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صيغة مقترحة لمعايير الحوكمة التشاركية األكاديمية بالجامعات السعودية في ضوء 
 تجارب الجامعات االمريكية

 الملخص
التشاركية األكاديمية البحث إلى وضع صيغة مقترحة لمعايير الحوكمة  هدف

بالجامعات السعودية في ضوء تجارب الجامعات االمريكية، وتمَّ استخدام المنهج الوصفي 
من أعضاء هيئة التدريس ( 289)، وقد طبق البحث على عينة بلغ حجمها التحليلي

وكانت اهم نتائج  ،(الطائف  –ام القرى  –الملك عبدالعزيز ) بجامعات المنطقة الغربية 
ان درجة تطبيق معايير الحوكمة االكاديمية التشاركية بالجامعات السعودية كانت : حثالب

الفاعلية  ،المسئولية :متوسطة، وجاء ترتيب المعايير بناء على درجة تطبيقها على التوالي
المعوقات  جاءتالشفافية، كما والكفاءة، المساءلة، الحرية االكاديمية، العدالة والمساواة، 

اإلدارية لتطبيق معايير الحوكمة التشاركية األكاديمية بالجامعات السعودية في ضوء 
ة والفنية بدرجة يالمعوقات البيئجاءت تجارب الجامعات االمريكية بدرجة عالية، بينما 

دعم مشاركة أعضاء إضافية لتأسيس مجالس مستقلة : وكانت اهم التوصيات. متوسطة
االستفادة من تجارب الجامعات االمريكية في  الجامعي،منظومة القرار هيئة التدريس في 

ة المقترحة التي قدمها غتبني الصي األكاديمية،مجال تطبيق معايير الحوكمة التشاركية 
 .البحث

 الجامعات  –الحوكمة األكاديمية التشاركية  –معايير : الكلمات المفتاحية
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Abstract 

A proposed Formula for Academic Participatory Governance 

Standards at the Saudi Universities in light the experiences of 

American universities. 
 

This research aims to develop a proposed Formula for 

Academic Participatory Governance Standards in the Saudi 

Universities with conforms to the experiences of American 

universities. The research used the analytical descriptive approach; 

It was applied on 982 members of the teaching staff in the Western 

Region`s Universities (King Abdul Aziz - Umm al-Qura - Al Taif). 

The most important results were: The degree to which the standards 

of academic participatory governance were applied at Saudi 

universities was medium; where the applications were respectively: 

responsibility, potency and efficiency, accountability, academic 

freedom, justice, equality and transparency. The results also show 

that the administrative constraints of the application of the 

Academic Participatory Governance Standards in the Saudi 

Universities in light the experiences of American universities were 

higher, while the environmental and technical constraints were 

medium. The most important recommendations were: Establish 

independent boards that support the participation of teaching staff 

members in the university decision system, benefit from the 

experiences of the American universities in the application of the 

Academic Participatory Governance Standards and adopting the 

proposed formula that presented by the research. 

  
Keywords: Standards - Academic Participatory Governance - 

Universities 
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 :المقدمة
بشكل كبير على تطوير النظم اإلدارية لتصبح  المنظمات  تعتمد الحوكمة   

وقياداتها قادرة على مواجهة تيار التغييرات ومواكبة تطلعات التنمية المستدامة، ويتطلب 
صالح  الكثير من اللوائح والتشريعات واالستفادة  ذلك جهودا جبارة من أجل تطوير وا 

خذ بمبادئ الحوكمة من دارية، وأن األالقصوى من التقدم العلمي الهائل واالتجاهات اإل
،  بصفته أداة تقييم اقبل أن يكون مطلب ا تنظيمي   اودولي   محلي ا اقبل الجامعات يعد مطلب  

أساسية ومهمة نحو تحقيق األهداف التنموية وتعزيز جودة الجامعات وتقليل الهدر المالي 
 .وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة

مراجعة الهياكل الحكومية وتوزيع المهام  9202رؤية المملكة وقد تبنت 
والصالحيات وتطويرها بما يضمن سرعه اتخاذ القرار والحد من الهدر المالي واإلداري 

رؤية المملكة )وفعالية ومرونة للمنشئات الحكومية  ةوبما يضمن حوكمة ذات كفاء
لسعودية بتطبيق معايير ، وفي السياق ذاته بدأت الجامعات ا( 10: 9202، 9202

المركز الوطني للجودة واالعتماد االكاديمي والتي يأتي في مقدمتها القيادة والحوكمة 
كمحدد رئيسي لجودة التعليم، حيث يقع معيار الحوكمة المؤسسية كثاني معيار في وثيقة 

ز المرك)االعتماد المؤسسي المطورة التي حددها المركز العتماد الجامعات السعودية 
( 9201)الفوزان  وهذا ما ايدته دراسة (.4: 9208الوطني للتقويم واالعتماد االكاديمي،

ات دور تطبيق الحوكمة الجامعية في فعالية خطة الجامعالتي اشارت نتائجها الى 
 .9202االستراتيجية وتوجيه أنشطتها نحو متطلبات تحقيق رؤية المملكة  السعودية

الجامعات تعمل  أن حوكمةت العربية واألجنبية إلى العديد من الدراسا واشارت   
أدائها وضمان جودة مخرجاتها، وضمان وصولها إلى المراكز المتقدمة في  على تحسين

، وربابعه (9208)، وطيب (9201)وااللفي  :كدراسة كل منالتصنيف العالمي للجامعات 
 &Lokuwaduge& Sriyani لوكوادوج وسرياني وأرمسترونجو ( 9202)وشرف  ،(9202)

Armstrong,2015) ) واوصت جميع (. 9200)أبو معيلش و  ،(9202)والدهدار وآخرون
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لحوكمة الجامعية، وتشكيل لجان لتطبيق الحوكمة اتبني معايير  الدراسات السابقة بضرورة
تي الحوكمة االكاديمية التشاركية والهو  فعليا الجامعات إليه ما تحتاج فإن لذلك .الجامعية

تعتبر جزء من حوكمة الجامعات وتمثل األنشطة والممارسات التي تقوم بها إدارة الجامعة 
محروس )بالمشاركة الفعلية مع أعضاء هيئة التدريس في عمليات صنع القرار الجامعي 

بأهمية مشاركة ( 9208)كما أوصى الزهراني والثبيتي. (022: 9201ومحمد وهاشم، 
ظهار الدعم والتقدير لهمأعضاء هيئة التدريس في صن  . ع القرار الجامعي، وا 

وخاصة جامعات الواليات االمريكية المتحدة التي الجامعات العالمية  وكذلك دعت
 ،الحوكمة التشاركية إلى تبنيتصدرت مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية للجامعات 

 بمبادئ الحوكمةأن تثقيف أصحاب المصلحة في الجامعات ( Zhang,2013)أشار زانك ف
حتاج الى تحديد المهام ومجاالت المسؤولية، وأن فشل نظام الحوكمة التشاركية يالتشاركية 

 . ليس خلل في المفهوم، وانما خلل في طرق ممارستها
وفي ضوء ذلك، يعد من الضروري معرفة واقع معايير الحوكمة التشاركية في 

 الحالي الى وضعسعي البحث ي ومن هنا والمعوقات التي تواجهها،الجامعات السعودية، 
الحوكمة االكاديمية التشاركية بالجامعات السعودية في ضوء خبرة  صيغة مقترحة لمعايير

 .ةالجامعات األمريكي

 :البحثمشكلة 
مجموعة من القوانين والنظم والقرارات ألجل ضمان  الحوكمة التشاركية تتطلب  

دراسة محروس  هتحقيق النتائج المطلوبة من قبل األطراف ذات العالقة، هذا ما أكدت
التي اقترحت العديد من اإلجراءات لتفعيل الحوكمة االكاديمية ( 9201)ومحمد وهاشم

المعوقات التي تمثل التشاركية في مصر، كما أظهر البحث ذاته إلى وجود العديد من 
عائقا لتفعيل الحوكمة التشاركية كمركزية  اتخاذ القرار للمجلس األعلى للجامعات برئاسة 

المنيع )وزير التعليم، وضعف االستقالل المالي واإلداري، وتوصلت دراسة 
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ابرز معوقات تطبيق الحوكمة في الجامعات السعودية تتمثل في ان إلى ( 9202وخنيزان،
فيما توصلت نتائج .  المجال ألعضاء هيئة التدريس للمشاركة في صنع القرارقلة اتاحة 

ضعف مشاركة أصحاب المصالح في اتِّخاذ  إلى( 9202)أبو العال : كل مندراسة 
الى ضعف تطبيق الحوكمة  (  9202)والسوادي  القرارات األكاديمية بجامعة الطائف،

أم القرى بمكة المكرمة، الملك : ة، هيلدى القادة االكاديميين في خمس جامعات حكومي
سعود  بالرياض، الملك فيصل باألحساء، الملك خالد  بأبها ، تبوك بتبوك،  في االبعاد 

اإلفصاح والشفافية ، والرقابة المساءلة اإلدارية ، المشاركة في صناعة القرار، :التالية 
وبالنظر الى الدول العربية . االستقاللية  والحرية األكاديمية ، وكفاءة وفعالية االتصال

عدم وجود معايير  الى( 9202)الدهدار وآخرون و : واألجنبية اشارت نتائج دراسة كل من
، في قطاع غزة أو أدلة لتطبيق الحوكمة الجامعية في الجامعات التي شملها البحث

أن  ( Mok, 2010)وموك   ،هيئة التدريس في اتخاذ القرار ألعضاءوضعف المشاركة 
م األكاديميين في جامعتي سنغافورة وماليزيا يتعرضون لضغوطات عالية من قبل معظ

جونز وهتشينز وهلبرت و  إدارات الجامعة  بدال  من اإلحساس بالتفرد في اتخاذ القرارات،
الى وجود ( Jones & Hutchens & Hulbert & Lewis& Brown,2017)ولويس وبراون

معرفة التجريبية للحوكمة االكاديمية التشاركية قصور لدى  أعضاء هيئة التدريس في ال
التي ( Lougheed &Pidgeon,2016)كما اشارت نتائج دراسة لفيد وبيدجون. بالجامعات

أجريت لمعرفة فاعلية ومصداقية هياكل الحوكمة االكاديمية التشاركية السيما في 
ريس في ٪ فقط من أعضاء هيئة التد 44الجامعات الكندية، حيث اشارت الى أن 

الجامعات الكندية تشعر بأن مجالس الكلية هي مجالس فعالة لصنع القرار مع تركيز 
المخاوف على اللجان ومستوى مشاركة أعضاء هيئة التدريس والطالب فيها، حيث تم 
دراسة آراء أعضاء مجلس الشيوخ في مدى فعالية المجلس في صنع القرار بما في ذلك 

