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 خمهص انذراست 
هيئة أعضاء  المهارات القيادية السائدة لدى رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة الطائف من وجهة نظر : :عنوان الدراسة 

 التدريس
 الحميدي.محمد د. عبد اهلل  اسم المشرف:                        عثمان عمر الشهري.اسم الباحث: 
 م.2172ـه/ 7341: السنة : ماجستير في اإلدارة التربوية والتخطيط.    الدرجة العلمية
 قسم اإلدارة التربوية والتخطيط بكلية التربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. الجهة العلمية :

التعـــرف علـــى درجـــة تـــوافر المهـــارات القياديـــة اإلنســـانية وال نيـــة واإلداريـــة هـــدفل الدراســـة الحاليـــة إلـــى  أهـــداف الدراســـة :
اء األقـسام األكا روال كرية السائدة لدى رؤـس ة نـظ ن وجـه ة الـطائف ـم ة بجامـع ر أعـضاء  ديمـي ى أـ  رف عـل دريسو والتـع ة الـت هيـئ

ة والنوعالتخصص  ة وال كرـي ة واإلدارـي اء  والخبرة والجنسية في تقدير مستوى المهارات القيادية )اإلنسانية وال نـي دى رؤـس ( ـل
 األقسام األكاديمية بجامعة الطائف.

لدراسة : ا المنهج  منهج  الدراسة   .المسحي الوص ياتبعل 
 درجة توافر المهارات القيادية لدى رؤساء األقسام األكاديمية.للتعرف على استبانة  أداة الدراسة:
 . العينة البسيطة العشوائيةتم اختيارهم بطريقة  هيئة التدريسأعضاء  من(  221عينة الدراسة من )تكونل  عينة  الدراسة:

المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة واختبــار تحليــل التبــاين األحــادي واختبــار : تــم اســتخدام األســاليب اإلحصــائية
 )ت( لمجموعتين مستقلتين.

 أهم النتائج
عالية لجميع أفراد العينة  جاءت درجة ممارسة رؤساء األقسام للمهارات اإلنسانية  واإلدارية وال نية وال كرية من وجهة نظر

اإلنسانية في الترتيب األول يليها المهارات اإلدارية فالمهارات ال نية  م المهارات ال كريةو وبص ة عامة فإن المؤشرات و وجاءت المهارات 
المهارات القيادية لدى رؤساء األقسام متوفرة بدرجة عاليةو ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات أفراد العينة حول درجة 

اإلدارية( حسب الجنسو في حين جاءت دالة إحصائيا للمهارات  –ال نية  -ة للمهارات اإلنسانية ممارسة رؤساء األقسام األكاديمي
 )ال كرية( و توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات أفراد العينة حول درجة ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية للمهارات)اإلنسانية

نسيةو ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات أفراد العينة حول درجة ممارسة ال كرية( حسب متغير الج -اإلدارية –ال نية  -
حين جاءت دالة إحصائياً للمهارات ال كرية و ال توجد في  اإلدارية( حسب الكلية –ال نية  -رؤساء األقسام األكاديمية للمهارات)اإلنسانية 

لعينة حول درجة ممارسات رؤساء األقسام األكاديمية للمهارات )االنسانية و فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد ا
حين توجد فروق ذات داللة إحصائية للمهارات ال كرية والدرجة الكلية وكانل النتائج في  االدارية و ال نية( و لتبعا لمتغير عدد سنوات الخبرة

 لصالح الخبرة األكبر 
 أهم التوصيات  

بأهمية المهارات القيادات في تطوير العمل التربوي داخل القسم والكلياتو إيجاد  األكاديمية ساء األقسامضرورة زيادة وعي رؤ 
المناظرة لها في كليات الجامعات  واألقساموسائل تعمل على زيادة الروابط ال عالة بين االقسام األكاديمية داخل الكليلة بص ة خاصة 

لبلست ادة منها عند بناء الخطط االستراتيجية المقترحة لكل قسم وكليةو العمل على  عليهاالمتميزة األخرى و وتعميم الخطط االستراتيجية 
 رفع مستوى رؤساء االقسام األكاديمية بتقديم البرامج التطويرية من قبل الجامعة والوزارة .
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Abstract 
Title of the Study: Leadership skills prevalent among the heads of academic departments at the University of Taif from the 

viewpoint of faculty members. 

Researcher Name: Othman Omar Mohammed AL-shehry. 

Supervisor Name: d. Abdullah Hamidi. 

Degree: Master of Educational Administration and Planning. Year: 1437 AH / 2015. 

The scientific: Department of Educational Administration and Planning, Faculty of Education at the University of Umm Al-

Qura in Makah. 

Aims of the study: Ahidvt present study was to identify the degree of availability of leadership skills humanitarian and 

technical, administrative and intellectual creative prevailing among the heads of academic departments Taif University, from 

the viewpoint of faculty members, and identify the impact of specialization, type, experience and nationality in the estimation 

of leadership skills level (human, technical and administrative, intellectual, creative) with heads academic departments at the 

University of Taif.... 

Curriculum and study tool: The study followed the descriptive approach. 

The study tool : a questionnaire to learn about the availability of leadership skills among the heads of academic 

departments. 

The study sample: The study sample consisted of 210 faculty members were selected at random. 

Statistical processors It has been using averages, standard deviations, and one-way analysis of variance test and t-test for 

two independent groups. 

The most important results 

It came the degree of heads of departments of humanitarian and administrative, technical and intellectual skills from the 

perspective of members of the community high for all indicators, and came human skills in first place, followed by 

administrative technical skills The skills and intellectual skills, and in general, the leadership skills of the department 

heads are available with a high degree, there are no significant differences statistically between the mean scores of the 

respondents about the degree of heads of academic departments of human skills - technical - administrative) by sex, 

while statistically significant skills came (intellectual), no statistically significant differences between the mean scores of 

the respondents about the degree of heads of academic departments of the skills (human - technical - intellectual 

Aladarih-) by nationality variable, there are no statistically significant differences between the mean scores of the 

respondents about the degree of heads of academic departments skills (humanitarian - technical - administrative) By 

college, while were statistically significant intellectual skills, there are no significant differences differences between the 

mean scores of the respondents about the degree of heads of academic departments practices of the skills (human, 

administrative, technical), to variable depending on the number of years of experience, while no statistically significant 

differences in intellectual skills of the total score and the results were in favor of the most experience 
The most important recommendations 

The need to increase the awareness of heads of departments of the importance of skills prevailing leadership and its 

importance in the development of educational work within the department and college, find ways working to increase 

effective links between academic departments within the blunt particular, sections corresponding to the faculties of other 

universities, and dissemination of outstanding strategic plans at all to take advantage of them when building the 

proposed strategic plans for each department and the College, working to raise the level of heads of academic 

departments to provide development programs by the university and the ministry. 
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 ذاءـــئه
ة اهـــدي هـــحا البحـــث المتواضـــع إلـــى والـــدي رحمـــ  اهلل رحمـــة واســـع

 واسكن  فسيح جنات .
 ...وإلى  والدتي الغالية أطال اهلل في عمرها ورزقني برها

 مـــــن كانــــل دعواتهــــا ســــر نجـــــاحي بلســــم الحيــــاة الحنــــون القلــــب  
 .وسعادتي

 إلى أخواني األعزاء وأخواتي الغاليات .
 إلى رمز التضحية والوفاء واإلخبلص زوجتي الغالية .

 عيني أبنائي وبناتي .إلى نبض قلبي وفلحات كبدي وقرة 
 إلى كل صديق وزميل .

 إلى حماة الوطن .
 إلى كل طالب علم .

 

 

 الباحث
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 شكر وتمذَر
الحمــد هلل الــحي انعــم علينــا بنعمــة اإلســبلم ومــَن علــي بإتمــام هــحا البحــث ووفقنــي 

نجــاز هــحد الدراســة واصــلي واســلم علــى الهــادي البشــير الرســول األمــين ســيدنا محمــد إل
ى معلم  ة عـل ين وحـج البشرية وهادي اإلنسانية الحي أرسل  اهلل رحمة للعالمين وإمام للمتـق

ين  ى اـل  وـصحب  أجمـع اس ( وعـل ن ال يـشكر الـن الخبلئق أجمعين القائل ) ال يشكر اهلل ـم
 والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.... اما بعد

علــي ان  انســب  تمــام هــحا البحــث فكــان لزامــاإفبعــد ان مــن اهلل عــز وجــل علــي ب
 چ ۉ ۉ ۅ  ۅ ۋ چال ضـــــــل لـــــــحوي ال ضـــــــل مـــــــن بـــــــاب قولـــــــ  تعـــــــالى 

 (01)الرحمن:
دير واالأتقدم لحلك يطيب لي أن  يم التـق ؤولين  بوافر الشكر وعـظ ة المـس ان لكاـف متـن

العليــا والــى كليــة  ديرها ال اضــل والــى عميــد الدراســاتفــي جامعــة أم القــرى ممثلــة فــي مــ
ي رئيـسها ـسعادة  ثبل ـف يط مـم ة والتخـط م اإلدارة التربوـي ى قـس التربية  ممثلة في عميدها واـل

د الدكتور عبداهلل  اء أحـم ات وتـسهيبلت ا ـن ن امكانـي ي ـم دمود ـل ا ـق ى ـم ك عـل ي وذـل الزهراـن
يم فترة الدراسة واعداد هحا البحث كما يسعدني ويشرفن ي أن اتقدم بـخالص الـشكر وعـظ

متنــان  للمشــرف علــى هــحد الرســالة ســعادة الــدكتور : عبــداهلل محمــد الحميــدي والــحي  اال
رائ  السديدة بعد اهلل عز وجل آوخلق  الكريم وتوجيهات  القيمة و كان لعلم  وروح  الطيبة 

فــي ظهــور هــحد الدراســة بهــحد الصــورة فلــ  منــي خــالص الــدعاء بــأن يح ظــ  اهلل ويمــد فــي 
وتني ل  نيت  وذريت  وان ييسر ل  الخير وين ع بعلم    عمرد على طاعت  وان يصلح ا ال يـ  كـم

وافر اال دم ـب دير والعرفــان للـسادةان اتـق ة تحكــيم أعضــاء  حتــرام وـخالص الشــكر والتـق لجـن
الشــقران إبــراهيم وســعادة الــدكتور رامــي  محمــد خطــة الدراســة ســعادة الــدكتور عبــاس بلــ 

وافر الـصحة  مستنيرا بتوجيهاتهم ومبلحظاتهم القيمة سائبل يهم ـب ن عـل اهلل جل وعبل ان يـم
العرفـــان  للســـادة و  والثـــواب كمـــا اتوجـــ  بجزيـــل الشـــكر والعافيـــة وان يجـــزل لهـــم األجـــر

ســتبانة علــى كــل مــا بــحلود مــن جهــد وقــدمود مــن نصــح وتوجيــ  ومبلحظــات محكمــي اال
 هيئــة التــدريسأعضــاء  علميــة ومشــورات صــادقة وهادفــة والشــكر والتقــدير موصــول لكافــة
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بويــة والتخطــيط فاشــكرهم علــى ســعة صــدورهم وكــرم أخبلقهــم وحســن بقســم اإلدارة التر 
ن ـسعادة تعاونهم ل ـم ان لـك دير والعرـف . كما ال ي وتني ان اتقدم بارق عبارات الـشكر والتـق

د صبلح الدكتور عبيداهلل  دكتور خاـل اني واـل ة ـسعد اللحـي ول مناقـش لهما بقـب ليمي بت ـض الـس
 فلهم مني وافر الشكر وخالص الدعاء وجزاهم اهلل كل خيرهحد الرسالة المتواضعة 

ل  ي ـسعادة وكـي كما اني اتقدم بوافر الشكر واجمل العرفان لجامعة الطائف ممثلة ـف
تســهيبلت عظيمــة فــي ســبيل توزيــع  الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث لمــا قــدمود لــي مــن

ي ــوتني أن اســطر اســمى  عاء .. والســتبانات علــى الكليــات واألقســام فلهــم خــالص الــداال
اوالتقدير  يات الشكرآ حين ـك دقائي  اـل ي واـص ة زمبلـئ ي مـساعدتي  نلكاـف ر ـف م دور كبـي لـه

ة واـخص بالـشكر  ع ومـصادر علمـي ن مراـج دوني ـب  ـم ا اـم ة وبـم لة الدراـس ى مواـص وحثي عـل
تاذ  األستاذ عايض بن جابر القحطاني الزمبلء األفاضل ي واألـس واألستاذ نواف ـس ر العتيـب

 ... العبادي  مخلد
ن كــان لــ  مســاهمة فــي  را ولــيس اخــرا اتوجــ  بالـشكر والتقــدير والعرفــان لكــل ـم واخـي

دعاء أ د أو اـل ل و التـشجيعهحا البحث ولو باليسير من الرأي  أو الجـه ولى ـج ائبل الـم و ـس
 بلد ان يجزيهم خير الجزاء ويجعل  في ميزان حسناتهم...عفي 

ع وان يجعـل  واسال اهلل الكريم رب العرش العظيم ا ن يبارك في هحا العمل المتواـض
 من .. ةمحققًا لؤلهداف المرجو 

 آلـــ هـــحا والحمـــد هلل رب العـــالمين  وصـــلى اهلل وســـلم علـــى ســـيدنا محمـــد وعلـــى 
 وصحب  وسلم تسليما كثيرا

 الباحث
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 احملتىَبث فهرس 
 الص حة وانـــــــــــالعن

 .أ ملخص الدراسة باللغة العربية 
  ب الدراسة باللغة االنجليزية.ملخص 
 .ج اإلهداء 
 د والتقدير. الشكر 
 .و فهرس المحتويات 
 .ط فهرس الجداول 
 .ك فهرس األشكال 
  .ل فهرس المبلحق 

 انفصم األول: اإلطبر انعبو نهذراست
 2 المقدمة 
 3 مشكلة الدراسة 
 1 أسئلة الدراسة 
 2 أهداف الدراسة 
 3 أهمية الدراسة 
  71 الدراسةمصطلحات 
 72 حدود الدراسة 

 انفصم انثبنٍ: اإلطبر اننظرٌ نهذراست
 73 النظري اإلطارأوال: 

 73 : القيادة والمهارات القياديةاألول المبحث 
 73 أوال: م هوم القيادة 
  :71  أهمية القيادة انيا 
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 الص حة وانـــــــــــالعن

  :73 أنماط القيادة التربوية الثا 

  :ً22 نظريات القيادةرابعا 
  :ً22 ال رق بين القيادة واإلدارةخامسا 
  ً41 : م هوم المهارات القيادية وأنواعهاسادسا 

 37 : جامعة الطائف الثانيالمبحث 
 37 نشأة الجامعة وتطورها التاريخي 
 34 رؤية ورسالة الجامعة 
 33 أهداف جامعة الطائف 
 33 الكليات التابعة للجامعة 

وطبيعة العمل فيها وما تحتاج  من مهارات : األقسام األكاديمية الثالثالمبحث 
 قيادية في شتى المجاالت

30 

 .)31 األقسام األكاديمية ) النشأة والم هوم 
 .32 م هوم رئيس القسم األكاديمي 
 .21 أهمية األقسام األكاديمية 
 .27 أهمية اختيار رؤساء األقسام األكاديمية 
 .22 سمات وخصائص رؤساء األقسام األكاديمية 
 .24 أدوار ومسؤوليات رؤساء األقسام األكاديمية 

 20  انياً: الدراسات السابقة:
 20 الدراسات العربية 
 02 الدراسات األجنبية 

 02 على الدراسات السابقة التعقيب
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 الص حة وانـــــــــــالعن

 انفصم انثبنث: ئخراءاث انذراست
 17 منهج الدراسة.أواًل : 
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 انفصم األول

 اإلطبر انعبو نهذراست

 املمذيت : 
نبينــا محمــد  الحمــد هلل رب العــالمين والصــبلة والســبلم علــى اشــرف األنبيــاء والمرســلين

وعلى ال  وصحب  أجمعين .. لقد خلق اهلل سبحان  وتعالى اإلنسان وكرم  على جميع مخلوقات  
ك عـلى  لحها و ويلـقي ذـل ا ويـص بأن جعل  خلي ة في األرض ومسؤواًل عنها و وقائدا يرعى أمورـه

 القادة والمربين مسؤوليات كبيرة من الصعب تحديدها أو اإللمام بها.

أن القيادة ظاهرة عامة في جميع المجتمـعات والمؤسـسات عـلى على الجميع وال يخ ى 
اخــتبلف أنواعهــاو والقيــادة مــن األمــور الضــرورية لنجــاح أي مجتمــعو فمــن خبللهــا يــتم التــأ ير 

 والتغيير في ذلك المجتمع و فالقيادة يستمد منها الحكمة والقدوة .

ود و  و وفي أهمية القيادة في مجتمع اإلنسان ذكر حـم م( " أن اإلنـسان ال 2112ي )ز الـل
اك  ون هـن حلك وـجب أن يـك ةو وـك ة أو منظـم يستطيع أن يعيش بم ردد دون أن ينتمي إلى جماـع

د  او وتـع ا ـكان حجمـه ة مهـم راد الجماـع ةو  المؤسـسةشخص مسؤول عن أـف ـظاهرة إنـسانية هادـف
ارس نـشاطات حيث يعيش ال رد في إطار اجتماعي منح اللحظة األولى لوجودد في الحياةو ويـم

 72ص". المؤسسةعديدة من خبلل تواجدد في هحد 

دم ـفي أداة  (2113والقيادة بمختلف عملياتها كما يحكر ال هيد ) للتغيير والتطوير والتـق
ى المؤسساتجميع  ل عـل ي تعـم ةو وـهي الـت ة تعليمـي ةو أم تربوـي ناعيةو أم تجارـي و سواء أكانل ـص

ضـــرورية فـــي التنظـــيم اإلداريو أو ســـلوك تحقيـــق األهـــداف مـــن خـــبلل إدخـــال التحســـينات ال
ســـلباً أم إيجابـــاًو  المؤسســـةالعـــاملينو أو الوســـائل واألســـاليب القياديـــةو ممـــا يـــؤ ر علـــى مســـيرة 

 34والعنصر البشري هو جوهر العملية اإلدارية ومحورها وهدفها وسلبيها لتحقيق أهداف . ص 
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أن القيــادة بطبيعــة الــدور ( "2171يــحكر يــا ي )األخــرين  وعــن قــوة تــأ ير القيــادة علــى
ل  ون ب ـع ادة تـك أ ير القـي وة ـت ع أن ـق رين. والواـق أ ير ـفي ا ـخ رة للـت وة كبـي ك ـق الحي تقوم ـب  تمتـل
الشخصــية الكارزميــةو و ب عــل الرؤيــة الملهمــةو و بالنتــائج التــي تحققهــاو والقيــادة هــي المعــادل 

و تنظيمية( وهحا ي سر أن القادة الحاتي لكل القوى الموضوعية من )موارد ماليةو ماديةو إنسانية
 27صهم الحين يصنعون النتائج الكبرى". 

( أن  2111وفــــي أهميــــة القيــــادة اإلداريــــة فــــي ال كــــر اإلداري المعاصــــر يــــحكر كنعــــان )
وئها نـجاح أي  حي يـحدد عـلى ـض ار اـل ي المعـي وم ـب  ـف أهميتها تنبع من الدور األساسي الحي تـق
او  د أهميتـه ة وتزاـي ادات اإلدارـي ى القـي تنظيم أو فشل و مما يؤدي لمضاع ة الواجبات الملقاة عـل

فــي زمــن التحــوالت والمتغيــرات الكبيــرة إلــى قيــادات إداريــة قــادرة علــى  سســاتالمؤ ومــا أحــوج 
 التكيــف مــع األحــداث والمواقــف والمشــاكلو والتــي تكــون بحاجــة إلــى صــد آ ارهــا الســلبية.

          23ص 

حكر الرـشايدة )  ة ـي ة واإلدارـي ي المؤسـسات التربوـي د 2113وعن دور القائد ـف ( "أن القاـئ
اتهمو هو المسؤول في المق اتهم وواجـب ين ومهـم وظ ين والمرؤوـس ام األول عن تخطيط عمل الـم

وهــــو الــــحي يقــــوم بالتنســــيق بيــــنهم وإن إدارة المؤسســــات ال  تعكــــف علــــى الم هــــوم اإلداري 
 41صفحسبو والحي يركز بدورد على تسيير األمور دون النظرة الكلية للمشروع". 

ن ـخبلل وتعتبر الجامعة إحدى المؤسسات المجتمعية التي ت عمل على خدمة المجتمع ـم
إ رائــــ  بالمهــــام والطاقــــات البشــــريةو واالحتياجــــات والمتطلبــــات المتخصصــــة بأســــلوب موجــــ  
ا  ي تحتلـه ة الـت ك األهمـي ن تـل ا ـم او وانطبلـق ومدروس يغطي احتياجات التنمية الـشاملة ومتطلباتـه

ا أن الجامعة لكونها مؤسسة تربوية اجتماعية من بين المؤسسات االجتماعية ا د لـه ألخرىو ال ـب
اء علــى  ق أهــدافها وأـهدف المجتمــع بـن ة حكيمــة تـسعى بموجبهــا لتحقـي ى قيــادة إدارـي تكم إـل تـح

 العبلقة القائمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية. 
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أن الجامعــة هــي المســؤولة "(  2110ين حمــادات )وعــن دور الجامعــة فــي المجتمــع يب ــ
ع التنمويــةو  د احتياجــات المجتـم ة والمؤهلــة لـس اءات البشــرية المدرـب د المجتمــع بالكـ  ن تزوـي ـع

هــي المســؤول المباشــر عــن تعلــيم وتهيئــة الكــوادر البشــريةو فاألقســام  األكاديميــةفــإن األقســام 
ةهي التي تحقق أهداف الجامعة وتؤدي رس األكاديمية . "التها من ـخبلل التخصـصات المختلـ 

 24ص

( " أنــ  يقــع 2113القســم األكــاديمي فــي التعلــيم العــالي كمــا يــحكر الشــراري )  ويحتــل
م  يس القـس ر رـئ ث يعتـب ةو حـي على عاتق رؤساء األقسام مسؤولية كبيرة ـفي إدارة األقـسام اإلدارـي
ك  المسؤول األول في إدارة القسم وتطويرد من أجل تحقيق أهداف المؤسسةو ويجب أن يمتـل

جعلهــم قــادرين علــى تحقيــق رســالة الجامعــة وتحقيــق أهــداف القســم رؤســاء األقســام مهــارات ت
األكاديمي بك اءة وفاعليةو حيث يعتبر رئيس القسم قائداً إدارياً وأكاديمياً من خبلل المنصب 

 41ص الحي يشغل  والواجبات والمسؤوليات المطلوبة من "

ود يرى الباحثو  يق جـه م ـفي تنـس املين إال أن  أهمية العمل الحي يقوم ب  رئيس القـس الـع
ل مــن الدراســات التــي  اهتـمل بالبحــث فــي المهــارات  فــي رئــيس القســم باعتبــارد الـسائدة القلـي

 قائد إداري.

 انذراست:يشكهت 
اإلدارة تتطلــــب أن يتــــوافر فــــي  األشــــخاص الــــحين يتولــــون إدارة ممــــا ســــبق يتضــــح أن 

ث أـصبحل أكثر  التنظيمات اإلدارية في المؤسسات التربوية لطةو حـي ين للـس رد ممارـس ن مـج ـم
التنظيمات اإلدارية تحتاج إلى أشخاص يمتلكون الكثير من المهارات التي تساعدهم ـفي إدارة 

 المؤسسات وصواًل لؤلهداف المرجوة. 

وعات  (2113عتبر يا ي )يو  رز الموـض ن أـب المهارات القيادية لدى القادة األكاديميين ـم
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ة ـاحثاألساسية التي يهتم بها الب ع إنتاجـي ةو ورـف داف المؤسـس ق أـه ونو لما لها من دور ـفي تحقـي
 يق أهــــــــداف العــــــــاملينو وضــــــــمان نوعيــــــــة عمــــــــل مســــــــتمرةو وفعاليــــــــة إداريــــــــة ـاألداءو وتحقــــــــ

 41ص .ية دائمةـتنظيم

ة  ةتتمثل مـشكللحلك  ة الحالـي يالدراـس اج ـف ة إـلى رؤـساء أقـسام  احتـي المؤسـسات التربوـي

ن ـخبلل ممارـس دراء ل تهم قادرين على تنظيم شؤون األقـسام ـم وا ـم ة  ال أن يكوـن ارات قيادـي مـه

رون ل م ينـظ ة رئــيس القـس امهـم ق األنظمــة  أنـه يس القســم بتطبـي ا رـئ وم مــن خبللـه ة يـق وظي ــة إدارـي

 وإصدار األوامر.

مــتبلك رئــيس القســم للعديــد مــن المهــارات يســاعد فــي إدارة القســم بشــكل وبهــحا فــإن ا

وصــواًل ألهــداف العمليــة التربويــةو وذلــك مــن خــبلل التواصــل  األكاديميــةأفضــلو مــن الناحيــة 

م أعضاء  والتشارك مع داف القـس وي حـسب أـه وير الترـب هيئة التدريس والطبلبو من أجل التـط

دريس والـطبلبوأعضاء  وحاجات رارات  هيئة الـت ن ـخبلل اتـخاذ الـق وير اإلداري ـم حلك التـط وـك

المناســبة والتــي تــؤ ر علــى الطــبلب وأعضــاء هيئــة التــدريسو وبالتــالي علــى مخرجــات العمليــة 

 .من أكبر المؤسسات التربوية وأهمهاتعتبر الجامعة خاصة وأن التعليمية التربويةو 

ياأن الدراسة الحالية كما  ن التوـص ا الدراـسات تأتى استجابة للعديد ـم ي أوـصل بـه ت الـت

ام ب رورة االهتـم اراتالمختل ة بـض دى رؤـساء األ المـه ة ـل ةقـسام القيادـي ي  واألكاديمـي أـكدت والـت

 :مثل المهارات القيادية تلك على أهمية 

 فـــيأشـــارت إلـــى أن فشـــل الجامعـــات يعـــود إلـــى ضـــعف والتـــي  (7322دراســـة الـــدوري) -7

 22صالقيادات االدارية لديها.

قيـــادة  فـــيأشـــارت إلـــى أن ضـــعف القيـــادة الجامعيـــة والتـــي  (7332الجع ـــري ) دراســـة  -2
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  70ص المؤسسات التربوية يعود إلى عدم اختيارهم على أسس علمية وموضوعية .

اءة رؤـساء األــه7347دراسة القاـضي) -4 ى أن " كـ  ة ( إـل ز قـسام العلمـي و  ةالركـي ية لنـم االساـس
رئيس  وير و ـف رك األول للتـط ارهم المـح ك باعتـب اليو وذـل وتقدم وتطور مؤسسات التعليم الـع

و ق االهــدافـالقســم نحــو التميــز وتحقيــالقســم قائــد إداري تــولى زمــام المســؤولية للســير ب
قسام العلمية مهارات وقدرات قيادية متطورة ومتجددة تتناسب وهحا يتطلب من رؤساء األ

الممارـسات  فيمتغيرات والمستجدات ب عالية وك اءة من اجل تحقيق أعلى مستوي مع ال
 4ص والعمليات والنواتج والخدمات.

ارات التي  (2174 ربي )دراسة  -3 ة المـه ةأكدت عـلى تنمـي ي  المختلـ  ة أظهالـت ا الدراـس رتـه
قســـام منهـــا وتطبيقهـــا بالمســـتوي المطلـــوب مثـــل : تزويـــد القســـم بعـــدم تمكـــن رؤســـاء األ

المجتمع هيئــة التــدريس و وربــط القســم بــأعضــاء  بالمســتجدات العلميــة و وتطــوير قــدرات
 . والبيئة المحلية للجامعة

دى رؤـساء األ وفى ضوء االهمية المتزايدة لموضوع ةقـسام المهارات القيادية ـل  األكاديمـي
ا وضعف خبرات رؤساء تلك األ ة الـطائف و مـم ا جامـع ئة ومنـه قسام بالجامـعات الـسعودية الناـش

رة  ارات يؤ ر على مستوي مهارات االدارة الجامعية لديهم و وبحلك فقد برزت فـك ة المـه  دراـس
عنصــــراً مهمــــاً فــــي إدارة المؤسســــات  باعتبــــارهم األكاديميــــةالقياديــــة لــــدى رؤســــاء األقســــام 

 الدراسة بالسؤال الرئيس التالي : وو ومما سبق يمكن تحديد مشكلةالتربويةو

اء األقـسام  دى رؤـس ائدة ـل ة الـس ةما المهارات القيادـي ن  األكاديمـي ة الـطائف ـم بجامـع
 هيئة التدريس؟أعضاء  وجهة نظر
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 أسئهت انذراست : 
  من السؤال الرئيس السابق تت رع األسئلة التالية :  

بجامعة الطائف  األكاديميةما المهارات القيادية اإلنسانية السائدة لدى رؤساء األقسام  -7
 هيئة التدريس؟أعضاء  من وجهة نظر

بجامعة الطائف  األكاديميةلدى رؤساء األقسام  السائدة االداريةما المهارات القيادية  -2
   هيئة التدريس ؟ أعضاء  من وجهة نظر

بجامعة الطائف من  األكاديميةية السائدة لدى رؤساء األقسام ما المهارات القيادية ال ن -4
 هيئة التدريس ؟ أعضاء  وجهة نظر

بجامعة الطائف  األكاديميةما المهارات القيادية ال كرية السائدة لدى رؤساء األقسام  -3
 هيئة التدريس ؟أعضاء  من وجهة نظر

 عينةبين أفراد  ( α=0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -2
ة ـبجامع األكاديميةالسائدة لدى رؤساء األقسام  القيادية الدراسة في تقدير المهارات
لجنس )ذكور / إناث( ا/التخصص )علمي / إنساني(   :الطائف وفقا للمتغيرات التالية

 والجنسية. وسنوات الخبرة
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 أهذاف انذراست : 
تهــدف الدراســـة الحاليـــة الــى التعـــرف المهـــارات القياديـــة الســائدة لـــدى رؤســـاء األقســـام 

  هيئة التدريسو وذلك من خبلل:أعضاء  بجامعة الطائف من وجهة نظر األكاديمية

دى رؤـساء واإلدارية المهارات القيادية اإلنسانية التعرف على  -1 ة الـسائدة ـل ة وال كرـي وال نـي
  التدريس.ة هيئأعضاء  معة الطائف من وجهة نظربجا األكاديميةاألقسام 

 أهم ال روق المؤ رة في المهارات القيادية السائدة من قبل رؤساء األقسام.التعرف على  -2

أهميــة المهــارات القياديــة لــدى رؤســاء األقســام األكاديميــة فــي جامعــة ل ــل النظــر إلــى  -4
 الطائف. 

توى المهـــارات ـفـــي تقـــدير مســـالتخصـــص والنـــوع والخبـــرة والجنســـية أ ـــر التعـــرف علـــى  -3
ة ـبجامعــ األكاديميــةة( لــدى رؤســاء األقســام ـوال نيــة وال كريــواإلداريــة القياديــة )اإلنســانية 

 الطائف.

ة المدى ال روق ذات  -2 ين متوـسطاتاإلدالـل ة  حـصائية ـب راد العيـن ارات أـف دير المـه ول تـق ـح
بجامعـــة الطـــائف وفقـــا لمتغيرات)التخصـــصو   األكاديميـــةالســـائدة لـــدى رؤســـاء األقســـام 

 والجنسية(. الخبرةوسنوات  الجنسو

  



- 3 - 

 أهًُت انذراست : 
ارات  و موـضوع المـه ة وـه اله األهمـي وع ـب تكمن أهمية الدراسة في كونها تبـحث ـفي موـض

ةالقيادية لدى رؤـساء األقـسام  وظي ي  األكاديمـي ز اـل ة المرـك حلك ألهمـي ة الـطائف و وـك ـفي جامـع
الــحي يحتلــ  رؤســاء األقســام فــي جامعــة الطــائف والتــي تعــد مؤسســة تربويــة اجتماعيــة ومصــدراً 
ألفكــار التجديــد فــي كــل منــاحي الحيــاة و وال يمكــن أن تــؤدي هــحد المؤسســة دورهــا إال بإتبــاع 

تبــر القيــادة هــي محــور العمليــة اإلداريــة نظــام إداري متكامــل واتصــال فعــال وتخطــيط ســليمو وتع
 ساء األقسام دوراً كبيراً فيها. لتؤدي دور فاعبًل في كل جوانب العملية اإلدارية والتي يمثل رؤ 

 وتمكن أهمية الدراسة في النقاط التالية : 

ةتركيزها على موضوع المهارات القيادية لدى رؤساء األقسام  -7 ة الـطائف  األكاديمـي ـفي جامـع
 لتوفير معلومات حول هحا الموضوع وهو مطلب مهم لرؤساء األقسام.

 تطبيق الدراسة على فئة مهمة قادرة على التأ ير واإلنجاز في أهم فئات المجتمع.  -2

إمكانيــة اســت ادة صــناع القــرار فــي الجامعــات وطلبــة الدراســات العليــا والبــاحثين مــن نتــائج  -4
يل هحد الدراسة بحيث تكون  رى ومـساعدتهم ـفي تحـص هحد الدراسة كمقدمة لدراسات أـخ

 معلومات تلبي حاجاتهم البحثية . 
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 يصطهحبث انذراست : 
 اشتملل الدراسة على المصطلحات التالية : 

و " قدرة تأ ير شخص ما على ا خرين( بأنها 7332خرون )آالقيادة : عرفها الخطيب و  -7

عتــرافهم التلقــائي قــانوني و وذلــك البحيــث يجعلهــم يقبلــون قيادتــ  طواعيــة دونمــا إلــزام 

م  يح لـه ا يـت الهم وطموـحاتهم و مـم ن آـم را ـع دافهم و وكوـن  معـب بقيمة القائد في تحقيق أـه

املي اون الـع ة و وكـسب تـع نهمالقدرة على قيادة الجماـع ا بـي ق التـجانس فيـم و ن مـع  وتحقـي

 م ألهــــــداف التنظــــــيم يعــــــد نجاحــــــاً شخصــــــياً لهــــــم وتحقيقــــــاً وإقنــــــاعهم بــــــأن تحقــــــيقه

 72صألهدافهم"

ارات ـالســـلوكيات والمهـــ هـــا الباحـــث إجرائيـــاً بأنهـــا مجموعـــةالمهـــارات القياديـــة : ويعرف -2

اإلداريـــة وال نيـــة واإلنســـانية وال كريـــة التـــي يمارســـها رئـــيس القســـم خـــبلل إدارتـــ  للقســـم 

ع ل ـم دريسو أعـضاء  والتعاـم ة الـت ن ـخبلل وســيتمهيـئ ي أعــأداة  قياـسها ـم ة الـت دت ـالدراـس

 لهحا الغرض. 

