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 امللخص:

إن الحديث عن الحوكمة ال يقتصر على قطاع دون غيره، وفي هذا السياق يمثل قطاع التعليم العاالي ححاد حزار  
القطاعات التي تحتاج لألخذ زالسياسات اإلصالحية العملية والمدروسة، لمواجهاة مختلاا التحاديات والصاعوزات 

لتسيير في القطاع زطازعها العمومي مان السيما في ظل تنامي الطلب على التعليم العالي من جهة وخصوصية ا
عاارا اإلطااار النظاارك للحوكمااة علااى مسااتون م سسااات  جهااة حخاارنح ساانحاول ماان خااالل هااذه الورقااة الزحثيااة

والمتطلزات الال مة لتطزيقه والتحديات التاي تعياق تكريساه  ،محاولين زذلك إزرا  حهمية هذا التوجه التعليم العالي،
 لنحاول في األخير تقديم مجموعة من التوصياتح  ،زمنظوره الفعلي والمتكامل

 الم سسة ،الجامعة التعليم العالي، الحوكمة، :الكلمات المفتاح
 

ABSTRACT:  

The purpose of this study is the Governance of Universities, as a new approach aims at 

improving the performance of universities especially under the conditions that know the sector, 

such as the evolution of demand, and the method Management in the public sphere of the 

university institution. This diagnosis and the results it led us to formulate at the end of this work 

recommendations for an implementation of university governance in a more effective way.  

Key Words: Governance, higher education, university, institution. 
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 متهيد: 

تشهد زيئة األعمال الوطنية و العالمية توجها نحو تزني مفهوم الحوكمة كج ء من زرامج اإلصالح في 
ويعتزر قطاع  وذلك زهدا تحسين األداء زمختلا حزعاده على المستويين الكلي و الج ئي، كل دولة حو قطاع،

التعليم العالي والجامعة على وجه الخصوص من زين حزر  القطاعات التي تواجه تحديات كزيرة على مختلا 
وحمام هذا الطرح تجد  سواء تعلق األمر زالمورد الزشرك حو زالموردين المادك والمالي، التسيير زها، ياتمستو 

 طلزات والتحدياتحلمختلا المت لالستجازةالجامعة نفسها مجزرة ألن تكون حكثر مرونة 

الحديثة لمزادرات اإلصالح التي  واالتجاهاتوفي هذا السياق تعتزر الحوكمة ححد حزر  اآلليات 
من خالل العمل على تكريس المزادئ  ،انتهجتها و تنتهجها العديد من الدول للنهوا زهذا القطاع وتفعيله

 ديد من المعوقات حو التحدياتحالمختلفة للحوكمة، إال حن هذا تطزيق هذا اإلصالح تواجهه الع

 إشكالية البحث:

وحسزاب ظهور مفهوم الحوكمة في  ،من خالل هذه الورقة سنحاول توضيح ماهية الحوكمة الجامعية
منطلقين لهذا الغرا  قطاع التعليم العالي، كما سنتطرق للتحديات التي تواجه الجامعة لتكريس هذا المفهوم،

 لبات ومعوقات تطبيق الحوكمة في المؤسسات الجامعية؟ما هي متط من التسا ل التالي:

 حماور البحث:

 ستتم من خالل التطرق إلى النقاط التالية: س الإن إجازتنا على هذا ال
 ؛مفهوم حوكمة الجامعات 
  ا؛و مزادئ تطزيقهحسزاب ظهور حوكمة الجامعات 
 نماذج حوكمة الشركاتح 
 حتحديات تطزيق حوكمة الجامعات 
 حنتائج وتوصيات 

 البحث: وهدف أمهية 

تنزع حهمية هذا الزحث من حهمية الحركة اإلصالحية التي يشهدها العالم في مجال اإلدارة و التسيير، 
زالتركي  على قطاع التعليم العالي الذك حضحى الحديث عن إصالحه يمثل ححد التوجهات المهمة فيما يتعلق 

