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مستوى تطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات اليمنية – دراسة مقارنة بين 
الجامعات الخاصة والحكومية

الملخص:
هدفت الدرا�سة التعرف اإىل م�ستوى تطبيق مبادئ احلوكمة يف اجلامعات اليمنية من وجهة نظر اأع�ساء 
هيئ��ة التدري�س والقيادات االأكادميي��ة. واتبع البحث املنهج الو�سفي/التحليل��ي، وا�ستخدمت اال�ستبانة اأداة 
للبح��ث، تكون��ت عينة الدرا�سة م��ن )94( فردًا م��ن القيادات االأكادميي��ة واأع�ساء هيئ��ة التدري�س بجامعتي 
�سنع��اء والعل��وم التكنولوجي��ا، حي��ث بل��غ عدد اأف��راد العين��ة جلامعة �سنع��اء )36( ف��ردًا، وجامع��ة العلوم 

والتكنولوجيا )58( فردًا. واأظهرت النتائج االآتي: 
درج��ة تقدي��ر اأفراد العينة مل�ست��وى تطبيق مبادئ احلوكمة يف جامعة �سنع��اء كانت منخف�سة مبتو�سط   -

ح�سابي )2.1056(، وجاء جمال العدالة يف املرتبة االأوىل، وجمال امل�ساركة يف املرتبة االأخرية. 
درج��ة تقدير اأف��راد العينة مل�ستوى تطبيق مبادئ احلوكمة يف جامعة العل��وم والتكنولوجيا على تقدير   -
ع��ام ع��ال مبتو�سط ح�ساب��ي )3.8198(، وجاء جمال امل�سوؤولي��ة يف املرتبة االأوىل، وجم��ال امل�ساركة يف 

املرتبة االأخرية. 
توج��د ف��روق ذات دالل��ة اإح�سائية ب��ن متو�سط��ات درجة تقدي��ر اأفراد العين��ة ل�سالح جامع��ة العلوم   -
والتكنولوجي��ا يف جمي��ع جم��االت احلوكمة. واأو�س��ت الدرا�سة باأن عل��ى اجلامعات احلكومي��ة اأن ت�سعى 
ب�س��كل ج��اد وم�سوؤول لتطبي��ق مبادئ احلوكم��ة لتزيد كفاءته��ا وفاعليته��ا وقدرته��ا التناف�سية وجودة 
اخلدمات املقدمة فيها، وعلى اجلامعات اخلا�سة اأن ت�سعى للمزيد من التطبيق ملبادئ احلوكمة مبا ي�سمن 

ا�ستمرارها ومناف�ستها وجودتها. 

الكلمات املفتاحية:احلوكمة، مبادئ احلوكمة، القيادات االأكادميية.
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The Level of Application of the Governance Principles in 
Yemeni Universities: A Comparative Study between Private 

and Government Universities

Abstract:

The study aimed to identify the level of application of the governance 
principles in Yemeni universities from the point of view of faculty members 
and academic leaders. The research followed the descriptive / analytical 
method, and the questionnaire was used as a research tool. The sample 
consisted of (94) academic leaders and faculty members of the Universities 
of Sana'a and Science and Technology: (36) participants from Sana’a and 
(58) from Science and Technology. The results showed that the sample’s 
degree of assessment of the level of application of governance principles 
at Sana'a University was low with an average of (2.1056); the dimension 
of fairness came first and the dimension of participation received the last 
rank. Further, the sample’s assessment degree of the level of application of 
the governance principles at the University of Science and Technology was 
high with an average of (3.8198); the dimension of responsibility received 
the first rank, and the dimension of participation received the last rank. There 
were statistically significant differences between the average scores of the 
sample members in favor of the University of Science and Technology in all 
areas of governance. The study recommended that government universities 
should strive to implement the governance principles in order to increase 
their efficiency, effectiveness, competitiveness and quality of services. Also, 
private universities should strive to apply the governance principles to ensure 
their continuity, competitiveness and quality.

Keywords: Governance, Governance principles, Academic leaders.
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المقدمة:
تتمث��ل احلوكم��ة املوؤ�س�سي��ة يف جمموع��ة العالقات الت��ي ترب��ط االإدارة التنفيذي��ة للموؤ�س�سة وجمل�س 
اإدارته��ا م��ن جه��ة، وم�ساهميها واأ�سح��اب امل�سالح االآخرين م��ن جهة اأخرى، فه��ي مبثابة االآلي��ة التي يتم من 
خالله��ا حتدي��د ا�سرتاتيجية املوؤ�س�س��ة واأهدافها، ومن ثم الو�سائ��ل املنا�سبة لتحقيق هذه االأه��داف، كما اأنها 

توفر معايري االأداء الكفيلة بالك�سف عن حاالت التالعب والف�ساد و�سوء االإدارة. 
وله��ذا اأ�سبح��ت احلوكمة من املداخل املهمة يف تقيي��م االأداء ملوؤ�س�سات التعليم ته��دف اإىل التنمية امل�ستدامة 
وذل��ك م��ن خ��الل تطبي��ق جمموع��ة م��ن املعاي��ري، اأو كم��ا ي�سميه��ا البع���س املب��ادئ الت��ي تتمث��ل يف امل�ساركة، 
وامل�ساءلة، وال�سفافية، وتعزيز دور القانون، والكفاءة والفاعلية، وغريها من املعايري التي يوؤدي تطبيقها اإىل 
 تطوي��ر اأداء املوؤ�س�س��ات واملنظمات، �سواء عل��ى ال�سعيد احلكومي اأو موؤ�س�سات املجتم��ع املدين والقطاع اخلا�س 

)الداعور، 2008(.
ويق��دم الفقه��اء )2010( دعوة حلوكم��ة موؤ�س�سات التعليم وفق معاي��ري االأداء املتعارف عليه��ا عامليًا، وذلك ملا 

للحوكمة من اأهمية كبرية يف تطوير وحت�سن اأداء هذه املوؤ�س�سات.
مشكلة البحث وأسئلته:

من خالل ما اأ�سارت اإليه الدرا�سات ال�سابقة )الدحياين، 2015( من انت�سار للف�ساد املايل واالإداري املتمثل 
بالو�ساط��ة واملح�سوبي��ة، وعدم االلت��زام باالأنظمة والقوانن، وع��دم و�سع الرجل املنا�س��ب يف املكان املنا�سب، 
وغي��اب قن��وات االإ�سراف والرقاب��ة املنا�سبة والفعالة عل��ى العمل االأكادمي��ي واالإداري يف موؤ�س�س��ات التعليم 
الع��ايل اليمني��ة، والتعين يف وظائف اإدارية واأكادميية بعيدًا عن االحتياج والتخ�س�س، والتالعب يف �سروط 
االبتع��اث واالإيف��اد الداخلي الأع�س��اء هيئة التدري���س، وارتفاع معدل اله��در يف التعليم بالر�س��وب والت�سرب، 
وغي��اب ال�سيا�س��ات واخلطط اال�سرتاتيجي��ة التي ت�سمن التح��اق وتوزيع الطالب وفق��ًا الحتياجات التنمية 
ومتطلب��ات �س��وق العمل املحلي��ة واالإقليمية، وك��ذا من خالل ما الحظ��ه وعاي�سه الباحثان ج��اءت فكرة هذا 
البح��ث ملعرف��ة م�ستوى تطبي��ق مبادئ احلوكمة يف اجلامع��ات اليمنية من وجهة نظر اأع�س��اء هيئة التدري�س 

والقيادات االأكادميية، وميكن بلورة م�سكلة البحث يف ال�سوؤالن التالين: 
م��ا م�ست��وى تطبيق مب��ادئ احلوكم��ة )القي��ادة واالإدارة، وال�سفافية واالإف�س��اح، واملحا�سب��ة وامل�ساءلة،   .1
وامل�سوؤولي��ة، والعدالة، وامل�ساركة، واال�ستقاللية واحلرية االأكادميية، وكفاءة وفاعلية االأداء املوؤ�س�سي، 

واالأخالقيات( يف اجلامعات اليمنية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س والقيادات االأكادميية؟
ه��ل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية ب��ن متو�سطات درجات تقدير اأفراد العينة مل�ستوى تطبيق مبادئ   .2

احلوكمة يف اجلامعات اليمنية وفقًا لنوع اجلامعة )حكومية، خا�سة(؟
أهداف الدراسة: 

هدفت الدرا�سة اإىل: 
التع��رف اإىل درج��ة تقدي��ر عينة م��ن اأع�س��اء هيئ��ة التدري���س والقي��ادات االأكادميية مل�ست��وى تطبيق   -
مب��ادئ احلوكمة يف اجلامعات اليمني��ة )القيادة واالإدارة، وال�سفافية واالإف�س��اح، واملحا�سبة وامل�ساءلة، 
وامل�سوؤولي��ة، والعدالة، وامل�ساركة، واال�ستقاللية واحلرية االأكادميية، وكفاءة وفاعلية االأداء املوؤ�س�سي، 

واالأخالقيات(.
الك�سف عما اإذا كان هناك فروق ذات داللة اإح�سائية بن متو�سطات درجات تقدير اأفراد العينة مل�ستوى   -

تطبيق مبادئ احلوكمة يف اجلامعات اليمنية تعزى ملتغري اجلامعة )حكومية، خا�سة(.



35 المجلة العربيـة لضمـان 
جودة التعليم الجامعي

اأ.د. داود عبد امللك  احلدابي       د. حممود عبده ح�سن العزيزي 
املجلد الثاين ع�شر العدد )39( 2019م

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.12.39.2

أهمية الدراسة: 
يع��د مو�س��وع احلوكمة من املو�سوعات احلديثة ن�سبيًا، والتي ت�سهم ب�سكل فاعل وملحوظ يف حت�سن اأداء 
املوؤ�س�س��ات على اخت��الف جماالت عملها، ومن ه��ذه املوؤ�س�سات موؤ�س�سات التعليم الع��ايل ويف طليعتها اجلامعات، 

وتكمن اأهمية الدرا�سة يف التايل: 
تعد هذه الدرا�سة من الدرا�سات القليلة التي تطرقت حلوكمة اجلامعات اليمنية يف حدود علم الباحثن.  -

ك�س��ف ه��ذا البحث عن م�ستوى تطبيق مبادئ احلوكمة يف اجلامعات اليمنية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة   -
التدري�س والقيادات االأكادميية.

ق��د ت�سه��م هذه الدرا�س��ة يف م�ساعدة املخت�سن واملهتم��ن بالتعليم يف هذه املوؤ�س�س��ات على حل الكثري من   -
امل�سكالت االإدارية واالأكادميية واملالية.

رفد املكتبة اليمنية والعربية ببحث �ست�ستفيد منه موؤ�س�سات التعليم العايل.  -
حدود الدراسة: 

اقت�سرت حدود الدرا�سة على: 
احل��دود املو�سوعي��ة: اقت�س��ر البح��ث على التع��رف اإىل م�ست��وى تطبيق مب��ادئ احلوكم��ة يف اجلامعات   -

اليمنية.
احلدود الب�سرية: اقت�سر البحث على اأع�ساء هيئة التدري�س والقيادات االأكادميية.  -

احلدود املكانية: اأمانة العا�سمة – �سنعاء.  -
احلدود املوؤ�س�ساتية: جامعتا �سنعاء والعلوم والتكنولوجيا اليمنيتان.  -

احلدود الزمانية: العام اجلامعي 2017 – 2018م.  -
مصطلحات الدراسة:

اأن�سطة  التي يتم من خاللها توجيه  باأنها: الطريقة  البحث  احلوكمة: تعّرف احلوكمة الأغرا�س هذا  	•
اجلامعات، ورقابتها، ومتابعة تنفيذ خططها وتطوير اأدائها.

مب��ادئ احلوكم��ة: ه��ي املب��ادئ التي ت�ساع��د اجلامعات عل��ى اأداء عملها بال�سكل املن�س��ود وتتمثل يف:  	•
القي��ادة واالإدارة، ال�سفافية واالإف�س��اح، املحا�سبة وامل�ساءلة، امل�سوؤولية، العدالة، امل�ساركة، اال�ستقاللية 

واحلرية االأكادميية، كفاءة وفاعلية االأداء املوؤ�س�سي، االأخالقيات اجلامعية.
القيادات االأكادميية: وتتمثل يف روؤ�ساء اجلامعات ونوابهم،وعمداء الكليات ونوابهم، وروؤ�ساء االأق�سام. 	•

اإلطار النظري:
Ԁ  :)Governance Concept( مفهوم احلوكمة 

احلوكمة لغة تعني عملية التحكم وال�سيطرة، من خالل قواعد واأ�س�س ال�سبط بغر�س حتقيق الر�سد، وت�سري 
كت��ب اأخ��رى اإىل اأنها كلم��ة م�ستقة من التحكم اأو املزيد من التدخل وال�سيطرة، وي��رى اآخرون اأنها كلمة تعني 
لغوي��ًا نظ��ام مراقبة ب�سورة متكاملة وعلنية، تدعيم��ًا لل�سفافية واملو�سوعية وامل�سئولي��ة. وقد ا�ستقت كلمة 
Governance يف اللغ��ة االجنليزي��ة م��ن الفعل Govern مبعن��ى يحكم ويوجه، وميار���س ال�سلطة، كذلك 
ي�س��ري امل�سطل��ح اإىل احلك��م من خ��الل ال�سلطة، وترتب��ط الكلمة يف االجنليزي��ة مبعاين ال�سيط��رة والتوجيه 

واالإر�ساد. وقد ترجم جممع اللغة العربية لفظ Governance اإىل احلوكمة )الدحياين، 2015، 94(.
وحلوكم��ة املوؤ�س�س��ات عدد م��ن امل�سطلح��ات منها: حك��م املوؤ�س�س��ة، وحكمانية املوؤ�س�س��ة، وحاكمي��ة املوؤ�س�سة، 
وحوكم��ة املوؤ�س�سة، باالإ�ساف��ة اإىل عدد من البدائل االأخرى، مثل: اأ�سلوب ممار�س��ة �سلطة االإدارة باملوؤ�س�سة، 
اأ�سل��وب االإدارة املثل��ى، والقواع��د احلاكم��ة للموؤ�س�س��ة، االإدارة النزيهة، وغريه��ا )عي�سو���س ووا�سح، 2012، 
5(. كم��ا يطل��ق عليه��ا االإدارة اجلي��دة، ال�سب��ط املوؤ�س�س��ي، اإال اأن اأك��ر امل�سطلح��ات �سيوع��ًا ه��و احلوكم��ة 
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املوؤ�س�سي��ة؛ واحلوكم��ة كمفه��وم تت�سم��ن العدي��د م��ن اجلوانب االآتي��ة: احلكمة: وم��ا تقت�سيه م��ن التوجيه 
واالإر�س��اد، واحلكم: وم��ا يقت�سيه من ال�سيطرة على االأمور بو�سع ال�سواب��ط والقيود التي تتحكم يف ال�سلوك، 
واالحت��كام: وم��ا يقت�سي��ه من الرجوع اإىل مرجعي��ات اأخالقية وثقافية، واإىل خ��رات مت احل�سول عليها من 
 خ��الل جت��ارب �سابقة، والتحاك��م: طلبًا للعدال��ة خا�سة عند انح��راف ال�سلطة وتالعبها مب�سال��ح امل�ساهمن

 )طالب وامل�سهداين، 2011، 24(.
وتعّرف موؤ�س�سة التمويل الدولية )IFC( احلوكمة باأنها "النظام الذي يتم من خالله اإدارة ال�سركات والتحكم 
يف اأعماله��ا". كم��ا تعرفها منظم��ة التعاون االقت�س��ادي والتنمية )OECD( باأنه��ا: "جمموعة من العالقات 
الت��ي ترب��ط بن القائمن عل��ى اإدارة ال�سركة وجمل���س االإدارة وحملة االأ�سهم وغريهم م��ن اأ�سحاب امل�سالح" 

)مركز اأبو ظبي للحوكمة، 2013، 5(.
ويعّرف اأبو بكر )2005، 7( احلوكمة باأنها "جمموعة القواعد وال�سوابط واالإجراءات الداخلية يف املوؤ�س�سة 
الت��ي توفر �سمانات حتقي��ق حر�س املديرين على حقوق املالك واملحافظة على حق��وق االأطراف ذات امل�سالح 

باملنظمة" . 
اأو ه��ي جمموع��ة ممار�س��ات تنظيمي��ة واإداري��ة ت�سب��ط العالق��ة ب��ن اأ�سح��اب امل�سال��ح املختلفة مب��ن فيهم 
للمديري��ن  اخلاطئ��ة  املمار�س��ات  م��ن  العالق��ة  ذوي  االأط��راف  حق��وق  وحتم��ي  اخلدم��ة،  م��ن   امل�ستفيدي��ن 

