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ح

التعريف بالمجلة:

خالد  امللك  جامعة  »جملة  باسم:  حمكمة  علمية  جملة  خالد  امللك  جامعة  تصدر   
للعلوم الرتبوية«؛ وهي جملة هتدف إىل إتاحة الفرصة ألعضاء هيئة التدريس والباحثني من 
داخل اململكة أو خارجها لنشر أحباثهم العلمية األصيلة املكتوبة بإحدى اللغتني العربية أو 
اإلجنليزية يف العلوم الرتبوية، اليت مل يسبق نشرها، ومت االلتزام فيها بأخالق البحث العلمي 

واملنهجية العلمية املتعارف عليها. 
باملؤمترات  اخلاصة  والتقارير  العلمية،  البحوث  منها:  أبواب،  عدة  اجمللة  وتشمل 
والندوات وحلقات النقاش يف الرتبية عموًما، وملخصات الرسائل اجلامعية املتميزة اليت متت 

مناقشتها وإجازهتا، ومت التوصية بنشرها، وملخصات الكتب.

رؤية المجلة:

     الريادة يف نشر البحوث العلمية احملكَّمة فـي العلوم الرتبوية، والسعي للتصنيف    
ضمن أشهر قواعد النشر العاملية.

رسالة المجلة:

    نشر البحوث العلمية احملكَّمة فـي العلوم الرتبوية وفق معايري مهنية عاملية.

أهداف المجلة:

تهدف المجلة إلى أن:
1- تصبح ذات ريادة وتصنيف متميز ومعامل تأثري عاٍل حملًيا وإقليمًيا وعاملًيا. 

2- تكون مرجًعا علمًيا للباحثني فـي العلوم الرتبوية.
3- تليب حاجة الباحثني حملًيا، وإقليمًيا، وعاملًيا يف نشر البحوث يف العلوم  الرتبوية.

4- تسهم يف نشر البحوث الرتبوية ذات األصالة اليت تساعد يف تطوير اجملتمع وتقدمه.
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الشروط، والقواعد، والتعليمات، والحقوق، واإلجراءات الخاصة 
بالنشر في المجلة:

أوًل: الشروط والقواعد اخلاصة ابلنشر يف اجمللة:
اخللو من األخطاء  العلمي، مع  والتوثيق  الفكرة واألسلوب واملنهج  1- اجلودة يف 

اللغوية والنحوية.
2- أن يسهم البحث يف تنمية الفكر الرتبوي وتطوير تطبيقاته حملًيا أو عربًيا أو عاملًيا.

3- أن يقع البحث ضمن أحد جماالت العلوم الرتبوية.
الفكرية،  امللكية  العلمي، وحقوق  البحث  بأخالق  حبثه  الباحث يف  يلتزم  أن   -4

وبالشروط والقواعد اخلاصة بالنشر يف اجمللة.
5- ال تتم كتابة اسم الباحث أو الباحثني فـي منت البحث صراحًة، أو بأي إشارة 
تكشف عن  هويته أو هويتهم، وميكن استخدام كلمة الباحث أو الباحثني بداًل من ذلك. 
6- اآلراء الواردة فـي البحوث املنشورة تعرب عن وجهة نظر الباحثني فقط، وال تعرب 

  بالضرورة عن رأي اجمللة.  
7- ينظم البحث وفق التايل: 

أ( البحوث التطبيقية: 
البحث، ومدى  احلاجة  إليه،  بعرض طبيعة  تبدأ  الباحثون مقدمة  أو  الباحث  يورد 
ختصيص  عنوان  مدمج  دون  بشكٍل  السابقة  الدراسات  متضمنًة  ومتغرياته،  ومسوغاته، 
فرعي هلا. ويلي ذلك استعراض مشكلة البحث، مث حتديد أهدافه، وبعد األهداف تورد 
جمتمع  البحث،  على:  مشتملًة  البحث؛  منهجية  تعرض  مث  فروضه.  أو  البحث    أسئلة 
وعينته، وأدواته،  وإجراءاته، متضمنًة كيفية حتليل بياناته. مث تعرض  نتائج البحث ومناقشتها 

وتفسريها،  والتوصيات املنبثقة عنها.
ب(   البحوث النظرية: 

يورد الباحث أو الباحثون مقدمًة ميهد فيها للفكرة املركزية اليت يناقشها   البحث، مبيًنا 
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فيها: أدبيات البحث، وأمهيته، وإضافته العلمية إىل جماله. مث  يعرض  منهجية حبثه، ومن 
مث يـَُقسَّم البحث إىل أقسام على درجة  من الرتابط  فيما بينها، حبيث يعرض فـي كل منها 
فكرة حمددة تكوِّن جزًءا  من الفكرة املركزية  للبحث. مث خيتم البحث خبالصة شاملة متضمنًة 

أهم  النتائج اليت خلص إليها  البحث.  
ج( يف كال النوعني من البحوث:

توضع قائمة  املراجع فـي هناية البحث باتباع أسلوب التوثيق  املعتمد فـي اجمللة. 
1- أن يكون التوثيق يف منت البحث وقائمة املراجع وفق نظام مجعية علم النفس 

األمريكية (APA) اإلصدار األخري.
رومنة1  (Romanization /Transliteration)توثيق  أو  برتمجة  الباحث  يلتزم   -2
املقاالت املنشورة فـي الدوريات العربية الواردة فـي قائمة املراجع العربية )مع اإلبقاء عليها 

فـي قائمة املراجع العربية(، وفًقا للنظام التايل:
أ( إذا كانت بيانات املقالة املنشورة باللغة العربية الواردة فـي قائمة املراجع )اليت تشمل 
اسم، أو أمساء املؤلفني، وعنوان املقالة، وبيانات الدورية( موجودة باللغة اإلجنليزية فـي أصل 
الدورية املنشورة هبا، فتكتب كما هي فـي قائمة املراجع، مع إضافة كلمة (In Arabic) بني 

قوسني بعد عنوان الدورية.
ب( إذا مل تكن بيانات املقالة املنشورة باللغة العربية موجودة باللغة اإلجنليزية فـي أصل 
الدورية املنشورة هبا، فيتم رومنة اسم، أو أمساء املؤلفني، متبوعة بسنة النشر بني قوسني، مث 
يتبع بعنوان املقالة إذا كان متوافراً باللغة اإلجنليزية فـي أصل املقالة، وإذا مل يكن متوافراً فتتم 
ترمجته إىل اللغة اإلجنليزية، مث يتبع باسم الدورية اليت نشرت هبا املقالة باللغة اإلجنليزية إذا 
كان مكتوباً هبا، وإذا مل يكن مكتوباً هبا فيتم ترمجته إىل اللغة اإلجنليزية. مث تضاف كلمة 

(In Arabic) بني قوسني بعد عنوان الدورية.

ج( توضع قائمة باملراجع العربية بعد املنت مباشرًة، مرتبة هجائًيا حسب االسم األخري 
)1( يقصد بالرومنة: النقل الصويت للحروف غري الالتينية إىل حروف التينية، متكِّن قراء اللغة اإلجنليزية من قراءهتا، أي: 

حتويل منطوق احلروف العربية إىل حروف تنطق باإلجنليزية(.
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للمؤلف األول، وفقاً ألسلوب التوثيق املعتمد فـي اجمللة.
د( يلي قائمة املراجع العربية، قائمة املراجع اإلجنليزية، متضمنًة املراجع العربية اليت مت 
ترمجتها، أو رومنتها، وفق ترتيبها اهلجائي )باللغة اإلجنليزية( حسب االسم األخري للمؤلف 

األول، وفقاً ألسلوب التوثيق املعتمد فـي اجمللة.
وفيما يلي مثال على رومنة بيانات املراجع العربية:

اجلرب، سليمان. )1991م(. تقومي طرق تدريس اجلغرافيا ومدى اختالفها باختالف 
العربية  باململكة  املتوسطة  املرحلة  فـي  وختصصاهتم  وجنسياهتم  املدرسني  خربات 

السعودية. جملة جامعة امللك سعود ــ العلوم الرتبوية، 170 – 143 ،(1)3.
Al-Jabr, S. (1991). The evaluation of geography instruction and the variety 

of its teachingconcerning the experience, nationality, and the field of study at 

intermediate schools in the Kingdom of Saudi Arabia (in Arabic). Journal of 

King Saud University-Education sciences, 3(1), 143-170. 

اثنياً: تعليمات النشر يف اجمللة:
- يلزم تنسيق البحث تبًعا ملا يلي: 

1- ال يتجاوز البحث املقدَّم للنشر )30( ثالثني صفحة، ومبا ال يزيد عن )8000( 
مثانية آالف كلمة.

2- أن يتضمن البحث ملخصني: أحدمها باللغة العربية، واآلخر باللغة اإلجنليزية، بشرط 
أال يزيد أي منهما عن )250( كلمة، وأن يكتب كٌل منهما يف صفحة مستقلة، 

متبوًعا بكلمات مفتاحية ال تزيد عن مخس كلمات تعرب عن حماور البحث.
3- تكون أبعاد مجيع هوامش الصفحة )2.5( سم، ما عدا اهلامش األمين )3.5( سم، 

واملسافة بني األسطر والفقرات »مفرد”
4- اخلط املستخدم يف املنت للكتابة باللغة العربية (Traditional Arabic) حبجم )16(، 
العناوين  وتكون   ،)12( اإلجنليزية (Times New Roman) حبجم  باللغة  وللكتابة 
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.(Bold) الرئيسية يف اللغتني بولد
  (Traditional Arabic)5- يكون نوع اخلط املستخدم يف اجلداول واألشكال باللغة العربية
حبجم )12(، وباللغة اإلجنليزية (Times New Roman) حبجم )10(، وتكون العناوين 

.((Bold الرئيسية يف اللغتني بولد
 6- يلتزم الباحث/ الباحثون يف البحوث املكتوبة باللغة العربية باستخدام األرقام العربية

( … ,3 ,2 ,1)  فـي مجيع ثنايا البحث.

7-يكون ترقيم صفحات البحث يف منتصف أسفل الصفحة، ابتداًء من صفحة امللخص 
العريب مث امللخص اإلجنليزي وحىت آخر صفحة من صفحات البحث ومراجعه.

8- توضع قائمة باملراجع العربية بعد املنت مباشرة، مرتبة هجائًيا حسب االسم األخري 
التوثيق  للمؤلف األول، يليها مباشرة قائمة املراجع األجنبية، وذلك وفًقا ألسلوب 

املتبع يف اجمللة.
اثلثاً: حقوق اجمللة وحقوق الباحث أو الباحثني:

1- تقوم هيئة حترير اجمللة بالفحص األويل للبحث، وتقرير أهليته للتحكيم، أو االعتذار 
عن قبوله حىت تنطبق عليه شروط النشر، أو رفضه دون إبداء األسباب. 

2- تنتقل حقوق طبع البحث ونشره إىل اجمللة عند إشعار الباحث بقبول حبثه للنشر، وال 
جيوز نشره فـي أي   منفٍذ آخر ورقًيا أم إلكرتونيا، دون احلصول على إذن كتايب من 

رئيس هيئة التحرير.
إبالغهم  إبالغه/  بعد  البحث  لسحب  بطلب  التقدم  الباحثني  للباحث/  حيق  ال   -3

بوصول البحث إىل اجمللة. 
4- هليئة التحرير  احلق  فـي ترتيب البحوث املقدمة عند النشر العتبارات فنية.

5- هليئة التحرير احلق يف اختصار أو إعادة صياغة بعض اجلمل والعبارات ألغراض الضبط 
اللغوي ومنهج التحرير.

6- يبلغ الباحث بعدم قبول حبثه بناًء على تقارير احملكمني دون إبداء أسباب.
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7- ترسل نسخة إلكرتونية للباحث/الباحثني من العدد املنشور فيه حبثه/حبثهم، ونسخة 
إلكرتونية أيًضا ملستلة البحث.

رابًعا: إجراءات النشر يف اجمللة:
والقواعد  للشروط  طبًقا   (PDF) وبصيغة    (word) بصيغة  إلكرتونًيا  البحث  إرسال   -1
والتعليمات اخلاصة باجمللة واملذكورة أعاله، ويرفق مع البحث سرية ذاتية للباحث/ 

الباحثني؛ إن كانت مراسلته/ مراسلتهم اجمللة هي األوىل هلم.
http://www.jes.kku.edu. 2- إرسال البحث إلكرتونًيا من خالل موقع اجمللة اإللكرتوين

.jes@kku.edu.sa أو عرب الربيد اإللكرتوين للمجلة sa ،

3- أن يوقع الباحث/الباحثون إقرارًا يفيد   أن البحث مل يسبق نشره، وأنه غري مقدم ولن 
يقدم للنشر فـي جهة أخرى حىت  تنتهي  إجراءات حتكيمه ونشره فـي اجمللة، أو رفضه، 

وأنه غري مستل من أية دراسة أيًا كان نوعها.
4- إشعار الباحث عرب الربيد اإللكرتوين باستالم حبثه خالل مخسة أيام من تاريخ إرساله 

للمجلة.
أو  األويل  للفحص  اجتياز حبثه  للتحكيم يف حال  البحث  بإرسال  الباحث  إشعار   -5

إعادته للباحث يف حال رفضه.
6- إرسال البحث املقدم للنشر- يف حال اجتيازه للفحص األويل- إىل حمكمنيِّ من ذوي 
االختصاص يتم اختيارمها بسرية تامة، وذلك لبيان مدى أصالته وجدته وقيمة نتائجه 

وسالمة طريقة عرضه ومن مث مدى صالحيته للنشر.
7- بعد التحكيم، ترسل تقارير احملكمني للباحث/ الباحثني إلجراء التعديالت اليت أوصى 

هبا احملكمون.
8- بعد عمل التعديالت، يعاد إرسال النسخ األصلية للبحث والنسخة املعدلة على الربيد 

اإللكرتوين للمجلة ملراجعة البحث يف صورته النهائية من هيئة التحرير.
9- إشعار الباحث بقبول حبثه للنشر إلكرتونًيا على موقع اجمللة.

http://www.jes.kku.edu.sa
mailto:jes@kku.edu.sa
http://www.jes.kku.edu.sa
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ن

مقدمة العدد

   احلمد هلل الذي علم ابلقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم، أمحده محد الشاكرين، 
وأثين عليه مبا هو أهله، والصالة والسالم على معلم الناس اخلري، وعلى آله وصحبه 

وكل من دعا بدعوته، واقتفى أثره إىل يوم الدين، أما بعد..
فقد مت - حبمد اهلل وفضله- اكتمال العد الثاين من اجمللد )31(، ديسمرب 2020م، 
ويطيب  خالد،  امللك  جبامعة  الرتبوية  اجمللة  إصدارات  من  1442ه  الثاين  ربيع  املوافق 
يل أن نقدم هذا العدد بني يدي قارئيه الكرام، وحيتوي هذا العدد على جمموعة متميزة 
تربوية خمتلفة، وقد تضمن هذا  والتجريبية يف ختصصات  الوصفية  الرتبوية:  البحوث  من 
العدد عشرة حبوث، تنوعت ما بني الوصفي والتجرييب، وقد تناول البحث األول: فاعلية 
استخدام اسرتاتيجية التعلم اخلدمي لتدريس الدراسات االجتماعية يف تنمية الوعي بالتنمية 
البحث  وتناول  متوسط،  الثالث  الصف  طالبات  لدى  االجتماعية  واملسئولية  املستدامة 
الثاين: دراسة االرتباط بني درجة اكتساب اللغة العربية )كلغة أم( واللغة اإلجنليزية )كلغة 
بنت عبد  نورة  األمرية  الرتبية جبامعة  لدى طالبات كلية  املتغريات  ببعض  ثانية( وعالقته 
الرمحن، أما  البحث الثالث فتناول: انعكاسات احلوكمة الرشيدة على جودة أداء اجلامعات 
السعودية )رؤية مقرتحة(، وكان البحث الرابع عن: درجة ممارسة معلمات االقتصاد املنزيل 
الرتبويات  واملشرفات  املدارس  قائدات  نظر  وجهة  من  والعشرين  احلادي  القرن  ملهارات 
باملرحلة الثانوية مبحافظة بيشة، وتناول البحث اخلامس: أثر استخدام اسرتاتيجية النمذجة 
لتدريس الرياضيات يف تنمية التفكري التوليدي وحل املسائل اللفظية لدى طالب املرحلة 
املتوسطة مبدينة جنران، كما كان البحث السادس عن: أثر برنامج تدرييب على معرفة طالب 
السابع:  البحث  وتناول  تيباك«،  واحملتوى »إطار  التدريس  مع  التقنية  دمج  الرتبية  كلية 
درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية جامعة امللك خالد للفصول االفرتاضية يف 



جملة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد 31، العدد )2( ،  ديســمرب  2020 م .