مجموعـــــة الســـــلوكيات المهـــــارات القياديـــــة الســـــائدة: ويعرفهـــــا الباحـــــث إجرائيـــــاً بأنهـــــا  -4

ة  دوالمهارات اإلدارية وال نية واإلنـسانية وال كرـي ة عـن ر ممارـس م ـخبلل  األكـث يس القـس رـئ

تخدام  هيئة التدريسأعضاء  إدارت  للقسم والتعامل مع ى اـس ادر عـل م تجعـل  ـق بشكل داـئ

  .ىسلوكيات ومهارات أخر 

هيئـــة أعضـــاء  فـــي الدراســـة الحاليـــة إجرائيـــاً  : ويقصـــد بهـــم األكاديميـــةرؤســـاء األقســـام  -3
 لقيـــادةمـــن مـــدير جامعـــة الطـــائف تكليـــف أو تعيـــين التـــدريس ممـــن صـــدر لهـــم قـــرارات 

اً أو إأق اسامهم سواء كان القسم علمـي انياً بمختـلف كلـي ة بـشطريها الـطبلب نـس ت الجامـع



- 77 - 

 والطالبات .

هيئــة التــدريس أعضــاء  فــي هــحد الدراســة إجرائيــاً أعضــاء هيئــة التــدريس : ويقصــد بهــم  -2
القـــائمين بالتـــدريس النظـــري والعملـــي فـــي مختلـــف كليـــات الجامعـــة بشـــطريها الطـــبلب 

 .الطائفهم على رأس العمل بجامعة والطالبات والحاصلين على درجة الدكتوراد والحين 

لى التعامل مع البشر إلى قدرة القائد ع( 2112ويشير السليمان )المهارات اإلنسانية :  -0
ل مرؤوسي  بص   عامة و  زهم والعـم لوكهم وتح ـي بص   خاصة و وتنسيق جهودهم وفهم ـس

 33ص بالرضا من الجميع . المؤسسةمعهم بروح ال ريق الواحد بهدف تحقيق أهداف 

معرفة القائد المتخصصة في أي فرع من  (بأنها2112ويعرفها باسعدد) ال نية:المهارات  -1
العلــم والقــدرة علــى األداء الجيــد فــي حــدود التخصــص وقدرتــ  علــى اســتخدام األدوات 

 32ص التخصص.المتاحة في هحا 

ور المهارات ال كرية  -2 ة األـم ام بكاـف ر الـشامل واإللـم ى الت كـي د عـل درة القاـئ : وتشير إلى ـق
وإدراك التـــرابط والتكامـــل بـــين أجزائهـــا واســـتيعاب التغيـــر  المؤسســـةالمتصـــلة باألساســـية 

زء وتــأ يرد علــى األجــزاء  حي يحــدث فــي كــل ـج رى وبالتــالي علــى اـل  .ككــل  المؤسســةاألـخ
ة وقدرـت   ة متبادـل ورة عبلـق ا ببعـضها ـفي ـص ا وربطـه وقدرت  على تحليل هحد األمور وفهمـه

 اث وتغيير المواقف والتكيف معها.على الرؤية المستقبلية والتنبؤ باألحد

داف  -3 ين أـه المهارات اإلدارية: ويقصد بها قدرة القائد على فهم عمل  وتحقيق المواءمة ـب
التنظــيم وإشــباع حاجــات ور بــات التــابعين ويتمثــل ذلــك فــي قــدرة القائــد اإلداريــة علــى 

رية عـلى ن ات البـش تغبلل الطاـق ة واـس ل للمنظـم يم األمـث د والتنـظ ل التخطيط الجـي و أفـض ـح
 والقدرة على التوجي  السليم والرقابة ال اعلة .

  



- 72 - 

 حذود انذراست :  
 جامعة الطائف.  فيطبقل الدراسة : الحدود المكانية  

دريس  األكاديميةهحد الدراسة على رؤساء األقسام  تالبشرية: اقتصر الحدود  وأعضاء هيئة الـت
 بجامعة الطائف.

ال صـــــل الدراســـــي الثـــــاني مـــــن العـــــام الدراســـــي فـــــي  الحـــــدود الزمنيـــــة: تـــــم تطبيـــــق الدراســـــة 
 . ـه7342/7340

المهــارات القياديــة الســائدة لــدى  العنــوانعلــى حــدود الدراســة الحــدود الموضــوعية : اقتصــرت 
) اإلنســانية و اإلداريــة و ال نيــة و  . قســام األكاديميــة بجامعــة الطــائفرؤســاء األ

 ال كرية ( . 
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 انفصم انثبنٍ

 اإلطبر اننظرٌ وانذراسبث انسببمت

  ، وَشًم:: اإلطبر اننظرٌ أوال
المبحث األول : القيادة والمهارات القيادية 
: جامعة الطائف.المبحث الثاني  
المبحث الثالث : األقسام األكاديمية. 

 :وتشًم ،: انذراسبث انسببمت ً  ثبنُب
.الدراسات العربية 
.الدراسات األجنبية  
 الدراسات السابقة.التعقيب على 
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 انفصم انثبنٍ
 اإلطبر اننظرٌ وانذراسبث انسببمت

 أوالً: اإلطبر اننظرٌ:
 انمُبدة واملهبراث انمُبدَت املبحث األول:

 متهُذ : 
فـــي عصـــر المشـــكبلت العالميـــةو التـــي تنوعـــل بـــين مشـــكبلت ماليـــة وبيئيـــة واجتماعيـــة 

وم. وسياسيةو زاد االهتمام بم هوم  حا الم ـه اول ـه القيادة وكثرت الدراـسات واألبـحاث الـتي تتـن
حا البـحث يـحاول الباـحث أن  اة. وـفي ـه احي الحـي ة مـن ويرتبط م هوم القيادة ارتباطًـا و يقًـا بكاـف
يقــدم إجابــات شــافية للعديــد مــن األســئلة التــي تتعلــق بهــحا الم هــوم  مــن بــين تلــك األســئلة: مــا 

ًدا؟ وهــل بال عــل نحــن بحاجــة إلــى القيــادة؟ وهــل يولــد المــرء القيــادة؟ وكيــف يصــبح المــرء قائــ
 حيث سيتم التعريف بالمصطلحات التالية: قائًدا؟ أم أنها سمة ُتكتسب؟

 يفهىو انمُبدة :أوال :
 اؾققادةكػيكاؾؾغة (1)

رب ـإن الجــحر اللغــوي لل عــل قــاد فيــ  تقريــب للمعنــى إلــى الــحهن فقــد ورد فــي لســان العــ
يقـــال يقـــود الدابـــة مـــن أمامهـــا وويســـوقها مـــن  نقـــيض الســـوق: )القـــود( (7333) منظـــور البـــن
القائـــد يتصـــدر أن  (2112أحمـــد وأخـــرون )يـــرى  الســـابق ومـــن التعريـــف .411ل ها. صـخـــ

يط القـي م الوـس ي المعـج دافهم. وـف ق أـه ا يحـق  ادة:ـالجميع ويقودهم إلى ما ين عهم ويرـشدهم لـم
 ها المطلقوـفريقا من الجنود. ويقال قائد الببلد أي رئيسد )التوجي ( والقائد من يقود ـمهنة القائ

كــان رئيســا عليــ  وموجهــا لشــؤون و والقائــد جمعــ  قــادة والقيــادة هــي مهنــة  وقــاد قيــادة الجــيش:
 372صالقائد. 
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ك:ككاؾققادةكاصطالحاك (2)
ة ــه7322يري الهزايمة ) ات التربوـي ر ـفي النظرـي ا تبعًـا للتغـي ددت تعري اتـه ادة تـع ( أن القـي

هـــحا الم هـــوم محيـــراو ألنـــ  ال يعتمـــد فقـــط علـــى المنصـــب "الموقـــع" أو علـــى  ويبقـــىهـــاو حول
 71الص ات الشخصية للقائد وولكن  يمتد إلى طبيعة الحالة أو الموقف.ص

حيث توجد اختبلفات في وجهات نظر الباحثين والكتاب حول م هوم القيادةو فقد أكد 
بعــض البــاحثين علــى أن القيــادة هــي القــدرة علــى أن التــأ ير فــي األعضــاء أو الجماعــة وبعضــهم 
بعض  املين واـل راد الـع ؤ ر ـفي نـشاطات األـف أكد على أنها جملة من السلوك واإلجراءات التي ـت

بأنها  (2111)نها عملية ت اعل متبادل بين القائد ومرؤوسي و ويرى كشمولةو األخر أشار إلى أ
 مجموعــة مــن المهــارات والخبــرات التــي يتميــز بهــا القائــد والتــي تجعلــ  قــادراً علــى التــأ ير فــي

ات الـتي تـصادفهم ـفي األخرين  ن العقـب تخلص ـم ى اـل وتوجيهيهم وتطوير أدائهم ومساعدتهم عـل
 Manhal, (2009و ويرى )711. ص جل تحقيق األهداف المشتركةعبلقاتهم وأعمالهم من أ

األهــــــداف  إلنجــــــازوجعلهــــــم متحمســــــين ومجتهــــــدين األخــــــرين  بأنهــــــا عمليــــــة التــــــأ ير فــــــي
 43صالتنظيمية.

رون)آو  وأكد العبادي ادة ( ـبأن2112ـخ ة ـهي" القـي ة عملـي ين تبادلـي ا ـب د بأنـه ة  القاـئ عملـي
أ ير ـفي تـسعى إنـسانية ين للـت ال المرؤوـس را أفـع لوكهم فأو األـط اتهم وـس ل واتجاـه  لتحقيــق للعـم
ويبلحــا الباحــث مــن خــبلل التعري ــات الســابقة للقيــادة بأنهــا م هــوم يعتمــد  720. صالتنظــيم

واالتصـــال معهـــم وتح يـــزهم ومشـــاركتهم لتحقيـــق أهـــداف المؤسســـة األخـــرين  علـــى التـــأ ير فـــي
 ."بصورة تعاونية

ا عبلـقي ) حلك يعرفـه ا: ــه7321وـك و ( بأنـه راد نـح دفع وتـشجيع األـف ة ـب ة الخاـص "العملـي
 210إنجاز أهداف معينة".ص

ر)smith)و (rost)كما أن  و النـص ادة ـفي أـب ا القـي د 2113( عرـف ين القاـئ أ ير ـب ا "ـت ( بأنـه
ا   د تحقيقـه داف الـتي يرـي س األـه ة تعـك رات حقيقـي وأتباع  وتهدف هحد العبلقة إلى إـحداث تغيـي
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 22كل من القائد واألتباع" . ص
راد 2171ما رضا)أ  لوك األـف أ ير عـلى ـس ( فيعرفها بأنها" العملية التي يتم من خبللها الـت

 22والجماعاتو وذلك من خبلل دفعهم للعمل بر بة واضحة لتحقيق أهداف محدودة". ص
ون األخرين  م( بأنها قدرة تأ ير شخص ما على2111ويرى القيروتي) حيث يجعلهم يقبـل

ق أـهقيادت  طواعية ودونما الزام  د ـفي تحقـي دافهم ـقانونيو وذلك العترافهم التلقائي بقيمة القاـئ
حي  ة بالـشكل اـل ادتهم الجماعـي ى قـي درة عـل وكون  معبرا عن آمالهم وطموحاتهم مما يتيح ـل  الـق

 727يريد .ص
ياء2117وحسب ما يرى الطويل) دم أـش ر  ( فإن أي تعريف للقيادة يـجب أن يـق ن أكـث ـم
ادةو إذ يجــب  رد تحديــد الـق ادة تقــدم خدمــة مـج ادة واســتمراريتها. فالقـي ير إلــى صــيانة الـق أن يـش

 43مستمرة في علم الجماعة مثل تحقيق أهدافها ووحل مشاكلهاو وتجسيد بتوقعاتها. ص
حلك يــرى الكــردي) د مــن أهــم الموضــوعات إ ــارة فــي 2113ـك م( أن موضــوع القيــادة يـع

حي يـح ار اـل ة علم اإلدارةو فالقيادة اإلدارية أصبحل المعـي ادة التربوـي ةو والقـي دد نـجاح المؤسـس
ا  تعتبر جوهر العمل اإلداري ألنها تمثل عامبل مهما في نجاح أو فشل اإلدارة التعليمية لما فيـه
ادة  من تأ ير مباشر على العملية التعليميةو وقد ذهب كثير من علماء اإلدارة إلى القول بأن القـي

ابض وو  ا الـن ة وقلبـه ة التعليمـي ن  هي جوهر العملـي ابع ـم ا  ـن ا ودورـه اح اإلدارة وأن أهميتـه ـهي م ـت
ل اإلدارة ا فتجـع ة كلـه ة اإلدارـي ر العملـي ؤ ر ـفي عناـص ر  كونها تقوم بدور أساسي ـي ة أكـث ديناميكـي

 37وفاعليةو وتعمل كأداة محركة لتحقيق أهدافها.ص
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 أهًُت انمُبدة : :  ثبنُبً 
ل ـإلــى العنصــر البشــري الــحي أخــح يحتــ تعــود القيــادة( أن أهميــة 7332يــري المغربــي)

المكانـــة األولـــى بـــين مختلـــف العناصـــر اإلنتاجيـــة األخـــرى التـــي تســـاهم فـــي تحقيـــق أهـــداف 
المشــروع المنشــود فســلوك ال ــرد مــن الصــعب التنبــؤ بــ  نظــراً للتغيــرات المســتمرة فــي مشــاعرد 

إلى تغير مستمر في   كحلك التغير في الظروف المحيطة بالمشروع من شأنها أن تؤدي ـوعواط 
السياســات وذلــك لكــي تضــمن المنشــأة الحــد األدنــى المطلــوب مــن الجهــود البشــرية البلزمــة 
لتحقيــق أهــدافها وضــمان اســتمرارها فيجــب أن تــوفر للعــاملين قيــادة ســليمة وحكيمــة تســتطيع 
د  م وـق ة لـه ام الموكـل ح ظهم والحصول على تعاونهم من أجل بحل الجهود البلزمة إلنجاز المـه
دلل الدراسات المختل ة على قلة عدد القادة نسبياً "فالقدرة على القيادة سلعة نادرة ال يتمتع 

 703ص.بها إال القبلئل من أفراد المجتمع
ة ويرى الباحث أن   ث الثـق ادات لـب ا قـي وفر فيـه البد لكل مجموعة أفراد أو منظمة أن يـت

ر ـالمجموعــةو والقيــادة هــي جوهــبــين أفــراد المجموعــةو وتوحيــد الجهــود للوصــول إلــى أهــداف 
ل  ة لـك درة هائـل ك ـق ث أن هناـل رادو حـي د واألـف العملية اإلدارية وم تاح النجاح الحي يرجود القاـئ
فــرد يســتطيع مــن خبللهــا بــحل جهــد كبيــر مــن أجــل الوصــول لغايــة معينــةو وعنــدما يكــون هــحا 

من أهــداف د فرديــاً ضــمن مجموعــة أو مؤسســة يجــب أن يوجــ  هــحا الجهــد ال ــردي ضـــالجهــ
ةو ألن لكــل جهــد مــنظم عائــداً مضــاع اًو والقــادر علــى توحيــد الجهــود وتنظيمهــا وجــود ـالجماعــ

 قيادة حكيمة قادرة على ذلك.
اط كمــــا ذكرهــــا الســــويدان ومــــن هــــحا المنطلــــق أمكــــن تحديــــد أهميــــة القيــــادة فــــي نقــــ

 (: 2114)وباشراحيل
  د العدل بين أفراد المجموعة. تعتبر من أهم األمورو وذلك لترتيب شؤون الحياة حتى يسو 

 .تعتبر حلقة الوصول بين القوة التي يستخدمها القائد والطاقات التي يبحلها المرؤوسون 
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   دعــم الســلوك اإليجــابي وتشــجيع  مــن خــبلل التح يــز والتشــجيع والحــد مــن الســلوكيات
 والسلبية.

   .وضع الخطط المناسبة واتخاذ القرارات وحل المشكبلت 

 المؤسسةحديث واستغبلل المتغيرات لتوظي ها في خدمة التطوير والت. 

  م األســــاس التــــي تتشــــكل مــــن تنميــــة األفــــراد وزيــــادة قــــدرتهمو وتحســــين أدائهــــم باعتبــــاره
 32صالمؤسسة.

( فــي تحقيــق ـهــ7341بــن دهــيش وآخــرون )يــرى  ويتوقــف نجــاح اإلدارة التربويــة كمــا
العمليــة اإلداريــةو فتنقلهــا مــن النمطيــة  محــورأهــدافها بك ــاءة وفاعليــة علــى القيــادة التــي تمثــل 

والشــــكلية والــــروتين إلــــى الحركــــة والديناميكيــــة والت اعــــل والتنــــا م الملحــــوظ بــــين المــــديرين 
ق النـجاح  ة  لتحقـي درات القيادـي ارات والـق ل المـه تم توظـيف ـك ا ـي ن خبللـه والمرؤوسينو والـتي ـم

القيادة ن سها عملية نسبية فالقائد في المأمولو ولحا تمثل القيادة أهمية متعاظمة في اإلدارةو و 
ؤولية  دور والمـس وم اـل ادة بم ـه وم القـي بط م ـه حا ارـت ر  ـل ابع ـفي موـقف آـخ ون ـت موقف ما قد يـك
ونمــط شخصــية القائــد والمهــارات اإلداريــة التــي أصــبح لزامــا علــى رجــل اإلدارة أن يتصــف بهــا 

يــات المتشــابكة والمترابطــة لضــمان نجاحــة فــي العمــلو إذا كانــل اإلدارة تشــمل مجموعــة العمل
داف  ق أـه ةالتي تـهدف إـلى تحقـي نع المؤسـس ات ليـص ك العملـي ل تـل د لـك ادة يمـت إن دور القـي و ـف

 33الحوافز لآلخرين ليتمكنوا من تحقيق األهداف.ص
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 :أمنبط انمُبدة انرتبىَت :  ثبنثبً 
رة   ة  عياـص ل دراـس ن الدراـسات  مـث د ـم  21ص و(2110) وفقا لما أـشارت إلـي  العدـي

فــإن هنــاك شــب  ات ــاق بــين تقســيم  701ص( 2171)الســكارنة و  14ص(2110)أبــو عابــد و 
 أنماط القيادة اإلدارية إلى  بل ة أنماط رئيسية هي:

ك:كاؾـؿطكاألتوؼراطيك:كأوال
ى  ارهم عـل ل إلجـب ي العـم ين ـف ع المرؤوـس دة ـم وهو األسلوب الحي يستخدم القسوة والـش

ة ـفي  دم المروـن تها. تن يح األوامر وـع ة بمناقـش راد المجموـع دم الـسماح ألـف ح التعليـمات وـع تن ـي
 وقــد أطلــق بعــض البــاحثين علــى الــنمط األتــوقراطي عــدة تســميات منهــا: الــنمط االســتبدادي أو

وقراطي و إال المتحكمو أن   و النمط ال رديو والنمط ا مرو والنمط الديكتاتوري و والنمط األـت
م   كلمة أتوقراطية ن أن تـشمل معـظ دور يمـك ي قـصدتها التـسميات الـسابقة والـتي ـت اني الـت المـع

فــي مجملهــا حــول محــور واحــد هــو محاولــة القائــد األتــوقراطي إخضــاع كــل األمــور فــي التنظــيم 
 الحي يديرد لسلطت . 

ادة اإلنـت   ل وزـي ام العـم لطة وانتـظ ى إحـكام الـس ؤدي إـل لوب ـي اج ـوبالر م من أن هحا األـس
ل والعـقاب و إال  ادخوفاً من ال ـص حد القـي ل ـه ط و و أن مـث ير فـق دي القـص ى الـم ون عـل ل ة تـك يـظ

تماســك العمــل مرهونــاً بوجــود القائــد و وعلــى المــدى الطويــل تظهــر بــوادر عــدم الرضــا والتــحمر 
اءتهم اجهم وكـ  ن انـت ل ـم ة ويقـل م المعنوـي ا يـضعف روحـه  وعدم االرتياح بين أفراد الجماعة و مـم

 العمل.في 
 :خصائص النمط األتوقراطي

 يتميز النمط األتوقراطي من حيث االهتمام بالعمل بعدة خصائص منها:
 يصنع القرارات الهامة بن س . -7

 ال يعطي مرؤوسي  فرصة لمناقشت  فيما قرر.  -2

 يركز اهتمام  على إنجاز العمل.  -4
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 يتبع أسلوب الرقابة الشديدة لمتابعة أعمال المرؤوسين.  -3

ار القــرارات وتوجيــ  األوامــر والتعليمــات يتخــح االجتماعــات مــع المرؤوســين مجــااًل إلصــد -2
 إلى المرؤوسين.

 ما يلي :النمط األتوقراطي من حيث االهتمام بالمرؤوسين ومما يؤخح على 
 يكون قاسياً وصارماً في تعامل  مع مرؤوسي .  -7

 إشباع حاجات المرؤوسين.في  اهتمام يأال يعطى  -2

 ال يتصل بمرؤوسي  إال عندما يريد أن ي رض عليهم نماذج العمل.  -4

كثيـــراً مـــا يحـــاول تحســـين مركـــزد والحصـــول علـــى ترقيـــة دون االهتمـــام بوضـــع مرؤوســـي     -3
 وحاجاتهم.

 ال يهتم باألعباء الوظي ية للمرؤوسين. -2

 :ياألوتوقراطتقويم النمط 

إن تقــويم الــنمط األتــوقراطي يتطلــب بيــان مزايــا هــحا الــنمط والممخــح عليــ  فــي ضــوء مــا 
 يترتــــب علــــى إتباعــــ  مــــن مزايــــا وممخــــح. ونجمــــل فيمــــا يلــــي أهــــم مزايــــا الــــنمط األتــــوقراطي 
قــد يكــون هــحا الــنمط ناجحــاً فــي التطبيــق خــبلل األزمــات أو فــي ظــل الظــروف الطارئــة التــي 

 تتطلب الحزم والشدة.

 :لى النمط األتوقراطيمآخذ ع

يمكن إجمال الممخح على هحا النمط من القيادةو وذلك على ضوء النتائج التي كش ل 

 عنها الدراسات في هحا المجالو وهي:

 يركز القائد األتوقراطي السلطات في يدد وين رد في اتخاذ القرارات. -7

 روح المبادرة واالبتكار لدى المرؤوسين. يحبط -2

م يؤدي إلى انخـ اض  -4 ن ـخبلل أدائـه دو ـظاهرة ـم ين الـتي تـب دى المرؤوـس ة ـل روح المعنوـي اـل

 للعمل وذلك بانعدام ك اءة العمل لدى المرؤوسينو وانعدام التعاون والوالء للقائد.
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 ارت اع معدل الشكاوى والتظلمات بين المرؤوسين. -3

ن ظهــور االتجاهــات الســلبية بــين المرؤوســينو وســيادة روح العــداوةو ومشــاعر الــبغض بــي -2

 القائد والمرؤوسين من جهةو و المرؤوسين وبعضهم البعض من جهة أخرى.

ك:كاؾـؿطكاؾدقؿقراطيك:ثاـقا
 :مفهوم النمط الديمقراطي (6)

يعتمد النمط الديمقراطي على اشراك المرؤوسين في بعض المهام والمشاركة في اتخاذ 

ادة  ز القـي املين. وترتـك زات القرارات مما يزيد من فاعلية وأداء الـع ة مرتـك ة عـلى  بلـ  الديمقراطـي

 أساسية تتمثل في:

إقامــة العبلقــات اإلنســانية بــين القائــد ومرؤوســي و وتتمثــل العبلقــات اإلنســانية بــين القائــد  -7

الــديمقراطي ومرؤوســي  فــي العمــل فــي تحقيــق االنــدماج وت همــ  لمشــاعرهم ومشــاكلهم 

 وإشباع حاجاتهم االقتصادية والن سية واالجتماعية.

إشــراكهم فــي بعــض المهــام القياديــةو وتعنــي بــحلك دعــوة القائــد لمرؤوســي  وااللتقــاء بهــم  -2

و وتحليلهــا و ومحاولــة الوصــول إلــى أفضــل  متــواجههلمناقشــة مشــكبلتهم اإلداريــة التــي 

الحلــول الممكنـــة لهـــاو ممـــا يخلــق الثقـــة لـــديهم إلشـــراك القائــد لهـــم فـــي وضـــع الحلـــول 

 ت اإلدارية.المناسبة للمشكبلو الممكنة لها 

ن  -4 حيث أصبحل القيادة في وضع يحتم علي  اإلقدام على ت ويض السلطة دون خوف ـم

لطةو وحـلل  ة الـس ن ممارـس ال هم الخاطئ الحي يدور حول أن الت ويض يعني التـخوف ـم

ليمة  ات إنـسانية ـس ة عبلـق رورة إقاـم ة عـلى ـض محل هحا ال هم الخاطئ عوامل الثقة القائـم

 إشراكهم في صنع قرارات . بين القائد ومرؤوسي و و 
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 خصائص النمط الديمقراطي (2)

 يتميز نمط القيادة الديمقراطية من حيث االهتمام بالعمل بعدة خصائص أهمها: 

 القرارات. وصناعة يشرك المرؤوسين في وضع الخطط  -7

 يناقش المرؤوسين في أمور العمل ويبحث ما يرد منهم من مقترحات. -2

 ي وض بعض السلطات اإلدارية للمرؤوسين.  -4

ل عـلى  واألنظمةويري الباحث أن القائد الحى يطبق اللوائح  ة. يعـم ة مرـن ة بطريـق اإلدارـي

 رفع مستوى أداء المرؤوسين.

 ويتميز نمط القيادة الديمقراطي من حيث االهتمام بالمرؤوسين بعدة خصائص أهمها:

 وسين.يهتم بحل الخبلفات التي تحدث بين المرؤ  -7

 يحقق الثقة المتبادلة بين  وبين المرؤوسين. -2

 يتجنب مواجهة المرؤوس بأخطائ  أمام ا خرين. -4

ويــرى الباحــث أن الــنمط الــديمقراطي يركــز علــى الجوانــب اإلنســانيةو ويهــتم بمصــالح 

 المرؤوسينو ويعمل على إشباع حاجاتهما المختل ة.

 :تقويم النمط الديمقراطي

 زايا والممخح على هحا النمط:سنعرض فيما يلي أهم الم
 :مزايا النمط الديمقراطي

رئيس لمـشاعر  المرؤوسينالجو الديمقراطي إشباع لحاجات  يصنع -7 م اـل ة فـه اإلنـسانية نتيـج

ون ومعرفة مشاكلهم والعمل على المرؤوسين ة تـك  القيام بمعالجتها و لحا ينتج جماعة عامـل

ة أكثر  حد الجماـع ل ـه تعاوناً وإيجابية وانسجاماًو ويؤدي بالتالي إلى رفع الروح المعنوية لمـث

 وبالتالي رفع ك اءتها اإلنتاجية. 

 توفير المناخ الن سي واالجتماعي المبلئم لزيادة اإلنتاج وتحسين . -2
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تنمـــي روح االبتكـــار والعطـــاء بـــين المرؤوســـينو وإعطـــائهم فرصـــة للتعبيـــر عـــن شخصـــياتهم  -4

د ـفي وقد وقراطيو وال وـضى الـتي توـج نمط األـت ي اـل د ـف راتهم حيث تن ي السلبية الـتي توـج

 النمط الترسلــي. 

 :مآخذ على النمط الديمقراطي

 من أبرز الممخح على النمط الديمقراطي ما يلي:

أن محاولــة القائــد تشــجيع مرؤوســي  وبــث روح الثقــة والمســؤولية فــي ن وســهم عــن طريــق  -7

لســلطةو ومــنحهم بعــض االســتقبلل فــي ممارســة بعــض األعمــالو كــل إشــراكهم وت ويضــهم ا

 ذلك ال يؤدي بالضرورة إلى جعلهم يؤدون األعمال المطلوبة منهم على أحسن وج .

ر المـشاركة ـفي بـعض   -2 ث تعتـب رارو حـي نع الـق ين ـفي ـص ع المرؤوـس راك جمـي ادة إـش صعوبة زـي

 يادي.الحاالت عبلمة من عبلمات ضعف القائد وقد ت قدد الدور الق

تســـتلزم كثيـــراً مـــن الوقـــل والجهـــد والتنظـــيم ممـــا ال يتيســـر للقائـــدو خصوصـــاً فـــي أوقـــات  -4

 األزمات التي يترتب علي  أن يصبح القرار أمراً معقداً ومكل اً للجهد والمال.

قــد يترتــب علــى هــحا الــنمط بعــض الظــواهر الســلبية مثــل عــدم االنضــباط فــي العمــل بــين  -3

ءو وصــعوبة اتخــاذ قــرارات ســريعة فــي المواقــف الســريعةو المرؤوســينو وتــأخرهم فــي األدا

 وانخ اض كمية اإلنتاج في بعض الحاالت. 

ك:اؾـؿطكاؾتردؾيكك:ثاؾثا
هنــاك تســميات كثيــرة أطلقــل علــى هــحا الــنمط منهــا القيــادة الحــرةو القيــادة المنطلقــةو 

تــرك الحبــل علــى والقيــادة ال وضــويةو القيــادة  يــر الموجهــةو أو سياســة إطــبلق العنــانو أو نمــط 
وتقــل فاعليــة األنظمــة واللــوائح لــدى القائــد الترســلي لتحــل محلهــا الر بــات والنزعــات  الغــارب.

دام  ة انـع ل ـشيء ـفي حاـل دون تمييزو وتتحطم الحواجز والحدود بين النجاح وال شل ويـصبح ـك
ة الواـضحة دام الرؤـي ة وانـع ل اـضطراب وتـسيب وبلبـل ورو  المراقبةو فبل مسئولية وال رقابةو ـب لؤلـم
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ة  واألنظمةوالقائد الترسلي ينحصر دورد في توصيل األوامر واإلشارة  ين دون متابـع إلى المرؤوـس
 أو مراقبة.

 :خصائص النمط الترسلي

 يتميز النمط الترسلي من حيث االهتمام بالعمل بعدة خصائص أهمها:
ول إل -7 ع الحـل راءاتو ووـض رارات واتـخاذ اإلـج حا يترك للمرؤوسين حرية إصدار الـق نـجاز ـه

 العمل.

تـــتم اجتماعاتـــ  بالمرؤوســـين باالرتجـــالو وعـــدم التخطـــيطو وكثـــرة المناقشـــاتو وضـــعف  -2
 ال اعلية مما ي قد االجتماع كثيراَ من مقومات نجاح . 

 يسند لمرؤوسي  الواجبات بطريقة عامةو و ير محددة.  -4

نــ   ائــب مــن ال يمــارس دوراً أو عمــبًل قياديــاً يــحكرو فهــو وإن كــان موجــوداً بجســم و فإ -3
 حيث تأ يرد وتوجيه  للمرؤوسين.

 يتـــــــرك المرؤوســـــــين يحـــــــددون أهـــــــدافهم فـــــــي نطـــــــاق األهـــــــداف العامـــــــة للمؤسســـــــة
 :ما يلي  الترسليالنمط  ومن ممخح

 يتساهل مع المرؤوسين المقصرين في أداء واجباتهم. -7

 يترك مرؤوسي  يحلون مشكبلتهم لوحدهم. -2

 :تقيـم النمـط الترسلي

 الترسلي:مزايا النمط  (7)
 هناك عوامل وشروط تساعد على نجاح هحا النمط والتي من أهمها:

ة  -7 عندما يكون المرؤوسون على مستوى عال من التعليم وذلك ألن إعطاء الحرية التاـم
 والت ويض يحتاج إلى ك اءات عالية.

 عندما يحسن القائد اختيار من ي وضهم للسلطة من المرؤوسين.  -2
ح النمط الترسلي: (2)  ممـخ



- 22 - 

ل المرؤوســـين ي تقــرون إلـــى الضـــبط والتنظــيمو وهـــحا يجعـــل مــن الصـــعب علـــى يجعــ -7
 القائد قيادتهم وتوجيههم نحو األهداف المطلوبة نتيجة الحرية الزائدة.

يشعر المرؤوسون بالضياعو وعدم القدرة على التصرفو واالعتماد على أن سهم ـفي  -2
 المواقف التي تتطلب المعونة.

الشــديد والمســاءلة مــن جانــب الســلطات اإلداريــة العليــاو تعــرض هــحا الــنمط للنقــد  -4
الحي ينعكس بالتالي على العبلقات اإلنسانية بين  واالضطرابالقلق  ضفيحدث بع

 القائد ومرؤوسي .

 : نظرَبث انمُبدة :  رابعبً 
ات ( إلى 2110ويشير أبو عابد ) ا يـختص بنظرـي تعدد آراء المختصين والم كرين فيـم

الخــتبلف المبــادئ التــي اعتمــدت فــي دراســة القيــادةو وقــد تــأ رت النظريــات القيــادةو وذلــك 
م العواـم ادةو وأـه ل الـتي ـبدراسات الباحثين الحين حاولوا إبراز األسباب والتي تحدد وظي ة القـي

  تــم ـتــؤ ر فــي ظهــور القائــد بــين أفــراد المجموعــةو وعلــى الــر م مــن االخــتبلف فــي ا راء إال أنــ
ظريــــات رئيســــية يمكــــن مــــن خبللهــــا بلــــورة أهــــم النظريــــات والتــــي تتعلــــق التوصــــل إلــــى أربــــع ن

 02ص.بالقيادة
ع  ك لوـض وقد تطرق الكثير من علماء اإلدارة إلى ظاهرة القيادة بالدراسة والتحليل وذـل
حي  دور اـل ادةو واـل ة القـي تبلءم وأهمـي بة ـت ايير مناـس ن ـخبلل مـع ادةو ـم ار الـق األسس المثـلى الختـي

 لحديثةو ولعل أهم الدراسات تبلورت في أربع نظريات وهي:تشكل  في المؤسسات ا
 ـظرقةكاؾدؿاتك:ك (1)

يم  ل العـظ دعى الرـج حي ـي ل اـل ك الرـج و ذـل اجح ـه ل الـن وتؤكد هحد النظرية على أن الرـج
 وتعتقد القيادة على القدرة لهم لولدو وكان وهحا األسلوب يستند على افتراض على أن القادة

د ويتصف والتعلمو الخبرة خبلل من السمات هحد تطوير بإمكانية السمات نظرية ا القاـئ ـبأن  هـن
التـــــــــابعين  القـــــــــادة عـــــــــن لتمييـــــــــز اســـــــــتخدامها يمكـــــــــن بدنيـــــــــة وشخصـــــــــية صـــــــــ ات لديـــــــــ 
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(Kreitner&Kinicki, (2007:و وذكرت هحد لنظرية عدة ص ات يتمتع بها القائد منها 
  الص ات الجسمية : وهي الص ات الخلقية التي تتعلق بشكل القائد مثل الطولو والرـشاقةو

 والقوةو ونبرة الصوتو وسبلمة األعضاءو والجاذبية. 

