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 ملصتخلصا

  اإلداريدددةعدددد المشدددارصة هدددر ردددال القدددرار  والشددد اهية وب - بوجدددا  دددام -هددددهت هدددذ  
لدرجددة ممارسددة بعدددي الرؤيددة  بيامددا جدداةت تقددديرات م  جدداةت تمتوسددطة  اإلداريددةوالمسدداةلة 

الحوصمددة اإلداريددة  ومدد  أبددرز معوتددات تطبيدد  ت اليددة    -واألاظمددة والقددوااي    سددتراتيجيةاال
داريددًا  ورددعوبة ت عيددة الرتابددة   ا دددم وجددود وحدددة لحوصمددة الجامعددة  و ددع  اسددتق ل ماديددًا واا

رو  ذات داللدة إحرداةية ظ در ه دلدم ت  و اإلداري   هداوت دخم ج از   داهرو واإلشرا  بسبب تعدد 
بي  متوسطات درجات استجابات أهدراد  يادة الدراسدة هدر تحديدد درجدة ممارسدة أبعداد الحوصمدة 

  والدرجة العلميدة  و ددد سداوات الخبدرة لاوعا ات التالية م دتغير لاإلدارية بجامعة أم القرى ت عزى ل
  الدراسة إلى  دد م  التوريات ال ادهدة لتطبيد  أبعداد الحوصمدة اإلداريدة واات ت هر الجامعة 

 طبيق ا بجامعة أم القرى توالحد م  معوتات 
 

معوتدات تطبيد  الحوصمدة اإلداريدة  المسداةلة اإلداريدة    اإلداريدة الصلمات الم تاحيدة  الحوصمدة
 ستراتيجية  الش اهية اإلدارية  الرؤية اال
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Abstract 

This study aimed to identify the degree of practice of administrative 

governance dimensions at Umm Al-Qura University, and the obstacles of 

its application from the viewpoint of faculty members, and to identify the 

differences in their responses according to the study variables.  To 

achieve the study objectives, the descriptive-analytical approach and 

adopted the questionnaire as a tool for this study, which was answered by 

(346) male and female faculty members. The study found several most 

important results: the applications of administrative governance at the 

University of Umm Al-Qura in general and in participating in decision-

making, administrative transparency, and administrative accountability 

were (medium).  While the applications of strategic vision, and 

regulations and laws were (high).  The main obstacles to implementation 

include the lack of a unit for the governance of the university, the 

weakness of the university's financial and administrative independence, 

and the difficulty of activating supervision due to the multiplicity of the 

university branches and the inflated administrative system.  There were 

no statistically significant differences found between the mean scores of 

the responses of the study sample in determining the degree of practicing 

the dimensions of administrative governance at Umm Al-Qura 

University due to the gender, the academic degree, and the number of 

years of experience at the university.  The study concluded with several 

recommendations aimed at applying the dimensions of administrative 

governance and reducing the obstacles of its application at Umm Al-

Qura University. 

Keywords: Administrative Governance, Obstacles to practicing 

Governance, Administrative Accountability, Strategic Vision, 

Administrative Transparency.  
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 املكدمة:   

العديدد مد   -بوجدا  دام  -عدالمر واإلتليمدر والمحلدر  لدى المسدتوى الالجامعات  تواج 
  جتما يدة وققاهيدةااتتردادية  و  ومدا ترتدب  لي دا مد  تغييدرات  التر أهرزت ا العولمدة حدياتالت
لددى تباددر أسدداليب إداريددة حديقددةن لتددتمص  مدد  الماسددة إ حاجت دداحيا ددا  -الجامعددات  –أيقاددت و 
واظدرًا  سدتمرارها ا دا و ة  بقاا دملوذلدك ن ب داوالقيدام بوظاة  دا المااطدة   غييدراتهدذ  التواصبة م

العوامدة الرةيسدة  صوا ا أحدد - تتراديةلما حققتا الحوصمة م  آقار إيجابية هر الم ؤّسسات اال
 لدى وجدا  الجامعداتو  لدى وجدا العمدوم  -الماظمدات إدراك  أبدد -  داةالمؤقرة  لى تحسي  أدا

أصدددت الدراسددات  لددى أهميددة اظددم الحوصمددة مددا خروًرددا بعددد   تطبيق دداهميددة أل - الخرددوص
والوتايددددة مدددد  األزمددددات التددددر مددددّر ب ددددا االتتردددداد العددددالمر تبددددو رتبددددة   صأسددددلوب للمعالجددددة

هدر  الحوصمدة  تتمقلد نمجاالت للحوصمدةأربل 1997) ت UNDP حدد وتد  م   ٕٗٔٓوغربر 
االتترددادية  والحوصمددة السياسددية  والحوصمددة اإلداريددة  والحوصمددة الشدداملة   صمددا رصددزت العديددد 

  لماظمداتأ ماة ايوجا  اً اظام ابا تباره هام  حرصات اإلر ح اإلداري  لى العوامة التر تعزز 
    معايير المحاسبية والش اهيةيحق  و 

هتمامًا متزايدًا  وأربح التحوة احوهدا اصتسب م  وم حوصمة الجامعات ا  م  هذا الماطل 
واللحدددا  برصدددب وخدددوض المااهسدددة العالميدددة     ددداةللا دددوض بمسدددتويات أدا  دددرورة ملحدددةن
وهددر مقدددمت ا ن -أي الحوصمددة  –  دداهاتج ددت الجامعددات العالميددة إلددى تطبيق  الجامعددات الراةدددة

باداة هم  خ ل ا اسدتطا ت  نوريادت ا  المياً    اسر اجاح  ا تبرتاالتر   مريصيةالجامعات األ
بالمروادة تسدمت اليدات إداريدة آسدتراتيجية وا دحة  و ا ىرؤ و  لدى د داةم رتصدزت ابيةة تااهسدية 

  تقداة أه دة الطد بااو   اإلداريدة واألصاديميدة مصات دا مد  اسدتقطاب أه دة القيدادات  بتصدارواال
 وحدددواهز متيدددازاتااتخددداب  وتحديدددد رواتدددب و ال هقدددد ماحت دددا اظدددم الحوصمدددة حريدددة التعيدددي  وا

حريدة تردميم صمدا ماحت دا  وتحدديث اظدم تبدوة الطد ب    ومصاهأة المتميزي  مدا م  ماسوبي ا
ت وتددت ب ددا  لددى صاهددة   بددرامت تمويددة تااهسدديةتباددر برامج ددا وهقددًا لمتغيددرات السددو  الدوليددة  و 

      م Wooldridge,etl.) 2005 الجامعات  المياً 
 -والمحلدر تليمدر اإل مسدتوىالتر أجريدت  لدى ال  أقبتت العديد م  الدراسات السابقةصما 

تاميدة اهم هدر سد  هدر الجامعدات م  ِةدمتاظيمدر اداة ماداخ بهدر  اً بدارز  اً دور لحوصمة اأ  لتطبي  
صمددا   اإلاتاجيددة وحمايددة العدداملي ورهددل مسددتوى المسدداةلة   اظددام و ددزز  رأس المدداة البشددري
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ن لتحقيدد  األهدددا  والددرؤى الرددر  هعاليددةو  التمويددة الم ااسددبللجامعددات  -الحوصمددة – ت ددما
تحقيدد   لددى تدددرت ا لحوصمددة ا تصمددا أقبتدد   دداةرهعددت مسددتوى جددودة أدا  وبالتددالر المو ددو ة

 ية يةددة التدريسددالالر ددا الددوظي ر أل  دداة هددر مقدددمت ا رهددل مسددتوى  نالعديددد مدد  المميددزات
اتمددداة للجامعدددة والدددوط   واشدددر القددديم الازاهدددة األصاديميدددة  وتعميددد  اال تحقيددد    و ةواإلداريددد

  وبددذلك أرددبح للحوصمددة ه ٖٚٗٔتالزهرااددر   والممارسددات الديمقراطيددة والمشددارصة المجتمعيددة
مددد  خددد ة التدددزام اإلدارة العليدددا والتا يذيدددة بدددالقيم   دور رةددديس هدددر التطدددوير اإلداري للجامعدددات

ترسدديم مبددادئ الازاهددة   والمتمقلددة هددر نواألخ تيددات التددر تْحص ددم الممارسددات التددر تقددوم ب ددا
والمجتمددل هددر  ةواإلداريد ية يةدة التدريسددالوالمسداةلة  والشدد اهية والو دوح  ومشددارصة أ  دداة 

مد  خد ة تقدديم مقترحدات م وآراة دمن لتطدوير    داتخطيط  مليات ا وتطويرهدا والرتابدة  لدى أداة
م   لدددى أ  ٕٛٓٓم  وجدددودة تٕٛٓٓوأصدددد شدددلبر وما دددة ت  ت ايأداة دددا إلدددى جاادددب اسدددتق ل

 ارت داع ملحدوظسدتراتيجر لحوصمدة الجامعدات تابلدا هتمام اإليجابر بتطبي  أبعداد الماظدور االاال
  ةهر مستويات األداة المتوتع

تطبيددد  السياسدددات  اظدددام  هدددت بأا ددداوالتدددر  رّ   للحوصمدددة اإلداريدددةالم دددم اظدددرًا للددددور و 
هقدد  -  (UNDP,1997)تترد  بالص داةة  واالسدتق لية  والمسداةلة  والشد اهيةل نبالماظمات

خطدة التاميدة العاشدرة هدر المملصدة العربيدة السدعودية مد  أهددا    وال د  القالث والعشدر  أصد
 لى ترسيم مبادئ المسداةلة  والشد اهية  والازاهدة  ومصاهحدة ال سداد مد  خد ة تطبيد  أحددث 

وهدر هدذا     ٖٕم ٕ٘ٔٓتخطة التاميدة العاشدرة  لى أج زة الدولة المعايير العالمية للحوصمة 
 لدى  درورة تعزيدز حوصمدة مؤصددًة م  ٖٕٓٓجاةت رؤيدة المملصدة العربيدة السدعودية تالسيا  

هددر تسددلم م ّمات ددا بشددصة يسددمح ل ددا الحصوميددة العمددة الحصددومر  وت عيددة مسددؤولية الج ددات 
تيدداس ص دداةة رأس المدداة البشددري هددر القطدداع العددام   وي ددم  ت امسدداةلمدد     وي مّصدد تا يددذهاب

   م ٕٛٔٓ  ٖٕٓٓوتقويم ا وتحليل ا ترؤية المملصة العربية السعودية
هددر المسدداهمة ال عالددة هددر جامعددة أم القددرى ولرغبددة   إلحسدداس بالمسددؤوليةومدد  ماطلدد  ا

صوا دا تخددم أهدم أهددا  الخطدط  نٖٕٓٓتحقي  أهدا  خطة التامية العاشرة  ورؤية المملصة 
رؤيت ا "التميدز اختارت أ  تصو  هقد  - التاموية والدا ية إلى المساهمة هر التامية المجتمعية

تليميدددًا هدددر التعلددديممحليدددًا  وريدددادة األ مددداة" تالخطدددة   وخدمدددة المجتمدددل  والبحدددث العلمدددر  واا
ه ددر بحاجددة إلددى   ولتحقيدد  هددذ  الرؤيددة  هددد ٔٗٗٔ-ٜٖٗٔسددتراتيجية لجامعددة أم القددرى  اال



 .... ................................................درجة ممارسة الحوكمة اإلدارية بجامعة أم القرى ...............

- ٜٖٙ - 

   دا اإلداري واألصدداديمرةداأمواصبدة الّتغيدرات  وتلبيدة الج دود التدر تبدذل ا وزارة التعلديمن لتطدوير 
  اإلداريدة حوصمدةممارسة أبعاد الم  خ ة وذلك وجْعلا تادرًا  لى الم ااهسة  والريادة العالمّية  

السيما وأّ  الحوصمة "ت عدّزز ِمدْ  الق ددرة التااهسدية للجامعدات  وت حّقد  الرردااة العلميدة  وت جّادب 
هددذ  الدراسددة جدداةت مدد  هاددا     ٜٗ م ٕٓٔٓتالزهرااددر   الجامعددات ال سدداد اإلداري والمددالر"

صمسدداهمة هددر تحديددد درجددة ممارسددة أبعدداد الحوصمددة اإلداريددة ومعوتددات تطبيق ددا هددر جامعددة أم 
 القرى م  وج ة اظر أ  اة هيةة التدريس   

 :مشهلة الدراشة

يجابيدة التدر امتداز ب دا التعلديم الجدامعر هدر المملصدة العربيدة  لى الدرغم مد  التطدورات اإل
  هالاظددام الحددالر اإل أ  هددذ  التطددورات لددم ت مددس هلسدد ة التعلدديم العددالر وحوصمتددا  السددعودية

  وأتسدددام ا  واظم دددا  م جعل دددا متشددداب ة هدددر هياصل دددأٖٜٜللجامعدددات الدددذي رددددر  دددام 
ردر اظدام تتاحيدث  نم ٕ٘ٔٓخدت   تال دواز وتيد الصقير م  إجراةات التادوع واال  وممارسات ا

 لدى حد  االتتدراح لصليدات واألتسدام االمدواد المتعلقدة بمجدالس مجلس التعليم العالر هدر أغلدب 
ا وهددذا مددممددا يددؤقر سددلبًا  لددى مشددارصت م هددر رددال القددرار     دو  أ  يتدديح ل ددا إردددار القددرار

مددا  -بوجددا  ددام  -أ  الجامعددات السددعودية  ن حيددث ذصددرتم ٕ٘ٓٓآة  بدداس ت ةسددادر  اأصدتدد
ت دد  مع ددم او    تخدداذ القددراراهددر  مليددات زالددت تعدداار مدد   ددع  مشددارصة أرددحاب المرددالح 

اب مشددارصة الطدد ب هيمددا يخددص تاظدديم الجامعددة واألمددور األصاديميددة غيددهددر م  ٕٔٔٓالخددازم ت
م   لددى ٕٕٔٓالعمددري توأصددد المتعلقددة بجددداول م الدراسددية  ومقددررات م  ومو يددد اختبددارات م  

هددر  اً أ  هادداك  ددع م  هدر ٕٗٔٓالعرياددر تت قددت معددا او   الشدد اهية والو دوح دع  ممارسددة 
ال توجدد معدايير   و ات السدعودية       التشدريعات واللدواةح واألاظمدة داخدة الجامعدآليات اإل

إلددى هتقارهددا ا  باإل دداهة إلددى ولشددغة الماارددب اإلداريددة والقياديددة  وا ددحة لتعيددي  الماسددوبي 
السدددوادي ت ددد  مع دددم او   األداة  لدددى المسدددتويي  المؤسسدددر وال دددرديمعدددايير وا دددحة لتقدددويم 

وأصددت  هر  أاظمة المساةلة اإلدارية هدر الجامعدات السدعودية   اً م  هر أ  هااك  ع ٕ٘ٔٓت
م   لى أّ  واتل تطبي  الحوصمة هر بعض الجامعات السعودية لديس بالمسدتوى ٕ٘ٔٓال واز ت
م   هددر دراسددتا أ  ٕٚٔٓآة مسددلط تووجددد  إذ جدداةت درجددة تطبيق ددا متوسددطة   نالمددأموة
والمحاسدبية والمشدارصة   مد  الشد اهية والمسداةلة تطب  ص ً الجامعات السعودية الااشةة بعض 

هدد   لدى أ  الواتدل ال علدر هدر تطبيد  ٖٖٗٔوصدذلك أصددت دراسدة ال باشدر تبدرجة متوسطة  
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ولددم يرددة إلددى الحددد األداددى الددذي   السددعودية ال يلبددر المددأموةمبددادئ الحوصمددة هددر الجامعددات 
 والمسألة   والازاهة والش اهية  ي م  تحقي  تيم المساواة

 بعددض هددر  اظددام الحوصمددة إلددى  ددعال ددع   هددذام  (Al-sharqi 2014وتددد أرجددل 
القددرة  لدى التردر  هدر توزيدل مخرردات ال تمتلدك ما زالت هالجامعات  نالسعودية الجامعات

هدر توزيدل السدلطات والم دام  لدى تتحصم صما أا ا ال   الماشودة  االميزااية بما يت   مل أهداه
  هدر اً  دع هاداك إ داهة إلدى أ    ستق لية اإلدارية لي تقدو  ي ا القاةمي   ل أ و   ماسوبي ا

أ  ددداة هيةددة التددددريس  واإلداريدددي  صدددة مدد  تابليددة أ  ددداة الجامعددة للمحاسدددبية  ومشددارصة 
ت قدت او     دااتهر رياغة سياسات حوصمة الجامعدة ولواةح دا وتطبيق -األصاديميي   والط ب و 

  أ  هددذا ال ددع  يعددود إلددى  دددم وجددود مجددالس حوصمددة مسددتقلة م  هددر ٕٗٔٓمعددا العرياددر ت
داة الجامعدددات  ألم  ذلدددك ال دددع  إلدددى  دددع  المسددداةلة الم جتمعّيدددة ٕ٘ٔٓوأرجعدددت ال دددواز ت

م   ددع  أاظمددة المسدداةلة ٕ٘ٔٓوأرجددل السددوادي ت  والقددوااي  اإلداريددة واقددص التشددريعات 
وت مديش دور وحددات المراجعدة الداخليدة   اإلداريدة هدر الجامعدات السدعودية إلدى غيداب الرتابدة

   والخارجية 
الحوصمدة برد ة  امدة واإلداريدة برد ة بااًة  لى ما أصدتا الدراسات السابقة اسدتاتت أ  و 

ممددا يددؤقر  لددى تطددوير   الجامعددات السددعوديةبعددض خارددة ال تمددارس بالمسددتوى المددأموة هددر 
هدددر  األمدددر الدددذي يحدددوة دو  تقدددّدم هدددذ  الجامعدددات  وي  دددع  مددد  دورهدددا ناإلداريدددة  مليات دددا

 امدة وجامعدة أم تسدعى هيدا الجامعدات السدعودية هر الوتت الدذي   المستدامة التامية ات ملي
مراصدز متقدمدة هدر التر ت د  إلدى الوردوة ل منٖٕٓٓإلى تحقي  رؤية المملصة القرى خارة 

بعدددة وبددالرجوع إلددى متطلبددات التردداي ات العالميددة اجددد ارتباط ددا الوقيدد    التردداي ات العالميددة 
 جددودةرهددل مسددتوى ال ا ددة هددر تحقيدد  االسددتقرار  و ها لدددور ن الحوصمددة  هددر مقدددمت ا ن وامددة

 ألبعاد الحوصمة  ممارسات ا إّ   لى الجامعات السعودية إ ادة الاظر هر لذا ه نالجامعات
مشدصلت ا هدر اددرة الدراسدات التقييميدة  توالتدر تلخرد  الدراسدةهدذ  م  هادا اابققدت هصدرة 

مد  وج دة  تطبيق ا هر جامعة أم القدرىمعوتات و اإلدارية الحوصمة أبعاد ممارسة لتحديد درجة 
 اظر أ  اة هيةة التدريس   
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 أشئلة الدراشة:  

والمتمقلددة هددر   نبجامعددة أم القددرىاإلداريددة الحوصمددة أبعدداد  ممارسددةمددا درجددة  الصــلاا األ:ا:
والمسدداةلة اإلداريددة  والمشددارصة هددر     اإلداريددةاألاظمددة والقددوااي   والشدد اهية 

 ؟هراد  ياة الدراسةم  وج ة اظر أستراتيجية رال القرار  والرؤية اال
اإلداريدة بجامعدة أم القدرى التر تواجدا تطبيد  أبعداد الحوصمدة معوتات الأبرز ما  الصلاا الجاني:

 ؟هراد  ياة الدراسةأم  وج ة اظر 
 

 فرضيات الدراشة:  

اسددتجابات أهددراد درجددات وجددد هددرو  ذات داللددة إحردداةية بددي  متوسددطات ال ت ::ىالفرضــية األ
بجامعددة أم القددرى اإلداريددة حوصمددة أبعدداد ال ممارسددةدرجددة  ياددة الدراسددة حددوة 

    الاوع ت عزى لم دتغير
 

ال توجدد هدرو  ذات داللدة إحرداةية بدي  متوسدطات درجدات اسدتجابات أهدراد  الفرضية الجانية:
بجامعددة أم القددرى حوصمددة اإلداريددة بعدداد الممارسددة أ ياددة الدراسددة حددوة درجددة 

 الدرجة العلمية  ت عزى لم دتغير
 

ال توجدد هدرو  ذات داللدة إحرداةية بدي  متوسدطات درجدات اسدتجابات أهدراد  الفرضية الجالجة:
بجامعددة أم حوصمددة اإلداريددة أبعدداد ال ةدددددددددممارسة دددددددددددددوة درجددددة حدددد ياددة الدراس

 هر الجامعة    دد ساوات الخبرة ت عزى لم دتغيرالقرى 
 

 أهداف الدراسة: 
 تر تحديد اآل إلى الدراسة هذ  هدهت

 ةأ  دداة هيةددوج ددة اظددر   مددبجامعددة أم القددرى  اإلداريددةأبعدداد الحوصمددة  ممارسددةدرجددة   ٔ
  التدريس

 ةأ  دداة هيةددتطبيدد  أبعدداد الحوصمددة اإلداريددة بجامعددة أم القددرى مدد  وج ددة معوتددات أبددرز   ٕ
  التدريس
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 أيمية الدراشة:

ــة: أ:اًل ــة األيمي ض عدديات برددلتو  يت دداتلب  الدراسددة هددر  ددذالاظريددة لهميددة األتت دددح  :الهظري
وهدددر مقددددمت ا توردددية مجلدددس حوصمدددة الجامعدددات العربيدددة   السدددابقة والدراسدددات المدددؤتمرات

