
  
  
 

  الممـلكة العـربية السعـودية
  وزارة الـتعـليـم العـالـي
  جـامـعــة أم القـــرى
  كـلـيــة التــربيـــة

  التخطيطقسم اإلدارة التربوية و
  
  
  
  

  اإلدارة باألهداف بجامعة أم القرى بمكة المكرمة
التطبيق والمعوقات من وجهة نظر القائمات بالعمل اإلداري فاعلية 

  بالجامعة
  
  
 
 

  د الطالبةإعدا
  سليمان الرحيليبنت سمية 

  
  

  إشراف الدكتور
  زهير بن أحمد الكاظمي/ د

  
  

  اإلدارة التربوية والتخطيط لب تكميلي لنيل درجة الماجستير بقسممتط
١٤٣٠/٢٠٠٩  



  
  
 

 ملخص الدراسة
   :عنوان الدراسة

التطبيق والمعوقات من فاعلية اإلدارة باألهداف بجامعة أم القرى بمكة المكرمة 
  .ة نظر القائمات بالعمل اإلداري بالجامعةوجه

  : أهداف الدراسة
واقع تطبيق أسلوب اإلدارة باألهداف بجامعة  تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على

أم القرى وفاعلية استخدامه على العمل وتحديد أبرز المعوقات التي تحد من تطبيقه 
 اإلداري والبالغ عددهنمات بالعمل وكيف يمكن التغلب عليها،من وجهة نظر القائ

من جميع فروع جامعة أم القرى بمدينة مكة المكرمة سواء  إدارية) ٣٢٥(
خالل القائمات منهن بعمل إداري أو أعضاء هيئة التدريس المكلفات بعمل إداري 

  .هـ١٤٣٠-١٤٢٩العام الدراسي 
  :منهج الدراسة

نت من جزأين األول تكوتم إستخدام المنهج الوصفي التحليلي،وتم تصميم إستبانة  
خر ضم محاور الدراسة والتي تقيس ضم البيانات األولية لعينة الدراسة، واآل

  .الخماسي )ليكرت(تجاهات أفراد العينة وفقاً لمقياسإ
  : نتائج الدراسة

  :إلى النتائج التالية بعد تحليل بيانات اإلستبانة توصلت الدراسة
ية تطبيق أسلوب اإلدارة جاءت إستجابات عينة الدراسة بالنسبة لفاعل -١

 .باألهداف بدرجة عالية

أسلوب تطبيق واقع نحو بدرجة عالية عينة الدراسة  جاءت استجابات -٢
 .اإلدارة باألهداف

ستخدام ة بالنسبة للمعوقات التي تحد من إعينة الدراس جاءت استجابات -٣
  .أسلوب اإلدارة باألهداف بدرجة عالية

ستجابات عينة الدراسة تبعاً وجد فروق ذات داللة إحصائية بين إت -٤
 ).المؤهل، عدد سنوات الخبرة، المرتبة، الدورات التدريبية(للمتغيرات

 



  
  
 

 :التوصيات

  :بعدد من التوصيات منها بناء على النتائج، توصي الدراسة 
 .تعزيز إستخدام أسلوب اإلدارة باألهداف كونه أسلوب إداري فعال -١

 .إشاعة ثقافة مباديء اإلدارة باألهداف -٢
تدريب اإلدرايات في مختلف األقسام اإلدارية على المهارات التي يحتاجها  -٣

 .تطبيق أسلوب اإلدارة باألهداف 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
 



  
  
 



  
  
 

  
  ـداءـداءــــــاإلھــــاإلھــــ

ً ووضعتني ... ... إلى أحق الناس بحسن صحابتي إلى أحق الناس بحسن صحابتي  ً ووضعتني إلى من حملتني كرھا إلى من حملتني كرھا
  ......كرھاكرھا

منھل العطاء منھل العطاء ... ... ویبتھج قلبي بعذوبة صوتھاویبتھج قلبي بعذوبة صوتھا... ... إلى من تھنأ حیاتي بقربھاإلى من تھنأ حیاتي بقربھا
  أمـيأمـي      ......إلى الحضن الدافي إلى الحضن الدافي ... ... وینبوع الحنانوینبوع الحنان

مثلي األعلى وفخري مثلي األعلى وفخري ... ... وأعز مخلوق وأعز مخلوق ... ... وأرجح عقل وأرجح عقل ... ... إلى أطیب قلب إلى أطیب قلب 
إلى من أعطاني ولم إلى من أعطاني ولم ... ... وتزھو بھ نفسي وتزھو بھ نفسي ... ... األكبر إلى من یعلو بھ إسمي األكبر إلى من یعلو بھ إسمي 

  أبــيأبــي          ......حدود إلى الغاليحدود إلى الغالي  یزل یعطیني بالیزل یعطیني بال
وقف بجانبي وساندني بفكره ووجدانھ وتحمل مني وقف بجانبي وساندني بفكره ووجدانھ وتحمل مني   إلى زوجي العزیز الذيإلى زوجي العزیز الذي

  ....الكثیرالكثیر
  ابنتي دیمةابنتي دیمة...  ...  إلى زھرتي وأمیرتي وحبیة قلبي إلى زھرتي وأمیرتي وحبیة قلبي 

  وإلى أخواتي الحبیباتوإلى أخواتي الحبیبات... ... إلى أخويّ الغالیین إلى أخويّ الغالیین 
ً إبتغاء مرضاة هللا  ً إبتغاء مرضاة هللا إلى كل من علمني حرفا   ....إلى كل من علمني حرفا

ً أھدي ثمرة ھذا الجھد المتواضع وأدعوا هللا العلي القدیر  ً أھدي ثمرة ھذا الجھد المتواضع وأدعوا هللا العلي القدیر إلى ھؤالء جمیعا إلى ھؤالء جمیعا
أن یحظى بالقبول وأن ینفع بھ من قرأه وأن یجعلھ في میزان حسناتي یوم أن یحظى بالقبول وأن ینفع بھ من قرأه وأن یجعلھ في میزان حسناتي یوم 

    ..القیامة إنھ سمیع مجیبالقیامة إنھ سمیع مجیب
  

  الباحثةالباحثة                                                                                                                    
  سمیة بنت سلیمان الرحیليسمیة بنت سلیمان الرحیلي

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
 

  شكر وتقدير
ن شرور أنفسنا ومن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ باهللا م

سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له،وأشهد أن ال إله 
  .إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

ة إال أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير ي وبعد إتمام هذه الرسالفال يسعن..أما بعد
  ي مقدمة هؤالء لكل من ساهم وساعد على إتمامها وف

  سعادة الدكتور زهير بن أحمد الكاظمي 
الذي أفاض علي بتوجيهاته السديدة ورؤيته الدقيقة المشرف على هذه الرسالة و