)الدحياين، 2015، 96(.
ويرى ر�سوان )2012، 425( باأن احلوكمة تعني و�سع القوانن واللوائح والقواعد واالأ�س�س التي حتكم االإدارة 
يف اأدائه��ا لالأعم��ال املوكل��ة اإليه��ا، مبا ي�سمن حتقي��ق اأهداف ال�سرك��ة يف البقاء واال�ستم��رار والنمو، وحتقيق 
اأه��داف حمل��ة االأ�سهم يف احلفاظ عل��ى ثرواتهم وتنميتها، واأهداف باقي االأطراف م��ن اأ�سحاب امل�سالح، ومبا 
ال يتعار���س م��ع اأهداف االإدارة يف تعظيم مكافاآتهم وحت�س��ن �سورتهم. فاحلوكمة تعمل على اإزالة كافة اأنواع 
التعار���س ب��ن م�سال��ح االأط��راف املختلفة، فه��ي جتع��ل االإدارة تعمل على حتقي��ق اأهدافها م��ن خالل حتقيق 

اأهداف اأ�سحاب امل�سالح من االأطراف ذات العالقة مع ال�سركة.
وتع��ّرف احلوكم��ة باأنه��ا: نظام ملواجهة اال�ستب��داد والف�س��اد االإداري يف املوؤ�س�سات املختلف��ة، ذلك اال�ستبداد 
الذي تخلقه العالقة الهرمية بن الروؤ�ساء واملروؤو�سن، وتقوم احلوكمة بناًء على و�سع معايري واآليات حاكمة 
الأداء كل االأطراف ذات العالقة باملوؤ�س�سة من خالل تطبيق ال�سفافية و�سيا�سة االإف�ساح عن املعلومات وقيا�س 

االأداء وحما�سبة امل�سوؤولن وم�ساركة اجلمهور يف عملية االإدارة والتقييم )عزت، 2012(.
ويعّرف )Williumson, 1999,18( احلوكمة املوؤ�س�سية باأنها ا�سرتاتيجية تتبناها ال�سركة يف �سعيها لتحقيق 
اأهدافه��ا الرئي�سية، وذلك �سمن منظور اأخالقي ينبع من داخلها، باعتبارها �سخ�سية معنوية م�ستقلة وقائمة 
بذاته��ا، وله��ا من االأنظم��ة واللوائح الداخلية والهي��كل االإداري ما يكف��ل لها حتقيق تلك االأه��داف بقدراتها 
 الذاتي��ة، بعي��دًا ع��ن ت�سل��ط اأي ف��رد فيه��ا، وذلك بالق��در الذي ال يت�س��ارب وم�سال��ح االآخري��ن ذوي العالقة

)طالب وامل�سهداين، 2011، 24(.
ويف املوؤ�س�سات التعليمية واجلامعية على وجه التحديد وردت عدة تعريفات للحوكمة كما ياأتي:

ُيق�س��د بحوكم��ة اجلامعات الطريق��ة التي يتم من خالله��ا توجيه اأن�سط��ة اجلامع��ة واإدارة اأق�سامها العلمية 
وكلياتها، ومتابعة تنفيذ خطتها اال�سرتاتيجية وتوجهاتها العامة )خور�سيد ويو�سف، 2009، 13(.

ويعّرفه��ا ع��زت )2008، 8( باأنه��ا عبارة عن و�سع معايري واآلي��ات حاكمة الأداء كل اأع�س��اء االأ�سرة اجلامعية، 
م��ن خالل تطبيق ال�سفافية، واأ�ساليب قيا�س االأداء وحما�سبة امل�سوؤولن، وم�ساركة اأطراف امل�سلحة يف عملية 

�سناعة القرار ويف عملية الت�سيري والتقييم )الدحياين، 2015، 100(.
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ويعّرفها اإ�سماعيل الفرا )2013، 5( باأنها "املمار�سة الر�سيدة ل�سلطات االإدارة اجلامعية، وعملية �سنع القرار، 
م��ن خ��الل االرت��كاز على القوان��ن واملعايري والقواع��د املن�سبطة، التي حت��دد العالقة ب��ن اإدارة املوؤ�س�سة من 

ناحية، واأ�سحاب امل�سالح اأو االأطراف املرتبطة باملوؤ�س�سة من ناحية اأخرى". 
وتع��ّرف باأنه��ا ذلك النظام ال��ذي يتم من خالل��ه اإدارة وتوجيه وتنظي��م ومراقبة املوؤ�س�س��ات، اأو االإجراءات 
التي توجه وتدير املنظمات واملوؤ�س�سات وتراقب اأداءها، بحيث ت�سمن الو�سول اإىل حتقيق ر�سالتها واالأهداف 
 ،)Employees( وامل�ستخدمن ،)Managers( املر�سومة لها، اأي ت�سمن م�سالح جميع االأطراف من املديرين
واملجهزي��ن )Suppliers(، والزبائ��ن )Customers(، واملراقب��ن )Controllers(، واأ�سح��اب امل�سال��ح 

)Stakeholders(، وامل�ساهمن )Shareholders(، واملجتمع )Society( )ال�سمري، 2008، 118(.
وتعّرف باأنها ذلك النظام الذي يتم من خالله توجيه واإدارة املوؤ�س�سات، ويحدد من خالله احلقوق وامل�سوؤوليات 
ب��ن خمتلف االأطراف، يف اإطار جمموعة من القوانن واالإجراءات التي ت�سمن امل�ساءلة والرقابة وال�سفافية 
والنزاه��ة واال�ستقاللي��ة وامل�ساركة لكافة االأطراف، وذلك من اأج��ل اإقامة التوازن بن االأهداف االقت�سادية 

واالجتماعية واجلماعية والفردية )حممد، 2011، 82(.
م��ن خ��الل ا�ستق��راء التعريف��ات ال�سابق��ة ميكن الق��ول اإنه��ا ال تختلف كث��ريًا عن بع�سه��ا، وجميعه��ا توؤكد اأن 
احلوكمة نظام يتم من خالله توجيه ورقابة اأن�سطة املوؤ�س�سات، من خالل تطبيق ال�سفافية، و�سيا�سة االإف�ساح 

عن املعلومات، وقيا�س االأداء، وحما�سبة امل�سوؤولن وم�ساركة اجلمهور يف عملية االإدارة والتقييم.
وميك��ن تعريف احلوكمة باأنه��ا: الطريقة التي يتم من خالله��ا توجيه اأن�سطة اجلامع��ات، ورقابتها، ومتابعة 

تنفيذ خططها وتطوير اأدائها )العزيزي، 2014، 46(.
ومن خالل التعريفات والدرا�سات ال�سابقة تت�سح مالمح احلوكمة كما يلي:

جمموعة من االأنظمة وال�سوابط الرقابية على اأداء املوؤ�س�سات.  -
احلوكم��ة ت�سبط العالقات بن جمال���س االإدارة، واملديرين التنفيذين واأ�سحاب امل�سالح بطريقة توؤدي   -

اإىل التكامل والتعاون.
التاأكيد على مبداأ ال�سفافية واالإف�ساح وامل�ساءلة )ماجد الفرا، 2013،  109(.  -

Ԁ :)Governance Importance( اأهمية احلوكمة
تت�سح اأهمية احلوكمة للموؤ�س�سات فيما ياأتي )عبدالقادر وحممد، 2009، 2؛ ال�سواورة، 2009، 15(:

ت�ساع��د احلوكم��ة على الف�س��ل بن امللكي��ة واالإدارة، وت�سهم يف تقلي��ل املخاطر وحت�س��ن االأداء وفر�س   -
التطور، وزيادة القدرة التناف�سية، وتطوير االإدارة وزيادة ال�سفافية.

تقلل من الف�ساد الداخلي يف املنظمات، وحتد من االأخطاء اإىل اأقل قدر ممكن.  -
حتقق وت�سمن النزاهة واحليادية واال�ستقامة لكافة العاملن يف املوؤ�س�سات.  -

تقل�س االنحرافات وعدم ال�سماح با�ستمرارها، وخا�سة تلك التي ي�سكل وجودها تهديدًا للم�سالح.  -
تزيد النمو وتعظيم حقوق امل�ساهمن واأ�سحاب امل�سالح.  -

حتق��ق التوازن ب��ن االأهداف االقت�سادية واالجتماعي��ة، واال�ستخدام الكفوؤ للم��وارد و�سمان امل�ساءلة،   -
وربط م�سالح االأفراد وال�سركات واملجتمع ب�سكل عام.

ت�سهم احلوكمة يف زيادة كفاءة املوؤ�س�سات التعليمية، وتعزيز القدرة التناف�سية لها.  -
تعزز الثقة بن كافة االأطراف )مالك،  واإداريون،  وعاملون(، وت�سمن احلقوق وامل�سالح للجميع.  -

حتقق قدرا كافيا من االإف�ساح وال�سفافية.   -
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Ԁ :)Governance Properties( خ�سائ�س احلوكمة
متث��ل اخل�سائ���س االآتي��ة ال�سمات الت��ي يجب اأن تتوف��ر يف حوكمة ال�س��ركات، وت�ساعد عل��ى تكامل اجلوانب 

الفكرية اخلا�سة بها، كما ت�ساعد على حتقيق اأهدافها ومزاياها املتعددة، وهي )رابح وهاجرة، 2012، 9(:
امل�سوؤولية اأمام خمتلف االأطراف.  -

ا�ستقاللية جمل�س االإدارة واللجان املختلفة.  -
االن�سباط الذاتي وااللتزام بالقوانن.  -

منع املتاجرة بال�سلطة واملعلومات الداخلية للوحدة االقت�سادية.  -
حماية اأ�سول الوحدة االقت�سادية.  -

كم��ا ي�سري م�سطلح حوكمة املوؤ�س�س��ات اإىل اخل�سائ�س االآتية )الزاوي ونعمون، 2012، 9؛ العي�ساوي، احليايل، 
والك�سب، 2008، 132(:

االن�سباطية )Discipline(: اأي اتباع ال�سلوك االأخالقي املنا�سب وال�سحيح.  .1
ال�سفافية )Transparency(: اأي تقدمي �سورة حقيقية لكل ما يحدث.  .2

اال�ستقاللية )Independence(: اأي ال توجد تاأثريات و�سغوطات غري الزمة للعمل.  .3
امل�ساءلة )Accountability(: اأي اإمكانية تقييم وتقدير اأعمال جمل�س االإدارة واالإدارة التنفيذية.  .4

امل�سوؤولية )Responsibility(: اأي وجود م�سوؤولية اأمام جميع االأطراف ذوي امل�سلحة يف املوؤ�س�سة.  .5
العدالة )Fairness(: اأي يجب احرتام حقوق خمتلف املجموعات اأ�سحاب امل�سلحة يف ال�سركة.  .6

امل�سوؤولية االجتماعية )Social Responsibility(: اأي النظر اإىل ال�سركة كمواطن جيد.  .7

Ԁ  :)Governance Objectives( اأهداف احلوكمة
ته��دف احلوكم��ة اإىل ت�سجي��ع العمل بروح الفريق، وتطوي��ر م�ستوى االإف�ساح وال�سفافية، مب��ا يخدم اأ�سحاب 
امل�سال��ح يف املوؤ�س�س��ة التعليمي��ة )الطال��ب، واملعل��م، واملجتم��ع( وو�سع خطوط وا�سح��ة لل�سلط��ة وامل�سوؤولية، 
والتق��دم يف نظم اجلودة واالعتماد املوؤ�س�س��ي، والعمل وفق مدونة اأخالقية )Ethics Code( ت�سهم يف جناح 
العم��ل، والتاأكيد على اأهمي��ة اال�ستقاللية وامل�ساءلة يف حتقيق النجاح املوؤ�س�س��ي، وتعمل على حتقيق التوازن 
ب��ن اأهداف املوؤ�س�سة التعليمية واالأهداف املجتمعي��ة، وحماية حقوق اأ�سحاب امل�سالح، وتزويدهم باملعلومات 
الة على االأداء املوؤ�س�سي،  الالزم��ة يف الوق��ت املنا�سب، وو�سع هيكل تنظيمي جيد، مع توفري فر�س للرقابة الفعَّ
ويلخ���س �سح��اوي، املليجي، واإبراهي��م )2012، 16(كما يف الدحياين )2015، 106( بع�س��ًا من هذه االأهداف 

فيما ياأتي:
حت�سن وتطوير اأداء املوؤ�س�سة التعليمية.  -

حت�سن املمار�سات الرتبوية واالإدارية يف املوؤ�س�سة التعليمية.  -
تعمل على حتقيق العدالة والنزاهة وال�سفافية يف جميع تعامالت املوؤ�س�سة وعملياتها.  -

حت�سن �سمعة املوؤ�س�سة التعليمية يف املجتمع.  -
جتنب حدوث اأي خماطر اأو �سراعات داخل املوؤ�س�سة التعليمية تعوق جودة االأداء.  -

الف�سل بن امللكية واالإدارة والرقابة على االأداء.  -
توفري االإر�سادات للموؤ�س�سة التعليمية حول كيفية حتقيق التزام اأف�سل باملعايري واملمار�سات القيا�سية.  -

و�سع هياكل ونظم وقوانن وت�سريعات تي�سر العمل داخل هذه املوؤ�س�سات.  -
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Ԁ  :)Governance Dimensions( اأبعاد احلوكمة
يذكر اأبو حمام )2009، 30( عدة اأبعاد للحوكمة منها: 

البع��د االإ�سرايف )Observational Dimension(: ويتعل��ق بتدعيم وتفعيل الدور االإ�سرايف ملجل�س   .1
االإدارة على اأداء االإدارات التنفيذية، واالأطراف ذات امل�سلحة ومن بينهم امل�ساهمون.

البع��د الرقابي )Controlling Dimension(: ويتعلق بتدعي��م وتفعيل الرقابة �سواء على امل�ستوى   .2
الداخلي اأو اخلارجي للموؤ�س�سة.

البع��د االأخالق��ي )Ethical Dimension(: ويتعل��ق بخل��ق وحت�س��ن البيئة الرقابية مب��ا ت�سمله من   .3
قواع��د اأخالقي��ة، ونزاه��ة واأمانة ون�سر ثقافة احلوكمة عل��ى م�ستوى اإدارات ال�س��ركات وبيئة االأعمال 

ب�سفة عامة.
االت�س��ال وحف��ظ الت��وازن )Communication(: ويتعل��ق بت�سمي��م وتنظيم العالقات ب��ن ال�سركة   .4
ممثل��ة يف جمل���س االإدارة واالإدارة التنفيذي��ة م��ن جه��ة، واالأط��راف اخلارجي��ة م��ن اأ�سح��اب امل�سال��ح 
واجله��ات االإ�سرافي��ة والرقابي��ة والتنظيمية من جهة اأخ��رى، حيث يجب اأن يحك��م االإخال�س العالقة 
ب��ن اإدارة ال�سرك��ة وحملة االأ�سه��م، بينما يجب اأن حتكم العدال��ة عالقة ال�سرك��ة بالعمالة، ويجب اأن 
يحك��م التوافق الوطني عالقة ال�سركة باملنظم��ات االأهلية، كما يجب اأن يحكم االلتزام عالقة ال�سركة 

بالهيئات واملنظمات احلكومية.
البع��د اال�سرتاتيجي )Strategic Dimension(: ويتعلق ب�سياغة ا�سرتاتيجيات االأعمال والت�سجيع   .5
على التفكري اال�سرتاتيجي، والتطلع اإىل امل�ستقبل ا�ستنادًا اإىل درا�سة متاأنية ومعلومات كافية عن اأدائها 
املا�س��ي واحلا�س��ر، وكذل��ك درا�سة عوام��ل البيئة اخلارجي��ة وتقدير تاأثرياته��ا املختلف��ة، ا�ستنادًا اإىل 

معلومات كافية عن عوامل البيئة الداخلية ومدى تبادل التاأثري فيما بينها.
امل�ساءل��ة )Accountability(: وتتعلق باالإف�ساح عن اأن�سط��ة واأداء ال�سركة، والعر�س اأمام امل�ساهمن   .6

وغريهم ممن يحق لهم قانونًا م�ساءلة ال�سركة.
االإف�س��اح وال�سفافي��ة )Transparency(: �س��واء باملعلوم��ات الالزمة لرت�سيد ق��رارات كافة االأطراف   .7
ذات امل�سلح��ة عل��ى م�ستوى ال�سركة، اأو االإف�ساح �سمن التقارير العامة عن املوؤ�سرات الدالة على االلتزام 

مببادئ احلوكمة.
Ԁ  :االأطراف املعنية بتطبيق احلاكمية املوؤ�س�سية

هن��اك اأربعة اأط��راف رئي�سة تتاأثر وتوؤثر يف التطبيق ال�سليم لقواعد احلاكمية املوؤ�س�سية، وحتدد اإىل درجة 
كب��رية م��دى النجاح اأو الف�سل يف تطبيق هذه القواعد، وهذه االأط��راف هي )مركز اأبو ظبي للحوكمة، 2013، 

7؛ قباجة، 2008(:  
امل�ساهمون )Shareholders(: وهم من يقومون بتقدمي راأ�س املال لل�سركة عن طريق ملكيتهم لالأ�سهم،   .1
وذل��ك مقاب��ل احل�س��ول على االأرب��اح املنا�سب��ة ال�ستثماراته��م، واأي�سًا تعظي��م قيمة ال�سرك��ة على املدى 