 مٖٕٓٓ  ومدددؤتمر دور الجامعدددات هدددر تحقيددد  رؤيدددة المملصدددة الماعقدددد هدددر  مدددا  م ٕٚٔٓت
ب ددرورة  ايأورد  يذلدال  م ٕٚٔٓ لصتروايددة تردحي ة المدواط  اإل هدر جامعدة القردديم  لماعقددا

 تبارها واحددة مد  متطلبدات او   مبادئ الحوصمة ومجاالت ا هر الجامعات العربيةتعزيز ممارسة 
  (.Wang, et al  تلبددر هددذ  الدراسددة توردديات دراسددة صددة مدد صمددا    هددا تماداو  ت دداجود

 نإجدددراة دراسدددات متعقدددة دددرورة   أورددداتا بي  اللتدددم ٕٚٔٓتوربابعدددة والشدددرما     م 2013
البداحقي  الدراسدة الحاليدة سدت يد صمدا  ت  هدر الجامعداستقراة واتل الحوصمة اإلداريدة التقييم و 

هددذ   م تتااول ددالددادداوة بعددض المحدداور التددر تتل نهددر إجددراة المزيددد مدد  الدراسددات المسددتقبلية
ا مد  إطدار اظدري لمو دوع الحوصمدة تاألدب الاظدري بمدا ت دماإقدراة س م هر تس  صما الدراسة

      اإلدارة التربويةلمصتبات المطلوبة الحديقة  تبار  م  المو و ات االجامعات باإلدارية هر 
 

يتوتدل   مد  اتداةت وتوردياتهدذ  الدراسدة ليا إ توتتمقة هيما تورل ثانيًا: األيمية التطبيكية:
المسؤولي  بوصالة الجامعة للتطدوير وريدادة و   والمخططي   أرحاب القرارر تعري  هأ  تس م 
 نتخاذ القرارات ال زمدةال  - لى وجا الخروص جامعة أم القرى بالقيادات الجامعية و   األ ماة

  أبعداد الحوصمدة يدهدر تطبالقوة وال ع   م  خ ة تحديد اقاط   وذلكلتعزيز تدرت ا التااهسية
  والحدد مد  تلدك الحد م  اقداط ال دع و   م اقاط القوةوم  قم د   تطبيق امعوتات و   اإلدارية

مدد  خارددة وأ  ها ليددة الحوصمددة اإلداريددة  مسددتوى  رهددلسدد م هددر الددذي سياألمددر  نالمعوتددات
    مٖٕٓٓتحقيقًا لرؤية المملصة  نتعزيز تدرت ا التااهسيةأم القرى جامعة أولويات 

 

 مصطلحات الدراشة:  

م  ٕٔٔٓيرتدر و بدد الردمد ت  دا ره :Administrative Governance اإلدارية احلونمة 
  واإلجددراةات التددر تحدددد رددال القددرار  ومراتبددة وررددد العمليددات داخددة الجامعددة بأا ددا  القوا ددد 

والتددر تحدددد   والقددرارات  واإلجددراةات  اظمددةاأل و   اللددواةحالدراسددة إجراةيِّددا بأّا ددا  هددذ    دداتو ره
ألاظمدة والقددوااي   لالقيدادات الجامعيدة تاإلداريددة واألصاديميدة  بجامعدة أم القدرى  درجدة ممارسدة

ن سددتراتيجية  والرؤيددة االهددر رددال القددرار الشدد اهية اإلداريددة  والمسدداةلة اإلداريددة  والمشددارصةو 
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 بص اةة وهعالّية  الجامعة تحق  أهدا ل
 

 حد:د الدراشة:  

أبعدداد الحوصمددة اإلداريددة ممارسددة تترددرت هددذ  الدراسددة  لددى تحديددد درجددة ا :احلــد:د املوضــو ية
المسداةلة اإلداريدة  الشد اهية اإلداريدة  و األاظمدة والقدوااي   و   هدر والمتمقلدة نجامعة أم القدرىب
تطبيدد  عوتددات تترددرت  لددى معرهددة ماصمددا  سددتراتيجية   والرؤيددة االهددر رددال القددرار المشددارصةو 

 م  وج ة اظر أهراد  ياة الدراسة الحوصمة اإلدارية 
 

 هيةدة و  دوات  أ  داةتتررت هذ  الدراسدة  لدى اسدتط ع رأي  يادة مد  ا :احلد:د البشرية
  هترة توزيل األداة العمة رأس  لى المتواجدي  القرى أم بجامعة التدريس

 

 بمديادة بدالزاهر والطالبدات  بالعابدية الط ب شطري  لى الدراسة هذ  تتررتا: احلد:د املهانية
  المصرمة مصة

 

   هدٓٗٗٔ-ٜٖٗٔر الجددددامع العدددام خ ة الميدااية الدراسة طبقت :احلد:د السمانية
 

 :اإلطار الهظري

 مفًوم احلونمة:   .1
العربيددة  أو هددر اللغددة إلددى  ترجمددة الصلمددةسددواة هددر  نداًل واسددعاً جددالحوصمددة  م  ددومأقددار 

صم  صدا نقد ظ درت بعددة مسدمياته  اتعري     الحاصميدة أو الحصماايدة أو الحوصمدة اإلداريدة وألح 
تدة  لدى ا ا أال إخت   مسميات ا اورغم    (Governance)وصل ا مرطلحات معربة لصلمة 

والمسددداةلة   والشددد اهية  بأا دددا  اإلدارة القاةمدددة  لدددى الازاهدددةعرهدددت الحوصمدددة ه نمعادددى واحدددد
مدل   وتحقي  العدالة دو  تمييز  وتطبي  القااو   لدى الجميدل  ومصاهحة ال ساد  والمحاسبية

 م  هعرهددإٕٔٓ طددوة والسدديد ت  أمددا م ٕ٘ٔٓ أبددو الارددرتتددوهير الرتابددة الداخليددة والخارجيددة 
تدددار ب ددا   صددة مددا تمارسددا اإلدارة مدد  إجددراةات وسياسددات وأسدداليببأّا ددا   الحوصمددة اإلداريددة

باإل دداهة إلددى   التخدداذ القددرارالعددام طددار حيددث ت ددل الحوصمددة اإل ناإلداريددة بص دداةة  ددا مليات
  صمدا واألدوار المحدددة للعداملي  لى أساس الشد اهية والمحاسدبية القاةمة جراةات األخ تية اإل
  وتحسدددي  العمليدددات  والتطدددوير  هرددداحواإل  مسدددتخدمة الرردددد   لدددى األداةالحوصمدددة ؤصدددد ت

جراةات العمة  و ره ا ال   والقدرارات  والداظم  مجمو دة مد  القوا دد  بأا دا  مٕ٘ٔٓت ز دااي واا
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تطبيددد  الشددد اهية   ددد  طريددد  وذلدددك   التدددر ت دددد  إلدددى تحقيددد  الجدددودة والتميدددز هدددر األداة
م  ٖٕٔٓو ره دددا المليجدددر ت والمشددارصة  والمسددداةلة  والص ايدددة  وال ا ليدددة  وسددديادة القدددااو  

دارة األهددددراد العدددداملي  بالجامعددددة والتددددر ت ددددل   بأا ددددا  أدوار ومسددددؤوليات القيدددداد اإلداريددددة  واا
المع ددد الصادددي  ددا و رهتجددا  والسددلوك الددذي تتقبلددا الجامعددة  وتتخددذ القددرارات هددر اال   األهدددا 
 نالعمليددات وال ياصددة التددر تسددتخدم ا المؤسسددات  م  بأا ددإٛٓٓليددا  اددد الدددا ور تإالمشددار 

 رامج ا   بت ا و دارة  مليات ا وأاشطاا ا و يلتوج
  والسياسددددات  مجمو دددة مدددد  القوا دددداسدددتاتت أ  الحوصمددددة اإلداريدددة هددددر   ممدددا سددددب 

يمدددارس الوظددداة  اإلداريدددة   إداري ج دددازمددد  خددد ة  يدددتم بموجب دددا إدارة الجامعدددة  واألاظمدددة
 دددد  السددددلطة السياسددددية باسددددتق لا هددددذا الج دددداز يمتدددداز و   وهعاليددددة بص دددداةة ليدددداإالمسددددادة 

دو  تمييدز أو خ دوع ألي والاظدام واالتترادية  ويمارس السياسات واإلجدراةات وهد  القدااو  
صداهح ال سداد مد  وي  وشد اهيةبازاهدا لدذا ه دو يعمدة  نتحقيقًا للعدالة والمساواة ن تبارات أخرىا

توزيدددل الحقدددو   يت دددم   عدددي تاظيمدددر م وهددد  هيصدددة والمسددداةلة والمحاسدددبيةخددد ة الرتابدددة 
    والواجبات

 امجلسدد م  ددوم حوصمددة المؤسسددات حيامددا أردددرظ ددور صااددت البدايددة الحقيقيددة لهددذا وتددد 
 اً تقريدر  مٕٜٜٔهدر ديسدمبر  حوصمدة المؤسسداتل  الماليدة راالمالية وسو  لاد  لدألو  التقارير
أخددددذت حوصمددددة م ٕٔٓٓوهددددر ا ايددددة  ددددام   األبعدددداد الماليددددة لحوصمددددة المؤسسددددات  بعاددددوا 

وال  داةح   هد س العديدد مد  المؤسسداتاا و   األزمدات الماليدة وثخدر بعدد حددآ االمؤسسات بعدً 
ي عددد التقريددر الرددادر  دد    و لددى المسددتوى الدددولر  المؤسسددات األمريصيددةبعددض الماليددة هددر 

Organization for - Economic Co-Operation and Development 
   بم  ددوم الحوصمددة دولددر رسددمررا  أوة ا تدد اتبعاددوا   مبددادئ حوصمددة المؤسسدد  (2004)

بعدد تددّار م سدتوى الرتابدة هدر الم ؤّسسدات  و دع  اإلداريدة ولقد ظ رت الحاجة إلى الحوصمدة 
تردور اإلدارة هدر  داهة إلدى باإل  م ٕٕٔٓتغدادر الخبرة والم ارة  واقص اإلهراح والش اهية 

صالعولمدة  وقدورة  نتحقي  أهداه ا ب عالّية وص داةة  ومدا واجدا الم ؤّسسدات مد  تحدديات خارجيدة
صالتااه س  وال قر  والبطالدة  إ داهة إلدى اقدص االهتمدام بجواادب  نالمعلومات  وتحديات داخلية

 حدددددد وتددددد   مٕٚٓٓآداب وسددددلوصيات الِم دددد   بمددددا ي حّقدددد  م رددددالح العدددداملي  تدرويددددش  
  أربل مجاالت للحوصمة  UNDP (1977)براامت
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 وهر صاآلتر  ؛ للحونمة جماالت  ٕ
رارات اتخدداذ القدد ةمليدد وتت ددم   (Economic Governance):االتترددادية  الحوصمددة  ٔ

وقر هددر تددلدولددة  و لتترددادية شددط االااممباشددر هددر ال التددر تددؤقر بشددصة مباشددر أو غيددر
  وتحسي  او ية الحياة  ومحاربة ال قر  تحقي  العدالة  مقة  االجتما ية الق ايا

  تبط بطبيعددة السددلطة السياسدديةتددر  Political Governance):تالسياسددية  الحوصمددة  ٕ
    المجتملرا  جميل أط  تمقةو   شر يةالو 

 تطبيد  السياسدات موهدر اظدا   Administrative Governanceت اإلداريدة الحوصمدة  ٖ
  الش اهيةو  المساةلة و االستق لية  و الص اةة  ب تتر ل نبالماظمات

لمجتمدل اتشدمة  مليدات وهياصدة  (The Overall Governance): الشداملة الحوصمدة  ٗ
 التر توجا الع تات السياسية 

لحمايددددة الققاهددددة والمعتقدددددات الديايددددة والقدددديم االجتما يددددة   نواالجتما يددددة واالتترددددادية
    ما األالشعور بالخدمات و  تقديم م  اً  الي بيةة ت م  مستوي  لىمحاهظة الو 

وتعمددددة الحوصمددددة بصاهددددة أاوا  ددددا  لددددى تعميدددد  اإلحسدددداس بالواجددددب  وزيددددادة الشددددعور 
المسؤولة بي  جميل األطرا   وبالتالر يتحوة الجميدل إلدى بالمسؤولّية  وتامية روح المشارصة 

ال الاجاح ت طوة والسيد         ٖٓ٘  ٕٕٔٓش رصاة هر ر 
 

 : اإلدارية أيداف احلونمة .3

للتعلدديم  هددر تحقيدد  أهدددا   دددة صأسددلوب إداري حددديثإلداريددة احوصمددة التطبيدد  يسدد م 
تدددرة المجددالس واللجددا  تقويددة هددر  2006)ت University of Oxfordا  تلخردد  الجددامعر

 دددما  لو   يم والبحدددث والتيسددديرلددداألصاديميدددة واإلداريدددةن لت يةدددة أحسددد  الظدددرو  الممصادددة للتع
ردال القدرارات صما أا دا تسدا د هدر   التااس  هر مراحة رال القرارات  لى مختل  المستويات

وتقويدددة   األصاديميدددة  لدددى اطدددا  واسدددل مددد  وج دددات الاظدددر  لدددى مسدددتوى الجامعدددة  والصليدددة
تس ية م مة أردحاب السدلطة باإل اهة إلى    ستراتيجيات الاقاش األصاديمر المستمر بيا ماا

توسددل الخبددرة اإلداريددة  لددى وأخيددرًا   خارددة هيمددا يتعلدد  باتخدداذ القددرارات اإلداريددة  والمسددؤولي 
ر مسددتوى المجددالس واللجددا ن ل ددما  المشددارصة ال عالددة هددر اتخدداذ القددرارات  وتحديددد المخدداط

ردحاب ألتحقدددد  حمايددددة   هر أا دا م ٕٛٓٓالغالبر والعامري تلخر ا و  وال رص والت ديدات 
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تخذوا يددن لوشدد اهيت اجامعدة دتددددة المعلومددددات المتعلقددددة بأاشدددددطة اللما تقدمدا مد  لمرددددالح ا
التقليدة مد  األخطداة وتسد م هدر ات  لجامعدسددتمرارية ااممددا يسدد م هددر  ندرارات م باداًة  لي ددات

زيادة تددرة وتؤدي إلى   ت عيدة اظدم الرتابدة المالية واإلداريةوذلك ب  والتجاوزات غير المشرو ة
ستحواذ  لى أصبر تددر ممصد  مد  السدو  هدر مجداة وتمصيا ا م  اال  لى المااهسة  الجامعات

حتدرام القدوااي  او   بيةة رحية للعمة م  خ ة تعزيز جوااب المساةلة صما أا ا توهر  اشطت اأ
هحددددد أهددددا   Chan (2007) أمدددا   داة اإلدارة العليدددا بشدددصة ردددحيحأوتقيددديم   والتعليمدددات

صمدا   والرتابدة  لدى األداة  إلدارةاو   صوا دا ت ردة بدي  الملصيدة التاظيميدةحوصمة الجامعات هر 
إا ا تحس  م  سمعة الجامعة هر المجتمل  وتطدور أداةهدا  وتحسد  مد  ممارسدات ا اإلداريدة 

  العدالدة والازاهدة يد  وتحقت اسدتراتيجيارياغة وباداة هر واألصاديمية  وتسا د إدارة الجامعات 
رهدل مسدتوى تسد م هدر   تخاذ تدرارات هعالدةاو مليات ا  وت م   ا والش اهية هر جميل تعام ت

 ا ا تحد م  حدوث أي مخاطر أو ررا ات تعي  جودة األداة  أ  صما  اةص اةة أدا
 

 : إلداريةاأيمية احلونمة   .4

تحقيد    دا مد امصّ ي ًا تاظيميد هديص ً ل دا ألا دا تدوّهر  نوللحوصمة أهمّية صبيرة هر الجامعدات
 ماليددة مددوارد -أي الجامعددة  –ل ددا  -الحوصمددة  –وت ددم   ا بأه ددة السددبة الممصاددة  أهددداه

داريداً اسدتق ل ا ماديدًا ممدا يسداهم هدر  ناالسدتقمار األمقدةل دا وتحقد    متجدددة ردبح ل ددا ته  واا
تعتبر الحوصمة اظام رتابدة و   راتيجراالست  اتجاهاحاصمة مسؤولة    تحديد  وهيةات  مجالس

 وتجادب ال سداد اإلداري والمدالر   س مة التطبي  القااوار للتشريعات ذاتر  يؤدي إلىرا  شواا 
  المخرجدات الصشد   د  أوجدا القردور هدر األداة و دع و  ا  التأّصد م  هعالية إدارت وبالتالر
والمسدؤوليات التشدغيلية   بعيدة المددىراتيجية ستالّتواز  بي  المسؤوليات االت م  ك له ر بذ

واألصاديميددة  ال يةتددي  اإلداريددة ددم  حقددو  ومرددالح العدداملي  مدد  تأا ددا صمددا   تردديرة المدددى
حددداهظ  يحقددد  ر دددا المجتمدددل  ددد  الجامعدددات ومسدددتوى أداة دددا تممدددا  ندو  تمييدددزوالعددداملي  

هر إدارة شدؤو  الجامعدات اإلدارية إ  إرساة توا د الحوصمة  م   ٕٕٔٓم  وتمرزو  ٕٔٔٓ
سيسداهم هدر  -سمعت ا م  خ ة أداة ا ومعاييرهدا الخاردة  مل ترك مساحة لصة جامعة لتبار

  إلى مستويات أه ةاظمت ا اإلدارية والتعليمية أرتقاة باال 
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  :احلونمة حمددات  .5

مة دددددداألاظمجمو دددة مددد   هالجامعدددات لددددي ا  يدددريتحتددداج حوصمدددة الجامعدددات إلدددى إدارة التغ
   ي ددددتطبالو ية ددددعدددت الاجة إلى ددي  بحدددواادددقوال

وذلدك مد  أجدة  ناألداةسدير تبدة راالمسداةلة  وممبددة و   اجدازسياسة تعظيم اإل   م  بش اهية
تصددو  الواتعيددة مدد  مقوماتددا  والرؤيددة المسددتقبلية مدد    بمددا ت رشدديد رالتعلدديم الجددامعتطددوير 

والتددر تبددي  مسددتوى مدد  األهميددة بمصددا  الاظددر إلددى محددددات الحوصمددة  ااددإلددذا ه نمسددتلزماتا
هددر محددددات ات تلددك المحدددد م ٕٕٔٓت غددادرحدددد تددد    و التطبيدد  الجيددد للحوصمددة وجودت ددا

     ٔتالشصة صما جاةت هر  ومحددات خارجية  داخلية
 الحوكمة  محددات (1) شكل

 
 م( 2112غادر )المصدر                 

 

وتشددمة المحددددات الخارجيددة التشددريعات التددر تدداظم الاشدداط االتترددادي بجميددل أشددصالا  
 دما  تا يدذ والتدر بددورها تسداهم هدر  وال يةات الرتابروالبيةة العامة ل ستقمارات هر الدولة  

 الداخليدةم   أمدا المحدددات ٕٕٔٓإدارة الجامعة بشصة جيد تغادر  وبالتالر  األاظمة والقوااي 
وتوزيددل السددلطات   تخدداذ القددراراتاالقوا ددد واألسددس التددر تحدددد صي يددة ترددميم و   هتتمقددة هددر

تعددارض بددي  مرددالح أرددحاب المرددالح ممددا يسدد م هددر تقليددة ال نداخددة الجامعددةوالمسددؤوليات 
   م   ٕٔٔٓتالحازمر  المختل ة 

 

 : اإلدارية احلونمة أبعاد  .6

ات قت العديد م  األدبيات اإلدارية  لى إمصااية اقدة م  دوم الحوصمدة مد  مجداة الشدرصات 
ختل ت هدر تحديدد األبعداد التدر مد  خ ل دا يدتم هحدص اإال أا ا   وتطاع األ ماة إلى الجامعات
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لحوصمددة سددتراتيجر لاال ماظددورال  مٕٛٓٓشددبلر وما ددة توحدددد   لجامعدداتإلداريددة لحوصمددة اال
ة مد  مجلدس اإلدار و هيصدة الملصيدة  ت دم  البعد ال يصلدر  و   وهر أوالً  نهر ق قة أبعاداإلدارية 
هيصددة و التعدداو  والمشددارصة  و حقددو  أرددحاب المرددالح و  تددات م  و مسددتويات  الدور و حيددث الدد

  قااًيدا اظدم تقدويم األداة و الحدواهز والمصاهدتت  و السياسدات والتعليمدات  و مصاهدتت اإلدارة العليدا  
المسددؤولية  و اإلهردداح  ومحتددوى  جددودةو الشدد اهية الماليددة واإلهردداح  ت ددم  البعددد القيمددر  و 

 ددوابط و لتددزام القددااوار  اال و الازاهددة  و لددى الوقدداة  والسددج ت  سدد ولة االطدد ع  و المسدداةلة  و 
لجدا  المراتبدة الداةمدة  و التشدريعات والقدوااي   ت دم  البعد الرتابر  و   السلوك األخ تر  قالقًا

 ددوابط و سددتق لية المدددت  الخددارجر  ا ددما  و  ددوابط التدددتي  الددداخلر  و مراجعددة العقددود  و 
    مصاهتت والتعويضلل المالية الرتابةو تعيي  المدتقي   

