بأخالؽ المينة دعمًا منيا في بناء القتصاد المبدعة الموائمة 
برامج  الوطني، ومف منطمؽ السعي لمواكبة التطور العممي التكنولوجي فقد قامت الكمية بافتتاح
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، تخصص دبموـ،  15 إلى ةضافإ ة،ح ثالث تخصصات بكالوريوس متنوعبفت لمبكالوريوس والدبمـو
لسياسيات القادمة وتطوير ا الفترة فتح المزيد مف التخصصات النوعية خالؿوالسعي الجاد ل

رفع جودة العممية التعميمية، والتحسيف والتطوير المستمر في  ىفإف الكمية عممت عم ،ميةيالتعم
لكتروني كأحد األنظمة المساندة لمدراسة دخمت نظاـ التعميـ اإلأية فييا، و مختمؼ التخصصات التقن

 ير تكنولوجيا التعميـ بالكمية.مف أجؿ تطو 

وقد ساىمت النقمة النوعية الممموسة في كافة مناحي العمؿ في الكمية بناء شراكات محمية 
التعميمية في دـ العممية ودولية لدعـ التوجو الستراتيجي في التطوير وتبادؿ الخبرات المنفعة بما يخ

 .الكمية
 :والنشأةالتأريخ 

ل أف الحاجة إمتواضعة في تجييزاتيا وتخصصاتيا مكانيات ـ بإ1992الكمية عاـ  تنشأ
اليائؿ في نظاـ الحياة  ألجؿ مواكبة ىذا التطورزدادت اوالتدريب الفني التعميـ التقني  ىلإ

 ، الذي صاحبة نقص حاد في الميندسيف والفنييف المتخصصيف المؤىميف تقنيًا.والمجتمع

القياـ بمياـ الميندسيف المتخصص  ىوقادرة عميجاد كوادر ماىرة إ ىلإوبدت الحاجة 
سطيف التقنية كمؤسسو تقنية في مختمؼ التخصصات، واستجابة لتمؾ العوامؿ برزت كمية فم يفوالفني

تعمؿ عمي دمج استخداـ الحاسوب والتقنيات المتطورة في الحياة، وصقؿ العممية  ةرائد ةمتخصص
دير البمح مف  -كمية فمسطيف التقنية  ىة المتسارعة وتسعالتطورات العمميالمبدعة والمبتكرة لمواكبة 

لمكمية لمسنوات الخمس القادمة، ذلؾ  ةالستراتيجي لرسـ صورة واضحخالؿ تبنييا لمنيج التخطيط 
)دليل كمية فمسطين التقنية ع المحمي.لتطوير الكمية وتعزيز مكانتيا في خدمة وتنمية المجتم

 (15:ص2016

 

 :الرؤية

لمتجددة ويحقؽ تقنية رائدة ترقى باإلنساف والوطف بما يمبي احتياجات المجتمع انحو جامعة 
 .التنمية المستدامة
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 :رسالة الكمية

دير البمح بتقديـ برامج تقنية وأكاديمية متميزة تساىـ في إعداد  -تمتـز كمية فمسطيف التقنية 
وير لخدمة المجتمع وبنائو مف مخرجات وطنية مؤىمة وتوظيؼ تكنولوجيا المعمومات والبحث والتط

 أجؿ الرفعة والتطور.
  :ات الكميةغاي

فقًا تطوير التعميـ التقني واألكاديمي في مختمؼ التخصصات لسد احتياجات المجتمع و  .1
 .لممعايير الوطنية والعالمية

 تحسيف البيئة التعميمية التعممية مف اجؿ تقديـ وتوفير الخدمات والتسييالت المناسبة لجميع .2
 العامميف والطمبة بالكمية.

تعزيز وتطوير القدرات اإلدارية والتنظيمية لمكمية بما يتفؽ مع رؤية ورسالة الكمية وغاياتيا  .3
 .الستراتيجية

العتماد الكامؿ تنمية الموارد المالية لمكمية وترشيد النفقات بما يحقؽ التوازف في الموازنة و  .4
 عمى الذات.

 المجتمع. ورا مميزا في تنمية وتمبية حاجاتتتبوأ دتطوير قدرات الكمية كي  .5
 

 سطين التقنية " دير البمح"في كمية ف واألكاديميينداريين يوضح عدد الموظفين اإل :(6جدول )
 المجموع إناث ذكور
90 85 175 

)http://www.ptcdb.edu.ps) 
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 يوضح أقسام والتخصصات كمية فمسطين التقنية :(7جدول )

 التخصصات القسم م

التحكـ  –التبريد والتكيؼ  - ىندسة نظـ الحاسوب - التصالت السمكية والالسمكية المين اليندسة  .1
 .ةالتركيبات الكيربائي - الصيانة اإللكترونية - الصناعي

يـ وتصوير صمت -البرمجيات قواعد البيانات–ت تكنولوجيا المعمومات والتصال الحاسوب  .2
 ةدبمـو الوسائط المتعددة والرسـو المتحرك –مواقع النترنت 

دارية عمال اإلاأل  .3
 والمالية

المحاسبة  -عالف والتسويؽاإل -بة والتمويؿالمحاس -لكترونيةعماؿ اإلدارة األإ
 .والتأميف

 .فنوف تمفزيوف -زياء وصناعة المالبستصميـ األ -ذاعي والتمفزيونيعالـ اإلاإل الفنون التطبيقية  .4

 .دارة الطعاـ والشرابإ -يواءإدارة إ -دارة الفندقية والسياحةاإل الفندقة  .5

 .التربية والتكنولوجيا -عمـو التغذية والصحة كاديميأل ا  .6
 

 

 المطمب الثالث: الكمية الجامعية لمعموم والتكنولوجيا
 :رالتطو النشأة و 

بخاف يونس  -التكنولوجياالجامعية لمعموـ والتكنموجيا تحت اسـ كمية العموـ و أنشئت الكمية 
ـ كمؤسسة أىمية، تعنى بتدريس العمـو التقنية، وقد تولى مجمس التعميـ العالي بالقدس 1990عاـ 
بحت الكمية ـ، ثـ تولت وزارة التربية والتعميـ العالي اإلشراؼ عمييا، وأص1995شراؼ عمييا عاـ اإل

، ومنذ تمؾ المحظة لـ تدخر إدارة الكمية وبالتعاوف مع وزارة التربية ـ1997 ة حكومية عاـمؤسس
والتعميـ العالي جيدًا لجعؿ الكمية نواة لجامعة أكاديمية رائدة في مجاؿ التعميـ تمنح الكمية خريجييا 

برنامج دراسي عمميًا تقنيًا ضمف  تخصصاً  وثالثيف ةوريوس والدبمـو المتوسط في ستدرجتي البكال
ساعة معتمدة موزعة عمي أربعة  75-66حيث يدرس الطالب  يز، وفؽ نظاـ الساعات المعتمدةمتم

، وثمانية فصوؿ دراسية موزعة عمى أربع سنوات لتخصصات  فصوؿ في تخصصات درجة الدبمـو
ذه البكالوريوس، باستثناء التخصصات اليندسية خالؿ خمسة أعواـ، وتوزع الساعات المعتمدة لي

 (2016)دليؿ الكمية الجامعية .التخصصات عمى عشرة فصوؿ دراسية
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  :موقع الكمية الجامعية
تتميز الكمية بموقع جغرافي ىاـ يتناسب مع حاجة الطمبة القاطنيف في جنوب قطاع غزة 

باإلضافة إلى األبنية والمساحات والمرافؽ  عمى وجو الخصوص، وأبناء القطاع بشكؿ عاـ،
 .ىي عمى درجة عالية مف الجودة والكفاءة المقابمة لحتياجات الطمبة المتنوعةالمختمفة التي 

 :الرؤية

لى ريادة التعميـ التقني في فمسطيف، والعالـ العربي  .منطمقوف بقوة اإلرادة؛ لن ت و 
 :الرسالة

ن قدـ لم جتمعنا اإلمكانيات العممية، والبحثية، والتدريبية الجادة؛ في إطار مف التشاركية 
والشفافية؛ لتييئة البيئة السميمة لإلنتاج العممي والتقني األصيؿ؛ بأحدث السبؿ التعميمية، والتدريبية 
المعاصرة؛ لصقؿ ميارات أفراده، وتمكينيـ مف الستقامة في الحياة، واختراؽ تحديات سوؽ العمؿ، 

بداع وتميز، عمى المستوييف المحمي والعالمي  .بإتقاف وا 

 :األىداف

الكمية الجامعية لمعموـ والتكنولوجيا إلى تقديـ خدمة التعميـ التقني الحديث، وتييئة تيدؼ 
البيئة البحثية المالئمة، وتنفيذ برامج التنمية المجتمعية؛ لتمكيف الطمبة الخريجيف، والمجتمع 

وير المحمي، والكوادر العاممة فييا مف اكتساب المعرفة الجامعة، والميارات النوعية، وفرص التط
 .الذاتي، والسموؾ اإلنساني القويـ؛ مف أجؿ اإلسياـ في التنمية الوطنية الشاممة

 يوضح عدد الموظفين كمية العموم والتكنموجيا :(8جدول )
 اإلداري األكاديمي الرقم

1 46 201 
 

 مكمية(لبيا  الباحثة قامت زيارةعداد مف خالؿ األ عمى)المصدر: تـ الحصوؿ 
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 يوضح برامج الكمية وأقساميا :(9جدول )
 األقسام البرامج الرقم

التحكـ  - ؼ والتبريديالتكي –التصالت السمكية والالسمكية  - ىندسة الحاسوب ةالمين اليندسي  .1
 .اللكترونية الصيانة -الصناعي

 الحاسوب  .2
الوسائط  - البرمجيات قواعد البيانات - لتصالتاو تكنولوجيا المعمومات 

 .المتحركةالمتعددة والرسـو 

)kh.edu.ps-http://www.cst) 

 



 

 

 
 
 
 

 الفصل الرابع
 اإلطار التطبيقي لمدراسة

 الفصل الرابع
 اإلطار التطبيقي لمدراسة

 :جراءاتيا. منيجية الدراسة المبحث األول  وا 
  تحميؿ البيانات واختبار فرضيات الدراسة. الثاني:المبحث 
 النتائج والتوصيات :الثالمبحث الث. 