عونه وأعطاني من وقته وعلمه الكثير دون تردد أو ملل مما كان له بالغ األثر بعد 
  .تعالى في إنجازها

  اقشة كما أتقدم بالشكر الجزيل ألعضاء لجنة المن
  عادة الدكتور سلطان بن سعيد بخاريس

  وسعادة الدكتور مسعود بن خضر القرشي
، وسوف يكون ة رغم مشاغلهما العمليةأبديا إستعداداً لمناقشة هذه الرسالن اللذي

  .آلرائهما بإذن اهللا إسهاماً بارزاً في إثرائها
مكاوي وسعادة  أسعد بن حسن/ كما أتقدم بالشكر والتقدير لكلٍ من سعادة الدكتور

محمد بن محمد رسمي لتفضلهما بمناقشة خطة الدراسة ولتوجيهاتهما في /الدكتور
  . تقويم هذا العمل

وهناك الكثير ممن يستحق الشكر والعرفان في مختلف اإلدارات والعمادات 
أو تجاوب في شارك في تحكيم أداة الدراسة وكليات وأقسام جامعة أم القرى ممن 

  .و شارك في جمعها وإعادتها للباحثةاإلجابة عليها أ
أوجه شكري إلى كل من شجعني وأراد لي الخير، وإلى كل قلب أراد .. وأخيراً 

  .، وإلى كل من دعا لي بظهر الغيبلي النجاح
  الباحثة                                                     

 سمية بنت سليمان الرحيلي



  
  
 

  فهرس المحتويات
  الصفحة  الموضـــوع

  أ  .ملخص الدراسة باللغة العربية
  ج  .ملخص الدراسة باللغة اإلنجليزية

  هـ  .إهـــداء
  و  .شكر وتقدير

  ح-هـ  .فهرس المحتويات
  م-ط  .فهرس الجداول
  ن  .فهرس المالحق

  الفصل األول
  ١  .المقدمة

  ٤  .مشكلة الدراسة
  ٦  .أسئلة الدراسة

  ٦  .أهداف الدراسة
  ٧  .أهمية الدراسة
  ٨  .حدود الدراسة

  ٨  .مصطلحات الدراسة
  أدبيات الدراسة:الفصل الثاني

  اإلطار النظري: أوالً
  اإلدارة باألهداف:المبحث األول

  .نشأة اإلدارة باألهداف -
 .الفلسفة التي تقوم عليها اإلدارة باألهداف -

 .مفهوم اإلدارة باألهداف -

 .مراحل تطور اإلدارة باألهداف -
  .هدافمبادئ اإلدارة باأل - 

١١  
١١  
١٤  
١٥  
١٦  
١٧  



  
  
 

  تابع فهرس المحتويات
  الصفحة  الموضـــوع

 .عناصر اإلدارة باألهداف -
 .خصائص المدير في ظل اإلدارة باألهداف -

 .خطوات تطبيق اإلدارة باألهداف -
 .تحديد األهداف -

 .أنواع األهداف المستخدمة في اإلدارة باألهداف -
 .لماذا نحدد األهداف -

 .ة باألهدافمتطلبات تطبيق اإلدار -
 .مبررات تطبيق اإلدارة باألهداف في الدول النامية -

 .مميزات تطبيق أسلوب اإلدارة باألهداف -
 .معوقات تطبيق اإلدارة باألهداف -

  .تجارب بعض الدول في تطبيق اإلدارة باألهداف -

١٩  
١٩  
٢٠  
٢٤  
٢٦  
٢٦  
٢٨  
٢٩  
٢٩  
٣١  
٣٤  

  الجـامعة: المبحث الثاني
  .سمات الجامعة -
 .الجامعية مفهوم اإلدارة -
 .وظائف اإلدارة الجامعية -

 .التحديات التي تواجه اإلدارة الجامعية -
 .تطوير اإلدارة الجامعية -

 .التعليم العالي في المملكة العربية السعودية -

 .جامعة أم القرى -
  .أهداف جامعة أم القرى - 

٣٧  
٣٨  
٤٠  
٤١  
٤٢  
٤٤  
٤٦  
٤٧  
٤٩  

  اإلدارة الجامعيةتطبيق األساليب اإلدارية الحديثة في :المبحث الثالث
  .تطبيق مفهوم اإلدارة باألهداف في إدارة التعليم العالي -
  .مزايا تطبيق مفهوم اإلدارة باألهداف في التعليم العالي -

٥١  
٥٢  
٥٣  



  
  
 

  تابع فهرس المحتويات
  الصفحة  الموضـــوع

  ٥٤  .معوقات تطبيق اإلدارة باألهداف في التعليم العالي -

  .الدراسات السابقة: ثانياً
  لدراسات العربيةا -
 الدراسات األجنبية -

  التعليق على الدراسات السابقة

٥٦  
٥٦  
٦١  
٧٣  

  إجراءات الدراسة: الفصل الثالث
  ٧٦  منهج الدراسة

  ٧٦  متغيرات الدراسة
  ٧٧  مجتمع الدراسة
  ٧٨  عينة الدراسة

  ٨٠  خطوات إجراء الدراسة
  ٨١  معامل ثبات أداة الدراسة

  ٨٢  صدق أداة الدراسة
  ٨٣  رة النهائية ألداة الدراسةالصو

  ٨٤  تطبيق أداة الدراسة
  ٨٥  المعالجات اإلحصائية

  نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها:الفصل الرابع
  ٨٦  نتائج السؤال األول
  ٨٨  نتائج السؤال الثاني
  ٩٢  نتائج السؤال الثالث
  ٩٤  نتائج السؤال الرابع
  ١٠٤  نتائج السؤال الخامس

  ١١٢  السادس نتائج السؤال



  
  
 

  
  تابع فهرس المحتويات

  الصفحة  الموضـــوع
  ملخص النتائج والتوصيات والمقترحات: الفصل الخامس

  ١٢٢  ملخص نتائج الدراسة
  ١٣٠  التوصيات والمقترحات

  ١٣٢  البحوث والدراسات المستقبلية
  المراجـع

  المراجع العربية: أوالً
  المراجع األجنبية: ثانياً
  إلنترنتمراجع ا: ثالثاً

  
١٣٣  
١٣٨  
١٤١  

  ١٤٢  المالحق
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
 

  فهرس الجداول
  

  الصفحة  إسم الجدول  م
  ٧٧  توزيع مجتمع الدراسة  ١
  ٧٨  توزيع عينة الدراسة  ٢
  ٧٩  توزيع عينة الدراسة وفقاً لمتغير المؤهل العلمي  ٣
  ٧٩  عدد سنوات الخبرة في العمل اإلداريتوزيع عينة الدراسة وفقاً لمتغير   ٤
  ٧٩  توزيع عينة الدراسة وفقاً لمتغير الدورات التدريبية  ٥
  ٨١  معامالت الثبات ألداة الدراسة ومحاورها  ٦
  ٨٢  محاورهاألداة الدراسة و االتساق الداخلي  ٧
  ٨٣  الصورة النهائية ألداة الدراسة ومحاورها  ٨
  ٨٤  درجة القطع لكل مستوى من مستويات االستجابة  ٩
لمحور فاعلية تطبيق اإلدارة  واالنحرافات المعيارية سابيةالمتوسطات الح  ١٠

