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      السعودية العربية باململكة احلكومية اجلامعات يف احلوكمة تطبيق مدى

2030 اململكة رؤية ضوء يف واإلدارية األكادميية القيادات نظر وجهة من
1 

 العيلبن معيقل فهد د. 
 جامعة تبوك –كلية إدارة األعامل 

 اململكة العربية السعودية – تبوك

 نأ  حيث ،2030 اململكة رؤية ضوء يف الحكومية الجامعات يف الحوكمة تطبيق مدى عن الكشف إىل الدراسة هذه هدفت

 وتكٌون باململكة، الحكومية الجامعات وتشمل الحكومية، األجهزة عمل حوكمة هو تطبيقها يتم والتي الرؤية برامج أهم من

 الشاملية املناطق يف الحكومية الجامعات يف( إدارات مدراء أقسام، رؤساء عمداء، وكالء،) املسؤولني جميع من الدراسة مجتمع

 أهداف ولتحقيق الجامعات، تلك يف املسؤولني من( 368) العينة أفراد عدد وبلغ ،(الشاملية الحدود الجوف، حائل، تبوك،)

 الخمسة  الدراسة محاور عىل توزعت عبارة،( 56) من وتكونت وأبعادها الدراسة متغريات لقياس استبانة تطوير تم الدراسة

 واستخدم. 2030 اململكة رؤية ضوء يف الحوكمة تطبيق محور وكذلك( والفاعلية العدالة، املساءلة، املشاركة، الشفافية،)

 يف الحوكمة مبادئ تطبيق أن الدراسة نتائج وأظهرت املختلفة، اإلحصائية األساليب وكذلك التحلييل الوصفي املنهج الباحث

 أنه أظهرت كام الدراسة، محاور بقية يف متوسطة وبدرجة واملساءلة، الشفافية محوري يف موافقة بدرجة جاء الجامعات تلك

 أبرزها التوصيات من مبجموعة الدراسة وأوصت. العينة أفراد خصائص ملتغريات وفقا   إحصائية داللة ذات فروقات يوجد ال

 الجامعات يف للحوكمة نظام وضع وكذلك املختلفة، مبادئها تطبيق عىل والعمل الجامعات يف الحوكمة ثقافة بنرش التوصية

 .تطبيقه ومتابعة

الجامعات حوكمة الحوكمة، مبادئ الحكومية، الجامعات الحوكمة،الكلامت املفتاحية
 

1
 الباحثني من الكثري اهتامم عىل استحوذت والتي الحديثة املوضوعات من (Governance) الحوكمة تعد

 ظهرت املاضية، السنوات ففي. واملحيل العاملي املستويني عىل والرشكات األعامل مبؤسسات املامرسني وأيضا

 االقتصادية للتغريات نتيجة وذلك الدول من الكثري ويف والخاص العام القطاعني يف الحوكمة إىل الحاجة

                                                             
  . 20/4/2019، وتم قبول البحث للنرش يف 28/3/2019تم تقديم البحث يف  1
 ( falali@ut.edu.sa) اململكة العربية السعودية –جامعة تبوك  –أستاذ اإلدارة املشارك بكلية إدارة األعامل  2
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 وبخاصة عام بشكل الحوكمة مبوضوع االهتامم زاد لذلك، ونتيجة. العامل شهدها التي العاملية املالية واألزمات

 والرشكات، املؤسسات عىل الّدراسات من العديد وأجريت والندوات املؤمترات ُعقدت حيث الرشكات، يف

 واالقتصادية واملالية اإلدارية أنشطتها جميع يف الحوكمة مامرسة عىل املؤسسات تلك من الكثري وعملت

 سهامإل  نظرا ولذلك األخرية األوانة يف الجامعات اىل املؤسسات حوكمة مفهوم وانتقل. (2012 غادر،)

 منطلق ومن. واالدارية والسياسية واالجتامعية االقتصادية التنمية جوانب مختلف يف امللموس الجامعات

 سعت لذا متميز، مستوى ذات تعليمية خدمات وتقديم العايل التعليم مؤسسات تطوير نحو العاملي التوجه

 العنارص أحد الحوكمة أن اعتبار عىل أعاملها، جميع يف الحوكمة مبادئ تطبيق إىل حديثا الجامعات من الكثري

 بكفاءة والتنظيمية االسرتاتيجية أهدافها وتحقيق األداء تحسني إىل تؤدي أن ميكن التي والهامة الجوهرية

 عدة ايل التحديد وجه عىل التعليمية واملؤسسات للجامعات بالنسبة الحوكمة أهمية وترجع. وفعالية

 هذه تحقيق وسبل أهدافها تحديد من الجامعات ميكن اطار وضع يف تساعد فهى موضوعية، اعتبارات

 هيئة ءأعضا الطالب،) منها واملستفيدين املصالح وأصحاب الجامعة بني للعالقة سسأ  وضع ،األهداف

 ثقة زيادة بالجامعات، التعليمية والخدمات والربامج العايل التعليم جودة ضامن ،(املحيل املجتمع التدريس،

 الكامل االفصاح ضوابط تطبيق وأخريا التعليمية، ومخرجاتها الجامعة مع الخارجيني التعامل أطراف

 ميزانيات يف االنفاق ترشيد نحو التوجه ظل يف وبخاصة املالية وأوضاعها الجامعات أداء عن والشفافية

 .(2011 ،والسيد عطوة) الجامعات

 تحقيق تضمن واضحة جامعية هياكل تأسيس: تشمل املبادئ من مجموعة عىل الجامعات حوكمة وترتكز

 شفافة، وإدارية أكادميية أنظمة وجود وكذلك ،القرارات اتخاذ يف واملشاركة والشفافية واإلفصاح، املساءلة،

. (2009 خورشيد،) املستويات كافة يف واألكادميية اإلدارية للوحدات متنح التي واملهام الصالحيات وتحديد

 ليك وذلك للجامعات، جديد نظام تطوير نحو رسمية توجهات صدرت السعودية، العربية اململكة ويف

. اململكة يف التنمية عملية وتدعم ،وظائف من العمل سوق احتياجات تٌلبي أن الجامعات تلك تستطيع

 اململكة رؤية" مع يتوافق والذي السعودية، الجامعات تطوير إطار ضمن الجديدة التوجهات هذه وجاءت

 لذلك. املعرفة اقتصاد عىل قائم مجتمع إىل التحول إىل الرؤية هذه تسعى حيث ،"2030 السعودية العربية

 الحكومية الجامعات يف الحوكمة تطبيق مستوى عىل الضوء لتسليط علمية كمحاولة الحالية الدراسة تأيت

 .باململكة الوطني التحول وبرامج 2030 رؤية ضوء ويف بالسعودية

2
 مختلف يف نلمسها حديثة وتطورات جديدة وتوجهات جوهرية تغريات الحكومية الجامعات تواجه

 التعليمية مخرجاتها وعىل مستقبلها عىل يؤثر أصبح الذي التغيري هذا عن مبنأى ليست فهي املجاالت،

 مهامها وأداء والتغيري والتطوير التأهيل عن مسؤوليتها التحديات تلك ومن املجتمعية، والخدمة والبحثية

 يف لتساهم واملجتمعي والبحثي التعليمي املستوى عىل متميزة نتائج بتحقيق مطالبة فالجامعات بفاعلية،

 مجموعة يف تتمثّل متكاملة منظومة الجامعات حوكمة أن إىل اإلشارة وتجدر. املختلفة املجتمع مشكالت حل
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 من العديد وأشارت. ومتيّزها واملخرجات العمليات جودة إىل تهدف التي والتعليامت واألنظمة القوانني من

 تواجه التي التحديات من مجموعة  إىل أشارت كام الجامعات، يف الحوكمة تطبيق مستوى إىل الدراسات

 الصعوبات من الكثري الدراسات تلك أظهرت وقد الصحيح، بالشكل الحوكمة ملبادئ تطبيقها يف الجامعات

 ،(2017) الفوزان دراسة من كل أشارت فقد املجال، هذه يف الجامعات جهود تقويض عىل عملت التي

 إىل ،(2009) عباس وآل ،(2012) والحريب ،(2013) وآخرون والعيىس ،(2014) والعريني ،(2016) والبلوي

 وعدم الجامعات، بعض يف الحوكمة مبادئ لتطبيق وضعيفة متوسطة بدرجة حسابية متوسطات وجود

 داخل واألنظمة واللوائح الترشيعات عن واإلفصاح اإلعالن يف وقصور ،فيها للحوكمة ُملزمة معايري وجود

 عىل املنظامت نجاح يف الحوكمة ألهمية ونظرا  . متواضع بشكل املشاركة مبدأ الجامعات وتطبيق الجامعات،

 عىل كثريا   يعول السعودي املجتمع أن وخاصة أهدافها، تحقيق يف الجامعات مقدمتها ويف نوعها اختالف

 تطبيق مدى عىل التعرف يف ترتكز الدراسة هذه مشكلة فإن ،2030 اململكة رؤية تحقيق يف الجامعات

 يف واإلدارية األكادميية القيادات نظر وجهة من السعودية العربية باململكة الحكومية الجامعات يف الحوكمة

  .2030 اململكة رؤية ضوء

3
 القيادات نظر وجهة من السعودية العربية باململكة الحكومية الجامعات يف الحوكمة تطبيق واقع هو ما ـ

 ؟2030 اململكة رؤية ضوء يف فيها واإلدارية األكادميية

 تلك يف تطبيقا  ( والفاعلية واملشاركة، ،والشفافية والعدالة، املساءلة،) الحوكمة مبادئ أكرث هي ما ـ

 الحكومية؟ الجامعات

 يف الحوكمة تطبيق لواقع الحكومية الجامعات تلك يف واإلدارية األكادميية القيادات تقييم يختلف هل ـ

 ،الوظيفي واملسمى واملؤهل، والعمر، ،والنوع الجامعة،) الدميغرافية املتغريات تبعا الختالف جامعاتهم

 ؟(الخربة وسنوات

4
 السعودية العربية اململكة يف الحكومية الجامعات يف واإلدارية األكادميية القيادات تقييم عىل التعرف .1

 .2030 اململكة رؤية ضوء يف فيها الحوكمة تطبيق لواقع

 .اململكة يف الجامعات يف تطبيقا   الحوكمة مبادئ أكرث عىل التعرف .2

 الدميغرافية املتغريات باختالف اململكة يف الحكومية الجامعات يف الحوكمة تطبيق واقع من التحقق .3

  .الحكومية الجامعات تلك يف واإلدارية األكادميية للقيادات

 .اململكة يف الحكومية الجامعات يف الحوكمة تطبيق تعزز توصيات إىل التوصل .4
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5
 الحوكمة وتعترب الخاصة، او العامة سواء املنظامت إدارة يف الحوكمة أهمية من الدراسة هذه أهمية تأيت

 أقىص لتحقيق األداء مستوى ورفع ،العمل أساليب لتطوير واستعامال  انتشارا   األكرث الحديثة االتجاهات من

 املنظامت يف الحوكمة تطبيق حققها التي للنجاحات ونظرا   املنظامت، لتلك املطلوبة األهداف من درجة

 ونتيجة العايل، التعليم مؤسسات يف تطبيقها إمكانية الباحثني من العديد رأى فقد والخدمية، اإلنتاجية

 به متر ملا نتيجة العايل التعليم مؤسسات داخل رفيعة مكانة الحوكمة ملفهوم ُوجد واألبحاث، للدراسات

 والتي (2009 عباس، أل) النامية الدول وخاصة الدول، مستوى عىل الحقيقية األزمات بعض من الجامعات

 .العربية الدول ضمنها من

 من فيأيت التطبيقي الجانب أما والنظري، التطبيقي الجانبني عىل الدراسة هذه أهمية تحديد ميكن لذلك

 رئيسيا      عنرصا   الجامعات حوكمة تعترب حيث فيها اإلصالح وأهمية الجامعات، يف الحوكمة موضوع أهمية

 حوكمة مفهوم كالرك طور ،1983 العام ففي العامل، أرجاء جميع يف الجامعي التعليم إصالح اتجاهات يف

 بتحقيق العايل التعليم وأنظمة الجامعات قيام ويف. العامل يف األوىل التصنيف طرق من كواحد الجامعات

 .(2009 اليونسكو،) إنجازاتها ورصد إدارتها وأسلوب وتنفيذها، أهدافها

 الجامعات يف واإلداريون األكادمييون القادة الدراسة هذه من يستفيد أن املتوقع فمن ذلك، إىل باإلضافة

 واملجلس الكلية، ومجلس القسم، مجلس) املجالس أعضاء وجميع السعودية العربية اململكة يف الحكومية

 الدراسة هذه تظهر أن املتوقع من حيث ،الجامعات لهذه وتخطط تدير التي( الجامعة ومجلس العلمي،

 االستفادة ميكن التي املعلومات توفري وبالتايل الحوكمة، ومبادئ مفاهيم عن االبتعاد أو االقرتاب مستوى

 هذه تخرج وسوف ،2030 رؤية تحقيق يف يساهم الذي باالتجاه وتطويرهام والرقابة األداء تحسني يف منها

  السعودية العربية اململكة يف الحكومية الجامعات يف الحوكمة تطبيق واقع عن مفصل بوصف الدراسة

 .التطبيقي املستوى عىل منه االستفادة ميكن

 رؤية ضوء يف الحوكمة تناولت التي الدراسات قلة من فتنبع للدراسة، النظري الجانب من األهمية أما

 يف الحوكمة تطبيق استقصاء حاولت التي الدراسات ندرة وكذلك الحكومية، الجامعات يف 2030 اململكة

 الدراسات من ملزيد الباب الدراسة هذه تفتح أن املتوقع من لذلك. اململكة من الشاملية املنطقة جامعات

 أخرى جوانب لتطبيقات الدراسات من مزيد إلجراء للباحثني املوجهة النظرية التوصيات من بعدد وتخرج

 .السعودية الجامعات يف واسعة ومقارنات الحوكمة ملفاهيم

6
 :وهي رئيسية أنواع ثالثة يف الدراسة حدود حرص للباحث أمكن

 ه، 1439 /1438 األكادميي العام من الثاين الدرايس الفصل خالل الدراسة هذه إجراء تم: زمانية حدود ـ

2017/2018. 
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 بشامل الحكومية الجامعات يف واإلدارية األكادميية القيادات عىل الدراسة هذه إجراء تم :مكانية حدود ـ

 .(الشاملية الحدود حائل، الجوف، تبوك،) السعودية العربية السعودية العربية اململكة

 وذلك الحكومية الجامعات يف واإلدارية األكادميية القيادات عىل الدراسة اقترصت :برشية حدود ـ

 .إليها ينتموا التي الجامعة يف الحوكمة مبادئ ومامرسة تطبيق من وقربهم ملعرفتهم

7
 :التايل النحو عىل الحوكمة ومعايري ومبادئ الحوكمة، نظريات الحوكمة، مفهوم من كل تناول يتم سوف

 فقد للحوكمة، موحد تعريف عىل إجامع يوجد ال بأنه الحوكمة، مبفهوم الخاصة األدبيات تحليل من تبني

 يف والتحكم الرشكات إدارة خالله من يتم الذي النظام: "أنها عىل (IFC) الدولية التمويل مؤسسة عرفتها

 القرار صنع عمليه هي الحوكمة بأن (United Nations, 2018) عرفها كام ،(Alamgir, 2007)" أعاملها

 مثل سياقات عده يف الحوكمة استخدام وميكن(. تنفيذها عدم أو) القرارات تنفيذ بها يتم التي والعملية

 هي للحوكمة آخر تعريف ويف املحيل، والحكم الوطنية، والحوكمة الدولية، والحوكمة الرشكات، إدارة

 من وغريهم األسهم وحملة اإلدارة ومجلس الرشكة إدارة عىل القامئني بني تربط التي العالقات من مجموعة"

 ,Shleifer & Vishny) وعرفها. (OECD، 2008 والتنمية االقتصادي التعاون منظمة) "املصالح أصحاب

 املجزي العائد ذلك عىل املمولون مبوجبها يطمنئ والتي املصالح، ذوي األطراف مع التعامل آلية" بأنها  (1997

: بأنها   Denis and McConnelوعرفها ،"األطراف جميع بني العالقة طبيعة توضح والتي استثامراتهم، عىل

 عملياتها لتأدية املنظامت يف الذاتية الرقابة وحدات تحفز التي واألساليب الوسائل من مجموعة عن عبارة"

 مناعة نظام بأنها( 2005) الخضريي عرفها كام ،(OECD, 2013) للاملكني الرشكة قيمة من تزيد والتي

 سلوكيات نزاهة ويضمن سالمتها، ويؤمن الترصفات كافة ويحمي االتجاه، لضبط يسعى وتفعيل، وحامية

 حوكمة( 2009) خورشيد وعرف. وواضح فعال حامية حاجز الحوكمة نظام ويعترب املنظامت، داخل األفراد

 خططها تنفيذ ابعةومت العلمية، واقسامها كلياتها وإدارة الجامعة أنشطة توجه التي الطريقة بأنها الجامعات

 أدائها تقييم وأساليب وطرق اإلدارية ونظمها التنظيمية هياكلها وتطوير العامة، هدافهاأ و  االسرتاتيجية

  ها.في القرارات اتخاذ ومتابعة

 األكادميية وبرامجها الجامعة إدارة يعكس الذي الجيد األداء تحقيق إىل الجامعات يف الحوكمة وتهدف

 لتلبي اإلدارية واإلجراءات القرارات اتخاذ عند واألنظمة اللوائح تطبيق إىل تهدف كام وفعالية، بكفاءة

