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الممخص
إف إصالح هؤسسات التعميـ العالي يعد جزًء ال يىفصؿ عف إصالح الهجتهع ،فٍي كالهرآة التي تعكس
ّ
سمبيات الهجتهع ،ولٍا أيضاً دور في إصالحً ،و ال يكوف ٌىاؾ ح ّؿ لهشكالت هؤسسات التعميـ العالي إال
بوجود طميعة هف أعضاء ٌيئة التدريس الهستعديف لتحهؿ الهسؤولية والتعاهؿ بصراهة وحزـ إلصالح

وتحديث وتطوير الهجتهع بوجً عاـ وهؤسسات التعميـ العالي عمِ وجً الخصوص.

قضية تطبيؽ الحاكهية في هؤسسات التعميـ العالي تثير الكثير هف التحديات ،هىٍا تحدي كيفية اإلدارة
إف
ّ
ّ
والتعاهؿ هع االختالفات بيف تمؾ الهؤسسات ،خاصةً في ظ ّؿ وجود أىواع هختمفة هىٍا الحكوهية والخاصة.
إف ٌذي األىواع الهختمفة هف الهؤسسات يتطمب وجود ىظاـ هوحد لمحوكهة بوسعً أف يستوعب االختالفات
ّ
بيىٍها في الوظائؼ واألصوؿ واألغراض والهمكيات (ناصر الدين.)4102 ،
لذا ،اتبع الباحث الهىٍج االستقرائي التحميمي لألدب الىظري وىتائج الدراسات السابقة العربية واألجىبية

الهتعمقة بهوضوع الدراسة ،إضافة لمعرض الدقيؽ ألٌهية الحاكهية الهؤسسية وذلؾ لإلجابة عف األسئمة اآلتية
:
السؤال األول  :ماذا نعني بحاكمية مؤسسات التعميم العالي ؟
السؤال الثاني  :ماذا نعني بنظام الحاكمية المؤسسية ؟
السؤال االثالث  :ما عوائق تطبيق الحاكمية في مؤسسات التعميم العالي وسبل التغمب عميها ؟
وقد خمصت الدراسة إلِ وضع إطار هقترح إلصالح هؤسسات التعميـ العالي هف خالؿ تطبيؽ الحاكهية
فيٍا.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الكممات المفتاحية  :الحاكهية ،إطار هقترح ،إصالح هؤسسات التعميـ العالي.
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مقدمة
تُسٍـ هؤسسات التعميـ العالي في هعظـ دوؿ العالـ في التىهية هف هختمؼ جواىبٍا االجتهاعية واالقتصادية
واإلدارّية والسياسية والصحية وغيرٌا ،وٌي جزء هٍـ وحيوي هف هجتهعٍا الهحمي .ويجتٍد قادتٍا في صياغة

رؤيتٍا ورسالتٍا التي تحدد الحقاً األٌداؼ العميا لتمؾ الهؤسسات .وهٍها اختمفت رؤى هؤسسات التعميـ

هتهيز يتهثّؿ في الدفع
العالي ورسائمٍا ،إال أىٍا تُجهع بشكؿ أو بآخر عمِ ٌدفيف رئيسيف؛ األول  :تعميـ ّ
الهؤٌميف لهؿء الشواغر في الهؤسسات الهختمفة لمدولة والهجتهع بها يتىاسب واحتياجاتٍا.
بأفواج الخرّيجيف
ّ
الهجتهعية.
حهؿ هؤسسات التعميـ العالي لهسؤولياتٍا
ّ
والثاني ُ :ي ّ
سهِ بت ّ
عبر عف خدهة الهجتهع أو ها ُي ّ
الحاكهية ،والغرض الذي هف أجمً تـ
تبىيٍا لهعايير
أٌهية ّ
ّ
لذا ،عمِ هؤسسات التعميـ العالي العر ّبية إدراؾ ّ
الهعموهاتية ،وعمِ
التحوؿ إلِ االقتصاد الهعرفي وعالـ
عهمية التىهية والهساٌهة في
إىشائٍا ،ودورٌا في
ّ
ّ
ّ
و ازرات التعميـ العالي والبحث العمهي العر ّبية وضع وثيقة عمِ شكؿ قواعد همزهة أو استرشادية تستمٍـ هىٍا
هؤسسات التعميـ العالي هسؤولياتٍا ذات العالقة بالحاكهية .إف هثؿ ٌذي الوثيقة ستش ّكؿ خريطة طريؽ

تىظيهية أكثر كفاءة
وتبىي ٌياكؿ
لهؤسسات التعميـ العالي التي عميٍا القياـ
بعهمية إصالح لىظاهٍا اإلداري ّ
ّ
ّ
وعصرّية.
تعددية وشهولية واضحة في أىهاط
تبىي ىظاـ
الحاكهية في هؤسسات التعميـ العالي يتطمّب وجود ّ
إف ّ
ّ
ّ
الحاكهية ،إضافة إلِ الهشاركة الواسعة ألصحاب الهصالح عىد هستوى الق اررات اإلستراتيجية وتخصيص
ّ
التىفيذية وتوجيً سموكٍـٌ ،ذا هف جاىب،
الهوارد ،ووجود آليات رقابية بيىٍـ ته ّكىٍـ هف التعاهؿ هع اإلدارة
ّ
وتقدـ تقريرٌا عف هدى االلتزاـ
داخمية هش ّكمة هف هجالس
وهف جاىب آخر البد هف وجود رقابة
الحاكهية ّ
ّ
ّ
باألىظهة والتعميهات ،وهدى كفاية وكفاءة ىظاـ الرقابة الداخمي بالهؤسسة التعميهية إضافة إلِ الحاجة الهاسة

إلِ إدارة التغيير أكثر هف التغيير ىفسً.

إف تطبيؽ الحاكهية وهبادئٍا في هؤسسات التعميـ العالي يساعدٌا عمِ بموغ غاياتٍا اإلستراتيجية ،إذ يؤدي
تطبيقٍا إلِ تأطير العالقة ها بيف الهؤسسة التعميهية وهجالس حاكهيتٍا وأصحاب الهصالح والعاهميف فيٍا

عمهية واضحة ( ،)Mungiu - Pippidi & Dusu, 2011فضالً عف تحديد
وطمبتٍا عمِ أُسس
ّ
الهسؤوليات الهمقاة عمِ عاتؽ كؿ هىٍـ وهتابعة تىفيذٌا ،كها أىٍا تساعد عمِ اجتثاث حاالت الالهباالة
والفساد ،والٍدر الغير الهسؤوؿ التي قد تقع فيً هؤسسات التعميـ العالي هف خالؿ تطبيؽ سياسات تتّسـ
بالوضوح والشفافية ،وتهكيف جهيع هىتسبي الهؤسسة التعميهية وطمبتٍا هف ههارسة دورٌـ بصورة كاهمة
وبدرجة عالية هف اإلتقاف (خورشيد ويوسف.)2009 ،

كها أىٍا تُحدد أدوار كؿ هف هجالس الحاكهية وأصحاب الهصالح فيٍا وقيادتٍا وجهيع هىتسبيٍا في إطار هف
الحاكهية.
الرصد والرقابة هف خالؿ تطبيؽ هبادئ
ّ
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صحية لمعهؿ هف خالؿ تطبيؽ هبدأ الهساءلة واحتراـ القواىيف واألىظهة والتعميهات وتقييـ
توفر الحاكهية بيئة
ّ
أداء الجهيع بشكؿ عمهي صحيح (ناصر الدين ،)a:2012 ،كها وأىٍا تعهؿ عمِ زيادة الثقة وتعزيز ثقافة
الحوار بيف هختمؼ هىتسبي الهؤسسة التعميهية وقيادتٍا وطمبتٍا ،وايجاد صيغ لمتعاوف والتفاعؿ واالىدهاج
بالعهؿ وتحسيف األداء وتطويري (.)Corcoran, 2004

الحاكهية (ناصر الدين)a:2012 ،
البعد السياسي ٌو أحد أبعاد
ّ
تشير العديد هف الدراسات إلِ أف ُ
حاكهية الدولة وحاكهية الهؤسسة التعميهية عىدها يتعمؽ
) ،)Nasereddin, 2013:aوٌو الذي ُيهيز بيف
ّ
األهر بالسياسة العاهة عمِ هستوى الدولة (الطائي وحمد .)2010 ،وٌىاؾ البعد اإلداري ،الذي يتهركز حوؿ

