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 :ملخص البحث
وأهمية تطبيقها في إدارة عائمها، وأبعادها، المفاهيمي إلى استقصاء مضامين حْوكمة الجامعات، من حيث مفهومها، وقواعدها، ودث هدف هذا البح

آلية إصالح منظومة البحث ناقش وأيضًا، الحْوكمة في الجامعات، ومعاييرها، ومحددات تطبيقها، مراحل تطبيق مفاهيم كما تطرَّق إلى الجامعات، 
 :اآلتيةوذلك من خالل محاولة اإلجابة عن التساؤالت التعليم العالي، 

 بعاّمة، وحْوكمة الجامعات بخاصة؟ما مفهوم الحْوكمة  .1
 ما قواعد حْوكمة الجامعات، ودعائمها، وأبعادها، وأهمية تطبيقها في إدارة الجامعات؟ .2
 ما مراحل تطبيق مفاهيم الحْوكمة في الجامعات؟ وما معاييرها؟ وما محددات تطبيقها؟ .3
 هل باإلمكان إصالح منظومة التعليم العالي؟ .4

 

 :ى النحو اآلتيعل استنتاجات البحث وجاءت
إن دْور الحْوكمة ال يقتصر فقط على وْضع القواعد ومراقبة تنفيذها أو تطبيقها، ولكن يمتد ليشمل، أيضًا، توفير البيئة الالزمة لدعم  .1

خرين بما الحكومة، والسلطة الرقابية، والقطاع الخاص، وأصحاب المصالح اآل: مصداقيتها، وهذا ال يتحقق إال بالتعاون الجاد بْين كل من
 .فيهم الجمهور

وبخاصة  ،مل على تعظيم قيمة الجامعة ومقدرتها التنافسيةتطبيق الحْوكمة في الجامعات بات مطلبًا أساسيًا، وأْمرًا حتميًا، إذ إّن تطبيقها يعْ  .2
 .في مجال مخرجاتها ووْضعها المحلي واإلقليمي والعالمي

األمثل لموارد االستخدام والحْوكمة تساعد على  .الجماعي الذي يسعى لبلوغ غايات محّددة تطبيق مضامين الحْوكمة يوّلد مناخًا صحّيًا للعمل .3
جه الجامعة، فهي تعمل على زيادة فعالية اإلفصاح، وُتعّزز المساءلة، فُحسن توزيع المهمات والخدمات وإدارتها، وتطبيقها، يخفف من أوْ 

 . تفاعل اإليجابي بين أصحاب المصالحاالختالف في الجامعة، ويزيد من حاالت االندماج وال
مي منظم، فإنها تساعد على التكّيف مع المتغّيرات المتسارعة في البيئتين الداخلية هج علْ ق منْ ثمرت الحْوكمة في الجامعات وفْ إذا ما استُ  .4

لبة، ما يسهم في تدعيم القدرات والخارجية، وتعمل على َتقاُرب وجهات نظر أصحاب المصالح، وزيادة االلتحام مع المجتمع المحلي والط
 .التنافسية، وتحقيق التميُّز في جْودة مخرجاتها، وفي سمعتها األكاديمية والعلمّية المحلية واالقليمية والعالمية

 

 :وخلص البحث إلى َعدد من التوصيات، أهمها
 .ن الجامعاتالقطاع الخاص وبيْ  نضرورة إعادة النظر في القوانين والتشريعات لضمان دْعم وتوسيع مفهوم الشراكة بيْ  .1
مثالن ضرورة أن تقوم الدولة بإعادة النظر في تخصيص أولويات اإلنفاق العام، من خالل زيادة االهتمام بالتعليم والبحث العلمي بصفتهما يُ  .2

وتدعيم الشفافية، وكافة خدمات عامة ذات طابع إستراتيجي، مع وْضع الضوابط القانونية التي ال تسمح بتدخل أصحاب المصالح الخاصة، 
 .أشكال الرقابة الداخلية من قبل العاملين على إدارة الجامعة، بما يسمح بمراقبة التمويل واستخدامه بالشكل األمثل

ضرورة وْضع رؤية إستراتيجية قومية لمنظومة التعليم والبحث العلمي، ُتحّدد بدقة دْور المعرفة في تحقيق أهداف التنمية والمطلوب من  .3
الستراتيجية لكل ؤسسات التعليم العالي بصفتها مؤسسات منِتجة للمعرفة؛ وأن تتدرج هذه الرؤية في تفاصيلها حتى تصل لمستوى الرؤية ام

هات كلية، يتم في إطارها، وبما ال يتناقض معها، قيام ن مؤشرات تخطيطية وموجّ فالمفروض أن الرؤية على المستوى القومي تتضمّ  جامعة؛
 .ع الخطة اإلستراتيجية الخاصة بهاوْض كل جامعة ب

م مشاركة الطلبة ضرورة االهتمام بتقنين دْور كل من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في حْوكمة الجامعات، من خالل وْضع قواعد ولوائح تنظّ  .4
حقوقهم، مع التأكيد على أن  وأعضاء هيئة التدريس في تقرير شئون الجامعة، وإدارتها، وصناعة القرار، على وْصف أن هذا الدْور أحد

 .دة الجامعات واعتمادهال أحد معايير ضمان جوْ االلتزام بذلك يمثّ 
ضرورة أن ترتبط الجامعات العربية بالجامعات األجنبية، من خالل اتفاقات تعاُون عْلمي وثقافي، بغية االرتقاء بمستوى التعليم وإصدار  .5

ن الخريج العربي من العمل في أية دولة أجنبية، وحتى يتمكن الطلبة من األجنبية، حتى يتمكّ شهادات مزدوجة معتمدة من الجامعات العربية و 
 .االنتقال بين تلك الجامعات بسهولة وبدون أعباء سياسية أو مالية إضافية
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ة تتوجه إلى تحقيق معدالت ضرورة مواجهة مشكلة األعداد الكبيرة والطلب المتزايد على التعليم العالي، من خالل أساليب وحلول غير تقليدي .6
 اإلتاحة المرغوبة مع ضمان جودة األداء، واالهتمام بالتعليم الفني والمهني، وتشجيع المزيد من الطلبة على االلتحاق به، بوصفه مصدراً 

 .ليوق العمل، والذي بدْوره يساعد في ترشيد معدالت الطلب على خدمات التعليم العاين ماهرين مطلوبين لسُ لتخريج فنيّ 
، وبما (العامة والحكومية والخاصة)يجب تعاون وزارة التعليم العالي والمجالس التعليمية العليا في تحديد األعداد المناسبة للطلبة في الجامعات  .7

د لضمان جودة  .األداء يتوافق مع اإلمكانات الفعلية لهذه الجامعات من أعضاء هيئة تدريس ومختبرات وقاعات دراسية، وفي َظل مستوى محدَّ
 

 .، منظومة التعليم العاليالجامعات حْوكمة: الكلمات المفتاحية

 :مقدمة

 Carnegie and) موضوع هاّم، خاصة في القطاع العام، وأكثر تحديدًا عندما شهدت المؤسسات العامة تحواًل سريعاً  (Governance) حْوكمةال
Tuck, 2010, P:431) ، مدفوعًا بفضائح الشركات العالمية الكبرى  حْوكمةالمتزايد بدراسة ال ظ في اآلونة األخيرة االهتمامُيالحَ و (Adams and 

Mehran, 2003, P:122) ويرى االقتصادات الكبرى في العالم، الناتجة عن الركود االقتصادي بين ، واألزمات (Hazril and  Zulkafli, 2016, 
P:31) العقاري في أمريكا، ما سّبب االنهيار الالحق لالئتمان العقاري وزوال بعض أكبر  أن هذا مرتبط باإلقراض عالي المخاطر لمقترضي الرهن

  .المؤسسات المالية في العالم
 الحكومية والخاصة، كما إن إدارتهفي عدد مؤسساته  التزايد المتنامي، فقد أصبح التعليم العالي أكثر تعقيدًا بسبب (John, 2008, P:2)ووفقَا لـ 

كن اعتماده على المدى الطويل، وأنه ال َمفّر أنه ال يمْ  الحالي تبيَّنفالنموذج التقليدي إلدارة التعليم العالي  وعليه؛صًا وتطلُّبُا، أصبحت أكثر تخصُّ 
ل ألساليب متطورة  سوى   .بشكل عامومراجعته األداء  لتقييمالتحوُّ

االجتماعية، )في التنمية من مختلف جوانبها  ،في معظم دول العالم ،امعاتالجامعات في اآلونة األخيرة نظرًا لما تسهم به الج حْوكمةوظهر مفهوم 
، فهي جزء هام وحيوي من المجتمع العام، كما أن لها عالقاتها التبادلية مع هذا المجتمع (واالقتصادية، واإلدارية، والسياسية، والصحية، وغيرها

 (.3، ص2111ناصر الدين، )
في الجامعات من أجل فيشيرون إلى أنه في الوقت الراهن يكافح كل من الهيئة التدريسية والهيئة اإلدارية  (Philliph et, all., 2014, P:43) أما

 العالي في القرن الحادي والعشرين،الوصول إلى توازن القوى في مواجهتهم للتحديات الديناميكية الناجمة عن التغيرات التي تحدث في مجال التعليم 
 .غيرات تتطلب إعادة صياغة مفهوم القيادة في التعليموهذه التحديات والت

فإن ( Lindborg, 2007, P:3)، ووفقًا لما جاء في كجزء من التقييم المؤسسي، ُيطلب من المؤسسات إظهار معرفة المتعلم ومهاراته وتصرفاتهو 
معرفتهم استنادًا إلى أنه تّم توظيفهم على أساس  تدريسلتشمل معايير عالية لتطوير أعضاء هيئة ال هذه المتطلباتمعظم هيئات االعتماد تتوقع 

  .األساليب الحديثة في التدريس، وهي أساس انضباطهم، ومن ثّم اإلبقاء على المعايير المهنية في ممارساتهم والمحاِفظة على انضباطهمب
قد تختلف الجامعات  داخلع القرارات التنظيمية وعملية صنْ  فطبيعة الهياكل بشكل كبير، تغيرت المبادئ السائدة حول تنظيم الجامعات وحوكمتها وقد

أو منظمة من أصحاب  ،(األكاديميين) أهل العلمجمهورية من )والتي يمكن النظر إليها على أنها  الجامعات حْوكمةوفقُا لمجموعتين من األفكار حول 
إلى قرارات  تستندانع القرار اديمية وجهين لعملة واحدة، ما يعني أن القيادة وصنْ ففي الحالة األولى ُتعّد االستقاللية المؤسسية والحرية األك ؛(المصالح

