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   ملخص الدراسة

 الخبرةٌدفت الدراسة إلِ تحدٓد درجة استقاللٓة الجاهعات السعودٓة فْ ضوء 
كٓة ة الههمكة األهٓر ة الههمكة 1030وتطمعات رٓؤ ف بهرتكزات وهحاور رٓؤ هن خالل التعٓر
ر التعمٓم العالْ فٍٓا، والوقوف عمِ واقع استقالل  1030 وتحمٓل واقع االٌتهام بتطٓو

كٓةالجاهعات فْ الوالٓات الهتحدة  ًا األهٓر ، وتحدٓد درجة استقالل الجاهعات السعودٓة )إدآر
كٓ الخبرةوهالًٓا وأكادٓهًٓا( فْ ضوء  ة الههمكة ةاألهٓر هن وجٍة ىظر  1030وتطمعات رٓؤ

 .ستقاللذلك االتقدٓم هقترحات لتحقٓق و عٓىة الدراسة، 
 ( عبارة،34كاىت األداة استباىة تضّهىت )، و استخدهت الدراسة الهىٍج الوصفْ الهسحْو 

س فْ وجٍت ل جاهعات سعودٓة تهثل الىطاق ثالث مقٓادات الجاهعٓة وأعضاء ٌٓئة التدٓر
اض، جاهعة الهمك عبد الجغرافْ  ْ )جاهعة الهمك سعود بالٓر لمهمكة العربٓة السعودٓة ٌو

ز بجدة، جاهعة الهمك فٍد لمبترول والهعادن بالظٍران( ( وطبقت 20302وكان عددٌم ).العٓز
 ( عضو.وأسفرت الدراسة عن عدد هن الىتائج، هن أٌهٍا:320الدراسة عمِ عٓىة حجهٍا )

  س، هوافقون بدرجة هتوسطة عمِ استقاللٓة أعضهن أن القٓادات الجاهعٓة اء ٌٓئة التدٓر
كٓة الخبرةالجاهعات السعودٓة فْ ضوء  ة الههمكة  األهٓر  1030وتطمعات رٓؤ

، وجاءت أبعاد استقالل الجاهعات هرتبة تىازلِّٓا كها ٓمْ: بعد االستقالل األكادٓهْ ثم بعد 
 االستقالل اإلداري وأخٓرًا بعد االستقالل الهالْ.

 س، هوافقون هن  ن القٓادات الجاهعٓةأ  تحقق االستقالل اإلداريعمِ أعضاء ٌٓئة التدٓر
كٓة الخبرةلمجاهعات السعودٓة فْ ضوء  واإلستقالل الهالْ ، بٓىها بدرجة هتوسطة األهٓر

 كاىت الهوافقة عمِ تحقق االستقالل األكادٓهْ بدرجة كبٓرة جًدا.
ة األكادٓهٓة – الكمهات الهفتاحٓة: استقاللٓة الجاهعات ة الههمكة  -الحٓر  .1030رٓؤ
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The independence of Saudi universities in light of the American 

experience and the aspirations of the vision of the Kingdom 2030 

Abstract 

The study aimed to determine the degree of the independence of 

Saudi universities in light of the American experience and the aspirations 

of the Kingdom's vision 2030 by introducing the concepts and perspectives 

of the Kingdom's vision 2030, analyzing the reality of interest in the 

development of higher education, analyzing the reality of independence of 

the USA universities, determining the degree of the Saudi universities 

(Administrative, Financial, and Academic), and providing some 

suggestions to achieve this independence. 

The descriptive approach was used in the study using questionnaires 

(including 39 items) which have been directed to the university’s leaders 

and academicians in three Saudi universities as follow: Kind Saud 

University in Riyadh, King Abdulaziz University in Jeddah, and King 

Fahad University of Petroleum and Minerals in Dhahran. The study 

population was (15801) leaders and academicians with a sample size of 

(375) respondents.  

The study resulted in a number of results as follows: 

 The university leaders and academicians are agreed with a 

moderate level on the independence of the Saudi universities in 

light of the American university and aspirations of the Kingdom’s 

vision 2030.  

 The study raked the three dimensions of independence descending 

as the following: Academic dimension, then Administrative 

dimension, and finally the Financial dimension.  

 The university leaders and academicians are agreed on the 

administrative and financial independence of the Saudi universities 

in light of the American experience in a moderate level, while they 

are strongly agreed on the academic independence.    

Keywords: University Independence – Academic freedom – KSA Vision 

2030 
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 املكدمة

ٓتهٓز العصر الحدٓث بالكثٓر هن التغٓرات والتحوالت الهتسارعة فْ هختمف الهجاالت؛     
الهعموهات فثهة تغٓر فْ هجال الهعرفة والتكىولوجٓا التْ أدت إلِ ها ٓعرف بثورة 

ا عمِ دور  واالتصاالت، وتغٓر فْ الهجال السٓاسْ واالقتصادي وقد كان لٍذي التغٓرات تأثٌٓر
 الهؤسسات الهختمفة وعالقتٍا بالهجتهع.

ة التْ ٓهتمكٍا القادة والساسة  إن صىاعة الهستقبل ألي بمد ٓىطمق هن خالل الرٓؤ
ق ىحو تحقٓ ا تحدد خارطة طٓر ق الطهوحات واالىجازات والتحول واالقتصادٓون التْ بدوٌر

ىحو دول العالم االول ولقد أولت الههمكة العربٓة السعودٓة صىاعة الهستقبل أٌتهاها كبٓرا 
ة    1030وتجمِ ذلك عىدها اعتهدت الههمكة رٓؤ

ة إطارًا لمتحول والتغٓر إلِ هجتهع قائم عمِ الهعرفة ذا ٓستدعِ ، تهثل ٌذي الرٓؤ ٌو
ة الطهوحة، هن خالل الجاهعات هشاركة التعمٓم العالْ ة ، فْ ٌذي الرٓؤ وقد أوضحت الرٓؤ

إن هن أٌدافٍا السعْ إلِ سد الفجوة بٓن هخرجات التعمٓم العالْ وهتطمبات سوق  1030
ة إهكاىٓة أن تصبح  جاهعات سعودٓة عمِ االقل هن ضهن  0العهل، كها استٍدفت الرٓؤ

 .1030( جاهعة عالهٓة بحمول عام 100أفضل )
بذل الجٍود لالستجابة لٍذي ، ٓترتب عمِ الجاهعات السعودٓة إزاء ٌذي الهتغٓراتلذا 

ْ هركز الفكر واإلشعاع الثقافْ عمِ الهجتهع؛  التحدٓات. فالجاهعة ٌْ بٓت الخبرة، ٌو
ة فْ هختمف التخصصات العمهٓة ٓهكىٍا  والجاهعة بها لدٍٓا هن إهكاىات هادٓة وبشٓر

تهع، واإلسٍام اإلٓجابْ فْ تىهٓتً وهواجٍة هشكالتً وتقدٓم التفاعل هع هختمف قضآا الهج
فْ تشكٓل الوعْ الثقافْ لمهجتهع،  -كذلك -الحمول الهبتكرة لمتغمب عمٍٓا، وتسٍم الجاهعة

وال شك أن الجاهعة ال ٓهكىٍا القٓام بٍذي األدوار إال إذا كاىت تتهتع بدرجة كبٓرة هن 
ف وىٍاؤ االستقالل فْ إدارة ش  .(41:1021،)الشٓر

فاالستقاللٓة بال شك تقود إلِ خمق جو هن اإلبداع والهىافسة بٓن الجاهعات 
وهحاولة التفرد فْ هجال أو أكثر، وكذلك اىعتاق الجاهعات هن الىسخ الهكررة، إلِ جاهعات 
ة واضحة، هثل جاهعات العموم والتكىولوجٓا والجاهعات الطبٓة والجاهعات  هتخصصة ذات ٌٓو

ا، بحٓث تحظِ ٌذي الجاهعات بهروىة عالٓة الٍىدسٓة والت طبٓقٓة والجاهعات البحثٓة وغٌٓر
فْ استحداث الموائح واألىظهة التْ تدعم التهٓز واإلبداع ودعم البحث العمهْ وتحفٓز 
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ذا سٓكون لً هردود إٓجابْ فْ تشكٓل سوق العهل السعودي وتوجًٓ التىهٓة  الهبدعٓن ٌو
ة الههمكة  ىحو هجاالت جدٓدة وتخصصات ىوعٓة ذا ها تسعِ لتحقٓقً رٓؤ  .1030ٌو

ة هستقمة  إن االستقالل االداري والهالْ واألكادٓهْ ٓهىح الجاهعة شخصٓة اعتبآر
و ٓهاثل ها ٌو هوجود فْ جاهعات العالم الهتقدم، حٓث  ٌْ فْ أهس الحاجة الٍٓا، ٌو

باالستقالل فهثال  الجاهعات هستقمة تهاها فْ كل شْء، فكثٓر هن الجاهعات الغربٓة تتهتع
كٓةتتهتع الجاهعات  باالستقالل هىذ هىتصف الخهسٓىات فىجد أن السمطات الفٓدرالٓة  األهٓر

كٓةلٓس لٍا السمطة الكاهمة عمِ التعمٓم الجاهعْ فْ الوالٓات الهتحدة  ، حٓث أن كل األهٓر
هكاىاتٍا فْ ظل تهتع الجاهعة بقدر ة  والٓة تقوم بإدارة الجاهعة وفق ظروفٍا وا  كبٓر هن الحٓر

كٓةحقق لٍا العدٓد هن الههٓزات هثل تهكٓن الجاهعات  فْ إدارة شئوىٍا الذاتٓة هها   األهٓر
ر الموائح لمقٓام بهسئولٓاتٍا فْ هجال البحث العمهْ وخدهة الهجتهع. وتحسٓن  هن تطٓو

ا والعهل وتسخٓر إهكاىاتٍا لمدراسات العمٓ، أوضاع هىتسبٍٓا فْ الجاىب األكادٓهْ واإلداري
 (202:1004،عمِ فتح براهج تىاسب هتطمبات العصر)حىفْ

ة فْ إدارة شئوىٍا ٓفقدٌا الكثٓر هن  إن افتقاد الجاهعات السعودٓة لالستقالل والحٓر
خصائصٍا، وقدرتٍا عمِ تحقٓق أٌدافٍا وبها أن استقالل الجاهعات ٓعتبر شرًطا أولًٓا لتكون 

ا وتعدٓمٍا، باإلضافة إلِ ىدرة هؤسسات التعمٓم العالْ هركًزا إلىتا ٌر ج الهعرفة العمهٓة وتطٓو
الدراسات واألبحاث فْ هجال الدراسة، فإن هن األٌهٓة بهكان دراسة استقالل الجاهعات 

ادة فعالٓة التعمٓم العالْ فْ الههمكة العربٓة السعودٓة.  السعودٓة هها ٓساٌم فْ ٓز
 مشكلة الدراسة:

ها زالت تخضع إال أن الجاهعات السعودٓة مٓم العالْ عمِ الرغم هن إلغاء هجمس التع
ْ لوائح تغفل الفروق بٓن الجاهعات، وظروف كل جاهعة، لذلك ىوًعا ها لموائح  هوحدة، ٌو

ة  حدت كثٓراً  هن تواصل عهمٓات البىاء الىوعْ لكل جاهعة فالقرارات تفرض هن السمطة الهركٓز
هاع القوى واالىطالق بقوة ىحو آفاق فْ وقت تحتاج فًٓ الجاهعات لفرص ثهٓىة الستج

اً  كها فْ  وأكادٓهٓاً  وهالٓاً  اإلبداع، وربها حان الوقت لتدار الجاهعة هن خالل هجالسٍا إدآر
جاهعات الدول الهتقدهة. ٓشٓر الواقع إلِ أن الجاهعات السعودٓة تعاىْ هن اىعدام االستقالل 

الستقالل الذي ٓهكىٍا هن االستثهار األهثل الهالْ واإلداري، فالجاهعات الحكوهٓة ال تتهتع با
هكاىٓاتٍا.  لهواردٌا وا 
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عمِ الرغم هن أٌهٓة تحقٓق االستقاللٓة لمجاهعات السعودٓة إال أن العدٓد هن   
، وهن بٓن الدراسات وجود العدٓد هن العقبات التْ تؤثر عمِ تحقٓق ذلك أظٍرتالدراسات 

ت فْ ٌذا الهوضوع  وجود العدٓد هنوالتْ كشفت ( 1000صقر ) دراسة الهحمٓة التْ أجٓر
فْ الههمكة  اإلداري واألكادٓهْ والهالْ فْ الهجاالت: العواهل التْ تعٓق استقالل الجاهعة

 بعض الحمول التْ ٓهكىٍا أن تحد هن ٌذي العواهلٌذي الدراسة وقدهت  العربٓة السعودٓة،
( فقد أوصـت بهـىح أعضاء 1001)بٓىها دراسة الحربْ  .وتساٌم فْ تحقٓق استقالل الجاهعة

ة األكادٓهٓة واالستقاللٓة فْ العهل دًا هن الحٓر س هٓز تعتبر هن أٌم عواهل  ألىٍا ٌٓئة التدٓر
س  .الرضا الهٍىْ لعضو ٌٓئة التدٓر

ة الههمكة       هن أٌداف طهوحة تستٍدف التعمٓم العالْ  1030وبالىظر لها تضهىتً رٓؤ
ث ركزت عمِ التصىٓف العالهْ حٓن وضعت أحد والجاهعات عمِ وجً الخصوص، حٓ

جاهعة عالهٓة، ٌذي التطمعات  100جاهعات سعودٓة ضهن أفضل  0أٌدافٍاأن تصبح 
الطهوحة تتطمب إٓجاد حمول لمهعٓقات التْ قد تحول دون تحقٓقٍا وهن ضهىٍا االستقاللٓة 

ة والهالٓة واألكادٓهٓة، بشكل ٓسهح لمجاهعات السعودٓة باالى طالق ىحو تحقٓق اإلدآر
ن فْ ٌذا  التىافسٓة والوصول لهصاف الجاهعات العالهٓة، ولعل االستفادة هن تجارب أخٓر
قة عمهٓة ههزوجة بالخبرة، وتعد  الهجال سٓساٌم بشكل كبٓر فْ تحقٓق ٌذي األٌداف بطٓر

كٓةالجاهعات  ة فْ حكم الوالٓا األهٓر ت عمِ رائدة فْ هجال االستقاللٓة حٓث تىعكس الالهركٓز
إدارة التعمٓم بشكل عام والجاهعات عمِ وجً الخصوص، لذا فإن دراسة اهكاىٓة استقاللٓة 

كٓةالجاهعات السعودٓة عمِ ضوء الخبرات  سٓكون عاهل هؤثر فْ تحقٓق تطمعات  األهٓر
ة الههمكة   . 1030رٓؤ
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 أسئلة الدراسة:

 التالْ: بىاء عمِ هاسبق ٓهكن تحدٓد هشكمة الدراسة الحالٓة فْ السؤال
كٓةالخبرة استقاللٓة الجاهعات السعودٓة فْ ضوء  هادرجة ة  األهٓر وتطمعات رٓؤ
 وتىبثق هىً األسئمة التالٓة:  1030الههمكة
الخبرة ها درجة االستقالل )اإلداري والهالْ واألكادٓهْ( لمجاهعات السعودٓة فْ ضوء  .2

كٓة ة الههمكة األهٓر  ؟ 1030وتطمعات رٓؤ
كٓة الخبرةستقالل الجاهعات السعودٓة فْ ضوء ها هقترحات تحقٓق ا .1 وتطمعات  األهٓر

ة الههمكة  ؟ 1030رٓؤ
 أٍداف الدراسة:

التعرف عمِ درجة االستقالل )اإلداري والهالْ واألكادٓهْ( لمجاهعات السعودٓة  .2
ة الههمكة كٓة وتطمعات رٓؤ  . 1030فْ ضوء الخبرة األهٓر

حقٓق استقالل الجاهعات تقدٓم عدد هن الهقترحات التْ قد تساٌم فْ ت .1
ة الههمكة كٓة وتطمعات رٓؤ  .1030السعودٓة فْ ضوء الخبرة األهٓر

 أٍنية الدراسة:
 تكهن أٌهٓة الدراسة فْ جاىبٓن رئٓسٓٓن ٌها:

ة(:  أوال: األٌهٓة العمهٓة )الىظٓر
هوضوع استقاللٓة الجاهعات السعودٓة فـْ ضـوء  سوف ٓتم تقدٓم هعموهات وهفآٌم حول .2

كٓةالخبرات األ  .هٓر
ة الههمكة  .1 م، والتْ تؤكد عمـِ وجـوب العهـل 1030تأتْ الدراسة الحالٓة استجابة إلِ رٓؤ

ة  صالح األعهال اإلدآر ر وا   .  والهالٓة واألكادٓهٓة فْ الجاهعات السعودٓةعمِ تطٓو
ة  .3 وهالٓة وأكادٓهٓة لمجاهعات السعودٓة قد تساعد ٌذي الدراسة عمِ تغٓٓر هفآٌم إدآر

 .وم االستقالل الجاهعْوفقًا لهفٍ
كٓة واالستفادة هىٍا فْ تحقٓق  .1 إثراء األدب الىظري بواقع استقالل الجاهعات األهٓر

 استقاللٓة الجاهعات السعودٓة.
 ثاىًٓا: األٌهٓة العهمٓة:



 .0202 لكةاستقاللية الجامعات السعودية في ضوء الخبرة األمريكية وتطلعات رؤية المم

- 243 - 

هىاســبة عمــِ إٓجــاد بٓئــة  الجاهعــات الســعودٓةفــْ قــد تفٓــد ىتــائج الدراســة الهســؤولٓن  .2
ة الههمكة  لتحقٓق االستقالل الجاهعْ بها  .م 1030ٓساٌم فْ تحقٓق رٓؤ

أن تكـون عمٓـً اسـتقاللٓة  ٓجـبلهـا  هقتـرح تقـدٓم تصـور تىبثق أٌهٓـة ٌـذي الدراسـة هـن   .1
ساٌم فْ تحقٓق الجاهعات السعودٓة ة الههمكة ، ٓو  .1030رٓؤ

تحقٓق االستقاللٓة ستساعد ىتائج ٌذي الدراسة الهسؤولٓن فْ الجاهعات السعودٓة عمِ  -
ة الههمكة لمجاهعات ا ا، وتحقٓق أٌداف رٓؤ ٌر لسعودٓة هها سٓكون لً دور كبٓر فْ تطٓو

1030 
 تمتزم ٌذي الدراسـة بالحـدود الهوضوعٓة التالٓـة: حدود الدراسة:

  ة الههمكة   1030هرتكزات وأٌداف رٓؤ
  ة الههمكة فْ هحاور االٌتهام بالتعمٓم العالْ الواردة   1030رٓؤ
  ْواألكادٓهْ لمجاهعاتاالستقالل اإلداري والهال 
  كٓةالخبرة  فْ استقاللٓة الجاهعات األهٓر

س فْ الجاهعات السعودٓة  الحدود الهكاىٓة: اقتصرت ٌذي الدراسة عمِ أعضاء ٌٓئة التدٓر
ز بجدة، جاهعة الهمك فٍد لمبترول  اض، جاهعة الهمك عبد العٓز )جاهعة الهمك سعود بالٓر

 والهعادن بالظٍران(.
-2132ول هن العام الجاهعْ )األ : طبقت ٌذي الدراسة فْ الفصل الدراسْ زهاىٓةالحدود ال• 

2133.) 
 :مصطلحات الدراسة

 استقاللٓة الجاهعات: أواًل: 
فْ تىظٓم أو هؤسسة أو جهاعة  الجاهعةحّق  تعرف استقاللٓة الجاهعات لغًة: تعرف بأىٍا

