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 ملخصال

اإلدارة بالسدئػلية في مؤسدات التعميع  تحجيج أبعاد ومتصمبات إلى ىحا البحث ىجف 
. ولمػصػل لميجف ٖٕٓٓالجامعي لتصػيخ أدائيا في ضػء رؤية السسمكة العخبية الدعػدية 

( فخٍد مغ الكيادات  في ِتْدع ٖٙ٘ٛقامت الباحثة بتػزيع استبانتيغ عمى عيشة مكػنة مغ )
، والباحة، واألميخة نػرة، والجػف، دعبج العديجامعات سعػدية وىي: )أم القخى، والسمظ 

والقريع، والسمظ سعػد، والسمظ فيج لمبتخول والسعادن، وشيبة(.   واعتسجت الجراسة السشيج 
 الػصفي التحميمي. ومغ أىع الشتائج   ما يمي: 

مبجأ  الجداء،مبجأ  الخاعية،السدئػلية  )مبجأكانت درجة تػفخ أبعاد اإلدارة بالسدئػلية:  -
ة الفخدية، مبجأ الذػرى( في الجامعات الدعػدية مغ وجية نطخ أفخاد الجراسة السدئػلي

 (. ٔٚ.ٓ( بانحخاف معياري )ٖ٘.ٖمتػسصة، إذ بمغ الستػسط الحدابي لمجرجة الكمية )
كانت درجة مسارسة متصمبات اإلدارة بالسدئػلية:) التخصيط لخبط األداء السؤسدي بسخاكد  -

، التشطيع اإلداري لتحجيج مخاكد السدئػلية، تػفخ نطام حػافد ءاتقخيخ األدنطام  السدئػلية،
فعَّال لتعديد اإلدارة بالسدئػلية، مبجأ تحميل االنحخافات في األداء الفعمي عغ األداء السخصط، 
ومبجأ مقارنة األداء الفعمي باألداء السخصط في مخاكد السدئػلية( في الجامعات الدعػدية 

 (. ٕٚ.ٓوانحخاف معياري ) (ٖٗ.ٖجرجة الكمية )متػسصة بستػسط حدابي لم
عجم وجػد فخوق دالة إحرائًيا بيغ متػسصي استجابات عيشة الجراسة في مجي تػفخ أبعاد  -

 .(. ٘ٓ.ٓاإلدارة بالسدئػلية لستغيخ الجشذ ومتغيخ الجورات التجريبية عشج مدتػى داللة )
عيشة الجراسة في تػفخ أبعاد  وجػد فخق دال إحرائًيا بيغ متػسصي درجات استجابات -

( لرالح ذوي الخبخة ٘ٓ.ٓ، عشج مدتػى داللة )الخاعية(السدئػلية  )مبجأاإلدارة بالسدئػلية 
 أكثخ مغ عذخ سشػات. 

البحث الحالي بتػفيخ أبعاد اإلدارة بالسدئػلية كسجخل لتصػيخ إدارة أداء مؤسدات  أوصي -
مغ خالل تػفيخ الذػاىج  ٖٕٓٓالتعميع الجامعي في ضػء رؤية السسمكة العخبية الدعػدية 

 .واألدلة والسؤشخات في مجال أساليب وقػاعج العسل والتشطيع اإلداري بالجامعة ونذخ ثقافتو
رؤية  - جامعيإدارة مؤسدات التعميع ال -اإلدارة بالسدئػلية : حيةالسفتاالكمسات 

  .ٖٕٓٓ يةدالدعػ  العخبية السسمكة



 .................................................. اإلدارة ابملسئولية: مدخل لتطوير إدارة مؤسسات التعليم اجلامعي

3 
 

Management by Responsibility: An Introduction to the Development of 

the Management of Higher Education Institutions in the Light of 

Saudi Arabia's national Vision 0202 

Abstract 

This study aims to determine the dimensions and requirements of 

management by responsibility in higher education institutions in order to 

develop their performance in the light of the Saudi Arabia's national 

Vision 0202. 

To   achieve this goal, the researcher distributed two questionnaires to a 

sample of (0583)   academic and administrative leaders in nine Saudi 

universities, namely: Umm Al-Qura, King Abdulaziz, Al-Baha, Princess 

Nora, Al-Jouf, Al-Qassim, King Saud, King Fahd for Petroleum and 

Minerals, and   Taibah . 

The study adopted the descriptive analytical approach, and   its most 

important findings:      

   -The degree of availability of the dimensions of management   by 

responsibility: (the   sponsoring responsibility principle, the، recompense 

principle, the   individual responsibility principle, and the   Shura 

principle) in Saudi universities was average from the point of view of   the 

study population   with an arithmetic mean of (0.08)   and a standard 

deviation of  (  2..0.) 

 -The degree of   practicing   the requirements of management   by 

responsibility   (planning to link the institutional performance with 

responsibility centers, performance reporting system, administrative 

organization to identify responsibility centers,    availability of an effective 

incentive system to enhance management   by responsibility, the principle 

of analyzing deviations in actual performance from planned performance, 

and the principle of comparing the  actual performance with planned 

performance in   responsibility centers) in Saudi universities   was average 

with an arithmetic mean   of 0.03 and a standard deviation of 2..0 . 

There  are no statistically significant differences between the means of 

the study sample responses in the extent to which the   dimensions of 

management by responsibility for the gender variable and the training 

courses variable were available at the significance level  (2.28.)  

  There is a statistically significant difference between the mean scores 

of the study sample responses   regarding the availability of the dimensions 

of management by responsibility (the   sponsoring responsibility principle)  

at the significance level (2.28) in favor of those with more than ten years' 

experience. 
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  The present research has   recommended the provision of the 

dimensions of management by responsibility as an introduction to the 

development of the management of  higher education institutions in the 

light of the Saudi national Vision 0202. This can be done  through the 

provision of evidence  and indicators in   work   practices and rules   and 

administrative organization in   universities and dissemination of this   .  

Key words:   Management by responsibility - Management of  higher 

education institutions - Saudi Arabia's national Vision 0202 
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 مقذمت البحث: 

لسا لو مغ أثخ بالغ كبيخ  باىتسام لسسمكة العخبية الدعػديةفي ايحطى التعميع العالي 
، و لسا ُيمقي عمى عاتق ػره وتقجمو االقترادي واالجتساعيعمي ُرقّي السجتسع الدعػدي وتص

تقبل شسػح بيغ مؤسدات التعميع الجامعي ميام تخخيج كػادر ميشية قادرة عمي تحقيق مد
 .أفخاد ىحا السجتسع
لتسثل نقصة تحػل  ٖٕٓٓجاءت رؤية السسمكة العخبية الدعػدية الرجد  وفي ىحا
، وألفخاده الستسدكيغ بكَيسو وىػيتو قيق مدتقبل شسػح لمسجتسع الدعػديجحرية نحػ تح

ػع يعتسج إذ ستكػن السسمكة العخبية الدعػدية ذات اقتراد تشافدي ومتػازن ومتشالػششية، 
كػن ىشاك ـتس، حيث أكبخ لمتعميع والتجريب ادورً . وقج حجدت ىحه الخؤية االبتكار والسعخفة ىعم

يع لمتعميع والتجريب بجػدة عالية، وفي إشار نطام مؤسدي كفء، أمام الجسفخص متاحة 
تسثل نقصة تحػل جحرية نحػ تحقيق ىحا  ٖٕٓٓإن رؤية السسمكة العخبية الدعػدية " وعادل.

 .(ٕٖص  :ٖٕٓٓلعخبية الدـعػدّية رؤيـة السسمكـة ا)  ."ػح لذعب السسمكةالسدتقبل الصس
والخقابة، ودعع  والتػجيووالتشطيع والتشديق  طعسمية التخصيوحيث إن اإلدارة ىي  

جانب الخقابة عمى السػارد السادية والبذخية بيجف الػصػل إلى  وتذجيعيع إلىالعامميغ 
يشبثق عشيا مغ  التخبػية ومااإلدارة  ألىسية  التكاليف ونطخاأقرى الشتائج بأفزل الصخق وأقل 

البج مغ التشقيب والبحث عغ  األنساط اإلدارية الدائجة في  بالغة كانمخخجات ذات أىسية 
الخائجة في ىحا السجال .وقج سادت مؤسدات التعميع برفو عامة  اإلسالمية التعميع والشساذج

 انطخيت إدارية أشيخىامختمف دول العالع عجة أنساط  خاصة وفي،والتعميع الجامعي برفة 
(X&Y)  الس ماكجخيجػرجدو  بشى لساكجخيجػر، حيث (Douglas McGregor)   نطخيتيو

، مع اختيار وضع االفتخاضات عغ العامميغ معيععمى أن معطع السجيخيغ يسيمػن إلى 
. وبشاًء عمى ىحه االفتخاضات فقج قدع ماكجخيجػر ألسمػب السشاسب لجفعيع مغ خاللوا

حجد مغ و  ،ووضع لكل مجسػعة نطخية (X&Y) العامميغ إلى مجسػعتيغ أشمق عمييع الحخفيغ
 ( تبخز الكيادة الستدمصةXفشطخية ). حجة عمىح رئيدة خاصة بكل مجسػعة خالليا مالم

ويدعى ، والديصخة، وال يثق إال بشفدو وبآرائومبجأ إدارة التحكع ُيصبِّق حيث  ،السيتسة باإلنتاج
، كسا يدعى إلى استعسال الشطام لزبط سيخ ألىجاف التي وضعيا بذتى األساليبلتحقيق ا

إشعارىع باالنتساء إلى و  ،بسبجأ تفػيس العامميغ في اإلدارة( فتأخح Yأما نطخية ) .العسل
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عتخاف بالعسل الجيج ومداعجة واال العسل،يع السبادرات واإلبجاع في ، مع تذجالسذخوع
  (ٖٕٔٓ،Mohamed) العامميغ عمى الشسػ والتصػر وتحسل السدؤولية

سسمكة مغ تحجيات حالية وحيال ما تػاجيو إدارة مؤسدات التعميع الجامعي بال
، إضافة لسا مع تدايج حجة السدتججات السعاصخة، وتدارعياتدايجت حجتيا  ومدتقبمية، والتي

دية مغ إشكاليات في الػقت مؤسدات التعميع العالي في السسمكة العخبية الدعػ تعانيو إدارات 
 ةلسحتػى نطخي، بالخغع مسا أنجدتو ىحه اإلدارات في فتخات سابقة مغ خالل تبشييا الخاىغ

(X&Y) إال أنو يعتخي ىحه اإلدارات الكثيخ مغ جػانب القرػر ومػاضع بالشدبة لإلندان ،
ومغ خالل الخبخات . ىجاف السأمػلة مشيا في السدتقبليق األالتي قج تعػق تحقو الخمل 

هللا عميو وسمع: "كمكع راع وكمكع مدؤول  هللا صمىل رسػقػل إلى ا واستشادً  ،السيشية لمباحثة
فكخة البحث الباحثة ( استخمرت ٖ٘ٛ، ٔ، جةعغ رعيتو..." )صحيح البخاري، باب الجسع

 يةدالدعػ  العخبية السسمكةالتعميع الجامعي في ضػء رؤية  أداء مؤسداتسحاولة لتصػيخ ك
ٕٖٓٓ. 

 مشكلت البحث:  

وأحج العشاصخ  لتحقيق التشسية اإلدارية،ركيدة أساسية تسثل السػارد البذخية   
فتصػيخ اإلندان يعشي تصػيخ األوشان، فالخؤية الػششية في  ؛رؤية السسمكةتحقيق األساسية ل

الخؤية مغ تحػل في الشطخة إلى السػارد ارتبط بالشياية لو وبو تتحقق، ومسا يثمج الرجر ما 
لسدؤوليغ وقيادات عمى قجر  ز الحاجةتبخُ  وبالتالي البذخية عمى صعيج الفكخ والسسارسة،

مؤسدات  يستمكػن القجرة عمى تحػيل مؤسداتيع إلىمسَّغ  األمانة والسدؤولية والػششية
والتي وردت في رؤية السسمكة ، العاليمتصمبات ىحه األىجاف في مجال التعميع  تدتصيع تحقيق

 عمؤسدات التعميء الباحثة أنو ال يكفي فقط إصجار األنطسة لتحدغ أدارأت  لحا  .ٖٕٓٓ
( بسا يجب عميو أداءه في غالسخؤوسي وأكيادات سػاًء مغ ال) حتى يمتدم السػضف وتصػيخىا

أداء العسل عمى أكسل وأحدغ وجو، وليذ االكتفاء بالحج األدنى، كسا قال السصمػب ف .عسمو
." )رواه أن يتقشو "إن هللا يحب إذا عسل أحجكع عساًل : عميو الرالة والدالم سيج الخمق دمحم

 ةيالبج مغ الستابعة الجائسة والسحاسب ولكغ .(ٕ، ج ٔٙٛٔالبييقي، فيس القجيخ، رقع 
كثيخ مغ الجراسات والكتب والسقاالت عجم  توقج ناقذ .ءتصػيخ األداعمى والعسل السدتسخ 

تزع الحمػل بصخيقة ىحه الجراسات كسذكمة، وكانت ػضف بأداء ما يجب عميو التدام الس
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ىحه القػانيغ يتع تصبيق ال  وإال أن ،ضعت قػانيغ لمتعامل مع ىحا السػضفوُ  ليحاتشطيخية. 
مغ كل شت دراسة . وقج بيَّ (X&Y) كشطخية برػرة عادلة، أو أنيا تصبق بذكل اختياري 

KOPELMAN & PROTTAS (ٕٓٓٛ )وMohamad (ٕٖٓٔ أن نطخية ) ماكجخيجػ
عجم وجػد تقييع مدبق  مفحػصة بدببغيخ ضمت الفخوق الفخدية في االفتخاضات اإلدارية  في

 ، وبالتالي يتععسمًيا داري مسكغ تصبيقوإنيج بػضع  في ىحه الجراسةقامت الباحثة  لحا يا.ل
 لستصمبات الخؤية في أداء مؤسدات التعميع العالي. أداء العسل عمى أكسل وجو لمػصػلضبط و 

 :أسئلت البحث

 :إلجابة عغ التداؤل الخئيذ التاليحاول البحث ا
في ضػء  التعميع الجامعيما مجى إمكانية تصبيق اإلدارة بالسدئػلية لتصػيخ إدارة مؤسدات 

 ؟ ٖٕٓٓية دالسسمكة العخبية الدعػ رؤية 
 :لدؤاالن الفخعيان التاليانويتفخع مغ ىحا التداؤل الخئيدي ا

مبجأ  الجداء،، مبجأ السدئػلية الخاعية )مبجأاإلدارة بالسدئػلية  بعادأ تػفخ درجة أىسيةما  .ٔ
العالي بالسسمكة العخبية إدارة مؤسدات التعميع  الذػرى( لتصػيخ، مبجأ السدئػلية الفخدية

  الجراسة؟الدعػدية مغ وجية نطخ أفخاد عيشة 
داء ألا ، مقارنة، التشطيع اإلداري )التخصيطاإلدارة بالسدئػلية متصمبات ما درجة مسارسة  .ٕ

، الحػافد( لتصػيخ خافات في األداء، تقخيخ متكاملألداء السخصط، تحميل االنحالفعمي با
بالسسمكة العخبية الدعػدية مغ وجية نطخ أفخاد عيشة  التعميع العاليإدارة مؤسدات 

  الجراسة؟
 :البحث ُبثضفر

تػفخ ( في مجي أىسية α ≤ ٘ٓ.ٓتػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػى داللة ) .ٔ
 )مبجأ والعقاب(،الثػاب  الجداء: الخاعية(، )مبجأالسدئػلية  )مبجأاإلدارة بالسدئػلية  أبعاد

مغ أجل تصػيخ إدارة  القخارات(الذػرى والتػاصل في اتخاذ  )مبجأ، الفخدية(السداءلة 
تبعا فخاد عيشة الجراسة أبالسسمكة العخبية الدعػدية مغ وجية نطخ  التعميع العاليمؤسدات 
 .ة في اإلدارة(يجورات التجريب، والالجشذ، وسشػات الخبخة) لستغيخات

نطخية بالسدئػلية وبيغ مسارسة  تصبيق اإلدارةمجي أىسية  ارتباشية بيغتػجج عالقة  .ٕ
(X&Y) الي في السسمكة العخبية الدعػديةفي مؤسدات التعميع الع. 

