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 ملصتخلصا

، اإلدارةدددةعددد  السذدددارصة هدددر ردددشل القدددرار، والذددد ا ية وب، - بؾجدددا  دددام -هددد هذ هددد   
ل رجددة مسارسددة بعدد ي الرؤةددة  بيشسددا جدداةت رقدد  رار ؼ ،جدداةت تمتؾسددظة  اإلدارةددةوالسددداةلة 

الحؾصسددة اإلدارةددة  ومددؽ أبددرز معؾتددات رظ يدد  ت اليددة    -واألنغسددة والقددؾانيؽ  ،سددتراريجيةاال
ماديدداو وادارةدداو، ورددعؾبة ر عيددة الرتابددة   ا دد م وجددؾد ولدد ة لحؾصسددة الجامعددة، و دد   اسددتق ل

روق ذات داللدة إلرداةية غ در ه دلدؼ ر  و اإلداري   هداورزدخؼ ج از   داهرو واإلشراف بد ب رع د 
بيؽ متؾسظات درجات استجابات أهدراد  يشدة ال راسدة هدر رح  د  درجدة مسارسدة أبعداد الحؾصسدة 

، وال رجة العمسيدة، و د د سدشؾات الخ درة لشؾعا ات التالية س دتغير ماإلدارةة بجامعة أم القرى ر عزى ل
 ،ال راسة إلى   د مؽ التؾرديات ال ادهدة لتظ يد  أبعداد الحؾصسدة اإلدارةدة وانت ذ هر الجامعة 

 ظ يق ا بجامعة أم القرى روالح  مؽ معؾتات 
 

معؾتددات رظ يدد  الحؾصسددة اإلدارةددة، السددداةلة اإلدارةددة، ، اإلدارةددة الكمسددات الس تاليددة  الحؾصسددة
 ستراريجية، الذ ا ية اإلدارةة  الرؤةة اال
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Abstract 

This study aimed to identify the degree of practice of administrative 

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

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

differences in their responses according to the study variables.  To 

achieve the study objectives, the descriptive-analytical approach and 

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

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

important results: the applications of administrative governance at the 

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

making, administrative transparency, and administrative accountability 

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

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

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

weakness of the university's financial and administrative independence, 

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

university branches and the inflated administrative system.  There were 

no statistically significant differences found between the mean scores of 

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

the dimensions of administrative governance at Umm Al-Qura 

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

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

recommendations aimed at applying the dimensions of administrative 

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

Qura University. 

Keywords: Administrative Governance, Obstacles to practicing 

Governance, Administrative Accountability, Strategic Vision, 

Administrative Transparency.  
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 املكدمة:   

الع  د  مدؽ  -بؾجدا  دام  -عدالسر واإلتميسدر والسحمدر  مدى السددتؾى الالجامعات  ذواج 
  جتساعيدة وققا يدةااتتردادية، و  ومدا ررردب  مي دا مدؽ رغييدرات ،التر أهرزر ا العؾلسة ح ياتالت
لددى ر شددر أسدداليب إدارةددة ل  كددةن لتددتس ؽ مددؽ الساسددة إ لاجت دداليش ددا  -الجامعددات  –أيقشددذ و 
ونغدروا  سدتسرارها ا دا و ةن بقاازدسلوذلدػ ن ب داوالقيدام بؾعاة  دا السشاطدة  ،غييدراته   التؾاكبة م

العؾامدة الرةيددة  كؾن ا ألد  - تتراديةلسا لققتا الحؾصسة مؽ آقار إيجابية هر الس ؤّسدات اال
 مدى وجدا  الجامعداتو  مدى وجدا العسدؾم  -السشغسدات إدراك  أبد  -  داةالسؤقرة  مى رحديؽ أدا

ددا بعدد   ،رظ يق دداهسيددة أل - الخرددؾص أكدد ت ال راسددات  مددى أهسيددة نغددؼ الحؾصسددة مددا خرؾرو
والؾتايددددة مددددؽ األزمددددات التددددر مددددّر ب ددددا االتتردددداد العددددالسر تبددددؾ ر بددددة  ،كأسددددمؾب لمسعالجددددة

هدر  الحؾصسدة  ذرسكمد نمجاالت لمحؾصسدةأربل ٜٜٚٔ) ت UNDP ل د وت   م   ٕٗٔٓوغربر،
االتترددادية، والحؾصسددة الدياسددية، والحؾصسددة اإلدارةددة، والحؾصسددة الذدداممة   صسددا رصددزت الع  دد  

، لسشغسداتأ سال ا ؾجا  او نغام ابا تباره هامؽ لرصات اإلر ح اإلداري  مى العؾامة التر رعزز 
    معا ير السحاس ية والذ ا يةةحق  و 

هتساماو متزا  او، وأربح التحؾل نحؾهدا اكتدب م  ؾم لؾصسة الجامعات ا ،مؽ ه ا السشظم 
والمحددداق برصدددب وخدددؾض السشاهددددة العالسيدددة،  ، ددداةلمش دددؾض بسددددتؾةات أدا  دددرورة ممحدددةن
وهددر مقدد مت ا ن -أي الحؾصسددة  –  دداهارج ددذ الجامعددات العالسيددة إلددى رظ يق  الجامعددات الراةدد ة

بشداة هسؽ خ ل دا اسدتظا ذ  نورةادر ا  السياو  ، اسر نجال  ا ت رراالتر  ،مرة يةالجامعات األ
بالسروندة رددسذ اليدات إدارةدة آسدتراريجية وا دحة، و ا ى رؤ و  مدى د داةؼ رركدزت ابيئة رشاهددية 

 ،تقداة أهزدة الظد بناو ، اإلدارةدة واألكاديسيدة م شت دا مدؽ اسدتقظاب أهزدة القيدادات ،بتكارواال
 ولدددؾاهز متيدددازاتانتخددداب، ورح  ددد  رواردددب و ال هقددد  مشحت دددا نغدددؼ الحؾصسدددة لرةدددة التعيددديؽ وا

لرةدة رردسيؼ صسدا مشحت دا  ورحد    نغدؼ ت دؾل الظد ب  ، وم اهأة الستسيدزةؽ مدش ؼ، مشدؾبي ا
ر ؾتددذ ب ددا  مددى صاهددة  ،بددرامت رسؾةددة رشاهددديةر شددر برامج ددا وهقدداو لستغيددرات الدددؾق ال وليددة، و 

      م ٕ٘ٓٓ،(.Wooldridge,etl الجامعات  السياو 
 -والسحمدر تميسدر اإل سددتؾى التدر أجرةدذ  مدى ال ،أق تذ الع    مؽ ال راسات الدابقةكسا 

رشسيدة اهؼ هدر سد ،هدر الجامعدات م  ِةدؼرشغيسدر شداة مشداخ بهدر  او بدارز  او دور لحؾصسة اأن لتظ ي  
كسددا   اإلنتاجيددة ولسايددة العددامميؽورهددل مدددتؾى السددداةلة،  نغددام و ددزز ،رأس السددال البذددري 
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ن لتحقيدد  األهدد اف والددرؤى الرددرف هعاليددةو  التسؾةددة الس شاسددبلمجامعددات  -الحؾصسددة – ذ ددسش
رحقيدد   مددى تدد رر ا لحؾصسددة ا ذكسددا أق تدد   دداةرهعددذ مدددتؾى جددؾدة أدا، وبالتددالر السؾ ددؾ ة

 ية يئددة الت رةدددالالر ددا الددؾعي ر أل زدداة هددر مقدد مت ا رهددل مدددتؾى  نالع  دد  مددؽ السسيددزات
نتسددداة لمجامعدددة والدددؾطؽ، ونذدددر القددديؼ الشزاهدددة األكاديسيدددة، ورعسيددد  اال رحقيددد  ، و ةواإلدارةددد

  وبدد لػ أرددبح لمحؾصسددة ه ٖٚٗٔتالزهرانددر،  والسسارسددات ال يسقراطيددة والسذددارصة السجتس يددة
مدددؽ خددد ل التدددزام اإلدارة العميدددا والتش ي يدددة بدددالقيؼ  ،دور رةدديس هدددر التظدددؾةر اإلداري لمجامعدددات

ررسدديم مبددادئ الشزاهددة   والستسكمددة هددر نواألخ  يددات التددر رْحك ددؼ السسارسددات التددر رقددؾم ب ددا
والسجتسددل هددر  ةواإلدارةدد ية يئددة الت رةدددالوالسددداةلة، والذدد ا ية والؾ ددؾح، ومذددارصة أ زدداة 

مدؽ خد ل رقد يؼ مقترلدار ؼ وآراة دؼن لتظدؾةر  ، دارخظيط  سميار دا ورظؾةرهدا والرتابدة  مدى أداة
م   مدددى أن ٕٛٓٓم  وجدددؾدة تٕٛٓٓوأكددد  شدددم ر ومش دددة ت  ت ايأداة دددا إلدددى جاندددب اسدددتق ل

 ارر داع ممحدؾ سدتراريجر لحؾصسدة الجامعدات تابمدا هتسام اإليجابر بتظ ي  أبعداد السشغدؾر االاال
  ةهر مدتؾةات األداة الستؾتع

رظ يددد  الدياسدددات  نغدددام  هدددذ بأن ددداوالتدددر  رّ  ،لمحؾصسدددة اإلدارةدددةالس دددؼ نغدددراو لمددد ور و 
هقد   -  (ٜٜٚٔ,UNDP)تترد  بالك داةة، واالسدتق لية، والسدداةلة، والذد ا يةل نبالسشغسات

خظدة التشسيدة العاشدرة هدر السسمكدة العربيدة الددعؾدية مدؽ أهد اف ن وال  ف الكال  والعذدر  أك 
 مى ررسيم مبادئ السدداةلة، والذد ا ية، والشزاهدة، وم اهحدة ال دداد مدؽ خد ل رظ يد  ألد ث 

وهدر هد ا     ٖٕم ٕ٘ٔٓتخظة التشسيدة العاشدرة، مى أج زة ال ولة السعا ير العالسية لمحؾصسة 
 مدى  درورة رعزةدز لؾصسدة مؤصد ةو م  ٖٕٓٓجاةت رؤةدة السسمكدة العربيدة الددعؾدية تالدياق 

هددر ردددمؼ م ّسار ددا بذدد ة يدددسح ل ددا الح ؾميددة العسددة الح ددؾمر، ور عيددة مدددؤولية الج ددات 
 يدداس ص دداةة رأس السددال البذددري هددر القظدداع العددام ، وةزددسؽ ت امددداةلمددؽ  ، وة سّ ددؽتش يدد هاب

    م ٕٛٔٓ ،ٖٕٓٓورقؾةس ا ورحميم ا ترؤةة السسمكة العربية الدعؾدية
هددر السددداهسة ال عالددة هددر جامعددة أم القددرى ولرغبددة  ،إللددداس بالسدددؤوليةومددؽ مشظمدد  ا

صؾن دا رخد م أهدؼ أهد اف الخظدط  نٖٕٓٓرحقي  أه اف خظة التشسية العاشرة، ورؤةة السسمكدة 
رؤةت دددا اختددارت أن ركدددؾن هقددد   - التشسؾةددة وال اعيدددة إلددى السدددداهسة هددر التشسيدددة السجتس يددة

ورةدادة األ سدال" تالخظدة  ،وخ مدة السجتسدل ،والبح  العمسدر ،واتميسياو هر التعميؼ"التسيز محمياو 
ه ددر بحاجددة إلددى  ،ولتحقيدد  هدد   الرؤةددة  هددد ٔٗٗٔ-ٜٖٗٔسددتراريجية لجامعددة أم القددرى  اال
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،  دا اإلداري واألكدداديسرةداأمؾاكبدة الّتغيدرات، ورم يددة الج دؾد التددر ر د ل ا وزارة التعمديؼن لتظددؾةر 
 ،اإلدارةدة حؾصسدةمسارسة أبعداد المؽ خ ل وذلػ وجْعما تادروا  مى الس شاهدة، والرةادة العالسّية، 

د رة التشاهددية لمجامعدات، ور حّقد  الرردانة العمسيدة، ور جّشدب  السيسا وأّن الحؾصسة "ر عدّزز ِمدْؽ الق 
هدد   ال راسددة جدداةت مددؽ هشددا،    ٜٗ م ٕٓٔٓتالزهرانددر،  الجامعددات ال ددداد اإلداري والسددالر"

كسددداهسة هددر رح  دد  درجددة مسارسددة أبعدداد الحؾصسددة اإلدارةددة ومعؾتددات رظ يق ددا هددر جامعددة أم 
 القرى مؽ وج ة نغر أ زاة هيئة الت رةس   

 :مشهلة الدراشة

يجابيدة التدر امتدداز ب دا التعمديؼ الجدامعر هدر السسمكدة العربيددة  مدى الدرغؼ مدؽ التظدؾرات اإل
، هالشغددام الحددالر اإل أن هدد   التظددؾرات لددؼ ر مددس همددد ة التعمدديؼ العددالر ولؾصستددا ،الدددعؾدية

 ،وأتددددام ا ،ونغس دددا ،م جعم دددا متذددداب ة هدددر  ياكم دددأٖٜٜلمجامعدددات الددد ي رددد ر  دددام 
ردر نغدام تتاليد   نم ٕ٘ٔٓخدت ف تال دؾاز،وتي  الككير مؽ إجراةات التشدؾع واال ،ومسارسار ا

 مدى لد  االتتدراح لكميدات واألتددام االسدؾاد الستعمقدة بسجدالس مجمس التعميؼ العالر هدر أغمدب 
ا وهدد ا مددمسددا  ددؤقر سددمباو  مددى مذددارصت ؼ هددر رددشل القددرار    ،دون أن  تدديح ل ددا إردد ار القددرار

مددا  -بؾجددا  ددام  -أن الجامعددات الدددعؾدية  ن ليدد  ذصددرتم ٕ٘ٓٓآل عبدداس ت ةسددادر  اأك ردد
ر دد  مع ددؼ او    رخدداذ القددراراهددر  سميددات زالددذ رعددانر مددؽ  دد   مذددارصة أرددحاب السرددالح 

اب مذددارصة الظد ب  يسدا يخدص رشغدديؼ الجامعدة واألمدؾر األكاديسيددة غيدهدر م  ٕٔٔٓالخدازم ت
م   مددى ٕٕٔٓالعسددري توأكدد  الستعمقددة بجدد اول ؼ ال راسددية، ومقددررار ؼ، ومؾ يدد  اختبددارار ؼ  

هددر  او أن هشداك  دع م  هدر ٕٗٔٓالعرةشدر تر قدذ معدا او   الذد ا ية والؾ دؾح د   مسارسدة 
ال رؾجد  معدا ير ، و ات الددعؾدية  ن  ؽ التذدرةعات والمدؾاةح واألنغسدة داخدة الجامعدآليات اإل

إلددى هتقارهددا ا، باإل دداهة إلددى ولذددغة السشارددب اإلدارةددة والقياديددة ،وا ددحة لتعيدديؽ السشدددؾبيؽ
الددددؾادي ر ددد  مع دددؼ او   األداة  مدددى السددددتؾةيؽ السؤسددددر وال دددرديمعدددا ير وا دددحة لتقدددؾةؼ 

وأكد ت  هر  أنغسة السداةلة اإلدارةة هدر الجامعدات الددعؾدية   او م  هر أن هشاك  ع ٕ٘ٔٓت
م   مى أّن واتل رظ ي  الحؾصسة هر بعض الجامعات الدعؾدية لديس بالسددتؾى ٕ٘ٔٓال ؾاز ت
م   هددر دراسددتا أن ٕٚٔٓآل مدددمط تووجدد   إذ جدداةت درجددة رظ يق ددا متؾسددظة   نالسددأمؾل

والسحاسد ية والسذدارصة  ،مدؽ الذد ا ية والسدداةلة رظ   ص و الجامعات الدعؾدية الشاشئة بعض 
هدد   مدى أن الؾاتدل ال عمدر هدر رظ يد  ٖٖٗٔوصد لػ أكد ت دراسدة ال باشدر تب رجة متؾسظة  
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ولددؼ يرددة إلددى الحدد  األدنددى الدد ي  ،الدددعؾدية ال  م ددر السددأمؾلمبددادئ الحؾصسددة هددر الجامعددات 
 والسدألة  ،والشزاهة والذ ا ية ،يزسؽ رحقي   يؼ السداواة

 بعددض هددر  نغددام الحؾصسددة إلددى  دد الزدد    هدد ام  (ٕٗٔٓ Al-sharqiوتدد  أرجددل 
القد رة  مدى التردرف هدر رؾزةدل مخرردات ال رستمدػ ما زالذ هالجامعات  نالدعؾدية الجامعات

هدر رؾزةدل الددمظات والس دام  مدى رتح ؼ كسا أن ا ال   السشذؾدة  االسيزانية بسا  ت   مل أه اه
  هدر او  دع هشداك إ داهة إلدى أن  ،ستق لية اإلدارةة لي تق ون ي ا القاةسيؽ  م أنو ، مشدؾبي ا

أ زددداة هيئدددة التددد رةس، واإلدارةددديؽ صدددة مدددؽ تابميدددة أ زددداة الجامعدددة لمسحاسددد ية، ومذدددارصة 
ر قدذ او     داارهر رياغة سياسات لؾصسة الجامعدة ولؾاةح دا ورظ يق -األكاديسييؽ، والظ ب و 

  أن هدد ا الزدد   يعددؾد إلددى  دد م وجددؾد مجددالس لؾصسددة مدددتقمة م  هددر ٕٗٔٓمعددا العرةشددر ت
داة الجامعددات، ألم  ذلددػ الزدد   إلددى  دد   السددداةلة الس جتس ّيددة ٕ٘ٔٓوأرجعددذ ال ددؾاز ت

م   دد   أنغسددة السددداةلة ٕ٘ٔٓوأرجددل الدددؾادي ت  والقددؾانيؽ اإلدارةددة ونقددص التذددرةعات 
ور سديش دور ولد ات السراجعدة ال اخميدة  ،اإلدارةة هدر الجامعدات الددعؾدية إلدى غيداب الرتابدة

   والخارجية 
الحؾصسدة برد ة  امدة واإلدارةدة برد ة بشاةو  مى ما أك را ال راسات الددابقة نددتشتت أن و 

مسددا  ددؤقر  مددى رظددؾةر  ،الجامعددات الدددعؾديةبعددض خارددة ال رسددارس بالسدددتؾى السددأمؾل هددر 
هدددر  األمدددر الددد ي يحدددؾل دون رقدددّ م هددد   الجامعدددات، وة زددد   مدددؽ دورهدددا ناإلدارةدددة  سميار دددا

 امدة وجامعدة أم رددعى  يدا الجامعدات الددعؾدية هر الؾتذ الد ي  ،السدت امة التشسية ات سمي
سراكدز متق مدة هدر التر ر د ف إلدى الؾردؾل ل منٖٕٓٓإلى رحقي  رؤةة السسمكة القرى خارة 

بعدد ة وبددالرجؾع إلددى متظمبددات الترددشي ات العالسيددة نجدد  اررباط ددا الؾقيدد    الترددشي ات العالسيددة 
 جددؾدةرهددل مدددتؾى ال ا ددة هددر رحقيدد  االسددتقرار، و ها لدد ور ن الحؾصسددة  هددر مقدد مت ا ن ؾامددة

 ألبعاد الحؾصسة  مسارسار ا إّن  مى الجامعات الدعؾدية إ ادة الشغر هر ل ا ه نالجامعات
مذد مت ا هدر ند رة ال راسدات التقييسيدة  ذوالتدر رمخرد ،ال راسدةهد   مؽ هشدا ان كقدذ هكدرة 

مدؽ وج دة  رظ يق ا هر جامعدة أم القدرى معؾتات و اإلدارةة الحؾصسة أبعاد مسارسة لتح    درجة 
 نغر أ زاة هيئة الت رةس   
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 أشئلة الدراشة:  

والستسكمددة هددر   نبجامعددة أم القددرى اإلدارةددة الحؾصسددة أبعدداد  مسارسددةمددا درجددة  الصــلاا األ:ا:
والسددداةلة اإلدارةددة، والسذددارصة هددر    ،اإلدارةددةاألنغسددة والقددؾانيؽ، والذدد ا ية 

 ؟هراد  يشة ال راسةمؽ وج ة نغر أستراريجية رشل القرار، والرؤةة اال
اإلدارةدة بجامعدة أم القدرى التر رؾاجدا رظ يد  أبعداد الحؾصسدة سعؾتات الأبرز ما  الصلاا الجاني:

 ؟هراد  يشة ال راسةأمؽ وج ة نغر 
 

 فرضيات الدراشة:  

اسددتجابات أهددراد درجددات ؾجدد  هددروق ذات داللددة إلردداةية بدديؽ متؾسددظات ال ر ::ىالفرضــية األ
بجامعددة أم القددرى اإلدارةددة حؾصسددة أبعدداد ال مسارسددةدرجددة  يشددة ال راسددة لددؾل 

    الشؾع ر عزى لس دتغير
 

ال رؾجد  هدروق ذات داللدة إلرداةية بديؽ متؾسدظات درجدات اسدتجابات أهدراد  الفرضية الجانية:
بجامعددة أم القددرى حؾصسددة اإلدارةددة بعدداد المسارسددة أ يشددة ال راسددة لددؾل درجددة 

 ال رجة العمسية  ر عزى لس دتغير
 

ال رؾجد  هدروق ذات داللدة إلرداةية بديؽ متؾسدظات درجدات اسدتجابات أهدراد  الفرضية الجالجة:
بجامعددة أم حؾصسددة اإلدارةددة أبعدداد ال ةدددددددددمسارسة دددددددددددددؾل درجددددة لدددد يشددة ال راس

 هر الجامعة     د سشؾات الخ رة ر عزى لس دتغيرالقرى 
 

 أهداف الدراسة: 
 رر رح    اآل إلى ال راسة ه   ه هذ

 ةأ زدداة هيئددوج ددة نغددر  ؽمددبجامعددة أم القددرى  اإلدارةددةأبعدداد الحؾصسددة  مسارسددةدرجددة   ٔ
  الت رةس

 ةأ زدداة هيئددرظ يدد  أبعدداد الحؾصسددة اإلدارةددة بجامعددة أم القددرى مددؽ وج ددة معؾتددات أبددرز   ٕ
  الت رةس
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 أيمية الدراشة:

ــة: أ:اًل ــة األيمي ض عدديات برددلتؾ  يت ددارم   ال راسددة هددر  دد الشغرةددة لهسيددة األرتزدددح  :الهظري
وهدددر مقددد مت ا رؾردددية مجمدددس لؾصسدددة الجامعدددات العربيدددة  ،الددددابقة وال راسدددات السدددؤرسرات

 مٖٕٓٓ، ومدددؤرسر دور الجامعدددات هدددر رحقيددد  رؤةدددة السسمكدددة السشعقددد  هدددر  سدددان م ٕٚٔٓت
بزددرورة  ايأورد ؽ  مدال ،م ٕٚٔٓ لكترونيددة،تردحي ة السدؾاطؽ اإل هدر جامعدة القردديؼ  لسشعقد ا