 

 



 

 

 
 
 

 المبحث األول
 منيجية الدراسة

 .المقدمة 

 .أسموب الدراسة 

 .مجتمع وعينة الدراسة 

 .أداة الدراسة 

 .اختبار التوزيع الطبيعي 

  الدراسة.األساليب اإلحصائية المستخدمة في 
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 المبحث األول
 منيجية الدراسة

 

 :مقدمةال
جراء الدراسةتعتبر منيجية  نجاز الجانب التطبيقي مف إيتـ مف خاللو  اتيا محورا رئيسياً وا 

وعف طريقيا يتـ الحصوؿ عمى البيانات المطموبة إلجراء التحميؿ اإلحصائي لمتوصؿ إلى  ،الدراسة
ؽ وبالتالي تحق ،الدراسةالمتعمقة بموضوع  الدراسةالنتائج التي يتـ تفسيرىا في ضوء أدبيات 

 . األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا

 الدراسةوكذلؾ أداة  ،الدراسة ومجتمع متبعنيج اللممتناوؿ ىذا الفصؿ وصفا حيث 
كما يتضمف وصفا  ،ومدى صدقيا وثباتيا ،وكيفية بنائيا وتطويرىا عدادىاإالمستخدمة وطريقة 

واألدوات التي استخدميا لجمع  ،وتقنينيا الدراسةأداة  تصميـلإلجراءات التي قاـ بيا الباحث في 
لبيانات في تحميؿ ا وينتيي الفصؿ بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت الدراسة،بيانات 

 .يمي وصؼ ليذه اإلجراءات اوفيم ،واستخالص النتائج
 :الدراسةأسموب 

المنيج  ةالباحث تاستخدمبناء عمى طبيعة الدراسة واألىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا فقد 
والذي يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما توجد في الواقع وييتـ بوصفيا وصفا دقيقا  ،الوصفي التحميمي

كما ل يكتفي ىذا المنيج عند جمع المعمومات المتعمقة بالظاىرة مف  وكميا،ويعبر عنيا تعبيرا كيفيا 
 بؿ يتعداه إلى التحميؿ والربط والتفسير لموصوؿ إلى المختمفة،أجؿ استقصاء مظاىرىا وعالقاتيا 

 الموضوع.يزيد بيا رصيد المعرفة عف استنتاجات يبني عمييا التصور المقترح بحيث 

 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:

في معالجة اإلطار النظري لمبحث إلي مصادر  ةالباحث ت: حيث اتجيالمصادر الثانوية .1
نبية ذات العالقة، والدوريات البيانات الثانوية والتي تتمثؿ في الكتب والمراجع العربية واألج

 البحثوالمقالت والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة، و 
 والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختمفة.

جمع البيانات  ة إلىالباحث تلجأ الدراسة: لمعالجة الجوانب التحميمية لموضوع المصادر األولية .3
عمى كأداة رئيسية لمبحث، صممت خصيصاً ليذا الغرض، ووزعت  الستبانةاألولية مف خالؿ 

 دارييف واألكاديمييف في الجامعات والكميات الحكومية العاممة بقطاع غزة.الموظفيف اإل
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 الدراسة:مجتمع 
ف مجتمع وبذلؾ فإ ،ةالباحثدرسيا بأنو جميع مفردات الظاىرة التي ت مجتمع الدراسة يعرؼ

ًء عمى مشكمة وبنا الدراسة.األفراد أو األشياء الذيف يكونوف موضوع مشكمة  الدراسة ىو جميع
ف المجتمع المستيدؼ يتكوف مف جميع الموظفيف األكاديمييف واإلدارييف في الدراسة وأىدافيا فإ
والبالغ عددىـ حسب التصنيؼ الوظيفي  لعالي الحكومي بمحافظات قطاع غزةمؤسسات التعميـ ا

 (:10دوؿ رقـ )كما ىو موضح بالج

 نسبة االسترداد /توزيع مجتمع الدراسة :(10جدول )
 إداري أكاديمي الجامعة
 317 726 جامعة األقصى

 46 201 كمية العمـو والتكنموجيا
 33 124 كمية فمسطيف التقنية

 396 1051 المجموع

 (37: 2016 ،والتعميـ الجامعيالمصدر: )كتاب اإلحصاء السنوي لمتعميـ العاـ 

 الدراسة: عينة
، حيث تـ توزيع عينة استطالعية البسيطةباستخداـ طريقة العينة العشوائية  ةالباحث تقام
 ،وقد تـ استبعادىا مف التحميؿ اإلحصائي استبانة لختبار الصدؽ والثبات لالستبانة 30حجميا 

تحديد حجـ العينة بالستناد الى القواعد تـ وبعد التأكد مف صدؽ وسالمة الستبانة لالختبار 
وقد تـ تحديد حجـ العينة والتي  ،(1970 ،وكريجيسي الحصائية التي طورىا كؿ مف )مورجاف

( استبانة 304حيث تـ توزيع ) ،(1447( بالنسبة لمجتمع الدراسة الذي يتكوف مف )304بمغت )
( استبانات لعدـ تحقؽ الشروط المطموبة 10) ةالباحث تواستبعد ،( استبانة260استرد منيا )

( استبانة أي ما نسبتو 250ليصبح العدد النيائي الصالح لمتحميؿ ) ،لإلجابة عمى الستبانة
 ( يبيف توزيع عينة الدراسة.11والجدوؿ رقـ ) ،%( مف اجمالي الستبانات الموزعة82.24)
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 نسبة االسترداد /مجتمع الدراسةتوزيع  :(11جدول )

 الجامعة
عدد االستبانات  عدد االستبانات الموزعة

 المستردة
عدد االستبانات 

 المستبعدة
عدد االستبانات 

 إداري أكاديمي الصالحة
 180 5 185 66 153 جامعة األقصى
 42 3 45 10 42 لوجياو كمية العمـو والتكن

 28 2 30 7 26 كمية فمسطيف التقنية
 351 11 361 87 331 المجموع

 .(2016 ،المصدر: )اعداد الباحثة
 

 :الدراسةأداة 
في الوظيفي  دارية في ترسيخ الضبطتطبيق التشريعات اإل ىمدحوؿ " استبانةتـ إعداد 

الميدانية  لمدراسةاألداة الرئيسة المالئمة  الستبانةحيث تعتبر  ،"مؤسسات التعميم العالي الحكومية
 .عمى المعمومات والبيانات التي يجري تعبئتيا مف قبؿ المستجيبؿ لمحصو 

 

 :االستبانةخطوات بناء 
والستفادة منيا  ،الدراسةالدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع و  اإلدارياألدب عمى  الطالع .1

 وصياغة فقراتيا. الستبانةفي بناء 
عددًا مف أساتذة الجامعات الفمسطينية والمشرفيف اإلدارييف في المشرؼ و  ةالباحث تاستشار  .2

 .وفقراتيا الستبانةتحديد أبعاد 
 .الستبانةالرئيسية التي شممتيا  المحاورتحديد  .3
 .محورتحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ  .4

 

 :قسمين رئيسيين ىما إلى وقد قسمت االستبانة
 . (سنوات الخبرة ،المؤىؿ العممي ،النوع)المعمومات العامة وىو عبارة عف القسم األول: 

 

موزعة عمى ة فقر  26مف  الستبانةتتكوف حيث  الدراسة حاوروىو عبارة عف م :انيالقسم الث
 محوريف رئيسييف:

في مؤسسات التعميـ العالي  الوظيفيدارية في ترسيخ الضبط دور التشريعات اإل األول: المحور
 ( فقرة.22مف ) ويتكوف ،الحكومية
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دارة في مؤسسات التعميـ العالي الحكومية بتطبيؽ التشريعات مستوى التزاـ اإل :الثاني المحور
 ( فقرات.4ويتكوف مف ) ،داريةاإل

 

 الستبياف حسب جدوؿاستجابات المبحوثيف لفقرات لقياس  الخماسي تـ استخداـ مقياس ليكرت
(12): 

 درجات مقياس ليكرت الخماسي :(12جدول )
 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً  درجة الموافقة

 1 2 3 4 5 الدرجة

" وبذلؾ يكوف الوزف النسبي  موافؽ بدرجة قميمة جداً ( لالستجابة " 1الدرجة ) ةالباحث تاختار 
 % وىو يتناسب مع ىذه الستجابة.20في ىذه الحالة ىو

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

 K-S)) Kolmogorov-Smirnov سمرنوؼ-اختبار كولمجوروؼ ةالباحث تاستخدم

Testوكانت النتائج كما ىي مبينة لختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو ،
 (.13) في جدوؿ

 التوزيع الطبيعينتائج اختبار  :(13جدول )

 (.Sig)القيمة االحتمالية  المحور م

1.  
دارية في ترسيخ الضبط اإلداري في مؤسسات دور التشريعات اإل

 .التعميـ العالي الحكومية
0.605 

3.  
دارة في مؤسسات التعميـ العالي الحكومية بتطبيؽ مستوى التزاـ اإل

 اإلدارية.التشريعات 
0.559 

 0.725 محاور الدراسةجميع 

0.05البيانات تخضع لمتوزيع الطبيعي عند مستوى دللة  *  

اور الدراسة كانت محجميع ل (.Sig)أف القيمة الحتمالية  (13)النتائج الموضحة في جدوؿ  تبيف
0.05مستوى الدللة مف أكبر  يتبع التوزيع الطبيعي  المحاور يذهتوزيع البيانات ل وىذا يعني أف
 .الدراسةسيتـ استخداـ الختبارات المعممية لإلجابة عمى فرضيات  لذلؾ
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 الدراسة:األساليب اإلحصائية المستخدمة في 
 تـ استخداـ األدوات اإلحصائية التالية:

النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي: يستخدـ ىذا األمر بشكؿ أساسي ألغراض معرفة  .1
 . الدراسةتكرار فئات متغير ما وتفيد الباحث في وصؼ عينة 

 .الستبانة( لمعرفة ثبات فقرات Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ) .2

ذا كانت لختبار ما إ Kolomogorov - Smirnov Test(K-S)سمرنوؼ–اختبار كولمجروؼ .3
 البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو.

