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مستخمص
ىدفت الدراسة إلى تشخيص واقع ممارسة القيادات اإلدارية في الجامعات السعودية
لمقيادة الموزعة وتحديد متطمبات تطوير أداء القيادات اإلدارية في الجامعات السعودية وتقديم
توصيات مقترحة لتطوير األداء اإلداري لمقيادات في العمادات المساندة بالجامعات السعودية في

ضوء مدخل القيادة الموزعة.لتحقيق أىداف الدراسة تم استخدام المنيج الوصفي المسحي لمكشف
عن واقع ممارسة القيادة الموزعة لدى القيادات اإلدارية في العمادات المساندة لمجامعات
السعودية.استخدم الباحثان االستبانة لجمع البيانات عن ممارسة القيادة الموزعة لدى القيادات
اإلدارية والكادر اإلداري بالعمادات المساندة في الجامعات السعودية واشتممت عمى أربعة أبعاد
رئيسة .وكان مجتمع الدراسة المستيدف والمتمثل في القيادات اإلدارية واإلداريين بالعمادات
المساندة في الجامعات الحكومية السعودية الثبلث وىي (جامعة الممك سعود ،جامعة الممك عبد
العزيز ،جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل) ،أما عينة الدراسة فقد بمغت ( )873من الموظفين
اإلداريين و ( )582من القيادات اإلدارية بالعمادات المساندة.توصمت الدراسة إلى العديد من
النتائج أىميا يمي :أن واقع ممارسة القيادات اإلدارية لمقيادة الموزعة فيما يتعمق بالرسالة والرؤية
بالجامعات السعودية من وجية نظر اإلداريين جاء بدرجة منخفضة ،وذلك يتمثل في موافقة أفراد
الدراسة بدرجة منخفضة عمى أن القائد اإلداري (يحصر المشكبلت التي تواجو الكادر اإلداري
ليتجنبيا عند إعداد الخطة المستقبمية).

كممات مفتاحية :تطوير  -أداء  -القيادات اإلدارية  -الجامعات السعودية -مدخل -القيادة
الموزعة
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Abstract
This study aimed to diagnose the reality of the practice of
administrative leaders in Saudi universities for distributed leadership and
to determine the requirements for developing the performance of
administrative leaders in Saudi universities and to build up a proposed

recommendations to develop the administrative performance of leaders
in support deans in Saudi universities in light of the distributed
leadership.to achieve the objectives of the study, the researchers were
used descriptive approach to detection the reality of the practice of
leadership distributed by the administrative leaders in the deans
supporting Saudi universities.the researcher used questionnaire to
collect data on the practice of leadership distributed by the
administrative leaders and administrative staff in Saudi universities. The

target study community were, which consists of administrative and
administrative leaders with support deanship in the three Saudi public
universities (King Saud University, King Abdul-Aziz University, Imam
Abdul Rahman Bin Faisal University), while the sample of the study
amounted to (378) administrative staff and (235) administrative leaders
with support deanship.the study found several findings outlined by: The
reality of the management leadership's practice of distributed leadership
regarding the message and vision of Saudi universities from the point of
view of the administrators came to a low degree, which is the low
approval of the study members that the administrative leader (limits the
problems faced by the administrative staff to avoid when preparing the
future plan).
Keywords: development, performance, administrative leaders, Saudi
universities, entrance, distributed leadership

م2022  – العدد الثاوي – فرباير33 اجمللد
م2021  – العدد الخاسع – سبخمرب33 اجمللد

89

أ /إيمان بنت سعد الطويل

تطوير أداء القيادات اإلدارية

د /فايز بن عبد العزيز الفايز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمة

منذ بدايات القرن الحادي والعشرون بدأت تظير العديد من التطورات المتسارعة نتيجة
االنفجار المعرفي وثورة المعمومات والتكنولوجيا واالتصاالت ،والتي أحدثت تحوالت وتغيرات
عديدة في شتى مجاالت الحياة ،والسيما في مجال األعمال والتجارة والتعميم ،والذي بدوره يؤدي
إلى تحديات كبيرة لمؤسسات التعميم العالي من أجل التغيير وتطوير أداء مؤسساتيا.
وحيث أن التعميم الجامعي يشكل جزءاً ميماً في العممية التعميمية في المجتمعات فإن
قدرتيا عمى تحقيق أىدافيا يعتمد بشكل رئيس عمى كفاءة إدارتيا فاإلدارة الناجحة سر تقدم
الشعوب ،وتطوير اإلدارة الجامعية يعد من أولويات تطوير التعميم الجامعي ،والسبب وراء
االىتمام بتطوير اإلدارة الجامعية ظيور االتجاىات والتطبيقات الحديثة لئلدارة المعاصرة وىذا
يتطمب تطوير القيادات في الجامعة في مواجية التغيرات والتحوالت المعاصرة حيث يشكمون
المحور األساسي لتحقيق رؤية ورسالة وأىداف الجامعة (معوض.)5108 ،
لذلك تعمل الجامعات السعودية عمى تطوير منظوماتيا األكاديمية والبحثية واإلدارية
واالىتمام بتطوير قدرات القيادات األكاديمية واإلدارية في ظل تسارع التقنيات الحديثة ،إذ أن
اإلدارة الجامعية ىي التي تعنى بتحقيق أىداف و ازرة التعميم (الجامعي) ،ويتم ذلك عن
طريق تعريف القيادات بأبرز تطورات االتجاىات الحديثة في مجال إدارة التعميم العالي
(زاىر.)5112 ،
وتكمن أىمية القيادة الموزعة بأنيا أكثر أشكال القيادة مبلئمة لئلدارة التربوية ،لما تحتويو
من تعدد الميمات واألىداف والمسؤوليات الواجب تحقيقيا دون تأثير سمبي في جوىر العممية
التربوية التي تسعى المؤسسة لتحقيقيا ،وبذلك تكون ىذه القيادة سمة يتوجب عمى القائد التربوي
التحمي بيا وممارستيا في الميدان التربوي (عجوة.)5105 ،
لذلك فإن القيادة الموزعة في البيئة الجامعية يرتكز عمى المشاركة بين القائد اإلداري
واإلداريين ،حيث أنو يختمف عن األساليب اليرمية التقميدية لمسمطة والقيادة ،فيو يحد من
المركزية في اتخاذ القرار واتاحة الفرصة لآلخرين لممارسة القيادة داخل البيئة الجامعية ،وانطبلقًا
من تعدد األدوار المينية والقيادية التي يقوم بيا القائد اإلداري ،والتي تتطمب توافر العديد من
الميارات التي تمكنو من أداء دوره في إدارتو ،حيث تنعكس تمك الميارات عمى جودة اإلدارة ،كل
ذلك يفرض عمى القائد اإلداري اإللمام بالتطورات الحديثة في أغمب المجاالت العممية حتى يقود
إدارتو لمتميز واإلبداع ،وىذا يتطمب منو تحقيق مفيوم حديث في قيادتو ،ومن ىذه المفاىيم
مفيوم القيادة الموزعة لذلك جاءت ىذه الدراسة لتطوير أداء القيادات اإلدارية في الجامعات
السعودية في ضوء مدخل القيادة الموزعة.
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مشكمة الدراسة
إن التعميم الجامعي في المممكة العربية السعودية يمر بتغيرات ونقمة فكرية وتطورات
متسارعة لمسعي نحو تحقيق رؤية المممكة العربية السعودية 5181م بيدف االرتقاء بجودة التعميم
وعميو يقع عمى عاتق القيادة الجامعية ممثبلً بالقيادات اإلدارية دور كبير في السعي لتحقيق
أىداف الرؤية ،كما أخذت تظير العديد من موضوعات تطوير القيادات اإلدارية القائمة عمى

أصول التفكير العممي والتحميل الموضوعي المنظم الذي يساعد إدارة الجامعة في تحقيق أىدافيا
من خبلل تطوير نظميا ومياميا اإلدارية لقاداتيا.
ىونا بالدور التقميدي في بيئة تعد من أعقد
وتعد أدوار القيادات اإلدارية في الجامعات مر ً
التنظيمات اإلدارية الذي يتسم بتنوع ثقافاتو وتباين اتجاىاتو واختبلف وتنوع أطرافو من أعضاء
ىيئة تدريس وطبلب واداريين وفنيين ،وتعاني إدارة الجامعات السعودية بمستوياتيا المختمفة من
جوانب قصور عديدة منيا مركزية اإلدارة التي الزالت تييمن عمى بعض اإلدارات األمر الذي
أدى إلى ظيور العديد من المشكبلت اإلدارية في اإلدارة الجامعية نتيجة ضعف قدرتيا عمى
مواكبة التغيرات العالمية لمتوجيات اإلدارية الحديثة (العتيبي5107 ،م).
وفي ىذا السياق تؤكد دراسة فاطمة البشر (5102م) ودراسة الدوسري (5107م) عمى أن
األنماط القيادية المتبعة في الجامعات السعودية ىي أنماط تقميدية يؤخذ عمييا الكثير من المآخذ،
لذلك دعت الحاجة إلى إحداث تغييرات في األساليب اإلدارية التقميدية وتطويرىا وادخال األنماط
الحديثة ،وتوظيف المداخل القيادية الحديثة.
ونظ اًر لكثرة األعباء التي يتحمميا القيادات اإلدارية في الجامعات السعودية في عصر

تزايدت فيو المتغيرات والتحديات ،ووجود رؤية المممكة 5181م والتي تسعى لرفع تقييم خمس
جامعات سعودية عمى األقل من ضمن أفضل  511جامعة عمى مستوى العالم وىذا يتطمب جيد
كبير من القيادات اإلدارية في الجامعات السعودية ،لذا فإن الحاجة ممحة لتوظيف جميع القدرات
المتاحة داخل الجامعات وخارجيا ،والتحول من األنماط التقميدية لئلدارة إلى أنماط حديثة تتسم
بالمرون ة والتعاون والثقة المتبادلة ،من خبلل تطبيق مدخل القيادة الموزعة وبناء عمى ما تقدم
واستكماالً لجيود الباحثين في ىذا المجال ،تسعى ىذه الدراسة إلى تقديم توصيات مقترحة
لتطوير أداء القيادات اإلدارية في الجامعات السعودية في ضوء مدخل القيادة الموزعة.
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أسئمة الدراسة
 ما واقع ممارسة القيادات اإلدارية لمقيادة الموزعة في الجامعات السعودية من وجية نظراإلداريين؟
 ما الصعوبات التي تواجو القيادات اإلدارية في ممارسة القيادة الموزعة من وجية نظراإلداريين والقيادات اإلدارية؟
 ما متطمبات تطوير ممارسات القيادات اإلدارية لمقيادة الموزعة في الجامعات السعودية منوجية نظر القيادات اإلدارية؟

أىداف الدراسة
-

التعرف عمى واقع ممارسة القيادات اإلدارية في الجامعات السعودية لمقيادة الموزعة.
التعرف عمى الصعوبات التي تواجو القيادات اإلدارية في الجامعات السعودية عند ممارسة
القيادة الموزعة.
تحديد متطمبات تطوير أداء القيادات اإلدارية في الجامعات السعودية لمقيادة الموزعة.

أىمية الدراسة
األىمية النظرية:
-

قد تساىم ىذه الدراسة عمى إثراء المعرفة اإلنسانية في المكتبة العربية حول موضوع القيادة
الموزعة.
من المتوقع أن يستفيد منيا طمبة الدراسات العميا من خبلل إجراء دراسات مماثمة وربطيا
بمتغيرات أخرى.

األىمية العممية:
-

تشخيص وتقويم واقع ممارسة القيادات اإلدارية في الجامعات السعودية لمقيادة الموزعة
والتعرف عمى متطمبات تطبيقيا والتحديات التي تواجييا.
تقديم توصيات مقترحة لتطوير أداء القيادات اإلدارية في ضوء مدخل القيادة الموزعة يستفيد
منيا القيادات األكاديمية واإلدارية في الجامعات.

حدود الدراسة
 .1الحدود الموضوعية :اقتصرت ىذه الدراسة عمى (واقع وتحديات ومتطمبات) لتطوير أداء
القيادات اإلدارية في الجامعات السعودية في ضوء مدخل القيادة الموزعة باالستفادة من
أبرز النماذج العالمية في ىذا المجال.
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 .2الحدود المكانية :تم تطبيق ىذه الدراسة عمى ثبلث جامعات تمثل الجامعات الحكومية
السعودية في ثبلث مناطق :جامعة الممك سعود المنطقة الوسطى .جامعة الممك عبد
العزيز المنطقة الغربية .جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل المنطقة الشرقية .وتم اختيار
ىذه الجامعات باعتبارىا أكبر الجامعات في ىذه المناطق باإلضافة إلى قدم نشأتيا وأيضاً
منحيا استقبللية كخطوة أولى في تطوير التعميم الجامعي بالمممكة العربية السعودية.
 .3الحدود البشرية :جميع الكادر اإلداري من عمداء ووكبلء ومديري اإلدارات ومديري
الوحدات اإلدارية واإلداريين في العمادات المساندة بالجامعات الحكومية السعودية.
 .4الحدود الزمانية :تم تطبيق ىذه الدراسة الفصل الدراسي الثاني من العام 0445ه.

مصطمحات الدراسة

القيادة الموزعة

التعريف االجرائي :مدخل قيادي إجرائي يشارك فيو اإلداريين بالجامعات السعودية في
األدوا ر والميام القيادية المختمفة مثل صنع القرار واتخاذه باإلضافة إلى المشاركة في الخطط
المستقبمية لئلدارة لتحقيق أىدافو وتطويره وغيرىا من الميام القيادية.

