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 ملخص الدراسة 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى األطر المفاىيمية لمحوكمة المؤسسية لمجامعات والكشف 
عن القوى والعوامل المؤثرة في حوكمة الجامعات في دول المقارنة )ىولندا وجنوب أفريقيا( 
والتعرف عمى أوجو الشبو واالختالف بين خبرات دول المقارنة في حوكمة الجامعات، والتوصل 

تطبيق حوكمة الجامعات في السعودية ومن ثم التوصل إلى اآلليات المناسبة التي  إلى واقع
 يمكن من خالليا االستفادة من خبرات دول المقارنة في حوكمة الجامعات في المممكة. 

جراءات   -وقد تحددت أوجو المقارنة في كل مما يمي:  أىداف الحوكمة، ومبادئ الحوكمة، وا 
 ة بين دول المقارنة . الحوكمة ومعايير الحوكم

وتوصمت الباحثة من خبرات دول المقارنة في حوكمة الجامعات إلى عدد من المعطيات يمكن 
تطبيقيا في جامعة المممكة من أىميا وضع وثيقة لمحوكمة المؤسسية في الجامعات، 

زية في ومشاركة عممية الحوكمة المؤسسية، وتطوير إدارة الموارد المالية والتوجو نحو الالمرك
 الجامعات. 

 

 

 الدراسة المقارنة، الحوكمة. الكلنات املفتاحية:
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 دمة : ــاملك أواًل:

يعد التعميم الجامعي أحد أىم ركائز التنمية حيث يحتل مكان الصدارة في إبراز المواىب، 
والقدرات، واإلمكانات البشرية في المجتمع، وىو أيضًا بمثابة األداة التي تسيم في تكوين 

 الفرد والمجتمع، وبمورة مالمحو في الحاضر والمستقبل معًا. 

رين وبروز العولمة والثورة المعرفية والتكنولوجية إلى حيث أدت تحديات القرن الحادي والعش
حدوث تغيرات جذرية متسارعة في األنظمة التعميمية، األمر الذي يتطمب ضرورة إستحداث 
أساليب مختمفة لمواجية ىذه التحديات وأحداث نقمة نوعية في مستوى أداء المؤسسات 

 (. 24م، ص3122التعميمية )الدقن، 

ل العالم أىمية تطبيق الحوكمة الجامعية حيث شيد االتحاد األوربي وأدركت كثير من دو
" الحاجة 3131سمسمة من اإلصالحات لتعزيز الحوكمة وأكدت استراتيجية "االتحاد األوربي 

لتنظيم ىيكمة التعميم العالي األوربي باعتباره استجابة لمعولمة األوربية، حيث أكدت ىولندا 
التعميم العالي وتعزيز الحكم الذاتي، وتحسين الحوكمة  عمى االعتراف بأىمية مؤسسات

 (. 513م، 3122عناصر باعتبارىا مداخل أساسية لتحقيق ىذه األىداف )عبدالحكيم، 

وعمى مستوى أفريقيا تحتل جنوب أفريقيا المرتبة األولى بين الدول في البدء في تطبيق نظم 
وين مجالس الحوكمة، لما ليا من دور الحوكمة المؤسسية في التعميم الجامعي من خالل تك

ميم في االرتقاء بالتعميم الجامعي وتحقيق جودتو، وذلك من خالل التنمية المينية المستدامة 
ألعضاء ىيئة التدريس والتوجو نحو استقالل الجامعات وتفعيل الشراكة بين الجامعات 

 (.513م، ص3122والمجتمع المحمي )ضحاوي والمميجي، 

حدة التغيرات والتحديات التي يفرضيا مجتمع المعرفة وما يصاحبو من تداعيات  وفي ظل تزايد
مختمفة بصورة مستمرة، دعت الحاجة إلى تطوير التعميم الجامعي من خالل التركيز عمى 
بعض المداخل لمتطوير والتحسين المستمر والتي يأتي في مقدمتيا الحوكمة المؤسسية 

  (.6م، ص3122لمجامعات )المميجي، 
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وتعد الحوكمة الجامعية من المداخل الحديثة لإلرتقاء بجودة أداء المنظومة التعميمية كاممة، 
حيث ييدف تطبيقيا إلى إحداث تغيرات إيجابية في جميع اإلجراءات التي تشمل تطوير 

 (. 429م، ص3122األىداف والسياسات والشراكة المجتمعية )عبدالحكيم، 

 مشكلة الدراسة:-2

أداء الجامعات وإلحداث تغيرات إيجابية ولتحقيق ما تطمح إليو المممكة،جاء من  لتطوير    
برنامج تعزيز حوكمة التعميم،إدراكا من الدولة ألىمية تبني  3141بين برامج رؤية المممكة 

حوكمة مؤسساتيا التعميمية بالشكل الذي يضمن تحقيق الحد المطموب من مبادئ الحوكمة 
لمشاركة والمساءلة والمرونة واالستقاللية. )المممكة العربية السعودية، المرتبطة بالشفافة وا

 م(.3127

وقد تناولت العديد من الدراسات المحمية واقع تطبيق الحوكمة في الجامعات السعودية منيا  
م( والتي توصمت أن المركزية وضعف مستوى االستقاللية المالية 3129دراسة )المفيز، 

وى الحرية األكاديمية  أبرز المعوقات التي تحول دون تطبيق الحوكمة واإلدارية وتدني مست
(عمى أىمية إشاعة ثقافة الحوكمة 3128في الجامعات ، كما أكدت دراسة )المنيع والخنيزان، 

ىـ( ودراسة 2548، النوشانووضع أنظمة لقياس األداء المؤسسي، واتفقت كل من دراسة)
ىـ( عمى أن مستوى تطبيق الحوكمة في 2548ىـ( ودراسة )السوادي، 2548)العتيبي، 

الجامعات السعودية  لم يصل لممستوى المطموب ، كما أكدت الدراسات مثل دراسة )الفايز، 
ىـ( عمى أىمية وضرورة تطبيق الحوكمة في مؤسسات التعميم العالي نظرًا لما تحققو :254
ن تطوير وتصحيح لجميع الممارسات واإلجراءات السائدة، األمر الذي ينعكس ايجابًا ذلك م

 عمى كفاءة وفاعمية المؤسسات التربوية. 

لذا كان من الضروري أن تكرس الجيود والطاقات الالزمة لتحقيق طفرة نوعية في التعميم 
م التي تسعى من 3141الجامعي، حيث تتطمع المممكة العربية السعودية من خالل رؤيتيا 

خالليا محاورىا األساسية: )مجتمع حيوي، واقتصاد مزدىر، ووطن طموح( إلى تحقيق 
الصورة المستقبمية من خالل التعميم الجامعي حيث نصت الرؤية عمى وجود خمس جامعات 
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م. )المممكة العربية 3141جامعة عالمية بحمول  311حكومية عمى األقل ضمن أفضل 
 . م(3127السعودية، 

وانطالقًا الحتمية إصالح جوىري لنظام حوكمي في التعميم في الجامعي في المممكة لموصول 
إلى مستويات أداء منافسة تتبمور مشكمة الدراسة الحالية في ما سبل االستفادة من خبرات 

 دول المقارنة )جنوب أفريقيا وىولندا( في الحوكمة الجامعية في المممكة العربية السعودية. 

 أسئلة الدراسة: -3

 تسعى الدراسو لإلجابة عمى األسئمة التالية: 

 / ما األطر النظرية لمحوكمة الجامعية في األدبيات التربوية المعاصرة؟ 2س

/ مانظم حوكمة الجامعات في كل من جامعات جنوب أفريقا وىولندا في ضوء القوى 3س
 والعوامل الثقافية المؤثرة ؟ 

 ف بين نظم حوكمة الجامعات في كل من جنوب أفريقيا وىولندا ؟/ ما أوجو الشبو واالختال4س

 /ماواقع تطبيق حوكمة الجامعات في المممكة العربية السعودية ؟5س

/ ما أوجو اإلفادة من خبرات دول المقارنة )جنوب أفريقيا وىولندا( في حوكمة الجامعات 6س
 في المممكة العربية السعودية؟ 

 أٍداف الدراسة: -4

 عمى األطر النظرية  لمحوكمة الجامعية في األدبيات التربوية المعاصرة.  التعرف -2

التعرف عمى نظم حوكمة الجامعات في كل من جامعات جنوب أفريقا وىولندا في  -3
 ضوء القوى والعوامل الثقافية المؤثرة . 

