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للحوكمة الرشيدة من وجهة نظر  زعبد العزيدرجة ممارسة القادة األكاديميين في جامعة الملك 
 أعضاء هيئة التدريس

 *صالح ضبيع الرويلي بن محمدد. 

 ملخص:
 زعبد العزيدة األكاديميين في جامعة الملك هدفت الدراسة إلى تحديد درجة ممارسة القا

 التي سحبت عشوائيا   للحوكمة الرشيدة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، وتكونت عينة الدراسة
 تولتحقيق أهداف الدراسة طور  ،زعبد العزي( عضو هيئة تدريس، من جامعة الملك 323من )

وقد استخدم المنهج الوصفي المسحي  ،ثباتها( فقرة، وتم التأكد من صدقها و 33من ) تكونتاستبانة 
 لمالئمته ألهداف الدراسة.

للحوكمة  زة الملك عبد العزيوأظهرت الدراسة أن درجة ممارسة القادة األكاديميين في جامع
مرتفعة، كما بينت الدراسة عدم وجود  بدرجة الرشيدة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاءت

 ي ي درجة ممارسة القادة األكاديميين للحوكمة الرشيدة، تعزى لمتغير فروق ذات داللة إحصائية ف
 تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية ولصالح أستاذ مشارك. ووجود فروق الكلية، و الجنس 

، أعضاء هيئة زالملك عبد العزيالحوكمة الرشيدة، القادة األكاديميين، جامعة  الكلمات المفتاحية:
 التدريس، السعودية.
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The Degree of Academic Leaderships Governance Practice at King Abd 

Al- azeez University from the Faculty Members Perspectives 

*RuwailiMohammed bin Saleh Dr.  

Abstract: 

The study aimed at determining the degree of academic leaderships at 

King Abd Al- azeez University for governance from the faculty members 

perspectives. The study sample consisted of (323) teaching staff members 

randomly selected from the study population consisting of (3057) teaching 

staff members from King Abd Al- azeez University. To achieve the 

objectives of the study, a questionnaire of (30) items was developed. 

Findings revealed that the academic leaders governance practice at King 

AbdAl- azeez University was high in all items according to the faculty 

members perspectives. 

The study also showed that there were no statistically significant 

differences in the degree of practicing academic leaders governance due to 

gender or college variables. Further, significant differences were found due 

to academic rank in favor of associate professors. The study recommended 

continuing the practice of governance by the academic leaders at King 

AbdAl- azeezUniversity. 

Keywords: Governance, Academic Leaders, King AbdAl- azeez University, 

Faculty Members, Saudi Arabia. 
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 المقدمة: 
لى بناء قيادات واعية، تتفاعل مع المتغيرات بطريقة علمية، وتؤثر في إالجامعات تسعى 

من أعضاء هيئة العاملين وتعيد تشكيل سلوكهم بما يعود بالنفع على المؤسسة، وتشارك العاملين 
التعامل مع هذه القرارات  يمكنهم منفي صناعة القرارات الرشيدة بأسلوب التدريس وموظفين 

تحقق األهداف التي من أجلها تم اتخاذ تلك القرارات مما يعود بالنفع على  بفاعلية، مما يؤدي إلى
 وعلى العاملين على حد سواء. الجامعة

وتغيرات  ،من أجل إحداث تطوراتالسبل على توفير في الجامعات وتعمل اإلدارات التعليمية 
مراجعة دقيقة ومستمرة كافة ، وذلك بالقيام ب في المجاالت بالكليات الجامعيةتساعدها في النهوض 

الوطنية واإلقليمية والعالميةكافة ؛ لذا تبرز أهمية الحوكمة إليجاد  الجهاتلسلوكياتها وعالقاتها مع 
القيادة الرشيدة في تصرفاتها وأداءها وقراراتها، بما يحقق الجودة والفعالية للعملية التعليمية التعلمية، 

ا  كبيرا  من المعرفة، ويمتلكون مهارات عالية يوظفونها في وبما يكفل تخريج الكفاءات التي لديها كم
سوق العمل، فالحوكمة هي رمز المستقبل لمؤسسات التعليم، وهي التي ترسم سلوك الطلبة وتبني 

 (.(AL-Taweel, 2006مهاراتهم وتشكل قيمهم وترسم لهم المستقبل بشكل جدي وقوي 
الحوار، و الالمركزية، و مثل: الديموقراطية،  اتالمكونوتبنى الحوكمة الرشيدة على مجموعة من 

العالقة مع المجتمع المدني، والشفافية، والمساءلة، وحقوق اإلنسان، والعدالة، وتهدف الحوكمة و 
الرشيدة إلى تحقيق االنسجام والعدالة االجتماعية، من خالل توفير الحد األدنى من المتطلبات 

فر لهم مستوى من المعيشة الكريمة، وتحقق الكفاءة والحاجات الضرورية للموظفين، والتي تو 
 ((Obeidat, 2001داعمة والتعاون لدى األفراد والمؤسسات من خالل بيئة اجتماعية 

( على ضرورة توفر العديد من المقومات من أجل تبني الحوكمة (Alkayed, 2003وأكد 
 الرشيدة في المؤسسات ومنها:

المحلي من إداريين وفنيين، من خالل التدريب والتوعية تمكين القوى البشرية على المستوى  -
 وتنمية المهارات المطلوبة.