ع القرارات اإلستراتيجية من قبل القادة الذين يرون ، فاالستقاللية المؤسسية هي أساس صنْ األخرى أما في الحالة ؛ أكاديميون مستقلون جماعية ُيْصدرها 
وعليه؛ فإن ما هم إال جزء من أصحاب المصالح العديدين، األكاديميين وأن  ،اب المصالح الرئيسينأصح اهتماماتتلبية ل ها المهمة األساسيةأن

ذوي سلطة ع القرارات تجري داخل الهياكل الهرمية المصممة لتوفير قادة وعملية صنْ بل أصحاب المصالح اآلخرين، دة من قِ الحرية األكاديمية مقيّ 
  .المنظمة ع وتنفيذ قرارات إستراتيجية داخللصنْ 
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 Etzkowitz and)، (Teichler, 1998) ،(Clark, 1998) ،(Olsen, 2005) ،(Fabrice, et. all., 2008) ويؤكد كثير من العلماء والباحثين

Leydesdorff, 1997) ،(Slaughter and Leslie, 1997) منظمة أصحاب )إلى ( جمهورية األكاديميين)تحواًل من  أن الفترة األخيرة تشهد
نظر المرء صالحة إذا  من السهل نسبيًا إثبات أّن فكرة االنتقالقد يكون : وهماينبغي التطرق إليهما في هذا الصدد،  أمرانمع ذلك؛ هناك  ،(مصالحال

تغيير المعتقدات ن ولكإلى األيديولوجيات والمعتقدات والقيم التي يؤمن بها صّناع القرار، وقادة التعليم العالي، وغيرهما من األطراف ذات العالقة، 
ل فْهم مدى التغير وراء التحول أجْ  أنه من (Kogan et. all., 2006, Passim)ويرى والُمُثل العليا ال تؤدي بالضرورة إلى ممارسات جديدة، 

 وافأشار  (Hood et. all., 2004, P:6)أما  .األيديولوجي األولي ال بد من مراقبة السلوك الفعلي لمختلف المستويات في مؤسسات التعليم العالي
جامعات أصحاب )إلى أنه في الفترة التي تنتشر فيها مفاهيم العولمة، ُينظر إلى فكرة االنتقال على أنها عملية العولمة التي تؤدي إلى إنشاء 

  .التنظيمية هياكلهافة تتقارب في وهذا بدوره يعني أن الجامعات في البلدان والمواقع المختلفي شتى أنحاء العالم، ( المصالح
د جهات التدخل، حْوكمةوما يجدر ذكره في هذا المقام، أن كثيرًا من الجامعات العربية تعاني من ضْعف في تطبيق مفاهيم ال ، وقد يرجع ذلك إلى َتعدُّ

يه؛ فاستقاللية الجامعات باتت وعلواحتماء بعضهم وراء العالقات الشخصية، ما قد يؤدي إلى عدم األخذ بتوصيات المجالس األكاديمية ّمْحمل الجّد، 
وللوصول إلى مراتب الجامعات العالمية المتميزة،  ؛السامي للجامعات، ولتحقيق األهداف الحقيقية التي ُوجدت على أساسها مطلبًا أساسيًا للرقي بالدْور

في الجامعات إلى إدارة التغير، وإلى  حْوكمةيق مفاهيم الويحتاج تطب .رشيدة جنبًا إلى جنب مع استقالليتها حْوكمةال بّد أن تتمتع الجامعات العربية ب
، ولن تعديل بعض التشريعات القانونية، وإلى تفعيل ما هو موجود منها وتطبيقه بشفافية، من خالل تعظيم باب المساءلة، والتركيز على المخرجات

 .ؤية المستقبليةيتأتى ذلك دون اتباع منهج رشيد أساس مقوماته الواقعية، وجّل مستلزماته الر 
م، يرى الباحث أهمية بالغة في إجراء المزيد من البحوث المفاهيمية، لتقصي  الجامعات في البلدان المتقدمة، وصواًل  حْوكمةمضامين بناًء على ما تقدَّ

 .إلى أفضل السبل واآلليات التي تْكفل إصالح منظومة التعليم العالي في البلدان العربية
 

 :البحثمشكلة 
، وآليات التطبيق القواعد ولكن ، وآليات تطبيقها في الجامعات،حْوكمةالهذه  وقواعد، الجامعات حْوكمة موضوع إلى الدراسات من الكثير تتطرق

يير القواعد والمعاالبحث ليتناول أهم جاء هذا  ؛وبناًء على ذلك التي توّصلت إليها تلك الدراسات، النتائج وتباينت ،أخرى  إلى دراسة من اختلفت
 :ويْمكن إبراز مشكلة البحث من خالل طْرح التساؤالت اآلتية، وأفضل اآلليات لتطبيقها في الجامعات، حْوكمةوالمبادئ األساسية لل

 الجامعات بخاصة؟ حْوكمةبعاّمة، و  حْوكمةما مفهوم ال .1
 ؟، وأهمية تطبيقها في إدارة الجامعاتوأبعادها، ودعائمها، حْوكمة الجامعاتما قواعد  .2
 وما محددات تطبيقها؟ في الجامعات؟ وما معاييرها؟ حْوكمةال مفاهيم مراحل تطبيق ما .3
 هل باإلمكان إصالح منظومة التعليم العالي؟ .4

 

 

 :أهداف البحث
 .الجامعات بخاصة حْوكمةبعاّمة، و  حْوكمةمفهوم الالتعرف إلى  .1
 .ها في إدارة الجامعات، وأهمية تطبيقوأبعادها، ودعائمها، حْوكمةالقواعد األساسية للمناقشة  .2
 .، ومحددات تطبيقها، ومعاييرهافي الجامعات حْوكمةمفاهيم التطبيق  مراحلتناُول  .3
 ثمّ من إلصالح منظومة التعليم العالي، و  حْوكمةالتعرف إلى الشروط الضرورية الواجب تطبيقها واألخذ بها حتى يمكن تطبيق معايير ال .4

 .ايير الدوليةالوصول للجودة والتنافسية ووفقًا للمع
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التوصل إلى مجموعة من االستنتاجات والتوصيات، والتي يأمل الباحث أن تكون ذات فائدة سواء للباحثين اآلخرين أو للجامعات، من  .5
نُمّو  الجامعات في حْوكمةيحققه تطبيق مضامين إلى الواقع العملي، مقتنعًا بأهمية الدْور الذي يْمكن أْن  خالل االنتقال من الجانب النظري 

رها  .المجتمعات وتطوُّ
 

 

 :أهمية البحث
 :تبرز أهمية البحث فيما يأتي

الجامعات،  حْوكمةمفاهيم النادرة، وقد يكون األول في فلسطين، حسب عْلم الباحث، والذي يتناول  المفاهيميةُيعّد هذا البحث من البحوث  .1
 .وُسُبل تطبيقها في البيئات العربية

 . لجامعاتا حْوكمةباألدب النظري المتعلق يحاول هذا البحث أن يثري  .2
إلصالح منظومة التعليم  حْوكمةإلى الشروط الضرورية الواجب تطبيقها واألخذ بها حتى يمكن تطبيق معايير ال للتعرفيسعى هذا البحث  .3

 .العالي، ومن ثّم الوصول للجودة والتنافسية وفقًا للمعايير الدولية
في الجامعات، وإثراء دْورها اإليجابي في تعزيز تنمية المجتمعات  حْوكمةمفاهيم التفعيل وتطبيق إلسهام في وْضع آليات مقترحة لا .4

 . وتطويرها
 

 

 :منهجية البحث
 

ابقة واستنباط وتحليل ما أوردته األدبيات الس المصادر ذات العالقة لبناء اإلطار النظري للبحث،القائم على جْمع البيانات من المنهج الوصفي  اّتباعتّم 
 .وصواًل لإلجابات المتعلقة بتساؤالت البحث، فاالستنتاجات، فالتوصيات

 
 

 :اإلجابة عن تساؤالت البحث
 

 ؟بخاصة الجامعات حْوكمةبعاّمة، و  حْوكمةالما مفهوم  :التساؤل األول
ا أفكارًا توحي بأّن االستقرار والحرية ، حيث طرح(دافيد هيوم، جاك جاك روسو)تعود جذور فكرة الحْوكمة إلى المفكرين القدامى وعلى رأسهم 

(. 26، ص2117عبد القادر، )والديمقراطية ال يْمكن تحقيقهن إال بوجود رضا الفرد عن الحاكم، واحترام اإلدارة العامة، واالحتكام إلى العقل الرشيد 
 كانون أولفي ( Cadbury)المؤسسات  حْوكمةاد المالية لالمؤسسات حينما أصدرت لجنة األبع حْوكمةالبداية الحقيقية لالهتمام بمفهوم  لقد كانتو 

، ولقد أخذت "المؤسسات حْوكمةاألبعاد المالية ل"ل من قبل مجلسّي التقارير المالية وسوق لندن لألوراق المالية بعنوان م تقريرها المشكَّ 1992من عام 
ات األميركية في نهاية د من المؤسسات، والفضائح المالية في كبرى المؤسسالمؤسسات ُبعدًا آخر بعد حدوث األزمات المالية، وإفالس العدي حْوكمة

ل اعتراف هو أو " المؤسسات حْوكمة"فُيعّد التقرير الصادر عن منظمة التنمية والتعاون االقتصادي بعنوان أما على المستوى الدولي،  .م2111عام 
 .(3، ص2111يرقي، وعبد الصمد، ) دولي رسمي بهذا المفهوم

 :لغويا   حْوكمةوم المفه
يعني عملية ( 2117، درويش، (2112مرزوق، )، والمؤكد في دراستّي (111، ص2114العريني، )التعريف اللغوي للحْوكمة حسبما جاء في 

م والسيطرة من خالل قواعد ُأُسس الضبط بغرض تحقيق الرشد، وتعني الحْوكمة لغويًا، أيضًا، بأنها نظام ومراقبة بصورة م تكاملة وعلنية تدعيمًا التحكُّ
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على أنها حالة، وعملية، واتجاه، كما أنها نظام مناعة وحماية يْحكم  حْوكمةال (4، ص2115ميخائيل، ) عّرفو . للشفافية والموضوعية والمسئولية
يتضمن عددُا من الجوانب  ويحمي سالمة كافة التصرفات ونزاهة السلوكيات داخل المؤسسات، وعليه؛ فإّن هذا التعريفالحركة ويضبط االتجاه، 

 :، هيحْوكمةلمفهوم ال

 ما تقتضيه من التوجيه واإلرشاد :الحكمة. 

 بط والقيود التي تتحكم في السلوكما يقتضيه من السيطرة على األمور بوضع الضوا :الحكم. 

 خالل تجارب سابقة ما يقتضيه من الرجوع إلى مرجعيات أخالقية، وثقافية، وإلى خبرات تّم الحصول عليها من :االحتكام. 

