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امللخص

هذه الإدارة تهتم با�ستخدام املوارد املتوافرة يف امل�ؤ�س�سة جميعها
�سواء كانت هذه املوارد ب�رشية �أم مالية ،كما �أن طبيعة هذه الإدارة
ً
تهتم بعن�رص الوقت والعالقات الإن�سانية كونها ت�سهم بنجاح
خمتلف العمليات الإدارية ،وبالتايل ف�إن توظيف الإدارة الر�شيقة
وا�ستخدامها يف العمليات الإدارية له العديد من امل�سببات التي
ت�ستدعي ذلك وخا�صة يف ظل الهدر الذي يح�صل يف موارد امل�ؤ�س�سة
مما يتطلب ا�ستخدام الإدارة الر�شيقة للحد من هذا الهدر من خمتلف
�أ�شكاله ،وبالتايل ف�إن توظيف الإدارة الر�شيقة يف العمليات الإدارية
ال بد �أن ي�سهم يف �إيجاد خمرجات �إدارية على درجة عالية من
اجلودة (�أحمد. )2015 ،

هدفت هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن دور الإدارة الر�شيقة يف
جودة خمرجات الأداء الإداري يف جامعة الكويت من وجهة نظر
�أع�ضاء هيئة التدري�س �أنف�سهم .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،ا�ستخدم
املنهج الو�صفي ،وذلك من خالل �إعداد ا�ستبانة مكونة من ()25
فقرة موزعة على خم�سة جماالت للك�شف عن دور الإدارة الر�شيقة
يف جودة خمرجات الأداء الإداري .وتكونت عينة الدرا�سة من
( )135ع�ضواً من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة الكويت ،اختريوا
وبالنظر �إىل �أن ا�ستخدام الإدارة الر�شيقة يف خمتلف العمليات
بالطريقة الع�شوائية .و�أظهرت النتائج �أن دور الإدارة الر�شیقة الإدارية وما يتعلق بها من مهمات �سوف ي�سهم يف �إيجاد نتائج
يف جودة خمرجات الأداء الإداري يف جامعة الكويت ككل ،جاء
متميزة للعمل الإداري ،وبخا�صة ما يرتبط بحل م�شكالت الهدر
متو�سطاً؛ وجاء باملرتبة الأوىل جمال «حل امل�شكالت» ،بدرجة
املايل ،بالإ�ضافة �إىل توفري عامل الوقت ،وبالتايل ف�إن ا�ستخدام
متو�سطة ،بينما جاء باملرتبة الأخرية جمال»القابلية للتغيري»،
بدرجة متو�سطة ،وبينت النتائج عدم وجود فروق يف دور الإدارة �أ�سلوب الإدارة الر�شيقة يتطلب توفري العديد من املقومات الرئي�سة
الر�شيقة يف جودة خمرجات الأداء الإداري يف جامعة الكويت من الالزمة لنجاح �أ�سلوب الإدارة الر�شيقة ،وهذا يتطلب التزام جميع
وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س تبع ًا ملتغريي الرتبة الأكادميية الأطراف ذات العالقة بالعملية الإدارية ،بالإ�ضافة �إىل العمل
على تغيري ثقافة امل�ؤ�س�سة يف ن�رش وا�ستخدام الإدارة الر�شيقة يف
واخلربة العملية.
العمليات الإدارية ،مما ي�سهم يف جناح هذا الأ�سلوب من الإدارة( (�Ol
الكلمات املفتاحية :الإدارة الر�شيقة ،جودة املخرجات ،الأداء
)ivier & Chassende- Baroz, 2010
الإداري ،جامعة الكويت.
�إن النظر �إىل الإدارة الر�شيقة واملبد�أ الذي تقوم عليه يربز
Abstract
من خالل ا�ستهداف هذه الإدارة للهدر يف العمل الإداري ،والتقليل
منه ومعاجلته ،وبالتايل ف�إن الإدارة الر�شيقة ميكن تعريفها ب�أنها
This study sought to reveal the role of agile
 management in the quality of the outputs of theالأ�سلوب الذي يهتم مبعاجلة م�شكالت الهدر احلا�صلة يف جميع
 administrative performance at Kuwait Universityالعمليات الإدارية ،وذلك من خالل اال�ستخدام الأمثل للموارد
from the faculty members’ perspective. To achieve
والعمل على التطوير للأف�ضل مبختلف جميع العمليات الإدارية
the objectives of the study, the researcher used
. )Amout et al., 2011( the descriptive approach, through developing a
questionnaire that consisted of 25 items divided into
five domains. The sample of the study consisted of 135
faculty members at Kuwait University. The sample
was selected randomly. The results showed that the
agile management role in the quality of the outputs of
the administrative performance at Kuwait University
in general was moderate. The results showed that the
«Problem Solving” domain scored the first place, with
a moderate degree, while the “Changeable” domain
scored the last place, with a moderate degree. The
results showed that there were no differences in the
agile management role in the quality of the outputs of
the administrative performance at Kuwait University
from the perspective of the faculty members due to
their academic level and professional experience.
Keywords: Agile Management, Outputs Quality,
Administrative Performance, Kuwait University.

خلفية الدراسة وأهميتها
�إن الإدارة عملية متكاملة تهدف �إىل اخلروج بالعمل الإداري
ب�أف�ضل �صورة متكاملة ،وبالنظر �إىل الإدارة الر�شيقة ف�إن طبيعة

وقد عرف راملي (� )Ramly, 2012: 44أ�سلوب الإدارة الر�شيقة
�أنها“ :جمموعة من الأفعال التي يجب القيام بها ب�شكل �صحيح وفق
تتابع �صحيح ويف الوقت ال�صحيح خللق قيمة من �أجل عمل معني،
بالإ�ضافة �إىل الرتكيز على مبد�أ احرتام الإجراءات والوقت يف العمل
لتقدميه وفق ما هو مطلوب ويف الوقت املنا�سب واحل�صول على
الإ�ضافة املرجوة باجلودة املطلوبة”.
وي�شري امينيويل (� )Emmanuelle, 2009إىل �أن �أهم مبادئ
الإدارة الر�شيقة �أنها تقوم على فل�سفة وا�ضحة يف االقت�صاد  ،وهذا
اجلانب الرئي�سي التي ت�ستند عليه العمليات الإدارية مع املحافظة
على �أف�ضل جودة ملخرجات العمل الإداري ،كما يرى ب�أن هذا
�سواء �أكانت مادية �أو
الأ�سلوب با�ستخدام �أقل كمية من املوارد
ً
ب�رشية من �أجل �إيجاد �أف�ضل العمليات الإدارية ،والتميز بجودة
املخرجات.
ويرى جيل�س (� )Giles, 2007أن عمليات الإدارة الر�شيقة
تتمحور �ضمن جانبني رئي�سني يتمثالن يف معاجلة جميع �أ�شكال
الهدر الإداري بالتزامن مع �إيجاد �أف�ضل الطرق وتطويرها وحت�سني
جميع العمليات والأن�شطة املرتبطة بالعمل الإداري.
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يف خمتلف امل�ؤ�س�سات والتي تربز من خالل ما يلي (Barac, Goran,

مبادئ اإلدارة الرشيقة
تقوم الإدارة الر�شيقة على جمموعة من املبادئ التي ت�ستند
�إليها يف �أداء العمليات الإدارية وتربز هذه املبادئ من خالل ما يلي
(: )Nicoulas & Thomas, 2009
♦ ♦تقوم فل�سفة القرارات يف �أي م�ؤ�س�سة على النظرة والفل�سفة
طويلة الأمد وقبولها بالتكاليف على املدى الق�صري.
♦ ♦�إيجاد نظام واقعي وعملي ملواجهة خمتلف امل�شكالت
التي قد حت�صل يف �أثناء العمل الإداري.
♦ ♦�إيجاد نظام دميقراطي ان�سيابي مبختلف الأن�شطة
والعمليات الإداريةوعدم عرقلتها.
♦ ♦�رضورة معاجلة امل�شكالت التي حتدث مبا�رشة ويف
الوقت املنا�سب من �أجل �ضمان عدم توقف العمل ،بالإ�ضافة �إىل
حتقيق �أف�ضل جودة ملخرجات العمل الإداري.
♦ ♦و�ضع خطة م�ستمرة ،وو�صف وا�ضح للعمليات الإدارية،
وا�ستخدام �أ�سلوب التطوير امل�ستمر.
♦ ♦الك�شف عن جميع الأخطاء وعدم �إخفاءها ،وا�ستخدام
�أف�ضل القواعد والأ�ساليب ملعاجلتها.
♦ ♦توظيف التكنولوجيا يف العمل الإداري لتجنب هدر
خمتلف املوارد املادية والب�رشية وعدم الوقوع يف �أخطاء.
♦ ♦االعتماد على القياديني الذين ميتلكون الكفاءة والقدرة
يف �إدارة العمليات الإدارية  ،وت�سخري خمتلف مواردها بنجاح.
♦ ♦و�ضع فرق متخ�ص�صة يف العمل الإداري تتبع النظام
والفل�سفة الذي تقوم عليه امل�ؤ�س�سة.
♦ ♦ت�شجيع جميع من لهم عالقة بامل�ؤ�س�سة بال�سعي نحو
تطوير هذه امل�ؤ�س�سة �إىل الأف�ضل.
♦ ♦توظيف العمل امليداين وت�سيريه للك�شف عن الأخطاء
ومتابعة العمل الإداري خطوة بخطوة لفهم الو�ضع القائم عن قرب.
♦ ♦عدم الت�رسع باتخاذ القرارات الإدارية ،والأخذ بعني
االعتبار م�صلحة جميع الأطراف داخل امل�ؤ�س�سة ويف ظل العوامل
املتوفرة.
♦ ♦و�ضع نظام لتتبع امل�شكالت و�أ�سبابها ،والعمل على و�ضع
احللول الناجعة لهذه امل�شكالت مبا ي�ضمن التطور ملختلف العمليات
الإدارية با�ستمرار.
ويرى جم�س ودانيال (� )James & Daniel, 2009أن �أبرز
اهتمامات �أ�سلوب الإدارة الر�شيقة العمل على حل م�شكالت الهدر
�سواء يف اجلوانب املادية �أم الب�رشية ،وذلك بهدف العمل
الإداري
ً
على تطوير وحت�سني العمل الإداري من خالل حتقيق الأهداف التي
مت التخطيط لها مبا يخدم امل�ؤ�س�سة  ،ويعود بالرقي والتطور يف
خمتلف املجاالت ،و�إيجاد خمرجات �إدارية على م�ستوى عايل من
اجلودة.