 ّْ َّٓة هطمقة دون التأثُّر بعاهل خارج حال بمدة تفّردت كها تعرف بأىٍا  ،شئوىٍا الداخمّٓة بحرِّ
ْ بحكم ىفسٍا ولكن لٓست لٍا الّسٓادة الكاهمة عمِ األرض ىزعة راهٓة إلِ االىعتاق ، ٌو

ّْ واالقتصاديّ   (.1، م1020ابن هىظور، ) السٓاس
تٍا كٍٓئة هن تدخل الدولة، أو تدخل أٓة ٌٓئة إصطالحاً  الجاهعة ٓةاستقاللب قصدٓو  : "حٓر

ة، أو تدخل أي فرد هثل: الحاكم، السٓاسْ، الهسئول الحكوهْ، أو رجل أخرى، خاصة أو عاه
ف  (10:1021،األعهال")الشٓر
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ة الجاهعة فْ تحدٓد أٌدافٍا بأىٍا فْ ٌذي الدراسة  إجرائٓاً  الجاهعةٓة استقالل وتعرف     حٓر
ة والهالٓة ات عهمٍا، وتسٓٓر إدارتٍا ذاتًٓا، فْ الىواحْ اإلدآر ، بها ٓحقق كادٓهٓةواأل  وأولٓو

 فعالٓة إدارتٍا، هها ٓتٓح لٍا تحقٓق أٌدافٍا، والقٓام بوظائفٍا.
ة الههمكة ثاىًٓا:   : 1030رٓؤ
ا رأىٓتعر  ة هصدٌر ة لغة: الرٓؤ ْ حالة أو درجة كون الّشْء هرئِّٓا ف الرٓؤ ابن هىظور، ) ٌو

 (.1، م1020
فٍا إصطالحًا: فٍْ تشٓر إلِ ها  ة هجمس الشئون االق ًطرحوأها تعٓر تصادٓة والتىهٓة رٓؤ

ع اقتصادٌا والتحول هن االعتهاد عمِ البترول كهصدر دخل رئٓس  1030الههمكة  لتىٓو
ع دخل الدولة وأعتهدت  لمبالد الِ سمة هتكاهمة هن الهصدر التْ ٓهكن ان تسٍم فْ تىٓو
عمِ عدد هن الهبادرات التْ تبىت آلٓات ووسائل هتىوعة هوجًٍ لتىسٓق العهل وتحسٓن 

ة الههمكة وى االداء والحوكهة الفعالة والتىهٓة الشاهمة.هست  .(1030،)وثٓقة رٓؤ
ة الههمكة       إجرائًٓا فْ ٌذي الدراسة بأىٍا جهٓع األسالٓب واإلجراءات  1030وتعرف رٓؤ

التْ تقوم بٍا الجاهعات السعودٓة هن أجل تحقٓق االستقالل الجاهعْ بها ٓتفق هع أٌداف 
ة الههمكة   .1030رٓؤ

 األدب البحثي:
س، والبحث العمهْ، وخدهة  تقوم الجاهعات ْ التدٓر بثالث وظائف أساسٓة، ٌو

الهجتهع، وتتوقف القدرة عمِ تحقٓق ٌذي الوظائف بهدى تهتع الجاهعات باالستقاللٓة التْ 
 .تتٓح لٍا درجة عالٓة هن الهروىة فْ إدارة شئوىٍا

قمٓهٓة تىعكس عإن ٌىاك   مِ الجاهعات، والتْ تفرض عمٍٓا ثهة هتغٓرات عالهٓة وا 
ع فْ الهعرفة الثورة  ،التهتع بدرجة عالٓة هن االستقاللٓة، وأٌم ٌذي الهتغٓرات الىهو السٓر

اتساع دائرة الدٓهقراطٓة،  ،التطور الٍائل فْ ىظم ووسائل االتصال، العمهٓة والتكىولوجٓة
عة فْ طبٓعة الهٍن التغٓرات  ،وحرص الجهآٌر عمِ الحصول عمِ حقوقٍا اإلىساىٓة السٓر

 (110:1001،)السٓد فْ سوق العهل
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 استكاللية اجلامعات األولاملبحث 

 هفٍوم استقاللٓة الجاهعات وأٌهٓتً:
ات عهمٍا، وتسٓٓر إدارتٍا ذاتًٓا،  ة الجاهعة فْ تحدٓد أٌدافٍا وأولٓو ٓقصد باالستقالل "حٓر

ة والهالٓة، بها ٓحقق فعالٓة إدار  تٍا، هها ٓتٓح لٍا تحقٓق أٌدافٍا، والقٓام فْ الىواحْ اإلدآر
 (212:1004،")حىفْ.بوظائفٍا
عرف  االستقالل الذاتْ لمجاهعة فْ أوسع هعاىًٓ بأىً القدرة ( Abdul manna,2008)ٓو

 عمِ: اتخاذ قرارات هستقمة فْ حدود االلتزام الهؤسسْ فْ بعض الهوضوعات والهجاالت.
سهح لمعمهاء إقاهة ىظام القٓم وتحدٓد أشكال الته .2 ل، الذي ٍٓٓكل الهٓدان ٓو ٓو

 بالهضْ قدهًا.
ر هعآٓر تقٓٓم الهؤسسات، سواء عمِ هستوى كل هن العمهاء والطالب. .1  تقٓر
 تحدٓد الهٍام اإلستراتٓجٓة ووضع األٌداف الهؤسسٓة. .3
تحدٓد االرتباط بٓن هجاالت أخرى فْ الهجتهع، والتْ ٓىظر إلٍٓا عمِ أىٍا حاسهة  .1

د هن التط ر الهستقبمْ )هثل السٓاسة لهٓز  (.واالقتصادٓو
 تحهل هسئولٓة القرارات الهتخذة وأثار الهحتهمة عمِ الهجتهع. .0

وال ٓقصد باستقالل الجاهعات اىعزالٍا عن الهجتهع، وال الخروج عن ىظهً وقواىٓىً، ولكىً 
ة والهالٓة، وعمِ  هىشآتٍا ٓعىِ حق الجاهعة فْ اإلشراف عمِ شئوىٍا األكادٓهٓة واإلدآر

ا الهأهول بالكفاءة  الجاهعٓة هن خالل قاىوىٍا الخاص؛ بها ٓكفل لمجاهعة تحقٓق دوٌر
 ( 231:1004،)عشٓبة .الهرجوة

  جواىب استقالل الجاهعات:
ْ  دراسةتىاول التوسوف  استقالل الجاهعات هن جواىبً الثالثة التْ أكدت عمٍٓا األدبٓات ٌو

 االستقالل الهالْ.و  دارياإلاالستقالل و  األكادٓهْاالستقالل 
ة األكادٓهٓة(: -2  االستقالل األكادٓهْ )الحٓر

ة ) 2: 2442وتعرف الهوسوعة العالهٓة لمتعمٓم العالْ ) ة األكادٓهٓة بأىٍا "حٓر هفٍوم الحٓر
ة، وبعٓدا عن أي  س والطمبة فْ ههارسة االىشطة الجاهعٓة بكل حٓر أعضاء ٌٓئة التدٓر

س،  ضغوط هن أي ىوع". فٍْ تتضهن ة لألساتذة لمحفاظ عمِ كراهة هٍىة التدٓر توفٓر الحٓر
ة ٓفضْ إلِ إىجاز العهل الوظٓفْ عمِ  والبحث العمهْ فْ الجاهعة؛ ألن ضهان ٌذي الحٓر
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ة؛ وذلك  أكهل وجً، وعمِ الجاهعة هسؤولٓة توفٓر السبل الهختمفة لضهان تحقٓق ٌذي الحٓر
وتطمعاتً، كها تعىْ هىح أو إعطاء الطمبة  لتحقٓق وظائف الجاهعة فْ إطار فمسفة الهجتهع

م، والهشاركة فْ كل ها ٓتعمق بشؤوىٍم الجاهعٓة،  ة فْ التعبٓر عن آرائٍم وأفكاٌر الحٓر
 (130:1021،)العجموىْ ضهن ها تحددي األىظهة والتعمٓهات والموائح الجاهعٓة

شٓر  ة األكادٓهٓة تشتهل عمِ هفٍوهٓن رئ (1004) القرىْٓو ة إلِ أن الحٓر ٓسٓن: الحٓر
األكادٓهٓة الهؤسسٓة: وتعىِ حهآة الهؤسسة هن التىفٓذٓٓن الضاغطٓن عمِ قراراتٍا، 
س  تٍا فْ اختٓار أعضاء ٌٓئة التدٓر ة، والهالٓة، وتعىِ حٓر وتوجٍاتٍا العمهٓة واإلدآر

ات هقررات الهىاٌج الدراسٓة.  والطالب، واختٓار هفردات هحتٓو
 ة األستاذ األكادٓهٓة: وت ة األستاذ فْ الكمٓة أو الجاهعة هن التسمط عمِ حٓر عىِ حٓر

سْ، والبحث داخل الجاهعة وخارجٍا.  فكري، وأدائً التدٓر
ة األكادٓهٓة فْ  عرفٍا إعالن الحٓر س  1000هآو  11ٓو ة البحث والتدٓر بأىٍا: "حٓر

ت، والتحدث والىشر هع االلتزام بهعآٓر وقواعد البحث العمهْ دون تدخل أو فرض عقوبا
 ودون تقوٓض لها ٓهكن أن ٓقود إلًٓ ٌذا البحث أو الفٍم".

س والباحثٓن، وأىٍا  ة األكادٓهٓة حق هن حقوق أعضاء ٌٓئة التدٓر هها سبق ٓتضح أن الحٓر
س والىشر، هع االلتزام بالقواعد الهوضوعٓة، وقٓم الهجتهع،  ة البحث والتدٓر تتٓح لٍم حٓر

ة  ن، كها أن الحٓر األكادٓهٓة تتٓح لٍم الهشاركة فْ اتخاذ القرارات التْ دون تدخل هن أخٓر
إلِ حق الطالب فْ التعمم، والهشاركة فْ  -كذلك -تىعكس عمِ الجاىب األكادٓهْ. كها تشٓر

 القرارات التْ تخص حٓاتٍم الجاهعٓة.
 االستقالل اإلداري: -1

ة ٓعىِ االستقالل اإلداري أن ٓكون القرار بشأن التعٓٓن فْ الجاهعة لمه ىاصب العمهٓة واإلدآر
ٌو قرار الهؤسسات الجاهعٓة، وأن تخضع الترقٓات فْ السمك الجاهعْ لمهعآٓر األكادٓهٓة 
وحدٌا، وأن تحدد السمطات الجاهعٓة أٓة هعآٓر أخرى خصوصًا الهعآٓر األخالقٓة واألدبٓة، 

جون عمٍٓا، وأن تكون ٌْ الهرجع فْ تحدٓد هدى توافر ٌذي الهعآٓر وفْ عقاب هن ٓخر 
وكذلك فْ تولِ الهىاصب القٓادٓة فْ الجاهعة، ٌو قرار الهؤسسات الجاهعٓة ذاتٍا، ولٓس 

 (01:1002،)عبدالعالقرار أٓة سمطة خارجٍا
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قة دٓهقراطٓة 10: 1002وتذكر أبو حهٓد ) ( أىً باإلضافة إلِ تشكٓل الوظائف القٓادٓة بطٓر
ة الجاهعة فْ إدارة شؤوىٍا الداخمٓة، وفقًا لقاىون االىتخاب، فإن االستقالل اإلدا ري ٓعىْ: حٓر

عاتٍا وقواىٓىٍا  ة األساس، ورسم تشٓر ورسم ٌٓاكمٍا التىظٓهٓة، وههارسة وظائفٍا اإلدآر
س والهوظفٓن، أو  والموائح الخاصة بٍا. كها ٓكون لٍا الحق فْ تعٓٓن أعضاء ٌٓئة التدٓر

 .عزلٍم
عىْ االستقالل اإلداري: أن تخول الجاه ة التصرف فْ إدارة شؤوىٍا، فْ ٓو عة قاىوىًٓا بحٓر

 .حدود إطار قاىوىْ هعٓن
هها سبق ٓتضح أن هدى تهتع الجاهعات باالستقالل اإلداري ٓتوقف عمِ هدى تدخل الدولة 
أو الحكوهات فْ شئوىٍا؛ بهعىِ كمها ازداد تدخل الدولة فْ شئون الجاهعات كان تهتعٍا 

ْ الهقابل فإن قٓام الجاهعة باتخاذ القرارات الخاصة بشئوىٍا باالستقالل اإلداري قمٓاًل، وف
ة والهالٓة دون تدخل هن الدولة، ٓشٓر إلِ تهتعٍا بدرجة عالٓة هن  األكادٓهٓة واإلدآر

 االستقالل اإلداري.
ة اختٓار الهوظفٓن ة اختٓار الطالب -والهجاالت الرئٓسة لالستقالل اإلداري ٌْ: حٓر  -حٓر

 .تخصٓص الهوارد الداخمٓة -قبول براهج البحث -الهعآٓرهراقبة الهىاٌج و 
 االستقالل الهالْ: -3

إن قدرة الجاهعة عمِ تحقٓق أٌدافٍا ٓتوقف بدرجة كبٓرة عمِ هدى توفر الهوارد الهالٓة التْ 
تهكىٍا هن التوسع فْ الهباىْ وتجٍٓز الهعاهل وتحدٓث الهكتبات، ورفع الهستوى الهادي 

ٓس والعاهمٓن. وال تستطٓع الجاهعة أن تستقل هادًٓا إال إذا كان لٍا ألعضاء ٌٓئة التدر 
و التحدي الذي ٓواجٍٍا. وهن ٌىا كان عمِ الجاهعة ضرورة البحث عن  هواردٌا الخاصة، ٌو
ادة عمِ الهصروفات الدراسٓة  ل إضافٓة، دون أن ٓتحهل الطالب أي ٓز هصادر تهٓو

فال)  .(222 :1021 ،شٓر
ل 414: 1020) أبو الخٓرعرفٍا  ( بأىٍا: اهتالك الجاهعة القدرة والكفآة لتوفٓر هصادر تهٓو

س والعاهمٓن بٍا. ولذلك فٍىاك جاهعات تهول  أىشطتٍا، ودفع هرتبات أعضاء ٌٓئة التدٓر
بات، وها  ىفسٍا هن أوقافٍا، وها تقدهً هن خدهات بحثٓة وها تحصل عمًٓ هن تبرعات ٌو

أٓضًا الذي ال تبغْ الدولة هن وراء تقدٓهً ههارسة أي ٓدفعً طالبٍا، وهن الدعم الحكوهْ 
 .ضغوط عمِ الجاهعة
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 حاهدٓمْ: ) وهن أٌم الهصادر التْ تهثل هصادر إضافٓة لمدخل بالىسبة لمجاهعات، ها
دان  (221:1003،وٓز

 العقود البحثٓة: -2
اعٓة، وتتم العقود البحثٓة هن خالل إىشاء الجاهعات عالقات تعاوىٓة هع الهؤسسات الصى

 .وذلك هن خالل إجراء البحوث الالزهة لٍذي الهؤسسات
ة والدولٓة: -1  تطبٓق البراهج الهوآز

ة، بدفع  وتقوم فكرة التعمٓم الهوازى عمِ قٓام الطالب الذٓن لم ٓحققوا درجة عالٓة فْ الثاىٓو
 رسوم دراسٓة أكبر هن الطالب العادٓٓن بالجاهعة. 

 :تطبٓق هفٍوم الجاهعة الهىتجة -3
قصد بٍا الجاهعة التْ تقوم ببعض األىشطة التْ تحقق هن خاللٍا هوارد عالٓة، وذلك هن  ٓو
خالل الترابط بٓن الجاهعة وهؤسسات الهجتهع الصىاعٓة واإلىتاجٓة والخدهٓة، بتقدٓم 

جراء بحوث عمهٓة. بٓة، وا   االستشارات الفىٓة، أو عهل دورات تدٓر
 هقابل الخدهات الجاهعٓة: -1

س والعاهمٓن والطالب والهجتهع حٓث ٓهك ن لمجاهعة أن تقدم خدهاتٍا ألعضاء ٌٓئة التدٓر
ة  الخارجْ، هثل: رسوم الخدهات الجاهعٓة، الوجبات الغذائٓة الهخفضة، الهشروعات التجآر

 الصغٓرة، االستشارات، الخدهات الصحٓة.
 هقابل األىشطة الجاهعٓة: -0

ات اضٓة الجاهعٓة هثل قٓام الجاهعة بتىظٓم بعض الهبآر كها ٓحدث  -بٓن الفرق الٓر
اضٓة الجاهعٓة أهام  -بالجهاعات الغربٓة وتخصٓص إٓراداتٍا لمجاهعة، أو فتح الهراكز الٓر

الجهٍور هقابل أجر رهزي لمجاهعة، أو إقاهة الهحاضرات والحفالت والهؤتهرات والهعارض؛ 
 بٍدف الحصول عمِ هوارد هالٓة ذاتٓة لمجاهعة.

