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درجة ممارسة رؤساء األقسام األكادميية جبامعة 
اجلوف للوظائف والعمليات اإلدارية من وجهة نظر 

 أعضاء هيئة التدريس
 *فيصل مد هللا الرويشد

 

  

_ هدف البحث إلى التعرف على درجة ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة الجوف للوظائف والعمليات اإلدارية من وجهة نظر أعضاء امللخص

ّبَقت االستبانة كأداة لجمع البيانات، وبلغت عينة الدراسة )
ُ
( عضو هيئة تدريس. 348هيئة التدريس، استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، وط

يس يث أظهرت النتائج أن درجة ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة الجوف للوظائف والعمليات اإلدارية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدر ح

( بين املتوسطات الحسابية a≤0.05جاءت بدرجة )مرتفعة(، كما كشفت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

ت املشاركين في درجة ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة الجوف للوظائف والعمليات اإلدارية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس الستجابا

 ملتغير )الجنس، املسمى الوظيفي، عدد سنوات الخبرة الجامعية، الجنسية( ولجميع مجاالت الدراسة والدرجة الكلية. ووجود فروق ذات
ً
داللة  تبعا

( بين املتوسطات الحسابية الستجابات املشاركين لدرجة ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة الجوف a≤0.05حصائية عند مستوى الداللة )إ

 ملتغير نوع الكلية ولجميع مجاالت الدراسة والدرجة الكلية، ولصال
ً
لكليات ح اللوظائف والعمليات اإلدارية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعا

ممارسة  اإلنسانية. وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة يوص ي الباحث باعتماد مجاالت الدراسة الواردة في االستبانة كأساس لتحديد درجة

اعتمادها كأساس رؤساء األقسام األكاديمية بالجامعات السعودية للوظائف والعمليات اإلدارية، واستخدامها في عملية تقويم األداء، كما يوص ي ب

 لتحديد االحتياجات التدريبية لرؤساء األقسام األكاديمية، واطالع رؤساء األقسام عليها لتطوير أدائهم خاصة في الكليات العلمية.

 .التطوير التنظيمي، التخطيط، التنظيم :. التعليم الجامعي،الكلمات املفتاحية
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 والعمليات للوظائف الجوف بجامعة األكاديمية األقسام رؤساء ممارسة درجة

 التدريس هيئة أعضاء نظر  وجهة من اإلدارية
 املقدمة. 1

بات االهتمام بالتعليم الجامعي أحد أهم الضرورات التي يجب أن تتصدر       

اهتمامات الساسة وأصحاب القرار والباحثين كونه املحرك الرئيس في عملية 

التطوير والتغيير التنظيمي، ال سيما مع ما يكتنف املحيط األكاديمي اليوم 

العمل األكاديمي  من تغُيرات وأحداث ملحة من شأنها النظر في كافة تفاصيل

واإلداري، وإن نمو وتطور املجتمعات يتوقف على مدى مواَءمة ما تحدثه هذه 

، وال يمكن للجامعات 
ً
رات من نجاح يحقق التنمية التي نتطلع إليها دائما التغيُّ

تؤتي ثمارها دون النظر إلى املعطيات والعمليات التي تعمل على تحقيق   أن 

جميع املجاالت االقتصادية واالجتماعية أعلى مستوى من الكفاءة في 

 والثقافية.

ة      
ّ
فما من شك أن الجامعة هي املعول الرئيس بل النواة األولى لقيادة دف

التغيير والتحسين املستمر للمجتمع بكافة شرائحه في ظل ما تواجهه من 

ازدحام كبير ومتشابك، حيث تواجه الجامعات اليوم موجة هائلة من 

زايد أعداد الطلبة وعدد الجامعات وكذلك الحوكمة ومجال التحديات كت

 عن 
ً
التكنولوجيا وبطالة الخريجين وعدم استيعاب سوق العمل لذلك، فضال

تدني مستوى التحصيل األكاديمي وضعف اإلرشاد األكاديمي للقيام بدوره 

الصحيح، إضافة إلى غياب الدافعية لدى الطالب الجامعي، األمر الذي يؤكد 

 ضرورة إعادة النظر في تطوير عمل الجامعة ملواجهة هذه املتغيرات. ويبرر

وقد شهدت السنوات األخيرة العديد من املحاوالت لتطوير العمل      

األكاديمي، تبلورت في عدد من املؤتمرات والندوات للوقوف على مواطن 

 ما يتعلق بالقيادات اإلدارية لتلك 
ً
الخلل في التعليم وإجراءاته خصوصا

املؤسسات، كون نجاح أي مؤسسة تعليمية مرهون بمدى كفاءة وفاعلية 

دة وقدرة أولئك القادة على إدارة املوارد البشرية واملادية وتوجيهها القيا

لتحقيق أفضل النتائج، ويعد رئيس القسم العلمي أحد أهم القادة في الكيان 

ل عليهم قيادة التغيير ال سيما وأن معظم القرارات التي  الجامعي والذي يعوَّ

رة من األقسام تتخذها الجامعات ومجالسها مبنية على التوصيات الصاد

 العلمية واللجان املنبثقة عنها.

 عند اختيار رؤساء األقسام      
ً
لكل ما سبق بات على الجامعات أن تقف مليا

العلمية، واالستناد إلى معايير دقيقة تعتمد على كثير من الجوانب 

والخصائص النفسية والعلمية واالجتماعية والثقافية لرئيس القسم، كما 

قسام العلمية العمل على تطوير أدائهم ومهاراتهم وخبراتهم على رؤساء األ

، وأن يكونوا قادة مدركين ألهمية العمليات 
ً
 وإداريا

ً
للنهوض بأقسامهم علميا

والوظائف اإلدارية التي من خاللها يمكن إدارة العمل اإلداري واألكاديمي 

 عن الخصا
ً
ئص كالتخطيط والتنظيم والتنسيق والتوجيه والرقابة، فضال

والسمات الشخصية التي يجب امتالكها كالشفافية وروح املبادأة ومهارات 

التعامل اإلنساني واالتصال الفّعال، ناهيك عن أهمية وجودهم كقدوة 

ومثال يحتذى به في العمل والنشاط والحرص على تحقيق رسالة ورؤية 

 الجامعة وبالتالي تحقيق أهدافها.

مظاهر الضعف في األداء اإلداري لبعض  وقد أشار مؤتمر التعليم إلى     

 
ً
القيادات الجامعية، فأكد على أهمية اختيار الشخص املناسب ملن يتولى أّيا

ز املؤتمر على األدوار التي تضطلع بها 
ّ
من األعمال اإلدارية، وكذلك رك

 [.1الجامعات ودعمها بمتطلبات التجديد واالبتكار ]

[ على أن مراكز التطوير 2الوطن العربي ]كما أكد مؤتمر اإلدارة الجامعية في 

الجامعي واملنهي ينبغي أن تأخذ في االعتبار تدريب املرشحين لقيادة العمل 

 عن ضرورة االهتمام بإقامة حلقات وورش 
ً
الجامعي والتنمية املهنية، فضال

عمل تعليمية لرؤساء األقسام ال سيما الجدد منهم بهدف إثراء معرفتهم 

 نين التنظيمية.باللوائح والقوا

إن رئيس القسم العلمي بما يحمله من مهارات وخبرات يمثل القيادة      

األكاديمية واإلدارية بما تتضمنه من تعدد في املهام واألدوار املنوطة به وتزايد 

مسؤولياته، فيواجه الكثير من التحديات، حيث أن عمله ال يقتصر على 

ة أعماله التنظيمية فقط، بل تسيير شؤون القسم كعمل روتيني ومباشر 

يجب أن ُيولي عنايته بكامل املنظومة األكاديمية ضمن دائرة عمله، لعل أولها 

الجانب املتعلق بالشؤون األكاديمية والبحثية كونه شريان العمل الجامعي 

وموضوعه الرئيس، وثانيها الجانب املتعلق بالشؤون اإلدارية وهو الرافد 

 . [3ي ]األساس ي للعمل األكاديم

ومن هنا تبرز أهمية الدور املناط بالقيادات التربوية للمؤسسات الجامعية،     

حيث يقع على عاتقهم الجزء األكبر إلنجاح العملية التربوية واإلدارية في 

تحقيق املهام املوكلة إليهم، فهم مسؤولون عن العملية التعليمية وأدائها على 

هم واحتياجاتهم والعاملين الوجه األكمل وكذلك االهتمام بالطلبة ومشكالت

معهم من أكاديميين وإداريين، كذلك فهم مسؤولون بشكل مباشر أمام 

القيادات العليا عن سير العملية التعليمية برمتها، فنجاح أقسامهم يتوقف 

على مدى قدرتهم للقيام بأدوارهم وواجباتهم الحقيقية من خالل االستخدام 

[ ، وقد أوضحت 4دارية الطراونة]والتوظيف األمثل لوظائف العملية اإل 

دراسات عديدة إلى أن قدرة رئيس القسم العلمي واستعداداته تحدد كفاءة 

القسم األكاديمي في تحقيق أهدافه وأهداف الجامعة، باملقابل فإن نوعية 

وكفاءة األقسام تعتمد بشكل مباشر على كفاءة رئيس القسم في إدارة شؤون 

اآلخرين نحو تحقيق أهداف القسم، وهو قسمه، فهو من يتولى توجيه 

املسؤول املباشر عن فعاليات وأنشطة القسم والخطط التي يرسمها، واملتابع 

واملقّيم ملستويات األداء، سواء كانت هذه األعمال من الطالب أو أعضاء هيئة 

 [.5التدريس أو اإلداريين ]

هيكل التنظيمي في وباعتبار القسم العلمي الوحدة اإلدارية األولى في ال    

ال يمكن للجامعة أن تحقق أهدافها وتؤدي رسالتها إال من خالل  الجامعة، إذ

األقسام العلمية، فكثير هي القرارات التي تصدر من قّمة التنظيم الهيكلي 

للجامعة )مجلس الجامعة( تبدأ من القسم العلمي وما يتمخض عنه من 

 [.6توصيات ]

 ن تقييم األداء األكاديمي واإلداري داخل [ إلى أ7ويشير أنينوس ]     
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الجامعات الخطوة األساسية التخاذ القرارات املوضوعية، وزيادة فاعلية 

، كون األقسام العلمية تشكل الوحدة التنظيمية 
ً
األداء وجعلها أكثر تميزا

األساسية في املؤسسات الجامعية، إذ يقع على عاتقها الدور األكبر في تحقيق 

معات في نشر الوعي واملعرفة، وتنميتها عن طريق البحث أهداف الجا

والتطبيق. حيث يعد القسم العلمي حجر الزاوية بالنسبة للجامعة، فهي 

تمثل الخلية لجسم اإلنسان داخل الجامعة، ولكل قسم كيانه الذاتي من 

 الناحية العلمية واإلدارية.

