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إعداد
د.يعقوب عادل ناصر الدين

ممخص الدراسة
ىدفت الدراسة إلى عرض تجربة تطبيؽ الحاكمية في جامعة الشرؽ األوسط كأنموذج لتطبيقيا في
الجامعات ،وذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف األسئمة اآلتية:
 ما ىو المقصود بالحاكمية ؟ ما ىو واقع تطبيؽ الحاكمية في جامعة الشرؽ األوسط؟بينت الدراسة معنى الحاكمية ،ومبادئيا ،ومراحؿ تطبيقيا في جامعة الشرؽ األوسط ،وعرضت
الدراسة مدى تطبيؽ الحاكمية في جامعة الشرؽ األوسط مف وجية نظر أعضاء الييئتيف التدريسية
واإلدارية فييا.
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Governorship at the Middle East University
“ A Model ”
By

Dr.yacob A. NaserAl-Deen

Abstract
This study aimed at presenting the experiment of applying the governance at
the Middle East University as a model, to be applied in other universities, through
answering the following questions:
- What is meant by governorship?
-

What is the reality application of governorship at the Middle East
University?
The study showed the meaning of governorship, its principles,
Governorship the Middle East University, and the stages of its application.
The study presented the range of applying governorship at the Middle East
University, from administrative and teaching staff members’ point of view.
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مقدمة

حاكمية الجامعات مف المفاىيـ الحديثة التي حظيت باىتمامات كبيرة في السنوات األخيرة
تُعد
ّ
المرجعية
التميز في األداء ،وىو المصدر أو
ّ
في الجامعات عبر استخداميا في تحقيؽ الجودة الشاممة و ّ

الحاكمية بأنيا "مجموعة مف القوانيف واألنظمة والتعميمات
عرؼ
ّ
التي ُيستند إلييا في ُحكـ الجامعة ،وتُ ّ
التميز في األداء عف طريؽ اختيار االستراتيجيات المناسبة
التي تيدؼ إلى تحقيؽ الجودة الشاممة و ّ

النظـ التي تحكـ العالقات بيف
الفعالة لتحقيؽ غايات الجامعة وأىدافيا اإلستراتيجية" ،وىي بذلؾ تعني ُ
و ّ
مقومات تقوية الجامعة عمى المدى البعيد وتحديد
األطراؼ األساسية التي تؤثّر في األداء ،كما تشمؿ ّ
المسؤولية.
المسؤوؿ و
ّ

تُسيـ الجامعات في معظـ دوؿ العالـ في التنمية مف مختمؼ جوانبيا االجتماعية واالقتصادية
واإلدارّية والسياسية والصحية وغيرىا ،وىي جزء ميـ وحيوي مف مجتمعيا المحمي .ويجتيد قادة

الجامعات في صياغة رؤية الجامعة ورسالتيا التي تحدد الحقاً األىداؼ العميا لمجامعة .وميما اختمفت
رؤى الجامعات ورسائميا ،إال أنيا تُجمع بشكؿ أو بآخر عمى ىدفيف رئيسيف أساسيف ،األوؿ :تعميـ
المؤىميف لمؿء الشواغر في المؤسسات المختمفة لمدولة والمجتمع
متميز يتمثّؿ في الدفع بأفواج الخرّيجيف
ّ
ّ

بتحمؿ الجامعة لمسؤولياتيا
سمى
بما يتناسب واحتياجاتيا .والثانيُ :ي ّ
ّ
عبر عف خدمة المجتمع أو ما ُي ّ
المجتمعية )ناصر الديف.)a:2102،
ّ
الجامعية ،تشمؿ جميع قيادات
لمحاكمية
إف النيوض بالتعميـ الجامعي يتطمّب منظومة متكاممة
ّ
ّ
ّ
حاكمية الجامعات مفتاح بموغ التعميـ العالي ألعمى المستويات قيمة
اتخاذ الق اررات ومصادره .لذا ،تُعد
ّ
تطور
ومضموناً .ويقتضي النيوض بوظائؼ الجامعة (التدريس ،البحث العممي ،خدمة المجتمع) ّ

المؤسسية لجميع األطراؼ،
الشفافية ،والمساءلة ،والمشاركة
الحاكمية واألداء المؤسسي فييا بما يضمف
ّ
ّ
ّ
الجامعية حسب األصوؿ
األكاديمية
يعية الناظمة لمعمؿ ،بحيث تسير الق اررات
وفؽ
ّ
ّ
المرجعية التشر ّ
ّ
الحاكمية بسبب
حاكمية الجامعة ،كما أف ما تُعانيو بعض الجامعات مف ضعؼ في
العممية في مجالس
ّ
ّ
ّ
الشخصية يؤدي إلى عدـ احتراـ توصيات مجالس
التدخؿ ،والعالقات
قابية وجيات
ّ
ّ
ّ
تعدد الجيات الر ّ
التغيرات ،وينعدـ العمؿ
اجية وسرعة
ّ
الحوكمة فييا وق ارراتيا ،وبذلؾ تضيع ىذه الجامعات بيف المز ّ

األكاديمية فييا)ناصر الديف.)a:2102،
المؤسسي واألصوؿ
ّ
ّ
الحاكمية ،والغرض الذي مف أجمو تـ
تبنييا لمعايير
لذا،عمى الجامعات العر ّبية إدراؾ
أىمية ّ
ّ
ّ
المعموماتية،
التحوؿ إلى االقتصاد المعرفي وعالـ
عممية التنمية والمساىمة في
إنشائيا  ،ودورىا في
ّ
ّ
ّ
وعمى و ازرات التعميـ العالي والبحث العممي العر ّبية وضع وثيقة في شكؿ قواعد ممزمة أو استرشادية
تستميـ منيا الجامعات مسؤولياتيا ذات العالقة بالحاكمية .إف مثؿ ىذه الوثيقة ستش ّكؿ خريطة طريؽ
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تنظيمية أكثر كفاءة
وتبني ىياكؿ
لمجامعات ،وعمى الجامعات القياـ
بعممية إصالح لنظاميا اإلداري ّ
ّ
ّ
وأكثر عصرّية.
الحاكمية في إدارة شؤوف الجامعات يحتاج إلى إدارة التغيير أكثر مف التغيير
وا ّف إرساء قواعد
ّ

القانونية ،واّنما إلى تفعيؿ ما ىو
نفسو ،ألف كثي اًر مف المتطمّبات ليست بحاجة إلى تعديؿ التشريعات
ّ
موجود وتطبيقيا بشفافية ضمف سياسة تعظيـ االنجاز ،وتوسيع أبواب المساءلة ومراقبة األداء في

اقعية أساس مقوماتو ،والرؤية
اإلصالح الحقيقي لمتعميـ الجامعي وتطويره بمنيج إدارة حكيمة تكوف الو ّ

الحاكمية في الجامعات يتطمّب
تبني نظاـ
المستقبم ّية مف أىـ مستمزماتو (خورشيد ويوسؼ ،)2112،وا ّف ّ
ّ
الحاكمية ،إضافة إلى المشاركة الواسعة ألصحاب المصالح
تعددية وشمولية واضحة في أنماط
وجود ّ
ّ
عند مستوى الق اررات اإلستراتيجية وتخصيص الموارد ،ووجود آليات رقابية بينيـ تم ّكنيـ مف التعامؿ مع

داخمية مش ّكمة
التنفيذية وتوجيو سموكيـ ،ىذا مف جانب ،ومف جانب آخر البد مف وجود رقابة
اإلدارة
ّ
ّ

وتقدـ تقريرىا عف مدى االلتزاـ باألنظمة والتعميمات ،ومدى كفاية وكفاءة نظاـ
مف مجالس
الحاكمية ّ
ّ
الرقابة الداخمي بالجامعة.

إف تطبيؽ الحاكمية ومبادئيا في الجامعات يساعدىا عمى بموغ غاياتيا اإلستراتيجية ،إذ يؤدي
تطبيقيا إلى تأطير العالقة ما بيف الجامعة ومجالس حاكميتيا وأصحاب المصالح والعامميف فييا
عممية واضحة ( ،)Mungiu - Pippidi & Dusu, 2011فضالً عف تحديد
وطمبتيا عمى أُسس
ّ
المسؤوليات الممقاة عمى عاتؽ كؿ منيـ ومتابعة تنفيذىا ،كما أنيا تساعد عمى اجتثاث حاالت الالمباالة
والفساد ،و اليدر غير المسؤوؿ التي قد تقع في الجامعات مف خالؿ تطبيؽ سياسات تتّسـ بالوضوح
والشفافية ،وتمكيف جميع منتسبي الجامعة وطمبتيا مف ممارسة دورىـ بصورة كاممة وبدرجة عالية مف
اإلتقاف (خورشيد ويوسؼ .)2112 ،كما أنيا تُحدد أدوار كؿ مف مجالس الحاكمية وأصحاب المصالح
الحاكمية.
فييا وقيادتيا وجميع منتسبييا في إطار مف الرصد والرقابة مف خالؿ تطبيؽ مبادئ
ّ
صحية لمعمؿ مف خالؿ مبدأ المساءلة واحتراـ القوانيف واألنظمة والتعميمات
وتوفر الحاكمية بيئة
ّ
وتقييـ أداء الجميع بشكؿ عممي صحيح (ناصر الديف ،)2102 ،كما وأنيا تعمؿ عمى زيادة الثقة وتعزيز
ثقافة الحوار بيف مختمؼ منتسبي الجامعة وقيادتيا وطمبتيا ،وايجاد صيغ لمتعاوف والتفاعؿ واالندماج
بالعمؿ وتحسيف األداء وتطويره (.)Corcoran, 2004
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الحاكمية (ناصر الديف،
البعد السياسي ىو أحد أبعاد
ّ
وتشير العديد مف الدراسات إلى أف ُ
حاكمية الدولة وحاكمية الجامعة عندما يتعمؽ األمر بالسياسة العامة
 ،)a:2102وىو الذي ُيميز بيف
ّ
عمى مستوى الدولة (الطائي وحمد .)2101 ،وىناؾ البعد اإلداري ،الذي يتمركز حوؿ قيادات الجامعة،
لحاكمية ( Irtwang & Orsaah,
ومجالس الحاكمية فييا وآلية اإلنتقاؿ مف اإلدارة السائدة إلى ا
ّ
الحاكمية وحجـ االستثمار في الجامعة مف
 .)2010أما البعد االقتصادي ،فيو الذي ُيحدد العالقة بيف
ّ

جية ،والقضاء عمى أوجو الالمباالة والفساد مف جية ثانية وتحقيؽ التطوير المستمر والتنمية وتصحيح

المسار مف جية ثالثة (صالح.)2101 ،

في حيف يعالج البعد االجتماعي مدى تبني الجامعة لمدونة سموؾ محددة لكؿ مف أعضاء ىيئة

التدريس واإلدارييف والطمبة فييا تكوف قائمة عمى مجموعة مف المبادئ المحددة (ناصر الديف،

 ،)b:2102إذ أف مضاميف قيـ الحاكمية ترتبط بشكؿ مباشر مع األنماط السموكية المتبناة مف مبادئ
الشفافية والمساءلة .مركزة عمى تبني وانجاز األىداؼ الجماعية وليست
الحاكمية والمتمثمة في المشاركة و
ّ
ّ
الفردية واتجاىيا (عزت .)2101 ،أما البعد المالي فيعمؿ عمى تنظيـ العالقة وتحديدىا بيف األطراؼ

المؤثرة والمتأثرة بسياسات الجامعة وق ارراتيا ونتائجيا المالية مف أصحاب المصالح فييا .وبذلؾ تتمكف
الجامعة مف تنفيذ إستراتيجيتيا الخاصة مف خالؿ القياس والمراقبة والدافعية (طربيو.)2101 ،

وقد أشار ناصر الديف ( )b:2102إلى أف لتطبيؽ الحاكمية في الجامعة أىمية بارزة في العالـ

المعاصر ،إذ أف تطبيقيا يعمؿ عمى تعظيـ قيمة الجامعة ومقدرتيا التنافسية وبخاصة في مجاؿ

مخرجاتيا ووضعيا اإلقميمي والعالمي ،وبذلؾ فيي تعمؿ عمى تحديد االتجاه االستراتيجي لمجامعة عف
طريؽ اتخاذ الق اررات اإلستراتيجية الصائبة لممحافظة عمى الموارد والمكاسب المادية والمعنوية لمجامعة.

