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 ملخصال

اإلدارة بالمسئولية في مؤسسات التعميم  تحديد أبعاد ومتطمبات إلى ىذا البحث ىدف 
. ولموصول لميدف ٖٕٓٓالجامعي لتطوير أدائيا في ضوء رؤية المممكة العربية السعودية 

( فرٍد من القيادات  في ِتْسع ٖٙ٘ٛقامت الباحثة بتوزيع استبانتين عمى عينة مكونة من )
واألميرة نورة، والجوف،  ، والباحة،زعبد العزيجامعات سعودية وىي: )أم القرى، والممك 

والقصيم، والممك سعود، والممك فيد لمبترول والمعادن، وطيبة(.   واعتمدت الدراسة المنيج 
 الوصفي التحميمي. ومن أىم النتائج   ما يمي: 

مبدأ  الجزاء،مبدأ  الراعية،المسئولية  )مبدأكانت درجة توفر أبعاد اإلدارة بالمسئولية:  -
مبدأ الشورى( في الجامعات السعودية من وجية نظر أفراد الدراسة  المسئولية الفردية،

 (. ٔٚ.ٓ( بانحراف معياري )ٖ٘.ٖمتوسطة، إذ بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية )
كانت درجة ممارسة متطمبات اإلدارة بالمسئولية:) التخطيط لربط األداء المؤسسي بمراكز  -

التنظيم اإلداري لتحديد مراكز المسئولية، توفر نظام حوافز ، ءتقرير األدانظام  المسئولية،
فعَّال لتعزيز اإلدارة بالمسئولية، مبدأ تحميل االنحرافات في األداء الفعمي عن األداء 
المخطط، ومبدأ مقارنة األداء الفعمي باألداء المخطط في مراكز المسئولية( في الجامعات 

 (. ٕٚ.ٓوانحراف معياري ) (ٖٗ.ٖالكمية ) السعودية متوسطة بمتوسط حسابي لمدرجة
عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطي استجابات عينة الدراسة في مدي توفر أبعاد  -

 .(. ٘ٓ.ٓاإلدارة بالمسئولية لمتغير الجنس ومتغير الدورات التدريبية عند مستوى داللة )
ة الدراسة في توفر أبعاد وجود فرق دال إحصائًيا بين متوسطي درجات استجابات عين -

( لصالح ذوي ٘ٓ.ٓ، عند مستوى داللة )الراعية(المسئولية  )مبدأاإلدارة بالمسئولية 
 الخبرة أكثر من عشر سنوات. 

أوصي البحث الحالي بتوفير أبعاد اإلدارة بالمسئولية كمدخل لتطوير إدارة أداء مؤسسات  -
من خالل توفير الشواىد  ٖٕٓٓالسعودية التعميم الجامعي في ضوء رؤية المممكة العربية 

 .واألدلة والمؤشرات في مجال أساليب وقواعد العمل والتنظيم اإلداري بالجامعة ونشر ثقافتو
رؤية  - جامعيإدارة مؤسسات التعميم ال -اإلدارة بالمسئولية : المفتاحيةالكممات 

  .ٖٕٓٓ يةدالسعو  العربية المممكة
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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: 

لما لو من أثر بالغ كبير  باىتمام لمممكة العربية السعوديةفي ايحظى التعميم العالي 
، و لما ُيمقي عمى عاتق وره وتقدمو االقتصادي واالجتماعيالمجتمع السعودي وتطعمي ُرقّي 

تقبل طموح بين مؤسسات التعميم الجامعي ميام تخريج كوادر مينية قادرة عمي تحقيق مس
 .أفراد ىذا المجتمع
لتمثل نقطة تحول  ٖٕٓٓجاءت رؤية المممكة العربية السعودية الصدد  وفي ىذا
، وألفراده المتمسكين بقَيمو وىويتو مستقبل طموح لممجتمع السعوديقيق جذرية نحو تح

وع يعتمد إذ ستكون المممكة العربية السعودية ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنالوطنية، 
كون ىناك ـتس، حيث أكبر لمتعميم والتدريب ادورً . وقد حددت ىذه الرؤية االبتكار والمعرفة ىعم

تعميم والتدريب بجودة عالية، وفي إطار نظام مؤسسي كفء، يع لمأمام الجمفرص متاحة 
تمثل نقطة تحول جذرية نحو تحقيق ىذا  ٖٕٓٓإن رؤية المممكة العربية السعودية " وعادل.

 .(ٕٖص  :ٖٕٓٓلعربية السـعودّية رؤيـة المممكـة ا)  ."المستقبل الطموح لشعب المممكة
والرقابة، ودعم  والتوجيووالتنظيم والتنسيق  طعممية التخطيوحيث إن اإلدارة ىي  

جانب الرقابة عمى الموارد المادية والبشرية بيدف الوصول إلى  وتشجيعيم إلىالعاممين 
ينبثق عنيا من  التربوية ومااإلدارة  ألىمية  التكاليف ونظراأقصى النتائج بأفضل الطرق وأقل 

البد من التنقيب والبحث عن  األنماط اإلدارية السائدة في  بالغة كانمخرجات ذات أىمية 
الرائدة في ىذا المجال .وقد سادت مؤسسات التعميم بصفو عامة  اإلسالمية التعميم والنماذج

 انظريت إدارية أشيرىامختمف دول العالم عدة أنماط  خاصة وفي،والتعميم الجامعي بصفة 
(X&Y)  كجريجورالس ماجدو  بنى لماكجريجور، حيث (Douglas McGregor)   نظريتيو

، مع اختيار وضع االفتراضات عن العاممين معيمعمى أن معظم المديرين يميمون إلى 
. وبناًء عمى ىذه االفتراضات فقد قسم ماكجريجور ألسموب المناسب لدفعيم من خاللوا

حدد من و  ،ووضع لكل مجموعة نظرية (X&Y) العاممين إلى مجموعتين أطمق عمييم الحرفين
 ( تبرز القيادة المتسمطةXفنظرية ). حدة عمىح رئيسة خاصة بكل مجموعة خالليا مالم

ويسعى ، مبدأ إدارة التحكم والسيطرة، وال يثق إال بنفسو وبآرائوُيطبِّق حيث  ،الميتمة باإلنتاج
، كما يسعى إلى استعمال النظام لضبط سير ألىداف التي وضعيا بشتى األساليبلتحقيق ا

شعارىم باالنتماء إلى و  ،بمبدأ تفويض العاممين في اإلدارة( فتأخذ Yأما نظرية ) .العمل ا 
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عتراف بالعمل الجيد ومساعدة واال العمل،يع المبادرات واإلبداع في ، مع تشجالمشروع
  (ٖٕٔٓ،Mohamed) العاممين عمى النمو والتطور وتحمل المسؤولية

مممكة من تحديات حالية الجامعي بال وحيال ما تواجيو إدارة مؤسسات التعميم
، إضافة لما مع تزايد حدة المستجدات المعاصرة، وتسارعياتزايدت حدتيا  ومستقبمية، والتي

دية من إشكاليات في الوقت تعانيو إدارات مؤسسات التعميم العالي في المممكة العربية السعو 
 ةلمحتوى نظريمن خالل تبنييا ، بالرغم مما أنجزتو ىذه اإلدارات في فترات سابقة الراىن

(X&Y) إال أنو يعتري ىذه اإلدارات الكثير من جوانب القصور ومواضع بالنسبة لإلنسان ،
ومن خالل الخبرات . ىداف المأمولة منيا في المستقبلالتي قد تعوق تحقيق األو الخمل 

ا عميو وسمم: "كمكم راع وكمكم مسؤول  ا صمىل رسوقول إلى ا واستنادً  ،المينية لمباحثة
فكرة البحث الباحثة ( استخمصت ٖ٘ٛ، ٔ، جةعن رعيتو..." )صحيح البخاري، باب الجمع

 يةدالسعو  العربية المممكةالتعميم الجامعي في ضوء رؤية  أداء مؤسساتمحاولة لتطوير ك
ٕٖٓٓ. 

 مشكلة البحث:  

وأحد العناصر  لتحقيق التنمية اإلدارية،ركيزة أساسية تمثل الموارد البشرية   
فتطوير اإلنسان يعني تطوير األوطان، فالرؤية الوطنية في  ؛رؤية المممكةتحقيق األساسية ل

الرؤية من تحول في النظرة إلى الموارد ارتبط بالنياية لو وبو تتحقق، ومما يثمج الصدر ما 
لمسؤولين وقيادات عمى قدر  الحاجةز تبرُ  وبالتالي البشرية عمى صعيد الفكر والممارسة،

مؤسسات  يمتمكون القدرة عمى تحويل مؤسساتيم إلىممَّن  األمانة والمسؤولية والوطنية
والتي وردت في رؤية المممكة ، العاليمتطمبات ىذه األىداف في مجال التعميم  تستطيع تحقيق

 ممؤسسات التعميء أداالباحثة أنو ال يكفي فقط إصدار األنظمة لتحسن رأت  لذا  .ٖٕٓٓ
( بما يجب عميو أداءه في نالمرؤوسي وأقيادات سواًء من ال) حتى يمتزم الموظف وتطويرىا

أداء العمل عمى أكمل وأحسن وجو، وليس االكتفاء بالحد األدنى، كما قال المطموب ف .عممو
." )رواه أن يتقنو "إن ا يحب إذا عمل أحدكم عماًل : عميو الصالة والسالم سيد الخمق محمد

 ةيولكن البد من المتابعة الدائمة والمحاسب .(ٕ، ج ٔٙٛٔالبييقي، فيض القدير، رقم 
كثير من الدراسات والكتب والمقاالت عدم  توقد ناقش .ءتطوير األداعمى والعمل المستمر 

تضع الحمول بطريقة ىذه الدراسات كمشكمة، وكانت وظف بأداء ما يجب عميو التزام الم
ىذه القوانين ال يتم تطبيق  وإال أن ،ضعت قوانين لمتعامل مع ىذا الموظفوُ  ليذاتنظيرية. 
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من كل نت دراسة . وقد بيَّ (X&Y) كنظرية بصورة عادلة، أو أنيا تطبق بشكل اختياري
KOPELMAN & PROTTAS (ٕٓٓٛ )وMohamad (ٕٖٓٔ أن نظرية ) ماكجريجو

عدم وجود تقييم مسبق  مفحوصة بسببغير ظمت الفروق الفردية في االفتراضات اإلدارية  في
 ، وبالتالي يتمعممًيا داري ممكن تطبيقوإنيج بوضع  في ىذه الدراسةقامت الباحثة  لذا يا.ل

 لمتطمبات الرؤية في أداء مؤسسات التعميم العالي. أداء العمل عمى أكمل وجو لموصولضبط و 
 :البحث أسئلة

 :إلجابة عن التساؤل الرئيس التاليحاول البحث ا
في ضوء  التعميم الجامعيما مدى إمكانية تطبيق اإلدارة بالمسئولية لتطوير إدارة مؤسسات 

 ؟ ٖٕٓٓية دالمممكة العربية السعو رؤية 
 :لسؤاالن الفرعيان التاليانويتفرع من ىذا التساؤل الرئيسي ا

مبدأ  الجزاء،، مبدأ المسئولية الراعية )مبدأاإلدارة بالمسئولية  بعادأ توفر درجة أىميةما  .ٔ
العالي بالمممكة العربية إدارة مؤسسات التعميم  الشورى( لتطوير، مبدأ المسئولية الفردية

  الدراسة؟السعودية من وجية نظر أفراد عينة 
داء ألا ، مقارنة، التنظيم اإلداري)التخطيطاإلدارة بالمسئولية متطمبات ما درجة ممارسة  .ٕ

، الحوافز( لتطوير ألداء المخطط، تحميل االنحرافات في األداء، تقرير متكاملالفعمي با
بالمممكة العربية السعودية من وجية نظر أفراد عينة  التعميم العاليإدارة مؤسسات 

  الدراسة؟
 :البحث ٌاتضفر

توفر في مدي أىمية ( α ≤ ٘ٓ.ٓتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .ٔ
 )مبدأ والعقاب(،الثواب  الجزاء: الراعية(، )مبدأالمسئولية  )مبدأاإلدارة بالمسئولية  أبعاد

من أجل تطوير إدارة  القرارات(الشورى والتواصل في اتخاذ  )مبدأ، الفردية(المساءلة 
تبعا الدراسة فراد عينة أبالمممكة العربية السعودية من وجية نظر  التعميم العاليمؤسسات 
 .ة في اإلدارة(ي، والدورات التدريبالجنس، وسنوات الخبرة) لمتغيرات

نظرية بالمسئولية وبين ممارسة  تطبيق اإلدارةمدي أىمية  ارتباطية بينتوجد عالقة  .ٕ
(X&Y) الي في المممكة العربية السعوديةفي مؤسسات التعميم الع. 

 أهداف البحث: 
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تطوير إدارة مؤسسات التعميم الجامعي بالمممكة العربية  إلىالبحث ىدف ىذا 
نجاح أداء ىذه المؤسسات تؤدي إلى التي قد اإلدارة بالمسئولية  ضوء نيجالسعودية في 
من خالل األىداف الفرعية ، وذلك ٖٕٓٓلمرؤية الوطنية  التنافسية كمتطمبوزيادة قدرتيا 

 :التالية
 (، )مبدأ)مبدأ المسئولية الراعية اإلسالم:لإلدارة بالمسئولية في  بعادأ التعرف عمى  -

)مبدأ المساءلة الفردية(، )مبدأ الشورى والتواصل في اتخاذ  (،: الثواب والعقابالجزاء
 .القرارات(

داء الفعمي ألا ، مقارنةالتنظيم اإلداري بالمسئولية: التخطيط،التعرف عمى متطمبات اإلدارة  -
 .الحوافز متكامل، ، تقرير، تحميل االنحرافات في األداءداء المخططألبا

)مبدأ المسئولية  بعاد اإلدارة بالمسئوليةأ في مدي أىمية توفرالكشف عن الفروق  -
، )مبدأ المساءلة الفردية(، )مبدأ الشورى والتواصل الثواب والعقاب( الجزاء:مبدأ ) (،الراعية

بالمممكة العربية  التعميم العاليفي اتخاذ القرارات( من أجل تطوير إدارة مؤسسات 
 الخبرة،وسنوات  الجنس،لمتغيرات )أفراد عينة الدراسة تبًعا السعودية من وجية نظر 

 (.ة في اإلدارةيوالدورات التدريب
( في مؤسسات (X&Y ممارسة نظريةبالمسئولية وبين اإلدارة ممارسة ة بين معرفة العالق -

 .التعميم العالي في المممكة العربية السعودية
 أهمٌة البحث: 

كنيج  "اإلدارة بالمسئولية" فكرة حديثةلعرض محاولة لكونو تبرز أىمية البحث الحالي 
أىميتو بالنسبة لمعمميات  وتظير ،داري اإلسالميإداري استخمصتو الباحثة من الفكر اإل

م االستغالل األمثل لمموارد اإلدارية من تخطيط ورقابة واتخاذ قرار وتقويم األداء، ومن ثَ 
ويمكن  السعودية،المادية والبشرية المتاحة بمؤسسات التعميم الجامعي بالمممكة العربية 

 التالية:تمخيص أوجو االستفادة من البحث الحالي في النقاط 
معرفة كفاءة مديري مراكز المسئولية في تحقيق أىداف في سمطات التعميمية مساعدة ال -

 وفي الوقت المناسب. ،مراكزىم بكفاءة
المساىمة  عمىمساعدة كافة العاممين في المؤسسات التعميمية بالمممكة العربية السعودية  -

   .بالمسئوليةأبعاد مدخل اإلدارة ب، من خالل تعريفيم ي تطبيق مدخل اإلدارة بالمسئوليةف
 : مصطلحات البحث
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 : اإلدارة بالمسئولٌة

دارة إكل  قومأن تعمى  متكامل يستندنيج إداري  بأنيا تعرف اإلدارة بالمسئولية أجرائيا:
جادة، الوظيفية أعبائيا و  ياأو قسم أو وحدة بأداء التزامات يعمل كل فرد )عامل(  وأنبدقة وا 

جادة، ألنيا من ضمن مسؤولياتو التي  أعبائوو  والتزاماتالقيام بعمى  تقوم الوظيفية بدقة وا 
  .(وكل مسئول )إدارة أو قسم أو وحدة كل ومحاسبتيا وتقويمياومتابعتيا  بمراقبة أدائيا
حاسب ، وسوف يُ ا يقوم بو من سموك أو أفعالعم مسؤوالً  )الموظف/اإلدارة(بحيث يصبح 

َوَما  ۖ  َوَمْن َأَساَء َفَعَمْيَيا  ۖ  َعِمَل َصاِلًحا َفِمَنْفِسِو َمْن : قال تعالى ،السموكيات واألفعال عمى
ٍم ِلْمَعِبيِد ﴿       ﴾ٙٗسورة فصمت:َٙٗربَُّك ِبَظالَّ

 :0202ٌة دالمملكة العربٌة السعورؤٌة 

عمى ثالثة محاور وىي المجتمع ٖٕٓٓية دالمممكة العربية السعو تعتمد رؤية 
وىذه المحاور تتكامل وتّتسق مع بعضيا في  الطموح. ، والوطنواالقتصاد المزدىر ،الحيوي

وفي كل محور من  . االستفادة من مرتكزات ىذه الرؤيةسبيل تحقيق أىداف المممكة وتعظيم 
 .محاور الرؤية ىناك عدد من االلتزامات واألىداف

     2030-https://www.mep.gov.sa/ar/vision ). 
 :ث واألسالٌب اإلحصائٌة المستخدمةمنهجٌة البح

ره أنسب المنيج الوصفي في جانبو التحميمي باعتبا عمىيعتمد البحث الحالي   
 الدراسة.مع أىداف ىذه  المناىج البحثية اتساًقا

من صحة الفروض،  يكومترية، والتحققولمتحقق من كفاءة أدوات البحث الس  
 وىي:من األساليب اإلحصائية  عدًدا استخدمت الباحثة

  .بعاد اإلدارة بالمسئوليةأالحسابي واالنحراف المعياري لبيان درجة توفر  متوسطال .ٔ
 ومعامل بيرسون لمتحقق من ثبات االستبانة. خابمعادلة ألفا كرون .ٕ
 ا لمتغير الجنس.اختبار مان ويتني لمتحقق من الفروق تبعً  .ٖ
 ي الخبرة والدورات.لمتغيرَ  كال واليس لمتحقق من الفروق تبًعااختبار كروس .ٗ
 معامل ارتباط بيرسون لمعالقة االرتباطية. .٘