باألهداف بجامعة أم القرى بمدينة مكة المكرمة من وجهة نظر القائمات بالعمل 
  اإلداري بالجامعة

٨٦  

لمحور واقع تطبيق اإلدارة باألهداف  واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية  ١١
مكرمة من وجهة نظر القائمات بالعمل اإلداري بجامعة أم القرى بمدينة مكة ال

  بالجامعة

٨٩  

لمحور معوقات تطبيق اإلدارة  واإلنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية  ١٢
باألهداف بجامعة أم القرى بمدينة مكة المكرمة من وجهة نظر القائمات بالعمل 

  اإلداري بالجامعة

٩٢  

للفروق بين متوسطات ) ANOVA(دي ملخَّص نتائج تحليل التباين األحا  ١٣
فاعلية تطبيق اإلدارة باألهداف بجامعة أم الدراسة حول  عينةاستجابات أفراد 

  القرى بمدينة مكة المكرمة وفقاً لمتغير المرتبة الوظيفية لإلداريات

٩٥  

  أفراد عينة الدراسة  إلستجاباتنتائج المقارنات البعدية   ١٤
ألهداف بجامعة أم القرى بمدينة مكة المكرمة تعزى حول فاعلية تطبيق اإلدارة با

  لمتغير المرتبة الوظيفية لإلداريات

٩٦  

    



  
  
 

  فهرس الجداولتابع   
  
  الصفحة  إسم الجدول  م

للفروق بين متوسطات ) ANOVA(ملخَّص نتائج تحليل التباين األحادي   ١٥
بجامعة أم فاعلية تطبيق اإلدارة باألهداف الدراسة حول  عينةاستجابات أفراد 

المرتبة الوظيفية لألعضاء القائمات بعمل وفقاً لمتغير القرى بمدينة مكة المكرمة 
  إداري

٩٧  

تطبيق اإلدارة  فاعليةنتائج المقارنات البعدية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول   ١٦
لمتغير المرتبة الوظيفية أم القرى بمدينة مكة المكرمة تعزى  باألهداف بجامعة

  ضاء القائمات بعمل إداريلألع

٩٨  

للفروق بين متوسطات ) ANOVA(ملخَّص نتائج تحليل التباين األحادي   ١٧
فاعلية تطبيق اإلدارة باألهداف بجامعة أم الدراسة حول  عينةاستجابات أفراد 

  المؤهل العلميوفقاً لمتغير القرى بمدينة مكة المكرمة 

٩٩  

  أفراد عينة الدراسة  باتالستجانتائج المقارنات البعدية   ١٨
حول فاعلية تطبيق اإلدارة باألهداف بجامعة أم القرى بمدينة مكة المكرمة تعزى 

  لمتغير المؤهل العلمي

٩٩  

للفروق بين متوسطات ) ANOVA(ملخَّص نتائج تحليل التباين األحادي   ١٩
ة أم فاعلية تطبيق اإلدارة باألهداف بجامعالدراسة حول  عينةتجابات أفراد إس

  عدد سنوات الخبرةوفقاً لمتغير القرى بمدينة مكة المكرمة 

١٠٠  

  أفراد عينة الدراسة  إلستجاباتنتائج المقارنات البعدية   ٢٠
حول فاعلية تطبيق اإلدارة باألهداف بجامعة أم القرى بمدينة مكة المكرمة تعزى 

  لمتغير عدد سنوات الخبرة

١٠١  

للفروق بين متوسطات ) ANOVA(األحادي  ملخَّص نتائج تحليل التباين  ٢١
فاعلية تطبيق اإلدارة باألهداف بجامعة أم الدراسة حول  عينةاستجابات أفراد 

  الدورات التدريبيةوفقاً لمتغير القرى بمدينة مكة المكرمة 

١٠٢  

  أفراد عينة الدراسة  إلستجاباتنتائج المقارنات البعدية   ٢٢
هداف بجامعة أم القرى بمدينة مكة المكرمة تعزى حول فاعلية تطبيق اإلدارة باأل

  لمتغير الدورات التدريبية
  

١٠٣  



  
  
 

  تابع فهرس الجداول
  

  الصفحة  إسم الجدول  م
للفروق بين متوسطات ) ANOVA(ملخَّص نتائج تحليل التباين األحادي   ٢٣

واقع تطبيق اإلدارة باألهداف بجامعة أم الدراسة حول  عينةستجابات أفراد إ
  ى بمدينة مكة المكرمة وفقاً لمتغير المرتبة الوظيفية لإلدارياتالقر

١٠٤  

  أفراد عينة الدراسة  إلستجاباتنتائج المقارنات البعدية   ٢٤
حول واقع تطبيق اإلدارة باألهداف بجامعة أم القرى بمدينة مكة المكرمة تعزى 

  لمتغير المرتبة الوظيفية لإلداريات

١٠٥  

للفروق بين متوسطات ) ANOVA(ل التباين األحادي ملخَّص نتائج تحلي  ٢٥
واقع تطبيق اإلدارة باألهداف بجامعة أم الدراسة حول  عينةستجابات أفراد إ

  المرتبة الوظيفية لألعضاء القائمات بعمل إداريوفقاً لمتغير القرى 

١٠٦  

اإلدارة تطبيق  واقعستجابات أفراد عينة الدراسة حول نتائج المقارنات البعدية إل  ٢٦
لمتغير المرتبة الوظيفية أم القرى بمدينة مكة المكرمة تعزى  باألهداف بجامعة

  لألعضاء القائمات بعمل إداري

١٠٧  

  ٢٧  
  

  

للفروق بين متوسطات ) ANOVA(ملخَّص نتائج تحليل التباين األحادي 
واقع تطبيق اإلدارة باألهداف بجامعة أم الدراسة حول  عينةاستجابات أفراد 

  المؤهل العلميوفقاً لمتغير رى بمدينة مكة المكرمة الق

١٠٨  

  أفراد عينة الدراسة  إلستجاباتنتائج المقارنات البعدية   ٢٨
حول واقع تطبيق اإلدارة باألهداف بجامعة أم القرى بمدينة مكة المكرمة تعزى 