الطويل.
االإدارة التنفيذي��ة )Management(: واالإدارة حلق��ة الو�س��ل بن جمل���س االإدارة وبقية االأطراف   .2
املتعامل��ة مع ال�سركة، فهم الذي��ن ينفذون تو�سيات املجل�س واال�سرتاتيجي��ات واالأهداف املو�سوعة. لذا 
يجب احلر�س على اختيار اأفراد االإدارة بعناية، الأنهم يف نهاية االأمر هم اجلهة املنوط بها تنفيذ رغبات 
امل�ساهم��ن وجمل���س االإدارة. وحت��ى يتم التاأكد م��ن قيامهم بواجباته��م، يتحتم على جمل���س االإدارة اأن 
يوج��د االآلي��ة التي م��ن خاللها يتم متابع��ة اأدائهم، ومقارن��ة االأداء املحقق مقابل االأه��داف املو�سوعة، 

وعمل اخلطط البديلة الالزمة كلما تطلب االأمر.
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جمل���س االإدارة )Board of Directors(: وه��م م��ن ميثلون امل�ساهمن، واأي�س��ًا االأطراف االأخرى، مثل   .3
اأ�سح��اب امل�سال��ح، وجمل�س االإدارة يق��وم باختيار املديري��ن التنفيذين الذين يكل اإليه��م �سلطة االإدارة 
اليومية الأعمال ال�سركة، باالإ�سافة اإىل الرقابة على اأدائهم، كما يقوم جمل�س االإدارة بر�سم ال�سيا�سات 

العامة لل�سركة، وكيفية املحافظة على حقوق امل�ساهمن.
اأ�سح��اب امل�سال��ح )Stakeholders(: وه��م جمموع��ة م��ن االأط��راف لهم م�سال��ح داخ��ل ال�سركة مثل   .4
العم��الء، والدائنن، واملوردي��ن، والعمال، واملوظفن. ويجب مالحظة اأن ه��وؤالء االأطراف لديهم م�سالح 
ق��د تكون مت�سارب��ة وخمتلفة يف بع�س االأحيان، فالدائنون على �سبيل املثال يهتمون بقدرة ال�سركة على 

ال�سداد، يف حن يهتم العمال واملوظفون بقدرة ال�سركة على اال�ستمرار.
Ԁ  :اأ�سباب ظهور احلوكمة يف اجلامعات

حلوكمة اجلامعات اأهمية كبرية وذلك لالأ�سباب االآتية )مقيد�س، 2010، 69(:
التطور ال�سريع الذي ي�سهده العامل نتيجة لثورة االت�ساالت واملعلومات.  -

انتق��ال النم��اذج االإدارية يف اأغل��ب اجلامعات على امل�ستوى ال��دويل من النماذج االإداري��ة التقليدية اإىل   -
مناذج اإدارية اأكر حداثة.

زيادة اأهمية اآليات �سنع القرار يف االأمور االإدارية واالأكادميية، وزيادة املناف�سة ب�سكل كبري.  -
ظهور منتجن جدد للخدمات التعليمية، وتزايد احلراك االأكادميي للطالب واأع�ساء هيئة التدري�س.  -

ع��دم قيام اجلامعات بدورها يف اإنتاج العلم واملعرف��ة، وخدمة املجتمع، انعك�س يف تزايد الفجوة العلمية   -
بن الدول النامية واملتقدمة، مما اأدى اإىل حتول اجلامعة اإىل موؤ�س�سة ت�سم اأجهزة بريوقراطية ت�سيطر 

عليها �سل�سلة من القوانن واللوائح التي ت�سهم ب�سكل كبري يف تهمي�س دور اجلانب االأكادميي.
تطوير اأ�ساليب تعليمية اأكر حداثة وتقنية، مما ي�سهم يف اإن�ساء جامعات بحثية، اأو جامعات تركز على   -

الدرا�سات العليا.
ظه��ور توجهن عاملين رئي�سين يتوقع اأن يوؤثرا يف امل�س��ار امل�ستقبلي للتنمية االقت�سادية واالجتماعية،   -

وم�ستوى رفاهية االإن�سان، وهما عوملة التعليم والبحث العلمي، وتدويل اأن�سطتهما.
الف�س��اد االأكادمي��ي ال��ذي ميثل اأكر تهدي��د مل�ساريع االإ�سالح القائم��ة حاليًا، وتتج�سد اأب��رز مظاهره يف   -
املتاج��رة بال�سلط��ة االأكادميية لالنتفاع ال�سخ�سي، ف�س��اًل عن ظاهرة توريث املنا�س��ب التي بداأت تنتقل 

اإىل بع�س اجلامعات واالأق�سام العلمية.
تراج��ع العديد م��ن القيم يف املحيط اجلامعي �س��واء على امل�ستوى العلمي اأو البحث��ي، اإذ حتول االحرتام   -
م��ن قيم��ة اإىل عادة تقليدية بن اأف��راد املوؤ�س�سة التعليمية، اأما على م�ست��وى البحوث فانت�سرت ال�سرقة 
العلمي��ة، وغ��اب تقدي��ر االإب��داع، واأ�سب��ح البح��ث واالإ�سافة العلمي��ة تقدم ق��درًا حمدودًا م��ن االإبداع 

والتجديد.
اأزمة الثقة بن املجتمع وموؤ�س�سات التعليم.  -

Ԁ  :)Corporate Governance Principles( مبادئ احلوكمة املوؤ�س�سية
الة ناجحة بن اأ�سحاب راأ�س املال واأع�ساء جمال�س اإدارة ال�سركات، يجب اأن  م��ن اأج��ل احلفاظ على عالقة فعَّ
تتوف��ر درج��ات عالية من الثقة بن الفريق��ن، وهذا يتطلب توافر اأربعة مبادئ م��ن مبادئ حوكمة ال�سركات 

هي )�سوليفان، 2008، 9(:
ال�سفافي��ة )Transparency(: يج��ب عل��ى اأع�ساء جمل���س االإدارة اأن يو�سحوا ب�س��كل جلي الأ�سحاب   .1

راأ�س املال واملودعن الرئي�سين �سبب اتخاذ اأي قرار مادي.
امل�ساءل��ة )Accountability(: يج��ب اأن يكون اأع�ساء جمل�س االإدارة يف مو�سع امل�ساءلة عن قراراتهم،   .2

واملحا�سبة من ِقبل امل�ساهمن، باأن يخ�سعوا اأنف�سهم للفح�س واملراجعة.
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العدال��ة )Equity(: يج��ب اأن يحظ��ى كل امل�ساهمن بامل�س��اواة من ِقبل اأع�ساء جمل���س االإدارة واالإدارة   .3
التنفيذية، على نحو عادل بعيدا عن االنحياز اأو امل�سالح اخلفية.

امل�سوؤولي��ة )Responsibility(: يج��ب عل��ى اأع�ساء جمل���س االإدارة اأداء واجباتهم ب�س��رف وا�ستقامة   .4
ونزاهة.

 Organization of Economic Cooperation( كم��ا قامت منظم��ة التع��اون والتنمي��ة االقت�سادي��ة
and Development-OECD( بجه��د ملمو���س يف و�سع املبادئ التي تقوم عليها احلاكمية، فقامت يف عام 
2004م بتحدي��ث جمموع��ة املبادئ التي كانت قد و�سعتها عام 1999م حيث متثلت هذه املبادئ اجلديدة فيما 

يلي )طالب وامل�سهداين، 2011، 34(: 
ال للحوكم��ة املوؤ�س�سية ي�سج��ع على ال�سفافي��ة، ويراعي اأح��كام القانون،  �سم��ان وج��ود اأ�سا�س الإط��ار فعَّ  .1
ويح��دد بو�سوح توزيع امل�سوؤوليات بن خمتلف اجلهات االإ�سرافية والتنظيمية والتنفيذية القائمة على 

ال�سراكة.
حماية حقوق امل�ساهمن واأ�سحاب حقوق امللكية واأن ي�سهل لهم ممار�سة حقوقهم.  .2

اأن ي�سم��ن اإط��ار احلوكمة املوؤ�س�سية املعامل��ة املت�ساوية للم�ساهمن، واأن تتاح له��م الفر�سة للح�سول على   .3
ال عن انتهاك حقوقهم. تعوي�س فعَّ

�سم��ان الت��وازن يف التعامل م��ع  اأ�سحاب امل�سال��ح، واأن يعمل على حتقي��ق التعاون والتكامل ب��ن املوؤ�س�سة   .4
واأ�سحاب امل�سالح يف خلق الروة، وفر�س العمل، واال�ستدامة املالية لل�سركات.

ال�سفافية واالإف�ساح ال�سليم وال�سحيح ويف الوقت املنا�سب عن كافة الق�سايا املهمة املتعلقة باملوؤ�س�سة مثل   .5
املركز املايل، واالأداء، وحقوق امللكية.

اأن ي�سم��ن اإط��ار احلوكمة املوؤ�س�سية قيام  جمل���س االإدارة مب�سوؤولياته من تخطي��ط ا�سرتاتيجي ورقابة   .6
وتوجيه وحما�سبة لالإدارة التنفيذية عن اأي ق�سور يف اأدائها.

Ԁ  :مراحل تطبيق احلوكمة يف اجلامعات
يرى اخل�سري )2005، 47( كما  يف )الدحياين، 2015، 122( اأن احلوكمة حتتاج اإىل مراحل متتالية لتقبلها 
واالقتن��اع به��ا، والتح��ول من جمرد فكرة اإىل وجه��ة نظر اإىل مب��داأ اإىل عقيدة ثم اإىل �سل��وك وتنفيذ قوي، 

وهذه املراحل هي:
التعريف باحلوكمة وتكوين راأي عام موؤيد لها.  .1

بناء البنية االأ�سا�سية للحوكمة وتو�سيف جيد لعمل اأجهزتها.  .2
و�سع برنامج زمني وحتديد توقيتاته القيا�سية.  .3

تنفيذ وتطبيق احلوكمة.  .4
متابعة وتطوير احلوكمة.  .5

Ԁ  :مبادئ احلوكمة  يف املوؤ�س�سات التعليمية
توجد عدة مبادئ للحوكمة يف املوؤ�س�سات التعليمية منها )ماجد الفرا، 2013، 109(:

وجود روؤية ا�سرتاتيجية وا�سحة للموؤ�س�سة تراعي بيئة املوؤ�س�سة الداخلية واخلارجية.  .1
التوزي��ع املت��وازن للم�سوؤوليات بن جمل���س االإدارة واالإدارة التنفيذية وامل�ستفيدي��ن، مبا ي�سمن الكفاءة   .2

والفعالية يف االأداء.
ال�سفافية واالإف�ساح الكايف عن اأداء املوؤ�س�سة املايل وغري املايل.  .3

نظام متكامل للمحا�سبة وامل�ساءلة مع تطبيقه على جميع متخذي القرار.  .4
اأنظم��ة و�سيا�س��ات واإجراءات املوؤ�س�سة املطبقة مبا ي�سمن ال�سال�سة والتجاوب ال�سريع عند التعامل معها،   .5

اإ�سافة اإىل التفاعل مع ق�سايا املجتمع ذات العالقة بن�ساط املوؤ�س�سة.
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Ԁ  :عنا�سر احلوكمة يف التعليم اجلامعي
اأورد عبد احلكيم )2011، 319( العنا�سر االآتية حلوكمة التعليم اجلامعي:

نظ��ام حمدد للمجال�س واللجان مب�ستوياته��ا املختلفة )اجلامعة، الكليات، االأق�س��ام، الوحدات(، تت�سمن   -
�سيا�سات مكتوبة، وحتدد اأدوار هذه املجال�س واللجان بو�سوح، واإتاحة هذه ال�سيا�سات للجميع.

وثائ��ق واأدلة مكتوبة ومعتم��دة، تو�سح هياكل هذه املجال�س واللجان وت�سكيله��ا وواجباتها وم�سوؤولياتها   -
و�سالحياته��ا، واإج��راءات ومعاي��ري اختي��ار اأع�سائه��ا، ونظ��م امل�ساءلة ع��ن ال�سيا�س��ات والق��رارات التي 

ت�سدرها.
نظم واإجراءات الإتاحة الفر�س للم�ساركة الطالبية، وتوفري املعلومات ذات ال�سلة بالقرارات التي مت�س   -

م�ساحلهم.
توافر خلفيات علمية وخرات عملية ذات �سلة بالتعليم اجلامعي يف اأع�ساء هذه املجال�س واللجان.  -

جمال���س وجل��ان ت�ستجيب ملتطلب��ات وموا�سفات اجلودة واالعتم��اد وتوجه اإليها، وتتي��ح كافة املعلومات   -
املطلوبة منها اأو عنها.

اأ�سلوب للعمل كفريق واحد يدار ذاتيًا بعيدًا عن اأ�سلوب الرئا�سة.  -
تهيئ��ة م�ستم��رة لالأع�ساء اجل��دد يف هذه املجال�س واللج��ان، وحتديث معلومات االأع�س��اء القدامى ب�ساأن   -

التغريات يف ر�سالة واأهداف وبرامج وخطط الكليات واجلامعات.
نظم واإجراءات حمددة للتقييم الدوري وامل�ستمر لفعالية هذه املجال�س واللجان.  -

Ԁ  :معوقات تطبيق احلوكمة يف املوؤ�س�سات التعليمية
توجد عدة معوقات لتطبيق احلوكمة يف املوؤ�س�سات التعليمية منها )عزت، 2012(:

املركزية يف اإدارة املوؤ�س�سات التعليمية، وعدم منحها اال�ستقاللية الإدارة �سوؤونها.  .1
2.  الثقافة االأبوية ال�سائدة يف املجتمع والتي تقوم على �سرورة االلتزام براأي الكبري مهما كان، كونه اأكر 

معرفة من ال�سغري، واأن الطالب يجب اأن يلتزم براأي اأ�ستاذه حتى لو كان خاطئًا.
الغياب التام لفكرة تقييم الطالب لالأداء االأكادميي الأع�ساء هيئة التدري�س.  .3

غياب اأع�ساء هيئة التدري�س عن احلياة اجلامعية، باالإ�سافة اإىل غياب النقابات اخلا�سة باأع�ساء هيئة   .4
التدري�س.

وي�سيف عزت )2008، 32(، كما يف الدحياين )2015، 132(:
املناخ الثقايف والعلمي ال�سائد يف املجتمع: وتتجلى مظاهر هذا املناخ يف غياب املبادئ اخلا�سة بال�سفافية   .5
وامل�ساءل��ة، وعدم م�ساركة اأ�سحاب امل�سالح يف �سن��ع القرار، الناجتة عن تاأثري الثقافة ال�سلبية املكت�سبة 
م��ن املجتم��ع، املتمثلة يف ثقافة العزوف وعدم الثقة يف اإمكانية التغيري باأ�سكاله املختلفة، التي تنتقل مع 
الطالب اإىل اجلامعة، واالأ�سلوب نف�سه تخ�سع له عالقة االأ�ستاذ مع امل�ستويات االإدارية العليا، مما يجعل 

من اجلامعة موؤ�س�سة بريوقراطية ال تتيح للم�ستويات االأدنى يف مناق�سة القرار االإداري.
املن��اخ ال�سيا�سي العام: يوؤثر املناخ ال�سيا�سي ال��ذي تعي�سه الدولة على توجهات وقدرات اأع�ساء املوؤ�س�سة   .6

التعليمية،.
املنظومة القانونية: فاملنظومة احلالية ال تتالءم مع التطور احلايل للجامعات التي لها اأو�ساع خا�سة.  .7

هيمن��ة اجلان��ب ال�سيا�سي واالأيدلوج��ي على اجلانب العلم��ي واملو�سوعي على م�ست��وى اإ�سالحات التعليم   .8
الع��ايل، ويظه��ر ه��ذا م��ن خ��الل التهمي���س الوا�س��ح الأع�س��اء االأ�س��رة اجلامعي��ة يف اتخ��اذ الق��رارات 
واالإ�سالح��ات الت��ي تخ�سهم وتتاأثر فيهم بالدرجة االأوىل، وهذا يوؤثر على اإمكانية ت�سيري اجلامعة وفق 

مبادئ احلوكمة.
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واأ�ساف حممد )2011، 123( املعوقات االآتية:
غياب امل�ساءلة وتف�سي بع�س مظاهر الف�ساد يف احلياة اجلامعية.  .9

10. �سعف احلرية االأكادميية وعدم وجود وثيقة ر�سمية تعرتف بحريات اأع�ساء املجتمع اجلامعي.
متطلبات احلوكمة يف اجلامعات: 

يحتاج وجود نظام احلوكمة اجليد يف اجلامعات توفر االآتي )جودة، 2008، 123(:
و�سع خطة ا�سرتاتيجية للجامعة ون�سرها بن اأع�ساء الهيئتن التدري�سية واالإدارية.  -

و�سع موؤ�سرات اأداء لالإدارة التنفيذية.  -
متابعة مدى تنفيذ اخلطط اال�سرتاتيجية من خالل تقييم االأداء املتوازن وغريها من الو�سائل املعروفة.  -

نظام حوافز للمديرين مما ي�ساعد يف حتقيق االأهداف.  -
و�سع اأنظمة للرقابة على اأداء املديرين.  -

