5

2

2013

اجتاهات اإلداريات يف املؤسسات الرتبوية حول املفاهيم
اإلدارية احلديثة
سميرة ىاشم أحمد باروم
كمية االقتصاد المنزلي  -جامعة الممك عبد العزيز
الممخص_ اليدف من البحث التعرف عمى اتجاىات اإلداريات بكمية

رؤيتيا إلى واقع ممموس بدون وجود جياز إداري وعمميات إدارية،

االقتصاد المنزلي جامعة الممك عبد العزيز نحو المفاىيم الحديثة في

فيناك ارتباط وثيق بين حجم وجودة الخدمات الجامعية والمنظومة

اإلدارة (بالرؤية المشتركة ،وبالشفافية ،والالمركزية ،واإللكترونية) ،وتأثير

اإلدارية ،وىذا يعني كما ذكر ابراىيم وآخرون [ ]1بالرغم من أن

عامل الخبرة عمى اتجاىاتين .واستنادا لذلك تم إعداد مقياس لالتجاه (من

اإلدارة العصرية تفرض نفسيا عمى جامعات المستقبل إال أن

إعداد الباحثة) ،طبق عمى إداريات االقتصاد المنزلي ،وكشفت النتائج

المالحظ عمى الجامعات العربية اتباعيا األساليب اإلدارية التقميدية

عمى أن اتجاه اإلداريات في االقتصاد المنزلي بجامعة الممك عبد العزيز

حيث تغمب األساليب عمى األىداف ،ويغمب الشكل عمى

إيجابي نحو المفاىيم الحديثة لإلدارة ككل وذلك بمتوسط قيمتو (،)3.66

المضمون ،وفي ىذا األسموب يتحول الجياز اإلداري إلى جياز

وأظيرت النتائج انو بالرغم من أن اتجاه اإلداريات في االقتصاد المنزلي

خدمي ييتم باألساليب دون النظر إلى مدى ارتباطيا بأىداف

كان إيجابيا نحو محوري اإلدارة بالشفافية واإلدارة اإللكترونية إال أن

ورؤية الجامعات .وحتى عند اتباع نظام اإلدارة باألىداف حيث

استجابات العينة كشفت عن اتجاىات سمبية نحو المطالبة بالحقوق
والتدريب عمى البرامج اإللكترونية والتخوف من استخدام التكنولوجيا.

يقسم اليدف االستراتيجي في ىذا األسموب اإلداري وفقا لوظيفة

كذلك توصمت النتائج الى أن عامل الخبرة ليس لو تأثير ممحوظ عمى

المؤسسة الجامعية إلى عدد من األىداف التكتيكية التي توزع عمى

اتجاىات اإلداريات نحو المفاىيم الحديثة لإلدارة التي تناوليا المقياس.

الكميات واألقسام وتحول إلي ميام وىذا يعني تعدد األىداف وطرق

ويوصى البحث تبني القيادات الجامعية ترسيخ االتجاىات اإليجابية لدي

األداء تبعاً لتعدد المستويات اإلدارية ،فمن الطبيعي في ىذا الوضع

العاممين في الجامعة نحو المفاىيم الحديثة في اإلدارة في اإلدارة لتطوير
العمل اإلداري فييا .والقضاء عمى االتجاىات السمبية

حدوث انفصال بين أىداف المستويات اإلدارية المختمفة .إن ىذا

بالتنوع في

التفتيت لألىداف في المؤسسة التربوية اتباعا ألسموب اإلدارة

الدورات المقدمة لتدعيم اإلدارة اإللكترونية ،وتوفير البيئة المشجعة

باألىداف ال يساعد عمى وضوح الرؤية عمى كافة المستويات في

الداعمة لزيادة الثقة ورفع التحرج ،والتشجيع وزيادة التحفيز والمكافآت

الجامعة أو المؤسسة التربوية.

والتقدير لتحقيق درجات عالية من الشفافية في اإلدارة.

واذا كانت المؤسسات التربوية وعمى رأسيا الجامعات تطمح

الكممات المفتاحية :االتجاىات ،المؤسسات التربوية ،اإلدارة بالشفافية،

إلى االرتقاء بأدائيا فمن الضروري أن يسود مبدأ الشفافية

اإلدارة الالمركزية ،اإلدارة اإللكترونية ،اإلدارة بالرؤية المشتركة.

والمشاركة في إدارة المؤسسات التربوية حيث تعتبر الشفافية أحد

 .1المقدمة

الشروط والمقومات األساسية لمتنمية الشاممة والمستدامة في كافة

يتكامل العمل األكاديمي مع العمل اإلداري في الجامعات ،فال

المجاالت التنموية.

يمكن تصور إمكانية تحقيق الجامعة لرسالتيا ووظائفيا وتحويل
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والمتطمبات األساسية لمشفافية في اإلدارة كما ذكر كردي []2

المؤسسة أمر مجدى اذا كان سيتم االعتماد عميو في تعديل

والراشدي [ ]3ىي االلتزام باالنفتاح ،واألمانة ،فيما يتعمق بالمنظمة

االتجاىات السمبية وتعزيز االتجاىات اإليجابية لدى العاممين بما

ورسالتيا وسياستيا ونشاطيا عمى المستويات اإلدارية كافة بشكل

يرفع من كفاءة المؤسسة .مما يساعد في عمميات تحديث

يسمح بمساءلة جادة لممنظمة ولمعاممين فييا فيما يتعمق بمعامالتيا

الجامعات وما تطمبو من اقتناع بالممارسات اإلدارية التي تسير

كافة ومع األطراف ذات العالقة .تتطمب الشفافية كذلك العمل

وفق االتجاىات الحديثة .

ضمن اجراءات واضحة ومعمنة ،وااللتزام بسياسة واضحة لمنشر

 .2مشكمة الدراسة

تتضمن حفظ وتوثيق كل ما يتعمق ببناء المؤسسة وعمميا .كذلك

تتحدد مشكمة البحث في التساؤل الرئيس التالي" ما اتجاىات

تتطمب تبني اجراءات مكتوبة ومعمنة تحمى الموارد البشرية في

اإلداريات ب" كمية االقتصاد المنزلي ،جامعة الممك عبد العزيز"

المؤسسة بما فييا أسس التوظيف ،والتقييم ،والتدريب ،والترقيات،

نحو المفاىيم اإلدارية الحديثة؟ ومن ثم فإن تساؤالت البحث تتحدد

وآلية اختيار المستفيدين .والشفافية وان كانت في حياة الناس

في:

بعضيم مع بعض إال أنيا تبدو ضرورة ممحة في منظمات العمل.

أ .أسئمة الدراسة

إن غياب الشفافية يؤدي إلى تفشي الظواىر السمبية.

 .1ما اتجاىات اإلداريات بكمية االقتصاد المنزلي جامعة الممك

وبعد ان قدم التقدم التكنولوجي حموال لكثير من المشكالت

عبد العزيز نحو المفاىيم الحديثة لإلدارة (اإلدارة بالرؤية المشتركة،

اإلدارية التي تساعد عمى الشفافية وتيسير عمميات اإلدارة

وبالشفافية ،والالمركزية ،واإللكترونية)؟

الالمركزية ،وعزز دور اإلدارة اإللكترونية ،وفى ظل التطور السريع

 .2ما اتجاىات اإلداريات بكمية االقتصاد المنزلي جامعة الممك

الحادث في الجامعات عمى المستوى العالمي برزت مفاىيم عديدة

عبد العزيز نحو كل مفيوم من مفاىيم اإلدارة الحديثة؟

في مجال اإلدارة مثل :اإلدارة بالرؤية والرسالة ،اإلدارة بالشفافية،

 .3ما اتجاىات حديثات الخبرة من اإلداريات بكمية االقتصاد

اإلدارة اإللكترونية ،اإلدارة الالمركزية ،وقد احدث ذلك تجاوباً عمى

المنزلي جامعة الممك عبد العزيز نحو مفاىيم اإلدارة الحديثة

درجات مختمفة من قبل المسؤولين واإلداريين بكافة طوائفيم .