التعرف عمى أوجو الشبو واالختالف بين نظم حوكمة الجامعات في كل من جنوب  -4
 وىولندا.أفريقيا 

 التعرف عمى واقع تطبيق حوكمة الجامعات في المممكة العربية السعودية.  -5
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التعرف عمى أوجو اإلفادة من خبرات دول المقارنة )جنوب أفريقيا وىولندا( في   -6
 حوكمة الجامعات في المممكة العربية السعودية؟ 

  :أٍنية الدراسة -5

معات في ظل التحديات التي تواجييا تتمثل أىمية الدراسة الموضوع وأىمية دور الجا -2
 في الواقع المعاصر وضرورة تطبيق الحوكمة ومواكبة االصالحات بطريقة فعالة.

اإلضافة العممية لممكتبة التربوية، فجل الدراسات السابق سعت لتشخيص واقع  -3
وتطبيق الحوكمة وتقديم تصورات لمتطبيق في حين أن المقارنة بين الدول التي 

 كمة واالستفادة منيا محميًا غير موجودة. تميزت بالحو 

تزايد االىتمام بموضوع حوكمة الجامعات حيث أن الوعي بيذا المفيوم يؤدي إلى  -4
 تحقيق وتجويد الممارسات لمجامعات من حيث الشفافية والعدالة. 

يؤمل أن تساىم ىذه الدراسة في مساعدة الجيات ذات العالقة في حوكمة الجامعات  -5
 خالل تزويدىم باإلطار العممي في دول تميزت بحوكمة الجامعات. السعودية من 

 

 حدود الدراسة:  -6

الحدود الموضوعية: اقتصر موضوع الدراسة الحالية عمى مقارنة نظم الحوكمة  -2
المؤسسية لمجامعات في كل من جامعات جنوب أفريقيا وىولندا في )أىداف 
الحوكمة، مبادئ الحوكمة، إجراءات الحوكمة، معايير الحوكمة( لالفادة منيا في 

 جامعات المممكة العربية السعودية. 

 : اقتصرت عمى جامعات جنوب افريقيا وىولندا. الحدود المكانية -3

 مصطلخات الدراسة:  -7

حوكمة الجامعات: ُتعرف عمى أنيا الممارسات المثمى التي ترتكز عمى عدد من  -2
المبادئ والمعايير كالشفافية والمساءلة والتمكين والمسؤولية والتي ييدف تطبيقيا 

 (. 7ه، ص:254فايز، لرفع مستوى الفاعمية والكفاءة لمجامعات)ىيمة ال



 ...........................كل من جامعات جنوب أفريقيا وجامعةهولندا في لنظم الحوكمة الجامعية دراسة مقارنة

- 278 - 

وتعرف الباحثة حوكمة الجامعات إجرائيًا بأنيا ممارسة السمطة من خالل أىداف  -3
ومبادئ المؤسسة الجامعية بما يضمن الوفاء بالمحاسبية والشفافية واتخاذ القرار 

 وتوسيع المشاركة داخل الجامعة وخارجيا.
 

 ميَج الدراسة: -8

لدراسة الحوكمة الجامعية في كل  Bereday George تستخدم الدراسة منيج جورج بيردي
من جامعات جنوب أفريقا وىولندا في ضوء القوى والعوامل الثقافية المؤثرة وذلك عمى النحو 

 م( ::311التالي )خميل، 

الوصف: وصف الحوكمة الجامعية في كل من جامعات جنوب أفريقا وىولندا من خالل  -أ
 لمنشورات والتقارير واألبحاث والرسائل األكاديمية قراءات من المصادر األساسية وا

التحميل أو التفسير:تفسير الحوكمة الجامعية في كل من جامعات جنوب أفريقا وىولندا  -ب
 من خالل تناول القوى والعوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية والجغرافية المؤثرة.

لخطوة تحديد أوجو الشبو واالختالف بين المقابمة أو الموازنة والمناظرة وىدف ىذه ا -ج
 الحوكمة الجامعية في كل من جامعات جنوب أفريقا وىولندا. 

المقارنة: تمي مرحمة المقابمة ويتم فييا استخالص أوجو اإلفادة من خبرات دولتي المقارنة  -د
 )جنوب أفريقا وىولندا( في حوكمة الجامعات في المممكة العربية السعودية

 اإلطار اليظري والدراسات السابكة-ثاىيًا: 

  أ( مفَوو احلكومة:

م، 2:43يعد موضوع الحوكمة من الموضوعات الحديثة نسبيًا إال أن جذوره تعود إلى العام 
وقد زاد االىتمام بعد حاالت التعثر التي واجيتيا العديد من الجامعات، ويتحدد مفيوم الحوكمة 

م، 3125الفعالية لمجامعات وىي )العيسى وآخرون، في ثالثة مبادئ تساعد عمى تحقيق 
 (31ص
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تحقيق االستقاللية اإلدارية بحيث تعنى الجامعات باتخاذ القرارات، ورسم الخطط  -2
 المستقبمية في ظل عالقة شراكة مع الحكومة والمجتمع وأصحاب المصالح. 

 حماية الحرية األكاديمية لمجامعات في إطار قانون الدولة.  -3

 الحوكمة الشفافة وسرعة االستجابة لممتغيرات.  تحقيق نظام -4

( أن الحوكمة ىي الحكم الرشيد وتحقيق العدالة :55م، ص3122وترى أسماء عوض )
 وتطبيق القانون لتحقيق التنمية المستدامة. 

كما يشير مصطمح الحوكمة في الجامعات إلى المصدر أو المرجعية التي يستند إلييا في حكم 
دارة الجامعة أ و اإلطار القانوني والتنظيمي الذي يعمل من خاللو كافة الجامعات المعاصرة وا 

 (. 324م، ص3129من خالل وجود ىيئة تنظيمية حاكمة )خولة المفيز، 

م( باإلدارة الرشيدة القائمة عمى النزاىة والشفافية والمساءلة 3126ويعرفيا أبو النصر )
دون تميز، وتطبيق القانون عمى الجميع مع والمحاسبية ومكافحة الفساد، وتحقيق العدالة 

 توفير رقابة فاعمة داخمية وخارجية. 

 وباستقراء كافة المفاىيم السابقة لمفيوم الحوكمة يتضح:

إن الحوكمة الرشيدة تيسر اتخاذ قرارات تتسم بالعقالنية واالستنارة والشفافية، وتؤدي  -
 . إلى تحقيق الكفاءة والفعالية عمى المستوى التنظيمي

تشير الحوكمة إلى كيفية تطبيق األساليب والوسائل التي يتحدد من خالليا توجو  -
 الجامعات. 

  ب/ أٍداف احلوكنة:

تيدف حوكمات الجامعات إلى تحقيق االنسجام والعدالة االجتماعية، وترشيد استخدام الموارد 
الطبيعة والبشرية والمالية، وتحقيق العدالة واإلنصاف عبر الكفاءة في تقديم الخدمات، 

دامة حالة من الشرعية في المجتمع )عبدالحكيم،  ( وتسيم 433م، ص3122وتوفير وا 
شرًا أيضًا في الصالح اإلداري ودعمو عن طريق تعزيز مبادئ الشفافية، الحوكمة إسيامًا مبا
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والالمركزية، ومشاركة المستفيدين من الخدمات في رسم السياسات واتخاذ القرارات )المفيز، 
 (. 328م، ص3129

كما تيدف الحوكمة إلى تحقيق الحماية مع مراعاة مصالح العمل والعاممين، والحد من 
 (. 37م، ص3124في غير المصمحة العامة )الفرا، استغالل السمطة 

( أىداف الحوكمة في الجامعات حسب وجيات نظر 435-434م، ص3119ويصف محمد )
 اإلدارة والمجتمع والعاممين عمى النحو التالي: 

أىداف الحوكمة من منظور اإلدارة: حيث ننظر إلى الحوكمة بأنيا تساعد عمى تعزيز  -
ات، وتحقيق رصانة عممية وتجنب الفساد اإلداري والمالي، القدرة التنافسية لمجامع

 وتعزيز الثقة بين األطراف المعينة والقدرة عمى التطوير. 

أىداف الحوكمة من وجية نظر المجتمع: ينظر المجتمع إلى الحوكمة بأنيا رقابة  -
شراف ذاتي يؤديان إلى سالمة التطبيق القانوني لمتشريعات القانونية  ذاتية وا 

وابط الحاكمة بضمان حقوق الطمبة وتحقيق رضا المجتمع عن المؤسسة والض
 الجامعية. 

أىداف الحوكمة من وجية نظر العاممين: حيث تتضمن الحوكمة الراشدة ضمان  -
 . حقوق العاممين ومصالحيم بالنظر إلى اإلدارة بأنيا المعينة بحقوقيم ومصالحيم

 ج( خصائص احلوكنة: 

 (:69م، ص3122بخصائص منيا )بيومي والمميجي، تتميز الحوكمة المؤسسية 

المشاركة : حيث تعتبر المشاركة حجر األساس في الحوكمة المؤسسية وتبدأ من  -
 عمل األفراد العاممين جنبًا إلى جنب. 