وأكد حالوة وطو ( )2100أف تطبيؽ الحاكمية يولّد مناخاً جيداً لمعمؿ الجماعي الذي يسعى لبموغ

موجية لالستخداـ األمثؿ لموارد الجامعة وتعزيز المساءلة ،كما أف ُحسف توزيع
غايات ّ
محددة وىي ّ
الميمات والخدمات وادارتيا ،وتطبيقيا ،يخفؼ مف أوجو االختالؼ في الجامعة ،ويزيد مف حاالت
االندماج والتفاعؿ بيف أصحاب المصالح ،وذلؾ مف خالؿ زيادة فاعمية اإلفصاح والمساءلة والرقابة

والتحفيز (بزاوية وسالمي .)2100 ،وتكمف أىمية الحاكمية في أنيا منظومة شاممة إذا ما استثمرت في
الجامعات وفؽ منيج عممي منظـ ،المقدرة عمى التكيؼ مع متغيرات البيئتيف الداخمية والخارجية ،وتقميؿ
وجيات النظر المختمفة ،وزيادة االندماج مع أصحاب المصالح بما يسيـ في تحقيؽ الميزة التنافسية في

العممية المحمية واإلقميمية والدولية ،ومدى
جودة مخرجاتيا المادية والمعنوية ،وفي سمعتيا األكاديمية و ّ
حصوليا عمى االعتماد العالمي (.)Wang, 2010
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إف حاكمية الجامعات وادارتيا بشكؿ جيد يتطمب مزيداً مف المساءلة والشفافية والمشاركة الواسعة في

مقدمتيـ الطمبة (خورشيد
قياداتيا بما يضمف حقوؽ أصحاب المصالح في التعميـ الجامعي ،وفي ّ
ويوسؼ ،)2112 ،أي أف تصبح حاكمية الجامعات بشكؿ عاـ الطريقة الواضحة التي يتـ مف خالليا
توجيو أنشطة الجامعة وادارتيا ومراقبتيا ،حتى تستطيع أف تقوـ بوظائفيا األساسية في تطوير المجتمع،

وتعزيز قيـ العمـ ،ونشر ثقافة البحث العممي ،وىي الوظيفة التي تتحقّؽ عممياً مف خالؿ تنمية الكوادر
البشرية الوظيفية وتعزيز مقدراتيا البحثية والتكنولوجية بيدؼ التفاعؿ مع معطيات عصر العمـ والمعرفة

( ،)Gasman, 2010وتعميـ األجياؿ القادمة وتدريبيا في مجاؿ العموـ الحديثة ،وغرس ثقافة البحث

والتطوير وقيميا في عقوليـ ،واعادة بناء ثقافتيـ السياسية بما يعزز قيـ المشاركة المجتمعية والمسؤولية

المجتمعية(شبمي ومنيؿ ،)2112 ،وفي الوقت نفسو تطوير البحوث العممية في مجاؿ العموـ األساسية
والتطبيقية واستخداميا في دعـ جيود التنمية الشاممة (ناصر الديف.)b:2102 ،

لقد أظيرت األدبيات العربية واألجنبية أف حاكمية الجامعات تُعد كتمة متكاممة تحدث التوازف داخؿ
العمؿ الذي يسبب فقدانو خمالً كبي اًر في الجامعة وعممياتيا وبالتالي في مخرجاتيا ،ويشارؾ في

العممية ،فضالً عف
الحاكمية الم ّكوف مف مجالس :األمناء ،والجامعة والعمداء واألقساـ
الحاكمية ،مجمس
ّ
ّ
ّ
المديريف واألساتذة والطمبة وأعضاء مف المجتمع المحمي ،والخريجيف .ومف خالؿ مراجعة الدراسات

تبيف ندرة الدراسات العر ّبية ،إذ توافر لدى الباحث دراسة واحدة
السابقة التي بحثت في حاكمية الجامعات ّ
الحاكمية في
أىمية تطبيؽ
فقط ،أما الدراسات األجنبية التي اطمع عمييا الباحث وجميعيا أ ّكدت
ّ
ّ

الجامعات ،ومنيا:

كوركورف ( )Corcoran,2004حوؿ حاكمية الجامعات وااللتزامات
ا
الدراسة التي أجراىا

القانونية لمجالس الجامعة ،والتي خمصت إلى أف حاكمية الجامعات تقود إلى توزيع عممية اتخاذ القرار
داخؿ الجامعة بيف ىيكميات الحاكمية المختمفة (الكميات ،المجالس األكاديمية ،مجمس األمناء)

والييكميات اإلدارية (الدوائر ،األقساـ ،نواب الرئيس ومساعدييـ) .إضافة إلى توزيع كؿ مف المسؤولية
والمحاسبة والشفافية مف أجؿ ممارسة سمطة اتخاذ القرار.

أجرىا
وكانت الدراسة العربية الوحيدة التي بحثت في حاكمية إحدى الجامعات العربية تمؾ التي ا
حالوة وطو ( )2100بيدؼ التحقؽ مف واقع تطبيؽ الحوكمة في جامعة القدس .وقد أظيرت نتائجيا أف

الحاكمية في جامعة القدس موجودة ولكف ليس بالمستوى المطموب ،وفؽ معايير الحاكمية عالمياً ،إذ

أنيا تميؿ إلى التعامؿ في حؿ المشكالت إلى القيـ واالتجاىات ،أكثر مف تطبيؽ متطمبات الحاكمية
ومعاييرىا .فضالً عف أف معظـ الق اررات تكوف ارتجالية ،عمى الرغـ مف وجود كتاب صادر عف شؤوف
6

الموظفيف يختص في أنظمة وقوانيف الجامعة (أال وىي الحاكمية) ،كما أظيرت النتائج أف معظـ
الموظفيف في الجامعة ال يعودوف إلى الكتاب الخاص باألنظمة والقوانيف ،أو يجيموف ما فيو مف

نصوص ،أو ال يعمم وف بوجوده بيف أيدييـ ،كما أف ىنالؾ بعض البنود في ىذا الكتاب غامضة أو
تفسر بطريقة غير مفيومة ،كما أظيرت النتائج أف ضعؼ الموارد المالية كاف لو األثر الكبير في عدـ

المقدرة عمى تطبيؽ األنظمة والقوانيف.

وقاـ جيوانا وميسكو ( )Geuna and Muscio,2009بدراسة بعنواف حاكمية نقؿ المعرفة

بالجامعة" :مراجعة نقدية لألدب" .أشارت نتائجيا إلى أف الجامعات التي تطبؽ الحاكمية تشارؾ في

أنشطة نقؿ المعرفة ،شيدت تغيرات كبيرة في حاكمية العالقات مابيف الجامعات والجيات األخرى ،إذ

أصبح نقؿ المعرفة قضية إستراتيجية كمصدر لتمويؿ أبحاث الجامعة ،وكأداة لمسياسة العامة لمتطور

االقتصادي .وتختمؼ الجامعات اختالفاً كبي اًر في مدى مقدرتيا عمى النيوض والنجاح في تسويؽ
البحوث األكاديمية .وناقشت دراسة جيوانا وميسكو ىذه الدراسة نماذج نقؿ المعرفة الجامعية بشكؿ

نقدي ،ومراجعة التطورات الحديثة في األدب ،وحقوؽ الممكية الفكرية ،وطرؽ نقؿ المعرفة األكاديمية،

وتحمؿ الصفة المؤسسية .وأظيرت النتائج األدوار التي يجب أف تقوـ بيا الجامعات لنقؿ المعرفة

الجامعية وفي تسويؽ نتائج األبحاث ،وأشارت إلى أف لمحاكمية أثرىا الفاعؿ في عممية نقؿ المعرفة
واالنفتاح عمى الجامعات األخرى.

وخمصت الدراسة التي أجراىا ليندبالد و ليندبالد ( )Lindblad and Lindblad 2009بعنواف:

"حاكمية التعميـ العالي عبر الدوؿ "،إلى أف التصنيؼ العالمي لمجامعات ىو الذي أدى إلى الحكـ عمى
مدى تطبيؽ الحاكمية في الجامعات.

في حيف أجرى ارتوانج واورسو ( ) Irtwange & Orsaah,2010دراسة ىدفت إلى تقييـ أثر

المجموعات عمى نمط اإلدارة المتعمقة بحاكمية الجامعات في جامعة الزراعة في واكوردي مف وجية
نظر أعضاء ىيئة التدريس ،وأظيرت نتائج تحميؿ البيانات أف ىناؾ عالقة ايجابية بيف نمط اإلدارة التي

يتبعيا نائب رئيس الجامعة وبعض تأثيرات المجموعات والمشكالت المتعمقة بحاكمية الجامعات ،وأف
نائب رئيس الجامعة بنفسو أو كفرد في المجموعة مسؤوؿ عف نمط اإلدارة المتبع ،وعف المشكالت

المختمفة التي قد تُفسد العمؿ الجامعي ،وأف مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة كانت فاعمة في جودة
مخرجات الجامعة.
أما دي بور وىيوسماف وميستر سيث ( Deboer ,. Huissman and Meister-Scheytt

 ،)2010فقد قاموا بدراسة بعنواف" :اإلشراؼ في الحاكمية الحديثة لمجامعات :تحت المجير" ،ناقشت
الدراسة اوضاع مجاؿ الحاكمية في جامعات ثالث دوؿ ىي ىولندا ،والنمسا والمممكة المتحدة ،وقارنت

المساءلة واالستقاللية والشفافية .وقد توصمت
بيف دساتير مجالسيا اإلشرافية فيما يتعمؽ باحتوائيا عمى ُ
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الدراسة إلى أف مف العناصر الحديثة في محاولة اإلصالح في قطاع التعميـ العالي في أوروبا ىو

تشكيؿ ىيكميات جديدة لحاكمية الجامعات ،وأف المجالس اإلشرافية فييا ىي جزء مف عمميات اإلصالح،

وعمى الرغـ مف أىمية ىذه المجالس إال أف قميالً مف أعضائيا يعرفوف عمميـ الحقيقي .وأشارت إلى أف
المجاالت المحتممة لمتحسيف والتطوير في ىيكمية المجالس الحالية وممارسة أعماليـ ال يتـ إال مف

خالؿ تطبيؽ الحاكمية ومبادئيا بشكؿ متقف ،و تفعيؿ دور الرقابة الداخمية والخارجية فييا.