(اإلدارة بالرؤية المشتركة ،وبالشفافية ،والالمركزية ،واإللكترونية)؟

فمن المتعارف عميو ان اتجاىات االفراد تؤثر عمى ممارساتيم
بصفة عامة ،وعميو فمن المتوقع تأثر

 .4ما اتجاىات ذوات الخبرة من اإلداريات بكمية االقتصاد المنزلي

الممارسات اإلدارية

جامعة الممك عبد العزيز نحو المفاىيم الحديثة لإلدارة ؟

بالمؤسسات باتجاىات العاممين بيا إيجابا أو سمبا ،ولقد تناولت

 .5ىل توجد فروق ذات داللة احصائية في اتجاىات اإلداريات

عديد من الدراسات كما ذكر سنبل [ ]4العوامل المؤثرة في تكوين

بكمية االقتصاد المنزلي بجامعة الممك عبد العزيز نحو المفاىيم

االتجاىات وتبين أن ثقافة المجتمع من معمومات ومعتقدات تؤثر

الحديثة في اإلدارة تعزي لسنوات الخبرة؟

في األفراد الذين ينتمون ليذا المجتمع ،وتتبمور ىذه االتجاىات

ب .أىداف البحث

تدريجيا في بناء الشخصية االنسانية ،وتعكس االتجاىات موقف

 -التعرف عمى اتجاىات اإلداريات بكمية االقتصاد المنزلي جامعة

الفرد نحو موضوع معين نتيجة االحاطة بيذا الموضوع فالمعرفة

الممك عبد العزيز نحو المفاىيم الحديثة في اإلدارة (بالرؤية

أساسية في تكوين االتجاىات سواء ايجابا أو سمبا .ومن ىذا

المشتركة ،وبالشفافية ،والالمركزية ،واإللكترونية(.

المنطمق يصبح قياس اتجاه العاممين نحو مفاىيم اإلدارة السائدة في
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 -الكشف عمى تأثير عامل الخبرة عمى اتجاىات اإلداريات بكمية

الجامعية الى عقل وضمير ووجدان القائمين عمى رسالتيا عمى

االقتصاد المنزلي جامعة الممك عبد العزيز نحو اإلدارة (بالرؤية

اختالف مستوياتيم التنفيذية واإلدارية ].[1
اإلدارة بالرؤية أو اإلدارة عمى المكشوف :تحويل كل القائمين

المشتركة ،وبالشفافية ،والالمركزية ،واإللكترونية)؟
خامساً :أىمية البحث تتحدد أىمية البحث فيما يقدمو من نتائج

عمى العمل الجامعي إلى شركاء يعرف كال منيم استراتيجية التعميم

يمكن ان تساعد عمى:

الحالية والمستقبمية ،ولكل منيم ميارة التعبير عن آرائو الشخصية

 -االرتقاء بالعمل اإلداري في الجامعة من خالل تعرف اتجاىات

وتقبل آراء اآلخرين دون اغفال رؤية اليدف االستراتيجي ومرونة

اإلداريات نحو المفاىيم اإلدارية الحديثة .

التحول عند الضرورة ].[1
الشفافية :مصطمح مرادف لمفيومي (الوضوح والمكاشفة)

 تعزيز االتجاىات اإليجابية وتعديل السمبية منيا باألساليبالمناسبة.

واإلدارة بالشفافية تعني إيجاد بيئة تكون فييا المعمومات المتعمقة

 -اجراء المزيد من البحوث في مجال قياس االتجاىات التي

بالظروف والق اررات واألعمال الحالية متاحة ومنظورة ومفيومة

تساعد عمى تطوير العمل الجامعي .

وبشكل أكثر تحديداً ،ومنيج توفير المعمومات ،وجعل الق اررات

سادساً :منيج البحث :انطالقاً من طبيعة البحث واألىداف

المتصمة بالسياسة المتعمقة بالمجتمع معمومة من خالل النشر في

التي يسعى إلييا وكذلك اإلجابة عمى تساؤالتو فقد استخدمت

الوقت المناسب واالنفتاح لكل األطراف ذوي العالقة .وىو احد

الباحثة المنيج الوصفي لمتعرف عمى اتجاىات اإلداريات بكمية

المقومات االساسية لمتنمية الشاممة والمستدامة في كافة المجاالت

االقتصاد المنزلي جامعة الممك عبد العزيز نحو المفاىيم الحديثة

التنموية ].[5

في اإلدارة (بالرؤية المشتركة ،وبالشفافية ،والالمركزية ،واإللكترونية

اإلدارة الالمركزية :وتتمثل في عممية توزيع السمطات

حيث اعتمدت الباحثة عمى جمع البيانات وتبويبيا وتحميمييا والربط

والصالحيات فقط عمى المستويات اليرمية وبين األقسام

بين مدلوالتيا لموصول إلى النتائج المستيدفة والمنيج الوصفي ىو

المتخصصة داخل المنظمة أو الو ازرة الواحدة ،وتبرز الحاجة إلى

المنيج الذي يستيدف جمع وتحميل البيانات من مصادر مختمفة

ىذا النمط اإلداري كمما اتسعت ميام المستويات العميا وزادت

تشخص الواقع كما ييدف إلى وصف ما ىو كائن من ظواىر

أعماليا وضاق وقتيا عن تسيير األمور بكفاءة وفعالية.
تعرف الالمركزية بأنيا (درجة عدم تركيز السمطة ،أي تشتت

معينة إضافة إلى تفسير الظواىر وتحديد كافة الظروف والعالقة
بين المتغيرات.

السمطة وتوزيعيا بين األشخاص والمستويات اإلدارية المختمفة في

ج .مصطمحات الدراسة

المنظمة أو عمى مستوى الدولة) ].[6
اإلدارة

االتجاه :كما عرفو جيمفورد ) (Guilfordىو تييؤ أو استعداد

اإللكترونية:

استخدام

التكنولوجيا

والمعمومات

ألن نفضل أو ال نفضل نوعا من األمور أو األعمال االجتماعية،

واالتصاالت من أجل انجاز وتسميم الخدمات والمعمومات الكترونياً

وانو من الناحية النفسية ينطوي عمى اعتقادات كما ينطوي عمى

إلى المستفيدين النيائيين في أي وقت وفي أي مكان ].[7

مشاعر ،وان ىذه األخيرة ىي التي تميزه عن الميل ].[4

 .3الطريقة واالجراءات

اإلدارة بالرؤية المشتركة :ىي اإلدارة التي يتم فييا االىتمام

أ .حدود البحث

بالوسائل واالىداف بشكل شمولي بحيث تنتقل رؤية المؤسسة

اقتصر البحث عمى الحدود التالية:
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المكانية :كمية االقتصاد المنزلي بجامعة الممك عبد العزيز بجدة.