 يف استكالل اجلامعات األمريكيةاىي: اخلربة املبحث الث

كٓة "سواء الجاهعات الخاصة أم الحكوهٓة تتهتع باستقالل كبٓر فْ  أن الجاهعات األهٓر
ة  ة والعمهٓة والتعمٓهٓة، فٍْ كهىظهة عاهة تتهتع بشخصٓة هعىٓو الىواحْ الهالٓة واإلدآر

ا هن الهىظهات ٓضٓفٍا عمٍٓا قرار تأسٓسٍا، ولٍا كٓان قاىوىْ هستقل ٓه ا عن غٌٓر ٌٓز
تٓح لٍا ٌذا  هىحٍا الكثٓر هن الحقوق، كها ٓفرض عمٍٓا بعض االلتزاهات، ٓو األخرى، ٓو
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كفل لٍا روح الهبادرة واالبتكار هع تحهل الهسئولٓة. الواقع  ة الحركة والعهل، ٓو االستقالل حٓر
ة الالزهة التْ تهكىٍا ه كْ ٓكفل لجاهعاتً الحٓر ن قٓادة حركة التقدم أن الهجتهع األهٓر

ة حقٓقٓة وقواىٓن وىظم  والتطور، والذي ال ٓتحقق إال هن خالل حٓر
 (232:2442،)حىفْهتحررة"

ة تهارس صالحٓاتٍا عمِ قطاع التعمٓم  وال توجد وزارة فٓدرالٓة لمتربٓة أو أٓة سمطة هركٓز
جد اختالفًا كبٓرًا بٓن العالْ بشكل عام، وىظرًا الستقاللٓة هؤسسات التعمٓم العالْ فٍٓا، لذا ى

 (.3:1003،عٓسانهختمف الجاهعات هن حٓث التىظٓم وىوعٓة البراهج التْ تقدهٍا)
ة كاهمة أو شبً كاهمة، فٍْ  كٓة ٌْ األوفر حظًا فْ تهتعٍا باستقاللٓة إدآر فالجاهعات األهٓر

ع سمطاتٍا الداخمٓة بشكل ذاتْ، وتخطٓط براهجٍا الدراس ة تىظٓهٍا وتوٓز ذا تهمك حٓر ٓة، وا 
حدث تدخل خارجْ تثور ردود أفعل هن داخل الجاهعة، وقد اكتسبت هٍارة عهمٓة فْ 
عزز  التفاوض هع السمطات الحكوهٓة والهؤسسات العاهة والخاصة، بها ُٓدعم هالٓتٍا، ٓو
ؤدي ذلك إلِ تىوع  فاعمٓتٍا، ولٍذا فإن لكل جاهعة شخصٓتٍا الخاصة، وتتهٓز بذاتٓتٍا، ٓو

الهسىد )اإلدارة وأشكال التعمٓم، وصٓغ التجدٓد واالبتكار  كبٓر فْ ىهاذج
 .(12:2441،وهحهود

شٓر هجمـس كمٓـات الدراسـات العمٓـا   Council of Graduate Schools (CGS)ٓو
س لمهســـتقبل  (2012)  The Preparingإلــِ أن برىـــاهج إعــداد أعضـــاء ٌٓئـــة التــدٓر

Future Faculty (PFF)  ى الـوطىْ )بالوالٓـات الهتحـدة ٌـو حركـة أو ىشـاط عمـِ الهسـتو
س الطهوحْ لإلعداد الجٓـد  قة التْ ٓتبعٍا أعضاء ٌٓئة التدٓر ل الطٓر ر وتحٓو كٓة( لتطٓو األهٓر

م الــوظٓفْ. وقــد قــام هجمــس كمٓــات الدراســات العمٓــا  ر  (CGS)لهســاٌر أواًل بــدعم عهمٓــة تطــٓو
س هــن خـال  ل هشــاركة الهجمــس طـالب الدراســات العمٓـا الطــاهحٓن لٓصـبحوا أعضــاء ٌٓئــة تـدٓر

س لمهســتقبل  ــدٓر ــة الت ــراهج إعــداد أعضــاء ٌٓئ ــق وتوســٓع ىطــاق ب ــة تعهٓ واىدهاجــً فــْ عهمٓ
(PFF)  ــدكتوراي وبعــض طــالب درجــة ــد طــالب درجــة ال وغٓــر ذلــك هــن البــراهج الههاثمــة بتزٓو

بفـــرص هالحظـــة  postdoctoralالهاجســـتٓر إلـــِ جاىـــب طـــالب دراســـات هـــا بعـــد الـــدكتوراي 
ج هتىـّوع هـن هؤسسـات التعمـٓم العـالْ والتعّرف عمِ ه س فْ هـٓز سؤولٓات أعضاء ٌٓئة التدٓر

ذات التىّوع واالختالف فْ توجٍاتٍا. وفْ إطار تطّور وتوّسـع أدوار وهسـؤولٓات أعضـاء ٌٓئـة 
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س ٓســتهر هجمــس كمٓــات الدراســات العمٓــا هــع ٌٓئــات أخــرى وجاهعــات لمتوّســع واالرتقــاء  التـدٓر
س.ببراهج إعداد طالب الدراس  ات العمٓا وتىهٓتٍم هن أجل الهسار الوظٓفْ كأعضاء ٌٓئة تدٓر

 
كا بواسطة هجمس أهىاء؛ فمكل كمٓة صغٓرة عهٓد، ولمكمٓات  وتدار الكمٓات والجاهعات بأهٓر
الكبٓرة ىواب هعاوىون لمعهٓد خاصة لمبراهج األكادٓهٓة والعالقات الدولٓة. وال ٓىفرد رئٓس 

ٍا تؤخذ بصورة جهاعٓة فْ هجمس األهىاء الذي ٓجهع ىواب الجاهعة باتخاذ القرارات لكى
ن ورجال األعهال هن خارج الجاهعة. وعمِ الهجمس أن ٓرسم  الرئٓس وبعض الهستشآر
 :ْ عات ها ٓخص الجاهعة، وهسئولٓة الرئٓس، ٌو سن هن التشٓر السٓاسات ٓو

 (11:1001،البٍىاوي)
 .هتابعة تىفٓذ قرارات وسٓاسات الهجمس 
  ة قٓادة الهؤ س والطالب والعاهمٓن حول رٓؤ سسة لتحقٓق االىضباط بٓن ٌٓئة التدٓر

 عاهة ورسالة هحددة لمجاهعة.
 .ٓوصِ برأًٓ لهجمس األهىاء فْ شأن التعٓٓىات الرئٓسة بالجاهعة 
 ،ِهىدوب  هتابعة االتفاقات األكادٓهٓة والهشاركة بالرأي هع الهشرعٓن األعم(

 ٓة بالوالٓة(.الكوىجرس أو ههثل الحكوهة الفٓدرال
  ر والتوصٓات بشأن ها ٓتعمق هتابعة أعهال الهعاٌد البحثٓة بالجاهعة، وكتابة التقآر

 بٍا.
  تدبٓر الدعم الهالْ لمجاهعة هن خالل تىسٓق حهالت وعهل اتصاالت هع جٍات

ادة الهوارد.  عدٓدة لٓز
كٓةٓهكن تىاول استقالل الجاهعات بالوالٓات الهتحدة   اور التالٓة:هن خالل الهح األهٓر

كٓةاالستقالل اإلداري لمجاهعات  – 2  :األهٓر
كٓةن الجاهعات إ        ف شئوىٍا  األهٓر "تتولِ بهفردٌا تىظٓم شئوىٍا الداخمٓة كافة، وتصٓر

ة، وذلك  الهالٓة فْ حدود التخطٓط العام الذي ٓضعً رئٓسٍا وهجالسٍا ولجاىٍا االستشآر
 هجتهعٍا.لخدهة 

تضح االستقالل اإل كٓة هن خالل حق كل جاهعة رسـهٓة كاىــت أو ٓو داري لمجاهعات األهٓر
ـــسفة الهجتهـــع  ــة ولوائحٍــا الهســتهدة هـــن فم عاتٍا وقواىٓىٍــا التىظٓهٓ خاصــة فــْ وضــع تشــٓر
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كٓــة أن تــضع  كْ هع قابمٓتٍا لمتعـدٓل بحسـب الهسـتجدات، كـذلك الحـق لكـل جاهعـة أهٓر األهٓر
صصـات والوظـائف الهىاطـة بٍـا، وتقـوم بتعـدٓل ٌٓكمٍــا ٌٓكمٍا اإلداري لٓتىاسـب هـع حجـم التخ

كٓـة  تم ذلك بدون هشاركة أي جٍة حكوهٓة، كـذلك تىفـرد كـل جاهعـة أهٓر كمها اقتضِ األهر، ٓو
شــراف وهتابعــة وهراقبــة، إضــافة إلـــِ  بتأدٓــة الوظــائف األساســٓة لــإلدارة هــن تخطــٓط وتىظــٓم وا 

ٓن بً س واإلدآر  . (Simpson, 2009) تعٓٓن أعضاء ٌٓئة التدٓر
شٓر)حىفْ كٓةالستقالل اإلداري الذي تتهتع بً الجاهعات اهظاٌر ل( 2442،ٓو عمِ  األهٓر
  :الىحو التالْ

ا فْ حدود  – ف جهٓع أهوٌر تتولِ الجاهعات بهفردٌا تىظٓم شئوىٍا الداخمٓة كافة، وتصٓر
ة  .التخطٓط العام الذي ٓضعً رئٓسٍا وهجالسٍا ولجاىٍا االستشآر

لتىظٓم اإلداري لمجاهعة هن داخل الجاهعة، وبقرارات هن هجالسٍا، حٓث تتم صٓاغة ٓىبع ا –
ٌذا التىظٓم وفقًا لفمسفاتٍا واحتٓاجاتٍا، والهسئولٓات الهىاطة بٍا، ذلك أن استقالل الجاهعة 

 .ٓىعكس بصورة هباشرة عمِ إطالق ٓدٌا فْ إقرار الٍٓكل التىظٓهْ الهىاسب لٍا
ٓهٓة لمجاهعات وقواىٓىٍا ولوائحٍا بالهروىة التْ تسهح بإدخال تتسم الٍٓاكل التىظ -

ر والبىاء   .التعدٓالت التْ تحتاجٍا عهمٓة التطٓو
م ٓشاركون فْ  - كها تعد السٓاسة التعمٓهٓة فْ الجاهعة هن صهٓم اختصاصات أساتذتٍا، ٌو

  .وضع ٌذي السٓاسة
 .تتهتع األقسام العمهٓة بالجاهعات باالستقالل الذاتْ –
كٓةكذلك هن هظاٌر استقالل الجاهعات  – تٍا فْ تحدٓد هتطمبات القبول بٍا.األهٓر  ، حٓر

ة الجاهعات  كٓةوعمِ ذلك ٓهكن تمخٓص أٌم هظاٌر حٓر واستقاللٍا فْ "اإلدارة  األهٓر
ات الهطموبة لمقبول، ووضع الهقررات الدراسٓة، وىظم  الذاتٓة لمجاهعة، وتحدٓد الهستٓو

سٍا"االهتحاىات، وتطٓو ا، وتعٓٓن أعضاء ٌٓئة تدٓر  .(1004حىفْ:) ٌر
كٓةاالستقالل الهالْ لمجاهعات  – 1  :األهٓر

كٓةتتهتع الجاهعات  كٓةباستقالل هالْ كبٓر، فهعظم الجاهعات  األهٓر ىشأت اعتهادًا  األهٓر
ل الصادر فْ  ، Morrill Actم 2311عمِ قاىون هىح األراضْ الهعروف بقاىون هوٓر

ل الهؤسسات األكادٓهٓة بهىح أراضْ خاضعة لإلدارة الفٓدرالٓة والذي بهقتضاي  ٓتم تهٓو
ة  س العموم الزراعٓة والعسكٓر لموالٓة، وذلك فْ هقابل أن تقوم ٌذي الجاهعات بتدٓر
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والهٓكاىٓكٓة ألبىاء الوالٓة، وأن تقوم كذلك بإٓفاد أساتذة هىٍا إلِ هختمف هىاطق الوالٓة، 
و أشبً بخدهة لٓضعوا ىتائج بحوثٍم هوضع ا لتىفٓذ الفعمْ فْ خدهة الوالٓة وسكاىٍا، ٌو

ة تؤدٍٓا الجاهعات ىظٓر الهىح التْ تحصل عمٍٓا هن الوالٓة  اجتهاعٓة إجبآر
 .(33:1002،)عمْ

كٓة غٓر هركزي وهتعدد الجٍات والهصادر،   ل الجاهعات بالوالٓات الهتحدة األهٓر فتهٓو
هة الوالٓة والحكوهة الهحمٓة باإلضافة إلِ رسوم حٓث تشارك فًٓ الحكوهة الفٓدرالٓة وحكو 

التعمٓم وعائدات االستثهارات هن البحوث التعاقدٓة واالستثهارات والٍبة وذلك ٓؤدي إلِ 
تكوٓن هركزي هالْ لمجاهعة هن هصادر هتعددة هها ٓؤدي إلِ االستقالل الهالْ 

ا وفْ  ىفس الوقت عدم لمجهاعات وعدم تعرضٍا لمضغوط سواء هن الحكوهة أو غٌٓر
 .تعرضٍا لألزهات االقتصادٓة أو السٓاسٓة التْ تهر بٍا الحكوهة

و أن كل والٓة قد ىظهت  ىاك هظٍر هٍم هن هظاٌر االستقالل الهالْ لمجاهعات ٌو ٌو
خٍا الهختمف، وحتِ تتوافق هع  جاهعاتٍا وأىظهتٍا الهالٓة بطرق هختمفة بسبب تآر

 .(2442:الههارسات الهالٓة الخاصة بٍا)حىفْ
ل التعمٓم العالْ بالوالٓات الهتحدة ها ٓمْ: هن   (214:1000،)سالهةأٌم هصادر تهٓو

 .هخصصات الوالٓة 
 .رسوم التعمٓم وأجوري 
 .هىح وتعاقدات حكوهٓة 
 .هىح وعقود خاصة 
 .دخل االستثهار والوقف 
 .الهبٓعات والخدهات التعمٓهٓة 
 .وحدات الهساعدات والخدهات 
 ن قابمة لالستخدام.الهستشفٓات حٓثها تكو 

شٓر أبو الخٓ لمهظاٌر التْ تعبر عن االستقالل الهالْ فْ الجاهعات  (1020) رٓو
ْ كٓة ٌو  :األهٓر

خٍا وأٌدافٍا  .2 وجود قواىٓن وقواعد هالٓة خاصة لكل جاهعة كال عمِ حساب تآر
 .وأولٓاتٍا
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ل هن الحكوهة فْ صورة إجهالْ الهبمغ ثم .1 كٓة التهٓو تقوم  تستمم الجاهعات األهٓر
عً عمِ األبواب فْ ضوء ها ٓتفق هع أٌدافٍا؛ ألن الجاهعة  الجاهعة بعد ذلك بتوٓز

 .ٌْ األقدر عمِ تحدٓد احتٓاجاتٍا الهالٓة الحالٓة والهستقبمٓة
بعد عن خطر التدخل  .3 ل هها ٓتٓح لمجاهعات االستقالل الهالْ ٓو تعدد هصادر التهٓو

األزهات االقتصادٓة التْ ٓهكن أن فْ شئوىٍا وبذلك بعٓد عن الضغوط السٓاسٓة و 
 .تتعرض لٍا الدولة

 
ة لمتعمٓم الجـاهعْ. فمكـل        كٓة تىظٓم أو خطة هركٓز وال ٓوجد فْ الوالٓات الهتحدة األهٓر

ضم شخصٓات هن  جاهعة هجمس إدارة خاص بٍا ٓتولِ إدارتٍا ووضع التخطٓط العام لٍا، ٓو
تهتع بدرجة عالٓة هن اال ستقالل الذاتْ ضهن الخطط الشاهمة التْ خارج الهؤسسة، ٓو

 (Goodel, 2016)وضعتٍا الوالٓة 

 فعالٓة اإلدارة الجاهعٓة بالوالٓات الهتحدة:
ٓتم اختٓار القٓادات العمٓا بالجاهعات والكمٓات والهعاٌد العمٓا، وفق ضوابط وهعآٓر الكفاءة 

هجال، فضاًل عن الخبرات فْ إدارة هثل ٌذي الهؤسسات، هن خالل دراسات عمٓا فْ ٌذا ال
هها ٓعطْ لٍذي اإلدارة فعالٓة كبٓرة تهكىٍا هن القٓام بالوظائف الهختمفة لمجاهعة، .السابقة

 (11:2443،)بركات وهن ثم تحقٓق أٌدافٍا.
كٓةوفعالٓة اإلدارة الجاهعٓة بالجاهعات  تظٍر هترجهة فْ األدوار الهختمفة التْ تقوم  األهٓر

وهن ثم الهجالس الهختمفة التْ تدار  –الهىوطة بإدارة تمك الجاهعات  بٍا القٓادات الجاهعٓة
 بحٓث ٓهكن إجهال تمك الوظائف والهسئولٓات الهىوطة بٍها فٓها ٓمْ:،الجاهعات هن خاللٍا 

 .هراقبة األعهال الٓوهٓة لمهؤسسة 
 .التأكد هن تىفٓذ سٓاسات الهجمس الحاكم 
  ل العهل هع العدٓد هن األفراد الهعىٓٓن تسٍٓل البراهج األكادٓهٓة لمهؤسسة هن خال

س.  هثل الطالب وأعضاء ٌٓئة التدٓر
 .ل الذاتْ لمهؤسسة ادة وتىهٓة التهٓو  العهل عمِ ٓز
 .ٓهثل الرئٓس ٌهزة الوصل بٓن الهجمس الحاكم وهجتهع الجاهعة 
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 .اقتراح توصٓات السٓاسة الجاهعٓة عمِ الهجمس الحاكم 
دارة الجاهعٓة عمِ هستوى الكمٓات فٓها ٓقوم بً هجمس وهن ىاحٓة ثاىٓة تتضح فعالٓة اإل

ٓن واألكادٓهٓٓن  –الكمٓة  تشكل أعضاؤي هن اإلدآر حٓث ٓىاط  –والذي ٓرأسً عهٓد الكمٓة، ٓو
بً وضع سٓاسة القبول، والهقررات الدراسٓة، والالئحة التىفٓذٓة لمكمٓة، والشروط الواجب 

جٓن، وتعٓٓن أعضاء ٌٓئة ا فْ الخٓر س وترقٓتٍم، وشئون الطالب، والىواحْ  توافٌر التدٓر
س، وكذلك تعٓٓن  ة"، كها ٓقوم بالتصدٓق عمِ تعٓٓىات أعضاء ٌٓئة التدٓر الهالٓة واإلدآر

ٓن األكادٓهٓٓن  "الهوظفٓن اإلدآر
ة واألكادٓهٓة  وهن ىاحٓة ثالثة إذ ٓختص هجمس القسم برئاسة رئٓس القسم باألهور اإلدآر

و الذي ٓح  .دد هٓزاىٓتً الهالٓة، وأٓضًا براهجً األكادٓهٓةلمقسم، ٌو
كٓةجاهعة هن الجاهعات  فمكل      تٍا الهتفردة، وذاتٓتٍا  األهٓر ٓو شخصٓتٍا الهستقمة ٌو

الهتهٓزة، وذلك راجع فْ الهقام األول إلِ فعالٓة إدارتٍا، التْ تضفْ عمٍٓا ٌذا التهٓز، وذلك 
ة ٌْ فْ حق ٓقة األهر ىتاج طبٓعْ وهىطقْ لتهتع ٌذي الجاهعات التفرد. ٌذي الفعالٓة اإلدآر

ع سمطاتٍا الداخمٓة  ة تىظٓهٍا وتوٓز بحظ وافر هن االستقالل اإلداري والهالْ، فٍْ تهمك حٓر
 .(2441:هحهود)الهسىد و بشكل ذاتْ، وتخطٓط براهجٍا الدراسٓة 

تحـــدة أٌهٓـــة االســـتقالل الجـــاهعْ بالوالٓـــات اله (Grbiak, 2011)وتتىـــاول كربٓـــك  
كٓة، وأثر ذلك عمـِ س أثىـاء دراسـتٍم العمٓـا وخاصـة بهرحمـة  األهٓر إعـداد أعضـاء ٌٓئـة التـدٓر

س الجـدد تعـد  الدراسة لدرجة الدكتوراي، حٓث أن الهسؤولٓة األولٓة إلعداد أعضاء ٌٓئـة التـدٓر
ــة أساســًا لبــراهج الدراســات العمٓــا الهتفاعمــة بإٓجابٓــة هــع التحــدٓات الهختمفــة والتطــورات ال تربٓو

س لمهســــتقبل  حٓــــثوالهٍىٓــــة،   Theتــــم إىشــــاء برىــــاهج إعــــداد أعضــــاء ٌٓئــــة التــــدٓر
Programming Future Faculty (PEF) Program   كٓـة بالوالٓــات الهتحـدة األهٓر

كٓـــة لمكمٓــات والجاهعــات   The Association of Americanبواســطة الٍٓئـــة األهٓر
Colleges & Universities (AAC&U)  كمٓــات الدراســات العمٓــا وهجمــسThe 
Council of Graduate Schools (CGS)  وقد ٌدف ٌذا البرىـاهج إلـِ إىشـاء ىهـاذج ،

س  س وذلــك بإدخـال عهمٓــات اإلعـداد لمتــدٓر جدٓـدة لبـراهج دكتــوراي إلعـداد أعضــاء ٌٓئـة التـدٓر
االت والهواطىـــة األكادٓهٓـــة إضـــافة إلـــِ البحـــث العمهـــْ لٓكـــون بـــالتوازي هـــع الـــتعّمم فـــْ هجـــ

التخصــص الهختمفــة. فٍــم ٓحتــاجون إلــِ أكثــر هــن الهعرفــة الهتخصصــة فــْ هجــال دراســتٍم، 
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وتحقــق التفــاعالت والمقــاءات بــٓن الهشــاركٓن اســتفادات كثٓــرة، هــن بٓىٍــا التعــّرف بعهــق عمــِ 
س بهجال تخصص هعٓن فْ كمٓات أو جاهعات هتىوعة.   الههارسات الهختمفة فْ التدٓر

