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واقع املمارسات القيادية واإلدارية يف اجلامعات 
 السعودية الناشئة

 

 

 *طالل بن عبدهللا بن حسين الشريف                       *مطلق بن مقعد بن مطلق الروقي

 

  

ء معيار السلطات واإلدارة _ هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع املمارسات القيادية واإلدارية في الجامعات الناشئة في ضوامللخص

رسات كمعيار من معايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي من وجهة نظر القيادات، وسعت لتقديم املقترحات املناسبة لتحسين املما

هناك فروق ذات داللة القيادات واإلدارية في الجامعات السعودية الناشئة من وجهة نظر القيادات، كما سعت للتعرف على ما إذا كانت 

إحصائية بين وجهات نظر أفراد مجتمع الدراسة حول واقع املمارسات القيادية واإلدارية والتي تعزى إلى متغيرات )الجامعة، الجنس، مسمى 

كما استخدما  ،الوظيفة، سنوات الخبرة، الدورات القيادية واإلدارية(. ولتحقيق هذه األهداف استخدم الباحثان االستبانة كأداة لدراسته

رئيس  -وكيل كلية  –عميد كلية  –وكيل جامعة  –منهج املسح االجتماعي. تكون مجتمع الدراسة من جميع القيادات األكاديمية )مدير جامعة 

النتائج  قسم ــ مدير إدارة ــ أعضاء هيئة التدريس( في الجامعات السعودية الناشئة )جامعة جازان، جامعة الجوف، جامعة شقراء(. وأظهرت

ح أن محور املجلس اإلداري األعلى للجامعة )مجلس الجامعة(، والقيادة، والتخطيط، والنزاهة، وشطري الطالب والطالبات، والسياسات واللوائ

لنتائج التنظيمية، واملؤسسات املرتبطة بالجامعة يتم ممارستها بدرجة كبيرة، بينما محور بيئة العمل يتم ممارسته بدرجة متوسطة. وكشفت ا

(، وذلك من وجهة نظر القيادات في الجامعات السعودية 5من  3.30أن محور بيئة العمل يتم ممارسته بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي )

 3.55الناشئة. وأوضحت النتائج أن محور املؤسسات املرتبطة بالجامعة والوحدات التابعة لها يتم ممارسته بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي )

لك من وجهة نظر القيادات في الجامعات السعودية الناشئة. وفي ضوء هذه النتائج أوص ى الباحثان بأن يكون هناك تواصل فعال (، وذ5من 

لح بين أعضاء اللجان واملجالس املختلفة في أقسام الطالب والطالبات. والعمل على توفير األنظمة واإلجراءات التي تسمح باإلعالن عن املصا

تضارب املصالح. وأن تضع الجامعة تقديًرا دقيًقا للمخاطر املحتملة لحمايتها من أية مسؤوليات مالية أو قانونية قد تنشأ  املالية مع تجنب

 نتيجة نشاطات الوحدات التابعة لها.

 .املمارسات اإلدارية، املمارسات القيادية، القيادات الجامعية، الجامعات الناشئة :الكلمات املفتاحية
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 الناشئة السعودية الجامعات في واإلدارية القيادية املمارسات واقع
 قدمة. امل1

تعنى إدارة مؤسسات التعليم العالي بمرحلة مهمة من مراحل التعليم       

ولكي تتحقق أهداف التعليم العالي  الالزمة لتنمية املجتمعات وتطورها،

البد من نظام قيادي وإداري فعال يسعي الستثارة الهمم واستثمار 

اإلمكانات واملوارد والتنسيق بين الجهود املختلفة، كما أن " تحقيق أي 

نظام إنتاجي بكفاءة يعتمد على إدارة ناجحة وفعالة تضع هذه األهداف 

نات لتحقيقها، ومؤسسات التعليم نصب عينيها، وتوجه الجهود واإلمكا

العالي كمكان لصقل القوى البشرية املدربة، والتعريف بمكونات البيئة 

وإمكاناتها البد لها من قيادة إدارية واعية تضمن حرية الحركة والتجريب 

منطلقة من تكامل النظرة إلى املسؤولية والسلطة املشروطتين بالكفاءة 

 [.1والوعي ]

ع القيادة اإلدارية ومازال يحظى باهتمام بالغ على لقد حظي موضو     

مستوى الفكر اإلداري وممارساته، نظرا ملا تمثله القيادة من أهمية 

 ومايترتب عليه من نتائج سواء على مستوى الفرد أو الجماعة أو املنظمة.

ولقد أصبحت فاعلية الجامعات تتوقف على كفاءة القيادة التي يمكن      

قات العنصر البشري وتوظفها في مجال سبيل تحقيق أن تستثمر طا

األهداف من جانب، وكذلك بما تستطيعه القيادة من استفادة بقدر 

 اإلمكانات واملوارد املتاحة من جانب آخر.

وتعد القيادات الجامعية من أبرز أعضاء املنظومة اإلدارية الجامعية      

واألكاديمية فى املؤسسة  ومن أهم عناصرها؛ حيث تتسم القيادات اإلدارية

الجامعية، ممثلة بإدارة الجامعة ووكالتها وعماداتها املساندة، وعمادة 

الكليات وأقسامها ومراكزها العلمية ووحداتها اإلدارية السائدة بخصائص 

ا عن قيادات املؤسسات اإلنتاجية أو الخدمية،  وسمات تجعلها تختلف كليًّ

رساتهم في مجال القيادة واإلدارة في األمر الذى يتطلب معرفة واقع مما

 الجامعات السعودية الناشئة بغية تعديلها وتحسينها.

 مشكلة الدراسة. 2

القيادة كظاهرة طبيعية ال تخرج عن كونها عالقات تأثيرية متبادلة،     

واإلدارة نشاط يهدف إلى استثمار املوارد واإلمكانات املتاحة لتحقيق 

الكفاءة والفاعلية، والقائد اإلداري الناجح هو األهداف بمستوى معين من 

الذي ينير الطريق أمام مرؤوسيه بإرشادهم وتوجيههم في أداء أعمالهم 

وتفويض بعض اختصاصاته أو سلطته على نحو تدريجي بما يسهم في 

 تحقيق األهداف املطلوبة بكفاءة وفاعلية. 

يم في الجامعة، فإن واإلدارة الجامعية هي املسؤولة عن تطوير جهاز التعل"

لم تكن هناك إدارة جامعية ذات كفاءة عالية مستوعبة آلليات العصر 

وتقنياته ومسؤولة عن تطوير املجتمع ومجابهة املتغيرات، فإنها ستكون 

عقبة أمام أي تطور جوهري، وبالتالي فإن إدارة جامعية ناجحة ومبدعة 

 [. 2تعني بالضرورة مجتمًعا ناجًحا ومتطوًرا ]

وقد طرحت وزارة التعليم في اململكة العربية السعودية مشروع تعزيز      

اإلدارة الحديثة في الجامعات السعودية، ويهدف املشروع إلى مساندة 

لتعزيز اإلدارة الحديثة في الجامعات  -وخاصة الناشئة منها-الجامعات 

كل لدعم مشاركتها في بناء مجتمع املعرفة من خالل التطوير الشامل لهي

الجامعة وبنيتها التنظيمية واإلدارية، ومساعدة العاملين في الجامعات 

السعودية من أعضاء هيئة التدريس واملوظفين لتطوير مهاراتهم القيادية 

واإلدارية، وتوفير األنظمة والقواعد التنفيذية واإلجراءات اإلدارية 

تساند  واألكاديمية، إضافة إلى أهمية بناء نظم إحصائية ومعلوماتية

 عمليات اتخاذ القرار في الجامعات.

والجامعات السعودية الناشئة تشكلت من كلية أو كليات كانت تابعة       

لجامعات أخرى، ثم مرت بعد االستقالل عن الجامعات الرئيسة بتحديات 

كثيرة، منها صعوبة الحصول على قيادات إدارية متمكنة وأعضاء هيئة 

عاقدين املميزين، واحتواء هذه الجامعات على تدريس من السعوديين واملت

كليات للبنين والبنات انضمت إلى وزارة التعليم العالي مؤخًرا، كما أن 

التجربة األكاديمية العلمية والبحثية فيها ليست على النحو املرجو؛ ألن 

الهدف التعليمي البحت كان رسالة هذه الكليات في حينها، خصوصا كليات 

ا في البنية البنات التي عا
ً
نت قبل تبعيتها للجامعات ضعًفا ملحوظ

األكاديمية، وبال شك فإن أثر هذا الضعف لن يزول مباشرة، وكذلك أغلب 

التخصصات في هذه الجامعات من التخصصات النظرية غير املطلوبة في 

سوق العمل بشكل كبير، أضف إلى ذلك ضعف اإلداريين العاملين 

م اكتمال البنى التحتية واملدن الجامعية واتسامهم بحداثة الخبرة وعد

واالعتماد على املباني املستأجرة التي ال تتوافق مع البيئة األكاديمية 

املثالية، واتساع الرقعة الجغرافية التي تغطيها بعض الجامعات وانعكاس 

 ذلك على األداء اإلداري بوجه عام.

مارسات قيادية على ضوء ذلك تخضع الجامعات السعودية الناشئة مل    

وإدارية متنوعة ما يتطلب تقويم هذه املمارسات بشكل مستمر للتأكد من 

مستوى أداءها وكفاءتها وفاعليتها في تحقيق أهدافها، من هنا تتمحور 

مشكلة الدراسة في التعرف على واقع املمارسات القيادية واإلدارية في 

اإلدارة كمعيار من الجامعات السعودية الناشئة في ضوء معيار السلطات و 

 معايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي. 

 أسئلة الدراسةأ. 

 :يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس اآلتي

 ما واقع املمارسات القيادية واإلدارية في الجامعات السعودية الناشئة؟

 :ويتفرع عنه التساؤالت اآلتية

يادية واإلدارية في الجامعات الناشئة في ضوء ما واقع املمارسات الق-1

معيار السلطات واإلدارة كمعيار من معايير الهيئة الوطنية للتقويم 

 واالعتماد األكاديمي من وجهة نظر القيادات، وأعضاء هيئة التدريس؟ 

ما مقترحات تحسين املمارسات القيادات واإلدارية في الجامعات  -2

 ؟نظر القيادات، وأعضاء هيئة التدريسالسعودية الناشئة من وجهة 

هل هناك فروق ذات داللة احصائية بين وجهات نظر أفراد مجتمع -3

الدراسة حول واقع املمارسات القيادية واإلدارية والتي تعزى إلى متغيرات 

)الجامعة، الجنس، مسمى الوظيفة، سنوات الخبرة، الدورات القيادية 

 ؟(واإلدارية

 أهداف الدراسةب. 

التعرف على واقع املمارسات القيادية واإلدارية في الجامعات الناشئة في  .1

ضوء معيار السلطات واإلدارة كمعيار من معايير الهيئة الوطنية للتقويم 

 واالعتماد األكاديمي من وجهة نظر القيادات، وأعضاء هيئة التدريس. 
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إلدارية في تقديم املقترحات املناسبة لتحسين املمارسات القيادات وا .2

الجامعات السعودية الناشئة من وجهة نظر القيادات، وأعضاء هيئة 

 التدريس. 

التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين وجهات نظر أفراد  .3

مجتمع الدراسة حول واقع املمارسات القيادية واإلدارية والتي تعزى إلى 

الخبرة، الدورات متغيرات )الجامعة، الجنس، مسمى الوظيفة، سنوات 

 القيادية واإلدارية(.

 أهمية الدراسة ج. 

تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية موضوع القيادة واإلدارة باعتبارها       

املعيار الرئيس في نجاح أو إخفاق املؤسسات في تحقيق األهداف، كما أنها 

ايير تسلط الضوء على املمارسات القيادية واإلدارية ومدى توافقها مع مع

الهيئة الوطنية السعودية للتقويم واالعتماد األكاديمي، وما ستقدمه من 

إضافة علمية إلى الحقل املعرفي، كما أنها تلفت انتباه القيادات اإلدارية في 

الجامعات السعودية الناشئة إلى واقع ممارساتهم ومواجهة املشكالت 

فيد منها جميع القيادات القيادية واإلدارية التي يعانون منها. ويمكن أن يست

 اإلدارية في مؤسسات التعليم العالي.

 حدود الدراسةد. 

الحدود املوضوعية: اقتصرت الدراسة على معرفة واقع املمارسات  

القيادية واإلدارية في الجامعات الناشئة في ضوء معيار السلطات واإلدارة 

 اديمي.كمعيار من معايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األك

ب. الحدود املكانية: طبقت الدراسة على عينة من القيادات األكاديمية في 

الجامعات السعودية الناشئة وهي ثالث جامعات: )جامعة شقراء، وجامعة 

 الجوف، وجامعة جازان(.

ج. الحدود الزمانية: طبقت الدراسة امليدانية في الفصل األول من العام 

 هـ(. 1440 -1439الجامعي )

 مصطلحات الدراسة ه. 

املمارسة: " مجموعة من األنشطة والسلوك التي يجب أداؤها في الوظيفة 

 .[3املعينة، وهي الواجبات واملهام واملسؤوليات التي يتضمنها دور املوظف "]

ا مجموعة املهام واملسؤوليات والواجبات التي يقوم بها  :ويقصد بها إجرائيًّ

 ة في الجامعات السعودية الناشئة.شاغلو الوظائف القيادية واإلداري

النشاط اإليجابي الذي يباشره شخص معين في مجال : "القيادة اإلدارية

اإلشراف اإلداري على اآلخرين لتحقيق غرض معين بوسيلة التأثير 

 [.4واالستمالة أو باستعمال السلطة الرسمية عند االقتضاء والضرورة" ]

ا قوم بها القيادات األكاديمية واإلدارية في األعمال التي ت :ويقصد بها إجرائيًّ

الجامعات السعودية الناشئة باستخدام عمليتي التأثير والسلطة لتحقيق 

 أهداف الجامعة.

ا، ولم تتجاوز عشر  :الجامعات الناشئة
ً
هي الجامعات التي أنشئت حديث

ا بوزارة التعليم من حيث اإلشراف، وتتمتع  سنوات، وترتبط تنظيميًّ

إداري ومالي، ومجتمع الدراسة هي الجامعات الناشئة، وقد تم باستقالل 

 :اختيار الجامعات التالية كعينة ممثلة وهي

/ م ب وتاريخ 7305حيث صدر املرسوم امللكي الكريم رقم ) :جامعة شقراء

 هـ( بإنشاء جامعة شقراء.3/9/1430

رمين حيث صـدرت التوجيهـات السـامية الكـريمة لخـادم الح :جامعة نجران

بتأسيس جامعة  –رحمه هللا  -الشريفين امللك عبـد هللا بن عبد العزيز 

حفل افتتاح مجمع  -رحمه هللا  –هـ، أثناء تدشينه 10/10/1427نجران في 

 الكليات الجامعية.

نشئت جامعة الجوف بموجب األمر امللكي رقم )
ُ
م \6616جامعة الجوف: أ

امعة امللك سعود بمنطقة هـ(. كانت تسمى فرع ج1426-5-12 ب وتاريخ

 الجوف وتشمل كليات العلوم بسكاكا وكلية املجتمع بالقريات فقط. 

 اإلطار النظري . 3

يشهد هذا العصر تحوال سريًعا في كافة املجاالت املعرفية والفكرية       

وعلى جميع املستويات، مما أوجد كثيًرا من الصعوبات أمام جميع 

ا، ومما ال شك فيه فإن القيادة الفاعلة الجامعات، وخاصة الناشئة منه

ملؤسسات التعليم العالي تأتي ضمن العوامل املساعدة على التصدي لكل 

التحديات، وعليه البد لهذه القيادة أن تكون جاهزة للتغير وقادرة على 

تكييفه والتكيف معه، بحيث تكون قيادة واعية لديها القدرة على التفكير 

إدارة املعرفة املتدفقة بشكلها السريع، وتمكين والتنظيم والقدرة على 

جميع العاملين منها. وهذا لن يتأتى إال عن طريق نمط قيادي قادر على 

التعامل مع كل هذه املتغيرات ليس بشكل فردي، بل عن طريق العمل 

الجماعي والثقة املتبادلة بين القائد والعاملين معه، ويتأتى ذلك عن طريق 

لى إنجاز أعمال لم يكن من املتوقع أن يعملوها أصال تحفيز العاملين ع

 [.5بدون وجود هؤالء القادة ]

بأنها " القيادة التي تتجاوز تقديم  conger[ 6القيادة اإلدارية يعرفها ]

ا  ا وإبداعيًّ الحوافز مقابل األداء املرغوب إلي تطوير وتشجيع املرؤوسين فكريًّ

ا من الرسالة العليا وتحويل اهتماماتهم الذاتية لتكون جزءً  ا أساسيًّ

[ فتعرفها بأنها " العمل الذي يؤثر في نشاط 7للمنظمة، وأما سالمة ]

الجماعة بتوجيه مجهوداتها نحو تحقيق هدف ونحو السعي للوصول إليه 

[ أنها" القدرة الذاتية 8في ظل إطار علمي وإنساني"، ويري سميث ]

واكتساب املهارات التواصلية للمدير)القائد( على تكوين رؤية مستقبلية 

 الالزمة لتوضيح هذه الرؤية من خالل مصطلحات العملية واملهارات".

[ بأنها " هي الحق في اتخاذ قرارات 9يعرفها امللتقي التربوي ] :السلطة

 تنفيذية تحكم تصرفات املرؤوسين وأفعالهم ".

م معينة هي " االلتزام باستخدام السلطة للقيام بإنجاز مها :املسؤولية

باتجاه الذات واتجاه الغير، وبالتالي فإن قبول الفرد للسلطة يعني قبوله 

 [. 10لتحمل مسؤولياته أمام نفسه وأمام رؤسائه" ]

وتختلف مسئوليات القادة اإلداريين باختالف مستوياتهم ومراتبهم،       

انوا فإذا كانوا في قمة الهرم اإلداري كانت مسؤولياتهم أعم وأشمل، وإذا ك

في قاعدته كانت مسؤولياتهم أخص وأضيق، وكثيرا ما تكون مسؤولية 

اإلداري في املستوى األدنى معادلة في خطورتها ملسؤولية اإلداري في 

املستويات األعلى، وذلك ألن الهيكل اإلداري كائن حي ذو وظائف متكاملة، 

فإذا قصر أعضاء الجسم اإلداري عن القيام بوظيفته انعكس هذا 

تقصير على الوظائف األخرى لنظام الهيكل كله. ومع ذلك فإن القائد ال

اإلداري كلما ارتفعت مرتبته في السلم الوظيفي قلت صلته باألعمال 

 [. 11املكتبية، وازدادت واجباته املتعلقة بالتخطيط والتوجيه والتنسيق ]

 :نظريات القيادة اإلدارية

ارية إلى وجود عدد كبير من أشار عدد من املهتمين بعلم القيادة اإلد

التفسيرات للمارسات القيادية لدى القادة اإلداريين، وهناك العديد من 

 التصنيفات لهذه املمارسات عبرت عنها نظريات القيادة وأنماطها األساسية 
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 املختلفة، ومنها:

ترى أن القائد الكفء يجب أن تتوافر فيه عدد من  نظرية السمات:

 خصائص التي تميزه عن غيره ومنها:السمات الشخصية، وال

مجموعة السمات الشخصية: وتتركز في الذكاء والطموح والقدرة على  -أ

التنسيق بين األعمال والفهم السريع وتحليل املوقف بدقة وعدم التسرع في 

 الحكم على األمور.

مجموعة السمات البدنية: وتتمثل في الرجولة والنضج والشجاعة  -ب

 ثقة بالنفس.وحسم األمور وال

مجموعة السمات االجتماعية: وتتمثل في املوضوعية عند مناقشة  -ج 

املشكالت والقدرة على التعامل مع اآلخرين، واالستقرار العاطفي، واالنتماء 

 للوطن واألسرة.

مجموعة السمات العلمية: وتظهر في املستوى العلمي والثقافي، والقدرة  -د

 املعرفة بشؤون الحياة املختلفة.على االطالع وتحليل األحداث، و 

مجموعة السمات األخرى: ومنها الحاجة إلى التفوق، وإثبات الذات،  -ه 

 [.12والحاجة إلى ممارسة السلطة ]

حيث تعتمد هذه النظرية على وجود أفراد يولدون  نظرية الرجل العظيم:

 عظماء، لذلك فهم األحق بالقيادة، وتفترض هذه النظرية امتالك القائد

مواهب وقدرات غير عادية يعمل على قيادة مؤسسة من خالل شخصية 

قوية وإرادة حديدية، تعمل على بناء نظام يعتمد على الفرد وال يترك مكانا 

للجماعة، بل يشجع الجماعة على السلبية ؛ ألن املطلوب في هذه الحالة 

هو الخضوع والطاعة، كما يعتمد القائد هنا على عنصر الوالء له من 

جانب مرؤوسيه أكثر من عنصر الكفاءة، حيث يسعى إلى تكوين سياج 

بشري حوله يمنعه من االتصال بجماعته، وذلك العتماده على معاونيه 

ا.]  [ 13ومستشاريه، والقائد هنا غالًبا ما يبقى في موقعه طاملا بقى حيًّ

ن نظرية القيادة السلوكية ترتكز على فاعلية القائد م النظرية السلوكية:

 خالل جانبين مهمين هما:

توجيه املهام: ويعني ذلك تأكيد مكان القائد ومركزه في املنظمة إلنجاز  -أ

العمل مع أدائها بجد، وذلك بنشاطات يمارسها مثل تنظيم العمل وجدولته 

 واتخاذ القرارات وتقييم األداء واإلنجاز.

دير بالنسبة توجيه املوظف: ويعني ذلك االنفتاح والصداقة من قبل امل -ب

للموظفين العاملين معه وكذلك اهتمامه بحاجات التابعين له ومراعاة 

        وهي تربط السلوك القيادي باملوقف والظروف املحيطة، إشباعها.

فمن يصلح للقيادة في مرحلة قد ال يكون مناسًبا ملرحلة أخرى وظروف 

 [. 14مغايرة ]

القيادة اإلدارية والتي عرضت كما تعددت املداخل والنظريات ملوضوع     

في نظرية السمات ونظريات السلوك والنظريات املوقفية، لكن بيئة 

األعمال املتغيرة إضافة إلى تعقيد العمليات، والتراكيب التنظيمية الجديدة 

 :للمنظمات تضيف اتجاهات جديدة في املمارسات القيادية مثل

ظرة إلى وظيفة القائد اإلداري هو القيادة التبادلية/ اإلجرائية: األصل في الن

قيامه بتحفيز العاملين إلنجاز ما هو مطلوب منهم من خالل توفير متطلبات 

ذلك اإلنجاز وتوفير مقابل ملبادلة جهودهم التي يبذلونها تجاه ذلك اإلنجاز 

وتحقيق أهدافه. هذه املبادلة في العمل والجهد من أجل املقابل املحدد هو 

ة القيادة املبادلة. وفيما عدا نظرية السمات فإن ما تقوم عليه نظر 

نظريات السلوك واملوقف تقوم بشكل أو بآخر على أساس هذه املبادلة، 

وتقوم القيادة  فهناك من يعطي وهناك من يأخذ ويحصل على مقابل له.

التبادلية على مفهوم بناء العالقة بين الرئيس واملرؤوسين على أساس 

بل العمل واإلنتاج، والعقاب مقابل عدم العمل الثواب واملكافأة مقا

وانخفاض اإلنتاج. ويقوم هذا األسلوب أيضا على قيام القائد بتوجيه 

العاملين وإصدار األوامر مع السماح لهم بالحرية في العمل أحيانا إذا 

 [.15استمر أداؤهم له بشكل جيد ولقترة مناسبة ]

ادة التي تكون فيها عالقة التبادل وهي القي القيادة املتسامية )املتعالية(:

مبنية على املساهمات، وفي هذه القيادة يشجع القائد االتساق والتوحد في 

املنظمة بإعطاء مكافآت عرضية للمرؤوسين مناشًدا لدافعيتهم الحقيقية 

ومطوًرا لدافعيتهم املتسامية، فالقائد يهتم بالنتائج، وعملية االتساق بين 

وافزهم ودوافع وحوافز اإلدارة، وهو يحاول باستمرار دافعية املرؤوسين وح

تطوير الدافعية العليا لهم، ويركز في عمله اإلداري على حاجات املشاركين، 

فهو مهتم باألفراد ويحاول املساهمة في تطويرهم الشخص ي، والقادة في هذا 

النمط يهتمون بالوصول إلى حاجات املرؤوسين من خالل تطويرهم، ويعتبر 

ا، ويتماش ى مع مقولة "القائد الخام"، والتي تبدأ من القا ئد هنا كالسيكيًّ

 ؛ ألن األولوية الحتياجات 
ً

الشعور الطبيعي بأن اإلنسان يريد أن يخدم أوال

املرؤوسين هو أن تلبي تلك االحتياجات من أجل التطور والنمو، ولكي 

استعداًدا  يصبحوا أثناء الخدمة أكثر صحة وحكمة وحرية واستقالال وأكثر 

 .[16] واحتماال ألن يكونوا خادمين، وبالتالي يكون العطاء املنتظر لهم

وتعد نظرية القيادة التحويلية من النظريات الجديدة  :القيادة التحويلية

والتي احتلت مكانة رئيسية، فعملية تطوير املرؤوسين وتحسين أدائهم كانت 

بدأ األساي ي لها يؤكد على من املخرجات األساسية ملثل هذه القيادة، فامل

تطوير املرؤوس وتحسين أدائه، فالقائد التحويلي يقدر الطاقة الكامنة 

داخل املرؤوسين بحيث يزيد قدرتهم إلنجاز االلتزامات الحالية واملستقبلية 

 املطلوبة منهم.

