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المتوازن من  ادا األاإلاداري لجامعة الملك عبد العزيز في السعوادية في ضو  بطاقة  ادا األواقع 
  وجهة نظر القياادات األكااديمية فيها

 بن عايد الحامد فصل بنت عيد
 *بسام مصطفى االحمد العمري  اد.أ.

 ملخص:
في جدة  لجامعة الملك عبد العزيزداري اإل دا األالوقوف على واقع  إلىهدفت الدراسة 

تكون مجتمع الدراسة من جميع حيث  ،المتوازن  دا لعربية السعودية في ضو  بطاقة األبالمملكة ا
تم اختيار أفراد عينة  وقد ،)عمدا  الكليات، ووكال  الكليات ورؤسا  األقسام(القيادات األكاديمية 

( 00) ال وك  (50و ) عمدا  كليات(1(، منهم )501عددهم )  الدراسة بالطريقة القصدية والبالغ
استبانة  قامت الباحثة بتطوير. ولتحقيق هدف الدراسة 6052/6052لعام   رئيس قسم للعام الدراسي

أظهرت نتائج وقد . وثباتها قها ( فقرة موزعة على خمسة مجاالت تم التأكد من صد10مكونة من )
من وجهة نظر  دا األاإلداري في جامعة الملك عبد العزيز في ضو  بطاقة  دا األالدراسة أن واقع 

أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات  ،في جميع المجاالت كان متوسطا   القيادات األكاديمية فيها
داللة إحصائية تعزى لمتغير الرتبة  داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس، ووجود فروق ظاهرية ذات

سنوات فأكثر، وفي ضو  نتائج الدراسة  50األكاديمية لصالح أستاذ مساعد، ولمتغير الخبرة لصالح  
المتوازن وماهية هذا األسلوب وكيفية  دا األتوصي الباحثة توعية القيادات األكاديمية بأهمية بطاقة 

 .اإلداري  دا األر تطبيقه وأنها من األساليب الحديثة لتطوي
جامعة الملك عبد  ،القيادات األكاديمية ،المتوازن  دا األبطاقة  ،داري اإل دا األ الكلمات المفتاحية:

 .السعودية العزيز
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Abstract 

The study aimed at recognizing the status quo of the administrative 

performance of King Abdel Aziz University in Jeda، the Kingdom of Saudi 

Arabia in light of the balanced performance card، where the community of 

study consisted of all the academic leaderships (deans of faculties، deputies 

of faculties، and heads of departments). The sample of the study was chosen 

using the purpose method، with a number of (105)، of them (5) deans of 

faculties، (10) deputies، and (90) heads of department for the academic year 

2016/2017. To achieve the objective of the study، the researcher developed 

a questionnaire consisted of (50) items distributed on five domains. Results 

of the study showed that the status quo of the administrative performance in 

King Abdel Aziz University in light of the balanced performance card، from 

the point view of faculty deans، deputies، and heads of departments was 

moderate in all levels. The study also showed no significant differences 

attributed to the variable of sex; whereas there were significant differences 

due to the variable of academic rank in favor of of assistant professor rank 

and to the variable of experience in favor of 10 years and more. The 

researchers recommend to raise the awareness of academic leaders about the 

importance of the balanced performance card، what this method is and how 

it is applied، as it is a modern method for developing administrative 

performance. 

Key Words: Administrative Performance، Balanced Performance Card، 

Academic Leaderships، King Abdel Aziz University- Saudi Arabia. 
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 :المقّدمة
تعد الجامعات من المؤسسات التربوية التي تقوم على أهداف واضحة على مستوى الدولة 

 ،هذه األهداف تحققمن  للتأكيد ،والبحث العلمي ،والتعليم ،تتمثل هذه األهداف في خدمة المجتمع
ولمعرفة مؤشرات تحقيق  ،البد أن تقف هذه الجامعات وقفات تقويمية منتظمة ومستمرة لتقويم أدائها

. وفي ظل التغيرات الجذرية السريعة والتحديات التي فرضتها ،دائهأل ا  هذه األهداف لتحسين
تجد الجامعات نفسها حاليا  في بيئة تنافسية شديدة  ،خصائص وسمات القرن الحادي والعشرين

ك اإلداري في الجامعات وتطويره وذل دا األوتغيرات بيئية متزايدة لذا أصبح البحث لزاما في مجال 
كل قسم من  إلىوالقيام باألعمال الموكولة  ،وتكلفة ،وجهد ،لتحقيق األهداف المنشودة بأقل وقت

ومن خالل ما تشهده المملكة العربية السعودية من نهضة غير  ،أقسام الجامعة بكفا ة وفاعلية عالية
عها في أو توس ،ها الجامعات الحكوميةئلتعليم العالي سوا  من خالل إنشامسبوقة في دعم ا

ثمر عن أعدة مراكز للتميز العلمي والذي  الجامعات القائمة في مختلف مناطقها. وكذلك افتتاح
رفع  إلىمر الذي جعلها تسعى األ ،للجامعات السعودية في التصنيف العالمي للجامعات جيد حضور

 (. Ahmed  ،6056) ودة مدخالت التعليم كما  ونوعا  كفا تها لضمان ج
دارة إاإلدارية التي يمكن استخدامها في رت مجموعه من المداخل والنماذج ونتيجة لذلك ظه

التي تعد من  Balanced Scorecard (BSC)المتوازن  دا األبطاقة  :ومنها ،الجامعي دا األ
 إلىويرجع ذلك  ،دا األكثر النماذج التي طبقتها معظم جامعات الدول المتقدمة في إدارة وقياس أ

 ا  اداري ا  بحيث تعطي في النهاية نظام ،االخرى  اإلداريةبشكل مترابط مع المداخل  إمكانية استخدامها
نظاما لبنا  القدرة المؤسسية التي تقوم  تعد  التطوير الشامل لهذه الجامعات. كونها  إلىيقود  متكامال  

 ،يتهاوتحقيق رؤية ورسالة المؤسسة واستراتيج ،والمعرفية ،وتطوير القدرات البشرية ،على تنمية
ساسية هي أبعاد أالمتوازن في خمسة  دا األحيث تتبلور بطاقة  ،المؤسسي دا األوحوكمة وقيادة 

التي الترى منفصلة عن خدمة المجتمع( و  ،التمويلو  ،العمال و  ،العمليات الداخليةو  ،)التعليم والنمو
البطاقة على إدارة نما تتضح قيمتها في ترابطها وتوازنها معا وبذلك تركز هذه إو  ،بعضها البعض

أهداف وأنشطة ملموسة ومجموعة من  إلىوترجمة رؤيتها واستراتيجيتها  ،المؤسسة وتقييمه أدا 
وهذا ما سوغ  ،نجازهاقها ومبادرات التنفيذ الالزمة إلالمنشود تحقي دا األالمقاييس المترابطة ومعايير 

اإلداري في الجامعات  دا األتطوير المتوازن واقتراح تصور ل دا األللباحثة دراسة موضوع بطاقة 
 . (Abu Al-Ghanem  ،6056) الحكومية السعودية باستخدامها
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 مشكلة الدراسة وأسئلتها
في ظل ما يتعرض له العالم في هذه المرحلة من أزمة اقتصادية واجتماعية، وما تعانيه 

ه التداعيات، األمر الذي العربية بشكل عام، والمملكة العربية السعودية بشكل خاص من  هذالمنطقة 
يلقي على كاهل كل فرد في المجتمع مسؤولية مباشرة للعمل على الحد من اآلثار السلبية لهذه 

وذلك لتحقيق األهداف  ؛اإلداري في الجامعات وتطويره دا األاألزمة، أصبح البحث لزاما في مجال 
كل قسم من أقسام الجامعة بكفا ة  ىإلوالقيام باألعمال الموكولة  ،المنشودة بأقل وقت وجهد وكلفة

 وفاعلية عالية.
اإلداري للمؤسسات التربوية بما فيها الجامعات وذلك  دا األتطوير  إلىتمثلت في الحاجة كما 

تحسين  إلىفي الجامعات أداة إدارية تسعى  دا األإدارة  تعد   ،المتوازن  دا األباستخدام مدخل بطاقة 
من  دا األ، ومن ثم فإن عملية  قياس دا األأداة أساسية إلدارة  دا األ الجامعة بينما يمثل قياس أدا 