 تهدف كام ،(2014 دليل،) والعدالة واملساءلة الشفافية من العالقة ذوي املصالح أصحاب جميع توقعات

 .الحوكمة مبادئ تطبيق طريق عن بها، املجتمع ثقة تعزيز إىل الحكومية واملنظامت الجامعات يف الحوكمة
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 عىل التشجيع تشتمل واملؤسسات للمنظامت الحوكمة فوائد أن إىل( 2013) للحوكمة ظبي أبو مركز وأشار

 الرقابة عملية وتسهيل اإلنتاجية وزيادة املستدام النمو تحقيق عىل واملساعدة للموارد األمثل االستخدام

 .املال أسواق واستقرار الخارجية االستثامرات استقطاب وكذلك األداء، عىل واإلرشاف

 الوكالة،: نظريات أهمها ومن املنظامت لحوكمة رئيسية نظرية أطر عدة بتقديم السابقة الدراسات قامت

 :ييل فيام النظريات هذه استعراض وميكن. املصالح أطراف نظرية أخريا، املوارد اعتامدية ،واإلرشاف الرعاية

 Agency Theory الوكالة نظرية

 طرافاأل  عليهم ويطلق ما منظمة يف( األسهم أصحاب) املالك من كل بني التمييز عىل النظرية هذه اعتمدت

 عليهم ويطلق املنظمة إلدارة التنفيذيني املدراء وهم طرافاأل  من أخرى ومجموعة( املوكلني) الرئيسية

 نيابة الرشكة إلدارة وتفوضهم( املدراء) الوكالء تعني الرئيسية طرافاأل  فإن النظرية لهذه وطبقا(. الوكالء)

 مسؤولني باعتبارهم لصالحهم قرارات واتخاذ الترصف الوكالء من األسهم أصحاب ويتوقع. األسهم حملة عن

 األطراف لصالح قرارات الوكيل يتخذ نأ  الرضوري من ليس ذلك، من العكس وعىل. ومسؤولياتهم مهامهم يف

 سلوكا ويسلك املوكلني توقعات يخالف وبذلك الذاتية ملنفعته الوكيل يستسلم أن املحتمل فمن. الرئيسية

 يحقق لذا الوكيل، أهداف عن مختلفة الرئييس الطرف أهداف أن النظرية هذه افرتضت كام. للفرص انتهازي

 هذه تفرتض كام. املنظمة بإدارة مبارشة قيامه لعدم نظرا االستثامر عىل أقل عائدا هنا الرئييس الطرف

 هذه ضوء ويف. املالك أرباح بتعظيم التنفيذيني املدراء قيام يف املساعدة ميكنها املالية الحوافز أن النظرية

 الطرف" مصالح حامية أجل من صارمة ومتابعة وإرشاف رقابة مامرسة اىل االدارة مجلس مييل النظرية،

 القرار صنع عمليات معظم يف ومشاركا نشطا املنظمة دارةإ  مجلس يكون أن ذلك ويعني ،املوكل أو" الرئييس

 لنظرية الرئيسية السمة أن ويتضح .(Hillman and Dalziel, 2003) األسهم حملة أمام مسؤوال وأيضا

  (.1 شكل) السيطرة أو والرقابة امللكية بني الفصل هي الوكالة

  

   

 
 

  الوكالة منوذج: 1 شكل
  (Abdalla & Valentine, 2009) من بترصف: املصدر

  

 

ومسؤوليات مهام أداء  

  Agentsالوكالء 

 )منفعة ذاتية(

 Principals الرئيسية األطراف

(ذاتية منفعة)  

 

وتفويض تعيني  
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 Stewardship Theory واالرشاف الرعاية نظرية

 وتشرتك املالك، عن نيابة مرشفني أو رعاة مبثابة باملنظمة التنفيذيني املدراء أن النظرية هذه افرتضت

 الرعاة أن النظرية هذه فرتضتا كام .(Shen, 2003) واحدة أهداف تحقيق يف طرافاأل  من املجموعتان

أو  الرعاة يقوم وهنا. الرشكة أداء خالل من األسهم أصحاب ثروة وتعظيم عىل باملحافظة يقومون سوف

 لهم أرباحا وتحقيق عىل باملحافظة األسهم أصحاب لدى يعملون الذين املدراء التنفيذيون وهم املرشفون

 مثلام أكرب وبدرجة مراقبا الحالة هذه يف االدارة مجلس يكون أن ال ينبغي آخر، جانب ومن(. 2 شكل)

 التنفيذيني للمدراء ومساندا داعام دورا يلعب أن االدارة مجلس عىل ينبغي وهنا. الوكالة نظرية اقرتحت

 مجلس بني العالقات النظرية هذه وناقشت. أعىل أداء تحقيق امكانية وتوفري دورهم أداء من ومتكينهم

 يف واملشاركة واالرشاف املتابعة بالتدريب، تتعلق موضوعات اىل تطرقت حيث التنفيذيني، واملدراء االدارة

   ر.القرا صنع

 

 

 

 
 

 واالرشاف الرعاية منوذج: 2 شكل

  (Abdalla & Valentine, 2009) من بترصف: املصدر

 Resource –Dependence Theory املوارد اعتامدية نظرية

 تحتاجها والتي التنفيذيني للمدراء للموارد مزودين باعتبارهم االدارة مجلس أعضاء دور النظرية هذه تناولت

 ,Hilliman, Withers) التنظيمية األهداف انجاز نحو لهم الالزمة املساعدة تقديم مع( 3 شكل) املنظمة

& Collins, 2009)  .تزويد أو تقديم يف هاما دورا يلعبون االدارة مجلس أعضاء أن أيضا النظرية وتوضح 

 اىل اخرتاق مهارات، معلومات، مثل موارد الخارجية البيئة مع عالقاتهم خالل من للمنظمة الرئيسية املوارد

 آخر، جانب ومن. ترشيعيةال جهاتالو  العامة، السياسات صناع واملوردون، املشرتون مثل خارجي جمهور

 بوجود النظرية هذه سمحت كام. وبقائها الرشكة، وأداء التنظيمية، الوظائف تعزيز عىل املوارد تقديم يعمل

 للمدراء ملموس وغري قوي وبرشي مايل دعم توفري الوقت نفس ويف االدارة مجلس جانب من تدخالت

 يف لخربتهم التخصص ذوي من االدارة مجلس أعضاء استخدام بإمكانية النظرية هذه ونادت. التنفيذيني

 ميكن النظرية هذه ظل ويف. التنظيمي االداء تحسني من متكن بطريقة التنفيذيني املدراء ومتابعة تدريب

. للمنظمة موارد جذب أجل من الالزم الدعم تقديم يف اتصاالتهم شبكات استغالل االدارة مجلس ألعضاء

 من الدعم بعض عىل املديرين يصنعها التي القرارات معظم حصول برضورة املوارد اعتامدية نظرية وتويص

  .االدارة مجلس

 املحافظة عىل وتعظيم ثروة أصحاب األسهم

  Stewards الرعاة
 (وخارجية داخلية دوافع)

 Shareholdersحملة األسهم 
(أرباح وعوائد)  

 

 متكني وثقة
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 املوارد اعتامدية منوذج: 3 شكل

 الباحث: املصدر

  Stakeholder Theory املصالح أصحاب نظرية

 يف مصلحة لها التي الوحيدة الفئة فقط ليسوا األسهم أصحاب أن مؤداه افرتاض عىل النظرية هذه قامت

 معها املتعامل املنظمة يف مصلحة لهم املستهلكون أو العمالء أن فرتضتا لذا .(Freeman, 2004) املنظمة

 أصحاب حصول لتأكيد خاصة التزامات املدراء عاتق عىل يقع ولذلك(. 4 شكل) فشلها أو بنجاحها ويتأثرون

 مثلةأ  وهناك. املنظمة مع تعاملهم من عادلة عوائد عىل( األسهم أصحاب وليس) واسع نطاق عىل املصالح

 املحيل، املجتمع ،العمالء السياسية، الجامعات املوظفون، املستثمرون، وهم املصالح أطراف عن متعددة

 تدافع آخر، جانب من .(Donaldson & Preston,1995) بالتجارة صلة ذات جهات املوردون، الحكومة،

 أخالقية أساليب لتطبيق رضورة وتعتربها ،للمنظمة االجتامعية املسؤولية من ما شكل عىل النظرية هذه

 االدارة مجلس يتحمل النظرية هذه ظل ويف. الطويل األجل يف املنظمة أرباح تخفيض اىل ذلك أدى لو حتى

 .املنظمة مامرسات من والتحقق املصالح أصحاب كل ملصالح حارسا يكون أن مسؤولية

 عىل املصالح أصحاب مدخل تطبيق أهمية يتضح فإنه للحوكمة، السابقة النظريات مراجعة ضوء ويف

 أي عليها يطبق أن ميكن والتي الرشكات حوكمة بخالف وذلك التعليمية للخدمات مقدمة كجهة الجامعات

 عىل املصالح أصحاب نظرية تطبيق أجل ومن. املوارد واعتامدية ،واالرشاف الرعاية ،الوكالة نظريات من

 حوكمة يف منها كل دور معرفة :ثانيا ثم املؤثرة املصالح أصحاب وتحديد تعريف :أوال األمر يتطلب الجامعات

 أصحاب فئات من عينة كل عىل الحوكمة ومعايري مبادي تطبيق كيفية وتحليل دراسة :وثالثا الجامعات،

( املجالس بالجامعة، واإلدارية كادمييةاأل  القيادات الطالب، التدريس، هيئة أعضاء) الداخليني املصالح

 رشكات ،األكادميي االعتامد جهات الترشيعية، الجهات املحيل، املجتمع منظامت التعليم، وزارة) والخارجيني

   (.األعامل

 

 

 

   

 أداء وبقاء

 املنظمة

Organization 

 أعضاء مجلس اإلدارة

Directors 
 

 تزويد املوارد الرئيسية
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  املصالح أصحاب منوذج :4 شكل

 Donaldson & Preston, 1995; p.69)): املصدر

 الخدمية القطاعات يف الرشيدة الحوكمة تقييم دليل مثل الحوكمة، مبادئ إىل األدبيات من العديد أشارت

 ومكافحة القانون وسيادة واملساءلة، واملشاركة، الشفافية،) تشمل الحوكمة مبادئ أن عىل( 2014) مرص يف

 تشمل الحوكمة عنارص أن إىل( 2016) البسام وأشار(. والفاعلية والكفاءة واالستجابة والعدالة، الفساد،

 والقوانني الترشيعات وجودة القانون، وسيادة واإلداري، السيايس واالستقرار واملحاسبة، واملساءلة املشاركة،)

 لها الحوكمة بأن (United Nations, 2018) وأشارت(. الفساد ومحاربة الحكومة، أداء وفاعلية واألنظمة،

 ،والعدالة املصالح، صحابأ  راءآ  وأخذ ،واالستجابة والشفافية، القانون، وحكم املشاركة،) رئيسية مبادئ يةمثان

 .واملستقبلية الحالية املجتمع الحتياجات واالستجابة الفساد، من الحد لضامن وذلك( واملساءلة والفاعلية،

 املساءلة، الشفافية، املشاركة،) شملت للحوكمة معايري تسعة (UNDP) املتحدة لألمم اإلمنايئ الربنامج وحدد

 ،(االسرتاتيجية والرؤية الكفاءة، الفاعلية، اإلنصاف، لآلراء، توافق بناء نحو التوجه االستجابة، القانون، سيادة

 تعني فالشفافية. واملساءلة واملشاركة الشفافية شملت؛ ،(2016 مسلم،) رئيسية معايري ثالثة أهمها من وكان

 واملوضوعية الدقيقة املعلومات تدفق تضمن الشفافية أن كام املنظمة، داخل ويدور يجري ملا الوضوح

 اإلفصاح سهولة وبكل يستطيعون العاملني أن يعني وهذا املنظمة، يف العاملني قبل من استخدامها وسهولة

 املوظفون  

 املنظمة أو املؤسسة

 املستثمرون 

الجامعات 
 السياسية 

منظامت 
 تجارة 

 املوردون 

 الحكومة  

املجتمع 
 املحيل  

 العمالء 
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 حوار عنه ينتج مام املنظمة، يف يحصل ما عن نظرهم وجهات ذلكوك واحتياجاتهم مشكالتهم عن للمدراء

 مبا والشفافية اإلفصاح الجامعي التعليم حوكمة أسس ومن ،(2007 محمد،) والعاملني القيادة بني مفيد

 الجامعة، ألنشطة التمويل مصادر تنويع يف والوضوح الشفافية من فالبد ذلك عىل وبناء املالية، باملوارد يتعلق

 املصادر تلك تنويع عن مسئولة الجامعة إدارة إن حيث للتمويل، الحكومية املصادر عىل االعتامد وعدم

 .(2009 خورشيد،) السليم التوظيف وتوظيفها املوارد استغالل وحسن وتنميتها،

 يف العمل قواعد ووضع السياسات، رسم يف واملشاركة للحوكمة، مجالس تشكيل تعني فهي املشاركة أما

 القرار صنع عملية يف ومشاركتهم آرائهم بإبداء للعاملني والسامح ،(Lee & Land, 2010) املجاالت مختلف

. املنظمة يف اإلدارة ملساندة املشاركة أساليب كل عىل تحتوي أن الجيدة للحوكمة بد وال ،(2009 خورشيد،)

 الجامعة بأنشطة املتعلقة القرارات صنع يف التدريس هيئة أعضاء مشاركة الجامعية الحوكمة تفعيل ويتطلب

 .(2016 محروس،) املختلفة

 العمل مراقبة من وخارجها املنظمة داخل العاملني من العالقة ذوي متكني تعني فهي باملُساءلة، يتعلق وفيام

 األنظمة تطبيق إىل باإلضافة ،(2009 خورشيد،) اآلخرين إىل اإلساءة أو العمل تعطيل إىل ذلك يؤدي أن دون

مهام   عنرصا   تعترب فاملساءلة. (2012 الدين، نارص) املنظمة يف العاملني جميع عىل شفافية بكل والتعليامت

 املنافع وبني بينها التوفيق إىل الجامعي تحتاج التعليم يف عامة مصلحة لوجود الجامعي، التعليم إدارة يف

 االعتامد ومعايري الجودة ضامن يف واالهتامم االستمرار العامة املصلحة من أن كام ،تتحقق أن ميكن التي

 (Fabric and Alexander, 2008). الطالب قبول يف والوضوح والشفافية ،األكادميي

 عىل لها اإلجرايئ التعريف مع الخمسة الحوكمة مبادئ عىل الباحث ركز الدراسة هذه أهداف ولتحقيق

 :التايل النحو

 الداخيل الجامعة مجتمع مع العالقة يف واالنفتاح املعلومات عىل واالطالع الحصول سهولة: الشفافية ـ

 .والخارجي

 .الجامعة شؤون يف الرأي وإبداء والتخطيط القرارات اتخاذ يف الجامعة منسويب مشاركة تعني: املشاركة ـ

 وتنفيذ القرارات نتائج عن املسئولية وتحمل واملساءلة للرقابة فعالة وآليات أنظمة وجود: املساءلة ـ

 .املهام

 للنوع وفقا   متييز دون والعاملني املواطنني مع باملساواة التعامل تضمن وأنظمة سياسات تبني: العدالة ـ

  .الجغرافية املنطقة أو القبيلة أو االجتامعية الطبقة أو

  .عنها والخارجي الداخيل املجتمع ورضا الجامعة تقدمها التي الخدمات جودة: الفاعلية ـ

  .2030 اململكة رؤية ضوء يف الحوكمة تطبيق محور الباحث أضاف فقد الخمسة، املبادئ إىل وباإلضافة

 والنظم والقوانني املبادئ من مجموعة متثل الحوكمة أن يرى الباحث فإن السابقة، املفاهيم ضوء ويف

 اختيار خالل من واألكادميي، واملايل اإلداري األداء يف والتميز الجودة تحقيق إىل تهدف التي والقرارات
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 واالقتصادية اإلدارية املنظامت وأهداف خطط لتحقيق الفعالة واألكادميية واملالية اإلدارية األساليب

  ة.والتعليمي

8
 هذا ويف الجامعات، حوكمة موضوع إىل األخرية السنوات يف واألجنبية العربية الدراسات من العديد تطرق

  :التايل النحو عىل الدراسات تلك أهم عرض يتم سوف الدراسة من الجزء

  :بالدراسة صلة ذات عربية دراسات من حرصه أمكن ما ييل وفيام الحوكمة، موضوع يف الدراسات تعددت

 الرشيدة للحوكمة املفاهيمي اإلطار تحليل اىل الدراسة هذه هدفت فقد ،(2018) طيب دراسة يف ـ

 إىل والتوصل السعودية بالجامعات الرشيدة الحوكمة مفهوم تطبيق معوقات أهم ورصد ،بالجامعات

. معوقات من رصده ما تم ضوء يف السعودية بالجامعات الرشيدة الحوكمة مفهوم لتطبيق اسرتاتيجية

 الجامعات يف الرشيدة الحوكمة مفهوم حول تدور بحته نظرية دراسة أنها الدراسة هذه ما يعيب وأهم

 مشكلة يثري مام ،املجال هذا يف السابقة والكتابات الدراسات وتحليل ومسح حرص خالل من السعودية

  ج.نتائ من اليه تصل فيام الثقة مدى

 يف مطبقة الحوكمة مبادئ وهل الفلسطينية الجامعات حوكمة واقع عن( 2017) الدهدار دراسة يف ـ