( لقياس درجة الرتباط: يقـو ىذا PearsonCorrelation Coefficient) بيرسوفمعامؿ ارتباط  .4
لحساب التساؽ الداخمي  ةو الباحثتوقد استخدم، بيف متغيريفالختبار عمى دراسة العالقة 

 والصدؽ البنائي لالستبانة.

ت متوسط درجة الستجابة قد وصمت ( لمعرفة ما إذا كانT-Test) في حالة عينة واحدة Tاختبار  .5
لمتأكد مف دللة  ةالباحثو تولقد استخدم قمت عف ذلؾ، أـ زادت أو3وىي  الحياددرجة  إلى

 .الستبانةالمتوسط لكؿ فقرة مف فقرات 

ىناؾ  ( لمعرفة ما إذا كافIndependent Samples T-Test)تيف في حالة عين Tبار اخت .6
 .فروقات ذات دللة احصائية بيف مجموعتيف مف البيانات المستقمة

( لمعرفة ما (One Way Analysis of Variance - ANOVA اختبار تحميؿ التبايف األحادي .7
و تاستخدم ،ثالث مجموعات أو أكثر مف البياناتإذا كاف ىناؾ فروقات ذات دللة إحصائية بيف 

 .لممتغير الذي يشتمؿ عمى ثالث مجموعات فأكثرلمفروؽ التي تعزى  ةالباحث
 

 صدق االستبانة:

 :2010 ،)الجرجاويأسئمة الستبانة ما وضعت لقياسو أف تقيس  الستبانةيقصد بصدؽ 
كما ويقصد بالصدؽ " شموؿ الستقصاء لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ التحميؿ مف  ،(105
بحيث تكوف مفيومة لكؿ مف يستخدميا"  ،ووضوح فقراتيا ومفرداتيا مف ناحية ثانية ،ناحية

 بطريقتيف: الستبانةبالتأكد مف صدؽ  ةالباحث تقامقد و (. 179 :2001 ،)عبيدات
 :اىري"حكمين " الصدق الظصدق الم -1

كميف المتخصصيف في يقصد بصدؽ المحكميف " ىو أف يختار الباحث عددا مف المح
حيث تـ عرض  ؛(107 :2010 ،موضوع الدراسة" )الجرجاويأو ة و المشكممحور الظاىرة أ



65 
 

وأسماء المحكميف بالممحؽ رقـ  ،( متخصصيف7الستبانة عمى مجموعة مف المحكميف تألفت مف )
جراء ما يمـز مف حذؼ وتعديؿ في ضوء ت بإالمحكميف وقام ءراآل ةالباحث توقد استجاب ،(1)

 وبذلؾ خرجت الستبانة بصورتيا النيائية. ،المقترحات المقدمة
 صدق المقياس: -3

 Internal Validityاالتساق الداخمي 

الذي  حورمع الم الستبانةيقصد بصدؽ التساؽ الداخمي مدى اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات 
تنتمي إلية ىذه الفقرة، وقد قاـ الباحث بحساب التساؽ الداخمي لالستبانة وذلؾ مف خالؿ حساب 

 نفسو. حوروالدرجة الكمية لمم الستبانةمعامالت الرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات 
 أواًل: نتائج االتساق الداخمي

دور التشريعات األوؿ"  المحورمعامؿ الرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات  (11)جدوؿ يوضح 
والدرجة الكمية  " في مؤسسات التعميم العالي الحكومية الوظيفياالدارية في ترسيخ الضبط 

وبذلؾ يعتبر  α= 0.05معنوية  ى، والذي يبيف أف معامالت الرتباط المبينة دالة عند مستو محورلم
 صادؽ لما وضع لقياسو. المحور
 

 األول والدرجة الكمية لممحور معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور :(14جدول )

 الفقرة م
 بيرسونمعامل 

 لالرتباط

القيمة االحتمالية 
(Sig). 

1-  
اقتراف النظاـ الداخمي لممؤسسات التعميمية الحكومية بمصادقة 

مف النظاـ األساسي لمجامعات  4الوزارة حسب المادة رقـ 
 الحكومية.

0.583** 0.001 

2-  
استقاللية الجامعات والكميات أكاديميا وحرية وضع منياجيا 
طبقا لممعايير األكاديمية المتعارؼ عمييا حسب المادة رقـ 

6. 
0.678** 0.000 

3-  
تمتع المجمس الستشاري بالصالحيات الكاممة في مراقبة 
تطبيؽ نظاـ المؤسسات التعميمية الحكومية ومتابعة سياساتيا 

 . 12التعميمية الصادرة عف الوزارة حسب المادة رقـ 
0.648** 0.000 

4-  
في إدارة  19كفاية صالحية رئيس الجامعة حسب المادة رقـ 

 شؤوف الجامعة.
0.689** 0.000 
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 الفقرة م
 بيرسونمعامل 

 لالرتباط

القيمة االحتمالية 
(Sig). 

 0.001 **0.722 مناسبة الييكؿ اإلداري لمجامعات وتقسيماتو.  -5

6-  

جراء الجامعة لمتعيينات الالزمة مف أجؿ تسيير أمورىا حرية إ
وتحقيؽ أىدافيا وفقا لموائح الداخمية بما ل يتعارض مع قانوف 
الخدمة المدنية والموائح الصادرة بمقتضاه حسب المادة رقـ 

38. 

0.676** 0.000 

7-  
أف تكوف الشيادات العممية ألعضاء ىيئة التدريس اشتراط 

صادرة عف جامعات أو معاىد عميا معترؼ فييا حسب المادة 
 .39رقـ 

0.836** 0.000 

8-  

اعتبار الجامعات والكميات الحكومية مسؤولة عف تصريؼ 
شؤونيا المالية واإلدارية وفقا لمتعميمات التي يقرىا الوزير 

وتنفيذ المشتريات والمواـز سواء مف حيث القبض والصرؼ 
 وطرح العطاءات والمناقصات.

0.711** 0.000 

9-  
والتسييالت  باإلعفاءاتتمتع الجامعات والكميات الحكومية 

 الحكومية التي تتمتع بيا الوزارات الحكومية.
0.758** 0.000 

10-  
مسؤولية الجامعات والكميات الحكومية عف مياميا وأعماليا 

 والمرافؽ الضرورية لتحقيؽ غاياتيا وأىدافيا.وتوفير الوسائؿ 
0.735** 0.001 

11-  
مسائمة الجامعات والكميات الحكومية الموظؼ عف واجباتو 

في قانوف الخدمة  66وسموكو الوظيفي حسب المادة رقـ 
 المدنية.

0.603** 0.000 

توضيح اإلجراءات والعقوبات التأديبية بحؽ الموظفيف حسب   -12
 قانوف الخدمة المدنية.مف  68المادة رقـ 

0.669** 0.000 

13-  
التزاـ الجامعات والمؤسسات بسمطة الجية الرئاسية في عممية 
التحقيؽ اإلداري مف خالؿ تحديدىا لمفئات التي تخضع 

 لمتحقيؽ.
0.601** 

0.000 

14-  
توضيح سمطة الجيات الرقابية في عممية اإلحالة لمتحقيؽ 

 اإلداري.
0.674** 

0.000 

15-  
لمموظفيف في مرحمة التحقيؽ اإلداري حسب الضمانات 

 التشريعات اإلدارية المنصوص عمييا.
0.605** 

0.000 
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 الفقرة م
 بيرسونمعامل 

 لالرتباط

القيمة االحتمالية 
(Sig). 

16-  
وحيادية  ،باألدلة إلييـمواجية الموظفيف بالمخالفات المنسوبة 

 جية التحقيؽ اإلداري لمموظفيف.
0.557** 

0.001 

17-  
صالحية وزارة التربية والتعميـ العالي في التدخؿ بمؤسسات 

 العالي والتخطيط ليا وتطويرىا.التعميـ 
0.450** 

0.013 

حصانة مؤسسات التعميـ العالي وفقا ألحكاـ قانوف التعميـ   -18
 العالي.

0.483** 
0.007 

19-  
جواز الغاء التراخيص الخاصة بإنشاء المؤسسات التعميمية 
في حالة فقدانيا ألحد متطمبات التراخيص المنصوص عمييا 

 في قانوف التعميـ العالي.
0.731** 

0.000 

20-  
لجاف التحقيؽ تتـ كتابيا ويتمكف الموظؼ مف الدفاع عف 

 نفسو.
0.753** 

0.000 

 0.000 **0.839 وجود مساواة في العقوبات اإلدارية بيف جميع الموظفيف.  -21

22-  
العقوبات الموقعة عمى الموظفيف كما تنص عميو القوانيف 

 واألنظمة.
0.860** 0.000 

 . α=0.05دللة  ىالرتباط داؿ إحصائيًا عند مستو  *

 . α=0.01دللة  ىالرتباط داؿ إحصائيًا عند مستو  **
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مستوى التزام " المحور الثانيمعامؿ الرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات ( 15)جدوؿ يوضح 
، محوروالدرجة الكمية لم " االدارة في مؤسسات التعميم العالي الحكومية بتطبيق التشريعات االدارية

 المحوروبذلؾ يعتبر  α= 0.05والذي يبيف أف معامالت الرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية 
 صادؽ لما وضع لقياسو.