 تنمية مستوى مشاركة العاملين في صناعة السياسات واتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل. -
 تبني أساليب جديدة في اإلدارة وتطوير البناء المؤسسي الذي يقوم على الشفافية والمساءلة. -
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طوير إمكانيات المؤسسات لرشيدة توفير بنية أساسية لتنمية الثروات، وتا الحوكمةتتطلب  -
من خالل توفير اآلليات المناسبة للعمل ودعم ما هو قائم لضمان المشاركة الفعالة من  القائمة،

 العاملين.
أهمية دور القادة األكاديميين في تسيير مهام إداراتهم، والتي تعمل على زيادة الدور  وتظهر

المؤسسات التربوية في دفع عجلة التنمية والتطور في المجتمع، وهذا يعني  تؤديهالذي  الحيوي 
بالضرورة أن يتمتع القادة التربويين في مختلف المستويات اإلدارية بمهارات معينة تعينهم على أداء 

 (.(Nasser, 2012المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية 
وير أي بلد ودفع عجلة التقدم فيه، وله أهمية بارزة في زيادة ويعد التعليم الركيزة األساسية لتط

التنمية وتحقيقها بكافة أشكالها، وكذلك االرتقاء بحركة التقدم، وتحتل الجامعة مكانة مرموقة في 
منظومة التعليم، فهي تقع على قمة السلم التعليمي، وبحكم هذه المكانة فإنها مسؤولة ليس فقط عن 

هي مسؤولة أيضا عن تطوير منظومة التعليم ككل، فال يقتصر دور التعليم  تطوير ذاتها، إنما
، بل يتضمن تطوير المجتمع، والمساهمة في تطوير وتدريبهاالجامعي على إعداد الكوادر البشرية 

 (.(AL-Taweel, 2006وحل مشكالته وقضاياه  البحث العلمي لخدمة المجتمع 
لجامعات بسبب التغيرات الجذرية التي حدثت للتعليم وأصبحت الحوكمة ذات أهمية كبيرة في ا

( هذه التغيرات والتي تتضمن Fabric and Alexander, 2008العالي في الفترة األخيرة، وأوضح )
 اآلتي:

تزداد الضغوط االجتماعية على مؤسسات التعليم العالي بسبب تزايد أعداد الطلبة والمرتبطة  -
 بتزايد السكان.

 من التعليم مقدمة من مؤسسات تعليمية محلية وعالمية مختلفة. ظهور أنواع جديدة -
 ظهور التعليم المفتوح والتعليم عن بعد. -
 التطور العلمي السريع والتزايد المعرفي، والذي يلزم بتوفير خريجين مهرة. -

 مبادئ الحوكمة الرشيدة:
أصحاب المصلحة تمثيل و  الشفافية،و المساءلة، و من مبادئ الحوكمة الرشيدة: وضوح الهدف، 

وضوح أدوار مجلس األمناء ككيان ولكل من أعضائه، و المشاركة، و األساسيين )القاعدة الشعبية(، 
تباع قواعد وإجراءات واضحة متفق عليها ومعلنة واباالنتخاب،  المسؤولهتداول المناصب القيادية 

 ((Al-Zahrani, 2011للجميع 
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 معوقات تطبيق مفهوم حوكمة الجامعات:
محددات ال د من( أن تطبيق الحوكمة في الجامعات يتوقف على عد(Al-Farra, 2013يرى 

 منها:و 
ترتبط أنماط التفكير لدى المسؤولين في الجامعات بالثقافة السائدة  ذالمجتمع: إالثقافة السائدة في  -

 في المجتمع.
تأطير السياسات  المناخ السياسي العام: إذ تؤدي تلعب السياسة العامة للدولة دورا  كبيرا  في -

 الخاصة بالجامعات.
ستراتيجية اعية عائقا  دون تحقيق بعض أهداف التشريعات الجامعية: فقد تقف التشريعات الجام -

 للجامعات.
طريقة إدارة الجامعة: فقد تتحكم اإلدارة التسلطية للجامعة في كافة األعمال والسياسات  -

 المرسومة.
اة الجامعية: من خالل عدم مشاركتهم في رسم غياب دور أعضاء هيئة التدريس عن الحي -

 السياسات الخاصة للجامعة.
قضيتين أساسيتين: تتمثل األولى في أهمية توفير  منوتنبع أهمية الحوكمة في الجامعات 

مصادر مختلفة لتمويل الجامعات لتحقيق أنشطتها وأهدافها، أما القضية الثانية فهي تتمثل بعمليات 
بطريقة سليمة، تمكن من تقديم الخدمات المترتبة على االستغالل االمثل و موارد اإلنفاق واستغالل ال

 (.(Khurshid and Yusuf, 2013إدارة الجامعة 
 التربويةللحوكمة  نييميدرجة ممارسة القادة األكاددراسة بعنوان ( Alzbn,2017فقد أجرت )
تكونت و التدريس،  هيئةضاء من وجهة نظر أع السلطة بتفويض وعالقتها ردنيةفي الجامعات األ

ن درجة أالتي توصلت إليها الدراسة  أهم النتائج( عضو هيئة تدريس، ومن 960عينة الدراسة من )
 ئةيه من وجهة نظر أعضاء األردنيةفي الجامعات  التربويةللحوكمة  نييميممارسة القادة األكاد

 .بة ولصالح أستاذتعزى لمتغير الرت ةووجود فروق للممارس كانت متوسطة، التدريس
استقصاء عملية الحوكمة في الجامعات  هدفت إلى( دراسة Hudsone, 2007)أجرى فقد 