 تبارها والد ة مدؽ متظمبدات او  ،مبادئ الحؾصسة ومجاالر ا هر الجامعات العربيةرعزةز مسارسة 
 ،(.Wang, et al  رم ددر هدد   ال راسددة رؾردديات دراسددة صددة مددؽكسددا    هددا تساداو  ر دداجؾد

 نإجدددراة دراسدددات متعقدددةزدددرورة ؽ أوردددارا بي، المتدددم ٕٚٔٓتوربابعدددة والذدددرمان،  ،م ٖٕٔٓ
البدالكيؽ ال راسدة الحاليدة سدت ي  كسدا  ت  هدر الجامعداستقراة واتل الحؾصسة اإلدارةدة التقييؼ و 

هدد    ؼ رتشاول ددالددشدداول بعددض السحدداور التددر تتل نهددر إجددراة السزةدد  مددؽ ال راسددات السدددتق مية
ا مدؽ إطدار نغدري لسؾ دؾع الحؾصسدة تاألدب الشغدري بسدا رزدسشإقدراة د ؼ هر تس، صسا ال راسة

      اإلدارة التربؾةةلس تبات السظمؾبة الح  كة  تبار  مؽ السؾ ؾ ات االجامعات باإلدارةة هر 
 

 تؾتدل  ،مدؽ نتداةت ورؾردياتهد   ال راسدة ليا إ ذورتسكة  يسا رؾرم ثانيًا: األيمية التطبيكية:
السدؤوليؽ بؾصالة الجامعدة لمتظدؾةر ورةدادة و  ،والسخظظيؽ ،أرحاب القرارر رعرةف هأن رد ؼ 
رخددداذ القدددرارات ال  - مدددى وجدددا الخردددؾص جامعدددة أم القدددرى بالقيدددادات الجام يدددة و  ،األ سدددال
  أبعداد يدهدر رظ القدؾة والزد    مؽ خ ل رح    نقاط ، وذلػلتعزةز ت رر ا التشاهدية نال زمة

، والحد  الح  مؽ نقداط الزد  و  ،ؼ نقاط القؾةومؽ قؼ د   رظ يق امعؾتات و  ،الحؾصسة اإلدارةة
خاردة وأن ها ميدة الحؾصسدة اإلدارةدة، مددتؾى  رهدلد ؼ هر ال ي سياألمر  نمؽ رمػ السعؾتات

   مٖٕٓٓرحقيقاو لرؤةة السسمكة  نرعزةز ت رر ا التشاهديةأم القرى جامعة مؽ أولؾةات 
 

 مصطلحات الدراشة:  

م  ٕٔٔٓ رتدر و  د  الردس  ت  دا ره :Administrative Governance اإلدارية احلونمة 
  واإلجددراةات التددر رحدد د رددشل القددرار، ومرا بددة ورردد  العسميددات داخددة الجامعددة بأن ددا  القؾا دد  

ددا بأّن ددا  هدد     دداتو ره والتددر رحدد د  ،والقددرارات ،واإلجددراةات ،نغسددةاأل و  ،المددؾاةحال راسددة إجراةيِّ
ألنغسدة والقدؾانيؽ، لالقيدادات الجام يدة تاإلدارةدة واألكاديسيدة  بجامعدة أم القدرى  درجة مسارسدة

ن سددتراريجية، والرؤةددة االهددر رددشل القددرار الذدد ا ية اإلدارةددة، والسددداةلة اإلدارةددة، والسذددارصةو 
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 ب  اةة وهعالّية  الجامعة تحق  أه افل
 

 حد:د الدراشة:  

أبعدداد الحؾصسددة اإلدارةددة مسارسددة تترددرت هدد   ال راسددة  مددى رح  دد  درجددة ا :احلــد:د املوضــو ية
السدداةلة اإلدارةدة، الذد ا ية اإلدارةدة، و األنغسدة والقدؾانيؽ، و   هدر والستسكمدة نجامعة أم القدرى ب
رظ يدد  عؾتددات تترددرت  مددى معرهددة ماكسددا  سددتراريجية ، والرؤةددة االهددر رددشل القددرار السذددارصةو 

 مؽ وج ة نغر أهراد  يشة ال راسة الحؾصسة اإلدارةة 
 

 هيئدة و زدؾات ،أ زداةتتررت ه   ال راسدة  مدى اسدتظ ع رأي  يشدة مدؽ ا :احلد:د البشرية
  هترة رؾزةل األداة العسة رأس  مى الستؾاج  ؽ القرى  أم بجامعة الت رةس

 

 بس  شدة بدالزاهر والظالبدات ،بالعاب ية الظ ب شظري   مى ال راسة ه   تتررتا: احلد:د املهانية
  الس رمة م ة

 

   هدٓٗٗٔ-ٜٖٗٔر الجددددامع العدددام خ ل السي انية ال راسة طبقذ :احلد:د السمانية
 

 :اإلطار الهظري

 مفًوم احلونمة:   .1
العربيددة، أو هددر المغددة إلددى  ررجسددة الكمسددةسددؾاة هددر  ن الو واسددعاو جددالحؾصسددة  م  ددؾمأقددار 

كؼ، كدا نق  ع درت بعد ة مددسياته، ارعرة    ،الحاكسيدة أو الح سانيدة أو الحؾصسدة اإلدارةدة وألح 
ر ل  مدى ن ا أال إخت ف مدسيار ا اورغؼ    (Governance)وصم ا مرظمحات معربة لكمسة 

والسدددداةلة  ،والذددد ا ية ،بأن دددا  اإلدارة القاةسدددة  مدددى الشزاهدددةعرهدددذ الحؾصسدددة ه نمعشدددى والددد 
مدل  ،ورحقي  الع الة دون رسييز، ورظ ي  القانؾن  مدى الجسيدل ،وم اهحة ال داد ،والسحاس ية

 م  هعرهددإٕٔٓ ظددؾة والدددي  ت  أمددا م ٕ٘ٔٓ،أبددؾ الشرددرترددؾهير الرتابددة ال اخميددة والخارجيددة 
ردد ار ب ددا  ،صددة مددا رسارسددا اإلدارة مددؽ إجددراةات وسياسددات وأسدداليببأّن ددا   الحؾصسددة اإلدارةددة

باإل دداهة إلددى  ،الرخدداذ القددرارالعددام طددار ليدد  رزددل الحؾصسددة اإل ناإلدارةددة ب  دداةة  ددا سميار
  صسدا واألدوار السحد دة لمعدامميؽ مى أساس الذ ا ية والسحاسد ية القاةسة جراةات األخ  ية اإل
 ،ورحدددديؽ العسميدددات ،والتظدددؾةر ،هرددداحواإل ،مددددتخ مة الررددد  ، مدددى األداةالحؾصسدددة ؤصددد  ر

 ،والقدرارات ،والدشغؼ ،مجسؾ دة مدؽ القؾا د   بأن دا  مٕ٘ٔٓت ز دانيؽواجراةات العسة  و ره ا ال
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رظ يددد  الذددد ا ية،  دددؽ طرةددد  وذلدددػ  ،التدددر ر ددد ف إلدددى رحقيددد  الجدددؾدة والتسيدددز هدددر األداة
م  ٖٕٔٓو ره دددا السميجدددر ت والسذددارصة، والسدددداةلة، والك ايدددة، وال ا ميدددة، وسددديادة القدددانؾن 

والتددددر رزددددل  ،بأن ددددا  أدوار ومدددددؤوليات القيدددداد اإلدارةددددة، وادارة األهددددراد العددددامميؽ بالجامعددددة
السع دد  الكشدد ي  ددا و رهرجددا  والدددمؾك الدد ي رتق مددا الجامعددة  ورتخدد  القددرارات هددر اال  ،األهدد اف
 نالعسميددات وال ياكددة التددر ردددتخ م ا السؤسدددات  م  بأن ددإٛٓٓليددا  شدد  الدد ا ؾر تإالسذددار 

 رامج ا   بت ا و دارة  سميار ا وأنذظاا و يلتؾج
 ،والدياسددددات ،مجسؾ ددددة مددددؽ القؾا دددد ندددددتشتت أن الحؾصسددددة اإلدارةددددة هددددر  ،مسدددا سدددد  

يسدددارس الؾعددداة  اإلدارةدددة  ،إداري  ج دددازمدددؽ خددد ل   دددتؼ بسؾج  دددا إدارة الجامعدددة ،واألنغسدددة
 ددددؽ الدددددمظة الدياسددددية باسددددتق لا هدددد ا الج دددداز ةستدددداز و   وهعاليددددة ب  دددداةة ليدددداإالسدددددش ة 

دون رسييدز أو خزدؾع ألي والشغدام واالتترادية، وةسارس الدياسدات واإلجدراةات وهد  القدانؾن 
 داهح ال دداد مدؽ وة ،وشد ا يةبشزاهدا ل ا ه دؾ يعسدة  نرحقيقاو لمع الة والسداواة ن تبارات أخرى ا

رؾزةدددل الحقدددؾق   تزدددسؽ ،عددديؽرشغيسدددر م وهددد   ي دددة والسدددداةلة والسحاسددد يةخددد ل الرتابدددة 
    والؾاجبات

 امجمددد م  دؾم لؾصسددة السؤسددات ليشسدا أرد رغ دؾر صاندذ ال  ايددة الحقيقيدة لهد ا وتد  
 او رقرةدر  مٕٜٜٔهدر ديددس ر  حؾصسدة السؤسدداتلق الساليدة راالسالية وسؾق لشد ن لدألو  التقارةر
أخدددد ت لؾصسددددة م ٕٔٓٓوهددددر ن ايددددة  ددددام ، األبعدددداد الساليددددة لحؾصسددددة السؤسدددددات  بعشددددؾان

وال زداةح  ،هد س الع  د  مدؽ السؤسدداتاو  ،األزمدات الساليدة وثخدر بعد  لد آ االسؤسدات بع و 
ي عدد  التقرةددر الرددادر  ددؽ  ،و مددى السدددتؾى الدد ولر  السؤسدددات األمرة يددةبعددض الساليددة هددر 

Organization for - Economic Co-Operation and Development 
   بس  ددؾم الحؾصسددة دولددر رسددسرراف أول ا تدد اتبعشددؾان  مبددادئ لؾصسددة السؤسددد، (ٕٗٓٓ)

بعد  رد ّنر م ددتؾى الرتابدة هدر الس ؤّسددات، و د   اإلدارةدة ولق  ع رت الحاجة إلى الحؾصسدة 
تردؾر اإلدارة هدر  داهة إلدى باإل ،م ٕٕٔٓتغادر،الخ رة والس ارة، ونقص اإلهراح والذ ا ية 

صالعؾلسدة، وقدؾرة  نرحقي  أه اه ا ب عالّية وص داةة، ومدا واجدا الس ؤّسددات مدؽ رحد يات خارجيدة
صالتشاه س، وال قر، والبظالدة، إ داهة إلدى نقدص االهتسدام بجؾاندب  نالسعمؾمات، ورح يات داخمية

 لدددد د وتدددد    مٕٚٓٓآداب وسددددمؾصيات الِس ددددؽ، بسددددا ي حّقدددد  م رددددالح العددددامميؽ تدروةددددش، 
  أربل مجاالت لمحؾصسة  UNDP (ٜٚٚٔ)برنامت
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 وهر صاآلرر  ؛ للحونمة جماالت  ٕ
رارات ارخدداذ القدد ةسميدد ورتزددسؽ  (Economic Governance):االتترددادية  الحؾصسددة  ٔ

ؾقر هددر رددم ولددة، و لتترددادية شددط االاشسمباشددر هددر ال التددر رددؤقر بذدد ة مباشددر أو غيددر
  ورحديؽ نؾعية الحياة ،ومحاربة ال قر ،رحقي  الع الة  مكة ،االجتساعية القزايا

 ،ربط بظ يعددة الدددمظة الدياسدديةرددر  Political Governance):تالدياسددية  الحؾصسددة  ٕ
    السجتسلراف جسيل أط  رسكةو  ،ذرعيةالو 

 رظ يد  الدياسدات موهدر نغدا   Administrative Governanceت اإلدارةدة الحؾصسدة  ٖ
  الذ ا يةو  السداةلة،و االستق لية، و الك اةة، ب تتر ل نبالسشغسات

لسجتسدل ارذدسة  سميدات و ياكدة  (The Overall Governance): الذداممة الحؾصسدة  ٗ
 التر رؾجا الع تات الدياسية 

لحسايددددة الكقاهددددة والسعتقدددد ات ال  شيددددة والقدددديؼ االجتساعيددددة،  نواالجتساعيددددة واالتترددددادية
    ماناألالذعؾر بالخ مات و  رق يؼ مؽ او  الي بيئة رزسؽ مدتؾي   مىسحاهغة الو 

ورعسددددة الحؾصسددددة ب اهددددة أنؾا  ددددا  مددددى رعسيدددد  اإللددددداس بالؾاجددددب، وزةددددادة الذددددعؾر 
السدؤولة بيؽ جسيل األطراف، وبالتالر  تحؾل الجسيدل إلدى بالسدؤولّية، ورشسية روح السذارصة 

شل الشجاح ت ظؾة والدي ، رصاة هر ر         ٖٓ٘  ٕٕٔٓش 
 

 : اإلدارية أيداف احلونمة .3

لمتعمدديؼ  هددر رحقيدد  أهدد اف  دد ة صأسددمؾب إداري لدد   إلدارةددة احؾصسددة الرظ يدد  يددد ؼ 
تدد رة السجددالس والمجددان رقؾةددة هددر  ٕٙٓٓ)ت University of Oxfordا  تلخردد ،الجددامعر

زدددسان لو  ،يؼ والبحددد  والتيدددديرمددداألكاديسيدددة واإلدارةدددةن لت يئدددة ألددددؽ الغدددروف السس شدددة لمتع
ردشل القدرارات كسا أن دا رددا   هدر   التشاس  هر مرالة رشل القرارات  مى مختم  السدتؾةات

ورقؾةدددة  ،األكاديسيدددة  مدددى نظددداق واسدددل مدددؽ وج دددات الشغدددر  مدددى مددددتؾى الجامعدددة، والكميدددة
رد ية م سة أردحاب الددمظة باإل اهة إلى    ستراريجيات الشقاش األكاديسر السدتسر بيش ساا

رؾسددل الخ ددرة اإلدارةددة  مددى وأخيددراو   خارددة  يسددا  تعمدد  بارخدداذ القددرارات اإلدارةددة ،والسدددؤوليؽ
ر مدددتؾى السجددالس والمجددانن لزددسان السذددارصة ال عالددة هددر ارخدداذ القددرارات، ورح  دد  السخدداط

ردحاب ألرحقدددد  لسا ددددة   هر أن دا م ٕٛٓٓالغال ر والعامري تلخر ا و  وال رص والت    ات 
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تخ وا يددن لوشدد اهيت اجامعدة دتددددة السعمؾمددددات الستعمقددددة بأنذدددددظة اللسا رق مدا مدؽ لسرددددالح ا
التقميدة مدؽ األخظداة وردد ؼ هدر ات  لجامعدسددتسرارةة اامسددا يددد ؼ هددر  ندرارار ؼ بشدداةو  مي ددات

زةدادة تد رة ورؤدي إلى   ت عيدة نغدؼ الرتابدة السالية واإلدارةةوذلػ ب ،والتجاوزات غير السذرو ة
ستحؾاذ  مى أك ر تد ر مس دؽ مدؽ الددؾق هدر مجدال ورس يش ا مؽ اال ،مى السشاهدة  الجامعات

لتدرام القدؾانيؽ او  ،بيئة رحية لمعسة مؽ خ ل رعزةز جؾانب السدداةلة كسا أن ا رؾهر  نذظت اأ
هحددد د أهددد اف  (ٕٚٓٓ) Chan أمدددا   داة اإلدارة العميدددا بذددد ة ردددحيحأورقيددديؼ  ،والتعميسدددات

صسدا   والرتابدة  مدى األداة ،إلدارةاو  ،صؾن دا ر ردة بديؽ السمكيدة التشغيسيدةلؾصسة الجامعات هر 
إن ا رحدؽ مؽ سسعة الجامعة هر السجتسل، ورظدؾر أداةهدا، ورحددؽ مدؽ مسارسدار ا اإلدارةدة 

  الع الدة والشزاهدة يد، ورحقت اسدتراريجيارياغة وبشداة هر واألكاديسية، وردا   إدارة الجامعات 
رهدل مددتؾى ردد ؼ هدر  ،رخاذ تدرارات هعالدةاو سميار ا، ورزسؽ  ا والذ ا ية هر جسيل رعام ر

 ن ا رح  مؽ ل وث أي مخاطر أو ررا ات رعي  جؾدة األداة  أ، صسا  اةك اةة أدا
 

 : إلداريةاأيمية احلونمة   .4

رحقيد    دا مدؽشس ّ ي او،رشغيسيد  دي  و ل دا ألن دا ردؾّهر  نولمحؾصسة أهسّية ص يرة هر الجامعدات
 ماليددة مددؾارد -أي الجامعددة  –ل ددا  -الحؾصسددة  –ورزددسؽ  ا بأهزددة الددد ة السس شددة، أهدد اه

ردبح ل ددا ته ،وادارةدداو اسدتق ل ا ماديداو مسددا يدداهؼ هددر  ناالسدتكسار األمكدةل ددا ورحقد   ،متجد دة
رعت ر الحؾصسة نغام رتابدة و   راريجراالست  ارجاهالاكسة مدؤولة  ؽ رح     وهيئات ،مجالس

 ورجشدب ال دداد اإلداري والسدالر، ،س مة التظ ي  القانؾنر لمتذرةعات ذارر،  ؤدي إلىراف شوا
 ،السخرجدات الكذد   دؽ أوجدا القردؾر هدر األداة و د  و  ا، التأّك  مؽ هعالية إدارر وبالتالر
والسددؤوليات التذدغيمية  ،بعي ة السد ىراريجية ستالّتؾازن بيؽ السدؤوليات االرزسؽ ػ له ر ب 

واألكاديسيددة  ال يئتدديؽ اإلدارةددةزددسؽ لقددؾق ومرددالح العددامميؽ مددؽ رأن ددا كسددا   تردديرة السدد ى
لددداه ، يحقددد  ر دددا السجتسدددل  دددؽ الجامعدددات ومددددتؾى أداة دددا تمسدددا  ندون رسييدددزوالعدددامميؽ 

هدر إدارة شدؤون الجامعدات اإلدارةة إن إرساة تؾا   الحؾصسة  م   ٕٕٔٓم  وتمرزوق،ٕٔٔٓ
سيدداهؼ هدر  -سسعت ا مؽ خ ل أداة ا ومعا يرهدا الخاردة  مل ررك مدالة لكة جامعة لت شر

  إلى مدتؾةات أهزةنغست ا اإلدارةة والتعميسية أررقاة باال 
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  :احلونمة حمددات  .5

سة دددددداألنغمجسؾ دددة مدددؽ  هالجامعدددات لددد   ا ،يدددريرحتددداج لؾصسدددة الجامعدددات إلدددى إدارة التغ
   ي ددددتظ الو ية ددددعدددت الاجة إلى دديؽ بحدددؾاندددقوال

وذلدػ مدؽ أجدة  ناألداةسدير  بدة راالسدداةلة، ومم د ة و  ،نجازسياسة رعغيؼ اإل   سؽ بذ ا ية
ركددؾن الؾات يددة مددؽ مقؾمارددا، والرؤةددة السدددتق مية مددؽ  ،بسددش ت رشددي  رالتعمدديؼ الجددامعرظددؾةر 

والتددر ر دديؽ مدددتؾى مددؽ األهسيددة بس ددان الشغددر إلددى محدد دات الحؾصسددة  انددإلدد ا ه نمدددتمزمارا
هددر محدد دات ات رمددػ السحدد د م ٕٕٔٓت غددادرلدد د تدد     و التظ يدد  الجيدد  لمحؾصسددة وجؾدر ددا

     ٔتالذ ة صسا جاةت هر  ومح دات خارجية ،داخمية
 احلوكمة  حمددات (1) شكل

 
 م( 2112غادر )املصدر                 

 

ورذددسة السحدد دات الخارجيددة التذددرةعات التددر رددشغؼ الشذدداط االتترددادي بجسيددل أشدد الا، 
 دسان رش يد  والتدر بد ورها ردداهؼ هدر  وال يئات الرتابروال يئة العامة ل ستكسارات هر ال ولة، 

 ال اخميدةم   أمدا السحد دات ٕٕٔٓإدارة الجامعة بذ ة جي  تغادر، وبالتالر  األنغسة والقؾانيؽ
ورؾزةددل الدددمظات  ،رخدداذ القددراراتاالقؾا دد  واألسددس التددر رحدد د صيميددة ررددسيؼ و   هتتسكددة هددر

تعددارض بدديؽ مرددالح أرددحاب السرددالح مسددا يددد ؼ هددر رقميددة ال نداخددة الجامعددةوالسدددؤوليات 
   م   ٕٔٔٓتالحازمر، السختم ة 

 

 : اإلدارية احلونمة أبعاد  .6

ار قذ الع    مؽ األدبيات اإلدارةة  مى إم انيدة نقدة م  دؾم الحؾصسدة مدؽ مجدال الذدرصات 
ختم ذ هدر رح  د  األبعداد التدر مدؽ خ ل دا  دتؼ هحدص اإال أن ا  ،وتظاع األ سال إلى الجامعات
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محؾصسددة سددتراريجر لاال سشغددؾرال  مٕٛٓٓشدد مر ومش ددة تولدد د   مجامعدداتإلدارةددة لحؾصسددة اال
ة مدؽ مجمدس اإلدار و  ي دة السمكيدة، رزدسؽ البع  ال ي مدر  و   وهر أوالو  نهر ق قة أبعاداإلدارةة 
 ي ددة و التعدداون والسذددارصة، و لقددؾق أرددحاب السرددالح و  تددار ؼ، و سدددتؾةات، ال ور و ليدد  الدد

ددا نغدؼ رقدؾةؼ األداة و الحدؾاهز والس اهددتت، و الدياسددات والتعميسدات، و م اهدتت اإلدارة العميدا،    قانيو
السدددؤولية، و اإلهردداح، ومحتددؾى  جددؾدةو الذدد ا ية الساليددة واإلهردداح، رزددسؽ البعدد  القيسددر  و 

 ددؾابط و لتددزام القددانؾنر، اال و الشزاهددة، و مددى الؾقدداة  والدددج ت، سدد ؾلة االطدد ع  و السددداةلة، و 
لجدان السرا بدة ال اةسدة، و التذدرةعات والقدؾانيؽ، رزدسؽ البع  الرتابر  و   الدمؾك األخ تر  قالكوا

 ددؾابط و سددتق لية السدد ت  الخددارجر، ا ددسان و  ددؾابط التدد تي  الدد اخمر، و مراجعددة العقددؾد، و 
    س اهتت والتعؾةضلم السالية الرتابةو رعييؽ الس تقيؽ، 

