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اسة تحليلية: حوكمة ا��امعات ب�ن ا��داثة والتأصيل �سالمي   رد

  ما,ي ناصر ع(& عوا'&أ

ـــــة �قــــــسم  ، اململكـــــــة العر1يــ ــــة أم القـــــــر ـــــة والتخطـــــــيط، :ليـــــــة ال89بيـــــــة، جامعـــ ة ال89بو<ــ ىدا ر

  .السعودية

  D :s44270233@st.uqu.edu.saلك89و,يال8Cيد 

  : املSTص

اسة إ�
 التعرف ع�
 مدى تطابق  مبادئ حوكمة ا"'امعات %$ عصر ا"!داثة مع مباد��ا ر�دفت الد

فـــــع مـــــستو أداء  ـــالمية %ــــ$  ى%ــــ$ الفكـــــر 3ســــالمي، وكـــــذلك التعـــــرف ع�ــــ
 أثـــــر تطبيــــق ا"!وكمـــــة 3ســ ر

اســـة ا"!اليـــة املـــنAB <ســـتقرا?ي و<ســـت=باطي . ا"'امعـــات رولتحقيـــق �ـــذه �Fـــداف اســـتخدمت الد

ــــق أ اســــــة واملتمثلــــــة %ــــــ$ القــــــرآن الكــــــرOم بـــــالرجوع لــــــألدوات البحثيــــــة املــــــساعدة %ــــــ$ تحقيــ ر�ـــــداف الد

وFحاديث النبوOة الشرOفة، واملـؤتمرات والنـدوات وا"!لقـات العلميـة، والكتـب واU'ـالت، الرسـائل 

ا إ�ـــ
 أن حقيقـــة ا"!وكمـــة \ـــ$ . العمليـــة والبحـــوث املتعلقـــة بحوكمـــة ا"'امعـــات وتوصـــلت %ـــ$ نتائج[ـــ

ن جميع مبادئ ا"!وكمة %$ عصر ا"!داثة قد سبق منAB وجزء من نظام ا"!سبة %$ 3سالم، كما أ

3سالم إل�jا، وmانت نB'ا واl!ا %$ kعليماتھ وتوج�jاتھ وتطبيقاتھ، بل تمgh املنAB 3سالمي برfانية 
ً ً

اسـات تتعلــق  ة kعزOـز املكتبـة العرfيـة بد اســة بـضر ر�ـذه املبـادئ واkـساع[ا وشـمول[ا، وأوصـت الد ر ور

  .بالتأصيل 3سالمي لq!وكمة

  . التأصيل 3سالمي، ا"!داثة،  ا"'امعات،حوكمة: الVلمات املفتاحية
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The governance of universities between modernity and Islamic 
legitimacy 
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Abstract: 

This study aims at identifying the extent to which the contents of the 

university government in the modern age are identical with those of 

Islamic thought, as well as the effect of applying Islamic governance 

on raising the level of universities' performance. To achieve these 

objectives, the study used the inductive and deductive approach to 

refer to research tools that help in achieving the study’s objectives, 

namely, which are represented in the Holy Qur’an and the noble 

prophetic hadiths, conferences, seminars, scientific seminars, books 

and magazines, practical messages and research related to university 

governance. The results of concluded that governance is a method and 

a part of the calculation system in Islam, and that Islam has preceded 
all the principles of governance in modern administrative thought, and 

it was a clear approach in its instructions, directions and applications. 
The Islamic approach is distinguished by the fact that these principles 

comprehensive and widespread.  The study recommended that the 
Arab Library should be strengthened with studies on Islamic 

legitimacy for administrative governance. 

Keywords: governance, universities, modernity, Islamic legitim. 
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  : مقدمة

عة الwx يvسم �uا فرضت تحوال ات والتغyhات املvسا رت التعليم العا�$ املعاصر %$ ظل التطو ر
ات ومواج[ـــة تحــــديا{�ا إلحــــداث  رالعـــصر ا"!اضــــر ع�ـــ
 ا"'امعــــات مواكبـــة تلــــك التحـــوالت والتطــــو
 w~املنافسة، مما يتطلب م��ا تب 
ة ع� رالتطوOر وتحقيق أ�داف[ا <س�yاتيجية لتعزOز كفاء{�ا والقد

ة ع�ـــ
 التغيhـــy نحـــو Fفـــضل، و�ـــذا مـــا يمكـــن تحقيقـــھ مـــن خـــالل تب~ـــw مـــداخل إد Oـــة حديثـــة قـــاد را ر
ال مسلط، (مدخل ا"!وكمة 

ّ
  ).4، ص2017

Oــــة %ــــ$ عــــصر ا"!داثــــة، والxــــk wــــس[م %ــــ$ إحــــداث  رإذ kعــــد ا"!وكمــــة مــــن أبــــر املــــداخل 3دا ز
ـــــا، عـــــــن طرOـــــــق إ ؤ��Oــ ـــــق ا"'امعـــــــات مـــــــن خالل[ـــــــا أ�ـــــــداف[ا و ـــــة، لتحقــ ــــة اU'تمعيــ رالتنميـــ ــــــيم ر ــــاء قـ ســـ

نالديموقراطيـــة والعدالــــة، واملــــساواة %ــــ$ الفــــرص، والــــشفافية الxــــw تــــضمن ال�gا�ــــة، وا"!يلولــــة دو 
  ).46، ص2011دمحم، (استغالل املنصب والنفوذ 

ئ�سا %$ ) 2012(وقد جاء تقرOر البنك الدو�$  مشyhا إ�
 أن حوكمة ا"'امعات kعد عنصرا 
ً ً ُ ً

ر
قة الــشر Fوسـط وشـمال إفرOقيــا لتحـسhن نوعيـة وجــودة إصـالح التعلـيم ا"'ــام�$ وتطـوOره بمنطقـ

التعليم ف�jا، وتمكي��ا من تحقيـق أ�ـداف[ا ومواج[ـة متطلبـات التنميـة، و�ـو مـا دعمتـھ العديـد مـن 
ـــــات وم��ــــــا ـــــ
 أ�ميــــــة تطبيــــــق ا"!وكمــــــة با"'امعــ ـــــدت ع�ــ ـــw أكـ رمــــــؤتمر دو ا"'امعـــــــات : املــــــؤتمرات الxـــ

Oـــــة اململكـــــة  %ـــــ$ تفعيــــل ر ـــذي أو�ـــــ�� ) 2017 (2030ؤالــــسعودية  الــــذي أ�عقـــــد بجامعـــــة القــــصيم والــ
ضع <ليات الفعالة لتطبيق[ا و<ل�gام �uا،  Oة، و سات ا"!وكمة وفق إطار الر ة kعزOز مما بضر

ّ
و ؤ رو ر

وkـــ¢'يع حركـــة البحـــث العل¡ـــw %ـــ$ مجـــال ا"!وكمـــة %ـــ$ ب�ئـــة التعلـــيم العـــا�$، وأيـــضا املـــؤتمر الـــدو�$ 
ً

ــــيم العــــــا�$  والــــــذي نظمتــــــھ Fمانــــــة العامــــــة U'لــــــس حوكمــــــة ) 2017(لq!وكمــــــة %ــــــ$ مؤســــــسات التعلــ
ــــدة مـــــن متطلبـــــات  ـــات واحـ ة اعتبـــــار حوكمـــــة ا"'امعــ ورا"'امعـــــات العرfيـــــة، والـــــذي يؤكـــــد ع�ـــــ
 ضـــــر
ضع مؤشرات ومعايyh لتقييم أداء ا"'امعات %$ مجال  fط[ا با"'ودة ومعايyh <عتماد و و<عتماد و ر

  .ا"!وكمة

 ع�ــ
 تطبيــق مبــادئ الــشفافية، واملـــساءلة، وتتــ§¦ أ�ميــة حوكمــة ا"'امعــات ب¥و¤�ــا تقــوم
ة التنافــــسية لq'امعــــات، وتحــــسhن وتطــــوOر أدا��ــــا  ـــد ا"!ميــــدي، (رواملــــشاركة، والعدالــــة لتعزOــــز القـ

اخــر �uــذه ). 159، ص2017 ضــوح أن �ــذا الفكــر  زوإن املتأمــل %ــ$ الفكــر 3ســالمي يالحــظ بجــالء و و
ع�ــ
 القواعـد وFســس واملبـادئ والنمــاذج املبـادئ وغ�yhــا حيـث جــاءت الـشر»عة 3ســالمية مـشتملة 

ئـة عـ��م مـا يفـسد علـ�jم ديـ��م  ُا"'امعة ل¥ل ما يصq¦ حياة الناس ومعـاد�م، جالبـة ملـصا"![م ودا رُ
ًودنيا�م، فاملصq!ة أمر مقصود للشارع %$ شرعھ لألح¥ـام، سـواء ظ[ـرت لنـا أم لـم تظ[ـر، ألن ذلـك 

ص الشر»عة يجد برا�hن قاطعة ال يجـادل ف�jـا أحـد °عود إ�
 قوة الف[م وسعة Fفق واملتvبع لنصو

ٍما فرطنا [& الكتاب من XYZء� :لقولھ kعا� ْ ََّ ْ

ِ ِ
َ َ

ِ
ْ ْ َ

ِ
  ).134ت، ص .علوان، د]. (�F :38عام[� َ

Fمـــر الـــذي يتطلـــب منـــا إعـــادة <عتبـــار ل[ـــذا الك�ـــg العقائـــدي عنـــد أبنـــاء Fمـــة 3ســـالمية، 
ة 3سالمية، والعمل ع� 
 تطبيق[ا %$ mافة مجاالت ا"!يـاة، وقـد أكـدت العديـد مـن روخادمي ا"!ضا

اسـة  اسـات كد رالد ن، 2010أبـو بـر�م، (ر و؛ وfــدو وآخـر جــاع ) 2010؛ وا"!رµـي 2010ي رع�ـ
 أ�ميـة إ
ـــق  ـــم تحقيــ ـــول[ا 3ســـــالمية ســـــعيا لرضــــا هللا أوال، ثــ ـــ
 أصـ Oـــــة ا"!ديثــــة mا"!وكمـــــة إ�ــ <تجا�ــــات 3دا