سيادة القانون: حيث تتطمب الحوكمة المؤسسية ىياكل قانونية عادلة يتم فرضيا  -
 قوق الفرد. بشكل نزيو بحيث تتضمن حماية كاممة لح

الشفافية: وتعني أن المعمومات متوفرة ومتاحة لألشخاص المتأثرين بالقرارات  -
 ومضمونيا وتعني أن ىناك معمومات مؤسسية كافية متاحة وسيمة الوصول إلييا. 
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التجاوب: حيث أن الحوكمة المؤسسية تتطمب التجاوب مع متطمبات جميع األفراد  -
 والعاممين والمؤسسات ضمن أطر زمنية معقولة ومحددة. 

التوافق: حيث تتفاوت وجيات النظر بين األفراد واألقسام ويؤثر بذلك في عوامل  -
 متعددة ومختمفة ومتشابكة ولذلك ال بد من التوافق بينيا. 

العدل والشمولية: فوجود نظام عادل يعتمد عمى ضمان أن جميع المعنيين لدييم دور  -
 في ىذا النظام ويتطمب ذلك مشاركة من جميع فئات المجتمع. 

الكفاءة والفعالية: حيث أن عمل المؤسسات في المجتمع موجو لتحقيق احتياجات  -
 تاحة. المجتمع، أما الكفاءة فتعني االستغالل األمثل لمموارد الم

 المساءلة والمحاسبية: فالمساءلة تعد عاماًل ميمًا ومؤثرًا في فعالية الحوكمة.  -

 د( معوقات تطبيل احلوكنة باجلامعات:

 (335، ص3129يواجو تطبيق الحوكمة في الجامعات بعض المعوقات منيا: )المفيز، 

مستوى ضعف العالقة بين أعضاء ىيئة التدريس وبين اإلدارة الجامعية، وانخفاض  -
الرضا الوظيفي لدى األفراد والعاممين، سيادة ثقافة مقاومة التغيير، وجمود الثقافة 
المؤسسية في بعض الجامعات وتزايد المطالب الخارجية التي تفرضيا متغيرات 

 العصر الحالي. 

( أن من معوقات حوكمة الجامعات الثقافة السائدة في 4-3م، ص:311ويضيف عزت )
السمبية، ومقاومة التغيير، والتشريعات الجامعية، وطريقة إدارة الجامعة المجتمع: كالقيم 

كأسموب التعيين ابتداء من رئيس الجامعة، وحتى رؤساء األقسام، وىو ما ينعكس عمى درجة 
استقاللية ىؤالء جميعًا في مواجية السمطة التنفيذية، وغياب أعضاء ىيئة التدريس عن 

التنظيمات المستقمة والخاصة بأعضاء ىيئة التدريس والطالب الحياة الجامعية، وكذلك غياب 
 عن منظومة الجامعة.
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 الدراسات السابكة : 

ىناك العديد من البحوث والدراسات التي تناولت الحوكمة في التعميم العالي إال أن الدراس 
عميم الحالية مختمفة، حيث أن التركيز فييا عمى دولتين لم يسبق مقارنة الحوكمة في الت

الجامعي بينيم حيث تميزت كل من جنوب افريقيا وىولندا بارساء قواعد الحوكمة في إدارة 
 شئون الجامعات. 

وتم الرجوع إلى العديد من الدراسات السابقة وعرضيا وفق التسمسل التاريحي من األحدث إلى 
 األقدم. 

قع تطبيق م( ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى وا3129دراسة )خولة المفيز،  -2
الحوكمة في الجامعات السعودية والمعوقات التي تحول دون تطبيقيا من وجية نظر 
أعضاء مجالس الجامعات فييا، وطبقت الدراسة المنيج المسحي وتكونت عينة 

% من مجمل مجتمعيا 36( عضوًا ، وقد مثمت عينة الدراسة نسبة 62الدراسة من )
ود، وجامعة الممك فيد لمبترول والمعادن، ( عضوًا من جامعة الممك سع315البالغ )

وجامعة أم القرى، وجامعة طيبة، وجامعة حائل، وقد أظيرت نتائج الدراسة أن واقع 
تطبيق مجاالت الحوكمة كان متوسطًا، وجاءت موافقة أفراد العينة عمى واقع الحوكمة 

لة في المرتبة فيما يتعمق بمجال السمطات واإلدارة في المرتبة األولى، وجاءت المساء
الثانية، ثم جاء مجال االستقاللية في المرتبة الثالثة أما مجال الشفافية فقد جاء في 
المرتبة الرابعة، ثم جاء مجال المشاركة في المرتبة الخامسة واألخيرة ، كما أظيرت 
النتائج أن موافقة عينة الدراسة عمى معوقات تطبيق الحوكمة كان عاليًا، وقد مثمت 

ية، وضعف مستوى االستقاللية المالية واإلدارية وتدني مستوى الحرية المركز 
 األكاديمية أبرز المعوقات دون تطبيق الحوكمة في الجامعات السعودية. 

 
ىـ( ىدفت الدراسة إلى تقديم نموذج مقترح لمعايير :254دراسة )ىيمة الفايز،  -3

حوكمة الجامعات الحكومية السعودية وفق أبعاد المنظور االستراتيجي لمحوكمة، 
ولتحقيق ىدف الدراسة تم استخدام المنيج الوضعي وأسموب دلفاي لتحديد أبعاد 
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الجامعات، وبمغ عدد الخبراء  ومعايير ومؤشرات المنظور االستراتيجي لحوكمة
( خبيرًا أكاديميًا من جامعات محمية وعربية ، وجاءت أبعاد حوكمة 58المستجيبين )

الجامعات الحكومية السعودية وفق المنظور االستراتيجي كالتالي: البعد الرقابي 
%، البعد الييكمي والتنظيمي وحصل عمى نسبة اتفاق 211وحصل عمى نسبة اتفاق 

%( وقدمت الدراسة نموذجًا 9:البعد القيمي وحصل عمى نسبة اتفاق )%( 9.6:)
مقترحًا لمعايير حوكمة الجامعات السعودية وفق المنظور االستراتيجي تضمن 
 مرتكزات وأىداف ومكونات االستراتيجية ونطاق التطبيق ومتطمباتو ومراحمو وأدواتو. 

 

م( ىدفت الدراسة إلى القاء الضوء عمى 3128دراسة )نورة المنبع وتياني الخنيزان،  -4
واقع الحوكمة في الجامعات الحكومية في المممكة العربية السعودية لمعرفة جوانب 
القصور فيو والتعرف عمى معوقات تطبيقو، والوصول لممقترحات التي تسيم في 

م، واتبعت الدراسة المنيج االستقرائي 3141نجاح تطبيقو في ضوء رؤية المممكة 
المكتبي وخمصت نتائج الدراسة إلى: أن واقع تطبيق الحوكمة في الجامعات ضعيف، 
مما يمزم الجامعة بالقيام ببرامج متنوعة تثقيفية وتدريبية لمحوكمة وطريقتيا وأىم 

ني مبادئيا وكيفية تطبيقيا عمى المستوى اإلداري والتنظيمي واألكاديمي والمي
باإلضافة إلى أن القيادات األكاديمية تدرك وبقوة مفيوم وأىمية تطبيق الحوكمة، مما 
يوجب اشتراكيا في بناء معايير خاصة لحوكمة كل جامعة تتناسب مع وضعيا وأن 
متطمبات تطبيق الحوكمة ميمة وتتضمن: بناء ىيكل تنظيمي تحدد منو السمطات 

دور مجالس الكميات واألقسام في اتخاذ  والصالحيات والميام الوظيفية، وتفعيل
القرارات، ومن أىم المعوقات التي توصمت ليا الدراسة ضعف مشاركة المجتمع 
المحمي في عممية صنع القرارات، قمة وضوح أسس ومبادئ الحوكمة بالنسبة 
لمنسوبي الجامعة، وعدم وجود ميثاق أخالقي يحدد السموكيات المرغوبة، ضعف 

قابة الذاتية، قمة توفير المعمومات الالزمة إلجراءات تقييم األداء التشجيع عمى الر 
وغياب المساءلة وتفشي الواسطة والمحسوبيات، وأخيرًا ضعف قدرات الجامعة عمى 

 تحقيق األىداف التي وضعت من أجميا. 
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م( ىدفت إلى التعرف عمى واقع الحوكمة وتحدياتيا في 3126دراسة )ىيا اإلبراىيم،   -5
تعميم بالمممكة العربية السعودية من وجو نظر القيادات التربوية بالوزارة، وزارة ال

وتحديد مؤشرات األداء التي يمكن استخداميا الكتشاف وتقييم األداء في وزارة التربية 
والتعميم من وجية نظر القيادات التربوية بالوزارة، وتحديد مؤشرات األداء التي يمكن 

، وتقديم مجموعة من الحمول الممكنة لتحسين مستوى استخداميا في تقييم األداء
األداء، وتوصمت الدراسة إلى العديد من النتائج منيا أن من التحديات التي تواجو 

 تطبيق الحوكمة غياب المعايير في اختيار القيادات اإلدارية. 
 