يكية في مجاؿ الحاكمية فقد أجرى
انية مف الجامعات األمر ّ
ولتحديد مجاالت تعمّـ الجامعات التايو ّ
لي والند ( )Lee and Land,2010دراسة بعنواف "ماذا يمكف أف تتعمـ الجامعات التايوانية مف

الحاكمية؟" .ىدفت إلى عرض االتجاىات وقضايا حاكمية الجامعات
الجامعات األمريكية في مجاؿ
ّ
التايوانية مقارنة بحاكمية الجامعات في الواليات المتحدة ،واستخالص التطبيقات التي يمكف أف تستفيدىا
الجامعات التايوانية مف الجامعات األمريكية .خمصت الدراسة إلى أف حاكمية الجامعات التايوانية جاىزة

في الترؤس الديمقراطي والكفاءة ،عمماً بأف معظـ الجامعات في تايواف تعتمد أنموذج المجمسيف في

الحاكمية كما ىو شائع في أمريكا ،واف أنظمة حاكمية الجامعات في تايواف يجب أف تكوف مسؤولة عف
األمور المالية واإلدارية في الجامعة ،وأف يكوف مجمس الجامعة مسؤوؿ عف األمور األكاديمية ذات

الصفة التعميمية .ومف أجؿ ذلؾ ،فإف حاكمية الجامعات التايوانية تحتاج إلى المزيد مف التغيرات
التشريعية ووسائؿ االتصاؿ.

في حيف أجرى ليوسجر-مامشيال ( )Luescher-Mamashela 2010دراسة بعنواف "مف

الجامعات الديمقراطية إلى الجامعات الالادارية :تغيير شرعية الحاكيمة الجامعية ودور الطمبة فييا".

بحثت ىذه الدراسة في التطبيقات الناتجة عف ازدياد المشاركات اإلدارية لمطمبة في الجامعات التي

تطبؽ الحاكمية ،واستُكشفت ىذه التطبيقات نظرياُ مف خالؿ اقتراح مصفوفة مف النوع المثالي لحاكمية
الطمبة ،وقد اتضح ذلؾ مف خالؿ دراسة حالة طمبة جامعة "كيب تاوف" التي تتبنى الحاكمية في قيادتيا
تقاء إدارياً وأكاديمياً
خمصت الدراسة إلى أنو بعد فترة مف انتقاؿ الجامعة إلى الديمقراطية واجيت ار ً
انعكس أثره إيجابياً عمى العالقة مابيف الطالب والجامعة ،وبخاصة بعد تطبيؽ الحاكمية فييا ،وىذه

التغييرات تـ مالحظتيا عمى مستويات مختمفة مثؿ :ظيور نشاطات طالبية مضادة لمسياسة ،وظيور
الخطابات السياسية لمطمبة ،بحيث أصبحوا أكثر مشاركة في األنشطة بعامة وأكثر شفافية ،وكاف
تجاوبيـ مع المساءلة بروح ديمقراطية عالية.

أما دراسة موؾ ( )Mok,2010حوؿ الجامعات في سنغافورة وماليزيا ومدى تطبيقيا لمحاكمية فقد

أوضحت كيفية قياـ األكاديمييف بتقييـ تطبيؽ الحاكمية وأثرىا في التغييرات التي حدثت عمى الحياة

الجامعية ،إذ قدمت مجموعة مف التقارير والتحميالت التي جاءت نتيجة زيارة الحرـ الجامعي والمقابالت
وبينت أنو مع أف اإلدارة العميا ليذه الجامعات أعطيت بعض الحرية لكيفية
خالؿ الفترة ّ ،2112-2112
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إدارة جامعاتيـ ،فإف معظـ األكاديمييف الذيف تمت مقابمتيـ لـ يشعروا باختالفات كبيرة في اإلصالحات

بعد تطبيؽ الحاكمية في جامعاتيـ .واف معظـ األكاديمييف مازالوا يتعرضوف لضغوط أكثر مف إدارات

الجامعة بدالً مف اإلحساس بػ "التمرد " أو " السمطة " .وعمى الرغـ مف ىذه الحقيقة إال أف حكومة
سنغافورة وماليزيا حاولتا تبني أفكار وممارسات الميبرالية لتمويؿ حاكمية الجامعات ،ألف األكاديمييف

يروف أف الدولة لـ تزؿ غير مقتدرة عمى مراقبة الجامعات والتعميـ العالي.

واستخمصت جاسماف ( )Gasman,2010في دراسة ليا خمسة دروس لقادة الحرـ الجامعي

تمثمت في بتبني :الشفافية ،والمساءلة ،والمشاركة في جميع أمور الجامعة ،واحتراـ مكافأة نياية الخدمة،

واحتراـ اإلجراءات الواجبة ،واحتراـ الحاكمية المشتركة ،وتعزيز ثقافة النقاش والحوار بيف الطمبة وقادة
الجامعة واداريييا.

وأجرى وانج ( )Wang,2010دراسة حوؿ "حاكمية التعميـ العالي واستقاللية الجامعة في الصيف"

ىدفت إلى دراسة نظاـ الحكـ الذاتي لمجامعة (استقالليتيا) ومدى تحكـ الحكومة في التعميـ الجامعي مف
خالؿ رسـ سياسة تعقيد المركزية لمتعميـ العالي .واستقصت الدراسة استقاللية الجامعة مف خالؿ دراسة
القواعد واألقساـ التنظيمية واآلراء لممستجيبيف عف االستبانة وعالقتيا بالدولة ،وبحثت في آليات سيطرة

الحكومة والحزب الشيوعي الصيني عمى التعميـ العالي .وقد تمت مناقشة تحوؿ ىوية الجامعة وأثرىا

عمى استقاللية الجامعة .وخمصت الدراسة إلى أف تطبيؽ الحاكمية بمبادئيا (الشفافية ،والمشاركة،

والمساءلة) والتعايش المزدوج آلليات المراقبة وممارسات الميبرالية الجديدة أظير اإلبداع واالبتكار
والمقدرة عمى االرتقاء بيا في الجامعة والدولة ،وانعكس ذلؾ عمى جودة مخرجات الجامعة وبشكؿ

إيجابي.

أما بزاوية وسالمي )3122( ،فقد أشا ار في دراستيما إلى أنو يوجد في بريطانيا ما يقارب

حاكمية معمف وواضح ،فجامعتا أكسفورد ( Oxford
 222جامعة وكمية ،وجميعيا ليا نظاـ
ّ
 )Universityوكامبردج ( )Cambridge Universityمثال يحكماف بواسطة مجمس تشريعي
(المجمس الحاكـ) ويتألؼ مف عدد كبير مف أعضاء الجامعة والمنتسبيف ليا مف خريجيف أو عامميف أو
باحثيف مسجميف ضمف ما يسمى بسجؿ الجامعة يبمغ عددىـ حوالي  4111عضو .ىذه المجالس سواء

في بريطانيا أـ الواليات المتحدة األمريكية تقوـ بانتخاب أعضاء المجالس التنفيذية بالجامعة ومنيا
مجمس األمناء ورئيس الجامعة وعمداء الكميات .وال بد أف تتضمف ىذه المجالس التنفيذية أعضاء غير
تنفيذييف مف األساتذة الجامعييف (يتـ انتخابيـ) وأعضاء آخريف مف مجمس األمناء (يتـ انتخابيـ عف

طريؽ مجمس األمناء) وطمبة (يتـ انتخابيـ عف طريؽ مجمس الطمبة) .وفي بعض الجامعات البريطانية
يوجد ما يسمى بالمحكمة ،فوؽ مجمس الجامعة ،تناقش التقرير السنوي لمجامعة ،وتنظر في القضايا
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المختمفة ،وتصدر قرار تعييف كؿ مف رئيس الجامعة ونائبو وأعضاء المجالس األخرى ،وعادة ما يتكوف
مجمس المحكمة مف  61إلى  511عضو في بعض الجامعات .وخمصت الدراسة إلى اآلتي (بزاوية
وسالمي:)2100 ،

 إف الحاكمية تُعد أحد األنظمة األساسية التي تيدؼ إلى تحقيؽ الجودة ،كما أف التعميـ العالي ُيمثّؿاألرضية المناسبة لتطبيؽ مبادئيا.
 أثبت تجربة المممكة المتحدة في حاكمية الجامعات تعد مف أىـ التجارب الحالية ،إذ لدييا نظاـ ُمعمفلتطبيؽ مبادئ الحاكمية الجامعية ،وقد أسيـ ذلؾ وبشكؿ واضح في بموغ مؤسسات التعميـ العالي بيا

مراكز متقدمة مف التصنيؼ العالمي لمجامعات.

 حددت الدراسة محاور جودة التعميـ العالي ،وكذلؾ آليات نظاـ حاكمية المؤسسات ،وبينت أيضاً كيفيةتطبيؽ آليات الحاكمية عمى التعميـ العالي مف أجؿ تحقيؽ الجودة.

 اختتمت الدراسة بميزات تجربة المملكت المتحدة في حاكميت الجامعاث.وأجرى مونجوا ببدي ودسو ( )Mungiu-pippidi and Dusu,2011تقييماً لحاكمية

الجامعات الحكومية الرومانية ،إذ تـ تقييـ ( )43جامعة حكومية عمى أساس المنيجية األصمية مف
حيث النزاىة اإلدارية أو النزاىة األكاديمية ،والحكـ الديمقراطي ،والحاكمية األكاديمية ،والتمويؿ السميـ
لسنة أكاديمية واحدة ،وقد كشفت نتائج التقييـ عف وجود مشكالت نظامية في تنظيـ الحياة الجامعية،
وأداء العمؿ فييا ،تعزى إلى الفشؿ في بناء أنظمة المساءلة والمحاسبة عمى مستوى الجامعة بعد تطبيؽ
الالمركزية في التعميـ الجامعي لممنافسة مف أجؿ تحسيف الصورة العامة لمجامعة وبالتالي إلصالح

ممارساتيا.

في ضوء ما سبؽ فإف الحاكمية تُعد في إطارييا النظري والتطبيقي ترجمة عمى أرض الواقع،
فإذا كانت الحاكمية ُمحكمة في إطارىا النظري ،فإف الممارسة الصحيحة ىي التطبيؽ الذي يحكـ عمى
ىذه الحاكمية بأنيا رشيدة أو أنيا بحاجة إلى إحكاـ ورقابة أكثر صرامة .ومف خالؿ تحميؿ األدب
األجنبية التي استقصت واقع تطبيؽ الحاكمية
النظري والدراسات السابقة ونظ اًر لندرة الدراسات العربية و
ّ
في الجامعات  ،فقد ظيرت الحاجة إلى ىذه الدراسة بيدؼ عرض تجربة جامعة الشرؽ في مجاؿ
تطبيؽ الحاكمية كأنموذج يمكف لمجامعات األخرى االقتداء بو.