  :سات السابقة ومدي االستفادة منهاالدرا

ويمكن عرض . موضوعىذا ال تناولت ىناك أبحاثا في حدود عمم الباحثة، ال توجد
مع العمم  أو بآخر،بعاد ومواضيع ليا صمة باإلدارة بالمسئولية بشكل أو  ئلمباد دراسات تطرقت

https://www.mep.gov.sa/ar/vision-2030
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فييا الدولة أو  تمتزمعن المسئولية اإلدارية التي تعني الحالة القانونية التي ىناك أبحاث أن 
. (ٕ٘ٔٓرميمة، )أبو ضرارألو اأالمؤسسات والييئات العامة اإلدارية نيائيا بدفع التعويض 

بالدراسة  ةصمالاداري. ومن الدراسات ذات  بالمسئولية كنيجرة وبذلك تختمف عن اإلدا
 الحالية:

ء نظام فعال لإلدارة والتي أشارت إلي الجوانب الميمة في بنا (ٕٓٓٓ Brooks  (دراسة -
 لممسئولية، بالمؤسسات التعميمية لتحسين أدائيا، وجعميا أكثر تحماًل بالمسئولية 

أىميا: التحديات التي تواجو أنظمة المساءلة واستعرضت الدراسة بعض الجوانب، ومن 
وىي )تحديد المعايير  الحكومية، والعناصر السبعة الضرورية لبناء نظام مساءلة فعال

، تطبيق ، توفير المرونة لممؤسسات، بناء مقدرة المؤسسة، وجود حوافز ثابتةوالمؤشرات
الجميور، المراجعة ، تعريف وتوضيح نظام المساءلة لممؤسسات و خيارات شبكة األمان

، وتحديد األدوار المطموبة عمي المستوى الحكومي راقبة المستمرة لنظام المساءلة (والم
غير راسة النتائج المحتممة المقصودة و تنفيذ ودعم نظام المساءلة مع دلوالمحمي 
، وتقديم نموذج لنظام جديد لممساءلة من والشروط الضرورية لنجاحو بفعاليةالمقصودة 

  .قائمة مع أفكار جديدةالمساءلة الالجمع بين العناصر األكثر فعالية من أنظمة خالل 
أن المساءلة تستند إلى مجموعة من إلى التي توصمت  (ٕٔٓٓ( Kuchapskiدراسة  -

، وأن إطار عمل المساءلة نظام فعال لممعمومات إلىالستناد القواعد األساسية كالشفافية وا
، وأن التخطيط تقييم وحسن االستجابة واالتصاالتوالفي التعميم يتضمن التخطيط 

ج إلى والتي تحتا ،لممساءلة يمثل أحد الخطوات األساسية التي تعتمد عمييا المساءلة
كافة المستويات التعميمية  عمى، وأنو البد من تطبيق المساءلة توافر المعمومات عن األداء

 عاممين بالمؤسسات التعميمية. وأن ُتستخدم نتائجيا في تطوير أداء ال ،المختمفة
التي أشارت إلي أن العناصر التي تقوم بمحاسبية كل من ، و (ٕٗٓٓ ) نيحسدراسة  -

دارة الطالب والمعمم واإلدارة  ، ووسائل اإلعالم عميم تتمثل في الييئات التشريعيةالتوا 
وأن إشراك والتعميمية  اإلداريةد المعممين والحكومة والقيادات والكميات والمعاىد التي تعِ 

المجتمع المحمي في الحوار ذي المعنى حول التحسينات والتغييرات التي تحتاجيا المنطقة 
، وأن المشاركة الفعالة في تأىيل مديري التعميممسؤولية د من في مجال التعميم يعَ 
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، وأن إنشاء المقاييس بالعاممين األكفاء يسيم في تحقيق النجاح األكاديمي لمطال
 .طمب العمل مع كل األطراف المعنيةألكاديمية وتحديد مستويات اإلنجاز المطموبة يتا

بناء تصور مقترح يمكن من خاللو تفعيل دور  إلىالتي ىدفت  (ٕٗٓٓ) دراسة طو -
 ،تحقيق أىدافو في مواجية تحدياتو عمىالمساءلة في ميادين التعميم بالصورة التي تعينو 

وذلك بوضع إطار فكري ينظر لقضية المساءلة التعميمية ليوضح المقصود بيا وأىم 
وراء استخداميا وتعيين المغزى من ، المبادئ الحاكمة الستخداميا في العممية التعميمية

، والكشف عن أىم اآلليات التي يمكن االعتماد عمييا في تحقيق المساءلة في التعميم العام
وكل ذلك في ضوء من الخبرات التي تتبعيا بعض الدول في تطبيق ، التعميمية ألىدافيا

. وتوصمت الدراسة الدراسة المنيج الوصفي المساءلة بنظميا التعميمية. وقد استخدمت
: ضرورة صياغة قرارات منظمة لعمميات المساءلة العديد من التوصيات من أىميا إلى

بناء مؤشرات تعميمية  عمىة العمل التعميمية تكون بديال عما ىو متبع حاليا، وضرور 
، وضرورة ترسيخ قاعدة من البيانات تشمل مستويات عتمد عمييا في إجراءات المحاسبيةي

 .اإلنجاز داخل المؤسسات التعميمية
تستفيد منو التنظيمات لممساءلة لكي  اإسالميً  انموذجً التي قدَّمت  (ٕٙٓٓ) دراسة ممدوح -

ومن خصائص النموذج األساسية: الشمول،  المعاصرة،اإلسالمية  في المجتمعاتاإلدارية 
 فرضية المساءلة اإلدارية ،المساءلة اإلدارية عمى األساس الشرعي، االستمراريةبناء 

سيامات المفكرين ذات إلوصت الدراسة بعمل دراسة تحميمية أالمرونة. و  )فرض كفاية(،
 ،، ابن قيم الجوزيةبن تيمةاامد الغزالي، أبو ح ،ومنيم: الماورديبموضوع الدراسة الصمة 
 .خمدون، وغيرىموابن 

ى أن وضع معايير قومية لممحاسبية عمى مستو  عمىالتي أكدَّت ( ٕٛٓٓ) دراسة ناصف -
، وأن التركيز عمى المحاسبية الخارجية التعميمية يسيم في نجاح تطبيقيا المؤسسات

، وأن تطبيق المحاسبية الذاتية جتمع واآلباء في محاسبية المؤسسةيضمن حق الم
ن أ، و داري والفني لجميع العاممين بيابالمؤسسات يترتب عميو استقالليتيا واإلبداع اإل

 .حيات يمكنيا من محاسبية أفرادىاإعطاء المؤسسة المزيد من السمطات والصال
، والتي جامعات حكومية في السعوديةسبع جراىا عمى أ ( التيٕٓٔٓالشيراني )دراسة  -

دون تطبيق  معوقات تحول ىناكأن ، و امتوسطً أن مستوى المساءلة فييا كان  توصمت إلى
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فييا. ومنيا أن عممية المساءلة ال تشمل جميع وظائف الجامعة والمسؤولين  ،المساءلة
 الباحث بتعزيز مستويات المساءلة اإلدارية في الجامعات الحكومية في السعودية. وصىأو 

 توزاراِست في  ( موظفٔٙٙ)عمى إجراؤىا ( التي تم ٕٓٔٓيمة )والعضا الطراونةدراسة  -
 األجيزةا، وأن متوسطً كان مستوى تطبيق المسائمة والتي أوضحت أن  ،في األردن
تطوير نظم المساءلة المستخدمة لدييا لتتضمن مجموعة  عمى أن تعمل البد من الحكومية

مع واقع عمى التعامل لكفاءة والفعالية، ولدييا القدرة عمى درجة عالية من اآلليات من ا
 لموصول إلى تييئة البيئة المناسبةعمى  فنظم المساءلة ليا قدرة ،األجيزة الحكومية

وصت الدراسة بتعزيز الوعي بين أاإلداري. كما مستوى متقدم من اإلصالح والتطوير 
جل القضاء أوذلك من  ،يجابيات تفعيمياا  ىدافيا و أىميتيا و أالعاممين بمفيوم المساءلة و 

عمى الموظف العقاب  وسيمة لتوقيعنيا ليست أعمى الخوف من المساءلة وتأكيد 
نما ىي وسيمة لمتحسين المستمر وزيادة اإلنتاج وتقييم األداء. ،المخطئ  وا 

عالي الكشف عن أن المساءلة في التعميم الالتي حاولت ( ٕٔٔٓ) Rothchildدراسة  -
قادة من خصائص مينية لممساءلة مما يتطمب  ريبتوف أداء أعمى لمجامعة تؤدي إلى

 ،تدخالت سياسية واسعة من الحكومة في ضمان المساءلة دون ادورً  يالنظام التعميم
 ،ليات المساءلة التي تعكس المعايير المينية لمتعميمآل رؤية مشتركةوالعمل عمى إظيار 

يج الجميور  حماية مصمحةحيث أن دور الدولة  ،اد عالقات صحية مع مؤسسات الدولةوا 
 ليات لممساءلة.آمن خالل 

 عمىلتطبيق المساءلة التعميمية يساعد  امقترحً  انموذجً التي قدمت  (ٕٔٔٓجورج )دراسة  -
نشر ثقافة المساءلة  عمىضرورة العمل  ىكما أكدت عم التعميم،تحقيق الجودة بمؤسسات 

في المؤسسات بين العاممين بيا من مديرين ونظار ووكالء ومعممين وموجيين من خالل 
 مناسبة.ندوات ودورات تدريبية وذلك قبل التطبيق بفترة زمنية 

 ىعم اأىمية تبني نظام لممساءلة قائم إلىالتي توصمت ( ٕٕٔٓ) دراسة الشخيبي -
عرضو تقاريره الدورية عمى جميع من ييميم األمر الشفافية والنزاىة وذلك من خالل 

تعرقل  التيوالصعوبات  ووحتى يعرف كل منيم مدى تقدم النظام التعميمي في تحقيق أىداف
وأن يعتمد تطبيق نظام المساءلة في التعميم عمى قاعدة الثواب والعقاب أي إثابة  ،حركتو
وكذلك العقاب المادي  ،الفردي أو المؤسسي واألداء األحسن سواء عمى المستوىالعمل 
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 عمىوينعكس ذلك  .والمالي والمعنوي لممؤسسات واألفراد المقصرين في أداء أعماليم
 .ية في تقويم األداء بقدر اإلمكانمخرجات العممية ونواتجيا وأن تبتعد عن المحسوب

دارة في إلا يمسؤولأىم التحديات التي تواجو التي أوضحت  (ٕ٘ٔٓ Schmitt دراسة( -
مقالة حول ىذه اإلشكالية  (ٖٙ)مجال التعميم العالي من خالل تحميالت منيجية لعدد 
عامي  )بينخالل عشر سنوات  ُنشرت في مجالت متخصصة في إدارة التعميم العالي

واختيار نمط ، تحديد مجاالت ىذه التحديات إلىة وخُمصت ىذه الدراس (.ٖٕٔٓو ٖٕٓٓ
، مع تحديد االتجاىات ة تحديد أدوار مسئولية اإلدارة تجاىياكيفي مع ،الفمسفة التعميمية

 .مستوي التعميم الجامعي عمىالمستقبمية لالستدامة في ىذا المجال 
Sułدراسة  - kowski (ٕٓٔٙ )األساسية لمفيوم المساءلة من قبل القواعد  التي أوضحت

ممارسات المساءلة في  بتطويرمرتبطة أن فكرة الجامعة الريادية و  اإلدارة العامة لمجامعات،
في المنافسة لذا ُتستخدم  اا رئيسً دورً  أصبح يمعبأن التعميم الجامعي  التعميم العالي. وبما

، وذلك أساًسا من خالل مؤسسات التمويل لمساءلة في اإلشراف عمى الجامعاتأنظمة ا
مما يمزم  ،المشترك لمجامعات. وناقشت الدراسة تحول الجامعة إلى مؤسسة لسوق العمل

أصبحت الجامعات  بناًء عمى ىذا النيج اإلداريو . فاىيم "اإلدارة العامة الجديدة"تنفيذ م
وبنفس ، عمى تدريس الطالبىذا ينطبق . و لمخدمات التعميمية في سوق تنافسي"منتجة" 

اًما بما يمي: القدر عمى األبحاث التي يقوم بيا األكاديميون. وبالتالي تحقق المساءلة التز 
   .، وتوفير قدر أكبر من اإلنصاف أو مكاسب الكفاءةعزيز الديمقراطية، وزيادة السيطرةت

يمي:  السابقة ماولعل أبرز ما تم االستفادة بو في البحث الحالي من ىذه الدراسات 
وتقويم ة يوالمحاسبالمساءلة عمى بعض جوانب اإلدارة بالمسئولية ومنيا المتابعة و  التعرف

ظل في    العالي لتحقيق الجودةىمية ىذه الجوانب في تطوير أداء مؤسسات التعميم أو  ،داءألا
 .الرؤية الوطنية الكريمة متطمبات

 بحثللاإلطار النظري 
 : مدخل لتطوٌر إدارة مؤسسات التعلٌم الجامعًاإلدارة بالمسئولٌة

 ؟أمام من ؟ المسئولاإلجابة عن األسئمة التالية: من يتضمن مدخل اإلدارة بالمسئولية    
. "فالمسئول" في (?Who is responsible? to whom? and for what) ؟وعن ماذا

ة المسئولة عن العمل(، في الفرد أو المؤسس )يتمثل An Agentىذه الحالة ىو "وكيل" 
الفرد أو المؤسسة المسئولة عن تحديد ما  مثل Principal Aرئيس""؟" تشير إلى و"أمام من
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ترتبط اإلجابة عنو بالسؤال الذي قبمو؛ حيث توجد ف"عن ماذا؟" أمَّا و الذي ينبغي عممو(، 
نفاق  أمام الرؤساءمسئولية  وواضعي السياسات عن تحقيق ما ىو متوقع من مكاسب وا 

التمويل العام بطرق مالئمة، كما توجد مسئولية أمام المجتمع لموفاء بمتطمبات تعميم األفراد، 
 ،ستوى الطالبانخفاض م :وىناك المسئولية التي يتحمميا المجتمع أمام المؤسسة لمتقميل من

يذائيم ىماليم. ،وا  بعد  اإلدارة بالمسئولية حول أبعاد باحثة كافة الرؤيوقد لخصت ال وا 
 ٕٛٓٓ ، طو،ٕٗٓٓ كتابات )الزىيري، مثلبعض ما ُكتب في ىذا المجال لمراجعتيا 
 .اإلدارة بالمسئوليةنظام ( ٔ)رقم  لالشككما ىو موضح في و  م(، ٕٓٔٓ والعتيقي،
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  َظبو اإلدازح ثبنًعئٕنٛخ (1شكم )

  

نًبذا اإلدازح 

 ثبنًعئٕنٛخ؟

يٍ انًعئٕل 

ػٍ أداء 

 انًؤظعخ؟

 ؟التعليمية؟

أ٘ َٕع يٍ 

 انًعبءنخ؟

يب انًؼبٚٛس انزٙ 

رزى انًعبءنخ فٙ 

 ضٕئٓب؟

رزى اإلدازح كٛف 

 ثبنًعئٕنٛخ ؟

 رحدٚد انٕظبئم

 رحدٚد انًغبالد

 

 رحدٚد ًَط
 المساءلة

رحدٚد انفئبد انزٙ 

 رشًهٓب اإلدازح
 ثبنًعئٕنٛخ

رحدٚد 

 األْداف

يساقجةةةخ األَشةةة خ  -

ٔاألػًةةةةةبل انزةةةةةٙ 

ٚقةةةةةٕو ثٓةةةةةب  دازح 

 انًدزظخ.

اكزشةةبف األا ةةبء  -

ٔانًشةةةكفد فةةةٕز 

ٔقٕػٓةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب، 

ٔيؼبنغزٓةةةةةةةةةةةةةةةةةب، 

 ػهةةةةةةةةٗٔانؼًةةةةةةةةم 

 قجف.رففٛٓب يعز

رقةةةةةةةةةدٚى ر رٚةةةةةةةةةخ  -

زاعؼةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ 

نهًؤظعةةةةةةةةةةةةةةةةةبد 

 انزؼهًٛٛخ.

 ٚغةةةةةةبد أظةةةةةةبنٛت  -

رقةةةةةةةةةةٕٚى أكضةةةةةةةةةةس 

 فبػهٛخ ٔشًٕنٛخ.

