
تطوير األداء اإلداري لدى القيادات األكاديمية يف اجلامعة السعودية اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية150

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٦(  الجزء األول  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

   ملخص البحث  
هدفت الدراسة إىل التعرف عىل واقع األداء اإلداري لدى 
يف  اإللكرتونية  السعودية  اجلامعة  يف  األكاديمية  القيادات 
القيادات  نظر  وجهة  من  التنظيمية  الرشاقة  مدخل  ضوء 
والتوصل  فيها،  التدريس  هيئة  وأعضاء  األكاديمية 
استخدام  وتم  األداء،  لتطوير  املناسبة  املقرتحات  إىل 
من  الدراسة  جمتمع  وتكّون  املسحي،  الوصفي  املنهج 
يف  التدريس  هيئة  وأعضاء  األكاديمية  القيادات  مجيع 
الدراسة  عينة  وبلغت  اإللكرتونية  السعودية  اجلامعة 
جلمع  كأداة  االستبانة  الباحث  واستخدم  عضوًا،   )247(
موافقة  أبرزها:  نتائج  إىل  الدراسة  توصلت  املعلومات، 
القيادات  لدى  اإلداري  األداء  واقع  عىل  الدراسة  عينة 
ضوء  يف  اإللكرتونية  السعودية  اجلامعة  يف  األكاديمية 
جاء  حيث  "متوسطة"،  بدرجة  التنظيمية  الرشاقة  مدخل 
ُبعد التنظيم يف املرتبة األوىل فيام جاء ُبعد التوجيه يف املرتبة 
األخرية. كام جاءت موافقتهم عىل اآلليات املقرتحة لتطوير 
اجلامعة  يف  األكاديمية  القيادات  لدى  اإلداري  األداء 
السعودية اإللكرتونية بدرجة تراوحت ما بني )متوسطة/ 
مرتفعة( حيث جاءت عبارة تشجيع اإلبداع اإلداري بأعىل 
بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  ووجود  للتطوير.  مقرتح 
استجابات عينة الدراسة نحو أبعاد وحماور الدراسة ُتعزى 

ملتغريي )املنصب اإلداري واجلنس(.

الكلامت املفتاحية:
 األداء اإلداري- القيادات األكاديمية- الرشاقة التنظيمية.

Abstract
The aim of the study is to identify the reality 
of administrative performance among the aca-
demic leaders at the Saudi Electronic University 
in light of the entrance of organizational agility 
from the point of view of academic leaders and 
faculty members, and to reach the appropriate 
proposals for the development of performance, 
and was used the descriptive curriculum sur-
vey, and the study community is made up of 
all academic leaders and faculty at the Saudi 
Electronic University and reached the sample of 
study (247) members, The researcher used the 
questionnaire as a tool to gather information, the 
study reached the most prominent results: the 
approval of the sample of the study on the re-
ality of administrative performance among aca-
demic leaders at the Saudi Electronic University 
in light of the entrance of organizational agility 
to a degree of 'medium', where it came after the 
organization in the first place as followed guid-
ance in the last place. Their approval of the pro-
posed mechanisms for developing the adminis-
trative performance of academic leaders at the 
Saudi Electronic University ranged from (medi-
um/high) to encourage administrative creativity 
with the highest development proposal. There 
are statistically significant differences between 
the responses of the study sample towards the 
dimensions and axes of the study attributable to 
variables (administrative position and gender).
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املقدمة:
الرتبويــة  املؤسســات  أهــم  أحــد  اجلامعــة  متثــل 
ــورة  ــع وبل ــن املجتم ــهم يف تكوي ــي تس ــة فه والتعليمي
مالحمــه يف احلــارض واملســتقبل، بــام تضمــه مــن كــوادر 
وطاقــات مؤهلــة تأهيــاًل عاليــًا ُيعتمــد عليهــا لتحقيــق 
أهدافهــا وأهــداف املجتمــع. وحتقيقــًا ألهــداف رؤيــة 
2030 فقــد خطــت وزارة التعليــم يف اململكــة العربيــة 
ــر التعليــم اجلامعــي  الســعودية خطــوات جــادة لتطوي
ــع  ــالل وض ــن خ ــم م ــة يف التعلي ــة نوعي ــق نقل لتحقي
معايــري وطنيــة ملكونــات العمليــة التعلميــة تعمــل عــىل 
االرتقــاء بجــودة التعليــم وإتقانــه، ونتيجــة ذلــك تــم  .
لــذا فاجلامعــات تســعى إىل حتســني العلميــات اإلداريــة 
ملواجهــة التحديــات الراهنــة، ال ســيام يف الوقــت 
الــذي زادت فيــه املنافســة نحــو رفــع مســتوى األداء، 
ــن  ــه م ــم حتقيق ــام يت ــتمرار ع ــث باس ــن البح ــد م فالب
ــوارد  ــات وامل ــن اإلمكاني ــتفادة م ــطة واالس أداء وأنش
والعمليــات الداخليــة لتحســن األداء اإلداري )أمحــد، 

ص58(.   ،2016
ــع  ــتمرًا يف مجي ــرًا مس ــوًا وتطوي ــهد نم ــات تش فاجلامع
عنارصهــا، وعــىل رأســها العنــر البــري الــذي مــن 
خاللــه يمكــن للجامعــة اســتيعاب التغريات املتســارعة 
ــة  ــة والتعليمي ــات اإلداري ــا يف العملي ــني أدائه وحتس
ــة  ــن اجلامع ــى تتمك ــزي، 2019، ص15(. وحت )العن
ــدى  ــر ل ــد أن تتواف ــهولة ال ب ــا بس ــة أعامهل ــن ممارس م
ــي  ــة الت ــاقة التنظيمي ــاد الرش ــة أبع ــا األكاديمي قياداهت
ــري  ــريات غ ــذه التغي ــائل يف إدارة ه ــدى الوس ــد إح تع
املتوقعــة، عــن طريــق االســتجابة الرسيعــة للمتغــريات 
املحيطــة وتقديــم اخلدمــات واملنتجــات التــي تتناســب 

مــع متغــريات ســوق العمــل. 
 ،(Holeapple (2008 ويؤكــد هــذه احلاجــة مــا ذكــره
ــد  ــة تع ــاقة التنظيمي ــأن الرش ــري )2020( ب والتوجي
أحــد املتطلبــات األساســية لتفــوق اجلامعــات وضــامن 
كــام  مســتدامة،  ميــزة  فهــي  وديمومتهــا،  بقائهــا 

أن هنــاك العديــد مــن األســباب الراجعــة حلاجــة 
اجلامعــات للرشــاقة التنظيميــة، أبرزهــا أن اجلامعــات 
ــكالت  ــد املش ــدة، وتزاي ــرية ومعق ــًا متغ ــش ظروف تعي
اإلداريــة والتنظيميــة، وتزايــد الفــرص البيئيــة املتاحــة، 
ــن  ــلة م ــذ سلس ــن تنفي ــن م ــة مُتك ــاقة التنظيمي فالرش
املهــام املحــددة يف ظــل نظــام مفتــوح ألنمــوذج اإلدارة 
ــكار. ــني واالبت ــرص التحس ــص ف ــح يقتن ــكل ناج بش
لــذا فالرشــاقة التنظيميــة ليســت هدفــًا يف ذاهتــا، 
ولكنهــا منهجيــة عمــل تســتخدم يف مواجهــة التغريات 
ــن  ــا مُتك ــام أهن ــة، ك ــة واخلارجي ــات الداخلي والتحدي
اجلامعــة مــن تنفيــذ األعــامل واملهــام اإلداريــة يف نظــام 
مفتــوح ومــرن يــؤدي إىل ابتــكارات جديــدة لتســهيل 

ــات اإلدارة.  عملي

مشكلة الدراسة:
ــن  ــن م ــت الراه ــامل يف الوق ــه الع ــا يواجه ــل م يف ظ
مــن  جيعــل  ممــا  املتســارعة،  وتغــريات  حتديــات 
الصعــب عــىل أي مؤسســة مواجهــة هــذه التغيــريات 
بشــكل فّعــال ويف ظــل املامرســات اإلداريــة التقليديــة، 
ــد  ــع، فق ــة املجتم ــات يف خدم ــدور اجلامع ــرًا ل ونظ
ورفــع  للجامعــات  اإلداري  األداء  تطويــر  أصبــح 
القضايــا  مــن  ومنظــم،  مســتمر  بشــكل  كفاءهتــا 
ــعي  ــات، فالس ــذه التحدي ــتجابة هل ــارة اس ــة املث الرئيس
ــًا  ــس إجياب ــات ينعك ــني اجلامع ــر وحتس ــث لتطوي احلثي
عــىل خمتلــف مناشــط احليــاة االجتامعيــة واالقتصاديــة 
والثقافيــة، وحتــى تتمكــن اجلامعــة مــن القيــام بالــدور 
املنــوط هبــا البــد مــن وجــود قيــادات أكاديميــة قــادرة 
ــة  ــارات إداري ــك مه ــر ومتتل ــع التطوي ــادة م ــىل القي ع
وأكاديميــة تســهم يف حتقيــق أهــداف اجلامعــة بكفــاءة 

ــة. والفاعلي
ــات التــي تواجههــا اجلامعــات  ومــع ضخامــة التحدي
فإنــه مل يعــد مــن املمكــن مواجهتهــا باألســاليب 
اإلداريــة التقليديــة، فالتطويــر األداء اإلداري مهــم 
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لتغيــري وحتســني إدارة وتشــغيل املنظــامت، هبــدف 
ــة العمــل وتطويــر أســاليبه، وقــد أشــارت  حتســني بيئ
الــوزرة  دراســة  مثــل  الدراســات  مــن  العديــد 
 )2011( والثــاميل   ،)1427( والشــامان   ،)1427(
إىل أن تطويــر األداء اإلداري للقيــادات األكاديميــة 
يف اجلامعــات يعتــر مهــاًم لالرتبــاط الوثيــق بينــه 
ــق  ــة وحتقي ــة واخلارجي ــاءة الداخلي ــادة الكف ــني زي وب
ــع  ــن الوض ــات م ــل اجلامع ــوة ونق ــداف املرج األه
ــات  ــه متطلب ــتقبيل أفضــل تفرض ــع مس ــايل إىل وض احل
العــر احلديــث. ويضيــف حــازم )1431( بــأن 
يف  األكاديميــة  للقيــادات  اإلداري  األداء  تطويــر 
ــه  ــة ل ــة احلديث ــات اإلداري ــل االجتاه ــات يف ظ اجلامع
أمهيــة بالغــة يف حتقيــق األهــداف ومواكبــة املســتجدات 

واملتغــريات املتســارعة.
ــا؛ كان  ــق أهدفه ــن حتقي ــة م ــن اجلامع ــي تتمك  ولك
ــر أدائهــا اإلداري واالســتفادة مــن  لزامــًا عليهــا تطوي
ــامم  ــكل االهت ــث يش ــة، حي ــاقة التنظيمي ــل الرش مدخ
ــة،  ــات التعليمي ــة رضورة للمؤسس ــاقة التنظيمي بالرش
فهــي تســاعد عــىل جتديــد رؤيتهــا وقدرهتــا عــىل 
ــور، 2020،  ــه )منص ــري ومواجهت ــعار بالتغي االستش
الرشــاقة  بــأن   )2016( املــري  ويذكــر  ص2(، 
لزيــادة  مدخــل  أو  اجتــاه  بمثابــة  هــي  التنظيميــة 
القــدرة اإلدراكيــة التــي تســاعد عــىل اكتشــاف ورؤيــة 
التغيــريات البيئيــة وانعكاســاهتا وكيفيــة إجيــاد الســبل 
الكفيلــة لتقديــم االســتجابات املناســبة لتداعيــات 

تلــك التغيــريات )ص280(.
كــام تؤكــد العديــد مــن الدراســات عــىل دور الرشــاقة 
التنظيميــة يف رفــع مســتوى األداء اإلداري، حيــث 
أشــارت دراســة) Harraf, et al (2015 إىل أن الرشــاقة 
التنظيميــة تســاعد عــىل زيــادة قــدرة املؤسســات 
عــىل االستشــعار واالســتجابة للمتغــريات البيئيــة 
 Nijssen دراســة  أوصــت  كــام  معهــا،  والتكيــف 
Paauwe (2012&) بــرورة الرتكيــز عــىل حتقيــق 

ــن  ــات م ــن املؤسس ــى تتمك ــة حت ــاقة التنظيمي الرش
حتقيــق أهدافهــا بفاعليــة وجــودة واســتغالل الفــرص 
التغــري، ونتائــج دراســة املطــريي  والتكيــف مــع 
)2019( التــي توصلــت إىل دور اإلدارة الرشــيقة يف 
جــودة خمرجــات األداء اإلداري يف اجلامعــة، ودراســة 
الرشــاقة  أبعــاد  لتطبيــق  بــأن   )2020( النشــييل 
التنظيميــة لــه تأثــري إجيــايب عــىل حتقيــق االلتــزام 

ــرار. ــاذ الق ــاقة اخت ــي، ورش التنظيم
ــات  ــج الدراس ــن نتائ ــه م ــم عرض ــا ت ــىل م ــاًء ع وبن
الســابقة وتوصياهتــا، تتبلــور مشــكلة الدراســة يف 
ــادات  ــدى القي ــع األداء اإلداري ل ــىل واق ــرف ع التع
يف  اإللكرتونيــة  الســعودية  اجلامعــة  يف  األكاديميــة 
ضــوء مدخــل الرشــاقة التنظيميــة، وصــوالً إىل تقديــم 

آليــات مقرتحــة لتطويــر األداء اإلداري لدهيــم.

أسئلة الدراسة:
مــا واقــع األداء اإلداري لدى القيــادات األكاديمية . 1

يف اجلامعــة الســعودية اإللكرتونيــة يف ضوء مدخل 
ــادات  ــر القي ــة نظ ــن وجه ــة م ــاقة التنظيمي الرش

األكاديميــة وأعضــاء هيئــة التدريــس فيهــا؟
اإلداري . 2 األداء  لتطويــر  املقرتحــة  اآلليــات  مــا 

لــدى القيــادات األكاديميــة يف اجلامعــة الســعودية 
اإللكرتونيــة يف ضــوء مدخــل الرشــاقة التنظيميــة 

ــة؟ ــة الدراس ــر عين ــة نظ ــن وجه م
ــد . 3 ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــل توج ه

ــة  ــر عين ــات نظ ــة )0.05( يف وجه ــتوى دالل مس
الدراســة حــول حمــاور الدراســة تعــود للمتغريات 

ــس(؟ ــب اإلداري- اجلن ــة )املنص الديموغرافي

أهداف الدراسة: 
تسعى الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية:

التعــرف عــىل واقــع األداء اإلداري لــدى القيادات . 1
األكاديميــة يف اجلامعــة الســعودية اإللكرتونيــة 
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ــة مــن وجهــة  يف ضــوء مدخــل الرشــاقة التنظيمي
نظــر عينــة الدراســة.

ــر األداء . 2 ــبة لتطوي ــات املناس ــل إىل املقرتح التوص
ــة  ــة يف اجلامع ــادات األكاديمي ــدى القي اإلداري ل
الســعودية اإللكرتونيــة يف ضــوء مدخــل الرشــاقة 

ــة الدراســة. ــة مــن وجهــة نظــر عين التنظيمي
الكشــف عــن الفــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد . 3

ــة  ــر عين ــات نظ ــة )0.05( يف وجه ــتوى دالل مس
الدراســة حــول حمــاور الدراســة تعــود للمتغريات 

ــة )املنصــب اإلداري- اجلنــس(. الديموغرافي

أمهية الدراسة:
 تكتسب هذه الدراسة أمهيتها من عدة اعتبارات:

األمهية العلمية:
املســامهة يف املعرفــة الرتاكميــة بموضــوع الرشــاقة . 1

ــة يف  ــهم الدراس ــع أن ُتس ــث يتوق ــة، حي التنظيمي
ــد مــن املعرفــة يف هــذا  ــة بمزي ــة العربي ــار املكتب إث

املجــال.
ــىل . 2 ــال – ع ــة باملج ــات امليداني ــة الدراس ــرًا لقل نظ

حــدود علــم الباحث-التــي تناولــت مفهــوم 
الرشــاقة التنظيميــة، ممــا قــد ُيســهم بفتــح املجــال 
ــات  ــن الدراس ــد م ــراء املزي ــني إلج ــام الباحث أم

ــة.  امليداني
اململكــة . 3 رؤيــة  مــع  بالتناغــم  الدراســة  تــأيت 

2030م يف أهــداف التعليــم اخلاصــة بمتابعــة 
األداء.  وتطويــر 

توجيــه . 4 يف  الدراســة  نتائــج  تســهم  أن  يؤمــل 
اهتــامم الباحثــني يف جمــال اإلدارة الرتبويــة لتنــاول 
املوضــوع مــن جوانــب أخــرى مل تشــملها حــدود 

ــة. ــة احلالي الدراس

األمهية العملية:
ــج . 1 ــن نتائ ــة م ــتفيد اإلدارة اجلامعي ــع أن تس ُيتوق

ــادات  ــدى القي ــر األداء اإلداري ل ــة لتطوي الدراس

ــة.   األكاديمي
يؤمــل أن تثــري نتائــج هــذه الدراســة اهتــامم . 2

املســؤولني يف التعليــم اجلامعــي بشــكل عــام، 
واجلامعــة الســعودية اإللكرتونيــة عــىل وجــه 
ــر األداء اإلداري لــدى قياداهتــا  اخلصــوص لتطوي

األكاديميــة.
وأبعــاد . 3 ثقافــة  نــر  يف  الدراســة  ُتســهم  قــد 

الســعودية. اجلامعــات  يف  التنظيميــة  الرشــاقة 
ــض . 4 ــل بع ــة تعدي ــج الدراس ــم نتائ ــن أن تدع يمك

التعليــم  يف  األكاديميــة  للقيــادات  املامرســات 
اجلامعــي.