، واقتراحاتهم للتغييرات المحتملة بجامعة كولومبيا البريطانية التي الهياكل والعمليات والقيادة
 .تعتبر جامعة كندية بحثية 
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من نقاط ضعف لدى الجامعات السعودية والعربية  وتأسيسا على ما سبق   
مشكلة البحث في تحديد معايير  تتبلور  والعالمية في الحوكمة االكاديمية التشاركية

وبالتالي . بالجامعات السعودية في ضوء تجارب الجامعات االمريكية الحوكمة التشاركية
مقترحة لمعايير الحوكمة ال ةما الصيغ: تتلخص مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي

 ؟التشاركية األكاديمية بالجامعات السعودية في ضوء تجارب الجامعات االمريكية
 :اليةويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية الت

معايير الحوكمة االكاديمية التشاركية بالجامعات السعودية في ضوء  درجة تطبيقما  -0
 ؟تجارب الجامعات االمريكية

ما المعوقات التي تحد من تطبيق معايير الحوكمة التشاركية بالجامعات السعودية في  -9
 ؟ضوء تجارب الجامعات االمريكية

كية األكاديمية بالجامعات السعودية في ما الصيغة المقترحة لمعايير الحوكمة التشار  -0
 ضوء تجارب الجامعات االمريكية؟

 :أهداف البحث
الحوكمة االكاديمية التشاركية بالجامعات السعودية درجة تطبيق معايير التعرف على  -0

 .في ضوء تجارب الجامعات االمريكية
التشاركية التي تحد من تطبيق معايير الحوكمة االكاديمية  عن المعوقاتالكشف  -0

  .بالجامعات السعودية في ضوء تجارب الجامعات االمريكية
الوصول إلى الصيغة المقترحة لمعايير الحوكمة االكاديمية التشاركية بالجامعات  -3

  .السعودية في ضوء تجارب الجامعات االمريكية

 :الدارسةأهمية 
الذي يمثل  لتبني نظام الحوكمة   2030 رؤية المملكةتوجهات  دعمفي االسهام  -0

 .الرؤيةالسبيل اآلمن في تحقيق أهداف هذه 
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بمؤشرات تزويد القيادات الجامعية وصناع القرار  يؤمل من خالل نتائج البحث -9
عن مدى تطبيق معايير تطبيق الحوكمة التشاركية في ضوء تجارب  واضحة

 .الجامعات االمريكية، وتعريفهم بنقاط القوة لتعزيزها ونقاط الضعف لمعالجتها
التشاركية  الحوكمة األكاديميةفي تحديد معايير  يمكن ان تساهم نتائج البحث -0

الجامعات السعودية في ضوء تجارب الجامعات االمريكية وفق وتطبيقها في 
  .البحثالصياغة المقترحة التي قدَّمها 

 : حدود البحث
التشاركية اقتصر البحث على صياغة مقترحة لمعايير الحوكمة  :الحدود الموضوعية

 .بالجامعات السعودية في ضوء تجارب الجامعات االمريكية
جامعة )اقتصر البحث على الجامعات السعودية في المنطقة الغربية  :الحدود المكانية
 (جامعة الطائف –جامعة أم القرى  –الملك عبدالعزيز 

جامعي البحث خالل الفصل الدراسي األول من العام ال تم تطبيق :الزمانيةالحدود 
 هـ0440/0449

 : مصطلحات البحث
 :يتضمن البحث الحالي المصطلح الرئيس التالي

 معايير  
قادرة على قياس وتقييم أداء الجامعات السعودية في  أداة: بأنهاوتعرف إجرائيا 

، جميع ابعاد الحوكمة التشاركية األكاديمية اعتماد على تجارب الجامعات االمريكية
وتحديد جوانب قصور األداء بالجامعات، لوضع خطط التحسين المالئمة بناء على نتائج 

 .التقييم
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 Shared Academic Governanceالحوكمة االكاديمية التشاركية 
مجموعة من الممارسات والنشاطات التي في ظلها تقوم المؤسسات الجامعية 

بالمشاركة الفعالة في عمليات صنع القرار المرتبط  فيها، التدريس العاملينوأعضاء هيئة 
 (12، 9200، والمليجي الضحاوي)بالعمل 

مجموعة من األنشطة واإلجراءات الخاصة  :اجرائي االحوكمة االكاديمية التشاركية 
الدرجة بالعمل الجامعي يشارك أعضاء هيئة التدريس فيها في صنع القرار الجامعي وهي 

اد العينة من الهيئة التدريسية بالجامعات السعودية في المنطقة التي يحصل عليها أفر 
من خالل ( جامعة الطائف –جامعة أم القرى  – زعبد العزيجامعة الملك )الغربية 

 .البحث افي هذ المستخدمة االستبانهإجابتهم عن فقرات 

 :ادبيات البحث
هومها وأهميتها استعرض البحث الحوكمة األكاديمية التشاركية من خالل تناول مف

 .ومبادئها في ضوء خبرة الجامعات األمريكية
 مفهوم الحوكمة األكاديمية التشاركية 

في الكليات والجامعات في  لقد تم استخدام مفهوم الحوكمة األكاديمية التشاركية
 American Association Of)البيان الذي أصدرته الجمعية االمريكية ألساتذة الجامعات 

University Professors,1966)  يتضمن قواعد وتصورات للتعاون بين أعضاء هيئة والذي
 (.Ashby,2016: 1)الجامعي التدريس والطالب واالداريين في مراحل صنع القرار 

صياغة وتنفيذ أساليب وطرق هادفة : بأنها (Zhang,2013:59,61)وقد عرفها 
واالداريين، للمشاركة في الحوكمة عدد من أعضاء هيئة التدريس، والطالب،  أكبرإلعداد 

بفاعلية، وبناء علية يتوجب على المسؤولين في مؤسسات التعليم العالي تحقيق الحوكمة 
مع إعطاء وزن نسبي لوجهات  التشاركية كمسؤولية وجهد مشترك في عملية صنع القرار
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للجميع بدال النظر لكل فئة بما يتناسب مع المشكالت المحددة، بحيث تتوفر أدوار قيادية 
 .من الرؤية الهرمية التي تحصر السلطة في القلة

 Cerritos Community)) وفي هذا الجانب تعرف كلية المجتمع بكريتوس  

College,2016  عملية جماعية تعاونية تعتمد على : "بأنهاالحوكمة األكاديمية التشاركية
فورد بينما ترى جامعة دار . "الثقة واالحترام المتبادل، والمسؤولية لصنع قرار تعاوني

(Radford university,2018.)  اتصال مفتوح  التشاركية نظامبأن الحوكمة األكاديمية
يهدف الى موائمة األولويات، وسيادة ثقافة المسؤولية المشتركة في رعاية الجامعة مع 

. قهاانشاء نظام متوازن من الضوابط لضمان تركيز الجامعات على األهداف المراد تحقي
% 22ان  (Helms& Price,2005)وفي ذات السياق اشارت نتائج دراسة هيلمز وبرايس 

من أعضاء هيئة التدريس يعتبرون الحوكمة التشاركية مسؤولية من مسؤولياتهم الجديرة 
 .  باالهتمام

مرزوق )وقد ركزت دراسة  :أهمية تطبيق الحوكمة االكاديمية التشاركية في الجامعات
على أهمية تطبيق الحوكمة االكاديمية التشاركية في الجامعات مما يساعد ( 89، 9209،

على إيجاد جامعات مستقلة لها مجالس حاكمة مسئولة عن تحديد السياسات واالتجاه 
االستراتيجي لهذه الجامعات، وتضمن مشاركة االكاديميين واالداريين في صنع القرار 

معي مع التأكد من فعالية وكفاءة اإلدارة ،وتحقيق أهدافها بفعالية، وتأكيد مسؤوليات الجا
الكليات واإلدارات وتعزيز مساءلتها وتجنب الفساد اإلداري والمالي واالستفادة من نظام 
الرقابة الداخلية في الجامعة، مما يساعد على معرفة نواحي القصور في أداء الجامعة، 

تنافسية لها، ويحقق االستثمار األمثل لمواردها وذلك من خالل تطبيق نظام ويعزز القدرة ال
رقابة واشراف ذاتي يحقق سالمة تطبيق اللوائح التي تضمن حقوق منسوبي الجامعات، 

  .وبالتالي يحقق رضا منسوبي الجامعة والمجتمع عن أداء الجامعات
رير سياسة الجامعة العربية تشير وثائق وتقا: مبادئ الحوكمة االكاديمية التشاركية

التواصل : ويمكن أجمالها فيما يلي، األمريكية إلى مبادئ الحوكمة االكاديمية التشاركية
لنشر المعلومات، انشاء نظام من الثقة، ومشاركة المعلومات عاموديا وافقيا بين منسوبي 
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 AAUP Policy Documents and)الجامعة، وقبول اآلراء المتعددة والمقارنة بينها 
Reports, 2014 .) 

 مميزات تطبيق الحوكمة االكاديمية التشاركيةأهم ( Ashby,2016:3) اشبي وحدد
  :في النقاط التالية

 .تعزيز الشعور بالتمكين لدى منسوبي الجامعات .0
 .تحمل مسؤولية القرارات المتخذة .9
 .تحسين الروح المعنوية في بيئة العمل .0
 .علقة بالقراراتتحسين االتصاالت في المسائل المت .4
 .تعزيز وجهات النظر المتباينة .2
 .االستجابة للقضايا الحرجة .1

هناك عدد من العوامل التي تساعد في  :عوامل نجاح الحوكمة االكاديمية التشاركية
 :يلي كما (89: 9200محمد،) أشار اليها : نجاح الحوكمة االكاديمية التشاركية

 .المجتمع الجامعيإيجاد قيم مالئمة ومشتركة بين أعضاء  .0
 .إيجاد التوازن بين اهتمامات منسوبي الجامعات .9
 .جعل إدارة المخاطر في الجامعات أجزاء متكاملة مع نظام حوكمة الجامعات .0
الميل الى التوجه االستراتيجي وذلك بوضع مؤشرات للقياس والتقييم بصفة مستمرة،  .4

والتخطيط تمشيا مع واتباع اإلجراءات المشتركة التي تضمن استمرار التقييم 
 .األهداف المحددة

 .حصول جميع منسوبي الجامعات على المعلومات الحقيقية .2
 .تمكين أعضاء هيئة التدريس من االبداع اثناء المشاركة في صنع القرار .1
 .تعزيز الثقة والتمكين والتسهيل بين منسوبي الجامعات .2
 .واالستدامة القدرة على التعامل مع التحديات المعاصرة .8
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 :السعوديةاقع الحوكمة االكاديمية التشاركية في الجامعات و 
 :واقع الحوكمة االكاديمية التشاركية على مستوى الجامعة: أواًل 

من نظام مجلس التعليم العالي ( 02)يتكون مجلس الجامعة وفقا للمادة 
المجلس  هـ من مدير الجامعة والوكالء وامين9/1/0404بتاريخ  12والجامعات رقم 

وثالثة من أعضاء هيئة التدريس لديهم خبرة في شؤون التعليم العالي يتم تعينهم من وزير 
 .التعليم لمدة ثالث سنوات

