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 قدمة: امل

على إحداث نقلة تنموية في كافة القطاعات، والحصول على أفضل املخرجات، ومواجهة ما قد  2030إن حرص اململكة العربية السعودية في رؤيتها 

 يطرأ من تغيرات وتطورات، يتطلب منها تبني اتجاهات وأساليب إدارية حديثة؛ تجعل خطتها محققة على أرض الواقع بعوٍن من هللا.

 ستدعي من جودتها، إال أن هذا النظام ي  تحسينحوكمة متكامل يضمن زيادة كفاءة إدارات األعمال، والنظام    طوير ووعي فقد قامت بت  وإدراك منها

التربوي )الشمري،كافة  املشاركة الجادة والفاعلة في تطبيقه من قبل    ، 2018  مؤسسات الدولة سواء على املستوى السياس ي، االقتصادي، االجتماعي، 

370.) 

املؤسسات سيحول إلى خلل في إداراتها، والذي قد يتشكل في عدة صور منها: عدم استقرار   تلكومن زاوية أخرى فإن ضعف تطبيق الحوكمة في  

الخالفات،   كثرة  املالفساد،  العمل،  الصور  وغيرها من  األخرى،  األطراف  الشخص ي على حساب  االنتفاع  املتاحة،  املوارد  استخدام    أثرها   نعكسسوء 

 دولة بأكمله.مستوى نظام إلى اهتزاز  يمتدليس على مستوى املؤسسة فقط، وإنما السلبي 

بدورها إحدى مؤسسات الدولة يتعين عليها   تبرز أهمية الحوكمة كنظام وأسلوب إداري قادر على الوقاية من كل ذلك، والجامعات  وفي ضوء ذلك

 (. 9 ،2017 عام )املنيع، الخنيزان، وجه الخصوص، ومساهمتها في تحقيق أهداف الدولة بشكٍل لزاًما تطبيق مبادئ الحوكمة لتحقيق أهدافها على 

قوانين   أمام  ضع إدارة الجامعةمبادئها ي   طبيق ن تإ كما أن تفعيل الحوكمة في الجامعات أصبح ضرورة ملحة للوصول إلى الجودة في األداء، حيث  

ا كل ة لألهداف التي تسعى لهحقق، وم  ة للفساد اإلداري واملالي حكافإدارة ناجحة م    يسهم في تكوينوتشريعات محددة وواضحة تحكم سير العمل، مما  

 . جامعة

إلى ما تعانيه كثير  و  الجامعات؛ والسبب يعود في ذلك  الحوكمة في  املطالبات على تطبيق  اآلونة األخيرة كثرة  الجامعية من يلحظ في  اإلدارات  من 

، خاصة وقد تم التوصل  إلداراتها  ر، مما يستدعي جعل الحوكمة مطلًبا رئيسًيايللتغي  قاومةطغيان املصالح الخاصة، وتعدد جهات املتابعة والرقابة، وم

 (. 5 ،2019 )الزميتي،وتفعلها بالشكل املطلوب  أفضل الجامعات عاملًيا تمارس مبادئ الحوكمةضمن قائمة إلى أن الجامعات املصنفة 
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 ص:خاملل

القصيم في ضوء رؤية اململكة   من وجهة نظر أعضاء هيئة   2030هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى حوكمة كلية التربية بجامعة 

تقديم  ومحاولة  العلمية(،  الرتبة  )النوع،  الدراسة  ملتغيرات  تعزى  العينة  أفراد  إجابات  بين  فروق  هناك  كان  إذا  عما  والكشف  التدريس، 

( الذي تم CLSAلتفعيلها. وذلك باستخدام املنهج الوصفي املسحي. واالستعانة باملقياس العاملي ملجلس آسيا لألوراق املالية )املقترحات املمكنة  

  95( لقياس حوكمة الجامعات كأداة لجمع البيانات. ولقد تم تطبيقه على عينة عشوائية بسيطة مكونة من  2018تكييفه من قبل العامري )

التربية   كلية  في  الحوكمة  تفعيل  مستوى  أن  إلى  الدراسة  نتائج  وتوصلت  القصيم.  بجامعة  التربية  كلية  في  التدريس  هيئة  أعضاء  من  عضًوا 

بينما ال  الذكور،  للنوع وكانت لصالح  العينة تعزى  إجابات  بين  أنه هناك فروق  العالية، كما  القصيم جاء بدرجة جيدة وهي ما دون  بجامعة 

 ق تعزى للرتبة العلمية. توجد فرو 

 . 2030رؤية اململكة  ؛جامعة القصيم  ؛الحوكمة الكلمات املفتاحية:
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للحوكمة،  إف  لذا  تطبيقها  في  متوانية  تزال  ال  النامية  الدول  في  الجامعات  العالي على  ن  بالتعليم  االرتقاء  القدرة على  في  ارتباطها  ثبوت  الرغم من 

 . في مختلف املجاالت ومطالب التنميةوحركة البحث العلمي، وبالتالي إلى تحقيق تضافر الجهود في تلبية احتياجات 

في   املشاركة  الشفافية،  املساءلة،  كاملسؤولية،  ذلك  على  لها  املعينة  األسباب  د 
ّ
تقل عليها  يتعّين  إدارتها  مستوى  تحسين  من  تتمكن  اتخاذ  ولكي 

الكبير   اإليجابي  األثر  تحقيق  في  املساهمة  للحوكمة  الرئيسية  املبادئ  تمثل  بذلك  وهي  واالرتقاء    ىعلالقرارات،  )محمد،  بإدائها،    عبدو جودة مخرجاتها 

 (. 347 ،2019 الرازق،

 مشكلة الدراسة:

السعودية   العربية  اململكة  رؤية  تحقيق  2030تماشًيا مع  في  للمساهمة  كان   إحدى ، وسعًيا  الحكومي،  العمل  تعزيز حوكمة  في  املتمثلة  برامجها 

 ، اء وتميزه الدافع من وضع الحوكمة ضمن أبرز ما ذكر في الئحة نظام الجامعات الجديد؛ تطلًعا لكسب العوائد الجّمة من جراء تطبيقها في تجويد األد

األمر الذي يقتض ي منها أن تكون في مقدمة الركب في تفعيل مبادئ الحوكمة. إضافة ملا للجامعات من قوة اتصال بأفراد املجتمع ودور هام في تنميته،  و 

الشمري ) نتائج دراسة كل من  أثبتت  أمر ذو صلة وثيقة في تحقيق رؤية  2017(، والفوزان )2018هذا وقد  الجامعية  الحوكمة  أن تطبيق مبادئ  إلى   )

   اإداريً   ا، كذلك أنه يعد أسلوبً 2030اململكة  
ً
همال تفعيل مبادئ الحوكمة في إ ة والريادة والكفاءة املطلوبة للعمل، وعليه يمكن القول إن  للفاعلي  موصال

 الجامعات السعودية سيؤدي إلى ضعف مستوى إداراتها. 

السعودية حيث أشارت دراسة املنيع والخنيزان ) الجامعات   ( إلى أن واقع تطبيق 2017ولقد تفاوتت الدراسات حول تحديد مستوى الحوكمة في 

املفيز   سعت  حيث  تطبيقها.  معيقات  وحصر  تفعيلها،  وطرق  بالحوكمة،  التثقف  ضرورة  يستجدي  مما  ضعيف،  السعودية  الجامعات  في  الحوكمة 

ا إلى إبراز بعض املعوقات التي2018)
ً
يمكن   ( في دراستها بعد أن أظهرت نتائجها بأن مستوى تفعيل مجاالت الحوكمة في الجامعات السعودية كان متوسط

كذلك أشارت دراسة كل من الرمثي و أن تحول دون تطبيقها ومنها: املركزية، وضعف االستقاللية املالية واإلدارية، وانخفاض مستوى الحرية األكاديمية.  

ا في جامعة بيشة وجامعة شقراء وجامعة 2017(، وعسيري )2019(، واألكلبي )2019)
ً
األمير سطام بن عبد ( إلى أن مستوى تطبيق الحوكمة جاء متوسط

 العزيز. 

اإليجابي للحوكمة األثر  الدراسات عن  العديد من  نتائج  أسفرت عنه  الجامعات ما  الحوكمة في  بتفعيل  االهتمام   ولعل مما يحث ويشجع لزيادة 

(  2016يجية. وأيًضا دراسة مقابلة )( عن وجود عالقة ما بين حوكمة الجامعات واليقظة االسترات2019الجامعية، ومنها ما توصلت إليه دراسة األكلبي )

( التي أشارت بأن هناك عالقة ما بين الحوكمة الرشيدة 2012التي كشفت عن وجود عالقة ما بين الحوكمة اإلدارية واألداء الوظيفي. ودراسة الزهراني )

 في الجامعات األهلية السعودية والرضا الوظيفي والوالء التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس. 

تزال في    لجدير بالذكر أن اململكة تواتر جهودها ومحاوالتها في تفعيل الحوكمة عن طريق وضع األنظمة واللوائح وإقامة مجالس وهيئات إال أنها الا 

كر في دراسة البسام )
 
السعودية (. وبناء على ما سبق يتضح أن تطبيق الحوكمة في الجامعات  2014مستوى أقل مما هو متطلع الوصول إليه وفق ما ذ

بمفهومها وآلية تطبيقها، مما يزيد دافع الرغبة للقرب من واقعها، ومحاولة الوصول إلى الحلول واملقترحات التي تزيد من تفعيلها،   اٍع بحاجة إلى إدراك و  

اقع حوكمة كلية التربية بجامعة القصيم وذلك من خالل تحديد مشكلة الدراسة في وضع السؤال الرئيس ي التالي:  من  2030في ضوء رؤية اململكة ما و

 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟ 

 األسئلة الفرعية التالية: نوستتم اإلجابة عليه من خالل اإلجابة ع     

 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟ 2030ما مستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة  .1

 العلمية(؟ رتبة، ال جنسفروق ذات داللة إحصائية بين متوسط إجابات أعضاء هيئة التدريس التي تعزى ملتغيرات الدراسة: )ال توجدهل   .2

 ؟ 2030ما املقترحات املمكنة لتفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة  .3

 أهداف الدراسة: 

 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.  2030التعرف على مستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة  .1

)ال  ما إذا كان هناكالكشف ع .2 ، جنسفروق ذات داللة إحصائية بين متوسط إجابات أعضاء هيئة التدريس التي تعزى ملتغيرات الدراسة: 

 ة العلمية(. رتبال

 . 2030يم املقترحات املمكنة لتفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة تقد .3
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 أهمية الدراسة: 

 النظرية والتطبيقية على النحو التالي:  الدراسةيمكن إبراز أهمية 

 نظرية: الاألهمية 

 ، وذلك من خالل تعزيز برنامج حوكمة العمل الحكومي، ومحاولة زيادة الوعي بمفهومه وتطبيقه.2030اتفاقها مع سعي اململكة في تحقيق رؤية   •

  اإداريً  اتناولها مفهومً  •
ً
 تندر البحوث العلمية املعمولة حوله، والغالب منها تم تطبيقه على البنوك واملصارف واملؤسسات الخاصة. احديث

 اهمتها في إثراء املكتبات وقواعد املعلومات العربية باملادة العلمية ملوضوع الحوكمة. مس •

 األهمية التطبيقية: 

 يتطلب تفعيل الحوكمة املزيد من اإلسهامات البحثية التي تعتبر مثابة الدليل املرشد في عملية التنفيذ.  •

 أكثر مالئمة لحوكمة العمل في الجامعات. تمكن واضعي القرارات والسياسات من إصدار لوائح جديدة  •

 تمد املسؤولين بجوانب القوة والضعف في تطبيق الحوكمة، مما يساعدهم على تعزيز الصالح، ومعالجة القصور. •

 حدود الدراسة:

املوضوعية: اململكة    الحدود  رؤية  ضوء  في  القصيم  بجامعة  التربية  كلية  في  الحوكمة  واقع  على  ا   2030التعرف  خالل  مبادئ:  من  ثالثة  على  لتركيز 

 . 2030 )املساءلة، الشفافية، املسؤولية(؛ وذلك لصدورها بالنص الصريح ضمن رؤية اململكة العربية السعودية

 كلية التربية بجامعة القصيم؛ ولقد تم تحديد ذلك وفق اإلمكانات الزمنية املتاحة إلنجاز البحث.  الحدود املكانية:

أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة القصيم؛ إيماًنا بوعيهم ألنظمة الجامعة والقوانين السائدة وقربهم من واقعها، وإدراكهم   الحدود البشرية:

 صادقة وموضوعية. إجاباتمدى أهمية تقديم 

 ه. 1441الفصل الدراس ي الثاني من عام  الحدود الزمانية:

 مصطلحات الدراسة:

)  :(Governance)الحوكمة   النصر  أبو  ومكافحة 45،  2015يعرفها  واملحاسبية  واملساءلة  والشفافية  النزاهة  على  القائمة  الرشيدة  "اإلدارة  بأنها:   )

تمييز   دون  العدالة  وتحقيق  أو الفساد  أي منظمة: حكومية  في  تطبيقها  داخلية وخارجية، ويمكن  فاعلة  رقابة  توفير  الجميع مع  القانون على  وتطبيق 

 أهلية، وعلى أي مستوى: دولي أو إقليمي أو محلي، وفي أي مجال: مجال السلع أو مجال الخدمات". 