هتسددام ب ددا ال مددى القيددادات الجام يددة ا لتددر  شبغددراألبعدداد ام  ٕٛٓٓلدد د لدداكؼ تبيشسددا  
 ومرا ار ا هر سياست ا اإلدارةة هر اآلرر 

  ردديانة لقددؾق أ زدداة مجمددس الجامعددة  إذ إن  ددسان هدد   الحقددؾق سددي ؾن لدداهزوا
  م ام ؼ ب  اةةدارة إلسجمس الأل زاة 

 التعامدة مدؽ ت دة إدارة مجمدس الجامعدة مدل الجسيدل  دا السداواة هر التعامة  وةقرد  ب
  دون رحيز بذ ة متداو  

  امعة ددددددؤوليات إدارة الجدددددمددؽ مدإذ إن محة  دحاب السردددقؾق أردددددددترام لددددسان والددددد
 ات دددراد ومؤسدددددؾق أهدقدسان لدد 

الد  ؽ يعسمدؾن باإل اهة إلى أردحاب السردمحة  ، ي رتؾاج   يا الجامعةددددسل الددالسجت
    مؾع يؽو  ،وط ب ،مؽ أكاديسييؽب ا 

 والتربؾةددة ،سيةددددددددح الدياسددات العمدددددؾ رؾ يددددددددح هددددداردية  اإلهدددددددداهدذ دددداإلهردداح وال، 
   ،ةددددعدامدس الجدددتؾى مجمددددددوالتذغيمية  مى م

 أمددا الذدد ا ية ه ددر رعشددر أن رظددرح    ددش ؼ ، و دد م إخ دداة أي معمؾمددات اولسشدددؾبي
 اآلراة واألهكار، ورشاتش بروح التعاون بيؽ األ زاة 

   ؼ  ومدؤوليار  ؼ ؽ طرة  رح    م اموذلػ رح    مدؤولية مجمس الجامعة  
  رجشدب رزدارب مرددالح أ زداة مجمددس الجامعدة  وذلددػ بتحقيد  التددؾازن هدر الحقددؾق

 والسرالح 
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ر  الذد ا ية، والسدداةلة، هد رتسكدةالحؾصسة  مى أن أبعاد  UNDP (ٜٚٚٔ)وأك  برنامت 
سدتجابة، والتؾجيدا واإلجسداع، والك داةة القؾا د  القانؾنيدة، واالو ، والسدداواة والسذارصة، والع الدة

مظيددددر ، و م ٕٛٓٓالدددد ا ؾر تكددددة مددددؽ  ؼر دددد  مع دددداو  سددددتراريجية  الرؤةددددة االو وال ا ميددددة، 
األنغسدددة ها هدددر الددد دهقددد  م  ٕٚٔٓتأمدددا ربابعدددة والذدددرمان    م ٕٗٔٓوديددداب ت ،م ٖٕٔٓت

 هاتترددددر ابيشسددددا   والقدددؾانيؽ، والذدددد ا ية، والسذدددارصة، والسددددداةلة اإلدارةددددة، والتس ددديؽ اإلداري 
(ٕٓٔٔ) Huque م  ٕٚٔٓأمددا ال هدد ار وآخددرون ت  سددتراريجيةوالرؤةددة اال ،السددداةلة  مددى

والددمظات بديؽ لسددؤوليات هدر رؾزةدل اتدؾازن الو و دؾح الرؤةدة لدردارة العميدا،  هق  ل داها هدر
الذدددد ا ية وسياسددددة اإلهردددداح  ددددؽ و ، القددددؾانيؽاألنغسددددة و و والسذددددارصة،  ،السجددددالس الحاكسددددة

   جتساعيددةالسدددؤولية االأخ  يددات العسددة و  دداهة إلددى ، باإلوالسحاسددبة السددداةلةو السعمؾمددات، 
والسذدارصة هدر ردشل القدرار،  م  هر اإلهراح، والرتابة، والسدداةلة،ٕ٘ٔٓالدؾادي تاتتررها و 

تترددرت هدد   ال راسددة اهدد ا وتدد  ررددال  سددتق لية والحرةددة األكاديسيددة، وص دداةة وها ميددة اال واال
والذدد ا ية   األنغسددة والقددؾانيؽ، هددرو  نمددؽ أبعدداد الحؾصسددة اإلدارةددة  مددى دراسددة خسدددة أبعدداد

هددذ ، التددر  رّ سددتراريجيةالوالسددداةلة اإلدارةددة، والسذددارصة هددر رددشل القددرار، والرؤةددة ااإلدارةددة، 
      اآلرر مى الشحؾ 

ورددشغؼ  ة،اهددشز رش دد  ب ،ة ادلدد رهددذ بأن ددا  وجددؾد أنغسددة وتددؾانيؽ  األنغسددة والقددؾانيؽ   ٔ
ورظ دددددد  بذدددددد ة متددددددداو ومشردددددد   مددددددى  ،الع تددددددات والردددددد ليات بدددددديؽ األهددددددراد

 ٕٚٓٓ).،  (Morita & Zaelkeالجسيل
والحردؾل  مي دا، وأن ركدؾن آليدات  سد ؾلة رد ه  السعمؾمداتالذ ا ية اإلدارةة  وهدر   ٕ

 م   ٕٔٔٓتأبؾ تا ؾد، رشل القرار والسداةلة والرتابة معمشة ومعروهة
 رزدددسؽ مدددداةلة العدددامميؽ ،و دددل آليدددات داخميدددة رهدددذ بأن دددا   لسدددداةلة اإلدارةدددة ا  ٖ

   ٕٔٔٓت  Huque  نيؽمتأك  مؽ رش ي  المؾاةح والقؾال نوليؽؤ والسد
رؾسديل     بأن داpٔٔم،ٕٕٔٓت  world bankا د رهو  السذدارصة هدر ردشل القدرار   ٗ

  ؼ،تترالددارابهيؤخد  القدرار،  ردشلالد ور الد ي يقدؾم بدا أردحاب السردمحة هدر  سميدة 
زدددسان لو  ،مؾردددؾل لقدددرارات أككدددر ها ميدددةن لال رديدددة والجساعيدددة  دددؼةوآرا  ؼ،ورؾرددديار

 س ؾلة رش ي ها 
سدتراريجر، يع در القدادة رظدؾر هدر سدياق ال كدر االورعدرف بأن دا   ستراريجية الرؤةة اال  ٘
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رحدد د م مددح السدددتق ة الدد ي  ،مددؽ خ ل ددا  ددؽ طسؾلددار ؼ ب بددارات وا ددحة ود يقددة
، ورحؾةة رمػ الرؤةة إلدى واتدل ممسدؾس مدؽ خد ل خظدة اسدتراريجية جامعت ؼ رة ونا ل

ورؾزةع ددا  مددى مرالددة رتدددؼ بالسرونددة التددر رعظددر  ،رعتسدد  التقددديؼ الزمشددر لألهدد اف
 لمرؤةدددة االسدددتراريجية تددد رةو  مدددى التكيدددف مدددل الستغيدددرات والس اجدددتت غيدددر السشتغدددرة

   م    ٕٚٔٓتالربابعة والذرمان،
 

 : داريةمراحل تطبيل احلونمة اإل .7

دارةة هدر خسدس مرالدة م  مرالة رظ ي  الحؾصسة اإلٕٔٔٓالسميجر تم  و ٜٕٓٓ زت ت لخص
 هر   ذرسكم نمتتالية
   ددددددد  وهدددر هاددددددددام مؤةددد  ل دددددددوركدددؾةؽ رأي   ةدددددسة اإلدارةدددددددددمرلمددة التعرةدددف بالحؾص   

 رؾ يح و  ،السرلمة  تؼ نذر ققاهة الحؾصسة
 ار ا، ددددددد ا، ونغرةددددددديت ا، وأهدددد اه ا، وأبعادهددددا، ومشاهجدددددددس ا وأهسددددددد اهيمو ت ددددا، ط يع

والحؾصسددة  ،وصدددمؾك والتددزاموالتدددد رتة بدديؽ الحؾصددددسة صكقدددددداهة  ، ادددددورسالت ،وأدوار ددا
  عام ت الشزة ةلمس كأساس

  مرلمددة بشدداة ال شيددة األساسددية لمحؾصسددة  وهددر هدد   السرلمددة رتددؾلى إدارة الجامعددة بشدداة
لت ا ددة مددل متغيرار ددا ومدددتج ار ا  ا مددى و  ،ه س ددابشيددة أساسددية تؾةددة تددادرة  مددى 

وةتكددؾن مددؽ   الكيددان السؤسدددر التشغيسددرتأ    األساسددية لمحؾصسددة هددرورتسكددة ال شيددة 
تب     مدددى رظ يق دددا  مدددى مددددتؾى الجامعدددةالسذدددرهة ج دددات الو  ،مجمدددس الحؾصسدددة

   األساس القا  ي األخ تر القيسر 
  يعد  هدر هد   السرلمدة   امرلمة إ  اد برنامت  ياسر لتظ ي  الحؾصسة اإلدارةة ورؾتيت

ليددد ة متابعددة التقدد م هددر التظ يدد ، وهددر  نالس ددام والسدددؤولياتبرنددامت زمشددر محدد د 
 معالجة صة  مش ا و الؾتذ ذارا رح د السعؾتات التر رحؾل دون التظ ي  الكامة 

   ن ختبدارات الحقيقيدة  وهدر السرلمدة التدر ر د أ هي دا االاإلدارةدة مرلمدة رظ يد  الحؾصسدة
هي ددا أن هالحؾصسددة صسددا  ،لمتظ يدد  ال عدداليدداس مدددتؾى اسددتع اد ورغبددة األطددراف لق

دا تيدؾدو هدإن هي دا لرةات رسارس،  مدا  ال عدال و دؾابط متح سدة  وةتظمدب التظ يد  اأيزو
  مر 
 رحمية أك ر ت ر مؽ استق لية الدمظة هر الجامعة والسحاس ية والذ ا ية    -
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 رحقي  ورظ ي  السعا ير الس شية واألخ  ية لسجتسل الجامعة    -
 والعقاب ر عية نغام الكؾاب  -

  ددتؼ هي ددا  ددسان  رالتددمرلمددة متابعددة ورظددؾةر الحؾصسددة  ورعدد  مددؽ أهددؼ السرالددة 
والستابعدة الؾسديمة واألداة ، ورع  الرتابة، لدابقةا ورأكي  لدؽ رش ي  جسيل السرالة

ركددؾن م ستددا مرا بددة  ،ورتظمددب هدد   السرلمددة رعيدديؽ مراتددب  سدددتخ مةالرةيدددة ال
    ومتابعة رش ي  الحؾصسة، ور تي  اإلجراةات الخارة ب ا

 

 ت:معوقات تطبيل حونمة اجلامعا .8

  م  هددرٜٕٓٓت  لخردد ا  ددزت ،تدداتؾ  ؾاجددا رظ يدد  لؾصسددة الجامعددات بعزدداو مددؽ السع 
  ددؽ التدد رةس هيئددة أ زدداة الجام يددة، وغيدداب اإلدارة السجتسددل، ونسددط هددر الددداة ة الكقاهددة
سددددتق ل ا دددد     م  إلددددى رمددددػ السعؾتدددداتٕٔٔٓدمحم تم يحددددة  ذوأ دددداه الجام يددددة  الحيدددداة

وهددؾ مددا يحدد  مددؽ تدد رر ا  مددى السذددارصة هددر  ،او أو إدارةدد او ماليدد سددؾاة صددان اسددتق الو  نالجامعددات
سياسددة الق ددؾل،   لي دداإأ دداف هقدد  م  ٕٗٔٓتددرةظؼ ت   أمددا رخدداذ القددرار، والسددداةلة اإلدارةددةا
  ردش  ا إلددىه   Yirdaw (ٕٗٔٓالجامعدة، والجددؾدة والتقيديؼ، والتسؾةدة   أمدداسدمؾب إدارة أو 

 معؾتدددات الخددد مات اإلدارةدددة والقياديدددة، ومعؾتدددات ققاهدددة العسدددة، ومعؾتدددات السدددؾارد والقددد رات  
واسدددتق لية الجامعدددات،  ،ردددعؾبة رحقيددد  ال مرصزةدددةب  مٜٕٓٓت خؾرشدددي  وةؾسددد ولددد دها 

العمسيدة  ؾعداة  اإلدارة العميدا واألتددام العمسيدة ل لتياجداتالتشغيسية ل ياكة الم ةمة     و 
    تد رر ا و والبحكية، و    استجابة نغؼ إدارة الؾعاة  الجام ية لمسدتج ات السختم ة، 

 مدى رذدجيل البحد    مى رحقي  األه اف التدر و دعذ مدؽ أجم دا، و د   تد رة نغدؼ الترتدر
ربية واألجش ية، وتمة إرالدة ال درص أل زداة الجامعات الع الت ا ة ملو    مدتؾى ، العمسر

 ردددش ت ا الزهراندددر  و  ددداةومتابعدددة أداة إدارة الجامعدددهدددر  ةعالدددال مسذدددارصة ل نهيئدددة التددد رةس
معؾتددات و صددة مددؽ السجتسددل والجامعددة  ققاهددة   هددر ذرسكمدد ن  إلددى  معؾتددات ققا يددةهدددٖٚٗٔت

ليدا  شد  نجدؼ إالسذدار   Leachأمدا  الجامعدة و  ال ولدةصدة مدؽ سياسدة   هدر ذورسكم نسياسية
، ورزا دد  ةدارة الجامعددا دد   الع تددة بدديؽ أ زدداة هيئددة التدد رةس و   هددرهحدد دها م  ٕٚٔٓت

السظالددب الخارجيددة التددر ر ر دد ا متغيددرات العرددر الحددالر وط يعتددا ال  شامي يددة، وسدديادة ققاهددة 
دددؾبر نخ دداض مدددتؾى الر ددا الددؾعي ر لدد ى مشامقاومددة التغييددر، وجسددؾد الكقاهددة الجام يددة، و 

 الجامعة  
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 الدراشات الصابكة

 رظ يق دا ومتظمبداتاإلدارةدة  الذ ا ية رح    واتله هذ إلى دراسة  م ٕٔٔٓلرب تأجرى 
 يشدة ركؾندذ مدؽ رأي  ذسدتظمعوتد  اغدزة   بقظداع ال مددظيشية الجامعدات هدر ل ى اإلدارة العميا

وأع درت الشتداةت   واألزهدرالجامعدة اإلسد مية، وغدزة ب دة مدؽ  يؽكداديسيأو  يؽإدارة ةتاد  ٕ٘ٓت
مدا  تخد  ق يؼ م ررات لدؾل وج  أن رمتؾسظة، و بسسارسة الذ ا ية اإلدارةة ب رجة زام وجؾد الت

 ومؤسددات السجتسدل لتحدديؽ خد مار ا الجامعدات ترارت اإلدارةة، وم  جدؾر التؾارة بيؽمؽ 
الك داةة والجد ارة ارباع الجامعة لدياسات رؾعيف م شية  مى أسس هر ليؽ أن ، أككر مسارسة

جابات سدتاهروق ذات داللدة إلرداةية بديؽ  غ رلؼ رصسا ، أتة مسارسة وبسعا ير مح دة ومعمشة
بيشسددا أهددراد العيشددة لددؾل واتددل مسارسددة الحؾصسددة بالجامعددات ال مدددظيشية رعددزى لستغيددر الجددشس  

خ ددرة هددر  سددشؾاتٖؼ أتددة مددؽ ل دد سددشؾات الخ ددرة لرددالح مددؽ دد د ع ددرت هددروق رعددزى لستغيددر 
  الجامعة
 بس ددة القددرى  أم جامعددة هددر لسجدداالت السددداةلة اإلدارةددة القيددادات مسارسددة لتح  دد  درجددةو 
او مؾع د  ٖٕٔسدتظمعذ هي دا رأي  يشدة ركؾندذ مدؽ تا  دراسدة مٕٔٔٓت الشباررجرت مة أالس ر 
مسارسدة السدداةلة مدؽ ت دة القيدادات اإلدارةدة ال راسدة إلدى أن درجدة نتداةت  ة  ورؾرمذ ومؾع

ومدؽ  ،"متؾسدظة"السدداةلة هر ليؽ جداةت درجدة معؾتدات مسارسدة  ،" الية جاةت "بالجامعة 
 بددديؽهدددرق ذات داللدددة إلرددداةية ، صسدددا ع دددرت "غسدددؾض الؾرددد  الدددؾعي ر لمسؾعددد أبرزهدددا "

الحارددميؽ و درجددة مسارسددة السددداةلة لرددالح الدد صؾر  جابات أهددراد العيشددة لددؾلسددتامتؾسددظات 
   راودصتؾ أو  ،ماجدتيرسؾاة  نالسؤه ت العميا مى 
وهدددر بعددد  رق األوسدددط بؾجدددا  دددام، دستقردداة واتدددل رظ يددد  الحؾصسدددة هدددر جامعدددة الذدددالو 
دراسددة م  ٕٕٔٓنارددر الدد  ؽ تأجددرى  ،اةلة بؾجددا خدداصدددددددددا ية، والسددددددددددارصة، والذ ددددددددالسذ

  ٜٗوت   زددؾ هيئددة ردد رةس، ٗٙت مددش ؼ نهددرداو   ٖٔٔتمددؽ  ذكؾنددرسددتظمل هي ددا رأي  يشددة ا
 ،مرر عودا صدانإلى أن واتل رظ ي  الحؾصسة هر جامعة الذرق األوسدط الشتاةت ورؾرمذ   إدارةوا 

 دد د سددشؾات خددت ف الاتددل رظ يدد  الحؾصسددة ربعوددا لددؾل و ذات داللددة إلردداةية  او هروتددوأن هشدداك 
 مؽ خ رر ؼ أككر مؽ سشتيؽ  لرالح  الخ رة

متعرف  مى واتل رظ ي  الحؾصسة مؽ وج ة نغدر أ زداة ال يئتديؽ اإلدارةدة واألكاديسيدة ول
سدتظمعذ هي دا رأي ا دراسدة  مٕٗٔٓالعرةشدر تأجدرت جامعة اإلمام دمحم بدؽ سدعؾد اإلسد مية، ب
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الحؾصسة هر جامعة اإلمام دمحم بؽ سدعؾد أبعاد الشتاةت أّن واتل رظ ي  أع رت   و  زؾاو   ٕٖٙت
 - ال عاليددة التشغيسيددة، والسددداةلة، والع الددة، والذدد ا ية، والسذددارصةوالستسكمددة هددر  اإلسدد مية 

متؾسددظات هددروق ذات داللددة إلردداةية بدديؽ ع ددرت صسددا ، ب رجددة تمتؾسددظة ة جسيع ددا م تحّققدد
 د د ر عزى لس تغير هر الجامعة استجابات أهراد  يشة ال راسة لؾل واتل رظ ي  الحؾصسة درجات 

   ذرون سشة هأككرخ رر ؼ وجاةت ال روق لرالح مؽ  ،سشؾات الخ رة
 Asiimwe & Steynصدة مدؽ  ولتح  د  معؾتدات الحؾصسدة هدر جامعدات أوغشد ا أجدرى 

هي ددا رأي  يشددة ركؾنددذ مددؽ  ؾاسددتظمعوتدد  ا  السددش ت السخددتمط ؾاسددتخ ماو  ،دراسددت ؼ (ٖٕٔٓ)
ن، ان ل ؾميتدداجامعتددت  رهدد نخسددس جامعدداتب او  بددهيئددة ردد رةس، وط اةزددهددرداو مددؽ أ   ٓٛت

ر هددلحؾصسددة الجامعددات  إلددى أّن السعؾتددات الرةيدددة توخمرددذ الشتدداة   جامعددات خارددة ث وقدد
 االلتزام، ونقص التسؾةة   طية، و  مرال يروتاالجامعات، و  هرالح ؾمة  ةر خرسكمذ هر أوغش ا 
اإلهرددداح والستسكمدددة هدددر م  دددؾم الحؾصسدددة الرشدددي ة ورظ يددد  كذددد   دددؽ درجدددة إدراك ولم

االسددتق لية والحرةددة ، و السذددارصة هددر رددشل القددرار، و الرتابددة والسددداةلة اإلدارةددة، و والذدد ا ية
م  ٕ٘ٔٓت لددددؾاّدياأجدددرى ، ص ددداةة وهعاليدددة االرردددال هدددر الجامعدددات الددددعؾدية، و األكاديسيدددة

هددر خسددس جامعددات هددر   او أكاديسيدد او اةدد   ت٘٘ٗتمددؽ ركؾنددذ  يشددة سددتظمل هي ددا رأي ادراسددة 
شتداةت الوأع درت   جامعدة ر دؾكو ػ خالد ، مدالسو السمدػ  يردة، و السمدػ سدعؾد، و جامعة أم القرى، 

ا، ولكدؽ درجدة رظ يق  دا أن القيادات األكاديسية ر رك م  ؾم الحؾصسة الرشدي ة ب رجدة  اليدة جد و
تدات الحؾصسدة ؾ إلدى أن مدؽ أهدؼ مع الشتاةت صسا رؾرمذ  بعاد الحؾصسة جاةت ب رجة   ي ة أل

اال تقاد بأن الذ ا ية ردؤدي إلدى صذد   يدؾب الجامعدة، و تمة و ؾح أسس ومبادئ الحؾصسة، 
و دد   ر ؾةزد ا إلدى السددتؾةات الؾسددظى  ،ورسرصدز الددمظة هدر  دد  القيدادات العميدا بالجامعدة

     الجامعة لقشؾات االررال الخارة بذ اوى الظ برجاوب وال نيا، و    
رظ يدد  مبددادئ الحؾصسددة الرشددي ة لتحددديؽ األداة وأهسيددة ومتظمبددات واتددل  ولمتعددرف  مددى

اسددتظمعذ هي ددا  دراسددة  مٕ٘ٔٓال ددؾاز تأجددرت  هددر جامعددات مشظقددة م ددة الس رمددة، الس ؤّسدددر
هدر جامعدة السمدػ   د  العزةددز،    مدؽ القيدادات األكاديسيدة الد صؾرٚٛٗمدؽ تركؾندذ رأي  يشدة 

ب رجدددة جددداةت لشتددداةت أّن رظ يددد  مبدددادئ الحؾصسدددة الرشدددي ة أع دددرت ا  و وأم القدددرى، والظددداة 
ليات مجدددالس ؤو ور أردددحاب السردددالح، ومددددد  والستسكمدددة هدددر ،هدددر جسيدددل األبعدددادمتؾسدددظة 

هدروق ع رت و    ؼت سان لقؾ الجامعة، واإلهراح والذ ا ية، والسعاممة العادلة لمسداهسيؽ، و 
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اسدتجابات أهدراد  يشدة ال راسدة ربعداو لستغيدر ال رجدة  درجدات ذات داللة إلراةية بيؽ متؾسظات
ولسددؽ  ،وجدداةت ال ددروق لرددالح مددؽ درجددت ؼ العمسيددة تأسددتاذ  ،العمسيددة، و دد د سددشؾات الخ ددرة