الحاكهية
قيادات الهؤسسة التعميهية  ،وهجالس الحاكهية فيٍا وآلية االىتقاؿ هف اإلدارة السائدة إلِ
ّ
الحاكهية وحجـ االستثهار
( .)Nasereddin, 2013:aأها البعد االقتصادي ،فٍو الذي ُيحدد العالقة بيف
ّ
في الهؤسسة التعميهية هف جٍة ،والقضاء عمِ أوجً الالهباالة والفساد هف جٍة ثاىية وتحقيؽ التطوير
الهستهر والتىهية وتصحيح الهسار هف جٍة ثالثة (صالح.)Nasereddin, 2013:a( )2010 ،

في حيف يعالج البعد االجتهاعي هدى تبىي الهؤسسة التعميهية لهدوىة سموؾ هحددة لكؿ هف أعضاء ٌيئة
التدريس

واإلدارييف

والطمبة

فيٍا

تكوف

قائهة

عمِ

هجهوعة

هف

الهبادئ

الهحددة

(ناصر الدين ،)Nasereddin,2013:a) )b:2012 ،إذ أف هضاهيف قيـ الحاكهية ترتبط بشكؿ هباشر
الحاكهية والهتهثمة في الهشاركة والشفافّية والهساءلة .هركزة عمِ
هع األىهاط السموكية الهتبىاة هف هبادئ
ّ
تبىي واىجاز األٌداؼ الجهاعية وليست الفردية واتجاٌٍا (عزت .)4112 ،أها البعد الهالي فيعهؿ عمِ
تىظيـ العالقة وتحديدٌا بيف األطراؼ الهؤثرة والهتأثرة بسياسات الهؤسسة التعميهية وق ارراتٍا وىتائجٍا الهالية

هف أصحاب الهصالح فيٍا .وبذلؾ تتهكف الهؤسسة التعميهية هف تىفيذ إستراتيجيتٍا الخاصة هف خالؿ القياس

والهراقبة والدافعية (طربيه.)Nasereddin, 2013:a) )2010 ،

تبيف ىدرة
وقد أظٍرت ىتائج هراجعة الدراسات السابقة التي بحثت في حاكهية هؤسسات التعميـ العالي والتي ّ
كوركوراف
أجراٌا
التي
الدراسة
وهىٍا
ذلؾ،
في
بحثت
التي
الدراسات

( )Corcoran, 2004حوؿ حاكهية هؤسسات التعميـ العالي وااللتزاهات القاىوىية لهجالسٍا ،والتي خمصت

إلِ أف حاكهية هؤسسات التعميـ العالي تقود إلِ توزيع عهمية اتخاذ القرار داخؿ الهؤسسة التعميهية بيف
ٌيكميات الحاكهية الهختمفة (الكميات ،الهجالس األكاديهية ،هجمس األهىاء) والٍيكميات اإلدارية (الدوائر،

األقساـ ،ىواب الرئيس وهساعديٍـ) .إضافة إلِ توزيع كؿ هف الهسؤولية والهحاسبة والشفافية هف أجؿ
ههارسة سمطة اتخاذ القرار.

وقاـ جيواىا وهيسكو ( )Geuna& Muscio,2009بدراسة أشارت ىتائجٍا إلِ أف هؤسسات التعميـ العالي
التي تطبؽ الحاكهية تشارؾ في أىشطة ىقؿ الهعرفة ،شٍدت تغيرات كبيرة في حاكهية العالقات ها بيف

هؤسسات التعميـ العالي والجٍات األخرى ،إذ أصبح ىقؿ الهعرفة قضية إستراتيجية كهصدر لتهويؿ أبحاث
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الهؤسسة التعميهية ،وكأداة لمسياسة العاهة لمتطور االقتصادي .وتختمؼ هؤسسات التعميـ العالي اختالفاً كبي اًر
في هدى هقدرتٍا عمِ الىٍوض والىجاح في تسويؽ البحوث األكاديهية .كها وأظٍرت الىتائج األدوار التي

يجب أف تقوـ بٍا هؤسسات التعميـ العالي لىقؿ الهعرفة الجاهعية وفي تسويؽ ىتائج األبحاث ،وأشارت إلِ أف
لمحاكهية أثرٌا الفاعؿ في عهمية ىقؿ الهعرفة واإلىفتاح عمِ هؤسسات التعميـ العالي األخرى.

أظٍرت دراسة ليوسجر -هاهشيال ( )Luescher-Mamashela, 2010أف التطبيقات الىاتجة عف
ازدياد الهشاركات اإلدارية لمطمبة في هؤسسات التعميـ العالي التي تطبؽ الحاكهية ،واستُكشفت ٌذي التطبيقات
ىظرياً هف خالؿ اقتراح هصفوفة هف الىوع الهثالي لحاكهية الطمبة ،وقد اتضح ذلؾ هف خالؿ دراسة حالة

طمبة جاهعة "كيب تاوف" التي تتبىِ الحاكهية في قيادتٍا خمصت الدراسة إلِ أىً بعد فترة هف اىتقاؿ
تقاء إدارياً وأكاديهياً اىعكس أثري إيجابياً عمِ العالقة ها بيف
الهؤسسة التعميهية إلِ الديهقراطية واجٍت ار ً
الطالب والهؤسسة التعميهية ،وبخاصة بعد تطبيؽ الحاكهية فيٍا ،وٌذي التغييرات تـ هالحظتٍا عمِ هستويات
هختمفة هثؿ  :ظٍور ىشاطات طالبية هضادة لمسياسة ،وظٍور الخطابات السياسية لمطمبة ،بحيث أصبحوا

الهساءلة بروح ديهقراطية عالية.
أكثر هشاركة في األىشطة عهوهاً وأكثر شفافية ،وقد تجاوبوا هع ُ
أها هوؾ ( )Mok,2010فقد قاـ بدراسة حوؿ هؤسسات التعميـ العالي في سىغافورة وهاليزيا وهدى تطبيقٍا
لمحاكهية فقد أوضحت كيفية قياـ األكاديهييف بتقييـ تطبيؽ الحاكهية وأثرٌا في التغييرات التي حدثت عمِ

الحياة الجاهعية ،إذ قدهت هجهوعة هف التقارير والتحميالت التي جاءت ىتيجة زيارة الحرـ الجاهعي

وبيىت أىً هع أف اإلدارة العميا لهؤسسات التعميـ العالي أعطيت
والهقابالت خالؿ الفترة ّ ،2009-2007
بعض الحرية لكيفية إدارة جاهعاتٍـ ،فإف هعظـ األكاديهييف الذيف تهت هقابمتٍـ لـ يشعروا باختالفات كبيرة

في اإلصالحات بعد تطبيؽ الحاكهية في جاهعاتٍـ .واف هعظـ األكاديهييف هازالوا يتعرضوف لضغوط أكثر

هف إدارات الهؤسسة التعميهية بدالً هف اإلحساس بػ "التهرد " أو " السمطة " .وعمِ الرغـ هف ٌذي الحقيقة إال

أف حكوهة سىغافورة وهاليزيا حاولتا تبىي أفكار وههارسات الميبرالية لتهويؿ حاكهية هؤسسات التعميـ العالي،

ألف األكاديهييف يروف أف الدولة لـ تزؿ غير هقتدرة عمِ هراقبة هؤسسات التعميـ العالي.

أها واىج ( )Wang,2010فقد قاـ بدراسة حوؿ "حاكهية التعميـ العالي واستقاللية الجاهعة في الصيف".
خمصت ىتائجٍا إلِ أف تطبيؽ الحاكهية بهبادئٍا (الشفافية ،والهشاركة ،والهساءلة) والتعايش الهزدوج آلليات

الهراقبة وههارسات الميبرالية الجديدة أظٍرت اإلبداع واالبتكار والهقدرة عمِ االرتقاء بٍا في الهؤسسة

التعميهية والدولة ،واىعكس ذلؾ عمِ جودة هخرجات الهؤسسة التعميهية وبشكؿ إيجابي.
وهف الدراسة العربية التي بحثت في حاكهية هؤسسات التعميـ العالي العربية تمؾ التي أجراٌا

(حالوة وطه )2011 ،بٍدؼ التحقؽ هف واقع تطبيؽ الحاكهية في جاهعة القدس كإحدى هؤسسات التعميـ
العالي .وقد أظٍرت ىتائجٍا إلِ أف الحاكهية في جاهعة القدس هوجودة ولكف ليس بالهستوى الهطموب ،وفؽ
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هعايير الحاكهية عالهياً ،إذ أىٍا تهيؿ إلِ التعاهؿ في حؿ الهشكالت إلِ القيـ واالتجاٌات ،أكثر هف تطبيؽ
هتطمبات الحاكهية وهعاييرٌا .فضالً عف أف هعظـ الق اررات تكوف ارتجالية ،عمِ الرغـ هف وجود كتاب
صادر عف شؤوف الهوظفيف يختص في أىظهة وقواىيف الهؤسسة التعميهية (أال وٌي الحاكهية) ،كها أظٍرت

الىتائج إلِ أف هعظـ الهوظفيف في الهؤسسة التعميهية ال يعودوف إلِ الكتاب الخاص باألىظهة والقواىيف ،أو

يجٍموف ها فيً هف ىصوص ،أو ال يعمهوف بوجودي بيف أيديٍـ ،كها أف ٌىالؾ بعض البىود في ٌذا الكتاب

غاهضة أو تفسر بطريقة غير هفٍوهة ،كها أظٍرت الىتائج أف ضعؼ الهوارد الهالية كاف لً األثر الكبير في
عدـ الهقدرة عمِ تطبيؽ األىظهة والقواىيف.