أشكال اهلدر اإلداري
هناك العديد من الأ�شكال التي يتم من خاللها الهدر الإداري
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:)& Aleksandra, 2010; Michel, 2009
♦ ♦�أوالً :زيادة الإنتاج :تعمل الإدارة الر�شيقة على تنظيم
الإنتاج وعملياته ،وبالتايل ف�إن الإنتاج الزائد ي�سبب هدر يف
خمتلف اجلوانب املادية� ،أو الب�رشية داخل امل�ؤ�س�سة.
♦ ♦ثانياً :الوقت املنتظر :تعالج الإدارة الر�شيقة الوقت
املنتظر غري املربر يف جمال العمليات الإدارية ،وهذا الوقت املنتظر
قد ي�ؤدي �إىل الهدر يف اجلهد والوقت ،كما قد ي�ؤدي �إىل �ضعف
املخرجات الإدارية وكذلك تدين م�ستوى الإنتاج.
♦ ♦ثالثاً :الوقت املنا�سب التخاذ القرار� :إن �سوء اتخاذ
القرارات �أو الت�أخري يف اتخاذها من �أبرز العوامل التي ت�ؤدي �إىل
الهدر يف العمل الإداري ،وبالتايل ف�إن الإدارة الر�شيقة تعمل على
معاجلة هذا اجلانب.
♦ ♦رابعاً :جتهيز العمليات الإدارية :ت�سهم الإدارة الر�شيقة
يف و�ضع اخلطط والتجهيز اجليد للعمل الإداري ،مما ي�ساعد يف
معاجلة م�شكالت الهدر ،وبالتايل ف�إن هذه الإدارة تعمل على جتويد
العمليات الإدارية من خالل ا�ستخدام الطرق واملنهجية العلمية يف
جتهيز العمل الإداري.
♦ ♦خام�ساً :العمليات غري ال�رضورية� :إن العمليات واحلركات
غري ال�رضورية تعد من �أبرز �أ�شكال الهدر الإداري التي قد تتوافق
مع العمل املراد �إجنازه وهذا ي�سبب تدين م�ستوى املخرجات وعدم
جودتها ،كما ي�ؤثر يف اتخاذ القرارات املرتبطة بالعمليات الإدارية.
♦ ♦�ساد�ساً :الأخطاء غري املتوقعة :هناك بع�ض الأخطاء التي
قد حتدث من خالل العمل الإداري ،وبالتايل ف�إن هذه الأخطاء قد
ت�ؤثر يف جودة العمليات الإدارية وخمرجتها ،ومن هذا املنطلق
تعمل الإدارة الر�شيقة على تال�شي هذه الأخطاء قبل وقوعها ،مما
ي�سهم يف حل العديد من امل�شكالت الإدارية.

أدوات اإلدارة الرشيقة
هناك العديد من الأدوات التي ميكن �أن ت�ستخدمها الإدارة
الر�شيقة يف حتقيق �أهدافها  ،وجناح عملياتها الإدارية وهذه الأدوات
ت�ستند �إىل فل�سفة الإدارة يف العمل الإداري بهدف حل م�شكالت الهدر،
و�ضياع الوقت واجلهد ،ومن �أبرز هذه الأدوات ما يلي:
♦ ♦�أوالً :وقت الإنتاج :ت�سعى الإدارة الر�شيقة �إىل حتديد
الوقت الالزم لعمليات الإنتاج وعدم وجود �أي زيادة �أو نق�ص يف
هذا الإنتاج مما يعمل على معاجلة الهدر وتاليف امل�شكالت يف هذا
بناء على الطلب الفعلي للإنتاج (. )Larry, 2012
اجلانب  ،والعمل ً
♦ ♦ثانياً :نظام  :Jidokaيعد هذا النظام الفل�سفة الرائدة يف
عمليات الإدارة الر�شيقة  ،ويقوم هذا النظام على توفري مبد�أ اجلودة
يف جميع العمليات الإدارية ،ويهدف هذا النظام �إىل العمل على
اكت�شاف الأخطاء والعيوب التي ميكن �أن حتدث خالل العمليات
الإدارية ،وك�شفها مبكراً وو�ضع احللول لها (& Barac, Goran,
. )Aleksandra, 2010
وبالتايل ف�إن نظام ( )Jidokaيقوم على مبادئ عدة لتجويد
العمل الإداري وتتمثل هذه املبادئ مبا يلي (& Barac, Goran,
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: )Aleksandra, 2010
 التفتي�ش  املبا�رش :يعمل التفتي�ش املبا�رش على متابعة
العمليات الإدارية  ،ومراقبة جودة هذا العمل وخمرجاته  ،ويكتفي
مبتابعة هذه العمليات من خالل الإدارة الر�شيقة ولي�س بحاجة �إىل
وجود مراقبني خمت�صني باجلودة.
 التفتي�ش  من امل�صدر :يقوم هذا اجلانب على متابعة
ومراقبة العمليات الإدارية ،والبحث عن الأخطاء  ،وكيفية حدوثها
و�أ�سبابها ،والعمل على و�ضع حلول ومعاجلة �أ�سباب حدوث هذه
الأخطاء.
 امل�س�ؤولية الوا�ضحة :يقوم هذا اجلانب على حتديد
الأخطاء ،وزمن حدوثها ،ومعرفة م�صدر العيوب  ،ومعرفة امل�س�ؤول
املبا�رش عن حدوثها  ،ويتم ذلك من خطوات عملية وا�ضحة ومنظمة.
 التوقف ال�رضوري :يعمل هذا اجلانب على حتديد العيوب
والك�شف عنها و�إيقاف العمليات الإدارية حلني معاجلة امل�شكالت
التي ح�صلت يف املجال الإداري.
 تنميط العمل :يعمل هذا املبد�أ من العمليات الإدارية على
�أن هذه العمليات يجب �أن تكون وا�ضحة وحمددة وتبني اخلطوات
الرئي�سية للعمليات الإدارية ،مما ي�سهم يف عدم الوقوع يف الأخطاء
يف �أداء العمليات ،كما �أن تنميط العمل ي�سهم يف توفري الوقت
واجلهد بالإ�ضافة �إىل �إيجاد خمرجات �إيجابية على م�ستوى عايل
من اجلودة..
♦ ♦ثالثاً :ال�سينات اخلم�س :تعمل ال�سينات اخلم�سة على جتويد
العمل الإداري ،وامل�ساهمة يف توفري بيئة عمل �إيجابية ومنا�سبة،
كما �أنها تعمل على توفري الوقت واجلهد ،والإ�سهام يف �سالمة جميع
العاملني يف امل�ؤ�س�سة ،كما �أن هذه ال�سينات تتمثل مبا يلي:
 الرتتيب ( :)Seiriوتعني التخل�ص من كل ما هو غري
�رضوري يف مكان العمل.
 التنظيم ( :)Seitonوتعني تنظيم مكان العمل من �أجل
�إيجاد الأدوات يف �أقرب وقت و�ضمان �سالمة القائمني على العمل.
 التن�سيق ( :)Seisoوتعني تنظيم مكان العمل من �أجل
�إ�ضفاء جو يبعث على االرتياح لدى القائمني على العمل.
 النظافة ( :)Seiketuوتعني جعل املعايري ال�سابقة جزءاً
من �إدارة مكان العمل.
 التدريب ( :)Shitukeوتعني التدريب وغر�س االن�ضباط يف
نفو�س و�سلوك جميع املوظفني (. )Michel, 2009

متطلبات تطبيق أسلوب اإلدارة الرشيقة
بالنظر �إىل الإدارة الر�شيقة و�أ�سلوبها كفل�سفة �إدارية يتطلب
العديد من املتطلبات التي ال بد من توفريها ل�ضمان جناح هذا
الأ�سلوب مبا يحقق �أهداف امل�ؤ�س�سة ،ومن �أبرز هذه املتطلبات ما
يلي:
♦ ♦�أوالً :دعم الإدارة العليا :يتوقف جناح �أ�سلوب الإدارة
الر�شيقة على مدى الدعم الذي يتم تقدميه من امل�س�ؤولني يف الإدارة
العليا وما تقدمه من �إمكانات ت�سهم يف جناح هذا العمل الإداري،

وميكن �أن يتم ذلك من خالل اجلوانب الآتية (Nicoulas & Thomas,

: )2009

 توفري جميع املتطلبات املادية والب�رشية واملالية،
بالإ�ضافة �إىل تنظيم الوقت بهدف حتقيق الأهداف املخطط لها
وجناح هذا العمل الإداري.
 االبتعاد عن الأعمال الروتينية و�إتباع فل�سفة �أ�سلوب
الإدارة الر�شيقة يف �إجناز العمليات الإدارية مما ي�سهم يف حتقيق
الإجناز واجلودة املطلوبة.
 توظيف النظام الدميقراطي يف العمل الإداري وتوفري روح
الإبداع واملبادرة للعاملني جميعا  ،وت�شجيعهم على تقدمي الآراء
واملقرتحات التي من �ش�أنها �أن ت�سهم يف تطوير العمل الإداري.
♦ ♦ثانياً :التعاون بني الإدارة والعاملني :يعمل �أ�سلوب الإدارة
الر�شيقة على �إيجاد جو من الألفة والتعاون بني العاملني  ،وهذا
يتطلب توفري الدعم الالزم من الإدارة العليا من خالل توفري جميع
مقومات جناح �أ�سلوب الإدارة الر�شيقة  ،و�إخ�ضاع جميع العمليات
الإدارية �إىل مبد�أ الت�شاركية ،والعمل �ضمن اجلماعة واتخاذ القرارات
ب�صفة جماعية ،واالبتعاد عن العمل الروتيني عن العمل الإداري،
وامل�ساهمة بالق�ضاء على الهدر مبختلف �أ�شكاله ل�ضمان جودة
العمليات الإدارية وخمرجاتها (. )Philippe & Jean, 2009
♦ ♦ثالثاً :االهتمام بالتكوين والتدريب نوع ًا وكماً :يجب
االهتمام مبختلف جماالت التدريب لدى العاملني وتزويدهم
بالطرق والأ�ساليب التي ت�سهم يف جناح العمليات الإدارية ،وت�سخري
العاملني ذوي الكفاءة واخلربة ب�شكل ي�سهم يف جتويد الأعمال
الإدارية ،واكت�شاف الأخطاء قبل وقوعها  ،وو�ضع احللول لها الأمر
الذي ي�سهم يف التقليل من الهدر الإداري مبختلف جماالته  ،وكذلك
�ضمان جودة املخرجات الإدارية ،ويتم ذلك من خالل عدة خطوات
مبنية على �أ�س�س مو�ضوعية ،والتي من �أهمها ما يلي (Nicoulas
: )&Thomas, 2009
 مطابقة الربامج التدريبية للم�ؤ�س�سة ملحتوى الآليات
امل�ستعملة يف الق�ضاء على الهدر كطريقة ال�سينات اخلم�س.
 االعتماد على التدريب املتعدد املهارات وذلك من �أجل
ربح الوقت ومتكني املوظف التنفيذي من �إجراء عمليات �صيانة
وقائية �أو بعدية فورية دون االعتماد على الآخرين ،ومتكني املوظف
من اكت�شاف عيوب اجلودة دون االعتماد على حتليل ق�سم اجلودة.
 االعتماد على دورات تدريبية حت�سينية جلميع املوظفني
دون ا�ستثناء من �أجل �رشح خمتلف �أ�شكال الهدر داخل امل�ؤ�س�سة،
ومدى خطورتها على امل�ؤ�س�سة وكيفية معاجلتها.
♦ ♦رابعاً :التغيري يف ثقافة امل�ؤ�س�سة :ل�ضمان جناح �أ�سلوب
الإدارة الر�شيقة يجب العمل على تغيري الثقافة العامة يف العمل
الإداري  ،ون�رش ثقافة �أ�سلوب الإدارة الر�شيقة بني العاملني جميعا،
وبالتايل ف�إن �أ�سلوب الإدارة الر�شيقة يركز على �رضورة هذا التغيري
وغر�س فكرة املبادرة والإبداع مبختلف جماالت العمل الإداري مبا
ي�سهم يف املحافظة على جميع املوارد واملمتلكات يف امل�ؤ�س�سة
(. )Philippe & Jean, 2009
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دور اإلدارة الرشيقة في جودة مخرجات األداء اإلداري في جامعة الكويت
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس أنفسهم