 السلطة، وتالعبها بمصالح المساهمين انحرافطلبًا للعدالة، خاصة من  :التحاكم. 

، فقد يكون من "الشركات حْوكمة"أنه من أْجل التأكد من عدم وجود سوء فْهم بشأن المحتوى اللغوي لمصطلح ( Jan, 2005, P:3)وقد جاء في 
 :فردي قبل محاولة فْهم العالقة المتبادلة بينهما، وذلك على النحو اآلتي المفيد أن ُينظر أواًل في الكلمتين بشكل

 الشركة :Corporate : َّهذا الكيان ز من األفراد الذين يتكّون منهمتشكيل أو كينونة الشركة، وجود كيان قانوني ممي. 

 حْوكمةال: :Governanceتنظيم ومراقبة النفوذ والسيطرة والسيادة. 

دًا يقّدم الكثير من التفسيرات من وجود تفسيرات دقيقة جدًا لمعنى هاتين الكلمتين كّل على حدة، إال أن وْص  ، أنه بالرغموأضاف فهما تركيبًا موحَّ
  .مفهومًا موحداً  أْخذهاينبغي " الشركات حْوكمة"المختلفة، ومع ذلك؛ فإن 

 

 :اصطالحا   حْوكمةمفهوم ال
المصالح أو  وأصحاب األسهم ناحية، وحملة الشركة من إدارة بين العالقة حددتُ  التي والمعايير القواعد إلى عام، الشركات، بشكل حْوكمة مفهوم يشير

 االصطالح هذا يقّدم ،تحديداً  أكثر وبشكل .ى أخر  من ناحية (السندات والعمال والموردين والدائنين والمستهلكين حملة)بالشركة  المرتبطة األطراف
 وقيمة تعظيم ربحية إلى تسعى اإلدارة أن هؤالء يتأكد كيف أموالهم؟ استغالل اإلدارة تسيء أال المالكون  منيْض  كيف: أهمها ،تساؤالت لعدة إجابات

 األسهم حملة نيتمكّ  كيف ،وأخيراً  والبيئة؟ مجاالت الصحة في للمجتمع األساسية بالمصالح اإلدارة اهتمام ما مدى الطويل؟ األجل في الشركة أسهم
إلى عدم وجود إجماع واضح ( Giovanna, 2013, P:21)وأشار  (. Fawzy, 2003, P:6) فعال؟ بشكل اإلدارة رقابة من حالمصال وأصحاب

ارة المؤسسات والتحكم على أنها النظام الذي يتم من خالله إد( Alamgir,, 2007, P:20)فمثاًل عّرفها ، حْوكمةمن قبل األكاديميين على تعريف ال
 :على النحو اآلتي (Jan, 2005, P:3)كما تناولها   الشركات حْوكمةسْرد تعريفات متنوعة لويْمكن  .في أعمالها

 هي الشكل الذي من خالله الذي من خالله يراقب أصحاب المصالح شركتهم بشكل جّيد حْوكمةال. 
 الشركات هي النظام الذي من خالله ُتدار وتراَقب الشركات حْوكمة. 
 ذي من تتم من خالله إدارة الشركات التجارية والسيطرة عليهاالشركات هي النظام ال حْوكمة. 
 الشركات تتناول اآلليات التي من خاللها أصحاب المصالح ذوي العالقة بالشركة يمارسون الرقابة على مديري الشركة بحيث تكون  حْوكمة

 .محمية( أصحاب المصالح)مصالحهم 
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 راقب تحقيق تلك األهداف تبعة داخل الشركة والتي ُتعّزز أهدافها وغاياتها، والتي تُ الشركات تشير إلى األنظمة والعمليات الم حْوكمة
 .والغايات بأساليب تتوافق مع القيم التشغيلية للشركة

 ول المعلومات التي ُص وُ  ولضمانلتحسين العالقات بين الشركات ومساهميها، الشركات تعني القيام بكل شيء بشكل أفضل،  حْوكمة
  .ب المصالح، وللتأكد من أن اإلدارة التنفيذية مهتمة بمصلحة أصحاب المصالحيحتاجها أصحا

 أسباب لثالثة الغموض بعض يثير الشركات حْوكمة مصطلح فإن( Fawzy. 2003, P:3)، (3، ص2111رضا، وعبد هللا، ) أما وفقًا لما جاء في
ترجع ، به المرتبطة األمور من وكثيراً  ،الشركات حْوكمة مضمون  أن من الرغم على أنه هو األول السبب: االصطالح هذا بحداثة مرتبطة رئيسة

 اللغة في ُيعرف لم االصطالح أن هذا إال واإلدارة، التنظيم نظريات وبعض المشروع نظرية تناولتها حيث عشر، التاسع القرن  أوائل إلى جذورها
 . ثالثة عقود أو دينعق قرابة منذ إال التبلور في يبدأ لم مفهومه أن كما اإلنجليزية،

 التي اآللية أنه على الناحية االقتصادية من ر إليه البعضنظُ فبينما يَ  ،المفهوم لهذا وموّحد قاطع تعريف وجود عدم في الثاني السبب يتمثل بينما
 الناحية من ُيعّرفونه آخرينك الطويل، فإن هنا األجل في الشركة واستمرارها أسهم قيمة تعظيم وتضمن التمويل، على الحصول في الشركة تساعد

 وأصحاب األسهم حملة وواجبات حقوق  حددتُ  كاملة، والتي غير أم كاملة نهاكوْ  حيث التعاقدية من العالقة طبيعة إلى يشير أنه على القانونية
 على المسؤولية بذلك زينركّ مُ  األخالقية،و  االجتماعية الناحية من إليه ينظر ثالث أخرى، كما أن هناك فريق ناحية من ناحية، والمديرين من المصالح

 .البيئة العادلة، وحماية االقتصادية التنمية وتحقيق المستثمرين، صغار أو األقلية حقوق  حماية في للشركة االجتماعية
 المراجعة مرحلة في اييرهومع قواعده من كثير وما زالتالتكوين،  رطوْ  في ما زال المفهوم هذا أن إلى المصطلح هذا لغموض الثالث السبب ويرجع

 .تقييمه معايير وكذلك ،محدداته أهم لحوْ  والممارسين الباحثين بين اتفاق شبه هناك ؛ذلك ومع ،والتطوير
 

 :حْوكمةالمفهوم التي تشير إلى تناول أهم المعاني  بناء على ما َتقَدم، يمكن للباحث
 الهم ُتدار بشكل جّيدمن الُمالك أن أمو هي اآللية التي من خاللها يْض  حْوكمةال. 
 دة مخرجاتهامن جوْ تْض  بطريقةمجموعة من القواعد التي بموجبها تتم إدارة المؤسسة  حْوكمةال. 
 المصالح الشركة وأصحاب إدارة نبيْ  الصحية العالقة دحدّ تُ  التي والمعايير المبادئ تشير إلى حْوكمةال. 

المساءلة في ، والرقابة، و ع القراراتصنْ بالسلوك، و لهياكل التنظيمية والعمليات المتصلة لنظام ضابط ما هي إال  حْوكمةوعليه؛ يمكن القول أن ال
، والذي بدوره يعزز المالية العامةالمعلومات دة وجوْ التي من خاللها ُيسار إلى تعزيز موثوقية اآللية أو هي  .المستويات العليا في المؤسسة

 .النزاهة والكفاءة
 

 :الجامعات حْوكمةمفهوم 
ت باهتمامات كبيرة في السنوات األخيرة عبر الجامعات من المفاهيم الحديثة التي حظيَ  حْوكمةُتعد ( Wang, 2010, Passim)لدراسة وفقًا 

 De) جاء فيو . المصدر أو المرجعّية التي ُيستند إليها في ُحكم الجامعة وهياستخدامها في تحقيق الجودة الشاملة والتمّيز في األداء الجامعي، 
Boer, et. all., 2007, P:27 )الجديدة في مقدمة المناقشات حول إصالحات القطاع العام، بما في ذلك التعليم العالي  حْوكمةأن أساليب ال

 حْوكمةفإن  (Bradshaw and Fredette, 2009, P:125)ووفقًا لدراسة  .، فما التعليم العالي إال إحدى مؤسسات القطاع العاموالبحث العلمي
أن إدارة الجامعات العامة مشكوك في  فأشارا إلى (Rytmeister and Marshall, 2007, P:282)أما . ال يخلو من التعقيد ة أمر  لجامعات العامّ ا

في القطاع العام على أنها مجموعة من المسئوليات، والممارسات، والسياسات،  حْوكمةعّرف ال قد( ANAO, 2006, P:6)في حين أن  .نزاهتها
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التوجه اإلستراتيجي، وضمان تحقيق األهداف، وإدارة المخاطر، واستخدام الموارد بطريقة  :جراءات التي تمارسها السلطة التنفيذية للوصول إلىواإل
 .كفؤة، والمساءلة

مفهوم  أني ف( 19،ص2113حالوة، وطه، ) مع ما تناوله( 2119خورشيد، ويوسف، ) اتفقفقد ( 9، ص2111عبد الناصر، )وفقًا لما جاء في 
والحلول المقترحة لها، تلك األزمة  ، في معظم الدول العربية،ليعّبر عن األزمة الحقيقية التي تمّر بها المؤسسات الجامعية ظهر الجامعات حْوكمة

تخاذ القرارات المتعلقة بشؤون ، لتكون مهمتها ا(الطلبة وأعضاء هيئة التدريس)ق ها السلطة التنفيذية فوْ التي تتمثل في أن هناك إدارات جامعية وضعتْ 
ر تطوُّ  ُيضعف، كما ستمرار ثقافة العزوف عن المشاركةز امناقشة هذه القرارات أو االعتراض عليها، وهو ما يعزّ  هؤالء دون أن يكون ألي منهم حقّ 

ع القرار في يد طرف نظرًا لوْض لعلمية للمجتمع، عيد صياغة التوجهات الثقافية والمعرفية وافها المؤسسة األكاديمية المفترض فيها أن تُ الجامعة بوْص 
ون دُ ع المتلقي لهذه القرارات والملتزم بتنفيذها في وْض ( الطلبة وأعضاء هيئة التدريس)ع باقي األطراف واحد من أطراف المؤسسة الجامعيةــ، ووْض 

 .مناقشة
وفي سياق الجامعات العربية، ، الجامعاتجود الطلبة أحد أهم أسباب وُ وبالنظر إلى أصحاب المصالح الرئيسين فيما يتعلق بالجامعات، ُيالَحظ أن 

م ال يشاركون في صياغة هذه البرامج أو تحديد ماهية المناهج فإن القرارات المتعلقة بالبرامج الدراسية أو المناهج التعليمية تؤخذ بمعزل عن الطلبة، فهُ 
مه لهم، وبأعضاء هيئة قدّ فعالقة الطلبة بإدارتهم، وبما تُ  ؛كافة أصحاب المصالح أمام مسئولياتهمع في وْض  حْوكمةوهنا يبرز دْور الالتي سيْدرسونها، 