( 550) عىل الدراسة استبانة توزيع تم حيث وفاعليته، التطبيق هذا مستوى وما الفلسطينية، الجامعات

 الجامعات أن إىل الدراسة توصلت وقد غزة، قطاع يف جامعات عرش يف اإلدارية املناصب أصحاب من

 مجالس أن العينة من( 61%) ويرى ،(64.61%) موافقة بنسبة الحوكمة مبادئ لديها غزة قطاع يف املبحوثة

 إدارات أن( 54.84%) يرى كام مجموعة، أو عضو من سيطرة دون واحدة كوحدة تعمل املختلفة الجامعة

 القوانني وأن اقرتاحاتهم، استقبال يف الجدية ولديها الجامعة تطوير يف منسوبيها ترشك املبحوثة الجامعات

 العينة أفراد من( 58.89%) أن إال(. 60%) بنسبة متييز دون الجميع عىل تطبق الجامعات تلك يف واألنظمة

 ضبط مستوى وجاء املطلوب، املستوى إىل ترقى ال الجامعات تلك يف واإلفصاح الشفافية مستوى أن يرون

 عدم إىل النتائج أشارت كام. متوسطة بدرجة موافقة يعنى مام( 65.28%) بنسبة املهنة ألخالقيات السلوك

  .الجامعات تلك يف دورها ضعف وكذلك غزة قطاع يف التعليم وزارة يف الحوكمة ملعايري واضح نظام وجود

 إىل هدفت والتي ،"2030 رؤية لتحقيق الجامعات يف الحوكمة لتفعيل إطار( "2017) الفوزان دراسة ويف ـ

 الحوكمة مجال يف واألدبيات الدراسات خالل من تطبيقها وواقع الجامعات حوكمة متطلبات عىل التعرف

 واملشاركة الشفافية هي الحوكمة متطلبات أهم أن إىل وتوصلت. 2030 اململكة لرؤية مواءمتها ومدى

 ،2030 رؤية لتحقيق الجامعات يف الحوكمة تطبيق برضورة الدراسة وأوصت ،واملساواة واملساءلة الفاعلية

 للشفافية معايري واعتامد الحوكمة، بتطبيق السعودية الجامعات تلزم وأنظمة قوانني بإصدار وذلك

 .الجامعات مجالس يف املشاركة قاعدة وتوسيع واإلفصاح
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 الجامعات، يف الحوكمة مبادئ تطبيق مدى عىل التعرف إىل هدفت والتي( 2017) صوالحة دراسة ويف ـ

 املساواة، املساءلة، الشفافية، املشاركة،) الدراسة محاور شملت حيث ،البيت آل جامعة عىل بالتطبيق

 حيث متوسطة، بدرجة جاء قد البيت آل جامعة يف الحوكمة مبادئ تطبيق أن النتائج وأظهرت ،(الفاعلية

 وكذلك الفاعلية، فمحور ،املساءلة محور ثم ،األعىل هو املساواة فمحور تنازليا ؛ الدراسة محاور جاءت

  .متوسط بأدىن محور آخر املشاركة محور وجاء الشفافية، محور

 سعود بن محمد اإلمام جامعة يف الحوكمة تطبيق واقع عىل التعرف إىل( 2014) العريني دراسة وهدفت ـ

 جميع الدراسة مجتمع وكان الدراسة، ملتغريات وفقا   اإلحصائية الداللة ذات الفروق وتحديد اإلسالمية،

. الدراسة مجتمع من( 650) العشوائية الدراسة عينة وكانت( 4680) وعددهم الجامعة يف العاملني

 تحقيق مجال جاء حيث ،متوسطة بدرجة كان الجامعة يف الحوكمة تطبيق واقع أن النتائج وأظهرت

 يف فجاءت املساءلة أما ،(5.00) أصل من( 3.33) حسايب مبتوسط متوسطة بدرجة التنظيمية الفاعلية

 تليها( 3.02) متوسطة بدرجة املساواة تأيت الثالثة املرتبة ويف ،(3.15) متوسطة وبدرجة الثانية املرتبة

 اإلحصائية الداللة ذات الفروقات بعض ويوجد ،(2.79) حسايب مبتوسط املشاركة ثم ،(3.00) الشفافية

  .الحالية الوظيفة وكذلك الخربة وسنوات للمؤهل وفقا  

 العلوم بجامعة الحوكمة مبادئ مامرسة مستوى عىل التعرف إىل( 2016) مسلم دراسة وهدفت ـ

 عىل استبانة( 82) توزيع تم حيث واإلدارية، األكادميية القيادات نظر وجهة من اليمن يف والتكنولوجيا

 العلوم بجامعة الحوكمة مبادئ ملامرسة عاليا   مستوى هناك أن إىل الدراسة توصلت وقد ،القيادات تلك

 واإلفصاح واملساءلة واملسؤولية املهني والسلوك االستقاللية مبادئ جاءت حيث عام، بشكل والتكنولوجيا

 ،(3.27) التوايل عىل متوسط مبستوى املشاركة ومبدأ الحوكمة مجالس مبدأ بينام عاٍل، مبستوى والشفافية

 مبادئ تطبيق مامرسة مستوى يف إحصائية داللة ذات فروق يوجد ال أنه النتائج أظهرت كام ،(3.23) و

 داللة ذات فروق يوجد أنه إال القيادية، الوظيفة ونوع العمر و الجنس ملتغريات وفقا   بالجامعة الحوكمة

 سنوات مع فروق يوجد فال واملساءلة املسؤولية مبدأ عدا ما) الخدمة سنوات ملتغري وفقا   إحصائية

  .(الخدمة

 املكرمة مكة منطقة جامعات يف الرشيدة الحوكمة مبادئ تطبيق واقع" بعنوان( 2015) الفواز دراسة ويف ـ

 امللك وجامعة القرى أم جامعة الدراسة شملت حيث". مقرتح تصور :األكادميية القيادات نظر وجهة من

 وشملت الجامعات، تلك يف القيادات من( 487) من الدراسة مجتمع وتكون الطائف، وجامعة عبدالعزيز

 واملعاملة الجامعات، يف الرئيسية والوظائف املستفيدين حقوق) الدراسة هذه يف الحوكمة مبادئ

 وقد ،(اإلدارة مجلس ومسؤوليات والشفافية واإلفصاح املصالح أصحاب ودور للمساهمني املتساوية

 مبادئ أهمية عن أما متوسطة، بدرجة جاءت الجامعات تلك يف الحوكمة مبادئ تطبيق أن النتائج أظهرت

 درجة وكذلك كبرية بدرجة كانت الحوكمة مبادئ معوقات درجة أن كام كبرية، بدرجة جاءت فقد الحوكمة

 حول إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج وأظهرت املؤسيس، األداء لتحسني الحوكمة مبادئ متطلبات
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  العمداء لصالح الوظيفي للمسمى وفقا   املكرمة مكة منطقة جامعات يف الحوكمة مبادئ تطبيق درجة

 الخربة سنوات عدد ملتغري وفقا   أستاذ، لصالح العلمية للمرتبة وفقا   القرى، أم جامعة لصالح للجامعة  وفقا  

 األداء لتحسني الحوكمة مبادئ متطلبات ودرجة أهمية وحول سنوات، عرش من أكرث خربتهم الذين لصالح

 لصالح للجامعة وفقا   إحصائية داللة ذات فروقات وجود النتائج أظهرت املكرمة، مكة منطقة جامعات يف

 مبادئ تطبيق واقع بني موجبة عالقة وجود النتائج أظهرت كام العزيز، عبد امللك وجامعة القرى أم جامعة

  .املؤسيس األداء لتحسني الحوكمة ومتطلبات أهمية ودرجة املكرمة مكة منطقة جامعات يف الحوكمة

 الضفة يف الفلسطينية الجامعات يف الحوكمة تطبيق واقع" عىل التعرف إىل( 2015)  رشف دراسة وهدفت ـ

 من عددا   الدراسة وشملت ،"األقسام ورؤساء الكليات عمداء نظر وجهة من ذلك ومعوقات الغربية،

 وبريزيت التقنية، وخضوري األمريكية، والعربية ديس، وأبو والقدس، الوطنية النجاح: وهي الجامعات

 املحاسبة الجامعة، يف واألنظمة القوانني) الدراسة هذه يف الحوكمة مبادئ ومتثلت والخليل، لحم، بيت

 العمداء عىل استبانات( 105) توزيع وتم( املستفيدة األطراف وحقوق واإلفصاح، والشفافية واملساءلة،

 الفلسطينية الجامعات يف الحوكمة تطبيق واقع أن النتائج وأظهرت الجامعات، تلك يف األقسام ورؤساء

 واقع لدرجة إحصائية داللة ذات فروقات وجود عدم النتائج أظهرت كام املبادئ، جميع يف كبرية بدرجة

 ،الخربة وسنوات الوظيفي، واملسمى الجنس، ملتغريات وفقا   الفلسطينية الجامعات يف الحوكمة نظم تطبيق

 الجامعة يف واألنظمة القوانني) مجاالت يف الجامعة ملتغري وفقا   إحصائية داللة ذات فروقات يوجد بينام

 .(املستفيدة األطراف وحقوق واإلفصاح والشفافية

 الجامعات يف األكادميي واالعتامد الجودة لضامن كمدخل الرشيدة الحوكمة( "2015) السوادي دراسة ويف ـ

 امللك وجامعة سعود، امللك وجامعة القرى، أم جامعة) وهي سعودية جامعات خمس شملت" السعودية

 الجامعات، تلك يف األكادمييني القادة من الدراسة مجتمع وتكون( تبوك وجامعة فيصل امللك وجامعة ،خالد

 وأهميتها الحوكمة وتطبيق الرشيدة الحوكمة مفهوم إدراك: شملت محاور أربعة من الدراسة وتكونت

 عالية، بدرجة الحوكمة مفهوم تدرك الجامعات تلك يف األكادميية القيادات أن النتائج وأظهرت. ومعوقاتها

 وكفاءة واالستقاللية واملشاركة واملساءلة والرقابة والشفافية اإلفصاح) الحوكمة مجاالت تطبيق درجة أما

 بدرجة جاءت فقد الحوكمة أهمية إدراك بدرجة يتعلق فيام أما ضعيفة، بدرجة جاءت فقد ،(االتصال

 أظهرت كام. عالية بدرجة الحوكمة لتطبيق عديدة معوقات هناك فإن النتائج أشارت وكام جدا ، عالية

 واملشاركة واملساءلة والرقابة الشفافية تطبيق أهمية حول إحصائية داللة ذات فروق يوجد أنه النتائج

 أم جامعة لصالح األخرى والجامعات القرى أم جامعة بني للجامعة، وفقا   االتصال وكفاءة واالستقاللية

 .سعود امللك جامعة وكذلك القرى

 استخدام من التأكد إىل الدراسة هدفت ،"القدس جامعة يف الحوكمة واقع" عن( 2013) حالوة دراسة ويف ـ

 وتوصلت ،الجامعة يف موظف( 100) عىل الدراسة استبانة توزيع تم وقد الجامعة، يف الحوكمة مبادئ

 الطالب عىل النظام تطبق الجامعة أن كام الحوكمة، تطبيق عىل يؤثر االرسائييل االحتالل أن إىل الدراسة
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 التعامل يف وازدواجية محسوبية يوجد كام الجامعة، يف النظام تطبيق يف يؤثر من هناك وأن متييز، دون

  .القدس جامعة يف الحوكمة تطبيق عىل أثر لها والتي املجتمع يف السلبية للقيم وكذلك الجامعة يف

 بالجامعات للنّهوض التّحديات وأهم الحوكمة واقع عىل للتعرف جاءت والتي( 2013) الفراء دراسة ويف ـ

 مناسبة آليات يوجد وال باستمرار، تحديثها يتم ال الجامعات وخطط رؤى أن إىل خلصت الفلسطينية،

 متكن واضحة آليات وجود عدم بسبب منخفضة، زالت ال املساءلة ثقافة أن كام تطبيقها، مدى من للتأكد

 .املصلحة لذوي الالزمة التّوضيحات تقديم من املسؤولني

 من الوسط الرشق جامعة يف الحاكمية تطبيق واقع استقصاء إىل( 2012) الدين نارص دراسة وهدفت ـ

 هيئة اعضاء من( 113) العشوائية العينة وشملت. الجامعة يف واإلداريني التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة

 أوضحت كام عام، بشكل مرتفع الجامعة يف الحاكمية واقع بأن النتائج واظهرت واإلداريني، التدريس

 لعدد وكذلك التدريس، هيئة أعضاء لصالح الوظيفي للمركز وفقا إحصائية داللة ذو فروق وجود النتائج

 .سنتني من أكرث خربتهم كانت ملن وفقا الخربة سنوات

 الرتبية كلية يف اإلدارية الشفافية ومامرسة االلتزام درجة تحديد إىل هدفت التي( 2012) الحريب دراسة ويف ـ

 األنظمة خالل من بالشفافية االلتزام من متوسطة درجة هناك أن إىل توصلت سعود، امللك بجامعة

 متكني أهمية عىل الدراسة وأكدت األداء، وتقييم املعلومات وتدفق اإلدارية واالتصاالت واللوائح

 .واملشاركة للمساءلة نظم إقرار خالل من النزاهة قيم وترسيخ القرارات صناعة يف املشاركة من املستفيدين

 بالرضا وعالقتها السعودية األهلية الجامعات يف الرشيدة الحوكمة تطبيق واقع( "2010) الزهراين دراسة ويف ـ

 تطبيق واقع عىل التعرف إىل الدراسة هدفت". فيها التدريس هيئة ألعضاء التنظيمي والوالء الوظيفي

 الباحثة استخدمت وقد التدريس، هيئة أعضاء نظر وجهة من األهلية السعودية الجامعات يف الحوكمة

 الحوكمة مامرسة مستوى أن الدراسة نتائج ومن تدريس، هيئة عضو( 300) بلغت حيث العشوائية العينة

 يف الحوكمة تطبيق حول إحصائية داللة ذات فروق وتوجد ،(3.56) كبرية بدرجة األهلية الجامعات يف

 فروق وجود الدراسة وأوضحت. الوظيفي واملسمى العلمية الرتبة ملتغريات تعزى األهلية الجامعات

 السعودية األهلية الجامعات يف الحوكمة تطبيق واقع حول العينية أفراد بني إحصائية داللة ذات معنوية

 التخصص متغريات مع فروق هناك يكن مل ولكن ،الوظيفي واملسمى األكادميية الرتبة ملتغريات تعزى

 يف الحوكمة تطبيق واقع بني إحصائية داللة ذات طردية عالقة وتوجد. العملية الخدمة ومدة والجنس

 تلك يف التدريس هيئة ألعضاء التنظيمي والوالء الوظيفي الرضا وبني السعودية األهلية الجامعات

 .الجامعات

 حوكمة ودراسة العاملية، ومعايريها الحوكمة عىل للتعرف جاءت والتي( 2009) عباس آل دراسة أما ـ

 مع ومقارنتها السعودية، العربية اململكة يف املفهوم هذا مامرسات ومدى العاملي، بعدها يف الجامعات

 إيجابية آثار لها الجامعات حوكمة أن أهمها من نتائج عدة إىل توصلت فقد والعاملية، العربية الجامعات
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 من الّسعودية الجامعات يف الحوكمة تطبيق مستوى يف ضعفا هناك أن واستخلصت الجامعات أداء عىل

 .دولية جامعات وبني بينها املقارنة خالل

 ،كينيا ،إندونيسيا ،واليونان انجلرتا مثل) مختلفة دول يف أجريت والتي العاملية األجنبية الدراسات تعددت

    :بالبحث مبارشة صلة ذات دراسات من حرصه أمكن ما ييل وفيام ،(أسرتاليا

 يف الجامعة حوكمة تلعبه الذي الدور وتقييم بحث اىل (Saiti & Middlewood, 2018) دراسة هدفت ـ

 للمنظمة االدارة تقييم وأسلوب السابقة الدراسات تحليل خالل من العايل التعليم نظام وكفاءة فعالية

 حوكمة يف السابقة البحوث نتائج استكامل الدراسة هذه وحاولت .(O and M method) واألساليب

 يف حاالت دراسة خالل ومن. الجامعة لحوكمة والفهم التحليل من مزيد قدمت حيث ،العايل التعليم

 (وايدلوجية ثقافية اختالفات وجود) العايل التعليم نظام يف التوجهات تختلف حيث واليونان انجلرتا

 ملتخذي الطريق الدراسة هذه أوضحت وقد. الجامعة لحوكمة مثايل منوذج وجود عدم عن فضال هذا

 مصلحة يخدم أن وميكن الجامعة لحوكمة وبناء فعالية أكرث منوذج تطوير أجل من دولة أي يف القرار

  بشكل عام. املجتمع

 جودة عىل للجامعة الجيدة الحوكمة تنفيذ تأثري معرفة اىل (Tawe & Musa, 2018) دراسة هدفت ـ

 حرص خالل من البيانات جمع وتم. سيايأندون يف (Makassar) مبدينة الخاصة الجامعات يف التعليم

 واملستندات ،املالحظة ،املقابالت أساليب الباحثان استخدم حيث ا،ميداني وأبحاث السابقة للدراسات

 الحوكمة تطبيق أن الدراسة ووجدت. جامعات 5 يف منهم مستقىص 200 يلحوا اىل واالستبيان ،املوثقة

     .التعليم جودة عىل مبارش وبشكل معنويا تأثريا يؤثر للجامعة الجيدة

 الشفافية،: وشملت الجامعات حوكمة تنفيذ عملية فهم إىل (Hanifah, 2018) دراسة وهدفت ـ