   سشؾات ٓٔخ رر ؼ أككر مؽ ت
الذددد ا ية، و السدددداةلة،   واتدددل رظ يددد  الحؾصسدددة بأبعادهدددا الستسكمدددة هدددرولمكذددد   دددؽ 

الرلسؽ، ورق يؼ مقترلات رد ؼ هر رعزةدز رظ يق دا  نؾرة بشذ    السذارصة هر جامعة األميرة و 
سددتظمعذ هي ددا رأي ادراسددة   هدددٖٚٗٔالشؾشددان ت تأجددر  ،مددؽ وج ددة نغددر  يادار ددا األكاديسيددة

وهدؽ  سيد ات الكميدات ووصدي ر ؽ، و سيد ات الكميدات  نجامعدةالجسيل القيادات األكاديسيدة هدر 
ورؾردددمذ     تاةدد ةٕٙٔالسدددان ة ووصددي ر ؽ، ورةيددددات األتدددام العمسيددة، والبدددال   دد دهؽ ت

بأبعادهدا الك قدة إلى أن واتل رظ ي  الحؾصسة هر جامعة األميرة نؾرة بشدذ   د  الدرلسؽ الشتاةت 
 جاة ب رجة متؾسظة   

الت الحؾصسدددة اإلدارةدددة والستسكمدددة هدددر األنغسدددة والقدددؾانيؽ، ولتح  ددد  درجدددة رظ يددد  مجدددا
والذدددد ا ية، والسذددددارصة، والسددددداةلة اإلدارةددددة، والتس دددديؽ اإلداري، أجددددرت ربابعددددة والذددددرمان 

  ٖٛوت ،سة   زدؾ هيئدة ردد ر ٜٖٓسدتظمعذ هي ددا رأي  يشدة ركؾندذ مددؽ تام  دراسدة ٕٚٔٓت
جسيدل األبعداد جداةت متؾسدظة باسدتكشاة بعد   رظ يد تاة او أكاديسيداو  وأع درت الشتداةت أن درجدة 

ع رت هروق ذات داللة إلرداةية رعدزى و إذ جاةت درجة مسارستا مرر عة،  نؽياألنغسة والقؾان
  هددر جسيددل السجدداالت باسددتكشاة مجددال األنغسددة والقددؾانيؽوالرربددة األكاديسيددة  ،لستغددر الجددشس

ولردالح األسدتاذ السددا   هدر  ،والحاردميؽ  مدى درجدة أسدتاذ ،جاةت ال روق لرالح الد صؾرو 
 مجال السذارصة 

 ،متعددرف  مددى واتددل رظ يدد  معددا ير الحؾصسددة مسكمددة هددر الذدد ا ية والسددداةلة والسذددارصةول
أربددل  هددر سيد او   ٘٘تمددؽ ذ كؾندر يشددة سددتظمل هي دا رأي ام  دراسدة ٕٚٔٓت آل مدددمط أجدرى 
 شتداةترؾردمذ الو   شقراة، و بيذة، و ور ؾك ،ل ر الباطؽ  وهر جامعة نسعؾدية ناشئة اتجامع

 إلى أن الجامعات الشاشئة رظ   معا ير الحؾصسة ب رجة متؾسظة 
السذارصة هر رشل القدرار، والذد ا ية   درجة مسارسة أبعاد الحؾصسة والستسكمة هرولتح    

دددتؾى جددؾدة األداة ، و  تت ددا بسوالؾ ددؾح، والسددداةلة، والع الددة والسددداواة بجامعددة أم القددرى 
ستظمعذ هي ا رأي  يشدة ركؾندذ اهد  دراسة ٖٛٗٔ، أجرت الع  لر تقيادات األكاديسيةاإلداري لم

رقد  ر أهدراد أع درت الشتداةت أن و   القيادات األكاديسيدة وأ زداة هيئدة التد رةسمؽ   ٕٖٗتمؽ 
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ذات داللددة  او هروتدد، وأن هشدداك  رجددة مسارسددة أبعدداد الحؾصسددة جدداةت متؾسددظةل يشددة ال راسددة 
رعددزى لستغيددر الجددشس، و دد د سددشؾات الخ ددرة هددر   ؼسددتجاباراإلردداةية بدديؽ متؾسددظات درجددات 

    هر العسة اإلداري  سشة هأككر ٘ٔلسؽ ل ؼ رالح اإلناث، و ل روق لاع رت العسة اإلداري، و 
ال ا ميدة التشغيسيددة،   متعدرف  مدى درجدة رظ يد  معدا ير لؾصسددة الجامعدات الستسكمدة هدرول

والسذدددارصة، والذددد ا ية، والسحاسددد ية، واالسدددتق لية، مدددؽ وج دددة نغدددر القيدددادات األكاديسيدددة 
العزةددز، والسمددػ سددعؾد، والسمددػ  بالجامعددات الدددعؾدية ب ددة مددؽ جامعددة أم القددرى، والسمددػ   دد 

تاةد او   ٖٗٛهد  دراسدة اسدتظمعذ هي دا رأي تٓٗٗٔأجرت  ديري تخال ، والسمػ ه  ، ور ؾك، 
سدتشاد إلدى نتداةت ال راسدة الستراريجية لحؾصسة الجامعدات الددعؾدية باا ذمؽ قؼ اتترالو وتاة ة، 

ن رق  ر أهراد  يشدة ال راسدة أوأع رت الشتاةت  وآراة الخ راة هر مجال اإلدارة والتخظيط التربؾي 
ع درت و  اد بعدتؾسظة هر جسيل األمل رجة رظ ي  معا ير الحؾصسة بالجامعات الدعؾدية جاةت 
يشدة ال راسدة لدؾل درجددة أهدراد  ات هدروق ذات داللدة إلرداةية بديؽ متؾسدظات درجددات اسدتجاب

 دد د و وال رجددة العمسيددة،  رظ يدد  معددا ير الحؾصسددة بالجامعددات الدددعؾدية وهقددا لستغيددري الجددشس،
أسدتاذ مددا  ، ولسدؽ بمغدذ مؽ هؼ  مى رربة ، و وجاةت ال روق لرالح ال صؾر ،سشؾات الخ رة

    سشؾاتٓٔإلى  ٘سشؾات خ رر ؼ هر الجامعة مؽ   د 
  القة الدراشات الصابكة بالدراشة احلالية:  

ن لؾصسدة الجامعدات ت يَّؽ مؽ رحمية ال راسات الددابقة أن هشداك اهتسامداو وا دحاو بسؾ دؾع 
 هعمى الرغؼ مؽ اخت ف ال يئات

إال أن ددا هددر مجسم ددا أجسعددذ  مددى ار دداق  ،ورشددؾع أنذددظة وققاهددة الجامعددات التددر أجرةددذ هي ددا
واإلدارةددة  ، امددةالحؾصسددة ى أهسيددة القيددادات اإلدارةددة واألكاديسيددة  مددأ زدداة هيئددة التدد رةس و 

ورحقيدد   ،سدتق لية الجامعددات ولردؾل ا  مدى اال تسدداد األكداديسرايددد ؼ هدر كسد خة  ،خاردة
ل ا سمظذ غال يت دا الزدؾة  مدى م  ؾمدا  نوالسجتسل مجامعات والسؾع يؽ والظ بل جسةهؾاة  

وأهسيتدا ونساذجددا وأبعداد ، واختمدد  بعزد ا  ددؽ هد   ال راسددة هدر أهدد اه ا ومجتسع دا، وبعدد ها 
سددت ادت هدد   ال راسددة مددؽ ال راسددات الدددابقة هددر بمددؾرة مذدد مة اهدد ا وتدد  الس ددانر والزمددانر  

ورؾجي  دا إلدى الع  د   ،بشداة أدار داو ختيدار السدش ت الس ةدؼ، اواقراة الخممية الشغرةة، و  ،ال راسة
ولعة مؽ األهسية التأكي   مدى أنَّ هد   ال راسدة سدمظذ  مؽ السراجل الستعمقة بسؾ ؾع ال راسة 

امعدة أم القدرى مدؽ وج دة نغدر أ زداة مسارسدة الحؾصسدة اإلدارةدة بجالزؾة  مى رح    درجة 
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 ،هدر الجامعدة سشؾات خ رر ؼر ؼ العمسية، و  د اودرج ،هيئت ا الت رةدية باخت ف رخررار ؼ
يدداهؼ مسدا س نمعرهة السعؾتدات التدر رحدؾل دون رظ يد  أبعداد الحؾصسدة اإلدارةدةإلى باال اهة 

صسدا أنَّ دا لممدذ الشتداةت  مدى السددتؾةؽ الشغدري    السعؾتداترمدػ مح  مدؽ لهر رككيف الج ؾدن 
مسارسدة أبعداد الحؾصسدة  ت عيدةل السشاسدبة ا، واتترلدذ اآلليداتسوربظذ بيؽ م لؾالر  ،والسي انر
 ة  وه ا ي ع ُّ رسيزاو ان ردت با ه   ال راس، وه  الؾاتل الحالر واإلم انات الستالةاإلدارةة 

  :إجراءتًا: مهًج الدراشة

اإلدارةددة والستسكمددة هددر   لمكذدد   ددؽ درجددة مسارسددة أبعدداد الحؾصسددة مــهًج الدراشــة:  :أ:اًل
 السذدددارصة هدددر ردددشل القدددرار،دددداةلة اإلدارةدددة، و سوال، اإلدارةدددة األنغسدددة والقدددؾانيؽ، والذددد ا ية

 والت ددير التحميدة أش ال أل "كؾنا  التحميمرن استخ م السش ت الؾر ر - ستراريجيةرؤةة االلوا
 بيانددات جسددل طرةدد   ددؽ كسيدداو  وررددؾةرها محدد دة، مذدد مة أو عدداهرة، لؾردد  السددشغؼ العمسددر

   ٖٓٚم،ٕٚٔٓ ممحؼ،" تورحميم ا وررشي  ا السذ مة، أو الغاهرة  ؽ مقششة ومعمؾمات
 

نغددراو ألن  دد د أ زدداة و زددؾات هيئددة التدد رةس بجامعددة أم القددرى   يهــة الدراشــة:  :ثانيــًا
 او    زدددؾ ٜٕٚٗبمددد  ت - بذددظري الظددد ب بالعاب يدددة والظالبدددات بدددالزاهر بس  شدددة م دددة الس رمدددة

وز ددذ هقدد   ن- وأ زدداة هيئددة التدد رةس ،لدددب إلرددداةات إدارة شددؤون السددؾع يؽ - و زددؾة
إجسالر   د أ زداة هيئدة التد رةس مؽ  %ٓٗبمغذ  ،األداة  مى  يشة طبقية ند ية  ذؾاةية

أي  ن% مددؽ إجسددالر  دد د  زددؾات هيئددة التدد رةس اإلندداثٓٗو ،   زددؾاو ٖٜٙأي ت نالدد صؾر
  ٜٗٓٔبمد  تالد  ؽ وز دذ  مدي ؼ األداة ن   د أهراد  يشدة ال راسدة إبالتالر ه ،   زؾةٙ٘ٗت

  اسددتبانة غيددر ٕٖ ، اسددتبع  مش ددا تٖٛٚ دد د االسددتبانات السدددترجعة ت  زددؾاو و زددؾة، وبمدد 
  ٖٗٙاالسدددتبانات التدددر خزدددعذ لمتحميدددة اإللرددداةر تبددد لػ ركدددؾن  ددد د ردددالحة لمتحميدددة، و 

 ألهراد  يشة ال راسة  ال يانات األولية   يعرض ٔوالج ول ت ،استبانة
 

 : يهة الدراشةأفراد أ. :صف 

 (253اٌذراضخ ْ = )(: تىزَغ أفراد ػُٕخ 0جذوي )
 إٌطجخ % اٌتىراراد اٌّتغُراد                   

 إٌىع
 2,42 023 رور  

 1,35 011 أٔخً  

 %011 253 اٌؼذد اٌىٍٍ
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 د دهؼ و  ،"ذصدؾر"ٝ  مددؽ أهدراد  يشدة ال راسدة ٖ٘,ٖندجددد  أن ت ، ٔبدالدشدغر إلى الددج ول ت
ٝ    ٙٗ,ٚأي مددا يعددادل ندددبة ت ن   زددؾةٓٚٔت "اإلندداث"   زددؾاو، هددر لدديؽ بمدد   دد د ٜٗٔت

   زددؾاو، مددا يعددادل ندددبة ٕٕٛت "أسددتاذ مدددا  "وبمدد   دد د األ زدداة الدد  ؽ يحسمددؾن درجددة 
 د د سدشؾات خ درر ؼ " ذ%  صأ مى ندبة مذارصة، بيشسدا بمد   د د األ زداة الد  ؽ بمغدٕٙ,ٙت

صأتددة ندددبة  % ٕٕ,٘   زددؾاو، مكمددؾا ندددبة تٕٛسددشؾات" ت ٘أتددة مددؽ  هددر العسددة بالجامعددة
    مذارصة هر ال راسة

 

، ردؼ بشداة أدار دا بدالرجؾع أسئمت ا ؽ جابة ، ولرلتحقي  أه اف ال راسة :أداة الدراشة :لجًاثا
ومدؽ أبدرز ال راسدات التدر رسدذ  ،هر الجامعدات اإلدارةة الحؾصسة لألدبيات التر رشاولذ مؾ ؾع

 نهددد ٓٗٗٔو ددديري ت ،م ٕٚٔٓربابعددة والذددرمان تدراسددة هددر داة األمش ددا هددر بشدداة  اإلهددادة
اشدتسة الجدزة األول  ةنركؾنذ االستبانة مؽ ق قة أجدزاة رةيددو   ررباطاو بال راسةان سا األككر أل 

، وال رجددة العمسيددة، شددؾعورزددسؽ متغيددرات ال ،مش ددا  مددى  ال يانددات األوليددة ألهددراد  يشددة ال راسددة
 والجدددزة الكدددانر  مقيددداس درجدددة مسارسدددة أبعددداد الحؾصسدددة  هدددر الجامعدددة سدددشؾات الخ دددرة ددد د و 

 ،هددر  األنغسددة والقددؾانيؽ نأبعدداد خسدددة مددى وز ددذ  ،  هقددرةٓ٘ت عباراردداوبمدد   دد د ، اإلدارةددة
السددداةلة   عبددارة، وبعدد  ٖٔوركددؾن مددؽ ت ،اإلدارةددةالذدد ا ية بعدد  ، و ات  عبددار ٜوركددؾن مددؽ ت

،   عبدارةٔٔوركدؾن مدؽ ت ،السذدارصة هدر ردشل القدراربعد  و  ات،عبدار   ٜوركؾن مؽ ت ،اإلدارةة
قيدداس لرجابددة  مددى ال بدارات اسددتخ م مو  ات   عبدار ٛوركددؾن مددؽ ت ،سدتراريجيةالرؤةددة االبعد  و 

 رسدارس، ٖ  ب رجدة متؾسدظةسدارس ، رٗب رجدة  اليدة   رسدارسمددتؾةات ت ةمت رج مؽ أربعد
أمددا الجدددزة     أتدددة  يسددة ٔأ مددى  يسددة، وت  ٗمكدددة ت،  ٔ رسددارس، ال ٕ  ب رجددة مشخ زددة

وجددا و لتح  دد  أبددرز السعؾتددات التددر رؾاجددا رظ يدد  الحؾصسددة اإلدارةددة،  او الكالدد  هتزددسؽ مقياسدد

 اٌذرجخ اٌؼٍُّخ                

 5,01 53 أضتبر    

 02,. 11 أضتبر ِشبرن

 5,51 .11 أضتبر ِطبػذ

 %011 253 اٌؼذد اٌىٍٍ

 ػذد ضٕىاد اٌخجرح فٍ اٌؼًّ ثبٌجبِؼخ           

 4,11 1. ضٕىاد 4ألً ِٓ 

 01ضٕىاد ئًٌ ألً ِٓ  4ِٓ 

 ضٕىاد
021 2,25 

 1,30 041 ضٕىاد فأوخر 01ِٓ 

 %011 253 اٌؼذد اٌىٍٍ
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امعة أم دددؾصسة اإلدارةدة بجدداد الحددددتما أبرز السعؾتات التر رؾاجا رظ ي  أبع  سؤال م تؾح نرا
أك  دة رددؼ التدددددد اف ال راسدددددقي  أهددددداسبة األداة لتحدددرهة مشدددددلسعو    رك؟ دددد ة نغدددرى مددؽ وجدددقددال
 ر ت ا وقبار ا  مى الشحؾ التالر   ؽدم

 

 : صدم أداة الدراشة

ذ  مددى دددددتبانة   ر دددددددغاهري ل سدددددد ق الددددددؽ الردددددددحق  مددددددّ لمت :ريــــــايــــــدم الظـــــــالص ( أ
مجدال ختراص مؽ أ زداة هيئدة التد رةس هدر الاو يؽ مؽ ذوي الخ رة دكسدددؽ الس حدسؾ ة مددددمج

  وهددر داةلددؾل عبددارات األوم لغددار ؼ إلبدد اة آراة ددؼ  نختبددارات والسقددا يسالبحدد  العمسددر، واال
  السظمؾبة التع ي ت  ؾة مقترلار ؼ أجرةذ

  شد  إلرداةياو  اوداللت د رّؼ التأك   مؽ ر ق االردداق الد اخمر لدألداة صدم االتصام الداخلي:   ( ب
   زددؾوا مددؽ أ زدداة هيئددة ٓٗت لددداسددتظ عّية أجرةددذ دراسددة كسددا    ٓ,٘ٓت داللددة مدددتؾى 

 لدداب وردؼن بغرض رقشيؽ أداة ال راسدة، -مؽ خارج  يشة ال راسة -أم القرى الت رةس بجامعة 
     ٕهر الج ول تصسا  لألداة ال اخمر االرداق ر ق
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 واٌذرجخ اٌىٍُخ ٌٍّمُبش ثؼذ(: ِؼبِالد االرتجبط ودالٌتهب اإلدصبئُخ ثُٓ درجخ وً 1جذوي )

 أثؼبد اٌذىوّخ اإلدارَخ
لُّةةةةخ ارتجةةةةبط 

 ثُرضىْ

لُّةةخ ِطةةتىي 

 اٌذالٌخ

 **111,1 200,1 األٔظّخ واٌمىأُٓاألوي: جؼذ اٌ

 **111,1 221,1 : اٌشفبفخ اإلدارَخاٌجؼذ اٌخبٍٔ

 **111,1 22,1. اٌّطبءٌخ اإلدارَخاٌجؼذ اٌخبٌج: 

 **111,1 5,1.. فٍ صٕغ اٌمرار اٌّشبروخاٌجؼذ اٌراثغ: 

 **111,1 1,.21 ضتراتُجُخاٌجؼذ اٌخبِص: اٌرؤَخ اال
 (.  *01,0** االرتباط دال عند مستوى )             

بعد  مدؽ أبعداد الحؾصسدة  كدة درجدة بديؽ  دال معشدؾي  ارربداط وجدؾد  ٕتالجد ول   تزح مؽ
 نأ أي نإلردداةياو  داالو بعدداد األ لجسيددل االرربدداط معامددة هجدداة نلمسقيدداس الكميددة وال رجددة اإلدارةددة
    أجما مؽ ؼددرس ما اسدددددتي  مى ادردددددتو  داخمر،  قدرب رجة   تستل السقياس

 

 Alphaرددّؼ التأك دد  مدددؽ قبددات أداة ال راسددة مددؽ خدد ل لدددداب معامددة  ثبــات أداة الدراشــة:  
Cronbach's  بعددد  األنغسدددة وجددداةت  مدددى الشحدددؾ التدددالر نأبعادهدددا ردددداق ال قدددرات مدددلال  

بعد   ، و ٓ,ٜٓت وبعد  السدداةلة اإلدارةدة،  ٓ,ٜٛت بعد  الذد ا ية اإلدارةدةو  ، ٓ,ٛٛت والقدؾانيؽ
وجداةت درجدة الكبدات   ،ٓ,ٜٗت بعد  الرؤةدة االسدتراريجة ، و ٓ,ٕٜت السذارصة هر إرخداذ القدرار

 ن اليدة ديؼ  ت ديَّؽ أنَّ دا  رجاهداتوبسقارنة ه   القيؼ بقيؼ مقدا يس اال  ، ٓ,ٜٗالكمر لمسقياس ت
      أي أن هقرات األداة رتستل ب رجة قبات  الية

 

 إجراءات تطبيل أداة الدراشة:: رابعًا

 هيئدددة    زدددؾ و زدددؾةٜٗٓٔت  ددد دهؼ البدددال  ت دددا يش أهدددراد  مدددى ال راسدددة أداة وزِّ دددذ 
 العدددددددام خدددد ل بددددالزاهر، والظالبددددات بالعاب يددددة، الظدددد ب بذددددظري  القددددرى  أم بجامعددددة التدددد رةس

 سددددرةة  مددددى التأكيددد  مددددل اإلجابدددة، رعميسددددات األداة ورزدددسشذ ،هدددددٓٗٗٔ-ٜٖٗٔالجدددددددامعر
    لمسؾ ؾعية ورؾالو  ال ياناتن

 

 اإلحصائية: املعاجلة خامصًا: 

مِّمددذ ال يانددات إلردداةياو باسددتخ ام برنددامت  والشدددب ، واسددتخرجذ التكددرارات (SPSS)ل 
نحراهات الس يارةدةن لتح  د  القيسدة ال السئؾةةن لتحمية ال يانات األولية، والستؾسظات الحدابية وا

 ، وأجدري اختبدار ٓٔ-ٗت  هدر الجد اول شتداةتالا أهدراد العيشدة لكدة عبدارة، وع درت  دالتر يعظي
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ختبدار رحميدة التبدا ؽ او ختبدار ال ر دية األولدى، ال ن Independent-Samples T-Testت
وع ددرت   والكالكددة ،ختبددار هر دديتر ال راسددة الكانيددةال ن(One Way ANOVA)األلددادي 

بشداة  مدى  ديؼ مسارسة أبعاد الحؾصسة اإلدارةة و لّ دت درجة     ٔٔ-ٖٔت الشتاةت هر الج اول
الستؾسددظات الحدددابية إلجابددات السدددتجي يؽ بتظ يدد  معادلددة السدد ى بتقددديؼ ال يانددات التددر رددؼَّ 

   إلى هئات ربعاو لمخظؾات التالية الحرؾل  مي ا 
-ٗأدنددى  يسددة هددر السقيدداس   –لددداب السدد ى لقدديؼ السقيدداس  أك ددر  يسددة هددر السقيدداس .1

ٔ ٖ  
لددداب  دد د ال ئددات ال زمددة لت دددير الستؾسددظات الحدددابية ل سددتجابات تبسددا أن السقيدداس  .2

  ٖ    ق قر
 ٓ ,٘ٚ  ٗ÷ٖ  د ال ئات   ÷ لداب طؾل ال ئة   م ى  يؼ السقياس  .3
  لتح  دد  ال ئددة التددر  شتسددر إلي ددا الستؾسددط الحدددابر ٖاسددتخ ام الس يددار هددر الجدد ول ت  .4