م( ىدفت ىذه الدراسة إلى بناء تصور مقترح لتطبيق 3126دراسة )السوداي،  -6
الرشيدة كمدخل لضمان الجودة واالعتماد األكاديمي في الجامعات  الحوكمة

السعودية، وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي المسحي وتم تطبيق االستبانة عمى 
القادة األكاديميين في خمس جامعات حكومية، وقد أظيرت النتائج أن القيادات 

ىمية تطبيق الحوكمة ، وأن األكاديمية يدركون بدرجة عالية جدًا مفيوم الحوكمة، وأ
ن واقع تطبيق الحوكمة في الجامعات ضعيف.   ىناك معوقات عديدة تواجو تطبيقيا وا 

 

م( ىدفت الدراسة إلى تناول خبرات جامعتي ماسترخت 3125دراسة )رانيا الجمال،  -7
مكانيات اإلفادة منيا في تطوير مؤسسات  وفيينا في مجال الحكومة بالجامعات وا 

معي بمصر، وذلك من خالل توضيح األسس النظرية لحوكمة الجامعات التعميم الجا
والتعرف عمى مالمح وأسس الحوكمة في جامعتي المقارنة والوقوف عمى واقع 
الجيود المصرية في ىذا المجال، ومن ثم تقديم اجراءات مقترحة لتفعيل الحوكمة 

الثقافية  بالجامعات المصرية بما يتناسب وظروف المجتمع المصري وأوضاعو
 وطبقت الدراسة المنيج المقارن إضافة إلى المنيج الوصفي التاريخي. 

 

( ىدفت الدراسة إلى تطوير نموذج لمحوكمة المشتركة Talor، 3124دراسة تايمور ) -8
في الجامعات من الييئات األكاديمية بحيث تتم عممية التنسيق والتنظيم عبر الجياز 

في الدراسة تطور الحوكمة المشتركة بين الييئات  التنفيذي بالجامعة، وتتبع الباحث
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م، حيث تصنف الجامعات كمنظمات 2:91األكاديمية في المممكة المتحدة منذ عام 
 خدمة مينية في بيئة مرنة متطورة تيدف إلى تسويق مخرجاتيا لمبيئة الخارجية. 

 

تطبيقيا ( حول الجامعات في سنغافورة وماليزيا ومدى Mok, 2010دراسة موك ) -9
لمحوكمة، وكيفية قيام األكاديميين بتقييم تطبيق الحوكمة وأثرىا في التغييرات في 
الحياة الجامعية، وبينت أنو مع اإلدارة العميا ليذه الجامعات أعطيت بعض الحرية 
لكيفية إدارة جامعاتيم، إال أن معظم األكاديميين لم يشعروا باختالفات كبيرة في 

الحاكمية في جامعاتيم، وعمى الرغم من ىذه الحقيقة إال أن  اإلصالحات بعد تطبيق
سنغافورة وماليزيا حاولت تبني أفكار وممارسات مستقمة لتمويل حاكمية الجامعات، 
ألن األكاديميين يرون أن الدولة ال تزال غير قادرة عمى مراقبة الجامعات والتعميم 

 العالي.
الييكل التنظيمي والحوكمي ( ىدفت إلى تحميل Kimم، 3118دراسة كيم )  -:

لمجامعات األوربية، وتحديد إطار العمل القائم عمى التبؤ بالسمات الرئيسية في 
المؤسسة، وقد وصفت الدراسة عدة سمات كانت محاًل لمبحث والتحميل منيا: نموذج 
الحوكمة والييكل التنظيمي، وطبقت الدراسة عمى سبع وعشرين مؤسسة من 

ي في سبع دول أوربية وتوصمت الدراسة إلى أن الحوكمة مؤسسات التعميم العال
ىامة لزيادة القدرة عمى العمل، وأن الجامعات التي ليس بيا استقاللية كاممة لن 

 تكون لدييا قدرة كافية عمى العمل. 
 التعكيب على الدراسات السابكة: 

ت الدراسة الحالية الدراسات السابقة تبين بوضوح أىمية تطبيق الحوكمة في الجامعات، واتفق
م( ودراسة 3129مع الدراسات السابقة في واقع تطبيق الحوكمة مثل دراسة )خولة المفيز، 

ىـ( ودراسة )ىيا :254م( ودراسة )ىيمة الفايز، 3128)نورة المنيع وتياني الخنيزان، 
 م(. 3126االبراىيم، 

الفادة منيا مثل دراسة كما اتفقت الدراسة في منيج الدراسات المقارنة بين الدول ومدى ا
 (. Mokم، 3121م( ودراسة موك )3125)رانيا الجمال، 
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واختمفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في بعض الجوانب مثل دراسة )السوادي، 
م( التي ىدفت إلى بناء تصور مقترح لتطبيق الحوكمة كمدخل لضمان الجودة 3126

 ودية. واالعتماد األكاديمي في الجامعات السع

( التي ىدفت إلى تطوير نموذج لمحوكمة Talorم، 3124كما اختمفت عن دراسة تايمور )
( Kimم، 3118المشتركة في الجامعات من الييئات األكاديمية، كما اختمفت عن دراسة كيم )

التي ىدفت إلى تحميل الييكل التنظيمي والحوكمي لمجامعات األوربية في حين جاءت الدراسة 
راسة مقارنة في حوكمة الجامعات في كل من جنوب أفريقيا وىولندا، وتسعى الدراسة الحالية د

الحالية إلى تقديم آليات لتطوير الحوكمة في الجامعات السعودية من خالل النتائج والتوصيات 
التي توصمت ليا الدراسة، وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في بعض 

يا واختالف مناىجيا في التأكيد عمى أىمية الدراسة الحالية وبناء االطار الجوانب رغم تنوع
 النظري ليا.

 ثالجًا: خطوات البخح وإجراءاتُ 

تتضمن اإلجراءات تحميل القوى والعوامل المؤثرة عمى الحوكمة في دول المقارنة ومن ثم 
من جامعات جنوب تحديد أوجو التشابو وأوجو االختالف في مجال حوكمة الجامعات في كل 

أفريقيا وىولندا، وصواًل إلى ما يمكن األخذ بو أو اإلضافة إليو أو تعديمو، وما يقتضي ذلك 
 من إحداث التغيير والتطوير لتطوير الحوكمة في التعميم الجامعي في المممكة.

 الكوى والعوامل اليت تؤثر على احلوكنة املؤسسية للجامعات 

 أواًل: 

 (.79و، ص2011)ضخاوي واملليجي، للخوكنة املؤسسية جبيوب أفريكيا أ( التطور التارخيي 

شيد النصف الثاني من القرن العشرين توسعًا كميًا كبيرًا في التعميم الجامعي، وذلك من جية 
تزايد الطمبة الممتحقين بو أو من جية تزايد أعداد المؤسسات، كما أنو شيد تنوعًا في ىذه 

ي تقدميا وتبعث الحاجة لتحسين نوعية التعمم الجامعي من المؤسسات، وفي البرامج الت
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مصادر داخمية وخارجية جعمت من مسألة اعتماد نظم الحوكمة المؤسسة والجودة تمثل مكانة 
 بارزة عمى المستويات الوطنية. 

وترجع االرىاصات األولى لبدايات الحوكمة المؤسسة إلى العقد التاسع من القرن العشرين 
مميات اإلصالح التعميمي وزيادة الحاجة إلى التأكيد عمى توزيع السمطة كاستجابة لع

والمسؤولية، وقد أصبحت الحوكمة المؤسسية بمثابة ميكانيزم لالمركزية، وتوسيع المشاركة 
م تم القضاء عمى حكم التمييز العنصري، وقد بدأت الحكومة 5::2المجتمعية، ففي عام 

اتج عن التعميم المتاح لمطمبو البيض، وشبو التعميم الذي الجديدة مواجية الخمل العميق الن
 يتمقاه الطمبة السود. 

حيث احتل التعميم بوجو عام والتعميم الجامعي بوجو خاص جزء كبيرًا من مسيرة النضال ضد 
% من 31التمييز العنصري، كما شكل أولوية لمحكومات المتعاقبة عمى البالد وتم تخصيص 

نوية لقطاع التعميم العالي، وكان التحدي األكبر ىو توفير القدرة الكافية الموازنة العامة الس
 الستيعاب الماليين من الطمبة دون اىمال لنوعية التعميم. 