للم سسة الجامعية في ظل التحديات التي تواجهها على مختلا دون إغفال الدور الفعال  زاقتصاديات التعليم،
 و ضرورة مسايرة هذه األخيرة للتطورات التي يفرضها الواقع العلمي والعمليح  ،األصعدة

و يزر  هدا الزحث في محاولتنا لتقديم دراسة نظرية عن مفهوم حوكمة الجامعات و خصوصية هذا 
 ن ثم التعرا على التحديات التي تواجه م سسات التعليم العالي لتطزيقهحم و ،المفهوم في قطاع التعليم العالي
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الوصفي التحليلي زاعتزاره األنسب لهذا النوع من  لمنهجاعتمدنا إلنجا  هذا الزحث على ا وقد
 زاألدزيات المتخصصة التي تناولت موضوع الدراسةح  زاالستعانةاألزحاث والدراسات، وذلك 

 :امعات ومتطلبات تطبيقهأوال/ مفهوم حوكمة اجل

زاللغة اإلنجلي ية تعود إلى علم إدارة األعمال،  "Governance"تشير الدراسات إلى حن حصول مفهوم 
 0302في مقال له سنة  Ronald Coaseحيث يرجع حول استخدام لهذا المصطلح إلى االقتصادك األمريكي 

السياسات المعتمدة من  الحكم حسب هذا الزاحث إلى"، حيث يشير مفهوم The Nature of the firme زعنوان "
 ،الم سسة وتطويرها طرا الم سسة ومختلا األجه ة المكونة لها للوصول إلى تنسيق فعال يهدا إلى تنمية

 1وذلك زإعادة تنظيم وتسيير عمل الم سساتح

حح من وهو ما ساهم في ظهور مفهوم حكم الم سسة حو حوكمة الشركات الذك تم تطويره في وحم
خالل العمل على إيجاد تقنيات جديدة للتسيير يتم من خاللها التوفيق زين مصالح حصحاب الشركة، المساهمين، 

 العمالء، والمحيط الخارجي )عموما(ح

فإن مفهوم الحوكمة ُقدِّم من منطلقات فكرية  ،الجامعاتزالنسزة لمفهوم حوكمة الشركات على مستون 
 نهاحمتزاينة سنحاول عرا الزعا م

 Marginsonالكاتزان يرناألسترالية،  CANBERRAفي دراسة منشورة للمعهد الوطني للحوكمة لجامعة ف

& Considine صناعة فيما يتعلق زأنظمة الجامعة، داخل معنية زتحديد القيم زمنظومة الحوكمة زالجامعة تتعلق حن 

 وزاقي الجامعة والعالقة زين الهرمي، وتسلسلها حنماط السلطة واألهداا، نماذج المهام الموارد، تخصيص القرار،

 2حالعمل وسوق زالهيئات الوصية زالمجتمع األكاديمية المختلفة، الم سسات

"هي ذلك التفاعل والتكامل القائم زين ثالث قون رئيسية  وفي تعريا آخر للحوكمة في الجامعة نجد:
 3حو قون السوق و النخزة األكاديمية" ،هي الدولة

هذا التعريا لم يعطي توضيحا لمضمون الحكم الراشد )الحوكمة( في الجامعة زقدر ما  نالحظ حن
 الخارجيح  زالمحيطقدَّم األطراا الفاعلة له في م سسات التعليم العالي وعالقتها 

 وضع إن الحديث عن تطزيق الحوكمة في م سسات التعليم العالي سواء العامة حو الخاصة يقوم على

 ومحاسزة األداء قياس وحساليب الشفافية تطزيق خالل الجامعية من األسرة حعضاء كل ألداء حاكمة وآليات معايير

 4حوالتقييم التسيير عملية وفي القرار صناعة عملية في المصلحة حطراا ومشاركة ،المس ولين

وتنفيذ حهدافها، إدارة العالي زتحديد  التعليم وحنظمة الجامعات قيام كيفية: زأنها A.Jaramilloوقد عرفتها 
ومدن  األكاديمية للطالب ورصد إنجا اتها والزرامجالموارد الزشرية  المالية، م سساتها في الجوانب المادية،