رةةةةةٕفٛس ان ةةةةةًبٌ  -

انكةةةبفٙ ث َةةةّ ٚةةةزى 

اظةةزاداو انعةةه خ 

انًًُٕحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ 

نهًؤظعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ 

انزؼهًٛٛةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ 

ٔانًةةةٕازد ث ةةةس  

 .يشسٔػخ

ال ٕٚعةةةةد فةةةةسد ٔاحةةةةد  -

انًؤظعةةةةةةةةةخ دااةةةةةةةةةم 

ٚؼةةةةةةةةةةةةد  انزؼهًٛٛةةةةةةةةةةةةخ

زى رانًعئٕل األٔل أٔ 

أداء  ػهةةةةٗيحبظةةةةجزّ 

 ان بنت ثظٕزح كبيهةخ

ٔ ًَةةةةةب ٚشةةةةةبز  فةةةةةٙ 

 ذنك:

 دازح انًؤظعةةةةةةةةةةةةةةةخ   -

 انزؼهًٛٛخ

 ْٛئخ انزدزٚط -

 أٔنٛبء األيٕز -

يًضهةةةةةةةةةٕ انًغزًةةةةةةةةةغ  -

 انًحهٙ

 انحكٕيخ -

يحبٔنخ انديظ ٔانزكبيةم 

 ٔانزٕاشٌ ثٍٛ كم يٍ:

انًحبظةةةةةةجٛخ اندااهٛةةةةةةخ 

 ث ًَبطٓب 

 انجٛسٔقساطٛخ -

 انًُٓٛخ -

 انرارٛخ -

ٔانًحبظةةةجٛخ انابزعٛةةةخ 

-انزعةةٕٚقٛخ-ث ًَبطٓةةب: 

يحبظةةةةةةةجخ -انعٛبظةةةةةةةٛخ

 األداء 

انًؤظعخ انزؼهًٛٛخ 

يعئٕنخ ػٍ: رُفٛر 

زؤٚخ انًؤظعخ 

ٔزظبنزٓب، انقٛبدح 

ٔانحٕكًخ، انًٕازد 

انًبدٚخ ٔانجشسٚخ 

ٔرًُٛزٓب، 

انًشبزكخ 

انًغزًؼٛخ، رٕكٛد 

 انغٕدح ٔانًعبءنخ

عةةةةةةةةةةةةةةةةٕدح أداء   -

 انًٕظفٍٛ

 

ٔحةةةةةةةةةةةةةةةةةةدح اإلدازح  -

 ثبنًعئٕنٛخ

 داام انًؤظعخ 

 انًفحظخ  -

 انًزبثؼخ انًعزًسح -

 االظزجٛبٌ  -

َزةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبئظ األداء  -

ٔانحةةةٕافص يكبفةةة د 

 ٔػقٕثبد

 رقبزٚس األداء  -
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 أبعاد اإلدارة بالمسئولٌة:

مراجع عممية متخصصة ، والتي أوردتيا النظريات اإلداريةمن خالل التدقيق في   
و ٕٙٓٓ ،الراسبي، ٕ٘ٓٓ عزب، ،ٜٜٜٔوآخرون،  ، إبراىيمٜٜٛٔ، حممىمثل: )
ومن خالل ما ، التربوي المبادئ اإلسالمية في الفكر اإلداري ومن خالل  .(ٕٔٔٓممدوح،
 استنتاج ( تمٕٗٔٓوشرف، ٜٕٓٓ، الكاشف ،ٕٙٓٓ ،أحمد)كتابات متخصصة مثل  تضمنتو

من الفكر  بالمسئولية المنبثقةرسخ معنى اإلدارة أىم المبادئ التي تُ وىي التالية بعاد األ
  :اإلداري االسالمي

 أىمية عن يقل المسئولية اإلدارية في اإلسالم الحجم : إن مبدأ المسؤولية الراعية .1
وسموك عن سموكو ىو  ألن الرئيس اإلداري يكون مسئوالً  ،بل يزداد وصالحيات  تفويض 
، وال يعفيو تفويض اإلداريين والمستخدمين أمام ا، ثم رؤسائوىيئة التدريس و  أعضاء

صمي سول ا كاممة والمساءلة عنيا كما يقول ر  تحممو لممسئوليةبعض سمطاتو عن 
صحيح البخاري، باب الجمعة، )". ، وكمكم مسئول عن رعيتوكمكم راعوسمم: "عميو  ا
اإلنسانية تتصل بالميارة بالمسئولية ىي ميمة إدارية  واإلدارة . (ٖٗٓ، صٖ٘ٛ، ٔج

 من الصالحيات اإلدارية. القائد لمساعديو بعًضا تفويضمع ، وتأتي في التسمسل لمقائد
" أرأيت كم أن استعممت  :لى قول عمر رضي ا عنو ألصحابوإ( ٕٕٔٓ) ويشير العقاد

فيقول:  نعم.، فيقول أصحابو ؟ذمتي أيبرئ ذلكثم أمرتو بالعدل، ، م خير من أعممعميك
 يضا يذكر ابن الجوزيةأ(. و ٜٜ)ص" أم ال. ، أعمل بما أمرتو، حتى أنظر في عمموكال
كما  ".يرىا فأنا ظممتوفمم أغ ةمظممبمغتني و عامل ليظمم أحًدا  ": أيما( قول عمرٜٜٙٔ)

كان عمر رضي ا عنو يحدد لموالة أسموب العمل والقواعد التي يسيرون عمييا لتكون 
ولكنو  لوالتو،يترك الحبل عمى الغارب  فالقائد الناجح ال بعد،فيما  أساًسا لمحاسبتيم

، وبذلك تكتمل ئيم والتزاميم باليدف المخطط ليميراقبيم ليطمئن إلى سالمة أدا
 مسئوليتو. 

وما  ،والعقاب الثواب عمىنصت الشريعة اإلسالمية  :زاء في اإلسالممبدأ الج .2
ا أن ىذ ، كمايجب عمى المرء فعمو في دنياه وآخرتو ليحصل عمى الجزاء ويتجنب العقاب

 ﴿َوُكلَّ كما ىو في اآلخرة.  وفي ىذا يقول الحق تبارك وتعالى:  الثواب والعقاب يكون في الدنيا
( اْقَرْأ ِكَتاَبَك َٖٔوُنْخِرُج َلُو َيْوَم اْلِقَياَمِة ِكتَاًبا َيْمَقاُه َمنُشوًرا ) ۖ  ِإنَساٍن أَْلَزْمَناُه َطاِئَرُه ِفي ُعُنِقِو 

ُتْجَزْوَن َما ُكنُتْم  )ِإنََّما: كما يقول تعالىسورة اإلسراء.   (ِٗٔبَنْفِسَك اْلَيْوَم َعَمْيَك َحِسيًبا ) ىَكفَ 
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. "حيث ينظر إلى مدى ما يتخذ الفعل )العمل( من العذاب أو .[ٙٔةالطور: آي (ُمونَ َتْعمَ 
ب عمى عممو السيئ بقدر حاسَ . فاإلنسان يُ (ٖٙٗ، صٕٕٓٓالبشاعة أمام الناس )يالجن، 

ثاب عمى عممو الخير بقدر ما ينتفع منو ما يكون لو تأثير سيء إلى يوم القيامة، وكذلك يُ 
صموات ا  -قال رسولنا الكريم  مسؤولية كل فرد عامل.تتضح الناس إلى يوم القيامة. وىنا 

ب لو مثل آخر من عمل تِ ل بيا بعده كُ مِ نة حسنة، فعُ في اإلسالم سُ  نَّ "من سَ  -سالمو عميو و 
عميو فُعِمل بيا بعده ُكِتب نة سيئة م سُ في اإلسال َسنَّ بيا، وال ينقص من أجورىم شيء، ومن 

، ٚٔٓٔ، ٕمن عمل بيا وال ينقص من أوزارىم شيء" )صحيح مسمم، كتاب الزكاة، ج وزر
ثم أمام  ىو المسئول عن أعمالو أمام ا تعال ثم أمام ولي األمرإنسان  (، َفكلٗٓٚص

وىكذا تثبت   .ٖٛ المدثر: آية ٌة﴾َرِىينَ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت  ﴿ُكلُّ لقولو تعالى:  نفسو مصداًقا
 المسؤولية والجزاء عمى العمل.

 يحاسبأنَّ الفرد  بو، يعني: كل فرد مسؤول عن سموكو الخاص ساءلة الفرديةمبدأ الم .3
عز وجل  -عمى اإلرادة والتصميم في األعمال القمبية نفذت أم ال. وتكون أمام الخالق 

ن تُْبُدوا َما ِفي َأنُفِسُكْم " [.  ينظر إلى مدى ما ٕٗٛ]البقرة " َأْو ُتْخُفوُه ُيَحاِسْبُكم ِبِو المَّوُ َواِ 
عمى  المسئولية تؤكد ضرر؛ وىذهكان أو كالًما من نفع أو  تب عمى السموك فعاًل يتر 

 ،بنفسو في حياتو المينية والعادية ومحاسبة نفسولمفرد  الديني والخُمقيأىمية الوازع 
فوا بو من مِّ عباده المؤمنين، فيم يخافون التقصير فيما كُ انو وتعالى يحاسب فا سبح
 . يفترون عن ممارسة متطمبات دورىم يستأخرون وال ولذلك تراىم ال ،األعمال

 (ٖٜٜٔ) خرونآو  يرى النمر الشورى كما أبدبمخذ ألا: القرارات الشورى في اتخاذ مبدأ .4
 ضرورة المشاركة فيإلى  ومرؤوسيو يدفعرؤسائو  المسمم معي تعامالت الفرد ف

َوَشاِوْرُىْم ِفي : ﴿يقول تعالى ."السمطة بقدر المسؤولية"اإلداري  ألممبد المسؤولية تحقيقا
، (ٜ٘ٔعمران: آل ) اْلُمَتَوكِِّميَن﴾ ُيِحبُّ  المَّوَ  ِإنَّ  ۖ  ى المَِّو َعمَ  َفَتَوكَّلْ  َعَزْمتَ  َفِإَذا ۖ  اأْلَْمِر 

 .(ٖ الشورى:) ﴾َبْيَنُيْم   ىُشورَ  ﴿َوَأْمُرُىمْ كما يقول تعالى 
   متطلبات اإلدارة بالمسئولٌة:

مسئولة مسئولية تامة عن  –كافة مراحميا  عمى –ولما كانت المؤسسات التعميمية  
، فإن األمر يقتضي حسب ما أوردتو بعض الكتابات نوعية جيدة من التعميم لممتعممينتقديم 

 ،Rothchild ،ٕٓٔٔ، Weathers، ٕٗٔٓشرف، ،ٕٙٔٓ، (Sułkowski السابقة مثل
ٕٓٔٔ ،Adams Jr & Hill ،ٕٓٓٙ) المساءلة والمتابعة و  رورة وجود نوع من الرقابةض
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فاعمية أداء تمك المؤسسات ويتوافر ذلك في ظل وجود نظام لإلدارة  عمىلمحكم  داءألوتقويم ا
 :يتضمن متطمبات وىي  بالمسئولية يعمل بمثابة نظام 

 : حيث تتضمن(المسئولية)تحمل  المؤسسي بمراكز المسئوليةلربط األداء التخطيط  -
ثبات أن المعيار و ولية من أجل التخطيط وأداء العمل، قبول المسئ اإلدارة بالمسئولية ا 
"تحمُّل الشخص  تحمل المسئولية يعني ( بأنٕٕٓٓ. ويبين يالجن )المستخدم مناسب

نتيجة التزاماتو وقرارتو واختباراتو العممية من الناحية اإليجابية والسمبية أمام ا في 
الدرجة األولى، وأمام ضميره في الدرجة الثانية، وأمام المجتمع في الدرجة الثالثة" 

تحمل المسؤولية في المجتمع أيضا من المفاىيم التي تضمنتيا الرؤية  "و (.ٖٖٗ)ص
  //.https://aawsat.com/home/article "«وطن طموح»تحت مفيوم 

بأنَّو  ( التنظيمٗٔٗٔ) خرونآو  ُيعرِّف النمر: التنظيم اإلداري لتحديد مراكز المسئولية -
إنسان مسئول عن كل جزء من  لكل وتحديد المسئولياتزيع االعمال، تو لالوسيمة 

 العمل.عممو وعن نتائج ىذا 
تتضمن االدارة بالمسئولية  مراكز المسئولية: المخطط فيداء ألالفعمي بامقارنة األداء  -

لما ىو مخطط  ور تسير وفًقاأن األممن يتم بمقتضاىا التحقق  رقابية عمميات وأساليب
  .لممسئولين تحديدىاباإلضافة إلى المستطاع وضمن أقصى 

 بالمسئولية البداإلدارة  لتحقيق المخطط:عن األداء  تحميل االنحرافات في األداء الفعمي -
 حتى يتسنى لممسئولين شاف االختالفات بين المخطط مقدًما والمنفذ فعاًل من اكت
نحرافات بنوعييا السالب الضعف والكفاية واكتشاف أسباب اال نقاط  عمىالتعرف 
 .والموجب

ىذه التقارير لتزويد  تستخدم :تضمنو اإلدارة بالمسئولية توفير نظام تقارير أداء متكامل -
مسئوليات العاممين كوسيمة لتوجيو المسئوليات نحو بالمعمومات عن المسئولين 

 االتجاه الصحيح.
اإلجراءات  واتخاذالمساءلة بعد  لتعزيز اإلدارة بالمسئولية :التوفير نظام حوافز فعَّ  -

لمن أتقن أداء  ةنظام الحوافز المادية والمعنوي من استخدام المصححة البد
: }َىْل َجَزاُء اإلْحَساِن ِإال اإلْحَساُن{ عنيا يقول تبارك وتعالىوالتي مسئولياتو 

 [.ٓٙ: ]الرحمن
 ذات صلة:اإلدارٌة األخرى  بالمسئولٌة بالمفاهٌمعالقة اإلدارة   
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، ىناك خمط بين مفيوم اإلدارة بالمسئولية وبعض المفاىيم األخرى ذات وفي جانب آخر      
، وقد يرجع ذلك ، الرقابة، تقويم األداء، القياس، المساءلةقة الوثيقة مثل مفاىيم االعتمادالعال

 ،الباحثةتنظيرية اعتمدتيا حيث أنو فمسفة ة إلي حداثة االىتمام بموضوع اإلدارة بالمسئولي
 ( التالي : ٕ)  شكل الفي  تمخيص ىذه العالقة ومن ثم فقد تم

 

 

 

 

 

 

 

 عالقة اإلدارة بالمسئولية بمفاىيم ذات صمة (ٕشكل )
بين مفاىيم الجودة جة المستنتَ سطور التالية ىذه العالقة الويناقش البحث الحالي في  

 واالعتماد مع مفيوم اإلدارة بالمسئولية:
 قبل انة مؤسسة تعميمية منبمك عتراف رسميعني اي: (Accreditation)االعتماد  -

ا فييا. ويعرفو أنيا استوفت مطالب معينة مرغوبً مؤسسة أو ىيئة عممية متخصصة تقر ب
يتم بيا ومن خالليا إعطاء تقييم مجموعة من اإلجراءات التي " نوأ( بٕٕٔٓالشخيبي )

التي توجد فييا مما  الضعفونقاط  سة التعميمية يتبين من خاللو نقاط القوةشامل لممؤس
لمقيام بمسئولياتيا المناطة المؤسسة يترتب عميو إعطاء حكم حول كفاءة وأىمية ىذه 

كاديمي عميو يمكن القول بأن االعتماد األ  وبناءً  (ٚٔٔ) بيا بصورة جيدة ومناسبة".ص
لية في الحفاظ عمي شروط االعتماد، ، وتساىم اإلدارة بالمسئو يسبق اإلدارة بالمسئولية

، كما أن االعتماد يساىم في اإلدارة بالمسئولية من خالل المساىمة وتدعيميا باستمرار
يا ومواكبة المقاييس في االىتمام بالمقاييس الخاصة بالمقارنة بين المؤسسات وبعض

 اإلدازح ثبنًعئٕنٛخ

Responsibility Management 

 انًعبءنخ

Accountability 

 رقٕٚى األداء

Performance 

Evaluation 

 انسقبثخ

Control 

 االػزًبد

Accreditation 
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ستخدم في عمميات القياس المحاسبي، والمساعدة في العالمية، وتحديد التقنيات التي تُ 
وبما أن االعتماد ىو مكانة  .لبرامج التي يمكن االستثمار فيياتمييز المؤسسات وا

لمعايير  ئيامنح لممؤسسة التعميمية مقابل استيفاأكاديمية أو وضع أكاديمي عممي يُ 
ن االعتماد األكاديمي ىو تحقيق المسؤولية أمام اآلخرين إف المنطمق ىذاومن دة. الجو 

 ىو جزء من اإلدارة بالمسئولية.و  ،لضمان اإلتقان والجودة في األداء
مقتضاىا التحقق من أن األداء يتم بعممية إدارية مستمرة يتم "ىي : (Control) الرقابة -

وذلك بقياس درجة نجاح األداء  ،والمعايير الموضوعةحددتو األىداف عمى النحو الذي 
 ص ،ٕٗٔٓ،")شرف.الفعمي في تحقيق األىداف والمعايير بغرض التقويم والتصحيح

أحد أبعاد مفيوم يجعمو ن مفيوم الرقابة بالمعنى المشار إليو إفذلك وعمى   .(ٛٚ
انتياء العمل مباشرة بغية المحاسبية، إذ أن الرقابة يتم تطبيقيا أثناء سير العمل أو بعد 

وتركز الرقابة عمى مراقبة حسن  .الوقوف عمى نتائج العمل وقياسيا بالمعايير الموضوعة
 فيا أو إجراء التصحيح ا فوريً األداء وتصحيح األخطاء ومسارات العمل تصحيحً 

تحقيق المسؤولية. فمن يقوم بعممية تيدف إلى ىي عممية  فالرقابة اإلدارية  .المستقبل
ب حاسَ الرقابة ىو مسؤول، عميو التزامات، يجب أن يؤّدييا عمى أكمل وجو، وسوف يُ 

اإلدارة ف وِمْن ِقَبل المسؤولين )القيادة العميا(. -عز وجل  -عمييا من ِقَبل ا 
  .عمى نتائج العممية الرقابية ذاتياو بالمسئولية مفيوم أكثر شمولية يتم تطبيق

 ر تقويم األداء كما يرى الشخيبي: يعبِّ (Performance Evaluation) تقويم األداء -
صدار حكم عممي موضوعي دقيق عمى إعممية منيجية تعتمد عمى  ( عنٕٕٔٓ)

أي أنو العممية التي تحدد أوجو القوة  مدخالت وعمميات ومخرجات النظام التعميمي،
م تطوير ومن ثَ  ،تعديل االنحرافات في ىذا األداء وتصحيحياجراء إلا والقصور تمييدً 

يتم تفسير أسباب النجاح أو الفشل في أداء العمل؛ لذلك  اإلدارة بالمسئولية فيو  .األداء
المسئولية إال بعد إجراء التقويم. وعمى ذلك فإن التقويم يعتبر  عمىال تتم المحاسبة 
حو ، فيو يساعد عمى متابعو التقدم نجميع أنظمة اإلدارة بالمسئولية عنصرًا محورًيا في

 المحددة، ويمكنتحقيق األىداف والتعرف عمى فرص التطوير، ومقارنة األداء بالمعايير 
أن  بالمسئولية إال واإلدارةالرغم من الترابط القوي بين تقويم األداء  عمىالقول بأنو 

ىو ( ٕٙٓٓالتقويم كما يرى بيرك وآخرون )أنَّ حيث  ،العالقة بينيما ليست متماثمة
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وتطوير أنظمة المسؤولية الفاعمة  ،ضح امتدادات وحدود المسؤوليةالمفتاح الذي يو "
ويم نو إذا كانت اإلدارة بالمسئولية ىي الغاية فإن تقىذا فإ ( وعمى٘ٙ) ص  ."والمتكاممة

 .األداء ىو أحد وسائميا
 (ٕٔٔٓ) والعضايمة ةيعرفيا الطراون (: المساءلة كماAccountability) المساءلة -

ص  الوظيفية." ولميام وئحققيا من خالل أدا النتائج التي"تعني محاسبة المرؤوس عن 
بالسمطة فييا المسئولية  ( فترتبطٕٙٓٓ) يشير ممدوح بالمسئولية كمااإلدارة  ( أماٚٙ)

 لتحممو تمكعمى ذلك الشخص نتيجة  المساءلة تقعل لشخص ما، بينما وكَ التي تُ 
ا من فكرة العالقة بين المساءلة والمسئولية في اإلسالم انطالقً ويمكن توضيح  المسئولية.