 :اختصاصات مجلس الجامعة
اعتماد خطط االبتعاث، اقتراح انشاء كليات او تعديل اسمائها او دمجها، إقرار 

منح الدرجة العلمية لخريجي الجامعة،  برنامج البكالوريوس او الدراسات العليا، اعتماد
تحديد التقويم الدراسي الجامعي، إقرار المهمات العلمية ألعضاء هيئة التدريس، إقرار 
المناهج الدراسية بناء على توصيات مجالس الكليات، إقرار لوائح الجامعة وميزانيتها، 

وضع قواعد و جدد، مناقشة التقارير السنوية للجامعة، تعيين أعضاء هيئة التدريس ال
 (.1: 9202نظام مجلس التعليم العالي والجامعات،)للطالب منظمة 

وزير التعليم،  يرأسهيرفع مجلس الجامعة توصياته الى مجلس التعليم العالي الذي 
نظام مجلس )االعضاء ويجتمع المجلس كل شهر، وتعتمد اجتماعاته بحضور ثلثي 

 (.2: 9202التعليم العالي والجامعات،
الحظ مما سبق ان الجامعات السعودية ال تتمتع بالحرية االكاديمية في صنع وي

القرارات التي تخصها؛ حيث تتخذ العديد من القرارات من مجلس التعليم العالي الذي 
 .وزير التعليم يرأسه
 :الحوكمة االكاديمية التشاركية على مستوى الكلية: ثانياً 

من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ( 00)يتكون مجلس الكلية وفقا للمادة 
م من العميد ووكالء الكلية 94/09/9202هـ والمحدث بتاريخ 9/1/0404بتاريخ  12رقم 
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ورؤساء األقسام واقتراح إضافة ثالثة أعضاء من هيئة التدريس في الكلية بعد موافقة مدير 
 .الجامعة

 :اختصاصات مجلس الكلية
اقتراح تعيين وترقية وانتداب أعضاء هيئة التدريس بناء على احتياج الكليات، 
واقتراح الخطط الدراسية والمناهج والكتب المقررة بناء على اقتراح مجالس األقسام، واقتراح 
جداول تنظيم االختبارات واإلجراءات المصاحبة لها، واللوائح الداخلية للكلية واألنشطة 

اعذار الطالب المتغيبين عن االختبارات النهائية، وكل ما يحيله مجلس  الالمنهجية، ورفع
الجامعة للكلية إلبداء الراي، ويرفع مجلس الكلية توصياته الى مجلس الجامعة، ويجتمع 

نظام مجلس التعليم العالي )المجلس بناء على دعوة من رئيسة مرة كل شهر
اختصاصات مجلس الكلية يسبقها ، يالحظ مما سبق ان جميع ( 02: 9202والجامعات،

 .وهذا ما يضعف دور مجالس الكليات في صنع القرار الجامعي" اقتراح"
 :الحوكمة االكاديمية التشاركية على مستوى األقسام: ثالثاً 

من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ( 40)يتكون مجلس القسم وفقا للمادة 
م من رئيس القسم الذي 94/09/9202بتاريخ هـ والمحدث 9/1/0404بتاريخ  12رقم 

يتم تعيينه من أعضاء هيئة التدريس بالقسم لتميزه وكفائتة العلمية واإلدارية باعتماد وقرار 
 .من مدير الجامعة بناء على ترشيح من عميد الكلية لمدة سنتين قابلة للتجديد

 :اختصاصات مجلس القسم
لمقررات والمراجع، وتعين أعضاء هيئة يقترح مجلس القسم المناهج المقررة لكل ا

التدريس الجدد في القسم، وتوزيع المحاضرات واالعمال التدريبية، وتقديم اعذار الطالب 
المتغيبين عن االختبارات النهائية لمجلس الكلية، وقرارات تأجيل الفصل الدراسي للطالب 

 (. 09: 9202نظام مجلس التعليم العالي والجامعات،)بناء على قبول اعذارهم 
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" سبق نالحظ ان معظم االعمال التي يقوم بها مجلس القسم يسبقها كلمة وبالنظر الى ما
وهذا ما يضعف دور القسم في صنع القرار الجامعي، باإلضافة انه ال يوجد تمثيل " اقتراح

للطالب في مجلس القسم، وهناك دمج في االختصاصات بين مجلس القسم ورئيس القسم، 
في النظام اشتراك المعيدين والمحاضرين في صنع قرارات القسم، كما ان  كما لم يرد

النظام يطبق على جميع األقسام بغض النظر عن اختالف طبيعة األقسام، وكذلك تعيين 
رئيس القسم يتم بقرار من رئيس الجامعة بناء على ترشيح العميد وال يشارك أعضاء هيئة 

أعضاء هيئة التدريس في صنع القرار  التدريس في ترشيحه وهذا ما يضعف دور
 .الجامعي

بناء على جميع ما ذكر في اختصاصات مجالس الكليات ومجالس الجامعات 
 :يلي يمكن اإلشارة الى ما

ان هناك العديد من االختصاصات مشتركة بين مجلس الجامعة ومجلس الكلية 
رة، وبالتالي هناك بان تكون مجالس الكليات هي المقترحة ومجالس الجامعات هي المقر 

تداخل في األدوار مما يعوق تفعيل الحوكمة التي تؤثر على التجديد الدقيق والمتخصص 
 .لألدوار واالهداف

كما ان دور مجالس الكليات ومجالس القسام في معظمة اقتراحات التخاذ قرارات 
فردية حيث يتم ان الالئحة تميل الى اإلدارة ال .هامة وهذا يعتبر دورا شكليا لهذه المجالس

ترشيح وتعيين رئيس الجامعة من وزير التعليم، وأيضا مدير الجامعة يتولى تعين جميع 
القيادات االكاديمية اإلدارية بالجامعة، وهذا يتنافى مع الحوكمة االكاديمية التشاركية التي 

س تقوم على المشاركة في صنع القرار مع انه يجب ان تتاح الفرصة ألعضاء هيئة التدري
  .بالتنافس على الوظائف القيادية اإلدارية بالجامعة بناء على كفاءتهم وانجازاتهم

غم من أن الالئحة نصت على االختصاصات المتعددة للمجالس الجامعية وبالر 
وان لكل جامعة شخصية معنوية ذات ذمه مالية الى اال ان الواقع يشير الى ضعف 

دخل ضمن اختصاصاتها اتخاذ قرارات تال استقالل الجامعات حيث ان مجالس الكلية 
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هامة مثل تعين العميد والوكالء ورؤساء األقسام، ووضع القرارات التي تختص بالميزانية، 
كما انه نظام موحد على جميع الجامعات السعودية وال يراعي الطبيعة المختلفة لكل 

 .جامعة
أنَّ درجة اشارت الى التي ( 9202)أبو العال  :وهذا ما أكدته نتائج دراسة كل من
 ،كانت بشكل كلي متوسطة في جامعة الطائف ممارسة القيادة من خالل الحوكمة الرشيدة

ال تبع ا لمتغيِّر النوع االجتماعي، بينما  داللة إحصائية فروق ذات باإلضافة الى وجود
التي اشارت  (9204 )العرينيو  ،توجد فروق داللة إحصائي ا ُتعَزى لمتغيِّر الرتبة األكاديمية

بدرجة كانت واقع تطبيق الحوكمة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية الى ان 
الجامعية،   متوسطة، وأوصت بإصدار لوائح وتشريعات خاصة بمعايير ومبادئ الحوكمة

نشاء لجان مستقلة داخل الجامعة؛  لزام اإلدارات والمجالس داخل الجامعة للعمل بها وا  وا 
أنَّ التي اشارت الى ( 9204)أبو كريم والثويني، و وتقييمها  معايير الحوكمة لمتابعة تنفيذ

 ،تطبيق مبادئ الحوكمة بكلية التربية بجامعتي حائل والملك سعود جاء بدرجة متوسطة
وأوصت بتطبيق مبادئ الديمقراطية في إدارة الكليات التربوية، والعمل على مشاركة 

 .سين العملية التعليمية عضوات هيئة التدريس في تطوير وتح
 الحوكمة األكاديمية التشاركية في ضوء تجارب الجامعات االمريكية  

بأن  (Wang,2011)في كاليفورنيا كما ذكر  Berkeley)) تعتبر جامعة باركلي     
لديها اقوى نظام لحوكمة أعضاء هيئة التدريس في العالم؛ وذلك عندما تم انشاء مجلس 

وعندها قامت ثورة أعضاء هيئة التدريس  0818باركلي في كاليفورنيا عام الشيوخ لجامعة 
بأول خطوة نحو الحوكمة التشاركية بين أعضاء هيئة التدريس  0292الى  0202من 
جامعة أمريكية تخضع لمفهوم  اول (Berkeley) رة ومجلس اإلدارة، وأصبحت باركليواإلدا

حل النزاعات، والتغلب على االزمات،  الحوكمة التشاركية، وذلك ساعد الجامعة في
وحماية الحرية االكاديمية، وتطورت جامعة باركلي لتصبح جامعة عالمية جزئيا؛ باحتوائها 
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قوي، ونظام حوكمة تشاركيه له أساس ثابت يتطور بصورة  أكاديميعلى مجلس شيوخ 
 . مستمرة في االتجاه الصحيح

االكاديمية التشاركية في كلية المجتمع وعند استعراض نموذج لهيكل الحوكمة     
في كاليفورنيا بالواليات االمريكية  (Cerritos Community College,2016)بكريتوس

توفير التمثيل المناسب لكل : المتحدة اتضح اعتمادهم على مجموعه من المعايير، كالتالي
اسب من لجنة، تحديد دقيق لمسؤوليات كل عضو من أعضاء اللجنة، انشاء عدد من

اللجان، تقييم الخطط التشغيلية بصورة مستمرة، تحديد اليات عمل للخطط طويلة وقصيرة 
المدى متناسقة مع األهداف وعملية تحقيقها في المستقبل، ويراجع الهيكل بشكل دوري من 

 . قبل لجنة هيئة التنسيق بالكلية
ة فقد اشار الدليل اما عن دور مشاركة الكلية في دعم الحوكمة االكاديمية المشترك

 New Jersey Institute of) الصادر من كلية معهد نيوجيرسي للتكنولوجيا

Technology,2014) بالواليات االمريكية المتحدة ، ان الكلية هي بمثابة المشرف الرئيس
على الشؤون االكاديمية، بما في ذلك الحفاظ على معايير عادلة وتنافسية في جميع 

معايير القبول، األداء، التميز في جميع اشكال التدريس، : ة، ومنهاالمسائل االكاديمي
توفير مدخالت تؤثر إيجابا في عملية التعلم، توفير أنشطة علمية وابداعية، تدير سياسات 

 .الترقية واالجازات، تزويد أعضاء هيئة التدريس بأعمال جماعية تدعم الحرية االكاديمية
قائمة من القيم  (Virginia State University,2012)ينياواتخذت جامعة والية فرج       