 5ححهدافها تحقيق

 من خالل التعاريا المعروضة يمكن القول حن الحوكمة في م سسات التعليم العالي تتطلب ما يلي:

 ؛مجموعة من األنظمة الخاصة زالرقازة على حداء الجامعة زمختلا حزعاده الكمية والكيفية 
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 الكليات حو  على مستون األقسام، زمختلا تدرجاتها، تنظيم للعالقات زين المجالس العلمية داخل الجامعة
 ؛على مستون الجامعة ككل

 ها وفق هيكل معين يتضمن تو يع الحقوق مجموعة من القواعد يتم زموجزها إدارة الجامعة والرقازة علي
 ؛زما يضمن جودة مخرجات الجامعة ،والواجزات فيما زين إدارة الجامعة والمجالس المذكورة

  التعليمالقرار سواء على مستون القطاع ككل حو على مستون م سسات  اتخاذإشراك جميع حطراا 
العالي، زما يضمن الشفافية في العمل والمساءلة عن األداء والنتائج، والمشاركة الفعالة لجميع 

 حاألطراا

 الم سسات، كل األفراد، تتمثل في الحكم الراشد زم سسات التعليم العالي عناصر إذ يمكن القول حن
اآلليات و القواعد التي تحدد حدوار مختلا الجهات الفاعلة في الجانب التسييرك والزيداغوجي  التنظيمات،اللوائح

لهذه الم سسات، حيث يتمثل  والخارجي الداخلي في المحيط آخرالتي تتمثل زمعنى  زم سسات التعليم العالي،
زاإلضافة إلى الهيئات  ين وموظفين(مس ول التدريسية واإلدارية )من حساتذة، الهيئة الطلزة،الفواعل الداخليين في 

 كالو ارة الوصية(، ( يتمثل الفواعل الخارجيين في الهيئات الحكوميةفي ما  النقازية و التنظيمات الطالزيةح

في م سسات  االجتماعي ممثال المكونة لسوق العمل(، المحيط االقتصاديةاالقتصادك )كالم سسات  المحيطو 
 .المجتمع المدني

 ومبادئها:ثانيا/ أسباب ظهور احلوكمة يف مؤسسات التعليم العايل 

 أسباب الظهور: /1

زالحوكمة على  االهتمامالقرشي فإن حسزاب  علي زرقعان وعزد اهلل ححمد محمد في دراسة للزاحثين ححمد
ال سيما في الدول العرزية  ةمن األسزاب التي تواجه هذا األخير  جملةمستون قطاع التعليم العالي مردها إلى 

 6ا:والتي من ضمنه

 والمرتزط التعليم العالي على االجتماعي الطلب تنامي مع العالي التعليم م سسات على  يادة الضغوط 

 االستيعازية للطاقة المتقدمين نتيجة لجميع الطلب تلزية إمكانية عدم مع السيما السكاني، النمو ز يادة

 ؛المحدودة

 زسزبحو الخاصة، يمكن  الحكومية سواء   مختلفة تعليمية م سسات من التعليم واردة من جديدة حنواع ظهور 
 اإلتصال و ما صاحزها من ظهور حنماط جديدة في التعليم، كالتعليم تأثير تكنولوجيا المعلومات و

  ؛زعد عن والتعليم المفتوح

 كزير؛ زشكل المنافسة العالي و و يادة للتعليم الدولي الطازع ت ايد 

  ؛واألكاديمية اإلدارية األمور في القرار صنع آليات حهمية  يادة 

 ؛العلمي الزحث فرص وقلة الزحثية الزنى ضعا 

  ؛والخاص العام القطاع م سسات لدن العلمي ثقافة الزحث ضعا 

  واالجتماعية االقتصادية التنمية وخطط، الجامعات في الجارية الزحثية المشاريع زين الصلة ضعا 