 . المسؤوليةبتبعات بعد قيامة  ُمساَءلبل ىو  ،الراعي والرعية، فالراعي ليس مسؤوال فقط
"كمكم راع وكمكم مسؤول عن رعيتو..." )صحيح البخاري،  -صمى ا عميو وسمم يقول 

قال  المساءلة فقدفي  المسؤولية، أماىذا في . (ٖٗٓ، صٖ٘ٛ، ٔ، جةباب الجمع
حتى  ضيَّع؟ذلك أم  ظَ أحفِ  استرعاه،"إن ا سائل كل راع عما  وسمم:صمى ا عميو 

وصححو األلباني في غاية المرام برقم  حبان،سأل الرجل عن أىل بيتو " رواه ابن يُ 
جزًءا المساءلة حيث ُتعتبر  ءلة والمسئوليةتجمع بين المسادارة بالمسئولية إلفا (.ٕٔٚ
 لمسئولية.با اإلدارة من ميما

ن اإلدارة بالمسئولية يمكن أن تساىم وبدرجة كبيرة إومن خالل ما سبق يمكن القول 
لمفرد  ةوالجماعات بما يضمن تحقيق الكفاءة في األعمال الموكم الممارسات لألفرادفي تحسين 

السير في طريق يصل بنا إلى المؤسسة التعميمية، فيي وسيمة نضمن بيا  أو الجماعة أو
غايات معمومة ومعينة ألنيا ىي التي تستطيع أن تكشف عن مدى تحقيقنا لألىداف، ومدى 

مواضع القوة والصحة ومواطن الضعف والقصور والعمل  ين لنا أيًضاصحة خطة التنفيذ، وتب
   .ةتحسينيا وتطويرىا، وتحقيق الكفاءة والفاعمية في استخدام الموارد المتاح عمى

 تقويم ومتابعةتطمب يفي مؤسسات التعميم  رؤيةتحقيق ال الباحثة أنَّ تستخمص و 
تتم عن طريق التقويم التي وىذا ما يسمى بعممية ضبط الجودة، و ، المساءلةاألداء والرقابة و 

تحسين في (. واالستمرار مساءلة ومحاسبةإلى تحتاج  الرقابية التيىو جزء من العممية الذي 
الحكم ومن َثّم إصدار  األداء وتطويره المستمر والكشف عن نقاط القوة والضعف،مستوى 
يي ف ؛المسؤوليةب تطبيق اإلدارةعن طريق  واالعتماد يتمتحقيق الجودة و  .زالمنجِ  ومكافأة
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ومن ىنا تأتي أىمية تطبيق اإلدارة بالمسئولية في مؤسسات التعميم العالي  ضمان الجودة.
 .التعميم وضمان جودتوطوير وتحسين في ت

 بالمسئولٌة: اإلدارةو (DOUGLAS MCGREGOR) ماكجرٌجور السجدو نظرٌة

 البشرية لطبيعةصة باالخاًجية نظره ماكجريجور  االجتماعي لنفسا لمعا ميقدِّ   
ًِّي ُيلذنطباع ااالتًضيحو أن ل من خال  الغً ا بايؤثر تأثيًرشخص آخر تجاه لشخص نو اك

 KOPELMAN & PROTTAS (ويرى ،لشخصا لكًعالقتو مع ذعمى طبيعة تعاممو 
مسار التفكير اإلداري  رغيَّ قد  (ٜٓٙٔالس ماكجريجور التاريخي )جكتاب دو  أن  (ٕٛٓٓ

عن بعض االفتراضات األساسية حول السموك اإلنساني سؤال ماكجريجور عند ف ،والممارسة
 (Xة )نظريعمييما: أطمق  النسانيا لجانبا ليذاعرض نظريتين مختمفتين في المؤسسات، 

لمسؤولية، بطبيعتو ًغير طمًح ًيكره ال كسًل ملعاتنطمق من افتراض مؤداه أن اوالتي 
أن  التي تفترض (Y)  ونظرية ؛سسةلمؤًال تيمو أىداف ا فقط، تيمو ذاتو ًتحقيق رغباتيا

 MOHAMEDويؤكد  رًف.لظالو ىيئت  إذالمسؤولية التحمل ًيسعى لعمل اإلنسان يحب ا
فتحفيز . إلى وجود طريقتين أساسيتين إلدارة األفراد تشير ماكجريجورأفكار  ( أنٖٕٔٓ)

فتصبح ، االقتصادية فقط الماديةلحوافز ًا تآلمكافعن طريق ا يكون (X) نظريةممارسي 
 لصارمةقابة الراإلشراف ًاو، القوة ليبرة عمى انتياج أسامة ًمجَباإلدارة ىنا مرَغ

 ليست لماديةت المكافآيادة األجًر ًافإن ز(Y)  نظريةلممارسي  بالنسبة بينما لمباشرة.ا
لمموظفين ولتوقعات  حل ىذه المفارقاتُيمِكن ، وعميو ممينلتحفيز العاحيدة لوا لوسيمةا

ي تحمُّل الفرد التزاماتو تعنوالتي في العمل ختمفة بتطبيق اإلدارة بالمسؤولية المديرين الم
ويرى بيرك وآخرون  .التصرفات الصادرة عنو في العملعمى واختياراتو وقراراتو المترتبة 

ىذه االلتزامات عمى ب ل ويحاسِ سأَ ع ويَ يتابِ سالبد أن يكون ىناك من أنَّو  (ٕٙٓٓ)
، ومن أجل ماذا يمتزم بأداء عممو ب أماموحاسَ ل ويُ سأَ ع ويُ واالختيارات والقرارات، ومن يتابَ 

أو ( X) ةيتبعون نظريممَّن كانوا  وقياداتيم سواءً الموظفين وىذا يعني أن  .أمامو لمجميع
عمى ما قام  الفرد ُيحاَسبأن  والبد، بو ينعن أداء العمل المكمفمسؤولون جميًعا  (Y)نظرية 

 الباحثة أنوبالتالي تستنتج  .بو من العمل وىناك جزاء عمى العمل في الدنيا وفي اآلخرة
ب أمام ا يوم بيذا العمل سوف ُيسأل وُيحاسَ  م( القائاقائدأو  ال)عامسواء كان  اإلنسان

صدار األحكام عمى  صمى ا عميو  -قال رسول ا  اآلخرين، فمقدالقيامة عن كل أعمالو وا 
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وعن عممو ما  ،فيم أفناه عن عمرهسأل : "ال تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حتى يُ -وسمم 
ن جسمو فيم أباله )سنن الدارمي، كتاب أنفقو وع وعن مالو من أين اكتسبو وفيم ،فعل بو

 (.ٗٗٔ، صٖٚ٘، ٔالمقدمة، ج
 :0202 ةٌدالسعو العربٌة المملكة رؤٌة ضوء فً بالمسؤولٌة اإلدارة ممارسة

بحكومة فاعمة من « وطن طموح»كوين مفيوم لت ٖٕٓٓة المممكة تسعى رؤي       
خالل عدد من العوامل منيا: االستفادة من أفضل الممارسات العالمية لتحقيق أعمى مستويات 

يشمل اتخاذ كل ما ىو ممكن لتفعيل سوذلك  ،طاعاتالشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع الق
معايير عالية من المحاسبة والمساءلة عبر إعالن األىداف والخطط ومؤشرات قياس األداء 
ومدى النجاح في تنفيذىا لمجميع، كما سيتم مراجعة دقيقة لميياكل واإلجراءات الحكومية 

لواضح بين عممية والمسؤوليات والصالحيات وتطويرىا، بما يضمن الفصل االميام وتوزيع 
تم المواصمة عمى استحداث وحدات في الحكومة تاتخاذ القرار وتنفيذه ومراقبة التنفيذ. وس

كما تتضمن  لمراقبة التنفيذ ومتابعة األداء وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة،ممّكنة 
أىمية  ٖٕٓٓ المممكة لذا تولي رؤية االلتزامات تنمية الموارد البشرية بكل جياز حكومي.

وقد شمل برنامج التحول الوطني العديد من المبادرات المرتبطة  .كبيرة لعممية تطوير الموظفين
   فعال.عممية التطوير بشكل ب عاليفمن األولى أن تقوم مؤسسات التعميم ال بيذه العممية،
بالممارسات وثيقة )اإلدارة بالمسؤولية( صمة  ليذا النيج اإلداريأن يكون يمكن و     

 متطمبات الرؤية الوطنيةلتفعيل اإلداري داخل مؤسسات التعميم  جانب السموكبتنمية  المتعمقة
المنشود الذي يوضح أن الوطن  المسؤول؛جانب المواطن « وطن طموح»تضمن مفيوم يبأن "

عاممين في كانوا  سواءً يؤدونيا "أدوار  من الجميع لدييأال يكتمل إال بتكامل األدوار حيث 
مسؤوليات كثيرة تجاه عمييم ، و "غير الربحي القطاع الخاص أوالقطاع القطاع الحكومي أو 

من العمل سيتم استمرار المنشود وتجاه النفس أيضا. في الوطن  ةالوطن والمجتمع واألسر 
أجل تحقيق اآلمال والتطمعات، وسيتم السعي لتحقيق المنجزات والمكتسبات التي لن تأتي إال 

 مممكة،رؤية ال) ".لمسؤولياتيم ربحين مواطنين وقطاع أعمال وقطاع غير م الجميعتحّمل ب
ٕٖٓٓ(  

إلى  بالمسؤولية تحتاجأن اإلدارة في مع ما تتطمبو الرؤية  ي الباحثةأر ويتوافق 
وتقديم النصح والمشورة  ،قيا، وتقويميايميا وتنسيوتنظ ،تحديد ميام والتزامات الموظفين
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قسام والوحدات( بالمؤسسة ألدارات واإل)ا ليات وأنشطة جميعؤو وتحديد ميام ومس، ومراقبتيا
 التعميمية.

 ونتائجها المٌدانٌة الدراسة 
  المٌدانٌة: الدراسة أهداف  

ومتطمباتيا  التعرف عمى أبعاد لإلدارة بالمسئولية في اإلسالم ىدف ىذا البحث إلى
ىمية توفر أبعاد تبعا )الجنس، وسنوات الخبرة، والدورات أ ىوالكشف عن الفروق في مد

التدريبية في اإلدارة(.ومعرفة العالقة بين ممارسة اإلدارة بالمسئولية وبين ممارسة نظرية 
X&Yة(( في مؤسسات التعميم العالي  لتطوير أدائيا في ضوء الروية المممك ٕٖٓٓ. 

      :الدراسة أداتً تصمٌم
: مدخل لتطوير إدارة مؤسسات التعميم الجامعي في اإلدارة بالمسئولية استبانة بعنوان .ٔ

 بيدف تحديد مدي أىمية مبادئ وأبعاد ٖٕٓٓية دالمممكة العربية السعو ضوء رؤية 
اإلدارة بالمسئولية بالمؤسسات التعميمية الجامعية بالمممكة العربية السعودية  ومتطمبات

 .عداد الباحثةإ من –لسعودية من وجية نظر القيادات ببعض الجامعات ا
في افتراضات دوجالس  -المديرين-استبانة بحث بيدف تحديد "اتجاىات القيادات  .ٕ

 اعتمدت الباحثة في بنائيا عمى افتراضات النظرية. ": (X&Y)ماكجريجور حول نظرية
 وقد تم التأكد من صدق األداتين عمى النحو التالي: 

لمتأكد من صدق االستبانة األولي لمدراسة استخدمت  صدق االستبانة األولي لمدراسة: .ٔ
من  المحتوى: لمتحققصدق  -ٔالنحو التالي:  عمىالباحثة طريقتين لقياس الصدق 

بعض  عمىبصورتيا األولية  )االستبانات(بعرض  قامت الباحثةصدق أداة الدراسة 
لمتأكد من مدى ، وذلك الجامعات السعودية بغرض التحكيم أساتذة كميات التربية ببعض

، وما إذا كانت العبارات واضحة وتنتمي دت من أجموعِ مالءمة االستبانة لمغـرض الذي أُ 
 إلى المحور المحدد ليا أم ال.

اعتمدت الباحثة (: والثانية الصدق الثنائي ) االتساق الداخمي لفقرات االستبانة األولي .ٕ
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 Correlation"  بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لباقي العبارات في "
نة في مي إلييا  من أجل قياس مدى صالحية العبارات المتضمَّ فقرات االستبانة التي تنت
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درجة ، و ساق بين الدرجة الكمية لالستبانة، أي "صدق المضمون" وكذلك االتىذه األداة
ي يوضح مدي اتساق االستبانة ( التالٔ)رقم ، والجدول كل محور من محاور االستبانة

كل عبارة من عبارات االستبانة  حساب معامالت االرتباط بين درجةمن خالل  داخمًيا
 ٖٓعددىا )  ودرجة االستبانة الكمية بعد تطبيقيا عمى العينة االستطالعية البالغ

 .(فرًدا
 (1عدٔل )

 (.3= )ٌيؼبيفد االزرجبط ثٍٛ دزعخ كم ػجبزح يٍ ػجبزاد االظزجبَخ ٔاندزعخ انكهٛخ 

انفقسا

 د

االزرجبط 

ثبندزعخ 

 انكهٛخ

انفقسا

 د

االزرجبط 

خ ثبندزع

 انكهٛخ

انفقسا

 د

االزرجبط 

ثبندزعخ 

 انكهٛخ

انفقسا

 د

االزرجبط 

ثبندزعخ 

 انكهٛخ

انفقسا

 د

االزرجبط 

ثبندزعخ 

 انكهٛخ

1 ..830*

* 

11 ..861*

* 

21 ..024*

* 

31 ..825*

* 

41 ..820*

* 

2 ..835*

* 

12 ..086*

* 

22 ..860*

* 

32 ..830*

* 

42 ..820*

* 

3 ..041*

* 

13 ..8.6*

* 

23 ..030*

* 

33 ..063*

* 

43 ..838*

* 

4 ..0.6*

* 

14 ..028*

* 

24 ..034*

* 

34 ..03.*

* 

44 ..828*

* 

5 ..08.* 15 ..038*

* 

25 ..005*

* 

35 ..053*

* 

45 ..825*

* 

6 ..856*

* 

16 ..8.5*

* 

26 ..842*

* 

36 ..023*

* 

46 ..080*

* 

0 ..060*

* 

10 ..842*

* 

20 ..823*

* 

30 ..024*

* 

40 ..802*

* 

8 ..812*

* 

18 ..835*

* 

28 ..086*

* 

38 ..8.5*

* 

48 ..023*

* 

0 ..600* 10 ..846*

* 

20 ..080*

* 

30 ..821*

* 

40 ..028*

* 

1. ..012*

* 

2. ..840*

* 

3. ..68.*

* 

4. ..856*

* 

5. ..088*

* 

 1...* * دال ػُد يعزٕٖ 

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

 .(ٔ ( عبارة )ممحقٓ٘النيائية من )
 :االستبانة األولىثبات 

وىي معادلة تستخدم إليضاح المنطق العام  ،خاستخدمت الباحثة معادلة ألفا كرونبا  
ة مرتفعة وىي قيم ،ٔ٘ٛ.ٓاالستبانة  معامل ثباتلثبات االختبارات والمقاييس، وبمغت قيمة 

 .تدل عمى ثبات االستبانة
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لمتأكد من ثبات االستبانة تم تطبيق االستبانة ثم إعادة تطبيقيا بعد  :إعادة تطبيق االستبانة
ثم تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين  (،فرًدا ٖٓبمغ عددىا ) ة استطالعيةشير عمى عين

 .( نتائج ىذا التطبيقٕ)الجدول رقم ويوضح  التطبيقين،نتائج 
 (2عدٔل )

 (.3=  ألثؼبد ٔيغًٕع االظزجبَخ األٔنٙ )ٌ خبجكسثَٕنفب أزرجبط  ػبدح انز جٛق ٔايؼبيفد 

يؼبيم  األثؼبد

 ثٛسظٌٕ

نفب أيؼبيم  اندالنخ

 كسَٔجب 

 .88.. 1... .01..  يجدأ انًعؤٔنٛخ انساػٛخ - أٔاًل 

 .85.. 1... 880..  ٔانؼقبة( )انضٕاةيجدأ انغصاء  - بصبًَٛ 

 .84.. 1... 860... يجدأ انًعبءنخ انفسدٚخ - بصبنضً 

 825.. 1... 854.. يجدأ انشٕزٖ ٔانزٕاطم فٙ ارابذ انقسازاد – بزاثؼً 

 835.. 1... 012.. انًؤظعٙ ثًساكص انًعئٕنٛخ انزا ٛط نسثط األداء - بابيعً 

 845.. 1... 0.5.. انزُظٛى اإلداز٘ نزحدٚد يساكص انًعئٕنٛخ - بظبدظً 

يقبزَخ األداء انفؼهٙ ثبألداء انًا ط فٙ يساكص  - بظبثؼً 

 انًعئٕنٛخ

..0.0 ...1 ..0.3 

 850.. 1... 025.. رحهٛم االَحسافبد فٙ األداء انفؼهٙ ػٍ األداء انًا ط  - بصبيًُ 

 826.. 1... 860..  رٕفٛس َظبو رقبزٚس أداء يزكبيم نًساكص انًعئٕنٛخ - بربظؼً 

 845.. 1... 800.. رٕفٛس َظبو حٕافص فؼبل نزؼصٚص اإلدازح ثبنًعئٕنٛخ - اػبشسً 

 851.. 1... 802.. ثؼبدأليغًٕع ا

، وذلك ٔٓ.ٓأن معامالت االرتباط دالة عند مستوى  ( السابقٕ) الجدول رقميتضح من    
، مما يؤكد عمى صالحية ىذه اسة تتمتع بدرجة عالية من الثباتأن األداة األولي لمدر  يبرىن