في حيف ٌدفت دراسة ىاصر الديف ( )Nasereddin, 2013:bإلِ عرض تجربة تطبيؽ الحاكهية في
جاهعة الشرؽ األوسط كأىهوذجاً لتطبيقٍا في الجاهعات ،وذلؾ هف خالؿ اإلجابة عف األسئمة اآلتية :ها

الهقصود بالحاكهية ؟ وها واقع تطبيؽ الحاكهية في جاهعة الشرؽ األوسط ؟

بيىت الدراسة هعىِ الحاكهية ،وهبادئٍا ،وهراحؿ تطبيقٍا في جاهعة الشرؽ األوسط ،وعرضت الدراسة هدى

تطبيؽ الحاكهية في جاهعة الشرؽ األوسط هف وجٍة ىظر أعضاء الٍيئتيف التدريسية واإلدارية فيٍا.
في ضوء ها سبؽ تُعد الحاكهية في إطاريٍا الىظري والتطبيقي ترجهة عمِ أرض الواقع ،فإذا كاىت الحاكهية
ُهحكهة في إطارٌا الىظري ،فإف الههارسة الصحيحة ٌي التطبيؽ الذي يحكـ عمِ ٌذي الحاكهية بأىٍا رشيدة

أو أىٍا بحاجة إلِ إحكاـ ورقابة أكثر صراهة .وهف خالؿ تحميؿ األدب الىظري والدراسات السابقة وىظ اًر
األجىبية التي استقصت واقع تطبيؽ الحاكهية في هؤسسات التعميـ العالي ،فقد ظٍرت
لىدرة الدراسات العربية و
ّ
الحاجة إلِ ٌذي الدراسة بٍدؼ إصالح هؤسسات التعميـ العالي هف خالؿ تطبيؽ الحاكهية فيٍا.

مشكمة الدراسة وأسئمتها :
أظٍرت ىتائج الدراسات العربية واألجىبية إلِ أٌهية تطبيؽ الحاكهية في هؤسسات التعميـ العالي بٍدؼ

تحسيف أدائٍا وضهاف جودة عهمياتٍا و هخرجاتٍا ،وضهاف وصولٍا إلِ الهراكز األولِ في التصىيؼ

حاكهية هؤسسات التعميـ العالي يىطمؽ هف استخداـ هفاٌيـ الشفافية،
العالهي لمجاهعات ،وبذلؾ فإف هوضوع
ّ
والىزاٌة ،والهشاركة والوضوح وتطبيؽ القواىيف واألىظهة والتعميهات ،والهساءلة لتطوير الهجتهعات وبىائٍا،
واحداث تغييرات إيجابية في ٌذي الدوؿ  ،واعداد أجياؿ هقتدرة عمِ هسايرة االىفجار الهعرفي والتقىي ،وتمبية
احتياجات هجتهعاتٍا بها يساير العصر ،فقد جاءت ٌذي الدراسة بٍدؼ إصالح هؤسسات التعميـ العالي هف

خالؿ تطبيؽ الحاكهية فيٍا ،وذلؾ هف خالؿ اإلجابة عف األسئمة اآلتية :
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أسئمة الدراسة :
السؤال األول  :ماذا نعني بحاكمية مؤسسات التعميم العالي ؟
السؤال الثاني  :ماذا نعني بنظام الحاكمية المؤسسية ؟
السؤال الثالث  :ما عوائق تطبيق الحاكمية في مؤسسات التعميم العالي وسبل التغمب عميها ؟

أهمية الدراسة :
تىطمؽ أٌهية الدراسة هف أٌهية هوضوعٍا الذي يعالج كيفية إصالح هؤسسات التعميـ العالي هف خالؿ
األٌهية في اآلتي :
تتجسد
تطبيؽ الحاكهية فيٍا ،لذا
ّ
ّ
 تُعد ٌذي الدراسة هف الدراسات الىادرة  -في حدود عمـ الباحث – التي بحثت في واقع تطبيؽ الحاكهيةفي هؤسسات التعميـ العالي عمِ الهستوييف العربي واألجىبي.
 ُيؤهؿ أف تفيد ىتائج ٌذي الدراسة القادة األكاديهييف واإلدارييف في هؤسسات التعميـ العالي هف خالؿتعرفٍـ عمِ الحاكهية وآلية تطبيقٍا في هؤسسات التعميـ العالي.
 ُيؤهؿ أف تكوف ىتائج ٌذي الدراسة بهثابة البوصمة التي توجً هجالس الحاكهية في هؤسسات التعميـالعالي وقياداتٍا اإلدارّية واإلسراع في عهمية تطبيؽ الحاكهية فيٍا ،وبىاء ىظاـ هتهيز لٍا.

 ُي ؤهؿ أف يتوصؿ الباحث إلِ وضع إطار هقترح إلصالح هؤسسات التعميـ العالي هف خالؿ تطبيؽالحاكهية فيٍا.
ُ -يؤهؿ أف تثري ٌذي الدراسة الهكتبة العر ّبية في هجاؿ حاكهية هؤسسات التعميـ العالي.

الهدف من الدراسة :
تٍدؼ ٌذي الدراسة إلِ بياف الهقصود بحاكهية هؤسسات التعميـ العالي ،وهاذا ىعىي بىظاـ الحاكهية
الهؤسسية ،وها عوائؽ تطبيقٍا في هؤسسات التعميـ العالي .واستخالص إطار هقترح إلصالح هؤسسات

التعميـ العالي هف خالؿ تطبيؽ الحاكهية فيٍا.

منهجية الدراسة :
لتحقيؽ أٌداؼ ٌذي الدراسة استخدـ الباحث الهىٍج الوصفي لتحميؿ هفٍوـ الحاكهية ،وتحديد العوائؽ التي قد
تقؼ أهاـ تطبيؽ الحاكهية في إدارة هؤسسات التعميـ العالي .والهىٍج االستش ارفي الذي يٍدؼ إلِ استش ارؼ

الهستقبؿ بصياغة هجهوعة هف التىبؤات الهشروطة توضح الهعالـ الرئيسة إلدارة هؤسسات التعميـ العالي،
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اىطالقاً هف الحاضر إلستشراؼ الهستقبؿ وذلؾ هف خالؿ استخالص إطار هقترح إلصالح هؤسسات التعميـ
العالي هف خالؿ تطبيؽ الحاكهية فيٍا.

مصطمحات الدراسة :
 حاكمية مؤسسات التعميم العالي :
وىظـ الجودة والتهيز التي تحكـ أداء هؤسسات التعميـ
يعرفٍا الباحث في ٌذي الدراسة بأىٍا تطبيؽ هعايير ُ
العالي ،بها يحقؽ سالهة التوجٍات ،وصحة التصرفات ،وىزاٌة السموكيات ،وبها يضهف تحقيؽ الشفافية
والهساءلة والهشاركة هف جهيع األطراؼ ،وتغميب هصمحة الهؤسسة عمِ الهصالح الفردية ،بها يؤدي إلِ

تطوير األداء الهؤسسي وحهاية هصالح جهيع األطراؼ ذات العالقة الهباشرة وغير الهباشرة بالهؤسسة.

