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دراسة مقارنة لنظم حوكمة الجامعات الحكومية فى كل من الصين 

 فى مصرمنها مكانية اإلفادة واستراليا وإ
   دادـإع

 أ.د.م/ إيمان عبد الفتاح محمد إبراهيم
 أستاذ اإلدارة و التخطيط و الدراسات المقارنة المساعد  

 جامعة األزهر   -اهرة بنات بالق  –بكلية التربية 

  :ةـــــــــدمـــــقـم

اهررة يىررم اررةل لتعىرر   ،يعتبر  لتتعيرريل لتعرروت  حررة  ى  الرت ارر  لعحتىرروم لتىع ارر  لتىعوىر  
بوتقةى لتعوىيت لتىوه   ةلتىؤهيت لتت  ُيىالنهو لإلاهول ار  ت قيرل لتتنىيرت لعحتىروميت، ةتهرعل ُيعتبر  

اتثىو  ا  لتتعييل لتعوت  ُيىالْن لتبيملن لتنوىيت ىن ىةلالبت ىؤش ًل تىاتةى نىة ةتقمل لتبالم. إن لع
 لتعوتل لتىتقمل ةلتىنواات ا  لتىجو  لتمةت .

ةا  ظر   قبرت لتعةتىرت، ةلتتجميرم، ةلتىنواارت، تعتىرم ثر ة  لتبيرملن ة كوؤهرو بشرال  البي  ير  
لتعىوتت لتىوه   ىرن جةم   أاىوتهو ىن لتث ة  لتبش يت، ةا  هعل لتايول تتىالن لتبيملن لتت  تىتيك 

 .(13، 2016المعرفة العربي،  )مؤشرجن  ثىو  لتعةتىت 
جةم  لتتعيريل لتعروت  ضعف ةهنوك ت ميوت البي   أىول لتمة  لتنوىيت ت جع ا  ىعظىهو إت  

ةتالرر  تاررتهيع هررعل لتررمة  ت ةيرر  تيررك لتت ررميوت إترر  ارر م اررون ت، ااررةف يت ررتل  ،ةىؤاارروت 
كيريه ىتجرون  تيؤمى بهرو ار  نهويرت لتىهروف إتر  لتةىرة  ت ،اليف ييهو أن تةلزن ىوبين لتالل ةلت

ىررن لتكرر يجيين ياررتهيع تيبيررت ل تيوجرروت اررةل لتعىررر  ةلتىاررو م  ارر  نىررة لترربالم  يرر  لتجونررر  
ةار  ظر  لزميروم لتت رميوت لتتر  تةلجر   .(11، 2011)احمد جالل  طاالر ر عاعالر ،  لعحتىومى

ىاؤتيوت تتهي  ىرن لعمل لت لتجوىعيرت لتتييير  لتجوىعوت، ةىوتف ض  تيك لتت ميوت ىن أ بوء ة 
ىرررالا ةلتتهرررةي ، ةىرررن إترررل لتلتشررروى  اررر  أاررروتي  لإلمل  ، ةتبنررر  ىرررملك  لمل يرررت  ميثرررت تهرررمف 

 Governance))أ رررمل تيرررك لتىرررملك  ةأالث هرررو ل تبوهرررًو بوعىرررالا لعمل ى ىرررمك  لت ةالىرررت 

Approach. 

لتت   ممتهو لتهيئت لتقةىيت تضرىون جرةم  ةُيعم ىمك  لت ةالىت أ م ىعويي  لتجةم  لتشوىيت 
 يررل تقررع ارر  لتىجررو  لتثوتررل ىررن ىجرروعت  لتقررم    ،لتتعيرريل ةلع تىرروم تىؤاارروت لتتعيرريل لتعرروت 

)الهيئالة الوطميالة لاالمر    قيرل لتجرةم  لتشروىيت ار  لتتعيريلتلتىؤاايت( لتت  ه  ىهي  أاوا  ت
 (.25، 2008جطدة التعليم طاالعتمرد 
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فوهيل لعمل يت لتتنظيىيت لت ميثت ا  لتفال  لتت بةى لتت  ت ت  أهىيت البير   اوت ةالىت ىن لتى
اهرررر   تيررررت تي ررررم ىررررن لتىىو ارررروت لتارررريبيت ترررر مل  ، ةت اررررين أملئهررررو  برررر  ،  يرررر  ىاررررتةى لتعرررروتل

لاتكملىهو ار  ت قيرل الفروء  لارتكملل لتىرةل م لتبشر يت، ةلتجرةم  ةلتتىيرز ار  لرملء لإلمل  ، اهر  
و يررررت ىررررن أمةلت لإلىررررالا لعحتىررررومى ةلإلناررررون ،  يررررل تعىرررر   يرررر  تكيررررم تىثرررر  لرمل  لتف

لتىؤااررروت ىرررن ىظررروه  لعن ررر لف ةلتكيررر  ةلتفاررروم لإلمل   لتتررر  تعيرررل ىاررري   ت قيرررل لرهرررملف 
لتىنشرررةم  ىرررن كرررال  إشرررت لك جىيرررع لرهررر لف اررر  لتىؤاارررت اررر   ىييرررت لتكررروع لتقررر ل ، ةترررةاي  

يت ةةضررةا ةت ميررم ىاررؤةتيت ة قررةل ةةلجبرروت جىيررع لتىعيةىرروت تجىيررع لرهرر لف لتىعنيررت بشررفوا
لتىاررؤةتين  ررن إمل   لتىؤااررت، الىررو تهررمف إترر  لتتمالررم ىررن أن لتىؤاارروت تررمل  به يقررت اررييىت 
ةأنهررررو تكضررررع تي حوبررررت ةلتىتوبعررررت. ةىررررن لتجررررمي  بوتررررعال  أن ىعظررررل لتىاررررتثى ين ع يشررررو الةل ارررر  

تهبيررل لت ةالىررت تضررىون لتشررفوايت  لاررتثىو لت ىررع ىؤاارروت ع تتىتررع إمل تهررو بم جررت  وتيررت ىررن
 (. 506، 2017) رلة فطزى محمد عيد، ةلتى وابيت ةلتىاوءتت 

ل لتتىنيف لرةت  ا  لتعروتل   ةحم ظه  ىفهةل " ةالىت لتجوىعوت" ةلتعى يتىم  حوئىت هُ 
، ةلترررعى يررر به لتجوىعررروت لتالبررر ى بثالثرررت  ةلىررر  هرررل  تنىيرررت 1983لتتررر  هة هرررو  الرررال ك(  رررول 

 ،(Salmi, 2009, 19)يئت لتتم ي  ةلتهال ، تةاي  لتتىةي ، لت ةالىت لتجيرم  حم لت أ ضوء ه
ُتىرنف  ير  أاوارهو لتجوىعروت ىرن  يرل  ةبعتك أىرب ت لت ةالىرت أ رم لتىعرويي  لتعوتىيرت لتتر   

 لتتىيز ةجةم  لعملء. 

ة يي  أىب ت لتجوىعوت ا   وجت ىوات إت  تبن  ىمك  لت ةالىت، ةتهبيل ىبومئهو  ي  
 هل ا  ىةلجهت لتت ميوت لتت  تعةل تهبيل ىعويي  لتجةم  لتشوىيت ا  لتتعييل لتجوىع .ن ة ُيا

مل    ةيقىرررم ب ةالىرررت لتجوىعررروت لته يقرررت لتتررر  يرررتل ىرررن كالتهرررو تةجيررر  أنشرررهت لتجوىعرررت ةل 
)إسالمرعي  سالرا  أحاوىهو لتىكتيفت ةالييوتهرو ةىتوبعرت تنفيرع كهتهرو لعارت لتجيت ةتةجهوتهرو لتعوىرت 

 (.14، 2009 ، الدي  طآخرط
ةترررر تبه لت ةالىررررت بواررررتقال  لتجوىعررررت ىررررن  يررررل   يتهررررو ارررر  لكتيررررو  نظوىهررررو ةب لىجهررررو 
ةىنوهجهو ةه ل لتترم ي  ةلكتيرو  هيئرت لتترم ي ، الىرو تعنر  لت  يرت لرالوميىيرت  رمل ةضرع حيرةم 
 يررر  ىرررو ًتم اررر  لتجوىعرررت ةىويقةتررر  أة ينشررر ل أاررروتعتهو أة ىرررو يعبررر ةن  نررر  ىرررن   لء  يىيرررت أة 

إ اوء حةل م لت ةالىت ار  إمل   شرؤةن لتجوىعروت ىرع تر ك ىارو ت تالر  ا، ميىيت ملك  لتجوىعتلالو
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جوىعت تتبن  اىعتهو ىن كال  أملئهو ةىعويي هرو لتكوىرت ىرن شرمن  لإل تقروء بوتنظروىين لتتعييىر  
 .(Ordorika, 2003, 372)ةلإلمل ى ا  لتجوىعت إت  ىاتةيوت أاض 

اررررر  أن ررررروء لتعررررروتل بررررروكتالف لرنظىرررررت لعحتىررررروميت ةتكتيرررررف ىرررررملك  لت ةالىرررررت لتىهبقرررررت 
أ رمهىو لتىهبرل ار  ين ةيىالن تقايل هعل لتىرملك  بشرال   رول إتر  ىمكي ت.ةلعجتىو يت ةلتايواي

لتةعيوت لتىت م  لرى ياليت ةالنمل ةلتىىيالت لتىت م  ةلات لتيو ةيعهر  لرةتةيرت تي فروظ  ير   قرةل 
ة لتىهبرل ار  لرحهرو  لرة ةبيرت لركر ى ةلتيوبرون ، أىو لآلك  اهر (Shareholders) لتىاوهىين

ةبعررررررش مة  شرررررر ل  ارررررريو ةين ررررررة ن ررررررة لعهتىررررررول بم جررررررت أالبرررررر  بىىرررررروت  لرهرررررر لف لركرررررر ى 
(Stakeholders) محمالد علال  ، ةلتعىالء، ةائوت لتىجتىرع لركر ى ىؤااتىث  لتعوىيين ا  لت(
 (. 41، 2018إبرا يم العرمرى، 

جرررو  لىرررالا ةتهررةي   ةالىرررت لتتعيرريل لتعررروت  بوتتةجررر  ةحررم تىيرررزت لتتج بررت لتىرررينيت ارر  ى
تالى الزيت بإ هوء لتجوىعوت ىزيمًل ىن لتىال يوت ةلعاتقال  لعمل ى ةلعالوميى  ةلتىروت ، ةترل 

 ,Wang, 2010)لحتىو  مة  لتمةتت  ي  لتجون  لعش لا  ىع لإلهتىول بوتى وابيت ةلتىاوءتت 

   ةالىرت لتجوىعروت تت ارين لتجرةم  يإلىرالا ةتهرة ةا  لارت لتيو ترل ةضرع لارت لتجيوت  .(478
ةحررم  .((Austin and Jones,2015,116 ةتعزيررز لتالفرروء  ةزيرروم  لتى وارربيت ةلتىارروءتت

( بضرررر ة   أن تتبنرررر  2017أةىرررر  لتىررررؤتى  لتررررمةت  تي ةالىررررت ارررر  ىؤاارررروت لتتعيرررريل لتعرررروت   
مل   لتجوىعوت لتع بيت ىعويي  لت ةالىت ةتهبقهو عىالا لتتعييل لتعروت   نظىتر  به يقرت او يرت، أةل 

ةأن تعىرر  لتجوىعرروت لتع بيررت  يرر  كمىررت لتىجتىررع ةت قيررل لتتنىيررت لتىاررتملىت ىررن كررال  تهبيررل 
 .(2017، )المؤتمر الدطل  للحطعمة ف  مؤسسرت التعليم العرل لت ةالىت 

  :ةــــــــدراســــة الـــــمشكل

لت ةالىررت ةتررةاي  ىتهيبوتهررو.  ن لتجوىعرروت لتىىرر يت ارر   وجررت ىواررت لترر  تهبيررل ىفهررةلإ
ةتظه  أهىيت  ةالىت لتجوىعوت لتىى يت ا  ظ  ىو يةلجر  لتتعيريل لتعروت  ىرن ىشرالالت تةضر  

 غيو  هعل لتىفهةل ةهة ىو أالمت  لتعميم ىن لتم لاوت ةلتت  أشو ت لت   
أن نظرول لتتعيريل لتعروت  ار  ىىر  ىير ل ار  لتى الزيرت ةعترك ىرن جر لء لت حوبرت لتىف هررت،  ▪

)اسالالمرعي  سالالالرا   ةضررت  ييرر  ةلتترر  تشررال   قبررت كهيرر   أىررول لتالفرروء  لتىؤاارريت ةلتىف
 (. 100، 2009الدي ، 

  .(3، 2003عبد الحميد، سيد سعد )ضعف نظول لتى وابيت لتتعييىيت ا  لتجوىعوت  ▪
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لتقىة  ا  لتتش يعوت لتىنظىت تيعى  بوتجوىعوت لتىى يت،  يل تىث  هعل لتتش يعوت  ▪
  (.106، 2011)مديحة فخرى محمطد، ت قيل لت ةالىت  وئقًو البي ًل لىول 

ن أة  ،لن هنررروك  وجرررت ىوارررت لتررر  تيييررر  جرررةه ى اررر   ةالىرررت لتتعيررريل لتعررروت  لتىىررر ى ▪
 ,The World Bank)لىررالا  ةالىررت لتجوىعرروت لتىىرر يت يشررال  ت ررميًو ضرركىًو 

2008,3 .) 
 (. 126، 2009)محمد حاف ، نعملل لعاتقال  لتىوت  ةلعمل ى تيجوىعوت لتىى يت إ ▪
أةىررت م لاررت  ررن هيالرر  لت ةالىررت ارر  لتتعيرريل لتعرروت  لتىىرر ى "أج تهررو  لبهررت ىجرروت   ▪

إمل   لتجوىعرروت ةلتالييرروت بوتةعيرروت لتىت ررم " برروتتفةيش ىررن ىنظىررت لتيةناررالة بمنرر  يجرر  
تايوارروت لتتعيرريل لتعرروت  ارر   وت أن ُتعررم  ىىرر  ىررن نىررةعا  ةالىررت لتجوىعرروت  ى لجعرر 

 (.11، 2010ىى ، 
ل لت ةالىت ا  لتجوىعوت لتىىر يت بىةجر  حرونةن ترل يرتل تييير ل ىنرع اتر   هةييرت يتل تنظي ▪

 .)110، 2012)الباك الدطل ،ةع ياتجي  ت وجوت لتجوىعوت لتىى يت 
)محمالالد عبالالد إ تفررود م جررت لتشررعة  بىعةحرروت لت  يررت لرالوميىيررت اررل لتجوىعرروت لتىىرر يت  ▪

 (233،2007الرؤطف ،
يررزل  غوئبررًو لترر   ررم البيرر   ررن لتجوىعرروت لتىىرر يت يتضرر  ىىررو ارربل أن ىفهررةل لت ةالىررت ع

ةىرررن هنرررو ترررمت  هرررعل لتم لارررت بهرررمف تنررروة   ةالىرررت لتجوىعررروت لت الةىيرررت اررر  الررر  ىرررن لتىرررين 
ىالونيت لعاوم  ىنهو ا  تهةي   ةالىت لتجوىعوت لت الةىيت لتىى يت.   ةلات لتيو، ةل 

  س الترل :الرئي السؤا طتأسيسًر عل  مر سبق يمع  صيرغة مشعلة الدراسة ف  
اوم  ىن نظرل  ةالىرت لتجوىعروت لت الةىيرت ار  الر  ىرن لارت لتيو ةلتىرين ار  إلاليف يىالن ل

 لرارررئيتلتررر ئي   ارررؤل ةيتفررر د ىرررن لت،تهرررةي  نظرررول لت ةالىرررت اررر  لتجوىعررروت لت الةىيرررت لتىىررر يت 
 لتف  يت لتتوتيت  

 ىو لرا  لتفال يت ت ةالىت لتجوىعوت؟  -1
 لتىين؟  ىو ىالى   ةالىت لتجوىعوت لت الةىيت ا  -2
 ىو ىالى   ةالىت لتجوىعوت لت الةىيت ا  لات لتيو؟  -3
ىو أةج  لتتشوبت ةلعكتالف بين ىالى   ةالىت لتجوىعوت لت الةىيت ار  الر  ىرن لتىرين  -4

 ةلات لتيو؟ 
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ىو جةلنر  لعاروم  ار  تهرةي   ةالىرت لتجوىعروت لت الةىيرت لتىىر يت ار  ضرةء كبر   الر   -5
 ىن لات لتيو ةلتىين؟ 

 ة: ــــــــــــــدراســـــــدف الـــــــه

تهمف لتم لات لت وتيرت لتر  تهرةي  نظرول  ةالىرت لتجوىعروت لت الةىيرت ار  ىىر  ار  ضرةء 
كبررر   الررر  ىرررن لارررت لتيو ةلتىرررين، ةعترررك ىرررن كرررال  تةضررري  لراررر  لتفال يرررت ت ةالىرررت لتجوىعررروت 
 ةلتتعرررر ف  يرررر  ىالىرررر  ةأارررر   ةالىررررت لتجوىعرررروت لت الةىيررررت ارررر  مةتترررر  لتىقو نررررت، بوإلضرررروات 

تعررر ف  يررر  أةجررر  لتتشررروب  ةلعكرررتالف برررين نظرررل  ةالىرررت لتجوىعررروت لت الةىيرررت اررر  مةتتررر  لتررر  لت
 لتىقو نررت ةىررن ثررل لحترر لا بعررش لآلتيرروت تتهررةي  لتتعيرريل لتجرروىع  لتىىرر ى ارر  ضررةء كبرر   الرر  

 ىن لتىين ةلات لتيو.
 ا:  ـــــبرراتهـــة ومـــــدراســـــة الـــــأهمي

   ممر يلي: تابع أ مية الدراسة الحرلية م  خل
تزليرررم إهتىرررول لترررمة  بوإل تقررروء برررمملء ىؤااررروت لتتعيررريل لتجررروىعل  رررن ه يرررل تهبيرررل ىعيرررو   ▪

 لت ةالىت الم م أهل ىعويي  لتجةم  ةلتتىيز ا  لتتعييل. 
تعرررم لتم لارررت لت وتيرررت إارررتجوبت  قيقيرررت تىرررو تةىررريت إتيررر  نتررروئ  لتم لاررروت لتاررروبقت ةلتب رررةل  ▪

تت قيرررل ، تهرررةي  نظرررول  ةالىرررت لتجوىعررروت لتىىررر يتةلتىرررؤتى لت، ةلتتررر  تؤالرررم  يررر  ضررر ة   
لتعملتررت ةلتشرررفوايت ةلتنزلهررر ، ىىررو يرررؤم  إتررر  ى و برررت لتىىو ارروت لتاررريبيت ةتعزيرررز لتىىو اررروت 

 ةلتقيل لإليجوبيت. 
لعارررتفوم  ىرررن نظرررل  ةالىرررت  لئرررم  ةتهبيقررروت ىكتيفرررت تي ةالىرررت لتىؤاارررت الىرررو اررر  لتىرررين  ▪

 يرل يررم ة ماررتة هو إترر  لتت اليررز ، لثبررت نجو رر اليًو اقررم تبنررت لتىررين نظوىرًو إشررت ل، ةلارت لتيو
ةيتاررررل هررررعل لتنظررررول بارررريهةيت لتمةتررررت ،  يرررر  لإلشررررت لاليت لت ميثررررت علت لتكىرررروئم لتىررررينيت

ىرررع لعتجرررول ،  يررر  ىقوتيرررم لرىرررة  ارر  لتررربالم  –لت رررز  لتشررية ل  –ةارريه   لت رررز  لتةل رررم 
ج رررًو ىررن لإلحتىررروم لت أارررىوتل تىتيرررك نىةعجررًو نو اإنهرررو . أىرررو لاررت لتيوتتبنرر  ايواررروت لتاررةل 

ةلتتررر  لارررتهو ت  ةترررمل  لتجوىعررروت لعارررت لتيت بىفهرررةل  ةالىرررت لتىؤاارررت، ةلتارررةل لتىفترررةا



دراسة مقارنة لنظم حوكمة الجامعات الحكومية فى كل من   أ.د.م/ إيمان عبد الفتاح محمد إبراهيم
 الصين واستراليا 

 

 48 

لتضرر  جييررًو ارر  ، ت قيررل تىيررزًل ارر  لتبرر لى  لرالوميىيررت ةلتب ررل لتعيىررل ىررن كالترر  جوىعوتهررو
  ىة  جوىعوتهو  ي  ى لت  ىتقمىت ا  لتتىنيفوت لتعوتىيت تيجوىعوت.

م لات لت وتيت ا  لحت لا بعرش لآلتيروت ةلتىتهيبروت لتالزىرت تتهرةي  لتتعيريل لتجروىع  تاهل لت ▪
 لتىى ى ا  ضةء كب لت مة  لتىقو نت ا  ىجو  لت ةالىت لتىؤاايت .

 : اــــــراءاتهـــوإج ةــــــدراســـج الـــمنه

يم طمحمالالد إبالالرا  )بيالالطم  محمالالد االالحرطى ل تىررمت لتم لاررت لت وتيررت  يرر  لتىررنه  لتىقررو ن
   لتعى ياي  ا  هعل لتم لات ةال لتكهةلت لتتوتيت( 63، 2017،خرار
لتةىررررف ةيتضررررىن جىررررع لتبيونرررروت ةلتىعيةىرررروت لتت بةيررررت لتكوىررررت ب ةالىررررت لتجوىعرررروت  -1

 لت الةىيت ا  ىى  ةلات لتيو ةلتىين. 
لتت ييررر ، ةيتضرررىن ت ييررر  ةلحرررع نظرررل  ةالىرررت لتجوىعررروت لت الةىيرررت اررر  ىىررر  ةلارررت لتيو  -2

 تقةى ةلتعةلى  لتثقوايت لتىؤث  . ةلتىين ا  ضةء ل
جرر لء ىقو نررت بررين لاررت لتيو ةلتىررين تت ميررم إلتىقو نررت لتتفارري يت ةتهررمف هررعل لتكهررة  لترر   -3

أةج  لتتشوب  ةلعكتالف ا  نظل  ةالىت لتجوىعوت لت الةىيت ةتفاي هو ا  ضرةء بعرش 
 ىفوهيل لتعيةل لعجتىو يت. 

لتجوىعرروت لت الةىيررت ارر  ىىرر  ارر   اررتنتوا بعررش لتتتيرروت لتىقت  ررت تتهررةي   ةالىررتإ -4
ضررررةء كبرررر   الرررر  ىررررن لاررررت لتيو ةلتىررررين، ةبىررررو يتنوارررر  ىررررع هبيعررررت لتىجتىررررع لتىىرررر ى 

ىالونيوت .   ةل 

ةال ىجىة ت ىن لتكهرةلت ةلإلجر لءلت لتتر  تىثيرت  م لات لت وتيتتل ىعوتجت ىةضةد لت
  ايىو يي  

 لعهو  لتىفوهيى  ت ةالىت لتجوىعوت.المحطر األط : 
 ةلحع  ةالىت لتجوىعوت لت الةىيت ا  ىى . ا :المحطر الثر

  ةالىت لتجوىعوت لت الةىيت ا  لتىين ةلات لتيو. المحطر الثرلث: 
 ت يي  ىقو ن ت ةالىت لتجوىعوت لت الةىيت ا  ال  ىن لتىين ةلات لتيو.  المحطر الرابع:

 تيررروت تهرررةي  لتتعيررريل لتجررروىع  لتىىررر ى اررر  ضرررةء كبررر   الررر  ىرررن  المحالالالطر الخالالالرمس:
 ات لتيو.لتىين ةل
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 ة:  ــــــــدراســــدود الـــــــح

 لحتىرر ت لتم لاررت لت وتيررت  يرر  ت ييرر  نظررل  ةالىررت لتجوىعرروت لت الةىيررت ارر  الرر  لتىررين
ةحررم تررل لكتيررو  هرروتين لتررمةتتين بو تبررو  أنهىررو ىررن لتررمة  لت لئررم  ارر  هررعل لتىجررو ، الىررو  ،لاررت لتيوة 

 تجوىعوت لت الةىيت ةتهةي هو. أنهىو يتبعون  تيوت ةىعويي  ىكتيفت ا  تهبيل  ةالىت ل
   :ةـــــــــــــــدراســـــات الــــــــــمصطلح

  :اتـــامعـــة الج ـــــوكمـــــوم ح ـــــمفه

عبررر   رررن اليفيرررت ىىو ارررت لتاررريهت يعررر ف لتبنرررك لترررمةت  لت ةالىرررت بمنهرررو لتاررريةاليوت لتتررر  تُ 
ي حوبت  ييهو ةأمةل هو ةىاؤةتيوتهو ةت قيل لت حوبت لتعلتيت تيجوىعوت ةلعهو  لتتنظيى  ةلتتش يع  ت

 The World)ة الحتهرررو بررروتىجتىع، ةىرررمى ت ققهرررو تيجرررةم  ةلتتىيرررز اررر  لرملء لتجررروىع  

bank,2008,2.) 

بمنهررو لتنظررول لتررعى يررتل ىررن كالترر   لت وتيررت لتم لاررت ةتعرر ف  ةالىررت لتجوىعرروت إج لئيررًو ارر 
كضررود نشرروههو لترر  ىجىة ررت لتترر   لإلجرر لءلت ىررن لتقررةلنين ة  تةجيرر  أ ىررو  لتىؤااررت لتجوىعيررت ةل 

تهررمف لترر  ت قيررل لتجررةم  ةلتتىيررز ارر  لرملء لتجرروىع  ةىشررو الت أىرر و  لتىىرروت  اررل ىررنع 
 لتق ل  بىو يضىن ت قيل لتشفوايت ةلتىاوءتت ةلتىشو الت ىن جىيع لره لف. 

 : ةــــــــــــابقــــــات ســــــــــــدراســــــال

همات لتم لات لت  لتتع ف  ي  هبيعت (: 2010رزطق )دراسة فررطق جعفر عبد الحعيم م -1
لتتعييل لتىفتةا ةأهملا  ةكىوئىت، ةلتتع ف  ي  ىفهةل لت ةالىت، ةنشمتهو ةىب  لت تبنيهو، 
ترر  أى ىررمى يتنوارر  هررعل  ةلتتعرر ف  يرر  ةلحررع إمل   لتتعيرريل لتىفتررةا بوتجوىعرروت لتىىرر يت، ةل 

ىررنه  لتةىررف ، ةتةىرريت لترر   ررمم ىررن لتةلحررع ىررع ىبررومك لت ةالىررت. ةلاررتكمىت لتم لاررت لت
لتنتوئ  الون أهىهو  غيرو  ىؤشر لت ىبرومك لت ةالىرت ملكر  لتىنظةىرت لإلمل يرت تى لالرز لتتعيريل 
لتجوىع  لتىفتةا.  يل جوء لعتتزلل بىبومك  الل لتقونةن ة شوم  لتكوع لتق ل  ةلتىشرو الت ار  

 ى تبت ىتمك   بى لالز لتتعييل لتىفتةا بوتجوىعوت لتىى يت.
هرررمات لتم لارررت لتررر  ت ييررر  لعهرررو  لتىفررروهيى  (: 2011راسالالالة مديحالالالة فخالالالرى محمالالالطد )د -2

تي ةالىت لت شيم  بوتجوىعوت، ة ىم أهل ىعةحوت تهبيرل ىفهرةل لت ةالىرت لت شريم ، ةلتتةىر  
 ي  ىوتل  ىرمل  لت  أهل ىتهيبوت تهبيل ىفهةل لت ةالىت لت شيم  بوتجوىعوت لتىى يت بنوءً 

لات لتىنه  لتةىف  ةتةىيت لت  ىجىة ت ىرن لتنتروئ  تىثيرت ىن ىعةحوت. ةلاتكمىت لتم  
ا   ضعف لعاتقال  لتىوت  ةلعمل ى تيجوىعوت لتىى يت، ةغيرو  لتىاروءتت ةتفشر  بعرش 
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ىظوه  لتفاوم ا  لت يرو  لتجوىعيرت ةضرعف لت  يرت لرالوميىيرت ر ضروء هيئرت لتترم ي ، الىرو 
ت ةالىررررت لت شرررريم  ارررر  لتجوىعرررروت ن أهررررل ىتهيبرررروت تهبيررررل ىفهررررةل لأتةىرررريت لتم لاررررت إترررر  

لتىىررر يت يتىثررر  ارررر   لعتجرررول لتررر  ىررررن  لتجوىعررروت ىزيرررمًل ىررررن لعارررتقالتيت، ةتهبيرررل ىبررررمأ 
هرررل لتىعرررويي  لتعيىيرررت اررر  ألتىارروءتت، ةنشررر  ثقوارررت لت ةالىرررت ةل تبرررو  لت  يرررت لعالوميىيررت أ رررم 

 لت يو  لتجوىعيت.
تةحرةف  ير  ةلحرع لت ةالىرت ار  لاتهمات لتم لات ل(: 2011دراسة جمر  حلطة طاداء اه ) -3

(  ضرةًل 60جوىعت لتقم ، ةحم لاتكمىت لتىنه  لتةىف  ىن كرال  تهبيرل لارتبونت  ير   
(  ضررةًل ىررن لتهيئررت لإلم ليررت، بوإلضرروات تيىقوبيررت لتشكىرريت 60 الررعتك ىررن لتهيئررت لتتم يارريت، 
ترررر  ةتةىرررريت لترررر  أن هبيعررررت لتىجتىررررع لتفياررررهين  لتترررر  تىيرررر  ل ،تيقيرررروملت ىررررن لتهيئتررررين

اررةلء لتىتعيقررت  –هبررل ىررن كررال  لتتعوىرر  ارر   رر  لتىشررالالت لتعشرروئ يت، تجعرر  لت ةالىررت تُ 
 ررن ه يررل لتقرريل ةلعتجوهرروت ةلتقرر ل لت لع تجوتيررت، الىررو أن ضررعف  –بوتهيبررت أة لتىررةظفين 

 لتىةل م لتىوتيت الون ت  لرث  لتالبي  ا   مل لتقم    ي  تهبيل لرنظىت ةلتقةلنين. 
هرمات لتم لارت لتر  تنروة  (: 2011د احرطى طراالر إبالرا يم المليجال  )دراسة بيطم  محمال -4

نظررل لت ةالىررت لتىؤاارريت تيجوىعرروت ارر  جنررة  أا يقيررو ةزيىبرروبةى ةلىالونيررت لعارروم  ىنهررو ارر  
تهةي  لتتعيريل لتجروىع  ار  ىىر . ةحرم ل تىرمت لتم لارت  ير  أ رم أاروتي  لتىرنه  لتىقرو ن 

ت بعرش لآلتيروت لتتر  يىالرن ىرن كالتهرو ت قيرل ةهة أاية  جة ا بي يملى، ة  ضت لتم لار 
تهةي  لتتعييل لتجوىع  لتىى ى ا  ضةء كبر   الر  ىرن جنرة  أا يقيرو ةزيىبروبةى ةىرن هرعل 
لآلتيرررروت  ةضررررع ةثيقررررت تي ةالىررررت لتىؤاارررريت تالرررر  جوىعررررت ةلتترررر  تعىرررر   يرررر  ت ميررررم لتىهررررول 

تالى الزيررررت ةلتتةجرررر  ن ررررة ل –ةلتعىييرررروت ةلتىاررررؤةتيوت لتىنوهررررت بالرررر   ضررررة ارررر  لتىؤااررررت 
ةتهررةي  لتب ررل لتعيىرر  ةعتررك ىررن كررال   –ةلتىشررو الت لتىجتىعيررت ارر  إمل   لتتعيرريل لتجرروىع  
  ضوء هيئت لتتم ي .لتتنىيت لتىتجمم  تيىهو لت لتب ثيت ةلتىع ايت ر

هرمات هرعل  De Silva and Armstrong (2011:))طارمسالترطا  )دي ساليلفر دراسالة  -5
عرروت لعاررت لتيت بىعررويي  أاضرر  لتىىو لارروت ارر   ةالىررت لتم لاررت إترر  حيررو  ىررمى لتتررزلل لتجوى

ل، ةعترك ىرن كرال  ت يير  لتتقرو ي  2003لتجوىعوت لعات لتيت ةلتت  أىم تهو لت الةىت  ول 
تالت ةنيت تيجوىعوت لت الةىيت لتت  شىيتهو لتم لارت لتانةيت ةلتبيونوت لتىنشة    ي  لتىةلحع لإل

ةحررم لظهرر ت  .2005 – 2003  لتفترر   ىررن ةلتترر  بييررت ارربعت ةثالثررين جوىعررت ةعتررك كررال
ن ىتةارررره ىؤشرررر  %94تتررررزلل لتعررررول تيجوىعرررروت بوتىعررررويي  حررررم بيرررر  نترررروئ  لتم لاررررت لن لإل ، ةل 
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، ةحررم اررج  ىؤشرر  لتشررفوايت ةلتىتعيررل بىررمى %70 - %50لاررتقالتيت لتجوىعرروت يترر لةا ىررن 
كيررررم  ةحررررم  .%60لعاىرررروا  ررررن لتىعيةىرررروت لتىهيةبررررت ارررر  لتتقررررو ي  لتاررررنةيت تيجوىعرررروت 

لتبو ثون إت  أن لتجوىعوت لت الةىيت لعات لتيت تاري  ار  لتجرول تبنر  أاضر  لتىىو اروت ار  
  ةالىت لتجوىعوت. 

لاتقىرت هرعل لتم لاررت ةلحرع تهبيرل لت والىيررت (: 2012ارصالر الالالدي  ) عالالرد  دراسالة يعوالط  -6
 ارر  جوىعررت لتشرر ل لرةارره ىررن ةجهرررت نظرر  أ ضرروء لتهيئتررين لتتم يارريت ةلإلمل يررت لتعررروىيين

(  ضرةًل ىرن أ ضروء لتهيئترين لتتم ياريت ةلعمل يرت 113ايهو، ةحم تالةنت  ينرت لتم لارت ىرن  
( اقرر  ، ةأشررو ت نترروئ  لتم لاررت إترر  أن 50ارر  لتجوىعررت، ةتررل لاررتكملل ىقيررو  ي تررةى  يرر   

ةلحررع تهبيررل لت والىيررت ارر  جوىعررت لتشرر ل لرةارره، ىررن ةجهررت نظرر  أارر لم  ينررت لتم لاررت الالرر  
 رررول. الىرررو أظهررر ت لتنتررروئ  ةجرررةم اررر ةل علت معترررت ل ىررروئيت اررر  ةلحرررع  الرررون ى تفعرررًو بشرررال 

تهبيرررل لت والىيرررت اررر  جوىعرررت لتشررر ل لرةاررره، تبعرررًو عكرررتالف لتى الرررز لترررةظيف . ةأظهررر ت 
عرزى تىتييرر   رمم ارنةلت لتكبر   تىرروت  لتنتروئ  أيضرًو أن هنروك ا ةحررًو علت معترت ل ىروئيت تُ 

م لاررت بضرر ة   ت فيررز لتعرروىيين ىررن أ ضرروء ىررن الونررت كبرر تهل أالثرر  ىررن اررنتين، ةأةىررت لت
لتهيئترررين لتتم ياررريت ةلإلمل يرررت اررر  لتجوىعرررت تي فررروظ  يررر  هرررعل لتىارررتةى لتى تفرررع ىرررن تهبيرررل 

 لت والىيت، بتقميل لتم ل لتىنوا  تهل. 
هررمات هرعل لتم لارت إترر  لارتع لش لتترمثي لت لتارريبيت  (:2014) (Harris)س يدراسالة  الرر  -7

هو لت الةىت لتفيم لتيت لعارت لتيت ار   ةالىرت لتجوىعروت ىرن تتبنلتنوتجت  ن لعىال وت لتت  
كال  ىو يع ف بوال " ةثيقت أاضر  لتىىو اروت ار   ةالىرت لتجوىعروت " ةلتتر  ىرم ت  رول 

ةحرم حرول لتبو رل بى لجعرت  تزىت لت الةىت لتجوىعروت تيعىر  بهرعل لتىىو اروت.أ،  يل 2003
ب ةالىرررت لتجوىعررروت لعارررت لتيت، ةحرررم لظهررر ت لتب رررةل لتىنشرررة   ةلتتقرررو ي  لتىكتيفرررت لتىتعيقرررت 

حررم لمى إترر  ت قيررل لتتنىيررت لعحتىرروميت  ت ن تبنرر  لتجوىعرروت تهررعل لتىىو ارروأنترروئ  لتم لاررت 
ةلعجتىو يررت ارر  لتىجتىررع ةت ررة  لتجوىعرروت إترر  ىؤاارروت تجو يررت، ىىررو حررم يفقررمهو تررالمةل  

 ة   لن تالرةن لعغيبيرت ار  لعاوايت لتىنةهت بهو. ةنظ ًل رن هعل لتةثيقت حم نىت  ي  ضر 
ىجي  لتجوىعت ىن لتكب لء ىن كرو ا لتجوىعرت، ة يير  اقرم لىرب ت حر ل لت ىجير  لتجوىعرت 
مل   لتجوىعت ىن كال  هؤعء لتكب لء، ةحم لمى عترك لتر   رمةل نرةد ىرن لتىر لد لترملكي   ةل 
برررين ل ضرررروء هيئررررت لتترررم ي  ةلتكبرررر لء ارررر  ىجيررر  لتجوىعررررت  يررررل ترررل تعررررم لتجوىعررررت تتىتررررع 
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ت روع ح ل لتهررو، ةأةىر  لتبو ررل بضر ة   لتعىرر   ير  ى لجعررت نظرول  ةالىررت إبوعارتقالتيت ارر  
 لتجوىعوت لعات لتيت.