اإلدارة الحديثة ،وقد بمغ عدد بنود المقياس  32عبارة مجزأة نصفيا

البشرية :اداريات االقتصاد المنزلي حديثات الخبرة وذوات الخبرة.

الى سمبي وايجابي .

وعددىن ( )60إدارية.

بناء أداة البحث "مقياس االتجاه" نحو مفاىيم اإلدارة الحديثة:
من أجل تحقيق أىداف البحث ،قامت الباحثة بإعداد (مقياس

الزمنية :العام الجامعي 1434 /1433ىـ.

ليتم التعرف بوساطتو عمى اتجاىات اإلداريات في

الموضوعية :المفاىيم الحديثة في اإلدارة فقط المرتبطة بكل من

اتجاه)

(الرؤية المشتركة ،بالشفافية ،الالمركزية ،اإللكترونية) ،االتجاىات

االقتصاد المنزلي نحو مفاىيم اإلدارة الحديثة (اإلدارة بالرؤية

فقط دون الميول.

المشتركة ،اإلدارة بالشفافية ،اإلدارة الالمركزية ،اإلدارة اإللكترونية)

ب .عينة الدراسة :اشتممت عينة الدراسة عمى كافة اإلداريات في

وفق الخطوات اآلتية:

كمية االقتصاد المنزلي – جامعة الممك عبد العزيز ،المتواجدات

أ .اطالع الباحثة عمى األدبيات ذات الصمة بموضوع البحث،

عمى رأس العمل في الفصل الدراسي األول لمعام 1434 /1433ىـ

ومنيا دراسة كل من  ]4,8,9[:حيث وجدت أنيا استخدمت

إلي تاريخ البحث وقد بمغ عددىن ( )60إدارية وذلك حسب

االستبانة وسيمة لجمع معموماتيا ،لذلك فقد أعدت الباحثة مقياس

االحصائيات المتواجدة في الكمية .وطبق البحث عمى جميع

اتجاه لجمع المعمومات الالزمة ليذا البحث ثم تحميل بياناتو،

اإلداريات ،وقد بمغ إجمالي االستبانات الموزعة ( )60استبانة،

وكذلك االطالع عمى مفاىيم اإلدارة الحديثة في دراسة كل

استرجع منيا ( )46استبانة بنسبة ( )%76.66والجدول ()1

من.[2,3,1,10,11[:

يوضح توزيع عينة البحث.

ب .بناء مقياس االتجاه والذي تم وضعو في ضوء أربعة محاور
جدول 1

كل محور من المحاور يدور حول مفيوم من مفاىيم اإلدارة

توزيع العينة حسب عدد سنوات الخبرة في العمل اإلداري

الحديثة ،وتضمن كل محور عمى عدد من العبارات عدد ( )8بما

فئة الخبرة

العدد

النسبة

مجموعو ( )32عبارة ،تم صياغتيا في ضوء أفكار رئيسة ترتبط

حديثات الخبرة من ()5-1

24

%52

بالمفيوم الذي تنتمي إليو ،وروعي عند صياغة العبارات تجزئتيا

ذوات الخبرة ( 5وما فوق)

22

%48

المجموع

46

% 100

نصفيا إلي موجبة وسالبة ،ومحاور المقياس ىي:
محور اإلدارة بالرؤية المشتركة ،محور اإلدارة بالشفافية ،محور
اإلدارة الالمركزية ،محور اإلدارة اإللكترونية.

من الجدول السابق اتضح أن ما نسبتو  % 52من عينة

واألفكار الرئيسة التي اشتقت منيا عبارات مقياس االتجاه (أداة

البحث من اإلداريات حديثات الخبرة خبرتين تتراوح من ()5-1

البحث) ،وعبارات كل محور ىي ما يوضحو جدول (:)2

سنوات ،بينما  % 48من اإلداريات ذوات الخبرة خبرتين (5
سنوات وما فوق) ونالحظ تقارب العينة وتجانسيا.
ج .أداة البحث :تم اعداد مقياس اتجاه من قبل الباحثة مكون من
اربع محاور كل محور من المحاور يدور حول مفيوم من مفاىيم
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جدول 2
األفكار الرئيسة التي تم في ضوئيا بناء كل محور واألرقام الخاصة بعباراتو
محور اإلدارة بالرؤية المشتركة
األفكار الرئيسة
التي تم في

محور اإلدارة بالشفافية

محور اإلدارة الالمركزية

اليدف المشترك

االعالن والوضوح

آلية اتخاذ القرار

استخدام التكنولوجيا الحديثة

الرؤية االستراتيجية

االلتزام بالحقوق والواجبات

الرقابة الذاتية

التدريب عمى برامج الكمبيوتر

رسالة الجامعة

الحقوق والواجبات ومستوى

االبتكار والتجديد المستمر

سرية المعمومات

ضوئيا بناء كل

محور اإلدارة اإل لكترونية

األداء.

محور

فرق العمل

المبادأة في طرح األفكار

تفويض السمطة

قوة المعمومات واتخاذ القرار

ارقام العبارات في

(،24 ،20 ،13 ،9 ،5 ،1

(،21 ،17 ،14 ،10 ،6 ،2

(،26 ،22 ،18 ،15 ،11 ،7 ،3

(،23 ،19 ،16 ،12 ،8 ،4

المقياس

)32 ،28

)29 ،25

.)30

)31 ،27

 -شمول أسئمة وفقرات االستبانة وتغطيتيا جميع نقاط البحث.

وسائل التحميل االحصائي:

 -سالمة صياغة أسئمة وفقرات االستبانة ووضوحيا وعدم

 -الفا كرونباخ لقياس ثبات مقياس االتجاه

تكرارىا .

 -المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم (ت) المحسوبة

ورأت الباحثة أن موافقة ( )%80من المحكمين عمى مناسبة

 معامل االرتباط لحساب (االتساق الداخمي ألداة البحث(. -اختبار (ت) لمعينات المستقمة.

كل فقرة داللة عمى صدقيا في قياس المحور الذي أعدت لقياسو،

د .صدق أداة الدراسة :لضمان صدق أداة البحث وصالحيتيا

وأخذت الباحثة بممحوظات المحكمين من حيث اإلضافة أو الحذف

لقياس ما وضعت من أجمو ،اعتمدت الباحثة عمى طريقتين لمتحقق

والتصويب ،وقامت بتصميم المقياس بصورتو النيائية الذي تكون

من صدق مقياس االتجاه األولي وتسمي الصدق الظاىري (Face

من ( )32فقرة وبمحاوره المذكورة مسبقاً.

) ،validityوالتي تعتمد عمى عرض األداة عمى مجموعة من

ب -االتساق الداخمي لعبارات المقياس :نظ اًر ألن الصدق في

المتخصصين الخبراء في المجال ،أما الثانية وتسمي االتساق

أدبيات القياس يعني اتساق االختبار مع نفسو في قياس الجانب

الداخمي ) (Internal consistencyوتقوم عمى حساب معامالت

الذي بني لقياسو ،أي أنو يدل عمى مدى اتساق الدرجات في حالة

االرتباط بين كل وحدة من وحدات األداة ككل ،وفيما يمي الخطوات

تكرار التجربة ،ولذلك يعتمد الصدق في إحدى طرقو عن طريق

التي اتبعتيا الباحثة لمتحقق من صدق األداة طبقاً لكل طريقة من

التحقق من االتساق الداخمي لألداة من خالل حساب معامل ارتباط

الطريقتين .