  ج االجتـماعي ن ـخبلل النـض رينو ـم ع ا ـخ د ـم الص ات االجتماعية : وتتمثل في عبلقة القاـئ
 التعامل. والشعور با خرينو وتحمل المسؤوليةو والصبرو وحسن 

  زمو الن س والـح الص ات السيكولوجية )الن سية( : مثل الشجاعةو والكرمو والحكاءو والثقة ـب
 272صوالعدالةو والتوازنو وسرعة البديهة. 

بــالر م مــن أن هــحد النظريــة قــد احتلــل مكانــة عظيمــة بــين ( أنــ  2110ويــري حــريم )
داتو ومــن هــحد االنتقــادات: صــعوبة نظريــات القيــادةو إال أنهــا تعرضــل إلــى الكثيــر مــن االنتقــا

وجــود أســس أو معــايير تقــيس الصــ ات التــي يتمتــع بهــا القائــدو باإلضــافة إلــى االخــتبلف فــي 
الر م  حد الـص اتو وـب تحديد الص ات ودرجة أهميتهاو وذلك حسب الموقف وما يتطلب  من ـه

ر ـفي دور القاـئ ن أـ  ا ـم ا لـه ة لـم حد الـص ات مهـم ادات إال أن ـه حد االنتـق ام بمهمـت  من ـه د بالقـي
  22صو بين أفراد المجموعة 

 اؾدؾوؽقة:كاألـؿاطكـظرقة (2)

ري كـشمول  ) ة 2111وـي حد المرحـل دأت( أن ـه ادة ـعن بالبـحث ـب اء القـي  الـحرب أ ـن

يلة وهي العسكريينو القادة تطوير أفضل جهود من كجزء الثانية العالمية د ين حـص و األول ـح  ـه

ادة طبقاً  السمات تحديد على القدرة عدم ة الـق ادة لتوـضيح لنظرـي اني ءالـكف القـي و والـث ة ـه  حرـك

يلة اإلنـسانية العبلـقات ة وحـص ل  دراـس د حاوـل او ورن(و ولـق ة )ـه ادة نظرـي لوكية القـي ز الـس  التركـي

 مباشر بشكل يوج  القائد بان سلوك ولقد اعتقدوا الشخصيةو سمات  من بدالً  القائد سلوك على

لوك والـتي أنـماط لتحديد ذلك الباحثين قاد العملو حيث مجموعة ك اءة نحو ق الـس ا  أطـل عليـه
 إهمال سلبياتها من با خرينو ولكن ك اءة التأ ير بصورة من المدراء تمكن التي القيادة( )أنماط
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 إمكانية عن ومؤكدة محددة نتائج إلى الوصول استطاعتها وكحلك عدم بالعاملين االهتمام القائد

 72صللقيادة. المبلحاالسلوك  طريق عن القيادة ت سير
 اؾـظرقةكاؾؿوؼفقة:ك (3)

بـــدأت هـــحد النظريـــة بـــالتطور كمحاولـــة لتوضـــيح التنـــافر لنظريتـــي الســـمات واألنمــــاط 
القياديــةو وهــي ت تــرض بــأن الــنمط الكــفء والخــاص لســلوك القائــد يعتمــد علــى الموقــف فــي 

حد واجـهل وقد مختلف المواقف يقابلها مختلف األنماط القيادية ة ـه ا التـحديات النظرـي  لتبنيـه

د كـشمولةو القيادي النمط أن ل كرة ة. ويؤـك ل األنـماط القيادـي و أفـض وق ي ـه ـبأن ( 2111) الـم
القائـــد النـــاجح هـــو الـــحي يعمـــل علـــى تكييـــف أســـلوب  القيـــادي بالشـــكل الـــحي يحقـــق التوافـــق 
واالنســــــجام مــــــع الجماعــــــة وال يوجــــــد نمــــــط محــــــدد يصــــــلح للتطبيــــــق فــــــي كــــــل المواقــــــف 

 72صوالظروف.
ر (2112)بلحا عوضوي ة تعتـب ة الموق ـي ا أن النظرـي ة ولكنـه ادة دور ـضمن جماـع  القـي

 723صاحتمال بروز شخص معين كقائد هو حصيلة موقف كامل. ترى بأن
 ؿداركاؾكدف: ـظرقة (4)

( وتســـتند علـــى نظريـــة توقـــع 7311( فـــي عـــام )Robert Houseوالتـــي أقترحهـــا )   
لـــى فكـــرة بـــحل الجهـــد لزيـــادة توقعـــات تحســـين الحـــوافز وقـــد أعـــاد نظريـــة التوقـــع باالســـتناد ع

ق  وية الطرـي ارد مـصدراً للرـضا وتـس المخرجاتو وسلوكيات القائد يتوقع قبولها من العاملين باعتـب
ن نحو الرضا عن المستقبلو حيث يندرج سلوك القائد   & Kinickiحسب ما أشار إلي  كل ـم

Kreitner, (2007) تحل ما يلي: 
  دون تحقيق الهدف.تقليل الحواجز التي تحول 

 .تزويد الدليل والدعم الحي يحتاج  العاملون 

 .272صربط المكافئات لغرض إنجاز األهداف 
حكر  Mcshane & glinow, (2007ويرى )    بأن قليل من األفراد يكون قادرا على ـت
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ة  ة مـسار الـهدف نظرـي األنماط القيادية الشرطية ولكن بالر م من تلك المـحدوديات تبـقى نظرـي
 221. صرة كإحدى نظريات القيادة المهمةجبا

 : انفرق بني انمُبدة واإلدارة:ًبخبيس
 القيادة النواحيو كون بعض فيان تتشابه( أن االدارة والقيادة 2112يشير الحربي)   

 توجـــــ  اإلدارة كـــــحلك مشـــــتركو هـــــدف ب عاليـــــة لتحقيـــــق ســـــويا ليعملـــــوا النـــــاس بجمـــــع تهـــــتم
 اإلدارة بــين يميــز مــن وهنــاك .المؤسســة ايــات  اإلنجــاز اليعملــو  األفــراد و وتخضــعالمؤسســات

ا التربوية تعني اإلدارة لرجل بالنسبة اإلدارة أن اعتبار على والقيادة ق ـم ب يتعـل ة بالجواـن  التن يحـي
ة واإلمكانيات المناسبة الظروف توفر التي ة المادـي رية البلزـم ة والبـش ةو للعملـي ا التربوـي ادة أـم  القـي
ع يمـكن يحقق أن بها يقوم ممن يطلب إذ هحا من أكبر فتعني ن مستوى أرـف درك أن خبلـل  ـم  ـي

 األمــور عــن مســؤول  يــر القائــد يكــون أن هــحا يعنــي وال الكبــرىو واألهــداف البعيــدةو الغايــات
 23.صاال نين  بين يجمع أن علي  بل التطبيقيةو أو التن يحية

لطانهاو كما أشار  ا اإلدارة فتـسفالقيادة تنبع من الجماعة ويقبل األعـضاء ـس ن ـأـم تمد ـم
ســـلطة خـــارج الجماعـــة ويقبـــل األعضـــاء ســـلطانها خوفـــا مـــن العقـــابو والمـــدير م ـــروض علـــى 

ا أن ـالجماع زد. كـم ونا لمرـك ا ـص اء عليـه ر ويهـم  اإلبـق د اجتـماعي كبـي ة تباـع ين الجماـع ة وبين  وـب
 :فيمــا يلــي هنــاك فروقـًـا بــين القيــادة واإلدارةو كــحلك هنــاك عبلقــة و يقــة بينهمــا ويتضــح ذلــك

 (2112)الحربيو
  ادة تج القـي تقوم القيادة على الن وذو بينما تعتمد اإلدارة على السلطة المخولة للـشخصو تـن

 تلقائيا من الجماعةو أما اإلدارة فم روضة على الجماعة.

  تعمــل القيــادة فــي ظــروف عاديــة  يــر رســمية و يــر روتينيــةو أمــا اإلدارة فتعمــل فــي أوضــاع
 ينية وأنها مستمرة ومنظمة.رسمية ومواقف روت

  ئلدارة مصدر القوة والن وذ بالنسبة للقيادة هو الجماعة ن سها وشخصية القائدو أما بالنسبة ـل
 22صفإن مصدر القوة والن وذ هو المنصب الحي يشغل  ال رد في التنظيم المقرر ل  رسميا.
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راحيل )في  تركز اإلدارة كما ورد     ية  (2113السويدان وباـش ات رئيـس ع عملـي ى أرـب عـل
 هي:

 التخطيطو والتنظيمو التوجي  واإلشراف الرقابة. 
 وتركز القيادة على  بل ة عمليات رئيسية هي:

 تحديد االتجاد والرؤية.  -7
 حشد القوى تحل هحد الرؤية.  -2

 01صالتح يز وشحح الهمم.  -4

د أـشار الحرـبي ) ن فــروق 2112وـق احثون ـم رد الـب ى مــا ذـك ين ال( إـل ة ـب لوك الــحي بعناـي ـس
ادأة  وم بالمـب حي يـق رد اـل و الـ  يمكن اعتبارد إداريا وذلك الحي يمكن اعتبارد قياديًاو فالقيادي ـه
بتطــوير الهيكــل التنظيمــي القــائم أو إضــافة إجــراءات جديــدة لتحقيــق األهــدافو وقــد يتطلــب 

ستخدم األمر تغيير أهداف المؤسسة بأهداف أخرى أفضل منهاو أما اإلداري فهو ال رد الحي ي
  22.صالهيكل التنظيمي القائم واإلجراءات والتشريعات لتحقيق أهداف وطموحات المؤسسة

ادة والرئاـس ين القـي رق ـب اك ـف ا أن هـن د)ـكـم ر أحـم ا ذـك  JEAT  ليـجهــ( ـبأن 7320ة كـم
ون فيــ و ـعــرف القيــادة أنهــا المقــدرة علــى التــأ ير فــي النــاس ليتعــاونوا علــى تحقيــق هــدف ير بــ

ة leadershipفرق كبير بين القيادةحلك فإن هناك ـل ن ـألن القـي  Headshipوالرئاـس ع ـم ادة تنـب
ة ويقـب ن ـخارج الجماـع لطتها ـم تمد ـس راد ـالجماعة ويقبلون بسلطاتها أما الرئاسة فتـس ا األـف ل بـه

 42ص.د اجتماعي ـخشية العقوبةو وبحلك يكون الرئيس م روض على  الجماعة وبينهما تباع
ين  روق ـب ا ور م وجود الـ  ا فيـم ن إجمالـه ة يمـك ة و يـق ا عبلـق ة إال أن بينهـم ادة والرئاـس القـي

 م(:2111يلي كما أوضحها األ يري)
تســتند القيــادة علــى قــوة القيــادةو بينمــا تســتند الرئاســة علــى الســلطة التــي يك لهــا النظــام  -7

 الرسمي للرئيس.
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 القيادة تظهر من الجماعةو أما الرئاسة واجبة على الجماعة. -2

ا  القيادة تعمل -4 ةو أـم ر روتينـي ة و ـي ل ـفي مواـقف الفي مواقف  ير رـسمية عادـي ة فتعـم رئاـس
 رسمية ومواقف روتينية.

مصــدر القــوة والســلطة للقيــادة هــو الجماعــة ذاتهــا وشخصــية القائــدو أمــا مصــدر القــوة  -3
 والسلطة للرئاسة هي الوظي ة التي يشغلها ال رد.

األفرادو بينما في الرئاسة فإن سلطة في القيادة يتم تحديد أهداف الجماعة بالتشاور مع  -2
 الرئاسة هي التي تحدد للجماعة أهدافها دون أي تقدير لمشاركات ا خرين.

ويمكــن أن تلتقــي الرئاســة بالقيــادة ويمكــن لل ــرد أن يجمــع بينهمــا فــي آن واحــد وبــحلك 
 22ص.أو مدير وإنما كل قائد هو بالضرورة رئيس ليس كل رئيس قائدو

 : : يفهىو املهبراث انمُبدَت وأنىاعهب ًسبسبد
ث   إن الدراسات التي تناولل هحا الموضوع لم تجمع على قائمة محددة ومترابطة وحـي

ة الواـجب  ارات القيادـي يوجد اختبلف بسيط بين علماء اإلدارة والممارسين لها في تحديد المـه
الطويــــل  م(و7332توافرهــــا لــــدى القائــــد التربــــوي فنجــــد أن مجموعــــة مــــنهم مثــــل :مرســــي )

م( قد قسمل المهارات القيادية البلزم توافرها 2113م(ورسمي )2117دياب ) م(و7333)
 لدى رجل القيادة إلى   بلث مجموعات أساسية هي:

 .المهارات ال نية (7)

 .المهارات الحاتية (2)

 .المهارات ال كرية (4)

ان) د 7321وقد خلص كنـع ة بـع ارات والمقوـمات القيادـي ن المـه ة ـم ة م( إـلى مجموـع قياـم
 بعدد من الدراسات شملل مجتمع كبير من مديري األعمال الناجحين هي:

المهــــارات الحاتيــــة: وتشــــتمل علــــى الســــمات الجســــمية و القــــدرات العقليــــة و المبــــادأةو  (7)
 االبتكارو ضبط الن س.
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المهــارات ال نيــة: وتشــتمل علــى القــدرة علــى تحمــل المســؤوليةو وال هــم العميــق والشــامل  (2)
 اإليمان بالهدف وبإمكانية تحقيق .لؤلمورو الحزمو 

ع  (4) ل ـم ى التعاـم درة عـل المهارات اإلنسانية: وتشتمل على االستقامة واألمانةو اإلخبلصو الـق
 األفراد.

 المهارات الحهنية: وتشتمل على نوعين من المهارات: (3)

 .  المهارات السياسية .7

 .  المهارات اإلدارية .2

 اؾؿكاراتكاإلدارقة:أواًل:ك

م عملــ  ( إلي أن المهارات اإلدارية 7332ويشير كنعان ) تتمثل في قدرة القائد على فـه
يم بالمجتمع  ة نشاط  داخل التنظيم الحي يقوددو باإلضافة إلى معرفة عبلقة ذلك التنـظ وممارـس
ات تتحدد نشاطات  ومهام  القيادية  ك العبلـق المحيط ب  وعبلقت  بالموظ ين  إذ أن  في ضوء تـل

ا يـــتبلءم مـــع تحقيـــق أهـــداف التنظـــيمو وبمــــا يك ـــل تحقيـــق متطلبـــات المرؤوســـين وإشـــباع بمـــ
ة   و441.ص حاجاتهم  م عمـل  وممارـس ى فـه د عـل درة القاـئ ة ـفي ـق ارات اإلدارـي كما تتمثل المـه

المجتمع المـحيط  يم ـب نشاط  داخل التنظيم الحي يقوددو باإلضافة إلى معرفة عبلقة ذلك التنـظ
 ظ ين.ب  وعبلقت  بالمو 

يمكــن التمييــز بــين أربــع مهــارات فرعيــة منبثقــة مـــن المهـــارات اإلداريــة للقــادة هــي: صــنع 
( يوضـــحها 2والشـــكل) القـــرارو وإدارة الوقــــلو وإدارة االجتماعــــات واللجـــانو وإدارة التغييـــر.

 على النحو التالي:
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 (7شكل )

 األكاديميةيمارسها رؤساء األقسام التي  اإلداريةيوضح المهارات 
 )إعداد الباحث( جامعة الطائف في

 :صنع القرار -1

تعــد عمليــة صــنع القــرار جــوهر العمليــة اإلداريــة ومحــور ارتكـــاز ( 7331يشــير إبــراهيم )
داف والسياـسات  ة الخاصــة بتحديــد األـه رارات التخطيطـي ح الـق د يتـخ المهارات اإلداريةو فالقاـئ

بالتوجيـــــــــ  والح ـــــــــز والرقابـــــــــة والتوظيـــــــــف واإلجـــــــــراءاتو والقـــــــــرارات التنظيميـــــــــة الخاصـــــــــة 
 221صوالتدريب.

ان ) ير كنـع بة 7332كما يـش ة االنـطبلق بالنـس ر ـهي نقـط ة تعـب رارات اإلدارـي ى أن  الـق ( إـل
ا مــع بيئتــ   ل وفــي عبلقتهــا وت اعلـه ل المؤسســةو ـب رفات التــي تــتم داـخ ع النشــاطات والتـص لجمـي

هــا يــؤدي إلــى تعطيــل العمــل وتوقــف الخارجيــةو كمــا أن توقــف اتخــاذ القــرارات مهمــا كــان نوع
 3النشاطات والتصرفات مما يؤدي إلى زوال المؤسسة.ص

 : إدارة الوقت -2

تعد إدارة الوقل من أهم المهارات اإلدارية البلزمة للقادةو وعلى الر م من كثرة شكاوى 

ـفي  القادة والمديرين من عدم ك اية الوقل إال أن  في الحقيقة يوجد جزء كبير من الوقل يهدر

 ىجوانــب شخصــية نابعــة مـــن تصــرفات القائــد وعاداتــ  فــي العمــلو أو فــي جوانــب تنظيميــة تعـــز 

إلـــى تعقيــدات الــنظم وإجــراءات العمــلو أو فــي جوانـــب فنيـــة بســـبب تقـــدم التكنولوجيــا وعــدم 

 اإلدارية المهارات

  اإلجتماعات إدارة
 واللجان

 القرار صنع الوقت إدارة التغيير إدارة
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 تحديث أساليب العمل.

ومــــن ادة ـكمــــا أن حســــن إدارة الوقــــل واســــتغبلل  مــــن األدوات والمبــــادئ المهمــــة للقيــــ
( أن "الوقــل هــو األســاس الــحي تســير بــ  2112مهــارات القيــادة األكيــدة و حيــث أكــد األ ــا)

الحيــاة ويســير بــ  العمــل واإلنتــاج ويتحقــق مــن خبللــ  النجــاحو فوقــل القائــد لــيس ملكــ  ولكــن 
ل   المؤسسةملك المرؤوسين و  ن أـج م وـم ن أجلـه أدوار مـحددة ـم ككل فهم يتوقعون من  القيام ـب

 17التنظيم".ص

 :  إدارة االجتماعات واللجان -3

ارة ( أن االجتماعات ـه7342يؤكد الشهري ) دو ومـه ل القاـئ ن عـم رة ـم تشغل مساحة كبـي

ع مــع  توى ضــيق كاللـجانو أو مســـتوى متـس د فــي إدارة االجتماـعات ســواء كاـنل علــى مـس القاـئ

ارات اإلدارية الواجب تواف ادة.أفراد التنظيم أو أي إدارة من إدارات  تعد إـحدى المـه  رها في الـق

حيــــث تعــــد إدارة االجتماعــــات ب اعليــــة وبشــــكل مثمــــر أحــــد مهــــام اإلدارة الناجحــــةو وتعتبــــر 

االجتماعــــات وســــيلة لتحقيــــق  ايــــةو وعنــــد انعــــدام هــــحد الغايــــة أو الهــــدف تقــــل فائــــدة هــــحد 

د اجتمــاعو  ة لعـق ر أـن  ال حاـج راد لـسبب او  ـخ د يـشعر بـعض األـف االجتماـعات وإن وـجدت ـق

أ ير فبلبد أن ت ى الـت درة عـل ك الـق حي يمتـل ل اـل د المؤـه خضع االجتماعات للتوجي  بواسطة القاـئ

 20في األخرى. ص

 :إدارة التغيير -4

ر للقائد في كي ية السيطرة على اتـجاد ( أن المهارات اإلدارية 7331يشير كبللدد ) تظـه
التغييـــر ومـــداد ووقـــل حدو ـــ  مـــن خـــبلل التخطـــيط االســـتراتيجيو وهـــحا يتطلـــب مهـــارة رصـــد 
ةو  ل التنظيـمي بـص ة دورـي ي الهيـك ر ـف التغيرات في بيئة العمل الداخلية والخارجيةو وإعادة النـظ

ة والتأهيلية لتنمية الموارد البشر  ط التدريبـي ورو وسرعة ووضع الخـط ع الجمـه ات ـم وير العبلـق ية وتـط
ر مهم في نجاح إدارة التغيير  ر عنـص  223.صالتدخل وإعادة التوجي و ومرونة القائد وتقبل  للتغيـي
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( إلـــى أن موضـــوع التغييـــر مـــن الموضـــوعات المهمـــة فـــي  2113كمـــا يشـــير الســـبيعي )
لمواكبــة والمصــاحبة للتعلــيم والــتعلم اإلدارة عامــة وفــي اإلدارة التربويــة خاصــة نظــرا  للتغيــرات ا

تمرة والم اهيمدم التقني الحي قلب موازين النظريات ـوالتق دة المـس ة الوحـي و العملـي و والتغيير ـه
درةة و ـفي المؤسـس ة دون أن  والـق ر بسبلـس دبير التغيـي ة لـت وات متأنـي ة ـهي الـتي تتـخح خـط ال عاـل

ق اجتما ر عواـئ حلك تحدث صداماو وكثيرًا ما يواج  التغيـي ع ـل راد والمجتـم ن األـف ية ـم ة  ون ـس عـي
ر  اح النـجاح إلدارة التغيـي تراتيجية واـضحةو وم ـت ق اـس ة وـف البد أن يكون بطريقة سليمة ومدروـس
دهم  بلهم وتأيـي ي تـق املون ـف ة وويـشكل الـع ر ال عاـل ات التغيـي د بمـساندة آلـي ط ـفي القاـئ يكمن فـق

يق االلتــزام ـإدارة التغييــر هــو تحقــوتصــرفهم ومســاندتهم جــزءا هامــا للنجــاحو ومــن أهــم أهــداف 
 72-3بالتغيير. ص ص 

 اؾؿكاراتكاؾفـقة:ثاـقًا:ك

م( المهــارات ال نيــة بأنهــا القــدرة علــى اســتخدام األســاليب الخاصــة 2113يُعــرف عــامر)

بمجــال تخصــص معــين وعلــى هــحا فمــدير المدرســة يجــب أن يحــرز نــوعين مــن هــحد المهــارات 

ةو االتـصال وأولهما مهارات استخدام األساليب  يق والرقاـب يم والتنـس يط والتنـظ  ال نية في التخـط

المتابعــة والتقــويم و انيهمــا مهــارات التعلــيم والتــدريس مثــل مهــارة إدارة الصــف وطــرق التــدريس 

 731واستخدام الوسائل المعينة والتقويم. ص

تـــرتبط بالمعرفـــة المتخصصـــة فـــي ( إلـــى أن المهـــارات ال نيـــة 7332كمـــا أشـــار كنعـــان )

ل من مجاالت العلمو وبالك اءة في استخدام هحد المعرفة أفضل استخدام في أداء العمل مجا

تخدام  ي اـس ع بمعرفـت  المتخصصة وبراعـت  ـف بالشكل الحي يحقق الهدف. فالقائد الناجح يتمـت

ة الضرورية إلنجاز العمل بمهارة وإتقان    473.صالطرق العلمية المتاحةو والوسائل ال نـي

القــدرة علــى  المهــارات ال نيــة "أربــع" مــن القــدرات والســمات ال رعيــة هــي:وتنبثــق عــن 
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م العميــق والـشامل لؤلمــورو ى ال ـه درة عـل ؤوليةو والـق ل المـس زمو وـسمة اإليمــان  تحـم وـسمة الـح

 بالهدف وإمكان تحقيق .

ل اإلدارة 7332ويبين مرسي) تركة فعـلى رـج م( أن تنمية هحد المهارات هي مسؤولية مـش

ن يعمــل باســتمرار علــى تنميــة المهــارات ال نيــة لديــ  بتعميــق الجانــب العملــي للعمليــة التعليميــة أ

اإلداريــة  وزيــادة مهاراتــ  المعرفيــة اإلداريــة باســتمرار وهــو مــا يســمى بالتــدريب الــحاتي أو النمــو 

ة تـساعد رـجال اإلدارة  رامج فعاـل ة ـب لطات التعليمـي ع الـس الحاتي وفي ن س الوـقل ينبـغي أن تـض

  720ما يسمى بالتدريب أ ناء الخدمة".صة على النمو المهني في مجال عملهم أو التعليمي
 

 ( يوضح المهارات ال نية لدى رؤساء األقسام األكاديميين:2والشكل )
 

 
 
 
 
 
 

 (2شكل )
 يمارسها رؤساء األقسام األكاديميةالتي  ال نيةيوضح المهارات 
 )إعداد الباحث(جامعة الطائف في

 

 :تحمل المسؤوليةالقدرة على  -6

ى  درة عـل رتبط الـق ن ال شــل و وـت دم الرـضا ـع ؤولية ـفي ـع تتجسد القدرة على تحمل المـس

رر ور بتــ  تحمــل أعبــاء بتحمل المسؤولية  ا يـق ى إنـجاز ـم ثقة القائد بن س و و قـت  ـفي قدرـت  عـل

 وظي ت .

 المهارات الفنية

اإليمان بالهدف 
 الحزم وامكان تحقيقه

القدرة على الفهم 
العميق والشامل  

 لألمور

القدرة على 
 تحمل المسؤولٌة
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 :القدرة على الفهم الشامل لألمور -2

بالمعــارف اإلنســانية واالطــبلع الثقــافي الغزيــر حتــى تتطلــب هــحد القــدرة اإللمــام الواســع 

يــتمكن مــن معرفــة مــا حولــ  معرفــة عميقــة شــاملةو وهــحد القــدرة ال تتطلــب أن يكــون خبيــراً أو 

متخصصـــاً فـــي كافــــة علــــوم اإلدارة واإلحصــــاء والعلـــوم السياســـية والقـــانون أو علـــم الـــن س أو 

لعلــوم مــن خــبلل اطبلعــ  عليهــا لبلســت ادة االجتمــاعو ولكـــن ي تـــرض أن يعــرف شــيئاً مــن هــحد ا

 منها في تعامل  مع رؤسائ  ومرؤوسي .

 :الحزم -4

م  ين الحـك ق ـب ادرًا علــى التوفـي وهحد المهارة تتطلب أن يكون القائد قاطعاً في أوامردو وـق
بية لؤلمــور اإلداريــةو  اة شــعور ا خـــرينو وعلــى تحديــد األهميــة النـس الـصائب علــى األمــور ومراـع

ألولويــات للجوانــب المهمـــة والجوانــب الملحــة والجوانــب االســتراتيجية فــي المواقــف وترتيــب ا
ة. ة المختلـ   اإلدارـي

 :اإليمان بالهدف -3

تــرتبط هـــحد الســـمة بقــدرة القائـــد علـــى صــيا ة أهـــداف واقعيــــة صـــيا ة واضـــحة محـــددة 

تمامــات يســهل علــى المرؤوســين فهمهــا وتحقيقهـــاو علـــى أن تكـــون األهــداف شــيقة ومثيــرة اله

ة لطموـحاتهمو رورة تحقيــق  العاملين ومحقـق ين بـض اع المرؤوـس ى إقـن د عـل درة القاـئ رتبط بـق ا ـت كـم

ن  هــحد ل ـم ا لـك ن تحقيقـه ود ـم ي تـع د الـت راز ال واـئ داف وإـب ةاألـه م  المؤسـس ع العـل والعــاملينو ـم

 تحقيق . بالعمل الحي يك ل بأن اإليمان بالهدف ليس كافياً لنجاح القائد ما لم يـصاحب  إيـمان

 ك
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 اؾؿكاراتكاإلـداـقة:ثاؾثًا:ك

ودهم 2113يعرفها العمايرة)  يق جـه ي  وتنـس ع مرؤوـس ( بأنها "قدرة القائد على التعامل ـم

 712روح العمل الجماعي بينهم."ص وبث

ل ٌتظهر المهارات اإلنسانية ( إلى أن 7301دسوقي )شير كما ي   ى التعاـم د عـل قدرة القاـئ

 جهـــودهم وتكـــوين فـــرق العمـــلو وتشــــجيع العمــــل الجمــــاعي مـــن أجـــل تنســـيق مـــع المرؤوســـين

وميــــولهم وآرائهــــم التعــــاوني بيــــنهمو وهــــحا يتطلــــب مــــن القائــــد معرفــــة باتجاهــــات المرؤوســــين 

وطموحــاتهم ودوافعهــمو وفهــم متبــادل بينــ  وبيــنهم. ويــرى بعــض البــاحثين أن اكتســاب القائــد 

رات ال نيـــة وذلـــك بســـبب مــــا تتضــــمن  صـــعوبة مـــن اكتســـاب  للمهـــاأكثـــر  للمهــــارات اإلنســــانية

ات اإلنسانية من تعقيد وتباين وتنوع   .441.    ص العبلـق

أنهـــا مكملـــة  وتعتبـــر المهـــارات اإلنســـانية مـــن المهـــارات المهمـــة للقائـــد اإلداريو حيـــث

درة القائــد ارات اإلنـسانية ـق ي المـه ةو وتعـن ة وال نـي ع مرؤوـس للمهارات ال كرـي ل ـم ى التعاـم ي و ـعـل

لوكهمو وبث روحوتنس ود ال هــم  يق جهودهم وفهم ـس حا يتطـلب وـج العمل الجماعي بينهمو وـه

زهم.  نهمو ومعرفت   رائهم وميولهم واتجاهاتهمو والقدرة على تح ـي ادل بيـن  وبـي  المتـب

 المهــارة ال نيــة تعكــس قــدرة القائــد علــى التعامــل مــع األشـــياءو فـــإن المهـــارة وإذا كانـــل

ر أن اكتـساب اإلنسانية تعكس ا يظـه ن هـن رادو وـم ع األـف ل ـم ارات  قدرت  على التعاـم د للمـه القاـئ

ذلــك أن مــا يــدخل فــي مجــال  صــعوبة مــن اكتســاب  للمهــارات ال نيــةو وســببأكثــر  اإلنســانيةو

ر  العبلقات اإلنسانية هو بالضرورة ل  تعقيــداً أكـث ةو وأن التعاـم ن المـجاالت ال نـي اً ـم راً وتنوـع وتغـي

تم تــرقيتهم  ـصعوبةأكثر  مع األفراد ديرين ـت إن الـم ك ـف ن ذـل الر م ـم ياءو وـب ع األـش ل ـم من التعاـم

ة ـفي دراتهم ال نـي يهمو وـق ة إـل ام الموكـل ى إنـجاز المـه دراتهم عـل ـفي مـجال  الغالب على أساس ـق

حا ن ـه ر ـصحيحو إذ أن  العملو مع افتراض توافر المهارات اإلنسانية لديهمو ولـك االفتراض  ـي
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ود أ لب مشاكل ى نـقص اإلنتاجية اإلدارية اليوم تـع ر إـل ل  بـشكل كبـي ارات اإلنـسانية ـفي ـك المـه

ديرات.  من المديرين والـم

حيـــث انـــ  ال يتـــأتى ذلـــك المـــدير النـــاجح إال  بعـــد قيامـــ  بـــدورد تجـــاد تنميـــة العبلقـــات 

 ( وتتمثل فيما يلي:2110أشار إليها المغربي )التي  اإلنسانية 

 ستقرار الن سي بين األعضاء العاملين داخل المدرسة.توفير الجو العائلي واال -7

 الموظف( من خبلل آرائ  ومعتقدات  وميول . -الطالب-احترام شخصية ال رد )المعلم -2

ة تشجيع جميع أوج  النشاط االجتماعي التي تقوي العبلقا -4 ل المدرـس املين داـخ ت بين الـع

 روح التعاون والثقة فيما بينهم. ميةوتن

وأهــدافها  الجامعــةوالمجتمــع الــحي نعــيش فيــ  وتعري ــ  برســالة  الجامعــة تو يــق الصــلة بــين -3

 وبرامجها.

 معرفة المدرسة الحتياجات المجتمع ودراسة مشاكل  وإيجاد الحلول المناسبة لحلك. -2

االســت ادة قــدر اإلمكــان مــن المصــادر الماليــة والبشــرية فــي المجتمــع وتســخيرها لصــالح  -0

 31 -43ص ص  داخل المدرسة.العملية التربوية والتعليمية 

 :كاؾؿكاراتكاؾفؽرقةرابعًا:ك

القــــدرات العقليــــة ( أن المهــــارات ال كريــــة يقصــــد بهــــا 7332أشــــار درويــــش وتكــــبل )

رادو و  ن األـف رد ـم مجموعة االستعدادات ال كرية والعادات الحهنيةو واالتجاهات العلمية لدى ـف

درة –ويأتي الحكاء  ارد ـق ة البلزمــة للقــادةو وقــدـفي ـصدا –عقلية عامة  باعتـب درات العقلـي  رة الـق

الدراســـات الخاصـــة بالســـمات البلزمـــة للقيـــادة عـــن وجـــود عبلقـــة بـــين ســـمة الـــحكاء  كشــــ ل

ة الـتي تـساعد المــرء فــي درات العقلـي ن الـق ق ـم حكاء وـسعة األـف ادة. إن اـل دورد  والنجاح في القـي

 337ص .القيادي 
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رتبط بالـــحكاء القـــدرة ور وكبلهــم يســـاعد القائـــد فـــي التعـــرف علــى التخيــلو و  وـي علــى التـص

ا ورؤيــة الموقــف اإلداري ككــل والتنبــؤ عـلى ن  المشكبلت وأسلوب مواجهتـه التغيراتو وتمـك ـب

دة ل األفكــار الجدـي ة وتقـب ن المرونــة الحهنـي د ـم ع القائــد  القاـئ ل فــي تمـت والــحكاء االجتـماعي يتمـث

رح  والدعابة. بروح الـم

ن  ن مواجهــة المواـقف الصــعبة بعـــزمو وعــدموالـشجاعة تمـك دى القائــد  القائــد ـم توافرهــا ـل

رفو  رعة التـص د عـلى ـس ة  تـساعد القاـئ ا أن البديـه لو كـم يؤدي إلى خوف  من اإلقدام على العـم

أما القدرة على التوقع فتؤدي إلى  حسم اتخاذ القراراتو وسرعة اختيار البدائل التي تؤدي إـلى

ل وقوـع  ـفي  وخاصة فيت هم الموقف المتطور  ة الـحدث قـب ع الخـطط لمواجـه األزـماتو ووـض

وأفــراد  المؤسســةلــدى القائــد بشــؤون  هــحد القــدرة علــى المعرفــة الواســعة المســتقبلو وتســتند

 العمل مما يمكن  من التنبؤ باألزمات المتوقعة في المستقبل واختيار أفـضل. جماعة

حـــددها ديـــاب التـــي  القائـــد التربـــوي ومـــن المهـــارات ال كريـــة التـــي ينبغـــي أن يمتلكهـــا 
 :ي( فيما يل2117)
اإللمام الجيد بأبعاد ونماذج العملية التعليمية والتربوية  المختل ة من مدخبلت ومخرجات  (7)

 وعبلقات بعضها ببعض.