  لمتغير المؤهل العلمي 

١٠٨  

للفروق بين متوسطات ) ANOVA(ملخَّص نتائج تحليل التباين األحادي   ٢٩
واقع تطبيق اإلدارة باألهداف بجامعة أم الدراسة حول  عينةستجابات أفراد إ

  عدد سنوات الخبرة وفقاً لمتغير القرى بمدينة مكة المكرمة 

١٠٩  

  أفراد عينة الدراسة  إلستجاباتنتائج المقارنات البعدية   ٣٠
ى بمدينة مكة المكرمة تعزى حول واقع تطبيق اإلدارة باألهداف بجامعة أم القر

  .لمتغير عدد سنوات الخبرة 
  

١١٠  



  
  
 

  تابع فهرس الجداول
  

  الصفحة  إسم الجدول  م
للفروق بين متوسطات ) ANOVA(ملخَّص نتائج تحليل التباين األحادي   ٣١

واقع تطبيق اإلدارة باألهداف بجامعة أم الدراسة حول  عينةستجابات أفراد إ
  الدورات التدريبيةوفقاً لمتغير مة القرى بمدينة مكة المكر

١١١  

  أفراد عينة الدراسة  إلستجاباتنتائج المقارنات البعدية   ٣٢
حول واقع تطبيق اإلدارة باألهداف بجامعة أم القرى بمدينة مكة المكرمة تعزى 

  لمتغير الدورات التدريبية 
  

١١٢  

ين متوسطات للفروق ب) ANOVA(ملخَّص نتائج تحليل التباين األحادي   ٣٣
معوقات تطبيق اإلدارة باألهداف بجامعة أم الدراسة حول  عينةاستجابات أفراد 

  القرى بمدينة مكة المكرمة وفقاً لمتغير المرتبة الوظيفية لإلداريات

١١٣  

  أفراد عينة الدراسة  إلستجاباتنتائج المقارنات البعدية   ٣٤
لقرى بمدينة مكة المكرمة حول معوقات تطبيق اإلدارة باألهداف بجامعة أم ا

  تعزى لمتغير المرتبة الوظيفية لإلداريات
  

١١٤  

للفروق بين متوسطات ) ANOVA(ملخَّص نتائج تحليل التباين األحادي   ٣٥
معوقات تطبيق اإلدارة باألهداف بجامعة أم الدراسة حول  عينةستجابات أفراد إ

  مات بعمل إداريالمرتبة الوظيفية لألعضاء القائوفقاً لمتغير القرى 

١١٥  

ستجابات أفراد عينة الدراسة حول معوقات تطبيق نتائج المقارنات البعدية إل  ٣٦
لمتغير المرتبة أم القرى بمدينة مكة المكرمة تعزى  اإلدارة باألهداف بجامعة

  الوظيفية لألعضاء القائمات بعمل إداري

١١٦  

وق بين متوسطات للفر) ANOVA(نتائج تحليل التباين األحادي  ملخص  ٣٧
معوقات تطبيق اإلدارة باألهداف بجامعة أم الدراسة حول  عينةاستجابات أفراد 

  المؤهل العلميوفقاً لمتغير القرى بمدينة مكة المكرمة 

١١٧  

  أفراد عينة الدراسة  إلستجاباتنتائج المقارنات البعدية   ٣٨
نة مكة المكرمة حول معوقات تطبيق اإلدارة باألهداف بجامعة أم القرى بمدي

  تعزى لمتغير المؤهل العلمي

١١٧  



  
  
 

  تابع فهرس الجداول
  

  الصفحة  إسم الجدول  م
للفروق بين متوسطات ) ANOVA(ملخَّص نتائج تحليل التباين األحادي   ٣٩

معوقات تطبيق اإلدارة باألهداف بجامعة أم الدراسة حول  عينةستجابات أفراد إ
  عدد سنوات الخبرةمتغير وفقاً لالقرى بمدينة مكة المكرمة 

١١٨  

  أفراد عينة الدراسة  إلستجاباتنتائج المقارنات البعدية   ٤٠
حول معوقات تطبيق اإلدارة باألهداف بجامعة أم القرى بمدينة مكة المكرمة 

  تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة

١١٩  

للفروق بين متوسطات ) ANOVA(ملخَّص نتائج تحليل التباين األحادي   ٤١
معوقات تطبيق اإلدارة باألهداف بجامعة أم الدراسة حول  عينةستجابات أفراد إ

  الدورات التدريبيةوفقاً لمتغير القرى بمدينة مكة المكرمة 

١٢٠  

 أفراد عينة الدراسة حول معوقات تطبيق اإلدارة إلستجاباتنتائج البعدية   ٤٢
باألهداف بجامعة أم القرى بمدينة مكة المكرمة من وجهة نظر القائمات بالعمل 

  اإلداري بالجامعة تعزى لمتغير الدورات التدريبية

١٢١  

  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
 

  فهرس المالحق
  موضوع الملحق  م
  قائمة بأسماء محكمي اإلستبانة  ١
  اإلستبـانـــة  ٢
  ت الجامعيةخطاب عميد كلية التربية إلى عميدة الدراسا  ٣
  خطاب عميد كلية التربية إلى عميدة كلية التربية لألقسام العلمية  ٤
  خطاب عميد كلية التربية إلى عميدة كلية التربية لألقسام األدبية  ٥
  خطاب عميد كلية التربية إلى عميدة كلية االقتصاد  ٦
  خطاب عميد كلية التربية إلى عميدة كلية إعداد المعلمات  ٧
ة بأعداد عضوات هيئة التدريس المكلفات بأعمال إدارية إحصائي  ٨

  والموظفات اإلداريات بجامعة أم القرى
إحصائية بأعداد عضوات هيئة التدريس المكلفات بأعمال إدارية والهيئة   ٩

  اإلدارية بكلية التربية للعلوم التطبيقية
والهيئة إحصائية بأعداد عضوات هيئة التدريس المكلفات بأعمال إدارية   ١٠

  اإلدارية بكلية اآلداب والعلوم اإلدارية
إحصائية بأعداد عضوات هيئة التدريس المكلفات بأعمال إدارية والهيئة   ١١

  اإلدارية بكلية الفنون والتصميم الداخلي
إحصائية بأعداد عضوات هيئة التدريس المكلفات بأعمال إدارية والهيئة   ١٢

  معلماتاإلدارية بكلية التربية إلعداد ال
  
  
  
  
  



  
  
 

 المقدمــة
ــد    ــده محم ــي بع ــن ال نب ــى م ــالم عل ــده والصــالة والس ــد هللا وح الحم

