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  تطبيق مبادئ احلكامة يف مؤسسات التعليم العايل

  بليه حلبيب/ أ

  قسم العلوم السياسية

  كلية احلقوق والعلوم السياسية

  مستغامن - جامعة عبد احلميد بن باديس 

  :ملخص

يف السنوات األخرية  االهتمام تزايد يف مؤسسات التعليم العايل يف ظل احلكامة موضوع إىل البحث يتطرق
ذا املوضوع على الصعيد الدويل بفعل الضغوط اليت ختضع هلا هذه املؤسسات، خصوصا العمومية منها، يف مجيع 
دول العامل إلحداث التغيري، كي تواجه منافسة القطاع اخلاص واألجنيب يف جمال استقطاب الطلبة واألساتذة ويف 

البحث، وحيث أضحى من غري املناسب أن تسري السلطات العمومية مباشرة هذه احلصول على املوارد املالية اخلاصة ب
  . املؤسسات يف ظل بيئة تزداد تعقيدا أكثر فأكثر

  .العايل التعليم مؤسسات املساءلة، املشاركة، الشفافية، احلكامة، :الكلمات املفتاحية
  :مقدمة

 هذه األخرية تعد إذ مل الدولة، دور طبيعة يف حدث الذي بالتغري جهة ارتبط مناحلكامة  ظهور مفهوم إن
 اخلاص، القطاع مثل آخرون هناك فاعلون أصبح بل العامة، السياسات وتنفيذ صنع يف الرئيسي الفاعل هي

اإلدارة، وقد أخذ زمخا أكثر بظهور مفهومي  علم تطوربجهة أخرى  من ارتبطاملدين، كما  اتمع ومنظمات
  .وارتباطه ما واجلودةالتسيري العمومي احلديث 

 كيفية عند مناقشتهم وحبثهم يف العامل، أحناء كافة يف القرار صانعي أولويات منلقد أصبحت احلكامة 
 تنظيم ويف وتوزيعها، الوطنية املوارد إدارة كيفية ويف العاملي، املستوى على االقتصادية واملالية الشؤون إدارة

  .االتنمية بدو حتقيق ميكن ال أنه على معظم الدراسات وقد اتفقت إدارا، ويف الدولة داخل املؤسسات
واألرباح ذي انعكس على الشركات واملؤسسات اليت تبنت احلكامة من حيث اإلدارة ونظراً لألثر اإلجيايب ال

اليت جيب أن تكون السباقة يف اهلامة  ات ؤسساملفقد انتقل هذا املفهوم إىل مؤسسات التعليم العايل باعتبارها من بني 
هلا ومن اتمع العام  اوحيوي اهام اجزءوباعتبارها خمتلف جوانبها،  يفتساهم يف التنمية لكوا  مبادئ احلكامةتطبيق 

 لشغل الوظائف يفمؤهلني  لطلبةتعليم جيد  ضمان: من خالل العمل على حتقيق هدفني ،معه عالقاا التبادلية
بأنواعها املختلفة واملسائل واملشاكل املطروحة سهام يف حل القضايا اإلخدمة اتمع من خالل و تلفةاملؤسسات املخ

  .العمل اتمن خالل األحباث وورش
جتنيها مؤسسات ميكن أن ما هي الفوائد اليت : واإلشكالية األساسية هلذا البحث تتمثل يف التساؤل التايل

  ؟    احلكامةالتعليم العايل جراء تطبيقها ملبادئ 
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I - مفهوم احلكامة:  
  :تعريف احلكامة -1

مفهوما متمثال يف  الدولية املالية املؤسسات طرحت التسعينات، وبداية الثمانينات اية مع
"governance"  باللغة اإلجنليزية أو"gouvernance"  باللغة الفرنسية وهذا مبناسبة مناقشتها ملوضوع التنمية يف

 لألزمة تشخيصه عند 1989سنة  استعمله إذ ،أول من وظف هذا املفهوم الدويل البنكحيث يعترب  ،العامل
 "النمو املستدام إىل األزمة من الصحراء جنوب إفريقيا":املعنون ب تقريره يف إفريقيا الذي ضمنه يف االقتصادية

 نتشراهذه املنطقة، وابتداء من هذا التاريخ  دول وأساليب احلكم واإلدارة يف للحكم السمات العامة تضمن والذي
  .بالتنمية املهتمة الدولية املؤسساتو الغربية األكادميية خمتلف األوساط يف استخدامه