 ؛القطاعات اإلنتاجية وقضايا
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 التقليدية النماذج اإلدارية من الدولي، المستون على الجامعات حغلب في الموجودة اإلدارية النماذج انتقال 

 العشرين؛ القرن من الثاني النصا منذ حداثة حكثر إدارية نماذج إلى

 هيئة التدريس زاإلضافة  وحعضاء للطالب األكاديمي الحراك وت ايد التعليمية، للخدمات جدد منتجين ظهور
 إلى توسع نشاط تأثير التنظيمات الطالزية و نقازات األساتذةح

 حوكمة اجلامعات: مبادئ /2

م سسات التعليم زتطزيق  والت امالحكومة  زأولويات زالعمل على الوفاء العالي التعليم تسيير ال يرتزط
نما القطاع المرسومة فقط، إستراتيجية  نطاقا األوسع العامة للمصلحة االستجازة إلى الرامي التسيير حيضا يشمل وا 

 .حجال واألطول
 الم سسة، فيما يتعلق زكيفية حزعاد من متعددة ومختلفة يأخذ مفهوم الحوكمة حزعادا   العالي، التعليم ففي

 زذلك الفواعلو نقصد  زمختلا الفواعل المكونين لهذه المنظومة، االتصالو سيرورة منظومة  للسلطة، ممارستها

التدريس و الهيئة اإلدارية، و كذا دور مجلس إدارة الجامعة ورئيس  هيئة وحعضاء ممثلين في الطالبالالداخليين 
 للقرارات، اتخاذها مشاركتهم في كيفية واألقسام ور ساء األقسام والعمداء وهياكلية الكليات إدارة مجالس الجامعة،

في  الحوكمة هيكل كما يتضمن زذلكح قيامها ومدن ،الداخلية واإلجراءات تالقرارا عن المس ولية تفويا وكيفية
 األداء إدارةت وترتيزا الموارد، تخصيص توسياسا والتأديزية، اإلجرائية طريقة تحديد و تطزيق القواعد هذا اإلطار،

عداد والمتازعة إلى الفواعل الداخليين تتحدد الحوكمة في الجامعات زالفواعل الخارجيين  زاإلضافةحالتقارير وا 
 ممثلين في مختلا هيئات المجتمع المدني وم سسات سوق العملح ال

والتنمية، فإن الحديث عن حكزر فعالية لتطزيق  االقتصادكوفي دراسة للزنك الدولي و منظمة التعاون 
 االهتمامنصيزا وافرا من  االستقاللية يمكن حن يتأتى إال عند إعطاء مزدح الحوكمة وفعالية قطاع التعليم العالي ال

 7:اإلجرائي"" واالستقالل "الموضوعي" االستقالل فهناك االستقالليةوالدراسة، وتُفرِّق الدراسة هنا زين نوعين من 

 وكيفية تدرسه ما تتضمن وزحثية حكاديمية سياسة تحديد على الم سسات سلطة إلى فيشير الموضوعي االستقالل حما
 تمنحه وما تنشره، وما فيه تزحث وما األكاديمية، المناصب في وترقيهم توظفهم ومن كطالب، تقزلهم ومن تدريسه،

 .علمية درجات من

 مثل  يادة حساسا ، األكاديمية غير التلمجاا في الم سسات سلطة إلى فيشير اإلجرائي، االستقالل وحما

دارة الدخل زرام والمشتريات، األكاديمية، غير والتعيينات النفقات، وا   حرية اإلجرائي ويتضمن االستقاللح العقود وا 

 .تهاحولويا لتحقيق حذرة زطريقة لها المتاحة المالية الموارد نطاق وتوسيع ،اإلدارية نهاش و  إدارة في الم سسة

 وفي االقتصادك الميدان في والتنمية التعاون منظمة في األعضاء الزلدان في الماضيين العقدين مدن على

 تأثرت فقد ،العام القطاع إدارة في عامة تغيرات سياق فيالعالي  التعليم حوكمة في اإلصالحات حدثت حخرن، زلدان