تطوير األداء

التعريف االجرائي :ىو عممية مخططة ومنظمة لتحسين أداء القيادات اإلدارية في
الجامعات السعودية لتطبيق أفضل الممارسات القيادية في ضوء القيادة الموزعة والتي تسيم في
تحقيق أىداف الجامعة بكفاءة وفاعمية.

القيادات اإلدارية

التعريف االجرائي :الممارسات القيادية الذي يقوم بو عميد ووكيل ومدير إدارة ومدير وحدة
إدارية في العمادات المساندة لمجامعات السعودية في إدارتيم لرفع كفاءة اإلداريين في كافة
الميام والمستويات القيادية بيدف إحداث تغير محسوس إلدارة الجامعة والسعي نحو تحقيق
أىدافيا.

أدبيات الدراسة:

أوال :اإلطار النظري

مفيوم القيادة الموزعة:

يعتقد خميفة (5108م) أن التوزيع القيادي ىو عممية السماح االختياري بنقل جزء من
الصبلحيات اإلدارية من القائد إلى المرؤوس وعندما يقبل األخير فإنو يمتزم بأداء الواجبات التي
يكمفو بيا رئيسو فالقيادة الموزعة وفق ىذا المنظور عبارة عن عممية تحميل المسؤولية ومنح
السمطة البلزمة لمموظف لغرض تمكينو من استثمار مياراتو لخدمة المنظمة.
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أما الشريفي وعبداهلل (5107م) فيعرفان القيادة الموزعة بأنيا دمج ميارات وخبرات وقدرات
المرؤوسين مع القائد بيدف تطوير وتحسين أداء المنظمة وىو ما يمثل استغبلل الخبرة الجماعية
لمتطوير المنظمة بعكس أبعاد المنظمة التقميدية.

مبادئ القيادة الموزعة
يشير الشثري (5101م ،ص )50-51:إلى مجموعة من المبادئ األساسية لمقيادة
الموزعة وىي كالتالي:
 . 0في بيئة العمل بالقيادة الموزعة تؤدي األخطاء في الغالب إلى اكتشاف مداخل واتجاىات
جديدة ذات قيمة.
 . 5القيادة الموزعة تشجع عمى استخدام طرق جديدة غير تقميدية فيي تبحث عن أفضل الوسائل
لمتعامل مع األشياء وتختبر صحتيا من خبلل المراعاة المحسوبة لؤلخطاء.
 .8القيادة الموزعة تتيح لكل فرد أن يجعل وظيفتو ذات فعالية وكفاءة وأىمية أكثر.
 . 4القيادة الموزعة ال تقوم عمى التعويض ،بل تقوم عمى اختيار أفضل الطرق لبلستفادة من
الخبرات واألفكار والجيود التي يبذليا جميع األفراد المنخرطين في العمل.

مميزات القيادة الموزعة

حدد ربن درانجر ) (Rabin Dranger,2014مميزات لمقيادة الموزعة وىي:
 .0تكسب القيادة الموزعة األعضاء القدرات والخبرات البلزمة لمقيادة.
 .5بث روح المبادرة واإلبداع والتجديد لدى األعضاء.
 .8تشجيع األعضاء في اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية.
 .4قدرة القيادة الموزعة عمى تخفيف ضغوط العمل.

وقد لخص ربيع (2217م ،ص )25:مميزات القيادة الموزعة كما يمي:
 .0القيادة الموزعة عممية جماعية وليست فردية.
عنصر أساسي في القيادة الموزعة.
ًا
 .5التنوع في الخبرات بين العاممين
 .8بالقيادة الموزعة نتغمب عمى أغمب المشاكل التي تواجو القادة.

 .4القيادة الموزعة تعمل عمى اكتشاف كوامن األشخاص وابداعاتيم.
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متطمبات القيادة الموزعة ومبررات تطبيقيا
يحدد الشثري (2216م) متطمبات القيادة الموزعة في المؤسسات التربوية بما يمي:
 .0متطمبات ثقافية وذلك من خبلل إحداث نقمة نوعية وتغيير جذري في الثقافة التنظيمية.
 . 5متطمبات بشرية من خبلل تدريب القيادات عمى ميارات استخدام مدخل القيادة الموزعة
وتدريب كافة األفراد عمى الميارات القيادية المختمفة.
 .8متطمبات ىيكمية وذلك من خبلل تغيير اليياكل التنظيمية لممؤسسة التربوية بحيث تكون أكثر
دعما لمعمل كفريق مع الحفاظ عمى التدرج في السمطة من المستويات اإلدارية العمى إلى
ً
المستويات التنفيذية.
 . 4متطمبات مالية أو تقنية وذلك بتوفير األجيزة التقنية ووسائل االتصال الحديثة التي تضمن
تفعيل عممية االتصال بين األفراد والقيادات داخل المؤسسة وتبادل الخبرات واآلراء بينيم.
 .2متطمبات إدارية وذلك بطرح مبادرات وأفكار جديدة لتطوير العمل وفقًا لمدخل القيادة
الموزعة.
 . 2متطمبات فنية وتتمثل في توزيع الميام القيادية بين جميع أفراد المؤسسة التربوية وقادتيم بما
يضمن تطوير األداء المؤسسي حيث يكون فيو توسيع لدائرة المشاركة القيادية داخل
المؤسسة.

ثانيا :الدراسات السابقة
دراسة أباحسين والسبيعي (2222م) بعنوان" درجة ممارسة رؤساء األقسام بجامعة اإلمام

عبدالرحمن بن فيصل ألبعاد القيادة الموزعة وعبلقتيا بالوالء التنظيمي لدى أعضاء ىيئة
التدريس" ىدفت الدراسة لمكشف عن درجة ممارسة رؤساء األقسام لمقيادة الموزعة وقياس درجة
الوالء التنظيمي لدى أعضاء ىيئة التدريس والتعرف عمى طبيعة العبلقة بينيما ،واتبع الباحثان
المنيج الوصفي واالستبانة كأداة لجمع البيانات وبمغت عينة الدراسة  814عضو ىيئة تدريس
وجاءت نتائج الدراسة إلى ضرورة إيجاد حمول إجرائية لتعزيز درجة الوالء التنظيمي ألعضاء
ىيئة التدريس في ضوء القيادة الموزعة مبنية عمى أسس عممية لتوزيع الميام القيادية عمى
أعضاء ىيئة التدريس بحسب خبراتيم ومياراتيم اإلدارية.
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دراسة عيشان و الفضمي(2222م) بعنوان "تقييم ممارسة مشرفات األقسام األكاديمية بجامعة
جدة لمقيادة الموزعة" ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى درجة ممارسة مشرفات األقسام األكاديمية
بجامعة جدة لمقيادة الموزعة من وجية نظر أعضاء الييئة التعميمية واتعبت الباحثتان المنيج
الوصفي المسحي واالستبانة أداة لجمع االستبانة وبمغ عدد عينة الدراسة من  003عضو ىيئة
تدريس ،ومن أبرز نتائج الدراسة بمنح الصبلحيات البلزمة ألعضاء الييئة التعميمية لممارسة
األدوار القيادية ومنح الحوافز المادية والمعنوية الدافعة لممارسة الدور القيادي داخل القسم.
دراسة بيكمان ) (Beckman, 2017بعنوان "القيادة من خبلل الزمالة :االحتراف الميني
لمقيادة الموزعة ألعضاء ىيئة التدريس" ىدفت الدراسة الكشف عن إمكانية االحتراف الميني
لمقيادة الموزعة في سياق التعميم والتعمم ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األسترالية،
واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي لمدراسات التجريبية لمجامعات األسترالية ،واستخدمت
أداتين لجمع البيانات المقابمة واستبانة ) (ASTERلقياس االحتراف الميني لمقيادة الموزعة،
وشممت عينة الدراسة أعضاء ىيئة التدريس ممن يشغمون مناصب قيادية ،وتوصمت الباحثة إلى
أن االحتراف الميني لمقيادة الموزعة تتطمب تدريب لبناء الميارات القيادية لدى أعضاء ىيئة
التدريس.
دراسة قام كاربوني وآخرون ) (Carbone et al. , 2017بعنوان " تقييم جودة القيادة
الموزعة لمتعميم والتعمم :دراسة متعددة المؤسسات" ىدفت الدراسة لتقييم مدى فاعمية القيادة
تعاونيا لتطوير نوعية التعميم والتعمم ،في ىذه
نامجا
ً
الموزعة في خمس مؤسسات أسترالية تنفذ بر ً
الدراسة قام فريق من الباحثين باستخدام المنيج الوصفي التحميمي ،وأداة قياس معايير القيادة
الموزعة لجونز وآخرون (5104م) لقياس فاعمية نظام القيادة الموزعة في المؤسسات األسترالية
الخمس ،وتكونت

عينة الد ارسة من الخبراء األكاديميين والمنسقين والمدراء في المؤسسات

التعميمية في الجامعات االسترالية ،وجاءت نتائج الدراسة أن استخدام أداة قياس جونز وآخرون
( 5104م) في تقييم المؤسسة التعميمية لمعايير القيادة الموزعة بدرجة عالية ،وعميو فإنو بإمكان
الميتمين بقياس جودة تطبيق عمميات تنفيذ معايير القيادة الموزعة استخداميا لتحسين نوعية
التعميم والتعمم.
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التعميق عمى الدراسات السابقة

أوجو االتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
-

واتفقت الدراسة مع معظم الدراسات األجنبية في تناوليا لمفاىيم وأبعاد القيادة الموزعة
وتطبيقاتيا في اإلدارة.

واتفقت ىذه الدراسة مع معظم الدراسات العربية في استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات

واتباع المنيج الوصفي المسحي.

ما تميزت بو ىذه الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
تميزت ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة في أنيا انفردت في عينتيا حيث إن عينة الدراسة
ىم القيادات اإلدارية في العمادات المساندة بالجامعات السعودية عمى اختبلف مستوياتيم
اإلدارية.

استفادت ىذه الدراسة من الدراسات السابقة في التالي:
 بناء محاور اإلطار النظري واستعراض أبرز النماذج العالمية في ممارسة القيادة الموزعةفي إداراتيا.

-

استفادت ىذه الدراسة من الدراسات السابقة في تحديد أىداف وأسئمة الدراسة.
من خبلل االطبلع عمى الدراسات السابقة استفادت ىذه الدراسة في تحديد المنيجية
المناسبة وفي اختيار أساليب المعالجة اإلحصائية المناسبة وفي تحديد األدوات المناسبة
لجمع البيانات.

 -واستفادت ىذه الدراسة من الدراسات السابقة في بناء محاور االستبانة.

منيجية الدراسة واجراءاتيا
وتم توظيف ىذا المنيج لمكشف
 منيج الدراسة :اتبعت الدراسة المنيج الوصفي المسحيّ .عن واقع ممارسة القيادة الموزعة لدى القيادات اإلدارية في العمادات المساندة لمجامعات
السعودية ،والكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية لممتغيرات الديموغرافية لمقيادات
اإلدارية بالجامعات السعودية ،باإلضافة إلى تحديد أبرز التحديات التي تواجو القيادات
اإلدارية عند تطبيق القيادة الموزعة ،وتحديد متطمبات تطبيق القيادة الموزعة لتطوير أداء
القيادات اإلدارية في الجامعات السعودية.
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 مجتمع الدراسة :تكون مجتمع الدراسة من كافة أفراد الكادر اإلداري لمعمادات المساندةمن عمداء ووكبلء ومديري اإلدارات والوحدات اإلدارية واإلداريين في الجامعات الحكومية

السعودية ونظ اًر لكبر مجتمع الدراسة فقد تم االقتصار عمى ثبلث جامعات حكومية ممثمة
لممناطق الثبلث الرئيسية لممممكة العربية السعودية:

 .0الكادر اإلداري من عمداء ووكبلء ومديري اإلدارات والوحدات اإلدارية واإلداريين جامعة
الممك سعود بالرياض ممثمة عن المنطقة الوسطى.
 .5الكادر اإلداري من عمداء ووكبلء ومديري اإلدارات والوحدات اإلدارية واإلداريين بجامعة
الممك عبد العزيز ممثمة لممنطقة الغربية.
 .8الكادر اإلداري من عمداء ووكبلء مديري اإلدارات والوحدات اإلدارية واإلداريين بجامعة
اإلمام عبدالرحمن بن فيصل باألحساء ممثمة عن المنطقة الشرقية.
وقد تم اختيار ىذه الجامعات باعتبارىا أكبر الجامعات في ىذه المناطق من حيث عدد

الطبلب وأعضاء ىيئة تدريس واإلداريين باإلضافة لقدم نشأتيا ،والجدول التالي يوضح فئات

مجتمع الدراسة وذلك عمى النحو التالي:

 الفئة األولى :الموظفين اإلداريين بالعمادات المساندة بالجامعات الحكومية السعودية الثبلث
وىي (جامعة الممك سعود ،جامعة الممك عبد العزيز ،جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل)،

والبالغ عددىم ( ،)52417وذلك وفقاً إلحصائية العام الدراسي (0441/0481ىـ)،

 الفئة الثانية :القيادات اإلدارية بالعمادات المساندة بالجامعات الحكومية السعودية الثبلث
وىي (جامعة الممك سعود ،جامعة الممك عبد العزيز ،جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل)،
والبالغ عددىم ( ،)180وذلك وفقاً إلحصائية العام الدراسي (0441/0481ىـ).