 واستخدم وركيو يفي منطقة ن نيخاصت نيجامعت اختيارهذا الهدف تم  قيالخاصة ولغرض تحق
دور  إلى أن الدراسةوتوصلت ( عضو هيئة تدريس، 01) دلفاي لجمع المعلومات ومقابلة مع أسلوب

 .دةيأعضاء المجلس كانت ج نيوأن العالقات ب ،مرتفعا جدا  جلس الحوكمة كان م
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وأسس ( دراسة هدفت إلى التركيز على مبادئ Henard and Mettarle, 2008) وقام كل
التوجيه والقوانين واألنظمة لممارسة الحوكمة الرشيدة، وكيفية التمييز بين مبادئ الحوكمة ومعايير 

ام الباحثان بإجراء الدراسات التحليلية والدراسات المقارنة من خالل تحليل الوثائق الجودة، وقالنوعية و 
( دولة بالتعاون مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، وكان من 31لمؤسسات التعليم العالي في )

م الجودة في جميع جوانب التعليالنوعية و أبرز النتائج أن الحوكمة أصبحت أداة ضغط كبرى لتحسين 
 العالي.

( دراسة هدفت إلى مناقشة أوضاع Droboer, Hulismanand&Meister, 2010) وأجرى 
في جامعات ثالث دول هي هولندا، والنمسا، والمملكة المتحدة، وقارنت بين دساتير  الحوكمةمجال 

الدراسة وقد توصلت  ،واالستقاللية والشفافية فيهاالمساءلة ة فيما يتعلق بمدى وجود فيمجالسها اإلشرا
إلى أن من العناصر الحديثة في محاولة اإلصالح في قطاع التعليم العالي في أوروبا هو تشكيل 

ية فيها هي جزء من عمليات اإلصالح فوأن المجالس اإلشرا ،الجامعات لحوكمةهيكليات جديدة 
 الحقيقي.من أعضائها يعرفون عملهم  وعلى الرغم من أهمية هذه المجالس، إال أن قليال  الجامعي 

( دراسة حول الجامعات في سنغافورة وماليزيا ومدى تطبيقها Mok, 2010كما أجرى )
، وأثرها في التغييرات التي حدثت على الحياة الجامعية، واستخدمت الدراسة التحليلية خالل للحوكمة
ضغوط (، وبينت نتائج الدراسة أن معظم األكاديميين ما يزالون يتعرضون ل2009 – 2007الفترة )

يرون أن الدولة لم تزل غير  األكاديميينأكثر من إدارات الجامعة بدال من اإلحساس بالتفرد، ألن 
 مقتدرة على مراقبة الجامعات والتعليم العالي.

واقع تطبيق الحوكمة في الجامعات  تعرفإلى ( دراسة هدفت Al-Zahrani, 2011)وأجرى 
الوظيفي والوالء التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس في درجة الرضا  إلىاألهلية السعودية، والتعرف 

الجنس، و الجامعات األهلية السعودية، والكشف عن طبيعة العالقة بين متغيرات الدراسة )التخصص، 
درجة الرضا و مدة الخدمة العملية، وواقع تطبيق الحوكمة، و المسمى الوظيفي، و الرتبة األكاديمية، و 

لدراسة واقع تطبيق واستبانة استخدمت الدراسة استمارة بيانات أولية، الوالء التنظيمي(، و و الوظيفي، 
لدراسة الرضا الوظيفي، واعتمدت على المنهج الوصفي االرتباطي، وتكونت عينة  واستبانةالحوكمة، 

الجامعات األهلية السعودية المختارة بلغ في الدراسة من أعضاء هيئة التدريس في عدد من الكليات 
عضوا، وتوصلت الدراسة إلى أن الجامعات األهلية السعودية تمارس الحوكمة ( 300عددها )
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بين آراء أفراد العينة حول واقع تطبيق الحوكمة في  ا  الرشيدة بدرجة كبيرة ، وتوجد فروق دالة إحصائي
 المسمى الوظيفي(.و : )الرتبة األكاديمية، لمتغيري الجامعات األهلية السعودية تعزى 

 حوكمة( فقد قاموا بدراسة هدفت إلى تقييم Mungiu, Alina, andAndra, 2011أما )
( جامعة حكومية على أساس النزاهة اإلدارية أو 43الجامعات الحكومية الرومانية، إذ تم تقييم )

النزاهة األكاديمية، والحكم الديمقراطي، والحاكمية األكاديمية، والتمويل السليم لسنة أكاديمية واحدة، 
ائج التقييم عن وجود مشكالت نظامية في تنظيم الحياة الجامعية، وأداء العمل فيها، وقد كشفت نت

تعزى إلى فشل في بناء أنظمة السلطة والمحاسبة على مستوى الجامعة بعد تطبيق الالمركزية في 
 التعليم الجامعي للمنافسة من أجل تحسين الصورة العامة للجامعة وبالتالي إلصالح ممارساتها.