اتخاذ قرارات شاملة، الشفافية في : األساسية لتنفيذ الحوكمة التشاركية في الجامعة، منها
اتخاذ القرارات، االتصال المفتوح بين جميع أصحاب المصلحة، المساءلة، الثقة واالحترام 

أعضاء المجتمع الجامعي لديهم مقعد على  المتبادل، وسياسة المؤسسة تؤكد بان جميع
طاولة صنع القرار المؤسسي ويعملون بشكل تعاوني وفعال لتعزيز مصالح الجامعة بشكل 

 .عام
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بوالية فرجينيا االمريكية  (Radford university,2018) كما تلتزم جامعة رادفورد       
لقرار الجامعي من جميع بشده بالحوكمة االكاديمية التشاركية التي تقوم على صنع ا

أصحاب المصلحة؛ حيث أن القرارات الناتجة تكون اكثر استدامه من القرارات التي 
يتخذها فرد او كادر بصفة منفردة، باإلضافة الى أن الحوكمة  االكاديمية التشاركية تعتبر 

دور ويحدد مسارات واضحة التخاذ القرار، ويحدد المشاركين مع تحدد  نظام مفتوح وفعال،
كل مشارك بوضوح في صنع القرار، والسماح بمشاركات مفتوحة يشعر بها المشاركون 

 بحرية في التعبير عن وجهات نظرهم       
فقد  (The California State University,2001)اما جامعة والية كاليفورنيا

، حيث اعتمدت على  الهياكل الغير الرسمية واعتبرتها اكثر قوة من الهياكل الرسمية
يجلس كبار المسؤولين إلذابة الحواجز بطريقة غير رسمية مع المرؤوسين وتتم مناقشة 

 ASGAجمعيةكما انشات الواليات المتحدة االمريكية  .القضايا وتبادل األفكار واالهتمامات

(American Student Government Association,2013)  وهي جمعية حوكمة الطالب
لكل جامعة ممثل من الطالب للتصويت فيما يخص إدارة الجامعة  االمريكية؛ بحيث يكون

 (.Zhang,2013:74)واللجان االكاديمية بما في ذلك مجلس أمناء الجامعة
في مدينة نيويورك تلتزم  (Columbia university,2008)جامعة كولومبياوكذلك      

وذلك من خالل  التمثيل في مجلس األمناء الذي   بتطبيق الحوكمة االكاديمية التشاركية
لفترتين متتاليتين فقط، ويقوم األمناء بتعين  تسنوا 1عضو مدة واليتهم  94يتضمن 

رئيس الجامعة والمسؤولين اإلداريين، وتحديد السياسات المالية واالستثمارية في الجامعة، 
الهم من خالل لجان دائمة، واالشراف على إدارة الجامعة، ويمارس األمناء معظم أعم

الخريجين والتنمية، التدقيق، التعويض، سياسة التعليم، المالية، العلوم الصحية، : وهي
الشؤون المالية، الشؤون العامة، الوصايا، باإلضافة الى مجلس الشيوخ الذي يتكون من 

وخ عضو من جميع دوائر الجامعة ومن بينهم رئيس الجامعة وهو رئيس مجلس الشي 022
وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة تدريس الذين يشكلون غالبية الممثلين في مجلس الشيوخ، 
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واداريين يعينهم الرئيس من إدارة الجامعة، وطالب ومجموعة من موظفي األبحاث، وتكون 
قرارات مجلس الشيوخ نهائية مالم يتطلب االمر الحاجة لموافقة مجلس األمناء، واذا لم تتم 

تتم اعمال مجلس الشيوخ عن و . اد الى مجلس الشيوخ مع إيضاح األسبابالموافقة يع
لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس، ولجنة الحرية االكاديمية، : طريق لجانه الدائمة، وهي

واللجنة التنفيذية، ولجنة مالية، ولجنة عالقات الخريجين، ولجنة الميزانية، ولجنة التعليم، 
رقمية، ولجنة التطوير المادي للجامعة، لجنة األبحاث، ولجنة ولجنة المكتبات والموارد ال

قواعد السلوك الجامعي، لجنة شؤون الطالب، ولجنة وضع المرأة، لجنة االنتخابات، 
 .ولجنة التخطيط للحرم الجامعي

وكذلك مجلس الجامعة الذي تأسس من قبل استفتاء يعده األمناء على مستوى 
عضاء هيئة التدريس وغيرهم من المسؤولين لتنظيم شؤون الجامعة ويتكون من العمداء وأ

 .أعضاء هيئة التدريس والنظر في القضايا التي تهم الجامعة
باإلضافة الى مجلس الكلية الذي يتراسه عميد الكلية الذي يعمل لفترة غير محددة ورؤساء 

ية، ووضع البرامج الدراس: األقسام وأعضاء هيئة تدريس منتخبين، وتكون اعمال المجلس
المعايير االكاديمية للقبول، وتحديد متطلبات التخرج من البرامج االكاديمية، ووضع 
القواعد واإلجراءات لتقييم الطالب، وغيرها من االعمال االكاديمية الخاصة بالكليات، 
ومجالس األقسام التي يراسها رئيس القسم ويتم تعيينه عن طريق االنتخاب ولمدة ثالثة 

ثل القسم في المناقشات المتعلقة بالمسائل االكاديمية واإلدارية مع اإلدارات سنوات، ويم
 .والكليات األخرى ومع إدارة الجامعة، باإلضافة لجميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم

أن الجامعات التي تتبني مفهوم الحوكمة األكاديمية التشاركية عليها إنشاء كما         
ت صنع القرار من أجل التعـاون فـي مجـال اإلدارة الخارجية مجالس إدارة وتنسيق لهيئا
، (كما هو الحال في كثير من الواليات داخل الواليات المتحدة)والداخلية للتعليم العالي 

شراك أعضاء هيئة التدريس في  يمانا بأنه سيكون هناك تقارب ما بين اإلدارة القوية وا  وا 
 ة تفعيلسبيل المثال يوضح إمكاني ذلك النظام علىو ,الحوكمة في جميع الواليات المتحدة، 

المناهج المبتكرة التي تمـنح االسـتقالل للمؤسسات الجامعية مع إعادة الهيكلة من خالل 
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دارة  مناهج خارجية، كما يعتقد بعض الباحثين أن الهياكل الحاكمة الجديدة توفر قيادة وا 
لدور أعضاء هيئة التدريس في أقوى، ولكن المؤسسات يجب أن تولي اهتماما وثيقا 

 (. Evans, 71 :2010) الحوكمة
في الجامعات العامة لمدينة نيويورك ( Chaudhry,2017)دراسة شودري كما اشارت

في الواليات المتحدة االمريكية لتصورات القيادات وأعضاء هيئة التدريس واالداريين لقواعد 
من استجابات افراد عينة % 89ان : ئجهاالحوكمة االكاديمية التشاركية، وكان من اهم نتا

الدراسة للمؤسسات الجامعية التي تمنح درجة الماجستير والدكتوراه تشير ان الحوكمة 
 .االكاديمية التشاركية بقدر عالي وهي التي انشات هوية المؤسسة

في الجامعات  وتشير نتائج الدارسات والتقارير أن الحوكمة األكاديمية التشاركية
جامعة إلى أخر، إال أنهم يتفقون في الحدود العامة  تطبيقها مناألمريكية تختلف في 

 االكاديمية،االستقاللية والحرية  والمساواة، العدالة: التاليلمعايير تطبيقها والتي تتضمن 
قبل  اتخاذ القرارات الجامعية من والكفاءة في المساءلة، المسئولية، الفاعلية الشفافية،
 .في صنع القرار الجامعيأعضاء هيئة التدريس مشاركة 

 :السعوديةاألكاديمية التشاركية في الجامعات  ةمعوقات تطبيق الحوكم
كشفت نتائج العديد من الدراسات بعض المعوقات الخاصة بتطبيق الحوكمة 

تي اشارت ال( 9292)الركبان : االكاديمية التشاركية في الجامعات السعودية، ومنها دراسة
إلى وجود قصور في تطبيق الحوكمة االكاديمية لدى القيادات األكاديمية بجامعة الدمام، 

التي اشارت ( 9208)طيب، و غموض مفهوم الحوكمة في البيئة الجامعيةالى ويرجع ذلك 
: الى اهم المعوقات التي تواجه الجامعات السعودية في تطبيق الحوكمة الرشيدة وكان منها

نة والشمولية لقوانين التعليم بما يتماشى مع عناصر الحوكمة الرشيدة، باإلضافة عدم المرو 
الى عدم اشتراك مختلف منسوبي الجامعات في اتخاذ القرار وطرح األفكار والمقترحات 
بكل حرية، غياب الشفافية والمساءلة ومشاركة أصحاب المصالح في صنع واتخاذ القرار 
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( 9202)وعيسى  عرابةو   ،زوف عن التغيير بأشكاله المختلفةوبناء علية عدم االبداع والع
إلى وجود عدد من المعوقات في تطبيق الحوكمة داخل الجامعات العربية التي اشارت 
غياب التشريعات الخاصة بتطبيق الحوكمة الجامعية كالشفافية ، والمساءلة :ومن أبرزها 

عدم مشاركة أعضاء هيئة التدريس في ،والمشاركة ، والحرية األكاديمية واالستقاللية، و 
، اتخاذ القرار، إلى جانب غياب معايير الرقابة على مستوى األداء االكاديمي واإلداري

إلى أن واقع تطبيق الحوكمة الرشيد بجامعة التي اشارت (  9202)الحميدي وكذلك 
الشفافية، الفعالية التنظيمية، الرقابة : البحث على التوالي الطائف بناء على ابعاد

والمساءلة، المساواة والمعاملة، وكانت درجة التطبيق للحوكمة بدرجة متوسطة ويرجع ذلك 
التي اشارت ( 9204)العريني، و إلى ضعف مشاركة أعضاء هيئة التدريس في اتخاذ القرار

م محمد بن سعود اإلسالمية من حيث ابعاد الى ان واقع تطبيق الحوكمة في جامعة االما
، ، الشفافية، المشاركة الفاعلةالمساواةالفاعلية التنظيمية، المساءلة، : البحث على التوالي

 .متوسطة درجة تطبيق الحوكمة تكانو 
في الجامعات السعودية  ويتضح مما سبق بان الحوكمة االكاديمية التشاركية

تواجه العديد من المعوقات التي تحتاج الى معرفة أسبابها ووضع معايير تتبناها 
الجامعات السعودية للتخفيف من حدة هذه المعوقات، ومن هنا تتمثل محاولة البحث 
الحالي في وضع صيغة مقترحة لمعايير الحوكمة االكاديمية التشاركية في الجامعات 