مشكمة الدراسة:

خمصت العديد مف المؤتمرات العربية واألجنبية التي بحثت في موضوع الحاكمية في الجامعات إلى

أىمية تطبيؽ الحاكمية في الجامعات بيدؼ تحسيف أدائيا وضماف جودة مخرجاتيا ،وضماف وصوليا

إلى المراكز األولى في التصنيؼ العالمي لمجامعات (بزاوية وسالمي.)2100 ،
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حاكمية الجامعات ينطمؽ مف استخداـ مفاىيـ الشفافية ،والنزاىة ،والمشاركة والوضوح
إف موضوع
ّ
وتطبيؽ القوانيف واألنظمة والتعميمات ،والمساءلة لتطوير المجتمعات وبنائيا ،واحداث تغييرات إيجابية

في الدوؿ التي أسست ىذه الجامعات ،واعداد أجياؿ مقتدرة عمى مسايرة االنفجار المعرفي والتقني،
وتمبية احتياجات مجتمعاتيا بما يساير العصر(خورشيد ويوسؼ ،)2112 ،ونظ اًر لتطبيؽ جامعة الشرؽ

األوسط لمحاكمية  ،فقد جاءت ىذه الدراسة لبياف كيفية تطبيؽ جامعة الشرؽ األوسط لمحاكمية ،وذلؾ
مف خالؿ الالجابة عف أسئمتيا.

أسئمة الدراسة:

السؤال األول :ما المقصود بالحاكمية ؟

السؤال الثاني :ما واقع تطبيق الحاكمية في جامعة الشرق االوسط ؟

أىمية الدراسة:

عبر عف الكيفية التي تُدار بيا
تنطمؽ أىمية الدراسة مف أىمية مفيوـ حاكمية الجامعات الذي ُي ّ
الجامعة ،وتُراقب مف جميع األطراؼ ذات العالقة بالجامعة ،وبالتالي فيي تُعد بمثابة األداة التي تضمف
كفاءة إدارة الجامعة في اإلفادة مف إمكانياتيا ومواردىا لضماف جودة مخرجاتيا .لذا ،يرى الباحثاف أف

أىمية الدراسة تنبع مف أىمية بناء إطار نظري مقترح لكيفية تطبيؽ الحاكمية الجامعات وذلؾ مف خالؿ
األىمية في اآلتي:
تتجسد
عرض تجربة جامعة الشرؽ األوسط في ىذا المجاؿ ،وبذلؾ
ّ
ّ
 -تُعد ىذه الدراسة مف الدراسات النادرة  -في حدود عمـ الباحث -إذ تُعد الثانية في الدراسات العربية بعد

دراسة (حالوة وطو )2100 ،التي تبحث في واقع تطبيؽ الحاكمية في الجامعات .وعمى المستوييف
العربي واألجنبي.

يؤمؿ أف تفيد نتائج ىذه الدراسة القادة اإلدارييف في الجامعات مف خالؿ تعرفيـ إلى الحاكمية وآلية
 ّتطبيقيا في الجامعات  ،وبخاصة تجربة جامعة الشرؽ االوسط في ىذا المجاؿ.

يؤمؿ أف تكوف نتائج ىذه الدراسة بمثابة البوصمة التي توجو مجالس الحاكمية في الجامعات وقياداتيا
 ّاإلدارّية واإلسراع في عممية تطبيؽ الحاكمية في الجامعة ،وبناء نظاـ متميز ليا.
يؤمؿ أف تغني ىذه الدراسة المكتبة العر ّبية في مجاؿ حاكمية الجامعات عمييا.
ّ -

اليدف من الدراسة:

بما أف الحاكمية مف العموـ المتشابكة قانوناً واقتصاداً وادارة وسياسة وتسعى إلى مكافحة الفساد بجميع
أشكالو وضماف جودة المخرجات وذلؾ مف خالؿ تطبيؽ مبادئيا(المسائمة ،الشفافية ،المشاركة) في
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اإلدارة الجامعية ،لذا فإف اليدؼ مف ىذه الدراسة ىو بياف المقصود بحاكمية الجامعات ،ومراحؿ تطبيقيا
في الجامعات،وعرض تجربة جامعة الشرؽ األوسط في ىذا المجاؿ .

منيجية الدراسة:
اتبعت الدراسة األسموب الوصفي التحميمي واالستقرائي لألدب والدراسات السابقة بيدؼ اإلجابة عف
أسئمة الدراسة ،وتحقيؽ أىدافيا.

اإلجابة عن أسئمة الدراسة :
اإلجابة عن السؤال األول :ما المقصود بالحاكمية ؟
ُيعد لفظ الحاكمية (الحوكمة) مستحدثاً في قاموس المغة العربية ،وىو ما يطمؽ عميو النحت في
الحكـ بكؿ ما تعني ىذه الكممة
المغة ،فيو لفظ مستمد مف الحكومة ،وىو ما يعني االنضباط والسيطرة ،و ُ
مف معاف .وعميو فاف لفظ" الحوكمة "يتضمف العديد مف الجوانب منيا (ناصر الديف:)a:3123 ،
 ِالح ْك َمة :وما تقتضيو مف التوجيو واإلرشاد.
 الح ْكم  :وما يقتضيو مف السيطرة عمى األمور بوضع الضوابط والقيود التي تتحكـ في السموؾ.اإلح ِت َكام  :وما يقتضيو مف الرجوع إلى مرجعيات أخالقية وثقافية والى خبرات تـ الحصوؿ عمييا مف
 ْخالؿ تجارب سابقة.

 -التَ َحاكم ْْ :طمباً لمعدالة خاصة عند انحراؼ سمطة اإلدارة وتالعبيا بمصالح المساىميف.

وقد تعددت التعريفات المقدمة ليذا المصطمح ،بحيث يدؿ كؿ مصطمح عمى وجية النظر التي

الدولية " "IFCىذا
تعرؼ مؤسسة التمويؿ
يتبناىا ُم ّ
ّ
قدـ ىذا التعريؼ .وعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ّ
المصطمح بأنو "النظاـ الذي يتـ مف خاللو إدارة الشركات والتح ّكـ في أعماليا".)Alamgir, 2007(.
في حيف عرفتو منظّمة التعاوف االقتصادي والتنمية " "OECDبأنو "مجموعة مف العالقات فيما بيف
القائميف عمى إدارة الشركة ،ومجمس اإلدارة ،وحممة األسيـ وغيرىـ مف المساىميف" (.)Jan,2008

وبتحميؿ التعريفات الواردة في الدراسات التي بحثت في حاكمية الجامعات (رضا وعبد اهلل2100 ،؛
يرقي وعبد الصمد 2100 ،؛  )Jan, 2008يمكف استخالص المعاني اآلتية لمفيوـ حاكمية الجامعات:

 -مجموعة مف األنظمة الخاصة بالرقابة عمى أداء الجامعة.

 -تنظيـ لمعالقات بيف مجالس حاكمية الجامعة (مجمس األمناء ،مجمس الجامعة ،مجمس العمداء).

 مجموعة مف القواعد يتـ بموجبيا إدارة الجامعة والرقابة عمييا وفؽ ىيكؿ معيف يتضمف توزيع الحقوؽوالواجبات فيما بيف إدارة الجامعة ومجالس حوكمة الجامعة بما يضمف جودة مخرجات الجامعة.
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وبناء عمى ذلؾ فإف الحاكمية ليست مجرد إدارة شاممة لمجامعة بؿ ىي أوسع نطاقاً وأعـ مفيوماً،
ً
فيي منظومة متكاممة تتمثّؿ في مجموعة التشريعات التي تيدؼ إلى تحقيؽ جودة العمميات والمخرجات،
وتميزىا (بزاوية وسالمي ،)3122 ،وذلؾ مف خالؿ اختيار االستراتيجيات
واإلدارتيف األكاديمية واإلدارّية ّ
المادية المتكاممة
المناسبة لتحقيؽ غايات الجامعة ،وىي أيضاً مجموعة متكاممة مف العناصر البشرّية و ّ
والمتفاعمة التي توجد االنسجاـ والتوازف داخؿ الجامعة ،إذ يسبب فقدانيا خمالً كبي اًر في عمميات

الجامعة ،ومف ثـ في مخرجاتيا ،وبعامة تقوم الحاكمية عمى ثالثة مبادئ:

 الشفافية ،وتعني تصميـ النظـ واآلليات والسياسات والتشريعات وتطبيقيا ،وتُعد مف المعايير العالميةالميمة في تصنيؼ الدوؿ وترتيبيا وحتى الجامعات (بزاوية وسالمي ،)3122 ،إذ أنيا آلية لقياس درجة
ّ
تطبيؽ الحاكمية في المجتمع ،وىي تجيز لألفراد الحصوؿ عمى المعرفة والمعمومات المتعمقة بالحاكمية
بحيث تم ّكنيـ مف اتخاذ الق اررات ذات التأثير المشترؾ (الطائي وحمد .)2101 ،وتعني الشفافية الوضوح

لما يجري ويدور داخؿ الجامعة ،مع سيولة تدفؽ المعمومات الدقيقة والموضوعية وسيولة استخداميا
وتطبيقيا فعالً مف ِقبؿ العامميف في الجامعة .إف ىذا الوضوح يعني أف طمبة الجامعات يستطيعوف وبكؿ

سيولة اإلفصاح لقيادة الجامعة عما يدور بخمدىـ وعف مشكالتيـ واحتياجاتيـ ،مما يولّد حوا اًر منتجاً ما

بيف قيادات الجامعة والطمبة .وتشكؿ المقاءات المفتوحة تحدياً لتفكير الطمبة وتحفّزىـ عمى المشاركة
البناء ما بيف قيادات الجامعة وطمبتيا (ناصر الديف.)a:2102 ،
وتسيـ في تغطية قيـ الحوار والتواصؿ ّ

الحاكمية لمييئتيف األكاديمية واإلدارّية ،والطمبة ،والمجتمع ،المشاركة في
 المشاركة ،وىي إتاحة مجالسّ
الجامعية (،)Lee & Land, 2010
رسـ السياسات ،ووضع قواعد العمؿ في مختمؼ مجاالت الحياة
ّ
واتاحة الفرص لطمبة الجامعة أف يكوف ليـ دور في عممية صنع القرار (خورشيد ويوسؼ،)2112 ،

الحاكمية
والبد الحاكمية الجيدة أف تحتوي عمى كؿ مضاميف المشاركة لمساندة قيادة الجامعة ومجالس
ّ

فييا كأنموذج في تطبيؽ سياسات الجامعة.