هتمددام ب ددا ال لددى القيددادات الجامعيددة ا لتددر يابغددراألبعدداد ام  ٕٛٓٓحدددد حدداصم تبيامددا  
 ومرا ات ا هر سياست ا اإلدارية هر اآلتر 

  ردديااة حقددو  أ  دداة مجلددس الجامعددة  إذ إ   ددما  هددذ  الحقددو  سدديصو  حدداهزًا
  م ام م بص اةةدارة إلمجلس الأل  اة 

 التعامدة مد  تبدة إدارة مجلدس الجامعدة مدل الجميدل  دا المساواة هر التعامة  ويقردد ب
  دو  تحيز بشصة متساو  

  امعة ددددددؤوليات إدارة الجدددددمدد  مسإذ إ  لحة  دحاب المردددقو  أردددددددترام حددددما  واحددددد
 ات دددراد ومؤسسددددو  أهدقدما  حدد 

الدذي  يعملدو  باإل اهة إلدى أردحاب المردلحة   ذي تتواجد هيا الجامعةددددمل الددالمجت
    موظ ي و   وط ب  م  أصاديميي ب ا 

 والتربويددة  ميةددددددددح السياسددات العلدددددو تو يددددددددح هددددداردية  اإلهدددددددداهدش دددداإلهردداح وال  
    ةددددعدامدس الجددستوى مجلددددددوالتشغيلية  لى م

 أمددا الشدد اهية ه ددر تعاددر أ  تطددرح    ددا م   و دددم إخ دداة أي معلومددات اولماسددوبي
 اآلراة واألهصار  وتااتش بروح التعاو  بي  األ  اة 

   م  ومسؤوليات  م   طري  تحديد م اموذلك تحديد مسؤولية مجلس الجامعة  
   تجادب ت دارب مرددالح أ  داة مجلددس الجامعدة  وذلددك بتحقيد  التددواز  هدر الحقددو

 والمرالح 
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ر  الشد اهية  والمسداةلة  هد تتمقدةالحوصمدة  لى أ  أبعاد  UNDP (1977)وأصد براامت 
سدتجابة  والتوجيدا واإلجمداع  والص داةة القوا دد القااوايدة  واالو   والمسداواة والمشارصة  والعدالدة

مطيددددر   و م ٕٛٓٓالدددددا ور تصددددة مدددد   مت دددد  مع دددداو  سددددتراتيجية  الرؤيددددة االو وال ا ليددددة  
األاظمدددة ها هدددر احدددددهقدددد م  ٕٚٔٓتأمدددا ربابعدددة والشدددرما     م ٕٗٔٓوديددداب ت  م ٖٕٔٓت

 هاتترددددر ابيامددددا   والقدددوااي   والشدددد اهية  والمشدددارصة  والمسدددداةلة اإلداريددددة  والتمصدددي  اإلداري
(2011) Huque م  ٕٚٔٓأمددا الدهدددار وآخددرو  ت  سددتراتيجيةوالرؤيددة اال  المسدداةلة  لددى

والسدلطات بدي  لمسدؤوليات هدر توزيدل اتدواز  الو و دوح الرؤيدة لدردارة العليدا   هقد حدداها هر
الشدددد اهية وسياسددددة اإلهردددداح  دددد  و   القددددوااي األاظمددددة و و والمشددددارصة    المجددددالس الحاصمددددة

   جتما يددةالمسددؤولية االأخ تيددات العمددة و  دداهة إلددى   باإلوالمحاسددبة المسدداةلةو المعلومددات  
والمشدارصة هدر ردال القدرار   م  هر اإلهراح  والرتابة  والمسداةلة ٕ٘ٔٓالسوادي تاتتررها و 

تترددرت هددذ  الدراسددة اهددذا وتددد تردداة  سددتق لية والحريددة األصاديميددة  وص دداةة وها ليددة اال واال
والشدد اهية   األاظمددة والقددوااي   هددرو  نمدد  أبعدداد الحوصمددة اإلداريددة  لددى دراسددة خمسددة أبعدداد

هددت   التدر  رّ سددتراتيجيةالوالمسداةلة اإلداريددة  والمشدارصة هدر رددال القدرار  والرؤيدة ااإلداريدة  
      اآلتر لى الاحو 

وتدداظم  ة اهدداز تا ددذ ب  ة ادلدد رهددت بأا ددا  وجددود أاظمددة وتددوااي   األاظمددة والقددوااي    ٔ
وتطبدددددد  بشددددددصة متسدددددداو وماردددددد   لددددددى   الع تددددددات والردددددد حيات بددددددي  األهددددددراد

 Morita & Zaelke)   .(2007الجميل
والحردوة  لي دا  وأ  تصدو  آليدات  سد ولة تدده  المعلومداتالش اهية اإلدارية  وهدر   ٕ

 م   ٕٔٔٓتأبو تا ود  رال القرار والمساةلة والرتابة معلاة ومعروهة
 ت دددم  مسددداةلة العددداملي   و دددل آليدددات داخليدددة رهدددت بأا دددا   لمسددداةلة اإلداريدددة ا  ٖ

   2011ت  Huque  اي لتأصد م  تا يذ اللواةح والقوال نولي ؤ والمس
توسديل     بأا داp11م 2012ت  world bankا د رهو  المشدارصة هدر ردال القدرار   ٗ

  م تتراحدداتابهيؤخدذ القدرار   ردالالددور الدذي يقدوم بدا أردحاب المردلحة هدر  مليدة 
 دددما  لو   لوردددوة لقدددرارات أصقدددر ها ليدددةن لال رديدددة والجما يدددة  دددمةوآرا  م وتورددديات

 س ولة تا يذها 
سدتراتيجر  يعبدر القدادة تطدور هدر سديا  ال صدر االوتعر  بأا دا   ستراتيجية الرؤية اال  ٘
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تحدددد م مددح المسددتقبة الددذي   مدد  خ ل ددا  دد  طموحددات م بعبددارات وا ددحة ودتيقددة
  وتحوية تلك الرؤية إلى واتدل ملمدوس مد  خد ة خطدة اسدتراتيجية جامعت ميريدواا ل

وتوزيع ددا  لددى مراحددة تتسددم بالمرواددة التددر تعطددر   تعتمددد التقسدديم الزماددر لألهدددا 
 للرؤيدددة االسدددتراتيجية تددددرًة  لدددى التصيددد  مدددل المتغيدددرات والم اجدددتت غيدددر الماتظدددرة

   م    ٕٚٔٓتالربابعة والشرما  
 

 : داريةمراحل تطبيل احلونمة اإل .7

دارية هدر خمدس مراحدة م  مراحة تطبي  الحوصمة اإلٕٔٔٓالمليجر تم  و ٜٕٓٓ زت ت لخص
 هر   تتمقل نمتتالية
   ذ  دددددد  وهددر هادددددددام مؤيددد ل دددددددوتصددوي  رأي   ةددددمة اإلداريددددددددمرحلددة التعريدد  بالحوص

 تو يح و   المرحلة يتم اشر ققاهة الحوصمة
 ات ا  ددددددد ا  واظريددددددديت ا  وأهددددداه ا  وأبعادهددددا  ومااهجدددددددم ا وأهمددددددد اهيمو ت ددددا  طبيع

والحوصمددة   وصسددلوك والتددزاموالتدددد رتة بددي  الحوصددددمة صققدددددداهة    ادددددورسالت  وأدوات ددا
  عام ت الازي ةللم صأساس

  مرحلددة بادداة البايددة األساسددية للحوصمددة  وهددر هددذ  المرحلددة تتددولى إدارة الجامعددة بادداة
لت ا ددة مددل متغيرات ددا ومسددتجدات ا  ا لددى و   ه م ددابايددة أساسددية تويددة تددادرة  لددى 

ويتصددو  مدد    الصيددا  المؤسسددر التاظيمددرتأ    األساسددية للحوصمددة هددروتتمقددة البايددة 
تب     لدددى تطبيق دددا  لدددى مسدددتوى الجامعدددةالمشدددرهة ج دددات الو   مجلدددس الحوصمدددة

   األساس القا دي األخ تر القيمر 
  يعدد هدر هدذ  المرحلدة   امرحلة إ داد براامت تياسر لتطبي  الحوصمة اإلدارية وتوتيت

ليسدد ة متابعددة التقدددم هددر التطبيدد   وهددر  نالم ددام والمسددؤولياتبراددامت زماددر محدددد 
 معالجة صة  ما ا و الوتت ذاتا تحدد المعوتات التر تحوة دو  التطبي  الصامة 

   ن ختبددارات الحقيقيددة  وهددر المرحلددة التددر تبدددأ هي ددا االاإلداريددة مرحلدة تطبيدد  الحوصمددة
هي دددا أ  هالحوصمدددة صمدددا   للتطبيددد  ال عددداةيددداس مسدددتوى اسدددتعداد ورغبدددة األطدددرا  لق

مدا  ال عداة و دوابط متحصمدة  ويتطلدب التطبيد  اأيً دا تيدودً هدإ  هي دا حريات تمارس  
 يلر 
 تحلية أصبر تدر م  استق لية السلطة هر الجامعة والمحاسبية والش اهية    -
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 تحقي  وتطبي  المعايير الم اية واألخ تية لمجتمل الجامعة    -
 والعقاب ت عية اظام القواب  -

  يددتم هي ددا  ددما   رالتددمرحلددة متابعددة وتطددوير الحوصمددة  وتعددد مدد  أهددم المراحددة
والمتابعدة الوسديلة واألداة   وتعد الرتابة  لسابقةا وتأصيد حس  تا يذ جميل المراحة

تصددو  م متددا مراتبددة   وتتطلددب هددذ  المرحلددة تعيددي  مراتددب  مسددتخدمةالرةيسددة ال
    ومتابعة تا يذ الحوصمة  وتدتي  اإلجراةات الخارة ب ا

 

 ت:معوقات تطبيل حونمة اجلامعا .8

  م  هددرٜٕٓٓت  لخردد ا  ددزت  تدداتو يواجددا تطبيدد  حوصمددة الجامعددات بع ددًا مدد  المع 
 الحيداة  د  التدريس هيةة أ  اة الجامعية  وغياب اإلدارة المجتمل  وامط هر الساةدة الققاهة

 نسددتق ة الجامعدداتا ددع    م  إلددى تلددك المعوتدداتٕٔٔٓمحمددد تمديحددة  توأ دداه الجامعيددة 
تخداذ القدرار  اوهدو مدا يحدد مد  تددرت ا  لدى المشدارصة هدر   اً أو إداريد اً مالي سواة صا  استق الً 
سددلوب إدارة أسياسددة القبددوة  و   لي دداإأ ددا  هقددد م  ٕٗٔٓتددريطم ت   أمددا والمسدداةلة اإلداريددة

معوتدات الخددمات   را  ا إلىه   Yirdaw (2014الجامعة  والجودة والتقييم  والتموية   أما
خورشددديد وحدددددها  اإلداريدددة والقياديدددة  ومعوتدددات ققاهدددة العمدددة  ومعوتدددات المدددوارد والقددددرات  

م ةمدددة  دددع  واسدددتق لية الجامعدددات  و   ردددعوبة تحقيددد  ال مرصزيدددةب  مٜٕٓٓت ويوسددد 
العلمية والبحقية  و دع   وظاة  اإلدارة العليا واألتسام العلمية ل حتياجاتالتاظيمية ل ياصة ال

 ددع  تدددرت ا  لددى تحقيدد  و اسددتجابة اظددم إدارة الوظدداة  الجامعيددة للمسددتجدات المختل ددة  
   لددى تشددجيل البحددث العلمددر األهدددا  التددر و ددعت مدد  أجل ددا  و ددع  تدددرة اظددم الترتددر

ربيددة واألجابيدة  وتلدة إتاحدة ال درص أل  داة هيةددة الجامعدات الع الت ا دة مدلو دع  مسدتوى 
  هدددٖٚٗٔت ردا ت ا الزهرااددر  و  دداةومتابعدة أداة إدارة الجامعددهددر  ةعالدال لمشددارصة ل نالتددريس

 توتمقلد نمعوتدات سياسديةو صة م  المجتمل والجامعة  ققاهة   هر تتمقل نإلى  معوتات ققاهية
هحدددها م  ٕٚٔٓتليدا  ادد اجدم إالمشدار   Leachأمدا  الجامعة و  الدولةصة م  سياسة   هر
  وتزايدد المطالدب الخارجيدة التدر ةدارة الجامعداا  ع  الع تة بي  أ  اة هيةدة التددريس و   هر

ت ر د ا متغيدرات العرددر الحدالر وطبيعتددا الديااميصيدة  وسدديادة ققاهدة مقاومددة التغييدر  وجمددود 
 سوبر الجامعة  اخ اض مستوى الر ا الوظي ر لدى مااالققاهة الجامعية  و 
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 الدراشات الصابكة

 تطبيق دا ومتطلبداتاإلداريدة  الش اهية تحديد واتلهدهت إلى دراسة  م ٕٔٔٓحرب تأجرى 
 يادة تصوادت مد  رأي  تسدتطلعوتدد اغدزة   بقطداع ال لسدطياية الجامعدات هدر لدى اإلدارة العليا

وأظ درت الاتداةت   واألزهدرالجامعدة اإلسد مية  وغدزة بصدة مد   ي صداديميأو  ي إداري ةتاد  ٕ٘ٓت
مدا يتخدذ قديم مبررات حدوة وجد أ  تمتوسطة  و بممارسة الش اهية اإلدارية بدرجة زام وجود الت

 ومؤسسدات المجتمدل لتحسدي  خددمات ا الجامعات ترارت اإلدارية  ومد جسور التوارة بي م  
الص داةة والجددارة اتباع الجامعة لسياسات توظي  مباية  لى أسس هر حي  أ    أصقر ممارسة

جابات سدتاهرو  ذات داللدة إحرداةية بدي   ظ رلم تصما   أتة ممارسة وبمعايير محددة ومعلاة
بيامددا أهددراد العياددة حددوة واتددل ممارسددة الحوصمددة بالجامعددات ال لسددطياية تعددزى لمتغيددر الجدداس  

خبددرة هددر  سدداواتٖم أتددة مدد  ل دد سدداوات الخبددرة لرددالح مدد  دددد ظ ددرت هددرو  تعددزى لمتغيددر 
  الجامعة
 بمصددة القددرى أم جامعددة هددر لمجدداالت المسدداةلة اإلداريددة القيددادات ممارسددة لتحديددد درجددةو 
ًا موظ د  ٖٕٔسدتطلعت هي دا رأي  يادة تصوادت مد  تا  دراسدة مٕٔٔٓت الاباترجرت مة أالمصر 
ممارسدة المسداةلة مد  تبدة القيدادات اإلداريدة الدراسدة إلدى أ  درجدة اتداةت  ة  وتورلت وموظ

ومد    "متوسدطة"المسداةلة هر حي  جداةت درجدة معوتدات ممارسدة   " الية جاةت "بالجامعة 
 بدددي هدددر  ذات داللدددة إحرددداةية   صمدددا ظ دددرت "غمدددوض الورددد  الدددوظي ر للموظددد أبرزهدددا "

الحارددلي  و درجددة ممارسددة المسدداةلة لرددالح الددذصور  جابات أهددراد العياددة حددوةسددتامتوسددطات 
   راودصتو أو   ماجستيرسواة  نالمؤه ت العليا لى 
وهدددر بعدددد ر  األوسدددط بوجدددا  دددام  دستقردداة واتدددل تطبيددد  الحوصمدددة هدددر جامعدددة الشدددالو 
دراسددة م  ٕٕٔٓاارددر الدددي  تأجددرى   اةلة بوجددا خدداصددددددددداهية  والمسدددددددددارصة  والش ددددددددالمش

  ٜٗوت    ددو هيةددة تدددريس  ٗٙت مددا م نهددرداً   ٖٔٔتمدد   تصواددتسددتطلل هي ددا رأي  ياددة ا
  مرت ًعدا صدا إلى أ  واتل تطبي  الحوصمة هر جامعة الشر  األوسدط الاتاةت وتورلت   إدارًيا 

 دددد سدداوات خددت   الاتددل تطبيدد  الحوصمددة تبًعددا حددوة و ذات داللددة إحردداةية  اً هروتددوأ  هادداك 
 م  خبرت م أصقر م  ساتي   لرالح  الخبرة
لتعر   لى واتل تطبي  الحوصمة م  وج ة اظدر أ  داة ال يةتدي  اإلداريدة واألصاديميدة ول

ستطلعت هي دا رأي ا دراسة  مٕٗٔٓالعريار تأجرت جامعة اإلمام محمد ب  سعود اإلس مية  ب
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الحوصمددة هددر جامعددة اإلمددام محمددد بدد  أبعدداد الاتدداةت أّ  واتددل تطبيدد  أظ ددرت   و   ددواً   ٕٖٙت
 ال عالية التاظيمية  والمساةلة  والعدالة  والشد اهية  والمشدارصةوالمتمقلة هر  سعود اإلس مية 

متوسدطات هدرو  ذات داللدة إحرداةية بدي  ظ درت صمدا   بدرجة تمتوسدطة ة جميع ا م تحّقق -
 ددد ت عزى لم تغير هر الجامعة استجابات أهراد  ياة الدراسة حوة واتل تطبي  الحوصمة درجات 

   شرو  ساة هأصقرخبرت م وجاةت ال رو  لرالح م    ساوات الخبرة
 Asiimwe & Steynصدة مد   ولتحديدد معوتدات الحوصمدة هدر جامعدات أوغاددا أجدرى

هي ددا رأي  ياددة تصواددت مدد   واسددتطلعوتددد ا  المددا ت المخددتلط واسددتخدماو   دراسددت م (2013)
   ا  حصوميتدداجامعتددت  رهدد نخمددس جامعدداتب اً  بددهيةددة تدددريس  وط اة ددهددردًا مدد  أ   ٓٛت
ر هددلحوصمددة الجامعددات  إلددى أّ  المعوتددات الرةيسددة توخلرددت الاتدداة   جامعددات خارددة ث وقدد

 االلتزام  واقص التموية   طية  و دمرالبيروتاالجامعات  و  هرالحصومة  ةتدختمقلت هر أوغادا 
اإلهرددداح والمتمقلدددة هدددر م  دددوم الحوصمدددة الرشددديدة وتطبيددد  صشددد   ددد  درجدددة إدراك ولل

االسددتق لية والحريددة   و المشددارصة هددر رددال القددرار  و الرتابددة والمسدداةلة اإلداريددة  و والشدد اهية
م  ٕ٘ٔٓت لسدددواّدياأجدددرى   ص ددداةة وهعاليدددة االترددداة هدددر الجامعدددات السدددعودية  و األصاديميدددة
هددر خمددس جامعددات هددر   اً أصاديميدد اً اةددد  ت٘٘ٗتمدد  تصواددت  ياددة سددتطلل هي ددا رأي ادراسددة 

اتداةت الوأظ درت   جامعدة تبدوكو ك خالدد  لدالمو الملدك هيردة  و الملدك سدعود  و جامعة أم القرى  
 دا أ  القيادات األصاديمية تدرك م  وم الحوصمة الرشديدة بدرجدة  اليدة جدًدا  ولصد  درجدة تطبيق

تدات الحوصمدة و إلدى أ  مد  أهدم مع الاتداةت صما تورلت  بعاد الحوصمة جاةت بدرجة  عي ة أل
اال تقاد بأ  الش اهية تدؤدي إلدى صشد   يدوب الجامعدة  و تلة و وح أسس ومبادئ الحوصمة  

و ددع  ت وي دد ا إلددى المسددتويات الوسددطى   وتمرصدز السددلطة هددر يددد القيددادات العليددا بالجامعددة
    الجامعة لقاوات االتراة الخارة بشصاوى الط بتجاوب والدايا  و ع  

تطبيدد  مبددادئ الحوصمددة الرشدديدة لتحسددي  األداة وأهميددة ومتطلبددات واتددل  وللتعددر   لددى
اسددتطلعت هي ددا  دراسددة  مٕ٘ٔٓال ددواز تأجددرت  هددر جامعددات ماطقددة مصددة المصرمددة  الم ؤّسسددر
هدر جامعددة الملدك  بدد العزيددز     مد  القيدادات األصاديميددة الدذصورٚٛٗمدد  تتصوادت رأي  يادة 

بدرجدددة جددداةت لاتددداةت أّ  تطبيددد  مبدددادئ الحوصمدددة الرشددديدة أظ دددرت ا  و وأم القدددرى  والطددداة 
ليات مجدددالس ؤو ور أردددحاب المردددالح  ومسدددد  والمتمقلدددة هدددر  هدددر جميدددل األبعدددادمتوسدددطة 

هدرو  ظ رت و    مت ما  حقو الجامعة  واإلهراح والش اهية  والمعاملة العادلة للمساهمي   و 
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اسدتجابات أهدراد  يادة الدراسدة تبعدًا لمتغيدر الدرجدة  درجدات ذات داللة إحراةية بي  متوسطات
ولمدد    وجدداةت ال ددرو  لرددالح مدد  درجددت م العلميددة تأسددتاذ   العلميددة  و دددد سدداوات الخبددرة

   ساوات ٓٔخبرت م أصقر م  ت
الشددد اهية  و المسددداةلة    واتدددل تطبيددد  الحوصمدددة بأبعادهدددا المتمقلدددة هدددروللصشددد   ددد  

الرحم   وتقديم مقترحات تس م هر تعزيز تطبيق دا  اورة بات  بدالمشارصة هر جامعة األميرة و 
سددتطلعت هي ددا رأي ادراسددة   هدددٖٚٗٔالاوشددا  ت تأجددر   مدد  وج ددة اظددر تيادات ددا األصاديميددة