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني والدرجة الكمية لممحور :(15جدول )

 الفقرة م
 معامل بيرسون

 لالرتباط

القيمة االحتمالية 
(Sig). 

1-  
تمتـز الجامعات والكميات الحكومية بتطبيؽ التشريعات 

 اإلدارية الواردة بقانوف الخدمة المدنية.
0.389** 0.000 

2-  
تمتـز الجامعات والكميات الحكومية بعرض الالئحة التنفيذية 

 لقانوف الخدمة المدنية وتعمميا عمى الموظفيف.
0.494** 0.000 

3-  
تمتـز الجامعات والكميات الحكومية بقانوف التعميـ العالي رقـ 

11/98. 
0.533** 0.000 

4-  
تمتـز الجامعات والكميات الحكومية بالقانوف األساسي 

 لمجامعات الفمسطينية الحكومية.
0.576** 0.000 

 . α=0.05دللة  ىالرتباط داؿ إحصائيًا عند مستو  *

 . α=0.01دللة  ىالرتباط داؿ إحصائيًا عند مستو  **

 Structure Validity البنائي: الصدق ثانياً 

يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذي يقيس مدى تحقؽ األىداؼ التي تريد األداة 
 .الستبانةبالدرجة الكمية لفقرات  الدراسة محاورمف  محورارتباط كؿ  ىالوصوؿ إلييا، ويبيف مد

 

عند دالة إحصائيًا  الستبانة محاورأف جميع معامالت الرتباط في جميع  (16)يبيف جدوؿ 
 لقياسو. تلما وضع صادقة الستبانة محاورعتبر جميع توبذلؾ  α= 0.05معنوية  مستوى
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 لالستبانةاالستبانة والدرجة الكمية  معامل االرتباط بين درجة كل محور من محاور :(16جدول )

 المحور م
 معامل بيرسون

 لالرتباط
القيمة 

 (.Sig)االحتمالية

1.  
في  الوظيفي دور التشريعات الدارية في ترسيخ الضبط

 مؤسسات التعميـ العالي الحكومية
0.668** 0.000 

مستوى التزاـ الدارة في مؤسسات التعميـ العالي الحكومية   .2
 اإلداريةبتطبيؽ التشريعات 

0.657** 0.000 

 . α=0.05الرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى دللة  *

 . α=0.01الرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى دللة  **

 : Reliabilityاالستبانة المستخدمة في الدراسةثبات 

 الستبانةنفس النتيجة لو تـ إعادة توزيع  الستبانةأف تعطي ىذه  الستبانةيقصد بثبات 
يعني الستقرار في  الستبانةأكثر مف مرة تحت نفس الظروؼ والشروط، أو بعبارة أخرى أف ثبات 

وعدـ تغييرىا بشكؿ كبير فيما لو تـ إعادة توزيعيا عمى أفراد العينة عدة مرات  الستبانةنتائج 
 رات زمنية معينة.خالؿ فت

 

 الدراسة من خالل ما يمي:استبانة وقد تحقق الباحث من ثبات 

 :Cronbach's Alpha Coefficientمعامل ألفا كرونباخ

، وكانت النتائج كما ىي مبينة الستبانةاستخدـ الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات  
 (.17)في جدوؿ 

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة :(17جدول )
 *الثبات معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المحور م

دور التشريعات الدارية في ترسيخ الضبط   .1
 في مؤسسات التعميـ العالي الحكوميةالوظيفي 

22 0.938 0.963 

مستوى التزاـ الدارة في مؤسسات التعميـ العالي   .2
 اإلداريةالحكومية بتطبيؽ التشريعات 

4 0.843 0.830 

 0.962 0.925 26 جميع محاور االستبانة

 .الثبات = الجذر التربيعي الموجب لمعامؿ ألفا كرونباخ*
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 ،محورأف قيمة معامؿ ألفا كرونباخ كانت مرتفعة لكؿ  (17)النتائج الموضحة في جدوؿ  بينت
مرتفعة الثبات كانت قيمة (. وكذلؾ 0.925) الستبانةكذلؾ كانت قيمة معامؿ ألفا لجميع فقرات 

وىذا يعنى أف معامؿ الثبات ( 0.962) الستبانةلجميع فقرات الثبات كذلؾ كانت قيمة  محور،لكؿ 
 .مرتفع

مما يجعمو عمى ثقة تامة  الدراسةاستبانة وبذلؾ يكوف الباحث قد تأكد مف صدؽ وثبات 
 واختبار فرضياتيا. الدراسةوصالحيتيا لتحميؿ النتائج واإلجابة عمى أسئمة  الستبانةبصحة 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني
 تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

 .المقدمة 

  الوصف اإلحصائي لمجتمع الدراسة وفق الخصائص والسمات
 الشخصية.

 الدراسة. أسئمة تحميل 
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 المبحث الثاني
 تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

 
 المقدمة:

وذلؾ مف خالؿ  ،الدراسةتحميؿ البيانات واختبار فرضيات لعرضًا  المبحثيتضمف ىذا 
واستعراض أبرز نتائج الستبانة والتي تـ التوصؿ إلييا مف خالؿ تحميؿ  الدراسةاإلجابة عف أسئمة 

 . (سنوات الخبرة ،المؤىؿ العممي ،النوع)والوقوؼ عمى متغيرات الدراسة التي اشتممت عمى  ،فقراتيا

إذ تـ استخداـ  ،لذا تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف استبانة الدراسة
لمحصوؿ عمى نتائج الدراسة التي سيتـ  (SPSS)اإلحصائية لمدراسات الجتماعية برنامج الرـز 

 عرضيا وتحميميا في ىذا الفصؿ.
 وفق الخصائص والسمات الشخصية الدراسة مجتمعالوصف اإلحصائي ل

 :حسب الخصائص والسمات الشخصية مجتمع الدراسةتوزيع  
 

 الدراسة والسمات الشخصية لمجتمع الخصائص :(18جدول )

 %النسبة التكرار الدراسة لمجتمعالخصائص والسمات الشخصية 

 النوع
 77.6 194 ذكر

 22.4 56 أنثى

 100.0 250 انمجمىع

 
 المؤىل العممي

 

 22.4 56 دبمـو

 50.0 125 بكالوريوس

 12.8 32 ماجستير

 14.8 37 دكتوراه

 100.0 250 انمجمىع

 الخبرة سنوات

 23.2 58 سنوات 1-5

 53.2 133 سنوات 6-10

 3.6 9 سنة 11-15

 20.0 50 سنة 15أكثر مف 

 100.0 250 انمجمىع
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 يمكف استنتاج ما يمي: (18)مف جدوؿ 

 :كانت النسب األعمى مف بيف المتغيرات السابقة كالتالي 

  مف الذكور. 77.6نسبة % 

  مف حممة شيادة البكالوريوس. 50نسبة % 

  سنوات.  5% خبراتيـ أكبر مف 76.8نسبة 
 : الدراسة أسئمةتحميل 

 الوظيفيدارية في ترسيخ الضبط ىل ىناك دور لمتشريعات اإل "نتائج السؤال الذي ينص عمى: 
لمعرفة  Tتـ استخداـ اختبار  عمى ىذا السؤاؿ ولإلجابة ،"؟الحكوميةفي مؤسسات التعميم العالي 

  ل.أـ  3وىي  )الحياد(المتوسطة  الموافقةدرجة  إلىقد وصمت ما إذا كانت متوسط درجة الموافقة 

 (.19) موضحة في جدوؿ جالنتائ
 

 األول فقرة من فقرات المحورلكل (.Sig) االحتمال المتوسط الحسابي وقيمة  :(19جدول )

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

المتوسط 
 الحسابي النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة االحتمالية 
(Sig). 

 
 الرتبة

1.  

اقتراف النظاـ الداخمي لممؤسسات 
التعميمية الحكومية بمصادقة الوزارة 

مف النظاـ  4حسب المادة رقـ 
 األساسي لمجامعات الحكومية.

4.45 88.96% 
22.41
3 

0.000 1 

2.  

أكاديميا  استقاللية الجامعات والكميات
وحرية وضع منياجيا طبقا لممعايير 
األكاديمية المتعارؼ عمييا حسب 

 .6المادة رقـ 

3.89 77.84% 
13.85
3 

0.000 15 

3.  

تمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع المجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس الستشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري 
بالصػػػػػػػػالحيات الكاممػػػػػػػػة فػػػػػػػػي مراقبػػػػػػػػة 
تطبيػػػػػػؽ نظػػػػػػاـ المؤسسػػػػػػات التعميميػػػػػػة 
الحكوميػػة ومتابعػػة سياسػػاتيا التعميميػػة 
الصادرة عف الػوزارة حسػب المػادة رقػـ 

12 . 

3.94 78.88% 14.62
9 

0.000 10 
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المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

المتوسط 
 الحسابي النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة االحتمالية 
(Sig). 

 
 الرتبة

4.  
كفاية صالحية رئيس الجامعة حسب 

في إدارة شؤوف  19المادة رقـ 
 الجامعة.

4.28 85.60% 
21.31
9 

0.000 3 

مناسبة الييكؿ اإلداري لمجامعات   .5
 وتقسيماتو.

3.83 76.64% 17.73
9 

0.000 18 

6.  

حرية اجراء الجامعة لمتعيينات 
الالزمة مف أجؿ تسيير أمورىا 
وتحقيؽ أىدافيا وفقا لموائح الداخمية 
بما ل يتعارض مع قانوف الخدمة 
 المدنية والموائح الصادرة بمقتضاه

 .38حسب المادة رقـ 

3.80 75.92% 
13.37
2 

0.000 20 

7.  

اشتراط أف تكوف الشيادات العممية 
ألعضاء ىيئة التدريس صادرة عف 
جامعات أو معاىد عميا معترؼ فييا 

 .39حسب المادة رقـ 

4.00 79.92% 
16.28
0 

0.000 8 

8.  

