
 

 مقدمة 
تسيير  ان)الرباعي مع توافر نماذج لحوكمة المؤسسات التعليمية كنموذج تراكمان 

األمور وتؤول السلطة في المؤسسة الى اإلدارة العليا في جميع األمور بما في ذلك 
 التمثيل واتخاذ القرار في تحديد رسالة الجامعة وأهدافها.

أما نماذج حوكمة الشركات فتسند فيه السلطة الى مجلس األمناء حيث يمثل جميع 
ثية للدراسات العليا من الكليات البحاألطراف المعنية في اإلدارة، وتعتبر كلية الشرق 

التي تستند ادارتها العليا الى مجلس األمناء، والذي يعطي مساحة واسعة للمساءلة، 
 (2019عايير الجودة والتميز فيها )دليل المؤشرات ،موتطبيق نظم و 

أن حوكمة الجامعات تساهم في تعظيم قيمة الجامعة  ى( ال2019ويشير برقعان)
 كما يعتبر غياب الحوكمة ذا تأثير سلبي على التعليم التنافسية،ا وتزيد من قدرته

وعلى الرغم من أن الجامعات وجدت لتكون منبرًا للتدريس، فان الجامعات البحثية 
تتربع على قمة النظام األكاديمي العالمي وتشارك بفعالية في انتاج المعرفة األصيلة 

قطاب المدخالت المتميزة )الغبان، بشقيها األساسي والتطبيقي وبالقدرة على است
،2013.) 

الى أهمية عنصري  (Phillp.G&Atabach,2017) والطباخ فيليبويشير 
الحوكمة والمساءلة في تميز أي جامعة بمقومات الريادة وللحصول على مستويات 

 وتطويره.متقدمة وما يرتبط بها من النهوض بالمجتمع 
 متطلبات التمويل للجامعات البحثية يفوق ومن ناحية أخرى تشير الدراسات الى أن 

في المعلومات المالية  تلك المتعلقة بالتدريس، وقد أوصت تلك الدراسات بتحقيق الشفافية
 ،Martin and Smith andالتطوير للجامعات  مهمًا فيحيث يؤدي التمويل دورًا 

(2014) 



 

رائدة ( الى توافر خصائص وسمات للجامعات ال2016وتلفت الجرف النظر )
الذكية مع  اكةالشر -المنظموالتعلم  التميز ةمنها: ثقاف-وتاريخهاترجع الى خلفية الجامعة 

سمعة ومصداقية نموذجية  -أعضاء هيئة تدريس متميزون )-stick holderالمستفيدين 
استقطاب الطالب المتفوقين(وتتفق  -توافر المصدر المالية والتجهيزات الجيدة –

 Phillip(2011) و salamee(2009) نموذجالتوجهات السابقة مع 
وتعتبر فرق المراجعة من أهم طرق التقويم الذاتي للجامعات للوقوف على كافة 

  عناصر الريادة بالجامعة
دعمها قطاع األعمال في ضوء ريادتها ببرنامج لألبحاث  األستراليةجامعة كانبرا 

اون مع اللجان للتع برنامج-مات برنامج للتدريب المهني واالستشارات والخد –التطبيقية 
   العلمية والجمعيات االستشارية لتوجيه المشروعات البحثية. 

وجامعتي هارفارد وستانفورد ساهمت في االقتصاد المعرفي من خالل: تبرعات 
تمويل الدرجات األكاديمية وتمويل المشروعات البحثية ووصايا اإلرث لمساعدة الجامعة 

 إتاحةالتأليف. و تحقيق أهدافها وكذلك مساهمات مؤسسات الطباعة والنشر وحقوق  في
 مختبراتها وثروتها البشرية من أعضاء هيئة التدريس لالرتقاء بالبحوث العلمية.

وجامعة أكسفورد ببريطانيا أنشأت مركزاً متعدد األغراض لخدمة المستفيدين ووفرت 
 مؤسساتها.فرصًا الكتساب خبرات ريادية داخل 
ببرنامج رائد في التجارة  Carnegie Mellonوتشتهر جامعة كرنيجى ميلون 

 االلكترونية
 Britain imperial collegeوالكلية الملكية البريطانية للعلوم والطب والتكنولوجيا

of science  الطب والهندسة لخدمة المجتمع. فيلديها برامج رائدة 
الريادي في األنظمة المعلوماتية وقامت بمشاركة  جامعة ستانفورد يرجع إليها الدور

ألبحاثها الرائدة في اكتشاف وادي السيلكون Hewlett P packardمؤسسات عديدة مثل



 

بليون دوالر بفضل خريجي وأعضاء هيئة  100( 2000بلغت إيراداته عام ) والذي
 التدريس بالجامعة.