 الترمجة، إشكالية منها منهجية، إشكاالت عدة تعتريها االجتماعية األخرى اليت املفاهيم وعلى غرار باقي
 ودينية ولغوية سياسية العتبارات  كبرياجدالذا املفهوم هلدقيق باللغة العربية مقابل  مصطلح حتديد أثارفقد 

   )1( .خمتلفة وإقليمية
وقد أحصينا حوايل  ،صطلحات باللغة العربية للداللة على هذا املفهومالعديد من املظهرت ويف هذا الصدد، 

 اجليد،السليم، احلكم احلكم الراشد، احلكم الرشيد، احلكم الصاحل، احلكم : منهامصطلحا  ة عشرتسع) 19(
إدارة احلكم، احلكمتية،  احلكم، احلكم املوسع، حسن احلكم، أسلوباحلكم التشاركي، الشراكي،  احلكم

  . اخل...شيدةواتمع واإلدارة الر الدولة شؤون احلكمانية، احلكامة، احلوكمة، احملكومية، إدارة احلاكمية،
 منظمة أو باحث نظر كل وجهة بالدرجة األوىل إىل يعود املصطلحات هذه بني غري أنه يبدو لنا أن الفرق

هذا املفهوم، وحنن من جانبنا آثرنا استعمال كلمة حكامة للداللة  مضامني يتناول من خالله الذي البعد حيث من
  .على هذا املفهوم يف هذه الدراسة

 ،أماكن متعددة يف استخدامه ساعدت على املفهوم وغموضه الباحثني من يرى أن حداثة هذاوهناك من 
خصوصا املالية – املنظمات الدوليةاملؤسسات و حيث متكنت عيبا منها أكثر ميزة اخلاصية وبالتايل أصبحت هذه

 وحقوق واملشاركة والدميقراطيةالفساد  مثل احلساسة القضايا من العديد لطرح وراءه االختفاء من -منها
بعد أن كانت سابقا تفرض شروطا ذات طابع اقتصادي واجتماعي مثل برامج التعديل اهليكلي ، )2( اإلنسان

  .وخفض العملة وتسريح العمال وغريها مقابل القروض اليت متنحها للدول املدينة
 الطريقة :بأا الدويل البنك هايعرفاليت تناولت مفهوم احلكامة، حيث  وتبعا ملا سبق فقد تعددت التعاريف 

  )3( .التنمية حتقيق دف واالجتماعية االقتصادية الدولة موارد إدارة يف السلطة ا تباشر اليت

رفاه  ويصون ويدعم يعزز الذي احلكم :فقد عرفها بأا (PNUD) برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أما
 والسياسية، واالجتماعية االقتصادية وحريام وفرصهم وخيارام البشر قدرات توسيع على ويقوم اإلنسان،

   .فقرا وميشا اتمع أفراد ألكثر بالنسبة السيما

 االقتصادية للسلطة ممارسة: على أا 2002يف تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام  (PNUD)كما عرفها 
واملؤسسات  والعمليات اآلليات تكون مني توه بلد ما على مجيع املستويات، شؤون واإلدارية إلدارةوالسياسية 

 بالتزامام ويوفون فيها حقوقهم القانونية وميارسون مصاحلهم واموعات عن املواطنون خالهلا من يعرب اليت
  )4( .وحيلون خالفام عن طريق الوساطة
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أن احلكامة تتضمن القيم والقواعد واملؤسسات والعمليات  )ACDI(الدولية  للتنمية الكندية الوكالة وترى
اليت حياول من خالهلا األفراد واملنظمات الوصول إىل أهداف مشتركة واختاذ القرارات وبسط السلطة واملشروعية 

  )5(. وممارسة السلطات
جمموعة من القوانني والنظم والقرارات اليت دف  هياحلكامة ميكننا القول بأن وكخالصة للتعاريف السابقة 

  )6( .املنظمةوالفعالة لتحقيق خطط وأهداف إىل حتقيق اجلودة والتميز يف األداء عن طريق اختيار األساليب املناسبة 

  :أبعاد احلكامة -2
  :وهي ، احلكامة وتتضافر لتحقيق بينها تتفاعل فيما ثالثة أبعاد املتحدة لألمم اإلمنائي حدد الربنامج

تنظيم االنتخابات  يتمثل أساسا يف تفعيل الدميقراطية من خالل العديد من اإلجراءات املتمثلة يف :البعد السياسي -أ
   )7(.وبروز صحافة مستقلة وبرملان مسؤول انونقالسياسية الواسعة وبناء دولة ال احلرة والرتيهة وضمان املشاركة