 9101يف ضوء رؤية  ليه العالي يف املنلكةاملبحث الثالث : التع

 :9101رؤية املنلكة 

ة الههمكة العربٓة السعودٓة »أقر هجمس الوزراء السعودي، هشروع  ، «1030رٓؤ
ة التْ تتضهن خارطًة هحددة الخطوات، لتحقٓق أٌداف السعودٓة فْ االقتصاد  ٌذي الرٓؤ

ْ العٍد السعودي، األهٓر هحهد بن سىة الهقبمة، كاىت بجٍد ولْ ول 20والتىهٓة، خالل الـ
ز آل سعود.  سمهان بن عبدالعٓز

ر االقتصاد السعودي هن االعتهاد عمِ الىفط، بعد أن شكمت  تٍدف الخطة لتحٓر
% هن إجهالْ الهٓزاىٓة السعودٓة، وذلك هن خالل تىفٓذ براهج اقتصادٓة 40عائداتً ىحو 

ة، تىقذ االقتصاد السعودي هن تب عٓات استهرار تٍاوي أسعار الىفط، التْ واجتهاعٓة وتىهٓو
وثٓقة  (ْاإلجهال % هن حجم الىاتج الهحم10ْكبدت الهٓزاىٓة السعودٓة عجًزا قد ٓصل إلِ 

ة الههمكة   (1030رٓؤ
ة   :1030هحاور وهرتكزات رٓؤ

ة عمِ ثالث هحاور رئٓسٓة:  وطن طهوح  –اقتصاد هزدٌر  –هجتهع حٓوي   ارتكزت الرٓؤ
ذي الهرتكزات ت هثل ىقاط القوة األساسٓة التْ ٓعتهد عمٍٓا ىٍوض أي دولة، وتتضح ىقاط ٌو

 القوة لمههمكة العربٓة السعودٓة فٓها ٓمْ:
فٓن وكوىٍا قبمة الهسمهٓن .2  العهق العربْ واإلسالهْ الحتوائٍا لمحرهٓن الشٓر
ة الٍائمة .1  الهساحة الشاسعة التْ تهكن هن القدرات االستثهآر
 راتٓجْ كوىٍا تربط ثالث قارات وتحٓط بٍا الهعابر الهائٓةالهوقع الجغرافْ االست .3

ة   :1030أٌداف رٓؤ
ة الههمكة  وفق هرتكزاتٍا الثالث التْ حددت لكل هحور  1030هن هىطمق القوة اتضحت رٓؤ

 أٌدافًا واضحة لتحقٓقً كها ٓمْ:
 دلتنع حيوي: 

 بىٓاىً هتٓن
ادة هتوسط العهر الهتوقع هن  .2  عاها 30إلِ  21ٓز
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 20الِ الهرتبة  11قاء بهؤشر رأس الهال االجتهاعْ هن الهرتبة االرت .1
 بٓئتً عاهرة

 هدٓىة فْ العالم 200هدن سعودٓة بٓن أفضل  3تصىٓف  .2
اضة هرة عمِ األقل أسبوعًٓا هن  .1  5105 إلِ 23ارتفاع ىسبة ههارسْ الٓر
 15إلِ  1.4ارتفاع إىفاق األسر عمِ الثقافة والترفًٓ داخل الههمكة هن  .3
 راسخةقٓهً 
ة الهسجمة فْ الٓوىسكو إلِ الضعف عمِ األقل .2  رفع عدد الهواقع األثٓر
ن هن  .1 ادة الطاقة االستٓعابٓة الستقبال ضٓوف الرحهن الهعتهٓر  30هالٓٓن إلِ  3ٓز

 همٓون هعتهر
 اقتصاد مزدٍر: 

 هوقعً هستغل:
 5 عمِ األقل هن إجهالْ الىاتج500 إلِ 21رفع ىسبة الصادرات غٓر الىفطٓة هن  .2

 الهحمْ غٓر الىفطْ
عالهٓا  10إلِ  14تقدم ترتٓب الههمكة فْ هؤشر أداء الخدهات الموجستٓة هن الهرتبة  .1

 إقمٓهٓاً  2و
 :تىافسٓتً جاذبة

 %10% إلِ 10الوصول بهساٌهة القطاع الخاص فْ إجهالْ الىاتج الهحمْ هن  .2
5 إلِ 3.3ن رفع ىسبة االستثهارات األجىبٓة الهباشرة هن إجهالْ الىاتج الهحمْ ه .1

 0.25الهعدل العالهْ 
 األولِ 20فْ هؤشر التىافسٓة العالهْ إلِ أحد الهراكز الـ  10االىتقال هن الهركز  .3

 :استثهاري فاعل
د عمِ  100رفع قٓهة أصول صىدوق االستثهارات العاهة هن  .2 مٓوىات لاير  2همٓار إلِ ها ٓٓز تٓر

 سعودي
 5205 إلِ 10غاز هن رفع ىسبة الهحتوى الهحمْ فْ قطاع الىفط وال .1
 األولِ عمِ هستوى العالم 20إلِ الهراتب الـ  24ارتفاع حجم اقتصادىا واىتقالً هن الهرتبة  .3

 :فرصً هثهرة
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 5305 إلِ 11رفع ىسبة هشاركة الهرأة فْ سوق العهل هن  .2
5 إلِ 10ارتفاع هساٌهة الهىشآت الصغٓرة والهتوسطة فْ إجهالْ الىاتج الهحمْ هن  .1

305 
 525 إلِ 22.1ل البطالة هن تخفٓض هعد .3

 وطً طنوح: 

 هواطىً هسؤول
ًا هقابل  2الوصول إلِ  .2  ألف أن 22همٓون هتطوع فْ القطاع غٓر الربحْ سىٓو
 505 إلِ 2رفع هساٌهة القطاع غٓر الربحْ فْ إجهالْ الىاتج الهحمْ هن أقل هن  .1
 5205 إلِ 1رفع ىسبة هدخرات األسر هن إجهالْ دخمٍا هن  .3

ًُ ف  اِعمةحكوهُت
 األولِ فْ هؤشر الحكوهات اإللكتروىٓة 0إلِ الهراكز الـ  31الوصول هن الهركز  .2
 فْ هؤشر فاعمٓة الحكوهة 10إلِ الهركز  30الوصول هن الهركز  .1
ادة اإلٓرادات الحكوهٓة غٓر الىفطٓة هن  .3 اً  2همٓارًا إلِ  213ٓز مٓون لاير سىٓو  تٓر

ة الههمكة،  (1030)وثٓقة رٓؤ
 :9101املنلكة  التعليه يف رؤية

ة الههمكة  هن خالل الهساٌهة فْ تىفٓذ  1030ٓقع عمِ عاتق التعمٓم دور كبٓر فْ تحقٓق رٓؤ
ة التوجٍات الجدٓدة لمىظر  تضح هن خالل الرٓؤ عدد هن براهجٍا الهتعمقة بهجال التعمٓم، ٓو

 لهستقبل التعمٓم هن خالل أٌداف جدٓدة تهثمت فْ:
 همٓة التعمٓهٓة إشراك األسرة بشكل كبٓر فْ الع .2
التركٓز عمِ هوائهة هخرجات التعمٓم لسوق العهل هن خالل البوابة الوطىٓة لمعهل  .1

 )طاقات(.
ر التعمٓم العام وتوجًٓ الطالب ىحو الخٓارات الوظٓفٓة والهٍىٓة الهىاسبة .3  تطٓو
 إتاحة الفرصة إلعادة تأٌٓل الطالب والهروىة فْ التىقل بٓن هختمف الهسارات التعمٓهٓة. .1
ب الهٍىْ لدفع عجمة التىهٓة االقتصادٓة .0  التوسع فْ التدٓر
التركٓز عمِ فرص االبتعاث فْ الهجاالت التْ تخدم االقتصاد الوطىْ وفْ التخصصات  .1

 الىوعٓة فْ الجاهعات العالهٓة الهرهوقة.
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تهكٓن الطالب هن إحراز ىتائج هتقدهة هقارىة بهتوسط الىتائج الدولٓة، والحصول عمِ  .2
 دم فْ الهؤشرات العالهٓة لمتحصٓل العمهْ.تصىٓف هتق

جٓن هحمًٓا ودولٓاً  .3 ب لمخٓر  عقد شراكات هع الجٍات التْ توفر فرص التدٓر
 1030جاهعة دولٓة فْ  100أن تصبح خهس جاهعات سعودٓة عمِ األقل هن أفضل  .4

د الطالب والطالبات بالهعارف والهٍارات الالزهة لوظائف  .20 االستثهار فْ التعمٓم وتزٓو
 .هستقبلال
ة الههمكةحصول كل طفل عمِ فرص التعمٓم الجٓد.  .22  (1030،)وثٓقة رٓؤ

ة    :1030هبادرات وزارة التعمٓم لتحقٓق رٓؤ
 هىٍاكان  1010هبادرة ضهن هشروع التحول الوطىْ  31قدهت وزارة التعمٓم و       

 ع األدوار بٓن ا عادة توٓز لوزارة والجاهعات تطبٓق الىهوذج التشغٓمْ الهقترح لوزارة التعمٓم وا 
دارات التعمٓم   وا 

 ر برىاهج االبتعاث الخارجْ وتحسٓن كفاءتً التشغٓمٓة  تطٓو
  ر هىظوهة التعمٓم التقىْ التطبٓقْ هن خالل إىشاء جاهعة تقىٓة تطبٓقٓة باسم جاهعة تطٓو

الهمك سمهان لمعموم التقىٓة التطبٓقٓة وربط الكمٓات التقىٓة بٍا هن خالل إطار تكاهمْ هع 
ب التقىْ والهٍىْ وكذلك كمٓات الهجتهعا  لهؤسسة العاهة لمتدٓر
 )هىظوهة الخدهات اإللكتروىٓة الجاهعٓة )جاهعة 
 ْجٓن وبٓاىات البحث العمه ر إحصاءات التعمٓم وبىاء قواعد بٓاىات الخٓر  تطٓو
 ر هؤشرات قٓاس األداء فْ وزارة التعمٓم  تطٓو

ز  ٓم كها وردت فْ وثٓقة التحول الوطىْ عمِوقد ركزت األٌداف االستراتٓجٓة لوزارة التعم تعٓز
ع هصادر تهوٓل  قدرة ىظام التعمٓم لتمبٓة هتطمبات التىهٓة واحتٓاجات سوق العهل، وتىٓو
هبتكرة وتحسٓن الكفاءة الهالٓة لقطاع التعمٓم، ورفع هشاركة القطاع األٌمْ والخاص فْ 

 .التعمٓم
ا وهالٓا  عمدٌذي التوجٍات ستساٌم فْ وترى الدراسة أن  استقاللٓة الجاهعات إدآر
ز الشراكة هع هصادر أخرى غٓر حكوهٓة فْ القطاع الخاص وأكادٓهًٓا كوىٍا تتٓح لٍا  .تعٓز
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ة الههمكة وه  ٓهكن استشراف واقع  1030ها سبق هن استعراض ألٌم ركائز وأٌداف رٓؤ
ر وتصور هىظوهتً فْ ظل األٌداف التفصٓمٓة الوهستقبل التعمٓم العالْ  تْ تستٍدف تطٓو

 ٓح الفرصة الستقاللٓتٍا.هؤسسات التعمٓم العالْ بها فٍٓا الجاهعات، بها ٓت
 

ة   : 1030تصور هىظوهة التعمٓم العالْ فْ الههمكة وفق رٓؤ
ة  خْ هٍم هتهثل برٓؤ ذا  1030تهر الههمكة العربٓة السعودٓة الٓوم بهىعطف تآر ٌو

ع و ٓستمزم هن هىظوهة إدارة التعمٓم العالْ ا لتعاهل هع ٌذا التغٓر والعهل عمِ االصالح السٓر
ر الدائم والهشاركة بٍذي الهرحمة وتمبٓة هتطمباتٍا باعتبار أن الجاهعات الٓوم ُٓىظر لٍا  التطٓو
كهؤسسات هستقمة لٍا إدارتٍا الهىفصمة التْ تدٓر شؤوىٍا فْ إطار هن التىسٓق هع بقٓة 

ة التْ ترتبط هؤسسات الهجتهع وهن خالل ها تقدم سىمق ْ الضوء عمِ بعض أٌداف الرٓؤ
 بهىظوهة ادارة التعمٓم العالْ: 

  جاهعة دولٓة 100أن تصبح خهس جاهعات سعودٓة عمِ االقل هن أفضل: 
عة لمتغٓرات والتطورات  ،هن خصائص هىظوهة التعمٓم العالْ التىافسٓة واالستجابة السٓر
ٓكمٍا التىظٓهْ وطرائق واسالٓب عهمٍا  وهروىة عالٓة فْ إعادة تصهٓم الهساقات العمهٓة ٌو

 جاهعة دولٓة100هها ٓساعدٌا عمِ خوض الهىافسة والحصول عمِ هركز ضهن 
 ر التعمٓم العام  :تطٓو

تأثر واىً ىظام كل هتكاهل فإن لهىظوهة  بها أن هىظوهة التعمٓم العالْ ىظام هفتوح ٓؤثر ٓو
ر أو وضع التعمٓم العالْ دور فْ تطوٓر التعمٓم هن خالل اله ب والتطٓو شاركة فْ التدٓر

 الخطط أوتقدٓم االستشارات وأٓضا هن خالل هخرجاتً التْ تعتبر هدخالت لمتعمٓم العام
  ة إلِ سد الفجوة بٓن هخرجات التعمٓم العالْ وهتطمبات سوق العهل  تٍدف الرٓؤ

مة تأٌٓال عالٓا.  وذلك هن خالل إٓجاد هخرجات هدربة وهٌؤ
 ة حوكهة العهل الحكوهْ واالٌتهام برأس الهال البشري هن البراهج التْ طرح تٍا الرٓؤ

 :واعادة ٌٓكمة الحكوهة
ٌذي البراهج ستساعد عمِ ىقمة ىوعٓة فْ هىظوهة لمتعمٓم العالْ هن حٓث وآجاد هوارد 

ٓكمة هىاسبة   ب عالْ واىظهة وقواىٓن ولوائح هىظهة لمعهل ٌو ة هدربة تدٓر  بشٓر
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 ة تخفٓض ا فْ هؤشر التىافسٓة 10االىتقال هن الهركز  ،لبطالةهن أٌداف الرٓؤ
 سد الفجوة بٓن التعمٓم العالْ وسوق العهل ، ولِالعالهْ الِ أحد الهراكز العشر األ 

ة ورسالة واضحة ،سٓاسات، ٌداف)أاىً فْ ظل وجود هىظوهة بهكوىات فعالة  ، قٓادة ،ورٓؤ
ة هدربة( تعهل عمِ التخمص هن البٓروقراطٓة  والقٓود التىظٓهٓة التِ تساعد عمِ هوارد بشٓر

ذا  ة ىحو التىافس الدولْ ٌو التفاعل هع الهىظهات االخرى وعهل شراكات واالىطالق بحٓر
جٍا لهخرجات هىاسبة لسوق العهل  االىطالق ٓعىْ تحقٓقٍا لمهعآٓر الدولٓة التْ تعىْ تخٓر

ة الههمكةوبالتالْ تقل البطالة.   (1030،)وثٓقة رٓؤ
  عمٓم العالْ فْ الههمكةع ىظام التواق

ة الههمكة  تحوالت كبٓرة عمِ الهستوى التىظٓهْ لمجاهعات، حٓث تم  1030رافق اىطالق رٓؤ
القواعد الهىظهة ت تهثل لوائحً، الذي كاى ٌـ،2131عام  إلغاء ىظام هجمس التعمٓم العالْ

اإلشراف عمِ  ٓقوم بهسؤولٓةكها كان لهسٓرة العهمٓة األكادٓهٓة والبحثٓة فْ الجاهعات. 
هٍام التىسٓق والتوجًٓ واإلشراف عمِ وبشؤون التعمٓم العالْ والتىسٓق بٓن هؤسساتً، 

ة، والهالٓة،  ف الشؤون العمهٓة، واإلدآر تولِ هجمس كل جاهعة تصٓر التعمٓم الجاهعْ، ٓو
 واعتهاد الخطط األكادٓهٓة، واقتراح إىشاء الكمٓات، واألقسام والعهادات، وهراكز البحوث،
ر البراهج، والخطط، والتوظٓف، والتوصٓة بها  وتسىد إلِ هجالس األقسام والكمٓات دراسة تطٓو

، إال أن إلغاء الهجمس صدر عىً اقتراح ٓتم التوصل إلًٓ هن هقترحات إلِ هجمس الجاهعة
 ٍٓدف ألن تكون الجاهعات أكثر هروىة وتفرد واستقاللٓة.ىظام جدٓد لمجاهعات 
 عات السعودٓة والٍدف هن إىشاءي:الىظام الجدٓد لمجاه

ٌو ٌٓكمة جدٓدة لهختمف الجاهعات السعودٓة، بٍدف االرتقاء بالهخرجات، والتركٓز عمِ 
التخصصات التْ ٓحتاجٍا سوق العهل فْ القطاعٓن العام والخاص، وتشتهل عمِ إعادة 

ر والدهج لبعض الكمٓا ت الهتىاظرة، ٌٓكمة بعض العهادات والكمٓات سواء باإللغاء أو التطٓو
خصوصا بعد توسع بعض الجاهعات فْ استحداث كمٓات الٓحتاجٍا سوق العهل، أو وجود 

ة ضعٓفة راىْ كمٓات الزالت تخرج أجٓاال بتخصصات ىظٓر  (1023،)الٌز
 ٍٓدف الىظام الجدٓد إلِ:

  ز الهوارد الذاتٓة الهالٓة لمجاهعات  تعٓز
 رالخدهات البحثٓة واألكادٓهٓة  تطٓو
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 ٓق استقاللٓة الجاهعات السعْ لتحق 
 .الحد هن تدخالت إدارات التعمٓم فٍٓا 
 س . أن ٓتبوأ الهراكز القٓادٓة بالجاهعات األكفأ هن أعضاء ٌٓئة التدٓر

 (1021،)العىزي
تضهن الىظام الجدٓد لمجاهعات   هادة جاء هن أبرز هالهحً: 10أكثر هن ٓو

المجاهعة أن تىشئ شركة أو أكثر لالستثهار فْ ههتمكات ال .2  جاهعة أو غٌٓر
ة أو ربحٓة أو فروع لجاهعات عالهٓة  .1  ٓجوز إىشاء جاهعات أو كمٓات أٌمٓة خٓٓر
 تصىف الجاهعات إلِ جاهعات بحثٓة وتعمٓهٓة وتطبٓقٓة  .3
 تىشئ الجاهعة برىاهجا لألوقاف تشجع هن خاللً القطاع الخاص واألفراد عمِ الوقف  .1
 .ٓجوز لمجاهعة قبول طالب وطالبات غٓر سعودٓٓن .0
 هجمس ٓسهِ هجمس أهىاء الجاهعة -عدا الجاهعات التطبٓقٓة  -ٓكون لكل جاهعة  .1
ل الجاهعات تمٓ .2 الرسوم الدراسٓة والرسوم عمِ وهن ، ا ٓخصص لٍا هن الدولةهه تهٓو

ع أهالكٍا واستثهاراتٍا وأوقافٍاو ، التبرعات والٍبات والهىحو ، الخدهات الهوارد الهالٓة و ، ٓر
ا هجم  .س األهىاءاألخرى التْ ٓقٌر

ا بتطبٓق أٌم  ٌر إن ٌذا التوجً ٌو ىظرة هستقبمٓة ألٌهٓة استقالل الجاهعات وتطٓو
ة الحدٓثة، حٓث سٓتم ىقل كثٓر هن صالحٓات الهجمس السابق إلِ  التوجٍات اإلدآر

 الجاهعات، وذلك هن خالل ىظام التعمٓم الجاهعْ الجدٓد.
 