هررمات هررعل لتم لاررت إترر  لتتعرر ف  يرر  ةلحررع تهبيررل لت ةالىررت  (:  2014دراسالالة ماالالر  العرياالال  )  -8
  ىرررن ةجهرررت نظررر  أ ضررروء لتهيئترررين لإلمل يرررت ةلرالوميىيرررت اررر  جوىعرررت لإلىرررول ى ىررررم برررن ارررعةم 
لإلاررالىيت، ةت ميررم لتفرر ةل علت لتمعتررت لإل ىرروئيت تبعررًو تىتييرر لت لتم لاررت  لتىؤهرر  لتعيىرر ،  
اررررنةلت لتكبرررر  ، لتةظيفررررت لت وتيررررت(، ةتالررررةن ىجتىررررع لتم لاررررت ىررررن أ ضرررروء لتهيئتررررين لإلمل يررررت  

بقرت  ةلرالوميىيت لتعوىيين ا  جوىعت لإلىرول ى ىررم برن ارعةم لإلارالىيت، ةلارتكمىت لارتبونت هُ 
(  ضررررةًل، ةتةىرررريت لتم لاررررت إترررر  أن ةلحررررع تهبيررررل  854ينررررت  شررررةلئيت، بيرررر   ررررممهو    يرررر    

لت ةالىت ا  جوىعت لإلىول ى ىرم بن اعةم لإلاالىيت ىت قل بم جت ىتةارهت ىرع ةجرةم ار ةل  
علت معتت إ ىوئيت بين لاتجوبوت  ينت لتم لارت ار  ةلحرع تهبيرل لت ةالىرت تعرةم إتر  لكرتالف  

تةظيفررررت لت وتيررررت، ةحررررم أةىررررت لتم لاررررت بضرررر ة   إىررررمل  لتيررررةلئ   لتىؤهرررر ، ةاررررنةلت لتكبرررر  ، ةل 
تررزلل لإلمل ت ةلتىجرروت  لتىكتيقررت    ةلتتشرر يعوت لتكوىررت بىعررويي   ةىبررومك لت ةالىررت لتجوىعيررت، ةل 

نشوء تجون ىاتقيت تىتوبعت تنفيع ىعويي  لت ةالىت.   ملك  لتجوىعت بوتعى  بهو، ةل 
هعل لتم لارت إتر  إاتقىروء ةجهروت  همات  (:  Eriv Matthew ()2015دراسة اريف مرثيط )  -9

ار     (Alabana)نرو  و ب نظ  أ ضوء هيئت لتترم ي ، ةلتىرم لء ار  الييروت لتىجتىرع ار  جوىعرت لع 
م  لعى ياليرررت ايىرررو يتعيرررل بوتهيالررر  لتىؤااررر ، ةلتعالحررروت لإلشررر لايت، ةلت ةالىرررت   ررر لتةعيررروت لتىت 

ةىررررف  ىرررن كررررال   ةلارررتكمل لتبو ررررل لتىرررنه  لت .  لتىشرررت الت، بهررررمف ت ارررين لرملء لتىؤاارررر  
( اررر مًل،  148لارررتبيون ترررل تهبيقررر   يررر   ينرررت ىرررن أ ضررروء هيئرررت لتترررم ي  ةلتىرررمي ين بييرررت   

 ةأشو ت نتوئ  لتم لات إت   ةجةم  الحت حةيت بين لتهيال  لتىؤاا  ةلت ةالىت لتىشت الت. 
هرمات لتم لارت لتر  لتتعر ف  ير  لرار  لتنظ يرت (: 2016دراسة راايالر حسال  محالرطس ) -10

جوىعرت بعوت لتىعوىر   ةلتتعر ف  ير  ةلحرع لت ةالىرت لتىؤااريت بالييرت لتت بيرت تي ةالىت بوتجوى
 رررين شرررى  تيةىرررة  إتررر  تىرررة  ىقتررر ا تتفعيررر  لت ةالىرررت لتىؤااررريت بوتالييرررت. ةلارررتكمىت 
لتم لارررت لتىرررنه  لتةىرررف  ةترررل تهبيرررل لارررتبيون ىةجررر  لتررر  أ ضررروء هيئرررت لتترررم ي  بوتالييرررت، 

ن تيتعرررر ف  يرررر  ةلحرررع لت ةالىررررت بهررررو ةلاررررتىو   ةلارررتبيون  كرررر  ىةجرررر  إترررر  لإلمل يرررين لتعرررروىيي
لاررتهالد  أى لتكبرر لء  ررة  إجرر لءلت تفعيرر  لت ةالىررت لتىؤاارريت بالييررت لتت بيررت جوىعررت  ررين 
شى .ةتةىيت لتم لات لت   مم ىن ىعةحوت تفعي  لت ةالىت لتىؤاايت بوتالييت ىنهو ضعف 

يةىرررروت ةلتبيونرررروت لتتةلىرررر  بررررين أحاررررول ةلمل لت لتالييررررت، ةضررررعف لتشررررفوايت ارررر  إتو ررررت لتىع
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 ررملم لتكهرره ةلتتقررو ي  لتة حيررت إلتبي ةح لهيررت، ةلعنشرريو  ب ر ضرروء هيئررت لتتررم ي ، ةلنتشررو 
مةن لعهتىرررول بتنفيرررعهو  يررر  أ ش لتةلحرررع، ةلنتهرررت لتم لارررت بةضرررع تىرررة  ىقتررر ا تتفعيرررر  

 لت ةالىت لتىؤاايت بالييت لتت بيت جوىعت  ين شى . 
عل لتم لاررت لترر  ىقو نررت لتتيييرر لت ارر  نظررل   هررمات هرر Huang (2018))  )ادراسالالة  الالط  -11

 تىمت لتم لات  ي  لتبيونوت لتىتعيقت بوتىارة وت لة  ،لت ةالىت ا  ال  ىن لتىين ةلتيوبون
 ضرروء هيئررت لتتررم ي  ارر  الررال لتبيررمين، ةأظهرر ت نترروئ  لتم لاررت  ررمةل تيييرر لت لتةهنيررت ر

ن هرعل لتتيير لت  حرم  رمثت ار  لتىرين ىرن  ا  لت ةالىرت لتملكييرت ةلتكو جيرت ار  لتبيرمين، ةل 
لتقىت إت  لتقو م  ىن كال  لت ز  لتشية   لتىين ، أىو ا  لتيوبون اقم  مثت لتتييي لت 
بىة    الايت ىن لتقو م  لت  لتقىت، ةحم ل زى لتبو ل تييي لت لت ةالىت لتت   مثت ار  
ل الرررال لتبيرررمين لتررر  ىجىة رررت ىرررن لتعةلىررر  تىثيرررت اررر  لتتةارررع اررر  ايواررروت لتقبرررة  بررروتتعيي

هتىول ب يوم  لع ىو ، إيجوم ىىوم  جميرم  تتىةير  لتجوىعروت لتعوت ، ضيةه لتعةتىت، لإل
 كتالف لتنظل لتايوايت ةلعجتىو يت لتاوئم .لة 

ارتع لش نظرول  ةالىرت لتجوىعروت إ  هرمات هرعل لتم لارت إتر  (Liu( )2017دراسة ليالط ) -12
تهو كرال  لتثالثرت  قرةم لت الةىيت ا  لتىين ةلتتيي لت ةلعىال وت لتت   مثت ا   ةالى

 تىرررمت لتم لارررت  يررر  لرمبيررروت لتىنشرررة  ، ةلظهررر ت نتررروئ  لتم لارررت لن نظرررول ألتىوضررريت، ة 
 Dual Management)مل ى ىررزمةا إ ةالىررت لتجوىعرروت لت الةىيررت لتىررينيت هررة نظررول 

System)  ُىثرر  ل ضرروء هيئررت لتتررم ي ، يررتل ىررن كررال  ىجياررين، ةهىررو ىجيرر  لتجوىعررت ةي
ىثررر  تةجهررروت لت رررز  لتشرررية   لتى الرررزى ية   لتىرررين  تيجوىعرررت ةيُ ةىجيررر  لت رررز  لتشررر 

ةلتىجتىرع لتى ير . الررعتك لشرو ت نترروئ  لتم لارت لترر   ىرة  لتجوىعرروت لت الةىيرت لتىررينيت 
 يرر  ىزيررم ىررن لعاررتقالتيت ارر  إمل   شررئةنهو لعمل يررت ةلتىوتيررت ةلعالوميىيررت ىررن كررال  نظررول 

  لتعقرررةم لتثالثرررت لتىوضررريت  رررمثت تهرررة لت ملكيررر  يتارررل بوتشرررفوايت ةلتى واررربيت، ةأنررر  كرررال
ا يعت ا  إمل   لتجوىعوت، اقم لنتقيرت لإلمل   ىرن لت الةىرت لتى الزيرت تي رز  لتشرية   لتر  
لتةعيررت لتتررر  تتبعهرررو لتجوىعرررت، ثررل ىرررن لتةعيرررت لتررر  لتجوىعررت علتهرررو،  يرررل ترررتل لإلمل   ملكررر  

 لتجوىعت ىن كال  لتىجياين لتىشو  لتيهىو ايفًو. 
هررمات هررعل لتم لاررت تقررميل نىررةعا ىقترر ا تىعررويي  (: 2018 يلالالة عبالالداي سالالليمر  )دراسالالة  -13

ةتت قيرل  ، ةالىت لتجوىعوت لت الةىيت لتاعةميت ةارل لبعروم لتىنظرة  لعارت لتيج  تي ةالىرت
اتكملل لتىنه  لتةىف ، ةأاية  متفوى تت ميم أبعوم ةىعويي  ةىؤشر لت إهمف لتم لات تل 
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( كبيرررر ًل 47ت لتجوىعرررروت، ةبيرررر   ررررمم لتكبرررر لء لتىاررررتجبين  لتىنظررررة  لعاررررت لتيج  ت ةالىرررر 
أالوميىيًو ىن ىكتيف لتجوىعوت لتى ييت ةلتع بيت، ةجوءت أبعوم  ةالىت لتجوىعوت لت الةىيت 

 لتاعةميت ةال لتىنظة  لعات لتيج  الوتتوت   
 ( ىؤش ًل. 19( ىعويي  ة 3(، ةتضىن  %100لتبعم لت حوب  ة ى   ي  نابت لتفول   ▪
( ىعرررويي  6(، ةتضرررىن  %98.5لتهياليررر  ةلتتنظيىررر  ة ىررر   يررر  ناررربت لتفرررول  لتبعرررم  ▪

 ( ىؤش ًل. 38ة 
 ( ىؤش ًل. 25( ىعويي  ة 4(، ةتضىن  %98لتبعم لتقيى  ة ى   ي  نابت لتفول   ▪

 لتىنظررررة   ةالىررررت لتجوىعررروت لتاررررعةميت ةارررل ةحرررمىت لتم لاررررت نىةعجرررًو ىقت  ررررًو تىعرررويي 
 ف ةىالةنوت، ةىاتةيوت ةنهول لتتهبيل. لعات لتيج ، تضىن ى تالزلت ةأهمل

 ة: ــــــابقـــات الســــــدراســـى الـــيب علـــتعق

يتض  ىن   ش لتم لاوت لتاوبقت أنهو لتفقت  ة  أهىيت لت ةالىت ار  إىرالا لتتعيريل 
لتجرروىع ، ةحررم لهتىررت ىعظىهررو بم لاررت ةلحررع تهبيررل لت ةالىررت ارر  ىكتيررف لتجوىعرروت ىثرر  م لاررت 

ةنررملء هرر ( ةعتررك ارر  جوىعررت لتقررم ، ةم لاررت  يعقررة  نوىرر  لتررمين( ارر  جوىعررت  جىررو   ررالة  
لتش ل لعةاه، ةم لات  ىنو  لتع ين ( ا  جوىعت لعىول ى ىم بن اعةم، ةم لارت   لنيرو  ارن( 
ارر  الييررت لتت بيررت جوىعررت  ررين شررى ، ةم لاررت  هييررت  بررم لع( ارر  لتجوىعرروت لتاررعةميت ةم لاررت 

لتىفترررةا بوتجوىعررروت لتىىررر يت، الىرررو لهتىرررت م لارررت  ىمي رررت اكررر ى(   ارررو ةل جعفررر ( اررر  لتتعيررريل
بت ميرررم ىتهيبررروت تهبيرررل ىفهرررةل لت ةالىرررت لت شررريم  بوتجوىعررروت لتىىررر يت. ةحرررم ل تىرررمت ىعظرررل 
رررم ضررر وةى ة ضرررو لتىييجررر ، اقرررم  لتم لاررروت  يررر  لتىرررنه  لتةىرررف ، ىرررو  رررمل م لارررت بيرررةى  ى ىر

ت   ررن هررعل لتم لارروت ارر  أنهررو تررل تتنرروة  ل تىررمت  يرر  لتىررنه  لتىقررو ن، ةيكتيررف لتب ررل لت ررو
 ةالىت لتجوىعوت لت الةىيت ا  ال  ىن لتىين ةلات لتيو، ةهعل ىو ت وة  لتم لارت لت وتيرت تنوةتر ، 
ةحررم لارررتفومت لتبو ثررت ىرررن هرررعل لتم لارروت اررر  بنررروء لإلهررو  لتنظررر ى تيب رررل، ةارر  لحتررر لا  تيررروت 

 ت لتيو. تهةي  لتتعييل لتجوىع  ا  ضةء كب   ال  ىن لتىين ةلا
 ات: ــامعــة الجــوكمـلح اهيمىــــار املفــط املحور األول: اإل 

 ة: ـــــــــوكمـــــوم الح ــــــــــمفهأوالً: 

( إترر  أالثرر  ىررن ىرر لمف  يررل يىررف  لترربعش governanceيشرري  ىىررهي  لت ةالىررت  
ركيررر   بىةضرررةد بمنررر   والىيرررت أة  الىونيرررت أة لإلمل   لت شررريم . ةحرررم تزليرررم لعهتىرررول اررر  لآلةنرررت ل
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لت ةالىت بىو يشالي  هعل لتىفهةل ىرن أهىيرت  ير  ىارتةى لتىؤااروت  وىرت ةلتىؤااروت لتتعييىيرت 
 بشال  كوم. 

ةُيعم تفظ  لت ةالىت( ىات مثًو ا  حروىة  لتييرت لتع بيرت، اهرة تفرظ ىارتىم ىرن لت الةىرت، 
. ة ييرر  اررون تفررظ  ةهررة ىررويعن  لعنضرربوه ةلتارريه  ، ةلتُ الررل بالرر  ىرروتعن  هررعل لتاليىررت ىررن ىعررون 

  "لت ةالىت" يتضىن لتعميم ىن لتجةلن  ىنهو
ُت  ةىو تقتضي  ىن لتتةجي  ةلإل شوم  ▪   .لتِ اْلى 
ُل  ةىررو يقتضري  ىررن لتاريه    يرر  لرىرة  بةضررع لتضرةلبه ةلتقيررةم لتتر  تررت الل ارر   ▪ لتُ الرْ

   .لتايةك
تررر  ك ▪ وُل  ةىرررو يقتضررري  ىرررن لت جرررةد إتررر  ى جعيررروت أكالحيررر  ةثقوايرررت ةل  بررر لت ترررل لإلْ ِتالررر 

 لت ىة   ييهو ىن كال  تجو   اوبقت. 
واُلل  هيبررًو تيعملتررت كوىررت  نررم  ▪ ن رر لف ارريهت لإلمل   ةتال بهررو بىىرروت  لتىارروهىين إلتت  رر 

 .(8،2014)يعوط  عرد  ارصر الدي ، 
ةلت ةالىررت هرر  نظررول يررتل بىةجبرر  إكضررود نشرروه لتىؤاارروت إترر  ىجىة ررت ىررن لتقررةلنين 

تر  ت قيرل لتجرةم  ةلتتىيرز ار  لرملء  رن ه يرل لكتيرو  لرارروتي  ةلترنظل ةلتقر ل لت لتتر  تهرمف إ
لتىنوابت ةلتفعوتت تت قيل كهه ةأهملف لتىؤاات ةضبه لتعالحروت برين لرهر لف لراواريت لتتر  

 .(149،2018)محمد عل  الشبرارت، تؤث  ا  لرملء 
يررل ةتعرر ف بمنهررو "ةضررع ىعررويي  ة تيرروت  والىررت رملء الرر  ىررن لرهرر لف ىررن كررال  تهب

ملء ةى وارربت لتىاررؤةتين ةىشررو الت اىرروا  ررن لتىعيةىرروت ةأاررية  حيررو  لإللتشررفوايت ةايواررت لإل
ةتع ف بمنهو " لتنظول لتعى ىن كالتر   (2009)أحمد عزت، لتجىهة  ا   ىييت لإلمل   ةلتتقييل 

ي  يتل تةجي  أ ىو  لتىنظىت ةى لحبتهو  ي  أ ي  ىاتةى ىن أج  ت قيل أهملاهو ةلتةاوء بوتىعروي
 (.46، 2015)مدحت محمالد أبط الاصر، لتالزىت تيىاؤةتيت ةلتنزلهت ةلتشفوايت " 

 :اتــــــامعــــــة الجــــــوكمــــــوم حــــــمفه

الةل رم    1983 ةهة ىفهةل جميم ناربيًو هرة ل الرال ك  رول   ةيتىمى ىفهةل  ةالىت لتجوىعوت 
وت ةأنظىرت لتتعيريل لتعروت  بت قيرل أهرملاهو  ىن ه ل لتتىنيف لرةت  ا  لتعوتل( تاليفيت حيول لتجوىع 

   . ( 12ص   ، 2012)الباك الدطل ، نجوزلتهو  إ ةتنفيعهو، ةأاية  إمل   ىؤااوتهو ة ىم  
ةتعرر ف  ةالىررت لتجوىعرروت بمنهررو " لتبنرروء لتتنظيىررل تيجوىعررت ةلتاليفيررت لتتررل يررتل ىررن كالتهررو 

 (.Huang, 2018, 15)إمل   شئةن لتجوىعت 



دراسة مقارنة لنظم حوكمة الجامعات الحكومية فى كل من   أ.د.م/ إيمان عبد الفتاح محمد إبراهيم
 الصين واستراليا 

 

 56 

ىؤااوت لتتعييل لتجوىع  بمنهو " تهبيرل ىعرويي  ةنظرل لتجرةم   ةيىالن تع يف لت ةالىت ا 
ةلتتىيز لتت  ت الل أملء ىؤااوت لتتعييل لتعوت  بىو ي قل االىت لتتةجهوت، ةى ت لتتىر اوت، 
ةنزلهرررت لتاررريةاليوت، ةبىرررو يضرررىن ت قيرررل لتشرررفوايت ةلتىاررروءتت ةلتىشرررو الت ىرررن جىيرررع لعهررر لف، 

ة ىويرت  لتف ميت، بىو يؤمى إت  تهةي  لرملء لتىؤاار ةتييي  ىىي ت لتىؤاات  ي  لتىىوت  ل
)يعوالالط  عالالرد  ارصالالر ىىرروت  جىيررع لرهرر لف علت لتعالحررت لتىبوشرر   ةغيرر  لتىبوشرر   بوتىؤااررت 

  .(8،2014 الدي ،
لت ةالىررت تشررى  لتبنرر  ةلتعالحرروت ةلتعىييرروت لتترر  يررتل ىررن كالتهررو ةضررع ايوارروت لتتعيرريل 

ىارررتةى لترررةهن  ةلتىؤاارررل ىعررًو، ةتضرررل لت ةالىرررت  الحررروت لتعرروت ، ةتنفيرررعهو ةى لجعتهرررو  يرر  لت
ىتشرروبالت بىررو ارر  عتررك  لتارريهت لتتشرر يعيت، ةكىرروئم لتىؤااررت، ةاليفيررت ل تبوههررو بوتنظررول اليرر ، 
ةاليرررف يرررتل ىررر ف ىيزلنيرررت لتىؤاارررت، ةاليفيرررت ىاررروءتتهل  رررن هررر ل ىررر اهو، ةلتهيالررر  لتتنظيىرررل 

 يعالحوت لتت  تةج  لتايةك ةتؤث  اي . ت
و "لتىىو ات لت شريم  تاريهوت لإلمل   لتجوىعيرت، ة ىييرت ىرنع لتقر ل  ىرن كرال  ةتع ف بمنه

لع تالروز  يرر  لتقرةلنين ةلتىعررويي  ةلتقةل رم لتىنضرربهت لتترر  ت رمم لتعالحررت برين إمل   لتىؤااررت ىررن 
الالالد نو يرررت ةأىررر و  لتىىررروت  أة لرهررر لف لتى تبهرررت بوتىؤاارررت ىرررن نو يرررت أكررر ى  )بيالالالطم  محمال

  .(55، 2011المليج ، احرطى طرار ابرا يم 
عرر ف بمنرر  ت قيررل لتشررفوايت ةلتعملتررت تىررو يجرر ى ملكرر  لتجوىعررت ةىررن   ررل ىارروءتت إمل   ةيُ 

لتجوىعررت ةى وارربت لتشرركم لتىاررئة  ةى لحبررت أ ىوتررر  ةتىرر اوت  ةت قيررل لتىشررو الت ارر  تهرررةي  
علالالالال   )محمالالالالدةت ارررين لتعىييرررت لتتعييىيرررت ب ىتهرررو بم قيرررت لتجىيرررع اررر  لتىشرررو الت بإتكررروع لتقررر ل  

  .(2018،150الشبرارت،
اوت ةالىرت هرر  نظررول ثقروا  ةحيىرر  أالثرر  ىنرر  نظرول إمل   اقرره اهررل تماري  لتثقررت ىررن كررال  
تفرررول  رررة  اليفيرررت لتكررروع لتقررر ل لت ةتهرررةي  تيرررت لتىشرررو الت، ةلإلمل   لتعلتيرررت تيىؤاارررت  لت رررةل ، ةل 

ترررم ل لتبنررروء  لتجوىعيرررت. ايعتىرررم نىرررةعا لت ةالىرررت لت رررميل  يررر  تبنررر  ىجىة رررت ىرررن لتقررريل لتتررر 
لعاررت لتيج  هةيرر  لرىررم، اررعيًو إترر  لتى واظررت  يرر  لإلاررتق ل  لتىؤاارر . الىررو ي تالررز لتنىررةعا 
ات لتيجيوت  ى  ىؤالم   ي  ىفوهيل لتنزلهت ةلتاىعت لت انت ةلت ىة   أيضًو  ي  تبن   تيوت ةل 

 (4، 2015، طمختالالرر محمالالد أسالالميط دىيالال )ابيالال  محمالالالد الجع يرر  لإل ترر لف ةلتىشررو الت لتمةتيررت 
عرررًو ت الرررز  يررر   نوىررر  أاواررريت ةهررر  يةىهىرررو تعرررممت لآل لء  رررة  ىىرررهي  لت ةالىرررت اإنهرررو جى

ت قيررل لتشررفوايت ةلتعملتررت تىررو يجرر ى ملكرر  لتجوىعررت ةى وارربت لتشرركم لتىاررئة  ةى لحبررت أ ىوترر  
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ةتىرر اوت  ةت قيررل لتىشررو الت ارر  تهررةي  ةت اررين لتعىييررت لتتعييىيررت ةعتررك بىشررو الت لتجىيررع ارر  
  ل .لتكوع لتق

 :اتــــــــامعــــة الج ـــــــــوكمـــــــة ح ـــــــثانياً: أهمي 

، 1932يعم ىةضةد لت ةالىت ىن لتىةضة وت لت ميثت نابيًو إع أن جعة ل تعةم إتر  لتعرول
ةحررم زلم لعهتىررول بهررعل لتىةضررةد بعررم  رروعت لتفشرر  ةلتتعثرر  لتررعى ةلجهتهررو لتعميررم ىررن لتىنظىرروت 

لت ةالىررت لتترر  تضررل لآلتيرروت لتترر  تضررىن الفرروء  لتكرروع لتقرر ل  ةت اررين  ىىررو زلم ىررن لت وجررت إترر 
أملء لتىنظىت. تعل أىب ت لت ةالىت حضيت ت ةز  ي  لهتىول لتىجتىع لتمةت ، نظ ًل تىو تهرو ىرن 
 أهىيت ىتنوىيت ا  ضىون  ان اي  لتعى  ةلعاتق ل  ةت اين لتجةم  ا  لتىنظىوت لتىكتيفت. 

ىعوت ا  لآلةنت لركير   تيعبر   رن لرزىرت لت قيقيرت لتتر  تىر  تقم ظه  ىفهةل  ةالىت لتجو
بهو ىؤاات لتجوىعت ةلت ية  لتىقت  ت تهو، تيرك لرزىرت لتتر  تتىثر  ار  أن هنروك إمل لت جوىعيرت 
ةضررعتهو لتارريهت لتتنفيعيررت اررةل لتهررال  ةل ضرروء هيئررت لتتم ياررن تتالررةن ىهتىهررو لتكرروع لتقرر ل لت 

تتةجيهوت لتثقوايت ةلتع ايت ةلتعيىيت تيىجتىع، نظ ًل تةضرع لتقر ل  لتىفت ش ايهو أن تعيم ىيوغت ل
ا  يم ه ف ةل م ىن أه لف لتىؤاارت لتجوىعيرت، ةةضرع بروح  لرهر لف ىرن لتهرال  ةأ ضروء 
هيئت لتتم ي  ا  ةضع لتىتيق  تهعل لتقر ل لت ةلتىيترزل بتنفيرعهو مةن ىنوحشرت، اعير  اربي  لتىثرو  

نررروه  لتتعييىيرررت مةن أن يالرررةن تيهرررال   رررل لتىشرررو الت اررر  ىررريوغت تؤكرررع لتقررر ل لت لتىتعيقرررت بوتى
 تبو هررو اليونرروت لتهررمف وكهرره هررعل لتىنرروه  ةلتهررمف ىنهررو، ةالررعتك لإلت رروملت ةلرارر  لتهالبيررت ب

ىنهررو تررم ي  لتهررال   يرر  لتىشررو الت ارر  لت يررو  لتعوىررت ةتعزيررز حرريل لتميىق لهيررت ةل ترر لل لآلكرر ين 
  .(10، 2012،  ي عل  الورش)أحمد محمالد أحمد برقعر  طعبد ا

إن لتتىرررنيف لتعررروتى  زلم ىرررن لتضررريةه ىرررن أجررر   ةالىرررت لتجوىعررروت. اوتتىرررنيف لتعررروتى   
(  ,Salmiتالبو  لتجوىعوت ير تبه بثالثرت  ةلىر  ىتىريت  ت اليرز لتىةهبرت ةترةا  لتتىةير  ةلت ةالىرت  

ة  و بوحتررررمل   إن لعاررررتقالتيت لتترررر  تاررررى  تيىؤاارررروت بررررإمل   ىةل مهررررو لتكوىررررت بهرررر   . 19 ,2009) 
ارررتجوبت باررر  ت تىتهيبررروت لتارررةل لتعوتىيرررت لتىتييررر   لىررر  ضررر ة ى، ةتالرررن تيارررت ة رررمهو الوايرررت  لإل 

تيت شرر  ةلت فرروظ  يرر  لتجوىعرروت ضررىن لتتىررنيف لتعرروتى . هنرروك  وجررت إترر  غي هررو ىررن لتاررىوت  
ايارررفت  لت وارررىت تي ةالىرررت، ىثررر  لتقررروم  لتىيهىرررين، ةلت ؤيرررت لإلارررت لتجيت لتقةيرررت تالتجرررول لتىؤااررر ، ة 

   . ( Fabric and Alexander, 2008, 19) لتنجوا ةلتتىيز، ةلتتهةي  ةلتتييي  لتتنظيى .  
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 ات: ــــــــامعــــة الج ــــوكمــــداف ح ــــــأه
ت قل  ةالىرت لتجوىعروت لتعميرم ىرن لرهرملف لتهوىرت لتتر  يىالرن ىرن كالتهرو تهرةي  لرملء 

، ةيىالرررن تيكررريم تيرررك لعهرررملف ايىرررو ييررر  لإلمل ى تيجوىعررروت ةلع تقررروء ىرررن ىارررتةى ىك جوتهرررو
(Chan, 2010 , 85.) 

تعزيرررز او ييرررت لتجوىعررروت، ةزيررروم  الفوءتهرررو لتملكييرررت ةلتكو جيرررت ىرررن كرررال  تالرررةين بيئرررت  ▪
 ىوت ت تيعى . 

ىاررو م  إمل   لتجوىعرروت  يررر  ىرريوغت ةبنررروء إاررت لتيجيت اررييىت ةضرررىون إتكرروع حررر ل لت  ▪
 اعوتت بىو يؤم  إت  الفوء  لرملء. 

 ن ةتهةي  ىاتةى أملء لتجوىعوت. ت اي ▪
 تقيي  لتىكوه  ةلتى ل وت لتت  تعةل لتعى  إت   م أمن .  ▪
تماليرم ىاررئةتيوت لإلمل   ةتقيريل أملئهررو ةتعزيررز لتى واربيت ةلتىارروءتت ةلتفىر  بررين لتارريهت  ▪

 ةلتىائةتيت. 
تفعيررر  لتىارررئةتيت لعجتىو يرررت تيجوىعرررت ةت قيرررل لتترررةلزن برررين أهرررملف لتجوىعرررت ةأهرررملف  ▪

 تىجتىع.ل
 و.و ةمةتيً ت اين اىعت لتجوىعت ى ييً  ▪
تعزيز ىشو الت لر ضوء لرالوميىيين ةلإلمل يين، ةلتقيوملت، ةلتهال  ار   ىييروت ىرنع  ▪

 لتق ل لت. 
ت ارررين لتىىو اررروت لتت بةيرررت ةلإلمل يرررت، ةت قيرررل لتشرررفوايت ةلتعملترررت ةلتنزلهرررت اررر  جىيرررع  ▪

  تتاررل بوتةضررةا، ةتىالررن جىيررع تعرروىالت لتجوىعررت ة ىييوتهررو ىررن كررال  لتعىرر  ةاررل أهرر 
لتعرروىيين ىررن لعملء بشررال  ى تفررع، ةلتىشررو الت لتفو يررت ارر  جىيررع لرنشررهت ملكرر  ةكررو ا 

 (2018)هيلة الفايز، لتجوىعوت 

 ة: ــــــــــــــــوكمــــــــة الح ــــــــأهمي 

عف ةحم زلم لإلهتىول بوت ةالىت نظر ًل تىرو تعونيرت لتىؤااروت لتتعييىيرت بةجر   رول، ىرن ضر 
ارر  ىاررتةى لرملء، ةتزليررم لتتةجرر  ن ررة لتى وارربيت لتعوىررت تيىؤاارروت لتتعييىيررت، ارر  ظرر  ىجتىررع 

الالد االالحرطى  لتىع اررت ةتمل يوترر  ةاررعيًو ن ررة لتىزيررم ىررن  ىييرروت لإلىررالا لإلمل ى )بيالالطم  محمال
 (157، 2011طرار ابرا يم المليج ، 
 أ مية الحطعمة فيمر يل : طيمع  تحديد 
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 ين إمل   لتىؤاات ةىياليتهو، تضىون  مل تعو ش لتىىوت . لت وجت إت  لتفى  ب ▪
تاررررو م لت ةالىرررررت اررررر  تقييرررر  لتىكررررروه  ة ارررررع لرملء، ةتزيرررررم ىررررن لتقرررررم   لتتنوااررررريت اررررر   ▪

 لتكمىوت.  
 تاوهل ا  لتقضوء  ي  لتفاوم ةلت م ىن  مةل أزىوت.  ▪
 تاوهل ا  ت اين لتةضع لتىوت  تيىؤاات.  ▪
 ماض  لته ل لتىىالنت. ىاو م  لتجوىعت ا  ت قيل أهملاهو ب ▪
 تجن  لتفاوم لتىوت  ةلإلمل ى ا  لتجوىعت، ةتاو م ا  تعزيز لتقم   لتتنواايت.  ▪
 مل يين ةلعالوميىيين مةن تىييز، ةتم ل لتثقت ةلتىىملحيت بينهل. تضىن  قةل لإل ▪
)ريمالالر جالالطر   تعررم لت ةالىررت نظررول إشرر لف ة حوبررت علترر ، يضررىن اررالىت تهبيررل لتقررةلنين ▪

 .(120،2018سليلتي،
 ات: ـــــامعـــــة الج ـــــوكمـــــادئ ح ـــــمب 

هنرروك ىجىة ررت ىررن لتىبررومك لتترر  يجرر  تةلا هررو تتهبيررل لت ةالىررت ارر  لتجوىعرروت ةلتترر  ارر  
 ضةئهو تت مم ىعويي  لت ةالىت ةه  الوآلت   

 :ةـــــالليـــــاإلستق -1

مل ةجرةم أى ضريةه أة تعن  إاتقالتيت لتجوىعت  ن ىؤااوت ةأجهز  لتمةتت لتىكتيفرت، ة ر 
وتررمثي  ىررن حبرر  جهرروت أكرر ى  يرر  ح ل تهررو. ةهررعل لعاررتقال  يعنرر  لاررتقال  لتجوىعررت ىوت مل يررًو  يررً ةل 

 (Altbach et al., 2011 )ةأالوميىيًو. 
يعتب  لاتقال  لتجوىعوت ةلت  يت لرالوميىيرت ىرن لت قرةل لتتقييميرت تيجوىعروت  بر  تو يكهرو 

   ي  لت الل ةلإلمل   بمةن تمك  كو ج  ةحم  مم لتهةي  ةلعاتقال  يعن  لتقم   
( Berdahl , 2010 )  ثالثت أبعوم إلاتقال  لتجوىعوت  

 ى:  ــاديمــالل األكــاإلستق -2

ةيقىررم برر    يررت أ ضرروء هيئررت لتتررم ي  ارر  لكتيررو  أارروتي  لتتررم ي  ةلتتعيرريل ةلتررتعيل ارر  
ضررة وت لتب ررةل لتترر  يقةىررةن بهررو لتىقرر  لت لتترر  يقةىررةن بتم ياررهو ة  يررت لكتيررو  ةت ميررم ىة 

 ةلتتعبي   ن   لئهل.
 ى:  ــوعــوضــالل المــاإلستق -3

 ةيعن  لاتقال  لتجوىعت الىؤاات علت اليون حونةن  ا  ت ميم أهملاهو ةب لىجهو. 
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 ى: ــــرائــالل االجــاإلستق -4

 قيل لرهملف ةيعن  لاتقال  لتجوىعت ا  ت ميم لعات لتيجيوت ةلراوتي  لتت  تنتهجهو تت
 ةلتب لى  لتىاتهمات. 