األمور اإلدارية وإن ما تتميز به مؤسسات التعليم الجامعي هو أن      

والتعليمية فيها تدار بطريقة جماعية تمثل فيها األقسام العلمية األساس، 

فهي منطلق حيثيات وأساسيات القرارات التي تتخذها اإلدارة العليا في 

 [.8الجامعات ]

[ إلى أن رئاسة األقسام العلمية تتطلب قدرات 9وقد أشار باومان ]     

ي على رأسها عملية االتصال والتواصل، والقدرة وكفايات قيادية متعددة، يأت

على حل املشكالت والتعامل معها، ومهارة إدارة النزاعات والصراعات وإدارة 

التباين أو ما يمكن تسميتها بمهارات اإلدارة الثقافية والتي تساهم في تحقيق 

ارات التوازن والتقارب بين العادات والتقاليد املتباينة، ومهارات التدريب ومه

 التكّيف.

وقد أكدت جلسة العصف الذهني لخمسة عشر من رؤساء األقسام      

هـ أن مهام 1423العلمية تمت دعوتهم من قبل جامعة امللك سعود عام 

رؤساء األقسام األكاديمية يعتريها الغموض، وأن أولويات العمل فيها غير 

ن بأمور محددة، وأن الصالحيات معدومة، وأن رؤساء األقسام منشغلو 

 عن عدم وجود تقويم داخلي 
ً
إدارية بسيطة أكثر من األمور األكاديمية، فضال

وخارجي للبرامج في أقسامهم والتي يمكن االستناد إليها في التخطيط لتطوير 

البرامج وتحسينها. كما أشاروا إلى عدم قدرتهم على استقطاب كفاءات بشرية 

جود تنمية مستمرة ألعضاء هيئة متميزة للعمل في األقسام، ناهيك عن عدم و 

 [.10التدريس، إضافة إلى عدم توافر الوسائل التعليمية املعينة ]

كما أكد العديد من الباحثين في مجال الجودة النوعية في التعليم        

 في نظام الجودة، 
ً
 مستهدفا

ً
الجامعي دور رؤساء األقسام بوصفهم عنصرا

ديد من املعايير الخاصة بجودة وعلى عاتقهم تقع مسؤولية تحقيق الع

التعليم، كونهم يمثلون أهم املدخالت بحكم أدوارهم، ويتوقف على مدى 

. حيث أن الجودة [12] ؛ مزعل[11] جودتهم مستوى جودة املخرجات نوح

النوعية تبدأ من األفراد أنفسهم، ومن ثم جودة املؤسسة بهياكلها وتنظيماتها 

[13.] 

 من أهمية     
ً
موقع رئيس القسم ودوره للمساهمة في البناء الجامعي  وانطالقا

ككل، أصدرت بعض الجامعات األمريكية قوائم خاصة بمسؤوليات رؤساء 

األقسام األكاديمية وأدوارهم ومهاراتهم وسماتهم، إذ أصدرت جامعة 

[ قائمة بمسؤوليات رؤساء األقسام وأدوارهم تمثلت في: 14أوريجون ]

تنظيم، والقيادة والتنفيذ، في حين حددت جامعة التخطيط، والتقويم وال

قائمة بخصائص رؤساء األقسام األكاديمية وسماتهم ومهاراتهم  [15] أدليد

تتمثل في: السجل األكاديمي املتميز، والقيادة اإلدارية واألكاديمية الفعالة، 

والقدرة على التواصل مع أكبر عدد ممكن من الزمالء واألفراد داخل القسم 

جامعة واملجتمع املحلي، وامتالك املهارات الشخصية املتعددة، والقدرة وال

على التخطيط الدقيق، وأخذ الدور القيادي في جامعته، أما جامعة منيوستا 

[ فقد ركزت على األدوار واملسؤوليات العديدة لرئيس القسم األكاديمي، 16]

امج األكاديمية، يتمثل أهمها في الدور الخاص بالقسم، والدور الخاص بالبر 

والدور الخاص بالتوقعات والتخطيط للمستقبل، والدور الخاص بالتقويم 

 ألعمال القسم وأعضاء هيئة التدريس.

 دراسةالمشكلة . 2

عد دراسة موضوع الوظائف والعمليات اإلدارية التي يقوم بها رئيس     
ُ
ت

القسم األكاديمي من أهم العوامل التي تساهم في تحقيق رسالة وأهداف 

الجامعة، فهي املنطلق الهام ملواكبة التطورات التي تشهدها اإلدارة العصرية 

ا من األهمية القصوى لدور رئيس ا
ً
لقسم في جميع املجاالت، وانطالق

األكاديمي باعتباره الركيزة األساسية في بناء املنظومة األكاديمية وتيسير كافة 

املناشط املتعلقة بشؤون قسمه، وفي ظل اتساع وتشابك العمل األكاديمي 

وتعدد أدواره وأهدافه لتحقيق رسالة ورؤية الجامعة كان لزاًما العمل على 

العمليات اإلدارية املناطة بهم إيجاد قادة أكفاء قادرين على القيام بكافة 

 عن تطلعات 
ً

كالتخطيط الجيد والتنظيم والتنسيق والتوجيه والرقابة، فضال

الجامعات اآلن في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها والتنافس إليجاد معايير 

، كما أن 2030دقيقة مؤطرة يتخللها اإلبداع والتميز من خالل رؤية اململكة 

السلوكيات اإلدارية لبعض األقسام في كلياتهم أصبحت  حالة التذمر حول 

تتزايد فظهرت بعض اإلخفاقات التي تعد مشكلة حقيقية تؤثر سلًبا على 

مجريات العمل األكاديمي واإلداري، مما قد يؤثر على تطور الجامعة ومواكبتها 

للتقدم املطلوب، السيما وأن أغلب الجامعات حتى اآلن لم تحتكم إلى معايير 

 دقيقة في اختيار رئيس القسم املناسب.

وعليه فقد قام الباحث بتسليط الضوء على دراسة ممارسة رؤساء األقسام  

األكاديمية بجامعة الجوف للوظائف والعمليات اإلدارية، ألنهم يمثلون جزء 

 .
ً

 من الشريحة التي ُيعتمد عليها لقيادة الجامعة حاضًرا ومستقبال

 دراسةالأسئلة أ. 

 من األهداف والتي تمثل في مجملها اإلجابة عن تتضم 
ً
ن هذه الدراسة عددا

 أسئلة الدراسة التالية:

ما درجة ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة الجوف للوظائف  -1

 والعمليات اإلدارية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

 عند مستوى الداللة ) -2
ً
( بين a≤0.05هل هناك فروق دالة إحصائيا

متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة رؤساء األقسام 

األكاديمية بجامعة الجوف للوظائف والعمليات اإلدارية من وجهة نظر 

 ملتغير الجنس واملسمى الوظيفي ونوع الكلية 
ً
أعضاء هيئة التدريس تبعا

 وسنوات الخبرة والجنسية.

 دراسةالأهداف ب. 

التعرف على درجة ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة الجوف  -1

 للوظائف والعمليات اإلدارية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

الكشف عن الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة  -2

لدرجة ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة الجوف للوظائف 

رية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبًعا ملتغير الجنس والعمليات اإلدا

 واملسمى الوظيفي ونوع الكلية وسنوات الخبرة والجنسية.

 دراسةالأهمية ج. 

تتجلى أهمية هذا البحث من واقع أهمية معرفة أداء رؤساء األقسام       

الرئيسة التي األكاديمية ملمارساتهم في إدارة القسم األكاديمي كونه النواة 

تنطلق منها الجامعة في بناء منظومتها األكاديمية واإلدارية؛ حيث أن تقييم 



7112018 

104 
 

تلك املمارسات تمثل البوصلة الحقيقية للوقوف على مكامن القوة والضعف 

 عن مساهمتها في تبصير 
ً
لدى رؤساء األقسام تجاه مهامهم املناطة بهم، فضال

لتي تنعكس على جودة العمل أصحاب القرار لتطوير تلك املمارسات وا

األكاديمي واإلداري بالجامعة، كما أن هذه الدراسة قد تفيد في تزويد القادة 

بالقدر املناسب من البيانات واملعلومات الواقعية والدقيقة حول األدوار 

 الحقيقية لرئيس القسم.

 دراسةالحدود د. 