س

التدريس يف ظل جائحة كورونا وعالقته مبهارات التدريس اإلبداعي، وكان  البحث الثامن 
عن:  برنامج تعليمي قائم على نظرية معاجلة املعلومات لتدريس اللغة اإلجنليزية وأثره على 
تنمية مهارات التواصل الشفهي وخفض قلق التحدث لدى طالب الصف الثالث الثانوي، 
وجاء البحث التاسع عن: تقومي حمتوى منهج علم األحياء باملرحلة الثانوية يف ضوء جماالت 
اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسنة النبوية، وأخريًا تناول البحث العاشر: تقييم برامج 
تعليم املوهوبني يف والية اخلرطوم يف ضوء املعايري العاملية لرعاية وتعليم املوهوبني من وجهة 

نظر معلمي الرتبية اخلاصة. 
هذه  تكون  وأن  املتخصصة،  ببحوثه  تربوية  فائدة  ذا  العدد  هذا  يكون  أن  ونأمل 
البحوث مرجعية متخصصة يستعني هبا الباحثون يف التخصصات الرتبوية املختلفة، كما 
نأمل أن يستمتع القارىء الكرمي باالطالع على حبوث العدد، وحنن نسعد  بإبداء الرأي 
مبا  منها، واألخذ هبا؛  اجلميع، ونعمل -  جاهدين- على االستفادة  واملالحظات من 

يسهم يف االرتقاء مبجلتنا الرتبوية العريقة.
ويف اخلتام، ال يسعين إال أن أتقدم جبزيل الشكر والتقدير والعرفان لألساتذة احملكمني 
الرتبوية  اجمللة  اختاروا  الذين  الباحثني  املختلفة، وكذلك  التخصصات  العدد من  لبحوث 
جبامعة امللك خالد لنشر حبوثهم، ونأمل أن نكون قد وفقنا يف تقدمي اإلسهامات الرتبوية 
والتيسريات اإلجرائية املناسبة هلم؛ مبا ينفع الباحث، ويفيد البحث ويثريه. كما ال يفوتين 
أن أشكر أعضاء هيئة حترير اجمللة الرتبوية؛ ملا يقدمونه من جمهود مثمر وتعاون كبري؛ أسهم 

يف إخراج هذا العدد هبذا الشكل الالئق باجمللة، واهلَل نسأل التوفيق والسداد.

رئيس هيئة التحرير
  د. مفرح بن سعيد آل كردم 
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اأبحاث العدد



 انعكاسات الحوكمة الرشيدة على جودة أداء الجامعات السعودية )رؤية مقترحة(

د. سعيد علي هديه
أستاذ اإلدارة واإلشراف الرتبوي املشارك بكلية الرتبية جامعة امللك خالد

تاريخ استالم البحث: 15/ 2/ 2020م  -  تاريخ قبول البحث: 16/ 3/ 2020م

مستخلص البحث:هدُف هذا البحث تقدمي رؤية مقرتحة لتحسني انعكاس تطبيق احلوكمة الرشيدة 
على جودة أداء اجلامعات السعودية لوظائفها الرئيسة، واستخدم البحث املنهج الوصفي املسحي، وتكون 
جمتمع البحث من مجيع أعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك خالد، وأجري البحث على عينة عشوائية منهم 
مشلت )307( من أعضاء هيئة التدريس، واعتمد هذا البحث على االستبانة كأداة رئيسة جلمع البيانات من 
امليدان البحثي، وكان من أبرز نتائجه أن عينة البحث موافقون متاًما على وجود انعكاس إجيايب لكافة مبادئ 
احلوكمة الرشيدة على جودة األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم، وأن مبدأ املساءلة 
أعالها انعكاًسا من وجهة نظرهم، كما أن عينة البحث موافقون متاًما على وجود انعكاس إجيايب لكافة 
مبادئ احلوكمة الرشيدة على جودة البحث العلمي، وأن مبدأ الشفافية أعالها انعكاًسا من وجهة نظرهم، 
كذلك فإن عينة البحث موافقون متاًما على وجود انعكاس إجيايب لكافة مبادئ احلوكمة الرشيدة على جودة 
خدمة اجملتمع، وأن مبدأ املساءلة أعالها انعكاًسا من وجهة نظرهم. ويف ضوء هذه النتائج قدم الباحث 
رؤية مقرتحة لتحسني انعكاس تطبيق احلوكمة الرشيدة على جودة أداء اجلامعات السعودية لوظائفها الرئيسة.

الكلمات املفتاحية:احلوكمة الرشيدة، جودة األداء التدريسي، جودة البحث العلمي، جودة خدمة اجملتمع.
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Reflections of Rational Governance on the Performance of Saudi 
Universities (Suggested Vision)

Dr. Saeed Ali Haddia
 ,Associate Professor of Administration and Educational Supervision

College of Education, King Khalid University

Abstract:This study aimed to provide a proposed vision to improve the reflection of the 

application of rational governance on the quality of Saudi universities’ main functions. The 

study sample consisted of  (307) faculty members. The descriptive survey method was utilized. 

The questionnaire was used for collecting data. The results revealed that the sample fully agreed 

to the presence of a positive reflection of all principles of rational governance on the quality of 

faculty members’ teaching performance and the like. The principle of accountability above is a 

reflection from their viewpoint. The results also showed that the sample fully agreed that there 

was a positive reflection of all principles of rational governance on scientific research quality. 

The principle of transparency above was the highest of them from their viewpoint. The sample 

also fully agreed that there was a positive reflection of all principles of rational governance 

on community service quality. The principle of accountability above was the highest of them 

from their viewpoint. Finally,  a suggested vision to improve the reflection of the application of 

rational governance on the quality of Saudi universities’ main functions was provided.

Keywords: rational governance, quality of teaching performance, quality of scientific research, 

quality of community service.



   انعكاسات احلوكمة الرشيدة عىل جودة أداء اجلامعات السعودية )رؤية مقرتحة(     سعيد عيل هديه

103

مقدمة البحث:
تعد مؤسسات التعليم بصفة عامة ومؤسسات التعليم العايل بصفة خاصة يف مقدمة 
ما جيب أن هتتم به الدول؛ لتحقيق ما تصبو إليه من أهداف، ذلك لكوهنا من متد الدولة 
واجملتمع باملوارد البشرية املؤهلة اليت من خالهلا میكن حتقيق التنمية الشاملة واملستدامة 

والتطور والرقي إىل مصاف الدول املتحضرة. 
وتتلخص مسامهة اجلامعات يف بناء اجملتمعات، والرقي بقدرات ومهارات املكون 
واضعي  بني  إمجاع  حمل  تكون  تكاد  واليت  الثالث،  بوظائفها  قيامها  يف  هلا  البشري 
السياسات التعليمية على مستوى العامل، وهي التدريس والبحث العلمي وخدمة اجملتمع، 
أعلى  إىل  هبا  الوصول  بل  األدىن  املستوى  عند  املهام  هذه  بأداء  االكتفاء  وليس جمرد 
درجات اجلودة والتميز، إن أرادت أن جتد هلا مكانًا الئًقا بني اجلامعات الرائدة عامليًّا 

وحتسن مسعتها لدى ذوي املصلحة من خمرجاهتا.
املطرد  التطوير  املكلفة هبا مع  وحىت تتمكن هذه املؤسسات من القيام بوظائفها 
ألدائها هلا؛ فإن من أوىل ما جيب أن يتحقق فيها هي احلوكمة الرشيدة يف خمتلف مستوياهتا 
اإلدارية وهياكلها التعليمية؛ ذلك ألن احلوكمة تسعى إىل حتقيق اجلودة والكفاءة والرشادة 
والفعالية وسيادة القانون وحماربة الفساد وكل مظاهر اإلمهال والتسيب، وهذا ال يكون إال 
من خالل اعتماد معايری النزاهة، والشفافية، واملساءلة، واإلفصاح والرقابة على مستوى 

هذه املؤسسات ككلٍّ )جتاين، 2016(.
فاحلوكمة كمدخل إداري ُتشری إىل القدرة على اجلمع بني املؤسسات الرمسية وغری 
االنتقال  ضرورة  خالل  من  وذلك  وتنفيذه؛  القرار  صنع  عملية  يف  وإدخاهلا  الرمسية، 
من مفهوم احلكومة الذي ينهض على مسلمة قيام احلكومة بالدور الرئيس يف ممارسة 
السلطة إىل مفهوم احلوكمة الذي يستند إىل مشاركة مجيع أطراف اجملتمع يف إدارة شؤون 
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مؤسسات اجملتمع العامة ووضع السلطة داخل اجملتمع )عبداحلكيم، 2011، ص316(.
كما أن هناك ترابطًا بني مفهومي احلوكمة واإلصالح اإلداري، فتحقيق احلوكمة 
يف جوهرها عملية هتدف إىل إصالح وتطوير األداء اإلداري يف اجتاه زيادة كفاءة النظم 
وفاعليتها بأقل جهد وتكلفة مبا تكفله من مبادئ احملاسبية واالستثمار األمثل للموارد 

)عيد، 2017، ص506(.
ولذا جاء النظام اجلديد للجامعات السعودية الصادر باملرسوم امللكي رقم: )م/27( 
وتاريخ: 1441/3/1ه مؤكًدا على ضرورة حتقيق احلوكمة الرشيدة يف البنية التنظيمية 
هلذه اجلامعات خصوًصا يف ظل منحها قدرًا كبریًا من االستقالل الذايت اإلداري واملايل، 
وجعل هذه املهمة حتت إدارة وتصريف أعلى سلطة باجلامعة ممثلة يف جملس األمناء مبن 
فيهم ممثلني ألصحاب املصلحة والقطاع اخلاص وذوي اخلربة يف جمال التعليم اجلامعي، 

باإلضافة إىل رئيس اجلامعة وجمموعة من أعضاء هيئة الدريس هبا.
إن هذا التوجه االستثنائي واالسرتاتيجي للدولة يستلزم معه تشكيل وعي عام بأمهية 
وفعالية تطبيق مبادئ احلوكمة الرشيدة يف حتقيق جودة أداء وظائف اجلامعات السعودية 
على وجه اخلصوص مع إلقاء الضوء بشكل أكثر تركيزًا على أي هذه املبادئ أكثر تأثریًا 
يف ذلك من وجهة نظر املكون األساسي لتك اجلامعات أال وهم أعضاء هيئة التدريس، 
هبدف صياغة مقرتحات عملية قد تسهم يف تطبيق احلوكمة الرشيدة للجامعات السعودية 
بالشكل الذي يزيد من تعظيم هذا التأثری واستثماره؛ وهلذا الغرض ُأجري هذا البحث. 

مشكلة البحث وأسئلته:
دون  تقليدية  ممارسات  ظل  يف  تعمل  العربية  العايل  التعليم  مؤسسات  زالت  ما 
جتديد أو تطوير يستحق اإلشادة، ويف إطار من عدم االستقاللية، وتعيش إدارة هذه 
املؤسسات التعليمية حالة حبث واستقصاء، فاحلاجة إىل تطوير اإلدارة يف مؤسسات 
التطويري، فضاًل عن  امللحة يف مشروعها  القضايا  أولويات  أصبح من  العايل  التعليم 
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كوهنا األداة الفعالة لتمكني هذه املؤسسات من بلوغ أهدافها بكفاءة وفاعلية. )أبو 
كرمي والثويين، 2014، ص67(.