 لمح ؼ  
ػُٕخ أفراد ضتجبثبد ِؼُبر اٌذىُ ػًٍ اٌّتىضطبد اٌذطبثُخ ال(:  اٌّذه اٌّؼتّذ ٌتفطُر 2جذوي )

 اٌذراضخ
 

 :  رض :مهاقشة :تفصري الهتائجًا: شادش

الحؾصسة أبعاد  مسارسةما درجة ونّرا  " نلرجابة  ؽ سؤال ال راسة األول :إجابة الصلاا األ:ا
 ، والسددداةلةاإلدارةددةبجامعددة أم القددرى والستسكمددة هددر  األنغسددة والقددؾانيؽ، والذدد ا ية اإلدارةددة 

 ةمددؽ وج ددة نغددر أ زدداة هيئددسددتراريجية اإلدارةددة، والسذددارصة هددر رددشل القددرار، والرؤةددة اال
عدداد ل رجددة مسارسددة أبحراهددات الس يارةددة نواال  ،رددّؼ لددداب الستؾسددظات الحدددابية -" التدد رةس؟

   ٗت، صسا هر الج ول لدب الستؾسظات الحدابية وررري  ا رشازليوا الحؾصسة اإلدارةة

 درجخ ِّبرضخ أثؼبد اٌذىوّخ اإلدارَخ ِتىضظ اٌذطبثٍ

 ال تّبرش 14,0ئًٌ ألً ِٓ  0ِٓ

 تّبرش ثذرجخ ِٕخفضخ 41,1ئًٌ ألً ِٓ   14,0ِٓ 

 ِتىضطختّبرش ثذرجخ  2, 14ئًٌ ألً ِٓ  41,1ِٓ 

 تّبرش ثذرجخ ػبٌُخ 11,3ئًٌ  14,2ِٓ 
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اإلدارَخ ثجبِؼخ اٌذىوّخ أثؼبد ِّبرضخ ذرجخ ٌٔذرافبد اٌّؼُبرَخ اٌّتىضطبد اٌذطبثُخ واال( 3جذوي )

 أَ اٌمري

اإلدارةددة  الحؾصسددة مسارسددة أبعدداد رجددة ل  أن رقدد  رات السدددتجي يؽ ٗرَّ دديؽ مددؽ الجدد ول ت
ليدد  رراولددذ متؾسددظار ا الحدددابية مددا بدديؽ  نبؾجددا  ددام  متؾسددظةجدداةت تأم القددرى  بجامعددة

وه   الستؾسظات ر ذير إلدى التبدا ؽ  ، ٖ,ٖٔت العام حدابرالؾسط ستبم  الو  ، ٖ,ٖٔ-ٕ,ٕٜت
مدا بديؽ ن ليد  جداةت مسارسة أبعاد الحؾصسة اإلدارةدة رجة لبيؽ استجابات أهراد  يشة ال راسة 

لررد ا رظمعار دا، و و  ،هتسدام إدارة الجامعدةامدل الشتداةت رتؾاةؼ هد   و   متؾسظة و  درجة ت الية
سدتجابة لتؾج دات وزارة التعمديؼ ا نورظ يد  األنغسدة والقدؾانيؽ ،ستراريجيةاال ت ا مى رحقي  رؤة

 ،إذ جداةت درجدة مسارسدت سا " اليدة" نهر د ؼ مدار الحؾصسة اإلدارةة هر الجامعات الدعؾدية
ررقداة ل   نسدتراريجية وا دحةارؤةة ت شر رإذ ر ل  مى أن إدارة الجامعة  نوه   الشتيجة مذجعة

مراردب  ميدا رحقيقاو لمحؾصسدة اإلدارةدة التدر سدتؤهم ا لمحردؾل  مدى بأداة ا اإلداري واألكاديسر 
ال أن درجددة مسارسددة بعدد  السذددارصة هددر رددشل القددرار، والذدد ا ية إ   ددسؽ الترددشي ات العالسيددة

وتد  يعدؾد الدد ب هدر ع دؾر هد   الشتيجدة إلدى   اإلدارةة جاةت "متؾسدظة"، والسداةلة اإلدارةة
والجدام بعدض القيدادات  دؽ إشدراك أ زداة  ،أنا ما زالذ هشاك بعض السسارسدات ال يروتراطيدة

والذدد ا ية  هيئددة التدد رةس واإلدارةدديؽ والظدد ب وأرددحاب السرددالح الخارجيددة هددر رددشل القددرارات
ر اتداو اونج  أن هشداك   اإلدارةةالسداةلة   ميا     مدتؾى  بمسا  ترب نهر رق يؼ السعمؾمات

،  مٕ٘ٔٓال دؾاز ت، و  مٕٗٔٓالعرةشدر ت  صدة مدؽ ك راسدة نجزةياو مدل نتداةت ال راسدات الددابقة
 -هددد  ٓٗٗٔو ددديري ت ،هددد ٖٛٗٔ، والع دد لر تم ٕٚٔٓت آل مدددمط ، و مٕٙٔٓالشؾشددان تو 

رت د     هدر لديؽ ال جداةت متؾسدظةلحؾصسدة أبعداد اإلدى أّن درجدة رظ يد    اخمرذ نتاةجالتر 
إلددى أن واتددل رظ يدد  الحؾصسددة التددر رؾرددمذ  ،م ٕٕٔٓنارددر الدد  ؽ تهدد   الشتدداةت مددل دراسددة 

درجددة رظ يدد  أبعدداد الحؾصسددة جدداةت التددر أكدد ت أن م  ٕ٘ٔٓالدددؾاّدي تودراسددة  كددان مرر عوددا 

 األثؼبد اٌترتُت
اٌّتىضظ 

 اٌذطبثٍ

االٔذراف 

 اٌّؼُبرٌ

 درجخ

 اٌّّبرضخ

 ػبٌُخ 10,1 20,2 ضتراتُجُخاٌرؤَخ اال 0

 ػبٌُخ 53,1 15,2 األٔظّخ واٌمىأُٓ 1

 ِتىضطخ 51,1 11,2 فٍ صٕغ اٌمرار اٌّشبروخ 2

 ِتىضطخ 2,1. 14,2 اٌشفبفخ اإلدارَخ 3

 ِتىضطخ 42,1 21,1 اإلدارَخ اٌّطبءٌخ 4

 ِتىضطخ 02,2اٌّتىضظ اٌذطبثٍ اٌؼبَ = 
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     ب رجة   ي ة 
 

 ::الكوانني األنظمة ُبعدأ:اًل: 

ذرجخ ٌضتجبثبد أفراد ػُٕخ اٌذراضخ الٔذرافبد اٌّؼُبرَخ الاٌّتىضطبد اٌذطبثُخ وا( 4جذوي )

 (253)ْ=  ِّبرضخ ثُؼذ األٔظّخ واٌمىأُٓ

 اٌؼجبرح َ
اٌّتىضظ 

 اٌذطبثٍ

االٔذراف 

 اٌّؼُبرٌ

درجخ 

 اٌّّبرضخ

 ػبٌُخ 1,1. 52,2 8تٍتسَ ئدارح اٌجبِؼخ ثٕظبَ اٌجبِؼبد اٌطؼىدَخ اٌّىدذ 0

1 
ئدارح اٌجبِؼخ جُّغ األٔظّخ واٌمىأُٓ ػًٍ ِىلؼهب تٕشر 

 8اإلٌىترؤٍ
41,2 .1,1 

 ػبٌُخ

 ػبٌُخ 11,1 33,2 8تتطُ األٔظّخ واٌمىأُٓ اٌّطجمخ فٍ اٌجبِؼخ ثبٌىضىح 2

طبءٌخ اإلدارَخ8 ًتتجٕ 3 ُّ  ػبٌُخ 21,1 2,.2 ئدارح اٌجبِؼخ أٔظّخ واضذخ ٌٍ

4 
فٍ ٔظبَ اٌؼمىثبد تذذد ئدارح اٌجبِؼخ اٌمىأُٓ اٌّتجؼخ 

 8تفبدَبً ٌٍتجبوزاد
 ػبٌُخ 14,1 21,2

5 
َىجذ فٍ اٌجبِؼخ ٔظبَ شىبوي ِىتىة وِؼٍٓ ٌجُّغ 

 8ِٕطىثُهب
 ػبٌُخ 52,1 11,2

1 
تطجك األٔظّخ واٌمىأُٓ ثؼذاٌخ ػًٍ جُّغ ِٕطىثٍ 

 8اٌجبِؼخ ثذوْ اضتخٕبء
 ػبٌُخ 0,1. 15,2

. 
ٌذمىق ِٕطىثٍ تىفر األٔظّخ واٌمىأُٓ اٌذّبَخ اٌىبٍِخ 

 8اٌجبِؼخ
 ِتىضطخ 12,1 1,1.

2 
تطىر ئدارح اٌجبِؼخ ثبضتّرار األٔظّخ واٌمىأُٓ دطت 

 8ِتطٍجبد اٌؼصر
 ِتىضطخ 45,1 51,1

 ػبٌُخ 15,2=  اٌّتىضظ اٌذطبثٍ اٌؼبَ
 

 والقددؾانيؽ األنغسددة ب عدد مسارسددة    أن رقدد  رات السدددتجي يؽ ل رجددة٘رَّ دديؽ مددؽ الجدد ول ت
 ، ٖ,ٜٙ-ٕ,ٓٙمدا بديؽ تلي  رراولذ متؾسظار ا الحدابية  ن" الية"اةت جأم القرى بجامعة 

سددتجابات اوهدد   الستؾسددظات ر ذددير إلددى التبددا ؽ بدديؽ   ،ٖ,ٕٙعددام تحدددابر الالستؾسددط الوبمدد  
  ب عدد ن ليدد  جدداةت ب رجددة ت الية متؾسددظة مسارسددة هدد ا الأهددراد  يشددة ال راسددة لددؾل درجددة 

لتظ يدد  أبعدداد هدد   ال رجددة مددل رظمعددات إدارة الجامعددة و يادار ددا اإلدارةددة واألكاديسيددة  ؾاهدد ورت
  ل  مى التزام إدارة الجامعة بشغام الجامعدات الددعؾدية السؾلد ، ونذدر مسا  نالحؾصسة اإلدارةة

إذ جداةت  ناألنغسة والقؾانيؽ  مى مؾتع ا اإللكتروندر، ورحد د تدؾانيؽ العقؾبدات ر د ياو لمتحيدزات
لتددزام باألنغسددة درجددة مسارسددار ا  اليددة  وتدد  يعددؾد الددد ب هددر ع ددؾر هدد   الشتيجددة إلددى اال 

اسددتجابة لج ددؾد وزارة التعمدديؼ هددر د ددؼ مدددار الحؾصسددة هددر الجامعددات الدددعؾدية،  نوالقددؾانيؽ
و مددى   رحقيق دداإلددى  الرةيدددة التددر ردددعى  اأهدد اهلتددزام باألنغسددة والقددؾانيؽ  ددسؽ هجعمددذ اال 
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 دددا ال ردددؾهر الحسايدددة الكا يدددة لحقدددؾق مشددددؾبر أنإال  ،األنغسدددة والقدددؾانيؽسارسدددة مالدددرغؼ مدددؽ 
صسا أن ا ال رظؾر باستسرار لدب متغيدرات ومتظمبدات العردر بالسددتؾى الد ي يظسدح  ،الجامعة

 ةاألمددر الدد ي  تظمددب مددؽ إدار  نمتؾسددط لدددابرلرددمذ  مددى أتددة إذ  نليددا أهددراد  يشددة ال راسددةإ
لمؾردددؾل إلدددى ررريدددب متسيدددز  دددسؽ  نالجامعدددة و يادار دددا رظدددؾةر األنغسدددة والقدددؾانيؽ ال اخميدددة

    تلمجامعا الترشيف العالسر
 :اإلدارية ُبعد الشفافيةثانيًا: 

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

 اٌؼجبرح َ
اٌّتىضظ 

 اٌذطبثٍ

االٔذراف 

 اٌّؼُبرٌ

درجةةةةةةةةةةخ 

 اٌّّبرضخ 

0 
تٕشر ئدارح اٌجبِؼخ وحبئك دىي رضبٌتهب ورؤَتهب 

8وأهذافهب وفٍطفتهب وخطتهب االضتراتُجُخ  
 ػبٌُخ 2,1. 2,..

فر ضُبضخ واضذخ ٌٍمجىي ثبٌجبِؼخ8اتتى 1  ػبٌُخ 44,1 1,2. 

2 
ٌٍجبِؼخ تمبرَر دورَخ دىي َتضّٓ اٌّىلغ اإلٌىترؤٍ 

  8ٔجٍُسَخئٔجبزاتهب ثبضتّرار ثبٌٍغتُٓ اٌؼرثُخ واإل
12,2 15,1 

 ػبٌُخ

3 
ئدارح اٌجبِؼخ حمبفخ تٕظُُّخ أضبضهب اٌىضىح ترضخ  

8واإلفصبح  
 ػبٌُخ 1,1. 13,2

4 
تؼٍٓ ئدارح اٌجبِؼخ ػٓ ضُبضتهب اٌّتجؼخ فٍ ِٕخ 

 8اٌذىافس ٌجُّغ ِٕطىثُهب
 ػبٌُخ 25,1 11,2

8تذً اٌّشىالد فٍ ئدارح اٌجبِؼخ وألطبِهب ثشفبفُخ 5  ػبٌُخ 14,1 54,2 

1 
تؼٍٓ ئدارح اٌجبِؼخ ػٓ لراراد اجتّبػبتهب ػًٍ ِىلؼهب 

8اإلٌىترؤٍ ثشىً دورٌ  
 ػبٌُخ 55,1 44,2

. 
ْ ػٓ وخت ػًٍ األهذاف اٌتٍ تطّخ ىَطٍغ اٌّىظف

8اٌجبِؼخ ئًٌ تذمُمهب فٍ اٌّطتمجً  
 ػبٌُخ 32,1 21,2

فر أدٌخ تىضخ دمىق وواججبد وً وظُفخ8اتىت 2  ِتىضطخ 13,1 13,2 

01 
ِؼبَُر اٌتىٍُف واٌتؼُُٓ ٌشغً  ػٓ تؼٍٓ ئدارح اٌجبِؼخ

  8إٌّبصت اٌمُبدَخ اإلدارَخ واألوبدَُّخ
14,0 5.,1 

ال 

 تّبرش

00 
أػضبء تؼٍٓ ئدارح اٌجبِؼخ ػٓ ِؼبَُر اختُبر وتؼُُٓ  

   هُئخ اٌتذرَص واٌّىظف8ُٓ
12,0 11,1 

ال 

 تّبرش

01 
ػٓ جهىدهب فٍ ئٌذبق بد تىفر ئدارح اٌجبِؼخ ئدصبئُ

8خرَجُهب ثطىق اٌؼًّ  
11,0 20,1 

ال 

 تّبرش

02 
تُؼٍٓ ئدارح اٌجبِؼخ ػٓ ِّبرضبتهب اٌّبٌُخ ٌٍّطتفُذَٓ 

8اٌذاخٍُُٓ واٌخبرجُُٓ  
5.,0 ..,1 

ال 

 تّبرش

 ِتىضطخ 14,2اٌّتىضظ اٌذطبثٍ اٌؼبَ = 
 

اإلدارةددة  ب عدد  الذدد ا ية مسارسددة  أن رقدد  رات السدددتجي يؽ ل رجددة ٙرَّ دديؽ مددؽ الجدد ول ت
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-ٔ,ٛٙليدد  رراولددذ متؾسددظار ا الحدددابية مددا بدديؽ ت ن"متؾسددظة" جدداةت عددة أم القددرى بجام
وهدد   الستؾسددظات ر ذددير إلددى التبددا ؽ بدديؽ  ، ٖ,٘ٓ، وبمدد  الستؾسددط الحدددابر العددام تٖ,ٛٛ

 رجة مسارسة هد ا الب عد ن ليد  جداةت ب رجدة ت الية متؾسدظة  لستجابات أهراد  يشة ال راسة ا
مددؽ م سدداو  ب عدد  تبارهددا اب اإلدارةددةدراك إدارة الجامعددة ألهسيددة الذدد ا ية إمسددا  ؤصدد   نالرسددارس 

إلدى السراردب ظمدب رةديس لمؾردؾل توال ي أك ت  ميا أدبيدات اإلدارة صس ،أبعاد الحؾصسة اإلدارةة
ؾقدداة  لددؾل للدد ا جدداةت درجددة نذددر إدارة الجامعددة  نالعميددا هددر الترددشيف العددالسر لمجامعددات

رسددالت ا ورؤةت ددا وأهدد اه ا وهمددد ت ا وخظت ددا االسددتراريجية، ورددؾاهر سياسددة وا ددحة لمق ددؾل، 
لددؾل إنجازار ددا باسددتسرار بددالمغتيؽ رقددارةر دورةددة  مددى السؾتددل اإللكترونددر لمجامعددة شددتسال او 

ن ددا رعمددؽ  ددؽ وأققاهددة رشغيسيددة أساسدد ا الؾ ددؾح واإلهردداح، رسدديم نجميزةددة، ورالعربيددة واال 
، وهد   الشتيجدة   اليدةت ةسارسد رجدة مب -سياست ا الستبعة هر مشح الحؾاهز لجسيل مشددؾبي ا 

صسددا  تزددح مددؽ إذ رؤصدد   مددى لددرص إدارة الجامعددة  مددى الذدد ا ية هددر رعام ر ددا    نمذددجعة
هرداح  ش دا بأمؾر خارة ال ررغب إدارة الجامعة باإلمسارسة الستعمقة ال بارات تة الج ول أن أ

معدا ير التكميدف والتعيديؽ لذدغة مسارسدار ا الساليدة، و   مكدة ،لمسدت ي  ؽ ال اخمييؽ والخارجييؽ
السشاردددب القياديدددة اإلدارةدددة واألكاديسيدددة، ومعدددا ير اختيدددار ورعيددديؽ مشددددؾبي ا، والرددداةيات 

وتدد  يعددؾد الددد ب هددر ع ددؾر هدد   الشتيجددة إلددى  دددؾق العسددة  ج ؾدهددا هددر إلحدداق خرةجي ددا ب
غيدداب المددؾاةح التددر رج ددر الجامعددات بالذدد ا ية اإلدارةددة واإلهردداح  ددؽ أداة ددا اإلداري والسددالر 

نجددازات هسددا رق مددا الجامعددات مددؽ رقددارةر ررصددز  مددى اإل  ، ددسؽ نغددام التعمدديؼ العددالر وسياسددارا
  هقط دون التظرق إلى القرؾر هر أداة الجامعات  

ر الجانب اإلداري  مدى   دس الجاندب ه  ل  مى أن الجامعة رستاز بالذ ا ية األمر وه ا 
مسكمددة هددر وص ة ددا  - تظمددب مددؽ إدارة الجامعددة  مسددا نوآليددة رددؾلر السشارددب القياديددة ،السددالر

جدداةت هددد   و   سدددتراريجيةأولؾةار ددا االؽ ال دد ة هدددر و ددل هددد   السسارسددات  دددس -و يادار ددا 
والشؾشددان  ، مٕٗٔٓتالعرةشددر  ، و مٕ٘ٔٓال ددؾازت ة صددة مددؽ نتدداةت دراسددالشتيجددة مت قددة مددل 

هدددددد ، ٖٛٗٔم ، والع ددددد لر تٕٚٔٓم  وآل مددددددمط تٕٚٔٓم ، وربابعدددددة والذدددددرمان تٕٙٔٓت
هددر أن درجددة مسارسددة بعدد  الذدد ا ية جدداة ب رجددة متؾسددظة  وال رت دد   -هددد  ٓٗٗٔو ددديري ت

أن درجدة رظ يد  بعد  الذد ا ية  تأكد تدر   المٕ٘ٔٓت الددؾاّديه   الشتيجة مل نتاةت دراسات 
أكدد ت  مددى أن التددر م  ٕٕٔٓنارددر الدد  ؽ تجدداةت  دد ي ة، صدد لػ ال رت دد  مددل نتدداةت دراسددة 
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    مرر عةجاةت الذ ا ية  بع  مسارسة
 :اإلدارية عد املصاءلةثالجًا: ُب

ذرجةةخ ٌ ( اٌّتىضةةطبد اٌذطةةبثُخ واالٔذرافةةبد اٌّؼُبرَةةخ الضةةتجبثبد أفةةراد ػُٕةةخ اٌذراضةةخ1جةةذوي ) 

 (253)ْ= اإلدارَخ ؼذ اٌّطبءٌخِّبرضخ ثُ 

 اٌؼجبرح َ
اٌّتىضظ 

 اٌذطبثٍ

االٔذراف 

 اٌّؼُبرٌ

 درجةةةةةةةةةةخ

 اٌّّبرضخ

0 
ٌٍّطةةتفُذَٓ  تشةةىً ئدارح اٌجبِؼةةخ ٌجٕةةخ ِىىٔةةخ ِةةٓ ِّخٍةةُٓ

  8اٌخبرجُُٓ ٌّراجؼخ اٌتمبرَر وتمُُُ األداء
 ػبٌُخ 2,1. 25,2

1 
تطجك ئدارح اٌجبِؼخ اٌّطبءٌخ اإلدارَخ ٌىً ِٓ َمصر فةٍ أداء 

  8ِهبِه ػًٍ اٌّطتىي اٌفردٌ واٌجّبػٍ
 ِتىضطخ 21,1 12,2

 ِتىضطخ  11,1 10,2 8ذاخٍُخ تمبرَر دورَخاٌّراجؼخ ٌفر فرَك اَى 2

3 
ئدارح اٌجبِؼةةةةخ ػمىثةةةةبد ِٕبضةةةةجخ ثٕةةةةبء ػٍةةةةً ٔتةةةةبئ  تطجةةةةك 

 8اإلدارَخ اٌّطبءٌخ
 ِتىضطخ 0,1. 2,.0

4 
تروةةس يٌُةةبد اٌّطةةبءٌخ اإلدارَةةةخ فةةٍ اٌجبِؼةةخ ػٍةةً ِطةةةتىي 

 8إٌتبئ  اٌّتذممخ
 ِتىضطخ 12,1 05,2

5 
تتُ اٌّطبءٌخ اإلدارَخ ثٕبء ػًٍ اٌتمبرَر اٌذورَخ اٌتةٍ تىفرهةب 

 اٌذاخٍُخ8 ٌجبْ اٌّراجؼخ 
 ِتىضطخ  51,1 00,2

1 
األلطةةةةبَ ثخصةةةةى  األداء و اٌىٍُةةةةبد تُ ِطةةةةبءٌخ ِجةةةةبٌصتةةةة

 وإٌتبئ  اٌّتىلؼخ ثصىرح دورَخ8
 ِتىضطخ 11,1 12,2

. 
تتُ اٌّطبءٌخ اإلدارَخ فةٍ اٌجبِؼةخ ثٕةبء ػٍةً ِؼٍىِةبد دلُمةخ 

 وِىحمخ8
11,0 21,1 

 ال

 تّبرش

2 
ويٌُةةبد تؼٍةةٓ ئدارح اٌجبِؼةةخ اٌمىاػةةذ اٌّطٍةةىة االٌتةةساَ ثهةةب 

 8اٌّطبءٌخ اإلدارَخ فٍ ِىلؼهب اإلٌىترؤٍ
54,0 .2,1 

 ال

 تّبرش

 ِتىضطخ 21,1اٌّتىضظ اٌذطبثٍ اٌؼبَ = 
 

ب عدد  السددداةلة اإلدارةددة مسارسددة   أن رقدد  رات السدددتجي يؽ ل رجددة ٚت  دديؽ مددؽ الجدد ولر
-ٔ,٘ٙ"متؾسددظة"ن ليدد  رراولددذ متؾسددظار ا الحدددابية مددا بدديؽ ت جدداةتبجامعددة أم القددرى 