  وبعد .. وعلى آله وصحبه أجمعين
ــن    ــمة م ــبحت س ــرعة أص ــديث والس ــر والتح ــظ أن التغيي ــن المالح م
ســمات هــذا العصــر، فقــد شــهدت الســنوات القليلــة الماضــية إرتفاعــاً 

ــى     ــة عل ــرات العالمي ــرة التغي ــي وتي ــحاً ف ــي  واض ــعيد السياس الص
ــورة   واإلقتصــادي والفكــري بفعــل مجموعــة مــن العوامــل أبرزهــا الث
ــال    ــي مج ــة ف ــة وبخاص ــا متقدم ــن تكنولوجي ــاحبها م ــة وماص المعرفي
ــات   ــى المنظم ــرض عل ــذي ف ــر ال ــات األم ــة المعلوم اإلتصــاالت وتقني
ــوارد      ــا للم ــلوب إدارته ــة وأس ــا التنظيمي ــي ثقافته ــر ف ــادة النظ إع

ـ   ين االعتبــار التغيـرات وتــتلمس األنظمـة الجيــدة   البشـرية، وأن تأخــذ بع
والمفـاهيم الحديثـة الســتنباط أفضـل األسـاليب والعمــل علـى إســتثمارها      

ــة   ــاءة وفاعلي ــدافها بكف ــق أه ــا ويحق ــع بيئته ــتالءم م ــا ي ــرى . بم وي
ــادات  ــات  ) م٢٠٠٦(حم ــع المنظم ــام لجمي ــان ع ــب إذا ك ــذا المطل أن ه

ــة بالنســبة  ــاً خــاص مــن األهمي ــه يأخــذ طابع ــة  فإن ــات التربوي للمنظم
ــان      ــداد اإلنس ــي إع ــا ف ــل إنتاجه ــي يتمث ــة والت ــات التعليمي والسياس
ــيش       ــدف الع ــل به ــا بالعم ــة وربطه ــن أدوات المعرف ــه م وتمكين

  ).٣٨ص(واإلنسجام مع الذات ومع اآلخرين
ــم    ــة أه ــة المختلف ــاتها التعليمي ــة ومؤسس ــات التربوي ــت المنظم وإذا كان

، فــاإلدارة التربويــة وســط هــذه العناصــر األساســية فــي بنــاء اإلنســان
العملية تعد عنصـراً بـارزاً ومميـزاً يـؤثر فـي كفـاءة العمليـة التربويـة         

لـذا فـإن   . وتحسين مردودهـا وتحقيـق األهـداف التـي تسـعى لترجمتهـا      
تحقيق المنظمات التربويـة ألهـدافها يتوقـف إلـى حـد كبيـر علـى كفـاءة         

ــط    ــي أنش ــتخدمة ف ــاليب المس ــة األس ــا، وفاعلي ــارات إداراته تها ومه
ــا  ــة فيه ــرية العامل ــوى البش ــيط  . الق ــة التخط ــولى اإلدارة التربوي إذ تت

والتنظــيم ومــا يتصــل بالعمــل التربــوي مــن توجيــه وتقــويم ومتابعــة، 



  
  
 

ــة المرســومة بإســتخدام أفضــل الطــرق   ــى األهــداف التربوي وصــوالً إل
  .وأقل التكاليف من الجهد والوقت والمال

أن الجامعــة تــأتي ) م٢٠٠٣تراك،ســ(ويــرى المنصــور المشــار إليــه فــي
ــوارد    ــة الم ــل وتنمي ــوم بتأهي ــي تق ــة الت ــات التربوي ــى رأس المنظم عل
البشـرية، وجعلهــا قـادرة علــى تحقيــق التنميـة اإلقتصــادية واإلجتماعيــة    

  ).١٥١ص(والسياسية
ــرب  ــرى ح ــاير  ) م١٩٩٨(وي ــة مغ ــام اإلداري للجامع ــأن النظ ب

ــداف   ــث األه ــن حي ــزة األخــرى م ــن األجه ــاً ع ــل تمام ــيم والهيك والق
التنظيمي األمـر الـذي يسـتدعي فـي معظـم األحيـان أن تـدار الجامعـة         
ــيم    ــداف والق ــذه األه ــات ه ــق ومعطي ــط إداري يتف ــة ونم ــفة قيادي بفلس
ومستوى تعقـد هيكلهـا، بمـا فـي ذلـك نوعيـة السـلطة وأسـلوب إتخـاذ          

ــال   ــات اإلتص ــدد إتجاه ــرارات وتع ــاطات  ). ٢٠ص(الق ــا أن النش وبم
جامعـة تـزداد بسـبب زيـادة  إقبـال الطلبـة، والتوسـع فـي         اإلدارية في ال

ــد    ــا، وتزاي ــات العلي ــتوى الدراس ــي مس ــة ف ــة وبخاص ــرامج الدراس ب
وغيرهــا مــن أســباب أثَــرت علــى ،نشــاطات البحــث وخدمــة المجتمــع

ــن      ــد م ــان الب ــة ك ــاطاتها اإلداري ــن نش ــة وزادت م اإلدارة الجامعي
يح لهــا أن تــنهض إســتخدام األســاليب الحديثــة فــي إدارتهــا والتــي تتــ

  .بدورها في التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية بشكل أفضل
والواقــع أن تطبيــق األســاليب الحديثــة فــي إنجــاز األعمــال اإلداريــة ،  

ــي الجامعــة، وال يكــون   ــاءة العمــل ف ــع كف أمــر مهــم وضــروري لرف
التطبيق ذا فاعليـة مـا لـم يكـن هنـاك حسـن إختيـار لعناصـر أجهزتهـا          

ــ ــة بإعتب ــي  اإلداري ــة الت ــى الطريق ــف عل ــيم يتوق ــاح أي تنظ ار أن نج
ــه     ــى توجي ــات عل ــذه التنظيم ــدرة ه ــدى ق ــه وم ــا تنظيمات ــدار به ت

فالجامعــة شــأنها شــأن أي .النشــاطات نحــو األهــداف المطلــوب تحقيقهــا
منظمة علـى اخـتالف أنشـطتها وحجمهـا تسـعى لتحقيـق أهـداف معينـة         

ــت مرســومة مــن ــذيها  ، وهــذه األهــداف ال تتحقــق إال إذا كان ــل منف قب



  
  
 

والعاملين عليهـا، األمـر الـذي  يتطلـب أسـلوباً خاصـاً بـاإلدارة يجعـل         
ــلوب     ــذا األس ــز األول،وه ــي المرك ــدها ف ــداف وتحدي ــام باأله اإلهتم
ــداف     ــلوب اإلدارة باألهـ ــه أسـ ــايطلق عليـ ــو مـ ــود وهـ موجـ