 ( ثلثة معطارت أسرسية الستول  الجرمعة عل  الاحط الترل : Ordorikaطقد حدد )
لتايوات لتاوئم  ا  لتمةتت ةلتت  ت رمم اليفيرت تعيرين ةل فروء  ئري  لتجوىعرت ىرن ىنىرب ،  -1

 ةاليفيت لتتعوى  ىع ى لد لتىىي ت ملك  لتىؤاات لتتعييىيت.
يىيرررت  ىثررر  ت ميرررم أ رررملم لتهرررال  ةت ميرررم أ رررملم أ ضررروء هيئرررت لتترررم ي  لتشرررئةن لرالوم  -2

 ةلتتعوحم ىعهل. 
لتشئةن لتىوتيت  ةيعن  أن يالةن تيجوىعت ىهيل لت  يرت ار  تىةير  ةتةزيرع ىةل مهرو ةت ميرم   -3

لتىىو يف لتم لايت تيهال  ةىهيل لت  يرت ار  إمل   شرؤةنهو لتىوتيرت ةت ميرم أةتةيوتهرو بىرو  
 (Ordorika, 2003, 371) مأ لتى وابيت ةلتىاوءتت ةلتشفوايت ع يتعو ش ىع ىب 

 ة: ـــــافيـــالشف -5

يعرم ىبرمأ لتشرفوايت ىرن أهررل ىبرومك لت ةالىرت  يرل أنهرو تعررم أ رم  تيروت حيرو  م جرت تهبيررل 
لت ةالىررت ارر  لتجوىعرروت تىررو ت ققرر  تيعرروىيين تي ىررة   يرر  لتىعيةىرروت لتترر  تىالررنهل ىررن إتكرروع 

، 2017) رلة فطزى محمد،  عتب  ىن لتىعويي  لتعوتىيت تتىنيف لتجوىعوت. لتق ل لت، الىو أنهو ت
ةيشرري  ىفهررةل لتشررفوايت لترر  لتةضررةا  ررة  ىوي ررمل ملكرر  لتجوىعررت ىررع اررهةتت ة  يررت  (،526

لتةىرررة  إتررر  لتىعيةىررروت ةلعاىررروا  نهرررو أة يعنررر  لتىفهرررةل ىرررن لتجرررول  كررر  لارررتكملل لته يقرررت 
ترملة  لتىعيةىروت، ةأن تترةلا  لتىعيةىروت لتالوايرت تتفهىهرو  لتعينيت ا  ىنوحشت لتىةضة وت ة  يرت

ةبرعتك تعنر  لتةضرةا ار  تىرىيل  (123، 2018)محمالد علال  الشالبرارت، ةى لحبتهو ةىتوبعتهو 
ةتهبيل لتنظل ةلآلتيوت ةلتتش يعوت ةغي  عتك ىن لرمةلت لتت  تالف   ل ال  ه ف ىن أه لف 

لتمحيقررت ةلتىةضررة يت ةاررهةتت لاررتكملىهو ةتنفيررعهو لتىؤااررت لتتعييىيررت، ةاررهةتت تتبررع لتىعيةىرروت 
. ةتيشفوايت ىاتةيون، شفوايت ملكييرت (562، 2018)جطر  آزى،  ىن حب  لتعوىيين ا  لتجوىعت

ةهرررر  نترررروا هبيعرررر  تارررريةاليوت لعتىررررو  لتىتاررررىت بوتفعوتيررررت ةلتتررررمال لت رررر  تيىعيةىرررروت ملكرررر  
ىررة   يرر  لتىعيةىرروت لتضرر ة يت لتىؤااررت، ةتعالرر  لتم جررت لتترر  ةىرر  تهررو لتعرروىيةن ارر  لت 

تيقيول بىاؤةتيوتهل. ةت تبه لتشفوايت لتكو جيت ا  لتجوىعوت بشال  أاوا  بروتىجتىع ةلتىؤااروت 
 .(790، 2016)جميلة سعيد، ةىوتقمى  ىن ىعيةىوت تيب  ل تيوجوتهل ةتهيعوتهل 
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 ة: ــــاركــــالمش -6

ك تعنرررر  لتىشررررو الت ارررر   ةالىررررت أن لتتعيرررريل  ىييررررت ىشررررت الت بررررين لتمةتررررت ةلتىجتىررررع، ةبررررعت
)جالطر  آزى، لتجوىعوت "لشت لك جىيع لتىعنيين ا  ةضع لتايوات ةلتقةلنين لتتر  ت الرل لتعىر  " 

أى إتو ت لتف ىت تيهيئتين لرالوميىيرت ةلإلمل يرت ةلتهيبرت ةلتىجتىرع تيىشرو الت ار   (562، 2018
)يعوالط  لت يرو  لتجوىعيرت  ال لتايواوت، ةأن يالةن تهل مة  ا  ىنع لتق ل ا  ىكتيف ىجوعت 

ةلإلمل   بوتىشررو الت هرر  نررةد ىررن أنررةلد لإلمل   لت ميثررت لتترر  ( 12، 2014عالالرد  ارصالالر الالالدي ، 
تشجع لتعوىيين ا  جىيع لتىاتةيوت لإلمل يت  ي  تبوم  لراالو  ةلعاتفوم  ىن الوات لعىالونيروت 

لتىشرررالالت ةلتكرررروع  لتىةجرررةم  ترررمى لتعررروىيين بهررررمف ت ميرررم ةىررريوغت لرهرررملف لتتنظيىيررررت ة ررر 
  (.790، 2016)جميلة سعيد، لتق ل لت ةتنفيع أاض  تهعل لتق ل لت رنهو ىنبثقت ىنهل 

 العدالة والنزاهة:  -7

تةا  لت ةالىت بيئت ى يت  ومتت تيعى  ىن كال  ىبمأ لتىاوءتت ةل ت لل لتقرةلنين ةلرنظىرت 
نيررت  ومتررت تنفررع بنزلهررت ةكوىررت ةتقيرريل أملء لتجىيررع بشررال  ىرر ي ، ايجرر  أن تالررةن لرهرر  لتقونة 

 (.527، 2017) رلة فطزى محمد، لتقةلنين لتىتعيقت ب قةل لإلناون 
 ة: ـــــاءل ـــــالمس -8

( لتىاررروءتت برررمن " يررر  2018ةحرررم   ارررت لتيةنارررالة اررر  لتتق يررر  لتعررروتى  ت ىرررم لتتعيررريل  
لتقونةنيررت ةلتايوارريت  لت الةىرروت ةغي هررو ىررن لرهرر لف لتفو يررت لتىعنيررت برروتتعييل ىيزىررت ىررن لتنو يررت

 (. 6،2018،)اليطاسعطةلعجتىو يت ةلإلكالحيت بوإلبالغ  ن لتةاوء بىاؤةتيوتهو " 
ةتعتبررر  "لتىاررروءتت"، لتةجررر  لآلكررر  ىرررن  ىيرررت لعارررتقالتيت، ةهررر  لتىارررؤةتيت لتتررر  تت ىيهرررو 

ت  رررن لتىؤاارررت برررمة هو تقررروء لت  يرررت لتىىنة رررت تهرررو. ةيىالرررن أن تتجيررر  لربعررروم لتىكتيفرررت تيىاررروءت
ن، ةبميرت ةارييت، ةبرمى  ن، ةرى غر ش، ةتىىري ت ىر  ه يل لرائيت لتتوتيت  ىن لتىارؤة  أىرول ىر 

ةتعنرر  تىالرين عةى لتعالحررت ىررن لرار لم ملكرر  لتىؤااررت لتتعييىيررت  (.Burke, 2004, 2) ثرو ؟ 
 اروء  لتر  لآلكر ين، ةُتعرم ةكو جهو ىن ى لحبت لتعى  مةن أن تؤمى عتك إت  تعهير  لتعىر  أة لإل

لتىاررروءتت لتةجررررت لآلكرررر  تيقيرررروم ، ةمةنهررررو تالررررةن لتقيرررروم  مالتوتة يررررت، ةيتضررررىن لتىفهررررةل أن هنرررروك 
ى وابت ةحرم تت تر   ير  لتىاروءتت، الىالوارم  لة ت حيرت، أة يىرو   عترك إيقرود  قةبرت أة   ىرون 
ىن ىالوام  أة ت حيت. ةحم تنوى  لعهتىول بىةضةد لتىاروءتت ار  ىؤااروت لتتعيريل لتعروت  النتيجرت 

عجز ىؤااوت لتتعييل لتعوت  ا   ى  لتعةتىت ةلتىع ات ةتالنةتةجيرو لعتىرو  ةلتىعيةىروت  رن ت
 (.154، 2018رت، ا)محمد عل  الشبرىةلالبت ىاتجملت هعل لتعى  
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 ة: ــــــــــــــوكمـــــــاذج الح ـــــــــــنم
لتالالايال  هة ىىل لتعميم ىن لتبو ثين نىوعا ىكتيفت ت ةالىت لتجوىعت، ةلتنىةعا لرة  ة 

، اقررم ىررنف الررال ك نىرروعا  ةالىررت لتجوىعررت ةاقررًو تعةلىرر  تكىررهو Clarkلتنىررةعا لتثالثرر  تالررال ك
 (Capano, 2011 , 1642)( الوآلت   2011الوبونة 

 ايه   لتمةتت  ةيعه  لتايهت لتالوىيت تيمةتت ةغوتبًو ىويعى  تكمىت لرهملف لتةهنيت.  -1
ت لتقةيرررت تينقوبررروت لرالوميىيرررت ةلتالييررروت، ةبوتتررروت  اررريه   لرحييرررت لرالوميىيرررت  ةيعهررر  لتاررريه -2

لعارتقالتيت لتالوىيرت تىؤاارروت لتتعيريل لتجروىع ، ةتالنهررو تفتقر  لتر  لتعالحرروت لتجيرم  ىرع حررةى 
 لتاةل ةلتنظول لتايوا . 

لتاةل  ةهعل لتنىةعا ُيىالن لتجوىعوت ىن تنةيع ىىروم  تىةييهرو ةيقرةل  يرل أارو  لتالفروء   -3
ةحررم أشررو  الوبررونة أن نىررةعا  (Dobbins, 2011, 676) ىررع لتاررةل نتيجررت تةلىرري  لتجيررم 

الرال ك لتالالارريال  حررم يبررين اليررف تظهرر  هررعل لتنىرروعا لتثالثررت ةتتييرر  ارر  مةتررت ةل ررم  بىرر ة  
حتر ا ت الىرون إلتةحت، ةاليف يىالن لاتكملىهو تيىقو نت بين لتنظل لتقةىيت تيتعييل لتعوت ، ةحرم 

 ت ةه   ( أ بعت نىوعا ت ةالىت لتجوىعو2008 
ين لتتىثيرر  لرةاررع ي   يررل يالررةن تيالرروميىAcademic Modelالامالالط   األعالالرديم   (أ

مل تهو، ةيالةن تهل ايهت لتكوع لتق ل . أةلت    ى لرحةى ا  ت ميم  اوتت لتجوىعت ةل 

  ةظهر  هرعل لتنرةد الوارتجوبت تيزىروت The Corporate Modelامط   الشالرعرت  (  
ل مهررو لتىوتيررت بماررية  لالثرر  ىاررؤتيت، ةارر  هررعل لتىوتيررت ة وجررت لتجوىعرروت لترر  تررمب  ىة 

 لتنىةعا يالةن  ئي  لتجوىعت هة ىمي  ش الت ىهن  ةتي  أالوميىيو اقه. 

   يررل تىررن  لإلمل   ارريهوت لتكرروع لتقرر ل  The Trustee Modelامالالط   األماالالرء  (ا
تىجي  أىنوء ت  أ ضوء غي  ىنتكبيين ىن ملك  لتىؤاات عيىثيرةن ىكتيرف أىر و  

 لتىىي ت. 
   يررل تالررةن  ةالىررت لتجوىعررت Stakeholder Modelامالالط   أصالالحر  المصالالرل   (م 

ىانم  إت  أى و  لتىىي ت ىن لتهيبت ةلرالوميىيين ةلتىرةظفين ةلتكر يجين، ةىىثيرين 
 (.Trakman, 2008, 63 ن لتش الوت لتمل ىت ةلت الةىت ةلتىجتىع لتى ي   

نىةعجرررًو ىنفررر مًل ينواررر  ةىرررن لتةلضررر  أنررر  عيةجرررم نهررر  ىة رررم ت ةالىرررت لتجوىعررروت يعتىرررم 
كتيو  نىةعا  ةالىت ا  أ م لتجوىعوت يج  أن يروت  نتيجرت إلتجىيع، الىو أن  ىن لتةلض  أن 

 ( 111،2012)أادرير جرراملط،م لاوت ىتعىقت تكىةىيت ال  جوىعت 
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 ى مصرــة فــوميــات الحكــامعــة الجــوكمـع حـاملحور الثاني: واق

لتتعييل لتعوت  ال ىىر  برممةل  ىهىرت ىرن بينهرو لتتىترع يضهيع  ئي  لتجىهة يت ال نظول 
بىجىة ررت ىررن لتارريهوت ىثرر  لتاررىوا بإنشرروء لتىؤاارروت، ةتعيررين  ؤارروء لتجوىعرروت لت الةىيررت، 

 ةتعيين  ؤاوء جىيع لتاليونوت لت ئيايت ةيىالن   ش لهل هعل لتالويونوت ايىو يي   
 ى: ــــــالـــم العـــوزارة التعلي 

ل لتعرروت  بالواررت شررئةن لتتعيرريل لتعرروت  ىررن كررال  لإلشرر لف ةلتتنارريل تالرر  تم ةزل   لتتعيرريكرر ت
ىجوعت لتتعييل لتتوت  تيى  يت لتثونةيت ىن تكهيه ةىريوغت تيايواروت ةى لحبرت تيجرةم . ةُتشر ف 
لتررةزل   أيضررًو  يرر  تررم ي  ىعيىرر  لتتعيرريل لراوارر . ةثىررت ة ررم  بوتيررت لرهىيررت ارر  لتررةزل   هرر  " 

زى"، ةهرر  ىاررؤةتت  ررن ى لحبررت  ىييرروت مكررة  لتهررال  إترر  لتتعيرريل لتعرروت  ىالترر  لتتنارريل لتى الرر 
 (. 19،2010)طزارة التعليم العرل ، ةتةزيعهل  ي  لتجوىعوت لت الةىيت

ةثىررررت ىؤااررررتين عتكضررررعون إلكتىرررروم ةزل   لتتعيرررريل لتعرررروت ، اجوىعررررت لرزهرررر  تكضررررع 
ت تيىجيرر  لر يرر  تيزهرر ، ةلتجوىعررت تىاررؤتيت لإلمل   لتى الزيررت تيىعوهررم لرزه يررت، ةهرر  إمل   توبعرر 

لرى ياليت ا  لتقوه   تتىترع بةضرع حرونةن  ا يرم الىؤاارت كوىرت ع تكضرع عكتىروم لتقرونةن 
 بشمن إنشوء لتجوىعوت لتكوىت.  1992تعول  101 حل 

ة يررر  لتررر غل ىرررن أن ىعظرررل لتجوىعررروت لت الةىيرررت ةلتكوىرررت ةغي هرررو ىرررن ىؤااررروت لتتعيررريل 
تكضررع عكتىرروم ةزل   لتتعيرريل لتعرروت ، اررإن الرر  حهررود يعىرر  بىةجرر   لتترروت  تيى  يررت لتثونةيررت

لتىرروم  ارر   49ارريهت حونةنيررت ىكتيفررت. اجىيررع لتجوىعرروت لت الةىيررت يررنظل أ ىوتهررو لتقررونةن  حررل 
، ةتكضررع تةعيررت لتىجيرر  لر يرر  تيجوىعرروت، ةجىيررع لتجوىعرروت لتكوىررت تعىرر  ارر  1972 ررول 

جيرررر  لع يرررر  تيجوىعرررروت لتكوىررررت، أىررررو لتالييرررروت ةتكضررررع تةعيررررت لتى 101إهررررو  لتقررررونةن  حررررل 
ةتكضررع تةعيررت لتىجيرر  لر يررر   2003تاررنت  528لتتالنةتةجيررت اتعىرر  ارر  إهررو  لتقررونةن  حرررل 

 تيالييوت لتتالنةتةجيت. 

 ات: ـــاسب ـــزى للمح ـــركـــاز المـــالجه

وت يش ف لتجهوز لتى الزى تيى وابوت ةهة اليون ىاتق  يتبع  ئي  لتجىهة يت  ير   اروب
لرملء لتىوت  تياليونوت لت الةىيت ةياع  إت  ىنع لتفاوم. ةُيكىم ىىثر   رن لتجهروز لتى الرزى 

 تيى وابوت تال  جوىعت  الةىيت. 
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 وزراء:ـــــــــس الــــــرئي 

ةيضرررهيع  ئررري  لترررةز لء برررمة  ى رررة ى اررر  حيررروم  لتايواررريت لتعوىرررت تينظرررول، ةعترررك به يقرررت 
ةيشررال  "ى الررز لتىعيةىرروت ةم ررل لتكرروع لتقرر ل " لتة ررم  ىبوشرر   ىررن كررال   ئواررت ىجيرر  لتررةز لء. 

 لت ئيايت تيتكهيه ةت يي  لتايواوت  ي  هعل لتىاتةى ىن لت الةىت. 

 ة: ـــــــــالي ـــــــــوزارة الم

ةهررر  ىارررؤةتت  رررن لتايوارررت لتىوتيرررت لتعوىرررت ة رررن ت ميرررم ىكىىررروت لتىيزلنيرررت تيجوىعررروت 
 (99-96، 2010، ي في مصرالعرل )مراجعرت لسيرسرت التعليملت الةىيت 

 ات: ــــــامعـــى للج ـــس األعلــــــالمجل

يشررال  لتىجيرر  لر يرر  تيجوىعرروت هيئررت لتتنارريل ةلتتنظرريل لتى الزيررت تيجوىعرروت لت الةىيررت. 
ةيرر أ  لتىجيرر  ةزيرر  لتتعيرريل لتعرروت . ةيتضررىن أ ضرروؤل لآلكرر ةن  ؤارروء لتجوىعرروت لت الةىررت، 

ةن لتتعيريل لتجرروىع  ةلتشررؤةن لتعوىررت"، يررتل تعيررنهل تىررم  ةكىارت أ ضرروء "ىررن عةى لتكبرر   ارر  شررؤ 
انتين حوبيت تيتجميرم بقر ل  ىرن لترةزي  لتىكرتم بروتتعييل لتعروت  بعرم أكرع ىةلاقرت لتىجير  لر ير  

 تيجوىعوت.
ةُيعين لرىين لتعول تيىجي  لر ي  تيجوىعوت بق ل  جىهة ى بنروء  ير  تةىريت ىرن ةزير  

لتايواررت لتعوىررت تيتعيرريل لتجرروىع  ةلتب ررل لتعيىرر  ارر  لتجوىعرروت  لتتعيرريل لتعرروت ، ةيضررهيع ب اررل
ةلتعى   ي  تةجيههو ةتنايقهو بىو يتفرل ىرع  وجروت لتبيرم تت قيرل لرهرملف لتقةىيرت ةلعجتىو يرت 

 ( 2016)المجلس االعلي للجرمعرت المصرية، ةلعحتىوميت ةلتعيىيت تيمةتت 

 :ةــــاصــــات الخ ــــامعــــة الج ــــوكمــــح 

 وىًو، ةتالرن ىىر  ترل تشر د    82إن لتجوىعت لرى ياليت ا  لتقوه   ىةجةم  الجوىعت كوىت ىنع  
. ةعيةجررم إهررو  حررونةن   101ىررع إىررمل  لتقررونةن  حررل    1992إنشرروء لتجوىعرروت لتكوىررت إع ارر   ررول  

لتتعيريل  ا  ىى  يف ل تف يقًو ةلض ًو بين لتىؤااوت لتهومات تي ب  ةغي  لتهومات تير ب . ةتشر ف ةزل    
لتعرروت   يرر   ىييررت لتىةلاقررت  يرر  لتىؤاارروت لتكوىررت لتجميررم  ةتنظرريل لتىؤاارروت لتقوئىررت ىررن كررال   

  219لتىجيرر  لر يرر  تيجوىعرروت لتكوىررت، ةهررة اليررون حررم تررل تمايارر  بىةجرر  لتقرر ل  لتجىهررة ى  حررل  
 ، ةي أ  ةزي  لتتعييل لتعوت  لتىجي  لر ي  تيجوىعوت لتكوىت. 2002تانت  
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 :رـــة فى مصـــؤسسي ـــة المـــوكمـــالح الح ـــإص ادراتـــمب 

تقررم الونررت لت وجررت إترر  تيييرر  جررةه ى ارر   ةالىررت لتتعيرريل لتعرروت  لتىىرر ى ىةضررة و ىتالرر  ًل  
رالث  ىن  قم ىن لتزىون. ةحرم  رمم إ رالن لتعىر  لتىروم   رن لتىرؤتى  لترةهن  إلىرالا لتتعيريل  

ىبروم   إىرالا    25أح ل لت ئي  ة ئري  لترةز لء،    ، ةلتعى 2000شبوه   لتعوت  لتعى ُ قم ا  اب لي / 
ى ررمم ، الونررت إ ررملهو لت وجررت إترر  إهررو  تشرر يع  جميررم ت ةالىررت لتنظررول. ةحررم كيررم تقيرريل ىشرر ةد  
تهةي  لتتعييل لتعوت  إت  أن "أملء لتتعييل لتعوت  يعون  تهميمًل شرميمًل ىرن جر لء لت حوبرت لتىف هرت ار   

 تشو   وعت لنعملل لتالفوء  ةتفشيهو  ي  نهول ةلاع.  لتى الزيت لتىف ةضت  ي  لتنظول، ةلن 
( زيرروم  لاررتقال  1ةالررون تىشرر ةد تهررةي  لتتعيرريل لتعرروت  ثالثررت أهررملف تتعيررل بوت ةالىررت   

 ( إنشررررروء 3( لتارررررىوا بتة يرررررم لتالييررررروت لتتالنةتةجيرررررت ةتشرررررالي  هيوالررررر  تي ةالىرررررت  2لتجوىعررررروت،  
    ررين لن لتىشرر ةد حررم  قررل لتهررماين لتثررون  لتهيئررت لتقةىيررت تضررىون جررةم  لتتعيرريل ةلع تىرروم. ةارر 

 ةلتثوترررل، اقرررم ثبرررت أن لتهرررمف لرة  لتىتعيرررل بإىرررالا  ةالىرررت لتجوىعررروت يشرررال  ت رررميًو ضررركىًو 
(The World Bank, 2008, 2.) 

ةحم بمأ لرهتىول بإىالا  ةالىت ىؤااوت لتتعييل لتجوىع  ا  ىىر  ىرع ىرمة  لتقرونةن 
تهيئرررت لتقةىيرررت تضرررىون جرررةم  لتتعيررريل ةلع تىررروم، ةلتقررر ل  ل بشرررمن إنشررروء ل2006( تارررنت 82 حرررل  

ل بشرمن إىرمل  لتالئ رت لتتنفيعيرت تيقرونةن لتاروبل، ةيرنم  ير  2007( تانت 25لتجىهة ى  حل 
أنهرو هيئرت حةىيرت ىارتقيت، ةتالررةن تهرو لتشكىريت لع تبو يرت لتعوىررت، ةتتبرع  ئري  ىجير  لتررةز لء، 

لتعرروت ، لتتعيرريل ىررو حبرر  لتجرروىع ، لتتعيرريل لرزهرر ى(،  ةتضررل لتهيئررت ثالثررت حهو رروت هرر   لتتعيرريل
ةتهرررمف لتررر  ضرررىون جرررةم  لتتعيررريل ةتهرررةي ل لتىارررتى  ىرررن كرررال  نشررر  لترررة   بثقوارررت لتجرررةم ، 
ةلتتنارريل ىررع ىؤاارروت لتتعيرريل لتجرروىع  بىررو يالفرر  لتةىررة  إترر  ىنظةىررت ىتالوىيررت ىررن لتىعررويي  

، ةم ل لتقم لت لتعلتيت تىؤااوت لتتعيريل لتجروىع  ل بوتىعويي  لتمةتيتة تيوت حيو  لرملء لات شومً 
تيقيررول برروتتقةيل لتررعلت ، ةتةاليررم لتثقررت  يرر  لتىاررتةى لتى يرر  ةلتقررةى  ةلتررمةت  ارر  جررةم  ىك جرروت 
لتعىييرررت لتتعييىيرررت بىرررو عيتعرررو ش ىرررع هةيرررت لرىرررت، ةالرررعتك لتتقرررةيل لتشررروى  تىؤااررروت لتتعيررريل 

ت ةلتىعتىم  تال  ى  يت تعييىيرت ةتالر  نرةد ىرن ىؤااروت لتجوىع  ةب لىجهو هبقًو تيىعويي  لتقيواي
 ( 2007 ،)جمهطرية مصر العربيةلتتعييل لتجوىع  

ة غل نجوا لتهيئت لتقةىيت تضىون جةم  لتتعييل ةلع تىوم ال ت قيل نقيت نة يرت ارل  ةالىرت    
يًو  يرر  جررةم   لتتعيرريل لتعرروتىل اررل ىىرر  إع لن لتزيرروم  لتارر يعت ارر  أ ررملم لتهررال  تررؤث  تررمثي ًل ارريب 
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لتتعيرريل لتعرروت ، تعررمل لتقررم    يرر  إاررتيعو  تيررك لر ررملم، هررعل بجونرر  أن ىعظررل لتىؤاارروت كوىررت  
لت الةىيررت تررل تترربن نظوىررًو ملكييررًو  اررىيًو  قيقيررًو تضررىون لتجررةم ، ةلتىررةل م لتتعييىيررت ى ررمةم  بىررفت  

ةلشت لالوت إتالت ةنيرت ار    وىت، ىع أن ىش ةد تهةي  لتتعييل لتعوت  أاهل ا  تةاي  ىالتبوت  حىيت  
لتالتررر  ةلترررمة يوت لتعيىيرررت تتعرررةيش هرررعل لتقىررررة . إع لن تهبيرررل نظرررول لتجرررةم  ترررل يرررمت بثىررررو ل،  

لتتر     يرت ةبوتتوت  تتمهة  جهةم لتجةم  نتيجرت تتيرك لتزيروم  ة رمل لتتناريل برين جةلنر  لتعىييرت لتتعييى 
 ( 112،  2012راميلط، )اادرير جر تهمف إلك لا ىنت   وت  لتجةم  تىاوي   اةل لتعى  

، أجرررر ت  لبهررررت لتةعيرررروت لتىت ررررم  تىجرررروت  إمل   لتجوىعرررروت ةلتىعوهررررم 2006ةارررر  يةنيررررة 
  لبهت ىجوت  لإلمل  ( م لارت تهيالر  لت ةالىرت لتىىر ى بوتنيوبرت  رن لتيةنارالة، بنروء  ير  هير  

 ةالىت ةأةىت لتم لات بمن ُتعم  ىى  نىةعا لت (.Novak et al., 2006)ةزل   لتتعييل لتعوت 
 ب يل  
إ ررررال  لتىزيررررم ىررررن لتتررررةلزن لتفعيرررر  بررررين لتتنظرررريل لتررررعلت  لتىؤاارررر  ةلت حوبررررت لت الةىيررررت  ▪

 لتشوىيت. 
ىالونيرروت لتهوئيررت تيهيئررت لتقةىيررت تضررىون جررةم  لتتعيرريل ةلع تىرروم ب يررل ت الررز ةتعزيررز لإل ▪

 لهتىوىهو  ي  لتالفوء  لتتعييىيت، ةىن ثل لع تقوء بوتجةم  لرالوميىيت. 
 ىزيم ىن لعاتقال  تيجوىعوت. تةاي  لت ▪
ى لجعرررت لتايواررروت ةلإلجررر لءلت بهررررمف لتتشرررجيع  يررر  زيررروم  لتقررررم    يررر  لت ررر لك بررررين  ▪

 تر لف بوتارو وت لتىعتىرم  لتتر  ي ىر  لرالوميىيين، ةتالييف لتايواوت ةلإلج لءلت ت 
 ييهو لتهال  بييت لتتشجيع  ي  زيوم    لك لتهال  ملك  ىى  ةبين ىى  ةلتبيرملن 

 ك ى. لر

 :التحديات التى تواجه اصالح حوكمة الجامعات الحكومية في مصر

 ةالىررت لتجوىعرروت لت الةىيررت اررل ىىرر    يىالررن ت ميررم لهررل لتت ررميوت لتترر  تةلجرر  إىررالا
( )الباك 112، 2012( )اادرير جرراميلط، 25-18، 2009)اسمرعي  سرا  الدي  طاخرط ، 

 (112-108، 2012الدطل ، 
تيجيت لتةلض ت تمة  لتجوىعوت الىكهه ىع ا  تيىجتىع، ة مل لتقيول غيو  لت ؤيت لإلات ل ▪

برمة هو ار  إنترروا لتعيرل ةلتىع ارت تكمىررت لتتنىيرت، ةهرة لتشرر  لترعى يرنعال  ىبوشرر   ار  تزليررم 
 لتفجة  لتىع ايت بين ىى  ةلتمة  لتىتقمىت. 
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يى  لتررعى لن لتجوىعرروت لت الةىيررت ارر  ىىرر  ع تتىتررع بوعاررتقال  لتىرروت  ةلعمل ى ةلعالرروم  ▪
يىالنهو ىن لاتيال  ىةل مهرو لعارتيال  لرىثر ، ةعترك رن لع تىروملت لتىوتيرت لترةل م  ىرن 
ةزل   لتىوتيرت تالرةن ىم جرت ارر  أبرةل  ى رمم  ترري  تيجوىعروت لت  يرت ارر  تييي هرو، الىرو أنهررو 
تيارررت  ررر   اررر  ت ميرررم ل تيوجوتهرررو ىرررن أ ضررروء هيئرررت لتترررم ي  ةلتعررروىيين ةأ رررملم لتهرررال  

 ن انةيًو بىو يتنوا  ىع ىوت لل لتجوىعت ىنوابًو ع تيوجوتهو.لتىقبةتي
ت ةتت لتجوىعت لت الةىيت إت  ىؤاات تضل أجهز  بي ةح لهيت، تاريه   ييهرو اياريت ىرن   ▪

لتقررررةلنين ةلتيررررةلئ  ةلتترررر  تارررروهل بشررررال  البيرررر  ارررر  تهىرررري  مة  لتجونرررر  لرالرررروميى . أىررررو 
 يررون لتهرروبع لتتجررو ى لتررعى ياررع  لتجوىعرروت لتكوىررت، اقررم تييرر   ييهررو ارر  الثيرر  ىررن لع

تتعظيل لر بوا، ةهة ىو أمى ا  لتنهويت إت  غيرو  ةضرعف حرة  لترماع لتتهرة ى ةلتتنواار  
  ي  ىاتةى ىنظةىت لتجوىعوت  وىت ة ي  ىاتةى ال  جوىعت  ي   مل.

غيو  لت ؤيت ةلت اروتت لتتر  ت تروا إتيهرو الر  ىؤاارت تعييىيرت، ةأارية  ت ققهرو ار  ضرةء ىروهة   ▪
 ا ىن تالنةتةجيو  وتىيت، نظ ًل تةجةم اجة  البي   بين لتتهة  لتتعييى  ةلتتهة  لتتالنةتةج .  ىتو 

يقتىرر  مة  لتجوىعررت  يرر  الةنهررو ىجرر م ىررون  تيررم جوت لتعيىيررت، ىررع غيررو  مة هررو الىؤااررت   ▪
تيتعيريل لتىاررتى ، ةكمىررت لتىجتىرع ةلتررعى يىثرر  ةل رم  ىررن أهررل نقروه ضررعف لتتعيرريل لتجرروىع   

 لتىى  . 
لتهوترر  إترر  لتجوىعررت ارر  أغيرر  لر يررون ةهررة ضررعيف لتتالررةين ةلتتمهيرر ، ىفتقررم تقرريل  ت ميرر  ▪

لتعى  لتتهة   لتىةجةم  ا  ال  أن وء لتعوتل الم م ىعرويي  تقيريل لتهوتر ، كوىرت أن هرعل 
ن الرررون ع يررر تبه بوتىنررروه  لتم لاررريت بشرررال  ىبوشررر   –لتنرررةد ىرررن لتعىررر   اهرررة يارررو م  –ةل 

 لتقيل لإليجوبيت تمي   لتهوت   ي  بنوء شكىيت  ةم ل
لىو بوتنابت تيك ي  لتجوىع  ةهرة لتىنرت  لتنهروئ  تيعىييرت لتتعييىيرت اهرة ار  لتيوتر  ةلر رل  ▪

ع يىتيك لتىهو لت لتىهيةبت ا  ىجو  لتتكىم، ةغي  حوم   ي  تةظيف لتىعيةىروت أة 
لتنظرر  تشرريييهو، تررعتك اهررة عي قررل ىتهيبرروت اررةل لتعىرر  ارر  لرتفيررت لتثوتثررت،  يررل يىالررن 

 إتي  الىنت  غي  حوب  تيتشيي  ةغي  حوم   ي  لتتيي  ةلتتهة . 
 لتبي ةح لهيت لتة حيت، اعق  لتجوىعت ع يىالن أن يتهة  إعل ظ  يمة  ا  ايك لتىاتنملت. ▪
ضرررعف لإلنفرررول  يررر  لتب رررل ةلتتهرررةي  بقهرررود لتتعيررريل لتعررروت  الناررربت ىرررن لتنررروت  لتقرررةى   ▪

لتىررررةل م لتىةجهررررت تهررررعل لتقهررررود بىيزلنيررررت لإلجىرررروت ، ةهررررة ىررررويظه  بةضررررةا ارررر  ضررررعف 
لتجوىعوت لت الةىيت، ةلتعى لكتم بةضع لتايواوت لتب ثيت  ي  ىاتةى لتجوىعت ةل  رملم 
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كهههررو لتب ثيررت، ةلتررعى يضررل لتالثيرر  ىررن لتة ررملت ةلتقهو رروت لتترر  يالشررف  نهررو ةجررةم 
يىيررت  يرر  لتالثيرر  ىررن لتتبعيرروت ةلرنظىررت لتىكتيفررت ارر  ه يقررت تىررنيف ةتةزيررع لتب ررةل لتع

 ىكتيف حهو وت لتجوىعت. 
ةلجهت لتجوىعوت لتىى يت بعم ىمة  لتتقييىوت لتعوتىيت لتىتعمم  تيجوىعوت لنتقوملت ىن  ▪

ترر  غيررو  لتىبررومك لتكوىررت بوتشررفوايت  ىعظررل ائرروت لتىجتىررع إترر  لتىنرروا لتثقرروا  لتارروئم ةل 
ترر   ررمل ىشررو الت أىرر و  لتىىرروت    قرر ل  ىررن ( ارر  ىررنع لتStakeholdersةلتىارروءتت ةل 

كرررال   رررةل  ىجتىعررر   رررة  إمل   لتجوىعررروت لتىىررر يت ة رررة  لرارررية  لرىثررر  تتكهررريه 
 .أنشهتهو ةلتبملئ  لتتىةيييت لتىتو ت تيجوىعوت ا  ظ  نظول ىتالوى  تي حوبت ةلتىتوبعت

 يررر   –لن لتعررروتل يتييررر  باررر  ت اوئقرررت ةلتنىررروعا لإلمل يرررت لتىةجرررةم  اررر  أغيررر  لتجوىعررروت  ▪
لنتقيت ىن لتنىوعا لإلمل يت لتتقييميت لتت  الونت اوئم  ا  لتق ن لتتوارع لتىاتةى لتمةت  حم 

 شرر  ةأةلئرر  لتقرر ن لتعشرر ين لترر  نىرروعا إمل يررت أالثرر   ملثررت ىنررع لتنىررف لتثررون  ىررن لتقرر ن 
لتعشرر ين، ثررل لضرريف لتيهررو ارر  لتقرر ن لت ررومى لتعشرر ين تررمثي  ثررة   لعتىرروعت ةلتىعيةىرروت 

حضويو لت ةالىت بإت وا ةزيروم  لهىيرت  تيروت ىرنع لتقر ل  ةحم أمت هعل لتتهة لت إت  ه ا 
اررر  لرىرررة  لإلمل يرررت ةلعالوميىيرررت ةتزليرررم لتتنوااررريت بشرررال  البيررر . ةترررعتك اإنررر  يتعرررين  يررر  
لتجوىعرررروت لتىىررررر يت أن تةلالررررر  هرررررعل لتتييررررر لت ةتتفو ررررر  ىعهرررررو،  تررررر  ع تىرررررب  ىجررررر م 

ىع ارررت، ةهررر  لتىنرررت  ىؤااررروت تتقرررميل ةتبررروم  لتىعيةىررروت، بررر  تالرررةن ىؤااررروت ىنتجرررت تي
لت قيقرر  لتررعى أىررب ت حيىترر  ارر   ىرر نو تتجرروةز بالثيرر  حيىررت لتثرر ةلت لتهبيعيررت، برر  لن 
حيىت إاهوىت ا  زيوم  لتمك  لتقةى  تيعميم ىن بيملن لتعوتل أىب ت تتجوةز  جل ىوياهل 
بهرو الر  ىرو تنجر  لتقهو روت لعحتىروميت لركرر ى ىرن اريع ةكرمىوت إع ظهر ت ار   ىرر نو 

تىنو وت علت لتقيىت لتىضوات لتعوتيت لتتر  تتضرىن لتعيرل ةلتىع ارت الم رم  نوىر  لت لهن ل
 لإلنتوا لت ئيايت بهو. 

عتزل  لتى الزيت لتبوتيت ا   ةالىت لتتعييل لتعوت  لتىى ى تشال   قبت كهي   أىول لتالفوء    ▪
 لتىؤاايت، ةبوتتوت  أىول لتقم   لتتنواايت. 

ىنظىرروت ىتاررقت حرروم    يرر  تهبيررل م جررت ىررو ىررن  لن لتجوىعرروت لت الةىيررت لتىىرر يت تياررت  ▪
لت ةالىرررت لتعلتيرررت، اوتجوىعررروت لت الةىيرررت اررر  ىىررر  تتىرررف ىرررن لتنو يرررت لتفنيرررت برررمن تهرررو " 
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، ةتالنهررو تعوىرر  أاواررًو 1972تعررول  49شكىرريت ل تبو يررت" الىررو هررة ىبررين ارر  لتقررونةن  حررل 
  ي  أنهو إىو هيئوت  الةىيت أة ىؤااوت تكضع ت حوبت لتمةتت. 

ىؤاارروت لتتعيرريل لتعرروت  ارر  ىىرر  ارريهوت تقمي يررت ى ررمةم  تييويررت ةعتةجررم  ررةلاز  تىتيررك ▪
ن لرملء ةلعاررتجوبت تيتيييرر لت ارر   غبرروت لتهررال  ةل تيوجرروت اررةل لتعىرر . يىوتيررت تت ارر 

الىو عتةجم ىيت بين ىكىىوت ىؤااوت لتتعييل لتعوت  ىن لتىيزلنيت ةأمةل  ال  ىؤاات 
 ةل تيوجوتهو. 

 ل: ـــــــــوي ـــــــــالتم

يعم تىةي  لتتعييل لتعوت  ا  ىى  ىن أهل لتىشالالت لتىعوى   لتت  يعرون  ىنهرو لتنظرول، 
 يررل يىررهمل لتهىررةا ىررع ت قيررل لآلىررو  لتتعييىيررت لتى جررة  بىررو هررة ىترروا ةى ررمةم ىررن ىةلزنررت 

ةبوتتماليرم لتمةتت تيعىييت لتتعييىيت. ةي توا لتتعييل لتعوت  إت  تىةي  جيم ىن أج  ت قيل جةمتر ، 
، 2013)مالالرطة البلتالالرجي، يىررع  ت قررل تيررك لتجررةم  ىوملىررت ارر م لتتىةيرر  حوىرر   أة حيييررت 

)طزارة ةيعرررون  تىةيررر  لتتعيررريل لتجررروىع  اررر  ىىررر  ىرررن  رررم  ىشرررالالت تتىثررر  ايىرررو ييررر    (.36
 (8، 2010التعليم العرلي، 

بر  ةزل   لتتعيريل يتل ت ميم ىيزلنيوت لتجوىعوت به يقت شميم  لتى الزيت ةغي  اعوتر  ىرن ح  ▪
 لتعوت ، ةلتىوتيت، ةلتتكهيه ة ؤاوء لتجوىعت. 

