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الملخص
ىدف ىذا البحث إلى تحديد أبعاد ومتطمبات اإلدارة بالمسئولية في مؤسسات التعميم
الجامعي لتطوير أدائيا في ضوء رؤية المممكة العربية السعودية ٖٕٓٓ .ولموصول لميدف
ِ
قامت الباحثة بتوزيع استبانتين عمى عينة مكونة من (ٍ )ٖٛ٘ٙ
سع
فرد من القيادات في ت ْ
جامعات سعودية وىي( :أم القرى ،والممك عبد العزيز ،والباحة ،واألميرة نورة ،والجوف،
والقصيم ،والممك سعود ،والممك فيد لمبترول والمعادن ،وطيبة).

واعتمدت الدراسة المنيج

الوصفي التحميمي .ومن أىم النتائج ما يمي:
 كانت درجة توفر أبعاد اإلدارة بالمسئولية( :مبدأ المسئولية الراعية ،مبدأ الجزاء ،مبدأالمسئولية الفردية ،مبدأ الشورى) في الجامعات السعودية من وجية نظر أفراد الدراسة
متوسطة ،إذ بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية (ٖ٘ )ٖ.بانحراف معياري (ٔ.)ٓ.ٚ
 كانت درجة ممارسة متطمبات اإلدارة بالمسئولية (:التخطيط لربط األداء المؤسسي بمراكزالمسئولية ،نظام تقرير األداء ،التنظيم اإلداري لتحديد مراكز المسئولية ،توفر نظام حوافز
فعال لتعزيز اإلدارة بالمسئولية ،مبدأ تحميل االنحرافات في األداء الفعمي عن األداء
َّ

المخطط ،ومبدأ مقارنة األداء الفعمي باألداء المخطط في مراكز المسئولية) في الجامعات

السعودية متوسطة بمتوسط حسابي لمدرجة الكمية (ٖٗ )ٖ.وانحراف معياري (ٕ.)ٓ.ٚ
إحصائيا بين متوسطي استجابات عينة الدراسة في مدي توفر أبعاد
 عدم وجود فروق دالةً
اإلدارة بالمسئولية لمتغير الجنس ومتغير الدورات التدريبية عند مستوى داللة (٘ٓ.).ٓ.
إحصائيا بين متوسطي درجات استجابات عينة الدراسة في توفر أبعاد
 وجود فرق دالً
اإلدارة بالمسئولية (مبدأ المسئولية الراعية) ،عند مستوى داللة (٘ٓ )ٓ.لصالح ذوي
الخبرة أكثر من عشر سنوات.
 أوصي البحث الحالي بتوفير أبعاد اإلدارة بالمسئولية كمدخل لتطوير إدارة أداء مؤسساتالتعميم الجامعي في ضوء رؤية المممكة العربية السعودية ٖٕٓٓ من خالل توفير الشواىد
واألدلة والمؤشرات في مجال أساليب وقواعد العمل والتنظيم اإلداري بالجامعة ونشر ثقافتو.

الكممات المفتاحية :اإلدارة بالمسئولية  -إدارة مؤسسات التعميم الجامعي  -رؤية

المممكة العربية السعودية ٖٕٓٓ.
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Management by Responsibility: An Introduction to the Development of
the Management of Higher Education Institutions in the Light of
Saudi Arabia's national Vision 2030

Abstract
This study aims to determine the dimensions and requirements of
management by responsibility in higher education institutions in order to
develop their performance in the light of the Saudi Arabia's national
Vision 2030.
To achieve this goal, the researcher distributed two questionnaires to a
sample of (3856) academic and administrative leaders in nine Saudi
universities, namely: Umm Al-Qura, King Abdulaziz, Al-Baha, Princess
Nora, Al-Jouf, Al-Qassim, King Saud, King Fahd for Petroleum and
Minerals, and Taibah .
The study adopted the descriptive analytical approach, and its most
important findings:
-The degree of availability of the dimensions of management by
responsibility: (the sponsoring responsibility principle, the، recompense
principle, the
individual responsibility principle, and the
Shura
principle) in Saudi universities was average from the point of view of the
study population with an arithmetic mean of (3.35) and a standard
deviation of( 0.71.)
-The degree of practicing the requirements of management by
responsibility
(planning to link the institutional performance with
responsibility centers, performance reporting system, administrative
organization to identify responsibility centers, availability of an effective
incentive system to enhance management by responsibility, the principle
of analyzing deviations in actual performance from planned performance,
and the principle of comparing the actual performance with planned
performance in responsibility centers) in Saudi universities was average
with an arithmetic mean of 3.34 and a standard deviation of 0.72 .
There are no statistically significant differences between the means of
the study sample responses in the extent to which the dimensions of
management by responsibility for the gender variable and the training
courses variable were available at the significance level.)...5(
There is a statistically significant difference between the mean scores
of the study sample responses regarding the availability of the dimensions
of management by responsibility (the sponsoring responsibility principle)
at the significance level (0.05) in favor of those with more than ten years'
experience.
- ٜٜ -
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The present research has
recommended the provision of the
dimensions of management by responsibility as an introduction to the
development of the management of higher education institutions in the
light of the Saudi national Vision 2030. This can be done through the
provision of evidence and indicators in work practices and rules and
administrative organization in universities and dissemination of this.
Key words: Management by responsibility - Management of higher
education institutions - Saudi Arabia's national Vision 2030
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مقدمة البحث:
يحظى التعميم العالي في المممكة العربية السعودية باىتمام كبير لما لو من أثر بالغ
قي المجتمع السعودي وتطوره وتقدمو االقتصادي واالجتماعي ،و لما ُيمقي عمى عاتق
عمي ُر ّ
مؤسسات التعميم الجامعي ميام تخريج كوادر مينية قادرة عمي تحقيق مستقبل طموح بين
أفراد ىذا المجتمع.
وفي ىذا الصدد جاءت رؤية المممكة العربية السعودية ٖٕٓٓ لتمثل نقطة تحول
بقيمو وىويتو
جذرية نحو تحقيق مستقبل طموح لممجتمع السعودي ،وألفراده المتمسكين َ
الوطنية ،إذ ستكون المممكة العربية السعودية ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد
دور أكبر لمتعميم والتدريب ،حيث سـتكون ىناك
عمى االبتكار والمعرفة .وقد حددت ىذه الرؤية ًا
فرص متاحة أمام الجميع لم تعميم والتدريب بجودة عالية ،وفي إطار نظام مؤسسي كفء،
وعادل" .إن رؤية المممكة العربية السعودية ٖٕٓٓ تمثل نقطة تحول جذرية نحو تحقيق ىذا
السـعودية ٖٕٓٓ :ص ٕٖ).
المستقبل الطموح لشعب المممكة( ".رؤيـة المممكـة العربية
ّ
وحيث إن اإلدارة ىي عممية التخطيط والتنظيم والتنسيق والتوجيو والرقابة ،ودعم
العاممين وتشجيعيم إلى جانب الرقابة عمى الموارد المادية والبشرية بيدف الوصول إلى
أقصى النتائج بأفضل الطرق وأقل التكاليف ونظ ار ألىمية اإلدارة التربوية وما ينبثق عنيا من
مخرجات ذات أىمية بالغة كان البد من التنقيب والبحث عن األنماط اإلدارية السائدة في
التعميم والنماذج اإلسالمية الرائدة في ىذا المجال .وقد سادت مؤسسات التعميم بصفو عامة
،والتعميم الجامعي بصفة خاصة وفي مختمف دول العالم عدة أنماط إدارية أشيرىا نظريتا
) (X&Yلماكجريجور ،حيث بنى دوجالس ماكجريجور ) (Douglas McGregorنظريتيو
عمى أن معظم المديرين يميمون إلى وضع االفتراضات عن العاممين معيم ،مع اختيار
وبناء عمى ىذه االفتراضات فقد قسم ماكجريجور
األسموب المناسب لدفعيم من خاللو.
ً
العاممين إلى مجموعتين أطمق عمييم الحرفين ) (X&Yووضع لكل مجموعة نظرية ،وحدد من
خالليا مالمح رئيسة خاصة بكل مجموعة عمى حدة .فنظرية ( )Xتبرز القيادة المتسمطة
طبق مبدأ إدارة التحكم والسيطرة ،وال يثق إال بنفسو وبآرائو ،ويسعى
الميتمة باإلنتاج ،حيث ُي ِّ
لتحقيق األىداف التي وضعيا بشتى األساليب ،كما يسعى إلى استعمال النظام لضبط سير
العمل .أما نظرية ( )Yفتأخذ بمبدأ تفويض العاممين في اإلدارة ،واشعارىم باالنتماء إلى
- ٔٓٔ -
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المشروع ،مع تشجيع المبادرات واإلبداع في العمل ،واالعتراف بالعمل الجيد ومساعدة
العاممين عمى النمو والتطور وتحمل المسؤولية ()ٕٖٓٔ،Mohamed
وحيال ما تواجيو إدارة مؤسسات التعميم الجامعي بالمممكة من تحديات حالية
ومستقبمية ،والتي تزايدت حدتيا مع تزايد حدة المستجدات المعاصرة ،وتسارعيا ،إضافة لما
تعانيو إدارات مؤسسات التعميم العالي في المممكة العربية السعودية من إشكاليات في الوقت
الراىن ،بالرغم مما أنجزتو ىذه اإلدارات في فترات سابقة من خالل تبنييا لمحتوى نظرية
) (X&Yبالنسبة لإلنسان ،إال أنو يعتري ىذه اإلدارات الكثير من جوانب القصور ومواضع
الخمل والتي قد تعوق تحقيق األىداف المأمولة منيا في المستقبل .ومن خالل الخبرات
استنادا إلى قول رسول ا﵀ صمى ا﵀ عميو وسمم" :كمكم راع وكمكم مسؤول
المينية لمباحثة ،و
ً
عن رعيتو( "...صحيح البخاري ،باب الجمعة ،جٔ )ٖٛ٘ ،استخمصت الباحثة فكرة البحث
كمحاولة لتطوير أداء مؤسسات التعميم الجامعي في ضوء رؤية المممكة العربية السعودية
ٖٕٓٓ.

مشكلة البحث:
تمثل الموارد البشرية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية اإلدارية ،وأحد العناصر
األساسية لتحقيق رؤية المممكة؛ فتطوير اإلنسان يعني تطوير األوطان ،فالرؤية الوطنية في
النياية لو وبو تتحقق ،ومما يثمج الصدر ما ارتبط بالرؤية من تحول في النظرة إلى الموارد
تبرز الحاجة لمسؤولين وقيادات عمى قدر
البشرية عمى صعيد الفكر والممارسة ،وبالتالي ُ
ممن يمتمكون القدرة عمى تحويل مؤسساتيم إلى مؤسسات
األمانة والمسؤولية والوطنية َّ

تستطيع تحقيق متطمبات ىذه األىداف في مجال التعميم العالي ،والتي وردت في رؤية المممكة
ٖٕٓٓ .لذا رأت الباحثة أنو ال يكفي فقط إصدار األنظمة لتحسن أداء مؤسسات التعميم
اء من القيادات أو المرؤوسين) بما يجب عميو أداءه في
وتطويرىا حتى يمتزم الموظف (سو ً
عممو .فالمطموب أداء العمل عمى أكمل وأحسن وجو ،وليس االكتفاء بالحد األدنى ،كما قال
عمال أن يتقنو( ".رواه
سيد الخمق محمد عميو الصالة والسالم" :إن ا﵀ يحب إذا عمل أحدكم ً

البييقي ،فيض القدير ،رقم ٔ ،ٔٛٙج ٕ) .ولكن البد من المتابعة الدائمة والمحاسبية

والعمل المستمر عمى تطوير األداء .وقد ناقشت كثير من الدراسات والكتب والمقاالت عدم
التزام الموظف بأداء ما يجب عميو كمشكمة ،وكانت ىذه الدراسات تضع الحمول بطريقة
تنظيرية .ليذا ُوضعت قوانين لمتعامل مع ىذا الموظف ،إال أنو ال يتم تطبيق ىذه القوانين
- ٕٔٓ -
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بينت دراسة كل من
بصورة عادلة ،أو أنيا تطبق بشكل اختياري كنظرية ) .(X&Yوقد َّ

 )ٕٓٓٛ( KOPELMAN & PROTTASو )ٕٖٓٔ( Mohamadأن نظرية ماكجريجو

في الفروق الفردية في االفتراضات اإلدارية ظمت غير مفحوصة بسبب عدم وجود تقييم مسبق
عمميا ،وبالتالي يتم
ليا .لذا قامت الباحثة في ىذه الدراسة بوضع نيج إداري ممكن تطبيقو
ً
ضبط وأداء العمل عمى أكمل وجو لموصول لمتطمبات الرؤية في أداء مؤسسات التعميم العالي.

أسئلة البحث:
حاول البحث اإلجابة عن التساؤل الرئيس التالي:
ما مدى إمكانية تطبيق اإلدارة بالمسئولية لتطوير إدارة مؤسسات التعميم الجامعي في ضوء
رؤية المممكة العربية السعودية ٖٕٓٓ؟
ويتفرع من ىذا التساؤل الرئيسي السؤاالن الفرعيان التاليان:
ٔ .ما درجة أىمية توفر أبعاد اإلدارة بالمسئولية (مبدأ المسئولية الراعية ،مبدأ الجزاء ،مبدأ
المسئولية الفردية ،مبدأ الشورى) لتطوير إدارة مؤسسات التعميم العالي بالمممكة العربية
السعودية من وجية نظر أفراد عينة الدراسة؟
ٕ .ما درجة ممارسة متطمبات اإلدارة بالمسئولية (التخطيط ،التنظيم اإلداري ،مقارنة األداء
الفعمي با ألداء المخطط ،تحميل االنحرافات في األداء ،تقرير متكامل ،الحوافز) لتطوير
إدارة مؤسسات التعميم العالي بالمممكة العربية السعودية من وجية نظر أفراد عينة
الدراسة؟

فرضٌات البحث:
ٔ .توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (٘ٓ )α ≥ ٓ.في مدي أىمية توفر
أبعاد اإلدارة بالمسئولية (مبدأ المسئولية الراعية)( ،مبدأ الجزاء :الثواب والعقاب)( ،مبدأ
المساءلة الفردية)( ،مبدأ الشورى والتواصل في اتخاذ الق اررات) من أجل تطوير إدارة
مؤسسات التعميم العالي بالمممكة العربية السعودية من وجية نظر أفراد عينة الدراسة تبعا
لمتغيرات (الجنس ،وسنوات الخبرة ،والدورات التدريبية في اإلدارة).
ٕ .توجد عالقة ارتباطية بين مدي أىمية تطبيق اإلدارة بالمسئولية وبين ممارسة نظرية
() X&Yفي مؤسسات التعميم العالي في المممكة العربية السعودية.

أهداف البحث:
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ىدف ىذا البحث إلى تطوير إدارة مؤسسات التعميم الجامعي بالمممكة العربية
السعودية في ضوء نيج اإلدارة بالمسئولية التي قد تؤدي إلى نجاح أداء ىذه المؤسسات
وزيادة قدرتيا التنافسية كمتطمب لمرؤية الوطنية ٖٕٓٓ ،وذلك من خالل األىداف الفرعية
التالية:
-

التعرف عمى أبعاد لإلدارة بالمسئولية في اإلسالم( :مبدأ المسئولية الراعية)( ،مبدأ
الجزاء :الثواب والعقاب)( ،مبدأ المساءلة الفردية)( ،مبدأ الشورى والتواصل في اتخاذ
الق اررات).

 التعرف عمى متطمبات اإلدارة بالمسئولية :التخطيط ،التنظيم اإلداري ،مقارنة األداء الفعميباألداء المخطط ،تحميل االنحرافات في األداء ،تقرير متكامل ،الحوافز.
 الكشف عن الفروق في مدي أىمية توفر أبعاد اإلدارة بالمسئولية (مبدأ المسئوليةالراعية)( ،مبدأ الجزاء :الثواب والعقاب)( ،مبدأ المساءلة الفردية)( ،مبدأ الشورى والتواصل
في اتخاذ الق اررات) من أجل تطوير إدارة مؤسسات التعميم العالي بالمممكة العربية
تبعا لمتغيرات (الجنس ،وسنوات الخبرة،
السعودية من وجية نظر أفراد عينة الدراسة ً
والدورات التدريبية في اإلدارة).
 معرفة العالقة بين ممارسة اإلدارة بالمسئولية وبين ممارسة نظرية ) )X&Yفي مؤسساتالتعميم العالي في المممكة العربية السعودية.

أهمٌة البحث:
تبرز أىمية البحث الحالي لكونو محاولة لعرض فكرة حديثة "اإلدارة بالمسئولية" كنيج
إداري استخمصتو الباحثة من الفكر اإلداري اإلسالمي ،وتظير أىميتو بالنسبة لمعمميات
اإلدارية من تخطيط ورقابة واتخاذ قرار وتقويم األداء ،ومن ثَم االستغالل األمثل لمموارد
المادية والبشرية المتاحة بمؤسسات التعميم الجامعي بالمممكة العربية السعودية ،ويمكن

تمخيص أوجو االستفادة من البحث الحالي في النقاط التالية:
 مساعدة السمطات التعميمية في معرفة كفاءة مديري مراكز المسئولية في تحقيق أىدافمراكزىم بكفاءة ،وفي الوقت المناسب.
 مساعدة كافة العاممين في المؤسسات التعميمية بالمممكة العربية السعودية عمى المساىمةفي تطبيق مدخل اإلدارة بالمسئولية ،من خالل تعريفيم بأبعاد مدخل اإلدارة بالمسئولية.