األكاديمية في اقتصرت الدراسة على معرفة واقع ممارسات رؤساء األقسام  

هـ وفق املجاالت املحددة 1438/1439جامعة الجوف للعام الجامعي 

 للدراسة.

 دراسةالمصطلحات ه. 

رئيس القسم األكاديمي: هو الشخص املعين بموجب املادة الرابعة      

واألربعين من نظام مجلس التعليم العالي، حيث نصت املادة على تعيين رئيس 

تدريس السعوديين املتميزين بالكفاءات العلمية القسم من أعضاء هيئة ال

واإلدارية بقرار من مدير الجامعة، بناء على ترشيح من عميد الكلية أو 

املعهد، ويكون التعيين ملدة سنتين قابلة للتجديد، وهو املسؤول عن تيسير 

 عن أعمال القسم 
ً
األمور العلمية واإلدارية واملالية فيه، ويقدم للعميد تقريرا

 .[17نهاية كل سنة دراسية ] في

 الدراسات السابقة. 3

[ إلى التعرف على النمط القيادي 18هدفت دراسة الشطناوي والغامدي ]      

السائد لدى رؤساء األقسام في جامعة الباحة في وجهة نظر أعضاء هيئة 

التدريس، وقد تم استخدام املنهج الوصفي في صورته املسحية، وتكون 

من جميع أعضاء هيئة التدريس في جامعة الباحة البالغ مجتمع الدراسة 

، اختير منهم عينة تكونت من )894عددهم )
ً
، وقد قام 282( عضوا

ً
( عضوا

الباحثان ببناء استبانة اشتملت على ثالثة مجاالت تعبر عن األنماط القيادية 

الثالثة وهي النمط الديمقراطي، والنمط التسلطي، والنمط التسيبي، 

نتائج الدراسة أن النمط القيادي السائد لدى رؤساء األقسام وأظهرت 

األكاديمية كان النمط الديمقراطي وبدرجة ممارسة كبيرة، وجاء في املرتبة 

الثانية النمط التسلطي بدرجة ممارسة قليلة، ثم جاء في املرتبة األخيرة 

 النمط التسيبي وبدرجة ممارسة قليلة، كما أظهرت النتائج عدم وجود ف
ً
روقا

 ملتغيرات النوع والجنسية، في 
ً
 في استجابات أفراد العينة تبعا

ً
دالة إحصائيا

 في تقديرات أفراد العينة ملمارسة رؤساء 
ً
 دالة إحصائيا

ً
حين تبين وجود فروقا

 األقسام للنمط الديمقراطي تعزى إلى نوع الكلية ولصالح الكليات اإلنسانية.

[ إلى التعرف على واقع األداء 19بينما هدفت دراسة أبو سمره وأخرون ]      

اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية في جامعتي القدس وبيت لحم من وجهة 

نظر أعضاء هيئة التدريس فيهما، واستخدم الباحثون املنهج الوصفي، 

وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس املتفرغين في 

، في 492والبالغ عددهم ) 2014/2015جامعتين للعام الجامعي ال
ً
( عضوا

( 132حين كانت عينة الدراسة عينة عشوائية )طبقية( بلغ عدد أفرادها )

، وقد قاموا بتوزيع استبانة تكونت من )
ً
( فقرة موزعة على مجاالت 42فردا

ألقسام الدراسة، وأظهرت نتائج الدراسة أن واقع األداء اإلداري لرؤساء ا

األكاديمية في جامعتي القدس وبيت لحم كما يراه أعضاء هيئة التدريس جاء 

( كما أظهرت النتائج عدم وجود 3.80بدرجة عالية، وبمتوسط حسابي قدره )

فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع األداء 

 برة، والجامعة.اإلداري تعزى ملتغيرات: الجنس، املؤهل العلمي، الخ

[ إلى التعرف على الكفايات القيادية التي يجب 20وهدفت دراسة البطي ]       

أن يمتلكها رؤساء األقسام األكاديمية في جامعة حائل ودرجة امتالكهم لتلك 

الكفايات ومدى أهميتها لديهم، ومعرفة ما إذا كانت هناك فروق دالة 

 في تحديد الكفايات القيادية 
ً
 ملتغير الرتبة إحصائيا

ً
لرؤساء األقسام وفقا

العلمية، وسنوات الخبرة، ومتغير الكلية، اعتمد الباحث على استبانة لجمع 

( مجاالت، وفق بعدين )امتالك 6( فقرة موزعة على )52البيانات تكونت من )

الكفايات، وأهمية الكفايات(، قام الباحث بتطبيقها على عينة من رؤساء 

 بنسبة مئوية )24ائل بلغت )األقسام في جامعة ح
ً
%( من املجتمع 73( فردا

الكلي. وقد استنتج الباحث بأن درجة امتالك الكفايات القيادية لرؤساء 

، كما لم 
ً
األقسام جاءت بدرجة عالية، بينما جاءت درجة األهمية عالية جدا

 بين أفراد عينة البحث في تحديد درجة 
ً
يتضح وجود فروق دالة إحصائيا

 ملتغير املرتبة العلمية ومتغير الخبرة امتالك ا
ً
لكفايات القيادية وأهميتها وفقا

 دالة 
ً
العملية في جميع مجاالت البحث وأبعاده، في حين كانت هناك فروقا

 ملتغير الكلية 
ً
 في امتالك رؤساء األقسام للكفايات القيادية وفقا

ً
إحصائيا

قات، وعدم وجود ولصالح الكليات العلمية، باستثناء مجال كفايات العال

 في درجة أهمية الكفايات القيادية وذلك في جميع مجاالت البحث 
ً
فروقا

وأبعاده. وأوص ى الباحث بتعزيز قدرات رؤساء األقسام األكاديمية من خالل 

 عقد الدورات التدريبية في القيادة العليا األكاديمية.

رؤساء  [ للتعرف على درجة ممارسة21كما جاءت دراسة الخطيب ]      

األقسام األكاديمية في كليات الجامعة املستنصرية في العراق ألسلوب إعادة 

هندسة العمليات اإلدارية. طبقت هذه الدراسة على عينة من أعضاء الهيئة 

( عضو هيئة تدريس من مجتمع 331التدريسية في الجامعة بلغ عددهم )

، استخدمت الباحثة لهذه ا2292الدراسة البالغ )
ً
لغاية استبانة مكونة ( فردا

( فقرة موزعة على مجاالت: تبسيط إجراءات العمل، تحسين صورة 30من )

العاملين في الكليات، فهم وإدراك العمليات اإلدارية، وتطوير الخدمة 

املقدمة. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، 

الجامعة ألسلوب إعادة هندسة  يرون بأن درجة ممارسة رؤساء األقسام في

العمليات اإلدارية كان بدرجة متوسطة لجميع املجاالت، باستثناء مجال 

 تحسين صورة العاملين في كليات الجامعة حيث جاء بدرجة مرتفعة.

[ إلى معرفة معايير أداء الجودة الشخصية 6كما هدفت دراسة اليحيوي ]       

اإليجابية والعالقات اإلنسانية  لدى رؤساء األقسام، الصفات الشخصية

والتواصل الفعال وأداء العمل الفائق، وأساليب تعزيزها من وجهة نظر 

أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية والكشف عن الفروق بين أراء 

أعضاء هيئة التدريس حول معايير أداء الجودة الشخصية لدى رؤساء 

خالل املقابلة، واملنهج الكمي األقسام. تم استخدام املنهج النوعي من 

الوصفي املسحي بإعداد استبانة حول أبعاد الجودة الشخصية وأساليب 

 من أعضاء هيئة التدريس 266تعزيزها، تكونت عينة الدراسة من )
ً
( عضوا

من السعوديين الحاصلين على رتبة أستاذ من جميع الكليات واألقسام ومن 

( استجاب منهم 1061ع األصلي البالغ )الجنسين )الذكور واإلناث( من املجتم

%). توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، منها: أن معايير 70( بنسبة )178)

أداء الجودة الشخصية لدى رؤساء األقسام بالجامعات السعودية بلغت 
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درجة متوسطة، وإن معيار أداء العمل الفائق للجودة الشخصية لدى رؤساء 

وأن أبعاد الجودة الشخصية املتعلقة بالصفات األقسام كان بدرجة عالية 

الشخصية والعالقات اإلنسانية، والتواصل الفّعال بلغت درجة متوسطة. 

وقد أوص ى الباحث بوضع لوائح وأنظمة دقيقة وشاملة لتوصيف أدوار 

ومسئوليات رؤساء األقسام في املجاالت األكاديمية واإلدارية واالجتماعية، 

ء وتعيين رؤساء األقسام، بحيث تتضمن مجاالت ومراجعة معايير انتقا

الجودة الشخصية: الصفات الشخصية والعالقات اإلنسانية والتواصل 

 الفعال، وأداء العمل الفائق.

[ للتعرف على واقع األداء اإلداري لدى 22في حين جاءت دراسة محسن ]     

ضاء هيئة رؤساء األقسام في كليات التربية بجامعة بغداد من وجهة نظر أع

التدريس، وتكون مجتمع الدراسة من جميع املدرسين في كليات التربية في 

( 1122جامعة بغداد )ابن رشد، ابن الهيثم، كلية البنات(، والبالغ عددهم )

، أما عينة الدراسة فكان عددها )
ً
. وقامت الباحثة ببناء 210مدرسا

ً
( فردا

طلبات البحث من خالل أداة خاصة بواقع األداء اإلداري لتنسجم مع مت

( مجاالت لألداء اإلداري لدى رؤساء األقسام، أظهرت نتائج 7تحديد )

الدراسة أن رؤساء األقسام في كليات التربية بجامعة بغداد يتمتعون 

بمستوى مرتفع من األداء اإلداري، وأن لديهم معرفة ودراية باملهام واملهارات 

فراد عينة الدراسة ملستوى األداء اإلدارية، وال يوجد فروق بين تقديرات أ

 اإلداري تعزى ملتغير الجنس.