وتمى ذلك تأكيد لمجنة القومية لمتعميم العالي عمى إعادة ىيكمة التعميم الجامعي واتاحتو 
)الحوكمة التعاونية( كنموذج لحوكمة لمجميع والتخطيط لجودتو، والتوجو نحو ما يعرف بـ 

الجامعات عمى مستوى النظم والمستويات المؤسسية، وأكدت السياسة القومية لمتعميم عمى 
ضرورة االستفادة من تجربة الواليات المتحدة األميريكية في مجال حوكمة الجامعات وذلك من 

ليما عمى المستوى القومي خالل نقل مركز الرقابة عمى الجامعات بحيث يسير في اتجاىين أو 
ويتمثل في وضع األىداف وتطوير المناىج وضع معايير التقييم وثانييا عمى مستوى الجامعة 
ويتمثل في استقاللية إدارة الجامعة، وبدأت الحوكمة المؤسسية تركز عمى تحديد األدوار 

 والقواعد، وربط السمطة اإلجرائية في الجامعات بآليات الحوكمة. 

م نقطة االنطالق المالئمة العادة النظر في سياسات التعميم الجامعي في 8::2 ويعد عام
جنوب أفريقيا حيث حدد برنامجًا لتحول التعميم الجامعي من مؤسسات الفصل العنصري عير 

 المنصفة وغير الفعالة لمغاية إلى نظام واحد يخدم كل االحتياجات الفردية والجماعية. 
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خطة القومية لتطوير التعميم العالي، والتي تضمنت بعض م تم وضع ال3112وفي عام 
مشروعات التطوير، وركزت في مجمميا عمى االستجابة لحاجات الطمبو ومواكبة التحديات 
التي يفرضيا مجتمع القرن الحادي والعشرين وصاحب ذلك تغير النظرة إلى التعميم الجامعي 

قراطية والعدالة االجتماعية وفي حيث أصبح ينظر إليو عمى أنو ضروري لتحقيق الديم
السنوات األخيرة سعت جنوب أفريقيا إلى البحث عن حمول بديمة لتوفير مصادر جديدة لتمويل 
البحوث العممية وذلك في محاولة لتطويره، كما حاولت إنشاء شبكات معرفية قوية لتبادل 

 الت. الخبرات والمعمومات واالستفادة من تجاربيا وخبراتيا في شتى المجا

مما سبق يتضح أن تطوير التعميم الجامعي وتحديثو من خالل تطبيق الحوكمة المؤسسية 
والجودة يحظى بقدر كبير من االىتمام من قبل الحكومات وأصحاب المصمحة في جميع أنحاء 
العالم وال بد من التأكيد أن جنوب أفريقيا لدييا القدرة التعميمية عمى مواجية التحديات 

 العالمية في العقود القادمة.المحمية و 

 (50و، ص2014)راىيا اجلنال،  ب( التطور التارخيي للخوكنة يف ٍوليدا

منذ الحرب العالمية الثانية زاد اىتمام الحكومة الوطنية اليولندية بالتعميم العالي واعتبر ىذا 
التطور ال مفر منو نظرًا الرتفاع التوسع الكمي في التعميم وفي أواخر السبعينات وأوائل 
 الثمانينات بدأت ىيكمة سياسات التقشف في القطاع العام اليولندي وكان ىذا األمر بمثابة
محاوالت لمحد من النفقات العامة واتخذت العديد من اإلصالحات مفيوم "التوجيو من بعد" 

: أي استقاللية التعميم العالي والجودة إال أن تنظيم Hoakويعرف ىذا المفيوم باسم فمسفة 
 الدولة لم يختفي.

 ولقد انعكست الظروف التاريخية وما صاحبيا من ظروف ومتغيرات عمى عالقة الدولة
بجامعاتيا، فالجامعات والكميات لدييا مساحة كبيرة من االستقالل وال تتدخل الدولة في 
شئونيا وتعمل سياسة مممكة ىولندا في إطار برلماني ديمقراطي في ظل دستور ممكي ودولة 
مركزية وتتميز السياسة والحكومة اليولندية بالسعي المشترك من أجل الوصول إلى التوافق 

ليامة داخل المجتمع السياسي والمجتمع ككل، وىولندا دولة ممكية ودستورية في القضايا ا
 والدستور يمنح الممك سمطة محددة ومقر الحكومة في الىاي.
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ويتمتع النظام السياسي واإلداري في ىولندا بمستوى عال من الثقة المتبادلة بين القادة 
ىذه العوامل السياسية عمى التعميم  السياسيين واإلداريين، وداخل اإلدارة العامة وقد أثرت

 بالجامعات حيث شيدت الحوكمة المؤسسية تطورًا ممحوظًا في مختمف مجاالتيا . 

م التحول من الحكومة إلى الحوكمة في مؤسسات التعميم العالي 2:96وتعكس بداية عام 
انت وراء ىذا اليولندي بما تتضمنو من تعزيز وتسويق التعميم العالي ومن أىم العوامل التي ك

التغيير : األزمات المالية لمدولة، والعولمة، والتدويل، والتحول االيديولوجي نحو السوق 
وصعود مدخل اإلدارة العامة الجديدة ، ويعد ىيكل الحوكمة الداخمية لمجامعات أحد أىم 

 اإلصالحات الرئيسية في ىولندا. 

 ثاىيًا: 

 (83و، ص2011)ضخاوي واملليجي، أ( أٍداف احلوكنة املؤسسية جبيوب افريكيا 

تتمثل أىداف الحوكمة المؤسسية في جامعات جنوب أفريقيا في : تحقيق وتميز وجود اإلدارة 
الجامعية، وتدعيم قدرتيا عمى التنافس مع الجامعات األخرى ذات األداء المتميز في الدول 

عمى االستقاللية، دون االعتماد عمى الطرق والمداخل التي تؤكد المتقدمة، مع المحافظة 
كساب المؤسسات الجامعية القدرة عمى جذب  عمى مركزية التخطيط واإلدارة في الجامعات، وا 
كافة المؤسسات البحثية والعممية بجنوب أفريقيا آلفاق جديدة من األداء والنجاح التنظيمي، 

الحادثة في المجتمع عمى المستوى المحمي والدولي واعادة  وذلك لمواكبة التطورات والتغيرات
 ترتيب األولويات المالية وترشيد اإلتفاق عمى التعميم الجامعي. 

كما تيدف الحوكمة المؤسسية لمجامعات في جنوب أفريقيا إلى تفعيل نظم المحاسبية 
عميم الجامعي والمساءلة التعميمية لكل من الطمبة وأولياء األمور من قبل مؤسسات الت

بالتعاون مع بعض الييئات المسئولة عن تطوير التعميم الجامعي بما يسيم في تحقيق التعميم 
الجيد، وتقديم خدمة تعميمية متميزة، والحصول عمى خريج جامعي يمتمك من الميارات 
والكفايات ما يؤىمو لالنخراط في سوق العمل وتحديد األدوار المختمفة لإلدارة الجامعية 

المساىمين والمعنيين وأعضاء ىيئة التدريس وكذلك التنسيق الجيد ألولويات الحوكمة و 
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المؤسسية في الجامعات والتوجو نحو الجامعات ذاتية اإلدارة باإلضافة إلى استقالل القرارات 
المتعمقة بالبحث العممي، وكذلك دعم وبناء قدرات التعميم العالي والتنقل األكاديمي في جامعات 

  أفريقيا. جنوب

 ( 49م، ص3125)رانيا الجمال،  ب( أٍداف احلوكنة املؤسسية يف ٍوليدا
لعبت الحوكمة الوطنية اليولندية دورًا تقميدًا ميمًا في تنسيق بحوث التعميم العالي، وقد اعتبر 
التعميم العالي اليولندي والبحث قضية وطنية وتتمثل أىداف الحوكمة في جامعات ىولندا فيما 

 يمي: 

 تركز القوى من حيث تكامل الحوكمة وسمطات اإلدارة  -

 مزيد من الشفافية في عالقات السمطة  -

 زيادة فعالية صنع القرار  -

 تعزيز االستقالل المؤسسي  -

 تميز وجودة اإلدارة الجامعية والتعميم والبحث  -

 الحفاظ عمى مشاركة كبيرة من الطالب والموظفين في صنع القرار . -

األىداف السابقة يتضح أن خطط جامعات ىولندا من أجل تفعيل الحوكمة تبمورت وبالنظر إلى 
في ثالث مجاالت. وىي جودة التدريس، والبحث، وتنظيم مشاركة كاممة من الموظفين 

 والطمبة.