وهد   ميددات الصليدات ووصدي ت    و ميددات الصليدات  نجامعدةالجميل القيدادات األصاديميدة هدر 
وتوردددلت     تاةدددةٕٙٔالمسدداادة ووصددي ت    ورةيسدددات األتسددام العلميددة  والبدددال   دددده  ت

بأبعادهدا الق قدة إلى أ  واتل تطبي  الحوصمة هر جامعة األميرة اورة بادت  بدد الدرحم  الاتاةت 
 جاة بدرجة متوسطة   

الت الحوصمدددة اإلداريدددة والمتمقلدددة هدددر األاظمدددة والقدددوااي   ولتحديدددد درجدددة تطبيددد  مجدددا
والشدددد اهية  والمشددددارصة  والمسدددداةلة اإلداريددددة  والتمصددددي  اإلداري  أجددددرت ربابعددددة والشددددرما  

  ٖٛوت  سي    دو هيةدة تددر ٜٖٓسدتطلعت هي دا رأي  يادة تصوادت مد  تام  دراسة ٕٚٔٓت
جميدل األبعداد جداةت متوسدطة باسدتقااة بعدد  تطبيد تاةدًا أصاديميدًا  وأظ درت الاتداةت أ  درجدة 

ظ رت هرو  ذات داللة إحرداةية تعدزى و إذ جاةت درجة ممارستا مرت عة   ن ياألاظمة والقواا
  هددر جميددل المجدداالت باسددتقااة مجدداة األاظمددة والقددوااي والرتبددة األصاديميددة   لمتغددر الجدداس

ولردالح األسدتاذ المسدا د هدر   والحاردلي   لدى درجدة أسدتاذ  جاةت ال رو  لرالح الدذصورو 
 مجاة المشارصة 

  لتعددر   لددى واتددل تطبيدد  معددايير الحوصمددة ممقلددة هددر الشدد اهية والمسدداةلة والمشددارصةول
أربددل  هدر ميددًا   ٘٘تمدد  ت صوادت يادة سددتطلل هي دا رأي ام  دراسدة ٕٚٔٓت آة مسدلط أجدرى
 اتداةتتوردلت الو   شقراة  و بيشة  و وتبوك  ح ر الباط   وهر جامعة نسعودية ااشةة اتجامع

 إلى أ  الجامعات الااشةة تطب  معايير الحوصمة بدرجة متوسطة 
المشارصة هر رال القدرار  والشد اهية   درجة ممارسة أبعاد الحوصمة والمتمقلة هرولتحديد 

سددتوى جددودة األداة   و  تت ددا بموالو ددوح  والمسدداةلة  والعدالددة والمسدداواة بجامعددة أم القددرى
ستطلعت هي ا رأي  يادة تصوادت اهد  دراسة ٖٛٗٔ  أجرت العبدلر تقيادات األصاديميةاإلداري لل

تقددير أهدراد أظ درت الاتداةت أ  و   القيادات األصاديميدة وأ  داة هيةدة التددريسم    ٕٖٗتم  
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ذات داللددة  اً هروتدد  وأ  هادداك درجددة ممارسددة أبعدداد الحوصمددة جدداةت متوسددطةل ياددة الدراسددة 
تعددزى لمتغيددر الجدداس  و دددد سدداوات الخبددرة هددر   مسددتجاباتاإحردداةية بددي  متوسددطات درجددات 

    هر العمة اإلداري ساة هأصقر ٘ٔلم  ل م رالح اإلااث  و ل رو  لاظ رت العمة اإلداري  و 
ال ا ليدة التاظيميددة    لتعدر   لدى درجدة تطبيد  معدايير حوصمددة الجامعدات المتمقلدة هدرول

والمشددددارصة  والشدددد اهية  والمحاسددددبية  واالسددددتق لية  مدددد  وج ددددة اظددددر القيددددادات األصاديميددددة 
العزيددز  والملددك سددعود  والملددك  بالجامعددات السددعودية بصددة مدد  جامعددة أم القددرى  والملددك  بددد

تاةددًا   ٖٗٛهد  دراسدة اسدتطلعت هي دا رأي تٓٗٗٔأجرت  سيري تخالد  والملك ه د  وتبوك  
سدتااد إلدى اتداةت الدراسدة الستراتيجية لحوصمة الجامعدات السدعودية باا تم  قم اتتراحو وتاةدة  

  تقدير أهراد  ياة الدراسدة أوأظ رت الاتاةت  وآراة الخبراة هر مجاة اإلدارة والتخطيط التربوي 
ظ درت و  اد بعدتوسطة هر جميل األملدرجة تطبي  معايير الحوصمة بالجامعات السعودية جاةت 
يادة الدراسدة حدوة درجددة أهدراد  ات هدرو  ذات داللدة إحرداةية بدي  متوسدطات درجددات اسدتجاب

 دددد و والدرجددة العلميددة   تطبيدد  معددايير الحوصمددة بالجامعددات السددعودية وهقددا لمتغيددري الجدداس 
أسدتاذ مسدا د  ولمد  بلغدت م  هم  لى رتبة   و وجاةت ال رو  لرالح الذصور  ساوات الخبرة

    ساواتٓٔإلى  ٘ساوات خبرت م هر الجامعة م   دد 
  القة الدراشات الصابكة بالدراشة احلالية:  

ن حوصمدة الجامعداتيتبيَّ  م  تحلية الدراسات السدابقة أ  هاداك اهتمامدًا وا دحًا بمو دوع 
 هعلى الرغم م  اخت   البيةات

إال أا ددا هددر مجمل ددا أجمعددت  لددى ات ددا    وتاددوع أاشددطة وققاهددة الجامعددات التددر أجريددت هي ددا
واإلداريددة    امددةالحوصمددة ى أهميددة القيددادات اإلداريددة واألصاديميددة  لددأ  دداة هيةددة التدددريس و 

وتحقيدد    سدتق لية الجامعددات وحردول ا  لدى اال تمدداد األصداديمرايسدد م هدر صمددخة   خاردة
لذا سلطت غالبيت دا ال دوة  لدى م  ومدا  نوالمجتمل لجامعات والموظ ي  والط بل جمةهواةد 

وأهميتدا واماذجدا وأبعداد   واختلدد  بع د ا  د  هدذ  الدراسددة هدر أهدداه ا ومجتمع دا  وبعدددها 
سددت ادت هددذ  الدراسددة مدد  الدراسددات السددابقة هددر بلددورة مشددصلة اهددذا وتددد المصدداار والزمدداار  

قراة الخل ية الاظرية  و   الدراسة وتوجي  دا إلدى العديدد   باداة أدات داو ختيدار المدا ت الم ةدم  اواا
ولعة م  األهمية التأصيد  لدى أ َّ هدذ  الدراسدة سدلطت  م  المراجل المتعلقة بمو وع الدراسة 

امعدة أم القدرى مد  وج دة اظدر أ  داة ممارسة الحوصمدة اإلداريدة بجال وة  لى تحديد درجة 
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  هدر الجامعدة ساوات خبرت مت م العلمية  و دد اودرج  هيةت ا التدريسية باخت   تخررات م
يسداهم ممدا س نمعرهة المعوتات التدر تحدوة دو  تطبيد  أبعداد الحوصمدة اإلداريدةإلى باال اهة 

صمدا أاَّ دا حللدت الاتداةت  لدى المسدتوي  الاظدري    المعوتداتتلدك لحدد مد  لهر تصقي  الج ودن 
ممارسدة أبعداد الحوصمدة  ت عيدةل المااسدبة ا  واتترحدت اآلليداتموربطت بي  مدلوالت   والميداار
 ة  وهذا ي عدُّ تميزًا اا ردت با هذ  الدراس  وه  الواتل الحالر واإلمصااات المتاحةاإلدارية 

  :إجراءتًا: مهًج الدراشة

اإلداريددة والمتمقلددة هددر   للصشدد   دد  درجددة ممارسددة أبعدداد الحوصمددة مــهًج الدراشــة:  :أ:اًل
 المشدددارصة هدددر ردددال القدددرار سددداةلة اإلداريدددة  و موال  اإلداريدددة األاظمدددة والقدددوااي   والشددد اهية

 والت سدير التحليدة أشصاة أحد"صواا  التحليلرن استخدم الما ت الور ر - ستراتيجيةرؤية االلوا
 بيااددات جمددل طريدد   دد  صميدداً  وترددويرها محددددة  مشددصلة أو ظدداهرة  لوردد  المدداظم العلمددر

   ٖٓٚم ٕٚٔٓ ملحم " توتحليل ا وتراي  ا المشصلة  أو الظاهرة    مقااة ومعلومات
 

اظددرًا أل   دددد أ  دداة و  ددوات هيةددة التدددريس بجامعددة أم القددرى   يهــة الدراشــة: :ثانيــًا
 اً     دددو ٜٕٚٗبلددد  ت - بشددطري الطددد ب بالعابديدددة والطالبدددات بدددالزاهر بمديادددة مصدددة المصرمدددة

وز ددت هقددد  ن- وأ  داة هيةددة التدددريس  حسددب إحرددداةات إدارة شددؤو  المددوظ ي  - و  دوة
إجمالر  دد أ  داة هيةدة التددريس م   %ٓٗبلغت   األداة  لى  ياة طبقية اسبية  شواةية

أي  ن% مدد  إجمددالر  دددد   ددوات هيةددة التدددريس اإلادداثٓٗو      ددواً ٖٜٙأي ت نالددذصور
  ٜٗٓٔبلد  تالدذي  وز دت  لدي م األداة    دد أهراد  يادة الدراسدة إبالتالر ه      وةٙ٘ٗت

  اسددتبااة غيددر ٕٖ   اسددتبعد ما ددا تٖٛٚ دددد االسددتبااات المسدترجعة ت   دوًا و  ددوة  وبلدد 
  ٖٗٙاالسدددتبااات التدددر خ دددعت للتحليدددة اإلحرددداةر تبدددذلك تصدددو   ددددد ردددالحة للتحليدددة  و 

 ألهراد  ياة الدراسة  البيااات األولية   يعرض ٔوالجدوة ت  استبااة
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 : يهة الدراشةأفراد أ. :صف 

 
 

 دددهم و   "ذصدور"ٝ  مدد  أهدراد  يادة الدراسدة ٖ٘,ٖادجدددد أ  ت   ٔبدالدادظر إلى الددجدوة ت
ٝ    ٙٗ,ٚأي مددا يعددادة اسددبة ت ن    ددوةٓٚٔت "اإلادداث"    ددوًا  هددر حددي  بلدد   دددد ٜٗٔت

    ددوًا  مددا يعددادة اسددبة ٕٕٛت "أسددتاذ مسددا د"وبلدد   دددد األ  دداة الددذي  يحملددو  درجددة 
 ددد سداوات خبدرت م " ت%  صأ لى اسبة مشارصة  بيامدا بلد   ددد األ  داة الدذي  بلغدٕٙ,ٙت

صأتددة اسددبة  % ٕٕ,٘    ددوًا  مقلددوا اسددبة تٕٛسدداوات" ت ٘أتددة مدد   هددر العمددة بالجامعددة
    مشارصة هر الدراسة

 

  تدم باداة أدات دا بدالرجوع أسةلت ا   جابة   ولرلتحقي  أهدا  الدراسة :أداة الدراشة :لجًاثا
ومد  أبدرز الدراسدات التدر تمدت   هر الجامعدات اإلدارية الحوصمة لألدبيات التر تااولت مو وع

 نهددد ٓٗٗٔو سدديري ت  م ٕٚٔٓربابعددة والشددرما  تدراسددة هددر داة األما ددا هددر بادداة  اإلهددادة
اشدتمة الجدزة األوة  ةنتصوات االستبااة م  ق قة أجدزاة رةيسدو   رتباطًا بالدراسةاا ما األصقر أل 

  والدرجددة العلميددة  اددوعوت ددم  متغيددرات ال  ما ددا  لددى  البيااددات األوليددة ألهددراد  ياددة الدراسددة
 والجدددزة القددداار  مقيددداس درجدددة ممارسدددة أبعددداد الحوصمدددة  هدددر الجامعدددة سددداوات الخبدددرة ددددد و 

  هددر  األاظمددة والقددوااي  نأبعدداد خمسددة لددى وز ددت     هقددرةٓ٘ت  باراتدداوبلدد   دددد   اإلداريددة
المسدداةلة    بددارة  وبعددد ٖٔوتصددو  مدد  ت  اإلداريددةالشدد اهية بعددد   و ات   بددار ٜوتصددو  مدد  ت

 (463اٌذراضخ ْ = )(: تىزَغ أفراد ػُٕخ 1جذوي )
 إٌطجخ % اٌتىراراد اٌّتغُراد                   

 إٌىع
 4,34 193 رور  

 7,36 171 أٔخً  

 %111 463 اٌؼذد اٌىٍٍ

 اٌذرجخ اٌؼٍُّخ                

 6,17 63 أضتبر    

 8,19 77 أضتبر ِشبرن

 6,67 778 أضتبر ِطبػذ

 %111 463 اٌؼذد اٌىٍٍ

 ػذد ضٕىاد اٌخجرح فٍ اٌؼًّ ثبٌجبِؼخ           

 3,77 87 ضٕىاد 3ألً ِٓ 

 11ضٕىاد ئًٌ ألً ِٓ  3ِٓ 

 ضٕىاد
147 4,46 

 7,31 131 ضٕىاد فأوخر 11ِٓ 

 %111 463 اٌؼذد اٌىٍٍ
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     بدارةٔٔوتصدو  مد  ت  المشدارصة هدر ردال القدراربعدد و  ات  بدار   ٜوتصو  مد  ت  اإلدارية
قيدداس لرجابددة  لددى العبددارات اسددتخدم مو  ات    بددار ٛوتصددو  مدد  ت  سددتراتيجيةالرؤيددة االبعددد و 

 تمدارس  ٖ  بدرجدة متوسدطةمدارس   تٗبدرجدة  اليدة   تمدارسمسدتويات ت ةمتدرج م  أربعد
أما الجزة القالدث     أتة تيمة ٔأ لى تيمة  وت  ٗمقة ت   ٔ تمارس  ال ٕ  بدرجة ماخ  ة
وجددا سددؤاة و لتحديددد أبددرز المعوتددات التددر تواجددا تطبيدد  الحوصمددة اإلداريددة   اً هت ددم  مقياسدد
امعة أم ددددوصمة اإلداريددة بجدددداد الحددددددتمددا أبددرز المعوتددات التددر تواجددا تطبيدد  أبع  م تددوح ارددا

أصد دة تددم التددددددددا  الدراسددددقي  أهددددداسبة األداة لتحددددرهة مادددددلمعو    رك؟ ددد ة اظددددرى مدد  وجدددقددال
 ردت ا وقبات ا  لى الاحو التالر    دم

 

 : صدم أداة الدراشة

ت  لددى دددددتبااة   ر دددددددظاهري ل سددددددد  الدددددد  الردددددددحق  مددددددّ للت :ريــــــايــــــدم الظـــــــالص ( أ
مجداة ختراص م  أ  داة هيةدة التددريس هدر الاو ي  م  ذوي الخبرة دصمددد  الم حدمو ة مددددمج

  وهددر داةحددوة  بددارات األوم حظددات م إلبددداة آراة ددم  نختبددارات والمقدداييسالبحددث العلمددر  واال
  المطلوبة التعدي ت  وة مقترحات م أجريت

  ادد إحرداةياً  اوداللت د تّم التأص د م  رد  االتسدا  الدداخلر لدألداة صدم االتصام الداخلي:   ( ب
    ددًوا مدد  أ  دداة هيةددة ٓٗت لددداسددتط  ّية أجريددت دراسددة صمددا    ٓ,٘ٓت داللددة مسددتوى

 حسداب وتدمن بغرض تقاي  أداة الدراسدة  -م  خارج  ياة الدراسة -أم القرىالتدريس بجامعة 
     ٕهر الجدوة تصما  لألداة الداخلر االتسا  رد 
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 واٌذرجخ اٌىٍُخ ٌٍّمُبش ثؼذ(: ِؼبِالد االرتجبط ودالٌتهب اإلدصبئُخ ثُٓ درجخ وً 7جذوي )

 أثؼبد اٌذىوّخ اإلدارَخ
لُّةةةةخ ارتجةةةةبط 

 ثُرضىْ

لُّةةخ ِطةةتىي 

 اٌذالٌخ

 **111,1 911,1 األٔظّخ واٌمىأُٓاألوي: جؼذ اٌ

 **111,1 947,1 : اٌشفبفخ اإلدارَخاٌجؼذ اٌخبٍٔ

 **111,1 899,1 اٌّطبءٌخ اإلدارَخاٌجؼذ اٌخبٌج: 

 **111,1 886,1 فٍ صٕغ اٌمرار اٌّشبروخاٌجؼذ اٌراثغ: 

 **111,1 918,1 ضتراتُجُخاٌجؼذ اٌخبِص: اٌرؤَخ اال
 (.  *01,0** االرتباط دال عند مستوى )             

بعدد مد  أبعداد الحوصمدة  صدة درجدة بدي   داة معادوي ارتبداط وجدود  ٕتالجددوة  يت ح م 
  أ أي نإحردداةياً  داالً بعدداد األ لجميددل االرتبدداط معامددة هجدداة نللمقيدداس الصليددة والدرجددة اإلداريددة
     أجلا م  مددرم ما اسدددددتي  لى ادردددددتو  داخلر  د دربدرجة  يتمتل المقياس

 

 Alphaتددّم التأص ددد مددد  قبددات أداة الدراسددة مدد  خدد ة حسددداب معامددة  ثبــات أداة الدراشــة:  
Cronbach's  بعدددد األاظمدددة وجددداةت  لدددى الاحدددو التدددالر نأبعادهدددا تسدددا  ال قدددرات مدددلال  

بعدد    و ٓ,ٜٓت وبعدد المسداةلة اإلداريدة   ٓ,ٜٛت بعد الشد اهية اإلداريدةو    ٓ,ٛٛت والقوااي 
وجداةت درجدة القبدات    ٓ,ٜٗت بعدد الرؤيدة االسدتراتيجة   و ٓ,ٕٜت المشارصة هر إتخداذ القدرار

 ن اليدةتديم يتبديَّ  أاَّ دا  تجاهداتوبمقاراة هذ  القديم بقديم مقداييس اال    ٓ,ٜٗالصلر للمقياس ت
      أي أ  هقرات األداة تتمتل بدرجة قبات  الية

 

 إجراءات تطبيل أداة الدراشة:: رابعًا

 هيةدددة     دددو و  دددوةٜٗٓٔت  دددددهم البدددال  ت دددا يا أهدددراد  لدددى الدراسدددة أداة وزِّ دددت 
 العدددددددام خدددد ة بددددالزاهر  والطالبددددات بالعابديددددة  الطدددد ب بشددددطري القددددرى أم بجامعددددة التدددددريس
 سددددرية  لدددى التأصيدددد مدددل اإلجابدددة  تعليمدددات األداة وت دددمات  هددددٓٗٗٔ-ٜٖٗٔالجدددددددامعر
    للمو و ية وروالً  البياااتن
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 اإلحصائية: املعاجلة خامصًا: 

لِّلددت البيااددات إحردداةيًا باسددتخدام براددامت  والاسددب   واسددتخرجت التصددرارات (SPSS)ح 
احراهدات المعياريدةن لتحديدد القيمدة ال المةويةن لتحلية البيااات األولية  والمتوسطات الحسابية وا

   وأجدري اختبددار ٓٔ-ٗت  هدر الجدداوة اتداةتالا أهدراد العيادة لصدة  بددارة  وظ درت  دالتدر يعطي
ختبدار تحليدة التبداي  او ختبدار ال ر دية األولدى  ال ن Independent-Samples T-Testت

وظ ددرت   والقالقددة  ختبددار هر دديتر الدراسددة القاايددةال ن(One Way ANOVA)األحددادي 
باداة  لدى تديم ممارسة أبعاد الحوصمة اإلدارية و حّددت درجة     ٔٔ-ٖٔت الاتاةت هر الجداوة

المتوسددطات الحسددابية إلجابددات المسددتجيبي  بتطبيدد  معادلددة المدددى بتقسدديم البيااددات التددر تددمَّ 
   إلى هةات تبعًا للخطوات التالية الحروة  لي ا 

-ٗأداددى تيمددة هددر المقيدداس   –حسدداب المدددى لقدديم المقيدداس  أصبددر تيمددة هددر المقيدداس .1
ٔ ٖ  

حسدداب  دددد ال ةددات ال زمددة لت سددير المتوسددطات الحسددابية ل سددتجابات تبمددا أ  المقيدداس  .2
  ٖ    ق قر

 ٓ ,٘ٚ  ٗ÷ٖ دد ال ةات   ÷ حساب طوة ال ةة   مدى تيم المقياس  .3
  لتحديددد ال ةدددة التددر ياتمددر إلي ددا المتوسددط الحسدددابر ٖاسددتخدام المعيددار هددر الجدددوة ت  .4

 للحصم  
ػُٕخ أفراد ضتجبثبد ِؼُبر اٌذىُ ػًٍ اٌّتىضطبد اٌذطبثُخ ال(:  اٌّذه اٌّؼتّذ ٌتفطُر 4جذوي )

 اٌذراضخ
 

 :  رض :مهاقشة :تفصري الهتائجًا: شادش

الحوصمة أبعاد  ممارسةما درجة واّرا  " نلرجابة    سؤاة الدراسة األوة :إجابة الصلاا األ:ا
   والمسدداةلةاإلداريددةبجامعددة أم القددرى والمتمقلددة هددر  األاظمددة والقددوااي   والشدد اهية اإلداريددة 