ختاذ وا يف العمل على حتقيق إجراءات للحكامة الشق االقتصادي يتمثل  :واالجتماعي البعد االقتصادي -ب
املناخ اجليد  األخرى ويئة بالدول االقتصادية وعالقاا للدولة االقتصادية النشاطات على تأثري هلا قرارات

الفساد وإضفاء نوع من االقتصادية وضمان  تدفق املعلومات وحماربة  التنمية من املزيد قحتق اليت القوية والسياسات
 هو االقتصادي اال للحكامة يف احملوري ، فاملضمون)8(االقتصادية على القوانني اليت تنظم النشاطات املرونة

أما فيما خيص  .االقتصادية للحريات اال وفتح القطاع وإعادة حتديد وتعريف دورها هذا من الدولة انسحاب
بإفساح اال أمام نشوء جمتمع مدين فعال يعمل على بناء دولة تكرس  يتعلقفإنه للحكامة الشق االجتماعي 

القدرة على اتمع يف بناء مؤسساته والدميقراطية وحتترم حقوق اإلنسان من خالل توسيع دائرة مشاركة الفرد و
   .فاهية اتمع، فاهلدف األمسى هو حتقيق رومصاحلها املتناقضةاستيعاب مطالب خمتلف الفئات االجتماعية إدارة و

تضمن النظام اخلاص بتنفيذ السياسات، ويهتم باإلدارة اجليدة للدولة واتمع، وي :التقين البعد اإلداري أو - ج
  .باإلضافة إىل التركيز على إدارة األعمال

 السياسية السلطة بطبيعة املتعلق السياسي البعد هي مترابطة أبعاد ثالثة تتضمن احلكامةمما سبق يتضح أن 
 عن واستقالله حيويته ومدى املدين اتمع بنية بطبيعة املتعلق االجتماعي –االقتصادي والبعد متثيلها وشرعية
 حيث من املواطنني يف وتأثريها واالجتماعي، االقتصادي االني يف العامة السياسات وطبيعة جهة، من الدولة
والبعد  أخرى ، جهة من واتمعات األخرى اخلارجية االقتصاديات مع عالقتها عن فضال احلياة، ونوعية الفقر،

  )9(.وفاعليتها وكفاءا العامة اإلدارة بعمل املتعلق اإلداري التقين
  

  :أطراف احلكامة -3
مفهوم احلكامة أمشل من مفهوم يبدو أن ه إنطالقا من األبعاد السالفة الذكر إنفيما يتعلق بأطراف احلكامة ف

 كل عمل والقضائية، والتشريعية سلطاا التنفيذية الدولة املتمثلة يف أجهزة عمل إىل باإلضافة يتضمن فهواحلكم 
  .اخلاص والقطاع املدين، اتمع ومنظمات الرمسية، غري املؤسسات من

، الذي ساد يف العقود األخرية يف دول شرق آسياوهو  ،دولةيتمثل يف تبين منوذج لدور ال احلكامة إن جوهر
 حيث تضطلع مبهام أساسيا العبا الدولة حيث تكون املدين، واتمع اخلاص والقطاع الدولة مشاركة على يقوم
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 واالجتماعي، االقتصادي االني بني التكامل وحتفيز املوارد وتوزيع االتخمتلف ا يف العامة السياسات وضع
  )10(. املضافة القيمة وذات إنتاجية األكثر املشاريع حنو اخلاص القطاع ودفع املدين اتمع وتعزيز

  
II - تطبيق احلكامة يف مؤسسات التعليم العايل:  
  :مفهوم احلكامة يف مؤسسات التعليم العايل -1

شهدت نظم التعليم العايل يف السنوات األخرية العديد من التحوالت املهمة حتت تأثري جمموعة من التغريات 
 التمويل العمومي املترافق مع املسامهة الضعيفة اخنفاضالتزايد املتسارع لعدد الطلبة، : الوطنية والدولية مثل

للتمويل اخلاص، األمهية املتزايدة للبحث واإلبداع يف االقتصاد املعريف العاملي، واملنافسة الشديدة بني  واملتواضعة
وخضوعها لضغوط الترتيب والتصنيف اليت جتريها خمتلف اهليئات العاملية مثل تصنيف  مؤسسات التعليم العايل

   .وغريها "(WEBOMETRICS)ويبومتريكس"و تصنيف  "شنغهاي"
وضرورة حتسني جودة التعليم العايل فرض مراجعة طرق إن حتمية مواجهة هذه التحديات والتغريات العميقة 