في هذا الجانب، وهذا ما شعرت به الباحثة من  األمور التي تعاني منها الجامعات وهناك قصور
في الجامعة، لذلك ارتأت  اإلداريةخالل عملها في أكثر من جامعة سعودية  وتحديدا  في الهيئة 

المتوازن،  دا األفي ضو  بطاقة  جامعة الملك عبد العزيزاإلداري في  دا األة واقع دراس إلىالباحثة 
 وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

المتوازن من وجهة  دا األاإلداري في جامعة الملك عبد العزيز في ضو  بطاقة  دا األما واقع  .5
 نظر القيادات األكاديمية فيها؟

اإلداري  دا األ( في واقع α ≤ 0.01إحصائية عند مستوى الداللة ) هل توجد فروق ذات داللة .6
 ،المتوازن ت عزى لمتغيرات )الجنس، والخبرة دا األفي جامعة الملك عبد العزيز في ضو  بطاقة 

 والرتبة األكاديمية(؟
 :أهداف الدراسة
 تحقيق األهداف التالية: إلىتسعى الدراسة 

  المتوازن  دا األفي ضو  بطاقة  جامعة الملك عبد العزيزي اإلداري ف دا األواقع  إلىالتعرف
 .القيادات األكاديمية فيهامن وجهة نظر 

  إلىالتعرف ( 0.01وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ≥ α في واقع )
المتوازن ت عزى لمتغير  دا األفي ضو  بطاقة  جامعة الملك عبد العزيزاإلداري في  دا األ

 (.والرتبة االكاديمية ،س، والخبرة)الجن
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 :أهمية الدراسة
جامعة الملك عبد اإلداري في  دا األدراسة واقع  إلىتأتي أهمية هذه الدراسة من كونها تسعى  
 المتوازن، و يؤمل أن يستفيد من نتائج الدراسة الجهات اآلتية: دا األفي ضو  تطبيق بطاقة  العزيز
 لتعليم العالي في السعودية، إذ يمكن أن تتم االستفادة منهاالمخططون التربويون في وزارة ا، 

 اإلداري. دا األوذلك لتطوير برامج تدريبية للعاملين في وزارة التعليم العالي تتعلق ب
  ،أصحاب القرار في وزارة التعليم العالي، وذلك بتطبيق المعايير الصحيحة الختيار اإلداريين

 المتوازن. دا األوتطبيق بطاقات 
  الباحثون التربويون، إذ من المؤمل أن تكون هذه الدراسة نواة لدراسات أخرى مشابهة

 واستخدامها مرجعا  لهم.
 تتبنى الدراسة المصطلحات التالية: : مصطلحات الدراسة

 مارسها قيادات الجامعات تاإلداري: السلوك اإلداري المتمثل في الوظائف واألدوار التي  دا األ
 .(Ahmed  ،6056 :26المتوازن.)  دا األف تحقيق متطلبات بطاقة في إداراتهم بهد

  المتوازن  دا األبطاقةBalanced Scorecard(BSC):  هي إطار عام يساعد مختلف
هداف عملية قابلة للقياس أ  إلىوخططها االستراتيجية  ،المستويات المنظمة على ترجمة أهدافها

وظفين ن خالل ربط رسالة ورؤية النشاط بمهام الموذلك م ،السلوك الفردي أدا بدقة مع توجيه 
 (. 6050عاشور،التعلم والنمو( ) العمليات، المالية، ،بعاد األربعة )العمال من خالل األ

  في الجامعة مع عملهم  اإلداريةالقيادات األكاديمية إجرائيا : األشخاص المكلفين باألعمال
واألساليب التي  ،والقدرات ،والمهارات ،كاألكاديميين حيث يمتلكون مجموعة من الخبرات

 من أجل تحقيق رؤية وأهداف الجامعة. اإلداريةاألمثل للمهام  دا تؤهلهم لأل
 يمكن تعميم نتائج هذه الدراسة في ضو  الحدود اآلتية: :حدواد الدراسة ومحداداتها

 سام في الحدود البشرية: اقتصرت هذه الدراسة على عمدا  الكليات والوكال  ورؤسا  األق
 .جامعة الملك عبد العزيز

  فيه هذه الدراسة يتجر أالحدود الزمانية: تتحدد نتائج هذه الدراسة ضمن السياق الزمني الذي، 
 م.6052/6052وهو الفصل الدراسي الثاني لعام 

  الحدود المكانية: اقتصرت هذه الدراسة على عمدا  الكليات والوكال  ورؤسا  األقسام في
 العزيز في السعودية.جامعة الملك عبد
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 الدراسات السابقة ذات الصلة
 يتضمن هذا الجز  عرضا  للدراسات السابقة التي تم االطالع عليها، العربية منها واألجنبية.

 دا األوالتي هدفت تقصي أثر استخدام بطاقة  (McWhorter، 2005)ادراسة مكورتر 
 المحاسبية في الواليات المتحدة األمريكية اتفي الشرك اإلداريةالمتوازن على فاعلية نظم المعلومات 

( من الموظفين العاملين في عدد من 5161بلغت عينة الدراسة )وقد  ،من وجهة نظر العاملين
 دا األأظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذو داللة إحصائية الستخدام بطاقة و  ،شركات المحاسبة

المستخدمة داخل  اإلداريةظم المعلومات المتوازن على تخفيض حجم المعلومات المخزنة على ن
المتوازن على تحسين فاعلية العاملين داخل  دا األالشركة. ووجود أثر إيجابي الستخدام بطاقة 

 .الشركات المحاسبية
اإلداري لرؤسا  األقسام  دا األمستوى  إلىالتعرف  إلىهدفت ف ( 7002) المصري ادراسة أما 

في ضو  مبادئ إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر المحاضرين،  األكاديمية بالجامعات الفلسطينية
وتحديد معوقات تطبيق رؤسا  األقسام األكاديمية بالجامعات الفلسطينية لمبادئ إدارة الجودة الشاملة 

بلغت وقد  ،استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليليو  ،عملهم وذلك من وجهة نظرهم أدا أثنا  
اإلداري لرؤسا  األقسام  دا األأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى  محاضرا  ( 520عينة الدراسة )

ووجود فروق ذات  ،األكاديمية بالجامعات الفلسطينية في ضو  مبادئ إدارة الجودة الشاملة كان عاليا  
اإلداري لرؤسا   دا األداللة إحصائية ألثر الجامعة في تقديرات أفراد عينة المحاضرين حول مستوى 

ولم تظهر النتائج فروقا  ذات داللة إحصائية ألثر  ،األكاديمية تعزى لمتغير الجامعة اماألقس
الجامعة، والكلية، والرتبة األكاديمية في تقديرات أفراد عينة رؤسا  األقسام حول معوقات تطبيقهم 

 عملهم اإلداري.  أدا لمبادئ إدارة الجودة الشاملة أثنا  
 إلىالتعرف إلى التي هدفت  (Kethunen & Kantola، 2009)ادراسة كثيونن و كانتوال 

لعدد  اإلداريةالمتوازن وأثرها على فاعلية نظم المعلومات  دا األعمليات التخطيط والتطبيق لبطاقة 
دا  المتوازن في األ( جامعات تطبق بطاقة 1بلغت عينة الدراسة )و  ،من الجامعات الفنلندية

أظهرت نتائج الدراسة ان استخدام بطاقة وقد  ،صفي التحليلياستخدام المنهج الو  تمو  ،عملياتها
المطبقة،  اإلداريةالعديد من السياسات االستراتيجية في نظم المعلومات  إلىالمتوازن يحتاج  دا األ

في الجامعة من حيث  اإلداريةالمتوازن تزيد من فاعلية نظم المعلومات  دا األوأن تطبيق بطاقة 
 شاركة المعلومات بين األقسام المختلفة داخل الجامعة.  توفير الوقت وزيادة م



 .8102، األولالعدد األردنية، المجلد الثالث، مجلة التربوية الالتربوية ،  األردنية للعلوم الجمعية