درجة كل عبارة مع المجموع الكمي لممحور ،وكذلك مجموع كل

أ -الصدق الظاىري :بعد بناء المقياس قامت الباحثة بعرض

محور مع المجموع الكمي

الفقرات بعد تصنيفيا في المحاور السابقة عمى مجموعة من

االرتباط بين درجة كل عبارة والمجموع الكمي لممقياس لمتأكد من

المحكمين من األساتذة المتخصصين في مجال المناىج وطرق

التجانس الداخمي ألداة البحث .وفيما يمي نتائج معامالت االرتباط

التدريس ،واإلدارة ،وعمم النفس من أعضاء ىيئة التدريس بجامعة

لكل عبارات المقياس كما يوضحو جدول (.)3

الممك عبد العزيز وعددىم ( )6لتحكيم المقياس بيدف التأكد من:
 صدق محتوى االستبانة حسب مالئمة العبارات المستخدمةومدي صالحيتيا لمقياس.
514

لممقياس ،ومن ثم حساب معامل

2

2013

5

جدول 3

معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة بالدرجة الكمية لممحور
المحور الثاني

المحور االول

المحور الرابع

المحور الثالث

رقم العبارة

معامل االرتباط

رقم العبارة

معامل االرتباط

رقم العبارة

معامل االرتباط

رقم العبارة

معامل االرتباط

1

**0.58

2

**0.44

3

**0.48

4

**0.72

5

**0.67

6

**0.58

7

**0.49

8

**0.47

9

**0.45

10

*0.29

11

*0.38

12

**0.47

13

*0.37

14

**0.44

15

**0.62

16

**0.59

22

**0.48

17

**0.62

18

**0.42

19

**0.50

24

**0.43

21

**0.39

22

**0.58

23

*0.31

28

**0.51

25

**0.46

26

**0.57

27

**0.51

32

*0.31

29

**0.48

30

**0.41

31

*0.34

* دالة إحصائياً عند مستوى  ** 0.05دالة إحصائياً عند مستوى 0.01

( ،)0.62 – 0.38اما بالنسبة لممحور الرابع تراوحت معامالت

يتضح من الجدول السابق ( )3أن جميع قيم معامالت

االرتباط بين ( ،)0.72 – 0.31وىذا يدل أن كل قيم المحاور

االرتباط بين درجة كل عبارة والمجموع الكمي لممحور قيم عالية

تشير إلى ارتباط العبارات مع المجموع الكمي لممحور مما يعبر

وذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05 ،0.01بالنسبة

عن درجة مالئمة من االتساق بين عبارات كل محور وبالتالي يدل

لممحور األول تراوحت معامالت االرتباط بين (،)0.67 – 0.31

عمى مدي تجانس العبارات لكل محور.

وبالنسبة لممحور الثاني تراوحت معامالت االرتباط بين (– 0.29

ج-االتساق بين العبارات والمجموع الكمي لكل محور:

 ،)0.58بالنسبة لممحور الثالث تراوحت معامالت االرتباط بين

جدول 4
معامالت االرتباط بين درجة كل محور بالدرجة الكمية لممقياس
المحور

عدد العبارات

معامل االرتباط

اإلدارة بالرؤية المشتركة

8

**0.85

اإلدارة بالشفافية

8

**0.81

اإلدارة الالمركزية

8

**0.85

اإلدارة اإل لكترونية

8

**0.86

عالية وذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.01مما

* دالة إحصائي ًا عند مستوى  ** 0.05دالة إحصائياً عند مستوى 0.01

يتضح من الجدول السابق ( )4أن جميع قيم معامالت

يجعمنا نثق في النتائج المترتبة عمى ىذا المقياس.

االرتباط بين درجة كل محور والمجموع الكمي لممقياس قيم
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يتضح من الجدول السابق أن معامالت ألفا كرونباخ عالية

 -6ثباااااااااات أداة البحاااااااااث :ت ـ ـ ـ ــم حس ـ ـ ـ ــاب الثب ـ ـ ـ ــات ألداة البح ـ ـ ـ ــث
وذل ـ ـ ـ ـ ــك عـ ـ ـ ـ ـ ــن طريـ ـ ـ ـ ـ ــق حس ـ ـ ـ ـ ــاب معامـ ـ ـ ـ ـ ــل ألفـ ـ ـ ـ ـ ــا كرونبـ ـ ـ ـ ـ ــاخ

ومرتفعة وتقترب من الواحد الصحيح مما يدل عمى أن المقياس

لقيـ ـ ـ ـ ـ ــاس مـ ـ ـ ـ ـ ــدى الثبـ ـ ـ ـ ـ ــات لعبـ ـ ـ ـ ـ ــارات المقيـ ـ ـ ـ ـ ــاس والجـ ـ ـ ـ ـ ــدول

بكل عباراتو ومحاوره يتمتع بدرجة عالية من الثبات ،وتؤكد إمكانية

( )5يوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح نت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائج مع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامالت الثب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات أللف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

االعتماد عمييا الستخداميا ألغراض ىذا البحث واالستفادة منيا

كرونباخ:

في تفسير ومناقشة النتائج المترتبة عمى التحميل االحصائي
لعبارات المقياس .

جدول 5

 .4النتائج

معامل الثبات لمحاور المقياس
عدد العبارات

المحور

وفيما يمي عرض لنتائج البحث تبعاً لتسمسل تساؤالتو:

معامل الثبات

اإلدارة بالرؤية المشتركة

8

0.79

اإلدارة بالشفافية

8

0.69

اإلدارة الالمركزية

8

0.77

اإلدارة اإللكترونية

8

0.69

المجموع الكمي لالستبيان

32

0.83

لإلجابة عمى التساؤل األول لمبحث
 .1ما اتجاىات اإلداريات بكمية االقتصاد المنزلي جامعة الممك
عبد العزيز نحو المفاىيم الحديثة لإلدارة (اإلدارة بالرؤية المشتركة،
وبالشفافية ،والالمركزية ،واإللكترونية)؟
استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل
محور من محاور المقياس وكذلك الدرجة الكمية كما ىو موضح
في جدول رقم ).(6
جدول 6

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور االستبيان ن=46
المحور

المتوسطات الحسابية

االنحرافات المعيارية

الترتيب التنازلي

اإلدارة بالرؤية المشتركة

3.60

0.51

3

اإلدارة بالشفافية

3.76

0.47

2

اإلدارة الالمركزية

3.79

0.50.