د .مطيرة ضيف اهلل املطيري

مشكلة الدراسة وأسئلتها
يف �ضوء ظهور �أدوات �إدارية حديثة ك�أدوات الإدارة الر�شیقة
ب�صفتها فل�سفة �إداریة حدیثة تعمل على حتقیق القیمة الق�صوى
للأعمال الإدارية ،وهذا ما �أ�شارت �إليه درا�سة راملي ()Ramly, 2012
حول الدعم الفني با�ستخدام �أ�سلوب الإدارة الر�شيقة ،وذلك من خالل
ن�رش ثقافة منع الهدر وتقلیل الفاقد يف ا�ستخدام املوارد املادية
والب�رشية من خالل الأعمال الإدارية املختلفة.
وتربز م�شكلة الدرا�سة من خالل الك�شف عن دور الإدارة الر�شيقة
يف جودة خمرجات الأداء الإداري يف اجلامعة من وجهة نظر �أع�ضاء
هيئة التدري�س �أنف�سهم ،وخا�صة يف ظل التطورات العلمية واملعرفية
والتكنولوجية املت�سارعة يف جمال الأعمال الإدارية ،وتطوير هذه
الأعمال مبا يتوافق مع هذا التطور� ،إذ �أ�شارت درا�سة �أحمد ()2015
�إىل �أن متطلبات تطبيق الإدارة الر�شيقة ي�سهم يف حتقيق امليزة
التناف�سية ،ويتوافق مع التطورات العلمية والتكنولوجية املت�سارعة.
تكمن م�شكلة الدرا�سة يف الإجابة عن الت�سا�ؤالت الآتية:
 ما دور الإدارة الر�شيقة يف جودة خمرجات الأداء الإداري
يف جامعة الكويت من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س �أنف�سهم؟
 هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α= 0.05يف ا�ستجابات املبحوثني نحو دور الإدارة الر�شيقة يف
جودة خمرجات الأداء الإداري يف جامعة الكويت تبعا ً ملتغريي
الرتبة الأكادميية واخلربة العملية؟

أهداف الدراسة
�سعت هذه الدرا�سة �إىل حتقيق الأهداف الآتية:
♦ ♦التعرف على دور الإدارة الر�شيقة يف جودة خمرجات
الأداء الإداري من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س �أنف�سهم.
♦ ♦الك�شف عن الفروق يف وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س
نحو دور الإدارة الر�شيقة يف جودة خمرجات الأداء الإداري تبعا
ًملتغريي الرتبة الأكادميية واخلربة العملية.

أهمية الدراسة
ت�ستمد هذه الدرا�سة �أهميتها مما يلي:
♦ ♦�أوال :الأهمية النظرية:
تكمن الأهمية النظرية لهذه الدرا�سة من خالل ت�سليط ال�ضوء
على �أحد �أهم الأ�ساليب احلديثة يف الإدارة ،واملتمثل ب�أ�سلوب الإدارة
الر�شيقة ،وكذلك بيان دور الإدارة الر�شيقة يف زيادة فاعلية العملية
الإدارية  ،وجودة خمرجات العمل الإداري ،بالإ�ضافة �إىل البيانات
التي �سيتم توفريها والتي ميكن �أن يفيد منها القائمون على العمل
الإداري يف خمتلف �أق�سام وكليات اجلامعة ،كما وتربز �أهمية
الدرا�سة النظرية يف �ضوء ندرة الدرا�سات يف هذا املجال.
♦ ♦ثانياً :الأهمية العملية:
تربز �أهمية الدرا�سة العملية من خالل تبيان �أهمية توظيف
�أ�سلوب الإدارة الر�شيقة يف امل�ؤ�س�سات التعليمية ملعاجلة الهدر يف
هذه امل�ؤ�س�سات� ،أ�ضف �إىل ذلك �أهمية اجلانب العملي من خالل ما
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�ستتو�صل �إليه الدرا�سة من نتائج ميكن تطبيقها على الواقع الإداري
يف جامعة الكويت ب�شكلٍ خا�ص ،ويف اجلامعات الأخرى ب�شكلٍ عام،
�أ�ضف �إىل ذلك �إمكانية توظيف الإدارة الر�شيقة يف جتويد العمل
الإداري يف �ضوء نتائج هذه الدرا�سة.

التعريفات االصطالحية واإلجرائية
ت�شتمل الدرا�سة على عدد من امل�صطلحات وميكن تعريفها
�إجرائي ًا على النحو الآتي:
◄◄الإدارة الر�شيقة :هي جمموعة من الأفعال التي يجب
القيام بها ب�شكل �صحيح وفق تتابع �صحيح ،ويف الوقت ال�صحيح
خللق قيمة من �أجل عمل معني ،بالإ�ضافة �إىل الرتكيز على مبد�أ
احرتام الإجراءات والوقت يف العمل لتقدميه وفق ما هو مطلوب،
ويف الوقت املنا�سب واحل�صول على الإ�ضافة املرجوة باجلودة
املطلوبة ( . )Ramly, 2012ويق�صد بها يف هذه الدرا�سة توظيف
خمتلف املوارد الب�رشية واملادية خالل العمليات الإدارية بهدف
جتويد خمرجات الأداء الإداري يف جامعة الكويت ب�أقل التكاليف
املمكنة ،وب�أقل وقت وجهد ممكنني.
◄◄جودة املخرجات :هي جمموعة خمرجات الأداء الإداري
التي يتم احل�صول عليها من خالل العمليات الإدارية التي ت�ستهدف
توظيف خمتلف العنا�رص املرتبطة باجلوانب املادية والب�رشية،
وب�أقل وقت وجهد ممكن ( . )Barton & Marson, 1991ويق�صد بها
يف هذه الدرا�سة احل�صول على نتائج �إدارية ذات جودة عالية بعيداً
عن الهدر املادي والب�رشي.
◄◄الأداء الإداري :هو جمموعة الوظائف واملهمات الإدارية
ذات العالقة باملهمات املرتبطة بالعمل الإداري التي يتم من خالل
حتمل امل�س�ؤولية ل�ضمان جناح الأعمال الإدارية (. )Gillies, 1994
ويق�صد به يف هذه الدرا�سة القيام بالوظائف الإدارية بدرجة عالية
من الفاعلية الإدارية ل�ضمان جودة وجناح العمل الإداري.

حمددات الدراسة
تتمثل حمددات الدرا�سة بالآتي:
 املحدد املكاين :طبقت هذه الدرا�سة يف جامعة الكويت
 املحدد الب�رشي :طبقت هذه الدرا�سة على �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف جامعة الكويت.
 املحدد الزماين :طبقت هذه الدرا�سة خالل العام الدرا�سي
.2019 /2018
 احلدود املو�ضوعية :تقت�رص نتائج هذه الدرا�سة على الأداة
التي ا�ستخدمت يف هذه الدرا�سة ،وهي من �إعداد الباحثة.