اليد املؤسسية التي تستخدمها اإلدارة العليا للمؤسسة للتأكد من تحقيق رسالة كما نص عليها البنك الدولي بأنها: "الهياكل، والوظائف، والعمليات والتق

 (. 21، 2015املؤسسة")تعالبي، 

الجامعات   باتباع    (:(University governanceحوكمة  أدائها  وتحسين  الجودة،  عال من  بمستوى  أهدافها  تحقيق  الجامعات على  "قدرة  بها:  يقصد 

 (.117، 2014خطط فاعلة وأساليب مناسبة من خالل اإلدارة الرشيدة")العريني، 

( الصحيح ألدائها نحو239،  2016كما عرفها مسلم  التوجيه  الجامعة  التي تستطيع من خاللها  بأنها: "املبادئ  التحقيق    (  أهدافها، وبما يضمن  تحقيق 

 املتوازن ملتطلبات جميع األطراف".  

  اعلميً   اتخصصً   71جامعة من الجامعات الحكومية الشاملة في اململكة العربية السعودية إذ تشتمل على  هي  (:  (Qassim Universityجامعة القصيم  

 (.2016)جامعة القصيم،   بعد املرحلة الثانويةما وتقدم جميع الدرجات العلمية ، في املجاالت املختلفة

املدى   (: (Kingdom Vision 2030  2030رؤية اململكة   اململكة على  أهداف وآمال  للتحقيق ألّمة طموحة، ومعبرة عن  بأنها: "خطة جريئة قابلة  عرفت 

بالحي نابض  مجتمع  إنشاء  غايتها  جديدة  تنموية  مرحلة  نحو  التطلعات  وترسم  للوطن،  الفريدة  والقدرات  القوة  مكامن  إلى  تستند  حيث  اة  البعيد، 

 (. 2016م وآمالهم وطموحاتهم في اقتصاد وطني مزدهر")رؤية اململكة العربية السعودية، يستطيع فيه جميع املواطنين تحقيق أحالمه

ومنها: التي تحكم سير عمل إدارات كلية التربية بجامعة القصيم  بادئ مجموعة من األنظمة وامل: اإجرائًيا بأنه الحوكمةتعريف  يمكنوفي ضوء ما تقدم 

بهدف: تحقيق املصلحة لكافة األطراف، وتجويد األداء واالرتقاء به، واملساهمة الجزئية في تطبيق خطة اململكة )املساءلة، الشفافية، املسؤولية(، وذلك  

 التنموية.  

 اإلطار النظري: 

 
ً
 : الحوكمة: أول

أو لقد   في  الحاصلة  االقتصادية  الهّزة  أحداث  مع  بالحوكمة  عرف  ي  ما  على  الحرص  من  ا تزايد  كثير  أوضاع  تدهورت  حيث  العشرين،  القرن  خر 

وغير  واالقتصاديين  اإلداريين  تاب 
 
الك دفع  الذي  األمر  اإلدارية؛  والكفاءات  الخبرات  في  نقص  من  إليه  تعرضت  ما  بسبب  واملؤسسات  أن  الشركات  هم 
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القطاعات واملؤسسات )أبو   يتوجهوا  العمل وإصالحه، إضافة إلمكانية تفعيلها على كافة  في تجويد  لها من عوائد  الحوكمة وما  الحديث عن ثقافة  إلى 

 (. 15،  2015النصر، 

 الحوكمة في اللغة والصطالح:   .1

 الحكم في اللغة هو صفة من صفات هللا وهو أحكم الحاكمين، حيث تم تداوله في بادئ األمر بعد التعريب بلفظة الحاكمية مما جلب االعتراض 

، وبمعنى  الفقهعليه؛ وذلك الرتباط هذه الصفة باهلل وحده عز وجل، ثم أطلق عليه حوكمة ابتعاًدا عن هذا اإلشكال. وورد الحكم في اللغة بمعنى العلم و 

 (. 15، 2016العدل والقضاء، ويقال للرجل حكيًما إذا أحكمته التجارب، والحكيم هو املتقن لألمور )النوباني، صدقي، 

وثقافته وتشريعاتها،  لسياساتها،  وفًقا  أخرى  إلى  دولة  تختلف من  بمحددات  الحوكمة  تعريًفا محدًدا؛ الرتباط  االصطالح فيصعب وضع  في  ا.  أما 

 ر عدًدا منها: ولكن يمكن ذك

لبعيد،  إذ تعني الحوكمة: "وجود نظم تحكم العالقات بين األطراف األساسية التي تؤثر في األداء، كما تشمل مقومات تقوية املؤسسات على املدى ا 

 (. 45،  2915وتحديد املسؤول واملسؤولية")أبو النصر، 

( تعالبي  عرفتها  عدد24،  2015كما  في  املنظمة  الشبكات  من  مجموعة  "تفاعل  بأنها:  االقتصادية    (  السلطات  إلدارة  الحكومية  األجهزة  من 

دخال  والسياسية واإلدارية واالجتماعية، بحيث تكون محصلة التفاعالت الرسمية وغير الرسمية هي تحقيق أهداف ومصالح املجتمع، وذلك من خالل إ 

جم وفي  والخاصة،  العامة  والقطاعات  املؤسسات  جميع  في  الرشيدة  اإلدارة  وآليات  دولة أساليب  إلقامة  معايير  من  تحمله  بما  الحياة،  مجاالت  يع 

 القانون، واملراقبة االجتماعية، والشفافية، واملشاركة، واملحاسبة". 

واملدي الشركة  إدارة  بين مجلس  العالقات  تحدد  التي  والهياكل  واألطر  النظم  تنفيذ مجموعة من  يتم من خاللها  "عملية  بأنها:  أيًضا  رين وعرفت 

 (. 15،  2019حة، وفقا لقواعد وقوانين ومعايير واضحة ومحددة تتعلق بممارسة الشركة ألنشطتها")علي، وأصحاب املصل

ومما يمكن استنتاجه من خالل التعاريف السابقة أن الحوكمة هي: أسلوب إداري يسعى لتقنين عمل املنظمة، وذلك بواسطة حزمة من األنظمة 

اف ملعرفة ة األطر واملبادئ منها: )املسؤولية، الشفافية، االستقاللية، املساءلة، املشاركة، التمكين، العدالة(، بحيث تشكل بمجموعها خارطة داللية لكاف

 ما عليهم من واجبات، وما لهم من حقوق.  

 أهمية الحوكمة:   .2

 في قدرتها على االرتقاء بجودة العمل، ويمكن تفصيلها بمجموعة من النقاط كما حددتها منظمة اليوني
ً
  سكوتتجلى أهمية تطبيق الحوكمة إجماال

 يلي:( بما  13، 2017ما أشارتا إليه املنيع والخنيزان )وفق 

 إلى درجة عالية من النزاهة. توصل  •

 تمكن من التعامل بعدالة وحيادية مع جميع األفراد.  •

 تمنع ممارسات الفساد واالنحرافات الداخلية.  •

 تحقق الكفاءة في األداء، وبالتالي املساهمة في سير حركة التنمية.  •

 ترفع مستوى الثقة باملؤسسات.  •

 تقلل الوقوع بالخطأ، أو التقصير في أداء العمل.  •

 هم في توفير فرص للعمل. تس •

 . تكشف عن التغيرات التي تطرأ على العمل والعمال •

 النقاط التالية: في ( أهمية الحوكمة 170، 2013الشريف وآخرون ) كما يبرز 

 تساعد على التكافؤ والربط ما بين عمليات اإلنفاق واإلنتاج.  •

 للمنظمة أو الخارجي.تشجع على التنافسية في اإلداء سواء على الصعيد الداخلي  •

 تحفظ حقوق ومسؤوليات كافة األفراد العاملين. •

 تحسن من عملية صنع القرارات ذات العالقة باملنظمة. •

 تسعى إلحداث توازن ما بين الغايات االقتصادية والحاجات املجتمعية.  •

تفعي اليوم على  الحرص  دواعي  تتضح  الكبير  اإليجابي  األثر  ذات  العوائد  أنها توفر  وبناًء على هذه  األعمال، حيث  إدارات  في مختلف  الحوكمة  ل 

 أسلوًبا ناجًحا يقود إلى استمرارية العمل بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، وبطريقة تؤدي إلى محاربة كل ما قد يؤدي إلى كساده وفساده.

 

 



اقع    رغد الروضان                                                                                                                 2030حوكمة كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة و

 676-653، ص: 2021 -2، العدد9جلدامل   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 657 

 

 محددات الحوكمة:  .3

 محددات الحوكمة إلى:   (17، 2016النوباني وصدقي ) قسم ي

داخلية:   • وتوزيع  محددات  القرارات،  اتخاذ  في  منهجيتها  تحدد  بحيث  ما،  بمنظمة  الخاصة  أي:  )الداخلية(  واألسس  القواعد  عن  تعبر  التي  وهي 

معهم   التعامل  يتم  وأن  األطراف،  جميع  مصالح  مع  تتعارض  أال  بالحسبان  واألخذ  املراعاة  ضرورة  مع  الداخلية،  الرقابات  وإجراء  السلطات، 

 بحيادية. 

 .وهي املحددات التي تمثل البيئة التي توجد بها املنظمة، والتي من الطبيعي أن تختلف من مكان آلخر، أو من دولة ألخرى محددات خارجية:  •

 : حوكمة الجامعات: ثانًيا

ضبط العملية اإلدارية لزم ارتبطت الحوكمة في البدايات بقطاع األعمال، إال أنها لم تقتصر على ذلك املجال فحسب، فبعدما أثبتت فاعليتها في  

لرؤ  املحققة  البرامج  كأحد  ذلك وضعها  يؤكد  ومما  التنمية،  في خطط  يوضع كجزء هام  تطبيقها  وأصبح  واملؤسسات،  القطاعات  كافة  ية  تطبيقها على 

 الجامعات. ، ولعل من أبرز املؤسسات التي حظيت بنصيبها من هذا املفهوم هي مؤسسات التعليم العالي أو 2030اململكة 

 مفهوم حوكمة الجامعات: .1

ن قبل يقصد بها: "تطبيق مصفوفة النظم واملعايير التي تحكم أداء الجامعات بما يحقق أهداف الجامعة في ظل الشفافية، واملساءلة، واملشاركة م

 إلى تطوير األداء الجامعي، والقدرة على املنافسة محلًيا وإقليمًيا ودو 
ً
 (. 46، 2015لًيا")الشخشير، جميع األطراف، وذلك وصوال

( بأنها: "نهج إداري يقوم على األخذ بمعايير الشفافية واملساءلة واالستقاللية ومشاركة جميع ذوي العالقة في إدارة  375،  2018ويعرفها الشمري )

 شؤون الجامعة بالشكل الذي يمكنها من تحقيق التطوير والريادة والتميز وضمان جودة األداء واملخرجات". 