 ثالجًا:

 (94م، ص3122)ضحاوي والمميجي،  أ( مبادئ احلوكنة املؤسسية جبيوب افريكيا)
جنوب افريقيا عمى عدة مبادئ يأتي في مقدمتيا: تطوير األطر  تعتمد الحكومة المؤسسية في

المؤسسية لمجامعات وعالقتيا بالبحث العممي، وتدعيم العالقة بين الجامعات ومؤسسات 
المجتمع المختمفة وفق عقود شراكة مجتمعية، والتأكيد عمى حرية الجامعة في إدارة شئونيا، 

القوانين الحاكمة لمجامعة ونوع الممكية التنظيمية من  واستقاللية الجامعات، ودعم العالقة بين
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جية ومستوى األداء الجامعي من جية أخرى، وجودة ما تقدمو الجامعة من خدمة تعميمية 
وأسموب صياغة القرار داخل الجامعة وامكانية توفير الجامعات لمصادر التمويل الذاتي، 

الذاتية ليا وحوكمة البحث العممي ، وخضوع الجامعات لفعاليات ضمان الجودة، والرقابة 
ووضع بعض المعايير والمؤشرات الخاصة بتقييم األداء الجامعي واعتمدت الحوكمة عمى عدة 

 مبادئ منيا: 

 فعالية مشاركة أصحاب المصالح -

 تحقيق المساواة والعدالة من خالل تكافؤ الفرص التعميمية بين أعضاء المجتمع. -

باالحتياجات المستقبمية من خالل رؤية متكاممة قائمة عمى ربط رؤية الجامعة  -
 تحقيق التميز.

توجيو المخرجات التعميمية وتقييميا حيث تعتمد الحوكمة المؤسسية عمى تحديد  -
 مدى التقدم في المخرج التعميمي.

-  

 (53م، ص3125)رانيا الجمال،  ب( مبادئ احلوكنة املؤسسية يف ٍوليدا
االستثمارات في المواىب وتحقيق نشر المعرفة، تعزيز التعاون  تتحدد مبادئيا في تعزيز

الدولي، وتنتيج الفمسفة الرسمية لمحوكمة المركزية بالتوجو نحو تقميل المركزية، وىو ما 
 يسمى بنموذج دولة اإلشراف بداًل من نموذج سيطرة الدولة. 

فس في الخدمات التعميمية، كما فالجامعات اليولندية تعمل بفعالية فيما يتعمق باالبتكار والتنا
شيدت الجامعات اليولندية تغيرات جعمتيا تأخذ شكل شركات بصورة أكبر، فنتيجة الصالحات 
الحوكمة أصبحت الجامعات اليولندية توصف بأنيا جامعات شركات حيث اكتسبت قدرات 

 العمل عمى مستوى الشركات وقدرة عمى اتخاذ قرارات استراتيجية والتصرف بسرعة.
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 رابعًا: 

 أ( اجراءات احلوكنة يف جيوب أفريكيا

تتم الحوكمة المؤسسية بجنوب أفريقيا عمى مستويين: أوليما األطر القومية لحوكمة  
الجامعات، حيث تؤكد أن الحوكمة يجب أن تكون مناسبة لإلدارة العميا والممارسات االدارية 
بالوحدات القومية وثانييما: الحوكمة المحمية لمجامعات حيث تتم من خالل تعيين مجمس 

الذي بدوره يحاول تدعم مستوى الثقة لدى أصحاب المصالح، وىنالك لحوكمة الجامعات و 
ثالث مستويات لمحوكمة المؤسسية أوليا: الحوكمة عمى مستوى النظام وثانييما الحكومة 
المؤسسية بين الجامعات وثالثيما: الحوكمة المؤسسية عمى مستوى الجامعة )ضحاوي 

 ( 97م، ص3122والمميجي، 

  ٍوليداب( إجراءات احلوكنة يف

ينص القانون إن إجراءات الحوكمة في ىولندا تتحدد في أجيزة اإلدارة العميا الحاكمة لمجامعة 
دارة الجامعة ورئيس الجامعة ومجمس الشيوخ )رانيا الجمال،  وىي كالتالي مجمس الجامعة، وا 

 (. 54م، ص3125

 خامسًا: 

 أ( معايري احلوكنة املؤسسية للجامعات يف جيوب افريكيا 

تتم حوكمة مؤسسات التعميم الجامعي في جنوب افريقيا وفق مجموعة من المعايير التي 
 تتطرق لجميع جوانب المؤسسة الجامعية وتتمثل المعايير في :

 .تطبيق المؤسسة السياسات واإلجراءات التي توفر التوجيو والتدريب -

 تتبع المؤسسة الجامعية مجموعة من السياسات الخاصة بالحوكمة .  -

تشمل إدارة المؤسسة الجامعية االستفادة من ذوي الخبرة في إدارة المؤسسات  -
 (. 97م، ص3122)ضحاوي والمميجي 
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 ب( معايري احلوكنة املؤسسية للجامعات يف ٍوليدا 

التنظيمات المسئولة عن الشفافية وتدفق المعمومات في ىولندا تنص عمى ضمان الجودة 
ييمات الداخمية المستمرة، وتقييم أداء أعضاء ىيئة التدريس وتطبيق المعايير لمتقييم مثل التق

ويتم تقييم أداء أساتذة الجامعات وتوضع الترتيبات وفق قوانين الجامعة )رانيا الجمال، 
 (. 55، ص3125

رابعًا: حتليل مكارٌ ليظاو احلوكنة املؤسسية للجامعات يف كل مً جيوب 

 افريكيا وٍوليدا

 فية اليت تؤثر على احلوكنة املؤسسية للجامعات / الكوى والعوامل الجكا1

  أوجُ التشابُ: ( أ)

يتأثر نظام الحوكمة المؤسسية في كل من جنوب أفريقيا وىولندا ببعض القوى 
ن اختمفت شدتيا ودرجة تأثيرىا ومنيا العامل السياسي، والعامل  والعوامل وا 

بسيادة ثقافة االقتصادي، والعامل االجتماعي، والعامل الثقافي، كما تأثرت 
التمييز العنصري بين البيض والسود واألفارقة، وحدوث تطور بعد القضاء عمى 

يعكس بداية التحول من  2:96ىذه السياسة في أفريقيا، أما في ىولندا بداية 
الحكومة إلى الحوكمة ومن أىم العوامل التي كانت وراء ىذا التغيير األزمات 

 جي.المالية والتدويل والتحول االيدلو 

 أوجُ االختالف: ( ب)

تتضح أوجو االختالف فيما أسيمت بو ىذه القوى والعوامل من وجود اختالفات  
فيما يخص الحوكمة المؤسسية في جنوب أفريقيا وىولندا، ففي جنوب أفريقيا 
تأثر التوجو نحو الحكومة المؤسسية. بالجانب االقتصادي ، وما نتج عنو من 

ين عصر العنصرية إلى إصالحات في التعميم الجامعي وأيضًا فترة االنتقال ب
 الحكم الجميوري أثر عمى حوكمة الجامعات. 
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أما في ىولندا فإن االزدىار االقتصادي ساىم في تعزيز وتوفير الخدمات التعميمية والبحثية 
والمجتمعية ألنشطة الجامعات وتحسين جودة التعميم الجامعي باإلضافة إلى تمتع الجامعات 

 ن سمطة خارجية.بحق تعيين أساتذتيا دون تدخل م

 ( أٍداف احلوكنة املؤسسة 2

 بعد استعراض أىداف الحوكمة المؤسسية في جنوب أفريقيا وىولندا يمكن استنتاج ما يمي:

 أوجه التشابه: ( أ)

تتشابو أىداف الحوكمة المؤسسية في جنوب أفريقيا وىولندا، حيث تيدف إلى  
تحقيق الجودة في أداء الجامعات وتدعيم قدرتيا عمى التنافس مع الجامعات األخرى 
مع المحافظة عمى االستقاللية واكساب المؤسسات الجامعية القدرة عمى جذب كافة 

 المؤسسات البحثية. 
     مة المؤسسية لمجامعات في جنوب أفريقيا وىولندا إلى تفعيل نظم وتيدف الحوك         

 المحاسبة والمساءلة التعميمية وتعزيزاالستقالل المؤسسي وزيادة فعالية صنع القرار.        

  أوجُ االختالف: ( ب)

يوجد اختالف في أىداف الحوكمة المؤسسية في جنوب أفريقيا وىولندا ففي جنوب 
تحقيق تميز وجودة اإلدارة الجامعية وتدعيم قدرتيا عمى التنافس افريقيا تيدف إلى 

مع الجامعات األخرى مع المحافظة عمى االستقاللية، أما في ىولندا تيدف 
الجامعات إلى األداء المستقل في أنشطة البحث العممي ومسؤولياتيا وتوفير 

دة التدريس، الموظفين لخدمة المجتمع فأىدافيا تبمورت في ثالثة ميارات ىي جو 
 والبحث، وتنظيم ومشاركة الموظفين والطالب .
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 ( مبادئ احلوكنة املؤسسية3

  )أ( أوجُ التشابُ:

تتشابو مبادئ الحوكمة المؤسسية في جنوب أفريقيا وىولندا بوضع خطة لمتمويل الذاتي 
والشفافية، بالجامعة واالتصال والتواصل مع األفراد العاممين، وااللتزام بتحقيق المحاسبة 

صالح التعميم الجامعي، والتحسين في التدريس  وتفويض السمطة والربط بين الالمركزية وا 
 والتعمم، وأىمية الرقابة الذاتية .