 .ضوء تجارب الجامعات االمريكية السعودية في

 :إجراءات البحث
 :البحث منهج

الذي يندرج تحت المنهج الوصفي، ألنه  تحليلياستخدم البحث المنهج الوصفي ال
يهتم بدراسة الظاهرة كما توجد في الواقع، عن طريق تجميع البيانات والمعلومات عنها 

 عتساهم في تطوير وتحسين الواق وتحليلها والتعبير عنها بهدف الوصول إلى استنتاجات
 (.902: 9222،عبيدات وآخرون )دراسته الذي يتم 
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 :مجتمع وعينة البحث
هيئة التدريس بجامعات المنطقة الغربية  جميع أعضاءيتألف مجتمع البحث من 

العمل، هم على رأس  والذين( الطائفجامعة -جامعة ام القرى -زعبد العزيجامعة الملك )
ان باختيار عينة عشوائية ممثلة تالباحث تقام. عضو هيئة تدريس (2001) وعددهم

 Steven) عضوا  بناء على معادلة ستيفن ثامبسون( 289)مجتمع البحث وبلغ عددهم 

Thompson)،  أعضاء هيئة التدريس بجامعات  علىان بتوزيع رابط االستبانة تقامت الباحثو
، ويوضح (جامعة الطائف-جامعة ام القرى -زعبد العزيجامعة الملك )المنطقة الغربية 

 العلمية الجنس، الجامعة، الدرجةتوزيع أفراد العينة حسب متغير ( 0)الجدول رقم 
 ( 1)جدول 

 .العلميةالدرجة  والجامعة، الجنس،توزيع عينة البحث حسب 
 النسبة المئوية ٪ العدد الجنس
 ٪4335 407 ذكر
 ٪5635 555 أنثى

 النسبة المئوية ٪ العدد الجامعة
 ٪3339 333 أم القرى

 ٪3437 341 العزيز الملك عبد
 ٪3134 328 الطائف

 النسبة المئوية ٪ العدد الدرجة العلمية
 ٪0437 043 أستاذ مساعد
 ٪5139 512 أستاذ مشارك

 ٪0333 009 أستاذ

حيث  أن معظم أفراد عينة البحث هم من االناث( 0)يالحظ من الجدول رقم 
، كما يالحظ أن معظم (٪4062)في حين بلغت نسبة الذكور ( ٪2162)بلغت نسبتهم 
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أفراد عينة البحث هم من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز حيث بلغت 
( ٪0062)وبلغت نسبة أعضاء هيئة التدريس المنتمين لجامعة أم القرى ( ٪0462)نسبتهم 

كما يشير من ( ٪0064)التدريس من جامعة الطائف في حين بلغت نسبة أعضاء هيئة 
الجدول أن معظم افراد عينة البحث هم من الحاصلون على درجة أستاذ مشارك حيث 

في ( ٪9462)وبلغت نسبة الحاصلون على درجة أستاذ مساعد ( ٪2062)بلغت نسبتهم 
 (.٪9060)حين بلغت نسبة الحاصلون على درجة أستاذ 

 :صدق أداة البحث 
من المختصين من أعضاء  االستبانه من عشرةللتحقق من صدق األداة تم تحكيم 

ثم عدلت الصياغة بناء على  السعودية،هيئة التدريس في كليات التربية بالجامعات 
تم حساب صدق االتساق الداخلي ألداة  مقترحاتهم وبذلك تحقق الصدق الظاهري، كما

عضو هيئة تدريس وبعد جمع  02كونة من بعد تطبيقها على عينة استطالعية م البحث
بين درجة كل فقرة والدرجة  معامل االرتباط بيرسون لمعرفة العالقةاالستبانات تم حساب 

 :إليه نتميي الذيبين درجة كل بعد والمحور و  الكلية للمحور الذي تنتمي إليه
بين درجة كل فقرة تم حساب صدق االتساق الداخلي بحساب معامل ارتباط بيرسون : أوال

والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه لعينة استطالعية كما توضح نتائجها الجدول 
 :التالي
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 ( 0)جدول 
 فقرة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي اليه معامالت ارتباط بيرسون بين درجات كل 

 معوقات الحوكمة الاكاديمية التشاركية التشاركية ةمعايير الحوكمة ألاكاديمي

الفاعلية 

 والكفاءة
 املسؤولية

الحرية 

 الاكاديمية
 والفنية املعوقات البيئية املعوقات إلادارية املساءلة  الشفافية  واملساواةالعدالة 

 م
معامل 

 الارتباط
 م

معامل 

 الارتباط
 م

معامل 

 الارتباط
 م

معامل 

 الارتباط
 م

معامل 

 الارتباط
 م

معامل 

 الارتباط
 م

معامل 

 الارتباط
 معامل الارتباط م

1 728.0** 1 72..0** 1 728.0** 1 7288.** 1 720.8** 1 720.0** 1 72810** 1 720..** 

. 728..** . 7201.** . 7280.** . 720.0** . 7200.** . 728.0** . 72800** . 72070** 

. 72800** . 72810** . 7207.** . 72870** . 720.0** . 7207.** . 728.0** . 72807** 

. 7280.** . 72800** . 728.1** . 72800** . 7281.** . 72..0** . 7288.** . 7207.** 

    0 728.0**       0 728..** 0 7280.** 

            . 72..8** . 72870** 

            0 72070** 0 72.88** 

              8 720..** 

              0 720..** 

23221وجود داللة عند مستوى **            
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أن معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات أداة الدراسة ( 9)يالحظ من الجدول 
والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه جاءت جميعها داله إحصائيا عند ( االستبانة)

، مما يدل على توافر درجة عالية من صدق االتساق الداخلي ألداة (2620)مستوى داللة 
 (.االستبانة)الدراسة 

 ( 3)جدول 
 معامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي اليه

 معامل االرتباط المحور/ البعد 
 معايير الحوكمة األكاديمية التشاركية

 **23577 والكفاءة الفاعلية
 **23592 المسؤولية

 **23753 الحرية االكاديمية
 **23735 العدالة والمساواة

 **23813 الشفافية
 **23915 المساءلة

 معوقات الحوكمة االكاديمية التشاركية
 **23874 المعوقات اإلدارية

 **23779 المعوقات البيئية والفنية

 2321وجود داللة عند مستوى    **
جاءت االبعاد بالمحور أن جميع قيم معامل االرتباط ( 0)يتضح من الجدول 
، وكانت جميعها دالة إحصائيا عند مستوى (26202 –26222)مرتفعة حيث تراوحت بين 

جيدة يمكن استخدامها لقياس  صدقتتمتع بدرجة  االستبانة، وهذا يؤكد أن (2620)داللة 
 . ما أعدت لقياسه 

لحساب معامل الثبات لجميع ( الفا)استخدم الباحثان طريقة كرونباخ  :ة ثبات األدا: ثانيا
، ويعد هذا المقدار داال  على (26220)المحاور، وبلغ معامل الثبات الكلي لالستبانة 
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وفي ضوء ما تقدم من قياسات سيكومترية للمقياس عقب إجراء التجربة . الثبات
درجة عالية من الصدق والثبات يطمأن من االستطالعية، يتضح أن أداة الدراسة تتميز ب
 .خاللها إلى استخدام األداة ألغراض الدراسة

 :مناقشتهاعرض نتائج البحث و 
ما درجة تطبيق معايير الحوكمة االكاديمية التشاركية بالجامعات " :األولإجابة السؤال 

 "؟السعودية في ضوء تجارب الجامعات االمريكية
لإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

معايير الحوكمة األكاديمية التشاركية المطبقة بالجامعات السعودية، وكانت  لدرجة تطبيق
 :النتائج كالتالي

 ( 4)جدول 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعايير الحوكمة األكاديمية 

 التشاركية المطبقة بالجامعات السعودية

المتوسط  العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الترتيب التطبيق

 1 عالية 72801 200. تعمل الجامعة على أتمتة كافة الوظائف اإلدارية .

1 
تنتهج الجامعة األساليب الديمقراطية في 

 عملياتها اإلدارية
 . عالية .1271 .20.

. 
الجامعة كافة منسوبيها وفق معايير تقييم 

 واضحة ومعلنة
 . عالية 72018 2.0.

. 
البشرية )تستثمر الجامعة كافة امكانياتها 

 وفق منهجية معلنة ومحددة( والمالية
 . متوسطة .7280 2.0.

 عالية 23709 3352 تطبيق معيار الفاعلية والكفاءة ككل

. 
 يتحمل كافة أعضاء هيئة التدريس المسؤولية

 الكاملة تجاه أعمالهم
 1 عالية 728.1 200.

. 
تفصل مسؤوليات مجلس الجامعة عن المجالس 

 العلمية
 . عالية 72.07 280.

 . عالية 72801 .20.تحدد الجامعة مسؤوليات أعضاء هيئة التدريس  1
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 العبارة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الترتيب التطبيق

 في كافة المجالس العلمية

. 
تحدد الجامعة مهام ومسؤوليات واضحة لعضو 

 معتمدة على اللوائح الجامعيةهيئة التدريس 
 . عالية .7200 ..2.

 عالية 23571 3382 تطبيق معيار المسؤولية ككل

1 
تسمح الجامعة بالحرية االكاديمية في حدود 

 اللوائح واألنظمة
 1 عالية .7200 208.

. 
تمنح الجامعة االستقاللية التنظيمية للكليات 

 والعمادات المساندة
 . متوسطة 720.8 2.0.

. 
تتيح الجامعة الصالحيات ألعضاء هيئة 

 التدريس في تخطيط المقررات الدراسية
 . متوسطة 72810 2.8.

0 
تمنح الجامعة المجالس العلمية االستقاللية في 

 اتخاذ القرار
 . متوسطة .7287 208.

. 
تمنح الجامعة الفرصة ألعضاء هيئة التدريس 

 في تقديم االستشارات دون قيود
 0 منخفضة 72001 .20.

 متوسطة 23552 3315 تطبيق معيار الحرية االكاديمية ككل

. 
تطبق الجامعة نظام الترقيات العلمية وفق أسس 

 عادلة
 1 عالية 720.0 .28.

. 
تطبق الجامعة األنظمة واللوائح على أعضاء 

 هيئة التدريس دون تحيز
 . متوسطة ..720 .20.

. 
-ذكر)تمنح أعضاء هيئة التدريس من الجنسين 

 فرص متكافئة( انثى
 . متوسطة ..127 .27.

1 
تستخدم الجامعة أسلوب االنتخاب في اختيار 

 أعضاء اللجان اإلدارية
 . منخفضة 720.7 .120

 متوسطة 23599 3328 تطبيق معيار العدالة والمساواة ككل

. 
تعرض الجامعة كل ما يخص انشطتها على 

 موقعها االلكتروني
 1 عالية ..728 .20.

1 
تنتهج الجامعة مبدأ الشفافية في نشر كافة 
البيانات المتعلقة بطبيعة عملها ألعضاء هيئة 

 التدريس
 . متوسطة 72.00 270.