 املدخل الدراسة واتبعت. إندونيسيا يف الخاصة الجامعات يف والعدالة ،االستقاللية املسؤولية، ،املحاسبة

. جامعات خمس من مكونة عينة الدراسة واستخدمت. دراستها تم التي املتغريات يصف والذي الوصفي

 بنسبة الثانية املرتبة يف والشفافية ،%94 بنسبة األويل املرتبة يف كانت املسئولية أن النتائج وأظهرت

 يف واالستقاللية ،%79 بنسبة الرابعة املرتبة يف والعدالة ،%81 بنسبة الثالثة املرتبة يف واملحاسبة ،81%

  %.81 متوسط وبلغت جيدة ككل النسبة وكانت ،%69 بنسبة الخامسة املرتبة

 جودة عىل الجامعة يف الحوكمة تطبيق تأثري اكتشاف إىل (Sabandar et al., 2018) دراسة هدفت ـ

 األدبيات مراجعة باستخدام البيانات جمع تم حيث ،إندونيسيا ماكاسار، يف الخاصة الجامعات يف التعليم

 خمس يف املبحوثني( 200) عىل االستبيان توزيع تم حيث امليداين، البحث وكذلك بالحوكمة، املتعلقة

 القانون وحكم املشاركة) مبادئ من الدراسة هذه يف الجامعة حوكمة متغري وتألف. ماكاسار يف جامعات

 حول النتيجة وكات(. والكفاءة والفعالية واإلنصاف واإلجامع واالستجابة والشفافية للقواعد واالمتثال

 الجامعات يف الحوكمة أن االستنتاج وميكن. العليا إىل متوسطة درجة وهي٪ 71.46 هي الجامعة حوكمة
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 مبدأ كان حيث ني،تحس إىل بحاجة تزال ال لكنها أفضل، بشكل تنفيذها تم قد ماكاسار يف الخاصة

 جميع أن يعني وهذا ،الجامعات يف الحوكمة لتنفيذ الثامنية األبعاد بني متوسط األقل كان الشفافية

 تنفيذ أن إىل الدراسة هذه توصلت كام. الشفافية مبدأ يف النظر إعادة إىل تحتاج الخاصة الجامعات

 .التعليم جودة عىل ومبارش كبري بشكل يؤثر الجامعاتيف  الحوكمة

 ،والجودة البرشى املال رأس عىل للجامعة الجيدة الحوكمة تأثري (Hartatin et al., 2018) دراسة بحثت ـ

 من البيانات جمع وتم. الجودة استخدام خالل من البرشي املال رأس عىل الجيدة الحوكمة تأثري وكذلك

 للجامعة الجيدة الحوكمة أن الدراسة ووجدت. استبانة 70 خالل من إندونيسيا يف وخاصة عامة جامعات

 التي العنارص ومن. البرشي املال رأس عىل وموجب معنوي تأثري لها أنه كام الجودة، عىل ايجايب تأثري لها

 ،املسؤولية املحاسبة، الشفافية، االكادميية، خالقياتاأل : للجامعات الجيدة الحوكمة ضمن دراستها تم

  .العدالة ،االستجابة

 الجامعة حوكمة بهياكل يتعلق فيام التغريات مناقشة بغرض (Gornitzka et al., 2017) دراسة أجريت ـ

 الباحثون وقدم(. سويرسا السويد، الرنويج، فنلندا، الدمنارك، بلجيكا، ،النمسا) أوروبا يف جامعات ست يف

 (أ: )مختلفة أبعاد أربعة عرب الجامعة حوكمة لهياكل مقارن تحليل إجراء أساسه عىل ميكن تحليليا إطارا

( ج) ؛الجامعة حوكمة يف الخارجي االندماج (ب) ؛الحوكمة لهيكل الداخلية الدميوقراطية الطبيعة

 لألفراد قيادية مراكز يف السلطة متركز( د) ؛الجامعة يف القرار صنع سلطة مستوى يف املركزية مستوى

 .مباين عدة يف توزعها أو واحد مجمع يف السلطة متركز مع مقارنة

 ،كينيا يف الحكومية الجامعات يف الحوكمة مامرسات استكشاف إىل (Mulili, 2014) دراسة وهدفت ـ

 خمس من عليها الحصول تم التي النوعية البيانات عىل واعتمد الواقعية منوذج الباحث اعتمد حيث

 ريالكث تواجه الكينية الجامعات يف الحوكمة أن النتائج أظهرت وقد. خبريا( 15) مقابلة ومتت. جامعات

 وعدم الحكومي، الدعم كفاية وعدم ،املباين ازدحام الطالب، عدادأ  تزايد تشمل؛ والتي التحديات من

 يف املقرصين املوظفني عىل العقاب تطبيق وعدم التغيري، ومقاومة الجدد، للموظفني التحفيز كفاية

 الجامعات، حوكمة لتحسني استخدامها ميكن التي االسرتاتيجيات من بالعديد الباحث ويصأ و . أدائهم

 الجامعات، لحوكمة مختلفة نظريات بأن االفرتاض لدعم تجريبية أدلة الدراسة وتوفر التعليم، وجودة

 وقت يف استخدامها ميكن املوارد، عىل االعتامد ونظرية ،السياسية والنظرية املصلحة، أصحاب نظرية مثل

 .الجامعات لحوكمة مشرتكة نظرية بتبني الباحث أويص ،األساس هذا وعىل. الجامعة قبل من واحد

 اسرتاليا، جامعات قطاع يف واألداء الحوكمة بني العالقة بحث إىل (Waduge, 2001) دراسة هدفت ـ

 املعلومات جمع وتم أسرتاليا، يف الحكومة متولها جامعة( 39) أصل من جامعة( 37) الدراسة عينة شملت

 الجامعات وارشيف والعلوم، االبتكار وقسم العايل، التعليم ووزارة للجامعات السنوية التقارير من

 إعداد يف الشفافية بني إحصائية داللة ذات عالقة وجود بعدم الدراسة نتائج ومن. اسرتاليا يف الوطنية
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 وجود إىل الدراسة توصلت كام مؤسسة، أي ألداء مهمة الجيدة الحوكمة مامرسات وان واألداء، التقارير

 .الجامعات يف األداء ومستويات الجامعات يف الحوكمة معايري تطبيق من كل بني إيجابية عالقة

 السابقة الدراسات عىل تعقيب

 قواعد إرساءوإىل  ،العايل التعليم مؤسسات يف الحوكمة مبادئ تطبيق أهمية إىل السابقة الدراسات أشارت

 أشارت كام ،والتعليمية اإلدارية باألنظمة االرتقاء يف الجامعات سيساعد الجامعات شؤون إدارة يف الحوكمة

 تتعرض واقتصادية واجتامعية سياسية ظروفا   هناك وأن الحوكمة، مبادئ تطبيق ترافق التي التحديات إىل

 .فعاليتها ومدى الحوكمة مبادي تطبيق يف تؤثر والتي الجامعات من العديد لها

 عىل والسعودية العربية الجامعات بعض يف الحوكمة مبادئ بعض تطبيق ضعف الدراسات وأظهرت

 تسهم فالجامعات مجتمع، أي بناء يف وحيويا   مهام   جزءا   تشكل الجامعات يف الحوكمة تطبيق وأن الخصوص،

 املخرجات تحقيق عاتقها عىل يقع حيث األهمية، غاية يف مبهام وتقوم جوانبها، مختلف يف التنمية يف

 .الجوانب كافة يف املجتمع تنمية عملية عليها تعتمد والتي املجاالت مختلف يف املطلوبة

 تطبيق عىل التعرف وهو الرئييس الهدف حيث من السابقة الدراسات بعض مع الدراسة هذه وتتفق

( 2014) والعربيني( 2017) وصوالحة( 2017) الدهدار دراسة يف كام الجامعات او الجامعة يف الحوكمة

 وقد. الدراسة الحالية يف هو كام االستبانة استخدمت السابقة الدارسات أغلب أن كام ،(2015) والفواز

   .الدراسة إدارة وكذلك النظري اإلطار بناء يف السابقة الدارسات من الحالية الدراسة استفادت

الدراسة  عينة أن حيث ،عنها تختلف الدراسة عينة أن السابقة، الدارسات عن الدراسة هذه مييز ما وإن

 والحدود حائل، الجوف، تبوك،) الشاملية املناطق جامعات يف واإلدارية األكادميية القيادات شملت الحالية

 ،فلسطينية جامعات عرش يف القياديني عىل( 2017) الدهدار دراسة دراسة عينة اقترصت حني يف ،(الشاملية

 فقد ،(2014) العربيني دراسة عينة أما البيت، آل جامعة عىل العينة كانت ،(2017) وصوالحة دراسة ويف

 الجامعات عىل( 2015) الفواز دراسة عينة كانت بينام سعود، بن محمد االمام جامعة عىل العينة اقترصت

 اإلدارية القيادات الدراسة عينة ضمن من بأن السابقة الدارسات غلبأ  عن وتفردت. املكرمة مكة منطقة يف

 خالل إجراءها قتوكذلك و . السابقة الدارسات عن اختلفت الحالية الدراسة أسئلة أن كام. الجامعات تلك يف

 املناطق يف( اإلنشاء حديثة) الجامعات عىل املكان وكذلك هـ،1438/1439 العام من الثاين الدرايس الفصل

 عىل واإلدارية األكادميية القيادات الدراسة لتساعد هذه نتائج وجاءت. السعودية العربية للمملكة الشاملية

 رؤية ضوء يف السعودية العربية باململكة الحكومية الجامعات يف الحوكمة مبادئ تطبيق مستوى قياس

 .2030 اململكة

9
 الحوكمة تطبيق واقع توصيف بخصوص أهدافها تحقيق يف الوصفي املدخل الحالية الدراسة استخدمت

 اشتملت عليها، الحصول تم التي واملعلومات الدراسة، طبيعة من وانطالقا  . السعودية الجامعات يف ومبادئها
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 لجمع وطرحها االستبانة تصميم: األول: أساسيني جزأين عىل الدراسة هذه يف استخدمت التي املنهجية

 حيث ،الدراسة أهداف تشكل بدورها والتي التساؤالت، مجموعة عن لإلجابة والالزمة الرضورية البيانات

 االستبيان بيانات بتحليل فيتعلق: الثاين الجزء أما. امليدانية البيانات لجمع االستبانة استامرة عىل االعتامد تم

 استخدام كذلك وتم واالستداليل، الوصفي كاإلحصاء املختلفة اإلحصائية الطرق باستخدام وذلك إحصائيا  

 وجهة من املبحوثة الحكومية الجامعات يف الحوكمة تطبيق مدى معرفة عملية يف الخاميس ليكرت مقياس

 .2030 اململكة رؤية ضوء يف فيها واإلدارية األكادميية القيادات نظر

 من اململكة، شامل يف الحكومية الجامعات يف واإلدارية األكادميية القيادات جميع من الدراسة مجتمع تكّون

 ومدراء العلمية االقسام ورؤساء العمداء وكالء وكذلك املساندة والعامدات كليات وعمداء جامعات وكالء

 األكادميية القيادات عىل الدراسة اقترصت) الدراسة، تحت بالجامعات املختلفة اإلدارية الوحدات يف اإلدارات

 الجامعة يف الحوكمة مبادئ ومامرسة تطبيق من وقربهم ملعرفتهم وذلك الحكومية الجامعات يف واإلدارية

 حجم وتحديد لحرص للجامعات االلكرتونية املواقع عىل استقرايئ مبسح الباحث وقام(. إليها ينتموا التي

 التنظيمية الهياكل وكذلك املبحوثة للجامعات واالدارية التنظيمية الهياكل عىل اطلع حيث الدراسة مجتمع

 املختلفة اإلدارية والوحدات واالدارات العلمية قسامواأل  والكليات والعامدات الوكاالت من لكل الداخلية

 فرتة خالل ككل الدراسة مجتمع متثل يتوال واإلدارية األكادميية القيادات من( 817) الكيل العدد بلغ حيث

 .الدراسة إجراء

 Two-stage املرحلتني ذات العنقودية الطبقية العينة هو الدراسة هذه يف املستخدم املعاينة أسلوب

Stratified Cluster Sampleالعربية اململكةيف  جامعات أربع إىل جغرافيا   املجتمع تقسيم تم ، حيث 

 املساندة، والعامدات والكليات، الوكاالت،) تشكل بحيث( الشاملية الحدود الجوف، تبوك، حائل،) السعودية

 اإلداريني طبقة طبقتني إىل القيادات تقسيم ثم ومن عنقودا   الجامعة يف( اإلدارية والوحدات العلمية واألقسام

 الطبقية العشوائية العينة طريق عن العينة حجم توزيع تم وبعد ذلك .العنقود داخل األكادمييني وطبقة

 باستخدام تحديدها تم التي واألكادمييني اإلداريني طبقة من كل يف القيادات بحجم تناسبيا  

 :ييل كام  (Cochran, 1977)معادلة

𝑛 =
𝑧2𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 =
1.962 0.5 ∗  0.5

0.052 = 385 
 :نأ  حيث

Z   ومتثل ،(1.96) القيمة ذات( 95%) مبقدار الثقة حدود متثل  pتحسب ممكن نسبة أقىص( 50%) النسبة 

 تطبيق دراسة موضع كانت التي املجتمعات عن السابقة الدراسات يف نسبة توفر لعدم وذلك ،عينة حجم
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 هي  qوأن ،2030 اململكة رؤية ضوء يف السعودية العربية اململكة يف الحكومية الجامعات يف الحوكمة

(q=1-p)    فإن وأخرياd  5 وهى الخطأ نسبة عن عبارة.% 

 بعض إجراء مع املجال هذا يف السابقة بالدراسات االستعانة خالل من بالدراسة الخاصة االستبانة اعتامد تم

 ذوي واستشارة السابقة، الدراسات عىل االطالع وبعد الدراسة، متطلبات مع تتوافق التي األساسية التعديالت

 عن أسئلة من األول الجزء يتكون: التايل النحو عىل نيئجز  من تتكون استبانة تطوير تم واالختصاص، الخربة

 الخربة وسنوات الوظيفي واملسمى العلمي واملؤهل والعمر والنوع الجامعة: مثل العينة أفراد خصائص

 السعودية، الجامعات يف الحوكمة تطبيق مدى حول العبارات من عدد من فيتكون الثاين الجزء أما .العملية

 يهدف والذي( الخمس النقاط ذي الخاميس ليكرت) مبقياس العبارات وضعت وقد عبارة( 56) اشتمل حيث

 - (موافق) -بشدة(  موافق: )التايل النحو عىل القياس وكان ،الجامعات يف الحوكمة تطبيق مدى معرفة إىل

 موافق عن لإلجابة( 5) القيمة أعطيت حيث(. بشدة موافق غري) - (موافق غري) - (متوسطة بدرجة موافق)

 ،الدراسة أسئلة عن اإلجابة عىل املساعدة بهدف وذلك ،بشدة موافق غري عن لإلجابة( 1) والقيمة ،بشدة

 عىل رئيسية محاور خمسة إىل العبارات توزيع تم وقد هذا. الجامعات يف الحوكمة تطبيق مدى ومعرفة

 :التايل النحو

 .عبارات مثاين ويشمل ،املساءلة محور ـ

 .عبارات عرش ويشمل ،العدالة محور ـ

 .عبارة عرشة إحدى ويشمل ،الشفافية محور ـ

 .عبارات تسع ويشمل ،املشاركة محور ـ

 .عبارات عرش ويشمل ،الفاعلية محور ـ

 .عبارات مثاين ويشمل 2030 اململكة رؤية ضوء يف ،الحوكمة محور ـ

  االستبانة تحكيم

 يف واملختصني التدريس هيئة أعضاء من عرشة عىل األوىل مسودتها صياغة بعد االستبانة وتوزيع عرض تم

  .املحكمني من الواردة املالحظات عىل بناء   االستبانة تعديل تم وقد تحكيمها، بهدف تبوك جامعة

  االستبانة يف واللغة العبارات وضوح اختبار

 أعضاء بعض عىل استبانات سبع توزيع تم النهايئ، شكلها يف االستبانة تعديل بعد: لالستبانة الظاهري الصدق

 يف اللغوية املعاين وسالمة وضوح الختبار ؛(استطالعية عينة) تبوك بجامعة واملوظفني التدريس هيئة

 .ذلك عىل( الواردة املالحظات عىل) بناء االستبانة عىل التعديالت بعض إجراء وتم االستبانة،

 املقياس ثبات ملعرفة الدراسة، محاور من محور لكل كرونباخ ألفا معادلة بتطبيق الباحث قام: املقياس ثبات

 كرونباخ ألفا معامل بلغ فقد السعودية، بالجامعات الحوكمة تطبيق عن املشاركني رضا مستوى عن اإلجابة يف

 إجراءات يف باالستمرار للباحث يوحي وبالتايل املقياس يف الثبات يعني مام الدراسة، متغريات لكافة( 0.98)
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 الداخيل واالتساق الدقة من ممتازة بدرجة االستبانة يف العبارات مضامني جميع متتع يؤكد كام الدراسة

 . 1ول جد يف كام ،البيانات جمع أداة وثبات

 ألفا كرونباخقيمة : 1جدول 

 ألفا كرونباخ عدد الفقرات املحور رقم

 0.92 8 محور املساءلة 1
 0.95 10 محور العدالة 2
 0.82 11 محور الشفافية 3
 0.94 9 محور املشاركة 4