Management By Objectives    والمعــــــروف برمــــــزه
ــر ــذا ا  (MBO)المختص ــى ه ــار عل ــع اإلختي ــد وق ــلوب اإلداري وق ألس

ــف     ــي مختل ــوير األداء اإلداري ف ــي تط ــه ف ــن فعاليت ــرف ع ــا ع لم
ــير       ــا يش ــداف وكم ــاإلدارة باأله ــا، ف ــق فيه ــي طب ــاالت الت المج

نظــام إداري يركــز علــى النتــائج بــدالً مــن التركيــز ) م٢٠٠٢(العمــايرة
فليسـت العبـرة فـي كيفيـة القيـام باألعمـال وإنمـا مـاذا         . على النشاطات
  ).١٥٢ص(من األعمالنريد أن ننجز 

ــر    ــد المفك ــى ي ــداف عل ــلوب اإلدارة باأله ــور ألس ــان أول ظه ــد ك وق
وذلـك فـي بدايـة النصـف الثـاني مـن القـرن        ) بيتـر دركـر  (األمريكي 

ــرين ــان  . العش ــح كنع ــا أوض ــرى كم ــان ي ــآت ) م٢٠٠٢(وك أن منش
األعمــال تحتــاج إلــى أســلوب إداري ينمــي اإلحســاس بالمســؤولية لــدى 

هـا، ويـوفر لهـم فـي نفـس الوقـت التوجيـه الكـافي،         األفراد العـاملين في 
ــع      ــجمة م ــية منس ــدافهم الشخص ــل أه ــق، ويجع ــئ روح الفري وينش

  ).٤١٧ص(األهداف العامة للتنظيم
وأسـلوب اإلدارة باألهـداف يقــوم علـى أسـاس المشــاركة بـين الرؤســاء      
ــى أغــراض   ــم للوصــول إل ــد أهــدافهم وخططه ــي تحدي والمرؤوســين ف

والتشــاور، فهــذا األســلوب ال يــنجح إال  مشــتركة عــن طريــق التعــاون
كمـا  . بتبني وقناعـة القيـادات اإلداريـة العليـا بـه والتطبيـق السـليم لـه        

وأنــه يتميــز ببســاطته وإمكانيــة تطبيقــه فــي األجهــزة الحكوميــة وفــي 
مجال اإلدارة التربويـة علـى الخصـوص، وذلـك نتيجـة لمـا يحققـه هـذا         

نــه يهــدف إلــى زيــادة األســلوب مــن نجــاح فــي المجــال التربــوي، أل
الدافعية إلـى العمـل، وينشـط وسـائل االتصـال ويرفـع الـروح المعنويـة         



  
  
 

ويزيد الرضـا الـوظيفي، كمـا أنـه يـزود إدارة المنظمـة بأسـلوب جيـد         
  . لتقييم األداء

ــاع     ــام والقط ــاع الع ــي القط ــداف ف ــلوب اإلدارة باأله ــق أس ــد طُب وق
علـى تطبيقـه   الخاص في عـدة دول، وحقـق نجاحـاً كبيـراً، ممـا شـجع       

في مجال التعلـيم فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة وغيرهـا مـن الـدول         
ــة ــلوب  . األوروبي ــق أس ــد طب ــعودية فق ــة الس ــة العربي ــي المملك ــا ف أم

اإلدارة باألهــداف فــي اإلتصــاالت ولكنــه لــم يطبــق فــي مجــال اإلدارة 
  .التربوية

ــادة ف  ــة لزي ــي اإلدارة الجامعي ــه ف ــة تطبيق ــة إمكاني ــرى الباحث ــا وت عاليته
  .ولتحقيق أهدافها المنشودة 

  :مشكلة الدراسة
وهــي . تعـد الجامعـات صـرحاً علميـاً يقــوم بمسـئولية التربيـة والتعلـيم       

من أهـم المؤسسـات التـي تقـع علـى عاتقهـا مسـئولية التنميـة واألخـذ          
ونظـراً لمـا تعانيـه مجتمعاتنـا العربيـة      . بالمجتمع من طـور إلـى طـور   
ــاكل إقتصــادية وإجتما ــن مش ــةم ــة وتربوي ــذه .. عي ــأن ه ــد ب ــخ، نج ال

المجتمعــات تتوقــع مــن جامعاتهــا دوراً قياديــاً يمكنهــا مــن الرقــي بــه  
  .وتعديل مسارات التنمية فيه

ــودي   ــة الرش ــارت بدري ــد أش ــدوات  ) م٢٠٠٢(وق ــن الن ــر م ــأن الكثي ب
ــات    ــة والمنظم ــات العربي ــدتها الجامع ــي عق ــؤتمرات الت ــة والم الفكري

ــالتعليم   ــة ب ــة المعني ــة  الغربي ــات العربي ــاد الجامع ــل إتح ــامعي مث الج
ومكتــب التربيــة العربــي لــدول الخلــيج، باإلضــافة إلــى مايصــدر عــن 
ــا    ــي دورياته ــورة ف ــوث المنش ــات والبح ــن الدراس ــات م ــك الجامع تل
المحكمــة والدراســات العلميــة التــي أجازتهــا علــى وجــود قصــور فــي 

ــبا  ــة أس ــرورة دراس ــي بض ــا وتوص ــة لوظائفه ــات العربي ب أداء الجامع
  ).٦ص(ذلك القصور



  
  
 

ــه ــب ومعايع ــرى الخطي ــي ) ٢٠٠٦(وي ــامعي ف ــيم الج ــات التعل أن مؤسس
الدول الناميـة بوجـه عـام والـدول العربيـة علـى وجـه الخصـوص لـم          
ــا   ــيم فيه ــر مســيرة التعل ــف أن تعث ــأخر  كي ــت مت ــي وق تكتشــف إال ف
وتراجع البـرامج والمشـاريع الجامعيـة، إنمـا يعـزى إلـى تخلـف الـنظم         

ــة الم ــيم    اإلداري ــات التعل ــه مؤسس ــيير وإدارة وتوجي ــي تس ــدة ف عتم
فقــد كــان اإلعتقــاد الســائد أن مقومــات نجــاح هــذه ). ١٦٦ص(الجــامعي

المؤسسات في تحقيـق أهـدافها وتنفيـذ مشـاريعها إنمـا يعـود إلـى مـدى         
وعلــى الــرغم مــن أن العديــد . تــوافر المــوارد الماديــة والبشــرية فيهــا
يـة لجامعاتهـا، ووفـرت الكثيـر     من الـدول العربيـة قـد أقامـت بنـى تحت     