الرتكيز على ال�سبط املايل.  -
قيام امل�ساهمن بانتخاب ممثليهم مبا�سرة اأو من خالل توكيالت.  -

اتخاذ القرارات ب�سكل �سفاف حتى يتمكن امل�ساهمون من م�ساءلة جمل�س االإدارة.  -
وذك��رت مقيد���س )2010، 85( جمموعة من االقرتاحات ت�ساعد يف تطبيق احلوكم��ة يف املوؤ�س�سات التعليمية 

ويف مقدمتها اجلامعات وهي:
من��ح موؤ�س�سات التعليم احلري��ة وامل�سوؤولية واال�ستقاللية مب�ستوياتها املتع��ددة: )الفكر، البحث العلمي،   .1
االإدارة، التنظي��م، التموي��ل( م��ع احلر���س عل��ى اأن ت�ستجيب اإىل متطلب��ات الدولة واملجتم��ع، من خالل 

تطبيق اآليات م�ساءلة منا�سبة.
ت�سيري موؤ�س�سات التعليم العايل يت�سم بدرجة عالية من املركزية؛ لذا يجب التطبيق الفعلي ل�سيا�سات ال   .2

مركزية االإدارة، وهذا ما يتطلب مرونة اأكر وم�ساركة اجلهات املعنية جميعها يف اتخاذ القرار.
�س��ن قوانن جديدة وموح��دة للتعليم العايل تت�سم باملرونة والقدرة عل��ى مواكبة امل�ستجدات واملعطيات   .3
اجلدي��دة، عل��ى اأن تت�سمن معاي��ري وا�سحة لقيا���س اأداء املوؤ�س�سات اجلامعية ومدى ج��ودة ما تقدمه من 
خدم��ة تعليمية، م��ع التاأكيد على �سرورة اأن تكون لكل موؤ�س�سة تعليمي��ة روؤيتها التي متيزها، واملرتبطة 

بالبيئة التي تعمل فيها.
توجي��ه اأه��داف التعلي��م نح��و تكوي��ن مواطن��ن ملتزم��ن بق�ساي��ا النا���س واملجتم��ع والك��ون، يتمتع��ون   .4
ب��روح النق��د والتحليل والعم��ل اجلماعي، ويتحقق ذل��ك عن طريق التحلي��ل امل�ستمر للمي��ول ال�سيا�سية 
واالقت�سادية واالجتماعية بهدف متكن املجتمع من معاجلة امل�سائل الطارئة واملتجددة مع �سرورة ن�سر 

قيم ال�سالم، العدالة، امل�ساواة، الت�سامن، حقوق االإن�سان.
تاأهي��ل واإع��داد قيادي��ن يتمتعون بكفاءات عالي��ة يف التخطيط والت�سي��ري والتقييم املوؤ�س�س��ي، وبروؤية   .5

اجتماعية وا�سحة ت�ستجيب الحتياجات املجتمع وتطلعاته.
تطوي��ر ال�سراك��ة مع القطاع اخلا�س واملجتمع لتاأمن متويل اإ�س��ايف ملوؤ�س�سات التعليم من القطاع اخلا�س،   .6

واالأوقاف واملقتدرين يف املجتمع.
تعزيز مبداأ الت�سامن وال�سراكة االأ�سيلة بن موؤ�س�سات التعليم العايل يف جميع اأنحاء العامل.  .7

اإيج��اد هي��كل متما�سك ي�ساع��د يف اتخاذ قرارات ر�سيدة مت���س جانب التعليم والبحث، ع��ن طريق اإن�ساء   .8
ثالث��ة اأقط��اب هي: قط��ب االإدارة، وقطب البح��ث، وقطب التكوين، يق��ود هذه االأقط��اب ثالثة روؤ�ساء 
اأ�سا�سي��ن ذوي خ��رات طويل��ة، وكف��اءة عالي��ة، وميلكون �سلط��ة قوية يف جم��ال تدخلهم عل��ى م�ستوى 

املجال�س االإدارية والعلمية.
تنمي��ة ثقافة التقييم )الرامج، املدر�سن، وحدات التعليم والبحث، ...(، والتدريب امل�ستمر، وا�ستخدام   .9
تكنولوجب��ا االإعالم واالت�سال احلديثة، وتعزيز ن�ساطات البحث يف اإطار الدكتوراه واالإ�سراف امل�سرتك 

على الر�سائل اجلامعية.
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10. دعم ت�سيري اجلامعات وفق مبادئ اأ�سا�سية مثل: اال�ستقاللية، احلرية االأكادميية، االأ�سالة والتجديد، 
والتطوير امل�ستمر، ... الخ.

ويوؤك��د حمم��د )د.ت، 321( اأن احلوكم��ة حتتاج اإىل جمموعة م��ن املقومات لدعم تطبي��ق وت�سنن قواعدها 
ومبادئه��ا االأ�سا�سي��ة املحددة،مثل اإح��كام االإ�س��راف والرقابة على ال�سيا�س��ات واالإجراءات والق��رارات التي 

تتخذ من قبل القيادات اجلامعية واأبرز هذه املقومات هي:
توف��ر القناع��ة الكامل��ة ل��دى االإدارات اجلامعية بقب��ول قواعده��ا ومب��ادئ االإ�س��راف والرقابة وهذه   -

القناعة مهمة واأ�سا�سية.
توفر الثقة بن االأطراف املعنية يف اجلامعة من االإدارة بالعاملن والعاملن يف اإدارة اجلامعة.  -

و�س��وح الت�سريع��ات وال�سيا�سات والقواعد واملب��ادئ احلاكمة، اإذ اإن الو�سوح يع��د غاية يف االأهمية حيث   -
ي�سهل ذلك تطبيق القواعد واملبادئ املحددة.

و�سوح اإمكانية تطبيق اآليات احلوكمة املراد تطبيقها من اأجل الو�سول اإىل النتائج ب�سكل دقيق ووا�سح.  -
نظام ات�ساالت متطور وبتقنيات حديثة ي�سهل االت�سال املطلوب واملعتمد يف جمال البحث العلمي.  -

ال�سيا�سات واالإجراءات الفاعلة واملت�سمنة التوجيه واالإر�ساد وحتديد املواقف ال�سلبية واالإيجابية.  -
اختيار القيادات اجلامعية على اأ�سا�س الكفاءة واخلرة واملوؤهل اجلامعي والوالء الوطني.  -

مقارنة بن نظام احلوكمة يف ال�سركات ونظام احلوكمة يف اجلامعات )�سبلي ومنهل، 2008، 46(:
جدول )1(: يقارن بني نظام احلوكمة يف ال�شركات ونظام احلوكمة يف اجلامعات

نظام احلوكمة يف املوؤ�س�سات اجلامعيةنظام حوكمة ال�سركاتوجه املقارنةم

�شمان احلق العام وحقوق القاعدة �شمان حقوق امل�شاهمني واالحتفاظ بها.الهدف1
الوا�شعة من )الدكاترة، واملوظفني(.

ال�شركات امل�شاهمة والدولية منها ب�شكل املجال2
املوؤ�ش�شات احلكومية )اجلامعة(.خا�ص.

هيكل امللكية3
جمموعة قليلة من امل�شاهمني الكبار 
امل�شيطرين مقابل العدد االأكرب من 

امل�شاهمني ال�شغار.

امللكية العامة للدولة، م�شوؤولة عنها 
االإدارة العليا )جمل�ص اجلامعة(.

الرئي�ص اأو املدير العام وجمل�ص اجلامعة.الرئي�ص التنفيذي وجمل�ص االإدارة.هيكل االإدارة العليا4

وا�شع يت�شمن التوجيه والقيادة واملنظور دور جمل�ص االإدارة5
ال�شامل يف اإدارة ال�شركة.

حمدد، ويقع �شمن م�شوؤولية رئي�ص 
اجلامعة، واجلهات الوزارية االأعلى.

امل�شاهمون واملوؤ�ش�شات واملنظمات التي تتبادل هيكل اأ�شحاب امل�شالح6
التاأثري مع ال�شركة.

الطلبة، اأولياء االأمور، اأع�شاء هيئة 
التدري�ص، منظمات املجتمع املدين، 

احلكومة، املجتمع املحلي.

نظم حوافز ومكافاآت االإدارة 7
حتددها قوانني الوزارة واجلامعة تتم من خالل جمل�ص االإدارة واالإدارة العليا.العليا

وتعليماتها.

تنظيم االإدارة، اإدارة اخلطر، التقارير املالية، دور االإدارة8
التخطيط اال�شرتاتيجي والعملياتي.

االإ�شراف واملتابعة لتنفيذ متطلبات 
العملية اجلامعية.

اللجان الدائمة9
ي�شكل جمل�ص االإدارة اللجان الدائمة 

مل�شاعدته مثل )جلنة التدقيق، املكافاآت، 
احلوكمة، والتعيني، واملالية(

ي�شكل رئي�ص اجلامعة وجمل�ص اجلامعة 
بع�ص اللجان ح�شب احلاجة.
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الدراسات السابقة:
هدف��ت درا�س��ة ع�س��اف )2018( اإىل التع��رف اإىل درج��ة تقدي��ر اأع�س��اء هيئ��ة التدري���س باجلامع��ات 
الفل�سطيني��ة مل��دى تطبي��ق مب��ادئ احلوكم��ة فيها، وعالقته��ا مب�سوؤوليته��ا االجتماعي��ة يف مكافح��ة الف�ساد، 
ولتحقي��ق ذل��ك اتبع الباحث املنهج الو�سفي التحليلي بتطبي��ق ا�ستبانتن، ت�سمنت االأوىل )43( فقرة موزعة 
عل��ى ثالثة جم��االت:( امل�ساءلة وال�سفافية يف اأوج��ه امل�ساركة، العدالة وامل�ساواة من اأج��ل التمكن، الكفاءة 
والفاعلي��ة(، والثاني��ة ت�سمن��ت )25( فق��رة لو�س��ف م�سوؤولي��ة اجلامع��ات االجتماعية يف مكافح��ة الف�ساد، 
وتكون��ت العين��ة من )297( ع�سو هيئة تدري�س، وخل�ست الدرا�س��ة اإىل اأن درجة التقدير الكلية ملدى تطبيق 
%(، حيث جاء جمال )الكفاءة والفعالية( يف املرتبة  مبادئ احلوكمة كانت كبرية عند وزن ن�سبي )75.24 
 ،)% االأوىل ب��وزن ن�سب��ي )76.63(، وجمال )امل�ساءل��ة وال�سفافية( يف املرتبة االأخرية ب��وزن ن�سبي )74.51 
واأن درج��ة التقدي��ر الكلي��ة الأف��راد العينة ح��ول امل�سوؤولي��ة املجتمعي��ة للجامع��ة يف مكافحة الف�س��اد كانت 
%(، ووج��ود عالقة طردية قوي��ة ذات داللة اإح�سائي��ة مبعامل ارتباط  كب��رية عن��د وزن ن�سب��ي )77.11 
)0.77( ب��ن درج��ة تقدير اأع�ساء هيئة التدري�س باجلامعات الفل�سطينية ملدى تطبيق مبادئ احلوكمة فيها، 

ودرجة تقديرهم مل�سوؤوليتها االجتماعية يف مكافحة الف�ساد. 
وهدف��ت درا�سة املومن��ي، الزبون، وقواق��زة )2018( اإىل التعرف اإىل م�ستوى تطبي��ق احلاكمية يف اجلامعات 
االأردني��ة الر�سمي��ة من وجهة نظ��ر اأع�ساء الهيئ��ة التدري�سية، وتك��ون جمتمع الدرا�سة م��ن العاملن يف هذه 
اجلامع��ات م��ن اأع�س��اء الهيئ��ة وعدده��م )6926( ع�س��وًا. اأما عين��ة الدرا�سة فق��د مت اختياره��ا بالطريقة 
الع�سوائي��ة من جمتمع الدرا�سة، وهي اجلامعة االأردني��ة، وجامهة الريموك، وجامعة موؤتة، وعددهم )243( 
ع�س��وًا م��ن اأع�ساء هيئة التدري�س، وا�ستخ��دم الباحثون املنهج الو�سفي التحليل��ي، واالعتماد على اال�ستبانة، 
حي��ث تكونت فق��رات اال�ستبانة من )50( فقرة موزع��ة على خم�سة جماالت هي: مفه��وم احلاكمية، جمال�س 
احلاكمي��ة، امل�سارك��ة، ال�سفافي��ة وامل�ساءلة. واأظهرت نتائ��ج الدرا�سة اأن م�ستوى تطبي��ق احلاكمية من وجهة 
نظ��ر اأع�ساء الهيئة التدري�سية )كبرية(، كما اأظهرت وج��ود فروق ذات داللة اإح�سائية تبعًا الختالف متغري 
الكلي��ة، وذل��ك ل�سال��ح االإن�سانية، بينم��ا ال توجد ف��روق ذات داللة اإح�سائي��ة تبعًا الخت��الف متغري اجلن�س 

والرتبة العلمية.
وهدفت درا�سة Bingab،ا Forson، اAbotsi وBaah-Ennumhا)2018( اإىل تعزيز حوكمة اجلامعات يف 
غان��ا من خالل تعزيز ج��ودة االأداء اجلامعي وتنمية القدرات الب�سرية واال�ستخ��دام االأمثل للم�سادر املادية 
والب�سري��ة، باالإ�ساف��ة اإىل حت�سن الكفاءة والفعالي��ة االإدارية والقيادة اجلامعي��ة. ومت ا�ستخدام املنهجية 
الكيفية  واملقابالت ل�ستة ع�سر من القيادات االأكادميية يف اجلامعات اخلا�سة واحلكومية يف غانا، عالوة اإىل 
حتليل الوثائق  ذات العالقة. ومت التعرف من خالل ذلك اإىل متطلبات تطبيق احلوكمة، وطريقة حتقيقها يف 
اجلامعات يف دولة غانا. حيث مت التطرق ملناق�سة العديد من الق�سايا املتعلقة بحوكمة اجلامعات، كالتمويل، 
واملحا�سب��ة، والبني��ة التحتي��ة، والثق��ة، واالأنظم��ة. كما مت��ت مناق�س��ة العديد م��ن املع�سالت الت��ي تواجهها 
اجلامع��ات ذات ال�سل��ة ب�سع��ف الت�سريعات، و�سم��ان اجلودة، وزي��ادة التح��اق الطلبة باجلامع��ات، والرقابة 
الذاتي��ة. لق��د ات�س��ح من ه��ذه الدرا�سة التحديات الت��ي تواجهها غان��ا ودول جنوب ال�سح��راء االإفريقية يف 
جم��االت الت�سريع��ات، وتدين م�ستوى اجل��ودة، مع زيادة مطردة يف اإع��اد الطلبة امللتحق��ن، و�سعف التمويل، 
بحيث مل ت�سبح احلكومات قادرة على تلبية الطلب املتزايد اللتحاق الطلبة يف التعليم اجلامعي، مع �سحة يف 
االإمكاني��ات، مم��ا ي�ستلزم اإيجاد تطبيق فعال للحوكمة لزيادة الكفاءة والفاعلية الأداء اجلامعات، مع مراعاة 

تهمي�س غري املقتدرين من الطلبة ملوا�سلة تعليمهم اجلامعي.
و�سع��ت درا�س��ة Saiti، اAbbott وMiddlewoodا)2018( اإىل ا�ستق�س��اء العالق��ة ب��ن حوكم��ة اجلامعات 
وحتقي��ق الكف��اءة والفعالي��ة يف االأداء. ومت تنفي��ذ درا�سة كيفي��ة حتليلية متعمقة لكل م��ن حالتي  حوكمة 
اجلامع��ات يف اجنل��رتا يف بريطانيا واليون��ان، ومدى عالقتها بتح�س��ن الكفاءة والفعالية، وتب��ن من نتائجها 
-بالرغ��م م��ن االختالف الثق��ايف واالإيديولوجي للجامع��ات يف الدولتن- اأن تعزيز تطبي��ق احلوكمة من قبل 
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القي��ادات اجلامعي��ة �ست�سهم ب�سكل كب��ري يف حت�سن الكفاءة والفاعلية، ومن ثم حتقي��ق احتياجات املجتمعات 
التي تعمل فيها تلك اجلامعات.