ويركز جوهر القيادة التحويلية على القدرة على مواءمة الوسائل مع      

ل وإعادة تشكيل املؤسسات لتحقيق أغراض إنسانية الغايات وتشكي

عظيمة وتطلعات أخالقية، ويقوم هذا النمط القيادي على إدراك 

الحاجات الظاهرة والكامنة للمرؤوسين والعمل على إشباع تلك الحاجات 

 [.17واستثمار أقص ى طاقات املرؤوسين بهدف تحقيق تغيير مقصود ]

دى سعي القائد اإلداري إلى االرتقاء كما أن القيادة التحويلية تعني م

بمستوى مرؤوسيه من أجل اإلنجاز والتطوير الذاتي والعمل على تنمية 

 [.18وتطوير الجماعات واملنظمة ككل ]

ويرى الباحثان أن فعالية القائد اإلداري تتوقف على ما يمتلكه من قدرات 

اب والباحثون ومهارات فنية وإنسانية وإدراكية وتحليلية. وقد اختلف الكت

 في تحديد املهارات األساسية للقائد اإلداري.

[ من أن هناك مهارات 19ويذهب البحث الحالي مع ما أورده حريم ] 

  :أساسية للقائد وهي

أي املشاركة في التأثير والسيطرة واتخاذ  - :Improvementالتمكين  أ.

 القرار. 

واقف وتوقع التغيرات أي القدرة على تشخيص امل -:Intuitionالبديهة  ب.

 املحتملة وبناء الثقة.

أي القدرة على معرفة مواطن القوة  :Self- Understandingفهم الذات  ج.

 والضعف لدى املدير.
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أي القدرة على تصور مستقبل املنظمة ووضع الخطط  - :Visionالرؤية  د.

 لذلك.

ملنظمة : أي استيعاب أهداف اValue Congruenceالتوافق بين القيم  هـ.

 وأهداف العاملين وقيمهم والعمل على إحداث التوافق واالنسجام بينهما. 

[أن القيادة اإلدارية تتطلب وجود أربعة عناصر 20ويرى نواف كنعان ]

 رئيسية:

توافر جماعة منظمة من األفراد تتميز عن الجماعة العادية  :العنصر األول 

دها مغاير لبقية بتباين مسؤوليات أعضائها، وظهور شخص بين أفرا

الجماعة في قدرته على التوجيه والتأثير في أعضائها، والتعاون معهم من 

ا لوجود القيادة،  أجل تحقيق أهدافهم املشتركة يعد عنصًرا ضروريًّ

 من مكونات التنظيم، وباعتبار التنظيم جماعة 
ً
باعتبارها مكونا مهما

 منظمة تتميز عن الجماعة العادية بوجود القائد.

عنصر الثاني: عملية التأثير اإليجابي الذي يقوم به القائد نحو أفراد ال

الجماعة بهدف توجيه نشاطهم وجهودهم في اتجاه معين، والتأثير عملية 

مقصودة هادفة في القيادة؛ لذا فإن أي تأثير عشوائي أو أي تأثير يتم 

 باإلكراه ال يدخل ضمن عناصر القيادة، وتتعدد وسائل التأثير التي

يستخدمها القائد مع الجماعة مثل املكافأة على الجهود املبذولة، وتنمية 

وتدريبهم على كيفية مواجهة احتياجاتهم  قدرات أفراد الجماعة،

الضرورية، وتتحدد درجة نجاح القائد أو إخفاقه في قيادة الجماعة بمدى 

لوك قوة وفاعلية وسيلة التأثير التي يستخدمها لتوجيه الجماعة وتغيير س

 أفرادها.

العنصر الثالث: تحقيق األهداف املرغوبة، وهذه األهداف متعددة، فهناك 

أهداف خاصة بالقائد، وأخرى خاصة بالجماعة، ومن النادر أن تكون هذه 

األهداف واحدة، وتبرز صعوبة توافر هذه العناصر في القيادة عندما 

وهنا يقوم  تتعارض أهداف القائد مع أهداف الجماعة وأهداف أفراده،

القائد بتحليل الخالفات ومظاهر التعارض في كل جانب ويعيد ترتيبها من 

جديد بشكل يجد فيه كل طرف ما يرضيه، ويتم تحقيق األهداف من 

خالل تسخير جهود القائد إلشباع حاجات أفراد الجماعة لتمكينها من 

ئد من إشباع حاجاتهم، ومن خالل ميل الجماعة ورغبتها في االنقياد للقا

 قناعتها بأنه يعمل على زيادة إشباع حاجاتها وتحقيق أهدافها.

العنصر الرابع: عملية التنسيق، حيث إن وجود الجماعة ال يكفي لنجاح  

القيادة في تحقيق أهداف التنظيم ؛ ألن نجاح العمل املشترك يتطلب 

تنسيقا وإنسجاما بين أعضاء الجماعة حتى يوجهوا جميع جهودهم نحو 

ق الهدف املشترك بشكل يساعد وال يعيق العملية ذاتها، وفي حقيقة تحقي

األمر يمكن أن ندرك بأن القائد لن يستطيع توجيه املجموعة والتأثير على 

أفرادها ما لم يوجد لديهم نوع من التنسيق واالنسجام الفعلي، وإن كان في 

 [.20] أدنى الحدود

دارية القيام بدوره في تحويل وال يستطيع املدير بدون القيادة اإل       

األهداف املطلوبة منه إلى نتائج، كما أن العناصر اإلنتاجية تصبح عديمة 

كما أن عناصر التخطيط والتنظيم والرقابة تفقد تأثيرها  الفاعلية والتأثير،

في تحقيق أهداف املنظمة، وكذلك تصور املستقبل ومن ثم تخطيط 

 ه.تقدمها وازدهارها البعيد على أساس

كما يصعب على املنظمة بدون القيادة اإلدارية التعامل مع متغيرات      

البيئة الخارجية والتي تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تحقيق 

املنظمة ألهدافها املرسومة، كما أن تصرفات القائد اإلداري وسلوكه هي 

 [.21التي تحفز األفراد وتدفعهم إلى تحقيق أهداف املنظمة ]

 :التنظيم القيادي اإلداري للجامعات

جرت العادة في الجامعات أن القيادات املسؤولة في إدارة الجامعة تأخذ     

الشكل الهرمي، وتتدرج القيادات املسؤولة في إدارة الجامعة وفق الهيكلية 

الهرمية من مدير الجامعة، فالوكالء، فالعمداء،، ووكالء العمادات، 

ء جميًعا جامعون في نشاطاتهم بين الصفة فرؤساء األقسام، وهؤال

والصفة اإلدارية فهم أعضاء هيئة التدريس أساًسا، ويقومون  األكاديمية،

إلى جانب ذلك بنشاطات إدارية، ما لم تتطلب طبيعة املنصب أن يكون 

ا طيلة قيامه بأعباء القيادة،
ً
كما هو الحال في منصب مدير  شاغله متفرغ

  .[22] ادة عاد إلى وظيفته كعضو هيئة التدريسالجامعة، فإن ترك القي

 :مكونات التنظيم اإلداري في الجامعات

إن ما يميز الجامعات أن لديها استقاللية إدارية على الرغم من وجود      

نوع من اإلشراف لوزارة التعليم وعلى مستوى كل جامعة فإن التنظيم 

 اإلداري يتكون من:

جامعة تصريف الشؤون العلمية، مجلس الجامعة: يتولى مجلس ال

واملالية، وتنفيذ السياسة العامة الجامعة، ومشروع ميزانية  واإلدارية،

وإقرار اللوائح، وإقرار املناهج والخطط الدراسية، وتشكيل  الجامعة،

اللجان الدائمة واملؤقتة، ويتشكل مجلس الجامعة من وزير التعليم رئيسا، 

وكالء الجامعة، وأمين عام التعليم، ومدير الجامعة نائبا للرئيس، و 

 والعمداء، وثالثة من ذوي الخبرة يعينهم الوزير ملدة ثالث سنوات.

 مجلس الكلية: يتكون هذا املجلس من عميد الكلية كرئيس ووكيل الكلية،

ورؤساء األقسام في الكلية كأعضاء، ويهدف هذا املجلس إلى النظر في أمور 

يخص أعضاء هيئة التدريس  ط، وكل ماالكلية وإقرار البرامج والخط

 والطالب.

مجلس القسم: يتكون من رئيس القسم وأعضاء هيئة التدريس من نفس 

القسم مهمتهم عقد االجتماعات للنظر في أمور القسم، ومن ثم رفع 

 [.23توصية ملجلس الكلية أو العميد ]

 :القيادات املسؤولة عن إدارة الجامعة

ادات املسؤولة التي يجب أن تكون في كل هناك مجموعة من القي     

 :جامعة، وهذه القيادات هي

مدير الجامعة: وهو يعين ويعفى من منصبه بأمر ملكي، بناء على اقتراح 

وزير التعليم، ويكون تعيينه على املرتبة املمتازة، وتطبق عليه أحكام 

 موظفي املرتبة املمتازة.

و أكثر يحدد عددهم مجلس يكون ملدير الجامعة وكيل أ :وكيل الجامعة

التعليم من بين أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ مشارك على األقل، 

 ويعاون الوكالء مدير الجامعة في إدارة شؤونها، وتحدد اللوائح صالحيتهم.

العميد: يعين العميد ويعفى من منصبه بقرار من الوزير بناء على ترشيح 

ين قابلتين للتجديد، ويتولى إدارة مدير الجامعة، ويكون تعيينه ملدة سنت

الشؤون العلمية، واإلدارية، واملالية، ويقدم إلى مدير الجامعة في نهاية كل 

 
ً
 عن شؤون التعليم وسائر وجوه النشاط. سنة تقريرا

يتم تعيين أكثر من وكيل بحسب الهيكل التنظيمي املقرر لكل  :وكيل العميد

إدارة الشؤون العلمية، واإلدارية،  جامعة، ويساعد الوكالء عميد الكلية في

 املالية، ويعين الوكيل بقرار من مدير الجامعة بعد توصية من عميد الكلية.
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يعين رئيس القسم ويعفى من منصبه بقرار من مدير  :رئيس القسم

الجامعة بناء على توصية من العميد، ويكون تعينه ملدة سنتين، ويكون 

 عن تسيير األ 
ً

مور العلمية واإلدارية واملالية في القسم رئيس القسم مسئوال

والذين يرتبطون به مباشرة، وعليه أن يقدم تقريرا إلى عميد الكلية في 

 نهاية كل عام دراي ي.

 الدراسات السابقة. 4

[ التي سعت إلى 24كما ورد في دراسة فاتنة بلبيس ي ] Crowfordدراسة     

رة التربوية العليا، أجريت على معرفة املهارات اإلدارية الالزمة لنجاح اإلدا

عمداء ومساعدي عمداء كليات جامعية ومعاهد في الواليات املتحدة، عبر 

استخدام استبانة من إعداد الباحث، وفق املنهج الوصفي التحليلي، وقد 

أن املهارات اإلدارية الالزمة واألكثر أهمية لرجل اإلدارة  :أظهرت الدراسة

)املحافظة على استخدام  :عمل أساسية هيالتربوية تركزت في مجاالت 

معايير أخالقية لتحقيق أهداف املؤسسة، األمانة والشرف في أعداء 

العمل، الثقة بالعاملين، القدرة على إثبات الذات، واملرونة واالنفتاح 

لتقبل األفكار الجديدة(. أما املهارات األقل أهمية فقد ظهرت في املجاالت 

كتابية، فهم شؤون الطلبة، املعرفة باقتصاديات )املهارات ال :التالية

التربية، متابعة أنشطة الخريجين(. وأظهرت أخيًرا أن اإلناث لديهن رغبة 

 أكبر للعمل في الوظائف اإلدارية من الذكور.

[ إلى التعرف على العالقة بين السلوك 25وهدفت دراسة سميث ]      

ضا الوظيفي واإلنتاجية القيادي لعمداء كليات الطب في جورجيا والر 

وااللتزام التنظيمي للفريق، واستخدمت الدراسة االستبيان الذي اشتمل 

على أبعاد محددة للسلوك القيادي للعميد، وهي )تحدي العمليات، 

والرؤية املشتركة، تمكين اآلخرين من األداء، نمذجة األداء وبناء الثقة مع 

لين بالكليات محل الدراسة، العاملين(، وتم تطبيقه على عينة من العام

وتوصلت الدراسة إلى وجود ارتباطات لها دالالت إحصائية بين السلوك 

القيادي للعمداء الذي تمثله األبعاد الخمسة ورضا العاملين وإنتاجيتهم 

 والتزامه الوظيفي.

[ بفحص غموض وصراع الدور الخاص 26] وقامت دراسة نايز     

الكليات واملؤسسات التربوية بأمريكا،  بالعمداء األكاديميين في بعض

كنتيجة للتحول في أدوار العمداء من أكاديميين إلى رؤساء تنفيذيين، 

باإلضافة إلى التعرف على تأثير الجنس ولون البشرة على سلوكيات القيادة 

الخاصة لهؤالء العمداء في املجاالت التي حددتها الدراسة، حيث استعانت 

لشخصية مع عينة من عمداء الكليات من أصول الدراسة باملقابالت ا

إفريقية وأمريكية )ذكورا وإناثا(. وتوصلت الدراسة إلى أن الجنس يؤثر على 

سلوكيات القيادة الخاصة بالعمداء. حيث أظهر الذكور من العمداء سلوكا 

متكيفا وأكثر تفاعال مع العمل املنظمي عن اإلناث. وأوضحت الدراسة أن 

كانوا أقل تأثيرا في قيادة املؤسسات عن نظرائهم أصحاب العمداء البيض 

 البشرة السوداء من أصل إفريقي. 

[ تدريب القيادات الجامعية الفلسطينية 27وتناولت دراسة العاجز]     

واحًدا من مجاالت تطوير اإلدارة الجامعية في فلسطين، وقد هدفت 

معية، والكشف عن الدراسة إلى التعرف على مجاالت تطوير اإلدارة الجا

أهمية التدريب اإلداري للقيادات الجامعية الفلسطينية، واقتراح خطة 

برنامج لتدريب القيادات الجامعية الفلسطينية عبارة عن خطوط عريضة، 

 ة القيادات الجامعية ــص بتنميــــالء اهتمام خاــــوأوصت الدراسة بضرورة إي

 لهم، تلبي حاجاتهم التدريبية. الفلسطينية وتطويرها، وتبني برامج تدريب

[ إلى فهم كيفية إدراك عمداء بعض الكليات 28وهدفت دراسة الهاللي ]     

الجامعية ورؤساء األقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس للقيادة 

التحويلية واإلجرائية، على عينة من رؤساء وعمداء أقسام هيئة تدريس 

طنطا وعين شمس، عبر استخدام من كليات مختلفة بجامعات املنصورة و 

 Bassاستبانة للقيادة متعددة السلوكيات تم بناؤها في ضوء استبانة باص 

للقيادة متعددة السلوكيات من إعداد الباحث، وفق املنهج  Avolioوأفوليو 

الوصفي التحليلي. ودلت أبرز النتائج إلى أن عمداء الكليات ورؤساء 

هم القيادية أكثر من استخدامهم لنمط األقسام كانوا تحويليين في أنماط

القيادة اإلجرائية، كما بينت الدراسة أن العمداء ورؤساء األقسام وأعضاء 

 هيئة التدريس كانوا ديمقراطيين من حيث نمط القيادة.

[ إلى التعرف على مدى ارتباط 29] وهدفت دراسة بيلمياماريا وآخرين      

)عمداء الكليات( والرضا الوظيفي السلوك القيادي للقيادة األكاديمية 

للذكور واإلناث من أعضاء هيئة التدريس في إحدى جامعات البحث في 

الوسط الغربي بأمريكا، وطبقت الدراسة على عينة من أعضاء هيئة 

عضوا، وتوصلت الدراسة إلى أن الرضا  248التدريس )ذكورا و إناثا( بلغت 

اثا( يتأثر بالقيادة املؤسسية الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس )ذكورا وإن

ومستوى مدركاتهم لها، إال أن الدراسة أوضحت وجود اختالفات بين 

الذكور واإلناث في درجة رضاهم الداخلي والخارجي، فاإلناث أكثر رضا عن 

العوامل الداخلية ومنها الدعم القيادي عن غيرهم من الذكور و، كذلك 

 خارجة )الرضا الخارجي(.فهن أقل رضا عن املوارد األكاديمية ال

[ إلى التعرف على السلوك القيادي املتوقع 30] كما هدفت دراسة رونتز    

من القيادات اإلدارية )عمداء الكليات ورؤساء الجامعات( في مواجهة 

التحديات التي تواجه التعليم العالي في إطار الدخول في األلفية الثالثة 

ت املنهج الوصفي واستعانت )الجديدة(. استخدمت الدراسة إجراءا

الدراسة باملقابالت الشخصية التي طبقت على عينة من عمداء ورؤساء 

الجامعات في أمريكا، وتوصلت الدراسة إلى أن السلوك القيادي للرؤساء 

يجب أن يتضمن عمل هؤالء الرؤساء على تحويل اتجاهات العاملين 

ة التطور، ويجب أن يعمل بالكليات والجامعة نحو االهتمام بالتغيير ومواكب

القادة على تكريس الجانب األخالقي وإشعار املرؤوسين بأهمية قيامهم 

 بأدوارهم وبذل الجهود املختلفة للتفاعل الناجح مع التحديات واملتغيرات.

[ إلى الكشف عن ممارسة أعضاء هيئة 31وهدفت دراسة الزعبي ]     

ردن لعملية التفويض من وجهة التدريس في جامعة البلقاء التطبيقية في األ 

( فردا، واشتملت الدراسة على 128نظرهم، وتكون مجتمع الدراسة من )

الجنس، وسنوات الخبرة، واملرتبة العلمية،  :خمسة متغيرات هي

والتخصص، وطبيعة العمل، واشتملت على متغير واحد هو درجة ممارسة 

حثة أداة الدراسة أعضاء هيئة التدريس لعملية التفويض. واستخدمت البا

االستبانة موزعة على خمسة مجاالت هي اتخاذ القرار، النمو املنهي، املكانة، 

قيمة الذات، األثر. وتوصلت إلى عدة نتائج أهمها أن درجة التفويض 

منخفضة إلى حد ما في املجاالت الخمسة، وأغلب الفقرات التي كانت درجة 

 قرار.التفويض بها عالية كانت في مجال اتخاذ ال

[ إلى التعرف على أفضل املمارسات 32وهدفت دراسة أقوستز ]     

القيادية التى تساعد على تدعيم برامج تحسين الجودة فى مؤسسات 

ومن خالل االستبيانات واملقابالت  التعليم العالى فى اململكة املتحدة.
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الشخصية مع مجموعة من املديرين والقيادات بمختلف مؤسسات 

أن  :الى فى إنجلترا، توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منهاالتعليم الع

 املمارسات القيادية يمكن وضعها فى أربع فئات(ضعيف، جيد، أفضل،

)ويتم وضع هذه الفئات فى ضوء مستوى الكفاية والفعالية  متميز

وضرورة تحديد نموذج يعمل  واملمارسات التى تساعد على تحسين الجودة.

مارسات التى توصف بأنها ضعيفة، واستفادت الدراسة من على تدعيم امل

نموذج التميز الذى وصفته املؤسسة األوروبية إلدارة الجودة فى تحسين 

 املمارسات الضعيفة للقيادات.

[ بدراسة مسحية هدف فيها إلى معرفة تأثير النمط 33وقام هاو ]       

املجتمع في القيادي بالنسبة إلى عوامل الجنس على نوعية كليات 

( عضو هيئة تدريس، تم 82وتألفت عينة الدراسة من ) كاليفورنيا،

كليات مجتمع في كاليفورنيا، مستعينا باستبانة القيادة 10اختيارهم من 

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجود اختالف بين  املتعددة،

 الرؤساء الذكور والرئيسات اإلناث بالنسبة للقيادة.

[ فحص العالقة بين النظام األكاديمي 34وهدفت دراسة فافيرو ]      

والتعقد املعرفي في السلوك القيادي واإلداري لعميد الكلية. واستعانت 

الدراسة باالستبيان الذي تم تطبيقه على عينة من عمداء الكليات بلغت 

عميدا، حيث تناول االستبيان التعرف على السلوك اإلداري للعميد  421

أربعة أبعاد هي )بناء العالقة مع اآلخرين، والتأثير في اآلخرين، واملشاركة  في

في املعلومات، وسلوكيات اتخاذ القرار( وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة 

موجبة ومعنوية بين النظام األكاديمي املتعلق بالبحث والعمل العلمي 

ة بين التعقد والسلوك القيادي للعمداء، وكذلك هناك عالقة موجبة ودال

املعرفي )معارف العمداء املختلفة واملتباينة كأكاديميين( والسلوك القيادي 

اإلداري للعمداء، فكلما كانت معارف العمداء وخلفياتهم عن العمل 

اإلداري في االتجاه اإليجابي لتحسين العمل، كان السلوك القيادي للعمداء 

وأشارت الدراسة إلى  يجابي.موجها نحو االرتقاء باألداء أي في الجانب اال 

تأثير الخصائص الشخصية كالخبرة في العمل والوضع األكاديمي واإلداري 

على املعارف املكونة لدى العمداء وارتباطها بسلوكهم القيادي في إدارة 

 كلياتهم.

[ التعرف على تصورات 35] كما هدفت دراسة فيراري وفينكوف      

ء وعمداء الكليات( حول رسالة الكليات التي القادة اإلداريين )نواب الرؤسا

ينتمون إليها والسلوكيات القيادية املرتبطة بهذه الرسالة، واستخدمت 

عميدا للكلية في  17نائًبا للرئيس و 18الدراسة االستبيان الذي طبق على 

الوسط الغربي للواليات املتحدة األمريكية بالجامعة الرومانية الكاثوليكية 

عاما. وتوصلت الدراسة إلى اتفاق عينة الدراسة  13ا ملدة والذين خدمو 

من القيادات التربوية اإلدارية )ذكورا وإناثا( إلى ضرورة أن تسلك القيادات 

التربوية )نواب، عمداء كليات( سلوكا قياديا يتمثل في ربط أعضاء هيئة 

 التدريس بمؤسساتهم وتقديم الخدمة الصادقة لها واالنخراط في األنشطة

التي تؤدي إلى تحقيق رسالة الجامعات والكليات وتقديم الدعم والعون 

 املادي واملعنوي للفريق الستكمال األنشطة التي تحقق األهداف املحددة.

( كلية 25[ إلى معرفة تصورات عمداء )36] كما هدفت دراسة جيمس     

عليم من كليات املجتمع في أالباما حول السلوكيات القيادية لتحسين الت

بهذه الكليات. استخدمت الدراسة إجراءات املنهج الوصفي واستعانت 

باالستبيان الذي طبق على عينة الدراسة من الرؤساء والعمداء 

األكاديميين ورؤساء األقسام بكليات املجتمع محل الدراسة، وكذلك 

استخدمت الدراسة املقابالت الشخصية مع بعض أفراد العينة وتوصلت 

أنه ال توجد فروق بين أفراد العينة )رؤساء( وعمداء ورؤساء  الدراسة إلى

أقسام حول تصوراتهم عن السلوك القيادي للعمداء في تحسين وتطوير 

الكليات، ومن أهم سلوكيات التحسين التي حددتها الدراسة هي تدريب 

أعضاء الكلية على التغييرات ومالحقة التطور وإشراك العاملين في اتخاذ 

وكل عمليات التطوير، وكذلك فتح قنوات االتصال اإلنساني القرارات 

 لتفعيل جهود التطوير بشكل كبير...الخ.