ةع تتمث  ىكىىوت لتتعييل لتعوت  ا  ىيزلنيت لتمةتت بوتكهه لإلارت لتيجيت تيقهرود، ةع  ▪
ت تبه بإ تيوجوت ىؤااوت  لتىكتيفت، ةعيعتىم تىةير  لت الةىرت تىؤااروت لتتعيريل لتعروت  

و، ةىررررع أن لتىجيرررر  لر يرررر  تيجوىعرررروت ةةزل   ةىعوهررررم لعب ررررول لت الةىيررررت  يرررر  أملئهرررر 
لتتعيررريل لتعررروت  هىرررو لتجهترررون لتىارررئةتتون  رررن إمل   لتجوىعررروت، ارررإن ةزل   لتىوتيرررت ةةزل   

 لتتكهيه ىائةتتون  ن ت ميم لتىيزلنيت. 
ةبةج   ول ت ىم لتىيزلنيوت تيجوىعوت بنوء  ي  حةلئل نفقوت ىم جرت ت رت بنرةم ىعينرت،  ▪

ت لرب رول تياررت بنررمًل ىرن هررعل لتبنررةم، ةع تىيرك ىؤاارروت لتتعيرريل ةىرن لتىررعه  أن نفقررو
لتعوت    يت تييي  لتنفقوت لتىم جت ا  أى ىرن لتقرةلئل،  يرل ُي رمم لتتىةير  لتىكىرم 
تال  جوىعت بنوء  ي  ىيزلنيرت لتعرول لتاروبل ةلتىبير  لترعى تهيبر  ىرن ةزل   لتىوتيرت ىضرواًو 

 تىةي  ىيزلنيت لتب ةل. إتيهو زيوم   تي  ثوبت ، ةيشى  هعل لت
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أىو  ي  ىاتةى لتالييوت اُتةزد ىيزلنيت لتجوىعرت  ير  الر  ىرن الييوتهرو بنروء  ير   وجتهرو  ▪
غي أن  ثىت تقىي  شميم ا  لإلاتجوبت إت  تيك لت وجوت، اف  لتعوم  تكىم تيالييوت 

 ىت. نف  لتىيزلنيت ىوتل تتكع ح ل لت ى الزيت بإحوىت ىبون جميم  أة ت ىيل لتىبون  لتقمي
ةتىثرر  لتىررةل م لتىوتيرررت ةىررو يرر تبه بهرررو ىررن إاىرروا ةشرررفوايت ةتعظرريل ىنررواع عةى لتىىررروت  
أاواًو ت ةالىت لتتعييل لتجوىع ، ةهنو يج  لإلشو   إتر  أن لت رميل ارةف ينىر   ير  ىىروم  
لتىةل م ةلاتكملىوتهو ىن كال  ىنوحشرت حضريتين عيىالرن لتفىر  بينهىرو. ةتتنروة  لتقضريت لرةتر  

تنةيع ىىوم  لتتىة  رنشهت لتجوىعت، اقم ةت   ى  لع تىوم لتالوى   ي  لتمةتت ةىو ض ة   
تكىىرر  ىررن ل تىرروملت تىةلجهررت نفقرروت لتجوىعررت، ةأىررب ت إمل   لتجوىعررت ىاررئةتت  ررن تنةيررع 
تيررررك لتىىرررروم  ةتنىيتهررررو. ةتتعيررررل لتقضرررريت لتثونيررررت بضرررر ة    اررررن لاررررتيال  لتىررررةل م ةتةظيفهررررو 

   لتعى يعن  تنفيع ال  لرنشهت لتجوىعيت بمح  تاليفت. لتتةظيف لتاييل، لرى
ةتجررم  لإلشررو   ارر  هررعل لتىجررو  إترر  أن لتجوىعرروت لت الةىيررت بىىرر  حررم بررمأت بوتفعرر  ارر  
ارر ش  اررةل تالىيييررت  يررر  ىاررتةى لتم لارروت لتعييرررو ارر  شررال  م رررل تيىالتبرروت ةلتىعوىرر  لتب ثيرررت 

م لايت  ي  لتتةلزى ىع لتب لى  لتم لايت  ةب ةل لت اوئ  لتعيىيت الىو أنشمت ب لى  جميم  ب اةل
 (.100-96، 2009)اسمرعي  سرا  الدي  طاخرط ، لرك ى لتىتو ت بوتىجون 

ةىىرر  تشررو ك ارر  ىبرروم   لت الررل لت شرريم ىررن أجرر  لتتنىيررت ارر  لتررمة  لتع بيررت لتترر  تررم ىهو 
قرت لتع بيرت لتترروبع ىنظىرت لتتعروةن ةلتتنىيرت ار  لتىيرملن لعحتىررومى ةب نروى  إمل   لت الرل ار  لتىنه

 تب نوى  لرىل لتىت م  لإلنىوئ .
إن لت ةالىرت لت شرريم  تيارر  لتكرروع حرر ل لت تتاررل بوتعقالنيررت ةلعاررتنو   ةلتشررفوايت، ةتررؤمى إترر  

 ت قيل لتالفوء  ةلتفعوتيت  ي  لتىاتةى لتتنظيى . 
ول لرة  ةىن لع تبو لت لت ئيايت لتعالحت لتتر  تر به  ةالىرت لتىؤااروت بوتمةترت، ةار  لتىقر 

ترررررمثي ل  يررررر  لرملء لتىؤااررررر . ة يررررر  لتىؤااررررروت بوتضررررر ة   أن ة  ىرررررمى لعارررررتقال  لتىؤااررررر 
م  تي ةالىرررت لتملكييرررت  نرررمىو ينتقررر  ىةضرررع ت ىررر  لتىارررؤةتيت  رررن لتقررر ل ت يررر تارررت مل حرررم لت جم 

 لتىتعيقت بقبرة  لتهرال ، ةلتتةظيرف، ةلتىنروه ، ةلارتكملل لتىرةل م لتىوتيرت إتر  لتىارتةى لتىؤاار 
 (.85-81، 2010، العرلي في مصرجعرت لسيرسرت التعليم )مرا
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 اـــتراليـــواس ينـــة في الصـــوميـــات الحكـــامعـــة الجـــوكمـــاملحور الثالث: ح

 ينــــــة في الصـــومي ـــات الحكـــامعـــة الج ـــوكمـــ: ح أوالً 
تج برت    1978ة بيرن " ىنرع  رول  ُتعم "لتتج بت لتىرينيت" لتتر  حومهرو لترز يل لتىرين  "ميرن  شريو 

ا يم  ىن نة هو ةه  ى ه إ جو  لتعوتل، ةلاتهو ت هرعل لتتج برت ىرن كرال  نجو وتهرو أن ت تقر   
 بوتىين لت  ىالونت ىتقمىت بين لتمة   ي  لتىعيم لتعوتى ، كوىت ا  ىجو  لتتعييل لتعوت . 

 طيمع  تارط  حطعمة الجرمعرت الحعطمية ف  الصي  عل  الاحط الترل :
 القوى والعوامل المؤثرة فى حوكمة الجامعات الحكومية فى الصين:  (أ 

تالررر  مةترررت بيئتهرررو لتايواررريت لتف يرررم  ةىةحعهرررو لتجي لارررل ةتو يكهرررو ةثقواتهرررو ةتقوتيرررمهو، لتتررر  
شراليت هةيتهرو لتقةىيررت لتىنفر م . ةلتهةيرت لتقةىيررت لتىرينيت ترمث ت بىجىة ررت ىرن لتعةلىر  تضررىنت 

شت لاليت، ةحم تشاليت لتهةيت لتىينيت ىن كرال  شيةايت ةلريميةتةجيت لإلة فلتثقواوت ةلتفيافت لتالةن
تو يكهررو لتهةيرر  ةتهة هررو لتايواررل ةلعجتىررو ل ةتمث هررو بوتررمة  لركرر  . ةت رر م لتىررين  يررل 

 ,Haung)لتى واظت  ي  هةيتهو لتقةىيت، ةتعى   ي   ىويتهو ىن كال  لتتش يعوت لت الةىيت  

2018, 18). 

 ي:  ـــرافـــلجغل ا ـــامـــالع

تقرررع جىهة يرررت لتىرررين لتشرررعبيت اررر  شررر ل حرررو    اررريو، ةتهررر   يررر  الررر  ىرررن ب ررر  لتىرررين 
لتش ح ، ةكيي  الة يو، ةلتب   لرىف ، ةب   لتىرين لتجنرةب  برين الة يرو لتشرىوتيت ةايتنرول ةتقرع 

مةترررت ةهررر  أايونارررتون، ةبةترررون، ةبة ىرررو، ةلتهنرررم، ةالوزلكارررتون، ةالة يرررو  14 رررمةمهو لتب يرررت ىرررع 
تشرىوتيت، ةحي غيزاررتون، ةعة ، ةىنيةتيرو، ةنيبررو ، ةبوالاررتون، ة ةاارو، ةهوجيالاررتون، ةايتنررول، ل

الة يرو لتشررىوتيت  ة رمةمهو لإلحييىيرت ىرع هرةن  الررةن  ةىوالروة. ةتشرى  جي لنهرو ىررن لتجونر  لتب ر ى
 (Central intelligence agency) ةلتيوبون ةلتفيبين ةب ةنوى ةلنمةنيايو ةىوتيزيو ةايتنول

( ةيتجررروةز ارررالونهو لتىييرررو  ةثالثىوئرررت ىييرررةن 2الرررل9886000تىرررين جىهة يرررت ىارررو تهو  ل
هتىول ا  لتتةاع ا  لتتعييل لتعوت  ا  لتةحت لت وض  ار  لتىرين، ةبروتت اليز إالىو يةجم ، ناىت

 يرر  لتالررل ةلتاليررف ارر   ن ةل ررم،  يررل أن ىررن ىررة  لتتةاررع لتترر  تىررت ارر  لتىررين هررة إنشرروء 
)بيالالالطم  محمالالالالد ةلتىعوهرررم علت إمل   ىارررتقيت ةىيزلنيرررت ىارررتقيت تىوىرررًو. ىعوهرررم ا  يرررت تيجوىعررروت 

 ( 214، 2017احرطى طمحمد إبرا يم خرار، 
 ى:  ـاســـــل السيـــــامـــــالع

، ت تالز  ير  ل بعرت  نوىر  أاواريت تت قيرل 1977لتبعت لتىين ايوات تنىةيت ىنع  ول 
ةلتعيرررل ةلتتالنةتةجيرررو، ةحرررم نرررو  لإلىرررالا  لتتنىيرررت لتىنشرررةم  ةهررر   لتىرررنو ت ةلتز ل رررت، ةلترررماود،

 لتتعييى  حاهًو البي ًل ال ايواوت لإلىالا ةلعنفتوا لتت  لتبعتهو لتىين.
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ةيعتبررر  لعارررتق ل  لتايواررر  اررر  لتىرررين ىرررن لتعةلىررر  لتىرررؤث    يررر  إتو رررت لتتعيررريل لتعررروتل 
ع لرا لم ةىنهرو بىة   اعوتت، اقم نىت حةلنين لت الةىت  ي  ت قيل ىبمأ تالواؤ لتف م بين جىي

  ل لتتعييل. 
ةكررال  لتاررتين  وىررًو لتىوضرريت شررهم لتهيالرر  لتىع ارر  تىنظةىررت لتتعيرريل لتعرروت  ارر  لتىررين 
تييرر لت هوئيررت، ارروهىت ارر  إ رروم  لتايوارروت لتقةىيررت تيتعيرريل ةلريررمتةجيوت لتى تبهررت برر ، ىررماة ًو 

ن رة لتت رميل ةلتعوتىيرت ةلتىارتقب ، بإيىون لتقيوم  لتايوايت بمن لتتعييل هة لتقة  لتملاعرت تيىجتىرع 
كوىت ايىو يتعيل بايواوت لإلىالا ةلتت  ةضع ىالى هو لتز يل لتىين  "مين  ايوةبن "  ول 

ل. ةتضررىنت هرررعل لعىررال وت لتايواررريت ةضررع ىرررنه  اياررف  جميرررم تتهررةي  لتتعيررريل اررر  1980
  لتىين، ةل تىمت ا  عتك لرى   ي  ايوات لعنفتوا ىع لتعوتل لتكو ج .

ل، الررون 1978ل ة ترر   ررول 1958ةلتجررمي  بوتررعال  أنرر  أثنرروء ايواررت لتب ةتتو يررو ىنررع  ررول 
نظول لتتعييل لتعوت  ا  هيالي  لعشت لال  يرم ة إتر  ضر ة   لتتفو ر  ىرع لترمة  لرجنبيرت، كوىرت 
لتمة  لتىتقمىت؛ ىن لج  جع  لتىين أىت حةيت ب ية  نهويت لتقر ن لتعشر ين. إع لن لتت رة  ار  

تجررول الررون بهيئررًو ةتررل ي قررل لتنترروئ  لتى جررة ، ةىررن لجرر  لإلارر لد ارر   ىييرروت لتت ررة  ىررن إلهررعل ل
" تيوت لعحتىوم لتىكهه" إت  " تيوت لحتىوم لتاةل" حول لت ز  لتشية   بوتتعوةن ىع لتىجير  

ل بةضرع لعهرو  لتعرول إلىرالا لتتعيريل لتعروت . ةحرم الرون لتهرمف 1993لر ي  تيىين ا   رول 
ت اين ةضع لتىين لتتنواا   ير  لتىارتةى لتعروتى ، ةارت   ارول جميرم  ةلالتارو   ىن عتك هة

لتىهو لت لتىهنيت لتفوئقت لتت  نشهمهو لتيةل، ت ت شعو  " لىت نوج ت بوتعيل ةلترتعيل ةلتتالنةتةجيرو" 
 (.61،2017،)إبرا يم فريد محرجاة طآخرط  

ىررن حبرر  ىؤاارروت لتتعيرريل ةتقررم شررهمت لتىررين كررال  لتعقررمين لتىوضرريين جهررةمًل ىضررنيت، 
لتعوت  تت ةييهو ىن لىت ىتكيفت إت  لىت حةيت ىتقمىت، ةحرم  الرزت ار  عترك  ير  لتهر ل لتىكتيفرت 
تيتبرروم  لتثقرروا  ىررع لتررمة  لرجنبيررت. ةتييرر ت نظرر   لت الةىررت تيتعيرريل ةةضررعت نظررل إمل يررت أالثرر  

الا تبنرروء ىنهةىررت ل بررمأت  ىييرروت لتت ررة  ةلإلىرر 2002ى ةنررت. ةيىالررن لتقررة  أنرر  ب يررة   ررول 
 ىتالوىيت تيتعييل لتعوت  ا  تاو د ىاتى . 

تقررم أكرررعت لتىررين بتنرررةد لتفالرر  لعيرررمتةج  ةأضررروات إتيرر  ةاررروئ  جميررم  تيتيييررر  ةت رررميل 
ىنظةىت لتتعييل لتعوت ، ةتتضىن عتك كىات ليميةتةجيوت شىيت  لتتعييل لتعول، لتتعييل لتييب لت ، 

 .ةنفةشيةايت ثيت، ةلتفيافت لتاللتتم ي  لتتالنةتةج ، لتجوىعوت لتب
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ةلع بعرررت أيرررمتةجيوت لرةتررر  ىارررتىم  ىرررن لتثقوارررت لتي بيرررت، أىرررو لعيمتةجيرررت لتكوىارررت اهررر  
ىاتىم  ىن لتت لل لتىين  لتتقييمى، ةتقم لاتهو ت لتىين أن تهة  لتتعييل ىن كال  لتتفو   

أن  ىييروت تهرةي  لتتعيريل  لتتو يك  لعجتىو   لتفياف  برين هرعل لعيرمتةجيوت، ةىىرو عشرك اير 
ارر  لتىررين حررم تررمث ت بنظررول لتعةتىررت لتررعى ي تالررز  يرر  غررزل   لتىع اررت ةلعبتالررو   يرر  لتىاررتةيين 
لتقةى  ةلتمةتل، كوىرت بعرم أن أم الرت لت الةىروت لتىتعوحبرت اشر  لتنىرةعا لتارةايت  لترع  تبنتر  

 .((Huang, 2018, 18لتىين كال   قبت لتكىاينوت ىن لتق ن لتعش ين 
 داء ف  الجرمعرت الصياية: طم  اإلجراءات المتخ ة لتحسي  جطدة األ

ل تىرررمت لتىرررين  يررر  ايارررفت لتتىرررنيفوت لتعوتىيرررت تيجوىعررروت، ةىقو نرررت أملء جوىعوتهرررو  ▪
 بوتجوىعوت لتعوتىيت.

تيت لت الةىت لتنظول لتىعىة  ب  ةلتكوم ب به لتتىةي  لتىروت  ب جرل لتجوىعرت أة  رمم أ ▪
ملء لتجوىعوت، ةىالونتهرو ار  اريل تىرنيف أ  لت الةى  بىؤش لت هالبهو، ة بهت لتتىةي

 لتجوىعوت ى ييًو ةمةتيًو. 
حوىت لت الةىت بت ميم أاضر  ىؤااروت لتتعيريل لتعروت  تتشرىيهو بوت  ويرت لتكوىرت،  يرل  ▪

ىؤاارت تعييىيرت علت  100لتهرومف إتر  إنشروء ة " 211أهيقت لت الةىت لتىينيت"ىشر ةد 
رىاررتةى ىتىيررز، يتنوارر  ةىتهيبرر  ،  يررل كىىررت لت الةىررت تهررعل لتىوئررت 21وت لتقرر ن لترر

 جوىعت ىيزلنيوت ىوتيت تكتيف  ن بوح  لتجوىعوت لرك ى. 
" ةلترعى لارتىم لارى  ىرن لتارنت لتتر  لهيرل ايهرو لتىشر ةد، 985تبنت لت الةىرت "ىشر ةد  ▪

، يهرررمف تمهيررر  جوىعررروت ىتىيرررز  ب ثيرررًو تيىنواارررت  يررر  1985اررر  شررره  ىررروية ىرررن  رررول 
)ارديالالالالالالة حلمالالالالالالي ى ، ةحررررررم  الزهررررررعل لتىشرررررر ةد  يرررررر   شرررررر   جوىعرررررروت لتىاررررررتةى لتعرررررروت

 (.2013الخميس،

طمالال  أبالالرز م الالر ر اجالالرة الحعطمالالة الصالالياية ممثلالالة فالال  الحالالز  الشالاليطع  الحالالرعم فالال  
 إصلة ا رم التعليم الجرمع ، طرباه برلمجتمع:

نجررروا لت الةىرررت لتىرررينيت اررر  م رررل لارررتقالتيت لتجوىعررروت ةلتت رررة  ىرررن نىرررةعا ىارررؤةتيت  ▪
 لتل نىةعا لش لف لتمةتت.  لتمةتت

حيول لت الةىت لتىينيت بتىةي  لتىؤااوت لتتعييىيت علت لر ملم لتهوئيت، ةلتت  ملئىرًو ىرو   ▪
 تجم نفاهو  وجز   ن تةاي  لتىكىىوت لتىوتيت لتىهيةبت. 
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تشجيع لتشبو  لتىين  ملك  لتجوىعوت لتىينيت  ي  لتىشو الت لتايوايت ا  لتىجتىرع؛  ▪
 لت ز  لتشية   لت والل ا  لتبالم.  ةلعنضىول تعضةيت

 ررر م لتجوىعررروت لتىرررينيت  يررر  لعنرررمىوا ىرررع لتشررر الوت ةلتتنظيىررروت لعجتىو يرررت اررر   ▪
 لتىجتىع. 

تشجيع لعنمىوا بين لتجوىعوت بهمف لعاتفوم  لتىشت الت ىن إىالونيوتهو لتعيىيت ةلتىوتيرت  ▪
لتىعوىرر  ةلتىم اررين ةتتكفيررف  جررل تالرروتيف لتعىييررت لتتعييىيررت، ىررن كررال  لعاررتفوم  ىررن 

 ةلتىالتبوت لتكوىت لتىشت الت، ةتم ي  لتك يجين ةلتىم اين. 
الررعتك شررى  إىررالا لتتعيرريل لتعرروت  ارر  لتىررين ةضررع  ررةلاز ىوتيررت ةل تبو يررت تيجوىعرروت  ▪

 Liu, 2017, 266) .)لتت  ت ت  ى لالز  يىيت ىتقمىت  ي  نهول لتىين ةلتعوتل 
 :ادىــــل االقتصــــامــــالع

ت لتابعينوت شهمت لتىين ثالثت ت رةعت ايواريت أاواريت، ةىىرو عشرك اير  لن هرعل  ىنع بملي 
لتت رررةعت أثررر ت ارررر  لتايواررروت ةلإلىررررال وت اررر  حهررررود لتتعيررريل لتجرررروىع ، ةأة  هرررعل لتت ررررةعت  
لتايوارريت تىثرر  ارر  إ رروم  تةجيرر  لتت اليررز لتقررةى  تينىرر   يرر  ل رروم  لتهنماررت لعحتىرروميت ة يرر   

لتعيرررررةل  ة اررررر  ىجررررروعت لتىرررررنو ت ةلتز ل رررررت،    (Four Modernization)لتت رررررميثوت لر بعرررررت  
 post maoةلتتالنةتةجيررو ةلتررماود لتقررةى ، اوإلىرررال وت لعحتىرروميت لتترر  برررمأت ىوبعررم "ىرروة"  

period  جتىو   لإل حتىومى. لىرو  جعيت لتتعييل جزءًل ىتالوىاًل ىن لإللات لتيجيت لتقةىيت تيتهة لع
ىروم  ير  ت ارين ىرؤهالت لتقرةى لتعوىيرت ةل  ر لز لتتقرمل ار  لتىجروعت  لع ت ال  لتت ة  لتثون  تىث  

لتعيىيت لتتالنةتةجيت، ةلتت ة  لتثوتل شى  لعنتقو  ىن ايوات لعحتىوم عى لتتكهريه لتى الرزى لتر   
ايوات لحتىوم "لتاةل لعجتىو  " ةلتت  ةجهت نظرول لتتعيريل ار  لتىرين ن رة لارية  ىةجر  ن رة  

الررون هنرروك تييرر  ارر  حرريل لعشرركوم ابررمًع ىررن لع تىرروم  يرر  لتمةتررت ارر   لتاررةل، ةارر  لتةحررت علترر   
تىةي  لتكمىوت لتتعييىيت الىرو الرون ار   هرم ىروة، أىرب  لتنرو  يعتىرمةن لآلن  ير  أنفارهل ة ير   
لتاررةل ةترري   يرر  لت الةىررت، الىررو أن تبنرر  ايواررت لتالى الزيررت جعيررت لتىنرروا لتتعييىرر  ارر  لتىررين  

 ةد ال تةىي  لتكمىوت لتتعييىيت. ياى  بىزيم ىن لتى ةنت ةلتتن 
ةحررم تررل إجرر لء لتعميررم ىررن لإلىررال وت اررل تهررةي  لتتعيرريل لتعرروت ، ىثرر  ضررىون لتجررةم   

رىنوه  لتتعيريل لتعروت ، ةتقرم شرى   ةت اين لتالفوء  ةتنةيع تىةي  لتتعييل لتعوت  ةلتتمةي  لتشروى  ترر
ت ةكفرش  رمم لتتكىىروت ىرن إىالا لتتعيريل لتعروت  إىرالا هيالر  لتىرةلم لتم لاريت بوتجوىعرو

، بهرررمف لتت اليرررز  يررر  لتتكىىررروت لتتررر  تةلالررر   وجررروت لتىجتىرررع 504تكىىرررو لترررل  813
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ةلحتىروم لتاررةل ةلتتهررة  لتعيىر  ةلتتالنةتررةج ، ةترر ك لتتكىىرروت لتىتشروبه  لتترر  ع هوئرر  ىررن 
ىعرروت تعيىهررو. الىررو تررل لعاررتعونت بمارروتع  أجونرر  تىيررزةل بالفرروءتهل لتعوتيررت ارر  لتتررم ي  ارر  لتجو

ةكرال  هرعل لتعىييررت (. 263، 2015)بيالطم  محمالالد االحرطى طمحمالالد إبالرا يم خالالرار، لتىرينيت 
بررو ةلرت رروم ة  تررمث  لتتعيرريل لتعرروت  اررل لتىررين بوتعميررم ىررن أنىرروه للتررمة  لركرر   ىثرر  لتيوبررون ةأ

 (Mok and Lo , 2007, 321). لتاةايتل ةأى يالو

 رررررز  قررررم حرررررمل ، ا1985ارررر   رررررول ةحررررم برررررمأت لتىررررين ت  الهرررررو ارررر  لتجرررررول "لتالى الزيرررررت" 
إىررال وت هيالييررت  يرر  لتىاررتةى  (Chinese Communist Party)لعشررت لاليين لتىررين  

اررإيقن لت ررز  أن تزليررم لتى الزيررت ةىرر لىت لتقةل ررم أمت إترر  إ وحررت لتىبرروم   ةلتررت ى  ، لتىؤاارر 
ى يررررين تيىؤاارررروت لتتعييىيررررت لتى ييررررت، ةىررررن ثررررل حرررر   لت ررررز  نقرررر  لتارررريهت ةلتىاررررئةتيوت تقرررروم  

ةت بررةيين إلمل   لتىارروئ  لتىتمىرريت ارر  نهرررول لكتىوىرروتهل، ةبوتترروت  تعىقررت عى الزيرررت لإلمل   
ةلتتىةيررر ، ةيترررزلىن ىرررع عترررك تفرررةيش الررر  لتىؤااررروت لتتعييىيرررت اررر  إمل   شرررئةنهو لتكوىرررت ةاقرررًو 

ى  ا  تيقةلنين ةلتيةلئ  لتكوىت بهو، ةبوتتوت  يىن  تهعل لتىؤااوت حم  أالب  ىن لإلاتقال  تيف
لرىة  لتىتعيقت بتاجي  لتهال ، ةلإل تىوملت لرالوميىيت، ةتعيين أ ضروء هيئرت لتترم ي ، ةىىرو 
ع شرررك ايررر  إن لراالرررو  ةلتتهبيقررروت لتكوىرررت بوحتىررروم " لتارررةل لإلجتىرررو  " الرررون تهرررو ترررمثي لت 

ييرت"،  واىت ا  تهة  لتتعييل لتجروىع  ار  لتىرين. ترعتك نجرم أن ىفروهيل ىثر  "لتالفروء "، " لتفو 
ة"لتىنوااررت" أىرررب ت أالثرر  شرررية ًو ارر  إمل   ةضررربه لتقهررود لتتعييىررر ، ارر  نفررر  لتةحررت أىرررب  
لتعر ش ةلتهيرر  ارر  اررةل لتعىر  ييعبررون مة ًل أالثرر  أهىيررت ارر  لتتعيريل لتجرروىع  ةهررة لتررمة  لتررعى 

 يفةل مة  أاية  تكهيه لتقةى لتعوىيت. 
مى ةلعجتىررو   ىررن كررال  ةحررم حوىررت لتىررين بإ رروم  ضرربه لإليقررود لإلىررال   لعحتىررو

تهبيررل ىبررمأ لتىةلئىررت بررين لعشررت لاليت ةلحتىرروم لتاررةل لتىةجرر ، ةالونررت هررعل هرر  نقهررت لعنهررالل 
 لت قيقيت ةلتت  أهيل  ييهو " لحتىوم لتاةل لعشت لال  " ةلتعى تىيزت ب  لتىين. 

يىت ة ي  ضةء هعل لتنظول لعحتىومى اإن لتتعييل لتجوىع  لتىين  يت ى  ىائةتيوت جا
اررر  إ رررملم ىةلهررر  ىتكىىرررت  ايعرررت لتىارررتةى ةلتتهرررةي  لتعيىررر  ةلتتالنةترررةجل ةلتثقررروا ، اعيررر  
لتتعيررريل لتعررروت  أن ييبررر  ىتهيبررروت لإلاررر لد اررر  لإلنفتررروا لعحتىرررومى ةلتب رررل لتنشررره  رررن هررر ل 

)أحمد أسمرعي  حج ، طحسالرم  جميم  تيتنىيت ىىو يؤمى إت  تهةي  ىيىة  ا  لتجةم  ةلتفو يرت
 .(393، 2012الحميد، حمدى عبد 

ةكال  لتثالثرت  قرةم لتىوضريت تقرمل لتتعيريل لتعروت  لتىرين  إتر  لرىرول بكهرةلت ىتارو  ت، 
ةيررررؤمى هررررؤعء لتىتك جررررةن مة ًل هوىررررًو ارررر  لتىجرررروعت لتىررررنو يت  . ررررملم لتكرررر يجينأةتضررررو ف 
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ئ  بررروه   اررر  ةلتز ل يرررت ةلتعيرررةل لتثقوايرررت ةلتت بيرررت ةلتتعييىيرررت، ةىرررن بيرررنهل الثيررر  ىىرررن أ ررر زةل نترررو
 .(63، 2017)ابرا يم فريد محرجاة طاخرط ،  لرب ول لرالوميىيت ةلتىىو اوت لتعيىيت

 ي:  ــــاعــــل االجتمــــامــــالع

ُتعررم جىهة يررت لتىررين لتشررعبيت أالبرر  مة  لتعرروتل ىررن  يررل  ررمم لتاررالون،  يررل يبيرر   ررمم 
بيت بةجةم تنةد ا  لتىجىة وت ىييو  ناىت، ةتتىيز جىهة يت لتىين لتشع  1.3االونهو أالث  ىن  

لتع حيرت لتتر  تعرري  ايهرو،  يررل إن هنروك لالثر  ىررن كىارين أحييررت   حيرت ىعتر ف بهررو حونةنيرًو ىررن 
% ىرن 92أالب  لتىجىة روت لتع حيرت،  يرل تبير  ( Han Chineseحب  لت الةىت، ةتىث  لتهون  

 شر ،ةبوتتوت   ىييةن شكم مةن ارن لتثوىنرت 375إجىوت   مم لتاالون، هعل اضاًل  ن ةجةم 
 %26ارإن جىهة يرت لتىرين لتشرعبيت ترمي أالب  نظرول تعييىر  ار  لتعروتل، اهر  تكرمل ىرو يقر   ىررن 
ىررن  %2ىررن لتهررال  ارر  لتعرروتل، ىررن كررال  ىررةل م تعييىيررت ى ررمةم ،  يررل تىثرر  ىررةل م لتىررين 

ت لتىررين لرىرر  لتررعى ياررب  ت ررمًيو البيرر ًل تنظررول لتتعيرريل ارر  جىهة يرر ، لتىررةل م لتتعييىيررت ارر  لتعرروتل
 لتشعبيت، ا  ىةلجهت تيك لتت ميوت. 

ةتعتب  جىهة يت لتىين لتشعبيت ةل م  ىن أحمل لت ضو لت ا  لتعوتل،  يل ي جع تو يكهو 
إتر  أالثرر  ىرن اررتت  عف  ررول، ةهرةل  عتررك لتتررو يا يرم ك لتشررع  لتىررين  أهىيرت لتتعيرريل ةلتعيررل، 

تهو تمثي  البي   ي  لتعقييت لتتعييىيت لتىينيت، ةهعل يىث  جزءًل ىن لتثقوات لتىينيت لتتقييميت لتت  
 ةلتت  إ اتهو ت تيبيت إ تيوجوت لتتنىيت لعحتىوميت ةلعجتىو يت. 

الىررو أن لتتعيرريل  ررل شرر    تالرر  ىررين  ي رر  ةهنرر ، ةياررع  تيالررةن لراضرر  بررين لتررمة  
ل  ي  أاو  لتت  أنشمهو لتفيياةف لتىين  الةنفةشية  تقة   الةنفةشيةايتملئىو الىو أن لتميونت لت

 ل ت لل لتعيل ةلتىتعيل ةتؤالم  ي  تهعي  لتنفة . 
ةي الرررررز لتىرررررينيةن  يررررر  لتعيرررررل بو تبرررررو ل ةارررررييت تت قيرررررل أهرررررملاهل لتايواررررريت لعجتىو يرررررت 
لعحتىررروميت ابوشررر ةل ىنرررع ترررةتيهل لتاررريهت تهبيرررل بررر لى  تعييىيرررت تتعيررريل لتشرررع  لتقررر لء  ةلتالتوبرررت 

نشر  لتتعيريل امحبر  لرهفرو  ةأهيهرل  ير  بن لتعشر ين ةبوتتوت  نشهت لت الةىرت ىنرع ىنتىرف لتقر  
لتم لات ةأىو لتىعيىةن ا  لتىين ايىييةن لت  لع تقوم بمن ال  هف  ياتهيع أن ي قل لتىاتةى 
لتت ىرريي  لتىهيررة  إعل ىوبررع  لتجهررم لتىنوارر  ةهرر  ترر  االرر   لتتعيرريل بوإلتقررون اهررل يؤىنررةن بررمن 

)بيالطم  محمالد االحرطى ثونةيت هوتىو أن لتتيىيع يبع  جهمل تت ملتعةلى  لتة لثيت أة لتبيةتةجيت ىا
 (. 197-196، 2017طمحمد إبرا يم خرار، 
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 : التطور التاريخي لحوكمة الجامعات الحكومية في الصين (ب

، 1949بعم أن أ ين لت ز  لتشية ل لتىينل تماي  جىهة يت لتىين لتشرعبيت ار   رول 
بىو ايهو أالث  ىن اتين جوىعرت كوىرت إتر  جوىعروت تل ت ةي  جىيع لتجوىعوت لتىينيت لتقوئىت 

 الةىيت يتل إمل تهرو ىرن حبر  لت الةىرت لتى الزيرت. ةارل هرعل لتنىرةعا يرتل ى لحبرت لتتعيريل لتعروتل ىرن 
لت الةىرررت لتى الزيرررت ارررل لتشرررئةن لتىوتيرررت ةلتكرررمىوت ةلإلمل  ، الرررعتك ترررل تعىررريل لتىنررروه  ةلتىقررر  لت 

وتجوىعررروت ةىشررر ة وت لتكررر يجيين ىرررن حبررر  لتيجنرررت ةلتالتررر  لتم لاررريت ةشررر ةه لتت رررول لتهرررال  ب
وت ىررن لتقرر ن لتعشرر ين لنتهررت لتعالحررت لت اررىيت لتةثيفررت بررين يلتقةىيررت تيتعيرريل ةاررل أةلكرر  لتكىاررين

لتىررين ةلعت رروم لتارررةاتل، لع لنرر  ظرر  لتنىرررةعا لتاررةايتل نقهررت ى جعيرررت ملكييررت تنظررول لتتعيررريل 
 (Mok & Ngok , 2008, 169-172)للتعوتل لتع  يش ف  يي  لت ز  لتشية ل لتىين

تع ضررت لتىررين إترر  ثررة   ثقوايررت ةتيييرر  جررع   بقيرروم  لت ررز  لتشررية ل  1967ةاررل  ررول 
هعل لتتييي  الون تر  أالبر  لرثر   ير  لتعميرم ىرن جةلنر  لتىجتىرع  يرل أىرو  لتعميرم ة لتىينل، 

ت لت الةىررت أ ينرر  1978ىررن لتىؤاارروت لت الةىيررت ةلتىؤاارروت لركرر ى بوتشرري  لتتررول، ةاررل  ررول 
 وت ايوارت لإلىرالا ةلتبرو  لتىفترةا تت قيرل لإلىرال  –ت رت حيروم  ميرن  إالاريةبين   –لتجميم  

 . (Liu et al., 2016, 2817)لتملكييت ةلعنفتوا  يل لتعوتل
بمأت لتىين ات   جميم  ىن لتنىة ةلتتهرةي  ىرن لحتىروم لتتكهريه لتى الرز  إتر  اقم ة يي  

وت ىرررن لتقررر ن لتعشررر ين أىرررم ت لتيجنرررت يررر ةارررل ىنتىرررف لتثىونين لعحتىررروم لتقررروئل  يررر  لتارررةل،
ةثيقررت  ارر  ىررة  ( حرر ل  إىررالا لتنظررول لتتعييىررل 1985لتى الزيررت تررررررر لت ررز  لتشررية ل لتىررينل  

ات رت لتبررو  إلىرالا  ةالىررت لتتعيريل لتعرروتل، ةالرون لإلىررالا لت ئيارل هررة تييير  نظررول  ةالىررت 
 ي  ض ة   لتتعييل لتعوتل. ةحم  الزت هعل لتةثيقت  

 زيوم  لاتقال  ىؤااوت لتتعييل لتعوتل.  •
تعزيررز لتعالحررت بررين ىؤاارروت لتتعيرريل لتعرروتل ةلتىررنو ت ةلتىؤاارروت لتب ثيررت ةحهو رروت  •

 لتىجتىع لرك  . 
 ت اين حم   ىؤااوت لتتعييل لتعوتل  يل لإلاهول ال لتتنىيت لعحتىوميت ةلعجتىو يت. •

ين اررل لتجررول لتالى الزيررت ةل  هرروء ىزيررمًل ىررن ةحررم  الاررت هررعل لتةثيقررت بمليررت ت رر ك لتىرر  
لتى ةنت تالىال وت لتهيالييت تيجوىعوت ةعتك ال لتفت   لتتل أ قبت ايوات لإلنفتوا، ةبنوًء  يل 

  يل هعل لتتةج  ىن ت لت الةىت بعش لتىال يوت تيجوىعوت ةىنهو ىو ييل 
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 . إتو ت لتف م تيجوىعوت ةلتالييوت عكتيو  كهههو لتتعييىيت ةىنوهجهو ▪
إ هوء لتجوىعوت ةلتالييوت ىزيمًل ىن لتىال يوت تقبة  لتىشو يع ةلتتعوةن ىع ىؤااوت  ▪

لتب ررل لتعيىرر  ةلتتهررةي  لتتقنرر  ىررن كررال  إنشرروء اليررون  يىرر  يتى ررة   ررة  لتترررم ي  
 ةلتب ل ةلتعيى  ةلإلنتوا لتىنو  . 

 ك ى. لحت لا لتتعيين ةلإل فوء تةالالء لتجوىعوت ةلتعىملء ةلتىنوى  لإلمل يت لر ▪
تت ى  ىجوت  لتجوىعوت لتىارؤةتيت لتالوىيرت  رن تةزيرع  أ  لتىرو  بشرال  لارتثىو ى ار   ▪

مل   لتىيزلنيرررت لتارررنةيت لتىكىىرررت ىرررن لتمةترررت ةتفرررةيش لتىرررال يت  ىشرررو يع لتجوىعرررت ةل 
 Liu, 2017, 267) .)تيجوىعوت بهمف تهةي  لتتبوم  لتمةت  

مالالالع اال تمالالالرم برلمحرسالالالبية طقالالالد تالالالم اقتصالالالرر دطر الحعطمالالالة علالالالي الجراالالال  اإلشالالالرافي 
  لت الحعطمة مسئطلة عمر يلي: إال ااه قد طالمسرءلة 

 لىمل  لتتش يعوت ةلتقةلنين لتتعييىيت. ▪
 ت تفظ لت الةىت لتىينيت بىال يت تعيين  ؤاوء لتجوىعوت ةأى و  لتىنوى  لتعييو.  ▪
ئ  لتىعىرة  تقةل ةزل   لتتعييل بوإلش لف  ي  لتجوىعوت ىن كال  ىتوبعت لرنظىت ةلتيةل  ▪

 بهو ا  ىؤااوت لتتعييل لتعوت  تيتمالم ىن تنفيع لتايواوت ةلتتش يعوت لت الةىيت. 
ةلةض ت هعل لتةثيقت أن همف  تل نش  ةثيقت إىالا ةتهةي  لتتعييل،  1993ةال  ول  

 لإلىالا هة ت قيل لإلمل   لتعلتيت تيجوىعوت.
أن لتىؤاات لتتعييىيت يجر  ،  ي  1995ةحم نم حونةن لتتعييل لتعى تل لىم ل ال  ول 

أن تضع ماتة  تهو  نم تاجييهو ال ةزل   لتتعييل لتعروتل،  ير  أن يتضرىن هرعل لتمارتة  ت ميرم 
 اررروتت لتجوىعرررت ةبنيرررت لت ةالىرررت لتملكييرررت ةىىررروم  لتتىةيررر  ةنظرررول لتىىتيالررروت ةلتىبرررونل ةلتنظرررول 

لإلمل   لتميىق لهيرررت ةلتنظرررول لتىررروتل ة قرررةل ةةلجبررروت لتىاررروهىين، ةاليفيرررت لتكررروع لتقررر ل لت ةبينرررت ة 
 .(Liu, 2017, 276)لرالوميىل ةلرنشهت لتتعوةنيت ىع لتىنظىوت لعجتىو يت لرك   

تي ررز  لتشررية ل لتىررينل لهررالل كهررت  يررتأ يررن اررال تي  لتيجنررت لتى الز  1998ةارر   ررول 
ينيت جوىعت ى  34تهةي  لتتعييل لتعوت  تيق ن لت وم  ةلتعش ين، ةحم  الزت لتكهت  ي  تماي   

"، ةالعتك شىيت لتكهت  ير  لكتيرو  ىوئرت ىؤاارت 985مةتيت ىن كال  ىو يع ف بمال "ىش ةد 
تعييىيت ىن ىؤااوت لتتعييل لتعوت  تتيقل لتم ل ةلتتىةير  لتىروتل ىرن حبر  لت الةىرت تيةىرة  بهرو 

"، ةُتيررررزل هررررعل لتكهررررت جىيررررع 211إترررر  ىاررررتة  لتجوىعرررروت لتمةتيررررت، ةعتررررك ىررررن كررررال  "ىشرررر ةد 
 تعييل لتعوتل بوتكضةد تيتقييل لتقةىل ال  كى  انةلت.ىؤااوت لت
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ةىررع بمليرررت لتثىونينيرروت ىرررن لتقرر ن لتىوضرررل ة تررل ىهيرررع لرتفيررت لتثوتثرررت لهتىررت لت الةىرررت 
لتىررينيت بوعنفتررروا ةتهررةي  لتجوىعررروت ةلإلبتعرروم  رررن نىررةعا لتتكهررريه لتى الررز  تي ةالىرررت ةعترررك 

لرالوميىيت ةلعمل يت  يل لتاةلء. ةال إهو  هعل بزيوم  لاتقال  حهود لتتعييل لتعوتل ال لتنةل   
 لتايوات تهة  ىفهةل  ةالىت لتجوىعوت ال لتىين.