ً ً
ر

  .املدخلاملنفعة الدنيوOة العظمية من �ذا 

اســـات  ة الد روعطفـــا ع�ـــ
 مـــا ســـبق؛ واســـvنادا لنـــد ر
ً ً

 الxـــw تناولـــت - %ـــ$ حـــدود علـــم الباحثـــة–
 
اســة والتحليــل ل[ــا مــن منظــو إســالمي، حيــث توصــلت الباحثــة إ�ــ رحوكمـة ا"'امعــات بــالرfط والد ر
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ــــوادي  اســــــة شـــــنطاو والــ ــــيل 3ســـــالمي لq!وكمـــــة كد اســــــات ذات العالقـــــة بالتأصــ ـــن الد ـــل مــ يالقليــ ر ر
<ــة إســالمية: البعــد الــسلو:ي وkخالiــ& ملبــادئ ا��وكمــة"¹عنــوان ) 2017( �ــدفت إ�ــ
 توجيــھ ، "ؤر

 $ºخالFي وmل من ا"'انب السلوm أثر 
Fضواء ع�
 أ�مية ا"!وكمة أخالقيا وسلوكيا، والتعرف ع�
ً ً

اسة استخدم الباحثان املنAB <ستقرا. 3سالمي ع�
 التنمية <قتصادية . ?يرولتحقيق أ�داف الد
 wـــxنظمـــة و3جـــراءات املطبقـــة الFن وhع~ـــ� بـــالقوانk أن ا"!وكمـــة 3ســـالمية 
اســـة إ�ـــ وتوصـــلت الد

ُ
ر

تحكم mامل حياة �3سان، كما kعمل ا"!وكمة 3سالمية بأخالق[ا وسلوكيا{�ا ع�
 ايجاد ب�ئة آمنة 
اســات %ــ$ عــصر ا"!داثــة اســة ناصــر رومحفــزة لإلبــداع و<بت¥ــار، %ــ$ حــhن أن �نــاك وفــرة %ــ$ الد ر كد

يإطـــــار نظــــر مق9ـــــ8ح ��وكمــــة ا��امعـــــات ومؤشــــرات تطبيقoـــــا [ــــ& ضـــــوء "¹عنــــوان ) 2012(الــــدين 
�ــدفت إ�ــ
 استقــصاء حوكمــة ا"'امعــات مــن حيــث معنا�ــا ومراحــل ، "متطلبــات ا��ــودة الــشاملة

وتطبيق[ــا، ومؤشـــرات تطبيق[ـــا %ـــ$ ضــوء متطلبـــات ا"'ـــودة الـــشاملة، ولتحقيــق �ـــذا ال[ـــدف اعتمـــد 
اسات املرتبطة بالبحث الباحث ا رملنAB الوصفي التحلي�$ واستخدم تحليل Fدبيات والبحوث والد

اســة إ�ـــ
 أن حوكمــة ا"'امعـــات \ــ$ كتلــة مت¥املـــة تخلــق التـــواز  نmــأدوات بحثيــة، وقـــد توصــلت الد ر
اســة نــصار  رداخـل العمــل الــذي °ــس½ب فقدانـھ خلــال كبhــyا %ــ$ ا"'امعـة، ود

َ
تقيــيم "¹عنــوان ) 2017(

ات ا��امعات الفلسطي{ية بقطاع غزة مع مبادئ ا��وكمـة وxعـض معـاي�8 مدى تطابق ر أداء إدا
ـــــة-التم�ــــــــ~ اســــــــة ميدانيـــ ـــات ، "ر د ات ا"'امعـــــ ـــــــدى تطــــــــابق أداء إدا ـــــ
 تقيــــــــيم مـ ــــــة إ�ـــ اســ ــــدفت الد ر�ــــ ر

الفلـــسطي=ية بقطـــاع غـــزة مـــع مبـــادئ ا"!وكمـــة وµعـــض معـــايyh التمhـــg مـــن وج[ـــة نظـــر أعـــضاء �يئـــة 
»س، ولتحقيـــق �ـــذا ال[ـــدف  اعتمـــد الباحـــث املـــنAB الوصـــفي التحلي�ـــ$، و<ســـvبانة أداة "'مـــع رالتـــد

»س %ـــ$ جامعـــات  �ـــر، 3ســـالمية، (راملعلومــات، طبقـــت ع�ـــ
 عينـــة طبقيـــة مـــن أعــضاء �يئـــة التـــد Fز
��ÀقـFعــدد مـن النتــائج مـن أ�م[ــا ) 292(بلغـت ) و 
اسـة إ�ـ »س، وقـد توصــلت الد رعــضو �يئـة تــد ر

اسة ع�
 واقع الت ة التعلـيم ا"'ـام�$ الفلـسطي~w %ـ$ ضـوء تطبيـق مبـادئ رموافقة عينة الد رمhـg بـإدا
ـــر  ـــاء 3طــــار النظـ ســــات %ــــ$ بنـ جــــة كبhــــyة، وقــــد ســــا�مت �ــــذه الدا ـــات غــــزة بد %ــــ$ جامعـ يا"!وكمــــة  ر ر
اسة ا"!الية، %$ حhن  اسة ا"!الية، وتحديد منAB وFدوات املناسبة الwx تتالءم مع طبيعة الد رللد ر

اسة ا"!الية عـن الد راسـات الـسابقة أ¤�ـا kـس�
 للتعـرف ع�ـ
 مـدى التطـابق بـhن مبـادئ رتفردت الد
اســــات عـــصر ا"!داثــــة، ومباد��ــــا %ــــ$ الفكــــر 3ســــالمي  دت %ــــ$ بحــــوث ود رحوكمـــة ا"'امعــــات الxــــw و ر

اسة ا"!الية   .رالرشيد، ومن �نا جاءت فكرة إجراء الد

اسة و�ساؤال��ا   : رمشVلة الد

اســة والxــw تظ[ــر مــن عنوا¤ حوكمــة ا"'امعــات بــhن ا"!داثــة والتأصــيل "�ــا رتــتÄqص مــش¥لة الد
ة واتجا�ا{�ـا املتعـددة "3سالمي ر، %$ أن صنف مفكـر 3دا  ع�ـ
 أ¤�ـا علـم غرµـي، - وم��ـا ا"!وكمـة–ي

 
ن أ¤�ــا علــم مــستمد مــن املبــادئ والقــيم 3ســالمية وعملــوا جا�ــدين ع�ــ ن آخــر وو�fنمــا يــر مفكــر و ى
، لــذا )2004شــعيwÈ، (نت ســبق 3ســالم دو الغــرب استحــضار Fدلــة الــشرعية وfــذل ا"'[ــود إلثبــا

Oــــة  اســــة ا"!اليــــة اســــتكماال لــــنAB املفكــــرOن املــــسلمhن %ــــ$ تجــــذير وتأصــــيل العلــــوم 3دا رجــــاءت الد ر
ً

ات واملتج[ــــات  ائـــد %ـــ$ تحديـــد املـــسا رتأصـــيال إســـالميا وfخاصـــة حوكمـــة ا"'امعـــات ملـــا ل[ــــا مـــن دو  ر ر
ً ً

مة ألوطــــا¤�م، وذلــــك مــــن خــــالل 3جابــــة عــــن Fســــئلة لألجيـــال القادمــــة %ــــ$ تحقيــــق التنميــــة املــــستدا
  :التالية

 مــــا مــــدى تطــــابق مبــــادئ حوكمــــة ا"'امعــــات %ــــ$ عــــصر ا"!داثــــة مــــع مباد��ــــا الفكــــر :لالــــسؤال kو
  3سالمي؟
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فـــع مـــستو أداء :الـــسؤال الثـــا,ي ى مـــا أوجـــھ <ســـتفادة مـــن تطبيـــق مبـــادئ ا"!وكمـــة 3ســـالمية %ـــ$  ر
  ا"'امعات؟

اسة   :رأ�داف الد

اسة ا"!الية فيما ي�$تتم              :رثل أ�داف الد

التعـــرف ع�ـــ
 مـــدى تطـــابق مبـــادئ حوكمـــة ا"'امعـــات %ـــ$ عـــصر ا"!داثـــة مـــع مباد��ـــا %ـــ$ الفكـــر  -
 3سالمي

فـــــع مـــــستو أداء  - ـــالمية %ـــــ$  ـــة 3ســ ـــتفادة مـــــن تطبيـــــق مبــــادئ ا"!وكمــ ـــھ <ســ ىالتعــــرف ع�ـــــ
 أوجــ ر
  .ا"'امعات

اسة   :رأ�مية الد

اسة ا"!الية ف   :يما ي�$رتتمثل أ�مية الد

  :�kمية العلمية). أ(

ـــم املـــــداخل  − ـــة للتوج[ـــــات ا"!ديثــــة والعامليـــــة، الxـــــw تناولـــــت ا"!وكمــــة mأحـــــد أ�ــ اســ رمواكبــــة الد
Oة ا"!ديثة لتطـوOر أداء ا"'امعـات بمـا يمك��ـا مـن املنافـسة واملـشاركة %ـ$ تحقيـق أ�ـداف  3دا

ّ
ر

اســــة ا"!اليــــة أ�ــــم Fســــباب والع ـــw أدت إ�ــــ
 ظ[ــــو رالتنميــــة، وعليــــھ فقــــد تناولــــت الد ـــل الxـ روامـ
Oـــــة  ة تأصـــــيل وتوجيـــــھ العلـــــوم 3دا ــــة، واملتمثلـــــة %ـــــ$ اسvـــــشعار الباحثـــــة ضـــــر اسـ رمـــــش¥لة الد ر ور

�ا 3سالمية جاع[ا "'ذو رال�yبوOة وإ  .ر
ــــداد الÊـــــyامج  − اســـــة القـــــائمhن ع�ـــــ
 شـــــئو ا"'امعـــــات %ـــــ$ تقـــــوOم واقـــــع إعـ نقـــــد kـــــساعد �ـــــذه الد ر

  ..ملبادئ ا"!وكمة 3سالميةوالسياسات %$ ضوء الضوابط الشرعية الشاملة 

  :�kمية العملية). ب(

اســـات وFبحـــاث الســـتكمال قواعـــد مرتكـــزات Fســـاس Fمثـــل لبنـــاء  − رقـــد kـــسvثyh مزOـــدا مـــن الد
ً