اإلدراك الجيــد والتصــور األفضــل لــآلراء والمبــادئ والقواعــد والنظريــات التربويــة مــن جهــةو  (2)
 ية من جهة  أخرى والعبلقة االرتباطية فيما بينها.وبعناصر العملية اإلدار 

ة  ةالقدرة التحليلي (4) رات الداـل تنتاج المؤـش ي اـس ةو وـف ة ـفي مـجال اإلحـصاءات الكمـي المرت ـع
 على مدى الك ايات الداخلية والخارجية للعملية التعليمية.

أن يمتلـــك ملكـــة الخيـــال اإلبـــداعي ليســـتطيع تكـــوين فكـــرة ســـليمة ورؤيـــة متكاملـــة عـــن  (3)
 731التي يديرها. ص لمؤسسةا
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 ( التالي:7ومما سبق فإن المهارات القيادية يمكن توضيحها في الشكل )
 
 
 
 
 
 
 

 (4شكل )
  يوضح المهارات القيادة التي يمارسها رؤساء األقسام األكاديمية

 )إعداد الباحث( جامعة الطائف في
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 القٌادٌة

المهارات 
 الفنٌة

المهارات 
 اإلنسانٌة

المهارات 
 اإلدارٌة

المهارات 
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 خبيعت انطبئفاملبحث انثبنٍ: 
ويقـــع مقرهـــا األساســـي بالحويـــة بمحافظـــة  الســـعودية جامعـــة الطـــائف إحـــدى الجامعـــات

الطــائفو ومحافظــة الطــائف تتبــع إمــارة مكــة المكرمــة وهــي مــن أشــهر المــدن الســعودية لكونهــا 
احــد المنتجعــات الجبليــة الســياحية الوطنيــةو وتقــع عنــد المنحــدرات الشــرقية لجبــال الســروات 

ةو م فوق مستوى سطح البحر في الجنوب ا 7.111على ارت اع  رة العربـي ب  الجزـي لغربي من ـش
كــم عــن الريــاضو وتبلــه   317كــم عــن جــدة و و  701كــم عــن مكــة المكرمــةو و   22وتبعــد 

 نسمة. 311111ويبله عدد سكانها  2كم  21مساحة المدينة 

 :نشأة اجلبيعت وتطىرهب انتبرخيٍ (1)
ســس والقواعــد الك يلــة بالعمليــة التعليميــة ووضــعل األ –رعاهــا اهلل –لقــد عنيــل الدولــة 

( بتــــاري  772صــــدر األمــــر الســــامي الكــــريم رقــــم )باســــتمرارها وتطورهــــاو وفــــى هــــحا الســــياق 
هــــ و بإنشـــاء كليـــة التربيـــة بالطـــائف لتكـــون نـــواة للتعلـــيم الجـــامعي بالمحافظـــةو 21/2/7311

ام  دد هــ و وـكان ـع7317وكانل تابعة لجامعة الملك عبد العزيز وقد بدأت الدراسة بالكلية ـع
ا  ين بـه اً و  22الملتحـق ي التخصـصات التاليــة: الدراـسات اإلـسبلميةو اللغــة  721طالـب طالبــة ـف

د  العربيةو  م مـساعد(و وبـع ة )قـس وم التربوـي م العـل اءو وقـس ياتو واألحـي ةو الرياـض ة اإلنجليزـي اللـغ
هــ 21/71/7312( بتاري  23721إنشاء جامعة أم القرى صدر األمر السامي الكريم رقم )

 لية التربية بالطائف إليها.بضم ك
(http://www.tu.edu.sa/AboutUs/Pages/default.aspx.10/3/2015.P.1) 

هــــ 0/3/7373بتـــاري    (71هــــ صـــدر األمـــر الســـامي الكـــريم رقـــم )7373فـــي عـــام و 
اءو  ياتو واألحـي ة: الرياـض ا ـفي األقـسام التالـي بإنشاء كلية العلوم بالطائفو وانتظمل الدراسة بـه
وال يزيــاءو والحاســب ا لــيو وفــي ن ــس العــام صــدرت التوجيهــات الســامية بمــنح قصــر الملــك 

وانتقلل إلي   2( م421.111)  ل رع الجامعةو مساحت  اإلجمالية سعود )يرحم  اهلل( بالحوية
 .ـه72/2/7324إلى إدارة ال رع في  الكليتين بأقسامهما إضافة
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ري ـه7323وفى عام  ر الـسامي الـك م )ـصدر األـم  ــه71/2/7323( ـفي 22132م رـق
تقلة. ر مـسمى  بتحويل فرع جامعة أم القرى بالطائف إلى جامعة مـس م تغيـي رع وـت ى ـف ة إـل الجامـع

م )جامعة الطائف بموجب األمر   ـه.73/3/7322  بتــاري (  21131السامي الكريم رـق
(http://www.tu.edu.sa/AboutUs/Pages/default.aspx.10/3/2015.P.1)  
ومنـــح صـــدور األمـــر الســـامي بإنشـــاء الجامعـــة شـــرعل اللجـــان المختصـــة بوضـــع هيكلـــة 
الجامعــة واســتحداث كليــات جديــدة هــي: كليــة الطــب والعلــوم الطبيــة و وكليــة العلــوم اإلداريــة 
والماليــةو وكليــة الحاســبات وتقنيــة المعلومــاتو وكليــة الهندســة و وكليــة الصــيدلةو وكليــة خدمــة 

ادةالمجتمع والتعليم الم ادات المـساندة:  عـم م إنـشاء العـم ول  ستمرو كما ـت والتسجيــلو   القـب
ؤون الطــبلبو وعمادة ؤون  وعمادة ـش يا. المكتب  ـش  ـاتو وعمادة الدراـسات العـل

(http://www.tu.edu.sa/AboutUs/Pages/default.aspx.10/3/2015.P.2)  
ة تـضمنل ( من41كما تم استكمال اإلنشاءات بالمقر فأقيم علي  ) ة وأكاديمـي ـشأة إدارـي

كمـــا . ( معمـــبًلو باإلضـــافة إلـــى عـــدد مـــن الوحـــدات البحثيـــة 31( مـــدرجاً دراســـياًو و)741)
ز آل ـسعود د العزـي ن عـب لطان ـب ر ـس رحـم   -حصلل الجامعة من صاحب الـسمو الملـكي األمـي

 ز للتعليم الطبي كمنحة للجامعة. على مجمع األمير سلطان بن عبد العزي –اهلل 
علـــى فصـــل كليـــة  ـهـــ72/2/7321/م( بتـــاري  0213) وتمـــل الموافقـــة الســـامية رقـــم
ـه  تم إلحاق كلية المعلمين وكليات البنات بالجامعة 7322ا داب عن كلية التربيةو وفي عام 

ةو واألقـسام  ة التربـي ا ـفي كلـي اظرة لـه وتم إعادة هيكلتها ودمج األقسام التربوية مع األقـسام المـن
ا األدبية مع األ اظرة لـه ع األقـسام المـن ة ـم ة ا دابو واألقـسام العلمـي ا ـفي كلـي اظرة لـه قسام المـن
 .في كلية العلوم

(http://www.tu.edu.sa/AboutUs/Pages/default.aspx.10/3/2015.P.3)  
ـه بإنشاء ـ بلث 27/77/7322( بتاري  7134كما صدر األمر السامي الكريم رقم )

وم كليات جديدة هي: كلية العلوم  ة العـل ةو وكلـي ع بالخرـم ة المجتـم ة و وكلـي ة بترـب ة التطبيقـي الطبـي
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م ) وا داب برنيةو وـصدرت ا ة الـسامية رـق اري  /م ب71213لموافـق هــ 41/72/7323( بـت
بالموافقــة علــى مقتــرح الجامعــة بإنشــاء خمــس كليــات جديــدة هــي : كليــة الشــريعة واألنظمــة و 

ة  وكلية التصاميم واالقتصاد المنزليو  وكلية وم بالخرـم التربية وا داب بتربة و وكلية التربية والعـل
 و وكلية المجتمع برنية.

هـــ  تــم 7323/7341وبعــد إلحــاق الكليــات الصــحية بالجامعــات فــي العــام الجــامعي 
إعـــادة هيكلـــة الكليـــة الصـــحية للبنـــينو والكليـــة الصـــحية للبنـــات بالطـــائف لتصـــبح بعـــد إعـــادة 

 تطبيقية. كما تم إنشاء كلية طب األسنان.الهيكلة كلية العلوم الطبية ال
(http://www.tu.edu.sa/AboutUs/Pages/default.aspx.10/3/2015.P.4)  

ة إـحدى الجامعة الطائف أصبحل  وبهحا تقلةـسعودية الجامـع راف وزارة و  المـس تـحل إـش

 . التعليم السعودي

 رسبنت اجلبيعت:رؤَت و (2)
زة جامعة " اكاديمية مؤسسة هي الطائف جامعة ة متمـي ة متكامـل ة وبحثـي ة تعليمـي الطائف بيـئ

 ".عالمياً 
(http://www.tu.edu.sa/AboutUs/president/Pages/Vision.aspx.19/5/

1436.P.1) 

ة تطوير ودع "إلى سعى الجامعةفي  وتتجلى رسالتها ن ـخبلل إدارة فعاـل ة ـم م ونقل المعرـف

للتعلـــيم والبحـــث العلمـــي وفقـــاً للمعـــايير الدوليـــة بمـــا يتضـــمن تعزيـــز جهـــود التنميـــة المســـتدامة 

 "بالمملكة العربية السعودية
http://www.tu.edu.sa/AboutUs/president/Pages/Mission.aspx.19/5

/1436.p.1) ) 

  (ـهـــ7323)الطـــائف جامعـــةوبنــاء علـــى رؤيـــة ورســـالة الجامعـــة يمكـــن أن نشـــير إلــى أن 
ل والحـضاريو والثقافي العلمي بالمستوى للنهوض تسعى اكاديمية مؤسسةك ة وتعـم  عـلى مواكـب

http://www.tu.edu.sa/AboutUs/president/Pages/Vision.aspx.19/5/1436.P.1
http://www.tu.edu.sa/AboutUs/president/Pages/Vision.aspx.19/5/1436.P.1
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 و العلمي البحث وتشجيع التكنولوجيو التطور جانب إلى العالي التعليم في الحديثة االتجاهات
ة كما تساهم ة ـفي الجامـع ع ا خدـم ن إـطار ـفي وبناـئ لمجتـم يم ـم اليم الـق ة اإلـسبلمية والتـع  لمواكـب

ة والعـطاء الحـضارة ة واإلنـجازات اإلنـساني العالمـي ةو العلمـي ن والتكنولوجـي  تـسعى ذـلك أـجل وـم

ة لتحديث مناهجها اً دائم ور لمواكـب حي العمـلي التـط ول تـشهدد اـل ة حـق المو انـحاء ـفي المعرـف  الـع

 2ص . العالمية التقدم بسبل واألخح والتنمية والتطوير األبداع تدعو إلى  قافة الطائف ولجامعة

 أهذاف خبيعت انطبئف: (3)

 ( الى تحقيق االهداف التالية:ـه7323تهدف جامعة الطائف )
 توفير خدمة التعليم العالي ألبناء المملكة العربية السعودية. -7

 مناحي الحياة.في  مواكبة التقدم العلمي -2

 العبلقات العلمية والثقافية مع باقي الجامعات سواء داخل المملكة أو خارجها.تقوية  -4

 2ص خدمة المجتمع السعودي. -3

 دبيعت:نه انكهُبث انتببعت (4)

 كلية التربية. -7
 كلية العلوم. -2
 كلية الطب. -4
 كلية الحاسبات وتقنية المعلومات. -3
 كلية العلوم االدارية والمالية. -2
 كلية الصيدلة. -0
 كلية ا داب. -1

 كلية الهندسة.  -2

 كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر. -3
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 كلية العلوم الطبية والتطبيقية. -71
 كلية الشريعة واألنظمة. -77
 كلية التصاميم. -72

(http://colleges.tu.edu.sa/Pages/default.aspx.p.1) 
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 :انثبنثاملبحث 
ن يهبراث لُبدَت وطبُعت انعًم فُهب ويب حتتبخه ي األكبدميُتاأللسبو 

 يف شىت اجملبالث
المختل ــة ومنهــا الجامعــات كمؤسســات  ا مــن عمــل المؤسســاتتعــد االدارة جــزءاً أساســيً 

ةو و  ن ناحـي ا ـم ة إدارتـه ة تربويةو حيث يعتمد نجاحها واستمرارها على نوعـي ادة الناجـح ود القـي وـج

ة  ريوال اعـل ة أـخ ن ناحـي ي  ـم وم والـت ل بتـق ىالعـم دافه عـل ق أـه ى  وتبـنىو اتحقـي ؤدي إـل ر الـم التغيـي

ادةـفي  ال كريةدرات المباوتهتم بالتطويرو  او وتعزيز القـي ا ـه دريب عليـه ى  باإلـضافةو والـت ادة إـل قـي

 نحو المستقبل. اوجامعاته ابأقسامهتلك المؤسسات 

ويات القيــادة بالجامعــات علــى الــر م مــن اخــتبلف مســت( أنــ  ـهــ7342)الــردادى ويــري 

مســــتويات األقســــام فــــي  تبنــــي علــــى دورةالتــــي  منهــــا أهميتــــ و إال أن لكــــل مســــتوى الســــعودية

ر أن والـتي  واألكاديمية رىو  ـي ة األـخ ة وال نـي ة إـلى جاـنب االقـسام االدارـي ا تتـشكل الجامـع منـه

داف األكاديميةاالقسام  ق االـه دة تحقـي يم وقاـع ز التعـل ا مرـك ة   ألنـه  تعد القلب النابض للجامـع

ة رؤـساء االقـسام منطلق هحد األضوئها و ومن في  يعمل الجميعالتي  ة ومكاـن ق أهمـي ة تنطـل همـي

 33ص  .االكاديميين ودورهم وأهمية هحا الدور و ومسؤوليات 

جوانب في  الخبرة والك اءةمن ومن هنا فالجامعة بحاجة إلى أكاديميين وإداريين لديهم 

ية مختل ةو كاإللمام بالنظم واللوائح والك اءة العلمية والمهنية باإلضافة إـل ارات الشخـص ى المـه

 وال كرية وال نية واالنسانية و يرها.

ية للكليــات والجامعــات حيــث يــوفر بنيــة  م االكــاديمي يعتبــر بمثابــة الوحــدة االساـس فالقـس

االتي  مهمة لؤلنشطة ة العلـي ادة االدارـي ع القـي ل ـم ة الوـص ةو وكوـن  حلـق ي  تدار داخل  من ناحـي الـت

 والطبلب من خبلل رئيس القسم.هيئة التدريس أعضاء  تحقق تطلعات
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اتجـــاهين : االتجـــاد االول: فـــي  الـــوظي ي هـــمدور  يمارســـون األكاديميـــة قســـامفرؤســـاء األ

التن يحيـــة للواجبـــات  مســـؤولياتهمفـــي  و والثـــاني:مهـــام الوظي يـــة العلـــى  اإلشـــراقية ممســـؤوليته

 والمهام المطالب بتن يحها أمام القيادات االدارية االعلى بالجامعة. 

م هـــوم رئـــيس القســـم وم هومـــ و و  األكاديميـــةلنشـــأة األقســـام ســـتعرض هـــحا المبحـــث وي
 إلى أدوارد ومسؤوليات وواجبات  المختل ة و وكي ية تطويرها.  باإلضافةوأهمية دورة  

 )اننشأة واملفهىو(: األكبدميُتاأللسبو : ًأوال
الهيكــل التنظيمــي داخــل الجامعــة و حيــث  فــي الــركن األساســي األكاديميــةتعــد األقســام 

يار التي  تنطلق منها صناعة القرارات رت الـس حلك ذـك ر  ـل ة بـشكل مباـش ي تمس العملية التعلمـي
(  أن اللوائح واألنظمة7347) دة ـه و واألعراف الجامعية ات قل على اعتبار تلك االقـسام قاـع

التـــي  مواقعهـــاو وهـــيفـــي  ليـــاتارتكـــاز أساســـية و يقـــوم عليهـــا الهـــرم الجـــامعيو إذ تجـــري العم
إطار في  تستقبل المدخبلتو ومنها تكتسب المخرجات سماتها وخصائصهاو وتنجز العمليات

 21ص والتربوية. األكاديميةهيكل ممارستها 
قســم و وعــن فــي  القائــد المســؤول عــن ســير العمــل رئيس القســم هــو فــوبنــاء علــى ذلــك 

ؤ رةألكاإلداري اتطويرد و أمام عمادة الكليةو وهو  راد ـفي  اديمي ل  خصائص  الـم ع أـف تعامـل  ـم
ددةو  قـسم في  لهم أيضاً خصائص وطموحاتو وهو يواج   باإلـضافةتـحديات ومـشكبلت متـع

 تواج  اإلدارة الجامعية.التي  إلى كون  نموذج مصغر للمشكبلت والتحديات
مو وفــى 7220عــام  جامعــة فرمونــل فــيظهــرت  ( بأنهــاـهــ7342يؤكــد الــردادى) كمــا

ود األقـسام7240جامعتي وسكنسون ومتشيجان عام  ك  -مو ونتيجة لحلك أصبح وـج د ذـل بـع
  32ص. معظم الجامعات العالميةفي  سمة  البة وتنظيما متعارفاً علي  –العصر 

بــدايتها  فــي  الجامعــات لــم يكــنفــي  ( إلــى أن نشــأة األقســامـهــ7321كمــا أشــار البطــي)
 .22صي  القسم حالياً إال أن  أبرز شكبل أولياً لم هوم التخصص" ممثبل للشكل الحى عل"
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هيكل  التنظيمي الى أن أصبح بـشكلة في  وبهحا فإن القسم األكاديمي مر بمراحل تطور
  .بهاو مما جعل  يضطلع بمهام موكلة الى رئيس  للقيام الحالي

 يفهىو رئُس انمسى االكبدميٍ:: ًثبنُب
داد ـبمســـؤوليات ومهـــام متعـــددة ومهمـــة فـــي مجـــال إعـــتضـــطلع المؤسســـات الجامعيـــة 

الك ايات المتخصصة للنهوض بأعباء التنمية في مجاالت الحياة المختل ةو وـفي مـجال إيـجاد 
ول العمليــة للمشــكبلت التــي يواجههــا المجتمــع و باإلضــافة إلــى دورهــا فــي نشــر وتنميــة ـالحلــ

ة. وـمالمعرفة ب روع العلم  يلة رئيـس نالمختلـ  إن الجامـعات وـس م ـف وان ـ  ع وعـن دم المجتـم ية لتـق
توى األـكاديمي  نهضت و ويقع راد المـس اتق أـف ى ـع ئوليات الجـسام عـل عبء النهوض بهحد المـس

 واألقسام.اإلداري في الكليات 
 قسم  في التدريسية الهيئة ألعضاء كقائديُعد   القسم رئيس( أن 2113محجوب ) ىوير 

 نم لمجموعة امتبلك  يعني وهحا ووواجبات  مهام  قراءة وفق على العاملين نم مرؤوسي  ولجميع
 مؤهبلت  فإن لحا  المناطة ب   بأدوارد القيام نم يتمكن كي ووال كرية واإلنسانية ال نية المهارات

تمك ـكي يقودهم نلم وواضحة مقنعة تكون أن يجب والتربويةو واإلدارية األكاديمية ومهارات   نـي
ا الـتي الرـسمية السلطة تك ي ال إذ يههموجوتو  فيهم التأ ير من وائح تمنحـه ق ـفي الـل  مهاـم  تحقـي

ةو ة  القيادـي ة ـفيوخاـص ة البيـئ ادة الـتي واألكاديمـي ا ـع ية تتـسم ـم ة بحساـس  األنـماط تـجاد عالـي

لطية راراتو اتـخاذ ـفي التـس ود والـتي الـق ة  فـشل إـلى تـق ة المختلـ  ق إزاء أـشكال المقاوـم  .محـق
 22ص

هيئــة التــدريس أعضــاء  بــأنهم:  األكاديميــة( رؤســاء االقســام ـهــ7347ف الغامــدي )عــر  يُ 
التخطيط في  الحين يشغلون منصب رئيس قسم أكاديمي ية ـب امهم االساـس الجامعة و وتتمثل مـه

 70ص واتخاذ القرارات والتنسيق و والتوجي  والرقابة لتسيير االعمال باألقسام.
ن  ( رئيس2171الحجيلي )  عرفيُ و   ين رـسمياً ـم م االـكاديمي: "بأـن  الـشخص المـع القـس
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ة والماليــةو ة واالدارـي ؤون  العلمـي ة للقســم وإدارة ـش ة العاـم ح السياـس ة عــن تن ـي ة الجامـع ل رئاـس  قـب
 01صكلية من كليات الجامعة".في   إلى جانب كون  عضو هيئة تدريس يقوم بالتدريس

ايرة كما يعرف  و 2113)العـم م بأـن " ـه يس القـس راف الـشخص الم( رـئ ن االـش ؤول ـع ـس
ؤ  ة بالقـسمعلى الـش ة والمالـي ة واالدارـي ة ـفي  ون العلمـي ة الجامعـي ة للمؤسـس ة العاـم ـحدود السياـس
ة  األنظمةعلى وفق  ادات الجامعـي ين القـي ل ـب واللوائح والقرارات المنظمة لها و وهو حلقة الوـص

في  د أداءدالقسم ويجو  العليا وأعضاء القسم و بما يحقق أهداف جميع االطراف ويصون سمة 
  01ص مجاالت نشاط  المختل ةو التعليمية والبحثية والخدمية".

الي) يم الـع س التعـل ة( رؤـساء االقـسام 2111وعرف مجـل أنهم " األكاديمـي ة أعـضاء  ـب هيـئ
حين  التدريس الحين يتميزون بالك اءات العلمية واالدارية و والحين تم تعيينهم لرئاسة االقسام اـل

ة االقـساميتميزون  نهم لرئاـس م تعيـي رار ـفي  بالك اءات العلمية واالدارية و والحين ـت الجامـعات بـق
مــن مــدير الجامعــةو بنــاء علــى ترشــيح عميــد الكليــة وتكــون رئاســتهم للقســم لمــدة ســنتين قابلــة 

 32ص.القسم" فيللتجديد وهو المسؤول عن تسيير االمور العلمية واالدارية والمالية 
 إجرائيــا بــأنهم "رؤســاء األقســام األكاديميــة ات الســابقة يمكــن تعريــف وبنــاء علــى التعري ــ

ة الـطائف إلدارة أقـسامهم أعضاء  دير جامـع هيئة التدريس ممن صدر لهم قرارات تكليف من ـم
اً أو  م علمـي اتإسواء كان القـس ة بـشطريها الـطبلب والطالـب ات الجامـع انياً بمختـلف كلـي اء  نـس بـن

لتجديـــدو وهـــو ن رئاســـتهم للقســـم لمـــدة ســـنتين قابلـــة لوتكـــو  علـــى ترشـــيح عمـــداء الكليـــات
 .دارية والمالية داخل القسمالمسؤول عن تسيير األمور العلمية واإل

 :يما يليشير إلى ن  أوبتحليل هحا التعريف نبلحا     
علــى ترشــيح الجامعــات بقــرار مــن مــدير الجامعــةو بنــاء فــي  قســامتم تعييــنهم لرئاســة األيــ -7

تؤهلهم إلى التي  يرجع ترشيحهم إلى امتبلكهم للعديد من المهاراتوالتي  عميد الكلية 
 ذلك المنصب. 
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 دارية.س يتميزون بالك اءات العلمية واإلهيئة التدريأعضاء  أن -2

 القسم.في  دارية والماليةؤول عن تسيير االمور العلمية واإلالمس عضو هيئة التدريس -4

ينو وهحا رئاستهم للقسم لمدة سنتين قابلة للتجديد -3 م ـب ة القـس داول رئاـس  يرس  م هوم ـت
 القسم.أعضاء 

 :األكبدميُتلسبو األ رئبست: أهًُت ًبثبنث
ة القســـم وتحقيـــق أهدافـــ و فهـــو يأخـــح رئـــيس القســـم دوراً ال يســـتهان بـــ  فـــي مجـــال إدار 

ؤولية المباـشؤ المس ع المـس ةو وعلـي  تـق ورد تـجاد إدارة الجامـع يير أـم ن إدارة قـسم و وتـس رة ـول ـع
ة 7333وفى هحا الصدد يشير حرـبي ) أهداف القسم بك اءة عالية.في تحقيق  ى أن أهمـي ( إـل

كليــة ال يقــوم فقــط بممارســة االدارة   يأفــي  رئــيس القســمقســام تنبــع مــن كــون دور رؤســاء األ
ن ـخبلل عـضتعلقة بقسم  بل يتعدى ذلك إلى األية المـالوظي  رى ـم س ـفي  ويت ـقسام األـخ مجـل

ة بـشصنع في  الكلية ومشاركت  ك األقـسام أو الكلـي ؤون تـل ة بـش ية المتعلـق كل ـالقرارات االساـس
  11ص عام .

موقع عمل  " القوة الدافعة و وهو في  ( إلى أن رئيس القسم يعدـه7320ويشير العوفي)
مصدر االفكار والمبادرات الجديدة والملهمة و والحى يبث  حول  الطموح ويح ز على االبداع 

ى اكتشــــاف المواهــــب والقــــدرات وينميهــــا بالتشــــجيع والتــــدريب والعطــــاء   بحيــــث يعمــــل علــــ
 . 71ص المستمر"

ا أـشار  ى ازديــاد( 2113)العمــايرة كـم ة إـل ادراتنتيجــة ا القـسم رئــيس دور أهمـي  لمـب

التعليم  ألن المؤسسات ال يمكن أن  وكل ة فاعلية قياس وأنشطة والمحاسبيةو للجودة الجديدة
ن  ة ـم روط الم روـض م ـفي  الـخارج للمـساءلةتستجيب للـش يم مخرـجات تعـل ل تقـي ن قبـي قـضايا ـم

الطالــب دون دعـــم رئــيس القســـم وقيادتـــ    الن رئــيس القســـم هـــو المتــرجم والم ســـر الـــرئيس 
يقـــدم بهـــا رئـــيس هـــحد المبـــادرات التـــي  للشـــروط الم روضـــة خارجيـــاً ألعضـــاء القســـمو والنبـــرة

 21ص .استجابة االعضاء لها فيألعضائ  تؤ ر 
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ؤول  كاديمي  هواألى ذلك يصبح رئيس القسم وبناء عل ة المـس ة العاـم ح السياـس ن تن ـي ـع
للقســـمو وإدارة شـــئون  العلميـــة واإلداريـــة والماليـــةو وعـــن انتظـــام ســـير المحاضـــرات والتمـــارين 
والــدروس العلميـــة و يرهـــا مــن الواجبـــات التدريســـية والبحثيـــةو وتن يــح قـــرارات مجلـــس القســـم 

إطـــار الحـــدود التـــي ينظمهـــا القـــانون واللـــوائح والـــنظم فـــي  الجامعـــةومجلـــس الكليـــة ومجلـــس 
 المن حة ل .

 :األكبدميُتلسبو : اختُبر رؤسبء األًرابعب
ع  األكاديميةتشكل األقسام  ة إذ يـق ية ـفي المؤسـسات الجامعـي ة األساـس دة التنظيمـي الوـح

ن  ا ـع ة وتنميتـه ر المعرـف على عاتقها الدور األكبر في تحقيق أهداف الجامعات المتمثلة في نـش
بالنســـبة  الـــركن األساســـيإلـــى كونـــ   باإلضـــافةطريـــق البحـــث وتطبيقهـــا فـــي خدمـــة المجتمـــع. 

هــي التــي تؤلــف  األكاديميــةو فاألقســام ة للجســمل للجامعــة مــا تمثلــ  الخليــو فهــو يمثــللجامعــة
ةالكليات والمعاهد و إذ تتكون كل كلية أو معهد تابع للجامعة من عدد من األقسام   األكاديمـي

م   ل قـس ون لـك او ويـك يتولى كل منها تدريس المواد التي تدخل في اختصاص و ويقوم على بحثـه
ضـــحل مكانـــة الجامعـــة ترتكـــز علـــى أداء كيانـــ  الـــحاتي مـــن الناحيـــة العلميـــة واإلداريـــةو وقـــد أ

 التي تتألف منها. األكاديميةأقسامها و بل إن سمعة الجامعة ذاتها تتحدد بنوعية األقسام 
علــى الــر م مــن ذلــك إال أن مــن يتــولى هــحا المركــز يــتم ( أنــ  2177ويشــير اليحيــوي)

هم أقل خبرة ودراية  اختيارهم بناء على معايير فردية وشخصية لعميد الكلية و وقد يكونوا ممن
المهـــام المنـــاط بهـــم و كمـــا أن  إلنجـــازو ودون أن يتلقـــوا التـــدريب الـــبلزم  مســـبقاو يـــر معـــدين 

د ا الـطابع الشخـصي االرتـجالي و والتعقـي ة و يطـغي عليـه ة روتينـي وم عـلى فلـس ة إدارـي  أداءهم يـق
التــــدريسو   تســــيير إجـــراءات العمــــل و وانعـــدام الثقــــة بـــين رؤســــاء االقســـام وأعضــــاء هيئـــةفـــي 

ز في  عن المركزية و فضبلً األقسام واستحواذ رؤساء   ـفياتخاذ القراراتو إضافة إلى وجود عـج
 .40ص. قسامقدرات رؤساء األ
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ر المرشــحين لرئاســة القســم  بل ــة معــاييفــي  أنــ  يجــب أن يراعــي (2117عليــود ) ىويــر 
 :فيرئيس  و تتمثل 

تخدامالقدرة عـلى في  البعد االنسانيو ويتمثل -7 ات اإل اـس ة بالعبلـق ارات المرتبـط نـسانية المـه
 وأن يكون على مستوي متميز بين زمبلئ .

يق  عملياتها الخاصةفي  دارةلبعد القياديو ويعنى إجادة فن اإلا -2 بالتخطيط والتنظيم والتنـس
 شراف واالتصال والتقويم.واإل

د األ -4 زالبـع ون ـصاحب إنتــاج بحـثي متمـي ة وأســاليب  أـصالت  فــي  ـكاديميو وهــى أن يـك العلمـي
 31و صالمنهجية. 

 :األكبدميُتلسبو : مسبث وخصبئص رؤسبء األًبخبيس
مــن المؤكــد أن القســم األكــاديمي هــو القــوة األوليــة ال اعلــة فــي تحديــد مبلمــح الجامعــة 

ول بينـيل  ة الجامع (7332)وإنتاجهاو وفي هحا الصدد يـق ة للمؤسـس ة " إن األعـمال الحقيقـي ـي
م الوـظائف " ال تتم إال على مستوى القسم  ن أـه دة ـم وتعد وظي ة رئيس القسم األكاديمي واـح

ر ـفي تحديــد  دور األكـب م اـل يس القـس ح رـئ ات والجامـعات و إذ يأـخ ل التنظيـمي بالكلـي ي الهيـك ـف
 04صمواص ات مؤسسات التعليم العالي من حيث األداء اإلنتاجي.

القيــادات العنايــة البالغــة مــن يســتلزم  األكاديميــة لــحلك فــإن اختيــار رؤســاء تلــك االقســام
 مجموعة المواص ات والـسماتفي  (2114محجوب )و وقد حددها عند اختيارهم  الجامعية
 يجب مراعاتها عند اختيارهم و وتتلخص فيما يلي:التي 
ةو  -7 يرة العلمـي ة و الـس ة العلمـي ة و المرتـب المواص ات الموضوعيةو وتشمل الشهادات العلمـي

 الخبراتو االنجازات العلميةو المهارات.

 السمات الشخصيةو وتشمل الخصائص ال ردية القيادية و الخصائص المهارية القيادية. -2

علــى ضــرورة أن يمتلــك رئــيس القســم الصــ ات والمهــارات  (2112لي)كمــا أكــد الحــو 
 التالية :
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ع  -7 ل ـم ل بـشكل فاـع ى العـم ة  األـساتحةالمهارات المتعلقة بالشخصية مع القدرة عـل والطلـب
 والعميد وبقية رؤساء االقسام.

 القدرة على تبني أساليب قيادية مختل ة. -2

 القدرة على تحديد أهداف القسم. -4

 تتوفر لدي  وكي ية استخدامها لتح يزالتي  القدرة على البحث المستمر عن عناصر القوة -3
 هيئة التدريس لتحقيق أهداف القسم.أعضاء 

 تخصص  االكاديمي.القدرة وااللمام بمضمون  -2

م و عـلى أن ـه7342شير الردادى)يو  ( إلى مجموعة من السمات والخاصة برئيس القـس
عملـــ و مثـــل مهـــارات االتصـــال فـــي  عنهـــا ألى قائـــد ىال  نـــالتـــي  يمتلـــك صـــ ات القائـــد العـــام

ع  ل ـم رق التعاـم حو وـط ة والتن ـي س المتابـع يطو وأـس والتواصلو ومهارات اتخاذ القراراتو والتخـط
ل  تندات والتعاـم ة بالمـس ي المتعلـق ل المكتـب االزماتو وأساليب بناء فرق العمل و ومهارات العـم

 22ص واستخدام االدوات والنماذج...إل .االنظمة وفق 

 :األكبدميُتلسبو رؤسبء األأدوار ويسإونُبث : ًسبسبد
ام واألدوار  األكاديميةرئيس القسم يمثل القيادة  ي المـه دد ـف ن تـع واإلدارية بما تـضمن  ـم

المنوطــة  بــ  و وتــزداد مســئوليات  و فيواجــ  تحــديات كبيــرة ومتنوعــة و إذ أن عملــ  لــيس قاصــراً 
رة ؤ على تسيير ـش اًو ومباـش يرًا روتينـي تمل عـلى ون  تيـس ل يـجب أن يـش ط و ـب ة فـق أعماـل  التنظيمـي

جــانبين متبلزمــين متكــاملين فــي منظومــة واحــدة أولهمــا : الجانــب األكــاديمي المتعلــق بالعمليــة 
عـــن تهيئـــة المنـــاخ المناســـب المســـؤول  التعليميـــة والبحثيـــة و و انيهمـــا : الجانـــب اإلداري وهـــو

وم 2114حجوب )موفى هحا الصدد يرى  لتحقيق أعباء الجانب األول. م يـق يس القـس ( أن رـئ
بـــأدوار أكاديميـــة فهـــو يتـــولى االشـــراف المباشـــر علـــى فعاليـــات و وأنشـــطة قســـم  و ويمـــارس 
التخطــيط لهــاو ويضــع بــرامج تن يــحها و ويــوفر المــوارد لهــاو ويتــابع و ويقــيم مســتويات تحقيــق 

م يس القـس حلك أدواراً ـفي  أهدافها و ويـمارس رـئ ب إـضافة ـل رى  الغاـل ناد و تعأـخ ة االـس ر بمثاـب تـب
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و إضــافة إلــى مــا يمثلــ  مــن كونــ  نموذجــاً تربويــا يمــارس تأ يراتــ   األكاديميــةالــبلزم للممارســات 
 34صوأدوارد التربوية بشكل مباشر على طلبت .