912 

 دا األاستخدام مدخل التقييم االستراتيجي لقياس  إلىهدفت ف Al Fayez (7000) ادراسة أما
بلغت عينة الدراسة كافة األفراد العاملين و  ،األردنيةباستخدام بطاقة التقييم المتوازن بوزارة الداخلية 

استخدم الباحث المنهج و  ،( فردا  21داخلية والبالغ عددهم )كز وزارة المن مديري الدوائر في مر 
أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر للواقع التنظيمي، والموارد المتاحة، واالمكانات و  ،الوصفي التحليلي

وأوصت الدراسة بالعمل على  ،دنير وزارة الداخلية األ أدا المعرفية والمعرفة التخطيطية في تحسين 
 وتطوير اجرا ات العمل وتعزيز عملية المشاركة في اتخاذ القرار في وزارة الداخلية األردنية.تحسين 

المتوازن في  دا األاستخدام بطاقة  إلىدفت ه ادراسة Abu Al-Ghanem (7007) وأجرى 
واستخدمت الباحثة المنهج  ،ي وزارة التخطيط والتعاون الدوليدراسة حالة ف التنفيذ االستراتيجي

 ،التعاون الدولي( موظف إداري في وزارة التخطيط و 510ي التحليل، بلغت عينة الدراسة )الوصف
أظهرت نتائج الدراسة أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي توفر المتطلبات الالزمة لتطبيق بطاقة و 

المنظمية(.  المتوازن وهي: )اإلدارة العليا، المحفزات، الهيكل التنظيمي، االستراتيجية والثقافة دا األ
المتوازن في التنفيذ االستراتيجي من خالل نموذج ماكينزي  دا األالستخدام بطاقة  ا  تأثير  مما يوجد

((7-S  المتوازن. دا األفي وزارة التخطيط والتعاون الدولي من خالل بطاقة 
سالمية الجامعة اإل أدا بعنوان مدى امكانية تقويم Abu Shurkh (7007 ) ادراسةفي و 

مكانية استخدام بطاقة إإلى التعرف على مدى والتي هدفت  ،المتوازن  دا األباستخدام بطاقة بغرة 
نه يمكن تطبيق أإلى الجامعة االسالمية بغزة وتوصلت الدراسة  أدا المتوازن كأداة لتقويم  دا األ

طلبات ظهرت النتائج توفر متطلبات البعد المالي بشكل متوسط وتوفر متأحيث  ،البطاقة بالجامعة
ات واخيرا  توفر متطلب ،وتوفر متطلبات بعد العمليات الداخلية بشكل مرتفع ،بعد العمال  بشكل مرتفع

هداف الجامعة كانت أ ن رؤية ورسالة و أإلى كما توصلت الدراسة  ،بعد التعلم والنمو بشكل مرتفع
  المتوازن. دا األبعاد بطقة أتتمحور حول 

كيفية تحسين اإلدارة  إلىالتي هدفت التعرف  (Philbin Simon، 2012)فالبن سايمون  ادراسة   
المتوازن في كلية امبريل  دا األالقائم على بطاقة  دا األالجامعية أدائها من خالل تبني نظام قياس 

المتوازن تقرر مجموعة من المقاييس االقتصادية  دا األأظهرت نتائج الدراسة أن بطاقة و  ،في لندن
كما أنها  ،اإلدارة التشغيلية لمؤسسة الجامعة أدا تي تعمل على تحسين وتطوير وغير االقتصادية ال

وجمع المعلومات، وإنما ساعدت اإلدارة العليا أيضا على تقييم مدى  دا األال تعمل فقط كأداة لقياس 
المتوازن تتطلب  دا األتقدمها تجاه أهدافها في األجل الطويل، وأن عملية تصميم وتطبيق بطاقة 
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الجامعة في مختلف وظائفها التدريسية والبحثية، وأن أولى خطوات هذا التصميم تبدأ من  أدا اس قي
ث العلمي وخدمة وجود خريطة استراتيجية، وتحديد رسالة الجامعة في مجاالت التدريس والبح

 في ضو  هذه المجاالت، وإنشا  دا األالمتوازن ومؤشرات  دا األبعاد بطاقة أالمجتمع، وتحديد 
قواعد البانات الخاصة بالمخرجات المؤسسية البحثية المطلوب تحقيقها واعتماد نظام التقارير الربع 

 المؤسسة الجامعية وإتاحتها لمختلف األطراف المتأثرة.  أدا سنوية لمراقبة تقدم وتطور 
 المتوازن، ورصد واقع العمل دا األإعداد بطافة  إلىالتي هدفت ( 7002) عبدالحافظادراسة 

المتوازن، وتقديم تصور مقترح لتطوير العمل اإلداري بإدارة  دا األاإلداري على ضو  بطاقة قياس 
واعتمدت الدراسة المنهج التطويري ، المتوازن  دا األالنشاط الرياضي بجامعة أسيوط باستخدام بطاقة 

بالمستفيدين،  أظهرت نتائج الدراسة قصور في الجانب المالي، وأنه ال يوجد اهتمامو  ،التحليلي
 بتطوير العاملين مهنيا .والسياسات غير مرنة، وعدم االهتمام 

المتوازنة الستخدامها  دا األالتعرف على تقنية بطاقات  إلىهدفت و  (7002) الثويني ادراسة
في جميع أنواع ومرافق نظم التعليم قبل الجامعي من خالل استخدام البطاقات األربعة المتمثلة في 

المتوازن بين  دا األنمو، العمليات الداخلية، الزبائن، المالية(، ونشر منهجية وآليات بطاقة )التعلم وال
أظهرت نتائج و  ،استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليليو  ،منتسبي مؤسسات التعليم قبل الجامعي

اد، والمتطلبات الدراسة وجود عدد من المعوقات تتمثل في عائق الرؤية واإلدارة وعمليات التنفيذ واألفر 
تتمثل في دعم اإلدارة العليا، وتكوين فريق العمل، والتنمية المهنية المستمرة لألفراد، وتطوير تعلم 

 المنظمة، ومراجعة االستراتيجية بشكل مستمر.
 المنهجية واإلجرا ات:

، والذي يتضمن لمناسبة هذا النوع من الدراسات هذه الدراسة المنهج الوصفي المسحي اعتمدت
المراجع لبنا  اإلطار النظري للدراسة، واالستطالع الميداني لجمع البيانات  إلىمسحا مكتبيا بالرجوع 

 بواسطة أداة الدراسة، وتحليلها إحصائيا لإلجابة عن أسئلة الدراسة.
 الدراسة: مجتمع
ة جامع تكون مجتمع الدراسة من جميع )عمدا  الكليات، ووكال  الكليات ورؤسا  األقسام( في 

رئيس  (00)و ال وك (50)و دا عم (1) (، منهم501)عددهم   والبالغالملك عبد العزيز في جدة 
تم وقد . 6052/6052 ، وذلك حسب إحصائيات وزارة التعليم العالي السعودية للعام الدراسيقسم

 عينة الدراسة جميع افراد مجتمع الدراسة. اختيار
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 مستويات متغيراتها(. توزع أفرااد عينة الدراسة حسب 0الجدول)
 النسبة العداد المستوى  المتغير
 %25.7 27 ذكور الجنس

 %74.3 78 إناث
 %22.9 24 استاذ الرتبة

 %17.1 18 مشارك استاذ
 %14.3 15 مساعد استاذ

 %45.7 48 غير ذلك
 %17.1 18 سنوات 6 من أقل الخبرة

 %28.6 30 سنوات 50اقل من -2من
 %54.3 57 فأكثر سنوات 10

 أاداة الدراسة:
باستخدام  جامعة الملك عبد العزيزاإلداري في  دا األاستبانه لواقع  بتطويرقامت الباحثة  
 والدراسات السابقة المتوازن، وذلك بالرجوع لألدب النظري المتعلق بموضوع الدراسة دا األبطاقة 

  . (6051) الثويني( ودراسة 6056) Abu Al-Ghanemدراسة ك
  :اةألادصدق أ

من  مامحك (56) اعتمدت الباحثة صدق المحتوى ألداة الدراسة من خالل عرضها على
وذلك  أعضا  هيئة التدريس في الجامعات والمتخصصين في مجال اإلدارة التربوية والقياس والتقويم