ةىن لتشوئع ال أنظىت لت ز  لتةل م الىو هة لت و  ا  لتىين أن تالرةن لت ةالىرت لتفعوترت 
ى لماررت تقررم   لت ررز  لتشررية ل لتىررينل  يرر  إمل   لتشررئةن لتايوارريت ةلعحتىرروميت ةلعجتىو يررت، 

ن ثل اإن أةج  لتقىة  ةلإلكفوحوت غوتبًو ىو تعزة إتر  لت رز  لتشرية ل لتىرينل، الىرو لن ىرو ةى
ت قل ىن تهةي  ةتقمل يعم متيال  يل نجوا لت ز  لتشية ل لتع  يم ل تهبيل لتايواوت  ي  
جىيرع ىارتةيوت لت الةىررت تت قيرل لرهررملف لتقةىيرت، ةىررن ثرل تالررةين إهرو  أيررميةتةجل تهبرل ىررن 

لتايواررروت ةلتتشررر يعوت لت الةىيرررت. ةىرررن كرررال  هرررعل لعهرررو  لعيرررميةتةجل ياررريه   كالتررر  جىيرررع
لت ز   يرل لتايوارت لتقةىيرت ةأنشرهت لت ةالىرت ةي رواظ  يرل ةجرةمل ةترمثي ل ةاريهت  ةنفرةعل ىرن 
 كال  تمايا  تىكتيف لتىنظىوت لتتل لىب ت جزءل  ئيايو ىن نظول لت ةالىت ملك  لتجوىعوت 

ل ةلتتررل تتررةتل ىاررئةتيت لتتررم ي  لريررميةتةجل تررم  جىيررع لتهررال ، ىثرر  ىنظىررت لتشرربو  لتشررية 
ةلتهررمف لريررميةتةجل ىررن عتررك هررة ت قيررل لإلتاررول ةتعزيررز لتة ررم  لعجتىو يررت ةلتقةىيررت.  يررل 
تعتبرر  لتة رررم  لتقةىيرررت هررمف ىهرررل ةضررر ة  ، ةاررل نفررر  لتةحرررت تتالوىرر  حيررروم  لت رررز  لتشرررية ل 

ن كررال  حيومترر  لتى الزيررت ة تيوترر  لتتنظيىيررت لتةلضرر ت لتىررينل ىبوشرر   اررل لت ةالىررت لعجتىو يررت ىرر 
ةةجررةمل لت لاررا اررل جىيررع ىجرروعت لت يررو  لعجتىو يررت، ةيررنم حررونةن لتتعيرريل لتعرروتل تجىهة يررت 
لتىين لتشعبيت  ي  أن تهبل لتجوىعت لت الةىيت نىةعا لت ةالىرت لتى واربيت ىرن كرال  ارال تي  

ياريًو ارل حيروم  لتجوىعرت،  يرل يعتبر  أ يرل اريهت لت ز  لتشية ل بوتجوىعت ةلتع  ييعر  مة ًل  ئ
 .(Haung, 2018,18)ملك  لتجوىعت 

 تل لىمل  ةثيقت بعنةلن "تم يل ةت اين نظرول لتى واربيت ارل لتجوىعروت  2014ةال  ول 
لتىينيت ت ت حيوم  لت ز  لتشية ل "، ةحم  ممت هعل لتةثيقت ىاؤةتيوت تجنت لت رز   لت الةىيت

  ت  يت أاهو اال تي  لت ز   ي  لتن ة لعت  لتشية   بوتجوىعت ةلت
 تنفيع ايواوت لت ز  لتشية ل لتىينل. ▪
لتكررروع لتقررر ل لت بكىرررةم نظرررول لإلمل   لراواررريت ةلرىرررة  لتىهىرررت لتىتعيقرررت بوإلىرررالا  ▪

ةلتتعييل ةلتب ل لتعيىل ةلتىرةل م لتبشر يت ةلرىرة  لركر ى لتترل ترؤث  بشرال  ىبوشر   ير  
 لهتىوىوت لتعوىيين.
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م  لتتعيررريل لريرررميةتةجل ةلتايوارررل ةلركالحرررل، ةتعزيرررز ةجرررةم لت رررز  لتشرررية   اررر  حيرررو  ▪
 ىجوت  لتجوىعت ةلتالييوت.

ضرر ة   إتتررزلل ىجيرر  لتجوىعررت بتنفيررع حرر ل لت تجنررت لت ررز  لتشررية ل بوتجوىعررت ةلتىتعيقررت  ▪
ركررر ى ةيعتبررر   ئررري  ىجيررر  لتجوىعرررت هرررة لبررروتتعييل ةلتب رررل لتعيىرررل ةلتشرررئةن لإلمل يرررت 

 لتقونةنل تيجوىعت. لتىىث  
ض ة   إتتزلل  ئي  لتجوىعت بتهبيل كهت لتتهةي  ةكهت لتعى  لتانة  ةلإلش لف  ي   ▪

لتىررررةل م لتبشرررر يت ةتررررم ي  لتعرررروىيين ةلتبنيررررت لتت تيررررت ةلتتعيرررريل ةلتب ررررل لتعيىررررل ةلكتيررررو  
 لتهال .

ةاررل إهررو  ماررتة  لت ررز  لتشررية ل لتىررينل يالررةن الرر   ضررة اررل ارر د أة ة ررم  تي ررز  
 الت اررل لرنشررهت لتىنظىررت تي ررز . ةتتبررع تجنررت لتجوىعررت تي ررز  لتشررية ل هررعل لتشرر ه ىررن تيىشررو

ع لتة ررملت ىيرر كررال  تالررةين تجررون لت ررز  اررل لتالييرروت. ةةاقررو تررعتك تؤارر  الرر  تجنررت ارر د اررل ج
لراوارريت ىثرر  لرحاررول لتتعييىيررت ةلتب ررل لتعيىررل. ةيررتل تمارري  ارر د  زبررل ىررن لتهررال  اررل الرر  

   ىنظىررت لت ررز  ىكتيررف لرنشررهت ر ضرروئ  بىررو ايرر  لتتقيرريل لتنوحررم ىررف ملكرر  لتالييررت. ةتىررو
  .ةلتعلتل تال   ضة

ىن نو يت أك  ، تتعزيز تمثي  لت ز   نم ىاتة  لتالييوت نىت لتتنظيىوت لتعوميت تيجنت 
  لءلتى الزيت تي ز  لتشية ل تيجنرت لتجوىعرت  ير  أن تجنرت لت رز  بوتالييرت حرم تةىرل ةت شر  ىرم 

 رو  هرعل لترنم تيعر  ىنظىرت لت رز  مة  ىهرل ارل لتترمثي   ير  لتىنوحشروت لتترل لتالييت. ةىرع ى ل
 ت مل  نمىو يعين لت ز  لتشية ل لتىينل  ىيم أة نةل   ىيم لتالييت.

 ز  لتشية ل لتىينل ةيقب  حيوم  تجنت يةيتل تعيين لت ئي  ىن حب  هيئت لتتنظيل لتتوبعت ت
  تي  هة لتىائة  لتتنفيع . لتجوىعت تي ز  لتشية ل لتتل يالةن ايهو لتاال

ةال إهو  بنوء لت ةالىت هعل اإن ىجير  لتجوىعرت هرل لتهيئرت لتتنفيعيرت لتىنرةه بهرو لتتعروةن 
ىع ىجي  لتجوىعت تي رز  لتشرية ل. ةارل نفر  لتةحرت أ ضروء لت رز  ارل تجنرت لتجوىعرت  روم  

يجىررع بررين لرمةل  ىررو يالةنررةل أ ضرروء اررل لتيجنررت لتتنفيعيررت تي ررز . ةهررعل يشررال  لتتنظرريل لته ىررل ة 
لرالوميىيرت ةلتايوارريت ةىررن ثررل يعررزز هررعل لتتررملك  لتارريهت ةلتتررمث  لتى تىرر  تالبررو  لتىررمي يين  برر  

ن لترر ئي  ترر  نفرر  لتةضررع لإلمل   ىثرر  اررال تي  إجىيررع أ ىررو  لتجوىعررت. بوإلضرروات إترر  عتررك ارر 
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لعمل   ال  ةالىت لتجوىعروت لتىرينيت ارل لنر  تجنت لتجوىعت تي ز  لتشية ل ةيتال هعل لتنظول 
 يىنع ت اليز لتايهت ال أيم   مم ىعين ىن لرا لم. ةبنوًء  يي   

عل ترل يتعروةن إعل تعوةن لتاال تي  ةلتر ئي  بشرال  جيرم يىالرن أن يالرةن أملء لتجوىعرت اعروعً  ▪ . ةل 
 م و ارررةف ي تبرررك لتى ؤةارررين ةيتعهررر  لتعىررر  بارررهةتت ةتضررريع اررر لتارررال تي  ةلتررر ئي  ىعرررً 

لتتهةي  ةحم يزملم لتةضع تعقيمل ال نظول لإلمل   لتثنوئيت ةظهة  بعرش لإل تبروك بكىرةم 
 نظول لتى وابيت ةلتىائةتيت.

لتتاياررر  لته ىرررل تيةظررروئف ارررل لتجهررروت ةلتىىررروت  لت الةىيرررت ارررل لتىرررين نظرررول ىة رررم  ▪
 ةيهبل  يل لتجوىعوت لت الةىيت.

إتر  لتىارتة  لتىىوثر  تيىارئةتين ارل  ةارل ضرةء هرعل لتنظرول يىالرن أن ينتقر  ىرمي ة لتجوىعرت
لتهيئوت لت الةىيت ةلتعالر  ىر ي ، ةهرعل لتتنقر  لترةظيفل برين لتجوىعرت ةلتهيئروت لت الةىيرت يعرزز 
لتعالحت بين لتجوىعت لت الةىيرت ةلت الةىرت، ةيرتل ى لحبرت لتجوىعرت لت الةىيرت ىرن جونر  لتمةترت ةبنروء 

ل لته ىل، ةال هعل لتبنوء تت الز لتايهت ارل لت ةالىت لتملكييت لتكوىت بهو يت مم ملك  هعل لتنظو
لتىاررتة  لإلمل   لر يررل ةجىيررع لتقرر ل لت لتىهىررت تىررم هو تجنررت لتجوىعررت تي ررز  لتشررية ل لتتررل 

 تىث  أ يل ايهت ال لتجوىعت.
ةثيقرت أكر   بعنرةلن  (2014طزارة التعلاليم العالرلي( )ل)ةبعم هعل لتةثيقت أىم  لتىالت  لتعول 

ماتة  لتجوىعرت". ةنىرت هرعل لتةثيقرت  يرل أن جىيرع ماروتي  لتجوىعروت "ىيوغت ةحبة  ةتهبيل 
. ةأالررمت أن لتماررتة  يجرر  أن 2015لت الةىيررت يجرر  حبةتهررو ىررن حبرر  لت الةىررت حبرر  نهويررت  ررول 

 ي ان تهبيل نظول لتىائةتيت لت ئوايت ت ت حيوم  لت ز  لتشية ل لتىينل.
 تىو   مة  إش لال ال تهبيق . تعتك ع تهتل لت الةىت بقبة  لتماتة  اقه ةتالن أيضو 

ةلن إ ملم لتماتة  يتهي  ىن لتجوىعت إ وم  لتنظر  ارل لتعالحروت برين ىكتيرف لتىاروهىين. 
ةهمف ةزل   لتتعييل لتعوتل هة لاتكملل هرعل لتماروتي  المارو  تتالرةين نظرل ملكييرت ىتارقت ةشرفوات 

تتقييميرررت. ةأ رررم أاررربو  هرررعل الجرررزء ىرررن بنيرررت لت ةالىرررت لت ميثرررت تيجوىعرررت تت ارررين لاررروتي  لإلمل   ل
لتتييي  هة تهبيل نظول يؤم  إتل ى لجعت أالث  او ييرت كوىرت إعل الونرت لرىرةل  لتىتملةترت  وتيرًو 

 (Mok & Ngok , 2008, 170)ال لتجوىعوت أالث  ىىو ىضل
م اصالالالدرت طزارة التعلالالاليم العالالالرلي قالالالرارات خرصالالالة لتا الالاليم حطعمالالالة  2014طفالالالي عالالالرم 

 يلي: الجرمعرت الحعطمية شملت مر 
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ضرررر ة   تىثيرررر  ل ضرررروء هيئررررت لتتررررم ي  ةالبررررو  ىررررمي   لتجوىعررررت، ةلتهررررال  ةلتعرررروىيين  -1
ةلتىاررروهىين ةلت الةىرررت لتى ييرررت ةلتهيئررروت لتتررر  ترررميهو شررر لالوت ىرررع لتجوىعرررت اررر  ىجيررر  

 لتجوىعت. 
يتةت  ىجي  لتجوىعت ىائةتيت لت فوظ  يل ماتة  لتجوىعت ةت ميم لإلات لتيجيت لتىوتيرت  -2

لإلاررت لتيجل ةلإلجرر لءلت لإلىررال يت لت ئيارريت ةلتىشررو الت اررل ى لجعررت  ةلرملء ةلتتكهرريه
 تقييل لتجةم . 

ضررر ة   ت ارررين بنيرررت لت ةالىرررت لتىؤااررريت تيجوىعررروت، ةضرررىون لترررمة  لتفعرررو  تىجيررر    -3
 لتجوىعت ال لتتعييل ةلتب ل لتعيىل. 

لتكهررررت لتقةىيررررت إلىررررالا ةتهررررةي  لتتعيرررريل لتعرررروت  لتىررررين   يرررر  لتىررررم   ةحررررم لشررررو ت  
(، أن لتقضوء  ير  لتبي ةح لهيرت هرة أ رم أهرملف 2020 -2010ىتةاه ةلتهةي  ال لتىين  لت

إىرررالا لتجوىعررروت ةأن لت الةىرررت ىيتزىرررت بتعزيرررز لتنظرررول لإلمل   ارررل لتجوىعررروت لت الةىيرررت. ةحرررم 
لتكهت لتشوىيت تتعزيز بنوء لتجوىعوت، ةلتت  تهمف  2015لىم ت ةزل   لتتعييل لتعوت  ا  لتعول 

زلترررت لتىعةحررروت لتىؤااررريت تيتهرررةي  لتىارررتقبيل. ة رررممت لتكهرررت هرررمف  لتررر  إىرررالا لتجوىعررروت ةل 
يج  أن ت تقرل لتعميرم ىرن لتجوىعروت لتىرينيت إترل ىىروف لتجوىعروت  2020ىؤملل أن  ال  ول 

لتمةتيت، ةلن  بىنتىف لتق ن لتةل م ةلتعش ين يج  أن تالةن لتىين حة   وتىيت ال ىجو  لتتعييل 
ضررر ة   تهرررةي  الفررروءلت ىارررئةتل لت رررز  لترررعين يعىيرررةن ارررل ىجرررو   ةالىرررت لتعررروتل، ةلنررر  ىرررن لت

 ,Haung)لتجوىعرروت رنهرررل ييعبررةن مة ل ىهىرررو اررل تهرررةي  حررريل ةتةجهرروت لتجوىعررروت لتىررينيت

2018,19) 

 ين: ـــــات في الصـــــامعـــــة الجـــــوكمـــــاد حـــــأبع (ج

ين لتمةتررررت ةلتجوىعرررروت لت الةىيررررت، هنرررروك ثالثررررت أبعرررروم ت ةالىررررت لتجوىعررررت ةهررررل  لتعالحررررت برررر 
 .لت ةالىت لتملكييت تيجوىعوت لت الةىيت، ةتىةي  لتجوىعوت لت الةىيت

 :العالقة بين الدولة والجامعات الحكومية فى الصين -1

تؤعد الحعطمة الصياية عل  ارطرة االلتزام برلمبردئ األسرسية األربعة للحز  الشاليطع  
 ط  : (Haung,2018,18)الصيا  

a) زلل بوتتةج  لعشت لال   لعتتSocialism ) 
b)  حيوم  لت ز  لتشية   لتىين  تيجوىعوت(Leadership of CCP ) 

c) ايه   لتميىق لهيت لتشعبيت (Dictatorship of people democracy ) 
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d)  تبن  ىبومك لتز يىين تينين ةىوة(Linin & Mao thoughts ) 
ارريهوت ةةلجبرروت لتجوىعررت بىررة   ارر  إهررو  لتعالحررت بررين لت الةىررت ةلتجوىعرروت تررل ت ميررم 

ةلض ت ةاقًو تنظول لتتقاريل لعمل ى ةبىقتضر  لتمارتة  تجعر  لتجوىعرت تهرو لتشكىريت لع تبو يرت 
 ل ىن لت  يوت إلمل   شؤةنهول  هوء لتجوىعت ىزيمً ة  ,ىول لتىجتىع ا  إنشوء لتالييوت أ

 (Currie et al., 2003)،  ع لتاريهت بررين  يرل تترمث  هبيعرت هرعل لتعالحرت باليفيرت تةزير
لتمةترررت ةلتجوىعرررت ةارررل لتىرررين يىالرررن أن نررر   لإلنتقرررو  ىرررن "نىرررةعا اررريه   لتمةترررت" إترررل "نىرررةعا 
إش لف لتمةتت، اقم لتجهت لتىين ن رة لتالى الزيرت ار  إمل   لتجوىعروت،  يرل لنتقيرت لإلمل   ىرن 

ارررريهت لت الةىررررت لتى الزيررررت لتتررررل تمكررررع  يررررل  وتقهررررو لتضرررربه ةلتىاررررئةتيت لتالوىيررررت إتررررل تةزيررررع لت
ةلتىاررئةتيوت  يررل لت الةىرروت لإلحييىيررت ةلتجوىعرروت ةلنتقيررت  ةالىررت لتجوىعررت ىررن نىررةعا ارريهت 

ةنتيجرت تهرعل لتتيير لت اقرم . (Li & Yang , 2014, 21-23)لتمةترت لترل نىرةعا إشر لف لتمةترت 
 ىررريت لتجوىعررروت  يرررل ىزيرررمل ىرررن لعارررتقالتيت اررر  إمل   شرررؤةنهو، ةالرررعتك تع ضرررت تىزيرررم ىرررن 

( لتعالحرت برين زيروم  لإلارتقالتيت ةزيروم  لتى واربيت 2014يرون  ة  الث . ةحرم أةضر  ترللتى وابيت أ
رررن لتجوىعررروت لتىرررينيت تتىترررع بررربعش لإلارررتقال  ةلت  يرررت إع أنهرررو تكضرررع  لتى الزيرررت.بوت غل ىرررن أر
تيضررربه لتالوىررر  ةلت حوبرررت ىرررن حبررر  لت الةىرررت لتى الزيرررت  يرررل لتيجنرررت لتى الزيرررت تي رررز  لتشرررية   

 تىنةهت بتعيين  ؤاوء لتجوىعوت ةاال تو يت لت ز  بوتجوىعوت.لتىين  ه  لتجهت ل
 لت ز  لتشرية ل لتىرينل( هرل  CCPلتىائةتيت لت ئوايت ت ت حيوم  تجنت ةبعتك ن   لن 

لت ةالىررررت اررررل لتجوىعرررروت لتىررررينيت ةاقررررو تقررررونةن لتتعيرررريل لتعرررروتل. ةهررررعل يعنررررل أن  ؤةارررروء   تيررررت
لتجوىعرررت يترررةتل ىارررئةتيت لتتعيررريل ةلتب رررل  ة ئررري  CCPلتجوىعررروت يرررتل تعييرررنهل ىرررن حبررر  تجنرررت 

هرررل ىجيررر  لت ةالىررررت تيجوىعررروت. اررررإن  CCPلتعيىرررل ةلر ىرررو  لإلمل يررررت لركررر   بينىرررو تجنررررت 
 لتىائةتيت لت ئوايت تقع ت ت حيوم  تجنت لت ز  لتىؤاايت.

 الحوكمة الداخلية للجامعات الحكومية فى الصين: -2

 ( الىو ييل 1ىن لتشال   حل   يتهيال   ةالىت لتجوىعوت لت الةىيت لتىينيتض  
 (: هيكل حوكمة الجامعات الحكومية فى الصين 1شكل رقم )
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 (.Liu,2017,273) لتىىم  

لن لتجوىعررت لتىررينيت لت الةىيررت يررتل إمل تهررو ىررن كررال   ةالىررت  لتارروبل ةيتضرر  ىررن لتشررال 
جوىعررت، تتىثرر  ارر  ىجيرر  لتتعيرريل بوتةعيررت لتترر  تتبعهررو لت( External Governance)كو جيررت 

ىررن كررال  ىجيررر  لتجوىعررت، ةلتررع  يتالررةن ىرررن  (Internal Governance)ة ةالىررت ملكييررت 
 ضررروء هيئرررت أ ضررروء هيئرررت لتترررم ي "، ةيضرررل ىىثيرررين  رررن ىجيارررين ةهىرررو  "ىجيررر  لتجوىعرررت ر

لتترررم ي  بوتجوىعرررت، ةيت أاررر   ئررري  لتجوىعرررت، ة"ىجيررر  لت رررز  لتشرررية   بوتجوىعرررت"، ةيت أاررر  
ثيررين  ررن لت ررز  لتشررية ل اررل لتةعيررت لتتررل تقررع بهررو لتجوىعررت. ةهررعل اررال تي  لت ررز ، ةيضررل ىى

تل لمل تهرو ىرن كرال  " ةالىرت ثنوئيرت" ىرن كرال  لتتعروةن ير ن لتجوىعوت لت الةىيرت لتىرينيت أيعن  
 ضوء هيئت لتتم ي "، ة"ىجي  لتجوىعت تي رز  لتشرية  ". ةبروت غل ىرن بين "ىجي  لتجوىعت ر

ن لتىاررئةتيت لت ئوارريت ملكرر  لتجوىعررت تقررع أونةن  تيجوىعررت، إع ن  ئرري  لتجوىعررت هررة لتىىثرر  لتقرر أ
ت رررت حيررروم  ارررال تي  لت رررز  لتشرررية  ، ةيعتبررر  "ىجيررر  لتجوىعرررت ر ضررروء هيئرررت لتترررم ي " ارررل 
لتجوىعررروت لتىرررينيت هيئرررت لاتشرررو يت ت رررت حيررروم  ارررال تي  لت رررز ، الرررعتك يعتبررر   ئررري  لتجوىعرررت 

نفيررررع حرررر ل لت ىجيرررر  لتجوىعررررت تي ررررز   ررررن ت( Presidential accountability)ىاررررئةًع 
لتى تبهرررت بوتشرررئةن لرالوميىيرررت ةلتب رررل لتعيىررر  ةلتنرررةل   لإلمل يرررت،  لتشرررية  ، ةلتقررر ل لت لركررر ى
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ةيعتبررررررر  "ىجيررررررر  لتجوىعرررررررت تي رررررررز  لتشرررررررية  " هرررررررة لتجهرررررررت لتىارررررررئةتت  رررررررن حيررررررروم  لتجوىعرررررررت 
 Leadershipىرم  ير  ىرمى (، ةهل أ ي  اريهت ملكر  لتجوىعرت. ترعتك ارون نجروا لتجوىعرت يعت

لتتعوةن ةلتتفوهل بين  ئي  لتجوىعت ةاال تي  لت ز . ةلتهمف لإليرمةتةج  تهرعل لت ةالىرت لتثنوئيرت 
هررة ت قيررل ةتعزيررز لتة ررم  لتقةىيررت، الىررو لن هررعل لتنظررول لإلمل ى ارر   ةالىررت لتجوىعرروت لتىررينيت 

 (Liu,2017,272-274)يىنع ت اليز لتايهت ملك  لتجوىعت ا  إيمى  مم ىعين ىن لعشكوم 

ةلترعى يتفر د لتترم ي   ايةجم ليضرو "ىجير  لتالييرت ر ضروء هيئرت أمر عل  مستطى العليرت
ىنررر  لتيجرررون لتىكتيفرررت إلمل   أحارررول ةة رررملت لتالييرررت ةلتتررر  تشرررى  أاوارررًو لتتعيررريل ةلتب رررل لتعيىررر  
ن ةلتشئةن لتىوتيت ةلإلمل يرت، الرعتك يتةلجرم بالر  الييرت "ىجير  لتالييرت تي رز " ةيتفر د ىنر   رم  تجرو

 تتىوث   مميًو ىع تجون لتالييت لتىنبثقت ىن ىجي  لتالييت ةلتت  ابل لعشو   إتيهو. 
ةبوت غل ىن أن لتجوىعوت لتىينيت تميهو لارتقال  إمل   إترل  رم ىرو، ارإن لتضريةه لتىوتيرت 
 لتىتزليم  ةأشالو  لتى وابيت لتىعىة  بهو ت م ىن لت الل لتعلتل تيجوىعوت ةأ ضوء هيئت لتتم ي  

تعيرررين  ؤاررروء لتجوىعررروت لت الةىيرررت لتىرررينيت ىبوشررر   ىرررن كرررال  لت الةىرررت لتى الزيرررت، ةيرررتل 
ىرن كرال  ىجيارين، ىجير   ةتترةت  لتجوىعروت لكتيرو  ةتعيرين أ ضروء هيئرت لتترم ي  ةلإلمل يرين

 council communist)ةىجيررر  لتجوىعرررت تي رررز  ( University Council)لتجوىعرررت 

party ) 
الرعتك يتةلجرم بوتالييرت ىالتر  تتنظريل شرئةن لت رز  ةحارل . (1الىو هة ىةض  بوتشرال   حرل  

كرروم برروتهال  لتىنتىررين تي ررز ،  يررل ت رر م لت الةىررت  يرر  ةجررةم تجنررت هالبيررت تي ررز  ارر  
الرر  ى  يررت ىررن لتى ل رر  لتم لارريت بوتالييت،يتضرر  ىىررو ارربل تيييرر  لت ررز  لتشررية   لتىررين  ارر  

ىررررمل  لتتةجيهرررروت لتالزىررررت جىيررررع أحاررررول ةة ررررملت لتالييررررت، ةعتررررك تىتوبعررررت لرنشررررهت لتىكتي فررررت ةل 
 ((Li & Yang, 2014, 22لتىتعيقت بايواوت ةتةجهوت لت ز  

 تمويل الجامعات الحكومية فى الصين:  -3

نر  أبشال  ىتزليرم كرال  لتعقرةم لتىوضريت،  يرل  لتجوىعوت لتىينيت تنة ت ىىوم  تىةي  
ىىروم  أكر   تيتىةير ،  ل لت  لنكفوش لتتىةي  لت الةىل اقم لضه ت لتجوىعوت إترل إيجروم نظ ً 

"ةلن لتىةجرررر  لت ميثررررت ىررررن لتارررريةك لت يرررروم   لتتجررررو  ( تيجوىعرررروت لت الةىيررررت ةلتتررررل بررررمأت اررررل 
لتابعينيوت ىن لتق ن لتىوضل هل لاتجوبت تضعف لتتىةي  لت الةى  ةىىو ع شرك اير  لن تنرةد 
 ىىرررروم  تىةيرررر  لتجوىعرررروت حررررم اررررو م  يرررر  تعزيررررز لاررررتقال  لتجوىعرررروت لت الةىيررررت ارررر  لتىررررين

(Li & Yang, 2014,30). 
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ةحرررم ليقنرررت ةزل   لتتعيررريل لتعررروت  بوتىرررين أن أاضررر   ررر  تىةلجهرررت ىشرررالالت لتتىةيررر  اررر  
لتىؤااوت لتتعييىيت ؛ هة أن تكفف لتمةتت ىن حبضتهو  ي  هعل لتىؤااوت، ةلن تشر ف  ييهرو 

   ي  لتم ل  ن ُبعم، تو الت تهو  ل لإلمل   لتعلتيت، ةأن تاع  لتىؤااوت لتتعييىيت إت  لت ىة 
لتىوت  لتىهية  ىن لتىجتىع نفا ، ةبرعتك أىرب   ير  لتىؤااروت لتتعييىيرت كوىرت لتىؤااروت 
لتجوىعيت ىنهو، أن تتكع لتق ل لت لتتر  ت لهرو ىالئىرت تظ ةاهرو بىرو ي قرل تهرو ار  لتنهويرت أهرملاهو. 

 (. 262، 2015)بيطم  محمد احرطى طمحمد إبرا يم خرار، 
تعييل لتعوت  ال لتىين ىرن لإل تىروم  يرل لتتىةير  لت الرةىل إترل ةحم ت ة  نظول تىةي  لت

تنةيع ىىوم  لتتىةي  ةعتك ىن كال  لت اةل لتم لايت لتت  يرماعهو لتهرال ،  يرل لنر  حرم تيير  
نظول لتتعييل لتعوت  ال لتىين ىن نظول لتتعييل لتىجونل إتل نظول لتتعييل بوتىىر ةاوت ار   رول 

 ررم ىىرروم  لتتىةير  تيجوىعرروت لتىررينيت. اقررم أت يوميرت  لتتجو يررت( نشررهت ل، الرعتك تىثرر  لر1989
 Commercial) نج ت لتجوىعوت لتىينيت ا  ت قيل  ةلئم  وتيت ىن كال  لرنشهت لتتجو يت

Activities)  ةلتشرر لالوت ىررع لتىؤاارروت لتىررنو يت ةلتتجو يررت  يررل تعتبرر   ةلئررم هررعل لرنشررهت
تررك بعررم لتررم ل لت الررةى ، ةتىثرر  هررعل لتعةلئررم  ررةلت  هرر  لتىىررم  لتثررون  تتىةيرر  لتجوىعرروت، ةع 

 ىن مك  لتجوىعوت. 27%
 ,Li & Yang) %60ةتىرر  نارربت لتتىةيرر  لت الررةىل اررل لتىررين لتررل ىررو يقرر   ىررن

2014,30).  
 ا:ـــترالي ـــة فى اســــــومي ـــات الحكـــامعــــــة الج ــــــوكمـــثانياً: ح 

عتر ف بر  لآلن الةل رم ىرن أاضر  لترنظل ةأالث هرو لبتالرو ًل نظول لتتعيريِل لتعروتل لرارت لتل ىإن 
اررت لتيو لعحتىررومى، ب اعرر  ىاررتةى ىهررو لِت لتعرروىِيين لاررل لتعرروتل، ةحررم تعرر  مة ًل ىهىررًو اررل أملء 

ةىاوهىت  ال زيوم  ىعمِ  لإلنتوا. ةتعم ىؤااوت لتتعييل لتعوتل لعات لتيت هل لت لئم  ارل لتعروتل  
عيرريل، ةيررتل لكتيررو  أ ضرروء هيئررت لتتررم ي  اررل تيررك لتىؤاارروت ىررن ىررن  يررل تهررةيِ  تقنيرروت لتت

جىيررع أن ررروء لتعرروتل ةالثيررر ًل ىررو يالةنرررةل برررو زين اررل ىجرررو  تكىىررهل ةيتىتعرررةن بكبرر   البيررر   ارررل 
لإلش لف  ي  لتهال  لتةلامين ىن مة   م ، الىو يتل انةيًو تنفيع ب لى  لتتبوم  لتثقوال تيهرال  

الحوت لتمةتيت لتقةيت لتتل تر به أارت لتيو بوتعميرم ىرن لتىؤااروت ةأ ضوء هيئت لتتم ي  بفض  لتع
 .لتتعييىيت لتى ىةحت ال ال  ىن لتةعيوت لتىت م  لرى ياليت ةلتىىيالت لتىت م  ةالنمل ةأة ةبو ة ايو

 : القوى والعوامل المؤثرة فى حوكمة الجامعات الحكومية فى استراليا أ( 

ؤث   يررل لتتعيررريل لتجررروىعل اررر  لارررت لتيو، ةىرررن ثرررل  تةجررم ىجىة رررت ىرررن لتقرررةى ةلتعةلىررر  لتترررل تررر   
   تؤث  يل نظول لت ةالىت لتىؤاايت تيجوىعوت لت الةىيت لعات لتيت، ةتتىث  هعل لتعةلى  ال ىو ييل 
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 ى:  ـــرافـــل الجغـــامـــالع

لاررت لتيو تاررى   اررىيًو بماررل الةىنةتررل لاررت لتيو، ةهررة تفررظ عتينرر ، بىعنرر  لتجنةبيررت، ةتبيرر  
، ة وىررىتهو هرر  ىمينررت الررونب ل، ةأالبرر  ىررمنهو 2ىييررةن الررل 7.617.930  ررةلتل يهوىاررو ت أ لضرر 

 ه  ىمينرت اريمن ، ةتعرم لارت لتيو أىري  حرو   ار  لتعروتل، ةاروم  لالبر  مةترت ىرن  يرل لتىارو ت
ةتقع ا  لتجزء لتجنةب  ىن لتال   لر ضيت، ي مهو لتى يه لتهنرمى غ برًو ةلتهرومى شر حًو ةيفىريهو 

 ة ن نيةزيينمل ب   تاىون.  ن  ايو ب   تيىة 
اواررت لتيو تقررع جنررةب  كرره لراررتةلء، ةىررن ثررل تكتيررف اىررة  لتاررنت ايهررو،  نهررو ارر  نىررف 
لتالررر   لتشرررىوت ، ةيتررر لةا لتىنررروا ايهرررو بشرررال   رررول برررين جررروف ةشرررب  جوف،ةىعترررم  اررر  لتجنرررة  

نعالرر  عتررك  يرر  تى الررز ىعظررل لتاررالون ارر  لتىنهقررت إةلتشرر ل، ةشررب  ىررمل ى ارر  لتشررىو ، ىىررو 
 لتجنةبيت لتش حيت  يل يعتم  لتىنوا. 

اررل  %1.6. ةحرم بيرر  ىعررم  نىررة  جررل لتاررالون ىييررةن ناررىت 25  ررةلتلةيبير   ررمم اررالونهو 
ا  لتىئت ىن االون لات لتيو هرل ىرن أىرة  أة ةبيرت، ةىعظرل لتبروح   80ةأالث  ىن  ،2018 ول 

 ئيارريت بواررت لتيو هرر  ىررن لتع حيرروت لآلارريةيت، ىررع أحييررت أىرري  ىررن لتاررالون لرىررييين. ةلتييررت لت
غيررر   ت ىييرررةن نارررىت يتاليىرررةن تيرررو 4نجييزيرررت ةلتىارررتكمىت ىرررن ىعظرررل لتارررالون، ة رررةلت  لإل

لإلنجييزيت، ةتتالةن لات لتيو ىن إحيريل لتعوىرىت لعارت لتيت  الرونب ل( ةلإلحيريل لتشرىوت  ةارتت ةعيروت 
يت ةاررررو م  يرررر  ةحرررم لنعالرررر  هررررعل لتتقاررريل لتجي لارررر  لتىتىيررررز  يررر  لنتشررررو  لتجوىعرررروت لعارررت لت

جوىعرررت، ايالررر  ةعيرررت جوىعررروت البررر ى تارررى   39لارررتقالتيتهو، ابيررر   رررمم لتجوىعررروت اررر  لارررت لتيو 
بوارىهو، ةينررم ا ت تهررو جوىعرروت أكر ى، لرىرر  لتررعى اررو م  ير  تنررةد ةتعررمم لتجوىعرروت ةلتبرر لى  

 لتم لايت. 
م ايررم لت  ةحررم أىررب ت لاررت لتيو مةتررت ةل ررم   نررمىو مكيررت لتىاررتعى لت لتىنفىرريت ارر  لت ررو

 ل، ةأىب  لتالةىنةتل لرات لت   اىيًو المةتت ملك  لتىىيالت لتب يهونيت. 1901 ول 
ق ن لتعش ين ب ز لتنظول لتتعييى  لرات لت  ةلنتع  نتيجت لعتجول ن رة لتميىق لهيرت لتةا  

ةلتالى الزيرررت، اقرررم  ررر م لتشرررع  لرارررت لت   يررر  لتتعيررريل ةلتنهرررةش بررر   يررر  جىيرررع لتىارررتةيوت 
 رر  لتتعييىيررت ىىررو الررون ترر  أثرر ل لتىبوشرر  ارر  إنشرروء لتعميررم ىررن لتهيئرروت ةلتىجرروت  لتتعييىيررت ةلتى ل

اضاًل  ن لتتةاع ا  إنشوء لتجوىعوت بجىيع ةعيوت لات لتيو إيىونًو ىرنهل برمن لتتعيريل هرة ىفتروا 
تررررو يا  لتتنىيررررت لت قيقيررررت تيرررربالم، ةلتىتتبررررع تتررررو يا لتتعيرررريل لتعرررروت  ةلتجوىعرررروت لعاررررت لتيت يجررررم لن
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ي جررررررع تررررررو يا إنشرررررروئهو إترررررر   ررررررول  Rmitلتجوىعرررررروت لعاررررررت لتيت حررررررميل جررررررمًل اجوىعررررررت  ىيررررررت 
  (Richard et al.,2019 ل1881

تتىترررع لارررت لتيو بعرررمم هوئررر  ىرررن لتجوىعررروت لتتررر ُ تعرررم ى ررره أنظرررو   وتىيرررت، ةحرررم أ تيرررت هرررعل  
 Quacquarelli) (QS)لتجوىعررروت ى لتررر  ىتىيرررز  اررر  لتتىرررنيف لترررمةت  تيجوىعررروت لتعوتىيرررت  

Symonds)    لتب يهونيت، اعير  اربي  لتىثرو  جروء ت تير    تىم ل ىؤاات الةلالةل ييل ايىةنم  ةلتعى
، ةجوىعررت نيررة ارروةل  41جوىعررت ىبيررة  ن ارر  لتى الررز  ة ،  20لتجوىعررت لتةهنيررت لعاررت لتيت ارر  لتى الررز  

  24جررةم   يرر  لتتررةلت ، ةحررم تبررين ىررن هررعل لتتىررنيف ة  45،47ةييررز ةجوىعررت الةينزعنررم ارر  لتى الررز  
 QS World University)  جوىعرررت  يررر  ىارررتةى لتعررروتل   500جوىعرررت لارررت لتيت برررين لاضررر   

Ranking, 2018) ،   .ةهعل لتىؤش لت تعال  ىمى تقمل لتجوىعوت لعات لتيت ا  ب لىجهو 
 ى:  ــــاســــل السيــــامــــالع

لتتقارريىوت لإلمل يررت إترر   لاررت لتيو مةتررت ايم لتيررت ميىق لهيررت ب تىونيررت تقاررل إمل يررًو ةاقررًو تقررونةن
 –الةينزعنرررمل  –توارررىونيو  –جنرررة  لارررت لتيو  –نيرررة شررروةل ةييرررز  –ارررت ةعيررروت ةهرررل  ايالتة يرررو 

، أىب ت لتىاتعى لت لتارت لت رومًل ارم لتيًو 1901ا  أة  الونةن لتثون   ول ة  لات لتيو لتي بيت(.
الررةن ارر  لاررت لتيو نظررول ايوارر  م لت ، تيرر ت رروم لتفةتالررةن لتالةىنةتررل لعاررت لت ، ةىنررع حيررول هررعل لإل
 ميىةح له  تيب لت  ىاتق  هة نظول لتالةىنةتل. 