 ةمدد  وج ددة اظددر أ  دداة هيةددسددتراتيجية اإلداريددة  والمشددارصة هددر رددال القددرار  والرؤيددة اال

 درجخ ِّبرضخ أثؼبد اٌذىوّخ اإلدارَخ ِتىضظ اٌذطبثٍ

 ال تّبرش 73,1ئًٌ ألً ِٓ  1ِٓ

 تّبرش ثذرجخ ِٕخفضخ 31,7ئًٌ ألً ِٓ   73,1ِٓ 

 ِتىضطختّبرش ثذرجخ  4, 73ئًٌ ألً ِٓ  31,7ِٓ 

 تّبرش ثذرجخ ػبٌُخ 11,3ئًٌ  73,4ِٓ 
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عدداد لدرجددة ممارسددة أبحراهددات المعياريددة اواال   تددّم حسدداب المتوسددطات الحسددابية -" التدددريس؟
   ٗت  صما هر الجدوة حسب المتوسطات الحسابية وترتيب ا تاازلًيا الحوصمة اإلدارية

اإلدارَخ ثجبِؼخ اٌذىوّخ أثؼبد ِّبرضخ ذرجخ ٌٔذرافبد اٌّؼُبرَخ اٌّتىضطبد اٌذطبثُخ واال( 3جذوي )

 أَ اٌمري

اإلداريددة  الحوصمددة ممارسددة أبعدداددرجددة ل  أ  تقددديرات المسددتجيبي  ٗتَّبددي  مدد  الجدددوة ت
حيددث تراوحددت متوسددطات ا الحسددابية مددا بددي   نبوجددا  ددام  متوسددطةجدداةت تأم القددرى  بجامعددة

وهذ  المتوسطات ت شير إلدى التبداي     ٖ,ٖٔت العام حسابرالوسط متبل  الو    ٖ,ٖٔ-ٕ,ٕٜت
مدا بدي  ن حيدث جداةت ممارسة أبعاد الحوصمة اإلداريةدرجة لبي  استجابات أهراد  ياة الدراسة 

حررد ا تطلعات دا  و و   هتمدام إدارة الجامعدةامدل الاتداةت تتواةم هدذ  و   متوسطة و  درجة ت الية
سدتجابة لتوج دات وزارة التعلديم ا نوتطبيد  األاظمدة والقدوااي   ستراتيجيةاال ت ا لى تحقي  رؤي

  إذ جاةت درجدة ممارسدت ما " اليدة" نهر د م مسار الحوصمة اإلدارية هر الجامعات السعودية
رتقداة ل   نسدتراتيجية وا دحةارؤية تبار تإذ تدة  لى أ  إدارة الجامعة  نوهذ  الاتيجة مشجعة

مراتدب  ليدا تحقيقًا للحوصمدة اإلداريدة التدر سدتؤهل ا للحردوة  لدى بأداة ا اإلداري واألصاديمر 
ال أ  درجددة ممارسددة بعددد المشددارصة هددر رددال القددرار  والشدد اهية إ   ددم  التردداي ات العالميددة

وتدد يعدود السدبب هدر ظ دور هدذ  الاتيجدة إلدى   اإلدارية جاةت "متوسطة"  والمساةلة اإلدارية
حجدام بعدض القيدادات  د  إشدراك أ  داة   أاا ما زالت هااك بعض الممارسدات البيروتراطيدة واا

والشدد اهية  هيةددة التدددريس واإلداريددي  والطدد ب وأرددحاب المرددالح الخارجيددة هددر رددال القددرارات
ت اتدًا اواجد أ  هاداك   اإلداريةالمساةلة   ليا  ع  مستوى بمما يترب نهر تقديم المعلومات

   مٕ٘ٔٓال دواز ت  و  مٕٗٔٓالعريادر ت  صدة مد  صدراسدة نجزةيًا مدل اتداةت الدراسدات السدابقة
 -هددد  ٓٗٗٔو سدديري ت  هددد ٖٛٗٔ  والعبدددلر تم ٕٚٔٓت آة مسددلط   و مٕٙٔٓالاوشددا  تو 

تت د     هدر حدي  ال جداةت متوسدطةلحوصمدة أبعداد اإلدى أّ  درجدة تطبيد    اخلرت اتاةجالتر 

 األثؼبد اٌترتُت
اٌّتىضظ 

 اٌذطبثٍ

االٔذراف 

 اٌّؼُبرٌ

 درجخ

 اٌّّبرضخ

 ػبٌُخ 71,1 41,4 ضتراتُجُخاٌرؤَخ اال 1

 ػبٌُخ 63,1 76,4 األٔظّخ واٌمىأُٓ 7

 ِتىضطخ 61,1 17,4 فٍ صٕغ اٌمرار اٌّشبروخ 4

 ِتىضطخ 84,1 13,4 اٌشفبفخ اإلدارَخ 3

 ِتىضطخ 39,1 97,7 اإلدارَخ اٌّطبءٌخ 3

 ِتىضطخ 14,4اٌّتىضظ اٌذطبثٍ اٌؼبَ = 
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إلددى أ  واتددل تطبيدد  الحوصمددة التددر تورددلت   م ٕٕٔٓاارددر الدددي  تهددذ  الاتدداةت مددل دراسددة 
درجددة تطبيدد  أبعدداد الحوصمددة جدداةت التددر أصدددت أ  م  ٕ٘ٔٓالسددواّدي تودراسددة  صددا  مرت ًعددا 

    بدرجة  عي ة 
 

 ::الكوانني األنظمة ُبعدأ:اًل: 

ذرجخ ٌضتجبثبد أفراد ػُٕخ اٌذراضخ الٔذرافبد اٌّؼُبرَخ الاٌّتىضطبد اٌذطبثُخ وا( 3جذوي )

 (463)ْ=  ِّبرضخ ثُؼذ األٔظّخ واٌمىأُٓ

 اٌؼجبرح َ
اٌّتىضظ 

 اٌذطبثٍ

االٔذراف 

 اٌّؼُبرٌ

درجخ 

 اٌّّبرضخ

 ػبٌُخ 87,1 69,4 .تٍتسَ ئدارح اٌجبِؼخ ثٕظبَ اٌجبِؼبد اٌطؼىدَخ اٌّىدذ 1

7 
ئدارح اٌجبِؼخ جُّغ األٔظّخ واٌمىأُٓ ػًٍ ِىلؼهب تٕشر 

 .اإلٌىترؤٍ
37,4 81,1 

 ػبٌُخ

 ػبٌُخ 77,1 33,4 .تتطُ األٔظّخ واٌمىأُٓ اٌّطجمخ فٍ اٌجبِؼخ ثبٌىضىح 4

ُّطبءٌخ اإلدارَخ. ًتتجٕ 3  ػبٌُخ 97,1 48,4 ئدارح اٌجبِؼخ أٔظّخ واضذخ ٌٍ

3 
فٍ ٔظبَ اٌؼمىثبد تذذد ئدارح اٌجبِؼخ اٌمىأُٓ اٌّتجؼخ 

 .تفبدَبً ٌٍتجبوزاد
 ػبٌُخ 73,1 41,4

6 
َىجذ فٍ اٌجبِؼخ ٔظبَ شىبوي ِىتىة وِؼٍٓ ٌجُّغ 

 .ِٕطىثُهب
 ػبٌُخ 69,1 77,4

7 
تطجك األٔظّخ واٌمىأُٓ ثؼذاٌخ ػًٍ جُّغ ِٕطىثٍ 

 .اٌجبِؼخ ثذوْ اضتخٕبء
 ػبٌُخ 81,1 76,4

8 
ٌذمىق ِٕطىثٍ تىفر األٔظّخ واٌمىأُٓ اٌذّبَخ اٌىبٍِخ 

 .اٌجبِؼخ
 ِتىضطخ 79,1 81,7

9 
تطىر ئدارح اٌجبِؼخ ثبضتّرار األٔظّخ واٌمىأُٓ دطت 

 .ِتطٍجبد اٌؼصر
 ِتىضطخ 36,1 61,7

 ػبٌُخ 76,4=  اٌّتىضظ اٌذطبثٍ اٌؼبَ
 

 والقددوااي  األاظمددة ب عدددممارسددة    أ  تقددديرات المسددتجيبي  لدرجددة٘تَّبددي  مدد  الجدددوة ت
   ٖ,ٜٙ-ٕ,ٓٙمدا بدي  تحيث تراوحت متوسطات ا الحسابية  ن" الية"اةت جأم القرى بجامعة 
سددتجابات اوهددذ  المتوسددطات ت شددير إلددى التبدداي  بددي     ٖ,ٕٙعددام تحسددابر الالمتوسددط الوبلدد  

  ب عدددن حيددث جدداةت بدرجددة ت الية متوسددطة ممارسددة هددذا الأهددراد  ياددة الدراسددة حددوة درجددة 
لتطبيدد  أبعدداد هددذ  الدرجددة مددل تطلعددات إدارة الجامعددة وتيادات ددا اإلداريددة واألصاديميددة  واهدد وتت

يدة  لى التزام إدارة الجامعة باظام الجامعدات السدعودية الموحدد  واشدر مما  نالحوصمة اإلدارية
إذ جداةت  ناألاظمة والقوااي   لى موتع ا اإللصتروادر  وتحددد تدوااي  العقوبدات ت دديًا للتحيدزات

لتددزام باألاظمددة درجددة ممارسددات ا  اليددة  وتددد يعددود السددبب هددر ظ ددور هددذ  الاتيجددة إلددى اال 
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اسددتجابة لج ددود وزارة التعلدديم هددر د ددم مسددار الحوصمددة هددر الجامعددات السددعودية   نوالقددوااي 
و لددى   تحقيق دداإلددى  الرةيسددة التددر تسددعى  اأهددداهلتددزام باألاظمددة والقددوااي   ددم  هجعلددت اال 
 دددا ال تدددوهر الحمايدددة الصاهيدددة لحقدددو  ماسدددوبر أاإال   األاظمدددة والقدددوااي مارسدددة مالدددرغم مددد  

صما أا ا ال تطور باستمرار حسب متغيدرات ومتطلبدات العردر بالمسدتوى الدذي يطمدح   الجامعة
 ةاألمددر الددذي يتطلددب مدد  إدار  نمتوسددط حسددابرحرددلت  لددى أتددة إذ  نليددا أهددراد  ياددة الدراسددةإ

للوردددوة إلدددى ترتيدددب متميدددز  دددم   نالجامعدددة وتيادات دددا تطدددوير األاظمدددة والقدددوااي  الداخليدددة
    تللجامعا التراي  العالمر

 :اإلدارية ُبعد الشفافيةثانيًا: 

درجة لستجابات أفراد عينة الدراسة النحرافات المعيارية ( المتوسطات الحسابية واال6جدول )
 (463)ن= اإلدارية ُبعد الشفافية ممارسة

 اٌؼجبرح َ
اٌّتىضظ 

 اٌذطبثٍ

االٔذراف 

 اٌّؼُبرٌ

درجةةةةةةةةةةخ 

 اٌّّبرضخ 

1 
تٕشر ئدارح اٌجبِؼخ وحبئك دىي رضبٌتهب ورؤَتهب 

.وأهذافهب وفٍطفتهب وخطتهب االضتراتُجُخ  
 ػبٌُخ 84,1 88,4

فر ضُبضخ واضذخ ٌٍمجىي ثبٌجبِؼخ.اتتى 7  ػبٌُخ 33,1 87,4 

4 
ٌٍجبِؼخ تمبرَر دورَخ دىي َتضّٓ اٌّىلغ اإلٌىترؤٍ 

  .ٔجٍُسَخئٔجبزاتهب ثبضتّرار ثبٌٍغتُٓ اٌؼرثُخ واإل
79,4 76,1 

 ػبٌُخ

3 
ئدارح اٌجبِؼخ حمبفخ تٕظُُّخ أضبضهب اٌىضىح ترضخ  

.واإلفصبح  
 ػبٌُخ 81,1 73,4

3 
تؼٍٓ ئدارح اٌجبِؼخ ػٓ ضُبضتهب اٌّتجؼخ فٍ ِٕخ 

 .اٌذىافس ٌجُّغ ِٕطىثُهب
 ػبٌُخ 96,1 71,4

.تذً اٌّشىالد فٍ ئدارح اٌجبِؼخ وألطبِهب ثشفبفُخ 6  ػبٌُخ 73,1 63,4 

7 
تؼٍٓ ئدارح اٌجبِؼخ ػٓ لراراد اجتّبػبتهب ػًٍ ِىلؼهب 

.اإلٌىترؤٍ ثشىً دورٌ  
 ػبٌُخ 66,1 33,4

8 
ْ ػٓ وخت ػًٍ األهذاف اٌتٍ تطّخ ىَطٍغ اٌّىظف

.اٌجبِؼخ ئًٌ تذمُمهب فٍ اٌّطتمجً  
 ػبٌُخ 39,1 47,4

فر أدٌخ تىضخ دمىق وواججبد وً وظُفخ.اتىت 9  ِتىضطخ 73,1 73,4 

11 
ِؼبَُر اٌتىٍُف واٌتؼُُٓ ٌشغً  ػٓ تؼٍٓ ئدارح اٌجبِؼخ

  .إٌّبصت اٌمُبدَخ اإلدارَخ واألوبدَُّخ
73,1 68,1 

ال 

 تّبرش

11 
أػضبء تؼٍٓ ئدارح اٌجبِؼخ ػٓ ِؼبَُر اختُبر وتؼُُٓ  

   هُئخ اٌتذرَص واٌّىظفُٓ.
74,1 71,1 

ال 

 تّبرش

17 
ػٓ جهىدهب فٍ ئٌذبق بد تىفر ئدارح اٌجبِؼخ ئدصبئُ

.خرَجُهب ثطىق اٌؼًّ  
71,1 91,1 

ال 

 تّبرش

14 
تُؼٍٓ ئدارح اٌجبِؼخ ػٓ ِّبرضبتهب اٌّبٌُخ ٌٍّطتفُذَٓ 

.اٌذاخٍُُٓ واٌخبرجُُٓ  
68,1 88,1 

ال 

 تّبرش

 ِتىضطخ 13,4اٌّتىضظ اٌذطبثٍ اٌؼبَ = 
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اإلداريددة  ب عددد الشدد اهية ممارسددة  أ  تقددديرات المسددتجيبي  لدرجددة ٙتَّبددي  مدد  الجدددوة ت
-ٔ,ٛٙحيددث تراوحددت متوسددطات ا الحسددابية مددا بددي  ت ن"متوسددطة" جدداةت عددة أم القددرىبجام
وهددذ  المتوسددطات ت شددير إلددى التبدداي  بددي     ٖ,٘ٓ  وبلدد  المتوسددط الحسددابر العددام تٖ,ٛٛ
درجة ممارسة هدذا الب عددن حيدث جداةت بدرجدة ت الية متوسدطة  لستجابات أهراد  ياة الدراسة ا

مدد  م مددًا  ب عددد تبارهددا اب اإلداريددةدراك إدارة الجامعددة ألهميددة الشدد اهية إممددا يؤصددد  نالتمددارس 
إلدى المراتدب طلدب رةديس للوردوة توالذي أصدت  ليا أدبيدات اإلدارة صم  أبعاد الحوصمة اإلدارية

وقدداة  حددوة للددذا جدداةت درجددة اشددر إدارة الجامعددة  نالعليددا هددر التردداي  العددالمر للجامعددات
رسددالت ا ورؤيت ددا وأهددداه ا وهلسدد ت ا وخطت ددا االسددتراتيجية  وتددواهر سياسددة وا ددحة للقبددوة  

حددوة إاجازات ددا باسددتمرار بدداللغتي  تقددارير دوريددة  لددى الموتددل اإللصترواددر للجامعددة شددتماة او 
ا ددا تعلدد   دد  وأققاهددة تاظيميددة أساسدد ا الو ددوح واإلهردداح  رسدديم اجليزيددة  وتالعربيددة واال 

  وهدذ  الاتيجدة   اليدةت ةمارسددرجدة مب -سياست ا المتبعة هر ماح الحواهز لجميل ماسوبي ا 
صمددا يت ددح مدد  إذ تؤصددد  لددى حددرص إدارة الجامعددة  لددى الشدد اهية هددر تعام ت ددا    نمشددجعة

هرداح  ا دا بأمور خارة ال ترغب إدارة الجامعة باإلممارسة المتعلقة العبارات تة الجدوة أ  أ
معدايير التصليد  والتعيدي  لشدغة ممارسدات ا الماليدة  و   مقدة  للمست يدي  الداخليي  والخدارجيي 

حرددداةيات  المااردددب القياديدددة اإلداريدددة واألصاديميدددة  ومعدددايير اختيدددار وتعيدددي  ماسدددوبي ا  واا
وتددد يعددود السددبب هددر ظ ددور هددذ  الاتيجددة إلددى  سددو  العمددة  ج ودهددا هددر إلحددا  خريجي ددا ب

غيدداب اللددواةح التددر تجبددر الجامعددات بالشدد اهية اإلداريددة واإلهردداح  دد  أداة ددا اإلداري والمددالر 
اجددازات همددا تقدمددا الجامعددات مدد  تقددارير ترصددز  لددى اإل    ددم  اظددام التعلدديم العددالر وسياسدداتا

  هقط دو  التطر  إلى القرور هر أداة الجامعات  
ر الجااب اإلداري  لدى  صدس الجاادب هيدة  لى أ  الجامعة تمتاز بالش اهية األمر وهذا 

ممقلددة هددر وص ة ددا  -يتطلددب مدد  إدارة الجامعددة  ممددا نوآليددة تددولر الماارددب القياديددة  المددالر
جددداةت هدددذ  و   سددتراتيجيةأولويات دددا اال  البددددة هددر و دددل هددذ  الممارسدددات  ددم -وتيادات ددا 

والاوشددا     مٕٗٔٓتالعرياددر    و مٕ٘ٔٓال ددوازت ة صددة مدد  اتدداةت دراسددالاتيجددة مت قددة مددل 
هدددددد   ٖٛٗٔم   والعبددددددلر تٕٚٔٓم  وآة مسدددددلط تٕٚٔٓم   وربابعدددددة والشدددددرما  تٕٙٔٓت

هددر أ  درجددة ممارسددة بعددد الشدد اهية جدداة بدرجددة متوسددطة  وال تت دد   -هددد  ٓٗٗٔو سدديري ت
أ  درجدة تطبيد  بعدد الشد اهية  تأصددتدر   المٕ٘ٔٓت السدواّديهذ  الاتيجة مل اتاةت دراسات 
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أصدددت  لددى أ  التددر م  ٕٕٔٓاارددر الدددي  تجدداةت  ددعي ة  صددذلك ال تت دد  مددل اتدداةت دراسددة 
    مرت عةجاةت الش اهية  بعد ممارسة
 :اإلدارية عد املصاءلةثالجًا: ُب

ذرجةةخ ٌ ( اٌّتىضةةطبد اٌذطةةبثُخ واالٔذرافةةبد اٌّؼُبرَةةخ الضةةتجبثبد أفةةراد ػُٕةةخ اٌذراضةةخ7جةةذوي ) 

 (463)ْ= اإلدارَخ ؼذ اٌّطبءٌخِّبرضخ ثُ 

 اٌؼجبرح َ
اٌّتىضظ 

 اٌذطبثٍ

االٔذراف 

 اٌّؼُبرٌ

 درجةةةةةةةةةةخ

 اٌّّبرضخ

1 
ٌٍّطةةتفُذَٓ  تشةةىً ئدارح اٌجبِؼةةخ ٌجٕةةخ ِىىٔةةخ ِةةٓ ِّخٍةةُٓ

  .اٌخبرجُُٓ ٌّراجؼخ اٌتمبرَر وتمُُُ األداء
 ػبٌُخ 89,1 96,4

7 
تطجك ئدارح اٌجبِؼخ اٌّطبءٌخ اإلدارَخ ٌىً ِٓ َمصر فةٍ أداء 

  .ِهبِه ػًٍ اٌّطتىي اٌفردٌ واٌجّبػٍ
 ِتىضطخ 97,1 74,4

 ِتىضطخ  71,1 71,4 .ذاخٍُخ تمبرَر دورَخاٌّراجؼخ ٌفر فرَك اَى 4

3 
ئدارح اٌجبِؼةةةةخ ػمىثةةةةبد ِٕبضةةةةجخ ثٕةةةةبء ػٍةةةةً ٔتةةةةبئ  تطجةةةةك 

 .اإلدارَخ اٌّطبءٌخ
 ِتىضطخ 81,1 18,4

3 
تروةةس يٌُةةبد اٌّطةةبءٌخ اإلدارَةةةخ فةةٍ اٌجبِؼةةخ ػٍةةً ِطةةةتىي 

 .إٌتبئ  اٌّتذممخ
 ِتىضطخ 74,1 16,4

6 
تتُ اٌّطبءٌخ اإلدارَخ ثٕبء ػًٍ اٌتمبرَر اٌذورَخ اٌتةٍ تىفرهةب 

 اٌذاخٍُخ. ٌجبْ اٌّراجؼخ 
 ِتىضطخ  67,1 11,4

7 
األلطةةةةبَ ثخصةةةةى  األداء و اٌىٍُةةةةبد تُ ِطةةةةبءٌخ ِجةةةةبٌصتةةةة

 وإٌتبئ  اٌّتىلؼخ ثصىرح دورَخ.
 ِتىضطخ 77,1 19,4

8 
تتُ اٌّطبءٌخ اإلدارَخ فةٍ اٌجبِؼةخ ثٕةبء ػٍةً ِؼٍىِةبد دلُمةخ 

 وِىحمخ.
71,1 91,1 

 ال

 تّبرش

9 
ويٌُةةبد تؼٍةةٓ ئدارح اٌجبِؼةةخ اٌمىاػةةذ اٌّطٍةةىة االٌتةةساَ ثهةةب 

 .اٌّطبءٌخ اإلدارَخ فٍ ِىلؼهب اإلٌىترؤٍ
63,1 89,1 

 ال

 تّبرش

 ِتىضطخ 97,7اٌّتىضظ اٌذطبثٍ اٌؼبَ = 
 

ب عددد المسدداةلة اإلداريددة ممارسددة   أ  تقددديرات المسددتجيبي  لدرجددة ٚت بددي  مدد  الجدددوةت
-ٔ,٘ٙ"متوسددطة"ن حيددث تراوحددت متوسددطات ا الحسددابية مددا بددي  ت جدداةتبجامعددة أم القددرى 