  )ب( أوجُ االختالف:

يوجد اختالف في مباديء الحوكمة المؤسسية في جنوب أفريقيا وىولندا، ففي جنوب أفريقيا 
كمة، وقيام الجامعات بتضمين أنشطة الحوكمة في تتمثل في وضع سياسات واضحة لمحو 

عممياتيا، وربط الحوكمة بسياسات الجامعة، وتييئة ظروف مناسبة لتحقيق وظائف حوكمة 
مؤسسات التعميم الجامعي بالكفاءة والفعالية، أما في جنوب ىولندا فتتمثل في ادخال ىيكل 

والخارجية لمجامعات وىو ما ( الستحداث ىياكل وتفعيل الحوكمة الداخمية Bamaباما )
انعكس عمى الجامعات بأن تتوجو نحو نقل العديد من المسئوليات التي تضطمع بيا الحكومة 
إلى الجامعات ذاتيا فيما يتعمق بالتمويل، وضمان الجودة، وسياسات شئون الموظفين، وكذلك 

قادرة عمى سياق  إحالة القوى المركزية إلى رئيس الجامعة وشئون الموظفين لتكون الجامعة
 المنافسة.

 اجراءات احلوكنة املؤسسية واسرتاتيجياتَا– 4

 :أوجُ التشابُ ( أ)

وتتمثل في تطوير األطر المؤسسية واألكاديمية بالجامعات لمتفاعل مع آليات  
تدويل التعميم الجامعي ووضع نظم متطورة لتحفيز مؤسسات التعميم الجامعي، 
عمى تنويع مصادر تمويميا، وانشاء برامج أكاديمية مشتركة مع القطاع الخاص 

 المحمي والجامعات األجنبية 
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 أوجُ االختالف: ( ب)

جد اختالف بين نظم الحوكمة المؤسسية في جنوب أفريقيا وىولندا ففي يو  
جنوب أفريقيا تتم الحوكمة عمى مستويين ىما األطر القومية لحوكمة الجامعات 
والحوكمة المحمية لمجامعات وتوجد ثالث مستويات لمحوكمة المؤسيسة لجامعات 

المؤسسية بين جنوب أفريقيا وىي الحوكمة عمى مستوى النظام، والحوكمة 
 الجامعات، وكذلك الحوكمة عمى مستوى الجامعة.

أما في ىولندا تدار أمور الجامعة عمى المستوى المركزي من قبل األجيزة 
الرئيسة عمى المستوى المركزي وتتمثل في جياز الرقابة والمجمس التنفيذي 

 ومجمس الجامعة ومجمس العمداء.
لوطنية وىي وزارة المالية وزارة الشئون وتتمثل الحوكمة الخارجية في األجيزة ا

 االقتصادية ووزارة التربية والتعميم والثقافة والعموم، ووزارة الزراعة والطبيعة.
وجودة الخطة االستراتيجية لممؤسسة، والتنظيمية المسئولة عن الشفافية وتدفق 

 المعمومات ومن أىميا ىيئة ضمان الجودة. 
 

 معايري احلوكنة املؤسسية: – 5

 أوجُ التشابُ: ( أ)

تتمثل في أن معايير الحوكمة المؤسسية في دول المقارنة تتطرق لجميع عناصر  
المنظومة الجامعية، كما يتم تصنيف ىذه المعايير في شكل معايير أساسية، يندرج 
تحت كل معيار منيا عدد من المؤشرات والمعايير الفرعية وتتمثل ىذه المعايير في 

لجامعية عمى تفعيل نظم المحاسبية التعميمية، ومحاولة : سعي إدارة المؤسسة ا
توفير مصادر بديمة لمتمويل، وقدرتيا عمى إدارة مواردىا وتمتعيا باستقاللية في 

 إدارة شئونيا المختمفة ودعميا لممشاركة في صنع القرار الجامعي.
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 أوجُ االختالف: )ب( 

وىولندا ، ففي جنوب حيث تختمف معايير الحوكمة المؤسسة في جنوب أفريقيا 
أفريقيا تتمثل في أن الجامعات تطبق السياسات واإلجراءات التي توفر التوجيو 
والتدريب إلدارة المؤسسة الجامعية وضمان تطبيق سياستيا بسموك مقبول واتباعيا 
مجموعة من السياسات الخاصة بتطوير الموائح والقوانين، وتنظيم سياسات حوكمة 

 تاحتيا لمعامة من الناس.المؤسسة الجامعية وا
أما بالنسبة لمعايير الحوكمة المؤسسية في ىولندا فتتمثل في خضوع جميع الجامعات لتنفيذ 
إدارة الجودة الذي يعكس األداء الكامل لمجامعة وضمان الجودة وتحقيق أىداف األداء بيا، 

افسة دورا رئيسيًا ولمجامعات الحرية في تصميم النظم الخاصة وضمان الجودة بيا وتمعب المن
 في ىذا السياق.

 خامسًا: واقع تطبيل حوكنة اجلامعات يف املنلكة العربية السعودية:

تختمف ىيكمة مؤسسات التعميم العالي من جامعة إلى أخرى ولكن تتفق كثير من الجامعات 
السعودية عمى ىيكل تنظيمي موحد وىو مجمس الجامعة ومدير الجامعة وكالء الجامعة 

الفنية والمالية والدراسات العميا والبحث العممي باالضافة إلى الكميات المختمفة  لمشئون
 وعمادات القبول والتسجيل وشئون الطالب والمكتبات.

وتواجو الجامعات السعودية في واقعيا عددا من التحديات التنظيمية واالقتصادية واالجتماعية 
ذلك تحديات الحوكمة ،وتحديات التمويل التي تؤثر عمى سير العممية التعميمية ،ويتضمن 

واالستقاللية وديمقراطية االجراءات ،وتحديات التواصل مع المجتمع ومن أبرز التحديات التي 
 تواجو تطبيق حوكمة الجامعات )موقع وزارة التعميم(.

واقع المناخ التنظيمي والقانوني العام :حيث يؤثر المناخ التنظيمي عمى وجيات وقدرات  -
 ء األسرة الجامعية عمى التطور والتطوير.أعضا
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واقع غياب الشفافية والوضوح:ويظير ىذا من خالل غياب مبدأ المشاركة بين أعضاء  -
ىيئة التدريس وضعف طرح األفكار والتعبير عن اآلراء بكل حرية،وىو مايؤثر عمى امكانية 

 تسيير الجامعة وفق مبادئ الحوكمة.
تبني التغيير لدى أفراد المنظومة المجتمعية سواء مايتعمق منيا واقع غياب ثقافة اإلبداع و  -

 بالطالب أو األستاذ.
واقع غياب المبادئ الخاصة بالحوكمة خاصة مايتعمق منيا بالشفافية ،والمساءلة  

،والمشاركة في صنع القرار ،وذلك بسبب تأثير وانتشار الثقافة السمبية المكتسبة من التركيبة 
ية المجتمعية والمتمثمة في ثقافة العزوف عن التغيير واإلبداع وعدم الثقة في االجتماعية لمبن

 امكانية التغيير بأشكالو المختمفة.
 ( جامعات أىمية 9( جامعة حكومية و )38ويبمغ عدد الجامعات في المممكة )

م 4::28/22/2( من نظام مجمس التعميم العالي الصادر بتاريخ 23وقد نصت المادة رقم )
رئيس المجنة العميا لسياسة التعميم ىو رئيس مجالس  –أن رئيس مجمس الوزراء  عمى

ىـ 5/2547/:وتاريخ  :7التعميم العالي )تم الغاء مجمس التعميم العالي باألمر الممكي رقم أ/
( من نظام المجمس أن كل جامعة تتمتع باستقالل معنوي ومادي وليا حق 3ونصت المادة )

مجمس الشؤون االقصادية والتنمية في إطار حوكمة فعال ومتكامل  التممك والتصرف، وأقر
م إلى برامج تنفيذية متعدده تحقق كل منيا جزء 3141بيدف ترجمة رؤية التحول الوطني 

من األىداف االستراتيجية والتوجيات العامة لمرؤية ويعزز إطار حوكمة تحقيق رؤية المممكة 
التخطيط عمى مستوى الجيات الحوكميو ورفع وتيرة  م من رفع كفاءة3141العربية السعودية 

التنسيق فيما بينيا لتحقيق األىداف الوطنية المشتركة وضمان سرعة اإلنجاز في المشروعات 
والمبادرات وتحقيق االستدامة في العمل غير المراجعة الدورية لمستوى التنفيذ وتقييم األداء 

 ( 8-7م ، ص 3141)وثيقة رؤية المممكة 
مً خربات دول املكارىة يف حوكنة اجلامعات يف املعطيات التالية اليت االستفادةًا: سادس

 ميكً تطبيكَا يف جامعات املنلكة:

وضع وثيقة لمحوكمة المؤسسية لكل جامعة، والتي تعمل عمى تحديد الميام  -
 والعمميات والمسئوليات المناطة لكل عضو في المؤسسة.
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والتي تكون أكثر كفاءة عند إحساس األعضاء مشاركة عممية الحوكمة المؤسسية  -
 في المؤسسة الجامعية بالمسؤولية بسبب مشاركتيم. 