 -عينة الدراسة :تكونت عينة الدراسة من فئتين ،وذلك عمى النحو التالي:

 الفئة األولى  :تشمل عينة عشوائية طبقية من الموظفين اإلداريين بالجامعات الحكومية
السعودية الثبلث وىي (جامعة الممك سعود ،جامعة الممك عبد العزيز ،جامعة اإلمام عبد
الرحمن بن فيصل) ،وقد بمغ حجم العينة ( )873موزعة عمى الجامعات الثبلث وفقاً لنسبة
كل جامعة من العدد الكمي ،وقد حصل الباحثان عمى جميع االستجابات المستيدفة من كل

جامعة من الجامعات الثبلث عينة الدراسة.
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 الفئة الثانية  :تشمل عينة عشوائية طبقية من القيادات اإلدارية بالعمادات المساندة
بالجامعات الحكومية السعودية الثبلث وىي (جامعة الممك سعود ،جامعة الممك عبد العزيز،
جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل) ،وقد بمغ حجم العينة ( )575موزعة عمى الجامعات
الثبلث وفقاً لنسبة كل جامعة من العدد الكمي ،وقد استجاب ( )582من القيادات ،وىو ما

يمثل ( )%32.4من العينة المستيدفة من القيادات.

 -أداة الدراسة :االستبانة

تم بناء االستبانة بصيغتيا األولية بحيث تحتوي عمى:

 محاور االستبانة والتي ستتكون من ثالث محاور:
 .0واقع مما رسة القيادات اإلدارية لمقيادة الموزعة من وجية نظر اإلداريين وتتمثل في أربعة
أبعاد رئيسة وىي:
 البعد األول الرؤية والرسالة.
 البعد الثاني ثقافة الجامعة التنظيمية.
 البعد الثالث المسؤولية المشتركة.
 البعد الرابع الممارسات القيادية
 .5الصعوبات التي تواجو القيادات اإلدارية عند تطبيق القيادة الموزعة من وجية نظر اإلداريين
والقيادات اإلدارية.
 . 8متطمبات ممارسة القيادة الموزعة من وجية نظر القيادات اإلدارية.
ولتسييل تفسير النتائج تم إعطاء جميع فقرات االستبانة وزن متدرج وفق سمم ليكرت
جدا)
) (Likertالرباعي والتي ستكون اإلجابة عميو ب (عالية ،متوسطة ،منخفضة ،منخفضة ً
وتم إعطاء عالية أعمى درجة وىي أربع درجات ،ومتوسطة ثبلث درجات ،ومنخفضة درجتين،

جدا درجة واحدة.
و ًا
أخير منخفضة ً

التحميل السيكومتري لعبارات محاور أداة الدراسة:

ويقصد بو تقنين أداة الدراسة ،بمعنى :التحقق من صدق وثبات أداة الدراسة (االستبانة)،
ُ
وذلك عمى النحو التالي:
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 .1اختبار صدق أداة الدراسة :قام الباحثان بالتأكد من صدق أداة الدراسة (االستبانة) من خبلل
ما يأتي:
 الصدق الظاىري (المحكمين):تم عرضيا عمى مجموعة من المحكمين من أعضاء ىيئةالتدريس المتخصصين بالجامعات السعودية ،والبالغ عددىم ( )03عضو ىيئة تدريس،وذلك
بيدف االستفادة من آرائيم واألخذ بيا حول طبيعة األسئمة ومدى إحاطتيا لعناصر
الموضوع ،ومدى كفايتيا أو حاجتيا إلضافة بعض األسئمة أو الفقرات أو الكممات ،أو إجراء
بعض التعديبلت ،وكذلك مدى وضوح وسبلمة صياغة األسئمة من الناحية المغوية وعبلقتيا
المباشرة بموضوع الدراسة بيدف التحقق من الصدق الظاىري وصدق المحتوى ،إضافة إلى
معرفة رأييم حول مدى مبلءمة التدرج الرباعي الذي يحدد استجابة أفراد الدراسة حول كل
محور من محاورىا والعبارات المدرجة أسفمو؛ وبناء عمى التعديبلت واالقتراحات التي أبداىا
المحكمون ،قام الباحثان بإجراء التعديبلت البلزمة التي اتفق عمييا غالبية المحكمين ،من
تعديل بعض العبارات وحذف عبارات أخرى ،حتى أصبحت االستبانة في صورتيا النيائية.

 .2صدق االتساق الداخمي:
قام الباحثان بعد التأكد من صدق المحكمين ألداة الدراسة وبعد عممية التصميم النيائي ليا،
بحساب معامبلت االرتباط لبيرسون بين درجة كل عبارة من عبارات المحور ودرجة جميع
العبارات التي يحتوييا المحور الذي تنتمي إليو ،وذلك لمتأكد من الصدق الداخمي لؤلداة ،وذلك
من خبلل عينة استطبلعية مكونة من ( )82مفردة من القيادات اإلدارية والموظفين اإلداريين،
وذلك كما يمي:

أوالً :استبانة الموظفين اإلداريين
لمتحقق من صدق االتساق الداخمي الستبانة الموظفين اإلداريين؛ تم استخدام معامل ارتباط
لمبعد الذي تنتمي إليو ،وكذلك لؤلبعاد مع الدرجة
بيرسون لمعبلقة بين العبارة والدرجة الكمية ُ
الكمية لممحور ،حيث اتضح أن جميع معامبلت ارتباط عبارات أبعاد محور " واقع ممارسة
القيادات اإلدارية لمقيادة الموزعة " مع الدرجة الكمية لكل ُبعد جاءت دالة عند مستوى (،)1.10
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حيث تراوحت قيم معامبلت االرتباط ُلبعد الرسالة والرؤية ما بين (،)1.323 ، 1.271
ولبعد المسؤولة المشتركة ما بين
ولبعد ثقافة الجامعة التنظيمية ما بين (ُ ،)1.322 ، 1.270
ُ
ولبعد الممارسات القيادية ما بين ( )1.771 ، 1.257وجميعيا معامبلت
(ُ ،)1.323 ، 1.254
ارتباط جيدة ،وىذا يعطي داللة عمى ارتفاع معامبلت االتساق الداخمي ،كما يشير إلى مؤشرات
صدق مرتفعة وكافية يمكن الوثوق بيا في تطبيق أداة الدراسة الحالية.
ويتضح أن جميع معامبلت ارتباط أبعاد محور " واقع ممارسة القيادات اإلدارية لمقيادة
الموزعة " مع الدرجة الكمية لممحور جاءت دالة عند مستوى ( ،)1.10حيث تراوحت قيم
معامبلت االرتباط لؤلبعاد ما بين ( ،)1.124 ،1.158وجميعيا معامبلت ارتباط جيدة ،وىذا
يعطي داللة عمى ارتفاع معامبلت االتساق الداخمي ،كما يشير إلى مؤشرات صدق مرتفعة
وكافية يمكن الوثوق بيا في تطبيق أداة الد ارسة الحالية.
ويتضح أن جميع معامبلت ارتباط عبارات أبعاد محور " صعوبات تطوير أداء القيادات
اإلدارية في ضوء مدخل القيادة الموزعة من وجية نظر الموظفين اإلداريين " مع الدرجة
الكمية لكل ُبعد جاءت دالة عند مستوى ( ،)1.10حيث تراوحت قيم معامبلت االرتباط
ولبعد ثقافة الجامعة التنظيمية ما بين
ُلبعد الرسالة والرؤية ما بين (ُ ،)1.305 ، 1.204

ولبعد الممارسات
ولبعد المسؤولة المشتركة ما بين (ُ ،)1.325 ، 1.287
(ُ ،)1.334 ، 1.242
القيادية ما بين ( )1.744 ، 1.280وجميعيا معامبلت ارتباط جيدة ،وىذا يعطي داللة عمى
ارتفاع معامبلت االتساق الداخمي ،كما يشير إلى مؤشرات صدق مرتفعة وكافية يمكن الوثوق
بيا في تطبيق أداة الدراسة الحالية.
ويتضح من خبلل الجدول رقم ( )02أن جميع معامبلت ارتباط أبعاد محور " صعوبات
تطوير أداء القيادات اإلدارية في ضوء مدخل القيادة الموزعة من وجية نظر الموظفين اإلداريين"
مع الدرجة الكمية لممحور جاءت دالة عند مستوى ( ،)1.10حيث تراوحت قيم معامبلت االرتباط
لؤلبعاد ما بين ( ،)1.157 ،1.343وجميعيا معامبلت ارتباط جيدة ،وىذا يعطي داللة عمى
ارتفاع معامبلت االتساق الداخمي ،كما يشير إلى مؤشرات صدق مرتفعة وكافية يمكن الوثوق
بيا في تطبيق أداة الدراسة الحالية.
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ثانياً :استبانة القيادات اإلدارية
لمتحقق من صدق االتساق الداخمي الستبانة القيادات اإلدارية؛ تم استخدام معامل ارتباط
لمبعد الذي تنتمي إليو ،وكذلك لؤلبعاد مع الدرجة
بيرسون لمعبلقة بين العبارة والدرجة الكمية ُ
الكمية لممحور ،يتضح أن جميع معامبلت ارتباط عبارات أبعاد محور " صعوبات تطوير أداء
القيادات اإلدارية في ضوء مدخل القيادة الموزعة من وجية نظر القيادات اإلدارية " مع
الدرجة الكمية لكل ُبعد جاءت دالة عند مستوى ( ،)1.10حيث تراوحت قيم معامبلت االرتباط

ولبعد ثقافة الجامعة التنظيمية ما بين
ُلبعد الرسالة والرؤية ما بين (ُ ،)1.315 ، 1.222
ولبعد الممارسات
ولبعد المسؤولة المشتركة ما بين (ُ ،)1.322 ، 1.227
(ُ ،)1.732 ، 1.232
القيادية ما بين ( )1.353 ، 1.257وجميعيا معامبلت ارتباط جيدة ،وىذا يعطي داللة عمى

ارتفاع معامبلت االتساق الداخمي ،كما يشير إلى مؤشرات صدق مرتفعة وكافية يمكن الوثوق
بيا في تطبيق أداة الدراسة الحالية.
ويتضح أن جميع معامبلت ارتباط أبعاد محور " صعوبات تطوير أداء القيادات اإلدارية
في ضوء مدخل القيادة الموزعة من وجية نظر القيادات اإلدارية" مع الدرجة الكمية
لممحور جاءت دالة عند مستوى ( ،)1.10حيث تراوحت قيم معامبلت االرتباط لؤلبعاد ما بين
( ،)1.148 ،1.374وجميعيا معامبلت ارتباط جيدة ،وىذا يعطي داللة عمى ارتفاع معامبلت
االتساق الداخمي ،كما يشير إلى مؤشرات صدق مرتفعة وكافية يمكن الوثوق بيا في تطبيق أداة
الدراسة الحالية.
ويتضح أن جميع معامبلت ارتباط أبعاد محور " متطمبات تطوير أداء القيادات اإلدارية
في ضوء مدخل القيادة الموزعة من وجية نظر القيادات اإلدارية " مع الدرجة الكمية لممحور
جاءت دالة عند مستوى ( ،)1.10حيث تراوحت قيم معامبلت االرتباط لمعبارات ما بين
( ،)1.313 ،1.224وجميعيا معامبلت ارتباط جيدة ،وىذا يعطي داللة عمى ارتفاع معامبلت
االتساق الداخمي ،كما يشير إلى مؤشرات صدق مرتفعة وكافية يمكن الوثوق بيا في تطبيق أداة
الدراسة الحالية.
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ثبات األداة (االستبانة):
لقياس مدى ثبات أداة الدراسة (االستبانة) تم استخدم (معادلة ألفا كرونباخ)
) ،Cronbach's Alpha (αحيث يتضح أن استبانة الموظفين اإلداريين تتمتع بثبات مقبول
إحصائياً ،حيث بمغت قيمة معامل الثبات الكمية (ألفا) ( )1.115وىي درجة ثبات عالية ،كما

تراوحت معامبلت ثبات أداة الدراسة ما بين ( ،)1.338 ،1.304وىي معامبلت ثبات مرتفعة

يمكن الوثوق بيا في تطبيق أداة الدراسة الحالية.