وهدفت درا�سة م�سلم )2016(  اإىل التعرف اإىل م�ستوى ممار�سة مبادئ احلوكمة بجامعة العلوم والتكنولوجيا 
م��ن وجهة نظ��ر القيادات االأكادميية واالإداري��ة، وطبيعة الفروق يف ممار�سة مب��ادئ احلوكمة يف �سوء متغري 
اجلن���س، والتخ�س���س، و�سن��وات اخلدمة، ون��وع الوظيف��ة القيادية. واقت�س��رت الدرا�سة عل��ى جامعة العلوم 
والتكنولوجي��ا –املرك��ز الرئي�س��ي- �سنع��اء. واعتم��دت الدرا�س��ة على املنه��ج الو�سف��ي التحليل��ي، وا�ستخدم 
الباح��ث ا�ستبان��ة مكون��ة م��ن )56( موؤ�س��رًا موزع��ة على �ست��ة حماور ه��ي: )جمال���س احلوكم��ة، امل�سوؤولية 
وامل�ساءل��ة، امل�ساركة، االإف�ساح وال�سفافية، اال�ستقاللية، وميثاق ال�سلوك املهني واأخالقيات العمل(. وت�سمنت 
العين��ة جمي��ع القي��ادات االأكادميية واالإدارية باجلامع��ة، وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن م�ست��وى املمار�سة الكلية 
 ملب��ادئ احلوكم��ة بجامعة العلوم والتكنولوجيا من وجهة نظر قياداته��ا االأكادميية كان عاليًا وبن�سبة مئوية
)71.2 %(، كم��ا مل توج��د ف��روق دال��ة اإح�سائي��ًا يف اآراء عينة الدرا�سة حول م�ست��وى ممار�سة احلوكمة 
وفق��ًا ملتغ��ري اجلن���س، والتخ�س�س، ون��وع الوظيفة القيادية، ويف جمي��ع املبادئ مو�سع الدرا�س��ة، كما مل تظهر 
هن��اك ف��روق دالة اإح�سائيًا وفقًا ملتغري �سنوات اخلدمة بالن�سبة ملب��داأ امل�سوؤولية وامل�ساءلة، ولكن كانت هناك 
ف��روق دال��ة اإح�سائيًا وفقًا ملتغري �سنوات اخلدمة بالن�سبة ملب��ادئ )جمال�س احلوكمة، اال�ستقاللية، امل�ساركة، 
االإف�ساح وال�سفافية، وال�سلوك املهني واأخالقيات العمل(، ول�سالح فئة �سنوات اخلدمة )اأقل من 10 �سنوات(.
و�سع��ت درا�س��ة ماجد الف��را )2013( للتع��رف اإىل واقع احلوكمة واأه��م التحديات للنهو�س به��ا يف اجلامعات 
الفل�سطيني��ة يف قط��اع غ��زة، مع الرتكي��ز على كليات العل��وم االقت�سادي��ة واالإدارية، ومت ا�ستخ��دام العوامل 

اخلم�سة االآتية لدرا�سة الظاهرة:
مدى وجود روؤية ا�سرتاتيجية وا�سحة للموؤ�س�سة تراعي بيئة املوؤ�س�سة الداخلية واخلارجية.  .1

درج��ه التوزيع املت��وازن للم�سوؤولي��ات ب��ن جمل���س االإدارة واالإدارة التنفيذية وامل�ستفيدي��ن، مبا ي�سمن   .2
الكفاءة والفعالية يف االأداء.

ال�سفافية واالإف�ساح الكايف عن اأداء املوؤ�س�سة املايل وغري املايل.  .3
مدى وجود نظام متكامل للمحا�سبة وامل�ساءلة، ومدى تطبيقه على متخذي القرار.  .4

اأنظمة و�سيا�سات واإجراءات املوؤ�س�سة املطبقة، مبا ي�سمن ال�سال�سة والتجاوب ال�سريع عند التعامل معها،   .5
اإ�سافة اإىل مدى التفاعل مع ق�سايا املجتمع ذات العالقة بن�ساط املوؤ�س�سة.

وا�ستخدم��ت الدرا�س��ة املنه��ج الو�سفي التحليلي، حي��ث مت الرتكيز على و�سف وحتليل احلوكم��ة املوؤ�س�سية يف 
جامعات قطاع غزة الرئي�سة، وهي االإ�سالمية، واالأزهر، واالأق�سى، ولقد مت االعتماد يف اجلانب امليداين على 
خمرجات عملية التقييم اخلارجي لرامج العلوم االإدارية واالقت�سادية يف قطاع غزة التي متت خالل الفرتة 
�سبتمر – نوفمر 2011، حيث كان الباحث رئي�سا لفريق التقييم اخلارجي. وتو�سلت الدرا�سة اإىل جمموعة 
م��ن النتائ��ج منها: �سعف التوازن يف حتمل امل�سوؤوليات بن االأق�سام االإدارية املختلفة، جمل�س االأمناء وجمل�س 
اجلامع��ة واأ�سح��اب امل�سالح، و�سعف امل�ساركة الفاعلة يف اتخاذ القرارات م��ن قبل االإدارة والعاملن والطلبة، 

مما قلل من امل�ساركة يف حتمل امل�سوؤولية.
كم��ا هدف��ت درا�س��ة مطر ون��ور )2013( التع��رف اإىل مفه��وم احلاكمي��ة والركائ��ز االأ�سا�سي��ة لتطبيقاتها يف 
املنظم��ات واملوؤ�س�س��ات ب�س��كل ع��ام ويف اجلامع��ات ب�س��كل خا�س، وذل��ك من خ��الل ت�سليط ال�س��وء على حماور 
احلاكمية التي يتوجب على االإدارة اجلامعية العمل بها يف حتقيق روؤيتها ور�سالتها. ولتحقيق اأهداف الدرا�سة 
مت ت�سمي��م ا�ستبانة وتوزيعها على عين��ة ع�سوائية من )اأع�ساء الهيئة التدري�سية، واالإدارين، والطلبة( بلغ 
قوامه��ا )220( فردًا من الفئ��ات الثالث، وبلغ عدد اال�ستبانات املرجتعة وال�ساحل��ة للتحليل )135( ا�ستبانة 
%(، حيث مت ا�ستخدام برنامج احلزم االإح�سائية للعلوم االجتماعية )SPSS( لتحليل  وبن�سبة بلغت )61 

بيانات الدرا�سة وفح�س فر�سياتها.
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وك�سف��ت الدرا�س��ة عن نتائج اأهمها اأن املحور االأول بناء وتطوير �سورة و�سمعة متميزة للجامعة كان من وجهة 
نظر عينة الدرا�سة �سواء جميعها كوحدة واحدة اأو فرادى، هو ذو االأثر االأهم من بن املحاور الت�سعة االأخرى 
للحاكمي��ة، يف ح��ن كان املحور االأقل تاأثريًا م��ن بن تلك املحاور هو ذلك اخلا�س باإل��زام اجلامعات مبتطلبات 
امل�سوؤولي��ة االجتماعي��ة. واأن من بن الفئات الثالث امل�سمولة يف عين��ة الدرا�سة كانت الهيئة االإدارية االأكر 
تاأيي��دًا الأهمي��ة دور احلاكمي��ة وتطبيقاته��ا يف اجلامع��ة يف حت�سن نوعي��ة اخلريجن، تاله��ا يف ذلك الهيئة 

التدري�سية، بينما جاءت فئة الطلبة يف املرحلة االأخرية.
وهدف��ت درا�س��ة برقع��ان والقر�س��ي )2012( التع��رف اإىل مفه��وم احلوكمة ب�س��كل عام، وحوكم��ة اجلامعات 
ب�س��كل خا�س، والتعرف اإىل املفاهيم املرتبطة مب�سطل��ح حوكمة اجلامعات، والتعرف اإىل دور تطبيق حوكمة 
اجلامعات يف مواجهة التحديات التي تواجهها. وقد اعتمد الباحثان على حتليل الوثائق والدرا�سات، وتو�سال 
اإىل النتائ��ج االآتي��ة: ت�سه��م حوكم��ة اجلامعات يف اإيج��اد موؤ�س�س��ات م�ستقل��ة، م�سوؤولة عن حتدي��د اجتاهها 
اال�سرتاتيج��ي، والتاأكد من فاعلي��ة اإدارتها، كما اأن حوكمة اجلامعات ت�سم��ح للقائمن عليها بت�سميم وتنفيذ 
وتقييم ور�سد كفاءة وفاعلية اأداء اجلامعة، كما بينت النتائج اأن حوكمة اجلامعات ت�سكل دافعًا مهمًا الإجراء 

التغيري ومواجهة التحديات وحتقيق اأهدافها.
و�سع��ت درا�سة Blackman وKennedyا)2009( اإىل و�سف العالقة ب��ن اإدارة املعرفة وحوكمة اجلامعات 
االأ�سرتالي��ة، وك��ذا التعرف اإىل ا�ستق�ساء املعرف��ة واأدوار جمال�س االإدرات يف اجلامع��ات واللجان التابعة لها، 
وكي��ف ي�سه��م ذلك يف جن��اح اجلامعات وحت�سن اأدائه��ا. ومت ا�ستخدام املنهجية الكيفي��ة واإجراء مقابالت مع 
ع��دد م��ن االأف��راد يف عدد من اللج��ان ذات ال�سل��ة بحوكمة اجلامع��ات. واأو�سحت الدرا�سة اأهمي��ة املعرفة يف 
تعزيز جناح احلوكمة ومن ثم اأداء اجلامعات، حيث تبن اأن املعلومات املتوفرة لدى اأع�ساء جلان احلوكمة ال 
تف��ي بالغر���س املطلوب لتحقيق النجاح املاأمول يف تطبيق احلوكمة يف اجلامعات، ف�سعف اإدارة املعرفة انعك�س 

على اأداء احلوكمة يف اجلامعات.
التعليق على الدرا�سات ال�سابقة:  

اتفق��ت ه��ذه الدرا�سة مع درا�سة ع�س��اف )2018(، املومني واآخرون )2018(، م�سل��م )2016(، ودرا�سة ومطر 
ون��ور )2013( من حي��ث االأداة امل�ستخدمة وهي اال�ستبان��ة، واإن اختلفت املجاالت والفق��رات، وكذا من حيث 
املنهجي��ة، حي��ث مت ا�ستخ��دام املنه��ج الو�سف��ي التحليلي يف معظ��م الدرا�س��ات ال�سابقة، واختلفت ع��ن درا�سة 
.Bingab et alا)2018( الت��ي ا�ستخدم��ت املنهج الكيفي واملقاب��الت، وكذا درا�سة .Saiti et alا)2018( التي 
ا�ستخدم��ت كذلك املنهج الكيف��ي، ودرا�سة Blackman وKennedyا)2009( الت��ي ا�ستخدمت املنهج الكيفي 
واملقاب��الت، ومتي��زت ه��ذه الدرا�سة بتعدد جماالت اال�ستبان��ة و�سمولها، وكذا اأنها درا�س��ة مقارنة بن التعليم 

احلكومي واالأهلي، واأن عينتها من القيادات االأكادميية واأع�ساء هيئة التدري�س.
منهجية الدراسة وإجراءاتها

منهج الدرا�سة:
اتبع��ت الدرا�سة املنهج الو�سفي االأ�سلوب التحليلي، حي��ث مت االإطالع على االأدبيات ال�سابقة واالإفادة منها يف 
درا�سة م�ستوى تطبيق مبادئ احلوكمة يف اجلامعات اليمنية، من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س والقيادات 

االأكادميية، من خالل ا�ستبانة �سممت لهذا الغر�س. 
جمتمع الدرا�سة:

متث��ل جمتمع الدرا�س��ة يف اأع�ساء هيئ��ة التدري�س والقي��ادات االأكادميية بجامعة �سنع��اء عددهم )2122(، 
وجامعة العلوم والتكنولوجيا وعددهم )194( ع�سو هيئة تدري�س وقائد اأكادميي.
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عينة الدرا�سة:
مت توزي��ع اال�ستبان��ة على جمموعة م��ن القيادات االأكادميي��ة واأع�ساء هيئة التدري���س بجامعة �سنعاء عدد 
)200( ا�ستبان��ة، ومت ا�ستع��ادة )36( ا�ستبان��ة �ساحل��ة للتحلي��ل، وجامع��ة العل��وم والتكنولوجي��ا مت توزيع 
)120( ا�ستبان��ة على القيادات االأكادميية واأع�ساء هيئ��ة التدري�س، مت ا�ستعادة عدد )58( ا�ستبانة �ساحلة 

للتحليل، وقد مت اختيار العينة بالطريقة املي�سرة.
اأداة الدرا�سة:

مت ا�ستخ��دام اال�ستبان��ة اأداة حتقيق اأغرا�س البحث، حيث تكونت م��ن ت�سعة جماالت هي )القيادة واالإدارة، 
ال�سفافي��ة واالإف�س��اح، املحا�سبة وامل�ساءلة، امل�سوؤولية، العدالة، امل�سارك��ة، اال�ستقاللية واحلرية االأكادميية، 
كف��اءة وفاعلي��ة االأداء املوؤ�س�س��ي، االأخالقي��ات( والتي متثل مب��ادئ احلوكمة يف اجلامع��ات. وقد مت التحقق 
م��ن �س��دق االأداة م��ن خالل عر�سه��ا على جمموعة م��ن املحكمن، وكذا ح�س��اب االت�ساق الداخل��ي، وات�سح اأن 
جمي��ع الفق��رات مرتبطة مبجاالتها، ومرتبطة ب��االأداة ككل، ومت التحقق من ثب��ات االأداة با�ستخدام معامل 
األفا كرونباخ، حيث بلغ معامل الثبات االإجمايل 0.982، وهو معامل ثبات مرتفع جدًا، ويوؤكد �سالحية االأداة 

الأغرا�س الدرا�سة احلالية، واجلدول )2( يو�سح ذلك:
جدول )2(: معامل الثبات للمجاالت ولالأداة ككل

معامل الثباتعدد الفقراتاملجالم
50.920القيادة واالإدارة1

90.966ال�شفافية واالإف�شاح2

70.974املحا�شبة وامل�شاءلة3

60.958امل�شوؤولية4

70.959العدالة5

100.968امل�شاركة6

70.967اال�شتقاللية واحلرية االأكادميية7

60.970كفاءة وفاعلية االأداء املوؤ�ش�شي8

70.971االأخالقيات9

640.982االأداة ككل

جدول )3(: درجات اال�شتجابة على اال�شتبانة وفقاً ل�شلم ليكرت اخلما�شي

منخف�سة جدًامنخف�سةمتو�سطةعاليةعالية جدًادرجة التطبيق

54321الرتبة

جدول )4(: التقدير لفقرات جماالت اأداة الدرا�شة
درجة التطبيقاحلد االأعلى للفئةاحلد االأدنى للفئةالفئات

منخف�شة جدا11.8ً الفئة االأوىل 
منخف�شة2.6اأكرب من 1.8 الفئة الثانية
متو�شطة3.4اأكرب من 2.6الفئة الثالثة
عالية4.2اأكرب من 3.4الفئة الرابعة

عالية جدا5ًاأكرب من 4.2الفئة اخلام�شة
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نتائج الدراسة ومناقشتها:
مت حتليل نتائج البحث ومناق�ستها والوقوف على م�ستوى تطبيق اجلامعات اليمنية ملبادئ احلوكمة من وجهة 

نظر اأع�ساء هيئة التدري�س فيها، ومت التو�سل لالآتي:
نتائ��ج ال�س��وؤال االأول: ما م�ست��وى تطبيق مبادئ احلوكم��ة يف اجلامعات اليمنية من وجهة نظ��ر اأع�ساء هيئة 

التدري�س والقيادات االأكادميية؟
 اأ. جمال القيادة واالإدارة:

جدول )5(: املتو�شطات احل�شابية واالنحرافات املعيارية والدرجة ملجال القيادة واالإدارة

العبارةم
الدرجةاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابي

خا�سحكوميخا�سحكوميخا�سحكومي

1
يتم اختيار روؤ�شاء املجال�ص )املجل�ص االأعلى 

للجامعات، جمل�ص اجلامعة، جمل�ص الكلية، جمل�ص 
الق�شم، واأع�شائها( بناء على الكفاءة واخلربة.

عاليةمنخف�شة2.283.591.031.773

مهام املجال�ص واأع�شائها وا�شحة للجميع ومعتمدة 2
عاليةمنخف�شة2.583.791.156.744ومنفذة.

ت�شتعني املجال�ص بخرباء وم�شت�شارين يف حتقيق 3
عاليةمنخف�شة1.923.52.967.995اأهدافها.

يتم متثيل االأكادمييني واالإداريني والطلبة 4
متو�شطةمنخف�شة2.223.221.149.974واملجتمع املحلي يف املجال�ص واللجان ذات العالقة.