1

اإلدارة اإل لكترونية

3.50

0.49

4

المجموع الكمي لالستبيان

3.66

0.42

من الجدول السابق اتضح أن محور اإلدارة الالمركزية جاء في

المركز الثاني محور اإلدارة بالشفافية ،والثالث محور اإلدارة

المركز األول بمتوسط  3.79وانحراف معياري  0.51من حيث

بالرؤية المشتركة ،وأخي ار محور اإلدارة اإللكترونية ،أما اتجاه

اتجاه اإلداريات في كمية االقتصاد المنزلي بجامعة الممك عبد

اإلداريات نحو المفاىيم الحديثة لإلدارة ككل فيي إيجابية وذلك

العزيز فقد وجد ان المتوسط الحسابي اكبر من ( )3مما يشير

بمتوسط .3.66

إلى أن اتجاه اإلداريات نحو ىذا المحور كانت إيجابية وجاء في
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تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 .2ما اتجاىات اإلداريات بكمية االقتصاد المنزلي جامعة الممك
عبد العزيز نحو كل مفيوم من

2013

والنسب المئوية كما ىو موضح في الجداول (:)10 ،9 ،8 ،7

المفاىيم الحديثة في اإلدارة

(بالرؤية المشتركة ،بالشفافية ،الالمركزية ،اإللكترونية)؟
جدول 7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لممحور األول اإلدارة بالرؤية المشتركة ن=46
التسمسل

رقم العبارة

العبارة

في

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المقياس
1

20

2

5

3

1

4

32

5

28

6

13

7

24

8

9

أري عالقة بين رؤية الجامعة وما
أمارسو من ميام إدارية

3.9783

1.06435

النسبة المئوية
%
79.57%

االتجاه

إيجابي

الترتيب
التنازلي
1

أري تعذر تحديد رؤية مشتركة تجمع
العاممين بالجامعة عمى اختالف

3.8043

1.04604

76.09%

إيجابي

2

مستوياتيم فاألمر غير واقعي
أتوقع أن تساعد رسالة الجامعة في
توجيو جميع العاممين بيا نحو أىداف

3.804

1.046

76.08%

إيجابي

3

محددة
أنجز ميام العمل أسرع عندما أعمل
بطريقة فردية
أفضل العمل ضمن فريق عن العمل
الفردي خالل أداء ميامي الوظيفية
أحرص عمى اداء عممي وال تشغمني
رؤية الجامعة ورسالتيا واىدافيا
أجد صعوبة في تفيم رؤية ورسالة
الجامعة وعالقتيا بعممي
أعتز برؤية الجامعة وأتفيم رسالتيا
وأىدافيا

3.804

1.046

76.08%

إيجابي

4

3.6957

1.17132

73.91%

إيجابي

5

3.6304

1.04048

72.61%

إيجابي

6

3.5

0.9369

70.00%

إيجابي

7

3.4348

1.08837

68.70%

إيجابي

8

من الجدول السابق يتضح أن جميع متوسطات استجابات

اإلداريات نحو عبارات ىذا المحور كانت أقرب لإليجابية ،وكذلك

اكبر من المتوسط العام وىو ( ،)3مما يشير إلى أن اتجاه

يدعم بأن اتجاىات اإلداريات إيجابية نحو عبارات ىذا المحور.

كانت النسية المئوية ليذه العبارات تفوق في معظميا  %70مما

المفحوصات حول عبارات محور اإلدارة بالرؤية المشتركة كانت
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جدول 8

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لممحور الثاني اإلدارة بالشفافية ن=46
رقم العبارة في
التسمسل

المقياس

1

29

2

21

3

17

4

25

5

6

6

10

7

2

8

14

المتوسطات الحسابية

العبارة

4.4783

احبذ االحتفاظ بأفكاري لتطوير العمل حفظا لحقي في

االنحرافات

النسبة

المعيارية

المئوية %

0.69087

التميز

االتجاه

الترتيب
التنازلي

إيجابي

1

%89.57
4.3043

يتأثر مستوى ادائي في العمل بمقدار الضبابية وعدم

0.72632

وضوح الحقوق

إيجابي

2

%86.09
4.0217

اجيد ميامي الوظيفية ويتحسن ادائي في ظل شفافية

0.93069

اإلدارة

إيجابي

3

%80.43
4.0217

أفضل طرح األفكار الجديدة لتطوير العمل دون

0.93069

التفكير في المردود الشخصي

إيجابي

4

%80.43
3.3913

انزعج من الشفافية واالفصاح عن كل المعمومات

1.29062

والحقائق المرتبطة بالعمل الذى اقوم بو

إيجابي

5

%67.83
3.8478

التزم بواجباتي الوظيفية التي يتم االعالن عنيا في

1.11490

موقع العمل واطالب بحقوقي

إيجابي

6

%76.96
3.3261

احرص عمى توضيح المعمومات والحقائق المرتبطة

1.33424

بالعمل الذى أمارسو كمما لزم األمر

إيجابي

7

%66.52
2.6957

اتحرج من المطالبة بحقوقي بالرغم من التزامي بأداء

1.09280

واجباتي الوظيفية

سمبي

8

%53.91

من الجدول السابق يتضح ان اتجاىات اإلداريات نحو عبارات

اتجاىات اإلداريات إيجابية نحو عبارات ىذا المحور .ما عدا

محور اإلدارة بالشفافية كانت إيجابية حيث أن متوسطات العبارات

العبارة الخاصة ب (اتحرج من المطالبة بحقوقي بالرغم من التزامي

كانت اكبر من المتوسط العام وىو( )3مما يشير إلى ان اتجاه

بأداء واجباتي الوظيفية) كان اتجاه اإلداريات نحوىا سمبي بمتوسط

اإلداريات نحو عبارات ىذا المحور كانت إيجابية ،وكذلك كانت

.2.96

النسبة المئوية ليذه العبارات تفوق في معظميا  %70مما يدعم أن

جدول 9

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممحور الثالث اإلدارة الالمركزية ن=46
التسمسل

العبارة

رقم العبارة
في المقياس

1

11

2

7

3

15

احرص عمى الرقابة الذاتية ألدائي لميام العمل وال احتاج لمتابعة

المتوسط

االنحراف

النسبة

الحسابي

المعياري

المئوية %

4.7174

0.62050

خارجية

االتجاه

الترتيب
التنازلي

إيجابي

1

%94.35

أفضل أسموب المركزية في اإلدارة ألنو يضبط العمل ويوحد مصدر

4.4348

0.83406

اتخاذ القرار

إيجابي

2

%88.70

أتصور ضرورة وجود مراقب لمتابعة أداء ميام العمل لتعذر توفر الرقابة
الذاتية

4.0217

إيجابي

0.82970
%80.43
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تابع جدول 9
4

22

5

3

6

18

7

26

8

30

3.9348

انزعج من المخاطرة والمبادرة في أداء ميام العمل وعمميات التغيير

1.04141

المستمر

%78.70

أحبذ اإلدارة الالمركزية ألنيا تتيح فرص اتخاذ القرار وتسرع في

3.5435

1.00458

انجاز ميام العمل

إيجابي

5

%70.87

أجد سعادة ومتعو في أداء ميام العمل عندما تسوده روح االبتكار

3.4565

1.18709

والتجديد المستمر

إيجابي

6

%69.13

اشعر بالراحة في العمل عندما تفوض لي السمطة مسؤولية التخطيط

3.1739

1.25263

والتنفيذ

إيجابي

7

%63.48

أطمئن عمى سالمة اداء ميام العمل عند وجود أساليب لممتابعة والرقابة

من الجدول السابق يتضح أن جميع

إيجابي

4

3.0870

1.29660

%61.74

إيجابي

8

متوسطات عبارات

إيجابية وكذلك كانت النسبة المئوية ليذه العبارات تفوق في

محور اإلدارة الالمركزية كانت أكبر من المتوسط العام وىو ()3

معظميا  %70مما يدعم بان اتجاىات اإلداريات إيجابية نحو

مما يشير إلى أن اتجاه اإلداريات نحو عبارات ىذا المحور كانت

عبارات ىذا المحور.