الطلبة وتثبيته على أرض  ما يتطلب إبراز حقّ ر الحيوي والهام في رْسم مستقبلهم المهني، بل والحياتي، لها الدوْ التدريس الذين يقومون على تعليمهم، 
نّمي ز ثقتهم بأنفسهم، ويُ عزّ يُ  والذي بدْوره، (الجامعة)لقرارات المتعلقة بإدارة شئونهم داخل المؤسسة التي يتمنون إليها الواقع بإشراكهم في صياغة ا

  .الجامعات حْوكمةوح المشاركة اإليجابية في الحياة العامة، وهذا هو جوهر ، ومن ثم، ُيحّرض فيهم رُ لديهمدرجة تحمُّل المسئولية 
 يقارب ما خالل من مقدَّ تُ  المتحدة الواليات في العالي التعليم فخدمة القطاع، هذا في المتطور الغربي العالم في محسومة ضيةق الجامعات حْوكمةو 
 فمعظم. (ورقابتها إدارتها) الجامعة حْكم خاللها من يتم التي الطريقة عن ،لكترونيةاإل مواقعها خالل من ،واضح وبشكل نتعلِ  جامعة (3511)

 الهبات قدموا ممن المختلفة الهيئات وممثلي والمهنيين األعمال رجال من األحوال غالب في ن يتكوّ  أمناء لسمجْ  بواسطة حكمتُ  ألمريكيةا الجامعات
 العام االنتخاب طريق عن المجلس هذا أعضاء اختيار ويتم ؛التنفيذية اإلدارة خارج من التدريس هيئة وألعضاء للطلبة ممثلين عن فضالً  للجامعة،

 من يتكون  والذي Board of Observers المشرفين مجلس يوجد الجامعات بعض وفي. University of Michigan (متشجن) جامعة في كما
 المجتمع من كبير بشكل لةممثَّ  الجامعة للجعْ  إال ذلك وما. العام االنتخاب طريق عن اختيارهم يتم Harvard (هارفارد) جامعة في كما عضواَ  (31)

، 2111ناصر الدين، ) مجتمعهم مصالح تقتضيه ولما مناسب نحو على واجباتهم بأداء يقوموا لم إذا وتغييرهم األعضاء بمحاسبة رهبدوْ  وميق الذي
 .(11ص

 كمةحوْ وجميعها لها نظام  ،ةجامعة وكليّ  (111) بريطانيا ما يقاربأنه يوجد في  (11، ص2111بزاوية، وسالمي، )وفي السياق ذاته، بيَّنت دراسة 
مجلس ال) مجلس تشريعي بواسطةكمان حْ تُ  مثالً   (Cambridge University) وكامبردج (Oxford University)أكسفورد  يّ فجامعت ،ن وواضحمعلَ 

 ،"سجل الجامعة"ـ من خريجين أو عاملين أو باحثين مسجلين ضمن ما يسمى ب لهمايتألف من عدد كبير من أعضاء الجامعة والمنتسبين و  ،(حاكمال
 .عضواً  (3111)يبلغ عددهم حوالي 

ورئيس  ،األمناء مجلس :ومنها ،تقوم بانتخاب أعضاء المجالس التنفيذية بالجامعةأم في بريطانيا هذه المجالس سواء في الواليات المتحدة األمريكية  
وأعضاء آخرين من  ،(يتم انتخابهم)األساتذة الجامعيين  ن هذه المجالس التنفيذية أعضاء غير تنفيذيين منأن تتضمّ  وال بدّ  ؛وعمداء الكليات ،الجامعة
وفي بعض الجامعات البريطانية يوجد ما (. الطلبةيتم انتخابهم عن طريق مجلس ) وطلبة ،(األمناءيتم انتخابهم عن طريق مجلس ) األمناءمجلس 
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 رئيس الجامعة :در قرار تعيين كل منْص وتُ  ،لقضايا المختلفةر في انظُ وتَ  ،ناقش التقرير السنوي للجامعةيسمى بالمحكمة، فوق مجلس الجامعة، تُ 
 . في بعض الجامعات عضواً  (411 -51)يتكون مجلس المحكمة من  ما وأعضاء المجالس األخرى، وعادة ونائبه

ر منظومة من تعظيم دوْ بما يْض ع رقعة المشاركة المجتمعية، يالجامعات تحتاج إلى مزيد من اإلفصاح والشفافية، وتوس حْوكمةقضية  ومن المؤكد أنّ 
 .ت المعرفةالتعليم العالي في تحقيق أهداف التنمية البشرية، من خالل بناء الكوادر والكفاءات البشرية القادرة على المنافسة والتفاعل مع مجتمعا

أن الجامعات ما في  (Edwards, 2000)، (Coaldrake, et. all., 2003)، (Dixon and Coy, 2007) ويتفق كثير من الباحثين والكتاب
ر بماليين الدوالرات، وقد أصبحت إحدى أهم القضايا الرئيسة لل بين مؤسسات القطاع العام، ومن القضايا التي  حْوكمةهي إال مؤسسات عظمى ُتقدَّ

 .حْوكمة، وأدوارها، ومسئولياتها، والعالقات، وتكوينات مجالس الحْوكمةم الحجْ : بهذا الخصوص ناقشوها
 :الجامعات، وهي حْوكمةفي أنظمة  ُيعمل بها، هناك خمسة آليات (Edwards, 2005, P:22)لما تناوله  وفقاً 

 على الرغم من توجيهات الحكومة، والبرلمانيين، يتم االسترشاد بأصحاب المصالح الخارجيين، : حْوكمةال ةمَ سِ نموذج : تنظيم الدولة
 .العالقةوالصناعة، والنقابات، وغيرها من الهيئات ذات 

  الذاتية األكاديمية حْوكمةالنموذج. 
  ع القرارات التقليديةصنْ المستند إلى  (األغلبية)األقران المقارنة مع نموذج. 
  الذاتية اإلدارية حْوكمةالنموذج. 
 ن د الشحيحة داخل وبيْ رئيس الجامعة مع ُنّوابه، وعمداء الكليات، وما إلى ذلك، والتنافس على الموار : التنظيم الهرمي الرسمي للجامعات

 .الجامعات
 

على أنها مجموعة متشابكة من األنظمة الخاصة بالرقابة على أداء الجامعة ومخرجاتها، أو  بناء  على ما تّم سْرده، يمكن تعريف حْوكمة الجامعات
أو . طتها اإلستراتيجية وتوجهاتها العامةطتنفيذ خ هي الطريقة التي يتم من خاللها توجيه أنشطة الجامعة وإدارة كلياتها، وأقسامها العلمية، ومتابعة

اسبة مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في األداء اإلداري للجامعة عن طريق اختيار األساليب المن: هي
 :كما يمكن استخالص اآلتي.  والفعالة لتحقيق الخطط واألهداف المنشودة

 م حْوكمة الجامعة مجموعة من النشاطات والعمليات واإلجراءات في المستوى الشامل للجامعة، بحيث ترتبط مع بعضها من يغطي نظا
 .خالل شبكة من التعليمات والقوانين والسياسات واألشخاص

  ُأثير مع إدارة الجامعة، من خالل وجه العالقات المتشابكة بين العديد من أصحاب المصالح الذين يتبادلون المصلحة والتنظم وتُ الحْوكمة ت
 .نظام رقابة شامل وصارم يؤثر في طريقة توجيه الجامعة وإدارتها والسيطرة عليها

 

 ؟، وأهمية تطبيقها في إدارة الجامعاتما قواعد حْوكمة الجامعات، ودعائمها، وأبعادها: الثانيالتساؤل 
 

أن تسير عليها  ينبغي أساسيةقواعد  حْوكمةللو ع قراراتها، صنْ رْسم سياساتها، و لح في من مشاركة أصحاب المصا بعتنْ الصحيحة هي التي  حْوكمةال
العريني، )كما تناولها  والدعائم وهذه القواعد ؛ثالث دعائم حْوكمةللأيضًا، ، حْوكمةمؤسسة وتطبقها بالتفصيل وبإحكام كي تحصل على شهادة ال أية

 ,Lee and Land)، (7، ص2112ناصر الدين، ) ،(6، ص2111اوية، وسالمي، بز )، (16ص، 2113حالوة، وطه، )، (119، ص2114
2010, P9) هي: 

 والمقصود بها تصميم وتطبيق النظم واآلليات والسياسات والتشريعات وغير ذلك من األدوات التي تكفل حق المواطن :قاعدة الشفافية. 
ق المعلومات الدقيقة والموضوعية وسهولة استخدامها معة، مع سهولة تدفُّ الوضوح لما يجري ويدور داخل الجا: وتعني الشفافية في الجامعة
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اإلفصاح لقيادة الجامعة عما  ،وبكل سهولة ،يستطيعون  يعني أن طلبة الجامعة الوضوح وهذا. وتطبيقها فعاًل من ِقبل العاملين في الجامعة
إيجابيًا اللقاءات المفتوحة تحديًا  ُتشّكل وطلبتها، كماا بين قيادات الجامعة جًا ميوّلد حوارًا منتِ  مايدور بخلدهم وعن مشكالتهم واحتياجاتهم، 

 .قيم الحوار والتواصل البّناء ما بين قيادات الجامعة وطلبتها تعزيزوتسهم في  الفعالة، لتفكير الطلبة وتحّفزهم على المشاركة
 تعطيل العمل أو اإلساءة  إلىون أن يؤدي ذلك من مراقبة العمل دُ  جهاداخل الجامعة وخار العالقة من األفراد  ذوي تمكين  :قاعدة المساءلة

وُتعّد المساءلة الوجه اآلخر  لبة الجامعة وجميع العاملين فيها؛؛ باإلضافة إلى تطبيق األنظمة والتعليمات بكل شفافية على طالغير إلى
 .التي ُتسند إليهم المسئولياتالواجبات و لمحاسبة، أو اإلجابة عن باللقيادة، فبدونها تكون القيادة دكتاتورية، وهي التزام ُيلزم اآلخرين 

 رْسمللمشاركة في  (ها األكاديمية واإلدارية، والمجتمعطلبة الجامعة، وهيئتيْ )ألصحاب المصالح أي إتاحة الفرصة  :قاعدة المشاركة 
أن يكون لهم دْور واضح في بحة الفرص لطلبة الجامعة وأيضًا، إتا .الجامعيةفي مختلف مجاالت الحياة  العملع قواعد السياسات ووْض 

 .اتعملية صْنع القرار 
  : القواعد ما يليإلى تلك فا أضافقد  (Graham and Tim, 2003, P:4) أّما

 اجاتاالحتينتائج تلبي بهدف تحقيق  ،ةءإطار الفعالية والكفا   نضْم المصالحجميع أصحاب  لمتطلباتالجامعات استجابة   وهو : ءاألدا 
 .القصوى من الموارد المتاحة واالستفادة  و ،العامة

 البشرية   على نطاق واسع وطويل األجل بالحكم الصالح والتنميةبالجمهور  اهتمام القادة يعني  و: التجاها. 
 وضمان سيادة القانون ،واالرتقاء بهم وتلبية احتياجاتهم ،للجميعبمعنى تحقيق العدالة    : اإلنصاف والعدالة. 