 أهذاف البحث: 
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تصػيخ إدارة مؤسدات التعميع الجامعي بالسسمكة العخبية  إلىالبحث ىجف ىحا 
نجاح أداء ىحه السؤسدات تؤدي إلى التي قج اإلدارة بالسدئػلية  ضػء نيجالدعػدية في 
مغ خالل األىجاف الفخعية ، وذلظ ٖٕٓٓلمخؤية الػششية  التشافدية كستصمبوزيادة قجرتيا 

 :التالية
 (، )مبجأ)مبجأ السدئػلية الخاعية اإلسالم:لإلدارة بالسدئػلية في  بعادأ التعخف عمى  -

)مبجأ السداءلة الفخدية(، )مبجأ الذػرى والتػاصل في اتخاذ  (،: الثػاب والعقابالجداء
 .القخارات(

داء الفعمي ألا ، مقارنةالتشطيع اإلداري  بالسدئػلية: التخصيط،التعخف عمى متصمبات اإلدارة  -
 .الحػافد متكامل، ، تقخيخالسخصط، تحميل االنحخافات في األداءداء ألبا

)مبجأ السدئػلية  بعاد اإلدارة بالسدئػليةأ في مجي أىسية تػفخالكذف عغ الفخوق  -
، )مبجأ السداءلة الفخدية(، )مبجأ الذػرى الثػاب والعقاب( الجداء:مبجأ ) (،الخاعية

بالسسمكة العخبية  التعميع العاليارة مؤسدات والتػاصل في اتخاذ القخارات( مغ أجل تصػيخ إد
 الخبخة،وسشػات  الجشذ،لستغيخات )أفخاد عيشة الجراسة تبًعا الدعػدية مغ وجية نطخ 

 (.ة في اإلدارةيوالجورات التجريب
( في مؤسدات (X&Y مسارسة نطخيةبالسدئػلية وبيغ اإلدارة مسارسة ة بيغ معخفة العالق -

 .العخبية الدعػدية التعميع العالي في السسمكة
 أهمُت البحث: 

كشيج  "اإلدارة بالسدئػلية" فكخة حجيثةلعخض محاولة لكػنو تبخز أىسية البحث الحالي 
أىسيتو بالشدبة لمعسميات  وتطيخ ،داري اإلسالميإداري استخمرتو الباحثة مغ الفكخ اإل

ع االستغالل األمثل لمسػارد اإلدارية مغ تخصيط ورقابة واتخاذ قخار وتقػيع األداء، ومغ ثَ 
ويسكغ  الدعػدية،السادية والبذخية الستاحة بسؤسدات التعميع الجامعي بالسسمكة العخبية 

 التالية:تمخيز أوجو االستفادة مغ البحث الحالي في الشقاط 
معخفة كفاءة مجيخي مخاكد السدئػلية في تحقيق أىجاف في مداعجة الدمصات التعميسية  -

 وفي الػقت السشاسب. ،مخاكدىع بكفاءة
السداىسة  عمىمداعجة كافة العامميغ في السؤسدات التعميسية بالسسمكة العخبية الدعػدية  -

   .أبعاد مجخل اإلدارة بالسدئػليةب، مغ خالل تعخيفيع ي تصبيق مجخل اإلدارة بالسدئػليةف
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 : مصطلحبث البحث
 : اإلدارة ببلمسئىلُت

دارة إكل  قػمأن تعمى  متكامل يدتشجنيج إداري  بأنيا تعخف اإلدارة بالسدئػلية أجخائيا:
يعسل كل فخد )عامل(  وأنبجقة وإجادة، الػضيفية أعبائيا و  ياأو قدع أو وحجة بأداء التدامات

تقػم الػضيفية بجقة وإجادة، ألنيا مغ ضسغ مدؤولياتو التي  أعبائوو  والتداماتالكيام بعمى 
  .(وكل مدئػل )إدارة أو قدع أو وحجة كل ومحاسبتيا وتقػيسياومتابعتيا  بسخاقبة أدائيا
حاسب ، وسػف يُ ا يقػم بو مغ سمػك أو أفعالعس مدؤوالً  )السػضف/اإلدارة(بحيث يربح 

َمْغ َعِسَل َصاِلًحا َفِمَشْفِدِو ۖ َوَمْغ َأَساَء َفَعَمْيَيا ۗ َوَما َربَُّظ : قال تعالى ،الدمػكيات واألفعال عمى
ٍم        ﴾ٙٗسػرة فرمت:ِٙٗلْمَعِبيِج ﴿ِبَطالَّ
 :0202َت دالمملكت العربُت السعىرؤَت 

عمى ثالثة محاور وىي السجتسع ٖٕٓٓية دالسسمكة العخبية الدعػ تعتسج رؤية 
وىحه السحاور تتكامل وتّتدق مع بعزيا في  ، والػشغ الصسػح.واالقتراد السددىخ ،الحيػي 

وفي كل محػر مغ  . االستفادة مغ مختكدات ىحه الخؤيةسبيل تحقيق أىجاف السسمكة وتعطيع 
 .محاور الخؤية ىشاك عجد مغ االلتدامات واألىجاف

     0202-https://www.mep.gov.sa/ar/vision ). 
 :ث واألسبلُب اإلحصبئُت المسخخذمتمىهجُت البح

ره أندب السشيج الػصفي في جانبو التحميمي باعتبا عمىيعتسج البحث الحالي   
 الجراسة.مع أىجاف ىحه  السشاىج البحثية اتداًقا

مغ صحة الفخوض،  يكػمتخية، والتحققولمتحقق مغ كفاءة أدوات البحث الد  
 وىي:مغ األساليب اإلحرائية  عجًدا استخجمت الباحثة

  .بعاد اإلدارة بالسدئػليةأالحدابي واالنحخاف السعياري لبيان درجة تػفخ  ستػسطال .ٔ
 ومعامل بيخسػن لمتحقق مغ ثبات االستبانة. خابمعادلة ألفا كخون .ٕ
 ا لستغيخ الجشذ.اختبار مان ويتشي لمتحقق مغ الفخوق تبعً  .ٖ
 ي الخبخة والجورات.لستغيخَ  كال واليذ لمتحقق مغ الفخوق تبًعااختبار كخوس .ٗ
 عامل ارتباط بيخسػن لمعالقة االرتباشية.م .٘

  :سبث السببقت ومذٌ االسخفبدة مىهبالذرا

https://www.mep.gov.sa/ar/vision-2030
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ويسكغ عخض . سػضػعىحا ال تشاولت ىشاك أبحاثا في حجود عمع الباحثة، ال تػجج
مع العمع  أو بآخخ،بعاد ومػاضيع ليا صمة باإلدارة بالسدئػلية بذكل أو  ئلسباد دراسات تصخقت

فييا الجولة أو  تمتدمعغ السدئػلية اإلدارية التي تعشي الحالة القانػنية التي ىشاك أبحاث أن 
. (ٕ٘ٔٓرميمة، )أبػ ضخارألو اأالسؤسدات والييئات العامة اإلدارية نيائيا بجفع التعػيس 

بالجراسة  ةرمالاداري. ومغ الجراسات ذات  بالسدئػلية كشيجوبحلظ تختمف عغ اإلدارة 
 الحالية:

ء نطام فعال لإلدارة والتي أشارت إلي الجػانب السيسة في بشا (ٕٓٓٓ Brooks  (دراسة -
 لمسدئػلية، بالسؤسدات التعميسية لتحديغ أدائيا، وجعميا أكثخ تحساًل بالسدئػلية 

واستعخضت الجراسة بعس الجػانب، ومغ أىسيا: التحجيات التي تػاجو أنطسة السداءلة 
وىي )تحجيج السعاييخ  ة لبشاء نطام مداءلة فعالالحكػمية، والعشاصخ الدبعة الزخوري

، تصبيق ، تػفيخ السخونة لمسؤسدات، بشاء مقجرة السؤسدة، وجػد حػافد ثابتةوالسؤشخات
، تعخيف وتػضيح نطام السداءلة لمسؤسدات والجسيػر، السخاجعة خيارات شبكة األمان

ػبة عمي السدتػى الحكػمي ، وتحجيج األدوار السصمخاقبة السدتسخة لشطام السداءلة (والس
غيخ راسة الشتائج السحتسمة السقرػدة و تشفيح ودعع نطام السداءلة مع دلوالسحمي 
، وتقجيع نسػذج لشطام ججيج لمسداءلة مغ والذخوط الزخورية لشجاحو بفعاليةالسقرػدة 

  .قائسة مع أفكار ججيجةالسداءلة الخالل الجسع بيغ العشاصخ األكثخ فعالية مغ أنطسة 
أن السداءلة تدتشج إلى مجسػعة مغ إلى التي تػصمت  (ٕٔٓٓ( Kuchapskiدراسة  -

، وأن إشار عسل السداءلة نطام فعال لمسعمػمات إلىالستشاد القػاعج األساسية كالذفافية وا
، وأن التخصيط تقييع وحدغ االستجابة واالتراالتفي التعميع يتزسغ التخصيط وال
ج إلى والتي تحتا ،ساسية التي تعتسج عمييا السداءلةلمسداءلة يسثل أحج الخصػات األ

كافة السدتػيات التعميسية  عمى، وأنو البج مغ تصبيق السداءلة تػافخ السعمػمات عغ األداء
 وأن ُتدتخجم نتائجيا في تصػيخ أداء العامميغ بالسؤسدات التعميسية.  ،السختمفة

التي أشارت إلي أن العشاصخ التي تقػم بسحاسبية كل مغ ، و (ٕٗٓٓ ) غيحددراسة  -
، ووسائل اإلعالم عميع تتسثل في الييئات التذخيعيةالتوإدارة الصالب والسعمع واإلدارة 

وأن إشخاك والتعميسية  اإلداريةج السعمسيغ والحكػمة والكيادات والكميات والسعاىج التي تعِ 
ل التحديشات والتغييخات التي تحتاجيا السشصقة السجتسع السحمي في الحػار ذي السعشى حػ
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، وأن السذاركة الفعالة في تأىيل مجيخي التعميعمدؤولية ج مغ في مجال التعميع يعَ 
، وأن إنذاء السقاييذ بالعامميغ األكفاء يديع في تحقيق الشجاح األكاديسي لمصال

 .األشخاف السعشية صمب العسل مع كلاألكاديسية وتحجيج مدتػيات اإلنجاز السصمػبة يت
بشاء ترػر مقتخح يسكغ مغ خاللو تفعيل دور  إلىالتي ىجفت  (ٕٗٓٓ) دراسة شو -

 ،تحقيق أىجافو في مػاجية تحجياتو عمىالسداءلة في مياديغ التعميع بالرػرة التي تعيشو 
وذلظ بػضع إشار فكخي يشطخ لقزية السداءلة التعميسية ليػضح السقرػد بيا وأىع 

وراء استخجاميا وتعييغ السغدى مغ ، السبادئ الحاكسة الستخجاميا في العسمية التعميسية
، والكذف عغ أىع اآلليات التي يسكغ االعتساد عمييا في تحقيق السداءلة في التعميع العام

وكل ذلظ في ضػء مغ الخبخات التي تتبعيا بعس الجول في تصبيق ، التعميسية ألىجافيا
. وتػصمت الجراسة الجراسة السشيج الػصفي السداءلة بشطسيا التعميسية. وقج استخجمت

: ضخورة صياغة قخارات مشطسة لعسميات السداءلة العجيج مغ التػصيات مغ أىسيا إلى
بشاء مؤشخات تعميسية  عمىة العسل التعميسية تكػن بجيال عسا ىػ متبع حاليا، وضخور 

، وضخورة تخسيخ قاعجة مغ البيانات تذسل مدتػيات عتسج عمييا في إجخاءات السحاسبيةي
 .اإلنجاز داخل السؤسدات التعميسية

مت  (ٕٙٓٓ) دراسة مسجوح - تدتفيج مشو التشطيسات لمسداءلة لكي  اإسالميً  انسػذجً التي قجَّ
ومغ خرائز الشسػذج األساسية: الذسػل،  السعاصخة،اإلسالمية  في السجتسعاتاإلدارية 

 فخضية السداءلة اإلدارية ،السداءلة اإلدارية عمى األساس الذخعي، االستسخاريةبشاء 
سيامات السفكخيغ ذات إلوصت الجراسة بعسل دراسة تحميمية أالسخونة. و  )فخض كفاية(،

 ،، ابغ قيع الجػزيةبغ تيسةاامج الغدالي، أبػ ح ،ومشيع: الساورديبسػضػع الجراسة الرمة 
 .خمجون، وغيخىعوابغ 

ت ( ٕٛٓٓ) دراسة ناصف - ى أن وضع معاييخ قػمية لمسحاسبية عمى مدتػ  عمىالتي أكجَّ
، وأن التخكيد عمى السحاسبية الخارجية التعميسية يديع في نجاح تصبيقيا السؤسدات

، وأن تصبيق السحاسبية الحاتية جتسع واآلباء في محاسبية السؤسدةيزسغ حق الس
ن أ، و داري والفشي لجسيع العامميغ بيابالسؤسدات يتختب عميو استقالليتيا واإلبجاع اإل

 .حيات يسكشيا مغ محاسبية أفخادىاإعصاء السؤسدة السديج مغ الدمصات والرال
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، والتي جامعات حكػمية في الدعػديةسبع جخاىا عمى أ ( التيٕٓٔٓالذيخاني )دراسة  -
دون تصبيق  معػقات تحػل ىشاكأن ، و امتػسصً أن مدتػى السداءلة فييا كان  تػصمت إلى

فييا. ومشيا أن عسمية السداءلة ال تذسل جسيع وضائف الجامعة والسدؤوليغ  ،السداءلة
 الباحث بتعديد مدتػيات السداءلة اإلدارية في الجامعات الحكػمية في الدعػدية. وصىأو 

 توزاراِست في  ( مػضفٔٙٙ)عمى إجخاؤىا ( التي تع ٕٓٔٓيمة )والعزا الصخاونةدراسة  -
 األجيدةا، وأن متػسصً كان مدتػى تصبيق السدائمة والتي أوضحت أن  ،في األردن
تصػيخ نطع السداءلة السدتخجمة لجييا لتتزسغ مجسػعة  عمى أن تعسل البج مغ الحكػمية

مع واقع عمى التعامل لكفاءة والفعالية، ولجييا القجرة عمى درجة عالية مغ اآلليات مغ ا
 لمػصػل إلى تييئة البيئة السشاسبةعمى  فشطع السداءلة ليا قجرة ،األجيدة الحكػمية

وصت الجراسة بتعديد الػعي بيغ أاإلداري. كسا مدتػى متقجم مغ اإلصالح والتصػيخ 
جل القزاء أوذلظ مغ  ،يجابيات تفعيمياإىجافيا و أىسيتيا و أالعامميغ بسفيػم السداءلة و 

عمى السػضف العقاب  وسيمة لتػقيعنيا ليدت أعمى الخػف مغ السداءلة وتأكيج 
 وإنسا ىي وسيمة لمتحديغ السدتسخ وزيادة اإلنتاج وتقييع األداء. ،السخصئ

عالي الكذف عغ أن السداءلة في التعميع الالتي حاولت ( ٕٔٔٓ) Rothchildدراسة  -
قادة مغ خرائز ميشية لمسداءلة مسا يتصمب  خيبتػف أداء أعمى لمجامعة تؤدي إلى

 ،تجخالت سياسية واسعة مغ الحكػمة في ضسان السداءلة دون  ادورً  يالشطام التعميس
 ،ليات السداءلة التي تعكذ السعاييخ السيشية لمتعميعآل رؤية مذتخكةوالعسل عمى إضيار 

الجسيػر  حساية مرمحةحيث أن دور الجولة  ،اد عالقات صحية مع مؤسدات الجولةوإيج
 ليات لمسداءلة.آمغ خالل 

 عمىلتصبيق السداءلة التعميسية يداعج  امقتخحً  انسػذجً التي قجمت  (ٕٔٔٓجػرج )دراسة  -
نذخ ثقافة السداءلة  عمىضخورة العسل  ىكسا أكجت عم التعميع،تحقيق الجػدة بسؤسدات 

في السؤسدات بيغ العامميغ بيا مغ مجيخيغ ونطار ووكالء ومعمسيغ ومػجييغ مغ خالل 
 مشاسبة.نجوات ودورات تجريبية وذلظ قبل التصبيق بفتخة زمشية 

 ىعم اأىسية تبشي نطام لمسداءلة قائس إلىالتي تػصمت ( ٕٕٔٓ) دراسة الذخيبي -
عخضو تقاريخه الجورية عمى جسيع مغ ييسيع األمخ الذفافية والشداىة وذلظ مغ خالل 

تعخقل  التيوالرعػبات  ووحتى يعخف كل مشيع مجى تقجم الشطام التعميسي في تحقيق أىجاف
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وأن يعتسج تصبيق نطام السداءلة في التعميع عمى قاعجة الثػاب والعقاب أي إثابة  ،حخكتو
وكحلظ العقاب السادي  ،الفخدي أو السؤسدي واألداء األحدغ سػاء عمى السدتػى العسل 

 عمىويشعكذ ذلظ  .والسالي والسعشػي لمسؤسدات واألفخاد السقرخيغ في أداء أعساليع
 .ية في تقػيع األداء بقجر اإلمكانمخخجات العسمية ونػاتجيا وأن تبتعج عغ السحدػب

دارة في إلا يمدؤولأىع التحجيات التي تػاجو التي أوضحت  (ٕ٘ٔٓ Schmitt دراسة( -
مقالة حػل ىحه اإلشكالية  (ٖٙ)مجال التعميع العالي مغ خالل تحميالت مشيجية لعجد 
عامي  )بيغخالل عذخ سشػات  ُنذخت في مجالت متخررة في إدارة التعميع العالي

واختيار نسط ، تحجيج مجاالت ىحه التحجيات إلىة وخُمرت ىحه الجراس (.ٖٕٔٓو ٖٕٓٓ
، مع تحجيج االتجاىات ة تحجيج أدوار مدئػلية اإلدارة تجاىياكيفي مع ،الفمدفة التعميسية

 .مدتػي التعميع الجامعي عمىالسدتقبمية لالستجامة في ىحا السجال 
Sułدراسة  - kowski (ٕٓٔٙ )األساسية لسفيػم السداءلة مغ قبل القػاعج  التي أوضحت

مسارسات السداءلة في  بتصػيخمختبصة أن فكخة الجامعة الخيادية و  اإلدارة العامة لمجامعات،
في السشافدة لحا ُتدتخجم  اا رئيدً دورً  أصبح يمعبأن التعميع الجامعي  التعميع العالي. وبسا

، وذلظ أساًسا مغ خالل مؤسدات التسػيل لسداءلة في اإلشخاف عمى الجامعاتأنطسة ا
مسا يمدم  ،السذتخك لمجامعات. وناقذت الجراسة تحػل الجامعة إلى مؤسدة لدػق العسل

أصبحت الجامعات  بشاًء عمى ىحا الشيج اإلداري و . فاليع "اإلدارة العامة الججيجة"تشفيح م
وبشفذ ، عمى تجريذ الصالبىحا يشصبق . و لمخجمات التعميسية في سػق تشافدي"مشتجة" 

اًما بسا يمي: القجر عمى األبحاث التي يقػم بيا األكاديسيػن. وبالتالي تحقق السداءلة التد 
   .، وتػفيخ قجر أكبخ مغ اإلنراف أو مكاسب الكفاءةعديد الجيسقخاشية، وزيادة الديصخةت

يمي:  الدابقة ماولعل أبخز ما تع االستفادة بو في البحث الحالي مغ ىحه الجراسات 
وتقػيع ة يوالسحاسبالسداءلة عمى بعس جػانب اإلدارة بالسدئػلية ومشيا الستابعة و  التعخف

ضل في    العالي لتحقيق الجػدةىسية ىحه الجػانب في تصػيخ أداء مؤسدات التعميع أو  ،داءألا
 .الخؤية الػششية الكخيسة متصمبات

 بحثللاإلطبر الىظرٌ 

 : مذخل لخطىَر إدارة مؤسسبث الخعلُم الجبمعٍاإلدارة ببلمسئىلُت
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 ؟أمام مغ ؟ السدئػلاإلجابة عغ األسئمة التالية: مغ يتزسغ مجخل اإلدارة بالسدئػلية    
. "فالسدئػل" في (?Who is responsible? to whom? and for what) ؟وعغ ماذا

ة السدئػلة عغ العسل(، في الفخد أو السؤسد )يتسثل An Agentىحه الحالة ىػ "وكيل" 
الفخد أو السؤسدة السدئػلة عغ تحجيج ما  مثل Principal Aرئيذ""؟" تذيخ إلى و"أمام مغ

تختبط اإلجابة عشو بالدؤال الحي قبمو؛ حيث تػجج ف"عغ ماذا؟" أمَّا و الحي يشبغي عسمو(، 
وواضعي الدياسات عغ تحقيق ما ىػ متػقع مغ مكاسب وإنفاق  أمام الخؤساءمدئػلية 

التسػيل العام بصخق مالئسة، كسا تػجج مدئػلية أمام السجتسع لمػفاء بستصمبات تعميع األفخاد، 
 ،دتػى الصالبانخفاض م :وىشاك السدئػلية التي يتحسميا السجتسع أمام السؤسدة لمتقميل مغ

بعج  اإلدارة بالسدئػلية حػل أبعاد باحثة كافة الخؤي وقج لخرت ال وإىساليع. ،وإيحائيع
 ٕٛٓٓ ، شو،ٕٗٓٓ كتابات )الدىيخي، مثلبعس ما ُكتب في ىحا السجال لمخاجعتيا 
 .اإلدارة بالسدئػليةنطام ( ٔ)رقع  لالذككسا ىػ مػضح في و  م(، ٕٓٔٓ والعتيقي،
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  َظبو اإلدازح ثبنًعئٕنٛخ (0شكم )

  

نًبذا اإلدازح 

 ثبنًعئٕنٛخ؟

يٍ انًعئٕل 

ػٍ أداء 

 انًؤظعخ؟

 ؟الخعلُمُت؟

أ٘ َٕع يٍ 

 انًعبءنخ؟

يب انًؼبٚٛس انزٙ 

رزى انًعبءنخ فٙ 

 ضٕئٓب؟

رزى اإلدازح كٛف 

 ثبنًعئٕنٛخ ؟

 رحدٚد انٕظبئم

 رحدٚد انًغبالد

 

 رحدٚد ًَط
 املساءلة

رحدٚد انفئبد انزٙ 

 رشًهٓب اإلدازح
 ثبنًعئٕنٛخ

رحدٚد 

 األْداف

يساقجةةةخ األَشةةة خ  -

ٔاألػًةةةةةبل انزةةةةةٙ 

ٚقةةةةةٕو ثٓةةةةةب  دازح 

 انًدزظخ.