ندونيسيا، ونيو يلندا، وزريطانيا، وحستراليا، وكوريا، اليازان، في العالي التعليم إصالحات  زالغا   تأثرا   حخرن، ودول وا 

 The New "الجديدة العامة اإلدارة" اعتماد نموذج هو السائد االتجاه كان وقد.العام القطاع إلصالح شاملة ززرامج

Public Management وفي هذا السياق يرن فيرلي  ي،العال والتعليم العامة الخدمة زرامج إصالح فيFerlie  حن
يمكن حن ينظر له في  ،زما فيها م سسات التعليم العالي الخدمة العامة المنظور الجديد لفعالية التسيير زمنظمات
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 تسعى التي و اإلجراءات الم سسية الترتيزات العمل على توفير األدوات،" سياق الحوكمة حو الحكم الراشد زأنه

 8حالعالي التعليم م سسات داخل واألكاديمية التنظيمية السلوكيات حوكمة إلى

 9:زم سسات التعليم العالي حيث تحددها فيما يلي الراشدفي مزادئ الحكم  وتتفق معظم الدراسات

 ؛والخارجية الداخلية الم سسة زيئة تراعي التعليم العالي لم سسة واضحة إستراتيجية ر ية وجود 

 والفعاليةيضمن الكفاءة  زما ،والمستفيدين التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس زين للمس وليات المتوا ن التو يع 

 ؛األداء في

 ؛المالي وغير المالي الم سسة عن حداء الكافي واإلفصاح الشفافية 

  ؛القرار متخذك جميع على تطزيقه مع والمساءلة متكامل للمحاسزة نظاموجود 

 جراءات وسياسات حنظمة  عند التعامل معها، السريع والتجاوب السالسة يضمن زما المطزقة الم سسة وا 
 .الم سسة زنشاط العالقة ذات المجتمع قضايا التفاعل مع إلى إضافة

 ؛العدالة و المساواة  
 ؛المشاركة في اتخاذ القرار زين جميع األطراا الفاعلة في المنظومة الجامعية 
  حن يحترم القانون من حيث ضرورة توضيح الواجزات و الحقوق لجميع المساهمين في سير النشاطح 

 ات:ثالثا/ مناذج حوكمة اجلامع

مختلفة للحوكمة في  نماذجعلى غرار المفاهيم و اآلليات الجديدة لإلصالح اإلدارك حدد الزاحثون 
يختلا كل نموذج عن غيره من حيث نمط التحليل والتركيب، وفي هذا اإلطار نجد نماذج عديدة  الجامعات،

قتصادية   (7880السياق قدم تركمان ) وفي هذاللحوكمة الجامعية تتفاوت حسب حزعاد سوسيولوجية اسياسية وا 
 حرزع نماذج للحوكمة الجامعية زعد دراسة وتحليل لواقع الحوكمة في الجامعات الزريطانية، 10في دراسة له

تسم زأكثر تويرن الزاحث في هذا اإلطار حن ممارسات الحوكمة الجامعية في هذه الدول  األسترالية و األمريكية،
حرية واستقاللية عن التوجيه الحكومي، عكس الدول األوروزية التي ي يد فيها التدخل الحكومي في مجال تسيير 

 وحوكمة الم سسات الجامعية، وقد قام تركمان زاقتراح حرزعة نماذج للحوكمة هي:

  النموذج األكاديميAcademic Modelمية ممثلة زاألساتذة : هو نموذج يقدم مجاال حوسع للهيئة األكادي
وفي التسيير العام لش ون الجامعة من خالل تمثيل واسع وفعال  ،للمشاركة في اتخاذ القرار واإلداريين

وهو ما يمنح الهيئة  حللموظفين األكاديميين في مجالس اإلدارة و المجالس الحاكمة زصورة عامة
قرار، ولعل حكثر الجامعات استخداما لهذا األكاديمية التمثيل األوسع والمشاركة الفعالة في اتخاذ ال