 المساءلة ،وتعني تمكيف ذوي العالقة مف األفراد داخؿ الجامعة وخارجيا مف مراقبة العمؿ دوف أفيؤدي ذلؾ إلى تعطيؿ العمؿ أو اإلساءة إلى اآلخريف (خورشيد ويوسؼ ،)2112 ،فضالً عف تطبيؽ

األنظمة والتعميمات بكؿ شفافية عمى جميع العامميف في الجامعة وعمى طمبتيا (،)Corcoran, 2004

المساءلة الوجو اآلخر لمقيادة ،ودونيا تكوف القيادة دكتاتورية (ناصر الديف ،)b:2012 ،وىي التزاـ
وتُعد ُ
ُيمزـ اآلخريف بالمحاسبة أو اإلجابة عف المسؤولية التي تسند إلييـ (آؿ عباس.)2101 ،
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ﺃما جراهام وبلمبتر ( )Graham & Plumptre, 2003فﻘﺩ ﺃﺿافا ﺇلﻰ ﺗلﻙ المباﺩﺉ مباﺩﺉ ﺃﺧﺭﻯ
وهي:
 -ﺍﻻﺗﺟﺎﻩ :ﻭيﻌني ﺍﻫﺗﻣﺎﻡ ﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻧﻁﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﻭﻁﻭيﻝ ﺍﻷﺟﻝ ﺑﺎﻟﺣﻛﻡ ﺍﻟﺻﺎﻟﺢ ﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣيﺔ

ﺍﻟﺑﺷﺭيﺔ.
 ﺍﻷﺩﺍء :ﻭﻫﻮ ﺍﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻓي ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﻟﺧﺩﻣﺔ ﺟﻣيﻊ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺿﻣﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟيﺔﻭ ﺍﻟﻛﻔﺎءﺓ ﻭﺍﻟﻌﻣﻠيﺎﺕ ،ﺑﻬدف ﺗﺤﻘيﻖ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻠﺑي ﺍﻻﺣﺗيﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺻﻭﻯ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ
ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ.
 ﺍﻹﻧﺻﺎﻑ ﻭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ :ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺗﺣﻘيﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻟﻠﺠﻤيﻊ ﻭﺍﻻﺭﺗﻘﺎء ﺑﻬﻢ ﻭﺗﻠبيﺔ ﺍﺣتيﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ،ﻭﺿﻣﺎﻥﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧيﻥ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺳيﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ .ﻭيﻧﺑﻐي ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧيﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺗﻧﻔﺫ ﺑﻧﺯﺍﻫﺔ ﻭ
ﺑﺣﻘﻭﻕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ.
اإلجابة عن السؤال الثاني :ما واقع تطبيق الحاكمية في جامعة الشرق األوسط؟
حاكمية في الجامعات أف ىناؾ مجموعة معايير تعكس
أ ّكدت الدراسات التي بحثت في تطبيؽ ال
ّ
حاكمية الجامعات ىي( :ناصر الديف )b:2102 ،خورشيد ويوسؼ،
وتوضح القيـ التي تسود وتؤثّر في
ّ
ّ

2112؛ صالح2101 ،؛ حالوة وطو2100 ،؛ عزت:)2101 ،

الحاكمية في الجامعة
توضح أفضؿ أساليب ممارسة سمطة مجالس
 وجود قوانيف وأنظمة وتعميماتّ
ّ
(مجمس األمناء ،مجمس الجامعة ،مجمس العمداء ،مجالس الكميات ،مجالس األقساـ) وقيادتيا اإلدارية.
الحاكمية والمديريف في
النسبية لمموظّفيف والمجتمع المحمّي مف غير أعضاء مجالس
 مدى المشاركةّ
ّ
صنع الق اررات ،وفي توجيو مسار العمؿ في الجامعة.
الحاكمية والموظّفيف في الجامعة ألدوارىـ.
تحمؿ مجالس
ّ
 مدى ّتفصيمية.
الحاكمية تتناوؿ األعماؿ التي تحتاج إلى بحث ودراسة
 مدى وجود لجاف رئيسة تابعة لمجالسّ
ّ
الحاكمية والموظّفيف ومكافآتيـ ،وما يتّصؿ بيا مف
 مدى درجة اإلفصاح عف رواتب أعضاء مجالسّ
إنجازات وأعماؿ تـ القياـ بيا.

اإلقميمية.
المحمية والعر ّبية و
 درجة تطبيؽ معايير ضماف الجودةّ
ّ
الحاكمية في الجامعات متنوعة ومختمفة ( Corcoran,
أ ّكدت العديد مف الدراسات أف مجاالت
ّ
 ،)2009ولكنيا مرتبطة بحمقات سمسمة واحدة ،تجمع بيف كؿ منيا لتؤثر في اآلخر وتتأثّر بو ،وتعمؿ

عمى تحقيؽ أىدافيا جميعيا وىي (الطائي وحمد: )2101 ،
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المجال األول :تأسيس فكرة االلتزام وثقافتو :إذ تقوـ فمسفة الحاكمية عمى إثراء فكرة االلتزاـ واخصاب
ثقافتو ،وىو فكر ارتقائي بنائي ،قائـ عمى تأسيس المضموف التعميمي واألخالقي واسع المدى (الطائي
وحمد 2101 ،؛ .)Mok, 2010

المصداقية وزيادة الثقة في
المجال الثاني :تحقيق المصداقية وزيادة عناصر الثقة :إذ أف تحقيؽ
ّ
البيانات والمعمومات التي يتـ نشرىا عف الجامعة ،وما تتضمنو تقارير ،وايضاح ما يحدث ويتـ فييا تُعد

الحاكمية وتنعكس إيجابياً عمى عمميات الجامعة ومخرجاتيا (Gasman, 2010؛
مف أىـ مجاالت
ّ
الطائي وحمد.)2101 ،

المجال الثالث :تحسيف الشفافية وتحقيؽ الوضوح :إذ تستخدـ الحاكمية كأداة تنوير واستنارة والقاء
الضوء عمى الجوانب المختمفة القائمة بالجامعة ،وبالتالي التقميؿ مف الضبابية ،وعدـ الوضوح ،والمبس،
والظممة .وكمما كانت الحاكمية قوية كانت أكثر فاعمية ،كونيا تحسف مف درجة الشفافية والوضوح

(ناصر الديفb:2102 ،؛الطائي وحمد.)2101 ،

المجال الرابع :توفير عناصر الجذب االستثماري المحمي والدولي :إف الحاكمية ليست ىدفاً بذاتيا
ولكنيا وسيمة لموصوؿ إلى تحقيؽ أىداؼ متعددة تتعمؽ بالجامعة واستراتيجيتيا ( Lee & Land,

.)2010

المجال الخامس :تحقيق العدالة وتطبيق مبدأ (عمى قدم المساواة) :إذ تقوـ الحاكمية في ىذا المجاؿ
عمى تييئة الفرص المتاحة لمجميع وعمى تطبيؽ ىذا المبدأ مما يزيد مف الشعور بالعدالة واإلنصاؼ،
وبالتالي األماف ،وبما يقضي عمى حاالت العجز والطمع والفساد (الطائي وحمد2101 ،؛ ناصر الديف،

.)b:2102

الحاكمية عمى إدارة الجامعة وخاصة فيما يتعمؽ
المجال السادس :حسن إدارة الجامعة :إذ تعمؿ
ّ
بعمميات التخطيط ،أو التنظيـ أو التوجيو أو المتابعة بكفاءة وفعالية ،ومف ثـ تزداد بمقدرتو اإلدارية
لمجامعة مف خالؿ تحديد األىداؼ الخاصة بكؿ نشاط ،وتحديد البرامج التنفيذية ،وحشد الموارد
واإلمكانات الكفيمة بتنفيذ ىذه األىداؼ (.)Geuna & Muscio, 2009

المجال السابع :زيادة الفاعمية واالىتمام :إذ تقوـ الحاكمية بدور شديد األىمية في زيادة الفاعمية
لمجامعة ،ويجعؿ حاضرىا ومستقبميا واعداً مف خالؿ عدة وسائؿ منيا :جودة المخرجات واالرتقاء
بخريجييا (الطائي وحمد2101 ،؛ ناصر الديف.)b:2102 ،
بنوعيتيا ،واكتساب مزايا تنافسية ّ

وفضالً عف المجالس المختمفة ،فإف الجامعة تراقب مف خالؿ عدة لجاف مف أىميا المجنة

المالية ،والتي عمييا أف تقدـ تقاريرىا إلى المجمس العاـ حوؿ األنشطة والتصرفات المالية التي حدثت
في الجامعة ،ولجنة المراجعة التي تتألؼ مف عضويف غير تنفيذييف وثالثة أعضاء تنفيذييف ،ومف

ميماتيا مراجعة أنظمة الرقابة الداخمية بالجامعة ،وادارة المخاطر ،ومراجعة فعالية كفاءة النظاـ المالي
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في الجامعة ،والتقرير عف مراجعة حسابات الجامعة ،والتوصية بتعييف المرجع الخارجي ( & Lee
.)Land, 2010

ومف بيف الميمات الرئيسة في إدارة الجامعة المراجعة الداخمية التي يجب عمييا ومف خالؿ

لجنة المراجعة ،أف تقدـ تقاريرىا إلى المجمس العاـ ،والى المدير التنفيذي لمجامعة حوؿ كفاءة إدارة

المخاطر ومالءمتيا ،والرقابة الداخمية ،وترتيبات الحوكمة في الجامعة ،لذلؾ عمى المراجعيف الداخمييف
بالجامعة تقديـ ضمانات معقولة ( )Reasonable assuranceحوؿ ىذه األمور.

كما وأكدت بعض الدراسات الحديثة مثؿ (باشيخ3112 ،؛ البريدي3112،؛ الجرؼ وأبو موسى،

3112؛ خطاب3112،؛ خميؿ3112،؛ سامي3112،؛ الخطيب وقريط3121 ،؛ طربيو3121،؛ أبو

الغيط3121،؛ حالوة وطو3122،؛ رضا وعبد اهلل )3122 ،أف ىناؾ مجموعة مف المؤشرات التي يتـ
بموجبيا قياس مدى فعالية الحاكمية في الجامعات مف خالؿ مجموعة معايير تعكس وتوضح بصفة

عامة القيـ التي تسود وتؤثر في حاكمية الجامعات وىي مجموعة معايير توضحيا النقاط اآلتية :

 وجود بياف بالقوانيف واألنظمة والتعميمات المتضمنة ألفضؿ أساليب ممارسة سمطة مجالس الحاكميةالعميا في الجامعة وقياداتيا اإلدارية .

 مدى المشاركة النسبية لغير أعضاء مجالس الحاكمية والمديريف في صنع الق ار ارت وفي توجيو مسارالعمؿ في الجامعة .

 -مدى وجود فصؿ وتقسيـ العمؿ وأدوار مجالس الحاكمية والموظفيف في الجامعة.

 -مدى وجود لجاف رئيسة تابعة لمجالس الحاكمية تتناوؿ األعماؿ التي تحتاج إلى بحث ودراسة تفصيمية.

 مدى درجة اإلفصاح عف رواتب ومكافآت أعضاء مجالس الحاكمية والموظفيف وما يتصؿ بيا مفانجازات وأعماؿ تـ القياـ بيا  ،ومدى ما حققو كؿ منيـ مف نتائج واتساقيا مع ما يتـ التعاقد عميو معو.