5
يتم تقييم اأداء املجال�ص واأع�شائها دورياً بناء على 
معايري واإجراءات وا�شحة ومو�شوعية ومعلومة 

ومعتمدة.
متو�شطةمنخف�شة1.833.34.971.909

عاليةمنخف�شة2.1663.493.8383.5914القيادة واالإدارة

ح�سل��ت الفق��رة رقم )2( "مه��ام املجال�س واأع�سائها وا�سح��ة للجميع ومعتمدة ومنفذة" عل��ى املرتبة االأوىل 
يف اجلامع��ات احلكومي��ة مبتو�س��ط )2.58( وتقدي��ر منخف�س. والفقرة رق��م )5( "يتم تقيي��م اأداء املجال�س 
واأع�سائه��ا دوري��ًا بناء على معايري واإجراءات وا�سحة ومو�سوعي��ة ومعلومة ومعتمدة." على املرتبة االأخرية 
مبتو�س��ط )1.83( وتقدي��ر منخف���س كذل��ك. وح�سلت جميع فق��رات املج��ال االأول )القي��ادة واالإدارة( على 
متو�س��ط )2.1667( وتقدي��ر اإجم��ايل منخف�س، وهذا يدل عل��ى تدين تطبيق مب��ادئ احلوكمة يف اجلامعات 

احلكومية ملجال القيادة واالإدارة.  
وح�سل��ت الفق��رة رقم )2( "مهام املجال���س واأع�سائها وا�سحة للجميع ومعتمدة ومنف��ذة" على املرتبة االأوىل 
للجامع��ات اخلا�س��ة مبتو�سط )3.79( وتقدير عال. وهو يدل على وع��ي القيادات االإدارية باملهام املوكلة لهم 
كل فيم��ا يخ�س��ه، وكذل��ك تنفيذهم له��ا ب�سكل جيد، والفق��رة رقم )4( "يت��م متثيل االأكادميي��ن واالإدارين 
والطلب��ة واملجتم��ع املحلي يف املجال�س واللجان ذات العالقة" على املرتبة االأخرية مبتو�سط )3.22( وبتقدير 
متو�س��ط، وهو موؤ�س��ر على انخفا�س متثيل الفئات ال�سالفة الذكر )االأكادميي��ن واالإدارين والطلبة واملجتمع 
املحلي( يف املجال�س واللجان ذات العالقة، واأنه ما زالت هناك حتفظات من ا�سرتاك جميع الفئات يف املجال�س، 
وح�سل��ت جمي��ع فقرات املجال االأول )القيادة واالإدارة( على متو�س��ط )3.4931( وتقدير اإجمايل عال، وهو 
ي��دل عل��ى اأن تطبيق مبادئ احلوكمة يف اجلامعات اخلا�سة ملجال القيادة واالإدارة مرتفع، واأن هناك اهتماما 

بهذا املحور ملا له من اأهمية.
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 ب. جمال ال�سفافية واالإف�ساح:
جدول )6(: املتو�شطات احل�شابية واالنحرافات املعيارية  والدرجة ملجال ال�شفافية واالإف�شاح

العبارةم
الدرجةاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابي

خا�سحكوميخا�سحكوميخا�سحكومي

توجد خطة ا�شرتاتيجية ُمعلنة ومطبقة 6
عاليةمنخف�شة2.064.191.068.826للجامعة.

تتعامل اجلامعة ب�شفافية عن اأدائها )املايل، 7
منخف�شة 1.753.62.906.933واالإداري، والتعليمي( مع جميع ذوي امل�شلحة.

عاليةجداً

يتم ن�شر معايري واإجراءات التعيني والتقييم 8
عاليةمنخف�شة2.583.791.1311.022والرتقية جلميع منت�شبي اجلامعة. 

يتم الرد على ا�شتف�شارات امل�شتفيدين من داخل 9
عاليةمنخف�شة2.253.71.874.918وخارج اجلامعة ب�شفافية وم�شداقية كاملة.

10
يتم توفري اأدلة )ورقية، والكرتونية( مكتملة 
جلميع االأعمال واالإجراءات املالية واالإدارية 

واالأكادميية ون�شرها للم�شتفيدين.
عالية منخف�شة2.034.22.941.677

جداً

يتم حتديث جميع اخلطط واالأنظمة واللوائح 11
عاليةمنخف�شة1.974.02.736.783واالإجراءات والبيانات ب�شكل دوري.

12
يتم توفري البيانات واملعلومات املطلوبة من قبل 
امل�شتفيدين واأ�شحاب امل�شالح من داخل وخارج 

اجلامعة.
عاليةمنخف�شة2.063.81.838.783

13
يتم توفري املعلومات املتعلقة باأداء اجلامعة 

ون�شرها دورياً لذوي امل�شالح من داخل وخارج 
اجلامعة.

منخف�شة 1.753.72.806.768
عاليةجداً

توجد اآليات وا�شحة للتن�شيق وال�شراكة مع 14
منخف�شة 1.693.64.889.852موؤ�ش�شات املجتمع املختلفة.

عاليةجداً

عاليةمنخف�شة2.0173.8581.068.5556ال�سفافية االإف�ساح

ح�سل��ت الفق��رة رقم )8( "يتم ن�سر معاي��ري واإجراءات التعي��ن والتقييم والرتقية جلمي��ع منت�سبي اجلامعة 
" عل��ى املرتب��ة االأوىل يف اجلامعات احلكومية مبتو�سط )2.58( وتقدير منخف�س، وهذا يدل على اأن هناك 
اهتمام��ا ن�سبي��ا بن�سر معايري واإج��راءات التعين والتقيي��م والرتقية جلميع منت�سبي اجلامع��ة مقارنة ببقية 
املعاي��ري واإن كان بدرج��ة منخف�س��ة، فاالأرج��ح اأنه يتم الن�سر مل��ن يعنيهم االأمر من االأكادميي��ن، ولي�س جميع 
منت�سبي اجلامعة،  وح�سلت الفقرة رقم )14( "توجد اآليات وا�سحة للتن�سيق وال�سراكة مع موؤ�س�سات املجتمع 
املختلف��ة" عل��ى املرتب��ة االأخرية مبتو�س��ط )1.69( وتقدير منخف�س ج��دًا، وهذا موؤ�سر عل��ى غياب التن�سيق 
وال�سراك��ة م��ع موؤ�س�سات املجتمع املختلف��ة، العتبارات خا�س��ة باجلامعات احلكومية، وح�سل��ت جميع فقرات 
املج��ال الثاين )ال�سفافية واالإف�ساح( على متو�سط )2.017( وتقدير اإجمايل منخف�س، وهذا يدل على تدين 
تطبي��ق مبادئ احلوكمة يف اجلامع��ات احلكومية ملجال ال�سفافية واالإف�ساح، وك��ذا موؤ�سر تزايد الف�ساد املايل 

واالإداري.  
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وح�سل��ت الفق��رة رق��م )10( "يتم توف��ري اأدلة )ورقي��ة، والكرتونية( مكتمل��ة جلميع االأعم��ال واالإجراءات 
املالي��ة واالإداري��ة واالأكادميي��ة ون�سره��ا للم�ستفيدين"عل��ى املرتب��ة االأوىل للجامع��ات اخلا�س��ة مبتو�س��ط 
)4.22( وتقدي��ر ع��ال جدًا، وهذا يدل على حر�س اجلامعات اخلا�سة على تقدمي خدمة اأف�سل للم�ستفيدين، 
ك��ون ذل��ك ي�سهم ب�سكل فاعل يف حتقيق جودة اخلدمة املقدمة لهم، والفقرة رقم )14( "توجد اآليات وا�سحة 
للتن�سي��ق وال�سراك��ة م��ع موؤ�س�سات املجتم��ع املختلفة"على املرتب��ة االأخرية  مبتو�س��ط )3.64( وبتقدير عال، 
وه��ذا موؤ�س��ر عل��ى اأن االهتمام بالتن�سي��ق وال�سراكة مع موؤ�س�سات املجتم��ع املختلفة بداأ يتح�س��ن ب�سكل اأف�سل 
من نظرياتها احلكومية. وح�سلت جميع فقرات املجال الثاين )ال�سفافية واالإف�ساح( على متو�سط )3.8582( 
وتقدي��ر اإجم��ايل ع��ايل، وهذا يدل عل��ى اأن تطبيق مب��ادئ احلوكمة يف اجلامع��ات اخلا�سة ملج��ال ال�سفافية 

واالإف�ساح مرتفع.  
 ج. جمال املحا�سبة وامل�ساءلة:

جدول )7(: املتو�شطات احل�شابية واالنحرافات املعيارية والدرجة ملجال املحا�شبة وامل�شاءلة

العبارةم
الدرجةاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابي

خا�سحكوميخا�سحكوميخا�سحكومي

يوجد نظام متكامل يف اجلامعة لتقييم اأداء كافة 15
عالية جداًمنخف�شة1.814.29.822.773منت�شبيها معتمد ومنفذ.

يوجد نظام لتقييم اأداء الربامج والكليات 16
عالية جداًمنخف�شة1.924.43.937.652باجلامعة.

يتاح للم�شتفيدين وذوي امل�شالح من داخل 17
منخف�شة 1.613.59.871.992وخارج اجلامعة حق امل�شاءلة حول اأداء اجلامعة.

عاليةجداً

توفر اجلامعة نظام ل�شمان تنفيذ امل�شاءلة دون 18
منخف�شة 1.753.62.806.914تعر�ص اأحد لالأذى.

عاليةجداً

تلتزم اجلامعة مبعايري اجلودة يف جميع 19
عالية جداًمنخف�شة2.254.21.874.853وظائفها.

عالية جداًمنخف�شة2.034.21.845.811يتوفر لدى اجلامعة نظام للرقابة الداخلية.20

يتوفر لدى اجلامعة نظام حلماية اجلامعة من 21
عاليةمنخف�شة1.974.101.082.892الف�شاد املايل واالإداري واالأكادميي.

عاليةمنخف�شة1.9044.064.6923.6434املحا�سبة وامل�ساءلة

ح�سلت الفقرة رقم )19( "تلتزم اجلامعة مبعايري اجلودة يف جميع وظائفها"على املرتبة االأوىل يف اجلامعات 
احلكومية مبتو�سط )2.25( وتقدير منخف�س، وهذا موؤ�سر على �سعي اجلامعة للتميز يف اأداء وظائفها )البحث 
والتدري���س وخدم��ة املجتم��ع(، اإال اأن الظ��روف غ��ري املواتي��ة )احل��رب، وانقط��اع الروات��ب، ...( جعلت هذا 
املوؤ�س��ر يح�س��ل على تقدير منخف�س، والفقرة رق��م )17( "يتاح للم�ستفيدي��ن وذوي امل�سالح من داخل وخارج 
اجلامع��ة ح��ق امل�ساءلة ح��ول اأداء اجلامعة" على املرتبة االأخ��رية مبتو�سط )1.61( وتقدي��ر منخف�س جدًا 
كذل��ك. وح�سلت جميع فقرات املجال الثالث )املحا�سبة وامل�ساءلة( على متو�سط )1.9048( وتقدير اإجمايل 

منخف�س، وهذا يدل على تدين تطبيق مبادئ احلوكمة يف اجلامعات احلكومية ملجال املحا�سبة وامل�ساءلة.  
وح�سل��ت الفق��رة رق��م )16( "يوج��د نظ��ام لتقيي��م اأداء الرام��ج والكليات باجلامع��ة" على املرتب��ة االأوىل 
للجامع��ات اخلا�س��ة مبتو�س��ط )4.43( وتقدير عال جدًا، وه��و موؤ�سر على اهتمام اجلامع��ات اخلا�سة بعملية 
التقيي��م بغر�س التح�سن والتطوير للحفاظ على بقائها وا�ستمرارها. والفقرة رقم )17( "يتاح للم�ستفيدين 
وذوي امل�سال��ح م��ن داخل وخ��ارج اجلامعة حق امل�ساءلة ح��ول اأداء اجلامعة" على املرتب��ة االأخرية  مبتو�سط 
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)3.59( وبتقدي��ر عال، ونف���س الفقرة ح�سلت على الرتتيب االأخري للجامع��ات احلكومية، رمبا يدل هذا على 
عدم رغبة اجلامعات يف اإتاحة املجال لالآخرين مل�ساءلتها باعتبارها اأعلى هرم تعليمي والعتقادها باأنها تقوم 
بواجبها بال�سكل املطلوب. وح�سلت جميع فقرات املجال الثالث )املحا�سبة وامل�ساءلة( على متو�سط )4.064( 
وتقدي��ر اإجم��ايل ع��ايل، وهذا ي��دل عل��ى اأن تطبيق مب��ادئ احلوكمة يف اجلامع��ات اخلا�سة ملج��ال املحا�سبة 

وامل�ساءلة مرتفع.  
 د. جمال امل�سوؤولية:

جدول )8(: املتو�شطات احل�شابية واالنحرافات املعيارية والدرجة ملجال امل�شوؤولية

العبارةم
الدرجةاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابي

خا�سحكوميخا�سحكوميخا�سحكومي

22
توجد لوائح واأنظمة وا�شحة ومعتمدة ومطبقة، 

تنظم ال�شالحيات وامل�شوؤوليات االإدارية 
واالأكادميية باجلامعة.

عاليةمنخف�شة2.564.171.157.752

يدرك جميع منت�شبي اجلامعة اللوائح اخلا�شة 23
عاليةمنخف�شة2.363.93.899.814بامل�شوؤوليات وال�شالحيات.

توجد مراكز خدمية تابعة للجامعة موجهة نحو 24
عاليةمنخف�شة2.424.051.204.944خدمة املجتمع.

توجد مراكز علمية باجلامعة تهتم بتطوير 25
عاليةمنخف�شة2.364.051.073.847اأدائها يف �شوء م�شتجدات الع�شر.

ت�شع اجلامعة خطط وبرامج خلدمة املجتمع 26
عاليةمنخف�شة2.003.861.014.847وتنميته.

متتلك اجلامعة نظاماً للجودة لت�شيري اأن�شطتها 27
عالية جداًمنخف�شة2.144.41.931.726املختلفة.

عاليةمنخف�شة2.3054.080.8081.6276امل�سوؤولية

ح�سل��ت الفقرة رقم )22( "توجد لوائ��ح واأنظمة وا�سحة ومعتمدة ومطبقة، تنظم ال�سالحيات وامل�سوؤوليات 
االإداري��ة واالأكادميي��ة باجلامع��ة" عل��ى املرتب��ة االأوىل يف اجلامعات احلكومي��ة مبتو�س��ط )2.56( وتقدير 
منخف���س، وهذا موؤ�سر لوجود اللوائح واالأنظمة لكنها غ��ري مفعلة، والفقرة رقم )26( "ت�سع اجلامعة خططا 
وبرام��ج خلدم��ة املجتم��ع وتنميته"على املرتبة االأخرية مبتو�س��ط )2( وتقدير منخف���س كذلك، وذلك لعدم 
ق��درة اجلامعات عل��ى الوفاء باأب�سط الواجب��ات عليها كالروات��ب ملوظفيها، وكذا احلواف��ز وغريها، ف�ساًل عن 
خدم��ة املجتم��ع، وح�سلت جميع فقرات املجال الرابع )امل�سوؤولية( عل��ى متو�سط )2.3056( وتقدير اإجمايل 

منخف�س، وهذا يدل على تدين تطبيق مبادئ احلوكمة يف اجلامعات احلكومية ملجال امل�سوؤولية.  
وح�سلت الفقرة رقم )22( "توجد لوائح واأنظمة وا�سحة ومعتمدة ومطبقة، تنظم ال�سالحيات وامل�سوؤوليات 
االإدارية واالأكادميية باجلامعة"على املرتبة االأوىل للجامعات اخلا�سة مبتو�سط )4.17( وتقدير عال، وهذا 
موؤ�س��ر عل��ى اهتمام اجلامع��ات اخلا�سة بتطبي��ق القوانن واللوائح الت��ي ت�ساعديف تنظيم االأعم��ال االإدارية 
واالأكادميي��ة داخله��ا، والفق��رة رق��م )26( "ت�س��ع اجلامعة خطط��ا وبرامج خلدم��ة املجتم��ع وتنميته" على 
املرتب��ة االأخ��رية  مبتو�س��ط )3.86( وبتقدير ع��ال، وح�سلت جميع فق��رات املجال الراب��ع )امل�سوؤولية( على 
متو�س��ط )4.064( وتقدي��ر اإجم��ايل عال، وه��ذا يدل على اأن تطبي��ق مبادئ احلوكم��ة يف اجلامعات اخلا�سة 

ملجال امل�سوؤولية مرتفع.  
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 ه�. جمال العدالة: 
جدول )9(: املتو�شطات احل�شابية واالنحرافات املعيارية والدرجة ملجال العدالة

العبارةم
الدرجةاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابي

خا�سحكوميخا�سحكوميخا�سحكومي

يوجد باجلامعة اأنظمة تقييم عادلة 28
عاليةمنخف�شة2.253.90.996.872ومو�شوعية.

يتوفر لدى اجلامعة نظام عادل للرواتب 29
عاليةمنخف�شة2.253.691.180.922واملكافاآت واحلوافز.

عاليةمنخف�شة2.753.621.251.895يوجد باجلامعة نظام عادل للرتقيات.30

يتم توزيع املهام وال�شالحيات بني العاملني 31
عاليةمنخف�شة2.333.55.894.994بعدالة.

يتوفر للجامعة �شيا�شات ونظم عادلة لتعيني 32
عاليةمنخف�شة2.113.57.887.975منت�شبي اجلامعة مبا يف ذلك قيادات اجلامعة.

يتوفر للجامعة �شيا�شات ونظم عادلة لقبول 33
عاليةمنخف�شة2.924.141.105.868الطلبة.

تراعي اجلامعة العدالة واملو�شوعية يف تطبيق 34
عاليةمنخف�شة2.283.93.815.876االأنظمة على كافة منت�شبيها.