مصطلحات البحث:
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اإلدارة بالمسئولٌة:
تعرف اإلدارة بالمسئولية أجرائيا :بأنيا نيج إداري متكامل يستند عمى أن تقوم كل إدارة
أو قسم أو وحدة بأداء التزاماتيا وأعبائيا الوظيفية بدقة واجادة ،وأن يعمل كل فرد (عامل)
عمى القيام بالتزاماتو وأعبائو الوظيفية بدقة واجادة ،ألنيا من ضمن مسؤولياتو التي تقوم
بمراقبة أدائيا ومتابعتيا وتقويميا ومحاسبتيا كل (إدارة أو قسم أو وحدة وكل مسئول).
بحيث يصبح (الموظف/اإلدارة) مسؤوًال عما يقوم بو من سموك أو أفعال ،وسوف ُيحاسب
ِ ِِ
عمى السموكيات واألفعال ،قال تعالى :م ْن ع ِم َل ِ
اء فَ َعمَ ْي َيا ۖ َو َما
َ َ
َس َ
صال ًحا َفم َن ْفسو ۖ َو َم ْن أ َ
َ
ظَّالٍم لِ ْمع ِب ِ
يد ﴿ٗٙسورة فصمت﴾ٗٙ:
ُّك ِب َ
َرب َ
َ

رؤٌة المملكة العربٌة السعودٌة :0202

تعتمد رؤية المممكة العربية السعودية ٖٕٓٓعمى ثالثة محاور وىي المجتمع
الحيوي ،واالقتصاد المزدىر ،والوطن الطموح .وىذه المحاور تتكامل وتتّسق مع بعضيا في
سبيل تحقيق أىداف المممكة وتعظيم االستفادة من مرتكزات ىذه الرؤية .وفي كل محور من
محاور الرؤية ىناك عدد من االلتزامات واألىداف.
.) https://www.mep.gov.sa/ar/vision-2030

منهجٌة البحث واألسالٌب اإلحصائٌة المستخدمة:
يعتمد البحث الحالي عمى المنيج الوصفي في جانبو التحميمي باعتباره أنسب
المناىج البحثية اتساقًا مع أىداف ىذه الدراسة.

ولمتحقق من كفاءة أدوات البحث السيكومترية ،والتحقق من صحة الفروض،

عددا من األساليب اإلحصائية وىي:
استخدمت الباحثة ً

ٔ .المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لبيان درجة توفر أبعاد اإلدارة بالمسئولية.
ٕ .معادلة ألفا كرونباخ ومعامل بيرسون لمتحقق من ثبات االستبانة.
تبعا لمتغير الجنس.
ٖ .اختبار مان ويتني لمتحقق من الفروق ً
لمتغيري الخبرة والدورات.
تبعا
ٗ .اختبار كروسكال واليس لمتحقق من الفروق ً
َ
٘ .معامل ارتباط بيرسون لمعالقة االرتباطية.

الدراسات السابقة ومدي االستفادة منها:
في حدود عمم الباحثة ،ال توجد ىناك أبحاثا تناولت ىذا الموضوع .ويمكن عرض
دراسات تطرقت لمبادئ وأبعاد ومواضيع ليا صمة باإلدارة بالمسئولية بشكل أو بآخر ،مع العمم
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أن ىناك أبحاث عن المسئولية اإلدارية التي تعني الحالة القانونية التي تمتزم فييا الدولة أو
المؤسسات والييئات العامة اإلدارية نيائيا بدفع التعويض أو األضرار (أبو رميمة.)ٕٓٔ٘،
وبذلك تختمف عن اإلدارة بالمسئولية كنيج اداري .ومن الدراسات ذات الصمة بالدراسة
الحالية:
 دراسة  )ٕٓٓٓ) Brooksوالتي أشارت إلي الجوانب الميمة في بناء نظام فعال لإلدارةتحمال لممسئولية،
بالمسئولية بالمؤسسات التعميمية لتحسين أدائيا ،وجعميا أكثر
ً
واستعرضت الدراسة بعض الجوانب ،ومن أىميا :التحديات التي تواجو أنظمة المساءلة

الحكومية ،والعناصر السبعة الضرورية لبناء نظام مساءلة فعال وىي (تحديد المعايير
والمؤشرات ،وجود حوافز ثابتة ،بناء مقدرة المؤسسة ،توفير المرونة لممؤسسات ،تطبيق
خيارات شبكة األمان ،تعريف وتوضيح نظام المساءلة لممؤسسات والجميور ،المراجعة
والمراقبة المستمرة لنظام المساءلة )  ،وتحديد األدوار المطموبة عمي المستوى الحكومي
والمحمي لتنفيذ ودعم نظام المساءلة مع دراسة النتائج المحتممة المقصودة وغير
المقصودة والشروط الضرورية لنجاحو بفعالية ،وتقديم نموذج لنظام جديد لممساءلة من
خالل الجمع بين العناصر األكثر فعالية من أنظمة المساءلة القائمة مع أفكار جديدة.
 دراسة  )ٕٓٓٔ) Kuchapskiالتي توصمت إلى أن المساءلة تستند إلى مجموعة منالقواعد األساسية كالشفافية واالستناد إلى نظام فعال لممعمومات ،وأن إطار عمل المساءلة
في التعميم يتضمن التخطيط والتقييم وحسن االستجابة واالتصاالت ،وأن التخطيط
لممساءلة يمثل أحد الخطوات األساسية التي تعتمد عمييا المساءلة ،والتي تحتاج إلى
توافر المعمومات عن األداء ،وأنو البد من تطبيق المساءلة عمى كافة المستويات التعميمية
المختمفة ،وأن تُستخدم نتائجيا في تطوير أداء العاممين بالمؤسسات التعميمية.
 دراسة حسين ( ٕٗٓٓ) ،والتي أشارت إلي أن العناصر التي تقوم بمحاسبية كل منالطالب والمعمم واإلدارة وادارة التعميم تتمثل في الييئات التشريعية ،ووسائل اإلعالم
والكميات والمعاىد التي ِ
تعد المعممين والحكومة والقيادات اإلدارية والتعميمية وأن إشراك
المجتمع المحمي في الحوار ذي المعنى حول التحسينات والتغييرات التي تحتاجيا المنطقة
يعد من مسؤولية مديري التعميم ،وأن المشاركة الفعالة في تأىيل
في مجال التعميم َ
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العاممين األكفاء يسيم في تحقيق النجاح األكاديمي لمطالب ،وأن إنشاء المقاييس
األكاديمية وتحديد مستويات اإلنجاز المطموبة يتطمب العمل مع كل األطراف المعنية.
 دراسة طو (ٕٗٓٓ) التي ىدفت إلى بناء تصور مقترح يمكن من خاللو تفعيل دورالمساءلة في ميادين التعميم بالصورة التي تعينو عمى تحقيق أىدافو في مواجية تحدياتو،
وذلك بوضع إطار فكري ينظر لقضية المساءلة التعميمية ليوضح المقصود بيا وأىم
المبادئ الحاكمة الستخداميا في العممية التعميمية ،وتعيين المغزى من وراء استخداميا
في التعميم العام  ،والكشف عن أىم اآلليات التي يمكن االعتماد عمييا في تحقيق المساءلة
التعميمية ألىدافيا ،وكل ذلك في ضوء من الخبرات التي تتبعيا بعض الدول في تطبيق
المساءلة بنظميا التعميمية .وقد استخدمت الدراسة المنيج الوصفي .وتوصمت الدراسة
إلى العديد من التوصيات من أىميا :ضرورة صياغة ق اررات منظمة لعمميات المساءلة
التعميمية تكون بديال عما ىو متبع حاليا ،وضرورة العمل عمى بناء مؤشرات تعميمية
يعتمد عمييا في إجراءات المحاسبية ،وضرورة ترسيخ قاعدة من البيانات تشمل مستويات
اإلنجاز داخل المؤسسات التعميمية.
إسالميا لممساءلة لكي تستفيد منو التنظيمات
نموذجا
 دراسة ممدوح ( )ٕٓٓٙالتي قدَّمتً
ً
اإلدارية في المجتمعات اإلسالمية المعاصرة ،ومن خصائص النموذج األساسية :الشمول،
بناء المساءلة اإلدارية عمى األساس الشرعي ،االستمرارية ،فرضية المساءلة اإلدارية
(فرض كفاية) ،المرونة .وأ وصت الدراسة بعمل دراسة تحميمية إلسيامات المفكرين ذات
الصمة بموضوع الدراسة ومنيم :الماوردي ،أبو حامد الغزالي ،ابن تيمة ،ابن قيم الجوزية،
وابن خمدون ،وغيرىم.
 دراسة ناصف ( )ٕٓٓٛالتي أكدَّت عمى أن وضع معايير قومية لممحاسبية عمى مستوىالمؤسسات التعميمية يسيم في نجاح تطبيقيا ،وأن التركيز عمى المحاسبية الخارجية
يضمن حق المجتمع واآلباء في محاسبية المؤسسة ،وأن تطبيق المحاسبية الذاتية
بالمؤسسات يترتب عميو استقالليتيا واإلبداع اإلداري والفني لجميع العاممين بيا ،وأن
إعطاء المؤسسة المزيد من السمطات والصالحيات يمكنيا من محاسبية أفرادىا.
 دراسة الشيراني (ٕٓٔٓ) التي أجراىا عمى سبع جامعات حكومية في السعودية ،والتيتوصمت إلى أن مستوى المساءلة فييا كان متوسطًا ،وأن ىناك معوقات تحول دون تطبيق
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المساءلة ،ومنيا أن عممية المساءلة ال تشمل جميع وظائف الجامعة والمسؤولين فييا.
وأوصى الباحث بتعزيز مستويات المساءلة اإلدارية في الجامعات الحكومية في السعودية.
 دراسة الطراونة والعضايمة (ٕٓٔٓ) التي تم إجراؤىا عمى (ٔ )ٙٙموظف في ِست و ازراتفي األردن ،والتي أوضحت أن مستوى تطبيق المسائمة كان متوسطًا ،وأن األجيزة

الحكومية البد من أن تعمل عمى تطوير نظم المساءلة المستخدمة لدييا لتتضمن مجموعة
من اآلليات عمى درجة عالية من الكفاءة والفعالية ،ولدييا القدرة عمى التعامل مع واقع

األجيزة الحكومية ،فنظم المساءلة ليا قدرة عمى تييئة البيئة المناسبة لموصول إلى
مستوى متقدم من اإلصالح والتطوير اإلداري .كما أوصت الدراسة بتعزيز الوعي بين
العاممين بمفيوم المساءلة وأىميتيا وأىدافيا وايجابيات تفعيميا ،وذلك من أجل القضاء
عمى الخوف من المساءلة وتأكيد أنيا ليست وسيمة لتوقيع العقاب عمى الموظف
المخطئ ،وانما ىي وسيمة لمتحسين المستمر وزيادة اإلنتاج وتقييم األداء.
 دراسة  )ٕٓٔٔ( Rothchildالتي حاولت الكشف عن أن المساءلة في التعميم العاليتؤدي إلى أداء أعمى لمجامعة بتوفير خصائص مينية لممساءلة مما يتطمب من قادة
دور في ضمان المساءلة دون تدخالت سياسية واسعة من الحكومة،
النظام التعميمي ًا
والعمل عمى إظيار رؤية مشتركة آلليات المساءلة التي تعكس المعايير المينية لمتعميم،
وايجاد عالقات صحية مع مؤسسات الدولة ،حيث أن دور الدولة حماية مصمحة الجميور
من خالل آليات لممساءلة.
مقترحا لتطبيق المساءلة التعميمية يساعد عمى
نموذجا
 دراسة جورج (ٕٔٔٓ) التي قدمتً
ً
تحقيق الجودة بمؤسسات التعميم ،كما أكدت عمى ضرورة العمل عمى نشر ثقافة المساءلة
في المؤسسات بين العاممين بيا من مديرين ونظار ووكالء ومعممين وموجيين من خالل
ندوات ودورات تدريبية وذلك قبل التطبيق بفترة زمنية مناسبة.
 دراسة الشخيبي (ٕٕٔٓ) التي توصمت إلى أىمية تبني نظام لممساءلة قائما عمىالشفافية والنزاىة وذلك من خالل عرضو تقاريره الدورية عمى جميع من ييميم األمر
وحتى يعرف كل منيم مدى تقدم النظام التعميمي في تحقيق أىدافو والصعوبات التي تعرقل
حركتو ،وأن يعتمد تطبيق نظام المساءلة في التعميم عمى قاعدة الثواب والعقاب أي إثابة
العمل واألداء األحسن سواء عمى المستوى الفردي أو المؤسسي ،وكذلك العقاب المادي
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والمالي والمعنوي لممؤسسات واألفراد المقصرين في أداء أعماليم .وينعكس ذلك عمى
مخرجات العممية ونواتجيا وأن تبتعد عن المحسوبية في تقويم األداء بقدر اإلمكان.
 دراسة)  )ٕٓٔ٘ Schmittالتي أوضحت أىم التحديات التي تواجو مسؤولي اإلدارة فيمجال التعميم العالي من خالل تحميالت منيجية لعدد (ٖ )ٙمقالة حول ىذه اإلشكالية
ُنشرت في مجالت متخصصة في إدارة التعميم العالي خالل عشر سنوات (بين عامي
ٖٕٓٓ ؤٖٕٓ) .وخمُصت ىذه الدراسة إلى تحديد مجاالت ىذه التحديات ،واختيار نمط

الفمسفة التعميمية ،مع كيفية تحديد أدوار مسئولية اإلدارة تجاىيا ،مع تحديد االتجاىات
المستقبمية لالستدامة في ىذا المجال عمى مستوي التعميم الجامعي.

 دراسة  )ٕٓٔٙ( Suł kowskiالتي أوضحت القواعد األساسية لمفيوم المساءلة من قبلاإلدارة العامة لمجامعات ،وأن فكرة الجامعة الريادية مرتبطة بتطوير ممارسات المساءلة في
رئيسا في المنافسة لذا تُستخدم
دور
التعميم العالي .وبما أن التعميم الجامعي أصبح يمعب ًا
ً
أساسا من خالل مؤسسات التمويل
أنظمة المساءلة في اإلشراف عمى الجامعات ،وذلك
ً
المشترك لمجامعات .وناقشت الدراسة تحول الجامعة إلى مؤسسة لسوق العمل ،مما يمزم

بناء عمى ىذا النيج اإلداري أصبحت الجامعات
تنفيذ مفاىيم "اإلدارة العامة الجديدة" .و ً
"منتجة" لمخدمات التعميمية في سوق تنافسي .وينطبق ىذا عمى تدريس الطالب ،وبنفس
اما بما يمي:
القدر عمى األبحاث التي يقوم بيا األكاديميون .وبالتالي تحقق المساءلة التز ً
تعزيز الديمقراطية ،وزيادة السيطرة ،وتوفير قدر أكبر من اإلنصاف أو مكاسب الكفاءة.
ولعل أبرز ما تم االستفادة بو في البحث الحالي من ىذه الدراسات السابقة ما يمي:
التعرف عمى بعض جوانب اإلدارة بالمسئولية ومنيا المتابعة والمساءلة والمحاسبية وتقويم
األداء ،وأ ىمية ىذه الجوانب في تطوير أداء مؤسسات التعميم العالي لتحقيق الجودة في ظل
متطمبات الرؤية الوطنية الكريمة.

اإلطار النظري للبحث
اإلدارة بالمسئولٌة :مدخل لتطوٌر إدارة مؤسسات التعلٌم الجامعً
يتضمن مدخل اإلدارة بالمسئولية اإلجابة عن األسئمة التالية :من المسئول؟ أمام من؟
وعن ماذا؟ )?" .(Who is responsible? to whom? and for whatفالمسئول" في
ىذه الحالة ىو "وكيل" (An Agentيتمثل في الفرد أو المؤسسة المسئولة عن العمل)،
و"أمام من؟" تشير إلى "رئيس" A Principalمثل الفرد أو المؤسسة المسئولة عن تحديد ما
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أما "عن ماذا؟" فترتبط اإلجابة عنو بالسؤال الذي قبمو؛ حيث توجد
الذي ينبغي عممو) ،و َّ
مسئولية أمام الرؤساء وواضعي السياسات عن تحقيق ما ىو متوقع من مكاسب وانفاق

التمويل العام بطرق مالئمة ،كما توجد مسئولية أمام المجتمع لموفاء بمتطمبات تعميم األفراد،
وىناك المسئولية التي يتحمميا المجتمع أمام المؤسسة لمتقميل من :انخفاض مستوى الطالب،
وايذائيم ،واىماليم .وقد لخصت الباحثة كافة الرؤي حول أبعاد اإلدارة بالمسئولية بعد
مراجعتيا لبعض ما ُكتب في ىذا المجال مثل كتابات (الزىيري ،ٕٓٓٗ ،طوٕٓٓٛ ،

والعتيقي ٕٓٔٓ ،م) ،وكما ىو موضح في الشكل رقم (ٔ) نظام اإلدارة بالمسئولية.
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نًبذا اإلدازح
ثبنًعئٕنٛخ؟

رحدٚد
األْداف

 يساقجةةةخ األَشةةة خٔاألػًةةةةةبل انزةةةةةٙ
ٚقةةةةةٕو ثٓةةةةةب دازح
انًدزظخ.
 اكزشةةبف األا ةةبءٔانًشةةةكفد فةةةٕز
ٔقٕػٓةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب،
ٔيؼبنغزٓةةةةةةةةةةةةةةةةةب،
ٔانؼًةةةةةةةةم ػهةةةةةةةةٗ
رففٓٛب يعزقجف.

يٍ انًعئٕل
ػٍ أداء
انًؤظعخ؟
؟التعليمية؟

رحدٚد انفئبد انزٙ
رشًهٓب اإلدازح
ثبنًعئٕنٛخ

رحدٚد ًَط

 دازح انًؤظعةةةةةةةةةةةةةةةخانزؼهًٛٛخ
 -أٔنٛبء األيٕز

 ٚغةةةةةةبد أظةةةةةةبنٛترقةةةةةةةةةةٕٚى أكضةةةةةةةةةةس
فبػهٛخ ٔشًٕنٛخ.

 -انحكٕيخ

رحدٚد انًغبالد
رحدٚد انٕظبئم

المساءلة

 ال ٕٚعةةةةد فةةةةسد ٔاحةةةةددااةةةةةةةةةم انًؤظعةةةةةةةةةخ
انزؼهًٛٛةةةةةةةةةةةةخ ٚؼةةةةةةةةةةةةد
انًعئٕل األٔل أٔ رزى
يحبظةةةةجزّ ػهةةةةٗ أداء
ان بنت ثظٕزح كبيهةخ
ٔ ًَةةةةةب ٚشةةةةةبز فةةةةةٙ
ذنك:

 رقةةةةةةةةةدٚى ر رٚةةةةةةةةةخزاعؼةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ
نهًؤظعةةةةةةةةةةةةةةةةةبد
انزؼهًٛٛخ.