وهددذ  المتوسددطات ت شددير إلددى التبدداي  بددي     ٕ,ٕٜ   وبلدد  المتوسددط الحسددابر العددام تٖ,ٜٙ
رجددددة ممارسددددة هددددذا الب عدددددن حيددددث جدددداةت بدرجددددة دحددددوة اسددددتجابات أهددددراد  ياددددة الدراسددددة 

حدرص إدارة الجامعدة وتيادات دا  لدى تطبيد  بعدد هعلى الرغم مد    ت الية متوسطة ال تمارس  
تشدصة لجاددة مصوادة مدد  ممقلدي  للمسددت يدي  الخدارجيي  لمراجعددة مد  خدد ة اإلداريددة المسداةلة 

إال أ  هاداك    - " اليدة"حردلت هدذ  العبدارة  لدى درجدة ممارسدة  إذ - التقارير وتقييم األداة
درجددة إذ يددرى أهددراد  ياددة الدراسددة أ   ن"متوسددطة"ارسددة م لددى درجددة محرددلت ت  بددارات سدد
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ة مدد  يقرددر هددر أداة م امددا  لددى المسددتوى ال ددردي صددال تشددمة المسدداةلة اإلداريددة ممارسددة 
   قوبدددات مااسدددبة باددداة  لدددى اتددداةت يدددتطبو لمراجعدددة الداخليدددة  ااظدددام أ   صمددداوالجمدددا ر  
ل ددددذ   م اتتقدددددير لددددذا جددداةت درجددددة  نليدددداإبالمسددددتوى الدددذي يطمحددددو  ال تمددددارس  المسددداةلة

اخ ددداض دور إدارة اوتددد يعدددود السددبب هددر ظ ددور هدددذ  الاتيجددة إلددى  الممارسددات "متوسددطة" 
ي دداح تواايا ددا  صمددا أ  اإلداريددة المراجعددة الداخليددة هددر اشددر ققاهددة المسدداةلة  أهددراد  ياددة واا

التدر ت عدد أساًسدا اإلدارية المساةلة أاظمة حاجة إلى مزيد م  ا ما زالت هااك أاّ يرو   الدراسة
 لددى معلومددات دتيقددة  تمدداد المسدداةلة اإلداريددة اممددا يتطلددب لم حاربددة ال سدداد بصاهددة أشددصالا  

هدر موتدل الجامعدة اإللصتروادر  إذ  ا وموققة  واإل       القوا د المطلوب االلتزام ب ا وآليات
األمدددر الدددذي يتطلدددب مددد  إدارة الجامعدددة االهتمدددام  نيؤصدددد أهدددراد  يادددة الدراسدددة  ددددم ممارسدددت ا
ة  هلدد  تحقدد  مدد  أبعدداد اظددام الحوصمددة اإلداريددم مددًا بمؤشددرات هددذا البعددد الددذي يشددصة بعدددأ 

الجامعددة أهددداه ا مددا لددم يتددواهر اظددام حوصمددة إداريددة يت ددم  المسدداةلة اإلداريددة الددذي يتطلددب 
سددتق لية التددر تماح ددا الحدد  هددر اختيددار اآلليددات المااسددبة لمسدداةلة المزيددد مدد  الحريددة واال

ومد  قدم تصدو  هدذ  هرردة حقيقيدة لمحاسدبة   المقرري  هر أداة م ام م  لدى الوجدا األصمدة
العرياددددر  ةصة مددد   وتت ددد  هدددذ  الاتيجدددة مددددل اتددداةت دراسدددجامعدددة مددد  السدددلطات العليددددا  ال
  م ٕٚٔٓم   وآة مسدددددلط تٕٚٔٓبابعدددددة والشدددددرما  تر م   و ٕٙٔٓم   والاوشدددددا  تٕٗٔٓت

وال   طبدد  بدرجددة متوسددطةياإلداريددة المسدداةلة بعددد أ  ظ ددرت التددر أ -هددد  ٖٛٗٔوالعبدددلر ت
والزهراادر   م ٕٕٔٓوااردر الددي  ت  م ٕٔٔٓالابداتر ت اتتت   هذ  الاتيجدة مدل اتداةت دراسد

صما ال تت   هذ  الاتيجدة مدل اتداةت   " أ  درجة ممارسة المساةلة جاةت " الية  هر ٕٓٔٓت
م  التددر أهددادت بددأ  هادداك  ددعً ا هددر أاظمددة المسدداةلة اإلداريددة هددر ٕ٘ٔٓدراسددة السددوادي ت

     السعودية الجامعات
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 :يف صهع الكرار عد املشارنةرابعًا: ُب

ذرجةةةخ ٌضةةةتجبثبد أفةةةراد ػُٕةةةخ اٌذراضةةةخ الٔذرافةةةبد اٌّؼُبرَةةةخ ال( اٌّتىضةةةطبد اٌذطةةةبثُخ وا8جةةةذوي )

 (463)ْ= فٍ صٕغ اٌمرار ثُؼذ اٌّشبروخِّبرضخ 

 اٌؼجبرح َ
اٌّتىضظ 

 اٌذطبثٍ

االٔذراف 

 اٌّؼُبرٌ

درجةةةةةةةةةةخ 

 اٌّّبرضخ

 ػبٌُخ 83,1 88,4 .تذػُ ئدارح اٌجبِؼخ أضٍىة اٌؼًّ اٌجّبػٍ 1

7 
اٌتشةةبور واٌّشةةبروخ فةةٍ اٌةةرأٌ  أتةةذػُ ئدارح اٌجبِؼةةخ ِجةةذ

 .ٌجُّغ األٔشطخ اإلدارَخ واألوبدَُّخ
 ػبٌُخ 71,1 86,4

4 
شةةةبروبد ِٕطةةةىثٍ اٌجبِؼةةةخَ ُِ ِةةةٓ  ؛ىجةةةى ٔظةةةبَ ٌتٍماةةةٍ 

متردبد أو شىبوي ُِ. 
 ػبٌُخ 39,1 73,4

3 
تىظف ئدارح اٌجبِؼخ لىاػذ اٌجُبٔبد وِصةبدر اٌّؼٍىِةبد 

 ٌصٕغ واتخبر اٌمرار. اٌّتبدخ
 ِتىضطخ 87,1 77,4

3 

تطةةةةّخ اٌمُةةةةبداد اٌجبِؼُةةةةخ ٌجُّةةةةغ أػضةةةةبء اٌّجةةةةبٌص 

اٌجبِؼُةةخ ٌٍّشةةبروخ فةةٍ ِٕبلشةةخ اٌمةةراراد اٌصةةبدرح ػٕةةه 

 .إلجراء اٌتؼذَالد إٌّبضجخ

 ِتىضطخ 77,1 16,4

6 

أصةةةةذبة اٌّصةةةةٍذخ اٌخةةةةبرجُُٓ ِةةةةٓ َُشةةةةبرن ِّخٍةةةةىْ 

اٌصٕبػخ( فةٍ ػٍُّةخ صةٕغ لبدح  -أرثبة اٌؼًّ-)اٌّبٔذُٓ 

  .اٌمراراد فٍ اٌجبِؼخ

 ِتىضطخ 96,1 13,4

7 
َُشبرن أػضبء هُئخ اٌتةذرَص فةٍ ػٍُّةخ صةٕغ اٌمةراراد 

 .فٍ اٌجبِؼخ
 ِتىضطخ 91,1 11,4

 ِتىضطخ 64,1 13,4 .َُشبرن اإلدارَىْ فٍ ػٍُّخ صٕغ اٌمراراد فٍ اٌجبِؼخ 8

 ِٕخفضخ 77,1 37,7 .اٌجبِؼخَشبرن اٌطالة فٍ ػٍُّخ صٕغ اٌمراراد فٍ  9

11 
رن ئدارح اٌجبِؼةةةةخ ِإضطةةةةبد اٌّجتّةةةةغ فةةةةٍ صةةةةٕغ بتشةةةة

 .اٌمراراد اٌخبصخ ثرؤَتهب اٌّطتمجٍُخ
 ِٕخفضخ 81,1 33,7

11 
َتُ اختُبر شبغٍٍ إٌّبصت اٌمُبدَةخ واإلدارَةخ وفةك ِجةذأ 

 االٔتخبة.
71,1 99,1 

ال 

 تّبرش

 ِتىضطخ  17,4 اٌّتىضظ اٌذطبثٍ اٌؼبَ =
 

هددر رددال  ب عددد المشددارصة ممارسددة أ  تقددديرات المسددتجيبي  لدرجددة  ٛت مدد  الجدددوةتبددي  
مدددا بدددي  حيدددث تراوحدددت متوسدددطات ا الحسدددابية  ن"متوسدددطة"جددداةت أم القدددرى بجامعدددة  القدددرار

وهدددذ  المتوسدددطات ت شدددير إلدددى    ٖ,ٚٓعدددام تحسدددابر الالمتوسدددط ال   وبلددد  ٖ,ٛٛ -ٔ,ٓٚت
ب عددن حيدث جداةت بدرجدة ممارسدة هدذا الستجابات أهراد  ياة الدراسدة حدوة درجدة االتباي  بي  

إدارة مسدتوى مشدارصة يددة  لدى أ  مما   ن   لى التوالر  ماخ  ة  ال تمارست الية متوسطة
رددحاب المرددلحة أو ممقلددي م  وأ  دداة هيةددة التدددريس والطدد ب هددر رددال واتخدداذ ألالجامعددة 
هعلدى الدرغم مد  د ددم إدارة   نليدا أهددراد  يادة الدراسدةإبالمسدتوى الدذي يطمدح لديس  - القدرارات

التشددداور والمشدددارصة هدددر الدددرأي لجميدددل  أمبدددد  و سدددلوب العمدددة الجمدددا رالجامعدددة وتيادات دددا أل
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ظام تلّقر م شارصات ماسوبر الجامعدة مد  م قترحدات  تمادها لاا  و األاشطة اإلدارية واألصاديمية
إال أا ددا مددا زالددت بحاجددة إلددى مشددارصة  - درجددة ممارسددت ا " اليددة"حيددث جدداةت  - أو شددصاوى

مؤسسددات المجتمددل هددر رددال القددرارات الخارددة برؤيت ددا   و الطدد بأ  دداة هيةددة التدددريس  و 
 أ    صمددا أ  أهددراد  ياددة الدراسددة يددرو "متوسددطة"إذ حرددلت  لددى درجددة ممارسددة  نالمسدتقبلية

  وتدد يعدود ختيار شاغلر المااردب القياديدة واإلداريدةتخابات الاإدارة الجامعة ال تطب  مبدأ اال 
تبعية الجامعة لوزارة التعلديم بالشدصة الدذي يحدد مد  حريت دا السبب هر ظ ور هذ  الاتيجة إلى 
أادددا مدددا زالدددت هاددداك بعدددض القيدددادات التدددر يحصدددم خاردددة و   هدددر ممارسدددة بعدددض الرددد حيات

عدد أحدد ذي يوالد  يًا باظام التعليم العالرالذى يلتزم حره ت المتزم ممارسات م الامط البيروتراطر
بددي  هددذ   اً واجددد أ  هادداك تواهقدد  اإلداريددة أبددرز المعوتددات التددر تحددوة دو  تطبيدد  الحوصمددة

  وربابعدة والشدرما  م ٕٙٔٓالاوشدا  ت  و  مٕٗٔٓالعريادر ت  دراسات صة م الاتيجة واتاةت 
التدر أصددت  - هدد ٓٗٗٔت سديري هدد   و ٖٛٗٔ  والعبدلر تم ٕٚٔٓت آة مسلطم   و ٕٚٔٓت

تت د  هدذ   ال  هدر حدي  عدد المشدارصة هدر ردال القدرار صاادت متوسدطةأ  درجة ممارسة ب   لى 
عددد أ  درجددة ممارسددة ب   لددى التددر أصدددت   م ٕٕٔٓاارددر الدددي  تالاتيجددة مددل اتدداةت دراسددة  
إذ  نم ٕ٘ٔٓتالسدواّدي    صما ال تت   مل اتاةت دراسة ةمرت ع تالمشارصة هر رال القرار صاا

      بدرجة  عي ةعد المشارصة هر رال القرار جاة تطبي  ب  
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 :الرؤية االشرتاتيجيةُبعد  خامصًا:

ذرجةةةخ ٌ ضةةةتجبثبد أفةةةراد ػُٕةةةخ اٌذراضةةةخالٔذرافةةةبد اٌّؼُبرَةةةخ ال( اٌّتىضةةةطبد اٌذطةةةبثُخ وا9جةةةذوي )

 (463)ْ= ضتراتُجُخالاٌرؤَخ اثُؼذ  ِّبرضخ

اٌّتىضظ  اٌؼجبرح َ

 اٌذطبثٍ

االٔذراف 

 اٌّؼُبرٌ

 درجخ

 اٌّّبرضخ

 ػبٌُخ 61,1 77,4 .تىجذ خطخ اضتراتُجُخ واضذخ ٌٍجبِؼخ ِرتجطخ ثرؤَتهب 1

تتةةرجُ رضةةبٌخ ورؤَةةخ وأهةةذاف اٌجبِؼةةخ ثخطةةخ اضةةتراتُجُخ وفةةك  7

 .ثرٔبِ  زٍِٕ ِذذد
69,4 93,1 

 ػبٌُخ

تىجةةذ رؤَةةخ اضةةتراتُجُخ تىدةةذ ِٕظةةىر اٌجبِؼةةخ واٌّجتّةةغ ٌٍتُّٕةةخ  4

 .اإلٔطبُٔخ
33,4 81,1 

 ػبٌُخ

 تهةةةةبتىجةةةةذ خطةةةةخ تشةةةةغٍُُخ واضةةةةذخ ٌٍجبِؼةةةةخ ِٕجخمةةةةخ ِةةةةٓ خط 3

 .االضتراتُجُخ
46,4 64,1 

 ػبٌُخ

 ػبٌُخ 79,1 78,4  .تتجًٕ ئدارح اٌجبِؼخ تذًٍُ اٌجُئخ اٌتؼٍُُّخ اٌذاخٍُخ واٌخبرجُخ 3

 ِتىضطخ 88,1 73,4 .ضتراتُجُبد ئدارَخ وهُبوً تٕظُُّخ ِرٔخااٌجبِؼخ ئدارح تجًٕ ت 6

ٓ ُتىظةةةف ئدارح اٌجبِؼةةةةخ اٌُّسأُةةةةخ ثفبػٍُةةةخ وفةةةةك خطةةةةخ اٌتذطةةةة 7

 .واٌتطىَر
17,4 73,1 

 ِتىضطخ

 ٕخفضخِ 68,1 31,7 .تىفر ئدارح اٌجبِؼخ خطخ واضذخ ٌّىبفذخ اٌفطبد 8

 ػبٌُخ 41,4اٌّتىضظ اٌذطبة اٌؼبَ =
 

 سددتراتيجيةلرؤيددة االب عددد ا ممارسددة أ  تقددديرات المسددتجيبي  لدرجددة  ٜت بددي  مدد  الجدددوةت
 -ٕ,ٓٗتمدددا بدددي  حيدددث تراوحدددت متوسدددطات ا الحسدددابية  ن"" اليدددة جددداةتأم القدددرى بجامعدددة 

هددذ  المتوسددطات إلددى التبدداي  بددي  ت شددير و     ٖ,ٖٔوبلدد  المتوسددط الحسددابر العددام ت   ٖ,ٚٚ
  ت الية متوسدطةب عددن حيدث جداةت بدرجدة هدذا الممارسة درجة لاستجابات أهراد  ياة الدراسة 

لج دددود وزارة التعلدددديم أم القدددرى جامعدددة إدارة اسدددتجابة مدددا يؤصدددد م ن   لدددى التدددوالرماخ  دددة
واتددل التعلدديم مددل تتااسددب تتادداغم مددل رسددالت ا  و سددتراتيجية وا ددحة اهتمام ددا بو ددل رؤيددة او 

أواةة الجامعات التر بدأت هر و دل خطط دا االسدتراتيجية مادذ الجامعر هر المملصة  ه ر م  
ظ دور الخطددة المسددتقبلية للتعلدديم الجددامعر "آهددا "  صمدا يت ددح أ  هادداك اهتمامددًا بتددأمي  بيةددة 

مدخة الرؤيدة  ممارسةم  خ ة وذلك  مة إيجابية  لى مستوى الجامعة  والصليات  واألتسام  
ت ا رسدالالمستقبلية  وترجمدة صدة مد   ستراتيجية برؤيت االت ا اخطرتباط االمشترصة القاةم  لى 

يددز رؤيت ددا رص  وتوهدد  براددامت زماددر محددددسددتراتيجية وخطت ددا التشددغيلية  ا االوأهددداه ت دداورؤي
هتمام دا ا إلدى  داهةإلمسدتدامة للمجتمدل الدداخلر والخدارجر  لتامية االمستقبلية  لى تحقي  ا

  أي دددًا إلدددى وجدددود القددددراتتدددد ي عدددزى ذلدددك و    والخارجيدددةتحليدددة البيةدددة التعليميدددة الداخليدددة ب
سددتراتيجية والخبددرات اإلداريددة واألصاديميددة هددر الجامعددة التددر تدددرك أهميددة الخطددة اال  والطاتددات
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وهددذا يددوحر بو ددوح رؤيددة الجامعددة ومسددارها   سددتراتيجيةاومددا تت ددماا مدد  رؤيددة   للجامعددة
جراةات تحقيق ا    مدةمصما يتبي  م  الجدوة أ  أتة العبارات ممارسة التدر تتعلد  بدأمور    واا

  الميزااية ب ا ليدة وهد  يتوظراة  و ستراتيجيات إدارية وهياصة تاظيمية مال الجامعة رباوهر ت
إذ جداةت درجددة تقددير أهددراد  نادوا ددحة لمصاهحدة ال سددر خطدة هاتددو   و   والتطدويريخطدة التحسدد

األمدر الدذي  نإلدى المسدتوى الدذي يجدب أ  تصدو   ليدا ىيرتد ياة الدراسة لدرجة ممارست ا ال 
ليدا إدارة إلمدا ل دا مد  أهميدة هدر تحقيد  مدا تردبوا  نيتطلب إ ادة الاظدر هدر هدذ  الممارسدات

م  ربابعة والشدرما     وال تت   هذ  الاتيجة مل اتاةت دراسة صة ستراتيجيةام  رؤى  الجامعة
 ستراتيجية جاةت متوسطة    التر وجدت أ  درجة ممارسة بعد الرؤية اال  م ٕٚٔٓت

مدا أبدرز المعوتدات التدر واّردا  " نلرجابة    سؤاة الدراسدة القداار إجابة السؤاة القاار 
ت دددا أ  ددداة هيةتواجدددا تطبيددد  أبعددداد الحوصمدددة اإلداريدددة بجامعدددة أم القدددرى مددد  وج دددة اظدددر 

أبدرز المعوتدات التدر تواجدا مدا لرجابدة  د  هدذا السدؤاة تدم توجيدا سدؤاة م تدوح تية؟" التدريس
م  وج ة اظدرك؟  وتدد أجداب  د  هدذا السدؤاة تطبي  أبعاد الحوصمة اإلدارية بجامعة أم القرى 

  أهدددراد  يادددة الدراسدددةمددد    ٝٗٗ,ٓ٘ن أي مدددا يعدددادة ت  دددو و  دددوة هيةدددة تددددريس  ٕٙٔت
   ٓٔالجدوة توتظ ر الاتاةت هر 
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يحددد مدد  تطبيدد  الحوصمددة اإلداريددة هددر   أبددرز معددوأ   السدداب يت ددح مدد  الجدددوة     
جامعدددة أم القدددرى مددد  وج دددة اظدددر أ  ددداة هيةدددة التددددريس هدددو " ددددم وجدددود وحددددة لحوصمدددة 

جمدالر المشدارصي  إمد   )%ٜٚتبلغدت  حيدث جداة هدر المرتبدة األولدى باسدبة مةويدة نالجامعة"
دارياً"باسددبة هددر إجابددة السددؤاة   وجدداة هددر  المرتبددة القاايددة " ددع  اسددتق ة الجامعددة ماليددًا واا

وهددر المرتبددة القالقددة "رددعوبة ت عيددة الرتابددة واإلشددرا  المباشددر بسددبب   )%ٗٚمةويددة بلغددت ت
وتت دد  هددذ     % ٓٚ,ٜٛتعدددد هددروع الجامعددة وت ددخم الج دداز اإلداري" باسددبة مةويددة بلغددت ت

السددددوادي و   م ٕ٘ٔٓت ل ددددوازوا  م ٕٗٔٓت العرياددددرصددددة مدددد   الاتدددداةت مددددل اتدددداةت دراسددددات 

  (463)ْ=أثرز اٌّؼىلبد اٌتٍ تىاجه تطجُك اٌذىوّخ اإلدارَخ  (:11جذوي )