اكزشةةبف األا ةةبء  -

ٔانًشةةةكفد فةةةٕز 

ٔقٕػٓةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب، 

ٔيؼبنغزٓةةةةةةةةةةةةةةةةةب، 

 ػهةةةةةةةةٗٔانؼًةةةةةةةةم 

 رففٛٓب يعزقجف.

رقةةةةةةةةةدٚى ر رٚةةةةةةةةةخ  -

زاعؼةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ 

نهًؤظعةةةةةةةةةةةةةةةةةبد 

 انزؼهًٛٛخ.

 ٚغةةةةةةبد أظةةةةةةبنٛت  -

رقةةةةةةةةةةٕٚى أكضةةةةةةةةةةس 

 فبػهٛخ ٔشًٕنٛخ.

رةةةةةٕفٛس ان ةةةةةًبٌ  -

انكةةةبفٙ ث َةةةّ ٚةةةزى 

اظةةزاداو انعةةه خ 

انًًُٕحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ 

نهًؤظعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ 

انزؼهًٛٛةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ 

ٔانًةةةٕازد ث ةةةس  

 .يشسٔػخ

ال ٕٚعةةةةد فةةةةسد ٔاحةةةةد  -

انًؤظعةةةةةةةةةخ دااةةةةةةةةةم 

ٚؼةةةةةةةةةةةةد  انزؼهًٛٛةةةةةةةةةةةةخ

زى رانًعئٕل األٔل أٔ 

أداء  ػهةةةةٗيحبظةةةةجزّ 

 ان بنت ثظٕزح كبيهةخ

ٔ ًَةةةةةب ٚشةةةةةبز  فةةةةةٙ 

 ذنك:

 دازح انًؤظعةةةةةةةةةةةةةةةخ   -

 انزؼهًٛٛخ

 ْٛئخ انزدزٚط -

 أٔنٛبء األيٕز -

يًضهةةةةةةةةةٕ انًغزًةةةةةةةةةغ  -

 انًحهٙ

 انحكٕيخ -

يحبٔنخ انديظ ٔانزكبيةم 

 ٔانزٕاشٌ ثٍٛ كم يٍ:

انًحبظةةةةةةجٛخ اندااهٛةةةةةةخ 

 ث ًَبطٓب 

 انجٛسٔقساطٛخ -

 انًُٓٛخ -

 انرارٛخ -

ٔانًحبظةةةجٛخ انابزعٛةةةخ 

-انزعةةٕٚقٛخ-ث ًَبطٓةةب: 

يحبظةةةةةةةجخ -انعٛبظةةةةةةةٛخ

 األداء 

انًؤظعخ انزؼهًٛٛخ 

يعئٕنخ ػٍ: رُفٛر 

زؤٚخ انًؤظعخ 

ٔزظبنزٓب، انقٛبدح 

ٔانحٕكًخ، انًٕازد 

انًبدٚخ ٔانجشسٚخ 

ٔرًُٛزٓب، 

انًشبزكخ 

انًغزًؼٛخ، رٕكٛد 

 انغٕدح ٔانًعبءنخ

عةةةةةةةةةةةةةةةةٕدح أداء   -

 انًٕظفٍٛ

 

دح اإلدازح ٔحةةةةةةةةةةةةةةةةةة -

 ثبنًعئٕنٛخ

 داام انًؤظعخ 

 انًفحظخ  -

 انًزبثؼخ انًعزًسح -

 االظزجٛبٌ  -

َزةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبئظ األداء  -

ٔانحةةةٕافص يكبفةةة د 

 ٔػقٕثبد

 رقبزٚس األداء  -
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 أبعبد اإلدارة ببلمسئىلُت:

مثل: مخاجع عمسية متخررة ، والتي أوردتيا الشطخيات اإلداريةمغ خالل التجقيق في   
  .(ٕٔٔٓو مسجوح،ٕٙٓٓ ،الخاسبي، ٕ٘ٓٓ عدب، ،ٜٜٜٔوآخخون،  ، إبخاليعٜٜٛٔ، حمسى)

كتابات  ومغ خالل ما تزسشتو، التخبػي  السبادئ اإلسالمية في الفكخ اإلداري  ومغ خالل
التالية بعاد األ استشتاج ( تعٕٗٔٓوشخف، ٜٕٓٓ، الكاشف ،ٕٙٓٓ ،أحسج)متخررة مثل 

  :مغ الفكخ اإلداري االسالمي بالسدئػلية السشبثقةخسخ معشى اإلدارة أىع السبادئ التي تُ وىي 
 أىسية عغ يقل السدئػلية اإلدارية في اإلسالم الحجع : إن مبجأ السدؤولية الخاعية .0

وسمػك عغ سمػكو ىػ  ألن الخئيذ اإلداري يكػن مدئػالً  ،بل يدداد وصالحيات  تفػيس 
، وال يعفيو تفػيس اإلدارييغ والسدتخجميغ أمام هللا، ثع رؤسائوىيئة التجريذ و  أعزاء

صمي سػل هللا كاممة والسداءلة عشيا كسا يقػل ر  تحسمو لمسدئػليةبعس سمصاتو عغ 
صحيح البخاري، باب الجسعة، )". ، وكمكع مدئػل عغ رعيتوكمكع راعوسمع: "عميو  هللا
اإلندانية تترل بالسيارة بالسدئػلية ىي ميسة إدارية  واإلدارة . (ٖٗٓ، صٖ٘ٛ، ٔج

 مغ الرالحيات اإلدارية. القائج لسداعجيو بعًزا تفػيسمع ، وتأتي في التدمدل لمقائج
" أرأيت كع أن استعسمت  :لى قػل عسخ رضي هللا عشو ألصحابوإ( ٕٕٔٓ) ويذيخ العقاد

فيقػل:  نعع.، فيقػل أصحابو ؟ذمتي أيبخئ ذلظثع أمختو بالعجل، ، ع خيخ مغ أعمععميك
 يزا يحكخ ابغ الجػزيةأ(. و ٜٜ)ص" أم ال. ، أعسل بسا أمختو، حتى أنطخ في عسموكال
كسا  ".يخىا فأنا ضمستوفمع أغ ةمطمسبمغتشي و عامل ليطمع أحًجا  ": أيسا( قػل عسخٜٜٙٔ)

كان عسخ رضي هللا عشو يحجد لمػالة أسمػب العسل والقػاعج التي يديخون عمييا لتكػن 
ولكشو  لػالتو،يتخك الحبل عمى الغارب  فالقائج الشاجح ال بعج،فيسا  أساًسا لسحاسبتيع

، وبحلظ تكتسل ئيع والتداميع باليجف السخصط ليعيخاقبيع ليصسئغ إلى سالمة أدا
 مدئػليتو. 

وما  ،والعقاب الثػاب عمىنرت الذخيعة اإلسالمية  :داء في اإلسالممبجأ الج .0
ا أن ىح ، كسايجب عمى السخء فعمو في دنياه وآخختو ليحرل عمى الجداء ويتجشب العقاب

 ﴿َوُكلَّ كسا ىػ في اآلخخة.  وفي ىحا يقػل الحق تبارك وتعالى:  الثػاب والعقاب يكػن في الجنيا
 ى( اْقَخْأ ِكَتاَبَظ َكفَ ِٖٔإنَداٍن َأْلَدْمَشاُه َشاِئَخُه ِفي ُعُشِقِو ۖ َوُنْخِخُج َلُو َيْػَم اْلِكَياَمِة ِكَتاًبا َيْمَقاُه َمشُذػًرا )

ُتْجَدْوَن َما ُكشُتْع  )ِإنََّسا: كسا يقػل تعالىسػرة اإلسخاء.   (ِٗٔبَشْفِدَظ اْلَيْػَم َعَمْيَظ َحِديًبا )
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. "حيث يشطخ إلى مجى ما يتخح الفعل )العسل( مغ العحاب أو .[ٙٔةالصػر: آي (ُمػنَ َتْعسَ 
ب عمى عسمو الديئ بقجر حاسَ . فاإلندان يُ (ٖٙٗ، صٕٕٓٓالبذاعة أمام الشاس )يالجغ، 

ثاب عمى عسمو الخيخ بقجر ما يشتفع مشو ما يكػن لو تأثيخ سيء إلى يػم الكيامة، وكحلظ يُ 
صمػات هللا  -قال رسػلشا الكخيع  مدؤولية كل فخد عامل.تتزح الشاس إلى يػم الكيامة. وىشا 

ب لو مثل آخخ مغ عسل تِ ل بيا بعجه كُ سِ شة حدشة، فعُ في اإلسالم سُ  غَّ "مغ سَ  -سالمو عميو و 
عميو فُعِسل بيا بعجه ُكِتب شة سيئة م سُ في اإلسال َسغَّ بيا، وال يشقز مغ أجػرىع شيء، ومغ 

، ٚٔٓٔ، ٕمغ عسل بيا وال يشقز مغ أوزارىع شيء" )صحيح مدمع، كتاب الدكاة، ج وزر
ثع أمام  ىػ السدئػل عغ أعسالو أمام هللا تعال ثع أمام ولي األمخإندان  (، َفكلٗٓٚص

وىكحا تثبت   .ٖٛ السجثخ: آية ٌة﴾َرِىيشَ َنْفٍذ ِبَسا َكَدَبْت  ﴿ُكلُّ لقػلو تعالى:  نفدو مرجاًقا
 السدؤولية والجداء عمى العسل.

 يحاسبأنَّ الفخد  بو، يعشي: كل فخد مدؤول عغ سمػكو الخاص داءلة الفخديةمبجأ الس .0
عد وجل  -عمى اإلرادة والترسيع في األعسال القمبية نفحت أم ال. وتكػن أمام الخالق 

[.  يشطخ إلى مجى ما ٕٗٛ]البقخة " َأْو ُتْخُفػُه ُيَحاِسْبُكع ِبِو ّللاَُّ َوِإن ُتْبُجوا َما ِفي َأنُفِدُكْع "
عمى  السدئػلية تؤكج ضخر؛ وىحهكان أو كالًما مغ نفع أو  تب عمى الدمػك فعاًل يتخ 

 ،بشفدو في حياتو السيشية والعادية ومحاسبة نفدولمفخد  الجيشي والخُمقيأىسية الػازع 
فػا بو مغ مِّ عباده السؤمشيغ، فيع يخافػن التقريخ فيسا كُ انو وتعالى يحاسب فاهلل سبح

 . يفتخون عغ مسارسة متصمبات دورىع يدتأخخون وال ولحلظ تخاىع ال ،األعسال
 (ٖٜٜٔ) خخون آو  يخى الشسخ الذػرى كسا أبجبسخح ألا: القخارات الذػرى في اتخاذ مبجأ .3

 ضخورة السذاركة فيإلى  ومخؤوسيو يجفعرؤسائو  السدمع معي تعامالت الفخد ف
َوَشاِوْرُىْع ِفي : ﴿يقػل تعالى ."الدمصة بقجر السدؤولية"اإلداري  ألمسبج السدؤولية تحكيقا

لْ  َعَدْمتَ  َفِإَذا اأْلَْمِخ ۖ ِ َۚعمَ  َفَتَػكَّ ِميَغ﴾ ُيِحبُّ  ّللاََّ  ِإنَّ  ى ّللاَّ ، كسا (ٜ٘ٔعسخان: آل ) اْلُسَتَػكِّ
 .(ٖ الذػرى:) ﴾َبْيَشُيْع   ى ُشػرَ  ﴿َوَأْمُخُىعْ يقػل تعالى 

   مخطلببث اإلدارة ببلمسئىلُت:

مدئػلة مدئػلية تامة عغ  –كافة مخاحميا  عمى –ولسا كانت السؤسدات التعميسية  
، فإن األمخ يقتزي حدب ما أوردتو بعس الكتابات نػعية جيجة مغ التعميع لمستعمسيغتقجيع 

 ،Rothchild ،ٕٓٔٔ، Weathers، ٕٗٔٓشخف، ،ٕٙٔٓ، (Sułkowski الدابقة مثل
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ٕٓٔٔ ،Adams Jr & Hill ،ٕٓٓٙ) السداءلة والستابعة و  خورة وجػد نػع مغ الخقابةض
فاعمية أداء تمظ السؤسدات ويتػافخ ذلظ في ضل وجػد نطام لإلدارة  عمىلمحكع  داءألوتقػيع ا

 :يتزسغ متصمبات وىي  بالسدئػلية يعسل بسثابة نطام 
 : حيث تتزسغ(السدئػلية)تحسل  السؤسدي بسخاكد السدئػليةلخبط األداء التخصيط  -

إثبات أن السعيار و ػلية مغ أجل التخصيط وأداء العسل، قبػل السدئ اإلدارة بالسدئػلية
"تحسُّل الذخز  تحسل السدئػلية يعشي ( بأنٕٕٓٓ. ويبيغ يالجغ )السدتخجم مشاسب

نتيجة التداماتو وقخارتو واختباراتو العسمية مغ الشاحية اإليجابية والدمبية أمام هللا في 
الجرجة األولى، وأمام ضسيخه في الجرجة الثانية، وأمام السجتسع في الجرجة الثالثة" 

تحسل السدؤولية في السجتسع أيزا مغ السفاليع التي تزسشتيا الخؤية  "و (.ٖٖٗ)ص
  //.https://aawsat.com/home/article "«وشغ شسػح»تحت مفيػم 

ف الشسخ: التشطيع اإلداري لتحجيج مخاكد السدئػلية - بأنَّو  ( التشطيعٗٔٗٔ) خخون آو  ُيعخِّ
إندان مدئػل عغ كل جدء مغ عسمو  لكل وتحجيج السدئػلياتزيع االعسال، تػ لالػسيمة 

 العسل.وعغ نتائج ىحا 
تتزسغ االدارة بالسدئػلية  مخاكد السدئػلية: السخصط فيداء ألالفعمي بامقارنة األداء  -

لسا ىػ مخصط  ػر تديخ وفًقاأن األممغ يتع بسقتزاىا التحقق  رقابية عسميات وأساليب
  .لمسدئػليغ تحجيجىاباإلضافة إلى السدتصاع وضسغ أقرى 

 بالسدئػلية البجاإلدارة  لتحقيق السخصط:عغ األداء  تحميل االنحخافات في األداء الفعمي -
 حتى يتدشى لمسدئػليغ ذاف االختالفات بيغ السخصط مقجًما والسشفح فعاًل مغ اكت

نحخافات بشػعييا الدالب الزعف والكفاية واكتذاف أسباب اال نقاط  عمىالتعخف 
 .والسػجب

ىحه التقاريخ لتدويج  تدتخجم :تزسشو اإلدارة بالسدئػلية تػفيخ نطام تقاريخ أداء متكامل -
مدئػليات العامميغ كػسيمة لتػجيو السدئػليات نحػ بالسعمػمات عغ السدئػليغ 

 االتجاه الرحيح.
اإلجخاءات  واتخاذالسداءلة بعج  لتعديد اإلدارة بالسدئػلية :التػفيخ نطام حػافد فعَّ  -

لسغ أتقغ أداء  ةنطام الحػافد السادية والسعشػي مغ استخجام السرححة البج
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: }َىْل َجَداُء اإلْحَداِن ِإال اإلْحَداُن{ عشيا يقػل تبارك وتعالىوالتي مدئػلياتو 
 [.ٓٙ: ]الخحسغ

 راث صلت:اإلدارَت األخري  ببلمسئىلُت ببلمفبهُمعالقت اإلدارة   
، ىشاك خمط بيغ مفيػم اإلدارة بالسدئػلية وبعس السفاليع األخخى ذات وفي جانب آخخ      
، وقج يخجع ذلظ ، الخقابة، تقػيع األداء، الكياس، السداءلةقة الػثيقة مثل مفاليع االعتسادالعال

 ،الباحثةتشطيخية اعتسجتيا حيث أنو فمدفة ة إلي حجاثة االىتسام بسػضػع اإلدارة بالسدئػلي
 ( التالي : ٕ)  ذكل الفي  تمخيز ىحه العالقة ومغ ثع فقج تع

 

 

 

 

 

 

 

 عالقة اإلدارة بالسدئػلية بسفاليع ذات صمة (ٕشكل )
بيغ مفاليع الجػدة جة السدتشتَ دصػر التالية ىحه العالقة الويشاقر البحث الحالي في  