الدراسات السابقة
يتناول هذا اجلزء عر�ض ًا للدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة
مبو�ضوع الدرا�سة التي تو�صلت �إليها الباحثة ،وا�ستعر�ضت وفق ًا
لت�سل�سلها الزمني من الأقدم �إىل الأحدث ،وهي على النحو الآتي:
�أجرى �سليمان ( )2012درا�سة يف م�رص هدفت �إىل الك�شف عن
درجة تطبيق �أ�سلوب الإدارة الر�شيقة ،وو�ضع ت�صور مقرتح لإمكانية
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الإفادة منه يف تطوير التعليم العايل امل�رصي .تكونت عينة الدرا�سة
من ( )235ع�ضو هيئة تدري�س .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ا�ستخدمت
اال�ستبانة جلمع البيانات� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن تطبيق هذا
الأ�سلوب يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل مب�رص ،بدرجة متو�سطة،
كما مت و�ضع الت�صور املقرتح مت�ضمن ًا املبادئ والأهداف و�آليات
التنفيذ ،وبينت النتائج عدم وجود فروق يف درجة التطبيق ،تعزى
ملتغري اخلربة العملية.
وقام راملي ( )Ramly, 2012بدرا�سة يف الواليات املتحدة
الأمريكية هدفت �إىل الك�شف عن درجة تطبيق الإدارة الر�شيقة،
والتح�سني يف عمليات الدعم الفني با�ستخدام منهجية الإدارة
الر�شيقة ب�إحدى امل�ؤ�س�سات التعليمية .تكونت عينة الدرا�سة من
( )300موظف .ا�ستخدمت اال�ستبانة جلمع البيانات� .أظهرت نتائج
الدرا�سة �أن تطبيق الإدارة الر�شيقة ،جاء بدرجة متو�سطة ،كما بينت
نتائج الدرا�سة �أن تطبيق هذه املنهجية خف�ض عمليات الدعم بن�سبة
( ، )75%و�أرجعت ذلك �إىل حت�سن العملية من خالل حتديد امل�شكالت
الرئي�سة ،وو�ضع �أف�ضل احللول لها مما ي�ؤثر على ر�ضا امل�ستفيدين
م�ستقبالً ،كما بينت النتائج عدم وجود فروق يف وجهة نظر �أفراد
عينة الدرا�سة حول دور الإدارة الر�شيقة يف جودة العمل الإداري،
تعزى ملتغري اخلربة العملية للموظف.
و�أجرى �إ�سماعيل ( )2012درا�سة يف العراق هدفت �إىل حتديد
�إمكانية تطبيق �أ�سلوب الإدارة الر�شيقة يف جمال التعليم العايل
من خالل حتديد اخلطوات الالزمة واحلدود  ،وامل�س�ؤوليات جتاه
التنفيذ .تكونت عينة الدرا�سة من ( )172موظف ًا �إدارياً ،ا�ستخدمت
اال�ستبانة جلمع البيانات� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن هذا الأ�سلوب من
الأ�ساليب احلديثة يف الإدارة التي ت�ؤدي �إىل تب�سيط �إجراءات العمل ،
وحت�سني م�ستوى اجلودة يف املراحل اجلامعية ،كما بينت النتائج �أن
هذا الأ�سلوب من الإدارة يحتاج �إىل دعم وم�شاركة العاملني ف�ض ًال
عن الطلبة ،وبينت النتائج �أن تطبيق هذا الأ�سلوب من الإدارة جاء
بدرجة متو�سطة.
وجاءت درا�سة اجلمل ( )2013التي �أجريت يف فل�سطني بهدف
الك�شف عن مدى تطبيق �أ�سلوب الإدارة الر�شيقة يف جامعة القد�س
املفتوحة ،وحتديد �أكرث معايريه تطبيقاً ،ومدى �إدراك �أفراد العينة
ملدى تطبيقه وفق جمموعة من املتغريات (اجلن�س ،العمر ،امل�ؤهل،
وطبيعة العمل ،واملنطقة التعليمية)  .تكونت عينة الدرا�سة من ()75
ع�ضو هيئة تدري�س� .أظهرت النتائج �أن �أعلى جماالت تطبيق هذا
الأ�سلوب ،جاء الإمكانات التقنية ،و�أدناها جاء الإمكانات املالية،
كما �أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف تطبيق
معايري هذا الأ�سلوب ،تعزى ملتغري طبيعة العمل ،ول�صالح ر�ؤ�ساء
الأق�سام والفنيني ،وعدم وجود فروق ،تعزى ملتغريات اجلن�س،
والعمر ،و�سنوات اخلربة ،وامل�ؤهل ،واملنطقة التعليمية.
كما هدفت درا�سة امل�رصي والآغا ( )2014التي �أجريت يف
فل�سطني �إىل التعرف على م�ستوى تطبيق �أ�سلوب الإدارة الر�شيقة
يف اجلامعات الفل�سطينية يف قطاع غزة  ،وحتديد عالقته بتح�سني
جودة احلياة الأكادميية ،وو�ضع ت�صور مقرتح ال�ستخدامه يف
حت�سني جودة العمليات الإدارية .تكونت عينة الدرا�سة من ()170
ع�ضو هيئة تدري�س� .أظهرت نتائج الدرا�سة وجود عالقة ذات داللة
�إح�صائية بني م�ستوى تطبيق الأ�سلوب وجودة احلياة الأكادميية،

ووجود فروق تعزى ملتغري اجلن�س ملجال التقييم واملتابعة لتحقيق
اجلودة ل�صالح الذكور ،كما بينت النتائج بالن�سبة لباقي املجاالت
واملجاالت جمتمعة مع ًا بعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية،
تعزى ملتغري اجلن�س ،ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى �إىل
متغري الرتبة الأكادميية ملجال اجلودة يف البوابة الأكادميية) ،
ل�صالح الأ�ستاذ امل�ساعد ،ومن ثم الأ�ستاذ الدكتور ،ومن ثم املحا�رض،
و�أخرياً الأ�ستاذ امل�شارك ،عدم وجود فروق تعزى ملتغري الكلية فيما
عدا جمايل جودة العالقات ،وجودة التقنيات امل�ستخدمة ،وعدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ترجع �إىل متغري �سنوات اخلربة.
وقام عبد العزيز ( )2014بدرا�سة يف اململكة العربية
ال�سعودية هدفت �إىل الك�شف عن مدى �أثر متطلبات تطبيق �أ�سلوب
الإدارة الر�شيقة يف حت�سني �أداء اجلهاز الإداري بكلية الرتبية بحفر
الباطن جامعة الدمام .تكونت عينة الدرا�سة من ( )150ع�ضو هيئة
تدري�س� .أ�شارت نتائج هذه الدرا�سة �إىل عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية بني متو�سطات �أراء �أفراد عينة الدرا�سة تبع ًا ملحاور
متغريات الوظيفة ،والدرجة العلمية ،وعدد �سنوات اخلربة حول درجة
تطبيق �أ�سلوب الإدارة الر�شيقة يف مراحل منهجية الإدارة الر�شيقة،
كما حددت الدرا�سة �أهم متطلبات مراحل الإدارة الر�شيقة.
كما �أجرى احل�سن ( )2014درا�سة يف اململكة العربية
ال�سعودية هدفت �إىل الك�شف عن �إمكانية الإفادة من تطبيق �آليات
الإدارة الر�شيقة ،وتطوير جودة القيادة الرتبوية يف الإ�رشاف
الرتبوي يف حمافظة الإح�ساء  ،و�أثر تطبيقها على حت�سني وتقومي
وتقليل م�شكالت الأداء يف �إدارة الإ�رشاف الرتبوي وانعكا�سه على
امل�ستفيد .تكونت عينة الدرا�سة من ( )300موظف وموظفة� .أظهرت
نتائج الدرا�سة ا�ستعداد �إدارة الإ�رشاف الرتبوي لتذليل العقبات
جميعا واملتطلبات لتطبيق هذا الأ�سلوب لتح�سني الأداء التعليمي
والرتبوي من خالل تقييم الأداء يف �إدارة الإ�رشاف الرتبوي ،كما
�أظهرت النتائج �أن هناك عالقة قوية وموجبة بني متغريات االلتزام
الفعال للإدارة العليا ،والثقافة التنظيمية ،ونظم املعلومات واملوارد
الب�رشية ،و�إمكانية ا�ستخدام هذا الأ�سلوب يف عملية الإ�رشاف
الرتبوي ،ووجود عالقة قوية وموجبة بني �إمكانية تطبيق هذا
الأ�سلوب يف �إدارة الإ�رشاف الرتبوي ،وحت�سني جودة �أداء عملية
الإ�رشاف الإداري.
�أما درا�سة البنا ( )2014التي �أجريت يف م�رص فهدفت �إىل
حتديد �أ�سباب اهتمام م�ؤ�س�سات التعليم العايل ب�أ�سلوب الإدارة
الر�شيقة  ،وكيفية تطبيقها وحمددات التطبيق .تكونت عينة الدرا�سة
من ( )250موظفاً� .أظهرت نتائج هذه الدرا�سة �أن تطبيق هذا
الأ�سلوب مب�ؤ�س�سات التعليم العايل �أ�صبح �أمراً �رضوري ًا والبد منه
لتحقيق كفاءة العمليات الداخلية واخلارجية ،وبالتايل التميز يف
الأداء ،ووجود �رضورة الرتكاز هذا الأ�سلوب على قاعدة بيانات
تر�شد عملية اتخاذ القرارات ،و�رضورة توفري مقايي�س �شمولية
للأداء ،كما �أظهرت النتائج �أن من �أهم عوامل جناح تطبيق هذا
الأ�سلوب دعم القيادة العليا له واال�ستعداد للتغيري ،وبينت النتائج
كذلك �أن �أهم معوقات تطبيقه عدم كفاءة نظام املعلومات ،وعدم
توافر املهارات الالزمة لدى بع�ض العاملني يف م�رشوع التح�سني،
ومقاومة العاملني للتغيري ،و�أن تطبيقه جاء بدرجة منخف�ضة.
كما �أجرى هي�س وبنجامني ()Hess & Benjamin, 2015
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دور اإلدارة الرشيقة في جودة مخرجات األداء اإلداري في جامعة الكويت
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس أنفسهم