حدود الدراسة: 
اقترت الدراسة عىل احلدود التالية:

ــىل  ــة ع ــوع الدراس ــر موض ــة: اقت ــدود املوضوعي احل
)تطويــر األداء اإلداري لــدى القيــادات األكاديميــة 
ــل  ــوء مدخ ــة يف ض ــعودية اإللكرتوني ــة الس يف اجلامع

ــة(. ــاقة التنظيمي الرش

احلــدود املكانيــة: طبقــت الدراســة عــىل مجيــع القيادات 
األكاديميــة يف اجلامعــة الســعودية اإللكرتونيــة وهــم: 
املســاندة ووكالؤهــم وعمــداء  العــامدات  عمــداء 
الكليــات ووكالؤهــم ورؤســاء األقســام العلميــة 
ووكالؤهــم مــن وجهــة نظرهــم ووجهــة نظــر أعضــاء 

ــا. ــس فيه ــة التدري هيئ

ــل  ــة يف الفص ــذه الدراس ــت ه ــة: طبق ــدود الزماني احل
ــاين مــن العــام اجلامعــي 1442هـــ. الــدرايس الث

املصطلحات:
األداء اإلداري: يعرفــه أبــو النــر )2012( بأنــه: "قيام 
العاملــني باملنظمــة بســلوك إداري مــا، يف ضــوء مبــادئ 
اإلدارة؛ وذلــك لتحقيــق وظائــف اإلدارة: )التخطيــط، 
ــورة  ــم( بص ــة، والتقوي ــه، والرقاب ــم، والتوجي والتنظي
رشــيدة؛ أي بأقــل جهد ووقــت وتكاليــف" )ص72(.
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ويعرفــه الباحــث إجرائيــًا بأنــه: قــدرة القيــادات 
اإللكرتونيــة  الســعودية  اجلامعــة  يف  األكاديميــة 
ــؤوليات  ــة واملس ــام الوظيفي ــاز امله ــام بإنج ــىل القي ع
ــط،  ــف اإلدارة )التخطي ــة يف وظائ ــات املتمثل والواجب
ــاءة  ــم( بكف ــة، والتقوي ــه، والرقاب ــم، والتوجي والتنظي
وفاعليــة؛ بــام يــؤدي إىل حتقيــق أهــداف اجلامعــة 
والوصــول هبــا إىل مرحلــة اإلتقــان يف األداء اإلداري.

 plessius & ravesteyn الرشــاقة التنظيميــة: يذكــر
2010)) تعريــف الرشــاقة التنظيميــة يف املؤسســات 

التعليميــة بأهنــا: احلاجــة إىل تلبيــة التوقعــات املختلفــة، 
ــن  ــي مُتك ــرتاتيجيات الت ــل اإلس ــن أفض ــث ع والبح
.(p.305) ــة ــة التعليمي ــة يف العملي ــز املنهجي ــن تعزي م
بأهنــا:  التنظيميــة  الرشــاقة  الباحــث  والتعريــف 
االســتجابة الرسيعــة التــي متكــن القيــادات األكاديميــة 
ــة  ــائل بديل ــالل وس ــن خ ــايب، م ــف اإلجي ــن التكي م
ُتســهل العمليــات اإلداريــة داخــل اجلامعــة الســعودية 
اإللكرتونيــة، وإنجــاز املهــام والواجبــات بكفــاءة 
وفاعليــة، مــع مراعــاة جتنــب أي تأثــري ســلبي قــد يؤثر 
يف العمليــات اإلداريــة أو األهــداف اإلســرتاتيجية 

ــة.  للجامع

اإلطار النظري: 
أوالً: األداء اإلداري:

هتتــم املنظــامت بــاألداء اإلداري باعتبــاره العنــر 
املحــرك للمنظمــة، كــام أن لــه تأثــريًا مبــارشًا يف جــودة 
ــهم يف حتقيــق أهــداف  خمرجاهتــا، األمــر الــذي يس
املنظمــة بمزيــد مــن الكفــاءة والفاعليــة. وقــد ُعــرف 
ــم  ــة يت ــة إداري ــه: "عملي ــًا بأن األداء اإلداري اصطالح
مــن خالهلــا حتديــد كفــاءة العاملــني، ومدى إســهامهم 
يف إنجــاز األعــامل املناطــة هبــم، وكذلــك احلكــم عــىل 
ــدى  ــل، وم ــاء العم ــم أثن ــني وترفاهت ــلوك العامل س
ــنة،  ــم" )املحاس ــاء عمله ــه أثن ــذي حيرزون ــدم ال التق
2013، ص106(. كــام ُيعــرف األداء اإلداري إجرائيــًا 

بأنــه: مــا يقــوم بــه الفــرد مــن أعــامل ومــا يتخــذه مــن 
قــرارات أثنــاء ممارســته لوظيفتــه اإلداريــة مــن خــالل 
ــا  ــه وم ــم والتوجي ــط والتنظي ــام التخطي ــام بمه القي
ســيتبعه مــن حتفيــز وتنميــه إداريــة إلنجــاز متطلبــات 
الوظيفــة اإلداريــة )جنــدي، 1991، ص46(. فــاألداء 
يرتبــط بوجــود مهــام حمــددة للفــرد التــي جيــب عليــه 
فيهــا توافــر القــدرة، التــي تعنــي إمكانيــة الفــرد احلالية 
ألداء املهــام املحــددة لــه، إذا هتيــأت لــه الظــروف 
اخلارجيــة والبيئــة ألدائهــا ســواًء كانــت هــذه القــدرة 
تم اكتســاهبا بالتدريــب أو بدونه، كــام أن األداء اإلداري 
ــلوك  ــة بس ــني باملنظم ــام العامل ــري إىل قي ــح يش مصطل
ــق  ــك لتحقي ــادئ اإلدارة، وذل ــوء مب ــا يف ض إداري م
ــه،  ــم، والتوجي ــط، والتنظي ــف اإلدارة: )التخطي وظائ
والرقابــة، والتقويــم( بصــورة رشــيدة؛ أي بأقــل جهــد 
ــر، 2012، ص72(.  ــو الن ــف" )أب ــت وتكالي ووق
ــتثامر  ــر األداء اإلداري اس ــح أن تطوي ــبق يتض ــا س ومم
ــادات  ــل القي ــن قب ــة م ــات املتاح ــوارد واإلمكان للم
الفجــوة  لتحديــد  اجلامعــة،  داخــل  األكاديميــة 
بــني األداء احلــايل واألداء املرغــوب فيــه، وحتســني 
وجتويــد  املســتمر  التطويــر  وحتقيــق  املخرجــات، 
العمــل اإلداري واألكاديمــي، يف إطــار املهــام اإلداريــة 
املطلــوب إنجازهــا، وتوافــر املقومــات البيئيــة واملرونــة 
ــات  ــق عملي ــزة، وف ــة املحف ــة البيئ ــة، وهتيئ يف األنظم
خمطــط هلــا ومدروســة حلــل املشــكالت املتعلقــة 

اإلداري. بــاألداء 

أبعاد األداء اإلداري يف اجلامعة:
لــأداء اإلداري أبعــاد ومكونــات أساســية، حيقــق 
ــخيص  ــا يف تش ــك ألمهيته ــاالً، وذل ــا أداًء فع وجوه
ــة  ــار القرال ــد أش ــة، وق ــويب اجلامع ــتوى أداء منس مس
)2011( إىل عــدد مــن األبعــاد والعنــارص وهــي: 
ومهــارات  معــارف  مــن  يمتلكــه  بــام  املوظــف: 
واهتاممــات. الوظيفــة: ومــا تتصــف بــه مــن متطلبات، 
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وحتديــات، ومــا تقدمــه مــن فــرص عمــل ممتعــه فيهــا 
حتــد. املوقــف: بــام تتصــف بــه البيئــة التنظيميــة واملناخ 
ــة )ص51(. ــة اإلداري ــي واإلرشاف، واألنظم التنظيم

مراحل تطوير األداء اإلداري يف اجلامعة:
ــر  ــل تطوي ــدد مراح ــد ع ــون يف حتدي ــف الباحث اختل
ــر  ــات تطوي ــص عملي ــن تلخي األداء اإلداري، ويمك
وهــي:  رئيســة  مراحــل  ثــالث  يف  اإلداري  األداء 
مرحلــة االســتعداد لعمليــة التطويــر: مــن خــالل 
ــة  ــر. مرحل ــة للتطوي ــدى احلاج ــع وم ــخيص الواق تش
ــر األداء  ــة لتطوي ــة عملي ــع خط ــر: بوض ــذ التطوي تنفي
اإلداري وتوزيــع املهــام واملســؤوليات عــىل العينــة 
املشــاركني. مرحلــة تقييــم عمليــة التطويــر: مــن 
ــة  ــج اإلجيابي ــز النتائ ــة لتعزي ــة الراجع ــالل التغذي خ

ــور. ــب القص ــة جوان ــت ومعاجل ــي حقق الت

ثانيًا: الرشاقة التنظيمية:
املفاهيــم  مــن  التنظيميــة  الرشــاقة  مفهــوم  يعتــر 
ــني 1980م  ــرتة ب ــالل الف ــر خ ــث ظه ــة، حي احلديث
ــكا،  ــي يف أمري ــود الصناع ــد الرك ــك بع و1990م وذل
وفقــدان القــدرة عــىل التنافســية، ومــن هنــا قــرر 
مفهــوم  عــىل  االعتــامد  األمريكــي  الكونجــرس 
 .)kettunen,2009,p.408( ــام 1991م ــاقة يف ع الرش
وتشــري hilhorst (2008) إىل أن الرشــاقة التنظيميــة 
أمــر مهــم يف املؤسســات التعليميــة حيــث إهنــا تشــهد 
التقــدم  عــر  يف  ومتســارعة  متالحقــة  تغيــريات 
العلمــي والتكنولوجــي، األمــر الــذي أدى إىل ظهــور 
ــد  ــذا فق ــا، ل ــر عليه ــات واملخاط ــن التحدي ــد م العدي
ظهــرت الرشــاقة يف العمليــات اإلداريــة كإحــدى 
اإلســرتاتيجيات التــي يمكــن مــن خالهلا للمؤسســات 
ــة  ــريات ومواجه ــك املتغ ــع تل ــف م ــة التكي التعليمي
كافــة التوقعــات التــي متثــل فرصــًا أو حتديــات للعمــل 

.)p.p59-60(
ــادات  ــدى القي ــت ل ــة أصبح ــاقة التنظيمي ــذا فالرش ل

األكاديميــة حتتــل أمهيــة خاصــة، فمــن خالهلــا يمكــن 
إنجــاز األعــامل اإلداريــة بالشــكل الصحيــح ويف 
ــأن  ــزي )2019( ب ــف العن ــب، ويضي ــت املناس الوق
أمهيــة الرشــاقة التنظيميــة تكمــن يف املســامهة يف زيــادة 
إمكانيــة اجلامعــة عــىل االســتجابة الرسيعــة للتغــريات 
ــة، وذلــك مــن  ــة اخلارجي املهمــة التــي حتــدث يف البيئ
ــة  ــني اجلامع ــة لتمك ــات الالزم ــد اإلمكان ــالل تولي خ
ــر  ــات )ص8(. ويذك ــرتة األزم ــالل ف ــاء خ ــن البق م
حــرت  التعريفــات  بعــض  أن   )2016( أمحــد 
الرشــاقة التنظيميــة يف أهنــا قــدرة أو جمموعــة مــن 
القــدرات متكــن املنظمــة مــن حتقيــق بعــض امليــزات، 
كــام أهنــا مطلــب مؤســي ملواجهــة التغــريات املحيطــة 

باملنظمــة )ص42(. وعرفهــا
ــىل  ــدرة ع ــا: الق ) Narasimha &Others (2006 بأهن
األعــامل غــري املخطــط هلــا، واألنشــطة اجلديــدة، 
طلبــات  يف  املتوقعــة  غــري  للتحــوالت  واســتجابة 
الســوق أو طلبــات العمــالء الفريــدة مــن نوعهــا 

 .)p.443(
ومــن هنــا يمكــن القــول بــأن الرشــاقة التنظيميــة مــن 
املفاهيــم اإلداريــة اهلامــة يف الفكــر اإلداري ملــا هلــا مــن 
ــة  ــورة إداري ــي يف ص ــد األكاديم ــراز القائ ــة يف إب أمهي
متميــزة، حيــث إهنــا تعــر عــن حنكــة القائــد وقدرتــه 
ــا  ــام أهن ــة، ك ــة باجلامع ــروف املحيط ــتثامر الظ ــىل اس ع
ــرتاتيجية  ــات اإلس ــز التوقع ــىل تعزي ــه ع ــس قدرت تعك
املختلفــة. وهــي قــدرة اجلامعــة عــىل االســتجابة 
ــة،  ــريات املحيط ــع املتغ ــايب م ــف اإلجي ــة للتكي الرسيع
وإجيــاد وســائل تســاعد عــىل إنجــاز األعــامل اإلداريــة 

ــة. ــاءة وفاعلي ــة بكف ــل اجلامع داخ

أبعاد الرشاقة التنظيمية:
للرشــاقة  أبعــاد  إىل  األدبيــات  بعــض  أشــارت 
إلدارة  الفرديــة  املهــام  مــع  تتوافــق  التنظيميــة، 
القــرار،  وصنــع  االستشــعار،  وهــي:  التوقعــات 
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ــات  ــت يف إدارة التوقع ــر الوق ــد عن ــة، ويع واملامرس
أمــرًا مهــاًم فمــن خاللــه يمكــن للجامعــة إنجــاز 
مهامهــا دون تأخــري، وفيــام يــيل توضيــح هلــذه األبعــاد 

 :)Park,2011,p.p.25-29( الثالثــة 
االستشــعار 	  وتعنــي  االستشــعار:  رشــاقة 

ــات  ــن املعلوم ــب م ــدر مناس ــىل ق ــاح ع واالنفت
ــة  ــة متنوع ــع جمموع ــات م ــىل العالق ــاظ ع للحف
ــىل  ــز ع ــك بالرتكي ــات. وذل ــة واملؤسس ــن العين م
ــدث  ــاط األح ــة والتق ــة ملراقب ــات اإلداري العملي
ــن  ــكل أرسع م ــرص بش ــام الف ــل اغتن ــن أج م

املنافســني. 
رشــاقة صنــع القــرار: وهــي قــدرة اجلامعــة عــىل 	 

ــات ذات  ــم املعلوم ــة وتقيي ــم وهيكل ــع وتراك مج
الصلــة مــن خــالل مصــادر متنوعــة لتفســري اآلثار 
املرتتبــة عــىل األحــداث اخلاصــة عــىل األعــامل يف 
ــد الفــرص والتحديــات  الوقــت املناســب، وحتدي
ــة  ــه كيفي ــدث، وتوجي ــري األح ــن تفس ــة م الناجت
إعــادة تكويــن املــوارد وعمــل إجــراءات تنافســية، 

مــن خــالل وضــع خطــط عمــل مناســبة.
رشــاقة املامرســة: هــي القــدرة عــىل إعــادة تكــون 	 

ــادة  ــات، وإع ــل العملي ــة، وتعدي ــوارد التنظيمي امل
ــط  ــاس خط ــىل أس ــري ع ــات التغي ــة عالق هيكل
فعليــة، وتقديــم منتجــات وخدمــات جديــدة 

ــب. ــت املناس ــة يف الوق ــامذج رسيع ون

مربرات تطبيق الرشاقة التنظيمية يف اجلامعة:
مــع زيــادة معــدالت التغــري يف األعــامل اإلداريــة خالل 
ــا  ــل يف تكنولوجي ــدم اهلائ ــني، والتق ــن املاضي العقدي
املعلومــات والتغــري املســتمر يف ســوق العمــل، باتــت 
ــدة  ــامت الرائ ــاًم للمنظ ــًا مه ــة مطلب ــاقة التنظيمي الرش
حتديــد  ويمكــن  املنافســة،  عــىل  القــدرة  لضــامن 
ــن  ــة م ــة يف اجلامع ــاقة التنظيمي ــق الرش ــررات تطبي م
خــالل اســتقراء للتغــريات املحيطــة يف البيئــة الداخليــة 

ــد )2016(  ــص أمح ــد خل ــة، وق ــة للجامع واخلارجي
ــة  ــية. وتلبي ــجيع التنافس ــررات يف تش ــذه امل ــم ه أه
احتياجــات التطويــر التنظيمــي. وحاجــة اجلامعــة 
ــل  ــراءات العم ــة يف إج ــف، واملرون ــط الوظائ إىل ختطي
وجتديدهــا، كــام أن النمــط القيــادي يشــكل أحــد 
أهــم املــررات التــي تتصــل مبــارشة بالبيئــة الداخليــة 
)ص  املعلومــات  تكنولوجيــا  وتطــور  للجامعــة. 