أها إجرائياً ،فٍي الكيفية التي تُدار بٍا هؤسسة التعميـ العالي ،وتُراقب هف جهيع األطراؼ ذات العالقة بٍا،
وبالتالي فٍي تُعد بهثابة األداة التي تضهف كفاءة إدارة الهؤسسة واإلفادة هف إهكاىياتٍا وهواردٌا لضهاف

جودة عهمياتً وهف ثـ هخرجاتٍا.
 عوائق تطبيق الحاكمية :

يقصد بٍا كؿ ها يعوؽ الفكر أو اإلدارة أو األداء هف شواغؿ داخمية أو هواىع خارجية تهىع هف تحقيؽ
الحاكهية في هؤسسات التعميـ العالي.

 مؤسسات التعميم العالي :
تشهؿ جهيع الجاهعات والكميات الجاهعية وكميات الهجتهع الهعتهدة اعتهاداً عاهاً وخاصاً هف قبؿ و ازرة

التعميـ العالي والبحث العمهي وٌيئات اعتهاد هؤسسات التعميـ العالي.

اإلجابة عن أسئمة الدراسة :
اإلجابة عن السؤال األول  :ماذا نعني بحاكمية مؤسسات التعميم العالي؟
ُيعد لفظ الحاكهية (الحوكهة) هستحدثاً في قاهوس المغة العربية ،وٌو ها يطمؽ عميً الىحت في المغة ،فٍو لفظ
الحكـ بكؿ ها تعىي ٌذي الكمهة هف هعاف .وعميً فاف
هستهد هف الحكوهة ،وٌو ها يعىي االىضباط والسيطرة ،و ُ

لفظ

"

الحوكهة

(ناصر الدين: )a:2102 ،

"

يتضهف
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العديد

هف

الجواىب

هىٍا

 ِالح ْك َمة :وها تقتضيً هف التوجيً واإلرشاد.
 الح ْكم  :وها يقتضيً هف السيطرة عمِ األهور بوضع الضوابط والقيود التي تتحكـ في السموؾ.اإلح ِت َكام  :وها يقتضيً هف الرجوع إلِ هرجعيات أخالقية وثقافية والِ خبرات تـ الحصوؿ عميٍا هف خالؿ
ْ -

تجارب سابقة.

 -التَ َحاكم  :طمباً لمعدالة خاصة عىد اىحراؼ سمطة اإلدارة وتالعبٍا بهصالح الهساٌهيف.

قدـ ٌذا
تعددت التعريفات الهقدهة لٍذا الهصطمح ،بحيث يدؿ كؿ هصطمح عمِ وجٍة الىظر التي يتبىاٌا ُه ّ
الدولية "ٌ "IFCذا الهصطمح بأىً " الىظاـ
تعرؼ هؤسسة التهويؿ
ّ
التعريؼ .وعمِ سبيؿ الهثاؿ ال الحصر ّ
".
أعهالٍا
في
والتح ّكـ
الشركات
إدارة
خاللً
هف
يتـ
الذي

( .)Alamgir, 2007في حيف عرفتً هىظّهة التعاوف االقتصادي والتىهية " "OECDبأىً
" هجهوعة هف العالقات فيها بيف القائهيف عمِ إدارة الشركة وهجمس اإلدارة وحهمة األسٍـ وغيرٌا هف
الهساٌهيف " (.)Jan, 2008

ويرى جوبالسهي ( )Gopalasamy, 1998أف الحاكهية ليست هجرد إدارة شاهمة لمدولة أو لمهىظهة بؿ
ٌي أوسع ىطاقاً وأعـ هفٍوهاً ،إذ أىٍا تتسع لتشهؿ اإلدارة الشاهمة ،إدارة كفؤة وعادلة وشفافة لموصوؿ إلِ
أٌداؼ هحددة بشكؿ دقيؽ وواضح ،وىظاـ لبىاء وتشغيؿ ورقابة هؤسسات الدولة أو الهىظهة برؤية هستقبمية

حريصة عمِ تحقيؽ األٌداؼ اإلستراتيجية بعيدة الهدى ،وٌي تهثؿ ىظاهاً كمياً لمرقابة عمِ الجواىب الهالية

وغير الهالية ،وبواسطة ٌذا الىظاـ تُوجً هؤسسات الدولة أو الهىظهة وتُراقب بأكهمٍا ( Nasereddin,
 .)2013:aأها البرىاهج اإلىهائي لألهـ الهتحدة ( )UNDPفقد عرفٍا عمِ أىٍا ههارسة السمطة االقتصادية
والسياسية واإلدارية

إلدارة شؤوف الدولة عمِ كافة الهستويات هف خالؿ آليات وعهميات وهؤسسات تتيح لألفراد والجهاعات

تحقيؽ هصالحٍا (الطائي وحمد.)4101 ،

أها ىاصر الديف فيعرفٍا بأىٍا :ىظاـ يتـ بهوجبً إخضاع ىشاط الهؤسسات إلِ هجهوعة هف القواىيف واألىظهة
والق اررات التي تٍدؼ إلِ تحقيؽ الجودة والتهيز في األداء عف طريؽ إختيار األساليب الهىاسبة والفعالة،
لتحقيؽ خطط الهؤسسة وأٌدافٍا وضبط العالقات بيف األطراؼ األساسية التي تؤثر في األداء

( .)Nasereddin, 2013:bويعرؼ عزت الحاكهية بأىٍا  " :وضع هعايير وآليات حاكهة ألداء كؿ
األطراؼ هف خالؿ تطبيؽ الشفافية وسياسة اإلفصاح عف الهعموهات وأسموب قياس األداء وهحاسبة

الهسؤوليف وهشاركة الجهٍور في عهمية اإلدارة والتقييـ (عزت .)4112،وبذلؾ فإىٍا تعىي وجود ىظـ تحكـ
العالقات بيف األطراؼ األساسية التي تؤثر في األداء ،كها تشهؿ هقوهات تقوية الهؤسسة عمِ الهدى البعيد

وتحديد الهسؤوؿ والهسؤولية" (السر.)4103 ،

وعرفت الحاكهية بأىٍا  " :تغميب هصمحة الهؤسسة عمِ الهصالح الفردية لإلدارة والهالؾ والدائىيف والعاهميف
ُ
وغيرٌـ ،أو العدؿ بيف أصحاب الهصالح في الهؤسسة بها يضهف استهرارٌا وعدـ تصفيتٍا " (السر،
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وعرفت الحاكهية أيضاً بأىٍا حالة ،وعهمية ،واتجاي ،وتيار ،كها أىٍا في الوقت ذاتً هزيج هف ٌذا
ُ .)4103
وذاؾ ،عاهؿ صحة وحيوية ،كها أىٍا ىظاـ هىاعة وحهاية وتفعيؿ ،ىظاـ يحكـ الحركة ،ويضبط االتجاي،
ويحهي ويؤهف سالهة كافة التصرفات ،وىزاٌة السموكيات داخؿ الهؤسسات ،ويصىع هف أجمٍا سياج أهاف،

وحاجز حهاية فعاؿ وواضح (السر.)4103 ،

وفي ضوء التعريفات السابقة يهكف تعريؼ الحاكهية في هؤسسات التعميـ العالي بأىٍا :

هعايير وىظـ الجودة والتهيز التي تحكـ أداء هؤسسات التعميـ العالي ،بها يحقؽ سالهة التوجٍات ،وصحة
التصرفات ،وىزاٌة السموكيات ،وبها يضهف تحقيؽ الشفافية والهساءلة والهشاركة هف قبؿ جهيع األطراؼ،

وتغميب هصمحة الهؤسسة عمِ الهصالح الفردية ،بها يؤدي إلِ تطوير األداء الهؤسسي وحهاية هصالح

جهيع األطراؼ ذات العالقة الهباشرة وغير الهباشرة بالهؤسسة .وٌي تقوـ عمِ تطبيؽ القواىيف والتشريعات

وتطبيؽ هعايير التهيز عمِ كؿ هكوىات الهؤسسة عمِ أساس هف الشفافية والهساءلة والشراكة ،بها يحقؽ

هصمحة الهؤسسة وحهاية هصالح كؿ هف لً عالقة بالهؤسسة.

وبتحميؿ التعريفات الواردة في الدراسات التي بحثت في حاكهية هؤسسات التعميـ العالي

(رضا وعبد اهلل( )2011 ،يرقي وعبد الصمد( (Jan, 2008) )2011 ،السر )4103 ،يهكف استخالص
الهعاىي اآلتية لهفٍوـ حاكهية هؤسسات التعميـ العالي :

 -هجهوعة هف األىظهة الخاصة بالرقابة عمِ أداء الهؤسسة التعميهية.

 تىظيـ لمعالقات بيف هجالس حاكهية الهؤسسة التعميهية (هجمس األهىاء ،هجمس الهؤسسة-

التعميهية ،هجمس العهداء).