تطوير إدارة الموارد المالية بالجامعة من خالل تفعيل الرقابة المالية ومراجعة أداء  -
 تنفيذ الميزانية. 

 التوجو نحو الالمركزية والمشاركة المجتمعية في أداء التعميم الجامعي.  -

 وضع نظم محدده إلدارة أعضاء ىيئة التدريس ودعم أدائيم.  -

تطوير الموائح المنظمة إلتحاد الطمبة بما يحقق الرؤية المتكاممة لمحياة الطالبية  -
 التي تتوافق مع معطيات العصر. 

جراءاتيا عمى مستوى الجامعات من خالل  - تصميم ىيكل واضح إلدارة الحوكمة وا 
 وفق قواعد المحاسبة والشفافية.  المجالس والييئات اإلدارية

 . توفير معمومات تفصيمية حقيقة ألداء الجامعات تساعد عمى اتخاذ القرارات -
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 التوصيــــات :

يتطمب تنفيذ اآلليات المقترحة تأكيد وزارة التعميم عمى الالمركزية لتعزيز الحوكمة والمشاركة 
افة إلى نشر ثقافة الحوكمة المؤسسية والشفافية والتطبيق الحقيقي لإلدارة الذاتية باإلض

واستثمار االمكانات التكنولوجية لرقابة األداء، فإرساء قواعد الحوكمة في إدارة شئون 
الجامعات يحتاج إلى إدارة التغيير ألن كثير من المتطمبات بحاجة إلى تفعيل ما ىو موجود 

، ومن جانب آخر ال  ىذا من جانب 3141وتطبيقو ضمن سياسة الشفافية ورؤية المممكة 
بد من وجود رقابة داخمية عن مدى االلتزام باألنظمة والتعميمات، حيث يرتبط نجاح الحوكمة 

 في الجامعات السعودية بمدى مالئمتيا لممجتمع واستجابتيا لمطموحات المجتمعية.

  



 ...........................كل من جامعات جنوب أفريقيا وجامعةهولندا في لنظم الحوكمة الجامعية دراسة مقارنة

- 2:1 - 

 ع ـــاملراج

المؤسسات م(. الحوكمة الرشيدة في فن إدارة 3126أبو النصر، مدحت محمد ) -
 عالية الجودة، القاىرة، المجموعة العربية لمتدريب والنشر.

م(. الحوكمة كآلية لالصالح المؤسسي ورفع مستوى 3126البراىيم، ىيا عبدالعزيز ) -
األداء في وزارة التربية والتعميم بالمممكة العربية السعودية، مصر، مجمة مستقبل 

 . 33، مجمد 7:التربية العربية، العدد 
م(. دراسة مقارنة لحوكمة الجامعات في كل من 3125الجمال، رانيا عبدالمعز ) -

مكانية اإلفادة منيا في الجامعات المصرية، مصر، مجمة  جامعتي ماسترخت وفينا وا 
  59، العدد 28التربية، المجمد 

م( التربية المقارنة األصول المنيجية ونظم التعميم اإللزامي، :311خميل، نبيل ) -
 ر الفجر لمنشر والتوزيع. مصر، دا

م(. تطوير دور اإلدارة الحكومية في مدارس عمم اإلدارة 3122الدقن، أحمد السيد ) -
 العامة، مصر، مجمة المدير العربي. 

م(. الحوكمة الرشيدة كمدخل لضمان الجودة واالعتماد 3126السوادي، عمي محمد ) -
دكتوراة، قسم اإلدارة األكاديمي في الجامعات السعودية )تصور مقترح( رسالة 

 التربوية، مكة المكرمة، جامعة أم القرى. 
 3141م(، رؤية المممكة العربية السعودية 3127المممكة العربية السعودية ) -

https://vision2030.gov.sa  
م(. دراسة مقارنة لنظم الحوكمة المؤسسية 3122ضحاوي، بيومي والمميجي، رضا ) -

لمجامعات في كل من زيمبابوي وجنوب أفريقيا وامكانية االفادة منيا في مصر، ورقة 
مقدمة إلى المؤتمر السنوي التاسع عشر التعميم والتنمية البشرية في دول قارة 

 لمتربية المقارنة، القاىرة، جامعة عين شمس. أفريقيا التي تنظميا الجمعية المصرية 
م(. حوكمة الجامعات : مدخل لتطوير اإلدارة من 3122عبدالحكيم، فاروق جعفر ) -

خالل المشاركة، مجمة العموم التربوية، العدد األول، معيد الدراسات التربوية، جامعة 
 القاىرة. 

https://vision2030.gov.sa/
https://vision2030.gov.sa/
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المممكة العربية السعودية ىـ( حوكمة التعميم العام في 2548العتيبي، فاطمة فيصل ) -
"نموذج مقترح" رسالة دكتوراة، قسم اإلدارة التربوي، الرياض، جامعة اإلمام محمد بن 

 سعود اإلسالمية. 
م( مفيوم حوكمة الجامعات والغرض منيا وسبل تطبيقيا: :311عزت، أحمد ) -

صدارات حقوق اإلنسان، القاىرة.   المكتبة العامة لقضايا وا 
م(. حوكمة النظام التعميمي مدخل لتحقيق الجودة 3123ذكري ) عطوة، محمد وعمي -

 ، الجزء الثاني. :8في التعميم، مجمة كمية التربية، جامعة المنصورة، العدد 
م( حوكمة الجامعات األىمية وضمان الجودة الشاممة 3122عوض، أسماء ) -

اعية لمؤسسات التعميم قبل الجامعي، بحث منشور بمجمة دراسات الخدمة االجتم
 والعموم االنسانية. 

م(، نماذج ارتباط الكميات 3125العيسى، ايناس، العقيل ، سناء، الجارودي، ماجدة ) -
الجامعية بالجامعات في بعض الدول: نموذج مقترح لمجامعات السعودية، المجمسة 

 . 21السعودية لمتعميم العالي، العدد 
يير حوكمة الجامعات السعودية ىـ(: نموذج مقترح لمعا:254الفايز، ىيمة عبداهلل ) -

، جامعة 24وفق أبعاد المنظور االستراتيجي لمحوكمة، مجمة العموم التربوية، العدد 
 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

م( مفيوم الحوكمة وسبل تطبيقيا في مؤسسات التعميم العالي، 3124الفرا، ماجد ) -
ئة االعتماد والجودة، وزارة ورقة عمل في ورشة حوكمة مؤسسة التعميم العالي، ىي

 التربية والتعميم، الجامعة اإلسالمية، غزة.
م( ضوابط وآليات الحوكمة في المؤسسات الجامعية، 3119محمد، حاكم محسن ) -

 المؤتمر العربي الثاني )الجامعات العربية تحديات وطموح(، المغرب.
ت السعودية م( تطبيق الحوكمة في الجامعا3129المفيز، خولة بنت عبداهلل ) -

، جامعة اإلمام محمد بن 26الحكومية "تصور مقترح"، مجمة العموم التربوية، العدد 
 سعود اإلسالمية. 



 ...........................كل من جامعات جنوب أفريقيا وجامعةهولندا في لنظم الحوكمة الجامعية دراسة مقارنة

- 2:3 - 

م( حوكمة الجامعات الحكومية لتحقيق رؤية 3128المنيع، نوره، الخنيزان، تياني ) -
، مؤتمر دور الجامعات السعودية في تفعيل رؤية 3141المممكة العربية السعودية 

 جامعة القصيم، السعودية.  ،3141
ىـ( واقع تطبيق الحوكمة في جامعة نورة بنت 2548النوشان، منيرة بنت صالح ) -

عبدالرحمن، بحث ماجستير، قسم اإلدارة والتخطيط التربوي، الرياض، جامعة اإلمام 
 بن سعود اإلسالمية. 
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