التشوهات  من  عديًدا  والعريب  الدويل  املستوى  على  اجلامعي  التعليم  ويعاين 
وقوانني  وتشريعات  سياسات  من  فيه  مبا  اإلداري  املستوى  أعلى  سواًء  واالختالالت 
خطط  ملتطلبات  مواءمتها  وعدم  الربامج  مستوى  على  أم  القرار كانت  صناعة  وآلية 
التنمية الوطنية أم على مستوى تقومي أداء اجلامعات ومدى قدرهتا على احملافظة على 
التشوهات  هذه  من  العديد  برصد   )2015 )اخلطيب،  قام  ولقد  خمرجاهتا.  جودة 
واالختالالت؛ فوجد أن من أبرزها: التغيریات املستمرة يف السياسات واالسرتاتيجيات، 
وتقادم التشريعات والقوانني واألنظمة وتناقضها، والرتهل اإلداري والبریوقراطية اإلدارية، 
وقصور البحث العلمي يف اجلامعات، وحمدودية دوره يف املسامهة يف التنمية االقتصادية 
واالجتماعية، وضعف املشاركة يف صناعة القرارات من ِقبل أصحاب العالقة، وسيادة 
منط إدارة الرجل الواحد؛ فربز لذلك موضوع حوكمة اجلامعات كأحد اخليارات الرئيسة 

ملواجهة تلك التشوهات واالختالالت.
إال أن تطبيق احلوكمة الرشيدة على مستوى اجلامعات السعودية ال زال يواجه مجلة 
من التحديات واملعوقات بينتها نتائج عدد من الدراسات العلمية ومن بينها دراسة )آل 
مسلط، 2017( و)املفيز، 2018(؛ اليت أشارت إىل أن هذه املعوقات متثلت يف: املركزية 
يف صناعة واختاذ القرارات، وضعف مستوى االستقالل املايل واإلداري للجامعات، وتدين 
مستوى احلرية األكادمیية، ومجود أنظمة ولوائح التعليم اجلامعي، واهلياكل اجلامعية الغری 
موائمة لتفعيل احلوكمة، هذا باإلضافة إىل االفتقار إىل وجود نظام واضح وحمدد لتطبيق 

احلوكمة باجلامعات السعودية.
الدراسات  عنها  اليت كشفت  النتائج  تفسری  میكن  املعوقات  هذه  ويف ظل وجود 
اجلامعات  الرشيدة يف  احلوكمة  مبادئ  تطبيق  واقع  على  التعرف  عند حماولتها  امليدانية 
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نتائج  يف  ذلك  جاء  التطبيق؛ كما  لذلك  متوسطًا  مستوى  أظهرت  فقد  السعودية، 
الدراسة اليت قام هبا )أبو كرمي والثويين، 2014( على كليات الرتبية جبامعة حائل وجامعة 
امللك سعود، وكذلك دراسة )العريين، 2014( جبامعة اإلمام حممد بن سعود، ودراسة 
ذات  على  العال، 2017(  )أبو  ودراسة  الطائف،  جامعة  على  )احلميدي، 2017( 
اجلامعة، وكانت هذه النتيجة نفسها على مستوى اجلامعات السعودية الناشئة كما بينت 
ذلك نتائج دراسة )آل مسلط، 2017(، وعلى مستوى اجلامعات السعودية ككلٍّ ومن 
بينها جامعة امللك خالد، وتكرر هذا املستوى من التطبيق ملبادئ احلوكمة الرشيدة فقد 

نال درجة متوسطة وفق نتائج دراسة )املفيز، 2018( و)آل سرار، 2018(.
ويف ظل وجود هذه اإلشكالية يأيت هذا البحث حملاولة اإلجابة عن تساؤل رئيس 
مفاده: كيف میكن للجامعات السعودية تطبيق احلوكمة الرشيدة بالشكل الذي تزيد معه 

فرصة انعكاسها اإلجيايب على جودة أداء هذه اجلامعات؟

وتنبثق منه األسئلة الفرعية اآلتية:
األداء  جودة  على  السعودية  للجامعات  الرشيدة  احلوكمة  انعكاس  مدى  ما   -1

التدريسي من وجهة نظر عينة البحث؟
2- ما مدى انعكاس احلوكمة الرشيدة للجامعات السعودية على جودة البحث 

العلمي من وجهة نظر عينة البحث؟
على جودة خدمة  السعودية  للجامعات  الرشيدة  احلوكمة  انعكاس  مدى  ما   -3

اجملتمع من وجهة نظر عينة البحث؟
4- ما الرؤية املقرتحة لتحسني انعكاس تطبيق احلوكمة الرشيدة على جودة أداء 

اجلامعات السعودية؟
أهداف البحث:

اجلامعات  يف  الرشيدة  احلوكمة  ملبادئ  املأمول  املستوى  دون  التطبيق  واقع  ظل  يف 
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السعودية الذي أكدته الدراسات السابقة؛ جاء هذا البحث هبدف تقدمي رؤية مقرتحة 
كمحاولة علمية تشمل مجلة من املقرتحات اليت قد تسهم يف تطبيق مبادئ احلوكمة الرشيدة 
يف اجلامعات السعودية يالشكل الذي يزيد من فرصة حصول انعكاس إجيايب على وظائف 
اجلامعة الرئيسة املتمثلة يف التدريس والبحث العلمي وخدمة اجملتمع، وذلك بالعودة إىل 

استطالع رأي املعنيني بأداء هذه الوظائف أال وهم أعضاء هيئة التدريس باجلامعة.  
أمهية البحث:

العربية  اململكة  تسعى  اسرتاتيجيًّا  هدفًا  عام  بشكل  الرشيدة  احلوكمة  موضوع  يعد 
أحد  )2030( يف  رؤية  وثيقة  تضمنت  فقد  مؤسساهتا،  حتقيقه يف كافة  إىل  السعودية 
مبادرات برنامج التحول الوطين الرتكيز على تعزيز حوكمة آليات ومبادئ الشفافية لدى 
القطاعات احلكومية؛ هبدف زيادة االستعداد املؤسسي لدى هذه اجلهات لوضع السياسات 
واملعايری الالزمة لتحقيق مبادئ احلوكمة الرشيدة مبا يضمن النزاهة والشفافية )ص27(، كما 
جاء النظام اجلديد للجامعات السعودية لریسم املالمح العامة حلوكمة اجلامعات، ويؤكد 
على ضرورة تبنيها ومتاتبعتها من أعلى سلطة يف اجلامعة وهي جملس األمناء وفق هذا 
النظام اجلديد. كما  كان من بني األهداف االسرتاتيجية جلامعة امللك خالد يف خطتها 
االسرتاتيجية الصادرة عام )2018( حتسني أدائها املؤسسي من خالل العمل على تطوير 
هيكلتها وحوكمة عملياهتا وإجراءاهتا مع أمتتتها وفًقا للمعايری الوطنية واملواصفات الدولية 
)ص99(. ويف هذا السياق جاء هذا البحث للمسامهة يف تقدمي رؤية عملية مقرتحة قد 
تساعد صانعي قرار اجلامعات يف حتسني االنعكاس اإلجيايب لتطبيق احلوكمة الرشيدة على 

وظائف اجلامعة الرئيسة وهي التدريس والبحث العلمي وخدمة اجملتمع.

حدود البحث:
احلد املوضوعي: تقدمي رؤية مقرتحة لتحسني انعكاس تطبيق احلوكمة الرشيدة على 

جودة التدريس والبحث العلمي وخدمة اجملتمع يف اجلامعات السعودية.
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احلد املكاين: جامعة امللك خالد.
احلد البشري والزمين: مجيع أعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك خالد ممن هم على 

رأس العمل خالل العام الدراسي1441ه.
مصطلحات البحث:

الرشيدة  اإلدارة  أهنا   )2015 النصر،  )أبو  يرى  للجامعات:  الرشيدة  احلوكمة 
العدالة  الفساد وحتقيق  النزاهة والشفافية واملساءلة ومكافحة  القائمة على  للجامعات؛ 
دون متييز وتطبيق القانون على اجلميع )ص45(. وتُعرف إجرائيًّا يف هذا البحث بأهنا: 
وإجراءاهتا  اجلامعات  عمليات  على كافة  واملساءلة  واملشاركة  الشفافية  مبادئ  تطبيق 
الذاتية،  الرقابة  اإلدارية مبا يكفل شفافيتها ونزاهتها وعدالتها من خالل وضعها حتت 

ومتابعة أصحاب املصلحة واملستفيدين من خدماهتا. 
جودة األداء اجلامعي: هي قدرة اجلامعة على إجناز أهدافها وحتقيق ما هو مطلوب 
منها من وظائف ومهام بتميز )اجلبوري، 2006(. ويُقصد هبا يف هذا البحث: مستوى 
قدرة اجلامعات على إجناز أهدافها وحتقيق ما هو مطلوب منها من وظائف رئيسة، وهي: 
ومقاييسها  احمللية  اجلودة  معايری  اجملتع( يف ضوء  وخدمة  العلمي،  والبحث  )التدريس، 

العاملية.
اإلطار النظري والدراسات السابقة:

مفهوم احلوكمة الرشيدة للجامعات:
إن مفهوم احلوكمة بشكل عام من املفاهيم اليت ظهرت حديثًا يف اجملال اإلداري 
واحملاسيب يف املؤسسات، خاصة بعد االهنيار الكبری الذي تعرضت له ثاين أكرب شركة يف 

العامل للعقارات، وهي شركو " أنرو" األمريكية. )صاحل، 2009، ص281(.
ومن أهم أسباب هذه االهنيارات هو افتقار إدارة الشركات إيل املمارسة السليمة 
يف الرقابة واإلشراف، ونقص اخلربة واملهارة، وتدين الشفافية، وعدم االهتمام بتطبيق 



   انعكاسات احلوكمة الرشيدة عىل جودة أداء اجلامعات السعودية )رؤية مقرتحة(     سعيد عيل هديه

109

مبادئ احلوكمة الرشيدة، اليت تستند على ممارسة أسلوب اإلفصاح يف إظهار املعلومات 
غری  املمارسات  من  وغریها  للشركة  املالية  األوضاع  حقيقة  عن  تعرب  اليت  والبيانات 
احلوكمة يف مؤسسات  مفاهيم  تطبيق  الذي حتقق من خالل  النجاح  وبعد  السليمة. 
األعمال بدأت املؤسسات العامة باألخذ هبذه املفاهيم وحماولة تطبيقها يف ميادينها، 
ومن بني تلك املؤسسات التعليم العايل جبامعاته ومعاهده املختلفة. )نصبة، 2015( 

)الدهدار، 2019(. 
وعند احلديث عن مفهوم احلوكمة الرشيدة بشكل عام جتدر اإلشارة إىل أن هناك 
تعريفات عديدة هلذا املفهوم ختتلف باختالف سياق وجهات نظر باحثيه، لذا ليس 
احلوكمة  موضوع  الدائم يف حدود  للتوسع  نظًرا  هلا  مقبوٍل  تعريٍف  السهل حتديد  من 

(Roche, 2005). .بشكل عام
إال أن هذه التعاريف تدور حول عناصر أساسية ثالثة، میكن استخالص تعريف 
ليكون  اجلامعات  مفهوم حوكمة  على  إسقاطها  ليتم  األساسية؛  العناصر  هذه  حيوي 
إدارة  مساءلة  حق  ومنح  اجلامعة،  داخل  جيري  ملا  والعدالة  الشفافية  حتقيق  بذلك: 
اجلامعة وحماسبة الشخص املسؤول ومراقبة أعماله وتصرفاته، وحتقيق املشاركة يف تطوير 
وحتسني العملية التعليمية برمتها بأحقية اجلميع يف املشاركة باختاذ القرار )الشباطات، 

2018، ص150(.
للحوكمة  مقبول  تعريف  صياغة  حاولت  اليت  املفاهيم  من  العديد  تطورت  ولقد 
الرشيدة للجامعات؛ فقد عرفها )ناصر الدين، 2012( بأهنا نظام يتم مبوجبه إخضاع 
نشاط املؤسسة اجلامعية إىل جمموعة من القوانني والقرارات اليت هتدف إىل حتقيق اجلودة 
هذه  خطط  لتحقيق  والفعالة؛  املناسبة  األساليب  اختيار  طريق  عن  األداء  يف  والتميز 
األداء  على  تؤثر  اليت  األساسية  األطراف  بني  العالقات  وضبط  وأهدافها  املؤسسات 

)ص343(.
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أما )الفرا، 2013( فقدمها على أهنا: إطار متكامل من األركان واملعايری، يهدف 
تبنيها إىل إجياد مؤسسة جامعية تُعزز لديها الشفافية واملساءلة، ويتوازن فيها توزيع املهام 
واملسؤوليات بني املكونات اإلدارية املسؤولة قانونيًّا عن إدارة املؤسسة اجلامعية مع وجود 

دور ألصحاب املصاحل يف العملية اإلدارية )ص3(.
كما عرف )أبو النصر، 2015( احلوكمة الرشيدة للجامعات بأهنا: اإلدارة الرشيدة 
العدالة  الفساد وحتقيق  النزاهة والشفافية واملساءلة ومكافحة  القائمة على  للجامعات، 

دون متييز، وتطبيق القانون على اجلميع )ص45(.
يف حني ترى )ربيعة تيجاين، 2016( بأهنا: جمموعة اإلجراءات والتنظيمات والتدابری 
اليت يتم إحداثها على مجيع مستويات هذه املؤسسات التنظيمية والرقابية واإلدارية 
أجل تلبية حاجات العميل ومحاية  من  القرار، هبدف حتقيق اإلدارة الرشيدة  وصناعة 

حقوق أصحاب املصاحل )ص36(.
اليت  السلوكيات  بأهنا: مجلة  اجلامعات  الدويل، 2016( حوكمة  )البنك  ويصف 
البنية  على  تركز  للجامعات، كما  الذاتية  الرقابة  وحتقيق  السلطة  ممارسة  توضح كيفية 
اجلامعية  اإلدارة  ومسؤوليات  وأدوار  اجلامعات،  لوظيفة  التنظيمي  واإلطار  اهليكلية 

وعالقتها باجملتمع، ومدى حماولتها حتقيق اجلودة يف األداء اجلامعي )ص2(.
الرمسية  املمارسات  إىل  ُتشری  اجلامعة  حوكمة  أن   )Dooley، 2017( دويل فریى  أما 
والالرمسية ضمن سلطة القانون، وهي حتاول اإلجابة عن كيفية تطبيق القوانني، كما تتصل 
بفاعلية وكفاءة وجودة اخلدمات اليت تُقدَّم من أجل املستفيدين اخلارجيني والداخليني من 

.(p.17) اجلامعة
بينما ربطت )سناء، 2017( يف تعريفها للحوكمة الرشيدة للجامعات وبني جودة 
األداء، فقد أشارت إىل أهنا: "تطبيق معايری ونظم اجلودة والتميُّز اليت حتكم أداء مؤسسات 
التعليم العايل مبا حيقق سالمة التوجُّهات وصحة التصرُّفات ونزاهة السلوكيات، مبا يضمن 
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حتقيق الشفافية واملساءلة واملشاركة من ِقبل مجيع األطراف، وتغليب مصلحة املؤسسة 
على املصاحل الفردية؛ مبا يؤدي إىل تطوير األداء املؤسسي ومحاية مصاحل مجيع األطراف 

ذات العالقة املباشرة وغری املباشرة باملؤسسة" )ص54(.
وقد عربت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية (OECD، 2017) عن مفهوم احلوكمة 
الرشيدة للجامعات: بوجود نظام فعال للحكم يف وسطها، من أجل ضمان الكفاءة 
والرشد يف استغالل املوارد العامة املخصصة للتعليم العايل، وزيادة القدرة على االستعداد 
. (p.87).حلل املشكالت الطارئة يف التعليم والتدريب والبحث العلمي واإلبداع واالبتكار

وبناًء على ما سبق میكن النظر إىل مفهوم احلوكمة الرشيدة للجامعات بأنه ينطوي 
على تطبيق مبادئ الشفافية واملشاركة واملساءلة على كافة عمليات اجلامعات وإجراءاهتا 
ومتابعة  الذاتية  الرقابة  حتت  وضعها  خالل  من  ونزاهتها  شفافيتها  يكفل  مبا  اإلدارية 

أصحاب املصلحة واملستفيدين من خدماهتا.