 اٌّؼىلبد َ
اٌتىةةرارا

 د

: : 

ٌجُّغ 

أفراد 

 اٌؼُٕخ

ٌٍّشبروُٓ 

فٍ ئجبثخ 

 اٌطإاي

 11,79 16,43 178  ٌذىوّخ اٌجبِؼخ.ودذح ػذَ وجىد  1

 17,73 96,47 171 ضؼف اضتمالي اٌجبِؼخ ِبدَبً وئدارَبً. 7

4 
ثطةةجت  اٌّجبشةةر صةةؼىثخ تفؼُةةً اٌرلبثةةخ واإلشةةراف

 تؼذد فروع اٌجبِؼخ وتضخُ اٌجهبز اإلدارٌ. 
113 39,41 98,71 

3 

ضؼف ِشبروخ أػضبء هُئةخ اٌتةذرَص واإلدارَةُٓ 

صذبة اٌّصبٌخ واٌّجتّغ اٌّذٍٍ فةٍ أواٌطالة و

 هب.ئئدارح اٌجبِؼخ وِتبثؼخ أدا

117 76,41 13,69 

 37,68 39,41 111  .ِخ اٌهُىً اٌتٕظٍُّ ٌٍذىوّخ اإلدارَخءضؼف ِال 3

 67,66 67,79 118 .ضُبدح حمبفخ ِمبوِخ اٌتغُُر 6

7 

اٌّمذِةخ  ؼٕىَخّاٌذىافس اٌّبدَخ واٌ ضؼف ِطتىي

ٌّٕطةةةةةىثٍ اٌجبِؼةةةةةخ إلٔجةةةةةبح تطجُةةةةةك اٌذىوّةةةةةخ 

 .اإلدارَخ

114 41,78 38,64 

 87,39 63,76 97 .اإلدارَخ غّىض حمبفخ اٌذىوّخ 8

9 
لٍخ اٌّصبدر اٌّبٌُخ اٌّتجةذدح اٌتةٍ تّىةٓ اٌجبِؼةخ 

 ِٓ تطجُك اٌذىوّخ اإلدارَخ.
93 87,73 17,38 

11 
وضُبضةبد اٌجبِؼةةخ  ٍ أٔظّةخاٌّفبجةأح فةاٌتغُُةراد 

 .اٌذاخٍُخ
88 18,73 47,33 

 33,33 78,19 77 ضُبدح إٌّظ اٌجُرولراطٍ فٍ ئدارح اٌجبِؼخ.  11

17 

تىٍُةةةف اٌمُةةةبداد اإلدارَةةةخ واألوبدَُّةةةخ ثةةةأوخر ِةةةٓ 

ِٕصت ِّب َذىي دوْ ِجبدراتهُ ٌتطجُك اٌذىوّةخ 

 اإلدارَخ 

71 74,19 71,34 

 17,31 86,17 63 ػذَ وجىد أدٌخ خبصخ ثٕظُ اٌذىوّخ اإلدارَخ 14

13 
وشةةفبفخ فةةٍ اختُةةبر اٌمةةبدح غُةةبة ِؼةةبَُر واضةةذخ 

  األوبدَُّٓ واإلدارَُٓ.
31 11,13 38,41 
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  واقدص التمويدة  هر أ   دم االستق لية   Asiimwe & Steyn (2013)   و م ٕ٘ٔٓت
   والبيروتراطية م  أبرز المعوتات التر تعي  تطبي  الحوصمة هر الجامعات 

 رضيات الدراشة:  ف

ال توجدد هدرو  ذات داللدة إحرداةية "  والتدر ارد ا  ختبدار ال ر دية األولدىال ر ية األولى  ال
حوصمددة أبعدداد ال ممارسددةبددي  متوسددطات درجددات اسددتجابات أهددراد  ياددة الدراسددة حددوة درجددة 

دددتغيربجامعددة أم القددرى اإلداريددة   بددي  للمقاراددةن T-test  اسددتخدم اختبددار  الاددوع" ت عددزى لم 
     ٔٔوتظ ر الاتاةت هر الجدوة ت  متوسطات درجات أهراد  ياة الدراسة

أفراد ػُٕخ اضتجبثبد  ٌٍّمبرٔخ ثُٓ ِتىضطبد درجبد( T-test(: ٔتبئ  اختجبر )11جذوي )

 تجؼبً ٌّتغُر إٌىعاٌذراضخ 

 األثؼبد
 

 إٌىع

 

 اٌؼذد

اٌّتىضطبد 

 اٌذطبثُخ

درجخ 

 اٌذرَخ

 اختجبر )د(

 اٌذالٌخ )د(

 األٔظّخ واٌمىأُٓ
 41,4 193 روىر

467 89,1 33,1 
 77,4 171 ئٔبث

 اإلدارَخاٌشفبفُخ 
 467 11,4 193 روىر

61,1 47,1 
 11,4 171 ئٔبث

 اٌّطبءٌخ اإلدارَخ
 467 11,4 193 روىر

34,1 11,1 
 93,7 171 ئٔبث

اٌّشبروخ فٍ صٕغ 

 اٌمرار

 467 19,4 193 روىر
94,1 73,1 

 13,4 171 ئٔبث

 ضتراتُجُخاٌرؤَخ اال
 467 47,4 193 روىر

14,1 13,1 
 79,4 171 ئٔبث

 (13,1**  ِطتىي اٌذالٌخ ػٕذ )

  أ  تددديم تت  لقيددداس مسدددتوى داللدددة ال دددرو  بدددي  المتوسدددطات ٔٔتَّبدددي  مددد  الجددددوة ت
أبعداد الحوصمدة اإلداريدة  جميدل ممارسدةستجابات أهراد  ياة الدراسدة لدرجدة االحسابية لدرجات 

المشدارصة هدر ردال  وأالمسداةلة اإلداريدة   وأ  اإلداريةالش اهية و  وأاألاظمة والقوااي   سواة 
دالة إحرداةيًا  ادد غير تيمًا  جميع ا جاةت - تبعًا لمتغير الاوعستراتيجية الرؤية اال وأالقرار  

وجدود هدرو  ذات داللدة إحرداةية بدي  متوسدطات  ددم مما يددة  لدى  ن ٓ,٘ٓمستوى داللة ت
ااق اً درجات استجابات أهراد  ياة الدراسة ذصور  السبب هر ظ ور هذ  الاتيجدة إلدى  وتد يعود  اً واا

معددة  لددى جاحددرص إدارة الو   صددوا م يعملددو  هددر ا ددس البيةددة نهددر وج ددات اظددرهمات ددات م 
واا ددداد   والمشددارصة هددر رددال القددرار  الشدد اهية والمسددألة أومبددد  اظمددة والقددوااي ممارسددة األ 
تمصددي  ما ددا هددر رغبددة وذلددك  ن لددى صاهددة ماسددوبي او دالددة بمو ددو ية سددتراتيجية رؤيت ددا اال
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  طددد عا لدددى لدددذا هالقيدددادات الاسددداةية  منٖٕٓٓالقيدددادات الاسددداةية تحقيقدددًا ألهددددا  الرؤيدددة 
 نويشارصو  هر صة ما يمارسا القادة الذصور م  أبعاد الحوصمة اإلدارية با س المسدتوى تقريبداً 

اةلة اإلداريدددة  سدددواة هيمدددا يخدددص األاظمدددة والقدددوااي   والمشدددارصة هدددر ردددال القدددرار  والمسددد
تت دددد  هددددذ  الاتيجددددة مددددل اتدددداةت دراسددددة حددددرب و   سددددتراتيجيةوالرؤيددددة اال اإلداريددددةوالشدددد اهية 

التدر أظ درت  ددم وجدود   م ٕٚٔٓصما تت   مل اتاةت دراسة الربابعة والشرما  تم   ٕٔٔٓت
ات دراسداتداةت مدل ت   هذ  الاتيجة تهرو  بي  استجابات المستجيبي  تبعًا لمتغير الاوع   وال 

 لى وجود هرو  تبعدًا لمتغيدر  اأصدت اللتي  نهد ٓٗٗٔ سيري تو   هد ٖٛٗٔالعبدلر ت  صة م 
ال توجددد هددرو  ذات داللددة "  التددر ارددت  لددى نلددذا يمصدد  تبددوة هر ددية الدراسددة األولددى نالاددوع

ممارسددة أبعدداد إحردداةية بددي  متوسددطات درجددات اسددتجابات أهددراد  ياددة الدراسددة حددوة درجددة 
    الاوع" ت عزى لم دتغيربجامعة أم القرى حوصمة اإلدارية ال

ال توجدد هدرو  ذات داللدة إحرداةية "  والتدر ارد ا  قاايدةختبدار ال ر دية الال ال ر ية القااية 
حوصمددة أبعدداد ال ممارسددةبددي  متوسددطات درجددات اسددتجابات أهددراد  ياددة الدراسددة حددوة درجددة 

دددتغيربجامعددة أم القددرى اإلداريددة   ا سددتخِدم تحليددة التبدداي  األحددادي - "الدرجددة العلميددة ت عددزى لم 
One Way ANOVA متوسدطات درجدات أهدراد  يادة الدراسدة الت ال درو  بدي ختبدار دالال ن 

     ٕٔوتظ ر الاتاةت هر الجدوة ت  وهقًا لمتغير الدرجة العلمية
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 أفةةراد اضةةتجبثبد درجةبد ِتىضةةطبد ثةُٓ اٌفةةروق دالالد الختجةبر األدةةبدٌ اٌتجةبَٓ تذٍُةةً(: 17 ) جةذوي

  ؼٍُّخاٌ اٌذرجخ ٌّتغُر تجؼبً  اٌذراضخ ػُٕخ

 األثؼبد
ِصبدر 

 اٌتجبَٓ

ِجّىع 

 اٌّرثؼبد

درجخ 

 اٌذرَخ

ِتىضطبد 

 اٌّرثؼبد
 لُّخ ف

ِطتى

ي 

 اٌذالٌخ

 األٔظّخ واٌمىأُٓ

ثُٓ 

 اٌّجّىػبد
37,1 7 77,1 

68,1 19,1 
داخً 

 اٌّجّىػبد
74,461 461 1,46 

  464 71,467 اٌّجّىع

اإلدارَخاٌشفبفُخ   

ثُٓ 

 اٌّجّىػبد
69,1 7 68,1 

91,1 

 

13,1 

داخً  

 اٌّجّىػبد
33,478 461 1,46 

  464 73,441 اٌّجّىع

 اٌّطبءٌخ اإلدارَخ

ثُٓ 

 اٌّجّىػبد
47,7 7 1,34 

1,17 1,44 
داخً 

 اٌّجّىػبد
33,799 461 1,36 

  464 86,411 اٌّجّىع

اٌّشبروخ فٍ صٕغ 

 اٌمرار

ثُٓ 

 اٌّجّىػبد
73, 9 7 1,14 

7,31 1,16 
داخً 

 اٌّجّىػبد
11,474 461 1,36 

  464 73,447 اٌّجّىع

اٌرؤَخ 

 ضتراتُجُخاال

ثُٓ 

 اٌّجّىػبد
11,16 7 7,11 

1,91 1,74 
داخً 

 اٌّجّىػبد
4,471 461 1,67 

  464 3,446 اٌّجّىع

 (13,1**  ِطتىي اٌذالٌخ ػٕذ )

  أ  تيم ت   لقياس دالالت ال رو  بي  المتوسطات الحسدابية لددرجات ٕٔبي  م  الجدوة تت
لمتغيددر الدرجددة اسددتجابات أهددراد  ياددة الدراسددة لدرجددة ممارسددة أبعدداد الحوصمددة اإلداريددة تبعددًا 

ممدا يددة  لدى  ن ٓ,٘ٓجاةت جميع ا تيمًا غير دالة إحراةيًا  ادد مسدتوى داللدة ت - العلمية
رو  ذات داللددة إحردداةية بددي  متوسددطات درجددات اسددتجابات أهددراد  ياددة الدراسددة  دددم وجددود هدد

معددرهت م باألاظمددة إلددى  تددد يعددود ات ددات م  لددى درجددة الممارسددةو   خت   درجددت م العلميددةابدد
وهددذا مددا هر دا  لددي م إحساسدد م   سدتراتيجيةوخطددة الجامعددة اال  والقدوااي  واللددواةح التاظيميدة
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وتحقيد     تمداد األصداديمرحروة الجامعة  لى االرغبة هر ن  لى  اتق م ةبالمسؤولية الملقا
درجددات م العلميددة   وتت دد  هددذ  الاتدداةت مددل اتدداةت دراسددة  مددل اخددت   مٖٕٓٓرؤيددة المملصددة 

عدد المشدارصة التر أظ رت  دم وجود هرو  حوة درجة ممارسة ب    م ٕٚٔٓربابعة والشرما  ت
السدواّدي   يامدا ال تت د  هدذ  الاتيجدة مدل اتداةت دراسدة صدة مد ب تبعًا لمتغيدر الدرجدة العلميدة  

وجود هدرو  تبعدًا لمتغيدر الدرجدة العلميدة  وصدذلك  اأصدتالتي  هد  ٓٗٗٔم   و سيري تٕ٘ٔٓت
إذ أصددت وجدود هدرو   نم  هدر بعدض جزةيات دإٚٔٓال تت د  اتداةت دراسدة ربابعدة والشدرما  ت

الشدد اهية  واألاظمددة ذات داللددة حددوة درجددة ممارسددة أبعدداد الحوصمددة اإلداريددة المتمقلددة هددر  
لددذا يمصدد  تبددوة هر ددية الدراسددة  نتبعددًا لمتغيددر الدرجددة العلميددةوالقددوااي   والمسدداةلة اإلداريددة  

رجدددات "ال توجدددد هدددرو  ذات داللدددة إحرددداةية بدددي  متوسدددطات دالتدددر اردددت  لدددى   نالقاايدددة
اسددتجابات أهددراد  ياددة الدراسددة حددوة درجددة ممارسددة أبعدداد الحوصمددة اإلداريددة بجامعددة أم القددرى 

 ت عزى لم دتغير الدرجة العلمية" 
"ال توجدد هدرو  ذات داللدة إحرداةية   والتدر ارد ا  ختبدار ال ر دية القالقدةال ر ية القالقة  ال

درجددة ممارسددة أبعدداد الحوصمددة بددي  متوسددطات درجددات اسددتجابات أهددراد  ياددة الدراسددة حددوة 
دددتغير  دددد سدداوات الخبددرة هددر الجامعددة" ا سددتخِدم تحليددة  - اإلداريددة بجامعددة أم القددرى ت عددزى لم 

ختبار دالالت ال رو  بي  متوسطات درجات أهدراد ال ن One Way ANOVAالتباي  األحادي 
   ٖٔوتظ ر الاتاةت هر الجدوة ت   ياة الدراسة تبعًا لعدد سدددداوات الخبرة هر الجامعة
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 ػُٕةخ أفةراد اضةتجبثبد درجةبد ِتىضةطبد ثةُٓ اٌفةروق دالالد الختجبر األدبدٌ اٌتجبَٓ تذًٍُ(: 14 ) جذوي

  ؼٍُّخاٌ اٌذرجخ ٌّتغُر تجؼبً  اٌذراضخ

 األثؼبد
ِصبدر 

 اٌتجبَٓ

ِجّىع 

 اٌّرثؼبد

درجخ 

 اٌذرَخ

ِتىضطبد 

 اٌّرثؼبد

لُّخ 

 ف

ِطتىي 

 اٌذالٌخ

 األٔظّخ واٌمىأُٓ

ثُٓ 

 اٌّجّىػبد
73,37 7 47, 

86,

7 
74,1 

داخً 

 اٌّجّىػبد
73,471 461 1,79 

  464 71,467 اٌّجّىع

 اٌشفبفُخ اإلدارَخ

ثُٓ 

 اٌّجّىػبد
33,41 7 78,1 91,

1 

 

16,1 

داخً  

 اٌّجّىػبد
33,441 461 1,66 

  464 73,441 اٌّجّىع

 اٌّطبءٌخ اإلدارَخ

ثُٓ 

 اٌّجّىػبد
19,76 7 1,94 

1,

68 
1,14 

داخً 

 اٌّجّىػبد
91,446 461 1,37 

  464 86,411 اٌّجّىع

 اٌّشبروخ فٍ صٕغ اٌمرار

ثُٓ 

 اٌّجّىػبد
13, 1 7 1,34 

1,

31 
1,19 

داخً 

 اٌّجّىػبد
93,461 461 1,98 

  464 73,447 اٌّجّىع

 ضتراتُجُخاٌرؤَخ اال

ثُٓ 

 اٌّجّىػبد
63,1 7 1,41 

7,

19 
1,11 

داخً 

 اٌّجّىػبد
46,461 461 1,71 

  464 11,464 اٌّجّىع

 (13,1**  ِطتىي اٌذالٌخ ػٕذ )

لقيدداس دالالت ال ددرو  بددي  المتوسددطات الحسددابية   أ  تدديم ت   ٖٔت بددي  مدد  الجدددوة ت
لدرجات استجابات أهراد  ياة الدراسة لدرجة ممارسة أبعاد الحوصمدة اإلداريدة تبعدًا لعددد سداوات 

ال أي  ن ٓ,٘ٓدالدة إحرداةيًا  ادد مسدتوى داللدة تغيدر جميع دا جداةت  -الخبرة هدر الجامعدة 
وتددد   اسددتجابات أهددراد  ياددة الدراسددة وجددد هددرو  ذات داللددة إحردداةية بددي  متوسددطات درجدداتت

إدارة الجامعددة تسددعى جاهدددة إلددى ترسدديم ققاهددة يعددود السددبب هددر ظ ددور هددذ  الاتيجددة إلددى أ  
هددذ  وال تت دد  لددذا ات قددت آراة ددم   نومشددارصة الجميددل بدداخت    دددد سدداوات خبددرات م  الحوصمددة
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العريادددر و م   ٕٕٔٓ  وااردددر الددددي  تم ٕٔٔٓحدددرب ت  صدددة مددد  مدددل اتددداةت دراسدددةالاتتيجدددة 
أصددت  لدى وجدود هدرو  ذات داللدة لتدر اهدد  ٓٗٗٔ  و سيري تم ٕ٘ٔٓم  وال واز تٕٗٔٓت

إحراةية بدي  متوسدطات درجدات اسدتجابات أهدراد  يادة الدراسدة تبعدًا لعددد سداوات خبدرت م هدر 
هدرو  ذات داللدة "ال توجدد   التدر اردت  لدىلذا يمص  تبوة هر دية الدراسدة القالقدة  نالجامعة

إحردداةية بددي  متوسددطات درجددات اسددتجابات أهددراد  ياددة الدراسددة حددوة درجددة ممارسددة أبعدداد 
  الحوصمة اإلدارية بجامعة أم القرى ت عزى لم دتغير  دد ساوات الخبرة هر الجامعة"

 

 :الدراشةملخص نتائج 

 أظ رت اتاةت الدراسة ما يلر  
دارية بجامعة أم القرى إلا الحوصمةأبعاد  ممارسةلدرجة هراد  ياة الدراسة أ  تقديرات أ    ٔ

  بعد المشارصة هر رال القرار  والش اهية والو وح  والمساةلة اإلداريةوهر    بوجا  ام
بعدي  لدرجة ممارسة م تقديراتتمتوسطة   بياما جاةت بدرجة جاةت  -بوجا خاص 

 ت الية   بدرجة ستراتيجية واألاظمة والقوااي  الرؤية اال
حد م  تطبي  الحوصمة اإلدارية هر جامعة أم القرى م  وج ة التر ت اتمعوتالأبرز أ     ٕ

 ع  استق ة   و"" دم وجود وحدة لحوصمة الجامعة" راظر أ  اة هيةة التدريس ه
دارياً  "  و"رعوبة ت عية الرتابة واإلشرا  بسبب تعدد هروع الجامعة  الجامعة ماديًا واا

 إلداري"  لى التوالر وت خم الج از ا
م تظ ر هرو  ذات داللة إحراةية بي  متوسطات درجات استجابات أهراد  ياة الدراسة ل  ٖ

  الجاس ت عزى لم دتغيرممارسة أبعاد الحوصمة اإلدارية بجامعة أم القرى  هر تحديد درجة
  والدرجة العلمية  و دد ساوات الخبرة هر الجامعة
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 الدراشة:  توصيات 

االهتمددام بادداًة  لددى مددا تورددلت إليددا هددذ  الدراسددة مدد  اتدداةت  هإا ددا تورددر بالسددعر احددو 
 م ٖٕٓٓلتحقيد  رؤيدة المملصدة م مدًا صوا دا تشدصة ماطلقدًا ن الحوصمدة اإلداريدةأبعاد  بممارسة

 م  خ ة وذلك  لى خريطة الجامعات العالمية   وت ل الجامعة
 خاصة باملصل:لني مبواقع اختاذ الكرار بوزارة التعليم العالي:  ةأ:اًل: توصي

ماح الجامعدات السدعودية االسدتق لية اإلداريدة والماليدة هدر تردميم وا تمداد برامج دا وأاظمت دا 
وتاويددل مرددادر تمويل ددا مدد  خدد ة تباي ددا لشددراصات متاو ددة مددل القطدداع الخدداص   الداخليددة

  م  م  خ ل ا ممارسة أبعاد الحوصمة اإلدارية ب ا لية ت  تليمية والعالميةوالجامعات اإل
 ثانيًا: توصيات خاصة باملصل:لني مبواقع الكرار :الكيادات اجلامعية ظامعة أم الكرى:

 