 واالعتساد مع مفيػم اإلدارة بالسدئػلية:
 قبل انة مؤسدة تعميسية مغبسك عتخاف رسسيعشي اي: (Accreditation)االعتساد  -

ا فييا. ويعخفو أنيا استػفت مصالب معيشة مخغػبً مؤسدة أو ىيئة عمسية متخررة تقخ ب
يتع بيا ومغ خالليا إعصاء تقييع مجسػعة مغ اإلجخاءات التي " نوأ( بٕٕٔٓالذخيبي )

التي تػجج فييا مسا  الزعفونقاط  دة التعميسية يتبيغ مغ خاللو نقاط القػةشامل لمسؤس
لمكيام بسدئػلياتيا السشاشة السؤسدة يتختب عميو إعصاء حكع حػل كفاءة وأىمية ىحه 

كاديسي عميو يسكغ القػل بأن االعتساد األ  وبشاءً  (ٚٔٔ) بيا برػرة جيجة ومشاسبة".ص

 اإلدازح ثبنًعئٕنٛخ

Responsibility Management 

 انًعبءنخ

Accountability 

 رقٕٚى األداء

Performance 

Evaluation 

 انسقبثخ

Control 

 االػزًبد

Accreditation 
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لية في الحفاظ عمي شخوط االعتساد، ، وتداىع اإلدارة بالسدئػ يدبق اإلدارة بالسدئػلية
، كسا أن االعتساد يداىع في اإلدارة بالسدئػلية مغ خالل السداىسة وتجعيسيا باستسخار

يا ومػاكبة السقاييذ في االىتسام بالسقاييذ الخاصة بالسقارنة بيغ السؤسدات وبعز
دتخجم في عسميات الكياس السحاسبي، والسداعجة في العالسية، وتحجيج التقشيات التي تُ 

وبسا أن االعتساد ىػ مكانة  .لبخامج التي يسكغ االستثسار فيياتسييد السؤسدات وا
لسعاييخ  ئياسشح لمسؤسدة التعميسية مقابل استيفاأكاديسية أو وضع أكاديسي عمسي يُ 

ن االعتساد األكاديسي ىػ تحقيق السدؤولية أمام اآلخخيغ إف السشصمق ىحاومغ دة. الجػ 
 ىػ جدء مغ اإلدارة بالسدئػلية.و  ،لزسان اإلتقان والجػدة في األداء

سقتزاىا التحقق مغ أن األداء يتع بعسمية إدارية مدتسخة يتع "ىي : (Control) الخقابة -
وذلظ بكياس درجة نجاح األداء  ،والسعاييخ السػضػعةحجدتو األىجاف عمى الشحػ الحي 

 ص ،ٕٗٔٓ،")شخف.الفعمي في تحقيق األىجاف والسعاييخ بغخض التقػيع والترحيح
أحج أبعاد مفيػم يجعمو ن مفيػم الخقابة بالسعشى السذار إليو إفذلظ وعمى   .(ٛٚ

انتياء العسل مباشخة بغية السحاسبية، إذ أن الخقابة يتع تصبيقيا أثشاء سيخ العسل أو بعج 
وتخكد الخقابة عمى مخاقبة  .الػقػف عمى نتائج العسل وقياسيا بالسعاييخ السػضػعة

 فيا أو إجخاء الترحيح ا فػريً حدغ األداء وترحيح األخصاء ومدارات العسل ترحيحً 
تحقيق السدؤولية. فسغ يقػم بعسمية تيجف إلى ىي عسمية  فالخقابة اإلدارية  .السدتقبل

ب حاسَ الخقابة ىػ مدؤول، عميو التدامات، يجب أن يؤّدييا عمى أكسل وجو، وسػف يُ 
اإلدارة ف وِمْغ ِقَبل السدؤوليغ )الكيادة العميا(. -عد وجل  -عمييا مغ ِقَبل هللا 

  .عمى نتائج العسمية الخقابية ذاتياو بالسدئػلية مفيػم أكثخ شسػلية يتع تصبيق
 خ تقػيع األداء كسا يخى الذخيبي: يعبِّ (Performance Evaluation) تقػيع األداء -

صجار حكع عمسي مػضػعي دقيق عمى إعسمية مشيجية تعتسج عمى  ( عغٕٕٔٓ)
أي أنو العسمية التي تحجد أوجو القػة  مجخالت وعسميات ومخخجات الشطام التعميسي،

ع تصػيخ ومغ ثَ  ،تعجيل االنحخافات في ىحا األداء وترحيحياجخاء إلا والقرػر تسييجً 
يتع تفديخ أسباب الشجاح أو الفذل في أداء العسل؛ لحلظ  اإلدارة بالسدئػلية فيو  .األداء

السدئػلية إال بعج إجخاء التقػيع. وعمى ذلظ فإن التقػيع يعتبخ  عمىال تتع السحاسبة 
حػ ، فيػ يداعج عمى متابعو التقجم نجسيع أنطسة اإلدارة بالسدئػلية عشرًخا محػرًيا في
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 السحجدة، ويسكغتحقيق األىجاف والتعخف عمى فخص التصػيخ، ومقارنة األداء بالسعاييخ 
أن  بالسدئػلية إال واإلدارةالخغع مغ التخابط القػي بيغ تقػيع األداء  عمىالقػل بأنو 

ىػ ( ٕٙٓٓالتقػيع كسا يخى بيخك وآخخون )أنَّ حيث  ،العالقة بيشيسا ليدت متساثمة
وتصػيخ أنطسة السدؤولية الفاعمة  ،ضح امتجادات وحجود السدؤوليةالسفتاح الحي يػ "

ػيع نو إذا كانت اإلدارة بالسدئػلية ىي الغاية فإن تقىحا فإ ( وعمى٘ٙ) ص  ."والستكاممة
 .األداء ىػ أحج وسائميا

 (ٕٔٔٓ) والعزايمة ةيعخفيا الصخاون (: السداءلة كساAccountability) السداءلة -
ص  الػضيفية." ولسيام وئحققيا مغ خالل أدا الشتائج التي"تعشي محاسبة السخؤوس عغ 

بالدمصة فييا السدئػلية  ( فتختبطٕٙٓٓ) يذيخ مسجوح بالسدئػلية كسااإلدارة  ( أماٚٙ)
 لتحسمو تمظعمى ذلظ الذخز نتيجة  السداءلة تقعل لذخز ما، بيشسا ػكَ التي تُ 

ا مغ فكخة العالقة بيغ السداءلة والسدئػلية في اإلسالم انصالقً ويسكغ تػضيح  السدئػلية.
بتبعات بعج قيامة  ُمداَءلبل ىػ  ،الخاعي والخعية، فالخاعي ليذ مدؤوال فقط

"كمكع راع وكمكع مدؤول عغ رعيتو..."  -صمى هللا عميو وسمع يقػل  . السدؤولية
في  السدؤولية، أماىحا في . (ٖٗٓ، صٖ٘ٛ، ٔ، جة)صحيح البخاري، باب الجسع

ذلظ  عَ أحفِ  استخعاه،"إن هللا سائل كل راع عسا  وسمع:قال صمى هللا عميو  السداءلة فقج
وصححو األلباني في غاية  حبان،دأل الخجل عغ أىل بيتو " رواه ابغ حتى يُ  ضيَّع؟أم 

حيث ُتعتبخ  ءلة والسدئػليةتجسع بيغ السدادارة بالسدئػلية إلفا (.ٕٔٚالسخام بخقع 
 لسدئػلية.با اإلدارة مغ جدًءا ميساالسداءلة 

ن اإلدارة بالسدئػلية يسكغ أن تداىع وبجرجة كبيخة إومغ خالل ما سبق يسكغ القػل 
لمفخد  ةوالجساعات بسا يزسغ تحقيق الكفاءة في األعسال السػكم السسارسات لألفخادفي تحديغ 

الديخ في شخيق يرل بشا إلى السؤسدة التعميسية، فيي وسيمة نزسغ بيا  أو الجساعة أو
غايات معمػمة ومعيشة ألنيا ىي التي تدتصيع أن تكذف عغ مجى تحكيقشا لألىجاف، ومجى 

مػاضع القػة والرحة ومػاشغ الزعف والقرػر والعسل  يغ لشا أيًزاصحة خصة التشفيح، وتب
   .ةتحديشيا وتصػيخىا، وتحقيق الكفاءة والفاعمية في استخجام السػارد الستاح عمى

 تقػيع ومتابعةتصمب يفي مؤسدات التعميع  خؤيةتحقيق ال الباحثة أنَّ تدتخمز و 
تتع عغ شخيق التقػيع التي وىحا ما يدسى بعسمية ضبط الجػدة، و ، السداءلةاألداء والخقابة و 
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تحديغ في (. واالستسخار مداءلة ومحاسبةإلى تحتاج  الخقابية التيىػ جدء مغ العسمية الحي 
الحكع ومغ َثّع إصجار  األداء وتصػيخه السدتسخ والكذف عغ نقاط القػة والزعف،مدتػى 
يي ف ؛السدؤوليةب تصبيق اإلدارةعغ شخيق  واالعتساد يتعتحقيق الجػدة و  .دالسشجِ  ومكافأة

ومغ ىشا تأتي أىسية تصبيق اإلدارة بالسدئػلية في مؤسدات التعميع العالي  ضسان الجػدة.
 .التعميع وضسان جػدتوصػيخ وتحديغ في ت

 ببلمسئىلُت: اإلدارةو (DOUGLAS MCGREGOR) مبكجرَجىر السجدو وظرَت

 البذخية لصبيعةصة باالخاًجية نظره ماكجخيجػر  االجتماعي لشفذا لععا ميقجِّ   
ًِّي ُيلحنطباع ااالتًضيحو أن ل من خال  الغً ا بايؤثر تأثيًرشخز آخخ تجاه لذخز نو اك

 KOPELMAN & PROTTAS (ويخى  ،لذخزا لظًعالقتو مع ذعمى طبيعة تعاممو 
مدار التفكيخ اإلداري  خغيَّ قج  (ٜٓٙٔالس ماكجخيجػر التاريخي )جكتاب دو  أن  (ٕٛٓٓ

عغ بعس االفتخاضات األساسية حػل الدمػك اإلنداني سؤال ماكجخيجػر عشج ف ،والسسارسة
 (Xة )نطخيعمييما: أطمق  الندانيا لجانبا ليحاعرض نظريتين مختمفتين في السؤسدات، 

لسدؤولية، بطبيعتو ًغير طمًح ًيكره ال كسًل ملعاتنطمق من افتراض مؤداه أن اوالتي 
أن  التي تفتخض (Y)  ونطخية ؛سسةلسؤًال تيمو أىداف ا فقط، تيمو ذاتو ًتحقيق رغباتيا

 MOHAMEDويؤكج  رًف.لعالو ىيئت  إذالسدؤولية التحسل ًيسعى لعسل اإلنسان يحب ا
فتحفيد . إلى وجػد شخيقتيغ أساسيتيغ إلدارة األفخاد تذيخ ماكجخيجػرأفكار  ( أنٖٕٔٓ)

فتصبح ، االقتصادية فقط الساديةلحػافد ًا تآلسكافعن طريق ا يكػن  (X) نطخيةمسارسي 
 لرارمةقابة الخاإلشراف ًاو، القػة ليبرة عمى انتياج أسامة ًمجَباإلدارة ىنا مرَغ

 ليدت لساديةت السكافآيادة األجًر ًافإن ز(Y)  نطخيةلسسارسي  بالشدبة بيشسا لسباشخة.ا
لمسػضفيغ ولتػقعات  حل ىحه السفارقاتُيسِكغ ، وعميو ممينلتحفيد العاحيدة لػا لػسيمةا

ي تحسُّل الفخد التداماتو تعشوالتي في العسل ختمفة بتصبيق اإلدارة بالسدؤولية السجيخيغ الس
ويخى بيخك وآخخون  .الترخفات الرادرة عشو في العسلعمى واختياراتو وقخاراتو الستختبة 

ىحه االلتدامات واالختيارات عمى ب ل ويحاِس دأَ ع ويَ يتابِ سالبج أن يكػن ىشاك مغ أنَّو  (ٕٙٓٓ)
 .أمامو لمجسيع، ومغ أجل ماذا يمتدم بأداء عسمو ب أماموحاسَ ل ويُ دأَ ع ويُ والقخارات، ومغ يتابَ 

 (Y)نطخية أو ( X) ةيتبعػن نطخيمسَّغ كانػا  وقياداتيع سػاءً السػضفيغ وىحا يعشي أن 
عمى ما قام بو مغ  الفخد ُيحاَسبأن  والبج، بو يغعغ أداء العسل السكمفمدؤولػن جسيًعا 
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 اإلندان الباحثة أنوبالتالي تدتشتج  .العسل وىشاك جداء عمى العسل في الجنيا وفي اآلخخة
ب أمام هللا يػم الكيامة عغ بيحا العسل سػف ُيدأل وُيحاسَ  ع( القائاقائجأو  ال)عامسػاء كان 

: "ال -صمى هللا عميو وسمع  -قال رسػل هللا  اآلخخيغ، فمقجكل أعسالو وإصجار األحكام عمى 
وعغ  ،وعغ عمسو ما فعل بو ،فيع أفشاه عغ عسخهدأل تدول قجما ابغ آدم يػم الكيامة حتى يُ 

، ٔغ جدسو فيع أباله )سشغ الجارمي، كتاب السقجمة، جأنفقو وع مالو مغ أيغ اكتدبو وفيع
 (.ٗٗٔ، صٖٚ٘

 :0202 تَدالسعى العربُت المملكت رؤَت ضىء فٍ ببلمسؤولُت اإلدارة ممبرست

بحكػمة فاعمة مغ « وشغ شسػح»كػيغ مفيػم لت ٖٕٓٓة السسمكة تدعى رؤي       
خالل عجد مغ العػامل مشيا: االستفادة مغ أفزل السسارسات العالسية لتحقيق أعمى مدتػيات 

يذسل اتخاذ كل ما ىػ مسكغ لتفعيل سوذلظ  ،صاعاتالذفافية والحػكسة الخشيجة في جسيع الق
معاييخ عالية مغ السحاسبة والسداءلة عبخ إعالن األىجاف والخصط ومؤشخات قياس األداء 
ومجى الشجاح في تشفيحىا لمجسيع، كسا سيتع مخاجعة دقيقة لميياكل واإلجخاءات الحكػمية 

لػاضح بيغ عسمية والسدؤوليات والرالحيات وتصػيخىا، بسا يزسغ الفرل االسيام وتػزيع 
تع السػاصمة عمى استحجاث وحجات في الحكػمة تاتخاذ القخار وتشفيحه ومخاقبة التشفيح. وس

كسا تتزسغ  لسخاقبة التشفيح ومتابعة األداء وفق أفزل السسارسات العالسية الستبعة،مسّكشة 
أىسية  ٖٕٓٓ السسمكة لحا تػلي رؤية االلتدامات تشسية السػارد البذخية بكل جياز حكػمي.

وقج شسل بخنامج التحػل الػششي العجيج مغ السبادرات السختبصة  .كبيخة لعسمية تصػيخ السػضفيغ
   فعال.عسمية التصػيخ بذكل ب عاليفسغ األولى أن تقػم مؤسدات التعميع ال بيحه العسمية،
بالسسارسات وثيقة )اإلدارة بالسدؤولية( صمة  ليحا الشيج اإلداري أن يكػن يسكغ و     

 متصمبات الخؤية الػششيةلتفعيل اإلداري داخل مؤسدات التعميع  جانب الدمػكبتشسية  الستعمقة
السشذػد الحي يػضح أن الػشغ  السدؤول؛جانب السػاشغ « وشغ شسػح»تزسغ مفيػم يبأن "

عامميغ في كانػا  سػاءً يؤدونيا "أدوار  عن الجسيع لجييأال يكتسل إال بتكامل األدوار حيث 
مدؤوليات كثيخة تجاه عمييع ، و "غيخ الخبحي القصاع الخاص أوالقصاع القصاع الحكػمي أو 

مغ العسل سيتع استسخار السشذػد وتجاه الشفذ أيزا. في الػشغ  ةالػشغ والسجتسع واألسخ 
أجل تحقيق اآلمال والتصمعات، وسيتع الدعي لتحقيق السشجدات والسكتدبات التي لغ تأتي إال 
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 سسمكة،رؤية ال) ".لسدؤولياتيع ربحيغ مػاششيغ وقصاع أعسال وقصاع غيخ م الجسيعتحّسل ب
ٕٖٓٓ(  

إلى تحجيج  بالسدؤولية تحتاجأن اإلدارة في مع ما تتصمبو الخؤية  ي الباحثةأر ويتػافق 
، وتقجيع الشرح والسذػرة ومخاقبتيا ،قيا، وتقػيسيايسيا وتشديوتشط ،ميام والتدامات السػضفيغ

 قدام والػحجات( بالسؤسدة التعميسية.ألدارات واإل)ا ليات وأنذصة جسيعؤو وتحجيج ميام ومد
 ووخبئجهب المُذاوُت الذراست 

  المُذاوُت: الذراست أهذاف  
ومتصمباتيا  التعخف عمى أبعاد لإلدارة بالسدئػلية في اإلسالم ىجف ىحا البحث إلى
ىسية تػفخ أبعاد تبعا )الجشذ، وسشػات الخبخة، والجورات أ ىوالكذف عغ الفخوق في مج

التجريبية في اإلدارة(.ومعخفة العالقة بيغ مسارسة اإلدارة بالسدئػلية وبيغ مسارسة نطخية 
X&Yة(( في مؤسدات التعميع العالي  لتصػيخ أدائيا في ضػء الخوية السسمك ٕٖٓٓ. 

      :الذراست أداحٍ حصمُم
: مجخل لتصػيخ إدارة مؤسدات التعميع الجامعي في اإلدارة بالسدئػلية استبانة بعشػان .ٔ

 بيجف تحجيج مجي أىسية مبادئ وأبعاد ٖٕٓٓية دالسسمكة العخبية الدعػ ضػء رؤية 
اإلدارة بالسدئػلية بالسؤسدات التعميسية الجامعية بالسسمكة العخبية الدعػدية  ومتصمبات

 .عجاد الباحثةإ مغ –لدعػدية مغ وجية نطخ الكيادات ببعس الجامعات ا
في افتخاضات دوجالس  -السجيخيغ-استبانة بحث بيجف تحجيج "اتجاىات الكيادات  .ٕ

 اعتسجت الباحثة في بشائيا عمى افتخاضات الشطخية. ": (X&Y)ماكجخيجػر حػل نطخية
 وقج تع التأكج مغ صجق األداتيغ عمى الشحػ التالي: 

لمتأكج مغ صجق االستبانة األولي لمجراسة استخجمت  صجق االستبانة األولي لمجراسة: .ٔ
مغ  السحتػى: لمتحققصجق  -ٔالشحػ التالي:  عمىالباحثة شخيقتيغ لكياس الرجق 

بعس  عمىبرػرتيا األولية  )االستبانات(بعخض  قامت الباحثةصجق أداة الجراسة 
لمتأكج مغ مجى ، وذلظ الجامعات الدعػدية بغخض التحكيع أساتحة كميات التخبية ببعس

، وما إذا كانت العبارات واضحة وتشتسي جت مغ أجموعِ مالءمة االستبانة لمغـخض الحي أُ 
 إلى السحػر السحجد ليا أم ال.