في  وتعمل west ell technologiesومشاركة جامعة الينوى مع مؤسسة
وشاركت الجامعة عديد من المؤسسات  تكنولوجيا االتصاالت )فرق بحثية من الجامعة(

 االجتماعية لخدمة المناطق الفقيرة وتنميتها.
جامعة نورث ويسترن ومتحف االستكشافات العلمية استهدف تطوير خبرات 

 الطالب باستكشاف بيئات تعليمية متعددة الوسائط واستخدام الحاسبات
 الورقة البحثية فيما يلي: أهداف هذهيمكن تحديد  مما تقدوفي ضوء 

 الشرق نموذجًا(. )كليةتحديد عوامل الريادة في الجامعات البحثية  .1
 معرفة دور كلية الشرق في جذب المتميزين من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس .2
 معرفة إمكانات الجامعة وقدراتها المعرفية لتنمية المجتمع في ضوء البحث العلمي  .3
 تسويق المخرجات لكلية الشرق العربي في سوق العمل  معرفة آليات .4
 التعرف على مصادر التمويل بكلية الشرق العربي. .5

 األسئلة البحثية:
 ياضليا بالر ما مدى توافر خصائص الريادة لكلية الشرق العربي للدراسات الع .1

 )بالمملكة العربية السعودية(؟
 تدريس؟الما مدى مساهمة كلية الشرق العربي في جذب المتميزين من وأعضاء هيئة  .2
 ما مدى توافر نظام للجودة بالكلية؟ .3
 ما مدى خطة للبحث العلمي تسهم في تحقيق توجهات المجتمع؟ .4
 ما مدى استفادة المجتمع من الخريجين في سوق العمل؟ .5
 مصادر التمويل في كلية الشرق العربي؟ما  .6



 

لإلجابة على هذ األسئلة تمت تم االطالع على مؤشرات األداء بالكلية ومراجعة 
تقرير فريق التقويم الذاتي لمشروع تقويم جودة الجامعات والكليات األهلية بالمملكة 

 ( وكانت النتائج على النحو التالي: 2020)
 الشرق العربي للدراسات العليا بالرياض مدى توافر خصائص الريادة لكلية

 )بالمملكة العربية السعودية:
:أوضحت نتائج المقابلة مع القيادات ومراجعة  : الحوكمة والشفافية والمساءلةأوال

الوثائق والمستندات أن الكلية تدار من خالل مجالس ذات مهام وصالحيات واضحة 
 وأن الخطة التشغيلية واالستراتيجيةومحددة ولها هيكل اداري وتنظيمي واضح ومفعل 

تتسق مع طبيعة برامجها ، كما عبرت القيادات عن رضاها عن هذا الهيكل وفعاليته 
في تحقيق األهداف كما كانت الصالحيات األكاديمية واإلدارية واضحة ومفعلة ، ولم 

اركة شيتضح فهم القيادات للصالحيات المالية ومدى نشرها وتفعيلها بين الجميع، مع م
كافة المستفيدين في صنع واتخاذ القرار وتبني المبادرات التطويرية .كما يوجد نظام 
للعدالة والنزاهة في جميع الممارسات االدارية واألكاديمية والبحثية تطبق بالكلية ، كما 

مع وجود  3.9يتم تطبيق أنظمة للتظلم والشكاوى والحقوق والواجبات وأنها مفعلة بنسبة 
عالية بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس ، وقد بلغت نسبة النزاهة  نسبة رضا

 للموظفين  3.49ألعضاء هيئة التدريس ،3.98البحثية
وهذه النتائج تؤكد في مجموعها على وجود هيكل اداري وتنظيمي فعال ووجود 

أحد تطبق الحوكمة الرشيدة ك وأنها ةواإلداريقيادات خبيرة في تخصصاتها األكاديمية 
 وامل الريادة في الكليات البحثية ع

 
 



 

مساهمة كلية الشرق العربي في جذب المتميزين من أعضاء هيئة  ىثانيًا: مد
 التدريس: 

يتوفر مناخ تنظيمي جيد وبيئة تعليمية جاذبة وأكدت األدلة من خالل السير الذاتية 
ألعضاء هيئة التدريس على توفر الخبرات المتميزة أكاديميًا واداريًا، وقد اتضح وجود 

 للموظفين  3ألعضاء هيئة التدريس،3.6الرض بنسبة 
 ثالثًا: مدى توافر نظام للجودة بالكلية:

فريق المراجعين وجود نظام ضمان الجودة على المستوى المؤسسي اتضح من تقرير 
 والبرامجي

وقد تم حصول الكلية على االعتماد المؤسسي ومفعل من خالل متابعة أنشطة 
الجودو على أكثر من مستوى، وقد اتضح ذلك من خالل استخدام اليات متنوعة )مباشرة 

 التقدم.وغير مباشرة( لمتابعة األداء وقياس مدى 
 مدى خطة للبحث العلمي تسهم في تحقيق توجهات المجتمع رابعًا:

أوضحت الدالئل وجود خطة محددة ألنشطة البحث العلمي تسهم في تحقيق  -
(مشاريع تنفيذية 9التوجهات الوطنية واألولوية التنموية، وأظهرت النتائج وجود عدد) 

:  ومن بين المبادراتتضمنت عقد اتفاقيات وإقامة ندوات ومؤتمرات ودورات تدريبية 
ويتوافر لدى  2030معالجة الرسائل ومشاريع التخرج وربط المؤتمرات والندوات برؤية

الكلية خطة للشراكة المجتمعية ويتضح أن نسبة االستشارات من أعضاء هيئة التدريس 
والمؤسسات التي تم التفاعل معها هيئة الطيران المدني وهيئة    %63 المجتمعمع 

ب ومعلمات المدارس وتتم المتابعة للشراكة مع المجتمع بطريقة دورية الشرطة وطال
أظهرته الوثائق والكلية توثق أنشطتها فيما يتعلق بهذا المجال وقد أشارت ا حسب م

الدراسات الى أن الريادة بالمؤسسات التعليمية يتحقق من خالل االستغالل األمثل 
تتوافق مع األهداف  ية متخصصة حتىلطاقات الباحثين عن طريق تحديد جماعات بحث



 

المرسومة لسياسة البحث العلمي والحفاظ على تشكيل مجموعات بحثية ألطول فترة 
زمنية وتوفير قاعدة البيانات لتيسير نقل وتبادل المعلومات مع نظرائهم في مؤسسات 

 (.2016 ،142أحمد ، التعليم األخرى. )سماح
 الخريجين في سوق العملخامسًا: مدى استفادة المجتمع من 

خاصة أن الطلبة يعملون  العمل،اتضح أن خصائص الخريجين تتواءم مع سوق 
موظفين بمؤسسات المجتمع المختلفة وأن نسبة رضاهم عن الجودة في هذا المجال قد 

اتضح أنه و  وقد اتضحت هذه النسبة من خالل التقارير ومقابلة المستفيدين،%79بلغت 
هذه بصفة دورية وتوجد خطة مفعلة ويستفاد من نتائجها في يتم قياس المخرجات 

في المجتمع المحيط بالجامعة،  التطوير. وذلك بهدف إحداث تغيرات سلوكية وتنموية
حقل  والقيام بنشر الفكر العلمي الخاص بالبيئة األكاديمية وتوعية الرأي العام بدور

م الحلول مجتمع ومشكالته، وتقديالتعليم من حيث الفكر والممارسة في تقويم مؤسسات ال
من  ع(. والمتوق2015، 118،العمري ) المشكالت.والبدائل والتصورات لعالج تلك 

أن يكون لديه خبرة بأنواع المؤسسات التي يمكن أن يعمل بها في المستقبل، وأن  الخريج
د، اقالمشكالت، والتفكير الن يمتلك مستوى عال من المهارات التقنية والحياتية؛ كحل

ف، الذاتي، والتعاط والتواصل الفعال، واتخاذ القرارات، والتفكير اإلبداعي، والوعي
 (.Lee & Danby, 2012, p. 149الضغوطات ) مع والتعايش

 سادسًا: مصادر التمويل في كلية الشرق العربي:
نشطتها أ إلدارةأظهرت األدلة وجود استقرار مالي بالكلية وأن الموارد المالية تكفي 

وبرامجها مع وجود بنية أساسية وتجهيزات مناسبة وقد تم انشاء وحدة للتسويق لجلب 
عوائد مالية وتنوع مصادر التمويل للتغلب على نقص السيولة ،وتعد الميزة التنافسية 
المجال الذي تتمتع فيه المؤسسة التعليمية بقدرة أعلى من منافسيها في استغالل الفرص 

ديدات ، و القدرة  على استغالل مواردها المادية والبشرية وتحقيق الجودة وخفض أثر الته



 

وخفض التكلفة وتحقيق الكفاءة التسويقية واالبتكار والتطوير ، مع وفرة الموارد المالية، 
التميز الفكري اإلداري ، امتالك موارد بشرية مؤهلة .)ثابت ادريس، جمال الدين 

 (2012مرسي
 التوصيات

 توفير كادر فني مساند للكادر اإلداري االهتمام ب .1
 انشاء قواعد بيانات الكترونية محدثة لإلنتاج العلمي  .2
زيادة تعميق الشراكة مع المجتمع في اطار األبحاث العلمية المساهمة في خدمة  .3

 المجتمع
 تنويع مصادر االستقرار المالي .4
 البحث عن اليات تعزيز االنتماء للكلية .5
 الوثائق وتحليلها لسهولة الوصول اليها واالستفادة منهاإيجاد نظام مركزي لحفظ  .6
 توفير برامج للطالب   للمتميزين  والموهوبين .7
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