إلبدا  رأيهم في كل فقرة وتم األخذ بآرا  المحكمين من حيث الحذف أو التعديل أو اإلبقا  ألي 
من موافقة المحكمين،  (%00)قرات أداة الدراسة. وبعد أن تم اإلبقا  على الفقرات التي نالت ف

 .( فقرة 10أداة الدراسة بصيغتها النهائية مكونة من ) خرجت
 :ثبات أاداة الدراسة

للتأكد من ثبات أداة الدراسة تم استخراج معامل الثبات باستخدام معادلة كرونباخ ألفا  
(Cronbach Alpha( لالتساق الداخلي لمجاالت أداة الدراسة، والجدول رقم )يبين قيم 6 )

 معامالت الثبات لمجاالت أداة الدراسة.
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 (. قيم معامالت الثبات كرونباخ ألفا لمجاالت أاداة الدراسة7الجدول)
 كرونباخ ألفا المجال

 0.06 محور العمال  )الطلبة(
 0.00 المحور المالي
 0.00 اخليةمحور العمليات الد

 0.00 محور النمو والتعلم
 0.02 محور خدمة المجتمع

  ( أن قيم ومعامالت الثبات مرتفعة ومناسبة ألغراض هذه الدراسة.6يتبين من الجدول رقم )
 المعالجات اإلحصائية:

( SPSSبعد إدخال البيانات في جهاز الحاسوب تمت المعالجة اإلحصائية باستخدام برنامج ) 
استخدام  اج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت الدراسة وفقراتها، وتموتم استخر 

بغية تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المتوسطات الحسابية، واالنحرافات  األساليب اإلحصائية:
 One)وتحليل التباين األحادي (، T-test)المعيارية؛ لإلجابة عن السؤال األول، واالختبار التائي 

way ANOVA ) واختبار شيفيه لإلجابة عن السؤال الثاني. وقد طلب من أفراد عينة الدراسة
( في المكان المناسب وفقا لسلم "ليكرت الخماسي"، وسوف يعطى بدرجة موافق بشدة ×وضع إشارة )

( درجات، ودرجة غير موافق 2( درجات، ودرجة غير متأكد )1( درجات، وبدرجة موافق )1)
 الباحثة توألغراض تحليل البيانات استخدم  ن(، ودرجة غير موافق بشدة )درجة واحدة(.)درجتا

-6.21المتوسطات الحسابية )، و ( تقابل درجة تطبيق ضعيفة6.22 -5المتوسطات الحسابية من )
تقابل درجة تطبيق  (1 -2.20المتوسطات الحسابية )، و ( تقابل درجة تطبيق متوسطة2.22

  مرتفعة.
 ومناقشتها: لدراسةا نتائج 

 ادا األجامعة الملك عبد العزيز في ضو  بطاقة اإلاداري في  ادا األما واقع األول:  السؤال
  ؟ القياادات األكااديمية فيهامن وجهة نظر المتوازن 

 دا األواقع عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل لإلجابة
القيادات من وجهة نظر من  المتوازن  دا األفي ضو  بطاقة عبد العزيز  جامعة الملكاإلداري في 

 .( ذلك2ويظهر الجدول )  ،ولكل مجال من مجاالت أداة الدراسة ،بشكل عام األكاديمية فيها
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جامعة الملك عبد اإلاداري في  ادا األواقع لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب (: 2الجدول )
 مرتبة تنازليا   القياادات األكااديمية فيهامن وجهة نظر  المتوازن  ادا األي ضو  بطاقة ف العزيز

 الواقع الرتبة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الفقرة الرقم
 متوسط 5 0.92 2.94 العمال  )الطلبة( 1
 متوسط 6 0.96 2.93 النمو والتعلم 4
 متوسط 2 1.00 2.91 العمليات الداخلية 3
 متوسط 1 0.87 2.86 المالي 2
 متوسط 1 1.01 2.80 خدمة المجتمع 5

 0.91 2.89 الدرجة الكلية
 

 متوسط

في ضو  بطاقة  جامعة الملك عبد العزيزاإلداري في  دا األ( أن واقع 2يالحظ من الجدول )
لحسابي كان متوسطا ، إذ بلغ المتوسط ا القيادات األكاديمية فيهامن وجهة نظر  المتوازن  دا األ

(، وجا ت المجاالت جميعها في الدرجة المتوسطة، إذ تراوحت 0.91( وانحراف معياري )2.89)
الرتبة األولى "مجال العمال  )الطلبة("، بمتوسط  ت(،جا 2.80 -2.94المتوسطات الحسابية بين )

و والتعلم ( وبواقع متوسط ، وفي الرتبة الثانية " مجال النم0.92( وانحراف معياري )2.94حسابي )
وجا  في الرتبة الثالثة "مجال  ( وبواقع متوسط،0.96( وانحراف معياري )2.93" بمتوسط حسابي )

خيرة وجا  في الرتبة قبل األ (5.00( وانحراف معياري )6.05العمليات الداخلية"، بمتوسط حسابي )
وسط، وجا  في (، وبواقع مت0.87( وانحراف معياري )2.86" المجال المالي " بمتوسط حسابي )

( وبواقع 1.01( وانحراف معياري )2.80خيرة " مجال خدمة المجتمع" بمتوسط حسابي )ألالرتبة ا
 متوسط. 

لم تكن لديهم  جامعة الملك عبد العزيزفي  كاديميةأن القيادات األ إلىوقد تعزى هذه النتيجة 
زن يعد المتوا دا األحد ما بأن  إلىأنهم مقتنعون و  ،بعادهاوأ المتوازن  دا األفكرة واضحة عن بطاقة 
العمل بالشكل المطلوب، ولذلك يبذلون جهدا متوسطا في  دا بداع شاملة ألإالتزاما في العمل وإعادة 

و ألنهم اليعرفون ما فيه أالمكلفين بها،  اإلداريةالمتوازن، بسبب كثرة األعمال  دا األتحقيق اهداف 
  .Abu Al-Ghanem  ،(2012)ه النتيجة مع  دراسة الكفاية عن ماهية هذا األسلوب. وتتفق هذ

 دا األتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع : مجال العمال  )الطلبة( .0
القيادات من وجهة نظر  المتوازن  دا األفي ضو  بطاقة  جامعة الملك عبد العزيزاإلداري في 

 .( ذلك1لجدول )ويظهر ا ،لفقرات هذا المجال األكاديمية فيها
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 مرتبة تنازليا  لفقرات مجال العمال  )الطلبة(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  (2)الجدول 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الواقع الرتبة المعياري 

 متوسط 5 1.24 3.20 تحرص الجامعة على متابعة اختبارات الطلبة. 8

6 
للطلبة التجهيزات الحديثة التي تلزمهم داخل  توفر الجامعة

 )القاعات التدريسية والمختبرات(.
 متوسط 6 1.23 3.14

 متوسط 2 1.20 3.11 تقدم الجامعة خدمات ذات جودة للطلبة داخل الجامعة. 1

14 
 اإلداريةتعمل الجامعة على )تطوير أنظمتها وإجرا اتها 

 والتنظيمية( لتحقيق رضا الطلبة.
 متوسط 2 1.27 3.11

 متوسط 1 1.06 3.09 تعامل الجامعة جميع الطلبة بعدالة واضحة دون تمييز. 3

5 
ينوع أعضا  هيئة التدريس في استراتيجيات تدريسهم للطلبة 

 مثل )المحاضرة، والحوار والمناقشة...الخ(.
 متوسط 1 1.19 3.09

9 
تحرص الجامعة على متابعة )تجارب وأبحاث ونجاحات( 

 في الجامعة لتكرمهم بشكل دوري.الطلبة 
 متوسط 2 1.24 3.03

10 
تعمل الجامعة على التحليل المستمر لمحتويات المساقات 

 التي تقدم للطلبة لمواكبتها للمستجدات العلمية.
 متوسط 0 1.15 2.94

4 
تشجع الجامعة الطلبة على زيارة مكتبة الجامعة باستمرار 

 غيرها.لإلستفادة من محتوياتها من مراجع و 
 متوسط 0 1.19 2.91

2 
تتابع الجامعة آرا  ومقترحات الطلبة باستمرار 

 وبموضوعية.
 متوسط 50 1.17 2.89

11 
تعمل الجامعة على ربط الخطط الدراسية بالحياة العملية 

 لربطها بالتطبيق العملي.
 متوسط 55 1.21 2.83

13 
ت تحرص الجامعة على عقد الدورات التدريبية لتنمية مقدرا

 الطلبة لتهيئتهم لالندماج في سوق العمل.
 متوسط 56 1.20 2.80

 متوسط 52 1.12 2.69 تحرص الجامعة على التواصل مع الطلبة باستمرار. 12

7 
تعمل الجامعة على توطيد العالقة بينها وبين الطلبة 

 الخريجين لمتابعة أوضاعهم.
 متوسط 51 1.18 2.37

 0.92 2.94 الدرجة الكلية
 

 متوسط
من وجهة نظر  جامعة الملك عبد العزيزاإلداري في  دا األ( أن واقع 1يالحظ من الجدول )