اعتسجت الباحثة (: والثانية الرجق الثشائي ) االتداق الجاخمي لفقخات االستبانة األولي .ٕ
لثشائي بيجف التعخف عمى في حداب صجق األداة األولي لمجراسة عمى أسمػب الرجق ا
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مجى االتداق الجاخمي ليحه األداة البحثية مغ خالل معامل بيخسػن الجاخمي 
Pearson Correlation"  بيغ درجة كل عبارة والجرجة الكمية لباقي العبارات في "

شة فقخات االستبانة التي تشتسي إلييا  مغ أجل قياس مجى صالحية العبارات الستزسَّ 
، داق بيغ الجرجة الكمية لالستبانة، أي "صجق السزسػن" وكحلظ االتفي ىحه األداة

ي يػضح مجي اتداق ( التالٔ)رقع ، والججول درجة كل محػر مغ محاور االستبانةو 
حداب معامالت االرتباط بيغ درجة كل عبارة مغ عبارات مغ خالل  االستبانة داخمًيا

عجدىا )  عمى العيشة االستصالعية البالغاالستبانة ودرجة االستبانة الكمية بعج تصبيقيا 
 .(فخًدا ٖٓ

 (0عدٔل )

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

انفقسا

 د

االزرجبط 

ثبندزعخ 

 انكهٛخ

انفقسا

 د

االزرجبط 

ثبندزعخ 

 انكهٛخ

انفقسا

 د

االزرجبط 

ثبندزعخ 

 انكهٛخ

انفقسا

 د

االزرجبط 

 ثبندزعخ

 انكهٛخ

انفقسا

 د

االزرجبط 

ثبندزعخ 

 انكهٛخ

0 2.50.*

* 

00 2.530*

* 

00 2..03*

* 

00 2.508*

* 

30 2.50.*

* 

0 2.508*

* 

00 2..53*

* 

00 2.53.*

* 

00 2.500*

* 

30 2.50.*

* 

0 2..30*

* 

00 2.523*

* 

00 2..00*

* 

00 2..30*

* 

30 2.505*

* 

3 2..23*

* 

03 2.005*

* 

03 2..03*

* 

03 2.002*

* 

33 2.505*

* 

8 2..52* 08 2.005*

* 

08 2..08*

* 

08 2..80*

* 

38 2.508*

* 

3 2.583*

* 

03 2.528*

* 

03 2.530*

* 

03 2.000*

* 

33 2..50*

* 

. 2..30*

* 

0. 2.530*

* 

0. 2.500*

* 

0. 2.003*

* 

3. 2.500*

* 

5 2.500*

* 

05 2.508*

* 

05 2..53*

* 

05 2.528*

* 

35 2.000*

* 

0 2.300* 00 2.533*

* 

00 2..50*

* 

00 2.500*

* 

30 2..05*

* 

02 2..00*

* 

02 2.53.*

* 

02 2.352*

* 

32 2.583*

* 

82 2..55*

* 

 2.20* * دال ػُد يعزٕٖ 

( الدابق أن جسيع معامالت االرتباط بيغ درجة كل عبارة ٔ) رقع ججولاليتزح مغ 
صػرتيا االستبانة في تتكػن ، وبيحا ٔٓ.ٓوالجرجة الكمية لالستبانة دالة عشج مدتػى 

 .(ٔ ( عبارة )ممحقٓ٘الشيائية مغ )
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 :االستبانة األولىثبات 
وىي معادلة تدتخجم إليزاح السشصق العام  ،خاستخجمت الباحثة معادلة ألفا كخونبا  

ة مختفعة وىي قيس ،ٔ٘ٛ.ٓاالستبانة  معامل ثباتلثبات االختبارات والسقاييذ، وبمغت قيسة 
 .تجل عمى ثبات االستبانة

لمتأكج مغ ثبات االستبانة تع تصبيق االستبانة ثع إعادة تصبيقيا بعج  :تصبيق االستبانةإعادة 
ثع تع حداب معامل ارتباط بيخسػن بيغ  (،فخًدا ٖٓة استصالعية بمغ عجدىا )شيخ عمى عيش

 .( نتائج ىحا التصبيقٕ)الججول رقع ويػضح  التصبيقيغ،نتائج 
 (0عدٔل )

 (02=  ألثؼبد ٔيغًٕع االظزجبَخ األٔنٙ )ٌ خبجكسثَٕنفب أٔ زرجبط  ػبدح انز جٛقايؼبيفد 

يؼبيم  األثؼبد

 ثٛسظٌٕ

نفب أيؼبيم  اندالنخ

 كسَٔجب 

 2.552 2.20 2.002  يجدأ انًعؤٔنٛخ انساػٛخ - أٔاًل 

 2.582 2.20 2.550  ٔانؼقبة( )انضٕاةيجدأ انغصاء  - بصبًَٛ 

 2.532 2.20 22.530 يجدأ انًعبءنخ انفسدٚخ - بصبنضً 

 2.508 2.20 2.583 يجدأ انشٕزٖ ٔانزٕاطم فٙ ارابذ انقسازاد – بزاثؼً 

 2.508 2.20 2.000 انزا ٛط نسثط األداء انًؤظعٙ ثًساكص انًعئٕنٛخ - بابيعً 

 2.538 2.20 2.028 انزُظٛى اإلداز٘ نزحدٚد يساكص انًعئٕنٛخ - بظبدظً 

األداء انفؼهٙ ثبألداء انًا ط فٙ يساكص  يقبزَخ - بظبثؼً 

 انًعئٕنٛخ

2.020 2.20 2.020 

 2.580 2.20 2.008 رحهٛم االَحسافبد فٙ األداء انفؼهٙ ػٍ األداء انًا ط  - بصبيًُ 

 2.503 2.20 2.530  رٕفٛس َظبو رقبزٚس أداء يزكبيم نًساكص انًعئٕنٛخ - بربظؼً 

 2.538 2.20 ..2.5 َظبو حٕافص فؼبل نزؼصٚص اإلدازح ثبنًعئٕنٛخ رٕفٛس - اػبشسً 

 2.580 2.20 2.500 ثؼبدأليغًٕع ا

، وذلظ ٔٓ.ٓأن معامالت االرتباط دالة عشج مدتػى  ( الدابقٕ) الججول رقعيتزح مغ    
، مسا يؤكج عمى صالحية ىحه اسة تتستع بجرجة عالية مغ الثباتأن األداة األولي لمجر  يبخىغ

 .ستبانة لمتصبيق عمى أفخاد العيشةاال
      :ثبات االستبانة الثانية

إليزاح السشصق العام لثبات االستبانة الثانية  خاستخجمت الباحثة معادلة ألفا كخونبا
وىي قيسة مختفعة تجل عمى ثبات  ،ٜٛٛ.ٓاالستبانة  معامل ثباتلمجراسة وبمغت قيسة 

 االستبانة.
  :إعادة تصبيق االستبانة
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عيشة  ولمتأكج مغ ثبات االستبانة الثانية تع تصبيقيا ثع إعادة تصبيقيا بعج شيخ عمى
( ٖ)رقع ثع حداب معامل ارتباط بيخسػن، ويػضح ججول  فخًدا( ٖٓ)استصالعية عجدىا 

 .كخونباك ألبعاد ومجسػع االستبانةلفا أرتباط إعادة التصبيق و امعامالت 
 

 

 

 

 (0عدٔل )

 (02=  )ٌألثؼبد ٔيغًٕع االظزجبَخ  خنفب كسَٔجبأانز جٛق ٔزرجبط  ػبدح ايؼبيفد 

 نفب كسَٔجب أيؼبيم  اندالنخ يؼبيم ثٛسظٌٕ األثؼبد

 X 2.000 2.20 2.020افزساضبد َظسٚخ 

 Y 2.028 2.20 2.508افزساضبد َظسٚخ 

 2.505 2.20 2.003 يغًٕع االثؼبد

، ٔٓ.ٓمعامالت االرتباط دالة عشج مدتػى  الدابق أن( ٖ)رقع ججول اليتزح مغ 
 .وذلظ يؤكج ثبات ىحه االستبانة

قامت الباحثة بحداب  لمتأكج مغ اتداق االستبانة داخمًيا :ي لفقخات االستبانةاالتداق الجاخم 
 معامالت االرتباط بيغ درجة كل عبارة مغ عبارات االستبانة ودرجة االستبانة الكمية بعج

 الشتائج.ىحه  ( التاليٗ)رقع ، ويػضح ججول تصبيقيا عمى العيشة االستصالعية
 (3عدٔل )

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

 االزرجبط ثبندزعخ انكهٛخ انفقساد االزرجبط ثبندزعخ انكهٛخ انفقساد

0 2.53.** 0 2.503** 

0 2.538** 02 2.003** 

0 2.530** 00 2.533** 

3 2..00** 00 2.025** 

8 2...5* 00 2.005** 

3 2.503** 03 2.523** 

. 2...0** 08 2.530** 

5 2.502** 03 2.58.** 

 2.20* * دال ػُد يعزٕٖ 

أن جسيع معامالت االرتباط بيغ درجة كل عبارة  ( الدابقٗ) رقع ججولاليتزح مغ 
تتكػن االستبانة في صػرتيا ، وبيحا ٔٓ.ٓوالجرجة الكمية لالستبانة دالة عشج مدتػى 

 .( عبارةٙٔالشيائية مغ )
  :عُىت البحثمجخمع ووصف 
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السسمكة  واإلدارية بجامعاتمغ الكيادات األكاديسية  فخًدا (ٖٙ٘ٛ) بمغت عيشة الجراسة
، والباحة، واألميخة نػرة، والجػف، والقريع، والسمظ دعبج العديأم القخي، والسمظ  التالية:

 مجتسع وعيشات( التالي يػضح ٘والججول ). سعػد، والسمظ فيج لمبتخول والسعادن، وشيبة
 .   مغ ىحه الجامعات الدعػدية الجشذ( )حدبالجراسة 
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 (8عدٔل )

 انغبيؼبد انعؼٕدٚخيغزًغ ٔػُٛبد انجحش يٍ 

 يغزًغ اندزاظخ /

 ظى انغبيؼخا

  عًبنٙ يغزًغ اندزاظخ ٔػُٛزٓب

 اإلَبس انركٕز

 0.30 8580 عبيؼخ أو انقس٘

 000 .08 انؼُٛخ

 0030 0320 صػجد انؼصٚعبيؼخ انًهك 

 050 033 انؼُٛخ

 083 003 عبيؼخ انجبحخ

 58 32 انؼُٛخ

 0022 0. عبيؼخ األيٛسح َٕزح

 035 00 انؼُٛخ

 020 033 عبيؼخ انغٕف

 00 03 انؼُٛخ

 00. 300 عبيؼخ انقظٛى

 033 020 انؼُٛخ

 0033 0030 عبيؼخ انًهك ظؼٕد

 0.0 0.0 انؼُٛخ

 02 0822 نهجزسٔل ٔانًؼبدٌعبيؼخ انًهك فٓد 

 0 ..8 انؼُٛخ

 00. 303 عبيؼخ طٛجخ

 002 000 انؼُٛخ

 (ٖٕٓٔ)( الدابق أن عجد عيشة الحكػر بمغت ٘)رقع يتزح مغ إحرائيات الججول 
لعيشة  وصًفا (ٙ)رقع  ويقجم الججول التالي مفخدة، (ٖ٘ٚٔ)بيشسا بمغت عيشة اإلناث ، مفخدةً 

 إجسالي )بمغوالجورات التجريبية لسغ تع التصبيق عمييع لستغيخ الجشذ والخبخة ا البحث شبقً 
 .مفخدة( ٖٙ٘ٛالعيشة مغ الجشديغ 
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 (3عدٔل )

 (0583=  )ٌػُٛخ انجحش طجقب نًز ٛساد اندزاظخ 

 %   انفئبد انًز ٛس

 انغُط
 83.8 0020 ذكٕز

 38.8 0.80  َبس

 اناجسح

 00.0 0002 ظُٕاد. 8أقم يٍ 

 30.0 0300 ظُٕاد. 02أقم يٍ -ظُٕاد 8يٍ 

 03.5 0200 ف كضس. -ظُٕاد 02يٍ 

 اندٔزاد

 80.0 00.3 صفس دٔزاد ردزٚجٛخ ف كضس.

 0.5 0.5 دٔزربٌ ردزٚجٛزبٌ

 3.0 050 ٔاحدح.دٔزح ردزٚجٛخ 

 03.0 0008 نى انزحق ث ٘ دٔزح ردزٚجٛخ.

 المُذاوُتوخبئج الذراســـــت 

 أسفخت السعالجة اإلحرائية لالستبانة عغ التػصل إلى عجة نتائج كسا يمي: 
، مبجأ السدئػلية الخاعية )مبجأاإلدارة بالسدئػلية  تػفخ أبعادما درجة : إجابة الدؤال األول 

بالسسمكة  التعميع العالي، مبجأ الذػرى( لتصػيخ إدارة مؤسدات الجداء، مبجأ السدئػلية الفخدية
 اندزاظخ؟انؼسثٛخ انعؼٕدٚخ يٍ ٔعٓخ َظس أفساد ػُٛخ 

 (.عدٔل )

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

 (انشٕزٖ انفسدٚخ، يجدأانًعئٕنٛخ  أانغصاء، يجد أيجد انساػٛخ،

ًزٕظط ان األثؼبد

 انحعبثٙ

االَحساف 

 انًؼٛبز٘

يعزٕٖ 

 االظزغبثخ

 انزسرٛت

 0 يزٕظ خ 33..2 .0.0  انًعئٕنٛخ انساػٛخ أيجد

 3 يزٕظ ّ 2.503  .0.0 انغصاء أيجد

 0 يزٕظ خ .2.35  0.08 انًعئٕنٛخ انفسدٚخ أيجد

 0 ػبنٛخ 00..2  0.32  انشٕزٖ أيجد

 - يزٕظ خ 00..2  0.08  اندزعخ انكهٛخ 
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 (5عدٔل )

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

 (انساػٛخ

ًزٕظط ان انؼجبزاد

 انحعبثٙ

االَحساف 

 انًؼٛبز٘

يعزٕٖ 

 االظزغبثخ

 انزسرٛت

رحدد انقٛبداد ثًؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼٙ أظبنٛت 

  ٔقٕاػد انؼًم اإلداز٘ ثبنغبيؼخ.
0.33 2.3. 

 0 ػبنٛخ

رساقت انقٛبداد أَش خ انؼًم اإلداز٘ ثًؤظعبد انزؼهٛى 

  .انغبيؼٙ فٙ كبفخ يساحهّ
0.00 2.05 

 3 يزٕظ خ

انقٛبداد ثًؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼٙ غبٚبد  ر غ

  .ٔأْداف طًٕحخ نزحعٍٛ انؼًم اإلداز٘
0.30 2.35 

 0 ػبنٛخ

رغعد انقٛبداد ثًؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼٙ انقدٔح فٙ 

  .رجُٙ زظبنخ ٔزؤٚخ ٔقٛى اإلدازح ثبنًعئٕنٛخ
0.00 0.23 

 8 يزٕظ خ

دػى  رٕظف انقٛبداد انزقُٛبد انحدٚضخ ٔانًزقديخ فٙ

 .غبيؼٙأَش خ انؼًم اإلداز٘ ثًؤظعبد انزؼهٛى ان
0.0. 2.50 

 0 يزٕظ خ

 (0عدٔل )

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

 ٔانضٕاة(

ًزٕظط ان انؼجبزاد

 انحعبثٙ

االَحساف 

 انًؼٛبز٘

يعزٕٖ 

 االظزغبثخ

 انزسرٛت

رحزفٙ انًؤظعبد انزؼهًٛٛخ انغبيؼٛخ 

ثبإلَغبشاد ٔرؼزسف ثبنزًٛص ند٘ 

 .أفساد انقٛبدح انغبيؼٛخ

0.33 2.5. 

 0 ػبنٛخ

ر جق انقٛبداد ثًؤظعبد انزؼهٛى  

انغبيؼٙ يجدأ انغصاء ث ظبنٛت 

 .ٔأدٔاد يزُٕػخ ٔفؼبنخ

0.02 0.03 

 8 يزٕظ خ

انقٛبداد ثًؤظعبد انزؼهٛى  ر ًٍ

انغبيؼٙ حق انغًٛغ فٙ انزفٕ  

  .ٔانزًٛص ٔفق يب ًٚزهكَّٕ يٍ قدزاد

0.00 2.55 

 0 يزٕظ خ

ر غ انًؤظعبد انزؼهًٛٛخ انغبيؼٛخ 

زؤٚخ نًجبدئ انضٕاة ٔانؼقبة ظٓهخ 

   .انفٓى ٔيهًٓخ ٔقبثهخ نهز جٛق

0.03 0.23 

 0 يزٕظ خ

انغبيؼٛخ  ر جق انًؤظعبد انزؼهًٛٛخ

يؼبٚٛس انًحبظجٛخ حٕل االنزصايبد 

 .ٔاالازٛبزاد ٔانقسازاد ثٍٛ األفساد

0.00 0.23 

 3 يزٕظ خ
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 (02عدٔل )

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

 (انفسدٚخ

ًزٕظط ان انؼجبزاد

 انحعبثٙ

االَحساف 

 انًؼٛبز٘

 يعزٕٖ

 االظزغبثخ

 انزسرٛت

رُفٕع انظفحٛبد ٔانًعؤٔنٛبد فٙ يغبل انقٛبدح 

ثًب ٚ ًٍ اإلَغبش ٔر ٕٚس انًؤظعبد 

  انزؼهًٛٛخ انغبيؼٛخ.

0.80 2... 