 .نظام ا"!وكمة %$ ا"'امعات بالرجوع إ�
 الثوابت 3سالمية
اسة %$ إثراء املكتبة اU!لية والعرfية الk wxعا�ي من نق − ص %$ جانب البحوث رقد kس[م �ذه الد

Oة ال�yبوOة   .رالتأصيلية للعلوم 3دا

اسة   :رحدود الد

اسة ا"!الية ع�
 ما ي�$   :راقتصرت حدود الد

ــــدود املوضـــــــوعية - ــــات بمباد��ـــــــا : ا��ـــ اســـــــة ا"!اليـــــــة حوكمـــــــة ا"'امعـــ ـــــت الد الـــــــشفافية، [رتناولــ
نــة يمـن جانـب إدار حــديث وجانـب آخـر تأصـي�$ إسـالمي، ] املـساءلة، العدالـة، املـشاركة رواملقا

فــــع مـــــستو أداء  بي��مــــا، وfيــــان ـــادئ ا"!وكمــــة 3ســــالمية %ــــ$  ىأوجــــھ <ســــتفادة مــــن تطبيــــق مبـ ر
 .ا"'امعات

 .ا"'امعات %$ اU'تمع املسلم: ا��دود املVانية -
ي<ل�ــgام بالنتــاج لفكــر النــا¹ع مــن القــرآن الكــرOم والــسنة النبوOــة الــشرOفة : ا��ــدود الزمانيــة -

 .م2020ت علماء ال�yبية املسلمhن ح�x عام وأقوال الË!ابة، واج��ادا
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اسة   :رمصط�Tات الد

اسة فيما ي�$                : رتتمثل مصطq!ات الد

 : حوكمة ا��امعات -

ع�
 أ¤�ا نظام يتم بموجبـھ إخـضاع �ـشاط ا"'امعـات إ�ـ
 مجموعـة مـن ) 2012(ّعرف[ا ناصر الدين 
ات الxـــw {�ــدف إ�ــ
 تحقيـــق ا"'ــودة والتمhــg %ـــ$  Fداء، عــن طرOــق اختيـــار رالقــوانhن وFنظمــة والقــرا

Fّســـاليب املناســــبة والفعالـــة لتحقيــــق خطـــط ا"'امعــــة وأ�ـــداف[ا وضــــبط العالقـــات بــــhن Fطــــراف 

 .Fساسية الwx تؤثر %$ Fداء

اسة ا��الية اجرائيا بما ي�ناسب مع أ�دافoا وغايا��ا و�عرفھ الد
ً

 ع�
 أ¤�ا النظام الذي ر
مية، بمقوما{�ا العقدية الwx تضع لھ قيودا ومحددات، kعمل فيھ ا"'امعات وفق الشر»عة 3سال

ً

وترســـم لـــھ الـــشر»عة 3ســـالمية طرOقـــا يحكـــم ســـلوك القائـــد mFـــادي¡w والعمـــل %ـــ$ ا"'امعـــة وفـــق 
ً

 .مبادئ ا"!وكمة 3سالمية

 :ا��داثة -
Oــة   رتوجيـھ العلـوم <جتماعيـة والـسياسية و<قتــصادية والثقافيـة وfخاصـة العلـوم 3دا

�> 
لتمــام بــالتطوOر ومقاطعــة mــل مــا �ــو تقليــدي، اســتجابة للتغhــy والتحــو %ــ$ الب�ئــة، تقــوم إ�ــ
بـــن دنيــــا، (ع�ـــ
 العقالنيـــة والعقــــل Fداkـــي، وkعظـــيم الطبيعــــة، ومركزOـــة �3ـــسان، وقــــيم ا"!رOـــة 

2011.( 

اسة ا��الية اجرائيا بمـا ي�ناسـب مـع أ�ـدافoا وغايا��ـا و�عرفھ الد
ً

ة ر ر النظـرة إ�ـ
 علـم 3دا
Oة متعددة mا"!وكمة ع�
 اعتبار أنھ علم دنيو ال عالقـة  يال�yبوOة بما يتضمنھ من اتجا�ات إدا ر

عية مباد��ا وال �Fداف الk wxس�
 لتحقيق[ا   .ولھ بالدين 3سالمي، وعدم <�تمام بمشر

  :التأصيل �سالمي -

ة ال�yبوOة ع�
 نAB) 36، ص 2014(عرفھ يا"'ن   . 3سالمرع�
 أ¤�ا بناء علم 3دا

ـــا ـــة ا��اليـــــة اجرائيـــــا بمـــــا ي�ناســـــب مـــــع أ�ـــــدافoا وغايا��ــ اســ و�عرفـــــھ الد
ً

ــــل ر  ع�ـــــ
 أنـــــھ جعـ
 وغhـy - املـستقاة مـن املـصادر الـشرعية–لا"!وكمة من½ثقة من أصو 3سالم ومفا�يمھ العقديـة 

ض مـع تلـك Fصـو %ـ$ مباد��ـا 3سـالمي لمخالفة ل[ا؛ و<ستفادة من ج[ود العلماء فيما ال يتعا ة ر
ى، الرقابة، <بتعاد عن الش�Îات، العدالة[   ].رالشو

اسة وأدوا��ا   :رمن��ية الد

اســـة ع�ـــ
 املـــنAB <ســـتقرا?ي و<ســـت=باطي مـــن خـــالل الرجـــوع لـــألدوات   رkعتمــد الباحثـــة %ـــ$ �ـــذه الد
القـرآن الكـرOم وFحاديـث النبوOــة الـشرOفة، واملـؤتمرات والنــدوات (البحثيـة املـساعدة، واملتمثلـة %ــ$ 

اسة وتحقق ) وا"!لقات العلمية، والكتب واU'الت، الرسائل العملية والبحوث رالwx تؤOد فكرة الد
  .أ�داف[ا
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اسة   :رأدبيات الد

، وذلك ع�
 النحو kÏي µع محاو اسة إ�
 أ اسة ا"!الية أدبيات الد ر قسمت الد ر ر   :ر

لاU!و Fو   .حوكمة ا"'امعات %$ عصر ا"!داثة: ر

  . 3سالمي "!وكمة ا"'امعاتالتأصيل: راU!و الثا�ي

  .مدى تطابق مبادئ حوكمة ا"'امعات بhن ا"!داثة والتأصيل 3سالمي: راU!و الثالث

فــــــع مــــــستو أداء : راU!ـــــو الرا¹ــــــع %ــــــ$  ــــتفادة مـــــن تطبيــــــق مبــــــادئ ا"!وكمــــــة 3ســـــالمية  ىأوجــــــھ <ســ ر
  .ا"'امعات

لا��و kو  :حوكمة ا��امعات [& عصر ا��داثة: ر

ية مـن أ�ـم املـصطq!ات الxـw تـم تـداول[ا %ـ$ ا"!قـل التنمـو منـذ ¤�ايـة °عد مصطq¦ ا"!وكم
م، ولقــــد mانــــت البدايــــة 1989لالثمان�نــــات، حيــــث أســــتعمل ألو مــــرة مــــن قبــــل البنــــك الــــدو�$ ¹عــــام 

ي  ت "'نـــة ¹Fعـــاد املاليـــة "!وكمـــة املؤســـسات mـــادبو را"!قيقيـــة لال�تمـــام با"!وكمـــة حينمـــا أصـــد ر
Cadbury yÊ1992 %$ د°سمOاق م تقر Oر املالية وسـو لنـدن لـألو رر�ا املش¥ل من قبل مجلس التقا ق ر

ّ ُ

والذي طالبت فيھ بإتباع مبادئ ا"!وكمة، حيث " ¹Fعاد املالية "!وكمة املؤسسات"املالية ¹عنوان 
أدعـت أن اتبـاع �ــذه املبـادئ يــؤدي لتحـسhن عمليــة اتخـاذ القـرار والرقابــة ع�ـ
 Fعمــال؛ وذلـك ¹عــد 

Oر املاليـــة مـــن قبـــل املـــسا�مhن <دعـــاءات امل�gايـــ ردة حـــو نقـــص الثقـــة %ـــ$ التقـــا متـــو�$ وال عبـــاس، (ل
ّ

  ). 88، ص 2006

ات  ، نvيجــــة <¤�يــــا ـــyة بكثhــــy مــــن الــــدو ـــ$ Ïونــــة Fخhـ ـــة %ـ روظ[ــــرت ا"!اجــــة املq!ــــة لq!وكمـ ل
مات املالية وإفالس العديد من الشرmات ¹عام  Fقم %$ جنوب شر آسيا وشر 1997ز<قتصادية و ق

fو ات مالية ومحاس½ية خالل رأو را وأمرO¥ا، ومع أعقاب ما ش[ده <قتصاد FمرO¥ي مؤخرا من ا¤�يا
َ

ن 2001عـام  مـة شـركة إنـر وم حيـث أ لـد mـوم )Enron(ز لالتـصاالت عـام ) World Com(ور، وشـركة و
ِم، وfــدا ذلــك واlــ!ا حيــث أعلــن عــن إفــالس 2002

ُ ً
م نvيجــة Þ'ز�ــا عــن 2001شــركة ¹عــام ) 216(

gاســ½ية والرقابيــة وأخـــذ ســداد ال�!Uــة واO راما{�ــا، نvيجــة لــذلك فقــد اU'تمــع ثقتــھ %ــ$ Fنظمــة 3دا
ة الناß!ة    ).1، ص2009املش[دا�ي، (رينظر بنظرة جديدة إ�
 ا"!وكمة mأحد متطلبات 3دا

ة  ـــھ توجيـــــھ وإدا ــــن خاللــ ـــك النظـــــام الـــــذي يمكـــــن مـ ـــ
 ذلــ رحيـــــث °ـــــشyh مـــــصطq¦ ا"!وكمـــــة إ�ــ
قھ ا"!قـو واملـسئوليات بــhن مختلـف Fطـراف، مـن خـالل مجموعـة مــن املنظمـات، وOحـدد مـن خاللـ

ـــhن �Fــــــداف <قتــــــصادية و<جتماعيــــــة وا"'ماعيــــــة  ـــواز بــ نالقـــــوانhن و3جــــــراءات �uــــــدف إقامــــــة التـــ
ات الwx {�دف )82، ص2011دمحم، (والفردية  ر، كما °شyh أيضا إ�
 مجموعة القوانhن والنظم والقرا