هجهوعة هف القواعد يتـ بهوجبٍا إدارة الهؤسسة التعميهية والرقابة عميٍا وفؽ ٌيكؿ هعيف
يتضهف توزيع الحقوؽ والواجبات فيها بيف إدارة الهؤسسة التعميهية وهجالس حوكهة الهؤسسة

التعميهية بها يضهف جودة هخرجات الهؤسسة التعميهية.

وبىاء عمِ ذلؾ فإف الحاكهية ليست هجرد إدارة شاهمة لهؤسسة التعميـ العالي بؿ ٌي أوسع ىطاقاً وأعـ
ً
هفٍوهاً ،فٍي هىظوهة هتكاهمة تتهثّؿ في هجهوعة التشريعات التي تٍدؼ إلِ تحقيؽ جودة العهميات
وتهيزٌا (بزاوية وسالمي ،)2011 ،وذلؾ هف خالؿ اختيار
والهخرجات ،واإلدارتيف األكاديهية واإلدارّية
ّ
االستراتيجيات الهىاسبة لتحقيؽ غايات الهؤسسة التعميهية ،وٌي أيضاً هجهوعة هتكاهمة هف العىاصر البشرّية
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الهادية الهتكاهمة والهتفاعمة التي توجد االىسجاـ والتوازف داخؿ الهؤسسة ،إذ يسبب فقداىٍا خمالً كبي اًر في
و ّ
عهمياتٍا ،وهف ثـ في هخرجاتٍا.
بأىٍا  " :وضع هعايير وآليات حاكهة ألداء كؿ األطراؼ هف خالؿ تطبيؽ الشفافية
وبذلؾ تعرؼ الحاكهية ّ
وسياسة اإلفصاح عف الهعموهات وأسموب قياس األداء وهحاسبة الهسؤوليف وهشاركة الجهٍور في عهمية

اإلدارة والتقييـ " (عزت .)4112 ،إذ تٍدؼ حاكهية هؤسسات التعميـ العالي إلِ تطوير األداء الهؤسسي
وحهاية هصالح جهيع األطراؼ ذات العالقة الهباشرة وغير الهباشرة بالهؤسسة (الجاهعات والكميات)،
ووضعٍـ أهاـ هسؤولياتٍـ ،سواء هجالس أهىاء الجاهعات والكميات ،أو هجالس إدارتٍا وكمياتٍا وأقساهٍا.

وفي إطار الحاكهية ستتحوؿ الجاهعات والكميات هف هراكز اهتحاىات وأجور وهرتبات إلِ هؤسسة لمتىهية
تعهؿ في ظؿ رؤية استراتيجية ال ترى في التعميـ إصدار شٍادات فقط بؿ ٌي صىاعة وطىية لمهستقبؿ

(السر .)2013 ،وها يعىيىا في ٌذا الهقاـ الطمبة وعالقاتٍـ باإلدارة وبأعضاء ٌيئة التدريس ،فالطمبة ٌـ
ألف الجاهعات بىيت هف أجؿ تقديـ الخدهة التعميهية لٍـ ،واعدادٌـ لمهستقبؿ،
أصحاب الهصمحة الحقيقييفّ ،
وٌـ هف يتأثر بشكؿ هباشر بكؿ الق اررات التي تصدرٌا اإلدارات الجاهعية ،أو هجمس التعميـ العالي،
أو و ازرة التعميـ العالي ،وفي ذات الوقت ىجد ٌذي الق اررات تصدر بهعزؿ عىٍـ ،وعميٍـ االلتزاـ بٍا وتىفيذٌا

دوف أف يكوىوا قد شاركوا في هىاقشتٍا أو في تحديد هساراتٍا ،وٌذا الوضع يحتاج إلِ تصحيح بحيث يكوف
لمطالب الحؽ في الهشاركة في إدارة شؤوىٍـ الخاصة ،وأف يكوىوا جزءاً هف عهمية صىاعة القرار داخؿ
الهؤسسة الجاهعية ،هها يعزز ثقتٍـ في أىفسٍـ ويدربٍـ عمِ تحهؿ الهسؤولية ،ويزرع فيٍـ روح الهشاركة
في

اإليجابية

(السر.)2013 ،

الحياة

العاهة،

وٌذا

ٌو

هضهوف

عهمية

حوكهة

الجاهعات

والكميات

اإلجابة عن السؤال الثاني  :ماذا نعني بنظام الحاكمية المؤسسية ؟
الىظاـ عبارة عف هجهوعة هف الهكوىات الهترابطة والهتداخمة والتي تتفاعؿ فيها بيىٍا ألجؿ أداء وظيفة هعيىة

أو تحقيؽ ٌدؼ هحدد .وقد عرؼ جوبالسهي ) (Gopalsamy, 1998, p.3ىظاـ الحاكهية الهؤسسية
بأىً عبارة عف هجهوعة هف العهميات والىشاطات واألىظهة الفرعية الكفيمة بضهاف إدارة الشركة بأفضؿ طريقة

بٍدؼ تحقيؽ هصالح كافة األطراؼ الهعىية .ويتكوف ىظاـ الحاكهية الهؤسسية هها يمي (ميخائيل،4112 ،

ص : )52

 -0هدخالت الىظاـ  :حيث يتكوف ٌذا الجاىب هها تحتاج إليً الحاكهية هف هستمزهات ،وها يتعيف
توفيري لٍا هف هطالب ضرورية سواء أكاىت تمؾ الهطالب قاىوىية أـ تشريعية أـ إدارية أـ اقتصادية.

 -4ىظاـ تشغيؿ الحاكهية  :ويقصد بً هعرفة الجٍات الهسؤولة عف تطبيؽ الحاكهية ،وكذلؾ هعرفة
الجٍات الهشرفة عمِ ٌذا التطبيؽ ،هع هعرفة جٍات الرقابة وكؿ كياف إداري ،سواء أكاف داخؿ
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الشركة أـ خارجٍا ،قد أسٍـ في تىفيذ الحاكهية وفي تشجيع االلتزاـ بٍا أو االرتقاء بفعاليتٍا
وكفاءتٍا ،أو الهساٌهة في تطوير أحكاهٍا.

 -3هخرجات ىظاـ الحاكهية  :يجب هعرفة أف الحاكهية ليست ٌدفاً بحد ذاتٍا ولكىٍا تعتبر وسيمة
فاعمة لتحقيؽ ىتائج وأٌداؼ يسعِ إليٍا الجهيع في أي دولة أو شركة ،فٍي هجهوعة هف الهعايير
والقواعد والقواىيف التي تىظـ أداء الشركات ،وكذلؾ تعتبر ههارسات عمهية وتىفيذية تتبع هف قبؿ

الشركات والهؤسسات وتعهؿ عمِ الحفاظ عمِ حقوؽ أصحاب الهصالح وتحقيؽ اإلفصاح والشفافية

لمهؤسسات والشركات.

 -2ويىبغي أف ال يغيب عف بالىا أف ٌىاؾ هكوىاً أساسياً رابعاً في ىظاـ الحاكهية الهؤسسية يتـ أخذي
باالعتبار وٌو ها يتعمؽ بالتغذية الراجعة والتي تعتبر ضرورية حتِ تكتهؿ دورة الىظاـ.

وقد أجهعت األدبيات التي بحثت في الحاكهية عمِ أىٍا تقوـ عمِ ثالثة هبادئ ٌي
)( (Nasereddin, 2013:aالسر: )2013 ،

 الشفافية  :وتعىي تصهيـ الىظـ واآلليات والسياسات والتشريعات وتطبيقٍا ،وتُعد هف الهعايير العالهيةالعالي
التعميـ
هؤسسات
وحتِ
وترتيبٍا
الدوؿ
تصىيؼ
في
الهٍهة
ّ
(بزاوية وسالمي ،)2011 ،إذ أىٍا آلية لقياس درجة تطبيؽ الحاكهية في الهجتهع ،وٌي تجيز لألفراد
الحصوؿ عمِ الهعرفة والهعموهات الهتعمقة بالحاكهية بحيث ته ّكىٍـ هف إتخاذ الق اررات ذات التأثير

الهشترؾ (الطائي وحمد .)0202 ،وتعىي الشفافية الوضوح لها يجري ويدور داخؿ الهؤسسة التعميهية،
هع سٍولة تدفؽ الهعموهات الدقيقة والهوضوعية وسٍولة استخداهٍا وتطبيقٍا فعالً هف ِقبؿ العاهميف في
الهؤسسة التعميهية.