 رةةةةةٕفٛس ان ةةةةةًبٌانكةةةبف ٙث َةةةّ ٚةةةزى
اظةةزاداو انعةةه خ
انًًُٕحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ
نهًؤظعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ
انزؼهًٛٛةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ
ٔانًةةةٕازد ث ةةةس

أ٘ َٕع يٍ
انًعبءنخ؟

يب انًؼبٛٚس انزٙ
رزى انًعبءنخ فٙ
ضٕئٓب؟

 ْٛئخ انزدزٚط يًضهةةةةةةةةةٕ انًغزًةةةةةةةةةغانًحهٙ

يحبٔنخ انديظ ٔانزكبيةم
ٔانزٕاشٌ ث ٍٛكم يٍ:
انًحبظةةةةةةجٛخ اندااهٛةةةةةةخ
ث ًَبطٓب
 انجٛسٔقساطٛخ انًُٓٛخ -انرارٛخ

ٔانًحبظةةةجٛخ انابزعٛةةةخ
ث ًَبطٓةةب- :انزعةةٕٚقٛخ-
انعٛبظةةةةةةةٛخ-يحبظةةةةةةةجخ
األداء

شكم (َ )1ظبو اإلدازح ثبنًعئٕنٛخ

يشسٔػخ.

- ٔٔٔ -

كٛف رزى اإلدازح
ثبنًعئٕنٛخ ؟

انًؤظعخ انزؼهًٛٛخ
يعئٕنخ ػٍ :رُفٛر
زؤٚخ انًؤظعخ
ٔزظبنزٓب ،انقٛبدح
ٔانحٕكًخ ،انًٕازد
انًبدٚخ ٔانجشسٚخ
ٔرًُٛزٓب،
انًشبزكخ
انًغزًؼٛخ ،رٕكٛد
انغٕدح ٔانًعبءنخ
 عةةةةةةةةةةةةةةةةٕدح أداءانًٕظفٍٛ

 ٔحةةةةةةةةةةةةةةةةةةدح اإلدازحثبنًعئٕنٛخ
داام انًؤظعخ
 -انًفحظخ

 انًزبثؼخ انًعزًسح -االظزجٛبٌ

 َزةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبئظ األداءٔانحةةةٕافص يكبفةةة د
ٔػقٕثبد
 -رقبزٚس األداء
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أبعاد اإلدارة بالمسئولٌة:
من خالل التدقيق في النظريات اإلدارية ،والتي أوردتيا مراجع عممية متخصصة
مثل( :حممى ،ٜٜٔٛ ،إبراىيم وآخرون ،ٜٜٜٔ ،عزب ،ٕٓٓ٘ ،الراسبيٕٓٓٙ ،و
ممدوح .)ٕٓٔٔ،ومن خالل المبادئ اإلسالمية في الفكر اإلداري التربوي ،ومن خالل ما
تضمنتو كتابات متخصصة مثل (أحمد ،ٕٓٓٙ ،الكاشف ٕٜٓٓ ،وشرف )ٕٓٔٗ،تم استنتاج
األبعاد التالية وىي أىم المبادئ التي تُرسخ معنى اإلدارة بالمسئولية المنبثقة من الفكر
اإلداري االسالمي:
 .1مبدأ المسؤولية الراعية :إن حجم المسئولية اإلدارية في اإلسالم ال يقل أىمية عن
تفويض

صالحياتو بل يزداد ،ألن الرئيس اإلداري يكون مسئوًال عن سموكو ىو وسموك

أعضاء ىيئة التدريس واإلداريين والمستخدمين أمام ا﵀ ،ثم رؤسائو ،وال يعفيو تفويض
بعض سمطاتو عن تحممو لممسئولية كاممة والمساءلة عنيا كما يقول رسول ا﵀ صمي
ا﵀ عميو وسمم" :كمكم راع ،وكمكم مسئول عن رعيتو"( .صحيح البخاري ،باب الجمعة،
جٔ ،ٖٛ٘ ،صٖٗٓ) .واإلدارة بالمسئولية ىي ميمة إدارية تتصل بالميارة اإلنسانية
بعضا من الصالحيات اإلدارية.
لمقائد ،وتأتي في التسمسل مع تفويض القائد لمساعديو ً
ويشير العقاد (ٕٕٔٓ) إلى قول عمر رضي ا﵀ عنو ألصحابو " :أرأيت كم أن استعممت
عميكم خير من أعمم ،ثم أمرتو بالعدل ،أيبرئ ذلك ذمتي؟ ،فيقول أصحابو نعم .فيقول:
كال ،حتى أنظر في عممو ،أعمل بما أمرتو أم ال( ".ص .)ٜٜوأيضا يذكر ابن الجوزية
أحدا وبمغتني مظممة فمم أغيرىا فأنا ظممتو ".كما
( )ٜٜٔٙقول عمر" :أيما عامل ليظمم ً
كان عمر رضي ا﵀ عنو يحدد لموالة أسموب العمل والقواعد التي يسيرون عمييا لتكون

أساسا لمحاسبتيم فيما بعد ،فالقائد الناجح ال يترك الحبل عمى الغارب لوالتو ،ولكنو
ً
يراقبيم ليطمئن إلى سالمة أدائيم والتزاميم باليدف المخطط ليم ،وبذلك تكتمل
مسئوليتو.
.2

مبدأ الجزاء في اإلسالم :نصت الشريعة اإلسالمية عمى الثواب والعقاب ،وما

يجب عمى المرء فعمو في دنياه وآخرتو ليحصل عمى الجزاء ويتجنب العقاب ،كما أن ىذا

﴿و ُك َّل
الثواب والعقاب يكون في الدنيا كما ىو في اآلخرة .وفي ىذا يقول الحق تبارك وتعالىَ :
ِ
ِِ
ان أَْل َزم َناه َ ِ ِ
ور (ٖٔ) اق َأْ
ْر ِكتَ َاب َك
ش ًا
ام ِة ِكتَ ًابا َي ْمقَاهُ َمن ُ
نس ٍ ْ ُ
إِ َ
طائ َرهُ في ُع ُنقو ۖ َوُن ْخ ِر ُج لَ ُو َي ْوَم ا ْلق َي َ
ِ
ِ
يبا (ٗٔ) سورة اإلسراء .كما يقول تعالى( :إِ َّن َما تُ ْج َزْو َن َما ُكنتُ ْم
َكفَى ِب َن ْفس َك ا ْل َي ْوَم َعمَ ْي َك َحس ً
- ٕٔٔ -
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ون) الطور :آية" . ].ٔٙحيث ينظر إلى مدى ما يتخذ الفعل (العمل) من العذاب أو
تَ ْع َممُ َ
حاسب عمى عممو السيئ بقدر
البشاعة أمام الناس (يالجن ،ٕٕٓٓ ،ص .)ٖٗٙفاإلنسان ُي َ
ما يكون لو تأثير سيء إلى يوم القيامة ،وكذلك ُيثاب عمى عممو الخير بقدر ما ينتفع منو
الناس إلى يوم القيامة .وىنا تتضح مسؤولية كل فرد عامل .قال رسولنا الكريم  -صموات ا﵀
فع ِمل بيا بعده ُك ِتب لو مثل آخر من عمل
سنة حسنةُ ،
س َّن في اإلسالم ُ
عميو وسالمو " -من َ
فع ِمل بيا بعده ُك ِتب عميو
سنة سيئة ُ
س َّن في اإلسالم ُ
بيا ،وال ينقص من أجورىم شيء ،ومن َ
وزر من عمل بيا وال ينقص من أوزارىم شيء" (صحيح مسمم ،كتاب الزكاة ،جٕ،ٔٓٔٚ ،

صٗٓ ،)ٚفَكل إنسان ىو المسئول عن أعمالو أمام ا﵀ تعال ثم أمام ولي األمر ثم أمام

نفسو مصداقًا لقولو تعالىُ ﴿ :ك ُّل َن ْف ٍ
س َب ْت َرِىي َنةٌ﴾ المدثر :آية  .ٖٛوىكذا تثبت
س ِب َما َك َ
المسؤولية والجزاء عمى العمل.
أن الفرد يحاسب
 .3مبدأ المساءلة الفردية :كل فرد مسؤول عن سموكو الخاص بو ،يعني َّ
عمى اإل رادة والتصميم في األعمال القمبية نفذت أم ال .وتكون أمام الخالق  -عز وجل
"وِان تُْب ُدوا ما ِفي أَنفُ ِس ُكم أَو تُ ْخفُوه يح ِ
اس ْب ُكم ِب ِو المَّ ُو" [البقرة ٗ .]ٕٛينظر إلى مدى ما
ُ َُ
ْ ْ
َ
َ
كالما من نفع أو ضرر؛ وىذه المسئولية تؤكد عمى
يترتب عمى السموك ً
فعال كان أو ً
أىمية الوازع الديني والخمُقي لمفرد ومحاسبة نفسو بنفسو في حياتو المينية والعادية،
فا﵀ سبحانو وتعالى يحاسب عباده المؤمنين ،فيم يخافون التقصير فيما ُكمِّفوا بو من

األعمال ،ولذلك تراىم ال يستأخرون وال يفترون عن ممارسة متطمبات دورىم.

 .4مبدأ الشورى في اتخاذ الق اررات :األخذ بمبدأ الشورى كما يرى النمر وآخرون (ٖ)ٜٜٔ
في تعامالت الفرد المسمم مع رؤسائو ومرؤوسيو يدفع إلى ضرورة المشاركة في
شِ
او ْرُى ْم ِفي
المسؤولية تحقيقا لممبدأ اإلداري "السمطة بقدر المسؤولية" .يقول تعالىَ ﴿ :و َ
ين﴾ (آل عمران،)ٜٔ٘ :
ْاأل َْم ِر ۖ فَِإ َذا َع َزْم َ
ت فَتََوَّك ْل َعمَى المَّ ِو ۖ إِ َّن المَّ َو ُي ِح ُّب ا ْل ُمتَ َوِّكمِ َ
ورى َب ْي َن ُي ْم ﴾ (الشورى.)ٖ :
﴿وأ َْم ُرُى ْم ُ
كما يقول تعالى َ
ش َ

متطلبات اإلدارة بالمسئولٌة:

ولما كانت المؤسسات التعميمية – عمى كافة مراحميا – مسئولة مسئولية تامة عن
تقديم نوعية جيدة من التعميم لممتعممين  ،فإن األمر يقتضي حسب ما أوردتو بعض الكتابات
السابقة مثل ) ،ٕٓٔٙ، Sułkowskiشرف،Weathers ،ٕٓٔٔ ،Rothchild ،ٕٓٔٗ،
ٕٔٔٓ )ٕٓٓٙ، Adams Jr & Hill ،ضرورة وجود نوع من الرقابة والمتابعة والمساءلة
- ٖٔٔ -
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وتقويم األداء لمحكم عمى فاعمية أداء تمك المؤسسات ويتوافر ذلك في ظل وجود نظام لإلدارة
بالمسئولية يعمل بمثابة نظام يتضمن متطمبات وىي:
التخطيط لربط األداء المؤسسي بمراكز المسئولية (تحمل المسئولية) :حيث تتضمن

-

اإلدارة بالمسئولية قبول المسئولية من أجل التخطيط وأداء العمل ،واثبات أن المعيار
"تحمل الشخص
المستخدم مناسب .ويبين يالجن (ٕٕٓٓ) بأن تحمل المسئولية يعني
ُّ

نتيجة التزاماتو وقرارتو واختباراتو العممية من الناحية اإليجابية والسمبية أمام ا﵀ في

الدرجة األولى ،وأمام ضميره في الدرجة الثانية ،وأمام المجتمع في الدرجة الثالثة"
(صٖٖٗ) .و" تحمل المسؤولية في المجتمع أيضا من المفاىيم التي تضمنتيا الرؤية
تحت مفيوم «وطن طموح»".// https://aawsat.com/home/article

عرف النمر وآخرون (ٗٔٗٔ) التنظيم َّ
بأنو
التنظيم اإلداري لتحديد مراكز المسئوليةُ :ي ِّ

-

الوسيمة لتوزيع االعمال ،وتحديد المسئوليات لكل إنسان مسئول عن كل جزء من
عممو وعن نتائج ىذا العمل.
مقارنة األداء الفعمي باألداء المخطط في مراكز المسئولية :تتضمن االدارة بالمسئولية

-

عمميات وأساليب رقابية يتم بمقتضاىا التحقق من أن األمور تسير وفقًا لما ىو مخطط
وضمن أقصى المستطاع باإلضافة إلى تحديدىا لممسئولين.

تحميل االنحرافات في األداء الفعمي عن األداء المخطط :لتحقيق اإلدارة بالمسئولية البد

-

فعال حتى يتسنى لممسئولين
من اكتشاف االختالفات بين المخطط
مقدما والمنفذ ً
ً
التعرف عمى نقاط الضعف والكفاية واكتشاف أسباب اال نحرافات بنوعييا السالب
والموجب.
توفير نظام تقارير أداء متكامل تضمنو اإلدارة بالمسئولية :تستخدم ىذه التقارير لتزويد

-

المسئولين بالمعمومات عن مسئوليات العاممين كوسيمة لتوجيو المسئوليات نحو
االتجاه الصحيح.

-

فعال :لتعزيز اإلدارة بالمسئولية بعد المساءلة واتخاذ اإلجراءات
توفير نظام حوافز َّ
المصححة البد من استخدام نظام الحوافز المادية والمعنوية لمن أتقن أداء

سِ
ان}
ان إِال
اء
مسئولياتو والتي يقول تبارك وتعالى عنياَ :
س ُ
ْ
ْ
اإلح َ
اإلح َ
{ى ْل َج َز ُ
[الرحمن.]ٙٓ :

عالقة اإلدارة بالمسئولٌة بالمفاهٌم اإلدارٌة األخرى ذات صلة:
- ٔٔٗ -
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وفي جانب آخر  ،ىناك خمط بين مفيوم اإلدارة بالمسئولية وبعض المفاىيم األخرى ذات
العالقة الوثيقة مثل مفاىيم االعتماد ،الرقابة ،تقويم األداء ،القياس ،المساءلة ،وقد يرجع ذلك
إلي حداثة االىتمام بموضوع اإلدارة بالمسئولية حيث أنو فمسفة تنظيرية اعتمدتيا الباحثة،
ومن ثم فقد تم تمخيص ىذه العالقة في الشكل (ٕ ) التالي :
اإلدازح ثبنًعئٕنٛخ
Responsibility Management

االػزًبد

انسقبثخ

رقٕٚى األداء

انًعبءنخ

Accreditation

Control

Performance
Evaluation

Accountability

شكل (ٕ) عالقة اإلدارة بالمسئولية بمفاىيم ذات صمة
ويناقش البحث الحالي في السطور التالية ىذه العالقة المستنتَجة بين مفاىيم الجودة
واالعتماد مع مفيوم اإلدارة بالمسئولية:
-

االعتماد ( :)Accreditationيعني اعتراف رسمي بمكانة مؤسسة تعميمية من قبل
غوبا فييا .ويعرفو
مؤسسة أو ىيئة عممية متخصصة تقر بأنيا استوفت مطالب معينة مر ً
الشخيبي (ٕٕٔٓ) بأنو "مجموعة من اإلجراءات التي يتم بيا ومن خالليا إعطاء تقييم
شامل لممؤسسة التعميمية يتبين من خاللو نقاط القوة ونقاط الضعف التي توجد فييا مما
يترتب عميو إعطاء حكم حول كفاءة وأىمية ىذه المؤسسة لمقيام بمسئولياتيا المناطة
وبناء عميو يمكن القول بأن االعتماد األ كاديمي
بيا بصورة جيدة ومناسبة".ص ()ٔٔٚ
ً
يسبق اإلدارة بالمسئولية ،وتساىم اإلدارة بالمسئولية في الحفاظ عمي شروط االعتماد،
وتدعيميا باستمرار ،كما أن االعتماد يساىم في اإلدارة بالمسئولية من خالل المساىمة
في االىتمام بالمقاييس الخاصة بالمقارنة بين المؤسسات وبعضيا ومواكبة المقاييس
- ٔٔ٘ -
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العالمية ،وتحديد التقنيات التي تُستخدم في عمميات القياس المحاسبي ،والمساعدة في
تمييز المؤسسات والبرامج التي يمكن االستثمار فييا .وبما أن االعتماد ىو مكانة
أكاديمية أو وضع أكاديمي عممي ُيمنح لممؤسسة التعميمية مقابل استيفائيا لمعايير
الجودة .ومن ىذا المنطمق فإن االعتماد األكاديمي ىو تحقيق المسؤولية أمام اآلخرين
لضمان اإلتقان والجودة في األداء ،وىو جزء من اإلدارة بالمسئولية.
-

الرقابة (" :)Controlىي عممية إدارية مستمرة يتم بمقتضاىا التحقق من أن األداء يتم
عمى النحو الذي حددتو األىداف والمعايير الموضوعة ،وذلك بقياس درجة نجاح األداء
الفعمي في تحقيق األىداف والمعايير بغرض التقويم والتصحيح(".شرف ،ٕٓٔٗ،ص
.)ٚٛ

وعمى ذلك فإن مفيوم الرقابة بالمعنى المشار إليو يجعمو أحد أبعاد مفيوم

المحاسبية ،إذ أن الرقابة يتم تطبيقيا أثناء سير العمل أو بعد انتياء العمل مباشرة بغية
الوقوف عمى نتائج العمل وقياسيا بالمعايير الموضوعة .وتركز الرقابة عمى مراقبة حسن
فوريا أو إجراء التصحيح في
تصحيحا
األداء وتصحيح األخطاء ومسارات العمل
ً
ً
المستقبل .فالرقابة اإلدارية ىي عممية تيدف إلى تحقيق المسؤولية .فمن يقوم بعممية
حاسب
الرقابة ىو مسؤول ،عميو التزامات ،يجب أن ّ
يؤدييا عمى أكمل وجو ،وسوف ُي َ
عمييا من ِقَبل ا﵀  -عز وجل  -و ِم ْن ِقَبل المسؤولين (القيادة العميا) .فاإلدارة
بالمسئولية مفيوم أكثر شمولية يتم تطبيقو عمى نتائج العممية الرقابية ذاتيا.
-