[ إلى التعرف على آراء رؤساء األقسام 23بينما هدفت دراسة الحجيلي ]     

األكاديمية في جامعة ذمار نحو مهامهم، وتحديد مدى وجود اختالفات في تلك 

ونوع الكلية.  اآلراء يمكن أن تعود إلى متغير: سنوات الخبرة في رئاسة القسم،

( مهمة موزعة على ثمانية مجاالت 96وقد صممت استبانة مكونة من )

( رئيس قسم يشكلون ما 31أساسية، وتم تطبيقها على عينة مكونة من )

%( من مجتمع الدراسة. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها 82نسبته )

 ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل
ً
( في 0.05ة )الدراسة أن هناك فروقا

آراء رؤساء األقسام ملهامهم تعزى إلى تأثير متغير نوع الكلية، ولصالح رؤساء 

األقسام في الكليات العلمية، وذلك فقط في مجالي: مهمات التدريب والنمو 

املنهي ومهمات االتصاالت وتنمية العالقات املتبادلة، كما اتضح عدم وجود 

 ذات داللة إحصائية عند مستوى 
ً
( في آراء رؤساء 0.05الداللة ) فروقا

األقسام ملهامهم تعزى إلى تأثير متغير سنوات الخبرة، وذلك على مستوى كل 

مجال من مجاالت املهمات الرئيسة على حدة، وعلى مستوى املجموع الكلي 

 للمهمات.

[ بعنوان تطوير الدور اإلداري والقيادي لرئيس 24وفي دراسة سعادة ]      

ي في جامعة النجاح الوطنية، والتي توصلت إلى نتيجة مفادها: القسم األكاديم

أن مهام رئيس القسم األكاديمية ومسؤولياته في الجامعة مهما بلغ عددها 

وتشعبت أنماطها فإنها تندرج تحت دورين كبيرين ومهمين هما: الدور اإلداري 

يمي والقيادي الذي ينبغي أن يقوم به رئيس القسم بنجاح، والدور األكاد

والعلمي. وقدم الباحث فيها مجموعة من املقترحات التطويرية للمهام اإلدارية 

والقيادية لرئيس القسم األكاديمي في الجامعة تتمثل في ضرورة االلتزام 

، واملحافظة على 
ً
 وعمال

ً
باملبادئ العلمية واملهنية والخلقية الجامعية قوال

بدأ الشورى في العمل مع زمالئه، مصالح القسم والكلية التابع لها، واعتماد م

والتعامل مع املشكالت املختلفة بمهارة عالية، وضرورة توفير األجهزة 

واألدوات واملصادر التعليمية املتنوعة بما يرفع من أداء منسوبي القسم، 

والتحلي بالعديد من الصفات الشخصية املهمة، وضرورة املشاركة في اللجان 

لية والجامعة واملجتمع املحلي، ولجان املؤتمرات املتنوعة داخل القسم والك

والندوات واالجتماعات، وضرورة امتالك رئيس القسم ملهارات التخطيط 

والتنظيم للبرامج األكاديمية، وتشكيل لجان عديدة ووضع جداول العبء 

التدريس ي لزمالئه والعبء التدريس ي للطلبة في مستويات البكالوريوس 

 ضع خطة مليزانية القسم.والدراسات العليا، وو 

[ تحت عنوان وضوح وصعوبة األهداف وعالقتها 25وفي دراسة الحمدي ]       

بأداء رؤساء األقسام العلمية في جامعة صنعاء والتي كان من أهدافها، تحديد 

مستوى أداء رؤساء األقسام األكاديمية في جامعة صنعاء من وجهة نظر 

( فقرة تمثل 41ناء مقياس مكون من )عمداء الكليات، إذ قام الباحث بب

كفاءة رئيس القسم في خمسة مجاالت هي: )عملية التخطيط لعمل القسم، 

تنظيم أعمال القسم، تطوير املوارد البشرية في القسم، التوجيه والقيادة 

ألعضاء القسم، التقويم والرقابة(، وقام الباحث بتطبيقه على عينة من 

( عمداء، ومن أهم النتائج 10ء بلغ عددهم )عمداء الكليات في جامعة صنعا

التي توصلت إليها الدراسة، أن األداء العام لرؤساء األقسام العلمية كان 

، وأن معظم أفراد عينة البحث كانت تنقصهم بعض املهارات 
ً
منخفضا

اإلدارية وبصورة خاصة مهارة التخطيط، والتنظيم، وتطوير املوارد البشرية، 

إلى أن أداء رؤساء األقسام في الكليات العلمية كان أعلى  كما توصلت الدراسة

من أداء أقرانهم في الكليات اإلنسانية واالجتماعية وخاصة في مجاالت 

التنظيم، والتوجيه، والقيادة، والرقابة، وقد أوص ى الباحث بضرورة توضيح 

املهام واألدوار الوظيفية لرؤساء األقسام العلمية من خالل إيجاد صيغ 

 سيقية إدارية مناسبة لوصف وظيفة رئيس القسم األكاديمي.تن

[ إلى الكشف عن واقع األقسام في هذه 26بينما هدفت دراسة السامرائي ]       

الكليات في ضوء املهمات املنوطة بها والتعرف على الفروق ذات الداللة 

ثة ببناء املعنوية في أداء األقسام العلمية بين الكليات األهلية، وقامت الباح

( فقرة موزعة على مجاالت )التخطيط، التنظيم، 60أداة مكونة من )

االتصال، التقويم، املتابعة، العالقات اإلنسانية، اتخاذ القرارات(، وتألفت 

 وبنسبة )129عينة البحث من )
ً
( 258%( من أصل مجتمع الباحث )50( فردا

، وقد توصلت الدراسة إلى أن املعدل العام لألدا
ً
ء في جميع الكليات فردا

 إذ بلغ الوسط املرجح )
ً
( 3.53األهلية محل البحث ولجميع املجاالت كان عاليا

(، وأخذت املجاالت الترتيب اآلتي )العالقات اإلنسانية، 70.62والوزن املئوي )

التقويم واملتابعة، اتخاذ القرارات، التخطيط( في مستوى مرتفع، أما مجالي 

 ذات )التنظيم، االتصال( في ا
ً
ملستوى املتوسط، وأظهرت الدراسة فروقا

 ذات داللة 
ً
داللة معنوية في أداء األقسام العلمية بين الكليات وكذلك فروقا

 (.0.05معنوية في املجاالت محل الدراسة عند مستوى داللة )

( رئيس قسم جديد في 13[ والتي طبقت على )27وفي دراسة جملخ وباركي ]     

خاصة وحكومية في ثماني واليات أمريكية، وقد كشف عشر جامعات وكليات 

التحليل لنتائج املالحظة املستخدمة في هذه الدراسة أن رؤساء األقسام 

الجدد يواجهون مصاعب عدة: من شديدة إلى متوسطة في االنتقال إلى 

أدوارهم الجديدة، وبعض هذه املصاعب نشأت من تعارض األدوار التي 

غموضها، وفي حالتين دراسيتين تم تقديمهما يتعرض لها رئيس القسم و 

وتحليلهما لشرح املتغيرات الستة للمشكلة في الدور التي أشار إليها أفراد 

التجربة: من املتفرد إلى االجتماعي، ومن الكتب الخطية إلى املذكرات، ومن 

املركزية إلى الالمركزية، ومن االستقرار إلى املساءلة، ومن العميل إلى الوكيل. 
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وتستنج الورقة أن رؤساء األقسام الجدد ينبغي تزويدهم بالدعم والتدريب 

وورش العمل اإلدارية، وأنه ينبغي تشجيع رؤساء األقسام على تطبيق 

االستراتيجيات املتوازنة كإعادة هيكلة املشكلة وإزالة األعمال اإلدارية غير 

 الضرورية وقلب الهرم والتدريب ألجل القيادة.

 الطريقة واالجراءات. 4

 دراسةالمنهج أ. 

اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وهو املنهج املالئم لهذه الدراسة 

[ 
ً
 وكمّيا

ً
 كيفيا

ً
 ويعبر عنها تعبيرا

ً
 دقيقا

ً
 [.28لكونه يصفها وصفا

 دراسةالمجتمع ب. 

( عضو هيئة تدريس في جامعة الجوف خالل 1461بلغ مجتمع الدراسة )

 هـ.1438/1439العام الدراس ي 

 ووصفها الدراسةعينة ج. 