ص48-44(.

ثالثًا: الدراسات السابقة:
ــت إىل  ــة Dongback and Ariel )2008( هدف دراس
التعــرف عــىل دور نظــم املعلومــات يف تطويــر الرشــاقة 
التنظيميــة للمؤسســات، واســتخدمت الدراســة املنهج 
الوصفــي، وطبقــت االســتبانة كأداة جلمــع املعلومات، 
ــن  ــا: حس ــن أمهه ــج م ــن النتائ ــدد م ــت إىل ع وتوصل
ــًا يف  ــر إجياب ــات يؤث ــم املعلوم ــف نظ ــة توظي وفعالي
ــري  ــتخدام غ ــام أن االس ــة، ك ــاقة التنظيمي ــاد الرش أبع
الفعــال لنظــم املعلومــات يعيــق حتقيــق الرشــاقة 
التنظيميــة، وأوصــت بــرورة وضــع معايري للرشــاقة 
التنظيميــة ولنظــم املعلومــات يف املؤسســات املختلفــة، 
وأمهيــة تطويــر املهــارات اإلداريــة واهليــاكل التنظيميــة 

ــة. ــة الرشــاقة التنظيمي ونــر ثقاف

ــت إىل  ــة Nijssen and Paauwe )2012( هدف دراس
ــة باعتبارهــا  تقديــم إطــارًا إرشــاديًا للرشــاقة التنظيمي
ــا  ــن خالهل ــات م ــتطيع املؤسس ــة تس ــدرة ديناميكي ق
البقــاء يف البيئــة شــديدة التغيــري، وأكــدت أن الرشــاقة 
ــي:  ــارص ه ــة عن ــالل ثالث ــن خ ــكل م ــة تتش التنظيمي
ــة  ــق املعرف ــة يف خل ــة، والرسع ــوى العامل ــاءة الق كف
التنظيميــة، وإعــادة تشــكيل العمليــات التنظيميــة، 
ــاقة  ــق الرش ــىل حتقي ــز ع ــرورة الرتكي ــت ب ــام أوص ك
التنظيميــة حتــى تتمكــن املؤسســات مــن حتقيــق 
ــرص  ــتغالل الف ــودة واس ــة وج ــكل فعالي ــا ب أهدافه

ــريات. ــع املغ ــف م والتكي
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دراســة حوحيــي )2016( هدفــت إىل تطويــر األداء 
اإلداري لرؤســاء األقســام األكاديميــة بجامعــة امللــك 
خالــد يف ضــوء مدخــل القيــادة لتحويليــة، والوقــوف 
عــىل درجــة ممارســة رؤســاء األقســام األكاديميــة 
ــج  ــتخدم املنه ــة، واس ــة الدراس ــر عين ــة نظ ــن وجه م
الوصفــي، واالســتبانة كأداة جلمــع البيانــات التــي 
ــو  ــت )420( عض ــة بلغ ــة الدراس ــىل عين ــت ع طبق
ــج  ــن النتائ ــد م ــت إىل العدي ــس، وتوصل ــة تدري هيئ
منهــا: أن ممارســة رؤســاء األقســام األكاديميــة ألبعــاد 
القيــادة التحويليــة جــاء بدرجــة )متوســطة(. كــام 
توصلــت إىل تقديــم تصــور مقــرتح لتطويــر األداء 
اإلداري باألقســام األكاديميــة بجامعــة امللــك خالــد يف 

ــة. ــادة التحويلي ــل القي ــوء مدخ ض

دراســة أمحــد )2016( هدفــت إىل وضــع تصــور 
جامعــة  بكليــات  اإلداري  األداء  لتحســني  مقــرتح 
واعتــدت  التنظيميــة،  الرشــاقة  ضــوء  يف  جــازان 
ــتبانة كأداة  ــة، واالس ــة احلال ــلوب دراس ــث أس الباح
جلمــع املعلومــات، وتكــون جمتمــع الدراســة مــن مجيــع 
ــغ  ــم والبال ــن يف حكمه ــس وم ــة التدري ــاء هيئ أعض
ــة  ــن جامع ــات م ــبع كلي ــردًا، يف س ــم )240( ف عدده
ــا  ــت هل ــي توصل ــج الت ــم النتائ ــاءت أه ــازان، وج ج
أن درجــة تطبيــق الرشــاقة التنظيميــة بكليــات جامعــة 
جــازان جــاءت )متوســطة(، كــام جــاءت درجــة 
ممارســة املحــور التخطيــط واختــاذ القــرار )منخفضــة(، 
وجــاءت درجــة حمــور التنظيــم )مرتفعــة(، كــام جاءت 
ــة )متوســطة(، كــام توجــد فــروق  درجــة حمــور الرقاب
ذات داللــة إحصائيــة يف حمــور الرشــاقة التنظيميــة 
ككل تعــزى إىل متغــري )الكليــة( لصالــح كليــات ذات 
ــري  ــزى إىل متغ ــة، وتع ــة عام ــة بصف ــة العملي الطبيع

ــور. ــه الذك ــح عين ــس( لصال )اجلن

دراســة املــري )2016( التعــرف عــىل مســتوى 
ــات  ــة بمحافظ ــدراس الثانوي ــة يف امل ــاقة التنظيمي الرش

غــزة مــن وجهــة نظــر املديريــن، واســتخدم الباحــث 
املنهــج الوصفــي، واالســتبانة كأداة جلمــع املعلومــات، 
ــرة،  ــر ومدي ــن )98( مدي ــة م ــة الدراس ــت عين وتكون
وتوصلــت نتائــج إىل أن مســتوى تطبيــق الرشــاقة 
التنظيميــة يف املــدارس الثانويــة كان بنســه )%78(، 
ــتوى  ــني مس ــة لتحس ــرتاتيجية مقرتح ــت إس ــام قدم ك

ــة. ــاقة التنظيمي الرش

دراســة مغــاوري )2016( هدفــت إىل حتديــد دور 
التنافســية  املقــدرة  حتســني  يف  التنظيميــة  الرشــاقة 
املنهــج  واعتمــدت  املــري،  اجلامعــي  بالتعليــم 
جلمــع  أداة  االســتبانة  واســتخدمت  الوصفــي، 
املعلومــات، وتكــون عينــة الدراســة مــن )243( مــن 
ــن  ــرة، وم ــة القاه ــس يف جامع ــة التدري ــاء هيئ أعض
أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا: وضــع توصيــات 
وآليــات إجرائيــة مقرتحــة لتحســني املقــدرة املؤسســية 
بالتعليــم اجلامعــي املــري يف ضــوء مدخــل الرشــاقة 
التنظيميــة، ومنهــا اتبــاع أســاليب تشــاركية حديثــة يف 
ــدة  ــل دور وح ــة، وتفعي ــات التعليمي ــادة باملؤسس القي

إدارة اجلــودة الداخليــة باملؤسســات التعليميــة.

دراســة العنــزي )2018( هدفــت إىل حتديــد أثــر تنــوع 
ــالل  ــن خ ــة م ــاقة التنظيمي ــة يف الرش ــوى العامل الق
اإلبــداع اإلداري، اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفي، 
واعتمــد االســتبانة كأداة جلمــع املعلومــات، وتكونــت 
ــني يف  ــن العامل ــردًا م ــن )330( ف ــة م ــة الدراس عين
وتوصلــت  الكويــت،  يف  للجــامرك  العامــة  اإلدارة 
ــاقة  ــر للرش ــود أث ــا: وج ــج منه ــن النتائ ــدد م إىل ع
التنظيميــة يف اإلبــداع اإلداري يعــزى ملغــريي )العمــر، 
واملؤهــل العلمــي(، كــام أوصــت بــرورة خلــق بيئــة 
ــزج  ــا م ــن خالهل ــق م ــة يتحق ــوى العامل ــوع يف الق تن

ــة.  ــاقة التنظيمي ــق الرش ــات لتحقي للثقاف

دراســة العنــزي )2019( هدفــت عــىل التعــرف عــىل 
ــادات  ــدى القي ــة ل ــاقة التنظيمي ــتوى الرش ــة مس عالق
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األكاديميــة يف جامعــة الكويــت بالقــدرة التنافســية مــن 
ــتخدمت  ــس، واس ــة التدري ــاء هيئ ــر أعض ــة نظ وجه
واعتمــد  االرتباطــي،  الوصفــي  املنهــج  الدراســة 
االســتبانة أداء جلمــع املعلومــات مــن أفــراد عينــة 
الدراســة البالــغ عددهــم )405( عضــو تــم اختيارهــم 
ــن  ــدد م ــت لع ــوائية، وتوصل ــة العش ــة الطبقي بالطريق
ــة  ــاقة التنظيمي ــتوى الرش ــا أن مس ــن أبرزه ــج م النتائ
ــة جــاء بدرجــة )مرتفعــة(،  ــادات األكاديمي لــدى القي
كــام أن هنــاك فروقــًا ذات داللــة إحصائية عــىل جماالت 
مســتوى الرشــاقة التنظيميــة تعــزى ملغــري )اجلنــس( يف 
مجيــع املجــاالت لصالــح عينــة الذكــور. كــام أوصــت 
بالعمــل عــىل زيــادة تفويــض الصالحيــات للقيــادات 
األكاديميــة، وقيــام اجلامعــة بتعديــل إســرتاتيجياهتا بــام 

ــة. يتوافــق مــع املتغــريات البيئي

دراســة التوجيــري )2020( هدفت إىل دراســة الرشــاقة 
التنظيميــة وفاعليهــا يف تدعيــم ســلوكات املواطنــة 
لــدى العاملــني اإلداريــني بجامعــة القصيــم، والتعرف 
ــع  ــني يف وض ــني اإلداري ــاركة العامل ــة مش ــىل درج ع
إســرتاتيجية اجلامعــة وصنــع القــرارات، واســتخدمت 
الباحثــة املنهــج الوصفــي، كــام اســتخدمت االســتبانة 
كأداة جلمــع املعلومــات، وتكــون جمتمــع الدراســة مــن 
العاملــني اإلداريــني بكليــات جامعــة القصيــم والبالــغ 
عددهــم )1767( فــردًا، وكان مــن أهــم النتائــج 
أن هنــاك قصــورًا يف درجــة مشــاركة اإلداريــني يف 
ســلوكات  لتدعيــم  اجلامعــة  إســرتاتيجية  وضــع 
املواطنــة املرتبطــة باالنتــامء والــوالء هلــا، كــام أن 
ــني  ــني اإلداري ــاركة العامل ــر مش ــورًا يف توف ــاك قص هن
يف صنــع القــرار ودعــم الالمركزيــة يف حتقيــق املبــادرة 
الشــخصية. وجــاءت أهــم التوصيــات بإعطــاء حريــة 
وتشــجيع  واالبتــكار  اإلبــداع  يف  للعاملــني  أكــر 
ومحايــة العاملــني واملبدعــني واملبتكريــن. ورضورة 
ــا  ــن اتباعه ــددة يمك ــة وحم ــرتاتيجية واضح ــع إس وض

ــة  ــاقة التنظيمي ــن الرش ــاٍل م ــتوى ع ــول إىل مس للوص
ــة. ــني باجلامع ــني اإلداري ــدى العامل ل

دراســة منــار منصــور )2020( هدفــت إىل حتديــد 
متطلبــات تطويــر األداء اإلداري للقيــادات بكليــة 
ــاقة  ــل الرش ــوء مدخ ــورة يف ض ــة املنص ــة بجامع الرتبي
ــة التدريــس،  ــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئ التنظيمي
ــتبانة  ــي، واالس ــج الوصف ــة املنه ــتخدمت الباحث واس
كأداة جلمــع املعلومــات مــن عينــة البحــث التــي 
تكــون مــن )72( عضــو هيئــة تدريــس بكليــة الرتبيــة، 
وتوصلــت إىل عــدد مــن نتائــج منهــا: أن واقــع األداء 
اإلداري لــدى القيــادات جــاء بدرجــة )متوســطة( 
واألفــكار  باملبــادرة  )يســمح  التاليــة:  للعبــارات 
ــور األداء،  ــة لتط ــات احلديث ــى التوجه ــدة، يتبن اجلدي
يســمح باحلوار واملناقشــة، حيســن اســتخدام الســلطات 
املتاحــة لصالــح العمــل(. ويف حمــور معوقــات تطويــر 
ــرية  ــة )كب ــاءت بدرج ــة ج ــة الرتبي األداء اإلداري بكلي
جــدًا(، كــام أن حمــور متطلبــات التطويــر جــاءت 
بدرجــة )كبــرية جــدًا( للعبــارات التاليــة: )تعزيــز 
ــف  ــي، الكش ــري التنظيم ــة التغ ــني بحتمي ــة العامل قناع
واخلارجيــة،  الداخليــة  املحتملــة  التغيــريات  عــن 
ــريات  ــة للتغي ــعار الكلي ــبة الستش ــة مناس ــع آلي وض
ــراءات  ــات واإلج ــة العملي ــة، ومرون ــة املحيط يف البيئ

ــة(. اإلداري

التعليق عىل الدراسات السابقة:
للدراســات  الســابق  االســتعراض  ضــوء  ويف 
الســابقة، تــم التعليــق عليهــا بتحديــد أوجــه االتفــاق 
واالختــالف بينهــا وبــني الدراســة احلاليــة؛ مــن حيــث 
ــة،  ــال الدراس ــج، جم ــدف، املنه ــة: )اهل ــارص اآلتي العن
أداة الدراســة(. كــام تــم توضيــح أوجــه االســتفادة مــن 
ــة  ــز الدراس ــا يمي ــة إىل م ــات، باإلضاف ــك الدراس تل

ــيل: ــام ي ــة، ك احلالي
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1- أوجــه االتفــاق واالختــالف بــن الدراســة احلاليــة 
والدراســات الســابقة:

ــة إىل  ــة احلالي ــت الدراس ــة: هدف ــن الدراس ــدف م اهل
ــادات  ــدى القي ــع األداء اإلداري ل ــىل واق ــرف ع التع
يف  اإللكرتونيــة  الســعودية  اجلامعــة  يف  األكاديميــة 
ــا  ــت جزئًي ــة، واتفق ــاقة التنظيمي ــل الرش ــوء مدخ ض
الدراســات،  مــن  عــدد  مــع  أهدافهــا  بعــض  يف 
ــع  ــىل واق ــرف ع ــدف التع ــًا يف ه ــت جزئي ــث اتفق حي
ــي  ــة حوحي ــن: دراس ــة كلٍّ م ــع دراس األداء اإلداري م
)2016(، ودراســة أمحــد )2016(، ودراســة املــري 
)2016(، ودراســة منصــور )2020(. بينــام اختلفــت 
Dongback and Ari- ةيف اهلــدف مــع كاًل مــن دراســ
ــم  ــىل دور نظ ــرف ع ــت إىل التع ــي هدف el (2008) الت

املعلومــات يف تطويــر الرشــاقة التنظيمية للمؤسســات، 
دراســة Nijssen and Paauwe (2012) التــي هدفــت 
التنظيميــة،  للرشــاقة  إرشــادٍي  إطــاٍر  تقديــم  إىل 
ــد  ــت إىل حتدي ــي هدف ــاوري )2016( الت ــة مغ ودراس
ــة يف حتســني املقــدرة التنافســية،  دور الرشــاقة التنظيمي
دراســة العنــزي )2018( هدفــت إىل حتديــد أثــر تنــوع 
ــالل  ــن خ ــة م ــاقة التنظيمي ــة يف الرش ــوى العامل الق

اإلبــداع اإلداري.