ً ُ

g %ـ$ Fداء عـن طرOـق اختيـار <سـاليب املناسـبة والفعالـة لتحقيـق خطـط إ�
 تحقيق ا"'ـودة والتمhـ
  ).17، ص2014إبرا�يم، (وأ�داف املنظمة 

ســــة  ربنـــاء ع�ــــ
 مـــا ســــبق؛ يمكــــن القـــو بــــأن حوكمـــة ا"'امعــــات مــــدخل إدار يركـــز ع�ــــ
 مما ي ل ً

ة ا"'امعـات مـن خـالل تطبيـق مجموعـة مـن املبـادئ الxـk wـساع د ع�ـ
 رFساليب الديموقراطية بـإدا
{�ا التنافـــسية ممـــا  Oـــادة قـــد د، وkعظـــيم قيمـــة ا"'امعـــة و رتحـــسhن Fداء، و<ســـvثمار Fمثـــل للمـــوا زر

ghا وتحقيق الكفاءة والتم��فع مستو أدا  
ىيؤدي إ�   .ر
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 :مبادئ حوكمة ا��امعات [& عصر ا��داثة

اء وتوج[ـــــات البـــــاحثhن حول[ـــــا، وقـــــد اقتـــــصر ت رkعـــــددت مبـــــادئ ا"!وكمـــــة بحـــــسب وج[ـــــات نظـــــر وآ
اسة ا"!الية ع�
 املبادئ التالية   :رالد

%ــ$ ا"'امعــات مــن الطـــالب، : مبــدأ املــشاركة). 1( يوOقــصد �uـــا إتاحــة الفرصــة لألفــراد ذو العالقـــة 
ات املتعلقــــــة  Oــــــhن، وا"'[ــــــات املانحــــــة للمــــــشاركة %ــــــ$ صــــــنع القــــــرا »س، و3دا ــــة التــــــد روأعــــــضاء �يئــ ر ر

عمـــــل %ـــــ$ مختلـــــف جوانـــــب عمـــــل ا"'امعـــــة بالـــــسياسات و�Fـــــداف والÊـــــyامج، والقواعـــــد املنظمـــــة لل
  ).24، ص2016مسلم، (

يقــصد بالــشفافية %ــ$ ا"'امعــات وجــود سياســة واlــ!ة لإلفــصاح عــن mافــة : مبــدأ الــشفافية). 2(
املعلومات الwx يتطل�Îا عمل Fطراف ذات العالقة ¹عمل ا"'امعة، وتدفق[ا ¹ش¥ل مستمر مع توفر 


، 2016مـــسلم، (ق تلـــك املعلومـــات بطـــر م�ـــسرة لkـــشر»عات معتمـــدة تـــضمن ا"!ـــق %ـــ$ ا"!ـــصو ع�ـــ
  ).  24ص

فمن خالل الوضوح وحرOة تدفق املعلومات يب~� نظام مـساءلة جيـد ذو نتـائج : مبدأ املساءلة). 3(
ســـال��ا فــدو املـــساءلة ال  اجعـــة حــو مــدى تحقيق[ـــا أل�ــداف[ا و رإيجابيــة، إلعطــاء املنظمـــة kغذيــة  ر ل ر

، 2014العرO~ــــw، (ىس�
 لتحقيــــق مـــستو أفــــضل لــــألداء يقتـــصر ع�ــــ
 تحديــــد Fخطــــاء واللـــوم بــــل °ــــ
  ).25ص

وOقصد بھ <بتعاد عن التميgh والتحgh بhن mافة أعضاء ا"'امعة، وكـذلك بـhن : مبدأ العدالة). 4(
ـــ$ الت¥ـــــــاليف  ـــــhن ا"'ميــــــع %ــــ ــــل بمبـــــــدأ العدالـــــــة واملــــــساواة بــ ـــادات، والتعامــ ـــة والقيــــ ات التنفيذيـــ ر3دا

  ).26، ص 2014العرw~O، (قوا"!قو والعقوfات 

ـــــاءة والفاعليـــــــة). 5( ـــــة %ـــــــ$ : مبـــــــدأ الكفــ ــــة وmFاديميــ Oـــ ــــصد بـــــــھ أن 3جـــــــراءات والعمليـــــــات 3دا روOقـــ
د املاديـــة وال½ـــشرOة املتاحـــة واملمكنـــة بمــــا  را"'امعـــات يجـــب أن يراàـــ
 ف�jـــا <ســـتخدام Fمثــــل للمـــوا ُ

  ).35، ص2010ما�ر، (يحقق �Fداف ع�
 النحو الذي ترغب ا"'امعة تحقيق[ا 

  : التأصيل �سالمي ��وكمة ا��امعات: را��و الثا,ي

إن املتvبــــع "'ــــذو ا"!وكمــــة وأصــــل[ا ليجــــد أ¤�ــــا kعــــود إ�ــــ
 نظــــام ا"!ــــسبة %ــــ$ 3ســــالم، إذ kعــــد 
ُ

ر
قابــة ع�ــ
 Fعمــال، وا"!ــسبة والرقابــة تقومــان مقــام 3صــالح ومنــع  ا ملــا ف�jــا مــن  را"!وكمــة جــزء م��ــ ً

F قاعـــدة 
ف والنáـــw عــن املنكـــر، في¥ــو التأصـــيل الـــشرà$ الفــساد و�ـــذا مــا ينطبـــق ع�ــ نمـــر بــاملعر و

ف والنwá عن املنكر قال kعا� جاع[ا إ�
 أصل[ا وقواعد�ا و�و Fمر باملعر ووالتكييف لq!وكمة بإ : ر

ف و��Oو عن املنكر و»سا� ن باملعر ِيؤمنو باâ واليوم Ïخر وOأمر ِ رِ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ُُ َْ َ َ ََ ُْ َ َ َْ ْ
ِ ِ ِ

َ ن َن ِ ِ وِ ُو َُ ُْ
ِ

ْ َّ ْ
َعو %$ ا"yhÄات وأولئك من ِ ْ

ِ
َ

ِ
َٰ ُْ َ ِ َ َ

ِ َن ُ

َالصا"!hن
ِ ِ شيد، ] (114: آل عمران [�َّ   ).، ص ج1973ربن 

ة عـــن ا"'[ـــات الرقابيـــة %ـــ$ وقتنـــا ا"!ـــا�$؛ �uـــدف منـــع  رو»عـــز �ـــذا التأصـــيل أن ا"!وكمـــة صـــاد ز ُ

قالفــــساد، وا"!فـــــاظ ع�ـــــ
 حقـــــو ÏخـــــرOن، وأæــــ!اب املـــــصا"¦، وkعزOـــــز <قتـــــصاد وتنميتـــــھ، ف¥ـــــان 
ف والنáــw عــن املنكــر، ا ولتأصـيل 3ســالمي لq!وكمــة وحقيق��ــا الفعليــة متفقــة مــع مبــدأ Fمــر بــاملعر

%$ Ïخرة، كما أ¤�ا متفقة مـع املبـادئ الxـw  قمع وجود فار بي��ما فيما يخص احvساب Fجر من هللا
: لـھ kعــا�
ننـادت �uـا منظمــة التعـاو <قتــصادي والتنميـة %ــ$ حفـظ أمـوال النــاس وعـدم ضــياع[ا لقو

ِيا أ�èا الذين آمنوا أوفوا بالعقود� ِ
ُ ُُ َ َْ

ِ
ُ ْ َ ََ َّ َ ، وأيضا مبدأ العدل لقولھ kعـا�
]1: املائدة[،�ُّ

ً
ْإن اâ يـأمركم �:  ُ ُ ُ َْ َ َّ َّ

ِ
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َّأن تؤدوا Fمانات إ�
 أ�ل[ا وإذا حكمتم بhن الناس أن تحكموا بالعـدل ۚ إن ا ْ َّ
ِ ِ ِ ِ ِِ

َ َ َْ َُ ْ ُْ َ ْْ َُّ َ َ ُْ َ ُ َْ َ َْ َ ََ َ ِ
ْ ٰ ِ

َ
âَّ �عمـا °عظكـم بـھ ۗ إن 

ِ ِِ ِ ِ ِْ ُ ُ َ ََّ َّ

yhــــان ســـــميعا بـــــصm âًا ِ
َ ًَ

ِ
َ َ َ َّ

ـــاب ]58: ال=ـــــساء[� أيـــــتم إن : "�ل، ومبـــــدأ املــــساءلة لقـــــو عمـــــر بـــــن ا"Äطــ رأ
ال، حxـ� انظـر : �عـم؛ قـال: استعملت عليكم خyh من أعلم ثـم أمرتـھ بالعـدل أقـض�ت مـا ع�ـ$؟ قـالوا

ـــيالب�j" [%ـــــ$ عملـــــھ، أعمـــــل بمـــــا أمرتـــــھ أم ال ق، كمـــــا جـــــاء 3ســـــالم "!فـــــظ حقـــــو ومـــــصا"¦ ]8/282: قــ
املسلمhن و�و ما kس�
 لھ ا"!وكمة %$ عصر ا"!داثة، دل ع�
 ذلك ما جاء %ـ$ خطبـة الـوداع حيـث 

فــإن دمــاءكم وأمـــوالكم وأعراضــكم علــيكم حـــرام كحرمــة يــومكم �ــذا %ـــ$ شــ[ركم �ــذا %ـــ$ : "ملسو هيلع هللا ىلصقــال 
  ).130. ، ص2020ع���î، ](1679/920: يالبخار" [بلدكم �ذا

ة %$ الواليات mل[ا مثل  اوOة أخر يمكن بيان التأصيل 3سالمي لq!وكمة %$ جانب 3دا رومن  ىز
ة، وديوانيـــة ســـواء mانـــت كتابـــة خطـــاب، أو كتابـــة حــــساب  ا ًإمـــرة املـــؤمنhن، ومـــا دو¤�ـــا مـــن ملـــك و ر وز