تنــــاط بهــــم أدوار  األكاديميــــةقســــام أن رؤســــاء األ( 2117عبدالحميــــد وعبــــود)ويــــرى 
 ومسؤوليات إدارية وقيادية وأكاديمية عدة و وتتلخص فيما يلي:

ة -7 مو ومتابـع ة بالقـس د االجتماـعات الدورـي ة أعـضاء  أدوار ومسؤوليات إداريةو ومنها عـق هيـئ
ة والبحثيــة  د السياســات العلمـي يهم و وتحدـي ام الموكلــة إـل م و ومتابعــة المـه دريس بالقـس الـت

د داخل القسمو واتخاذ ال ل عـلى تحدـي مو والعـم توى القـس ليم عـلى مـس رار االداري الـس ـق
 هيئــــــــة التــــــــدريس بالقســــــــم و ومتابعــــــــة أعضــــــــاء  وتوصــــــــيف الوظــــــــائف المنــــــــوط بهــــــــا

 اللجان المختل ة.

هيئــة التــدريس بالقســم بشــكل إيجــابيو أعضــاء  أدوار ومســؤوليات قياديــةو ومنهــا تمثيــل -2
و القسم بما أعضاء  وتوزيع االدوار والمسؤوليات على وفير الـج يتناسب مع قدراتهم و وـت

 إطار العبلقات االنسانية بالقسم و والتوصيل الش هي المباشر.في  المثالي للتعامل

أدوار ومســـؤوليات أكاديميـــةو ومنهـــا رســـم الخطـــط الدراســـية بالقســـم و ورســـم الخطـــط  -4
 ال ـصــــــــلية و والتأـكــــــــد ـمــــــــن حـســــــــن ـســــــــير العملـيــــــــة التعليمـيــــــــة وتحدـيــــــــد أـســــــــاليب 

 23- 22 ص صالتدريس. 
الي يم الـع الي والجامـعات وزارة التعـل يم الـع س التعـل ام ( 2111)كما حدد نـظام مجـل مـه

 :يما يلفي رئيس القسم 
 هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين وترقياتهم.أعضاء  اقتراح تعيين -7

 دراسة مشروعات البحوث العلمية.في  المشاركة -2

 هيئــة التــدريس والمعيــدين و وتنظــيمأعضــاء  توزيــع المحاضــرات واالعمــال التدريبيــة علــى -4
 القسم وتنسيقها.أعضاء 

 تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة بالقسم.في  المشاركة -3
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 دارية والمالية للقسم.تسيير األمور العلمية واإل -2

 نهاية كل سنة دراسية.في  تقديم التقارير البلزمة عن أعمال القسم -0

 هيئة التدريس .أعضاء  القسم بمشاركةفي  تطوير العملية التعليمية -1

 القسم واالهتمام بعبلقات التعاون.في  هيئة التدريسأعضاء  تقليل الصراعات بين -2

ى أن  ير إـل ن أن نـش ادة وبناء على العرض السابق يمـك ل القـي م يمـث يس القـس ةرـئ  األكاديمـي
ن وليات و فيواج ؤ و وتزداد مسوال نية األكاديمية المنوطة بإدارة شؤون القسم واإلدارية  العديد ـم

والجانــب االداري بشــكل  األكاديميــةعلــى الجانــب  شــتملتبــل يجــب أن  والمتنوعــةتحــديات ال
لسياســة اعــن تهيئــة المنــاخ المناســب لتحقيــق المســؤول  هــوكمــا أنــ  منظومــة واحــدة  فــي  مــتبلزم

العامـــة للقســـم و وإدارة شـــئون  العلميـــة واإلداريـــة  والماليـــة و وعـــن انتظـــام ســـير المحاضـــرات 
س وال رارات مجـل ح ـق ة و وتن ـي ية  والبحثـي تمارين والدروس العلمية و يرها من الواجبات التدريـس

اي الحدود التي فالقسم ومجلس الكلية ومجلس الجامعة  حة ـل ..  تنظمـه نظم المنـ  وائح واـل الـل
 بيد أن اللوائح والنظم المن حة لهحا القانون لم تصدر بعد.

  



- 20 - 

 : انذراسبث انسببمت ًبثبنُ
ة  ارات القيادـي اطلع الباحث على عدد من الدراسات العربية واألجنبية ذات العبلقة بالمـه

 وفيما يلي عرض لتلك الدراسات. 

 انذراسبث انعربُت:  (1)

أنمــاط القيــادة فــي التعلــيم الجــامعي كمــا "  : ( بعنــوان الدراســة7332دراســة الخثيلــة ) -7

أعضــاء  التعــرف علــى مــدى إدراك إلــىالدراســة  وتهــدف.  "يــدركها عضــو هيئــة التــدريس

رة. ة الســعودية ألنـماط قيــادتهم المباـش دريس بالمملكــة العربـي ة الـت ع الباحــث  هيـئ ولقــد اتـب

دريس أعـضاء  ملل عينة الدراسة على  مانية وتسعين منتشوا.  الوص يالمنهج  ة الـت هيـئ

أداة  وكانـــل مـــن الـــحكور واإلنـــاث و ومـــن مختلـــف الكليـــات فـــي جامعـــة الملـــك ســـعود.

الدراســــــة : اســــــتبانة تضــــــمنل خمســــــاً وعشــــــرين عبــــــارة تشــــــير إلــــــى خصــــــائص اإلدارة  

ة. ة المحلـي ى  الديمقراطية وخصائص أخرى يبلحا وجودها في البيـئ ة إـل لل الدراـس وتوـص

: وجـــود أربعـــة أنمـــاط تتشـــاب  بـــدرجات مختل ـــة مـــع ومنهـــا والعديـــد مـــن النتـــائج الدراســـة

ة)  يكية المعروـف نمط  ةـياألوتوقراطاألنماط الكبلـس لية(و أن اـل رة والترـس ة والـح والديمقراطـي

د  السائد هو ديمقراطي و وـق ب  اـل و يـش ة وـه حي يـستخدم أـساليب اإلدارة العلمـي نمط اـل اـل

  م ال ردي المتعسف. فاالرتجاليتبلد من حيث االنتشار النمط األبوي 

األنمــاط القياديــة الســائدة فــي جامعــة  "( بعنــوان 7330دراســة الخطيــب وأبــو فرســ  ) -2

هدف اســــت ."هيئــــة التـــدريسأعضـــاء  اليرمـــوك والعلــــوم والتكنولوجيـــا األردنيــــة كمـــا يراهــــا

ا   وم والتكنولوجـي وك والعـل ة اليرـم الدراسة :التعرف على األنماط القيادية السائدة ـفي جامـع

ا دريس.أعـضاء  كما يراـه ة الـت ان الـم هيـئ ع الباحـث ة : اتـب نهج الدراـس ة  .الوـص ينهج ـم عيـن

هيئـــة التـــدريس فـــي جامعـــة اليرمـــوك والعلـــوم أعضـــاء  الدراســـة : شملــــل عينـــة الدراســـة
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وصــــف الســــلوك أداة  الدراســــة : قــــام الباحثــــان باســــتخدامأداة  والتكنولوجيــــا األردنيــــة.

 Leadership Behavior)( والمسمـــــاة 7321القيـــــادي التــــي صــــممها هالبيـــــن )

Description Questionnaire)  LBDQ  وصــف  اســتبانةبعــد ترجمتهــا و وتحتــوي

ع إـطار  لوك الـخاص بوـض يس الـس السلوك القيادي على  بل ين فقرة منها خمس عشرة تـق

الباحثــان  اســتخدم للعمــل واألخــرى تقــيس الســلوك الخــاص ببنــاء العبلقــات االجتماعيــة.

( ANOVAالمعياريــــة وتحليــــل التبــــاين األحــــادي ) واالنحرافــــاتالمتوســــطات الحســــابية 

القــادة فــي جامعــة  اهتمــام توصــلل الدراســة إلــى العديــد مــن النتــائج منهــا:واختبــار )ت(.

مــن التركيــز علــى بنــاء أكثــر  هيئــة التــدريسأعضــاء  اليرمــوك والعلــوم والتكنولوجيــا بإنتاجيــة

 و كمـــا أشـــارت الدراســـة إلـــى عـــدم وجـــود فـــروق فـــي درجـــة تحديـــداالجتماعيـــةالعبلقـــات 

وذلـــك فـــي  األكاديميـــةيســـية لؤلنمـــاط الســـائدة تعـــزى إلـــى الرتـــب الهيئـــات التدر أعضـــاء 

إجــابتهم علــى مجــال المبــادأة فــي وضــع إطــار للعمــلو وأشــارت الدراســة إلــى أن القــادة 

 أهمية واضحة ويعملون على مراعاة الجانب اإلنساني. االعتبارية ضيولون بع

عات ال لســطينية ـجامــالــنمط القيــادي لــدى إدارات ال "( بعنـــوان 7331قروانــي ) دراســة  -4
هــدفل  ."ي ي للعــاملين فيهــا مــن وجهــة نظــرهمفــي الضــ ة الغربيــة وأ ــرد علــى الرضــا الــوظ

رف  ي الجامـعات ال لـسطينية و التـع الدراسة إلى: التعرف على األنماط القيادية الـشائعة ـف
تخدممنهج الدراسة :  على أ ر النمط القيادي على الرضا الوظي ي للعاملين. الباـحث  اـس

الدراســة : اســتبانتين االولــى لقيــاس االنمــاط القياديــة و أداة  المــنهج الوصــ ي التحليلــي.
نتــائج الدراســة :قــد توصــلل الدراســة إلــى مجموعــة مــن  والثانيــة لقيــاس الرضــا الــوظي ي.

ا: ر  أن النتائج والتي من أهمـه نمط أكـث م اـل يبي ـ  نمط التـس و اـل يوعاً ـه ة ـش األنـماط القيادـي
لـــدى  الـــوظي ييزيـــد مـــن الرضـــا  القيـــاديي علـــى الشـــبكة اإلداريـــةو ان الـــنمط الـــديمقراط
 العاملين.
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( بعنــوان: "الك ايــات القياديــة لعمــداء كليــات جامعــة عــدن مــن 2117دراســة عبــد اهلل ) -3
ة أعضاء  وجهة نظر ة ال نـي ات القيادـي الهيئة التدريسية". وهدفل إلى تحديد أهمية الك اـي

هيئــة التــدريس أعضــاء  مــداء كليــات جامعــة عــدن مــن وجهــة نظــرواإلدراكيــة واإلنســانية لع
 فيهــاو ودرجــة تــوفر هــحد الك ايــات البلزمــة لعمــداء كليــات جامعــة عــدن مــن وجهــة نظــر

ة أعضاء  راد عيـن ن أـف ات ـم ع البياـن ي أـعدت لجـم هيئة التدريس. واستخدمل االستبانة الـت
ن ) ة ـم ة المؤلـ  وزعين33الدراـس دريس ـم ة ـت و هيـئ ان عـلى ( عـض ن كلـيات ي ـم  كلـيات ـم

ة دن جامـع دن مـحافظتي ـفي ـع جو ـع ن وتكوـنل ولـح تبانة ـم رة (20) االـس ة فـق  عـلى موزـع

ة ون إذ مـجاالتو  بلـ  ن تـك ة (20) ـم ةو) ك اـي ة74فنـي ةو ) ( ك اـي ة (74إدراكـي  ك اـي

ة العينة أفراد تقديرات أن الدراسة أظهرت اإلنسانية. وقد ة كاـنل الك اـيات ألهمـي  القيادـي

داو ة ـج ين ـفي مرت ـع ديرات أن ـح ة تـق ة العيـن وفر لدرـج حد ـت دةو كاـنل الك اـيات ـه م جـي  وـل

ة أي ر الدراـس روق تظـه ة ذات ـف ة إحـصائية دالـل ة الك اـيات ألهمـي زى القيادـي رات تـع  لمتغـي

رة واللـقب األـكاديمي الـجنس ةو والخـب دم وـكحلك والوظيـ  ود ـع روق وـج ة ذات ـف  دالـل

د إحـصائية توى ) عـن زى1.12مـس رات ( تـع رة األـكاديمي واللـقب الـجنس لمتغـي  والخـب

ةو ا والوظيـ  ة خلـصل كـم ائمتين إـلى الدراـس د ـق ة بالك اـيات تحدـي ة القيادـي داء البلزـم  لعـم

رى حسب األولى عدنو جامعة في الكليات او واألـخ ة حـسب أهميتـه ا درـج دهم توفرـه  عـن

 .عدن جامعة في التدريس هيئةأعضاء  نظر وجهة من

نمط"( بعنوان 2113دراسة الخطيب ) -2 ادي اـل دى الـسائد القـي دير ـل  المؤسـسات ـفي الـم

زة". ـهدفل محافـظات ـفي ال لـسطينية حد ـ  ة ـه رف إـلى الدراـس نمط عـلى التـع ادي اـل  القـي

زة محافـظات ـفي ال لـسطينية المؤسـسات ـفي المدير لدى السائد رف ـ  ة عـلى والتـع  درـج

ة األنـماط ـفي االـختبلف رات القيادـي اختبلف متغـي رة الـجنس ـب ل والخـب  العلـمي والمؤـه

وظي ي والمـسمى دد اـل حا وـع ين. ولـه ام المرؤوـس تطبلع ـق وظ ين رأى الباـحث باـس  الـم
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 مديرو) الوظي ي المسمى يحملون ممن  زة قطاع في الوطنية ال لسطينية السلطة بوزارات

يس مديرو نائب ونهم رـئ م لـك ركاء قـس ة ـفي ـش رار اتـخاذ عملـي ة  .الـق ائج الدراـس رت نـت وأظـه
ن  ر ـم دد كبـي ئوليتهم ـع ع تـحل مـس حين يـق أن المدراء ال لسطينيون يهتمون بمرؤوسيهم اـل
ين ويحســن االســتماع  ة مــن المرؤوـس ع هــحد ال ـئ وظ ينو فالمــدير ال لـسطيني يتعــاون ـم الـم
لهـــم ويتـــابع مهـــامهم ويـــوفر لهـــم التغحيـــة الراجعـــة كمـــا أن سياســـة التعيـــين فـــي الـــوزارات 

 .مدروسة  ير عشوائية وبطريقة الشخصية العبلقات خبلل من طينية تتمال لس

 األكاديميــــةاألقســــام  رؤســــاءبعنــــوان "أداء  (2112)والسيســــي الدهشــــانودراســــة  -0
م"أعـضاء  لمسؤولياتهم المهنية وعبلقت  برضا ن عملـه دريس ـع ة الـت ة و  هيـئ دفل الدراـس ـه

ة ـعن الكـشف إـلى ائ هم األقـسام رؤـساء أداء درـج ؤولياتهم لوـظ ة ومـس  برـضا ذـلك وعبلـق
ةأعـضاء  دريس هيـئ ة ـفي الـت ة جامـع ة المنوفـي ر بجمهورـي ة مـص ام  .العربـي ة :ـق نهج الدراـس ـم
تخدامالباـحث  نهج باـس ة تكوـنل .المـسحي الـم ة عيـن ن  الدراـس ن242ـم ةأعـضاء  ـم  هيـئ

دريس ن الـت اء ـخبلل ـم تبانة بـن تملل اـس زأين  عـلى اـش زء ـج ؤوليات تـضمن األول الـج  مـس

يس ة القـسم رـئ ة التعليمـي ع التواـصل ةـيواالجتماع واإلدارـي ري ـم ة ونا ـخ ة والخاـص  بخدـم
 العملو وظروف طبيعة حيث من التدريس هيئةأعضاء  برضاء الثاني الجزء وتعلق المجتمع

وافزو ة والـح ع والعبلـق زمبلءو ـم ن   .المؤسـسي والمـناخ اـل د ـم ى العدـي ة إـل لل الدراـس وتوـص
ا: ائج منـه ل النـت تخدام البياـنات بتحلـي رارات باـس ائج بيـنل التـك  األقـسام رؤـساء أن النـت

 واالجتماعية اإلدارية لواجباتهم أداءهم أن حين في عالية بدرجة التعليمية واجباتهم يؤدون

ة ؤولياتهم متوـسطةو بدرـج ة تـجاد ولمـس ع خدـم ة المجتـم ةو بدرـج ة وأن منخ ـض  رـضا درـج
 .المطلوب المستوى دون التدريس هيئةأعضاء 

األقســام بجامعــة الملــك  رؤســاءأنمــاط القيــادة لــدي  بعنــوان" (2112)المنقــاشدراســة  -1
 سعود الملك جامعة في واإلناث الحكور بين القيادة نمط مقارنة إلى هدفل دراسة سعود"
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ة بالرـياض ة بالمملـك ة : .الـسعودية العربـي نهج الدراـس مـم تخدام ـت دلر مقـياس اـس د ـف  لتحدـي

 تكوـنل حيث الجماعةو مع والقيادة الجماعة فوق القيادة لنمطي الجنسين ممارسة مدى

ة ة عيـن ن الدراـس ة األقـسام ورؤـساء وـكبلء ـم ة ـفي األكاديمـي ائج  .ـسعود المـلك جامـع نـت
ة : للالدراـس ة توـص ود إـلى الدراـس روق وـج ة ذات ـف ين إحـصائية دالـل ة ـب حكور ممارـس  اـل

ادةو ألنـماط واإلـناث ة وأن القـي ن العظـمى الغالبـي حكور ـم ون اـل ادة نـمط يمارـس ع القـي  ـم

 كما الجماعةو فوق والقيادة الجماعة مع القيادة أنماط يمارسن اإلناث أن كما الجماعةو

 .الخبرة سنوات أو العلمية للرتبة تعزى إحصائيا دالة فروق وجود عدم النتائج أظهرت

( بعنــــوان "مســــتوى ممارســــة العمليــــات القياديــــة اإلداريــــة فــــي 2110دراســــة جــــرادات ) -2
الجامعـــات األردنيـــة وتوقعاتهـــا المســـتقبلية". هـــدفل إلـــى التعـــرف إلـــى مســـتوى ممارســـة 
العمليــات القياديــة اإلداريــة فــي الجامعــات األردنيــة وتوقعاتهــا المســتقبليةو وتكونــل عينــة 

( عضــو مــن الخبــراء فــي مجــال 21هيئــة التــدريس و)أعضــاء  ( مــن331الدراســة مــن )
و وقــد توصــلل الدراســة إلــى أن الجامعــات األردنيــة التعلــيم العــالي الجــامعي فــي األردن

يط ـفي  ة التخـط د أوـصى الباـحث بعملـي ةو وـق ة مقبوـل تطبق عملياتها القيادية اإلدارية بدرـج
وء  ة ـفي ـض ة اإلدارـي ات القيادـي د العملـي الجامعاتو وتبني اإلجراءات التي تقود إـلى تحدـي

 متطلبات المستقبل.
لتــزام التنظيمــي ألعضــاء هيئــة التــدريس وعبلقتــ  االبعنــوان "  (2110) الحويلــة دراســة -3

ي  الي ـف يم الـع ادة األـكاديميين ـفي مؤسـسات التعـل دى الـق بدرجة شيوع االنماط القيادية ـل
ة الكوـيل ة "وت دوـل رف إـلىـهدف الدراـس ة األنـماط عـلى التـع ة القيادـي ن الممارـس ل ـم  قـب

 شــملل . ولقــدالكويــل فــي العــالي التعلــيم مؤسســات فــي األكــاديميين القــادة
للو  .أكاديمي وقائد تدريس هيئة عضو (327)الدراسة ائج توـص ة نـت ر  أن إـلى الدراـس أكـث
 .الضعيف القيادي النمط هو وأقلها الجماعيو القيادة نمط هو الممارسة األنماط
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( بعنـــوان "تقـــدير درجـــة امـــتبلك رؤســـاء األقســـام األكـــاديميين 2111دراســـة أبـــو شـــقرا ) -71
والتكنولوجيــة فــي الجامعــات الرســمية األردنيــة ودرجــة ممارســتهم لهــا للك ايــات اإلداريــة 

دريس ورؤـساء األقـسام أن ـسهم". أعـضاء  وعبلقتها بالرضا الوظي ي كما يتصورها ة الـت هيـئ
ة  الدراسة هدفوت ات اإلدارـي تبلك رؤـساء األقـسام األـكاديميين للك اـي إلى تقدير درجة اـم

دنيـــةو ودرجـــة ممارســـتهم لهـــاو وعبلقتهـــا بالرضـــا والتكنولوجيـــة فـــي الجامعـــة الرســـمية األر 
( عضــو هيئــة تــدريسو 334) ( رئــيس قســم724الــوظي يو وتأل ــل عينــة الدراســة مــن )

ة  ات اإلدارـي وقد توصل الباحث إلى أن درجة امتبلك رؤـساء األقـسام األـكاديميين للك اـي
اء األقســام كمــا يتصــورها رؤســ  ووالتكنولوجيــة وممارســتهم لهــا جــاءت بتقــدير درجــة كبيــرة

ى  ورها رؤـساء األقـسام عـل ا يتـص ة متوـسطة كـم األكاديميينو وبتقدير درجة امتبلك وممارـس
و عــدد ســنوات األكاديميــةمجــاالت الدراســة واألداة الكليــة تعــزى لمتغيــر الجــنسو الرتبــة 

الخبرةو الجامعة التي يعمل بهاو الجامعة التي تخرج منهاو إال في مجال القيادة اإلداريةو 
ث    كانــل لصــالح تقــديرات خريجــي الجامعــات األجنبيــةو وكــحلك فــروق بــين تقــديراتحـي
ر أعضاء  هيئة التدريس ورؤساء األقسام على مجاالت الدراسة واألداة الكلية تعزى لمتغـي

الكليــة عنــد جميــع المجــاالت مــا عــدا مجــال ك ايــات التخطــيطو ومجــال ك ايــات اتخــاذ 
يــــات العلميــــةو وأن هنــــاك فــــروق بــــين القــــراراتو حيــــث كانــــل لصــــالح تقــــديرات الكل

هيئــة التــدريس لدرجــة ممارســة رؤســاء األقســام األكــاديميين أعضــاء  متوســطات تقــديرات
للك ايـــات اإلداريـــة والتكنولوجيـــة علـــى مجـــال الدراســـة واألداة الكليـــة تعـــزى للمتغيـــرات 

 جميعها إال متغير الكلية التي يعمل بها ولصالح الكليات العلمية.
ة  -77 لدراـس وان"  ( 2112 ) مزـع داء بعـن ة للعـم ة البلزـم ات اإلدارـي األقـسام  ورؤـساءالك اـي

ة :وت "العلمية في هيئة التعليم التقني إلى مجلس كلية التربية  الكـشف إـلى هدف الدراـس

ة ـعن ة درـج ات أهمـي ة الك اـي ودة القيادـي ية للـج داء الشخـص  ـفي األقـسام ـساءرؤ  و للعـم
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ة داد محافـظ وير بـغ ين لتـط م وتحـس ة : .أدائـه نهج الدراـس تخدم ـم نهج الباـحث اـس  الـم

ن المـسحي اء ـخبلل ـم تبانتين بـن ة الك اـيات  ـطل اـس ة القيادـي داء البلزـم  ورؤـساء للعـم

 : امنـه النتائجو من عدد إلى الدراسة توصللو و قيادياً  703الدراسة عينة بلغل .األقسام
 من ترتيبها حسب جاءت الشخصية الجودة لتحقيق األقسام لرؤساء البلزمة الك ايات أن

ة من األهمية حيث ر وجـه ة وأعـضاء األقـسام رؤـساء نـظ دريس هيـئ و عـلى الـت الي النـح  : الـت

 .لل رد  )ةالحاتي( لشخصيةو ا) ارالقر  اتخاذ( ةوالوظي ي اإلنسانية العبلقات

ة القيادة خصائص" ( بعنوان :2171دراسة العمر) -72 دى التحويلـي ة  األقـسام رؤـساء ـل العلمـي
ا الروح وعبلقتـه ة ـب ة ألعـضاء المعنوـي دريس هيـئ ة ـفي الـت د جامـع ام محـم ن اإلـم  ـسعود ـب

م  و  .التحليـلي الوص ي المنهج استخدام تم"و ولقد اإلسبلمية تبانة تـصميم ـت ن تـتألف اـس  ـم

أعـضاء  من الدراسة مجتمع تألف :.عبارة 32 على مشتملة محوراو 77 وتحتوي قسمينو
ة بلغل : الدراسة عينة.اإلسبلمية سعود بن محمد اإلمام بجامعة الحكور التدريس هيئة  عيـن

ة ن 743 الدراـس و ـم ةأعـضاء  عـض دريس هيـئ رز.الـت ل أـب ائج وكاـن ة نـت وفر أن : الدراـس  ـت

ادة خـصائص مـجاالت ة القـي دى التحويلـي ة األقـسام رؤـساء ـل ة عـلى حـصل العلمـي  موافـق

ة كبيرةو أن بدرجة األعضاء ادة خـصائص لمـجاالت األقـسام رؤـساء ممارـس ة القـي  التحويلـي

ز) خصائص محوري عدا كبيرة و بدرجة األعضاء موافقة على حصلل  والتـشجيعو التح ـي

ة الة والرؤـي ة عـلى حـصبل (والرـس ة األعـضاء موافـق راد متوـسطةو أن بدرـج ة أـف ة عيـن  الدراـس

دى المعنوية الروح أبعاد على كبيرة بدرجة موافقون ةأعـضاء  ـل ود هيـئ دريسو وـج روق الـت  ـف

ة ين إحـصائيا داـل راد اتجاـهات ـب ة أـف ادة خـصائص ـحول العيـن ة القـي اختبلف التحويلـي  ـب

 عنــد إحصــائيا دالــة فــروق وجــود و عــدم وســنوات الخدمــة( العمــرو )متغيــرات

 : الدراســة فأقــل بــاختبلف متغيــر الرتبــة العلميــة . وكــان مــن توصــيات(1.12)مســتوى
ة ـفي األقـسام رؤـساء اختيار عناصر ضمن التحويلية القيادة خصائص تضمين ام جامـع  اإلـم
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 وعـلى الجامعة مستوى على ومعنوي مادي تح يز نظام اإلسبلميةو إيجاد سعود بن محمد

 ما بكل والمبادرة لؤلعضاءو المعنوية الروح بقياس األقسام رؤساء األقسامو اهتمام مستوى
اـفي  يـسهم ن رفعـه ة ـم ر وجـه ل نـظ ز عـلى األعـضاء العـم ل مـهارات تعزـي  بمختـلف التعاـم

  .لؤلعضاء المعنوية  الروح رفع في يسهم بما األقسام رؤساء لدى أشكال 
ة  -74 ويدراـس وان "2177)اليحـي ايير( بعـن ودة أداء مـع ية الـج دى الشخـص  األقـسام رؤـساء ـل

ا ةوتـهدف " الـسعودية بالجامـعات وأـساليب تعزيزـه ى  الدراـس ةإـل ايير معرـف ودة أداء مـع  الـج

ية دى الشخـص ية الـص ات: األقـسام رؤـساء ـل ة الشخـص  اإلنـسانية والعبلـقات اإليجابـي

ل والتواـصل ل وأداء ال اـع ائقو العـم ا وأـساليب الـ  ن تعزيزـه ة ـم ر وجـه ةأعـضاء  نـظ  هيـئ

 ـحول التدريس هيئةأعضاء  آراء بين ال روق عن والكشف السعودية بالجامعات التدريس

ايير ودة أداء مـع ية الـج دى الشخـص اً  األقـسام رؤـساء ـل ة تبـع ع الـجنس و للكلـي  بـعض ووـض

ز في ت يد قد التي التوصيات ودة تعزـي ية الـج دى الشخـص د .األقـسام رؤـساء ـل تخدم وـق  اـس

نهج وعي الـم تخدام الحلـقي الـن نهج ةوـلالمقاب باـس داد المـسحي الوـص ي الكـمي والـم  بإـع
ة تكونلو . تعزيزد وأساليب الشخصية الجودة أبعاد حول استبانة ة عيـن ن الدراـس  (200)ـم
وا ن عـض ةأعـضاء  ـم دريس هيـئ ن الـت لين الـسعوديين ـم ة عـلى الحاـص ن رتـب تاذ ـم ع أـس  جمـي

ن األقـسام و الكلـيات ين وـم لل. و الجنـس ة توـص دد إـلى الدراـس ن ـع ائجو ـم ا النـت  إن  : منـه

ايير ودة أداء مـع ية الـج دى الشخـص ة الـسعودية بالجامـعات األقـسام رؤـساء ـل  بلـغل درـج

ار وإن.متوسطة ل أداء معـي ائق العـم ودة الـ  ية للـج ه الشخـص دى بـل ة رؤـساء األقـسام ـل  درـج

ة اد وأن عالـي ودة أبـع ية الـج ة الشخـص ية والعبلـقات بالـص ات المتعلـق  اإلنـسانيةو الشخـص

ل والتواـصل ة بلـغل ال اـع حلك   .متوـسطة درـج ار أنـك ل أداء معـي ائق العـم ودة الـ   للـج

 إلى الجامعات إلى توج  ذلك يرجع وربما .عالية درجة األقسام رؤساء بله لدى الشخصية

ع اءة رـف ةأعـضاء  كـ  دريس هيـئ الهم  ألداء الـت ةأعـم ة األكاديمـي زة بطريـق ام متمـي  واهتـم
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 عـمادات إنـشاء ـخبلل من ذلك ويبدوا العمل تأدية الشاملة في الجودة بتطبيق الجامعات

ودة بمجاالت بدرجة كافية اهتمام عدم هناك أن إال العمل بتأدية لبلهتمام بها  خاصة  الـج

ية حا الشخـص ا وـه ة أ بتـت  ـم ائج الدراـس اد الحـسابية المتوـسطات تراوـحل حـيث نـت  ألبـع

ية دى الجودة الشخـص ة األقـسام رؤـساء ـل ل اإلنـسانية بالعبلـقات المتعلـق الو والتواـص  ال ـع

 توصلل إلي  ما ضوء وفي.متوسطة وبدرجات  (2.17-2.2)بين ما الشخصية والص ات

ة ن الدراـس ائج ـم م نـت ع ـت ز توـصيات وـض ودة لتعزـي ية الـج دى الشخـص  ورؤـساء األقـسام ـل
 :الشخصية الجودة مجاالت تتضمن بحيث األقسامو رؤساء وتعيين انتقاء معايير ومراجعة

  ال ائق العمل وأداء ال اعلو والتوصل اإلنسانية والعبلقات الص ات الشخصية

ة عاشــور  ) -73 وان  (2172دراـس القيــادي  للــنمط التــدريس هيئــةأعـضاء  تصــور درجــة"بعـن

ن المـمارس ل ـم ة األـكاديميين ـفي األقـسام رؤـساء قـب وك جامـع دفل و"اليرـم ة  ـه  الدراـس

دريس هيئةأعضاء  تصور التعرف على درجة نمط الـت ادي لـل ن القـي ل المـمارس ـم  رؤـساء قـب

ة في األكاديميين األقسام وكو جامـع ة  اليرـم ر ومعرـف رات أـ  ة متغـي ةو الـجنسو والرتـب  العلمـي

ع وكان منهج الدراسة :تكون .تصوراتهم في الكلية ونوع ة مجتـم ن الدراـس و  (121)ـم عـض

 للعـــام تـــدريس مـــن هيئـــة بســـيطة طبقيـــة عشـــوائية عينـــة اختيـــار تـــم حيـــث

تملل 2112/2113الدراـسي رٍدو (211)عـلى اـش ا أي ـف بت  ـم ق و % 21نـس  ولتحقـي

د مجاالتو  بل ة على موزعة فقرة (32)من تكونل تطوير استبانة تم الدراسة أهداف  وبـع

ع تخدام البياـنات جـم ا باـس ل الوـص يةو اإلحـصاءات وتحليلـه اين وتحلـي ي. التـب ن  الثبلـ  وـم

نمط نتائج الدراسة : إن ادي اـل ن المـمارس القـي ل ـم ة ـفي األقـسام رؤـساء قـب وك جامـع  اليرـم

و ادي ـه نمط القـي ديمقراطي اـل ة اـل رةو وبدرـج نمط يلـي  كبـي ادي اـل لطي القـي ة التـس  وبدرـج

 داللة ذات فروق وجود عدم متوسطةو وبدرجة المتساهل يالقياد النمط جاء متوسطةو  م

ةأعـضاء  تصور درجة في إحصائية نمط هيـئ دريس لـل ادي الـت ن المـمارس القـي ل ـم  رؤـساء قـب
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ة ـفي األكاديميين األقسام ن جامـع وك ـم ة اليرـم ر وجـه راد نـظ ة أـف ة عيـن زى الدراـس ر تـع  لمتغـي

ة الـجنسو ةو والرتـب ة العلمـي وع الكلـي ل .وـن ة بالعـم د أوـصل الدراـس  ـحث رؤـساء عـلى وـق

ة عـلى الجامعة في األكاديميين األقسام نمط ممارـس ادي اـل اد القـي ديمقراطي واالبتـع  ـعن اـل

نمط التسلطي القيادي النمط ممارسة ادي واـل د المتـساهل القـي ة دورات وورش وعـق  تدريبـي

 القيادية باألنماط التدريسهيئة  وأعضاء األكاديميين األقسام رؤساء لتعريف دوري بشكل

ا األـخح عن السلبية واالبتعاد القيادية واألنماط وممارستها بموجبها للعمل اإليجابية  أو بـه

 ممارستها.