وهدد   الستؾسددظات ر ذددير إلددى التبددا ؽ بدديؽ  ، ٕ,ٕٜ ، وبمدد  الستؾسددط الحدددابر العددام تٖ,ٜٙ
رجددددة مسارسددددة هدددد ا الب عدددد ن ليدددد  جدددداةت ب رجددددة دلددددؾل اسددددتجابات أهددددراد  يشددددة ال راسددددة 

لدرص إدارة الجامعدة و يادار دا  مدى رظ يد  بعد  هعمى الرغؼ مؽ   ت الية متؾسظة ال رسارس  
رذدد ة لجشددة م ؾندة مددؽ مسكمدديؽ لمسدددت ي  ؽ الخددارجييؽ لسراجعددة مددؽ خدد ل اإلدارةددة السدداةلة 

إال أن هشداك   ،- " اليدة"لردمذ هد   ال بدارة  مدى درجدة مسارسدة  إذ - التقارةر ورقييؼ األداة
درجددة إذ  ددرى أهددراد  يشددة ال راسددة أن  ن"متؾسددظة"ارسددة س مددى درجددة ملرددمذ ذ عبددارات سدد

ة مددؽ يقرددر هددر أداة م امددا  مددى السدددتؾى ال ددردي صددال رذددسة السددداةلة اإلدارةددة مسارسددة 
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   قؾبدددات مشاسدددبة بشددداة  مدددى نتددداةت يدددرظ و لسراجعدددة ال اخميدددة، انغدددام أن  صسددداوالجسدددا ر، 
ل دددد    ؼ اررقدددد  ر لدددد ا جددداةت درجددددة  نليدددداإبالسدددددتؾى الددد ي يظسحددددؾن ال رسددددارس  السدددداةلة

نخ ددداض دور إدارة اوتدد  يعدددؾد الددد ب هددر ع ددؾر هددد   الشتيجددة إلددى  السسارسددات "متؾسددظة" 
أهددراد  يشددة وايزدداح تؾانيش ددا  صسددا أن اإلدارةددة السراجعددة ال اخميددة هددر نذددر ققاهددة السددداةلة 

دا اإلدارةدة السداةلة أنغسة لاجة إلى مزة  مؽ ا ما زالذ هشاك أنّ  رون  ال راسة التدر ر عد  أساسو
 مددى معمؾمددات د يقددة  تسدداد السددداةلة اإلدارةددة امسددا  تظمددب لس حاربددة ال ددداد ب اهددة أشدد الا، 

هدر مؾتدل الجامعدة اإللكتروندر، إذ  ا ومؾققة، واإل  ن  ؽ القؾا   السظمؾب االلتزام ب ا وآليار
األمدددر الددد ي  تظمدددب مدددؽ إدارة الجامعدددة االهتسدددام  ن ؤصددد  أهدددراد  يشدددة ال راسدددة  ددد م مسارسدددت ا

ة، همددؽ رحقدد  مددؽ أبعدداد نغددام الحؾصسددة اإلدارةددم سدداو بسؤشددرات هدد ا البعدد  الدد ي يذدد ة بعدد أ 
الجامعددة أهدد اه ا مددا لددؼ  تددؾاهر نغددام لؾصسددة إدارةددة  تزددسؽ السددداةلة اإلدارةددة الدد ي  تظمددب 

سددتق لية التددر رسشح ددا الحدد  هددر اختيددار اآلليددات السشاسددبة لسددداةلة السزةدد  مددؽ الحرةددة واال
ومدؽ قدؼ ركدؾن هد   هرردة لقيقيدة لسحاسدبة  ،السقررةؽ هر أداة م ام ؼ  مى الؾجدا األكسدة

العرةشددددر  ةكة مددددؽ  ورت ددد  هدددد   الشتيجددددة مدددل نتدددداةت دراسدددجامعدددة مددددؽ الددددمظات العميددددا  ال
، م ٕٚٔٓم ، وآل مددددددمط تٕٚٔٓبابعدددددة والذدددددرمان تر م ، و ٕٙٔٓم ، والشؾشدددددان تٕٗٔٓت

وال   ظ دد  ب رجددة متؾسددظةياإلدارةددة السددداةلة بعدد  أن ع ددرت التددر أ -هددد  ٖٛٗٔوالع دد لر ت
والزهراندر  ،م ٕٕٔٓوناردر الد  ؽ ت ،م ٕٔٔٓالشبدارر ت اترت   ه   الشتيجدة مدل نتداةت دراسد

صسا ال رت   ه   الشتيجدة مدل نتداةت   " أن درجة مسارسة السداةلة جاةت " الية  هر ٕٓٔٓت
ا هددر أنغسددة السددداةلة اإلدارةددة هددر ٕ٘ٔٓدراسددة الدددؾادي ت م  التددر أهددادت بددأن هشدداك  ددع و

     الدعؾدية الجامعات
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 :يف صهع الكرار عد املشارنةرابعًا: ُب

ذرجةةةخ ٌضةةةتجبثبد أفةةةراد ػُٕةةةخ اٌذراضةةةخ الٔذرافةةةبد اٌّؼُبرَةةةخ ال( اٌّتىضةةةطبد اٌذطةةةبثُخ وا.جةةةذوي )

 (253)ْ= فٍ صٕغ اٌمرار ثُؼذ اٌّشبروخِّبرضخ 

 اٌؼجبرح َ
اٌّتىضظ 

 اٌذطبثٍ

االٔذراف 

 اٌّؼُبرٌ

درجةةةةةةةةةةخ 

 اٌّّبرضخ

 ػبٌُخ 3,1. 2,.. 8تذػُ ئدارح اٌجبِؼخ أضٍىة اٌؼًّ اٌجّبػٍ 0

1 
اٌتشةةبور واٌّشةةبروخ فةةٍ اٌةةرأٌ  أتةةذػُ ئدارح اٌجبِؼةةخ ِجةةذ

 8ٌجُّغ األٔشطخ اإلدارَخ واألوبدَُّخ
 ػبٌُخ 10,1 5,2.

2 
شةةةبروبد ِٕطةةةىثٍ اٌجبِؼةةةخَ ُِ ِةةةٓ  ؛ىجةةةى ٔظةةةبَ ٌتٍماةةةٍ 

متردبد أو شىبوي ُِ8 
 ػبٌُخ 42,1 13,2

3 
تىظف ئدارح اٌجبِؼخ لىاػذ اٌجُبٔبد وِصةبدر اٌّؼٍىِةبد 

 ٌصٕغ واتخبر اٌمرار8 اٌّتبدخ
 ِتىضطخ 1,1. 11,2

4 

تطةةةةّخ اٌمُةةةةبداد اٌجبِؼُةةةةخ ٌجُّةةةةغ أػضةةةةبء اٌّجةةةةبٌص 

اٌجبِؼُةةخ ٌٍّشةةبروخ فةةٍ ِٕبلشةةخ اٌمةةراراد اٌصةةبدرح ػٕةةه 

 8إلجراء اٌتؼذَالد إٌّبضجخ

 ِتىضطخ 11,1 05,2

5 

أصةةةةذبة اٌّصةةةةٍذخ اٌخةةةةبرجُُٓ ِةةةةٓ َُشةةةةبرن ِّخٍةةةةىْ 

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

  8اٌمراراد فٍ اٌجبِؼخ

 ِتىضطخ 25,1 03,2

1 
َُشبرن أػضبء هُئخ اٌتةذرَص فةٍ ػٍُّةخ صةٕغ اٌمةراراد 

 8فٍ اٌجبِؼخ
 ِتىضطخ 20,1 01,2

 ِتىضطخ 52,1 14,2 8َُشبرن اإلدارَىْ فٍ ػٍُّخ صٕغ اٌمراراد فٍ اٌجبِؼخ .

 ِٕخفضخ 11,1 31,1 8اٌجبِؼخَشبرن اٌطالة فٍ ػٍُّخ صٕغ اٌمراراد فٍ  2

01 
رن ئدارح اٌجبِؼةةةةخ ِإضطةةةةبد اٌّجتّةةةةغ فةةةةٍ صةةةةٕغ بتشةةةة

 8اٌمراراد اٌخبصخ ثرؤَتهب اٌّطتمجٍُخ
 ِٕخفضخ 1,1. 34,1

00 
َتُ اختُبر شبغٍٍ إٌّبصت اٌمُبدَةخ واإلدارَةخ وفةك ِجةذأ 

 االٔتخبة8
11,0 22,1 

ال 

 تّبرش

 ِتىضطخ  11,2 اٌّتىضظ اٌذطبثٍ اٌؼبَ =
 

هددر رددشل  ب عدد  السذددارصة مسارسددة أن رقدد  رات السدددتجي يؽ ل رجددة  ٛت مددؽ الجدد ولر دديؽ 
مدددا بددديؽ ليددد  رراولدددذ متؾسدددظار ا الحددددابية  ن"متؾسدددظة"جددداةت أم القدددرى بجامعدددة  القدددرار

وهددد   الستؾسدددظات ر ذدددير إلدددى ،  ٖ,ٚٓعدددام تحددددابر الالستؾسدددط ال ، وبمددد  ٖ,ٛٛ -ٔ,ٓٚت
ب عد ن ليد  جداةت ب رجدة مسارسدة هد ا الستجابات أهراد  يشة ال راسدة لدؾل درجدة االتبا ؽ بيؽ 

إدارة مددتؾى مذدارصة  د ل  مدى أن مسا   ن   مى التؾالر  مشخ زة  ال رسارست الية متؾسظة
رددحاب السرددمحة أو مسكمددي ؼ، وأ زدداة هيئددة التدد رةس والظدد ب هددر رددشل وارخدداذ ألالجامعددة 
هعمدى الدرغؼ مدؽ د ددؼ إدارة   نليدا أهددراد  يشدة ال راسدةإبالسددتؾى الد ي يظسدح لديس  - القدرارات

التذددداور والسذدددارصة هدددر الدددرأي لجسيدددل  أم ددد ، و سدددمؾب العسدددة الجسدددا رالجامعدددة و يادار دددا أل
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غام رمّقر م ذارصات مشددؾبر الجامعدة مدؽ م قترلدات  تسادها لشا، و األنذظة اإلدارةة واألكاديسية
إال أن ددا مددا زالددذ بحاجددة إلددى مذددارصة  - درجددة مسارسددت ا " اليددة"ليدد  جدداةت  - أو شدد اوى 

مؤسدددات السجتسددل هددر رددشل القددرارات الخارددة برؤةت ددا ، و الظدد بأ زدداة هيئددة التدد رةس، و 
 أن ، صسددا أن أهددراد  يشددة ال راسددة  ددرون "متؾسددظة"إذ لرددمذ  مددى درجددة مسارسددة  نالسددتق مية

  وتد  يعدؾد ختيار شاغمر السشاردب القياديدة واإلدارةدةتخابات النإدارة الجامعة ال رظ   م  أ اال 
رب ية الجامعة لؾزارة التعمديؼ بالذد ة الد ي يحد  مدؽ لرةت دا الد ب هر ع ؾر ه   الشتيجة إلى 

أندددا مدددا زالدددذ هشددداك بعدددض القيدددادات التدددر يح دددؼ خاردددة و  ،هدددر مسارسدددة بعدددض الرددد ليات
عد  ألد   ي يوالد ،ياو بشغام التعميؼ العالرال ى  متزم لر  ذ،الستزم مسارسار ؼ الشسط ال يروتراطر

بدديؽ هدد    او ونجدد  أن هشدداك رؾاهقدد  اإلدارةددة أبددرز السعؾتددات التددر رحددؾل دون رظ يدد  الحؾصسددة
، وربابعدة والذدرمان م ٕٙٔٓالشؾشدان ت، و  مٕٗٔٓالعرةشدر ت  دراسات صة مدؽالشتيجة ونتاةت 

التدر أكد ت  - هدد ٓٗٗٔت دديري هدد ، و ٖٛٗٔ، والع  لر تم ٕٚٔٓت آل مدمطم ، و ٕٚٔٓت
رت د  هد    ال  هدر لديؽ عد  السذدارصة هدر ردشل القدرار صاندذ متؾسدظةأن درجة مسارسة ب   مى 

عدد  أن درجددة مسارسددة ب   مددى التددر أكدد ت  ،م ٕٕٔٓنارددر الدد  ؽ تالشتيجددة مددل نتدداةت دراسددة  
إذ  نم ٕ٘ٔٓتالددؾاّدي    صسا ال رت   مل نتاةت دراسة ةمرر ع ذالسذارصة هر رشل القرار صان

      ب رجة   ي ةع  السذارصة هر رشل القرار جاة رظ ي  ب  
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 :الرؤية االشرتاتيجيةُبعد  خامصًا:

ذرجةةةخ ٌ ضةةةتجبثبد أفةةةراد ػُٕةةةخ اٌذراضةةةخالٔذرافةةةبد اٌّؼُبرَةةةخ ال( اٌّتىضةةةطبد اٌذطةةةبثُخ وا2جةةةذوي )

 (253)ْ= ضتراتُجُخالاٌرؤَخ اثُؼذ  ِّبرضخ

اٌّتىضظ  اٌؼجبرح َ

 اٌذطبثٍ

االٔذراف 

 اٌّؼُبرٌ

 درجخ

 اٌّّبرضخ

 ػبٌُخ 51,1 11,2 8تىجذ خطخ اضتراتُجُخ واضذخ ٌٍجبِؼخ ِرتجطخ ثرؤَتهب 0

تتةةرجُ رضةةبٌخ ورؤَةةخ وأهةةذاف اٌجبِؼةةخ ثخطةةخ اضةةتراتُجُخ وفةةك  1

 8ثرٔبِ  زٍِٕ ِذذد
52,2 23,1 

 ػبٌُخ

تىجةةذ رؤَةةخ اضةةتراتُجُخ تىدةةذ ِٕظةةىر اٌجبِؼةةخ واٌّجتّةةغ ٌٍتُّٕةةخ  2

 8اإلٔطبُٔخ
43,2 .1,1 

 ػبٌُخ

 تهةةةةبتىجةةةةذ خطةةةةخ تشةةةةغٍُُخ واضةةةةذخ ٌٍجبِؼةةةةخ ِٕجخمةةةةخ ِةةةةٓ خط 3

 8االضتراتُجُخ
25,2 52,1 

 ػبٌُخ

 ػبٌُخ 12,1 2,.1  8تتجًٕ ئدارح اٌجبِؼخ تذًٍُ اٌجُئخ اٌتؼٍُُّخ اٌذاخٍُخ واٌخبرجُخ 4

 ِتىضطخ 1,.. 13,2 8ضتراتُجُبد ئدارَخ وهُبوً تٕظُُّخ ِرٔخااٌجبِؼخ ئدارح تجًٕ ت 5

ٓ ُتىظةةةف ئدارح اٌجبِؼةةةةخ اٌُّسأُةةةةخ ثفبػٍُةةةخ وفةةةةك خطةةةةخ اٌتذطةةةة 1

 8واٌتطىَر
01,2 14,1 

 ِتىضطخ

 ٕخفضخِ 1,.5 31,1 8تىفر ئدارح اٌجبِؼخ خطخ واضذخ ٌّىبفذخ اٌفطبد .

 ػبٌُخ 20,2اٌّتىضظ اٌذطبة اٌؼبَ =
 

 سددتراريجيةلرؤةددة االب عدد  ا مسارسددة أن رقدد  رات السدددتجي يؽ ل رجددة  ٜت  دديؽ مددؽ الجدد ولر
 -ٕ,ٓٗتمدددا بددديؽ ليددد  رراولدددذ متؾسدددظار ا الحددددابية  ن"" اليدددة جددداةتأم القدددرى بجامعدددة 

هدد   الستؾسددظات إلددى التبددا ؽ بدديؽ ر ذددير و     ٖ,ٖٔوبمدد  الستؾسددط الحدددابر العددام ت ، ٖ,ٚٚ
  ت الية متؾسدظةب عد ن ليد  جداةت ب رجدة هد ا المسارسة  رجة لاستجابات أهراد  يشة ال راسة 

لج دددؾد وزارة التعمدددديؼ أم القدددرى جامعدددة إدارة اسدددتجابة سدددا  ؤصددد  م ن   مدددى التدددؾالرمشخ زدددة
واتددل التعمدديؼ مددل رتشاسددب رتشدداغؼ مددل رسددالت ا، و سددتراريجية وا ددحة اهتسام ددا بؾ ددل رؤةددة او 

أواةة الجامعات التر ب أت هر و دل خظظ دا االسدتراريجية مشد  الجامعر هر السسمكة، ه ر مؽ 
ع دؾر الخظددة السدددتق مية لمتعمدديؼ الجددامعر "آهدداق"، صسدا  تزددح أن هشدداك اهتسامدداو بتددأميؽ بيئددة 

م خة الرؤةدة  مسارسةمؽ خ ل وذلػ  سة إيجابية  مى مدتؾى الجامعة، والكميات، واألتدام، 
ت ا رسدالالسدتق مية، وررجسدة صدة مدؽ  ستراريجية برؤةت االت ا اخظررباط االسذترصة القاةؼ  مى 

يددز رؤةت ددا رص، وروهدد  برنددامت زمشددر محدد دسددتراريجية وخظت ددا التذددغيمية  ا االوأهدد اه ت دداورؤة
هتسام دا ا إلدى  داهةإلسددت امة لمسجتسدل الد اخمر والخدارجر، لتشسية االسدتق مية  مى رحقي  ا

 ،أيزددداو إلدددى وجدددؾد القددد راتتددد  ي عدددزى ذلدددػ و    والخارجيدددةتحميدددة ال يئدددة التعميسيدددة ال اخميدددة ب
سددتراريجية والخ ددرات اإلدارةددة واألكاديسيددة هددر الجامعددة التددر ردد رك أهسيددة الخظددة اال ،والظاتددات
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وهدد ا  ددؾلر بؾ ددؾح رؤةددة الجامعددة ومدددارها  ،سددتراريجيةاومددا رتزددسشا مددؽ رؤةددة  ،لمجامعددة
 ، سدةمكسا  ت يؽ مؽ الج ول أن أتة ال بارات مسارسة التر رتعمد  بدأمؾر    واجراةات رحقيق ا

ف السيزانية ب ا مية وهد  يرؾعرنة، و ستراريجيات إدارةة و ياكة رشغيسية مال الجامعة ر شوهر ر
إذ جداةت درجددة رقدد  ر أهددراد  نادوا ددحة لس اهحددة ال دددر خظدة هارددؾ ، و ؽ والتظددؾةريخظدة التحددد

األمدر الد ي  نإلدى السددتؾى الد ي يجدب أن ركدؾن  ميدا ى رتد يشة ال راسة ل رجة مسارست ا ال 
ليدا إدارة إلسدا ل دا مدؽ أهسيدة هدر رحقيد  مدا ررد ؾا  ن تظمب إ ادة الشغدر هدر هد   السسارسدات

مؽ ربابعة والذدرمان    وال رت   ه   الشتيجة مل نتاةت دراسة صة ستراريجيةامؽ رؤى  الجامعة
 ستراريجية جاةت متؾسظة    التر وج ت أن درجة مسارسة بع  الرؤةة اال ،م ٕٚٔٓت

مدا أبدرز السعؾتدات التدر ونّردا  " نلرجابة  ؽ سؤال ال راسدة الكدانر إجابة الدؤال الكانر 
ت دددا أ زددداة هيئرؾاجدددا رظ يددد  أبعددداد الحؾصسدددة اإلدارةدددة بجامعدددة أم القدددرى مدددؽ وج دددة نغدددر 

أبدرز السعؾتدات التدر رؾاجددا مدا لرجابدة  دؽ هد ا الددؤال ردؼ رؾجيددا سدؤال م تدؾح تية؟" الت رةدد
مؽ وج ة نغدرك؟  وتد  أجداب  دؽ هد ا الددؤال رظ ي  أبعاد الحؾصسة اإلدارةة بجامعة أم القرى 

 ،أهدددراد  يشدددة ال راسدددةمدددؽ   ٝٗٗ,ٓ٘ن أي مدددا يعدددادل ت زدددؾ و زدددؾة هيئدددة رددد رةس  ٕٙٔت
   ٓٔالج ول تورغ ر الشتاةت هر 
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يحدد  مددؽ رظ يدد  الحؾصسددة اإلدارةددة هددر  ق أبددرز معددؾأن  الددداب  تزددح مددؽ الجدد ول     
جامعدددة أم القدددرى مدددؽ وج دددة نغدددر أ زددداة هيئدددة التددد رةس هدددؾ " ددد م وجدددؾد ولددد ة لحؾصسدددة 

جسدالر السذدارصيؽ إمدؽ  )%ٜٚتبمغدذ  ليد  جداة هدر السرربدة األولدى بشددبة مئؾةدة نالجامعة"
السرربددة الكانيددة " دد   اسددتق ل الجامعددة ماليدداو وادارةاو"بشدددبة هددر إجابددة الدددؤال   وجدداة هددر 

وهددر السرربددة الكالكددة "رددعؾبة ر عيددة الرتابددة واإلشددراف السباشددر بددد ب  ،)%ٗٚمئؾةددة بمغددذ ت
ورت دد  هدد      % ٓٚ,ٜٛرعدد د هددروع الجامعددة ورزددخؼ الج دداز اإلداري" بشدددبة مئؾةددة بمغددذ ت

الدددددؾادي و  ،م ٕ٘ٔٓت ل ددددؾازوا ،م ٕٗٔٓت العرةشددددرصددددة مددددؽ  الشتدددداةت مددددل نتدددداةت دراسددددات 

  (253)ْ=أثرز اٌّؼىلبد اٌتٍ تىاجه تطجُك اٌذىوّخ اإلدارَخ  (:01جذوي )

 اٌّؼىلبد َ
اٌتىةةرارا

 د

٪ ٪ 

ٌجُّغ 

أفراد 

 اٌؼُٕخ

ٌٍّشبروُٓ 

فٍ ئجبثخ 

 اٌطإاي

 10,12 05,24 .01  ٌذىوّخ اٌجبِؼخ8ودذح ػذَ وجىد  0

 11,13 25,21 011 ضؼف اضتمالي اٌجبِؼخ ِبدَبً وئدارَب8ً 1

2 
ثطةةجت  اٌّجبشةةر صةةؼىثخ تفؼُةةً اٌرلبثةةخ واإلشةةراف

 تؼذد فروع اٌجبِؼخ وتضخُ اٌجهبز اإلدار8ٌ 
004 42,20 2.,11 

3 

ضؼف ِشبروخ أػضبء هُئةخ اٌتةذرَص واإلدارَةُٓ 

صذبة اٌّصبٌخ واٌّجتّغ اٌّذٍٍ فةٍ أواٌطالة و

 هب8ئئدارح اٌجبِؼخ وِتبثؼخ أدا

001 15,21 03,52 

 .41,5 32,21 000  8ِخ اٌهُىً اٌتٕظٍُّ ٌٍذىوّخ اإلدارَخءضؼف ِال 4

 51,55 51,12 .01 8ضُبدح حمبفخ ِمبوِخ اٌتغُُر 5

1 

اٌّمذِةخ  ؼٕىَخّاٌذىافس اٌّبدَخ واٌ ضؼف ِطتىي

ٌّٕطةةةةةىثٍ اٌجبِؼةةةةةخ إلٔجةةةةةبح تطجُةةةةةك اٌذىوّةةةةةخ 

 8اإلدارَخ

012 21,1. 4.,52 

 1,42. 54,15 21 8اإلدارَخ غّىض حمبفخ اٌذىوّخ .