( عضو هيئة تدريس بطريقة 500تم اختيار عينة البحث والبالغة )       

)العينة الطبقية العشوائية( من مجتمع الدراسة مع مراعاة نسب خصائص 

املجتمع، وتم توزيع أداة الدراسة عليهم وفي نهاية عملية جمع البيانات بلغت 

( عضو هيئة تدريس 500( عضو هيئة تدريس من أصل )348ة الفعلية )العين

%( من مجتمع الدراسة، وفيما يلي وصف ألفراد عينة 34.22وبنسبة )

 ملتغير الجنس، املسمى الوظيفي، الكلية، سنوات الخبرة 
ً
الدراسة وفقا

 (.1الجامعية، الجنسية، كما في الجدول رقم )

 1جدول 

 ملتغير الجنس، املسمى الوظيفي، الكلية، سنوات الخبرة الجامعية، الجنسية
ً
 التكرارات والنسب املئوية لعينة الدراسة وفقا

 املتغير الفئة العدد النسبة %

 الجنس ذكر 192 55.2%

 أنثى 156 44.8%

 املجموع 348 100%

 املسمى الوظيفي معيد ومحاضر 98 28.2%

 أستاذ مساعد 203 58.3%

 أستاذ مشارك وأستاذ 47 13.5%

 املجموع 348 100.0%

 الكلية علمية 155 44.5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إنسانية 193 55.5%

 املجموع 348 100%

 سنوات الخبرة الجامعية أقل من خمس سنوات 110 31.6%

 سنوات 10سنوات إلى  5من  123 35.3%

 سنوات 10أكثر من  115 33.1%

 املجموع 348 100%

 الجنسية سعودي 91 26.1%

 غير سعودي 257 73.9%

 املجموع 348 100%

 املتغيرات فئات بين توزعت الدراسة عينة أن( 1) رقم الجدول  من يتضح       

، قليل بتفاوت( الجامعية الخبرة سنوات الكلية، الجنس،)
ً
 متغير وجاء نسبيا

 كما ،%(58.3) بلغت مئوية وبنسبة مساعد أستاذ لصالح الوظيفي املسمى

 نسبتهم بلغت إذ السعودية غير الجنسية من الدراسة عينة أفراد غالبية جاء

(73.9.)% 

 الدراسة د. أداة

 أسئلتها عن واإلجابة الدراسة أهداف تحقيق بغرض الباحث استخدم     

 باالعتماد الدراسة أداة وبناء تطوير تم وقد. الخماس ي ليكرت بتدريج استبانة

 الدراسة أداة أصبحت وبذلك السابقة، والدراسات النظري  األدب على

 عن عامة معلومات تضمن: األول  القسم قسمين، من مكونة األولية بصورتها

 الفقرات من مجموعة فتضمن: الثاني القسم أما التدريسية، الهيئة أعضاء

ل مجاالت، ستة في ُصّنفت فقرة،( 44) عددها بلغ
َ
 ممارسة مجملها في تمث

 اإلدارية، والعمليات للوظائف الجوف بجامعة األكاديمية األقسام رؤساء

م وفق عليها االستجابة تمت
ّ
 .الخماس ي ليكرت ُسل

 :البحث أداة صدق

 :باآلتي الدراسة أداة صدق من التحقق تم

 املجال حسب موزعة الفقرات عرض خالل من تحديده تم: الظاهري  الصدق

 ذوي  من املختصين املحكمين من مجموعة على فقرة، كل له تنتمي الذي

 صحة مدى على للحكم محكمين،( 9) عددهم والبالغ والكفاءة الخبرة

 وفي فيه، صنفت التي املجال إلى وانتمائها اللغوية وسالمتها الفقرات وشمولية

 وحذف وإضافة الفقرات، لبعض الصياغة إعادة تم الراجعة، التغذية ضوء

  االستبانة لتصبح الفقرات بعض

 معلومات وتضمن األول  القسم: قسمين من مكونة النهائية صورتها في      

 فقرة( 44) فتضمن الثاني القسم أما التدريسية، الهيئة عضو عن عامة

 رئيس ممارسة درجة: األول  املجال: التالي النحو على مجاالت ستة على موزعة
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 درجة: الثاني املجال ،(9-1) الفقرات على واشتمل التخطيط مجال في القسم

 ،(17-10) الفقرات على واشتمل التنظيم مجال في القسم رئيس ممارسة

 على واشتمل التوجيه مجال في القسم رئيس ممارسة درجة: الثالث املجال

 مجال في القسم رئيس ممارسة درجة: الرابع املجال ،(23-18) الفقرات

 ممارسة درجة: الخامس املجال ،(33-24) الفقرات على واشتمل الرقابة

  ،(40-34) الفقرات على واشتمل القرارات اتخاذ مجال في القسم رئيس
ً
 وأخيرا

 واشتمل التنسيق مجال في القسم رئيس ممارسة درجة: السادس املجال جاء

 (. 44-41) الفقرات على

( 30) من مكونة استطالعية عينة على االستبانة تجريب تم: البناء صدق     

 االرتباط معامل وحساب الدراسة، عينة خارج من تدريس هيئة عضو

 لالستبانة، الكلية والدرجة إليه تنتمي الذي واملجال الفقرة بين املصحح

 جيلفورد إليه أشار ما على االعتماد تم للمجال الفقرة انتماء على وللحكم

 من أقل ارتباطها معامل كان ما إذا الفقرة رفض إلى يشير والذي ،[29]

( 0.3 من أكبر) كانت للفقرات االرتباط معامل أن النتائج أظهرت لقد(. 0.30)

 الدرجة مع املجال ارتباط معامل وأن كما ،(0.81 – 0.39) بين تراوحت حيث

  ارتباطا كان لالستبانة الكلية
ً
، موجبا

ً
 املعتمدة االستبانة أصبحت وعليه وقويا

 ستة على موزعة فقرة( 44) من مكونة النهائية صورتها في الحالية بالدراسة

 للوظائف الجوف بجامعة األكاديمية األقسام رؤساء ممارسة تمثل مجاالت

 .إليها املشار اإلدارية والعمليات

 تحويل تم الدراسة ومجاالت لفقرات التقديرات متوسطات على وللحكم 

 على الحكم فئات تصبح وعليه ثالثي، معياري  مقياس إلى الخماس ي املقياس

 من ضعيفة، بدرجة 2.33 من أقل: يلي كما واملجاالت للفقرات املتوسطات

 [.30] مرتفعة بدرجة 3.66 من أكثر متوسطة، بدرجة 3.66 –2.33

 معادلة بتطبيق الداخلي االتساق ثبات معامل تقدير تم: البحث أداة ثبات

 [. 31] ككل واالستبانة االستبانة مجاالت لجميع ألفا كرونباخ

" α" ألفا كرونباخ بمعادلة املقدرة الثبات معامالت بأن النتائج وأظهرت     

 أعالها ،(0.770-0.900) بين تراوحت الدراسة وملجاالت االستطالعية للعينة

 وأدناها التخطيط، مجال في القسم رئيس ممارسة درجة: األول  للمجال

 بلغت وقد التنسيق، مجال في القسم رئيس ممارسة درجة: السادس للمجال

 النهائية الدراسة لعينة بالنسبة أما ،(0.912) لالستبانة الكلية الثبات درجة

-0.762) بين" α" ألفا كرونباخ بمعادلة املقدرة الثبات قيم تراوحت فقد

 مجال في القسم رئيس ممارسة درجة: األول  للمجال أعالها وكان ،(0.908

 مجال في القسم رئيس ممارسة درجة: السادس للمجال وأدناها التخطيط،

 قيم وهي( 0.933) لالستبانة الكلية الثبات درجة وبلغت كما التنسيق،

 .الدراسة تطبيق ألغراض ومقبولة مرتفعة

 :االستبانة تصحيح

 الخماس ي، ليكرت تدريج فقرة كل أمام فقرة( 44) من االستبانة تكونت    

 الجوف بجامعة األكاديمية األقسام رؤساء ممارسة درجة يعكس والذي

 التدريسية الهيئة أعضاء نظر وجهة ومن اإلدارية والعمليات للوظائف

  قليلة بدرجة: كالتالي
ً
عطي جدا

ُ
 وأعطي قليلة وبدرجة واحدة، درجة وأ

 4 وأعطي كبيرة وبدرجة درجات، 3 وأعطي متوسطة وبدرجة درجتين،

  درجات،
ً
  كبيرة بدرجة وأخيرا

ً
 األعلى الحد فيكون . درجات 5 وأعطي جدا

 على للدرجات األدنى الحد أما درجة،( 220= ) االستبانة على للدرجات

 .درجة( 44= ) االستبانة

 :اإلحصائية املعالجة

 ،(SPSS) االجتماعية للعلوم اإلحصائية الحزمة برنامج استخدام تم     

 واالنحراف الحسابي املتوسط استخدم حيث الدراسة، أسئلة عن لإلجابة

 استخدم الثاني السؤال عن ولإلجابة األول، السؤال عن لإلجابة املعياري 

 Dunnett) 3ت دونيت واختبار ،One Way ANOVA األحادي التباين تحليل

T3 )ت" واختبار التباين، تجانس لعدم البعدية للمقارنات "T-test لعينتين 

 بين الفروق داللة عن للكشف( Independent two-sample) مستقلتين

 ممارسة درجة نحو بالدراسة املشاركين الستجابات الحسابية املتوسطات

 اإلدارية والعمليات للوظائف الجوف بجامعة األكاديمية األقسام رؤساء

 .والوظيفية الشخصية متغيراتهم باختالف

 ومناقشتها النتائج. 5

 ممارسة درجة ما" على ينص والذي للدراسة األول  السؤال ومناقشة لإلجابة

 من اإلدارية والعمليات للوظائف الجوف بجامعة األكاديمية األقسام رؤساء

 ".التدريس؟ هيئة أعضاء نظر وجهة

 مجاالت من مجال لكل املعياري  واالنحراف الحسابي املتوسط استخدام تم 

 (.2) رقم جدول  يوضحه كما الكلية، والدرجة الدراسة

 2 جدول 

  مرتبة الكلية والدرجة الدراسة مجاالت من مجال لكل الدراسة عينة أفراد الستجابة املعياري  واالنحراف الحسابي املتوسط
ً
  تنازليا

ً
 الحسابي للمتوسط وفقا

 الحكم على املتوسط الحسابي االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي مجاالت الدراسة