مبادئ احلوكمة الرشيدة للجامعات:
أشار )عرابة وعيسى، 2017( إىل أن معظم الدراسات اليت ناقشت مبادئ احلوكمة 
الرشيدة يف مؤسسات التعليم العايل تتفق على مجلة من املبادئ میكن حتديدها فيما يلي: 
الداخلية  املؤسسة  بيئة  تراعي  العايل  التعليم  اسرتاتيجية واضحة ملؤسسة  - وجود رؤية 

واخلارجية.
مبا  واملستفيدين،  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  جملس  بني  للمسؤوليات  املتوازن  التوزيع   -

يضمن الكفاءة والفعالية يف األداء.
- الشفافية واإلفصاح الكايف عن أداء املؤسسة املايل وغری املايل.

- وجود نظام متكامل للمحاسبة واملساءلة مع تطبيقه على مجيع متخذي القرار.
- وضوح أنظمة وسياسات وإجراءات املؤسسة مبا يضمن السالسة والتجاوب السريع 

عند التعامل معها.
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- التفاعل مع قضايا اجملتمع ذات العالقة بنشاط املؤسسة.
- العدالة واملساواة مع كافة املستفيدين.

اجلامعية وأصحاب  املنظومة  الفاعلة يف  القرار من مجيع األطراف  اختاذ  املشاركة يف   -
املصلحة واملستفيدين اخلارجيني.

- أن حيرتم القانون ضرورة توضيح الواجبات واحلقوق جلميع املسامهني يف سری نشاط 
هذه املؤسسات )ص50(.

وتضيف )سناء، 2017( هلذه املبادئ املتفق عليها عند معظم الباحثني:
- صيانة حقوق أعضاء جملس إدارة اجلامعة فيما يتعلق بإتاحة الفرصة هلم إلبداء رأيهم 

واألخذ به.
- ضمان حقوق أصحاب املصلحة وهم املستفيدون من وجود اجلامعة، ويكون هذا 
الضمان من خالل تنفيذ السياسات التعليمية املعلنة وختريج قوى مؤهلة للنهوض 

باألدوار املطلوبة منهم من ِقبل أصحاب هذه املصاحل.
-  جتنب تضارب املصاحل ألعضاء جملس إدارة اجلامعة.

التمثيل؛ مبعىن وجود هيئات متثيلية مهنية وطالبية على مستوى األقسام والكليات   -
وجملس اجلامعة، وأيًضا على مستوى احمليط اخلارجي للجامعة )ص28(. 

ومیكن القول بأن مبادئ احلوكمة الرشيدة للجامعات تتلخص يف ثالثة: املساءلة 
واملشاركة والشفافية، مبا حتويه من مبادئ تفصيلية تدخل ضمن هذه الثالث الرئيسة.

احلوكمة الرشيدة وجودة أداء اجلامعات:
من  إطار  توفری  ضماهنا  يتطلب  ملحًة  ضرورًة  أصبحت  العايل  التعليم  جودة  إن 
التعليم العايل  القواعد والقوانني واآلليات اليت میكن أن تضـــمن حسن سری مؤسسات 
بشكل میكنها من حتقيـــق اجلودة والتميز يف أداء وظائفها عن طريـق التخفيـــف من تضارب 
املصاحل بني خمتلف األطراف ذات املصلـحـــة وحتسني مسعتها لديهم؛ وهذا من خالل 
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تطبيق الشفافية، وقياس األداء ومراقبته، وحماسبــــــــة املسؤولني، وصواًل إىل إشراك أصحاب 
واملليجي، 2011(،  )ضحاوي  نتائجها.  ومراجعة  اجلامعة  أهداف  وضع  يف  املصاحل 

و)سناء، 2017(.
ويؤكد كل من "هنادر" و"ميرتل" (and Henard  Mitterle 2018) على أن احلوكمة 
الرشيدة أصبحت قضيًة حامسًة يف حتسني جودة أداء اجلامعات نتيجة للتغریات اجلذرية 

اليت تعرض هلا التعليم العايل يف العقود األخریة، ومن بينها:
- التوسع يف أنظمة التعليم العايل وزيادة أعداد الطالب املقبلني عليه.

- ظهور أنواع جديدة من مؤسسات التعليم العايل تضاعفت معها العروض وتوسع معها 
نطاق خدمات التعليم العايل.

والتعلم  بُعد،  التعليم عن   ( ومنها  وتوفریًا،  مرونًة  أكثر  للتعليم  - ظهور طرق جديدة 
اإللكرتوين( ويتم حاليًّا تطويرها.

- زيادة عدم التجانس بني منسويب اجلامعات؛ فقد زادت مشاركة اإلناث، والطالب 
األكثر نضًجا يلتحقون بالتعليم العايل، وطالب وأعضاء هيئة تدريس خمتلفني من 

حيث اخللفية االجتماعية واالقتصادية والعرقية واخللفية العلمية.
- التداول املتزايد للتعليم العايل.

- ظهور التصنيف العاملي للجامعات مما زاد الضغط عليها يف سبيل حتسني أدائها والرقي 
هبا ضمن ثالثة عوامل: الرتكيز على املواهب، والتمويل، وتوفری احلوكمة الرشيدة.

- مؤسسات التعليم العايل أصبحت تقدم مسامهات كبریة يف جمال البحث واالبتكار 
.(p.18) وخلق املعرفة اجلديدة وتدريب احملرتفني والعمالة املاهرة

وعليه فإن إرساء قواعد احلوكمة يف إدارة شؤون اجلامعات مع ترك مساحة لكل 
جامعة لتبين مسعتها من خالل أدائها ومعايریها اخلاصة من شأنه االرتقاء بالنظام التعليمي 

واإلداري يف اجلامعة إىل مستويات أفضل. )خورشيد ويوسف، 2009(.
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وتربز كذلك أمهية حوكمة مؤسسات التعليم العايل يف كوهنا تعد اإلطار الذي من 
خالله میكن هلاته األخریة بلوغ أهدافها جبودة عالية، وتتجلى أمهية حوكمة مؤسسات 

التعليم العايل كما بينتها )ربيعة جتاين، 2016( يف:
إجياد مؤسسات مستقلة مسؤولة عن حتديد االجتاه االسرتاتيجي هلا، والتأكد من   -

فعالية إدارهتا.
- مساعدة هذه املؤسسات يف حتقيق أهدافها بأفضل اآلليات املمكنة.

- الكشف عن أوجه القصور يف األداء و ضعف املخرجات.
- ضمان حقوق ومصاحل أصحاب املصلحة والعاملني اإلداريني واألكادمیيني. 

- بناء نظام رقابة وإشراف ذايت يسهم يف التطبيق القانوين للتشريعات وحسن اإلدارة.
تعزيز القدرة التنافسية والتطورية وجتنب الفساد املايل واإلداري، وتعزيز الثقة بني   -

اجلهات املعنية.
- حتقيق اجلودة األكادمیية وغری األكادمیية ملكونات حوكمة مؤسسات التعليم العايل.

وبشكل عام فإن ضمان مسألة جودة األداء يف اجلامعات تتعلق بأبعاد وسياقات 
احلوكمة الرشيدة، فعلى سبيل املثال الشفافية واملساءلة تسری جنًبا إىل جنب مع أساليب 
التحقق من رضا املستفيدين من اجلامعات، وضمان أهنم حيصلون على نفس القدر من 
التمويل  أطر  باإلضافة إىل ضمان  اإلجرائية واألكادمیية واالجتماعية،  والعدالة  االهتمام 
اإلدارية،  اهليئات  يف  اخلارجيني  املصلحة  أصحاب  ومشاركة  واإلنفاق  التسويق  وآليات 

خصوًصا مع التحول حنو االستقالل املايل واإلداري للجامعات.
وعند احلديث بشكل أكثر حتديًدا عن الوظائف الثالث الرئيسة للجامعات وجودة 
للجامعات مببادئها  الرشيدة  بينها وبني احلوكمة  الوثيق واملباشر  أدائها؛ يظهر االرتباط 
املختلفة، فاألخریه هلا عالقة وطيدة بوظيفة التدريس من حيث شفافية معايری االختيار 
للكادر التعليمي والطاليب وكذلك معايری التقومي هلما، واإلفصاح عن خمرجات أداء هذه 
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الوظيفة مع املساءلة املستمرة عنها ومشاركة أصحاب املصلحة يف وضعها ويف صناعة 
قرارات حتسينها.

وفيما يتعلق بارتباط احلوكمة الرشيدة جبودة البحث العلمي يف اجلامعات وعملياته 
املختلفة؛ تتضح تلك العالقة من خالل ضرورة مشاركة أصحاب املصلحة يف وضع اخلطة 
البحثية للجامعة ومساءلتها بناًء على تلك اخلطة، هذا باإلضافة إىل ضرورة وجود معايری 
واضحة ومعلنة للكيفية اليت ينبغي أن جُترى يف ضوئها البحوث العلمية يف اجلامعة وكذلك 

احلوافز املرتتبة على االلتزام بذلك.
املتعلقة  اجلامعة  وظيفة  جودة  على  الرشيدة  احلوكمة  تأثری  قراءة  میكن    كما 
خبدمة اجملتمع بالوقوف على مستوى مشاركة اجلامعة للمجتمع احمليط يف ضع خطتها 
وسياسة دورها يف خدمته، مع إعالهنا بكل الوسائل عن طبيعة ومفردات هذه اخلطة، 
ويظهر هذا التأثری كذلك يف مستوى خضوع اجلامعة للمساءلة من ِقبل اجملتمع احمليط 

عن الربامج واخلدمات املقدمة هلم فعليًّا بناًء على اخلطط املوضوعة.
احلايل،  البحث  موضوع  حول  أجريت  اليت  السابقة  بالدراسات  يتعلق  وفيما 
تطبيـــق  واقـــع  التعـــرف على  إىل  هـــدفت  دراســـة  الزهرانــــي، 2012(  أجـــرت )خدجية 
نظـر  مـن وجهـة  السـعودية  العربيـة  باململكـة  األهليـة  اجلامعـات  فـــي  الرشـــيدة  احلوكمــــة 
احلوكمــة  تطبيــق  واقــع  بــني  العالقـة  طبيعــة  عــن  الكشــف  مع  فيهـا،  التـدريس  هيئـة 
عينة  وتألفــت  التــدريس،  هيئــة  التنظيمــي ألعضــاء  والــوالء  الــوظيفي  والرضــا  الرشــيدة 
الدراسة من )300( عضو هيئة تدريس، واســتخدمت االستبانة جلمــع املعلومــات من 
متـارس احلوكمــة  السـعودية  األهليــة  اجلامعـات  أن  إلــى  الدراســة  امليدان، وقد توصــلت 
الرشـيدة بدرجــة كبيـرة مـن وجهــة نظـر أعضــاء هيئـة التـدريس، ووجـود عالقـة ارتباطيـة 
موجبـة طرديـة دالـة إحصائيًّا بـني واقـع تطبيـق احلوكمـة الرشـيدة فـي اجلامعات األهلية 

السعودية وبني الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس فيها.
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وكان الغرض من دراسة كلٍّ من "فيستو" و"نوت" (Festo) and Nkote، 2013 التعرف 
مستخدمني  أوغندا،  اخلاصة يف  اجلامعات  املايل يف  واألداء  احلوكمة  بني  العالقة  على 
املنهج الوصفي املسحي باستخدام أداة االستبانة مع )135( عضًوا من أعضاء جمالس 
الدراسة أن متغریات حوكمة اجلامعات  نتائج هده  أربع من تلك اجلامعات، وكشفت 
حمل الدراسة ذات عالقة سببية موجبة مع األداء املايل للجامعات، خصوًصا ما يتعلق 
بسياسات صنع القرار اخلاصة بأدائها املايل، كما أن هلا تأثریًا إجيابيًّا على أداء جمالس هذه 
اجلامعات وفاعليتها، كما أكدت نتائج هذه الدراسة على العالقة املوجبة بني احلوكمة 
واسرتاجييات مواجهة األزمات واملخاطر يف هذه اجلامعات، مث قدمت الدراسة جمموعة 
بأوغندا صياغة سياسات  اخلاصة  اجلامعات  ينبغي على  أنه  أبرزها  من  التوصيات  من 

أفضل فيما يتعلق باحلوكمة واختاذ قرارات موثوقة حياهلا.
وهدفت دراسة )أبو كرمي والثويين، 2014( إىل التعرف على درجة تطبيق مبادئ 
احلوكمة يف كليات الرتبية جبامعة حائل وجامعة امللك سعود من وجهة نظر أعضاء هيئة 
الدكتوراه،  التدريس من محلة  هيئة  أعضاء  الدراسة من مجيع  وتكون جمتمع  التدريس. 
فيما تكونت عينة الدراسة من )179( عضًوا. وأظهرت نتائج الدراسة أن أعضاء هيئة 
مبادئ  تطبيق  أن  يرون  امللك سعود وجامعة حائل  الرتبية جبامعة  التدريس يف كليات 
احلوكمة بشكل كلي كان متوسطًا. وبناًء على نتائج الدراسة أوصى الباحثان جبملة من 
على  والعمل  الرتبوية،  الكليات  إدارة  يف  الدمیقراطية  مبادئ  تطبيق  أمهها:  التوصيات، 
مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف تطوير وحتسني العملية التعليمية يف الكلية، وإلزام كافة 
اجلامعات باململكة العربية السعودية بتحديد متطلبات احلوكمة والسعي لتطبيقها والعمل 

مبوجبها.
كما حاولت دراسة )العريين، 2014( التعرف على واقع تطبيق احلوكمة يف جامعة 
اإلدارية واألكادمیية،  اهليئتني  نظر أعضاء  اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية من وجهة 
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وحتديد الفروق ذات الداللة اإلحصائية تبًعا ملتغریات الدراسة )املؤهل العلمي، سنوات 
املعلومات  جلمع  استبانة  الدراسة صممت  أهداف  ولتحقيق  احلالية(.  الوظيفة  اخلربة، 
وتوزيعها على عينة عشوائية بلغ عددها )650( مفردة. وأشارت نتائج الدراسة إىل أن 
واقع تطبيق احلوكمة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية متحقق بدرجة متوسطة، 
مع وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات عينة الدراسة عن واقع تطبيق احلوكمة 
يف جامعة اإلمام تعود إىل اختالف املؤهل، وسنوات اخلربة، والوظيفة احلالية. ويف ضوء 
تلك النتائج قدمت الدراسة عدًدا من التوصيات، من أمهها: إصدار لوائح وتشريعات 
خاصة مبعايری ومبادئ احلوكمة اجلامعية، وإلزام اإلدارات واجملالس داخل اجلامعة بالعمل 