ة حــرب، وقــضاء، وحــسبة، وفــر اق املقاتلــة وغhــ�yم، ومثــل إمــا ف %ــ$ أر وملـستخرج أو مــصر رو ع �ــذه ز
ف والنáــw عـــن املنكــر، وfمــا أن ا"!ـــسبة أصــل[ا قـــائم ع�ــ
 Fمـــر  والواليــات إنمــا شـــرعت لألمــر بـــاملعر
ـــو التخـــــرOج الفقáـــــw لq!وكمـــــة مطابقـــــا "!كـــــم ا"!ـــــسبة وFمـــــر  ـــن املنكـــــر، في¥ــ ف والنáـــــw عــ بـــــاملعر

ً
ن و

ف والنáــــw عــــن املنكــــر وO¥ــــو حكم[مــــا واحــــدا و�ــــو الوجــــوب  بـــاملعر
ً ن ، )25، ص 2004ابــــن تيميــــة، (و

ـــولية ال¥ليــــة  ـــة حكم[ــــا مــــن القاعــــدة Fصـ " مــــا ال يــــتم الواجــــب إال بــــھ ف[ــــو واجــــب"وkــــستمد ا"!وكمـ
  ).92، ص 1997الغزا�$، (

وfالتـــا�$ يمكـــن تنـــاو مف[ـــوم حوكمـــة ا"'امعـــات وفقـــا ألصـــول[ا 3ســـالمية أ¤�ـــا علـــم باحـــث %ـــ$ 
ً

ل
ــــة بـــــhن العبـــــاد وحـــــاكم لتـــــصرفا{�م وأفعـــــال[م، وصـــــا¹غ ل[ـــــا بالـــــ Oـ رFمـــــو ا"'ا ـــا ر صبغة 3ســـــالمية وفقــ

ً

ف النáــw عـن املنكــر املوافقــة ألح¥ـام الــشرع وقواعـده  شــيد، (ولـسياسة Fمــر بـاملعر ، ص 1973ربــن 
16( ��îــــ ـــا ع�ــ ـــال والعالقــــــات ) 49، ص2020(ّ، وعرف[ـــ قــــــاµي يــــــضبط Fعمـــ  wــــــ�ðقيا ABأ¤�ــــــا مــــــن 
رع�ــــــ

، وفق ما يصدر ¹شأ¤�ا من kشر»ع؛ لتحقيق أ�ـ داف ا"'امعـة قا"Äاصة %$ ا"'امعات "!فظ ا"!قو
ض مع أح¥ام ومبادئ الشر»عة 3سالمية   .ربما ال °عا

ـــا  ـــرف الباحثـــــة ا"!وكمـــــة 3ســـــالمية لq'امعـــــات ع�ـــــ
 أ¤�ــ د أعـــــاله kعــ واســـــvنادا إ�ـــــ
 جميـــــع مـــــا و
ُ ً

ر
ة شـــئو¤�ا %ـــ$ mافــــة املـــستوOات، و»ــــشمل Ïليـــات والعمليــــات  س �uـــا ا"'امعــــة إدا رالطرOقـــة الxـــw تمــــا ر

ُ

د املاديـــــة وال½ـــــشرOة  ـــسyh العمـــــل وفقـــــا ملبـــــادئ الـــــشر»عة رواملـــــوا ـــوائح والقـــــوانhن املنظمـــــة لــ وmافـــــة اللــ
ً

ى و<بتعاد عن الش�Îات واU!اسبة والعدالة   .ر3سالمية الwx تvسم بالشو

  : التأصيل �سالمي ملبادئ حوكمة ا��امعات

 دعــت النـــصوص الـــشرعية إ�ـــ
 أ�ـــم مقومـــات ا"!وكمـــة %ـــ$ القـــرآن الكـــرOم والـــسنة النبوOـــة املط[ـــرة،
والxـw يمكــن مــن خالل[ــا اسـت=باط املبــادئ إلطــار حوكمــة إســالمية يـتالءم مــع mافــة متطلبــات ا"!يــاة 

  :الدي=ية والدنيوOة، م��ا ما ي�$

ى). 1( يوافـق 3سـالم ع�ـ
 مبـدأ املــشاركة الـذي ت=تB'ـھ ا"!وكمـة %ـ$ عـصر ا"!داثــة، : رمبـدأ الـشو
ى"ولكـن بمف[ومــھ Fصــيل  صــل %ـ$ القــرآن الكــرOم والــسنة النبوOــة، ، و�ـو مبــدأ شــرà$ ، لــھ أ"رالــشو

ـــد أمـــــر�م هللا  ة �فقـ ـــن القـــــرآن م��ـــــا قولـــــھ kعـــــا�
 %ـــــ$ ســـــو ـــدة مواضـــــع مــ ى %ـــــ$ عــ ر املـــــسلمhن بالـــــشو ر
ى" ى بي��م�": رالشو ْوأمر�م شو ُْ َ ْ َ َ ْٰ ر ُ ُ ُ َ ى [�َ �م %$ Fمر ۖ �: ، وقولھ kعا�
]38: رالشو ِوشاو

ْ َ ْ
ِ

ْ ُ ْ رَ ِ
َ

: آل عمران[�
159[ wÈا"!دي½ية مبدأ املسو هيلع هللا ىلص ، وطبق الن ¦qتھ ألم سلمة يوم ص ى %$ مواضع عديدة، م��ا مشو رلشو ر

 wÈأم سـلمة فـذكر ل[ـا مـا لقـي ملسو هيلع هللا ىلص ملا أمر الن 
ا وOحلقوا، فلم يقم أحد فدخل ع�ـ ِأæ!ابھ أن ينحر
َ

ِ
ّ و

يــا نÈــw هللا، أتحــب ذلــك؟ أخــرج، ال ت¥لــم أحــدا مــ��م mلمــة حxــ� تنحــر : ِمــن النــاس، فقالــت أم ســلمة
ً
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 فيحلقك، فخرج فلم ي¥لم أحدا م��م ح�x فعل ذلك، نحر بدنھ ودعا حالقھ بدنك، وتدعو حالقك
ً

ا  أوا ذلــك قـــاموا فنحــر وفحلقــھ، فلمـــا  ، كمــا أن تطبيـــق �ــذا املبـــدأ %ــ$ ا"'امعـــات ]2731:يالبخـــار [ر
يتفــق مــع مقاصــد الــشر»عة 3ســالمية %ــ$ التفكhـــy ا"'مــاà$ وصــوال للــرأي Fصــوب والــذي °ــس[م %ـــ$ 

ً

ىعات وOرفع من مـستو أدا��ـا، كمـا يvـيح �ـذا املبـدأ <ج��ـاد %ـ$ mـل óـ�wء مـالم تحقيق أ�داف ا"'ام
يكن �ناك نص شرà$، تحقيقا للقاعدة الفق[ية 

ً
  ".ال اج��اد مع النص"

يؤOــد 3ســالم مبــدأ الــشفافية الــذي نــادت بــھ ا"!وكمــة %ــ$ عــصر : مبـدأ Dبتعــاد عــن الــش��ات). 2(
تـركتكم ع�ـ
 امللـة : "ملسو هيلع هللا ىلص، يـدعم ذلـك قولـھ "اد عـن الـش�Îات<بتعـ"ا"!داثة، ولكن بمف[ومھ Fصـيل 

�ــا، ال يز»ــغ ع��ــا إال �الــك ، كمــا دعـــا القــرآن الكــرOم إ�ــ
 الــشفافية %ــ$ عــدد مـــن "رالبيــضاء ليل[ــا ك��ا

َيـــــا أ�ـــــل الكتـــــاب لـــــم تل½ـــــسو ا"!ـــــق بالباطـــــل وتكتمـــــو ا"!ـــــق و�: املواضـــــع، م��ـــــا قولـــــھ kعـــــا� ََّ َ َّ َْ ْ ْ َْ نَ ُن َُ َْ َ َ

ِ ِ ِ َِ ُ َ
ِ ِ

ْ
ِ

َ ْ َ
ْأنـــــتم  ُ َ

َنkعلمو ُ َ ْ َ
وال تكتمـوا الـش[ادة� ، وقولھ kعـا�
]71: آل عمران [�

َ َ َ َّ َُ ُ ْ َ ، mـل �ـذه النـصوص ]283: البقـرة [�َ
ًالشرعية تؤصل مبدأ الشفافية ع�
 جميع مستوOات ا"'امعة سواء أفراد أو مسا�مhن، فالبد مـن 

ملـــصا"¦ عـــن mـــل مـــا 3فـــصاح و3يـــضاح مـــن قبـــل أعـــضاء مجلـــس ا"'امعـــة للم=ـــسوhfن وأæـــ!اب ا
ســــو هللا : ، قــــال�نيحـــدث %ــــ$ ا"'امعــــة وال يكتمــــو أي حقيقــــة، "!ــــديث أµـــي �رOــــرة  لجــــاء  إ�ــــ
 ملسو هيلع هللا ىلص ر

الـسو فـرأى حنطـة مـصyÊة فأدخـل يـده ف�jـا فوجـد بلـال، فقـال
ً َّ ُ : ، قـال"مـا �ـذا يـا صـاحب الطعـام: "ق

سو هللا لأصابتھ السماء يا  "  من غش فلـ�س م~ـwقأفال جعلتھ فو الطعام mي يراه الناس،: "، قال"ر
، و%$ mل ذلك تحقيقا ملقاصد الشر»عة العامة %$ حفظ تماسك اU'تمـع ]æ102/65!يح مسلم، [

ً

درء "ناملـسلم بالوضـوح و<بتعـاد عـن الظنـو والـش�Îات، كمــا يتفـق �ـذا املبـدأ مـع القاعـدة الفق[يــة 
ـــدم ع�ـــــ
 جلـــــب املـــــصا"¦ ــــن الـــــش�Î" املفاســـــد مقــ ـــ
 القائـــــد أن ي½تعـــــد عـ %ـــــ$ عالقتـــــھ إذ يتوجـــــب ع�ــ ات 

وسيھ لكسب ثق��م   .ؤبمر

يتطابق نظام املساءلة %$ عصر ا"!داثة والذي ينص ع�
 أن القيادات العليا : مبدأ ا��اسبة). 3(
وصــــناع القــــرار %ــــ$ ا"'امعــــات معرضــــhن للمحاســــ½ية مــــن قبــــل املــــستفيدين مــــن خــــدما{�ا وأæــــ!اب 