 0 ػبنٛخ

رزجُٙ انقٛبداد ثًؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼٙ يؼبٚٛس 

، صى نزكهٛف ٔانً بنجخ قجم انؼًم أٔاًل ا

 .االظزغٕاة ٔانًحبظجخ ثؼد انؼًم

0.2. 0.08 

 8 يزٕظ خ

عجبرّ رشغغ انقٛبداد انزصاو انفسد ثزُفٛر ٔا

 ػًب ٚقٕو ثّ يٍ انٕظٛفٛخ ثحٛش ٚظجح يعئٕاًل 

  ، ٔٚحبظت ػهٛٓب.ظهٕ  أٔ أفؼبل

0.03 2.58 

 3 يزٕظ خ

رسظٙ انقٛبداد يجدأ انًعبءنخ حٕل انٕاعجبد انزٙ 

ٚهزصو انفسد انقٛبو ثٓب ثًؤظعبد انزؼهٛى 

 .انغبيؼٙ

0.80 2..5 

 0 ػبنٛخ

رشغغ انقٛبداد انزصاو األفساد أصُبء انؼًم ث َظًخ 

ٔيؼبٚٛس ٔرؼهًٛبد انًؤظعبد انزؼهًٛٛخ 

  انغبيؼٛخ.

0.0. 2.50 

 0 يزٕظ خ

 (00عدٔل )

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

 (انقسازاد

ًزٕظط ان انؼجبزاد

 انحعبثٙ

االَحساف 

 انًؼٛبز٘

يعزٕٖ 

 االظزغبثخ

 انزسرٛت

اظزسارٛغٛبد رٕاطم  ثداػٛخ  ػهٗرؼزًد انقٛبداد 

  .ٔفؼبنخ ثًؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼٙ
0.30 2.53 

 0 ػبنٛخ

رزار انقٛبداد ثًؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼٙ 

انقسازاد انًُبظجخ انًجُٛخ ػهٗ يؼ ٛبد 

   .دقٛقخ

0.00 2.08 

 0 يزٕظ خ

رُسظٙ انقٛبداد انغبيؼٛخ يجبدئ ثًب ٚ ًٍ ٔعٕد 

  .صقبفخ رٕاطم فؼبنخ فٙ ثٛئخ انؼًم انغبيؼٙ
0.03 2.00 

 8 يزٕظ خ

رشغغ انقٛبداد ثًؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼٙ  

انًسؤٔظٍٛ ػهٗ االشزسا  ثُظٛت فؼبل فٙ 

  .طُغ ٔارابذ انقسازاد

0.0. 0.20 

 3 يزٕظ خ

انًساقجخ  ، صىرقدو انقٛبداد انُظح ٔانًشٕزح

  .نهؼبيهٍٛ ثًؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼٙ
0.80 2..8 

 0 ػبنٛخ
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بالسدئػلية اإلدارة بعاد درجة تػفخ أالحع أن ( يُ ٔٔ -ٚالدابقة ) الججاولبشاء عمى  
ذ بمغ الستػسط الحدابي إكانت متػسصة  الجراسةفخاد أنطخ  وجيةالسسمكة مغ  بجامعات
وىحه الشتيجة دون السدتػى السصمػب مغ  (ٔٚ.ٓ)معياري ( بانحخاف ٖ٘.ٖالكمية )لمجرجة 
بكيادتيا  ةمسثم الػششية والجامعات الخؤية اإلدارة بالسدؤولية في ضل سعي تػافخ أبعادحيث 

ليات آعخفة معاييخىا و م حجيثة، ولعجم ةنيا فكخ أوربسا يخجع الدبب إلى  األداء.تحديغ  في
 ثع السدئػليةاألول  كان اتار نالحع كان تختيب متصمب الذػرى في اتخاذ القخ  تصبيقيا. كسا

في  أن الكياداتإلى ذلظ  عدى (. ويُ الثػاب والعقابالجداء )الخاعية ثع السدئػلية الفخدية ثع 
الجامعات يسارسػن متصمب الذػرى في مجالذ األقدام والكميات ومجمذ الجامعة. 

ىحه الشتيجة ن أ. كسا اتخاذ القخارات السذاركة فيعمى  يعتسجتشطيع عزػي  تفالجامعات ذا
لمسدئػلية استذعار  ولجييعدية الكيادات بالجامعات الدعػ  الجيشي عشجتؤكج أىسية تػفخ الػازع 

العخبية  ساس الشطام الجامعي في السسمكةأف ،وجل عد هللا ماموسمػك اآلخخيغ أسمػكيع عغ 
 وصت بو دراسة مسجوحأمع ما  وىحا يتفق ؛الذخيفة ةوالدشهللا قائع عمى كتاب  الدعػدية

أن متصمب الجداء )الثػاب  ونججعي، لسداءلة اإلدارية عمى األساس الذخ بشاء اب (ٕٙٓٓ)
مسارسة السحاسبة متػسصة  ن درجةأيعشي  األخيخ في التختيب. وىحا والعقاب( كان

، ٕٓٔٓالجراسات مشيا )الذيخاني، مغمع نتائج العجيج ة ىحه الشتيج تتػافقوبحلظ  ،بالجامعات
زخورة ب ليو الجراساتإمع ما تػصمت  ىحه الشتيجةتتػافق  (. كسإٓٔٓوالعزايمة، الصخاونة

مغ ي مؤسدات التعميع كجراسة كل وجػد نطام فعال لمستابعة والسحاسبة ف
(Rothchild،ٕٓٔٔشوٕٛٓٓ،، ناصف ،،ٕٓٓٗ، Kochanski،ٕٓٓٔوىحا .) ؤكج ي

 اإلدارة بالسدئػلية في مؤسدات التعميع العالي.نيج أىسية تصبيق 
التشطيع  )التخصيط،لية ما درجة مسارسة أبعاد اإلدارة بالسدئػ  إجابة الدؤال الثاني:

 متكامل، ، تقخيخاالنحخافات في األداء، تحميل داء السخصطألداء الفعمي باألا ، مقارنةاإلداري 
بالسسمكة العخبية الدعػدية مغ وجية نطخ أفخاد  العاليالتعميع الحػافد( لتصػيخ إدارة مؤسدات 

                                                الجراسة؟عيشة 
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 (00عدٔل )

اإلدازح  يز هجبد فٙ يًبزظخانًزٕظط انحعبثٙ ٔاالَحساف انًؼٛبز٘ الظزغبثبد ػُٛخ اندزاظخ 

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

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

 انؼسثٛخ انعؼٕدٚخ

انًزٕظط  األثؼبد

 انحعبثٙ

االَحساف 

 انًؼٛبز٘

يعزٕٖ 

 االظزغبثخ

 انزسرٛت

 انًؤظعٙ ثًساكص انًعئٕنٛخ انزا ٛط نسثط األداء 
 0 ػبنٛخ 23..2 0.300

  يساكص انًعئٕنٛخ اإلداز٘ فٙانزُظٛى  
 0 ػبنٛخ 20..2 0.328

  يقبزَخ األداء انفؼهٙ ثبألداء انًا ط فٙ يساكص انًعئٕنٛخ 
 3 يزٕظ خ 0.238 0.002

 رحهٛم االَحسافبد فٙ األداء انفؼهٙ ػٍ األداء انًا ط  
 8 يزٕظ خ 2.005 0.030

  خرٕفٛس َظبو رقبزٚس أداء يزكبيم نًساكص انًعئٕنٛ 
 0 ػبنٛخ 2.500 0.302

 رٕفٛس َظبو حٕافص فؼبل نزؼصٚص اإلدازح ثبنًعئٕنٛخ 
 3 يزٕظ خ 2.005 0.050

 اندزعخ انكهٛخ 
  يزٕظ خ 00..2   0.030

   (00عدٔل )

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

 انًؤظعٙ ثًساكص انًعئٕنٛخ

انًزٕظط  انؼجبزاد

 انحعبثٙ

االَحساف 

 انًؼٛبز٘

يعزٕٖ 

 االظزغبثخ

 انزسرٛت

، بْبد ٔانق بٚب اإلدازٚخ انًؼبطسحرؼسٚف األفساد ثبالرغ

 ٔيد٘ ر صٛسْب فٙ ر ٕٚس  دازح يؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼٙ 

 0 ػبنٛخ .2.3 0.83

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

 0 ػبنٛخ 2.33 0.30

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

 0 ػبنٛخ .2.5 0.30

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

 8 يزٕظ خ 0.20 0.03

اظزضًبز َزبئظ انزقًٕٚبد انعبثقخ ثبنغبيؼخ فٙ انزا ٛط 

 نسثط األداء انًؤظعٙ ثًساكص انًعئٕنٛخ
0.33 2.00 

 3 ػبنٛخ
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 (03عدٔل )

 اإلداز٘ فٙانزُظٛى ظزغبثبد ػُٛخ اندزاظخ فٙ يز هت انًزٕظط انحعبثٙ ٔاالَحساف انًؼٛبز٘ ال

 يساكص انًعئٕنٛخ

انًزٕظط  انؼجبزاد

 انحعبثٙ

االَحساف 

 انًؼٛبز٘

يعزٕٖ 

 االظزغبثخ

 انزسرٛت

َشس صقبفخ انزُظٛى اإلداز٘ نزحدٚد يساكص انًعئٕنٛخ نغًٛغ 

 انقٛبداد انغبيؼٛخ 

 0 ػبنٛخ 3..2 0.83

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

 8 يزٕظ خ 0.20 0.03

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

 0 ػبنٛخ .2.5 0.80

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

 .ٜاس ثًؼسفزٓى

0.00 2.03 
 3 يزٕظ خ

أٌ ٚ غ كم يٕظف ا خ  ػهٗرحسص انقٛبداد انغبيؼٛخ  

ػًم رفظٛهٛخ حعت ًَبذط يؼزًدح رز ًٍ األػًبل 

 .ٔانًساعؼبد

0.30 2.53 

 0 ػبنٛخ

  (08عدٔل )

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

 ثبألداء انًا ط

انًزٕظط  انؼجبزاد

 انحعبثٙ

االَحساف 

 انًؼٛبز٘

يعزٕٖ 

 االظزغبثخ

 انزسرٛت

 رعزادو انقٛبداد ثًؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼٙ يؤشساد 

ثؼخ ٔانزقٕٚى ٔرحعٍٛ ثٛئخ األداء انفؼهٙ نزقدٚى اندػى ٔانًزب

 .انزؼهى

0.00 0.25 

 0 يزٕظ خ

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

 0 يزٕظ خ .0.0 0.00

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

 0 يزٕظ خ 0.00 0.00

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

 3 يزٕظ خ 0.20 .0.0

ظٛس انؼًم ٔيزبثؼخ  ػهٗانٕقٕف  ػهٗرحسص انقٛبداد 

انزقدو انر٘ ٚحسشِ انًٕظف فٙ  ػهٗيساحهّ ٔاالطفع 

  َغبش األػًبل.  

0.00 0.03 

 8 يزٕظ خ
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 (03)  عدٔل

رحهٛم االَحسافبد فٙ انًزٕظط انحعبثٙ ٔاالَحساف انًؼٛبز٘ الظزغبثبد ػُٛخ اندزاظخ فٙ يز هت 

 األداء انفؼهٙ ػٍ األداء انًا ط

 انًزٕظط انؼجبزاد

 انحعبثٙ

االَحساف 

 انًؼٛبز٘

يعزٕٖ 

 االظزغبثخ

 انزسرٛت

رعزفٛد انقٛبداد يٍ انًُبذط انؼبنًٛخ فٙ رحهٛم االَحسافبد 

فٙ األداء انفؼهٙ ػٍ األداء انًا ط ٔظجم ر جٛقٓب فٙ 

 .انغبيؼبد

0.0. 0.05 

 8 يزٕظ خ

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

 .االَحسافبد انُبرغخ ػٍ األداء

0.00 2.00 
 0 يزٕظ خ

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

 .يؼٛخانغب

0.02 0.02 
 3 يزٕظ خ

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

 0 يزٕظ خ 0.22 .0.0

 ثفؽ انًٕظف ثُزبئظ يب أَغصِ يٍ  ػهٗرحسص انقٛبداد  

 .أػًبل ٔيب نى ُُٚغص فٙ ضٕء األداء انًا ط
0.00 0.20 

 0 يزٕظ خ

 ( .0)  عدٔل

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

 يزكبيم

انًزٕظط  انؼجبزاد  

 انحعبثٙ

االَحساف 

 انًؼٛبز٘

يعزٕٖ 

 االظزغبثخ

 انزسرٛت

األداء نصٚبدح انكفبءح اإلَزبعٛخ ندٖ رعزادو انقٛبداد رقبزٚس 

  .انزؼهًٛٛخ انغبيؼٛخ انؼبيهٍٛ ثبنًؤظعبد

 0 ػبنٛخ .2.5 0.83

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

 3 يزٕظ خ 2.00 0.03

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

  .ٔثبنعسػخ انفشيخ

0.00 0.25 
 8 يزٕظ خ

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

 0 يزٕظ خ 2.50 0.00

َظبو انزقبزٚس حٕل األداء انًزكبيم نًساكص انًعئٕنٛخ  ٕٚضح

عد( ) ٌأظجبة انقظٕز   .  ، ٔظجم انؼفط نؼدو انزكسازُٔ
0.83 2.02 

 0 ػبنٛخ
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(05عدٔل )  

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

انًزٕظط  انؼجبزاد

 انحعبثٙ

االَحساف 

 انًؼٛبز٘

يعزٕٖ 

 االظزغبثخ

 انزسرٛت

نهقبدح انرٍٚ ًٚبزظٌٕ  رٕفس انغبيؼخ انحٕافص انًُبظجخ

 . انًعئٕنٛخ

 0 ػبنٛخ 2.08 0.30

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

 0 يزٕظ خ 2.03 .0.0

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

 3 يزٕظ خ 0.00 0.00

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

0.08 0.0. 
 8 يزٕظ خ

ٚحدد َظبو انحٕافص ثبنًؤظعبد انزؼهًٛٛخ انغبيؼٛخ عصاء كم 

رقبٌ فٙ إليٕظف ػٍ يعؤٔنٛبرّ ٔيد٘ رحقٛق انغٕدح ٔا

  .انؼًم

0.0. 0.2. 

 0 يزٕظ خ

بالسدئػلية بالجامعات  مسارسة متصمبات اإلدارة درجة ( أنٛٔ -ٕٔ) تذيخ الججاول
 .(ٕٚ.ٓوانحخاف معياري )( ٖٗ.ٖ) لمجرجة الكمية بستػسط حدابيمتػسصة الدعػدية 

مبجأ التخصيط لخبط األداء السؤسدي بسخاكد السدئػلية ثع األول في التختيب كان يتزح أن و 
اإلداري لتحجيج  ومبجأ التشطيعثانًيا،  نطام تقاريخ أداء متكامل لسخاكد السدئػلية مبجأ تػفيخجاء 

ومبجأ  رابًعا، د اإلدارة بالسدئػليةومبجأ تػفيخ نطام حػافد فعال لتعديثالًثا، مخاكد السدئػلية 
مبجأ مقارنة األداء  خامًدا، وأخيًخا تحميل االنحخافات في األداء الفعمي عغ األداء السخصط

 دراسة مع نتيجةىحه الشتائج وتتفق  .الفعمي باألداء السخصط في مخاكد السدئػلية
Kochanski (ٕٓٓٔ)  تعتسج  األساسية التيأن التخصيط أحج الخصػات إلى التي تػصمت

في لى جػانب ميسة إالتي اشارت  (ٕٓٓٓ) Brooks تتفق مع دراسة السدألة؛ وأيزاعمييا 
السعاييخ والسؤشخات،  التعميسية أىسيا: )تحجيجبالسدئػلية في السؤسدات  بشاء اإلدارةمجال 

وتػضيح نطام السداءلة لمسؤسدات  السؤسدة، تعخيفوجػد حػافد ثابتة، بشاء مقجرة 
والسداءلة مغ أىع جػانب  ،والجسيػر، السخاجعة والسخاقبة السدتسخة لشطام السداءلة

ىع أالجامعات الدعػدية ب الكيادات فياىتسام  كسا تذيخ ىحه الشتيجة إلى  .(السدؤولية



 .................................................. اإلدارة ابملسئولية: مدخل لتطوير إدارة مؤسسات التعليم اجلامعي

38 
 

ء التي حرمت عمى متػسط وىي التخصيط والتشطيع وعسل تقاريخ األداالسسارسات اإلدارية 
والحرػل عمى التي تحقق الجػدة  تحميل االنحخافات ومقارنة األداءثع  عاٍل؛ ومغحدابي 

فمقج  ؛الػاقع الحالي لمجامعات الدعػديةوبالتالي فإن ىحه الشتيجة تعكذ  كاديسي.أل االعتساد ا
ة عجام فيج،)جامعة السمظ  كاديسيأل ا الجراسة عمى االعتساد مجتسع جامعات مغأربع حرمت 

معات في شخيقيا لمحرػل جا( وىشاك دعبج العديجامعة السمظ ، أم القخى جامعة السمظ سعػد، و 
( ٕٙٓٓ) خخون آكسا يؤكج ذلظ  بيخك و  عمى االعتساد. واالعتساد يشتج مغ تحقيق السدئػلية

لتأخح دورىا في الحخاك التشسػي  في الجامعات داأي أن ىشاك تخكي (.ٕٙٓٓ) والذخيبي
  ستيا لستصمبات اإلدارة بالسدئػلية.مغ خالل مسار  يةتحقيق متصمبات الخؤية الػششل

  البحث: ُبثضالفرضُت األولً مه فر

( في تػفخ متصمبات α ≤ ٘ٓ.ٓداللة )ىشاك فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػى 
، مبجأ السدئػلية الخاعية، مبجأ الجداء، مبجأ السدئػلية الفخدية )مبجأاإلدارة بالسدئػلية 

بالسسمكة العخبية الدعػدية مغ وجية نطخ أفخاد  التعميع العاليالذػرى( لتصػيخ إدارة مؤسدات 
 .(ة في اإلدارةي، والجورات التجريب، وسشػات الخبخة)الجشذ تبًعا لستغيخالجراسة 

: لمتحقق مغ صحة ىحا الفخض تع استخجام الفخوق اإلحرائية تبًعا لستغيخ الجشذ :أوالً 
 لمعيشات الالبارمتخية لألزواج السدتقمة مغ خالل البخنامج اإلحرائي   Z اختبار مان ويتشي

SPSS( انزبن05ٙ) ، كًب ْٕ يٕضح ثبنغدٔل.   
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 (00عدٔل )