2 
لٍخ اٌّصبدر اٌّبٌُخ اٌّتجةذدح اٌتةٍ تّىةٓ اٌجبِؼةخ 

 ِٓ تطجُك اٌذىوّخ اإلدارَخ8
23 .1,14 11,4. 

01 
وضُبضةبد اٌجبِؼةةخ  ٍ أٔظّةخاٌّفبجةأح فةاٌتغُُةراد 

 8اٌذاخٍُخ
.. 0.,13 21,43 

 33,33 02,.1 11 ضُبدح إٌّظ اٌجُرولراطٍ فٍ ئدارح اٌجبِؼخ8  00

01 

تىٍُةةةف اٌمُةةةبداد اإلدارَةةةخ واألوبدَُّةةةخ ثةةةأوخر ِةةةٓ 

ِٕصت ِّب َذىي دوْ ِجبدراتهُ ٌتطجُك اٌذىوّةخ 

 اإلدارَخ 

11 12,02 11,32 

 01,31 5,01. 54 ػذَ وجىد أدٌخ خبصخ ثٕظُ اٌذىوّخ اإلدارَخ 02

03 
وشةةفبفخ فةةٍ اختُةةبر اٌمةةبدح غُةةبة ِؼةةبَُر واضةةذخ 

  األوبدَُّٓ واإلدار8َُٓ
40 10,03 3.,20 
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 ،ونقدص التسؾةدة ،هر أن   م االستق لية ، (ٖٕٔٓ) Asiimwe & Steyn،  و م ٕ٘ٔٓت
   وال يروتراطية مؽ أبرز السعؾتات التر رعي  رظ ي  الحؾصسة هر الجامعات 

 رضيات الدراشة:  ف

ال رؾجد  هدروق ذات داللدة إلرداةية "  والتدر نرد ا ،ختبدار ال ر دية األولدىال ر ية األولى  ال
حؾصسددة أبعدداد ال مسارسددةبدديؽ متؾسددظات درجددات اسددتجابات أهددراد  يشددة ال راسددة لددؾل درجددة 

دددتغيربجامعددة أم القددرى اإلدارةددة   بدديؽ لمسقارنددةن T-test  اسددتخ م اختبددار، الشددؾع" ر عددزى لس 
     ٔٔورغ ر الشتاةت هر الج ول ت ،متؾسظات درجات أهراد  يشة ال راسة

أفراد ػُٕخ اضتجبثبد  ٌٍّمبرٔخ ثُٓ ِتىضطبد درجبد( T-test(: ٔتبئ  اختجبر )00جذوي )

 تجؼبً ٌّتغُر إٌىعاٌذراضخ 

 األثؼبد
 

 إٌىع

 

 اٌؼذد

اٌّتىضطبد 

 اٌذطبثُخ

درجخ 

 اٌذرَخ

 اختجبر )د(

 اٌذالٌخ )د(

 األٔظّخ واٌمىأُٓ
 21,2 023 روىر

251 .2,0 34,1 
 11,2 011 ئٔبث

 اإلدارَخاٌشفبفُخ 
 251 01,2 023 روىر

51,0 21,1 
 11,2 011 ئٔبث

 اٌّطبءٌخ اإلدارَخ
 251 11,2 023 روىر

42,0 00,1 
 23,1 011 ئٔبث

اٌّشبروخ فٍ صٕغ 

 اٌمرار

 251 12,2 023 روىر
22,1 14,1 

 14,2 011 ئٔبث

 ضتراتُجُخاٌرؤَخ اال
 251 21,2 023 روىر

12,0 03,1 
 12,2 011 ئٔبث

 (14,1**  ِطتىي اٌذالٌخ ػٕذ )

  أن  ددديؼ تت  لقيددداس مددددتؾى داللدددة ال دددروق بددديؽ الستؾسدددظات ٔٔرَّ ددديؽ مدددؽ الجددد ول ت
أبعداد الحؾصسدة اإلدارةدة  جسيدل مسارسدةستجابات أهراد  يشدة ال راسدة ل رجدة االحدابية ل رجات 

السذدارصة هدر ردشل  وأالسدداةلة اإلدارةدة،  وأ، اإلدارةدةالذ ا ية و  وأاألنغسة والقؾانيؽ، سؾاة 
دالة إلرداةياو  شد  غير  يساو  جسيع ا جاةت - ربعاو لستغير الشؾعستراريجية الرؤةة اال وأالقرار، 

وجدؾد هدروق ذات داللدة إلرداةية بديؽ متؾسدظات  د م مسا  د ل  مدى  ن ٓ,٘ٓمدتؾى داللة ت
الد ب هر ع ؾر ه   الشتيجدة إلدى  وت  يعؾد، او واناق او درجات استجابات أهراد  يشة ال راسة ذصؾر 

معددة  مددى جالددرص إدارة الو  ،صددؾن ؼ يعسمددؾن هددر ن ددس ال يئددة نهددر وج ددات نغددرهؼار ددات ؼ 
وا دد اد  ،والسذددارصة هددر رددشل القددرار ،الذدد ا ية والسدددألة أوم دد  ،نغسددة والقددؾانيؽمسارسددة األ 
رس دديؽ مش ددا هددر رغبددة وذلددػ  ن مددى صاهددة مشدددؾبي او  الددة بسؾ ددؾعية سددتراريجية رؤةت ددا اال
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 ،طددد عا مدددى لددد ا هالقيدددادات الشدددداةية  منٖٕٓٓالقيدددادات الشدددداةية رحقيقددداو ألهددد اف الرؤةدددة 
 نوةذارصؾن هر صة ما يسارسا القادة ال صؾر مؽ أبعاد الحؾصسة اإلدارةة بدش س السددتؾى رقرةبداو 

اةلة اإلدارةدددة، سدددؾاة  يسدددا يخدددص األنغسدددة والقدددؾانيؽ، والسذدددارصة هدددر ردددشل القدددرار، والسدددد
رت دددد  هدددد   الشتيجددددة مددددل نتدددداةت دراسددددة لددددرب و   سددددتراريجيةوالرؤةددددة اال اإلدارةددددةوالذدددد ا ية 

التدر أع درت  د م وجدؾد  ،م ٕٚٔٓصسا رت   مل نتاةت دراسة الربابعة والذرمان تم ، ٕٔٔٓت
ات دراسدنتداةت مدل ت   ه   الشتيجة رهروق بيؽ استجابات السدتجي يؽ ربعاو لستغير الشؾع   وال 

 مى وجؾد هروق ربعداو لستغيدر  اأك ر المتيؽ نهد ٓٗٗٔ ديري تو ، هد ٖٛٗٔالع  لر ت  كة مؽ
ال رؾجدد  هددروق ذات داللددة "  التددر نرددذ  مددى نلدد ا يس ددؽ ت ددؾل هر ددية ال راسددة األولددى نالشددؾع

مسارسددة أبعدداد إلردداةية بدديؽ متؾسددظات درجددات اسددتجابات أهددراد  يشددة ال راسددة لددؾل درجددة 
    الشؾع" ر عزى لس دتغيربجامعة أم القرى حؾصسة اإلدارةة ال

ال رؾجد  هدروق ذات داللدة إلرداةية "  والتدر نرد ا ،كانيدةختبدار ال ر دية الال ال ر ية الكانية 
حؾصسددة أبعدداد ال مسارسددةبدديؽ متؾسددظات درجددات اسددتجابات أهددراد  يشددة ال راسددة لددؾل درجددة 

دددتغيربجامعددة أم القددرى اإلدارةددة   ا سددتخِ م رحميددة التبددا ؽ األلددادي - "ال رجددة العمسيددة ر عددزى لس 
One Way ANOVA متؾسدظات درجدات أهدراد  يشدة ال راسدة الت ال دروق بديؽختبدار دالال ن 

     ٕٔورغ ر الشتاةت هر الج ول ت  وهقاو لستغير ال رجة العمسية
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 أفةةراد اضةةتجبثبد درجةبد ِتىضةةطبد ثةُٓ اٌفةةروق دالالد الختجةبر األدةةبدٌ اٌتجةبَٓ تذٍُةةً(: 01 ) جةذوي

ً  اٌذراضخ ػُٕخ   ؼٍُّخاٌ اٌذرجخ ٌّتغُر تجؼب

 األثؼبد
ِصبدر 

 اٌتجبَٓ

ِجّىع 

 اٌّرثؼبد

درجخ 

 اٌذرَخ

ِتىضطبد 

 اٌّرثؼبد
 لُّخ ف

ِطتى

ي 

 اٌذالٌخ

 األٔظّخ واٌمىأُٓ

ثُٓ 

 اٌّجّىػبد
31,0 1 11,1 

5.,0 02,1 
داخً 

 اٌّجّىػبد
12,251 250 1,25 

  252 11,251 اٌّجّىع

اإلدارَخاٌشفبفُخ   

ثُٓ 

 اٌّجّىػبد
52,0 1 5.,1 

21,0 

 

04,1 

داخً  

 اٌّجّىػبد
44,21. 250 1,25 

  252 13,221 اٌّجّىع

 اٌّطبءٌخ اإلدارَخ

ثُٓ 

 اٌّجّىػبد
21,1 1 1,42 

0,01 1,22 
داخً 

 اٌّجّىػبد
43,122 250 1,35 

  252 5,210. اٌّجّىع

اٌّشبروخ فٍ صٕغ 

 اٌمرار

ثُٓ 

 اٌّجّىػبد
14, 2 1 0,12 

1,40 1,05 
داخً 

 اٌّجّىػبد
11,212 250 1,35 

  252 14,221 اٌّجّىع

اٌرؤَخ 

 ضتراتُجُخاال

ثُٓ 

 اٌّجّىػبد
01,05 1 1,10 

0,20 1,12 
داخً 

 اٌّجّىػبد
2,211 250 1,51 

  252 3,225 اٌّجّىع

 (14,1**  ِطتىي اٌذالٌخ ػٕذ )

  أن  يؼ تف  لقياس دالالت ال روق بيؽ الستؾسظات الحدابية لد رجات ٕٔ يؽ مؽ الج ول تر
لستغيددر ال رجددة اسددتجابات أهددراد  يشددة ال راسددة ل رجددة مسارسددة أبعدداد الحؾصسددة اإلدارةددة ربعدداو 

مسدا  د ل  مدى  ن ٓ,٘ٓجاةت جسيع ا  يساو غير دالة إلراةياو  شد  مددتؾى داللدة ت - العمسية
روق ذات داللددة إلردداةية بدديؽ متؾسددظات درجددات اسددتجابات أهددراد  يشددة ال راسددة  دد م وجددؾد هدد

معددرهت ؼ باألنغسددة إلددى  تدد  يعددؾد ار ددات ؼ  مددى درجددة السسارسددةو  ،خت ف درجددت ؼ العمسيددةابدد
وهدد ا مددا هر دا  مددي ؼ إلداسدد ؼ  ،سدتراريجيةوخظددة الجامعددة اال ،والقدؾانيؽ والمددؾاةح التشغيسيدة
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ورحقيد   ، تساد األكداديسرلرؾل الجامعة  مى االرغبة هر ن  مى  ارق ؼ ةبالسدؤولية السمقا
درجددار ؼ العمسيددة   ورت دد  هدد   الشتدداةت مددل نتدداةت دراسددة  مددل اخددت ف مٖٕٓٓرؤةددة السسمكددة 

عد  السذدارصة التر أع رت   م وجؾد هروق لؾل درجة مسارسة ب   ،م ٕٚٔٓربابعة والذرمان ت
الددؾاّدي   يشسدا ال رت د  هد   الشتيجدة مدل نتداةت دراسدة صدة مدؽب ربعاو لستغيدر ال رجدة العمسيدة  

وجؾد هدروق ربعداو لستغيدر ال رجدة العمسيدة، وصد لػ  اأك رالتيؽ هد  ٓٗٗٔم ، و ديري تٕ٘ٔٓت
إذ أكد ت وجدؾد هددروق  نم  هدر بعدض جزةيار ددإٚٔٓال رت د  نتداةت دراسدة ربابعددة والذدرمان ت

الذدد ا ية، واألنغسددة ذات داللددة لددؾل درجددة مسارسددة أبعدداد الحؾصسددة اإلدارةددة الستسكمددة هددر  
لدد ا يس ددؽ ت ددؾل هر ددية ال راسددة  نربعدداو لستغيددر ال رجددة العمسيددةوالقددؾانيؽ، والسددداةلة اإلدارةددة، 

رجدددات "ال رؾجددد  هدددروق ذات داللدددة إلرددداةية بددديؽ متؾسدددظات دالتدددر نردددذ  مدددى   نالكانيدددة
اسددتجابات أهددراد  يشددة ال راسددة لددؾل درجددة مسارسددة أبعدداد الحؾصسددة اإلدارةددة بجامعددة أم القددرى 

 ر عزى لس دتغير ال رجة العمسية" 
"ال رؾجد  هدروق ذات داللدة إلرداةية   والتدر نرد ا ،ختبدار ال ر دية الكالكدةال ر ية الكالكة  ال

درجددة مسارسددة أبعدداد الحؾصسددة بدديؽ متؾسددظات درجددات اسددتجابات أهددراد  يشددة ال راسددة لددؾل 
دددتغير  دد د سددشؾات الخ ددرة هددر الجامعددة" ا سددتخِ م رحميددة  - اإلدارةددة بجامعددة أم القددرى ر عددزى لس 

ختبار دالالت ال روق بيؽ متؾسظات درجات أهدراد ال ن One Way ANOVAالتبا ؽ األلادي 
   ٖٔورغ ر الشتاةت هر الج ول ت   يشة ال راسة ربعاو لع د سددددشؾات الخ رة هر الجامعة
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 ػُٕةخ أفةراد اضةتجبثبد درجةبد ِتىضةطبد ثةُٓ اٌفةروق دالالد الختجبر األدبدٌ اٌتجبَٓ تذًٍُ(: 02 ) جذوي

ً  اٌذراضخ   ؼٍُّخاٌ اٌذرجخ ٌّتغُر تجؼب

 األثؼبد
ِصبدر 

 اٌتجبَٓ

ِجّىع 

 اٌّرثؼبد

درجخ 

 اٌذرَخ

ِتىضطبد 

 اٌّرثؼبد

لُّخ 

 ف

ِطتىي 

 اٌذالٌخ

 األٔظّخ واٌمىأُٓ

ثُٓ 

 اٌّجّىػبد
14,31 1 21, 

.5,

1 
12,1 

داخً 

 اٌّجّىػبد
14,211 250 1,12 

  252 11,251 اٌّجّىع

 اٌشفبفُخ اإلدارَخ

ثُٓ 

 اٌّجّىػبد
34,20 1 1.,0 21,

0 

 

05,1 

داخً  

 اٌّجّىػبد
44,220 250 1,55 

  252 13,221 اٌّجّىع

 اٌّطبءٌخ اإلدارَخ

ثُٓ 

 اٌّجّىػبد
12,15 1 1,22 

0,

5. 
1,02 

داخً 

 اٌّجّىػبد
20,225 250 1,31 

  252 5,210. اٌّجّىع

 اٌّشبروخ فٍ صٕغ اٌمرار

ثُٓ 

 اٌّجّىػبد
14, 0 1 0,42 

0,

41 
1,02 

داخً 

 اٌّجّىػبد
24,250 250 1,2. 

  252 14,221 اٌّجّىع

 ضتراتُجُخاٌرؤَخ اال

ثُٓ 

 اٌّجّىػبد
53,0 1 0,21 

1,

12 
1,01 

داخً 

 اٌّجّىػبد
25,250 250 1,10 

  252 11,252 اٌّجّىع

 (14,1**  ِطتىي اٌذالٌخ ػٕذ )

لقيدداس دالالت ال ددروق بدديؽ الستؾسددظات الحدددابية   أن  دديؼ تف  ٖٔر  دديؽ مددؽ الجدد ول ت
ل رجات استجابات أهراد  يشة ال راسة ل رجة مسارسة أبعاد الحؾصسدة اإلدارةدة ربعداو لعد د سدشؾات 

ال أي  ن ٓ,٘ٓدالدة إلرداةياو  شد  مددتؾى داللدة تغيدر جسيع دا جداةت  -الخ رة هدر الجامعدة 
وتدد   ،اسددتجابات أهددراد  يشددة ال راسددة ؾجدد  هددروق ذات داللددة إلردداةية بدديؽ متؾسددظات درجدداتر

إدارة الجامعددة ردددعى جاهدد ة إلددى ررسدديم ققاهددة يعددؾد الددد ب هددر ع ددؾر هدد   الشتيجددة إلددى أن 
هدد   وال رت دد  لدد ا ار قددذ آراة ددؼ   نومذددارصة الجسيددل بدداخت ف  دد د سددشؾات خ ددرار ؼ ،الحؾصسددة
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العرةشدددر و م ، ٕٕٔٓ، وناردددر الددد  ؽ تم ٕٔٔٓلدددرب ت  صدددة مدددؽ مدددل نتددداةت دراسدددةالشتتيجدددة 
أكد ت  مدى وجدؾد هدروق ذات داللدة لتدر اهدد  ٓٗٗٔ، و ديري تم ٕ٘ٔٓم  وال ؾاز تٕٗٔٓت

إلراةية بديؽ متؾسدظات درجدات اسدتجابات أهدراد  يشدة ال راسدة ربعداو لعد د سدشؾات خ درر ؼ هدر 
هدروق ذات داللدة "ال رؾجد    التدر نردذ  مدىل ا يس ؽ ت ؾل هر دية ال راسدة الكالكدة  نالجامعة

إلردداةية بدديؽ متؾسددظات درجددات اسددتجابات أهددراد  يشددة ال راسددة لددؾل درجددة مسارسددة أبعدداد 
  الحؾصسة اإلدارةة بجامعة أم القرى ر عزى لس دتغير   د سشؾات الخ رة هر الجامعة"

 

 :الدراشةملخص نتائج 

 أع رت نتاةت ال راسة ما  مر  
دارةة بجامعة أم القرى إلا الحؾصسةأبعاد  مسارسةل رجة هراد  يشة ال راسة أن رق  رات أ    ٔ

  بع  السذارصة هر رشل القرار، والذ ا ية والؾ ؾح، والسداةلة اإلدارةةوهر   ،بؾجا  ام
بع ي  ل رجة مسارسة ؼ رق  رارتمتؾسظة ، بيشسا جاةت ب رجة جاةت  -بؾجا خاص 

 ت الية   ب رجة ستراريجية واألنغسة والقؾانيؽ الرؤةة اال
ح  مؽ رظ ي  الحؾصسة اإلدارةة هر جامعة أم القرى مؽ وج ة التر ر اتسعؾتالأبرز أن    ٕ

    استق ل ، و""  م وجؾد ول ة لحؾصسة الجامعة" رنغر أ زاة هيئة الت رةس ه
"، و"رعؾبة ر عية الرتابة واإلشراف بد ب رع د هروع الجامعة  الجامعة مادياو وادارةاو 

 إلداري"  مى التؾالر ورزخؼ الج از ا
ؼ رغ ر هروق ذات داللة إلراةية بيؽ متؾسظات درجات استجابات أهراد  يشة ال راسة ل  ٖ

دتغيرمسارسة أبعاد الحؾصسة اإلدارةة بجامعة أم القرى  هر رح    درجة ، الجشس ر عزى لس 
  وال رجة العمسية، و  د سشؾات الخ رة هر الجامعة

 الدراشة:  توصيات 

االهتسددام بشدداةو  مددى مددا رؾرددمذ إليددا هدد   ال راسددة مددؽ نتدداةت، هإن ددا رؾرددر بالدددعر نحددؾ 
 م،ٖٕٓٓلتحقيد  رؤةدة السسمكدة م سداو صؾن دا رذد ة مشظمقداو ن الحؾصسدة اإلدارةدةأبعاد  بسسارسة

 مؽ خ ل وذلػ  مى خرةظة الجامعات العالسية،  ورزل الجامعة
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 خاصة باملصل:لني مبواقع اختاذ الكرار بوزارة التعليم العالي:  ةأ:اًل: توصي

مشح الجامعدات الددعؾدية االسدتق لية اإلدارةدة والساليدة هدر رردسيؼ وا تسداد برامج دا وأنغست دا 
ورشؾةددل مرددادر رسؾةم ددا مددؽ خدد ل ر شي ددا لذددراكات متشؾ ددة مددل القظدداع الخددداص  ،ال اخميددة

 زسؽ مؽ خ ل ا مسارسة أبعاد الحؾصسة اإلدارةة ب ا مية ر ،تميسية والعالسيةوالجامعات اإل
 ثانيًا: توصيات خاصة باملصل:لني مبواقع الكرار :الكيادات اجلامعية ظامعة أم الكرى:

 

 ؤخد  هدر بحيد   ،  وه  أسس  مسيدةؤ وبشا ، ادة الشغر هر ال ي ة التشغيسر لمجامعةإ  -ٔ
ةحدد د مددؽ خ لددا و  ،ةستدداز بالسرونددةو  ،اال تبددار لجددؼ الجامعددة ورؾج ار ددا واهتسامار ددا

 او وا ددح او وةتزددسؽ رؾرددي  ،وم ددام صددة مدددتؾى مددؽ مدددتؾةاراردد ليات ومدددؤوليات 
 ددسؽ لمحؾصسددة اإلدارةددة خارددة ولدد ة  مددى أن ردد رج  ،لمؾعدداة  هددر جسيددل مدددتؾةارا

ؼ ر دت مدى أن  ،رحدذ مغمدة وصالدة الجامعدة لمذدؤون اإلدارةدةال ي ة التشغيسدر لمجامعدة 
ومتابعة مسارسة أبعداد الحؾصسدة اإلدارةدةن  الجام يةح واألنغسة اإلجراةات والمؾاةبتظؾةر 

  وادارةاو دياو مالمجامعة ستق ل الحقيقر ن االازسل
 قد   االجتسا دات ال ورةدة، والشد وات والمقداةات العمسيدة، وردؾهير نذدرات وصتيبدات وأدلدة  -ٕ

إجراةيددةن ليدد رك مشدددؾبر الجامعددة ر ارددية الحؾصسددة اإلدارةددة وآليددات مسارسددت ان األمددر 
الددد ي سددديشع س إيجابددداو  مدددى االررقددداة بدددأداة الجامعدددة وص اةر دددا، ب ددد ف نذدددر ققاهدددة 

ات اإلدارةدة واألكاديسيدة بسدا رتزدسشا مدؽ أبعداد صدد  األنغسدة الحؾصسة اإلدارةة بيؽ القياد
والقدددؾانيؽ، والذددد ا ية اإلدارةدددة، والسدددداةلة اإلدارةدددة، والسذدددارصة هدددر ردددشل القدددرارات، 

 والرؤةة االستراريجية  
والتدر  ،باسدتسرار رظدؾ ر  وسدؽ وارد ار تدؾانيؽ ج  د   ،نغسة والقؾانيؽ ال اخميةمراجعة األ  -ٖ

 ديؼ الع الدة والشزاهدة والتدر رؤصد   مدى  نلسشدؾبر الجامعة لقؾت ؼرزسؽ مؽ شأن ا أن 
 بتظ يق ا  لزام القيادات اإلدارةة واألكاديسية او  ،التر رت شاها الجامعة هر رعام ر ا

 رعتسدد   مددى ،ختيددار القيددادات اإلدارةددة واألكاديسيددة  مددى أسددس  مسيددة معمشددة لمجسيددلا  -ٗ
تشسيدة الك اةة ورؾاهر خراةص م شيدة وشخردية  واالهتسدام ب ررصز  مى ،معا ير مح دة

وخارددة لدد   ؼ،  الحؾصسددة اإلدارةددةمسارسددة أبعدداد وص ايددات  ،اإلدارة ال يسقراطيددة ك ايددات
لحددات ؼ بددؾرش إمددؽ خدد ل  ورددشل وارخدداذ القددرار ،والذدد ا ية اإلدارةددة ك ايددات السددداةلة

   سة أو برامت ر رة ية  



 .... ................................................درجة ممارسة احلوكمة اإلدارية جبامعة أم القرى ...............