بـــدأ مبـــدأ شـــرà$ حيـــث يؤOـــد 3ســـالم املـــصا"¦ مع[ـــا، مـــع نظـــام اU!اســـبة %ـــ$ 3ســـالم إذ °عـــد �ـــذا امل
ــــستو الفـــــرد أو ع�ـــــ
 مـــــستو ا"'امعـــــة  ىعمليـــــة املراجعـــــة املـــــستمرة ملـــــستوOات Fداء ســـــواء ع�ـــــ
 مـ ى

: ، يؤصــل ذلــك مــا جــاءت بــھ الــشر»عة 3ســالمية الغــراء %ــ$ قولــھ kعــا�
"اU!اســبة"بمف[ومــھ Fصــيل 
ولvسألن عما كنتم kعملو�

َ نُ
ُ َ ْْ َْ ُُ َّ َ َّ ُ ََ عيتـھ: "ملسو هيلع هللا ىلص، وقولـھ ]93: النحل [�َ ل عـن  اع وmلكـم مـسؤ رأال mلكـم  ور ٍ" ،


ْيـا أ�èـا الـذين آمنـوا اتقـوا اâ ولتنظـر �: كما حث 3سالم ع�
 اU!اسـبة والرقابـة الذاتيـة قـال kعـا� ُ ْْ َ ُ َّ َُ َ ََّ َ َِ
َّ َ ُّ َ

ٍنفس ما قدمت لغـد
َ َ

ِ
ْ َْ ََّ َ ر، ومـن Fمـو الدالـة أيـضا ع�ـ
 أنـھ مبـدأ شـرà$ مما]18: ا"!ـشر [�ٌ

ً
سـات النÈـw ر

�ـذا : ل[ا ومن ذلـك سـؤالھ البـن اللت�بـة الـذي اسـتعملھ ع�ـ
 صـدقات ب~ـw سـليم، فلمـا قـدم قـالملسو هيلع هللا ىلص 
سـو هللا  للكـم، و�ــذا �ــ$، أ�ـدي �ــ$، فقــام  لمـا بــال عامــل ا¹عثـھ، فيقــو �ــذا �ــ$ : ع�ــ
 املنÊــy وقــالملسو هيلع هللا ىلص ر

ـــھ أم ال؟ ـــ!ي"[و�ــــذا لكــــم، أفــــال قعــــد %ــــ$ ب�ــــت أبيــــھ أو ب�ــــت أمــــھ حxــــ� ينظــــر أ�èــــدى إليـ ح مــــسلم، æـ
Oـــة فت¥ـــو بـــذلك ]1832/1019 ن، و�ـــذا يمثـــل شـــكال مـــن أشـــ¥ال الرقابـــة ع�ـــ
 Fداء واملـــساءلة 3دا ر

ً

قدلـــيال ع�ـــ
 أ¤�ـــا مبـــدأ شـــرà$ °ـــس[م %ـــ$ تحقيـــق مقاصـــد الـــشر»عة العامـــة %ـــ$ حفـــظ حقـــو م=ـــسوµي  ُ ً

ـــدما{�ا  بمــــا يــــؤدي إ�ــــ
 غــــرس قــــيم Fمانــــة ) أæــــ!اب املــــصا"¦(ا"'امعــــة وكــــذلك املــــستفيدين مــــن خـ
  ".التصرف ع�
 الرعية منوط باملصq!ة"وال�gا�ة %$ اU'تمع املسلم، وOحقق القاعدة الفق[ية 

يتفــق مبــدأ العدالــة %ــ$ عـــصر ا"!داثــة مــع العدالــة %ــ$ الفكــر 3ســالمي والـــذي : مبــدأ العدالــة). 4(
�èـدف إ�ــ
 التعامــل مـع ا"'ميــع بــنفس القــدر مـن املــساواة ومعــامل��م ¹ــش¥ل عـادل %ــ$ جميــع جوانــب 
العمــل 3دار ا"'ــام�$ و%ــ$ التقــوOم mFــادي¡w ¹عيــدا عــن الــسرOة والvــسلطية و»ــ¢'ع ع�ــ
 مراعــاة 

ً
ي
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ات النفسية ف[و دين العدل، يؤصل ذلك قولھ kعا� ٍيـا أ�èـا النـاس إنـا خلقنـاكم مـن ذكـر �: ر<عتبا ِ
َ َُ ْ

ِ ْ َ ْ ََّ َ ُ َ َُّّ َ َ

ا ــ ــــــــ ــــــل لتعـــ ـــعوfا وقبائــــــــ ـــــ ـــ ــــــــاكم شــ ـــ� وجعلنــــــ ــــــــ َروأن÷ــ َ َ ُ ََ َ
ِ َِ َ ََ َ َ ًَ ُْ ُ ْ ٰ ْ ــــــيم ُ ـــــــــاكم ۚ إن اâ علــــــــ ـــــــــــد اâ أتقـــــ ــــــــــرمكم عنــ ٌفوا ۚ إن أكــــ ِ ِ ِ

َ َ َّ ْ ََّّ َ َّ
ِ ِ

ْ ُْ ُ ْ َُ َْ ََ َ

yــhٌخب
ِ

َ
fكـــم واحـــد، وأبـــاكم واحـــد، ال فـــضل : "ملسو هيلع هللا ىلص، وكـــذلك قولـــھ ]13: ا"ø'ـــرات[� ريـــا أ�èـــا النـــاس إن 

" ىلعرµــي ع�ــ
 Þ'¡ــw، وال لù'¡ــw ع�ــ
 عرµــي، وال أحمــر ع�ــ
 أســود، وال أســود ع�ــ
 أحمــر إال بــالتقو
، و%$ ذلك تحقيق ملقاصد الشر»عة 3سالمية العامة %$ إقامة العدل الذي �ـو ]�38/474ي، Fلبا[

ض، كما يحقق القاعدة الفق[ية  F 
  ".رال ضر وال ضرار"رمghان هللا ع�

د ا"'امعات املادية وال½شرOة نحو : مبدأ إتقان العمل). 5( ريراà$ �ذا املبدأ <ستخدام Fمثل ملوا
ُو�ـو بـذلك °عـد مبـدأ شـرà$ إذ جعلـھ هللا " 3تقـان" يقابلـھ %ـ$ الـشر»عة 3سـالمية تحقيق �Fـداف،

�
ُالذين °ستمعو القو فيvبعو أحسنھ ۚ أولئك الذين �دا�م �: من صفات املؤمنhن قال kعا� ُ ََ َ َُ َ َ
ِ ِ ِ

َّ ََّٰ ُْ ََ َ ََ ُ َ ْ ُ ْْ ََ نَ ل ِن
َّ َ

ِ
ِاâ ۖ وأولئك �م أولو Fلباب

َ ْ ُ ََ ْٰ ُ ُْ ُ َ
ِ َ ُ َّ

َصنع �: ، كما دلت Ïيات القرآنية ع�
 3تقان قال kعا�
]18: الزمر [� ُْ

ٍاâ الذي أتقن mل w�óء ۚ ْ ََّ ُ َ َ ْ ََّ
ِ ِ

َّ
إن هللا عز وجل يحب إذا عمل أحدكم عمال : "ملسو هيلع هللا ىلص، كما قال ]88النمل،  [�

ً

، وOــدخل %ــ$ 3تقــان أن يتحمــل العــاملhن %ــ$ ا"'امعــات املــسئولية ]5314/335: الب�jقــي" [أن يتقنــھ
ُّإن الـــسمع والبـــصر والفـــؤاد mـــل �:  إســـناد امل[ـــام إلـــ�jم وأدا��ـــا ع�ـــ
 الوجـــھ Fمثـــل لقولـــھ kعـــا�
عنـــد َُ َ َ ُ ْ َْ ََ َ َ ْ َّ َّ

ِ
أولئك mان عنـھ مـسئوال

ً ُ ْ َْ َ ُ ََ َ
ِ
َٰ ُ

ُ، والقيـام باألمانـات واU!افظـة عل�jـا، ومـن Fمانـة أال °ـسند ]36: 3سـراء [�

يــا أ�èـــا الــذين آمنـــوا ال �: مـــال Fكفــاء، قـــال kعــا�
ُمنــصب إال لــصاحبھ ا"!قيـــق بــھ، وأن يختــار لألع
َ ُ َ ََ

ِ
َّ َ ُّ َ

َنتخونوا اâ والرسو وتخونوا أماناتكم وأنتم kعلمو ُل ْ َْ ْ َ َُ ُُ ْ َ ُ ُ َ َّ ُ ُ ََ ََ َ َ َِ َّ ،  ومـن ذلـك يتـ§¦ أن تطبيـق ]F :27نفـال[� َ
ـــا مبــــدأ اتقــــان العمــــل يحقــــق مقاصــــد الــــشر»عة 3ســــالمية %ــــ$ مبــــدأ ¤�ــــضة Fمــــة 3ســــالمية و نجاح[ـ

ة  روفالح[ا، من خالل أداء Fعمال وامل[ام ع�
 أكمل وجھ مـع مالحظـة القـصد والنيـة %ـ$ العمـل بـإدا
  ".رFمو بمقاصد�ا"لوجھ هللا لq!صو ع�
 أجر الدنيا وÏخرة، و�و ما يتفق مع القاعدة الفق[ية 

ــــيل : را��ـــــو الثالـــــث ــ�ن ا��داثـــــة والتأصـ ــة ا��امعـــــات بـــ ــابق مبـــــادئ حوكمـــ مـــــدى تطـــ
  : سالمي�

نـة  ، ولكـن �ـذه املقا نة بـhن املـنAB الرfـا�ي واملـنAB ال½ـشر ربطبيعة ا"!ال فإنھ ال مجال للمقا ير
ــا أن املــــنAB 3دار %ــــ$ 3ســــالم �ــــو املعيــــار والنمــــوذج الــــذي  ي\ــــ$ للتأكيــــد ع�ــــ
 حقيقــــة م[مــــة مفاد�ــ

، كمـا أن �نـاك حقيقتـ ينحتكم إليھ؛ ل�g مدى صالحية ون§A الفكر وال=ـشاط ال½ـشر hن البـد مـن ن
  ):2012؛ والفكي¥ي، 2012علوان، (التأكيد عل�jما �ما mالتا�$ 