ار األساليب  كما عرفت بأنها: "مجموعة النظم والقوانين والقرارات التي تهدف إلى تحقيق التميز والجودة في األداء اإلداري والتعليمي من خالل اختي

، والحصول على الفعالة واملناسبة؛ لتحقيق أهداف وخطط الجامعة في إطار استخدام نظام إداري وعلمي متميز يؤهل خريجيها إلى االعتراف بمؤهالتهم

والتنم  والجودة  التميز  معايير  إلى  املؤسسات  هذه  أداء  تطوير  مع  العالم،  في  الحادث  العلمي  التطور  ومواكبة  لتخصصاتهم،  مناسبة  عمل  ية فرص 

 (. 9، 2019املستدامة")الزميتي، 

ال إلى زيادة    دراسةوتعرفها  الجامعات، وتؤدي بدورها  التي تحكم سّير عمل  املبادئ واألنظمة  إداري حديث مطوق بمجموعة من  أنها: أسلوب  على 

 مستوى كفاءة وتميز الجامعات، وبشكل محقق ألهدافها دون أن يتعارض مع مصالح األطراف املنتمين إليها.  

 أهداف حوكمة الجامعات: .2

 :( بما يأتي490، 2018تحددها مقيدش )كة إصالحية ملؤسسات التعليم العالي، وذلك ملا تصبو إليه من أهداف تعتبر الحوكمة الجامعية حر 

ا قد يعترض زيادة الخبرة اإلدارية لدى املسؤولين في اللجان واملجالس اإلدارية؛ لضمان مقدرتهم على املشاركة في صنع واتخاذ القرارات، ومواجهة م •

 انحرافات والوقاية منها. العمل من 

 مكانات لعمليتي التعليم والبحث. منح املجالس اإلدارية القدرة على توفير أفضل اإل  •

 رفع مستوى التنافسية بين الجامعات في جودة مخرجاتها. •

 تحسين الوضع التعليمي واإلداري في الجامعات واالرتقاء به. •

 تحقيق االستثمار األمثل ملوارد وإمكانات الجامعة.  •

 . تنمي القدرة على العمل ضمن فريق، وتزيد التفاعل بين كافة األطراف •

 

 

 

 

 

 

 

 محددات الحوكمة   :(1شكل )

 ( 28، 2009أبو حمام )
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 أسباب ظهور الحوكمة في الجامعات:  .3

 ( أسباب ظهور الحوكمة في الجامعات إلى:  70، 2010ترجع مقيدش )

 تطورات وتغيرات.الثورة املعلوماتية والتكنولوجية وما لحقها من  •

 محاولة لتحديث األساليب اإلدارية التقليدية، كما أن الحوكمة أصبحت من معالم الجامعات على املستوى العاملي.  •

 تزايد االهتمام بعمليات صنع القرارات سواء على املستوى اإلداري أو األكاديمي. •

 ب وأعضاء هيئة التدريس. تعدد املصدرين للخدمات التعليمية، وزيادة الحركة األكاديمية للطال  •

 ضعف مساهمة الجامعة في دفع عجلة التنمية؛ لتقصيرها في النواحي األكاديمية من إنتاج للعلم واملعرفة.  •

ا بين الدول. •
ً
 االستعداد لتوجهين يتوقع حدوثهما: عوملة التعليم وعوملة البحث العلمي، وذلك بجعلها أمًرا مشترك

 تعدد صوره، ومنها: استخدام السلطة واملنصب للمصالح الخاصة الشخصية. انتشار الفساد في الجامعة الذي ت •

يمي التي  االفتقار للكثير من القيم األخالقية سواء على مستوى العالقات الشخصية التي يجب أن تبنى على الود واالحترام، أو على املستوى األكاد •

 جديد. يجب أن تبنى على األمانة العلمية، واإلخالص، واالبتكار والت

 ضعف الثقة املتبادلة ما بين الجامعة واملجتمع.  •

 عناصر حوكمة الجامعات:  .4

 املتمثلة بالتالي: للحوكمة الجامعية  مجموعة من العناصر( 319، 2011يذكر عبد الحكيم )

 واألقسام. وضع نظام يتضمن سياسات وقوانين محددة، وواضحة، ومتاحة الطالع مجالس ولجان الجامعات، والكليات،  •

 تحديد الهياكل التنظيمية التي توضح بالتحديد السلطات واملسؤوليات التابعة لكل مجلس إداري، وتوثيق ذلك كتابًيا. •

 تحديد الكيفية التي يتم من خاللها إشراك الطالب بالقرارات املتعلقة بهم.  •

 امتالك أصحاب املجالس واللجان للخبرة واملعرفة في هذا املجال. •

 اتصاف املجالس واللجان بمعايير الجودة واالعتماد.  •

 التمكن من العمل الجماعي دون ترأس.  •

 القيام بتأهيل األعضاء الجدد، والقيام بتحديث املعلومات في حال حدوث أي تغيرات.  •

 . توافر معايير محددة لتقيم املجالس واللجان •

 مبادئ حوكمة الجامعات: .5

 (: 490، 2018الحوكمة الجامعية، ومنها ما أشارت إليه مقيدش )تناولت األدبيات عدد من مبادئ 

طلبة،  • أكاديميين،  )إداريين،  األطراف  جميع  حقوق  تكفل  التي  والسياسات  األنظمة  عن  والكشف  الوضوح  املبدأ  بهذا  ويقصد  الشفافية:  مبدأ 

 عاملين(، وذلك بتحديد مالهم من حقوق وما عليهم من واجبات.

  املشاركة: أي إتاحة الفرصة ألعضاء هيئة التدريس، والهيئة اإلدارية، وكذلك الطلبة من املشاركة في تقديم اقتراحاتهم حول بعض األنظمةمبدأ   •

 والسياسات الخاصة بالجامعة. 

بحيث   • والخارجية،  الداخلية  األطراف  عن  مسؤولين  فهم  واملسؤولية  السلطة  بأصحاب  يتعلق  مبدأ  وهو  املساءلة:  استحقاق مبدأ  هناك  يكون 

 ملحاسبتهم ولومهم كإجراء وعملية تقويمية.

الوص • والطلبة من  التدريس  الحرية ألعضاء هيئة  توفير  القرارات، وكذلك  اتخاذ  في  للجامعة  الحرية  توفير قدر من  ويعني  االستقاللية:  ول مبدأ 

 للمعرفة والحقيقة دون قيود أو مواجهة صعوبات. 

 ( ما يلي: 121،  2014وتضيف العريني )     

 مبدأ املساواة: بحيث يتم التعامل مع الجميع بحيادية، وعدالة، ودون تحيز.  •

 مبدأ املسؤولية: ويتضمن هذا املبدأ تحديد املهام واملسؤوليات بكل دقة ووضوح، وبشكل يقود إلى تأديتها بشكل سليم ومتقن.  •

إل  اإلشارة  تجدر  ما سبق  وذلك  وبناء على  منها  يقلل  اآلخر  والبعض  فيها،  ويوسع  يعدد  فالبعض  املبادئ  تلك  تحديد  في  اختالف  إن هناك  ى قول 

همال تطبيق مبدأ على حساب اآلخر، فمبادئ الحوكمة تشكل سلسلة مترابطة ومكملة لبعضها؛ لتؤدي إبتضمين أحدها باألخرى، ولكن األهم أال يتم  

 بكليتها حوكمة جيدة وفعالة. 
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 مراحل تطبيق حوكمة الجامعات:  .6

 ( إلى أن الحوكمة تحتاج إلى مراحل متسلسلة كالتالي: 41، 2019أشارا الحدابي والعزيزي )

 مرحلة التمهيد: وتتضمن التعريف بالحوكمة، والغاية منها، واإلقناع بها. •

 ة عملها. يمرحلة وضع األساس: وذلك بالتخطيط والتوصيف لكيف •

 : ويعني تحديد أوقات القيام بها.مرحلة وضع اإلطار الزمني •

 مرحلة التنفيذ: وهي مرحلة الشروع بتطبيقها. •

 مرحلة املراقبة: وتشمل متابعة سيرها، وتطويرها.  •

 معوقات تطبيق الحوكمة في الجامعات:   .7

 : عوقات لتطبيق الحوكمة في املؤسسات التعليمية منها( مجموعة من امل2019يحدد الحدابي والعزيزي )

 اتخاذها النمط املركزي الذي ال يمكنها من االستقاللية في إدارة بعض شؤونها. •

 انتشار الثقافة األبوية، والتي تعني أن رأي الكبير هو الذي يأخذ باالعتبار حتى وإن كان على خطأ.  •

 عدم تفعيل فكرة التقييم الصادر من الطالب ألداء أعضاء هيئة التدريس.  •

 دريس عن أدوارهم، وغياب الجهة الرقابية عنهم.تغيب بعض أعضاء هيئة الت •

 يلي:  إلى ما( 73، 2010مقيدش ) يشيركما 

 غياب الشفافية، واملساءلة، واملشاركة في صنع القرارات، واتخاذ الصبغة البيروقراطية.  •

 االفتقار لألنظمة والقوانين املوضوعة بشكل خاص لتتالءم مع التعليم الجامعي.  •

 الكيفية التي يتم بها اختيار األسرة الجامعية من رؤساء، وعمداء، وأعضاء هيئة تدريس. القصور في  •

 سيطرة وتأثير الجانب السياس ي.  •

 متطلبات ومقومات حوكمة الجامعات:  .8

( محمد  حدد  ولقد  الجامعات،  في  تفعيلها  على  يعين  ما  إلى  الحوكمة  )321،  2008تحتاج  وجودة  هذه  123،  2008(،  من  مجموعة  املقومات ( 

 واملتطلبات كالتالي: 

 رسم خطة استراتيجية، ونشرها ما بين أعضاء هيئة التدريس واإلداريين. •

 متابعة سير تنفيذ الخطط االستراتيجية.  •

 وضع مقياس لتقييم أداء اإلدارة التنفيذية.  •

 توفير أنظمة رقابية.  •

 توفر نظام اتصاالت حديث. •

 االنضباط املالي.  •

 توفير نظام حوافز. •

 الوضوح والشفافية في اتخاذ القرارات.  •

 انتخاب أصحاب املصلحة ملمثليهم. •

 االقتناع والقبول باألنظمة اإلشرافية والرقابية.  •

 توافر الثقة بين جمع األطراف.  •

 الوضوح في قواعد ومبادئ الحوكمة املتخذة.  •

 تحديد آليات وإمكانيات تطبيق الحوكمة.  •

 رشاد. تحديد اإلجراءات املتضمنة التوجيه واإل  •

 اختيار األسرة الجامعية في ضوء الخبرة، والكفاءة، والدرجة العلمية، والوالء للوطن.  •

ا
ً
 : 2030: رؤية اململكة ثالث

اململكة    -حفظه هللا-يصف محمد بن سلمان   اليوم ِللغد، بحيث تعبر عن طموحاتنا،    2030رؤية  بها  التي نعمل  للمستقبل،  الحاضر  بأنها: "رؤية 