في جامعة الشرق  الحوكمةفقد هدفت إلى استقصاء واقع تطبيق ( Nasser,2012) راسةأما د
التدريسية واإلدارية ، وتكونت عينة دراسة من  هيئتهامن وجهة نظر أعضاء في األردن األوسط 

( إداريا، وتم استخدام االستبانة لجمع 49( عضو هيئة تدريس و )64منهم )عضوا ، ( 113)
في جامعة الشرق األوسط من وجهة  الحوكمةنتائج الدراسة إلى أن واقع تطبيق البيانات، وأشارت 

نظر أفراد عينة الدراسة ككل كان مرتفعا، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في 
واقع تطبيق الحاكمية في جامعة الشرق األوسط تبعا الختالف المركز الوظيفي وكان لصالح أعضاء 

 س.هيئة التدري
هدفت إلى إلقاء الضوء على واقع الحوكمة في الجامعات  ( دراسةAl-Farra, 2013)وأجرى 

أهم التحديات التي تواجه الجامعات الفلسطينية من أجل تقوية الحوكمة  إلىالفلسطينية والتعرف 
 ( شخصا، واستخدم الباحث االستبانة كأداة للدراسة، وخلصت202فيها، وتكونت عينة الدراسة من )

الدراسة إلى أن رؤى وخطط الجامعات ال يتم تحديثها باستمرار، وال يوجد آليات مناسبة للتأكد من 
زالت ثقافة المساءلة منخفضة بسبب عدم وجود آليات واضحة تمكن المسؤولين  ماتطبيقها، كما أنه 

 من تقديم التوضيحات الالزمة لذوي المصلحة.
لى واقع تطبيق نظم الحوكمة في الجامعات التعرف إ( Hana, 2015)هدفت دراسة كما 

الفلسطينية في الضفة الغربية ومعوقات ذلك من وجهة نظر عمداء الكليات ورؤساء األقسام، كما 
أثر دور بعض متغيرات الدراسة مثل الجنس، والمسمى الوظيفي، وسنوات الخبرة،  إلىهدفت التعرف 

( 150لك التطبيق، وتكونت عينة الدراسة من )ذوصعوبات والجامعة، في واقع تطبيق نظم الحوكمة 
فردا  من عمداء ورؤساء األقسام في جامعات الضفة الغربية، واستخدمت االستبانة أداة لجمع 
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البيانات، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود درجة استجابة كبيرة في واقع تطبيق نظم الحوكمة في 
استجابة متوسطة على معوقات تطبيق نظم  الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية، ودرجة

الحوكمة، كما أشارت النتائج أيضا إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيرات 
 الجنس، والمسمى الوظيفي، وسنوات الخبرة.

يالحظ من خالل استعراض الدراسات السابقة أنها تباينت في أهدافها من حيث دراستها 
و المعوقات والتحديات من خالل معرفة الشروط والمبادئ أ سياسة الجامعة هاعلى، وانعكاسللحوكمة

 الواقع،خراج دراسته هذه الى إستفادته من الدراسات السابقة في ويؤكد الباحث ا الحوكمة،التي تواجه 
الحوكمة كما ويشير الباحث بأن هذه الدراسة قد تميزت عن سابقاتها من الدراسات بأنها تناولت 

التي  الدراسة الوحيدةوأنها  ،نفي جامعة جدة ومدى ممارستها من قبل القادة األكاديمييالرشيدة 
 تناولت ذلك في حدود علم الباحث.

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تحددت مشكلة الدراسة في معرفة درجة ممارسة القادة األكاديميين في جامعة الملك عبد 

 :هيئة التدريس، واإلجابة عن األسئلة اآلتيةالعزيز للحوكمة الرشيدة من وجهة نظر أعضاء 
للحوكمة الرشيدة من وجهة  زعبد العزيالملك ما درجة ممارسة القادة األكاديميين في جامعة  .0

 ؟فيها نظر أعضاء هيئة التدريس
هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة القادة  .9

للحوكمة الرشيدة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  زعبد العزيامعة الملك األكاديميين في ج
 الكلية؟و الرتبة األكاديمية، و وفقا لمتغيرات: الجنس، 

 أهداف الدراسة:
 تهدف هذه الدراسة لتحقيق األهداف التالية:

ن وجهة للحوكمة الرشيدة م زعبد العزيالملك تحديد درجة ممارسة القادة األكاديميين في جامعة  -
 .فيها نظر أعضاء هيئة التدريس

التعرف على الفروق في تقديرات أعضاء هيئة التدريس حول ممارسة القادة األكاديميين في  -
 .والكلية(والرتبة األكاديمية،  لمتغير )الجنسللحوكمة الرشيدة وفقا   زعبد العزيجامعة الملك 
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 أهمية الدراسة:

سعى إلى الكشف عن درجة ممارسة الحوكمة الرشيدة في تتمثل أهمية هذه الدراسة في أنها ت
وضرورة امتالك القادة في المؤسسات  زعبد العزيالملك المؤسسات التربوية متمثلة في جامعة 

دور فعال في تحقيق األهداف المرسومة والتي من  من التربوية لمبادئ الحوكمة الرشيدة، لما لها
 لي انعكاساتها على تنمية المجتمع المحلي.شأنها تحسين جودة هذه المؤسسات وبالتا

 أهمية الدراسة:
: األهمية النظرية:   أوًلا

 وكمةالجانب النظري المتعلق بموضوع الح في إثراءتتضح األهمية النظرية للدراسة الحالية 
علمية جديدة تؤكد  وتقديم أدلةباختالف بعض المتغيرات الديمغرافية.  أهميته ودورهوأديباته من حيث 

 عالمية هذا المفهوم وتعميمه على مجتمعات أخرى كالمجتمع العربي عامة والسعودي خاصة. 
 ثانياا: األهمية التطبيقية:

 تتضح األهمية التطبيقية للدراسة فيما يلي: 
قد تفيد هذه الدراسة مؤسسات التعليم المختلفة بشكل عام والجامعات السعودية بشكل خاص على  -