، ومـا يتـضمنھ :ا��قيقة kو�� - ي أن نموذجية 3سالم ال تلúـ$ أو تقلـل مـن قيمـة ال=ـشاط ال½ـشر ُ

ض مع أصولھ ومبادئھ وقيمھ Oة ما دامت ال تتعا رمن نظرOات إدا  .ر
لبالثبات %$ Fصو واملبادئ والقيم، وOتمhـg %ـ$ نفـس  أن املنAB 3سالمي يتمgh :ا��قيقة الثانية -

نة و<نفتاح ع�
 النظم والنظرOات Fخر لالنتفاع بما توصلت إليھ ىالوقت باملر  .و

ـــة أعــــاله مــــن أدب نظــــر متعلــــق بحوكمــــة ا"'امعــــات %ــــ$ عــــصر  دتــــھ الباحثـ ــا أو يو%ــــ$ ضــــوء مــ ر
ا"!داثة وتأصيل[ا إسالميا، تÄqص الباحثة أوجھ <تفاق و<

ً
  :التا�$) 1(لختالف بي��ما، %$ ا"'دو 
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  ): 1(لجدو 

  مدى تطابق مبادئ حوكمة ا��امعات ب�ن ا��داثة والتأصيل �سالمي

  التأصيل �سالمي حوكمة ا��امعات  حوكمة ا��امعات [& عصر ا��داثة

  :أوجھ Dتفاق ب�ن ا��داثة والتأصيل �سالمي ملبادئ حوكمة ا��امعات

ى   شاركةمبدأ امل  رمبدأ الشو

  مبدأ الشفافية  مبدأ <بتعاد عن الش�Îات

  مبدأ املساءلة  مبدأ اU!اسبة

    مبدأ العدالة  مبدأ العدالة

  مبدأ الكفاءة والفاعلية   مبدأ اتقان العمل

  :أوجھ Dختالف ب�ن ا��داثة والتأصيل �سالمي ملبادئ حوكمة ا��امعات

ـــــن  ــــستمد مـ ــــ$ عــــــصر ا"!داثــــــة مــ ــة %ــ تأصــــــيل ا"!وكمــــ
ـــــــصد ة عنـــــــــد مـ ـــر 3دا ، واج��ـــــــــادات مفكــــــ ـــشر رر ¹ــــــ ي ي

ـــــق  ــــــــة، لتحقيــــــ ــــــــصادية وماديـــ ـــــات اقتـــ مــــــ ـــــــ[م أل زkعرضــــ
  .م¥اسب دنيوOة

تأصـــيل ا"!وكمـــة %ـــ$ الـــشرع مـــستمد مـــن الـــشرع مـــن 
مــصدر أصــ�$ و�ــو القــرآن الكــرOم والــسنة، ومــصدر 
ـــــــد  ــــــق مقاصــــ ـــــــــË!ابة، لتحقيــــ ـــــــل الـ ــــو عمـــ ـــــــ$ و�ــــــ تب�ـــ

  .الشر»عة ال¥لية

ـــ½ية م ـــة ع�ــــ
 محاسـ ة املــــساءلة ف�jــــا مب=يـ رجلــــس 3دا

  Fع�

  �اU!اسبة ف�jا مب=ية ع�
 مخافة هللا 

ـــــــات  ــــيم قيمــــــــــة املنظمـــ ــــ
 kعظــــــ ـــــس�
 إ�ــــــ ـــة(kـــــ ) ا"'امعـــــــ
ضا املستفيدين   .روتحسhن أدا��ا؛ �uدف كسب 

ــ
 بنــــاء وتطــــوOر اU'تمــــع املــــسلم ع�ــــ
 mافــــة  kــــس�
 إ�ــ
ب العاملhن"Fصعدة، لتحقيق الغاية Fس¡�  رضا    "ر

ـــل ا" ــــ$ العمــــ ــــا °ــــــس��دف <تقـــــــان %ــ ضـــ  
ـــــ ر!ــــــصو ع�ــ ل
  .املستفيدين وأæ!اب املصا"¦

ـــان رºـــــ$ العمـــــل %ـــــ$ مختلـــــف جوانـــــب  °ـــــس��دف <تقــ
ـــذي �ــــــــو  ـــــھ باإلحـــــــسان الــــ تباطــ ــــــسا�ي؛ ال ـــل �3ـ رالعمــــ

  .مرتبة من مراتب الدين

  إعداد الباحثة: املصدر

ــــع ــــو الرا�ــ ــع : را��ــ فــــ ــ&  ــ ــــالمية [ــ ــــة �ســ ــــادئ ا��وكمــ ــــن تطبيــــــق مبــ ــــتفادة مــ ــــھ Dســ رأوجــ
  .تىمستو أداء ا��امعا

اسة، يمكن القو بأن تطبيق ا"!وكمة 3سالمية %ـ$  لمن خالل ما تم تناولھ %$ أدبيات الد ر
ا"'امعات يضيف ل[ا ¹عدا م[ما، نظرا تمتلكھ من مزايا عدة kس[م %$ تحقيق التنمية الشاملة ل[ا، 

ُ ً ً ً

  :من خالل ما ي�$

تــوفر ال[ي¥ــل التنظي¡ــw الــذي يمكــن ا"'امعــة مــن تحقيــق أ�ــداف[ا بأفــضل -
ّ

 wــáق الطــر املمكنــة، ف
تقلـل حـاالت الـصراع التنظي¡ـw داخـل ا"'امعـات عـن طرOـق تفعيـل املـشاركة والرقابـة و3فــصاح 

 .والشفافية مما يوفر ب�ئة k¢'ع ع�
 3بداع و<بت¥ار
fــة الفــساد ب¥ــل أنواعــھ  - Oــا، ماليــا، محاســ½يا(رkــس[م %ــ$ محا إدا

ً ً ً
، فáــw مــدخل م[ــم للكــشف عـــن )ر

كghة أساسية لإلصالح 3دار والتطوOرالفساد وم¥افحة الو ياسطة واU!سوfية و  .ر
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سـة الـسلطة ¹ـش¥ل  - ، ومما راملشاركة kعمل ع�
 سـد الفجـوة القائمـة بـhن القـادة وFطـراف Fخـر ى
ُغyh �رمي، فإعطاء ا"'ميع فرصة املشاركة %$ اتخاذ القـرار °عـد حـافز إيجـاµي لتحقيـق �Fـداف 

عاليــة، فاملــشاركة kعمــل ع�ــ
 شــيوع ا"'ــو الــديموقراطي، وت=ــشر الxـw تتطلــع ا"'امعــة ل[ــا بكفــاءة 
ح الفرOـــق؛ ممـــا °ـــس[ل تنفيـــذ القواعـــد والقـــوانhن وتقليـــل حـــاالت عـــدم  ح التعـــاو والعمـــل بـــر ور نو

 .الرضا الوظيفي
ىإن إحساس العاملhن بالعدل واملساواة يحقق طفرة كبyhة بمستو أدا��م، و%$ أداء ا"'امعة من  -

ى مستو الثقة بالقيادة ا"'امعية، <طمئنان ع�
 حصول[م ع�
 حقوق[م، جانب آخر، وOزOد من
ىومن ثم <ستقرار %$ ب�ئة العمل والوصو ملستو أداء مرتفع  .ل

تطبيــق ا"!وكمــة 3ســـالمية بإتقــان اســvنادا إ�ـــ
 مبــدأ إتقـــان العمــل يــؤدي إ�ـــ
 <ســتخدام Fمثـــل  -
ً

د ا"'امعــــة %ــــ$ إطــــار مــــن ال�gا�ــــة والــــشفافية، و ــة مــــصا"¦ ا"'امعــــة مــــن خــــالل تحقيــــق رملــــوا حمايــ
 .<نضباط و<ستقامة ومنع <نحراف

-  ، نkعمل ا"!وكمة 3سالمية ع�
 توفyh مناخ تنظي¡w يvسم بالعديد من القيم 3يجابية، mالتعاو
  .و<ستقاللية، وال�gا�ة، والرقابة الذاتية، واملوضوعية وا"!ياد عند تقييم Fداء

اسة   : رنتائج الد

سبق يمكن أن تÄqص الباحثة ما ي�$مما 
ُ

:  

 .حقيقة ا"!وكمة \$ منAB وجزء من نظام ا"!سبة %$ 3سالم -
-  
ق�نــاك فــر بــhن املــصادر الـــشرعية لq!وكمــة واملــصادر القانونيــة ال½ـــشرOة مــن حيــث Fثــر ع�ـــ

السلوك والضمyh معا
ً

. 
رضاء هللا عز وجل أن مف[وم ا"!وكمة موجود %$ mل kعاليم 3سالم ب¥ل مبادئھ، و�و مطلب إل -

ضاء ÏخرOن، و�و فرع من منظومة القيم 3سالمية املتمghة، و»عyÊ ع��ا بالدقة و3تقان،  ّثم إ ر
دت العديد من النصوص القرآنية وFحاديث النبوOة الدالة ع�
 �ذين املف[ومhن  .روقد و

يظ[ر التأصيل 3سالمي لq!وكمة أصوال فكرOة تدعم فكر ا"!وكمة %$ عصر -
ً  ا"!داثة، وتvسم ُ

ى، واU!اســبة، والعدالــة، واتقــان العمــل بمــا يــؤدي إ�ــ
 : بمبـادئ بالغــة �Fميــة تتمثــل %ــ$ رالــشو
 .التحسhن والتطوOر املستمر لq'امعات

أن جميع مبادئ ا"!وكمة %$ الفكر 3دار ا"!ديث قد سبق 3سالم إل�jا، وmانت نB'ا واl!ا  -
ً ً ي

ـــھ وتطبيقاتــــھ، ـــالمي برfانيــــة �ــــذه املبــــادئ واkــــساع[ا %ــــ$ kعليماتــــھ وتوج�jاتـ ـــg املــــنAB 3سـ  بــــل تمhـ
 .وشمول[ا

ييمكن <نتقال بواقع أداء ا"'امعات من حالتھ القائمة إ�
 النموذج ا"!ضار 3سالمي القادر  -
ع�
 إعادة البناء والتطوOر والرOادة، وذلك عن طرOق بـذل املزOـد مـن ا"'[ـد و3بـداع %ـ$ تطبيـق 