 .ستبانة لمتطبيق عمى أفراد العينةاال
      :ثبات االستبانة الثانية

إليضاح المنطق العام لثبات االستبانة الثانية  خاستخدمت الباحثة معادلة ألفا كرونبا
وىي قيمة مرتفعة تدل عمى ثبات  ،ٜٛٛ.ٓاالستبانة  معامل ثباتلمدراسة وبمغت قيمة 

 االستبانة.
  :إعادة تطبيق االستبانة

عينة  ولمتأكد من ثبات االستبانة الثانية تم تطبيقيا ثم إعادة تطبيقيا بعد شير عمى
( ٖ)رقم ثم حساب معامل ارتباط بيرسون، ويوضح جدول  فرًدا( ٖٓ)استطالعية عددىا 

 .كرونباك ألبعاد ومجموع االستبانةلفا أرتباط إعادة التطبيق و امعامالت 
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 (3عدٔل )

 (.3=  )ٌألثؼبد ٔيغًٕع االظزجبَخ  خنفب كسَٔجبأزرجبط  ػبدح انز جٛق ٔايؼبيفد 

 كسَٔجب نفب أيؼبيم  اندالنخ يؼبيم ثٛسظٌٕ األثؼبد

 X ..022 ...1 ..0.1افزساضبد َظسٚخ 

 Y ..0.5 ...1 ..805افزساضبد َظسٚخ 

 808.. 1... 014.. يغًٕع االثؼبد

، ٔٓ.ٓمعامالت االرتباط دالة عند مستوى  السابق أن( ٖ)رقم جدول اليتضح من 
 .وذلك يؤكد ثبات ىذه االستبانة

قامت الباحثة بحساب  اتساق االستبانة داخمًيا لمتأكد من :ي لفقرات االستبانةاالتساق الداخم 
 معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات االستبانة ودرجة االستبانة الكمية بعد

 النتائج.ىذه  ( التاليٗ)رقم ، ويوضح جدول تطبيقيا عمى العينة االستطالعية
 (4عدٔل )

 (.3= )ٌجبَخ ٔاندزعخ انكهٛخ يؼبيفد االزرجبط ثٍٛ دزعخ كم ػجبزح يٍ ػجبزاد االظز

 االزرجبط ثبندزعخ انكهٛخ انفقساد االزرجبط ثبندزعخ انكهٛخ انفقساد

1 ..840** 0 ..836** 

2 ..865** 1. ..036** 

3 ..841** 11 ..866** 

4 ..030** 12 ..0.8** 

5 ..008* 13 ..018** 

6 ..836** 14 ..8.6** 

0 ..002** 15 ..862** 

8 ..82.** 16 ..850** 

 1...* * دال ػُد يعزٕٖ 

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

 .( عبارةٙٔالنيائية من )
  :عٌنة البحثمجتمع ووصف 

المممكة  واإلدارية بجامعاتمن القيادات األكاديمية  فرًدا (ٖٙ٘ٛ) بمغت عينة الدراسة
، والباحة، واألميرة نورة، والجوف، والقصيم، والممك زعبد العزيأم القري، والممك  التالية:

 مجتمع وعينات( التالي يوضح ٘والجدول ). سعود، والممك فيد لمبترول والمعادن، وطيبة
 .   من ىذه الجامعات السعودية الجنس( )حسبالدراسة 

 (5عدٔل )

 يغزًغ ٔػُٛبد انجحش يٍ انغبيؼبد انعؼٕدٚخ
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 يغزًغ اندزاظخ /

 ظى انغبيؼخا

  عًبنٙ يغزًغ اندزاظخ ٔػُٛزٓب

 اإلَبس انركٕز

 2041 5853 عبيؼخ أو انقس٘

 232 350 انؼُٛخ

 3341 24.0 صػجد انؼصٚعبيؼخ انًهك 

 380 346 انؼُٛخ

 254 226 انجبحخعبيؼخ 

 85 .6 انؼُٛخ

 ..21 03 عبيؼخ األيٛسح َٕزح

 348 21 انؼُٛخ

 1.1 164 عبيؼخ انغٕف

 33 36 انؼُٛخ

 000 413 عبيؼخ انقظٛى

 166 1.2 انؼُٛخ

 2064 2143 عبيؼخ انًهك ظؼٕد

 201 301 انؼُٛخ

 .2 ..15 نهجزسٔل ٔانًؼبدٌعبيؼخ انًهك فٓد 

 0 500 انؼُٛخ

 020 426 عبيؼخ طٛجخ

 .22 233 انؼُٛخ

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

 إجمالي )بمغوالدورات التدريبية لمن تم التطبيق عمييم لمتغير الجنس والخبرة ا البحث طبقً 
 .مفردة( ٖٙ٘ٛالعينة من الجنسين 

 (6دٔل )ع

 (3856=  )ٌػُٛخ انجحش طجقب نًز ٛساد اندزاظخ 

 %   انفئبد انًز ٛس

 انغُط
 54.5 21.3 ذكٕز

 45.5 1053  َبس

 اناجسح

 20.3 .113 ظُٕاد. 5أقم يٍ 

 43.0 1603 ظُٕاد. .1أقم يٍ -ظُٕاد 5يٍ 

 26.8 1.33 ف كضس. -ظُٕاد .1يٍ 

 اندٔزاد

 51.2 1004 صفس دٔزاد ردزٚجٛخ ف كضس.

 0.8 308 دٔزربٌ ردزٚجٛزبٌ

 4.0 180 ٔاحدح.دٔزح ردزٚجٛخ 
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 34.1 1315 نى انزحق ث ٘ دٔزح ردزٚجٛخ.

 المٌدانٌةنتائج الدراســـــة 

 أسفرت المعالجة اإلحصائية لالستبانة عن التوصل إلى عدة نتائج كما يمي: 
، مبدأ المسئولية الراعية )مبدأاإلدارة بالمسئولية  توفر أبعادما درجة : السؤال األول إجابة 

بالمممكة  التعميم العالي، مبدأ الشورى( لتطوير إدارة مؤسسات الجزاء، مبدأ المسئولية الفردية
 اندزاظخ؟انؼسثٛخ انعؼٕدٚخ يٍ ٔعٓخ َظس أفساد ػُٛخ 

 (0عدٔل )

انًعئٕنٛخ  أ)يجد انًز هجبدانًزٕظط انحعبثٙ ٔاالَحساف انًؼٛبز٘ الظزغبثبد ػُٛخ اندزاظخ فٙ رٕفس  

 (انشٕزٖ انفسدٚخ، يجدأانًعئٕنٛخ  أانغصاء، يجد أيجد انساػٛخ،

ًزٕظط ان األثؼبد

 انحعبثٙ

االَحساف 

 انًؼٛبز٘

يعزٕٖ 

 االظزغبثخ

 انزسرٛت

 2 يزٕظ خ 046.. 3.30  انًعئٕنٛخ انساػٛخ أيجد

 4 يزٕظ ّ 816..  3.20 انغصاء أيجد

 3 يزٕظ خ 680..  3.35 انًعئٕنٛخ انفسدٚخ أيجد

 1 ػبنٛخ 000..  .3.4  انشٕزٖ أيجد

 - يزٕظ خ 013..  3.35  اندزعخ انكهٛخ 
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 (8عدٔل )

انًعئٕنٛخ  أ)يجد رٕفس ثؼدانًزٕظط انحعبثٙ ٔاالَحساف انًؼٛبز٘ الظزغبثبد ػُٛخ اندزاظخ فٙ 

 (انساػٛخ

ًزٕظط ان انؼجبزاد

 انحعبثٙ

االَحساف 

 انًؼٛبز٘

يعزٕٖ 

 االظزغبثخ

 انزسرٛت

رحدد انقٛبداد ثًؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼٙ أظبنٛت 

  ٔقٕاػد انؼًم اإلداز٘ ثبنغبيؼخ.
3.46 ..60 

 2 ػبنٛخ

رساقت انقٛبداد أَش خ انؼًم اإلداز٘ ثًؤظعبد انزؼهٛى 

  .يساحهّانغبيؼٙ فٙ كبفخ 
3.20 ..08 

 4 يزٕظ خ

ر غ انقٛبداد ثًؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼٙ غبٚبد 

  .ٔأْداف طًٕحخ نزحعٍٛ انؼًم اإلداز٘
3.40 ..68 

 1 ػبنٛخ

رغعد انقٛبداد ثًؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼٙ انقدٔح فٙ 

  .رجُٙ زظبنخ ٔزؤٚخ ٔقٛى اإلدازح ثبنًعئٕنٛخ
3.22 1..4 

 5 يزٕظ خ

رٕظف انقٛبداد انزقُٛبد انحدٚضخ ٔانًزقديخ فٙ دػى 

 .غبيؼٙأَش خ انؼًم اإلداز٘ ثًؤظعبد انزؼهٛى ان
3.30 ..80 

 3 يزٕظ خ

 (0عدٔل )

انؼقبة  :)انغصاء رٕفس ثؼدانًزٕظط انحعبثٙ ٔاالَحساف انًؼٛبز٘ الظزغبثبد ػُٛخ اندزاظخ فٙ 

 ٔانضٕاة(

ًزٕظط ان انؼجبزاد

 انحعبثٙ

 االَحساف

 انًؼٛبز٘

يعزٕٖ 

 االظزغبثخ

 انزسرٛت

رحزفٙ انًؤظعبد انزؼهًٛٛخ انغبيؼٛخ 

ثبإلَغبشاد ٔرؼزسف ثبنزًٛص ند٘ 

 .أفساد انقٛبدح انغبيؼٛخ

3.46 ..80 

 1 ػبنٛخ

ر جق انقٛبداد ثًؤظعبد انزؼهٛى  

انغبيؼٙ يجدأ انغصاء ث ظبنٛت 

 .ٔأدٔاد يزُٕػخ ٔفؼبنخ

3.1. 1.16 

 5 يزٕظ خ

انقٛبداد ثًؤظعبد انزؼهٛى  ر ًٍ

انغبيؼٙ حق انغًٛغ فٙ انزفٕ  

  .ٔانزًٛص ٔفق يب ًٚزهكَّٕ يٍ قدزاد

3.32 ..88 

 2 يزٕظ خ

ر غ انًؤظعبد انزؼهًٛٛخ انغبيؼٛخ 

زؤٚخ نًجبدئ انضٕاة ٔانؼقبة ظٓهخ 

   .انفٓى ٔيهًٓخ ٔقبثهخ نهز جٛق

3.24 1..4 

 3 يزٕظ خ

انغبيؼٛخ  ر جق انًؤظعبد انزؼهًٛٛخ

يؼبٚٛس انًحبظجٛخ حٕل االنزصايبد 

 .ٔاالازٛبزاد ٔانقسازاد ثٍٛ األفساد

3.22 1..4 

 4 يزٕظ خ
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 (.1عدٔل )

انًعئٕنٛخ  أ)يجد رٕفس ثؼدانًزٕظط انحعبثٙ ٔاالَحساف انًؼٛبز٘ الظزغبثبد ػُٛخ اندزاظخ فٙ 

 (انفسدٚخ

ًزٕظط ان انؼجبزاد

 انحعبثٙ

االَحساف 

 انًؼٛبز٘

 يعزٕٖ

 االظزغبثخ

 انزسرٛت

رُفٕع انظفحٛبد ٔانًعؤٔنٛبد فٙ يغبل انقٛبدح 

ثًب ٚ ًٍ اإلَغبش ٔر ٕٚس انًؤظعبد 

  انزؼهًٛٛخ انغبيؼٛخ.

3.51 ..00 

 1 ػبنٛخ

رزجُٙ انقٛبداد ثًؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼٙ يؼبٚٛس 

، صى نزكهٛف ٔانً بنجخ قجم انؼًم أٔاًل ا

 .االظزغٕاة ٔانًحبظجخ ثؼد انؼًم

3..0 1.15 

 5 يزٕظ خ

عجبرّ رشغغ انقٛبداد انزصاو انفسد ثزُفٛر ٔا

 ػًب ٚقٕو ثّ يٍ انٕظٛفٛخ ثحٛش ٚظجح يعئٕاًل 

  ، ٔٚحبظت ػهٛٓب.ظهٕ  أٔ أفؼبل

3.34 ..85 

 4 يزٕظ خ

رسظٙ انقٛبداد يجدأ انًعبءنخ حٕل انٕاعجبد انزٙ 

ٚهزصو انفسد انقٛبو ثٓب ثًؤظعبد انزؼهٛى 

 .انغبيؼٙ

3.51 ..08 

 2 ػبنٛخ

رشغغ انقٛبداد انزصاو األفساد أصُبء انؼًم ث َظًخ 

ٔيؼبٚٛس ٔرؼهًٛبد انًؤظعبد انزؼهًٛٛخ 

  انغبيؼٛخ.

3.30 ..83 

 3 يزٕظ خ

 (11عدٔل )

فٙ ارابذ انشٕزٖ ) رٕفس ثؼدانًزٕظط انحعبثٙ ٔاالَحساف انًؼٛبز٘ الظزغبثبد ػُٛخ اندزاظخ فٙ 

 (انقسازاد

ًزٕظط ان انؼجبزاد

 انحعبثٙ

االَحساف 

 انًؼٛبز٘

يعزٕٖ 

 االظزغبثخ

 انزسرٛت

اظزسارٛغٛبد رٕاطم  ثداػٛخ  ػهٗرؼزًد انقٛبداد 

  .ٔفؼبنخ ثًؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼٙ
3.41 ..84 

 2 ػبنٛخ

رزار انقٛبداد ثًؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼٙ 

انقسازاد انًُبظجخ انًجُٛخ ػهٗ يؼ ٛبد 

   .دقٛقخ

3.30 ..05 

 3 يزٕظ خ

رُسظٙ انقٛبداد انغبيؼٛخ يجبدئ ثًب ٚ ًٍ ٔعٕد 

  .صقبفخ رٕاطم فؼبنخ فٙ ثٛئخ انؼًم انغبيؼٙ
3.34 ..00 

 5 يزٕظ خ

رشغغ انقٛبداد ثًؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼٙ  

انًسؤٔظٍٛ ػهٗ االشزسا  ثُظٛت فؼبل فٙ 

  .طُغ ٔارابذ انقسازاد

3.30 1..2 

 4 يزٕظ خ

انًساقجخ  ، صىرقدو انقٛبداد انُظح ٔانًشٕزح

  .نهؼبيهٍٛ ثًؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼٙ
3.51 ..05 

 1 ػبنٛخ

بالمسئولية اإلدارة بعاد درجة توفر أالحظ أن ( يُ ٔٔ -ٚالسابقة ) الجداولبناء عمى  
ذ بمغ المتوسط الحسابي إكانت متوسطة  الدراسةفراد أنظر  وجيةالمممكة من  بجامعات
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وىذه النتيجة دون المستوى المطموب من  (ٔٚ.ٓ)معياري ( بانحراف ٖ٘.ٖالكمية )لمدرجة 
بقيادتيا  ةممثم الوطنية والجامعات الرؤية اإلدارة بالمسؤولية في ظل سعي توافر أبعادحيث 

ليات آعرفة معاييرىا و م حديثة، ولعدم ةنيا فكر أوربما يرجع السبب إلى  األداء.تحسين  في
 ثم المسئوليةاألول  كان اتار نالحظ كان ترتيب متطمب الشورى في اتخاذ القر  تطبيقيا. كما

في  أن القياداتإلى ذلك  عزى(. ويُ الثواب والعقابالجزاء )الراعية ثم المسئولية الفردية ثم 
الجامعات يمارسون متطمب الشورى في مجالس األقسام والكميات ومجمس الجامعة. 