يعبر تقويم األداء كما يرى الشخيبي
تقويم األداء (ِّ :)Performance Evaluation

(ٕٕٔٓ) عن عممية منيجية تعتمد عمى إصدار حكم عممي موضوعي دقيق عمى
مدخالت وعمميات ومخرجات النظام التعميمي ،أي أنو العممية التي تحدد أوجو القوة

تمييدا إلجراء تعديل االنحرافات في ىذا األداء وتصحيحيا ،ومن ثَم تطوير
والقصور
ً
األداء .وفي اإلدارة بالمسئولية يتم تفسير أسباب النجاح أو الفشل في أداء العمل؛ لذلك
ال تتم المحاسبة عمى المسئولية إال بعد إجراء التقويم .وعمى ذلك فإن التقويم يعتبر
محوريا في جميع أنظمة اإلدارة بالمسئولية ،فيو يساعد عمى متابعو التقدم نحو
عنصر
ًا
ً
تحقيق األىداف والتعرف عمى فرص التطوير ،ومقارنة األداء بالمعايير المحددة ،ويمكن
القول بأنو عمى الرغم من الترابط القوي بين تقويم األداء واإلدارة بالمسئولية إال أن
أن التقويم كما يرى بيرك وآخرون ( )ٕٓٓٙىو
العالقة بينيما ليست متماثمة ،حيث َّ
- ٔٔٙ -
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"المفتاح الذي يوضح امتدادات وحدود المسؤولية ،وتطوير أنظمة المسؤولية الفاعمة
والمتكاممة" .ص (٘ )ٙوعمى ىذا فإنو إذا كانت اإلدارة بالمسئولية ىي الغاية فإن تقويم
األداء ىو أحد وسائميا.
-

المساءلة ( :)Accountabilityالمساءلة كما يعرفيا الطراونة والعضايمة (ٕٔٔٓ)
"تعني محاسبة المرؤوس عن النتائج التي حققيا من خالل أدائو لميامو الوظيفية ".ص
( )ٙٚأما اإلدارة بالمسئولية كما يشير ممدوح ( )ٕٓٓٙفترتبط فييا المسئولية بالسمطة
التي تُو َكل لشخص ما ،بينما المساءلة تقع عمى ذلك الشخص نتيجة لتحممو تمك
المسئولية .ويمكن توضيح العالقة بين المساءلة والمسئولية في اإلسالم انطالقًا من فكرة

ساءل بعد قيامة بتبعات المسؤولية.
الراعي والرعية ،فالراعي ليس مسؤوال فقط ،بل ىو ُم َ
يقول صمى ا﵀ عميو وسمم " -كمكم راع وكمكم مسؤول عن رعيتو( "...صحيح البخاري،

باب الجمعة ،جٔ ،ٖٛ٘ ،صٖٗٓ) .ىذا في المسؤولية ،أما في المساءلة فقد قال
صمى ا﵀ عميو وسمم" :إن ا﵀ سائل كل راع عما استرعاهِ ،
أحفظَ ذلك أم ضيَّع؟ حتى

ُيسأل الرجل عن أىل بيتو " رواه ابن حبان ،وصححو األلباني في غاية المرام برقم
ٔ .)ٕٚفاإلدارة بالمسئولية تجمع بين المساءلة والمسئولية حيث تُعتبر المساءلة جزًءا
ميما من اإلدارة بالمسئولية.

ومن خالل ما سبق يمكن القول إن اإلدارة بالمسئولية يمكن أن تساىم وبدرجة كبيرة
في تحسين الممارسات لألفراد والجماعات بما يضمن تحقيق الكفاءة في األعمال الموكمة لمفرد
أو الجماعة أو المؤسسة التعميمية ،فيي وسيمة نضمن بيا السير في طريق يصل بنا إلى
غايات معمومة ومعينة ألنيا ىي التي تستطيع أن تكشف عن مدى تحقيقنا لألىداف ،ومدى
أيضا مواضع القوة والصحة ومواطن الضعف والقصور والعمل
صحة خطة التنفيذ ،وتبين لنا ً
عمى تحسينيا وتطويرىا ،وتحقيق الكفاءة والفاعمية في استخدام الموارد المتاحة.
أن تحقيق الرؤية في مؤسسات التعميم يتطمب تقويم ومتابعة
وتستخمص الباحثة َّ
األداء والرقابة والمساءلة ،وىذا ما يسمى بعممية ضبط الجودة ،والتي تتم عن طريق التقويم
الذي ىو جزء من العممية الرقابية التي تحتاج إلى مساءلة ومحاسبة) .واالستمرار في تحسين
مستوى األداء وتطويره المستمر والكشف عن نقاط القوة والضعف ،ومن ثَ ّم إصدار الحكم
ِ
المنجز .وتحقيق الجودة واالعتماد يتم عن طريق تطبيق اإلدارة بالمسؤولية؛ فيي
ومكافأة
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ضمان الجودة .ومن ىنا تأتي أىمية تطبيق اإلدارة بالمسئولية في مؤسسات التعميم العالي
في تطوير وتحسين التعميم وضمان جودتو.

نظرٌة دوجالس ماكجرٌجور ( )DOUGLAS MCGREGORواإلدارة بالمسئولٌة:
يقدم عالم ﺍلنفس ﺍالجتماعي ماكجريجور ًجية نﻅﺭه الخاصة بالطبيعة البشرية
ِّ
مﻥ خالل تًضيحو ﺃﻥ االنﻁباﻉ ﺍلذﻱ يُﻜًِّنو ﺍلشخص تجاه شخص آخر يﺅثﺭ تأثيﺭًﺍ بال ًغا

عمى ﻁبيعة تعاممو ًعالقتو مع ﺫلك ﺍلشخص ،ويرى ) KOPELMAN & PROTTAS
غير مسار التفكير اإلداري
 )ٕٓٓٛأن كتاب دوجالس ماكجريجور التاريخي (ٓ )ٜٔٙقد َّ

والممارسة ،فعند سؤال ماكجريجور عن بعض االفتراضات األساسية حول السموك اإلنساني
في المؤسسات ،عﺭﺽ نﻅﺭيتيﻥ مختمفتيﻥ ليذا ﺍلجانب ﺍالنساني ﺃﻁمﻕ عمييما :نظرية ()X
والتي تنﻁمﻕ مﻥ ﺍفتﺭﺍﺽ مﺅﺩﺍه ﺃﻥ ﺍلعامل ﻜسًل بﻁبيعتو ًغيﺭ ﻁمًﺡ ًيﻜﺭه ﺍلمسؤولية،
تيمو ﺫﺍتو ًتحقيﻕ ﺭغباتيا فقطً ،ال تيمو ﺃىﺩﺍﻑ ﺍلمؤسسة؛ ونظرية ) (Yالتي تفترض ﺃﻥ
ﺍإلنساﻥ يحﺏ ﺍلعمل ًيسعى لتحمل ﺍلمسؤولية ﺇﺫﺍ ىيئﺕ لو ﺍلظﺭًﻑ .ويؤكد MOHAMED

(ٖٕٔٓ) أن أفكار ماكجريجور تشير إلى وجود طريقتين أساسيتين إلدارة األفراد .فتحفيز
ممارسي نظرية ( )Xيكون عﻥ ﻁﺭيﻕ ﺍلمكافآت ًﺍلحوافز المادية ﺍالقتصاﺩية فقﻁ ،فتصبح
ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ىنا مﺭغَمة ًمجبَﺭﺓ عمى ﺍنتياﺝ ﺃساليب القوة ،وﺍإلشﺭﺍﻑ ًﺍلرقابة ﺍلصارمة
ﺍلمباشرة .بينما بالنسبة لممارسي نظرية ) (Yفإن زياﺩﺓ ﺍألجًﺭ ًﺍلمكافآﺕ ﺍلمادية ليست
ﺍلوسيمة ﺍلوحيﺩﺓ لتحفيز العامميﻥ ،وعميو ي ِ
مكن حل ىذه المفارقات لمموظفين ولتوقعات
ُ
تحمل الفرد التزاماتو
المديرين المختمفة بتطبيق اإلدارة بالمسؤولية في العمل والتي تعني ُّ
واختياراتو وق ارراتو المترتبة عمى التصرفات الصادرة عنو في العمل .ويرى بيرك وآخرون
ِ
ويحاسب عمى ىذه االلتزامات
ويسأَل
(َّ )ٕٓٓٙأنو البد أن يكون ىناك من سيتا ِبع َ
حاسب أمامو ،ومن أجل ماذا يمتزم بأداء عممو
ويسأَل ُ
يتابع ُ
واالختيارات والق اررات ،ومن َ
وي َ
ممن يتبعون نظرية ( )Xأو
اء كانوا َّ
أمامو لمجميع .وىذا يعني أن الموظفين وقياداتيم سو ً
حاسب الفرد عمى ما قام
نظرية ) (Yمسؤولون
جميعا عن أداء العمل المكمفين بو ،والبد أن ُي َ
ً
بو من العمل وىناك جزاء عمى العمل في الدنيا وفي اآلخرة .وبالتالي تستنتج الباحثة أن

حاسب أمام ا﵀ يوم
اإلنسان سواء كان (عامال أو قائدا) القائم بيذا العمل سوف ُيسأل ُ
وي َ
القيامة عن كل أعمالو واصدار األحكام عمى اآلخرين ،فمقد قال رسول ا﵀  -صمى ا﵀ عميو
- ٔٔٛ -
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وسمم " :-ال تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حتى ُيسأل عن عمره فيم أفناه ،وعن عممو ما

فعل بو ،وعن مالو من أين اكتسبو وفيم أنفقو وعن جسمو فيم أباله (سنن الدارمي ،كتاب
المقدمة ،جٔ ،ٖ٘ٚ ،صٗٗٔ).

ممارسة اإلدارة بالمسؤولٌة فً ضوء رؤٌة المملكة العربٌة السعودٌة :0202
تسعى رؤية المممكة ٖٕٓٓ لتكوين مفيوم «وطن طموح» بحكومة فاعمة من
خالل عدد من العوامل منيا :االستفادة من أفضل الممارسات العالمية لتحقيق أعمى مستويات
الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات ،وذلك سيشمل اتخاذ كل ما ىو ممكن لتفعيل
معايير عالية من المحاسبة والمساءلة عبر إعالن األىداف والخطط ومؤشرات قياس األداء
ومدى النجاح في تنفيذىا لمجميع ،كما سيتم مراجعة دقيقة لميياكل واإلجراءات الحكومية
وتوزيع الميام والمسؤوليات والصالحيات وتطويرىا ،بما يضمن الفصل الواضح بين عممية
اتخاذ القرار وتنفيذه ومراقبة التنفيذ .وستتم المواصمة عمى استحداث وحدات في الحكومة
مم ّكنة لمراقبة التنفيذ ومتابعة األداء وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة ،كما تتضمن
االلتزامات تنمية الموارد البشرية بكل جياز حكومي .لذا تولي رؤية المممكة ٖٕٓٓ أىمية

كبيرة لعممية تطوير الموظفين .وقد شمل برنامج التحول الوطني العديد من المبادرات المرتبطة
بيذه العممية ،فمن األولى أن تقوم مؤسسات التعميم العالي بعممية التطوير بشكل فعال.
ويمكن أن يكون ليذا النيج اإلداري (اإلدارة بالمسؤولية) صمة وثيقة بالممارسات
المتعمقة بتنمية جانب السموك اإلداري داخل مؤسسات التعميم لتفعيل متطمبات الرؤية الوطنية
بأن "يتضمن مفيوم «وطن طموح» جانب المواطن المسؤول؛ الذي يوضح أن الوطن المنشود
اء كانوا عاممين في
ال يكتمل إال بتكامل األدوار حيث أن الجميع لدييم أدوار يؤدونيا "سو ً
القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي" ،وعمييم مسؤوليات كثيرة تجاه
الوطن والمجتمع واألسرة وتجاه النفس أيضا .في الوطن المنشود سيتم استمرار العمل من
أجل تحقيق اآلمال والتطمعات ،وسيتم السعي لتحقيق المنجزات والمكتسبات التي لن تأتي إال
تحمل الجميع من مواطنين وقطاع أعمال وقطاع غير ربحي لمسؤولياتيم"( .رؤية المممكة،
ب ّ
ٖٕٓٓ (
ويتوافق أري الباحثة مع ما تتطمبو الرؤية في أن اإلدارة بالمسؤولية تحتاج إلى
تحديد ميام والتزامات الموظفين ،وتنظيميا وتنسيقيا ،وتقويميا ،وتقديم النصح والمشورة
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ومراقبتيا ،وتحديد ميام ومسؤوليات وأنشطة جميع (اإلدارات واألقسام والوحدات) بالمؤسسة
التعميمية.

الدراسة المٌدانٌة ونتائجها
أهداف الدراسة المٌدانٌة:
ىدف ىذا البحث إلى التعرف عمى أبعاد لإلدارة بالمسئولية في اإلسالم ومتطمباتيا
والكشف عن الفروق في مدى أىمية توفر أبعاد تبعا (الجنس ،وسنوات الخبرة ،والدورات
التدريبية في اإلدارة).ومعرفة العالقة بين ممارسة اإلدارة بالمسئولية وبين ممارسة نظرية
 ))X&Yفي مؤسسات التعميم العالي لتطوير أدائيا في ضوء الروية المممكة ٖٕٓٓ.

تصمٌم أداتً الدراسة:
ٔ .استبانة بعنوان اإلدارة بالمسئولية :مدخل لتطوير إدارة مؤسسات التعميم الجامعي في
ضوء رؤية المممكة العربية السعودية ٖٕٓٓ بيدف تحديد مدي أىمية مبادئ وأبعاد
ومتطمبات اإلدارة بالمسئولية بالمؤسسات التعميمية الجامعية بالمممكة العربية السعودية
من وجية نظر القيادات ببعض الجامعات السعودية – من إعداد الباحثة.
ٕ .استبانة بحث بيدف تحديد "اتجاىات القيادات -المديرين -في افتراضات دوجالس
ماكجريجور حول نظرية ) :"(X&Yاعتمدت الباحثة في بنائيا عمى افتراضات النظرية.
وقد تم التأكد من صدق األداتين عمى النحو التالي:
ٔ .صدق االستبانة األولي لمدراسة :لمتأكد من صدق االستبانة األولي لمدراسة استخدمت
الباحثة طريقتين لقياس الصدق عمى النحو التالي -ٔ :صدق المحتوى :لمتحقق من
صدق أداة الدراسة قامت الباحثة بعرض (االستبانات) بصورتيا األولية عمى بعض
أساتذة كميات التربية ببعض الجامعات السعودية بغرض التحكيم ،وذلك لمتأكد من مدى
مالءمة االستبانة لمغـرض الذي أُ ِعدت من أجمو ،وما إذا كانت العبارات واضحة وتنتمي
إلى المحور المحدد ليا أم ال.
ٕ .الصدق الثنائي ( االتساق الداخمي لفقرات االستبانة األولي والثانية) :اعتمدت الباحثة
في حساب صدق األداة األولي لمدراسة عمى أسموب الصدق الثنائي بيدف التعرف عمى
مدى االتساق الداخمي ليذه األداة البحثية من خالل معامل بيرسون الداخمي
" " Pearson Correlationبين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لباقي العبارات في
المتضمنة في
فقرات االستبانة التي تنتمي إلييا من أجل قياس مدى صالحية العبارات
َّ
- ٕٔٓ -
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ىذه األداة ،أي "صدق المضمون" وكذلك االتساق بين الدرجة الكمية لالستبانة ،ودرجة
كل محور من محاور االستبانة ،والجدول رقم (ٔ) التالي يوضح مدي اتساق االستبانة
داخميا من خالل حساب معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات االستبانة
ً
ودرجة االستبانة الكمية بعد تطبيقيا عمى العينة االستطالعية البالغ عددىا ( ٖٓ
فردا).
ً

عدٔل ()1
يؼبيفد االزرجبط ث ٍٛدزعخ كم ػجبزح يٍ ػجبزاد االظزجبَخ ٔاندزعخ انكهٛخ (ٌ =)3.

انفقسا
د

االزرجبط
ثبندزعخ
انكهٛخ

انفقسا
د

االزرجبط
ثبندزعخ
انكهٛخ

انفقسا
د

االزرجبط
ثبندزعخ
انكهٛخ

انفقسا
د

االزرجبط
ثبندزعخ
انكهٛخ

انفقسا
د

االزرجبط
ثبندزعخ
انكهٛخ

1

*..830
*
*..835
*
*..041
*
*..0.6
*
*..08.

11

6

*..856
*
*..060
*
*..812
*
*..600

1.

*..012
*

*..861
*
*..086
*
*..8.6
*
*..028
*
*..038
*
*..8.5
*
*..842
*
*..835
*
*..846
*
*..840
*

21

*..024
*
*..860
*
*..030
*
*..034
*
*..005
*
*..842
*
*..823
*
*..086
*
*..080
*
*..68.
*

31

*..825
*
*..830
*
*..063
*
*..03.
*
*..053
*
*..023
*
*..024
*
*..8.5
*
*..821
*
*..856
*

41

*..820
*
*..820
*
*..838
*
*..828
*
*..825
*
*..080
*
*..802
*
*..023
*
*..028
*
*..088
*

2
3
4
5

0
8
0

12
13
14
15
16
10
18
10
2.

22
23
24
25
26
20
28
20
3.

32
33
34
35
36
30
38
30
4.