زمات عصرOة ال تتجاو الثوابت العقائدية، بجانب <ستفادة من النماذج الفكر 3سالمي بمقو
  .والنظم الغرfية
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  :التوصيات

اسة ا"!الية من نتائج فإ¤�ا تو��w بـ%                    ِ$ ضوء ما توصلت إليھ الد   : ر

ة تطبيق مبادئ ا"!وكمة 3سـالمية %ـ$ ا"'امعـات وعمـوم املنظمـات؛ ملـا ل[ـا مـن فوائـد %ـ$  - ورضر
 .نظيمية ال[انئة الكرOمةتحقيق ا"!ياة الت

اسـات تتعلـق با"!وكمـة 3سـالمية، إذ تبـhن عنـد تأصـيل ا"!وكمــة أن  - رkعزOـز املكتبـة العرfيـة بد
ة  رمباد��ا ل[ا أسس وجذو إسالمية، ولكننـا كمـسلمhن تقاعـسنا عـن تطـوOر �ـذه Fسـس بـصو ر

  .تجعل[ا تواكب عصرنا ا"!ا�$، مما جعل الرOادة %$ ذلك لألدبيات الغرfية

  : املق89حات

                  yـhاسـة بمبـادئ أخـر غ اسـة ا"!اليـة تنـاو ا"!وكمـة 3سـالمية بالبحـث والد ىتق�yح الد رل ر
ة، وأيضا تناول[ا من حيث خصائص[ا ونظرOا{�ا القابلة للتطبيق %$ الب�ئات ال�yبوOة املذmو

ً
  .ر
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  املصادر واملراجع

أوال
ً

  :املصادر: 

  .القرآن الكرOم

ـــا�ي، أبـــــو عبـــــد الـــــرحم Oاداتـــــھ، ). ت.د. (ن دمحم ناصـــــر الـــــدينFلبــ املكتـــــب زæـــــ!يح ا"'ـــــامع الـــــصغyh و
  .3سالمي

ــــو عبــــــد هللا دمحم اســـــماعيل ، أبـ ــــو صــــــ[يب : اعت~ـــــ� بــــــھ(يæــــــ!يح البخـــــار ). 1419/1998. (يالبخـــــار أبـ
  .، ب�ت Fف¥ار الدولية لل=شر)الكرمي

، ) عبـــد القـــادر عطـــادمحم: تحقيـــق(ىالـــس�ن الكÊـــy ). 1424/2003. (الب�jقـــي، أبـــو بكـــر أحمـــد ا"!ـــسhن
  .، دار الكتب العلمية)3.ط(

ــــد بــــــن عبـــــد ا"!لـــــيم ا"!را�ـــــي ــــاس أحمـ ــــو العبـ   ا"!ــــــسبة).1425/2004. (ابـــــن تيميـــــة، تقـــــي الــــــدين أبـ
  .املكتب 3سالمي). 2.ط(، )ع�$ بن نايف ال¢!ود: تحقيق(

wـــ�ðـــن الـــدين : تحقيـــق (إحيـــاء علـــوم الـــدين). 1402/1982. (الغزا�ـــ$، أبـــو حامـــد دمحم بـــن دمحم الطوOز
$ºدار املعرفة)العرا ،.  

ي رمسلم، أبو ا"!سن القشyh الن�سابو ، دار )تحقيق دمحم فؤاد عبد الباº$(æ!يح مسلم ). ت.د. (ي
  .إحياء ال�yاث العرµي

ثانيا
ً

  : املراجع: 

لخÊــyات ¹عــض الــدو املتقدمــة والناميــة %ــ$ مجــال تطبيــق ا"!وكمــة ). 2014. (يإبــرا�يم، خالــد قــدر
  .81-15، )47(15  مجلة عالم ال�yبية،.تعليم قبل ا"'ام�$الرشيدة %$ ال

، وا"Äم�ـw�î، الــسيد؛ وشـرOف، شـرOف دمحم غلـو ، باسـم  لبـدو ة نظـم جـودة التعلــيم ). 2010. (زي رإدا
ــــــة تحليليــــــــة اســ ــــــو إســــــــالمي د ـــاد مــــــــن منظــ رو<عتمـــــ ــــــة القــــــــراءة واملعرفــــــــة،. ر                  ،)110( ع مجلــ

236-198.  

ـــ$ 3ســـــالممرتكـــــزات ). 2011. (أبـــــو بـــــر�م، ع�ـــــ$ حمـــــدان ة ا"'ــــــودة الـــــشاملة %ــ اســــــات . رإدا ـــة د رمجلــ
  .77-69، )8( ع مجتمعية،

نــة : تقرOــر ا"'امعــات تحــت اU'[ــر). 2012. ( مركــز مرســيليا للت¥امــل املتوســطي-البنــك الــدو�$  رمقا
Oـة "!وكمــة ا"'امعــات مــن أجــل تحــديث التعلــيم العــا�$ %ــ$ منطقــة الــشر <وســط  قمعيا ر

  .وشمال افرOقيا

ــــضمان جـــــودة التعلـــــيم العـــــا�$،). 2017. (جامعـــــة أســـــيوط  بحـــــوث املـــــؤتمر العرµـــــي الـــــدو�$ الـــــسا¹ع لـ
Oة مصر العرfية   .رجم[و

Oـــــــة ). 2017. (جامعــــــة القـــــــصيم ـــل ر ـــــسعودية %ــــــ$ تفعيــــ ـــــؤتمر دو ا"'امعــــــات الــ ـــــيات مــ ؤتوصـ  ،2030ر
  .القصيم

Oب املعلم من منظو). 2010. (ا"!رµي، خالد سعيد رأسس ا"'ودة التعليمية %$ إعداد وتد  . إسالمير
ة[ رسالة ماجستyh غyh م=شو ، mلية ال�yبية]ر   .ى، جامعة أم القر
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واقـع تطبيـق ا"!وكمـة الرشـيدة ومعوقا{�ـا بجامعـة الطـائف ). 2017. (ا"!ميدي، منـال ب=ـت حـسhن
، )110(28، مجلـــة mليـــة ال�yبيــــة بجامعـــة ب��ــــامـــن وج[ـــة نظــــر أعـــضاء ال[يئـــة mFاديميــــة، 

210-155.  

والقـيم Fخالقيـة والـسياسية، منتـدى : ا"!داثـة ومـا ¹عـد ا"!داثـة). 2011 (.بن دنيـا، سـعدية سـعاد
اسات وFبحاث   . 76-84، )73(18، رال¥لمة للد

شيد، عبد العزOز دمحم نة).  1973. (ربن  اسة مقا رنظام ا"!سبة %$ 3سالم د رسالة ماجستyh غhـy  [.ر
ة   .عا�$ للقضاءجامعة 3مام دمحم بن سعود 3سالمية، املع[د ال]. رم=شو

ة العامـــة %ـــ$ املف[ــوم النبـــو). 2004. (شــعيwÈ، فيـــصل أحمـــد ي3دا مجلـــة . املف[ـــوم وال=ـــشأة وامل[ـــام: ر
ة و<قتصاد،    .25-76، )1(18رجامعة امللك عبد العزOز 3دا

م ــــا ـــــشام؛ والــــــوادي، حــ ، �ـ زشــــــنطاو ـــــادئ ا"!وكمــــــة). 2017. (ي ـــ$ ملبـ ـــــد الــــــسلوmي وFخالºـــ Oـــــــة : البعــ ؤر
اساتجرش لل. إسالمية   .377-402، )2(17، ربحوث والد

، واقـــع تطبيـــق ا"!وكمـــة مــن وج[ـــة نظـــر أعـــضاء ال[يýتـــhن )2014. (العرO~ــw، منـــال ب=ـــت عبـــد العزOــز
Oــة وmFاديميــة العــاملhن %ــ$ جامعــة 3مــام دمحم بــن ســعود 3ســالمية اU'لــة الدوليــة . ر3دا

  .114-148، 12)3(، ال�yبوOة املتخصصة

�ا،). ت.د. (علــــوان، عبــــد هللا ناæــــ¦  دار الــــسالم رمحاضــــرة %ــــ$ الــــشر»عة 3ســــالمية وفق[[ــــا ومــــصاد
»ع   .زلل=شر والتو

 ع مجلـة املـال و<قتـصاد،. ا"'ودة الـشاملة %ـ$ املؤسـسات 3سـالمية). 2012. (علوان، دمحم عبد هللا
)70( ،40-38.  

اسة تأصيلية ا"!وكمة وتطبيقا{�ا ع�
 التدقيق والرقابة الشر). 2020. (ع���î، داود سلمان رعية د
  . دار ال½شائر 3سالميةفق[ية،

ـــان مجلــــة mليـــــة . مف[ــــوم ا"'ـــــودة الــــشاملة %ــــ$ ضـــــوء املــــنAB 3ســـــالمي). 2012. (الفكي¥ــــي، ع�ــــ$ فرحــ
  .266-247، )100( ع Ïداب،

  . الدار ا"'امعيةتصميم املنظمات مدخل %$ التحليل التنظي¡w،). 2010. (ما�ر، أحمد

ـــــيم ــــد العظـ ــــن عبــــــد هللامتــــــو�$، طلعـــــــت عبـــ ، وال عبـــــــاس، دمحم بـــ
ّ

ـــــة تحليليـــــــة للمالمـــــــح ). 2006. ( اســ رد
ة . اU!اســــ½ية لفجــــوة حوكمــــة الــــشرmات %ــــ$ الــــشرmات املــــسا�مة الــــسعودية رمجلــــة التجــــا

  .77-110، )1(1، والتموOل

اسـة تحليليـة ملف[ـوم ا"!وكمـة الرشـيدة ومتطلبـات تطبيقـھ ). 2011. (يدمحم، مديحـة فخـر محمـود رد
  .142-45، )73(18، مستقبل ال�yبية العرfيةملصرOة، %$ ا"'امعات ا

ســــة مبــــادئ ا"!وكمــــة %ــــ$ ا"'امعــــات الــــسعودية الناشــــئة )2017. (آل مــــسلط، دمحم بــــن أحمــــد ر، مما
اU'لـــة . والـــصعوfات الxـــw تواج[[ـــا مـــن وج[ـــة نظـــر عمـــداء ال¥ليـــات والعمـــادات املـــساندة

  .32-56). 13(3 جامعة أسيوط، -العلمية
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