ــم       ــق  بحج ــم يرت ــات ل ــذه المؤسس ــات إال أن أداء ه ــن اإلمكان م
ــه فيهــا ــذي توظف ــة فــي .اإلســتثمار ال ــد أخــذت المؤسســات الجامعي وق

البحــث عــن الســبب الــذي حــال دون تحقيــق األهــداف الموكلــة لهــا،  
وتفــتش عــن الســر الــذي يمكــن إعتبــاره مســئوالً عــن تــدني الكفــاءة 

هذا مـع العلـم أن القضـية ال تحتـاج إلـى عنـاء كبيـر للكشـف         اإلنتاجية 
ــي اإلدارة      ــن ف ــية يكم ــور القض ــث أن مح ــبب، حي ــك الس ــن ذل ع

  )مرجع سابق٢٠٠٦الخطيب ومعايعه، أشار كما(الجامعية واألسلوب الذي تدار به

والجامعات السعودية بـالرغم مـن مـا فيهـا مـن إيجابيـات ومـاتحقق لهـا         
خلــو مــن المشــكالت والقضــايا التــي يجــب مــن إنجــازات إال أنهــا ال ت

ولعــل أبــرز المشــاكل والصــعوبات التــي تواجههــا ماأشــار . أن تعــالج
ــعري   ــه المس ـــ١٤٢٤(إلي ــة   ) ه ــا التربوي ــة قياداته ــة وقل المركزي

ــي     ــور ف ــى قص ــافة إل ــا اإلداري إض ــخم جهازه ــم تض ــة رغ المؤهل
ــب      ــوير الجوان ــي لتط ــث العلم ــا بالبح ــة  وإهتمامه ــا اإلداري تقنيته

  ).١٠٩ص(داريةاإل
وباعتبــار أن نجــاح أي تنظــيم يتوقــف علــى الطريقــة التــي تــدار بهــا 
تنظيماتــه ومــدى قــدرة هــذه التنظيمــات علــى توجيــه النشــاطات نحــو 
ــة   ــإن تحقيــق الجامعــة ألهــدافها التربوي ــوب تحقيقهــا، ف األهــداف المطل



  
  
 

وأغراضها التعليمية السـيما فـي الـدول الناميـة يتوقـف إلـى حـد كبيـر         
يــل أجهزتهــا اإلداريــة التــي تُعنــى بتنظــيم الجهــود الجماعيــة علــى تفع

  .لإلستفادة من الموارد المتاحة لتحقيق أهدافها المحددة
وبما أن سـبل التغييـر والتطـوير كثيـرة فـإن الباحثـة وجـدت أن هنـاك         
حاجــة إلجــراء هــذه الدراســة والتــي تتعلــق بإمكانيــة تطــوير الوضــع 

ــق أســلوب اإلدارة باأل ــراهن بتطبي ــوم ال ــنهج إداري حــديث يق هــداف كم
ــة   ــين وأعضــاء هيئ ــن إداري ــاملين م ــع الع ــى أســاس إشــتراك جمي عل
ــر     ــة وتقري ــة للمؤسس ــداف العام ــد األه ــي تحدي ــرهم ف ــدريس وغي ت
ــة    ــا بطريق ــاالت عمله ــها ومج ــد أغراض ــة وتحدي ــتراتيجيتها الرئيس إس

  :وقد تحددت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي. ديمقراطية
يــة تطبيــق أســلوب اإلدارة باألهــداف ومامعوقــات تطبيقــه مــن مــا فاعل

  ؟وجهة نظر القائمات بالعمل اإلداري بجامعة أم القرى

  :الدراسة أسئلة
مافاعليــة إســتخدام أســلوب اإلدارة باألهــداف فــي إنجــاز العمــل  -١

 من وجهة نظر القائمات بالعمل اإلداري بجامعة أم القرى؟
ــلوب اإلدارة باأل  -٢ ــق أس ــاواقع تطبي ــر  م ــة نظ ــن وجه ــداف م ه

  القائمات بالعمل اإلداري بجامعة أم القرى؟
ماالمعوقــات التــي تواجــه تطبيــق أســلوب اإلدارة باألهــداف مــن  -٣

 وجهة نظر القائمات بالعمل اإلداري بجامعة أم القرى؟
ــة   -٤ ــين اســتجابات عين ــة إحصــائية ب ــاك فــروق ذات دالل هــل هن

ات المؤهــل العلمي،عــدد ســنو  (الدراســة تبعــاً لمتغيــرات   
  ؟)الخبرة،المرتبة،الدورات التدريبية

  :أهداف الدراسة
اإلدارة باألهـداف علـى عـدة عوامـل منهـا      أسـلوب  يعتمد نجـاح تطبيـق   
تجاهــاتهم مــع راغبين فــي التغييــر لألفضــل وتتفــق إوجــود األفــراد الــ



  
  
 

ــا و  ــاعتهم بتطبيقه ــداف وقن ــادئ اإلدارة باأله ــفة ومب ــفلس ــذي ب األثر ال
   :فإن هذه الدراسة تهدف إلىلذلك  .تعود به على العمل

ــة إ -١ ــى فاعلي ــرف عل ــداف التع ــلوب اإلدارة باأله ــتخدام أس ــيس  ف
 .العمل

بجامعــة أم  التعــرف علــى وجهــة نظــر القائمــات بالعمــل اإلداري -٢
ــو    ــة نح ــة المكرم ــرى بمك ــع الق ــلوب اإلدارة  واق ــق أس تطبي

 .باألهداف

المعوقـات التـي تحـد مـن تطبيـق أسـلوب اإلدارة       التعرف علـى    -٣
 .داف، وكيف يمكن التغلب عليهاباأله

ــين    -٤ ــائية ب ــة إحص ــروق ذات دالل ــاك ف ــان هن ــا إذا ك ــة م معرف
ــرات   ــاً لمتغي ــة تبع ــة الدراس ــتجابات عين ــي، (اس ــل التعليم للمؤه

 ).عدد سنوات الخبرة،المرتبة، الدورات التدريبية
ــلوب اإلدارة      -٥ ــي أس ــة لتبن ــذه الدراس ــائج ه ــن نت ــتفادة م اإلس

  .تقليديباألهداف كأسلوب إداري غير 
  :أهمية الدراسة

ــداف   ــة أســلوب اإلدارة باأله ــن أهمي ــا م ــذه الدراســة أهميته تكتســب ه
الـذي أثبـت فعاليتـه فـي تطـوير األداء اإلداري، فـي مختلـف المجــاالت        

البنـوك ، واالتصـاالت، وفـي القطـاع التعليمـي فـي       ( التي طبـق فيهـا   
ــالم ــ ).بعــض دول الع ــة باألس ــة هــذا األســلوب مقارن اليب ونظــراً لحداث