 0.96 10 محور الفاعلية 5

 0.95 8 2030 اململكة رؤية ضوء يف الحوكمة 6

 0.98 56 االستبانة ككل 
 

 عدا ما% 90 من وأعىل املحاور لكل عالية كانت حيت للدراسة والثبات الصدق درجة 1 رقم جدول يوضح

 من عالية بدرجة متتاز الدراسة أن عىل يدل وهذا% 98 الدراسة لكل وكان ،%82 كان الشفافية محور

 وتجيب الدراسة قيد املجتمع واقع وتحاىك واقعية تكون التي الدراسة نتائج عىل تنعكس التي املصداقية

 .ومحددة دقيقة بصورة الدراسة تساؤالت عن

 العام من الثاين الدرايس الفصل فرتة خالل الدراسة عينة عىل استبانة( 385) توزيع تم :االستجابة معدل

( 368) هو املكتملة غري االستبانات استبعاد بعد للتحليل منها والصالح العائد وكان ،هـ1438/1439 الجامعي

 .عليها االعتامد ميكن عالية نسبة وتعترب(. 95.58%) استجابة معدل بواقع أي استبانة

 اإلصدار  (SPSS)بـ املعروف اإلحصايئ التحليل برنامج يف املناسبة اإلحصائية األساليب من عدد استخدام تم

 واختبارات املئوية، والنسب الحسايب، واملتوسط اإلحصايئ والتحليل الوصفية، البيانات الستخراج ،(22) رقم

 التباين لتحليل( ف) واختبار مستقلتني، لعينتني( ت) واختبار ،(العام الحسايب الوسط عن) واحدة لعينة

 معلمية الال اإلحصاءات إجراء من متكن نسبية أوزان ليمثل الخاميس ليكرت مقياس تحويل تم وقد األحادي،

 :التايل النحو عىل معيارية وانحرافات حسابية أوساط من

 بشدة موافق %( = غري19.99) 1.7999 %( إىل0) 0.0 من ـ
 موافقغري  %( =39.99) 2.599 %( إىل20) 1.8من  ـ
 متوسطة بدرجة موافق( = %59.99) 3.399 إىل( %40) 2.6 من ـ
 ( = موافق%79.99) 4.199( إىل %60) 3.4من  ـ
 ( = موافق بشدة  %100) 5( إىل %80) 4.2من  ـ
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10

 العمر، الجامعة، حسب) للعينة والدميغرافية العامة الخصائص البحث هذا نهاية يف 1 رقم امللحق يوضح

 الجامعة حسب بالدراسة املشاركني نسبةأن  2جدول رقم  ويظهر(. والنوع الخربة سنوات الوظيفة، املؤهل،

 القيادية الوظائف يشغل ممن( 23.6%) املشاركني نسبة بلغت الجوف، جامعة يف: التايل النحو عىل

( 33.3%) بنسبة قسم رئيس: ييل كام الوظيفة حسب املشاركني نسب 1رقم  امللحق نفس ويوضح. بالجامعة

 الحدود جامعة يف أما(.  11.5%) بنسبة والعميد ،(9.2%) بنسبة عامدة وكيل ،(46%) بنسبة اإلداري واملدير

 واملدير ،(25.3%) بنسبة قسم رئيس كان حيث ،(22.6%) بالدراسة املشاركني نسبة بلغت فقد الشاملية

 بلغت تبوك جامعة ويف(. 12%) بنسبة والعميد ،(39.8%) بنسبة عامدة ووكيل ،(22.9%) بنسبة اإلداري

 ووكيل ،(31.9%) بنسبة اإلداري واملدير ،(36.2%) قسم رئيس نسبة فجاءت ،(31.5%) املشاركني نسبة

 جامعة وكيل ونسبة ،(3.4%) بنسبة وكيل ومساعد ،(12.1%) بنسبة والعميد ،(15.5%) بنسبة عامدة

 ،العليا الوظائف شاغيل من( 22.3%) الدراسة يف املشاركني نسبة بلغت فقد ،حائل جامعة يف أما%(. 0.9)

 ،(14.6%) بنسبة عامدة ووكيل ،(37.1%) بنسبة اإلداري واملدير ،(34.1%) بنسبة قسم رئيس كان حيث

 يف العليا الوظائف وسط الدراسة يف العينة متثيل تناسب 2 رقم الجدول ويوضح(. 13.4%) بنسبة والعميد

 حيث الجامعات، تلك يف القيادات مشاركة مدى 1 رقم امللحق من يتضح كام. األعىل إىل األدىن من الجامعات

 وجامعة الشاملية الحدود جامعة ثم الجوف، جامعة تليها مشاركة أعىل هي تبوك جامعة مشاركةكانت 

 .بالجامعات العليا للقيادات اإلداري الهرم مع يتوافق طبيعي بشكل بالدراسة املشاركني توزيع وجاء حائل،

 فئة أقل هم سنة، 30 من أقل هم من أن يوضح 1 رقم امللحق فإن الدراسة لعينة العمرية للفئة بالنسبة أما

 سنة( 45 -41) العمرية الفئة ثم( 14.7%) بنسبة سنة( 35 -31) العمرية الفئة ثم ،(10.8%) بنسبة عمرية

 يتعلق وفيام(. 44.3%) بنسبة فأكرث سنة 45 األخرية العمرية الفئة كانت عمرية فئة وأعىل( 30.2%) بنسبة

 األعىل املستوى هي الدكتوراه شهادة حملة من املشاركني نسبة كانت فقد الدراسة، لعينة العلمي باملؤهل

 الثانوية العلمي املستوى ثم( 33.2%) بنسبة البكالوريوس درجة تليها ثم ،(65.7%) بنسبة العينة أفراد وسط

 املاجستري حملة وجود عدم ذلك من ويتضح. 1 رقم امللحق يف العينة أفراد وسط( 1.1%) بنسبة كان فأقل

 وكذلك الدكتوراة حملة من يكونون واألقسام والعامدات الوكاالت يف اإلدارية األعامل يف يكلف من ألن نظرا  

   .اإلدارات مدراء هم البكالوريوس درجة يحمل من
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 الجامعة حسب الدراسة ملجتمع الوظائف توزيع: 2 جدول
 

 

 بنسبة كانت سنوات خمس من أقل خربتهم الذين العينة أفراد: كالتايل جاءت الخربة بسنوات يتعلق وفيام

 وسط خربة نسبة أعىل وهى( 41.9%) نسبتهم كانت سنوات( 10-6) من خربتها التي واملجموعة ،%(29.3)

 سنوات وسط نسبة أقل وهى( %6.5) بنسبة كانوا سنة(  15 -11)من الخربة سنوات أفراد أما العينة، أفراد

 21 من أكرث خربة لديهم والذين( %13.6) بنسبة سنة( 20 -16) من الخربة وسنوات العينة، ألفراد الخربة

 من هي خربة سنوات أعىل: كالتايل مرتبة العينة أفراد وسط الخربة سنوات أن ويتضح( %8.7) بنسبة سنة

 وجاءت فأكرث، سنة 12 وتليها سنة،( 20 -16) من تليها ثم سنوات، خمس من أقل وتليها سنوات،( 6-10)

( %75) بالدراسة الذكور املشاركني نسبة أما. العينة أفراد وسط سنة( 15 -11) من خربة سنوات نسبة أقل

 حيث القيادية، الوظائف عىل واإلناث الذكور العينة أفراد توزيع 3 رقم الجدول ويوضح ،(%25) واإلناث

( %29.3) بنسبة اإلداري واملدير( %31.9) بنسبة قسم رئيس: التالية العليا القيادة وظائف الذكور يشغل

 بنسبة جامعة ووكيل( %1.4) بنسبة وكيل ومساعد( %16.3) بنسبة والعميد( %20.7) بنسبة عامدة ووكيل

 ووكيل( %50) بنسبة اإلداري واملدير( %34.8) بنسبة قسم رئيس: كالتايل كانت اإلناث ووظائف%( 0.4)

 %. 15.2 بنسبة عامدة

 النوع حسب الدراسة ملجتمع الوظائف توزيع: 3 جدول

 النوع
 الوظيفة

رئيس  املجموع
 قسم

مدير 
 إدارة

 عميد وكيل عامدة
مساعد 
 وكيل

وكيل 
 جامعة

 أنثى
 92 0 0 0 14 46 32 العدد

% 34.8% 50.0% 15.2% 0.0% 0.0% 0.0% 100% 

 ذكر
 276 1 4 45 57 81 88 العدد

% 31.9% 29.3% 20.7% 16.3% 1.4% .4% 100% 
 

 الجامعة التي تعمل بها
 املجموع الوظيفة

رئيس 
 قسم

مدير 
 إدارة

وكيل 
 عامدة

 عميد
مساعد 
 وكيل

وكيل 
 جامعة

 مجموع

 جامعة الجوف
 87 0 0 10 8 40 29 العدد

% 33.3% 46.0% 9.2% 11.5% 0.0% 0.0% 100% 
جامعة الحدود 

 الشاملية
 83 0 0 10 33 19 21 العدد

% 25.3% 22.9% 39.8% 12.0% 0.0% 0.0% 100% 

 جامعة تبوك
 116 1 4 14 18 37 42 العدد

% 36.2% 31.9% 15.5% 12.1% 3.4% .9% 100% 

 جامعة حائل
 82 0 0 11 12 31 28 العدد

% 34.1% 37.9% 14.6% 13.4% 0.0% 0.0% 100% 

 املجموع
 368 1 4 45 71 127 120 العدد

% 32.6% 34.5% 19.3% 12.2% 1.1% 0.3% 100% 
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 السعودية العربية اململكة يف الحكومية الجامعات يف الحوكمة تطبيق واقع هو ما" التايل السؤال عن لإلجابة

 "؟2030 اململكة رؤية ضوء يف فيها واإلدارية األكادميية القيادات نظر وجهة من

 خالله ومن ،2030 رؤية ضوء يف الحوكمة تطبيق واقع محور عىل املشاركني إجابات ،4 رقم الجدول يوضح

 ،(%75) بنسبة متوسطة موافقة بدرجة عبارات وست( %25) بنسبة باملوافقة جاءتا قد عبارتني أن يتضح

 بنسبة" فيها والعمل الحوكمة تعزيز عىل الجامعة تحرص" وهي موافق بدرجة التالية العبارات جاءت حيث

" بالجامعة املختلفة للوحدات واملهام الصالحيات تحديد عىل الجامعة تعمل" عبارة وكذلك ،(%60) موافقة

 أغلبية فأن وعليه ،(%60) من أقل بنسبة متوسطة موافقة بدرجة العبارات بقية جاءت بينام ،(%60) بنسبة

 جاءت قد 2030 اململكة رؤية ضوء يف الحوكمة مبادئ تطبيق عىل املوافقة أن يرون( %75) العينة أفراد

 .متوسطة بدرجة

 2030 اململكة رؤية ضوء يف الحوكمة تطبيق واقع محور حول املشاركني استجابات: 4 جدول
 

 

 املشاركة، ،الشفافية العدالة، املساءلة،) الحوكمة مبادئ أكرث هي ما" للدراسة الثاين السؤال عن لإلجابة

 يف املشاركني إجابات عرض تم السعودية؟ العربية اململكة يف الحكومية الجامعات يف تطبيقا  ( الفاعلية

 :التايل النحو عىل الحوكمة مبادئ عىل الدراسة

 

 

 2030 رؤية ضوء يف الحوكمة تطبيق واقع محور عبارات م
الوسط 
 الحسايب

االنحراف 
 املعياري

نسبة 
 املوافقة

 درجة املوافقة

 موافق %60.0 1.09 3.4 فيها والعمل الحوكمة تعزيز عىل الجامعة تحرص 1
 موافقة متوسطة %52.5 1.09 3.1 مستمر بشكل فيها الهيكلة إعادة عىل الجامعة تعمل 2
 موافقة متوسطة %50.0 0.96 3.0  املتكررة األدوار إلغاء إىل الجامعة تسعى 3
 فيها اإلدارية اإلجراءات تســـهيل عىل الجامعة تعمل 4

 ومراجعتها
 موافقة متوسطة 59.8% 1.13 3.39

  للوحدات واملهام الصالحيات تحديد عىل الجامعة تعمل 5
 بها املختلفة

 موافق 60.0% 1.16 3.4

 أصحاب لجميع والوضوح الشفافية عىل الجامعة تحرص 6
 املصالح

 موافقة متوسطة 52.5% 1.14 3.1

سائل الجامعة لدى 7 ضمن التي واألساليب الو  الكشف ت
 فساد حالة أي عن

 متوسطةموافقة  50.0% 1.12 3.0

 موافقة متوسطة %52.5 1.09 3.1 فعال بشكل الحوكمة مبادئ تطبيق عىل الجامعة تعمل 8



 فهد العيلد.  –  .....السعودية العربية باململكة الحكومية الجامعات ىف الحوكمة تطبيق مدى
 

 
90 

  املساءلة محور 10-3-1

 يوفر" العبارتني عدا ما( %75) بنسبة باملوافقة جاءت حيث املساءلة محور عبارات 5 رقم الجدول يوضح

 وتقييم التقارير ملراجعة خارجيا   مراجعا   الجامعة توفر" و ،"دورية تقارير بالجامعة الداخلية املراجعة نظام

 املساءلة محور عبارات عىل املوافقة أن يرون( %75) العينة أفراد أغلبية وأن. متوسطة موافقة كانت" األداء

 .موافق بدرجة جاءت قد

 املساءلة محور عبارات حول املشاركني استجابات: 5 جدول
 

 

  العدالة محور 10-3-2

( %30) بنسبة عبارات ثالث عىل باملوافقة جاءت حيث العدالة محور عبارات 6 رقم الجدول يوضح

 املوافقة أن يرون( %70) العينة أفراد أغلبية وأن(. %70) بنسبة عبارات سبع عىل متوسطة بشكل وباملوافقة

 .متوسطة موافقة بدرجة جاءت قد العدالة محور عىل

  العدالة محور عبارات حول املشاركني استجابات: 6 جدول

 املساءلة محور عبارات م
الوسط 
 الحسايب

االنحراف 
 املعياري

نسبة 
 املوافقة

 درجة املوافقة

  واضـــحة أنظمة بالجامعة الداخلية الرقابة إدارة تتبع 1
 وفعالة

 موافق 60.0% 1.11 3.4

  واإلدارية األكادميية الهيئتني أداء تقييم معايري وضـــوح 2
 بالجامعة

 موافق 60.0% 1.06 3.4

 موافقة متوسطة %52.5 1.00 3.1 دورية تقارير بالجامعة الداخلية املراجعة نظام يوفر 3
ة وتعليامت أنظمة للجامعة 4 ــّ ــمل بها خاص   الجانبني تش

 واإلداري األكادميي
 موافق 70.0% 1.09 3.8

 وتقييم التقارير ملراجعة خارجيا مراجعا الجامعة توفر 5
 األداء

 موافقة متوسطة 55.0% 1.01 3.2

  الفردي املســتويني عىل للمســاءلة نظاما   الجامعة تُطبّق 6
 .والجامعي

 موافق 62.5% 1.09 3.5

شارك 7 ضع يف الجامعة يف املعنيّني عن ممثّلون يُ   قواعد و
 املساءلة

 موافق 60.0% 0.98 3.4

  املجالس قرارات تنفيذ ملتابعة فعال نظام الجامعة تطبق 8
 فيها املختلفة

 موافق 60.0% 0.99 3.4

 العدالة محور عبارات م
الوسط 
 الحسايب

االنحراف 
 املعياري

نسبة 
 املوافقة

 درجة املوافقة

 موافق %60.0 1.04 3.4 واملوضوعية بالعدالة األداء قياس معايري تتسم 1
 موافقة متوسطة %42.5 1.03 2.7 منسوبيها لجميع مكافآت نظام الجامعة توفر 2

3 
ــة تُطبق  دون املوظّفني جميع عىل والتعليامت األنظم
 .متييز

 موافقة متوسطة 47.5% 1.14 2.9

 موافق %60.0 1.11 3.4 .متييز دون الطلبة جميع عىل والتعليامت األنظمة تُطبق 4
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  الشفافية محور 10-3-3

 ما ،(%81.8) بنسبة عبارات تسع عىل باملوافقة جاءت حيث الشفافية محور عبارات 7 رقم الجدول يوضح

 مبادئ الجامعة تُراعي"و ،"بشفافية تتعامل الجامعة ألن موضوع أي يف الرأي بإبداء يسمح: "عباريت عدا

( %18.2) بنسبة متوسطة موافقة بدرجة" العاملني عىل والتعليامت األنظمة تطبيق يف والوضوح الشفافية

 قد الشفافية محور عىل املوافقة أن يرون( %81.8) العينة أفراد أغلبية وأن الشفافية، محور عبارات كل من

 .موافق بدرجة جاءت

 الشفافية محور عبارات حول املشاركني استجابات: 7 جدول
 

5 
سويب جميع عىل والتعليامت األنظمة تُطبق   الجامعة من
 .حقوقهم حفظ بهدف

 موافقة متوسطة 55.0% 1.04 3.2

6 
ـــعى ـــتمرار الجامعة تس  جميع معنويات رفع إىل باس
 املختلفة بالطرق منسوبيها

 موافقة متوسطة 45.0% 1.15 2.8

 موافقة متوسطة %37.5 1.10 2.5 للمتميزين مادية حوافز نظام الجامعة تطبق 7

8 
  بالعدالة الجامعة إدارة تتخذها التي القرارات تتصــف
 .متييز دون وتطبيقها

 موافقة متوسطة 52.5% 1.04 3.1

9 
ــو يُطالب  ألنه وقت أي يف بحقوقه التدريس هيئة عض
 عادلة وتعليامت بأنظمة مدعوم