عاليةمنخف�شة2.4123.770.8130.7487العدالة

ح�سل��ت الفق��رة رق��م )33( "يتوفر للجامع��ة �سيا�سات ونظ��م عادلة لقب��ول الطلبة" على املرتب��ة االأوىل يف 
اجلامع��ات احلكومي��ة مبتو�سط )2.92( وتقدي��ر منخف�س، ح�سول هذا املوؤ�سر عل��ى املرتبة االأوىل دليل على 
وج��ود �سيا�س��ات ونظ��م عادلة لقب��ول الطلب��ة، وح�سوله على تقدي��ر منخف���س موؤ�سر على ع��دم تفعيل هذه 
االأنظم��ة وال�سيا�سات، والفقرة رقم )32( "يتوفر للجامعة �سيا�سات ونظم عادلة لتعين منت�سبي اجلامعة مبا 
يف ذلك قيادات اجلامعة" على املرتبة االأخرية مبتو�سط )2.11( وتقدير منخف�س كذلك، ويف�سر ذلك ب�سبب 
االخت��الالت والتجاوزات التي ح�سلت يف التعيينات االأخرية التي مل تخ�سع للمعايري االأكادميية املتفق عليها، 
وح�سل��ت جميع فقرات املج��ال اخلام�س )العدالة( على متو�س��ط )2.4127( وتقدير اإجمايل منخف�س، وهذا 

يدل على تدين تطبيق مبادئ احلوكمة يف اجلامعات احلكومية ملجال العدالة.  
وح�سل��ت الفق��رة رق��م )33( "يتوف��ر للجامع��ة �سيا�س��ات ونظ��م عادل��ة لقب��ول الطلبة"على املرتب��ة االأوىل 
للجامع��ات اخلا�سة مبتو�س��ط )4.14( وتقدير عال، وهذا موؤ�سر على توافر وتفعيل هذه النظم، والفقرة رقم 
)31( "يت��م توزيع املهام وال�سالحيات بن العامل��ن بعدالة"على املرتبة االأخرية  مبتو�سط )3.55( وبتقدير 
ع��ال، وقد يكون ذل��ك ل�سعور البع�س بعدم عدال��ة التوزيع وح�سلت جميع فقرات املج��ال اخلام�س )العدالة( 
عل��ى متو�س��ط )3.7709( وتقدي��ر اإجمايل ع��ايل، وهذا ي��دل على اأن تطبي��ق مبادئ احلوكم��ة يف اجلامعات 

اخلا�سة ملجال العدالة مرتفع.  
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 و. جمال امل�ساركة:
جدول )10(: املتو�شطات احل�شابية واالنحرافات املعيارية والدرجة ملجال امل�شاركة

العبارةم
الدرجةاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابي

خا�سحكوميخا�سحكوميخا�سحكومي

ت�شرك اجلامعة كافة منت�شبيها يف و�شع وتطوير 35
عاليةمنخف�شة1.923.83.906.939االأنظمة كل فيما يخ�شه.

36
يتم اإ�شراك جميع منت�شبي اجلامعة )اأكادمييني، 
اإداريني، طلبة( يف �شناعة القرارات ذات العالقة 

مبهامهم وحقوقهم.
متو�شطةمنخف�شة1.833.38.8111.006

يتم اإ�شراك املجتمع املحلي يف �شناعة القرارات 37
منخف�شة 1.673.14.862.945ذات العالقة.

متو�شطةجداً

يتم تبني مبداأ ال�شورى من قبل اجلامعة قبل 38
متو�شطةمنخف�شة1.923.311.0521.030عملية اتخاذ القرارات.

39
تتبنى اجلامعة الالمركزية ومتنح ال�شالحيات 

وحرية اتخاذ القرارات مبا ينا�شب الكليات 
واالأق�شام واالإدارات.

متو�شطةمنخف�شة2.223.21.9891.022

ت�شجع اجلامعة تقدمي املقرتحات لتطوير اأدائها 40
عاليةمنخف�شة2.093.74.853.965من داخل وخارج اجلامعة.

ت�شرك اجلامعة بع�ص اخلرباء من موؤ�ش�شات 41
عاليةمنخف�شة1.923.72.967.894املجتمع يف جلان تطوير براجمها.

يوجد نظام لربط اجلامعة مبوؤ�ش�شات االإنتاج 42
منخف�شة 1.693.34.9201.001وحا�شنات املعرفة.

متو�شطةجداً

توجد لوائح وت�شريعات ت�شجع على ال�شراكة بني 43
عاليةمنخف�شة1.833.621.028.813اجلامعة واملوؤ�ش�شات االإنتاجية.

يوجد اأع�شاء يف جمل�ص اجلامعة من قطاعات 44
منخف�شة 1.563.16.8431.040املجتمع املختلفة.

متو�شطةجداً

عاليةمنخف�شة1.8613.444.7319.7286امل�ساركة

ح�سلت الفقرة رقم )39( "تتبنى اجلامعة الالمركزية ومتنح ال�سالحيات وحرية اتخاذ القرارات مبا ينا�سب 
الكليات واالأق�سام واالإدارات"على املرتبة االأوىل يف اجلامعات احلكومية مبتو�سط )2.22( وتقدير منخف�س، 
وه��ذا موؤ�س��ر عل��ى ا�ستقاللي��ة اجلامعة اإىل حد م��ا فيما يتعلق بالق��رارات الت��ي تتنا�سب واالأق�س��ام والكليات 
واالإدارات، والتقدي��ر املنخف���س موؤ�س��ر عل��ى �سع��ف اال�ستقاللي��ة ب�سب��ب التدخ��الت والتج��اوزات يف الفرتة 
الراهن��ة. والفقرة رقم )44( "يوجد اأع�ساء يف جمل�س اجلامع��ة من قطاعات املجتمع املختلفة" على املرتبة 
االأخ��رية مبتو�سط )1.56( وتقدير منخف�س جدًا، وفيه داللة على �سعف اإ�سراك اجلامعة لقطاعات املجتمع 
املختلف��ة يف جمال�سه��ا. وح�سلت جميع فقرات املج��ال ال�ساد�س )امل�ساركة( على متو�س��ط )1.8614( وتقدير 

اإجمايل منخف�س، وهذا يدل على تدين تطبيق مبادئ احلوكمة يف اجلامعات احلكومية ملجال امل�ساركة.  
وح�سل��ت الفق��رة رقم )35( "ت�سرك اجلامعة كافة منت�سبيها يف و�سع وتطوير االأنظمة كل فيما يخ�سه" على 
املرتب��ة االأوىل للجامع��ات اخلا�سة مبتو�سط )3.83( وتقدير عال، والفق��رة رقم )37( "يتم اإ�سراك املجتمع 
املحلي يف �سناعة القرارات ذات العالقة" على املرتبة االأخرية مبتو�سط )3.14( وبتقدير متو�سط، وقد يكون 
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�سب��ب ذل��ك عدم وع��ي املجتمع املحلي بطبيع��ة عمل اجلامعات بال�س��كل املطلوب، اأو عدم رغبت��ه بامل�ساركة من 
جه��ة، اأو ع��دم رغبة اجلامع��ات يف اإ�سراكه. وح�سلت جميع فق��رات املجال ال�ساد���س )امل�ساركة( على متو�سط 
)3.4448( وتقدي��ر اإجم��ايل ع��ال، وه��ذا يدل عل��ى اأن تطبيق مب��ادئ احلوكمة يف اجلامع��ات اخلا�سة ملجال 

امل�ساركة مرتفع.  
 ز. جمال اال�ستقاللية واحلرية االأكادميية:

جدول )11(: املتو�شطات احل�شابية واالنحرافات املعيارية والدرجة ملجال اال�شتقاللية واحلرية االأكادميية

العبارةم
الدرجةاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابي

خا�سحكوميخا�سحكوميخا�سحكومي

تطور اجلامعة هياكلها واأنظمتها املختلفة 45
عاليةمنخف�شة2.033.93.941.896با�شتقاللية تامة.

تقوم اجلامعة بتطوير وا�شتحداث برامج 46
عاليةمنخف�شة2.314.021.037.888اأكادميية دون تدخل خارجي.

متتلك اجلامعة �شخ�شية م�شتقلة تتالءم وبيئتها 47
عاليةمنخف�شة2.564.051.132.926املحلية.

تتخذ اجلامعة قراراتها االإدارية واالأكادميية 48
عاليةمنخف�شة2.283.95.944.963واملالية با�شتقاللية تامة.

يتوفر لدى اجلامعة نظام للحرية االأكادميية 49
عاليةمنخف�شة2.173.67.845.980ُمَفّعل.

يتاح للجامعة قدر كاف من ال�شالحيات لتنويع 50
عاليةمنخف�شة2.223.641.0171.003م�شادر متويلها.

ي�شود التعامل الدميقراطي بني اإدارة اجلامعة 51
عاليةمنخف�شة2.503.69.878.922وجميع العاملني فيها.

عاليةمنخف�شة2.2933.849.7387.8034اال�ستقاللية واحلرية االأكادميية

ح�سل��ت الفق��رة رقم )47( "متتلك اجلامع��ة �سخ�سية م�ستقلة تت��الءم وبيئتها املحلية" عل��ى املرتبة االأوىل 
يف اجلامع��ات احلكومية مبتو�س��ط )2.56( وتقدير منخف�س، وهذا موؤ�سر عل��ى ا�ستقاللية اجلامعة يف بيئتها، 
والتقدي��ر املنخف���س يدل عل��ى وجود تدخل من جه��ات اأخرى يف عم��ل اجلامعة. والفقرة رق��م )45( "تطور 
اجلامع��ة هياكله��ا واأنظمته��ا املختلف��ة با�ستقاللي��ة تامة" عل��ى املرتبة االأخ��رية مبتو�س��ط )2.03( وتقدير 
منخف�س، وذلك لعدم وجود اال�ستقرار املايل واملادي واالأمني يف الوقت الراهن. وح�سلت جميع فقرات املجال 
ال�ساب��ع )اال�ستقاللية واحلري��ة االأكادميية( على متو�سط )2.2937( وتقدي��ر اإجمايل منخف�س، وهذا يدل 

على تدين تطبيق مبادئ احلوكمة يف اجلامعات احلكومية ملجال اال�ستقاللية واحلرية االأكادميية.  
وح�سل��ت الفق��رة رقم )47( "متتلك اجلامع��ة �سخ�سية م�ستقلة تتالءم وبيئتها املحلي��ة" على املرتبة االأوىل 
للجامعات اخلا�سة مبتو�سط )4.05( وتقدير عال، وهذا موؤ�سر على وجود ا�ستقالل للجامعة يف بيئتها، والفقرة 
رق��م )50( "يت��اح للجامعة قدر كاف من ال�سالحي��ات لتنويع م�سادر متويلها" على املرتب��ة االأخرية  مبتو�سط 
)3.64( وبتقدي��ر عال، وهذا موؤ�سر على وجود مرون��ة ن�سبية يف تنويع امل�سادر مقارنة باجلامعات احلكومية، 
وح�سل��ت جميع فق��رات املجال ال�سابع )اال�ستقاللية واحلرية االأكادميي��ة( على متو�سط )3.8498( وتقدير 
اإجم��ايل ع��ال، وهذا يدل على اأن تطبي��ق مبادئ احلوكمة يف اجلامعات اخلا�سة ملج��ال اال�ستقاللية واحلرية 

االأكادميية مرتفع.  



المجلة العربيـة لضمـان 56
جودة التعليم الجامعي

اأ.د. داود عبد امللك  احلدابي       د. حممود عبده ح�سن العزيزي 
املجلد الثاين ع�شر العدد )39( 2019م

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.12.39.2

 ح. جمال كفاءة وفاعلية االأداء املوؤ�س�سي:
جدول )12(: املتو�شطات احل�شابية واالنحرافات املعيارية والدرجة ملجال كفاءة وفاعلية االأداء املوؤ�ش�شي

العبارةم
الدرجةاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابي

خا�سحكوميخا�سحكوميخا�سحكومي

ت�شتخدم املوازنة اال�شتخدام االأمثل يف حتقيق 52
عاليةمنخف�شة2.063.95.826.847اأهداف اجلامعة.

يت�شف اأداء اجلامعة االإداري واالأكادميي واملايل 53
عاليةمنخف�شة1.813.84.920.914بالنمو والفاعلية ب�شكل م�شتمر.

م�شتوى ر�شا امل�شتفيدين من ذوي امل�شالح داخل 54
عاليةمنخف�شة1.833.52.845.995وخارج اجلامعة عاٍل.

م�شتوى اأداء اجلامعة )االأكادميي، االإداري، 55
عالية جداًمنخف�شة2.394.281.128.833املايل( مميز مقارنة ببقية اجلامعات يف البالد.

56
يح�شل خريجو اجلامعة على عمل يف جمال 
اخت�شا�شهم خالل االأ�شهر ال�شتة االأول من 

التخرج.
منخف�شة 1.563.55.843.921

عاليةجداً

تعمل قيادة اجلامعة على تطوير عالقات 57
منخف�شة 1.694.03.856.772اأكادميية بني اجلامعة واجلامعات املتميزة عاملياً.

عاليةجداً

عاليةمنخف�شة1.8883.862.7538.6826كفاءة وفاعلية االأداء املوؤ�س�سي

ح�سل��ت الفق��رة رقم )55( "م�ستوى اأداء اجلامعة )االأكادميي، االإداري، املايل( مميز مقارنة ببقية اجلامعات 
يف البالد"على املرتبة االأوىل يف اجلامعات احلكومية مبتو�سط )2.39( وتقدير منخف�س، ح�سلت الفقرة على 
الرتتيب االأول وذلك المتالك اجلامعات احلكومية كادر ب�سري موؤهل ومتفرغ للعمل فيها، والتقدير املنخف�س 
ج��اء انعكا�س��ا للو�سع الذي تعي�سه اجلامعات يف الو�سع الراهن من تدهور الو�سع االقت�سادي واالأمني، وهجرة 
الكفاءات، وغريه. والفقرة رقم )56( "يح�سل خريجو اجلامعة على عمل يف جمال اخت�سا�سهم خالل االأ�سهر 
ال�ست��ة االأول م��ن التخ��رج " على املرتبة االأخرية مبتو�س��ط )1.56( وتقدير منخف�س ج��دًا، وهذا موؤ�سر على 
�سع��ف املخرج��ات من جهة، وعدم مراع��اة التخ�س�سات الحتياجات �سوق العمل من جه��ة اأخرى، وزيادة عدد 
اخلريجن، وو�سع البالد املرتدي يف اجلانب االقت�سادي واالأمني، وح�سلت جميع فقرات املجال الثامن )كفاءة 
وفاعلي��ة االأداء املوؤ�س�سي( عل��ى متو�سط )1.8889( وتقدير اإجمايل منخف���س، وهذا يدل على تدين تطبيق 

مبادئ احلوكمة يف اجلامعات احلكومية ملجال كفاءة وفاعلية االأداء املوؤ�س�سي.  
وح�سلت الفقرة رقم )55( "م�ستوى اأداء اجلامعة )االأكادميي، االإداري، املايل( مميز مقارنة ببقية اجلامعات 
يف الب��الد" عل��ى املرتب��ة االأوىل للجامعات اخلا�س��ة مبتو�س��ط )4.28( وتقدير عال، وذل��ك حلر�س اجلامعة 
عل��ى تطبي��ق نظم اجلودة يف كافة املجاالت، ومتيزها على بقي��ة اجلامعات يف هذا املجال. والفقرة رقم )54( 
"م�ستوى ر�سا امل�ستفيدين من ذوي امل�سالح داخل وخارج اجلامعة عاٍل" على املرتبة االأخرية  مبتو�سط )3.52( 
وبتقدير عال. وح�سلت جميع فقرات املجال الثامن )كفاءة وفاعلية االأداء املوؤ�س�سي( على متو�سط )3.8621( 
وتقدي��ر اإجمايل عال، وه��ذا يدل على اأن تطبيق مبادئ احلوكمة يف اجلامعات اخلا�سة ملجال كفاءة وفاعلية 

االأداء املوؤ�س�سي مرتفع.  
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 ط. جمال االأخالقيات
جدول )13(: املتو�شطات احل�شابية واالنحرافات املعيارية والدرجة ملجال االأخالقيات

العبارةم
الدرجةاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابي

خا�سحكوميخا�سحكوميخا�سحكومي
عاليةمنخف�شة1.973.84.910.894يوجد ميثاق عمل اأخالقي ُمعلن يف اجلامعة.58

يوجد باجلامعة نظام رقابي �شارم ملحاربة 59
عاليةمنخف�شة2.033.93.941.923الف�شاد املايل واالإداري واالأكادميي.

يت�شف اأع�شاء املجال�ص املختلفة للجامعة 60
عاليةمنخف�شة2.394.16.934.745باالأمانة والنزاهة.

توجد اآليات حمفزة لتطبيق امليثاق االأخالقي، 61
عاليةمنخف�شة2.003.83.926.958واآليات رادعة ملن يحيد عنه.

عالية جداًمنخف�شة2.194.331.009.711تعمل قيادة اجلامعة على تطوير �شمعة اجلامعة.62

تلتزم اجلامعة ومنت�شبوها باأخالقيات وقيم 63
عالية جداًمنخف�شة2.944.331.013.803املجتمع.

تعميم امليثاق االأخالقي للجامعة على جميع 64
عاليةمنخف�شة2.173.981.134.848منت�شبيها.