 انذراسبث األخنبُت: (2)
د (7333) يونج دراسة -72 نمط هدف الدراسة :تحدـي ادي اـل دى القـي  ـفي  األقـسام رؤـساء ـل

ع كلـيات ة ـفي المجتـم يبي والـي ة. المسيـس ة ـشملل حـيث األمريكـي و  (33) الدراـس عـض

ة دريسو هيـئ تخدم ـت ة مقـياس الباـحث واـس ة وببلنـكارد. توـصلل هرـسي نظرـي ى  الدراـس إـل

ود ة وـج ين عبلـق نمط ـب ادي اـل ن المـمارس القـي ل ـم وظي ي والرـضا األقـسام رؤـساء قـب دى اـل  ـل

ةأعـضاء  دريسو هيـئ رت الـت ائج وأظـه وظي ي الرـضا أن النـت دى اـل ةأعـضاء  ـل دريس  هيـئ الـت

ا لديهمو اإلنسانية بالعبلقات االهتمام زاد كلما يزداد نمط أن كـم ادي اـل ن  المـمارس القـي ـم

ل حي األقـسام رؤـساء قـب تم واـل ؤدي اإلنـسانية بالعبلـقات يـه ادة إـلى ـي الرـضا  مـستوى زـي

 .األقسام هحد في العاملين لدى الوظي ي

ة -70 وان " Gran and lars(7332) دراـس ادةو نـمط بعـن ائج  والمـناخ القـي االجتـماعي والنـت
نمط األ ر المزدوج لمعرفة الدراسة هحد هدفل سويدية"  جامعية لكلية التنظيمية دراسة  ـل

ادة ائج عـلى القـي ة النـت ن التنظيمـي رو بـشكل أو ـخبلل المـناخ ـم ة وتكوـنل مباـش ن  العيـن ـم
 ةاســتبان( معلمـًـا. حيــث تــم اســتخدام المــنهج الوصــ ي فــي الدراســة عبــر اعتمــاد 741)
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ادي الـسائد ـفي  نمط القـي ل اـل ةتعمل عـلى تحلـي ى المؤسـس اخ االجتـماعي عـل أ ير المـن و وـت
لوك . ير ـس ائج وتـش حد ـفي أـن  إـلى النـت ة ـه ؤ ر المؤسـس لوك نـمط ـي دير ـس ائج  ـفي الـم النـت
ة ن فـقط التنظيمـي أ ير ـخبلل ـم اخ االجتـماعي ـفي الـت م المـن ة وـت ار مناقـش حد آـ  ائج ـه  النـت

 .للدراسة الخاضعة المؤسسة نوع بعين االعتبار آخحين

للرؤســاء  القيــاديهــدف الدراســة : التعــرف علــى الــنمط  wippy (2117) دراســة ويبــي -71
(.مـــنهج Gumanهيئـــة التـــدريس بجامعـــة )أعضـــاء  والرضـــا الـــوظي ي لـــدى ناالكـــاديميي

ة  الوص يالدراسة : اتبع الباحث المنهج  ة الدراـس ن721.عينة الدراسة : ـشملل عيـن  ـم
هيئــة أعضــاء  لــدى الــوظي يلقيــاس الرضــا  اســتبانةالدراســة : أداة  التــدريس.هيئــة أعضــاء 

ام واـضحةفي  ضعي ة الدراسة :أن سلطة الرئيس كانل جالتدريس. نتائ و حين كانل المـه
 لــدى الــوظي ييزيــد مــن الرضــا  الــديمقراطيأن الــنمط  وعــالي داخلــي وظي ــيوجــود رضــا 

 هيئة التدريس.أعضاء 

ة  -72 وان Paglis and Green(2112)دراـس دراء " بعـن اءات الـم ادة وكـ  ة القـي  الحاتـي

ة و والدافعـي ادة نـح ر قـي حد ـهدفل" التغيـي ة ـه ان إـلى الدراـس ة بـي ديرين دافعـي و الـم ادة نـح  قـي

رو وم التغيـي ة وتـق ائي ب ـحص الـشكل الدراـس اءة التنظيـمي البـن ديرين لكـ  ة الـم ة بمقارـن   بلـ 

اد: بلزم التوجـي  إـحداث أبـع ة  اـل رولعملـي د وكـسب التغيـي رين  تأيـي لاألـخ ة داـخ  المؤسـس

ة المشكبلت. واستخدمل الدراسة المنهج الوص ي. وقد على والتغلب  توصلل الدراـس

ة عبلقة وجود إلى ين ايجابـي بلزم التوجـي  إـحداث ـب ر اـل ة التغيـي د وكـسب لعملـي رين  تأيـي األـخ
ديرين هؤالء محاوالت وبين المؤسسة داخل د رالتغيـي إلـحداث وتوجـي  الـم  أيـضا وـجد وـق

ين ت اعبل د كـسب ـب رين  تأيـي يناألـخ د وـب  المـشكبلتو عـلى الـخاص بالتغـلب الثاـلث البـع

 احترام مثل الشخصية وبعض ص ات الثبل ة األبعاد بين دالة ارتباطي  عبلقة أيضا ووجدت

 .العمل وطبيعة والقدرات الحاتو وتقدير
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رد دراسة بعنوان  :Reimers and others (2114) دراسة  -73 ي الـجنس وأـ  "االـختبلف ـف
ا  ية وتأ يرـه ات الجنـس ار االختبلـف ى اختـي ة إـل دفل الدراـس ة" ـه على االستراتيجيات التأ يرـي

د و)27على االستراتيجيات التأ يرية من خبلل عينة تشمل ) يهم 223( قاـئ ن مرؤوـس ( ـم
 مــن الشــركة الوطنيــة للتــأمين فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــةو واعتبــر كــل مــن الجــنس
والسن والمسمى الوظي ي كمتغيرات مستقلة. وقد أشارت النتائج إلى أن المدراء الحكور 

مــــن أكثــــر  يســــتخدمون المناشــــدة الشخصــــية وااليجابيــــة وانتشــــارها وتكتيكــــات الحــــزم
زى ة ذات مـغ ر بطريـق ر  استخدامها من قبل اإلناث. ويستخدمون تكتيكات التعبـي ن أكـث ـم

ن أكثر  والمناشدات اإليحائية والتكامل بطريقة ذات مغزىاإلناث يستخدمون التشاور  ـم
 المدراء الحكور.

ة  -21 ديرين Zaleznik(2113) دراـس وان "الـم ادةو بعـن د" اـختبلف عـلى والـق  أجرـيل وـق

ة األمريكيةو وـهدفل المتحدة الواليات في الدراسة  النـماذج المـستخدمة ل ـحص الدراـس

ن ل ـم ديرين قـب ادةو الـم ة ووـجدت والـق ديرين نأ الدراـس ادة الـم ون والـق  حـيث يتبـنى مختلـ 

ية النظر وجهات المديرين و الشخـص دافو نـح ا األـه ادة ـسعىي بينـم ق إـلى الـق ادة  تحقـي القـي
 المؤسســــاتالجماعيــــة وال يهتمــــون بالقيــــادة الشخصــــية )ال رديــــة( التــــي ال تصــــلح فــــي 

زينو  ديرين متمـي البيروقراطية الكبيرة. وأشارت الدراسة إلى أن اإلدارة بحاجة إلى قادة وـم
 التطور. المؤسسةوأن عدم وجود الثقافة التعاونية المنتجة يصعب على 
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 انتعمُب عهً انذراسبث انسببمت:
تهدفل دراســة الخثيلــة التعــرف علــى مــدي ادراك - هيئــة التــدريس ألنمــاط قيــادتهم أعضــاء  اـس

دى  ادة ـل ارات القـي ة  رؤـساءالمباشرة في حين أهتمل الدراسة الحالية بمـه ن وجـه األقـسام ـم
 .هيئة التدريسأعضاء  نظر

اهتمــــل عــــدد مــــن الدراســــات بالك ايــــات القياديــــة لعمــــداء الكليــــات مثــــل دراســــة عبــــداهلل  -
الكليــات فــي جامعــة عــدن فــي  والتــي اهتمــل بدراســة الك ايــات القياديــة لعمــداء (2117)

 .األكاديميةاألقسام فقط دون  يرهم من القيادات  برؤساءحين تهتم الدراسة الحالية 
حلك اهتمــل دراســة الدهشــان والسيـسي بالكشــف عــن رضــا - هيئــة التــدريس بــأداء أعـضاء  ـك

ر رؤساء ة نـظ ن وجـه ة ـم ارات القيادـي ة بالمـه ة الحالـي أعـضاء  األقسام في حين اهتمل الدراـس
 يئة التدريس.ه
كمـــا اهتمـــل دراســـة أبـــو شـــقرا بتحديـــد مـــدى امـــتبلك رؤســـاء األقســـام للك ايـــات اإلداريـــة  -

هيئـــة التـــدريس وهـــحا يت ـــق مـــع الدراســـة الحاليـــة فـــي أعضـــاء  والتكنولوجيـــة مـــن وجهـــة نظـــر
ة أعضاء  التعرف على وجهة نظر رف عـلى مجموـع ا تتـع ي أنـه ا ـف هيئة التدريس ويختـلف معـه

 فقط. القياديةارية وتهتم بالمهارات من الك ايات اإلد
ية  - األقـسام  لرؤـساءكحلك اهتمل دراسة مزعل  بتحديد الك ايات القيادية للجودة الشخـص

لتحسين أداءهم وهحا يختلف عن دراستنا الحالية والتي تهتم بالمهارات التي يجب توافرها 
 هيئة التدريس .أعضاء  األقسام من وجهة نظر رؤساءفي 

دريس ـفي  رؤساءن دراسة مزعل تطرقل لوجهة نظر كما نبلحا أ - ة الـت األقـسام وأعـضاء هيـئ
 هيئة التدريس فقط.أعضاء  حين تهتم الدراسة الحالية بالتعرف على وجهة نظر

كمــــا نجــــد أن دراســــة العمــــر اهتمــــل بــــالروح المعنويــــة ألعضــــاء هيئــــة التــــدريس وعبلقتهــــا  -
 األقسام . رؤساءبخصائص القيادة لدى 
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ة  - ةGran & Lars, 1998)طبـقل دراـس نهج الوـص ي لمعرـف زدوج ( الـم ر الـم نمط األـ   ـل

ادة ائج عـلى القـي ة النـت ن التنظيمـي اخ أو ـم د  بـشكل ـخبلل المـن ة فـق ة الحالـي ا الدراـس رو أـم مباـش
التحليلــي لتحليــل المهــارات القياديــة الســائدة لــدى  المســحي اســتخدمل المــنهج الوصــ ي

 ف.بجامعة الطائ األكاديميةرؤساء األقسام 

ة ) - تخدمل دراـس ا اـس نهج الوـص ي ـفي( Paglis & Green, 2002كـم ان الـم ة بـي  دافعـي

ديرين و الـم ادة نـح رو قـي ق  التغيـي ن طرـي ائي فـحص الـشكلـع اءة التنظيـمي البـن ديرين لكـ   الـم

ة ة بمقارـن اد:  بلـ  بلزم التوجـي  إـحداث أبـع رو اـل ة التغيـي د وكـسب لعملـي رين  تأيـي لاألـخ  داـخ

 المشــكبلتو أمــا الدراســة الحاليــة فقــد طبقــل المــنهج الوصــ ي علــى والتغلــب المؤسســة
ة  األكاديميةالتحليلي لتحليل المهارات القيادية السائدة لدى رؤساء األقسام  المسحي بجامـع
 الطائف.

إلــى فحــص اختيــار االختبلفــات ( Reimers and other, 2003)كــحلك هــدفل دراســة  -
التأ يريــة عنــد المــدراءو حيــث طبقــل الدراســة المــنهج الجنســية وتأ يرهــا علــى االســتراتيجيات 

التحليلي لتحليل  المسحي الوص ي التحليليو أما الدراسة الحالية فقد طبقل المنهج الوص ي
 بجامعة الطائف. األكاديميةالمهارات القيادية السائدة لدى رؤساء األقسام 

ة  - دفل دراـس تخدمة إـلى فـحص( Zalesnik, 2004)ـه اذج المـس ن النـم ل ـم ديرين قـب  الـم

ادةو ة ووـجدت والـق ديرين أن الدراـس ادة الـم ون والـق ث يتبـنى مختلـ  ادة حـي ر وجـهات الـق  النـظ

األهدافو أما الدراسة الحالية فقد اعتمدت استبانة لتحليل المهارات القيادية  نحو الشخصية
 بجامعة الطائف. األكاديميةالسائدة لدى رؤساء األقسام 

تعتبر الدراسة الحالية أول دراسة تطبق على جامعة الطائف وذلك وفقا لما اطلع علي  الباحث  -
ة  رى كجامـع ات األـخ ي الجامـع ي طبـقل ـف من دراسات  حيث أن هناك عدد من الدراـسات الـت

وك  –الملك سعود  ة  –جامعة اليرـم ة المنوفـي ا  –جامـع ا لـم ك وفـق ات ال لـسطينية  وذـل الجامـع
 .اسات السابقة أشارت إلي  الدر 
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 انفصم انثبنث

 ئخراءاث انذراست

 

 منهج الدراسة ومتغيرات .أواًل : 

 مجتمع الدراسة. انياً : 

 الدراسة.أداة   الثاً:

رابعــــاً: األســــاليب والمعالجــــات االحصــــائية المســــتخدمة فــــي 

 الدراسة.
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 انفصم انثبنث

 ئخراءاث انذراست
 متهُذ:

يتنـــاول هـــحا ال صـــل االجـــراءات المنهجيـــة للدراســـةو مـــن حيـــث مـــنهج الدراســـة الـــحي 
ا و  ث بنائـه ن حـي د مجتمـع  وعينـت  و وأدواـت  ـم راءاتاستخدم  الباـحث و وتحدـي ة واإلـج  المتبـع

ن ـصدقهـفي  د ـم ا والتأكـي ة اإلتطبيقـه تخدملالـتي  حـصائيةا و باتهــا و وأـساليب المعالـج فــي  اـس
 على النحو التالي: تحليل البيانات و وهي 

   : ينهح انذراست ويتغرياته:ًأوال
ة  رات الدراـس ةو ومتغـي نهج الدراـس ا : ـم يين و وهـم ويشمل هحا الجزء على ـجانبين أساـس

 وفيما يلي توضح لكل منهما:
 ؿـكجكاؾدرادة:

و حيــــث ذكــــر  المســــحي الدراســــة الحاليــــة المــــنهج الوصــــ يفــــي  اســــتخدم الباحــــث
ة(أن " المنهج ـه7372عدس) ن المـشكبلت التربوـي د ـم م العدـي ر  الوـص ي يبلـئ رد". أكـث ن  ـي ـم
  717ص 

األقســام  المهــارات القياديــة الســائدة لــدى رؤســاءفقــام الباحــث برصــد درجــة ممارســة 
 .هيئة التدريسأعضاء  من وجهة نظر األكاديمية بجامعة الطائف
كؿتغقراتكاؾدرادة:

 في المهارات القيادية. المتغير المستقل : ويتمثل -7

 –سنوات الخبرة  –الجنسية  –المتغيرات التالية: الجنس في  المتغيرات التابعة: وتتمثل -2
 الكلية.
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 جمتًع انذراست وعُنتهب::  ًً ثبنُب
دريسأعـضاء  تكون مجتمع الدراسة من جميع ة الـت ام الدراـسي  هيـئ ة الـطائف للـع بجامـع

 ( عضوا. 2221والباله عددهم ) ـه7342/7340

كعقـةكاؾدرادة

يــة مهيئــة التــدريس بكليــات علأعضــاء  عضــوا مــن (221)تكونــل عينــة الدراســة مــن 

بة  اث بنـس حكور واإلـن ن ـشطري اـل م اختيــار  (% 2.0)وإنـسانية وـم د ـت عو وـق م المجتـم ن حـج ـم

 العينة بطريقة عشوائية بسيطة بحيث تمثل جميع الكليات بالجامعة.
 (7جدول )

 والمستبعدة والصحيحةاالستبانات الموزعة والمردودة والم قودة 

 الكليات
الداخلة في  المستبعد الم قود الموزع المجتمع 

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد التحليل

31.2 7122 اإلنسانية 

1 

721 21 41 23.2 2 42 33 32 
72233 العلمية 

3 

23.13 721 21 22 32.2 71 02 727 22 

المجمو 

 ع 

2221 711 411 711 22 711 22 711 221 711 

ة ـجاءت متـساوية 7يتضح من الجدول ) راد العيـن ( أن عدد االستبانات الموزعة على أـف
%( للكليات العلميةو وقد 21( بنسبة )721%( للكليات اإلنسانية و)21( بنسبة )721)

( اســـتبانة مقســـمة علـــى الكليـــات اإلنســـانية 22( اســـتبانة  أي : فقـــد )232اســـترد الباحـــث )
 %( . 32.2( بنسبة )22وكليات علمية )%( 23.2( استبانة بنسبة )47)

تبعاد ) ام الباـحث باـس ين ـق بة )2في ـح تبانات بنـس ات اإلنـسانية 42( اـس ن الكلـي %( ـم
%( مــن الكليــات العلميــة لتصــبح االســتبانات الداخلــة فــي التحليــل 02( اســتبانة بنســبة )71)

ليــــات %( للك32( اســــتبانة بنســــبة )33( موزعــــة علــــى النحــــو التــــالي : )221اإلحصــــائي )
 %( للكليات العلمية 22( بنسبة )727اإلنسانية و )
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( وصـــف لعينـــة الدراســـة وتوزيـــع أفـــراد العينـــة حســـب 7وفيمـــا يلـــى يبـــين الجـــدول رقـــم)
 متغيرات الدراسة كالتالي:

 (2جدول )
 الدراسة توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات

 النسبة  العدد فئات المتغير المتغير
 الجنس

 
 %23.2 747 ذكر
 أنثي
 
 
 
 
 

23 
 
 

31.2% 
 221 المجموع 

               
 الجنسية

 21 سعودي
 
 
 

40.3% 
 %04.0 731  ير سعودي
 221 المجموع

 %23.2 23 سنوات 2أقل من  الخبرة
 %22.2 02 سنوات71إلى  2من 

 %31.4 713 سنوات 71أكثر من 
 221 المجموع

 % 32.- 33 إنسانية الكلية

 % 22.- 727  علمية
 221 المجموع

( الســابقو أن عــدد أفــراد العينــة مــن حيــث الجــنس فكــان عــدد 2يتبــين مــن الجــدول)
ية 31.2( بنسبة 23% مقابل االناث)23.2( بنسبة747الحكور ) ة الجنـس ن ناحـي %و أما ـم

الســعوديين % و مقابــل  يــر 40.3( بنســبة21) ينســعوديهيئــة التــدريس الأعضــاء  فكــان عــدد
( 23ســـــنوات بلـــــه )2%و ومـــــن ناحيـــــة الخبـــــرة فكانـــــل أقـــــل مـــــن 04.0( بنســـــبة 731)

( 02ســنوات )71ســنوات إلــى 2%و فــي حــين عــدد مــن يمتلكــون خبــرات مــن 23.2بنســبة
%. أما 31.4( بنسبة 713سنوات يبله) 71من أكثر  % و وعدد أفراد العينة22.2بنسبة 

% 32.1( بنســبة 33نية يبلــه )مــن حســب متغيــر الكليــة فكــان عــددهم فــي الكليــات االنســا
 (3%. وهحا ما يوضح  الشكل )22.1( بنسبة 727مقابل الكلية العلمية)
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 (3شكل )

 ) إعداد الباحث(الدراسة حسب متغيرات الدراسة عينةيوضح توزيع أفراد 

 انذراست:أداة  :ًثبنثب
كاؾدرادةك)كاالدتباـة(:أداةككبـاء

البيانــات والمعلومــات المتعلقــة بالدراســةو اعتمــد الباحــث علــى االســتبانة كــأداة لجمــع 

ن تبانة ـم د االـس ث تـع ر أدوات  حـي تخداماً وـشأكـث البـحوث الوصــ ية ـفي  يوعاً البحــث العلـمي اـس

د )والـتي ـهي   والمسحية ح عبدالحمـي ا أوـض ا :"2112كـم ة تـضم أداة  م( بأنـه استقـصاء منهجـي

تماراتو مجموعة من الخطوات المنتظمة تبدأ بتحديد البيانات المطلوبة و  تقبال االـس تنتهي باـس

ة دخل  انـي ى الباـحث الـت وفر عـل ود والن ـقات وـت ل ـفي  وتنظيمها بطريقة توفر الوقل والجـه مراـح

 427التطبيق" ص 

ة في  الدراسة المتمثلةأداة  ويعرض الباحث هنا خطوات بناء ة ممارـس التعرف على درـج

 مــن وجهــة نظــر بجامعــة الطــائفاألقســام األكاديميــة  المهــارات القياديــة الســائدة لــدى رؤســاء

 الدراسة وفقاً للخطوات التالية:أداة  و وتم إعدادهيئة التدريسأعضاء 
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كاؾدرادة:أداةككاؾكدفكؿن
 الدراسة فيما يلي:أداة  تمثل الهدف من

المهــارات القياديــة الســائدة لــدى رؤســاء األقســام األكاديميــة بجامعــة الطــائف مــن التعــرف  -7

هـــي: )المهـــارات  مجـــاالتو وذلـــك مـــن خـــبلل أربعـــة التـــدريسهيئـــة أعضـــاء  وجهـــة نظـــر

  المهارات ال كرية( –المهارات ال نية  –المهارات اإلدارية –اإلنسانية 

 األقسام.القيادية السائدة من قبل رؤساء  في المهاراتأهم ال روق المؤ رة الكشف عن  -2

تقدير المهارات ول بين متوسطات أفراد العينة ح روق ذات داللة إحصائية ال الكشف عن -4

لمتغيــــرات )الجــــنسو الســــائدة لــــدى رؤســــاء األقســــام األكاديميــــة بجامعــــة الطــــائف وفقــــا 

 الكلية(. الخبرةوسنوات و  الجنسية

كاؾدرادة:أداةككصقاغةكػقرات

 الدراسة تم عمل االجراءات التالية:أداة  لصيا ة فقرات

المهــارات القيــادة الســائدة  مجــاالتعــد مــن قــام الباحــث بمراجعــة األدب المــرتبط بكــل بُ  -7

رتبط بمـجاالتبص ة عامةو وكحل ري الـم ة األدب النـظ ادة الـسائدة  ك مراجـع ارات القـي المـه

ر ة نـظ ن وجـه ة الـطائف ـم دريس" أعـضاء  لدى رؤساء األقسام األكاديمية في جامـع ة الـت هيـئ

 بص ة خاصة.

اييس الدراـسات الـسابقة -2 ة مـق ر الـتي  كما قام الباـحث بدراـس تخدمل للتـع ة اـس ف عـلى درـج

رى  ممارسة المهارات القيادة السائدة لدى رؤساء األقسام األكاديمية ـفي جامـعات ن أـخ ـم

 البيئة التعليمية.في  حكمهمفي  هيئة التدريس أو ماأعضاء  وجهة نظر

د  -4 ل تحدـي ن أـج او ـم تملة عليـه وعات المـش قام الباحث بمراجعة المـصادر الـسابقةو والموـض

 قيادة وصيا ة فقراتها في الدراسة.ال مجاالتعبارات كل بعد من 
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 :يالدراسة حسب ما يلأداة  وقد تم صيا ة فقرات
داف والتي  مراعاة أن تخدم هحد ال قرة األهداف المطلوب تحقيقها -7 ق أـه ل عـلى تحقـي تعـم

 الدراسة.

الدراســـة بحيــث تكــون واضــحة وم هومـــة ومناســبة لجميــع رؤســـاء أداة  تــم صــيا ة فقــرات -2
 التدريس بجامعة الطائف.األقسام وأعضاء هيئة 

الدراســة التنــوعو وأن يكــون لكــل فقــرة هــدف محــدد يقــيس أداة  اختيــار فقــراتفــي  روعــي -4
 الدراسة.أداة  مجاالتكل بعد من في   ةمجاالت محدد

كاؾصورةكاألوؾقةكألداةكاؾدرادة:
اً  الباحث استخدم فـق ة وتوا حد الدراـس راض ـه ة ألـ  ات البلزـم االستبانة كأداة لجمع البياـن

ن 2114ما ذكرد عبدالهادي ) مع ( نظراً لسهولة إدارتها وتنظيمها وقلة تكل تها وما تمتاز ـب  ـم
ن المعلوـمات رة ـم رامج ـفي  إمكانية جمع كمية كبـي ن ـخبلل ـب ا إحـصائياً ـم ير وتحليليـه وـقل قـص

 713الحاسب ا لي. ص 
ين  الدراسة في صورتها األولية:أداة  وتم إعداد زأين رئيـس تملل عـلى ـج ثبل حيث اـش تـم

 في:
تغيــرات الدراســة الجــزء األول: تضــمن البيانــات األوليــة لعضــو هيئــة التــدريسو حســب م

 الكلية(. –الخبرة  -المستقلة )الجنس
( عبارةو موزعة على أربعة  01الجزء الثاني: تضمن مجموعة من عبارات بله عددها ) 

( عبـــارة. 72د عباراتـــ  )ويبلـــه عـــدالمهـــارة االنســـانية و األول :  رئيســـية : المجـــاالت مجـــاالت
الثالــث :  ( عبــارد. والمجــال72المهــارات اإلداريــةو و يبلــه عــدد عباراتــ  )الثــاني :  المجــالو 

المهــارات ال كريــة و :  الرابــع ( عبــارة. أمــا المجــال72المهــارات ال نيــة و ويبلــه عــدد عباراتــ  )
 .( عبارة72ويبله عدد عبارات  )
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= مرت عةو 2= مرت عة جدًاو 7ليكرت كالتالي: ويستجاب عليها وفق التدرج الخماسي 
و والتي تتبع الجزء الثاني للدراسةو كما هو موضح  = متدنية جداً 2= متدنيةو 3= متوسطةو 4

 (.2في ملحق )
كاؾدرادةكعؾىكاؾؿحؽؿقن:أداةككعرض

أداة  صـــورتها األوليـــة تـــم عـــرضفـــي  الدراســـة )االســـتبانة(أداة  وضـــع الباحـــث نبعـــد أ
ين الدراسة على  ن المحكـم ة ـم سعادة المشرف على الرسالة و ومن  م تم عرضها عـلى مجموـع
ه عــددهم ) ر ملحــق رقــم )72بـل دى وضــوح العبــارة و 7( محكمــاً  أنـظ ك للتأكــد مــن ـم ( و وذـل

ومدى مناسبتها و وتقويم مستوى الصيا ة اللغوية واالخراج و واضافة أي مقترحات و تعديبلت 
 مناسبة.

ة ين و واقتراـحاتهم و وقد قام الباـحث بدراـس راء بـعض وإ مبلحـظات الـسادة المحكـم ـج
ضوء توصيات وآراء هيئة التحكيم وتم صيا ة بعض ال قرات و وتـصحيح بـعض في  التعديبلت

 أخطاء الصيا ة اللغوية وعبلمات الترقيم.
كاؾدرادة:أداةككصقاغةكتعؾقؿات

ن الدراسة بغرض تعريف أفراد مجتمع الدراـسأداة  تم صيا ة تعليمات ى الـهدف ـم ة عـل
ذلــك أن تكــون ال قــرات واضــحة وم هومــة ومبلئمــة لمســتواهمو كمــا فــي  الدراســةو وقــد روعــي
 الدراسة التأكيد على كتابة البيانات الخاصة بمتغيرات الدراسة.أداة  تضمنل تعليمات
لــب مــنهم قــراءة ال قــرات بدقــة ومعرفــة المقصــود مــن كــل فقــرة مــع تــدوين وكــحلك طُ 

 مكان المخصص. الفي  االستجابة
كاؾصورةكاؾـكائقةكألداةكاؾدرادة:

تمللفي  الدراسةأداة  أصبحل ث اـش ا وـضعل ـل  و حـي اس ـم ة لقـي أداة  صورتها النهائـي
 الدراسة على جزئين رئيسين هما:
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الجــزء األول: تضــمن البيانــات األوليــة لعضــو هيئــة التــدريسو حســب متغيــرات الدراســة 
 الكلية(. –الخبرة  -الجنسية  -المستقلة ) الجنس

( عبارةو موزعة على أربعة  31الجزء الثاني: تضمن مجموعة من عبارات بله عددها ) 
( عبـــارة. 71د عباراتـــ  )المهـــارة االنســـانية و ويبلـــه عـــداألول :  رئيســـية: المجـــاالت مجـــاالت
الثالــث :  ( عبــارد. والمجــال71المهــارات اإلداريــةو و يبلــه عــدد عباراتــ  )الثــاني :  والمجــال

المهــارات ال كريــة و :  الرابــع ( عبــارة. أمــا المجــال71المهــارات ال نيــة و ويبلــه عــدد عباراتــ  )
 ( عبارة71ويبله عدد عبارات  )

= مرت عةو 2= مرت عة جدًاو 7ليكرت كالتالي: ستجاب عليها وفق التدرج الخماسي يُ و 
= متدنية جدا و والتي تتبع الجزء الثاني للدراسةو كما هو موضح 2= متدنيةو 3= متوسطةو 4

 (.4في ملحق )
صــورتها النهائيــة علــى ســعادة المشــرف و فــي  الدراســةأداة  وبنــاء علــى ذلــك تــم عــرض

أداة  حـــث بتطبيقهـــا و وبهـــحا اكتســـبعلـــى مضـــمونها وأذن للبا حيـــث أبـــدى موافقتـــ  مشـــكوراً 
 الدراسة مصداقيتها وأصبحل صالحة للتطبيق. 

كاؾدرادة:أداةككصدق
. " شــمول االســتبانة لكــل العناصــر (م2111)عبيــدات وآخــرون  دعنــيقصــد بالصــدق 

ةو ة  انـي ن ناحـي ث  التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحيةو ووضوح فقراتها وم رداتها ـم بحـي
  713". صمن يستخدمها تكون م هومة لكل

 من خبلل: االستبانةالدراسة والمتمثلة في أداة  وقد قام الباحث بالتأكد من صدق
ك:كؾألداةك)اؾخارجي(اؾصدقكاؾظافريك (1)

الصــدق الظــاهري: تــم تحديــد الصــدق الظــاهري للمقيــاس مــن خــبلل عــرض ال قــرات 
ن  ين ـم ين المختـص ن المحكـم ة ـم رةو عـلى مجموـع ل فـق موزعة حسب المحور الحي تنتمي ـل  ـك
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( محكـــمو للحكـــم علـــى مـــدى صـــحة وشـــمولية 72ذوي الخبـــرة والك ـــاءة والبـــاله عـــددهم )
ى المـح ة ال قرات وسبلمتها اللغويةو وانتمائها إـل ة الراجـع وء التغحـي ن ل فـي و وـفي ـض ي ـص ور الـت

اس ـفي  بح المقـي من التحكيمو تم إعادة الصيا ة لبعض ال قرات و وححف بعض ال قراتو ليـص
 صورت  النهائية يتكون من قسمين.

ك:كصدقكاالتداقكاؾداخؾيكؾألداةك)كاؾصدقكاؾبـائي( (2)
معامــل ارتبــاط تــم التحقــق مــن صــدق االتســاق الــداخلي لبلســتبانة مــن خــبلل حســاب  

اط  وبيرسون بين درجة كل م ردة والدرجة الكلية للبعد الحي تنتمي إلي  وكحلك مـعامبلت االرتـب
تبانة تطبلعية بلـغل ) وبين الدرجة الكلية للبعد والدرجة الكلية لبلـس ة اـس ك عـلى عيـن (  31وذـل

 : هيئة التدريس والجدولين التاليين يوضحان ذلكأعضاء  من
 (4جدول )

 ت االرتباط بين درجة الم ردة والدرجة الكلية للمهارة التي تنتمي إليهاقيم معامبل

 المهارات ال كرية المهارات ال نية المهارات اإلدارية المهارة االنسانية 

 االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م
7 1.32** 7 1.22** 7 1.33** 7 1.43** 
2 1.27** 2 1.20** 2 1.22** 2 1.32** 
4 1.33** 4 1.33** 4 1.20** 4 1.27** 
3 1.43* 3 1.27** 3 1.03** 3 1.32** 
2 1.32** 2 1.32** 2 1.32** 2 1.20** 
0 1.22** 0 1.42* 0 1.34** 0 1.22** 
1 1.30** 1 1.31** 1 1.21** 1 1.20** 
2 1.27** 2 127** 2 1.27** 2 1.22** 
3 1.30** 3 1.30** 3 1.32** 3 1.32** 
71 1.22** 71 1.22** 71 1.22** 71 1.41* 

 1.12& * القيمة دالة عند  1.17** القيمة دالة عند 
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ن قيم معامبلت االرتباط بين درجة الم ردة والدرجة الكلية يتضح من الجدول السابق أ
توى د مـس ة عـن ا ـجاءت داـل ارات  (1.17&  1.12 ) للمهارة التي تنتمي إليـه ي أن العـب ا يعـن ـم

 أي يوجد اتساق داخلي لبلستبانة. المجاالتتقيس ما تقيس  
 (3جدول)

 االتساق الداخلي ألداة الدراسة المجاالت األربعة  

 معامل االرتباط الدراسة  مجاالت

 1.212 المهارات اإلنسانية 

 1.222 هيئة التدريس أعضاء  المهارات اإلدارية مع

 1.321 المهارات ال نية 

 1.313 المهارات ال كرية 

االســــتبانةو ضــــمن المــــدى  لمجــــاالت( أن معامــــل االرتبــــاط المصــــحح 3يظهــــر مــــن جــــدول )

(و وهحا يدل على وجود ارتباط 1.313 – 1.212( حيث تراوحل بين )1.4أكبر من ) المسموح ب 

 موجب وقوي.

ة للتطبـيق عـلى أانة في صورتها النهائية مكون من وعلي  تصبح االستب مجتـمع ربـعة مـجاالت قابـل

 (.4) و كما هو موضح في الملحقالدراسة

كاؾدرادةأداةككثبات
التأكــد مــن أن اإلجابــة ســتكون  (7332فيعرفــ  العســاف ))االســتبانة(  الدراســةأداة  أمــا  بــات

 . 341. صواحدة تقريباً إذا تكرر تطبيقها على األشخاص ذاتهم

اســــــتخدم الباحــــــث )معادلــــــة أل ــــــا كرونبــــــاخ  الدراسة)االســــــتبانة(أداة  ولقيــــــاس مــــــدى  بــــــات

Cronbach'a Alpha( وحيــث طبقــل المعادلــة لقيـــاس الصــدق البنــائيو والجــدول رقــم)يوضـــح 2 )

 الدراسة.  لمجاالتمعامبلت ال ا كرونباخ 
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 (2جدول )
 الدراسةأداة  لمجاالتمعامل الثبات كرونباخ أل ا 

 أل ا لعينة الدراسة كرونباخ معامل الثبات المحور

 1.21 المهارات اإلنسانية

 1.23 هيئة التدريسأعضاء  المهارات اإلدارية مع

 1.22 المهارات ال نية

 1.22 المهارات ال كرية

 1.23 الثيات الكلي

ين  α( بأن معامبلت الثبات المقدرة بمعادلة كرونباخ أل ا" 2يظهر الجدول ) ة تراوـحل ـب " للعيـن
(و 1.23(و أعبلها لمجال المهارات ال نيةو وقد بلغل درجة الثبات الكلية لبلستبانة )1.21-1.23)

 وهي قيم مرت عة ومقبولة أل راض تطبيق الدراسة.
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 :انذراستيف  األسبنُب واملعبجلبث اإلحصبئُت املستخذيت

 Statistical package for Social)تماعيةتم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االج 

Sciences)(SPSS) :كما يلي 
ـكل ـفي   ايجاد معامبلت االرتباط باستخدام االرتباط)بيرسون(و للتحقق من صدق االتساق الداخلي (7)

ع أداة  مجاالتمن  مجال ة لجمـي الدراسةو من خبلل ايجاد مدى ارتـباط ـكل مـحورو والدرـجة الكلـي
 عدم التداخل بينها.و والتأكد من المجاالت

( لبلتساق اـلداخليو ولـكل (Cronbach Alphaخاستخراج معامل الثباتو طبقاً لمعادلة أل ا كرونبا  (2)
 االستبانةو ولبلستبانة ككل. مجاالتمن  مجال

ة تحقـيق ممارـسات  (4) ة رـتب ودرـجة أهمـي ة  لمعرـف ايجاد المتوسطات الحـسابيةو واالنحراـفات المعيارـي
 رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة الطائف.المهارات القيادية لدى 

ايجــاد المتوســطات الحســابيةو واالنحرافــات المعياريــة والنســب المئويــة  لمعرفــة رتــب ودرجــة أهميــة  (3)
ع  ة بجامـعة الـطائف و ونـسبة توزـي تحقيق ممارسات المهارات القيادية لدى رؤساء األقسام األكاديمـي

 .المجاالتلجميع  مجالت كل كل فقرة من فقرافي   استجابات أفراد العينة

( للمقارنــة بــين متوســطين مســتقلين مــن خــبلل الكشــف عــن الداللــة T-testاســتخدام اختبــار "ت" ) (2)
(و اإلـناث -اـلحكور االحصائية لل روق بين استجابات أفراد العينة حسب متغيرات الدراـسة الجنس)

 علمية(. - ير سعودي(و الكلية ) انسانية  –الجنسية ) سعودي 

ين متوـسطات  (0) روق ـب ة الـ  ة دالـل ة الـتدريس استخدام تحليل التـباين أـحادي االتـجاد لمعرـف أعـضاء هيـئ
ر ـمن  –ـسنوات( 71-0) –ـسنوات(  2-7)بجامعة الطائف  ـسنوات( (و ولقـياس اتـجاد 71)أكـث

 ال روق في تحليل التباين. 