 قدرات بالدنا". وتعكس 
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 : 2030ركائز رؤية اململكة  .1

 بنيت تلك الرؤية على ثالث ركائز: 

 مجتمع حيوي.  •

 اقتصاد مزدهر.  •

 وطن طموح.   •

 : 2030الحوكمة في رؤية اململكة  .2

الشفافية واإلفصاح في حال 2030كان للحوكمة حظ وافر من رؤية اململكة   ، حيث اشتملت على العديد من مبادئها، فأشارت إلى اعتمادها على 

ا  اململكة  ترتيب  تحسين  أهدافها  ضمن  تأمل  أنها  كما  العمل،  في  وانحرافات  فساد  أي  عن  واملساءلة  املحاسبة  في  واملسارعة  والنجاح،  لعربية  الفشل 

الترت الفساد من  التنفيذية 40إلى    57يب  السعودية في مؤشر مدركات  البرامج  الحكومي كأحد  العمل  إلى ذلك تم وضع برنامج تعزيز حوكمة  ، باإلضافة 

صاصات لتمكن من الذي سيكون له أثر في تحقيق هذه الرؤية، والذي بدوره يسعى إلى إعادة هيكلة األجهزة الحكومية، وإلغاء االزدواجية في األدوار واالخت

 (. 2016، 2030شكل يمكن من املساءلة )رؤية اململكة تحديد مسؤولية كل جهة وكل إدارة، وب

 الدراسات السابقة:

درج وفق ترتيبهما من األحدث إلى األقدم كما يلي:    سيتم عرض الدراسات السابقة العربية واألجنبية بحيث سوف ت 

وجودة التدريس على رضا الطالب، وكذلك دراسة  إلى التعرف على العالقة بين الحوكمة    (Muhsin et al., 2020)  محسن وآخرون  هدفت دراسة •

عينة   على  استبيان  توزيع  تم  حيث  )االرتباطي(،  الوصفي  املنهج  استخدام  ويالحظ  الطالب،  ورضا  الجامعية  الحوكمة  على  التعلم  مرافق  تأثير 

وجودة التدريس ومرافق التعلم كان لها تأثير إيجابي  ( طالًبا من كلية االقتصاد، بحيث توصلت النتائج إلى أن الحوكمة  361عشوائية مكونة من )

 على رضا الطالب، كما أن جودة التدريس تتأثر بحوكمة الجامعة، باإلضافة إلى أن ملرافق التعلم دور وأثر بالغ في الحوكمة الجامعية. 

دراسة • )   وكشفت  والعزيزي  اليمنية  ( 2019الحدابي  الجامعات  في  الحوكمة  مبادئ  تفعيل  مستوى  الوصفي  عن  املنهج  باستخدام  وذلك   ،

( عددها  البالغ  العينة  على  استبانة  توزيع  تم  حيث  والعلوم  94)املسحي(،  صنعاء  بجامعتي  التدريس  هيئة  وأعضاء  األكاديمية  القيادات  من   )

منخفضة، وكان مجال العدالة   والتكنولوجيا، وجاءت النتائج بتحديد تقدير أفراد العينة ملستوى تطبيق مبادئ الحوكمة في جامعة صنعاء بدرجة

جامع في  الحوكمة  مبادئ  تطبيق  ملستوى  العينة  أفراد  تقدير  درجة  تحديد  تم  كما  األخيرة.  املرتبة  في  املشاركة  ومجال  األولى،  املرتبة  العلوم في  ة 

املرتب في  املشاركة  األولى، ومجال  املرتبة  في  املسئولية  جاء مجال  بتقدير عام عال، حيث  بين  والتكنولوجيا  إحصائًيا  فهناك فروق دالة  األخيرة.  ة 

 متوسطات درجة تقدير أفراد العينة وذلك لصالح جامعة العلوم والتكنولوجيا في جميع مبادئ الحوكمة. 

وآخرون  صالح  وقام • األساسية    (Salahudin et al., 2019)  دين  العمليات  على  يركز  بنزاهة  الجامعية  للحوكمة  نموذج  لتصميم  بدراسة 

هادفة    للجامعات، مستخدًما منهج البحث النوعي، وتم جمع البيانات باستخدام عدة طرق: املقابلة، واالستبيان، والوثائق. وتم تطبيقها على عينة

ى أن ( من الباحثين والخبراء الذين شغلوا مناصب هامة في إدارة التعلم العالي في إندونيسيا، وكشفت هذه الدراسة إل165ومقصودة تكونت من )

البش  املوارد  املجتمع،  خدمة  العلمي،  البحث  )التدريس،  في:  املتمثلة  ووظائفها  أعمالها  صميم  في  النزاهة  مبدأ  بتفعيل  تقوم  ال  رية، الجامعات 

 امليزانية، البنية التحتية، القيادة(، باإلضافة إلى انتشار ممارسات الفساد في اإلدارات الجامعية. 

دراسة لتطوير األداء املؤسس ي بجامعة بيشة في ضوء أبرز األنظمة العاملية لحوكمة الجامعات، باتباع املنهج الوصفي    ( 2019الرمثي )  كما أجرى  •

الحوكمة على عينة عشوائية مكونة من ) نتائج 312)املسحي(، وتم تصميم استبانة لقياس تطبيق  وأسفرت  اإلدارية واألكاديمية،  الهيئتين  ( من 

إدار  بأن مستوى  كما الدراسة  االستراتيجية،  أهدافها  تحقيق  في  يؤثر سلًبا على مخرجاتها وعلى قدرتها  قد  السعودية ضعيف مما  الجامعات  ات 

 أثبتت أن لتطبيق الحوكمة أثر فعال في تطوير أدائها املؤسس ي ورفع مستوى جودته، ودعم خططتها االستراتيجية. وجاء مستوى تطبيق الحوكمة 

 شكل عام.بجامعة بيشة بتقدير متوسط ب

دراسة • البحث     (Sayidah et al., 2019)وآخرينيدة  س  وسعت  باستخدام منهج  إندونيسيا،  في  الجامعية  والحوكمة  الجودة  أهمية  تحليل  إلى 

  25األقسام في  (، والتي تم تطبيقها على عينة من القادة ورؤساء  FGDالنوعي، واالعتماد في جمع البيانات على أسلوب مجموعات النقاش املركزة )

يترتب  جامعة من كافة أنحاء إندونيسيا، وكانت نتائج الدراسة تشير بأن حوكمة الجامعة تنخفض إذا كانت الكوادر التابعة لها غير مؤهلة، ومما  

البال الحوكمة  أهمية  يدلل  وهذا  بالطالب،  املتمثلة  الجامعة  مخرجات  على  السلبي  األثر  الجامعية  الحوكمة  هذه  انخفاض  إدارة على  في  غة 

 الجامعات ومخرجاتها.

الوصفي )املسحي(،  (  2019كذلك قام الزميتي ) • املنهج  العريش، مستعيًنا بذلك على  الحوكمة بجامعة  للتعرف على واقع تطبيق مبادئ  بدراسة 

( توزيعها على عينة من  تم  التي  االستبانة  البحث  أداة  بالطريقة  90ومستخدًما  تحديدهم  وتم  الجامعة،  في  العليا  اإلدارية  املستويات  إداري من   )



اقع    رغد الروضان                                                                                                                 2030حوكمة كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة و

 676-653، ص: 2021 -2، العدد9جلدامل   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 661 

 

كلي بمتوسط  الحوكمة  مبادئ  تطبق  العريش  جامعة  بأن  دراسته  نتائج  وقدم  العشوائية.  بالطريقة  منهم  االختيار  تم  ذلك  وبعد   ،
ً
أوال   العمدية 

 (. 0.76،  0.58ى واألدنى )( ملجموع محاور االستبانة الستة وذلك وفق حدي الثقة األعل0.78)

للتطورات    (Salmi, 2019)   ساملي  وقصد • الحكومي والخاص، مع تقديم تحليل  املستويين  األكاديمية والقيادية على  في دراسته مراجعة للحوكمة 

تغييرات فيما يتعلق بآليات الحوكمة في  الجديدة في السياسات املساهمة في إصالح التعلم العالي في فيتنام، حيث كشفت نتائج الدراسة عن وجود  

ا  ملؤسسات  الذاتي  االستقالل  زيادة  كانت  ولقد  الدولة.  والتوافق مع سياسات  الالمركزية،  املزيد من  إلى  للحاجة  استجابة  العالي  لتعليم التعليم 

فيما يتعلق بآليات املساءلة. كما أن دور املجتمع  العالي ضمن أحد اإلنجازات الرئيسية الحاصلة، ولكن ال زالت الحاجة تدعو للمزيد من االهتمام  

إل إضافة  الجامعات.  في  القرار  في عملية صنع  التدريس  أعضاء هيئة  تعزيز من خالل مشاركة  إلى  يحتاج  العالي  التعليم  قيادة  في  أن  األكاديمي  ى 

 خصخصة التعليم العالي قد ساهمت بشكل كبير في تطوير التعليم العالي الحكومي.

التعرف على واقع اليقظة االستراتيجية، والتحقق من مستوى الحوكمة في جامعة شقراء، والتوصل إلى طبيعة  (2019األكلبي ) فت دراسةواستهد •

اململكة   االستراتيجية وحوكمة جامعة شقراء وفق رؤية  اليقظة  بين  الوصفي )املسحي(، بواسطة  2030العالقة والتأثير  املنهج  ، وذلك من خالل 

( عضًوا من أعضاء هيئة التدريس، وتم التوصل إلى أن  352ائمة االستقصاء كأداة للدراسة، حيث طبقت على عينة طبقية مجموعها )استخدام ق

بين   موجبة  ارتباطية  عالقة  توجد  كما  متوسط،  بمستوى  الحوكمة  تفعيل  جاء  كذلك  ا، 
ً
متوسط شقراء  بجامعة  االستراتيجية  اليقظة  مستوى 

وح االستراتيجية  التسويقية،  اليقظة  اليقظة  التكنولوجية،  )اليقظة  االستراتيجية:  لليقظة  التابعة  املستقلة  للمتغيرات  وكان  الجامعات،  وكمة 

عة شقراء  اليقظة التنافسية، اليقظة البيئية( تأثيًرا على الحوكمة بدرجات متفاوتة، كما يوجد تأثير إيجابي لليقظة االستراتيجية على حوكمة جام

 . 2030ة  وفق رؤية اململك

املدارس،   ( Hamada, 2019) حمادة   وأشار • لحوكمة  اإلصالحات  من  الياباني  التدريس  مهنة  موقف  على  للتعرف  أجراها  التي  دراسته  في 

األكاديمية والعملية، كما التدريس تقوم على مزيج من  الخبرة في مهنة  أن  إلى  املعلمون مع تقدم هذه اإلصالحات  التي يواجهها  يجب   والصعوبات 

ية ما بين  تفسير مصطلح )املهنيين التربويين( على أنه يشمل الباحثين، واملمارسين. كما ينبغي أن تبنى آلية الحوكمة للتدريس من خالل عالقة رباع

 الباحثين، واملمارسين، واملواطنين، والحكومة. 