د .مطيرة ضيف اهلل املطيري

درا�سة يف الواليات املتحدة الأمريكية هدفت �إىل التعرف على
التطور التاريخي ملنهجية الإدارة الر�شيقة ،وحتديد الفر�ص املالئمة
لتطبيقها باجلامعات ،وكذلك حتديات تطبيقها يف التعليم العايل،
والتغريات الثقافية املطلوبة لتهيئة املناخ للنجاح طويل الأجل.
تكونت عينة الدرا�سة من ( )350موظفاً .ا�ستخدمت اال�ستبانة جلمع
البيانات� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أنه ميكن تطبيق هذه املنهجية
يف تقدمي املناهج والأعمال ،واخلدمات امل�ساندة ،و�إدارة القبول
والت�سجيل ،والبحث ،كما بينت النتائج وجود بع�ض معوقات
التطبيق� ،إال �أن التح�سينات العملية والتغريات الثقافية جديرة
باالهتمام واملالحظة.
وهدفت درا�سة �أحمد ( )2015التي �أجريت يف اململكة العربية
ال�سعودية �إىل الك�شف عن متطلبات تطبيق الإدارة الر�شيقة لتحقيق
امليزة التناف�سية يف العملية التعليمية ،كما هدفت الدرا�سة �إىل حتديد
درجة توافر متطلبات الإدارة الر�شيقة  ،و�أبعاد امليزة التناف�سية يف
ظل التطورات التكنولوجية املت�سارعة ،وكذلك املعوقات التي تواجه
تطبيق �أ�سلوب الإدارة الر�شيقة .تكونت عينة الدرا�سة من ()169
ع�ضو هيئة تدري�س� .أظهرت النتائج وجود �ستة متطلبات رئي�سة
لتطبيق هذا الأ�سلوب ،وهي دعم الإدارة العليا ،والبنية التحتية،
وتغيري وتطوير الثقافة التنظيمية ،وتدريب وتوعية املوارد الب�رشية،
وتوفر املوارد الب�رشية ،وربط �أ�سلوب الإدارة الر�شيقة بامل�ستفيدين،
كما �أ�شارت النتائج �أن هناك ارتباطا متو�سطا بني �أ�سلوب الإدارة
الر�شيقة وحتقيق امليزة التناف�سية يف ظل التطورات التكنولوجية
املت�سارعة ،بالإ�ضافة �إىل وجود فروق بني ا�ستجابات �أفراد عينة
الدرا�سة حول دور الإدارة الر�شيقة يف جودة العمل الإداري تبع ًا
للوظيفة ،وللكلية ،وجاءت الفروق ل�صالح الكليات العلمية ،ول�صالح
رتبة �أ�ستاذ ،وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني ا�ستجابات
�أفراد عينة الدرا�سة تعزى لعدد �سنوات اخلربة العملية.
كما �أجرى بن وارث وجابة ( )2016درا�سة يف اجلزائر هدفت
�إىل ت�سليط ال�ضوء على �أحد �أهم الأ�ساليب احلديثة لت�سيري العملية
الإدارية ،وهو �أ�سلوب الإدارة الر�شيقة ،وا�ستعرا�ض خمتلف �أ�شكال
الهدر التي قد تواجه امل�ؤ�س�سة خالل العملية الإنتاجية .تكونت عينة
الدرا�سة من ( )205موظف .ا�ستخدم يف هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي
التحليلي� .أظهرت النتائج �أن الدور الفعال الذي يلعبه �أ�سلوب الإدارة
الر�شيقة يف الق�ضاء على الهدر والفاقد يف امل�ؤ�س�سة يتم من خالل
جمموعة من الآليات والأدوات التي ترتكز عليها هذه الفل�سفة مع
�رضورة توفر جمموعة من املتطلبات الأ�سا�سية ال�رضورية للتطبيق
ال�صحيح للأ�سلوب ،ومن خالل الدرا�سة التطبيقية على عينة من
امل�ؤ�س�سات التعليمية وبا�ستعمال �أداة اال�ستبيان قي�س مدى �إمكانية
تطبيق �أ�سلوب الإدارة الر�شيقة فيها ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن هذه
امل�ؤ�س�سات ممثلة يف الإدارة العليا فيها تلتزم وب�شكل كبري بتوفري
كل الإمكانيات ال�رضورية من �أجل تطبيق هذه الأ�سلوب ،كما �أن
ال�سيا�سة التدريبية املنتهجة فيها تتما�شى �إىل حد ما واملتطلبات
الأ�سا�سية له� ،إال �أن الثقافة ال�سائدة يف هذه امل�ؤ�س�سات وخا�صة
غياب روح التعاون بني الإدارة والعمال تبقى العائق الكبري �أمام
تطبيق هذه الفل�سفة الإدارية.
وقام فيجايا ( )Vijaya, 2016بدرا�سة يف الهند هدفت �إىل
تو�ضيح كيفية تطبيق الإدارة الر�شيقة يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل
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من خالل درا�سة حالة املكتبة املركزية ب�أحد اجلامعات بالهند.
تكونت عينة الدرا�سة من ( )150ع�ضو هيئة تدري�س .ا�ستخدمت
اال�ستبانة واملقابلة جلمع البيانات� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن دور
الإدارة الر�شيقة ي�سهم يف تنظيم املكتبات ب�شكل �إيجابي ،كما حددت
�أهم فوائد تطبيقه يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل من خالل تفعيل
وتنظيم العملية الإدارية املكتبية.
كما �أجرى ليماهيو ( )LeMahieu, 2017درا�سة يف اليابان
هدفت �إىل الك�شف عن مدى ا�ستخدام �أ�سلوب الإدارة الر�شيقة يف
التعليم .تكونت عينة الدرا�سة من ( )450موظف ًا �إدارياً� .أظهرت
نتائج الدرا�سة �أهم املبادئ التي يرتكز عليها هذا الأ�سلوب تدين
العيوب والتكلفة والق�ضاء على الأن�شطة غري ال�رضورية ،وحت�سني
ر�ضا امل�ستفيدين ،بالإ�ضافة �إىل �أنها متثلت خطواته يف الت�صميم،
والقيا�س ،والتحليل ،والتح�سني ،والرقابة ،و�أن درجة تطبيق �أ�سلوب
الإدارة الر�شيقة ،جاء بدرجة متو�سطة.
�أجرى ركاج والعبادلة ( )2018درا�سة يف فل�سطني هدفت �إىل
الك�شف عن مدى توفر متطلبات الإدارة الر�شيقة ودورها يف تنمية
املوارد الب�رشية يف وزارة الرتبية والتعليم العايل .وتكونت عينة
الدرا�سة من ( )4119موظفا اختريوا بالطريقة الع�شوائية .ولتحقيق
�أهداف هذه الدرا�سة ا�ستخدمت اال�ستبانة جلمع البيانات� .أظهرت
نتائج الدرا�سة �أن �أ�سلوب العمل املتبع يف وزارة الرتبية والتعليم
العايل املرتكز على التح�سني امل�ستمر للعمل باعتماد املعايري
القيا�سية ،والتدوير الوظيفي يحقق متطلبات الإدارة الر�شيقة ،كما
�أ�شارت النتائج �رضورة حتفيز العاملني لتنمية قدراتهم وتطويرها
من خالل معايري العمل القيا�سي لتتوافق مع الإدارة الر�شيقة ،وبينت
النتائج وجود عالقة ارتباطية بني اال�ستقطاب وتنظيم موقع العمل.
التعقيب على الدراسات السابقة
مبطالعة وحتليل الدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة مبو�ضوع
الدرا�سة احلالية ،يلحظ االهتمام املتزايد بتناول �أ�سلوب الإدارة
الر�شيقة بالبحث والدرا�سة ،ويبزر ذلك من خالل العديد من الدرا�سات،
كدرا�سة �سليمان ( ، )2012ودرا�سة راملي ( ، )Ramly, 2012و�أحمد
(� ، )2015إذ �أ�شادت نتائج هذه الدرا�سات بالدور الإيجابي لأ�سلوب
الإدارة الر�شيقة يف تطوير الأعمال الإدارية وجودتها.
كما �أن هناك بع�ض الدرا�سات التي تناولت �أ�سلوب الإدارة
الر�شيقة ودرجة ممار�سة هذا الأ�سلوب يف الأعمال الإدارية ،كدرا�سة
امل�رصي والآغا ( ، )2014ودرا�سة البنا ( ، )2014ودرا�سة ليماهيو
( ، )Lemahieu, 2017ف�أ�شارت نتائج هذه الدرا�سات �إىل �أن هناك
درجة متو�سطة من اال�ستخدام ب�أ�سلوب الإدارة الر�شيقة يف الأعمال
الإدارية.
ومبحاولة املقارنة بني الدرا�سة احلالية ،والدرا�سات ال�سابقة،
وحتديد موقع الدرا�سة احلالية بني هذه الدرا�سات ،وما مييزها ،ف�إن
ذلك يت�ضح من خالل متغريات الدرا�سة احلالية ،املتمثلة مبو�ضوعها
يف الك�شف عن درجة ا�ستخدام الإدارة الر�شيقة ،وكذلك دور الإدارة
الر�شيقة يف جودة خمرجات الأداء الإداري ،والذي مل يتم تناوله
بالبحث والدرا�سة ،وخا�ص ًة يف البيئة الكويتية على وجه اخل�صو�ص
بحدود �إطالع الباحثة.
ويف �ضوء ما �سبق ي�ؤمل �أن يكون لهذه الدرا�سة موقع ًا ما
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بني الدرا�سات ال�سابقة ،وتكون انطالقة لدرا�سات ُ�أخرى يف هذا
املجال ،وبالتايل ف�إن �أبرز مربرات �إجراء هذه الدرا�سة تكمن يف
ندرة الدرا�سات حول ا�ستخدام �أ�سلوب الإدارة الر�شيقة ،بالإ�ضافة �إىل
عينة الدرا�سة املتمثلة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س الذين هم على �إطالع
وا�سع يف هذا املجال.

الطريقة واإلجراءات
يت�ضمن هذا اجلزء و�صف ًا ملنهجية الدرا�سة وجمتمعها ،
بالإ�ضافة �إىل عينة الدرا�سة والأدوات التي ا�ستخدمت ،وم�ؤ�رشات
�صدقها وثباتها  ،والإجراءات التي اتبعت يف تنفيذ الدرا�سة.

منهجية الدراسة
لتحقيق �أهداف هذه الدرا�سة ،ا�ستخدم املنهج الو�صفي،
للك�شف عن درجة ا�ستخدام الإدارة الر�شيقة ودورها يف جودة
خمرجات الأداء الإداري يف جامعة الكويت من وجهة نظر �أع�ضاء
هيئة التدري�س.

جمتمع الدراسة
تكون جمتمع الدرا�سة من �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف جامعة
الكويت ،والبالغ عددهم ( )1577ع�ضوا من �أع�ضاء هيئة التدري�س،
للعام الدرا�سي  ،2019 /2018وفق ًا لل�سجالت الر�سمية التابعة
لدائرة �ش�ؤون املوظفني يف جامعة الكويت.

عينة الدراسة
تكونت عينة الدرا�سة من ( )135ع�ضوا من �أع�ضاء الهيئة
التدري�سية يف جامعة الكويت ،اختريوا بالطريقة الع�شوائية من
جمتمع الدرا�سة الكلي ،واجلدول ( )1يبني توزيع �أفراد عينة الدرا�سة،
وفق ًا ملتغريي الرتبة الأكادميية واخلربة العملية.
جدول ()1
توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغيري الرتبة األكاديمية والخبرة العملية

�أقل من 5
�سنوات

من � 10 - 5أكرث من 10
�سنوات
�سنوات

املجموع

�أ�ستاذ م�ساعد

33

12

5

30

�أ�ستاذ م�شارك

2

17

36

65

�أ�ستاذ

-

16

14

40

املجموع

35

45

55
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أداة الدراسة
لأغرا�ض حتقيق �أهداف الدرا�سة والك�شف عن دور الإدارة
الر�شيقة يف جودة خمرجات الأداء الإداري يف جامعة الكويت من
وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س� ،أعدت ا�ستبانة لهذا الغر�ض،
وذلك بعد الرجوع �إىل الأدب الرتبوي �ضمن هذا الإطار ،بالإ�ضافة
�إىل الدرا�سات ال�سابقة ،كدرا�سة �سليمان ( ،)2012وعبد العزيز
( ،)2014وبن وارث وجابة ( ،)2016ويف �ضوء ذلك �أعدت
اال�ستبانة ،وتكونت ب�صورتها الأولية من ( )30فقرة ،موزعة على

خم�سة جماالت ،يتكون كل جمال من ( )6فقرات وهي :جمال
القابلية للتغيري ،وجمال ت�شجيع الإبداع ،وجمال حل امل�شكالت،
وجمال التح�سني والتطوير ،وجمال تنظيم العمل الإداري.