42
43
44
45
46
40
48
40
5.
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يتضح من الجدول رقم (ٔ) السابق أن جميع معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة
والدرجة الكمية لالستبانة دالة عند مستوى ٔٓ ،ٓ.وبيذا تتكون االستبانة في صورتيا
النيائية من (ٓ٘) عبارة (ممحق ٔ).
ثبات االستبانة األولى:
استخدمت الباحثة معادلة ألفا كرونباخ ،وىي معادلة تستخدم إليضاح المنطق العام
لثبات االختبارات والمقاييس ،وبمغت قيمة معامل ثبات االستبانة ٔ٘ ،ٓ.ٛوىي قيمة مرتفعة
تدل عمى ثبات االستبانة.
- ٕٔٔ -
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إعادة تطبيق االستبانة :لمتأكد من ثبات االستبانة تم تطبيق االستبانة ثم إعادة تطبيقيا بعد
فردا) ،ثم تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين
شير عمى عينة استطالعية بمغ عددىا (ٖٓ ً
نتائج التطبيقين ،ويوضح الجدول رقم (ٕ) نتائج ىذا التطبيق.
عدٔل ()2
يؼبيفد ازرجبط ػبدح انز جٛق ٔأنفب كسثَٕجبخ ألثؼبد ٔيغًٕع االظزجبَخ األٔن)3. = ٌ( ٙ
األثؼبد

يؼبيم
ثٛسظٌٕ

ً
..01.
أٔال  -يجدأ انًعؤٔنٛخ انساػٛخ
..880
صبًَٛب  -يجدأ انغصاء (انضٕاة ٔانؼقبة)
...860
صبنضًب  -يجدأ انًعبءنخ انفسدٚخ
..854
زاث ًؼب – يجدأ انشٕزٖ ٔانزٕاطم ف ٙارابذ انقسازاد
..012
عب  -انزا ٛط نسثط األداء انًؤظع ٙثًساكص انًعئٕنٛخ
ابي ً
..0.5
ظب  -انزُظٛى اإلداز٘ نزحدٚد يساكص انًعئٕنٛخ
ظبد ً
ظبث ًؼب  -يقبزَخ األداء انفؼه ٙثبألداء انًا ط ف ٙيساكص ..0.0
انًعئٕنٛخ
صبيًُب  -رحهٛم االَحسافبد ف ٙاألداء انفؼه ٙػٍ األداء انًا ط ..025
..860
ربظ ًؼب  -رٕفٛس َظبو رقبزٚس أداء يزكبيم نًساكص انًعئٕنٛخ
..800
ػبش ًسا  -رٕفٛس َظبو حٕافص فؼبل نزؼصٚص اإلدازح ثبنًعئٕنٛخ
..802
يغًٕع األثؼبد

اندالنخ

يؼبيم أنفب
كسَٔجب

...1
...1
...1
...1
...1
...1
...1

..88.
..85.
..84.
..825
..835
..845
..0.3

...1
...1
...1
...1

..850
..826
..845
..851

يتضح من الجدول رقم (ٕ) السابق أن معامالت االرتباط دالة عند مستوى ٔٓ ،ٓ.وذلك
يبرىن أن األداة األولي لمدراسة تتمتع بدرجة عالية من الثبات ،مما يؤكد عمى صالحية ىذه
االستبانة لمتطبيق عمى أفراد العينة.
ثبات االستبانة الثانية:
استخدمت الباحثة معادلة ألفا كرونباخ إليضاح المنطق العام لثبات االستبانة الثانية
لمدراسة وبمغت قيمة معامل ثبات االستبانة  ،ٓ.ٜٛٛوىي قيمة مرتفعة تدل عمى ثبات
االستبانة.
إعادة تطبيق االستبانة:
ولمتأكد من ثبات االستبانة الثانية تم تطبيقيا ثم إعادة تطبيقيا بعد شير عمى عينة
فردا) ثم حساب معامل ارتباط بيرسون ،ويوضح جدول رقم (ٖ)
استطالعية عددىا (ٖٓ ً

معامالت ارتباط إعادة التطبيق وألفا كرونباك ألبعاد ومجموع االستبانة.

- ٕٕٔ -
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عدٔل ()3
يؼبيفد ازرجبط ػبدح انز جٛق ٔأنفب كسَٔجبخ ألثؼبد ٔيغًٕع االظزجبَخ (ٌ = )3.
األثؼبد

يؼبيم ثٛسظٌٕ

اندالنخ

يؼبيم أنفب كسَٔجب

افزساضبد َظسٚخ X
افزساضبد َظسٚخ Y
يغًٕع االثؼبد

..022
..0.5
..014

...1
...1
...1

..0.1
..805
..808

يتضح من الجدول رقم (ٖ) السابق أن معامالت االرتباط دالة عند مستوى ٔٓ،ٓ.
وذلك يؤكد ثبات ىذه االستبانة.
داخميا قامت الباحثة بحساب
االتساق الداخمي لفقرات االستبانة :لمتأكد من اتساق االستبانة
ً
معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات االستبانة ودرجة االستبانة الكمية بعد
تطبيقيا عمى العينة االستطالعية ،ويوضح جدول رقم (ٗ) التالي ىذه النتائج.
عدٔل ()4
يؼبيفد االزرجبط ث ٍٛدزعخ كم ػجبزح يٍ ػجبزاد االظزجبَخ ٔاندزعخ انكهٛخ (ٌ =)3.
انفقساد االزرجبط ثبندزعخ انكهٛخ

انفقساد االزرجبط ثبندزعخ انكهٛخ

**..840
**..865
**..841
**..030
*..008
**..836
**..002
**..82.

**..836
**..036
**..866
**..0.8
**..018
**..8.6
**..862
**..850

1
2
3
4
5
6
0
8

0
1.
11
12
13
14
15
16

* * دال ػُد يعزٕٖ ...1

يتضح من الجدول رقم (ٗ) السابق أن جميع معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة
والدرجة الكمية لالستبانة دالة عند مستوى ٔٓ ،ٓ.وبيذا تتكون االستبانة في صورتيا
النيائية من ( )ٔٙعبارة.

وصف مجتمع وعٌنة البحث:
فردا من القيادات األكاديمية واإلدارية بجامعات المممكة
بمغت عينة الدراسة (ً )ٖٛ٘ٙ
التالية :أم القري ،والممك عبد العزيز ،والباحة ،واألميرة نورة ،والجوف ،والقصيم ،والممك
سعود ،والممك فيد لمبترول والمعادن ،وطيبة .والجدول (٘) التالي يوضح مجتمع وعينات
الدراسة (حسب الجنس) من ىذه الجامعات السعودية.
عدٔل ()5
يغزًغ ٔػُٛبد انجحش يٍ انغبيؼبد انعؼٕدٚخ

- ٕٖٔ -
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عًبن ٙيغزًغ اندزاظخ ٔػُٛزٓب

يغزًغ اندزاظخ /
اظى انغبيؼخ

انركٕز
5853
350
24.0
346
226
6.
03
21
164
36
413
1.2
2143
301
15..
500
426
233

عبيؼخ أو انقس٘
انؼُٛخ
عبيؼخ انًهك ػجد انؼصٚص
انؼُٛخ
عبيؼخ انجبحخ
انؼُٛخ
عبيؼخ األيٛسح َٕزح
انؼُٛخ
عبيؼخ انغٕف
انؼُٛخ
عبيؼخ انقظٛى
انؼُٛخ
عبيؼخ انًهك ظؼٕد
انؼُٛخ
عبيؼخ انًهك فٓد نهجزسٔل ٔانًؼبدٌ
انؼُٛخ
عبيؼخ طٛجخ
انؼُٛخ

اإلَبس
2041
232
3341
380
254
85
21..
348
1.1
33
000
166
2064
201
2.
0
020
22.

يتضح من إحصائيات الجدول رقم (٘) السابق أن عدد عينة الذكور بمغت (ٖٕٓٔ)
مفردةً ،بينما بمغت عينة اإلناث (ٖ٘ )ٔٚمفردة ،ويقدم الجدول التالي رقم ( )ٙوصفًا لعينة

البحث طبقًا لمتغير الجنس والخبرة والدورات التدريبية لمن تم التطبيق عمييم (بمغ إجمالي
العينة من الجنسين  ٖٛ٘ٙمفردة).

عدٔل ()6
ػُٛخ انجحش طجقب نًز ٛساد اندزاظخ (ٌ = )3856
انًز ٛس

انفئبد

انغُط

ذكٕز
َبس

54.5 21.3
45.5 1053

اناجسح

أقم يٍ  5ظُٕاد.
يٍ  5ظُٕاد -أقم يٍ 1.ظُٕاد.
يٍ  1.ظُٕاد -ف كضس.

20.3 113.
43.0 1603
26.8 1.33

اندٔزاد

صفس دٔزاد ردزٚجٛخ ف كضس.
دٔزربٌ ردزٚجٛزبٌ
دٔزح ردزٚجٛخ ٔاحدح.

51.2 1004
0.8
308
4.0
180

- ٕٔٗ -
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نى انزحق ث ٘ دٔزح ردزٚجٛخ.

34.1 1315

نتائج الدراســـــة المٌدانٌة
أسفرت المعالجة اإلحصائية لالستبانة عن التوصل إلى عدة نتائج كما يمي:
إجابة السؤال األول :ما درجة توفر أبعاد اإلدارة بالمسئولية (مبدأ المسئولية الراعية ،مبدأ
الجزاء ،مبدأ المسئولية الفردية ،مبدأ الشورى) لتطوير إدارة مؤسسات التعميم العالي بالمممكة
انؼسثٛخ انعؼٕدٚخ يٍ ٔعٓخ َظس أفساد ػُٛخ اندزاظخ؟
عدٔل ()0
انًزٕظط انحعبثٔ ٙاالَحساف انًؼٛبز٘ الظزغبثبد ػُٛخ اندزاظخ ف ٙرٕفس انًز هجبد (يجدأ انًعئٕنٛخ
انساػٛخ ،يجدأ انغصاء ،يجدأ انًعئٕنٛخ انفسدٚخ ،يجدأ انشٕزٖ)
األثؼبد
يجدأ انًعئٕنٛخ انساػٛخ
يجدأ انغصاء
يجدأ انًعئٕنٛخ انفسدٚخ
يجدأ انشٕزٖ
اندزعخ انكهٛخ

انًزٕظط
انحعبثٙ
3.30
3.20
3.35
3.4.
3.35

االَحساف
انًؼٛبز٘
..046
..816
..680
..000
..013

- ٕٔ٘ -

يعزٕٖ
االظزغبثخ
يزٕظ خ
يزٕظ ّ
يزٕظ خ
ػبنٛخ
يزٕظ خ

انزسرٛت
2
4
3
1
-
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عدٔل ()8
انًزٕظط انحعبثٔ ٙاالَحساف انًؼٛبز٘ الظزغبثبد ػُٛخ اندزاظخ ف ٙرٕفس ثؼد (يجدأ انًعئٕنٛخ
انساػٛخ)
انًزٕظط االَحساف يعزٕٖ
انحعبث ٙانًؼٛبز٘ االظزغبثخ

انؼجبزاد

رحدد انقٛبداد ثًؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼ ٙأظبنٛت
ٔقٕاػد انؼًم اإلداز٘ ثبنغبيؼخ.
يزٕظ خ 4
رساقت انقٛبداد أَش خ انؼًم اإلداز٘ ثًؤظعبد انزؼهٛى
..08
3.20
انغبيؼ ٙف ٙكبفخ يساحهّ.
1
ػبنٛخ
ر غ انقٛبداد ثًؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼ ٙغبٚبد
..68
3.40
ٔأْداف طًٕحخ نزحع ٍٛانؼًم اإلداز٘.
يزٕظ خ 5
رغعد انقٛبداد ثًؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼ ٙانقدٔح فٙ
1..4
3.22
رجُ ٙزظبنخ ٔزؤٚخ ٔقٛى اإلدازح ثبنًعئٕنٛخ.
يزٕظ خ 3
رٕظف انقٛبداد انزقُٛبد انحدٚضخ ٔانًزقديخ ف ٙدػى
..80
3.30
أَش خ انؼًم اإلداز٘ ثًؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼ.ٙ
عدٔل ()0
انًزٕظط انحعبثٔ ٙاالَحساف انًؼٛبز٘ الظزغبثبد ػُٛخ اندزاظخ ف ٙرٕفس ثؼد (انغصاء :انؼقبة
ٔانضٕاة)
3.46

انؼجبزاد
رحزف ٙانًؤظعبد انزؼهًٛٛخ انغبيؼٛخ
ثبإلَغبشاد ٔرؼزسف ثبنزًٛص ند٘
أفساد انقٛبدح انغبيؼٛخ.
ر جق انقٛبداد ثًؤظعبد انزؼهٛى
انغبيؼ ٙيجدأ انغصاء ث ظبنٛت
ٔأدٔاد يزُٕػخ ٔفؼبنخ.
ر ًٍ انقٛبداد ثًؤظعبد انزؼهٛى
انغبيؼ ٙحق انغًٛغ ف ٙانزفٕ
ٔانزًٛص ٔفق يب ًٚزهكَّٕ يٍ قدزاد.
ر غ انًؤظعبد انزؼهًٛٛخ انغبيؼٛخ
زؤٚخ نًجبدئ انضٕاة ٔانؼقبة ظٓهخ
انفٓى ٔيهًٓخ ٔقبثهخ نهز جٛق.
ر جق انًؤظعبد انزؼهًٛٛخ انغبيؼٛخ
يؼبٛٚس انًحبظجٛخ حٕل االنزصايبد
ٔاالازٛبزاد ٔانقسازاد ث ٍٛاألفساد.

..60

انًزٕظط
انحعبثٙ

االَحساف
انًؼٛبز٘

3.46

..80

3.1.

1.16

3.32

..88

3.24

1..4

3.22

1..4

ػبنٛخ

انزسرٛت

يعزٕٖ
االظزغبثخ

انزسرٛت

ػبنٛخ

1

يزٕظ خ
يزٕظ خ
يزٕظ خ
يزٕظ خ

- ٕٔٙ -
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عدٔل ()1.
انًزٕظط انحعبثٔ ٙاالَحساف انًؼٛبز٘ الظزغبثبد ػُٛخ اندزاظخ ف ٙرٕفس ثؼد (يجدأ انًعئٕنٛخ
انفسدٚخ)
انؼجبزاد

االَحساف يعزٕٖ
انًؼٛبز٘ االظزغبثخ

انًزٕظط
انحعبثٙ

ػبنٛخ

انزسرٛت

رُفٕع انظفحٛبد ٔانًعؤٔنٛبد ف ٙيغبل انقٛبدح
ثًب  ًٍ ٚاإلَغبش ٔر ٕٚس انًؤظعبد
انزؼهًٛٛخ انغبيؼٛخ.
يزٕظ خ 5
رزجُ ٙانقٛبداد ثًؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼ ٙيؼبٛٚس
ً
1.15
أٔال ،صى 3..0
انزكهٛف ٔانً بنجخ قجم انؼًم
االظزغٕاة ٔانًحبظجخ ثؼد انؼًم.
يزٕظ خ 4
رشغغ انقٛبداد انزصاو انفسد ثزُفٛر ٔاعجبرّ
ً
..85
يعئٕال ػًب ٚقٕو ثّ يٍ 3.34
انٕظٛفٛخ ثحٛش ٚظجح
ظهٕ أٔ أفؼبلٚٔ ،حبظت ػهٓٛب.
2
ػبنٛخ
رسظ ٙانقٛبداد يجدأ انًعبءنخ حٕل انٕاعجبد انزٙ
..08
ٚهزصو انفسد انقٛبو ثٓب ثًؤظعبد انزؼهٛى 3.51
انغبيؼ.ٙ
يزٕظ خ 3
رشغغ انقٛبداد انزصاو األفساد أصُبء انؼًم ث َظًخ
..83
ٔيؼبٛٚس ٔرؼهًٛبد انًؤظعبد انزؼهًٛٛخ 3.30
انغبيؼٛخ.
عدٔل ()11
انًزٕظط انحعبثٔ ٙاالَحساف انًؼٛبز٘ الظزغبثبد ػُٛخ اندزاظخ ف ٙرٕفس ثؼد (انشٕزٖ ف ٙارابذ
انقسازاد)
3.51

انؼجبزاد
رؼزًد انقٛبداد ػهٗ اظزسارٛغٛبد رٕاطم ثداػٛخ
ٔفؼبنخ ثًؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼ.ٙ
رزار انقٛبداد ثًؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼٙ
انقسازاد انًُبظجخ انًجُٛخ ػهٗ يؼ ٛبد
دقٛقخ.
رُسظ ٙانقٛبداد انغبيؼٛخ يجبدئ ثًب ٔ ًٍ ٚعٕد
صقبفخ رٕاطم فؼبنخ ف ٙثٛئخ انؼًم انغبيؼ.ٙ
رشغغ انقٛبداد ثًؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼٙ
انًسؤٔظ ٍٛػهٗ االشزسا ثُظٛت فؼبل فٙ
طُغ ٔارابذ انقسازاد.
رقدو انقٛبداد انُظح ٔانًشٕزح ،صى انًساقجخ
نهؼبيه ٍٛثًؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼ.ٙ

1

..00

انًزٕظط
انحعبثٙ

االَحساف
انًؼٛبز٘

3.41

..84

3.30

..05

3.34

..00

3.30

1..2

3.51

..05

يعزٕٖ
االظزغبثخ

انزسرٛت

ػبنٛخ

2

يزٕظ خ

3

يزٕظ خ

5

يزٕظ خ

4

ػبنٛخ

1

بناء عمى الجداول السابقة (ُ )ٔٔ -ٚيالحظ أن درجة توفر أبعاد اإلدارة بالمسئولية
بجامعات المممكة من وجية نظر أفراد الدراسة كانت متوسطة إذ بمغ المتوسط الحسابي
- ٕٔٚ -
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لمدرجة الكمية (ٖ٘ )ٖ.بانحراف معياري (ٔ )ٓ.ٚوىذه النتيجة دون المستوى المطموب من
حيث توافر أبعاد اإلدارة بالمسؤولية في ظل سعي الرؤية الوطنية والجامعات ممثمة بقيادتيا
في تحسين األداء .وربما يرجع السبب إلى أنيا فكرة حديثة ،ولعدم معرفة معاييرىا وآليات
تطبيقيا .كما نالحظ كان ترتيب متطمب الشورى في اتخاذ القرارات كان األول ثم المسئولية
ويعزى ذلك إلى أن القيادات في
الراعية ثم المسئولية الفردية ثم الجزاء (الثواب والعقاب)ُ .
الجامعات يمارسون متطمب الشورى في مجالس األقسام والكميات ومجمس الجامعة.
فالجامعات ذات تنظيم عضوي يعتمد عمى المشاركة في اتخاذ الق اررات .كما أن ىذه النتيجة
تؤكد أىمية توفر الوازع الديني عند القيادات بالجامعات السعودية ولدييم استشعار لممسئولية
عن سموكيم وسموك اآلخرين أمام ا﵀ عز وجل ،فأساس النظام الجامعي في المممكة العربية
السعودية قائم عمى كتاب ا﵀ والسنة الشريفة؛ وىذا يتفق مع ما أوصت بو دراسة ممدوح
( )ٕٓٓٙببناء المساءلة اإلدارية عمى األساس الشرعي ،ونجد أن متطمب الجزاء (الثواب
والعقاب) كان األخير في الترتيب .وىذا يعني أن درجة ممارسة المحاسبة متوسطة
بالجامعات ،وبذلك تتوافق ىذه النتيجة مع نتائج العديد من الدراسات منيا (الشيراني،ٕٓٔٓ،
الطراونة والعضايمة .)ٕٓٔٓ،كما تتوافق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو الدراسات بضرورة
وجود نظام فعال لممتابعة والمحاسبة في مؤسسات التعميم كدراسة كل من
( ،ٕٓٔٔ،Rothchildناصف ،ٕٓٓٛ،طو .)ٕٓٓٔ، Kochanski،ٕٓٓٗ،وىذا يؤكد
أىمية تطبيق نيج اإلدارة بالمسئولية في مؤسسات التعميم العالي.
إجابة السؤال الثاني :ما درجة ممارسة أبعاد اإلدارة بالمسئولية (التخطيط ،التنظيم
اإلداري ،مقارنة األداء الفعمي باألداء المخطط ،تحميل االنحرافات في األداء ،تقرير متكامل،
الحوافز) لتطوير إدارة مؤسسات التعميم العالي بالمممكة العربية السعودية من وجية نظر أفراد
عينة الدراسة؟