تعد المعايير السابقة مرتكزات أساسية لمراحؿ تطبيؽ الحاكمية في الجامعات ،وقد أ ّكد عمى ذلؾ

كؿ مف( :طربيو3121 ،؛ آؿ عباس3121 ،؛ حالوة وطو3122 ،؛ خورشيد ويوسؼ3112 ،؛ شبمي

ومنيؿ3112 ،؛ عزت. )3112 ،

طبقت جامعة الشرق األوسط الحاكمية فييا من خالل خمس مراحل ىي:

الحاكمية ( وتكوين رأي عام مؤيد ليا .
المرحمة األولى  -التعريف بالحاكمية ) إشاعة ثقافة
ّ
وىي أىـ المراحؿ وأخطرىا عمى اإلطالؽ  ،إذ تـ فيهﺎ توضيح معالـ الحاكمية وجوانبيا ،وتحديد

األبعاد والمفاىيـ الخاصة بيا ،وتوضيح مناىجيا وأدواتيا ورسائميا ،والتفرقة ما بيف الحاكمية كثقافة
وكسموؾ والتزاـ ،وبيف الحاكمية كأساس المعامالت النزيية.

المرحمة الثانية – بناء البنية األساسية لمحاكمية :
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تـ في ىذه المرحمة بناء البنية األساسية لمحاكمية عمى أسس قوية قادرة عمى استيعاب حركتيا

ومقتدرة عمى التفاعؿ مع متغيراتيا ومستجداتيا ،وىي بنية مركبة متشبعة وممتدة ،إذ تُعد البنية األساسية
الزمة تماما لتأسيس االحاكمية وتطبيقيا ،وتحقيؽ التفاىـ والتعايش الفعاؿ بيف األطراؼ المختمفة.
فالبنية األساسية عنصر ميـ وممزـ مف أجؿ تأسيس الحاكمية التي تنقسـ إلى قسميف ،ىما:

بنية أساسية فوقية لمحاكمية  ،وتشمؿ الكياف المؤسسي التنظيمي (مجالس الحاكمية) وجيات اإلشراؼ

عمى تطبيقيا ،عمى مستوى الجامعة .

بنية أساسية تحتية لمحاكمية  ،وتشمؿ األساس القاعدي واألخالقي القيمي.

المرحمة الثالثة – وضع برنامج معياري لمحاكمية وتحديد توقيتاتو القياسية :

تـ وضع برنامج زمني  ،محدد لألعماؿ والميمات والواجبات لجميع منتسبي الجامعة  ،مف اجؿ

تحقيؽ جميع األىداؼ المتوقعة والمنشودة .

المرحمة الرابعة  -تنفيذ الحوكمة وتطبيقيا:

تـ في ىذه المرحمة تطبيؽ االختبارات الحقيقية ،التي تقيس مدى استعداد ورغبة كافة األطراؼ في

تطبيؽ الحاكمية .فالحاكمية كما فييا مف حريات تمارس فييا أيضا قيود حاكمة وضوابط متحكمة.

المرحمة الخامسة – متابعة الحاكمية وتطويرىا:

إف متابعة تطبيؽ الحاكمية وضماف حسف تنفيذىا وتطويرىا تعد مف أىـ المراحؿ السابقة ،إذ تعد

الرقابة والمتابعة األداة الرئيسة التي تستخدميا الجامعة مف أجؿ حسف تنفيذ الحاكمية ،وىي رقابة ذات
طبيعة اشتقاقية تكاممية  .ليا وظيفتاف رئيسيتاف ىما :
وظيفة عالجية لمعالجة أي خطأ أو قصور يحدث .

ووظيفة وقائية ابتكاريو قائمة عمى األدوات والوسائؿ التي تزيد مف فاعمية الحاكمية .وبالتالي فقد تـ
وضع وحدة تنظيمية وادارية داخؿ الييكؿ اإلداري والبنياف التنظيمي لمجامعة ،لمتابعة حسف أداء جميع

منتسبي الجامعة بما يضمف تنفيذ قيـ الحاكمية بشكؿ فاعؿ ومتقف .

ومف الجدير بالذكر إف كؿ مرحمة مف المراحؿ السابقة كانت تخضع لمتقويـ المستمر(التكويني) إذ

تشكؿ في مجموعيا حمقات متداخمة ومتفاعمة تسعى لبموغ غاية محددة ىي ضماف جودة المخرجات
وحسف أداء جميع العامميف.
إف تطبيؽ الحاكمية في جامعة الشرؽ األوسط ساعدىا عمى بموغ غاياتيا اإلستراتيجية ،إذ أدى

تطبيقيا إلى تأطير العالقة ما بيف الجامعة ومجالس حاكميتيا وأصحاب المصالح والعامميف فييا

عممية واضحة ،إضافة إلى تحديد المسؤوليات الممقاة عمى عاتؽ كؿ منيـ ومتابعة
وطمبتيا عمى أُسس
ّ
تنفيذىا ،كما أف تطبيقيا ساعد عمى اجتثاث حاالت الالمباالة لدى العامميف والطمبة  ،واليدر غير
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المسؤوؿ الذي قد يقع في الجامعة مف خالؿ تطبيؽ سياسات تتّسـ بالوضوح والشفافية ،وىذا أدى إلى
تمكيف جميع منتسبي الجامعة وطمبتيا مف ممارسة دورىـ بصورة كاممة وبدرجة عالية مف اإلتقاف .وقد
صحية لمعمؿ مف خالؿ مبدأ المساءلة واحتراـ القوانيف واألنظمة والتعميمات ،كما
وفرت الحاكمية بيئة
ّ
وأنيا عممت عمى زيادة الثقة وتعزيز ثقافة الحوار بيف مختمؼ منتسبي الجامعة وقيادتيا وطمبتيا ،و

أوجدت صيغاً مف التعاوف والتفاعؿ واالندماج في العمؿ وتحسيف األداء وتطويره.

إف البعد اإلداري الذي يعد مف أىـ أبعاد الحاكمية ،الذي تمركز حوؿ قيادات الجامعة ومجالس

لحاكمية كاف لو األثر الفاعؿ في تطبيؽ الحاكمية
الحاكمية فييا وآلية االنتقاؿ مف اإلدارة السائدة إلى ا
ّ
الحاكمية وحجـ
في الجامعة وتحقيؽ أىدافيا .أما البعد االقتصادي ،فقد حقؽ العالقة المتميزة ما بيف
ّ

االستثمار في الجامعة مف جية ،والقضاء عمى أوجو والفساد مف جية ثانية وتحقيؽ التطوير المستمر
والتنمية وتصحيح المسار مف جية ثالثة.

في حيف عالج البعد االجتماعي مدى تبني الجامعة لمدونة سموؾ محددة لكؿ مف أعضاء ىيئة

التدريس واإلدارييف والطمبة فييا .إذ أف مضاميف قيـ الحاكمية ارتبطت بشكؿ مباشر مع األنماط

الحاكمية .أما البعد المالي فقد ظير جمياً مف خالؿ تطبيؽ
السموكية المتبناة والتي حددتيا مبادئ
ّ
الحاكمية والذي عمؿ عمى تنظيـ العالقة وتحديدىا بيف األطراؼ المؤثرة والمتأثرة بسياسات الجامعة
وق ارراتيا ونتائجيا المالية.

وبعامة ،فإف لتطبيؽ الحاكمية في جامعة الشرؽ األوسط أىمية بارزة في عالمنا المعاصر وفي
ّ
عصر الحكمة القادـ ،إذ أف تطبيقيا عمؿ عمى تعظيـ قيمة الجامعة وقدرتيا التنافسية وبخاصة في

مجاؿ مخرجاتيا ووضعيا اإلقميمي والعالمي ،وبذلؾ فيي تعمؿ عمى تحديد االتجاه االستراتيجي لمجامعة
عف طريؽ اتخاذ الق اررات اإلستراتيجية الصائبة لممحافظة عمى الموارد والمكاسب المادية والمعنوية

الحاكمية في الجامعة مناخاً جيداً لمعمؿ الجماعي الذي سعى لبموغ غايات
لمجامعة ،وبذلؾ خمؽ تطبيؽ
ّ
محددة موجية لالستخداـ األمثؿ لموارد الجامعة وتعزيز المساءلة ،كما وأف ُحسف توزيع الميمات
والخدمات وادارتيا ،وتطبيقيا ،خفؼ مف أوجو االختالؼ في الجامعة وزاد مف حاالت االندماج والتفاعؿ

بيف أصحاب المصالح ،وبذلؾ سعت الجامعة إلى تطبيؽ الحاكمية وفؽ منيج عممي منظـ ،مما اكسبيا
القدرة عمى التكيؼ مع متغيرات البيئتيف الداخمية والخارجية .وقمؿ مف وجيات النظر المختمفة وزاد مف

االندماج مع أصحاب المصالح مما قد يسيـ في تحقيؽ الميزة التنافسية في جودة مخرجات الجامعة
العممية المحمية واإلقميمية والدولية ،ومدى حصوليا عمى
المادية والمعنوية وفي سمعتيا األكاديمية و ّ
االعتماد العالمي.

الحاكمية في جامعة الشرؽ األوسط مف وجية نظر أعضاء الييئتيف
وبيدؼ معرفة واقع تطبيؽ
ّ
التدريسية واإلدارية والعامميف فييا  ،وما إذا كاف ىناؾ فروؽ في واقع تطبيؽ الحاكمية تبعاً الختالؼ
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المركز الوظيفي ألفراد عينة الدراسة ولعدد سنوات الخبرة لدييـ .فقد قاـ الدكتور يعقوب عادل ناصر

الدين رئس مجمس أمناء جامعة الشرق األوسط  ،بدراسة لمتحقؽ مف ذلؾ (ناصر الديف

 .)22-22:b:2102،استقصت ىذه الدراسة واقع تطبيق الحاكمية في جامعة الشرق األوسط من

تكونت عينة الدراسة مف ()001
وجية نظر أعضاء الييئتين التدريسية واإلدارية العاممين فيياّ ,،
عضواً مف أعضاء الييئتيف اإلدارّية والتدريسية في الجامعة ،منيـ ( )46عضو ىيئة تدريس و()62

إدارياً ،اختيروا مف مجتمع الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة .ولجمع البيانات تـ استخداـ مقياس أعده

تـ التأكد مف صدقو وثباتو باستخداـ معامؿ كرونباخ ألفا .ولتحميؿ البيانات
الباحث تكوف مف ( )01فقرة ّ
إحصائيا استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،واختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف ،وتحميؿ
التبايف األحادي واختبار شيفيو لممقارنات البعدّية.