( 2.94لفقرات مجال العمال  )الطلبة( كان متوسطا ،بلغ المتوسط الحسابي ) القيادات األكاديمية فيها
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ة بين (، وجا ت الفقرات في الواقع المتوسط، تراوحت المتوسطات الحسابي0.92وانحراف معياري )
( التي تنص على" تحرص الجامعة على متابعة 0(، وجا ت الرتبة األولى الفقرة )2.37 -3.20)

( وبواقع متوسط، وجا ت 1.24( وانحراف معياري )3.20اختبارات الطلبة"، بمتوسط حسابي )
( التي تنص على" تعمل الجامعة على توطيد العالقة بينها وبين الطلبة 2خيرة الفقرة )الرتبة األ

 ( وبواقع متوسط.1.18( وانحراف معياري )2.37الخريجين لمتابعة أوضاعهم" بمتوسط حسابي )
 دا األتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع : مجال النمو والتعلم  .7

القيادات من وجهة نظر  المتوازن  دا األفي ضو  بطاقة  امعة الملك عبد العزيزجاإلداري في 
 ( ذلك.1ويظهر الجدول ) ،لفقرات هذا المجال األكاديمية فيها

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لفقرات مجال النمو والتعلم مرتبة تنازليا  ( 5الجدول )

المتوسط  الفقرة الرقم
 يالحساب

االنحراف 
 المعياري 

 الواقع الرتبة

4 
تحرص الجامعة على عقد الدورات التدريبية لتنمية مقدرات 

 العاملين.
 متوسط 5 1.01 3.20

 متوسط 6 1.05 3.14 تعمل الجامعة على تطوير أساليب عملها بشكل دوري. 1
 متوسط 2 1.15 3.11 تهتم الجامعة بجودة التطوير بشكل دوري. 7

2 
امعة العاملين فيها على طرح أفكار جديدة تخدم العمل تحفز الج

 في الجامعة.
 متوسط 1 1.18 2.94

 متوسط 1 1.13 2.94 تحدد الجامعة مهارات معينة يجب أن يمتلكها األفراد عند التعيين. 3

6 
تعمل البرامج األكاديمية في الجامعة على تطوير الكفا ة العلمية 

 ألعضا  الهيئة التدريسية.
 متوسط 2 1.26 2.91

9 
تحرص الجامعة على تبادل الخبرات بينها وبين الجامعات األخرى 

 من خالل عقد )الندوات والمؤتمرات(.
 متوسط 2 1.03 2.83

8 
تحرص الجامعة على تطوير مهارة االبتكار واإلبداع لدى العاملين 

 في حل المشكالت.
 متوسط 0 1.26 2.71

5 
)حوافز ومكافآت( لتشجيع تحرص الجامعة على تفعيل أنظمة 

 العاملين لدفعهم نحو التميز في العمل.
 متوسط 0 1.36 2.60

 متوسط  0.96 2.93 الدرجة الكلية
في ضو  بطاقة  جامعة الملك عبد العزيزاإلداري في  دا األ( أن لواقع 1يالحظ من الجدول )

ال النمو والتعلم كان متوسطا ، إذ لفقرات مج القيادات األكاديمية فيهامن وجهة نظر  المتوازن  دا األ
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(، وجا ت الفقرات في الواقع المتوسط، إذ 0.96( وانحراف معياري )2.93بلغ المتوسط الحسابي )
( التي 1(، وجا ت في الرتبة األولى الفقرة )2.60 -3.20تراوحت المتوسطات الحسابية بين )

مقدرات العاملين، بمتوسط حسابي  تنص على" تحرص الجامعة على عقد الدورات التدريبية لتنمية
( التي تنص 1خيرة الفقرة )بواقع متوسط، وجا ت في الرتبة األ( و 1.01( وانحراف معياري )3.20)

على" تحرص الجامعة على تفعيل أنظمة )حوافز ومكافآت( لتشجيع العاملين لدفعهم نحو التميز في 
 واقع متوسط.( وب1.36( وانحراف معياري )2.60العمل" بمتوسط حسابي )

 دا األتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع : مجال العمليات الداخلية .2
القيادات من وجهة نظر  المتوازن  دا األفي ضو  بطاقة  جامعة الملك عبد العزيزاإلداري في 

 ذلك.( 2ويظهر الجدول ) ،لفقرات هذا المجال األكاديمية فيها
 مرتبة تنازليا   لفقرات مجال العمليات الداخليةات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب المتوسط (6الجدول)

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الواقع الرتبة

9 
تعمل الجامعة على متابعة الحديث من التقنيات والوسائل 

 التعلمية. -التكنولوجية التي تخدم العملية التعليمية 
 متوسط 5 1.11 3.17

 متوسط 6 1.21 3.09 تحدد الجامعة المعايير التي تربط أهدافها مع أدائها. 1

2 
تحرص الجامعة على تحسين االتصال بين األقسام الداخلية في 

 الجامعة باستمرار.
 متوسط 2 1.21 2.97

4 
تشجع الجامعة العمل بروح الفريق الواحد بين أعضا  الهيئة 

 قسام إلنجاز األعمال المطلوبة بكفا ة وفعالية.التدريسية في األ
 متوسط 2 1.30 2.97

5 
تسعى الجامعة على توفير م ناخ أكاديمي يسهم في إنجاح سير 

 التعلمية في الجامعة. –العملية التعليمية 
 متوسط 2 1.24 2.97

10 
تعمل الجامعة على مراقبة جودة الخدمات بالجامعة عند كل 

 ليات الداخلية.مرحلة من مراحل العم
 متوسط 2 1.06 2.97

3 
تحرص الجامعة على التقييم الدوري للعمليات الداخلية نتيجة 

 التغذية الراجعة.
 متوسط 2 1.07 2.94

6 
تعمل الجامعة على التشاور مع الجهات المختصة عند صنع 

 القرارات.
 متوسط 2 1.13 2.94

8 
وظفين توضح الجامعة المهام والمسؤوليات المناطة بالم

 وصالحيات كل منهم.
 متوسط 0 1.26 2.83
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المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الواقع الرتبة

 متوسط 50 1.22 2.71 تحرص الجامعة على اختيار مدخالتها البشرية بعدالة وشفافية. 7

11 
واألكاديمية عما هو  اإلداريةال يوجد تأخير في تنفيذ الخدمات 

 مخطط له.
 متوسط 55 1.11 2.49

 1.00 2.91 الدرجة الكلية
 

متوس
 ط

في ضو  بطاقة  جامعة الملك عبد العزيزاإلداري في  دا األأن لواقع ( 2جدول )يالحظ من ال
لفقرات مجال العمليات الداخلية كان  القيادات األكاديمية فيهامن وجهة نظر  المتوازن  دا األ

(، وجا ت الفقرات في الواقع 1.00( وانحراف معياري )2.91متوسطا ، إذ بلغ المتوسط الحسابي )
(، وجا ت في الرتبة األولى الفقرة 2.49 -3.17تراوحت المتوسطات الحسابية بين ) المتوسط، إذ

( التي تنص على" تعمل الجامعة على متابعة الحديث من التقنيات والوسائل التكنولوجية التي 0)
( وبواقع 1.11( وانحراف معياري )3.17التعلمية ، بمتوسط حسابي ) -تخدم العملية التعليمية 

( التي تنص على" ال يوجد تأخير في تنفيذ الخدمات 55ا ت في الرتبة االخيرة الفقرة )متوسط، وج
( وبواقع 1.11( وانحراف معياري )2.49واألكاديمية عما هو مخطط له" بمتوسط حسابي ) اإلدارية
 متوسط.