أداة الدراسة في صورتيا النيائية:

تكونت أداة الدراسة (استبانة الموظفين اإلداريين) في صورتيا النيائية من ( )27عبارة،
موزعة عمى محورين ،وذلك عمى النحو التالي:
 oالمحور األول :يتناول واقع ممارسة القيادات اإلدارية لمقيادة الموزعة في الجامعات
السعودية ،ويتكون من ( )88عبارة ،موزعة عمى أربعة أبعاد ،وذلك عمى النحو التالي:
البعد األول :يتناول واقع ممارسة القيادات اإلدارية لمقيادة الموزعة فيما يتعمق بالرسالة
 ُوالرؤية ،ويتضمن ( )7عبارات.
البعد الثاني :يتناول واقع ممارسة القيادات اإلدارية لمقيادة الموزعة فيما يتعمق بثقافة الجامعة
 ُالتنظيمية ،ويتضمن ( )01عبارات.
البعد الثالث :يتناول واقع ممارسة القيادات اإلدارية لمقيادة الموزعة فيما يتعمق بالمسؤولية
 ُالمشتركة ،ويتضمن ( )3عبارات.
البعد الرابع :يتناول واقع ممارسة القيادات اإلدارية لمقيادة الموزعة فيما يتعمق بالممارسات
 ُالقيادية ،ويتضمن ( )3عبارات.

 oالمحور الثاني :يتناول الصعوبات التي تواجو القيادات اإلدارية في ممارسة لمقيادة
الموزعة في الجامعات السعودية ،ويتكون من ( )54عبارة ،موزعة عمى أربعة أبعاد ،وذلك
عمى النحو التالي:

البعد األول :يتناول الصعوبات التي تواجو ممارسة القيادات اإلدارية لمقيادة الموزعة فيما
 ُيتعمق بالرسالة والرؤية ،ويتضمن ( )2عبارات.
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البعد الثاني :يتناول الصعوبات التي تواجو ممارسة القيادات اإلدارية لمقيادة الموزعة فيما
 ُيتعمق بثقافة الجامعة التنظيمية ،ويتضمن ( )7عبارات.
البعد الثالث :يتناول الصعوبات التي تواجو ممارسة القيادات اإلدارية لمقيادة الموزعة فيما
 ُيتعمق بالمسؤولية المشتركة ،ويتضمن ( )2عبارات.
البعد الرابع :يتناول الصعوبات التي تواجو ممارسة القيادات اإلدارية لمقيادة الموزعة فيما
 ُيتعمق بالممارسات القيادية ،ويتضمن ( )7عبارات.
أما استبانة (القيادات اإلدارية) ،فقد تكونت في صورتيا النيائية من ( )48عبارة ،موزعة
عمى محورين ،وذلك عمى النحو التالي:
 oالمحور األول :يتناول الصعوبات التي تواجو القيادات اإلدارية في ممارسة لمقيادة الموزعة
في الجامعات السعودية ،ويتكون من ( )54عبارة ،موزعة عمى أربعة أبعاد ،وذلك عمى
النحو التالي:
البعد األول :يتناول الصعوبات التي تواجو ممارسة القيادات اإلدارية لمقيادة الموزعة فيما
 ُيتعمق بالرسالة والرؤية ،ويتضمن ( )2عبارات.
البعد الثاني :يتناول الصعوبات التي تواجو ممارسة القيادات اإلدارية لمقيادة الموزعة فيما
 ُيتعمق بثقافة الجامعة التنظيمية ،ويتضمن ( )7عبارات.

البعد الثالث :يتناول الصعوبات التي تواجو ممارسة القيادات اإلدارية لمقيادة الموزعة فيما
 ُيتعمق بالمسؤولية المشتركة ،ويتضمن ( )2عبارات.
البعد الرابع :يتناول الصعوبات التي تواجو ممارسة القيادات اإلدارية لمقيادة الموزعة فيما
 ُيتعمق بالممارسات القيادية ،ويتضمن ( )7عبارات.

 oالمحور الثاني :يتناول متطمبات تطوير أداء القيادات اإلدارية في ضوء مدخل القيادة
الموزعة ،ويتضمن ( )01عبارة.
وطمب الباحثان من أفراد الدراسة اإلجابة عن كل عبارة بوضع عبلمة (√) أمام أحد
الخيارات التالية:
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 -4عالية

 -8متوسطة

 -5منخفضة

 -0منخفضة جداً

أساليب المعالجة اإلحصائية:

يمكن أن تتضمن المعالجات اإلحصائيات األساليب اآلتية:

 .0التك اررات والنسب المئوية لمتعرف عمى الخصائص الوظيفية ألفراد الدراسة ،وكذلك تحديد
استجابات أفرادىا تجاه عبارات المحاور الرئيسية التي تتضمنيا الدراسة.

الداخمي ألداة
 .5معامل ارتباط بيرسون ( )Pearson correlationلحساب صدق االتساق ّ
الدراسة.

 .8معامل ألفاكرونباخ ( )Cronbach's Alphaلحساب معامل ثبات المحاور المختمفة ألداة
الدراسة.

 .4المتوسط الحسابي "  "Meanوذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد الدراسة

عن المحاور الرئيسة (متوسطات العبارات) ،مع العمم بأنو يفيد في ترتيب المحاور حسب

أعمى متوسط حسابي.

 .2تم استخدام االنحراف المعياري " "Standard Deviationلمتعرف عمى مدى انحراف

استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة ،ولكل محور من المحاور

الرئيسة عن متوسطيا الحسابي .ويبلحظ أن االنحراف المعياري يوضح التشتت في

استجابات أفراد عينة الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة ،إلى جانب المحاور

الرئيسة ،فكمما اقتربت قيمتو من الصفر تركزت االستجابات وانخفض تشتتيا بين المقياس.

عرض نتائج الدراسة ومناقشتيا

السؤال االول :ما واقع ممارسة القيادات اإلدارية لمقيادة الموزعة في الجامعات
السعودية من وجية نظر اإلداريين؟
أوالً :واقع ممارسة القيادات اإلدارية لمقيادة الموزعة فيما يتعمق بالرسالة
والرؤية.
ولمتعرف عمى واقع ممارسة القيادات اإلدارية لمقيادة الموزعة فيما يتعمق بالرسالة والرؤية

بالجامعات السعودية من وجية نظر اإلداريين؛ تم حساب التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات

الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد الدراسة ،كما تم ترتيب العبارات حسب المتوسط

الحسابي لكبلً منيا ،وذلك كما يمي:
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول رقم ( )1يوضح واقع ممارسة القيادات اإلدارية لمقيادة الموزعة
فيما يتعمق بالرسالة والرؤية من وجية نظر اإلداريين

2

3

4

7

6

5

يحدد أىداف الجية
اإلدارية بالتعاون مع
الكادر اإلداري.
يحدد مؤشرات األداء
بالتعاون مع الكادر
اإلداري لتحقيق
أىداف الخطة
التشغيمية.

يحصر المشكالت
التي تواجو الكادر
اإلداري ليتجنبيا عند
إعداد الخطة
المستقبمية.
يستشير الكادر
اإلداري في إعداد
الخطط المستقبمية
لمجية اإلدارية.
يستشير الكادر
اإلداري في تحميل
البيئة الخارجية
وتحديد الفرص
والتيديدات.

يستشير الكادر
اإلداري في تحميل
البيئة الداخمية من
خالل تحديد نقاط
القوة والضعف.

المتوسط الحسابي

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

االنحراف المعياري

1

يشارك الكادر اإلداري
في بناء وتطوير
رؤية واضحة لمجية
اإلدارية.

عالية

الترتيب

م

العبارات

متوسطة

منخفضة

درجة الممارسة

درجة الممارسة

منخفضة
جداً

26.5 122 32.8 124 28.2 126

48

2.76 12.7

1.22

متوسطة

1

25.4

54

2.72 14.3

1.22

متوسطة

2

98

73

66

87

48

52

34.4 132 25.9

42.3 162 19.3

96

92

23.8

29.6 112 27.2 122 17.5

23.2

79

22.9

31.2 118 12.7

13.2

95

84

94

55

98

2.66 14.6

2.36 25.9

2.33 33.9 128 22.2

2.25 31.2 118 24.9

2.95

1.25

1.17

1.23

متوسطة

منخفضة

منخفضة

منخفضة

3

4

5

6

2.21 31.2 117 32.7 116 25.1

1.22

منخفضة

7

2.47

2.87

منخفضة

-

المتوسط الحسابي العام
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رررر

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضح من خبلل الجدول رقم ( )0أن محور واقع ممارسة القيادات اإلدارية لمقيادة الموزعة
فيما يتعمق بالرسالة والرؤية بالجامعات السعودية من وجية نظر اإلداريين يتضمن ( )7عبارات،
حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لعبارات المحور ما بين ( )5.72 ،5.50من أصل ()4.1
درجات ،وىذه المت وسطات تقع بالفئتين الثانية والثالثة من فئات المقياس المتدرج الرباعي ،وتشير
النتيجة السابقة إلى أن استجابات أفراد الدراسة حول عبارات المحور تتراوح بين درجة استجابة
منخفضة إلى متوسطة.

ثانياً :واقع ممارسة القيادات اإلدارية لمقيادة الموزعة فيما يتعمق بثقافة الجامعة
التنظيمية.
لمتعرف عمى واقع ممارسة القيادات اإلدارية لمقيادة الموزعة فيما يتعمق بثقافة الجامعة
التنظيمية بالجامعات السعودية من وجية نظر اإلداريين؛ تم حساب التك اررات والنسب المئوية
والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد الدراسة ،كما تم ترتيب العبارات
حسب المتوسط الحسابي لكبلً منيا ،وذلك كما يمي:
جدول رقم ( )2يوضح واقع ممارسة القيادات اإلدارية لمقيادة الموزعة
فيما يتعمق بثقافة الجامعة التنظيمية من وجية نظر اإلداريين
المتوسط الحسابي

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

االنحراف المعياري

العبارات

الترتيب

م

عالية

متوسطة

منخفضة

جداً

درجة الممارسة

درجة الممارسة

منخفضة

يسعى لترسيخ
1

مفيوم العمل

الجماعي لدى

42.2 152 26.7 121

97

25.7

28

7.4

2.86

2.92

متوسطة

1

اإلداريين.

يوفر قنوات

8

اتصال فعالة بينو
وبين أفراد الكادر

31.2 118

27.8 125 25.4 96

2.72 15.6 59

1.27

متوسطة

2

اإلداري.

يوفر قنوات

7

االتصال الفعالة

بين أفراد الكادر

29.4 111 28.6 128 28.2 126

2.71 14.2 53

1.23

متوسطة

اإلداري.
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أ /إيمان بنت سعد الطويل

تطوير أداء القيادات اإلدارية

د /فايز بن عبد العزيز الفايز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتوسط الحسابي

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

االنحراف المعياري

العبارات

جداً

الترتيب

م

عالية

متوسطة

منخفضة

منخفضة

درجة الممارسة

درجة الممارسة

يتيح فرص التعمم
المستمر لمكادر

3

اإلداري عمى
المجاالت

33.1 125 25.9 98

97

25.7

2.72 15.3 58

1.22

متوسطة

4

والمفاىيم اإلدارية

والقيادية الحديثة.
يحرص عمى أن
يستفيد الكادر

2

اإلداري من

التجارب الناجحة

35.2 133 24.1 91

99

26.2

2.69 14.6 55

2.99

متوسطة

5

في تحسين بيئة
العمل.

5

يمتزم بالموضوعية
عند توزيع
الميام.

27.2 122

41.2 155 22.6 78

2.63 11.4 43

1.22

متوسطة

6

يقمل من الصراع
12

داخل اإلدارة من

خالل الممارسات

26.2 99

33.6 127 22.8 86

2.58 17.5 66

1.26

متوسطة

7

التعاونية.

يدعم التشارك

6

المعرفي والميني
بين أفراد الكادر

21.2 82

38.9 147 25.9 98

2.54 14.2 53

2.98

متوسطة

8

اإلداري.

4

يمتزم بالعدالة عند
توزيع الميام.

27.2 123

24.3 92

72

2.49 29.4 111 19.2

1.18

منخفضة

9

يشجع الكادر
اإلداري عمى

9

المبادرات النوعية
في العمل من
خالل الحوافز

22.6 78

23.3 88

94

2.33 31.2 118 24.9

1.12

منخفضة

12

المادية

والمعنوية.
المتوسط الحسابي العام
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2.63

2.92

متوسطة

-
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضح من خبلل الجدول رقم ( )5أن محور واقع ممارسة القيادات اإلدارية لمقيادة الموزعة
فيما يتعمق بثقافة الجامعة التنظيمية بالجامعات السعودية من وجية نظر اإلداريين يتضمن
( )01عبارات ،حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لعبارات المحور ما بين ( )5.32 ،5.88من
أصل ( )4.1درجات ،وىذه المتوسطات تقع بالفئتين الثانية والثالثة من فئات المقياس المتدرج
الرباعي ،وتشير النتيجة السابقة إلى أن استجابات أفراد الدراسة حول عبارات المحور تتراوح بين
درجة استجابة منخفضة إلى متوسطة.
بمغ المتوسط الحسابي العام لعبارات المحور ( )5.28بانحراف معياري ( ،)1.11وىذا يدل
عمى أن واقع ممارسة القيادات اإلدارية لمقيادة الموزعة فيما يتعمق بثقافة الجامعة التنظيمية
بالجامعات السعودية من وجية نظر اإلداريين جاء بدرجة متوسطة ،وذلك يتمثل في موافقة أفراد
الدراسة بدرجة متوسطة عمى أن القائد اإلداري (يسعى لترسيخ مفيوم العمل الجماعي لدى
اإلداريين ،وكذلك أنو يوفر قنوات اتصال فعالة بينو وبين أفراد الكادر اإلداري ،إضافة إلى
أنو يوفر قنوات االتصال الفعالة بين أفراد الكادر اإلداري).وقد يعزى إلى تفيم القيادات في
الجامعة لمفيوم التعاقب القيادي وأن التكميف بالمناصب القيادية عممية مؤقتة وتحت منظومة
عمل متكاممة.