. 
تقوم الجامعة بتقديم تقرير مفصل سنوي 

 إلنجازاتها متضمن ميزانية كافة العمليات
 . متوسطة ..728 .20.

. 
لكافة تفصح الجامعة عن معايير اختيار القيادات 

 منسوبيها
 . منخفضة .72.0 2.8.
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المتوسط  العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التطبيق

 الترتيب

 متوسطة 23504 3321 تطبيق معيار الشفافية ككل

. 
تتخذ الجامعة إجراءات صارمة في كافة أنواع 

 (ان وجد)الفساد داخل الجامعة 
 1 عالية 72000 287.

. 
تعتمد الجامعة المراقبة اإلدارية على كافة 

 اإلجراءات اإلدارية والمالية
 . متوسطة 72078 2.8.

. 
تلتزم الجامعة باإلعالن عن آلية برامج اإلصالح 

 اإلداري للجامعة
 . متوسطة 72801 2.0.

1 
تلتزم الجامعة بتطبيق سياسة الثواب والعقاب 

 على كافة منسوبيها
 . متوسطة 12770 .27.

 متوسطة 23725 3338 تطبيق معيار المساءلة ككل
 متوسطة 23400 3331 تطبيق معايير الحوكمة ككل

تطبيق معايير الحوكمة األكاديمية التشاركية ككل  أن( 4)يتبين من الجدول 
 ،(متوسطة)المطبقة بالجامعات السعودية بحسب استجابات عينة البحث جاءت بدرجة 

 جاءكما  (.26020)، بانحراف معياري (0600)حيث جاء المتوسط العام للمجموع الكلي 
معيار الفاعلية والكفاءة، ثم في  المرتبة الثانيةمعيار المسؤولية في الترتيب األول، يليه في 

في المرتبة الرابعة معيار الحرية االكاديمية، ثم في  المساءلة، ويليهالمرتبة الثالثة معيار 
المرتبة الخامس معيار العدالة والمساواة، ويليه في الترتيب السادس واألخير معيار 

وقد يعزى التطبيق بدرجة متوسطة للحوكمة االكاديمية التشاركية الى عدم . الشفافية
االستقالل المالي واإلداري للجامعات السعودية، وقد توجهت المملكة العربية السعودية 

في الئحة نظام الجامعات الجديد الى محاولة استقاللية ثالث جامعات كمرحلة أولى  حاليا
ود، وجامعة الملك عبد العزيز، وجامعة االمام عبد الرحمن بن جامعة الملك سع: هي

فيصل وهذا في حد ذاته مؤشر قوي الى توجه المملكة العربية السعودية الى تطوير نظام 
 .حوكمة الجامعات السعودية
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في ( 9202)أبو العال : نتائج دراسة كل من وتتفق نتائج البحث الحالي مع
وأبو ، في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية( 9204)والعريني  ،جامعة الطائف
، وجميع نتائج هذه كلية التربية بجامعتي حائل والملك سعودفي ( 9204)كريم والثويني

ينما . الدراسات اشارت الى ان تطبيق الحوكمة في هذه الجامعات كان بدرجة متوسطة
الى ضعف التي اشارت  (9202)السوادي اختلفت نتائج البحث الحالي مع نتائج دراسة 

أم القرى بمكة : في خمس جامعات حكومية، هي األكاديميينالقادة  الحوكمة لدىتطبيق 
 .تبوك بتبوك خالد بأبها،، الملك فيصل باألحساء، الملك سعود بالرياضالمكرمة، الملك 

ان الحوكمة التي اشارت الى  (Chaudhry,2017)شودري وكذلك اختلفت مع نتائج دراسة
 . ديمية التشاركية بقدر عالي وهي التي انشات هوية المؤسسةاالكا

ما المعوقات التي تحد من تطبيق الحوكمة التشاركية بالجامعات : السؤال الثاني
 السعودية في ضوء تجارب الجامعات االمريكية ؟

لإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
ي تحد من تطبيق الحوكمة األكاديمية التشاركية بالجامعات السعودية في للمعوقات الت

 : ضوء تجارب الجامعات االمريكية، وكانت النتائج كالتالي
 ( 5)جدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات المعوقات اإلدارية التي تحد من تطبيق 
 بالجامعات السعودية في ضوء تجارب الجامعات االمريكية الحوكمة األكاديمية التشاركية

المتوسط  العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التطبيق

 الرتبة

. 
غموض تطبيق معايير الحوكمة االكاديمية 

 التشاركية في الجامعة
 1 عالية 720.0 .27.

1 
 الثقافة التنظيمية لدى الجامعة تفتقر الى

مشاركة أعضاء هيئة التدريس في صنع القرار 
 الجامعي

 . عالية ..720 200.

0 
انفراد بعض القيادات اإلدارية بصنع القرار 

 اإلداري
 . عالية .7201 .20.
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المتوسط  العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التطبيق

 الرتبة

0 
غياب التنظيمات المستقلة ألعضاء هيئة 

 التدريس
 . عالية 72007 207.

. 
المعقدة في اتخاذ  سيادة االجراءات االدارية

 القرارات
 0 عالية 720.7 ..2.

. 
محدودية صالحيات أعضاء هيئة التدريس لكافة 

 المجالس العلمية
 . عالية 72001 2.1.

. 
ضعف التشريعات واالنظمة التي تدعم اإلصالح 

 اإلداري
 0 عالية 72080 .20.

 عالية 23661 3370 المعوقات اإلدارية ككل

المعياري والرتبة للمعوقات  واالنحرافالمتوسط الحسابي ( 2)رقم  يوضح الجدول
اإلدارية التي تحد من تطبيق الحوكمة األكاديمية التشاركية بالجامعات السعودية في ضوء 

، (0629)تطبيق عالية، ومتوسط حسابي جاءت بدرجة وقد ، تجارب الجامعات االمريكية
ت أفراد عينة البحث على عبارات كما يتضح من النتائج أن هناك تفاوتا في استجابا

المعوقات اإلدارية التي تحد من تطبيق الحوكمة التشاركية بالجامعات السعودية في ضوء 
، ( 4629إلى  0624)تجارب الجامعات االمريكية حيث تراوحت المتوسطات ما بين 

 .تطبيق عاليةوتشير إلى درجة 
االكاديمية التشاركية في غموض تطبيق معايير الحوكمة )وأحتلت العبارة   

ويرجع ذلك إلى ( 4629)بمتوسط حسابي  تطبيق عاليةبالمرتبة األولى بدرجة ( الجامعة
لعدم وجود معايير ملزمة ومحددة داخل الجامعات لتطبيق الحوكمة األكاديمية التشاركية ، 

يمية التي وكذلك مركزية العمل اإلداري داخل الجامعات ، و قصور الهياكل اإلدارية والتنظ
ضعف التشريعات واالنظمة التي )جاءت العبارة كما تنظم عمليات الحوكمة الجامعية، 

، ( 0624)بمتوسط حسابي  تطبيق عاليةبالمرتبة السابعة بدرجة ( تدعم اإلصالح اإلداري
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وقد يعزى ذلك إلى أن اللوائح الجامعية ال تزال جامدة وال تتناسب مع تطبيق الحوكمة 
تمركز السلطة اإلدارية في أيدي القيادات العليا، لتشاركية مما ادى إلى األكاديمية ا

وضعف تفويضها للمستويات الوسطى والدنيا داخل الجامعات، باإلضافة إلى عدم وجود 
 .استقاللية أكاديمية فمجلس الجامعة صاحب القرار الجامعي 

 ،(9208)طيبو  ،(9292)الركبان : وتتفق نتائج البحث الحالي مع نتائج دراسة
التي أجمعت على ( 9204)والعريني ،(9202)والحميدي ( 9202) وعيسى وعرابة

غموض معايير تطبيق : مجموعة من المعوقات اإلدارية في الجامعات السعودية، منها
 .الحوكمة، وضعف مشاركة أعضاء هيئة التدريس في صنع القرار الجامعي

 ( 6)جدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لعبارات المعوقات البيئية والفنية التي تحد 

 من الحوكمة األكاديمية التشاركية بالجامعات السعودية في ضوء تجارب الجامعات االمريكية

المتوسط  العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الرتبة التطبيق

0 
غياب تبادل الخبرات واالستفادة من تجارب ناجحة في 

 تطبيق الحوكمة االكاديمية التشاركية
 1 عالية 127.0 208.

. 
اعتماد الجامعة على الدعم المالي الحكومي في إعداد 

 برامجها
.28. 72071 

 عالية
. 

0 
قصور المساءلة المجتمعية عن أداء عضو هيئة 

 التدريس ألهدافه
.2.. 720.0 

 عالية
. 

. 
قصور اإلشراف والرقابة الداخلية لكافة أنشطة أعضاء 

 هيئة التدريس بالجامعة
 . متوسطة ..728 2.0.

1 
ضعف استجابة وظائف األستاذ الجامعي للمستجدات 

 العالمية
 0 متوسطة 728.1 2.1.

. 

انحسار التفاعل الفكري والثقافي بين األعضاء داخل 
 الجامعة

 

 . متوسطة 72087 .21.
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المتوسط  العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التطبيق

 الرتبة

. 
ضعف الدعم المقدم من اعضاء هيئة التدريس في تنمية 

 الموارد الذاتية للجامعة
 0 متوسطة ..720 207.

 8 عالية 12170 200. انخفاض الثقة بين الجامعة وأعضاء هيئة التدريس 8

 0 عالية 12110 200. مقاومة أعضاء هيئة التدريس للتغيير 0

  متوسطة 23579 3305 المعوقات البيئية والفنية ككل 

المعياري والرتبة للمعوقات  واالنحرافالمتوسط الحسابي ( 1)يوضح  الجدول رقم 
البيئية والفنية التي تحد من الحوكمة االكاديمية التشاركية بالجامعات السعودية في ضوء 

حيث بلغ المتوسط الحسابي  ،متوسطة تطبيقتجارب الجامعات االمريكية جاءت بدرجة 
 (. 0692)الكلي 

غياب تبادل الخبرات واالستفادة من تجارب ناجحة في تطبيق الحوكمة )جاءت العبارة   -
،وقد ( 0628)بمتوسط حسابي  تطبيق عاليةبالمرتبة األولى بدرجة ( االكاديمية التشاركية

ارتبطت باالستقاللية للجامعات، والغالب أن الجامعات  يرجع ذلك إلى أن مفهوم  الحوكمة
التزال تعاني من المركزية اإلدارية في وليس لدينا تجربة ذات قيمة  في تطبيق مفاهيم 

مقاومة أعضاء هيئة )جاءت العبارة ، كما في الجامعات االكاديمية التشاركية الحوكمة
بمتوسط حسابي  تطبيق منخفضةة بدرج واالخيرة بالمرتبة التاسعة( التدريس للتغيير