هبا، وإنشاء جلان مستقلة داخل اجلامعة ملتابعة تنفيذ معايری احلوكمة وتقومیها.
يف حني هدفت دراسة )البلوي، 2016( إىل التعرف على واقع احلوكمة يف جامعة 
من )120(  الدراسة  عينة  وتكونت  الوصفي،  املنهج  الدراسة  واستخدمت  القرى.  أم 
يف  الدارسة  أدوات  ومتثلت  التدريسية.  اهليئة  وأعضاء  اإلدارية  اهليئة  أعضاء  من  عضًوا 
استخدام االستبانة، وإجراء املقابالت الشخصية، وجاءت نتائج الدراسة مؤكدًة على أن 
إدارة اجلامعة حتاول أن تعمل على تطبيق النظام بني الطالب دون متييز، وذلك بشفافية 
دون اللجوء إىل الغموض. وأن اجلامعة من خالل ما جاء يف التحليل تعمل على تطبيق 
بوضوح  والقوانني  األنظمة  تطبيق  أن  على  أكدت  املواقف، كما  من  يف كثری  النظام 
وأوصت  ولكنه حمدود.  موجود  القبلية  فيها  تتدخل  ال  مواقف  متييز يف  دون  وشفافية 
الدراسة بضرورة مراجعة أنظمة ومفاهيم احلوكمة ومدي تطبيقها ونتائجها سنويًّا من أجل 

تعديل بنودها وفق املستجدات ومتطلبات الطلبة واملوظفني.
اجلامعات  حلوكمة  األساسية  املبادئ  ناقشت  فقد   )2016 )عزمان،  دراسة  أما 
احلكومية يف ماليزيا، وقد استخدمت كل من املنهجية الكمية والكيفية يف مجع البيانات 
عن مؤشرات أداء احلوكمة يف اجلامعات املاليزية احلكومية، ومشلت عينة الدراسة )521( 
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عضو هيئة تدريس و)12( نائًبا و)211( عميًدا، وقد أشارت نتائج الدراسة إىل وجود 
بعض السمات واملهارات يف القيادات، مثل القدرة على إقامة عالقات شخصية جيدة، 
عناصر  هناك مخسة  أن  إىل  أشارت  اإلدارة. كما  ومهارات  االتصال،  مهارات  وتوافر 
أساسية ال بدَّ من توافرها يف األستاذ اجلامعي مثل: االستمرار يف نشر البحوث، واالتصال 
بالشبكة الدولية، والتدريس، واإلشراف، ومهارات القيادة، وأن من عوامل جناح احلوكمة: 
واحملاسبية  املستدامة،  والتنمية  املستمر،  والتعليم  احملدثة،  والعمليات  واملصادر  املنافسة، 

الواضحة، والشفافية، واألمانة، والثقة.
احلوكمة  تطبيق  واقع  على  التعرف  إىل   )2017 )احلميدي،  دراسة  هدفت  كما 
الرشيدة ومعوقاته يف جامعة الطائف من وجهة نظر أعضاء اهليئة األكادمیية، واستخدمت 
املنهج الوصفي املسحي التحليلي، وصممت استبانة لذلك، وتكونت عينة الدراسة من 
)300( عضٍو، وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج، أمهها: أن واقع تطبيق احلوكمة 
ملعوقات  الكلية  الدرجة  فيما كانت  متوسطة  بدرجة  جاء  الطائف  جامعة  الرشيدة يف 
تطبيق احلوكمة الرشيدة يف جامعة الطائف كبریًة من وجهة نظر عينة الدراسة، وال توجد 
فروق دالة إحصائيًّا يف واقع تطبيق احلوكمة يف جامعة الطائف من وجهة نظر عضوات 
اهليئة األكادمیية وفًقا ملتغری التخصص، والرتبة األكادمیية، واخلربة، يف حني توجد فروق 
دالة إحصائيًّا وفًقا ملتغری املسمى الوظيفي لصاحل عضوات اهليئة األكادمیية ممن يشغلن 
مناصب قيادية، كما ال توجد فروق دالة إحصائيًّا يف درجة وجود معوقات تطبيق احلوكمة 
يف جامعة الطائف من وجهة نظر عضوات اهليئة األكادمیية وفًقا ملتغری التخصص، والرتبة 

األكادمیية، واملسمى الوظيفي، واخلربة.
بينما سعت دراسة )أبو العال، 2017( إىل اقرتاح اسرتاتيجية لتطوير ممارسة القيادة 
من خالل احلوكمة الرشيدة يف جامعة الطائف حسب تصورات أعضاء هيئة التدريس، 
مستخدمًة املنهج الوصفي املسحي، فقد طُبقت استبانة على عينة مشلت )321( عضًوا 
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من أعضاء هيئة التدريس. وأظهرت النتائج أن أفراد العينة يرون أن درجة ممارسة القيادة 
من خالل احلوكمة الرشيدة كانت بشكل كلي متوسطة، وتبني وجود فروق ذات داللة 
إحصائية بني درجة األمهية ودرجة ممارسة القيادة من خالل احلوكمة الرشيدة، وعدم وجود 
فروق دالة إحصائيًّا تبًعا ملتغری النوع االجتماعي، بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية 
تعزى ملتغری الرتبة األكادمیية بني فئة احملاضر وبني فئة أستاذ مساعد، وأستاذ مشارك، 
وأستاذ لصاحل فئة الرتبة األعلى يف املتوسط الكلي وفقط يف األبعاد الثالثة ملمارسة القيادة 

من خالل احلوكمة الرشيدة التالية: الشفافية، املشاركة الفاعلة، واملساءلة. 
أما دراسة )آل مسلط، 2017( فقد حاولت الكشف عن درجة ممارسة مبادئ 
احلوكمة يف اجلامعات السعودية  الناشئة، والوقوف على الصعوبات اليت تواجه ممارستها 
من وجهة نظر عمداء الكليات والعمادات املساندة. واعتمدت الدراسة املنهج الوصفي 
عميًدا.   )55( من  املكونة  الدراسة  عينة  على  وزعت  استبانة  لذا صممت  املسحي، 
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة مبادئ احلوكمة يف اجلامعات الناشئة جاء 
الناشئة  اجلامعات  احلوكمة يف  مبادئ  أن ممارسة  النتائج  أظهرت  متوسطة،كما  بدرجة 
اجلامعي،  التعليم  أنظمة ولوائح  بينها: قدم ومجود  تواجه صعوبات بدرجة كبریة، ومن 
واهلياكل التنظيمية يف اجلامعة غری قادرة على تفعيل نظام احلوكمة، واالفتقار إىل نظام 
النتائج عدم وجود فروق ذات داللة  اجلامعة، يف حني أظهرت  للحوكمة داخل  حمدد 
إحصائية حول درجة ممارسة مبادئ احلوكمة يف اجلامعات الناشئة والصعوبات اليت تواجه 
ممارستها تعزى ملتغری اجلامعة. ويف ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث ببناء نظام واضح 
اجلامعي،  التعليم  مبادئ احلوكمة، وحتديث تشريعات وأنظمة  لتفعيل  وحمدد ومتكامل 

وتوسيع مشاركة خمرجات اجلامعة وأصحاب العمل يف عملية تطوير الربامج التعليمة.
كما أجرى )املفيز، 2018( دراسة هدفت إىل التعرف على واقع تطبيق احلوكمة 
نظر  وجهة  من  تطبيقها  دون  حتول  اليت  واملعوقات  احلكومية،  السعودية  اجلامعات  يف 
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أعضاء جمالس اجلامعات فيها، ولتحقيق هذا اهلدف ُصممت استبانة ووزعت على عينة 
تألفت من )51( عضًوا. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن واقع تطبيق جماالت احلوكمة 
اجلامعات  يف  احلوكمة  واقع  على  الدراسة  عينة  أفراد  موافقة  وجاءت  متوسطًا،  كان 
السعودية احلكومية فيما يتعلق مبجال السلطات واإلدارة يف املرتبة األوىل، كما جاء جمال 
املشاركة يف املرتبة اخلامسة واألخریة. كما أظهرت النتائج أن موافقة عينة الدراسة على 
معوقات تطبيق احلوكمة كان عالًيا، وقد مثلت املركزية وضعف مستوى االستقاللية املالية 
واإلدارية، وتدين مستوى احلرية األكادمیية أبرز املعوقات اليت حتول دون تطبيق احلوكمة 

يف اجلامعات السعودية احلكومية.
حوكمة  مفهوم  على  التعرف  إىل   )2018 )الشمري،  دراسة  هدفت  حني  يف 
اجلامعات، والكشف عن واقع تطبيق مؤشراهتا يف اجلامعات السعودية، وتقدمي جمموعة من 
املقرتحات اليت تدعم تبين هذه املؤشرات وتطور واقعها، واختتمت ببيان أثر اعتماد هذه 
املؤشرات يف حتقيق رؤية اململكة )2030(. وقد استخدمت املنهج الوصفي االستقرائي 
الذي اعتمد على حتليل نظام التعليم العايل واجلامعات احلايل، وما اشتمل عليه من مواد 
ولوائح ترتبط هبذه املؤشرات، وكذلك حتليل رؤية اململكة )2030(، وما تضمنته من 
برامج وأهداف، إضافة إىل املالحظة املباشرة للواقع اإلداري املطبق يف اجلامعات، مدعوًما 

بنتائج الدراسات والبحوث اليت ارتبطت مبوضوع هذه الدراسة.
كما كان اهلدف من دراسة )اخلطيب، 2018( تقدير درجة تطبيق معايری احلوكمة 
الرشيدة يف اجلامعات األردنية، وطبقت الدراسة باستخدام االستبانة على مجيع رؤساء 
البالغ  العلمية  األقسام  ورؤساء  ونواهبم  الكليات  وعمداء  ونواهبم  األردنية  اجلامعات 
عددهم )180( شخًصا، وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة نتائج، من أبرزها: أن جمال 
التشريعات والقوانني واألنظمة والتعليمات من جماالت احلوكمة قد احتل املرتبة األوىل 
يف التطبيق بدرجة كبریة، وجاء جمال صناعة القرار يف املرتبة األخریة، ووجود فروق ذات 
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داللة إحصائية يف تقديرات أفراد الدراسة تعزى الختالف متغری اجلامعة وذلك لصاحل 
اجلامعات احلكومية، كما تبني وجود فروق دالة إحصائيًّا تعزى ملتغری املوقع األكادمیي 
وذلك لصاحل ذوي املوقع األكادمیي األعلى، كما تبني عدم وجود فروق دالة إحصائيًّا 

تعزى الختالف متغری التخصص ومتغری اجلنس. 
أما دراسة )الفايز، 2018( فهدفت إىل تقدمي منوذج مقرتح ملعايری حوكمة اجلامعات 
احلكومية السعودية وفق أبعاد املنظور االسرتاتيجي للحوكمة، وذلك من خالل التعرف على 
نطاق  وأيًضا  إىل مكوناته ومستوياته،  باإلضافة  االسرتاتيجي،  املنظور  مرتكزات وأهداف 
التطبيق ومتطلباته، فضاًل عن مراحله وأدواته. ولتحقيق هدف الدراسة استخدم املنهج الوصفي 
وأسلوب "دلفاي" لتحديد أبعاد ومعايری ومؤشرات املنظور االسرتاتيجي حلوكمة اجلامعات 
بالتعاون مع  )47( خبریًا أكادمیيًّا من خمتلف اجلامعات احمللية والعربية، وأشارت نتائجها إىل أن 
الُبعد الرقايب حصل على نسبة اتفاق )100٪(، والُبعد اهليكلي والتنظيمي حصال على نسبة 

اتفاق )98.5٪(، كما أن الُبعد القيمي حصل على نسبة اتفاق )٪98(.
فيما حاولت دراسة )آل سرار، 2018( التعرف على العالقة بني مبادئ احلوكمة 
وحتقيق التميز املؤسسي للجامعات السعودية مع رسم رؤية مستقبلية لذلك، واعتمدت 
املنهج الوصفي املسحي باستخدام أداة االستبانة مع عينة بلغت )407( عضو هيئة 
تدريس جامعي سعودي، أسفرت نتائجها عن: أن مبادئ احلوكمة حمل الدراسة تطبق 
يف هذه اجلامعات بدرجة متوسطة، كما أن جماالت التميز املؤسسي حمل الدراسة تطبق 
بدرجة متوسطة أيًضا، كما كشفت النتائج عن عالقة ارتباطية موجبة بني مبادئ احلوكمة 
وجماالت التميز املؤسسي للجامعات، وقدم الباحث بناًء على هذه النتائج رؤية مقرتحة 
لتعزيز العالقة بني مبادئ احلوكمة وحتقيق التميز املؤسسي للجامعات السعودية، مشلت 

جمموعة من املتطلبات واملراحل.
كما هدفت دراسة "سابراندر" و"تاو" و" "موسى" إىل معرفة تأثری تنفيذ احلوكمة 
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الرشيدة للجامعة على جودة التعليم يف اجلامعات اخلاصة يف "ماكاسار" بإندنوسيا. وقد 
اتبعت املنهج الوصفي املختلط بني الوثائقي واملسحي والكيفي، فقد استخدم الباحثون 
تقنيات املقابالت واملراقبة وحتليل الوثائق واستبياٍن استجابت له )200( مفردة يف مخس 
جامعات يف والية "ماكاسار". ووجدت هذه الدراسة أن تنفيذ إدارة اجلامعة للحوكمة 
الرشيدة جاء بشكل كبری، كما أكدت وجود تأثری مباشر لتطبيق احلوكمة الرشيدة على 
جودة التعليم، وأشارت إىل أن نوعية التعليم وجودته يف هذه اجلامعات حتتاج إىل مزيد 

حتسني وكذلك اسرتاتيجيات التعليم، واملناهج واملقررات املستخدمة.
للجامعات  الرشيدة  احلوكمة  موضوع  تناولت  السابقة  الدراسة  أن  يتبني  سبق  مما 
كما تناوهلا البحث احلايل، واستخدم البحث احلايل املنهج الكمي كما كان ذلك يف 
الدراسات السابقة ما عدا دراسة )الشمري، 2018( ودراسة )الفائز، 2018( ودراسة 
"سابراندر" وآخرين (Sabrandar et al)،2018 فقد استخدمت أسلوبًا خمتلطًا بني الكمي 
والكيفي، كما حاولت أغلب الدراسات السابقة قراءة واقع تطبيق مبادئ احلوكمة يف 
  (Sabrandar et alالدراسة، يف حني حاولت دراسة "سابراندر" وآخرين اجلامعات حمل 
(2018، التعرف على مدى تأثری تنفيذ احلوكمة الرشيدة على جودة التعليم يف اجلامعات، 

أما البحث احلايل فقد تفرد بدراسته لفجوة حبثية خمتلفة تتعلق بدراسة مستوى انعكاس 
تطبيق احلوكمة الرشيدة على جودة وظائف اجلامعة الرئيسة الثالث: )التدريس والبحث 

العلمي وخدمة اجملتمع(، مع صياغة رؤية مقرتحة لتحسني هذا االنعكاس وتعظيمه.  