 جامعة اكسفوردح يالنموذج ه

  نموذج الشركاتCorporate Model يسود هذا النموذج في كل من حستراليا والمملكة المتحدة والواليات :
لأل مات المالية التي حثرت على حداء إدارة الجامعات في  استجازةوقد ظهر هذا النموذج  ،المتحدة
خاصة منها ما يتعلق  ،وهو يقوم على تطزيق المزادئ األساسية لحوكمة الشركات حمذكورةالدول ال

 زالجانب المالي كالمسائلة المالية والمحاسزةح

  نموذج األمناءThe Trustee Model و نموذج حصحاب المصالحThe Stakeholder Model11:  يمنح
زعا األعضاء غير المنتخزين داخل الم سسة في  نموذج الحوكمة من خالل األمناء فرصة مشاركة
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زواجب األمانة و حخرن تتعلق زحماية المصالح من  القيامالذك من حهم مهامه  ،مجلس األمناء
حصحاب المصالح زإسناد الحوكمة إلى مجموعة كزيرة من حصحاب  في حين يرتزط نموذج حالتضارب

ن، الخريجون، الشركات الداعمة، الحوكمة األكاديميو  الموظفون، في ذلك الطلزة، المصلحة زما
 المحليح والمجتمع

 :رابعا/ حتديات تطبيق احلوكمة يف مؤسسات التعليم العايل

ال زد من حن نقا عند  ،قزل الحديث عن تحديات تطزيق الحوكمة في م سسات التعليم العالي
 حيثوالدول العرزية السيما في الدول النامية،  ،التحديات العامة التي تواجه حنظمة التعليم العالي زصورة عامة

 12:تواجه حنظمة التعليم العالي ثالث تحديات رئيسية تتمثل في

 فقد حصزح التكوين في التعليم  :ضرورة حصول الشباب على المهارات المطلوبة فى سوق العمل
تي تنتجها العالي يتطلب ضرورة مواكزة متطلزات سوق العمل لضمان توظيا فعال للمهارات ال

 وهو األمر الذك حصزحت تسايره وتعمل زه جميع الدول،، الم سسات الجامعية على اختالا هيكلتها
زمثازة نظام مفتوح يوافق رسم و تحديد مخرجاته مع شروط و  جامعة/مؤسساتحيث حصزحت الثنائية 

  ؛متطلزات مدخالته
 السيما مع ما  :الحصول على خدمات جيدة النوعية في هذه المؤسسات إمكانيةتحسين  ضرورة

فقد حصزح طالب الخدمة من الم سسة  ،فرضته العولمة والتحرر التكنولوجي على مستون العالم
الجامعية يزني عملية اتخاذه لقرار التكوين واختيار م سسة التكوين زناءا على معايير مرسومة و 

ل مقارن زين مستويات تقديم الخدمة زين مختلا الم سسات الجامعية المتاح مدروسة وفقا لعملية تحلي
التكوين فيها، و هو ما يجعل في نهاية المطاا فعالية وجودة التكوين حو األداء زمختلا مفاهيمه في 
الم سسة الجامعية هو المعيار الحاسم في اختيار الطالب الذك يمثل ال زون الرئيسي للجامعة من 

  ؛مفهوم الجديد للخدمة العموميةمنظور ال
 يعتزر التمويل حجما ومصدرا البحث عن مصادر تمويل جديدة لمواجهة الطلب المتزايد من الطالب :

 إذ حن مراحل وآلية من حعقد المشكالت التي تواجه النشاط التعليمي الجامعي السيما في الدول النامية،

 على زشكل كزير حثرت التي الضغوطات من العديد عرفتالحكومات  طرا من العالي على التعليم اإلنفاق

 وتتأثر زالمنظومة الكلية زمختلا عواملها االقتصادية، ت ثر فرعية منظومة لكونه التمويل، مخصصات

الزد  ،حو الترزوية، وزالنظر إلى ت ايد عدد الطالب على مختلا المستويات ، السياسيةاالجتماعية
تجعلها قادرة على تغطية المتطلزات  للم سسات الجامعية من الزحث على مصادر جديدة للتمويل،