إف ٌذا الوضوح يعىي أف طمبة هؤسسات التعميـ العالي يستطيعوف وبكؿ سٍولة اإلفصاح لقيادة

الهؤسسة التعميهية عها يدور بخمدٌـ وعف هشكالتٍـ واحتياجاتٍـ ،هها يولّد حوا اًر هىتجاً ها بيف قيادات

الهؤسسة التعميهية والطمبة .وتشكؿ المقاءات الهفتوحة تحدياً لتفكير الطمبة وتحفّزٌـ عمِ الهشاركة
البىاء ها بيف قيادات الهؤسسة التعميهية وطمبتٍا (ناصر الدين،
وتسٍـ في تغطية قيـ الحوار والتواصؿ ّ
.)a:2012

وبذلؾ تعىي الشفافية في حاكهية هؤسسات التعميـ العالي ،الوضوح في تصهيـ وتطبيؽ الىظـ واآلليات
والتشريعات وغير ذلؾ هف األدوات التي تكفؿ حؽ كؿ طرؼ هف أطراؼ الهؤسسة ،وسٍولة تدفؽ الهعموهات

الدقيقة والهوضوعية وسٍولة استخداهٍا هف قبؿ العاهميف والطمبة (السر.(2013 ،

الحاكهية لمٍيئتيف األكاديهية واإلدارّية ،والطمبة ،والهجتهع ،الهشاركة في
 المشاركة  :وٌي إتاحة هجالسّ
الجاهعية
رسـ السياسات ،ووضع قواعد العهؿ في هختمؼ هجاالت الحياة
ّ
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( ،)Lee & Land, 2010واتاحة الفرص لطمبة الهؤسسة التعميهية أف يكوف لٍـ دور في عهمية صىع
القرار (خورشيد ويوسف ،)0222 ،والبد أف الحاكهية الجيدة تحتوي عمِ كؿ هضاهيف الهشاركة
الحاكهية فيٍا وتعتبر كأىهوذج في تطبيؽ سياسات الهؤسسة
لهساىدة قيادة الهؤسسة التعميهية وهجالس
ّ
التعميهية.
وبذلؾ تعىي الهشاركة في حوكهة هؤسسات التعميـ العالي ،إتاحة الفرصة لمهواطىيف أو األفراد والجهعيات
األٌمية والطمبة وأعضاء ٌيئات التدريس لمهشاركة في صىع السياسات ووضع قواعد لمعهؿ في هختمؼ

هجاالت الحياة وبخاصة األعهاؿ الحكوهية (السر.(2013 ،

 المساءلة  :وتعىي تهكيف ذوي العالقة هف األفراد داخؿ الهؤسسة التعميهية وخارجٍا هف هراقبة العهؿدوف أف يؤدي ذلؾ إلِ تعطيؿ العهؿ أو اإلساءة إلِ اآلخريف (خورشيد ويوسف ،)2009 ،فضالً عف
تطبيؽ األىظهة والتعميهات بكؿ شفافية عمِ جهيع العاهميف في الهؤسسة وعمِ طمبتٍا ( Corcoran,
الهساءلة
ُ

اآلخر

الوجً

لمقيادة،

ودوىٍا

تكوف

دكتاتورية

القيادة

 ،)2004وتُعد
(ناصر الدين ،)b:2012 ،وٌي التزاـ ُيمزـ اآلخريف بالهحاسبة أو اإلجابة عف الهسؤولية التي تسىد
إليٍـ (آل عباس.)2010 ،
اﺩﺉ

ﺃ ا جراٌاـ وبمهبتر ( )Graham & Plumptre, 2003فقﺩ ﺃ افا ﺇلِ مﻙ ﺍل اﺩﺉ
ﺃ ﺭُ ٌي :
 ﺍﻻ اﻩ  :ويعىي ﺍٌ ان ﺍلقاﺩﺓ ﺍلَﺍل

ة ﺍل

ٍَﺭ عمِ ﻁاﻕ َﺍ ع َﻁَ ؿ ﺍأل ؿ ال

ن ﺍل الح

ﺭ ة.

 -ﺍألﺩﺍء  :وٌو ﺍ

ا ة هؤسسات التعميـ العالي في

اَلة ل ﺩ ة

و ﺇﻁاﺭ ﺍلفعال ة َﺍل فاءﺓ َﺍلع م اﺕ ،بٍدؼ تحقيؽ


عﺃ

اﺏ ﺍل

م ة

ا ج م ي االحتياجات ﺍلعا ة

َاالستفادة ﺍلق َُ و ﺍل َﺍﺭﺩ ﺍل ا ة.
 -ﺍإل

اﻑ ﻭﺍلعﺩﺍلة :

السيادة َ .غي ﺃو

عِ

ق ﻕ ﺍلعﺩﺍلة لمجهيع واالرتقاء بٍـ وتمبية احتياجاتٍـَ ،

او

َو ﺍألﻁﺭ ﺍلقا َ ة عاﺩلة و فﺫ ﺯﺍٌة.

ويتصؼ ىظاـ الحاكهية في هؤسسات التعميـ العالي األردىية بخصائص هٍهة ،تىعكس إيجابياً عمِ أٌداؼ

الىظاـ وآليات تىفيذي ،وتشكؿ هدخالً في هعرفة هبادئ ىظاـ الحاكهية وأخالقياتٍا في هؤسسات التعميـ العالي،
يهكف إيجازٌا في اآلتي (شبمي ،ومنهل( )4115 ،السر: )4103 ،
 احتراـ حقوؽ الطمبة واألكاديهييف واإلدارييف. -تشجيع الطمبة والعاهميف والهحاضريف عمِ ههارسة حقوقٍـ.

 توفير الهعموهات التي تساعد الجهيع عمِ الهشاركة الفاعمة في اجتهاعات الهؤسسة.12

 التصرؼ بأخالقية وشرؼ إزاء االختالفات الظاٌرة والكاهىة في الهصالح. -الهصارحة في كشؼ الحسابات والتقارير الهالية.

 التدقيؽ والتأكد هف األخطاء الىاتجة عف القوائـ الهالية. -ىظاـ واضح لمرقابة الهالية يتضهف استقاللية الهراقبيف (الهدققيف).

 التأكد هف الهكافآت الههىوحة لرئيس الهؤسسة التعميهية ،والعهداء ورؤساء األقساـ والهدراء،وهدى هطابقتٍا لمقواىيف والتشريعات.

 تدقيؽ طريقة تعييف األشخاص في هجمس الهؤسسة التعميهية ،وهدى هطابقتٍا لمقواىيفوالتشريعات.

 التأكد هف هدى كفاية الهوارد الهتوفرة لمعهداء ورؤساء األقساـ والهديريف لتىفيذ واجباتٍـ. -تدقيؽ هواضع الخطأ والسٍو اإلداري وتشخيص أسبابٍا.

اإلجابة عن السؤال الثالث  :ما عوائق تطبيق الحاكمية في مؤسسات التعميم العالي وسبل التغمب عميها ؟
إف حاكهية هؤسسات التعميـ العالي ليست هجرد إدارة شاهمة لمهؤسسة بؿ ٌي أوسع ىطاقاً وأعـ هفٍوهاً ،فٍي

هىظوهة هتكاهمة تتهثّؿ في هجهوعة التشريعات التي تٍدؼ إلِ تحقيؽ جودة العهميات والهخرجات ،واإلدارتيف

األكاديهية واإلدارّية وغيرٌها ،وذلؾ هف خالؿ اختيار االستراتيجيات الهىاسبة لتحقيؽ غايات الهؤسسة
الهادية الهتكاهمة والهتفاعمة التي توجد االىسجاـ
التعميهية ،وٌي أيضاً هجهوعة هتكاهمة هف العىاصر البشرّية و ّ
والتوازف داخؿ الهؤسسة التعميهية ،إذ يسبب فقداىٍا خمالً كبي اًر في عهميات الهؤسسة التعميهية ،وهف ثـ في

هخرجاتٍا.

لذا أورد السر ( )2102مجموعة من العوائق التي تحول دون تطبيق الحاكمية في مؤسسات التعميم
العالي ومنها :
 الثقافة السائدة في مجتمع المؤسسة.

 التشريعات القانونية لو ازرات التعميم العالي  :إف عدـ االستقرار في القواىيف واألىظهة والتعميهات تقؼ
عائقاً في طريؽ تطبيؽ الحاكهية في هؤسسات التعميـ العالي.