وبالتالي تساعد في تشخيص الحالة دارة الجامعة وكلياتها، لرشيدة في إأهمية تطبيق الحوكمة ا
 .لجامعاتالتي عليها ا

 استفادة الباحثين والمهتمين في المجال التربوي من مقياس الدراسة واإلطار النظري الذي تقدمه. -
اعدهم والتي تسالحكومة الرشيدة، تزويد العاملين في الميدان التربوي بمجموعة من الحقائق عن  -

  الجامعة.في إعداد البرامج للنهوض بمستوى 
 .الحوكمة الرشيدةتقديم بعض التوصيات في مجال تحسين  -

 :ومحدداتها حدود الدراسة
 زعبد العزيالملك الحدود البشرية: أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة  -
 الحدود الموضوعية: درجة ممارسة الحوكمة الرشيدة. -
 في المملكة العربية السعودية زعبد العزيالملك الحدود المكانية: جامعة  -
 .م2017 – 2016الحدود الزمانية: العام الدراسي الثاني  -

وتتحدد نتائج الدراسة بمدى صدق وثبات األداة المستخدمة في هذه الدراسة، وأمانة 
 المستجيبين، وأن النتائج ال تعمم إال على مجتمع الدراسة والمجتمعات المشابهة.
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 ت اًلصطالحية واإلجرائية:التعريفا
الحوكمة: "مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في 

 ,Wylieاألداء عن طريق اختيار األساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف المؤسسة )

2007; 8.) 
لقادة األكاديميين، الناتجة عن فر لدى ااوتعرف إجرائيا  بأنها: مجموعة المعارف التي تتو 

 استجابتهم على أداة الدراسة والتي تمكنهم من القيام بمهامهم اإلدارية.
الملك القادة األكاديميين: هم عمداء الكليات ونوابهم ورؤساء األقسام األكاديمية في جامعة 

 بالمملكة العربية السعودية. زعبد العزي
 الطريقة واإلجراءات:
واإلجراءات وصفا  لمنهج الدراسة ومجتمعها وعينتها، واألداة التي تم استخدامها  تتناول الطريقة

ودالالت صدقها وثباتها وتحديد متغيرات الدراسة وإجراءاتها والمعالجات اإلحصائية التي استخدمت 
 لإلجابة عن أسئلتها.

 منهج الدراسة:
 .اسبة لموضوع الدراسةلمنالوصفي المسحي  المنهجلتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام 

 مجتمع الدراسة 
في جامعة جده، وذلك للعام الجامعي  ( عضو هيئة تدريس0103تكون مجتمع الدراسة من )

 م.9103 – 9106
 عينة الدراسة:

( عضو هيئة تدريس، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية، 090تكونت عينة الدراسة من )
 عينة وفقا  لمتغيراتها.( يبين توزيع أفراد ال0والجدول )

 متغيراتهال وفقاا توزيع أفراد عينة الدراسة ( 1جدول )
 العدد الكلي العدد المستوى  المتغير
 162 أنثى 323 161 ذكر الجنس
 159 اإلنسانية 323 164 العلمية الكلية

 الرتبة األكاديمية
 323 71 أستاذ

 179 أستاذ مشارك 
 73 أستاذ مساعد
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 أداة الدراسة:
خالل  وذلك منأداة للدراسة،  بتطويرلتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها، قام الباحث 

ودراسة  (9100)مثل دراسة الزهراني والدراسات السابقة، األدب النظري  االعتماد على
(Nasser,2012تكون )بين من جزأين، اشتمل الجزء األول على المتغيرات الشخصية للمستجي ت

، الشفافية هي:( مجاالت، 0من ) الجزء الثاني ن (، وتكو )الجنس، والرتبة األكاديمية، والكلية
 وذلك في الصورة األولية لألداة. فقره،( 00وقد اشتملت هذه المجاالت على )، المساءلةو ، المشاركةو 

 صدق األداة:
ي الجامعات تم التحقق من صدق األداة من خالل عرضها على مجموعه من األساتذة ف

ألهداف الدراسة، وسالمة  اومالءمته( أستاذ، وذلك للحكم على مدى 06بلغ عددهم ) السعودية،
اللغة، ومدى انتماء الفقرات للمجال المنضوية تحتها، وبعد اتفاق المحكمين على األداة وسالمتها 

 ( فقره.01( فقرات منها استقرت األداة في صورتها النهائية على )0وحذفهم )
 بات األداة:ث

( فردا  من مجتمع الدراسة ومن خارج عينتها، وتم حساب 30تم تطبيق أداة الدراسة على )
 . ( يبين قيم معامالت الثبات.2معامل الثبات باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، والجدول )

 ( معامالت الثبات باستخدام كرونباخ ألفا لمجاًلت ممارسة الحوكمة2الجدول رقم )
 معامل اًلتساق الداخلي كرونباخ ألفا المجال
 893. الشفافية
 0.92 المشاركة
 0.91 المساءلة

 0.91 المقياس ككل
 ( أن قيم معامالت الثبات مرتفعة ومناسبة ألغراض الدراسة9يتبين من الجدول )

 متغيرات البحث:
 اشتملت الدراسة على المتغيرات التالية:

 المتغيرات المستقلة:
 أنثى -  ذكر -تان: الجنس وله فئ

  أستاذ مساعد -  أستاذ مشارك -  أستاذ - :مستوياتالرتبة األكاديمية وله ثالث 
 إنسانية كلية -   علمية كلية - فئتان: االكلية وله 
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 المتغير التابع: 
للحوكمة الرشيدة من وجهة نظر  زعبد العزي جامعة الملكدرجة ممارسة القادة األكاديميين في 