منهج البحث وإجراءاته: 
منهج البحث:

لتحقيق  ملناسبته  التحليلي؛ وذلك  الوصفي املسحي  املنهج  البحث  استخدم هذا 
أهدافه، من حيث التعرف على مدى انعكاس تطبيق مبادئ احلوكمة الرشيدة على جودة 

أداء اجلامعات لوظائفها الرئيسة من وجهة نظر عينة البحث.
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جمتمع البحث:
البالغ  خالد  امللك  جبامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  مجيع  من  البحث  جمتمع  تكون 

عددهم )3342( وفًقا إلحصائية عمادة املوارد البشرية لعام 1441هـ. 
عينة البحث:

هيئة  أعضاء  من   )307( مشلت  جمتمعه  من  عشوائية  عينة  على  البحث  أجري 
التدريس، ويوضح اجلدول )1( توزيع أفراد البحث يف ضوء متغریاته الدمیوغرافية.

جدول )1(: توزيع أفراد البحث وفًقا ملتغرياته الدميوغرافية.

النسبة املئويةالتكراراملتغريات

الرتبة
3110.1أستاذ

5317.3أستاذ مشارك
22372.6أستاذ مساعد

اجلنس
20366.1دكتور
10433.9دكتوره

أداة البحث:
باإلجابة  اخلاصة  البيانات  رئيسة جلمع  االستبانة كأداة  على  البحث  هذا  اعتمد 
السابقة  والدراسات  النظري  اإلطار  باالستفادة من  بنيت  امليدانية،  البحث  أسئلة  عن 
ذات العالقة، ومن آراء احملكمني ومقرتحاهتم وخربة الباحث، وكانت ذات تدرج ثالثي، 
وتكونت من ثالثة أجزاء، ومشل اجلزء األول مقدمًة تعريفيًة وبعض اإلرشادات. أما اجلزء 
الثاين فشمل جمموعًة من األسئلة املتعلقة باملتغریات الدمیوغرافية لعينة البحث، فيما تكون 
اجلزء الثالث من جمموعة عبارات موزعة على ثالثة حماور متثل الوظائف الرئيسة للجامعة، 

ومشل كل حمور ثالثة أبعاد متثل مبادئ احلوكمة الرشيدة.
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صدق األداة: 
بعد االنتهاء من بناء أداة البحث يف صورهتا األولية مت التأكد من صدقها من خالل 

ما يلي:
1ـ الصدق الظاهري: بعرضها على جمموعة من احملكمني من أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية، 

وخرجت يف صورهتا النهائية مشتملة العبارات املتفق عليها من قبلهم بنسبة )٪86(.
لقياس  االرتباط "بریسون"  معامل  استخدم  فقد  لألداة:  الداخلي  االتساق  2ـ صدق 
نتائج  يوضح   )1( رقم  واملرفق  واحملاور،  األبعاد  مع  العبارات  درجة  بني  العالقة 
دالة  ارتباطية  ذات عالقة  األداة  عبارات  أن مجيع  يتبني من حمتواه  فقد  القياس، 
البحث  أداة  أن  على  يدل  وهذا  و)0.05(،   )0.01( مستوى  عند  إحصائيًّا 

كانت صادقة وصاحلة لقياس اجلوانب اليت أعدت لقياسها.
ثبات األداة: 

حسب ثبات األداة باستخدام معامل ثبات )ألفا كرونباخ(، ويوضح اجلدول رقم 
)2( قيم معامل الثبات ألبعادها، ولألداة ككلٍّ.

جدول رقم )2(: يوضح معامل ثبات )ألفا كرونباخ( ألداة الدراسة.
معامل ثبات )ألفا كرونباخ(عدد الفقراتاألبعاداحملور

جودة األداء التدريسي
40.812الشفافية
30.864املشاركة
30.845املساءلة

30.802الشفافيةجودة البحث العلمي
30.819املشاركة
30.831املساءلة

جودة خدمة اجملتمع
30.851الشفافية
30.817املشاركة
30.829املساءلة
280.884معامل الثبات لعبارات األداة ككلٍّ
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يتضح من اجلدول السابق أن قيمة معامل الثبات لألبعاد حمل الدراسة ترتاوح ما 
بني )0.802( و)0.864(، فيما يتبني كذلك من اجلدول نفسه أن معامل الثبات 
لعبارات األداة ككلٍّ كان )0.884(، وبناًء على ما سبق يتضح متتع االستبانة بدرجة 
ثبات جيدة، فقد أوضح  "كابوتو" و" لنفری"(,Caputo and  Langher 2015 )  أن معامل 
الثبات يكون ممتاًزا إذا كان )0.90( فأكثر، وجيد إذا كان بني )0.80( و)0.90(، 
 )0.60( بني  إذا كان  فيه  ومشكوك  و)0.80(،   )0.70( بني  إذا كان  ومقبول 

و)0.70(، وضعيف إذا كان أقل من )0.6(.
أساليب املعاجلة اإلحصائية: 

ملعاجلة بيانات الدراسة استخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية: 
التكرارات والنسب املئوية، واملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لرتتيب إجابات 
أفراد البحث على عبارات االستبانة، ومعامل االرتباط "بریسون" لقياس العالقات وصدق 

األداة، ومعامل "ألفا كرونب" حلساب ثبات األداة.

عرض نتائج البحث ومناقشتها وتفسريها:
السؤال األول: ما مدى انعكاس احلوكمة الرشيدة للجامعات السعودية على جودة 

األداء التدريسي من وجهة نظر عينة البحث؟
يوضح اجلدول رقم )3( استجابات عينة البحث لعبارات هذا احملور كالتايل:
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املتوسط العـــــــــــــــــبارةالُبعد
احلسايب

االحنراف 
املعياري

مستوى 
املوافقة

الرتتيب 
ضمن
الُبعد

الرتتيب 
ضمن 
احملور

فية
شفا

أ ال
مبد

وأنظمة  ولوائح  مستقبلية  )رؤية  وجود  مع 
تعليمية( واضحة ومعلنة؛ َسَيعي كل مستفيد 
وحقوقه  احلقيقي  دوره  وخارجي  داخلي 

والتزاماته.
موافق 2.750.43

37متاًما

ومفصح  مناِفسة  اختيار  معايری  التزام  عند 
عنها بشفافية؛ سيتم استقطاب أعضاء هيئة 

تدريس متميزين.
2.940.24

موافق 
متاًما

12

األداء  لتقومي  ومعلن  واضح  نظام  بوجود 
مرتبط  التدريس  هيئة  ألعضاء  التدريسي 
حبوافزهم املختلفة؛ سيسعى مجيعهم لتحسينه 

وتطويره.
موافق 2.790.50

26متاًما

ستعمل اجلامعة على حتسني أدائها التدريسي 
يف ظل إفصاحها املستمر عن كفاءة نظامها 
والتسرب  النجاح  نسبة  حيث  من  التعليمي 

وتقارير منافستها الداخلية واخلارجية.
2.710.45

موافق 
متاًما

49

املتوسط احلسايب العام 
للُبعد: )2.80(

موافق 
متاًما

الرتتيب بني 
األبعاد: 2

ركة
شا

 امل
بدأ

م

املصلحة يف  لكافة أصحاب  اجلامعة  إشراك 
وضع خططها الرباجمية سيكون له أثر إجيايب 
خمرجاهتا  وارتباط  الربامج  تلك  جودة  على 

بسوق العمل بشكل وثيق
2.790.41

موافق 
متاًما

15

التدريس يف صناعة  أعضاء هيئة  إشراك  مع 
األكادمیية  بالسياسة  املتعلقة  القرارات 
للجامعة؛ ستزيد فرصة تنفيذها وااللتزام هبا.

موافق 2.720.45
28متاًما

يف ظل وجود متثيل للطالب يف دوائر صنع 
القرارات  تلك  سرتقى  األكادمیي؛  القرار 

لتطلعاهتم وتليب احتياجاهتم الواقعية.
موافق 2.670.47

310متاًما

اجلدول )3(: املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري ومستوى املوافقة والرتتيب لعبارات احملور وأبعاده.



   انعكاسات احلوكمة الرشيدة عىل جودة أداء اجلامعات السعودية )رؤية مقرتحة(     سعيد عيل هديه

127

املتوسط احلسايب العام 
للُبعد: )2.73(

موافق 
متاًما

الرتتيب بني 
األبعاد: 3

ءلة
سا

 امل
بدأ

م

هيئة  أعضاء  على كافة  النظام  تطبيق  مع 
التدريس والطالب دون متييز؛ ستؤثر تلك 
جودة  على  وبالتايل  رضاهم  على  العدالة 

أدائهم.
موافق 2.840.46

34متاًما

خمرجات  لتقومي  واضحة  آلية  وجود  مع 
اجلامعة  ستتعرف  اخلرجيني؛  ومتابعة  التعلم 
لتعمل  التدريسي  أدائها  الفجوات يف  على 

على سدها.
موافق 2.940.22

21متاًما

املستمرة  للمراقبة  شامل  نظام  توافر  عند 
اجلامعة  ستتمكن  التدريسي؛  األداء  جلودة 
من الوقوف على مواطن الضعف يف الوقت 

املناسب لتعاجلها.
موافق 2.880.32

13متاًما

املتوسط احلسايب العام 
للُبعد: )2.89(

موافق 
متاًما

الرتتيب بني 
األبعاد: 1

املتوسط احلسايب العام 
للمحور: )2.81(

موافق 
متاًما

الرتتيب بني 
احملاور: 1

بقراءة اجلدول السابق يتضح ما يلي:
أن عينة البحث مبتوسط آرائهم الذي بلغ )2.81( موافقون متاًما على أن هناك 
انعكاًسا إجيابيًّا لكافة مبادئ احلوكمة الرشيدة على جودة األداء التدريسي ألعضاء هيئة 
التدريس ومن يف حكمهم كأحد أهم وظائف اجلامعات بشكل عام؛ إن مل تكن أمهها 
على اإلطالق، ويشهد على هذه األمهية تأكيد عينة البحث على هذا احملور؛ فقد كان 
ترتيبه األول بني بقية احملاور واليت متثل الوظائف األخرى املعتمدة للجامعات من حيث 
انعكاس مبادئ احلوكمة الرشيدة عليه، وهبذه النتيجة يتفق البحث احلايل مع نتائج دراسة 
"سابراندر" وآخرين (Sabrandar et al) ,2018؛ فقد أشارت إىل وجود تأثری مباشر لتطبيق 

احلوكمة الرشيدة على جودة التعليم يف اجلامعات اخلاصة يف "ماكاسار" بإندنوسيا.
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كما يتضح من اجلدول السابق أن مبدأ املساءلة ضمن مبادئ احلوكمة الرشيدة حل 
يف الرتتيب األول بني بقية املبادئ يف مستوى انعكاسه على جودة األداء التدريسي من 
وجهة نظر عينة البحث مبتوسط حسايب بلغ )2.89(، يليه يف الرتتيب مبدأ الشفافية مث 
مبدأ املشاركة، ومیكن تفسری هذه النتيجة بأن عينة البحث يرون أمهيًة كبریًة لتطبيق آليات 
مساءلة واعية عن اإلجراءات اليت تتم من خالهلا عمليات التدريس وتقومي خمرجاهتا كجزء 

مهمٍّ لضمان جودهتا.
آلية  وجود  "مع  نصها:"  اليت  العبارة  أن  يظهر  السابق  اجلدول  استطالع  ومن 
الفجوات يف  اجلامعة على  التعلم ومتابعة اخلرجيني؛ ستتعرف  لتقومي خمرجات  واضحة 
حققت  املساءلة؛  مبدأ  مفردات  من  سدها" كواحدة  على  لتعمل  التدريسي  أدائها 
البحث على  لعينة  التامة  املوافقة  احملور ككلٍّ من حيث  األول على مستوى  الرتتيب 
حسايب  مبتوسط  العبارات  بقية  بني  التدريسي  األداء  جودة  على  اإلجيايب  انعكاسها 
قدره )2.94( وباحنراف معياري بلغ )0.22(، وهذه النتيجة تؤكد على أمهية الرتكيز 
تعلم مناسبة وتقومیها فيما بعد كعملية مهمة يف حتقيق اجلودة  على صياغة خمرجات 

للجامعات. التدريسية 
وعلى مستوى املبدأ ذاته احتلت هذه العبارة الرتتيب الثاين بعد العبارة اليت نصها: 
"عند توافر نظام شامل للمراقبة املستمرة جلودة األداء التدريسي ستتمكن اجلامعة من 

الوقوف على مواطن الضعف يف الوقت املناسب لتعاجلها".
فيما جاءت العبارة اليت تنص على أنه: "عند التزام معايری اختياٍر مناِفسٍة ومفصٍح 
مبدأ  مفردات  متميزين"كأحد  تدريس  هيئة  أعضاء  استقطاب  سيتم  بشفافية؛  عنها 
لعينة  التامة  املوافقة  احملور ككلٍّ من حيث  على مستوى  الثاين  الرتتيب  الشفافية؛ يف 
بقية عبارات احملور  التدريسي بني  انعكاسها اإلجيايب على جودة األداء  البحث على 
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ترتيبها  )0.24(، كما كان  بلغ  معياري  وباحنراف   )2.94( قدره  حسايب  مبتوسط 
األول على مستوى الُبعد ذاته، ورمبا أن عينة البحث هنا يرون أنه يف ظل وجود هذه 
املعايری الواضحة واملفصح عنها وامللتزم هبا ستتوفر معها فرٌص ساحنة لالختيار األجود 
األداء  خمرجات  جودة  على  إجيابًا  سيؤثر  مما  والطالبية  التدريسية  الكفاءات  ألميز 

للجامعة.  التدريسي 
كما تشری بيانات اجلدول السابق إىل أن مبدأ املشاركة جاء يف الرتتيب األخری 
موافقة  مستوى  يقع ضمن  يزال  ال  وإن كان  الرشيدة  للحوكمة  الثالثة  املبادئ  بني 
التدريسي  األداء  على جودة  اإلجيايب  تأثریه  على  البحث  عينة  نظر  وجهة  من  تامة 
نصها:  اليت  العبارة  األول  الرتتيب  يف  وجاءت   ،)2.73( قدره  حسايب  مبتوسط 
أثر  له  الرباجمية سيكون  املصلحة يف وضع خططها  لكافة أصحاب  اجلامعة  "إشراك 
يف  وثيق"،  بشكل  العمل  بسوق  خمرجاهتا  وارتباط  الربامج  تلك  جودة  على  إجيايب 
دوائر  يف  للطالب  متثيل  وجود  ظل  "يف  أنه:  على  تنص  اليت  عبارته  احتلت  حني 
الواقعية"  احتياجاهتم  وتليب  لتطلعاهتم  القرارات  تلك  األكادمیي؛ سرتقى  القرار  صنع 
حسايب  مبتوسط  احملور ككلٍّ  مستوى  وعلى  الُبعد  هذا  مستوى  على  األخریة  املرتبة 
بلغ )2.67( واحنراف معياري بلغ )0.47(، ورمبا كانت هذه النتيجة لقناعة العينة 
على  والـتأثری  األمهية  حيث  من  املبادئ  من  سابقيه  مستوى  يف  ليس  املبدأ  هذا  أن 

التدريسي. جودة األداء 
السؤال الثاين: ما مدى انعكاس احلوكمة الرشيدة للجامعات السعودية على جودة 

البحث العلمي من وجهة نظر عينة البحث؟
يوضح اجلدول )3( استجابات عينة البحث لعبارات هذا احملور كالتايل:
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املتوسطالعـــــــــــــــــبارةالُبعد
احلسايب

االحنراف 
املعياري

مستوى 
املوافقة

الرتتيب 
ضمن
الُبعد

الرتتيب 
ضمن 
احملور

فية
شفا

أ ال
مبد

مع اعتماد اجلامعة على إجراءات واضحة 
سرتقى  العلمي؛  البحث  إدارة  يف  ومعلنة 

2.810.33خمرجاته لطموحات املهتمني.
موافق 
متاًما

24

حينما تفصح اجلامعة عن معايری البحوث 
على  املرتتبة  واحلوافز  واملكافآت  اجليدة 
على  فيها  املشاركون  سيعمل  إجنازها؛ 

استيفاء تلك املعايری جبدية.
2.780.38

موافق 
متاًما

37

مع  التعاطي  شفافية  اجلامعة  اعتماد  مع 
املشكالت احلقيقية اليت يعاين منها اجملتمع 
احمليط وتوجيه حبوث علمية حنوها؛ ستصل 
ومقبولة  عملية  حلول  إىل  البحوث  تلك 

لتلك املشكالت.