 موافق 62.5% 1.08 3.5

10 
  املســتويات يف األفراد ودور صــالحيات الجامعة تدعم

 القرارات صنع يف الدنيا اإلدارية
 موافقة متوسطة 50.0% 1.05 3.0

 الشفافية محور عبارات م
الوسط 
 الحسايب

االنحراف 
 املعياري

نسبة 
 املوافقة

 درجة املوافقة

 موافق %60.0 1.05 3.4 .بالوضوح الجامعة يف املطبّقة والتعليامت األنظمة تتّسم 1
 والعمداء الجامعة مجلس) حوكمة مجالس مســـؤوليّات 2

 .واضحة( واألقسام والكليات
 موافق 62.5% 0.86 3.5

 األدوار واإلداريون والطلبة التدريس هيئة أعضـــاء يعي 3
 .بهم املنوطة

 موافق 60.0% 1.06 3.4

مة مجالس أدوار 4 حة الحوك  وتعليامت أنظمة يف واضـــ
 .الجامعة

 موافق 60.0% 0.96 3.4

 موافق %62.5 0.86 3.5 بالشفافية الجامعة يف املشكالت تحل 5
 موافق %60.0 1.05 3.4 بالشفافية الجامعة يف تقدميها يتم التي املعلومات تتسم 6
 تتعامل الجامعة ألن موضـوع أي يف الرأي بإبداء يسـمح 7

 بشفافية
 متوسطة موافقة 50.0% 1.16 3.0

 والتعليامت بــاألنظمــة لإلعالم نظــامــا   الجــامعــة تُوفّر 8
 .بالجامعة للعمل املنظّمة

 موافق 60.0% 0.90 3.4

 موافق %65.0 0.86 3.6 .تخصهم التي التعليامت طالبها عىل الجامعة تعمم 9
ـــفافية مبادئ الجامعة تُراعي 10 ـــوح الش  تطبيق يف والوض

 العاملني عىل والتعليامت األنظمة
 متوسطة موافقة 50.0% 1.16 3.0

ح 11  كل وواجبات مهامت الجامعة وتعليامت أنظمة توضــّ
 .الجامعة يف موظّف

 موافق 60.0% 1.10 3.4
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  املشاركة محور 10-3-4

 عدا ما ،(%88.9) بنسبة متوسطة بدرجة جاءت قد املشاركة محور عبارات جميع أن 8 رقم الجدول يوضح 

 كانت ،"عضو بكل املنوطة األدوار( واألقسام والكليات والعمداء الجامعة) حوكمة مجالس تعي" عبارة

 .موافق بدرجة املشاركني إجابات

 املشاركة محور عبارات حول املشاركني استجابات: 8 جدول

 

  الفاعلية محور 10-3-5

بنسبة  متوسطة موافقة بدرجة عبارات ست جاءت حيث الفاعلية، محور عبارات 9 رقم الجدول يوضح

 (. %40) بنسبة موافقة بدرجة عبارات وأربع ،(60%)

 الفاعلية محور عبارات حول املشاركني استجابات: 9 جدول

 املشاركة محور عبارات م
الوسط 
 الحسايب

االنحراف 
 املعياري

نسبة 
 املوافقة

 درجة املوافقة

1 
  الكليات، الجامعة،) الجامعة يف حوكمة مجالس تُشــّكل
 .دميقراطية بطريقة( األقسام

 موافقة متوسطة 47.5% 1.15 2.9

2 
جالس تعي مة م عة) حوك جام مداء ال يات والع   والكل

 .عضو بكل املنوطة األدوار( واألقسام
 موافق 60.0% 1.09 3.4

3 
 األنشـــطة جميع إلدارة الشـــورى مبدأ الجامعة تتبنى

 واالدارية األكادميية
 موافقة متوسطة 47.5% 1.06 2.9

 موافقة متوسطة %47.5 1.12 2.9 .القرار صنع يف املشاركة أساليب الجامعة إدارة تتّبع 4

5 
 من القرارات إىل الوصول يف الحوار أسلوب الجامعة تتّبع
 .الحوكمة ومجالس املعنيّة اللّجان خالل

 موافقة متوسطة 52.5% 1.13 3.1

6 
ـك ـ ــة ترُشـ ــامع  ومن املحيّل، املجتمع من ممثلني الج

  التطوير خطط وضــع يف والطلبة واإلدارينّي  األكادميينّي 
 .فيها

 موافقة متوسطة 50.0% 1.19 3.0

7 
 منســـوبيهــا مقرتحــات لتلّقي نظــامــا   الجــامعــة تُوفّر

 .معها والتعامل وشكاواهم
 موافقة متوسطة 52.5% 1.08 3.1

8 
 امليزانيات واإلدارات والعامدات الجامعة إدارة تضـــع
 .بها الخاصة املقرتحة

 موافقة متوسطة 47.5% 1.16 2.9

9 
شارك ضع يف والعامدات الجامعة إدارة عن ممثّلون يُ  و
 .امليزانية رصف قواعد

 موافقة متوسطة 45.0% 1.14 2.8

 الفاعلية محور عبارات م
الوسط 
 الحسايب

االنحراف 
 املعياري

نسبة 
 املوافقة

 درجة املوافقة

1 
عة تُقيّم جام ها ال ها خطط هدف باســـتمرار وبرامج  ب

 .تطويرها
 موافق 60.0% 1.06 3.4

2 
 أصـــحاب من موظفني اســـتقطاب عىل الجامعة تعمل

 .املميزة الكفاءات
 موافقة متوسطة 52.5% 1.24 3.1

 موافقة متوسطة %50.0 1.10 3.0 .املتميزين الطلبة استقطاب عىل الجامعة تعمل 3
 موافقة متوسطة %52.5 1.17 3.1 .فعال بشكل املشكالت حل عىل الجامعة تحرص 4
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 بدرجة عليها املوافقة درجة جاءت التي الدراسة محاور عبارات أن ،(9 رقم إىل 5 رقم من) الجداول وتوضح

 واملشاركة العدالة) األخرى الدراسة محاور عبارات بقية وأما الشفافية، ومحور املساءلة محور هي عالية

 .العينة أفراد بأغلبية متوسطة بدرجة عليها املوافقة درجة جاءت قد( والفاعلية

 درجة يوضح 10 رقم الجدول فإن الدراسة، محاور من محور لكل العينة أفراد موافقة بدرجة يتعلق وفيام

 ،(%50) وبنسبة والفاعلية، والعدالة املساءلة محاور عىل باملوافقة جاءت حيث محور، كل عىل املوافقة

 استجابة جاءت فقد ،(2030 اململكة رؤية ضوء يف والحوكمة واملشاركة الشفافية) املحاور ببقية يتعلق وفيام

 واقع عىل املوافقة درجة وأن(. %50) املوافقة نسبة بلغت حيث متوسطة، بدرجة باملوافقة العينة أفراد

 بدرجة جاءت قد عام بشكل العينة أفراد إجابات حسب املبحوثة الحكومية بالجامعات الحوكمة تطبيق

  .(%59.8) وبنسبة متوسطة

محور لكل الدراسة ملحاور املشاركني موافقة درجات: 10 جدول  

 املحور
غري 
موافق 
 بشّدة

غري 
 موافق

موافقة 
بدرجة 
 متوسطة

موافق  موافق
 بشّدة

الوسط 
 الحسايب

نسبة 
 املوافقة

درجة 
 املوافقة

 24 محور املساءلة
%6.5 

52 
%14.1 

81 
%22 

177 
%48.1 

34 
 موافق 60.0% 3.4 %9.2

 31 محور العدالة
%8.4 

89 
%24.2 

104 
28.3% 

118 
32.1% 

26 
 موافق 60.0% 3.4 7.1%

 2 محور الشفافية
.50% 

44 
12.0% 

151 
41.0% 

150 
40.8% 

21 
موافقة  59.3% 3.37 5.7%

 متوسطة

 45 محور املشاركة
12.2% 

71 
19.3% 

129 
35.1% 

97 
26.4% 

26 
موافقة  50.0% 3.0 7.1%

 متوسطة

 40 محور الفاعلية
%10.9 

22 
6.0% 

125 
34.0% 

149 
40.5% 

32 
 موافق 60.0% 3.4 8.7%

 يف الحوكمة محور
 2030 رؤية ضوء

42 
11.4% 

34 
9.2% 

122 
33.2% 

139 
%37.8 

31 
موافقة  57.5% 3.3 8.4%

 متوسطة

 3 الحوكمة
0.8% 

24 
6.5% 

175 
47.6% 

139 
%37.8 

27 
موافقة  59.8% 3.39 7.3%

 متوسطة

 موافق %67.5 1.06 3.7 .األكادمييّة بسمعتها االرتقاء إىل الجامعة تسعى 5

6 
  والتعليامت األنظمة لتطوير باســتمرار الجامعة تســعى
 .العرص متطلبات حسب

 موافق 60.0% 1.05 3.4

7 
 فاعليّة يُحّقق مبا والتعليامت األنظمة الجامعة تُوظّف
 .الجامعة

 موافق 60.0% 1.02 3.4

 موافقة متوسطة %50.0 1.11 3.0 .متطّورا   ماليا   نظاما   الجامعة تُوفّر 8

9 
ــني لخطّة وفقا   بفاعلية امليزانيّة الجامعة تُوظّف   التحس

 .فيها والتطوير
 موافقة متوسطة 50.0% 1.08 3.0

10 
 رؤيتها يُحّقق مبا امليزانية رصف قواعد الجامعة تُعد

 .وأهدافها ورسالتها
 موافقة متوسطة 52.5% 1.06 3.1
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( بشدة وموافق موافق)  بدرجة الدراسة محاور حول العينة أفراد استجابة أن 10 رقم الجدول أوضح كام

 الشفافية ومحور ،%39.2 بنسبة العدالة ومحور ،%57.2 بنسبة املساءلة محور يف: التايل النحو عىل جاءت

 الحوكمة تطبيق ومحور ،% 49.2 بنسبة الفاعلية ومحور ،%33.5 بنسبة املشاركة ومحور ،% 46.6 بنسبة

 تطبيق أن يف( 2017) العواملة دراسة نتائج توافق النتائج هذه وأن ،%46.2 بنسبة 2030 رؤية ضوء يف

 الحريب دراسة نتيجة مع وتوافقت( 2013) وآخرون العيىس دراسة وكذلك متوسطة، بدرجة الحوكمة مبادئ

 .متوسطة كانت حيث الحوكمة مببادئ االلتزام درجة يف ،(2012)

 النتائج جاءت حيث للجامعة وفقا   الدراسة محاور عىل باملوافقة العينة أفراد استجابة 11 رقم جدول ويوضح

  :التايل النحو عىل

 الحدود جامعة لصالح األعىل النسبة جاءت حيث تنازليا ، مرتبة املوافقة نسبة جاءت ،املساءلة محور يف

( %57.7) املحور عىل الكلية املوافقة ونسبة ،تبوك جامعة ثم حائل جامعة ثم الجوف جامعة ثم الشاملية

 النسبة جاءت حيث تنازليا ، مرتبة املوافقة نسبة جاءت فقد العدالة محور أما متوسطة، موافقة بدرجة

 املوافقة ونسبة ،الجوف جامعة ثم حائل جامعة ثم تبوك جامعة ثم الشاملية الحدود جامعة لصالح األعىل

 تنازليا ، مرتبة املوافقة نسبة كانت الشفافية محور ويف .متوسطة موافقة بدرجة( %49.6) املحور عىل الكلية

 جامعة ثم الجوف جامعة ثم حائل جامعة ثم الشاملية الحدود جامعة لصالح األعىل النسبة جاءت حيث

 مبحور يتعلق وفيام. متوسطة موافقة بدرجة( %57.7) املحور عىل الكلية املوافقة نسبة وكانت تبوك

 ثم الشاملية الحدود جامعة لصالح األعىل النسبة جاءت حيث تنازليا ، مرتبة املوافقة نسبة فكانت املشاركة

 موافقة بدرجة( %49.7) الكلية املوافقة نسبة وكانت تبوك جامعة ثم الجوف فجامعة حائل جامعة

 لصالح األعىل النسبة جاءت حيث تنازليا ، مرتبة املوافقة نسبة جاءت فقد ،الفاعلية محور أما .متوسطة

 الكلية املوافقة ونسبة حائل، جامعة ثم الجوف جامعة ثم تبوك جامعة ثم الشاملية الحدود جامعة

 موافقة نسبة فإن ،2030 رؤية ضوء يف الحوكمة بتطبيق الخاص املحور أما .متوسطة موافقة بدرجة%( 55.1)

 املوافقة ونسبة الجوف، وجامعة حائل جامعة ثم تبوك جامعة ثم األعىل جاءت الشاملية الحدود جامعة

 .متوسطة موافقة بدرجة( %54.0)املحور  لهذا الكلية

 نسبة أعىل كانت حيث متقاربة جاءت الجامعة ملتغري وفقا   املحور عىل املوافقة نسب أن ذلك من ويتضح

 يف الحوكمة محور ثم( %55.1) الفاعلية محور ثم( %57.65) املساءلة محور ثم( %57.73) الشفافية ملحور

 العدالة ملحور كانت موافقة وأقل( %49.7) بنسبة املشاركة محور ثم( %54.0) بنسبة 2030 رؤية ضوء

  .املحاور لكل متوسطة بدرجة للجامعة وفقا   الدراسة ملحاور املوافقة درجة وجاءت( %49.6) بنسبة
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  للجامعة وفقا   الدراسة محاور حول العينة أفراد استجابات: 11جدول 

 

 املتوسط العدد الجامعة
االنحراف 
 املعياري

نسبة 
 املوافقة

 درجة املوافقة

 محور املساءلة
 ةمتوسط فقةموا %58.0 0.8 3.32 87 جامعة الجوف

 ةمتوسط فقةموا %58.6 0.7 3.34 83 جامعة الحدود الشاملية
 ةمتوسط فقةموا %56.8 0.9 3.27 116 جامعة تبوك
 ةمتوسط فقةموا %57.5 0.9 3.30 82 جامعة حائل

 ةمتوسط فقةموا %57.7 0.8 3.31 368 املجموع
 محور العدالة

 ةمتوسط فقةموا %48.7 0.9 2.95 87 جامعة الجوف
 ةمتوسط فقةموا %50.6 0.8 3.02 83 جامعة الحدود الشاملية

 ةمتوسط فقةموا %50.3 0.9 3.01 116 جامعة تبوك
 ةمتوسط فقةموا %48.7 0.9 2.95 82 جامعة حائل

 ةمتوسط فقةموا %49.6 0.9 2.98 368 املجموع
 محور الشفافية

 ةمتوسط فقةموا %57.4 0.6 3.30 87 جامعة الجوف
 ةمتوسط فقةموا %59.4 0.6 3.38 83 جامعة الحدود الشاملية

 ةمتوسط فقةموا %56.8 0.6 3.27 116 جامعة تبوك

 ةمتوسط فقةموا %57.6 0.6 3.30 82 جامعة حائل
 ةمتوسط فقةموا %57.7 0.6 3.31 368 املجموع

 محور املشاركة
 ةمتوسط فقةموا %49.0 0.9 2.96 87 جامعة الجوف

 ةمتوسط فقةموا %51.2 0.9 3.05 83 جامعة الحدود الشاملية
 ةمتوسط فقةموا %49.6 1.0 2.99 116 جامعة تبوك
 ةمتوسط فقةموا %49.1 0.9 2.96 82 جامعة حائل

 ةمتوسط فقةموا %49.7 0.9 2.99 368 املجموع
 محور الفاعلية

 ةمتوسط فقةموا %54.6 1.0 3.18 87 جامعة الجوف
 ةمتوسط فقةموا %56.5 0.9 3.26 83 جامعة الحدود الشاملية

 ةمتوسط فقةموا %55.1 1.0 3.20 116 جامعة تبوك
 ةمتوسط فقةموا %54.1 0.9 3.16 82 جامعة حائل

 ةمتوسط فقةموا %55.1 0.9 3.20 368 املجموع
 2030الحوكمة يف ضوء رؤية 

 ةمتوسط فقةموا %52.9 1.0 3.12 87 جامعة الجوف
 ةمتوسط فقةموا %56.4 0.9 3.26 83 جامعة الحدود الشاملية

 ةمتوسط فقةموا %53.8 1.0 3.15 116 جامعة تبوك
 ةمتوسط فقةموا %52.9 0.9 3.12 82 جامعة حائل

 ةمتوسط فقةموا %54.0 0.9 3.16 368 املجموع
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 العربية اململكة يف الحكومية الجامعات يف واإلدارية األكادميية القيادات تقييم يختلف هل: الثالث السؤال

 والعمر، والنوع الجامعة،) الدميغرافية املتغريات الختالف تبعا   جامعاتهم يف الحوكمة تطبيق لواقع السعودية

 ؟(الخربة وسنوات ،الوظيفي واملسمى ،واملؤهل

 بها متت التي للجامعة وفقا   الحوكمة لتطبيق إحصائيا   معنوية فروق توجد ال أنه 12 رقم الجدول يوضح

 ولذا الدراسة، يف املشاركني كل من جاءت املبحوثة الجامعات يف الحوكمة تطبيق عىل املوافقة وأن الدراسة