 مرتفعة 0.855 3.90 التوجيه املجال الثالث

 مرتفعة 0.887 3.79 التنظيم املجال الثاني

 مرتفعة 0.975 3.78 التنسيق املجال السادس

 مرتفعة 0.960 3.72 إتخاذ القرارات املجال الخامس

 مرتفعة 0.940 3.69 التخطيط املجال األول 

 متوسطة 0.917 3.63 الرقابة املجال الرابع

 مرتفعة               3.75الدرجة الكلية                                                                

( أن درجة ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة 2من جدول ) يتضح      

الجوف للوظائف والعمليات اإلدارية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

(، وأن املجال الثالث 3.75جاءت بدرجة )مرتفعة( بمتوسط حسابي بلغ )

( وبدرجة 3.90)التوجيه( قد حاز على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ )

( 3.79ليه املجال الثاني )التنظيم( وحاز على متوسط حسابي قدرة )مرتفعة، ي

وبدرجة مرتفعة، ثم جاء املجال السادس )التنسيق( بمتوسط حسابي بلغ 

( وبدرجة مرتفعة، تاله املجال الخامس )اتخاذ القرارات( بمتوسط 3.78)

( وبدرجة مرتفعة، تاله املجال األول )التخطيط( بمتوسط 3.72حسابي بلغ )
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 جاء املجال الرابع )الرقابة( 3.69حسابي بلغ )
ً
( وبدرجة مرتفعة، وأخيرا

 ( وبدرجة )متوسطة(. 3.04بمتوسط حسابي بلغ )

ويرى الباحث أن درجة ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة الجوف      

للوظائف والعمليات اإلدارية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاءت 

على مستوى كل مجال من مجاالت الدراسة، وكذلك على  إيجابية، وذلك

مستوى الدرجة الكلية، وهذه النتيجة واقعية كون عملية إدارة القسم 

األكاديمي وتوجيهه نحو تحقيق األهداف املنشودة ال يمكن أن تـتم بالشكل 

املطلوب دون أن يقوم رئيس القسم بممارسة الوظائف والعمليات اإلدارية 

عد 
ُ
من صميم مهامه والتي تتمثل بالتخطيط، والتنظيم، والتنسيق، والتي ت

 والتوجيه، والرقابة، واتخاذ القرارات، والتي تمثل مجاالت الدراسة الحالية.

ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى تطبيق اإلدارة الحديثة، وأن هناك      

ؤساء اتجاهات ايجابية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة لواقع ممارسة ر 

 األقسام األكاديمية بجامعة الجوف للوظائف والعمليات اإلدارية.

[ والتي أظهرت أن املعدل 26وتتفق هذه النتيجة مع دراسة السامرائي ]     

العام لألداء في جميع الكليات املبحوثة ولجميع املجاالت كان بدرجة عالية. 

ت أن رؤساء [ والتي أظهر 22كما وتتفق هذه النتيجة مع دراسة محسن ]

األقسام يتمتعون بمستوى مرتفع من األداء اإلداري، وأن لديهم معرفة ودراية 

 هذه النتيجة مع دراسة أبو سمره، 
ً
باملهام واملهارات اإلدارية. وتتفق أيضا

[ والتي أظهرت أن واقع األداء اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية 19وأخرون ]

 ء بدرجة عالية.كما يراه أعضاء هيئة التدريس جا

[ والتي كشفت أن األداء 25وتختلف هذه النتيجة مع دراسة الحمدي ]     

. وكذلك دراسة الخطيب ]
ً
[ والتي 21العام لرؤساء األقسام كان منخفضا

أظهرت أن أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، يرون بأن درجة ممارسة 

عمليات اإلدارية كان رؤساء األقسام في الجامعة ألسلوب إعادة هندسة ال

بدرجة متوسطة لجميع املجاالت، باستثناء مجال تحسين صورة العاملين في 

 هذه النتيجة مع 
ً
كليات الجامعة حيث جاء بدرجة مرتفعة. كما وتختلف أيضا

[والتي كشفت أن رؤساء األقسام الجدد يواجهون 27دراسة جملخ وباركي  ]

نتقال إلى أدوارهم الجديدة، مصاعب عدة: من شديدة إلى متوسطة في اال 

 كرؤساء أقسام.

ولإلجابة ومناقشة السؤال الثاني للدراسة والذي ينص على" هل هناك فروق 

 عند مستوى الداللة )
ً
( بين متوسطات استجابات أفراد a≤0.05دالة إحصائيا

عينة الدراسة لدرجة ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة الجوف 

ت اإلدارية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تعزى للوظائف والعمليا

 ملتغير الجنس واملسمى الوظيفي ونوع الكلية وسنوات الخبرة والجنسية؟.

 بالنسبة ملتغير الجنس: -1

"ت" لعينتين مستقلتين  لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار

شـــــاركين للكشف عن داللة الفروق بين املتوسطات الحسابية الستجابات امل

ــــة بجامعـــــة الجـوف  ــــة ممارســة رؤســاء األقســام األكاديميـــ ـــة لدرجــ في الـــدراســ

ـــاء هيئة التدريـــس  ـــــائف والعمليات اإلدارية من وجهة نظر أعضـ  للوظـ
ً
ــــا تبعـ

 (. 3ويوضح ذلك الجدول رقم ) ملـتغير الجنــــــس،

 3جدول 

( للكشف عن داللة الفروق بين املتوسطات الحسابية الستجابات املشاركين في الدراسة لدرجة ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة T-Testنتائج اختبار )ت( )

 ملتغير الجنسالجوف للوظائف والعمليات اإلدارية من وجهة نظر أعضاء هيئة 
ً
 التدريس تبعا

املتوسط  العدد مصادر التباين مجاالت الدراسة

 الحسابي

 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف املعياري 

 0.453 0.751 0.95977 3.7279 192 ذكر التخطيط املجال األول 

 0.91814 3.6516 156 أنثى

 0.915 0.107 0.90887 3.7947 192 ذكر التنظيم املجال الثاني

 0.86434 3.7845 156 أنثى

 0.937 0.079 0.91069 3.9062 192 ذكر التوجيه املجال الثالث

 0.78438 3.8989 156 أنثى

 0.399 0.845- 0.94664 3.5932 192 ذكر الرقابة املجال الرابع

 0.88099 3.6768 156 أنثى

 0.436 0.780 0.97888 3.7582 192 ذكر القرارات إتخاذ املجال الخامس

 0.93874 3.6773 156 أنثى

 0.28 1.08 0.99088 3.8368 192 ذكر التنسيق املجال السادس

 0.95612 3.7228 156 أنثى

 0.789 0.268 0.89416 3.7511 192 ذكر الدرجة الكلية

 0.83086 3.7260 156 أنثى

 عند مستوى الداللة )
ً
 (α≤ 0.05* ذات داللة إحصائيا

ِهر الّجدول )     
ْ
ة إحصائية عند مستوى 3ُيظ

ّ
( عدم وجود فروق ذات دالل

( بين املتوسطات الحسابية الستجابات املشاركين في درجة a≤0.05الداللة )

األكاديمية بجامعة الجوف للوظائف والعمليات ممارسة رؤساء األقسام 

 ملتغير الجنس ولجميع 
ً
اإلدارية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعا

مجاالت الدراسة )التخطيط، التنظيم، التنسيق، التوجيه، الرقابة، اتخاذ 

، 0.751القرارات، والدرجة الكلية(، حيث بلغت قيمة )ت( املحسوبة )

( على التوالي، بمستوى داللة 0.268، 1.08، 0.780، 0.845-، 0.079، 0.107

 ( على التوالي.0.789، 0.28، 0.436، 0.399، 0.937، 0.915، 0.453)
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ويرى الباحث أن هذه النتيجة تؤكد أن املشاركين في الدراسة لديهم رؤية       

متجانسة بنفس املستوى ملمارسة رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة الجوف 

ئف والعمليات اإلدارية، سواء كانوا من الذكور أو اإلناث، ويعود ذلك للوظا

 بالدور الذي يقوم به 
ً
 أو إناثا

ً
إلى وعي وإدراك أعضاء الهيئة التدريسية ذكورا

 رئيس القسم وإملامهم باملهام املوكلة إليه إلى جانب أن رئيس 

 القسم ينفذ مهامه بشكل متسق بغض النظر عن أّية اعتبارات. 

[ والتي أظهرت عدم 19وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أبو سمره، وآخرون ]      

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع 

التي [ و 22األداء اإلداري تعزى ملتغير الجنس. كما وتتفق مع دراسة محسن ]

توصلت إلى عدم وجود فروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة ملستوى األداء 

 اإلداري لرؤساء األقسام تعزى ملتغير الجنس.