منهــج الدراســة: اســتخدمت الدراســة احلاليــة املنهــج 
الوصفــي املســحي، واتفقــت جزئيــًا مــع دراســة 
كٍل مــن: Dongback and Ariel (2008)، حوحيــي 
 ،)2016( مغــاوري   ،)2016( املــري   ،)2016(
منصــور   ،)2020( التوجيــري   ،)2018( العنــزي 
)2020( التــي اســتخدمت مجيعهــا املنهــج الوصفــي، 
كــام اتفقــت جزئيــًا مــع دراســة العنــزي )2019( التــي 
اســتخدمت املنهــج الوصفــي االرتباطــي. واختلفــت 
مــع دراســة أمحــد )2016( التــي اســتخدمت أســلوب 

ــة. ــة حال دراس

ــال  ــة يف جم ــة احلالي ــت الدراس ــة: اتفق ــال الدراس جم
مؤسســات التعليــم العــايل مــع دراســة كٍل مــن: 
مغــاوري   ،)2016( أمحــد   ،)2016( حوحيــي 
 ،)2020( التوجيــري   ،)2019( العنــزي   ،)2016(
منصــور )2020(. واختلفــت جزئيــًا مــع دراســة 
املــري )2016( التــي كان جماهلــا مؤسســات التعليــم 
العــام. واختلفــت مــع دراســة كلٍّ مــن: دراســة 
 Nijssen Dongback and Ariel (2008)، ودراســة 

and Paauwe (2012)، ودراســة العنــزي )2018( 

ــة. ــامت عام ــات ومنظ ــاول مؤسس ــم تن ــث ت حي

ــع  ــع مجي ــة م ــة احلالي ــت الدراس ــة: اتفق أداة الدراس
الدراســة  أداة  اســتخدام  يف  الســابقة  الدراســات 

)االســتبانة(.

2- أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
ــن  ــة م ــتفادة العلمي ــاط االس ــرز نق ــاز أب ــن إجي ُيمك

ــيل: ــام ي ــابقة في ــات الس الدراس
تشخيص مشكلة وعنوان الدراسة.أ. 
الدراســات ب.  ومقرتحــات  توصيــات  توظيــف 

وأمهيتهــا.  الدراســة  مشــكلة  دعــم  يف  الســابقة 
بناء أداة الدراسة وصياغة عباراهتا.ج. 
ــة، د.  ــوع الدراس ــن موض ــامل ع ــور ش ــن تص تكوي

ــة. ــة احلالي ــري للدراس ــار النظ ــراء اإلط وإث
تفســري نتائــج الدراســة احلاليــة، ومقارنــة النتائــج ه. 

التــي توصلــت إليهــا بنتائــج الدراســات الســابقة، 
مــن حيــث أوجــه االتفــاق واالختــالف، ممــا 

ــة.  ــة احلالي ــج الدراس ــزز نتائ يع
التوصل إىل أبرز املراجع ملوضوع الدراسة.و. 

ــات  ــن الدراس ــة ع ــة احلالي ــز الدراس ــا يمي ــرز م 3- أب
ــابقة: الس

ــابقة يف  ــات الس ــن الدراس ــة ع ــة احلالي ــزت الدراس متي
ــادات  ــدى القي ــع األداء اإلداري ل ــىل واق ــرف ع التع
يف  اإللكرتونيــة  الســعودية  اجلامعــة  يف  األكاديميــة 
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ــر  ــة نظ ــن وجه ــة م ــاقة التنظيمي ــل الرش ــوء مدخ ض
القيــادات األكاديميــة وأعضــاء هيئــة التدريــس فيهــا، 
ــابقة  ــة س ــاول دراس ــث مل تتن ــم الباح ــب عل وبحس

ــة. ــة احلالي ــدود الدارس ــث يف ح البح

منهجية الدراسة وإجراءاهتا:
منهج الدراسة: 

انطالًقــا مــن طبيعــة الدراســة وأهدافهــا فقــد اســتخدم 
ــه  ــذي يعّرف ــحي، ال ــي املس ــج الوصف ــث املنه الباح
العســاف )1427( بأنــه: "ذلــك النــوع مــن البحــوث 
ــع  ــراد جمتم ــع أف ــتجواب مجي ــطته اس ــم بواس ــذي يت ال
البحــث أو عينــة كبــرية منهــم؛ وذلــك هبــدف وصــف 
الظاهــرة املدروســة مــن حيــث طبيعتهــا ودرجــة 
وجودهــا فقــط، دون أن يتجــاوز ذلــك إىل دراســة 

ــباب" )ص142(.  ــتنتاج األس ــة أو اس العالق

جمتمع وعينة الدراسة: 
القيــادات  مجيــع  مــن  الدراســة  جمتمــع  تكــون 
املســاندة  العــامدات  عمــداء  وهــم:  األكاديميــة 
ووكالؤهــم وعمــداء الكليــات ووكالؤهــم ورؤســاء 
األقســام العلميــة وأعضــاء هيئــة التدريــس يف اجلامعــة 
والبالــغ عددهــم )620(  اإللكرتونيــة،  الســعودية 
ــة، 2020(،  ــعودية اإللكرتوني ــة الس ــًوا )اجلامع عض
تــم اختيــار عينــة الدراســة مــن جمتمعهــا بطريقــة 

ــة  ــة الدراس ــت عين ــيطة، وبلغ ــوائية البس ــة العش العين
)247( عضــًوا، تــم حتديدهــا باســتخدام جــدول 

العينــة. لتحديــد حجــم   Krejcie & Morgan

صدق أداة الدراسة: 
أواًل: الصدق الظاهري لألداة:

مني  تــم عــرض االســتبانة بصورهتــا األولية عــىل املحكَّ
االختصــاص  ذوي  مــن  ــاًم  حمكَّ  )21( وعددهــم 
واخلــرة اإلداريــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس يف 
اجلامعــات الســعودية ممــن هلــم اهتــامم بموضــوع 
الدراســة احلاليــة، وذلــك لتجويــد االســتبانة باحلكــم 
عــىل وضــوح ومناســبة عباراهتــا، ووضــوح صياغتهــا، 
ومــدى مناســبتها ملجــاالت االســتبانة، وطلــب منهــم 
أي تعديــل أو حــذف أو إضافــة يــرون مناســبتها، 
وقــد تــم األخــذ بآرائهــم، وإجــراء التعديــالت التــي 

ــة. ــادة صياغ ــة أو إع ــا أو إضاف ــا حذًف ــاروا إليه أش

ثانًيا: االتساق الداخيل لألداة:
ــم التأكــد مــن صــدق االتســاق الداخــيل لالســتبانة  ت
بحســاب معامــل االرتبــاط )بريســون( للتعــرف عــىل 
مــدى ارتبــاط كل عبــارة مــن عباراهتــا بالدرجــة 
الكليــة للمحــور الــذي تنتمــي إليــه، ويمكــن إيضــاح 

ــة: ــداول التالي ــك يف اجل ذل

جدول )1( معامالت االرتباط بني درجة كل فقرة من فقرات األبعاد ملحور
"األداء اإلداري لدى القيادات األكاديمية يف اجلامعة السعودية اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية"  

معامل االرتباط باملحورمعامل االرتباط بالبعدرقم العبارةمعامل االرتباط باملحورمعامل االرتباط بالبعدرقم العبارة
البعد األول: مستوى التخطيط

1**0.764**0.6144**0.798**0.628
2**0.749**0.4275**0.905**0.715
3**0.629**0.306

البعد الثاين: مستوى التنظيم
1**0.738**0.3094**0.735**0.688
2**0.714**0.8465**0.726**0.384
3**0.673**0.373
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معامل االرتباط باملحورمعامل االرتباط بالبعدرقم العبارةمعامل االرتباط باملحورمعامل االرتباط بالبعدرقم العبارة
البعد الثالث: مستوى التوجيه

1**0.909**0.8974**0.857**0.875
2**0.779**0.6875**0.855**0.741
3**0.792**0.762

البعد الرابع: مستوى الرقابة
1**0.782**0.5924**0.862**0.705
2**0.772**0.7125**0.908**0.826
3**0.505**0.665

البعد اخلامس: مستوى التقويم
1**0.920**0.8754**0.887**0.827
2**0.903**0.8315**0.796**0.820
3**0.905**0.805

** دالة عند مستوى الداللة 0.01

يتضــح مــن اجلدول الســابق أن قـــيم معامـــل ارتبـــاط 
كـــل عبـارة مـن العبــارات مـع بعدها، ومـع الدرجـة 
الكليـــة للمحــور الــذي تنتمــي إليه؛ موجبـــة، ودالـــة 

إحـــصائًيا، وذات قيــم متوســطة ومرتفعــة، فضــاًل عن 
ــاد  ــري إىل أن أبع ــا يش ــة؛ مم ــة إحصائي ــا ذات دالل كوهن

املحــور تتمتــع بدرجــة صــدق عاليــة.
اجلدول رقم )2( معامالت ارتباط بريسون لكل بعد من حمور

"األداء اإلداري لدى القيادات األكاديمية يف اجلامعة السعودية اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية" بالدرجة للمحور

جــدول )3( معامــالت االرتبــاط بــني درجــة كل فقــرة مــن فقــرات حمــور  "اآلليــات املقرتحــة لتطويــر األداء اإلداري لــدى القيــادات األكاديميــة يف اجلامعــة 
الســعودية اإللكرتونيــة يف ضــوء مدخــل الرشــاقة التنظيميــة" بالدرجــة الكليــة للمحــور 

معامل االرتباط بالدرجة الكلية للمحور األبعاد
**0.711 البعد األول: التخطيط
**0.750 البعد الثاين: التنظيم
**0.939 البعد الثالث: التوجيه
**0.916 البعد الرابع: الرقابة
**0.943 البعد اخلامس: التقويم

 ** دالة عند مستوى الداللة 0.01
يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن قيــم معامــالت 
االرتبــاط بــني درجــة البعــد والدرجــة الكليــة للمحور 
الــذي ينتمــي إليــه هــي قيــم عاليــة، حيــث تــرتاوح مــا 
بــني )0.711( و)0.943( ومجيعهــا موجبــة، ودالــة 

ــا  ــل مم ــة )0.01( فأق ــتوى الدالل ــد مس ــا عن إحصائًي
يعنــي وجــود درجــة عاليــة مــن االتســاق الداخــيل بــام 
يعكــس درجــة عاليــة مــن الصــدق لفقــرات املحــور.

معامل االرتباط باملحوررقم العبارةمعامل االرتباط باملحوررقم العبارة
1**0.70411**0.635
2**0.50612**0.713
3**0.61213**0.691
4**0.82614**0.822
5**0.80515**0.648
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جدول )4( معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة

معامل االرتباط باملحوررقم العبارةمعامل االرتباط باملحوررقم العبارة
6**0.76416**0.474
7**0.78717*0.744
8**0.75518**0.700
9**0.54219**0.831

10**0.75820**0.787
** دالة عند مستوى الداللة 0.01 

يتضــح مــن اجلدول الســابق أن قـــيم معامـــل ارتبـــاط 
كـــل عبـــارة مـــن العبــــارات مـــع الدرجـــة الكليـــة 
ملحــور "اآلليــات املقرتحــة لتطويــر األداء اإلداري 
لــدى القيــادات األكاديميــة يف اجلامعــة الســعودية 
اإللكرتونيــة يف ضــوء مدخــل الرشــاقة التنظيميــة" 
الذي تنتمي إليه العبارة موجبـــة ودالـــة إحـــصائيا عند 
مســتوى الداللــة )0.01( فأقــل، وذات قيــم مرتفعــة، 

ممــا يشــري إىل أن عبــارات هــذا املحــور تتمتــع بدرجــة 
ــداين. ــق املي ــا للتطبي ــة وصالحيته ــدق مرتفع ص

ثبات أداة الدراسة:
 Chronbach( ــاخ ــا كرونب ــل ألف ــتخدام معام ــم اس ت
ــدول  ــة، واجل ــات أداة الدراس ــن ثب ــد م Alpha( للتأك

أداة  ملحــاور  الثبــات  معامــل  يوضــح   )4( رقــم 
ــي: ــة وه الدراس

معامل الثبات عدد الفقرات األبعاد واملحاور
0.832 5 البعد األول: التخطيط
0.760 5 البعد الثاين: التنظيم
0.886 5 البعد الثالث: التوجيه
0.817 5 البعد الرابع: الرقابة
0.924 5 البعد اخلامس: التقويم

0.953 25  حمور "األداء اإلداري لدى القيادات األكاديمية يف اجلامعة السعودية اإللكرتونية يف ضوء مدخل
"الرشاقة التنظيمية

0.940 20  حمور "اآلليات املقرتحة لتطوير األداء اإلداري لدى القيادات األكاديمية يف اجلامعة السعودية
"اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية

0.969 45 الثبات الكيل لالستبانة

مــن خــالل النتائــج املوضحــة باجلــدول أعــاله يتضــح 
ــرتاوح  ــة ي ــاور الدراس ــاد وحم ــات ألبع ــل الثب أن معام
ــني  ــا ب ــرتاوح م ــث ي ــاٍل، حي ــط وع ــني متوس ــا ب م
ــات  ــل الثب ــة معام ــت قيم )0.760-0.953(، وبلغ
العــام )0.969(، وهــي قيمــة ثبــات مرتفعــة توضــح 

ــداين. ــق املي ــة للتطبي ــة أداة الدراس صالحي

أساليب التحليل اإلحصائية:
ــي  ــات الت ــل البيان ــة وحتلي ــداف الدراس ــق أه لتحقي
ــاليب  ــن األس ــد م ــتخدام العدي ــم اس ــا، ت ــم جتميعه ت

ــة  ــزم اإلحصائي ــتخدام احل ــبة باس ــة املناس اإلحصائي
للعلــوم االجتامعيــة، التــي يرمــز هلــا اختصــاًرا بالرمــز 
ــات إىل  ــال البيان ــز وإدخ ــد ترمي ــك بع )SPSS(. وذل
احلاســب اآليل، حيــث أعطيــت االجابــة: مرتفــع جــًدا 
)5( درجــات، مرتفــع )4( درجــات، متوســط )3( 
ــًدا  ــض ج ــني، منخف ــض )2( درجت ــات، منخف درج
)1( درجــة واحــدة. ومــن ثــم قــام الباحــث بحســاب 
الوســط احلســايب إلجابــات عينــة الدراســة. ولتحديــد 
طــول خاليــا املقيــاس اخلــاميس )احلــدود الدنيــا 
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ــاب  ــم حس ــة، ت ــاور الدراس ــتخدم يف حم ــا( املس والعلي
ــا  ــدد خالي ــىل ع ــيمه ع ــم تقس ــدى )5-1=4(، ث امل
ــح أي  ــة الصحي ــول اخللي ــىل ط ــول ع ــاس للحص املقي
)5/4= 0.80( بعــد ذلــك تــم إضافــة هــذه القيمة إىل 
أقــل قيمــة يف املقيــاس؛ وذلــك لتحديــد احلــد األعــىل 
هلــذه اخلليــة، وهكــذا أصبــح طــول اخلاليــا كــام 

ــايل: ــدول الت ــا اجل يوضحه

مدى املوافقة الرتميز درجة املوافقة

من 1.0 اىل 1.80 1 منخفض جًدا

من 1.81 اىل 2.60 2 منخفض

من 2.61 اىل 3.40 3 متوسط

من3.41 اىل 4.20 4 مرتفع

من 4.21 اىل 5.0 5 مرتفع جًدا

جدول )5( مقياس ليكرت اخلاميس لقياس 
درجة املوافقة ومدى املوافقة

جدول )6( توزيع عينة الدراسة وفًقا ملتغري اجلنس

وخلدمــة أغــراض الدراســة وحتليــل البيانــات التــي تــم 
جتميعهــا مــن خــالل أداة الدراســة يف اجلانــب امليــداين، 
ــة ملعرفــة  اســُتخدمت عــدد مــن األســاليب اإلحصائي
ــاؤالت  ــول التس ــة ح ــع الدراس ــة جمتم ــات عين اجتاه
املعاجلــة  أســاليب  باســتخدام  وذلــك  املطروحــة، 

ــة: ــة التالي اإلحصائي
عــىل . 1 للتعــرف  املئويــة  والنســب  التكــرارات 

اخلصائــص الشــخصية والوظيفيــة لعينــة الدراســة 
عبــارات  جتــاه  أفرادهــا  اســتجابات  وحتديــد 
املحــاور الرئيســة التــي تتضمنهــا أداة الدراســة.