 الدراسات الشابكة

 الدراسات العربية:

، ( الجاهعة والسمطة دراسة تحمٓمٓة لمعالقة بٓن الجاهعة والسمطة1000ر)دراسة صق
ٌدفت إلِ التعرف عمِ واقع العالقة بٓن الجاهعة والسمطة هن خالل الوقوف عمِ واقع التْ 

 استقالل الجاهعات وأٌم العواهل التْ تؤثر عمِ استقالل الجاهعات وكٓفٓة الحد هىٍا.
 وقد توصمت إلِ ىتائج أٌهٍا:

 ٓ تضهن استقالل الجاهعة ثالثة جواىب أساسٓة ٌْ االستقالل الفكري واالستقالل اإلداري
 .واالستقالل الهالْ
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  ْة الهجتهع األكادٓهْ فْ التعبٓر عن الرأي والبحث العمه ٓتهثل االستقالل الفكري فْ حٓر
ة الجاهعة فْ اتخاذ قراراتٍا الخاصة عمِ أن ال توجد قٓود تحد هن س، وحٓر  والتدٓر

)طبٓعة الفكر السائد فْ الهجتهع، قصور فْ ً هن هعوقات، و استقالل الجاهعة الفكري
أدوات البحث العمهْ، تدخل السمطة فْ شؤون الجاهعة، قصور البحث العمهْ عمِ كشف 
الحقائق العمهٓة دون تحمٓمٍا، ارتداد الجاهعة إلِ الهاضْ، طبٓعة العالقة بٓن الطالب 

 وأساتذتٍم(.
 ة وضع ٓتهثل االست ة التعٓٓن، حٓر ة تىظٓم العهل بالجاهعة، حٓر قالل اإلداري لمجاهعة فْ حٓر

ات القبول والتأٌٓل ة تحدٓد هستٓو ا، حٓر ٌر )عدم وضوح  ًهن هعوقات، و الهىاٌج وتطٓو
ر واإلصالح  ة، غٓاب أدلة العهل الدقٓقة والواضحة، ضعف هحاوالت التطٓو األٌداف اإلدآر

عات جاهدة، غٓاب روح الهبادأة واإلبداع فْ هجال اإلداري، االعتهاد عمِ لوا ئح وتشٓر
ب(. العهل اإلداري،  قصور التدٓر

  ٓتهثل االستقالل الهالْ لمجاهعة فْ إتاحة هواد هالٓة كافٓة لمجاهعة، توفٓر هىابع هالٓة
)تطبٓق  ًهن هعوقات، و ذاتٓة، اعتهاد الجاهعة عمِ قواعد هالٓة ولوائح إجرائٓة هرىة

هالٓة العاهة الهتبعة فْ الدولة عمِ الجاهعة، ارتفاع تكالٓف التعمٓم الجاهعْ، القواعد ال
ل(. ة، االعتهاد عمِ الهوارد الحكوهٓة لمتهٓو  التقمٓل هن أٌهٓة التىهٓة التربٓو

ة األكادٓهٓة فْ الجاهعات السعودٓة1002دراسة أبو حٓهد ) ٌدفت ، و( بعىوان الحٓر
ْ ـدرٓس فـٌٓئة التضاء ٓهٓة لدُ أعألكادحرٓة االتعرف عمِ هفٍَن ال الدراسة إلِ

ٓهٓة فْ الجاهعات السعَدٓة ألكادالتعرف عمِ الَضع الراٌو لمحرٓة اوات السعَدٓة ـالجاهع
التْ تحد هو ل التعرف عمِ أٌن العَاهفٍٓا كها ٌدفت إلِ دٓهٓة األكاأٌن هجاالت الحرٓة و

لٍا ترحات التْ هو شأىٍا تفعٓأٌن الهقودٓهٓة فْ الجاهعات السعَدٓة كاالحرٓة األ
و هو أٌن الىتائج التْ تَصمت إلٍٓا الدارسة ها كاالهىٍج الَصفْ َدهت الدراسة استخو

 ٓمْ: 
 سعَدٓة حرٓة الجاهعة ـء ٌٓئة التدرٓس بالجاهعات العضا دٓهٓة تعىْ بالىسبة ألكاالحرٓة األ

درٓس فْ البحث َالتدرٓس ة التـضَ ٌٓئـة عـَحرٓ ،ًاـدٓهًٓا َهالٓكاَاستقاللٍا إدارًٓا َأ
 .الجاهعْ صىع القراركتً َهشار

 عان. ل بشك طةهتَسكان دٓهٓة فْ الجاهعات   السعَدٓة ألكامحرٓة اأن درجة ا 
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  اإلدارّ تَفرًا فْ الجاهعات السعَدٓة حق الجاهعة فْ ل هظاٌر االستقالأكثر هو أن
اإلدارّ ل هظاٌر االستقالـل همٓو بٍا َهو أقء ٌٓئة التدرٓس َاإلدارٓٓو العاضا تعٓٓو أع

بالجاهعة تفَٓض السمطات لمهستَٓات الَسطِ َالدىٓا  اـتَفرًا ٌَ ههارسة اإلدارة العمٓ
 ل.ع الجاهعة بىظان إدارّ ٓتسن بالهرَىة فْ العهـَتهت، بطرٓقة فعالة

  ٓة ات السعَدٓة حرـْ الجاهعـفرًا فـوهظاٌر حرٓة عضَ ٌٓئة التدرٓس تأكثر  هوأن
لك كذْ ىشر ىتائج تمك البحَث ـبحَثً العمهٓة التْ ٓجرٍٓا َحقً فلهوضوعات اختٓاري 

فْ هىاقشة البراهج ، ا هالئهة َهشاركتًـْ ٓراٌـحقً فْ اختٓار طرٓقة التدرٓس الت
ل ْ اإلسٍان فْ الىشاطات َالخدهات التطَعٓة داخـً فـسهً َحقـالعمهٓة الخاصة بق

ً ـة عضَ ٌٓئة التدرٓس تَفرًا فْ الجاهعات السعَدٓة حقهظاٌر حرٓل َهو أق، الهجتهع
 ْ اختٓار عهٓد الكمٓة َرئٓس القسن الذّ ٓىتهْ إلٍٓها.  ـف
  ل الهالْ تَفرًا فْ الجاهعات السعَدٓة َجَد هٓزاىٓة خاصة بكل هظاٌر االستقالأكثر هو

ََجَد ، هشرَع هٓزاىٓتٍا السىَٓةد داـْ إعـة فـجاهعكل جاهعة عمِ حدة َهساٌهة 
غٓر ل هصادر التهَٓل دن َجَد قَٓد فٓها ٓتعمق بقبَـَع ،لَائح هالٓة خاصة بالجاهعات

الهالْ تَفرًا فْ الجاهعات السعَدٓة بحث ل االستقالل هظاٌر هجاـل و أقـَهالحكوهٓة 
َهْ َحقٍا فْ ـالحكـل ِ التهَٓـتعتهد عمل ذاتٓة حٓث ال تزال عو هصادر تهَٓهعات الجا

َحرٓة الجاهعات فْ الهىاقمة ، ض الهٓزاىٓة السىَٓة التْ تقررٌا الدَلةاالستفادة هو فائ
 بٓو بىَد أبَاب الهٓزاىٓة.

 الجاهعات ـدٓهٓة تَفرًا فكاهجاالت الحرٓة األكثر دٓهْ أكااألل االستقالل ٓعتبر هجا ْ
 اإلدارّ.ل االستقالل حرٓة عضَ ٌٓئة التدرٓس ثن هجال السعَدٓة ٓمًٓ هجا

  ْل ات السعَدٓة تفعٓـْ الجاهعـدٓهٓة فكاالحرٓة األل هو شأىٍا تفعٓهو أٌن الهقترحات الت
اد ـاعته، رارات الجاهعٓة الهتعمقة بأقساهٍنـٌٓئة التدرٓس فْ صىع القاء هشاركة أعض

رفع  ،تشجٓع إصدار الهجالت العمهٓة ،ىظان االىتخاب عىد اختٓار الهرشحٓو لمقٓادات العمٓا
عادة الىظر ، إكفاءتٍا تحقٓق أٌداف الجاهعة َرفع ة الحرٓة األكادٓهٓة فْـَعْ بأٌهٓـال

دٓهٓة كاة األـٓو الحرٓـسعَدٓة لتهكـفْ بعض الىصَص القاىَىٓة هو ىظان الجاهعات ال
 فٍٓا.
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( استقالل الجاهعات وفعالٓة إدارتٍا: دراسة هقارىة بٓن الوالٓات الهتحدة 1004)دراسة حىفْ 
كٓة  وهصر األهٓر

والوضع  مِ طبٓعة استقاللٓة الجاهعات الهعاصرة وفعالٓة إدارتٍاٌدفت الدراسة الِ الوقوف ع
كٓةالراٌن الستقاللٓة الجاهعات  والوقوف عمِ الوضع الراٌن ، وفعالٓة إدارتٍا األهٓر

ة وهدى فعالٓة إدارتٍا ِ إجراءات هقترحة لتفعٓل  والوصول إ، الستقاللٓة الجاهعات الهصٓر
ة بها ٓحق  ق فعالٓة إدارتٍا. وهن أبرز ىتائج البحث: استقاللٓة الجاهعات الهصٓر

  ة تمك الجاهعات فْ أن ر االستقالل اإلداري لمجاهعات الهعاصرة، ٓتهثل فْ حٓر أن جٌو
هكن القول بأن االستقالل  تتخذ قراراتٍا بىفسٍا، دون تدخل هن أحد خارج الجاهعة، ٓو

 الجاهعْ ٓأخذ هظاٌرًا هتعددة هىٍا:
 ة ت عداد البراهج أن الجاهعة قادرة وبحٓر ات، وا  اهة عمِ رسم أٌدافٍا بىفسٍا وتحدٓد األولٓو

 والخطط كترجهة لٍذي األٌداف.
  ة كاهمة، وبها ٓتفق ة تاهة عمِ رسم تىظٓهٍا اإلداري بحٓر أن الجاهعة قادرة وبحٓر

 وأٌدافٍا.
  ة تاهة عمِ وضع لوائحٍا، وتحدٓد القواعد التىظٓهٓة الهىظهة أن الجاهعة قادرة وبحٓر

م األداء فْ ضوئٍا.لمع  هل، وتحدٓد الهعآٓر التْ ٓتم تقٓو
  ة التاهة، فْ وضع الموائح التْ تحدد كٓفٓة تشكٓل األجٍزة  –أن الجاهعة تهمك الحٓر

ة بالجاهعة  قة دٓهقراطٓة. –اإلدآر  بطٓر
ضوء فْ قدٓة ٓة ىؤٓتٍا األكادٓهٓة: رحر( إستقاللٓة الجاهعة 1004َالزىفمْ )دراسة 

 لجاهعاتاتىظٓم و اىوق
تٍا األكادٓهٓة فْ ضوء  ة وحٓر ة ىقدٓة الستقاللٓة الجاهعات الهصٓر دفت إلِ وضع رٓؤ ٌو
قاىون تىظٓم الجاهعات، كها ٌدفت إلِ التعرف عمِ اىعكاسات هواد قاىون تىظٓم الجاهعات 

تٍا األكادٓهٓة ة  التأكٓد وتوصمت الدراسة إلِ، عمِ استقاللٓة الجاهعات وحٓر عمِ حٓر
ةالجاهعات   فْ: الهصٓر

 ف شئوىٍا الداخمٓة الذاتٓة دوىها تدخل هن أٓة سمطة خارج الجاهعة  .إدارة وتصٓر
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 ا قراٌر  ،صٓاغة أٌدافٍا وتحدٓد أولوٓاتٍا واستراتٓجٓاتٍا، وصٓاغة لوائحٍا الداخمٓة وا 
أن ٓتم هراعاة االتجاٌات العاهة لمتعمٓم الجاهعْ الهصري فْ صٓاغة تمك  ِعم

 .األهور
 ٓجراءات العهلصٓاغة تىظ ٓاكمٍا، وها ٓرتبط بذلك هن ىظم وقواعد وا   .هاتٍا ٌو
  ْاختٓارا القٓادات الجاهعٓة، بدءا هن رئٓس الجاهعة، واىتٍاء برئٓس القسم العمه

 .باالىتخاب
  تحدٓد الهٓزاىٓة الهطموبة لمجاهعة، وقٓام الجاهعة ههثمة فْ رئٓسٍا وتحت إشراف

 .الختصاص فْ تقدٓر هٓزاىٓة الجاهعةهجمسٍا بالتفاوض الهباشر هع جٍات ا
  ىقل االعتهادات الهالٓة هن باب إلْ باب ولٓس هن بىد إلِ بىد وفق الىظام الهتبع

 .حالٓا
  إقاهة الهؤتهرات والىدوات والهحاضرات والهعارض فْ شتِ الهجاالت، ودعوة

حرس الهتحدثٓن هن خارج الجاهعة، دون اىتظار اإلذن هن القٓادات الجاهعٓة، أو ال
 الجاهعْ، أو أٓة جٍة خارج الجاهعة

( بعىوان: االستقالل الهالْ لمجاهعات :دراسة هقارىة فْ هصر 1020دراسة سىبمو )
كٓةوالوالٓات الهتحدة  رصد واقع االستقالل الهالْ فْ الجاهعات  التْ ٌدفت إلِ، األهٓر

ة كٓةالتعرف عمِ االستقالل الهالْ فْ الجاهعات و  الهصٓر ستفادة هن خبرة االو  األهٓر
كٓةالجاهعات  ة لههارسة  األهٓر ادة قدرة الجاهعات الهصٓر فْ ههارسة االستقالل الهالْ لٓز

، واستخدهت الدراسة الهىٍج الهقارن االستقالل الهالْ بها ٓتفق هع ظروف الهجتهع الهصري
كٓةوقد ىتج عىٍا تحدٓد أوجً االستفادة هن االستقالل الهالْ لمجاهعات  قٓق درجة لتح األهٓر

ة وتتهثل فْ:  أكبر هن االستقالل الهالْ فْ الجاهعات الهصٓر
  جعل الجاهعات تقوم بالتفاوض هباشرة عن الهٓزاىٓة الخاصة بٍا هع الجٍات

توقف دور الهجمس األعمِ لمجاهعات عىد حد إبداع الرأي واالستشارة.  الهختصة، ٓو
 هالْ الهبمغ الهستحق، أن تحصل الجاهعة عمِ االعتهادات الهالٓة فْ صورة إج

عٍا عمِ األبواب الهختمفة عمِ أن ٓخصص ىسبة هحددة لمبحث  وتقوم الجاهعة بتوٓز
 العمهْ.
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  وضع قواعد هالٓة خاصة لمجاهعات ٓتم التعاهل بٍا وذلك بها ٓتفق هع ظروف
 الجاهعة كهؤسسة عمهٓة لٍا أٌدافٍا التْ تختمف عن باقْ الهؤسسات الحكوهٓة.

 ع ٓسهح لمجاهعات  السهاح لمجاهعات ل وقد ٓتطمب ذلك تشٓر بتعدد هصادر التهٓو
ا  بذلك: كأجراء بحوث تعاقدٓة، وشراكة، وتىظٓم حهالت لجهع الٍبات والتبرعات وغٌٓر

 هن الهصادر الهختمفة.
ف ة عمِ ضوء خبرات بعض الدول1021) دراسة الشٓر  ( استقالل الجاهعات الهصٓر

د، والهواثٓق واالعالىات العالهٓة فت الدراسة الِ لتعرف عمِ هفٍوم استقالل الجاهعات ٌو
والتعرف عمِ  والتعرف عمِ بعض الخبرات العالهٓة التْ تىاولت استقالل الجاهعات. وجواىبً.

بعض الهواثٓق واإلعالىات العالهٓة التْ تىاولت استقالل الجاهعات.واالستفادة هن خبرات 
وضع توصٓات وهقترحات الستقالل الجاهعات  بعض الدول والهواثٓق واإلعالىات العالهٓة فْ

ة. وقد توصمت إلِ ىتائج أٌهٍا:  الهصٓر
 ،ْوأن تمتزم باحترام استقالل الجاهعات التهارس الدولة رقابة عمِ أعهال الهجتهع األكادٓه 
  التزام السمطات باحترام استقالل الهجتهع العمهْ بهكوىات الثالثة هن أساتذة وطمبة

ٓن. دآر  وا 
 ق إدارة ال جاهعات شئوىٍا بىفسٍا عمِ أسس دٓهقراطٓة، واختٓار ٌٓئاتٍا األكادٓهٓة عن طٓر

ذا ٓتطمب تعدٓل الهواد  ا هن قوى الهجتهع، ٌو اىتخابات حرة، بعٓدًا عن تدخل الدولة أو غٌٓر
قة تعٓٓن القٓادات الجاهعٓة.  الواردة بقاىون تىظٓم الجاهعات التْ تتىاول طٓر

  ة هواردٌا الهالٓة بعٓدًا عن سٓطرة الدولة، ولكن فْ إطار القواىٓن أن تستقل الجاهعات بإدار
 والموائح العاهة.
( دور الجاهعات األردىٓة فْ تىهٓة الوعْ السٓاسْ لدى 1021الزبون )دراسة 

 .طمبتٍا فْ ظل الربٓع العربْ وعالقة ذلك باإلستقاللٓة الذاتٓة
ىهٓة الوعْ السٓاسْ لدى طمبتٍا فْ ظل ٌدفت إلِ هعرفة واقع دور الجاهعات األردىٓة فْ ت

هن خالل التعرف عمِ دور الجاهعات فْ  الربٓع العربْ وعالقة ذلك باالستقاللٓة الذاتٓة،
ا فْ تىهٓة االستقاللٓة الذاتٓة، واستخدم الباحث الهىٍج  تىهٓة الوعْ السٓاسْ ودوٌر

س لألىشطة الطالبٓة والهقررات الدر أن التحمٓمْ وىتج عن الدراسة  اسٓة وأعضاء ٌٓئة التدٓر
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لمهقررات الدراسٓة وأعضاء كها أن  ،عمِ الترتٓب دور فْ تىهٓة الوعْ السٓاسْ لدى الطمبة
س واألىشطة الطالبٓة عمِ الترتٓب دور فْ تىهٓة االستقاللٓة الذاتٓة لدى الطمبة.  ٌٓئة التدٓر

ز دور الجاهعات األردىٓة فْ تىهٓة الوعْ ال سٓاسْ لدى طمبتٍا وأوصت الدراسة بتعٓز
 بتضهٓن هادة دراسٓة هىاسبة فْ برىاهج الطمبة.