في  اإلداري  دا األتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع : المجال المالي .2
القيادات األكاديمية من وجهة نظر  المتوازن  دا األفي ضو  بطاقة  جامعة الملك عبد العزيز

 ( ذلك.2ويظهر الجدول ) ،لفقرات هذا المجال فيها
 مرتبة تنازليا   لفقرات المجال الماليالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ( 2الجدول )

المتوسط  الفقرة الرقم
 يالحساب

االنحراف 
 الواقع الرتبة المعياري 

3 
تعمل الجامعة على تغطية جميع التزاماتها بعد المراجعة النهائية 

 في نهاية كل عام.
 متوسط 5 1.00 3.03

9 
تعمل الجامعة على وضع خطط هادفة لتحقيق نجاح مالي 

 .طويل األمد
 متوسط 6 1.15 3.00

8 
بكفا ة وفعالية  توجد إدارة مالية مستقلة في الجامعة تعمل

 عالية.
 متوسط 2 1.10 2.94

 متوسط 1 1.04 2.89 المالي. دا األتفعل الجامعة التقنية الحديثة في الرقابة على  4
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المتوسط  الفقرة الرقم
 يالحساب

االنحراف 
 المعياري 

 الواقع الرتبة

 متوسط 1 1.23 2.86 تعتبر نفقات الطلبة موردا  ماليا  يساعد في مصروفات الجامعة. 2

رة تحرص الجامعة على تعيين الكفا ات من الموظفين في الدائ 6
 متوسط 1 1.05 2.86 المالية.

 متوسط 2 1.16 2.83 تحقق موارد الجامعة المالية رؤية الجامعة المنشودة. 1
 متوسط 0 1.15 2.69 تتناسب ميزانية الجامعة مع مستوى نفقاتها. 5

7 
ال تتدخل إدارة الجامعة في صرف بنود الميزانية في غير البنود 

 المخصصة لها.
 متوسط 0 1.07 2.66

 0.87 2.86 الدرجة الكلية
 

 متوسط
في ضو  بطاقة  جامعة الملك عبد العزيزاإلداري في  دا األ( أن لواقع 2يالحظ من الجدول )

لفقرات المجال المالي كان متوسطا ، بلغ  القيادات األكاديمية فيهامن وجهة نظر  المتوازن  دا األ
 ت الفقرات في الواقع المتوسط، إذ (، وجا0.87( وانحراف معياري )2.86المتوسط الحسابي )

( التي 2(، وجا ت في الرتبة األولى الفقرة )2.66 -3.03تراوحت المتوسطات الحسابية بين )
تنص على" تعمل الجامعة على تغطية جميع التزاماتها بعد المراجعة النهائية في نهاية كل عام، 

ط، وجا ت في الرتبة االخيرة الفقرة ( وبواقع متوس1.00( وانحراف معياري )3.03بمتوسط حسابي )
( التي تنص على" ال تتدخل إدارة الجامعة في صرف بنود الميزانية في غير البنود المخصصة 2)

 ( وبواقع متوسط.1.07( وانحراف معياري )2.66لها" بمتوسط حسابي )
 دا األتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع : مجال خدمة المجتمع .5

القيادات من وجهة نظر  المتوازن  دا األفي ضو  بطاقة  جامعة الملك عبد العزيزاإلداري في 
 ( ذلك.0ويظهر الجدول ) ،لفقرات هذا المجال األكاديمية فيها

 مرتبة تنازليا   لفقرات مجال خدمة المجتمعالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ( 8الجدول )

المتوسط  ةالفقر  الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الواقع الرتبة

1 
تحرص الجامعة على فتح جميع قنوات )االتصال والتواصل( 

 مع المجتمع المحلي.
 متوسط 5 1.25 3.14

2 
 إلىتعمل الجامعة على توجيه بحوث أعضا  الهيئة التدريسية 

 تقديم الحلول للمشكالت التي يواجهها المجتمع.
توسطم 6 1.07 2.89  

 متوسط 6 1.24 2.89تتعاون الجامعة مع المجتمع المحلي في تبادل األفكار التي  9
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المتوسط  ةالفقر  الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الواقع الرتبة

 تخدم الطرفين.
 متوسط 1 1.13 2.86 تعمل الجامعة على تشخيص احتياجات المجتمع وسوق العمل. 3

4 
تحرص الجامعة على التنسيق بين التخصصات التي تطرحها 

 ومتطلبات المجتمع والسوق المحلي.
 متوسط 1 1.15 2.80

7 
تعمل الجامعة على تحديد )الفرص والتهديدات( في البيئة 

 الخارجية للجامعة وباستمرار.
 متوسط 1 1.15 2.80

10 
تدعم الجامعة المجتمع المحلي بخبرات أعضا  الهيئة التدريسية 

 وأفكارهم وإبداعاتهم.
 متوسط 2 1.14 2.71

 متوسط 0 1.27 2.66 ة من مرافقها.تسهل الجامعة للمجتمع المحلي االستفاد 8

5 
تحرص الجامعة على عقد الندوات واللقا ات الدورية مع أعضا  

 المجتمع المحلي
 متوسط 0 1.25 2.63

 متوسط 0 1.13 2.63 تفعل الجامعة العمل التطوعي الذي يخدم المجتمع المحلي. 6
 1.01 2.80 الدرجة الكلية

 
 متوسط

في ضو  بطاقة  جامعة الملك عبد العزيزاإلداري في  دا األاقع ( أن لو 0يالحظ من الجدول )
لفقرات مجال خدمة المجتمع كان متوسطا ،  القيادات األكاديمية فيهامن وجهة نظر  المتوازن   دا األ

(، وجا ت الفقرات في الواقع المتوسط، 1.01( وانحراف معياري )2.80إذ بلغ المتوسط الحسابي )
( التي 5(، وجا ت في الرتبة األولى الفقرة )2.63 -3.14الحسابية بين )إذ تراوحت المتوسطات 

تنص على" تحرص الجامعة على فتح جميع قنوات )االتصال والتواصل( مع المجتمع المحلي، 
( وبواقع متوسط، وجا ت في الرتبة االخيرة الفقرة 1.25( وانحراف معياري )3.14بمتوسط حسابي )

لجامعة العمل التطوعي الذي يخدم المجتمع المحلي" بمتوسط حسابي ( التي تنص على" تفعل ا2)
 ( وبواقع متوسط.1.13( وانحراف معياري )2.63)

في ( α ≤ 0.05هل توجد فروق ذات اداللة إحصائية عند مستوى الداللة )السؤال الثاني: 
ُتعزى  اديمية فيهاالقياادات األكامن وجهة نظر  المتوازن  ادا األفي ضو  بطاقة  اإلاداري  ادا األواقع 

  والرتبة األكااديمية، والخبرة(؟ ،لمتغيرات ) الجنس
 جابة عن هذا السؤال على النحو التالي:تمت اإل
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في اإلداري  دا األتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع  متغير الجنس: .0
تبعا لمتغير الجنس، كما  ،هاالقيادات األكاديمية فيمن وجهة نظر  المتوازن  دا األضو  بطاقة 

 ( ذلك. 0( ويظهر الجدول )T-testتم تطبيق اختبار )
من وجهة نظر القياادات اإلاداري  ادا األواقع ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 9الجدول )

 (، تبعا لمتغير الجنسt-testواختبار ) ، األكااديمية فيها
 الداللة مستوى  قيمة ت االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العداد الجنس المجال