اعتبار الجامعات والكميات الحكومية 
مسؤولة عف تصريؼ شؤونيا المالية 
واإلدارية وفقا لمتعميمات التي يقرىا 
الوزير سواء مف حيث القبض 
والصرؼ وتنفيذ المشتريات والمواـز 

 وطرح العطاءات والمناقصات.

4.00 80.00% 
16.10
5 

0.000 7 

9.  
تمتع الجامعات والكميات الحكومية 

والتسييالت الحكومية  باإلعفاءات
 التي تتمتع بيا الوزارات الحكومية.

3.96 79.28% 
14.51
2 

0.000 9 

10.  

مسؤولية الجامعات والكميات 
الحكومية عف مياميا وأعماليا 
وتوفير الوسائؿ والمرافؽ الضرورية 

 لتحقيؽ غاياتيا وأىدافيا.

4.02 80.40% 
16.82
1 

0.000 5 

11.  
مسائمة الجامعات والكميات الحكومية 
الموظؼ عف واجباتو وسموكو 

في  66الوظيفي حسب المادة رقـ 
3.71 74.16% 

11.81
1 

0.000 22 
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المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

المتوسط 
 الحسابي النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة االحتمالية 
(Sig). 

 
 الرتبة

 قانوف الخدمة المدنية.

12.  
توضيح اإلجراءات والعقوبات 
التأديبية بحؽ الموظفيف حسب المادة 

 مف قانوف الخدمة المدنية. 68رقـ 
3.85 77.04% 

13.56
6 

0.000 16 

13.  

التزاـ الجامعات والمؤسسات بسمطة 
الجية الرئاسية في عممية التحقيؽ 

تحديدىا لمفئات اإلداري مف خالؿ 
 التي تخضع لمتحقيؽ.

4.33 86.64% 
22.23
3 

0.000 2 

14.  
توضيح سمطة الجيات الرقابية في 

 عممية اإلحالة لمتحقيؽ اإلداري.
3.85 77.04% 

16.52
3 

0.000 16 

15.  
موظفيف في مرحمة الضمانات لم

حسب التشريعات التحقيؽ اإلداري 
 اإلدارية المنصوص عمييا.

3.82 76.32% 
14.48
6 0.000 19 

16.  
مواجية الموظفيف بالمخالفات 

وحيادية جية  ،باألدلة إلييـالمنسوبة 
 التحقيؽ اإلداري لمموظفيف.

3.91 78.16% 
15.31
3 

0.000 14 

17.  
صالحية وزارة التربية والتعميـ العالي 
في التدخؿ بمؤسسات التعميـ العالي 

 والتخطيط ليا وتطويرىا.
3.93 78.56% 

14.80
1 

0.000 12 

18.  
حصانة مؤسسات التعميـ العالي وفقا 

 ألحكاـ قانوف التعميـ العالي.
4.01 80.16% 

16.23
5 

0.000 6 

19.  

جواز الغاء التراخيص الخاصة 
بإنشاء المؤسسات التعميمية في حالة 
فقدانيا ألحد متطمبات التراخيص 
المنصوص عمييا في قانوف التعميـ 

 العالي.

4.04 80.80% 
16.16
7 

0.000 4 

20.  
التحقيؽ تتـ كتابيا ويتمكف لجاف 

 الموظؼ مف الدفاع عف نفسو.
3.93 78.56% 

15.95
1 

0.000 12 

21.  
وجود مساواة في العقوبات اإلدارية 

 بيف جميع الموظفيف.
3.74 74.88% 

11.84
4 

0.000 21 
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المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

المتوسط 
 الحسابي النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة االحتمالية 
(Sig). 

 
 الرتبة

22.  
العقوبات الموقعة عمى الموظفيف كما 

 تنص عميو القوانيف واألنظمة.
3.93 78.64% 

15.07
8 

0.000 11 

 %79.29 3.96 جميع فقرات المحور معاً  
23.86
4 

0.000  

0.05المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوي دللة *  . 
 

 يمكف استخالص ما يمي: (19)مف جدوؿ 

اقتراف النظاـ الداخمي لممؤسسات التعميمية الحكومية بمصادقة الوزارة حسب "1رقـ " الفقرة -
 حازت عمى أعمى متوسط حسابي ،" مف النظاـ األساسي لمجامعات الحكومية 4المادة رقـ 

، قيمة %88.96 ( أي أف المتوسط الحسابي النسبي5)الدرجة الكمية مف  4.45ساوي وي
لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة  0.00 تساوي (Sig ).القيمة الحتمالية وأف T22.413اختبار 

0.05إحصائيًا عند مستوى دللة   ، .و ىناؾ موافقة كبيرة جدًا عمى ىذه الفقرة 

مسائمة الجامعات والكميات الحكومية الموظؼ عف واجباتو وسموكو الوظيفي "11رقـ " الفقرة -
ساوي وي حازت عمى أقؿ متوسط حسابي ،"في قانوف الخدمة المدنية 66حسب المادة رقـ 

، قيمة اختبار %74.16 أف المتوسط الحسابي النسبي( أي 5)الدرجة الكمية مف  3.71
T11.811 القيمة الحتمالية وأف.( Sig تساو )لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا 0.000 ي

 كبيرة عمى ىذه الفقرة.  وىناؾ موافقة، عند مستوى دللة

، وأف المتوسط الحسابي النسبي 3.96وبشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي  -
 (Sig)القيمة الحتمالية وأف  T23.864قيمة اختبار  %،79.29لجميع فقرات المحور يساوي 

0.05داؿ إحصائيًا عند مستوى دللة  لذلؾ يعتبر المحور 0.000 تساوي  ، مما يدؿ عمى
وىذا  3أف متوسط درجة الستجابة ليذا المحور يختمؼ عف درجة الموافقة المتوسطة وىي 

 يعني أف ىناؾ موافقة كبيرة عمى فقرات ىذا المحور.
أف ىذه النتيجة منطقية حيث أف العمؿ الذي ل يقوـ عمى تشريعات إدارية  وترى الباحثة

 واضحة لف يساعد عمى الضبط اإلداري داخؿ أي مؤسسة.

والتشريعات بينت أف اإلجراءات  التي (2012 ،نتيجة مع دراسة )أبو سيدوواتفقت ىذه ال
 واتفقت ،تالي الضبط اإلداري لوتعمؿ عمى حسف سير المرفؽ العاـ لمدولة وبال التأديبية والعقوبات
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( التي بينت أف التشريعات والعقوبات اإلدارية والتأديبية توفر قدرًا 2007 ،أيضا مع دراسة )عياش
 ،لؾ اتفقت مع دراسة )لوصيؼوكذ ،الوظيفيكبيرًا لحماية الموظؼ مما يعمؿ عمى تعزيز الضبط 

 وتعمؿ عمى تدعيمو. الوظيفيالتي بينت أف النصوص القانونية تستيدؼ قرارات الضبط  (2015

الذي بيف أف ىناؾ دورًا لمتشريعات اإلدارية في تعزيز  (2011 ،مع دراسة )مرسيواتفقت 
( أف 2009،واتفقت أيضًا مع دراسة )خشماف ،الوظيفيوتحفيز جودة التعميـ وبالتالي تحقيؽ الضبط 

د مف القصور في التشريعات اإلدارية الموجودة في القانوف وبالتالي يجب أف تكوف الفساد يتول
( التي أكدت اف 2007 ،التشريعات ليا دورًا في تحقيؽ الضبط اإلداري وأخيرًا مع دراسة )عبد الحي

 األسس العممية الصارمة تفعؿ مف دور األجيزة الرقابية وبالتالي تحقيؽ الضبط اإلداري.

( الذي بيف أف التشريعات الفمسطينية انتقصت مف 2012 ،ضت مع دراسة )أسمربينما تعار 
 في مرحمة التحقيؽ اإلداري مما يجعؿ ىناؾ خماًل في الضبط اإلداري.الضمانات التأديبية لمموظؼ 

دارية في ترسيخ الضبط ىل ىناك دور لمتشريعات اإل" :تائج اختبار السؤال الذي ينص عمىن
 ؟":في مؤسسات التعميم العالي الحكومية الوظيفي

أف فقد تبيف  األوؿجابات العينة عمى الفقرات والمتوسط الحسابي النسبي لفقرات المحور حسب إ
في مؤسسات التعميـ العالي  الوظيفيىناؾ دورًا كبيرًا لمتشريعات اإلدارية في ترسيخ الضبط 

 .الحكومية

دارة في مؤسسات التعميم العالي الحكومية التزام اإل ما مستوى "نتائج السؤال الذي ينص عمى: 
لمعرفة ما إذا كانت  Tتـ استخداـ اختبار  عمى ىذا السؤاؿ ولإلجابة ،؟"بتطبيق التشريعات اإلدارية

 جالنتائ ل.أـ  3وىي  )الحياد(المتوسطة  الموافقةدرجة  إلىقد وصمت متوسط درجة الموافقة 
 .(31)موضحة في جدوؿ 
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 الثاني لكل فقرة من فقرات المحور (.Sig)االحتمال المتوسط الحسابي وقيمة  :(20جدول )

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

المتوسط 
 الحسابي النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة االحتمالية 
(Sig). 

 
 الرتبة

1.  
تمتـز الجامعات والكميات الحكومية 

اإلدارية الواردة بتطبيؽ التشريعات 
 بقانوف الخدمة المدنية.

4.26 85.12% 19.524 0.000 1 

2.  

تمتـز الجامعات والكميات الحكومية 
بعرض الالئحة التنفيذية لقانوف 
الخدمة المدنية وتعمميا عمى 

 الموظفيف.