ىذه النتيجة ن أ. كما اتخاذ القرارات المشاركة فيعمى  يعتمدتنظيم عضوي  تفالجامعات ذا
لممسئولية استشعار  ولدييمدية القيادات بالجامعات السعو  الديني عندتؤكد أىمية توفر الوازع 

العربية  ساس النظام الجامعي في المممكةأف ،وجل عز ا ماموسموك اآلخرين أسموكيم عن 
 وصت بو دراسة ممدوحأمع ما  وىذا يتفق ؛الشريفة ةوالسنا قائم عمى كتاب  السعودية

أن متطمب الجزاء )الثواب  ونجدعي، لمساءلة اإلدارية عمى األساس الشر بناء اب (ٕٙٓٓ)
ممارسة المحاسبة متوسطة  ن درجةأيعني  األخير في الترتيب. وىذا والعقاب( كان

، ٕٓٔٓالدراسات منيا )الشيراني، منمع نتائج العديد ة ىذه النتيج تتوافقوبذلك  ،بالجامعات
ضرورة ب ليو الدراساتإمع ما توصمت  ىذه النتيجةتتوافق  (. كمإٓٔٓوالعضايمة، الطراونة

من ي مؤسسات التعميم كدراسة كل وجود نظام فعال لممتابعة والمحاسبة ف
(Rothchild،ٕٓٔٔطوٕٛٓٓ،، ناصف ،،ٕٓٓٗ، Kochanski،ٕٓٓٔوىذا .) ؤكد ي

 اإلدارة بالمسئولية في مؤسسات التعميم العالي.نيج أىمية تطبيق 
التنظيم  )التخطيط،لية ما درجة ممارسة أبعاد اإلدارة بالمسئو  إجابة السؤال الثاني:

 متكامل، ، تقريراالنحرافات في األداء، تحميل داء المخططألداء الفعمي باألا ، مقارنةاإلداري
بالمممكة العربية السعودية من وجية نظر أفراد  العاليالتعميم الحوافز( لتطوير إدارة مؤسسات 

                                                الدراسة؟عينة 
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 (12عدٔل )

اإلدازح  يز هجبد فٙ يًبزظخانًزٕظط انحعبثٙ ٔاالَحساف انًؼٛبز٘ الظزغبثبد ػُٛخ اندزاظخ 

ا ط، رحهٛم االَحسافبد فٙ داء انًألداء انفؼهٙ ثبألا ، انزُظٛى اإلداز٘، يقبزَخانزا ٛطثبنًعئٕنٛخ )

ثبنًًهكخ  انزؼهٛى انؼبنٙ دازح يؤظعبد   ظفيٙ نز ٕٚس( يٍ يُظٕز يزكبيم انحٕافص ، رقسٚساألداء

 انؼسثٛخ انعؼٕدٚخ

انًزٕظط  األثؼبد

 انحعبثٙ

االَحساف 

 انًؼٛبز٘

يعزٕٖ 

 االظزغبثخ

 انزسرٛت

 انًؤظعٙ ثًساكص انًعئٕنٛخ انزا ٛط نسثط األداء 
 1 ػبنٛخ 0.6.. 3.403

  يساكص انًعئٕنٛخ اإلداز٘ فٙانزُظٛى  
 3 ػبنٛخ 0.1.. 3.4.5

  يقبزَخ األداء انفؼهٙ ثبألداء انًا ط فٙ يساكص انًعئٕنٛخ 
 6 يزٕظ خ 45..1 .3.21

 رحهٛم االَحسافبد فٙ األداء انفؼهٙ ػٍ األداء انًا ط  
 5 يزٕظ خ 038.. 3.240

  خرٕفٛس َظبو رقبزٚس أداء يزكبيم نًساكص انًعئٕنٛ 
 2 ػبنٛخ 820.. .3.42

 رٕفٛس َظبو حٕافص فؼبل نزؼصٚص اإلدازح ثبنًعئٕنٛخ 
 4 يزٕظ خ 028.. 3.283

 اندزعخ انكهٛخ 
  يزٕظ خ 020..   3.343

   (13عدٔل )

األداء  انزا ٛط نسثطانحعبثٙ ٔاالَحساف انًؼٛبز٘ الظزغبثبد ػُٛخ اندزاظخ فٙ يز هت  انًزٕظط

 انًؤظعٙ ثًساكص انًعئٕنٛخ

انًزٕظط  انؼجبزاد

 انحعبثٙ

االَحساف 

 انًؼٛبز٘

يعزٕٖ 

 االظزغبثخ

 انزسرٛت

، بْبد ٔانق بٚب اإلدازٚخ انًؼبطسحرؼسٚف األفساد ثبالرغ

 ٔيد٘ ر صٛسْب فٙ ر ٕٚس  دازح يؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼٙ 

 2 ػبنٛخ 60.. 3.56

ٔضغ ا خ  دازٚخ يسَخ رعًح ثًشبزكخ عًٛغ أػ بء 
 انقٛبداد انغبيؼٛخ فٙ ر ٕٚس األداء انًؤظعٙ 

 1 ػبنٛخ 66.. 3.63

انزا ٛط إلدازح انز ٛٛس ثبظزسارٛغٛبد  ثداػٛخ فٙ ر ٕٚس 
 يؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼٙ 

 3 ػبنٛخ 80.. 3.40

ٔضغ ا ط  دازٚخ رُفٛرٚخ رزسعى انا خ االظزسارٛغٛخ 
 ٔرحدد األدٔاز نسثط األداء انًؤظعٙ ثًساكص انًعئٕنٛخ 

 5 يزٕظ خ 2..1 3.34

اظزضًبز َزبئظ انزقًٕٚبد انعبثقخ ثبنغبيؼخ فٙ انزا ٛط 

 نسثط األداء انًؤظعٙ ثًساكص انًعئٕنٛخ
3.44 ..02 

 4 ػبنٛخ

 (14عدٔل )
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 اإلداز٘ فٙانزُظٛى ظزغبثبد ػُٛخ اندزاظخ فٙ يز هت انًزٕظط انحعبثٙ ٔاالَحساف انًؼٛبز٘ ال

 يساكص انًعئٕنٛخ

انًزٕظط  انؼجبزاد

 انحعبثٙ

االَحساف 

 انًؼٛبز٘

يعزٕٖ 

 االظزغبثخ

 انزسرٛت

َشس صقبفخ انزُظٛى اإلداز٘ نزحدٚد يساكص انًعئٕنٛخ نغًٛغ 

 انقٛبداد انغبيؼٛخ 

 1 ػبنٛخ 04.. 3.54

رزجُٙ انقٛبداد يغًٕػخ يٍ انًؼبٚٛس انًزظهخ ثبنزُظٛى  
 .فبػهٛخ أداء انًؤظعبد انغبيؼٛخ ػهٗاإلداز٘ نهحكى 

 5 يزٕظ خ 2..1 3.24

رز كد انقٛبداد انغبيؼٛخ يٍ أٌ كم األفساد انؼبيهٍٛ فٙ  
 .ٌٕ أػجبءْى انٕظٛفٛخ ثظٕزح ٔاضحخانزُظٛى اإلداز٘ ٚؼسف

 2 ػبنٛخ 80.. 3.51

رُبقش انقٛبداد يغ األفساد رظٕزارٓى حٕل األػجبء  
رحدٚضٓب يٍ ٔقذ  ػهٗٔانًعئٕنٛبد انًحددح نٓى، ٔرؼًم 

 .ٜاس ثًؼسفزٓى

3.32 ..06 
 4 يزٕظ خ

أٌ ٚ غ كم يٕظف ا خ  ػهٗرحسص انقٛبداد انغبيؼٛخ  

ػًم رفظٛهٛخ حعت ًَبذط يؼزًدح رز ًٍ األػًبل 

 .ٔانًساعؼبد

3.41 ..84 

 3 ػبنٛخ

  (15عدٔل )

يقبزَخ األداء انفؼهٙ ظزغبثبد ػُٛخ اندزاظخ فٙ يز هت انًزٕظط انحعبثٙ ٔاالَحساف انًؼٛبز٘ ال

 ثبألداء انًا ط

انًزٕظط  انؼجبزاد

 انحعبثٙ

االَحساف 

 انًؼٛبز٘

يعزٕٖ 

 االظزغبثخ

 انزسرٛت

 رعزادو انقٛبداد ثًؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼٙ يؤشساد 

ثؼخ ٔانزقٕٚى ٔرحعٍٛ ثٛئخ األداء انفؼهٙ نزقدٚى اندػى ٔانًزب

 .انزؼهى

3.32 1..8 

 1 يزٕظ خ

رزجُٙ انقٛبداد أدٔاد قٛبض يزُٕػخ فٙ يقبزَخ األداء 
  .انفؼهٙ ثبألداء انًا ط فٙ يساكص انًعئٕنٛخ

 3 يزٕظ خ 1.10 3.22

ثغًٛغ انؼُبطس ٔانًكَٕبد ذاد انؼفقخ  رٓزى انقٛبداد 
 .ثبألداء انفؼهٙ ثًؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼٙ

 2 يزٕظ خ 1.11 3.22

، ػٛد انًساعؼبد ٔيزبثؼخ ظٛس انؼًمرحدد انقٛبداد يٕا
  .انًٕظف حعت ا خ انؼًم  نًَٗٔط انًعبػداد انًقديخ 

 4 يزٕظ خ 0..1 3.10

ظٛس انؼًم ٔيزبثؼخ  ػهٗانٕقٕف  ػهٗرحسص انقٛبداد 

انزقدو انر٘ ٚحسشِ انًٕظف فٙ  ػهٗيساحهّ ٔاالطفع 

  َغبش األػًبل.  

3.12 1.14 

 5 يزٕظ خ

 (16)  عدٔل
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رحهٛم االَحسافبد فٙ انًزٕظط انحعبثٙ ٔاالَحساف انًؼٛبز٘ الظزغبثبد ػُٛخ اندزاظخ فٙ يز هت 

 األداء انفؼهٙ ػٍ األداء انًا ط

 انًزٕظط انؼجبزاد

 انحعبثٙ

االَحساف 

 انًؼٛبز٘

يعزٕٖ 

 االظزغبثخ

 انزسرٛت

رعزفٛد انقٛبداد يٍ انًُبذط انؼبنًٛخ فٙ رحهٛم االَحسافبد 

فٙ األداء انفؼهٙ ػٍ األداء انًا ط ٔظجم ر جٛقٓب فٙ 

 .انغبيؼبد

3.10 1.18 

 5 يزٕظ خ

انقٛبداد انغبيؼٛخ انشاض انًعئٕل ػٍ األداء  رُحدد
ثًازهف انًعزٕٚبد اإلدازٚخ يٍ أعم رحدٚد انًعئٕنٛخ رغبِ 

 .االَحسافبد انُبرغخ ػٍ األداء

3.32 ..03 
 1 يزٕظ خ

رزٕفس ند٘ انقٛبداد ثٛبَبد فؼهٛخ نسثط األداء انفؼهٙ ثبألداء 
انًا ط نًساكص انًعئٕنٛخ فٙ انًؤظعبد انزؼهًٛٛخ 

 .يؼٛخانغب

3.2. 1.1. 
 4 يزٕظ خ

يساقجخ االَحسافبد ٔانعؼٙ   نٗرعؼٙ انقٛبداد انغبيؼٛخ 
 .نًؼسفخ أظجبثٓب ٔيحبظجخ انًعئٕنٍٛ ػٍ حدٔصٓب

 3 يزٕظ خ ...1 3.20

 ثفؽ انًٕظف ثُزبئظ يب أَغصِ يٍ  ػهٗرحسص انقٛبداد  

 .أػًبل ٔيب نى ُُٚغص فٙ ضٕء األداء انًا ط
3.20 1..1 

 2 يزٕظ خ

 ( 10)  عدٔل

أداء رٕفٛس َظبو رقبزٚس  انًزٕظط انحعبثٙ ٔاالَحساف انًؼٛبز٘ الظزغبثبد ػُٛخ اندزاظخ فٙ يز هت

 يزكبيم

انًزٕظط  انؼجبزاد  

 انحعبثٙ

االَحساف 

 انًؼٛبز٘

يعزٕٖ 

 االظزغبثخ

 انزسرٛت

األداء نصٚبدح انكفبءح اإلَزبعٛخ ندٖ رعزادو انقٛبداد رقبزٚس 

  .انزؼهًٛٛخ انغبيؼٛخ انؼبيهٍٛ ثبنًؤظعبد

 1 ػبنٛخ 80.. 3.54

ب نهًعزٕٚبد اإلدازٚخ انًٕضحخ فٙ د انقٛبداد رقبزٚسْب ٔفقً رؼ  
  .انزُظٛى اإلداز٘ نهًؤظعبد انزؼهًٛٛخ انغبيؼٛخ

 4 يزٕظ خ 01.. 3.34

  نٗٚزى زفغ رقبزٚس األداء يٍ انًعزٕٖ اإلداز٘ األدَٗ 
انًعزٕٖ اإلداز٘ األػهٗ انًعئٕل ػُّ فٙ انٕقذ انًُبظت 

  .ٔثبنعسػخ انفشيخ

3.20 1..8 
 5 يزٕظ خ

، ٔرٕضح انًٕظفٍٛ ػهٗد انزقبزٚس اندٔزٚخ رؼسع انقٛبدا
 . هًٓبو ٔانًعئٕنٛبد انًحددح ظهفًبأيبيٓى يد٘ ي بثقزٓب ن

 3 يزٕظ خ 80.. 3.30

َظبو انزقبزٚس حٕل األداء انًزكبيم نًساكص انًعئٕنٛخ  ٕٚضح

عد( ) ٌأظجبة انقظٕز   .  ، ٔظجم انؼفط نؼدو انزكسازُٔ
3.54 ..0. 

 2 ػبنٛخ
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(18عدٔل )  

رٕفٛس َظبو حٕافص فؼبلانًزٕظط انحعبثٙ ٔاالَحساف انًؼٛبز٘ الظزغبثبد ػُٛخ اندزاظخ فٙ يز هت    

انًزٕظط  انؼجبزاد

 انحعبثٙ

االَحساف 

 انًؼٛبز٘

يعزٕٖ 

 االظزغبثخ

 انزسرٛت

نهقبدح انرٍٚ ًٚبزظٌٕ  رٕفس انغبيؼخ انحٕافص انًُبظجخ

 . انًعئٕنٛخ

 1 ػبنٛخ 05.. 3.41

رٓزى انقٛبداد انغبيؼٛخ ثدزاظخ دٔافغ األفساد ٔاازٛبز  
 .انحٕافص انًُبظجخ يٍ ٔعٓخ َظسْى أًَبط

 2 يزٕظ خ 04.. 3.30

رحدد انقٛبداد انغبيؼٛخ يؼبٚٛس يُح انحٕافص ٔشسٔطٓب أيبو 
 . ساد انًؤظعبد انزؼهًٛٛخ انغبيؼٛخأف

 4 يزٕظ خ 1.13 3.22

يؼبٚٛس  ػهٗٚعٕد َظبو رحدٚد انحٕافص صقبفخ انؼدانخ انًجُٛخ  
انر٘ ثحٛش ال ٚكبف  انفسد  ال ثبنقدز  ػبنٛخ يٍ انُصاْخ
 حققّ يٍ  َغبش.

3.15 1.10 
 5 يزٕظ خ

ٚحدد َظبو انحٕافص ثبنًؤظعبد انزؼهًٛٛخ انغبيؼٛخ عصاء كم 

رقبٌ فٙ إليٕظف ػٍ يعؤٔنٛبرّ ٔيد٘ رحقٛق انغٕدح ٔا

  .انؼًم

3.20 1..0 

 3 يزٕظ خ

بالمسئولية بالجامعات  ممارسة متطمبات اإلدارة درجة ( أنٛٔ -ٕٔ) تشير الجداول
 .(ٕٚ.ٓوانحراف معياري )( ٖٗ.ٖ) لمدرجة الكمية بمتوسط حسابيمتوسطة السعودية 

مبدأ التخطيط لربط األداء المؤسسي بمراكز المسئولية ثم األول في الترتيب كان يتضح أن و 
اإلداري لتحديد  ومبدأ التنظيمثانًيا،  نظام تقارير أداء متكامل لمراكز المسئولية مبدأ توفيرجاء 

ومبدأ  رابًعا، ز اإلدارة بالمسئوليةومبدأ توفير نظام حوافز فعال لتعزيثالثًا، مراكز المسئولية 
مبدأ مقارنة األداء  خامًسا، وأخيًرا تحميل االنحرافات في األداء الفعمي عن األداء المخطط

 دراسة مع نتيجةىذه النتائج وتتفق  .الفعمي باألداء المخطط في مراكز المسئولية
Kochanski (ٕٓٓٔ)  تعتمد  األساسية التيأن التخطيط أحد الخطوات إلى التي توصمت

في لى جوانب ميمة إالتي اشارت  (ٕٓٓٓ) Brooks تتفق مع دراسة المسألة؛ وأيضاعمييا 
المعايير والمؤشرات،  التعميمية أىميا: )تحديدبالمسئولية في المؤسسات  بناء اإلدارةمجال 

وتوضيح نظام المساءلة لممؤسسات  المؤسسة، تعريفوجود حوافز ثابتة، بناء مقدرة 
والمساءلة من أىم جوانب  ،والجميور، المراجعة والمراقبة المستمرة لنظام المساءلة

ىم أالجامعات السعودية ب القيادات فياىتمام  كما تشير ىذه النتيجة إلى  .(المسؤولية
ء التي حصمت عمى متوسط وىي التخطيط والتنظيم وعمل تقارير األداالممارسات اإلدارية 
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والحصول عمى التي تحقق الجودة  تحميل االنحرافات ومقارنة األداءثم  عاٍل؛ ومنحسابي 
فمقد  ؛الواقع الحالي لمجامعات السعوديةوبالتالي فإن ىذه النتيجة تعكس  كاديمي.أل االعتماد ا
ة عجام فيد،)جامعة الممك  كاديميأل ا الدراسة عمى االعتماد مجتمع جامعات منأربع حصمت 

معات في طريقيا جا( وىناك زعبد العزيجامعة الممك ، أم القرىجامعة الممك سعود، و 
 خرونآكما يؤكد ذلك  بيرك و  لمحصول عمى االعتماد. واالعتماد ينتج من تحقيق المسئولية

لتأخذ دورىا في الحراك  في الجامعات زاأي أن ىناك تركي (.ٕٙٓٓ) ( والشخيبيٕٙٓٓ)
  ستيا لمتطمبات اإلدارة بالمسئولية.من خالل ممار  يةتحقيق متطمبات الرؤية الوطنالتنموي ل

  البحث: ٌاتضالفرضٌة األولى من فر

( في توفر متطمبات α ≤ ٘ٓ.ٓداللة )ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
، مبدأ المسئولية الراعية، مبدأ الجزاء، مبدأ المسئولية الفردية )مبدأاإلدارة بالمسئولية 

بالمممكة العربية السعودية من وجية نظر أفراد  التعميم العاليالشورى( لتطوير إدارة مؤسسات 
 .(ة في اإلدارةي، والدورات التدريب، وسنوات الخبرة)الجنس تبًعا لمتغيرالدراسة 

: لمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام الفروق اإلحصائية تبًعا لمتغير الجنس :أوالً 
 لمعينات الالبارمترية لألزواج المستقمة من خالل البرنامج اإلحصائي   Z اختبار مان ويتني

SPSS( انزبن18ٙ) ، كًب ْٕ يٕضح ثبنغدٔل.   
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 (10عدٔل )

زرت دزعبد ذكٕز ٔ َبس ػُٛخ اندزاظخ  دالنخ انفس  ثٍٛ ٔيعزZٖٕ يزٕظط ٔيغًٕع انسرت ٔقًٛخ 

 فٙ دزعخ رٕفس يز هجبد اإلدازح ثبنًعئٕنٛخ

 اندالنخ zقًٛخ  يغًٕع انسرت يزٕظط انسرت انؼدد انُٕع األثؼبد

يجدأ انًعئٕنٛخ 

 انساػٛخ

 .250.5 23.41 21.3 ذكٕز

..8.. 
غٛس دال ػُد 

 .6.3.5 12..2 1053  َبس 5...

 انغصاءيجدأ 

 .232.5 21.14 21.3 ذكٕز

...45 
غٛس دال ػُد 

 .628.5 05..2 1053  َبس 5...

يجدأ انًعئٕنٛخ 

 انفسدٚخ

 .2.6.5 18.00 21.3 ذكٕز

..041 
غٛس دال ػُد 

 .654.5 21.82 1053  َبس 5...

 يجدأ انشٕزٖ

 ...105 10.03 21.3 ذكٕز

1..0 
غٛس دال ػُد 

 ...666 .22.2 1053  َبس 5...

 انًغًٕع

 ...2.4 18.55 21.3 ذكٕز

..005 
غٛس دال ػُد 

 ...650 .21.0 1053  َبس 5...