[ إلى التعرف على التأثيرات الفعلية 37وهدفت دراسة املطيري ]     

للقيادات الجامعية فى تجويد املمارسات اإلدارية بجامعة الكويت، والتعرف 

ت، والتوصل إلى تصور مقترح على مشكالت القيادات فى جامعة الكوي

لالرتقاء باملمارسات اإلدارية للقيادات بجامعة الكويت، واستخدمت 

 :املنهج الوصفى، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها :الدراسة

القيادات الجامعية(العميد، والعمداء املساعدون)ال يتبعون مبدأ الشورى 

كما أن القيادات  اتخاذ القرارات. مع األفراد، وال يحترمون آراءهم عند

بجامعة الكويت ال تدرك جميع اللوائح والقوانين التى تنظم العمل فى 

الكلية، وال تقوم بتنظيم لقاءات دورية ملناقشة تطوير أهداف الكلية 

وال تحرص على حدوث االتصاالت بين املستويات  وإجراءتها وتنفيذها،

 الوظيفية املختلفة بالكلية.

[ إلى التعرف على درجة ممارسة القيادات 3هدفت دراسة أبو معمر ]و      

اإلدارية في الجامعات الفلسطينية لتفويض السلطة لدى موظفيها وسبل 

تفعيلها، واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي واالستبيان كأداة لجمع 

املعلومات، وتوصلت إلى عدة نتائج، أهمها أن درجة ممارسة القيادات 

في الجامعات الفلسطينية لتفويض السلطة متوسطة، وأنه  اإلدارية

التوجد فروق تعزى إلى نوع الجنس في درجة املمارسة، ولكن توجد فروق 

تعزى إلى املؤهل العلمي، وأوصت الباحثة باستخدام الالمركزية في اتخاذ 

القرارات واالهتمام بالحوافز وعقد الدورات والبرامج التدريبية للقيادات 

 رية. اإلدا

[ إلى التعرف على واقع جودة القيادات 38وهدفت دراسة العزاوي ]    

اإلدارية في الجامعة املستنصرية، واستخدمت الباحثة االستبانة كأداة 

لجمع البيانات واملعلومات، وتوصلت الدراسة إلى أن املمارسات القيادية 

العديد من واإلدارية تتم وفق معايير الجودة بدرجة متوسطة ،وأن هناك 

غموض الرؤية وقلة  :املعوقات التي تؤثر على أداء القيادات اإلدارية، أهمها

الخبرة وتنوع املهام وتعددها، وأوصت بضرورة تدريب القيادات اإلدارية 

 بشكل علمي ومنظم.

[ دراسة استهدفت وصف مقومات القيادة الجامعية 39أجرت سموزر ]     

ة التدريس، وتوصلت إلى عدة نتائج الفعالة من وجهة نظر أعضاء هيئ

أن القيادات الجامعية يمارسون مهارات تخطيط ومتابعة األنشطة  :أهمها

ووضع الخطط والبرامج، وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس،  الجامعية،

والسعي لربط املؤسسة الجامعة ببيئتها ومحيطها املجتمعي، كما بينت 

هيئة التدريس حيال إدراكهم  وجود اختالفات في استجابات أعضاء

 للمهارات القيادية الفعالة تعزى للدرجة العملية، وسنوات الخبرة. 

[ دراسة هدفت إلى إلى فحص مهارات القيادة 40كما أجرى الشمري ]      

الجامعية لدى رؤساء األقسام في الجامعات السعودية الناشئة، وتوصلت 



882019 

158 

صائص الشخصية لرؤساء األقسام أن أبرز الخ :إلى عدد من النتائج أهمها

واملوضوعية، والعدالة، والتواضع،  تمثلت بتحمل املسئولية اإلدارية،

والقدوة الحسنة، والثقة بالنفس، واللياقة البدنية والنفسية، والصحة 

اإلشراف على أنشطة القسم،  :العالية، أما أبرز املهام التي يمارسونها فهي

عضاء على إجراء األبحاث العلمية، والتخطيط، والتطوير، وتشجيع األ 

واإلملام باللوائح التنظيمية الجامعية، وتفعيل أعمال اللجان، بنما أبرز 

تطبيق أسس اإلدارة الجامعية، واتخاذ القرارات :االحتياجات التدريبية هي

وحل املشكالت، وإدارة الوقت واالجتماعات، والتفكير والتخطيط 

 االستراتيجي.

استعراض الدراسات السابقة أن املجتمعات التي طبقت ويتضح من       

عليها الدراسات السابقة تنوعت ما بين محلية وعربية وأجنبية، وغلب على 

الدراسات السابقة اختيار عينات من العاملين في الجامعات)أعضاء هيئة 

تدريس، إداريين(، وتتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في 

ا ومنهجها ؛ حيث اعتمدت املنهج الوصفي التحليلي، بينما طبيعة موضوعه

تختلف الدراسة الحالية في تناولها للممارسات اإلدارية والقيادية لدى 

القيادات الجامعية في عدة محاور منها مجلس الجامعة، والقيادة، 

والتخطيط، وبيئة العمل، والسياسات واللوائح املنظمة، والنزاهة، 

ي الطالب والطالبات، واملؤسسات املرتبطة بالجامعة والعالقة بين شطر 

والوحدات التابعة لها، كما تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات 

السابقة بأنها طبقت على الجامعات الناشئة، كما أن مجتمع هذه الدراسة 

والعمداء، ورؤساء األقسام، وأعضاء هيئة  هم مديرو الجامعات، والوكالء،

ت االستفادة من الدراسات السابقة في إثراء الجانب التدريس، وقد تم

 النظري للدراسة، وفي بناء أداة جمع البيانات واملعلومات وتطويرها،

 ومناقشة نتائج الدراسة الحالية ومقارنتها بنتائج الدراسات السابقة.

 اإلجراءات. الطريقة و 5

 منهج الدراسة أ.

ع املمارسات القيادية بما أن هدف الدراسة هو التعرف على واق     

واإلدارية في الجامعات السعودية الناشئة استخدم الباحثان منهج املسح 

االجتماعي، وهو" أسلوب في البحث يتم من خالله جمع معلومات وبيانات 

عن ظاهرة ما أو حادثة ما أو ش يء ما أو واقع ما، وذلك بقصد التعرف على 

ي لها، والتعرف على جوانب الظاهرة التي ندرسها وتحديد الوضع الحال

الضعف والقوة فيها من أجل معرفة مدى صالحية هذا الوضع أو مدى 

 [. 41الحاجة إلحداث تغييرات جزئية أو أساسية فيه " ]

 مجتمع وعينة الدراسةب. 

 –تكون مجتمع الدراسة من جميع القيادات األكاديمية )مدير جامعة      

رئيس قسم، مدير إدارة، أعضاء  -ية وكيل كل –عميد كلية  –وكيل جامعة 

هيئة التدريس( في الجامعات السعودية الناشئة )جامعة جازان، جامعة 

(، أما عينة الدراسة فقد 2560الجوف، جامعة شقراء( والبالغ عددهم )

%( من مجتمع الدراسة، 25تمثلت في عينة طبقية عشوائية بنسبة )

 .والجدول التالي يوضح مجتمع وعينة الدراسة

 1جدول 

 يوضح مجتمع وعينة الدراسة

مجتمع  املتغير

 الدراسة

%( من 25االستبانات التي تم توزيعها )تمثل 

 املجتمع

االستبانات املستردة والصالحة لإلدخال 

 والتحليل

االستبانات املفقودة وغير 

 الصالحة

 57 280 337 1346 جامعة جازان

 15 120 135 540 جامعة الجوف

 3 165 168 674 جامعة شقراء

 75 565 640 2560 املجموع

 الدراسة: عينة وصف

 بالخصائص املتعلقة املستقلة املتغيرات من عدد على الدراسة هذه تقوم 

 التي الجامعة اسم: )في متمثلة الدراسة عينة ألفراد والوظيفية الشخصية

 الدورات مجموع الخبرة، سنوات الحالي، العمل الجنس، بها، تعمل

 ضوء وفي ،(بالجامعة عملك خالل عليها حصلت التي واإلدارية يةالقياد

 النحو على الدراسة عينة أفراد خصائص تحديد يمكن املتغيرات هذه

 :التالي

 2 جدول 

 الدارسة عينة ألفراد والوظيفية الشخصية الخصائص يوضح

 ٪ ك اسم الجامعة التي تعمل بها

 29.2 165 جامعة شقراء

 49.6 280 جامعة جازان

 21.2 120 جامعة الجوف

 ٪100 565 املجموع

 ٪ ك الجنس

 64.6 365 ذكر

 35.4 200 أنثى

 ٪100 565 املجموع

 ٪ ك العمل الحالي

 4. 2 مدير جامعة
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 ٪ ك اسم الجامعة التي تعمل بها

 1.2 7 وكيل جامعة

 9.7 55 عميد

 7.8 44 وكيل عميد

 24.6 139 رئيس قسم

 45.0 254 عضو هيئة تدريس

 11.3 64 مدير إدارة

 ٪100 565 عاملجمو 

 ٪ ك سنوات الخبرة

 41.4 234 سنوات 5إلى أقل من  1من 

 37.3 211 سنوات 10إلى أقل من  5من 

 21.2 120 سنوات فأكثر 10من 

 ٪100 565 املجموع

 ٪ ك مجموع الدورات القيادية واإلدارية

قل من شهر
ٌ
 60.4 341 أ

 19.8 112 من شهر إلى أقل من ثالثة أشهر

 7.4 42 أكثرثالثة أشهر ف

 12.4 70 لم أحصل على دورات قيادية وإدارية

 ٪100 565 املجموع

 املؤشرات من يتضح الدراسة، لعينة الديموغرافية بالخصائص يتعلق فيما

 :التالية الحقائق( 2) رقم للجدول  اإلحصائية

%( 49.6) أن اإلحصائية املؤشرات من تبين: بها تعمل التي الجامعة اسم -

 وجد حين في ،(جازان جامعة) في يعملون  الدراسة عينة أفراد يإجمال من

 جامعة) جامعة في يعملون  الدارسة عينة أفراد إجمالي من%( 29.2) أن

 يعملون  الدارسة عينة أفراد إجمالي من%( 21.2) أن وجد وأخيًرا ،(شقراء

 عينة نصف من يقارب ما أن على تدل النتيجة وهذه ،(الجوف جامعة) في

 .جازان جامعة في يعملون  ةالدراس

 أفراد إجمالي من%( 64.6) أن اإلحصائية املؤشرات من اتضح: الجنس -

 عينة أفراد إجمالي من%( 35.4) أن مقابل في ،(ذكور ) الدراسة عينة

 أفراد من العظمى الغالبية أن على تدل النتيجة وهذه ،(إناث) الدارسة

 ".ذكور " الدراسة عينة

 أفراد إجمالي من%( 45) أن اإلحصائية املؤشرات من تبين: الحالي العمل -

 وجد حين في ،(تدريس هيئة عضو) الحالي عملهم الدراسة عينة

 ،(قسم رئيس) الحالي عملهم الدراسة عينة أفراد إجمالي من%( 24.6)أن

 مدير)الحالي عملهم الدارسة عينة أفراد إجمالي من( 11.3) أن وجد بينما

 عملهم الدارسة عينة أفراد إجمالي من( 9.7) أن وجد بينما ،(إدارة

  ،(عميد)الحالي
ً
 الدراسة عينة أفراد إجمالي من%( 0.4)أن وجد وأخيرا

 (.جامعة مدير) الحالي عملهم

 إجمالي من%( 41.4) أن اإلحصائية املؤشرات من تبين: الخبرة سنوات -

 5 من أقل إلى سنة) بين ما تتراوح خبرتهم سنوات الدراسة عينة أفراد

 الدراسة عينة أفراد إجمالي من%( 37.3) أن وجد حين في ،(سنوات

  ،(سنوات 10 من أقل إلى 5) بين ما تتراوح خبرتهم سنوات
ً
 أن وجد وأخيرا

 سنوات 10 من) خبرتهم سنوات الدراسة عينة أفراد إجمالي من%( 21.2)

 (.فأكثر

  عملك خالل اـــعليه تـــحصل يـــالت ةــــواإلداري ةـــاديـــالقي دوراتــــال وعــــمجم -

 أفراد إجمالي من%( 60.4) أن اإلحصائية املؤشرات من تبين: بالجامعة

 خالل عليها حصلوا التي واإلدارية القيادية الدورات مجموع الدراسة عينة

 إجمالي من%( 19.8)أن وجد حين في ،(شهر من أقل) بالجامعة عملهم

 عليها حصلوا التي واإلدارية القيادية تالدورا مجموع الدراسة عينة أفراد

 أن وجد بينما ،(أشهر ثالثة من أقل إلى شهر من) بالجامعة عملهم خالل

 أو قيادية دورات على يحصلوا لم الدراسة عينة أفراد إجمالي من%( 12.4)

  بالجامعة، عملهم خالل إدارية
ً
 أفراد إجمالي من%( 7.4)أن وجد وأخيرا

 خالل عليها حصلت التي واإلدارية القيادية دوراتال مجموع الدراسة عينة

 (.فأكثر أشهر ثالثة) بالجامعة عملك

 الدراسة ج. أداة

 الدراسة، في املتبع املنهج وعلى جمعها، املراد البيانات طبيعة على بناء    

ستخدم االستبانة لكون  الدراسة، هذه في االستبانة الباحثان استخدم
ُ
 ت

 هذه ظروف مع وتمشًيا معين، موضوع عن ومعلومات حقائق لجمع

 والوقت وتساؤالتها، الدراسة وأهداف فيها، املتبع املنهج وعلى الدراسة

 األكثر األداة أن إلى التوصل تم املتاحة، املادية واإلمكانيات لها املسموح

 ".االستبانة" هي الدراسة هذه أهداف لتحقيق مالئمة

 :ةاألولي صورتهما في الدراسة أداة 3-4-1

 بواقع املتعلقة البيانات لجمع الدراسة أداة بإعداد الباحثان قام      

  الناشئة السعودية الجامعات في واإلدارية القيادية املمارسات
ً
 في معتمدا

 :على ذللك

 معيار وبالتحديد األكاديمي، واالعتماد للتقويم الوطنية الهيئة معايير .1

 واالعتماد للتقويم الوطنية هيئةال معايير من كمعيار واإلدارة السلطات

 .األكاديمي

 تناولت والتي املجال، نفس في الجامعية والرسائل السابقة الدراسات .2

 . الدراسة لهذه مشابهة دراسات

 .الدراسة مشكلة من جزء أو الدراسة بموضوع الصلة ذات املراجع .3
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 باحثانال قام األولية صورتها في االستبانة تصميم من االنتهاء بعد -

 مدى حول  بآرائهم لالسترشاد وذلك املحكمين، من مجموعة على بعرضها

 العبارات مناسبة ومدى ألجله، وضعت ملا ومالءمتها العبارات وضوح

 من يمكن التي واالقتراحات التعديالت وضع مع إليه، تنتمي الذي للمحور 

 أبداها التي واالقتراحات التعديالت على وبناء االستبانة، تطوير خاللها

 بعض بتعديل قاما حيث التعديالت، بإجراء الباحثان قام املحكمون،

 .النهائية صورتها في االستبانة أصبحت حتى اآلخر، البعض وحذف العبارات

 صورتها في االستبانة تكونت: النهائية صورتها في الدراسة أداة 3-4-2

 :هما جزأين من النهائية

 بالخصائص املتعلقة املتغيرات على الجزء هذا يشتمل: األول  الجزء -أ

 تعمل التي الجامعة اسم) في ممثلة الدراسة ألفراد والوظيفية الشخصية

 القيادية الدورات مجموع الخبرة، سنوات الحالي، العمل الجنس، بها،

 (.واإلدارية

 يحدد الذي املغلق الشكل املحاور  إعداد في الباحثان تبنى: الثاني الجزء -ب

 ليكرت طريقة الباحثان استخدم وقد سؤال، لكل حتملةامل االستجابات

ا، كبيرة) الخماي ي التدرج ذات ا قليلة قليلة، متوسطة، كبيرة، جدًّ ( جدًّ

  -:هي محاور  ثمانية من الجزء هذا تكون  وقد

 ويشتمل ،(الجامعة مجلس) للجامعة األعلى اإلداري  املجلس: األول  املحور  •

 . عبارة( 12) على املحور  هذا

 .عبارة( 13)على املحور  هذا ويشتمل القيادة،: الثاني املحور  •

 .عبارات( 10)على املحور  هذا ويشتمل التخطيط، عمليات :الثالث املحور  •

 هذا ويشتمل والطالبات، الطالب شطري  بين العالقة :الرابع املحور  •

 .عبارات( 4)على املحور 

 .عبارات( 5)ىعل املحور  هذا ويشتمل النزاهة، :الخامس املحور  •

 املحور  هذا ويشتمل التنظيمية، حــواللوائ ياساتــالس :ادســالس محور ــال •

 .عبارات( 5)على 

 .عبارات( 5)على املحور  هذا ويشتمل العمل، بيئة :السابع املحور  •

 لها، التابعة والوحدات بالجامعة املرتبطة املؤسسات: الثامن املحور  •

 .اراتعب( 6)على املحور  هذا ويشتمل

 قدر والسهولة البساطة االستبانة صياغة في الباحثان راعى وقد       

 عليها االستجابة درجات تكون  وأن للمبحوثين، مفهومة تكون  حتى اإلمكان،

 االستبانة فقرات من فقرة كل يقابل حيث الخماي ي، ليكرت مقياس وفق

ا، كبيرة) التالية الفقرات تحمل قائمة  قليلة قليلة، متوسطة، كبيرة، جدًّ

ا  عبارة كل على استجابة لكل الباحثان أعطى فقد املعالجة ولغرض ،(جدًّ

ا كبيرة)التالي النحو على محددة قيمة االستبانة محاور  كافة في  5( جدًّ

 قليلة) درجتان،( قليلة) درجات، 3(متوسطة) درجات، 4(كبيرة) درجات،

ا  .واحدة درجة( جدًّ

 من الدراسة أداة صدق من بالتأكد احثانالب قام :الدراسة أداة صدق -5

 -:يلي ما خالل

 (:face validity) لألداة( الخارجي) الظاهري  الصدق 3-5-1

 قام لقياسه وضعت ما قياس في الدراسة أداة صدق مدى على للتعرف    

 للتأكد املحكمين، من مجموعة على املبدئية صورتها في بعرضها الباحثان

 الباحثان قام ومقترحاتهم توجيهاتهم ضوء وعلى الظاهري؛ صدقها من

 التي الفقرات بعض صياغة وتعديل عليها، اتفقوا التي التعديالت بإجراء

 صورتها في لالستبانة التوصل تم حتى صياغتها إعادة ضرورة اقترحوا

 .النهائية

 -:لألداة الداخلي االتساق صدق 3-5-2

 البنود ارتباط تمعامال  خالل من الداخلي االتساق حساب تم      

 يوضحها كما النتائج وجاءت إليه، تنتمي الذي للمحور  الكلية بالدرجة

 :التالي الجدول 

 3 جدول 

 الفقرة إليه تنتمي الذي للمحور  الكلية بالدرجة االستبانة فقرات من فقرة كل درجة بين االرتباط معامالت يوضح

 باطمعامل االرت رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

 املحور الثاني: القيادة املحور األول: املجلس اإلداري األعلى للجامعة)مجلس الجامعة(

1 0.728** 1 0.748** 

2 0.744** 2 0.728** 

3 0.872** 3 0.862** 

4 0.673** 4 0.821** 

5 0.821** 5 0.840** 

6 0.866** 6 0.840** 

7 0.870** 7 0.887** 

8 0.788** 8 0.818** 

9 0.889** 9 0.788** 

10 0.406** 10 0.752** 

11 0.709** 11 0.804** 

12 0.817** 12 0.700** 

 **0.729 13 املحور الثالث: عمليات التخطيط

 املحور الرابع: العالقة بين شطري الطالب والطالبات. **0.703 1

2 0.783** 1 0.862** 

3 0.799** 2 0.872** 



 

161 

 باطمعامل االرت رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

4 0.831** 3 0.804** 

5 0.867** 4 0.910** 

 املحور الخامس: النزاهة **0.713 6

7 0.650** 1 0.718** 

8 0.750** 2 0.857** 

9 0.526** 3 0.876** 

10 0.727** 4 0.593** 

  5 0.747** 

 املحور السابع: بيئة العمل املحور السادس: السياسات و اللوائح التنظيمية

1 0.870** 1 0.739** 

2 0.894** 2 0.837** 

3 0.868** 3 0.903** 

4 0.917** 4 0.866** 

5 0.571** 5 0.771** 

 املحور الثامن: املؤسسات املرتبطة بالجامعة والوحدات التابعة لها

1 0.747** 4 0.849** 

2 0.730** 5 0.375** 

3 0.860** 6 0.607** 

 للمحور  كليةال بالدرجة الفقرة ارتباط ان( 3) رقم الجدول  من يتضح      

 موجبة، قيم وجميعها فأقل، 0.01 داللة مستوى  عند دال إليه تنتمي الذي

 محاور  وارتباط الداخلي االتساق من عالية درجة وجود على يدل مما

 .املقياس لفقرات الصدق من عالية درجة يعكس بما بعباراتها، االستبانة

  -(:Reliability) الدراسة أداة ثبات 3-6

 معادلة) الباحثان استخدم( االستبانة) الدراسة أداة ثبات مدى ولقياس 

 والجدول . الدراسة أداة ثبات من للتأكد( Cronbach'a Alpha كرونباخ ألفا

 . ذلك يوضح( 4) رقم

 4 جدول 

 "الدراسة ألداة"كرونباخ ألفا معامل قيم" يوضح

 اخمعامل ثبات ألفا كرونب عدد الفقرات محاور االستبانة محاور الدارسة

 0.918 12 املجلس اإلداري األعلى للجامعة )مجلس الجامعة( املحور األول 

 0.950 13 القيادة املحور الثاني

 0.899 10 عمليات التخطيط املحور الثالث

 0.883 4 العالقة بين شطري الطالب والطالبات املحور الرابع

 0.783 5 النزاهة املحور الخامس

 0.889 5 للوائح التنظيميةالسياسات وا املحور السادس

 0.879 5 بيئة العمل املحور السابع

 0.751 6 املؤسسات املرتبطة بالجامعة والوحدات التابعة لها املحور الثامن

 0.978 60 الثبات العام ألداة الدراسة )محاور الدراسة(.