45 

نذدظت ا، وبرامج دا، أسياسدار ا، و رتزدسؽ  ،متكاممدة  دؽ الجامعدةرؾهير تا د ة بياندات   -٘
 داهة خد ل ب دا، باإلوالعقؾبدات السترربدة  مدى اإلت ا ولؾاةح دا ال اخميدة وخظظ ا، وأنغس

رالت ددا او  ،وقداة  ورقددارةر إدارةددة وأكاديسيددة وماليددةومددا رررددب  مي ددا مددؽ  ،إنجازار ددا إلدى
واإلهردداح  ددؽ التعكددرات التددر  ،وأهددراد السجتسددلألرددحاب السرددالح والعددامميؽ بالجامعددة 

 رؾاج  ا 
 

بشداة شدراكات و  ،األطراف السددت ي ة داخدة الجامعدة وخارج دا هدر القدرارات صاهةمذارصة   -ٙ
 ة الجامعة  رظؾعية واستكسارةة مع ؼن لتبادل السشاهل ومتابعة أدا

 

اال دد ن  ددؽ و  معددا ير خاردة لمرتابددة ال اخميدة،م شدى  مددى  بشداة نغددام صامدة لمسددداةلة  -ٚ
 وآليات السداةلة اإلدارةة هر مؾتع ا اإللكترونر   ،القؾا   السظمؾب االلتزام ب ا

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

اسددتكساالو لسددا ت متددا هدد   ال راسددة مددؽ نتدداةت، ورؾاردد و مددل رؤةت ددا السدددتق مية هددر معالجددة 
راسدة واتدل رظ يد  أبعداد الحؾصسدة بدإجراة دال راسدة رؾردر  رتظرق إلي دا، هدإنالجؾانب التر لؼ 

 وأساليب االست ادة مؽ خ رار ا هر ه ا السجال   ،اإلدارةة بالجامعات العالسية
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 املــراجع

  القدداهرة  الحؾصسددة الرشددي ة هددؽ إدارة السؤسدددات  اليددة الجددؾدةم    ٕ٘ٔٓأبددؾ الشرددر، مدد لذ   ت
 لمت رةب والشذر السجسؾ ة العربية 

 -أقدر أبعداد الحؾصسدة هدر اإلرد ح السؤسددر هدر اإلدارة الح ؾميدة   م  ٕٔٔٓت  أبؾ تا ؾد، غدازي 
العمددؾم اإلندددانية  -لمبحددؾث وال راسددات ةمؤردددراسددة لالددة وزارة الرددشا ة والتجددارة هددر األردن   

  ٖٗٓ-ٕ٘٘   ص ص ٚتٕٙ، واالجتساعية
  ند وة اإلدارة االسدتراريجية هدر لؾصسدة الجامعدات دراسدة رحميميدة   مٕ٘ٓٓت  آل عباس، دمحم     هللا

 .ٕٗ-ٖص ص    نؾهس ر ٗٔ -ٕٔمؤسدات التعميؼ العالر  أب ا هر 
   واتددل رظ يدد  مبددادئ الحؾصسددة بالجامعددات الدددعؾدية الشاشددئة والرددعؾبات ٕٚٔٓآل مدددمط، ألسدد   ت

، مجمة التربية بجامعة أسيؾط ة   التر رؾاج  ا مؽ وج ة نغر  س اة الكميات والعسادات السدان
  ٕٓ٘-ٖٛٗ ، ص صٓٔتٖٖ

ر أداة هددأقددر رظ يدد  تؾا دد  لؾصسددة الذددرصات م   ٕٗٔٓ   توغربددر،   دد  الحمدديؼ ،بددؾ ر بددة، شددؾتر
   ٕٓٔ-ٔٔٔ   ص ص ٔتٔ ،السجمة الجزةرةة لمتشسية اإلتترادية  ف اإلس ميةالسرار 

الحؾصسددة السؤسدددية هددر الجامعددات األردنيددة إطددار مقتددرح لرهددل مدددتؾى م    ٕٛٓٓجددؾدة، مح ددؾ   ت
اإلبد اع  ،، بحد  مقد م لمسدؤرسر الددشؾي العدام التاسدلالخارة والس رجة هدر سدؾق  سدان السدالر

م، ٕٛٓٓدارة الرشدددي ة ورحددد يات األلميدددة الكالكدددة، والسقدددام هدددر ندددؾهس ر والتج  ددد  هدددر اإلدارة  اإل
 دارةة، القاهرة  مرر السشغسة العربية لمتشسية اإل

     دار ال جر لمشذر والتؾزةل  مرر ٕتط لؾصسة القؾى العاممة م   ٕٔٔٓلاه ، دمحم   ت
  ورتة  سدة مق مدة لمسدؤرسر  ؾابط وآليات الحؾصسة هر السؤسدات الجام يةم   ٕٛٓٓلاكؼ، دمحم  ت

العربدر الكدانر  الجامعدات العربيدة رحد يات وطسدؾح، السشعقد  هدر أبرةدة، السشغسدة العربيدة لمتشسيدة 
 اإلدارةة  السغرب 

 -مدد ى رظ يدد  الحؾصسددة  مددى الذددرصة الدددعؾدية لمك ربدداة تالسذدداكة م   ٕٔٔٓت الحدازمر، محسددؾد  
 International Virtualالحمددؾل السس شددة     دراسددة رظ يقيددة رحميميددة مقارنددة   - العقبددات

University   
رظ يق ا هر الجامعات ال مدظيشية بقظاع واتل الذ ا ية اإلدارةة ومتظمبات  م  ٕٔٔٓت لرب، ن يسة  

 ، ترسالة ماجدتير غير مشذؾرة ، الجامعة اإلس مية  غزة غزة
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تراةة التحؾالت الجيؾسياسدية والتدأقير األ د  ؾلؾجر  –اختراق ال رج العاجر     مٕٔٔٓت الخازم، دمحم  
   لش ن  دار طؾى لمشذر والكقاهة واإل  م العالر الدعؾدي  هر بشية وسياسة التعميؼ

 ،م ٜٕٔٓ-ٕ٘ٔٓاألهد اف والدياسدات لخظدة التشسيدة العاشدرة ت م   ٕ٘ٔٓت  خظة التشسية العاشرة 
م مددددددددددددددددددددددددددددؽ مؾتددددددددددددددددددددددددددددل ٕٛٔٓ ٜ ٕٓرددددددددددددددددددددددددددددؼ اسددددددددددددددددددددددددددددترجا  ا بتددددددددددددددددددددددددددددارةم 

OWM/viٔpٔ_evUuVzZWaGpvRٛBwprDKٓhttps://drive.google.com/file/d/
ew 

ردددؼ اسدددترجا  ا بتدددارةم  ،هدددد ٜٖٗٔهدددد    تٔٗٗٔ-ٜٖٗٔ سدددتراريجية لجامعدددة أم القدددرى الخظدددة اال
 /https://uqu.edu.sa/main/App/FILESٕٚٓٔٗهد  مؽ مؾتل ٜٖٗٔ ٜ ٕٓ

لؾصسددة الجامعددات ورعزةددز تدد رات مشغؾمددة التعمدديؼ  م   ٜٕٓٓت خؾرشددي ، معتددز وةؾسدد ، محدددؽ  
   م تبة اإلس ش رةة  جس ؾرةة مرر العربية العالر والبح  العمسر هر مرر

دراسددة    الغربيددةمدد ى رظ يدد  معددا ير الحؾصسددة هددر بمدد يات الزدد ة    )مٕٛٓٓ. (سدد مإالدد ا ؾر، 
 .ماجدتير غير مشذؾرة، جامعة الخمية، صمية ال راسات العميا  همدظيؽ

ردددددؼ اسدددددترجا  ا بتدددددارةم    لؾصسدددددة الذدددددرصات ودور مجمدددددس اإلدارةم   ٕٚٓٓدروةدددددش،  ددددد نان   ت
           http://iefpedia.com/arab/wp-    هددد  مددؽ مؾتددلٜٖٗٔ ٛ ٛٔ
-ٜAٛٝDٜٝٛ٘ٝDٜٖٝٛٝDٜٝٛٛٝAD%Dٛٝ/%Dٕٓٔٔ ٓٚcontent/uploads/

.pdfٔAAٛٝDٚٝAٛٝDٜٖٝٛٝDٔٝBٛٝDٗٝBٛٝDٜٝٛٗٝDٚٝAٛٝ%D 
 IUGواتدل لؾصسدة الجامعدات ال مددظيشية   م  ٕٚٔٓت وال درا، ماجد    ،وصحمدة،كرةؼ ،ال هد ار، مدروان

Journal of Economics & Business    ت (Islamic University of Gaza) / CC BY 
  ٛٛ-ٕٙص ص   ،ٔت ٕ٘ ، ٓ.ٗ
   الحؾصسة السؤسدية هر السردارف اإلسد مية هدر همددظيؽواتل رظ ي  معا ير  م   ٕٗٔٓ (دياب، رنا 

 .رسالة ماجدتير غير مشذؾرة، أكاديسية اإلدارة والدياسة، غزة  همدظيؽ
م   درجددة رظ يدد  الحؾصسددة اإلدارةددة هددر جامعددة اليرمددؾك مددؽ ٕٚٔٓربابعددة، سدد ى والذددرمان، مشيددرة  ت

مجمددة  تددات، والحمددؾل السقترلددة  وج ددة نغددر القددادة األكدداديسييؽ وأ زدداة هيئددة التدد رةس والسعؾ 
  ٕٓ٘-ٛٙٗ ، ص ص ٕت ،ٖ ،العمؾم التربؾةة

م مؽ ٕٛٔٓ  ٛ  ٕٓ   رؼ استرجا  ا بتارةم مٖٕٓٓرؤةة السسمكة العربية الدعؾدية  
 ٕ٘ٔ/http://visionٕٖٓٓ.gov.sa/ar/nodeؾتل م

  

https://drive.google.com/file/d/0BwprDK8_evUuVzZWaGpvR1p1OWM/view
https://drive.google.com/file/d/0BwprDK8_evUuVzZWaGpvR1p1OWM/view
https://uqu.edu.sa/main/App/FILES/41207
http://iefpedia.com/arab/wp-%20%20content/uploads/2011/07/%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA1.pdf
http://iefpedia.com/arab/wp-%20%20content/uploads/2011/07/%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA1.pdf
http://iefpedia.com/arab/wp-%20%20content/uploads/2011/07/%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA1.pdf
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اإلدارةددة هددر وزارة  دور نغددؼ السعمؾمددات اإلدارةددة هددر رعزةددز الحؾصسددة م   ٕ٘ٔٓت  الز ددانيؽ، رامددز 
 رسالة    التربية والتعميؼ العالر بغزة

 .ماجدتير غير مشذؾرة، أكاديسية اإلدارة والدياسة، جامعة األترى، غزة  همدظيؽ       
واتدددل رظ يددد  الحؾصسدددة الرشدددي ة هدددر الجامعدددات األهميدددة الددددعؾدية  م   ٕٓٔٓت الزهراندددر، خ يجدددة  

رسدالة دصتدؾرا  غيدر   التشغيسدر أل زداة هيئدة التد رةس هي دا و  تت ا بالر ا الدؾعي ر والدؾالة 
 مشذؾرة  جامعة أم القرى  م ة الس رمة  

الحؾصسددة و  تت ددا بدددمؾك السؾاطشددة التشغيسيددة لدد ى أ زدداة هيئددة   هددد  ٖٚٗٔت الزهرانددر، هاطسددة  
غيددر رخرددص اإلدارة والتخظدديط التربددؾي  ،رسددالة ماجدددتير هددر التربيددة   التدد رةس بجامعددة ر ددؾك

 مشذؾرة  جامعة ر ؾك  السسمكة العربية الدعؾدية  
سددتراريجر لشغددام الحؾصسددة و يدداس مدددتؾى ابشدداة مشغددؾر  م   ٕٛٓٓت ومش ددة، دمحم   ،شدد مر، مدددمؼ

جامعدة البردرة، صميدة اإلدارة واالتترداد، تددؼ إدارة ا  دراسة استظ عية هر جامعدة البردرة  ةأدا
   العراق األ سال

الحؾصسددة صسدد خة لزددسان الجددؾدة واال تسدداد األكدداديسر هددر الجامعددات  م   ٕ٘ٔٓت الدددؾاّدي،  مددر  
 رسالة  دصتؾرا  غير مشذؾرة  جامعة أم القرى  م ة الس رمة   الدعؾدية تررؾر مقترح  
ق قددؾن رؾرددية رخددص دور الجامعددات هددر ر عيددة رؤةددة   م  ٕٚٔٓت رددحي ة السددؾاطؽ اإللكترونيددة  

  https://www.almowaten.netهد   ٜٖٗٔش بان  ٘ٔمدترجل بتارةم  ، مٖٕٓٓالسسمكة 
الحؾصسددة و  تت ددا بجددؾدة األداة اإلداري بجامعددة أم القددرى مددؽ وج ددة  م   ٕٛٔٓت الع دد لر،   دداف  

مشذددؾرة، جامعددة أم   رسددالة ماجدددتير غيددر نغددر القيددادات األكاديسيددة وأ زدداة هيئددة التدد رةس
 القرى  م ة الس رمة، السسمكة العربية الدعؾدية 

م   واتدددل رظ يددد  الحؾصسدددة مدددؽ وج دددة نغدددر ال يئتددديؽ اإلدارةدددة واألكاديسيدددة ٕٗٔٓالعرةشدددر، مشدددال  ت
، ٖ ،السجمددة ال وليددة التربؾةددة الستخررددةالعددامميؽ بجامعددة اإلمددام دمحم بددؽ سددعؾد اإلسدد مية  

  ٛٗٔ-ٗٔٔ  ص ص  ٕٔت
 .   سان  األردنم  ؾم لؾصسة الجامعات والغرض مش ا وس ة رظ يق ام   ٜٕٓٓألس   ت زت، 

 م   لؾصسددة الشغددام التعميسددر مدد خة لتحقيدد  الجددؾدة هددر التعمدديؼ ٕٕٔٓت والدددي ، هكددري  ، ظددؾة، دمحم
 .ٕٖ٘-ٔ٘ٗصص  ،  ٜٚت ،ٔ،مجمة صمية التربية

معدا ير الحؾصسدة هدر الجامعدات الددعؾدية  سدتراريجية مقترلدة لتظ يد  اه   ٓٗٗٔ ديري، هاطسة  ت
 غير مشذؾرة  جامعة أم القرى  م ة الس رمة، السسمكة العربية الدعؾدية    رسالة دصتؾرا

 

https://www.almowaten.net/
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درجددة مسارسددة الذدد ا ية اإلدارةددة هددر الجامعددات الدددعؾدية وم يقار ددا م   ٕٕٔٓالعسددري، مذددرف  ت
غيددر مشذددؾرة   ماجدددتيرالة   رسددوطددرق رحددديش ا صسددا  ترددؾرها أ زدداة هيئددة التدد رةس هي ددا

    م ة الس رمة جامعة أم القرى 
م   مح دات الحؾصسة ومعا يرها  السدؤرسر العمسدر الد ولر لدؾل  ؾلسدة اإلدارة هدر ٕٕٔٓغادر، دمحم  ت

 ، جامعة الجشان  ل شان  كمية إدارة األ سال رر السعرهة، 
   سدان  دار جتساعية وأخ  يات األ سدالالسدؤولية االم   ٕٛٓٓت  رالح العامري و  ،الغال ر، طاهر

 .واةة لمشذر
واتل رظ ي  مبادئ الحؾصسة الرشي ة هر جامعات مشظقة م ة الس رمة مؽ م   ٕ٘ٔٓت ال ؾاز، نجؾى  

  رسالة دصتدؾرا  غيدر مشذدؾرة، جامعدة أم القدرى  وج ة نغر القيادات األكاديسية  "ررؾر مقترح"
 م ة الس رمة 

رظ ي  الحؾصسة هر الجامعات السررةة صس خة لمتشسية السجتس ية  دراسدة م   ٕٗٔٓت ترةظؼ، ج ل  
رسالة دصتؾراة غير مشذؾرة  جامعدة األزهدر  القداهرة   صميدة العمدؾم مي انية بالجامعات السررةة  

 .اإلدارةة
رؾردديات السددؤرسر الدد ولر لمحؾصسددة هددر مؤسدددات  م   ٕٚٔٓت مجمددس لؾصسددة الجامعددات العربيددة  

   جامعة الذرق األوسط،  سان  األردن    التعميؼ العالر
دراسدة رحميميدة لس  ددؾم الحؾصسدة الرشدي ة ومتظمبددات رظ يقدا هدر الجامعددات  م   ٕٔٔٓدمحم، م يحدة  ت

  ٕٗٔ-٘ٗص ص   ،ٖٚت، ٛٔ،مجمة مدتق ة التربية العربية السررةة 
نجمدددؾ    م تبددة األ ٕتط اسددتراريجرلؾصسدددة التعمدديؼ الس تددؾح مشغدددؾر  م   ٕٕٔٓت مددرزوق، هدداروق  
 السررةة  القاهرة  

واتل رظ يد  معدا ير الح دؼ الرشدي  و  تت دا بداألداة اإلداري هدر الدؾزارات  م   ٖٕٔٓت مظير، سسير  
 .رسالة ماجدتير غير مشذؾرة، أكاديسية اإلدارة والدياسة، غزة  همدظيؽ ال مدظيشية 

  دار السددديرة لمظبا ددة والشذددر  التربيددة و مددؼ الددش سمشدداهت البحدد  هددر   م  ٕٚٔٓت ممحددؼ، سددامر  
  سان ، األردن 

جددؾدة وا تسدداد السؤسدددات التعميسيددة  آليددات لتحقيدد   ددسان الجددؾدة  م   ٕٔٔٓت  السميجددر، ر ددا 
   القاهرة  مؤسدة طيبة لمشذر والتؾزةل والحؾصسة السؤسدية

مدد خة لحؾصسددة الجامعددات   التدد رةسالحرةددة األكاديسيددة لعزددؾ هيئددة  م   ٖٕٔٓت السميجددر، ر ددا  
السررةة   السؤرسر العمسدر العربدر الددادس واألول لمجس يدة السردرةة ألردؾل التربيدة   التعمديؼ 



 .... ................................................درجة ممارسة احلوكمة اإلدارية جبامعة أم القرى ...............

51 

م   ٖٕٔٓ- ؾليدؾ ٕ-ٔوآهاق مدا بعد  قدؾرات الربيدل العربدر   السشعقد  هدر بش دا خد ل ال تدرة مدؽ 
  ٖٖٛٔ-ٕٚٙٔص  ص

الحاكسية هر جامعة الذدرق األوسدط مدؽ وج دة نغدر واتل رظ ي   م   ٕٕٔٓت  نارر ال  ؽ، يعقؾب 
، ص  ٕٙ، تمجمة ارحداد الجامعدات العربيدة   أ زاة ال يئتيؽ الت رةدية واإلدارةة العامميؽ هي ا

  ٖٗٚ – ٖٔٗ ص
درجددة مسارسددة القيددادات اإلدارةددة لسجدداالت السددداةلة هددر جامعددة أم  م   ٕٔٔٓت الشبددارر،  ؾاطدد   

رسدالة ماجددتير غيدر مشذدؾرة   جامعدة أم القدرى، م دة الس رمدة  السسمكدة  القرى بس ة الس رمدة،
 العربية الدعؾدية 

درجدة مسارسدة مبدادئ الحؾصسدة هدر الكميدة الجام يدة لمعمدؾم التظ يقيدة بغدزة  م   ٕٚٔٓت  نجؼ، ندؾرة 
 - رسددالة ماجددتير غيدر مشذددؾرة، صميدة التربيددة   العدامميؽ هي دا وسدد ة رظؾةرهدامدؽ وج دة نغددر 

 الجامعة اإلس مية  غزة 
رسدالة  واتل رظ ي  الحؾصسة هر جامعة األميرة نؾرة بشذ     الدرلسؽ  هد   ٖٚٗٔت الشؾشان، مشيرة  

جتساعيدددة  ماجدددتير غيددر مشذددؾرة   جامعدددة االمددام دمحم بددؽ سددعؾد اإلسددد مية، صميددة العمددؾم األ
 الرةاض 

ورتة  سدة مق مدة لمسدؤرسر الد ولر الكالد  لمتعمديؼ    لؾصسة الجامعات هد   ٖٖٗٔت ال باشر، مرةل  
 العالر، الرةاض  

 واتل لؾصسة السؤسدات هدر الجزاةدر وسد ة ر عيم دا   م  ٕٔٔٓت  و    الرس ،  سر  ، رتر، لديؽ
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