جدول 12
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممحور الرابع اإلدارة اإل لكترونية ن=46
التسمسل

رقم العبارة في

1

31

2

27

3

23

4

12

العبارة

المقياس

المتوسطات

االنحرافات

النسبة المئوية

االتجاه

الترتيب

4.4783

0.69087

%89.57

إيجابي

1

الحسابية

أعتقد ان اإلدارة اإللكترونية تؤثر سمبا عمى المعمومات

المعيارية

%

التنازلي

الالزمة التخاذ الق اررات اليامة
4.4348

اشجع اإلدارة اإللكترونية ألنيا تعزز قوة المعمومات

0.74988

%88.70

إيجابي

2

وتوجو اتخاذ الق اررات اليامة
3.9783

احفظ معمومات العمل اليامو ورقيا ضمانا لسريتيا لعدم

0.90650

%79.57

إيجابي

3

ثقتي في حفظيا اإللكتروني
3.9348

اىتم بالتدريب عمى البرامج اإللكترونية الحديثة

1.18138

%78.70

إيجابي

4

الستخداميا في إدارة العمل
5

19

احفظ معمومات العمل اليامة إلكترونيا بما يضمن سريتيا

3.7174

1.10881

%74.35

إيجابي

5

6

16

أشعر بالممل من التدريب عمى البرامج اإللكترونية الحديثة

2.6957

1.05134

%53.91

سمبي

6

7

8

8

4

في إدارة العمل
اخشي التعامل مع التكنولوجيا ألنيا تعطل أداء العمل في

2.5435

1.25974

%50.87

سمبي

7

كثير من االحيان
2.2391

اجيد استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة ميامي

1.30273

%44.78

سمبي

8

الوظيفية

متوسطات عبارات

إيجابية ،حيث أن متوسطات العبارات كانت تفوق المتوسط العام

من الجدول السابق يتضح أن معظم

كانت أكبر من المتوسط العام وىو ()3

وىو ( )3مما يشير الى أن اتجاىاتين كانت إيجابية وكذلك كانت

مما يشير إلى أن اتجاه اإلداريات نحو عبارات ىذا المحور كانت

النسبة المئوية ليذه العبارات تفوق في معظميا  % 70مما يدعم

محور اإلدارة اإللكترونية
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بأن اتجاىات اإلداريات إيجابية نحو عبارات ىذا المحور إيجابية

وبالنسبة لإلجابة عمى التساؤل الثالث لمبحث:

ما عدا العبارات الخاصة بكل من أشعر بالممل من التدريب عمى

 .3ما اتجاىات حديثات الخبرة من اإلداريات بكمية االقتصاد

البرامج اإللكترونية الحديثة في إدارة العمل ،اخشي التعامل مع

المنزلي جامعة الممك عبد العزيز نحو المفاىيم الحديثة لإلدارة؟

التكنولوجيا ألنيا تعطل أداء العمل في كثير من األحيان ،أجيد

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب

استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة ميامي الوظيفية فكانت

المئوية كما ىو وارد في الجدول التالي رقم (:)11

اتجاىات اإلداريات نحوىا سمبية.
جدول 11

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لحديثات الخبرة من اإلداريات لمحاور المقياس ن=46
المحور

المتوسطات الحسابية

االنحرافات المعيارية

اإلدارة الالمركزية

3.85

0.48

اإلدارة بالشفافية

3.82

0.49

اإلدارة بالرؤية المشتركة

3.57

0.52

اإلدارة اإل لكترونية

3.45

0.51

المجموع الكمي لالستبيان

3.67

0.47

النسبة المئوية %
%77
%76.4
%71.4
%69
%73.4

من الجدول السابق اتضح أن اتجاه حديثات الخبرة من

االتجاه

الترتيب التنازلي

إيجابي

1

إيجابي

2

إيجابي

3

إيجابي

4

إيجابي

اتجاه اإلداريات حديثات الخبرة نحو المفاىيم الحديثة لإلدارة ككل

اإلداريات في كمية االقتصاد المنزلي بجامعة الممك عبد العزيز

إيجابي وذلك بمتوسط .3.67

نحو محور اإلدارة الالمركزية جاء في المركز األول بمتوسط

ولإلجابة عمى التساؤل الرابع لمبحث:

 3.85حيث أن المتوسط الحسابي أكبر من النقطة ( )3مما

 /4ما اتجاىات ذوات الخبرة من اإلداريات بكمية االقتصاد المنزلي

يشير إلى أن اتجاه اإلداريات نحو ىذا المحور كانت إيجابية ،ثم

جامعة الممك عبد العزيز نحو المفاىيم الحديثة لإلدارة ؟

جاء في المركز الثاني محور اإلدارة بالشفافية ،ثم محور اإلدارة

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لذوات الخبرة

بالرؤية المشتركة وأخي ار محور اإلدارة اإللكترونية ،وكذلك جاء

من اإلداريات والنسب المئوية لمحاور المقياس حسب ما يوضحو
الجدول التالي رقم (:)12

جدول 12
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لذوات الخبرة من اإلداريات لمحاور المقياس ن=46
المحور

المتوسطات الحسابية

االنحرافات المعيارية

النسبة المئوية %

االتجاه

الترتيب التنازلي

اإلدارة الالمركزية

3.71

0.52

%74.2

إيجابي

1

اإلدارة بالشفافية

3.69

0.48

%73.8

إيجابي

2

اإلدارة بالرؤية المشتركة

3.61

0.51

%72.2

إيجابي

3
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تابع جدول 12
اإلدارة اإل لكترونية

3.55

0.46

%71

إيجابي

المجموع الكمي لممقياس

3.65

0.43

%73

إيجابي

من الجدول السابق اتضح أن محور اإلدارة الالمركزية جاء

4

نحو المفاىيم الحديثة لإلدارة ككل إيجابي وذلك بمتوسط 3.65

في المركز األول بمتوسط  3.71من حيث اتجاه ذوات الخبرة من

ولإلجابة عمى التساؤل الخامس لمبحث:

اإلداريات في كمية االقتصاد المنزلي بجامعة الممك عبد العزيز

 .5ىل توجد فروق ذات داللة احصائية في اتجاىات اإلداريات

حيث أن المتوسط الحسابي أكبر ( )3مما يشير إلى أن اتجاه

بكمية االقتصاد المنزلي بجامعة الممك عبد العزيز نحو المفاىيم

اإلداريات نحو ىذا المحور كانت إيجابية ،وجاء في المركز الثاني

الحديثة في اإلدارة تعزي لسنوات الخبرة؟

محور اإلدارة بالشفافية ،ثم محور اإلدارة بالرؤية المشتركة واخي ار

تم استخدام اختبار ت لمعينات المستقمة وكانت نتائج ىذا االختبار

محور اإلدارة اإللكترونية ،بينما جاء اتجاه اإلداريات ذوات الخبرة

في الجدول التالي رقم (:)13
جدول 13

نتائج اختبار (ت) بين عينتي البحث عند مستوى داللة 2.25
المحور

بيان

حجم العينة

المتوسط الحسابي

اإلدارة بالرؤية

حديثات

24

3.5677

المشتركة

0.525

ذوات

22

3.6136

0.510

اإلدارة

حديثات

24

3.8229

0.457

بالشفافية

ذوات

22

3.6932

0.484

اإلدارة

حديثات

24

3.8542

0.484

الالمركزية

ذوات

22

3.7330

0.517

اإلدارة

حديثات

24

3.4531

0.520

اإل لكترونية

ذوات

22

3.5568

0.467

االستبيان ككل

حديثات

24

3.6745

0.415

ذوات

22

3.6491

0.430

من الجدول السابق يتضح أنو ال توجد أي فروق ذات داللة

االنحراف

درجات

قيمة

المعياري

الحرية

اختبار (ت)