أظيرت نتائج دراسة ناصر الديف ( )21-22:b:2102المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ" :ما واقع تطبيق

الحاكمية في جامعة الشرق األوسط من وجية نظر أعضاء الييئتين التدريسية واإلدارية والعاممين

فييا؟":

 أف واقع تطبيؽ الحاكمية في جامعة الشرؽ األوسط كاف مرتفعاً مف وجية النظر الكمية لإلدارييفوأعضاء ىيئة التدريس وبوسط حسابي ( .)5.12أما عمى مستوى اإلدارييف فقد كاف مرتفعاً وبوسط

حسابي ( ،)4.27في حيف كاف ألعضاء ىيئة التدريس ( )5.22وكاف مرتفعاً أيضاً .وقد عزى
ناصر الديف ( )21-22:b:2102ىذه النتائج إلى أف جامعة الشرؽ األوسط ممثمة برئيس مجمس

أمنائيا ومجالس الحاكمية فييا جادة في تطبيؽ الحاكمية ومبادئيا في جميع مجاالت الجامعة
اإلدارية واألكاديمية .وذلؾ انطالقاً مف سياسات الجامعة وخططيا اإلستراتيجية ،وقناعتيا بأنيا

ستصؿ إلى العالمية والى تصنيؼ عالمي متميز مف خالؿ تطبيؽ الحاكمية ،وىذا ما يؤ ّكده كؿ مف:
(بزاوية وسالمي3122 ،؛ خورشيد ويوسؼ 3112 ،و3112؛ Moka, 2010؛ Wang,

 .)2010وقد عزى سبب ارتفاع المتوسط الحسابي ألعضاء ىيئة التدريس عنو لدى اإلدارييف،

إلى أف أعضاء ىيئة التدريس ىـ األكثر اىتماماً وتماساً مع الحاكمية ومجاالتيا بحكـ عمميـ
أكده (خورشيد ويوسؼ.)3112 ،
الوظيفي وطبيعة واجباتيـ ومسؤولياتيـ ،وىذا ما ّ

في حيف حصمت الفقرات المرتبطة بشكؿ مباشر بمعايير بتطبيؽ الجامعة لقانوف الجامعات

األردنية وأنظمة وتعميمات ىيئة اعتماد مؤسسات التعميـ العالي األردنية ،وممارسة مجالس الحاكمية في
الجامعة لصالحيتيا ،ووجود أنظمة وتعميمات خاصة بالجامعة ،وعدـ تدخؿ ىيئة المديريف لشركة
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الجامعة في أنشطة الجامعة األكاديمية واإلدارية وفي األمور المالية ليا عمى تقدي ار مرتفعا ،وقد عزى

ناصر الديف ( )21 -22:b:2102أسباب ذلؾ إلى:

 المؤتمرات والندوات والمقاءات التي عقدىا مجمس أمناء الجامعة لكافة العمداء ومدراء الدوائر،وأعضاء ىيئة التدريس ،الذي تـ فييا إبراز معايير الحاكمية ومبادئيا وأىميتيا في إبراز صورة

الجامعة وسمعتيا ،ومحاولة وصوليا إلى التصنيؼ العالمي مف خالؿ تطبيقيا لمحاكمية في جميع
مجاالتيا األكاديمية واإلدارية ،وىذا مف شأنو أف ينعكس عمى عمميات الجامعة ومخرجاتيا ،وىذا ما

أ ّكده كؿ مف بزاوية وسالمي )3122( ،وحالوة وطو )3122 ،وكوركوراف ( Corcoran,

.)(2004

لحسف تطبيؽ الجامعة لقانوف الجامعات
 متابعة مجالس حكماء الجامعة ورئيس مجمس أمنائيا ُاألردنية بشكؿ كامؿ ودقيؽ ومتقف ،فضالً عف تطبيؽ الجامعة ألنظمة ىيئة اعتماد مؤسسات التعميـ
العالي األردنية وتعميماتيا ،واإلطالع عمى أنظمة ىيئات االعتماد العالمية واإلقميمية وتعميماتيا

وتطبيقيا ،بما يخدـ رؤية الجامعة ورسالتيا والذي قد ينعكس بشكؿ إيجابي عمى مدى ممارسة
مجالس الحاكمية في الجامعة لصالحياتيا بشكؿ سمس ومتقف ودقيؽ ،مما ساعدىا عمى بناء أنظمة
وتعميمات خاصة بالجامعة تشمؿ الجانبيف األكاديمي واإلداري ،وىذا يتفؽ مع ما ذكره كؿ مف:

الطائي وحمد)3121( ،؛ وحالوة وطو)3122( ،؛ ومونكيو وبيدس ودوسو( (Mungiu-Pippidi
& Dusu,(2011؛ وصالح.)3121( ،

 وقد يكوف لعدـ تدخؿ ىيئة المديريف لشركة الجامعة أو مديرييا في الشؤوف األكاديمية أو اإلدارية أوالمالية لمجامعة أثره الفاعؿ في تطبيؽ الحاكمية في الجامعة ،إذ يعد عدـ تدخؿ المالؾ أو رئيس

ىيئة المديريف في شؤوف الجامعة األكاديمية واإلدارية أثرىا في الحيمولة دوف تطبيؽ الحاكمية فييا.

 كما وقد يكوف لمجالس الحاكمية في الجامعة وقياميا بميماتيا ومسؤولياتيا ومتابعتيا لمجامعة مفأكده كؿ مف :حالوة وطو
جميع المجاالت أثره الفاعؿ في تطبيؽ الحاكمية لمحاكمية ،وىذا ما ّ
()2100؛ وبزاوية وسالمي ،)2100( ،فضالً عف تفعيؿ مجالس الحاكمية لدوائر المراقبة الداخمية

والخارجية ،وتفعيؿ مبادئ المساءلة والشفافية والمشاركة في العمؿ الجامعي ،وىذا ما أ ّكده كؿ مف:
بزاوية وسالمي)2100( ،؛ وخورشيد ويوسؼ)2112( ،؛ ووانج ) ; Wang,(2010ولي والند Lee

).and Land, (2010

أما الفقرات المتعمقة بتطبيؽ األنظمة والتعميمات بيدؼ التقميؿ مف األزمات ،ومطالبة الموظؼ بحقوقو

مدعوماً باألنظمة والتعميمات العادلة ،وعدـ سيطرة أي مف أعضاء مجالس الحاكمية عمى األفراد أو
عمى المجموعة ،وتطبيؽ الجامعة نظاماً لممساءلة عمى المستوييف الفردي والجماعي ،ومشاركة

ممثميف مف المجتمع المحمي في وضع خطط التطوير في الجامعة ،ومشاركة ممثميف عف إدارة
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الجامعة والعمادات في وضع قواعد صرؼ الميزانية ،فقد جاءت جميعيا بوسط حسابي مرتفع ،إال

أنيا تحتاج إلى إعادة نظر في دعـ وصوليا إلى وسط حسابي مرتفع جداً أو حتى متميز ،وىذا
يتطمب القياـ ببناء مقياس الستقصاء مدى رضا العامميف عف تمؾ المجاالت الواردة في الفقرات

المذكورة وعف رؤسائيـ وعف وضعيـ الوظيفي بيدؼ االرتقاء بالحاكمية ومجاالت تطبيقيا بشكؿ

أكثر فاعمية ،وىذا ما أكد عميو .H

وقد عزى ناصر الديف ( ) 22-22:b:2102أسباب النتائج السابقة فضالً عف ما ذكر أعاله إلى

اآلتي:

 عدـ وجود أزمات في الجامعة ،وبذلؾ ال تطبؽ األنظمة والتعميمات الخاصة بذلؾ ،ومف وجية نظرىـأو عدـ إطالعيـ عمى تمؾ األزمات إف وجدت وكيفية معالجتيا ،وىذا ما أ ّكده ( خورشيد ويوسؼ،
.)2112
 تمتع جميع الموظفيف بكافة حقوقيـ الوظيفية ،وامكانية حصوليـ عمييا في أي وقت بسبب وجودأنظمة وتعميمات خاصة ناظمة لذلؾ أثره الفاعؿ في نجاح تطبيؽ الحاكمية في الجامعة.

 جود نظاـ إعالمي ُيعرؼ بأنظمة وتعميمات الجامعة ،ولكنو قد يكوف غير معروؼ لدى البعض ،أوغير مفعؿ بشكؿ كامؿ ،أو ال يطمع جميع الموظفيف عميو ألف طبيعة عمميـ ال تتطمب ذلؾ ،وقد
مفعؿ بالشكؿ المطموب الذي يجب أف يكوف عميو ،وقد أكد ذلؾ
يكوف فعالً أف النظاـ اإلعالمي غير ّ
موؾ ).(Mok, 2010

 عدـ قناعة بعض المستجيبيف بمبادئ المساءلة أو الشفافية قد يكوف السبب في انخفاض الوسطالحسابي إلى المرتفعة دوف المرتفعة جداً ،إما ألنيـ موظفوف جدد أو أف لدييـ نقاط ضعؼ ال
يرغبوف بأف يطمع عمييا أحد ،وىذا ما أورده بزاوية وسالمي)2100( ،؛ وصالح)2101( ،؛ ووانج
وجاسماف ).Gasman, Wang (2010

 عدـ إطالع بعض األكاديمييف أو اإلدارييف أو معرفتيـ بأف الجامعة تُشرؾ في مجالس حاكميتيايعدوف مثؿ ىذه األمور ال تيميـ،
ممثميف مف المجتمع المحمي ،وذلؾ بسبب طبيعة عمميـ ،أو أنيـ ّ

وىذا ما ينطبؽ أيضاً عمى المشاركة في وضع الموازنة لمعمادات أو لمدوائر أو المراكز ،وىذا ما

أشار إليو حالوة وطو (.)2100

وبعامة ،فإف نتيجة اإلجابة عف ىذا السؤاؿ (السؤاؿ األوؿ) يؤكدىا بشكؿ خاص كوركوف (Corcoran,
) 2004وبزاوية والسالمي ( )2100إذ أكدوا عمى أف حاكمية الجامعات تقود إلى توزيع قوة الق اررات

داخؿ الجامعة مف خالؿ مجالس حاكميتيا ،ومف خالؿ ىياكميا اإلدارية وفييا يتـ تعزيز المحاسبة

والمساءلة والشفافية والمشاركة وتفعيميا ،وىذا ما أكدت عميو دراستا خورشيد ويوسؼ  2112و2112

ودراسة وانج  ،Wang, 2010وقد أشار كؿ مف بزاوية وسالمي ( ،)2100ولينديالد ولينديالد
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) (Lindbland & Lindbland, 2009إلى أف الجامعة التي تطبؽ الحاكمية سيؤدي ذلؾ إلى أف
تكوف في المراكز األولى في التصنيفات العالمية لمجامعات ،كما ىو في الجامعات البريطانية ،وىذا

التميز في جودة مخرجاتيا ،وأف المجالس
ما أكدتو دراسة بزاوية وسالمي)2100( ،؛ فضالً عف
ّ
الحاكمية الفاعمة تؤدي إلى تطبيؽ حاكمية متميزة ،وىذا ما جاءت بو الدراسة الحالية ،وأكدتو دراسة

لي والند ) (Lee & Land, 2010ودراسة موؾ ).(Mok, 2010

أما النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني مف دراسة ناصر الديف (" ) 20 :b:2102ىل ىناك فروق

ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (α < 0.05في واقع تطبيق الحاكمية في جامعة الشرق األوسط ،تبعاً
الختالف المركز الوظيفي ألفراد عينة الدراسة؟" فقد أظيرت وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى

) (α < 0.05تبعاً الختالؼ المركز الوظيفي إذا كانت لصالح أعضاء ىيئة التدريس وبوسط حسابي

( )6102مقارنة باإلدارييف الذيف حصموا عمى وسط حسابي ( )1124وفي كمتا الحالتيف كاف مرتفعاً ،وقد
يعود سبب ذلؾ إلى( ناصر الديف :)20:b:2102،