 ملحاور  كرونباخ ألفا الثبات معامالت أن( 4) رقم الجدول  من يتضح     

"  الثامن للمحور ( 0.751) بين ما تراوحت حيث مرتفعة اسةالدر 

 للمحور ( 0.950)و ،"لها التابعة والوحدات بالجامعة املرتبطة املؤسسات

 وهذا ،(0.978) بلغ فقد الدراسة ألداة العام الثبات أما ،"القيادة" الثاني

 يمكن وبالتالي الثبات من عالية بدرجة تتمتع االستبانة أن على يدل

 .للدراسة امليداني التطبيق في عليها عتماداال 

 ":املستخدمة اإلحصائية األساليب" اإلحصائية املعالجة 3-7

 يحدد الذي املغلق الشكل االستبانة إعداد في الباحثان تبنى      

 وتم الخماي ي، ليكرت مقياس مستخدَمْين   فقرة لكل املحتملة االستجابات

 واالنحراف الحسابي، املتوسطو  املئوية، والنسب التكرارات حساب

 ،(ت)واختبار ،(كرونباخ ألفا) ومعامل بيرسون، االرتباط ومعامل املعياري 

 ،(ONE WAY ANOVA) األحادي التباين تحليل اختبار استخدام تم كما

 عن وذلك( LSD( )معنوي  فرق  أقل) اختبار أيًضا الباحثان استخدم كما

 االستبانات بمراجعة الباحثان قام وقد ،(SPSS) اإلحصائية الحزم طريق

 تم حيث اإلحصائية، العمليات إلجراء وذلك للحاسوب، إلدخالها تمهيًدا

 إلى اللفظية اإلجابات بتحويل أي معينة، أرقاًما بإعطائها للحاسوب إدخالها

ا كبيرة) اإلجابة أعطيت حيث ،(الترميز) رقمية  ،4=  كبيرة ،5=جدًّ

 إلى اإلجابات تلك تصنيف ثم ،(1=اجدًّ  قليلة ،2=  قليلة ،3= متوسطة

 :التالية املعادلة خالل من املدى متساوية مستويات خمسة

 0.80= 5(÷ 1-5=)األداة بدائل عدد(÷ قيمة أقل -قيمة أكبر=) الفئة طول 

 :التالي التصنيف على لنحصل
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 5 جدول 

 البحث أداة في املستخدم التدرج وفق الفئات توزيع يوضح

 اتمدى املتوسط الوصف

ا  1-1.80 قليلة جدًّ

 1.81-2.60 قليلة

 2.61-3.40 متوسطة

 4.20-3.41 كبيرة

ا  5.00-4.21 كبيرة جدًّ

 ومناقشتها النتائج .6

 واإلدارية القيادية املمارسات واقع على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت     

 يرمعاي من كمعيار واإلدارة السلطات معيار ضوء في الناشئة الجامعات في

 القيادات، نظر وجهة من األكاديمي واالعتماد للتقويم الوطنية الهيئة

 لتحسين املناسبة املقترحات لتقديم وسعت التدريس، هيئة وأعضاء

 وجهة من الناشئة السعودية الجامعات في واإلدارية القيادات املمارسات

 إذا ما على للتعرف سعت كما التدريس، هيئة وأعضاء القيادات، نظر

 مجتمع أفراد نظر وجهات بين احصائية داللة ذات فروق هناك نتكا

 متغيرات إلى تعزى  والتي واإلدارية القيادية املمارسات واقع حول  الدراسة

 القيادية الدورات الخبرة، سنوات الوظيفة، مسمى الجنس، الجامعة،)

 ؟(واإلدارية

 :التالية التالتساؤ  على لإلجابة الدراسة سعت األهداف هذه ولتحقيق      

 ضوء في الناشئة الجامعات في واإلدارية القيادية املمارسات واقع ما .1

 للتقويم الوطنية الهيئة معايير من كمعيار واإلدارة السلطات معيار

  التدريس؟ هيئة وأعضاء القيادات، نظر وجهة من األكاديمي واالعتماد

  الجامعات في واإلدارية القيادات املمارسات تحسين مقترحات ما .2

  التدريس؟ هيئة وأعضاء القيادات، نظر وجهة من الناشئة السعودية

 مجتمع أفراد نظر وجهات بين احصائية داللة ذات فروق هناك هل .3

 متغيرات إلى تعزى  والتي واإلدارية القيادية املمارسات واقع حول  الدراسة

 القيادية الدورات الخبرة، سنوات الوظيفة، مسمى الجنس، الجامعة،)

 ؟(واإلدارية

 املمارسات واقع ما: على نص والذي األول  بالسؤال املتعلقة النتائج -

 واإلدارة السلطات معيار ضوء في الناشئة الجامعات في واإلدارية القيادية

 وجهة من األكاديمي واالعتماد للتقويم الوطنية الهيئة معايير من كمعيار

  ؟التدريس هيئة وأعضاء القيادات، نظر

 املئوية والنسب التكرارات حساب تم السؤال هذا على لإلجابة      

 أفراد الستجابات والرتب املعيارية واالنحرافات الحسابية واملتوسطات

 الناشئة الجامعات في واإلدارية القيادية املمارسات واقع على الدراسة عينة

 لوطنيةا الهيئة معايير من كمعيار واإلدارة السلطات معيار ضوء في

 النتائج وجاءت القيادات نظر وجهة من األكاديمي واالعتماد للتقويم

 -:كالتالي

 
ً
 (.الجامعة مجلس) للجامعة األعلى اإلداري  املجلس: أوال

ا وترتيبها الحسابية واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات  6 جدول    للجامعة األعلى اإلداري  املجلسالعبارات املتعلقة ب حول  الدراسة عينة إلجابات تنازليًّ

رقم 

 العبارة
 العبارة

التكرارات 

 والنسب

 درجة املوافقة
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
كبيرة  الترتيب

 
 
 جدا

 قليلة متوسطة كبيرة
قليلة 

 
 
 جدا

1 
ا 

ً
يضع مجلس الجامعة التطوير الفعال هدف

ا له.  أساسيًّ

 25 12 83 280 165 ك
3.97 0.961 3 

٪ 29.2 49.6 14.7 2.1 4.4 

2 
يشمل مجلس الجامعة أعضاء يمثلون خبرات 

 متنوعة.

 18 3 305 199 40 ك
3.42 0.767 11 

٪ 7.1 35.2 54 0.5 3.2 

3 
أعضاء مجلس الجامعة على دراسة كافية بمهام 

 الجامعة وأنشطتها

 15 20 167 293 70 ك
3.68 0.835 8 

٪ 12.4 51.9 29.6 3.5 2.7 

4 
تزويد أعضاء مجلس الجامعة الجدد بمعلومات 

 عن دور املجلس وأسلوب العمل فيه.

 23 34 167 179 162 ك
3.75 1.06 5 

٪ 28.7 31.7 29.6 6 4.1 

5 
يقوم مجلس الجامعة بمراجعة رسالة الجامعة 

ا.  وغاياتها وأهدافها دوريًّ

 26 16 235 216 72 ك
3.52 0.916 10 

٪ 12.7 38.2 41.6 2.8 4.6 

6 

يقوم مجلس الجامعة بما يلزم لضمان أن 

تنعكس رسالة الجامعة وأهدافها في الخطط 

 واألنشطة الجامعية.

 28 12 101 368 56 ك

3.73 0.858 7 
٪ 9.9 65.1 17.9 2.1 5 

7 
يقوم مجلس الجامعة بمراقبة العمليات داخل 

 الجامعة ويتحمل مسؤوليتها.

 26 12 81 369 77 ك
3.81 0.863 4 

٪ 13.6 65.3 14.3 2.1 4.6 

8 
يقوم مجلس الجامعة بتكوين لجان 

 للموضوعات التي تقع ضمن اختصاصه.

 23 9 79 159 295 ك
4.23 1.02 1 

٪ 52.2 28.1 14 1.6 4.1 

 6 0.898 3.75 22 14 144 291 94 كهناك تحديد واضح ودقيق ملسؤوليات مجلس  9
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 3.9 2.5 25.5 51.5 16.6 ٪ الجامعة وأدواره ووظائفه.

10 
هناك مجلس لألمناء وتحديد واضح ملسؤولياته 

 ومهامه.

 300 8 93 69 95 ك
2.38 1.59 12 

٪ 16.8 12.2 16.5 1.4 53.1 

11 

يعمل أعضاء مجلس الجامعة للمصلحة العامة 

للجامعة وليس بصفتهم ممثلين للجهات التي 

 الجامعة. ينتمون إليها في

 24 13 82 273 173 ك

3.99 0.963 2 
٪ 30.6 48.3 14.5 2.3 4.2 

12 

يعمل مجلس الجامعة على تطوير وتطبيق 

خطط لتحسين طريقة عمله ومدى جودة أدائه 

.
ً
 دوريا

 19 16 237 205 88 ك

3.58 0.903 9 
٪ 15.6 36.3 41.9 2.8 3.4 

   0.719 3.65 اماملتوسط الحسابي الع               

 درجات 5 من الحسابي املتوسط* 

 أن يتبين( 6) رقم بالجدول  املوضحة النتائج استعراض خالل من       

 املجلس على الدراسة عينة أفراد الستجابات العام الحسابي املتوسط

 وهذا ،(5 من 3.65) يساوي ( الجامعة مجلس) للجامعة األعلى اإلداري 

 ما تتراوح والتي الخماي ي، املتدرج املقياس من رابعةال بالفئة يقع املتوسط

 أن أي. كبيرة بدرجة املمارسة إلى تشير التي الفئة وهي( 4.20 إلى 3.41) بين

 للجامعة األعلى اإلداري  املجلس أن على موافقون  الدراسة عينة أفراد

 .كبيرة بدرجة ممارسته يتم ،(الجامعة مجلس)

 املحور  هذا لفقرات التفصيلية الحسابية املتوسطات أن نجد كما         

 الثانية الفئة في تقع املتوسطات وهذه( 4.23 إلى 2.38) بين ما تراوحت

 املمارسة إلى تشير والتي الخماي ي ليكرت مقياس من والخامسة والرابعة

ا كبيرة كبيرة، قليلة،) بدرجة  عبارة هناك أن النتائج من يتبين حيث ،(جدًّ

ا، كبيرة بدرجة اممارسته يتم واحدة  بلغ والتي ،(8) رقم العبارة وهي جدًّ

 من الخامسة بالفئة يقع املتوسط وهذا ،(5 من 4.23) الحسابي متوسطها

 التي الفئة وهي ،(5إلى 4.21) بين ما تتراوح والتي الخماي ي املتدرج املقياس

 عشرة هناك أن النتائج من يتضح بينما كبيرة، بدرجة املمارسة إلى تشير

 للجامعة األعلى اإلداري  املجلس محور  في كبيرة بدرجة ممارستها يتم اراتعب

 ،(2-5-12-3-6-9-4-7-1-11) رقم العبارات في وتتمثل( الجامعة مجلس)

 إلى 3.42) بين ما العبارات لهذه الحسابية املتوسطات تراوحت حيث

 اي يالخم املتدرج املقياس من الرابعة بالفئة تقع املتوسطات وهذه ،(3.99

 املمارسة إلى تشير التي الفئة وهي ،(4.20 إلى 3.41) بين ما تتراوح والتي

 عبارة هناك أن أعاله بالجدول  املوضحة النتائج من تبين كما كبيرة، بدرجة

 متوسطها بلغ والتي( 10) رقم العبارة وهي قليلة بدرجة ممارستها يتم واحدة

 املقياس من الثانية ةبالفئ يقع املتوسط وهذا ،(5 من 2.38) الحسابي

 تشير التي الفئة وهي ،(2.60 إلى 1.81) بين ما تتراوح والتي الخماي ي املتدرج

 نظر وجهات تفاوت على تدل النتيجة وهذه قليلة، بدرجة املمارسة إلى

 للجامعة األعلى اإلداري  املجلس ممارسة درجة على الدراسة عينة أفراد

 (.الجامعة مجلس)

 التي للموضوعات لجان بتكوين الجامعة مجلس يقوم) عبارة حصلت      

 ،(5 من 4.23) ومقداره حسابي متوسط أعلى على( اختصاصه ضمن تقع

 للجامعة العامة للمصلحة الجامعة مجلس أعضاء يعمل) عبارة وتليها

 بمتوسط( الجامعة في إليها ينتمون  التي للجهات ممثلين بصفتهم وليس

 ممارستهما يتم عبارتين أعلى أنهم يعني وهذا(. 5 من 3.99) بلغ حسابي

 ،(الجامعة مجلس) للجامعة األعلى اإلداري  املجلس محور  في كبيرة بدرجة

 يتفرع وما الجامعة، مجلس في العمداء إشراك أن إلى ذلك الباحثان ويعزو 

 ولجنة واملحاضرين، املعيدين كلجنة بالجامعة دائمة لجان من عنه

 رسالة تحقيق في بهم املناط بالدور  إحساسهم في يسهم واالبتعاث، التدريب

 التي العمادات مصلحة على العامة املصلحة تقديم وبالتالي الجامعة،

 أشارت التي[ 35] وفينكوف فيراري  دراسة مع الدراسة هذه وتتفق يمثلونها،

 رسالة تحقيق إلى تؤدي التي األنشطة في األكاديمية القيادات إشراك أن إلى

 يشمل) عبارة حصلت بينما املحددة األهداف تحقيق في يسهم الجامعة

 حسابي متوسط أدنى على( متنوعة خبرات يمثلون  أعضاء الجامعة مجلس

 واضح وتحديد لألمناء مجلس هناك) عبارة وتليها( 5 من 3.42) ومقداره

 أنهم يعني وهذا ،(5 من 2.38) بلغ حسابي بمتوسط( ومهامه ملسؤولياته

 للجامعة األعلى اإلداري  املجلس محور  في ارستهمامم يتم عبارتين أدنى

 الناشئة الجامعات مجالس أن إلى ذلك الباحثان ويعزو  ،(الجامعة مجلس)

 أمناء وجود يحتم وهذا محدودة، خبراتهم أعضاء من تتكون  حداثتها بحكم

 .وخططها سياساتها ورسم هويتها، تحديد في يسهم الجامعات لهذه

 
ً
 .القيادة: ثانيا

 7 جدول 

ا الحسابية واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات  .بالقيادة املتعلقة العبارات حول  الدراسة عينة إلجابات وترتيبها تنازليًّ

رقم 

 العبارة
 العبارة

التكرارات 

 والنسب

 درجة املوافقة
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
كبيرة  الترتيب

 
 
 جدا

 قليلة متوسطة كبيرة
قليلة 

 
 
 جدا

1 
تحديد مسؤوليات القيادات اإلدارية تحديًدا 

 واضًحا في توصيفات املهام الوظيفية.

 13 16 220 202 114 ك
3.69 0.903 7 

٪ 20.2 35.8 38.9 2.8 2.3 

2 
تقوم القيادات اإلدارية بتصور أو توقع القضايا 

 والفرص املحتملة وتتخذ املبادرات املناسبة لها.

 15 82 221 197 50 ك
3.33 0.921 11 

٪ 8.8 34.9 39.1 14.5 2.7 

 4 0.833 3.78 18 24 92 362 69 كتنجز القيادات اإلدارية اإلجراءات املطلوبة التي  3
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 3.2 4.2 16.3 64.1 12.2 ٪ تقع في مجال مسؤولياتها بفاعلية.

4 
تتم مراقبة الجودة واملوافقة على التغييرات 

 املستويات اإلشرافية. األساسية على جميع

 14 29 282 183 57 ك
3.42 0.836 9 

٪ 10.1 32.4 49.9 5.1 2.5 

5 
تشجع القيادات اإلدارية العاملين على التعاون 

 والعمل بروح الفريق.

 14 18 232 222 79 ك
3.59 0.857 8 

٪ 14 39.3 41.1 3.2 2.5 

6 

في  تعمل القيادات اإلدارية في جميع املستويات

الجامعة بالتعاون مع جميع الوحدات األخرى 

 لتفعيل كافة الوظائف.

 19 21 106 361 58 ك

3.74 0.822 5 
٪ 10.3 63.9 18.8 3.7 3.4 

7 
تتحمل القيادات اإلدارية في جميع املستويات 

 املسؤولية عن جودة األنشطة وفاعليتها.

 25 15 84 376 65 ك
3.78 0.849 3 

٪ 11.5 66.5 14.9 2.7 4.4 

8 
تتم عملية التفويض بصورة مالئمة في إطار 

 واضح يحدد املرجعية ونظام املساءلة.

 14 32 84 403 32 ك
3.72 0.76 6 

٪ 5.7 71.3 14.9 5.7 2.5 

9 
ا في وثائق  تكون التفويضات محددة رسميًّ

 موقعة.

 18 32 64 265 186 ك
4.01 0.978 2 

٪ 32.9 46.9 11.3 5.7 3.2 

10 
تفويض السلطة محكوم بأنظمة ولوائح موافق 

 عليها من قبل مجلس الجامعة.

 16 20 92 230 207 ك
4.05 0.962 1 

٪ 36.6 40.7 16.3 3.5 2.8 

11 

تشجع القيادات اإلدارية املبادرات من جانب 

املرؤوسين وتكافئ عليها في إطار سياسات 

 وإجراءات واضحة ومحددة.

 23 19 291 186 46 ك

3.38 0.843 10 
٪ 8.1 32.9 51.5 3.4 4.1 

12 

توظف القيادة اإلدارية التغذية الراجعة حول 

أداء املرؤوسين بصورة منتظمة وبناءة تسهم في 

 عملية التطوير الشخص ي واملنهي لهم.

 22 97 316 104 26 ك

3.03 0.834 13 
٪ 4.6 18.4 55.9 17.2 3.9 

13 

الجامعة من أن ما يقدم ملجلس  تتحقق إدارة

الجامعة موثق ويحدد القضايا التي تتطلب 

 إصدار قرارات وما يترتب على بدائلها.

 19 16 380 103 47 ك

3.25 0.784 12 
٪ 8.3 18.2 67.3 2.8 3.4 

   0.682 3.6 املتوسط الحسابي العام               

 .درجات 5 من الحسابي املتوسط* 

 الحسابي املتوسط أن( 7) رقم بالجدول  املوضحة النتائج من بينيت      

 من 3.60) يساوي  القيادة محور  على الدراسة عينة أفراد الستجابات العام

 والتي الخماي ي، املتدرج املقياس من الرابعة بالفئة يقع املتوسط وهذا ،(5

 بدرجة سةاملمار  إلى تشير التي الفئة وهي ،(4.20 إلى 3.41) بين ما تتراوح

 يتم القيادة، محور  أن على موافقون  الدراسة عينة أفراد أن أي. كبيرة

 .كبيرة بدرجة ممارسته

 املحور  هذا لفقرات التفصيلية الحسابية املتوسطات أن نجد كما      

 الثالثة بالفئة تقع املتوسطات وهذه ،(4.05 إلى 3.03) بين ما تراوحت

 بدرجة املمارسة إلى تشير والتي اي ي،الخم املتدرج املقياس من والرابعة

 يتم عبارات تسع هناك أن النتائج من يتبين حيث ،(كبيرة متوسطة،)

-7-9-10) رقم العبارات في وتتمثل القيادة محور  في كبيرة بدرجة ممارستها

 بين ما العبارات لهذه الحسابية املتوسطات تراوحت حيث ،(3-6-8-1-5-4

 املتدرج املقياس من الرابعة بالفئة تقع سطاتاملتو  وهذه ،(4.05 إلى 3.42)

 إلى تشير التي الفئة وهي ،(4.20 إلى 3.41) بين ما تتراوح والتي الخماي ي

 أن أعاله بالجدول  املوضحة النتائج من يتبين بينما كبيرة، بدرجة املمارسة

 رقم العبارات في وتتمثل متوسطة بدرجة ممارستها يتم عبارات أربع هناك

 بين ما العبارات لهذه الحسابية املتوسطات تراوحت حيث ،(11-2-13-12)

 املتدرج املقياس من الثالثة بالفئة تقع املتوسطات وهذه ،(3.38 إلى 3.03)

 إلى تشير التي الفئة وهي ،(3.40 إلى 2.61) بين ما تتراوح والتي الخماي ي

 نظر وجهات تفاوت إلى تشير النتيجة وهذه متوسطة، بدرجة املمارسة

 .القيادة محور  ممارسة درجة على الدراسة عينة أفراد

 عليها موافق ولوائح بأنظمة محكوم السلطة تفويض) عبارة حصلت      

 من 4.05) ومقداره حسابي متوسط أعلى على( الجامعة مجلس قبل من

ا محددة التفويضات تكون ) عبارة وتليها ،(5 ( موقعة وثائق في رسميًّ

 يتم عبارتين أعلى أنهما يعني وهذا(. 5 من 4.01) بلغ حسابي بمتوسط

 أن إلى ذلك الباحثان ويعزو  القيادة، محور  في كبيرة بدرجة ممارستهما

 والكلية، للقسم، مجالس وجود بحكم مقيدة اإلدارية القيادات سلطات

 املعنية، والقيادات املجالس وفقها تتصرف ولوائح أنظمة تحكمها والجامعة

 ملجلس يقدم ما أن من الجامعة إدارة تحققت) عبارة حصلت بينما

 على يترتب وما قرارات إصدار تتطلب التي القضايا ويحدد موثق الجامعة

 عبارة وتليها( 5 من 3.25) ومقداره حسابي متوسط أدنى على( بدائلها

 بصورة املرؤوسين أداء حول  الراجعة التغذية اإلدارية القيادة توظف)

 بمتوسط( لهم واملنهي الشخص ي التطوير يةعمل في تسهم وبناءة منتظمة

 في ممارستهما يتم عبارتين أدنى أنهما يعني وهذا ،(5 من 3.03) بلغ حسابي

 أن على تعتمد املمارسات هذه أن إلى ذلك الباحثان ويعزو  القيادة، محور 

 متخصصة، لجان أو مجالس في عرضه تم قد الجامعة ملجلس يصل ما

 حداثة إلى يعود فقد الراجعة التغذية ظيفتو  أما موثقة، إجراءات وفق

 .القيادات هذه بعض تجربة

  اتفقت أنها نجد السابقة الدراسات نتائج مع النتيجة هذه وبمقارنة      
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 كيفية فهم إلى هدفت والتي ،[28] الهاللي دراسة نتائج إليه توصلت ما مع

 وأعضاء العلمية األقسام ورؤساء الجامعية الكليات بعض عمداء إدراك

 أن إلى النتائج أبرز  دلت حيث واإلجرائية، التحويلية للقيادة التدريس هيئة

 من ديمقراطيين كانوا التدريس هيئة وأعضاء األقسام ورؤساء العمداء

 دراسة نتائج إليه توصلت ما مع ما حد إلى تتفق كما. القيادة نمط حيث

 في اإلدارية القيادات ممارسة درجة"  تناولت والتي ،[3] معمر أبو

 توصلت ،حيث" تفعيلها وسبل السلطة لتفويض الفلسطينية الجامعات

 الجامعات في اإلدارية القيادات ممارسة درجة أن: أهمها نتائج عدة إلى

 إليه توصلت ما مع أيضا وتتفق. متوسطة السلطة لتفويض الفلسطينية

 ديالقيا النمط معرفة إلى هدفت والتي ،[42] السحيمي دراسة نتائج

 ما مع تتفق كما السعودية، العربية اململكة في املعلمين كليات لعمداء

 إلى الدراسة نتائج توصلت حيث[. 36] جيمس دراسة نتائج إليه توصلت

 الكلية أعضاء تدريب: هي الدراسة حددتها التي التحسين سلوكيات أهم أن

 وكل راتالقرا اتخاذ في العاملين وإشراك التطور  ومالحقة التغييرات على

 جهود لتفعيل اإلنساني االتصال قنوات فتح وكذلك التطوير، عمليات

 توصلت ما مع ما حد إلى النتيجة هذه تختلف بينما. كبير بشكل التطوير

 جامعة أكاديمي ممارسة درجة"  تناولت والتي[ 31] الزعبي دراسة نتائج إليه

         ،"ظرهمن وجهة من التفويض لعملية األردن في التطبيقية البلقاء

 منخفضة التفويض درجة أن أهمها نتائج عدة إلى الدراسة توصلت حيث

 .ما حد إلى

  
ً
 .التخطيط عمليات: ثالثا

 8 جدول 

  وترتيبها الحسابية واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات
 
 التخطيط بعمليات املتعلقة العبارات حول  الدراسة عينة إلجابات تنازليا

رقم 

 العبارة
 عبارةال

التكرارات 

 والنسب

 درجة املوافقة
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
كبيرة  الترتيب

 
 
 جدا

 قليلة متوسطة كبيرة
قليلة 

 
 
 جدا

1 
يوجد خطة إستراتيجية شاملة للجامعة، تقدم 

 إطار تخطيط لكافة اإلدارات والكليات.

 16 23 87 198 241 ك
4.11 0.994 1 

٪ 42.7 35 15.4 4.1 2.8 

2 
 ويتضمن 

ً
يتميز التخطيط بكونه إستراتيجيا

 أولويات للتطوير وتسلسل مناسب لكل عمل.

 20 26 91 269 159 ك
3.92 0.97 2 

٪ 28.1 47.6 16.1 4.6 3.5 

3 

تضع الخطط في االعتبار العوامل البيئية 

الداخلية والخارجية التي تؤثر على تطوير الجامعة 

 بشكل واقعي.

 20 27 188 171 159 ك

3.75 1.03 3 
٪ 28.1 30.3 33.3 4.8 3.5 

4 
تسمح عمليات التخطيط بمشاركة ذوي العالقة 

 املباشرة بالجامعة.

 16 25 264 95 165 ك
3.65 1.03 4 

٪ 29.2 16.8 46.7 4.4 2.8 

5 
يتم إعالم كل من يعنيهم األمر بخطط الجامعة 

 وآثارها بشكل جيد.

 19 21 255 228 42 ك
3.45 0.821 6 

٪ 7.4 40.4 45.1 3.7 3.4 

6 
تتم مراقبة تطبيق الخطط مع التأكد من مدى 

 تحقق األهداف املختلفة وتقويم النتائج.

 22 24 110 382 27 ك
3.65 0.801 5 

٪ 4.8 67.6 19.5 4.2 3.9 

7 
تراجع الخطط وتطور وتعدل مع اتخاذ القرارات 

 يتطلب األمر. التصحيحية حسبما

 19 25 296 188 37 ك
3.35 0.807 7 

٪ 6.5 33.3 52.4 4.4 3.4 

8 
ترتبط الخطط بأنظمة إدارة املعلومات التي تقدم 

 تغذية راجعة منتظمة لكل من األعمال املستمرة.

 15 184 237 97 32 ك
2.91 0.907 9 

٪ 5.7 17.2 41.9 32.6 2.7 

9 

مكوٌن أساي يٌّ في  تقدير املخاطر وإدارتها

استراتيجيات التخطيط وتوضع اآلليات لتقدير 

 املخاطر والتقليل من آثارها.