لترعى يتفرل ىرع لتقرونةن لإلنجييرزى  Legal Systemتعتىم لارت لتيو  ير  لتنظرول لتتشر يع  
ةترر   ،ئواررت لتمةتررت ةيالفرر  تهررو لتماررتة  تعيررين لت رروالل لتعررو  اتتررةت  لتىيالررت إتيزلبيررل لتثونيررت  ،لتعررول

ارر  ىررنع لتقرر ل لت لتتعييىيررت ىررن كررال  تعيينرر  ر ضرروء لتىجيرر  لتتنفيررعى  لكتىوىرروت ةلاررعت
حر ل  لتقرةلنين لتعوىرت تيتعيريل بعرم ىةلاقرت لتب تىررون ، ةتعيرين لترةز لء ةىنهرو ةز لء لتتعيريل بوتةعيروت  ةل 

 ات لتيو ىن كال  لتهيئت لتتنفيعيت ةلتهيئت لتتش يعيت. ا  ل ييهو،  يل ت ال لتايوات لتعوىت 
ظررول لتايوارر  لراررت لت  يىررن  ت الةىرروت لتةعيرروت ةلرحرروتيل لعاررتقال  لإلمل ى لتتررول أن لتن

مةن أى تمك  ا  لتشرئةن لتملكييرت ىرن حبر   الةىرت لتالةىنةترل، ةيقتىر  مة هرو ار  تقرمل لترم ل 
 .لتىوت  ةلتفن  ةتةاي  لتكمىوت تيةعيوت 

 العرم  السيرس  فيمر يل :  تأثير طقد ط هر
 يرر  لاررتقال  لتجوىعرروت إمل يررًو ةىوتيررًو  يررل يةجررم بالرر  ةعيررت  ررمم ىررن    لنعالر  هررعل لتنظررول  ▪

لتجوىعوت لعات لتيت تيه  ب لىجهو جىيع أن وء لات لتيو تتقميل ب لى  ىتنة ت ىتىيز  لرى   
 لتعى جعيهو تمك  ىجو  لتتنوا  لتمةت  بين لتجوىعوت لتعوتىيت  ي  ى لالز ىتقمىت. 
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ىرررروف ىمةم ىررررن لتجوىعرررروت تيةىررررة  بهررررو لترررر  تبنرررر  ايواررررت لتت اليررررز  يرررر   ررررمم ى رررر  ▪
 لتجوىعوت لتعوتىيت. 

 ( Shah M., et al, 2011, 476) لنشوء هيئوت تضىون جةم  ىؤااوت لتتعييل لتعوت  ▪
 ادى:  ـــــقتصل اإلـــــامـــــالع

تعتبررر  لارررت لتيو ىرررن لترررمة  لتىزمهررر   أحتىررروميًو  يررر  ىارررتةى لتعررروتل ىرررن  يرررل البررر   جرررل 
بمّنهو ىن لتمة  لتت  تنكفش ايهو نابت لتفقر ، ةهرل ارةل لحتىرومى ىزمهر  لحتىومهو، ةتتىّيز 

يعتىم بشال  البي   ي  حهود لتكمىوت، بوإلضوات إت  أن حهو   لتز ل ت ةلتتعمين ييعبون مة ًل 
ات لت ،  يل إّن هنوك لتعميم ىن لتىنروجل لتتر  تارتك ا ىنهرو لتالثير  ىرن حتىوم لعالبي ًل ا  لإل

ةلت ىررروم، ةلت ميرررم، ةلتف رررل ةغي هرررو، الىرررو أن ايهرررو لتعميرررم ىرررن لتى وىررري  لتىعرررومن الوترررعه ، 
 لتز ل يت علت لتقيىت لعحتىوميت لتعوتيت. 

حتىرررروم لت أارررىوت  لتي بررر ، ةتهررررعل ُتعرررم ىرررن لتررررمة  تىتيرررك لارررت لتيو نىةعجررررًو نوج رررًو ىرررن لإل
 حتىومى. لتىتقمىت، لتت  أكعت لتى الز لتثوتل  ش  ا  لتتقمل لإل

ُتعرم   يرل  نيف لات لتيو ا  ى لالز  وتي  ا  لتعميرم ىرن لتتىرنيفوت لتعوتىيرتاضاًل  ن تى
لتمة   وتيت لتمك  ةاقًو تتىنيف ىنظىرت لتتعروةن ةلتتنىيرت ار  لتىيرملن لعحتىرومى،  ىن لات لتيو

 ل. 2012مةع   ول  59.570ةبي  نىي  لتف م ىن إجىوت  لتمك  لتقةى  
حتىررومى  يررل ي جررع تتعرروةن ارر  لتىيررملن لإلأىررب ت لاررت لتيو ىررن أ يرر  مة  ىنظىررت ل 

 تىيز لتنىةعا لعات لت  تيعميم ىن لتعةلى  أهىهو ىويي   
ت اليرز لتاريهت لتايواريت ةلعمل يرت تيمةترت ار   الةىرت ى الزيرت تعىر   ير  تة يرم لتثقوارروت  ▪

لتىتنة رررت بواررررت لتيو ةلتترررر  نشرررمت  ررررن لتاررررالعت لتع حيررررت لتىكتيفرررت ىررررن لة ةبررررو ةنتيجررررت 
إلمل   اإن ىؤااوت لتتعييل لتعوت  بهو تنتى  رنشهت لتقهرود لتعرول ةعترك  ير  تى الزيت ل

لتررر غل ىرررن لتتهرررة لت لت ميثرررت ةلتعميرررم  تزيررروم  ترررمثي  لتقهرررود لتكررروم اررر  حهرررود لتتعيررريل 
نشروء بعرش  لتعوت  ةىن هعل لتتهة لت ىاوهىت لتقهرود لتكروم ار  تىةير  لتجوىعروت ةل 

 لتجوىعوت لتكوىت  ميثًو. 
وىعررروت لعارررت لتيت ن رررة لعهتىرررول بىشررر ة وت لتب رررةل لتتهبيقيرررت بوتجوىعررروت لتجهرررت لتج ▪

ةلتتررر  يىالرررن لعاررروم  ىنهرررو تجو يرررو ايكىرررم ىرررويق   ىرررن نىرررف لع تىررروملت لتتىةيييرررت 
تيب ررل ةلتتهررةي  ارر  لاررت لتيو  وتيررو تىؤاارروت لتتعيرريل لتعرروت  بو تبو هررو لتاليررون لت اررى  

 لتجوىع .  لت ئيا  ةلتىائة   ن لنشهت لتب ل لتعيى 
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لمى عترررك لتررر  ظهرررة  ىررري  لتىشرررو الت ىرررع حهرررود لع ىرررو  ةلتتررر  ضرررىنت حررروم  حهرررود  ▪
لع ىرررررو  بوارررررت لتيو ةلتقهو ررررروت لتتعييىيرررررت  رررررة  لهتىوىررررروت ىشرررررت الت ةتالرررررةين لت لبهرررررت 

 لعات لتيت تيهيئوت لعاتشو يت بىؤااوت لتتعييل لتعوت . 
تتجو يررت ةلتىقوةتيررت لتجوىعيررت ةىررن هنررو تىيررزت لتجوىعرروت لعاررت لتيت ارر  تهبيررل ىفهررةل ل ▪

تىةلجهت لتتنواايت لعحتىوميت ةزيوم  لتقم   لتتنواايت تيىؤااوت لتىنو يت لعات لتيت ا  
 ،أحمالالالد إسالالالمرعي  حجالالال  طحسالالالرم حمالالالدى عبدالحميالالالد) لعارررةلل لعل ةلتارررةل لت ئياررريت

392، 2012) 
 طقد  هر تأثير العرم  االقتصردى فيمر يل : 

ار  لارت لتيو  ير  إنشروء لتعميرم ىرن لتجوىعروت لتتر  تبير   رممهو حتىومى او م لتنىة لإل ▪
 .جوىعت أات لتيت بجىيع أن وء لات لتيو 39

 تةاي  نفقوت لىالا لتتعييل لتعوت . ▪
ت قيل اىعت جيم  تيتعييل لتعوت  لعات لت  ةعتك تجرع  لتهرال  لترمةتيين لترعين يىثيرةن  ▪

  ىىم ًل لحتىوميًو ىهىًو تتىةي  لتتعييل لتعوت .
نتعررو  ىجرروعت لتب ررل لتعيىرر  ةلنتشررو  ى لالررز لتب ررةل لتت بةيررت ةلتتعوةنيررت ةلتىررنو يت إ ▪

 يررل ىنظىررت لتالةىنةتررل تيب ررةل لتعيىيررت ةلتىررنو يت؛ ةتهررعل تررل تىررنيف لاررت لتيو لتثوتثررت 
 (Richard W. et al.,2019)ا  ىؤش  لت  يت لعحتىوميت. 

 ى:  ــــاعــــجتمل اإلــــامــــالع

 يررررل تهبررررع لتتعمميررررت لتثقوايررررت لت يررررو   ،لتع حيرررروت ة و ىجتىررررع ىتعررررمم لتثقوارررروت لاررررت لتيتعررررم 
لعجتىو يت ةلتثقوايت ةلتايوايت ةلعحتىوميت. ةتم  لات لتيو لتايواوت ةلره  لتت  تم ل لتتعمميت 

ات لتل ا  لتتعبي   ن ثقوات  ةت لث  لراوار  ضرىن إهرو  لتميىق لهيرت للتثقوايت ةت ى   ل ال  
ات لتيت. ةهعل لتايواوت ت الز أيضو   ي  لتىاوةل  ار  لت ىرة   ير  لتكرمىوت لتعوىرت، ةلتقيل لع

 ةلتتعييل، ةلتتةظيف. 
ةي جررع لتتنررةد لتثقرروا  لتييررةى ةلتع حرر  لتررعى ارر  لاررت لتيو  وتيررًو إترر  لتهجرر لت لتىتتوتيررت إترر  

يهرو ىرن بيرملن لتعروتل التشواهو، ا يل شرهمت لارت لتيو لتتةارع ار  لتهجر لت إتإلتقو   لعات لتيت ىنع 
لتىكتيفررت  يررل الررون أالتشرروف لتررعه  اررببًو ارر  نىررة لحتىررومى ةلضرر  أمى إترر  تررملاع لتنررو  إترر  

. كوىرررت ةبعرررم تكييهرررو  رررن 1901 تررر  ارررنت  1851لر لضررر  لعارررت لتيت اررر  لتفتررر   ىرررن ارررنت 
وت ىرن لتقر ن لتعشر ين، لرىر  لترعى ارو م  ير  ينيايواوت لتتىيز لتعنى ى ا  ىنتىف لتاربع

عمم لرجنو  ةلتييوت ةلتميونوت ةلتعى الون ت  أث  ىبوشر   ير  لتتعيريل لرارت لت  لترعى ترل يفر ل ت
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تو رت إبين جن  ة ك  ا  تةاي  ا م لتتعييل؛  يل   ىت لتايوات لتتعييىيت لعارت لتيت  ير  
م إنىرو ا م لتتعييل تجىيع لتاالون اةلء لرىييةن أة لتىهوج ين. تي  عات لتيو مينًو  اىيًو تيربال

يعهرر  لتماررتة    يررت لإلنتىرروء إترر  أ  ميونررت  أة جىو ررت  مينيررت ، الىررو ياررى  بتمارري  لتجىو رروت 
لتمينيت بالّ    يت .لع أن لتميونت لتىاي يت ت ت  لتى تبت لرةت  تىعظل لتاالون إع يمين بهو  ةلت  

ثرر  لإلارررالل بررروح  لتاررالون ايرررمينةن بررميونوت أكررر ى غيرر  لتىاررري يت ى ىرروأ ،ىررن لعارررت لتيين 64%
ىرن جىيرت لتارالون ةلتناربت لتبوحيرت ىرن لتارالون  %6ةلتيهةميت ةلتبةعيرت ةلتهنمةاريت ةيىثيرةن  رةلت  

 (Australian Bureau of Statistics, 2018)ع ميونت تهل. 
ةلتييت لإلنجييزيت ه  لتييت لرالث  إاتكمىًو بين لتشع  لإلات لت ؛ إع يت مل بهو أالث  ىن 

 ، ا   ين يت مل لتنابت لتبوحيت ىن لتاالون تيوت أك ى. ىن جىيت لتاالون 79%
ةيتىيرررز لتىجتىرررع لرارررت لت  بمنررر  ىجتىرررع يارررع  إتررر  تالثيرررف لتجهرررةم ت ارررع جرررةم  لتتعيررريل 
ةت قيل لتف م لتتعييىيت لتىتالوائت أىول جىيع لرا لم بيش لتنظ   ن لتكيفيت لتثقوايت أة لتمينيت 

 (Richard W. et al.,2019)أة لتع حيت تيا لم. 
 طقد  هر تأثير العرم  االجتمرع  فيمر يل : 

 تهبع لتتعمميت لتثقوايت لت يو  لعجتىو يت ةلتثقوايت ةلتايوايت ةلعحتىوميت ال لات لتيو  ▪
لتتماليررررم  يرررر  مة  لتتعيرررريل ارررر  ت قيررررل لتعملتررررت ةلتىارررروةل  ارررر  ىجتىررررع ىتعررررمم لرجنررررو   ▪

  م بين أبنوء لتىجتىع. ةلتثقواوت ةلتتماليم لتىاتى   ي  ىبمأ تالواؤ لتف
تعرر  لتعوىرر  لعجتىررو   مة ًل هوىرررًو ارر  إتيرروء لتىىرر ةاوت لتم لاررريت ارر  ى  يررت لتتعيررريل  ▪

 ةعتك ىن أج  ت قيل لتىاوةل  ةلتعملتت لعجتىو يت.  1974لتعوت  ىنع  ول 
 التطور التاريخى لحوكمة الجامعات الحكومية فى استراليا:  (ب

 لتيو، تتيتعيريل لتعروت  ار  لار  (Binary System)ل ثنروئ وت تهرة  نظرويشهمت ات   لتارتين
م ل لتتعيرريل لتعرروت  ةتشررجيع ترر لتتعيرريل لتعرروت ،  الييرروت يتالررةن ىررن لتجوىعرروت ةىجىة ررت البيرر   ىررن 

لإلتت ول ب ، اقم أكعت لت الةىت  ي   وتقهو ت ى  ىائةتيت تىةي  لتتعييل لتعوت  بىة   الوىيت، 
لتىىرر ةاوت لتم لارريت ارر  الواررت ىؤاارروت لتتعيرريل لتعرروت ، بإتيرروء  1974ةحوىررت بوتفعرر  ىنررع  ررول 

الىو بمأت ا  إ روم  لتنظر  ار  ايواروت ةحرةلنين لتتعيريل لتعروت  تيىرب  ىتو رًو أىرول لتجىيرع، ةحرم 
لاررتى ت هررعل لتايواررت  ترر  نهويررت لتثىونينيرروت. ةىررع بمليررت لتتاررعينيوت حوىررت لت الةىررت بكفررش 

 Universities of) %40إتررر   %60تعررروت  ىرررن لترررم ل لتىررروت  لترررعى الونرررت تقمىررر  تيتعيررريل ل
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Australia ,2009,1 ) حوىرت لت الةىرت برإج لء تيير لت هيالييرت  ئياريت ار  حهرود لتتعيريل  الرعتك
 لتعوت  ةحم شىيت هعل لتتيي لت  

حوىررت نظررول حررةى  ىة ررم تالررةن لتجوىعررت هرر  أاوارر  ةتررل ت ةيرر   ▪ إتيرروء لتنظررول لتثنرروئ  ةل 
 ت أة ضل بعضهو إت  جوىعوت حوئىت بوتفع . الييوت لتتعييل لتعوت  إت  جوىعو

 تكي  لت الةىت  ن ت ى  نفقوت لتتعييل لتعوت  تم يجيًو، ةت ى  لتهال  نفقوت تعييىهل  ▪
 تنةيع ىىوم  تىةي  لتجوىعوت. ▪

ةىرع ت رة  الييرروت لتتعيريل لتعروت  إترر  جوىعروت، اقرم زلمت  ررمم لتجوىعروت لعارت لتيت زيرروم  
 ملم لتىيت قرررين بوتجوىعررروت، ةىرررع لتتةارررع لتالبيررر  اررر  لتتعيررريل البيررر   ةىرررو   عترررك زيررروم  اررر  أ ررر 

لتعوت  ل تفعت لتتاليفت ىىو لمى إت  ا ش  اةل م لايت  ير  لتهرال  الإارهول ار  نفقروت لتتعيريل 
لتعرروت   ترر  تررتىالن لت الةىررت ىررن لىررالا لتتعيرريل لتعرروت  ةت اررين جةمترر ، ةت قيررل اررىعت جيررم  

  تهررماهو ارر  جررع  لتهررال  لتررمةتيين تيم لاررت ارر  لارررت لتيوتيتعيرريل لتعرروت  لعاررت لت  ةعتررك ت قيقرروً 

(Shah M., et al, 2011, 477 .) 
-self) تتىيرررررررز لتجوىعررررررروت لعارررررررت لتيت برررررررون ترررررررميهو لعارررررررتقالتيت اررررررر  إمل   شرررررررئةنهو بنفارررررررهو  

Governaing body )  ةحرم ارروم هرعل لتررنه  كرال  لتعقرةم لتارروبقت، إع أنر  كررال  لتعقرمين لركرر ين ،
ةلإلمل يرررررت    ( Organizationalت لعارررررت لتيت تيييررررر لت الثيررررر   اررررر  لتبنيرررررت لتتنظيىيرررررت   أجررررر ت لت الةىررررر 

  Administative  لتجىو يررت    ةالىررت ( تيجوىعرروت، أمت إترر  ت ررة  نىرره إمل   هررعل لتجوىعرروت ىررن لت
ةلتتررر  تتارررل بقيررروم  أ ضررروء هيئرررت لتترررم ي  أة ىويارررى     ( Collegial Governance) لرالوميىيرررت  

 تىجي  لتجوىعت لت   ةالىت لتكب لء لتعين يتل تعيينهل ىن كو ا لتجوىعت.  بوتىجتىع لعالوميى  
تقم أهتىت لت الةىت لعات لتيت برإج لء لتب رةل ةلتم لاروت ةلتىارة وت لتىتعرمم  تيتعر ف  ير   
لتىشررالالت لعمل يررت ةلرالوميىيررت لتترر  تةلجههررو لتجوىعرروت ةلتعىرر   يرر  ةضررع لت يررة  لتىنوارربت تهررو  

ل ترل  1988أملء مة هو ا  لتتنىيت لعحتىروميت ةلعجتىو يرت تيربالم. افر   رول   تتىالين لتجوىعوت ىن 
إجرر لء ىارر   ررن ةضررع ىجرروت  لتجوىعرروت لت الةىيررت لعاررت لتيت، ةحررم ىررم  تق يرر   ررن عتررك بإاررل  

ةلترررعى أشرررو هعل لتتق يررر  لتررر  أن  رررمم أ ضررروء ىجيررر     (Dawkins Report) تق يررر  ملةالرررن  
ن لتالثير  ىرن أ ضروء ىجروت   لتجوىعت ا  ىعظل لتجوىعروت لعارت ل  تيت يفرةل لتىعرمعت لتىقبةترت، ةل 

لتجوىعرروت ع يقةىررةن بةلجبررروتهل  يرر  لتةجررر  لرالىرر ، كوىررت ايىرررو يتعيررل بوتىشرررو الت اررل لتقررر ل لت  
الرعتك  .  (Commonwealth, 1988, 102)  لت ئيايت لتىتعيقت بوتت ميوت لتت  تةلجههرو لتجوىعروت 

اررررل تق يرررر   إ عرررر ف ب ي ةُ ،  1995 م لتيررررت ارررر   ررررول  ررررن لت الةىررررت لتفي   أشررررو  تق يرررر   كرررر  ىرررروم  
لت  ةجةم ضعف ار   ةالىرت لتجوىعروت لعارت لتيت، نظر ًل تعرمل ىشرو الت    (Hoare Report)هةل ى 
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أ ضوء ىجير  لتجوىعرت لتىعينيرين ىرن كرو ا لتجوىعرت، ار  ىنوحشروت ةحر ل لت لتىجير ، ةحرم ُأ رزى  
ارر  لتىجيرر ، ةشررعة هل برروتتهىي     عتررك إترر  حيررت  ررممهل، بوتىقو نررت بم ررملم أ ضرروء هيئررت لتتررم ي  

أثنوء لتىنوحشوت لتت  تمة  ا  لتىجير ، ةأةىر  لتتق ير  أن يالرةن ىعظرل أ ضروء ىجير  لتجوىعرت  
ىرن كو جهرو ىررن لتىرمي ين لتىتىيرزين ارر  ىجرو  تكىىرروتهل، الرعتك أةىر  لتتق يرر  بضر ة   ةجررةم  

  (Academic Council)لرالرروميى    ىجيرر   كرر  إضرروات إترر  ىجيرر  لتجوىعررت ياررى  لتىجيرر  
لتتررم ي ، إع أن هررعل لتىجيرر  ترري  ترر  لت ررل ارر  لع ترر لش  يرر  حرر ل لت    هيئررت ٌيىثرر  ايرر  أ ضرروء  

 . (Higher Education, 1995, 45)ىجي  لتجوىعت اةلء ا  لتنةل   لتعوىت أة لتتكىىيت  

 Nilson)ل ىو يع ف بمال تق ير  نييارةن 2003ةام أىم ت لت الةىت لتفيم لتيت ا   ول 

Report)،  أشررو  هررعل لتتق يرر  إترر  أن لتجوىعرروت لت الةىيررت تياررت ىؤاارروت هوماررت تيرر ب ،  حررم ة
ةتالن نظ ًل رنهو ترمي  ىاليرين لترمةع لت ايجر  أن تعوىر  هرعل لتجوىعروت به يقرت شربيهت بىعوىيرت 

لتتق ي لت  ىعويي  لت ةالىرت لتتر   حم لشو  هعلة  ،(Business Corporate) لتىؤااوت لت ب يت
الرعتك لشرو  لتتق ير  لتر   ،National Protocols Governanceتجوىعروت يج  أن تتبنوهو ل

ضرر ة   أن يالرررةن تقرررميل لتررم ل لتىررروت  تيجوىعررروت ىررن لت الةىرررت لتفيم لتيرررت ى هررةن بإارررتجوبت هرررعل 
 لتجوىعوت تيىعويي  لتةهنيت، ةلتت  شىيت أاواًو  

 ةجةم أاوتي  تتقييل أملء ىجي   ةالىت لتجوىعت.  -1
 جي  لتجوىعت يج  لن تالةن ىعينت ةى مم  ةةلض ت. ىائةتيوت ةلكتىوىوت ى -2
  ضةًل.  22أع يزيم  ممأ ضوء ىجي  لتجوىعت  ن  -3
ض ة   ةجرةم كبر لء ار  لتنرةل   لتتجو يرت لتى تبهرت بوحتىروميوت لتارةل ةلعارتثىو  ار   -4

 ىجي  لتجوىعت. 
 لن ض ة   ت ميم لتتهميملت ةلركهرو  لتتر  يىالرن أن تي رل بوتجوىعرت ةىىتيالوتهرو،  ير  -5

يرررررتل عترررررك بىرررررة   مة يرررررت، ةلتتعوىررررر  ىرررررع هرررررعل لركهرررررو  بىرررررو يضرررررىن ترررررمىين لتجوىعرررررت 
 ةىىتيالوتهو. 

ىةجهرر  لترر  ل ضرروء ىجيررر   (Induction Programs)ى  تهيئررت لضرر ة   ةجررةم برر   -6
 لتجوىعت لتجمم.  

 أن تالةن أهملف لتجوىعت ى مم  ةىعينت.  -7
 لتتقييل لتمة ى تالنجوزلت لتت  ت ققهو لتجوىعت. -8
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ين لتيجون لتىائةتت  ن لإلمل  ، ةلتيجون لتىائةتت  ن ى لحبرت لرملء ةلتىاروءتت. لتفى  ب -9
(Commonwealth, 2003, 15-16) 

ةالون لتهمف لتر ئي  ىرن لتتقرو ي  لتاروبقت هرة ت ةير  حيروم  لتجوىعروت لت الةىيرت لعارت لتيت 
نفيررعيين لترر  يررم لتىررم لء لتت (Collegial Decision Making)ىررن يررم لتىجتىررع لرالرروميى  
(Executive Mangers)، ن تعىرر  ىررن كررال  نىررةعا لتىؤااررت أتتىالررين لتجوىعررت ىررن  ةعتررك

(Corporate Model،)  ةعترررك تىشررريًو ىرررع ايوارررت لت الةىرررت لتىتجهرررت لتررر  لتتجرررو   لتىفتة رررت
 (.Musselin, 2005, 70)ةلعحتىوم لت   
  National Innovation Systemىرم  تق ير  " نظرول لإلبرملد لتقرةى "    2008 ةار   رول 

 ةلترررررعى أالرررررم  يررررر  أن هرررررمف لت الةىرررررت هرررررة ةىرررررة  لتجوىعررررروت لعارررررت لتيت إتررررر  ىىررررروف جوىعررررروت  
 لتنكبت لتعوتىيت. 

و، غير ت لت الةىرت ايارفت لتتعيريل لتجروىع  ةايواروت   ةبنوء  ي  هعل لتتقو ي  لتىشو  لتيهو اروبقً   
تهررررةي   ررررمم ىررررن  هتىررررت ب ل  ةتبنررررت ايوارررروت جميررررم  تؤالررررم  يرررر  تعزيررررز ضررررىون لتجررررةم  ةلتتىيررررز، ة 

لتجوىعرررروت، ىىررررو أمى إترررر   ىررررة  هررررعل لتجوىعرررروت  يرررر  ى لترررر  ىتقمىررررت ارررر  لتتىررررنيفوت لتعوتىيررررت  
 تيجوىعوت.  

  Bradley Reportل، تق ير   كر  يعر ف بواررل ب لمتر     200ةحرم أىرم ت لت الةىرت ار   ررول  
ز ارر   لتررعى أشررو  إترر  لن أملء لتجوىعرروت ىرروزل  ارر   وجررت لترر  لتتهررةي   ترر  ياررتهيع ت قيررل لتتىيرر 

لتىنواارررت لتمةتيرررت، ةأةىررر  لتتق يررر  بضررر ة   إنشررروء هيئرررت حةىيرررت ىارررتقيت تالرررةن ىارررئةتت  رررن إ تىررروم  
ىؤااوت ةب لى  لتتعييل لتعوت  ة يي  تل تماي  ىو يع ف بمال "هيئت لتجرةم  ةىعرويي  لتتعيريل لتعروتل"  

TEQSA) Tertiary Education Quality and Standards Agency .) 
ترر  أنرر  حبرر  إنشرروء هررعل لتهيئررت الررون ل تىرروم لتبرر لى  لرالوميىيررت يررتل ىررن كررال   ةيجررم  لعشررو   إ 

   ا  لآلت     تزىت هعل لتهيئت لتجوىعوت لعات لتيت بىجىة ت ىن لتىعويي  تىثيت أ ةحم لتجوىعت نفاهو  
 يج  أن يالةن ىعظل أ ضوء ىجي  لتجوىعت ىن كو جهو. ▪
يت ارر  تةىرريف لتىقرر  لت، ةشرر ةه أن تيتررزل لتجوىعرروت بتهبيررل ىعررويي  لتجررةم  لعاررت لت ▪

 لعتت ول بهو ةه ل لتتم ي  ةتقةيل لتىق  لت لتم لايت. 
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 (Australianتيترررزل لتجوىعررروت بتهبيرررل لتىعرررويي  لعارررت لتيت لتةهنيرررت تيتعيررريل ةلترررتعيل ▪
(Qualifications Frame .ا  ى ل   لتتعييل لتعوت  لتىكتيفت 

ا  ( Best Practices) لتىىو اوت يع ف بإال ةثيقت أاض   ةحم أ ق  عتك ىمة  ىو ▪
ةلتت   (Commonwealth of Australia, 2008, 115-117)  لتجوىعوت لعات لتيت

  اةف يتل   ضهو ع قًو.
 ا:ـــــتراليـــــى اســـــة فـــــوكمـــــاد حـــــابع (ج

هنرررروك ثالثررررت أبعرررروم ت ةالىررررت لتجوىعررررت ةهررررل  لتعالحررررت بررررين لتمةتررررت ةلتجوىعرررروت لت الةىيررررت، 
 لت ةالىت لتملكييت تيجوىعوت لت الةىيت، ةتىةي  لتجوىعوت لت الةىيت.

 العالقة بين الدولة والجامعات الحكومية فى استراليا:  -1

لت الةىرت لتفيم لتيرت ىارئةتت  رن ةضرع لتايواروت لتعوىرت تيجوىعروت، ىثر  لتىعرويي  لتةهنيررت 
هنيررررت راضرررر  ةلتةثيقررررت لتة (، National Governors Protocolت الةىررررت لتجوىعرررروت  

(، Best Practices of Universities Governors) لتىىو اروت ارر   الةىررت لتجوىعروت 

ةتت قررل لت الةىررت لتفيم لتيررت ىررن لتتررزلل لتجوىعرروت بهررعل لتىعررويي  ىررن كررال  لتتقررو ي  لتمة يررت لتترر  
 .(TEQSAتقةل بهو "هيئت لتتعييل لتعوت  تيجةم  ةلتىعويي   

ت ل ا  تعيين ىىثيين تهو ا  ىجير  لتجوىعرت، تىتوبعرت لتترزلل أىو لت الةىت لتى ييت ايميهو ل
لتجوىعوت بوتىعويي  ةلتتش يعوت، ةتميهو أيضرًو لت رل ار  إىرمل  لتتشر يعوت تيجوىعروت لتتر  تقرع 
ارر  نهوحهررو لتجي لارر . ةهررعل يعنرر  لن لت الةىررت لعاررت لتيت ع تتررمك  ارر  شررئةن لتجوىعرروت، تالنهررو 

حرر  أملء لتجوىعروت تيتمالرم ىررن لتتزلىهرو بوتايواروت ةلتتشرر يعوت تضرع لتايواروت ةلتتشر يعوت، ةت ل
 Governmentملء لتجوىعررروت ارررل نىرررةعا ى لحبرررت لت الةىرررت رولتىعىرررة  بهرررو، ايىرررو يعررر ف ب

Supervised Model)).  

تملكييررت، ةهر  أيضررًو لةتتىيرز لتجوىعروت لعاررت لتيت بمنهرو جوىعرروت ىارتقيت ارر  إمل   شرئةنهو 
نظىررت لتجررةم  لتكوىررت بهررو، ةالررون لتهررمف ىررن ة لء عتررك هررة أيررع ةتقيرريل لتىاررئةتت  ررن ةضررع ةتنف

إع (، Universities of Austirlia,2009, 1-2)إ هروء لتجوىعروت لتف ىرت تت قيرل لتتنرةد 
ل حوىررررت لت الةىررررت لتفيم لتيررررت بإنشرررروء تجنررررت تةاليررررم لتجررررةم  ارررر  لتجوىعرررروت 1991أنرررر  ارررر   ررررول 

(Quality Assurance Committee،) لجعت ىمى لتتزلل لتجوىعوت بىعويي  أنظىرت ةعتك تى 
لتجررةم  لتكوىررت بهررو، ة برره لتتىةيرر  لت الررةى  تيجوىعرروت بىررمى لتتزلىهررو بىعررويي  لتجررةم ،، ةارر  
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ل أىررم ت لت الةىررت لعاررت لتيت لتىعررويي  لتىة ررم  تيجررةم  ارر  لتجوىعرروت، ةعتررك ىررن 2000 ررول 
(، Australian Universities Quality Agency) كال  لتهيئت لعات لتيت تجةم  لتجوىعروت 

 اصت عل  ا : لىم ت لت الةىت ا  نف  لتعول ىجىة ت ىن لتايواوت، العتك 
ملء لتجوىعررررروت بىرررررفت مة يرررررت الررررر  أتترررررةت  "هيئرررررت جرررررةم  لتجوىعررررروت لعارررررت لتيت " تقيررررريل  -1

 انةلت، ةه  هيئت ىاتقيت.  5
 تقع ملك  نهوحهو.تتةت  لت الةىت لتى ييت لع تىوم لتىؤاا  ةلتب لىج  تيجوىعوت لتت   -2
ملء لتجوىعروت، ىرن كرال  إترزلل لتجوىعروت بتقرميل تقرو ي  أتقةل لت الةىت لتفيم لتيت بى لحبت  -3

ملء، ةعترررك تيتعررر ف  يررر  ىرررمى لتت ارررين اررر  لرملء،  بررر  لتارررنةلت مة يرررت تىؤشررر لت لر
 لتىكتيفت.

ييل  بررره تىةيررر  لتجوىعررروت لت الةىيرررت بىرررمى لعنجررروز اررر  ىؤشررر لت لعملء لتى تبهرررت بررروتتع -4
ملء  ي  حيو   ضرو لتهرال   رن جرةم  لتىقر  لت لتم لاريت، ةلتتعيل، ةتعتىم ىؤش لت لر

تررعتك  (،(Graduates Employment Ratesةحيررو  ىعررمعت لتتشرريي  تيكرر يجين
ملء ارررر  نال ررررظ لن لت الررررةىتين لتفيم لتيررررت ةلتى ييررررت حررررم تعبتررررو مة ًل هوىررررًو ارررر  ت اررررين لر

 60 ىرو يقر   ىرنكفش ار  تىةير  لتجوىعروت بلتجوىعوت لت الةىيت، ةحم ىو   عتك 
 إت   لتكفش ل، ةحم أمى عتك 2009% ا   ول  40% ا  لتتاعينوت إت  

تجةء لتجوىعوت تال تىوم  ي  نفاهو ار  إيجروم ىىروم  لتتىةير  لتالزىرت تهرو، ةعترك  ▪
ىرررن كرررال  لتت اليرررز  يررر  تارررةيل ىنتجوتهرررو، ةلترررمكة  اررر  شررر لالوت ىرررع لتىؤااررروت 

ت، ةلتعى   ي  جع  لتهال  لتمةتيين تيم لارت بهرو، ةلنشروء ار ةد لتىنو يت ةلتتجو ي
 تيجوىعوت لعات لتيت ا  لتمة  لتىضيفت. 

تيييرر لت ارر  لتت اليرر  لتتنظيىرر  ة ةالىررت لتجوىعرروت، ةبرر ةز مة  أ ضرروء هيئررت لتتررم ي    ▪
ةلتهرررررال  ةلتكررررر يجين ةلىررررر و  لتعىررررر ، اررررر  ىررررريوغت لتبررررر لى  ةلتىقررررر  لت لتم لاررررريت،  

همات ىررررن هررررعل لتبرررر لى ، ةحرررررم ىررررو   عتررررك إغررررالل بعررررش لتبررررر لى   ةلتىهررررو لت لتىاررررت 
 ةلتىق  لت لتم لايت لتت  ع تتفل ةل تيوجوت لتك يجين ةىتهيبوت اةل لتعى . 