  : القواعد التالية( الشفافية، المساءلة، العدالة)تناوال غير فقد  (31، ص2114ابن عمر، وددان، )حين  في
 أي اتباع السلوك األخالقي المناسب والصحيح:  االنضباط. 
 عدم وجود مؤثرات وضغوط غير الزمة للعمل: االستقاللية. 
 من خالل رْفع درجة تبنِّّيها للقضايا المجتمعيةأي النظر إلى المنظمة كمواطن جيّد: المسئولية االجتماعية ،. 

 

 باالقتصاداتوعالقتها  االقتصاديةأنشطة الدولة  فيع القرار التي تؤثر تتضمن عمليات صنْ و : االقتصاديةالدعامة : ، فهيحْوكمةال لدعائم وبالنسبة
النظام الخاص  وتتضمن: الدعامة اإلدارية .كوين السياسات العامةوت بصياغةع القرارات المتعلقة وتتضمن عمليات صنْ : الدعامة السياسية .األخرى 

 .باإلدارة الجيدة للدولة والمجتمع، باإلضافة إلى التركيز على إدارة األعمال والذي يهتمبتنفيذ السياسات، 
 

شبلي، ومنهل، )، (Irtwang and Orsaah, 2010)، (2111غرابة، ) ،(2112ناصر الدين، )ويتفق الباحث مع كثير من الُكّتاب والباحثين 
2111) ،(Standards and Poors, 2004) ،(ت. ب، عزت)،  كثيرة، أهمها أبعادا   لحْوكمة الجامعاتفي أن: 
 الجامعة عندما يتعلق األمر بالسياسة العامة على مستوى الدولة حْوكمةن حاكمية الدولة و يمّيز بيْ : الُبعد السياسي. 
  ة التي يتصف بها هذا الهيكل، الشفافيو يصف نوع هيكل الملكية وانعكاساته على حقوق أصحاب المصالح، : (التنظيمي)الُبعد الهيكلي

 .وأيضًا، نوعية االهتمامات المنبثقة عنه
  حْوكمةيتمركز حْول قيادات الجامعة، ومجالسها، وآلية االنتقال من اإلدارة التقليدية إلى ال: الُبعد اإلداري. 
 م االستثمار في الجامعة من جهة، والقضاء على أوجه الالمباالة والفساد من جهة ثانية، وحجْ  حْوكمةّدد العالقة بين الُيح: الُبعد االقتصادي

 .وتحقيق التنمية والتطوير المستمر وتصحيح المسار من جهة ثالثة
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  الموضوعية والنزاهة، والمبني على أساس ويعني توجيه ورقابة نشاطات اإلدارة من خالل السلوك الذي يتصف ب :(اإلنساني)الُبعد القيمي
 للجامعة،كم السلوك األخالقي تشكل الثقافة قيم وضوابط مشتركة تحْ  وعملياتها، إذْ  الجامعةثقافة اإلدارة العليا الهادفة إلى حماية سياسات 

 (. للمسؤولية معايير عالية االحترام، العدالة، الشرف، النزاهة، الثقة،)بـ ويتصف السلوك األخالقي للحوكمة 
  دة لكل من طلبة الجامعة ومن أعضاء الهيئتين األكاديمية واإلدارية فيها، يعالج مدى تبّني الجامعة لمدونة سلوك محدَّ : االجتماعيالُبعد

 .ون قائمة على مجموعة من المبادئ الواضحة والمحددةبحيث تكُ 
  ومجلس اإلدارة ، من أجل التقليل من  ة الشاملة التي تقوم بها اإلدارة العليا،ظم الرقابوتعني نُ  (:آليات الرقابة الشاملة)الُبعد الرقابي

ويقدم نظام كما أصحاب المصالح؛ ضمان حقوق العدد األكبر من وأيضًا، ل وخاصة فقدان السمعة، الجامعةالمخاطر التي تتعرض لها 
 (.الداخلية، والخارجية) ن من اآلليات الرقابيةالرقابة نوعيْ 

 سياسات الجامعة وقراراتها ونتائجها المالية والمتأثرة ( والمتأثرة بـ)ن األطراف المؤثرة في يعمل على تحديد العالقة وتنظيمها بيْ : لماليالُبعد ا
 .بها

 

 والقرشي، ان،برقع) ،(2114 العريني،)وفقًا لما جاء في  أهميتها في إدارة الجامعاتولتطبيق الحْوكمة أهمية كبيرة في الجامعات، ويْمكن تحديد 
 :على النحو اآلتي (2111 دمحم،) ،(2111 حافظ،) ،(2112
  تسهم في إيجاد مؤسسات مستقلة، لها مجالس وهيئات حاكمة مسئولة عن تحديد االتجاه اإلستراتيجي لهذه المؤسسات، والتأكد من فعالية

 .إدارتها
 مساعدة الجامعات في تحقيق أهدافها بأفضل السبل الممكنة. 
  عن أْوجه القصور في األداء وضْعف المخرجاتالكشف. 
 ضمان التوازن بين المسئوليات اإلستراتيجية بعيدة المدى، والمسئوليات التشغيلية قصيرة المدى. 
 المساعدة في تعزيز القدرة التنافسية، وتجّنب الفساد اإلداري والمالي للجامعات. 
 ضمان حماية موارد الجامعات، واالستثمار األمثل لها. 
 ضمان حقوق ومصالح العاملين من الهيئتْين األكاديمية واإلدارية ُدون تمييز. 
 تسهم في عملية الرقابة وإلشراف الذاتي، ما يؤدي إلى سالمة التطبيق القانوني للتشريعات، ومن ثم، ُحْسن اإلدارة وضمان حقوق العاملين ،

 .ما يرفع من درجة رضا المجتمع عن الجامعات وأدائها
 

 :ا  إلى ما تمَّ سْرده، يمكن استخالص اآلتياستناد
  إن المنظور االستراتيجي للحْوكمة يقوم على التصور الشامل لهيكل الحْوكمة وعالقاتها وإجراءاتها على مستوى الجامعة، ويتضمن هذا

اب المصالح من داخل وخارج التصور القوى والعوامل من داخل المنظمة وخارجها، مكّونة بذلك شبكة من العالقات المتبادلة بين أصح
 .الجامعة من جانب، واإلدارة العليا للجامعة من جانب آخر

  الحوكمة الصحية تعني طاعة األوامر، والُبعد عن النواهي الصادرة عن مجالس الحْوكمة، ما يعني تنمية ثقافة االلتزام وتعزيز روح
 .المسئولية

 لجامعة، ما يتطلب العمل بروح الفريق، وأن يكون التركيز على الناتج الجماعي وليس تحقيق األهداف اإلستراتيجية ل الحْوكمة تقود إلى
  .األداء الفردي
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  الحْوكمة تعني مزيدًا من الشفافية، وتؤدي إلى كيان خالي من التالعب، قائم على االهتمام بمصالح أصحاب المصالح جميعهم، والمحافظة
 .م، ورغباتهم، وتطلعاتهمحاجاتهوالسعي الدائم لتلبية على أموالهم، 

 

 وما محددات تطبيقها؟وما معاييرها؟  في الجامعات؟ حْوكمةما مراحل تطبيق ال: الثالثالتساؤل 
 جودة،)، (2111، ناصر الدين، )، ) ،(2111 والمليجي، ضحاوي،)، (2114العريني، )الجامعات  حْوكمةكثير من الدراسات التي تناولت موضوع 

 :وهذه المراحل هيناُول مراحل تطبيق الحْوكمة في الجامعات، تطّرقت إلى ت، (2111
 وجوانبها حْوكمةوهي أهم المراحل وأخطرها على اإلطالق، إذ يتم في هذه المرحلة توضيح معالم ال: وتكوين رأي عام مؤيد لها حْوكمةالتعريف بال: أوالً 

كأساس  حْوكمةكثقافة وكسلوك والتزام، وبين ال حْوكمة، والتفرقة ما بين ال(تها، وأساليبهامنهجها، وأهميتها، وأدوا) وتحديد األبعاد والمفاهيم الخاصة بها
 .المعامالت النزيهة

مع متغيراتها ومستجداتها، وهي  والتفاعل، مضامينهاعلى استيعاب  قادرةإلى بينة أساسية قوية،  حْوكمةتحتاج ال: حْوكمةبناء البنية األساسية لل: ثانياً 
فالبنية  .والتعايش الفعال بين األطراف المختلفة ، ولتحقيق التفاهمحْوكمةبة متشعبة وممتدة، إذ ُتعّد البنية األساسية الزمة تمامًا لتأسيس البنية مركَّ 

 :، وهي تنقسم إلى قسمين، هماحْوكمةل تأسيس الم من أجْ األساسية عنصر هام وملزِ 
 وجهات اإلشراف على تطبيقها على (حْوكمةمجالس ال)سي التنظيمي وتشمل الكيان المؤس: حْوكمةبنية أساسية فوقية لل ،

 .مستوى الجامعة
 وتشمل األساس القاعدي واألخالقي القيمي: حْوكمةبنية أساسية تحتية لل. 