املتوســط احلســايب "Mean" وذلــك ملعرفــة مــدى . 2
ــة  ــة الدراس ــتجابات عين ــاض اس ــاع أو انخف ارتف
عــن املحــاور الرئيســة )متوســط العبــارات(، مــع 
العلــم بأنــه يفيــد يف ترتيــب املحــاور حســب أعــىل 

متوســط حســايب.
3 . "Standard Deviation" املعيــاري  االنحــراف 

ــة  ــتجابات عين ــراف اس ــدى انح ــىل م ــرف ع للتع
ــريات  ــارات متغ ــن عب ــارة م ــكل عب ــة ل الدراس
ــة  ــاور الرئيس ــن املح ــور م ــكل حم ــة، ول الدراس

ــايب.  ــطها احلس ــن متوس ع
4 .person Correl- بريســون االرتبــاط   معامــل 

ــارات  ــني عب ــاط ب ــة االرتب ــة درج tion"": ملعرف

االســتبانة واملحــور الــذي تنتمــي إليــه كل عبــارة 
ــا. ــن عباراهت م

ــار . 5 ــاخ )Cronch'lph(: الختب ــا كرونب ــل ألف معام
ــة. ــات أداة الدراس ــدى ثب م

اختبار التوزيع الطبيعي. 6
.)Kolmogorov-Smirnov Test(        

7 . )Kruskall-Wallis( ــس ــكال والي ــار كروس اختب
ملعرفــة الفــروق أو االختالفــات ذات الداللــة 
هيئــة  أعضــاء  نظــر  وجهــات  يف  اإلحصائيــة 
ــري  ــا ملتغ ــة طبًق ــاور الدراس ــول حم ــس ح التدري

اإلداري. املنصــب 
8 .Mann-Whit- ــرتي ــي الالبارام ــان وتن ــار َم  اختب

ــة  ــات ذات الدالل ــروق أو االختالف ney Test الف

هيئــة  أعضــاء  نظــر  وجهــات  يف  اإلحصائيــة 
ــري  ــا ملتغ ــة طبًق ــاور الدراس ــول حم ــس ح التدري

ــس. اجلن

عرض ومناقشة نتائج الدراسة:
ــص  ــة بخصائ ــج املتعلق ــة النتائ ــرض ومناقش أواًل: ع

ــة: ــة الدراس عين

النسبة التكرار اجلنس

57.9 143 ذكر

42.1 104 أنثى

%100 247 املجموع
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جدول )7( توزيع عينة الدراسة وفًقا ملتغري املنصب اإلداري

جــدول رقــم )8( اســتجابات عينــة الدراســة عــىل أبعــاد حمور"واقــع األداء اإلداري لــدى القيــادات األكاديميــة يف اجلامعــة الســعودية اإللكرتونيــة يف ضــوء 
مدخــل الرشــاقة التنظيميــة"

يوضــح اجلــدول الســابق توزيــع عينــة الدراســة 
الســعودية  اجلامعــة  األكاديميــة يف  القيــادات  مــن 
ــن  ــح م ــد اتض ــس، وق ــري اجلن ــا ملتغ ــة وفًق اإللكرتوني
معاجلــة البيانــات أن )57.9%( مــن إمجــايل عينــة 
الدراســة ذكــور، وهــي الفئــة الغالبــة مــن بــني فئــات 
الدراســة، بينــام )42.1%( مــن إمجــايل عينــة الدراســة 
إنــاث، وهــي الفئــة األقــل مــن بــني فئــات الدراســة. 

2. املنصب اإلداري:

النسبة التكرار املنصب اإلداري
2.0 5 عميد
3.6 9 وكيل عامدة
4.0 10 رئيس قسم

90.3 223 عضو هيئة تدريس
%100 247 املجموع

يوضــح اجلــدول الســابق توزيــع عينــة الدراســة 
الســعودية  اجلامعــة  األكاديميــة يف  القيــادات  مــن 
اإللكرتونيــة وفًقــا ملتغــري املنصــب اإلداري، وقــد 

اتضــح مــن معاجلــة البيانــات أن )90.3%( مــن 
ــي  ــس، وه ــة تدري ــاء هيئ ــة أعض ــة الدراس ــايل عين إمج
الفئــة الغالبــة مــن بــني فئــات الدراســة، بينــام )%2.0( 
مــن إمجــايل عينــة الدراســة عمــداء، وهــي الفئــة األقــل 

ــة.  ــات الدراس ــني فئ ــن ب م

عــرض ومناقشــة نتائــج الســؤال األول: مــا واقــع 
ــة  ــة يف اجلامع ــادات األكاديمي ــدى القي األداء اإلداري ل
الســعودية اإللكرتونيــة يف ضــوء مدخــل الرشــاقة 
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــر أعض ــة نظ ــن وجه ــة م التنظيمي

ــا؟ فيه
لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم حســاب املتوســطات 
والرتــب  املعياريــة،  واالنحرافــات  احلســابية، 
الســتجابات عينــة الدراســة عــىل أبعــاد حمــور "واقــع 
األداء اإلداري لــدى القيــادات األكاديميــة يف اجلامعــة 
الســعودية اإللكرتونيــة يف ضــوء مدخــل الرشــاقة 
التنظيميــة " واجلــدول التــايل يوضــح النتائــج املتصلــة 

ــور.    ــذا املح هب

درجة املوافقةالرتتيباالنحراف املعيارياملتوسط احلسايباألبعادم
مرتفع3.770.511البعد الثاين: التنظيم2
مرتفع3.570.652البعد األول: التخطيط1
متوسط3.060.923البعد الرابع: الرقابة4
متوسط2.901.034البعد اخلامس: التقويم5
متوسط2.821.055البعد الثالث: التوجيه3

متوسط3.220.73املتوسط احلسايب العام للمحور

اســتجابات  أن  الســابق  اجلــدول  مــن  يتضــح 
"واقــع األداء اإلداري  الدراســة عــىل حمــور  عينــة 
لــدى القيــادات األكاديميــة يف اجلامعــة الســعودية 
اإللكرتونيــة يف ضــوء مدخــل الرشــاقة التنظيميــة" 
جــاءت بدرجــة موافقــة "متوســطة"، حيــث بلــغ 
ــاءت  ــن 5(، وج ــور )3.22 م ــام للمح ــط الع املتوس

ــيل:  ــام ي ــور ك ــاد املح ــىل أبع ــة ع ــة الدراس ــة عين موافق
املرتبــة األوىل، بمتوســط  "التنظيــم" يف  ُبعــد  جــاء 
 )0.51( معيــاري  وانحــراف   ،)5 مــن   3.77(
بدرجــة موافقــة "مرتفعــة"، كــام جــاء ُبعــد "التخطيــط" 
 ،)5 مــن   3.57( بمتوســط  الثانيــة،  املرتبــة  يف 
موافقــة  بدرجــة   )0.65( معيــاري  وانحــراف 
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ــة،  ــة الثالث ــة" باملرتب ــد "الرقاب ــاء ُبع ــام ج ــة"، ك "مرتفع
معيــاري  وانحــراف   ،)5 مــن   3.06( بمتوســط 
)0.92( بدرجــة موافقــة "متوســطة"، كــام جــاء ُبعــد 
ــن  ــط )2.90 م ــة، بمتوس ــة الرابع ــم" يف املرتب "التقوي
5(، وانحــراف معيــاري )1.03( بدرجــة موافقــة 
ــة  ــه" يف املرتب ــد "التوجي ــاء ُبع ــني ج ــطة"، يف ح "متوس
وانحــراف   ،)5 مــن   2.82( بمتوســط  اخلامســة، 

"متوســطة". معيــاري )1.05( بدرجــة موافقــة 
تتفــق النتيجــة الســابقة مــع نتيجــة دراســة أمحــد 
تطبيــق  درجــة  أن  إىل  توصلــت  التــي   )2016(
ــاءت  ــازان ج ــة ج ــات جامع ــة بكلي ــاقة التنظيمي الرش
ــم  ــور التنظي ــة حم ــة ممارس ــام أن درج ــطة(، ك )متوس
ــة )متوســطة(.  ــة حمــور الرقاب )مرتفعــة(، كــام أن درج

ــي  ــري )2016( الت ــة امل ــة دراس ــع نتيج ــق م وتتف
ــة  ــاقة التنظيمي ــق الرش ــتوى تطبي ــت اىل أن مس توصل
ــة كان بنســه )78%(. بينــام ختتلــف  يف املــدارس الثانوي
ــت  ــي توصل ــزي )2019( الت ــة العن ــة دراس ــع نتيج م
ــادات  ــدى القي ــة ل ــاقة التنظيمي ــتوى الرش إىل أن مس

ــة(. ــة )مرتفع ــاءت بدرج ــة ج األكاديمي
وفيــام يــيل عــرض تفصيــيل لنتائــج أبعــاد حمــور "واقــع 
األداء اإلداري لــدى القيــادات األكاديميــة يف اجلامعــة 
الســعودية اإللكرتونيــة يف ضــوء مدخــل الرشــاقة 

ــة: ــة" مــن خــالل اجلــداول التالي التنظيمي

البعــد األول: واقــع األداء اإلداري لــدى القيــادات 
األكاديميــة يف اجلامعــة الســعودية اإللكرتونيــة يف ضــوء 
ــط. ــتوى التخطي ــىل مس ــة ع ــاقة التنظيمي ــل الرش مدخ

جدول رقم )9( استجابات عينة الدراسة من القيادات األكاديمية يف اجلامعة السعودية اإللكرتونية عىل عبارات
 "واقع األداء اإلداري لدى القيادات األكاديمية يف اجلامعة السعودية اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية عىل مستوى التخطيط"

املتوسط العبارةم
احلسايب

االنحراف 
مستوى الرتتيباملعياري

املوافقة
مرتفع3.980.721يضع القائد رؤية واضحة ومعلنة ملواجهة التحديات املستقبلية.3

يدعم القائد فرص تطوير املهارات اإلدارية واألكاديمية لدى 2
مرتفع3.890.772املوظفني.

مرتفع3.540.833يشارك القائد املوظفني يف رسم مالمح خطة العمل.1

متوسط3.260.924يسمح القائد باحلوار واملناقشة حلل املشكالت التي تواجه العمل.4

متوسط3.170.925يلتزم القائد بتنفيذ األعامل اإلدارية واألكاديمية وفق خطة العمل.5

مرتفع3.570.65املتوسط احلسايب العام

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن هنــاك تقارًبــا يف 
ــد  ــارات بع ــىل عب ــة ع ــة الدراس ــة عين ــة موافق درج
)واقــع األداء اإلداري لــدى القيــادات األكاديميــة 
ــل  ــوء مدخ ــة يف ض ــعودية اإللكرتوني ــة الس يف اجلامع
ــث  ــط( حي ــتوى التخطي ــىل مس ــة ع ــاقة التنظيمي الرش
يشــمل املحــور )5( فقــرات وجــاءت اســتجابات 
ــة  ــة موافق ــد بدرج ــرات البع ــىل فق ــة ع ــة الدراس عين
الدراســة، حيــث  أداة  )متوســطة/ مرتفعــة( عــىل 

اىل   3.17( مــن  احلســابية  متوســطاهتم  تراوحــت 
ــن  ــة م ــة الثالث ــع بالفئ ــطات تق ــذه املتوس 3.98( وه
فئــات املقيــاس املتــدرج اخلــاميس التــي تشــري إىل درجة 
موافقــة )متوســطة/ مرتفعــة( بالنســبة ألداة الدراســة.
العــام  املتوســط  أن  النتائــج  مــن  نســتخلص  كــام 
الســتجابات عينــة الدراســة عــىل عبــارات بعــد 
)واقــع األداء اإلداري لــدى القيــادات األكاديميــة 
ــل  ــوء مدخ ــة يف ض ــعودية اإللكرتوني ــة الس يف اجلامع
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جدول رقم )10( استجابات عينة الدراسة من القيادات األكاديمية يف اجلامعة السعودية اإللكرتونية عىل عبارات
"واقع األداء اإلداري لدى القيادات األكاديمية يف اجلامعة السعودية اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية عىل مستوى التنظيم"

الرشــاقة التنظيميــة عــىل مســتوى التخطيــط( قــد بلــغ 
ــة  ــع بالفئ ــط يق ــذا املتوس ــن 5( وه ــة م )3.57 درج
ــري  ــي تش ــاميس، الت ــاس اخل ــات املقي ــن فئ ــة م الرابع
ــة،  ــبة ألداة الدراس ــة )مرتفعــة( بالنس ــة موافق إىل درج
ــة  ــون بدرج ــة موافق ــة الدراس ــح أن عين ــذا يتض وهك
متوســطة عــىل أن واقــع األداء اإلداري لــدى القيــادات 
يف  اإللكرتونيــة  الســعودية  اجلامعــة  يف  األكاديميــة 
ضــوء مدخــل الرشــاقة التنظيميــة عــىل مســتوى 
التخطيــط مــن خــالل: وضــع القائــد رؤيــة واضحــة 
ومعلنــة ملواجهــة التحديــات املســتقبلية. دعــم القائــد 
ــة لــدى  ــة واألكاديمي ــر املهــارات اإلداري فــرص تطوي
املوظفــني. مشــاركة القائــد املوظفــني يف رســم مالمــح 

ــل.  ــة العم خط

وتفســري ذلــك بــأن هنــاك مســتوى مناســبًا مــن 
ــعى  ــة يس ــادات األكاديمي ــب القي ــن جان ــط م التخطي
إىل مواجهــة التحديــات املحتملــة باملســتقبل القريــب، 
آثارهــا  مــن  والتخفيــف  معهــا  التعامــل  وكيفيــة 
الســلبية، كــام أن القيــادات حريصــة عــىل تدريــب 
املوظفــني باســتمرار مــن أجــل رفــع مســتوى مهاراهتم 
اإلداريــة لتحســن مســتوى أدائهــم ملهــام العمــل، كــام 
يســمح القــادة للموظفــني باملشــاركة يف وضــع مالمــح 
اخلطــط اإلســرتاتيجية املتعلقــة بإنجــاز مهــام العمــل.

البعــد الثــاين: واقــع األداء اإلداري لــدى القيــادات 
األكاديميــة يف اجلامعــة الســعودية اإللكرتونيــة يف ضــوء 

ــم. ــتوى التنظي ــىل مس ــة ع ــاقة التنظيمي ــل الرش مدخ

املتوسط العبارةم
احلسايب

االنحراف 
مستوى الرتتيباملعياري

املوافقة
مرتفع4.120.601يلتزم القائد باختاذ القرارات من خالل جلان وجمالس علمية.3

مرتفع3.940.712ينفذ القائد البديل األفضل واألرسع حلل املشكالت.1

يفوض القائد الصالحيات بام يتالءم مع األنظمة والتعليامت 5
مرتفع3.840.653إلنجاز األعامل بأرسع وقت ممكن.