 العمال  )الطلبة(
 0.542 0.612- 0.81 2.85 27 ذكور
   0.96 2.98 78 إناث

 المالي
 0.911 0.112 0.62 2.88 27 ذكور
   0.95 2.85 78 إناث

 العمليات الداخلية
 0.606 0.517- 0.80 2.83 27 ذكور
   1.06 2.94 78 إناث

 مالنمو والتعل
 0.975 0.031 0.93 2.94 27 ذكور
   0.98 2.93 78 إناث

 خدمة المجتمع
 0.947 0.066- 1.03 2.79 27 ذكور
   1.00 2.80 78 إناث

 الدرجة الكلية
 0.786 0.272- 0.78 2.85 27 ذكور
   0.95 2.91 78 إناث

مستوى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  إلى( 0)تشير النتائج في الجدول
(0.01≥α)  تبعا  القيادات األكاديمية فيهامن وجهة نظر  دا األفي ضو  بطاقة  اإلداري  دا األواقع

 (0.786( وبمستوى داللة )0.272-قيمة )ت( المحسوبة إذ بلغت ) إلىلمتغير الجنس، استنادا  
لغت قيم )ت( فروق ذات داللة إحصائية في  جميع المجاالت إذ ب وكذلك عدم وجود ،للدرجة الكلية

أن  إلىويعزى ذلك  (.0.975-0.542(، وبمستوى داللة بين )0.031-0.612-المحسوبة بين )
تعرضوا لنفس الظروف وخاصة في مجال  جامعة الملك عبد العزيزجميع العاملين والعامالت في 

قوم بها التدريب بصرف النظر عن جنسهم ذكورا كانوا أم إناثا، من خالل البرامج التدريبية التي ت
مر أوجد نوعا  من التشابه في وجهات نظر االناث والذكور حول وهذا األ جامعة الملك عبد العزيز

من وجهة نظر اإلداري  دا األواقع ومنها  ،مختلف الموضوعات والقضايا المرتبطة بالتطوير اإلداري 
 . (6051) الثوينيوتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة  ،القيادات األكاديمية فيها
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 دا األتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع : متغير الرتبة األكااديمية .7
، تبعا لمتغير القيادات األكاديمية فيهامن وجهة نظر  المتوازن  دا األفي ضو  بطاقة   اإلداري 

 ( ذلك. 50ويظهر الجدول ) الرتبة األكاديمية،
اإلاداري من وجهة نظر القياادات  ادا األالنحرافات المعيارية لواقع ( لمتوسطات الحسابية وا00الجدول )

 األكااديمية فيها تبعا لمتغير الرتبة األكااديمية
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العداد الرتبة األكااديمية المجال

 العمال  )الطلبة(

 0.85 2.94 24 أستاذ
 1.15 2.77 18 أستاذ مشارك
 0.48 2.80 15 أستاذ مساعد

 0.97 3.05 48 غير ذلك
 0.92 2.94 105 المجموع

 المالي

 0.68 2.74 24 أستاذ
 1.28 2.89 18 أستاذ مشارك
 0.36 3.18 15 أستاذ مساعد

 0.89 2.81 48 غير ذلك
 0.87 2.86 105 المجموع

 العمليات الداخلية

 1.15 3.00 24 أستاذ
 1.23 2.68 18 أستاذ مشارك

 0.53 3.05 15 مساعدأستاذ 
 0.95 2.91 48 غير ذلك
 1.00 2.91 105 المجموع

 النمو والتعلم
 

 0.89 2.79 24 أستاذ
 1.38 2.93 18 أستاذ مشارك
 0.59 3.13 15 أستاذ مساعد

 0.92 2.94 48 غير ذلك
 0.96 2.93 105 المجموع

 خدمة المجتمع

 0.91 2.70 24 أستاذ
 1.30 2.80 18 أستاذ مشارك
 0.58 3.16 15 أستاذ مساعد

 1.04 2.74 48 غير ذلك
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 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العداد الرتبة األكااديمية المجال
 1.01 2.80 105 المجمع

 الدرجة الكلية

 0.87 2.85 24 أستاذ
 1.23 2.81 18 أستاذ مشارك
 0.48 3.04 15 أستاذ مساعد

 0.91 2.91 48 غير ذلك
 0.91 2.89 105 المجموع

اإلداري  دا األالمتوسطات الحسابية لواقع  ( وجود فروق ظاهرية بين50يالحظ من الجدول )
تبعا لمتغير الرتبة األكاديمية، إذ حصل اصحاب فئة  ،القيادات األكاديمية فيهامن وجهة نظر 

صحاب فئة )غير ذلك( بالرتبة أ(، وجا  3.04)استاذ مساعد( على أعلى متوسط حسابي بلغ )
استاذ( بالرتبة الثالثة بمتوسط حسابي بلغ (، وجا  اصحاب فئة )2.91الثانية بمتوسط حسابي بلغ )

(، ولتحديد فيما إذا كانت 2.81(، وأخيرا  جا  المتوسط الحسابي لفئة )استاذ مشارك( إذ بلغ )2.85)
تم  تطبيق تحليل التباين  (α≤0.01)الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

تحليل التباين على النحو الذي يوضحه الجدول  (، وجا ت نتائجOne way ANOVAاألحادي )
(55:) 

من وجهة نظر القياادات األكااديمية اإلاداري  ادا األلواقع تحليل التباين األحاادي اليجااد اداللة الفروق  (00الجدول )
 تبعا لمتغير الرتبة األكااديمية فيها

 ستوى الداللةم قيمة ف متوسط المربعات ادرجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين 

 العمال  )الطلبة(
 0.650 0.548 0.47 3 1.41 بين المجموعات

   0.86 101 86.56 داخل المجموعات
    104 87.97 المجموع

 المالي
 0.456 0.876 0.67 3 2.00 بين المجموعات

   0.764 101 77.13 داخل المجموعات
    104 79.14 المجموع

 العمليات الداخلية
 0.700 0.475 0.481 3 1.44 جموعاتبين الم

   1.013 101 102.29 داخل المجموعات
    104 103.73 المجموع

 النمو والتعلم
 0.764 0.385 0.363 3 1.09 بين المجموعات

   0.941 101 95.07 داخل المجموعات
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 ستوى الداللةم قيمة ف متوسط المربعات ادرجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين 
    104 96.16 المجموع

 خدمة المجتمع
 0.509 0.778 0.791 3 2.37 بين المجموعات

   1.016 101 102.57 داخل المجموعات
    104 104.94 المجموع

 الدرجة الكلية
 0.890 0.209 0.176 3 0.53 بين المجموعات

   0.842 101 85.07 داخل المجموعات
    104 85.6 المجموع

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  إلى( 55تشير النتائج في الجدول )     
(0.01≥α)  تبعا لمتغير الرتبة األكاديمية،  المتوازن  دا األفي ضو  بطاقة  اإلداري  دا األلواقع

(، وكذلك عدم وجود 0.890(، وبمستوى داللة )0.209قيمة ف المحسوبة إذ بلغت ) إلىاستنادا  
-0.876فروق ذات داللة إحصائية في جميع المجاالت إذ بلغت قيم )ف( المحسوبة بين )

لين في أن جميع العام إلىوقد يعزى ذلك  (0.764-0.456مستوى داللة بين )(، وب3850.
كاديمية في الجامعة ونتيجة لخبراته المختلفة والدورات التدريبة التي الجامعات بمختلف رتبهم األ

وجعل  ،هذه الرتب العلمية كل ذلك مكانه إلى وابها حتى وصل وابحاث العلمية التي قامواأل تلقوها
 اإلداري بالدرجة نفسها. دا األمقدرة على تقييم واقع لديهم ال

في  اإلداري  دا األتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع : متغير الخبرة .2
القيادات من وجهة نظر  المتوازن  دا األفي ضو  بطاقة  المتوازن  دا األضو  بطاقة 
 ( ذلك.56الجدول ) ويظهر الخبرة،، تبعا لمتغير األكاديمية فيها

 ادا األفي ضو  بطاقة  اإلاداري  ادا األالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع  (07الجدول )
 تبعا لمتغير الخبرة القياادات األكااديمية فيهامن وجهة نظر  المتوازن 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العداد الخبرة المجال