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

 فٙ دزعخ رٕفس يز هجبد اإلدازح ثبنًعئٕنٛخ

 اندالنخ zقًٛخ  يغًٕع انسرت يزٕظط انسرت انؼدد انُٕع األثؼبد

يجدأ انًعئٕنٛخ 

 انساػٛخ

 82..08 00.30 0020 ذكٕز

2.522 
غٛس دال ػُد 

 320.82 02.00 0.80  َبس 2.28

 انغصاءيجدأ 

 000.82 00.03 0020 ذكٕز

2.238 
غٛس دال ػُد 

 305.82 02.08 0.80  َبس 2.28

يجدأ انًعئٕنٛخ 

 انفسدٚخ

 023.82 ...05 0020 ذكٕز

2..30 
غٛس دال ػُد 

 383.82 00.50 0.80  َبس 2.28

 يجدأ انشٕزٖ

 008.22 0...0 0020 ذكٕز

0.20 
غٛس دال ػُد 

 333.22 00.02 0.80  َبس 2.28

 انًغًٕع

 023.22 05.88 0020 ذكٕز

2..08 
غٛس دال ػُد 

 22..38 00.02 0.80  َبس 2.28

عجم وجػد فخوق دالة ( ٜٔ)الججول يتزح مغ الشتائج اإلحرائية الستزسشة في 
اإلدارة  بعادأبيغ متػسصي رتب درجات ذكػر وإناث عيشة الجراسة في مجي تػفخ  إحرائًيا

، (مبجأ الذػرى  الفخدية،مبجأ السدئػلية  الجداء،مبجأ  الخاعية،)مبجأ السدئػلية  بالسدئػلية في
  (٘ٓ.ٓ)داللة عشج مدتػى 

تتفق آراء الكيادات ) السشتدبيغ والسشتدبات ( لمجامعات  آراء الشػعيغفي ضػء  
دارة اإل بعادأ الدعػدية التي تع تصبيق ىحه الجراسة السيجانية فييا عمي مجي أىسية تػفخ

بالسدئػلية في جسيع جػانبيا: ) مبجأ السدئػلية الخاعية، مبجأ الجداء، مبجأ السدئػلية 
، والتي يق متصمبات أىجاف التعميع العالي، مبجأ الذػرى( مغ أجل السداىسة في تحقالفخدية
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تفقت آراء الجشديغ مغ الكيادات التخبػية حػل اومغ ثع   ،ٖٕٓٓوردت في رؤية السسمكة 
بحث في كيفية تصػيخ إدارات مؤسدات التعميع الجامعي بالسسمكة مغ خالل ىحا وجػب ال

. ولعل ىحه مؤسدات التعميع الجامعي الدعػدي في إدارة اإلداري ) اإلدارة بالسدئػلية (  شيجال
حػل وجػد  (ٕ٘ٔٓ)   Schmitt    دراسةتحمياًل  ومع ما خمرت إليتتفق الشتائج السيجانية 

اإلدارة في جسيع جػانبيا  يلو تداعج مدؤ  تحجيات يمدم التغمب عمييا مغ أجل تػفخ متصمبات
  العالي. بالسؤسدات التعميع

العالي ( في مؤسدات التعميع والسشتدبات )السشتدبيغ أن الكياداتتدتخمز الباحثة و 
 ضسائخىعأمام هللا و  عمى ىحه األفعال بحاستبو مغ سمػك وأفعال وسػف  مقػ ت عسا ةمدؤول

مَّْغ َعِسَل َصاِلًحا َفِمَشْفِدِو ۖ َوَمْغ َأَساَء َفَعَمْيَياۗ   واإلدارة العميا والحكػمة والسجتسع. قال تعالى:
ٍم لِّْمَعِبيج "كمكع راع  -صمى هللا عميو وسمع  -رسػل هللا وقال . (ٙٗ)فرمت:  َوَما َربَُّظ ِبَطالَّ

 (ٖٗٓ، صٖ٘ٛ، ٔ، جةوكمكع مدؤول عغ رعيتو..." )صحيح البخاري، باب الجسع
لمتحقق مغ صحة ىحا الفخض  :لستغيخ سشػات الخبخة فخوق اإلحرائية تبًعاال ثانًيا:

لألزواج السدتقمة مغ خالل البخنامج  كخوسكال واليذ لمعيشات الالبارامتخية تع استخجام اختبار
 ٕٚضح ذنك.  (ٕٓوالججول ) ،SPSSاإلحرائي 

  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095965261500493X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095965261500493X#!
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  (02عدٔل )

 انفسٔ  ثٍٛ ٔدالنخ انٛطيزٕظط انسرت ٔقًٛخ كسٔظكبل ٔ

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

يزٕظط  انؼدد انعُٕاد األثؼبد

 انسرت

قًٛخ 

 كسٔظكبل

 اندالنخ

 

يجدأ انًعئٕنٛخ 

 انساػٛخ

 نٗ أقم يٍ  8يٍ 

 ظُٕاد 02

0300 

 

00.82 

8.33 
دال ػُد 

 08.80 0200 ظُٕاد ف كضس. 02 2.28

 8أقم يٍ 

 ظُٕاد.

0002 03.83 

 

 يجدأ انغصاء

 نٗ أقم يٍ  8يٍ 

 ظُٕاد 02

0300 00.30 

2.020 

غٛس دال ػُد 

2.28 

 

 
 02.50 0200 ظُٕاد ف كضس 02

 02.08 0002 ظُٕاد  8أقم يٍ 

 

يجدأ انًعئٕنٛخ 

 انفسدٚخ

 نٗ أقم يٍ  8يٍ 

 ظُٕاد 02

0300 00.00 

2.53. 
غٛس دال ػُد 

 00.33 0200 ظُٕاد ف كضس 02 2.28

 00.00 0002 ظُٕاد  8أقم يٍ 

 

 يجدأ انشٕزٖ

 نٗ أقم يٍ  8يٍ 

 ظُٕاد 02

0300 02.05 

0.00 
غٛس دال ػُد 

 03.20 0200 ظُٕاد ف كضس 02 2.28

 00.08 0002 ظُٕاد  8أقم يٍ 

 انًغًٕع

 نٗ أقم يٍ  8يٍ 

 ظُٕاد 02

0300 05.3. 

0.00 
غٛس دال ػُد 

 03.20 0200 ظُٕاد ف كضس 02 2.28

 .00.3 0002 ظُٕاد  8أقم يٍ 

بيغ متػسصي رتب  وجػد فخق دال إحرائًيا( الدابق ٕٓ ) الججول يتزح مغ 
درجات عيشة الجراسة في تػفخ متصمبات اإلدارة بالسدئػلية )مبجأ السدئػلية الخاعية( عشج 

إلى ىحه الشتيجة ُتعدى وقج ، غ عذخة سشػاتلرالح ذوي الخبخة أكثخ م( ٘ٓ.ٓ)مدتػى داللة 
، غ غيخىعتقان أكثخ مإسارسػن مدئػليتيع بفيُ  كبخ في مسارسة أداء أعساليع أ معخفة ن ليعأ

ل الخالق بَ عمييا مغ قِ  ػن مسا يجعميع يجركػن أنيع مدؤولػن عغ أداء أعسال سػف يحاسب
أن اإلدارة بالسدئػلية تعتسج عمى ؤكج مسا ي ،واآلخخيغ، لحا يعسمػن عمى إتقان أدائيع

 (.ٕٙٓٓ) خخون آذلظ بيخك و  كسا ذكخ السسارسة
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لمتحقق مغ صحة  :ة في اإلدارةيلستغيخ الجورات التجريب الفخوق اإلحرائية تبًعا ثالًثا:
ىحا الفخض تع استخجام اختبار كخوسكال واليذ لمعيشات الالبارامتخية لألزواج السدتقمة مغ 

 ( يػضح ذلظ. ٕٔ) رقع والججول، SPSSخالل البخنامج اإلحرائي 
  (00عدٔل )

 ثٍٛ زرت دزعبد انفس  ٔانٛط ٔيعزٕٖ اندالنخيزٕظط انسرت ٔقًٛخ كسٔظكبل 

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

يزٕظط  انؼدد اندٔزاد انزدزٚجٛخ األثؼبد

 انسرت

قًٛخ 

 كسٔظكبل

 اندالنخ

يجدأ 

انًعئٕنٛخ 

 انساػٛخ

 00.00 00.3 صفس دٔزاد ردزٚجٛخ ف كضس

0.33 
غٛس دال ػُد 

2.28 

 8..00 0.5 دٔزربٌ ردزٚجٛزبٌ

 8..03 050 دٔزح ردزٚجٛخ ٔاحدح 

 50..0 0008 نزحق ث ٘ دٔزح ردزٚجٛخ.أنى 

 يجدأ انغصاء

 00.32 00.3 صفس دٔزاد ردزٚجٛخ ف كضس

2.833 
غٛس دال ػُد 

2.28 

 05.00 0.5 دٔزربٌ ردزٚجٛزبٌ

 22..0 050 دٔزح ردزٚجٛخ ٔاحدح 

 00.82 0008 ث ٘ دٔزح ردزٚجٛخ نزحقأنى 

يجدأ 

انًعئٕنٛخ 

 انفسدٚخ

 05.88 00.3 صفس دٔزاد ردزٚجٛخ ف كضس

8.28 
غٛس دال ػُد 

2.28 

 00.55 0.5 دٔزربٌ ردزٚجٛزبٌ

 02.82 050 دٔزح ردزٚجٛخ ٔاحدح 

 00.33 0008 ث ٘ دٔزح ردزٚجٛخ أنزحقنى 

يجدأ 

 انشٕزٖ

 00.03 00.3 صفس دٔزاد ردزٚجٛخ ف كضس

0.50 
غٛس دال ػُد 

2.28 

 03.22 0.5 دٔزربٌ ردزٚجٛزبٌ

 00.22 050 دٔزح ردزٚجٛخ ٔاحدح 

 00.82 0008 ث ٘ دٔزح ردزٚجٛخ. أنزحقنى 

 انًغًٕع

 02.30 00.3 صفس دٔزاد ردزٚجٛخ ف كضس

0.03 
غٛس دال ػُد 

2.28 

 00.08 0.5 دٔزربٌ ردزٚجٛزبٌ

 00.08 050 ردزٚجٛخ ٔاحدح  دٔزح

 .00.2 0008 ث ٘ دٔزح ردزٚجٛخ. نزحقأنى 

 يب ٚهٙ:   (00) انغدٔليٍ  ٚز ح

اإلدارة  بعادأ في تػفخ بيغ متػسصي رتب درجات عيشة الجراسة ال يػجج فخق دال إحرائًيا - 
مبجأ الذػرى(  ،الجداء، مبجأ السدئػلية الفخدية مبجأ بالسدئػلية )مبجأ السدئػلية الخاعية،

ما تػصمت مع ىحه الشتيجة  تتػافقو  ٘ٓ.ٓعشج مدتػى داللة  تعدى لستغيخ الجورات التجريبية
نذخ ثقافة السداءلة في السؤسدات بيغ  عمىحػل ضخورة العسل  (ٕٔٔٓ) دراسة جػرجإليو 

سا . كقبل التصبيق بفتخة زمشية مشاسبة العامميغ بيا مغ خالل نجوات ودورات تجريبية وذلظ
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أىسية تبشي ى حػل مج (ٕٕٔٓ ) ىحه الشتيجة مع ما تػصمت إليو دراسة الذخيبي تػضح
الجورية عمى  التقاريخ عخضالذفافية والشداىة وذلظ مغ خالل  ىقائع اعمنطام لمسداءلة 

 ووحتى يعخف كل مشيع مجى تقجم الشطام التعميسي في تحقيق أىجاف ،جسيع مغ ييسيع األمخ
وأن يعتسج تصبيق نطام السداءلة في التعميع عمى قاعجة الثػاب  ،تعخقل حخكتو التيوالرعػبات 

وكحلظ  ،السؤسديالفخدي أو عمى السدتػى  ، أي إثابة العسل واألداء األحدغ سػاءً قابوالع
ويشعكذ  ،العقاب السادي والسالي والسعشػي لمسؤسدات واألفخاد السقرخيغ في أداء أعساليع

عغ السحدػبية في تقػيع األداء بقجر يتع االبتعاد وأن ، ذلظ عمي مخخجات العسمية ونػاتجيا
ع ( بأداء واجباتيع ومدؤولياتيقيادات ومخؤوسيغ) ج التدام جسيع العامميغوبالتالي ُيعَ  اإلمكان.

ات ف في مؤسد، وتقع ىحه السدؤولية عمى جسيع األشخامدؤولية شاممة ومتعجدة الجػانب
 مغ الكيادات في اإلدارة العميا وانتياء بجسيع السػضفيغ حدب صالحيات التعميع العالي بجًءا

 .وميامو السشاشة بوكل مشيع 
 : الفرضُت الثبوُت مه فروض البحث

في  (YوX)نطخية  وبيغ مسارسةبالسدئػلية  ارتباشية بيغ تصبيق اإلدارةتػجج عالقة 
 .العخبية الدعػدية الي في السسمكةمؤسدات التعميع الع

لمعيشات البارامتخية مغ  ارتباط بيخسػن ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض تع استخجام معامل 
 ( يػضح ذلظ. ٕٕ) رقع والججول ،SPSSخالل البخنامج اإلحرائي 

 (00عدٔل )

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

 انزؼهٛى انؼبنٙ فٙ انًًهكخ

 Xَظسٚخ  Yَظسٚخ  األثؼبد

 **2.302- **.2.33  يجدأ انًعؤٔنٛخ انساػٛخ -أٔاًل 

 **2.388- **2.330  ٔانؼقبة( )انضٕاةيجدأ انغصاء  -صبًَٛب 

 **2.805- **2.803 يجدأ انًعبءنخ انفسدٚخ -صبنضًب 

 **..2.8- **2.830 يجدأ انشٕزٖ ٔانزٕاطم فٙ ارابذ انقسازاد –زاثؼًب 

 **2.835- **2.303 انزا ٛط نسثط األداء انًؤظعٙ ثًساكص انًعئٕنٛخ -ابيًعب 

 **20..2- **2.883 انزُظٛى اإلداز٘ نزحدٚد يساكص انًعئٕنٛخ -ظبدًظب 

 **2.502- **2.300 يقبزَخ األداء انفؼهٙ ثبألداء انًا ط فٙ يساكص انًعئٕنٛخ -ظبثؼًب 

 **2.833- **..2.8 رحهٛم االَحسافبد فٙ األداء انفؼهٙ ػٍ األداء انًا ط  -صبيًُب 

 **2.300- **03..2  رٕفٛس َظبو رقبزٚس أداء يزكبيم نًساكص انًعئٕنٛخ -ربظؼًب 

 **2.380- **2.800 رٕفٛس َظبو حٕافص فؼبل نزؼصٚص اإلدازح ثبنًعئٕنٛخ -ػبشًسا 

 **2.500- *2.308 يغًٕع األثؼبد



 .................................................. اإلدارة ابملسئولية: مدخل لتطوير إدارة مؤسسات التعليم اجلامعي

44 
 

 يب ٚهٙ: (00انغدٔل )ٚز ح يٍ 

دارة بالسدئػلية وتصبيق إلا بعادأبيغ تصبيق  مػجبة دالة إحرائًيا ةارتباشيتػجج عالقة  -
مسا يعشي أنو كمسا  الدعػدية،في مؤسدات التعميع العالي في السسمكة العخبية ( Y) نطخية

في مؤسدات التعميع  (Y)نطخية  مسارسة تبالسدئػلية زادمسارسة تصبيق اإلدارة  تزاد
ذكخه  . وتتػافق ىحه الشتيجة مع ما(٘ٓ.ٓ) وذلظ عشج مدتػى داللة السسمكة،العالي في 

بأن السدؤولية عغ السسارسة الجيجة تجعل السعمػمات عغ األداء  "(ٕٙٓٓبيخك وآخخون )
تحت حساية داء العسل أالفائجة ألصحاب العسل في تحديغ جػدة األداء.  فتحقق متاحة و 

وتتفق ىحه  (.ٜٛٔ) ". صالسدؤولية يختكد بذكل رئيذ عمى الثقة والسسارسة الجيجة
أن إشار عسل السداءلة في  (ٕٔٓٓ) Kuchapskiدراسة الشتيجة مع ما تػصمت إليو 
، وأن التخصيط لمسداءلة تقييع وحدغ االستجابة واالتراالتالتعميع يتزسغ التخصيط وال
تحتاج إلى تػافخ  السداءلة، والتياسية التي تعتسج عمييا يسثل أحج الخصػات األس

 السعمػمات عغ األداء مغ أجل تصػيخ أداء العامميغ بالسؤسدات التعميسية. 
دارة بالسدئػلية وتصبيق إلبيغ متصمبات تصبيق ا سالبة دالة إحرائًيا رتباشيةاتػجج عالقة  -

العخبية الدعػدية، مسا يعشي أنو كمسا في مؤسدات التعميع العالي في السسمكة  (X) نطخية
مؤسدات التعميع  ( فيX)نطخية  بالسدئػلية زادت مسارسةمسارسة تصبيق اإلدارة  تقم

 السيجانية أيًزا وتتفق ىحه الشتيجة .(٘ٓ.ٓ) العالي في السسمكة، وذلظ عشج مدتػى داللة
خبزخورة  التي نادت (ٕٗٓٓ) غيدراسة حدمع نتائج  وىحه الشتيجة تؤكج  .محاسبة السقرِّ

( Xنطخية )يتبعػن  غكانػا مس لسػضفيغ وقيادتيع سػاءً وا بالسدئػلية؛أىسية تصبيق اإلدارة 
ب الفخد عمى ما أن يحاسَ  والبج .ؤوليغ عغ أداء العسل السكمفيغ بوكميع مد( Y) أو نطخية

أنَّ وىحه الشتيجة تؤكج عمى العسل في الجنيا وفي اآلخخة. قام بو مغ العسل وىشاك جداء 
بالتالي تجعل السعمػمات عغ و اإلدارة بالسدؤولية تعتسج عمى السدؤولية عغ السسارسة، 

الحيغ تحديغ جػدة أداء كل السػضفيغ لمخؤساء )القادة( الفائجة ل تحققو اإلدارة متاحة، 
قت بسقجار العسل الحي يجب أن يقػم بو السػضف والػ  ععغ شخيق معخفتييذخفػن عمييع 

إشعار السخؤوس )الفخد العامل( وما يحتاجو مغ أدوات، كسا أنيا تؤدي إلى  هنجاز الالزم إل 
ل الخالق واآلخخيغ، لحا يعسل ب عمييا مغ قبَ أنو مدؤول عغ أداء أعسال سػف يحاسَ 