 172 151 106 111 25 ك

2.41 1.22 10 
٪ 4.4 19.6 18.8 26.7 30.4 

10 

يطبق التخطيط االستراتيجي في عملية وضع 

مشروع امليزانية السنوية بما يسمح بإجراء 

 ما دعت الحاجة إليها.التعديالت املناسبة كل

 16 89 314 116 30 ك

3.1 0.825 8 
٪ 5.3 20.5 55.6 15.8 2.8 

 - 0.688 3.43 املتوسط الحسابي العام               

 درجات 5 من الحسابي املتوسط* 

 الحسابي املتوسط أن( 8) رقم بالجدول  املوضحة النتائج من يتبين      

 التخطيط عمليات محور  على الدراسة ةعين أفراد الستجابات العام

 املقياس من الرابعة بالفئة يقع املتوسط وهذا ،(5 من 3.43) يساوي 

 التي الفئة وهي ،(4.20 إلى 3.41) بين ما تتراوح والتي الخماي ي، املتدرج

  على موافقون  الدراسة عينة أفراد أن أي. كبيرة بدرجة املمارسة إلى تشير

 .كبيرة بدرجة ممارستها يتم التخطيط، عمليات أن

 املحور  هذا لفقرات التفصيلية الحسابية املتوسطات أن نجد كما       

 الثانية بالفئة تقع املتوسطات وهذه ،(4.11 إلى 2.41) بين ما تراوحت

 املمارسة إلى تشير والتي الخماي ي، املتدرج املقياس من والرابعة والثالثة

 ست هناك أن النتائج من يتبين حيث ،(كبيرة متوسطة، قليلة،) بدرجة

 التخطيط بعمليات املتعلق املحور  في كبيرة بدرجة ممارستها يتم عبارات
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 املتوسطات تراوحت حيث ،(5-6-4-3-2-1) رقم العبارات في وتتمثل

 تقع املتوسطات وهذه ،(4.11 إلى 3.45) بين ما العبارات لهذه الحسابية

 إلى 3.41) بين ما تتراوح والتي خماي ي،ال املتدرج املقياس من الرابعة بالفئة

 من يتبين بينما كبيرة، بدرجة املمارسة إلى تشير التي الفئة وهي ،(4.20

 ممارستها يتم عبارات ثالث هناك أن أعاله بالجدول  املوضحة النتائج

 تراوحت حيث ،(8-10-7) رقم العبارات في وتتمثل متوسطة بدرجة

 وهذه ،(3.35 إلى 2.91) بين ما تالعبارا لهذه الحسابية املتوسطات

 ما تتراوح والتي الخماي ي املتدرج املقياس من الثالثة بالفئة تقع املتوسطات

 متوسطة، بدرجة املمارسة إلى تشير التي الفئة وهي ،(3.40 إلى 2.61) بين

 يتم واحدة عبارة هناك أن أعاله بالجدول  املوضحة النتائج من يتبين كما

 العبارة وهي التخطيط بعمليات املتعلق املحور  في لةقلي بدرجة ممارستها

 بالفئة يقع املتوسط وهذا ،(5 من 2.41)الحسابي وسطها بلغ والتي( 9) رقم

 ،(2.60 إلى 1.81) بين ما تتراوح والتي الخماي ي املتدرج املقياس من الثانية

 على تدل النتيجة وهذه قليلة، بدرجة املمارسة إلى تشير التي الفئة وهي

 بعمليات املتعلق املحور  على الدراسة عينة أفراد نظر وجهات تفاوت

 .التخطيط

 إطار تقدم للجامعة، شاملة استراتيجية خطة يوجد) عبارة حصلت       

 ومقداره حسابي متوسط أعلى على( والكليات اإلدارات لكافة تخطيط 

 تضمنوي استراتيجيا بكونه التخطيط يتميز) عبارة وتليها ،(5 من 4.11)

 3.92) بلغ حسابي بمتوسط( عمل لكل مناسب وتسلسل للتطوير أولويات

 محور  في كبيرة بدرجة ممارستهما يتم عبارتين أعلى أنهما يعني وهذا(. 5 من

 الجامعية القيادات إدراك إلى ذلك الباحثان ويعزو  التخطيط، عمليات

 وتحديد ورسالتها الجامعة رؤية رسم في االستراتيجي التخطيط ألهمية

 الخطط ترتبط) عبارة حصلت بينما املستقبل، في إليه تطمح وما هويتها،

 األعمال من لكل منتظمة راجعة تغذية تقدم التي املعلومات إدارة بأنظمة

 عبارة وتليها( 5 من 2.91) ومقداره حسابي متوسط أدنى على( املستمرة

 وتوضع التخطيط استراتيجيات في أساي يٌّ  مكوٌن  وإدارتها املخاطر تقدير)

 2.41) بلغ حسابي بمتوسط( آثارها من والتقليل املخاطر لتقدير اآلليات

 عمليات محور  في ممارستهما يتم عبارتين أدنى أنهما يعني وهذا ،(5 من

 فيه يتم وما االستراتيجي التخطيط أن إلى ذلك الباحثان ويعزو  التخطيط،

 .بالجامعة متخصص عمل بفريق مناط ممارسات من

 أبرز  أن إلى توصلت التي[ 40] الشمري  دراسة مع الدراسة هذه تفقوت

 .والتطوير التخطيط: هي األكاديميون  القادة يمارسها التي املهام

 
ً
 .والطالبات الطالب شطري  بين العالقة: رابعا

 9 جدول 

  وترتيبها الحسابية واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات
 
 والطالبات الطالب شطري  بين العالقة حول  الدراسة عينة إلجابات تنازليا

رقم 

 العبارة
 العبارة

التكرارات 

 والنسب

 درجة املوافقة
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
كبيرة  الترتيب

 
 
 جدا

 قليلة متوسطة كبيرة
قليلة 

 
 
 جدا

1 

يتم تمثيل شطري الطالب والطالبات في 

عضوية اللجان واملجالس ويشتركون في 

 يط وصنع القرارات والتقويم.التخط

 26 28 326 125 60 ك

3.29 0.892 3 
٪ 10.6 22.1 57.7 5 4.6 

2 

يوجد تواصل فعال بين أعضاء اللجان 

واملجالس املختلفة في أقسام الطالب 

 والطالبات.

 23 158 102 232 50 ك

3.23 1.07 4 
٪ 8.8 41.1 18.1 28 4.1 

3 

داء االحتياجات يراعي التخطيط وتقويم األ 

املختلفة للطالب والطالبات بمعايير متماثلة لكل 

 منهما.

 21 34 78 392 40 ك

3.7 0.834 1 
٪ 7.1 69.4 13.8 6 3.7 

4 

تبين مؤشرات الجودة النتائج الخاصة بأقسام 

الطالب والطالبات وتوضيح أوجه التشابه 

 واالختالف ومستوى األداء.

 19 37 205 203 101 ك

3.58 0.967 2 
٪ 17.9 35.9 36.3 6.5 3.4 

   0.814 3.45 املتوسط الحسابي العام                

 .درجات 5 من الحسابي املتوسط* 

 الحسابي املتوسط أن( 9) رقم بالجدول  املوضحة النتائج من يتبين      

 شطري  بين العالقة محور  على الدراسة عينة أفراد الستجابات العام

 الرابعة بالفئة يقع املتوسط وهذا ،(5 من 3.45) يساوي  والطالبات بالطال 

 وهي ،(4.20 إلى 3.41) بين ما تتراوح والتي الخماي ي، املتدرج املقياس من

 الدراسة عينة أفراد أن أي. كبيرة بدرجة املمارسة إلى تشير التي الفئة

 رستهامما يتم والطالبات الطالب شطري  بين العالقة أن على موافقون 

 .كبيرة بدرجة

 املحور  هذا لفقرات التفصيلية الحسابية املتوسطات أن نجد كما    

  الثالثة بالفئتين تقع املتوسطات وهذه ،(3.70 إلى 3.23) بين ما تراوحت

 بدرجة املمارسة إلى تشير والتي الخماي ي، املتدرج املقياس من والرابعة

 ممارستهما يتم عبارتين هناك أن النتائج من يتبين حيث ،(كبيرة متوسطة،)

-3) رقم وهما والطالبات الطالب شطري  بين العالقة محور  في كبيرة بدرجة

 تقع املتوسطات وهذه ،(3.58 ،3.70) الحسابي وسطهما بلغ واللتان ،(4

 إلى 3.41) بين ما تتراوح والتي الخماي ي، املتدرج املقياس من الرابعة بالفئة

 من يتبين كما كبيرة، بدرجة املمارسة إلى رتشي التي الفئة وهي ،(4.20

 ممارستها يتم عبارتين هناك أن أيضا أعاله بالجدول  املوضحة النتائج

 ،3.29)الحسابي وسطهما بلغ واللتان ،(4-3) رقم وهما متوسطة، بدرجة

 الخماي ي املتدرج املقياس من الثالثة بالفئة تقع املتوسطات وهذه ،(3.23

 املمارسة إلى تشير التي الفئة وهي ،(3.40 إلى 2.61) بين ما تتراوح والتي
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 عينة أفراد نظر وجهات تفاوت على تدل النتيجة وهذه متوسطة، بدرجة

 .والطالبات الطالب شطري  بين العالقة محور  على الدراسة

 املختلفة االحتياجات األداء وتقويم التخطيط يراعي) عبارة حصلت    

 حسابي متوسط أعلى على( منهما لكل اثلةمتم بمعايير والطالبات للطالب

 بدرجة ممارستها يتم عبارة أعلى أنها يعني وهذا. ،(5 من 3.70) ومقداره

 الباحثان ويعزو  والطالبات، الطالب شطري  بين العالقة محور  في كبيرة

 بدون  الطلبة حاجات بمراعاة تهتم الطالب لشئون  عمادة وجود إلى ذلك

 أعضاء بين فعال تواصل يوجد) عبارة حصلت بينما األقسام، بين تمييز

 متوسط أدنى على( والطالبات الطالب أقسام في املختلفة واملجالس اللجان

 في ممارستها يتم عبارة أدنى أنها يعني وهذا ،(5 من 3.23) ومقداره حسابي

 طبيعة ذلك الباحثان ويعزو  والطالبات، الطالب شطري  بين العالقة محور 

 . السعودي املجتمع لخصوصية مراعاة مستقلة بيئات في اللجان هذه عمل

 
ً
 .النزاهة: خامسا

 10 جدول 

  وترتيبها الحسابية واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات
 
 .بالنزاهة املتعلقة العبارات حول  الدراسة عينة إلجابات تنازليا

رقم 

 العبارة
 العبارة

التكرارات 

 والنسب

 درجة املوافقة
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
كبيرة  الترتيب

 
 
 جدا

 قليلة متوسطة كبيرة
قليلة 

 
 
 جدا

1 
تضع الجامعة قواعد ملزمة للممارسات 

 األخالقية والسلوك املسئول.

 16 14 81 170 284 ك
4.22 0.975 1 

٪ 50.3 30.1 14.3 2.5 2.8 

2 
تقوم الجامعة بمراجعة سياساتها وإجراءاتها 

 قويمها كل ما دعت الحاجة.بانتظام، وت

 19 16 284 186 60 ك
3.45 0.848 4 

٪ 10.6 32.9 50.3 2.8 3.4 

3 

تقدم الجامعة نفسها بصورة صادقة 

ودقيقة إلى الجهات الداخلية والخارجية 

 والجمهور العام.

 21 22 90 363 69 ك

3.77 0.849 3 
٪ 12.2 64.2 15.9 3.9 3.7 

4 

ة وإجراءات تسمح لدى الجامعة أنظم

باإلعالن عن املصالح املالية مع تجنب 

 تضارب املصالح.

 145 177 91 98 54 ك

2.54 1.29 5 
٪ 9.6 17.3 16.1 31.3 25.7 

5 

توثق الجامعة جميع ممارسات التعيين 

والتأديب والفصل من الخدمة توثيقا دقيًقا 

 
ً
 .وعادال

 23 22 98 219 203 ك

3.99 1.02 2 
٪ 35.9 38.8 17.3 3.9 4.1 

   0.742 3.59 املتوسط الحسابي العام               

 .درجات 5 من الحسابي املتوسط* 

 الحسابي املتوسط أن( 10) رقم بالجدول  املوضحة النتائج من يتبين      

 من 3.59) يساوي  النزاهة محور  على الدراسة عينة أفراد الستجابات العام

 والتي الخماي ي، املتدرج املقياس من الرابعة بالفئة يقع املتوسط وهذا ،(5

 بدرجة املمارسة إلى تشير التي الفئة وهي ،(4.20 إلى 3.41) بين ما تتراوح

 يتم النزاهة محور  أن على موافقون  الدراسة عينة أفراد أن أي. كبيرة

 .كبيرة بدرجة ممارستها

 املحور  هذا قراتلف التفصيلية الحسابية املتوسطات أن نجد كما     

 الثانية بالفئتين تقع املتوسطات وهذه( 4.22 إلى 2.54) بين ما تراوحت

 املمارسة إلى تشير والتي الخماي ي، املتدرج املقياس من والخامسة والرابعة

  كبيرة كبيرة، قليلة،) بدرجة
ً
 عبارة هناك أن النتائج من يتبين حيث ،(جدا

 كبيرة بدرجة ممارستها يتم نزاهةال بمحور  املتعلقة العبارات من واحدة

ا،  ،(5 من 4.22) الحسابي متوسطها بلغ والتي ،(1) رقم العبارة وهي جدًّ

 والتي الخماي ي املتدرج املقياس من الخامسة بالفئة يقع املتوسط وهذا

 كبيرة بدرجة املمارسة إلى تشير التي الفئة وهي ،(5 إلى 4.21) بين ما تتراوح

ا،  عبارات ثالث هناك أن أعاله بالجدول  املوضحة النتائج من يتبين كما جدًّ

 تراوحت حيث ،(2-3-5) رقم العبارات في وتتمثل كبيرة بدرجة ممارستها يتم

 وهذه ،(3.99 إلى 3.45) بين ما العبارات لهذه الحسابية املتوسطات

 تتراوح والتي الخماي ي املتدرج املقياس من الرابعة بالفئة تقع املتوسطات

 كبيرة، بدرجة املوافقة إلى تشير التي الفئة وهي ،(4.20 إلى 3.41) بين ما

 من واحدة عبارة هناك أن أعاله بالجدول  املوضحة النتائج من يتبين بينما

 العبارة وهي قليلة، بدرجة ممارستها يتم النزاهة بمحور  املتعلقة العبارات

 يقع توسطامل وهذا ،(5 من 2.54) الحسابي متوسطها بلغ والتي ،(4) رقم

 إلى 1.81) بين ما تتراوح والتي الخماي ي املتدرج املقياس من الثانية بالفئة

 تدل النتيجة وهذه قليلة، بدرجة املمارسة إلى تشير التي الفئة وهي ،(2.60

 .النزاهة محور  على الدراسة عينة أفراد نظر وجهات تفاوت على

 األخالقية رساتللمما ملزمة قواعد الجامعة تضع) عبارة حصلت      

 وتليها ،(5 من 4.22) ومقداره حسابي متوسط أعلى على( املسئول  والسلوك

 من والفصل والتأديب التعيين ممارسات جميع الجامعة توثق) عبارة

 وهذا(. 5 من 3.99) بلغ حسابي بمتوسط( وعادال دقيًقا توثيقا الخدمة

 النزاهة، محور  يف كبيرة بدرجة ممارستهما يتم عبارتين أعلى أنهما يعني

 وفق تعمل التي والكليات األقسام مجال وجود إلى ذلك الباحثان ويعزو 

 بمراجعة الجامعة تقوم) عبارة حصلت بينما منظمة إجرائية وقواعد لوائح

 أدنى على( الحاجة دعت ما كل وتقويمها بانتظام، وإجراءاتها سياساتها

 أنظمة الجامعة لدى) عبارة وتليها( 5 من 2.91) ومقداره حسابي متوسط

( املصالح تضارب تجنب مع املالية املصالح عن باإلعالن تسمح وإجراءات

 يتم عبارتين أدنى أنهما يعني وهذا ،(5 من 2.54) بلغ حسابي بمتوسط

 كانت وإن ـ املمارسات هذه الباحثان ويعزو  النزاهة، محور  في ممارستهما
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 حوكمة إلى وحاجتها شئة،النا الجامعات عهد حداثة إلى ـ متوسطة بدرجة

 .والسياسات اإلجراءات لكافة

 السلوك أن إلى توصلت التي[ 30] رونتز دراسة مع الدراسة هذه وتتفق    

 العاملين اتجاهات تحويل على يعمل أن يجب األكاديمية للقيادات القيادي

 وإشعار األخالقي، الجانب وتكريس التطور  ومواكبة بالتغيير االهتمام نحو

 . همار بأدو  القيام بأهمية ملينالعا

 
ً
 .التنظيمية واللوائح السياسات: سادسا

 11 جدول 

ا وترتيبها الحسابية واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات  التنظيمية واللوائح بالسياسات املتعلقة العبارات حول  الدراسة عينة إلجابات تنازليًّ

رقم 

 العبارة
 العبارة

التكرارات 

 والنسب

 وافقةدرجة امل
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
كبيرة  الترتيب

 
 
 جدا

 قليلة متوسطة كبيرة
قليلة 

 
 
 جدا

1 

تقوم الجامعة بتوفير دليل للسياسات 

واإلجراءات توضح فيه األنظمة واإلجراءات 

 الداخلية الالزمة.

 20 13 89 113 330 ك

4.27 1.03 1 
٪ 58.4 20 15.8 2.3 3.5 

2 

م تحديد نطاق الصالحيات أو املسؤوليات يت

للجان الرئيسة أو الدائمة وللوظائف اإلدارية 

 واألكاديمية داخل الجامعة.

 15 25 100 184 241 ك

4.08 1 2 
٪ 42.7 32.6 17.7 4.4 2.7 

3 

تحفظ أدلة السياسات واللوائح التنظيمية 

والوثائق ذات العالقة في أماكن يسهل الوصول 

 متاحة لجميع املعنيين بها.إليها و 

 23 18 161 181 182 ك

3.85 1.04 4 
٪ 32.2 32 28.5 3.2 4.1 

4 

تحدد الجامعة مسؤوليات الطالب والطالبات 

وقوا عد السلوك الخاصة بهم وتعلن لهم قبل 

 بداية الدراسة بانتظام.

 18 19 89 228 211 ك

4.05 0.975 3 
٪ 37.3 40.4 15.8 3.4 3.2 

5 

تلتزم الجامعة ببرنامج منتظم ملراجعة جميع 

السياسات واللوائح التنظيمية ونطاق 

.
ً
 الصالحيات واملسؤوليات دوريا

 20 11 369 120 45 ك

3.28 0.784 5 
٪ 8 21.2 65.3 1.9 3.5 

   0.81 3.91 املتوسط الحسابي العام               

 .درجات 5 من الحسابي املتوسط* 

 الحسابي املتوسط أن( 11) رقم بالجدول  املوضحة النتائج من تبيني      

 واللوائح السياسات محور  على الدراسة عينة أفراد الستجابات العام

 من الرابعة بالفئة يقع املتوسط وهذا ،(5 من 3.91) يساوي  التنظيمية

 ةالفئ وهي ،(4.20 إلى 3.41) بين ما تتراوح والتي الخماي ي، املتدرج املقياس

 موافقون  الدراسة عينة أفراد أن أي. كبيرة بدرجة املمارسة إلى تشير التي

 .كبيرة بدرجة ممارسته يتم التنظيمية واللوائح السياسات محور  أن على

 املحور  هذا لفقرات التفصيلية الحسابية املتوسطات أن نجد كما    

 ثالثةال بالفئة تقع املتوسطات وهذه( 4.27 إلى 3.28) بين ما تراوحت

 املمارسة إلى تشير والتي الخماي ي، املتدرج املقياس من والخامسة والرابعة

ا كبيرة كبيرة، متوسطة،) بدرجة  هناك أن النتائج من يتبين حيث ،(جدًّ

 التنظيمية واللوائح السياسات بمحور  املتعلقة العبارات من واحدة عبارة

ا، كبيرة بدرجة ممارستها يتم  متوسطها بلغ والتي( 1) رقم العبارة وهي جدًّ

 املقياس من الخامسة بالفئة يقع املتوسط وهذا ،(5 من 4.27) الحسابي

 تشير التي الفئة وهي ،(5 إلى 4.21) بين ما تتراوح والتي الخماي ي، املتدرج

ا، كبيرة بدرجة املمارسة إلى  بالجدول  املوضحة النتائج من يتبين كما جدًّ

 العبارات في وتتمثل كبيرة بدرجة ممارستها يتم عبارات ثالث هناك أن أعاله

 بين ما العبارات لهذه الحسابية املتوسطات تراوحت حيث ،(3-4-2) رقم

 املتدرج املقياس من الرابعة بالفئة تقع املتوسطات وهذه ،(4.08 إلى 3.85)

 إلى تشير التي الفئة وهي ،(4.20 إلى 3.41) بين ما تتراوح والتي الخماي ي،

 أن أعاله بالجدول  املوضحة النتائج من يتبين بينما كبيرة، جةبدر  املوافقة

 واللوائح السياسات بمحور  املتعلقة العبارات من واحدة عبارة هناك

 بلغ والتي( 5) رقم العبارة وهي متوسطة بدرجة ممارستها يتم التنظيمية

 من الثالثة بالفئة يقع املتوسط وهذا ،(5 من 3.28)الحسابي وسطها

 الفئة وهي ،(3.40 إلى 2.61) بين ما تتراوح والتي الخماي ي، ملتدرجا املقياس

 تفاوت على تدل النتيجة وهذه متوسطة، بدرجة املمارسة إلى تشير التي

 .التنظيمية واللوائح السياسات محور  على الدراسة عينة أفراد نظر وجهات

 واإلجراءات للسياسات دليل بتوفير الجامعة تقوم) عبارة حصلت    

 متوسط أعلى على( الالزمة الداخلية واإلجراءات األنظمة فيه وضحت

 الصالحيات نطاق تحديد يتم) عبارة وتليها ،(5 من 4.27) ومقداره حسابي

 واألكاديمية اإلدارية وللوظائف الدائمة أو الرئيسة للجان املسؤوليات أو

 علىأ أنهما يعني وهذا(. 5 من 4.08) بلغ حسابي بمتوسط( الجامعة داخل

 واللوائح السياسات محور  في كبيرة بدرجة ممارستهما يتم عبارتين

 كمرجعية؛ العالي التعليم نظام وجود إلى ذلك الباحثان ويعزو  التنظيمية،

 ومجلس الكليات، ومجالس األقسام، وصالحيات مسئوليات يحدد حيث

 أدلة تحفظ) عبارة حصلت بينما واملؤقتة، الدائمة واللجان الجامعة،

 يسهل أماكن في العالقة ذات والوثائق التنظيمية واللوائح ياساتالس

 حسابي متوسط أدنى على( بها املعنيين لجميع ومتاحة إليها الوصول 

 ملراجعة منتظم ببرنامج الجامعة تلتزم) عبارة وتليها( 5 من 2.91) ومقداره

 واملسؤوليات الصالحيات ونطاق التنظيمية واللوائح السياسات جميع
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 دوري
ً
 عبارتين أدنى أنهما يعني وهذا ،(5 من 2.54) بلغ حسابي بمتوسط( ا

 الباحثان ويعزو  التنظيمية، واللوائح السياسات محور  في ممارستهما يتم

 أن كما األرشفة، في واستخدامها التقنية، توظيف ضعف إلى ذلك

 وجود على القدرة يفقدها الناشئة الجامعات مشاكل في القيادات استغراق

 .التنظيمية واللوائح السياسات ملراجعة منتظمة جبرام

  
ً
 .العمل بيئة: سابعا

ا وترتيبها الحسابية واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات 12 جدول   العمل ببيئة املتعلقة العبارات حول  الدراسة عينة إلجابات تنازليًّ

رقم 

 العبارة
 العبارة

التكرارات 

 والنسب

 درجة املوافقة
املتوسط 

 حسابيال

االنحراف 

 املعياري 
كبيرة  الترتيب

 
 
 جدا

 قليلة متوسطة كبيرة
قليلة 

 
 
 جدا

1 
يحرص كبار املسؤولين في الجامعة على خلق 

 بيئة عمل إيجابية واملحافظة عليها.

 26 19 104 294 122 ك
3.83 0.959 1 

٪ 21.6 52 18.4 3.4 4.6 

2 

راء تحرص إدارة الجامعة على الحصول على آ

أعضاء هيئة التدريس واملوظفين وغيرهم حول 

 املبادرات الرئيسية.

 20 24 344 118 59 ك

3.3 0.848 3 
٪ 10.4 20.9 60.9 4.2 3.5 

3 

تلقى اإلنجازات واإلسهامات املهمة للجامعة 

التقدير واالعتراف املناسبين من قبل هيئة 

 التدريس واملوظفين والطلبة.