3.83 76.56% 13.941 0.000 2 

3.  
تمتـز الجامعات والكميات الحكومية 

 .11/98 بقانوف التعميـ العالي رقـ
3.77 75.44% 11.679 0.000 4 

4.  
تمتـز الجامعات والكميات الحكومية 
بالقانوف األساسي لمجامعات 

 الفمسطينية الحكومية.
3.82 76.32% 11.724 0.000 3 

 0.000 17.110 %78.36 3.92 جميع فقرات المحور معاً  

0.05المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوي دللة *  . 

 يمكف استخالص ما يمي:( 31)مف جدوؿ 

دارية وفقًا لمقوانيف الممزمة التشريعات اإلدارة مؤسسات التعميـ العالي الحكومية تمتـز بتطبيؽ إف إ
 مرتبة حسب النتائج كما يمي:

 دارية الواردة في قانوف الخدمة المدنية.التشريعات اإل -

 لقانوف الخدمة المدنية.الالئحة التنفيذية  -

 القانوف األساسي لمجامعات الفمسطينية الحكومية. -

 .11/98قانوف التعميـ العالي رقـ  -

( التي بينت أف ىناؾ أوجو قصور في 2005 ،وقد تعارضت ىذه النتيجة مع دراسة )عمارة
( التي بينت أف 2011 ،واختمفت أيضًا مع دراسة )مرسي ،تطبيؽ أحكاـ قانوف الخدمة المدنية

 في تطبيؽ التشريعات اإلدارية. اً ىناؾ قصور 
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دارة في مؤسسات التعميم العالي ما مستوى التزام اإل" :تائج اختبار السؤال الذي ينص عمىن
 ؟":الحكومية بتطبيق التشريعات اإلدارية

أف فقد تبيف  الثانيجابات العينة عمى الفقرات والمتوسط الحسابي النسبي لفقرات المحور حسب إ
 دارية بمستوى كبير.كومية تمتـز بتطبيؽ التشريعات اإلدارة في مؤسسات التعميـ العالي الحاإل

ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية حول دور نتائج اختبار السؤال الذي ينص عمى :"
تعزى في مؤسسات التعميم العالي الحكومية  الوظيفيدارية في ترسيخ الضبط إللمتشريعات ا
 ؟":لمتغير النوع

 يمكف استنتاج ما يمي: (31)الموضحة في جدوؿ مف النتائج 

دور حوؿ ) الدراسةلمفرؽ بيف متوسطي آراء أفراد عينة  tلختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار 
( تعزى مؤسسات التعميـ العالي الحكومية في لوظيفيدارية في ترسيخ الضبط االتشريعات اإل

المحسوبة لجميع  tأف القيمة المطمقة والذي يبيف  (31)والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ  (متغير)النوعل
، كما أف قيمة مستوى الدللة لجميع الجدولية tوىي اقؿ مف قيمة  2.477المحاور مجتمعة تساوي 

فرؽ جوىرية بيف آراء  مما يدؿ عمى عدـ وجود 0.05كبر مف وىي أ 0.117المحاور تساوي  
مؤسسات التعميـ العالي  في لوظيفيدارية في ترسيخ الضبط ادور التشريعات اإلبحوثيف حوؿ )الم

 تعزى لمتغير النوع.  (الحكومية

 لمفروق tاختبار  :(21جدول )

المتوسط  العدد الجنس المحور
 الحسابي

 tقيمة 
مستوى 

 الداللة
في  الوظيفييعات اإلدارية في ترسيخ الضبط التشر دور 

 مؤسسات التعميم العالي الحكومية
 3.932 194 ذكر

2.477 0.117 
 4.078 56 أنثى

 

ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية حول دور " عمى:نتائج اختبار السؤال الذي ينص 
في مؤسسات التعميم العالي الحكومية تعزى  لوظيفيلمتشريعات االدارية في ترسيخ الضبط ا

 ؟":سنوات الخبرة( ،لمتغيري )المؤىل العممي

 (22) باستخداـ تحميؿ التبايف األحادي والجدوؿ رقـ ةالباحث تلمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية قام
 .يبيف نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي لممتغيرات الشخصية

 

  



82 
 

 اختبار تحميل التباين :(22جدول )
مجموع  مصدر التباين المتغير

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  "Fقيمة "
 الداللة

 الداللة

 انًؤهم انؼهًٍ

بيف 
 المجموعات

18.090 3 6.030 17.743 

 

َىجذ    0.000

 فزوق

داخؿ 
 المجموعات

83.6022460.340

101.692249 المجموع

 طُىاث انخبزة

بيف 
 المجموعات

21.853 3 7.284 22.445 

 

َىجذ    0.000

 فزوق

داخؿ 
 المجموعات

79.8392460.325

101.692249 المجموع

 يمكن استنتاج ما يمي:( 33الموضحة في جدول )من النتائج 

مف مستوى الدللة  قؿالمقابمة لختبار تحميؿ التبايف األحادي أ (.Sig)مالية حتتبيف أف القيمة ال
0.05   وبذلؾ يمكف استنتاج أنو توجد فروؽ ذات دللة  تغيرات الستبانةمف م متغيرلكؿ

دارية في ترسيخ مدى تطبيؽ التشريعات اإل) حوؿ الدراسةإحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة 
 ،المؤىل العممي) متغيرات( تعزى إلى في مؤسسات التعميـ العالي الحكومية الوظيفيالضبط 

جراء اختبار شيفيو لمفروق والنتائج مبينة في والختبار لصالح من الفروق تم إ ،(سنوات الخبرة
 (:32جدول )

حسب  استجابات الموظفينلمفروق بين متوسطات  ((Scheffeفيو ياختبار ش نتائج :(23جدول )
 المؤىل العمميمتغير 

 دكتوراه ماجستير بكالوريوس دبموم الفرق بين المتوسطات
 *0.76064 0.26786 0.00608  (4.114المتوسط )/دبمـو

 *0.75456 0.26177  0.00608- (4.108المتوسط )/بكالوريوس 
 *0.49278  0.26177- 0.26786- (3.847المتوسط )/ماجستير 
  *0.49278- *0.75456- *0.76064- (3.354المتوسط )/دكتوراه 
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مقابؿ  الدبموـذات دللة إحصائية لصالح  اً مف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتضح أف ىناؾ فروق
 وأيضاً  ،الدكتوراهمقابؿ البكالوريوس ذات دللة إحصائية لصالح  اً أف ىناؾ فروق وأيضاً  ،الدكتوراه

 .الدكتوراهمقابؿ الماجستير ذات دللة إحصائية لصالح  اً أف ىناؾ فروق
 في حيف لـ تظير فروؽ بيف الدبموـ وبيف أقرانيـ البكالوريوس والماجستير.

 

حسب  استجابات الموظفينلمفروق بين متوسطات  ((Scheffeفيو ااختبار ش نتائج :(24جدول )
 سنوات الخبرةمتغير 

 15أكثر من  15-11 10-6 5-1 الفرق بين المتوسطات
 *0.65944 *0.74216 0.03261-  (4.106المتوسط )/ 1-5
 *0.69205 *0.77478  0.03261 (4.138المتوسط )/ 6-10

 0.08273-  *0.77478- *0.74216- (3.364المتوسط )/ 11-15
  0.08273 *0.69205- *0.65944- (3.446المتوسط )/15أكثر مف 

 

-1الذيف خبراتيـ مف ذات دللة إحصائية لصالح  اً مف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتضح أف ىناؾ فروق
أف ىناؾ فروؽ ذات دللة إحصائية  وأيضاً  ،سنة 15الذيف خبراتيـ أكثر مف مقابؿ  سنوات 5

 .15مف  وأكثر 15-11الذيف خبراتيـ مف  سنوات مقابؿ 10-6الذيف خبراتيـ مف لصالح 

وكذلؾ  ،10-6سنوات مع الذيف خبراتيـ مف  5-1في حيف لـ تظير فروؽ بيف الذيف خبراتيـ مف 
 سنة. 15سنة مع الذيف خبراتيـ أكثر مف  15-11ل توجد فروؽ بيف الذيف خبراتيـ مف 
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 المبحث الثالث
 نتائج والتوصياتال

 
 أواًل: النتائج

 جماؿ النتائج التالية:التطبيقية والتعميؽ عمييا يمكف إ بعد عرض نتائج الدراسة

في مؤسسات التعميـ العالي  لوظيفيترسيخ الضبط ادارية في ىناؾ دور لمتشريعات اإل .1
 الحكومية.

تمتـز مؤسسات التعميـ العالي الحكومية بتطبيؽ التشريعات اإلدارية وفقًا لمقوانيف الممزمة حسب  .2
 الترتيب اآلتي:

 لواردة في قانوف الخدمة المدنية.التشريعات ا -

 لقانوف الخدمة المدنية. ةالالئحة التنفيذي -

 القانوف األساسي لمجامعات الفمسطينية الحكومية. -

 ـ.1998( لعاـ 11قانوف التعميـ العالي رقـ ) -

يوجد فروؽ جوىرية بيف آراء المبحوثيف حوؿ دور التشريعات اإلدارية في ترسيخ الضبط  .3
 لمتغير النوع. التعميـ العالي الحكومية تعزى ساتفي مؤس لوظيفيا

يعتبر الضبط الوظيفي مف الموضوعات التي تنتمي لعمـ الدارة العامة في بعدىا الفني ومف  .4
 الموضوعات التي ليا قواعد قانونية إدارية. 

 الضبط الوظيفي يمثؿ وسيمة أساسية لضماف سير المرافؽ العامة بصورة جيدة.  .5

 ؿ سمطة بيد الدارة في مواجية الموظفيف وليس العكس. الضبط الوظيفي يمث .6

 الضبط الوظيفي يعد وسيمة لموصوؿ إلى غاية مطموبة وىي النضباط الوظيفي. .7

 دارة.إليتأثر الضبط الوظيفي بدرجة الوعي الوظيفي والقانوني لدي طرفيو معا الموظؼ وا   .8
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 ثانيًا: التوصيات
 ما يمي:ب ةالباحث تفي ضوء النتائج السابقة فقد أوص

عقد ورش عمؿ لمكميات والجامعات الحكومية لتوضيح القوانيف الممزمة بالتشريعات اإلدارية . 1
 المطموبة.