 عمى إتقان أدائو.
   :الخالصت



 .................................................. اإلدارة ابملسئولية: مدخل لتطوير إدارة مؤسسات التعليم اجلامعي

45 
 

لتصـػيخ  في ضػء ما تع عخضو خالل اإلشار الشطخي لبحث اإلدارة بالسدـئػلية كسـجخل 
االســـتفادة مســـا أبخزتـــو  ى، ومـــججـــامعي بالسسمكـــة العخبيـــة الدـــعػديةإدارة مؤسدـــات التعمـــيع ال

، وإضيــار أىسيتــو دارة بالسدــئػلية مــغ مشطــػر إســالميالجراســات الدــابقة فــي بمــػرة مفيــػم اإل
ل ، ومــغ ثــع االســتغال رقابــة واتخــاذ قــخار وتقــػيع األداءبالشدــبة لمعسميــات اإلداريــة مــغ تخصــيط و 

األمثــــل لمســــػارد الساديــــة والبذــــخية الستاحــــة بسؤسدــــات التعمــــيع الجــــامعي بالسسمكــــة العخبيــــة 
الجراسـة السيجانيــة  و، ومـا أجابتــأســفخت عشـو السعالجـات اإلحرــائية ، وعمـى ضــػء مـايةالدـعػد

إلـى الفـخد العامـل فـي أي مػقـع كـان أن اإلسـالم نطـخ  تدـتشتج الجراسـة الحاليـة: عمي سؤالييا،
لجيـاز الـػضيفي الـحي يشتسـي إليـو، اأنو حارس أميغ؛ عميو أن يشرـح عمى أو مخؤوس(  ا)قائج

أفزــل الرــالة والدــالم: "مــا مــغ راع  آلــةوعمــى عميــو  -ويشرــح نفدــو، يقــػل الخســػل الكــخيع 
يدتخعيو هللا رعية يسػت يـػم يسـػت وىـػ غـاش ليـا إال حـخم هللا عميـو رائحـة الجشـة". )صـحيح 

اإلدارة  الجراســة بتــػفيخ أبعــاد لــحا تػصــي(. ٕٗٔٙ ، صٕٖٚٙاألحكــام، ، كتــاب ٙبخــاري، جال
كسجخل لتصػيخ إدارة مؤسدات التعميع الجامعي في ضـػء رؤيـة مشطػر إسالمي  بالسدئػلية مغ

مـغ خـالل تـػفيخ الذـػاىج واألدلـة والسؤشـخات السػضـحة فـي  ٖٕٓٓية دالسسمكة العخبية الدـعػ 
 :( التاليٖٕ) الججول رقع

 (00) عدٔل

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

 0202 ٚخدانعؼٕ انؼسثٛخ انًًهكخزؤٚخ 

اثؼةةةةةةةةةةةةةةبد  

ٔيز هجةةةةبد 

دازح اإل

 ثبنًعئٕنٛخ

اإلدازح ثبنًعةةئٕنٛخ نز ةةٕٚس  دازح يؤظعةةبد  ثؼةةبدأ رةةٕفٛس ػهةةٗانشةةٕاْد ٔاألدنةةخ ٔانًؤشةةساد 

 0202 انًًهكخانزؼهٛى انغبيؼٙ فٙ ضٕء زؤٚخ 

يجةةةةةةةةةةةةةةةةةدأ 

انًعةةةئٕنٛخ 

 انساػٛخ

 

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

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

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

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

 ثبنًعئٕنٛخ.

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

 .انغبيؼخ

يجةةةةةةةةةةةةةةةةةدأ 

 انغصاء

 

رحزفةةةٙ انًؤظعةةةبد انزؼهًٛٛةةةخ انغبيؼٛةةةخ ثبإلَغةةةبشاد ٔرؼزةةةسف ثةةةبنزًٛص نةةةد٘ أفةةةساد انقٛةةةبدح  -

 .انغبيؼٛخ

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

ٔيز هجةةةةبد 

دازح اإل

 ثبنًعئٕنٛخ

اإلدازح ثبنًعةةئٕنٛخ نز ةةٕٚس  دازح يؤظعةةبد  ثؼةةبدأ رةةٕفٛس ػهةةٗانشةةٕاْد ٔاألدنةةخ ٔانًؤشةةساد 

 0202 انًًهكخانزؼهٛى انغبيؼٙ فٙ ضٕء زؤٚخ 

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

 يٍ قدزاد.

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

 .نهز جٛقٔقبثهخ 

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

 ٔانقسازاد ثٍٛ األفساد.

يجةةةةةةةةةةةةةةةةةدأ 

انًعةةةئٕنٛخ 

 انفسدٚخ

 

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

 انغبيؼٛخ.

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

 .ٔانًحبظجخ ثؼد انؼًم

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

 .ػهٛٓب، ٔٚحبظت ظهٕ  أٔ أفؼبل

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

 .انغبيؼٙ

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

 .انغبيؼٛخ

يجةةةةةةةةةةةةةةةةةدأ 

 انشٕزٖ

 اظزسارٛغٛبد رٕاطم  ثداػٛخ ٔفؼبنخ ثًؤظعبد انزؼهٛى انغبيؼٙ. ػهٗرؼزًد انقٛبداد  -

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

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

 .انغبيؼٙ

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

 .ٔارابذ انقسازاد

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

يز هجةةةةةةةبد 

اإلدازح 

 ثبنًعئٕنٛخ

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

 0202 انًًهكخانزؼهٛى انغبيؼٙ فٙ ضٕء زؤٚخ 

 انزا ٛط

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

 .انغبيؼٙيؤظعبد انزؼهٛى 

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

 .انًؤظعٙ

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

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

 .ثًساكص انًعئٕنٛخ

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

 .انًعئٕنٛخ
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اثؼةةةةةةةةةةةةةةبد  

ٔيز هجةةةةبد 

دازح اإل

 ثبنًعئٕنٛخ

اإلدازح ثبنًعةةئٕنٛخ نز ةةٕٚس  دازح يؤظعةةبد  ثؼةةبدأ رةةٕفٛس ػهةةٗانشةةٕاْد ٔاألدنةةخ ٔانًؤشةةساد 

 0202 انًًهكخانزؼهٛى انغبيؼٙ فٙ ضٕء زؤٚخ 

 

انزُظةةةةةةةةةةةٛى 

 اإلداز٘

 .انغبيؼٛخَشس صقبفخ انزُظٛى اإلداز٘ نزحدٚد يساكص انًعئٕنٛخ نغًٛغ انقٛبداد  -

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

 .انغبيؼٛخانًؤظعبد 

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

 .ٔاضحخانٕظٛفٛخ ثظٕزح 

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

 .رحدٚضٓب يٍ ٔقذ ٜاس ثًؼسفزٓى

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

 .ٔانًساعؼبد يؼزًدح رز ًٍ األػًبل

 يقبزَةةةةةةةةةةةخ

داء ألا

انفؼهةةةةةةةةةةةةٙ 

داء ألثةةةةةةةةةةةب

 انًا ط

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

 .ٔانزقٕٚى ٔرحعٍٛ ثٛئخ انزؼهى

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

     .انًعئٕنٛخ

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

 .انغبيؼٙ

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

 .انًٕظف حعت ا خ انؼًم

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

 ٚحسشِ انًٕظف فٙ  َغبش األػًبل.

رحهٛةةةةةةةةةةةةةةم 

االَحسافبد 

 فٙ األداء

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

 ر جٛقٓب.انًا ط ٔظجم 

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

 .انًعئٕنٛخ رغبِ االَحسافبد انُبرغخ ػٍ األداء

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

 .انغبيؼٛخانًؤظعبد 

يساقجةةةخ االَحسافةةةبد ٔانعةةةؼٙ نًؼسفةةةخ أظةةةجبثٓب ٔيحبظةةةجخ   نةةةٗرعةةةؼٙ انقٛةةةبداد انغبيؼٛةةةخ  -

 .حدٔصٓبانًعئٕنٍٛ ػٍ 

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

 انًا ط.األداء 

رٕفٛس َظبو 

 أداء رقسٚس

 يزكبيم

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

 .انغبيؼٛخ

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

 .انغبيؼٛخانزؼهًٛٛخ 

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

 .انفشيخػُّ فٙ انٕقذ انًُبظت ٔثبنعسػخ 

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

ٔيز هجةةةةبد 

دازح اإل

 ثبنًعئٕنٛخ

اإلدازح ثبنًعةةئٕنٛخ نز ةةٕٚس  دازح يؤظعةةبد  ثؼةةبدأ رةةٕفٛس ػهةةٗانشةةٕاْد ٔاألدنةةخ ٔانًؤشةةساد 

 0202 انًًهكخانزؼهٛى انغبيؼٙ فٙ ضٕء زؤٚخ 

 ب ٔانًعئٕنٛبد انًحددح ظهفً 

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

 انؼفط.ٔظجم 

 ٔعٕد َظبو

حةةةةةةةةةةةةٕافص 

فؼةةةةةةةةةةةةةةةةةبل 

نزؼصٚةةةةةةةةةةةةص 

اإلدازح 

 ثبنًعئٕنٛخ

   .ثبنًعئٕنٛخانغبيؼخ انحٕافص انًُبظجخ نهقبدح انرٍٚ ًٚبزظٌٕ اإلدازح  رٕفس -

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

 .َظسْى

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

 .انغبيؼٛخ

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

 .انفسد  ال ثبنقدز انر٘ حققّ يٍ  َغبش

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

 رقبٌ فٙ انؼًم.إلرحقٛق انغٕدح ٔا

ــػفيخ        ومتصمباتيــا السدــئػليةب بعــاد االدارةمــغ خــالل إرســاء أ اإلســالمية ىــحه األبعــادإن ت
ــاد اإلدارة ي ســالميإلالسدتخمرــة مــغ الفكــخ ا ــاداة باتخــاذ الخصــػات الجــادة لتبشــي أبع عــدز السش

السسمكــة العخبيــة بالسدــئػلية كســجخل لتصــػيخ إدارة مؤسدــات التعمــيع الجــامعي فــي ضــػء رؤيــة 
 .ٖٕٓٓية دالدعػ 

  



 .................................................. اإلدارة ابملسئولية: مدخل لتطوير إدارة مؤسسات التعليم اجلامعي

49 
 

 مراجع البحث
 المراجع العربُت:

سجرســي مــغ مشطــػر السحاســبية وعالقتيــا بتقــػيع جــػدة األداء ال ."(ٕٙٓٓحشــان. ) أحســج،
 ٕ٘ٔ :ٜ ص القاىخة، ص ،ٕٗالعجد عذخ،السجمج الثاني  العخبية،مجمة مدتقبل التخبية  ". تخصيصي

، مــــجخل لخفــــع إنتاجيــــة الحاتيــــة والسحاســــبية اإلدارة"(. ٜٜٜٔوآخــــخون. )خالــــج  ،إبــــخاليع
 ، القاىخة.القػمي لمبحػث التخبػية والتشسيةمدتقبمية، السخكد  ، دراسة"الثانػيةالسؤسدة 

أميــخ السـؤمشيغ عسـخ بــغ  (. مشاقـبٜٜٙٔ) بــي الفـخح عبـج الــخحسغ بـغ دمحم.أ ابـغ الجـػزي،
 بيخوتالعمسية الكتب  ، دارٖإسساعيل، طتحقيق حمسي دمحم . الخصاب

السدـــئػلية اإلداريـــة عمـــى أســـاس الخصـــأ فـــي القـــانػن  "(.ٕ٘ٔٓ) بدـــام دمحم. أبـــػ رميمـــة،
 .ٕ . العجدٙٔمجمة جخش لمبحػث والجراسات. مجمج  ."اإلداري 

. تحقيــق السدــؤولية فـــي التعمــيع العــالي. مكتبـــة (ٕٙٓٓبيــخك، جػزيــف ســي وآخـــخون. )
 الخياض -العبيكان

مـجخل لتحقيـق الجـػدة  –تصبيق السحاسبية التعميسيـة " (:ٕٔٔٓدميان. ) جيتجػر  جػرج، 
ــيع قبــل  ــايخ  الثالــث،الجــدء  ،٘ٚالعــجد  السشرــػرة،جامعــة  التخبيــة،مجمــة كميــة  ،"الجــامعيفــي التعم يش

 .ٚٓٗ – ٕٖٓص ص  م، ٕٔٔٓ
"ترـػر مقتـخح آلليـات السحاسـبية التعميسيـة الذـاممة، .(ٕٗٓٓدمحم. )غ، أحسـج شـحاتو يحد

، ٚٔالسشيا، السجمـج  الشفذ، جامعةمجخل لجػدة التعميع العام السرخي"، مجمة البحث في التخبية وعمع 
 .ٖالعجد 

، مػســػعة ســفيخ لتخبيــة خل السدــاءلة والسحاســبة التعميسيــةمــج "(.ٜٜٛٔفــؤاد. ) حمســى،
 .قاىخة، اليخ لمشذخ، السجمج الثالث، دار سف"األبشاء

ء فـــي الشطـــام التخبـــػي بدـــمصشة تصـــػيخ أنســـػذج مدـــاءلة األدا"(. ٕٙٓٓزىـــخة. ) الخاســـبي،
   .، الجامعة األردنية، قدع اإلدارة التخبػية، رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة، كمية الجراسات العميا"عسان

ـــة السسمكـــة  ـــة/»/https://aawsat.com/home/articleٕٙٓ٘٘ٙ. ٖٕٓٓرؤي -رؤي
 شسػح-وشغ»-مفيػم-يتزسغ-تشسػي -مدار-« ٖٕٓٓ-الدعػدية

السحاسبية في مجارس حـق االختيـار " مـجخل لـجعع مفيـػم الالمخكديـة  "(.ٕٗٓٓ) إبخاليع. ،الدىيخي 
ص  م ص .، الجدء األول٘٘العجد  السشرػرة،جامعة  ،التخبيةمجمة كمية  .رخ "في إدارة التعميع في م

ٖٓٚ - ٗٓ٘. 
الخقابــة والسحاســبية التعميسيــة فــي ضــػء بعــس االتجاىــات العالسيــة " (.ٕٗٔٓ) عميــة دمحم. شــخف،

 .الدىخاء الخياضدار  ."الحجيثة

https://aawsat.com/home/article/625506/
https://aawsat.com/home/article/625506/
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صبيقيــا فــي التعمــيع العــالي التعميسيــة ومقتخحــات ت السحاســبية ."(ٕٕٔٓ) .عمــى الدــيج، الذــخيبى
   .العجد األول واالعتساد،، الييئة القػمية لزسان جػدة التعميع مجمة بحػث ودراسات جػدة التعميع ،"السرخي 

فـي السسمكـة ومعيقاتيـا اإلداريـة فـي الجامعـات الحكػميـة  السدـاءلة" (.ٕٓٔٓعبج هللا. ) الذيخاني،
 في جامعة اليخمػك. هرسالة دكتػرا ".ومقتخحات تصػيخىا
اإلداريـة تصبيـق الذـفافية عمـى مدـتػى السدـاءلة  أثـخ"(. ٕٔٔٓ) عمـي. رشا والعزـايمة، ،الصخاونة

 (.ٔ) لعجدا (،ٙ) مج .األعسالإدارة  األردنية فيالسجمة  ."الػزارات األردنية في
التصبيـق  التعميسيـة فـي مرـخ بـيغ إشـكاليات التشطيـخ ومسارسـات السدـاءلة."(ٕٗٓٓ) ، مجـجي.شو

 -ٖص  األول، ص, الجـدء  ٘٘العـجد  السشرـػرة،جامعـة  كميـة التخبيـة،، مجمـة "في ضػء خبخات بعس الجول
ٜٚ. 

ع األداء فـي السشطسـات االتجاىات الحجيثة في مجال السحاسـبية وتقيـي"  (.ٕٓٔٓ) إبخاليع. ،العتيقي
، كميـة لتخقيـة األسـاتحة واألسـاتحة السدـاعجيغبحث مخجعي غيخ مشذػر مقجم لمجشـة العمسيـة الجائسـة  "،التعميسية

 .التخبية بالقاىخة، جامعة األزىخ
ــػضيفي  "(.ٕ٘ٓٓإيســان. )عــدب،  ــة العامــة  فــيتصــػيخ نطــام تقــػيع األداء ال ــيالسؤسدــة الثانػي  ف

رسـالة ماجدـتيخ غيـخ مشذـػرة، كميـة التخبيـة،  "ضـػء مـجخل إدارة الجـػدة الذـاممة، فـي جسيػرية مرخ العخبيـة
 القاىخة. شسذ،جامعة عيغ 

 القاىخة. لمتعميع والثقافةىشجاوي  عسخ. مؤسدةعبقخية  (.ٕٕٔٓ) عباس محسػد. العقاد،
تفعيــل السشــاخ السؤسدــي واإلدارة السحاســبة لتحقيــق الكفــاءة الجاخميــة  ".(ٜٕٓٓ) .الكاشــف، عمــي

ورقة عسل مقجمة لمسـؤتسخ العمسـي الدـشػي الثالـث لكميـة  ".في إشار مفيػم الجػدة واالعتساد والكفاية األكاديسية
الجـػدة )عشـػان جامعة األزىخ باالشتخاك مـع السجمـذ القـػمي لمخياضـة بجسيػريـة مرـخ العخبيـة تحـت ، التخبية

 .(واالعتساد لسؤسدات التعميع العالي " رؤى وتجارب "
. مجمـة "ة إسـالميةمداءلة اإلدارة العامة بيغ الشطخيـة والتصبيـق رؤيـ" (.ٕٙٓٓ) مسجوح، إسساعيل.

 (.ٔ) ، العجدٕٗمج  ،اإلدارية، مرخالبحػث 
(."السحاسبية في اإلدارة التعميسية"، بحث مخجعي غيـخ مشذـػر مقـجم ٕٛٓٓناصف، مخفت صالح. )

 شسذ.إلى المجشة الجائسة لتخقية األساتحة السداعجيغ، كمية التخبية، جامعة عيغ 
 .(. اإلدارة العامة األسذ والػضائف. مصابع الفخزدق. الخياضٖٜٜٔ)الشسخ، مدعػد وآخخون 

م(. التخبية األخالقية في اإلسالم. مػسػعة األخالق اإلسالمية. دار عالع ٕٕٓٓيالجغ، مقجاد. )
 الكتب لمصباعة والشذخ. الخياض
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