 وسطات. اختبار)توكي( للمقارنات الثنائية المتعددةو وهو أدنى فرق دال بين المت (1)
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 انفصم انرابع
 نتبئح انذراست وتفسريهب وينبلشتهب

 متهُذ:
ة الدراـسة  يتناول هحا ال صل عرض نتائج الدراسةو وذلك من خبلل عرض استجابات أفراد عيـن

وأـساليب  االحصــائيةو وصــوال إلــى  الوصــ ياإلحصــاء  م ــاهيمعـلى أســئلة الدراســة و ومعالجتهــا باـستخدام 
 طر النظرية والدراسات السابقة .ضوء األ فيالنتائجو وتحليلهاو ومناقشتهاو وت سيرها 

 حتذَذ درخت احملك انمطع:

ذا وصــل إليهـــا الم حــوص فإنــ  يجتـــاز إالتــي  ن المحــك أو درجـــة القطــعى منســي )د.ت( أيــر 
عتبـــر هـــحد الدرجـــة مـــن األمـــور األساســـية فـــي بنـــاء و حيـــث ت730.ص  س الـــحى اســـتجاب عليـــ المقيـــا

 :و وهى على النحو التاليالتربوية المقاييس
 (0جدول )

 يبين درجة القطع لكل مستوى من مستويات االستجابة

 التقدير المتوسط
 مرت ع جداً  2 - 3.21من 

 مرت عة 3.21أقل من  – 4.31من 
 متوسطة 4.31اقل من  – 2.01من 
 متدنية 2.01أقل من  -7.21من 

 متدنية جداً  7.21أقل من  -7من 
واعتبــر الباحــث أن المتوســطات فــي الجــدول الســابق ونســبها هــي الحــد ال اصــل بــين مســتوي 

 الدراسة و وذلك لمتوسط االستجابة لل قرة أو المحور أو للدرجة الكلية.أداة  االستجابات في
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القيادية اإلنشانية الشائدة لدى رؤساء األقشام األكادميية جبامعة ما املهارات : الشؤال األول

 هيئة التدريص؟أعضاء  الطائف مو وجهة نظر

و تــم تحقــق ممارســة المهــارات اإلنســانية مــن قبــل رؤســاء األقســام جامعــة الطــائفلمعرفــة درجــة 
و  ـــم اســـتخراج تحققهـــا جامعــــة حــــولال بكليـــاتهيئـــة التـــدريس أعضـــاء  ســـؤال أفـــراد عينـــة الدراســـة مـــن

و وذلــك علــى  ةاإلنســاني تالمهــاراالســتجاباتهم عــن   المتوســطات الحســابية و واالنحرافــات المعياريــة
 . يوضح ذلك (1والجدول ) المجال من فقرات  عبارةمستوى كل 

 (1جدول رقم )
 نسانية حول المهارات اإل العينةحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

يب
الترت

بارة 
 الع
رقم

 

 ال قرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التحقق

 عالية جدا 1.22 3.22 يبنى عبلقات ايجابية مع أعضاء هيئة التدريس. 7 7

 عالية 1.213 3.77 يشجع التعاون بين جميع أعضاء هيئة التدريس. 4 2

 عالية 1.217 3.10 يسمح بالتواصل مع جميع أعضاء التدريس. 0 4

 عالية 1.230 3.12 يهتم بروح ال ريق والعمل الجماعي. 3 3

يراعي العمل المطلوب من أعضاء التدريس حسب  1 2
 إمكانياتهم وقدراتهم.

 عالية 1.312 3.11

 عالية 1.337 4.32 يسمح أعضاء التدريس بالتعبير عن آرائهم. 2 0

 عالية  1.332 4.33 يدير الصراع بين أعضاء هيئة التدريس. 2 1

 عالية 1.330 4.21 يثير حماس أعضاء التدريس ويؤ رون فيهم. 3 2

 عالية 7.134 4.21 وإشباع ر باتهم.يراعي احتياجات أعضاء التدريس  71 3

 عالية 1.312 4.22 يشرك أعضاء التدريس في صناعة القرارات. 2 71

 عالية 1.72 4.33 المتوسط العام

( نجد أن متوـسطات عـبارات درـجة ممارـسة رؤـساء االقـسام للمـهارات 1وبالنظر إلى الجدول )
( وفق مقياس التدرج الخماسي الحى 4.22-3.22اإلنسانية من وجهة نظر أفراد العينة يتراوح ما بين )
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ووفقاً للمحك (و 4.32المتوسط العام للمجال األول )بله  الدراسة الميدانية . حيثفي  حددد الباحث
فــإن درجــة ممارســة رؤســاء األقســام األكاديميــة لهــحد المهــارات كانــل بدرجــة عاليــة و ويبلحــا ت ــاوت 
ين درـجة  استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات هحا المجال وفق المحك الحى وضع  الباحث ما ـب

 عالية جدا ودرجة عالية .
 : يع الدراسة على النحو التالوكانل أعلي  بلث عبارات الستجابات أفراد مجتم

يبنــي عبلقــات  تــنص علــى "والتــي  (3.22( المرتبــة األولــي بمتوســط )7احتلــل العبــارة رقــم ) 
ع ة بمتوـسط )4الـتدريس "و واحتـلل العـبارة رـقم )أعـضاء  إيجابية ـم ة الثانـي ـتنص والـتي  (3.77(  المرتـب

( المرتبــة الثالثــة بمتوســط 0العبــارة رقــم )التــدريس" و واحتلــل أعضــاء  علــى " يشــجع التعــاون بــين جميــع
 التدريس بالتعبير عن آرائهم " أعضاء  تنص على "يسمحوالتي  (3.10)

وربمــا يرجــع ذلــك إلــى ســعي رؤســاء األقســام إلــى االتصــال ال عــال مــن خــبلل انشــاء عبلقــات 
نية هــو نجــاح ارات االنســاو فمــن أهــم المهــ يو وهــو جــزء مــن عملهــم القيــاداألخــرين  ايجابيــة و يقــة مــع

عمــل العبلقــات الو يقــة األخــرين وكســب مــودتهم و و  اكتســاب وتنميــة العبلقــات مــعفــي  قســامرؤســاء األ
زيادة في  سهمااليجابية القائمة على االحترام والمودة واالحترام المتبادل و ومن المؤكد أن ذلك سوف يُ 

ع ة الـتدريس تـحل قيادـت  و باإلأعـضاء  فرص التعاون بين جمـي يح ـضافهيـئ ل يـت ة إـلى أـن  ـسوف يـسمح ـب
 فرص التعبير عن آرائهم بصورة ايجابية .

 : ي بلث عبارات الستجابات أفراد مجتمع الدراسة على النحو التالأدنى  أما
أعضاء  يثير حماس تنص على "والتي  (4.21( المرتبة الثامنة بمتوسط )3احتلل العبارة رقم )

ة التاـسعة بمتوـسط )71رـقم )التدريس ويؤ ر فيهم "و واحتلل العـبارة  ـتنص عـلى والـتي  (4.21( المرتـب
ة العاـشرة بمتوـسط 2التدريس واشباع ر باتهم " واحتلل العبارة رقم )أعضاء  "يراعي احتياجات (  المرتـب

 التدريس في صناعة القرارات" .أعضاء  تنص على " يشركوالتي  (4.22)
ـفي  واـشراكهماألـخرين  أهمية ت اـعل نيدركو هيئة التدريس ال أعضاء  ويرجع ذلك إلى أن بعض
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يهأعـضاء  صنع  و كما أن  يثير حماسفي  صناعة القرارات وتشجيعهم على المشاركة ؤ ر ـف  مالـتدريس وـي
تمكنهم من التأ ير باألخرين وبث روح الدافعية ـمن التي  امتبلك المهاراتفي  حيث لوحا أنهم يت اوتون

ة أعـضاء  أجل العمل و كـما أن و هيـئ ل رؤـساء األ يالـتدريس يـشعرون بـأن اـلدعم المعـن قـسام ـليس ـمن قـب
 بالقدر الكاف من اجل تلبية ر باتهم .

الشائدة لدى رؤساء األقشام األكادمييةة جبامعةة    اإلداريةما املهارات القيادية  الشؤال الثاني:

 هيئة التدريص؟أعضاء  الطائف مو وجهة نظر

و تم سؤال من قبل رؤساء األقسام جامعة الطائف اإلداريةتحقق ممارسة المهارات لمعرفة درجة 
م اـستخراج المتوـسطات تحققـها جامعــة حــولال بكلـياتهيئة الـتدريس أعضاء  أفراد عينة الدراسة من و ـ 

ة  تالمهاراالستجاباتهم عن  والحسابية و واالنحرافات المعيارية  عـبارةو وذـلك عـلى مـستوى ـكل اإلدارـي
 . يوضح ذلك (2جدول )وال المجال من فقرات 

 (2جدول رقم )
 االداريةحول المهارات  العينةحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

يب
الترت

بارة 
 الع
رقم

 
 ال قرات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التحقق

 عالية 1.213 3.77 يلتزم باألنظمة والتعليمات الصادرة من الجامعة. 2 7

 عالية 1.120 3.13 يوزع عليهم أعمال اللجان في القسم . 3 2

 عالية  1.273 3.11 يتخح القرارات اإلدارية المناسبة للعمل. 7 4

 عالية 1.233 3.11 يشرف على النظام في القسم ويتابع . 1 3

 عالية  1.277 4.32 يح ز أعضاء التدريس لبلهتمام بالعمل والمشاركة في اتخاذ القرار. 2 2

 عالية 1.237 4.32 يسهم معهم في المحافظة على مرافق القسم  2 0

 عالية 1.202 4.30 يحدد لهم وقل إلنجاز األعمال اإلدارية. 4 1

 عالية 1.371 4.33 يتابع معهم سجبلت القسم المختل ة.  0 2

 عالية 1.302 4.32 يعد خطة سنوية للقسم. 3 3

 عالية 7.170 4.22 يعمل على تن يح الخطة السنوية بمشاركة أعضاء التدريس 71 71

 عالية 1.13 4.33 المتوسط العام
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قـسام للمـهارات طات عـبارات درـجة ممارـسة رؤـساء األ( نجد أن متوـس2وبالنظر إلى الجدول )
الخماـسي اـلحى ( وفق مقـياس الـتدرج 4.22-3.77اإلدارية من وجهة نظر أفراد العينة يتراوح ما بين )

( و ووفقاً للمحك 4.22المتوسط العام للمجال األول )بله  الدراسة الميدانية. حيثفي  حددد الباحث
فــإن درجــة ممارســة رؤســاء األقســام األكاديميــة لهــحد المهــارات كانــل بدرجــة عاليــة و ويبلحــا ت ــاوت 

 وضــع  الباحــث مــا بــين اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة علــى عبــارات هــحا المجــال وفــق المحــك الــحى 
 درجة عالية.

 : يوكانل أعلي  بلث عبارات الستجابات أفراد عينة الدراسة على النحو التال
يلتــزم باألنظمــة  تــنص علــى "والتــي  (3.77( المرتبــة األولــي بمتوســط )2احتلــل العبــارة رقــم ) 

والتــي  (3.13يــة بمتوســط )(  المرتبــة الثان3والتعليمــات الصــادرة مــن الجامعــة "و واحتلــل العبــارة رقــم )
ة بمتوـسط 7القـسم" و واحتـلل العـبارة رـقم )ـفي  تنص على " يوزع عليهم أعـمال اللـجان ة الثالـث ( المرتـب

 تنص على "يتخح القرارات اإلدارية المناسبة للعمل ". والتي  (3.11)
إنـشاء وربما يرجع ذلك إلى سعي رؤساء األقسام إلى االتصال اإلداري ال عال وذلك من خبلل 

ة الـتدريس و ويُـعد ذـلك ـجزء ـمن عملـهم القـيادي  ع المرؤوـسين ـمن أعـضاء هيـئ عبلقات إيجابية و يـقة ـم
حيــث تُعــد مــن أهــم المهــارات اإلداريــة نجاحــ  فــي إدارة قســم  مــن خــبلل تحقيــق العدالــة بيــنهم وتوزيــع 

ديهم كـما أعمال اللجان عليهم بالتساوي و وتحديد أوـقات إلنجازـها و وبـهحا تتحـقق العداـل ة ـل ة التنظيمـي
واللوائح المنظمة للعمل   لكي يتم إعداد الخطة الـسنوية عـلى أكـمل وـج  باألنظمة يدفعهم إلى االلتزام 

رص التـعاون بيـن   وبالتالي يمكن  اتخاذ القرارات المناسبة ـفي الوـقل المناـسب واـلحي يـسهم ـفي زـيادة ـف
 أخرى في جو يسودد اإليجابية في التعامل .وبينهم من ناحية و وبين بعضهم البعض من ناحية 

 : ي بلث عبارات الستجابات أفراد عينة الدراسة على النحو التالأدنى  أما
يتـــابع معهـــم  تـــنص علـــى "والتـــي  (4.33( المرتبـــة الثامنـــة بمتوســـط )0احتلـــل العبـــارة رقـــم )

ة التاـسعة 3سجبلت القـسم المختلـ ة "و واحتـلل العـبارة رـقم ) ـتنص والـتي  (4.32بمتوـسط )(  المرتـب
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ة العاـشرة بمتوـسط )71للقـسم" و واحتـلل العـبارة رـقم ) يةعلى " يعد خـطة ـسنو  والـتي  (4.22( المرتـب
 التدريس" .أعضاء  تنص على "يعمل على تن يح الخطة السنوية بمشاركة

ـفي  واـشراكهماألـخرين  أهمية ت اـعل نهيئة التدريس ال يدركو أعضاء  ويرجع ذلك إلى أن بعض
ر حـماسفي  صناعة القرارات وتشجيعهم على المشاركة ؤ ر فيـها أعـضاء  صنع  و كما أـن  يثـي الـتدريس وـي

تمكنهم من التأ ير باألخرين وبث روح الدافعية ـمن التي  امتبلك المهاراتفي  حيث لوحا أنهم يت اوتون
و أعـضاء  أجل العمل و كـما أن ة الـتدريس يـشعرون بـأن اـلدعم المعـن قـسام ـليس ل رؤـساء األقـبـمن  يهيـئ
 جل تلبية ر باتهم .أبالقدر الكاف من 

الشائدة لدى رؤساء األقشةام األكادمييةة جبامعةة     الفهيةما املهارات القيادية  الشؤال الثالث:

 هيئة التدريص؟أعضاء  الطائف مو وجهة نظر

ل رؤـساء األقـسام جامـعة الـطائف ال نيةتحقق ممارسة المهارات لمعرفة درجة  ـتم ـسؤال  ومن قـب
م اـستخراج المتوـسطات تحققـها جامعــة حــولال بكلـياتهيئة الـتدريس أعضاء  أفراد عينة الدراسة من و ـ 

ـمن  عـبارةوذـلك عـلى مـستوى ـكل  ال نـية تالمـهاراالـستجاباتهم ـعن    واالنحرافات المعيارية الحسابية
 . يوضح ذلك (3والجدول ) المجال فقرات 

 (3جدول رقم )
  ال نيةحول المهارات  العينةحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

يب
الترت

بارة 
 الع
رقم

 

 ال قرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة التحقق

 عالية  1.222 4.31 يتحمل مسؤولية القرارات التي يتخحها 7 7

 عالية 1.321 4.21 يستخدم الحزم في المواقف التي تتطلب ذلك. 3 2

  عالية 1.202 4.20 يشجع أعضاء التدريس على تحمل المسؤولية 2 4

 عالية 1.330 4.27 يشجع على تبادل الخبرات بين أعضاء التدريس 2 3

 عالية 7.112 4.11 يطور خبرات  ويزيد من  قافت . 0 2

 عالية 7.111 4.12 يؤمن بأهداف القسم ويسعي لتحقيقها. 71 0

 عالية 1.372 4.13 ل  رؤية مستقبلية في مجال العمل.  4 1

 عالية 1.332 4.12 يطلع على أهم المستجدات في مجال العمل.  3 2

 عالية 1.307 4.12 يظهر أي نجاح أو أي إخ اق مع بيان الحلو. 1 3

 عالية 1.332 4.00 يبتكر طرق جديدة ألداء العمل بشكل أفضل. 2 71

 عالية 1.12 4.12 المتوسط العام
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قـسام للمـهارات طات عـبارات درـجة ممارـسة رؤـساء األ( نجد أن متوـس3وبالنظر إلى الجدول )
ين ) راوح ـما ـب ة يـت راد العيـن ر أـف ( وـفق مقـياس الـتدرج الخماـسي اـلحى 4.00-4.31ال نية من وجهة نـظ

( و ووفقــاً 4.127المتوســط العــام للمجــال األول )بلــه  الدراســة الميدانيــة . حيــثفــي  حــددد الباحــث
للمحــك فــإن درجــة ممارســة رؤســاء األقســام األكاديميــة لهــحد المهــارات كانــل بدرجــة عاليــة و ويبلحــا 

حيث  ت اوت استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات هحا المجال وفق المحك الحى وضع  الباحث 
 درجة عالية.ب كانل

 : ي بلث عبارات الستجابات أفراد عينة الدراسة على النحو التال وكانل أعلى
يتحـمل مـسؤولية  ـتنص عـلى "والـتي  (4.31( المرتبة األولي بمتوسط )7احتلل العبارة رقم ) 
ة بمتوـسط )3يتخحها "و واحتلل العبارة رقم )التي  القرارات ـتنص عـلى " والـتي  (4.21(  المرتبة الثانـي

( المرتبــة الثالثــة بمتوســط 4تتطلــب ذلــك" و واحتلــل العبــارة رقــم )التــي  واقــفالمفــي  يســتخدم الحــزم
 مجاالت العمل ". في  تنص على "ل  رؤية مستقبليةوالتي  (4.13)

القرارات واتخاذها وتحـمل مـسؤولية  واتخاذ وربما يرجع ذلك إلى سعي رؤساء األقسام إلى اصدرا
ةو فـمن أـهم المـهارات  ياتخاذها واعتمادهم على أساس أن  جزء من عملهم القـياد و نـجا  ال نـي ح رؤـساء ـه

 حزماأكثر  اتخاذ القرارات وتحمل تبعاتها ووهحا جعلهمفي  اكتساب وتنمية قدرات المرؤوسينفي  قساماأل
رارات وتحـمل المـسؤولية. خاـصة و  اتخاذهافي  اتخاذ القرارات وقدودفي  بالتالي تـشجيعهم عـلى اتـخاذ الـق

 مجال العمل الحى يقوم بإدارت .في  هحا يشير الى امتبلك  رؤية مستقبليةفي  ت اوأن مهار 
ة الـتي يمتلكـها رؤـساء األقـسام بكـ اءة اـستطاعوا نقلـها إـلى  وبهحا يمـكن الـقول أن المـهارات ال نـي

وم الـعام للعـمل الجـماعي وك رـيق المرؤوسين بل وساهم في إكساب هم وتنميتها لديهم وذلك ـفي إـطار الم ـه
 داخل القسم .
 : ي بلث عبارات الستجابات أفراد عينة الدراسة على النحو التالأدنى  أما

يطلــع علــى أهــم  تــنص علــى "والتــي  (4.12( المرتبــة الثامنــة بمتوســط )3احتلــل العبــارة رقــم )
 والتي  (4.12(  المرتبة التاسعة بمتوسط )1واحتلل العبارة رقم )مجال العمل "و في  المستجدات

  



- 37 - 

ة 2إخ اق مع بيان الحلول" و واحتلل العبارة رـقم ) ينجاح أو أ يتنص على " يظهر أ ( المرتـب
 تنص على "يبتكر طرق جديدة ألداء العمل بشكل أفضل".والتي  (4.00العاشرة بمتوسط )

علـى المسـتجدات وبشـكل مسـتمر  أهميـة االطبلع ندريس يدركو هيئة التأعضاء  ويرجع ذلك إلى أن بعض
نجــاح أو إخـ ـاق ـمـع توـضـيح وـعـرض الحـلـول المناـسـبة وذـلـك وـفـق رؤيـتـ   ياظهــار وبـيـان أعلــى ضــافة إلــى قدرـتـ  باإل

 مجال العمل وبالتالي يبتكر طرق جديدة ألداء العمل بشكل أفضل.في  المستقبلية
الشائدة لدى رؤساء األقشام األكادميية جبامعة الفلرية ما املهارات القيادية  الشؤال الرابع:

 هيئة التدريص؟أعضاء  الطائف مو وجهة نظر

و تم سؤال من قبل رؤساء األقسام جامعة الطائف ال كريةتحقق ممارسة المهارات لمعرفة درجة 
م اـستخراج المتوـسطات تحققـها حــولجامعــة ال بكلـياتهيئة الـتدريس أعضاء  أفراد عينة الدراسة من و ـ 

ة  تالمهاراالستجاباتهم عن   الحسابية و واالنحرافات المعيارية  عـبارةو وذـلك عـلى مـستوى ـكل ال كرـي
 . يوضح ذلك (71والجدول ) المجال من فقرات 

 (71جدول رقم )
  ال كريةحول المهارات  العينةحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

يب
لترت
ا

ات 
عبار

م ال
رق

 
 ال قرات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التحقق

 عالية 7.102 4.17 يوضح األهداف العامة لبلجتماعات عند انعقادها. 2 7

 عالية 7.102 4.11 يتحقق من انجاز العمل وتحقيق األهداف. 2 2

 عالية 7.120 4.02 يعقد االجتماعات في االوقات المناسبة. 1 4

 عالية 7.711 4.00 يلتزم بساعات العمل الرسمي. 0 3

 عالية  7.112 4.07 يوزع العمل بالعدل بين أعضاء التدريس. 7 2

يركز على االداء النوعي إضافة إلى األداء الكمي في ضوء معايير  3 0
 الجودة الشاملة.

 عالية 7.141 4.23

 عالية 7.107 4.22 يضع الحلول والبدائل المناسبة للمشكبلت التي تواج  العمل. 4 1

 عالية  7.113 4.23 يصدر األوامر بك اءة ووضوح. 2 2

 عالية 7.713 4.24 يبسط األساليب واالجراءات إلنجاز العمل. 3 3

 عالية 7.723 4.34 يقدم التغحية الراجعة باستمرار. 71 71

 عالية 1.13 4.01 المتوسط العام
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قسام للمهارات طات عبارات درجة ممارسة رؤساء األ( نجد أن متوس71وبالنظر إلى الجدول )
( وفق مقـياس الـتدرج الخماـسي اـلحى 4.34-4.17ال كرية من وجهة نظر أفراد العينة يتراوح ما بين )

( و ووفقـــاً 4.01المتوســـط العـــام للمجـــال األول )بلـــه  الدراســـة الميدانيـــة . حيـــثفـــي  حـــددد الباحـــث
للمحــك فــإن درجــة ممارســة رؤســاء األقســام األكاديميــة لهــحد المهــارات كانــل بدرجــة عاليــة و ويبلحــا 

حيث  ت اوت استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات هحا المجال وفق المحك الحى وضع  الباحث 
 درجة عالية.ب كانل

 : يت الستجابات أفراد عينة الدراسة على النحو التال بلث عبارا ىوكانل أعل
يوـضح األـهداف  ـتنص عـلى "والتي  (4.17( المرتبة األولي بمتوسط )2احتلل العبارة رقم ) 

والتــي  (4.11(  المرتبــة الثانيــة بمتوســط )2العامــة لبلجتماعــات عنــد انعقادهــا"و واحتلــل العبــارة رقــم )
( المرتبــة الثالثـــة 1تحقيــق األهــداف" و واحتلـــل العبــارة رقــم )تــنص علــى " يتحقــق مــن انجـــاز العمــل و 

 األوقات المناسبة ". في  تنص على "يعقد االجتماعاتوالتي  (4.02بمتوسط )
ة  إنشاءوربما يرجع ذلك إلى سعي رؤساء األقسام إلى  ع المرؤوـسينعبلقات ايجابـي ة ـم ـمن  فعاـل

ر بكـ اءة و خبلل إبراز المهارات ال كرية لدي  لمرؤوسي  وإكسا بهم إياها وذلك ـمن ـخبلل إـصدار األواـم
وتحقيق العدالة في إصدارها خاصة عند التزام  بالمواعيد وأوقات عقد االجتماعات كما يمكن  أن يحقق 
المطلــوب مــن ذلــك باســتخدام األســاليب واإلجــراءات المناســبة وتبســيطها إجرائيــاً وتحقيقهــا لؤلهــداف 

ل األداء الكـمي تحقيـقاً للـجودة العامة للقسم واالجتماعات كما  وعي قـب أن قيام  بالتأكيد على األداء الـن
 الشاملة يمكن  من النهوض بالقسم ونشر المهارات ال كرية بين أعضائ  .

 : ي بلث عبارات الستجابات أفراد عينة الدراسة على النحو التالأدنى  أما
يصــدر األوامــر  تــنص علــى "والتــي  (4.23( المرتبــة الثامنــة بمتوســط )2احتلــل العبــارة رقــم )

تنص على " يبسط والتي  (4.24(  المرتبة التاسعة بمتوسط )3بك اءة ووضوح "و واحتلل العبارة رقم )
راءات إلنـجاز العـمل" و واحتـلل العـبارة رـقم ) ة العاـشرة بمتوـسط )71األساليب واالـج  (4.34( المرتـب

 .تنص على "يقدم التغحية الراجعة باستمرار"والتي 
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اـصدار ـفي  قـساممـهارات رؤـساء األ نهيئة الـتدريس ال ـيدركو أعضاء  ويرجع ذلك إلى أن بعض
راءات وانـجاز العـمل كـ اءةـفي  األوامر بك اءة ووضوح واـلحى مـكنهم ة والـتي  تبـسيط االـج لعـبل التغحـي

 تن يحها . في  الراجعة دورا
د ـمن المهارات القيادية لدى رؤـساء األ ولمعرفة درجة تحقق ممارسة قـسام بجامـعة الـطائفو الـب

 اســـتخراج المتوســـطات الحســـابيةو واالنحرافـــات المعياريـــةو واالســـتجابات المختل ـــة لعينـــة الدراســـة مـــن
 مـجاالتـمن  مـجالهيئة التدريس بجامعة الطائفو على درجة تحققهاو وذلك على مستوى ـكل أعضاء 

ة   -الدراسة األربعة الخاصة بالمـهارات )اإلنـسانية ة -اإلدارـي ة( كـما –ال نـي ـهو موـضح بالـجدول  ال كرـي
 ( وذلك على النحو التالي:77)

 (77جدول )
 بجامعة الطائف لرؤساء األقسام األكاديمية المعيارية لدرجة تحقق المهارات القيادية اتالمتوسطات الحسابية واالنحراف

 درجة التحقق االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المحور الترتيب
 عالية 1.72 4.33 المهارات اإلنسانية. 7
 عالية 1.13 4.32 المهارات اإلدارية. 2
 عالية 1.12 4.12 المهارات ال نية. 4
 عالية 1.13 4.01 المهارات ال كرية. 3

 عالية 1.73 4.23 المتوسط الكلى
 ( أن المتوسط الكلي لتقديرات المستجيبينو حول درجة تحـقق77يتبين من معطيات جدول )

( بدرجـــة عاليـــة وبـــانحراف معيـــاري 4.23ممارســـتهم للمهـــارات القياديـــة الســـائدة جامعـــة الطـــائف بلـــه )
(و وهى قيمة عالية مما يدل على ات اق المـستجيبين ـفي تـقديرهم لدرـجة تحـقق تـلك المـهارات 1.73)

ة األوـلى بمتوـسط حـسابي مـقدارد  القيادية. وقد احتل المـحور األول الـخاص بالمـهارات اإلنـسانية المرتـب
 (و وهو يعكس درجة تحققها بنسبة عالية. 4.33)

(و و ودراســـة 2117ل إليهـــا دراســـات عبـــداهلل )توصـــلالتـــي  وتت ـــق هـــحد النتيجـــة مـــع النتـــائج
أشارت الى أن درـجة تـلك والتي  Wippy(2001)( و ودراسة 2172(و ودراسة عاشور )2177العلى)

 المهارات القيادية عالية.
بــــــدرجات ممارســــــة بدرجــــــة متوســــــطة  فــــــي حــــــين جــــــاءت فــــــي بــــــاقي الدراســــــات الســــــابقة

 (. 2110نخ ضة جرادات)و وبدرجة مstummps(2003) (و ودراسة2111شقرا)أبو 
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( بة   0.0.هل توجد فروق ذات داللة إحصةائية عهةد مشةتوى داللةة       الشؤال اخلامص:

الدراسة حول درجة ممارسة رؤساء األقشام للنهارات القيادية  عيهةمتوسطات استجابات أفراد 

 الللية (؟   -سهوات اخلربة  -اجلهشية  -تعزى ملتغريات  اجلهص

ؤال و والكشف عن الداللة االحصائية لل روق بين متوـسطات اـستجابات ولئلجابة عن هحا الس
الدراســة حــول درجــة ممارســة رؤســاء األقســام للمهــارات القياديــة تعــزى الدراســة لمتغيــرات )  عينــةأفــراد 
 –( لمتغيــر الجــنس T-Testالكليــة (. تــم اســتخدام اختبــار)  -ســنوات الخبــرة  -الجنســية   -الجــنس
( وفيما Tukey Test( لمتغير الدراسة سنوات الخبرة)(ANOVAالكليةو  م استخدام اختبار  –الجنسية 

 يلى نتائج هحا السؤال:
كاؾجـس: -1

 (72جدول )
 ( لمعرفة ال روق بين المتوسطات حسب المتغير الجنسT-Testنتائج اختبار)

 المتوسط العينة المؤهل المجال
االنحراف 
 المعياري

 مستوى  الداللة قيمة ت

المهارات 
 ال كرية

 3.722 41.12 747 ذكور
7.327 

1.133 
 3.472 43.27 23 اناث دالة

 المهارات ال نية
 0.302 31.01 747 ذكور

7.234 
1.101 
 1.121 42.22 23 اناث  ير دالة

المهارات 
 االنسانية

 0.332 31.22 747 ذكور
1.327 

1.422 
 1.041 43.22 23 اناث  ير دالة

المهارات 
 االدارية

 1.233 42.23 747 ذكور
1.302 

1.440 
 1.324 41.73 23 اناث  ير دالة

 الدرجة الكلية
  ير دالة 1.71 7.02 20.22 720.11 747 ذكور
 21.33 733.10 23 اناث

 ما يلي: (72)يتضح من الجدول السابق رقم 
توجــد فــروق دالــة ال ( وهــحا يعنــى أنــ  1.12دالــة إحصــائياً عنــد مســتوى ) يــر أن قيمــة )ت( 

ين درـجات اـستجابات ة  إحصائيا ـب راد العيـن ة للمـهارات  ـحولأـف درـجة ممارـسة رؤـساء األقـسام األكاديمـي
( و وربمــا يرجــع ذلــك إلــى أن الجــنسحســب متغيــر الدراســة )( ال كريــة - االداريــة –ال نيــة  -االنســانية 

 .العينةفي استجابات أفراد  تأ ير ليس ل  الدراسة  الجنسمتغير 
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( وهحا يعنى أن  توجد فروق دالة 1.12دالة إحصائياً عند مستوى ) قيمة )ت(حين جاءت  يف
تحقــق درجــة ممارســة رؤســاء األقســام األكاديميــة  حــولأفــراد العينــة  بــين درجــات اســتجابات إحصــائياً 

 .( الجنس) حسب متغير الدراسةللمهارات ال كرية 
ة  دو كما تشير إـلى أـن  ال توـجالعينةأفراد  االت اق في استجابات وتخلص الدراسة إلى روق داـل ـف

ة تـلك أفراد العينة  بين ر الدراـسة ـفي حكمـهم عـلى تـلك المـهارات وويرـجع ذـلك إـلى أهمـي حـسب متغـي
ة وـفى اتاـح تـلك المـهارات يــؤ ر  قـسام و وأن وـجود  الـ رص أـمام اـلحكور ـمن رؤـساء األالمـهارات ال كرـي

 تأ يراً من االناث.أكثر  على إدارتهم لؤلقسام  لحلك كانل آراء الحكور
أشــارت والتــي  (2111(و ودراســة أبــو شــقرا )2117وتت ــق تلــك النتــائج مــع دراســة عبــداهلل )

 قسام.يمتلكها رؤساء األالتي  الجنس حول تلك المهاراتفي  جميعها إلى وجود فروق
كاؾجـدقة -2

 (74جدول )
 ( لمعرفة ال روق بين المتوسطات حسب المتغير الجنسيةT-Testنتائج اختبار)

 مستوى الداللة قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط العينة المؤهل المجال

المهارات 
 ال كرية

 2.423 44.12 21 سعودي
4.023 

1.111 
 3.312 41.01 731  ير سعودي دالة

المهارات 
 ال نية

 0.740 41.11 21 سعودي
-4.223 

1.111 
 1.224 37.72 731  ير سعودي دالة

المهارات 
 االدارية

 0.232 42.27 21 سعودي
-2.237 

1.113 
 2.273 42.30 731  ير سعودي دالة

المهارات 
 االنسانية

 0.022 42.17 21 سعودي
-2.201 

1.112 
 1.402 31.20 731  ير سعودي دالة

الدرجة 
 الكلية

 1.117 4.12 22.22 733.01 21 سعودي
 22.23 722.07 731  ير سعودي

 ما يلي: (74)يتضح من الجدول السابق رقم 
ين 1.12أن قيمة )ت( دالة إحصائياً عند مستوى ) ( وهحا يعنى أن  توجد فروق دالة إحصائيا ـب

ة  درجات استجابات راد العيـن ة للمـهارات) االنـسانية  ـحولأـف  -درـجة ممارـسة رؤـساء األقـسام األكاديمـي
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ة  ة(  -داريــةاإل –ال نـي ر الدراســة )ال كرـي  د فــي اســتجابات( و ويرجــع ذـلك إلــى تـأ ير الجنـسيةحســب متغـي
 .هيئة التدريسأعضاء  منأفراد العينة 
النتائج إلى أن  توجد و كما تشير أفراد العينة  الدراسة إلى االت اق في استجابات لخلصبحلك و 

حسب متغير الدراسة أ ناء حكمهم على تلك المهارات القيادية و حيث يرجع أفراد العينة  فروق دالة بين
ر  ؤ ر عـلى إدارتـهم لتـلك األقـسام  ـلحلك كاـنل آرائـهم ذات تـأ ير كبـي ذلك إلى أهميتـهاو وأن وجودـها ـي

 ــردت الدراســة الحاليــة بهــحد النتــائج حيــث لــم الدراســة المعــدة لــحلك. وقــد تأداة  ا نــاء اجابــاتهم علــى
 بحث أو دراسة سابقة من خبلل هحا المتغير. ييتناولها أ

 رؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس.وي سر الباحث هحد النتيجة في ضوء طبيعة العبلقة بين 
كاؾؽؾقة -3

 (73جدول )
 الكلية( لمعرفة ال روق بين المتوسطات حسب المتغير T-Testنتائج اختبار)

 المتوسط العينة المؤهل المجال
االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
 مستوى

 الداللة 

المهارات 
 ال كرية

 1.120 2.243 2.423 3.311 33 انسانية 
 3.312 2.301 727 علمية دالة

المهارات 
 االدارية

 1.730 7.232 0.232 2.713 33 انسانية 
 2.273 1.022 727 علمية  ير دالة

المهارات 
 ال نية

 1.274 1.020 0.740 1.311 33 انسانية 
 1.224 0.113 727 علمية  ير دالة

المهارات 
 االنسانية

 1.103 1.417 0.022 0.301 33 انسانية 
 1.402 1.303 727 علمية  ير دالة

الدرجة 
 الكلية

 ير  1.71 7.41 23.73 720.42 33 انسانية 
 22.22 727.22 727 علمية دالة
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 ما يلي: (73)يتضح من الجدول السابق رقم 

ع المـهارات  (1.12دالة إحصائياً عند مستوى ) ير أن قيمة )ت(  ال وـهحا يعـنى أـن   في جمـي

درجــة ممارســـة رؤســاء األقســـام  حـــولأفــراد العينــة  توجــد فــروق دالـــة إحصــائيا بـــين درجــات اســـتجابات

يرـجع و ( و الكليةحسب متغير الدراسة )( ال كرية -االدارية –ال نية  -األكاديمية للمهارات )اإلنسانية 

 .العينةفي استجابات أفراد  تأ ير ليس ل  متغير الكليةذلك إلى أن 

( وهحا يعنى أن  توجد فروق دالة 1.12قيمة )ت( دالة إحصائياً عند مستوى )حين جاءت  في

ممارســة رؤســاء األقســام األكاديميــة تحقــق درجــة  حــولأفــراد العينــة  بــين درجــات اســتجابات إحصــائياً 

 )الكلية(.حسب متغير الدراسة للمهارات ال كرية 

في استجاباتهم من ناحية و وتـشير النـتائج إـلى أـن  توـجد أفراد العينة  وتخلص الدراسة إلى ات اق

حسب متغير الدراـسة أ ـناء حكمـهم عـلى تـلك المـهارات و ويرـجع ذـلك إـلى أفراد العينة  فروق دالة بين

قسام و وأن وجودها يؤ ر على كي ية إدارتهم لهحد األقسام   ك المهارات ال كرية لدى رؤساء األأهمية تل

ة عـلى –لحلك كانل آرائهم حسب نوعية الكلـيات )انـسانية  ة( ـل  تـأ ير عـند االجاـب الدراـسةو  أداة  علمـي

ين كما أن المهارات المتضمنة في االستبانة هي مـهارات ـضرورية لـكل الـقادة وـم روق ـب ر ـف م يظـه م ـل ن ـ 

 الكليات العلمية واإلنسانية فيها.