44

0.30.9

44

0.82

44

0.7-

44

0.20

44

قيمة الداللة
0.76
0.32
0.41
0.48
0.84

اتجاه الداللة
ال توجد فروق
ال توجد فروق
ال توجد فروق
ال توجد فروق
ال توجد فروق

 .5مناقشة النتائج

احصائية بين اإلداريات حديثات الخبرة وبين اإلداريات ذوات الخبرة

النتائج في مجمميا بالنسبة لكل مفيوم من المفاىيم اإلدارية

لكل محاور مفاىيم اإلدارة الحديثة وذلك عند مستوى داللة 0.05

الحديثة المتناولة في المقياس تكشف عن ما يمى:

حيث جاءت جميع قيم الداللة االحصائية لجميع محاور المقياس

اإلدارة بالرؤية المشتركة :

أكبر من مستوى الداللة المقرر وىو  0.05مما يشير إلى أن

كشفت النتائج أن عينة البحث لدييا اتجاه إيجابي نحو محور

عامل الخبرة ليس لو تأثير ممحوظ عمى اتجاىات اإلداريات نحو

اإلدارة بالرؤية المشتركة بمتوسط قدره ( )3.60فالعينة اتجاىاتيا

المفاىيم الحديثة لإلدارة التي تناوليا المقياس.

إيجابية نحو رسالة الجامعة لدورىا في توجيو العاممين نحو أىداف
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محددة ،واعتزازىم بيا ،ىذه النتيجة ربما ترجع الى اىتمام إدارة

(المصداقية ،واالفصاح ،والوضوح ،والمشاركة) ،وبالرغم من ذلك

الجامعة والكمية بإعالن رسالة الجامعة وتعريف العاممين بيا،

كشفت النتائج عن أن اتجاه أفراد العينة كان يتجو نحو السمبية فيما

واتاحتيا عمى الموقع االلكتروني وفي كل المطبوعات الرسمية

يخص التحرج من المطالبة بالحقوق بالرغم من االلتزام بأداء

لمجامعة والكمية ،وىذا ما تم استنتاجو من المبادئ التي تستند الييا

الواجبات الوظيفية ،وقد يرجع ذلك إلى الخجل والقصور في فيم

اإلدارة بالرؤية المشتركة من كونيا تحول كل القائمين عمى العمل

آلية المطالبة بالحقوق وفى المفاىيم المتعمقة بالحقوق والواجبات.

الجامعي إلى شركاء يعرف كل منيم استراتيجية التعميم الحالية

اإلدارة الالمركزية:
كشفت النتائج أن اتجاه أفراد العينة إيجابي نحو اإلدارة

والمستقبمية ،ولكل منيم الحق في التعبير عن الرأي ،وتقبل آراء
اآلخرين ونقدىم.

الالمركزية بمتوسط ( )3.79حيث انيا تساعد عمى السرعة في

فالرؤية المشتركة كما ذكر ابراىيم ] [1تنمي الوعي بأسباب

انجاز الميام ،وقد يرجع ذلك إلي أن نمط اإلدارة الحالي السائد في

العمل ،وتمكن اإلدارة الجامعية لمحصول عمى التغذية الراجعة من

الكمية قائم عمى اإلدارة الالمركزية وكما ذكر الربي ] [13أن اتجاه

القائمين عمى العمل اإلداري فينعكس ذلك عمى العممية التعميمية

القائم عمى السمطة خاصة تصرفات الرؤساء عمى المستوى

بإثارة التحفيز .وعند تطبيق اإلدارة بالرؤية المشتركة في العمل

المركزي تؤثر عمى عالقات العمل والعناصر الفاعمة االخرى داخل

الجامعي عمى جميع مستوياتو يتحقق التكامل والترابط وتتحقق

المنظومة ،وألن مجتمع البحث من اإلداريات جامعيات وظيور

الرؤية المشتركة ،وعندما تسود ىذه الرؤية المشتركة يؤدي ذلك إلى

النتائج عمى ىذا النحو يشير الي رغبة اإلداريات في استحداث

تمتع كل العاممين في المستويات اإلدارية المختمفة بحرية التجريب

المفاىيم الحديثة لإلدارة داخل كمية االقتصاد المنزلي جامعة الممك

وبذلك تتحرر الطاقات االبداعية وىنا تكمن أىمية اإلدارة بالرؤية

عبد العزيز ،كذلك أظيرت النتائج اتجاىين اإليجابي نحو الرقابة

المشتركة حيث تساعد عمى صياغة المناخ المناسب لالبتكار ،وفي

الذاتية وليس الرقابة الخارجية وىذا يرجع الى االىتمام بدورات

نفس الوقت تنتقل رؤية المؤسسة الجامعية إلى عقل وضمير

اخالقيات المينة التي تعقد بصفة دورية بالكمية موضع البحث

ووجدان العاممين عمى اختالف المستويات في المؤسسة التربوية

وتجاوب اإلداريات مع ىذه الدورات وحرصين عمى حضورىا.

وبالتالي تقود أعماليم لتحقيق تمك الرؤية .عمى العكس من ممارسة

واظيرت النتائج اتجاىات إيجابيو نحو االبتكار والتجديد المستمر

االعمال بطريقة فردية ،يمكن أن تؤدي إلي أزمة ثقة متعمقة بحجب

وقد يرجع ذلك الى تشجيع الكمية من خالل انشطتيا لإلبداع

المعمومات ،وقد أوضح ابراىيم ] [1أن ىذا ممكن ان يؤدى الى

واالبتكار ،وبالرغم من اتجاه افراد العينة نحو الالمركزية إيجابي

توتر وصراع يخفضان االنتاجية.

لمعرفتين أن من مزايا الالمركزية تحفيز العاممين من خالل اتاحة

اإلدارة بالشفافية:

الفرصة ليم بالمشاركة في عمميات اتخاذ القرار ،كشفت نتائج

بالرغم من أن اتجاه اإلداريات بصفة عامة حول ىذا المحور

تحميل االستجابات أن لدى أفراد العينة اتجاه إيجابي منخفض نحو

إيجابية بمتوسط قدره ( ،)3.76فال مانع لدى أفراد العينة من أداء

المخاطرة والمبادرة في اداء ميام العمل وعمميات التغيير المستمر،

الواجبات الخاصة بأعمالين في ظل الشفافية ،وأن مستوى األداء

وكذلك نحو التخطيط ،وىذا يستدعي تطوير ميارات التخطيط

سوف ينخفض في ظل الضبابية وىذا مؤيد بما ذكره أبو كريم

االستراتيجي لدى اإلداريات بالكمية.