 .الحوكمة تطبيق عىل املوافقة يف الجامعات تلك يف معنوي أثر ذو اختالف هناك ليس

 للجامعة وفقا   الحوكمة لتطبيق الحكومية بالجامعات واإلدارية األكادميية القيادات تقييم: 12 جدول

 العدد الجامعة
الوسط 
 الحسايب

االنحراف 
 املعياري

 فقيمة 
 املحسوبة

القيمة 
 الحرجة

 887. 0.213 0.80 3.14 87 جامعة الجوف
 0.75 3.22 83 جامعة الحدود الشاملية

 0.81 3.15 116 جامعة تبوك
 0.79 3.13 82 جامعة حائل

 0.78 3.16 368 املجموع
 

 وأن الجنس، أو للنوع وفقا   الحوكمة لتطبيق إحصائيا معنوية فروق يوجد ال أنه 13 رقم الجدول ويوضح

 هناك ليس ولذا الدراسة يف املشاركني كل من جاءت املبحوثة الجامعات يف الحوكمة تطبيق عىل املوافقة

 .الحوكمة تطبيق عىل املوافقة يف الجامعات تلك يف معنوي أثر ذو اختالف

 لنوعل وفقا   الحوكمة لتطبيق الحكومية بالجامعات واإلدارية األكادميية القيادات تقييم: 13 جدول

 العدد النوع
الوسط 
 الحسايب

االنحراف 
 املعياري

ت  قيمة
 ملحسوبةا

القيمة 
 الحرجة

 080. 1.61 0.74 3.20 276 ذكر
 0.90 3.03 92 أنثى

 

 املوافقة وأن للعمر، وفقا   الحوكمة لتطبيق إحصائيا   معنوية فروق يوجد ال أنه فيوضح 14 رقم الجدول أما

 اختالف هناك ليس ولذا الدراسة، يف املشاركني كل من جاءت املبحوثة الجامعات يف الحوكمة تطبيق عىل

 .الحوكمة تطبيق عىل املوافقة يف الجامعات تلك يف معنوي أثر ذو
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 للعمر وفقا   الحوكمة لتطبيق الحكومية بالجامعات واإلدارية األكادميية القيادات تقييم: 14 رقم جدول

 العدد العمر
الوسط 
 الحسايب

االنحراف 
 املعياري

 فقيمة 
 املحسوبة

القيمة 
 الحرجة

 0.274 0.828 861. 3.1 40 فأقلسنة  30
 776. 3.2 54 سنة 35 - 31من 
 771. 3.1 111 سنة 45 – 41من 
 779. 3.2 163 سنة فأكرث 46

 785. 3.2 368 املجموع
 

 عىل املوافقة وأن للعمر، وفقا   الحوكمة لتطبيق إحصائيا معنوية فروق يوجد ال بأنه 15 رقم الجدول ويوضح

 أثر ذو اختالف هناك ليس ولذا الدراسة يف املشاركني كل من جاءت املبحوثة الجامعات يف الحوكمة تطبيق

 .الحوكمة تطبيق عىل املوافقة يف الجامعات تلك يف معنوي

 للمؤهل وفقا   الحوكمة لتطبيق الحكومية بالجامعات واإلدارية األكادميية القيادات تقييم :15 جدول
 العدد املؤهل العلمي

الوسط 
 الحسايب

االنحراف 
 املعياري

 فقيمة 
 املحسوبة

القيمة 
 الحرجة

 0.745 0.488 777. 3.2 242 دكتوراه

 808. 3.1 122 بكالوريوس

 452. 3.3 4 الثانوية فأقل

 0.78 3.2 368 املجموع
 

 الوظيفي، للمسمى وفقا   الحوكمة لتطبيق إحصائيا   معنوية فروق يوجد ال أنه فيوضح 16 رقم الجدول أما

 ليس ولذا الدراسة، يف املشاركني كل من جاءت املبحوثة الجامعات يف الحوكمة تطبيق عىل املوافقة وأن

 فأقل الثانوى دمج تم) الحوكمة تطبيق عىل املوافقة يف الجامعات تلك يف معنوي أثر ذو اختالف هناك

 عند إحصائيا معنوية فروقات تظهر ومل وأقل، الثانوي التعليمي املستوى لتصبح الثانوي مع املجموعة لصغر

 .(التباين تحليل من بدال ( ت) اختبار استخدام

 الوظيفي للمسمى تبعا   الحوكمة لتطبيق الحكومية بالجامعات القيادات تقييم: 16 جدول

 العدد املسمى الوظيفي 
الوسط 
 الحسايب

االنحراف 
 املعياري

 ف قيمة
 املحسوبة

القيمة 
 الحرجة

 0.823 0.423 0.79 3.21 120 رئيس قسم
 0.80 3.11 127 مدير إدارة
 0.71 3.13 71 وكيل عامدة
 0.86 3.23 45 عميد

 0.84 2.86 4 مساعد وكيل
 0.74 3.20 1 وكيل جامعة
 0.78 3.16 368 املجموع
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 العملية، الخربة لسنوات وفقا   الحوكمة لتطبيق إحصائيا   معنوية فروق يوجد ال بأنه 17 رقم الجدول ويوضح

 ليس ولذا ،الدراسة يف املشاركني كل من جاءت املبحوثة الجامعات يف الحوكمة تطبيق عىل املوافقة وأن

 وكيل وظيفتي دمج تم) الحوكمة تطبيق عىل املوافقة يف الجامعات تلك يف معنوي أثر ذو اختالف هناك

 لتفادى وذلك( 5) الدراسة بعينة الوظيفتني عدد كان حيث عميد وظيفة مع جامعة وكيل ومساعد جامعة

 .(أيضا   إحصائيا   معنوية فروقات تظهر ومل التباين، تحليل عىل املجموعة حجم صغر تأثري

 الخربة لسنوات تبعا   الحوكمة لتطبيق الحكومية بالجامعات واإلدارية األكادميية القيادات تقييم: 17 جدول

 العدد سنوات الخربة  
الوسط 
 الحسايب

االنحراف 
 املعياري

 ف قيمة
 املحسوبة

القيمة 
 الحرجة

 0.531 0.792 0.74 3.25 108 سنة فأقل 5
 0.81 3.12 154 سنة 10 - 6من 
 0.87 3.02 24 سنة 15 - 11من 
 0.83 3.10 50 سنة 20 – 16من 
 0.67 3.23 32 سنة فأكرث 21

 0.78 3.16 368 املجموع
 

 حول املبحوثة بالجامعات واإلدارية األكادميية القيادات تقييم البحث هذا نهاية يف 2 رقم امللحق ويوضح

 ال: التايل النحو عىل والدميغرافية العامة للخصائص وفقا   ،2030 اململكة رؤية ضوء يف الحوكمة تطبيق محور

 وكذلك( 0.76) للنوع وفقا   2030 اململكة رؤية ضوء يف الحوكمة لتطبيق إحصائيا   معنوية فروق يوجد

 الخدمة ولسنوات( 0.837) الوظيفة ملسمى( 0.366) العلمي وللمؤهل ،(0.430) والعمر( 0.738)  للجامعة

 املبحوثة الجامعات يف ،2030 اململكة  رؤية ضوء يف الحوكمة تطبيق عىل املوافقة فإن وعليه ،(0.536)

 عىل باملوافقة الجامعات تلك يف معنوي أثر ذو اختالف هناك ليس ولذا الدراسة، يف املشاركني كل من جاءت

 .2030 اململكة رؤية ضوء يف الحوكمة تطبيق

 األكادميية القيادات لتقييم إحصائية داللة ذات فروقات توجد ال أنه إىل الدراسة تخلص ذلك ضوء وعىل

تبعا  ،2030 اململكة رؤية ضوء يف جامعاتهم يف الحوكمة تطبيق لواقع الحكومية الجامعات يف واإلدارية

 .الدميغرافية الخصائص الختالف

11  
 :التايل النحو عىل الدراسة نتائج تلخيص ميكن اإلحصايئ التحليل نتائج عىل اعتامدا

 وبنسبة( %23.6) بنسبة الجوف جامعة: التايل النحو عىل الجامعة حسب بالدراسة املشاركني نسبة أن .1

 وهي( %31.5) بنسبة تبوك وجامعة( %22.3) بنسبة حائل وجامعة الشاملية الحدود وجامعة%( 12)

 .مشاركة نسبة أعىل

 الجامعات يف الحوكمة تطبيق واقع محور عبارات عىل املوافقة عن عربوا( %75) العينة أفراد أغلبية أن .2

 حالوة دراسة توافق الدراسة نتيجة أن نجد وعليه. متوسطة موافقة بدرجة جاءت وقد املبحوثة
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 ودراسة ،(2015) السوادي دراسة وكذلك ،(2017) الدهدار ودراسة ،(2014) العريني ودراسة( 2013)

 ضوء يف الحوكمة مبادئ تطبيق عىل املوافقة أن يرون( %75) العينة أفراد أغلبية بأن ،(2012) الحريب

 .متوسطة بدرجة جاءت قد 2030 اململكة رؤية

 النتيجة هذه وجاءت الحكومية، الجامعات يف تطبيقا   األكرث هام والشفافية املساءلة محوري أن .3

 يف املساءلة بعد الثانية املرتبة يف الشفافية كانت حيث، (Hanifah, 2018) دراسة مع متوافقة

 وتطبيق والفاعلية واملشاركة العدالة) األخرى الدراسة محاور بقية وأما ،األندونيسية الجامعات

 بشكل عليها املوافقة درجة أن يرون العينة أفراد أغلبية فإن ،(2030 اململكة رؤية ضوء يف الحوكمة

  :التايل النحو عىل جاءت حيث عباراتها، أغلب عىل متوسط

 املراجعة نظام يوفر: "عباريت عدا ما( %75) بنسبة باملوافقة العبارات كل جاءت :املساءلة محور يف ـ

 وتقييم التقارير ملراجعة خارجيا   مراجعا   الجامعة توفر" وعبارة ،"دورية تقارير بالجامعة الداخلية

 عىل املوافقة أن يرون( %75) العينة أفراد أغلبية وأن متوسطة، موافقة بدرجة جاءت" "األداء

 .موافق بدرجة جاءت قد املساءلة محور عبارات

 متوسطة بشكل واملوافقة ،(%30) بنسبة تاعبار  ثالث عىل باملوافقة جاءت: العدالة محور يف ـ

 عبارات عىل املوافقة أن يرون( %70) العينة أفراد أغلبية وأن ،(%70) بنسبة عبارات ست عىل

 .متوسطة موافقة بدرجة جاءت قد محور العدالة

 يسمح" عباريت عدا ما ،(%81.8) بنسبة عبارات تسع عىل باملوافقة جاءت :الشفافية محور يف ـ

 الشفافية مبادئ الجامعة وتراعي ،"بشفافية تتعامل الجامعة ألن موضوع أي يف الرأي بإبداء

 بنسبة متوسطة موافقة بدرجة جاءت" العاملني عىل والتعليامت األنظمة تطبيق يف والوضوح

 قد الشفافية محور عبارات عىل املوافقة أن يرون( %81.8) العينة أفراد أغلبية وأن ،%(18.2)

 .موافق بدرجة جاءت

 مجالس تعي: "عبارة عدا ما ،(%88.9) بنسبة متوسط بشكل املوافقة جاءت: املشاركة محور يف ـ

 املشاركني إجابة كانت" عضو بكل املنوطة األدوار( واألقسام والكليات والعمداء الجامعة) حوكمة

 املشاركة محور عبارات عىل املوافقة أن يرون( %88.9) العينة أفراد أغلبية وأن. موافقة بدرجة

 .متوسطة موافقة بدرجة جاءت قد

 أربع وعىل( %60) وبنسبة عبارات ست عىل متوسطة بدرجة باملوافقة جاءت :الفاعلية محور يف ـ

 عىل املوافقة أن يرون( %60) العينة أفراد أغلبية وأن ،(%40) بنسبة موافقة بدرجة عبارات

  .متوسطة موافقة بدرجة جاءت قد الفاعلية محور عبارات

 بنسبة باملوافقة عبارتان جاءت :2030 اململكة رؤية ضوء يف الحوكمة تطبيق واقع محور يف ـ

 ،(%620) العينة أفراد أغلبية وأن( %75) بنسبة متوسطة موافقة بدرجة عبارات وست ،%(25)

 عليها املوافقة جاءت وقد ،2030 اململكة رؤية ضوء يف الحوكمة مبادئ تطبيق عىل املوافقة يرون

 .متوسطة بدرجة
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 هي أعىل، عليها العينة أفراد موافقة نسبة التي الدراسة محاور عبارات أن السابقة النتائج من ونخلص

 املحاور بقية أما موافق، بدرجة وجاءت ،(%75) بنسبة املساءلة ومحور ،(%81.8) بنسبة الشفافية محور

 ،(%70) بنسبة العدالة محور: ييل كام متوسطة بدرجة عليها العينة أفراد موافقة نسبة جاءت فقد

 سبةبن 2030 رؤية ضوء يف الحوكمة ومحور( %60) بنسبة والفاعلية ،(%88.9) بنسبة واملشاركة

 ودراسة (Hanifah, 2018) دراسة نتائج مع كبري لحد تتوافق الدراسة نتيجة أن نجد وعليه ،%(62.5)

 ودراسة ،(2015) السوادي ودراسة ،(2014) العريني دراسة ،(2017) الدهدار ودراسة ،(2017) الفوزان

 عىل املوافقة وأن. املبحوثة الحكومية الجامعات يف تطبيقا الحوكمة مبادئ أكرث يف ،(2017) صوالحة

 بنسبة متوسطة موافقة بدرجة جاءت قد عام بشكل املبحوثة الجامعات يف الحوكمة تطبيق واقع

 أن كام(. 2015) الفواز دراسة وكذلك ،(2017) الفوزان دراسة نتائج مع تتفق النتيجة وهذه ،%(67.8)

 القيادات ٍقبل من متوسط بشكل متارس املبحوثة الجامعات يف الحوكمة مبادئ أن إىل تشري النتائج هذه

 تطبيق عىل أكدت والتي ،2030 اململكة رؤية توجهات يدعم وهذا الجامعة، تلك يف واإلدارية األكادميية

 وتطبق متارس الجامعات أن كام. الجامعات ضمنها من والتي باململكة الحكومية القطاعات يف الحوكمة

 والكليات االقسام مجالس تشمل والتي الجامعات تلك يف املختلفة املجالس خالل من الحوكمة مبادئ

 عام والصادر اململكة يف والجامعات العايل التعليم مجلس نظام) عليها نص والتي الجامعة، ومجلس

 فأن ذلك، إىل باإلضافة واإلدارية، واملالية األكادميية الحكومية الجامعات شؤون نظم والذي(. هـ1414

 الجامعات ميزانيات أن باعتبار الحكومي والرقايب املايل للنظام تخضع اململكة يف الحكومية الجامعات

  .رصفها وطرق امليزانيات بنود وضوح يف الشافية يدعم وهذا السعودية، املالية وزارة من تصدر الحكومية

 يف واإلدارية األكادميية القيادات لتقييم إحصائية داللة ذات فروقات وجود عدم الدراسة نتائج أظهرت  .4

 الختالف تعود جامعاتهم يف الحوكمة تطبيق لواقع السعودية العربية اململكة يف الحكومية الجامعات

 2030 اململكة رؤية وفق الحوكمة تطبيق ومبادي الدراسة عينة ألفراد الدميوغرافية العامة الخصائص

 فروقات وجود عدم يف( 2016) مسلم دراسة لنتيجة مشابهة النتيجة هذه ونجد. الدراسة مجتمع وسط

 ،(2015) الفواز دراسات نتائج بينام أيضا،( 2015) رشف نتيجة وكذلك الحوكمة مبادئ تطبيق يف معنوية

 مبادئ تطبيق مع الدراسة ملتغريات وفقا   إحصائية داللة ذات فروقات هناك كانت ،(2010) والزهراين

 .الحوكمة

12

 :ييل مبا يويص الباحث فإن النتائج من الدراسة إليه توصلت ما ضوء يف

 لالرتقاء تنفيذها الالزم باملبادرات قامئة بإعداد الدراسة هذه يف املشاركة الجامعات من جامعة كل قيام ـ

 كل عبارات يف والضعف القوة نقاط تحديد بعد الدراسة محل الحوكمة محاور من محور كل مبستوى

 .محور
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 وكمتطلب الجامعات لتقييم كمتطلب الجامعات يف للحوكمة واضح نظام بوضع التعليم وزارة قيام ـ

 .واألكادميي املؤسيس لالعتامد

 .فيها التصعيد وآلية تطبيقها وطرق ومبادئها الجامعي املجتمع يف الحوكمة ثقافة نرش ـ

 عىل السعودية العربية اململكة يف الحكومية الجامعات يف املجالس وأعضاء الجامعة قيادات تدريب ـ

 .فعال بشكل تطبيقها وكيفية الحوكمة مبادئ

 كافة عىل القرارات اتخاذ عملية يف الجامعات ملنسويب املشاركة وخاصة الحوكمة مبادئ جميع تفعيل ـ

 .واألكادميية اإلدارية املستويات

 عىل واللوائح واألنظمة القوانني بتطبيق يتعلق فيام الجامعة داخل والوضوح الشفافية مبدأ تفعيل ـ

 .والطالب العاملني جميع

 املعنية الجهات وتحديد تطبيقه ميكن واضح حوكمة نظام له التنفيذية واللوائح الجامعات نظام تضمني ـ

 .تطبيقه مبتابعة

 .الجامعة تلك يف الحوكمة تطبيق ملتابعة جامعة كل يف عليا لجنة تشكيل ـ

 يف الحوكمة مبادئ تطبيق عىل واإلدارية األكادميية والقيادات الجامعات يف العليا القيادات حث ـ