مرتفع3.490.774تستخدم القائد التقنية يف إنجاز األعامل اإلدارية واألكاديمية.4

مرتفع3.480.815يتسم القائد بروح املرونة لتكييف العمل وفق التعليامت اجلديدة.2

مرتفع3.770.51املتوسط احلسايب العام

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن هنــاك تقارًبــا يف 
ــد  ــارات بع ــىل عب ــة ع ــة الدراس ــة عين ــة موافق درج
)واقــع األداء اإلداري لــدى القيــادات األكاديميــة 
ــل  ــوء مدخ ــة يف ض ــعودية اإللكرتوني ــة الس يف اجلامع
ــث  ــم( حي ــتوى التنظي ــىل مس ــة ع ــاقة التنظيمي الرش
يشــمل املحــور )5( فقــرات وجــاءت اســتجابات 
ــة  ــة موافق ــد بدرج ــرات البع ــىل فق ــة ع ــة الدراس عين
تراوحــت  حيــث  الدراســة،  أداة  عــىل  )مرتفعــة( 
متوســطاهتم احلســابية مــن )3.48 اىل 4.12( وهــذه 

ــاس  ــات املقي ــن فئ ــة م ــة الثالث ــع بالفئ ــطات تق املتوس
املتــدرج اخلــاميس التــي تشــري إىل درجــة موافقــة 

)مرتفعــة( بالنســبة ألداة الدراســة.
العــام  املتوســط  أن  النتائــج  مــن  نســتخلص  كــام 
الســتجابات عينــة الدراســة عــىل عبــارات بعــد 
)واقــع األداء اإلداري لــدى القيــادات األكاديميــة 
ــل  ــوء مدخ ــة يف ض ــعودية اإللكرتوني ــة الس يف اجلامع
ــغ  ــد بل ــم( ق ــتوى التنظي ــىل مس ــة ع ــاقة التنظيمي الرش
ــة  ــع بالفئ ــط يق ــذا املتوس ــن 5( وه ــة م )3.77 درج
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ــري  ــي تش ــاميس، الت ــاس اخل ــات املقي ــن فئ ــة م الرابع
ــة،  ــبة ألداة الدراس ــة )مرتفعــة( بالنس ــة موافق إىل درج
ــة  ــون بدرج ــة موافق ــة الدراس ــح أن عين ــذا يتض وهك
مرتفعــة عــىل أن واقــع األداء اإلداري لــدى القيــادات 
األكاديميــة يف اجلامعــة الســعودية اإللكرتونيــة يف ضوء 
ــم  ــتوى التنظي ــىل مس ــة ع ــاقة التنظيمي ــل الرش مدخ
ــن  ــرارات م ــاذ الق ــد باخت ــزام القائ ــالل: الت ــن خ م
ــل  ــد البدي ــذ القائ ــة. ينف ــس علمي ــان وجمال ــالل جل خ
ــد  ــوض القائ ــكالت. تف ــل املش ــل واألرسع حل األفض
ــامت  ــة والتعلي ــع األنظم ــالءم م ــام يت ــات ب الصالحي

ــن.  ــت ممك ــأرسع وق ــامل ب ــاز األع إلنج
وتفســري ذلــك أن القيــادات األكاديميــة لدهيــم التــزام 

شــديد باحلصــول عــىل قــرارات دقيقــة ومتكاملــة مــن 
خــالل اللجــان واملجالــس العلميــة الرســمية، كــام أن 
ــل  ــل حل ــل األفض ــذ البدائ ــىل تنفي ــارات ع ــم مه لدهي
ــادة  ــرص الق ــام حي ــة، ك ــة أو الطارئ ــكالت اليومي املش
عــىل منــح بعــض الصالحيــات للعاملــني معهــم 
ــام  ــذ مه ــري تنفي ــم لتيس ــم وختصصاهت ــب مهاراهت حس
العمــل، وذلــك وفــق لأنظمــة والتعليــامت واللوائــح 

ــية. االساس

ــادات  ــدى القي ــع األداء اإلداري ل ــث: واق ــد الثال البع
األكاديميــة يف اجلامعــة الســعودية اإللكرتونيــة يف ضــوء 

مدخــل الرشــاقة التنظيميــة عــىل مســتوى التوجيــه.

جدول رقم )11( استجابات عينة الدراسة من القيادات األكاديمية يف اجلامعة السعودية اإللكرتونية عىل عبارات 
"واقع األداء اإلداري لدى القيادات األكاديمية يف اجلامعة السعودية اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية عىل مستوى التوجيه"

املتوسط العبارةم
احلسايب

االنحراف 
مستوى املوافقةالرتتيباملعياري

متوسط3.251.151جييد القائد التواصل وبناء عالقات عمل إجيابية.2

متوسط2.991.002يبارد القائد إىل حل املشكالت الطارئة فور وقوعها.3

متوسط2.881.023يشجع القائد عىل املبادرات واألفكار اجلديدة.4

متوسط2.751.614يتبنى القائد التوجهات احلديثة لتطوير األداء اإلداري.5

حيدد القائد الصالحيات واملهام للموظفني وفق الوصف 1
متوسط2.211.455الوظيفي بام يتناسب مع القدرات الفردية.

متوسط2.821.05املتوسط احلسايب العام

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن هنــاك تقارًبــا يف 
ــد  ــارات بع ــىل عب ــة ع ــة الدراس ــة عين ــة موافق درج
)واقــع األداء اإلداري لــدى القيــادات األكاديميــة 
ــل  ــوء مدخ ــة يف ض ــعودية اإللكرتوني ــة الس يف اجلامع
ــث  ــه( حي ــتوى التوجي ــىل مس ــة ع ــاقة التنظيمي الرش
يشــمل املحــور )5( فقــرات وجــاءت اســتجابات 
ــة  ــة موافق ــد بدرج ــرات البع ــىل فق ــة ع ــة الدراس عين
)متوســطة( عــىل أداة الدراســة، حيــث تراوحــت 
متوســطاهتم احلســابية مــن )2.21 اىل 3.25( وهــذه 
ــاس  ــات املقي ــن فئ ــة م ــة الثالث ــع بالفئ ــطات تق املتوس

املتــدرج اخلــاميس التــي تشــري إىل درجــة موافقــة 
)متوســطة( بالنســبة ألداة الدراســة.

العــام  املتوســط  أن  النتائــج  مــن  نســتخلص  كــام 
الســتجابات عينــة الدراســة عــىل عبــارات بعــد 
)واقــع األداء اإلداري لــدى القيــادات األكاديميــة 
ــل  ــوء مدخ ــة يف ض ــعودية اإللكرتوني ــة الس يف اجلامع
ــغ  ــد بل ــه( ق ــتوى التوجي ــىل مس ــة ع ــاقة التنظيمي الرش
ــة  ــع بالفئ ــط يق ــذا املتوس ــن 5( وه ــة م )2.82 درج
ــري إىل  ــي تش ــاميس، الت ــاس اخل ــات املقي ــن فئ ــة م الثالث
ــة،  ــبة ألداة الدراس ــطة( بالنس ــة )متوس ــة موافق درج
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مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٦(  الجزء األول  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

جدول رقم )12( استجابات عينة الدراسة من القيادات األكاديمية يف اجلامعة السعودية اإللكرتونية عىل عبارات 
"واقع األداء اإلداري لدى القيادات األكاديمية يف اجلامعة السعودية اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية عىل مستوى الرقابة"

ــة  ــون بدرج ــة موافق ــة الدراس ــح أن عين ــذا يتض وهك
متوســطة عــىل أن واقــع األداء اإلداري لــدى القيــادات 
األكاديميــة يف اجلامعــة الســعودية اإللكرتونيــة يف ضوء 
ــه  ــتوى التوجي ــىل مس ــة ع ــاقة التنظيمي ــل الرش مدخ
مــن خــالل: إجــادة القائــد التواصــل وبنــاء عالقــات 
ــكالت  ــل املش ــد إىل ح ــادرة القائ ــة. مب ــل إجيابي عم
الطارئــة فــور وقوعهــا. تشــجع القائــد عــىل املبــادرات 

ــدة.  ــكار اجلدي واألف
ــتوى  ــم مس ــة لدهي ــادة األكاديمي ــك أن الق ــري ذل وتفس
ــال  ــوات اتص ــود قن ــىل وج ــرص ع ــن احل ــب م مناس
رسيعــة ومتنوعــة مــع مجيــع العاملــني معهــم يف خمتلــف 

املســتويات اإلداريــة، وأيضــا لدهيم خــرات ومهارات 
ــة التــي يمكــن  ــع املشــكالت الطارئ للتعامــل مــع مجي
ــة  ــول رسيع ــاد حل ــل، وإجي ــارات العم ــدل مس أن تع
هلــا، كــام أن القــادة ينصتــون جلميــع املقرتحــات 
واألفــكار غــري التقليديــة التــي يقدمهــا العاملــني مــن 
ــتويات األداء  ــع مس ــل ورف ــات العم ــر آلي ــل تطوي أج

ــل. لأفض

ــادات  ــدى القي ــع األداء اإلداري ل ــع: واق ــد الراب البع
األكاديميــة يف اجلامعــة الســعودية اإللكرتونيــة يف ضــوء 

ــة. ــة عــىل مســتوى الرقاب مدخــل الرشــاقة التنظيمي

مستوى الرتتيباالنحراف املعيارياملتوسط احلسايبالعبارةم
املوافقة

متوسط3.301.291يقدم القائد الدعم املستمر لعملية التطوير يف اجلامعة.4

متوسط3.231.142حيسن القائد استخدام السلطات املتاحة لصالح العمل.2

حيدد القائد الصالحيات واملهام للموظفني وفق الوصف 1
متوسط3.231.223الوظيفي بام يتناسب مع القدرات الفردية.

متوسط2.941.094يقوم القائد بمتابعة تصحيح األخطاء يف أداء العمل.5

منخفض2.601.285يسعى القائد لتعزيز نقاط القوة وحتسني نقاط الضعف.3

متوسط3.060.92املتوسط احلسايب العام

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن هنــاك تقارًبــا يف 
ــد  ــارات بع ــىل عب ــة ع ــة الدراس ــة عين ــة موافق درج
)واقــع األداء اإلداري لــدى القيــادات األكاديميــة 
ــل  ــوء مدخ ــة يف ض ــعودية اإللكرتوني ــة الس يف اجلامع
الرشــاقة التنظيميــة عــىل مســتوى الرقابــة( حيــث 
يشــمل املحــور )5( فقــرات وجــاءت اســتجابات 
ــة  ــة موافق ــد بدرج ــرات البع ــىل فق ــة ع ــة الدراس عين
ــث  ــة، حي ــىل أداة الدراس ــطة( ع ــة/ متوس )منخفض
اىل   2.60( مــن  احلســابية  متوســطاهتم  تراوحــت 
3.30( وهــذه املتوســطات تقــع بالفئــة الثانيــة والثالثة 

مــن فئــات املقيــاس املتــدرج اخلــاميس التــي تشــري إىل 
ــبة ألداة  ــطة( بالنس ــة/ متوس ــة )منخفض ــة موافق درج

ــة. الدراس
العــام  املتوســط  أن  النتائــج  مــن  نســتخلص  كــام 
الســتجابات عينــة الدراســة عــىل عبــارات بعــد 
)واقــع األداء اإلداري لــدى القيــادات األكاديميــة 
ــل  ــوء مدخ ــة يف ض ــعودية اإللكرتوني ــة الس يف اجلامع
ــغ  ــد بل ــة( ق ــتوى الرقاب ــىل مس ــة ع ــاقة التنظيمي الرش
ــة  ــع بالفئ ــط يق ــذا املتوس ــن 5( وه ــة م )3.06 درج
ــري إىل  ــي تش ــاميس، الت ــاس اخل ــات املقي ــن فئ ــة م الثالث
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ــة،  ــبة ألداة الدراس ــطة( بالنس ــة )متوس ــة موافق درج
ــة  ــون بدرج ــة موافق ــة الدراس ــح أن عين ــذا يتض وهك
متوســطة عــىل أن واقــع األداء اإلداري لــدى القيــادات 
األكاديميــة يف اجلامعــة الســعودية اإللكرتونيــة يف ضوء 
مدخــل الرشــاقة التنظيميــة عــىل مســتوى الرقابــة مــن 
خــالل: يقــدم القائــد الدعــم املســتمر لعمليــة التطويــر 
الســلطات  اســتخدام  القائــد  حيســن  اجلامعــة.  يف 
ــات  ــد الصالحي ــدد القائ ــل. حي ــح العم ــة لصال املتاح
واملهــام للموظفــني وفــق الوصــف الوظيفــي بــام 

ــة.  ــدرات الفردي ــع الق ــب م يتناس
وتفســري ذلــك أن القيــادات االكاديميــة لدهيــا مســتوى 
مناســب مــن احلــرص عــىل أن يتــم التطويــر والتغيــري 

يف مجيــع مســتويات األداء اإلداري باجلامعــة؛ مــن 
ــع،  ــني اجلمي ــري ب ــر والتغي ــة التطوي ــر ثقاف ــالل ن خ
كــام أن القــادة يطوعــون الصالحيــات التــي يتملكوهنــا 
ــام  ــة، ك ــه النهائي ــني خمرجات ــل وحتس ــة العم يف مصلح
ــكل  ــف بش ــف الوظائ ــىل توصي ــون ع ــم حريص أهن
ــني  ــني أدوار املوظف ــل ب ــوض أو تداخ ــق دون غم دقي
منعــا للتناقــض، بــام يتناســب مــع مهاراهتــم وقدراهتــم 

ــة.  املختلف

ــادات  ــدى القي البعــد اخلامــس: واقــع األداء اإلداري ل
األكاديميــة يف اجلامعــة الســعودية اإللكرتونيــة يف ضــوء 

مدخــل الرشــاقة التنظيميــة عــىل مســتوى التقويــم.

جدول رقم )13( استجابات عينة الدراسة من القيادات األكاديمية يف اجلامعة السعودية اإللكرتونية عىل عبارات 
"واقع األداء اإلداري لدى القيادات األكاديمية يف اجلامعة السعودية اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية عىل مستوى التقويم"

املتوسط العبارةم
احلسايب

االنحراف 
مستوى املوافقةالرتتيباملعياري

متوسط3.091.091هيتم القائد بقياس رضا املستفيدين باستمرار.3

يسعى القائد لتوفري ظروف عمل مناسبة خلدمة 2
متوسط3.091.122العملية التعليمية والعملية.

متوسط3.021.023يستخدم القائد املوارد املتاحة يف اجلامعة بشكل فعال.4

يراجع القائد خطط العمل من خالل التغذية الراجعة 5
متوسط2.861.074من املوظفني واملستفيدين.

يتبنى القائد تطوير وتسحني الرامج التعليمية ومتابعة 1
منخفض2.461.485تنفيذها.

متوسط2.901.03املتوسط احلسايب العام

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن هنــاك تقارًبــا يف 
ــد  ــارات بع ــىل عب ــة ع ــة الدراس ــة عين ــة موافق درج
)واقــع األداء اإلداري لــدى القيــادات األكاديميــة 
ــل  ــوء مدخ ــة يف ض ــعودية اإللكرتوني ــة الس يف اجلامع
ــث  ــم( حي ــتوى التقوي ــىل مس ــة ع ــاقة التنظيمي الرش
يشــمل املحــور )5( فقــرات وجــاءت اســتجابات 
ــة  ــة موافق ــد بدرج ــرات البع ــىل فق ــة ع ــة الدراس عين
ــث  ــة، حي ــىل أداة الدراس ــطة( ع ــة/ متوس )منخفض
اىل   2.46( مــن  احلســابية  متوســطاهتم  تراوحــت 

3.09( وهــذه املتوســطات تقــع بالفئــة الثانيــة والثالثة 
مــن فئــات املقيــاس املتــدرج اخلــاميس التــي تشــري إىل 
ــبة ألداة  ــطة( بالنس ــة/ متوس ــة )منخفض ــة موافق درج

ــة. الدراس
العــام  املتوســط  أن  النتائــج  مــن  نســتخلص  كــام 
الســتجابات عينــة الدراســة عــىل عبــارات بعــد 
)واقــع األداء اإلداري لــدى القيــادات األكاديميــة 
ــل  ــوء مدخ ــة يف ض ــعودية اإللكرتوني ــة الس يف اجلامع
ــغ  ــد بل ــم( ق ــتوى التقوي ــىل مس ــة ع ــاقة التنظيمي الرش
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مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٦(  الجزء األول  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

جدول رقم )14( استجابات عينة الدراسة من القيادات األكاديمية يف اجلامعة السعودية اإللكرتونية عىل عبارات حمور
"اآلليات املقرتحة لتطوير األداء اإلداري لدى القيادات األكاديمية يف اجلامعة السعودية اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية"

ــة  ــع بالفئ ــط يق ــذا املتوس ــن 5( وه ــة م )3.90 درج
ــري إىل  ــي تش ــاميس، الت ــاس اخل ــات املقي ــن فئ ــة م الثالث
ــة،  ــبة ألداة الدراس ــطة( بالنس ــة )متوس ــة موافق درج
ــة  ــون بدرج ــة موافق ــة الدراس ــح أن عين ــذا يتض وهك
متوســطة عــىل أن واقــع األداء اإلداري لــدى القيــادات 
األكاديميــة يف اجلامعــة الســعودية اإللكرتونيــة يف ضوء 
مدخــل الرشــاقة التنظيميــة عــىل مســتوى التقويــم مــن 
خــالل: يســعى القائــد لتوفــري ظــروف عمــل مناســبة 
ــد  ــم القائ ــة. هيت ــة والعملي ــة التعليمي ــة العملي خلدم
بقيــاس رضــا املســتفيدين باســتمرار. يســتخدم القائــد 

ــال.  ــكل فع ــة بش ــة يف اجلامع ــوارد املتاح امل
لدهيــم  األكاديميــة  القيــادات  أن  ذلــك  وتفســري 
ــروف  ــة ظ ــىل هتيئ ــرص ع ــن احل ــب م ــتوى مناس مس

وبيئــة العمــل بشــكل مــرن خــاٍل مــن التوتــرات 
ــة  ــات العلمي ــني املخرج ــل حتس ــن أج ــات م والراع
ــاك حــرص عــىل إشــعار  ــة، كــام هن ــة النهائي والتعليمي
ــات  ــتوى اخلدم ــن مس ــا ع ــتفيدين بالرض ــع املس مجي
املقدمــة هلــم، كــام أن القــادة يســتخدمون املــوارد 
املتاحــة إىل أقــى درجــة ممكنــة؛ لتنفيــذ مجيــع عنــارص 

اخلطــة اإلســرتاتيجية األساســية.