ةنظً ل تينىة لتضكل تقهود لتتعييل لتعوتل ال لات لتيو، أىب ت لتجوىعوت ىؤااوت ىعقم  
شر لت لآلعف ىرن ل ضروء هيئرت ةىتهة   بشال  ىتزليم، ترت الل ار  ىيزلنيروت ضركىت، ةتةظرف  

لتتررم ي  ةلتىررةظفين، ةُتعيررل ىئرروت لآلعف ىررن لتهررال ، تررعتك اررإن لت ةالىررت لتملكييررت لتجيررم  حررم 
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لىرررب ت أىررر ًل أاواررريًو ع ىنررروم ىنررر  تضرررىون ل تفررروظ لتجوىعررروت بارررىعتهو الىؤااررروت تيتعيررريل 
و،، ترعتك اقرم لىرم ت ةلتب ل، ىىو يعةم بوتنفع  ي  لتىجتىع ايواًيو ةلحتىومًيو ةلجتىو ًيو ة  ثقوايرً

لت الةىت لتفيم لتيت ةثيقرت تعر ف بوارل "لاضر  لتىىو اروت ار  إمل   لتجوىعروت لعارت لتيت"، ةحرم ترل 
ل ملم هرعل لتةثيقرت ىرن كرال  ىجىة رت ىرن لتكبر لء ار  لتايواروت لتتعييىيرت، ةتارع  لتةثيقرت إتر  

ىرررن كرررال  لرمةل  ةلتىارررؤةتيوت ترررةاي  لترررم ل ةلتتةجيررر  تيهيئررروت لت والىرررت ةلتقيررروملت لتجوىعيرررت، 
هيئروت لإلمل  ، الىرو تقرمل اياريت ىرن لتتةىريوت ترم ل لتتنفيرع لتفعرو  تبنرةم هرعل  لت ئياريت تةظروئف

 (.(Universities of Australia, 2018, 1-2لتةثيقت 
ةحررررم ل ينررررت لت الةىررررت لتفيم لتيررررت لن لتهررررمف ىررررن إىررررمل  هررررعل لتةثيقررررت لتىتعيقررررت "بماضرررر   

لتجوىعوت لت الةىيت لعات لتيت "، تي  هة لاتبمل  أة إتيوء لتتشر يعوت لتقوئىرت  لتىىو اوت إلمل  
بوتجوىعوت،  يل لن  حم تالرةن بعرش لتعنوىر  لتىةجرةم  ار  هرعل لتةثيقرت غير  ىنواربت ار   رمم 
ىرررن لتجوىعررروت لعارررت لتيت، ةتالرررن لتىارررتهمف ىنهرررو هرررة أن تقرررةل جىيرررع لتجوىعررروت بم لارررت هرررعل 

ي هو  ن ىمى ىةلءىت هعل لتىىو اوت تهو، ىع تقميل أابو  تعرمل لعىتثرو  لتىىو اوت ةتقميل تقو  
تهعل لتىىو اوت،  يرل لنر  ينبيرل أن تتعوىر  لتجوىعروت ىرع هرعل لتةثيقرت الف ىرت إلظهرو  اهىهرو 
ةىشررو التهو اررل إجرر لءلت لإلمل   لتاررييىت، ةتشررى  هررعل لتةثيقررت ثالثررت ى رروة   ئيارريت ةهرر   أمةل  

   ، ةلجبوت لر ضوء، تالةين ىجي  لإلمل   ةتعيين لر ضوء.ةىاؤةتيوت ىجي  لإلمل
ةتشي  لتةثيقت لت  لن لإلمل   لتجيم  تيجوىعت تتهي  حب  الر  شرلء ىجىة رت ىرن لتعالحروت 
لتقةيت لتقوئىت  ي  لع ت لل لتىتبروم ، ةلتثقرت ةلتىرمل برين ىجير  لإلمل   ةلتر ئي  ةنوئر  لتر ئي  

ىررع ضرر ة   ت ميررم لت ررمةم بىررة   ةلضرر ت بررين ةظرروئف لت حوبررت  ةا يررل لإلمل   لتعييررو لتترروبع ترر ،
حررم تعرر ش  -ةةظرروئف لإلمل  ، ة نررمىو تنشررم حضررويو تىتررم  برر  لت ررمةم بررين ىهررول لت حوبررت ةلإلمل   

اىن لرهىيت بىالون أن يتل  يهو ىن كال  لتتشوة  لتفعرو   -لتجوىعت تىكوه  لتاىعت لتكو جيت 
 (Universities of Australia, 2018, 3-4) تةايىو ييل   ش تى وة  هعل لتةثيق

 س اإلدارة الالالالالرت مجلالالالالالؤطليالالالالالاطاًل: أدطار طمس
 يج  أن ت مم لتجوىعت أهملاهو لعات لتيجيت لتت  تىبة لت  ت قيقهو.  -1
 يج  أن تعتىم هيئت إمل   لتجوىعت بيوًنو بممةل هو ةىاؤةتيوتهو، ةلتتل ينبيل أن تشى   -2

 راتيجية:الرقربة االست (أ
 لتىةلاقت  ي   اوتت لتجوىعت ةتةجيههو لعات لتيجل. ▪
 ضىون ت ةي  لتقيل ةلت ؤى ةلرهملف إت  أنظىت إمل   اعوتت.  ▪
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 ى لحبت تنفيع لتكهت لعات لتيجيت. ▪
 امر  اإلدارة الشرملة الفعرلة: ( 

 تعيين نوئ  ت ئي  لتجوىعت ال ئي  تنفيع  تيجوىعت. ▪
 ى لجعت . لإلش لف  ي  لرملء لإلمل   ة  ▪
 ملء لرالوميىل ةأنشهت لتجوىعت.لإلش لف ةى لحبت لر ▪

دارة المخرار: (   امر  اإلدارة المرلية طا 
 لتىةلاقت  ي  لتىيزلنيت لتانةيت ةكهت لتعى . ▪
 لتىةلاقت  ي  أنظىت لتى لحبت ةلتىاوءتت.  ▪
مل   لتىكرروه لتت  يىالررن لن تتعرر ش تهررو لتجوىعررت، بىررو اررل عتررك لتىشرر  ▪ و يع ى لحبررت تقيرريل ةل 

 لتتجو يت. 
 ةضع لتايواوت ةلإلج لءلت، بىو يتةلال ىع لتىتهيبوت لتقونةنيت ةتةحعوت لتىجتىع. ▪

 س اإلدارةالالالالرء مجلالالالالرت اعاالالالالثرايًر: طاجب
يجرر  ت ميررم ةلجبرروت أ ضرروء ىجيرر  إمل   لتجوىعررت، ةلتعقةبرروت لتىت تبررت  يرر  لنتهرروك هررعل 

مل   ىررن كررال  لعنتكررو  لة لتت شرر ،  يرر  أن لتةلجبرروت،  يرر  لن يررتل تعيررين أ ضرروء ىجيرر  لإل
 يالةن جىيع لع ضوء ىاؤتين ةى وابين أىول ىجي  لإلمل  . ةتشى  ةلجبوت لر ضوء ىو يي  

 لتعى  بىمل ةلىون  تىو اي  ىىي ت لتجوىعت.  (أ
 رررمل إارررتكملل لع ضررروء تةضرررعهل بشرررال  غيررر  ىررر ي  إلالتارررو  ىيرررز  رنفارررهل أة  (  

 تييي .
   لتىىروت ، ةتجنبر  ىرع لتكروع لإلجر لءلت لتىنواربت تهرعل ض ة   لإلاىوا  ن تضرو (ا

 لتي ش.  
أن يالرةن تىجيرر  لإلمل   لتارريهت بمغيبيرت لتثيثررين تفىرر  أ   ضرة اررل ىجيرر  لإلمل    (م 

  ىن ىنىب  إعل ك ل لتعضة لتةلجبوت لتى مم  لتىعالة   أ الل.
 يج  أ  ياع مجلس الجرمعة إجراءات تاص عل  ا : 
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 ئي  يشررريالن ىنوىررر  كوضرررعت تال تفررروظ بثقرررت ىجيررر   ئررري  لتجوىعرررت ةنوئررر  لتررر  (أ
لإلمل  ، ةيجةز تىجير  لإلمل   لحوترت لتر ئي  لة نوئبر  لعل حر   لتىجير  لن هرعل لتثقرت 

 تل تعم ىةجةم .
يجررر   يررر  ىجيررر  لتجوىعرررت ل رررملم ب نررروى  تيتع يرررف ةلتتهرررةي  لتىهنرررل تي ضررروء  (  

 هل ةىاؤةتيوتهل.لتجمم، ةعتك تضىون أن جىيع لر ضوء يم الةن هبيعت ةلجبوت
يجررر   يررر  ىجيررر  لإلمل   تقيررريل أملئررر ، ةأملء أ ضررروئ ، ةأملء تجونررر ،  يررر  أارررو   (ا

ىنررتظل، ىرر   ةل ررم   يرر  لرحرر  الرر  اررنتين، ةيت ىرر  نوئرر   ئرري  لتجوىعررت ىاررؤةتيت 
تنظريل  ىييررت لتتقيرريل ىرع لع تىرروم  يرر  لتىرةل م لتكو جيررت إعل تررزل لرىر   يرر  أاررو  

لإلمل   ى لجعررت ىرمى تةلاررل لملئرر  ىررع ةثيقررت أاضرر  ارنة ، الررعتك يجرر   يرر  ىجيرر  
 لتىىو اوت، ةت ميم لتىهو لت ةلتكب لت لتالزىت تيىاتقب .

 رء الالالالالالي  األعاالالالس اإلدارة طتعيالالالال  مجلالالالطيالالالالثرلثًر: تع
 15 ضًةل، ةىرن لتىات ارن أع يتجروةز  22يج  أع يتجوةز  مم ل ضوء ىجي  لإلمل    ▪

  لإلمل    يرر   ضررةين تررميهىو لتكبرر   ةلتىع اررت ارر  ىجررو  لتتعيرريل  ضررًةل، ةأن يشررى  ىجيرر 
كرر ين  ير  لرحر  يتىتعررون بكبر   ىتىيررز   لتعروتل / أة حهو روت لتتعيرريل لركر ى، ة ضرةين 

ارر  لإلمل   لتىوتيررت، اررل لتقهررود لتعررول أة لتكرروم، الىررو يتضرر  ىررن لتىررؤهالت علت لتىرريت، 
جر  أن يالرةن غوتبيرت ل ضروء ىجير  لإلمل   ة ضة ةل م  ي  لرح  تمي  كب   تجو يت، ةي

ىرررن لر ضررروء لتىارررتقيين لتكرررو جيين لترررعين ع يعىيرررةن ارررل لتجوىعرررت. ةع ينبيرررل أن يالرررةن 
تتش يعيت بكالف ىو يرتل لكتيرو ل  ير  ةجر  لتت ميرم لهنوك أ ضوء ىن لتب تىون أة لتهيئوت 

 ىن حب  ىجي  لإلمل  .
ت شرررري  لر ضرررروء لتى تىيررررين اررررل ىجيرررر  يجرررر  أن تعتىررررم لتجوىعررررت لعجرررر لءلت لتىتبعررررت ت ▪

لإلمل  ، ةيىالرررن تفرررةيش ىارررؤةتيت لحتررر لا ىثررر  هرررعل لتت شررري وت إتررر  تجنرررت توبعرررت تىجيررر  
 لإلمل   ةلتتل ي أاهو  ومً   ئي  ىجي  لتجوىعت.

ينبيررل لكتيررو  لر ضرروء لتىعينررين  يرر  أاررو  حررم تهل  يرر  لتىارروهىت اررل لتعىرر  لتفعررو   ▪
لتىهرو لت ةلتىع ارت ةلتكبر   لتالزىرت، ةتقرمي  حريل لتجوىعرت  تىجي  لإلمل    ن ه يل لىرتالك

ةأنشهتهو لراوايت ال لتتم ي  ةلتب ل، ةلاتقالتهو ةلت  يت لرالوميىيرت ةلتقرم    ير  تقرمي  
 ىو ي توج  لتىجتىع لتكو جل تيجوىعت.
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ينبيرررل أن يارررع  ىجيررر  لإلمل   إتررر  لتتمالرررم ىرررن أن لتتعيينررروت لت الةىيرررت بوتجوىعرررت تمكرررع  ▪
 ي  لتتعيين لتىعىة  بهو ال لع تبو .ىعوي

 الن إج لءلت لتتظيل لتملكييت لتكوىت بهو ةنش هو، ةت ميم إجر لءلت إيج   ي  لتجوىعت  ▪
  تقميل لتشالوةى ةلتجهت لتىكتىت علت لتىيت.

 الحوكمة الداخلية للجامعات الحكومية فى استراليا:  –2

ت لتيو ىرررن كرررال  ىجيررر  لتجوىعرررت، لتملكييرررت اررر  لتجوىعررروت لت الةىيرررت اررر  لاررر  لت ةالىرررتترررتل 
 ضررةًل، ةيقررةل لتىجيرر  بإنتكررو   ئياررًو ةنوئبررًو ترر ،  22-15ةلتررعى يتالررةن  ررمم ل ضرروئ  ىرروبين 

ب ئوارت  ةيعتبر  نوئر  لتر ئي  هرة لتاريهت لتتنفيعيرت لتعييرو ار  لتجوىعرت،  يرل يقرةل نوئر  لتر ئي 
لتىشررررة   تنوئرررر  لترررر ئي  مل لت، ةيقررررةل ىررررمي ى هررررعل لعمل لت بتقررررميل لتنىرررر  ة ىجىة ررررت ىررررن لإل

ةر ضوء ىجي  لتجوىعت ال  ايىو يكىر ، ةعترك ار  لتايواروت ةلتقر ل لت لتىكتيفرت لتتر  تتكرعهو 
لتجوىعرررت، ةأ ضررروء ىجيررر  لتجوىعرررت يرررتل تعييرررنهل ىرررن كرررال  لإلنتكرررو  أة لتت شررري ، ةعترررك ىرررن 

لت الةىرررت لرشررركوم لتىتىيرررزين بررروتكب   ةلتالفررروء ، ىرررن ملكررر  ةكرررو ا لتجوىعرررت، الرررعتك يرررتل تىثيررر  
لتى ييرررت ىرررن كرررال   ضرررة اررر  لتىجيررر ، ةيعررروةن ىجيررر  لإلمل   ىجيررر   كررر  ُيارررى  لتىجيررر  

ةأ ضوء هعل لتىجي  هل ىجىة ت ىن لراروتع  ىرن عةلت ( Academic Council)لرالوميى  
لتكبرر لت لرالوميىيررت ةىىثيررين  ررن لتهررال ، ةيتررةت  هررعل لتىجيرر  لتشررئةن لعالوميىيررت تيجوىعررت لع 

ايهوت تنفيعيت، ةيتىيز هعل لتهيال  لتتنظيى  ا  لتجوىعوت لعات لتيت بمن  يضىن  لن  تي  تمي 
هتىوىوت ل ضوء  لتتةلزن بين لرهتىول بوتىىي ت لتعوىت ةىىي ت لتىجتىع لتى ي  ىن نو يت، ةل 

اررل نىررةعا ىشررو الت لىرر و  لتىىرري ت وهيئررت لتتررم ي  ىررن نو يررت أكرر ى، ىررن كررال  ىررو يعرر ف ب
 (Mixed Stakeholders- Expertise Model) ةلتكب لء ا  لإلمل  

 ج لئيتال لراتقالتيت لإلوةتتىتع لتجوىعوت لعات لتيت بم جت  وتيت ىن لت  يت اىو يع ف ب 

(Procedural Autonomy)   أى أن لتجوىعررررررروت ترررررررميهو لت  يرررررررت اررررررر  إتكررررررروع لراررررررروتي
 قرررم لتىرررفقوت ةلتعقرررةم اوتجوىعرررت تهرررو   يرررت  ،ل أهرررملاهويررر ةلرارررت لتيجيوت لتتررر  تىالنهرررو ىرررن ت ق

ةلتمكة  ا  ش لالوت ىع لتىؤااوت لتىنو يت، ةتهو أيضًو   يت لتتى ف ا  ىىتيالوت لتجوىعرت 
نهوء لتعقةم ىع لتعوىيين بوتجوىعت ةت ميم لت ةلت  ةلتىالوامت.  بوتتمجي  ةلتبيع ةلتتعوحم، ةل 

 Substantiating)العتك تتىتع لتجوىعوت لت الةىيت لعات لتيت بوإلاتقالتيت لتىةضرة يت  

Autonomy)،   اررتقالتيت لتجوىعررت ارر  ةضررع لتايوارروت لتكوىررت بهررو، ةعتررك نظرر ًل عن إةتعنرر
لت الةىت لتفيم لتيت ه  لتتر  تقرةل بةضرع لتايواروت لتعوىرت تيجوىعروت. لع لنر  يجر  لعشرو   لتر  



 مجلة كلية التربية ببنها 
   أكتوبر (120) العدد             

9201   ( 1ج)  
 

 101 

ةعترررك  لن لتجوىعررروت لت الةىيرررت لعارررت لتيت تتىترررع بم جرررت لحررر  بوتناررربت تالارررتقالتيت لتىةضرررة يت،
 بوتىقو نت بوعاتقالتيت لعج لئيت لتىىنة ت تهو.

ةتكتيف لتبنيت لتتنظيىيت تيجوىعوت لعات لتيت ىن جوىعت لت  جوىعت، إع أن جىيعهرو تتفرل 
 National Governance)ىررررع لتىعررررويي  لتةهنيررررت لتترررر  ةضررررعتهو لت الةىررررت لتفيم لتيررررت 

Protocols) تجوىعروت  ير  لترم ل لت الرةى  ىر تبه شو   إتيهو  يل أن  ىة  لةلتت  ابل لإل
 (Saint , 2009, 12-14)بوعتتزلل بهعل لتىعويي . 

 
 
 
 
 

   (Queensland University)هيكل حوكمة جامعة كوينزالند  : ( 2شكل رقم )
 كنموذج لحكومة الجامعات االسترالية 

 
 (The University of Queensland Organization, 2018)لتىىم    

 ،(Queensland University)( هيال   ةالىت جوىعت الةينزعنم 2ةيةض  لتشال   حل  
 ضةًل ىعظىهل  22النىةعا ت ةالىت لتجوىعوت لت الةىيت لعات لتيت ةيتالةن ىجي  لتجوىعت ىن 

ىن كو ا لتجوىعت ةينتك  لتىجي   ئياًو ةنوئ  ت ئي  تيىجي ، ةيعتب  ىنى   ئي  لتجوىعت 
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ش ايت، أىو نوئ   ئي  لتجوىعت اهة لت ئي  لتتنفيعى تيجوىعت ىن كال   ئوات  تىجىة ت ةظيفت  
ىرررن لتىرررم لء لتتنفيرررعيين لتىتكىىرررين اررر  لإلمل لت لتىكتيفرررت ةلتتررر  تيهررر  لتىجررروعت لتىكتيفرررت 

شو   إت  أن نوئ   ئي  لتجوىعرتغوتبو ىرو يالرةن ىرن كرو ا لتجوىعرت، ر ىو  لتجوىعت. ةيجم  لإل
   ىررن كررال  ىجيرر  لتجوىعررت ةتمير  ارريهوت ةلاررعت ةىررال يوت لتكرروع لتقرر ل لت، بعررم ةيرتل ت شرري

 .أكع لتىشة   لتفنيت ىن لتىم لء لتىتكىىين
 : الجامعات الحكومية فى استراليا تمويل  – 3

ة  لتجوىعوت لت الةىيت لعات لتيت ىن كال  لت الةىت لتفيم لتيت، إضوات إت  عترك تشرو ك تىُ 
  ضررئي  ارر  تىةيرر  لتجوىعرروت لت الةىيررت، لتترر  تقررع ارر  نهوحهررو لتجي لارر . لت الةىررت لتى ييررت بقررم 

نكفررش لتتىةيرر  لت الرررةى  تيجوىعرروت لعاررت لتيت  برر  لتارررنةلت نتيجررت لتتةاررع لتضرركل اررر  إةحررم 
لتقبررة  بوتجوىعررروت بوتناررربت تيهرررال  لعاررت لتيين ةلترررمةتيين، ىىرررو جعررر  لت الةىررت غيررر  حررروم    رررن 

تك اررررإن لرزىرررروت لتىوتيررررت لتعوتىيررررت لتترررر   ررررمثت ارررر  لتثىونينرررروت لتةارررروء بوتتزلىوتهررررو، إضرررروات تررررع 
ةلتتاررعينوت حررم أثرر ت أيضررًو  يرر  حررم   لت الةىررت لتفيم لتيررت ارر  تىةيرر  لتجوىعرروت، تررعتك اقررم بررمأت 

ل، ارر  إجرر لء لتعميررم ىررن لتتيييرر لت لتتنظيىيررت ارر  لتجوىعرروت 1988لت الةىررت لعاررت لتيت ىنررع  ررول 
 رات ال : يطقد ادت   ه التغي  نفاهو ا  تيهيت نفقوتهو لتىوتيت، لت الةىيت تت فيزهو تال تىوم  ي

تيي  نىه لإلمل   ا  لتجوىعوت ىرن نىره لإلمل   لتتقييميرت ىرن كرال  لتىجتىرع لعالروميى   (أ
Collegial Governors) ،)  لترررر  لإلمل   لت ميثررررت لتقوئىررررت  يرررر  ىشررررو الت أىرررر و
تقرو  لإلمل   لتعييرو ار  لتجوىعرت، ىرن ةحم لمى عتك لتر  إن لتىىي ت ةلتىجتىع لرالوميى .

ل ضرروء هيئررت لتتررم ي  لترر  لتكبرر لء ىررن كررو ا لتجوىعررت، ةلتررعين يررتل ت شرري هل بنرروًء  يررل 
مل   لعىرررةل    يررر  كبررر لتهل اررر  لتىجررروعت لتىوتيرررت ةلعحتىررروميت لتى تبهرررت بوعارررتثىو  ةل 

 تيعى  بىجي  لتجوىعت.
 يرر   Business Corporates))تهبيررل لتتشرر يعوت لتكوىررت بوتىؤاارروت لتتجو يررت   (  

 لتجوىعوت لت الةىيت لعات لتيت. 
 لت لتتنظيىيررت لتجوىعرروت لت الةىيررت لعاررت لتيت ارر  إيجرروم ىىرروم  يرر ةحررم اررو مت هررعل لتتيي

لتتىةي  لتت  تنوابهو، تتيهيت نفقوتهو ةت اين بنيتهو لتت تيت، ةلتتةاع ا  لتب لى  ةأ ملم لتهال  
 لتىقبةتين. 

 *   2017لعام   در تمويل الجامعات الحكومية فى استراليا (: مصا3جدول رقم ) 

 درـــــــــــــالمص
)دوالر   المبلغ بالمليار

 امريكي(
 النسبة المئوية %
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 %54 17 لتم ل لت الةى 
 %28 9 تيهال  لتمةتيين لتىىو يف لتم لايت

 %18 6 ىىوم  أك ى
 ( (Australian Government, Department of education and training report ,2017*المصدر: 

عل نظ نررو إترر  لتبيونرروت لتىتعيقررت بىىرروم  تىةيرر  لتجوىعرروت لعاررت لتيت تعررول  الىررو  ل2017ةل 
ىييررو  مةع ،  17نال رظ أن لتررم ل لت الرةى  تيتعيريل لتعرروت  حرم بير  ( 3يتضر  ىرن لتجررمة   حرل  

، ةأن لتجوىعررروت % ىرررن ىتةاررره مكررر  لتجوىعررروت لت الةىيرررت ترررعتك لتعرررول 54ةيىثررر  هرررعل لتررر حل 
ىييو  مةع  ىن لتىىو يف لتم لايت لتت  يرماعهو لتهرال   9لاتهو ت كال  هعل لتعول ت ىي  

ةهرعل ، % ىن مكر  لتجوىعروت تيعرول لتىرعالة  28لتمةتيين لتعين يم اةن ايهو، ةيىث  هعل لتىبي  
جوىعرررروت يعنررررل لن لتىىررررو يف لتم لارررريت لتترررر  يررررماعهو لتهررررال  لتررررمةتيةن لتررررعين يم اررررةن ارررر  لت

لت الةىيرررت لعارررت لتيت هررر  لتىىرررم  لتثرررون  تتىةيررر  هرررعل لتجوىعوت.لىرررو لتىىرررم  لتثوترررل تيتىةيررر  
% ىرن مكر  لتجوىعروت ايرمتل ىرن ىىروم  ىتعرمم  شرىيت   18ىييو  مةع  ةيىث   6ةلتعى بي  

و  ةلئرم لارتثىو لت لتجوىعرروت ار  لتىجروعت لعحتىرروميت ةلتتجو يرت، ةلتتب  روت لتىوتيررت لتتر  يقررمىه
لتك يجةن، ةلعاتشو لت لتفنيرت لتتر  تقرمىهو لتجوىعروت، ةتارةيل لتب رةل ىرع كرال  لتشر لالت برين 
لتجوىعررروت ةلتىؤااررروت لتكوىرررت. ةبنررروء  يررر  ىرررو اررربل يتضررر  تنرررو أن لتجوىعررروت لعارررت لتيت حرررم 

تيهرررال  لتى ييرررين ةلترررمةتيين ىرررن  (Aids)تييررر ت ىرررن جوىعررروت تقرررمل لتفررر م ةلتىرررن  لتم لاررريت 
(، ةيعتب  لتتعيريل لتعروت  هرة Tradeةتيت لعجتىو يت، لت  لتىتوج   بوتتعييل لتعوت   ىنهيل لتىائ

لتىنو ت لتثوتثت ا  لات لتيو، بعم ىنو ت لت ميم ةىرنو ت لتف رل،  يرل أنر  هرة لتىىرم  لتثوترل 
ىييررو  مةع  اررنةيًو،  30تيررمك  ارر  لتمةتررت، ةيبيرر  ىتةارره ل برروا حهررود لتتعيرريل لتعرروت  أالثرر  ىررن 

 ا م  ى  رالث  ىن  بع ىييةن شكم.  ةيةا 
 تراليا: ـين واسـات الحكومية فى الصـامعـة الجـوكمـارن لحـ: تحليل مقاملحور الرابع

و يتعيررل ب ةالىررت ىرر يهررمف هررعل لتى ررة  إترر   قررم ىقو نررت بررين الرر  ىررن لتىررين ةلاررت لتيو اي
يرر   رر ش رةجرر  لتجوىعرروت لت الةىيررت بهررمف لتةحررةف  يرر  أةجرر  لإلارروم  ىررن كب تيهىررو. ةايىررو ي

 لتىقو نت بين لتمةتتين. 
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 القوى والعوامل الثقافية التى تؤثر على حوكمة الجامعات الحكومية:   -1

  تتمث   ةالىت لتجوىعوت لت الةىيت ا  ال  ىن لتىين ةلارت لتيو بىجىة رت أطجه التشربة (أ
ايوارر  ةىنهررو لتعوىرر  لت –ىررن لتقررةى ةلتعةلىرر  لتثقوايررت، ةلن لكتيفررت شررمتهو ةحررة  تمثي هررو 

ةلعحتىرررومى ةلعجتىرررو  ، ةحرررم نرررت   رررن ترررمثي  هرررعل لتعةلىررر  ىجىة رررت ىرررن لتتجميرررملت 
 ةلتتهة لت ا   ةالىت هعل لتجوىعوت. 

  تتض  أةج  لعكتالف ايىو أارهىت بر  هرعل لتقرةى ةلتعةلىر  ىرن ةجرةم أطجه االختلف (  
 لكتالاوت ا   ةالىت لتجوىعوت لتىينيت ةلعات لتيت. 

لت ةالىررت لتفعوتررت ى لماررت تقررم   لت ررز   أىررب ت  ت ررز  لتةل ررم ل  يررل نظررول ففالال  الصالالي  ▪
ةةجةمل لت لارا ، لتشية ل لتىينل  ي  إمل   لتشئةن لتايوايت ةلعحتىوميت ةلعجتىو يت

ىرن كرال  ارال تي   ة ترل تهبيرل نىرةزا لت ةالىرت ال جىيع ىجروعت لت يرو  لعجتىو يرت،
 .ل حيوم  لتجوىعتلت ز  لتشية ل بوتجوىعت ةلتع  ييع  مة ًل  ئيايًو ا

لتتعمميرررت لتثقوايرررت لت يرررو  لعجتىو يرررت ةلتثقوايرررت ةلتايواررريت اقرررم هبعرررت  أمالالالر فالالال  اسالالالترالير ▪
لتتماليررم  يرر  مة  لتتعيرريل ارر  ت قيررل لتعملتررت ةلتىارروةل   .ة حررم تررلةلعحتىرروميت اررل لاررت لتيو

أبنوء ا  ىجتىع ىتعمم لرجنو  ةلتثقواوت ةلتتماليم لتىاتى   ي  ىبمأ تالواؤ لتف م بين 
أجرر ت لت الةىررت لعاررت لتيت تيييرر لت الثيرر   ارر  لتبنيررت لتتنظيىيررت ةلإلمل يررت ة حررم لتىجتىررع.

لتجىو يرت لرالوميىيرت  ةالىرتتيجوىعوت، أمت إت  ت رة  نىره إمل   هرعل لتجوىعروت ىرن لت 
ةلتترررر  تتاررررل بقيرررروم  أ ضرررروء هيئررررت لتتررررم ي  أة ىوياررررى  برررروتىجتىع لعالرررروميى  تىجيرررر  

 كب لء لتعين يتل تعيينهل ىن كو ا لتجوىعت.لتجوىعت لت   ةالىت لت

 ة: ــــومي ــات الحكــامعــة الج ــــوكمــاريخى لح ــور الت ــالتط -2

 ه: ــــــــــابــــــــــه التشــــــــــأوج (أ 

ىررال وت ارر   ةالىررت لتتعيرريل لتعرروت   لهتىررت الرر  ىررن لتىررين ةلاررت لتيو بررإج لء تعررميالت ةل 
ىررالا إن. ةلعتجررول ن ررة كوىررت كررال  لتعقررمين لتىوضرريي مل يررًو، ةل  اررتقالتيت لتجوىعرروت أالوميىيررًو ةل 

هيواليهو لتتنظيىيت، ةتعزيز نظىهو لإلمل يت، ةت اين حم تهو  ي  لإلاهول ار  لتتنىيرت لعحتىروميت 
ةلعجتىو يررت. ةاررعت اليتررو لتررمةتتين إترر  هررمف ىررؤملل ت ررة  لتعميررم ىررن لتجوىعرروت لت الةىيررت إترر  

 .ىىوف لتجوىعوت لتمةتيت
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 الف:  ــــــــــــــــه االختــــــــأوج (ب

لكتيفرررت لتىرررين  رررن لارررت لتيو اررر  تهة هرررو لتترررو يك  ت ةالىرررت لتجوىعررروت لت الةىيرررت. ابعرررم 
لهتىرت لت الةىرت لتى الزيرت بوتاريه    ير  لتشررئةن  1949تماري  جىهة يرت لتىرين لتشرعبيت  رول 

لتتعيرريل لتعرروت ، اررتل تعىرريل لتىنرروه  لتىوتيررت ةلإلمل يررت ةلتكررمىوت لتتعييىيررت لتترر  تقررمىهو ىؤاارروت 
لتم لاريت ةتة يررم لتىقر  لت ةلتالترر  لتم لاريت ةايواررت لتت رول لتهررال  بوتجوىعروت. أى لن لتىررين 
بررمأت بى الزيررت شررميم  ارر  إمل   لتجوىعرروت لت الةىيررت، إع أنهررو أيقنررت أن لتتكهرريه لتى الررزى ةىررو 

ت لتىرررينيت اررر  ت قيرررل لتتهرررةي  ىرررو ب  ىرررن بي ةح لهيرررت إمل يرررت الونرررت ارررببًو اررر  اشررر  لتجوىعرررو
لتىاررررتهمف، اإتجهررررت لت الةىررررت إترررر  تبنرررر  ايواررررت لتبررررو  لتىفتررررةا، تت قيررررل لإلىررررالا لتررررملكي  

اررتقالتيت تيجوىعرروت، ىىررو ةلعنفترروا  يرر  لتعرروتل، ةلعتجررول ن ررة لتالى الزيررت ةل  هرروء ىزيررمًل ىررن لإل
امالالط    إترر  " الدطلالالة""امالالط   سالاليارة لمى لترر  إنتقررو   ةالىررت لتجوىعررت لت الةىيررت لتىررينيت ىررن 

تتىثر  ار  ىجير   "حطعمالة ثارئيالة""، ةأىب ت لتجوىعوت لتىينيت تمل  ىن كال  إشراف الدطلة
لتجوىعت ةىجير  لتجوىعرت تي رز  لتشرية   لتىرين ، ةلتهرمف لإليرمةتةج  تهرعل لت ةالىرت لتثنوئيرت 

   ةالىررررت هرررة ت قيرررل لتة ررررم  لتقةىيرررت ةلتعىررر   يرررر  تعزيزهرررو،  يرررل لن هررررعل لتنظرررول لإلمل ى اررر 
 لتجوىعوت لتىينيت يىنع ت اليز لتايهت ا  إيمى  مم ىعين ىن ل ضوء هيئت لتتم ي .

أىو ا  لات لتيو اقم الونت لتجوىعوت ا  بمليتهو جوىعوت ىاتقيت ا  إمل   شرئةنهو لتملكييرت، 
حوىرررت لت الةىرررت لتفيم لتيرررت بإنشررروء هيئرررت تةاليرررم لتجرررةم  اررر  لتجوىعررروت،  1991إع أنررر  اررر   رررول 

لت الةىررت بى لحبررت أملء لتجوىعرروت ىررن كرال  إتزلىهررو بتقررميل تقررو ي  مة يررت تىؤشرر لت لرملء، ةحوىرت 
"طثيوالالالة أفاالالال  الممررسالالالرت إلدارة ةعترررك تيتعررر ف  يررر  ىرررمى لتت ارررين اررر  لرملء، ثرررل أىرررم ت 

، ةهوتبت لتجوىعوت بإ ملم تقو ي   ن ىرمى ىةلءىرت هرعل لتةثيقرت الجرمعرت الحعطمية االسترالية"
 ميل أابو   مل لرىتثو  تهعل لتىىو اوت. تهو، ىع تق

 ة: ــــــامعـــة والج ــــــدولـــين الـــة ب ـــــــالقـــــــالع -3

 ه: ــــــــابــــــــه التشــــــــأوج (أ 

تتشررروب  الررر  ىرررن لتىرررين ةلارررت لتيو اررر  لعهتىرررول بررروتتعييل ةكوىرررت لتتعيررريل لتجررروىع ،  يرررل 
الارروبهو لتقررم    يرر  لتتنرروا  ةت قيررل أهتىررت الرر  ىررن لتىررين ةلاررت لتيو ب تهررةي  أملء لتجوىعرروت ةل 

لتى واررربيت ةلتشرررفوايت، ةتىالرررين لتجوىعررروت ىرررن أملء مة هرررو اررر  لتتنىيرررت لعحتىررروميت ةلعجتىو يرررت 
تيرربالم. ةتت قيررل لت ةالىررت لتىؤاارريت أتجهررت الرر  ىررن لتىررين ةلاررت لتيو ن ررة لتالى الزيررت ةت قيررل 

  . لعاتقالتيت تىؤااوت لتتعييل لتعوت
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تتشرروب  الررر  ىرررن لتىرررين ةلارررت لتيو اررر  لتتةجررر  إتررر  لتالى الزيرررت ةىرررن  لتجوىعررروت ىزيرررمًل ىرررن 
لرارررتقالتيت ىرررع ىارررئةتيت لت الةىرررت اررر  اليترررو لترررمةتتين اررر  ةضرررع لتايواررروت ةلتتشررر يعوت لتعوىرررت 
تيجوىعوت، الىو تتشوب  لتمةتتين ا  تىثي  لت الةىت لتى ييت ا  ىجي  لتجوىعت ىن كال   ضرة 

 لك  لتىجي . أة أالث  م 
( ارر  لتجوىعرروت لعاررت لتيت ةلتىررينيت، إع Accountabilityةيتشرروب  ىاررتةى لتى وارربيت  

( أ يرر  ارر  لتجوىعرروت لتىررينيت، ةعتررك Financial Accountabilityأن لتى وارربيت لتىوتيررت  
ي ررم ىررن حررم   هررعل لتجوىعرروت ىررن ىىو اررت لعاررتقالتيت لتىىنة ررت تهررو، ةعتررك كةاررًو ىررن لتتعرر ش 

 وابيت. تيى 
 الف: ــــــه االختـــــأوج (ب

ارر  لاررت لتيو تقررةل لت الةىررت لتفيم لتيرر  بإىررمل  لتتشرر يعوت ةلتضررةلبه لتترر  يجرر  لن تيتررزل  ▪
بهررو لتجوىعرروت، ةتيجوىعرروت   يررت ت ميررم لعارروتي  ةلعاررت لتيجيوت تت قيررل أهررملاهو، ىررع 

اعير  اربي  لتىثرو  تيترزل  لعتتزلل بوتتش يعوت ةلتضةلبه لتت  تىم هو لت الةىت لتفيم لتيت.
لتجوىعوت بتىثي  لت الةىت لتى ييت بعضة ا  ىجي  لتجوىعت، ةعتك تىتوبعت ىمى إتتزلل 
لتجوىعررت بوتتشرر يعوت لت الةىيررت، تررعتك ُتعرر ف لتجوىعرروت لعاررت لتيت بمنهررو جوىعرروت ى لحبررت 

 (. State-Supervised Universities) ىن جهت لت الةىت
ىتررون لتى الزيررت ةلتى ييررت ارر  إمل   شررئةن لتجوىعرروت، ةعتررك أىررو ارر  لتىررين اتررت الل لت الة  ▪

ىن كال  ىجياين  ةهىرو "ىجير  لتجوىعرت" ةلترعى يرتل تعيرين أ ضروئ  ىرن برين أ ضروء 
هيئرررررت لتترررررم ي  بوتجوىعرررررت ىرررررن كرررررال  لت رررررز  لتشرررررية  ، ة"ىجيررررر  لت رررررز  لتشرررررية   

يعرر ف  بوتجوىعررت" ةيضررل ل ضرروء لت ررز  لتشررية  ، ةيت أارر  اررال تي  لت ررز ، ةعتررك بىررو
(، أى نظرررول لت ةالىرررت لتىشرررت ك برررين ىجيررر  Dual Systemبمارررل لت ةالىرررت لتثنوئيرررت  

لتجوىعت ةىجير  لت رز  تيجوىعرت، ة يير  ُتعر ف لتجوىعروت لتىرينيت بونهرو جوىعروت ييرتل 
-State لتت الل ا  إمل لتهو ىن كال  لت الرةىتين لتى الزيرت ةلتى ييرت، ايىرو يعر ف بمارل 

Controlled Universities .) 
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 ات ــــامعــــة للج ــــداخلي ــــة الــــوكمـــــالح  -4

 ة: ــــــابــــــه التشــــــأوج (أ 

تتشوبه  ال  ىن لتىين ةلارت لتيو ار  أن  ئري  لتجوىعرت تري  تر  اريهوت تنفيعيرت،  يرل 
يعتبرر  نوئرر   ئرري  لتجوىعررت ارر  لاررت لتيو هررة لتارريهت لتتنفيعيررت لتعييررو ارر  لتجوىعررت. لىررو ارر   وتررت 

ىررين ايعتبرر  نوئرر   ئرري  لتجوىعررت  اررال تي  لت ررز  لتشررية  ( هررة لتجهررت لتىاررئةتت  ررن حيرروم  لت
لتجوىعررت، ةهررة أ يرر  ارريهت ملكرر  لتجوىعررت، ةتتشرروب  لتجوىعرروت لتىررينيت ةلعاررت لتيت ارر  تىثيرر  
لتارريهت لعالوميىيررت ارر   ةالىررت لتجوىعرروت، ايىررو ياررى  " برروتىجي  لرالرروميى  "  يررل يتررةت  هررعل 

 ةن لرالوميىيت تيجوىعت. لتىجي  لتشئ
 الف: ـــــــخته االـــــــأوج (ب

-Self)تتىتررررررع لتجوىعرررررروت لعاررررررت لتيت بم جررررررت أ يرررررر  ىررررررن لعاررررررتقالتيت ارررررر  إمل   شررررررئةنهو  ▪

Governance)  "ررن لتجوىعرروت لتىررينيت، كوىررت ايىررو ُيعرر ف بواررل "لعاررتقالتيت لرمل يررت 
(Procedural Autonomy)  .لىررو ارر   وتررت لتىررين، اتتىتررع ارر  إمل   شررئةنهو لتملكييررت

لتجوىعررروت لتىرررينيت بإارررتقالتيت اررر  إمل   شرررئةنهو لتملكييرررت، لرالوميىيرررت ةلتىوتيرررت اررر  ثىونيرررت 
 ىجوعت ى مم  هبقًو تيتش يعوت لت الةىيت ةه   

 ايوات حبة  لتهال .  •
 لتب ل لتعيى .  •
 تقميل لتكمىوت لعجتىو يت تيهال  ةلتعوىيين بوتجوىعت. •
 ىع لتجوىعوت لرك ى. لتتعوةن لتمةت   •
 تنظيل لتهياليت لتملكييت تيجوىعت.  •
 إمل   لتتب  وت ةىىتيالوت لتجوىعت.  •
 ىن  لتم جوت لتعيىيت لتىكتيفت.  •
 ت ميم لتب لى  ةلتىق  لت ةه ل لتتعييل ةلتتعيل.  •

أ ضرروء ىجيرر  لتجوىعررت ارر  لتجوىعرروت لعاررت لتيت يررتل تعيررنهل ىررن كررال  لتت شرري  لة عنتكررو    ▪
  22-15ير  لتجوىعرت، ةةزير  لتتعيريل لتعروت ، ةيبير  ىتةاره  رمم لر ضروء ىرن  ىن كرال  ىج 

 ضةًل. أىو ا   وتت لتىين ام ضوء ىجي  لتجوىعت يتل تعينهل ىرن كرال  لت الةىرت لتى الزيرت  
  ضةًل.    40-35بوتتنايل ىع لت الةىت لتى ييت، ةيت لةا ىتةاه  مم لع ضوء ىن  
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لعارت لتيت ىرن كرو ا لتجوىعرت ىرن لتكبر لء ار  ىعظل أ ضوء ىجير  لتجوىعرت ار  لتجوىعروت  ▪
لتنةل   لتىتعيقت بإمل   لر ىو ، ةلتشئةن لتقونةنيت ةلتىوتيت ةلتى وابيت، أىو ا   وترت لتىرين 

 اىعظل أ ضوء ىجي  لتجوىعت ىن أ ضوء هيئت لتتم ي  لتعين يعىيةن بنف  لتجوىعت. 
لتكبررر لء لتىتكىىرررين ىرررن كرررو ا  لتقيررروم  لتعييرررو اررر  لتجوىعررروت لعارررت لتيت تالرررةن ىرررن كرررال  ▪

لتجوىعرررت. أىرررو اررر   وترررت لتىرررين اوتقيررروم  اررر  لتجوىعررروت لت الةىيرررت ترررتل ىرررن كرررال  لت رررز  
لتشية   بوتجوىعت ةهة لتجهت لتىايه    ي  إمل   شئةن لتجوىعت،  يل يتال نظرول  ةالىرت 

أ ضروء  لتجوىعوت لتىينيت بمن  يتل بوتىشو الت بين ىجياين ةهىو  "ىجي  لتجوىعرت " ةيىثر 
جيررر  لت رررز  بوتجوىعرررت" ةيىثررر  تةجيهررروت لت الةىرررت لتى الزيرررت ةلت ررررز  ىهيئرررت لتترررم ي ، ة"

لتشية   لتىين ، ةيتىتع ىجي  لتجوىعت تي ز  لتشية   باريهوت ةىرال يوت أ ير  ىرن 
 ايهوت ةىال يوت ىجي  لتجوىعت.