 الدراسات األجيبية:

ة األكادٓهٓة واالستقالل الجاهعْ والهحاسبٓةcaglar ,2007دراسة) ، ( بعىوان الحٓر
ٌدفت إلِ تحمٓل العالقة الهتشابكة بٓن الهفآٌم الثالثة، وأوضحت أن ثهة تىاقضًا بٓن التْ 

ة  األكادٓهٓة واالستقالل الجاهعْ هن جٍة، وبٓن هفٍوم الهحاسبٓة الجاهعٓة هفٍوهْ الحٓر
ادة هىحِ التطبٓقات  هن جٍة أخرى، وأرجعت الدراسة السبب فْ ٌذا التىاقض إلِ ٓز
الهحاسبٓة فْ كثٓر هن الىظم الجاهعٓة، األهر الذي أخل بالتوازن الهفترض فْ ههارسة 

بٓة ، والذي أصبح فْ الوضع الحالْ لمجاهعات ٓقوم الهفآٌم الثالثة لصالح هفٍوم الهحاس
عمِ تأسٓس عالقة ٌرهٓة فْ اإلدارة الجاهعٓة، أحادٓة االتجاي، القرارات فٍٓا تسٓر هن أعمِ 

 إلِ أسفل دون رد.
ة األكادٓهٓة واالستقالل الجاهعْ : األسس De Mog ,2008دراسة ) ( بعىوان الحٓر

ة األكادٓهٓة واالستقالل ٌدفت إلِ التهٓٓز بٓن حدو ، والحدود ود وهضاهٓن كل هن هفٍوم الحٓر
الجاهعْ، وفْ ىفس الوقت توضٓح األساس أو الهجال الهشترك بٓىٍم، إضافة إلِ توضٓح 

 الهعوقات والهتغٓرات التْ ٓهكن أن تعترض الههارسة الىهوذجٓة لٍها.
( بعىوان االستقالل الجاهعْ فْ (Andersen & Johnson,2008دراسة 

ٌدفت إلِ هقارىة التأثٓر الحكوهْ عمِ ىظم التعمٓم العالْ فْ هجهوعة هن و ، ٓن دولةعشر 
ة فْ ٌذي الدراسة وخاصة هدى  الدول، هقارىة بالهوقف فْ استرالٓا بوصفٍا الدولة الهحوٓر
التأثٓر الحكوهْ عمِ العهمٓات التْ تتم داخل الجاهعة، وهها توصمت إلًٓ الدراسة أىً ٓهكن 

كٓة، التْ تتهٓز بأن حكوهاتٍاالىظر إلِ ا  -سترالٓا عمِ أىٍا تىتهْ لمهجهوعة األىجموأهٓر
لٍا سمطة هحدودة لمتدخل إذا ها قورىت بالهتوسط العام لمدول هوضع الدراسة، كذلك  -ىسبٓاً 

توصمت الدراسة إلِ أن جهٓع الدول هحل الدراسة تهر بهرحمة إصالح فْ ىظم التعمٓم العالْ 
تجً ٌذا ا د هن فك الموائح أو التخمص هىٍا واالستجابة لضغوط بٍا، ٓو إلصالح ىحو الهٓز
 وهىافسة السوق.
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( ٌدفت إلِ التعرف عمِ واقع االستقالل (Aghion and Others,2010دراسة 
كٓةالذاتْ فْ الجاهعات األوروبٓة و  وأثر الحوكهة عمِ أدائٍا واختبار فرضٓة أن  األهٓر
ها تتهتع بدرجة عالٓة هن االستقاللٓة الداخمٓة والخارجٓة الجاهعات تكون أكثر إىتاجٓة عىد

جاهعة هن الجاهعات  241فْ بٓئة تىافسٓة، ولتحقٓق ٌذا الٍدف استطمعت الدراسة قادة 
كٓةاألوروبٓة و  جاهعة عالهًٓا، وتوصمت الدراسة إلِ وجود  000الهصىفة ضهن أفضل  األهٓر

ت األوروبٓة وبعضٍا البعض وبٓن الجاهعات االستقالل بٓن الجاهعا تىوع واسع فْ ترتٓبات
كٓة ن ٓتم هن خالل  ، فاالستقالل اإلداري فْ إجراءات القبولاألهٓر واستقطاب الطالب الهتهٓٓز

هركزي ولٓست الجاهعات التْ تقبل طالبٍا إذ تتراوح ىسبة  عهمٓة اىتقاء هبىٓة عمِ تىسٓق
% فْ 21فْ فىمىدا وفرىسا وىسبة  االستقالل اإلداري فْ آلٓة قبول الطالب هن درجة صفر
ات عالٓة تتراوح ها بٓن  % فْ 200% فْ أسباىٓا وىسبة 33الههمكة الهتحدة إلِ هستٓو

س فْ  إٓرلىدا، واالستقالل اإلداري لمجاهعات األوروبٓة فْ استقطاب أعضاء ٌٓئة التدٓر
د والههمكة الهتحدة حتِ فْ حالة تطابق األقدهٓة و  الرتبة، وتتطابق فْ بمجٓكا وفىمىدا والسٓو

ٓطالٓا وأسباىٓا وسوٓسرا، وتوصمت الدراسة إلِ أن الجاهعات فْ الوالٓات الهتحدة  فرىسا وا 
تتهتع بدرجات عالٓة جدًا هن االستقاللٓة الخارجٓة فٍْ تهتمك الصالحٓات الكاهمة فْ إدارة 

عٓٓن واستقطاب هٓزاىٓتٍا وهواردٌا الهالٓة واالستثهار فْ هباىٍٓا التْ ٌْ همك لٍا، وت
ن فٍٓا، وكشفت الدراسة عن وجود  س الهتهٓٓز وهكافأة وتحدٓد أجور أعضاء ٌٓئة التدٓر
ادة إىتاجٓتٍا، فىجد أن االستقاللٓة الخارجٓة  ة بٓن استقاللٓة الجاهعة وٓز عالقة سببٓة قٓو

س تسٍم فْ لمجاهعات  ادة تىافسٓة الجاهعات فْ استقطاب أفضل أعضاء ٌٓئة التدٓر ٓز
الب، وفْ التىافسٓة عمِ الهىح عمِ الهوارد الهالٓة واستقطاب االستثهارات، وعمِ والط

ادة الهىشورات العمهٓة وبراءات  ىتاجٍا، الداخمٓة فْ ٓز استخدام التقىٓة والتكىولوجٓا وا 
 االختراع.
تعرف ٌدفت الدراسة إلِ ال (Enders, de Boer, & Weyer, 2013)دراسة  

جاهعة ألهاىٓة ولتحقٓق  23عمِ واقع االستقالل فْ الجاهعات األلهاىٓة وعالقتً بأدائٍا فْ 
إلِ أن الجاهعات ٌذا الٍدف استخدهت الدراسة هىٍج دراسة الحالة وتوصمت الدراسة 

األلهاىٓة تهتمك قدرًا هتوسطًا هن االستقالل الخارجْ فٍْ تقرر عدد الوظائف األكادٓهٓة دون 
أو تدخل حكوهْ، وتستطٓع أن تحدد الكٓفٓة التْ تدٓر بٍا الهىح الحكوهٓة ووضع  قٓود
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فة التقاعد واالقتراض هن الشركات والهؤسسات واإلدخار وترحٓل الهوارد الهخزوىة  تعٓر
واألهوال التْ لم تىفق لعام آخر ولكىٍا ال تهمك الحق فْ تحدٓد الهرتبات والعالوات وهكافآت 

ن، وال ت ىها تحددٌا الوزارة كها أىٍا الهتهٓٓز همك صالحٓة تحدٓد عدد الهقبولٓن ببراهجٍا وا 
ر تفعٓل الهٓزاىٓة وسبل اإلىفاق، وتوصمت الدراسة أٓضًاإلِ أن العالقة  هطالبة بإصدار تقآر
بٓن االستقالل الذاتْ وأداء الجاهعات عالقة سببٓة، وأن ٌىاك ارتباط قوي بٓن االستقاللٓة 

ادة العالهٓة. الداخمٓة هتهثمة ة األكادٓهٓة وتهٓز األداء البحثْ والٓر  فْ الحٓر
ٓتضح هن الدراسات السابقة أىٍا تتفق هع الدراسة الحالٓة فْ الٍدف، فٍْ تبحث و 

ودراسة ( 1002فْ التعرف عمِ واقع استقاللٓة الجاهعات كها فْ دراسة أبوحٓهد )
Aghion and Others(2010) ٍظٍر الفرق فْ أن بعض الدراسة  ا ٓختمف عن، ٓو

الحالٓة فْ كون اٌتهاهٍا هىصبًا عمِ هعرفة درجة ههارسة القٓادات األكادٓهٓة لالستقاللٓة 
ودرجة إدراك القٓادات األكادٓهٓة ألٌهٓة تبىْ االستقالل الذاتْ والصعوبات التْ تحول دون 

ف )  (.1021تبىْ االستقالل الذاتْ كها فْ دراسة الشٓر
ىتاجٓتٍا بٓىها ركزت بعض ال دراسات عمِ دراسة العالقة بٓن استقاللٓة الجاهعات وا 

 Enders & Othersودراسة  Aghion and Others (2010)كم فْ دراستْ 
قة لتحقٓق أٌداف (2013) ، فْ حٓن ركزت الدراسة الحالٓة عمِ استقاللٓة الجاهعات كطٓر

ة الههمكة  كٓةهن خبرة الجاهعات ، والتعرف عمِ إهكاىٓة االستفادة 1030وتطمعات رٓؤ  األهٓر
فْ استقاللٓة الجاهعات ووضع هجهوعة هن الهقترحات والتوصٓات لتحقٓق استتقاللٓة 

ة كٓةفْ ضوء الخبرة  1030 الجاهعات السعودٓة لتحقٓق تطمعات الرٓؤ تتهٓز كها  .األهٓر
ة اله همكة الدراسة الحالٓة هوضوعًٓا فْ ربطٍا لهفٍوم استقاللٓة الجاهعات بأٌداف رٓؤ

التْ تطهح لتحقٓق تصىٓف عالهْ هتقدم لمجاهعات السعودٓة وهوائهة هخرجات  1030
 الجاهعات لسوق العهل.

 ميَج الدراسة وإجراءاتَا

تكّون هجتهع الدراسة هن جهٓع بأسموب هسح العٓىة و  الوصفْ الهىٍج طبقت الدراسة     
س فْ الجاهعات الهن  القٓادات الجاهعٓة )جاهعة الهمك سعود سعودٓة أعضاء ٌٓئة التدٓر

ز بجدة، جاهعة الهمك فٍد لمبترول والهعادن بالظٍران( اض، جاهعة الهمك عبد العٓز ، بالٓر
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)هوقع وزارة التعمٓم  ٌـ2133-2132( عضوًا، لمعام الدراسْ 20302والبالغ عددٌم )
  https://goo.gl/qXwiq2العالْ(.

 
 الدراسة: عٓىة
(، فقد تم Secaran & Bougie,2010,P.315بالرجوع إلِ جدول تحدٓد حجم العٓىة )     

س فْ الجاهعات هن  القٓادات الجاهعٓةهن اختٓار عٓىة عشوائٓة ههثمة  أعضاء ٌٓئة التدٓر
وبعد تطبٓق أداة الدراسة عمِ عٓىة الدراسة، تم استبعاد  ( عضًوا،320هكوىة هن ) ،السعودٓة

 . ( استباىة320ستباىات غٓر الصالحة لمتحمٓل لٓبمغ العدد الكمْ )اال
 أداة الدراسة: 

أعضاء ٌٓئة هن  القٓادات الجاهعٓةهن تم تصهٓم أداة الدراسة )استباىة( هوجٍة إلِ كل      
س، فْ الجاهعات السعودٓة هحل الدراسة هن خالل ٍا وقد قاهت الباحثتان بتصهٓه. التدٓر

وبىاء عمِ ها ورد فْ اإلطار الىظري هن الهتعمقة بإستقالل الجاهعات،  هراجعة األدبٓات
كٓة الخبرةحقائق عمهٓة حول استقاللٓة الجاهعات وأبعادٌا فْ  ، وفْ ضوء هعطٓات األهٓر

االطالع عمِ الدراسات السابقة، وهراجعة أدواتٍا ، وكذلك بعد تساؤالت الدراسة وأٌدافٍا
( 1004)حىفْ، ( ودراسة1002)أبوحٓهد، دراسة وهن بٓىٍا ، الهتعمقة باستقاللٓة الجاهعات

ف،1020ودراسة )سىبمو،   .(1021( ودراسة)شٓر
هحور ٓتعمق بدرجة تحقق استقاللٓة الجاهعات وفق أبعادٌا الثالثة عمِ شتهمت االستباىة او    

جاهعات لمواالستقالل األكادٓهْ  ، واالستقالل الهالْ،درجة تحقق االستقالل اإلداريلقٓاس 
كٓةالسعودٓة فْ ضوء الخبرة   ( عبارة11) تكون هن، وقد األهٓر

هحور ٓتعمق بالهقترحات التْ قد تسٍم فْ تحقٓق استقاللٓة الجاهعات فْ كها اشتهمت عمِ 
كٓةضوء الخبرة  ة الههمكة  األهٓر  ( عبارة.20، وتكون هن )1030وتطمعات رٓؤ

  : الدراسة تطبٓق إجراءات -د
خراجٍا  هن صدق أداة الدراسة )االستباىة( وثباتٍا، وصالحٓتٍا دبعد التأك      لمتطبٓق، وا 

ٍا ورقِّٓا، ( عبارة، تم 34بصورتٍا الىٍائٓة التْ تضّهىت ) ع تصهٓم االستباىة إلكتروىِّٓا، وتوٓز
ٓادات جاهعٓة  ٍا إلكتروىِّٓا ألفراد عٓىة الدراسة هن ق رسال س فْ هن وا  أعضاء وعضوات ٌٓئة التدٓر

ل هىٍا.الجا ٍا، واستبعاد ها الٓصمح لمتحٓم  هعات هحل الدراسة، ثم تم استعادة أداة الدراسة والتأكد هى

https://goo.gl/qXwiq2
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 ىتائج الدراسة:

ا هن خالل اإلجابة عن األسئمة التالٓة:تم   هىاقشة الىتائج التْ توصمت إلٍٓا الدراسة وتفسٌٓر
لمجاهعات السعودٓة فْ ضوء  السؤال الرابع: ها درجة االستقالل )اإلداري والهالْ واألكادٓهْ(

كٓة الخبرة ة الههمكة األهٓر  ؟1030وتطمعات رٓؤ
كٓة الخبرةلتحدٓد درجة أبعاد استقاللٓة الجاهعات السعودٓة فْ ضوء  ، هن وجٍة ىظر األهٓر

س؛هن القٓادات الجاهعٓة  الهتوسطات الحسابٓة، والترتٓب لكل تم حساب  أعضاء ٌٓئة التدٓر
 (2-1اإلداري، كها ٓوضحً الجدول رقم ) بعد هن أبعاد االستقالل

 الهتوسطات الحسابٓة والترتٓب لكل بعد هن أبعاد استقاللٓة الجاهعات. (2-1جدول )
ة درجة الهوافقة الهتوسط الحسابْ البعد  الترتٓب الىسبة الهئٓو

 1 %11.3 هتوسطة 3.11 االستقالل اإلداري
 3 %04.3 هتوسطة 1.44 االستقالل الهالْ

 2 %20 كبٓرة 3.20 الل األكادٓهْاالستق
 درجة الهوافقة عمِ هحور درجة االستقالل الهتوسط الحسابْ العام لهحور درجة االستقالل

 هتوسطة 3.31
 
(، أن الهتوسط الحسابْ العام لهحور درجة تحقق استقاللٓة 2-1ٓتضح هن ىتائج الجدول ) 

كٓةالجاهعات السعودٓة فْ ضوء الخبرة  (، أي أن أفراد عٓىة الدراسة 3.31كان ) األهٓر
هوافقون بدرجة هتوسطة عمِ درجة تحقق استقاللٓة الجاهعات السعودٓة فْ ضوء الخبرة 

كٓة  كها تشٓر إلِ ذلك قٓهة الهتوسط الحسابْ. ،األهٓر
وتعزو الدراسة حصول هحور درجة تحقق استقاللٓة الجاهعات السعودٓة فْ ضوء الخبرة      

كٓة ة هوافقة هتوسطة، إلِ ضعف أحقٓة الجاهعة بفتح التخصصات العمهٓة عمِ درج األهٓر
وبراهج الدراسات العمٓا بىاء عمِ االحتٓاجات الفعمٓة وتتفق ٌذي الىتٓجة هع ىتائج دراسة 

(، التْ توصمت إلِ عدم وجود قواعد هالٓة خاصة بجاهعة صىعاء، بٓىها 1004)حىفْ، 
ة الىقل فْ الهٓزاىٓة توجد قواعد هالٓة خاصة بكل جاهعة أهٓر كٓة، وعدم اهتالك الجاهعة حٓر

ة فْ  كٓة كاهل الحٓر الهخصصة لٍا هن الدولة هن باب إلِ باب، بٓىها تهمك كل جاهعة أهٓر
ل الهخصص لٍا حسب ها ٓحددي هجمسٍا ورئٓسٍا.  التصرف فْ التهٓو
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بّٓن الجدول السابق رقم )      ْ الهرتبة األولِ، ( أن بعد االستقالل األكادٓهْ جاء ف2-1ٓو
 بٓىها جاء بعد االستقالل الهالْ فْ الهرتبة األخٓرة، كها ٓمْ:

 (.3.20بعد االستقالل األكادٓهْ، بهتوسط حسابْ ) .2
 (.3.02بعد االستقالل اإلداري، بهتوسط حسابْ ) .1
 (.1.44بعد االستقالل الهالْ، بهتوسط حسابْ ) .3
عمِ الهرتبة األولِ إلِ أحقٓة الجاهعات  ٓهْ،بعد االستقالل األكادوتعزو الدراسة حصول      

س العاهمٓن بٍا بٓىها ترى أن حصول  بعد االستقالل السعودٓة فْ تعٓٓن أعضاء ٌٓئة التدٓر
ة العمٓا اإلداري،  عمِ الهرتبة الهتوسطة، ٓؤكد الحاجة إلِ تعٓٓن هدٓر الجاهعة والهىاصب اإلدآر

ق االىتخاب وأن ٓكون هدٓرو الجاهعات السعودٓة هن الهختصٓن فْ إدارة الجاهعات.  عن طٓر
ة التصرف فْ الهٓزاىٓات  بٓىها ٓؤكد حصول بعد االستقالل الهالْ عمِ الهرتبة األخٓرة عمِ هركٓز

ة الهالٓة. ب أوجً صرفٍا، وعدم تهتعٍا بالحٓر  لمجاهعات وتبٓو
ة،  تم حسابوهن أجل تفسٓر ذلك،        والترتٓب، لكل الهتوسطات الحسابٓة، والىسب الهئٓو

 عبارة هن العبارات، لكل بعد عمِ حدة، كها ٓمْ:
 االستقالل اإلداري:

س؛ هن تحدٓد درجة االستقالل اإلداري، هن وجٍة ىظر القٓادات الجاهعٓة ل أعضاء ٌٓئة التدٓر
ة، والترتٓب لكل عبارة هن عبارات بعد  تم حساب، الهتوسطات الحسابٓة، والىسب الهئٓو

 (1-1ي، كها ٓوضحً الجدول رقم )االستقالل اإلدار 
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استجابات أفراد الدراسة عمِ درجة تحقق االستقالل اإلداري لمجاهعات  (1-1جدول )
كٓةالسعودٓة فْ ضوء الخبرة   األهٓر

      

الهتوسط  الفقرات م
 الحسابْ

الىسبة 
ة  الهئٓو

درجة 
 الهوافقة

التر 
 تٓب

 0 كبٓرة %71 3.57 .تحدد الجاهعة أٌدافٍا بها ٓتىاسب هع بٓئتٍا العهمٓة 2

تتهتع الجاهعة بالصالحٓات التاهة فْ ههارسة وظائفٍا  1
م شراف وتقٓو ة هن تخطٓط وتىفٓذ وا   1 كبٓرة %73 3.67 .اإلدآر

س العاهمٓن  3 ٓحق لمجاهعة تعٓٓن أعضاء ٌٓئة التدٓر
 2 كبٓرة جداً  %85 4.23 .بٍا

ٓن العاهمٓن بٍا 1  3 كبٓرة %73 3.63 ٓحق لمجاهعة تعٓٓن اإلدآر

ض السمطات  0 تهارس اإلدارة العمٓا بالجاهعة تفٓو
قة فعالة ات الوسطِ والدىٓا بطٓر  1 هتوسطة %68 3.40 .لمهستٓو

تدار الجاهعة بواسطة هجمس أهىاء هشكل هن هدٓر  1
ن ورجال أعهال  3 هتوسطة %63 3.13 .الجاهعة ووكالئً وهستشآر