و هذا ما هو معمول زه في الدول المتقدمة فلم يعد التمويل قائما على  المت ايدة زكفاءة وفعاليةح
المالية، زل الكامل على الدولة وما تخصصه من اعتمادات مالية لسد حاجيات الجامعة  االعتماد

عن تنويع و تنمية مصادر التمويل الخاص زها، كما حصزحت  مسئولةحصزحت إدارة الجامعة 
الجامعات تحاول تنفيذ مختلا حنشطتها زأقل تكلفة ممكنة و ذلك من خالل حسن استغالل وتوظيا 

ظومة التسيير متطلزات اقتصاد المعارا الذك ال يمكن تجاهله عند تحليل وتحديد منلالموارد وفقا لما 
 13و التأطير في الم سسات الجامعيةح
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على غرار هذه التحديات المتعلقة زم سسات التعليم العالي زصورة عامة، يشهد تكريس الحوكمة 
العديد من التحديات التي تجعل من نجاح الحوكمة في الجامعات حمرا صعب المنال ال سيما في الدول النامية، 

 14:نذكرولعل من حزر  هذه التحديات 

 وقدرات  توجهات على الدول النامية تعيشه الذك السياسي المناخ ي ثر العام: السياسي والقانوني المناخ
 ضا إلى ذلك غياب حالتغيير إحداث على القدرة في والشك اإلحزاط ي رع مما الجامعية، األسرة حعضاء

للجامعات في  الحالي التطورو  تتالءمالعامة للدول النامية ال  فالمنظومة ،العالي زالتعليم خاصة قوانين
وغياب قوانين مرنة تتماشى ومعطيات الحكم الراشد، وهو ما يفسره  الخاصة، ألوضاعها العالم نظرا

 15؛التحدك الموالي
 التعليم إصالحات على مستون والموضوعي العلمي الجانب على واإليديولوجي السياسي الجانب هيمنة 

األسرة الجامعية  حعضاء لمختلا غياب مزدح المشاركة في مجال التسييرخالل  من هذا يظهرو  :العالي
 إمكانية على وهو ما ي ثر ،وعدم إشراكها في اتخاذ القرار وطرح األفكار والتعزير عن اآلراء زكل حرية

 ؛الحوكمة مزادئ وفق الجامعة تسيير

  سواء ما تعلق منها زالطالب حو  المجتمعية اإلزداع وتزني التغيير لدن حفراد المنظومة ثقافةغياب
الخاصة  المزادئ في هذا السياق إلى غياب االستطالعيةحيث تشير مختلا الدراسات  :األستاذ

، القرار صنع في حصحاب المصالح ومشاركة المساءلة، زالشفافية، منها يتعلقما  زالحوكمة خاصة
 ،من التركيزة السوسيولوجية للزنية المجتمعية المكتسزة السلزية الثقافة وانتشار تأثير وذلك زسزب

هذه  المختلفة، زأشكاله التغيير إمكانية في الثقة عن التغيير واإلزداع وعدم الع وا ثقافة في والمتمثلة
الكامل على توجهات و تفكير الطالب عزر مختلا سيرورة حياتهم التعليمية  االستحواذالثقافة حخذت 

 مما العليا، اإلدارية المستويات مع األستاذ عالقة له تخضع نفسه واألسلوب الجامعة، من المتوسط إلى

ممثلة في المشاركة في اتخاذ  زيروقراطية تفتقر ألهم مزادئ الديمقراطية م سسة الجامعة من يجعل
 هو لمن إذ ال يحق المسئول،حك من الموظا إلى  ،والمسائلة زصيغتها العكسية القرار و المحاسزة

 العلياح المستويات قرارات حن يناقش اإلدارك لتدرجا في حدنى

إن الحديث عن معوقات و تحديات تطزيق الحوكمة السيما في الدول النامية يعتزر موضوعا واسعا 
إذ ال يمكن النظر له من  اوية واحدة زل له العديد من ال وايا و األزعاد التي يمكن حن يعالج على  ،وشائكا
إذ يمكن حن ينظر للتحديات على مستون الطالب والهيئة التدريسية وكذا المجتمع، ففي هذا السياق ح حساسها