ومن والمهمات والواجبات، يحتاج إلى برنامج زمني محّدد لألعمال  حْوكمةفتطبيق ال: ، وتحديد توقيتاته القياسيةحْوكمةوضع برنامج معياري لل :ثالثاً 
 .تتحقق األهداف المنشودة والمتوقعة وااللتزامخالل ُنظم الطاعة 

، حْوكمةوهي المرحلة التي تبدأ فيها االختبارات الحقيقية، وقياس مدى استعداد ورغبة كافة األطراف في تطبيق ال: وتطبيقها حْوكمةتنفيذ ال: رابعاً 
 .مةقيود حاكمة وضوابط متحكّ  فيها ،أيضاً  ،سمارَ كما فيها من حريات تُ  حْوكمةفال

ن تنفيذ جميع المراحل السابقة، إذ ُتعّد الرقابة والمتابعة األداة الرئيسة التي تستخدمها سْ وتؤكد حُ  من هذه المرحلةتْض : وتطويرها حْوكمةمتابعة ال: خامساً 
 :اقية تكاملية، لها وظيفتان رئيستان، هما، وهي رقابة ذات طبيعة اشتقالحْوكمةن تنفيذ الجامعة من أجل ضمان ُحسْ 
 لمعالجة أي خطأ أو قصور يحدث: وظيفة عالجية. 
 ع وحدة تنظيمية وْض )، وبالتالي؛ فإن حْوكمةقائمة على األدوات والوسائل التي تزيد من فعالية ال: وظيفة وقائية ابتكارية

ن أداء وظيفة سْ نظيمي للجامعة، سوف يساعد على حُ داخل الهيكل اإلداري والبنيان الت (حْوكمةوإدارية، أو مراقب لل
، محافظة على أخالق المهنة حْوكمةم الون مهمته مراقبة تنفيذ قيَ ، إذ تحتاج إلى جهاز رقابة داخلي تكُ حْوكمةالرقابة في ال

 .وقيمها
 

شبلي، ومنهل، ) ،(2112ناصر الدين، )، (2112غادر، )، (، ص أ2115نصبة، )الجامعات  حْوكمةب ذات العالقةالدراسات كثير من  تناولتولقد 
مؤسسات  حْوكمةمجموعة معايير تعكس وتوّضح القيم التي تسود وتؤّثر في  (2117، يوسف) ،(2111حالوة وطه، ، (2117يوسف، ) ،(2111

 :وسيتم سْرد هذه المعايير على النحو اآلتي، الجامعاتو القطاع العام 
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 :العامة واإلدارات للمؤسسات حْوكمةال معايير: أوال  
 واللوائح القوانين لظِ  فيالمؤسسات في القطاع الخاص  كمحْ تَ  التي والنصوص للقواعد لةمكمّ على أنها  العامة المؤسسات حْوكمة قواعد وْصف كنيمْ 

 عوْض  عند مرجعاً  فهابوْص  للدولة ةالمملوك المؤسسات حْوكمةل (OECD)  والتنمية االقتصادي التعاون  منظمة بمبادئ االقتداء تمّ  وقد ا،له مةالمنظّ 
 : هي المبادئ هذهة، و دول أية في لمؤسسات القطاع العام حْوكمةال مبادئ

 . العامة واإلدارات للمؤسسات فعال وقانوني تنظيمي إطار جودوُ  على التأكيد .1
 . الداخلية للمراجعة وحدات اعتماد .2
 . (األفراد أو ولةالد مساهمة :المالك ( األسهم لحملة المتساوية المعاملة .3
 . الدولة إدارات كافة في الداخلية للمراجعة وحدات تفعيل خالل من ،المصالح ذاتاألطراف  مع العالقات .4
 أجهزة وأية المركزي، والتفتيش ،المدنية الخدمة مجلسو  ،المحاسبة ديوان ( الرقابية األجهزة عمل تفعيل خالل من واإلفصاح الشفافية .5

 (.أخرى  رقابية
 األساسية، ومهامه أعضائه اختيار وكيفية القانونية، وواجباته اإلدارة لسمجْ  هيكل وتشملالعامة،  المؤسسات إدارة مجالس تمسئوليا .6

 .التنفيذية اإلدارة على اإلشراف في رهودوْ 
 

 :للجامعات حْوكمةال معايير: ثانيا  
  ُمجلس األمناء، مجلس الجامعة، )في الجامعة  حْوكمةالضل أساليب ممارسة سلطة مجالس وّضح أفْ وجود قوانين وأنظمة وتعليمات ت

 .وقيادتها اإلدارية( مجلس العمداء، مجالس الكليات، مجالس األقسام
  ع القرارات، وفي توجيه مسار في صنْ  (والمديرين ،حْوكمةالمن غير أعضاء مجالس )مدى المشاركة النسبّية للموّظفين والمجتمع المحّلي

 .العمل في الجامعة
 والموّظفين في الجامعة ألدوارهم حْوكمةالتحّمل مجالس  مدى. 
  ث ودراسة تفصيلّيةتتناول األعمال التي تحتاج إلى بحْ  حْوكمةالمدى وجود لجان رئيسة تابعة لمجالس. 
  ومدى ام بهاوالموّظفين ومكافآتهم، وما يّتصل بها من إنجازات وأعمال تم القي حْوكمةالمدى درجة اإلفصاح عن رواتب أعضاء مجالس ،

 .ما حققه كل منهم من نتائج واتساقها مع ما يتم التعاقد عليه
 درجة تطبيق معايير ضمان الجودة المحلّية والعربّية واإلقليمّية. 

 
 

( 2ت، ص. عزت، ب)، (14، ص2111عبد الناصر، )في الجامعات ما أشار إليها كل من  الحْوكمةون تطبيق مفهوم ول دُ التي تحُ  المعيقاتومن 
حث الثقافة السائدة في المجتمع، الٌمناخ السياسي العام داخل الجامعة وخارجها، التشريعات الجامعية وتشريعات وزارة التعليم العالي والب: وهي

عدم انخراطهم العلمي، طريقة إدارة الجامعة، آلية اختيار أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية، غياب أعضاء هيئة التدريس عن الحياة الجامعية و 
يحياوي، وبوسلمة، ) و( 16، ص2112غادر، )و( 7، ص2115نصبة، )ما تناولها  الحْوكمة محدداتومن . في األنشطة العامة داخل الجامعة

، 2117يوسف، )و ( 1، ص2111شبلي، ومنهل، )و ( 9، 2111دار طه، و حالوة، )و ( 3، ص2111رضا، وعبد هللا، ) و( 1، ص2112
 :على النحو اآلتي( Fawzy, 2003, Passim)و ( 6ص

 وترجع أهمية المحددات الخارجية إلى أن وجودها ، (القوانين المنظمة للنشاط)وتشير إلى الُمناخ العام في الدولة  :المحددات الخارجية
 .المنظمةإدارة  ُتحّسن منمن تنفيذ القوانين والقواعد التي يْض 

 والتي يؤدى توافرها من  المنظمة،حدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل التي تُ  إلى القواعد واألسسوتشير  :المحددات الداخلية
 .جميع األطرافناحية وتطبيقها من ناحية أخرى إلى تقليل التعارض بين مصالح 
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طاع عام فّعال قادر على تأمين على إنتاج ق يعملقة المفسدين والقضاء على الفساد، ومن ثّم، الحْوكمة في مالحَ  يسهم تطبيق مضامينوبعاّمة، 
 .خدمة المجتمع، وتوفير معدالت متصاعدة من النمو، وأيضُا، متوّجه نحو حماية القطاع الخاص وتنشيطه ومراعاة مصالحه بكافة

ون ول دُ لمعيقات التي تحُ وليتسّنى التطبيق الفعال، ينبغي القضاء على اة، جميع مراحل تطبيق الحْوكمة هامّ أن  يْمكن القولبناء  على ما ّتقّدم، و 
دة بفترة زمنية  (اإلفصاح) عملية التطبيق، أو الحّد منها قدر المستطاع، وأن تتم عملية التطبيق من خالل خطة معلنة من أعلى المستويات، محدَّ

ال ُيحسد  مْوقفصالح يضعه في اإلخفاق فيه، فإعالن المسئول أمام أصحاب الم يتمإنجازه من خطوات، وما  يتممعينة، وأن يتم اإلفصاح عن ما 
ر أو تكاسل عن االستمرار الجدي في العمل نحو تحقيق ما تم تخطيطه واإلعالن عنه  .عليه إن قصَّ

 

  هل باإلمكان إصالح منظومة التعليم العالي؟: الرابعالتساؤل 
في إصالحه، ويتفق الباحث مع  ر هامّ ع، لها دوْ س سلبيات المجتمكِ ء ال ينفصل عن إصالح المجتمع، فالجامعة مثلما تعْ إصالح الجامعة جزْ 

من أجل الوصول  حْوكمةكن تطبيق معايير الفي الشروط الضرورية الواجب تطبيقها واألخذ بها حتى يمْ ( 133، ص2119خورشيد، ويوسف، )
  :للجودة والتنافسية ووفقًا للمعايير الدولية، وهذه الشروط هي

  ر المعرفة في تحقيق أهداف التنمية والمطلوب من حّدد بدقة دوْ ، تُ العلميلمنظومة التعليم والبحث قومية  إستراتيجيةع رؤية ضرورة وْض
وأن تتدرج هذه الرؤية في تفاصيلها حتى تصل لمستوى الرؤية االستراتيجية لكل جة للمعرفة؛ مؤسسات التعليم العالي بصفتها مؤسسات منتِ 

ومي تتضمن مؤشرات تخطيطية وموجهات كلية، يتم في إطارها، وبما ال يتناقض معها، قيام جامعة، فالمفروض أن الرؤية على المستوى الق
 .كل جامعة بوضع الخطة اإلستراتيجية الخاصة بها

  ضرورة إعادة النظر في نمط وأساليب اإلدارة الجامعية بحيث تتالءم مع أهداف التعليم الجامعي وتوجهاته اإلستراتيجية، وبما يواجهه من
 .واحتياجات لكل من الطالب واألستاذ الجامعي مشكالت

  ر مستقبلي للجامعة العربية يتناسب مع اإلمكانات المتاحة ومع الُمناخ االقتصادي واالجتماعي السائد، وضرورة االستجابة ضرورة وْض ع تصوُّ
 .للتطورات الهائلة التي تحدث على صعيد العالم

  كن َتجاُوز حتى يمْ مة مستقلة، وأيضًا، الجامعات الخاصة إلى مؤسسات غير هادفة للربح، أية جامعة حكومية إلى مؤسسة عاضرورة تحويل
، وتنويع إدارتهاواقع التدخل في شئون الجامعة، عامة كانت أم خاصة، ويتطلب ذلك استقالل الجامعة إداريًا وماليًا، من خالل تطوير أساليب 

 وسياساتم مالية ومحاسبية أكثر انضباطًا ومرونة، والعمل على توفير نظم ع نظمصادر تمويلها، وُطُرق تخصيص مواردها مع وْض 
 .مجتمعية لتمويل دراسة الطلبة في الجامعة

 ضرورة توفير إطار عام ينظم العملية التعليمية، فالتعليم العالي له طابع قومي يفترض وجود قانون واحد ينظم العمل في الجامعات الخاصة 
رح يمثل إطارًا عاّمًا لمنظومة يق الجودة وتحقيق حّد أدنى من التوافق على صعيد المجتمع كله، أي أن القانون المقتوالعامة، ويهدف إلى تحق

متكاملة وشاملة تمثل أنواع المؤسسات التعليمية، على أن ينبثق عنه قوانين تفصيلية تحدد خصائص وقواعد إنشاء وعمل كل نوعية  تعليم عال  
 .عيةمن هذه المؤسسات الجام