 21 21 209 251 63 ك

3.56 0.877 2 
٪ 11.2 44.4 37 3.7 3.7 

4 

يتم إشعار هيئة التدريس واملوظفين بانتظام 

باملواضيع والخطط والتطورات التي تحدث في 

 الجامعة.

 26 132 281 79 47 ك

2.98 0.944 4 
٪ 8.3 14 49.7 23.4 4.6 

5 

تقوم الجامعة بمسؤولية إجراء استطالعات 

التي تتعلق باملناخ رأي دورية للمواضيع 

 التنظيمي.

 25 197 232 75 36 ك

2.82 0.94 5 
٪ 6.4 13.3 41.1 34.9 4.4 

   0.751 3.3 املتوسط الحسابي العام               

 .درجات 5 من الحسابي املتوسط* 

 الحسابي املتوسط أن( 12) رقم بالجدول  املوضحة النتائج من يتبين     

 3.30) يساوي  العمل بيئة محور  على الدراسة عينة فرادأ الستجابات العام

 الخماي ي، املتدرج املقياس من الثالثة بالفئة يقع املتوسط وهذا ،(5 من

 املمارسة إلى تشير التي الفئة وهي ،(3.40 إلى 2.61) بين ما تتراوح والتي

 بيئة محور  أن على موافقون  الدراسة عينة أفراد أن أي. متوسطة بدرجة

 .متوسطة بدرجة ممارسته يتم العمل

 املحور  هذا لفقرات التفصيلية الحسابية املتوسطات أن نجد كما     

 الثالثة بالفئتين تقع املتوسطات وهذه( 3.83 إلى 2.82) بين ما تراوحت

 بدرجة املمارسة إلى تشيران واللتين الخماي ي، املتدرج املقياس من والرابعة

 العبارات من عبارتين هناك أن النتائج من يتبين حيث ،(كبيرة متوسطة،)

 العبارتان وهما كبيرة، بدرجة ممارستهما يتم العمل بيئة بمحور  املتعلقة

 وهذه التوالي، على( 3.83 3.56) الحسابي متوسطهما بلغ واللتان( 3-1) رقم

 تتراوح والتي الخماي ي، املتدرج املقياس من الرابعة بالفئة تقع املتوسطات

 كبيرة، بدرجة املوافقة إلى تشير التي الفئة وهي ،(4.20 إلى 3.41) بين ما

 من عبارات ثالث هناك أن أعاله بالجدول  املوضحة النتائج من يتبين بينما

 وتتمثل متوسطة بدرجة ممارستها يتم العمل بيئة بمحور  املتعلقة العبارات

 لهذه الحسابية املتوسطات تراوحت حيث ،(5-4-2) رقم العبارات في

 من الثالثة بالفئة تقع املتوسطات وهذه ،(3.30 إلى 2.82) بين ما عباراتال

 الفئة وهي ،(3.40 إلى 2.61) بين ما تتراوح والتي الخماي ي املتدرج املقياس

 تفاوت على النتيجة هذه وتدل متوسطة، بدرجة املمارسة إلى تشير التي

 .العمل بيئة محور  على الدراسة عينة أفراد نظر وجهات

 عمل بيئة خلق على الجامعة في املسؤولين كبار يحرص) عبارة حصلت     

 ،(5 من 3.83) ومقداره حسابي متوسط أعلى على( عليها واملحافظة إيجابية

 واالعتراف التقدير للجامعة املهمة واإلسهامات اإلنجازات تلقى) عبارة وتليها

 بلغ حسابي طبمتوس( والطلبة واملوظفين التدريس هيئة قبل من املناسبين

 في كبيرة بدرجة ممارستهما يتم عبارتين أعلى أنهما يعني وهذا(. 5 من 3.56)

 بأن الجامعية القيادات إيمان إلى ذلك الباحثان ويعزو  العمل، بيئة محور 

 االستقرار تحقيق في يسهم الناشئة بالجامعات للعمل محفزة بيئة إيجاد

 إشعار يتم) عبارة حصلت بينما البدايات، مصاعب وتجاوز  األكاديمي،

 التي والتطورات والخطط باملواضيع بانتظام واملوظفين التدريس هيئة

 وتليها( 5 من 2.98) ومقداره حسابي متوسط أدنى على( الجامعة في تحدث

 للمواضيع دورية رأي استطالعات إجراء بمسؤولية الجامعة تقوم) عبارة

 وهذا ،(5 من 2.82) بلغ حسابي بمتوسط( التنظيمي باملناخ تتعلق التي

 ويعزو  العمل، بيئة محور  في ممارستهما يتم عبارتين أدنى أنهما يعني

 التواصل ضعف إلى ـ متوسطة بدرجة كانت وإن ـ النتيجة هذه الباحثان

 .واملوظفين التدريس هيئة وأعضاء القيادات بين أسفل إلى أعلى من

 
ً
 .لها تابعةال والوحدات بالجامعة املرتبطة املؤسسات: ثامنا
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 13 جدول 

  وترتيبها الحسابية واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات
 
 لها التابعة والوحدات بالجامعة املرتبطة باملؤسسات املتعلقة العبارات حول  الدراسة إلجابات عينة تنازليا

رقم 

 العبارة
 العبارة

التكرارات 

 والنسب

 درجة املوافقة
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 ملعياري ا
كبيرة  الترتيب

 
 
 جدا

 قليلة متوسطة كبيرة
قليلة 

 
 
 جدا

1 
عدم التعارض بين وظائف الجامعة وبين وظائف 

 أية مؤسسة مرتبطة بها أو بوحدات تابعة لها.

 16 13 136 168 232 ك
4.04 0.999 1 

٪ 41.1 29.7 24.1 2.3 2.8 

2 
الية تحديد السياسات التي تؤثر في العالقات امل

 واإلدارية بين الجامعة والوحدات التابعة لها.

 18 19 121 186 221 ك
4.01 1.01 2 

٪ 39.1 32.9 21.4 3.4 3.2 

3 

يوجد آليات واضحة إلعداد تقارير متابعة تضمن 

أن يكون ملجلس الجامعة إشراف فعال على 

 أعمال اإلدارات والكليات املختلفة.

 24 18 113 306 104 ك

3.79 0.923 4 
٪ 18.4 54.2 20 3.2 4.2 

4 
تتم مراجعة التقارير املالية للوحدات التابعة 

 للجامعة بصفة دورية.

 18 23 101 318 105 ك
3.83 0.887 3 

٪ 18.6 56.3 17.9 4.1 3.2 

5 

تضع الجامعة تقديًرا دقيًقا للمخاطر املحتملة 

قد لحمايتها من أية مسؤوليات مالية أو قانونية 

 تنشأ نتيجة نشاطات الوحدات التابعة لها.

 152 153 96 114 20 ك

2.57 1.31 6 
٪ 8.8 20.2 17 27.1 26.9 

6 

يتضمن التعاقد مع املؤسسات استيفاء معايير 

الجودة ذات الصلة مع أية جهة خارجية لتقديم 

 خدمات للجامعة.

 27 76 339 91 32 ك

3.04 0.844 5 
٪ 5.7 16.1 60 13.5 4.8 

   0.673 3.55 املتوسط الحسابي العام               

 .درجات 5 من الحسابي املتوسط* 

 الحسابي املتوسط أن( 13) رقم بالجدول  املوضحة النتائج من يتبين     

 املرتبطة املؤسسات محور  على الدراسة عينة أفراد الستجابات العام

 يقع املتوسط وهذا ،(5 من 3.55) يساوي  لها التابعة والوحدات بالجامعة

 إلى 3.41) بين ما تتراوح والتي الخماي ي، املتدرج املقياس من الرابعة بالفئة

 عينة أفراد أن أي. كبيرة بدرجة املمارسة إلى تشير التي الفئة وهي ،(4.20

 والوحدات بالجامعة املرتبطة املؤسسات محور  أن على موافقون  الدراسة

 .كبيرة بدرجة رستهمما يتم لها التابعة

 املحور  هذا لفقرات التفصيلية الحسابية املتوسطات أن نجد كما    

 الثالثة بالفئتين تقع املتوسطات وهذه ،(4.04 إلى 2.57) بين ما تراوحت

 بدرجة املمارسة إلى تشيران واللتين الخماي ي، املتدرج املقياس من والرابعة

 من عبارات أربع هناك أن النتائج من يتبين حيث ،(كبيرة متوسطة،)

 التابعة والوحدات بالجامعة املرتبطة املؤسسات بمحور  املتعلقة العبارات

 حيث ،(3-4-2-1)رقم العبارات في وتتمثل كبيرة بدرجة ممارستهما يتم لها

 وهذه( 4.04 إلى 3.79) بين ما العبارات لهذه الحسابية املتوسطات تراوحت

 تتراوح والتي الخماي ي املتدرج املقياس نم الرابعة بالفئة تقع املتوسطات

 كبيرة، بدرجة املوافقة إلى تشير التي الفئة وهي ،(4.20 إلى 3.41) بين ما

 من واحدة عبارة هناك أن أعاله بالجدول  املوضحة النتائج من يتبين بينما

 التابعة والوحدات بالجامعة املرتبطة املؤسسات بمحور  املتعلقة العبارات

 متوسطها بلغ والتي( 6) رقم العبارة وهي متوسطة بدرجة رستهامما يتم لها

 املقياس من الثالثة بالفئة يقع املتوسط وهذا ،(5 من 3.04) الحسابي

 بين ما تتراوح والتي ،(3.41 إلى 2.61) بين ما تتراوح والتي الخماي ي املتدرج

 كما متوسطة، بدرجة املمارسة إلى تشير التي الفئة وهي( 3.40 إلى 2.61)

 باملؤسسات املتعلقة العبارات من واحدة عبارة هناك أن النتائج من تبين

 وهي قليلة، بدرجة ممارستها يتم لها التابعة والوحدات بالجامعة املرتبطة

 وهذا ،(5 من 2.57) الحسابي متوسطها بلغ والتي ،(5) رقم العبارة

 ما تتراوح والتي الخماي ي املتدرج املقياس من الثانية بالفئة يقع املتوسط

 وتدل قليلة، بدرجة املمارسة إلى تشير التي الفئة وهي ،(2.61 إلى 1.81) بين

 محور  على الدراسة عينة أفراد نظر وجهات تفاوت على النتيجة هذه

 .لها التابعة والوحدات بالجامعة املرتبطة املؤسسات

 أية وظائف وبين الجامعة وظائف بين التعارض عدم) عبارة حصلت      

 حسابي متوسط أعلى على( لها تابعة بوحدات أو بها مرتبطة مؤسسة

 في تؤثر التي السياسات تحديد) عبارة وتليها ،(5 من 4.04) ومقداره

 بمتوسط( لها التابعة والوحدات الجامعة بين واإلدارية املالية العالقات

 هماممارست يتم عبارتين أعلى أنهما يعني وهذا(. 5 من 4.01) بلغ حسابي

 لها، التابعة والوحدات بالجامعة املرتبطة املؤسسات محور  في كبيرة بدرجة

 أو مؤسسة كل سلطة يحدد هرمي تنظيمي وجود إلى ذلك الباحثان ويعزو 

 عبارة حصلت بينما. ومسئولياتها صالحياتها ويحدد جامعية، وحدة

 أية مع الصلة ذات الجودة معايير استيفاء املؤسسات مع التعاقد يتضمن)

 ومقداره حسابي متوسط أدنى على( للجامعة خدمات لتقديم خارجية جهة

 املحتملة للمخاطر دقيًقا تقديًرا الجامعة تضع) عبارة وتليها( 5 من 3.04)

 نشاطات نتيجة تنشأ قد قانونية أو مالية مسؤوليات أية من لحمايتها

 أنهما عنيي وهذا ،(5 من 2.57) بلغ حسابي بمتوسط( لها التابعة الوحدات

 بالجامعة املرتبطة املؤسسات محور  في ممارستهما يتم عبارتين أدنى

 الجامعية القيادات أن إلى ذلك الباحثان ويعزو  لها، التابعة والوحدات

 عملها مجال بخارج تتعلق التي اإلدارية الجوانب في محدودة خبراتها

 .األكاديمي

  مع تتفق أنها نجد السابقة الدراسات نتائج مع النتيجة هذه وبمقارنة     
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 معايير واقع"  تناولت والتي[ 38] العزاوي  دراسة نتائج إليه توصلت ما

 حيث املستنصرية، الجامعة كليات في اإلدارية للقيادات الجودة ضمان

 معايير وفق تتم واإلدارية القيادية املمارسات أن إلى الدراسة توصلت

 .متوسطة بدرجة الجودة

 تحسين مقترحات ما: على نص والذي الثالث بالسؤال ةاملتعلق النتائج

 وجهة من الناشئة السعودية الجامعات في واإلدارية القيادية املمارسات

  القيادات؟ نظر

 الجامعات في واإلدارية القيادية املمارسات تحسين مقترحات أبرز 

 التدريس هيئة وأعضاء القيادات، هذه نظر وجهة من الناشئة السعودية

 :التاليك هي

 .وفنيا وإداريا تربويا مؤهلة جامعية قيادات اختيار على الحرص .1

 واملوظفين، التدريس، هيئة أعضاء بين االتصال وسائل تحسين .2

 .الجامعية والقيادات

 على القضاء يسهل الناشئة الجامعات في الحديثة التقنية تفعيل .3

 . واملالية داريةواإل  األكاديمية املجاالت كل في الخاطئة املمارسات

 لكافة تخطيط إطار تقدم للجامعة، شاملة استراتيجية خطة وضع .4

 .والكليات اإلدارات

 مثل الروتينية القرارات بعض اتخاذ في القيادة مركزية من التقليل .5

 .الكلية عميد بيد القرار يكون  بحيث وغيرها التدريس هيئة أعضاء إجازات

 تطور  عملية يخدم بما الجودة نامجبر  من األساي ي الهدف تحقيق .6

 .الجامعي التعليم

 كافة إعطائها خالل من الكليات ومجالس األقسام دور  تفعيل .7

 .واألكاديمي اإلداري  العمل يتطلبه ما مع الصالحيات

 إنجاز لسرعة تطويره على العمل وضرورة اإلداري  بالكادر االهتمام .8

 .إليه املوكلة املهام

 إنه حيث تقابلة؛ التي العقبات وتذليل التدريس هيئة بعضو االهتمام .9

 .واإلدارية التعليمية العملية في األساس حجر يمثل

 الجامعة فروع جميع في واإلدارية املالية املعامالت في الالمركزية تفعيل .10

 .املعامالت من االنتهاء لسرعة

 امعة،الج داخل الجامعة فروع من فرع لكل إدارية مجموعة تخصيص .11

 .الفرع لذلك واملعامالت املشاكل بإنهاء مختصة تكون 

 بين املسؤوليات تتداخل ال بحيث قيادة كل ملسؤولية الدقيق التحديد .12

 .الجامعة قيادات

 لالستفادة والدولية واإلقليمية املحلية الجامعات مع املشاركة تفعيل .13

 . والقيادية اإلدارية تجاربها من

 استراتيجيات منها تتفرع للجامعة ومفصلة واضحة ةاستراتيجي وضع .14

 .الكليات

 تدريبية برامج طريق عن واإلدارية القيادية املرؤوسين مهارات تنمية .15

 .التدريبي االحتياج واقع من مصممة متقدمة

 املمارسات تحسين مجال في العلمي البحث دور  تطوير على العمل .16

 .اشئةالن بالجامعات والقيادية اإلدارية

 العاملين وتحفيز العمل، عن التدريس هيئة أعضاء رضا مدى متابعة .17

 في متقدمه تدريبية ودورات ومعنوية، مادية حوافز خالل من اإلداريين

 .والفني اإلداري  املجال

 ذات فروق هناك هل -:على نص والذي الرابع بالسؤال املتعلقة النتائج

 واقع حول  الدراسة جتمعم أفراد نظر وجهات بين إحصائية داللة

 الجنس، الجامعة،) متغيرات إلى تعزى  والتي واإلدارية القيادية املمارسات

 ؟(واإلدارية القيادية الدورات الخبرة، سنوات الوظيفة، مسمى

 
ً
 -:الجامعة اسم متغير باختالف الفروق: أوال

 متوسطات في إحصائية داللة ذات فروق هناك كانت إذا ما على للتعرف

 اسم الختالف تبًعا الدراسة محاور  حول  الدراسة عينة أفراد اتإجاب

 ،(one way Enova")األحادي التباين تحليل" الباحث استخدم الجامعة

 -:التالي الجدول  يوضحها كما النتائج وجاءت

 14 جدول 

اط الدراسة أفراد إجابات متوسطات في للفروق( one way ANOVA")األحادي التباين تحليل"  نتائج
 
 الجامعة اسم اختالف إلى بق

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات املجموعات املحاور 

املجلس اإلداري األعلى للجامعة )مجلس 

 الجامعة(

 50.296 22.156 2 44.311 بين املجموعات

 

.000 

 

 دالة*

 441. 562 247.562 داخل املجموعات

  564 291.874 املجموع

 58.769 22.670 2 45.341 بين املجموعات القيادة

 

.000 

 

 دالة*

 386. 562 216.794 داخل املجموعات

  564 262.135 املجموع

 47.241 19.188 2 38.376 بين املجموعات عمليات التخطيط

 

.000 

 

 دالة*

 406. 562 228.268 داخل املجموعات

  564 266.644 املجموع

 43.985 25.314 2 50.629 بين املجموعات العالقة بين شطري الطالب والطالبات

 

.000 

 

 دالة*

 576. 562 323.446 داخل املجموعات

  564 374.075 املجموع

 38.477 18.676 2 37.353 بين املجموعات النزاهة

 

.000 

 

 دالة*

 485. 562 272.785 داخل املجموعات

  564 310.137 املجموع
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 130.763 58.714 2 117.428 بين املجموعات السياسات واللوائح التنظيمية

 

.000 

 

 دالة*

 449. 562 252.343 داخل املجموعات

  564 369.771 املجموع

 32.417 16.431 2 32.863 بين املجموعات بيئة العمل

 

.000 

 

 دالة*

 507. 562 284.865 داخل املجموعات

  564 317.728 املجموع

املؤسسات املرتبطة بالجامعة والوحدات 

 التابعة لها

 27.341 11.321 2 22.642 بين املجموعات

 

.000 

 

 دالة*

 414. 562 232.702 داخل املجموعات

  564 255.344 املجموع

 .فأقل 0.05 مستوى  عند دالة فروق*

 ذات فروق وجود( 14) بالجدول  املوضحة النتائج خالل من يتبين      

 عينة أفراد اتجاهات في فأقل 0,05 داللة مستوى  عند إحصائية داللة

 للجامعة األعلى اإلداري  املجلس: )الدراسة محاور  جميع حول  الدراسة

 شطري  بين العالقة التخطيط، عمليات القيادة، ،(الجامعة مجلس)

 العمل، ةبيئ التنظيمية، واللوائح السياسات النزاهة، والطالبات، الطالب

 اسم متغير باختالف ،(له التابعة والوحدات بالجامعة املرتبطة املؤسسات

 نحو الجامعة اسم فئات من فئة كل في الفروق صالح ولتحديد. الجامعة

 وجاءت ،"LSD" اختبار الباحث استخدم املحاور، هذه حول  االتجاه

 -:التالي الجدول  يوضحها كما النتائج

 الجامعة اسم فئات من فئة كل في للفروق" LSD" اختبار نتائج 15 جدول 

املتوسط  ن اسم الجامعة محاور الدراسة

 الحسابي

 جامعة الجوف جامعة جازان جامعة شقراء

 *790.- *416.- - 3.28 165 جامعة شقراء املجلس اإلداري األعلى للجامعة )مجلس الجامعة(

 *374.- - *416. 3.69 280 جامعة جازان

 - *374. *790. 4.07 120 جامعة الجوف

 *767.- *501.- - 3.19 165 جامعة شقراء القيادة

 *267.- - *501. 3.69 280 جامعة جازان

 - *267. *767. 3.95 120 جامعة الجوف

 *737.- *377.- - 3.09 165 جامعة شقراء عمليات التخطيط

 *360.- - *377. 3.46 280 جامعة جازان

 - *360. *737. 3.82 120 جامعة الجوف

 *831.- *486.- - 3.03 165 جامعة شقراء العالقة بين شطري الطالب والطالبات

 *345.- - *486. 3.52 280 جامعة جازان

 - *345. *831. 3.86 120 جامعة الجوف

 *730.- *357.- - 3.26 165 جامعة شقراء النزاهة

 *373.- - *357. 3.62 280 جامعة جازان

 - *373. *730. 3.99 120 الجوفجامعة 

 *813.- *1.054- - 3.21 165 جامعة شقراء السياسات واللوائح التنظيمية

 *240. - *1.054 4.27 280 جامعة جازان

 - *240.- *813. 4.03 120 جامعة الجوف

 *672.- *179.- - 3.07 165 جامعة شقراء بيئة العمل

 *493.- - *179. 3.25 280 جامعة جازان

 - *493. *672. 3.74 120 جامعة الجوف

 *484.- *416.- - 3.24 165 جامعة شقراء املؤسسات املرتبطة بالجامعة والوحدات التابعة لها

 068.- - *416. 3.66 280 جامعة جازان

 - 068. *484. 3.72 120 جامعة الجوف

 .فأقل 0.05 مستوى  عند دالة فروق* 

  فروق وجود( 15) رقم بالجدول  املوضحة لنتائجا خالل من يتبين       

 عينة أفراد اتجاهات في فأقل 0,05 داللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات

 للجامعة األعلى اإلداري  املجلس: )الدراسة محاور  جميع حول  الدراسة
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 شطري، بين العالقة التخطيط، عمليات القيادة، ،(الجامعة مجلس)

 العمل، بيئة التنظيمية، واللوائح السياسات ،النزاهة والطالبات، الطالب

 اسم متغير باختالف ،(له التابعة والوحدات بالجامعة املرتبطة املؤسسات

  وذلك ،"الجوف" جامعة لصالح الفروق أن النتائج من تبين كما الجامعة،

 .لصالحهم الفروق كانت وبالتالي حسابي، متوسط أعلى على حازوا ألنهم

 
ً
 :الجنس اختالفب الفروق: ثانيا

 متوسطات في إحصائية داللة ذات فروق هناك كانت إذا ما على للتعرف 

 الجنس ملتغير تبًعا الدراسة محاور  حول  الدراسة عينة أفراد إجابات

 ،(independent sample t-test) مستقلتين لعينتين( ت) الباحث استخدم

 -:ذلك يوضح( 16) رقم والجدول 

 16 جدول 

 الجنس باختالف الدراسة عينة أفراد استجابات بين الفروق يحلتوض( ت) اختبار

املتوسط  العدد الجنس املحور 

 الحسابي

درجة  قيمة ت االنحراف املعياري 

 الحرية

 مستوى الداللة

 دالة** 042. 563 2.037 736. 3.70 365 ذكر املجلس اإلداري األعلى للجامعة )مجلس الجامعة(

 681. 3.57 200 أنثى

 دالة** 002. 563 3.072 684. 3.66 365 ذكر قيادةال

 664. 3.48 200 أنثى

 دالة** 035. 563 2.118 702. 3.47 365 ذكر عمليات التخطيط

 654. 3.35 200 أنثى

 دالة** 010. 563 2.570 835. 3.52 365 ذكر العالقة بين شطري الطالب والطالبات

 763. 3.33 200 أنثى

 دالة** 009. 563 2.639 757. 3.65 365 ذكر زاهةالن

 700. 3.48 200 أنثى

 غير دالة 169. 563 1.377 817. 3.94 365 ذكر السياسات واللوائح التنظيمية

 795. 3.85 200 أنثى

 دالة** 020. 563 2.331 784. 3.35 365 ذكر بيئة العمل

 676. 3.20 200 أنثى

رتبطة بالجامعة والوحدات التابعة لهااملؤسسات امل  غير دالة 116. 563 1.572 711. 3.58 365 ذكر 

 593. 3.49 200 أنثى

 .فأقل 0.05 مستوى  عند دالة فروق* 

 فروق وجود عدم( 16) رقم بالجدول  املوضحة النتائج خالل من يتبين      

 عينة أفراد هاتاتجا في فأقل 0,05 داللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات

 املرتبطة املؤسسات التنظيمية، واللوائح السياسات) حول  الدراسة

 الجنس باختالف( له التابعة والوحدات بالجامعة

 فروق وجود( 16) رقم بالجدول  املوضحة النتائج خالل من يتبين بينما      

 عينة أفراد اتجاهات في فأقل 0,05 داللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات

 القيادة، ،(الجامعة مجلس) للجامعة األعلى اإلداري  املجلس) حول  دراسةال

 بيئة النزاهة، والطالبات، الطالب شطري، بين العالقة التخطيط، عمليات

 املوضحة الحسابية املتوسطات خالل ومن الجنس، باختالف ،(العمل

 يمثلون  ألنهم وذلك ،"الذكور "  لصالح الفروق أن يتبين أعاله بالجدول 

 هذه وتتفق. لصالحهم الفروق كانت وبالتالي الدراسة، عينة أفراد أغلبية

 والتي ،[33] هاو دراسة نتائج إليه توصلت ما مع ما حد إلى النتيجة

 بالنسبة اإلناث والرئيسات الذكور  الرؤساء بين اختالف وجود إلى توصلت

 أكثر لالرجا أن أكدت التي[ 29] بيلمياماريا وكذلك التحويلية، للقيادة

 املوارد في النساء من األكاديمية للقيادات القيادي السلوك عن رضا

 نتائج إليه توصلت ما مع ما حد إلى النتيجة هذه تختلف بينما. األكاديمية

 في اإلدارية القيادات ممارسة درجة"  تناولت والتي[ 3] معمر أبو دراسة

 توصلت حيث ،" تفعيلها وسبل السلطة لتفويض الفلسطينية الجامعات

 درجة في الجنس نوع إلى تعزى  فروق وجود عدم أهمها نتائج عدة إلى

 . املمارسة

 
ً
 -:الحالي العمل متغير باختالف الفروق: ثالثا

 متوسطات في إحصائية داللة ذات فروق هناك كانت إذا ما على للتعرف 

 متغير الختالف تبًعا الدراسة محاور  حول  الدراسة عينة أفراد إجابات

 one way")األحادي التباين تحليل" الباحث استخدم الحالي ملالع

Enova)، التالي الجدول  يوضحها كما النتائج وجاءت:- 

ا الدراسة أفراد إجابات متوسطات للفروق في( one way ANOVA")األحادي التباين تحليل"  نتائج 17 جدول 
 
 الحالي العمل متغير اختالف إلى طبق

وع مجم املجموعات املحاور 

 املربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 املربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

 1.249 645. 6 3.868 بين املجموعات املجلس اإلداري األعلى للجامعة )مجلس الجامعة(

 

.279 

 

 غير دالة

 516. 558 288.005 داخل املجموعات

  564 291.874 املجموع

 2.488 1.139 6 6.831 بين املجموعات القيادة

 

.022 

 

 دالة*

 458. 558 255.303 داخل املجموعات
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  564 262.135 املجموع

 1.294 610. 6 3.660 بين املجموعات عمليات التخطيط

 

.258 

 

 غير دالة

 471. 558 262.984 داخل املجموعات

  564 266.644 املجموع

 1.854 1.219 6 7.313 بين املجموعات العالقة بين شطري الطالب والطالبات

 

.087 

 

 غير دالة

 657. 558 366.762 داخل املجموعات

  564 374.075 املجموع

 1.949 1.061 6 6.366 بين املجموعات النزاهة

 

.071 

 

 غير دالة

 544. 558 303.771 داخل املجموعات

  564 310.137 املجموع

 13.660 7.893 6 47.356 بين املجموعات السياسات واللوائح التنظيمية

 

.000 

 

 دالة*

 578. 558 322.415 داخل املجموعات

  564 369.771 املجموع

 206. 117. 6 701. بين املجموعات بيئة العمل

 

.975 

 

 غير دالة

 568. 558 317.027 داخل املجموعات

  564 317.728 املجموع

 2.145 959. 6 5.756 بين املجموعات هااملؤسسات املرتبطة بالجامعة والوحدات التابعة ل

 

.047 

 

 دالة*

 447. 558 249.588 داخل املجموعات

  564 255.344 املجموع

 .فأقل 0.05 مستوى  عند دالة فروق*

 فروق وجود عدم( 17) رقم بالجدول  املوضحة النتائج خالل من يتبين     

 عينة أفراد اتجاهات في فأقل 0,05 داللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات

 عمليات ،(الجامعة مجلس) للجامعة األعلى اإلداري  املجلس) حول  الدراسة

( العمل بيئة النزاهة، والطالبات، الطالب شطري  بين العالقة التخطيط،

 .الحالي العمل متغير باختالف

 فروق وجود( 17) رقم بالجدول  املوضحة النتائج خالل من يتبين كما     

 عينة أفراد اتجاهات في فأقل 0,05 داللة مستوى  عند صائيةإح داللة ذات

 املؤسسات التنظيمية، واللوائح السياسات القيادة،) حول  الدراسة

. الحالي العمل متغير باختالف ،(له التابعة والوحدات بالجامعة املرتبطة

 االتجاه نحو الحالي العمل فئات من فئة كل في الفروق صالح ولتحديد

 كما النتائج وجاءت ،"LSD" اختبار الباحث استخدم حاور،امل هذه حول 

 -:التالي الجدول  يوضحها

 18 جدول 

 الحالي العمل فئات من فئة كل في للفروق" LSD" اختبار نتائج

املتوسط  ن العمل الحالي محاور الدراسة

 الحسابي

مدير 

 جامعة

وكيل 

 جامعة

وكيل  عميد

 عميد

رئيس 

 قسم

عضو هيئة 

 تدريس

مدير 

 ةإدار 

       - 3.46 2 مدير جامعة القيادة

      -  3.46 7 وكيل جامعة

  *265.   -   3.75 55 عميد

    -    3.65 44 وكيل عميد

  *167. -     3.65 139 رئيس قسم

عضو هيئة 

 تدريس

254 3.49   -

.265* 

 -.167* - -.273* 

 - *273.      3.76 64 مدير إدارة

ئح التنظيميةالسياسات واللوا        - 3.80 2 مدير جامعة 

  *1.002    -  4.60 7 وكيل جامعة

  *668.   -   4.27 55 عميد

  *475.  -    4.07 44 وكيل عميد

  *565. -     4.16 139 رئيس قسم

عضو هيئة 

 تدريس

254 3.60  -1.002* -

.668* 

-.475* -.565* - -.499* 

 - *499.      4.10 64 مدير إدارة

       - 3.67 2 مدير جامعةاملؤسسات املرتبطة بالجامعة 
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      -  3.67 7 وكيل جامعة والوحدات التابعة لها.

     -   3.66 55 عميد

  *238.  -    3.70 44 وكيل عميد

 *203. *188. -     3.65 139 رئيس قسم

عضو هيئة 

 تدريس

254 3.46    -.238* -.188* -  

 -  *203.-     3.45 64 مدير إدارة

 .فأقل 0.05 مستوى  عند دالة فروق* 

 ذات فروق وجود( 18) رقم بالجدول  املوضحة النتائج خالل من يتبين     

 عينة أفراد اتجاهات في فأقل 0,05 داللة مستوى  عند إحصائية داللة

 املؤسسات التنظيمية، واللوائح السياسات القيادة،) حول  الدراسة

 الحالي، العمل متغير باختالف ،(له التابعة والوحدات بالجامعة املرتبطة

 القيادة، محور  في" اإلدارة مدير" لصالح الفروق أن النتائج من تبين كما

 واللوائح السياسات محور  في" الجامعة وكيل" لصالح كانت بينما

  التنظيمية،
ً
 رتبطةامل املؤسسات محور  في( عميد وكيل) لصالح كانت وأخيرا

 ما مع ما حد إلى النتيجة هذه وتختلف. لها التابعة والوحدات بالجامعة

 النمط معرفة إلى هدفت والتي[ 42]السحيمي دراسة نتائج إليه توصلت

 يراها كما السعودية، العربية اململكة في املعلمين كليات لعمداء القيادي

 دالئل ذات فروق وجود عدم إلى النتائج أشارت حيث الهيئة، أعضاء

 .األكاديمية الرتبة باختالف للعمداء القيادي السلوك واقع في إحصائية

 
ً
 -:الخبرة سنوات باختالف الفروق: رابعا

 متوسطات في إحصائية داللة ذات فروق هناك كانت إذا ما على للتعرف 

 متغير الختالف تبًعا الدراسة محاور  حول  الدراسة عينة أفراد إجابات

 one way")األحادي التباين تحليل" الباحث ماستخد الخبرة سنوات

Enova)، التالي الجدول  يوضحها كما النتائج وجاءت:- 

 19 جدول 

ا الدراسة أفراد إجابات متوسطات في للفروق( one way ANOVA")األحادي التباين تحليل"  نتائج
 
 الخبرة سنوات اختالف إلى طبق

مجموع  املجموعات املحاور 

 املربعات

متوسط  لحريةدرجات ا

 املربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

 509. 264. 2 528. بين املجموعات املجلس اإلداري األعلى للجامعة )مجلس الجامعة(

 

.601 

 

 غير دالة

 518. 562 291.346 داخل املجموعات

  564 291.874 املجموع

 2.824 1.304 2 2.608 بين املجموعات القيادة

 

.060 

 

 غير دالة

 462. 562 259.526 داخل املجموعات

  564 262.135 املجموع

 960. 454. 2 907. بين املجموعات عمليات التخطيط

 

.384 

 

 غير دالة

 473. 562 265.737 داخل املجموعات

  564 266.644 املجموع

 1.651 1.093 2 2.185 بين املجموعات العالقة بين شطري الطالب والطالبات

 

.193 

 

 غير دالة

 662. 562 371.889 داخل املجموعات

  564 374.075 املجموع

 499. 275. 2 550. بين املجموعات النزاهة

 

.607 

 

 غير دالة

 551. 562 309.587 داخل املجموعات

  564 310.137 املجموع

 4.200 2.723 2 5.446 بين املجموعات السياسات واللوائح التنظيمية

 

.015 

 

 دالة*

 648. 562 364.325 داخل املجموعات

  564 369.771 املجموع

 1.249 703. 2 1.406 بين املجموعات بيئة العمل

 

.288 

 

 غير دالة

 563. 562 316.322 داخل املجموعات

  564 317.728 املجموع

 2.854 1.284 2 2.567 بين املجموعات املؤسسات املرتبطة بالجامعة والوحدات التابعة لها

 

.058 

 

 غير دالة

 450. 562 252.777 داخل املجموعات

  564 255.344 املجموع

 .فأقل 0.05 مستوى  عند دالة فروق*

  وجود عدم( 19) رقم بالجدول  املوضحة النتائج خالل من يتبين           

 اتجاهات في فأقل 0,05 داللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق

 مجلس) للجامعة األعلى اإلداري  املجلس) حول  الدراسة عينة أفراد
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 الطالب شطري  بين العالقة التخطيط، عمليات القيادة، ،(الجامعة

 الوحدات بالجامعة املرتبطة املؤسسات العمل، بيئة النزاهة، والطالبات،

  خبرة تقارب إلى ذلك يعود وقد الخبرة، سنوات باختالف( لها التابعة

 .الناشئة الجامعات في العاملين

  فروق وجود( 19) رقم بالجدول  املوضحة النتائج خالل من يتبين كما       

 عينة أفراد اتجاهات في فأقل 0,05 داللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات

 الخبرة سنوات باختالف ،(التنظيمية واللوائح السياسات) حول  الدراسة

 نحو الخبرة سنوات فئات نم فئة كل في الفروق صالح ولتحديد. العمل في

 النتائج وجاءت ،"LSD" اختبار الباحث استخدم املحور، هذا حول  االتجاه

 -:التالي الجدول  يوضحها كما

 الخبرة سنوات فئات من فئة كل في للفروق" LSD" اختبار نتائج 20 جدول 

املتوسط  ن سنوات الخبرة محاور الدراسة

 الحسابي

 5إلى أقل من  1من 

 سنوات

 10إلى أقل من  5من 

 سنوات

سنوات  10من 

 فأكثر

السياسات واللوائح 

 التنظيمية

 5إلى أقل من  1من 

 سنوات

234 3.97 -  .248* 

 10إلى أقل من  5من 

 سنوات

211 3.95  - .229* 

 - *229.- *248.- 3.72 120 سنوات فأكثر 10من 

 .فأقل 0.05 مستوى  عند دالة فروق* 

 فروق وجود( 20) رقم بالجدول  املوضحة النتائج لخال من يتبين         

 عينة أفراد اتجاهات في فأقل 0,05 داللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات

 الخبرة، سنوات باختالف ،(التنظيمية واللوائح السياسات) حول  الدراسة

 أصحاب الدراسة عينة أفراد لصالح الفروق أن النتائج من تبين كما

 إلى النتيجة هذه وتختلف"  سنوات 5 من أقل إلى 1 من"  الخبرة سنوات

 إلى هدفت والتي ،[42] السحيمي دراسة نتائج إليه توصلت ما مع ما حد

 العربية اململكة في املعلمين كليات لعمداء القيادي النمط معرفة

 وجود عدم إلى النتائج أشارت حيث الهيئة، أعضاء يراها كما السعودية،

 باختالف للعمداء القيادي السلوك واقع في ةإحصائي دالئل ذات فروق

 إلى أشارت التي( 2004)وود دراسة وكذلك للمستجيب، الخبرة سنوات

 .الخبرة وسنوات أكاديمي، كمدير القائد سلوك بين عالقة وجود عدم

 
ً
 حصلوا التي واإلدارية القيادية الدورات مجموع باختالف الفروق: خامسا

 -:بالجامعة عملهم خالل عليها

 متوسطات في إحصائية داللة ذات فروق هناك كانت إذا ما على للتعرف 

 مجموع الختالف تبًعا الدراسة محاور  حول  الدراسة عينة أفراد إجابات

 بالجامعة عملهم خالل عليها حصلوا التي واإلدارية القيادية الدورات

 وجاءت ،(one way Enova")األحادي التباين تحليل" الباحث استخدم

 -:التالي الجدول  يوضحها كما ائجالنت

 21 جدول 

ا الدراسة أفراد إجابات متوسطات في للفروق( one way ANOVA")األحادي التباين تحليل"  نتائج 
 
 حصلوا التي واإلدارية القيادية الدورات مجموع اختالف إلى طبق

 بالجامعة عملهم خالل عليها

مجموع  املجموعات املحاور 

 املربعات

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط املربعات ةدرجات الحري

 5.263 2.663 3 7.989 بين املجموعات املجلس اإلداري األعلى للجامعة )مجلس الجامعة(

 

.001 

 

 دالة*

 506. 561 283.884 داخل املجموعات

  564 291.874 املجموع

 15.650 6.748 3 20.243 بين املجموعات القيادة

 

.000 

 

 دالة*

 431. 561 241.891 املجموعاتداخل 

  564 262.135 املجموع

 4.018 1.870 3 5.609 بين املجموعات عمليات التخطيط

 

.008 

 

 دالة*

 465. 561 261.035 داخل املجموعات

  564 266.644 املجموع

 6.456 4.161 3 12.483 بين املجموعات العالقة بين شطري الطالب والطالبات

 

.000 

 

 ة*دال

 645. 561 361.592 داخل املجموعات

  564 374.075 املجموع

 8.958 4.726 3 14.178 بين املجموعات النزاهة

 

.000 

 

 دالة*

 528. 561 295.959 داخل املجموعات

  564 310.137 املجموع

 16.203 9.828 3 29.485 بين املجموعات السياسات واللوائح التنظيمية

 

.000 

 

 *دالة

 607. 561 340.286 داخل املجموعات

  564 369.771 املجموع
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 3.343 1.860 3 5.580 بين املجموعات بيئة العمل

 

.019 

 

 دالة*

 556. 561 312.148 داخل املجموعات

  564 317.728 املجموع

 7.624 3.334 3 10.003 بين املجموعات املؤسسات املرتبطة بالجامعة والوحدات التابعة لها

 

.000 

 

 دالة*

 437. 561 245.341 داخل املجموعات

  564 255.344 املجموع

 .فأقل 0.05 مستوى  عند دالة فروق*

 داللة ذات فروق وجود( 21) بالجدول  املوضحة النتائج خالل من يتبين

 الدراسة عينة أفراد اتجاهات في فأقل 0,05 داللة مستوى  عند إحصائية

 مجلس) للجامعة األعلى اإلداري  املجلس: )الدراسة ر محاو  جميع حول 

 الطالب شطري، بين العالقة التخطيط، عمليات القيادة، ،(الجامعة

 العمل، بيئة التنظيمية، واللوائح السياسات النزاهة، والطالبات،

 الدورات باختالف ،(له التابعة والوحدات بالجامعة املرتبطة املؤسسات

 ولتحديد. بالجامعة عملهم خالل عليها حصلوا يالت واإلدارية القيادية

 حصلوا التي واإلدارية القيادية الدورات فئات من فئة كل في الفروق صالح

 استخدم املحاور، هذه حول  االتجاه نحو بالجامعة عملهم خالل عليها

 -:التالي الجدول  يوضحها كما النتائج وجاءت ،"LSD" اختبار الباحث

 بالجامعة عملهم خالل عليها حصلوا التي واإلدارية القيادية الدورات فئات من فئة كل في للفروق" LSD" اختبار نتائج 22 جدول 

مجموع الدورات  محاور الدراسة

 القيادية واإلدارية

املتوسط  ن

 الحسابي

قل من 
ٌ
أ

 شهر

شهر إلى أقل من 

 ثالثة أشهر

ثالثة أشهر 

 فأكثر

لم أحصل على دورات 

 قيادية وإدارية

اإلداري األعلى للجامعة  املجلس

 )مجلس الجامعة(

قل من شهر
ٌ
 *320.   - 3.69 341 أ

شهر إلى أقل من ثالثة 

 أشهر

112 3.62  -  .248* 

 *490. -   3.86 42 ثالثة أشهر فأكثر

لم أحصل على دورات 

 قيادية وإدارية

70 3.37 -.320* -.248* -.490* - 

قل من شهر القيادة
ٌ
 *541.   - 3.67 341 أ

شهر إلى أقل من ثالثة 

 أشهر

112 3.56  -  .431* 

 *734. - *303.  3.86 42 ثالثة أشهر فأكثر

لم أحصل على دورات 

 قيادية وإدارية

70 3.13 -.541* -.431* -.734* - 

قل من شهر عمليات التخطيط
ٌ
 *273.   - 3.45 341 أ

شهر إلى أقل من ثالثة 

 أشهر

112 3.45  -  .266* 

 *407. -   3.59 42 الثة أشهر فأكثرث

لم أحصل على دورات 

 قيادية وإدارية

70 3.18 -.273* -.266* -.407* - 

العالقة بين شطري الطالب 

 والطالبات

قل من شهر
ٌ
 *422.   - 3.49 341 أ

شهر إلى أقل من ثالثة 

 أشهر

112 3.53  -  .467* 

 *531. -   3.60 42 ثالثة أشهر فأكثر

حصل على دورات لم أ

 قيادية وإدارية

70 3.06 -.422* -.467* -.531* - 

قل من شهر النزاهة
ٌ
 *441.  *183. - 3.68 341 أ

شهر إلى أقل من ثالثة 

 أشهر

112 3.49 -.183* - -.302* .259* 

 *561. - *302.  3.80 42 ثالثة أشهر فأكثر

لم أحصل على دورات 

 قيادية وإدارية

70 3.23 -.441* -.259* -.561* - 

قل من شهر السياسات واللوائح التنظيمية
ٌ
 *699.   - 4.00 341 أ

 *656.  -  3.96 112شهر إلى أقل من ثالثة 
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 أشهر

 *721. -   4.02 42 ثالثة أشهر فأكثر

لم أحصل على دورات 

 قيادية وإدارية

70 3.30 -.699* -.656* -.721* - 

قل من شهر بيئة العمل
ٌ
 *287.   - 3.33 341 أ

شهر إلى أقل من ثالثة 

 أشهر

112 3.33  -  .290* 

 *370. -   3.41 42 ثالثة أشهر فأكثر

لم أحصل على دورات 

 قيادية وإدارية

70 3.04 -.287* -.290* -.370* - 

املؤسسات املرتبطة بالجامعة 

 والوحدات التابعة لها

قل من شهر
ٌ
 *409.   - 3.61 341 أ

من ثالثة  شهر إلى أقل

 أشهر

112 3.56  -  .366* 

 *421. -   3.62 42 ثالثة أشهر فأكثر

لم أحصل على دورات 

 قيادية وإدارية

70 3.20 -.409* -.366* -.421* - 

 .فأقل 0.05 مستوى  عند دالة فروق* 

  ذات فروق وجود( 22) رقم بالجدول  املوضحة النتائج خالل من يتبين      

 عينة أفراد اتجاهات في فأقل 0,05 داللة مستوى  دعن إحصائية داللة

 للجامعة األعلى اإلداري  املجلس)الدراسة محاور  جميع حول  الدراسة

 شطري، بين العالقة التخطيط، عمليات القيادة، ،(الجامعة مجلس)

 العمل، بيئة التنظيمية، واللوائح السياسات النزاهة، والطالبات، الطالب

 مجموع باختالف ،(له التابعة والوحدات امعةبالج املرتبطة املؤسسات

 كما بالجامعة، عملهم خالل عليها حصلوا التي واإلدارية القيادية الدورات

 مجموع البالغ الدراسة عينة أفراد لصالح الفروق أن النتائج من تبين

 ثالثة" بالجامعة عملهم خالل عليها حصلوا التي واإلدارية القيادية دوراتهم

 كانت وبالتالي حسابي، متوسط أعلى على حازوا ألنهم وذلك ،"فأكثر أشهر

 .لصالحهم الفروق

 .والتوصيات النتائج أهم

 
ً
 :النتائج أهم: أوال

 املمارسات واقع ما: على نص والذي األول  بالسؤال املتعلقة النتائج أهم -

 واإلدارة السلطات معيار ضوء في الناشئة الجامعات في واإلدارية القيادية

 وجهة من األكاديمي واالعتماد للتقويم الوطنية الهيئة معايير من اركمعي

  القيادات؟ نظر

 (:الجامعة مجلس) للجامعة األعلى اإلداري  املجلس بمحور  يتعلق فيما -

( الجامعة مجلس) للجامعة األعلى اإلداري  املجلس أن النتائج أظهرت     

 وجهة من وذلك ،(5 من 3.65) حسابي بمتوسط كبيرة بدرجة ممارسته يتم

 أن النتائج من تبين كما الناشئة، السعودية الجامعات في القيادات نظر

 يقوم)هي املحور  هذا في كبيرة بدرجة ممارستها يتم التي العبارات أبرز 

 اختصاصه، ضمن تقع التي للموضوعات لجان بتكوين الجامعة مجلس

 بصفتهم يسول للجامعة العامة للمصلحة الجامعة مجلس أعضاء يعمل

 الجامعة مجلس يضع الجامعة، في إليها ينتمون  التي للجهات ممثلين

ا الفعال التطوير
ً
ا هدف  العمليات بمراقبة الجامعة مجلس يقوم له، أساسيًّ

 (.مسؤوليتها ويتحمل الجامعة داخلي

 -:القيادة بمحور  يتعلق فيما -

 بمتوسط رة،كبي بدرجة ممارسته يتم القيادة محور  أن النتائج كشفت    

 الجامعات في القيادات نظر وجهة من وذلك( 5 من 3.60) حسابي

 يتم التي العبارات أبرز  أن النتائج من تبين كما الناشئة، السعودية

 محكوم السلطة تفويض)هي القيادة محور  في كبيرة بدرجة ممارستها

 التفويضات تكون  الجامعة، مجلس قبل من عليها موافق ولوائح بأنظمة

  ةمحدد
ً
 جميع في اإلدارية القيادات تتحمل موقعة، وثائق في رسميا

 القيادات تنجز وفاعليتها، األنشطة جودة عن املسؤولية املستويات

 (.بفاعلية مسؤولياتها مجال في تقع التي املطلوبة اإلجراءات اإلدارية

 -:التخطيط عمليات بمحور  يتعلق فيما -

 كبيرة بدرجة ممارسته يتم خطيطالت عمليات محور  أن النتائج أوضحت    

 في القيادات نظر وجهة من وذلك ،(5 من 3.43) حسابي بمتوسط

 التي العبارات أبرز  أن النتائج من تبين كما الناشئة، السعودية الجامعات

 خطة يوجد) هي التخطيط عمليات محور  في كبيرة بدرجة ممارستها يتم

 والكليات، اإلدارات لكافة تخطيط إطار تقدم للجامعة، شاملة استراتيجية

 وتسلسل للتطوير أولويات ويتضمن استراتيجيا بكونه التخطيط يتميز

 الداخلية البيئية العوامل االعتبار في الخطط تضع عمل، لكل مناسب

 عمليات تسمح واقعي، بشكل الجامعة تطوير على تؤثر التي والخارجية

 . (بالجامعة املباشرة العالقة ذوي  بمشاركة التخطيط

 .والطالبات الطالب شطري  بين العالقة بمحور  يتعلق فيما -

 يتم والطالبات الطالب شطري  بين العالقة محور  النتائج أظهرت     

 وجهة من وذلك ،(5 من 3.45) حسابي بمتوسط كبيرة بدرجة ممارسته

 أن النتائج من تبين كما الناشئة، السعودية الجامعات في القيادات نظر

 يراعي) هي املحور  هذا في كبيرة بدرجة ممارستها يتم التي تالعبارا أبرز 

 بمعايير والطالبات للطالب املختلفة االحتياجات األداء وتقويم التخطيط

 الطالب بأقسام الخاصة النتائج الجودة مؤشرات تبين منهما، لكل متماثلة

 (.األداء ومستوى  واالختالف التشابه أوجه وتوضيح والطالبات

 .النزاهة بمحور  لقيتع فيما -

 بمتوسط كبيرة بدرجة ممارسته يتم النزاهة محور  أن النتائج بينت     

 الجامعات في القيادات نظر وجهة من وذلك ،(5 من 3.59) حسابي
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 ممارستها يتم التي العبارات أبرز  أن النتائج أظهرت كما الناشئة، السعودية