في الجامعات األردنية للحوكمة، متبعة في ذلك املنهج    التي هدفت الستقصاء درجة ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية  (2018وفي دراسة شتات )  •

( عضو من أعضاء هيئة 130الوصفي )املسحي(، حيث تم اختيار عينة من ثالث جامعات وفق الطريقة العنقودية، ثم اختيرت عينة مكونة من )

األقسام األكاديمية للحوكمة، ولقد كشفت نتائج دراستها إلى التدريس حسب الطريقة الطبقية، وتم تطوير استبانة لقياس درجة ممارسة رؤساء  

  أن درجة ممارسة تطبيق الحكومة متوسطة، ولم يلحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغيرات: )الجنس، الدرجة العلمية، نوع الكلية(، 

 نت لصالح الجامعات الخاصة.إال أن هناك فروق دالة إحصائًيا تعزى ملتغير نوع الجامعة: )حكومية، خاصة( وكا

الحوكمة فيها، (  2018وهدف عساف ) • الفلسطينية ملدى تطبيق مبادئ  بالجامعات  التدريس  التعرف على درجة تقدير أعضاء هيئة  في دراسته 

الفساد، وللتوصل إلى ذلك تم اتباع املنهج الوصفي )املسحي( ، حيث وزعت االستبانة  وعالقتها بدرجة تقديرهم ملسؤوليتها االجتماعية في مكافحة 

( للبحث على  تقدير  297كأداة  أن درجة  إلى  النتائج  وأشارت  الطبقية،  العشوائية  للطريقة  وفًقا  اختيارهم  تم  التدريس  أعضاء هيئة  ( عضو من 

كب بدرجة  جاءت  الفساد  في مكافحة  للحوكمة  االجتماعية  املسؤولية  تقدير  درجة  أن  كما  كبيرة،  كانت  الحوكمة  مبادئ  إلى تطبيق  يرة، وخلصت 

تقديرهم  ودرجة  فيها،  الحوكمة  مبادئ  تطبيق  ملدى  الفلسطينية  بالجامعات  التدريس  هيئة  أعضاء  تقدير  درجة  بين  قوية  طردية  عالقة  وجود 

 ملسؤوليتها االجتماعية في مكافحة الفساد.

من    2030ام بن عبد العزيز في ضوء رؤية اململكة  التي هدفت للتعرف على درجة تطبيق الحوكمة بجامعة األمير سط  (2017عسيري )  وفي دراسة •

ومن   وجهة نظر أعضاء الهيئتين اإلدارية واألكاديمية، حيث حددت خمسة معايير: االستقاللية، سيادة القانون، املشاركة، الشفافية، املساءلة.

( فرًدا من  188يقها على عينة عشوائية مكونة من )أجل تحقيق ذلك اتبعت املنهج الوصفي )املسحي(، واستخدمت االستبانة كأداة بحث، وتم تطب

الحوكمة تطبق بدرجة متوسطة، وأنه الزال هناك معوقات كبيرة تواجه تطبيقها من وجهة نظر  أن  إلى  الدراسة  نتائج    املجتمع األصلي، وتوصلت 

 العينة. 

 التعقيب على الدراسات السابقة: 

  Muhsin et al., (2020)من خالل عرض الدراسات السابقة ذات العالقة بمتغيرات الدراسة يتضح اتفاقها مع بعضها في بعض الجوانب كدراسة  

( والعزيزي  الحدابي  ودراسة  كلية.  على  تطبيقها  حيث  )2019من  والرمثي   ،)2019( والزميتي   ،)2019( واألكلبي   ،)2019( وشتات  وعساف 2018(،   ،)

( من حيث نوع  2017(، وعسيري )2019، والرمثي )Muhsin et al., (2020)( من حيث اتباعها املنهج الوصفي املسحي. ودراسة  2017(، وعسيري )2018)

ضاء  ( من حيث املجتمع املتمثل من أع2017(، وعسيري )2018(، وعساف )2018(، وشتات )2019(، واألكلبي )2019العينة العشوائية. ودراسة الرمثي )

 . 2030( من حيث دراسة الحوكمة وفق رؤية اململكة  2017وعسيري ) (،2019هيئة التدريس. ودراسة األكلبي )
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 Salahudinفي اتباعهما املنهج النوعي. ودراسة    Sayidah et al., (2019) ، وSalahudin et al., (2019)كما اختلفت الدراسة الحالية عن دراسة  

et al., (2019)  ،( )2019والزميتي  شتات  ودراسة  مقصودة،  عمدية  عينة  اختيارهما  في   )2018( األكلبي  ودراسة  عنقودية،  عينة  وعساف  2019(   ،)

ودراسة  2018) طبقية.  عينة   )Muhsin et al., (2020)    ودراسة بالطالب،  املتمثل  البحث  مجتمع  حيث  خبراء   Salahudin et al., (2019)من  على 

( على موظفين اإلدارة العليا في الجامعة. ودراسة 2091على رؤساء األقسام في الجامعات، ودراسة الزميتي )  Sayidah et al., (2019)وباحثين، ودراسة  

Salahudin et al., (2019)    ودراسة البيانات،  لجمع  كأداة  والوثائق  املقابلة  استخدام  النقاش   Sayidah et al., (2019)في  مجموعات  استخدام  في 

 بتطبيقه على مدارس وليس على جامعات.  Hamada(  2019( في استخدام االستقصاء. كما اختلفت دراسة )2019املركزة، ودراسة األكلبي )

الدراسات العينة   ولقد تمت االستفادة من  الدراسة، وتحديد نوع  املالئم لطبيعة وأهداف  املنهج  املشكلة وتحديدها، واختيار  السابقة في دراسة 

 املناسب لتمثيل املجتمع األصلي، وفي جمع اإلطار النظري، وفي تفسير النتائج.

 منهجية الدراسة وإجراءاتها: 

: منهج البحث: 
ً
 أول

( املنهج الوصفي املسحي بأنه:  209، ص2016الدراسة املنهج الوصفي بنمطه املسحي؛ وذلك لجدواه في تحقيق أهدافها، ويعرف العساف )  اتبعت

أن  املدروسة من حيث طبيعتها، ودرجة وجودها فقط، دون  الظاهرة  منهم، وذلك بهدف وصف  أو عينة كبيرة  البحث  أفراد مجتمع  "استجواب جميع 

". يتجاوز ذلك إ 
ً

 لى دراسة العالقة أو استنتاج األسباب مثال

 ثانًيا: مجتمع الدراسة:

، وذلك وفق آخر إحصائية على موقع 127يتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة القصيم البالغ عددهم  

 (. 2017جامعة القصيم )جامعة القصيم، 

ا: عينة الدراسة: 
ً
 ثالث

 عينة تقنين الستبانة )العينة الستطالعية(:   .1

ال املستخدمة في  التأكد من صدق وثبات االستبانة  التي تم  العينة االستطالعية   من أعضاء    25بالتطبيق عليها من    ةالحالي  دراسةتكونت 
ً
عضوا

دراس ي الثاني هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة القصيم باململكة العربية السعودية، تم اختيارهم بطريقة عشوائية، وتم التطبيق عليهم في الفصل ال

 ه.1441من العام الجامعي 

 عينة البحث األساسية:  .2

الدراسة وفًقا ملعادلة ستيف ثامبسون لتصبح  حسبت عينة  اختيارهم    95ن  القصيم، تم  التربية بجامعة  بكلية  التدريس  عضًوا من أعضاء هيئة 

عشوائية الجامعي    بسيطة  بطريقة  العام  من  الثاني  الدراس ي  الفصل  في  عليهم  التطبيق  وتم  االستطالعية،  الدراسة  في  املشاركين  غير  ه،  1441من 

 والجدول التالي يوضح توزيع أفراد عينة البحث في ضوء املتغيرات املختلفة: 

 (: توزيع أفراد عينة الدراسة األساسية في ضوء املتغيرات املختلفة 1جدول )
 النسبة  العدد الجنس

 % 58.9 56 ذكر

 % 41.1 39 أنثى 

 النسبة العدد  الرتبة األكاديمية 

 % 41.1 39 أستاذ مساعد 

 % 32.6 31 أستاذ مشارك 

 % 26.3 25 أستاذ

ال أفراد عينة  األكبر من  النسبة  أن  السابق  الجدول  بلغت    دراسةيتضح من  الذكور بنسبة  اإلناث  58.9األساسية كانوا من  بينما بلغت نسبة   ،%

%، يليهم  41.1كانوا من األساتذة املساعدين بنسبة بلغت    ةالحالي  دراسةكذلك يتضح من الجدول السابق أن النسبة األعلى من أفراد عينة ال  .41.1%

 االساتذة بنسبة بلغت 32.6األساتذة املشاركين بنسبة بلغت 
ً
 .%26.3%، وأخيرا

 رابًعا: أدوات الدراسة: 

أسئلة   ال  الدراسةلإلجابة عن  األفراد عينة  الالزمة من  البيانات  لجمع  كأداة  االستبانة  استخدام  الدراسات دراسةتم  االطالع على  تم  أن  فبعد   ،

عاملي مجلس آسيا ملقياس الاعتماًدا على ا   ، واألدوات التي تم استخدامها في هذه الدراسات تم بناء االستبانة الحاليةدراسةالسابقة املتعلقة بموضوع ال
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املالية ) للقياس، وبما يمكن من  (CLSAلألوراق  العربية بشكل موضوعي وقابل  بالجامعات  الحوكمة  ، بحيث تم تطويره وتكيفه لغرض ضمان تطبيق 

 (.  50، ص2018تشخيص مواطن القوة ومواطن الضعف فيها، والذي قام بإعداده العامري )

للحوكمة هي: انضباط اإلدارة، الشفافية، االستقاللية، املساءلة، املسؤولية، االنصاف، الوعي االجتماعي. كما  وهو مقياس مكون من سبع مجاالت 

(حوكمة عالية. ولقد 4(حوكمة جيدة، )3(حوكمة متوسطة، )2(حوكمة ضعيفة، )1أن تدرج خيارات اإلجابة جاءت وفق املقياس الرباعي بحيث يعني )

، كما تم إجراء بعض التعديالت 2030الت: الشفافية، املساءلة، املسؤولية؛ تماشًيا مع ما اشتملت عليه رؤية اململكة  اقتصرت الدراسة على ثالث مجا

الكلية. إدارة  املستخدمة وخصائصها اإلحصائية، وكيفية االستجابة عليها، وتحديد    الطفيفة بشكل يمكن من تطبيقه على  يلي وصف لالستبانة  وفيما 

 الدرجات.

 ت الستبانة: صدق وثبا

 الصدق:  .1

أن هذا االستبانة بنيت أساًسا على    كما  Face Validity  للتحقق من صدق االستبانة الحالية تم االعتماد على الصدق الظاهري )صدق املحكمين(

ن  مقياس محكم سلًفا، اثنين ملحاولة تكييفها مع البيئة املحلية، األول سبق عمله في مجلس األمناء وإدارة الجامعة وله   لذا فأقتصر عرضها على محكميَّ

املستهدفة،   العينة  ليمثل بذلك  الوقت نفسه  التربوية وعضو هيئة تدريس في  باإلدارة  الحوكمة، واآلخر مختص  طلب منهم دراسة حيث  خبرة في مجال 

ث مدى ارتباط كل عبارة من عباراتها بالبعد املنتمية إليه، ومدى وضوح العبارات وسالمة صياغتها اللغوية ومالءمتها  االستبانة وإبداء آرائهم فيها من حي

ادت  لتحقيق الهدف الذي وضعت من أجله، واقتراح طرق تحسينها وذلك بالحذف أو اإلضافة أو إعادة الصياغة، وقد قدم املحكمون مالحظات قيمة أف

املالحظات  ثرت االسأ ، و دراسةال تبانة، وساعدت على إخراجها بصورة جيدة، حيث حظيت جميع عبارات االستبانة باتفاق غالبية املحكمين، مع بعض 

النسخة النهائية من االستبانة التربية التي تم مراعاتها في  الكلية؛ القتصار الدراسة على كلية  إدارة الجامعة بإدارة  ، ومن هذه املالحظات: استبدال قول 

  ولكن  وتعديل بعض األدوار التي تنطبق على الجامعة  ،  فقط
ً
، توفر الجامعة قوانين تظهر الدور الرقابي ملجلس الجامعةال تنطبق على إدارة الكلية فمثال