صدق االستبانة
جرى التحقق من �صدق ا�ستبانة دور الإدارة الر�شيقة يف جودة
املخرجات الإدارية من خالل م�ؤ�رشات ال�صدق الآتية:
أوالً :صدق احملتوى
جرى التحقق من �صدق حمتوى ا�ستبانة دور الإدارة الر�شيقة
حمكمني
يف جودة املخرجات الإدارية من خالل عر�ضها على ()8
ّ
من املتخ�ص�صني يف الإدارة الرتبوية ،والقيا�س والتقومي يف جامعة
الكويت .حيث طلب �إليهم �إبداء الر�أي حول �سالمة ال�صياغة اللغوية
للفقرات ،ومدى و�ضوحها من حيث املعنى و�سهولة الفهم ،و�أي
مالحظات وتعديالت يرونها منا�سبة ،وجرى اعتماد ما ن�سبته
وبناء
املحكمني لقبول الفقرة� ،أو رف�ضها
( )% 80من �إجماع
ً
ّ
املحكمني� ،أعيد �صياغة ( )8فقرات من
على ذلك ،ووفق ًا لآراء جلنة
ّ
الناحية اللغوية ،بالإ�ضافة �إىل حذف ( )5فقرات ،كما ا�ستبدلت بع�ض
املفردات لتعطي معنى �أدق و�أو�ضح ،وا�ستناداً �إىل تلك التعديالت
تكونت ا�ستبانة دور الإدارة الر�شيقة يف جودة املخرجات الإدارية
ب�صورتها النهائية من ( )25فقرة موزعة على خم�سة جماالت ،وقد
املحكمون �إىل منا�سبة اال�ستبانة للك�شف عن درجة ا�ستخدام
�أ�شار
ّ
ودور الإدارة الر�شيقة يف جودة املخرجات الإدارية.
ثانياً :صدق البناء
جرى التحقق من �صدق البناء ال�ستبانة دور الإدارة الر�شيقة
يف جودة خمرجات الأداء الإداري يف جامعة الكويت من وجهة نظر
�أع�ضاء هيئة التدري�س من خالل تطبيقها على عينة ا�ستطالعية من
خارج عينة الدرا�سة مكونة من ( )15ع�ضو هيئة تدري�س ،واحت�سبت
قيم معامالت ارتباط الفقرة باملجال الذي تنتمي �إليه ،وتراوحت
القيم ما بني ( ،)0.89 - 0.40وقيم معامالت ارتباط الفقرة
باال�ستبانة ككل ،وتراوحت ما بني (. )0.88 - 0.38
و احت�سبت قيم معامالت االرتباط البينية ملجاالت ا�ستبانة
دور الإدارة الر�شيقة يف جودة خمرجات الأداء الإداري ،وتراوحت
قيم معامالت االرتباط ما بني ( ، )0.88 - 0.79كما ا�ستخرجت
قيم معامالت ارتباط املجاالت باال�ستبانة ككل ،وتراوحت ما بني
(. )0.87 - 0.80
ثبات استبانة دور اإلدارة الرشيقة يف جودة املخرجات اإلدارية
جرى الت�أكد من ثبات ا�ستبانة دور الإدارة الر�شيقة يف
جودة خمرجات الأداء الإداري بطريقة االختبار و�إعادة االختبار
( ، )Test- Retestمن خالل تطبيقها على عينة ا�ستطالعية مكونة
من ( )15ع�ضواً من �أع�ضاء هيئة التدري�س من خارج عينة الدرا�سة،
و�أُعيد تطبيقها على العينة نف�سها بعد فا�صل زمني مدته �أُ�سبوعان،
واحت�سبت قيم معامالت الثبات للمجاالت ،واال�ستبانة ككل
با�ستخدام معامل (ارتباط بري�سون)  ،وتراوحت ما بني (– 0.83
 ،)0.88ولال�ستبانة ككل ( ، )0.89وبا�ستخدام معادلة (كرونباخ
�ألفا) ،تراوح ثبات االت�ساق الداخلي للمجاالت ما بني (– 0.81
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دور اإلدارة الرشيقة في جودة مخرجات األداء اإلداري في جامعة الكويت
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس أنفسهم

د .مطيرة ضيف اهلل املطيري

 ، )0.87ولال�ستبانة ككل (. )0.88
طريقة التصحيح
تكونت ا�ستبانة دور الإدارة الر�شيقة يف جودة خمرجات
الأداء الإداري ب�صورتها النهائية من ( )25فقرة ،ي�ضع امل�ستجيب
�إ�شارة (×) �أمام كل فقرة لبيان مدى تطابق ما يرد يف الفقرة مع
قناعته ال�شخ�صية ،وفق ًا لتدرج ليكرت ( )Likertاخلما�سي ،وهي:
بدرجة كبرية جداً ( )5درجات ،بدرجة كبرية ( )4درجات ،بدرجة
متو�سطة ( )3درجات ،بدرجة قليلة ( )2درجتان ،بدرجة قليلة
وبناء على ذلك فقد تراوحت الدرجة على كل فقرة
جداً ( )1درجة،
ً
من فقرات اال�ستبانة بني درجة واحدة وخم�س درجات ،ومبا �أن
اال�ستبانة تكونت من ( )25فقرة ،ف�إن �أعلى درجة ميكن �أن يح�صل
عليها امل�ستجيب هي ( )125درجة ،و�أدنى درجة هي ( ، )25وقد
�صنفت املتو�سطات احل�سابية لتحديد دور الإدارة الر�شيقة يف جودة
خمرجات الأداء الإداري على النحو الآتي�( :أقل من  2.66درجة
منخف�ضة) ( ،من  3.67 - 2.66درجة متو�سطة) �( ،أعلى من 3.67
درجة مرتفعة) .

إجراءات الدراسة
لغايات حتقيق �أهداف الدرا�سة ،اتبعت الإجراءات واخلطوات

الآتية:
�1 .1أعدت �أداة الدرا�سة ب�صورتها النهائية ،بعد التحقق من م�ؤ�رشات
�صدقها وثباتها من خالل تطبيقها على عينة ا�ستطالعية من
خارج عينة الدرا�سة ،بالإ�ضافة �إىل عر�ضها على جمموعة من
املحكمني ،والأخذ ب�آرائهم ومالحظاتهم.
ّ
2 .2حتديد �أفراد جمتمع الدرا�سة ،وذلك من خالل الرجوع �إىل
ال�سجالت الر�سمية التابعة لدائرة �ش�ؤون املوظفني يف جامعة
الكويت ،واحل�صول على الأعداد الر�سمية لذلك ،وحتديد عدد
�أفراد عينة الدرا�سة ،والبالغ عددهم ( )135ع�ضو هيئة
تدري�س ،اختريوا بالطريقة الع�شوائية.
3 .3وزعت �أداة الدرا�سة على �أفراد عينة الدرا�سة لغايات جمع
البيانات ،وجرى تو�ضيح طريقة الإجابة على �أداة الدرا�سة،
وبيان جميع املعلومات املتعلقة بذلك ،و�أن ا�ستجاباتهم على
�أداة الدرا�سة لن ت�ستخدم �إال لأغرا�ض البحث العلمي ،و�رضورة
الإجابة على فقرات �أداة الدرا�سة بدقة.
4 .4جمع �أداة الدرا�سة ،والت�أكد من �صالحيتها لأغرا�ض التحليل
الإح�صائي ،وت�صنيفها ح�سب متغريات الدرا�سة ،وا�ستخدام
برنامج ( )SPSSللمعاجلات الإح�صائية بهدف ا�ستخراج
النتائج للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة.

متغريات الدراسة
ا�شتملت الدرا�سة على املتغريات الآتية:
◄◄�أوالً :املتغريات امل�ستقلة:
 الرتبة الأكادميية :ولها ثالث فئات�( :أ�ستاذ م�ساعد� ،أ�ستاذ
م�شارك� ،أ�ستاذ) .
 اخلربة العملية :ولها ثالث فئات�( :أقل من � 5سنوات ،من
91

� 10 - 5سنوات� ،أكرث من � 10سنوات) .
◄◄ثانياً :املتغري التابع:
 جودة خمرجات الأداء الإداري.

املعاجلات اإلحصائية
لغايات ا�ستخراج البيانات والإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة،
ا�ستخدمت املعاجلات الإح�صائية الآتية:
● ●للإجابةعن ال�س�ؤال الأول ،ا�ستخرجت املتو�سطات
احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية.
● ●للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين ،ا�ستخرجت املتو�سطات
احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ،وا�ستخدام حتليل التباين
الأحادي.

النتائج
يت�ضمن هذا اجلزء ما تو�صلت �إليه الدرا�سة من نتائج وفق ًا ملا
طُ رح من �أ�سئلة ،وهي على النحو الآتي:
◄◄�أوالً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول« :ما دور الإدارة
الر�شیقة يف جودة خمرجات الأداء الإداري يف جامعة الكويت من
وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س �أنف�سهم؟ »
للإجابة على هذا ال�س�ؤال ،ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة حول
كل جمال من جماالت دور الإدارة الر�شیقة يف جودة خمرجات
الأداء الإداري يف جامعة الكويت ،ودورها ككل ،كما هو مبني
يف اجلدول (. )2
جدول ()2
المتوسطات الحسابية لدور اإلدارةالرشیقةفي جودة مخرجات األداء اإلداري مرتبة تنازلياً

الرتبة

الرقم

املجال

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الدور

1

3

حل امل�شكالت

3.06

0.48

متو�سطة

2

4

ت�شجيع الإبداع

3.04

0.70

متو�سطة

3

2

التح�سني والتطوير امل�ستمر

3.02

0.69

متو�سطة

4

1

تنظيم العمل الإداري

2.85

0.57

متو�سطة

5

5

القابلية للتغيري

2.65

0.67

متو�سطة

2.92

0.49

متو�سطة

دور الإدارةالر�شیقةيف جودة خمرجات الأداء
الإداري ككل

يظهر من اجلدول (� )2أن دور الإدارة الر�شیقة يف جودة
خمرجات الأداء الإداري يف جامعة الكويت ، جاء متو�سطاً؛ �إذ بلغ
املتو�سط احل�سابي لدورالإدارة الر�شیقة يفجامعة الكويت ككل
( ،)2.92كما �أظهرت النتائج �أن املتو�سطات احل�سابية لإجابات
�أفراد العينة عن املجاالت الفرعية تراوحت بني (،)3.06 - 2.65
مب�ستوى متو�سط جلميع املجاالت ،وجاء باملرتبة الأوىل جمال
«حل امل�شكالت» ،مبتو�سط ح�سابي ( ، )3.06وباملرتبة الثانية جاء