عدم وجود فروق دالة ( ٜٔ)الجدول يتضح من النتائج اإلحصائية المتضمنة في 
ناث عينة الدراسة في مدي توفر  إحصائًيا اإلدارة  بعادأبين متوسطي رتب درجات ذكور وا 

، (مبدأ الشورى الفردية،مبدأ المسئولية  الجزاء،مبدأ  الراعية،)مبدأ المسئولية  بالمسئولية في
  (٘ٓ.ٓ)داللة عند مستوى 

تتفق آراء القيادات ) المنتسبين والمنتسبات ( لمجامعات  آراء النوعينفي ضوء  
دارة اإل بعادأ السعودية التي تم تطبيق ىذه الدراسة الميدانية فييا عمي مدي أىمية توفر

بالمسئولية في جميع جوانبيا: ) مبدأ المسئولية الراعية، مبدأ الجزاء، مبدأ المسئولية 
، والتي يق متطمبات أىداف التعميم العالي، مبدأ الشورى( من أجل المساىمة في تحقالفردية
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تفقت آراء الجنسين من القيادات التربوية حول اومن ثم   ،ٖٕٓٓوردت في رؤية المممكة 
بحث في كيفية تطوير إدارات مؤسسات التعميم الجامعي بالمممكة من خالل ىذا وجوب ال

. ولعل ىذه مؤسسات التعميم الجامعي السعودي في إدارة اإلداري ) اإلدارة بالمسئولية (  نيجال
حول وجود  (ٕ٘ٔٓ)   Schmitt    دراسةتحمياًل  ومع ما خمصت إليتتفق النتائج الميدانية 

اإلدارة في جميع جوانبيا  يلو تساعد مسؤ  تحديات يمزم التغمب عمييا من أجل توفر متطمبات
  العالي. بالمؤسسات التعميم

العالي ( في مؤسسات التعميم والمنتسبات )المنتسبين أن القياداتتستخمص الباحثة و 
 ضمائرىمأمام ا و  عمى ىذه األفعال بحاستبو من سموك وأفعال وسوف  مقو ت عما ةمسؤول

َوَمْن َأَساَء  ۖ  مَّْن َعِمَل َصاِلًحا َفِمَنْفِسِو  واإلدارة العميا والحكومة والمجتمع. قال تعالى:
ٍم لِّْمَعِبيد ۖ  َفَعَمْيَيا   -صمى ا عميو وسمم  -رسول ا وقال . (ٙٗ)فصمت:  َوَما َربَُّك ِبَظالَّ

، ٖ٘ٛ، ٔ، جة"كمكم راع وكمكم مسؤول عن رعيتو..." )صحيح البخاري، باب الجمع
 (ٖٗٓص

لمتحقق من صحة ىذا الفرض  :لمتغير سنوات الخبرة فروق اإلحصائية تبًعاال ثانًيا:
لألزواج المستقمة من خالل البرنامج  كروسكال واليس لمعينات الالبارامترية تم استخدام اختبار

 ٕٚضح ذنك.  (ٕٓوالجدول ) ،SPSSاإلحصائي 

  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095965261500493X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095965261500493X#!
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  (.2عدٔل )

 انفسٔ  ثٍٛ ٔدالنخ انٛطيزٕظط انسرت ٔقًٛخ كسٔظكبل ٔ

 ب نًز ٛس اناجسحزرت دزعبد ػُٛخ اندزاظخ فٙ رٕفس يز هجبد اإلدازح ثبنًعئٕنٛخ رجؼً 

يزٕظط  انؼدد انعُٕاد األثؼبد

 انسرت

قًٛخ 

 كسٔظكبل

 اندالنخ

 

يجدأ انًعئٕنٛخ 

 انساػٛخ

 نٗ أقم يٍ  5يٍ 

 ظُٕاد .1

1603 

 

22.5. 

5.66 
دال ػُد 

 25.50 1.33 ظُٕاد ف كضس. .1 5...

 5أقم يٍ 

 ظُٕاد.

113. 14.54 

 

 يجدأ انغصاء

 نٗ أقم يٍ  5يٍ 

 ظُٕاد .1

1603 21.61 

..1.1 

غٛس دال ػُد 

...5 

 

 
 82..2 1.33 ظُٕاد ف كضس .1

 25..2 .113 ظُٕاد  5أقم يٍ 

 

يجدأ انًعئٕنٛخ 

 انفسدٚخ

 نٗ أقم يٍ  5يٍ 

 ظُٕاد .1

1603 10.11 

..840 
غٛس دال ػُد 

 22.64 1.33 ظُٕاد ف كضس .1 5...

 22.33 .113 ظُٕاد  5أقم يٍ 

 

 يجدأ انشٕزٖ

 نٗ أقم يٍ  5يٍ 

 ظُٕاد .1

1603 2..28 

1.13 
غٛس دال ػُد 

 0..24 1.33 ظُٕاد ف كضس .1 5...

 10.25 .113 ظُٕاد  5أقم يٍ 

 انًغًٕع

 نٗ أقم يٍ  5يٍ 

 ظُٕاد .1

1603 18.60 

1.20 
غٛس دال ػُد 

 0..24 1.33 ظُٕاد ف كضس .1 5...

 21.60 .113 ظُٕاد  5أقم يٍ 

بين متوسطي رتب  وجود فرق دال إحصائًيا( السابق ٕٓ ) الجدول يتضح من 
درجات عينة الدراسة في توفر متطمبات اإلدارة بالمسئولية )مبدأ المسئولية الراعية( عند 

إلى ىذه النتيجة ُتعزى وقد ، ن عشرة سنواتلصالح ذوي الخبرة أكثر م( ٘ٓ.ٓ)مستوى داللة 
، ن غيرىمتقان أكثر مإمارسون مسئوليتيم بفيُ  كبر في ممارسة أداء أعماليم أ معرفة ن ليمأ

ل الخالق بَ عمييا من قِ  ونمما يجعميم يدركون أنيم مسؤولون عن أداء أعمال سوف يحاسب
أن اإلدارة بالمسئولية تعتمد عمى ؤكد مما ي ،واآلخرين، لذا يعممون عمى إتقان أدائيم

 (.ٕٙٓٓ) خرونآذلك بيرك و  كما ذكر الممارسة
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لمتحقق من صحة  :ة في اإلدارةيلمتغير الدورات التدريب الفروق اإلحصائية تبًعا ثالثًا:
ىذا الفرض تم استخدام اختبار كروسكال واليس لمعينات الالبارامترية لألزواج المستقمة من 

 ( يوضح ذلك. ٕٔ) رقم والجدول، SPSSخالل البرنامج اإلحصائي 
  (21عدٔل )

 ثٍٛ زرت دزعبد انفس  ٔانٛط ٔيعزٕٖ اندالنخيزٕظط انسرت ٔقًٛخ كسٔظكبل 

 خ فٙ اإلدازحٛب نًز ٛس اندٔزاد انزدزٚجػُٛخ اندزاظخ فٙ رٕفس يز هجبد اإلدازح ثبنًعئٕنٛخ رجؼً 

يزٕظط  انؼدد اندٔزاد انزدزٚجٛخ األثؼبد

 انسرت

قًٛخ 

 كسٔظكبل

 اندالنخ

يجدأ 

انًعئٕنٛخ 

 انساػٛخ

 22.10 1004 صفس دٔزاد ردزٚجٛخ ف كضس

1.64 
غٛس دال ػُد 

...5 

 23.05 308 دٔزربٌ ردزٚجٛزبٌ

 24.05 180 دٔزح ردزٚجٛخ ٔاحدح 

 10.80 1315 نزحق ث ٘ دٔزح ردزٚجٛخ.أنى 

 يجدأ انغصاء

 .21.6 1004 صفس دٔزاد ردزٚجٛخ ف كضس

..544 
غٛس دال ػُد 

...5 

 18.12 308 دٔزربٌ ردزٚجٛزبٌ

 ...10 180 دٔزح ردزٚجٛخ ٔاحدح 

 .21.5 1315 ث ٘ دٔزح ردزٚجٛخ نزحقأنى 

يجدأ 

انًعئٕنٛخ 

 انفسدٚخ

 18.55 1004 صفس دٔزاد ردزٚجٛخ ف كضس

5..5 
غٛس دال ػُد 

...5 

 20.88 308 دٔزربٌ ردزٚجٛزبٌ

 .5..1 180 دٔزح ردزٚجٛخ ٔاحدح 

 23.64 1315 ث ٘ دٔزح ردزٚجٛخ أنزحقنى 

يجدأ 

 انشٕزٖ

 10.14 1004 صفس دٔزاد ردزٚجٛخ ف كضس

2.80 
غٛس دال ػُد 

...5 

 ...26 308 دٔزربٌ ردزٚجٛزبٌ

 ...13 180 دٔزح ردزٚجٛخ ٔاحدح 

 .23.5 1315 ث ٘ دٔزح ردزٚجٛخ. أنزحقنى 

 انًغًٕع

 60..2 1004 صفس دٔزاد ردزٚجٛخ ف كضس

1.36 
غٛس دال ػُد 

...5 

 10.25 308 دٔزربٌ ردزٚجٛزبٌ

 13.25 180 ردزٚجٛخ ٔاحدح  دٔزح

 0..23 1315 ث ٘ دٔزح ردزٚجٛخ. نزحقأنى 

 يب ٚهٙ:   (21) انغدٔليٍ  ٚز ح

اإلدارة  بعادأ في توفر بين متوسطي رتب درجات عينة الدراسة ال يوجد فرق دال إحصائًيا - 
مبدأ الشورى( تعزى  ،الجزاء، مبدأ المسئولية الفردية مبدأ بالمسئولية )مبدأ المسئولية الراعية،

ما توصمت إليو مع ىذه النتيجة  تتوافقو  ٘ٓ.ٓعند مستوى داللة  لمتغير الدورات التدريبية
نشر ثقافة المساءلة في المؤسسات بين  عمىحول ضرورة العمل  (ٕٔٔٓ) دراسة جورج

ما . كقبل التطبيق بفترة زمنية مناسبة العاممين بيا من خالل ندوات ودورات تدريبية وذلك
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أىمية تبني ى حول مد (ٕٕٔٓ ) ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة الشخيبي توضح
الدورية عمى  التقارير عرضالشفافية والنزاىة وذلك من خالل  ىقائم اعمنظام لممساءلة 

 ووحتى يعرف كل منيم مدى تقدم النظام التعميمي في تحقيق أىداف ،جميع من ييميم األمر
وأن يعتمد تطبيق نظام المساءلة في التعميم عمى قاعدة الثواب  ،تعرقل حركتو التيوالصعوبات 

وكذلك  ،المؤسسيالفردي أو عمى المستوى  ، أي إثابة العمل واألداء األحسن سواءً قابوالع
وينعكس  ،العقاب المادي والمالي والمعنوي لممؤسسات واألفراد المقصرين في أداء أعماليم

عن المحسوبية في تقويم األداء بقدر يتم االبتعاد وأن ، ذلك عمي مخرجات العممية ونواتجيا
م ( بأداء واجباتيم ومسؤولياتيقيادات ومرؤوسين) د التزام جميع العاممينوبالتالي ُيعَ  اإلمكان.

ات ف في مؤسس، وتقع ىذه المسؤولية عمى جميع األطرامسؤولية شاممة ومتعددة الجوانب
 من القيادات في اإلدارة العميا وانتياء بجميع الموظفين حسب صالحيات التعميم العالي بدًءا

 .وميامو المناطة بوكل منيم 
 : الفرضٌة الثانٌة من فروض البحث

في  (YوX)نظرية  وبين ممارسةبالمسئولية  ارتباطية بين تطبيق اإلدارةتوجد عالقة 
 .العربية السعودية الي في المممكةمؤسسات التعميم الع

لمعينات البارامترية من  ارتباط بيرسونولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام معامل 
 ( يوضح ذلك. ٕٕ) رقم والجدول ،SPSSخالل البرنامج اإلحصائي 

 (22عدٔل )

فٙ يؤظعبد  (XٔY)يظفٕفخ يؼبيفد االزرجبط ثٍٛ ر جٛق اإلدازح ثبنًعئٕنٛخ ٔثٍٛ يًبزظخ َظسٚخ  

 انزؼهٛى انؼبنٙ فٙ انًًهكخ

 Xَظسٚخ  Yَظسٚخ  األثؼبد

 **.62..- **440..  يجدأ انًعؤٔنٛخ انساػٛخ -أٔاًل 

 **455..- **440..  ٔانؼقبة( )انضٕاةيجدأ انغصاء  -صبًَٛب 

 **508..- **516.. يجدأ انًعبءنخ انفسدٚخ -صبنضًب 

 **500..- **543.. يجدأ انشٕزٖ ٔانزٕاطم فٙ ارابذ انقسازاد –زاثًؼب 

 **568..- **404.. انزا ٛط نسثط األداء انًؤظعٙ ثًساكص انًعئٕنٛخ -ابيًعب 

 **0.2..- **554.. انزُظٛى اإلداز٘ نزحدٚد يساكص انًعئٕنٛخ -ظبدًظب 

 **.81..- **403.. يقبزَخ األداء انفؼهٙ ثبألداء انًا ط فٙ يساكص انًعئٕنٛخ -ظبثًؼب 

 **544..- **500.. رحهٛم االَحسافبد فٙ األداء انفؼهٙ ػٍ األداء انًا ط  -صبيًُب 

 **630..- **026..  رٕفٛس َظبو رقبزٚس أداء يزكبيم نًساكص انًعئٕنٛخ -ربظًؼب 

 **651..- **523.. رٕفٛس َظبو حٕافص فؼبل نزؼصٚص اإلدازح ثبنًعئٕنٛخ -ػبشًسا 

 **812..- *625.. يغًٕع األثؼبد

 يب ٚهٙ: (22انغدٔل )ٚز ح يٍ 
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دارة بالمسئولية وتطبيق إلا بعادأبين تطبيق  موجبة دالة إحصائًيا ةارتباطيتوجد عالقة  -
مما يعني أنو كمما  السعودية،في مؤسسات التعميم العالي في المممكة العربية ( Y) نظرية

في مؤسسات التعميم  (Y)نظرية  ممارسة تبالمسئولية زادممارسة تطبيق اإلدارة  تزاد
ذكره  . وتتوافق ىذه النتيجة مع ما(٘ٓ.ٓ) وذلك عند مستوى داللة المممكة،العالي في 

بأن المسؤولية عن الممارسة الجيدة تجعل المعمومات عن األداء  "(ٕٙٓٓبيرك وآخرون )
تحت حماية داء العمل أالفائدة ألصحاب العمل في تحسين جودة األداء.  فتحقق متاحة و 

وتتفق ىذه  (.ٜٛٔ) ". صالمسؤولية يرتكز بشكل رئيس عمى الثقة والممارسة الجيدة
أن إطار عمل المساءلة في  (ٕٔٓٓ) Kuchapskiدراسة النتيجة مع ما توصمت إليو 
، وأن التخطيط لممساءلة تقييم وحسن االستجابة واالتصاالتالتعميم يتضمن التخطيط وال
تحتاج إلى توافر  المساءلة، والتياسية التي تعتمد عمييا يمثل أحد الخطوات األس

 المعمومات عن األداء من أجل تطوير أداء العاممين بالمؤسسات التعميمية. 
دارة بالمسئولية وتطبيق إلبين متطمبات تطبيق ا سالبة دالة إحصائًيا رتباطيةاتوجد عالقة  -

العربية السعودية، مما يعني أنو كمما في مؤسسات التعميم العالي في المممكة  (X) نظرية
مؤسسات التعميم  ( فيX)نظرية  بالمسئولية زادت ممارسةممارسة تطبيق اإلدارة  تقم

 الميدانية أيًضا وتتفق ىذه النتيجة .(٘ٓ.ٓ) العالي في المممكة، وذلك عند مستوى داللة
ربضرورة  التي نادت (ٕٗٓٓ) نيدراسة حسمع نتائج  وىذه النتيجة تؤكد  .محاسبة المقصِّ

( Xنظرية )يتبعون  نكانوا مم لموظفين وقيادتيم سواءً وا بالمسئولية؛أىمية تطبيق اإلدارة 
ب الفرد عمى ما أن يحاسَ  والبد .ؤولين عن أداء العمل المكمفين بوكميم مس( Y) أو نظرية

أنَّ وىذه النتيجة تؤكد عمى العمل في الدنيا وفي اآلخرة. قام بو من العمل وىناك جزاء 
بالتالي تجعل المعمومات عن و اإلدارة بالمسؤولية تعتمد عمى المسؤولية عن الممارسة، 

الذين تحسين جودة أداء كل الموظفين لمرؤساء )القادة( الفائدة ل تحققو اإلدارة متاحة، 
قت بمقدار العمل الذي يجب أن يقوم بو الموظف والو  معن طريق معرفتييشرفون عمييم 

إشعار المرؤوس )الفرد العامل( وما يحتاجو من أدوات، كما أنيا تؤدي إلى  هنجاز الالزم إل 
ل الخالق واآلخرين، لذا يعمل ب عمييا من قبَ أنو مسؤول عن أداء أعمال سوف يحاسَ 

 عمى إتقان أدائو.
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   :الخالصة

كمـدخل لتطـوير في ضوء ما تم عرضو خالل اإلطار النظري لبحث اإلدارة بالمسـئولية  
االســـتفادة ممـــا أبرزتـــو  ى، ومـــدجـــامعي بالمممكـــة العربيـــة الســـعوديةإدارة مؤسســـات التعمـــيم ال

ظيــار أىميتــو دارة بالمســئولية مــن منظــور إســالميالدراســات الســابقة فــي بمــورة مفيــوم اإل ، وا 
ســتغالل ، ومــن ثــم االرقابــة واتخــاذ قــرار وتقــويم األداءبالنســبة لمعمميــات اإلداريــة مــن تخطــيط و 

األمثـــل لممــــوارد الماديــــة والبشــــرية المتاحــــة بمؤسســــات التعمــــيم الجــــامعي بالمممكــــة العربيــــة 
الدراسـة الميدانيــة  و، ومـا أجابتــأســفرت عنـو المعالجـات اإلحصــائية ، وعمـى ضــوء مـايةالسـعود

إلـى الفـرد العامـل فـي أي موقـع كـان أن اإلسـالم نظـر  تسـتنتج الدراسـة الحاليـة: عمي سؤالييا،
لجيـاز الـوظيفي الـذي ينتمـي إليـو، اأنو حارس أمين؛ عميو أن ينصـح عمى أو مرؤوس(  اائد)ق

أفضــل الصــالة والســالم: "مــا مــن راع  آلــةوعمــى عميــو  -وينصــح نفســو، يقــول الرســول الكــريم 
يسترعيو ا رعية يموت يـوم يمـوت وىـو غـاش ليـا إال حـرم ا عميـو رائحـة الجنـة". )صـحيح 

اإلدارة  الدراســة بتــوفير أبعــاد لــذا توصــي(. ٕٗٔٙ ، صٕٖٚٙكتــاب األحكــام، ، ٙبخــاري، جال
كمدخل لتطوير إدارة مؤسسات التعميم الجامعي في ضـوء رؤيـة منظور إسالمي  بالمسئولية من

مـن خـالل تـوفير الشـواىد واألدلـة والمؤشـرات الموضـحة فـي  ٖٕٓٓية دالمممكة العربية السـعو 
 :( التاليٖٕ) الجدول رقم
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 (23) عدٔل

يز هجبد اإلدازح ثبنًعئٕنٛخ كًدام نز ٕٚس  دازح يؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼٙ فٙ ضٕء رٕفٛس أثؼبد ٔ

 .2.3 ٚخدانعؼٕ انؼسثٛخ انًًهكخزؤٚخ 

اثؼةةةةةةةةةةةةةةبد  

ٔيز هجةةةةبد 

دازح اإل

 ثبنًعئٕنٛخ

اإلدازح ثبنًعةةئٕنٛخ نز ةةٕٚس  دازح يؤظعةةبد  ثؼةةبدأ رةةٕفٛس ػهةةٗانشةةٕاْد ٔاألدنةةخ ٔانًؤشةةساد 

 .2.3 انًًهكخانزؼهٛى انغبيؼٙ فٙ ضٕء زؤٚخ 

يجةةةةةةةةةةةةةةةةةدأ 

انًعةةةئٕنٛخ 

 انساػٛخ

 

    رحدد انقٛبداد ثًؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼٙ أظبنٛت ٔقٕاػد انؼًم اإلداز٘ ثبنغبيؼخ.  -

 يساحهّ. رساقت انقٛبداد أَش خ انؼًم اإلداز٘ ثًؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼٙ فٙ كبفخ -

 ر غ انقٛبداد ثًؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼٙ غبٚبد ٔأْداف طًٕحخ نزحعٍٛ انؼًم اإلداز٘. -

رغعةةد انقٛةةبداد ثًؤظعةةبد انزؼهةةٛى انغةةبيؼٙ انقةةدٔح فةةٙ رجُةةٙ زظةةبنخ ٔزؤٚةةخ ٔقةةٛى اإلدازح  -

 ثبنًعئٕنٛخ.

