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اإلدارة نـالتووا  

النسـايية  القيادات األكادميية

 

(4102)لبـداببار   دراسـة 

(4104) دراسـة صـبا   
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(4101) العيديدراسة 

م(4100دراسـة الهـياي )   

(Rubin MS& Stone RK,2010سـتو  )  دراسة رونني و

(Mounts,2009دراسة مـويت  ) 

(Mcclain,2009ني )لدراسـة مـاك  
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( Millar ,2009دراسة ميلا)

Mcclain,2009Millar,2009

 

 :Management By Walking Around)نالتووا  )مفيوم اإلدارة
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Mounts, 2009:53

 مهايا اإلدارة نالتووا :

 

 :اإلدارة نالتووا  لتطبيقأدوار القايد 

 :اتفي عملية اتخاذ القراربالتجوال أوال: دور القائد 

(Max,2005:34)

في عملية االتصال بالتجوالثانيا: دور القائد 
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9Donald,Judith,Claudia,2010

 في تطوير أداء العاملين وتنميتهم مهنيًا: بالتجوالثالثًا: دور القائد 

Frase,2001

3Donald,Judith,Claudia,2010

 في تحقيق التغذية الراجعة: بالتجوالرابعًا: دور القائد 
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 .جبامعة تبوك للدرجة العلميةهيئة التدري  وفقا  عضوات(التوزيع النسيب ل0جدو )
 النسبة املئوية العدد الدرجة العلمية

 %5 9 ستاذأ
 %6 00 ستاذ مهاركأ
 %99 060 ستاذ مسالدأ

 %011 090 اجملموع

 هيئة التدري  جبامعة تبوك حسب يوع الكلية والدرجة العلمية. لضواتتوزيع أفااد العينة م   (4جدو  )
الدرجة 
 االمجال  ستاذأ ستاذ مهاركأ ستاذ مسالدأ العلمية

 % العدد % العدد % العدد % العدد الكلية

 %5022 55 %3323 4 %51 3 %5426 51 يةللم

 %2926 54 %.662 2 %51 3 %2.22 25 إيسايية

 %011 .01 %011 6 %011 6 %011 95 اجملموع
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 .( توزيع لبارات االستبيا  للى اجملاالت3جدو  رقم )
 اجملموع م العباراتأرقا اجملاالت م

 5 (5-0) .اختاذ القاار 0

 6 (00-6) .االتصا  الفعا  4

 5 (06-04) التطويا واالنداع. 3

 6 (44-.0) .التغذية الااجعة 2

 44 اجملموع

 . (معامالت ارتباط نريسو  نني الدرجة الكلية لالستباية و كل جما  للى ِحدة2جدو  )
 معامل االرتباط لدد العبارات جماالت االستباية

 **1293 5 ات.اختاذ القاار

 **1296 6 .االتصا  الفعا 

 **1291 5 التطويا واالنداع.

 **1299 6 .التغذية الااجعة
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  .كاويباخ الفا ( معامالت ثبات االستباية نطايقة التواي  الداخل .جدو  )
 كاويباخ الفا معامل الثبات لدد العبارات جماالت االستباية
 1290 5 اختاذ القاار

 .129 6 االتصا  الفعا 

 1291 5 التوديد والتطويا

 1291 6 التغذية الااجعة
 1294 44 االستباية ككل

افات املعيارية الستوانات لينة الدراسة لتقديا ممارسة القيادة (املتوسطات احلسانية واالحنا6جدو  )
 .دارة نالتووا  وفقًا جملاالتيا ماتبة تنازليًااألكادميية النسايية لإل

 الدرجة االحنااف املعياري املتوسط احلسان  اجملاالت الرتتيب م
 متوسطة 1225 02.2 .االتصا  الفعا  0 4
 ضعيفة 1224 0259 ت.اختاذ القاار 4 0

 ضعيفة 1225 0255 .التغذية الااجعة 3 2

 ضعيفة 1239 0220 التطويا واالنداع. 2 3

النسايية لإلدارة  درجة ممارسة القيادات األكادميية
 نالتووا .

 ضعيفه 1232 0259
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 (. مجال اتخاذ القرار1
ات األكادميية ممارسة القياددرجة عينة لال(املتوسطات احلسانية واالحناافات املعيارية الستوانات 9جدو  )

 .ماتبة تنازليًا اتدارة نالتووا  مبوا  اختاذ القاارإلالنسايية ل

املتوسط  العبارة الرتتيب م
 احلسان 

االحنااف 
 درجةال املعياري

 متوسطة 1252 02.3 تهوع القيادات للى املهاركة يف صنع القاارات. 0 2
 متوسطة 1256 02.1 .تتانع القيادات تنفيذ القاارت يف مواقع التنفيذ 4 5

 ضعيفة 1256 0262 مل.تهاف القيادات نهكل مباشا للى أوضاع الع 3 4

تعمل القيادات جوالت ميدايية لتحديد املهكالت  2 0
 حتديدًا دقيقًا.