 للممارسات ملزمة واعدق الجامعة تضع) هي النزاهة محور  في كبيرة بدرجة

 التعيين ممارسات جميع الجامعة توثق املسئول، والسلوك األخالقية

 نفسها الجامعة تقدم وعادال، دقيًقا توثيقا الخدمة من والفصل والتأديب

 (.العام والجمهور  والخارجية الداخلية الجهات إلى ودقيقة صادقة بصورة

 .ظيميةالتن واللوائح السياسات بمحور  يتعلق فيما -

 ممارسته يتم التنظيمية واللوائح السياسات محور  أن النتائج كشفت    

 نظر وجهة من وذلك ،(5 من 3.91) حسابي بمتوسط كبيرة بدرجة

 أبرز  أن النتائج من تبين كما الناشئة، السعودية الجامعات في القيادات

 الجامعة تقوم) هي املحور  هذا في كبيرة بدرجة ممارستها يتم التي العبارات

 واإلجراءات األنظمة فيه توضح واإلجراءات للسياسات دليل بتوفير

 للجان املسؤوليات أو الصالحيات نطاق تحديد يتم الالزمة، الداخلية

 تحدد الجامعة، داخل واألكاديمية اإلدارية وللوظائف الدائمة أو الرئيسة

 مبه الخاصة السلوك وقواعد والطالبات الطالب مسؤوليات الجامعة

 (.بانتظام الدراسة بداية قبل لهم وتعلن

 .العمل بيئة بمحور  يتعلق فيما -

 متوسطة بدرجة ممارسته يتم العمل بيئة محور  أن النتائج كشفت

 في القيادات نظر وجهة من وذلك ،(5 من 3.30) حسابي بمتوسط

 التي العبارات أبرز  أن النتائج من تبين كما الناشئة، السعودية الجامعات

 املسؤولين كبار يحرص) هي العمل بيئة محور  في كبيرة بدرجة ممارستها يتم

 اإلنجازات تلقى عليها، واملحافظة إيجابية عمل بيئة خلق على الجامعة في

 هيئة قبل من املناسبين واالعتراف التقدير للجامعة املهمة واإلسهامات

 (.والطلبة واملوظفين التدريس

 .لها التابعة والوحدات بالجامعة رتبطةامل املؤسسات بمحور  يتعلق فيما -

 والوحدات بالجامعة املرتبطة املؤسسات محور  أن النتائج أوضحت     

 ،(5 من 3.55) حسابي بمتوسط كبيرة بدرجة ممارسته يتم لها التابعة

 تبين كما الناشئة، السعودية الجامعات في القيادات نظر وجهة من وذلك

 املحور  هذا في كبيرة بدرجة ممارستها يتم التي العبارات أبرز  أن النتائج من

 مرتبطة مؤسسة أية وظائف وبين الجامعة وظائف بين التعارض عدم: )هي

 املالية العالقات في تؤثر التي السياسات تحديد لها، تابعة بوحدات أو بها

 املالية التقارير مراجعة تتم لها، التابعة والوحدات الجامعة بين واإلدارية

 (.دورية بصفة للجامعة التابعة للوحدات

 تحسين مقترحات ما: على نص والذي الثاني بالسؤال املتعلقة النتائج أهم -

 وجهة من الناشئة السعودية الجامعات في واإلدارية القيادية املمارسات

  القيادات؟ نظر

 .وفنيا وإداريا تربويا مؤهلة جامعية قيادات اختيار على الحرص -

 واملوظفين، التدريس، هيئة أعضاء بين التصالا وسائل تحسين -

 .الجامعية والقيادات

 على القضاء يسهل الناشئة الجامعات في الحديثة التقنية تفعيل -

  واملالية واإلدارية األكاديمية املجاالت كل في الخاطئة املمارسات

 لكافة تخطيط إطار تقدم للجامعة، شاملة استراتيجية خطة وضع -

 .كلياتوال اإلدارات

 مثل الروتينية القرارات بعض اتخاذ في القيادة مركزية من التقليل -

 .الكلية عميد بيد القرار يكون  بحيث وغيرها التدريس هيئة أعضاء إجازات

 تطور  عملية يخدم بما الجودة برنامج من األساي ي الهدف تحقيق -

 .الجامعي التعليم

 الصالحيات كافة إعطائها خالل من الكليات ومجالس األقسام دور  تفعيل -

 .واألكاديمي اإلداري  العمل يتطلبه ما مع

 املهام انجاز لسرعة تطويره على العمل وضرورة اإلداري  بالكادر االهتمام -

 .إليه املوكلة

 إنه حيث ؛ تقابلة التي العقبات وتذليل التدريس هيئة بعضو االهتمام -

 .ريةواإلدا التعليمية العملية في األساس حجر يمثل

 الجامعة فروع جميع في واإلدارية املالية املعامالت في الالمركزية تفعيل -

 .املعامالت من االنتهاء لسرعة

 الجامعة، داخل الجامعة فروع من فرع لكل إدارية مجموعة تخصيص -

 .الفرع لذلك واملعامالت املشاكل بإنهاء مختصة تكون 

 بين املسؤوليات تتداخل ال بحيث قيادة كل ملسؤولية الدقيق التحديد -

 .الجامعة قيادات

 من لالستفادة والدولية واإلقليمية املحلية الجامعات مع املشاركة تفعيل -

 . والقيادية اإلدارية تجاربها

 استراتيجيات منها تتفرع للجامعة ومفصلة واضحة استراتيجية وضع -

 .الكليات

 تدريبية برامج ريقط عن واإلدارية القيادية املرؤوسين مهارات تنمية -

 .التدريبي االحتياج واقع من مصممة متقدمه

 اإلدارية املمارسات تحسين مجال في العلمي البحث دور  تطوير على العمل -

 .الناشئة بالجامعات والقيادية

 العاملين وتحفيز العمل، عن التدريس هيئة أعضاء رضا مدى متابعة -

 في متقدمة تدريبية ودورات ومعنوية، مادية حوافز خالل من اإلداريين

 .والفني اإلداري  املجال

 فروق هناك هل -:على نص والذي الرابع بالسؤال املتعلقة النتائج أهم -

 واقع حول  الدراسة مجتمع أفراد نظر وجهات بين احصائية داللة ذات

 الجنس، الجامعة،) متغيرات إلى تعزى  والتي واإلدارية القيادية املمارسات

 ؟(واإلدارية القيادية الدورات الخبرة، سنوات ،الوظيفة مسمى

 
ً
 -:الجامعة اسم متغير باختالف الفروق: أوال

 مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عن النتائج كشفت      

 محاور  جميع حول  الدراسة عينة أفراد اتجاهات في فأقل 0,05 داللة

 القيادة، ،(امعةالج مجلس) للجامعة األعلى اإلداري  املجلس) الدراسة

 النزاهة، والطالبات، الطالب شطري، بين العالقة التخطيط، عمليات

 بالجامعة املرتبطة املؤسسات العمل، بيئة التنظيمية، واللوائح السياسات

 النتائج من تبين كما الجامعة، اسم متغير باختالف ،(له التابعة والوحدات

 ".الجوف" جامعة لصالح الفروق أن 

 
ً
 :الجنس باختالف فروقال: ثانيا

 مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم النتائج أظهرت    

 السياسات) حول  الدراسة عينة أفراد اتجاهات في فأقل 0,05 داللة

( له التابعة والوحدات بالجامعة املرتبطة املؤسسات التنظيمية، واللوائح

 عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عن كشفت بينما. الجنس باختالف

 املجلس) حول  الدراسة عينة أفراد اتجاهات في فأقل 0,05 داللة مستوى 

 التخطيط، عمليات القيادة، ،(الجامعة مجلس) للجامعة األعلى اإلداري 
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 باختالف ،(العمل بيئة النزاهة، والطالبات، الطالب شطري، بين العالقة

 ."الذكور "  لصالح الفروق أن النتائج من وتبين الجنس،

 
ً
 -:الحالي العمل متغير باختالف الفروق: ثالثا

 مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم النتائج أظهرت    

 اإلداري  املجلس) حول  الدراسة عينة أفراد اتجاهات في فأقل 0,05 داللة

 شطري  بين العالقة التخطيط، عمليات ،(الجامعة مجلس) للجامعة األعلى

. الحالي العمل متغير باختالف( العمل بيئة نزاهة،ال والطالبات، الطالب

 داللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج كشفت بينما

 السياسات القيادة،) حول  الدراسة عينة أفراد اتجاهات في فأقل 0,05

 ،(له التابعة والوحدات بالجامعة املرتبطة املؤسسات التنظيمية، واللوائح

 لصالح الفروق أن النتائج من تبين كما الحالي، العمل متغير باختالف

 في" الجامعة وكيل" لصالح كانت بينما القيادة، محور  في" اإلدارة مدير"

  التنظيمية، واللوائح السياسات محور 
ً
 في( عميد وكيل) لصالح كانت وأخيرا

 .لها التابعة والوحدات بالجامعة املرتبطة املؤسسات محور 

 
ً
 -:الخبرة سنوات ختالفبا الفروق: رابعا

 مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم النتائج أظهرت     

 اإلداري  املجلس) حول  الدراسة عينة أفراد اتجاهات في فأقل 0,05 داللة

 العالقة التخطيط، عمليات القيادة، ،(الجامعة مجلس) للجامعة األعلى

 املرتبطة املؤسسات مل،الع بيئة النزاهة، والطالبات، الطالب شطري  بين

 كشفت بينما. الخبرة سنوات باختالف( لها التابعة الوحدات بالجامعة

 0,05 داللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عن النتائج

 واللوائح السياسات) حول  الدراسة عينة أفراد اتجاهات في فأقل

 الفروق أن النتائج من تبين كما الخبرة، سنوات باختالف ،(التنظيمية

 5 من أقل إلى 1 من"  الخبرة سنوات أصحاب الدراسة عينة أفراد لصالح

 "  سنوات

 
ً
 حصلوا التي واإلدارية القيادية الدورات مجموع باختالف الفروق: خامسا

 -:بالجامعة عملهم خالل عليها

 مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عن النتائج كشفت     

 محاور  جميع حول  الدراسة عينة أفراد اتجاهات في فأقل 0,05 داللة

 القيادة، ،(الجامعة مجلس) للجامعة األعلى اإلداري  املجلس)الدراسة

 النزاهة، والطالبات، الطالب شطري، بين العالقة التخطيط، عمليات

 بالجامعة املرتبطة املؤسسات العمل، بيئة التنظيمية، واللوائح السياسات

 التي واإلدارية القيادية الدورات مجموع باختالف ،(له التابعة والوحدات

 الفروق أن النتائج من تبين كما بالجامعة، عملهم خالل عليها حصلوا

 التي واإلدارية القيادية دوراتهم مجموع البالغ الدراسة عينة أفراد لصالح

 ".فأكثر أشهر ثالثة" بالجامعة عملهم خالل عليها حصلوا

 التوصيات. 7

 النظري  بشقيها الحالية الدراسة إليها توصلت التي ئجالنتا ضوء في    

 -:يلي بما الباحثان يوص ي وامليداني

 .بوضوح ومهامه مسؤولياته وتحديد جامعة كل في لألمناء مجلس إنشاء .1

 إدارة قبل من بشأنها قرارات إصدار تتطلب التي القضايا تحديد .2

 .بدائلها على يترتب وما الجامعة

 من إعدادها على والعمل االكاديمية القيادات باختيار اماالهتم ضرورة .3

 .القادة إعداد برامج من واالستفادة املكثفة التدريبية الدورات خالل

 املرؤوسين أداء حول  الراجعة التغذية اإلدارية القيادة توظف أن ضرورة .4

 .لهم واملنهي الشخص ي التطوير عملية في تسهم لكي وبناءة منتظمة بصورة

 وتوضع التخطيط استراتيجيات في أساي يٌّ  مكوٌن  وإدارتها املخاطر تقدير .5

 . آثارها من والتقليل املخاطر لتقدير اآلليات

 في املختلفة واملجالس اللجان أعضاء بين فعال تواصل هناك يكون  أن .6

 . والطالبات الطالب أقسام

 املصالح عن باإلعالن تسمح التي واإلجراءات األنظمة توفير على العمل .7

 .املصالح تضارب تجنب مع املالية

 واللوائح السياسات جميع ملراجعة منتظم ببرنامج الجامعة تلتزم أن .8

ا املسؤوليات ونطاق التنظيمية  .دوريًّ

 للمواضيع دورية رأي استطالعات إجراء بمسؤولية الجامعة تقوم أن .9

 . التنظيمي باملناخ تتعلق التي

 أية من لحمايتها املحتملة للمخاطر دقيًقا تقديًرا الجامعة تضع أن. 10

 .لها التابعة الوحدات نشاطات نتيجة تنشأ قد قانونية أو مالية مسؤوليات

 ذات الجودة معايير استيفاء املؤسسات مع التعاقد يتضمن أن ضرورة .11

 .للجامعة خدمات لتقديم خارجية جهة أية مع الصلة

 والخطط باملواضيع بانتظام واملوظفين التدريس هيئة إشعار يتم أن .12

 .الجامعة في تحدث التي والتطورات

 القيادات وتشجيع الجامعة داخل املدروس التغيير بعمليات القيام .13

 التمكين عمليات ممارسة على

 .والتفويض .14

 .واإلدارة القيادة مبادئ على التدريب تتضمن للقادة عمل ورشات عقد .15

 لتشجيع الحوافز من عادل نظام بناء على الجامعة إدارة تعمل أن .16

 .األداء لتطوير الجهد من مزيد بذلك على القيادات

 بين االجتماعي الترابط من نوع بناء على الجامعات إدارة تعمل أن .17

 .واملرؤوسين القيادة

 املساعدة والتقنية والفنية واملعنوية املادية التسهيالت توفير محاولة .18

 .الجامعة إدارة قبل من وتنفيذها التغيير لعملية

 وتنمية تطوير في األكاديمية اإلدارية القيادات دور  تفعيل ضرورة .19

 .مرؤوسيهم لدى اإلبداعية والقدرات املهارات

 اختيار بناء عملية في التدريسية الهيئة وأعضاء الخبرة ذوي  إشراك .20

 .القادة

  اختيار في الجامعات عليها تتفق واضحة معايير بناء على العمل .21

 .القيادة

 .األكاديمية اإلدارية بالقيادات املتعلقة والقوانين األنظمة تعزيز .22

 :الدراسة مقترحات: رابعا

 :مستقبلية دراسات بإجراء الباحثان يوص ي

 القيادات لدى واإلدارية القيادية املمارسات لتطوير مقترح تصور  -1

 .اإلدارية

 .الناشئة السعودية الجامعات في اإلدارية القيادات اختيار معايير -2

 امللك وجامعة شقراء، جامعة قيادات لدى والقيادية اإلدارية املمارسات -3

 ".مقارنة دراسة"  سعود
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 املراجع

 العربية املراجعأ. 

 وقطاع الغربية بالضفة العالي التعليم إدارة( 1990) أحمد فتحي صبح،[ 1]

 املنصورة، جامعة التربية، كلية منشورة، غير دكتوراه رسالة غزة،

 .القاهرة

 للجامعات، اإلبداعية اإلدارة( 2006) عادل ومعايقة، أحمد الخطيب،[ 2]

 . األردن اربد، الحديث، الكتب عالم

 اإلدارية القيادات ممارسة درجة( 2009) سليمان وصفية معمر، أبو[ 3]

 رسالة عيلها،تف وسبل السلطة لتفويض الفلسطينية الجامعات في

 .فلسطين غزة، اإلسالمية، الجامعة التربية، كلية منشورة، ماجستير

 -والسلوكية القيادية املهارات تنمية( 1997) وآخرون السيد إسماعيل،[ 4]

 .مصر القاهرة، اإلدارية، للتنمية العربية املنظمة وأنشطة، تدريبات

 الجامعات في يةالتحويل القيادات إعداد( 2007) ماجدة الجارودي،[ 5]

 منشورة، غير دكتوراه رسالة مقترح، تدريبي برنامج" السعودية

 . الرياض سعود، امللك جامعة

 للتميز السبيل اإلبداعية اإلدارية القيادة( 2007) خالد ابتسام سالمة،[ 7]

 . لإلدارة السعودية الجمعية. عمل ورشة اإلداري،

 مهارات: الناجحة يادةللق مفتاحا عشر أحد( 2010) دايل. سميث[ 8]

 .مصر السكندرية، بهجت، دار"  يديك بين األساسية القيادة

 www.multaka.net . املدرسية اإلدارة ملخص(: 2005) التربوي  امللتقي[ 9]

2/6/2009.9.30 p.m. 

(ممارسـة تفـويض الـسلطة بـين الواقـع واألهميـة 2002)البركـاتي،ملكـة [ 10]

لتربـوي بمدينـة مكـة املكرمـة ،  رسـالة ماجـستير فـي مكاتـب اإلشـراف ا

 غيـر منـشورة ، جامعـة أم القـرى، كليـة التربيـة .

 دار للتربية، اإلدارية األصول ( 1980) أمينة وحسن، إبراهيم مطاوع،[ 11]

 .القاهرة املعارف،

 املنظمات، في اإلنساني السلوك( 2000) الدين صالح عبدالباقي،[ 12]

 .مصر القاهرة، جامعية،ال الدار

 األداء تطوير مركز اآلخرين، قيادة مهارات( 1998) محمد هالل،[ 13]

 .مصر القاهرة، والتنمية،

 في العاملين بتمكين التحويلية القيادة عالقة( 2010) أحمد الرقب،[ 14]

 منشورة، غير ماجستير رسالة غزة، بقطاع الفلسطينية الجامعات

 .ينفلسط: بغزة األزهر جامعة

 دار القيادة، في الحديثة االتجاهات( 1984) محسن العبودي،[ 15]

 .مصر القاهرة، العربية، النهضة

 مديري  أداء تطوير في التحويلية القيادة دور ( 2008) سناء عيس ى،[ 16]

 منشورة، غير ماجستير رسالة غزة، محافظة في الثانوية املدارس

 .فلسطين: غزة اإلسالمية، الجامعة

 السعودية، الجامعات في التحويلية القيادة( 2000) سعيد غامدي،ال[ 17]

 األكاديمية، القيادات قبل من خصائصها وامتالك ممارستها مدى

 .السعودية القرى، أم جامعة منشورة، غير دكتوراه رسالة

 إلى التبادلية القيادة من املستقبل مدير مالمح( 1996) سيد الهواري،[ 18]

 .مصر القاهرة، شمس، عين مكتبة التحويلية، القيادة

 العلميات النظريات، الحديثة، اإلدارة مبادئ( 2009) حسين حريم،[ 19]

 الطبعة. والنشر للطباعة حامد دار املنظمة، وظائف اإلدارية،

 . األردن عمان، الثانية،

 للنشر الثقافة دار مكتبة اإلدارية، القيادة( 2009) نواف كنعان،[ 20]

 .األردن عمان، الثانية، عةالطب والتوزيع،

(   اإلدارة: دراسة تحليلية للوظائف 1998عالقي ، مدني عبد القادر)[ 21]

 والقرارات اإلدارية، دار جدة للنشر، جدة.

(سبل تطوير إدارة التعليم العالي في فلسطين  1998محمد أبو عمارة )[ 22]

في فلسطين  لتناسب التحديات، املؤتمر العلمي الثاني بعنوان "التربية

فبراير ، بحوث مختارة، منشورات   26-25وتحديات املستقبل" ، 

 كلية التربية الحكومية بغزة، فلسطين

( ، نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ، 1436وزارة التعليم )[ 23]

 الطبعة الرابعة

 مديري  لدي القيادية املهام ممارسة درجة( 2007) فاتنة بلببيس ي،[ 24]

 ماجستير رسالة فلسطين، في الحكومية الثانوية املدارس ومديرات

 . فلسطين النجاح، جامعة منشورة، غير

 الفلسطينية الجامعية القيادات تدريب( 1999) على فؤاد العاجز،[ 27]

 السنوي  املؤتمر فلسطين، في الجامعية اإلدارة تطوير مجاالت كأحد

 مركز مع شتراكباال  العربي الوطن في الجامعية اإلدارة السابع،

 العربي الفكر دار شمس، عين بجامعة الجامعي التعليم تطوير

 .مصر شمس، عين جامعة املصرية، النهضة ومكتبة

 والقيادة التحويلية القيادة نظريتي استخدام( 2001) أحمد الهاللي،[ 28]

 مجلة ،(تحليلية دراسة) الجامعية الكليات بعض في اإلجرائية

 .مصر القاهرة، ،(21)العدد السابع، املجلد ية،العرب التربية مستقبل

 البلقاء جامعة أكاديمي ممارسة درجة( 2004)محمد دالل الزعبي،[ 31]

 مجلة نظرهم، وجهة من التفويض لعملية األردن في التطبيقية

 ،(3)العدد ،(5)املجلد التربية، كلية والنفسية، التربوية العلوم

 . البحرين

 اإلدارية املمارسات تطوير( 2008) مطلق دىالها عبد املطيري،[ 37] 

 املعاصر، اإلدارى  الفكر ضوء فى الكويت بجامعة الجامعية للقيادات

 . الزقازيق جامعة التربية، كلية منشورة، غير ماجستير رسالة

 اإلدارية للقيادات الجودة ضمان معايير واقع( 2010) منتهى العزاوي،[ 38]

 منشورة، غير دكتوراه رسالة املستنصرية، الجامعة كليات في

 .العراق املستنصرية، الجامعة

( مهارات اإلدارة الجامعية لدى 2013الشمري ، غربي بن مرجي )[ 40] 

رؤساء األقسام العلمية في بعض الجامعات السعودية الناشئة 

، ص ص 127العدد –،دراسة ميدانية ،مجلة رسالة الخليج العربي 

– 221 262  

هـ(البحث العلمي :أدواته ،أساليبه ،األردن 1424قان)عبيدات، ذو [ 41]

 ،عمان:إشراقات للنشر والتوزيع. 

(  السلوك القياد ي لعمداء كليات املعلمين 2002السحيمي متعب )[ 42]

في اململكة العربية السعودية كما يراها أعضاء هيئة التدريس ، 

 رسالة ماجستير غير منشور ة ، جامعة اليرموك، األرد ن.
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ABSTRACT _The study aimed at identifying the leadership and administrative practices in the emerging 

universities with regard to the National Commission for Academic Accreditation and Assessment (NCAAA) criterion 

of authorities and administration as perceived by leaders. It tried to provide adequate recommendations to improve 

such practices from the perspective of the leaders. It also tried to find out if there were any statistically significant 

differences in the opinions of the study subjects about the practices that are attributed to some variables that include 

university, gender, position, years of experience, and administrative and leadership courses attended. The 

researchers employed a questionnaire to collect the data of the study and social survey method to analyze it. The 

study subjects were the academic leaders (rectors, principals, deans, heads of department, directors, and academic 

staff) of the emerging Saudi universities of Shaqra, Jazan, and Aljouf. The results showed that the axis of the higher 

administrative council of the university (University’s Council), leadership, planning, integrity, male and female 

students’ sections, policies and regulations, and other institutions affiliated with the university were practiced with 

high efficiency, while the axis of work environment was practiced to a medium level. Also the results showed that the 

axis of work environment was practiced to a medium level with a median of (3.30 out of 5) from the perspective of 

the leaders of the emerging universities. The results showed that the axis of institutions affiliated with the university 

was practiced to a medium level with a median of (3.55 out of 5) from the perspective of the leaders of the emerging 

universities. The two researchers recommended that there should be effective communication between members of 

different committees and councils in the male and female students’ sections. Systems and procedures that allow 

declaration of financial interests and prohibiting conflict of interests should be established. The university should 

exactly estimate the potential risks arising from the activities of affiliated units to protect itself against any financial 

or legal liabilities. 

KAYWORDS: Leadership practices, Administrative practices, University leadership, Newly-established 

universities. 

 

 

 

 

 

 

 