 4 هتوسطة %62 3.10 .هىاءتؤخذ القرارات بصورة جهاعٓة فْ هجمس األ 2

ة العمٓا عن  3 ٓتم تعٓٓن هدٓر الجاهعة والهىاصب اإلدآر
ق االىتخاب  23 ضعٓفة %45 2.27 .طٓر

هدٓرو الجاهعات السعودٓة هن الهختصٓن فْ إدارة  4
 21 ضعٓفة %49 2.47 .الجاهعات غالباً 

ٓقوم االعتهاد األكادٓهْ لمجاهعة عمِ هبادئ االستقالل  20
 2 هتوسطة %64 3.20 دٓهْ واإلدارياألكا

تضع الجاهعة ٌٓكمٍا اإلداري وتىظٓهٍا اإلداري دون  22
 1 كبٓرة %72 3.60 .تدخل  خارجْ

س فْ وضع السٓاسات  21 ٓشارك أعضاء ٌٓئة التدٓر
 20 هتوسطة %59 2.93 التعمٓهٓة لمجاهعة

23 
تتسم الٍٓاكل التىظٓهٓة لمجاهعات وقواىٓىٍا ولوائحٍا 

 22 هتوسطة %59 2.93 وىةبالهر 

 درجة الهوافقة عمِ بعد االستقالل اإلداري الهتوسط الحسابْ لبعد االستقالل اإلداري 
 هتوسطة 3.11 
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(، أن الهتوسط الحسابْ لجهٓع عبارات ُبعد االستقالل اإلداري 1-1ٓتضح هن الجدول رقم)
عٓىة الدراسة هوافقون بدرجة  (، أي أن أفراد3.11( عبارة؛ كان )23لمجاهعات وعددٌا )

كٓةهتوسطة عمِ درجة االستقالل اإلداري لمجاهعات السعودٓة فْ ضوء الخبرة  ، كها األهٓر
تشٓر لذلك قٓهة الهتوسط الحسابْ، وحصمت عبارة واحدة فقط هن ٌذا الُبعد عمِ درجة كبٓرة 

ات عمِ درجة جدًا بٓىها حصمت أربع عبارات عمِ درجة هوافقة كبٓرة، وحصمت ست عبار 
وقد تراوحت ىسبة الهوافقة عمِ  هوافقة هتوسطة، وحصمت عبارتان عمِ درجة هوافقة )ضعٓفة( ،

 %.   30% إِل  10العبارات بٓن 
ة العمٓا وتعزو الدراسة سبب ٌذي الىتٓجة إلِ        أن تعٓٓن هدٓر الجاهعة والهىاصب اإلدآر

ات السعودٓة لٓسوا هن الهختصٓن فْ إدارة ال ٓتم باإلىتخاب إضافًة إلِ أن هدٓري الجاهع
ة الهعىٓة باتخاذ القرارات فْ  الجاهعات غالبًا، هها ٓعىْ ضعف فْ الصالحٓات اإلدآر

ات اإلدارة العمٓا.   هستٓو
ف)       (، التْ توصمت إلِ أىً ٓجب 1021وقد اتفقت ىتائج ٌذا الُبعد هع دراسة الشٓر

مِ أسس دٓهقراطٓة واختٓار ٌٓئاتٍا األكادٓهٓة عن عمِ الجاهعات إدارة شئوىٍا بىفسٍا ع
ا هن قوى الهجتهع، واتفقت هع دراسة  ق اىتخابات حرة، بعٓدًا عن تدخل الدولة أو غٌٓر طٓر

ة تىظٓم العهل 1000صقر ) ( التْ توصمت إلِ أن االستقالل اإلداري لمجاهعة فْ حٓر
ا، ح ٌر ة وضع الهىاٌج وتطٓو ة التعٓٓن، حٓر ات القبول، والتْ بالجاهعة، حٓر ة تحدٓد هستٓو ٓر

ة، غٓاب أدلة  توصمت إلِ أن هن هعوقات االستقالل اإلداري عدم وضوح األٌداف اإلدآر
ر واإلصالح اإلداري، اإلعتهاد عمِ لوائح  العهل الدقٓقة والواضحة، ضعف هحاوالت التطٓو

عات جاهدة وغٓاب روح الهبادأة واإلبداع فْ هجال العهل اإلداري.  وتشٓر
ْ " ٓحق لمجاهعة 3وقد جاءت العبارة )       ( فْ الهرتبة األولِ، بدرجة هوافقة كبٓرة جدًا ٌو

س العاهمٓن بٍا (، هن أصل 1.13"، بهتوسط حسابْ قدري ).تعٓٓن أعضاء ٌٓئة التدٓر
(0.00 .) 

وتعزو الدراسة حصول ٌذي العبارة عمِ أعمِ درجة هوافقة؛ لتطبٓق الجاهعات أحقٓة تعٓٓن 
س. أعض  اء ٌٓئة التدٓر
ْ"3بٓىها جاءت العبارة )      ٓتم تعٓٓن هدٓر  ( فْ الهرتبة األخٓرة، بدرجة هوافقة ضعٓفة ٌو

ق االىتخاب ة العمٓا عن طٓر  (.1.12"، بهتوسط حسابْ ).الجاهعة والهىاصب اإلدآر
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ْ وتعزو الدراسة حصول ٌذي العبارة عمِ أقل درجة هوافقة؛ لكون الجاهعات ال تعتهد ف 
ة العمٓا.  سٓاستٍا عمِ ىظام االىتخاب الحر فْ تعٓٓن هدٓر الجاهعة وهىاصبٍا اإلدآر

 
وتتفق ٌذي  وترى الدراسة أن هعىِ ذلك، أن ٌىاك ضعف فْ االستقالل اإلداري لمجاهعات     

ف ٌىاك جواىب  (، التْ توصمت إلِ أن1000،( و)صقر1021 ،الىتٓجة هع دراسة )الشٓر
ة تىظٓم العهل بالجاهعة، ٓجب االٌتهام بٍا  ْ حٓر لٓتحقق االستقالل اإلداري لمجاهعات ٌو

ق اىتخابات دٓهقراطٓة بدون التأثٓر عمٍٓا هن الدولة أو  واختٓار هدراء الجاهعات عن طٓر
ا.  غٌٓر
استجابات أفراد الدراسة عمِ درجة تحقق االستقالل الهالْ لمجاهعات السعودٓة  (3-1جدول )

 ٓكٓةاألهر فْ ضوء الخبرة 

      
(، أن الهتوسط الحسابْ لجهٓع عبارات ُبعد االستقالل الهالْ 3-1) ٓتضح هن الجدول رقم
(، أي أن أفراد عٓىة الدراسة هوافقون بدرجة 1.44( عبارات؛ كان )1لمجاهعات وعددٌا )
كٓةاالستقالل الهالْ لمجاهعات السعودٓة فْ ضوء الخبرة  هتوسطة عمِ درجة ، كها األهٓر

الهتوسط  الفقرات م
 الحسابْ

الىسبة 
ة  الهئٓو

درجة 
 الهوافقة

 الترتٓب

2 
ة التصرف  تتهتع الجاهعة هن خالل هجالسٍا بحٓر
فْ هٓزاىٓتٍا فْ أي وجً تراي هىاسبًا لتحقٓق 

 .أٌدافٍا
 1 هتوسطة 62% 3.10

تخصص االعتهادات الهالٓة لمجاهعات دون تقٓٓد  1
 1 توسطةه %53 2.63 .بأبواب إىفاقٍا

ات هحددة  3 ترتبط الهخصصات الهالٓة لمجاهعة بهستٓو
 3 هتوسطة %60 3.00 .هن اإلىجاز الجاهعْ وفق هؤشرات هحددة

1 
ٓوجد  ٌٓكل تىظٓهْ لإلدارة الهالٓة بالجاهعات ٓتولِ 

هسئولٓة توفٓر الهوارد الهالٓة وتىهٓتٍا وكٓفٓة 
عٍا  .توٓز

 2 هتوسطة 65% 3.23

 درجة الهوافقة عمِ بعد االستقالل الهالْ لبعد االستقالل الهالْالهتوسط الحسابْ  
 هتوسطة 1.44 
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تشٓر لذلك قٓهة الهتوسط الحسابْ، وحصمت كل عبارات ٌذا الُبعد عمِ درجة هوافقة 
 %.   10% إِل  03وقد تراوحت ىسبة الهوافقة عِم العبارات بٓن  هتوسطة،

حٓات الههىوحة لمجاهعات فْ تقدٓر وتعزو الدراسة سبب ٌذي الىتٓجة إلِ ضعف الصال      
 إضافًة إلِ عدم تهتع الجاهعات بالتصرف فْ هٓزاىٓتٍا حسب ها تراي هىاسبًا.الهٓزاىٓة 
(، التْ توصمت إلِ أن الجاهعات 1004) وقد اتفقت ىتائج ٌذا الُبعد هع دراسة حىفْ      

ا هالًٓا عمِ تىفٓذ القواعد التْ تصل إلٍٓا ه ة ٓقتصر دوٌر ن بعض الهؤسسات األخرى الهصٓر
( التْ توصمت إلِ ضعف قدرة الجاهعات 1004كوزارة الهالٓة، واتفقت هع دراسة الزىفمْ )

ة ال تتفاوض  ع هٓزاىٓاتٍا، والتْ توصمت أٓضًا إلِ أن الجاهعات الهصٓر عمِ إعادة توٓز
 بىفسٍا عمِ تقدٓر هٓزاىٓاتٍا، وعمًٓ البد أن تتقبل ها ٓرد إلٍٓا هن الهخصصات.

ْ " ٓوجد ٌٓكل 1وقد جاءت العبارة )       ( فْ الهرتبة األولِ، بدرجة هوافقة هتوسطة ٌو
تىظٓهْ لإلدارة الهالٓة بالجاهعات ٓتولِ هسئولٓة توفٓر الهوارد الهالٓة وتىهٓتٍا وكٓفٓة 

عٍا"، بهتوسط حسابْ قدري )  (0.00(، هن أصل )3.13توٓز
ا هن عبارات بعد وتعزو الدراسة حصول ٌذي العبارة عمِ أعم ِ درجة هوافقة قٓاسًا عمِ غٌٓر

االستقالل الهالْ؛ إلِ إهكاىٓة وجود إدارة هالٓة ضهن الٍٓكل التىظٓهْ لمجاهعة لكىٍا ضعٓفة 
ع الهوارد الهالٓة وهتابعتٍا.  فْ توفٓر الهوارد الهالٓة وربها قد تٍتم فقط بتوٓز

ْ" ( فْ الهرتبة األخٓرة،1بٓىها جاءت العبارة )      تخصص  بدرجة هوافقة هتوسطة ٌو
 (.1.13"، بهتوسط حسابْ ).االعتهادات الهالٓة لمجاهعات دون تقٓٓد بأبواب إىفاقٍا

وتعزو الدراسة حصول ٌذي العبارة عمِ أقل درجة هوافقة؛ لكون ٌىاك قٓود عمِ أبواب إىفاق  
 الجاهعات العتهاداتٍا الهالٓة.

هتوسط وها زال  فعالٓة االستقالل الهالْ لمجاهعاتوترى الدراسة أن هعىِ ذلك، أن      
ٓىقصً رفع التقٓٓد عن الجاهعة عن أبواب إىفاقٍا وتتفق ٌذي الىتٓجة هع دراسة حىفْ 

ٌىاك جواىب ٓجب االٌتهام بٍا لٓتحقق  (، التْ توصمت إلِ أن1004( والزىفمْ )1004)
ة تىظٓم العهل بالجاهع ْ حٓر ة، وضعف قدرة الجاهعات عمِ االستقالل الهالْ لمجاهعات ٌو

ل ٓهثل أٌم هظاٌر االستقالل الهالْ.  تىوع هصادر تهوٓمٍا فْ حٓن تىوع هصادر التهٓو
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استجابات أفراد الدراسة عمِ درجة تحقق االستقالل األكادٓهْ لمجاهعات  (1-1جدول )
كٓةالسعودٓة فْ ضوء الخبرة   األهٓر

(، أن الهتوســط الحســابْ لجهٓــع عبــارات ُبعــد االســتقالل 1-1) ٓتضــح هــن الجــدول رقــم    
(، أي أن أفـراد عٓىـة الدراسـة هوافقـون 3.20( عبـارات؛ كـان )2األكادٓهْ لمجاهعات وعـددٌا )

، ٓكٓـةاألهر بدرجة كبٓرة عمِ درجة االسـتقالل األكـادٓهْ لمجاهعـات السـعودٓة فـْ ضـوء الخبـرة 
كهــا تشــٓر لــذلك قٓهــة الهتوســط الحســابْ، وحصــمت كــل عبــارات ٌــذا الُبعــد عمــِ درجــة هوافقــة 

 %.   33% إِل  20وقد تراوحت ىسبة الهوافقة عِم العبارات بٓن كبٓرة،
ة الجاهعة        وتعزو الدراسة سبب ٌذي الىتٓجة إلِ أن االستقالل األكادٓهْ ٓتهثل فْ حٓر

ٓن ووضع جداول الهقررات وغٓر ذلك هن بتعٓٓن أعضاءٌٓئة التد س والهوظفٓن اإلدآر ٓر
 األىظهة الداخمٓة التْ لتعد هن هظاٌر االستقالل األكثر توفرًا فْ واقع الجاهعات السعودٓة.

الهتوسط  الفقرات م
 الحسابْ

الىسبة 
ة  الهئٓو

درجة 
 الترتٓب الهوافقة

تحدد الجاهعة شروط قبول الطمبة والطالبات  2
 1 كبٓرة %78 3.90 .الهمتحقٓن بٍا

تحدد الجاهعة أعداد الطمبة والطالبات الهقبولٓن بها  1
ة هكاىاتٍا الهادٓة والبشٓر  1 كبٓرة %70 3.50 .ٓتىاسب وا 

ٓحق لمجاهعة فتح التخصصات العمهٓة وبراهج  3
 2 كبٓرة %70 3.50 .لعمٓا بىاء عمِ االحتٓاجات الفعمٓةالدراسات ا

ات الدرجات العمهٓة التْ  1 تحدد الجاهعة هستٓو
 1 كبٓرة %75 3.73 .تهىحٍا

تتهتع هجالس األقسام بالصالحٓات التاهة فْ وضع  0
 2 كبٓرة %83 4.13 .الجداول الدراسٓة وجداول االختبارات

م الخطط الدراسٓة تتهتع هجالس األقسام بصالحٓة رس 1
 3 كبٓرة %75 3.77 .لمقسم وتعدٓمٍا

2 
تتهتع هجالس األقسام بالصالحٓات التاهة فْ تحدٓد 
الهىاٌج الدراسٓة والكتب الهقررة لمهواد التْ ٓتم 

سٍا بالقسم  .تدٓر
 0 كبٓرة 75% 3.73

 الْدرجة الهوافقة عمِ بعد االستقالل اله الهتوسط الحسابْ لبعد االستقالل الهالْ 
 كبٓرة 3.20 
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كثر هو أ( التْ توصمت إلِ أن 1002وقد اتفقت ىتائج ٌذا الُبعد هع دراسة أبو حٓهد )      
حق الجاهعة فْ تحدٓد شرَط ، سعَدٓةـات الـفْ الجاهعفرًا وٓهْ تكاداألل هظاٌراالستقال

ا فْ تحدٓد هستَٓات الدرجات َتهتع هجالس ـالطمبة َالطالبات الهمتحقٓو بٍا َحقٍل قبَ
العمهٓة التْ تهىحٍا بالصالحٓات التاهة فْ تحدٓد الهىاٌج الدراسٓة َالكتب ، سانـاألق

 م.ْ ٓتن تدرٓسٍا بالقسـالهقررة لمهَاد الت
 

ة 1021هع دراسة الزبون ) واتفقت م( التْ توصمت إلِ أن واقع درجة ههارسة الحٓر
جاء بدرجة هتوسطة، والتْ توصمت  الجاهعات األردىٓةاألكادٓهٓة فْ الهستوى الجاهعْ فْ 

سٓة لدرجة  أٓضًا إلِ أن أن ٌىاك فروق ذات داللة احصائٓة بٓن تقدٓرات أعضاء الٍٓئة التدٓر
ة األكادٓهٓ  ة تعزى لهتغٓري الخبرة وهتغٓر الرتبة األكادٓهٓة.ههارسة الحٓر

ْ " تتهتع هجالس 0وقد جاءت العبارة )       ( فْ الهرتبة األولِ، بدرجة هوافقة كبٓرة ٌو
"، بهتوسط حسابْ .األقسام بالصالحٓات التاهة فْ وضع الجداول الدراسٓة وجداول االختبارات

 (. 0.00(، هن أصل )1.23قدري )
ة حصول ٌذي العبارة عمِ أعمِ درجة هوافقة؛ ىسبة إلِ أن الجداول الدراسٓة وتعزو الدراس

 وجداول االختبارات تعتبر ىطاق ضٓق لالستقالل األكادٓهْ ولٓس لً التأثٓر األكبر. 
ْ"3بٓىها جاءت العبارة )      ٓحق لمجاهعة فتح  ( فْ الهرتبة األخٓرة، بدرجة هوافقة كبٓرة ٌو

"، بهتوسط حسابْ .اهج الدراسات العمٓا بىاء عمِ االحتٓاجات الفعمٓةالتخصصات العمهٓة وبر 
(3.00.) 
وتعزو الدراسة حصول ٌذي العبارة عمِ أقل درجة هوافقة؛ إلِ الىهطٓة السائدة بٓن  

ا الزهىْ فْ تشكٓل ىظام  الجاهعات السعودٓة والتشابً الكبٓر بٓىٍا عمِ اختالف عهٌر
س وتىوع التخصصات، وضعف ربط التخصصات التْ تدرس فْ الجاهعات باحتٓاجات  التدٓر

سوق العهل، وذلك لها تةاجًٍ بعض األقسام العمهٓة فْ الجاهعات هن بٓروقراطٓة تعٓق 
 الحصول عمِ هوافقات لفتح تخصصات هختمفة عها ٓقدم حالًٓا.

ٓة ٓعد وترى الدراسة أن هعىِ ذلك، أن درجة االستقالل األكادٓهْ فْ الجاهعات السعود     
األكثر بروزًا ضهن أبعاد االستقالل إال أىً ال تزال الجاهعات بحاجة إلِ رفع التقٓٓد وهىحٍا 
ة الهطمقة فْ تغٓٓر  دًا هن  االستقالل األكادٓهْ الذي ٓترتب عمًٓ أهور هٍهة هىٍا الحٓر هٓز
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س وأسالٓبً بها ٓتىاسب هع هع ر هعآٓر التدٓر ا حسب الحاجة وتطٓو ٌر طٓات الهىاٌج وتطٓو
ة  ة األعضاء فْ إجراء البحوث الهختمفة التْ ٓرغبوىٍا هع هراعاة هبادئ الحٓر الهرحمة، وحٓر
سٓة  ة والبحث العمهْ وأخالقٓاتً دون أي تدخل هن الرقابة وأن تهتمك الٍٓئة التدٓر الفكٓر
الضوء األخضر لمقٓام باألىشطة الهٍىٓة دون عوائق هن أحد لكْ تحفز وتعزز هٍاراتٍم 

ٓة التْ تهكىٍم فْ الىٍآة هن تطبٓق ٌذي الهعرفة وتحقٓق األٌداف سعًٓا لخدهة الهٍى
وتتفق ٌذي الىتٓجة هع دراسة القرىْ  الهجتهع الذي ٓىتهون إلًٓ وتحقٓق آهالً وطهوحاتً. 