بد رٕظةةف انقٛةةبداد انزقُٛةةبد انحدٚضةةخ ٔانًزقديةةخ فةةٙ دػةةى أَشةة خ انؼًةةم اإلداز٘ ثًؤظعةة -

 .انغبيؼخ

يجةةةةةةةةةةةةةةةةةدأ 

 انغصاء

 

رحزفةةةٙ انًؤظعةةةبد انزؼهًٛٛةةةخ انغبيؼٛةةةخ ثبإلَغةةةبشاد ٔرؼزةةةسف ثةةةبنزًٛص نةةةد٘ أفةةةساد انقٛةةةبدح  -

 .انغبيؼٛخ

 .ٔفؼبنخدٔاد يزُٕػخ ى انغبيؼٙ يجدأ انغصاء ث ظبنٛت ٔأر جق انقٛبداد ثًؤظعبد انزؼهٛ - 

انقٛبداد ثًؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼٙ حق انغًٛغ فٙ انزفٕ  ٔانزًٛص ٔفق يب ًٚزهكَٕةّ  ر ًٍ -

 يٍ قدزاد.

ر ةةغ انًؤظعةةبد انزؼهًٛٛةةخ انغبيؼٛةةخ زؤٚةةخ نًجةةبدئ انضةةٕاة ٔانؼقةةبة ظةةٓهخ انفٓةةى ٔيهًٓةةخ  -

 .نهز جٛقٔقبثهخ 

ٛةةةبزاد ر جةةةق انًؤظعةةةبد انزؼهًٛٛةةةخ انغبيؼٛةةةخ يؼةةةبٚٛس انًحبظةةةجٛخ حةةةٕل االنزصايةةةبد ٔاالاز -

 ٔانقسازاد ثٍٛ األفساد.

يجةةةةةةةةةةةةةةةةةدأ 

انًعةةةئٕنٛخ 

 انفسدٚخ

 

-   ٕ يغةةبل انقٛةةبدح ثًةةب ٚ ةةًٍ اإلَغةةبش ٔر ةةٕٚس انًؤظعةةبد انزؼهًٛٛةةخ  انظةةفحٛبد فةةٙع رُفةة

 انغبيؼٛخ.

االظةزغٕاة  أٔاًل صىنزكهٛف ٔانً بنجخ قجم انؼًم رزجُٙ انقٛبداد ثبنًؤظعبد انغبيؼٛخ يؼبٚٛس ا -

 .ٔانًحبظجخ ثؼد انؼًم

اًل ػًةب ٚقةٕو ثةّ يةٍ رشغغ انقٛبداد انزصاو انفسد ثزُفٛر ٔاعجبرّ انٕظٛفٛخ ثحٛش ٚظةجح يعةئٕ -

 .ػهٛٓب، ٔٚحبظت ظهٕ  أٔ أفؼبل

رسظٙ انقٛبداد يجدأ انًعبءنخ حٕل انٕاعجبد انزٙ ٚهزةصو انفةسد انقٛةبو ثٓةب ثًؤظعةبد انزؼهةٛى  -

 .انغبيؼٙ

انقٛبداد انزصاو األفةساد أصُةبء انؼًةم ث َظًةخ ٔيؼةبٚٛس ٔرؼهًٛةبد انًؤظعةبد انزؼهًٛٛةخ  رشغغ - 

 .انغبيؼٛخ

يجةةةةةةةةةةةةةةةةةدأ 

 انشٕزٖ

 اظزسارٛغٛبد رٕاطم  ثداػٛخ ٔفؼبنخ ثًؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼٙ. ػهٗرؼزًد انقٛبداد  -

 .بد دقٛقخرزار انقٛبداد ثًؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼٙ انقسازاد انًُبظجخ انًجُٛخ ػهٗ يؼ ٛ -

رُسظةةٙ انقٛةةبداد انغبيؼٛةةخ يجةةبدئ ثًةةب ٚ ةةًٍ ٔعةةٕد صقبفةةخ رٕاطةةم فؼبنةةخ فةةٙ ثٛئةةخ انؼًةةم  - 

 .انغبيؼٙ

رشغغ انقٛبداد ثًؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼٙ انًسؤٔظٍٛ ػهٗ االشزسا  ثُظٛت فؼبل فٙ طُغ  -
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اثؼةةةةةةةةةةةةةةبد  

ٔيز هجةةةةبد 

دازح اإل

 ثبنًعئٕنٛخ

اإلدازح ثبنًعةةئٕنٛخ نز ةةٕٚس  دازح يؤظعةةبد  ثؼةةبدأ رةةٕفٛس ػهةةٗانشةةٕاْد ٔاألدنةةخ ٔانًؤشةةساد 

 .2.3 انًًهكخانزؼهٛى انغبيؼٙ فٙ ضٕء زؤٚخ 

 .ٔارابذ انقسازاد

 .انغبيؼٙ، صى انًساقجخ نهؼبيهٍٛ ثًؤظعبد انزؼهٛى نًشٕزحرقدو انقٛبداد انُظح ٔا - 

يز هجةةةةةةةبد 

اإلدازح 

 ثبنًعئٕنٛخ

رٕفٛس يز هجةبد اإلدازح ثبنًعةئٕنٛخ نز ةٕٚس  دازح يؤظعةبد  ػهٗانشٕاْد ٔاألدنخ ٔانًؤشساد 

 .2.3 انًًهكخانزؼهٛى انغبيؼٙ فٙ ضٕء زؤٚخ 

 انزا ٛط

، ٔيةةد٘ ر صٛسْةةب فةةٙ ر ةةٕٚس  دازح اإلدازٚةةخ انًؼبطةةسح بٚبرؼسٚةةف األفةةساد ثبالرغبْةةبد ٔانق ةة -

 .انغبيؼٙيؤظعبد انزؼهٛى 

ٔضغ ا خ  دازٚخ يسَخ رعًح ثًشبزكخ عًٛةغ أػ ةبء انقٛةبداد انغبيؼٛةخ فةٙ ر ةٕٚس األداء  -

 .انًؤظعٙ

 .انغبيؼٙانزا ٛط إلدازح انز ٛٛس ثبظزسارٛغٛبد  ثداػٛخ فٙ ر ٕٚس يؤظعبد انزؼهٛى  - 

 دازٚخ رُفٛرٚخ رزسعى انا خ االظزسارٛغٛخ ٔرحةدد األدٔاز نةسثط األداء انًؤظعةٙ ٔضغ ا ط  -

 .ثًساكص انًعئٕنٛخ

اظةةزضًبز َزةةبئظ انزقًٕٚةةبد انعةةبثقخ ثبنغبيؼةةخ فةةٙ انزا ةةٛط نةةسثط األداء انًؤظعةةٙ ثًساكةةص  -

 .انًعئٕنٛخ

 

انزُظةةةةةةةةةةةٛى 

 اإلداز٘

 .انغبيؼٛخَشس صقبفخ انزُظٛى اإلداز٘ نزحدٚد يساكص انًعئٕنٛخ نغًٛغ انقٛبداد  -

فبػهٛةةخ أداء  ػهةةٗرزجُةةٙ انقٛةةبداد يغًٕػةةخ يةةٍ انًؼةةبٚٛس انًزظةةهخ ثةةبنزُظٛى اإلداز٘ نهحكةةى  -

 .انغبيؼٛخانًؤظعبد 

ْى أػجةةبءفةةٙ انزُظةةٛى اإلداز٘ ٚؼسفةةٌٕ  رز كةةد انقٛةةبداد انغبيؼٛةةخ يةةٍ أٌ كةةم األفةةساد انؼةةبيهٍٛ -

 .ٔاضحخانٕظٛفٛخ ثظٕزح 

 ػهةٗرُبقش انقٛبداد يغ األفساد رظٕزارٓى حٕل األػجبء ٔانًعئٕنٛبد انًحةددح نٓةى، ٔرؼًةم  -

 .رحدٚضٓب يٍ ٔقذ ٜاس ثًؼسفزٓى

أٌ ٚ ةةغ كةةم يٕظةةف ا ةةخ ػًةةم رفظةةٛهٛخ حعةةت ًَةةبذط  ػهةةٗرحةةسص انقٛةةبداد انغبيؼٛةةخ  - 

 .ٔانًساعؼبد يؼزًدح رز ًٍ األػًبل

 يقبزَةةةةةةةةةةةخ

داء ألا

انفؼهةةةةةةةةةةةةٙ 

داء ألثةةةةةةةةةةةب

 انًا ط

رعزادو انقٛبداد ثًؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼٙ يؤشةساد األداء انفؼهةٙ نزقةدٚى انةدػى ٔانًزبثؼةخ  -

 .ٔانزقٕٚى ٔرحعٍٛ ثٛئخ انزؼهى

رزجُةٙ انقٛةبداد أدٔاد قٛةبض يزُٕػةةخ فةٙ يقبزَةخ األداء انفؼهةٙ ثةةبألداء انًا ةط فةٙ يساكةةص  - 

     .انًعئٕنٛخ

انقٛةةبداد ثغًٛةةغ انؼُبطةةس ٔانًكَٕةةبد ذاد انؼفقةةخ ثةةبألداء انفؼهةةٙ ثًؤظعةةبد انزؼهةةٛى رٓةةزى  - 

 .انغبيؼٙ

  نةةٗ، ًَٔةةط انًعةةبػداد انًقديةةخ ػٛةةد انًساعؼةةبد ٔيزبثؼةةخ ظةةٛس انؼًةةمرحةةدد انقٛةةبداد يٕا -

 .انًٕظف حعت ا خ انؼًم

انزقةدو انةر٘  ػهةٗٔاالطةفع  ،ظٛس انؼًم ٔيزبثؼخ يساحهّ ػهٗانٕقٕف  ػهٗرحسص انقٛبداد  -

 ٚحسشِ انًٕظف فٙ  َغبش األػًبل.
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اثؼةةةةةةةةةةةةةةبد  

ٔيز هجةةةةبد 

دازح اإل

 ثبنًعئٕنٛخ

اإلدازح ثبنًعةةئٕنٛخ نز ةةٕٚس  دازح يؤظعةةبد  ثؼةةبدأ رةةٕفٛس ػهةةٗانشةةٕاْد ٔاألدنةةخ ٔانًؤشةةساد 

 .2.3 انًًهكخانزؼهٛى انغبيؼٙ فٙ ضٕء زؤٚخ 

رحهٛةةةةةةةةةةةةةةم 

االَحسافبد 

 فٙ األداء

رعةةزفٛد انقٛةةبداد يةةٍ انًُةةبذط انؼبنًٛةةخ فةةٙ رحهٛةةم االَحسافةةبد فةةٙ األداء انفؼهةةٙ ػةةٍ األداء  -

 ر جٛقٓب.انًا ط ٔظجم 

حدٚةةد رُحةةدد انقٛةةبداد انغبيؼٛةةخ انًعةةئٕل ػةةٍ األداء ثًازهةةف انًعةةزٕٚبد اإلدازٚةةخ يةةٍ أعةةم ر -

 .انًعئٕنٛخ رغبِ االَحسافبد انُبرغخ ػٍ األداء

رزٕفس ند٘ انقٛبداد ثٛبَبد فؼهٛةخ نةسثط األداء انفؼهةٙ ثةبألداء انًا ةط نًساكةص انًعةئٕنٛخ فةٙ  -

 .انغبيؼٛخانًؤظعبد 

يساقجةةةخ االَحسافةةةبد ٔانعةةةؼٙ نًؼسفةةةخ أظةةةجبثٓب ٔيحبظةةةجخ   نةةةٗرعةةةؼٙ انقٛةةةبداد انغبيؼٛةةةخ  -

 .حدٔصٓبانًعئٕنٍٛ ػٍ 

 ثةفؽ انًٕظةةف ثُزةبئظ يةةب أَغةصِ يةةٍ أػًةبل ٔيةةب نةى ُُٚغةةص فةٙ ضةةٕء  ػهةةٗرحةسص انقٛةبداد  -

 انًا ط.األداء 

رٕفٛس َظبو 

 أداء رقسٚس

 يزكبيم

رعزادو انقٛبداد رقبزٚس األداء نصٚبدح انكفةبءح اإلَزبعٛةخ نةدٖ انؼةبيهٍٛ ثبنًؤظعةبد انزؼهًٛٛةخ  -

 .انغبيؼٛخ

ب نهًعةزٕٚبد اإلدازٚةخ انًٕضةحخ فةٙ انزُظةٛى اإلداز٘ نهًؤظعةبد د انقٛبداد رقبزٚسْةب ٔفقًةؼ  رُ  -

 .انغبيؼٛخانزؼهًٛٛخ 

انًعةزٕٖ اإلداز٘ األػهةٗ انًعةئٕل   نةٗٚزى زفغ رقبزٚس األداء يةٍ انًعةزٕٖ اإلداز٘ األدَةٗ  -

 .انفشيخػُّ فٙ انٕقذ انًُبظت ٔثبنعسػخ 

يةةبيٓى يةةد٘ ي بثقزٓةةب نهًٓةةبو ، ٔرٕضةةح أانًةةٕظفٍٛ ػهةةٗد انزقةةبزٚس اندٔزٚةةخ ع انقٛةةبدارؼةةس   -

 ب ٔانًعئٕنٛبد انًحددح ظهفً 

ةة - عةةد( ٕٚض  ُٔ ح َظةةبو انزقةةبزٚس حةةٕل األداء انًزكبيةةم نًساكةةص انًعةةئٕنٛخ أظةةجبة انقظةةٕز ) ٌ 

 انؼفط.ٔظجم 

 ٔعٕد َظبو

حةةةةةةةةةةةةٕافص 

فؼةةةةةةةةةةةةةةةةةبل 

نزؼصٚةةةةةةةةةةةةص 

اإلدازح 

 ثبنًعئٕنٛخ

   .ثبنًعئٕنٛخانغبيؼخ انحٕافص انًُبظجخ نهقبدح انرٍٚ ًٚبزظٌٕ اإلدازح  رٕفس -

رٓزى انقٛبداد انغبيؼٛةخ ثدزاظةخ دٔافةغ األفةساد ٔاازٛةبز أًَةبط انحةٕافص انًُبظةجخ يةٍ ٔعٓةخ  -

 .َظسْى

رحةةدد انقٛةةبداد انغبيؼٛةةخ يؼةةبٚٛس يةةُح انحةةٕافص ٔشةةسٔطٓب أيةةبو أفةةساد انًؤظعةةبد انزؼهًٛٛةةخ  - 

 .انغبيؼٛخ

  يؼبٚٛس ػبنٛخ يٍ انُصاْةخ ثحٛةش ال ٚكبف ة ػهٗٚعٕد َظبو رحدٚد انحٕافص صقبفخ انؼدانخ انًجُٛخ  -

 .انفسد  ال ثبنقدز انر٘ حققّ يٍ  َغبش

د َظبو انحٕافص ثبنًؤظعبد انزؼهًٛٛخ انغبيؼٛخ عصاء كةم يٕظةف ػةٍ يعةؤٔنٛبرّ ٔيةد٘ ٚحد   -

 رقبٌ فٙ انؼًم.إلرحقٛق انغٕدح ٔا

ــوفير        ومتطمباتيــا المســئوليةب بعــاد االدارةمــن خــالل إرســاء أ اإلســالمية ىــذه األبعــادإن ت
ــاد اإلدارة ي ســالميإلالمستخمصــة مــن الفكــر ا ــاداة باتخــاذ الخطــوات الجــادة لتبنــي أبع عــزز المن

المممكــة العربيــة بالمســئولية كمــدخل لتطــوير إدارة مؤسســات التعمــيم الجــامعي فــي ضــوء رؤيــة 
 .ٖٕٓٓية دالسعو 
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