  )11(. وأساليب اإلدارة املتبعة يف مؤسسات التعليم العايل
 البنك الدويلاملؤسسات الدولية ك من العديد ا تمعظم نتائج الدراسات املقارنة اليت قام تأوصهلذا فقد 

اليونيسكو وسلطات التعليم الوطنية لتقييم جتارب الدول النامية يف جمال التعليم العايل بضرورة األخذ بعدد ومنظمة 
من التوجهات والسياسات اإلصالحية لتحقيق أهداف تطوير األداء يف ظل تراجع التمويل احلكومي وتنامي الطلب 

ة تشجيع التنوع يف نظم التعليم العايل وبراجمه مبا يف وتتلخص هذه السياسات يف ضرور، اتمعي على التعليم العايل
  )12(.ذلك التوجه حنو التوسع يف إنشاء مؤسسات تعليم خاصة تتكامل مع منظومة التعليم العام

احلكامة وتتناول ، حمور تركيز عملية إصالح التعليم العايل يف مجيع أحناء العامل احلكامةت ضحد أقف وبذلك
 ،ورصد ما حققته من إجنازات اونظم التعليم العايل بتحديد أهدافها وتطبيقها وإدارهذه املؤسسات كيفية قيام 

  .يف حتسني نوعية التعليم كامةتوافق واسع بشأن دور احلهناك و
يركز البنك الدويل على احلكامة يف بعدها اإلداري عندما يتعلق األمر مبؤسسات التعليم  سياقويف هذا ال

 أفاد أن احلكامة تعمل علىفريقيا إمنطقة الشرق األوسط ومشال  ي تقرير له حول هذه املؤسسات يفالعايل، فف
املؤسسات على القيام بإصالحات متكنها من أن تكون أكثر استجابة الحتياجات الشباب، وأن تصبح  هذه مساعدة

ببلدان املنطقة أن ذه املؤسسات هلح ، كما تسممصدرا للمعرفة واالبتكار اللذين يدفعان عجلة النمو يف املستقبل
تقارن نفسها باملعايري الدولية، وحتدد أهدافها اخلاصة ا، وتضع معايري لتقييم التقدم الذي حترزه يف حتقيق تلك 

مت استنباطها من سلسلة من أدوات تقييم املمارسات اجليدة ، اليت ة اجلامعاتكامبطاقة قياس ح، من خالل األهداف
للحكامة يف على أنه ال يوجد منوذج واحد  وجيب التنويه ، )OCDE(بلدان منظمة التعاون والتنمية  املستخدمة يف

 .هو الذي حيدد أفضل املمارسات املناسبة هلا هذه املؤسساتوأن السياق الذي تعمل فيه  مؤسسات التعليم العايل
)13( 

 وكيفية أجزائها، متاسك كيفية :العايل التعليمات مؤسس أبعاد من متعددة أبعاداً مةااحلك عمليات وتتناول
 للقرارات، اختاذها وكيفية ،)التدريس هيئة وأعضاءالطلبة ( الداخليني باألعضاء اتصاهلا وكيفية للسلطة، ممارستها
 مةكااحل هيكل ويتضمن. بذلك قيامها ومدى الداخلية، واإلجراءات القرارات عن للمسؤولية تفويضها وكيفية
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 والتأديبية، اإلجرائية وقواعدهم مشاركتهم، وهياكل املؤسسات، ورؤساء املؤسسات إدارة جمالس دور
  )14( .التقارير وإعداد واملتابعة األداء إلدارة موترتيبا املوارد، ختصيص يف موسياسا

 حقيقية تعاين يؤشر من جهة أخرى، عن وجود أزمة احلكامة يف مؤسسات التعليم العايل مفهوم ظهور إن
 هيئة الطلبة وأعضاء فوق التنفيذية السلطة وضعتها جامعية إدارات هناك أن يف منها هذه املؤسسات تتمثل

 القرارات هذه يف مناقشة احلق منهم ألي يكون أن دون هؤالء بشؤون املتعلقة القرارات اختاذ مهمتها التدريس،
وهو ما يعزز استمرار ثقافة العزوف عن املشاركة يف احلياة العامة سواء داخل اجلامعة أو  عليها، االعتراض أو

 التوجهات صياغة تعيد أا فيها اليت يفترض األكادميية املؤسسة بوصفها اجلامعة تطور يضعفو خارجها، 
 ووضع اجلامعية، املؤسسة أطراف من واحد طرف يد نظرا لوضع القرار يف للمجتمع، واملعرفية والعلمية الثقافية