2.890.24
موافق 
متاًما

11

املتوسط احلسايب العام 
للُبعد: )2.83(

موافق 
متاًما

الرتتيب بني 
األبعاد: 1

ركة
شا

 امل
بدأ

م
هيئة  أعضاء  اجلامعة  إشراك  ظل  يف 
التدريس والطالب وأصحاب املصلحة يف 
صياغة خارطة البحث العلمي؛ ستـَُناَقش 
وحقيقي  مشرتك  اهتمام  ذات  مواضيع 

وستزيد دافعية املشاركة الفاعلة فيها.

2.840.36
موافق 
متاًما

12

القطاع  مع  متنوعة  شراكات  عقد  مع 
متخصصة؛  حبثية  مراكز  إلنشاء  اخلاص 
ستتوافر إمكانات عالية وحوافز جمدية تزيد 

من جودة املخرجات البحثية للجامعة.
2.830.38

موافق 
متاًما

23

عند مشاركة نتائج البحوث العلمية وطرحها 
للمناقشة مع أصحاب املصلحة؛ ستتوافر 
فرصة مناسبة للجامعة ملعاجلة أوجه القصور 

يف إدارة عمليات البحث العلمي.
2.790.41

موافق 
متاًما

36

اجلدول )3(: املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري ومستوى املوافقة والرتتيب لعبارات احملور وأبعاده.
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املتوسط احلسايب العام 
للُبعد: )2.82(

موافق 
متاًما

الرتتيب بني 
األبعاد: 2

ءلة
سا

 امل
بدأ

م

ما إن ختضع اجلامعة للمساءلة عن أوجه 
الصرف على البحوث العلمية؛ ستعمل 
على توجيهها حنو القضايا البحثية املهمة 

وعلى حتسني خمرجاهتا البحثية.

2.700.46
موافق 
متاًما

39

مع وجود جهة مستقلة لتحكيم البحوث 
ستكون  اجلامعة؛  من  الصادرة  العلمية 
تلك  تقومي  يف  أكثر  مصداقية  هناك 
على  أكرب  حرص  وبالتايل  البحوث، 

حتسني جودهتا.

2.740.44
موافق 
متاًما

28

النتاج  على  تقومیية  رقابة  وجود  ظل  يف 
البحثي ألعضاء هيئة التدريس والطالب 
اجلميع  سيتجه  أدائهم؛  بتقومي  وربطها 

حنو حتسني أدائهم البحثي وجتويده.

2.790.40
موافق 
متاًما

15

املتوسط احلسايب العام 
للُبعد: )2.74(

موافق 
متاًما

الرتتيب بني 
األبعاد: 3

املتوسط احلسايب العام 
للمحور: )2.80(

موافق 
متاًما

الرتتيب بني 
احملاور: 2

بالنظر يف مكونات اجلدول السابق يتضح ما يلي:
لكافة مبادئ احلوكمة  إجيابيًّا  انعكاًسا  أن هناك  متاًما على  البحث موافقون  عينة 
بلغ  حيث  اجلامعات،  وظائف  أهم  من  العلمي كواحد  البحث  جودة  على  الرشيدة 

متوسط آرائهم حول ذلك )2.80(،  وكان ترتيبه يف ذلك الثاين بني احملاور األخرى.
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ويظهر كذلك من اجلدول السابق أن مبدأ الشفافية ضمن مبادئ احلوكمة الرشيدة 
حل يف الرتتيب األول بني بقية املبادئ يف مستوى انعكاسه على جودة البحث العلمي 
من وجهة نظر عينة البحث، فقد بلغ متوسطه احلسايب )2.89(، مث كان مبدأ املشاركة 
يف الرتتيب الثاين مث يليه مبدأ املساءلة، ولعل هذ النتيجة تُفسر بوجود توجه عام لدى 
العمليات  مع  التعاطي  هناك شفافية كافية حني  يكون  أن  البحث حول ضرورة  عينة 
اليت يُدار من خالهلا البحث العلمي باجلامعة؛ مما يؤثر على جودته، حبيث تتكون لدى 
املستفيدين صورة واضحة عن اإلجراءات واملعايری اليت حُتكَّم من خالهلا البحوث العلمية 

وكذلك احلوافز واملكافآت املرتتبة عن التجاوز املقبول هلذا التحكيم.    
العبارة اليت نصها: "مع اعتماد اجلامعة شفافية  ومن قراءة اجلدول ذاته يظهر أن 
علمية  حبوث  وتوجيه  احمليط  اجملتمع  منها  يعاين  اليت  احلقيقية  املشكالت  مع  التعاطي 
حنوها؛ ستصل تلك البحوث إىل حلول عملية ومقبولة لتك املشكالت" كواحدة من 
الرتتيب األول على مستوى احملور ككلٍّ وكذلك على  الشفافية حققت  مفردات مبدأ 
التامة على انعكاسها اإلجيايب على  الُبعد ذاته من حيث موافقة عينة البحث  مستوى 
وباحنراف   )2.89( قدره  حسايب  مبتوسط  العبارات  بقية  بني  العلمي  البحث  جودة 
معياري بلغ )0.24(، ومن هنا تربز وجهة نظر عينة البحث اليت تؤكد على أن من بني 
أساسيات جودة البحوث اجلامعية أن تناقش بشفافية املشكالت اليت يُعاين منها اجملتمع 

احمليط هبدف الوصول إىل حلول واقعية هلا. 
اعتماد  "مع  نصها:  اليت  العبارة  الثاين  الرتتيب  ذاته جاء يف  املبدأ  مستوى  وعلى 
اجلامعة على إجراءات واضحة ومعلنة يف إدارة البحث العلمي؛ سرتقى خمرجاته لطموحات 

املهتمني".
هيئة  أعضاء  اجلامعة  إشراك  ظل  "يف  أنه:  على  تنص  اليت  العبارة  احتلت  كما 
ستـَُناَقش  العلمي؛  البحث  خارطة  صياغة  يف  املصلحة  وأصحاب  والطالب  التدريس 
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فيها" كأحد  الفاعلة  املشاركة  دافعية  وستزيد  وحقيقي  مشرتك  اهتمام  ذات  مواضيع 
مفردات مبدأ املشاركة؛ الرتتيب الثاين على مستوى احملور ككلٍّ من حيث املوافقة التامة 
لعينة البحث على انعكاسها اإلجيايب على جودة البحث العلمي بني بقية عبارات احملور 
مبتوسط حسايب قدره )2.84( وباحنراف معياري بلغ )0.36(، كما كان ترتيبها األول 

على مستوى الُبعد ذاته.
كما يتبني من بيانات اجلدول السابق أن مبدأ املساءلة جاء يف الرتتيب األخری بني 
املبادئ الثالثة للحوكمة الرشيدة وإن كان ال يزال يقع ضمن مستوى موافقة تامة من 
وجهة نظر عينة البحث على تأثریه اإلجيايب على جودة البحث العلمي مبتوسط حسايب 
قدره )2.74(، وجاءت يف الرتتيب األول ضمنه عبارته اليت تنص على أنه: "يف ظل 
وجود رقابة تقومیية على النتاج البحثي ألعضاء هيئة التدريس والطالب وربطها بتقومي 
أدائهم؛ سيتجه اجلميع حنو حتسني أدائهم البحثي وجتويده"، يف حني احتلت عبارته اليت 
تنص على أنه: "ما إن ختضع اجلامعة للمساءلة عن أوجه الصرف على البحوث العلمية؛ 
ستعمل على توجيهها حنو القضايا البحثية املهمة وعلى حتسني خمرجاهتا البحثية" املرتبة 
األخریة على مستوى هذا الُبعد وعلى مستوى احملور ككلٍّ مبتوسط حسايب بلغ )2.70( 
واحنراف معياري بلغ )0.46(، ولعل هذه النتيجة كانت واردة من خشية عينة البحث 
من أن املساءلة عن أوجه الصرف على البحوث العلمية قد تؤثر إىل حدٍّ ما على تضييق 
خيارات  ضمن  وتضعه  التدريس  هيئة  لعضو  البحثية  واالستقاللية  احلرية  على  اخلناق 

حمدودة. 
على  السعودية  للجامعات  الرشيدة  احلوكمة  انعكاس  مدى  ما  الثالث:  السؤال 

جودة خدمة اجملتمع من وجهة نظر عينة البحث؟
يوضح اجلدول )3( استجابات عينة البحث لعبارات هذا احملور كالتايل:



جملة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد 31، العدد )2( ، ص ص  101-149  ديســمرب  2020 م .

134

املتوسط العـــــــــــــــــبارةالُبعد
احلسايب

االحنراف 
املعياري

مستوى 
املوافقة

الرتتيب 
ضمن
الُبعد

الرتتيب 
ضمن 
احملور

فية
شفا

أ ال
مبد

سياسات  اجلامعة  لدى  تتوافر  إن  ما 
اجلامعة يف خدمة  لدور  واضحة ومعلنة 
لرقابة  ساحنة  فرصة  ستتهيأ  اجملتمع؛ 
لنقد  تُفضي  الدور  هذا  على  جمتمعية 

إجيايب له، ودافع لتحسينه.
موافق إىل 2.320.50

39حدٍّ ما

حينما تفصح اجلامعة عن رؤيتها ورسالتها 
اجملتمع  أفراد  لكافة  إيصاهلا  وتعمل على 
لطبيعة  مشرتك  فهم  سيتشكل  احمللي؛ 
أدوار كل األطراف املعنية وستعمل على 

أدائها بالشكل املطلوب.

موافق 2.790.41
26متاًما

الوسائل  بكافة  اجلامعة  تعلن  عندما 
الربامج  طبيعة  عن  املتاحة  واللغات 
للمجتمع  تقدمها  اليت  والدبلومات 
ستزيد  وحوافزها؛  هبا  االلتحاق  وشروط 

فرصة املشاركة الفاعلة فيها.
موافق 2.890.32

11متاًما

املتوسط احلسايب العام 
موافق للُبعد: )2.67(

متاًما
الرتتيب بني 
األبعاد: 2

ركة
شا

 امل
بدأ

م
اجملتمع  من  ممثلني  اجلامعة  إشراك  مع 
الربامج  خطط  وضع  يف  احمللي 
واخلدمات املوجهة هلم؛ ستكون تلك 
ومشاركًة  وتأييًدا  واقعية  أكثر  اخلطط 

من ذات اجملتمع.
موافق 2.870.33

12متاًما

يف الوقت الذي تعقد اجلامعة شراكات 
الثالث  القطاع  مؤسسات  مع  خمتلفة 
يف  اجملتمعية  املسؤولية  وجلان  باملنطقة 
برامج  جودة  سرتتقي  اخلاص؛  القطاع 
خدمة اجملتمع وستصل إىل أكرب شرحية 

مستفيدة ممكنة.

موافق 2.640.48
38متاًما

التدريس  مبشاركة اجلامعة أعضاء هيئة 
الرباجمية  اخلدمات  تقدمي  يف  والطالب 
احمليط؛  للمجتمع  املوجهة  والبحثية 
خرباهتم  من  االستفادة  معها  ستزيد 
املتميزة وتطوير قدراهتم يف هذا اجملال.

موافق 2.640.46
27متاًما

اجلدول )3(: املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري ومستوى املوافقة والرتتيب لعبارات احملور وأبعاده.
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املتوسط احلسايب العام 
للبعد: )2.72(

موافق 
متاًما

الرتتيب بني 
األبعاد: 3

ءلة
سا

أ امل
مبد

عندما ختضع اجلامعة للمساءلة من ِقبل 
اجملتمع احمليط فيما يتعلق جبودة وكفاية 
على  ستعمل  هلم؛  املوجهة  الربامج 

تطوير تلك الربامج وحتسني أدائها.
2.810.39

موافق 
متاًما

35

عن  للمساءلة  اجلامعة  ختضع  إن  ما 
املخصصة  املالية  املبالغ  صرف  أوجه 
خلدمة  املقدمة  الربامج  من  واحملصلة 
أدائها  مراقبة  على  ستعمل  اجملتمع؛ 

املايل وحتسينه.

2.810.37
موافق 
متاًما

24

التدريس  هيئة  عضو  يُقوَّم  حينما 
والطالب بناًء على مسامهتهم احلقيقية 
احمليط؛  اجملتمع  خدمة  يف  واجليدة 
سيعمل اجلميع على تكثيف مشاركته 
لتلك  املستمر  التحسني  مع  ذلك  يف 

املشاركة.