ثالثاً :واقع ممارسة القيادات اإلدارية لمقيادة الموزعة فيما يتعمق بالمسؤولية
المشتركة.
ولمتعرف عمى واقع ممارسة القيادات اإلدارية لمقيادة الموزعة فيما يتعمق بالمسؤولية المشتركة
بالجامعات السعودية من وجية نظر اإلداريين؛ تم حساب التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات
الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد الدراسة ،كما تم ترتيب العبارات حسب المتوسط
الحسابي لكبلً منيا ،وذلك كما يمي:
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أ /إيمان بنت سعد الطويل

تطوير أداء القيادات اإلدارية

د /فايز بن عبد العزيز الفايز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول رقم ( )3يوضح واقع ممارسة القيادات اإلدارية لمقيادة الموزعة
فيما يتعمق بالمسؤولية المشتركة من وجية نظر اإلداريين

3

2

6

8

5

يدمج األفراد
المبتدئين وأصحاب
الخبرة في فرق
العمل لمتعاون.
يييئ الظروف
المناسبة إلظيار
قدرات أفراد الكادر
اإلداري الجدد.
يوزع الميام
اإلدارية والفنية
عمى الكادر
اإلداري وفقًا
لميوليم وقدراتيم
وتخصصاتيم.

يمكن أفراد الكادر
اإلداري بالمشاركة
في اتخاذ القرارات.
يطبق نظام
مساءلة قائم عمى
معايير واضحة
ومعمنة لمجميع.

16.4 62 42.7 154 31.2 118

21.2 82 38.1 144 32.2 114

16.1 61 42.7 154 21.4 81

23.8 92 36.2 136 21.4 81

28.2 126 32.4 115 22.8 86

42

82

71

71

12.6

21.7

18.8

18.8

المتوسط الحسابي

4

يمنح أفراد الكادر
اإلداري الحرية
لتحمل مسؤولية
قراراتيم وتطبيقيا.

44

11.6

ك

ك

االنحراف المعياري

1

يثق بقدرة الكادر
اإلداري
بالمسؤوليات
المناطة بيم.

%

%

ك

%

درجة الممارسة

7

يشكل فرق عمل
إلنجاز الميام.

ك

%

متوسطة

الترتيب

م

العبارات

عالية

درجة الممارسة

منخفضة

منخفضة جداً

2.92

2.97

متوسطة

1

2.88

2.62

2.62

2.57

2.96

1.25

1.22

1.24

متوسطة

متوسطة

متوسطة

متوسطة

2

3

4

5

26.5 122 36.2 136 16.1 61

81

21.4

2.47

1.22

منخفضة

6

22.1 76 34.9 132 18.5 72

122

26.5

2.46

1.27

منخفضة

7

26.7 121 22.5 85 18.2 68

المتوسط الحسابي العام
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124

32.8

2.26

1.12

منخفضة

8

2.62

2.88

متوسطة

-
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضح من خبلل الجدول رقم ( )8أن محور واقع ممارسة القيادات اإلدارية لمقيادة الموزعة
فيما يتعمق بالمسؤولية المشتركة بالجامعات السعودية من وجية نظر اإلداريين يتضمن ()3
عبارات ،حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لعبارات المحور ما بين ( )5.15 ،5.52من أصل
( )4.1درجات ،وىذه المتوسطات تقع بالفئتين الثانية والثالثة من فئات المقياس المتدرج الرباعي،
وتشير النتيجة السابقة إلى أن استجابات أفراد الدراسة حول عبارات المحور تتراوح بين درجة
استجابة منخفضة إلى متوسطة.
بمغ المتوسط الحسابي العام لعبارات المحور ( )5.21بانحراف معياري ( ،)1.33وىذا يدل
عمى أن واقع ممارسة القيادات اإلدارية لمقيادة الموزعة فيما يتعمق بالمسؤولية المشتركة
بالجامعات السعودية من وجية نظر اإلداريين جاءت بدرجة متوسطة ،وذلك يتمثل في موافقة
أفراد الدراسة بدرجة متوسطة عمى أن القائد اإلداري (يشكل فرق عمل إلنجاز الميام ،وكذلك أنو
يثق بقدرة الكادر اإلداري بالمسؤوليات المناطة بيم ،إضافة إلى أنو يمنح أفراد الكادر اإلداري
الحرية لتحمل مسؤولية ق ارراتيم وتطبيقيا) .وقد يعزى ذلك الى أن القيادات في الجامعات يراعون
أىمية التشارك مع زمبلئيم في العمل.

رابعاً :واقع ممارسة القيادات اإلدارية لمقيادة الموزعة فيما يتعمق بالممارسات
القيادية.
ولمتعرف عمى واقع ممارسة القيادات اإلدارية لمقيادة الموزعة فيما يتعمق بالممارسات القيادية
بالجامعات السعودية من وجية نظر اإلداريين؛ تم حساب التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات
الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد الدراسة ،كما تم ترتيب العبارات حسب المتوسط
الحسابي لكبلً منيا ،وذلك كما يمي:
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أ /إيمان بنت سعد الطويل

تطوير أداء القيادات اإلدارية

د /فايز بن عبد العزيز الفايز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول رقم ( )4يوضح واقع ممارسة القيادات اإلدارية لمقيادة الموزعة
فيما يتعمق بالممارسات القيادية من وجية نظر اإلداريين

6

1

3

8

4

المتوسط الحسابي

7

98

االنحراف المعياري

5

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

درجة الممارسة

2

يشجع العمل
باستقاللية ومرونة
وفق أسس متفق
عمييا بينو وبين
الكادر اإلداري.
يكمف اإلداريين من
ذوي الخبرة ببعض
األدوار القيادية.
يحث اإلداريين عمى
المبادرة بالمشاركة
في الميام التي
تتسم بالتعقيد.
ار قيادية
يفوض أدو ًا
لإلداريين من ذوي
الخبرة في الجوانب
التطويرية.
يوزع الميام
اإلدارية بشفافية
وعدالة عمى الكادر
اإلداري.
يفوض بعض
الصالحيات
لممرؤوسين إلدارة
االجتماعات العامة.
يمكن اإلداريين من
القيام بأعمال
قيادية بمنحيم
الصالحيات
الالزمة.
يساىم في التطوير
الميني لمكادر
اإلداري لتولي
القيادة في
المستقبل.

عالية

الترتيب

م

العبارات

درجة الممارسة
منخفضة
متوسطة

منخفضة جداً

32.2 114 26.5 122 25.9

66

17.5

2.61

1.25

متوسطة

1

23.2

86

22.8

2.62

1.13

متوسطة

2

69

28.8 129 37.8 143 18.3

57

15.1

2.59

2.95

متوسطة

3

93

24.6

81

21.4

2.57

1.28

متوسطة

4

99

76 26.2

32.2 121 22.1

82

21.7

2.51

1.12

متوسطة

5

75

28.2 126 29.1 112 19.8

87

23.2

2.46

1.25

منخفضة

6

67

93 17.7

34.9 132 24.6

86

22.8

2.37

1.22

منخفضة

7

62

98 16.4

118 26.5 122 25.9

31.2

2.28

1.27

منخفضة

8

2.52

2.92

منخفضة

-

97 28.6 128

25.7

29.4 111 24.6

المتوسط الحسابي العام
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضح من خبلل الجدول رقم ( )4أن محور واقع ممارسة القيادات اإلدارية لمقيادة الموزعة
فيما يتعمق بالممارسات القيادية بالجامعات السعودية من وجية نظر اإلداريين يتضمن ()3
عبارات ،حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لعبارات المحور ما بين ( )5.20 ،5.53من أصل
( )4.1درجات ،وىذه المتوسطات تقع بالفئتين الثانية والثالثة من فئات المقياس المتدرج الرباعي،
وتشير النتيجة السابقة إلى أن استجابات أفراد الدراسة حول عبارات المحور تتراوح بين درجة
استجابة منخفضة إلى متوسطة.
بمغ المتوسط الحسابي العام لعبارات المحور ( )5.21بانحراف معياري ( ،)1.11وىذا يدل
عمى أن واقع ممارسة القيادات اإلدارية لمقيادة الموزعة فيما يتعمق بالممارسات القيادية
بالجامعات السعودية من وجية نظر اإلداريين جاءت بدرجة منخفضة ،وذلك يتمثل في موافقة
أفراد الدراسة بدرجة منخفضة عمى أن القائد اإلداري (يفوض بعض الصبلحيات لممرؤوسين
إلدارة االجتماعات العامة ،وكذلك أنو يمكن اإلداريين من القيام بأعمال قيادية بمنحيم
الصبلحيات البلزمة ،إضافة إلى أنو ُيساىم في التطوير الميني لمكادر اإلداري لتولي القيادة في

المستقبل) .وقد يعزى ذلك الى وجود بعض القيادات التي تتسم بشيء من الدكتاتورية أو التسمط
في ق ارراتيم.

السؤال الثاني :ما الصعوبات التي تواجو القيادات اإلدارية في ممارسة القيادة
الموزعة من وجية نظر اإلداريين والقيادات اإلدارية؟

أوالً :من وجية نظر اإلداريين
 -1الصعوبات التي تواجو القيادات اإلدارية في ممارسة القيادة الموزعة فيما
يتعمق بالرسالة والرؤية.

ولمتعرف عمى الصعوبات التي تواجو القيادات اإلدارية في ممارسة القيادة الموزعة فيما
يتعمق بالرسالة والرؤية بالجامعات السعودية من وجية نظر اإلداريين؛ تم حساب التك اررات
والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد الدراسة ،كما تم
ترتيب العبارات حسب المتوسط الحسابي لكبلً منيا ،وذلك كما يمي:
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أ /إيمان بنت سعد الطويل

تطوير أداء القيادات اإلدارية

د /فايز بن عبد العزيز الفايز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول رقم ( )5يوضح الصعوبات التي تواجو القيادات اإلدارية في ممارسة القيادة الموزعة
بالجامعات السعودية فيما يتعمق بالرسالة والرؤية من وجية نظر اإلداريين
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

%

ك

%

ك

%

ك

%

درجة الممارسة

عالية
ك

متوسطة

الترتيب

م

العبارات

درجة الممارسة

منخفضة

منخفضة جداً

قمة استشارة

الكادر اإلداري

4

في تحميل البيئة
الخارجية

وتحديد الفرص

132 35.7 135

34.4

94

24.9

19

5.2

3.21

2.92

متوسطة

1

والتيديدات
لإلدارة.

قمة استشارة

الكادر اإلداري

3

في تحميل البيئة
الداخمية وتحديد

114 35.2 133

32.2

26.7 121

32

7.9

2.93

2.97

متوسطة

2

نقاط الضعف

والقوة لإلدارة.
قصور في

5

إعداد الخطط
المستقبمية

132 32.5 123

34.9

82

21.2

43

11.4

2.89

2.99

متوسطة

3

لمجية اإلدارية.
استبداد القائد

برأيو في تحديد
2

مؤشرات األداء

لتحقيق أىداف

125 27.8 125

33.1

32.3 122

26

6.9

2.82

2.92

متوسطة

4

الخطة

التشغيمية.

قصور القائد
1

اإلداري في

تطوير رؤية

واضحة لمجية
اإلدارية.

29.9 113

96

25.4

المتوسط الحسابي العام
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36.8 139

32

7.9

2.77

2.97

متوسطة

5

2.88

2.83

متوسطة

-

اجمللد  – 33العدد الثاوي – فرباير 2022م

رررر
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضح من خبلل الجدول رقم ( )2أن محور الصعوبات التي تواجو القيادات اإلدارية في
ممارسة القيادة الموزعة فيما يتعمق بالرسالة والرؤية بالجامعات السعودية من وجية نظر
اإلداريين يتضمن ( )2عبارات ،حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لعبارات المحور ما بين
( )8.10 ،5.77من أصل ( )4.1درجات ،وىذه المتوسطات تقع بالفئة الثالثة من فئات
المقياس المتدرج الرباعي ،وتشير النتيجة السابقة إلى أن استجابات أفراد الدراسة حول عبارات
المحور جاءت بدرجة استجابة (متوسطة).
بمغ المتوسط الحسابي العام لعبارات المحور ( )5.33بانحراف معياري ( ،)1.38وىذا يدل
عمى أن ىناك موافقة بدرجة متوسطة بين أفراد الدراسة عمى الصعوبات التي تواجو القيادات
اإلدارية في ممارسة القيادة الموزعة فيما يتعمق بالرسالة والرؤية بالجامعات السعودية من وجية
نظر اإلداريين ،ومن أبرز تمك الصعوبات (قمة استشارة الكادر اإلداري في تحميل البيئة الخارجية
وتحديد الفرص والتيديدات لئلدارة ،وكذلك قمة استشارة الكادر اإلداري في تحميل البيئة الداخمية
وتحديد نقاط الضعف والقوة لئلدارة ،إضافة إلى قصور في إعداد الخطط المستقبمية لمجية
اإلدارية) .وقد يعزى ذلك الى ضعف الخبرة في التخطيط لدى بعض القيادات الجامعية.