 يمكن حن نشير إلى النقاط التالية: 

 :حيث تفتقر م سسات التعليم  ضعا مستون الرقازة على األداء في جانزيه اإلدارك و الزيداغوجي
وهو ما يفسر غياب المعايير  لا حيثياتها،العالي إلى الممارسة الفعلية لوظيفة الرقازة زمخت

 ؛حو اإلدارك المتعلق زالموظفين اإلداريين ،الموضوعية والمدروسة لقياس األداء الزيداغوجي لألستاذ

  نقص في التركيزة العامة لتخصصات الهيئة التدريسية: حيث تشهد مختلا التخصصات الموجودة
زعا منها وعج ا الحيث قد نجد فائضا في  ،التدريسيةحعداد الهيئة  زالم سسات الجامعية تفاوتا في

 ؛في الزعا اآلخر
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 كزيرة من الشهادات الممنوحة لخريجي  زالكم على حساب الكيا: حيث تسجل حعداد االهتمام
 مقارنة زتسجيل ضعا في المستون األكاديمي لهذه الفئةح الجامعات،

 :اخلالصة

للقراءات األدزية المتعلقة زموضوع حوكمة الجامعات، إلى لقد توصلنا من خالل هذا الزحث واستنادا 
 مجموعة من النتائج يمكن ذكرها فيما يلي:

 ؛تمثل حوكمة الم سسات آلية من اآلليات المزتكرة لإلصالح اإلدارك 

 حديث التطزيق نسزيا، وتتجلى حهميته من خالل العمل على تطزيق  اتعتزر الحوكمة الجامعية مفهوم
 ؛منح األهمية والمشاركة في اتخاذ القرار للمختلا األطراا الفاعلة فيهجميع مزادئه، و 

 و هي زذلك تأخذ زعدا حكزر  ،تقسم األطراا الفاعلة في الحوكمة الجامعية إلى طرفين داخلي وخارجي
  ؛من حوكمة الشركات

 لتشريعية ات هو توفير األرضية التنظيمية و اعالجام لعل من زين حزر  متطلزات تطزيق الحوكمة في
المسائلة  و العمل على تغيير الذهنيات نحو األخذ زمختلا مزادئ الحوكمة كالشفافية، ،المالئمة لذلك
 والعدالةحححإلخح

 ،يمكن حن ينظر إليها من  وايا  هناك العديد من العقزات التي تواجه تطزيق الحوكمة الجامعية زفعالية
ا يتعلق زمحور التمويل ومنها ما يتعلق زمحور مختلفة على المستون الكلي وكذا الج ئي فمنها م

 التكوينح

 والتي نورد حهمها فيما يلي: التوصياتعلى ضوء هذه النتائج سنحاول تقديم زعا 

  العمل على توفير اإلطار التشريعي والتنظيمي الذك يهيئ األرضية المالئمة لتطزيق الحوكمة على
 ؛مستون م سسات التعليم العالي

  إلى المراحل العملية  ،الجامعية من المراحل اإلجرائية لعملية التسيير الم سسةداخل  االهتمامتحويل
 ؛ومقارنة النتائج زاألهداا

 ،وفتح المجال للفاعلين في  العمل على تكريس مزدح المشاركة والمسائلة السيما في جانزها المالي
 ؛المنظومة الجامعية للمشاركة في عمليات صنع القرار

 والعولمة التي تشهدها جميع القطاعات، فإن م سسات التعليم العالي مدعوة  فتاحاالن في إطار
وذلك تحسزا للمنافسة  ،إلى احتياجاتهم زشكل حفضل االستجازةز زائنها )الطلزة( من حيث  لالهتمام

 المرتقزة على المستون الدولي وحتى الوطني والمحلي مستقزالح
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