2.820.38
موافق 
متاًما

13

املتوسط احلسايب العام 
للُبعد: )2.81(

موافق 
متاًما

الرتتيب بني 
األبعاد: 1

املتوسط احلسايب العام 
للمحور: )2.73(

موافق 
متاًما

الرتتيب بني 
احملاور: 3

مبطالعة اجلدول السابق میكن مالحظة ما يلي:
بلغ )2.73( موافقون متاًما على أن هناك  الذي  البحث مبتوسط آرائهم  أن عينة 
انعكاًسا إجيابيًّا لكافة مبادئ احلوكمة الرشيدة على جودة خدمة اجملتمع كواحدة من وظائف 
اجلامعة املهمة، وهبذا املتوسط يقع هذا احملور يف الرتتيب الثالث بني احملاور الثالثة اليت 
متثل وظائف اجلامعة األساسية، ولعل هذ النتيجة توافقت مع الرتتيب املنصوص عليه هلذه 

الوظائف يف طيات األطر التنظيمية والنظرية اليت حتدثت عن هذه الوظائف.
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ويتضح كذلك من اجلدول السابق أن مبدأ املساءلة ضمن مبادئ احلوكمة الرشيدة حل 
يف الرتتيب األول بني بقية املبادئ يف مستوى انعكاسه على جودة خدمة اجملتمع من وجهة 
نظر عينة البحث مبتوسط بلغ )2.81(، يليه يف الرتتيب مبدأ الشفافية مث مبدأ املشاركة، كما 
جاءت ضمنه يف الرتتيب األول العبارة اليت تنص على أنه: "حينما يُقوَّم عضو هيئة التدريس 
والطالب بناًء على مسامهتهم احلقيقية واجليدة يف خدمة اجملتمع احمليط؛ سيعمل اجلميع 
على تكثيف مشاركته يف ذلك مع التحسني املستمر لتلك املشاركة" مبتوسط حسايب بلغ 
)2.82( وباحنراف معياري قدره )0.38(، وهنا يظهر تأكيد عينة البحث على أمهية الدور 
الذي ينبغي أن يقوم به أعضاء هيئة التدريس والطالب يف خدمة اجملتمع وأن خيضع هذا 
الدور للمساءلة من خالل إدراجه ضمن معايری تقومیهم، وهبذه الطريقة من وجهة نظرهم 
سينعكس هذا الدور إجيابًا على جودة اخلدمات املقدمة للمجتمع. إال أن عبارة هذا املبدأ 
اليت تنص على: "ما إن تتوافر لدى اجلامعة سياسات واضحة ومعلنة لدور اجلامعة يف خدمة 
اجملتمع؛ ستتهيأ فرصة ساحنة لرقابة جمتمعية على هذا الدور تُفضي لنقد إجيايب له، ودافع 

لتحسينه" يف الرتتيب األخری على مستواه وكذلك على مستوى احملور ككلٍّ.
ومن استطالع اجلدول ذاته يظهر أن العبارة اليت نصها: "عندما تعلن اجلامعة بكافة 
الوسائل واللغات املتاحة عن طبيعة الربامج والدبلومات اليت تقدمها للمجتمع وشروط 
االلتحاق هبا وحوافزها؛ ستزيد فرصة املشاركة الفاعلة فيها" كواحدة من مفردات مبدأ 
الشفافية؛ حققت الرتتيب األول على مستوى احملور ككلٍّ وكذلك على مستوى الُبعد 
التامة لعينة البحث على انعكاسها اإلجيايب على جودة خدمة  ذاته من حيث املوافقة 
اجملتمع بني بقية العبارات مبتوسط حسايب قدره )2.89( وباحنراف معياري بلغ )0.32(.

فيما جاءت العبارة اليت تنص على أنه: "مع إشراك اجلامعة ممثلني من اجملتمع احمللي 
يف وضع خطط الربامج واخلدمات املوجهة هلم؛ ستكون تلك اخلطط أكثر واقعية وتأييًدا 
ومشاركًة من ذات اجملتمع" كأحد مفردات مبدأ املشاركة؛ يف الرتتيب الثاين على مستوى 
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احملور ككلٍّ من حيث املوافقة التامة لعينة البحث على انعكاسها اإلجيايب على جودة 
خدمة اجملتمع بني بقية عبارات احملور مبتوسط حسايب قدره )2.87( وباحنراف معياري 

بلغ )0.33(، وكان ترتيبها األول على مستوى الُبعد ذاته.
كما تشری بيانات اجلدول السابق إىل أن مبدأ املشاركة جاء يف الرتتيب األخری بني 
املبادئ الثالثة للحوكمة الرشيدة مع أنه ال يزال يقع ضمن مستوى موافقة تامة من وجهة 
نظر عينة البحث على تأثریه اإلجيايب على جودة خدمة اجملتمع مبتوسط حسايب قدره 
)2.72(، وجاءت العبارة اليت تنص على أنه: "يف الوقت الذي تعقد اجلامعة شراكات 
خمتلفة مع مؤسسات القطاع الثالث باملنطقة وجلان املسؤولية اجملتمعية يف القطاع اخلاص؛ 
سرتتقي جودة برامج خدمة اجملتمع وستصل إىل أكرب شرحية مستفيدة ممكنة" يف املرتبة 
بلغ  معياري  واحنراف   )2.64( بلغ  مبتوسط حسايب  الُبعد  هذا  مستوى  على  األخریة 
)0.48(، وتُفسر هذه النتيجة بأنه ال زال هناك حتدٍّ يف بلوغ الوعي التام بأمهية مشاركة 
اجملتمع احمليط يف القضايا اجلامعية املختلفة ما يستلزم معه العمل على حتسني هذه الوعي؛ 

مبا ينعكس على حتسني ممارسات تلك املشاركة واحلرص على حتقيقها.
السؤال الرابع: ما الرؤية املقرتحة لتحسني انعكاس تطبيق احلوكمة الرشيدة على 

جودة أداء اجلامعات السعودية ؟
مكوانت الرؤية املقرتحة

أواًل: منطلقات الرؤية املقرتحة:
حوكمة كافة  ضرورة  على  تؤكد  برامج  من  حتويه  مبا   )2030( اململكة  رؤية   -

قطاعات الدولة.
وتاريخ:  )م/27(  رقم:  امللكي  باملرسوم  املقر  للجامعات  اجلديد  النظام    -
1441/3/1ه، والذي يقوم يف صلبه على منح اجلامعات االستقالل اإلداري واملايل، 

وهذا يقتضي العمل على حوكمتها.
- نتائج الدراسات السابقة والبحث احلايل اليت تؤكد ضرورة التوجه جبدية حنو تطبيق 
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احلوكمة الرشيدة على نظام اجلامعات السعودية.
اثنًيا: اهلدف الرئيس للرؤية املقرتحة:

حتسني انعكاس تطبيق احلوكمة الرشيدة على جودة أداء اجلامعات السعودية.
اثلثًا: األهداف الفرعية للرؤية املقرتحة:

والبحث  التدريسي  األداء  الشفافية على جودة  مبدأ  تطبيق  انعكاس  1- حتسني 
العلمي وخدمة اجملتمع.

والبحث  التدريسي  األداء  على جودة  املشاركة  مبدأ  تطبيق  انعكاس  2- حتسني 
العلمي وخدمة اجملتمع.

والبحث  التدريسي  األداء  جودة  على  املساءلة  مبدأ  تطبيق  انعكاس  3- حتسني 
العلمي وخدمة اجملتمع.

رابًعا: وسائل حتقيق األهداف الفرعية:
وسائل حتقيق اهلدفاهلدف الفرعي

حتسني انعكاس 
تطبيق مبدأ 

الشفافية على 
جودة: األداء 
التدريسي 

والبحث العلمي 
وخدمة اجملتمع

مبشاركة  التعليمية  وأنظمتها  وللوائحها  للجامعة  مستقبلية  لرؤية  واضحة  صياغة   -
املعنيني مع إعالهنا لكافة املستفيدين.

- إعداد معايری اختيار تنافسية الستقطاب أعضاء هيئة تدريس وطالب متميزين مع 
إعالهنا وااللتزام هبا مبصداقية.

مرتبط  التدريس  هيئة  ألعضاء  التدريسي  األداء  لتقومي  حتسيين  نظام  استحداث   -
باحلوافز املقدمة هلم مع إبالغ اجلميع به والتزامه. 

- إعداد ونشر تقارير فصلية حمايدة ُتظهر معدالت النجاح والتسرب والتميز وموقع 
اجلامعة بني منافسيها الداخليني واخلارجيني.

- اعتماد وتطبيق إجراءات حمددة ومعلنة يف إدارة عمليات البحث العلمي باجلامعة.
- إعداد معايری للبحوث واملكافآت واحلوافز املرتتبة على التزامها مع إعالهنا للجميع 

وتوعيتهم هبا مبختلف الوسائل املتاحة.
- عقد ملتقيات حوارية مفتوحة وشفافة مبشاركة اجملتمع احمليط هبدف حتديد املشكالت 

احلقيقية اليت يعاين منها والعمل على عالجها بطرق حبثية علمية.
- وضع سياسات واضحة ومعلنة للدور اليت تقوم به اجلامعة يف خدمة اجملتمع وطبيعة 

الربامج املقدمة له بالشكل الذي تكفل فيه حق النقد واملناقشه.
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حتسني انعكاس 
تطبيق مبدأ 
املشاركة على 
جودة: األداء 
التدريسي 

والبحث العلمي 
وخدمة اجملتمع

- إشراك اجلامعة لكافة أصحاب املصلحة يف وضع خططها الرباجمية من خالل عمل 
ورش عمل بؤرية مركزة.

- إشراك أعضاء هيئة التدريس يف صناعة القرارات املتعلقة بالسياسة األكادمیية للجامعة.
- وضع وتنفيذ آلية مناسبة لوجود متثيل طاليب يف دوائر صنع القرار األكادمیي باجلامعة.

صياغة  املصلحة يف  وأصحاب  والطالب  التدريس  هيئة  أعضاء  اجلامعة  إشراك   -
خارطة البحث العلمي للجامعة.

- عقد شراكات متنوعة مع القطاع اخلاص إلنشاء مراكز حبثية متخصصة.
- العمل على مشاركة نتائج البحوث العلمية اليت جتريها اجلامعة وطرحها للمناقشة 

مع أصحاب املصلحة.
- إشراك اجلامعة ممثلني من اجملتمع احمللي يف وضع خطط الربامج واخلدمات املوجهة هلم.
املسؤولية  وجلان  باملنطقة  الثالث  القطاع  مؤسسات  مع  خمتلفة  شراكات  عقد   -

اجملتمعية يف القطاع اخلاص.
الرباجمية  اخلدمات  تقدمي  يف  والطالب  التدريس  هيئة  أعضاء  اجلامعة  مشاركة   -

والبحثية املوجهة للمجتمع احمليط.

حتسني انعكاس 
تطبيق مبدأ 
املساءلة على 
جودة: األداء 
التدريسي 

والبحث العلمي 
وخدمة اجملتمع

- متابعة اجلهة املعنية باجلامعة ملستوى تطبيق النظام على كافة أعضاء هيئة التدريس 
والطالب دون متييز.

- صياغة آلية واضحة لتقومي خمرجات التعلم ومتابعة اخلرجيني؛ لتتعرف اجلامعة من 
خالهلا على الفجوات يف أدائها التدريسي.

- توفری نظام شامل للمراقبة املستمرة جلودة األداء التدريسي للوقوف على مواطن 
الضعف يف الوقت املناسب ومعاجلتها.

ومدى  العلمية  البحوث  على  الصرف  أوجه  عن  للمساءلة  إجراءات  صياغة   -
توجيهها حنو القضايا البحثية املهمة وحتسني خمرجاهتا

- حتكيم البحوث العلمية الصادرة من اجلامعة عن طريق جهة خارجية مستقلة.
والطالب  التدريس  هيئة  ألعضاء  البحثي  النتاج  على  تقومیية  رقابة  نظام  توفری   -

وربطها بتقومي أدائهم.
- استحداث نظام يعطي حق مساءلة اجلامعة من ِقبل اجملتمع احمليط فيما يتعلق 

جبودة وكفاية الربامج املوجهة هلم.
- صياغة إجراءات للمساءلة عن أوجه صرف املبالغ املالية املخصصة واحملصلة من 

الربامج املقدمة خلدمة اجملتمع.
- إدراج مستوى املسامهة احلقيقية واجليدة لعضو هيئة التدريس والطالب يف خدمة 

اجملتمع احمليط ضمن معايری تقومیهم.
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خامًسا: مقومات جناح تطبيق الرؤية املقرتحة:
ومستقلة  اعتبارية  جهة  إىل  إسنادها  ينبغي  أهدافها  الرؤية  هذه  حُتقق  حىت 
وتُقوِّم  للجامعة  الرشيدة  احلوكمة  تطبيق  على  ُتشرف  اجلامعة  أمناء  جملس  تتبع 
املتعقلة  واللوائح  األنظمة  معه حتديث كل  يستلزم  وهذا  وتفعيلها،  هبا  االلتزام  مدى 
الرؤية  التدريس والبحث والعلمي وخدمة اجملتمع بشكل يدعم حتقيق هذه  بوظائف 
بشكل  السعودية  اجلامعات  يف  الرشيدة  احلوكمة  تطبيق  حتسني  يف  املتمثل  وهدفها 
الرؤية يتطلب  الرئيسة. كما أن جناح تنفيذ هذه  تتعاظم معه جودة أدائها لوظائفها 
وعلى  اجلامعة  يف  العليا  القيادات  ِقبل  من  ومعنويًّا(  وماليًّا  )ماديًّا  مستمرًّا  دعًما 
رأسهم جملس األمناء )حبسب النظام اجلديد للجامعات(، واملتابعة التقومیية املستمرة 

الرؤية. تنفيذ هذه  بالكليات، واملشرفني على  القيادات  ِقبل  من 
ملخص نتائج البحث:

میكن تلخيص النتائج اليت توصل إليها هذا البحث فيما يلي:
1_ أن عينة البحث موافقون متاًما على وجود انعكاس إجيايب لكافة مبادئ احلوكمة 
الرشيدة على جودة األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم، وأن مبدأ 

املساءلة أعالها انعكاًسا من وجهة نظرهم.
2_ أن عينة البحث موافقون متاًما على وجود انعكاس إجيايب لكافة مبادئ احلوكمة 
وجهة  من  انعكاًسا  أعالها  الشفافية  مبدأ  وأن  العلمي،  البحث  جودة  على  الرشيدة 

نظرهم.
3_ أن عينة البحث موافقون متاًما على وجود انعكاس إجيايب لكافة مبادئ احلوكمة 
الرشيدة على جودة خدمة اجملتمع، وأن مبدأ املساءلة أعالها انعكاًسا من وجهة نظرهم.
4_ تقدمي رؤية مقرتحة لتحسني انعكاس تطبيق احلوكمة الرشيدة على جودة أداء 

اجلامعات السعودية لوظائفها الرئيسة.
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توصيات البحث:
من خالل ما توصل إليه البحث من نتائج يوصي الباحث اجلامعات مبا يلي:

إىل  التحول  بأمهية  منسوبيها  لدى  اجلمعي  الوعي  بتنمية  اجلامعات  تقوم  أن   -1
جماالته  يف  أدائها  جودة  على  ذلك  وانعكاس  وإجراءاهتا  ألنظمتها  الرشيدة  احلوكمة 
املختلفة؛ وذلك من خالل الوسائل املتاحة واملناسبة من ندوات ومواد إعالمية خمتلفة 

وخالف ذلك.
2- أن تعمل اجلهات املعنية باجلامعات على وضع نظام واضح وحمدد للحوكمة 
وكذلك  التدريسي  األداء  مستوى  عن  املساءلة  آليات  على  خالله  من  تؤكد  الرشيدة 
عمليات خدمة اجملتمع، باإلضافة إىل تأكيد الشفافية عند بناء وتطبيق عمليات البحث 

العلمي باجلامعة.
3- أن تتبىن اجلامعات تنفيذ الرؤية املقرتحة يف هذا البحث مع تقدمي الدعم الكايف 

لنجاحها. 
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