 العمال  )الطلبة(

 0.90 2.67 18 سنوات 2أقل من 
 0.91 2.81 30 سنوات 50اقل من -2

 0.91 3.10 57 سنوات فأكثر 10
 0.92 2.94 105 المجموع

 المالي
 0.82 2.50 18 سنوات 2أقل من 

 0.88 2.67 30 سنوات 50اقل من -2



 بسام العمري . فصل الحامد، أ.د    .....                   واقع األدا  اإلداري لجامعة الملك عبد العزيز في السعودية

920 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العداد الخبرة المجال
 0.84 3.08 57 سنوات فأكثر 10

 0.87 2.86 105 المجموع

 العمليات الداخلية

 1.28 2.70 18 سنوات 2 أقل من
 0.94 2.57 30 سنوات 50اقل من -2

 0.87 3.16 57 سنوات فأكثر 10
 1.00 2.91 105 المجموع

 النمو والتعلم

 1.05 2.63 18 سنوات 2أقل من 
 0.97 2.80 30 سنوات 50اقل من -2

 0.91 3.10 57 سنوات فأكثر 10
 0.96 2.93 105 المجموع

 خدمة المجتمع

 1.02 2.58 18 سنوات 2من  أقل
 0.99 2.56 30 سنوات 50اقل من -2

 0.98 2.99 57 سنوات فأكثر 10
 1.01 2.80 105 المجموع

 الدرجة الكلية

 0.98 2.62 18 سنوات 2أقل من 
 0.90 2.69 30 سنوات 50اقل من -2

 0.86 3.09 57 سنوات فأكثر 10
 0.91 2.89 105 المجموع

 اإلداري  دا األ( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لواقع 56ول )يالحظ من الجد
لمتغير الخبرة، إذ  تبعا   ،القيادات األكاديمية فيهامن وجهة نظر  المتوازن  دا األفي ضو  بطاقة 

صحاب فئة أ(، وجا  3.09سنوات فأكثر( على أعلى متوسط حسابي بلغ ) 50صحاب فئة )أحصل 
(، وأخيرا  جا  المتوسط الحسابي لفئة 2.69تبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ )سنوات( بالر  2-50)

(، ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة 2.62سنوات( إذ بلغ ) 2)أقل من 
تم  تطبيق تحليل التباين األحادي(، وجا ت نتائج تحليل  (α≤0.01)إحصائية عند مستوى داللة 

 (:52و الذي يوضحه الجدول )التباين على النح
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 ادا األفي ضو  بطاقة اإلاداري  ادا األلواقع تحليل التباين األحاادي اليجااد اداللة الفروق  (02الجدول )
 ، تبعا لمتغير الخبرةالقياادات األكااديمية فيهامن وجهة نظر  المتوازن 

مجموع  مصدر التباين 
 المربعات

ادرجات 
 الحرية

متوسط 
وى مست قيمة ف المربعات

 الداللة

العمال  
 )الطلبة(

 0.148 1.948 1.618 2 3.236 بين المجموعات
   0.831 102 84.737 داخل المجموعات

    104 87.973 المجموع

 
 المالي

 0.017 4.270 3.057 2 6.114 بين المجموعات
   0.716 102 73.022 داخل المجموعات

    104 79.137 المجموع

العمليات 
 الداخلية

 0.018 4.185 3.933 2 7.867 بين المجموعات
   0.94 102 95.866 داخل المجموعات

    104 103.733 المجموع

 
 النمو والتعلم

 0.130 2.079 1.883 2 3.766 بين المجموعات
   0.906 102 92.397 داخل المجموعات

    104 96.163 المجموع

 خدمة المجتمع
 0.095 2.410 2.367 2 4.735 بين المجموعات

   0.982 102 100.205 داخل المجموعات
    104 104.94 المجموع

 الدرجة الكلية
 0.055 2.992 2.372 2 4.744 بين المجموعات

   0.793 102 80.856 داخل المجموعات
    104 85.6 المجموع

د مستوى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عن إلى( 52تشير النتائج في الجدول )
(0.01≥α)  القيادات األكاديمية من وجهة نظر  المتوازن  دا األفي ضو  بطاقة اإلداري  دا األلواقع

(، وبمستوى داللة 2.992قيمة ف المحسوبة إذ بلغت ) إلىاستنادا   ،تبعا لمتغير الخبرة فيها
النمو و  ة(،العمال  )الطلب (، وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مجاالت:0.055)

المالي، والعمليات الداخلية،إذ بلغت قيم  والتعلم، وخدمة المجتمع، في حين وجدت فروق في مجالي:
ولمعرفة عائدية  (.0.018-0.017)وبمستوى داللة بين  (،4.185-4.270))ف( المحسوبة بين 
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، ت البعديةللمقارناتم استخدام اختبار شيفيه الفروق في مجالي المالي، والعمليات الداخلية 
 .ذلك يبين (51)والجدول
تبعا لمتغير  القياادات األكااديمية فيهااإلاداري من وجهة نظر  ادا األلواقع  مقارنات البعدية(اختبار شيفيه لل02الجدول )

 الخبرة في مجالي: المالي، والعمليات الداخلية

 المجال
المتوسط  الخبرة

 الحسابي

 سنوات 10
 فأكثر

6-10 
 سنوات

 أقل من
 واتسن 6

 المالي

3.08 2.67 2.50 
*0.15 - 3.08 سنوات فأكثر 10  0.10* 

 0.52 -  2.67 سنوات 6-10
 -   2.50 سنوات 2أقل من 

 العمليات الداخلية

المتوسط  الخبرة
 الحسابي

 سنوات  00 - 6 سنوات 6أقل من  سنوات فأكثر 10
3.16 2.70 2.57 

*0.12 - 3.16 سنوات فأكثر 10  0.10*  
 0.52 -  2.70 سنوات 2أقل من 

 -   2.57 سنوات 6-10
 ( 0.05الفرق ادال احصائيا  عند مستوى ) * 

سنوات فأكثر( عند مقارنتها مع 10 أن الفرق جا  لصالح فئة ) (51)يظهر من الجدول
القيادات من وجهة نظر اإلداري  دا األسنوات( ، لواقع  50 - 2سنوات،  2فئتي)أقل من 

أن  إلىوقد يعزى ذلك  ، تبعا لمتغير الخبرة في مجالي: المالي، والعمليات الداخليةمية فيهااألكادي
سنوات فاكثر قد اكتسبوا معرفة اشمل واعمق لبعض جوانب  50صحاب الخبرة الطويلة من أ

و القليلة، وقد تكون تلك الخبرة جا ت أصحاب الخبرات المتوسطة ألموظفين والياته من ا ،التطوير
عدد الدورات التدريبية التي التحقوا بها، خاصة وأن الدورات التدريبية المتقدمة يتم الحاق من 

كسبهم المقدرة على الحكم على واقع أغلب لهم وهذا ولوية في األوتكون األ ،الموظفين القدامى بها
بيتركس  مع نتيجة دراسة الينة وتتفق هذه النتيج ،كثر من غيرهم من الموظفينأاإلداري   دا األ

 .(AL Mtour،2010المتور )
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  التوصيات:
 في ضو  نتائج الدراسة توصي الباحثة باآلتي:

  جامعة الملك عبد العزيز خاصة، والجامعات في للقيادات األكاديمية عقد دورات تدريبية
المتوازن من حيث مفاهيمها  دا األبطاقة كيفية استخدام  في السعودية الحكومية بصفة عامة

 اإلداري. دا األ لتطوير تهاوعمليا
  اإلداري من خالل اعتماد  دا األاهتمام وزارة التعليم العالي والجامعات الحكومية بتطوير

قسام التابعة المتوازن في عمادات الكليات واأل دا األهمها بطاقة أ ومن  ،معايير تقييم حديثة
 لها.

  بعاد بطاقة أاإلداري واستخدام  دا ألاالقيام بدراسات مسحية للتعرف على المعيقات التي تواجه
قسام واالدارات التابعة للجامعات مختلف عمادات الكليات واأل أدا المتوازن لتطوير  دا األ

 الحكومية.
  المتوازن وماهية هذا األسلوب وكيفية تطبيقه دا األتوعية القيادات األكاديمية بأهمية بطاقة، 

 اإلداري. ا داألوأنها من األساليب الحديثة لتطوير 
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