 -2الصعوبات التي تواجو القيادات اإلدارية في ممارسة القيادة الموزعة فيما
يتعمق بثقافة الجامعة التنظيمية.
ولمتعرف عمى الصعوبات التي تواجو القيادات اإلدارية في ممارسة القيادة الموزعة فيما
يتعمق بثقافة الجامعة التنظيمية بالجامعات السعودية من وجية نظر اإلداريين؛ تم حساب
التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد الدراسة،
كما تم ترتيب العبارات حسب المتوسط الحسابي لكبلً منيا ،وذلك كما يمي:
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أ /إيمان بنت سعد الطويل

تطوير أداء القيادات اإلدارية

د /فايز بن عبد العزيز الفايز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول رقم ( )6يوضح الصعوبات التي تواجو القيادات اإلدارية في ممارسة القيادة الموزعة
فيما يتعمق بثقافة الجامعة التنظيمية بالجامعات السعودية من وجية نظر اإلداريين

1

5

3

4

المتوسط الحسابي

7

االنحراف المعياري

6

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

درجة الممارسة

2

ضعف البرامج
التدريبية
لتطوير
الميارات
القيادية عند
أفراد الكادر
اإلداري.
قمة الحوافز
المادية
والمعنوية
لمكادر اإلداري
لمن يمارس
قياديا في
ًا
دور
ً
الجية اإلدارية.
ميل الثقافة
التنظيمية
السائدة في
الجامعة إلى
المركزية.
ضعف ثقافة
العمل بروح
الفريق في
الجية اإلدارية.
ضعف
اإلمكانيات
المادية في
الجية اإلدارية.
مقاومة التغيير
من قبل بعض
منسوبي الجية
اإلدارية.
ضعف البنية
التقنية لمتواصل
الفعال بين
القائد وأفراد
الكادر اإلداري.

عالية

الترتيب

م

العبارات

درجة الممارسة
منخفضة
متوسطة

منخفضة جداً

33.9 128 35.4 134

87

23.2

29

7.7

2.97

2.95

متوسطة

1

25.4

81

21.4

44

11.6

2.97

1.25

متوسطة

2

29.1 112 34.7 131

94

24.9

43

11.4

2.87

1.22

متوسطة

3

38.9 147 27.2 123

77

22.4

51

13.5

2.82

2.99

متوسطة

4

32.2 121 16.1

62

16.4

2.71

1.12

متوسطة

5

82

33.3 126 35.4 134 21.7

36

9.5

2.69

2.92

متوسطة

6

73

32.4 115 28.6 128 19.3

82

21.7

2.46

1.23

منخفضة

7

2.78

2.74

متوسطة

-

41.5 157

35.4 134

96

61

المتوسط الحسابي العام
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اجمللد  – 33العدد الثاوي – فرباير 2022م

رررر

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضح من خبلل الجدول رقم ( )2أن محور الصعوبات التي تواجو القيادات اإلدارية في
ممارسة القيادة الموزعة فيما يتعمق بثقافة الجامعة التنظيمية بالجامعات السعودية من وجية نظر
اإلداريين يتضمن ( )7عبارات ،حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لعبارات المحور ما بين
( )5.17 ،5.42من أصل ( )4.1درجات ،وىذه المتوسطات تقع بالفئتين الثانية والثالثة من
فئات المقياس المتدرج الرباعي ،وتشير النتيجة السابقة إلى أن استجابات أفراد الدراسة حول
عبارات المحور تتراوح بين درجة موافقة (منخفض إلى متوسطة).
بمغ المتوسط الحسابي العام لعبارات المحور ( )5.73بانحراف معياري ( ،)1.74وىذا يدل
عمى أن ىناك موافقة بدرجة متوسطة بين أفراد الدراسة عمى الصعوبات التي تواجو القيادات
اإلدارية في ممارسة القيادة الموزعة فيما يتعمق بثقافة الجامعة التنظيمية بالجامعات السعودية من
وجية نظر اإلداريين ،ومن أبرز تمك الصعوبات (ضعف البرامج التدريبية لتطوير الميارات
القيادية عند أفراد الكادر اإلداري ،وكذلك قمة الحوافز المادية والمعنوية لمكادر اإلداري لمن
قياديا في الجية اإلدارية ،إضافة إلى ميل الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعة إلى
يمارس ًا
دور ً
المركزية) .وقد يعزى ذلك الى ضعف المخصصات المالية المخصصة لمتطوير والتحفيز في
بعض الجامعات.

 -3الصعوبات التي تواجو القيادات اإلدارية في ممارسة القيادة الموزعة فيما
يتعمق بالمسؤولية المشتركة.
ولمتعرف عمى الصعوبات التي تواجو القيادات اإلدارية في ممارسة القيادة الموزعة
بالجامعات السعودية فيما يتعمق بالمسؤولية المشتركة من وجية نظر اإلداريين؛ تم حساب
التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد الدراسة،
كما تم ترتيب العبارات حسب المتوسط الحسابي لكبلً منيا ،وذلك كما يمي:
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أ /إيمان بنت سعد الطويل

تطوير أداء القيادات اإلدارية

د /فايز بن عبد العزيز الفايز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول رقم ( )7يوضح الصعوبات التي تواجو القيادات اإلدارية في ممارسة القيادة الموزعة
بالجامعات السعودية فيما يتعمق بالمسؤولية المشتركة من وجية نظر اإلداريين
درجة الممارسة

5

4

وجود
الصراعات
الشخصية بين
أفراد الكادر
اإلداري.

محدودية فرص
التواصل بين
أفراد الكادر
اإلداري في
الجية
اإلدارية.

124 31.5 119

95

148 25.1

27.2 122

52

97

132 13.2

122 32.8

39.2

84

128 25.7

141 34.9

المتوسط الحسابي العام

998

27.2

22.2

33.9

37.3

33

51

51

55

8.7

13.5

13.5

14.6

المتوسط الحسابي

2

إحجام بعض
منسوبي الكادر
اإلداري عن
أداء أدو ًا
ار
قيادية لقمة
الخبرة في
تحمل
المسؤولية.

144 32.8 124

38.1

78

22.6

32

8.5

2.95

2.87

2.76

2.66

االنحراف المعياري

1

قصور دور
القيادات في
دعم المبادرات
واألفكار
الجديدة لتطوير
العمل.

%

ك

%

ك

%

ك

%

2.93

2.96

2.98

1.22

درجة الممارسة

3

ضعف ثقة
القيادة في
إسناد ميام
قيادية لبعض
منسوبي الكادر
اإلداري.

ك

متوسطة

متوسطة

متوسطة

متوسطة

متوسطة

الترتيب

م

العبارات

عالية

منخفضة

منخفضة
جداً

1

2

3

4

2.47

2.92

منخفضة

5

2.74

2.77

متوسطة

-
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رررر

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضح من خبلل الجدول رقم ( )7أن محور الصعوبات التي تواجو القيادات اإلدارية في
ممارسة القيادة الموزعة فيما يتعمق بالمسؤولية المشتركة بالجامعات السعودية من وجية نظر
اإلداريين يتضمن ( )2عبارات ،حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لعبارات المحور ما بين
( )5.12 ،5.47من أصل ( )4.1درجات ،وىذه المتوسطات تقع بالفئتين الثانية والثالثة من
فئات المقياس المتدرج الرباعي ،وتشير النتيجة السابقة إلى أن استجابات أفراد الدراسة حول
عبارات المحور تتراوح بين درجة موافقة (منخفضة إلى متوسطة).
بمغ المتوسط الحسابي العام لعبارات المحور ( )5.74بانحراف معياري ( ،)1.77وىذا يدل
عمى أن ىناك موافقة بدرجة متوسطة بين أفراد الدراسة عمى الصعوبات التي تواجو القيادات
اإلدارية في ممارسة القيادة الموزعة فيما يتعمق بالمسؤولية المشتركة بالجامعات السعودية من
وجية نظر اإلداريين ،ومن أبرز تمك الصعوبات (ضعف ثقة القيادة في إسناد ميام قيادية
لبعض منسوبي الكادر اإلداري ،وكذلك قصور دور القيادات في دعم المبادرات واألفكار الجديدة
ار قيادية لقمة
لتطوير العمل ،إضافة إلى إحجام بعض منسوبي الكادر اإلداري عن أداء أدو ًا

الخبرة في تحمل المسؤولية) .وقد يعزى ذلك الى عدم اىتمام القيادات بتطوير أنفسيم في مجال
القيادة وممارساتيا ،أو ضعف تأىيميم قبل تولييم المنصب القيادي .وىذا يتفق مع ما أوصت

بو دراسة بيكمان ) (Beckman, 2017والتي ذكرت أن االحتراف الميني لمقيادة يتطمب تدريب
لبناء الميارات القيادية لدى أعضاء ىيئة التدريس.

 -4الصعوبات التي تواجو القيادات اإلدارية في ممارسة القيادة الموزعة
فيما يتعمق بالممارسات القيادية.

ولمتعرف عمى الصعوبات التي تواجو القيادات اإلدارية في ممارسة القيادة الموزعة
بالجامعات السعودية فيما يتعمق بالممارسات القيادية من وجية نظر اإلداريين؛ تم حساب
التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد الدراسة،
كما تم ترتيب العبارات حسب المتوسط الحسابي لكبلً منيا ،وذلك كما يمي:
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أ /إيمان بنت سعد الطويل

تطوير أداء القيادات اإلدارية

د /فايز بن عبد العزيز الفايز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول رقم ( )8يوضح الصعوبات التي تواجو القيادات اإلدارية في ممارسة القيادة الموزعة
بالجامعات السعودية فيما يتعمق بالممارسات القيادية من وجية نظر اإلداريين

6

3

4

1

المتوسط الحسابي

2

االنحراف المعياري

7

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

درجة الممارسة

5

قمة الصالحيات
الممنوحة
لإلداريين ذوي
الخبرة في صنع
القرار.
اتباع األساليب
التقميدية في
القيادة من قبل
القيادات العميا في
الجامعة.
ضعف تفعيل
المساءلة بشكل
موضوعي من قبل
القائد.
قصور دور
القيادات العميا في
الجامعة في دعم
المبادرات واألفكار
الجديدة لتطوير
بيئة العمل
الجامعي.
ضعف ممارسة
الشفافية في
توزيع الميام
اإلدارية من قبل
القائد.
ضعف ممارسة
العدالة في توزيع
الميام اإلدارية
من قبل القائد.
اتباع القائد
أساليب غير
ديمقراطية في
القيادة.

عالية

الترتيب

م

العبارات

درجة الممارسة
منخفضة
متوسطة

منخفضة جداً

172

45.5

88 24.6 93

23.3

25

6.6

3.29

2.97

متوسطة

1

149

82 32.2 114 39.4

21.7

33

8.7

3.22

2.98

متوسطة

2

132

27.8 125 27.2 122 34.9

39

12.3

2.87

1.21

متوسطة

3

116

28.6 128 32.2 114 32.7

42

12.6

2.81

2.99

متوسطة

4

97

26.5 122 37.8 143 25.7

38

12.1

2.79

2.94

متوسطة

5

121

23.3

57

15.1

2.79

1.26

متوسطة

6

27.2 123 22.2 84

62

15.9

2.76

1.29

متوسطة

7

2.87

2.85

متوسطة

-

131

88 29.6 112 32.2

34.7

المتوسط الحسابي العام
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اجمللد  – 33العدد الثاوي – فرباير 2022م

رررر

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضح من خبلل الجدول رقم ( )3أن محور الصعوبات التي تواجو القيادات اإلدارية في
ممارسة القيادة الموزعة فيما يتعمق بالممارسات القيادية بالجامعات السعودية من وجية نظر
اإلداريين يتضمن ( )7عبارات ،حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لعبارات المحور ما بين
( )8.11 ،5.72من أصل ( )4.1درجات ،وىذه المتوسطات تقع بالفئة الثالثة من فئات
المقياس المتدرج الرباعي ،وتشير النتيجة السابقة إلى أن استجابات أفراد الدراسة حول عبارات
المحور جاءت بدرجة موافقة (متوسطة).
بمغ المتوسط الحسابي العام لعبارات المحور ( )5.37بانحراف معياري ( ،)1.32وىذا يدل
عمى أن ىناك موافقة بدرجة متوسطة بين أفراد الدراسة عمى الصعوبات التي تواجو القيادات
اإلدارية في ممارسة القيادة الموزعة فيما يتعمق بالممارسات القيادية بالجامعات السعودية من
وجية نظر اإلداريين ،ومن أبرز تمك الصعوبات (قمة الصبلحيات الممنوحة لئلداريين ذوي
الخبرة في صنع القرار ،وكذلك اتباع األساليب التقميدية في القيادة من قبل القيادات العميا في
الجامعة ،إضافة إلى ضعف تفعيل المساءلة بشكل موضوعي من قبل القائد).

ثانياً :من وجية نظر القيادات اإلدارية
 -1الصعوبات التي تواجو القيادات اإلدارية في ممارسة القيادة الموزعة فيما
يتعمق بالرسالة والرؤية.
ولمتعرف عمى الصعوبات التي تواجو القيادات اإلدارية في ممارسة القيادة الموزعة
بالجامعات السعودية فيما يتعمق بالرسالة والرؤية من وجية نظر القيادات اإلدارية؛ تم حساب
التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد الدراسة،
كما تم ترتيب العبا ارت حسب المتوسط الحسابي لكبلً منيا ،وذلك كما يمي:
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اجمللد  – 33العدد الثاوي – فرباير 2022م
اجمللد  – 33العدد الخاسع – سبخمرب 2021م

أ /إيمان بنت سعد الطويل

تطوير أداء القيادات اإلدارية

د /فايز بن عبد العزيز الفايز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول رقم ( ) 9يوضح الصعوبات التي تواجو القيادات اإلدارية في ممارسة القيادة الموزعة
بالجامعات السعودية فيما يتعمق بالرسالة والرؤية من وجية نظر القيادات اإلدارية
المتوسط الحسابي

ك

االنح ارف المعياري

%

ك

%

ك

%

درجة الممارسة

ك

%

متوسطة

الترتيب

م

العبارات

عالية

درجة الممارسة

منخفضة

منخفضة جداً

قصور القائد
1

اإلداري في

تطوير رؤية

واضحة لمجية

22.4 48

132

55.3

29

12.3

28

11.9

2.84

2.88

متوسطة

1

اإلدارية.