س فرادى  (، التْ توصمت إلِ أن1004) ة أعضاء ٌٓئة التدٓر االستقالل األكادٓهْ ٓعىْ حٓر
ا وتحسٓىٍا واالستفادة هىٍا بها ٓحقق األٌداف التْ أو جهاعات فْ تقصْ  ٌر الهعرفة وتطٓو

لقاء  س وا  تخدم الهجتهع، هن خالل البحث والدراسة والهىاقشة والتوثٓق واإلىتاج والتدٓر
الهحاضرات والكتابة دون تدخل أي جٍة داخمٓة أو خارجٓة، واالستقالل ٓعىْ قٓام الجاهعة 

قرار سٓاسة البحث والتعمٓم بصىع قراراتٍا الهتعمقة بسٓر ا ًا، وا  دآر لعهل الداخمْ هالًٓا، وا 
ا هن األىشطة ذات الصمة.  واإلرشاد وغٌٓر
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استجابات أفراد الدراسة عمِ هقترحات تحقٓق استقاللٓات الجاهعات فْ ضوء  (0-1جدول )
كٓةالخبرة  ة الههمكة  األهٓر  م1030وتطمعات رٓؤ

(، أن الهتوسط الحسابْ لجهٓع عبارات ُبعد هقترحات تحقٓق 0-1) ٓتضح هن الجدول رقم
كٓةاستقاللمٓات الجاهعات فْ ضوء الخبرة  ة الههمكة  األهٓر وعددٌا  1030وتطمعات رٓؤ

َ 
 اٌفمشاد

اٌّتىسظ 

 اٌحسبثٍ

إٌسجخ 

 ّئىَخاٌ

دسجخ 

 اٌّىافمخ
 اٌتشتُت

1 
أْ َتضّٓ إٌظبَ اٌجذَذ ٌٍجبِعبد اٌسعىدَخ ِب َحمك 

 0202استمالٌُتهب وفمبً ٌتطٍعبد سؤَخ اٌٍّّىخ 
 10 وجُشح 82% 4.10

0 
أْ تىىْ صُبغخ األهذاف وسسُ خطىاد اٌتٕفُز 

 واالستشاتُجُبد، ِٓ األِىس اٌذاخٍُخ ٌىً جبِعخ
 6 وجُشح جذاً  86% 4.30

0 
أْ تىىْ صُبغخ اٌتٕظُّبد اٌجبِعُخ وهُبوٍهب ِٓ 

 صُُّ عًّ وً جبِعخ
 1 وجُشح جذاً  89% 4.43

4 
تّىُٓ اٌجبِعبد ِٓ وضع وصُبغخ ٌىائحهب اٌذاخٍُخ، 

 سىاء عًٍ ِستىي اٌجبِعخ أو اٌىٍُبد أو األلسبَ.
 0 وجُشح جذاً  89% 4.43

5 

أْ تّتٍه اٌجبِعخ حك تمشَش أعذاد اٌطالة اٌزَٓ 

ب أْ تمجٍهُ ٌالٌتحبق وفك إِىبٔبتهب اٌّبدَخ َّىٕه

 واٌجششَخ.

 4 وجُشح جذاً  87% 4.33

6 
أْ َتُ اختُبس ِذَشٌ اٌجبِعبد عٓ طشَك االٔتخبة 

 ثّشبسوخ أعضبء هُئخ اٌتذسَس واٌطالة واإلداسَُٓ.
 11 وجُشح  83% 4.17

7 
ِٕح اٌجبِعخ حشَخ تعُُٓ أعضبء هُئخ اٌتذسَس 

 أَخ جهخ خبسجُخ. وِعبؤُهُ، دؤّب تذخً
 12 وجُشح جذاً  85% 4.23

8 
أْ تىىْ اٌجبِعخ هٍ اٌجهخ اٌىحُذح اٌتٍ تحذد حجُ 

 ُِزأُتهب، ورٌه ِٓ خالي ِجبٌسهب اٌّختٍفخ.
 14 وجُشح 81% 4.03

9 
تتشن اٌحشَخ ٌّجبٌس اٌجبِعبد فٍ وضع إجشاءاد 

 إٔفبق اٌُّزأُخ اٌّخصصخ ِٓ اٌذوٌخ.
 10 وجُشح 83% 4.17

12 
تىىْ اٌشلبثخ اٌّبٌُخ ٌٍجبِعبد راتُخ فٍ ضىء أْ 

 اٌّعبَُش اٌتٍ تضعهب ِجبٌسهب.
 15 وجُشح 75% 3.73

11 

أْ َتضّٓ إٌظبَ اٌجذَذ ٌٍجبِعبد اٌسعىدَخ 

تششَعبد تسّح ٌٍجبِعبد ثتٕىَع ِىاسدهب اإلضبفُخ، 

 واٌّشؤخ فٍ اٌتصشف فُهب واستثّبسهب وصشفهب.

 8 وجُشح جذاً  85% 4.27

10 

اٌجبِعبد ثعاللبد تعبوْ وششاوخ عًٍ  تشتجظ

اٌّستىي اٌعشثٍ واٌذوٌٍ؛ ٌسذ اٌفجىح اٌّعشفُخ 

 واٌتمُٕخ ثُٓ اٌّجتّعبد اإلٔسبُٔخ.

 0 وجُشح جذاً  87% 4.37

10 
إعبدح إٌظش فٍ ثعض إٌصىص اٌىاسدح فٍ ٔظبَ 

 اٌجبِعبد اٌسعىدَخ ٌتّىُٓ االستمالٌُخ فُهب.
 9 وجُشح جذاً  85% 4.27

14 
ٌذلخ فٍ اختُبس أعضبء هُئخ اٌتذسَس ٌتجٕت تحشٌ ا

 إسبءح استخذاَ االستمالي األوبدٍَّ.
 7 وجُشح جذاً  86% 4.30

15 
اٌعًّ عًٍ سفع اٌىعٍ ثأهُّخ استمالي اٌجبِعبد فٍ 

 .0202تحمُك أهذاف اٌجبِعخ وسؤَخ اٌٍّّىخ 
 5 وجُشح جذاً  87% 4.33

 ٌّىافمخ عًٍ ثعذ االستمالي اٌّبٌٍدسجخ ا اٌّتىسظ اٌحسبثٍ ٌجعذ االستمالي اٌّبٌٍ 

 وجُشح جذاً  4.00 
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هوافقون بدرجة كبٓرة، كها تشٓر لذلك (، أي أن أفراد عٓىة الدراسة 1.13( عبارة؛ كان )20)
قٓهة الهتوسط الحسابْ، وحصمت كل عشرة عبارات عمِ درجة هوافقة كبٓرة جدًا وخهس 

 %.   34% إلِ  20وقد تراوحت ىسبة الهوافقة عِم العبارات بٓن  عبارات عمِ درجة هوافقة،
تٍدف إلِ الوصول  وتعزو الدراسة سبب ٌذي الىتٓجة إلِ أن تطمعات هجتهع الدراسة      

 .إلِ أعمِ درجات االستقالل الجاهعْ
م(، التْ توصمت إلِ أن االستقالل 1000وقد اتفقت ىتائج ٌذا الُبعد هع دراسة صقر )      

ة الجاهعة فْ اتخاذ قراراتٍا الخاصة عمِ أن ال  الجاهعْ ٓتهثل فْ عدة جواىب هىٍا حٓر
االستقالل اإلداري لمجاهعة عدم وضع الهىاٌج توجد قٓود تحد هن استقاللٍا، وأن هن هعوقات 

ا، وتطبٓق القواعد الهالٓة العاهة الهتبعة فْ الدولة عمِ الجاهعة وخمصت أٓضًا أن  ٌر وتطٓو
هن هعوقات االستقالل الجاهعْ قصور أدوات البحث العمهْ وتدخل السمطة فْ شؤون 

 الجاهعة، وقصور البحث العمهْ عمِ كشف الحقائق دون تحمٓمٍا.
ْ 3وقد جاءت العبارة )       " أن تكون ( فْ الهرتبة األولِ، بدرجة هوافقة كبٓرة جدًا ٌو

ٓاكمٍا هن صهٓم عهل كل جاهعة "، بهتوسط حسابْ قدري .صٓاغة التىظٓهات الجاهعٓة ٌو
 (. 0.00(، هن أصل )1.13)

هجتهع  وتعزو الدراسة حصول ٌذي العبارة عمِ أعمِ درجة هوافقة؛ إلِ ىسبة توافق رؤى
ة   م التْ تٍدف إلِ االرتقاء بهجاالت التعمٓم الجاهعْ. 1030الدراسة هع الرٓؤ

ْ"20بٓىها جاءت العبارة )      أن تكون الرقابة  ( فْ الهرتبة األخٓرة، بدرجة هوافقة كبٓرة ٌو
 (.3.23"، بهتوسط حسابْ ).الهالٓة لمجاهعات ذاتٓة فْ ضوء الهعآٓر التْ تضعٍا هجالسٍا

و الدراسة حصول ٌذي العبارة عمِ أقل درجة هوافقة؛ لكوىً تحفظ هن جاىب عٓىة وتعز  
 الدراسة ىسبة لمقٓود التْ تحٓط باالستقالل الهالْ.

ٓاكمٍا هن       وترى الدراسة أن هعىِ ذلك، ٓىبغْ أن تكون صٓاغة التىظٓهات الجاهعٓة ٌو
وتتفق ٌذي الىتٓجة  باالىتخاب. صهٓم عهل الجاهعة، واختٓار هدٓري الجاهعات ٓجب أن ٓكون 

(، التْ توصمت إلِ أن القٓود التْ 1004م( ودراسة القرىْ )1000هع دراسة صقر )
 . تفرضٍا هؤسسات الدولة تحد هن االستقالل الجاهعْ الهكتهل األركان
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 توصيات الدراسة:

ة واالستقاللٓة فْ ات تأٌٓل الهسؤلٓن فْ الجاهعات السعودٓة عمِ .2 خاذ ههارسة الحٓر
ر العهل اإلداري والهالْ واألكادٓهْ فْ السعودٓة بها  لمجاهعة القرارات الهتعمقة بتطٓو

ة الههمكة   .م1030ٓحقق استقالل الجاهعة وأٌداف رٓؤ
ق عهل هن الهسؤولٓن .1 كْ  تشكٓل فٓر فْ الجاهعات السعودٓة لدراسة الىهوذج األهٓر

لجاهعات ا ة فًٓ بها ٓىاسبفْ هجال االستقالل الجاهعْ، وتطبٓق الهبادئ الهتعمق
ة الههمكة السعودٓة  .م1030، وبها ٓحقق رٓؤ

كٓةشراكات هع الجاهعات عمِ عقد اتفاقٓات و الجاهعات السعودٓة  تهدأن تع .3 ، األهٓر
لالستفادة هن تجربتٍا فْ تحقٓق  والجاهعات الهتهٓزة فْ هجال االستقالل الجاهعْ

 .لمجاهعات السعودٓة االستقاللٓة
د هن االستقاللٓةهىح العهل عمِ  .1 ة  الجاهعات السعودٓة الهٓز فْ الهجاالت اإلدآر

هع وضع ىظام خاص بالهحاسبٓة وحوكهة الجاهعات كجزء هن  والهالٓة واألكادٓهٓة،
ة الههمكة   إلِ تحقٓقً. 1030ىظام الحوكهة الذي تسعِ رٓؤ

 مكرتحات لدراسات مشتكبلية

بٓو الجاهعات الحكَهٓة لسعودٓة الستقاللٓة الجاهعات ادراسة هقارىة إجراء  .2
 ْ الههمكة.ـَالجاهعات األٌمٓة ف

الستقاللٓة الجاهعات السعودٓة فْ دراسة تٍدف إلِ َضع تصَر هقترح اء إجر .1
ة الههمكة   1030ضوء رٓؤ

إجراء دراسات توضح دور استقاللٓة الجاهعات السعودٓة فْ تحسٓن هوائهة هخرجات  .3
ة الههمكة  الجاهعات لسوق العهل السعودي كأبرز  1030أٌداف رٓؤ

ة عن ها ٓهكن أن ٓضهىً الىظام الجدٓد لمجاهعات السعودٓة  .1 تقدٓم دراسات تىبٓؤ
 الستقاللٍا اإلداري.
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 املراجع

ع.1020ابن هىظور، هحهد بن هكرم )  (. لسان العرب، بٓروت، دار صادر لمىشر والتوٓز
ت: دراسة هقارىة بٓن هصر والوالٓات م(. االستقالل الهالْ لمجاهعا1020أبو الخٓر، إبرآٌم.)

ر  كٓة. بحث هقدم لمهؤتهر العمهْ السىوي الثاهن عشر)اتجاٌات هعاصرة فْ تطٓو الهتحدةاالهٓر
 .410-413( ،3التعمٓم فْ الوطن العربْ(، هصر،)

ة األكادٓهٓة فْ الجاهعات السعودٓة: دراسة هٓداىٓة )رسالة 1002أبو حهٓد، ىدى. ) م(. الحٓر
اض: الههمكة العربٓة السعودٓةهاجستٓر غ  .ٓر هىشورة(. جاهعة الهمك سعود، الٓر

ل التعمٓم الجاهعْ الهصري فْ ضوء بعض 2443بركات، زاٌر أحهد .) ر إدارة وتهٓو (. "تطٓو
م األداء الجاهعْ، الهؤتهر القوهْ السىوي  االتجاٌات العالهٓة الهعاصرة"، هن بحوث هؤتهر تقٓو

 افة جاهعة عٓن شهس. الخاهس الهىعقد بدار الضٓ
كٓة. عالم الكتب، 1001البٍىاوي، فردوس عبد ) (. هىظوهة التعمٓم العالْ بالوالٓات الهتحدة األهٓر

 القاٌرة
دان، ٌهام بدراوي .) ل التعمٓم الجاهعْ واتجاٌاتً 1003حاهد، هحهد عبد السالم؛ ٓز (. تهٓو

 .الهعاصرة، القاٌرة: عالم الكتب
س بكمٓـات ( العو 1001الحربْ، عمْ ) اهل الهؤثرة فْ الرضا الهٍىْ لدى أعضاء ٌٓئة التدٓر

الهعمهٓن فْ الههمكة العربٓة السعودٓة، رسالة هاجستٓر غٓر هىشورة، كمٓة التربٓة جاهعة الهمك 
 سعود.

(. استقالل الجاهعات وفعالٓة إدارتٍا: دراسة هقارىة بٓن الوالٓات الهتحدة 1004حىفْ، طً. )
كٓة وهصر.  جتهاعٓة األهٓر ة وا   . 112 - 202،  1، ع 20هصر، هج -دراسات تربٓو
(. "الٍٓكل التىظٓهْ لمجاهعات وعالقتً باستقاللٍا اإلداري والهالْ: دراسة 2442حىفْ، ىادٓة )

كٓة"، رسالة دكتوراي غٓر هىشورة، هقدهة  ىجمترا والوالٓات الهتحدة األهٓر هقارىة فْ جاهعة هصر وا 
 واإلدارة التعمٓهٓة، كمٓة التربٓة، جاهعة عٓن شهس، القاٌرة .لقسم التربٓة الهقارىة 
(. دور الجاهعات األردىٓة فْ تىهٓة الوعْ السٓاسْ لدى طمبتٍا فْ 1021الزبون، هحهد سمٓم. )

 . 03 - 01،  12الجزائر، ع-ظل الربٓع العربْ و عالقة ذلك باإلستقاللٓة الذاتٓة. دراسات 
ة ىقدٓة فْ ضوء قاىون (1004الزىفمْ، أحهد هحهود. ) تٍا األكادٓهٓة: رٓؤ . إستقاللٓة الجاهعة وحٓر

 -تىظٓم الجاهعات. الهؤتهر العمهْ الرابع لقسم أصول التربٓة )أىظهة التعمٓم فْ الدول العربٓة 
ق،  1هصر، هج  -التجاوزات واالهل(  ق: كمٓة التربٓة ، جاهعة الزقآز  . 011 - 014، الزقآز



 .0202 لكةاستقاللية الجامعات السعودية في ضوء الخبرة األمريكية وتطلعات رؤية المم

- 134 - 

دراسة هقارىة فْ الجاهعات  –(. "االستقاللٓة والهحاسبٓة 1000لفتاح. )سالهة ،عادل عبد ا
ة".هجمة  التربٓة  هكاىٓة اإلفادة هىٍا فْ الجاهعات الهصٓر كٓة وا  ة واألهٓر الفرىسٓة واإلىجمٓٓز

 .214ص  3والتىهٓة،ع
ة ال1001السٓد، لهٓاء) ة هستقبمٓة.القاٌرة: الدار الهصٓر  مبىاىٓة(. العولهة ورسالة الجاهعة رٓؤ

ف. ) ف، الشٓر ة عمِ ضوء خبرات بعض الدول والهواثٓق 1021شٓر (. استقالل الجاهعات الهصٓر
ة   .234 – 42،  31هصر، ج-واالعالىات العالهٓة. الهجمة التربٓو

ف. ) ف، الشٓر ة عمِ ضوء خبرات بعض الدول والهواثٓق 1021شٓر (. استقالل الجاهعات الهصٓر
ة  واالعالىات العالهٓة. الهجمة  .234 – 42،  31هصر، ج-التربٓو
ب) ز الغٓر (. الجاهعة والسمطة دراسة تحمٓمٓة لمعالقة بٓن الجاهعة والسمطة، 1000صقر، عبدالعٓز

ع  هصر، الدار العالهٓة لمىشر والتوٓز
ب. ) ز الغٓر (. استقالل الجاهعات: دراسة لمواقع والههكن هن خالل آراء 1000صقر، عبدالعٓز

س  . 111 - 123،  1هصر، ع -والطالب. دراسات فِ التعمٓم الجاهعِ  أعضاء ٌٓئة التدٓر
(. استقالل الجاهعة فْ هصر أبعادي وهداي. ورقة عهل هقدهة إلِ الىدوة 1002عبدالعال، حسن.)

ة تحمٓمٓة"، كمٓة  العمهٓة السادسة لقسم أصول التربٓة بعىوان: استقالل الجاهعات فْ هصر "رٓؤ
 01ٓوىًٓ، ص 0ل الفترة التربٓة، جاهعة طىطا، خال 

س فْ الكمٓات الجاهعٓة 1021العجموىْ، هحهود) ة األكادٓهٓة لدى أعضاء ٌٓئة التدٓر (. الحٓر
ة،  التابعة لجاهعة البمقاء التطبٓقٓة فْ هحافظات شهال األردن. الهجمة األردىٓة فْ العموم التربٓو

21 (1، )124 - 141 
ر الت1004عشٓبة، فتحْ.) عمٓم الجاهعْ عمِ ضوء التحدٓات الهعاصرة. (. دراسات فْ تطٓو

 األكادٓهٓة الحدٓثة لمكتاب:هصر
ة. رسالة 1002عمْ، عبدالرؤف.) ة األكادٓهٓة فْ الجاهعات الهصٓر هٓة لمحٓر (. دراسة تقٓو

 هاجستٓر غٓر هىشورة هقدهة إلِ قسم أصول التربٓة، كمٓة التربٓة جاهعة عٓن شهس.
سة تحقٓق الجودة واالعتهاد بجاهعة السمطان قابوس". هجمة ( "واقع ههار 1003عٓسان، صالحة.)

س21كمٓة التربٓة باإلسهاعٓمٓة. ع  ، جاهعة قىاة السٓو
(. "الرقابة عمِ الجاهعات: وقائع وتوجٍات 2441الهسىد،شٓحة عبد اهلل ؛ هحهود ،هصطفِ قهبر .)

ن، دراسة تحمٓمٓة"، هن أوراق عهل هؤتهر التعمٓم العالْ فْ هصر وتحدٓا – ت القرن الحادي والعشٓر
 الهىعقد فْ هركز إعداد القادة بالقاٌرة ، جاهعة الهىوفٓة.
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