 مناقشة، دون بتنفيذها وامللتزم القرارات هلذه املتلقي وضع يف التدريس هيئة وأعضاء الطلبة من األطراف باقي
 صياغة يف املشاركة حق للطالب يكون أن دون التعليمية باملناهج املتعلقة القرارات تؤخذ املثال سبيل فعلى

 على الطلبة تدريب منها اهلدف هيئات باعتبارها الطالبية املنظمات وكذلك منها، واهلدف املناهج هذه خطط
  ) 15(.واحترام اآلخرين الدميقراطية قيم وتعزيز العامة احلياة يف املشاركة

املمارسة الرمسية وغري الرمسية للسلطة يف إطار القوانني والسياسات ’‘: التعليم العايل جماليف وتعين احلكامة 
: ، وبصيغة أخرى''دد حقوق وواجبات خمتلف الفاعلني مبا فيها القواعد اليت حتدد كيفية تصرفهماليت حت والقواعد

ا بكيفية متجانسة حتقيق أهدافها وغاياا وسياسا احلكامة تتضمن اإلطار الذي تعمل من خالله مؤسسة ما على''
وما هي مصادر مشروعية القرارات من هو املسؤول : ، فاحلكامة حتاول اإلجابة على التساؤالت التالية''ومتناسقة

  )16(.التنفيذية املتخذة من قبل خمتلف الفاعلني؟
 العايل التعليم ملؤسسات تسمح اليت الرمسية وغري الرمسية التدابري جمموعة على أا الدويل البنككما يعرفها 

  )17(. فيه والتصرف القرار بصناعة
 اتغيري لزمستت اليت اجلامعات ةليكه إعادة اأ ىعل فهافتعر )ACDI( ةليوالد لتنميةل ديةالكن كالةوال أما

 بناء يف املشاركة إىل ميةاالر العاملية اتوجهالت بني نم تعترب كما مؤسسة،لل يةلالداخ ونالشؤ إدارة طريقة يف
 يعتمد ةماحكلل منظا تبين العايل، ميلالتع ايشهده اليت احلالية التالتحو تفرض كما .العايل ميلتعلل العاملي الطابع

 بحثلل بالنسبة ياتاألولو ملس يف االقتصاديةو االجتماعية االحتياجات ضعو ىلعو ميلتعلل بالنسبة النتائج ىلع
 املعرفة اقتصادو العايل التعليم اتمؤسس بني ةنافساملو اجلديدة جياالتكنولو لاستعماو ملةالعو تافتأثري. ميالعل
 يف تريابتغي مالقيا ؤسساتهذه امل ىعل تفرض اليت احلديثة اخلارجية لامالعو بني من يه العايل ميالتعل ليوتدو

  .اهرود جعةاروم يةلالداخ واشؤ تسيري
مؤسسات التعليم  يف امةحكلل لفعا منظا دوجن وبأ )OCDE( االقتصادية التنميةو ونالتعا منظمة ىوتر

 ىلع القدرة زيادةو العايل، ميلتعلل املخصصة ميةوالعم اردوامل استغالل يف الكفاءةو رشادةلل ضمانا يعترب ،العايل
حتقيق اجلودة  مةاكاحل نتضم حيث، اجلامعات يف اإلبداعو البحثو التدريبو ،ميلالتع تمشكال لحو قاالستبا

  )18( .اتمع تنميةاالقتصادي و النمو قحتقي من مناوإ بة،لالط من تكوين فقط ليس الستفادةوا ،وبتكاليف معقولة
 اجلامعة أنشطة توجيه خالهلا من يتم اليت لطريقةلتعليم العايل اا اتيف مؤسس مةكااحلب دوكخالصة، يقص 

  )19( .العامة وتوجهاا اإلستراتيجية خطتها تنفيذ ومتابعة وكلياا العلمية أقسامها وإدارة
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  :احلكامة يف مؤسسات التعليم العايلأمهية  -2

  )20( :عتبارات التاليةالعايل أمهية بالغة نظرا لالتكتسي احلكامة يف مؤسسات التعليم 
النمو السكاين،  ارتفاعاملرتبط بعلى التعليم العايل تنامي الطلب  بفعلالضغوط على مؤسسات التعليم العايل زيادة  -