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )11العدد ( - )29كانون أول 2019م

جمال»ت�شجيع الإبداع» ،مبتو�سط ح�سابي ( ، )3.04ويف املرتبة
الثالثة جاء جمال «التح�سني والتطوير امل�ستمر» ،مبتو�سط ح�سابي
( ،)3.02وجاء باملرتبة الرابعة جمال «تنظيم العمل الإداري»،
مبتو�سط ح�سابي ( ،)2.85بينما جاء باملرتبة الأخرية جمال
«القابلية للتغيري» ،مبتو�سط ح�سابي (. )2.65
واحت�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لفقرات كل جمال من املجاالت ،وهي على النحو الآتي:
�Ú Úأوالً :جمال حل امل�شكالت
للك�شف عن فقرات هذا املجال ،ا�ستخرجت املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،كما هو مبني يف اجلدول (. )3

الرتبة الرقم

جدول ()3

2

1

3

3

4

5

5

4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول فقرات مجال
«حل المشكالت» مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

الرتبة الرقم
1

2

2

3

3

5

4

1

5

4

الفقرة
ت�ضع �أفكارا وطرقا لتجنب
حدوث امل�شكالت الإدارية.
ت�ضع حلوال منفردة لكل
م�شكلة �إدارية على حدى.
ت�ضع فرق عمل مدربة حلل
امل�شكالت الإدارية املعتمدة.
ت�ضع خططا ملواجهة م�شكالت
العمل الإداري املمكن
حدوثها.
ت�سهم يف اتخاذ قرارات
مهمة و�صائبة يف مواجهة
امل�شكالت الإدارية.

جمال « حل امل�شكالت» ككل

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

درجة
التقييم

3.16

0.63

متو�سطة

3.09

0.34

متو�سطة

3.03

0.45

متو�سطة

3.02

0.25

متو�سطة

2.85

0.36

متو�سطة

3.06

0.48

متو�سطة

يتبني من البيانات الواردة يف اجلدول (� )3أن املتو�سطات
احل�سابية لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة حول فقرات جمال “حل
امل�شكالت” ،تراوحت بني ( ، )3.16 - 2.85بدرجة تقييم متو�سطة
جلميع الفقرات ،وجاءت باملرتبة الأوىل الفقرة ( )2ون�صها“ :ت�ضع
�أفكار وطرق لتجنب حدوث امل�شكالت الإدارية” ،مبتو�سط ح�سابي
( ،)3.16وجاءت باملرتبة الأخرية الفقرة ( )4ون�صها“ :ت�سهم
يف اتخاذ قرارات مهمة و�صائبة يف مواجهة امل�شكالت الإدارية»،
مبتو�سط ح�سابي بلغ (. )2.85
Ú Úثانياً :جمال ت�شجيع الإبداع
للك�شف عن فقرات هذا املجال ،ا�ستخرجت املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،كما هو مبني يف اجلدول ()4

الرتبة الرقم
1

2

الفقرة
ت�شجيع املقرتحات
الإبداعية من املوظفني
وت�ستخدمها.

املتو�سط
احل�سابي
3.16

0.75

متو�سطة

3.15

0.65

متو�سطة

3.08

0.86

متو�سطة

2.95

0.66

متو�سطة

2.82

0.83

متو�سطة

3.04

0.70

متو�سطة

تبني من البيانات الواردة يف اجلدول (� )4أن املتو�سطات
احل�سابية لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة حول فقرات جمال “ت�شجيع
الإبداع” ،تراوحت بني ( ، )3.16 - 2.82بدرجة تقييم متو�سطة
جلميع الفقرات ،وجاءت باملرتبة الأوىل الفقرة ( )2ون�صها:
“ت�شجيع املقرتحات الإبداعية من املوظفني وت�ستخدمها” ،مبتو�سط
ح�سابي ( ، )3.16وجاءت باملرتبة الأخرية الفقرة ( )4ون�صها:
“ت�ضع فريقا خمت�صا للإ�رشاف على الأعمال الإدارية الإبداعية
وتطويرها” ،مبتو�سط ح�سابي بلغ (. )2.82
Ú Úثالثاً :جمال التح�سني والتطوير امل�ستمر
للك�شف عن فقرات هذا املجال ،ا�ستخرجت املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،كما هو مبني يف اجلدول ()5
جدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول فقرات مجال
«التحسين والتطوير المستمر» مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

الرتبة الرقم

جدول رقم ()4

االنحراف
املعياري

توظف الأفكار اجلديدة
لتنمية الإبداع الإداري لدى
املوظفني.
تقدم ت�سهيالت مالية
ووظيفية لتنمية الإبداع
لدى املوظفني.
ت�شجع املوظفني على
الإبداع الإداري �ضمن
وخارج نطاق اخت�صا�صهم.
ت�ضع فريقا خمت�صا
للإ�رشاف على الأعمال
الإدارية الإبداعية
وتطويرها.

جمال « ت�شجيع الإبداع « ككل

1

1

2

2

3

3

4

4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول فقر ات
مجال «تشجيع اإلبداع» مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

درجة
التقييم

الفقرة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

درجة
التقييم

5

5

الفقرة
ت�سهم يف و�ضع حلول
للإجراءات الروتينية
لتح�سني وتطوير العمل
الإداري.
توفر الدورات التدريبية
لتح�سني مهارات ومعارف
املوظفني الإدارية.
تعتمد على نتائج التقييم
لأداء املوظفني لتطوير
العمل الإداري.
ت�سهم يف ن�رش ثقافة �إزالة
الهدر وال�ضياع الإداري
لتح�سينه
ت�ضع برامج ومنهجيات
متطورة خا�صة بتح�سني
وتطوير الأن�شطة والعمليات.

جمال «التح�سني والتطوير امل�ستمر» ككل
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املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

درجة
التقييم

3.08

0.51

متو�سطة

3.03

0.69

متو�سطة

2.92

0.54

متو�سطة

2.81

0.62

متو�سطة

2.65

0.69

متو�سطة

3.02

0.69

متو�سطة

دور اإلدارة الرشيقة في جودة مخرجات األداء اإلداري في جامعة الكويت
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس أنفسهم

د .مطيرة ضيف اهلل املطيري

يتبني من البيانات الواردة يف اجلدول (� )5أن املتو�سطات
احل�سابية لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة حول فقرات جمال “التح�سني
والتطوير امل�ستمر” ،تراوحت ما بني ( ، )3.08 - 2.65بدرجة تقييم
متو�سطة جلميع الفقرات ،وجاءت باملرتبة الأوىل الفقرة ( )1ون�صها:
“ت�سهم يف و�ضع حلول للإجراءات الروتينية لتح�سني وتطوير العمل
الإداري” ،مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.08وجاءت باملرتبة الأخرية
الفقرة ( )5ون�صها“ :ت�ضع برامج ومنهجيات متطورة خا�صة
بتح�سني وتطوير الأن�شطة والعمليات” ،مبتو�سط ح�سابي (. )2.65
Ú Úرابعاً :جمال تنظيم العمل الإداري

جدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول فقرات مجال
« تنظيم العمل اإلداري» مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

درجة
التقييم

3.51

0.56

متو�سطة

3.03

0.58

متو�سطة

3.02

0.64

متو�سطة

0.82

متو�سطة

متو�سطة
متو�سطة

الرتبة

الرقم

1

1

2

3

3

2

ت�ساعد يف املحافظة على
ان�سابية العمل الإداري.

4

5

حتفز على االن�ضباط
الذاتي للحفاظ على تنظيم
العمل

2.36

5

4

ت�ضع معايري حمددة
لتنظيم مكان العمل.

2.33

0.36

2.85

0.57

ت�سهم يف و�ضع منهجية
حمددة لتنظیم العمل
الإداري.
ت�سهم يف ترتيب امللفات
وال�سجالت لت�سهيل
احل�صول عليها عند
احلاجة.

جمال « تنظيم العمل الإداري» ككل

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول فقرات مجال
«القابلية للتغيير» مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

الرتبة
1
2
3

للك�شف عن فقرات هذا املجال ،ا�ستخرجت املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،كما هو مبني يف اجلدول ()6

الفقرة

جدول ()7

يتبني من البيانات الواردة يف اجلدول (� )6أن املتو�سطات
احل�سابية لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة حول فقرات جمال “ تنظيم
العمل الإداري” ،تراوحت ما بني ( ، )3.51 - 2.33بدرجة تقييم
متو�سطة جلميع الفقرات ،وجاءت باملرتبة الأوىل الفقرة ( )1ون�صها:
“ت�سهم يف و�ضع منهجية حمددة لتنظيم العمل الإداري” ،مبتو�سط
ح�سابي ( ، )3.51وجاءت باملرتبة الأخرية الفقرة ( )4ون�صها:
“ت�ضع معايري حمددة لتنظيم مكان العمل” ،مبتو�سط ح�سابي بلغ
(. )2.33
Ú Úخام�ساً :جمال القابلية للتغيري
للك�شف عن فقرات هذا املجال ،ا�ستخرجت املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،كما هو مبني يف اجلدول ()7
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4
5

الرقم

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الفقرة

ت�ضع الأفكار والتجارب
3
لتطوير العمل الإداري
للأف�ضل.
ت�ستفيد من خربات
5
الآخرين يف املجال
الإداري للتغيري للأف�ضل.
تعدل املواقف الإدارية
1
مبا يتنا�سب وطبيعة
العمل الإداري.
تتقبل التطوير والتغيري
2
الإداري املقرتح.
حتر�ص على الإفادة من
4
�آراء واقرتاحات الآخرين
لتطوير العمل الإداري.
جمال «القابلية للتغيري» ككل