  ُفأعضاء هيئة التدريس عن عدم التخطيط الجيد،  الناتجةز حالة الخلط في توزيع األدوار والمهام على القائمين بالعملية التعليمية ضرورة تجاو
دوار بدقة وشفافية لذلك؛ ينبغي تحديد األـ (القيام بالعملية التعليمية والبحثية)الذين يتم تحميلهم بالمهام اإلدارية ينشغلون عن مهمتهم األصلية 

دوار والمهام بين المؤسسات مع ضمان تفرُّغ أعضاء هيئة التدريس لعملهم العلمي واألكاديمي، ويرتبط بهذا الموضوع، أيضًا، توزيع األ
 ....(.وزارة التعليم العالي، الجامعات، األقسام العلمية،)المسئولة عن التعليم العالي 

 ية والنفسية والوجدانية في إعداد الطالب، حيث يجب االهتمام بتنمية الشعور باآلخر، وتنمية االعتماد ضرورة االهتمام بالجوانب االجتماع
وتنمية مهارات االنضباط، واستغالل الوقت، والتعلم الذاتي، والعمل الجماعي، ما يعني تنمية الذاتي على النفس، وتدعيم ثقافة المشاركة، 

 .ن يباشر ما تعلمه في الجامعة عندما يتخرجثقافة المواطنة حتى يستطيع الطالب أ
  ع قواعد ولوائح تنظم مشاركة الطلبة الجامعات، من خالل وْض  حْوكمةضرورة االهتمام بتقنين دْور كل من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في

الدْور أحد حقوقهم، مع التأكيد على  ، على وْصف أن هذاات فيهاوأعضاء هيئة التدريس في تقرير شئون الجامعة، وإدارتها، وصناعة القرار 
 .أن االلتزام بذلك يمثل أحد معايير ضمان جودة الجامعات واعتمادها
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 من أسفل )تمثياًل حقيقيًا، ومؤثرًا وليس رمزيًا، كما يجب أن تبدأ مشاركة أعضاء هيئة التدريس  حْوكمةيجب أن يكون التمثيل الطالبي في ال
األكثر قدرة على تحديد احتياجاته من العملية  إّنهلعلمي بوصفه الوحدة والكيان الرئيس للنشاط التعليمي، حيث ، أي تبدأ من القسم ا(إلى أعلى

 .التعليمية ومناقشتها في مجلس الكلية الذي ينسق بين األقسام العلمية، تمهيدًا العتمادها على مستوى الجامعة
 م رؤساءها إلى جانب ممثلين عن الحكومة ورجال األعمال والمجتمع المحلي ال يوجد ما يمنع أن يكون هناك مجلس أعلى للجامعات يض

 .وكل أصحاب المصالح واألطراف بشكل متوازن 
  ل باالنتخاب)من الضروري، بالنسبة للجامعات الحكومية، وجود مجلس فعال ، ويضم ممثلين عن الطلبة وأعضاء هيئة التدريس (يشكَّ

اع الخاص، وأيضًا، ممثاًل عن إدارة الجامعة، على أن يتم انتخاب هذا المجلس بشكل دوري، ويكون من والممولين سواء من الحكومة أو القط
 .ع استراتيجيات تنفيذها ورْسم سياساتها التعليمية والبحثيةضمن مهامه الرئيسة صياغة خطة الجامعة ووْض 

 ن توجهها بالدرجة األولى لخدمة السوق من خالل توفير ينبغي إبعاد الجامعات الحكومية عن المؤثرات أو التوجهات السياسية وضما
 .الخريجين بنوعية وتخصصات ومستوى يتواءم مع متطلبات عْصر العلم والمعرفة في األلفية الثالثة

 عية ورؤية التعليم، وضمان مشاركة مجتم وإدارةالتمويل في والالمركزية  ،ضرورة االلتزام بمركزية الرؤى المتكاملة والتخطيط اإلستراتيجي
 .واضحة لدْور القطاع الخاص، ووجود مؤشرات حقيقية للتقييم المؤسسي تنفذه جهة مستقلة تمامًا لضمان الجودة لالعتماد

  مع ضرورة التحديد الدقيق والمرن لنوعية الخريج المطلوب من مؤسسات التعليم العالي بحيث تكون له القدرة على المنافسة الدولية والتفاعل
ومن خالل ما يمتلكه من المهارات الالزمة لسوق العمل، وأن يكون قادرًا على التعلم الذاتي، ولديه القدرة وفق المعايير الدولية،  سوق العمل

 .على االبتكار واإلبداع
  ل من خالل للبحث عن موارد بديلة وتموي لهذه الجامعاتضرورة إعادة هيكلة الموازنات المالية في الجامعات الحكومية، وإتاحة الفرص

 .ارتباطها بالصناعة وتسويق خدماتها بقطاعات المجتمع األخرى في الداخل والخارج
  ضرورة السماح بإنشاء فروع للجامعات المحلية في الدول العربية، مع ضمان جودة ما تقدمه من خدمات تعليمية وبحثية وفق ضوابط ومعايير

 .ق عليهاواضحة متفَ 
 كبر للقطاع الخاص لالستثمار في مجال التعليم تحت مراقبة المجتمع من خالل ضوابط عامة تخدم ضرورة العمل على إتاحة مجال أ

توجهات التنمية االقتصادية واالجتماعية وتطوير الموارد البشرية، وإنشاء شركات مساهمة تابعة للجامعات الخاصة لتمويل الطلبة وخْلق 
 .فرص عمل للخريجين

  هما يمثالن من خالل زيادة االهتمام بالتعليم والبحث العلمي بصفت ،النظر في تخصيص أولويات اإلنفاق العامضرورة أن تقوم الدولة بإعادة
ع الضوابط القانونية التي ال تسمح بتدخل أصحاب المصالح الخاصة، وتدعيم الشفافية، وكافة ستراتيجي، مع وْض خدمات عامة ذات طابع إ

 .ين على إدارة الجامعة، بما يسمح بمراقبة التمويل واستخدامه بالشكل األمثلأشكال الرقابة الداخلية من قبل العامل
  ،االهتمام بتعليم اللغة العربية والثقافة اإلسالمية، واالهتمام بالبعثات العلمية  معضرورة توفير التدريب العملي إلى جانب التعليم النظري

 .والدراسية للخارج
 مي وثقافي، بغية االرتقاء بمستوى التعليم وإصدار لجامعات األجنبية، من خالل اتفاقات تعاُون علْ ضرورة أن ترتبط الجامعات العربية با

 شهادات مزدوجة معتمدة من الجامعات العربية واألجنبية، حتى يتمكن الخريج العربي من العمل في أية دولة أجنبية، وحتى يتمكن الطلبة من
 .أعباء سياسية أو مالية إضافيةاالنتقال بين تلك الجامعات بسهولة وبدون 

 من خالل أساليب وحلول غير تقليدية تتوجه إلى تحقيق معدالت  ،ضرورة مواجهة مشكلة األعداد الكبيرة والطلب المتزايد على التعليم العالي
االلتحاق به، بوصفه مصدرًا  المزيد من الطلبة علىاإلتاحة المرغوبة مع ضمان جودة األداء، واالهتمام بالتعليم الفني والمهني، وتشجيع 

 .ره يساعد في ترشيد معدالت الطلب على خدمات التعليم العاليلتخريج فنيين ماهرين مطلوبين لسوق العمل، والذي بدوْ 
  ع سلسلة من المراحل والشروط للقبول بالكليات والشعب التخصصية ، من خالل وْض في الجامعةضرورة تطوير نظام التنسيق الحالي للقبول

 .خالف المجموع كمعيار يؤهل الطالب لاللتحاق بكلية بعينها أو بقسم بعينهب
  وبما (العامة والحكومية والخاصة)وزارة التعليم العالي والمجالس التعليمية العليا في تحديد األعداد المناسبة للطلبة في الجامعات  تعاون يجب ،

 .د لضمان جودة األداءيئة تدريس ومختبرات وقاعات دراسية، وفي َظل مستوى محدَّ بتوافق مع اإلمكانات الفعلية لهذه الجامعات من أعضاء ه
 ضرورة إعادة النظر في القوانين والتشريعات لضمان دْعم وتوسيع مفهوم الشراكة بين القطاع الخاص وبين الجامعات. 
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 وبحيث ال يرتبط والبحثية،  ا وتوجهاتها األكاديميةينبغي عدم إجبار الجامعات الحكومية على القبول بسياسات تتعارض مع رؤيتها ورسالته
مح الدعم الحكومي بتدخل الدولة في شئون الجامعة والتي يجب الحفاظ على استقاللها، كما يجب إجراء التعديالت القانونية الالزمة والتي تس

 .َتميُّزها مجاالتد بالفعل بتطبيق الالمركزية، وإمكانية أن تتبّنى كل جامعة شخصيتها المستقلة التي ُتحدّ 
  ،كن أن تؤدي وظيفتيها أن تعمل على نْشر الثقافة؛ فالجامعة ال يمْ ضرورة أن ال تقتصر وظيفة الجامعة على البحث والتدريس، ولكن أيضًا

الجامعة إال  حكن إصالال يمْ و ، (وخدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة بها نْشر الثقافة)أدت وظيفتها الثالثة وهي إذا إال ( البحثية والتعليمية)
ال بد من توافر شروط  ؛وقامت كمنارة لتأكيد حرية البحث والتفكير، ولكي يتحقق ذلك ،المجتمع بشكل عام أسهمت الجامعة في إصالحإذا 

 .د الجامعة دْورهافقِ ، واالكتفاء الذاتي، والحرية األكاديمية، ألن غياب هذه الشروط يُ يةاالستقالل: ثالثة، هي
 

:ستنتاجاتا  
إن دْور الحْوكمة ال يقتصر فقط على وْضع القواعد ومراقبة تنفيذها أو تطبيقها، ولكن يمتد ليشمل، أيضًا، توفير البيئة الالزمة لدعم  .1

بما الحكومة، والسلطة الرقابية، والقطاع الخاص، وأصحاب المصالح اآلخرين : مصداقيتها، وهذا ال يتحقق إال بالتعاون الجاد بْين كل من
 .فيهم الجمهور

، وبخاصة تطبيق الحْوكمة في الجامعات بات مطلبًا أساسيًا، وأْمرًا حتميًا، إذ إّن تطبيقها يْعمل على تعظيم قيمة الجامعة ومقدرتها التنافسية .2
 .في مجال مخرجاتها ووْضعها المحلي واإلقليمي والعالمي

والحْوكمة تساعد على االستخدام األمثل لموارد . اعي الذي يسعى لبلوغ غايات محّددةتطبيق مضامين الحْوكمة يوّلد مناخًا صحّيًا للعمل الجم .3
الجامعة، فهي تعمل على زيادة فعالية اإلفصاح، وُتعّزز المساءلة، فُحسن توزيع المهمات والخدمات وإدارتها، وتطبيقها، يخفف من أْوجه 