ضرورة تدعيـ الجيات لألنظمة والتشريعات اإلدارية الالزمة وذلؾ مف خالؿ وضع القوانيف  .3
 اإلدارية ، وزيادة التزاـ الجامعات والكميات الحكومية بيا.

تعزيز مفيوـ التشريعات اإلدارية لدى الموظؼ لمكميات والجامعات الحكومية بكافة السبؿ  .4
 المتاحة. والوسائؿ

توجيو الطالب والدارسيف لعمؿ المزيد مف الدراسات التي تربط بيف الجانب القانوني واإلداري  .5
 ألىميتيا.

رية المعموؿ بيا داخؿ تمكيف الموظفيف اإلدارييف مف المتثاؿ لألنظمة والتشريعات اإلدا .6
 الكميات والجامعات الحكومية.

في  لوظيفيالتشريعات اإلدارية في ترسيخ الضبط ا القاء الضوء عمى الدور الذي تؤديو .7
 مؤسسات التعميـ العالي الحكومية.

كفاءة النصوص سالمة و توضيح مدى و  لوظيفياتوفير بيئة تشريعية تساعد في ترسيخ الضبط  .8
 .ظيمية ومعرفة مواطف القصور فييافي الموائح التن القانونية الموجودة
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 قائمة المصادر والمراجع
 

 القرآن الكريم. -

 المراجع العربية: -أوالً 

مستوي الرضا  عمىمدي تأثير تطبيق قانون الخدمة المدنية  .(2011) .بحيص، طارؽ .1
 الوظيفي لقطاع المعممين في محافظتي الخميل وبيت لحم.

 لفكر دارا .التأديبية والسمطات التأديبي االختصاص. (2005. )عبد الوىابالبداوي،  .2
 ة القاىرة.العربي

في  المعاصرة ةوضعيال اإلدارينظريو الضبط  (.2004) .ىاشـ الرؤوؼبسيوني، عبد  .3
 النيضة العربية.دار  الثانية،الطبعة  الشريعة اإلسالمية.

، بكمية الحقوق اإلداريتدابير الضبط  عمىالرقابة القضائية  .(2007) .رعم، قريط بو .4
 بقسنطينة.والعموم السياسية، بجامعة منتور 

، دار األولى الطبعة العامة. لموظيفة اإلداريالتنظيم  (.1990) .جماؿ الديف، سامي .5
 عماف.– األردف الجامعة،

 .اإلسكندرية المعارؼ، منشأ اإلداري.أصول القانون  (.2004) .سامي جماؿ الديف، .6
 .ةاإلسكندري .اإلداري، نظريو العمل اإلداريأصول القانون (. 1993). جماؿ، سامي .7
مظاىر الضبط اإلداري في نظام الحسبة والقانون اإلداري  (.2006ا )عبد  ،حاج احمد .8

، بإدرار –مذكرة الماجستير، الجامعة اإلفريقية العقيد احمد دراية  .دراسة مقارنة –الجزائري 
 .كمية العمـو الجتماعية والعمـو اإلسالمية

 اإلداري.القضاء  (.2005). راغبالحمو، ماجد  .9
قياس مستوي االلتزام التنظيمي لدي العاممين بالجامعات  .(2006) .حنونو، سامي .10

 .الجامعة السالمية التجارة ، بكميةماجستير رسالة .بقطاع غزة الفمسطينية
. األردنية والقوانينفي ضوء التشريعات  اإلداريمشكمة الفساد  .(2012مد )جخشماف، م .11

 .لمدراسات العميا األوسط، كمية الحقوؽ جامعو الشرؽ رماجستي رسالة
(، 7)26 اإلنسانية( المجمد )العموـ لألبحاثرسالة ماجستير منشوره، مجمة جامعو النجاح  .12

 األردف.جامعو جدارا،  القانوف،كمية  القانوف،قسـ  2012
 ". دار النيضة. المدخل لمعموم القانونية "نظرية القانون(. 2007الرفاعي، أحمد. ) .13
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رسالة ماجستير  .مدي فعالية الضمانات التأديبية لمموظف العام .(2015). ، منيرسمماني .14
 تيزيوزو. -جامعة مولود معمري ة،السياسغير منشورة، كمية الحقوؽ والعمـو 

الخدمة  ألحكام قانوناإلجراءات والعقوبات التأديبية وفقًا  .(2012) .سيدو، عالأبو  .15
 .غزة – األزىررسالة ماجستير غير منشوره، كمية الحقوؽ جامعو  .المدنية الفمسطيني

، 1ج، 1ط مبادئ القانون االداري في دولة فمسطين.(. 2015شبير، محمد. ) .16
 ، القاىرة.النيضة العربية دار

دار ، 2ج مبادئ القانون االداري في دولة فمسطين.(. 2015شبير، محمد. ) .17
 ، القاىرة.النيضة العربية

: اإلسكندرية. 1ط الوظيفة العامة،في نطاق  اإلداري التحقيق (.2007) .الشتيوي، سعد .18
 .دار الفكر الجامعي

اداء الوظيفي لمعاممين واالداريين  االدارية عمى أثر المساءلة(. 3102الشريؼ، حنييف. ) .19
 رسالة ماجستير، كميو ادارة العماؿ. في وزارة التربية والتعميم العالي بقطاع غزة.

وضمانات المسألة التأديبية لمموظف العام في  إجراءات. (2012) .فيصؿ شنطاوي، .20
 ".األردنيالتشريع 

 القاىرة.دار الفكر العربي  اإلداري.القانون الوجيز في  (.1992) .الطماوي، سميماف محمد .21
 .في قطاع الخدمة المدنية الفمسطيني اإلداريالتحقيق  .(2012عالء ) ،رعاىد أسم .22

 .فمسطيف ، نابمس،الوطنية، بكمية الدراسات العميا في جامعو النجاح رماجستي رسالة
سمطات الضبط اإلداري في الظروف االستثنائية في  (.2013). بشر صالح، العاوور .23

 .كمية الحقوؽ -غزة –رسالة ماجستير، جامعة األزىر  .التشريع الفمسطيني
 لمدولة. اإلداري نشاطك عمى اإلداريأثر القضاء (. 2007). عبد العميـ، صالح يوسؼ .24

 األولى. الطبعة، اإلسكندرية الجامعي،دار الفكر 
 ةدراس– اإلداريالعامة في القانون  النظرية(. 2003). بسيونيعبد ا، عبد الغني  .25

 ة.السكندري المعارؼ،منشأة  ر.ألسس ومبادئ القانون االداري وتطبيقيا في مص-ةمقارن
 العربية. النيضةدار  اإلداري.التحقيق  (.2003) .عثماف، محمد فتوح .26
راـ  مؤسسو الحؽ، .1998 المدنية: لعامشرح قانون الخدمة  (.1999) .عدناف عمرو .27

 .ا
التحاق العاممين  عمى جمعة أثر صدور قانون الخدمة المدنية(. 2005عدوي، محمد. ) .28

 رسالة ماجستير، القدس، فمسطيف. .في مؤسسات الحكومية المؤسسات التعميم العالي
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 .فمسطيف غزة – الثالثة الطبعة .اإلداري القانون(. 2002). محمد عمي، عمارةأبو  .29
إصدار  م.1998شرح قانون الخدمة المدنية الفمسطيني لعام (. 1999. )عدنافعمرو،  .30

 .مؤسسة الحؽ
رسالة ماجستير غير  .ضمانات المساءلة التأديبية الموظف العام .(2007) .عياش، أمجد .31

 فمسطيف. نابمس،منشورة، كمية الدراسات العميا في جامعة النجاح في 
، مكتبة بيساف 1ط القانون اإلداري. الوسيط في مبادى(. 2016غانـ، ىاني. ) .32

 لمطباعة والنشر والتوزيع، غزة. 
 .الطبعة األولى .القانون اإلداري(. 2004). ناصر لباد، .33
وسبل  معوقات تقييم األداء في الجامعات الفمسطينية(. 3112)أبو ماضي، خالد.  .34

 رسالة ماجستير كميو ادارة العماؿ، الجامعة اإلسالمية. غزة. عالجيا.
دار الجامعة  .النظرية العامة لقانون العقوبات اإلداري (.1996) .محمد، أميف مصطفى .35

 .الجديدة
دار  .مقارنو دراسة– اإلداريفي مجال الضبط  اإلدارةسمطو  (.2011). ، حساـمرسي .36

 .الفكر الجامعي، مصر
رسالة ماجستير، معيد  .الوظيفة العامة في القانون الفمسطيني(. 2002مزىر، وليد. ) .37

 البحوث والدراسات العربية بجميورية مصر العربية.                  
دور سمطات الضبط االداري في تحقيق النظام العام وأثرىا (. 1998مشرؼ، عبد العميـ ) .38

 دراسة مقارنو، دار النيضة العربية. عمى الحريات العامة.
 القانون االداري في ظل االتجاىات الحديث.وأحكام  مبادئ(. 1975مينا، محمد فواد. ) .39

 دراسة مقارنو، القاىرة، دار المعارؼ. 
 الجامعةدار  التأديبية.في المخالفات  اإلداريأصول التحقيق (. 2007) .محمد ياقوت، .40

 .الجديد
الرقابة القضائية عمى شرعية الجزاءات اإلدارية  (.2000) .يونس، محمد باىيأبو  .41

 الجديدة، اإلسكندرية.دار الجامعة  .العامة
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 القوانين: -ثانياً 