 ة التدريس.أعضاء هيئ
 تصحيح األداة

عبد ممارسة القادة األكاديميين في جامعة الملك  احتساب درجةوألغراض الدراسة الحالية تم 
 للحوكمة الرشيدة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. على النحو اآلتي: زالعزي

رت درجة الموافقة على كل فقرة من فقراتها وزن متدرج وفق مقياس ليك أعطي لتقديرفقد 
تدرج من )درجة كبيرة جدا ، ودرجة كبيرة، ودرجة متوسطة،  (، الذيLikert Scale)الخماسي 

ودرجه قليله جدا (. كما أعطي أعلى تدرج في الموافقة خمس درجات وأدنى تدرج في  قليلة،ودرجة 
 .0،2،0،9،0الموافقة درجة واحدة، وتكون الدرجات مرتبة ترتيبا  تنازليا  

مستويات، وذلك من خالل طرح  0تم قسمة الفرق بين الحدين على  مارسة،المدرجة ولتعرف 
 (.2( يساوي)0األدنى للبدائل ) الحد-( 0الحد األعلى للبدائل )

 : الفقرات كاآلتيوهكذا تصبح أوزان 
 (0 - 0.1 )جدا .  منخفضة 
 (0.10 - 9.6 )منخفضة . 
 (9.60 -  0.2                 .متوسط ) 
 (0.20  -  2.9 )مرتفعة                      . 
 (2.90 - 0 )  مرتفعة جدا  . 

 المعالجة اإلحصائية:
 لإلجابة عن أسئلة الدراسة، استخدم الباحث المعالجات اإلحصائية التالية:

 لإلجابة عن السؤال األول، تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. -
دام المتوسطات الحسابية وتحليل التباين األحادي، واختبار لإلجابة عن السؤال الثاني، تم استخ -

 "ت" واختبار شيفيه لبيان أثر متغيرات الدراسة على الكلي.
 عرض النتائج:

للحوكمة  زعبد العزيالملك "ما درجة ممارسة القادة األكاديميين في جامعة  السؤال األول:
 الرشيدة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟".
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عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحديد الرتب لإلجابة 
للحوكمة الرشيدة من وجهة نظر  زعبد العزيالملك لدرجة ممارسة القادة األكاديميين في جامعة 

 ( يوضح ذلك.3أعضاء هيئة التدريس، والجدول )
ية والرتب لدرجة ممارسة القادة األكاديميين في المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيار  (3الجدول )

 للحوكمة الرشيدة. زعبد العزيجامعة الملك 
المتوسط  الفقرات الرقم

 الحسابي
اًلنحراف 
درجة  الرتبة المعياري 

 الممارسة
آرائهم فيما يؤدي  في إبداءيشارك العاملون في الجامعة  12

 مرتفعة جدا 1 0.76 4.46 إلى تطوير العمل الجامعي

يطبق القادة األكاديميون القوانين على جميع الموظفين  5
 مرتفعة جدا 3 3.22 7.34 دون تمييز

 مرتفعة جدا 3 3.23 7.34 تقييم الجامعة برامجها باستمرار بهدف تطويرها. 2
تنفذ اإلجراءات ذات العالقة بالعاملين بوضوح )التعيين،  9

 مرتفعة جدا 3 3.23 7.34 الترقية، اإلحالة إلى التقاعد...الخ(.
 مرتفعة جدا 2 3.49 7.35 تحدد السياسة المالية بوضوح لكافة العاملين. 4

 مرتفعة جدا 2 3.42 7.35 تساهم المساءلة في تحديد حاجات الجامعة. 22
تطّبق قواعد المساءلة على المستويين الفردي والجماعي  27

 مرتفعة جدا 03 3.22 7.37 بعدالة.
 مرتفعة جدا 00 3.27 7.33 ة بحق المجتمع المحلي في مراقبة األداء.تؤمن الجامع 33
 مرتفعة جدا 02 3.22 7.32 تستخدم المساءلة لتحفيز الموظف في عمله. 23
يأخذ القادة األكاديميون بوجهات نظر أعضاء هيئة  03

 دامرتفعة ج 03 3.20 7.30 التدريس فيما يتعلق بالقضايا التي تشكل اهتماما مباشرا .

توفر المساءلة عالقة أقوى بين القادة األكاديميين  29
 مرتفعة جدا 07 3.22 7.33 والموظفين في الجامعة.

 مرتفعة جدا 05 3.22 7.22 يتعامل المدير مع المشكالت بحكمة. 20
يشارك أعضاء هيئة التدريس في تخطيط النشاطات  09

 مرتفعة جدا 00 3.20 7.24 المنهجية للطلبة.

ون القرارات اإلدارية في الجامعة أكثر منطقية نتيجة تك 22
 مرتفعة جدا 00 3.23 7.24 المساءلة.

يشكل مجلس الحوكمة في الجامعة بطريقة ديمقراطية  0
 مرتفعة جدا 02 3.22 7.20 بمشاركة العاملين.

 امرتفعة جد 09 3.23 7.27 يتم اتخاذ القرارات ذات العالقة بالجامعة برأي األغلبية. 03
يعمل القادة األكاديميون على تشجيع الحوار بالتواصل  02

 مرتفعة جدا 09 3.93 7.27 المفتوح بما يسهم بتحقيق األهداف.