يؤخدذ هدر بحيدث     وه  أسس  لميدةؤ وباا   ادة الاظر هر ال يصة التاظيمر للجامعةإ  -ٔ
يحدددد مدد  خ لددا و   يمتدداز بالمرواددةو   اال تبددار حجددم الجامعددة وتوج ات ددا واهتمامات ددا

 اً وا ددح اً ويت ددم  تورددي   وم ددام صددة مسددتوى مدد  مسددتوياتاردد حيات ومسددؤوليات 
 ددم  للحوصمددة اإلداريددة خارددة وحدددة  لددى أ  تدددرج   للوظدداة  هددر جميددل مسددتوياتا

م ت دت لدى أ    تحدت مظلدة وصالدة الجامعدة للشدؤو  اإلداريدةال يصة التاظيمدر للجامعدة 
ومتابعة ممارسة أبعداد الحوصمدة اإلداريدةن  الجامعيةح واألاظمة اإلجراةات واللواةبتطوير 

دارياً ديًا ماللجامعة ستق ة الحقيقر   االا مل   واا
 قد  االجتما دات الدوريدة  والاددوات واللقداةات العلميدة  وتدوهير اشدرات وصتيبدات وأدلدة  -ٕ

إجراةيددةن ليدددرك ماسددوبر الجامعددة ت ارددية الحوصمددة اإلداريددة وآليددات ممارسددت ان األمددر 
الدددذي سدددياعصس إيجابدددًا  لدددى االرتقددداة بدددأداة الجامعدددة وص اةت دددا  ب دددد  اشدددر ققاهدددة 

ات اإلداريدة واألصاديميدة بمدا تت دماا مد  أبعداد صدد  األاظمدة الحوصمة اإلدارية بي  القياد
والقدددوااي   والشددد اهية اإلداريدددة  والمسددداةلة اإلداريدددة  والمشدددارصة هدددر ردددال القدددرارات  

 والرؤية االستراتيجية  
رددار تدوااي  جديدد   اظمة والقوااي  الداخليةمراجعة األ  -ٖ والتدر   باسدتمرار رطدو ت  وسد  واا

تديم العدالدة والازاهدة والتدر تؤصدد  لدى  نلماسوبر الجامعة حقوت مت م  م  شأا ا أ  
 بتطبيق ا  لزام القيادات اإلدارية واألصاديمية اا و   التر تتبااها الجامعة هر تعام ت ا
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 تعتمددد  لددى  ختيددار القيددادات اإلداريددة واألصاديميددة  لددى أسددس  لميددة معلاددة للجميددلا  -ٗ
تاميدة الص اةة وتواهر خراةص م ايدة وشخردية  واالهتمدام ب ترصز  لى  معايير محددة

وخارددة لدددي م   الحوصمددة اإلداريددةممارسددة أبعدداد وص ايددات   اإلدارة الديمقراطيددة ص ايددات
لحددات م بددورش إمدد  خدد ة  ورددال واتخدداذ القددرار  والشدد اهية اإلداريددة ص ايددات المسدداةلة

   مة أو برامت تدريبية  
اشدطت ا  وبرامج دا  أسياسدات ا  و تت دم    متصاملدة  د  الجامعدةتوهير تا ددة بياادات   -٘

 داهة خد ة ب دا  باإلوالعقوبدات المترتبدة  لدى اإلت ا ولواةح دا الداخليدة وخطط ا  وأاظم
تاحت ددا اا و   وقداة  وتقدارير إداريدة وأصاديميدة وماليدةومدا ترتدب  لي دا مدد    إاجازات دا إلدى

واإلهردداح  دد  التعقددرات التددر   وأهددراد المجتمددلألرددحاب المرددالح والعدداملي  بالجامعددة 
 تواج  ا 

 

باداة شدراصات و   األطرا  المسدت يدة داخدة الجامعدة وخارج دا هدر القدرارات صاهةمشارصة   -ٙ
 ة الجامعة  تطو ية واستقمارية مع من لتبادة المااهل ومتابعة أدا

 

اال دد    دد  و  معددايير خاردة للرتابددة الداخليدة مبادى  لددى  باداة اظددام صامدة للمسدداةلة  -ٚ
 وآليات المساةلة اإلدارية هر موتع ا اإللصتروار    القوا د المطلوب االلتزام ب ا

 ًا: توصيات خاصة بالباحجني :املًتمني بكضايا التعليم العالي: لجثا

اسددتصمااًل لمددا تدمتددا هددذ  الدراسددة مدد  اتدداةت  وتوارددً  مددل رؤيت ددا المسددتقبلية هددر معالجددة 
راسدة واتدل تطبيد  أبعداد الحوصمدة بدإجراة دالدراسدة توردر  تتطر  إلي دا  هدإ الجوااب التر لم 

 وأساليب االست ادة م  خبرات ا هر هذا المجاة    اإلدارية بالجامعات العالمية
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 املــراجع

  القدداهرة  الحوصمددة الرشدديدة هدد  إدارة المؤسسددات  اليددة الجددودةم    ٕ٘ٔٓأبددو الارددر  مدددحت   ت
 للتدريب والاشر المجمو ة العربية 

 -أقدر أبعداد الحوصمدة هدر اإلرد ح المؤسسدر هدر اإلدارة الحصوميدة   م  ٕٔٔٓت  أبو تا ود  غدازي 
العلددوم اإلاسددااية  -للبحددوث والدراسددات ةمؤتدددراسددة حالددة وزارة الردداا ة والتجددارة هددر األرد    

  ٖٗٓ-ٕ٘٘   ص ص ٚتٕٙ  واالجتما ية
  ادوة اإلدارة االستراتيجية هر حوصمة الجامعات دراسة تحليلية   مٕ٘ٓٓت  آة  باس  محمد  بد اهلل

 .ٕٗ-ٖص ص    اوهمبر ٗٔ -ٕٔمؤسسات التعليم العالر  أب ا هر 
   واتددل تطبيدد  مبددادئ الحوصمددة بالجامعددات السددعودية الااشددةة والرددعوبات ٕٚٔٓآة مسددلط  أحمددد  ت

  مجلة التربية بجامعة أسيوطدة   التر تواج  ا م  وج ة اظر  مداة الصليات والعمادات المساا
  ٕٓ٘-ٖٛٗ   ص صٓٔتٖٖ

ر أداة هددأقددر تطبيدد  توا ددد حوصمددة الشددرصات م   ٕٗٔٓ   توغربددر   بددد الحلدديم  بددو رتبددة  شددوتر
   ٕٓٔ-ٔٔٔ   ص ص ٔتٔ  المجلة الجزةرية للتامية اإلتترادية    اإلس ميةالمرار 

الحوصمددة المؤسسددية هددر الجامعددات األردايددة إطددار مقتددرح لرهددل مسددتوى م    ٕٛٓٓجددودة  مح ددوظ  ت
اإلبدداع     بحدث مقددم للمدؤتمر السداوي العدام التاسدلالخارة والمدرجة هدر سدو   مدا  المدالر

م  ٕٛٓٓدارة الرشددديدة وتحدددديات األل يدددة القالقدددة  والمقدددام هدددر ادددوهمبر والتجديدددد هدددر اإلدارة  اإل
 دارية  القاهرة  مرر الماظمة العربية للتامية اإل

     دار ال جر للاشر والتوزيل  مرر ٕتط حوصمة القوى العاملة م   ٕٔٔٓحاهظ  محمد   ت
  ورتددة  مددة مقدمددة  ددوابط وآليددات الحوصمددة هددر المؤسسددات الجامعيددةم   ٕٛٓٓحدداصم  محمددد  ت

للمؤتمر العربر القاار  الجامعات العربيدة تحدديات وطمدوح  الماعقدد هدر أبريدة  الماظمدة العربيدة 
 اإلدارية  المغرب للتامية 

 -مددى تطبيدد  الحوصمددة  لدى الشددرصة السدعودية للص ربدداة تالمشدداصة م   ٕٔٔٓت الحدازمر  محمددود  
 International Virtualالحلددوة الممصاددة     دراسددة تطبيقيددة تحليليددة مقاراددة   - العقبددات

University   
تطبيق ا هر الجامعات ال لسطياية بقطداع واتل الش اهية اإلدارية ومتطلبات  م  ٕٔٔٓت حرب  اعيمة  

   ترسالة ماجستير غير ماشورة   الجامعة اإلس مية  غزة غزة
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تددددراةة التحددددوالت الجيوسياسددددية والتددددأقير  –اختددددرا  البددددرج العدددداجر     مٕٔٔٓت الخددددازم  محمددددد  
   لاد   دار طوى للاشر والققاهة واإل  م العالر السعودي  األيديولوجر هر باية وسياسة التعليم

  م ٜٕٔٓ-ٕ٘ٔٓاألهددا  والسياسدات لخطدة التاميدة العاشدرة ت م   ٕ٘ٔٓت  خطة التامية العاشرة 
م مدددددددددددددددددددددددددددد  موتددددددددددددددددددددددددددددل ٕٛٔٓ ٜ ٕٓتددددددددددددددددددددددددددددم اسددددددددددددددددددددددددددددترجا  ا بتدددددددددددددددددددددددددددداريم 

https://drive.google.com/file/d/0BwprDK8_evUuVzZWaGpvR1p1OWM/vie
w 

تدددم اسدددترجا  ا بتددداريم   هدددد ٜٖٗٔهدددد    تٔٗٗٔ-ٜٖٗٔ سدددتراتيجية لجامعدددة أم القدددرى الخطدددة اال
 https://uqu.edu.sa/main/App/FILES/41207هد  م  موتل ٜٖٗٔ ٜ ٕٓ

حوصمددة الجامعددات وتعزيددز تدددرات ماظومددة التعلدديم  م   ٜٕٓٓت خورشدديد  معتددز ويوسدد   محسدد   
   مصتبة اإلسصادرية  جم ورية مرر العربية العالر والبحث العلمر هر مرر

دراسددة    الغربيددةمدددى تطبيدد  معددايير الحوصمددة هددر بلددديات ال دد ة    )مٕٛٓٓ. (سدد مإالدددا ور  
 .ماجستير غير ماشورة  جامعة الخلية  صلية الدراسات العليا  هلسطي 

تدددددم اسدددددترجا  ا بتددددداريم    حوصمدددددة الشدددددرصات ودور مجلدددددس اإلدارةم   ٕٚٓٓدرويدددددش   دددددداا    ت
           http://iefpedia.com/arab/wp-    هددد  مدد  موتددلٜٖٗٔ ٛ ٛٔ

content/uploads/2011/07/%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9
8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA1.pdf%D8%A7%D9%84%D8%B4%D- 

 IUGواتدل حوصمدة الجامعدات ال لسدطياية   م  ٕٚٔٓت وال درا  ماجدد    وصحلدة صريم  الدهددار  مدروا 
Journal of Economics & Business    ت (Islamic University of Gaza) / CC BY 

  ٛٛ-ٕٙص ص    ٔت ٕ٘   4.0
   الحوصمة المؤسسية هر المردار  اإلسد مية هدر هلسدطي واتل تطبي  معايير  م   ٕٗٔٓ (دياب  راا 

 .رسالة ماجستير غير ماشورة  أصاديمية اإلدارة والسياسة  غزة  هلسطي 
م   درجددة تطبيدد  الحوصمددة اإلداريددة هددر جامعددة اليرمددوك مدد  ٕٚٔٓربابعددة  سدد ى والشددرما   مايددرة  ت

مجلددة  تددات  والحلددوة المقترحددة  وج ددة اظددر القددادة األصدداديميي  وأ  دداة هيةددة التدددريس والمعو 
  ٕٓ٘-ٛٙٗ   ص ص ٕت  ٖ  العلوم التربوية

م م  ٕٛٔٓ  ٛ  ٕٓ   تم استرجا  ا بتاريم مٖٕٓٓرؤية المملصة العربية السعودية  
 http://vision2030.gov.sa/ar/node/125وتل م

  

https://drive.google.com/file/d/0BwprDK8_evUuVzZWaGpvR1p1OWM/view
https://drive.google.com/file/d/0BwprDK8_evUuVzZWaGpvR1p1OWM/view
https://uqu.edu.sa/main/App/FILES/41207
http://iefpedia.com/arab/wp-%20%20content/uploads/2011/07/%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA1.pdf
http://iefpedia.com/arab/wp-%20%20content/uploads/2011/07/%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA1.pdf
http://iefpedia.com/arab/wp-%20%20content/uploads/2011/07/%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA1.pdf
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اإلداريددة هددر وزارة  دور اظددم المعلومددات اإلداريددة هددر تعزيددز الحوصمددة م   ٕ٘ٔٓت  الز ددااي   رامددز 
 رسالة    التربية والتعليم العالر بغزة

 .ماجستير غير ماشورة  أصاديمية اإلدارة والسياسة  جامعة األترى  غزة  هلسطي        
واتدددل تطبيددد  الحوصمدددة الرشددديدة هدددر الجامعدددات األهليدددة السدددعودية  م   ٕٓٔٓت الزهراادددر  خديجدددة  

رسدالة دصتدورا  غيدر   التاظيمدر أل  داة هيةدة التددريس هي دا و  تت ا بالر ا الوظي ر والدوالة 
 ماشورة  جامعة أم القرى  مصة المصرمة  

الحوصمددة و  تت ددا بسددلوك المواطاددة التاظيميددة لدددى أ  دداة هيةددة   هددد  ٖٚٗٔت الزهرااددر  هاطمددة  
غيددر تخرددص اإلدارة والتخطديط التربدوي   رسددالة ماجسدتير هدر التربيدة   التددريس بجامعدة تبدوك

 ماشورة  جامعة تبوك  المملصة العربية السعودية  
سدتراتيجر لاظدام الحوصمدة وتيداس مسدتوى اباداة ماظدور  م   ٕٛٓٓت وما ة  محمدد    شبلر  مسلم

جامعدة البردرة  صليدة اإلدارة واالتترداد  تسدم إدارة ا  دراسة استط  ية هدر جامعدة البردرة  ةأدا
   العرا  األ ماة

الحوصمددة صمدددخة ل ددما  الجددودة واال تمدداد األصدداديمر هددر الجامعددات  م   ٕ٘ٔٓت السددواّدي   لددر  
 رسالة  دصتورا  غير ماشورة  جامعة أم القرى  مصة المصرمة   السعودية تترور مقترح  
ق قددو  تورددية تخددص دور الجامعددات هددر ت عيددة رؤيددة   م  ٕٚٔٓت رددحي ة المددواط  اإللصتروايددة  

  https://www.almowaten.netهد   ٜٖٗٔشعبا   ٘ٔمسترجل بتاريم    مٖٕٓٓالمملصة 
الحوصمددة و  تت ددا بجددودة األداة اإلداري بجامعددة أم القددرى مدد  وج ددة  م   ٕٛٔٓت العبدددلر    ددا   

ماشددورة  جامعددة أم   رسددالة ماجسددتير غيددر اظددر القيددادات األصاديميددة وأ  دداة هيةددة التدددريس
 القرى  مصة المصرمة  المملصة العربية السعودية 

م   واتدددل تطبيددد  الحوصمدددة مددد  وج دددة اظدددر ال يةتدددي  اإلداريدددة واألصاديميدددة ٕٗٔٓالعريادددر  ماددداة  ت
  ٖ  المجلددة الدوليددة التربويددة المتخررددةالعدداملي  بجامعددة اإلمددام محمددد بدد  سددعود اإلسدد مية  

  ٛٗٔ-ٗٔٔ  ص ص  ٕٔت
 .   ما   األرد م  وم حوصمة الجامعات والغرض ما ا وسبة تطبيق ام   ٜٕٓٓأحمد  ت زت  

 م   حوصمة الاظام التعليمدر مددخة لتحقيد  الجدودة هدر التعلديم ٕٕٔٓت والسيد  هصري    طوة  محمد
 .ٕٖ٘-ٔ٘ٗصص     ٜٚت  ٔ مجلة صلية التربية

معدايير الحوصمدة هدر الجامعدات السدعودية  سدتراتيجية مقترحدة لتطبيد  اه   ٓٗٗٔ سيري  هاطمة  ت
 غير ماشورة  جامعة أم القرى  مصة المصرمة  المملصة العربية السعودية    رسالة دصتورا

 

https://www.almowaten.net/
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درجددة ممارسددة الشدد اهية اإلداريددة هددر الجامعددات السددعودية ومعيقات ددا م   ٕٕٔٓالعمددري  مشددر   ت
غيددر ماشددورة   ماجسددتيرالة   رسددوطددر  تحسدديا ا صمددا يترددورها أ  دداة هيةددة التدددريس هي ددا

    مصة المصرمة جامعة أم القرى
م   محدددات الحوصمددة ومعاييرهدا  المددؤتمر العلمدر الدددولر حدوة  ولمددة اإلدارة ٕٕٔٓغدادر  محمددد  ت

   جامعة الجاا   لباا   صلية إدارة األ ماةهر  رر المعرهة  
   مدا   دار جتما ية وأخ تيدات األ مداةالمسؤولية االم   ٕٛٓٓت  رالح العامري و   الغالبر  طاهر
 .واةة للاشر

واتل تطبي  مبادئ الحوصمة الرشيدة هر جامعات ماطقة مصة المصرمة م  م   ٕ٘ٔٓت ال واز  اجوى  
  رسدالة دصتدورا  غيدر ماشدورة  جامعدة أم القدرى  وج ة اظر القيادات األصاديمية  "ترور مقترح"

 مصة المصرمة 
تطبي  الحوصمة هر الجامعات المررية صمدخة للتامية المجتمعية  دراسدة م   ٕٗٔٓت تريطم  ج ة  

رسالة دصتوراة غير ماشورة  جامعدة األزهدر  القداهرة   صليدة العلدوم ميدااية بالجامعات المررية  
 .اإلدارية

توردديات المددؤتمر الدددولر للحوصمددة هددر مؤسسددات  م   ٕٚٔٓت مجلددس حوصمددة الجامعددات العربيددة  
   جامعة الشر  األوسط   ما   األرد     التعليم العالر
دراسة تحليلية لم  وم الحوصمة الرشيدة ومتطلبات تطبيقدا هدر الجامعدات  م   ٕٔٔٓمحمد  مديحة  ت
  ٕٗٔ-٘ٗص ص    ٖٚت  ٛٔ مجلة مستقبة التربية العربية المررية 

اجلدددو    مصتبددة األ ٕتط اسددتراتيجرحوصمدددة التعلدديم الم تددوح ماظدددور  م   ٕٕٔٓت مددرزو   هددارو   
 المررية  القاهرة  

واتل تطبيد  معدايير الحصدم الرشديد و  تت دا بداألداة اإلداري هدر الدوزارات  م   ٖٕٔٓت مطير  سمير  
 .رسالة ماجستير غير ماشورة  أصاديمية اإلدارة والسياسة  غزة  هلسطي  ال لسطياية 
  دار المسدديرة للطبا ددة والاشددر  التربيددة و لددم الددا سمادداهت البحددث هددر   م  ٕٚٔٓت ملحددم  سددامر  

  ما    األرد  
جددودة وا تمدداد المؤسسددات التعليميددة  آليددات لتحقيدد   ددما  الجددودة  م   ٕٔٔٓت  المليجددر  ر ددا 

   القاهرة  مؤسسة طيبة للاشر والتوزيل والحوصمة المؤسسية
مدددخة لحوصمددة الجامعددات   التدددريسالحريددة األصاديميددة لع ددو هيةددة  م   ٖٕٔٓت المليجددر  ر ددا  

المررية   المؤتمر العلمدر العربدر السدادس واألوة للجمعيدة المردرية ألردوة التربيدة   التعلديم 
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م   ٖٕٔٓ-يوليدو ٕ-ٔوآها  مدا بعدد قدورات الربيدل العربدر   الماعقدد هدر با دا خد ة ال تدرة مد  
  ٖٖٛٔ-ٕٚٙٔص  ص

الحاصمية هر جامعة الشدر  األوسدط مد  وج دة اظدر واتل تطبي   م   ٕٕٔٓت  اارر الدي   يعقوب 
  ص  ٕٙ  تمجلة اتحاد الجامعدات العربيدة   أ  اة ال يةتي  التدريسية واإلدارية العاملي  هي ا

  ٖٗٚ – ٖٔٗ ص
درجددة ممارسددة القيددادات اإلداريددة لمجدداالت المسدداةلة هددر جامعددة أم  م   ٕٔٔٓت الابدداتر   واطدد   

رسدالة ماجسدتير غيدر ماشدورة   جامعدة أم القدرى  مصدة المصرمدة  المملصدة  القرى بمصة المصرمدة 
 العربية السعودية 

درجة ممارسة مبادئ الحوصمة هر الصلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة مد   م   ٕٚٔٓت  اجم  اورة 
 - رسددالة ماجسدددتير غيددر ماشدددورة  صليددة التربيدددة   العدداملي  هي دددا وسددبة تطويرهددداوج ددة اظدددر 

 الجامعة اإلس مية  غزة 
رسدالة  واتل تطبي  الحوصمة هر جامعة األميرة اورة بات  بد الدرحم   هد   ٖٚٗٔت الاوشا   مايرة  

جتما يددة  ماجسددتير غيددر ماشددورة   جامعددة االمددام محمددد بدد  سددعود اإلسدد مية  صليددة العلددوم األ
 الرياض 

ورتة  مدة مقدمدة للمدؤتمر الددولر القالدث للتعلديم    حوصمة الجامعات هد   ٖٖٗٔت ال باشر  مريل  
 العالر  الرياض  

 واتل حوصمة المؤسسات هدر الجزاةدر وسدبة ت عيل دا   م  ٕٔٔٓت  و بد الرمد   مر   يرتر  حسي 
         Bensaidamine.yolasite.comجامعة المدية 
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