قمة استشارة

الكادر اإلداري

4

في تحميل البيئة

الخارجية وتحديد
الفرص

29.8 72

35.7

84

53

22.6

28

11.9

2.83

2.99

متوسطة

2

والتيديدات
لإلدارة.

قصور في إعداد
5

الخطط

المستقبمية

23.4 55

125

44.7

46

19.6

29

12.3

2.79

2.94

متوسطة

3

لمجية اإلدارية.
استبداد القائد

برأيو في تحديد
2

مؤشرات األداء

لتحقيق أىداف

31.9 75

56

23.8

74

31.5

32

12.8

2.75

1.24

متوسطة

4

الخطة

التشغيمية.

قمة استشارة

الكادر اإلداري

3

في تحميل البيئة
الداخمية وتحديد

31.9 75

52

21.3

82

34.9

28

11.9

2.73

1.24

متوسطة

5

نقاط الضعف

والقوة لإلدارة.
المتوسط الحسابي العام
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2.87

متوسطة

-
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رررر

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضح من خبلل الجدول رقم ( )1أن محور الصعوبات التي تواجو القيادات اإلدارية في
ممارسة القيادة الموزعة فيما يتعمق بالرسالة والرؤية بالجامعات السعودية من وجية نظر القيادات
اإلدارية يتضمن ( )2عبارات ،حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لعبارات المحور ما بين
( )5.34 ،5.78من أصل ( )4.1درجات ،وىذه المتوسطات تقع بالفئة الثالثة من فئات
المقياس المتدرج الرباعي ،وتشير النتيجة السابقة إلى أن استجابات أفراد الدراسة حول عبارات
المحور جاءت بدرجة استجابة (متوسطة).
بمغ المتوسط الحسابي العام لعبارات المحور ( )5.71بانحراف معياري ( ،)1.37وىذا يدل
عمى أن ىناك موافقة بدرجة متوسطة بين أفراد الدراسة عمى الصعوبات التي تواجو القيادات
اإلدارية في ممارسة القيادة الموزعة فيما يتعمق بالرسالة والرؤية بالجامعات السعودية من وجية
نظر القيادات اإلدارية ،ومن أبرز تمك الصعوبات (قصور القائد اإلداري في تطوير رؤية
واضحة لمجية اإلدارية ،وكذلك قمة استشارة الكادر اإلداري في تحميل البيئة الخارجية وتحديد
الفرص والتيديدات لئلدارة ،إضافة إلى قصور في إعداد الخطط المستقبمية لمجية اإلدارية) .وىذا
يتفق مع وجية نظر اإلداريين مما يؤكد ىذه النتيجة.

 -2الصعوبات التي تواجو القيادات اإلدارية في ممارسة القيادة الموزعة فيما
يتعمق بثقافة الجامعة التنظيمية.
ولمتعرف عمى الصعوبات التي تواجو القيادات اإلدارية في ممارسة القيادة الموزعة
بالجامعات السعودية فيما يتعمق بثقافة الجامعة التنظيمية من وجية نظر القيادات اإلدارية؛ تم
حساب التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد
الدراسة ،كما تم ترتيب العبارات حسب المتوسط الحسابي لكبلً منيا ،وذلك كما يمي:
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اجمللد  – 33العدد الثاوي – فرباير 2022م
اجمللد  – 33العدد الخاسع – سبخمرب 2021م

أ /إيمان بنت سعد الطويل

تطوير أداء القيادات اإلدارية

د /فايز بن عبد العزيز الفايز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول رقم ( )12يوضح الصعوبات التي تواجو القيادات اإلدارية في ممارسة القيادة الموزعة
بالجامعات السعودية فيما يتعمق بثقافة الجامعة التنظيمية من وجية نظر القيادات اإلدارية
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

%

ك

%

ك

%

ك

%

درجة الممارسة

عالية
ك

متوسطة

الترتيب

م

العبارات

درجة الممارسة

منخفضة

منخفضة جداً

قمة الحوافز المادية
6

3

والمعنوية لمكادر

اإلداري لمن يمارس

76.6 182

45

19.1

12

4.3

2

2.2

3.72

2.54

عالية

1

قبل بعض منسوبي

49.8 117

94

42.2

12

4.3

14

6.2

3.34

2.82

عالية

2

قياديا في
ًا
دور
ً
الجية اإلدارية.

مقاومة التغيير من
الجية اإلدارية.
ميل الثقافة

7

التنظيمية السائدة
في الجامعة إلى

94

46.4 129 42.2

18

7.7

14

6.2

3.22

2.82

متوسطة

3

المركزية.

5

ضعف اإلمكانيات

المادية في الجية
اإلدارية.

43.2 121

76

32.3

32

12.8

28

11.9

3.26

1.22

متوسطة

4

ضعف البرامج

2

التدريبية لتطوير

الميارات القيادية
عند أفراد الكادر

62

26.4

98

41.7

62

25.5

15

6.4

2.88

2.87

متوسطة

5

اإلداري.

1

ضعف ثقافة العمل
بروح الفريق في
الجية اإلدارية.

42

17.2

74

31.5

82

34.2

41

17.4

2.48

2.97

منخفضة

6

ضعف البنية

4

التقنية لمتواصل

الفعال بين القائد
وأفراد الكادر

29

44.3 124 12.3

51

21.7

51

21.7

2.47

2.97

منخفضة

7

اإلداري.

المتوسط الحسابي العام
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3.22

2.58

متوسطة

-
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رررر

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضح من خبلل الجدول رقم ( )01أن محور الصعوبات التي تواجو القيادات اإلدارية في
ممارسة القيادة الموزعة فيما يتعمق بثقافة الجامعة التنظيمية بالجامعات السعودية من وجية نظر
القيادات اإلدارية يتضمن ( )7عبارات ،حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لعبارات المحور ما
بين ( )8.75 ،5.47من أصل ( )4.1درجات ،وىذه المتوسطات تقع بالفئتين الثانية والرابعة
من فئات المقياس المتدرج الرباعي ،وتشير النتيجة السابقة إلى أن استجابات أفراد الدراسة حول
عبارات المحور تتراوح بين درجة موافقة (منخفض إلى عالية).
بمغ المتوسط الحسابي العام لعبارات المحور ( )8.15بانحراف معياري ( ،)1.23وىذا يدل
عمى أن ىناك موافقة بدرجة متوسطة بين أفراد الدراسة عمى الصعوبات التي تواجو القيادات
اإلدارية في ممارسة القيادة الموزعة فيما يتعمق بثقافة الجامعة التنظيمية بالجامعات السعودية من
وجية نظر القيادات اإلدارية ،ومن أبرز تمك التحديات (قمة الحوافز المادية والمعنوية لمكادر
قياديا في الجية اإلدارية ،وكذلك مقاومة التغيير من قبل بعض
دور
اإلداري لمن يمارس ًا
ً
منسوبي الجية اإلدارية ،إضافة إلى ميل الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعة إلى المركزية).
وقد يعزى ذلك إلى معاناة ىؤالء القادة في عدم وجود حوافز مساعدة عمى نشر ىذه الثقافة لتكون
ممارسة فعمية.

 -3الصعوبات التي تواجو القيادات اإلدارية في ممارسة القيادة الموزعة فيما
يتعمق بالمسؤولية المشتركة.
ولمتعرف عمى الصعوبات التي تواجو القيادات اإلدارية في ممارسة القيادة الموزعة
بالجامعات السعودية فيما يتعمق بالمسؤولية المشتركة من وجية نظر القيادات اإلدارية؛ تم
حساب التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد
الدراسة ،كما تم ترتيب العبارات حسب المتوسط الحسابي لكبلً منيا ،وذلك كما يمي:
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اجمللد  – 33العدد الثاوي – فرباير 2022م
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أ /إيمان بنت سعد الطويل

تطوير أداء القيادات اإلدارية

د /فايز بن عبد العزيز الفايز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول رقم ( )11يوضح الصعوبات التي تواجو القيادات اإلدارية في ممارسة القيادة الموزعة
بالجامعات السعودية فيما يتعمق بالمسؤولية المشتركة من وجية نظر القيادات اإلدارية

1

4

قصور دور
القيادات في
دعم المبادرات
واألفكار
الجديدة
لتطوير العمل.

محدودية
فرص التواصل
بين أفراد
الكادر اإلداري
في الجية
اإلدارية.

52

48

49

36

22.1

22.4

22.9

15.3

118

129

124

122

52.2

54.9

44.3

51.9

المتوسط الحسابي العام
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46

32

53

53

19.6

12.8

22.6

22.6

19

28

29

24

8.1

11.9

12.3

12.2

المتوسط الحسابي

2

إحجام بعض
منسوبي
الكادر اإلداري
عن أداء أدو ًا
ار
قيادية لقمة
الخبرة في
تحمل
المسؤولية.

75

31.9

131

55.7

5

2.1

24

12.2

3.29

2.86

2.84

2.74

االنحراف المعياري

5

وجود
الصراعات
الشخصية بين
أفراد الكادر
اإلداري.

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

2.86

2.85

2.89

2.93

درجة الممارسة

3

ضعف ثقة
القيادة في
إسناد ميام
قيادية لبعض
منسوبي
الكادر اإلداري.

عالية

متوسطة

متوسطة

متوسطة

متوسطة

الترتيب

م

العبارات

درجة الممارسة
منخفضة
متوسطة

منخفضة جداً

1

2

3

4

2.72

2.84

متوسطة

5

2.85

2.67

متوسطة

-
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضح من خبلل الجدول رقم ( )00أن محور الصعوبات التي تواجو القيادات اإلدارية في
ممارسة القيادة الموزعة فيما يتعمق بالمسؤولية المشتركة بالجامعات السعودية من وجية نظر
القيادات اإلدارية يتضمن ( )2عبارات ،حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لعبارات المحور ما
بين ( )8.11 ،5.75من أصل ( )4.1درجات ،وىذه المتوسطات تقع بالفئة الثالثة من فئات
المقياس المتدرج الرباعي ،وتشير النتيجة السابقة إلى أن استجابات أفراد الدراسة حول عبارات
المحور جاءت بدرجة موافقة (متوسطة).
بمغ المتوسط الحسابي العام لعبارات المحور ( )5.32بانحراف معياري ( ،)1.27وىذا يدل
عمى أن ىناك موافقة بدرجة متوسطة بين أفراد الدراسة عمى الصعوبات التي تواجو القيادات
اإلدارية في ممارسة القيادة الموزعة فيما يتعمق بالمسؤولية المشتركة بالجامعات السعودية من
وجية نظر القيادات اإلدارية ،ومن أبرز تمك الصعوبات (ضعف ثقة القيادة في إسناد ميام
قيادية لبعض منسوبي الكادر اإلداري ،وكذلك وجود الصراعات الشخصية بين أفراد الكادر
ار قيادية لقمة الخبرة في
اإلداري ،إضافة إلى إحجام بعض منسوبي الكادر اإلداري عن أداء أدو ًا
تحمل المسؤولية) .وىذا يتفق مع راي اإلداريين وقدى يعزى إلى نفس السبب المذكور سابقا.

 -4الصعوبات التي تواجو القيادات اإلدارية في ممارسة القيادة الموزعة فيما
يتعمق بالممارسات القيادية.
ولمتعرف عمى الصعوبات التي تواجو القيادات اإلدارية في ممارسة القيادة الموزعة
بالجامعات السعودية فيما يتعمق بالممارسات القيادية من وجية نظر القيادات اإلدارية؛ تم حساب
التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد الدراسة،
كما تم ترتيب العبارات حسب المتوسط الحسابي لكبلً منيا ،وذلك كما يمي:
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أ /إيمان بنت سعد الطويل

تطوير أداء القيادات اإلدارية

د /فايز بن عبد العزيز الفايز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول رقم ( )12يوضح الصعوبات التي تواجو القيادات اإلدارية في ممارسة القيادة الموزعة
بالجامعات السعودية فيما يتعمق بالممارسات القيادية من وجية نظر القيادات اإلدارية

6

3

4

1

المتوسط الحسابي

2

االنحراف المعياري

5

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

درجة الممارسة

7

اتباع األساليب
التقميدية في
القيادة من قبل
القيادات العميا
في الجامعة.
قمة الصالحيات
الممنوحة
لإلداريين ذوي
الخبرة في صنع
القرار.
ضعف تفعيل
المساءلة بشكل
موضوعي من
قبل القائد.
قصور دور
القيادات العميا
في الجامعة في
دعم المبادرات
واألفكار الجديدة
لتطوير بيئة
العمل الجامعي.
ضعف ممارسة
الشفافية في
توزيع الميام
اإلدارية من قبل
القائد.
ضعف ممارسة
العدالة في
توزيع الميام
اإلدارية من قبل
القائد.
اتباع القائد
أساليب غير
ديمقراطية في
القيادة.