ذه هل ةطاقة االستيعابيحملدودية ال نظرا   املتزايدذا الطلب استحالة االستجابة هل صعوبة إن مل يكنوخاصة مع 
  .املؤسسات

إىل  ةإضاف، احلكومية أو اخلاصة ملؤسسات التعليمية املختلفة سواءظهور برامج جديدة من التعليم قدمت من ا -
وغريها من األمناط التعليمية اليت تستفيد  أمناط جديدة من التعليم كالتعليم اإللكتروين والتعلم املدمج والتعليم عن بعد

 .من خمتلف الوسائط التكنولوجية املتاحة
وال سيما ( ضعف البىن البحثية وقلة فرص البحث العلمي والذي يتخذ عدة أشكال منها التوسع يف الربامج  -

البحث العلمي لدى مؤسسات إىل ضعف ثقافة  وكوادر إضافة ابراليت تقل متطلباا البحثية من خم) الدراسات العليا
القطاع العام واخلاص، وضعف الصلة بني املشاريع البحثية اجلارية يف اجلامعات وخطط التنمية االقتصادية 

  .اإلنتاجيةالقطاعات و واالجتماعية
 تركيز: يرتبط بثالثة عوامل متصلة هيالذي العاملي والترتيب التصنيف خضوع مؤسسات التعليم العايل لضغوط  -
  . ةكاموهبة، وتوفر التمويل واحلامل
  
  : مؤسسات التعليم العايليف  احلكامةتطبيق فوائد  -3

  )21( :إن تطبيق احلكامة من شأنه أن حيقق الفوائد التالية
 . االستخدام األمثل للموارد وتعزيز املساءلة وحسن توزيع اخلدمات وإدارا -
وبالتايل التوسع املؤسسة ودعم قدراا التنافسية مبا يساعدها على جلب مصادر متويل حملية وعاملية، تعظيم قيمة  -

 .وخلق فرص عمل جديدةوالنمو 
الصائبة للحفاظ على موارد  اإلستراتيجيةللمنظمات عن طريق اختاذ القرارات يجي االسترات االجتاهحتديد  -

 .املؤسسة
والتفاعل بني أصحاب املصاحل، وذلك  االندماجمن حاالت  ةدازيالاملؤسسة و ف من حاالت الصراع يفيتخفال -

 .بزيادة فاعلية اإلفصاح واملساءلة والرقابة والتحفيز
 .ف مع متغريات البيئة اخلارجيةقادرة على التكي جعل املؤسسة -
  
  :مؤسسات التعليم العايليف  مبادئ احلكامة -4

 كاختالف احلكامة ومتخصصني يف حتديد املبادئ اليت يقوم عليها مفهوملقد إختلف املهتمون من هيئات 
 ةاحلكام وعموما تقوماملفهوم،  هذا حكمت اليت النظر وجهة حبسب وذلك اليت أعطيت هلذا املفهوم، التعاريف

  )22( : ، هيثالثة مبادئ على
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احلايل، بل تعد واحدة من املعايري العاملية  يف الوقتلة أصبحت الشفافية من املصطلحات الشائعة واملتداو :الشفافية -
 بفضلها ميكنو احلكامة يف اتمع،تطبيق لقياس درجة  ا آلية، إذ أترتيب اجلامعات املهمة يف تصنيف الدول و

 الوضوح ملا'' :وهي تعين ،متكنهم من اختاذ القرارات ذات التأثري املشترك اليتلألفراد احلصول على املعرفة واملعلومة 
جيري ويدور داخل املؤسسات اليت تدير الشأن العام مع سهولة تدفق املعلومات الدقيقة واملوضوعية وسهولة 

إن هذا الوضوح يعين أن طلبة اجلامعات يستطيعون وبكل سهولة اإلفصاح  .''يف اجلامعة استخدامها من قبل العاملني
اجلامعة  مسؤويلما بني  امنتج اد حوارلام، مما يووعن مشكالم واحتياج سؤويل اجلامعة عما يدور يف ذهنهممل

حتفزهم على من شأا أن لطلبة فضاءات مناسبة لما بني مسؤويل اجلامعة وطلبتها وتشكل اللقاءات املفتوحة  ،والطلبة
   .بني الطرفني اءنقيم احلوار والتواصل الب عزيزتسهم يف تكما املشاركة 

سهم يف عملية صنع القرارات اليت تؤثر ت فاعال من مكونات التنمية اإلنسانية، إذ اتعد املشاركة مكون :املشاركة -
، وينبغي على مجيع األفراد أن يكون لتعبرييف حياة املواطنني من خالل مؤسسات شرعية تقوم على حرية التنظيم وا