 ضعيفة .125 0263

 ضعيقة 1251 0245 .تضع القيادات ندايل متعددة حلل املهكالت 5 3
مبوا   دارة نالتووا أللالنسايية  ات األكادمييةممارسة القياددرجة 

 ات.اختاذ القاار
 فهضعي 1224 0259
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 .مجال االتصال الفعال.2
دارة إلل اتاسة ملمارسة القياد(املتوسطات احلسانية واالحناافات املعيارية الستوانات لينة الدر9جدو  )

 .نالتووا  مبوا  االتصا  الفعا  ماتبة تنازليًا

املتوسط  العبارة الرتتيب م
 احلسان 

االحنااف 
 التقديا املعياري

 متوسطة .1261 4203 تتحدث نهكل ودي دو  تكلف أثناء ابوالت امليدايية. 0 6
 متوسطة 1262 0293 تهوع القيادات النقاش احلا أثناء ابوالت. 4 .

 متوسطة 1262 0290 .أثناء ابوالت امليدايية تستمع لهكاوي املاؤوسات 3 9

تهكا القيادات املاؤوسات للى جيوده  وإجنازاتي  أثناء  2 00
 جوالتيا.

 ضعيفة 1261 0262

ملناقهة وجيات النظا فيما خيص  تعقد اجتمالات مفتوحة 5 9
 العمل.

 ضعيفة .125 0259

 ضعيفة .122 0249 القيادات ناملاؤوسات يف أماك  لملي . تلتق  6 01

 متوسطة 1225 02.2 .مبوا  االتصا  الفعا  دارة نالتووا لإلاألكادميية النسايية درجة ممارسة القيادة 
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 واالبداع. تطويرل ال(. مجا3
املتوسطات احلسانية واالحناافات املعيارية الستوانات لينة الدراسة لتقديا ممارسة القيادة يف  (01جدو  )

 توديد والتطويا ماتبة تنازليًااالدارة نالتووا  مبوا  ال

 ارةــــــــــــــــــــــــــــالعب الرتتيب م
املتوسط 
 احلسان 

االحنااف 
 املعياري

 التقديا

 ضعيفة 1260 0263   .تهوع للى االنداع يف أداء العمل خال  ابوالت امليدايية 0 04
 ضعيفة 1251 0229 تقدم مقرتحات حلل املهكالت أثناء جوالتيا امليدايية. 4 05

ــار      3 03 ــة أفك ــا امليدايي ــة خــال  متانعتي ــادات األكادميي ــدم القي تق
 تطويا األداء.لجديدة 

 ضعيفة 1250 0239

 ضعيفة 1225 0249 متنح املاؤوسات نعض الصالحيات لتطويا األداء. 2 02

 ضعيفة 1222 0245 تستفسا ل  االحتياجات التدريبية الالزمة لتطويا العمل. 5 06
 ضعيفه 1239 0220 . التطويا واالنداعدارة نالتووا  مبوا  لإلات األكادميية ممارسة القيادة درج
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 .(. مجال التغذية الراجعة4
ات ممارسة القياددرجة (املتوسطات احلسانية واالحناافات املعيارية الستوانات لينة الدراسة ل00جدو  )

 .دارة نالتووا  مبوا  التغذية الااجعة ماتبة تنازليًاإلل

املتوسط  العبارة رتتيبال م
 احلسان 

االحنااف 
 التقديا املعياري

لماؤوسات خال  جوالتيا معلومات تتعلق تقدم ل 0 .0
 نعملي .

 متوسطة 1259 02.3
 متوسطة 1263 02.4 توضح يقاط القوة يف أداء العمل. 4 09

 ضعيفة 1259 0264 توضح مالحظاتيا للى أداء املاؤوسات 3 09

 ضعيفة 1259 .025 تها  للماؤوسات ميامي  خال  جوالتيا. 2 41

 ضعيفة 1254 0236 اء العمل.توضح يقاط الضعف يف أد 5 40

تتحدث القيادات ل  يتايج ابوالت امليدايية نعد  6 44
 تنفيذها.