- ٕٔٛ -
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عدٔل ()12
انًزٕظط انحعبثٔ ٙاالَحساف انًؼٛبز٘ الظزغبثبد ػُٛخ اندزاظخ ف ٙيًبزظخ يز هجبد اإلدازح
ثبنًعئٕنٛخ (انزا ٛط ،انزُظٛى اإلداز٘ ،يقبزَخ األداء انفؼه ٙثبألداء انًا ط ،رحهٛم االَحسافبد فٙ
األداء ،رقسٚس يزكبيم انحٕافص) يٍ يُظٕز ظفي ٙنز ٕٚس دازح يؤظعبد انزؼهٛى انؼبن ٙثبنًًهكخ
انؼسثٛخ انعؼٕدٚخ
انًزٕظط االَحساف يعزٕٖ
انحعبث ٙانًؼٛبز٘ االظزغبثخ

األثؼبد

انزا ٛط نسثط األداء انًؤظع ٙثًساكص انًعئٕنٛخ
انزُظٛى اإلداز٘ ف ٙيساكص انًعئٕنٛخ
يقبزَخ األداء انفؼه ٙثبألداء انًا ط ف ٙيساكص انًعئٕنٛخ
رحهٛم االَحسافبد ف ٙاألداء انفؼه ٙػٍ األداء انًا ط
رٕفٛس َظبو رقبزٚس أداء يزكبيم نًساكص انًعئٕنٛخ
رٕفٛس َظبو حٕافص فؼبل نزؼصٚص اإلدازح ثبنًعئٕنٛخ
اندزعخ انكهٛخ

انزسرٛت

3.403

..0.6

ػبنٛخ

1

3.4.5

..0.1

ػبنٛخ

3

3.21.

1..45

يزٕظ خ

6

3.240

..038

يزٕظ خ

5

3.42.

..820

ػبنٛخ

2

3.283

..028

يزٕظ خ

4

3.343

..020

يزٕظ خ

عدٔل ()13
انًزٕظط انحعبثٔ ٙاالَحساف انًؼٛبز٘ الظزغبثبد ػُٛخ اندزاظخ ف ٙيز هت انزا ٛط نسثط األداء
انًؤظع ٙثًساكص انًعئٕنٛخ
انًزٕظط االَحساف يعزٕٖ
انحعبث ٙانًؼٛبز٘ االظزغبثخ

انؼجبزاد

رؼسٚف األفساد ثبالرغبْبد ٔانق بٚب اإلدازٚخ انًؼبطسح3.56 ،
ٔيد٘ ر صٛسْب ف ٙر ٕٚس دازح يؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼٙ
ٔضغ ا خ دازٚخ يسَخ رعًح ثًشبزكخ عًٛغ أػ بء 3.63
انقٛبداد انغبيؼٛخ ف ٙر ٕٚس األداء انًؤظعٙ
انزا ٛط إلدازح انز ٛٛس ثبظزسارٛغٛبد ثداػٛخ ف ٙر ٕٚس 3.40
يؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼٙ
االظزسارٛغٛخ
خ
انا
رزسعى
رُفٛرٚخ
ٔضغ ا ط دازٚخ
3.34
ٔرحدد األدٔاز نسثط األداء انًؤظع ٙثًساكص انًعئٕنٛخ
اظزضًبز َزبئظ انزقًٕٚبد انعبثقخ ثبنغبيؼخ ف ٙانزا ٛط
3.44
نسثط األداء انًؤظع ٙثًساكص انًعئٕنٛخ
عدٔل ()14
- ٕٜٔ -

انزسرٛت

..60

ػبنٛخ

2

..66

ػبنٛخ

1

..80

ػبنٛخ

3

1..2

يزٕظ خ

5

ػبنٛخ

4

..02
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انًزٕظط انحعبثٔ ٙاالَحساف انًؼٛبز٘ الظزغبثبد ػُٛخ اندزاظخ ف ٙيز هت انزُظٛى اإلداز٘ فٙ
يساكص انًعئٕنٛخ
انًزٕظط االَحساف يعزٕٖ
انحعبث ٙانًؼٛبز٘ االظزغبثخ

انؼجبزاد

َشس صقبفخ انزُظٛى اإلداز٘ نزحدٚد يساكص انًعئٕنٛخ نغًٛغ 3.54
انقٛبداد انغبيؼٛخ
رزجُ ٙانقٛبداد يغًٕػخ يٍ انًؼبٛٚس انًزظهخ ثبنزُظٛى 3.24
اإلداز٘ نهحكى ػهٗ فبػهٛخ أداء انًؤظعبد انغبيؼٛخ.
رز كد انقٛبداد انغبيؼٛخ يٍ أٌ كم األفساد انؼبيه ٍٛف3.51 ٙ
انزُظٛى اإلداز٘ ٚؼسفٌٕ أػجبءْى انٕظٛفٛخ ثظٕزح ٔاضحخ.
رُبقش انقٛبداد يغ األفساد رظٕزارٓى حٕل األػجبء
ٔانًعئٕنٛبد انًحددح نٓىٔ ،رؼًم ػهٗ رحدٚضٓب يٍ ٔقذ 3.32
ٜاس ثًؼسفزٓى.
رحسص انقٛبداد انغبيؼٛخ ػهٗ أٌ  ٚغ كم يٕظف ا خ
ػًم رفظٛهٛخ حعت ًَبذط يؼزًدح رز ًٍ األػًبل 3.41
ٔانًساعؼبد.

انزسرٛت

..04

ػبنٛخ

1

1..2

يزٕظ خ

5

..80

ػبنٛخ

2

يزٕظ خ

4

ػبنٛخ

3

..06

..84

عدٔل ()15
انًزٕظط انحعبثٔ ٙاالَحساف انًؼٛبز٘ الظزغبثبد ػُٛخ اندزاظخ ف ٙيز هت يقبزَخ األداء انفؼهٙ
ثبألداء انًا ط
انًزٕظط االَحساف يعزٕٖ
انحعبث ٙانًؼٛبز٘ االظزغبثخ

انؼجبزاد

رعزادو انقٛبداد ثًؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼ ٙيؤشساد
األداء انفؼه ٙنزقدٚى اندػى ٔانًزبثؼخ ٔانزقٕٚى ٔرحع ٍٛثٛئخ
انزؼهى.
رزجُ ٙانقٛبداد أدٔاد قٛبض يزُٕػخ ف ٙيقبزَخ األداء
انفؼه ٙثبألداء انًا ط ف ٙيساكص انًعئٕنٛخ.
رٓزى انقٛبداد ثغًٛغ انؼُبطس ٔانًكَٕبد ذاد انؼفقخ
ثبألداء انفؼه ٙثًؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼ.ٙ
رحدد انقٛبداد يٕاػٛد انًساعؼبد ٔيزبثؼخ ظٛس انؼًم،
ًَٔط انًعبػداد انًقديخ نٗ انًٕظف حعت ا خ انؼًم.
رحسص انقٛبداد ػهٗ انٕقٕف ػهٗ ظٛس انؼًم ٔيزبثؼخ
يساحهّ ٔاالطفع ػهٗ انزقدو انر٘ ٚحسشِ انًٕظف فٙ
َغبش األػًبل.
عدٔل ()16
- ٖٔٓ -

يزٕظ خ
3.32

انزسرٛت

1

1..8

3.22

1.10

يزٕظ خ

3

3.22

1.11

يزٕظ خ

2

3.10

1..0

يزٕظ خ

4

يزٕظ خ

5

3.12

1.14
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انًزٕظط انحعبثٔ ٙاالَحساف انًؼٛبز٘ الظزغبثبد ػُٛخ اندزاظخ ف ٙيز هت رحهٛم االَحسافبد فٙ
األداء انفؼه ٙػٍ األداء انًا ط
انًزٕظط االَحساف يعزٕٖ
انحعبث ٙانًؼٛبز٘ االظزغبثخ

انؼجبزاد

رعزفٛد انقٛبداد يٍ انًُبذط انؼبنًٛخ ف ٙرحهٛم االَحسافبد
ف ٙاألداء انفؼه ٙػٍ األداء انًا ط ٔظجم ر جٛقٓب فٙ
انغبيؼبد.
رُحدد انقٛبداد انغبيؼٛخ انشاض انًعئٕل ػٍ األداء
ثًازهف انًعزٕٚبد اإلدازٚخ يٍ أعم رحدٚد انًعئٕنٛخ رغبِ
االَحسافبد انُبرغخ ػٍ األداء.
رزٕفس ند٘ انقٛبداد ثٛبَبد فؼهٛخ نسثط األداء انفؼه ٙثبألداء
انًا ط نًساكص انًعئٕنٛخ ف ٙانًؤظعبد انزؼهًٛٛخ
انغبيؼٛخ.
رعؼ ٙانقٛبداد انغبيؼٛخ نٗ يساقجخ االَحسافبد ٔانعؼٙ
نًؼسفخ أظجبثٓب ٔيحبظجخ انًعئٕن ٍٛػٍ حدٔصٓب.
رحسص انقٛبداد ػهٗ ثفؽ انًٕظف ثُزبئظ يب أَغصِ يٍ
أػًبل ٔيب نى ُُٚغص ف ٙضٕء األداء انًا ط.

يزٕظ خ
3.10

1.18

3.32

..03

3.2.

1.1.

3.20

1...

3.20

1..1

انزسرٛت

5

يزٕظ خ

1

يزٕظ خ

4

يزٕظ خ

3

يزٕظ خ

2

عدٔل ()10
انًزٕظط انحعبثٔ ٙاالَحساف انًؼٛبز٘ الظزغبثبد ػُٛخ اندزاظخ ف ٙيز هت رٕفٛس َظبو رقبزٚس أداء
يزكبيم
انًزٕظط االَحساف يعزٕٖ
انحعبث ٙانًؼٛبز٘ االظزغبثخ

انؼجبزاد

رعزادو انقٛبداد رقبزٚس األداء نصٚبدح انكفبءح اإلَزبعٛخ ندٖ 3.54
انؼبيه ٍٛثبنًؤظعبد انزؼهًٛٛخ انغبيؼٛخ.
رؼد انقٛبداد رقبزٚسْب ٔفقًب نهًعزٕٚبد اإلدازٚخ انًٕضحخ ف3.34 ٙ
انزُظٛى اإلداز٘ نهًؤظعبد انزؼهًٛٛخ انغبيؼٛخ.
ٚزى زفغ رقبزٚس األداء يٍ انًعزٕٖ اإلداز٘ األدَٗ نٗ
انًعزٕٖ اإلداز٘ األػهٗ انًعئٕل ػُّ ف ٙانٕقذ انًُبظت 3.20
ٔثبنعسػخ انفشيخ.
رؼسع انقٛبداد انزقبزٚس اندٔزٚخ ػهٗ انًٕظفٔ ،ٍٛرٕضح 3.30
أيبيٓى يد٘ ي بثقزٓب نهًٓبو ٔانًعئٕنٛبد انًحددح ظهفًب.
ٕٚضح َظبو انزقبزٚس حٕل األداء انًزكبيم نًساكص انًعئٕنٛخ
3.54
أظجبة انقظٕز ( ٌ ُٔعد)ٔ ،ظجم انؼفط نؼدو انزكساز.
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ػبنٛخ
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عدٔل ()18
انًزٕظط انحعبثٔ ٙاالَحساف انًؼٛبز٘ الظزغبثبد ػُٛخ اندزاظخ ف ٙيز هت رٕفٛس َظبو حٕافص فؼبل
انًزٕظط االَحساف يعزٕٖ
انحعبث ٙانًؼٛبز٘ االظزغبثخ

انؼجبزاد

رٕفس انغبيؼخ انحٕافص انًُبظجخ نهقبدح انرًٚ ٍٚبزظٌٕ 3.41
انًعئٕنٛخ.
رٓزى انقٛبداد انغبيؼٛخ ثدزاظخ دٔافغ األفساد ٔاازٛبز 3.30
أًَبط انحٕافص انًُبظجخ يٍ ٔعٓخ َظسْى.
رحدد انقٛبداد انغبيؼٛخ يؼبٛٚس يُح انحٕافص ٔشسٔطٓب أيبو 3.22
أفساد انًؤظعبد انزؼهًٛٛخ انغبيؼٛخ.
ٚعٕد َظبو رحدٚد انحٕافص صقبفخ انؼدانخ انًجُٛخ ػهٗ يؼبٛٚس
ػبنٛخ يٍ انُصاْخ ثحٛش ال ٚكبف انفسد ال ثبنقدز انر٘ 3.15
حققّ يٍ َغبش.
ٚحدد َظبو انحٕافص ثبنًؤظعبد انزؼهًٛٛخ انغبيؼٛخ عصاء كم
يٕظف ػٍ يعؤٔنٛبرّ ٔيد٘ رحقٛق انغٕدح ٔاإلرقبٌ ف3.20 ٙ
انؼًم.

انزسرٛت

..05

ػبنٛخ

1

..04

يزٕظ خ

2

1.13

يزٕظ خ

4

يزٕظ خ

5

يزٕظ خ

3

1.10

1..0

تشير الجداول (ٕٔ )ٔٛ -أن درجة ممارسة متطمبات اإلدارة بالمسئولية بالجامعات
السعودية متوسطة بمتوسط حسابي لمدرجة الكمية (ٖٗ )ٖ.وانحراف معياري (ٕ.)ٓ.ٚ
ويتضح أن األول في الترتيب كان مبدأ التخطيط لربط األداء المؤسسي بمراكز المسئولية ثم
ثانيا ،ومبدأ التنظيم اإلداري لتحديد
جاء مبدأ توفير نظام تقارير أداء متكامل لمراكز المسئولية ً
ابعا ،ومبدأ
مراكز المسئولية ثالثًا ،ومبدأ توفير نظام حوافز فعال لتعزيز اإلدارة بالمسئولية ر ً
أخير مبدأ مقارنة األداء
خامسا ،و ًا
تحميل االنحرافات في األداء الفعمي عن األداء المخطط
ً
الفعمي باألداء المخطط في مراكز المسئولية .وتتفق ىذه النتائج مع نتيجة دراسة

 )ٕٓٓٔ( Kochanskiالتي توصمت إلى أن التخطيط أحد الخطوات األساسية التي تعتمد
عمييا المسألة؛ وأيضا تتفق مع دراسة )ٕٓٓٓ( Brooksالتي اشارت إلى جوانب ميمة في
مجال بناء اإلدارة بالمسئولية في المؤسسات التعميمية أىميا( :تحديد المعايير والمؤشرات،
وجود حوافز ثابتة ،بناء مقدرة المؤسسة ،تعريف وتوضيح نظام المساءلة لممؤسسات
والجميور ،المراجعة والمراقبة المستمرة لنظام المساءلة ،والمساءلة من أىم جوانب
المسؤولية).

كما تشير ىذه النتيجة إلى اىتمام القيادات في الجامعات السعودية بأىم

الممارسات اإلدارية وىي التخطيط والتنظيم وعمل تقارير األداء التي حصمت عمى متوسط
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حسابي ٍ
عال؛ ومن ثم تحميل االنحرافات ومقارنة األداء التي تحقق الجودة والحصول عمى
االعتماد األ كاديمي .وبالتالي فإن ىذه النتيجة تعكس الواقع الحالي لمجامعات السعودية؛ فمقد
حصمت أربع جامعات من مجتمع الدراسة عمى االعتماد األ كاديمي (جامعة الممك فيد ،جامعة
الممك سعود ،وجامعة أم القرى ،جامعة الممك عبد العزيز) وىناك جامعات في طريقيا
لمحصول عمى االعتماد .واالعتماد ينتج من تحقيق المسئولية كما يؤكد ذلك بيرك وآخرون
( )ٕٓٓٙوالشخيبي ( .)ٕٓٓٙأي أن ىناك تركي از في الجامعات لتأخذ دورىا في الحراك
التنموي لتحقيق متطمبات الرؤية الوطنية من خالل ممارستيا لمتطمبات اإلدارة بالمسئولية.

الفرضٌة األولى من فرضٌات البحث:
ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (٘ٓ )α ≥ ٓ.في توفر متطمبات
اإلدارة بالمسئولية (مبدأ المسئولية الراعية ،مبدأ الجزاء ،مبدأ المسئولية الفردية ،مبدأ
الشورى) لتطوير إدارة مؤسسات التعميم العالي بالمممكة العربية السعودية من وجية نظر أفراد
تبعا لمتغير (الجنس ،وسنوات الخبرة ،والدورات التدريبية في اإلدارة).
الدراسة ً
تبعا لمتغير الجنس :لمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام
أوًال :الفروق اإلحصائية ً
اختبار مان ويتني  Zلمعينات الالبارمترية لألزواج المستقمة من خالل البرنامج اإلحصائي

 ،SPSSكًب ْٕ يٕضح ثبنغدٔل ( )18انزبن.ٙ
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عدٔل ()10
يزٕظط ٔيغًٕع انسرت ٔقًٛخ ٔ Zيعزٕٖ دالنخ انفس ث ٍٛزرت دزعبد ذكٕز ٔ َبس ػُٛخ اندزاظخ
ف ٙدزعخ رٕفس يز هجبد اإلدازح ثبنًعئٕنٛخ
األثؼبد

يجدأ انًعئٕنٛخ
انساػٛخ

يجدأ انغصاء

يجدأ انًعئٕنٛخ
انفسدٚخ

يجدأ انشٕزٖ

انُٕع

انؼدد

يزٕظط انسرت

يغًٕع انسرت

ذكٕز

21.3

23.41

250.5.