ة   أالث  بى  (Business Corporate)تتبع لتجوىعوت لعات لتيت نىةعا لتىؤاات لتتجو يت   ▪
 نضجًو ةةضة ًو ىن لتجوىعوت لتىينيت. 

 ات: ــــــــــــامعــــــل الج ــــــوي ــــــــــتم -5

 ة: ــــــــــــــــابــــــــه التشــــــــأوجأ( 

نظرر ًل لترر  إنكفرروش لتررم ل لت الررةى  تيجوىعرروت ارر  الرر  ىررن لتىررين ةلاررت لتيو، اقررم أكررعت 
( Diversification رررل  رررن ىىررروم  جميرررم  ةىتنة رررت  لتجوىعررروت اررر  اليترررو لترررمةتتين اررر  لتب

 تيتىةي . 
ةتتشررروب  الررر  ىرررن لتىرررين ةلارررت لتيو اررر  تبنررر  حرررةى لتارررةل اررر  نظرررول لتتعيررريل لتعررروت ، الىرررو 

نجررروز اررر  ىؤشررر لت لرملء تشررروبهت لترررمةتتون اررر   بههىرررو تىةيررر  لتجوىعررروت لت الةىيرررت بىرررمى لإل
 يجين بارةل لتعىر . أيضرًو تشروبهت لترمةتتون ار  لتى تبهت بوتتعييل ةلتتعُيل، ةىعمعت إتت رول لتكر 

ىةلجهت ت ميوت ىتشوبه  تىثيت ا  زيوم  أ ملم لتهال  لتىقبةتين ا  لتتعيريل لتعروت ، ةلنكفروش 
هتىرول بجرةم  لإلتمةتيين، ىىو ماع لتمةتتين لت  للتتىةي  لت الةى ، ةلتىنواات  ي  جع  لتهال  

عروت، ةهرعل ىرو مارع لت الةىرت ار  اليترو لترمةتتين إتر  لتتعييل لتجروىع ، ةلت ر م  ير  ارىعت لتجوى
اتقالتيت ا  إمل   شئةنهو لتملكييت، بىو ا  عتك لتب رل  رن ىىروم  ىن  لتجوىعوت ىزيمًل ىن لإل

 تىةي  جميم  ةىتنة ت. 
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 الف:  ــــــــــــــه االختـــــــأوج (ب

ت لتفيم لتيرررت تعتىرررم لتجوىعررروت لتىرررينيت بم جرررت أالبررر   يررر  لترررم ل لت الرررةى  ىرررن لت الةىررر  ▪
 ةلت الةىوت لتى ييت، ةعتك ىقو نت بوتجوىعوت لعات لتيت. 

 international)تعتىررررم لتجوىعرررروت لعاررررت لتيت  يرررر  ىىررررو يف لتهررررال  لتررررمةتيين  ▪

students)  الىىرررم  تيرررمك ،  يرررل أن هرررعل لتجوىعررروت حرررم نج رررت اررر  إجترررعل  أ رررملم
ةاره مكر  لتجوىعروت، ىرن ىت %28البي   ىن لتهرال  لترمةتيين، ةتىثر  هرعل لتىىرو يف 

ةهررعل يعنرر  أن هررعل لتجوىعرروت حررم لاررتهو ت أن ت ررة  لتتعيرريل لتعرروت  ىررن الةنرر  كمىررت 
إجتىو يرررت تت قيرررل لتتهررررة  لعحتىرررومى ةلعجتىررررو  ، إتررر  تجرررو   ى ب ررررت،  يرررل ُتىثرررر  
 لتىىو يف لتم لايت لتىىم  لتثون  تيمك  تهعل لتجوىعوت، ةعتك بعم لتم ل لت الةى .

ن اقرم نج رت لتجوىعروت لتىرينيت ار  ت قيرل  ةلئرم  وتيرت ىرن كرال  لىو ار   وترت لتىري
ةلتش لالوت ىع لتىؤااوت لتىنو يت  (،Commercial Activities)لرنشهت لتتجو يت  

ةلتتجو يررت،  يررل تعتبرر   ةلئررم هررعل لرنشررهت هرر  لتىىررم  لتثررون  تتىةيرر  لتجوىعرروت بعررم 
 لتجوىعوت. % ىن مك  27لتم ل لت الةى ، ةتىث  هعل لتعةلئم  ةلت  

 المعايرت الترلية :  م  خل  الامط جي طقد استفردت البرحثة م    ي  
لتر  ىؤااروت  ىزيرًمل ىرن لتىرال يوت  ل هروءإتر   لترمة  لتىتقمىرت لت الةىروت ار  لتجرول ▪

ةعترك ، ل ت لاًو بمة  هرعل لتىؤااروت ار  لتتنىيرت لإلحتىروميت ةلإلجتىو يرت، لتتعييل لتعوت 
قالتيت لتىةضررررة يت ةلإلج لئيررررت ب يررررل تتىتررررع هررررعل لتىؤاارررروت بىن هررررو ىزيررررمًل ىررررن لإلاررررت

 ى ييرررت ة وتىيرررت بوتى ةنررت لتضررر ة يت ت اررتجوبت تال تيوجررروت لتىتنة رررت ارر  ظررر  ظرر ةف
 . ىتيي   ةتنواايت

، ةلتتنررةدةتقبرر  لتتعمميررت  لتتةجرر  ن ررة لتالى الزيررت ارر  إمل   لتىؤاارروت لتجوىعيررت  ضرر ة   ▪
ن لترمة  لتىنروه بوت الةىرت تجرول ة ، جر لءلت ةلترنظلة مل لتت اليز  ي  تة يم لرنىوه ةلإل ل 

 لتجوىعروت   يل تنىة ةتتهة ، لتىؤااوت لتجوىعيت يج  أن يالةن لإلش لف ع لتايه  
 بشال  هبيعل ع يقيمهو ىىو اوت ة تيوت  ى  جوىم .

إن تهبيل ىفهةل  ةالىت لتجوىعوت يؤم  لتر  ت قيرل لتشرفوايت ةلتعملترت تىرو يجر   ملكر   ▪
ىاوءتت إمل   لتجوىعت ةى وابت لتشكم لتىاؤة  ةى لحبت أ ىوتر  ت ل لتىن  ة ، لتجوىعت

ا  تهةي  ةت اين لتعىييت لتتعييىيت ةلتىشرو الت ار   يت وةتى اوت  ةت قيل لتىشو الت لتف
ىزيرمًل  ةىن هروتفعي  مة  ىجوت  لت ةالىت ار  لتجوىعروت ، ة يي  اإن  يج  إتكوع لتق ل 

 لتتةجي  ةلتقيوم  ن ة ت قيل لرهملف لتىجتىعيت . ىن لتىال يوت رهىيت مة هو ا  
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وتى واررررربيت بضررررر ة   تقييررررر  لتقيرررررةم لتىف ةضرررررت  يررررر  تىةيررررر  لتجوىعررررروت ىرررررع لعهتىرررررول  ▪
لتتىةيرررر  لت الررررةىل تيجوىعرررروت لت الةىيررررت بىررررمى لعنجرررروز ارررر  زيرررروم   برررره ة ، لتىارررروءتتة 

، ةل لتعىررر ىؤشررر لت لرملء لتى تبهرررت بررروتتعييل ةلترررتعيل ةىعرررمعت إتت رررول لتكررر يجين باررر 
ىىروم   ةلتب رل  رنل ىةجر  ن رة لتارةل ونظر تتبن   ىؤااوت لتتعييل لتجوىعل ةتشجيع

  .تىةي  جميم  ةىتنة ت
ـــــام  ــــــــ ــــور ال ـــــــ ــــــــ ـــــرة املحـــــــ ــــــــ ــــوء  بـــــــ ــــــــ ـــــى  ـــــــ ــــــــ ــــر  فـــــــ ــــــــ ـــــام ى املصـــــــ ــــــــ ــــيم الجـــــــ ــــــــ ـــــو ر التعلـــــــ ــــــــ ــــات تطـــــــ ــــــــ  : آليـــــــ

 كل من الصين واستراليا فى مجال حوكمة الجامعات:  

ت ةلإلجرر لءلت لتترر  يىالرررن ىررن كالتهرررو  وةتررت لتبو ثررت اررر  هررعل لتى ررة  هررر ا بعررش لآلتيرررو
ت قيل تهةي  ىؤااوت لتتعييل لتعوت  لتىى ى ار  ضرةء كبر   الر  ىرن لتىرين ةلارت لتيو، ةعترك 
ا  ىجو   ةالىت لتجوىعروت لت الةىيرت، بىرو يتةلارل ةظر ةف لتجوىعروت لتىىر يت. ةتتضرىن هرعل 

   لآلتيوت ىو يي  
ىبرمأ لارتقال  لتجوىعروت ىهيبرًو جةه يرًو ىن  لتجوىعوت ىزيمًل ىن لعارتقالتيت،  يرل ُيعرم  ▪

تت قيرل لت ةالىررت لتىؤاارريت، ةيرتل عتررك ىررن كررال  لارتقال  ىجرروت  لتجوىعرروت لت الةىيررت 
ةحيوملتهرررو  رررن لتاررريهت لتايواررريت،  يررر  لن يشرررى  هرررعل لعارررتقالً  لتجةلنررر  لعالوميىيرررت 

عروت ىرال يوت اتقال  لإلمل ى اإن  يج  أن ُتىرن  لتجوىةلعمل يت ةلتىوتيت. ةتت قيل لإل
إمل   شئؤنهو علتيًو، ىع لت حوبت ةلإلش لف لت الةى ،  يل لن إارتقال  لتجوىعرت يعنر  ار  
تهبيقررر  لرىثررر  ىزيرررمًل ىرررن لتىاررروءتت، ةبوتناررربت تالارررتقال  لرالررروميى  ايشرررى  لارررتقال  
نشرروء برر لى  جميررم  ةت ميررم شرر ةه ىررن  لتررم جوت لتعيىيررت  لتجوىعررت ارر  ت ميررم ب لىجهررو ةل 

لىررو بوتنارربت تالاررتقال  لتىرروت ، اإنرر  ارر  ضررةء ضررعف لتىيزلنيررت لتىكىىررت لتىكتيفررت. 
تيجوىعوت، يج  لىمل لتتشر يعوت ةلتقرةلنين لتتر  تىالرن لتجوىعروت ىرن لارتثىو  ىةل مهرو 
ىرن كررال  لتشرر لالوت ىررع لتقهو رروت لتىررنو يت ةلتتجو يررت ارر  لتىجتىررع،  ترر  تررتىالن ىررن 

لتبنيررت لتت تيررت ةتهةي لتب ررل لتعيىرر   إيجرروم ىىرروم  جميررم  ةىتنة ررت ُتىالنهررو ىررن ت ررميل 
ىين مكررة   ومتررت ر ضرروء هيئررت لتتررم ي ، ةلاررتقالتيت لتجوىعرروت ارر  ت ميررم لت اررةل مةترر 

لتم لارريت، ةالررعتك بنررةم ىرر ف لتتىةيرر  لتىكىررم تهررو ىررن لت الةىررت هبقررًو تال تيوجرروت 
 ةلرةتةيوت لتت  ي ممهو ىجي  لتجوىعت. 
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ارت لتيجيت م    ي  ةضع لت ؤيت ةلت اروتت ةلرهرملف لإلتةلا  لتقيوم  لتجوىعيت لتفعوتت ةلتقو ▪
تيجوىعت. ةا  هعل لتىمم يج  أن تةضع ىجىة ت ىرن لتشر ةه لتتر  يجر  تةلا هرو ار  
لتقيرروملت لتىهيةبررت ىررن  يررل لتىررؤهالت ةلتالفرروءلت، ةغي هررو ىررن لتشرر ةه لتترر  يىالررن أن 

ن تنهبل  ييهل هرعل يضعهو ىجي  لتجوىعت،  ي  لن يتقمل تيةظوئف لتقيوميت لتشوغ   ى
 لتش ةه ةيتل لتىفوضيت بين لتىتقمىين بال  ىةضة يت ةشفوايت ةنزلهت. 

ةضرررع نظرررول ةلضررر  ةحوبررر  تيتهبيرررل ايىرررو يتعيرررل بوتشرررفوايت ةلتىاررروءتت ةلتنزلهرررت 
ةتهبيق   ي  لتجىيع ب يوميت ةمةن ت يز. ةيتل عتك  ن ه يل إنشوء  مم ىرن لتهيئروت 

ةلتىررو ىت ارر  لت حوبررت  يرر  أ ىررو  ىؤاارروت لتتعيرريل  لت حوبيررت علت لتىررال يوت لتةلاررعت
 لتعوتل . 

يج  أن يالةن تعيين  ئي  لتجوىعت ةنةلب  بوعنتكو  ىرن برين أ ضروء ىجير  لتجوىعرت  ▪
أة ىرررن كرررو ا لتىجيررر  ةتيىجيررر  لت رررل ارررر   رررز   ئررري  لتجوىعرررت اررر   وترررت ىكوتفترررر  

 تينظىت ةلتقةلنين لتىعىة  بهو ملك  لتجوىعت.
هر لف لتىاررتفيم  ةأىر و  لتىىرروت  ار  لتقرر ل لت لتتر  تتكررع بوتجوىعررت، إشر لك الواررت لع  ▪

 يررر  لن يشرررى  عترررك ىىثيرررين  رررن لتفئررروت لتىارررتفيم  ةأىررر و  لتىىررروت  ىرررن لتعررروىيين 
 ةلتهال  ةغي هل. 

إىمل  حةلنين تى و بت لتفاوم بمنةل ر  لتىكتيفرت، ةهرعل يتهير  تييير  بعرش ىرةلم لتقرونةن  ▪
 لتىنظل تيجوىعوت. 

لت ةالىرررت ةعترررك ىرررن كرررال   قرررم نرررمةلت ةمة لت تم يبيرررت  يررر  ىارررتةى الوارررت  نشررر  ثقوارررت ▪
ىنارررةب  لتجوىعرررت ىرررن لتهيئرررت لرالوميىيرررت ةلإلمل يرررت ةلتهرررال ، ةلبررر لز مة  لت ةالىرررت اررر  

 تىرررروم ةتعزيررررز ىفرررروهيل لتشررررفوايت ةلتنزلهررررت ةلتىاررررؤةتيت ةلتعملتررررت ارررر  ضررررىون لتجررررةم  ةلإل
 لتجوىعوت. 

عيررت لتترر  ل تررومت لعنىرريود تيرر ةتين، ةغيررو  لتشررفوايت لتعىرر   يرر  تيييرر  لتثقواررت لتجوى ▪
ةلتىاوءتت، لت  ثقوات جوىعيت ىاتقيت ى نرت تتقبر  لتتييير  ةتت ىر  ىارئةتيت ح ل لتهرو ةتثرل 

 ا  حم تهو  ي  لتت اين لتىاتى . 
ُتعررم لت  يررت لرالوميىيررت ىررن لتىتهيبرروت لتجةه يررت تتهبيررل لت ةالىررت بوتجوىعرروت، ةارر  هررعل  ▪

تىررم  لتمةتررت ىجىة ررت ىررن لتقررةلنين ت ىويررت لت  يررت لرالوميىيررت ملكرر  لتىررمم يجرر  لن 
لتجوىعوت ب يل تشتى  هعل لتقةلنين  ي   ىويت   يت لتب ل لتعيى  ةلتتم ي  ةلتتعبي  
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ى، ةتنوة  الوات حضويو لتىجتىع ةحضويو لتجوىعرت بالر    يرت ار  ضرةء لتضرةلبه أ ن لت  
 لرالوميىيت ةلتعيىيت. 

تتنىيت حم لت جىيع ىناةب  لتجوىعت ىن لتقوم  ةلتعوىيين لإلمل يرين إ ملم ىنظةىت ب لى   ▪
 تقوء بىىو اوتهل لتت بةيت ةلرالوميىيين بهمف تنىيت الفويوتهل ةىهو لتهل، بوإلضوات إت  لإل

 ةعتررك ىررن كررال  ت ميررم لإل تيوجرروت لتتم يبيررت تالرر  ائررت ىررن ىناررةبل لتجوىعررت، ةلتىهنيررت
 ل لع تيوجوت.ةتىىيل لتب لى  لتتم يبيت ةال هع 

اررت لتيجيت، ةلرهررملف لتترر  تاررع  يجرر  أن ُت ررمم لتجوىعررت  ؤيتهررو ة ارروتتهو ةكهتهررو لإل ▪
تت قيقهو، ةأن تالةن هعل لرهملف ىعينت ةةلض ت، ةأن تقمل لتجوىعت تق ي ًل انةيًو يعال  
ىمى حم تهو  ي  ت قيل لرهملف لتىاتهمات، ةعتك بنوًء  يل  ي  لتكهت لتارنةيت، ةأن 

هررعل لتتق يرر  لإلنجرروزلت لتترر  تىررت ةلتىررعةبوت ةلتت ررميوت لتترر  ةلجهتهررو ةاليفيررت  يتضررىن
 ىةلجهتهو ةكهه لتت اين لتىاتى . 

ت رميل لتهيالر  لتتنظيىرر  تيجوىعروت لتىىرر يت بىرو يتةلاررل ىرع ىتهيبرروت تهبيرل لت ةالىررت  ▪
ج لءلتهررررو ةىررررو يتهيبرررر  عتررررك ىررررن إاررررت ملل ارررر  ضررررةلبه لعملء، ةت ميررررم لتىررررال يوت  ةل 

 ةتيوت  ي  الوات لتىاتةيوت. ةلتىائ
جرر لءلت لت ةالىررت، ةلتعىرر   يرر  نشرر  ثقواتهررو،  ▪ م ررل لتقيرروملت لإلمل يررت لتعييررو تعىييرروت ةل 

 ةل  وم  بنوء لتهيوال  لتتنظيىيت تيجوىعت ةلتالييوت لتتوبعت تهو. 
 إىمل  لتقةلنين ةلتتش يعوت لتت  تشجع  ي  لتش لالت بين لتجوىعت ةلتىجتىع لتى ي .  ▪
ين لتجوىعررروت بررروتُكب لء ىرررن عةى لتكبررر   لتعىييرررت، كوىرررت اررر  لتىجررروعت يجررر  لن تارررتع ▪

لتى تبهت بإعاتثىو لت لتىوتيت، ةلتنةل   لتتجو يت ةلتتاةيل، ةلتتةاع ار  ىشرو الت شر لئ  
 ىتنة ت ىن حهو وت لر ىو  ا  ىجوت  لتجوىعت. 

 
 

 



 مجلة كلية التربية ببنها 
   أكتوبر (120) العدد             

9201   ( 1ج)  
 

 113 

 ـــع ــــــــــــــراجــــــــامل

  :ةــــــربي ــــــعالع ــــــراج ـــمأوالً: ال

لتجوىعروت ةلتب رل لتعيىر  ار  لتعروتل لتع بر ،  (:2017إبرا يم فريد محرجاالة طآخالرط  ) ▪
 لتى الز لتع ب  تيب ول ةم لات لتايواوت، حه . 

 –لتجوىعرت ةلتتنىيرت لتبشر يت  (:2012أحمد إسمرعي  حج  طحسرم حمالدى عبدالحميالد ) ▪
 الت ، لتقوه  . أىة  نظ يت ةكب لت   بيت ةأجنبيت ىقو نت،  وتل لت

لإلتت ول ةلتعملتت ا  تىةي  لتتعييل لتعروت  بوتبيرملن  (:2011أحمد جل  طار ر عاعر  ) ▪
 ، ىو  . 1، لتعمم 41لتع بيت، ى الز ىهبة وت لتيةناالة، لتقوه  ، لتىجيم 

ىفهررةل  ةالىررت لتجوىعرروت ةلتيرر ش ىنهررو ةاررب  تهبيقهررو، لتىالتبررت  (:2009أحمالالد عالالزت ) ▪
ىمل لت    قةل لإلناون، لتقوه  .  لتعوىت تقضويو ةل 

الد أحمالد برقعالر  طعبالداي علال  الورشال  ) ▪  ةالىرت لتجوىعروت ةمة هرو  (:2012أحمد محمال
-15ا  ىةلجهت لتت رميوت، لتىرؤتى  لتعيىر  لترمةت  "  ةتىرت لإلمل   ار   ىر  لتىع ارت 

 ، جوىعت لتجنون، ه بي ، تبنون. 2012مياىب  17
ت لتجوىعرروت ةتعزيررز ىنظةىررت لتتعيرريل  ةالىرر (: 2009اسالالمرعي  سالالرا  الالالدي  طآخالالرط  ) ▪

 لتعوت  ةلتب ل لتعيى  ا  ىى ، ىالتبت لإلاالنم يت، لإلاالنم يت. 
لتجوىعروت ت رت لتىجهر   ىقو نرت ىعيو يرت ت ةالىرت لتجوىعروت  (:2012أادرير جرراميلط ) ▪

ىرن أجرر  ت ررميل لتتعيرريل لتعرروت  ارر  ىنهقرت لتشرر ل لرةارره ةشررىو  إا يقيررو، لتبنررك لتررمةت  
 يييو تيتالوى  لتىتةاه. ةى الز ى ا

لتجوىعوت ت ت لتىجه   ىقو نت ىعيو يت ت ةالىت لتجوىعوت ىرن  (:2012الباك الدطل  ) ▪
 لج  ت ميل لتتعييل لتعوت  ا  ىنهقت لتش ل لعةاه ةشىو  لا يقيو.

الد االحرطى طراالر إبالرا يم المليجال  ) ▪ م لارت ىقو نرت ترنظل لت ةالىرت  (:2011بيطم  محمال
ىالونيت لإلاوم  ىنهو ا  ىىر ، لتىؤاايت تيجوىعوت ا  ال   ىن زيىبوةى ةجنة  إا يقيو ةل 

لتىرررؤتى  لتارررنةى لتتوارررع  شررر ، لتتعيررريل ةلتتنىيرررت لتبشررر يت اررر  مة  حرررو   إا يقيرررو، لتجىعيرررت 
 لتىى يت تيت بيت لتىقو نت ةلإلمل   لتتعييىيت، مل  لتفال  لتع ب ، لتقوه  . 

الالالد إبالالالرا يم خالالالرار ) ▪ الالالد االالالحرطى طمحمال تجوهررروت نظرررل لتتعيررريل ةلع (:2015بيالالالطم  محمال
 لتعوتىيت لتىعوى  ، مل  لتفال  لتع ب ، لتقوه  . 

لتت بيرت لتىقو نرت ة نظرل لتتعيريل (: 2017بيطمي محمد احرطي ط محمد إبرا يم خالرار ) ▪
 ال بيملن لتعوتل لتىتقمل، مل  لتفال  لتع بل، لتقوه  .
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ىعهرررم لتتنىيرررت ةلحرررع لت ةالىرررت اررر  جوىعرررت لتقرررم ، (: 2008جمالالالر  حالالاللطة طاالالالداء االالاله ) ▪
 لتىاتملىت، ملئ   لتعيةل لتتنىةيت. 

لتهيئررت لتعوىررت تشررئةن لتىهرروبع لرىي يررت، حررونةن تنظرريل    (: 2007جمهطريالالة مصالالر العربيالالة )  ▪
 .  2لتجوىعوت ةعئ ت  لتتنفيعيت ةاقًو آلك  لتتعميالت، لتهبعت لتاومات ةلتعش ةن، ىوم   حل  

تعرروت ، ة ررم  لتتكهرريه لإلاررت لتيج ، ةزل   لتتعيرريل ل (:2009جمهطريالالة مصالالر العربيالالة ) ▪
 لتتعييل لتعوت  ا  ىى ، لتتق ي  لتةهن . 

ةلحرررع تهبيرررل لت والىيرررت لتجوىعيرررت اررر  لتتعيررريل لتجررروىع   (:2016جميلالالالة سالالالعيد قمبالالالر ) ▪
لت الرةى  لتييبرر  م لارت نقميررت، لتعيرةل لإلمل يررت،  ىروم  لتب ررل لتعيىر ، لتجوىعررت لر منيررت، 

 . 2، لتعمم 43لتىجيم 
 ةالىررت لتتعيرريل لتعرروت  ارر  لتررةهن لتع برر ، ىجيررت لتعيررةل لتت بةيررت،  (:2018) جالالطر  آزى ▪

 . 3، لتعمم 30الييت لتت بيت، جوىعت لتىيك ىاعةم، ىجيم 
تفعي  لت ةالىت لتىؤاايت بالييت لتت بيت جوىعت  رين  (:2016رااير حس  محرطس سيد ) ▪

 ت  ين شى . شى  تىة  ىقت ا،  اوتت ىوجاتي  غي  ىنشة  ، الييت لتت بيت، جوىع
لت ةالىت ةلتتكهيه لإلارت لتيج  ار  لتجوىعروت لتيبنونيرت،  (:2018ريمر جطر  سيلت  ) ▪

ىجيررت لتجوىعررروت لتع بيررت تيب رررةل اررر  لتتعيرريل لتعررروت ، إت ررروم لتجوىعرروت لتع بيرررت، لرىونرررت 
 . 2، لتعمم 38لتعوىت، ىجيم 

الالد عبالالد الحميالالد ) ▪ لتتعييىيررت ارر  م لاررت ىقو نررت تنظررول لتى وارربت  (:2003سالاليد سالالعد محمال
لتجوىعرروت لتىىرر يت ةجوىعرروت بعررش لتررمة  لرجنبيررت،  ارروتت مالتررة لل غيرر  ىنشررة  ، الييررت 

 لتت بيت، جوىعت  ين شى . 
إاررت لتيجيت ىقت  ررت تتهررةي  إمل   لتتعيرريل (: 2010فالالررطق جعفالالر عبالالد الحالالرعيم مالالرزطق ) ▪

 ل ، ىعهررم لتجرروىعل لتىفتررةا بوتجوىعرروت لتىىرر يت اررل ضررةء ىبررومك لت ةالىررت،  ارروتت مالتررة 
 لتم لاوت لتت بةيت، جوىعت لتقوه  .

 accessed on 10-3-2019, at (:2016المجلالس األعلال  للجرمعالرت المصالرية ) ▪

http://www.scu.eun.eg/wps/portal  

إارتقال  لتجوىعروت ة اعوتيرت إمل تهرو م لارت ىقو نرت برين لتةعيروت  (:2009محمد حافالي ) ▪
 .2، لتعمم 15وت ت بةيت ة إجتىو يت، ىجيم لتىت م  للرى ياليت ة ىى ، ىجيت م لا
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الالالالالد عبالالالالالد الالالالالالرؤطف ) ▪ م لاررررت تقةيىيرررررت تي  يررررت لرالوميىيرررررت ارررر  لتجوىعررررروت  (:2007محمال
 لتىى يت،  اوتت ىوجاتي  غي  ىنشة  ، الييت لتت بيت، جوىعت  ين شى . 

الالالد علالالال  إبالالالرا يم العالالالرمرى ) ▪ لت ةالىرررت ةلتىكررروه   لتايواررريت  إهرررو  نظررر ى  (:2018محمال
الييرررف ىقيرررو   ررروتى  رغررر لش  ةالىرررت لتجوىعررروت لتع بيرررت، ىجيرررت إت ررروم ىع اررر  ىرررع ت

لتجوىعوت لتع بيت تيب ةل ا  لتتعييل لتعوت ، إت وم لتجوىعوت لتع بيت تيب ةل ا  لتتعيريل 
 . 2، لتعمم 38لتعوت ، إت وم لتجوىعوت لتع بيت، لرىونت لتعوىت، لتىجيم 

الالد علالالال  الشالالالبرارت ) ▪ وت ةأثررر ل ارر  تعزيرررز لتشرررفوايت ىفهررةل  ةالىرررت لتجوىعرر  (:2018محمال
ةلتىاوءتت ةلتىشو الت، ىجيرت لت روم لتجوىعروت لتع بيرت تيب رةل ار  لتتعيريل لتعروت ، لرىونرت 

 . 2، لتعمم 38لتعوىت، ىجيم 
الالالالد أبالالالالط الاصالالالالر ) ▪ لت ةالىرررت لت شررريم  ىرررن إمل   لتىؤااررروت  وتيررررت  (:2015مالالالالدحت محمال

 لتجةم ، لتىجىة ت لتع بيت تيتم ي  ةلتنش ، لتقوه  . 
م لارت ت ييييرت تي ةالىرت لت شريم  ةىتهيبروت تهبيقهرو ار   (:2011ديحة فخرى محمطد )م ▪

 ، ابتىب . 72، لتعمم 18لتجوىعوت لتىى يت، ىجيت ىاتقب  لتت بيت لتع بيت، لتىجيم 
(  لتبنرررك لترررمةت  ةىنظىرررت لتتعررروةن 2010ى لجعرررت تايواررروت لتتعيررريل لتعررروت  اررر  ىىررر    ▪

 ةلتتنىيت ا  لتىيملن لعحتىومى. 
ارررت لتيجيوت  (:2013رطة البلتالالالرج  )مالالال  ▪ لتتعيررريل لتعررروت  اررر  ىىررر  برررين حيرررةم لتتىةيررر  ةل 

لتتهةي ، تىةي  لتتعييل لتعوت  ا  ىى ، ش الوء لتتنىيت تيب ةل ةلعاتشرو لت ةلتترم ي ، 
 لتجيز .

رم  (:2014مار  بات عبدالعزيز العرياال  ) ▪ ملارع تهبيرل لت ةالىرت ار  جوىعرت لإلىرول ى ىر
ىرن ةجهرت نظر  أ ضروء لتهيئترين لإلمل يرت ةلرالوميىيرت لتعروىيين بهرو، بن اعةم لإلارالىيت 

 اروتت ىوجارتي ، حارل لإلمل   ةلتتكهريه لتت بررةى، الييرت لتعيرةل لعجتىو يرت، جوىعرت لإلىررول 
 ى ىم بن اعةم لإلاالىيت، لت يوش. 

ةنظىررر  ىجيررر   (:،2017المالالالؤتمر الالالالدطل  للحطعمالالالة فالالال  مؤسسالالالرت التعلالالاليم العالالالرل  ) ▪
عوت لتع بيت بوتتعوةن ىرع لت روم لتجوىعروت لتع بيرت ةجوىعرت لتشر ل لرةاره،  ةالىت لتجوى

 .2017ىو   13 – 11ةلتىنعقم بعىون، لر من ا  
ب نوى  لرىل لتىت م  لإلنىوئ  ةلتىالتر  لإلحيىر  تيرمة   (:2016مؤشر المعرفة العرب  ) ▪

  . لتع بيت، مل  لتي ي  تيهبو ت ةلتنش ، مب ، لعىو لت لتع بيت لتىت م 
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مة  لتجوىعوت لتىينيت ا  تنىيت لتىجتىع لتىين   (:2013اردية حلم  الخميس ) ▪
 Available at، 2013اب لي   21ةىقو نتهو بىى   

http://and.info/main/main.php . 

الالالد أسالالالميط ) ▪ الالالد الجعيالالالدى طمختالالالرر محمال تنىرررةعا  ن رررة  ؤيرررت  ميثرررت (:2015ابيالالال  محمال
لت ةالىت ار  ىؤااروت لتتعيريل لتعروت   م لارت ةىرفيت ت ييييرت تنىرةعا لت ةالىرت ار  نظرول 
لتتعيرررريل لتعرررروت  ارررر  تيبيررررو، ىجيررررت م لارررروت لعحتىرررروم ةلر ىررررو ، الييررررت لعحتىرررروم ةلتعيررررةل 

 ، مياىب .2،  مم 3لتايوايت، جوىعت ىى لت ،، لتىجيم 
 ى بوتجوىعروت لتارعةميت بوإلارتفوم  تهةي  لرملء لإلمل (:2017 رلة فطزى محمد عيد ) ▪

ىن أب ز نىوعا لرنظىرت ت ةالىرت لتجوىعروت  ير  لتىارتةى لتعروتى ، م لاروت ار  لتتعيريل 
 . 37لتجوىع ، ى الز تهةي  لتتعييل لتجوىع ، جوىعت  ين شى ، لتعمم 

نىررةعا ىقترر ا تىعررويي   ةالىررت لتجوىعرروت  (:2018 يلالالة باالالت عبالالداي سالالليمر  الفالالريز ) ▪
لتارررعةميت ةارررل أبعررروم لتىنظرررة  لعارررت لتيج  تي ةالىرررت، ىجيرررت لتعيرررةل لتت بةيرررت، لت الةىيرررت 

 ، ينوي .13لتعمم 
لترررمتي  لإل شرررومى تترررةاي   (:2008الهيئالالالة الوطميالالالة لاالالالمر  جالالالطدة التعلالالاليم طاالعتمالالالرد) ▪

لتىتهيبرروت لتالزىررت تضررىون جررةم  لتتعيرريل ةلع تىرروم تىؤاارروت لتتعيرريل لتعرروت ، لإلىررمل  
 لرة ، لتقوه  .

لتتعييل لتعوت  ا  ىى  لتتق ي  لتةهن   ىيكم(، ة رم   (:2010زارة التعليم العرل  )ط  ▪
 لتتكهيه لعات لتيج ، لتقوه  .

ةلحرع تهبيرل لت والىيرت ار  جوىعرت لتشر ل لرةاره  (:2012يعوط  عالرد  ارصالر الالدي  ) ▪
وىعوت ىن ةجهت نظ  أ ضوء لتهيئتين لتتم يايت ةلإلمل يت لتعوىيين ايهو، ىجيت لت وم لتج

 ،  ىون، لر من. 62لتع بيت،  مم 
لت والىيرت إهرو  ىقتر ا إلىرالا ىؤااروت لتتعيريل  (:2014يعوط  عالرد  ارصالر الالدي  ) ▪

لتعرروت ، لتىررؤتى  لتعيىرر  لتثوتررل بعنررةلن لت والىيررت ةلتفارروم لإلمل ى ةلتىرروت ، ارر  لتفترر   ىررن 
 ،  ىون، لتىىيالت لر منيت لتهوشىيت. 18-19/11/2014

 لتىاوءتت ا  ىجو  لتتعييل، ىيكم لتتق ي  لتعوتى  ت ىم لتتعييل. (:2018اليطاسعط ) ▪
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