عاليةمنخف�شة2.2424.055.8130.6433االأخالقيات

ح�سل��ت الفق��رة رق��م )63( "تلت��زم اجلامعة ومنت�سبوه��ا باأخالقيات وقي��م املجتمع" عل��ى املرتبة االأوىل يف 
اجلامع��ات احلكومي��ة مبتو�س��ط )2.94( وتقدي��ر منخف�س، وه��ذا موؤ�سر على اح��رتام االأف��راد لقيم املجتمع 
وعادات��ه ب�س��ورة فردية مما اأنعك�س على املنظمة ككل. والفقرة رق��م )58( "يوجد ميثاق عمل اأخالقي ُمعلن 
يف اجلامع��ة" على املرتب��ة االأخرية مبتو�سط )1.97( وتقدير منخف�س كذلك، وذلك لعدم وجود ميثاق العمل 
االأخالق��ي ب�س��ورة م�ستقلة، واإمنا قد يكون �سمن االأنظمة واللوائ��ح والقوانن املنظمة للعمل. وح�سلت جميع 
فقرات املجال التا�سع )االأخالقيات( على متو�سط )2.2421( وتقدير اإجمايل منخف�س، وهذا يدل على تدين 

تطبيق مبادئ احلوكمة يف اجلامعات احلكومية ملجال االأخالقيات.
وح�سل��ت الفقرة رقم )62( "تعمل قيادة اجلامعة على تطوير �سمعة اجلامعة"على املرتبة االأوىل للجامعات 
اخلا�س��ة مبتو�س��ط ح�ساب��ي )4.33( وانح��راف معي��اري )0.711( وتقدي��ر ع��ال ج��دًا، وذل��ك حلر���س هذه 
اجلامع��ات عل��ى املناف�سة واجتذاب الطالب كونهم م�سدر متويلها الرئي�س��ي. والفقرة رقم )61( "توجد اآليات 
حمف��زة لتطبي��ق امليث��اق االأخالقي، واآلي��ات رادعة ملن يحي��د عنه" عل��ى املرتبة االأخ��رية مبتو�سط )3.83( 
وبتقدير عال، وذلك ل�سعف االآليات يف هذا اجلانب، وح�سلت جميع فقرات املجال التا�سع )االأخالقيات( على 
متو�س��ط )4.055( وتقدي��ر اإجم��ايل عال، وه��ذا يدل على اأن تطبي��ق مبادئ احلوكم��ة يف اجلامعات اخلا�سة 

ملجال االأخالقيات مرتفع. 
وب�س��ورة اإجمالي��ة ف��اإن م�ست��وى تطبيق مبادئ احلوكم��ة يف اجلامعات اليمني��ة وفقًا للمج��االت الرئي�سية يف 

االأداة يو�سحه اجلدول )14(. 
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جدول )14(: م�شتوى تطبيق مبادئ احلوكمة يف اجلامعات اليمنية وفقاً للمجاالت الرئي�شية

املجالم
الدرجةالرتتيباالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابي

خا�سحكوميخا�سحكوميخا�سحكوميخا�سحكومي
عاليةمنخف�شة2.16673.4931.83837.5914258القيادة واالإدارة1
عاليةمنخف�شة2.01703.8582.69880.5556765ال�شفافية واالإف�شاح2
عاليةمنخف�شة1.90484.0640.69232.6434472املحا�شبة وامل�شاءلة3
عاليةمنخف�شة2.30564.0805.80819.6276921امل�شوؤولية4
عاليةمنخف�شة2.41273.7709.81300.7487617العدالة5
عاليةمنخف�شة1.86143.4448.73190.7286599امل�شاركة6

اال�شتقاللية واحلرية 7
عاليةمنخف�شة2.29373.8498.73872.8034236االأكادميية

كفاءة وفاعلية االأداء 8
عاليةمنخف�شة1.88893.8621.75383.6826684املوؤ�ش�شي

عاليةمنخف�شة2.24214.0550.81303.6433943االأخالقيات9

عاليةمنخف�شة2.10563.8198.66155.53269االأداة ككل

م��ن خ��الل االط��الع على اجل��دول رق��م )14( يت�س��ح ترتي��ب م�ستوى تطبي��ق مب��ادئ احلوكم��ة يف اجلامعات 
احلكومية واخلا�سة.

نتائ��ج ال�س��وؤال الثاين: هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية يف تطبيق مبادئ احلوكمة يف اجلامعات اليمنية 
وفقًا لنوع اجلامعة )حكومية، خا�سة(؟

ولالإجابة عن هذا ال�سوؤال مت ا�ستخدام اختبار مان وتني )Mann-Whitney Test( واجلدول )15( يو�سح 
ذلك.

جدول )15(: نتائج اختبار مان وتني )Mann-Whitney Test( الإيجاد الفروق يف متو�شط م�شتوى تطبيق مبادئ 
احلوكمة يف جماالت اال�شتبانة وفقاً ملتغري نوع اجلامعة

نوع املجاالتم
متو�سط Nاجلامعة

الرتب
جمموع 
الرتب

قيمة مان 
ويتني

م�ستوى 
الداللة

3623.74854.5188.500.000حكوميةالقيادة واالإدارة1

5862.253610.5خا�شة
3620.5373973.000.000حكوميةال�شفافية واالإف�شاح2

5864.243726خا�شة

3619.9771953.000.000حكوميةاملحا�شبة وامل�شاءلة3

5864.593746خا�شة

3621.58777111.000.000حكوميةامل�شوؤولية4

5863.593688خا�شة
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جدول )15(:يتبع 

نوع املجاالتم
متو�سط Nاجلامعة

الرتب
جمموع 
الرتب

قيمة مان 
ويتني

م�ستوى 
الداللة

3624.85894.5228.500.000حكوميةالعدالة5

5861.563570.5خا�شة
3622.71817.5151.500.000حكوميةامل�شاركة6

5862.893647.5خا�شة
3623.10831.5165.500.000حكوميةاال�شتقاللية واحلرية واالأكادميية7

5862.653633.5خا�شة
3620.90752.586.500.000حكوميةكفاءة وفاعلية االأداء املوؤ�ش�شي8

5864.013712.5خا�شة
3621.54775.5109.500.000حكوميةاالأخالقيات9

5863.613689.5خا�شة

3620.3373266.000.000حكوميةاالإجمايل

5864.363733خا�شة

م��ن خالل اجلدول )15( يت�سح اأن��ه توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بن اآراء اأفراد عينة الدرا�سة، ول�سالح 
اجلامع��ات اخلا�سة يف جميع جماالت مب��ادئ احلوكمة، وميكن اإرجاع هذه النتيج��ة اإىل التناف�سية العاليةيف 
اجلامع��ات اخلا�س��ة، كونها تعتم��د يف متويلها عل��ى امل�ستفيد من اخلدم��ة الطالب، وهو ما يجعله��ا اأكر حر�سًا 
عل��ى جتوي��د اخلدمة حتى ت�سمن بقاءها وا�ستمرارها يف ال�سوق وتطوره��ا، وكذلك لتمتعها باال�ستقالل املايل 
واالإداري، وك��ذا الرقاب��ة واملحا�سبة فيها اأكر دقة، مما يجعل اإجراءات التغي��ري والتح�سن فيها اأكر �سرعة 
مقارن��ة باجلامع��ات احلكومية، كم��ا اأن تفعيل مبداأ املحا�سب��ة وامل�ساءلة، واملتابعة امل�ستم��رة واإرادة التح�سن 
والتطوي��ر، واحلر���س على اأن ي�ستقي��د جميع ذوي امل�سالح،  اأ�سهم ب�سكل ملح��وظ يف متيزها مقارنة بنظرياتها 

احلكومية.
االستنتاجات:

ح�سل��ت اجلامع��ات احلكومي��ة ممثل��ة بجامع��ة �سنع��اء عل��ى تقدي��ر ع��ام منخف���س مبتو�س��ط ح�ساب��ي   -
)2.1056( يف تطبي��ق مب��ادئ احلوكمة فيها، وح�سل كل جمال من جم��االت مبادئ احلوكمة على تقدير 
منخف���س، وكان ترتي��ب املج��االت كما يلي: ح�سل جم��ال العدالة على املرتب��ة االأوىل مبتو�سط ح�سابي 
)2.4127(، يلي��ه جم��ال امل�سوؤولية )2.3056(، وجم��ال اال�ستقاللية واحلري��ة االأكادميية )2.2937(، 
وجم��ال االأخالقي��ات )2.2421(، وجم��ال القي��ادة واالإدارة )2.1667(، وجم��ال ال�سفافي��ة واالإف�س��اح 
)2.0170(، وجمال املحا�سبة وامل�ساءلة )1.9048(، وجمال كفاءة وفاعلية االأداء املوؤ�س�سي )1.8889(، 
وج��اء جم��ال امل�ساركة يف املرتبة االأخ��رية مبتو�سط ح�ساب��ي )1.8614(، وهذا موؤ�سر عل��ى �سعف ورمبا 
انعدام امل�ساركة يف فرتة تنفيذ البحث وذلك من وجهة نظر القيادات االإدارية واأع�ساء هيئة التدري�س.
ح�سل��ت اجلامع��ات اخلا�سة ممثلة بجامعة العلوم والتكنولوجيا عل��ى تقدير عام عال، مبتو�سط ح�سابي   -
)3.8198( يف تطبي��ق مب��ادئ احلوكم��ة فيه��ا، كم��ا ح�س��ل كل جمال من جم��االت مب��ادئ احلوكمة على 
تقدي��ر ع��ال، وكان ترتي��ب املج��االت كما يلي: ح�س��ل  جم��ال امل�سوؤولية عل��ى املرتب��ة االأوىل مبتو�سط 
ح�ساب��ي)4.0805(، يلي��ه جم��ال املحا�سبة وامل�ساءل��ة )4.0640(، ثم جم��ال االأخالقي��ات )4.0550(، 
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وجم��ال كف��اءة وفاعلي��ة االأداء املوؤ�س�سي )3.8621(، وجم��ال ال�سفافية واالإف�س��اح )3.8582(، وجمال 
اال�ستقاللي��ة واحلري��ة االأكادميي��ة )3.8498(، وجمال العدال��ة )3.7709(، وجمال القي��ادة واالإدارة 
)3.4931(، وياأت��ي اأخ��ريًا جم��ال امل�سارك��ة )3.4448(. واملالح��ظ اأن جم��ال امل�سارك��ة ج��اء يف املرتبة 
االأخ��رية ل��كال اجلامعتن، وذل��ك من وجهة نظر القي��ادات االإدارية واأع�ساء هيئ��ة التدري�س، وهذا يدل 
عل��ى �سع��ف امل�سارك��ة، ق��د يكون ال�سب��ب يف ذلك يع��ود لعدم ثق��ة القيادات ببقي��ة اجلهات الت��ي ينبغي 

م�ساركتها، اأو اأن النمط القيادي ال�سائد هو النمط الت�سلطي، اأو تطلع املروؤو�سن مل�ساركة اأو�سع.
توج��د ف��روق ذات داللة اإح�سائية ب��ن اآراء اأفراد عينة الدرا�سة، ول�سال��ح اجلامعات اخلا�سة يف جميع   -

جماالت احلوكمة.
التوصيات:

من خالل النتائج التي مت التو�سل اإليها يو�سى مبا يلي:
عل��ى اجلامع��ات احلكومي��ة اأن ت�سع��ى ب�س��كل ج��اد وم�س��وؤول لتطبي��ق مب��ادئ احلوكم��ة لتزي��د كفاءتها   .1
وفاعليته��ا وقدرته��ا التناف�سية وجودة اخلدمات املقدمة فيها، وعلى اجلامعات اخلا�سة اأن ت�سعى للمزيد 

من التطبيق ملبادئ احلوكمة مبا ي�سمن ا�ستمرارها ومناف�ستها وجودتها.
اال�ستف��ادة م��ن نتائج هذا البح��ث، والوقوف عل��ى جوانب ال�سعف والعم��ل على تالفيه��ا، وجوانب القوة   .2

والعمل على متتينها �سواء يف اجلامعات احلكومية اأو اخلا�سة.
تب��ادل اخلرات والتج��ارب الناجحة بن اجلامعات احلكومية واخلا�سة مبا يح�س��ن من اأدائها وي�سهم يف   .3

متيزها وجودتها.
المقترحات:

يقرتح اإجراء الدرا�سات واالأبحاث االآتية:
معوقات تطبيق مبادئ احلوكمة يف اجلامعات اليمنية.  -

ت�سور مقرتح لتطبيق مبادئ احلوكمة يف اجلامعات اليمنية.  -
االحتياجات التدريبية للقيادات االأكادميية باجلامعات اليمنية يف �سوء مبادئ احلوكمة.  -

تطوير االأداء االإداري واالأكادميي واملايل يف اجلامعات اليمنية يف �سوء مبادئ احلوكمة.  -
المراجع: 

برقع��ان، اأحم��د حممد اأحم��د، والقر�سي، عب��داهلل عل��ي )2012(. حوكم��ة اجلامعات ودوره��ا يف مواجهة 
التحدي��ات، بح��ث مقدم للموؤمت��ر العلمي الدويل حول عوملة االإدارة يف ع�س��ر املعرفة، 15 - 17 دي�سمر، 

جامعة اجلنان،  طرابل�س،  لبنان. 
ج��ودة، حمف��وظ اأحم��د )2008(. اإط��ار مق��رتح لرفع م�ست��وى احلوكم��ة املوؤ�س�سي��ة يف اجلامع��ات االأردنية 
اخلا�سة واملدرجة يف �سوق عمان املايل. املوؤمتر ال�سنوي العام التا�سع حول االإبداع والتجديد يف االإدارة: 

- 11 نوفمر، املنظمة العربية للتنمية االإدارية، القاهرة. االإدارة الر�سيدة وحتديات االألفية، 9 
�سوليف��ان، ج��ون د. )2008(. البو�سل��ة االأخالقي��ة لل�س��ركات، اأدوات مكافحة الف�ساد، قي��م ومبادئ واآداب 
املهن��ة، وحوكم��ة ال�س��ركات. وا�سنط��ن: املنت��دى العامل��ي حلوكم��ة ال�س��ركات، وموؤ�س�س��ة البن��ك الدويل 

جمموعة البنك الدويل.
اأب��و حمام، ماجد اإ�سماعيل )2009(. اأثر تطبي��ق قواعد احلوكمة على االإف�ساح املحا�سبي وجودة التقارير 
املالي��ة: درا�س��ة ميداني��ة على ال�س��ركات املدرجة يف �س��وق فل�سطن ل��الأوراق املالية )ر�سال��ة ماج�ستري(، 

اجلامعة االإ�سالمية، غزة، فل�سطن.
خور�سي��د، معت��ز، ويو�س��ف، حم�س��ن )2009(. حوكم��ة اجلامع��ات وتعزيز ق��درات منظومة التعلي��م العايل 

والبحث العلمي يف م�سر. اال�سكندرية: منتدى االإ�سالح العربي، ومكتبة االإ�سكندرية.
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الداع��ور، اإ�س��الم بدوي حممود )2008(. م��دى تطبيق معايري احلوكمة اجليدة يف بلدي��ات ال�سفة الغربية 
)ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة(، جامعة اخلليل، فل�سطن.

الدحي��اين، نا�س��ر �سعي��د عل��ي حم�س��ن )2015(. ت�سور مق��رتح لتطبيق معاي��ري احلوكمة يف كلي��ات املجتمع 
اليمنية )اأطروحة دكتوراه(، جامعة �سنعاء، اجلمهورية اليمنية.

رابح، بوقرة، وهاجرة، غامن )2012(. احلوكمة: املفهوم واالأهمية، امللتقى الوطني حول حوكمة ال�سركات 
كاآلي��ة للح��د م��ن الف�ساد امل��ايل واالإداري، 6 - 7 ماي��و، خمر مالية بن��وك واإدارة االأعم��ال، كلية العلوم 

االقت�سادية والتجارية وعلوم الت�سيري، جامعة حممد خي�سر- ب�سكرة، اجلزائر.
ر�س��وان، اأحم��د جمع��ة )2012(. دور اآلي��ات احلوكمة يف حت�س��ن مالءمة معلوم��ات هيكل القيا���س الهرمي 

.455 - للقيمة العادلة بالتطبيق على البنوك ال�سعودية، دورية االإدارة العامة، 52)3(، 401 
ال��زاوي، عبدال��رزاق، ونعمون، اإمي��ان )2012(. اإر�ساء مبادئ احلوكمة يف �س��ركات التاأمن التعاوين، امللتقى 
الوطن��ي ح��ول حوكمة ال�سركات كاآلي��ة للحد من الف�ساد امل��ايل واالإداري، 7-6 مايو، خمر مالية، بنوك 
واإدارة االأعم��ال، كلي��ة العلوم االقت�سادي��ة والتجارية وعلوم الت�سيري، جامعة حمم��د خي�سر – ب�سكرة، 

اجلزائر.
�سبل��ي، م�سل��م ع��الوي، ومنهل، حمم��د ح�س��ن )2008(. بناء منظ��ور ا�سرتاتيج��ي لنظام احلوكم��ة وقيا�س 
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