َبس

1053

2..12

6.3.5.

ذكٕز

21.3

21.14

232.5.

َبس

1053

2..05

628.5.

ذكٕز

21.3

18.00

2.6.5.

َبس

1053

21.82

654.5.

ذكٕز

21.3

10.03

105...

َبس

1053

22.2.

666...

ذكٕز

21.3

18.55

2.4...

َبس

1053

انًغًٕع

قًٛخ z

..8..

...45

..041

1..0

..005
21.0.

650...

اندالنخ
غٛس دال ػُد
...5
غٛس دال ػُد
...5
غٛس دال ػُد
...5
غٛس دال ػُد
...5
غٛس دال ػُد
...5

يتضح من النتائج اإلحصائية المتضمنة في الجدول ( )ٜٔعدم وجود فروق دالة
إحصائيا بين متوسطي رتب درجات ذكور واناث عينة الدراسة في مدي توفر أبعاد اإلدارة
ً
بالمسئولية في (مبدأ المسئولية الراعية ،مبدأ الجزاء ،مبدأ المسئولية الفردية ،مبدأ الشورى)،
عند مستوى داللة (٘ٓ)ٓ.
في ضوء آراء النوعين تتفق آراء القيادات ( المنتسبين والمنتسبات ) لمجامعات
السعودية التي تم تطبيق ىذه الدراسة الميدانية فييا عمي مدي أىمية توفر أبعاد اإلدارة
بالمسئولية في جميع جوانبيا ( :مبدأ المسئولية الراعية ،مبدأ الجزاء ،مبدأ المسئولية
الفردية ،مبدأ الشورى) من أجل المساىمة في تحقيق متطمبات أىداف التعميم العالي ،والتي
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وردت في رؤية المممكة ٖٕٓٓ ،ومن ثم اتفقت آراء الجنسين من القيادات التربوية حول
وجوب ال بحث في كيفية تطوير إدارات مؤسسات التعميم الجامعي بالمممكة من خالل ىذا
النيج اإلداري ( اإلدارة بالمسئولية ) في إدارة مؤسسات التعميم الجامعي السعودي .ولعل ىذه
تحميال دراسة
النتائج الميدانية تتفق مع ما خمصت إليو
ً

 )ٕٓٔ٘( Schmittحول وجود

تحديات يمزم التغمب عمييا من أجل توفر متطمبات تساعد مسؤولي اإلدارة في جميع جوانبيا

بالمؤسسات التعميم العالي.
وتستخمص الباحثة أن القيادات (المنتسبين والمنتسبات) في مؤسسات التعميم العالي
مسؤولة عما تقوم بو من سموك وأفعال وسوف تحاسب عمى ىذه األفعال أمام ا﵀ وضمائرىم
ِ ِِ
ِ
ِ
اء
َس َ
صال ًحا َفم َن ْفسو ۖ َو َم ْن أ َ
واإلدارة العميا والحكومة والمجتمع .قال تعالىَّ :م ْن َعم َل َ
ظَّالٍم لِّ ْم َع ِبيد (فصمت .)ٗٙ :وقال رسول ا﵀  -صمى ا﵀ عميو وسمم -
ُّك ِب َ
فَ َعمَ ْي َيا ۖ َو َما َرب َ
"كمكم راع وكمكم مسؤول عن رعيتو( "...صحيح البخاري ،باب الجمعة ،جٔ،ٖٛ٘ ،

صٖٗٓ)
تبعا لمتغير سنوات الخبرة :لمتحقق من صحة ىذا الفرض
ً
ثانيا :الفروق اإلحصائية ً
تم استخدام اختبار كروسكال واليس لمعينات الالبارامترية لألزواج المستقمة من خالل البرنامج
اإلحصائي  ،SPSSوالجدول (ٕٓ) ٕٚضح ذنك.
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عدٔل ()2.
يزٕظط انسرت ٔقًٛخ كسٔظكبل ٔانٛط ٔدالنخ انفسٔ ثٍٛ
زرت دزعبد ػُٛخ اندزاظخ ف ٙرٕفس يز هجبد اإلدازح ثبنًعئٕنٛخ رج ًؼب نًز ٛس اناجسح
األثؼبد

يجدأ
انساػٛخ

انعُٕاد

انؼدد

يزٕظط
انسرت

قًٛخ
كسٔظكبل

يٍ  5نٗ أقم يٍ 22.5. 1603
انًعئٕنٛخ  1.ظُٕاد

يجدأ انغصاء

 1.ظُٕاد ف كضس25.50 1.33 .
14.54 113. 5
يٍ
أقم
ظُٕاد.
يٍ  5نٗ أقم يٍ 21.61 1603
 1.ظُٕاد

 1.ظُٕاد ف كضس 2..82 1.33
أقم يٍ  5ظُٕاد 2..25 113.
يٍ  5نٗ أقم يٍ 10.11 1603
يجدأ انًعئٕنٛخ  1.ظُٕاد
انفسدٚخ
 1.ظُٕاد ف كضس 22.64 1.33
أقم يٍ  5ظُٕاد 22.33 113.
يٍ  5نٗ أقم يٍ 2..28 1603
 1.ظُٕاد
يجدأ انشٕزٖ
 1.ظُٕاد ف كضس 24..0 1.33
أقم يٍ  5ظُٕاد 10.25 113.
يٍ  5نٗ أقم يٍ 18.60 1603
 1.ظُٕاد
انًغًٕع
 1.ظُٕاد ف كضس 24..0 1.33
أقم يٍ  5ظُٕاد 21.60 113.

5.66

..1.1

اندالنخ

دال
...5

ػُد

غٛس دال ػُد
...5

..840

غٛس دال ػُد
...5

1.13

غٛس دال ػُد
...5

1.20

غٛس دال ػُد
...5

إحصائيا بين متوسطي رتب
يتضح من الجدول ( ٕٓ) السابق وجود فرق دال
ً
درجات عينة الدراسة في توفر متطمبات اإلدارة بالمسئولية (مبدأ المسئولية الراعية) عند
مستوى داللة (٘ٓ )ٓ.لصالح ذوي الخبرة أكثر من عشرة سنوات ،وقد تُعزى ىذه النتيجة إلى
فيمارسون مسئوليتيم بإتقان أكثر من غيرىم،
أن ليم معرفة أكبر في ممارسة أداء أعماليم ُ
مما يجعميم يدركون أنيم مسؤولون عن أداء أعمال سوف يحاسبون عمييا من ِقَبل الخالق
واآلخرين ،لذا يعممون عمى إتقان أدائيم ،مما يؤكد أن اإلدارة بالمسئولية تعتمد عمى
الممارسة كما ذكر ذلك بيرك وآخرون (.)ٕٓٓٙ
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تبعا لمتغير الدورات التدريبية في اإلدارة :لمتحقق من صحة
ثالثًا :الفروق اإلحصائية ً
ىذا الفرض تم استخدام اختبار كروسكال واليس لمعينات الالبارامترية لألزواج المستقمة من
خالل البرنامج اإلحصائي  ،SPSSوالجدول رقم (ٕٔ) يوضح ذلك.
عدٔل ()21
يزٕظط انسرت ٔقًٛخ كسٔظكبل ٔانٛط ٔيعزٕٖ اندالنخ انفس ث ٍٛزرت دزعبد
ػُٛخ اندزاظخ ف ٙرٕفس يز هجبد اإلدازح ثبنًعئٕنٛخ رج ًؼب نًز ٛس اندٔزاد انزدزٚجٛخ ف ٙاإلدازح
األثؼبد

يجدأ
انًعئٕنٛخ
انساػٛخ

يجدأ انغصاء

يجدأ
انًعئٕنٛخ
انفسدٚخ
يجدأ
انشٕزٖ

انًغًٕع

اندٔزاد انزدزٚجٛخ
صفس دٔزاد ردزٚجٛخ ف كضس
دٔزربٌ ردزٚجٛزبٌ

انؼدد

يزٕظط
انسرت

قًٛخ
كسٔظكبل

اندالنخ

22.10 1004
308

180
دٔزح ردزٚجٛخ ٔاحدح
نى أنزحق ث ٘ دٔزح ردزٚجٛخ1315 .
صفس دٔزاد ردزٚجٛخ ف كضس 1004
308
دٔزربٌ ردزٚجٛزبٌ
180
دٔزح ردزٚجٛخ ٔاحدح
نى أنزحق ث ٘ دٔزح ردزٚجٛخ 1315
صفس دٔزاد ردزٚجٛخ ف كضس 1004
308
دٔزربٌ ردزٚجٛزبٌ
180
دٔزح ردزٚجٛخ ٔاحدح
نى أنزحق ث ٘ دٔزح ردزٚجٛخ 1315
صفس دٔزاد ردزٚجٛخ ف كضس 1004
308
دٔزربٌ ردزٚجٛزبٌ
180
دٔزح ردزٚجٛخ ٔاحدح
نى أنزحق ث ٘ دٔزح ردزٚجٛخ1315 .
صفس دٔزاد ردزٚجٛخ ف كضس 1004
308
دٔزربٌ ردزٚجٛزبٌ
180
دٔزح ردزٚجٛخ ٔاحدح
نى أنزحق ث ٘ دٔزح ردزٚجٛخ1315 .

23.05
24.05
10.80
21.6.
18.12
10...
21.5.
18.55
20.88
1..5.
23.64
10.14
26...
13...
23.5.
2..60
10.25
13.25
23..0

1.64

غٛس دال ػُد
...5

..544

غٛس دال ػُد
...5

5..5

غٛس دال ػُد
...5

2.80

غٛس دال ػُد
...5

1.36

غٛس دال ػُد
...5

ٚز ح يٍ انغدٔل ( )21يب ٚه:ٙ

إحصائيا بين متوسطي رتب درجات عينة الدراسة في توفر أبعاد اإلدارة
 ال يوجد فرق دالً
بالمسئولية (مبدأ المسئولية الراعية ،مبدأ الجزاء ،مبدأ المسئولية الفردية ،مبدأ الشورى) تعزى
لمتغير الدورات التدريبية عند مستوى داللة ٘ٓ ٓ.وتتوافق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو
دراسة جورج (ٕٔٔٓ) حول ضرورة العمل عمى نشر ثقافة المساءلة في المؤسسات بين
العاممين بيا من خالل ندوات ودورات تدريبية وذلك قبل التطبيق بفترة زمنية مناسبة .كما
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توضح ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة الشخيبي ( ٕٕٔٓ) حول مدى أىمية تبني
نظام لممساءلة قائم اعمى الشفافية والنزاىة وذلك من خالل عرض التقارير الدورية عمى
جميع من ييميم األمر ،وحتى يعرف كل منيم مدى تقدم النظام التعميمي في تحقيق أىدافو
والصعوبات التي تعرقل حركتو ،وأن يعتمد تطبيق نظام المساءلة في التعميم عمى قاعدة الثواب
اء عمى المستوى الفردي أو المؤسسي ،وكذلك
والعقاب ،أي إثابة العمل واألداء األحسن سو ً
العقاب المادي والمالي والمعنوي لممؤسسات واألفراد المقصرين في أداء أعماليم ،وينعكس
ذلك عمي مخرجات العممية ونواتجيا ،وأن يتم االبتعاد عن المحسوبية في تقويم األداء بقدر
اإلمكان .وبالتالي ُي َعد التزام جميع العاممين (قيادات ومرؤوسين) بأداء واجباتيم ومسؤولياتيم
مسؤولية شاممة ومتعددة الجوانب ،وتقع ىذه المسؤولية عمى جميع األط ارف في مؤسسات
بدءا من القيادات في اإلدارة العميا وانتياء بجميع الموظفين حسب صالحيات
التعميم العالي ً
كل منيم وميامو المناطة بو.

الفرضٌة الثانٌة من فروض البحث:
توجد عالقة ارتباطية بين تطبيق اإلدارة بالمسئولية وبين ممارسة نظرية (Xو )Yفي
مؤسسات التعميم العالي في المممكة العربية السعودية.
ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام معامل ارتباط بيرسون لمعينات البارامترية من
خالل البرنامج اإلحصائي  ،SPSSوالجدول رقم (ٕٕ) يوضح ذلك.
عدٔل ()22
يظفٕفخ يؼبيفد االزرجبط ث ٍٛر جٛق اإلدازح ثبنًعئٕنٛخ ٔث ٍٛيًبزظخ َظسٚخ ( )YٔXف ٙيؤظعبد
انزؼهٛى انؼبن ٙف ٙانًًهكخ
األثؼبد

َظسٚخ Y

َظسٚخ X

ً
أٔال  -يجدأ انًعؤٔنٛخ انساػٛخ
صبًَٛب  -يجدأ انغصاء (انضٕاة ٔانؼقبة)
صبنضًب  -يجدأ انًعبءنخ انفسدٚخ
زاث ًؼب – يجدأ انشٕزٖ ٔانزٕاطم ف ٙارابذ انقسازاد
عب  -انزا ٛط نسثط األداء انًؤظع ٙثًساكص انًعئٕنٛخ
ابي ً
ظب  -انزُظٛى اإلداز٘ نزحدٚد يساكص انًعئٕنٛخ
ظبد ً
ظبث ًؼب  -يقبزَخ األداء انفؼه ٙثبألداء انًا ط ف ٙيساكص انًعئٕنٛخ
صبيًُب  -رحهٛم االَحسافبد ف ٙاألداء انفؼه ٙػٍ األداء انًا ط
ربظ ًؼب  -رٕفٛس َظبو رقبزٚس أداء يزكبيم نًساكص انًعئٕنٛخ
ػبش ًسا  -رٕفٛس َظبو حٕافص فؼبل نزؼصٚص اإلدازح ثبنًعئٕنٛخ
يغًٕع األثؼبد

**..440
**..440
**..516
**..543
**..404
**..554
**..403
**..500
**..026
**..523
*..625

**..62.**..455**..508**..500**..568**..0.2**..81.**..544**..630**..651**..812-

ٚز ح يٍ انغدٔل ( )22يب ٚه:ٙ
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إحصائيا بين تطبيق أبعاد اإلدارة بالمسئولية وتطبيق
 توجد عالقة ارتباطية موجبة دالةً
نظرية ( )Yفي مؤسسات التعميم العالي في المممكة العربية السعودية ،مما يعني أنو كمما
زادت ممارسة تطبيق اإلدارة بالمسئولية زادت ممارسة نظرية ( )Yفي مؤسسات التعميم
العالي في المممكة ،وذلك عند مستوى داللة (٘ٓ .)ٓ.وتتوافق ىذه النتيجة مع ما ذكره
بيرك وآخرون ( ")ٕٓٓٙبأن المسؤولية عن الممارسة الجيدة تجعل المعمومات عن األداء
متاحة وتحقق الفائدة ألصحاب العمل في تحسين جودة األداء .فأداء العمل تحت حماية
المسؤولية يرتكز بشكل رئيس عمى الثقة والممارسة الجيدة" .ص ( .)ٜٔٛوتتفق ىذه
النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة  )ٕٓٓٔ(Kuchapskiأن إطار عمل المساءلة في
التعميم يتضمن التخطيط والتقييم وحسن االستجابة واالتصاالت ،وأن التخطيط لممساءلة
يمثل أحد الخطوات األساسية التي تعتمد عمييا المساءلة ،والتي تحتاج إلى توافر
المعمومات عن األداء من أجل تطوير أداء العاممين بالمؤسسات التعميمية.
إحصائيا بين متطمبات تطبيق اإلدارة بالمسئولية وتطبيق
 توجد عالقة ارتباطية سالبة دالةً
نظرية ( )Xفي مؤسسات التعميم العالي في المممكة العربية السعودية ،مما يعني أنو كمما
قمت ممارسة تطبيق اإلدارة بالمسئولية زادت ممارسة نظرية ( )Xفي مؤسسات التعميم
أيضا
العالي في المممكة ،وذلك عند مستوى داللة (٘ٓ .)ٓ.وتتفق ىذه النتيجة الميدانية ً