إما بصورة مباشرة أو عن طريق املؤسسات الوسيطة، وهذه املشاركة البد هلا من  ،هلم صوت يف عملية صنع القرار
على مضامني املشاركة ملساندة كامة حله البد أن حتتوي اوبذلك فإن رية تكوين اجلمعيات،أن تكون مبنية على ح

  .العامةج فاعل يف صنع السياسات احلكومة كنموذ
 اهتماممسامهة أصحاب املصلحة الذين هلم '' :شاركة تعينوعلى صعيد مؤسسات التعليم العايل فإن امل

الطلبة، الكوادر األكادميية، : باألمور اجلامعية يف عملية صنع القرار يف هذه املؤسسات، ويضم أصحاب املصلحة
  )23( .''العمال وخرجيي اجلامعات احتاداتاحلكومة، ممثلي الصناعات، اجلهات املاحنة، مجعيات اتمع احمللي، 

 التوضيحات تقدمي املسؤولني من الطلب'' :أا على املساءلة اإلمنائي املتحدة األم برنامج يعرف :ساءلةامل -
 توجه اليت باالنتقادات واألخذ واجبام، وتصريف استخدام صالحيام كيفية حول املصلحة ألصحاب الالزمة

 .''الغش وأ اخلداع نع وأ الكفاءة معدو لالفش عن ليةؤواملس "بعض" لحتمو هلم، املوكلة الطلبات وتلبية هلم
)24(  

 املساءلة تكون القيادة دكتاتورية،دون بقراطية املساءلة الوجه اآلخر للقيادة، وعد معظم اتمعات الدميتو
  .إسنادها هلم املسؤولية اليت متوهي التزام يلزم اآلخرين باحملاسبة أو اإلجابة عن 

لصاحل أصحاب املصلحة من إن املساءلة يف مؤسسات التعليم العايل متثل يف الواقع الثمن الذي يتوجب دفعه 
  .من قبل احلكوماتهلا مقابل االستقاللية املمنوحة طرف هذه املؤسسات 

 
   :مؤسسات التعليم العايلة يف كاممراحل تطبيق احل -5

 تتحول من جمرد فكرة إىل مثإن احلكامة ال تتم دفعة واحدة بل حتتاج إىل مراحل متتالية لتقبلها واالقتناع ا ومن 
األدبيات اليت تناولت موضوع احلكامة عموما اتفقت وجهة نظر مث إىل مبدأ مث إىل عقيدة مث إىل سلوك وتنفيذ قوي، وقد 

  )25( :وهي ،مؤسسات التعليم العايلة يف مالتطبيق احلكمخس مراحل على ضرورة إتباع 
ة ماإذ يتم فيها توضيح معامل احلك وهي أهم املراحل: هلا ساندة وتكوين الرأي العام املمكاإشاعة ثقافة احل :املرحلة األوىل

  .بيقها، وبالتايل يئة األرضية اخلصبة لتطة ا، ومناهجها وأدواا ورسائلهاانبها، وأبعادها واملفاهيم اخلاصوجو
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تها وضع بنية أساسية قوية قادرة على استيعاب حرك حيث يتم يف هذه املرحلة: ةمااء احلكمرحلة بن :املرحلة الثانية
مة، ان من بنية أساسية فوقية للحكتتكو بة وممتدةبة ومتشعة مركعلى التفاعل مع متغرياا ومستجداا، وهي بني قادرةو

تشمل األساس وبنية أساسية حتتية  ،معةاإلشراف على تطبيقها على مستوى اجلاة وجهات ماوتشمل جمالس احلك
  .القاعدي

ات واملهموالنشاطات ملرحلة يتم حتديد األعمال ويف هذه ا: ةماخطة إجرائية للحكبرنامج زمين ووضع  :املرحلة الثالثة
  .اليت ينبغي تنفيذها على أرض الواقع والواجبات

، وفيها تبدأ ة لكل خطوةدوريملراجعة الذ بشكل دقيق مع التطوير وافنتو: مة وتطبيقهااحلكتنفيذ ا :املرحلة الرابعة
  .لذلك ة واستعدادهممااالختبارات احلقيقية، وقياس مدى رغبة كافة األطراف لتطبيق احلك

عد املراحل السابقة، إذ تنفيذ مجيع سن تيف هذه املرحلة يتم التأكد من ح :ة وتطويرهامامتابعة احلك :سةاملرحلة اخلام
  .ةمااليت تستخدمها اجلامعة من أجل حسن تنفيذ احلك الرقابة واملتابعة الوسيلة واإلدارة الرئيسة