 بالنسبة ملتغير املسمى الوظيفي: -2

 One-Wayلإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام تحليل التباين األحادي )      

ANOVAإلحصائية عند مستوى الداللة ( للكشف عن الفروق ذات الداللة ا

(α=0.05 بين املتوسطات الحسابية الستجابات املشاركين في الدراسة )

لدرجة ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة الجوف للوظائف 

 ملتغير املسمى 
ً
والعمليات اإلدارية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعا

( يوضح 4الكلية، والجدول رقم ) الوظيفي ولجميع مجاالت الدراسة والدرجة

 .ذلك

 4جدول 

(، للكشف عن الفروق بين املتوسطات الحسابية الستجابات املشاركين في الدراسة لدرجة ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية One-Way ANOVAتحليل التباين األحادي )

 ملتغير املسمى الوظيفيبجامعة الجوف للوظائف 
ً
 والعمليات اإلدارية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعا

 مستوى  قيمة "ف" متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين مجاالت الدراسة

 الداللة

 0.158 1.856 1.635 2 3.270 بين املجموعات التخطيط املجال األول 

 0.881 345 303.835 املجموعاتداخل 

  347 307.105 املجموع

 0.318 1.149 0.905 2 1.810 بين املجموعات التنظيم املجال الثاني

 0.788 345 271.773 داخل املجموعات

  347 273.583 املجموع

 0.235 1.452 1.059 2 2.119 بين املجموعات التوجيه املجال الثالث

 0.729 343 250.212 داخل املجموعات

  345 252.331 املجموع

 0.339 1.086 0.914 2 1.827 بين املجموعات الرقابة املجال الرابع

 0.841 345 290.237 داخل املجموعات

  347 292.064 املجموع

 0.075 2.606 2.382 2 4.764 بين املجموعات إتخاذ القرارات املجال الخامس

 0.914 344 314.445 داخل املجموعات

  346 319.209 املجموع

 0.264 1.407 1.336 2 2.672 بين املجموعات التنسيق املجال السادس

 0.950 343 325.707 داخل املجموعات

  345 328.379 املجموع

 0.218 1.530 1.142 2 2.284 بين املجموعات الدرجة الكلية

 0.746 345 257.482 داخل املجموعات

  347 259.766 املجموع

 (.α≤ 0.05ذات دالة إحصائية عند مستوى داللة )

 One-Way( وبعد إجراء تحليل التباين األحادي )4تبين من الجدول رقم )     

ANOVA مستوى الدالة (، عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند

(a≤0.05 بين املتوسطات الحسابية الستجابات املشاركين في الدراسة لدرجة )

ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة الجوف للوظائف والعمليات 

 ملتغير املسمى الوظيفي 
ً
اإلدارية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعا

توجيه، الرقابة، إتخاذ ولجميع مجاالت الدراسة )التخطيط، التنظيم، ال

القرارات، التنسيق والدرجة الكلية(، حيث بلغت قيمة )ف( املحسوبة 

( على التوالي، 1.530، 1.407، 2.606، 1.086، 1.452، 1.149، 1.856)

 ،0.339، 0.235، 0.318، 0.158بمستوى داللة )

 ( على التوالي.0.218، 0.264، 0.075 

تؤكد أن املشاركين في الدراسة لديهم رؤية ويرى الباحث أن هذه النتيجة      

متجانسة بنفس املستوى ملمارسة رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة الجوف 

للوظائف والعمليات اإلدارية، وذلك ألن رؤساء األقسام األكاديمية يتعاملون 

مع أعضاء الهيئة التدريسية بنفس املستوى، وبعدالة، بغض النظر عن 

 عضاء الهيئة التدريسية.املسمى الوظيفي أل 

[ والتي أظهرت عدم وجود فروق 20وتتفق هذه النتيجة مع دراسة البطي ]      

 بين أفراد عينة البحث في تحديد درجة امتالك الكفايات 
ً
دالة إحصائيا

 ملتغير املرتبة العلمية في جميع مجاالت 
ً
 القيادية وأهميتها وفقا

 البحث وأبعاده.
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 بالنسبة ملتغير نوع الكلية: -3

ا السؤال تم استخدام اختبار "ت" لعينتين مستقلتين لإلجابة عن هذ

Independent two-sample T-test  للكشف عن داللة الفروق بين

املتوسطات الحسابية الستجابات املشاركين في الدراسة لدرجة ممارسة 

رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة الجوف للوظائف والعمليات اإلدارية من 

  وجهــة نظــر أعضـــاء
ً
ـــــا  هيئـــة التدريـــــس تبعـ

 (. 5ملتغير نوع الكلية، ويوضح ذلك الجدول )

 5جدول 

األكاديمية بجامعة ( للكشف عن داللة الفروق بين املتوسطات الحسابية الستجابات املشاركين في الدراسة لدرجة ممارسة رؤساء األقسام T-Testنتائج اختبار )ت( )

 ملتغير نوع الكلية
ً
 الجوف للوظائف والعمليات اإلدارية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعا

 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد مصادر التباين مجاالت الدراسة

 *0.047 1.989- 0.999 3.58 155 علمية املجال األول: مجال التخطيط

 0.884 3.78 193 إنسانية

 *0.032 2.153- 0.958 3.67 155 علمية املجال الثاني: مجال التنظيم

 0.817 3.88 193 إنسانية

 *0.002 3.112- 0.905 3.74 155 علمية املجال الثالث: مجال التوجيه

 0.792 4.02 193 إنسانية

 *0.000 3.631- 0.989 3.43 155 علمية الرابع: مجال الرقابة املجال

 0.824 3.78 193 إنسانية

 *0.001 3.352- 1.031 3.53 155 علمية املجال الخامس: مجال إتخاذ القرارات

 0.871 3.87 193 إنسانية

 *0.023 2.284- 1.042 3.65 155 علمية املجال السادس: مجال التنسيق

 0.906 3.89 193 إنسانية

 *0.04 2.935- 0.935 3.58 155 علمية الدرجة الكلية

 0.786 3.86 193 إنسانية

 عند مستوى الداللة 
ً
 .α = 0.05* ذات داللة إحصائيا

ِهر الّجدول )     
ْ
ة إحصائية عند مستوى الداللة 5ُيظ

ّ
( وجود فروق ذات دالل

(a≤ 0.05بين )  املتوسطات الحسابية الستجابات املشاركين في درجة ممارسة

رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة الجوف للوظائف والعمليات اإلدارية من 

 ملتغير نوع الك
ً
لية ولجميع مجاالت وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعا

الدراسة )التخطيط، التنظيم، التوجيه، الرقابة، اتخاذ القرارات، التنسيق 

-والدرجة الكلية(، ولصالح الكليات اإلنسانية، حيث بلغت قيمة )ت( )

( على التوالي، 2.935-، 2.284-، 3.352-، 3.631-، 3.112-، 2.153-، 1.989

( على 0.04، 0.023، 0.001، 0.000، 0.002، 0.032، 0.047بمستوى داللة )

 التوالي.

ويرى الباحث أن السبب في ذلك قد يعود إلى طبيعة الكليات اإلنسانية التي    

تعتمد على وجهات النظر الفلسفية والتي تطبق روح األنظمة والتعليمات 

وقرب أعضاء هيئة التدريس في العلوم اإلنسانية إلى الواقع اإلداري أكثر منهم 

ات العلمية، كما قد يعزى السبب في كون الكليات العلمية تهتم في التخصص

 وتعنى بالجانب العلمي والبحثي بشكل أكبر. 

[ والتي أظهرت وجود فروق 20وتختلف هذه النتيجة مع دراسة البطي ]      

 ملتغير الكلية 
ً
 في امتالك رؤساء األقسام للكفايات القيادية وفقا

ً
دالة إحصائيا

 العلمية. ولصالح الكليات

[ والتي كشفت أن األداء العام 25وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الحمدي ]    

، وأن معظم أفراد عينة البحث كانت 
ً
لرؤساء األقسام العلمية كان منخفضا

لتنظيم، تنقصهم بعض املهارات اإلدارية وبصورة خاصة مهارة التخطيط، وا

 وتطوير املوارد البشرية.

 نوات الخبرة الجامعية:بالنسبة ملتغير س -4

 One-Wayلإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام تحليل التباين األحادي )      

ANOVA للكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى الداللة )

(α=0.05 بين املتوسطات الحسابية الستجابات املشاركين في الدراسة )

األكاديمية بجامعة الجوف للوظائف لدرجة ممارسة رؤساء األقسام 

 ملتغير عدد 
ً
والعمليات اإلدارية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعا

الجدول سنوات الخبرة الجامعية ولجميع مجاالت الدراسة والدرجة الكلية، و 

 ( يوضح ذلك.6التالي رقم )

 6جدول 

(، للكشف عن الفروق بين املتوسطات الحسابية الستجابات املشاركين في الدراسة لدرجة ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية One-Way ANOVAالتباين األحادي ) تحليل

 ملتغير عدد سنوات الخبرة الجامعية
ً
 بجامعة الجوف للوظائف والعمليات اإلدارية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعا

 مستوى  قيمة "ف" متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين ت الدراسةمجاال 

 الداللة

 0.208 1.576 1.390 2 2.781 بين املجموعات التخطيط املجال األول 

 0.882 345 304.324 داخل املجموعات

  347 307.105 املجموع
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 مستوى  قيمة "ف" متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين ت الدراسةمجاال 

 الداللة

 0.421 0.867 0.684 2 1.369 املجموعات بين التنظيم املجال الثاني

 0.789 345 272.214 داخل املجموعات

  347 273.583 املجموع

 0.544 0.610 0.447 2 894. بين املجموعات التوجيه املجال الثالث

 0.733 345 251.436 داخل املجموعات

  347 252.331 املجموع

 0.714 0.338 0.285 2 571. املجموعات بين الرقابة املجال الرابع

 0.845 345 291.493 داخل املجموعات

  347 292.064 املجموع

 0.501 0.693 0.641 2 1.281 بين املجموعات اتخاذ القرارات املجال الخامس

 0.924 345 317.928 داخل املجموعات

  347 319.209 املجموع

 0.769 0.263 0.252 2 503. بين املجموعات التنسيق املجال السادس

 0.956 345 327.875 داخل املجموعات

  347 328.379 املجموع

 0.508 0.680 0.510 2 1.019 بين املجموعات الدرجة الكلية

 0.750 345 258.746 داخل املجموعات

  347 259.766 املجموع

 (.α≤ 0.05ذات دالة إحصائية عند مستوى داللة )

 One-Way( وبعد اجراء تحليل التباين األحادي )6تبين من الجدول رقم )      

ANOVA عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الدالة ،)

(a≤0.05 بين املتوسطات الحسابية الستجابات املشاركين في الدراسة لدرجة )

ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة الجوف للوظائف والعمليات 

 ملتغير عدد سنوات الخبرة 
ً
اإلدارية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعا

رقابة، الجامعية ولجميع مجاالت الدراسة )التخطيط، التنظيم، التوجيه، ال

إتخاذ القرارات، التنسيق والدرجة الكلية(، حيث بلغت قيمة )ف( املحسوبة 

( على التوالي، 0.680، 0.263، 0.693، 0.338، 0.610، 0.867، 1.576)

( 0.508، 0.769، 0.501، 0.714، 0.544، 0.421، 0.208بمستوى داللة )

 على التوالي.