 .اململكة شامل يف الحكومية الجامعات

 وضع يتم أن عىل فيها، الحوكمة تطبيق مدى بشأن الجامعات مستوى عىل" الحوكمة جائزة" وضع ـ

 .التعليم وزارة مستوى عىل قياسها وأساليب معايريها

  .تنفيذها ومتابعة باململكة الحكومية الجامعات يف االسرتاتيجية الخطط لتنفيذ خاص حوكمة نظام وضع ـ

13

 :ييل مبا يويص الباحث فإن املستقبلية بالدراسات يتعلق فيام

 ملستوى املقارنة ومعرفة الحكومية الجامعات يف الحوكمة تطبيق مدى حول الدراسات من املزيد إجراء ـ

 الجامعات مع مقارنتها وكذلك ،السعودية الخاصة والجامعات الحكومية الجامعات بني الحوكمة تطبيق

 .والعاملية العربية

 .املعرفة اقتصاد ظل يف العميل الواقع يف تطبيقها معوقات ومعرفة الحوكمة تطبيق واقع دراسة ـ

 وسائل استخدام أي االستبانة جانب إىل الجامعات، هذه يف القياديني مع الشخصية املقابالت استخدام ـ

 .الحوكمة دراسات بيانات وتحليل لجمع متعددة

 الطلبة مثل األخرى الخارجية املصالح أطراف نظر وجهة من الحكومية الجامعات يف الحوكمة دراسة ـ

 فئة كل مدركات بني واملقارنة التدريس هيئة ءأعضا نظر وجهة عن فضال املحيل املجتمع ومنظامت

 .منها

 ضوء يف السعودية الجامعات يف الحوكمة تطبيق نجاح مدى يف املناسبة الوسيطة املتغريات دور معرفة ـ

 .الوطني التحول وبرامج 2030 اململكة رؤية
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 تطبيق نجاح مبدى العالقة وذات املؤثرة والعوامل املستقلة املتغريات حول الدراسات من املزيد إجراء ـ

 يف النفقات وتقليص ترشيد واالتصاالت، املعلومات تقنيات تطور مثل) السعودية الجامعات يف الحوكمة

 .(واملؤسيس األكادميي االعتامد عىل الحصول الحكومية، الجامعات

 الجامعات مع باملقارنة الحكومية الجامعات من أكرب عينات تشمل ليك املستقبلة الدراسات نطاق توسيع ـ

  .الخاصة

 . واملؤسيس األكادميي االعتامد مبادرات تحقيق يف الجامعات حوكمة دور دراسة ـ

 .السعودية بالجامعات والقياس الجودة ودعم إثراء يف الجامعات حوكمة دور دراسة ـ

 بحث .املخرجات وجودة األكادميي األداء عىل وانعكاساتها الجامعات حوكمة .(2017) محمد ،الهيجاء أبو  

 مجلس م،2017،مارس 13-11 ،العايل التعليم مؤسسات يف للحوكمة الدويل املؤمتر إىل مقدم

 .األردن ،العربية الجامعات حوكمة

 للحوكمة الفعال التطبيق مقومات لتوفري واإلدارية التنظيمية املتطلبات .(2005) محمود مصطفي أبوبكر،

 الرشكات حوكمة ملؤمتر مقدمة عمل ورقة .الحكومي الجامعي التعليم منظامت عىل بالتطبيق

، جمهورية مرص اإلسكندريةجامعة  ،التجارة كلية ،2005 سبتمرب ،واإلدارية املحاسبية وأبعادها

 .العربية

 .الرياض العامة، اإلدارة معهد البحوث، مركز .العام القطاع يف الحوكمة. (2016) الله عبد بن بسام ،البسام

جمهورية  ،طنطا جامعة ،الرتبية كلية مجلة .القرى أم جامعة يف الحوكمة واقع .(2016) خلف حسني البلوي،

 .املنظومة دارتم الحصول عليها من  مرص العربية.

 الجامعات حوكمة واقع. (2017) السالم عبد محمد ماجد الفرا، ؛كريم كحلة، بن ؛حمودة مروان الدهدار،

 .(1)25، واإلدارية االقتصادية للدراسات اإلسالمية الجامعة مجلة .الفلسطينية

 الرتبية كلية يف األكادميية األقسام لدى اإلدارية الشفافية مبامرسة االلتزام درجة .(2012) محمد ،الحريب

 .(5)1 ،املتخصصة الرتبوية الدولية املجلة .سعود امللك بجامعة

 .والتوزيع للنرش العربية النيل مجموعةالقاهرة:  .الرشكات حوكمة .(2005) محسن الخضريي،

 بالرضا وعالقتها السعودية األهلية الجامعات يف الرشيدة الحوكمة تطبيق واقع .(2010) خديجة ،الزهراين

 قسم ،منشورة غري هدكتورا رسالة. فيها التدريس هيئة ألعضاء التنظيمي والوالء الوظيفي

 .القرى أم جامعة الرتبية، كلية والتخطيط، الرتبوية اإلدارة
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 الجامعات يف األكادميي واالعتامد الجودة لضامن كمدخل الرشيدة الحوكمة .(2015) محمد عىل السوادي،

 جامعة ،الرتبية كلية ،الرتبوية اإلدارة قسم ،غري منشورهه دكتورا رسالة .مقرتح تصور :السعودية

 .القرى أم

 ماجدة الجارودي، ؛إبراهيم بنت هناء السبيل، ؛املحسن عبد بنت سيناء العقيل، ؛سليامن بنت إيناس العيىس،

 منوذج: الدول بعض يف بالجامعات الجامعية الكليات ارتباط مناذج .(2013) إبراهيم بنت

 .العايل للتعليم السعودية املجلة .السعودية للجامعات مقرتح

 الجودة إدارة بتطبيق وعالقتها الرشيدة الحوكمة معايري تطبيق واقع .(2017) أحمد ،بدح ؛حسن ،العواملة

 إىل مقدم بحث .فيها األكادميية األقسام رؤساء نظر وجهة من األردنية الجامعات يف الشاملة

 حوكمة مجلس ،2017،مارس 13-11 ،العايل التعليم مؤسسات يف للحوكمة الدويل املؤمتر

 .األردن ،العربية الجامعات

 مؤمتر إىل مقدمة عمل ورقة .تحليلية دراسة السعودية يف الجامعات حوكمة. (2009) محمد ،عباس آل

 .2009 كتوبر،أ ،خالد امللك جامعة: أبها ،املستقبلية واآلفاق الحالية املامرسات الرشكات حوكمة

 اإلدارية الهيئتني هيئة أعضاء نظر وجهة من الحوكمة تطبيق واقع. (2014) العزيز عبد بنت منال العريني،

 الرتبوية الدولية املجلة. اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة يف العاملني واألكادميية

  (.7)2 ،املتخصصة

 حوكمة ورشة .العايل التعليم مؤسسات يف تطبيقها وسبل الحوكمة مفهوم .(2013) محمد ماجد الفرا،

 ، غزة.العايل التعليم ملؤسسات والجودة االعتامد هيئة ،العايل التعليم مؤسسات

 عمل ورقة .2030 رؤية لتحقيق الجامعات يف الحوكمة لتفعيل إطار. (2017) سليامن بنت الجوهرة ،الفوزان

 ، اململكة العربية السعودية.القصيم ،2030 رؤية تفعيل يف الجامعات دور مؤمتر اىل مقدمة

 وجهة من املكرمة، مكة منطقة جامعات يف الرشيدة الحوكمة تطبيق واقع. (2015) مفوز بنت نجوى الفواز،

اململكة العربية  ،القرى أم جامعة ،ه غري منشورةدكتورا رسالة .األكادميية القيادات نظر

  السعودية.

 التعليم حول العريب اإلقليمي املؤمتر .وتحدياته العربية البلدان يف العايل التعليم إنجازات. (2009) اليونسكو

 جمهورية مرص العربية. القاهرة، ،العايل

 .الخارج يف الجامعات مع والرشاكة املتحدة اململكة يف العايل التعليم دليل .(2010) وآخرون باسكرفيل،

 .البحوث سلسلة باململكة، العايل للتعليم الدولية والشؤون أوروبا وحدة

. اململكة األردنية الهاشمية. تم الخاص القطاع يف الحوكمة مامرسة دليل(. 2014) العام القطاع تطوير وزارة

 الحصول عليها من: 
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 http://www.mol.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/goverment%20guide.pdf 

 . تم الحصول عليها من خالل: (2014)  مرص يف الخدمية القطاعات يف الرشيدة الحوكمة تقييم دليل
http://www.socialcontract.gov.eg/Arabic/publicationCategory/Publication/Publication-

Details/109 

 نظر ةهوج من الفلسطينية الجامعات يف ومعوقاتها الحوكمة نظام تطبيق واقع. (2015) سمري هناء رشف،

 ،النجاح جامعة ،غري منشورة ماجستري رسالة .الغربية الضفة يف األقسام ورؤساء الكليات عمداء

 .فلسطني

 مقدم بحث. البيت آل جامعة حالة دراسة الجامعات يف الحوكمة تطبيق مدى. (2017) املوىل عبد ،صوالحة

 حوكمة مجلس ،2017،مارس 13-11 ،العايل التعليم مؤسسات يف للحوكمة الدويل املؤمتر إىل

 اململكة األردنية الهاشمية.  ،العربية الجامعات

 الجامعات تطبيقها يف ومتطلبات الرشيدة الحوكمة ملفهوم تحليلية دراسة .(2018) الله عبد عزيزة طيب،

 (. 2)2 ،الرتبوية العلوم مجلة .السعودية

 والبحث العايل التعليم منظومة قدرات وتعزيز الجامعات حوكمة. (2009) محسن يوسف، ؛معتز خورشيد،

 االصالح منتدى هنظم الذي الجامعي التعليم حوكمة مؤمترورقة مقدمة إىل  .مرص يف العلمي

  اإلسكندرية، جمهورية مرص العربية. مكتبة ،العريب

  .2 ،الجزائرية املؤسسات أداء مجلة .القدس جامعة يف الحوكمة واقع. (2013) طه دار ونداء جامل ،حالوة

 .التعليم يف الجودة لتحقيق مدخل التعليمي النظام حوكمة(. 2011) فكري عىل والسيد، ؛محمد عطوة،

    .532 - 449 ،(79)2 املنصورة، جامعة ،الرتبية كلية مجلة

 عوملة الدويل العلمي املؤمترورقة مقدمة إىل  .ومعايريها الحوكمة محددات. (2012) ياسني محمد ،غادر

 .لبنان ،طرابلس ،الجنان جامعة ،2012 ديسمرب 17- 15 ،املعرفة عرص يف اإلدارة

 دولة ،أبو ظبي ظبي، أبو غرفة .ومصطلحات مفاهيم: الحوكمة أساسيات (.2013) للحوكمة ظبي أبو مركز
 العربية. تم الحصول عليها من:  ماراتاإل 

   http://www.adccg.ae/Publications/Doc-30-7-2013-12729.pdf 

 ميدانية دراسة: الخاصة اليمنية الجامعات يف الجيدة الحوكمة مبادي مامرسة مستوى. (2016) بسام ،مسلم 

 . 49 ،االجتامعية الدراسات مجلة .والتكنولوجيا العلوم جامعة يف

 مؤمتر إىل مقدمة ورقة .الرشكات حوكمة مبادئ كأحد والشفافية اإلفصاح. (2007) يوسف طارق ،محمد 

 للتنمية العربية املنظمة، 2007مايو  23، العربية املال وأسواق الرشكات حوكمة متطلبات

 .العربية مرص جمهورية ،الشيخ رشم اإلدارية،
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 .تحليلية دراسة: املرصية بالجامعات التشاركية األكادميية الحوكمة تفعيل .(2016) حسن رانيا محروس،

 .شمس عني جامعة، (1)40 ،الرتبوية العلوم يف الرتبية كلية مجلة

 االقتصادية والتنمية التعاون منظمة /العرشين مجموعة مبادئ .(2008) والتنمية االقتصادي التعاون منظمة

 تم الحصول عليها: .تالرشكا حوكمة بشأن

 http://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm  

 ضوء يف تطبيقها ومؤرشات الجامعات لحوكمة مقرتح نظري إطار. (2012) عادل يعقوب الدين، نارص

 .املنصورة جامعة ،الجامعي األداء تطوير مجلّة .الشاملة الجودة متطلّبات

 اعضاء نظر وجهة من األوسط الرشق جامعة يف الحاكمية تطبيق واقع .(2012) عادل يعقوب الدين، نارص

نية األرداململكة  عامن، ،األوسط الرشق جامعة .فيها العاملني واإلدارية التدريسية الهيئتني

 .الهاشمية

 اململكة. (الرابعة الطبعة) ولوائحه والجامعات العايل التعليم مجلس نظام ه(.1436) العايل التعليم مجلس

 .السعودية العربية

  . تم الحصول عليها من:2030 اململكة رؤية وثيقة

file:///C:/Users/dell/Downloads/Saudi_Vision2030_AR.pdf 
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 بالدراسة للمشاركني والدميوغرافية العامة الخصائص: 1 ملحق
 

 الخصائص العدد النسبة

 جامعة الجوف 87 %23.6

ي 
الت
ة 
مع
جا
ال

بها
ل 
عم
ت

 

 جامعة الحدود الشاملية 83 %22.6

 جامعة تبوك 116 %31.5

 جامعة حائل 82 %22.3

 املجموع 368 % 100

 سنة فأقل 30 40 %10.8

مر
لع
ا

 

 سنة 35 – 31من  54 %14.7

 سنة 45 – 41من  111 %30.2

 سنة فأكرث 46 163 %44.3

 املجموع 368 %100.0
 دكتوراه 242 %65.7

هل
ملؤ
ا

 

 بكالوريوس 122 %33.2

 الثانوية فأقل 4 %1.1

 املجموع 368 % 100
 رئيس قسم 120 %32.6

فة
ظي
لو
ا

 
 مدير إدارة 127 %34.5

 وكيل عامدة 71 %19.3

 عميد 45 %12.2

 مساعد وكيل 4 %1.1

 وكيل جامعة 1 30.%

 املجموع 368 % 100
 سنة فأقل 5 108 29.3

ربة
لخ
ت ا

نوا
س

 

 سنة 10 – 6من   . 154 41.9

 سنة 15 – 11من  24 6.5

 سنة 20 – 16من  50 13.6

 سنة فأكرث 21 32 8.7

 املجموع 368 % 100
 ذكر 276 % 75

وع
الن

 أنثي 92 25% 

 املجموع 368 % 100
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 للخصائص تبعا   2030 رؤية ضوء يف الحوكمة محور حول الحكومية بالجامعات واإلدارية األكادميية القيادات تقييم: 2 ملحق
  للعينة والدميوغرافية العامة

 

الوسط  العدد الخصائص
 الحسايب

االنحراف 
القيمة  املوافقةدرجة  نسبة املوافقة املعياري

 املحسوبة
القيمة 
 الحرجة

  لنوعا
 0.76  موافقة متوسطة %50.2 1.1 3.0 92 أنثى
 T= 1.61 موافق %60.0 0.9 3.4 276 ذكر

  موافق %60.0 0.11 3.4 368 املجموع
  الجامعة

 0.738  موافقة متوسطة %52.9 1.0 3.1 87 جامعة الجوف

جامعة الحدود 
 الشاملية

  موافق 60.0% 0.9 3.4 83

 F=0.421 موافق %60.0 1.0 3.4 116 جامعة تبوك
  موافقة متوسطة %52.9 0.9 3.1 82 جامعة حائل
  موافق %60.0 0.9 3.4 368 املجموع
  العمر

 F=0.922 0.430 موافقة متوسطة %52.0 1.0 3.1 40 سنة فأقل 30
 موافق %60.0 0.9 3.4 54 سنة 35 - 31من 

 موافقة متوسطة %51.4 1.0 3.1 111 سنة 45 – 41من 
 موافق %60.0 0.9 3.4 163 سنة فأكرث 46

 موافق %60.0 0.9 3.4 368 املجموع
  املؤهل
 F= 1.01 0.366 موافق %60.0 0.9 3.4 242 دكتوراه

 موافقة متوسطة %51.8 1.0 3.1 122 بكالوريوس
 موافق %62.5 0.5 3.5 4 الثانوية فأقل
 موافق %60.0 0.9 3.4 368 املجموع
   الوظيفة
 F=0.417 0.837 موافق %55.6 1.0 3.4 120 رئيس قسم
 موافقة متوسطة %52.2 0.9 3.1 127 مدير إدارة
 موافق %60.0 0.8 3.4 71 وكيل عامدة
 موافق %60.0 1.1 3.4 45 عميد

 موافقة متوسطة %44.5 0.9 2.8 4 مساعد وكيل
 2.9 1 وكيل جامعة

 
 موافقة متوسطة 46.9%

 موافق %60.0 0.9 3.4 368 املجموع
  سنوات الخربة

 F=0.784 0.536 موافق %60.0 0.9 3.4 108 سنة فأقل 5
 موافقة متوسطة %52.3 0.9 3.1 154 سنة 10 - 6 من
 متوسطةموافقة  %50.4 1.1 3.0 24 سنة 15 - 11من 
 موافقة متوسطة %53.4 0.9 3.1 50 سنة 20 – 16من 
 موافق %60.0 0.8 3.4 32 سنة فأكرث 21

 موافقة متوسطة %60.0 0.9 3.2 368 املجموع
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