توفيرها   وليس  القوانين  هذه  عن  اإلعالن  يكون  الكلية  إدارة  دور  إقتراحوإصدارها،  واملعروف  تقديم  تم  االستبانة  كما  عبارات  تسلسلها    ترتيب  وفق 

 . وتدرجها

الداخلي  و  االتساق  التحقق من صدق االستبانة عن طريق صدق  بيرسون في    Internal Consistencyتم كذلك  ارتباط  وذلك باستخدام معامل 

وتجانس   تماسك  للتأكد من مدى  وذلك  العبارة  إليه  املنتمية  البعد  ودرجة  درجة كل عبارة  بين  االرتباط  بينها،  حساب معامالت  فيما  بعد  عبارات كل 

 فكانت معامالت االرتباط كما هي موضحة بالجدول التالي:

 (: معامالت الرتباط بين درجات عبارات الستبانة والدرجة الكلية للبعد املنتمية إليه العبارة 2جدول )

 الرتباط  العبارة  الرتباط  العبارة  الرتباط  العبارة 

 املسؤولية  الشفافية  املساءلة 

1 0.617** 1 0.891** 1 0.772** 

2 0.729** 2 0.877** 2 0.852** 
3 0.750** 3 0.960** 3 0.854** 

4 0.597** 4 0.831** 4 0.886** 
5 0.798** 5 0.913** 5 0.770** 
6 0.847** 6 0.864** 6 0.854** 

 0.01** دالة عند مستوى ثقة  

ت ارتباط يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين درجات عبارات االستبانة والدرجة الكلية للبعد املنتمية إليه العبارة جميعها معامال 

 عند مستوى ثقة 
ً
 وهو ما يؤكد اتساق وتجانس عبارات كل بعد فيما بينها وتماسكها مع بعضها البعض. 0.01موجبة ودالة إحصائيا

ارتباط بيرسون بين درجات األبعاد  كذلك تم التأكد من تجانس واتساق األبعاد الفرعية لالستبانة وتماسكها مع بعضها البعض بحساب معامل 

 من جهة والدرجة الكلية لالستبانة من جهة فكانت كما هو موضح بجدول التالي: 

 الكلية  (: معامالت الرتباط بين درجات أبعاد الستبانة والدرجة3جدول )

 املسؤولية  الشفافية  املساءلة 

0.840** 0.918** 0.907** 

ودال ارتباط موجبة  الكلية جميعها معامالت  والدرجة  لالستبانة  الفرعية  األبعاد  درجات  بين  االرتباط  أن معامالت  السابق  الجدول  ة يتضح من 

 عند مستوى ثقة 
ً
 وهو ما يؤكد اتساق وتجانس األبعاد فيما بينها وتماسكها مع بعضها البعض.  0.01إحصائيا
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 الثبات: .2

كما هو موضح   الثبات  فكانت معامالت  ألفا كرونباخ  ثبات  باستخدام معامل  الفرعية  وأبعادها  الحالية  االستبانة  درجات  ثبات  التحقق من  تم 

 بالجدول التالي: 

أبعادها الفرعية 4جدول )  (: معامالت ثبات ألفا كرونباخ لدرجات الستبانة و

 :املحور ككلثبات  : املسؤولية :الشفافية ة: ساءلامل

0.819 0.940 0.910 0.946 

لالستبانة  أن  يتضح  سبق  ومما  ؛ 
ً
إحصائيا ومقبولة  مرتفعة  ثبات  معامالت  الفرعية  وأبعادها  االستبانة  لدرجات  أن  السابق  الجدول  من  يتضح 

ال في  استخدامها  ذلك صالحية  من  ويتأكد  الثبات(  )الصدق،  جيدة  إحصائية  على  ةالحالي  دراسةمؤشرات  كلية    للتعرف  في  الحوكمة  تفعيل  مستوى 

 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.  2030التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة 

ال اختيارات، تتمثل في )عالية، جيدة،   ةالحالي  دراسةويجب مالحظة أنه تتم االستجابة لعبارات االستبانة املستخدمة في  بأن يتم االختيار ما بين أربعة 

( على الترتيب؛ والدرجة املرتفعة في أي عبارة أو بعد في االستبانة تعبر عن درجة عالية من 1، 2، 3،  4، ضعيفة(، وتقابل االستجابات الدرجات )ةمتوسط

التالية في الحكم على مستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية درجة التحقق، ويجب مالحظة أنه تم االعتماد على املحكات  

( كما ى÷ النهاية العظم  100من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بناًء على نسبة التحقق للعبارات أو لألبعاد )نسبة التحقق= املتوسط×  2030اململكة  

 هو موضح بالجدول التالي: 

 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 2030الحكم على مستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة   (: محكات5جدول )

 : مستوى الحوكمة : نسبة التحقق للعبارة أو للبعد

 ضعيفة  % 25أقل من 

 متوسطة  %  50% ألقل من 25من 

 جيدة %  75% ألقل من 50من 

 عالية % فأكثر 75من 

 خامًسا: األساليب اإلحصائية املستخدمة:  

 كالتالي: SPSSفي العلوم االجتماعية  حصائيةاإل تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية باستخدام الحزمة  ةالحالي دراسةفي ال

 تم استخدام:  ة الحالي دراسةللتأكد من صدق وثبات الستبانة املستخدمة في ال 

 التأكد من صدق االتساق الداخلي لالستبانة.  في Pearson Correlation معامل ارتباط بيرسون  .1

 في التأكد من ثبات االستبانة. Alpha Cronbachمعامل ثبات ألفا كرونباخ   .2

 تم استخدام: دراسةلإلجابة عن أسئلة ال

املئوية    Frequenciesالتكرارات   .1 املعيارية    Meanواملتوسطات    Percentوالنسب  تفعيل    Std. Deviationواالنحرافات  مستوى  عن  الكشف  في 

 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.  2030الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة 

حول مستوى   دراسةفي التعرف على مدى اختالف استجابات أفراد عينة ال  Independent Samples T-Testاختبار "ت" للمجموعات املستقلة   .2

في   الحوكمة  اململكة  تفعيل  رؤية  في ضوء  القصيم  بجامعة  التربية  متغير   2030كلية  ترجع الختالف  والتي  التدريس  أعضاء هيئة  نظر  من وجهة 

 )الجنس(. 

االتجاه   .3 أحادي  التباين  تحليل  ال  One Way ANOVAاختبار  عينة  أفراد  استجابات  اختالف  مدى  على  التعرف  تفعيل   دراسةفي  مستوى  حول 

الترب كلية  في  اململكة  الحوكمة  في ضوء رؤية  القصيم  بجامعة  )الرتبة   2030ية  متغير  ترجع الختالف  والتي  التدريس  أعضاء هيئة  نظر  من وجهة 

 ة(. علميال

 ومناقشتها:  دراسةنتائج ال

من    2030ما مستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة  ينص السؤال األول على "  نتائج إجابة السؤال األول:

 " وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

ال عينة  أفراد  الستجابات  املئوية  والنسب  التكرارات  حساب  تم  السؤال  هذا  عن  واملتعلقة    دراسةلإلجابة  االستبانة  عبارات  من  عبارة  كل  على 

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، ثم تم حساب املتوسطات   2030مة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة  بمستوى تفعيل الحوك

ئج كما هي واالنحرافات املعيارية لهذه االستجابات وكذلك نسبة التحقق لكل عبارة وذلك لتحديد درجة تحقق كل عبارة من هذه العبارات، فكانت النتا

 التالي: موضحة في 
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 البعد األول: املساءلة: 

افات املعيارية لستجابات عينة ال6جدول ) حول مستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة   دراسة(: التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات والنحر

 فيما يتعلق باملساءلة  2030القصيم في ضوء رؤية اململكة  

النحراف   املتوسط  الستجابة  العبارات  م 

 املعياري 

نسبة 

 التحقق

درجة  

 التحقق

 الترتيب

 عالية جيدة  متوسطة  ضعيفة 

 نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار 

تعلن إدارة الكلية عن القوانين التي تظهر   1

 . بوضوح الدور الرقابي ملجلس الجامعة

 4 جيدة  % 72.100 1.138 2.884 42.1 40 21.1 20 20.0 19 16.8 16

تستخدم الكلية املوارد بالشكل األمثل   2

الذي يضمن تعظيم مصلحة أصحاب  

 .املصالح

 3 عالية % 75.525 0.967 3.021 40.0 39 29.5 28 23.2 22 7.4 7

يجتمع أعضاء مجلس الكلية على األقل   3

 . مرة واحدة في الشهر

 

 1 عالية % 94.200 0.643 3.768 85.3 81 9.5 9 2.1 2 3.2 3

تحرص الكلية على إعالم أعضاء مجلس   4

الكلية باملواضيع التي سيتم مناقشتها  

 .قبل االجتماع

 2 عالية % 90.000 0.791 3.600 74.7 71 14.7 14 6.3 6 4.2 4

تقوم لجنة التدقيق بعمل تقرير تراجع   5

فيها عمل وسلوكيات املدققين  

 . الخارجيين

 5 جيدة  % 70.275 0.949 2.811 25.3 24 42.1 40 21.1 20 11.6 11

تشرف لجنة التدقيق على إجراءات   6

التدقيق الداخلي واملحاسبة كما يخبرها  

 . املحللون 

 6 جيدة  % 69.200 1.056 2.768 30.5 29 31.6 30 22.1 21 15.8 15

 عالية % 78.550 0.924 3.142 . فيما يتعلق باملساءلة 2030املتوسط العام ملستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة 

 يتضح من الجدول السابق أن: 

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق باملساءلة مت 2030مستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة 

وهذه ، %78.550، حيث كانت نسبة التحقق 0.924بانحراف معياري  3.142حيث بلغ املتوسط الوزني للدرجات الكلية في هذا البعد  عالية حقق بدرجة 

 ديني قبل أن تكون  مبدأ إلى ارتباط هذا البعد باألمانة، واإلخالص، واملحاسبية، وصحوة الضمير، والتي تعد  األوِل  زى باملقاِم تع يمكن أنالنتيجة 
ً
في ا  مبدأ

ولقد اتفقت نتيجة هذا .  لوا عليهادينية جب  لعمل، األمر الذي يعزز من حرص إدارة الكلية على تفعيله، ويزيد من فرصة تفاعل منسوبيها بتطبيقه كفطرة 

(، واختلفت 2017(، ودراسة )الحميدي،  2019(، ودراسة )الورهي، والغامدي،  2019(، ودراسة )األكلبي،  2019البعد بشكل جزئي مع دراسة )الزميتي،  

أعلى عبارتين وأقل عبارتين بشأن العبارات الفرعية في هذا البعد فجاءت مرتبة حسب  أما(.2019(. ودراسة )الزايدي، 2017مع دراسة )الدهدار، والفرا، 

  كما يلي:

العبارة " • الشهرجاءت  األقل مرة واحدة في  الكلية على  التحقق، ومتحققة بدرجة  يجتمع أعضاء مجلس  األول من حيث درجة  الترتيب  عالية  " في 

 .0.643بانحراف معياري قدره  3.768حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة 

• " العبارة  االجتماعجاءت  قبل  مناقشتها  التي سيتم  باملواضيع  الكلية  أعضاء مجلس  إعالم  الكلية على  درجة  تحرص  الثاني من حيث  الترتيب  في   "

بدرجة   ومتحققة  العبارة  حيث  عالية  التحقق،  هذه  حول  الدراسة  عينة  أفراد  استجابات  متوسط  قيمة  قدره    3.600بلغت  معياري  بانحراف 

0.791 . 