عالية

الترتيب

م

العبارات

درجة الممارسة
منخفضة
متوسطة

منخفضة جداً

78

8.5 22 46.2 128 33.2

29

12.3

3.22

2.96

متوسطة

1

88

37.4

16.6 39 35.7

24

12.2

3.22

2.98

متوسطة

2

51

12.8 32 57.4 135 21.7

19

8.1

2.93

2.82

متوسطة

3

64

16.6 39 46.2 128 27.2

24

12.2

2.92

2.92

متوسطة

4

62

25.5

31.1 73 35.3

19

8.1

2.78

2.92

متوسطة

5

52

25.1 59 43.4 122 21.3

24

12.2

2.76

2.92

متوسطة

6

52

27.2 64 41.3

24

12.2

2.74

2.91

متوسطة

7

2.87

2.82

متوسطة

-

21.3

84

83

97
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رررر

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضح من خبلل الجدول رقم ( )05أن محور الصعوبات التي تواجو القيادات اإلدارية في
ممارسة القيادة الموزعة فيما يتعمق بالممارسات القيادية بالجامعات السعودية من وجية نظر
القيادات اإلدارية يتضمن ( )7عبارات ،حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لعبارات المحور ما
بين ( )8.1 ،5.74من أصل ( )4.1درجات ،وىذه المتوسطات تقع بالفئة الثالثة من فئات
المقياس المتدرج الرباعي ،وتشير النتيجة السابقة إلى أن استجابات أفراد الدراسة حول عبارات
المحور جاءت بدرجة موافقة (متوسطة).
بمغ المتوسط الحسابي العام لعبارات المحور ( )5.37بانحراف معياري ( ،)1.31وىذا
يدل عمى أن ىناك موافقة بدرجة متوسطة بين أفراد الدراسة عمى الصعوبات التي تواجو القيادات
اإلدارية في ممارسة القيادة الموزعة فيما يتعمق بالممارسات القيادية بالجامعات السعودية من
وجية نظر القيادات اإلدارية ،ومن أبرز تمك الصعوبات (اتباع األساليب التقميدية في القيادة من
قبل القيادات العميا في الجامعة ،وكذلك قمة الصبلحيات الممنوحة لئلداريين ذوي الخبرة في
صنع القرار ،إضافة إلى ضعف تفعيل المساءلة بشكل موضوعي من قبل القائد) .وقد يعزى إلى
تنوع اراء القيادات حول ممارساتيم القيادية.

السؤال الثالث :ما متطمبات تطوير ممارسات القيادات اإلدارية لمقيادة الموزعة
في الجامعات السعودية من وجية نظر القيادات اإلدارية؟
ولمتعرف عمى متطمبات تطوير ممارسات القيادات اإلدارية لمقيادة الموزعة في الجامعات
السعودية من وجية نظر القيادات اإلدارية؛ تم حساب التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات
الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد الدراسة ،كما تم ترتيب العبارات حسب المتوسط
الحسابي لكبلً منيا ،وذلك كما يمي:
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أ /إيمان بنت سعد الطويل

تطوير أداء القيادات اإلدارية

د /فايز بن عبد العزيز الفايز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول رقم ( )13يوضح متطمبات تطوير ممارسات
الموزعة في الجامعات السعودية من وجية نظر القيادات اإلدارية
درجة الممارسة

%

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة الممارسة

الترتيب

م

71.1 167

47

7.2 17 22.2

4

1.7

3.62

2.72

عالية

1

69.8 164

55

23.4

3

1.3

13

5.5

3.57

2.78

عالية

2

72.8 171

43

18.3

6

2.6

15

6.4

3.57

2.83

عالية

3

66.4 156

62

26.4

2

2.2

17

7.2

3.52

2.83

عالية

4

62.9 143

68

7.7 18 28.9

6

2.6

3.48

2.75

عالية

5

عالية

العبارات
ك

11

12

9

8

12

18

16

17

19

7

توفير الموارد الالزمة
لنجاح الكادر اإلداري
في مياميم القيادية.
تحديد الميام القيادية
والصالحيات التي سيتم
توزيعيا عمى أفراد
الكادر اإلداري.
تبني سياسة الكفاءة
والجدارة عند الترشيح
لمقيادة.
استثمار النظم
المعموماتية والتقنية
داخل الجامعة.

توظيف نتائج تقويم
أداء اإلداريين لتحقيق
أىداف الجية اإلدارية.
نبذ التطورات التقميدية
لمقيادة التي تكرس
مبدأ األقدمية كشرط
لتولي ميام قيادية.
تدريب القيادات عمى
توزيع الميام القيادية.

تطوير القدرات القيادية
ألفراد الكادر اإلداري
في مجال القيادة
الموزعة.
تقسيم السمطة
والمسؤولية بين القائد
اإلداري وأفراد اإلدارة.
إتاحة المعمومات
واإلحصاءات الالزمة
ألفراد الكادر اإلداري
التخاذ قراراتيم.

منخفضة
جداً

القيادات

اإلدارية لمقيادة

متوسطة
%

ك

منخفضة
ك

%

%

ك

67.7 159

47

4.7 11 22.2

18

7.7

3.48

2.92

عالية

6

72.6 166

33

7.7 18 14.2

18

7.7

3.48

2.93

عالية

7

66.8 157

45

8.5 22 19.1

13

5.5

3.47

2.87

عالية

8

61.3 144

57

13.2 31 24.3

3

1.3

3.46

2.77

عالية

9

56.2 132

76
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6.2 14 32.3

13

5.5

3.39

2.83

عالية
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درجة الممارسة

15

1

14

2

4

5

تسييل إجراءات
ممارسة المشروعات
واألفكار الجديدة في
الجامعة دون الحاجة
إلى موافقة من جيات
عميا.

توزيع السمطة
والمسؤولية بين القائد
اإلداري واإلداريين.
مشاركة أفراد الكادر
اإلداري في اختيار
وتقويم القادة.
توزيع الميام القيادية
عمى الكادر اإلداري
استنادا عمى أسس
ً
عممية بشفافية
وعدالة.
إعادة تشكيل الييكل
التنظيمي لإلدارة بحيث
يتناسب مع أبعاد
القيادة الموزعة.
نشر ثقافة القيادة
الموزعة داخل البيئة
الجامعية.

66.4 156

54.2 127

57.2 134

47.7 112

31

69

66

8.5 22 13.2

12.6 25 29.4

28.1

7

3.2

28

14

28

11.9

6.2

11.9

المتوسط الحسابي

13

عقد اجتماعات منظمة
لتقييم أداء الجية
اإلدارية من قبل جميع
أفراد الكادر اإلداري.

%

%

3.34

3.31

3.32

االنحراف المعياري

3

تييئة مناخ تعاوني
يوجب عممية االتصال
بين جميع أفراد الكادر
اإلداري في الجية
اإلدارية.

ك

ك

%

ك

%

درجة الممارسة

6

تقديم الحوافز المادية
والمعنوية لتشجيع
منسوبي اإلدارة لتولي
ميام قيادية.

ك

متوسطة

عالية

1.26

عالية

2.89

عالية

2.99

الترتيب

م

العبارات

عالية

منخفضة

منخفضة
جداً

11

12

13

78

8.9 21 33.2

24

12.2

3.18

2.97

متوسطة

14

72

131 29.8

8.1 19 55.7

15

6.4

3.29

2.79

متوسطة

15

95

42.4

84

8.5 22 35.7

36

15.3

3.21

1.25

متوسطة

16

66

122 28.1

11.5 27 51.9

22

8.5

3.22

2.86

متوسطة

17

92

38.3

65

27.7 65 27.7

15

6.4

2.98

2.96

متوسطة

18

85

36.2

69

28.1 66 29.4

15

6.4

2.95

2.95

متوسطة

19

3.33

2.64

عالية

-

المتوسط الحسابي العام
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يتضح من خبلل الجدول رقم ( )08أن محور متطمبات تطوير ممارسات القيادات اإلدارية
لمقيادة الموزعة في الجامعات السعودية من وجية نظر القيادات اإلدارية يتضمن ( )01عبارة،
تراوحت المتوسطات الحسابية لعبارات المحور ما بين ( )8.21 ،5.12من أصل ()4.1
درجات ،وىذه المتوسطات تقع بالفئتين الثالثة والرابعة من فئات المقياس المتدرج الرباعي ،وتشير
النتيجة السابقة إلى أن استجابات أفراد الدراسة حول عبارات المحور تتراوح بين درجة موافقة

(عالية إلى متوسطة).
بمغ المتوسط الحسابي العام لعبارات المحور ( )8.88بانحراف معياري ( ،)1.24وىذا يدل
عمى أن ىناك موافقة بدرجة عالية بين أفراد الدراسة عمى متطمبات تطوير ممارسات القيادات
اإلدارية لمقيادة الموزعة في الجامعات السعودية من وجية نظر القيادات اإلدارية ،ومن أبرز تمك
المتطمبات (توفير الموارد البلزمة لنجاح الكادر اإلداري في مياميم القيادية ،وكذلك تحديد الميام
القيادية والصبلحيات التي سيتم توزيعيا عمى أف ارد الكادر اإلداري ،إضافة إلى تبني سياسة
الكفاءة والجدارة عند الترشيح لمقيادة) ،وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة بيكمان
( )Beckman, 2017والتي توصمت إلى أن االحتراف الميني لمقيادة الموزعة يتطمب تدريب
لبناء الميارات القيادية لدى أعضاء ىيئة التدريس .وقد يعزى ذلك إلى رغبة القيادات في تطوير
قدراتيم ومياراتيم وحاجتيم لذلك.

توصيات الدراسة

توصي الدراسة بما يمي:
 .0زيادة الحوافز المادية والمعنوية لمكوادر اإلدارية ممن يمارسون أدو اًر قيادية في الجية
اإلدارية ،حيث كشفت النتائج أن قمة الحوافز المادية من الصعوبات التي تواجو القيادات
اإلدارية في ممارسة القيادة الموزعة بالجامعات السعودية.
 .5التوعية المستمرة حول أىمية العمل بروح الفريق في الجية اإلدارية ،ودور فرق العمل في
إنجاز األعمال بسرعة ودقة ،حيث بينت النتائج أن ضعف ثقافة العمل بروح الفريق في
الجية اإلدارية من الصعوبات التي تواجو القيادات اإلدارية في ممارسة القيادة الموزعة
بالجامعات السعودية.
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المراجع

أباحسين ،شذى؛ السبيعي ،عبيد5151( .م) .درجة ممارسة رؤساء األقسام بجامعة اإلمام
عبدالرحمن بن فيصل ألبعاد القيادة الموزعة وعبلقتيا بالوالء التنظيمي
لدى أعضاء ىيئة التدريس ،المجمة العممية لجامعة الممك فيصل -العموم
اإلنسانية واإلدارية .المجمد.808-817 ،)5(50
البشر ،فاطمة5102( .م) .واقع ممارسة رؤساء األقسام التربوية لمقيادة الموزعة بكمية العموم
االجتماعية بجامعة االمام محمد بن سعود .مجمة العموم التربوية ،جامعة
االمام محمد بن سعود ،العدد (.571-508 ،)7

خميفة ،رندة5108( .م) .درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة
لمقيادة الموزعة وآليات تفعيميا ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة
اإلسبلمية :غزة.

الدوسري ،صالح5107( .م) .تطوير أداء القيادات اإلدارية بكميات جامعة شقراء مدخل القيادة
أنموذجا :دراسة ميدانية ،مجمة كمية التربية ،جامعة طنطا كمية
الريادية
ً
التربية ،المجمد .878-850 ،)8(28

ربيع ،محمد5107( .م) .درجة ممارسة القيادة الموزعة لدى مديري مدارس وكالة الغوث
وعبلقتيا باإلبداع اإلداري من وجية نظر معممييم ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،جامعة األزىر :غزة.

زاىر ،عمي5112( .م) .برنامج تدريبي مقترح لتطوير قدرات القيادات األكاديمية بمؤسسات
التعميم العالي السعودية .مجمة التربية المعاصرة ،)78( ،رابطة التربية
الحديثة.522-511 ،

الشثري ،عبدالعزيز5101( .م) .واقع ممارسة مديري المدارس الثانوية بمدينة الرياض لمقيادة
الموزعة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسبلمية :الرياض.

الشثري ،عبدالعزيز5102( .م) .كيف يتم تطوير قيادة المؤسسات التعميمية بالمممكة العربية
السعودية ،موقع جريدة الجزيرة ،تم االسترجاع تاريخ 5151/8/52م عمى
http://www.alالرابط
jazirah.com/2016/20160320/rj7.htm
الشريفي ،عباس .وعبداهلل ،إيناس5107( .م) .القيادة الموزعة لمديري المدارس الثانوية الخاصة

في محافظة عمان من وجية نظر المعممين ،مجمة مؤتو لمبحوث
والدراسات سمسمة العموم اإلنسانية واالجتماعية ،المجمد -08 ،)4(85

.45
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العتيبي ،عالية5107( .م) .تطوير أداء القيادات اإلدارية بكميات فرع البنات جامعة الممك عبد
العزيز في ضوء مدخل اإلدارة االستراتيجية .مجمة العموم التربوية،)00( ،
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمية.474-871 ،
عجوة ،أحمد5105( .م) .القيادة الموزعة :دراسة تطبيقية عمى المدارس االبتدائية السعودية،
المجمة المصرية لمدراسات التجارية ،المجمد ،)0( 82جامعة المنصورة،
.81-0
عيشان ،ندى؛ الفضمي ،منى5151( .م) .تقييم ممارسة مشرفات األقسام األكاديمية بجامعة جدة
لمقيادة الموزعة ،المجمة العربية لمعموم التربوية والنفسية ،المجمد ،)07(4
مصر.278-247 ،
معوض ،فاطمة5108( .م) .تطوير اإلدارة الجامعية في الوطن العربي في ضوء الفكر اإلداري
المعاصر .مجمة التربية ،المجمد ،)42(02المجمس العالمي لجمعيات
التربية المقارنة-الجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية،
.525-010
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