 .1998( لسنة 4قانوف التعميـ العالي، رقـ ) .1
 ـ. 1998لسنة  4قانوف الخدمة المدنية الفمسطيني رقـ  .2
 ـ .1996لسنة  47 قانوف الخدمة المدنية الفمسطيني رقـ .3
 .15، ص2005سنة ، المعدؿ 1998( لسنة 4قانوف الخدمة المدنية الفمسطيني، رقـ ) .4
 .ـ1998 لسنة (4) قانوف الخدمة المدنية رقـ .5
 . مشروع القانوف األساسي الفمسطيني .6
 النظاـ األساسي لمكميات والجامعات الحكومية. .7
 1996 . لسنة المدنية الخدمة نظاـ .8

 

 :المواقع االلكترونية -ثالثاً 
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3. http://www.gpc.pna.ps دليؿ الموظؼ.   
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 األقصى.دليؿ جامعة  .5
 .دليؿ كمية فمسطيف التقنية .6
 .التكنولوجيادليؿ كمية العموـ و  .7
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 قائمة المحكمين: (1ممحق رقم )
 

 المسمى الوظيفي اسم المحكم م
 الحقوؽ بجامعة األزىرمحاضر/ كمية  د. فتحي الوحيدي  .1
 محاضر بالجامعة اإلسالمية د. نافذ المدىوف  .2
 بجامعة األزىرمحاضر  شبير محمدد.   .3
 محاضر بجامعة األقصى د. أشرؼ مشمش  .4
 محاضر بجامعة األقصى محمد شحادة. أ  .5
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 في صورتيا النيائية نةاالستبا: (2ممحق رقم )
 

 

 

 

 

 
 استبانة

الضبط اإلداري في  مدى تطبيق التشريعات اإلدارية في ترسيخ" بعنواف دراسة ةالباحث جريت
 واإلدارة،القيادة  في ماجستيرال درجة لنيؿ تكميمي كمتطمب "مؤسسات التعميم العالي الحكومية

 تستخدـ لف طرفكـ مف المأخوذة المعمومات بأف عمما الستبانة فقرات تعبئة سيادتكـ مف فنرجو
 .فقطي العمم البحث ألغراض إل

 ،،،والتقدير الحتراـ بقبوؿ وتفضموا
 

 ةالباحث
 رنا شعبان أبو كميل                                                                             

 

 

 

 

 

       

  
  

 الربناااا ا املشااارت  باااة اا عاااة ا   ااا 
 

 

 وأكادميياااااااااااة ايدارة والصياشاااااااااااة
 

 غسة - للدراشات العليا
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 :شخصيـةالبيـانات الواًل: أ 
 أنثى  ذكر  النوع

  المؤسسة

 المؤىل العممي
 بكالوريوس  دبمـو 
 دكتوراه  ماجستير 

 سنوات الخبرة
 سنوات 10 -6  سنوات 1-5 
 ةسن 15أكثر مف   ةسن 15 -11 

 

 دور التشريعات اإلدارية في ترسيخ الضبط اإلداري في مؤسسات التعميم العالي الحكومية. :ثانياً       
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 ،الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ،تساعد التشريعات اإلدارية االتية والمقتبسة من )قانون الخدمة المدنية
القانون األساسي لمجامعات والكميات الحكومية( في ترسيخ الضبط اإلداري في  ،11/98قانون التعميم العالي رقم 

 مؤسسات التعميم العالي من خالل الفقرات األتية:

1.  
اقتػػػػػراف النظػػػػػاـ الػػػػػداخمي لممؤسسػػػػػات التعميميػػػػػة الحكوميػػػػػة 

مػف النظػاـ األساسػي  4بمصػادقة الػوزارة حسػب المػادة رقػـ 
 لمجامعات الحكومية.

     

2.  
اسػػػػػػتقاللية الجامعػػػػػػات والكميػػػػػػات أكاديميػػػػػػا وحريػػػػػػة وضػػػػػػع 
منياجيػػا طبقػػا لممعػػايير األكاديميػػة المتعػػارؼ عمييػػا حسػػب 

 .6المادة رقـ 
     

3.  

تمتػع المجمػػس الستشػاري بالصػػالحيات الكاممػة فػػي مراقبػػة 
تطبيػػػػػػؽ نظػػػػػػاـ المؤسسػػػػػػات التعميميػػػػػػة الحكوميػػػػػػة ومتابعػػػػػػة 
سياسػػاتيا التعميميػػة الصػػادرة عػػف الػػوزارة حسػػب المػػادة رقػػـ 

12 . 

     

4.  
فػػي  19كفايػػة صػػالحية رئػػيس الجامعػػة حسػػب المػػادة رقػػـ 

      إدارة شؤوف الجامعة.

      اإلداري لمجامعات وتقسيماتو.مناسبة الييكؿ   .5

6.  
حريػػػة اجػػػراء الجامعػػػة لمتعيينػػػات الالزمػػػة مػػػف أجػػػؿ تسػػػيير 
أمورىػػػػػػا وتحقيػػػػػػؽ أىػػػػػػدافيا وفقػػػػػػا لمػػػػػػوائح الداخميػػػػػػة بمػػػػػػا ل 
يتعػػػػػارض مػػػػػع قػػػػػانوف الخدمػػػػػة المدنيػػػػػة والمػػػػػوائح الصػػػػػادرة 
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 .38بمقتضاه حسب المادة رقـ 

7.  
ىيئة التػدريس اشتراط أف تكوف الشيادات العممية ألعضاء 

صػػادرة عػػف جامعػػات أو معاىػػد عميػػا معتػػرؼ فييػػا حسػػب 
 .39المادة رقـ 

     

8.  

اعتبار الجامعات والكميات الحكومية مسؤولة عف تصػريؼ 
شػؤونيا الماليػػة واإلداريػة وفقػػا لمتعميمػػات التػي يقرىػػا الػػوزير 
سواء مف حيث القبض والصرؼ وتنفيذ المشػتريات والمػواـز 

 والمناقصات.وطرح العطاءات 

     

9.  
 باإلعفػػػػػػػػػػػاءاتتمتػػػػػػػػػػػع الجامعػػػػػػػػػػػات والكميػػػػػػػػػػػات الحكوميػػػػػػػػػػػة 

      والتسييالت الحكومية التي تتمتع بيا الوزارات الحكومية.

10.  
مسػػػػػػػؤولية الجامعػػػػػػػات والكميػػػػػػػات الحكوميػػػػػػػة عػػػػػػػف مياميػػػػػػػا 
وأعماليػػػػػا وتػػػػػوفير الوسػػػػػائؿ والمرافػػػػػؽ الضػػػػػرورية لتحقيػػػػػؽ 

 غاياتيا وأىدافيا.
     

11.  
الجامعات والكميات الحكومية الموظؼ عف واجباتو مسائمة 

فػػي قػانوف الخدمػػة  66وسػموكو الػػوظيفي حسػب المػػادة رقػـ 
 المدنية.

     

12.  
توضػػػػيح اإلجػػػػراءات والعقوبػػػػات التأديبيػػػػة بحػػػػؽ المػػػػوظفيف 

      مف قانوف الخدمة المدنية. 68حسب المادة رقـ 

13.  
فػػػي التػػػزاـ الجامعػػػات والمؤسسػػػات بسػػػمطة الجيػػػة الرئاسػػػية 

عمميػػػة التحقيػػػؽ اإلداري مػػػف خػػػالؿ تحديػػػدىا لمفئػػػات التػػػي 
 تخضع لمتحقيؽ.

     

14.  
توضيح سمطة الجيات الرقابية في عمميػة اإلحالػة لمتحقيػؽ 

      اإلداري.

15.  
الضػػػمانات لممػػػوظفيف فػػػي مرحمػػػة التحقيػػػؽ اإلداري حسػػػب 

 التشريعات اإلدارية المنصوص عمييا.
     

16.  
 ،باألدلػػػػػة إلػػػػػييـمواجيػػػػػة المػػػػػوظفيف بالمخالفػػػػػات المنسػػػػػوبة 
      وحيادية جية التحقيؽ اإلداري لمموظفيف.

17.  
صػػػػػػػػالحية وزارة التربيػػػػػػػػة والتعمػػػػػػػػيـ العػػػػػػػػالي فػػػػػػػػي التػػػػػػػػػدخؿ 

      بمؤسسات التعميـ العالي والتخطيط ليا وتطويرىا.
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18.  
حصانة مؤسسات التعميـ العالي وفقا ألحكػاـ قػانوف التعمػيـ 

      العالي.

19.  
جػػػػػػػواز الغػػػػػػػاء التػػػػػػػراخيص الخاصػػػػػػػة بإنشػػػػػػػاء المؤسسػػػػػػػات 
التعميميػػػػػة فػػػػػي حالػػػػػة فقػػػػػدانيا ألحػػػػػد متطمبػػػػػات التػػػػػراخيص 

 المنصوص عمييا في قانوف التعميـ العالي.
     

20.  
لجاف التحقيػؽ تػتـ كتابيػا ويػتمكف الموظػؼ مػف الػدفاع عػف 

      نفسو.

      جميع الموظفيف.وجود مساواة في العقوبات اإلدارية بيف   .21

22.  
العقوبات الموقعة عمػى المػوظفيف كمػا تػنص عميػو القػوانيف 

      واألنظمة.
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 مستوى التزام اإلدارة في مؤسسات التعميم العالي الحكومية بتطبيق التشريعات اإلدارية. :ثالثاً 
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1.  
تمتـز الجامعات والكميات الحكومية بتطبيؽ 
      التشريعات اإلدارية الواردة بقانوف الخدمة المدنية.

2.  
تمتـز الجامعات والكميات الحكومية بعرض الالئحة 
التنفيذية لقانوف الخدمة المدنية وتعمميا عمى 

 الموظفيف.
     

3.  
تمتـز الجامعات والكميات الحكومية بقانوف التعميـ 

      .11/98العالي رقـ 

4.  
تمتـز الجامعات والكميات الحكومية بالقانوف 

      األساسي لمجامعات الفمسطينية الحكومية.

 

 ،،،، معنا تعاونكم نحسن شكزا