العبارة " • الخارجيينجاءت  املدققين  التدقيق بعمل تقرير تراجع فيها عمل وسلوكيات  التحقق، تقوم لجنة  الخامس من حيث درجة  الترتيب  " في 

 .0.949بانحراف معياري قدره  2.811استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  حيث بلغت قيمة متوسطجيدة  ومتحققة بدرجة 

• " العبارة  املحللون جاءت  يخبرها  كما  واملحاسبة  الداخلي  التدقيق  إجراءات  على  التدقيق  لجنة  درجة  تشرف  حيث  من  السادس  الترتيب  في   "

بدرجة   ومتحققة  العبارة  جيدة  التحقق،  هذه  حول  الدراسة  عينة  أفراد  استجابات  متوسط  قيمة  بلغت  قدره    2.768حيث  معياري  بانحراف 

1.056 . 

اململكة   القصيم في ضوء رؤية  التربية بجامعة  الحوكمة في كلية  التدريس فيما    2030ويمكن توضيح مستوى تفعيل  من وجهة نظر أعضاء هيئة 

 يتعلق باملساءلة من خالل الشكل التالي:
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 فيما يتعلق باملساءلة 2030(: مستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة  2شكل )

 البعد الثاني: الشفافية: 

افات املعيارية لستجابات عينة ال7جدول ) حول مستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة   دراسة(: التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات والنحر

 فيما يتعلق بالشفافية  2030القصيم في ضوء رؤية اململكة  

النحراف   املتوسط  الستجابة  العبارات  م 

 املعياري 

نسبة 

 التحقق

درجة  

 التحقق

 الترتيب

 عالية جيدة  متوسطة  ضعيفة 

 نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار 

توضح الكلية إلداراتها أهداف أصحاب   1

 .املصالح املستهدفة

 1 عالية % 80.800 0.844 3.232 45.3 43 36.8 35 13.7 13 4.2 4

تصدر إدارة الكلية تقريرها السنوي   2

ضمن األربعة األشهر األخيرة من السنة  

 . املالية

 6 جيدة  % 66.325 1.050 2.653 26.3 25 29.5 28 27.4 26 16.8 16

تتسم التقارير بالوضوح وتوفير   3

 . املعلومات املطلوبة

 3 جيدة  % 70.275 1.085 2.811 34.7 33 27.4 26 22.1 21 15.8 15

تحرص إدارة الكلية على إصدار نتائج   4

اجتماعات مجلس األمناء قبل االرتقاء  

 .باألداء

 4 جيدة  % 68.150 1.171 2.726 34.7 33 26.3 25 15.8 15 23.2 22

تعد إدارة الكلية كشوفاتها املالية   5

  
ً
بحسب معايير املحاسبة املقبولة قبوال

 . عاًما

 2 جيدة  % 71.575 0.985 2.863 34.7 33 24.2 23 33.7 32 7.4 7

تفصح إدارة الكلية عن نتائج األداء   6

 .وانعكاساتها على أصحاب املصالح كافة

 5 جيدة  % 67.375 1.022 2.695 26.3 25 31.6 30 27.4 26 14.7 14

فيما يتعلق  2030املتوسط العام ملستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة 

 .بالشفافية

 جيدة % 70.750 1.026 2.830

 يتضح من الجدول السابق أن: 

                       من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بالشفافية   2030مستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة  

بدرجة   البعد    جيدةمتحقق  هذا  في  الكلية  للدرجات  الوزني  املتوسط  بلغ  التحقق  1.026عياري  م  بانحراف  2.830حيث  نسبة  وكانت   ،70.750،%                     

      ، كما عالنهاالتي يتم إ   وكذلك النتائج  التي يتم إصدارها  من فهم القوانين واللوائح  ةاملمكن  الوضوح   توافر درجة من   ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى عدم

   حيث متى ما أصبحت األطراف كافة على ،  والنزاهة  تحقيق مبدأ الشفافية  التأثير على  وذلك من شأنهللمشاركة في صنع القرارات،    اجزئيً   اأن هناك غيابً 

   ل، للعم  على زيادة فاعليتهم   غالالب  قدر من الدراية بأهدافها، وبنتائجها، وبما يعترضها من صعوبات، أو ما قد تجنيه من أرباح وإنجازات سيكون له األثر

باطالعهم  منه  جزء   
ً
فعال أصبحوا  ألنهم  به؛  االرتقاء  على  والحرص  له،  دراسة   .ومشاركتهم   وانتمائهم  مع  جزئي  بشكل  البعد  هذا  نتيجة  اتفقت  ولقد 

أ    (.2018(، ودراسة )املفيز،  2019(، وكما اختلفت مع دراسة )الزميتي، 2016(، ودراسة )عجرود، 2017(، ودراسة )الحميدي، 2017)الدهدار، والفرا، 

 وأقل عبارتين كما يلي:بشأن العبارات الفرعية في هذا البعد فجاءت مرتبة حسب أعلى عبارتين  ما
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يث  جاءت العبارة "توضح الكلية إلداراتها أهداف أصحاب املصالح املستهدفة" في الترتيب األول من حيث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة عالية ح •

 .0.844بانحراف معياري قدره  3.232بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة 

 عاًما" في الترتيب الثاني من حيث درجة التحقق، ومتحققة  جاءت العبارة "تعد إدارة الكلية كشوف •
ً
اتها املالية بحسب معايير املحاسبة املقبولة قبوال

 . 0.985بانحراف معياري قدره  2.863بدرجة جيدة حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة 

اء وانعكاساتها على أصحاب املصالح كافة" في الترتيب الخامس من حيث درجة التحقق، ومتحققة جاءت العبارة "تفصح إدارة الكلية عن نتائج األد •

 . 1.022بانحراف معياري قدره  2.695بدرجة جيدة حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة 

السنوي ضمن األربعة األش • الكلية تقريرها  هر األخيرة من السنة املالية" في الترتيب السادس من حيث درجة التحقق، جاءت العبارة "تصدر إدارة 

 .1.050بانحراف معياري قدره  2.653ومتحققة بدرجة جيدة حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة 

اململكة   القصيم في ضوء رؤية  التربية بجامعة  الحوكمة في كلية  التدريس فيما    2030ويمكن توضيح مستوى تفعيل  من وجهة نظر أعضاء هيئة 

 يتعلق بالشفافية من خالل الشكل التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فيما يتعلق بالشفافية  2030(: مستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة  3شكل )

 البعد الثالث: املسؤولية: 

افات املعيارية لستجابات عينة ال8جدول ) حول مستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة   دراسة(: التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات والنحر

 فيما يتعلق باملسؤولية  2030القصيم في ضوء رؤية اململكة  

النحراف   املتوسط  الستجابة  العبارات  م 

 املعياري 

نسبة 

 التحقق

درجة  

 التحقق

 الترتيب

 عالية جيدة  متوسطة  ضعيفة 

 نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار 

هناك إجراءات تضمن عدم تعارض   1

مصالح الكلية مع مصالح الشركاء  

 . الرئيسين

 4 جيدة  % 68.950 1.049 2.758 33.7 32 20.0 19 34.7 33 11.6 11

هناك آليات تضمن الشفافية والنزاهة في   2

 . قرارات مجلس الكلية

 2 جيدة  % 74.200 1.143 2.968 48.4 46 14.7 14 22.1 21 14.7 14

تعدل إدارة الكلية سلوكيات األفراد   3

املسؤولين عن اتخاذ قرارات ملصلحتهم  

 . على حساب مصالح اآلخرين

 6 جيدة  % 65.525 1.132 2.621 29.5 28 25.3 24 23.2 22 22.1 21

تقوم إدارة الكلية بمحاسبة األفراد   4

 . املسؤولين عن حدوث األخطاء اإلدارية

 3 جيدة  % 70.525 1.158 2.821 38.9 37 24.2 23 16.8 16 20.0 19

عدد أعضاء مجلس الكلية مناسب للقيام   5

 .بأداء كفؤ وفعال

 1 عالية % 83.675 0.908 3.347 56.8 54 28.4 27 7.4 7 7.4 7

تمتلك إدارة الكلية آليات الكتشاف   6

السلوكيات واملمارسات الخاطئة وتحديد  

 . املسؤولين عنها

 5 جيدة  % 67.900 1.127 2.716 33.7 32 23.2 22 24.2 23 18.9 18

فيما يتعلق  2030املتوسط العام ملستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة 

 .باملسؤولية

 جيدة % 71.800 1.086 2.872
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 يتضح من الجدول السابق أن: 

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق باملسؤولية    2030مستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة  

 ، ويمكن%71.800، وكانت نسبة التحقق  1.086بانحراف معياري   2.872حيث بلغ املتوسط الوزني للدرجات الكلية في هذا البعد  جيدة  متحقق بدرجة  

ذلك   يجعل  بتعليل  الذي  األمر  األعمال  بعض  ازدواجية  منها:  املحتملة  األسباب  من  املسؤولين  التقصيرجملة  بعض  الرقابي وارد،    لدى  الدور  ضعف 

املناسبة اتخاذ اإلجراءات  أو قد يكون هناك محدودية لصالحيتهم في  املخلين بمسؤولياتهم   واإلشرافي  الذي    ،مع  التحفيزي  الجانب  يسهم في زيادة غياب 

(،  2019ولقد اتفقت نتيجة هذا البعد بشكل جزئي مع دراسة )الحدابي، والعزيزي،    .  حرص أداء جميع األطراف ألعمالهم ومسؤولياتهم على أكمل وجه

ى عبارتين تبة حسب أعلأما بشأن العبارات الفرعية في هذا البعد فجاءت مر   (.2010(، ودراسة )التهامي، والقرش ي،  2018واختلفت مع دراسة )شتات،  

 وأقل عبارتين كما يلي: 

• " العبارة  وفعالجاءت  بأداء كفؤ  للقيام  الكلية مناسب  أعضاء مجلس  بدرجة  عدد  ومتحققة  التحقق،  درجة  األول من حيث  الترتيب  في  عالية  " 

 .0.908بانحراف معياري قدره  3.347حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة 

جيدة " في الترتيب الثاني من حيث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة هناك آليات تضمن الشفافية والنزاهة في قرارات مجلس الكليةجاءت العبارة " •

 .1.143بانحراف معياري قدره  2.968راد عينة الدراسة حول هذه العبارة حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أف

" في الترتيب الخامس من حيث درجة  تمتلك إدارة الكلية آليات الكتشاف السلوكيات واملمارسات الخاطئة وتحديد املسؤولين عنهاجاءت العبارة " •

بدرجة   ومتحققة  أفرادجيدة  التحقق،  استجابات  متوسط  قيمة  بلغت  العبارة    حيث  هذه  حول  الدراسة  قدره    2.716عينة  معياري  بانحراف 

1.127 . 