يشارك ممثلون من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة  23
 مرتفعة جدا 20 3.24 7.20 في وضع قواعد المساءلة

 مرتفعة 22 3.20 7.23 تستخدم المساءلة لتحسين األداء للعاملين. 24
 مرتفعة 23 3.24 7.09 تّتسم القوانين المطّبقة في الجامعة بالوضوح. 2

يتبع القادة األكاديميون أسلوب الحوار في الوصول إلى  00
 مرتفعة 23 3.24 7.09 قرارات من خالل مجلس الحوكمة
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المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

اًلنحراف 
درجة  الرتبة المعياري 

 الممارسة
تستخدم المساءلة للتحقق من الرغبة الحقيقية في التزام  25

 مرتفعة 23 3.90 7.09 العاملين

تدعم القيادات األكاديمية مبدأ شفافية تبادل المعلومات  0
 مرتفعة 20 3.93 7.02 لجميع المستفيدين

 مرتفعة 24 3.93 7.04 تساعد المساءلة في تقليل هدر المال والوقت. 20
يعمل القادة األكاديميون على تسهيل العمل التعاوني بين  07

 مرتفعة 22 3.93 7.00 معة.الوحدات المختلفة في الجا

يوفر القادة األكاديميون نظاما لتلّقي مقترحات منتسبي  05
 مرتفعة 29 3.24 7.02 الجامعة.

يشارك أعضاء هيئة التدريس في وضع الخطة  04
 مرتفعة 29 3.95 7.00 االستراتيجية للجامعة.

يضع القادة األكاديميون خطط التطوير بالجامعة  00
 مرتفعة 29 3.93 7.33 ألطراف ذات العالقة.بمشاركة جميع ا

يعي أعضاء هيئة التدريس األدوار المنوطة بهم لتحقيق  7
 مرتفعة 33 3.94 3.99 الحوكمة

 مرتفعة 33 0.32 3.20 يحدد دور مجلس الحوكمة بوضوح في أنظمة الجامعة. 3
 مرتفعة جدا  3.05 7.22 الدرجة الكلية 

 زعبد العزيجامعة الملك ممارسة القادة األكاديميين في  ( أن درجة3يتبين من الجدول )
( بانحراف معياري 4.22، إذ بلغ المتوسط الحسابي لها )جدا   للحوكمة الرشيدة، كانت مرتفعة

، زعبد العزيصدق مبادئ الحوكمة الرشيدة في جامعة الملك ويعزو الباحث ذلك إلى  (.0.65)
، وذلك من خالل التزام ادارة المبادئ دون تمييز بين العاملين والتزام القادة األكاديميين لتنفيذ تلك

الجامعة بمنهجية واضحة ومحددة للجامعة، وتركيزها على االبداع في طريقة الممارسة للحوكمة، 
واتفقت النتيجة المرتفعة في ممارسة القادة للحوكمة مع نتيجة دون القبول في الممارسة العشوائية، 

 ( (Hana, 2015(، ودراسة Nasser, 2012)( ودراسة Al-Zahrani, 2011)دراسة 
إذ تراوحت قيم المتوسطات  جدا،ما بين الدرجة المرتفعة، والمرتفعة وجاءت جميع الفقرات 

( والتي تنص على "يشارك 12(، وجاءت بالرتبة األولى الفقرة )3.86-4.46الحسابية ما بين )
يؤدي إلى تطوير العمل الجامعي" بمتوسط حسابي بلغ العاملون في الجامعة في إبداء آرائهم فيما 

يحدد دور مجلس الحوكمة بوضوح في أنظمة ( 0وفي الرتبة األخيرة جاءت القفرة رقم )(، 4.46)
 (0.16، بمتوسط حسابي قدره )الجامعة

( في  0.05هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الثاني:  السؤال
 الملك عبدالعزيزعينة الدراسة حول درجة ممارسة القادة األكاديميين في جامعة  استجابات أفراد
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للحوكمة الرشيدة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وفقا لمتغيرات: الجنس، الرتبة األكاديمية، 
 الكلية؟

 لإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد
حسب  الرشيدة،للحوكمة  زعبد العزيالعينة حول درجة ممارسة القادة األكاديميين في جامعة الملك 

 متغيرات الدراسة، على النحو التالي:
 متغير الجنس:

)ت( لحساب الفروق بين تقدير أفراد  المعيارية، ونتائج اختبارالمتوسطات الحسابية واًلنحرافات  (4)جدول رقم 
 .الجنسللحوكمة الرشيدة تعزى لمتغير  زعبد العزيممارسة القادة األكاديميين في جامعة الملك حول درجة  العينة

 
ممارسة 
 الحوكمة

 العدد الجنس
المتوسط 
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري 

 قيمة "ت"
درجات 
 الحرية

الدًللة 
 اإلحصائية

 1.602 2.90 060 ذكر
 1.616 2.91 069 أنثى 1.602 090 1.233

(  0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )2النتائج في الجدول ) تبين
للحوكمة الرشيدة من وجهة نظر  الملك عبدالعزيزفي درجة ممارسة القادة األكاديميين في جامعة 

(، وبمستوى داللة 0.477أعضاء هيئة التدريس تعزى لمتغير الجنس، إذ بلغت قيمة "ت" )
(0.634.) 