تواجهـه  معظـم جامعـات الـوطن العربـي رغـم ما     التقليدية المتبعـة فـي   
مــن تحــديات ونظــراً لقلــة الدراســات العربيــة التــي تناولــت موضــوع 

ــداف ــالي وكإ   اإلدارة باأله ــيم الع ــال التعل ــي مج ــة ف ــتجابة وخاص س
ــاري     ــة مليب ــا دراس ــات ومنه ــض الدراس ــية بع ـــ١٤١٨(لتوص ) ه

جــاءت هــذه  ) ٢٠٠٨(وصــادق)  هـــ١٤٢٣(الرشــودي بدريــةو
الدراسة والتي تسـعى للخـروج بنتـائج تسـهم فـي معرفـة أهميـة تطبيـق         



  
  
 

. لــى فاعليــة العمــلأســلوب اإلدارة باألهــداف فــي الجامعــات وأثرهــا ع
  .ستخدامها وكيف يمكن التغلب عليهاوتحديد معوقات إ
  :حدود الدراسة
  :الحدود المكانية
ــق ــم تطبي ــى  ت ــة عل ــذه الدراس ــل اإله ــات بالعم ــة أم  داريالقائم بجامع

ــة  ــرى بمك ــا الق ــة له ــات التابع ــة والكلي ــوم (المكرم ــة للعل ــة التربي كلي
ــة ــة  -التطبيقي ــوم اإلداري ــة اآلداب والعل ــميم  –كلي ــون والتص ــة الفن كلي

  ).كلية التربية إلعداد المعلمات -الداخلي
  :الحدود الموضوعية

عـرف علـى وجهـة نظـر القائمـات بالعمـل       الدراسـة إلـى الت   تطرقت هذه
تطبيـــق أســـلوب اإلدارة  اقــع وإلداري بجامعــة أم القـــرى نحـــو  ا
ــي تحــول دون  با ــات الت ــل، والمعوق ــي إنجــاز العم ــه ف ــداف وفعاليت أله

  .تطبيقه
  :الحدود الزمانية

مـن السـنة    لفصـل الدراسـي الثـاني   ا تم إجراء الدراسـة الميدانيـة خـالل   
  .هـ١٤٣٠ -١٤٢٩الجامعية  ةالدراسي

  :مصطلحات الدراسة
  :ألهدافاإلدارة با

ــام     ــر ع ــر دراك ــاغها بيت ــي ص ــة الت ــي النظري ــداف ه اإلدارة باأله
ــه ١٩٥٤ ــي كتاب ــة اإلدارة"م ف ــرون  ". ممارس ــاب والمفك ــوالى الكت ــم ت ث

علــى تطويرهــا وعرفهــا الكاتــب األمريكــي جــورج أوديــورن المشــار 
ــي دره ــه ف ــي) م١٩٨١(إلي ــا يل ــن  : "بم ــل م ــا ك ــوم بموجبه ــة يق طريق

ــاً  ــيه مع ــرئيس ومرؤوس ــ ال ــي  بتحدي ــة الت ــة للمنظم ــداف العام د األه
متوقعــة،  يعملــون فيهــا، وتحديــد مجــاالت المســؤولية فــي شــكل نتــائج

ــة  وإ ــك الوحــدات اإلداري ــي تحري ــات ف ــاييس كموجه ــك المق ســتخدام تل



  
  
 

وتشـــغيلها، وفـــي إســـهام كـــل عضـــو مـــن أعضـــاء تلـــك 
  )٣٤ص"(الوحدات

ــذه     ــي ه ــه ف ــود ب ــداف المقص ــق اإلدارة باأله ــلوب تطبي ــق أس ويتف
  .سة إجرائياً مع هذا التعريفالدرا

  :اإلدارة الجامعية
ــتراك  ــي س ــه ف ــار إلي ــادي المش ــا اله ــروع ):" م٢٠٠٤(عرفه ــدى ف إح

ــة     ــطة الخاص ــه األنش ــي إدارة وتوجي ــتم ف ــي ته ــة الت اإلدارة التربوي
بالسياســات والتنظــيم والتخطــيط وأســاليب التقــويم الجامعيــة مــن خــالل 

ــة بت  ــادات المكلف ــراد والقي ــن األف ــة م ــة مجموع ــال الجامعي ــيير األعم س
ــيم    ــيط وتنظ ــن تخط ــة م ــائف اإلدارة الجامعي ــك وظ ــي ذل ــتخدمة ف مس
ــل     ــة بأفض ــداف الجامع ــق أه ــرار لتحقي ــاذ ق ــة واتخ ــه ورقاب وتوجي

  ).١٦٤ص(الطرق وأيسر السبل والتكاليف
ــربو ــرف ح ــخاص   ) م١٩٩٨(ع ــأنهم األش ــة ب ــي الجامع ــين ف اإلداري

ــون    ــة ويك ــي الجامع ــب إداري ف ــغلون منص ــذين يش ــاتهال ــن مهم م م
ــيط وإ ــه األساســـية، التخطـ ــيق والتوجيـ ــرارات والتنسـ ــاذ القـ تخـ

  ).٢٧ص(والرقابة
ائمــات بالعمــل اإلداري فــي الدراســة تعنــي كــل مــن عضــو هيئــة القو

 رئــيس وكيلــة –وكيلــة عمــادة  –عميــدة (مكلفــة بعمــل إداريالتــدريس 
وأيضـاً الموظفــات  ... ) مشــرفة علـى مركــز   –رئيســة مركـز   –قسـم  
  .ت على مراتب إداريةاإلداريا

  :المعوقات
ريـد تحقيقـه وتحـول    ت هـي مشـاكل ومصـاعب تقـف أمـام  مان     المعوقا

  .دون تحقيقنا له
ونقصد بالمعوقـات فـي الدراسـة كـل الصـعوبات والعقبـات التـي تقـف         

  .حائالً دون تطبيق وممارسة أسلوب اإلدارة باألهداف
  :اعليةالف



  
  
 

ــد   ــد المجي ــه وعب ــرف فلي ــة ا) م٢٠٠٥(ع ــدرة الفاعلي ــا ق ــة بأنه إلداري
ــائج    ــق النت ــى تحقي ــل إل ــحيحة والتوص ــال الص ــى أداء األعم اإلدارة عل

  .)١٥١ص(المطلوبة في حدود التكلفة المناسبة
تحقيـق أهـداف الجامعـة ممثلـة فـي      : ليـة فـي الدراسـة   اعوالمقصود بالف

الحصول علـى أكبـر قـدر مـن المخرجـات بكافـة أشـكالها مـن خـالل          
   .قيام الجامعة بوظائفها