املسؤولين عن اتخاذ قرارات ملصلحتهم على حساب مصالح اآلخرينجاءت العبارة " • " في الترتيب السادس من تعدل إدارة الكلية سلوكيات األفراد 

بانحراف معياري   2.621حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  جيدة  حيث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة 

 .1.132قدره 

اململكة   القصيم في ضوء رؤية  التربية بجامعة  الحوكمة في كلية  التدريس فيما    من وجهة   2030ويمكن توضيح مستوى تفعيل  نظر أعضاء هيئة 

 يتعلق باملسؤولية من خالل الشكل التالي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . فيما يتعلق باملسؤولية 2030(: مستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة  4شكل )

واملتعلق بمستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في   ة الحالي دراسةومجمل ما تم التوصل إليه من نتائج في إجابة السؤال األول لل

 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يمكن تلخيصه في الجدول التالي:  2030ضوء رؤية اململكة 

 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  2030(: مستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة  9جدول )

مستوى تفعيل الحوكمة في كلية  

 التربية

 الترتيب درجة التحقق  نسبة التحقق النحراف املعياري  املتوسط الوزني 

 1 عالية % 78.550 0.924 3.142 املساءلة 
 3 جيدة  % 70.750 1.026 2.830 الشفافية 
 2 جيدة  % 71.800 1.086 2.872 املسؤولية 

مستوى تفعيل الحوكمة في كلية  

 التربية )ككل(

 جيدة  % 73.700 1.012 2.948
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التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة   من وجهة نظر أعضاء هيئة    2030يتضح من الجدول السابق أن مستوى تفعيل الحوكمة في كلية 

وزني   بمتوسط  جيدة  بدرجة   
ً
جاء متحققا التحقق  1.012وانحراف معياري    2.948التدريس  نسبة  بلغت  بعد 73.70، حيث  األول  الترتيب  في  وجاء   ،%

%، وفي الترتيب الثاني جاء بعد املسؤولية ومتحقق  78.55ونسبة تحقق    0.924وانحراف معياري    3.142املساءلة ومتحقق بدرجة عالية بمتوسط وزني  

وزني   بمتوسط  جيدة  معياري    2.872بدرجة  تحقق    1.086وانحراف  ا 71.80ونسبة  بعد  جاء  الثالث  الترتيب  وفي  جيدة %،  بدرجة  ومتحقق  لشفافية 

وزني   تحقق    1.026وانحراف معياري    2.830بمتوسط  دراسة  نتيج. وتتشابه  %70.75ونسبة  الكلية مع  الدراسة  )الرمثي، 2019)األكلبي،  ة  ودراسة   ،)

، ودراسة )املفيز، (2019، ودراسة )الزميتي، (2017وتختلف مع دراسة )الدهدار، والفرا،   (،2015ودراسة )نصار،  (،2017)الحميدي، (، ودراسة 2019

 ويمكن أن تتضح النتائج السابقة من خالل الشكل التالي: .(2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 2030(: مستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة  5شكل )

فروق ذات دللة إحصائية بين متوسط إجابات أعضاء هيئة التدريس التي تعزى    توجدهل  ينص السؤال الثاني على "  نتائج إجابة السؤال الثاني:

 " ملتغيرات الدراسة: )الجنس، الرتبة العلمية(؟

 بالنسبة ملتغير الجنس: .1

في الكشف عن داللة الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة   Independent Samples T-Testتم استخدام اختبار "ت" للمجموعات املستقلة 

والتي ترجع الختالف الجنس )ذكور، إناث( فكانت النتائج كما    2030حول مستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة  

 هي موضحة في التالي: 

  2030دللة الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة  (: 10) جدول 

 ( 93باختالف الجنس )درجات الحرية = 

تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة  

 القصيم 

 مستوى الدللة  قيمة "ت"  النحراف املعياري  املتوسط الحسابي الجنس 

 0.01 4.752 3.313 20.304 ذكر املساءلة 

 3.903 16.769 أنثى 

 0.01 2.956 4.890 18.286 ذكر الشفافية 

 5.534 15.103 أنثى 

 0.01 2.844 5.142 18.500 ذكر املسؤولية 

 5.305 15.410 أنثى 

تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة  

 الكلية(القصيم )الدرجة 

 0.01 3.693 12.414 57.089 ذكر

 13.183 47.282 أنثى 

 يتضح من الجدول السابق أنه:

في استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في    0.01عند مستوى    اتوجد فروق دالة إحصائيً  •

عن   عزل يعملون بشكل من   وذلك يمكن أن يعزى إلى أن الجنسين  لصالح الذكور.  جاءت  ترجع الختالف الجنس، والفروق  2030ضوء رؤية اململكة  

اإلدارة الرئيسية تكون غالًبا في قسم الذكور، وقسم اإلناث هو تابع ومنفذ، مما قد يؤدي بدوره  كما أن ، في بيئة عمل غير مختلطة بعضهما البعض

العليا املناصب  على  للذكور  هيمنة  وجود  ولقد  إلى  واقعها،  حول  يدور  ملا  أكبر  منهم  النتيجة  اختلفت  وإدراك  )غوانمة،  هذه  دراسة    (،2018مع 

 (.2018، ودراسة )العتيبي، (2018)شتات،  ودراسة
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 بالنسبة ملتغير الرتبة العلمية: .2

االتجاه   أحادي  التباين  تحليل  اختبار  استخدام  ف   One Way ANOVAتم  الفروق  داللة  الكشف عن  الدراسة حول ا   في  أفراد عينة                ستجابات 

والتي ترجع الختالف الرتبة العلمية )أستاذ مساعد، أستاذ مشارك،  2030مستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة 

 أستاذ( فكانت النتائج كما هي موضحة في التالي: 

افات املعيارية ملستوى تفعيل الحوكمة في كلية الت11جدول )  للرتبة العلمية  2030ربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة (: املتوسطات والنحر
ً
 وفقا

تفعيل الحوكمة في كلية  

 التربية بجامعة القصيم 

 الرتبة العلمية

 أستاذ أستاذ مشارك  أستاذ مساعد 

 انحراف معياري  متوسط  انحراف معياري  متوسط  انحراف معياري  متوسط 

 3.476 19.000 3.924 19.000 4.338 18.641 املساءلة 

 4.776 18.160 4.998 16.613 5.999 16.513 الشفافية 

 4.664 17.800 5.229 17.161 6.045 16.923 املسؤولية 

 11.592 54.960 12.709 52.774 15.467 52.077 )الدرجة الكلية(

  2030(: دللة الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى تفعيل الحوكمة في كلية التربية بجامعة القصيم في ضوء رؤية اململكة  12جدول )

 باختالف الرتبة العلمية 

تفعيل الحوكمة في كلية  

 التربية بجامعة القصيم 

  درجات الحرية  مجموع املربعات  مصدر التباين

 املربعات متوسط  

 مستوى الدللة  قيمة "ف" 

 0.911  0.093 1.481 2 2.962 بين املجموعات  املساءلة 

 غير دالة 
 15.945 92 1466.974 داخل املجموعات 

   94 1469.937 الكلي 

 0.820 23.750 2 47.499 بين املجموعات  الشفافية 
  

0.444 

 غير دالة 
 28.962 92 2664.458 داخل املجموعات 

   94 2711.958 الكلي 

 0.818   0.201 5.971 2 11.942 بين املجموعات  املسؤولية 

 غير دالة  
 29.684 92 2730.963 داخل املجموعات 

   94 2742.905 الكلي 

تفعيل الحوكمة في كلية  

التربية بجامعة القصيم  

 )الدرجة الكلية(

 0.706  0.350 65.236 2 130.472 بين املجموعات 

 غير دالة 
 186.534 92 17161.149 داخل املجموعات 

   94 17291.621 الكلي 

 يتضح من الجدول السابق أنه:

إحصائيً  • دالة  فروق  توجد  التربية    ا ال  كلية  في  الحوكمة  تفعيل  مستوى  حول  الدراسة  عينة  أفراد  استجابات  القصيم في  رؤية    بجامعة  ضوء  في 

العلمية  2030اململكة   الرتبة  الختالف  هيئة  ترجع  أعضاء  كافة  على  واحدة  وصورة  بآلية  مطبقة  واألنظمة  السياسات  بأن  تعليله  يمكن  وذلك  ؛ 

حيث   العلمية،  ملرتبتهم  النظر  دون  )غوانمة،التدريس  دراسة  مع  النتيجة  هذه  )شتات،    ودراسة  (،2017)الحميدي،  ودراسة  (،  2018اتفقت 

2018) . 

الثالث: السؤال  إجابة  السؤال    نتائج  "ينص  على  رؤية  الثالث  ضوء  في  القصيم  بجامعة  التربية  كلية  في  الحوكمة  لتفعيل  املمكنة  املقترحات  ما 

  ."؟2030اململكة 

، مع األخذ بعين االعتبار الوقوف على ما يتضح فيه جوانب قصور، ومحاولة تقديم الحالية  تمت مراجعة نتائج الدراسةلإلجابة على هذا السؤال  

 مقترحات قد تسهم في معالجته وتحسينه، ويمكن ذكرها في النقاط التالية: ما يمكن من 

 العمل على زيادة الوعي بمفهوم الحوكمة وما يتبعه من مبادئ، وذلك من خالل عقد الدورات واالجتماعات التثقيفية.  •

 بأول.توفير وسائل اتصال فّعالة ومتعددة بين إدارة الكلية وكافة املسؤولين، وبشكل يضمن سهولة  •
ً

 تعميم القوانين واللوائح أوال

بأعمالهم  • للقيام  املالئمة  الظروف  تهيئة  في  ومساعدتهم  والخارجية،  الداخلية  واملراقبة  التدقيق  لجان  دور  من   :ومنها  تفعيل  كافي  عدد  توفير 

كما يرونه مناسب،    الرقابية   ياراتهم املوظفين املدققين بشكل ال يسبب عبء عليهم مما يحدث قصور نتيجة ضغط العمل، وتمكينهم من جدولة ز 

 منحهم الصالحيات في إعالن النتائج مهما كان مستواها، واألخذ بما يقرونه من تحسينات لألوضاع. و وتوفير الدعم املالي لهم، 

إدارة الكلية، وذلك يمكن تطبيقه من   • ن نتائج أدائها ومدى ما  عإعالنها    خالل:إصدار لوائح وأنظمة تضمن تحقق مبدأ الوضوح والشفافية لدى 
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عن كشوفاتها املالية، ونتائج اجتماعات مجلس األمناء، واتباعها في تقاريرها نهج واضح  تصريحها  حققته من أهداف لها ولألطراف األخرى، وكذلك  

 يوفر املعلومات الصادقة واملطلوبة.

 لطاتهم في تحقيق مصالحهم الخاصة على حساب مصالح األطراف اآلخرين. تقنين عقوبات جاّدة وصارمة ملحاسبة األفراد الذين يستخدمون س •

يد فصل أعمال األقسام اإلدارية عن بعضها البعض، ومحاولة عدم االزدواجية فيما بينها بقدر اإلمكان، بحيث يسهل ذلك على إدارة الكلية تحد •

 الخلل الصادر من أين، ومن هو املسؤول عن ذلك.

ا  • لتقويم  في ضو اعتماد وسيلة  ويتم  أكاديمية، طالب، مسؤولين، مراقبين(،  إدارية، هيئة  )هيئة  األطراف  كافة  تتضمن مشاركة  ها معالجة ئألداء 

 مواطن الضعف، وتعزيز مواطن القوة.

 تبني نهج يمكن من مشاركة األطراف املعنية بصنع القرارات، وذلك بتشكيل لجان ومجالس تشتمل على عدد من األعضاء املمثلين لهم.   •

 تفعيل دور العنصر النسائي في إدارة األقسام الرئيسية، وتمكينهن من القرب من الواقع اإلداري، وذلك بتقليدهن بعض املناصب العليا. •

 املراجع:

 :
ً
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Abstract: The study aimed to identify the level of governance of the Faculty of Education at Qassim university 
in light of the Kingdom's vision 2030 from the point of view of the faculty members, and to reveal whether 
there are differences between the responses of respondents due to the variables of the study (type, scientific 
rank), and try in to make possible proposals for its activation. Use the descriptive scanning method. The 
Asian Securities Council (CLSA) Global Standard, adapted by Amri (2018), was used to measure university 
governance as a data collection tool. It was applied to a simple random sample of 95 faculty members at 
Qassim University's Faculty of Education. The results of the study found that the level of activation of 
governance in the Faculty of Education at Qassim University came to a good degree and is lower than the 
highest, and that there are no differences between the answers of the sample due to the scientific rank, while 
there are differences in type and were in favor of males.  

Keywords: Governance; Qassim University; Kingdom Vision 2030. 
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