ــات  ــاين: مــا اآللي ــج الســؤال الث عــرض ومناقشــة نتائ
القيــادات  لــدى  اإلداري  األداء  لتطويــر  املقرتحــة 
يف  اإللكرتونيــة  الســعودية  اجلامعــة  يف  األكاديميــة 
ــر  ــة نظ ــن وجه ــة م ــاقة التنظيمي ــل الرش ــوء مدخ ض

ــة؟ ــة الدراس عين

املتوسط العبارةم
احلسايب

االنحراف 
مستوى الرتتيباملعياري

املوافقة
مرتفع4.140.671تشجيع اإلبداع اإلداري.11

التحديث باستمرار للبيانات وقواعد املعلومات، وتسهيل وصول 7
مرتفع4.090.482املستفيدين إليها.

مرتفع4.090.683تشجيع ممارسات اإلدارة الذاتية.18

تنفيذ تقويم مستمر ألليات العمل واإلجراءات بام حيقق الكفاءة 20
مرتفع4.070.584والفعالية.

مرتفع4.070.685تفعل آليات التفويض اإلداري.16

مرتفع4.050.696تطوير اإلجراءات والعمليات اإلدارية يام حيقق الرشاقة التنظيمية.15

التوسع يف تقديم الرامج التدريبية لتحسن مهارات التطوير املستمر 13
مرتفع4.040.687ملنسويب اجلامعة.

مرتفع4.000.758وإرشاك العاملني يف وضع أهداف التطوير والتخطيط له.9

تطوير أنظمة االتصال الفّعال بني خمتلف املستويات اإلدارية يف 10
مرتفع3.760.929اجلامعة.

مرتفع3.590.8910وضع آلية مناسبة الستشعار التغريات يف البيئة الداخلية واخلارجية.17

مرتفع3.570.8811تفعيل املشاركة اجلامعية يف عمليات التخطيط واختاذ القرار.12

مرتفع3.480.9012استغالل املوارد املادية والبرية بكفاءة وفاعلية.14
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املتوسط العبارةم
احلسايب

االنحراف 
مستوى الرتتيباملعياري

املوافقة
مرتفع3.470.7913تفعيل إدارة األزمات واملخاطر.19

العمل بروح الفريق الواحد عن حدوث أي مشكلة طارئة يف 8
متوسط3.400.7714اجلامعة.

متوسط3.340.7315تطوير اللوائح واألنظمة بحيث تتناسب مع أهداف التطوير.4

متوسط3.181.0816دعم وتأييد القيادات العليا يف اجلامعة.1

استثامر التكنولوجيا املتاحة يف اجلامعة لتنفيذ اخلطط بشكل ادق 6
متوسط3.171.1317وأرسع.

نر ثقافة أمهية تطبيق الرشاقة التنظيمية كمدخل إداري لتطوير 2
متوسط3.121.2018األداء.

تكوين فريق من اخلراء لتطوير األداء اإلداري من دخل اجلامعة 5
متوسط2.930.9919وخارجها.

متوسط2.851.0720هتيئة بيئة العمل لتقبل فكرة التطوير املستمر.3

مرتفع3.620.58املتوسط احلسايب العام

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن هنــاك تقارًبــا يف درجة 
موافقــة عينــة الدراســة عــىل عبــارات حمــور )اآلليــات 
القيــادات  لــدى  اإلداري  األداء  لتطويــر  املقرتحــة 
األكاديميــة يف اجلامعــة الســعودية اإللكرتونيــة يف ضوء 
ــور  ــمل املح ــث يش ــة( حي ــاقة التنظيمي ــل الرش مدخ
)20( فقــرة وجــاءت اســتجابات عينــة الدراســة 
ــا  ــت م ــة تراوح ــة موافق ــور بدرج ــرات املح ــىل فق ع
بــني )متوســطة/ مرتفعــة( عــىل أداة الدراســة، حيــث 
اىل   2.85( مــن  احلســابية  متوســطاهتم  تراوحــت 
4.14( وهــذه املتوســطات تقــع بالفئــات الثالثــة 
والرابعــة مــن فئــات املقيــاس املتــدرج اخلــاميس التــي 
تشــري إىل درجــة موافقــة مــا بــني )متوســطة/ مرتفعــة( 

ــة. ــبة ألداة الدراس بالنس
العــام  املتوســط  أن  النتائــج  مــن  نســتخلص  كــام 
الســتجابات عينــة الدراســة عــىل عبــارات حمــور 
لــدى  اإلداري  األداء  لتطويــر  املقرتحــة  )اآلليــات 
الســعودية  اجلامعــة  يف  األكاديميــة  القيــادات 
ــة(  ــاقة التنظيمي ــل الرش ــوء مدخ ــة يف ض اإللكرتوني

قــد بلــغ )3.62 درجــة مــن 5( وهــذا املتوســط يقــع 
ــي  ــاميس، الت ــاس اخل ــات املقي ــن فئ ــة م ــة الرابع بالفئ
تشــري إىل درجــة موافقــة )مرتفعــة( بالنســبة ألداة 
الدراســة، هكــذا نســتنتج أن عينــة الدراســة موافقــون 
بدرجــة مرتفعــة عــىل أن مــن أهــم اآلليــات املقرتحــة 
لتطويــر األداء اإلداري لــدى القيــادات األكاديميــة 
ــل  ــوء مدخ ــة يف ض ــعودية اإللكرتوني ــة الس يف اجلامع
اإلبــداع  تشــجيع  يــيل:  مــا  التنظيميــة  الرشــاقة 
وقواعــد  للبيانــات  باســتمرار  التحديــث  اإلداري. 
املعلومــات، وتســهيل وصــول املســتفيدين إليهــا. 
تشــجيع ممارســات اإلدارة الذاتيــة. تفعــل آليــات 
ــات  ــتمر أللي ــم مس ــذ تقوي ــض اإلداري. تنفي التفوي
ــة.  ــاءة والفعالي ــق الكف ــام حيق ــراءات ب ــل واإلج العم
ــق  ــام حيق ــة ي ــات اإلداري ــراءات والعملي ــر اإلج تطوي
الرامــج  تقديــم  يف  التوســع  التنظيميــة.  الرشــاقة 
التدريبيــة لتحســن مهــارات التطويــر املســتمر ملنســويب 
اجلامعــة. إرشاك العاملــني يف وضــع أهــداف التطويــر 

ــه.  ــط ل والتخطي
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وتفســري ذلــك أن القــادة األكاديميــني يــرون أنــه 
مــن املمكــن تطويــر األداء اإلداري باجلامعــة مــن 
خــالل اخلــروج مــن اإلطــار التقليــدي ملنظومــة 
ــات  ــكار واآللي ــو األف ــه نح ــل االداري، والتوج العم
ــع  ــض وتوزي ــن تفوي ــد م ــح املزي ــع من ــة، م اإلبداعي
أصحــاب  املوهوبــني  للمنســوبني  الصالحيــات 
القــدرات النوعيــة املتميــزة، مــع وضــع تصــور حديث 
تنفيذهــا  وإجــراءات  اإلداريــة  للعمليــات  مبتكــر 
بشــكل دقيــق، مــع تكثيــف الرامــج التدريبيــة جلميــع 
ــتثناء،  ــني دون اس ــع ملوظف ــني ومجي ــادة األكاديمي الق
خمتلــف  يف  املوظفــني  مقرتحــات  جتاهــل  وعــدم 
ــية  ــكار األساس ــع األف ــد وض ــة عن ــتويات اإلداري املس

للخطــط اإلســرتاتيجية الســنوية.
ــة  ــة دراس ــع نتيج ــابق م ــؤال الس ــة الس ــق نتيج وتتف
Dongback and Ariel (2008) التــي توصلــت إىل 

ــر  ــات يؤث ــم املعلوم ــف نظ ــة توظي ــن وفعالي أن حس
إجياًبــا يف أبعــاد الرشــاقة التنظيميــة، كام أن االســتخدام 
غــري الفعــال لنظــم املعلومــات َيُعــوق حتقيــق الرشــاقة 
 Nijssen and التنظيميــة. كــام تتفــق مــع نتيجــة دراســة
Paauwe (2012) التــي أكــدت بــأن الرشــاقة التنظيمية 

تتشــكل مــن خــالل ثالثــة عنــارص هــي: كفــاءة القوى 
العاملــة، الرسعــة يف خلــق املعرفــة التنظيميــة، وإعــادة 

تشــكيل العمليــات التنظيميــة. وتتفــق مــع نتيجــة 
ــع  ــت إىل وض ــي توصل ــاوري )2016( الت ــة مغ دراس
توصيــات وآليــات إجرائيــة مقرتحــة لتحســني املقــدرة 
املؤسســية بالتعليــم اجلامعــي يف ضــوء مدخل الرشــاقة 
التنظيميــة، ومنهــا اتبــاع أســاليب تشــاركية حديثــة يف 
ــدة  ــل دور وح ــة، وتفعي ــات التعليمي ــادة باملؤسس القي

ــة. ــات التعليمي ــة باملؤسس ــودة الداخلي إدارة اجل

عــرض ومناقشــة نتائــج الســؤال الثالــث: هــل توجــد 
فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة 
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــر أعض ــات نظ )0.05( يف وجه
حــول حمــاور الدراســة تعــود للمتغــرات الديموغرافية 

ــس(؟ ــب اإلداري - اجلن )املنص
ــد  ــن التأك ــد م ــؤال الب ــذا الس ــىل ه ــة ع ــل اإلجاب قب
ــم  ــات؛ ألن معظ ــع البيان ــة توزي ــدى اعتدالي ــن م م
توزيــع  يكــون  أن  تشــرتط  املعمليــة  االختبــارات 
ــا، لذلــك تــم إجــراء اختبــار التوزيــع  البيانــات طبيعًي
Kolm- )الطبيعــي )اختبــار كوملجــروف- ســمرنوف( 
كانــت  إذا  مــا  ملعرفــة   ،)ogorov-Smirnov test

ــع  ــع التوزي ــة تتب ــاور الدراس ــة بمح ــات اخلاص البيان
الطبيعــي أم ال، وجــاءت النتائــج كــام يف اجلــدول 

ــايل: الت

 )Kolmogorov-Smirnov Test( اختبار التوزيع الطبيعي )جدول رقم )15

كوملجروف-سمنروفاملحاور
مستوى الداللةدرجة احلريةاإلحصائية

واقع أداء ُبعد التخطيط لدى القيادات األكاديمية يف اجلامعة السعودية 
0.192470.01اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية

واقع أداء ُبعد التنظيم لدى القيادات األكاديمية يف اجلامعة السعودية 
0.242470.01اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية

واقع أداء ُبعد التوجيه لدى القيادات األكاديمية يف اجلامعة السعودية 
0.162470.01اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية

واقع أداء ُبعد الرقابة لدى القيادات األكاديمية يف اجلامعة السعودية 
0.202470.01اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية

واقع أداء ُبعد التقويم لدى القيادات األكاديمية يف اجلامعة السعودية 
0.182470.01اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية
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كوملجروف-سمنروفاملحاور
مستوى الداللةدرجة احلريةاإلحصائية

حمور واقع األداء اإلداري لدى القيادات األكاديمية يف اجلامعة السعودية 
0.182470.01اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية

حمور اآلليات املقرتحة لتطوير األداء اإلداري لدى القيادات األكاديمية يف 
0.142470.01اجلامعة السعودية اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية

Kolmogor- ــار ــج اختب ــني نتائ ــابق يب ــدول الس  اجل
ــة  ــم مســتوى املعنوي ov-Smirnov Test، حيــث إن قي

ــىل أن  ــدل ع ــذا ي ــن sig. < 0.05( 0.05(، وه ــل م أق
البيانــات ال تتبــع التوزيــع الطبيعــي، وبنــاء عــىل هــذه 
النتائــج يتضــح أن االختبــارات املناســبة إلجــراء 
االختبــارات  هــي  اإلحصائيــة  الفــروق  اختبــار 
ــك  ــي. لذل ــع الطبيع ــق رشط التوزي ــة، وف الالمعملي
ــار  ــتخدام اختب ــم اس ــؤال ت ــذا الس ــن ه ــة ع لإلجاب
كروســكال واليــس )Kruskall-Wallis(، بديــاًل عــن 
 ،)One Way-ANOVA( حتليــل التبايــن األحــادي
ملعرفــة مــدى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عند 
ــاء  ــر أعض ــات نظ ــة )0.05( يف وجه ــتوى دالل مس
هيئــة التدريــس حــول حمــاور الدراســة باختــالف 

متغرياهتــم الشــخصية والوظيفيــة التــي تنقســم إىل أكثر 
ــة  ــب اإلداري( ألن رشط االعتدالي ــني )املنص ــن فئت م
ــروق  ــود ف ــدى وج ــة م ــني ملعرف ــر، يف ح ــري متوف غ
ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.05( يف 
ــة التدريــس حــول حمــاور  وجهــات نظــر أعضــاء هيئ
ــة  الدراســة باختــالف متغرياهتــم الشــخصية والوظيفي
التــي تنقســم إىل فئتــني فقــط )اجلنــس( تــم اســتخدام 
 Mann-Whitney ــرتي ــي الالبارام ــان وينت ــار م اختب
ــار "ت"،  ــن اختب ــاًل ع ــتقلتني، بدي ــني املس Test للعينت

ــج  ــاءت النتائ ــر، وج ــري متوف ــة غ ألن رشط االعتدالي
ــة:  ــداول التالي ــا اجل ــام توضحه ك

أواًل: الفروق حسب املنصب اإلداري:

جــدول )16( نتائــج اختبــار كروســكال واليــس )Kruskall-Wallis( ملعرفــة الفــروق أو االختالفــات ذات الداللــة اإلحصائيــة يف وجهــات نظــر أعضــاء 
هيئــة التدريــس حــول حمــاور الدراســة طبقــا ملتغــري املنصــب اإلداري

متوسط العدداملنصب اإلدارياملحاور
الرتب

قيمة مربع 
كا2

مستوى 
الداللة

واقع أداء ُبعد التخطيط لدى القيادات األكاديمية يف 
اجلامعة السعودية اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة 

التنظيمية

5227.20عميد

11.230.01 9122.89وكيل عامدة
10118.60رئيس قسم

223121.97عضو هيئة تدريس

واقع أداء ُبعد التنظيم لدى القيادات األكاديمية يف 
اجلامعة السعودية اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة 

التنظيمية

5214.90عميد

10.160.01 9147.78وكيل عامدة
10122.60رئيس قسم

223121.07عضو هيئة تدريس

واقع أداء ُبعد التوجيه لدى القيادات األكاديمية يف 
اجلامعة السعودية اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة 

التنظيمية

5213.50عميد

18.630.01 9179.17وكيل عامدة
1073.10رئيس قسم

223122.05عضو هيئة تدريس
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متوسط العدداملنصب اإلدارياملحاور
الرتب

قيمة مربع 
كا2

مستوى 
الداللة

واقع أداء ُبعد الرقابة لدى القيادات األكاديمية يف اجلامعة 
السعودية اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية

5216.80عميد

12.020.01 9156.61وكيل عامدة
1097.75رئيس قسم

223121.78عضو هيئة تدريس

واقع أداء ُبعد التقويم لدى القيادات األكاديمية يف 
اجلامعة السعودية اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة 

التنظيمية

5214.40عميد

14.050.01 9166.22وكيل عامدة
1088.20رئيس قسم

223121.87عضو هيئة تدريس

حمور واقع األداء اإلداري لدى القيادات األكاديمية يف 
اجلامعة السعودية اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة 