درجة
التقييم

2.85

0.77

متو�سطة

2.65

0.66

متو�سطة

2.74

0.85

متو�سطة

2.55

0.57

متو�سطة

2.45

0.83

متو�سطة

2.65

0.67

متو�سطة

يتبني من البيانات الواردة يف اجلدول (� )7أن املتو�سطات
احل�سابية لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة حول فقرات جمال “القابلية
للتغيري” ،تراوحت ما بني ( ، )2.85 - 2.45بدرجة تقييم متو�سطة
جلميع الفقرات ،وجاءت باملرتبة الأوىل الفقرة ( )3ون�صها“ :ت�ضع
الأفكار والتجارب لتطوير العمل الإداري للأف�ضل” ،مبتو�سط ح�سابي
( ، )2.85وجاءت باملرتبة الأخرية الفقرة ( )4ون�صها“ :حتر�ص
على الإفادة من �آراء واقرتاحات الآخرين لتطوير العمل الإداري”،
مبتو�سط ح�سابي (. )2.54
◄◄ثانياً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين“ :هل توجد فروق
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α= 0.05يف ا�ستجابات
املبحوثني نحودور الإدارة الر�شیقة يف جودة خمرجات الأداء
الإداري يف جامعة الكويت تبعاً ملتغريي الرتبة الأكادميية واخلربة
العملية؟ »
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ،كما مت ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي
لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة عن جماالت دور الإدارة الر�شيقة
جميعا ،والدور ككل ،تبع ًا ملتغريي الرتبة الأكادميية واخلربة
العملية ،كما هو مبني يف اجلدول (. )8
جدول ()8
تحليل التباين األحادي ( )ANOVAلدور اإلدارة الرشیقة في جودة مخرجات األداء اإلداري
تبعاً لمتغيري الرتبة األكاديمية والخبرة العملية

املتغري
الرتبة
الأكادميية

امل�ستوى

املتو�سط
احل�سابي

الإنحراف
املعياري

�أ�ستاذ م�ساعد

2.92

0.75

�أ�ستاذ م�شارك

2.89

0.67

�أ�ستاذ

2.95

0.69

F

1.62

الداللة
االح�صائية

0.19

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )11العدد ( - )29كانون أول 2019م

املتغري

امل�ستوى

اخلربة
العملية

�أقل من 5
�سنوات
من 10 - 5
�سنوات
�أكرث من 10
�سنوات

املتو�سط
احل�سابي

الإنحراف
املعياري

2.89

0.44

2.95

0.73

2.94

0.64

F

0.58

الداللة
االح�صائية

0.68

يظهر من اجلدول ( )8عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α= 0.05حول دور الإدارة الر�شیقة يف جودة
خمرجات الأداء الإداري يف جامعة الكويت من وجهة نظر �أع�ضاء
هيئة التدري�س تبع ًا ملتغريي الرتبة الأكادميية واخلربة العملية،
حيث كانت جميع قيم ( )Fغري دالة �إح�صائياً.

مناقشة النتائج والتوصيات
يت�ضمن هذا اجلزء مناق�شة نتائج الدرا�سة ،بالإ�ضافة �إىل
جمموعة من التو�صيات يف �ضوء هذه النتائج.
♦ ♦�أوالً :مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول ،الذي ين�ص
على« :ما دور الإدارة الر�شیقة يف جودة خمرجات الأداء الإداري يف
جامعة الكويت من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س �أنف�سهم؟ »
�أظهرت النتائج �أن دور الإدارة الر�شیقة يف جودة خمرجات
الأداء الإداري يف جامعة الكويت ككل، جاء متو�سطاً؛ وجاء باملرتبة
الأوىل جمال «حل امل�شكالت» ،بدرجة متو�سطة ،بينما جاء باملرتبة
الأخرية جمال «القابلية للتغيري» ،بدرجة متو�سطة.
وميكن تف�سري هذه النتيجة من خالل حداثة ا�ستخدام �أ�سلوب
الإدارة الر�شيقة يف جامعة الكويت ،الأمر الذي �أدى �إىل �أن يكون
دور الإدارة الر�شيقة يف جودة خمرجات الإداري متو�سطاً ،وهذا
يعتمد بالتايل على درجة ا�ستخدام �أ�سلوب الإدارة الر�شيقة ،والذي
جاء بدرجة متو�سطة اال�ستخدام ،وهذا يتوافق مع طبيعة اال�ستخدام
وجودة خمرجات العمل الإداري.
كما وميكن عزو هذا النتيجة يف �ضوء متابعة القائمني
على تطوير العمل الإداري يف جامعة الكويت ،ومدى ا�ستخدامهم
�سواء يف جمال توظيف �أدوات
وتوظيفهم لأ�سلوب الإدارة الر�شيقة
ً
الإدارة الر�شيقة� ،أو يف حل امل�شكالت الإدارية� ،أو التطوير والتح�سني
امل�ستمر ،وبالتايل �سينعك�س ذلك على جودة خمرجات العمل الإداري
ب�شكل مبا�رش ويظهر جلي ًا من خالل الأداء الإداري للموظفني.
واتفقت نتيجة الدرا�سة احلالة مع درا�سة (،)Ramly, 2012
التي بينت نتائجها �أن ا�ستخدام �أ�سلوب الإدارة الر�شيقة عمل على
حل امل�شكالت الإدارية مما ح�سن العمل الإداري ،كما اتفقت مع
درا�سة �إ�سماعيل ( ،)2012التي بينت �أن ا�ستخدام هذا �أ�سلوب �أدى
�إىل تب�سيط �إجراءات العمل وحت�سني م�ستوى اجلودة.
واتفقت كذلك مع درا�سة بن وارث وجابة ( ، )2016والتي
بينت نتائجها �أن ا�ستخدام �أ�سلوب الإدارة الر�شيقة ي�سهم يف الق�ضاء
على الهدر والفاقد الإداري ،واتفقت كذلك مع درا�سة فيجايا (Vijaya,
 ، )2016التي �أ�شارت نتائجها �أن �أ�سلوب الإدارة الر�شيقة ي�سهم يف
تنظيم العمل الإداري يف املكتبات ،وتفعيل العملية الإدارية.

ثانياً :مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين الذي ين�ص
على« :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α= 0.05يف ا�ستجابات املبحوثني نحو دور الإدارة الر�شیقة يف
جودة خمرجات الأداء الإداري يف جامعة الكويت تبع ًا ملتغريي
الرتبة الأكادميية واخلربة العملية؟ »
�أظهرت النتائج عدم وجود فروق حول دور الإدارة الر�شیقة
يف جودة خمرجات الأداء الإداري يف جامعة الكويت من وجهة
نظر �أع�ضاء هيئالتدري�ستبع ًا ملتغريي الرتبة الأكادميية واخلربة
العملية.
وميكن تف�سري هذه النتيجة التي �أ�شارت �إىل عدم وجود فروق
يف وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س حول دور �أ�سلوب الإدارة الر�شيقة
يف جودة خمرجات العمل الإداري يف جامعة الكويت ،وذلك ا�ستناداً
�إىل طبيعة هذا اال�ستخدام ودرجة ا�ستخدامه يف العمليات الإدارية،
وكذلك يف �ضوء حداثة ا�ستخدام هذا الأ�سلوب يف العمليات الإدارية
يف خمتلف الأق�سام الذي مل ي�صل �إىل امل�ستوى املطلوب ،وهذا ما
�شعر به �أو مل�سه �أع�ضاء هيئة التدري�س �ضمن عملهم وتعاملهم مع
القائمني على العمل الإداري ،والذي يكاد �أن يكون وا�ضح ًا وملمو�س ًا
لدى اجلميع مما �أدى �إىل توحيد وجهات نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س
اجتاه دور الإدارة الر�شيقة يف جودة خمرجات العمل الإداري.
كما وميكن عزو هذه النتيجة ا�ستناداً �إىل طبيعة هذا الأ�سلوب
�سواء يف حل امل�شكالت التي تعرت�ض العمل
و�أدواته ومدى توظيفها ً
الإداري يف اجلامعة� ،أو تطوير �أداء العاملني ،وكذلك توفري متطلبات
وم�ستلزمات جناح �أ�سلوب الإدارة الر�شيقة ،وبالتايل ف�إن ذلك �أدى
�إىل وجود وجهات نظر واقعية وموحدة حول دور �أ�سلوب الإدارة
الر�شيقة يف جودة العمل الإداري يف خمتلف و�أق�سام اجلامعة،
و�ضمن الأعمال الإدارية املختلفة.
واتفقت نتيجة الدرا�سة احلالية مع درا�سة راملي (Ramly,
 ، )2012التي بينت نتائجها عدم وجود فروق يف وجهة نظر �أفراد
عينة الدرا�سة حول دور الإدارة الر�شيقة يف جودة خمرجات العمل
الإداري ،تعزى ملتغري اخلربة العملية للموظف ،واتفقت كذلك مع
درا�سة �أحمد ( ، )2015التي �أ�شارت �إىل عدم وجود فروق يف وجهة
نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س حول دور الإدارة الر�شيقة يف جودة العمل
الإداري ،تعزى ملتغري �سنوات اخلربة العملية.
واختلفت نتيجة الدرا�سة احلالية مع درا�سة امل�رصي والآغا
( ،)2014التي �أ�شارت نتاجها �إىل وجود فروق يف وجهة نظر
�أع�ضاء هيئة التدري�س حول دور الإدارة يف جودة العمل الإداري،
تعزى ملتغري الرتبة الأكادميية ،ل�صالح �أ�ستاذ م�ساعد ،واختلفت
كذلك مع درا�سة �أحمد ( ،)2015التي �أ�شارت �إىل وجود فروق يف
وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س حول دور الإدارة يف جودة العمل
الإداري ،تعزى ملتغري الرتبة الأكادميية ،ل�صالح �أ�ستاذ.

التوصيات
يف �ضوء نتائج الدرا�سة ف�إن الباحثة تو�صي مبا يلي:
♦ ♦توفري متطلبات ا�ستخدام �أ�سلوب الإدارة الر�شيقة يف
خمتلف جماالت العمل الإداري اجلامعي.
♦ ♦تعزيز ثقافة ا�ستخدام �أ�سلوب الإدارة الر�شيقة لدى جميع
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دور اإلدارة الرشيقة في جودة مخرجات األداء اإلداري في جامعة الكويت
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس أنفسهم

د .مطيرة ضيف اهلل املطيري

املوظفني على اختالف وظائفهم.
♦ ♦توفري الربامج التدريبية الالزمة لتدريب القائمني على
الأعمال الإدارية يف خمتلف �أق�سام اجلامعة.
♦ ♦توظيف �أ�سلوب الإدارة الر�شيقة يف حل امل�شكالت الإدارية،
وتنظيم بيئة العمل الإداري  ،والتطوير والتح�سني ل�ضمان جودة
خمرجات العمل الإداري.
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