 طريقة إدارة المؤسسة التعميمية  :تكهف الهشكمة الرئيسة في الطريقة التي تتـ بٍا إدارة هؤسسة
التعميـ العالي في طريقة اختيار أعضاء ٌيئة التدريس والقيادات الجاهعية عهوهاً ،بداية هف رئيس

الهؤسسة التعميهية إلِ عهداء الكميات إلِ رؤساء األقساـ ،فٍؤالء جهيعاً يتـ تعييىٍـ هف قبؿ سمطات

إدارية وتىفيذية ،وال يىتخبوف لتولي هىاصبٍـ ،وٌو ها يىعكس عمِ درجة إستقاللية ٌؤالء جهيعاً في
هواجٍة السمطة التىفيذية واستقاللية كؿ هىٍـ في هواجٍة رئيسً األعمِ ،هها يعوؽ بشكؿ هباشر

إهكاىية حاكهية الهؤسسة.
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 غياب أعضاء هيئة التدريس عن الحياة الجامعية في مؤسسة التعميم العالي .إف ذلؾ يؤثر عمِ
عدـ هشاركة جهٍور أعضاء ٌيئة التدريس في األىشطة العاهة داخؿ الهؤسسة التعميهية وعمِ إهكاىية

حوكهتٍا.

 الطمبة والحياة الجامعية  :إف ازدحاـ الجدوؿ الدراسي وتتابع الهحاضرات ،وعدـ توافر قاعات
دراسية ،وعدـ وجود أهاكف هتخصصة لألىشطة الطالبية ،يعرقؿ حياة الطالب الجاهعية ،ويهىعً هف
ههارسة أي ىشاط ثقافي هها يعيؽ تطبيؽ الحاكهية.

 الجودة والتقييم  :إ ّف التقييـ الهوضوعي والفعمي لمسياسات والهؤسسات والههارسات ال زاؿ غائباً .فال
يوجد اعتهاد لمهعايير الدولية وال هواصفات لمجودة .وقد غاب التقييـ الداخمي والخارجي الهبىي عمِ
أٌداؼ وهؤشرات هوضوعية وشفافة ،كها غابت (أو ُغيبت) الهؤسسات الهحايدة التي بإهكاىٍا
دعـ ثقافة الجودة والتقييـ والهسائمة في كؿ الهستويات (هف قاعة الدرس إلِ السياسات العهوهية) .إف
كؿ ذلؾ يعد عائقا رئيساً في طريؽ تطبيؽ الحاكهية في هؤسسات التعميـ العالي.
وفي الوقت نفسه اقترح السر ( )4103مجموعة من المقترحات التي من شأنها التغمب عمى المعوقات

الواردة أعالﻩ وهي :

 -وضع تصور جديد ألدوار وأٌداؼ التعميـ العالي بها يحقؽ أٌداؼ تطبيؽ الحاكهية.

إف لمحوكهة ثالثة هبادئ
 وضع تصور جديد لحاكهية الجاهعات والكميات وهؤسسات التعميـ العاليّ :أساسية (الشفافية والهسائمة والهحاكهة) يجب أف تسير عميٍا أي هؤسسة وتطبقٍا بتفصيؿ واحكاـ كي
تحصؿ عمِ شٍادة الحاكهية.

 تفاعؿ الطمبة هع الحياة الجاهعية وتوفير سبؿ ذلؾ. تطوير ىظاـ الجودة والتقييـ واعتهاد التقييـ الداخمي والخارجي الهبىي عمِ أٌداؼ وهؤشرات هوضوعيةوشفافية ،وتشجيع الهؤسسات الهحايدة التي بإهكاىٍا دعـ ثقافة الجودة والتقييـ والهساءلة في كؿ

الهستويات.

 -تفعيؿ البحث العمهي وتطويري بحيث يرتبط البحث العمهي باحتياجات التىهية البشرية.

 -تىظيـ الخارطة الجاهعية واعتهاد هىظوهة الهعايير العالهية والهحمية لتطبيقٍا عمِ الهؤسسة التعميهية.
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وتأسيساً عمى ما سبق ،أصبحت الحاكمية مسألة بالغة األهمية في مجال التعميم العالي الذي واجه ويواجه
تغييرات جذرية خال ل العقود األخيرة ،منها :
 تزايد الضغوط عمِ هؤسسات التعميـ العالي هع تىاهي الطمب االجتهاعي عمِ التعميـ العاليوالهرتبطة بزيادة الىهو السكاىي ،وخاصة هع عدـ إهكاىية تمبية ٌذا الطمب لجهيع الهتقدهيف ىتيجة
لمطاقة االستيعابية الهحدودة لمجاهعات.
اء الحكوهية أو الخاصة.
 ظٍور براهج جديدة هف التعميـ قدهت هف الهؤسسات التعميهية الهختمفة سو ًإضافةً إلِ أىهاط جديدة هف التعميـ كالتعميـ اإللكتروىي والتعمـ الهدهج والتعميـ عف بعد.

 ضعؼ البىِ البحثية وقمة فرص البحث العمهي .والذي يتخذ عدة أشكاؿ هىٍا التوسع في البراهج(وال سيها الدراسات العميا) التي تقؿ هتطمباتٍا البحثية هف هختبرات وكوادر إضافةً إلِ ضعؼ ثقافة
البحث العمهي لدى هؤسسات القطاع العاـ والخاص ،وضعؼ الصمة بيف الهشاريع البحثية الجارية
في الجاهعات وخطط التىهية االقتصادية واالجتهاعية ،وقضايا القطاعات اإلىتاجية.
 َّإف التصىيؼ العالهي زاد هف الضغوط هف أجؿ تطبيؽ الحاكهية في الجاهعات .فالتصىيؼ العالهي
لكبار الجاهعات يرتبط بثالثة عواهؿ هتصمة ٌي  :تركيز الهوٌبة ،وتوفر التهويؿ والحاكهية.
إف االستقاللية التي تسهح لمهؤسسات بإدارة هواردٌا الخاصة بٍا باقتدار ،وعمِ القدرة لالستجابة
بسرعة لهتطمبات السوؽ العالهية الهتغيرة ،ولكف ٌذي العواهؿ ليست كافية لمترشيح والحفاظ عمِ
الجاهعات ضهف التصىيؼ العالهي .بؿ ٌىاؾ حاجة إلِ غيرٌا هف السهات الحاسهة لمحاكهية .هثؿ
الهمٍهيف ،والرؤية اإلستراتيجية القوية لالتجاي الهؤسسي ،وفمسفة الىجاح والتهيز ،والتطوير
القادة ُ
والتغيير التىظيهي.

وأهاـ كؿ ٌذي التحديات تشكؿ حاكهية هؤسسات التعميـ العالي دافعاً إلحداث التغيير وهواجٍة التحديات ،إذا

أف كيفية إدارة الهؤسسات ٌي هف بيف العواهؿ األكثر حسهاً في تحقيؽ أٌدافٍا .لذا أصبحت هؤسسات
ّ
التعميـ العالي عىص اًر حيوياً هف شأىٍا أف تسهح لمقائهيف عمِ تمؾ الهؤسسات بتصهيـ وتىفيذ ورصد وتقييـ
كفاءة وفاعمية األداء .تهر الحاكهية الهؤسسية لهؤسسات التعميـ الجاهعي بعدة هراحؿ لتطبيقٍا في الجاهعات

تتهػػثؿ في (ضحاوي ،المشار إليه في الف ار) ): (Nasereddin, 2013 ;a

 مرحمة التعريف بالحاكمية المؤسسية  :ويتـ فيٍا توضيح طبيعة الحاكهية ،وهعالهٍا ،وجواىبالحاكهية وتحديد األبعاد والهفاٌيـ الخاصة بٍا.
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 مرحمة بناء البنية األساسية لمحاكمية  :حيث تحتاج الحاكهية الهؤسسية إلِ بىية أساسية قادرة عمِاستيعاب حركتٍا وقادرة عمِ التفاعؿ هع هتغيراتٍا وهستجداتٍا.

 مرحمة عمل برنامج قياسي لمحاكمية المؤسسية وتوقيته  :حيث تحتاج الحاكهية إلِ برىاهج زهىيهحدد األعهاؿ وهحدد الهٍاـ والواجبات حتِ يهكف هتابعة هدى التقدـ في تىفيذ الحاكهية.

 مرحمة تنفيذ وتطبيق الحاكمية المؤسسية  :وٌي الهرحمة التي تبدأ فيٍا االختبارات الحقيقية ،وقياسهدى استعداد ورغبة األطراؼ في تطبيؽ الحاكهية.