المقصر .وىذه النتيجة تؤكد
مع نتائج دراسة حسين (ٕٗٓٓ) التي نادت بضرورة محاسبة
ِّ

اء كانوا ممن يتبعون نظرية ()X
أىمية تطبيق اإلدارة بالمسئولية؛ والموظفين وقيادتيم سو ً
يحاسب الفرد عمى ما
أو نظرية ( )Yكميم مسؤولين عن أداء العمل المكمفين بو .والبد أن
َ
أن
قام بو من العمل وىناك جزاء عمى العمل في الدنيا وفي اآلخرة .وىذه النتيجة تؤكد َّ
اإلدارة بالمسؤولية تعتمد عمى المسؤولية عن الممارسة ،وبالتالي تجعل المعمومات عن
اإلدارة متاحة ،وتحقق الفائدة لمرؤساء (القادة) لتحسين جودة أداء كل الموظفين الذين
يشرفون عمييم عن طريق معرفتيم بمقدار العمل الذي يجب أن يقوم بو الموظف والوقت
الالزم إل نجازه وما يحتاجو من أدوات ،كما أنيا تؤدي إلى إشعار المرؤوس (الفرد العامل)
قبل الخالق واآلخرين ،لذا يعمل
أنو مسؤول عن أداء أعمال سوف
يحاسب عمييا من َ
َ
عمى إتقان أدائو.
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الخالصة:
في ضوء ما تم عرضو خالل اإلطار النظري لبحث اإلدارة بالمسـئولية كمـدخل لتطـوير
إدارة مؤسســـات التعمـــيم الجـــامعي بالمممكـــة العربيـــة الســـعودية ،ومـــدى االســـتفادة ممـــا أبرزتـــو
الدراســات الســابقة فــي بمــورة مفيــوم اإلدارة بالمســئولية مــن منظــور إســالمي ،واظيــار أىميتــو
بالنســبة لمعمميــات اإلداريــة مــن تخطــيط ورقابــة واتخــاذ قـرار وتقــويم األداء ،ومــن ثــم االســتغالل
األمثـــل لممــــوارد الماديــــة والبشــــرية المتاحــــة بمؤسســــات التعمــــيم الجــــامعي بالمممكــــة العربيــــة
السـعودية ،وعمـى ضــوء مـا أســفرت عنـو المعالجـات اإلحصــائية ،ومـا أجابتـو الدراسـة الميدانيــة
عمي سؤالييا ،تسـتنتج الدراسـة الحاليـة :أن اإلسـالم نظـر إلـى الفـرد العامـل فـي أي موقـع كـان
(قائدا أو مرؤوس) عمى أنو حارس أمين؛ عميو أن ينصـح الجيـاز الـوظيفي الـذي ينتمـي إليـو،
وينصــح نفســو ،يقــول الرســول الكــريم  -عميــو وعمــى آلــة أفضــل الصــالة والســالم" :مــا مــن راع
يسترعيو ا﵀ رعية يموت يـوم يمـوت وىـو غـاش ليـا إال حـرم ا﵀ عميـو رائحـة الجنـة"( .صـحيح
البخــاري ،ج ،ٙكتــاب األحكــام ،ٖٕٙٚ ،ص ٗٔ .)ٕٙلــذا توصــي الدراســة بتــوفير أبعــاد اإلدارة
بالمسئولية من منظور إسالمي كمدخل لتطوير إدارة مؤسسات التعميم الجامعي في ضـوء رؤيـة
المممكة العربية السـعودية ٖٕٓٓ مـن خـالل تـوفير الشـواىد واألدلـة والمؤشـرات الموضـحة فـي
الجدول رقم (ٖٕ) التالي:
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عدٔل ()23
رٕفٛس أثؼبد ٔيز هجبد اإلدازح ثبنًعئٕنٛخ كًدام نز ٕٚس دازح يؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼ ٙف ٙضٕء
زؤٚخ انًًهكخ انؼسثٛخ انعؼٕدٚخ 2.3.
اثؼةةةةةةةةةةةةةةبد
ٔيز هجةةةةبد انشةةٕاْد ٔاألدنةةخ ٔانًؤشةةساد ػهةةٗ رةةٕفٛس أثؼةةبد اإلدازح ثبنًعةةئٕنٛخ نز ةةٕٚس دازح يؤظعةةبد
انزؼهٛى انغبيؼ ٙف ٙضٕء زؤٚخ انًًهكخ 2.3.
اإلدازح
ثبنًعئٕنٛخ
 رحدد انقٛبداد ثًؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼ ٙأظبنٛت ٔقٕاػد انؼًم اإلداز٘ ثبنغبيؼخ. رساقت انقٛبداد أَش خ انؼًم اإلداز٘ ثًؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼ ٙف ٙكبفخ يساحهّ.يجةةةةةةةةةةةةةةةةةدأ
 ر غ انقٛبداد ثًؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼ ٙغبٚبد ٔأْداف طًٕحخ نزحع ٍٛانؼًم اإلداز٘.انًعةةةئٕنٛخ
 رغعةةد انقٛةةبداد ثًؤظعةةبد انزؼهةةٛى انغةةبيؼ ٙانقةةدٔح فةة ٙرجُةة ٙزظةةبنخ ٔزؤٚةةخ ٔقةةٛى اإلدازحانساػٛخ
ثبنًعئٕنٛخ.
 رٕظةةف انقٛةةبداد انزقُٛةةبد انحدٚضةةخ ٔانًزقديةةخ فةة ٙدػةةى أَشةة خ انؼًةةم اإلداز٘ ثًؤظعةةبدانغبيؼخ.
 رحزفةةة ٙانًؤظعةةةبد انزؼهًٛٛةةةخ انغبيؼٛةةةخ ثبإلَغةةةبشاد ٔرؼزةةةسف ثةةةبنزًٛص نةةةد٘ أفةةةساد انقٛةةةبدحانغبيؼٛخ.
 ر جق انقٛبداد ثًؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼ ٙيجدأ انغصاء ث ظبنٛت ٔأدٔاد يزُٕػخ ٔفؼبنخ.يجةةةةةةةةةةةةةةةةةدأ  -ر ًٍ انقٛبداد ثًؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼ ٙحق انغًٛغ ف ٙانزفٕ ٔانزًٛص ٔفق يب ًٚزهكَٕةّ
يٍ قدزاد.
انغصاء
 ر ةةغ انًؤظعةةبد انزؼهًٛٛةةخ انغبيؼٛةةخ زؤٚةةخ نًجةةبدئ انضةةٕاة ٔانؼقةةبة ظةةٓهخ انفٓةةى ٔيهًٓةةخٔقبثهخ نهز جٛق.
 ر جةةةق انًؤظعةةةبد انزؼهًٛٛةةةخ انغبيؼٛةةةخ يؼةةةبٛٚس انًحبظةةةجٛخ حةةةٕل االنزصايةةةبد ٔاالازٛةةةبزادٔانقسازاد ث ٍٛاألفساد.
 رُفةةٕع انظةةفحٛبد فةة ٙيغةةبل انقٛةةبدح ثًةةب  ٚةةًٍ اإلَغةةبش ٔر ةةٕٚس انًؤظعةةبد انزؼهًٛٛةةخانغبيؼٛخ.
ً
 رزجُ ٙانقٛبداد ثبنًؤظعبد انغبيؼٛخ يؼبٛٚس انزكهٛف ٔانً بنجخ قجم انؼًم أٔال صى االظةزغٕاةيجةةةةةةةةةةةةةةةةةدأ ٔانًحبظجخ ثؼد انؼًم.
انًعةةةئٕنٛخ  -رشغغ انقٛبداد انزصاو انفسد ثزُفٛر ٔاعجبرّ انٕظٛفٛخ ثحٛش ٚظةجح يعةئٕ ًال ػًةب ٚقةٕو ثةّ يةٍ
ظهٕ أٔ أفؼبلٚٔ ،حبظت ػهٓٛب.
انفسدٚخ
 رسظ ٙانقٛبداد يجدأ انًعبءنخ حٕل انٕاعجبد انزٚ ٙهزةصو انفةسد انقٛةبو ثٓةب ثًؤظعةبد انزؼهةٛىانغبيؼ.ٙ
 رشغغ انقٛبداد انزصاو األفةساد أصُةبء انؼًةم ث َظًةخ ٔيؼةبٛٚس ٔرؼهًٛةبد انًؤظعةبد انزؼهًٛٛةخانغبيؼٛخ.
 رؼزًد انقٛبداد ػهٗ اظزسارٛغٛبد رٕاطم ثداػٛخ ٔفؼبنخ ثًؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼ.ٙ رزار انقٛبداد ثًؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼ ٙانقسازاد انًُبظجخ انًجُٛخ ػهٗ يؼ ٛبد دقٛقخ.يجةةةةةةةةةةةةةةةةةدأ
 رُسظةة ٙانقٛةةبداد انغبيؼٛةةخ يجةةبدئ ثًةةب  ٚةةًٍ ٔعةةٕد صقبفةةخ رٕاطةةم فؼبنةةخ فةة ٙثٛئةةخ انؼًةةمانشٕزٖ
انغبيؼ.ٙ
 رشغغ انقٛبداد ثًؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼ ٙانًسؤٔظ ٍٛػهٗ االشزسا ثُظٛت فؼبل ف ٙطُغ- ٔٗٔ -
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اثؼةةةةةةةةةةةةةةبد
ٔيز هجةةةةبد انشةةٕاْد ٔاألدنةةخ ٔانًؤشةةساد ػهةةٗ رةةٕفٛس أثؼةةبد اإلدازح ثبنًعةةئٕنٛخ نز ةةٕٚس دازح يؤظعةةبد
انزؼهٛى انغبيؼ ٙف ٙضٕء زؤٚخ انًًهكخ 2.3.
اإلدازح
ثبنًعئٕنٛخ
ٔارابذ انقسازاد.
 رقدو انقٛبداد انُظح ٔانًشٕزح ،صى انًساقجخ نهؼبيه ٍٛثًؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼ.ٙيز هجةةةةةةةبد انشٕاْد ٔاألدنخ ٔانًؤشساد ػهٗ رٕفٛس يز هجةبد اإلدازح ثبنًعةئٕنٛخ نز ةٕٚس دازح يؤظعةبد
انزؼهٛى انغبيؼ ٙف ٙضٕء زؤٚخ انًًهكخ 2.3.
اإلدازح
ثبنًعئٕنٛخ
 رؼسٚةةف األفةةساد ثبالرغبْةةبد ٔانق ةبٚب اإلدازٚةةخ انًؼبطةةسحٔ ،يةةد٘ ر صٛسْةةب فةة ٙر ةةٕٚس دازحيؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼ.ٙ
 ٔضغ ا خ دازٚخ يسَخ رعًح ثًشبزكخ عًٛةغ أػ ةبء انقٛةبداد انغبيؼٛةخ فة ٙر ةٕٚس األداءانًؤظع.ٙ
 انزا ٛط إلدازح انز ٛٛس ثبظزسارٛغٛبد ثداػٛخ ف ٙر ٕٚس يؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼ.ٙانزا ٛط
 ٔضغ ا ط دازٚخ رُفٛرٚخ رزسعى انا خ االظزسارٛغٛخ ٔرحةدد األدٔاز نةسثط األداء انًؤظعةٙثًساكص انًعئٕنٛخ.
 اظةةزضًبز َزةةبئظ انزقًٕٚةةبد انعةةبثقخ ثبنغبيؼةةخ فةة ٙانزا ةةٛط نةةسثط األداء انًؤظعةة ٙثًساكةةصانًعئٕنٛخ.
 َشس صقبفخ انزُظٛى اإلداز٘ نزحدٚد يساكص انًعئٕنٛخ نغًٛغ انقٛبداد انغبيؼٛخ. رزجُةة ٙانقٛةةبداد يغًٕػةةخ يةةٍ انًؼةةبٛٚس انًزظةةهخ ثةةبنزُظٛى اإلداز٘ نهحكةةى ػهةةٗ فبػهٛةةخ أداءانًؤظعبد انغبيؼٛخ.
 رز كةةد انقٛةةبداد انغبيؼٛةةخ يةةٍ أٌ كةةم األفةةساد انؼةةبيه ٍٛفةة ٙانزُظةةٛى اإلداز٘ ٚؼسفةةٌٕ أػجةةبءْىانزُظةةةةةةةةةةةٛى انٕظٛفٛخ ثظٕزح ٔاضحخ.
 رُبقش انقٛبداد يغ األفساد رظٕزارٓى حٕل األػجبء ٔانًعئٕنٛبد انًحةددح نٓةىٔ ،رؼًةم ػهةٗاإلداز٘
رحدٚضٓب يٍ ٔقذ ٜاس ثًؼسفزٓى.
 رحةةسص انقٛةةبداد انغبيؼٛةةخ ػهةةٗ أٌ  ٚةةغ كةةم يٕظةةف ا ةةخ ػًةةم رفظةةٛهٛخ حعةةت ًَةةبذطيؼزًدح رز ًٍ األػًبل ٔانًساعؼبد.
 رعزادو انقٛبداد ثًؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼ ٙيؤشةساد األداء انفؼهة ٙنزقةدٚى انةدػى ٔانًزبثؼةخٔانزقٕٚى ٔرحع ٍٛثٛئخ انزؼهى.
 رزجُة ٙانقٛةبداد أدٔاد قٛةبض يزُٕػةةخ فة ٙيقبزَةخ األداء انفؼهة ٙثةةبألداء انًا ةط فة ٙيساكةةصيقبزَةةةةةةةةةةةخ
انًعئٕنٛخ.
األداء
 رٓةةزى انقٛةةبداد ثغًٛةةغ انؼُبطةةس ٔانًكَٕةةبد ذاد انؼفقةةخ ثةةبألداء انفؼهةة ٙثًؤظعةةبد انزؼهةةٛىانفؼهةةةةةةةةةةةةٙ
انغبيؼ.ٙ
ثةةةةةةةةةةةبألداء
 رحةةدد انقٛةةبداد يٕاػٛةةد انًساعؼةةبد ٔيزبثؼةةخ ظةةٛس انؼًةةمًَٔ ،ةةط انًعةةبػداد انًقديةةخ نةةٗانًا ط
انًٕظف حعت ا خ انؼًم.
 رحسص انقٛبداد ػهٗ انٕقٕف ػهٗ ظٛس انؼًم ٔيزبثؼخ يساحهّٔ ،االطةفع ػهةٗ انزقةدو انةر٘ٚحسشِ انًٕظف فَ ٙغبش األػًبل.
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اثؼةةةةةةةةةةةةةةبد
ٔيز هجةةةةبد انشةةٕاْد ٔاألدنةةخ ٔانًؤشةةساد ػهةةٗ رةةٕفٛس أثؼةةبد اإلدازح ثبنًعةةئٕنٛخ نز ةةٕٚس دازح يؤظعةةبد
انزؼهٛى انغبيؼ ٙف ٙضٕء زؤٚخ انًًهكخ 2.3.
اإلدازح
ثبنًعئٕنٛخ

رحهٛةةةةةةةةةةةةةةم
االَحسافبد
ف ٙاألداء

رٕفٛس َظبو
رقسٚس أداء
يزكبيم

ٔعٕد َظبو
حةةةةةةةةةةةةٕافص
فؼةةةةةةةةةةةةةةةةةبل
نزؼصٚةةةةةةةةةةةةص
اإلدازح
ثبنًعئٕنٛخ

 رعةةزفٛد انقٛةةبداد يةةٍ انًُةةبذط انؼبنًٛةةخ فةة ٙرحهٛةةم االَحسافةةبد فةة ٙاألداء انفؼهةة ٙػةةٍ األداءانًا ط ٔظجم ر جٛقٓب.
 رُحةةدد انقٛةةبداد انغبيؼٛةةخ انًعةةئٕل ػةةٍ األداء ثًازهةةف انًعةةزٕٚبد اإلدازٚةةخ يةةٍ أعةةم رحدٚةةدانًعئٕنٛخ رغبِ االَحسافبد انُبرغخ ػٍ األداء.
 رزٕفس ند٘ انقٛبداد ثٛبَبد فؼهٛةخ نةسثط األداء انفؼهة ٙثةبألداء انًا ةط نًساكةص انًعةئٕنٛخ فةٙانًؤظعبد انغبيؼٛخ.
 رعةةةؼ ٙانقٛةةةبداد انغبيؼٛةةةخ نةةةٗ يساقجةةةخ االَحسافةةةبد ٔانعةةةؼ ٙنًؼسفةةةخ أظةةةجبثٓب ٔيحبظةةةجخانًعئٕن ٍٛػٍ حدٔصٓب.
 رحةسص انقٛةبداد ػهةةٗ ثةفؽ انًٕظةةف ثُزةبئظ يةةب أَغةصِ يةةٍ أػًةبل ٔيةةب نةى ُُٚغةةص فة ٙضةةٕءاألداء انًا ط.
 رعزادو انقٛبداد رقبزٚس األداء نصٚبدح انكفةبءح اإلَزبعٛةخ نةدٖ انؼةبيه ٍٛثبنًؤظعةبد انزؼهًٛٛةخانغبيؼٛخ.
ً
 رُؼد انقٛبداد رقبزٚسْةب ٔفقةب نهًعةزٕٚبد اإلدازٚةخ انًٕضةحخ فة ٙانزُظةٛى اإلداز٘ نهًؤظعةبدانزؼهًٛٛخ انغبيؼٛخ.
 ٚزى زفغ رقبزٚس األداء يةٍ انًعةزٕٖ اإلداز٘ األدَةٗ نةٗ انًعةزٕٖ اإلداز٘ األػهةٗ انًعةئٕلػُّ ف ٙانٕقذ انًُبظت ٔثبنعسػخ انفشيخ.
 رؼةةسع انقٛةةبداد انزقةةبزٚس اندٔزٚةةخ ػهةةٗ انًةةٕظفٔ ،ٍٛرٕضةةح أيةةبيٓى يةةد٘ ي بثقزٓةةب نهًٓةةبؤانًعئٕنٛبد انًحددح ظهفًب
 ٕٚض ةح َظةةبو انزقةةبزٚس حةةٕل األداء انًزكبيةةم نًساكةةص انًعةةئٕنٛخ أظةةجبة انقظةةٕز ( ٌ ُٔعةةد)ٔظجم انؼفط.
 رٕفس انغبيؼخ انحٕافص انًُبظجخ نهقبدح انرًٚ ٍٚبزظٌٕ اإلدازح ثبنًعئٕنٛخ. رٓزى انقٛبداد انغبيؼٛةخ ثدزاظةخ دٔافةغ األفةساد ٔاازٛةبز أًَةبط انحةٕافص انًُبظةجخ يةٍ ٔعٓةخَظسْى.
 رحةةدد انقٛةةبداد انغبيؼٛةةخ يؼةةبٛٚس يةةُح انحةةٕافص ٔشةةسٔطٓب أيةةبو أفةةساد انًؤظعةةبد انزؼهًٛٛةةخانغبيؼٛخ.
 ٚعٕد َظبو رحدٚد انحٕافص صقبفخ انؼدانخ انًجُٛخ ػهٗ يؼبٛٚس ػبنٛخ يٍ انُصاْةخ ثحٛةش ال ٚكبفةانفسد ال ثبنقدز انر٘ حققّ يٍ َغبش.
 ٚحدد َظبو انحٕافص ثبنًؤظعبد انزؼهًٛٛخ انغبيؼٛخ عصاء كةم يٕظةف ػةٍ يعةؤٔنٛبرّ ٔيةد٘رحقٛق انغٕدح ٔاإلرقبٌ ف ٙانؼًم.

إن تــوفير ىــذه األبعــاد اإلســالمية مــن خــالل إرســاء أبعــاد االدارة بالمســئولية ومتطمباتيــا
المستخمصــة مــن الفكــر اإلســالمي يعــزز المنــاداة باتخــاذ الخط ـوات الجــادة لتبنــي أبعــاد اإلدارة
بالمســئولية كمــدخل لتطــوير إدارة مؤسســات التعمــيم الجــامعي فــي ضــوء رؤيــة المممكــة العربيــة
السعودية ٖٕٓٓ.
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