 ضعيفة 1229 0233

مبوا  التغذية  دارة نالتووا لإلات األكادميية ممارسة القياددرجة 
 ضعيفه 1225 0255 .الااجعة
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Mcclain,2009

Millar,2009
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استوانات أفااد لينة الدراسة حو  ممارسات ( للفاوق نني متوسطات T-Test(يتايج اختبار )ت( )04جدو  )
  .تعهى للكلية القيادات لإلدارة نالتووا 

 العدد املستويات املتغريات
املتوسط 

 احلسان 

االحنااف 

 املعياري

درجات 

 احلاية

قيمة 

 )ت(
 مستوى الداللة

 اختاذ القاار
 1221 0261 55 لملية

 غري دالة 1291 1246 015
 1225 0259 54 إيسايية

االتصا  

 الفعا 

 .122 0290 55 يةملل
 غري دالة 1204 0259 015

 1224 .026 54 إيسايية

 التطويا

 واالنداع

 1220 0225 55 يةللم
 غري دالة .120 .023 015

 1232 0235 54 إيسايية

التغذية 

 الااجعة

 1229 .025 55 يةملل
 غري دالة 12.1 1221 015

 1224 0252 54 إيسايية

االدارة 

 نالتووا 

 1233 0264 55 يةللم
 غري دالة 1246 0203 015

 1235 0252 54 إيسايية

≥α

ANOVA
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( للفاوق نني متوسطات استوانات أفااد لينة الدراسة حو  ANOVAيتايج اختبار )ف( ):(03جدو  )
 درجة العلمية.ممارسات القيادات لإلدارة نالتووا  اليت تعهى لل

جمموع  مصادر التباي  املتغريات
 املانعات

رجات د
 احلاية

متوسط 
 الداللة االحصايية قيمة ف املانعات

 اختاذ القاار
 12114 4 12112 نني اجملمولات

 12093 012 0921.5 داخل اجملمولات غري دالة 1299 12100
 016 0921.9 التباي  الكل 

 االتصا  الفعا 
 12432 4 12269 نني اجملمولات

 12099 012 412.02 ولاتداخل اجملم غري دالة 1230 020.6
 016 402094 التباي  الكل 

 طويا واالنداعالت
 12109 4 .1213 نني اجملمولات

 12029 012 052361 داخل اجملمولات غري دالة 1299 12042
 016 .05239 التباي  الكل 

 التغذية الااجعة
 122.2 4 12929 نني اجملمولات

 12096 012 412209 ل اجملمولاتداخ غري دالة 1219 .4220
 016 .40236 التباي  الكل 

 ادارة نالتووا إلا
 12009 4 12439 نني اجملمولات

 12006 012 042159 داخل اجملمولات غري دالة 1236 02146
 016 .04249 التباي  الكل 

≥α
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research Conclusion 
 This research aims to monitor the fact of the practices applied in 

the privatization of Saudi Arabia high education institutions, to get to 
know its pros and cons as well as determining the procedures suggested 
to be applied. 

 It aims also to introduce the differences of the responses 
between the research sample individuals’ towards this reality, pros , cons 
and suggested procedures for privatization in conforming with the 
variable of university kind  

To achieve the goals of the research the researcher used the 
descriptive  

Survey and comparative Curriculum, she also designed a 
questionnaire 

Composed of 57 items distributed on 100 academics members at 
King Abdul Aziz University and CBA faculty in Jeddah. 

 The research concluded the following results: the fact of the 
applied practices of privatization was “approved” from all sample 
individuals. the pros which leads for expansion in privatization , 
academics in King Abdul Aziz university response was all “agreed” as 
for CBA academic was “strongly agreed”. As for the cons that imped the 
expansion in privatization, it got “agreed” from Abdul Aziz university 
academics and “neutral” from the CBA. In concern of the applicable 
procedures suggested has been “agreed” from both academics. The 
results shows the existence of statically signified difference between the 
average of the individuals response to the pros due to the kind of 
university in favor of CBA. Also, there is signified difference between 
the average of sample individuals response about the cons due to the 
university kind to the favor of king Abdul Aziz university. However 
there is no signified difference between the average of the sample 
individuals response to the fact and the procedures suggested to be 
applied which is considered upon the university kind. Moreover there is 
a suggested conception of privatization at high education institutions in 
Saudi Arabia. 

Based on the research results the researcher recommends an 
expansion in the private high education institutions which represent new 
types. she emphasizes the importance of developing the cooperation 
between governmental and private high education. she also recommends 
to apply the suggested conception on high education private institutions 
at Saudi Arabia 
 