 مرحمة متابعة وتطوير الحاكمية :وتُعد هف أٌـ الهراحؿ حيث يتـ فيٍا هحاولة ضهاف وتأكيد حسفتىفيذ جهيع الهراحؿ السابقة.

 عمل نظام محدد لممجالس والمجان بمستوياتها المختمفة (الجامعة ،الكميات ،األقسام ،الوحدات)،تتضهف سياسات هكتوبة ،وتحدد أدوار ٌذي الهجالس والمجاف بوضوح ،واتاحة ٌذي السياسات لمجهيع.

 -إصدار وثائق وأدلة مكتوبة ومعتمدة توضح هياكل هذﻩ المجالس والمجان وتشكيمها وواجباتها

ومسؤولياتها وصالحياتها ،واإلجراءات ومعايير اختيار أعضائها ،ونظم المساءلة عن السياسات

والق اررات التي تصدرها.

 تشريع نظم واجراءات إلتاحة الفرص لممشاركة الطالبية ،وتوفير المعمومات ذات الصمة بالق ارراتالتي تمس مصالحهم.

 -توفر خمفيات وخبرات عممية ذات صمة بالتعميم الجامعي في أعضاء هذﻩ المجالس والمجان.

 تشكيل مجالس ولجان تستجيب لمتطمبات ومواصفات الجودة واﻻعتماد وتوجه إليها ،وتتبع كافةالمعمومات المطموبة منها أو عنها.

 -العمل عمى تفعيل أسموب لمعمل كفريق واحد يدار ذاتياً بعيداً عن أسموب الرئاسة.

 تهيئة مستمرة لألعضاء الجدد في هذﻩ المجالس والمجان وتحديث معمومات األعضاء القدامىبشأن التغيرات في رسالة وأهداف وبرامج وخطط الكميات والجامعات.

 -إصدار نظم واجراءات محددة لمتقييم الدوري والمستمر لفعالية هذﻩ المجالس والمجان.

التوصيات :
اىطالقاً هف أف حاكهية هؤسسات التعميـ العالي تعد هىظوهة هتكاهمة هف هجهوعة هف العىاصر البشرية

والهادية الهتكاهمة والهتفاعمة تولد اإلىسجاـ والتوازف داخؿ الهؤسسة التعميهية ،إذ يسبب فقداىٍا خمالً كبي اًر في
عهمياتٍا وهف ثـ في هخرجاتٍا ،وهف ىتائج ٌذي الدراسة ،يهكف التوصية باآلتي :
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 هراجعة أىظهة حاكهية هؤسسات التعميـ العالي وهفاٌيهٍا وهدى تطبيقٍا سىوياً هف أجؿ تعديؿ البىودغير الفاعمة ،ووضع أىظهة تتهاشِ هع وضع الهؤسسة التعميهية وهتطمبات الطمبة والهوظفيف

بوضوح ،وهع التوجٍات العالهية في حاكهية هؤسسات التعميـ العالي.

 إعداد براهج توعوية لمطمبة وألعضاء الٍيئتيف التدريسية واإلدارية وبخاصة الجدد هىٍـ هف خالؿىدوات وهحاضرات وورش عهؿ عف الحاكهية وهبادئٍا وهجاالت تطبيقٍا.

 ضرورة إصدار أىظهة وقواىيف واضحة وصارهة قابمة لمتطبيؽ ،خاصةً فيها يتعمؽ بالشفافيةوالهساءلة والىزاٌة.

 هراجعة أىظهة وهفاٌيـ الحاكهية وهدى تطبيقٍا وىتائجٍا سىوياً هف أجؿ تعديؿ البىود البالية والتيعفا عميٍا الزهف ووضع أىظهة تتهاشِ هع وضع الهؤسسة التعميهية وهتطمبات الطمبة والهوظفيف

بوضوح.

أوﻻً  :المراجع العربية :

آؿ عباس ،هحهد ( .)0202حوكمة مؤسسات التعميم العالي.

.maalabbas@kk.edu.sa

بزاوية ،عبد الحكيـ وسالهي ،عبد الجبار (" .)1111جودة التعميـ العالي في ظؿ تحقيؽ هبادئ الحاكهية
:

تجربة

الههمكة

في

الهتحدة

حوكهة

هؤسسات

التعميـ

العالي

الممتقى الدولي حول الحاكمية في المؤسسة التعميمية  :تقييـ أساليب الحاكهية في التعميـ

العالي .1111/11/4-3

حالوة ،جهاؿ وطً ،ىداء ( " )2011واقع الحاكمية في جامعة القدس " جاهعة القدس ،هعٍد التىهية
الهستداهة ،دار العموـ التىهوية  ،القدس ،فمسطيف.

خورشيد ،هعتز ويوسؼ ،هحسف ( " .)1119حوكهة هؤسسات التعميـ العالي وتعزيز قدرات هىظوهة

التعميـ العالي والبحث العمهي في هصر" .مؤتمر حوكمة التعميم الجامعي الذي نظمه منتدى

اإلصالح العربي بمكتبة اإلسكندرية.
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رضا ،جاوحدو وعبد اهلل ،هايو ( ،)0200تطبيؽ هبادئ وههارسات الحاكهية الهحاسبية" " ،الممتقى

الدولي األول " الحاكمية المحاسبية لممؤسسة واقع رهانات وآفاق ".
bensaidamine.yolasite.com
السر ،خالد خهيس ( . )2013عوائق تطبيق الحاكمية في مؤسسات التعميم العالي في فمسطين وسبل
التغمب عميها .الهؤسسة التعميهية اإلسالهية بغزة ورشة عهؿ حوكهة هؤسسات التعميـ العالي

.1113/3/18

شبمي ،هسمـ وهىٍؿ ،هحهد ( " ،)1118بناء منظور استراتيجي لنظام الحاكمية وقياس مستوى أداة

دراسة استطالعية في جامعة البصرة" جاهعة البصرة ،كمية اإلدارة واالقتصاد/قسـ إدارة

األعهاؿwww.nazaha.iq/search_web/edare/9.doc ،

صالح ،هحهد غرابة ( " ،)1111مدى تطبيق مبدأ اإلفصاح والشفافية من مبادئ حوكمة الشركات في
شركة بئر المدور المساهمة المحدودة " .رسالة هاجستير ،جاهعة الىجاح الوطىية ،ىابمس،

الضفة الغربية.

الهحمية في العراؽ  :دراسة هيداىية في الهجمس
الطائي ،عمي وحهد ،عالء ( " .)1111أبعاد الحاكهية
ّ
الهحمي لقضاء الهحهودية " مجمة كمية بغداد اﻻقتصادية " ،العدد (.68-41 )15

طربيً ،خالد ( .)0202حوكمة الشركات.

www.nazaha.iq/search_web/edare/g.dockh.fturabi@yahoo.com,khaled_kai@yahoo.com

عزت ،أحهد ( " )1119مفهوم حوكمة مؤسسات التعميم العالي والغرض منها وسبل تطبيقها" .عهاف،
األردف.

هيخائيؿ ،أشرؼ حىا ( " )5002تدقيق الحسابات وأطرافه في إطار منظومة حوكمة

الشركات"،

الهؤتهر العربي األوؿ  :التدقيؽ الداخمي في إطار حوكهة الشركات ،الهىظهة العربية لمتىهية

اإلدارية ،القاٌرة  52-52 ،سبتهبر.

ىاصر الديف ،يعقوب عادؿ ( . )1114مبادرة حوكمة الجامعات .هقدهة إلِ الدورة السابعة واألربعيف

األردىية
لمهؤتهر العاـ التحاد الجاهعات العربية (دورة فمسطيف)  17-16آذار  .1114الههمكة
ّ
الٍاشهية – عهاف.

ىاصر الديف ،يعقوب عادؿ ( " .(a:1111إطار نظري مقترح لحوكمة الجامعات ومؤشرات تطبيقها في

ضوء متطمّبات الجودة الشاممة " .هجمّة تطوير األداء الجاهعي – جاهعة الهىصورة،
العدد ( ،)1شباط .1111

18

 " واقع تطبيق الحاكمية في جامعة الشرق األوسط من وجهة.(b:1111(  يعقوب عادؿ،ىاصر الديف

، هجمّة اتحاد الجاهعات العربية." نظر أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية العاممين فيها

.1111  ديسهبر،61

." ) " واقع حوكمة المؤسسات في الجزائر وسبل تفعيمها0200(  عهر، حسيف وعبد الصهد،يرقي
.bensaidamine.yolasite.com .جاهعة الهدية
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