  
  :خامتة

تشمل مجيع أطراف اختاذ  للحكامةمنظومة متكاملة  تتطلب التعليم العايلؤسسات عملية النهوض مبإن 
رفيع القيمة واملستوى  مفتاح الوصول إىل تعليم عال وتعداجلامعات، أو ، سواء على مستوى القطاع ككل رالقرا

واألداء املؤسسي فيها مبا  احلكامةر يويقتضي النهوض بالوظيفة العلمية والتعليمية يف أي جامعة تطو .واملضمون
ث يسري القرار حبي النتائج، واملشاركة املؤسسية جلميع األطراف،األداء ويضمن الشفافية يف العمل واملساءلة عن 
  .وانتهاء بالقطاع ككل اجلامعةومن القسم و الكلية  ااألكادميي حسب األصول األكادميية بدء

هذه التعليمي واإلداري يف  نيمن شأنه االرتقاء بالنظاممؤسسات التعليم العايل يف  احلكامة تطبيق مبادئن إ
نفسه ألن  التغيريري أكثر من يإىل إدارة التغ اجلامعات ، وبذلك حتتاج احلكامة يفإىل مستويات أفضل املؤسسات

حتتاج إىل بل  عية املنظمة لعمل هذه املؤسساتالتشريالنصوص القانونية واجة إىل تعديل حبكثرياً من املتطلبات ليست 
سري لاء لومراقبة األد ،ضمن سياسة تعظيم االجناز وتوسيع باب املساءلة وذلكبشفافية  تفعيل ما هو موجود وتطبيقه

  .والرؤية املستقبلية من مستلزماته ،، مبنهج رشيد تكون الواقعية من مقوماتهعايليف إصالح التعليم ال
  :التوصيات

بـادئ  مـن خـالل تضـمينها مل    يف اجلزائـر  تعديل املنظومة القانونية املسرية ملؤسسـات التعلـيم العـايل    -1
 .ةاحلكام

 على سينعكس الذي األمر واملشاركة، واملساءلة الشفافية مبادئ من تتضمنه مبا احلكامة ثقافة إشاعة -2
 .وكفاءا اجلامعات بأداء االرتقاء

 على قدرا زيادة أجل من مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية يف مبادئ احلكامة تبين وتطبيق أجل من العمل -3
 .واملستقبلية الراهنة التحديات ومواجهة التميز

تكون مهمته إجراء التقييم  املصاحل أصحاب يضم ملؤسسات التعليم العايل أعلى جملس إحداث ضرورة -4
  .واملساءلة هلذه املؤسسات
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 ــــــــــــــــــــ

  :اهلوامش
 إدارةجملة ، "governance"لفظة  تعريب ،فريقياإ ومشال األوسط الشرق ملنطقة الدويل البنك رئيس نائب مكتب -)1(

  .9، ص 2007، نوفمرب 1العدد  ،1 الّد وأفكار، أخبار :احلكم
 الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، املعرفة، عامل سلسلة ،املعاصر الدويل االقتصادي النظام الببالوي، حازم -)2(

  .199 ص ، 2000
  .نفس املرجع -)3(
خلق فرص : 2002 لعام العربية اإلنسانية التنمية تقرير اإلمنائي، املكتب اإلقليمي للدول العربية، املتحدة األمم برنامج -)4(

 .101 ص، 2002 ، األردن،لألجيال القادمة
(5)- Isabelle Lacroix et Pier-Olivier St-Arnaud, La gouvernance : tenter une 
définition, Cahiers de recherche en politique appliquée, Université de Sherbrooke, 
Canada, Vol. IV, Numéro 3, Automne 2012, p 24.  

، جامعة ''املعرفة عصر يف اإلدارة عوملة''، املؤمتر الدويل العلمي حتت عنوان ومعايريها احلوكمة حمدداتغادر،  ياسني حممد -)6(
  .13، ص 2012ديسمرب  17- 15طرابلس، لبنان،  -اجلنان

 ماجستري، قسم ةمذكر ،التنمية اإلنسانية و الراشد احلكم بني اجلدلية العالقة وإشكالية اإلنسان حقوق ،بورغدة وحيدة -)7(
  .72 ، ص2008اجلزائر،  جامعةكلية العلوم السياسية واإلعالمية،  الدولية، والعالقات السياسية العلوم
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