إلى قناعة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية بأن هذا وقد يعود ذلك ، (9622)
فالحوكمة الجامعية هي  المعوق ال يؤثر كثيرٍا على تطبيق الحوكمة األكاديمية التشاركية ،
 النتيجة معوتختلف هذه  .الضمان لحصول عضو هيئة التدريس على الحرية األكاديمية 

 ،(9202)عرابة وعيسى و ، (9208) طيب  :الدراسات السابقة كدراسةنتائج كثير من 
التي اكدت  (9204)ابوكريم و  ، ودراسة الثويني( 9202)السوادي و ، ( 9202)الحميدي و 
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أن أعضاء هيئة التدريس لديهم مقاومة للتغيير خوفا من فقدان بعض المصالح على 
 .الشخصية

الحوكمة االكاديمية التشاركية بالجامعات لمعايير ما الصيغة المقترحة  :"السؤال الثالث
لإلجابة على هذا السؤال حول الصيغة : "؟السعودية في ضوء تجارب الجامعات االمريكية

الحوكمة االكاديمية التشاركية بالجامعات السعودية في ضوء تجارب لمعايير المقترحة 
 :التاليةقدم البحث الصيغة المقترحة  الجامعات االمريكية

الحوكمة االكاديمية التشاركية األسس والمنطلقات للصيغة المقترحة لمعايير  :أوالً 
 :بالجامعات السعودية في ضوء تجارب الجامعات االمريكية

التي رسخت  9202سعي الجامعات السعودية نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة  -
 أفضل من على األقل سعودية جامعات خمس لوصولتوظيف مؤشرات األداء 

 .9202عام بحلول دولية جامعة( 922)
تاحةاألخذ بفلسفة البقاء لألفضل من خالل معايير عادلة تنافسية الختيار القيادات،  -  وا 

الفرص العادلة بين الكفاءات الموجودة بالجامعة وتعزيز مبدأ التنافس فيما بينهم في 
 .القياديةالمجاالت 

بناء القدرات اإلدارية واألكاديمية القادرة خالل نحو االستقاللية للجامعات من التوجه  -
على التخطيط والتطوير والتشغيل الذاتي ضمن نظام محاسبي ورقابي دقيق، لحل 

 .األكاديميةوحماية الحرية  االزمات،النزعات والتغلب على 
حقيقتها  تمثل في التي الصحيحتوفير الحرية األكاديمية المسؤولة والمنضبطة بوجهها  -

جملة من الحقوق والواجبات التي تحّتم على األكاديميين تحمل المسؤولية نحو 
 .جامعاتهم ومجتمعاتهم، وقبول المساءلة في حال اإلخالل بثوابت المجتمع وقيمه

واضحة  الجامعي، وتحديد مساراتدور أعضاء هيئة التدريس في صناعة القرار  -
لضمان المسؤولية والمساءلة التي تضمن للجامعات  تنفيذه، ُحسن وبالتالي التخاذه،

 .التركيز على تحقيق أهدافها
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في أهداف الصيغة المقترحة لمعايير الحوكمة األكاديمية التشاركية بالجامعات السعودية 
 :تجارب الجامعات االمريكية ضوء

 وتحسين فاعليته من خالل رفع مستوى  الجامعي،تطوير أداء النظام  المساهمة في
وتكوين األستاذ الجامعي الفعال  ككل،اإلنتاجية بما يحقق الجودة الشاملة للنظام 

 .ومجتمعهوالمؤثر على طالبه  واالبتكارالقادر على التميز واالبداع 
  على المستويين اإلقليمي والعالمي، والتي يلزم لتحقيقها  التنافسية للجامعاتتحسين

االعتماد على الحوكمة األكاديمية التشاركية من خالل االستثمار األمثل والمتميز 
 .لكوادرها االكاديمية في تدعيم مركزها التنافسي ومواجهة تحديات المنافسة

  خالل كفاءة وفاعلية  نتاج منواإلتوفير بيئة أكاديمية تنافسية محفزة لإلبداع واالبتكار
 .التدريساتخاذ القرارات الجامعية من قبل أعضاء هيئة 

  وفق معايير  الجماعية،العمل على تحرير عملية صنع القرار الجامعي من الفردية إلى
التمكين والثقة لدى أعضاء هيئة  والمساءلة لتعزيزوالكفاءة  المسئولية والمشاركة

 .التدريس
ة المقترحة لمعايير الحوكمة األكاديمية التشاركية بالجامعات خطوات بناء الصيغ

 : تجارب الجامعات االمريكية في ضوءالسعودية 
  األبحاث والدراسات العلمية التي تم االطالع عليها سواء كانت دراسات عربية أو

تجارب الجامعات  في ضوءأجنبية متعلقة بمعايير الحوكمة األكاديمية التشاركية 
 : ةاالمريكي

  تطبيق الصيغة  على أهميةوالتي تركز  الحالية،نتائج الدارسة الميدانية للدراسة
 .تجارب الجامعات االمريكية في ضوءالمقترحة لمعايير الحوكمة األكاديمية التشاركية 

 تجارب الجامعات االمريكية في تطبيق الحوكمة األكاديمية التشاركية،  استعراض
 .السعوديةالحوكمة األكاديمية التشاركية في الجامعات واستجالء األمثل لمعايير 
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 في ضوءمتطلبات تطبيق الصيغة المقترحة لمعايير الحوكمة األكاديمية التشاركية 
 : تجارب الجامعات االمريكية

عملية صناعة القرار الجامعي التي تتطلب منح أعضاء  الديمقراطية فيترسيخ ثقافة  -0
اتخاذ  –إعداد البرامج  –ركة الفعالة في التعينات هيئة التدريس بالجامعات المشا

 .القرار، تحت مظلة مجلس األمناء
وضع تطبيقها، و األكاديمية التشاركية حتى يمكن  األمناء الحوكمةتأييد ودعم مجلس  -9

وتحدد تمثيل أعضاء هيئة  القوانين واإلجراءات للمجالس الجامعية واللجان المختلفة،
 .التدريس فيها 

اكل تنظيمية للحوكمة األكاديمية التشاركية لتحديد نطاق السلطة تصميم هي -0
 يمثلونها،هيئة التدريس في داخل اللجان او المجالس التي  والمسئولية ألعضاء

 .األداءووضع آليات المساءلة عن 
تحديد أطار الجودة المؤسسية وتعزيز هيئات الجودة واالعتماد األكاديمي داخل  -4

 .الجامعيةاللجان والمجالس 
بما فيها تقارير  الجامعة،وجود قاعدة بيانات شاملة لكافة أعضاء هيئة التدريس في  -2

 .انجازاتهماألداء عن 
تحديد اليات تدفق المعلومات التي تتسم بالشفافية و  داعمةثقافة تنظيمية نشر  -1

والوضوح والمصداقية وتدعم مشاركة أعضاء هيئة التدريس للمعلومات التي تحدد 
من خالل الوسائل  الجامعية، ونشرهافي البيئة  القرارات الرشيدةاف وتصنع األهد

عداد تقارير مفصلة   .عنهااإلعالمية المتاحة في الجامعة، وا 
 قوم على انتخاب أعضاء هيئة التدريس،تتكوين مجالس داخل األقسام والكليات  -2

شرف توالكليات، واتخاذ القرارات األكاديمية، كما  لألقساموصياغة اللوائح الداخلية 
 .العلميةعلى آليات االنتخابات داخل الكليات، واختيار العمداء ورؤساء األقسام 

القرارات الجامعية من  في اتخاذزيادة الحوافز ألعضاء هيئة التدريس المشاركين  -8
 .خالل ربط المشاركة بتقييم األداء الوظيفي
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 يضع حدودويكون بمثابة دليل  التدريس،يلتزم به أعضاء هيئة وجود ميثاق أخالقي  -2
طار العمل داخل  واضحة لما هو مقبوال أو مرفوضا في إطار العالقة المهنية وا 

 .الجامعة
مكونات الصيغة المقترحة لمعايير الحوكمة األكاديمية التشاركية بالجامعات السعودية 

 :  تجارب الجامعات االمريكية في ضوء
تتكون الصيغة المقترحة من معايير ومؤشرات الحوكمة األكاديمية التشاركية 

تجارب الجامعات االمريكية والتي توصل اليها البحث  في ضوءبالجامعات السعودية 
 :كالتاليالحالي 

 :المسئولية معيار -1
 االستشاريةوثيقة رسمية تحدد مسؤوليات مجلس الجامعة والمجالس  توفر الجامعة. 
 في التدريس هيئة أعضاء لمسؤوليات واضحة رسمية وسياسات الجامعة تعليمات توجد 

  .والكليات األقسام لجان
 ومسؤولياتهممحكات تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس وفق مهامهم دد الجامعة تح. 
 التدريس هيئة عضاءالحقوق والواجبات أل المتضمنةاللوائح واألنظمة  الجامعة تحدد 

 .حكمهم في ومن
 :والكفاءة الفاعلية معيار -0
 حدد الجامعة نوعية مشاركة أفراد هيئة التدريس في وضع خطتها االستراتيجيةت. 
 توفر الجامعة ألفراد هيئة التدريس اختيار التنمية المهنية المناسب الحتياجاتهم.  
  من استثمار كافة اإلمكانيات المادية والبشرية في  هيئة التدريسأعضاء الجامعة تمكن

 .القراراتخاذ 
  أعضاء هيئة التدريس كافة المعلومات والبيانات التي تساهم في  الجامعةتشارك

 .صناعة القرار
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 توفر الجامعة هياكل غير رسمية لمشاركة أعضاء هيئة التدريس. 
 :والمساواة العدالة معيار  -3
 فرص مكافئة في المشاركة في اتخاذ القرار  أعضاء هيئة التدريس تمنح الجامعة

 .الجامعي
 الجنسينعادلة النتخاب عضو هيئة التدريس من  إجراءاتالجامعة التعليمية  تحدد. 
 وعادلةالجامعة نظام للترقية العلمية ألعضاء هيئة التدريس وفق أسس علمية  توفر. 
 لعمليات انتخاب أعضاء اللجان اإلدارية  والتنظيميةالجامعة المساعدة اإلدارية  تقدِّم

 .والمجالس العلمية
  تطبق اللوائح واألنظمة على أعضاء هيئة  لضمانآليات متابعة فعـالة الجامعة توجد

 .التدريس دون تحيز
 :الشفافية معيار -4
 األكاديمية القيادات الختيار وشفافة واضحة ومعايير إجراءات الجامعة توفر. 
 وفعالة لحماية معلوماتها من االختراق  وأمنةالجامعة أنظـمة متطورة  تستخدم

 .االلكتروني
  توفر الجامعة نظام فعال لالتصال بين كافة أعضاء هيئة التدريس 
  التدريس هيئة أعضاء تعيين او باستقطاب المتعلقةتعلن الجامعة عن كافة المعايير. 
 التدريس هيئة بأعضاء الخاصة والمكافآت والحوافز البدالت كافة عن الجامعة تفصح. 
 :معيار المساءلة -2
  هـيئة  الشكاوى ضدلوائـح تنظيمية تحدد بوضوح إجراءات التعامل مع  الجامعةتوفر