ائف األكاديمية في الجامعة مثل الهيئة التدريسية تصمم على أساس عدم التمييز إن الوظ
حسب الجنس، فالمدرس الجامعي والمدرسة الجامعية لهما نفس الحقوق وعليهما نفس الواجبات، وقد 
تعزى النتيجة إلى الشعور بالعدالة بين الجنسين من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، فالشفافية 

عدالة هي أساس التعامل في الجامعة وال يوجد أي تحيز لطرف دون آخر، وتشابهت نتيجة هذه وال
 .(Hana, 2015) الدراسة مع دراسة

 متغير الرتبة األكاديمية:
)تحليل التباين األحادي(  المعيارية، ونتائج اختبارالمتوسطات الحسابية واًلنحرافات  (5)جدول رقم 

عبد حول درجة ممارسة القادة األكاديميين في جامعة الملك  العينةأفراد لحساب الفروق بين تقديرات 
 .الرتبة األكاديميةللحوكمة الرشيدة تعزى تعزى لمتغير  زالعزي

 اًلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد الرتبة األكاديمية 

 
 ممارسة الحوكمة

 1.19 2.12 30 أستاذ

 1.60 2.93 032 أستاذ مشارك

 1.00 2.90 30 مساعد أستاذ

 1.60 2.99 090 المجموع
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( وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة القادة 5يبين الجدول )
للحوكمة الرشيدة تبعا لمتغير الرتبة األكاديمية، إذ حصل  زعبد العزيالملك األكاديميين في جامعة 

(، وحصل أصحاب رتبة أستاذ 4.27بلغ )أصحاب رتبة أستاذ مشارك على أعلى متوسط حسابي 
(، ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم 4.04على أقل متوسط حسابي بلغ )

 ( يبين ذلك.6استخدام تحليل التباين األحادي والجدول )
ممارسة القادة التباين األحادي إليجاد دًللة الفروق ألثر الرتبة األكاديمية في درجة  ل( تحلي6جدول )

 للحوكمة الرشيدة. زعبد العزيالملك األكادييمن في جامعة 
 المصدر 

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الدًللة 
 اإلحصائية

 1.129 0.911 0.020 9 9.612 بين المجموعات ممارسة الحوكمة

   1.291 091 002.263 داخل المجموعات 

    099 003.006 الكلي 

(  0.05( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )6تشير النتائج في الجدول )
للحوكمة الرشيدة تعزى للرتبة  الملك عبدالعزيز في درجة ممارسة القادة األكاديميين في جامعة

م الفروق ت عائديه( ولمعرفة  0.042( وبمستوى )3.200األكاديمية، إذ بلغت القيمة التائية )
 (.7تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات البعدية وجاءت النتائج كما هو مبين في الجدول )

اختبار شيفيه المقارنات البعدية لتعرف دًلًلت الفروق ألثر الرتبة األكاديمية في درجة  (7الجدول )
 ممارسة الحوكمة.

 أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ الحسابي المتوسط  

    2.12 اذأست ممارسة الحوكمة

   .*99 2.93 أستاذ مشارك 

  .01 .90 2.90 أستاذ مساعد 

 (. 0.05* دالة عند مستوى الداللة ) 
(  0.05( إلى وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى )7تشير النتائج في الجدول )

ذلك يعود إلى  ولعل بين رتبة أستاذ وبين رتبة أستاذ مشارك وجاء الفرق لصالح رتبة أستاذ مشارك،
يمارسون الحوكمة الرشيدة بناء على منهجية  نأن األستاذ المشارك لدية حس بأن القادة األكاديميي

بتقلد   نوتعليمات أدارة الجامعة، وأن االلتزام بالممارسة هو من سنح الفرصة  للقادة األكاديميي
( Al-Zahrani, 2011)مناصب أكاديمية عليا في الجامعة، وتشابهت هذه الدراسة مع دراسة 

 .(Hana, 2015)واختلفت مع نتيجة دراسة 
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 متغير الكلية:
)ت( لحساب الفروق بين تقدير أفراد  المعيارية، ونتائج اختبارالمتوسطات الحسابية واًلنحرافات  (8)جدول رقم 

 .تعزى لمتغير الكلية للحوكمة الرشيدة زعبد العزيالعينة حول درجة ممارسة القادة األكاديميين في جامعة الملك 

 العدد الكلية 
المتوسط 
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري 

 قيمة "ت"
درجات 
 الحرية

الدًللة 
 اإلحصائية

ممارسة 
 الحوكمة

 1.603 2.90 010 كلية علمية
 1.610 2.92 99 كلية أدبية 1.061 090 -1.012

( في  0.05توى )( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مس8تبين من الجدول )
للحوكمة الرشيدة من وجهة نظر  الملك عبدالعزيز درجة ممارسة القادة األكاديميين في جامعة

 (.0.560(، عند مستوى )-0.584أعضاء هيئة التدريس تعزى ألثر الكلية، إذ بلغت قيمة " ت " )
دالة دون يتم تطبيقها على جميع الكليات بعويعزو الباحث ذلك إلى أن للجامعة منهجية 

تمييز، وأن أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات بغض 
 .النظر عن الكلية التي يدرس بها

 التوصيات
 وفي ضوء نتائج الدراسة فإنها توصي بما يلي:

ة في وتعزيزهم للمحافظة على ممارسة الحوكمة الرشيد األكاديميينالتركيز على متابعة القادة  -
 .الجامعة

زيادة معرفة أعضاء الهيئة التدريسية بالقوانين واألنظمة وتوفير آليات مناسبة لنشر تلك المعرفة  -
 بين العاملين في الجامعة.

 أجراء مزيد من الدراسات حول ممارسة الحوكمة الرشيدة بجامعات المملكة وبمتغيرات أخرى. -
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