التنظيمية

5219.90عميد

14.050.01 9159.78وكيل عامدة
1087.60رئيس قسم

223122.04عضو هيئة تدريس

حمور اآلليات املقرتحة لتطوير األداء اإلداري لدى 
القيادات األكاديمية يف اجلامعة السعودية اإللكرتونية يف 

ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية

5227.40عميد

13.380.01 9158.44وكيل عامدة
10110.50رئيس قسم

223120.90عضو هيئة تدريس
ــدول  ــني يف اجل ــو مب ــام ه ــة ك ــج الدراس ــرت نتائ أظه
الســابق أنــه يوجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد 
مســتوى الداللــة )0.05(، بــني اســتجابات عينــة 
الدراســة نحــو أبعــاد وحمــور واقــع األداء اإلداري 
ــم(  ــة، التقوي ــه، الرقاب ــم، التوجي ــط، التنظي )التخطي
لــدى القيــادات األكاديميــة يف اجلامعــة الســعودية 
اإللكرتونيــة يف ضــوء مدخــل الرشــاقة التنظيميــة 
ُتعــزى ملتغــري املنصــب اإلداري، حيــث بلــغ مســتويات 
ــي  ــن )0.05(، وه ــل م ــي أق ــة )0.01( وه الدالل
الداللــة )0.05(،  عنــد مســتوى  إحصائيــا  دالــة 
وقــد اتضــح مــن خــالل متوســطات الرتــب أن هــذه 
الفــروق لصالــح عينــة الدراســة الذيــن منصبهــم 
اإلداري )عميــد(، وهــذا يــدل عــىل أن عينــة الدراســة 
ــة  ــر موافق ــم أكث ــد( ه ــم اإلداري )عمي ــن منصبه الذي
عــىل أبعــاد وحمــور واقــع األداء اإلداري لــدى القيادات 
األكاديميــة يف اجلامعــة الســعودية اإللكرتونيــة يف ضوء 
ــة  ــة الدراس ــًة بعين ــة مقارن ــاقة التنظيمي ــل الرش مدخ
الذيــن منصبهــم اإلداري )وكيــل عــامدة، رئيس قســم، 

ــام يعــود إىل  ــة تدريــس(. وتفســري ذلــك رب عضــو هيئ
أن تلــك الفئــة مــن عينــة الدراســة )عميــد( هــي أكثــر 
الفئــات إدراًكا وفهــاًم ملســتويات تطبيــق األداء اإلداري 
بأبعــاده املختلفــة داخــل اجلامعــة، وهــي تلــك األبعــاد 
التــي تتــم بشــكل متناســق ومتكامــل أو أهنــا مازالــت 

ــد. ــاج إىل املزي ــارصة وحتت ق
كــام أظهــرت نتائــج الدراســة أنــه يوجــد فــروق ذات 
داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )0.05(، 
ــات  ــة الدراســة نحــو حمــور اآللي بــني اســتجابات عين
القيــادات  لــدى  اإلداري  األداء  لتطويــر  املقرتحــة 
األكاديميــة يف اجلامعــة الســعودية اإللكرتونيــة يف ضوء 
ــب  ــري املنص ــزى ملتغ ــة ُتع ــاقة التنظيمي ــل الرش مدخ
اإلداري، حيــث بلــغ مســتويات الداللــة )0.01( 
وهــي أقــل مــن )0.05(، وهــي دالــة إحصائيــا عنــد 
ــد اتضــح مــن خــالل  ــة )0.05(، وق مســتوى الدالل
ــة  ــح عين ــروق لصال ــذه الف ــب أن ه ــطات الرت متوس
ــذا  ــد(، وه ــم اإلداري )عمي ــن منصبه ــة الذي الدراس
يــدل عــىل أن عينــة الدراســة الذيــن منصبهــم اإلداري 
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)عميــد( هــم أكثــر موافقــة عــىل حمــور اآلليــات 
القيــادات  لــدى  اإلداري  األداء  لتطويــر  املقرتحــة 
األكاديميــة يف اجلامعــة الســعودية اإللكرتونيــة يف ضوء 
ــة  ــة الدراس ــًة بعين ــة مقارن ــاقة التنظيمي ــل الرش مدخ
الذيــن منصبهــم اإلداري )وكيــل عــامدة، رئيس قســم، 
ــود  ــام يع ــك رب ــري ذل ــس(. وتفس ــة تدري ــو هيئ عض
ــي  ــد( ه ــة )عمي ــة الدراس ــن عين ــة م ــك الفئ إىل أن تل

أكثــر الفئــات إدراًكا وفهــاًم ألفضــل وأنســب اآلليــات 
لتطويــر األداء اإلداري لــدى القيــادات األكاديميــة 
ــل  ــوء مدخ ــة يف ض ــعودية اإللكرتوني ــة الس يف اجلامع
ــات  ــن فئ ــم م ــن غريه ــر م ــة أكث ــاقة التنظيمي الرش

ــة. ــة احلالي الدراس

ثانًيا: الفروق حسب اجلنس

ــر  ــات نظ ــة يف وجه ــة اإلحصائي ــات ذات الدالل ــروق أو االختالف ــرتي Mann-Whitney Test الف ــي الالبارام ــان وتن ــار َم ــج اختب ــدول )17( نتائ ج
ــا ملتغــري اجلنــس ــة التدريــس حــول حمــاور الدراســة طبق أعضــاء هيئ

ُمتوسط الَعدداجلنساملحاور
تب ِقيمة جمُموع الرتبالرُّ

)z(
ُمستوى 
اللة الدَّ

واقع أداء ُبعد التخطيط لدى القيادات األكاديمية يف 
اجلامعة السعودية اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة 

التنظيمية

143116.1316607.00ذكر
2.080.04 104134.8214021.00أنثى

واقع أداء ُبعد التنظيم لدى القيادات األكاديمية يف اجلامعة 
السعودية اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية

143116.8716712.001.910.06ذكر 104133.8113916.00أنثى
واقع أداء ُبعد التوجيه لدى القيادات األكاديمية يف 

اجلامعة السعودية اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة 
التنظيمية

143141.8520284.50ذكر
4.630.01 10499.4610343.50أنثى

واقع أداء ُبعد الرقابة لدى القيادات األكاديمية يف اجلامعة 
السعودية اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية

143145.1420755.005.490.01ذكر 10494.939873.00أنثى
واقع أداء ُبعد التقويم لدى القيادات األكاديمية يف اجلامعة 

السعودية اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية
143144.2420626.505.260.01ذكر 10496.1710001.50أنثى

حمور واقع األداء اإلداري لدى القيادات األكاديمية يف 
اجلامعة السعودية اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة 

التنظيمية

143141.5920247.50ذكر
4.540.01 10499.8110380.50أنثى

حمور اآلليات املقرتحة لتطوير األداء اإلداري لدى 
القيادات األكاديمية يف اجلامعة السعودية اإللكرتونية يف 

ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية

143142.4220365.50ذكر
4.760.01 10498.6810262.50أنثى

ــدول  ــني يف اجل ــو مب ــام ه ــة ك ــج الدراس ــرت نتائ أظه
الســابق أنــه يوجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
عنــد مســتوى الداللــة )0.05(، بــني اســتجابات 
التخطيــط  ُبعــد  أداء  واقــع  نحــو  الدراســة  عينــة 
لــدى القيــادات األكاديميــة يف اجلامعــة الســعودية 
اإللكرتونيــة يف ضــوء مدخــل الرشــاقة التنظيميــة 
ــة  ــتوى الدالل ــغ مس ــث بل ــس، حي ــري اجلن ــزى ملتغ ُتع

دالــة  مــن )0.05(، وهــي  أقــل  )0.04( وهــي 
الداللــة )0.05(، وقــد  إحصائيــا عنــد مســتوى 
اتضــح مــن خــالل متوســطات الرتــب أن هــذه 
ــذا  ــاث وه ــن اإلن ــة م ــة الدراس ــح عين ــروق لصال الف
ــر  ــم أكث ــاث ه ــن اإلن ــة م ــة الدراس ــىل أن عين ــدل ع ي
موافقــة عــىل واقــع أداء ُبعــد التخطيــط لــدى القيــادات 
األكاديميــة يف اجلامعــة الســعودية اإللكرتونيــة يف ضوء 
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ــة  ــة الدراس ــًة بعين ــة مقارن ــاقة التنظيمي ــل الرش مدخ
ــور.  ــن الذك م

كــام أظهــرت نتائــج الدراســة أنــه يوجــد فــروق ذات 
داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )0.05(، 
ــع  ــور واق ــو حم ــة نح ــة الدراس ــتجابات عين ــني اس ب
ــع األداء  ــور واق ــاد حم ــة إىل أبع األداء اإلداري باإلضاف
اإلداري )التوجيــه، الرقابــة، التقويــم( لــدى القيــادات 
األكاديميــة يف اجلامعــة الســعودية اإللكرتونيــة يف ضوء 
ــس،  ــري اجلن ــزى ملتغ ــة ُتع ــاقة التنظيمي ــل الرش مدخ
حيــث بلــغ مســتوى الداللــة )0.01( وهــي أقــل مــن 
)0.05(، وهــي دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى الداللــة 
متوســطات  خــالل  مــن  اتضــح  وقــد   ،)0.05(
الرتــب أن هــذه الفــروق لصالــح عينــة الدراســة 
ــة  ــة الدراس ــىل أن عين ــدل ع ــذا ي ــور، وه ــن الذك م
ــع  ــور واق ــىل حم ــة ع ــر موافق ــم أكث ــور ه ــن الذك م
ــع األداء  ــور واق ــاد حم ــة إىل أبع األداء اإلداري باإلضاف
اإلداري )التوجيــه، الرقابــة، التقويــم( لــدى القيــادات 
يف  اإللكرتونيــة  الســعودية  اجلامعــة  يف  األكاديميــة 
ضــوء مدخــل الرشــاقة التنظيميــة مقارنــًة بعينــة 
ــع  ــام يرج ــك رب ــري ذل ــاث. وتفس ــن اإلن ــة م الدراس
ــام  ــق مه ــام تتعل ــة، رب ــاث يف الدراس ــة اإلن إىل أن فئ
ــم  ــة، والتقوي ــه، والرقاب ــط، والتوجي ــم بالتخطي عمله
اإلداري بشــكل كبــري، أو أهنــم قريبــون مــن القيــادات 
العليــا التــي تقــوم بإرشاكهــم يف عمليــات التخطيــط، 
ختتلــف  اإلداري.  والتقويــم  والرقابــة،  والتوجيــه، 
ــد )2016(  ــة أمح ــة دراس ــع نتيج ــابقة م ــة الس النتيج
التــي توصلــت إىل أنــه توجــد فــروق ذات داللــة 
إحصائيــة يف حمــور الرشــاقة التنظيميــة ككل تعــزى إىل 
ــة الذكــور. كــام ختتلــف  متغــري )اجلنــس( لصالــح عين
ــت  ــي توصل ــزي )2019( الت ــة العن ــة دراس ــع نتيج م
إىل وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عــىل جمــاالت 
مســتوى الرشــاقة التنظيميــة تعــزى ملغــري )اجلنــس( يف 

ــور. ــة الذك ــح عين ــاالت لصال ــع املج مجي

كــام أظهــرت نتائــج الدراســة أنــه يوجــد فــروق ذات 
داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )0.05(، 
ــات  ــة الدراســة نحــو حمــور اآللي بــني اســتجابات عين
القيــادات  لــدى  اإلداري  األداء  لتطويــر  املقرتحــة 
يف  اإللكرتونيــة  الســعودية  اجلامعــة  يف  األكاديميــة 
ُتعــزى ملتغــري  التنظيميــة  الرشــاقة  ضــوء مدخــل 
ــة )0.01(  ــتويات الدالل ــغ مس ــث بل ــس(، حي )اجلن
وهــي أقــل مــن )0.05(، وهــي دالــة إحصائيــا 
ــن  ــح م ــد اتض ــة )0.05(، وق ــتوى الدالل ــد مس عن
ــح  ــروق لصال ــذه الف ــب أن ه ــطات الرت ــالل متوس خ
ــىل أن  ــدل ع ــذا ي ــور، وه ــن الذك ــة م ــة الدراس عين
ــىل  ــة ع ــر موافق ــم أكث ــور ه ــن الذك ــة م ــة الدراس عين
اإلداري  األداء  لتطويــر  املقرتحــة  اآلليــات  حمــور 
لــدى القيــادات األكاديميــة يف اجلامعــة الســعودية 
اإللكرتونيــة يف ضــوء مدخــل الرشــاقة التنظيميــة 
ــك  ــري ذل ــاث. وتفس ــن اإلن ــة م ــة الدراس ــًة بعين مقارن
ربــام يرجــع إىل أن فئــة الذكــور يف الدراســة، هــم أكثــر 
ــر  ــة لتطوي ــات املقرتح ــب اآللي ــل وأنس إدراًكا ألفض
األداء اإلداري لــدى القيــادات األكاديميــة يف اجلامعــة 
الســعودية اإللكرتونيــة يف ضــوء مدخــل الرشــاقة 
ــة،  ــل احلالي ــة العم ــروف وبيئ ــل ظ ــة، يف ظ التنظيمي

ــة. ــريات الطارئ ــًا املتغ وأيض

التوصيات: 
مــن خــالل نتائــج الدراســة قــدم الباحــث التوصيــات 

اإلجرائيــة التاليــة:
بمنــح . 1 اإلداري،  التفويــض  آليــات  تفعــل 

الصالحيــات اإلداريــة للمنســوبني حســب رتبهــم 
الوظيفيــة ومــا يمتلكــون مــن مهــارات يف األداء، 

ــة. ــف بدق ــف الوظائ ــع توصي م
حتديــث للبيانــات وقواعــد املعلومــات باســتمرار، . 2

لتســهيل وصــول املســتفيدين إليهــا، بتوطــني 
أســاليب التكنولوجيــا احلديثــة باســتمرار يواكــب 
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ــات. ــة املعلوم ــع يف تقني ــور الرسي التط
ــام . 3 ــه ب ــات العمــل وإجراءات ــم مســتمر آللي  التقوي

ــراءات  ــر اإلج ــة، بتطوي ــاءة والفعالي ــق الكف حيق
الرشــاقة  حيقــق  يــام  اإلداريــة  والعمليــات 

التنظيميــة.
تكثيــف الرامــج التدريبيــة لتحســن مهــارات . 4

ــط  ــة، بالتخطي ــويب اجلامع ــتمر ملنس ــر املس التطوي
ــة. ــري تقليدي ــزة وغ ــة ممي ــة توعوي ــب تدريبي حلقائ

املشــاركة اجلامعيــة يف عمليــات . 5 تفعيــل مبــدأ 
القــرار. واختــاذ  التخطيــط 

ــذ . 6 ــة لتنفي ــة يف اجلامع ــا املتاح ــتثامر التكنولوجي اس
اخلطــط بشــكل أرسع، بتوطــني أحــدث األجهــزة 
والوســائل التقنيــة احلديثــة ومــا يلزمهــا مــن بنيــة 

حتتيــة حديثــة.
تتناســب . 7 بحيــث  واألنظمــة  اللوائــح  تطويــر 

ــح  ــك اللوائ ــة تل ــر، ومراجع ــداف التطوي ــع أه م
ــع  ــب م ــام يتناس ــا ب ــادة صياغته ــة وإع واألنظم
التغيــري والتطويــر يف مســتويات األداء اإلداري 

احلديــث، واســتبعاد اللوائــح القديمــة.

الدراسات املستقبلية:
ســعت الدراســة احلاليــة أن يكــون مضموهنــا امتــدادًا 
جلهــود بحثيــة ســابقة، وبنــاًء عــىل ذلــك فــإن الدراســة 
كمقرتحــات  التاليــة  املوضوعــات  تقــدم  احلاليــة 

ــتقبلية: ــات مس لدراس
ــعودية يف . 1 ــات الس ــي باجلامع ــر األداء املؤس تطوي

ــة. ضــوء الرشــاقة التنظيمي
إســرتاتيجية مقرتحــة تطويــر األداء اإلداري يف . 2

اجلامعــات الســعودية.
واقــع الرشــاقة التنظيميــة يف اجلامعــات األهليــة يف . 3

اململكــة العربيــة الســعودية.
متطلبــات تطبيــق الرشــاقة التنظيميــة يف اجلامعات . 4

الناشــئة يف اململكــة العربية الســعودية.

تطبيــق الرشــاقة التنظيميــة يف اجلامعــات احلكومية . 5
يف ضــوء رؤيــة اململكة العربيــة الســعودية 2030. 
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