] [12من أن مفيوم الشفافية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأربعة كممات
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الخبرة وىذا يشير إلي أن عامل الخبرة ليس لو تأثير ممحوظ عمى

اإلدارة اإل لكترونية:
تشير النتائج بالرغم من أن اتجاه العينة إيجابي عمى كل

اتجاىاتين ،ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن اإلداريات في

عبارات ىذا المحور إال أنو حاز عمى المتوسط األقل ()3.50

االقتصاد المنزلي جميعين حاصالت عمى درجة البكالوريوس ،مع

مقارنة بالمحاور األخرى لممفاىيم الحديثة موضع البحث ،وتشير

رغبة اإلداريات في تغيير النمط التقميدي في اإلدارة واستحداث

أيضاً إلى أن اتجاه العينة سمبي نحو التعامل مع التكنولوجيا ألنيا

المفاىيم الحديثة في اإلدارة داخل كمية االقتصاد المنزلي جامعة

تعطل أداء العمل في كثير من االحيان ،وكذلك شعورىن بالممل

الممك عبد العزيز وذلك لتحسين سير العمل باستخدام ىذه المفاىيم

من التدريب عمى البرامج اإللكترونية الحديثة ،وكذلك سمبي نحو

الحديثة.
إضافة إلي وعي إدارة الكمية بأىمية تكثيف التدريب ودفعين

اجادة استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة الميام الوظيفية.
كذلك أظيرت نتائج التحميل اتجاىات إيجابية نحو التشجيع

لاللتحاق بالبرامج التدريبية سواء أقيمت داخل الكمية ،أو داخل

عمى اإلدارة اإللكترونية ،وىذا االتجاه اإليجابي من المفترض أن

الجامعة (برامج إدارة التطوير اإلداري) ،أو خارج الجامعة (برامج

يزداد بالقضاء عمى ما يعوقو ال سيما وأن اليدف األول في الخطة

معيد اإلدارة العامة) أو غيرىا.
والنتائج عمى النحو السابق تكشف عن ما يمي:

االستراتيجية الثانية لمجامعة "التطبيق المتكامل لنظم اإلدارة

 -أن اتجاىات اإلداريات في االقتصاد المنزلي بجامعة الممك عبد

اإللكترونية في جميع وحدات جامعة الممك عبد العزيز مع األخذ

العزيز إيجابية نحو مفاىيم اإلدارة الحديثة.

باالعتبار تحقيق جاىزية وحدات الجامعة لمتحول لإلدارة

 -ال توجد أية فروق دالة إحصائياً بين اتجاىات اإلداريات حديثات

اإللكترونية ] ،[14فعميو لتحقيق الخطة االستراتيجية لمجامعة وجب

الخبرة وبين اإلداريات ذوات الخبرة لكل محاور مفاىيم اإلدارة

القضاء عمى االتجاه السمبي لدى العاممين بالجامعة وذلك بالتحفيز

الحديثة.

وتوفير البرامج التدريبية المجدية ،وتوفير البرمجيات والتجييزات

 -ىناك عالقة ارتباطية موجبة بين اتجاىات اإلداريات حديثات

التقنية الالزمة واالستفادة من االتجاه اإليجابي لدي االفراد نحو

الخبرة وذوات الخبرة نحو المفاىيم الحديثة لإلدارة.

التشجيع عمى اإلدارة اإللكترونية .وكما أوضح الكيومي ][15

 .6التوصيات

والعرفج ] [16بالرغم من وجود تعقيدات في االجراءات الخدمية

استنادا لنتائج البحث يوصى بما يمي:

وزيادة في التكمفة االتفاقية وغيرىا اال انو يتوجب التحرك لتطويع

 -تبني القيادات الجامعية ترسيخ االتجاىات اإليجابية لدي

الموجة اإللكترونية القادمة والتحول إلي اإلدارة التربوية اإللكترونية،

العاممين في الجامعة نحو المفاىيم الحديثة في اإلدارة لتطوير

ألنو كما أكدت أدبيات اإلدارة أن توظيف تقنية المعمومات في
اإلدارة من أىم مداخل التميز واالبتكار.
كذلك كشفت النتائج أن اتجاه اإلداريات ذوات الخبرة نحو

العمل اإلداري فييا.
 تطبيق مبادئ اإلدارة بالرؤية المشتركة في إدارة الجامعة وذلكلممساعدة في نقل رؤية ورسالة الجامعة إلى كل العاممين في

المفاىيم الحديثة لإلدارة ككل كانت إيجابية وذلك بمتوسط
( ،)3.65واتجاه اإلداريات حديثات الخبرة نحو المفاىيم الحديثة
لإلدارة ككل إيجابي وبمتوسط قدره ( ،)3.67وتوجد عالقة

المستويات اإلدارية المختمقة لقيادة أعماليم لتحقيق تمك الرؤية.
 زيادة تطبيق مفيوم الالمركزية في اإلدارة الجامعية من خالل تبنىمركز التطوير اإلداري بتعميم دورات عمى قطاعات الجامعة

ارتباطية إيجابية بين اتجاىات اإلداريات ذوات الخبرة وحديثات
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] [7جبر ،محمد صدام ( ،)2003الموجة اإللكترونية القادمة،

لالرتقاء بالرقابة الذاتية.

دورية اإلداري ،مسقط ،العدد  24السنة واحد وتسعون.

 قيام إدارة الجامعة بتوفير البيئة المشجعة الداعمة لزيادة الثقة ورفعالتحرج ،والتشجيع وزيادة التحفيز والمكافآت والتقدير لتحقيق

] [8حبايب ،عمى حسن ،عبد اهلل ،عثمان (2005م) :اتجاىات

درجات عالية من الشفافية في اإلدارة.

المدراء نحو دمج المعاقين في الصفوف العادية ،نابمس،

 -االىتمام بوضع البرامج التدريبية الالزمة إلعداد وتجييز األفراد في

جامعة الممك سعودhttp://dr-banderalotaibi.com ،

الجامعة لمعمل وفقاً لإلدارة اإللكترونية.

كانون الثاني.

 -الحاجة لمزيد من التنويع في برامج التدريب لزيادة الثقة في

] [9محيسن ،باسم راتب محمد عمى (2013م) :اتجاىات

االمكانيات التكنولوجية لتحقيق اإلدارة اإللكترونية.

المشرفين األكاديميين نحو شبكة اإلنترنت واستخداماتيا في

 -فتح الباب ألبحاث مستقبمية تبحث كيفية ترسيخ أو إعادة تشكيل

التعميم الجامعي في جامعة القدس المفتوحة في فمسطين-1 ،

واعادة بمورة مفاىيم اإلدارة الحديثة لدي العاممين في القطاعات

/4

المختمفة لمجامعة.

www.qou.edu/homePageItemVcount?file=arab
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TRENDS OF ADMINISTRATORS IN
EDUCATIONAL INSTITUTIONS AROUND
THE MODERN ADMINISTRATIVE
CONCEPTS
Samira Hashim Baroum
King Abdulaziz University - Home Economics College
Abstract
Objective of the research to identify trends of administrators Faculty of Home Economics,
University of King Abdul Aziz about modern management concepts. and the impact of
experienced worker on there trends. According to this scale have been prepared for the trends
(prepared by the researcher), applied to the administrators of home economics. The results
revealed that the direction of administrators in home economics at King Abdul Aziz positive
about modern concepts of management as a whole and that an average value (3.66), and the
results showed that although the trend of administrators in the home economics was positive
toward pivotal administration transparent and electronic administration but the responses
sample revealed negative trends towards claim Rights and training on electronic programs and
the fear of the use of technology. The results also reached to the experience factor has no
noticeable effect on the trends administrators about modern concepts of management covered
by the measure. Find recommended the adoption of university leaders consolidate the positive
trends have university personnel about modern concepts in management in the administration
for the development of administrative work. And eliminate the negative trends in diversity
courses offered to strengthen e-governance, and provide a supportive environment
encouraging to increase confidence and conscientious objection, and encouragement and
increase motivation and reward and recognition for achieving a high degree of transparency in
the administration.
keywords: Trends, educational institutions.Transparent Administration, Decentralization of

Administration, Administration shared vision, Electronic Management.
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