 . اإليجابي بين أصحاب المصالح االختالف في الجامعة، ويزيد من حاالت االندماج والتفاعل
لية إذا ما اسُتثمرت الحْوكمة في الجامعات وْفق مْنهج عْلمي منظم، فإنها تساعد على التكّيف مع المتغّيرات المتسارعة في البيئتين الداخ .4

ما يسهم في تدعيم القدرات والخارجية، وتعمل على َتقاُرب وجهات نظر أصحاب المصالح، وزيادة االلتحام مع المجتمع المحلي والطلبة، 
 .التنافسية، وتحقيق التميُّز في جْودة مخرجاتها، وفي سمعتها األكاديمية والعلمّية المحلية واالقليمية والعالمية

 

:التوصيات  
 .ضرورة إعادة النظر في القوانين والتشريعات لضمان دْعم وتوسيع مفهوم الشراكة بين القطاع الخاص وبين الجامعات .1
ن تقوم الدولة بإعادة النظر في تخصيص أولويات اإلنفاق العام، من خالل زيادة االهتمام بالتعليم والبحث العلمي بصفتهما يمثالن ضرورة أ .2

خدمات عامة ذات طابع إستراتيجي، مع وْضع الضوابط القانونية التي ال تسمح بتدخل أصحاب المصالح الخاصة، وتدعيم الشفافية، وكافة 
 .لداخلية من قبل العاملين على إدارة الجامعة، بما يسمح بمراقبة التمويل واستخدامه بالشكل األمثلأشكال الرقابة ا

 ضرورة توفير إطار عام ينظم العملية التعليمية، فالتعليم العالي له طابع قومي يفترض وجود قانون واحد ينظم العمل في الجامعات الخاصة .3
ق حّد أدنى من التوافق على صعيد المجتمع كله، أي أن القانون المقترح يمثل إطارًا عاّمًا لمنظومة والعامة، ويهدف إلى تحقيق الجودة وتحقي

التعليم العالي متكاملة وشاملة تمثل أنواع المؤسسات التعليمية، على أن ينبثق عنه قوانين تفصيلية تحدد خصائص وقواعد إنشاء وعمل كل 
 .نوعية من هذه المؤسسات الجامعية

وْضع رؤية إستراتيجية قومية لمنظومة التعليم والبحث العلمي، ُتحّدد بدقة دْور المعرفة في تحقيق أهداف التنمية والمطلوب من ضرورة  .4
مؤسسات التعليم العالي بصفتها مؤسسات منِتجة للمعرفة؛ وأن تتدرج هذه الرؤية في تفاصيلها حتى تصل لمستوى الرؤية االستراتيجية لكل 

ض أن الرؤية على المستوى القومي تتضمن مؤشرات تخطيطية وموجهات كلية، يتم في إطارها، وبما ال يتناقض معها، قيام جامعة، فالمفرو 
 (.كل جامعة بوضع الخطة اإلستراتيجية الخاصة بها

ئح تنظم مشاركة الطلبة ضرورة االهتمام بتقنين دْور كل من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في حْوكمة الجامعات، من خالل وْضع قواعد ولوا .5
وأعضاء هيئة التدريس في تقرير شئون الجامعة، وإدارتها، وصناعة القرار، على وْصف أن هذا الدْور أحد حقوقهم، مع التأكيد على أن 

 .االلتزام بذلك يمثل أحد معايير ضمان جودة الجامعات واعتمادها
ن خالل اتفاقات تعاُون عْلمي وثقافي، بغية االرتقاء بمستوى التعليم وإصدار ضرورة أن ترتبط الجامعات العربية بالجامعات األجنبية، م .6

 شهادات مزدوجة معتمدة من الجامعات العربية واألجنبية، حتى يتمكن الخريج العربي من العمل في أية دولة أجنبية، وحتى يتمكن الطلبة من
 .ية إضافيةاالنتقال بين تلك الجامعات بسهولة وبدون أعباء سياسية أو مال
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ت ضرورة مواجهة مشكلة األعداد الكبيرة والطلب المتزايد على التعليم العالي، من خالل أساليب وحلول غير تقليدية تتوجه إلى تحقيق معدال .7
مصدرًا  اإلتاحة المرغوبة مع ضمان جودة األداء، واالهتمام بالتعليم الفني والمهني، وتشجيع المزيد من الطلبة على االلتحاق به، بوصفه

 .لتخريج فنيين ماهرين مطلوبين لسوق العمل، والذي بدْوره يساعد في ترشيد معدالت الطلب على خدمات التعليم العالي
، وبما (العامة والحكومية والخاصة)يجب تعاون وزارة التعليم العالي والمجالس التعليمية العليا في تحديد األعداد المناسبة للطلبة في الجامعات  .1

د لضمان جودة األداء توافقي  .مع اإلمكانات الفعلية لهذه الجامعات من أعضاء هيئة تدريس ومختبرات وقاعات دراسية، وفي َظل مستوى محدَّ
 

 قائمة المراجع
:المراجع العربية  

لة الدراسات االقتصادية ، حْوكمة المؤسسات المالية ودْورها في تحسين أداء المؤسسة، مج(2114)ابن عمر، دمحم البشير، وددان، عبد الغني  .1
 .والمالية، العدد السابع، المجلد األول، جامعة حمه لخضر، الوادي، الجزائر

مة إلى المؤتمر العلمي الدولي، ، (2112)برقعان، أحمد، والقرشي، عبد هللا  .2 كانون األول،  17-15عولمة اإلدارة في عْصر العولمة، ورقة مقدَّ
 .جامعة لبنان، لبنان

 حوكمة في المتحدة المملكة تجربة: الحوكمة مبادئ تحقيق ظل في العالي التعليم جودة(. "2111) الجبار عبد وسالمي، الحكيم عبد بزاوية، .3
 . تشرين أول، الجزائر 4-3 العالي التعليم في الحوكمة أساليب تقييم: الجامعة في الحوكمة حول الدولي الملتقى" الجامعات

دى تطبيق مبادئ الحْوكمة المؤسسية في المصارف الفلسطينية وفقًا لمبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ، م(2111)جودة، فكري عبد الغني  .4
 .ومبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم إدارة األعمال، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية، فلسطين

 .وى العاملة، دار الفجر للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، جمهورية مصر العربية، حْوكمة الق(2111)حافظ، دمحم عبده  .5
-ISSN:2392، واقع الحوكمة في جامعة القدس، مجلة أداء المؤسسات الجزائرية، العدد الثاني، ديسمبر، 2113حالوة، جمال، دار طه، نداء،  .6

5418 
-ISSN:2392ة القدس، مجلة رماح للبحوث والدراسات، العدد السادس، ديسمبر، ، واقع الحوكمة في جامع2111حالوة، جمال، دار طه، نداء،  .7

5418 
، حوكمة الجامعات وتعزيز قدرات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، مكتبة اإلسكندرية، (2119)خورشيد، معتز، ويوسف، محسن  .1

 .، جمهورية مصر العربية1ط
 .الشركات ودْور مجلس اإلدارة، من منشورات اتحاد المصارف العربية، لبنان، حْوكمة (2117)درويش، عدنان حيدر  .9

 في المخاطر إلدارة ضرورية متطلبات السليم المحاسبي والمنهج المؤسسات حوكمة مبادئ تطبيق، (2111)رضا، جاوحدو، وعبد هللا، مايو  .11
، أم البواقي ،جامعة العربي بن مهيدي، لمؤسسة واقع رهانات وآفاقالحوكمة المحاسبية ل: الملتقى الدولي األول حولاالقتصادية،  المؤسسات

 .الجزائر
دراسة استطالعية في جامعة : ، بناء  منظور إستراتيجي لنظام الحوكمة وقياس مستوى أدائه(211)شبلي، مسلم عالوي، ومنهل، دمحم حسين  .11

 .البصرة، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة البصرة، العراق
ة ي، دراسة مقارنة لُنُظم الحْوكمة المؤسسية للجامعات في كل من زيمبابوي وجنوب أفريقيا وإمكان(2119)مي، والمليجي، رضا ضحاوي، بيو  .12

التعليم والتنمية البشرية في ُدول قرة أفريقيا والتي ُتنّظمها الجمعية المصرية : اإلفادة منها في مصر، ورقة مقّدمة إلى المؤتمر السنوي التاسع عشر
 .جامعة عين شمس، القاهرةالتاسع من تموز، تربية المقارنة، لل

، واقع تطبيق الحوكمة من وجهة نظر أعضاء الهيئتين اإلدارية واألكاديمية في جامعة اإلمام (2114)العريني، منال بنت عبد العزيز بن علي  .13
 .كانون األول ،(12)، العدد (3)دمحم بن سعود اإلسالمية، المجلة التربوية المتخصصة، المجلد 

 .الجامعية، الجزائر المطبوعات ديوان للسياسة، العقلية ، األسس(2117) سليمان، القادر، عبد .14
 http://old.qadaya.net/node/3068: ، مفهوم حوكمة الجامعات والغرض منها وسُبل تطبيقها، متوفر على(ت. ب)عزت، أحمد  .15
 .ها، من أبحاث جامعة الجنان، طرابلس، لبنان، محددات الحوكمة ومعايير (2112)غادر، دمحم ياسين  .16
". المحدودة المساهمة المدور بئر شركة في الشركات حوكمة مبادئ من والشفافية اإلفصاح مبدأ تطبيق مدى" ،(2111) حماد دمحم صالح غرابة، .17

 https://eco.najah.edu/ar/gradproj/1477: متوفر على. الوطنية، فلسطين النجاح جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة

https://eco.najah.edu/ar/gradproj/1477
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مة إلى المؤتمر العربي الثاني للجامعات العربية(2111)دمحم، حاكم محسن  .11  -، ضوابط وآليات الحْوكمة في المؤسسات الجامعية، ورقة عمل مقدَّ
 .المملكة المغربية تحديات وطموح، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مراكش،

 .، حْوكمة التعليم المفتوح منظور إستراتيجي، مكتبة اإلنجلو مصرية، الطبعة األولى، جمهورية مصر العربية(2112)مرزوق، فاروق جعفر  .19
دارية ، واقع تطبيق الحاكمية في جامعة الشرق األوسط من وجهة نظر أعضاء الهيئتين التدريسية واإل(2112)ناصر الدين، يعقوب عادل  .21

 .العاملين فيها، من أبحاث جامعة الشرق األوسط، عّمان، األردن
الشاملة، من أبحاث  الجودة ضوء متطّلبات في تطبيقها ومؤشرات الجامعات لحوكمة مقترح نظري  ، إطار(2111)ناصر الدين، يعقوب عادل  .21

 .جامعة الشرق األوسط، عّمان، األردن
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