إلى املعرفة املهنية التي يتمتع بها ويرى الباحث أن السبب في ذلك قد يعود       

أعضاء الهيئة التدريسية، وما يمتلكون من سمات اجتماعية وشخصية 

 عالية، تمكنهم من تقييم تلك املمارسات والوظائف بصورة 

 عادلة ومتسقة.

[ والتي بينت عدم 19وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أبو سمره، وآخرون ]    

ة بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع وجود فروق ذات داللة إحصائي

 مع 
ً
األداء اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية تعزى ملتغير الخبرة، وتتفق أيضا

 بين أفراد 20دراسة البطي ]
ً
[ والتي أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائيا

 ملتغير 
ً
عينة البحث في تحديد درجة امتالك الكفايات القيادية وأهميتها وفقا

 خبرة العملية في جميع مجاالت البحث وأبعاده.ال

 بالنسبة ملتغير الجنسية: -5

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار "ت" لعينتين مستقلتين 

((Independent two-sample T-test  للكشف عن داللة الفروق بين

املتوسطات الحسابية الستجابات املشاركين في الدراسة لدرجة ممارسة 

ء األقسام األكاديمية بجامعة الجوف للوظائف والعمليات اإلدارية من رؤسا

 ملتغير
ً
الجنسية، ويوضح ذلك الجدول  وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعا

(7.) 

 7جدول 

الستجابات املشاركين في الدراسة لدرجة ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة ( للكشف عن داللة الفروق بين املتوسطات الحسابية T-Testنتائج اختبار )ت( )

 ملتغير الجنسية
ً
 الجوف للوظائف والعمليات اإلدارية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعا

 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد مصادر التباين مجاالت الدراسة

 0.236 1.193- 1.058 3.67 91 سعودي التخطيط املجال األول 

 0.878 3.91 257 غير سعودي

 0.815 0.235- 0.975 3.60 91 سعودي التنظيم املجال الثاني

 0.898 3.64 257 غير سعودي

 0.938 0.077- 0.948 3.77 91 سعودي التوجيه املجال الثالث

 0.846 3.78 257 غير سعودي

 0.615 0.505- 0.981 3.63 91 سعودي الرقابة املجال الرابع

 0.934 3.73 257 غير سعودي
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 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد مصادر التباين مجاالت الدراسة

 0.400 0.846- 0.728 3.69 91 سعودي إتخاذ القرارات املجال الخامس

 0.677 3.81 257 غير سعودي

0.695- 0.769 3.68 91 سعودي التنسيق املجال السادس  0.489 

 0.662 3.79 257 سعوديغير 

 0.503 0.582- 0.958 3.71 91 سعودي الدرجة الكلية

 0.831 3.79 257 غير سعودي

 عند مستوى الداللة 
ً
 .α = 0.05* ذات داللة إحصائيا

ِهر الّجدول )     
ْ
ة إحصائية عند مستوى  ( عدم7ُيظ

ّ
وجود فروق ذات دالل

( بين املتوسطات الحسابية الستجابات املشاركين في درجة a≤ 0.05الداللة )

ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة الجوف للوظائف والعمليات 

 ملتغير الجنسية ولجميع 
ً
اإلدارية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعا

التخطيط، التنظيم، التوجيه، الرقابة، إتخاذ القرارات، مجاالت الدراسة )

-، 1.193-التنسيق والدرجة الكلية(، حيث بلغت قيمة )ت( املحسوبة )

( على التوالي، بمستوى 0.582-، 0.695-، 0.846-، 0.505-، 0.077-، 0.235

 ( على التوالي.0.503، 0.489، 0.400، 0.615، 0.938، 0.815، 0.236داللة )

ويرى الباحث أن ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة الجوف       

للوظائف والعمليات اإلدارية، تكون منفذة ومطبقة بصورة عادلة على جميع 

 ملتغير الجنسية، وهذا يؤكد أن رئيس القسم 
ً
أعضاء الهيئة التدريسية تبعا

 عن العنصرية، وإنما السعي إلى
ً
خدمة العملية  يقوم بمهامه املوكلة إليه بعيدا

 التعليمية من خالل تنفيذ مهامه اإلدارية.

[ والتي أظهرت عدم 18وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الشطناوي والغامدي ]   

 ملتغير الجنسية.
ً
 في استجابات أفراد العينة تبعا

ً
 دالة إحصائيا

ً
 وجود فروقا

 ملخص النتائج:

معة الجوف للوظائف أن درجة ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية بجا -1

والعمليات اإلدارية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاءت بدرجة 

 )مرتفعة(.

أن املجال الثالث )التوجيه( قد حاز على أعلى املجاالت وبدرجة مرتفعة،  -2

تاله املجال الثاني )التنظيم( وجاء بدرجة مرتفعة، ثم جاء املجال السادس 

ه املجال الخامس )اتخاذ القرارات( وبدرجة )التنسيق( وبدرجة مرتفعة، تال 

 جاء املجال 
ً
مرتفعة، ثم تاله املجال األول )التخطيط( وبدرجة مرتفعة، وأخيرا

 الرابع )الرقابة( وبدرجة )متوسطة(. 

ة إحصائية عند مستوى الداللة ) -3
ّ
( بين a≤ 0.05عدم وجود فروق ذات دالل

ي درجة ممارسة رؤساء األقسام املتوسطات الحسابية الستجابات املشاركين ف

األكاديمية بجامعة الجوف للوظائف والعمليات اإلدارية من وجهة نظر 

 ملتغير )الجنس، املسمى الوظيفي، عدد سنوات 
ً
أعضاء هيئة التدريس تبعا

 الخبرة الجامعية، الجنسية( ولجميع مجاالت الدراسة والدرجة الكلية.

ة إحصائية عند مستوى الداللة ) وجود -4
ّ
( بين a≤0.05فروق ذات دالل

املتوسطات الحسابية الستجابات املشاركين في لدرجة ممارسة رؤساء 

األقسام األكاديمية بجامعة الجوف للوظائف والعمليات اإلدارية من وجهة 

 ملتغير نوع الكلية ولجميع مجاالت الدراسة 
ً
نظر أعضاء هيئة التدريس تبعا

 درجة الكلية، ولصالح الكليات اإلنسانية.وال

 

 التوصيات. 6

في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة يوص ي الباحث باعتماد مجاالت    

الدراسة الواردة في االستبانة كأساس لتحديد درجة ممارسة رؤساء األقسام 

ا األكاديمية بالجامعات السعودية للوظائف والعمليات اإلدارية، واستخدامه

في عملية تقويم األداء، كما يوص ي باعتمادها كأساس لتحديد االحتياجات 

التدريبية لرؤساء األقسام األكاديمية، واطالع رؤساء األقسام عليها لتطوير 

أدائهم خاصة في الكليات العلمية. وضرورة إعداد وتنفيذ برامج تدريبية 

ل الرقابة والذي حصل لرؤساء األقسام األكاديمية في املهارات املتعلقة بمجا

على درجة تقدير متوسطة لرفع كفاءتهم وامتالكهم لهذه املهارات. كما تقترح 

الدراسة الحالية إجراء دراسات مماثلة وعلى عينة أوسع في الجامعات 

 السعودية. 
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ABSTRACT_ The purpose of this research is to recognize the participation level of the heads of academic 

departments in Aljouf University for the administrative operations and functions from the point of view of 

teaching staff members. This research followed analytical descriptive approach and applied the 

questionnaire as a tool for collecting date. The study sample was a sum of 348 teaching staff members. 

Results showed that the participation level of the heads of academic departments in Aljouf University for the 

administrative operations and functions from the point of view of teaching staff members were high. It also 

showed that there were no statistically significant differences at the level of (a≤ 0.05) between the means of 

participants' responses in participating of the heads of the academic departments in Aljouf University for the 

administrative operations and functions regarding to the teaching staff members according to the variables 

of (gender, job definition, years of university experience, and nationality) for all study fields and the overall 

degree. And there were statistical significant differences at the level of (a≤ 0.05) between the means of 

participants' responses in participating of the heads of the academic departments in Aljouf University for the 

administrative operations and functions regarding to the teaching staff members according to the of (college 

and all fields of study and overall degree), to the favor of the humanity colleges. According to the results of 

the study, the researcher recommends to consider the study fields which was explored and studied in the 

current study as a basis for defining the level of practicing heads of academic departments in the universities 

of Saudi Arabia, and using it as a tool in assessing the performance level. He also recommends using in 

defining the educational needs for the heads of academic department, and to show these results to the heads 

of departments in order to develop their performance especially in scientific colleges. Keywords: Heads of 

academic departments. Administrative operations and functions, teaching staff members, Aljouf University. 
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