 .التدريس
 هيئة ألعضاء المساءلة آليات سياسات أو قواعد عامة تحدد بوضوح تحدد الجامعة 

 .التدريس
  قرارتها عنشـاملة لمساءلة المجالس العلمية  استراتيجيةالجامعة توجد لدى. 
 التدريس هيئة أعضاء أداء لمراقبة وخارجية داخلية لجان الجامعة توفر. 
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 وفق واألنشطة البرامج قصور عن المساءلة التدريس هيئة ألعضاء الجامعة تتيح 
 .محددة آليات

 :األكاديمية الحرية معيار -1
 ويتم التدريس هيئة ألعضاء األكاديمية الحرية لممارسة واضحة الجامعة قواعد تحدد 

 .بها االلتزام
 فيها والمشاركة فكرية جمعيات بإنشاء التدريس هيئة لعضو الجامعة تسمح. 
 إجراء وحرية المعلومات نشر حرية التدريس هيئة لعضو يتيح نظام الجامعة توفر 

  .جهة أي من قيود دون من ونقلها المعرفة وتوزيع البحوث
 مجلس وقرارات الداخلية األقسام قرارات مناقشة التدريس هيئة ألعضاء الجامعة تتيح 

 .اعتمادها قبل لمناقشتها الجامعة
 قيود دون رأيه عن للدفاع الحرية التدريس هيئة لعضو الجامعة تتيح. 
 التأديبية القرارات ضد االستئناف أو التظلم حقوق تنظم لوائح أو الجامعة قواعد تحدد 

 .آرائهم بسبب التدريس هيئة ألعضاء الصادر
تطبيق الصيغة المقترحة لمعايير الحوكمة األكاديمية  متطلبات التغلب على معوقات

 :  تجارب الجامعات االمريكية في ضوءالتشاركية 
 عن وجود معوقات، ةالميداني الدراسةكشف البحث الحالي من خالل بناء على ما 

في النقاط  حصرها ويمكنة المقترحة، غطبيق الصيأن تؤثِّر سلب ا على ت ومن الممكن
  :التالية

نظرا  لعدم توفر موارد مالية الستقاللية الجامعات معايير واضحة تحتاج الجامعات الى  -
، ويمكن التغلب على ذلك للبرامجيمكن االعتماد عليها في تحديد الموازنات السنوية 

بطرح الجامعات محافظ استثمارية لبرامجها مستفيدة من الدعم الحكومي لها، او 
 .الماليةاالعتماد على الوقف العلمي في تنمية مواردها 



 جامعة جنوب الوادى –كلية التربية بالغردقة  –مجلة العلوم التربوية 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------- 
 0201يناير                             - 38             - (           1)العدد ( 4)المجلد   

مصالح شخصية  والتقليل من مقاومة التغيير المستند على :الجماعيةالمشاركة  تشجيع -
 .رتبط غالبُا بالوظائف الحكوميةأو امتيازات االستقرار الوظيفي الم

 .للمستويات الوسطى والدنيا منح الصالحياتالتمكين ألعضاء هيئة التدريس، و  زيادة -
على أداء الجامعات ووجود توجيهات تلزم بزيادة الرقابة : لشفافية في الجامعاتزيادة ا -

 .والمساءلةالجامعات بتعزيز مفاهيم اإلفصاح 
 :توصيات البحث

 : بما يلي فان الباحثتان توصيبناًء على النتائج التي توصل إليها البحث، 
دعم مشاركة أعضاء هيئة التدريس في منظومة إضافية لتأسيس مجالس مستقلة  .0

اللوائح واألنظمة التي تمكن أعضاء هيئة التدريس  اصدارالقرار الجامعي، من خالل 
 .من المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرار

ادة من تجارب الجامعات االمريكية في مجال تطبيق معايير الحوكمة التشاركية االستف .9
األكاديمية، وتفعيل ممارسة مبادئ الديمقراطية داخل البيئة الجامعية وافساح المجال 

  .ألعضاء هيئة التدريس في عملية التأثير في صناعة القرار الجامعي
ات تضمن الشفافية للوصول وضع حدود لمسئوليات عضو هيئة التدريس بالجامع .0

للمعلومة ذات العالقة بالقرار األكاديمي، وتحديد المساءلة الفردية والجماعية على 
ضرورة قيام الجامعة بتوفير الحرية األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس  معأساسها، 

  .المتمثلة في التعبير عن الرأي والمشاركة في صنع القرار
الحوكمة التشاركية األكاديمية بالجامعات  المقترحة لمعاييرة غالصيتطبيق تبني  .4

 .السعودية في ضوء تجارب الجامعات االمريكية
إعداد ما يلزم من لوائح وتشريعات لتطبيق معايير الحوكمة حوكمة التشاركية  .2

 .األكاديمية بالجامعات السعودية في ضوء تجارب الجامعات االمريكية
  المراجع

استراتيجية تطوير ممارسة القيادة من خالل الحوكمة  .(9202). ليلى أبو العال، .0
مجلة الرشيدة في جامعة الطائف حسب تصوُّرات أعضاء هيئة التدريس، 
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-02،   (0) 00، الدراسات التربوية والنفسية بجامعة السلطان قابوس
92. 

بكليات  درجة تطبيق مبادئ الحوكمة(. 9204.)أبو كريم، احمد، والثويني، طارق .9
التربية بجامعة حائل وجامعة الملك سعود كما يراها أعضاء هيئة 

، (0)02، مجلة العلوم التربوية والنفسية بجامعة البحرين. التدريس
22-20. 

الحاكمية المؤسسة في صنع القرارات اإلدارية ( 9200)أماني  معيلش،أبو  .0
 ،شورةرسالة ماجستير غير من األردنية،واألكاديمية في الجامعات 

 .العربية، األردنجامعة عمان 
دراسة مقارنه لنظم الحوكمة المؤسسية للجامعات بكل (. 9201). هانيااللفي،  .4

مكانية اإلفادة منها في مصر المركز العربي للتعليم . من إنجلترا وكندا وا 
 .008-00، (020)90. والتنمية

ا بجامعة الطائف واقع تطبيق الحوكمة الرشيدة ومعوقاته( 9202) الحميدي، منال .2
-022 ،بنهامجلة جامعة  األكاديمية،من وجهة نظر أعضاء الهيئة 

909. 
واقع تطبيق مبادئ حوكمة  .(9202) .وآخرونالدهدار، مروان  .1

مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات  غزة،قطاع  في الجامعات
 .88-19، (0) 92 واإلدارية،االقتصادية 

دراسة تقويمية "الحوكمة في جامعة الملك فيصل ، تطبيق 9292الجوهرة ، الركبان، .2
 982 -922، (9)02، مجلة كلية التربية ،"

 . https://vision2030.gov.sa.9202، 9202رؤية المملكة العربية السعودية .8
واطنة الحوكمة وعالقتها بسلوك الم"(. 9208.)والثبيتي، محمد ؛الزهراني، فاطمة .2

بحث مقدم الى . "التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة تبوك

https://vision2030.gov.sa/
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القدرة التنافسية : المؤتمر الدولي العاشر للمركز العربي للتعليم والتنمية
 .للجامعات العربية في مجتمع المعرفة بالقاهرة

الحوكمة الرشيدة كمدخل لضمان الجودة واالعتماد (. 9202). عليالسوادي،  .02
، جامعة رسالة دكتوراه. في الجامعات السعودية تصور مقترح األكاديمي

 .ام القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية
واقع تطبيق نظم الحوكمة ومعوقات ذلك في الجامعات ( 9202. )هناءشرف،  .00

 في الضفةاألقسام  الكليات ورؤساء نظر عمداءوجه  الفلسطينية من
 النجاح، فلسطينجامعة  جستير غير منشورة،رسالة ما -الغربية 

دراسة مقارنة لنظم الحوكمة (. "9200.)المليجي، رضا؛ و ضحاوي، بيومي .09
مكانية اإلفادة  المؤسسية للجامعات في كل من جنوب افريقيا وزيمبابوي وا 

، ورقة عمل مقدمة الى المؤتمر العلمي التاسع عشر "منها في مصر
ارنة واإلدارة التعليمية، جامعة عين شمس، للجمعية المصرية للتربية المق

 .القاهرة
دراسة تحليلية لمفهوم الحوكمة الرشيدة ومتطلبات تطبيقها (. 9208.)طيب، عزيزة .00

 .992-082، (9)9 مجلة العلوم التربوية،. في الجامعات السعودية
 -المتطلبات )حوكمة الجامعات  .(9202) .ىليل الحاج؛ عيسى،عرابة،  .04

 .24-42 ،(0) 8 ،االقتصادياسات العدد در  ،(المعوقات
واقع تطيق الحوكمة من وجهة نظر أعضاء الهيئتين (. 9204.)العريني، منال .02

اإلدارية واألكاديمية العاملين في جامعة االمام محمد بن سعود 
 .04-0، (09)0، المجلة الدولية التربوية المتخصصة. اإلسالمية

في الجامعات لتحقيق رؤية  الحوكمةإطار تفعيل  ."(9201)، الجوهرة نالفوزا .01
تفعيل رؤية  في السعودية الجامعات دور مقدم لمؤتمر بحث ،"9202
 :القصيمربيع الثاني، المقام بجامعة  00 -00خالل الفترة  9202

 المملكة العربية السعودية 
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تفعيل الحوكمة (. 9201.)وهاشم، نهلة ؛و محمد، سليمان ؛محروس، رانيا .02
مجلة كلية . دراسة تحليلية: اديمية التشاركية بالجامعات المصريةاالك

 .024-020، (0)42، التربية في العلوم التربوية
دراسة تحليلية لمفهوم الحوكمة الرشيدة ومتطلبات (. 9200). مديحةمحمد،  .08

 42 ،(20)08 مستقبل التربية العربية،. تطبيقه في الجامعات المصرية
- 049. 

مكتبة . منظور استراتيجي: حوكمة التعليم المفتوح(. 9209. )مرزوق، فاروق .02
 .القاهرة: االنجلو المصرية

النسخة المطورة لمعايير االعتماد . األكاديميالمركز الوطني للتقويم واالعتماد  .02
. 9208المؤسسي،

https://www.ncaaa.org.sa/Portal/Accreditation/Institutional/

Pages/Accreditationstandardsdeve.aspx 
حوكمة الجامعات الحكومية لتحقيق (. "9202.)المنيع، نورة، والخنيزان، تهاني .90

ى مؤتمر دور بحث مقدم ال". 9202رؤية المملكة العربية السعودية 
، جامعة القصيم، 9202الجامعات السعودية في تفعيل رؤية المملكة 

2-44. 
 9202نظام مجلس التعليم العالي والجامعات،  .00
 -4553-3237-ws/LawDetails/a6843359https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/La 

a9a700f1fcda/1-8271 
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