 -إف الجامعة تطبؽ الحاكمية بصدؽ واقتدار ألنيا تأخذ بمبادئ المساءلة والمشاركة والشفافية وىذا مف

شأنو أف ينعكس إيجابياً عمى سمعة الجامعة وصورتيا وعمى جودة مخرجاتيا ،وىذا ما أكده كؿ مف؛

لي والند;)(Lee & Land, 2010؛ وكوركورف

) (2112وخورشيد ويوسؼ).(2112

)(Corncoran, 2004؛ وخورشيد ويوسؼ،

 إف اإلدارييف وأعضاء ىيئة التدريس وحسب وظائفيـ تختمؼ نظرتيـ إلى مدى تطبيؽ الحاكميةبسبب طبيعة واجباتيـ وميماتيـ لذلؾ نجدىا لدى أعضاء ىيئة التدريس أعمى مف اإلدارييف ألنيـ

األكثر احتكاكاً بمجاالت حاكمية الجامعات ،إذ أف معظـ أعضاء ىيئة التدريس لدييـ دراية كبيرة
بالحاكمية وأبعاد ىا وخاصة أف مف بيف أعضاء ىيئة التدريس عدد كبير مف كمية األعماؿ الذيف

لدييـ دراية أكاديمية بحاكمية الشركات وىذا ما ينعكس إيجابياً عمى معرفتيـ بحاكمية الجامعات
وآليات تطبيقيا ،وىذا ما أكده مينجو -بيدا ودوسو؛ Mungiu-pippidi & Dusu, 2011؛ أما

اإلدارييف فقسـ كبير منيـ حديثي التعييف وبخاصة مدراء الدوائر اإلدارية ورؤساء ال ُشعب اإلدارية وال
يعرفوف أشياء كثيرة عف الجامعة ومدى تطبيقيا لمحاكمية.

في حيف أظيرت نتائج اإلجابة عف السؤاؿ الثالث لدراسة ناصر الديف (" ) 22-20:b:2102ىل
ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (α < 0.05في واقع تطبيق الحاكمة في جامعة
الشرق األوسط تبعاً الختالف عدد سنوات الخدمة ألفراد عينة الدراسة؟" ،وجود فروؽ ذات داللة
إحصائية لواقع تطبيؽ الحاكمية تبعاً لمتغير عدد سنوات الخدمة ،وكاف لصالح مف لدييـ عدد سنوات
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خدمة أكثر مف سنتيف ،ثـ تمي ذلؾ مف لدييـ سنتيف مف الخبرة ،ثـ كاف أقؿ وسط حسابي لمف لدييـ
خدمة سنة واحدة ،وقد تُعزى أسباب ذلؾ إلى اآلتي (ناصر الديف :)22-20:b:2102،
 إف أفراد عينة الدراسة الذيف لدييـ خبرة أكثر مف سنتيف ىـ األكثر دراية بمدى تطبيؽ الحاكمية فيجامعة الشرؽ األوسط ،إذ إنيـ عاصروا مراحؿ تطبيؽ الخطة اإلستراتيجية في الجامعة ،أو متابعة
تنفيذىا ،فضالً عف اشتراكيـ في المؤتمرات والندوات التي عقدتيا الجامعة لجميع عمداء الكميات،
ومدراء الدوائر ،بشأف وضع سياسات الجامعة ووضع أطر تطبيؽ الحاكمية في الجامعة .أما الذيف
لدييـ سنتيف مف الخبرة ،فقد عاصروا عدد محدود مف الفعاليات الخاصة بسياسات الجامعة أو تطبيؽ
الحاكمية في الجامعة وخضعوا لدورات قصيرة في ذلؾ .أما الذيف لدييـ سنة مف الخبرة فيـ الذيف تعرفوا
إلى الحاكمية ومجاالت تطبيقيا مف خالؿ رؤسائيـ أو زمالئيـ لذلؾ فإف خبرتيـ في ذلؾ تكاد تكوف
محدودة.

التوصيات:

انطالقاً مف أف حاكمية الجامعات تعد منظومة متكاممة مف مجموعة مف العناصر البشرية والمادية

المتكاممة والمتفاعمة تولد االنسجاـ والتوازف داخؿ الجامعة ،إذ يسبب فقدانيا خمالً كبي اًر في عممياتيا

ومف ثـ في مخرجاتيا ،ومف نتائج ىذه الدراسة ،يمكف التوصية باآلتي:
 في مجال الدراسات:

 إجراء دراسة مماثمة في الجامعات الحكومية والخاصة الستقصاء واقع تطبيؽ الحاكمية فييا. إجراء دراسات الستقصاء اآلثار السمبية الناتجة عف عدـ تطبيؽ الحاكمية في الجامعات. في المجاالت األخرى:
 مراجعة أنظمة حاكمية الجامعات ومفاىيميا ومدى تطبيقيا ،سنوياً مف أجؿ تعديؿ البنود غيرالفاعمة ،ووضع أنظمة تتماشى مع وضع الجامعة ومتطمبات الطمبة والموظفيف بوضوح ،ومع

التوجيات العالمية في حاكمية الجامعات.

 إعداد برامج توعوية لمطمبة وألعضاء الييئتيف التدريسية واإلدارية وبخاصة الجدد منيـ مفخالؿ ندوات ومحاضرات وورش عمؿ عف الحاكمية ومبادئيا ومجاالت تطبيقيا.
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أوالً :المراجع العربية:

أبو الغيط ،ىويدا (" .)2101دور الحوكمة في تحسين أداء اإلدارة المحمية" .رسالة دكتوراه غير منشورة.
أكاديمية السادات لمعموـ اإلدارية-مصر.

آؿ عباس ،محمد ( .)3121حوكمة الجامعات.maalabbas@kk.edu.sa .
باشيخ  ،عبد المطيؼ بف محمد عبد الرحمف (" .)3112الئحة حوكمة الشركات والعالقة مع جودة

المعمومات المحاسبية وسوؽ األسيـ السعودى" .مؤتمر حوكمة الشركات-01/10 .

 2112/00/0جامعة الممؾ فيد.

البريدي ،عبد اهلل (" .)2112إشكالية المصطمح في الفكر اإلداري العربي بالتطبيؽ عمى مصطمح

 Governanceتوصيؼ منيجي لإلشكالية واطار مقترح لعالجيا .مؤتمر حوكمة الشركات.
 2112/00/0-01/10جامعة الممؾ فيد.

بزاوية ،عبد الحكيـ وسالمي ،عبد الجبار (" .)2100جودة التعميـ العالي في ظؿ تحقيؽ مبادئ الحوكمة:

تجربة المممكة المتحدة في حوكمة الجامعات" الممتقى الدولي حول الحوكمة في الجامعة :تقييـ

أساليب الحوكمة في التعميـ العالي .2100/01/6-1
الجرؼ ،ياسر وأبو موسى ،أحمد (" .)2112دراسة استكشافية عف مدى تطبيؽ الشركات السعودية آلليات
ومبادئ حوكمة الشركات" .مؤتمر حوكمة الشركات 2112/00/0-01/10 .جامعة الممؾ فيد.

حالوة ،جماؿ وطو ،نداء (" )2011واقع الحوكمة في جامعة القدس" جامعة القدس ،معيد التنمية
المستدامة ،دار العموـ التنموية  ،القدس ،فمسطيف.
خطاب ،محمد شحاتو (" )2112عوامؿ نجاح برامج نظـ المعمومات المحاسبية ودورىا في تفعيؿ حوكمة

الشركات :دراسة ميدانية عمى الشركات السعودية" .مؤتمر حوكمة الشركات-01/10 .

 2112/00/0جامعة الممؾ فيد.

الخطيب ،خالد وقريط ،عصاـ( .)3121مفاىيم الحوكمة وتطبيقاتيا ،جامعة دمشؽ ،كمية االقتصاد.
خميؿ ،محمد أحمد (" .)2112دور حوكمة الشركات في تطوير القياس المتوازف لألداء :دراسة نظرية
ميدانية" .مؤتمر حوكمة الشركات 2112/00/0-01/10 .جامعة الممؾ فيد.

"تحديات الواقع ورؤى المستقبؿ .دور الطمبة واإلصالح
خورشيد ،معتز ويوسؼ ،محسف (.)2112
ّ
التشريعي في إدارة الجامعة" .ورشة عمل نظّميا منتدى اإلصالح العربي بمكتبة اإلسكندرية.
خورشيد ،معتز ويوسؼ ،محسف (" .)2112حوكمة الجامعات وتعزيز قدرات منظومة التعميـ العالي

والبحث العممي في مصر" .مؤتمر حوكمة التعميم الجامعي الذي نظمو منتدى اإلصالح

العربي بمكتبة اإلسكندرية.
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رضا ،جاوحدو وعبد اهلل ،مايو ( ،)3122تطبيؽ مبادئ وممارسات الحوكمة المحاسبية" ،الممتقى الدولي
األول

"الحوكمة

لممؤسسة

المحاسبية

واقع

رىانات

وآفاق".

.bensaidamine.yolasite.com

سامي ،مجدي محمد (" .)3112المراجعة الخارجية إحدى آليات حوكمة الشركات" .مؤتمر حوكمة
الشركات 2112/00/0-01/10 .جامعة الممؾ فيد.

شبمي ،مسمـ ومنيؿ ،محمد (" ،)2112بناء منظور استراتيجي لنظام الحوكمة وقياس مستوى أداة

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

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

صالح ،محمد غرابة (" ،)2101مدى تطبيق مبدأ اإلفصاح والشفافية من مبادئ حوكمة الشركات في
شركة بئر المدور المساىمة المحدودة" .رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس،

الضفة الغربية.

المحمية في العراؽ :دراسة ميدانية في المجمس
الطائي ،عمي وحمد ،عالء (" .)2101أبعاد الحاكمية
ّ
المحمي لقضاء المحمودية" مجمة كمية بغداد االقتصادية ،العدد (.42-60 )20
طربيو ،خالد ( .)3121حوكمة الشركات.

www.nazaha.iq/search_web/edare/g.doc

.kh.fturabi@yahoo.com,khaled_kai@yahoo.com

عزت احمد")2112( ،مفيوم حوكمة الجامعات والغرض منيا وسبل تطبيقيا" .عماف ،األردف.

ناصر الديف ،يعقوب عادؿ (".(a:2102إطار نظري مقترح لحوكمة الجامعات ومؤشرات تطبيقيا في

ضوء متطمّبات الجودة الشاممة" بحث مقبوؿ لمنشر في األعداد القادمة مف مجمّة تطوير األداء

الجامعي – جامعة المنصورة.

ناصر الديف ،يعقوب عادؿ (".(b:2102واقع تطبيق الحاكمية في جامعة الشرق األوسط من وجية نظر
أعضاء الييئتين التدريسية واإلدارية العاممين فييا" بحث مقبوؿ لمنشر في األعداد القادمة مف

مجمّة اتحاد الجامعات العربية.

يرقي ،حسيف وعبد الصمد ،عمر (" )3122واقع حوكمة المؤسسات في الجزائر وسبل تفعيميا" .جامعة
المدية.bensaidamine.yolasite.com .
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