(و ودراـسة الرـشيدي 2112(و ودراـسة المنتغاـشى)2117وتت ق تلك النتائج مع دراسة العـلى)

يمتلكـها الـتي  أشارت جميعها إلى وجود فروق دالة حسب الكلية حول تلك المهاراتوالتي  (2172)

 قسام.رؤساء األ
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 عددكدـواتكاؾخبرة: -4

 (72) جدول رقم
الدراسة حول درجة ممارسة رؤساء األقسام أفراد العينة  نتائج تحليل التباين األحادي لل روق بين متوسطات استجابات

 األكاديمية للمهارات القيادية من وجهة نظرهم حسب المتغيرات   )عدد سنوات الخبرة(

 درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين مجاالت الدراسة
متوسط 
 المربعات

 قيمة
 "ف"

مستوى 
 الداللة

 ال كرية

 331.227 2 332.107 بين

0.132 
1.114 
 دالة

 22.431 271 71221.243 داخل

  273 72210.11 المجموع

 اإلدارية

 770.723 2 242.232 بين

2.400 
1.130 
  ير دالة

 33.122 271 71027.342 داخل

  273 71224.020 المجموع

 ال نية

 727.001 2 234.427 بين

7.312 
1.732 
  ير دالة

 07.112 271 74431.142 داخل

  273 74044.423 المجموع

 اإلنسانية

 43.234 2 13.020 بين

1.107 
1.303 
  ير دالة

 22.420 271 77401.127 داخل

  273 77331.340 المجموع

 الدرجة الكلية

 2343.742 2 3202.203 بين

 141.333 271 701733.004 داخل دالة 1.13 4.41

  273 702172.321 المجموع

ة ال يتبين من الجدول السابق أن  ة إحـصائية عـند مـستوى دالـل ( 1.12) توجد فروق ذات دالـل
رؤســـاء األقســـام األكاديميـــة للمهـــارات  تحـــول درجـــة ممارســـاأفـــراد العينـــة  بـــين متوســـطات اســـتجابات
( و تبعــا لمتغيــر الدراســة )عــدد ســنوات الخبــرة(. ويرجــع ذلــك إلــى ات ــاقهم  )االنســانية و االداريــة و ال نيــة

 حول أهمية تلك المهارات ر م اختبلف متغير  الدراسة)عدد سنوات الخبرة(. 
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( بـــين متوســـطات 1.12) اللـــةتوجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى دحـــين  يفـــ
ر  تحول درجة ممارساأفراد العينة  استجابات رؤساء األقسام األكاديمية للمهارات )ال كرية(و تبعا لمتغـي

 هيئة التدريس.أعضاء  الدراسة )عدد سنوات الخبرة(. و يرجع ذلك إلى تنوع اإلطار ال كري لدى
راســة حــول درجــة ممارســتهم لتلــك الد عينــةولمعرفــة اتجــاد ال ــروق بــين متوســطات اســتجابات 

راء المقارـنات  م إـج ة ـت رة و ولـصالح أى  مـستوى ـمن المـستويات الثبلـ  المهارات تبعاً لمتغير سنوات الخـب
الجدول في  للمقارنات البعدية و كما هو مبين (Tukey Test)البعدية و حيث تم استخدام اختبار  توكي 

 :يالتال
 ( 70جدول رقم   ) 

حول درجة ممارسة رؤساء األقسام ( لمعرفة اتجاد ال روق بين المتوسطات Tukey Testيوضح نتائج اختبار ) 
 األكاديمية للمهارات ال كرية

 سنوات 71أكثر من  سنوات 71إلى من  0من  المتوسط العينة الخبرة المهارة

 7.031 7.014 43.30 23 سنوات 2أقل من  ال كرية

 *3.203- - 44.23 02 سنوات 71إلى  من  0من 

 -  42.72 713 سنوات 71أكثر من 

 2.02 7.23 733.12 23 سنوات 2أقل من  الدرجة الكلية

 *3.32  732.32 02 سنوات 71إلى  من  0من 

   722.30 713 سنوات 71أكثر من 

 (1.12* دالة عند مستوى )

الدراســة حــول درجــة  عينــةوبــالنظر إلــى نتــائج المقارنــات البعديــة لمتوســطات اســتجابات أفــراد 
ممارســة رؤســاء األقســام األكاديميــة تبعــاً لمتغيــر عــدد ســنوات الخبــرة و يبلحــا وجــود فــروق ذات داللــة 

ة ) ين ـمن يمتلـكون )1.12إحصائية عند مـستوى الدالـل رة ( وـمن يمتلـكون 71إـلى  0(و ـب  ـسنوات خـب
ر  سنواتو وكانل لصالح الحين يمتلـكون71من أكثر  ( وذـلك 42.72ـسنوات بمتوـسط )71ـمن أكـث

 71سنوات وفئة الخبرة الكثر من  71 -0في المهارات ال كرية كما وجدت فروق بين فئة الخبرة من 
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 سنوات في اتجاد ال ئة األكثر خبرة وذلك في الدرجة الكلية للمهارات القيادية. 
ة تيجة أوتشير هحد الن ن الخبرة تعد ـمن العواـمل الـمؤ رة ـفي ممارـسة القـيادات للمـهارات القيادـي

ة وي ـسر الباـحث ذـلك ـفي  بجامعة الطائف فكلما ازدادت الخبرة زادت درجة ممارسة المـهارات القيادـي
ع تعلم كـيف يتعاـمل ـم األـخرين  ضوء أن  مع زيادة عدد سنوات الخبرة يزداد اكتساب مـهارات جدـيدة وـي

 تسب مهارات ت كير ومهارات تواصل بحكم الخبرة .ويك
( ودراســـة مزعـــل 2117توصـــلل إليهـــا دراســـة عبـــداهلل )التـــي  وتت ـــق هـــحد النتيجـــة مـــع النتـــائج

 سنوات الخبرة. إلىوجود فروق دالة ترجع  إلىأشار والتي  (2112)
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 يهخص اننتبئح

 وانتىصُبث واملمرتحبث 

 : ملخص النتائج. أوالً 

  انياً : التوصيات والمقترحات.  
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 انفصم اخلبيس
 يهخص اننتبئح وانتىصُبث واملمرتحبث

توصلل إليها الدراسة الحالية و  م تـقديم بـعض التي  هحا ال صل أبرز النتائجفي  يتناول الباحث
 التوصيات والمقترحات.

 : يهحص نتبئح انذراست .ًأوال
 توصلل إليها الدراسية:التي  ملخصاً للنتائج ييعرض الباحث فيما يل

أظهرت النتائج أن متوسطات عبارات درجة ممارسة رؤساء األقسام للمهارات اإلنسانية من وجهة  -7
( وفــق مقيــاس التــدرج الخماســي الــحى حــددد 4.22-3.22يتــراوح مــا بــين )أفــراد العينــة  نظــر

(و ووفقـــاً 4.32المتوســـط العـــام للمجـــال األول )بلـــه  حيـــثالدراســـة الميدانيـــة . فـــي  الباحـــث
للمحــك فـــإن درجـــة ممارســـة رؤســـاء األقســـام األكاديميــة لهـــحد المهـــارات كانـــل بدرجـــة عاليـــة و 

بلحــا ت ــاوت اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة علــى عبــارات هــحا المجــال وفــق المحــك الــحى ويُ 
 . وضع  الباحث ما بين درجة عالية جدا ودرجة عالية

ة ـمن وجـهة طات عبارات درجة ممارسة رؤساء األأظهرت النتائج أن متوس -2 قـسام للمـهارات اإلدارـي
( وفــق مقيــاس التــدرج الخماســي الــحى حــددد 4.22-3.77نظــر أفــراد العينــة يتــراوح مــا بــين )

( و ووفقـــاً 4.22المتوســـط العـــام للمجـــال األول )بلـــه  الدراســـة الميدانيـــة . حيـــثفـــي  الباحـــث
جـــة ممارســـة رؤســـاء األقســـام األكاديميــة لهـــحد المهـــارات كانـــل بدرجـــة عاليـــة و للمحــك فـــإن در 

بلحــا ت ــاوت اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة علــى عبــارات هــحا المجــال وفــق المحــك الــحى ويُ 
 درجة عالية.كانل بو وضع  الباحث 

ة مــن و رســة رؤســاء األأظـهرت النتــائج أن متوـسطات عبــارات درـجة مما -4 جهــة قـسام للمهــارات ال نـي
( وفــق مقيــاس التــدرج الخماســي الــحى حــددد 4.00-4.31نظــر أفــراد العينــة يتــراوح مــا بــين )

( و ووفقــاً 4.127المتوســط العــام للمجــال األول )بلــه  الدراســة الميدانيــة . حيــثفــي  الباحــث
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للمحـــك فـــإن درجـــة ممارســـة رؤســـاء األقســـام األكاديميـــة لهـــحد المهـــارات كانـــل بدرجـــة عاليـــةو 
اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة علــى عبــارات هــحا المجــال وفــق المحــك الــحى ويبلحــا ت ــاوت 
 درجة عالية.وكانل بوضع  الباحث 

ة ـمن وجـهة طات عبارات درجة ممارسة رؤساء األأظهرت النتائج أن متوس -3 قـسام للمـهارات ال كرـي
 ( وفــق مقيــاس التــدرج الخماســي الــحى حــددد4.34-4.17نظــر أفــراد العينــة يتــراوح مــا بــين )

( و ووفقـــاً 4.01المتوســـط العـــام للمجـــال األول )بلـــه  الدراســـة الميدانيـــة . حيـــثفـــي  الباحـــث
للمحــك فـــإن درجـــة ممارســـة رؤســـاء األقســـام األكاديميــة لهـــحد المهـــارات كانـــل بدرجـــة عاليـــة و 

بلحــا ت ــاوت اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة علــى عبــارات هــحا المجــال وفــق المحــك الــحى ويُ 
 درجة عالية.ب وكانلوضع  الباحث 

ر قيـمة )ت( أظهرت النـتائج أن  -2 ة إحـصائياً عـند مـستوى ) ـي توـجد ال ( وـهحا يعـنى أـن  1.12داـل
درجــة ممارســة رؤســاء األقســام  بــين درجــات اســتجابات أفــراد العينــة حــول فــروق دالــة إحصــائياً 
 .(جنسالحسب متغير الدراسة )اإلدارية(  –ال نية  -اإلنسانية  )األكاديمية للمهارات

ة  أى أن ( 1.12دالة إحصائياً عند مستوى ) قيمة )ت(حين جاءت  يف توجد فروق داـل
ة  بين درجات استجابات أفراد العينة حول إحصائياً  تحقق درجة ممارسة رؤساء األقـسام األكاديمـي

 .(الجنسحسب متغير الدراسة )للمهارات )ال كرية( 
( وهحا يعنى أن  توجد فروق دالة 1.12مستوى ) قيمة )ت( دالة إحصائياً عند أظهرت النتائج أن -0

درجــة ممارســـة رؤســاء األقســـام األكاديميـــة  بـــين درجــات اســـتجابات أفــراد العينـــة حـــول إحصــائياً 
 .الجنسية(حسب متغير الدراسة )ال كرية(  -اإلدارية –ال نية  -للمهارات)اإلنسانية 

ر أن قيـمة )ت( أظهرت النـتائج  -1 ة إحـصائياً عـند مـستوى ـي توـجد ال ( وـهحا يعـنى أـن  1.12) داـل
درجــة ممارســة رؤســاء األقســام  بــين درجــات اســتجابات أفــراد العينــة حــول فــروق دالــة إحصــائياً 

 (.الكليةحسب متغير الدراسة )اإلدارية(  –ال نية  -األكاديمية للمهارات)اإلنسانية 



- 713 - 

توجــد ( وهــحا يعنــى أنــ  1.12قيمــة )ت( دالــة إحصــائياً عنــد مســتوى )حــين جــاءت  يفــ
تحقق درجة ممارـسة رؤـساء األقـسام  بين درجات استجابات أفراد العينة حول فروق دالة إحصائياً 

 )الكلية(.حسب متغير الدراسة األكاديمية للمهارات ال كرية 
( بــــين 1.12) توجــــد فــــروق ذات داللـــة إحصــــائية عنــــد مســـتوى داللــــة ال  أنـــأظهـــرت النتــــائج  -2

رؤســاء األقســام األكاديميــة للمهــارات  تدرجــة ممارســا حــولمتوســطات اســتجابات أفــراد العينــة 
رة(. تبعاً نسانية و اإلدارية و ال نية( و )اإل روق ـحين ـفي  لمتغير الدراسة )عدد ـسنوات الخـب توـجد ـف

حــول ( بــين متوســطات اســتجابات أفــراد العينــة 1.12) ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة
لمتغيـــر الدراســـة )عـــدد  تبعـــاً للمهـــارات )ال كريـــة(و  األكاديميـــةرؤســـاء األقســـام  تدرجـــة ممارســـا

 ( وكانــل النتــائج لصــالح مــن هــم0.132ســنوات الخبرة(.حيــث بلغــل قيمــة )ف( المحســوبة )
ة لـصالح 42.72بمتوسط ) (سنوات 71)من أكثر  روق ـفي الدرـجة الكلـي  ( و وكحلك وجدت ـف

 الخبرة األكبر.
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ُب ُبث واملمرتحبث:ًثبن  : انتىص
 اؾتوصقات: -1

ورد الباـحث ـعدداً ـمن التوـصياتالـتي  ضوء النـتائج يف يمـكن أن الـتي  أـس رت عنـها الدراـسة ـي
 :يزيادة ممارسة رؤساء األقسام للمهارات القيادية السائدة و وهى على النحو التالفي  تسهم

 ياألكــاديمتطــوير العمــل فــي  بأنواعهــا القياديــةضــرورة زيــادة وعــي رؤســاء األقســام بأهميــة المهــارات  -أ 
 .داخل القسم والكليات

من خبلل نتائج متوسطات عبارات درجة ممارسة المهارات القيادية السائدة ـلدى رؤـساء االقـسام  -ب 
ين يوـصى الباـحث بإيـجاد وـسائل تعـمل ع ةكانل عاليوالتي   األكاديمية ة ـب روابط ال عاـل ـلى زـيادة اـل

كليــات الجامعــات فــي   المنــاظرة لهــاقســام لكليلــة بصــ ة خاصــة واألقســام األكاديميــة داخــل ااأل
الســت ادة منهــا عنــد بنــاء الخطــط عليهــا بهــدف االمتميــزة  ةو وتعمــيم الخطــط االســتراتيجياألخــرى

 المقترحة لكل قسم وكلية.  ةاالستراتيجي

ة والمجتيق مزيد من التواصل بين رؤـساء األضرورة العمل على تحق -ج  ع المـحيط و قـسام األكاديمـي ـم
ة الجواـنبـفي   زيادة درجة ممارسة تلك المهارات واالـست ادة منـها لىوالحى يؤدي إ د الـتي  كاـف ـق

 توجد داخل المجتمع لتطويرها وتحسينها.

للمهــارات  األكاديميــةزيــادة درجــة ممارســة رؤســاء األقســام فــي  عــداد بــرامج تدريبيــة تســهمضــرورة إ -د 
 ( سنوات .2وخاصة فيما هم أقل من )و القيادية

التدريبيــة مــن قبــل الجامعــة قســام األكاديميــة بتقــديم البــرامج رفــع مســتوى رؤســاء األ العمــل علــى -هـــ 
 .والوزارة

اتخــاذ القــرارات فــي  تخــولهمالتــي  قيــام الجامعــات بإعطــاء رؤســاء األقســام المزيــد مــن الصــبلحيات -و 
ت عيــل هيئــة التــدريس و وكــحلك أعضــاء  التربويــة والمشــاركة فيهــا بمــا يــدعم قيــامهم بت عيــل مشــاركة

 دارة. اإلفي  البلمركزية
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 اؾؿقترحات: -2

تتـناول موـضوعات مما ـل  لموـضوع الـتي  لما كان ميدان البحث ي تقر إـلى البـحوث والدراـسات
 هحا البحثو وسعياً إلى إ راء هحا الميدان بالبحوث ذات الصلة فإن الباحث يقترح ما يلي:

د ـمن البـحوث في أقسام اإلدارة في  الدراسات العليا توجي  طلبة -أ   الجامعات السعودية   إلجراء مزـي
 قسام األكاديمية.ات القيادة السائدة لدى رؤساء األوالدراسات النوعية حول مهار 

اجــراء دراســات مما لــة حــول أ ــر ممارســة تلــك المهــارات علــى المنــاخ التنظيمــي والرضــا الــوظي ي  -ب 
 .ىجامعات أخر في  قسام و وأعضاء القسملدى رؤساء األ

حـيث أنـها اـصبحل مقنـن   و أـخرى جامـعاتـفي  قـسامالدراسة الحالية عـلى رؤـساء األأداة  تطبيق -ج 
 المملكة العربية السعودية.في  تتوافق مع البيئة الجامعية
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 لبئًت املصبدر واملراخع
 القرآن الكريم .  -7

 .  (7320صحيح الجامع ) -2

 .دار ال كربيروت: و4ومجلسان العرب.م(7331ابن منظور وجمال الدين محمد ) -4

و -3 دىو أـب يس ) ـسامية الـن ل2111خـم ة (و "تحلـي رات بـعض عبلـق ية المتغـي وأنـماط  الشخـص

ادة االلتزام القـي ة والـشعور التنظيـمي ـب ة التنظيـمي". بالعداـل ة دراـس وزارات  عـلى ميدانـي اـل

  . زة في اإلسبلمية الجامعة وماجستير رسالة  زةو قطاع في ال لسطينية

القـــاهرة: و القيـــادة المتميـــزة الجديـــدة–قـــادة المســـتقبل .م(2113ومـــدحل)أبـــو النصـــر  -2

 .المجموعة العربية للتدريب والنشر 

(. "تقدير درجة امتبلك رؤساء األقسام األكاديميين للك ايات 2111أبو شقراو إبراهيم ) -0

اإلداريــة والتكنولوجيـــة فـــي الجامعـــات الرســـمية األردنيــة ودرجـــة ممارســـتهم لهـــا وعبلقتهـــا 

ورها ا يتـص دريس ورؤـساء األقـسام أن ـسهم". أعـضاء  بالرضى الوظي ي كـم ة الـت ة هيـئ أطروـح

 و جامعة اليرموكو إربدو األردن.دكتوراد  ير منشورة

و عمــان :  اتجاهــات حديثــة فــي القيــادة التربويــة ال اعلــةم( . 2110أبــو عابــدو محمــود ) -1

 دار األمل للنشر .

األردن: و حديثة في القيادة التربوية ال اعلة اتجاهات.(2110محمود محمد ) أبو عابدو -2

 .دار األمل للنشر 

 و2ط و نحــــــو تطــــــوير اإلدارة المدرســــــية.م(2112أحمــــــد وأحمــــــد إبــــــراهيم وآخــــــرون ) -3

 .مكتبة المعارف الحديثة  :اإلسكندرية

 .مكتبة المعارف:واإلسكندريةنحو تطوير اإلدارة المدرسية.ـه(7320أحمد إبراهيم) أحمدو -71
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المهــارات القياديــة لــدى المســؤولين فــي شــركة االتصــاالت .م(2112عمــر ) رائــد األ ــاو -77
اريو ورة الخلوية ال لسطينية )جوال(بين الواقع والمنظور المعـي ر منـش تير  ـي الة ماجـس  ورـس

 كلية التجارة والجامعة اإلسبلمية بغزة.
البعــــــد التخطيطــــــي والتنظيمــــــي  -اإلدارة المدرســــــية .م(2111عبدالصــــــمد) األ يــــــريو -72

 .دار النهضة العربية للتوزيع والنشر بيروت:  وصرالمعا
رون) -74 داهلل وآـخ د عـب يش وخاـل وي.(7341بن دـه يط الترـب ة الرـياض: و اإلدارة والتخـط مكتـب

 .الرشد 
 -772". عمـــان: ال كـــر. الجامعـــة والتنميـــة خـــدمات متبادلـــة(. "2111جـــابرو قاســـم ) -73

 العربي.

ي الجامـعات 2110جراداتو محمود ) -72 ة ـف (. "مستوى ممارسة العمليات القيادية اإلدارـي
 . 20-02(و 2) 1و مجلة العلوم التربوية والن سيةاألردنية وتوقعاتها المستقبلية. 

يو -70 ن قاـسم الحرـب لو  ـب ادة" .(2008)عاـئ ة القـي ة التربوـي ة عـمانو "والحديـث ر  الجنادرـي للنـش
 .والتوزيع

ات م( . 2110حريم و حسين ) -71 ة : النظرـي ادئ اإلدارة الحديـث ة  –مـب ات اإلدارـي  –العملـي
 عمان : دار الحامد . وظائف المنظمة و

االلتـــزام التنظيمـــي ألعضـــاء هيئـــة التـــدريس وعبلقتـــ  بدرجـــة  .(2110الحويلـــة ومحمـــد ) -72
شــيوع االنمــاط القياديــة لــدى القــادة األكــاديميين فــي مؤسســات التعلــيم العــالي فــي دولــة 

 جامعة اليرموك واألردن.رسالة دكتوراد والكويل و
هيئـــة أعضـــاء  (.أنمـــاط القيـــادة فـــي التعلـــيم الجـــامعي كمـــا يـــدركها7332الخثيلـــة وهنـــد) -73

 .21وع2ومج  مجلة اتحاد الجامعات التدريس و
الســــائدة فــــي جامعــــة  ةالقياديــــ(.األنمــــاط 7330وأبــــو فرســــ  ووفــــاء ) الخطيــــب ورداح  -21

مجلـــة اتحـــاد ئـــة التــدريس وهيأعضـــاء  اليرمــوك والعلـــوم التكنولوجيــة األردنيـــة كمـــا يــدركها
 .47وعالجامعات
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دى السائد القيادي النمط (. "2113إسماعيل ) مازن الخطيبو -27 دراء ـل وزارات الـم ي اـل  ـف

 نسانيةو  زةواإل الدراسات سلسلة واإلسبلمية الجامعة مجلة  : زة محافظة في ال لسطينية

 .37 ص ص الثانيو العدد عشرو الخامس المجلد فلسطينو

"و القــاهرةو الهيئــة أصــول اإلدارة العامــة" .(7332درويــشو عبــد الكــريمو وليلــىو تكــبل ) -22
 العامة للكتاب.

"و القـــــاهرةو مكتبـــــة االنجلـــــو ســـــيكولوجية إدارة األعمـــــال" .(7301دســـــوقيو كمـــــال ) -24
 المصرية.

(. أداء رؤوســــاء األقســــام 2112الدهشــــان وجمــــال علــــي   والسيســــي وجمــــال أحمــــد ) -23
م وأعضاء  لمسؤولياتهم المهنية وعبلقت  برضا األكاديمية ن عملـه دريس ـع بـحث  هيئة الـت

مقــدم للمــؤتمر الثــاني عشــر لمركــز تطــوير التعلــيم الجــامعي بعنــوان تطــوير أداء الجامعــات 
 .وجامعة عين شمساملة العربية في ضوء معايير الجودة الش

 .دار الجامعة للنشر : اإلسكندرية و  اإلدارة المدرسية.م(2117دياب واسماعيل ) -22
 .دار الوفاء : واإلسكندرية السلوك التنظيمي.(2113رسمي ومحمد حسن ) -20
ويم( . 2113الرشايدة و محمد ) -21 راف الترـب ادة واإلـش ارات ـفي اإلدارة والقـي . عـمان: مـه

 دار وائل للنشر والتوزيع . 
ة  (.2172ابتسام عوض) الرشيديو -22 ديندرجة ممارـس ة  المرـش ارات القيادـي ويين للمـه الترـب

 من وجهة نظرهم ومشرفيهم.
األدوار القياديــة لمــديري التربيــة والتعلــيم فــي متطلبــات إدارة .م(2113الســبيعي وعيــد ) -23

 عة أم القرى.وكلية التربية وجام رسالة ماجستير التغيير و
 .دار المسيرة للنشرعمان :و القيادة اإلدارية ال عالة.(2171السكارنة وببلل خلف) -41
د" .( 2114السويدانو طارق وباشارحيلو فيـصل ) -47 ناعة القاـئ زمو 2"و ط ـص ن ـح و دار اـب

 لبنان.
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ن منصــور) -42 د ـب ة لمشــروع .هــ(7342الـشهري ومحـم دارس التابـع ة مــديري الـم ة ممارـس درـج
ة  الملك عبداهلل بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام بمدينة مكة المكرمة  للمهارات القيادـي

 .كلية التربية وجامعة أم القرى ورسالة ماجستير  ير منشورةو 
دالرحمن) -44 اق.م(7333الطويل وهاني عـب اهيم وآـف ة مـ  ل داعـمان :  واإلدارة التعليمـي ر واـئ

 .للنشر والتوزيع 
اق.م(2117الطويل وهاني عبدالرحمن) -43 اهيم وآـف دار عـمان :  و2وط اإلدارة التعليمية مـ 

 .وائل للنشر والتوزيع 
هيئـــة التـــدريس للـــنمط القيـــادي أعضـــاء  درجـــة تصـــور (.2172محمـــد علـــي ) عاشـــورو -42

وك و ة اليرـم ل رؤوـساء األقـسام األـكاديميين ـفي جامـع ن قـب ة جالممارس ـم ة دمـشقمجـل  مـع
 .431 -442وص ص 4وع22ومج 

القــاهرة: و7وط اإلدارة اإللكترونيــة نمــاذج معاصــرة .م(2113عــامر وطــارق عبــدالرؤوف) -40
 .دار السحاب للنشر والتوزيع 

إدارة التعلــيم الجــامعي م هــوم حــديث فــي (. "2112) العبــاديو هاشــم فــوزي وأخــرون -41
 .دار الوراق عمان :و7و ط ال كر اإلداري المعاصر"

 و القاهرة: عالم الكتب . أساليب البحث العلمي. (2112عبد الحميد و محمد ) -42

د -43 ين اهللو عـب ة (. "الك اـيات2117عـلى ) حـس داء القيادـي ة كلـيات لعـم دن جامـع ن  ـع ـم
 .اليمن عدنو جامعة وورةـمنش  ير تيرـماجس رسالةالتدريسية".  الهيئةأعضاء  نظر وجهة

و عمــان  : دار  العلمــي م هومــة وأدواتــ  وأســاليب البحــث  .( 2111عبيــدات و ذوقــان ) -31
 ال كر.

لوكيةفي  المخل إلى البحث .(ـه7370العساف و صالح حمد ) -37 وم الـس و الرـياض :  العـل
 مكتبة العبيكان.
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للوظائف والقرارات اإلدارية  تحليل دراسة  –دارة اإل.(7321عبلقي ومدني  عبدالقادر ) -32
 .مكتبة دار جدة جدة :و

دار المســيرة للنشــر عمــان : و2وط مبــادئ اإلدارة المدرســية.م(2113ومحمــد )العمــايرة  -34
 .والتوزيع 

داع متطلـبات على القيادية االنماط (. "تأ ير2112)  صابر قسمة عوضو -33 ة األـب ن وجـه  ـم

ر ة نـظ ين دراـس ة المرؤوـس ة عـلى ميدانـي ن عيـن ة كلـيات ـم ية"و جامـع ية القادـس ة القادـس  مجـل

 .2112العدد  و71 و المجلدواالقتصادية اإلدارية للعلوم

ية.(2110عياصرة وعلي أحمد ) -32 ة التدريـس ي العملـي ويم ـف اس والتـق دار عـمان :و2وط القـي
 .األمل 

(.الــنمط القيــادي لــدى إدارات الجامعــات ال لســطينية فــي 7331وخالــد نظمــي) القرواـني -30
رهم و ة نـظ ن جـه ا ـم املين بـه تيرالض ة الغربية وأ رد على الرضا الوظي ي للـع الة ماجـس  و رـس

 كلية التربية وجامعة النجاح.
 .عالم الكتب القاهرة: و اإلدارة المدرسية الحديثة.(2113الكردي وأحمد ) -31
القــدرات  بنــاء فــي القيــادي (. "تــأ ير الــنمط2111صــبحي ) حمــدم عمــر كشــمولةو -32

تراتيجية ةو  االـس الةللمنظـم تير رـس ر ماجـس ورة  ـي ة ومنـش ة  واالقتـصاد اإلدارة كلـي جامـع
 الموصل.

 . عمان : دار الثقافة.  القيادة اإلدارية( . 2111كنعان و نواف ) -33

عمــان : و4وطوالتطبيــق اتخــاذ القــرارات اإلداريــة بــين النظريــة. م(7332كنعــان ونــواف) -21
 .مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع 

 .دار العلوم للطباعة والنشر الرياض :و القيادة اإلدارية .م(7321نواف) كنعانو -27
 "و عمانو مكتبة دار الثقافة.القيادة اإلدارية(. "2112كنعانو نواف) -22
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 .عالم الكتب القاهرة :و اإلدارة المدرسية الحديثة .م(7332مرسي ومحمد منير ) -24
داء 2112عويد) مزعل سعدية -23 ة للعـم ة  ورؤـساء(.الك ايات اإلدارية البلزـم األقـسام العلمـي

 وجامعة بغداد. رسالة ماجستيرفي هيئة التعليم التقني إلى مجلس كلية التربية و
(.القيـــادة التربويـــة والمهـــارات القياديـــة البلزمـــة لقـــادة 2113المغامســـي وســـعيد فـــالح ) -22

 ويناير.7وجزء 23وجامعة المنصورةوع كلية التربية  مجلة وبويةالتر المؤسسات 
دير –اإلدارة .م(2110المغربي وعبدالحميد ) -20 األصول العلمية والتوجهات المستقبلية لـم

 .المكتبة العصرية للنشر والتوزيع : والمنصورة القرن الحادي والعشرين 
دار ال كــر للنشـــر : عمـــان وأساســيات فــي اإلدارة  .م(7332كامــل وآخـــرون) المغربــيو -21

 .والتوزيع
رو -22 ن ـسعود النـم د ـب رون ) محـم ةو "اإلدارة(. ــه7320وآـخ  والوـظائف"و األـسس العاـم

 .التجارية ال رزدق الرياضو مطابع

دراســـات فـــي العقيـــدة  .هــــ(7322الهزايمـــة ومحمـــد عـــوض والخطيـــب ومحمـــد أحمـــد ) -23
 .دار ال كراألردن : واالسبلمية

 عمان : دار وائل للنشر والتوزيع. و اإلدارة العامةمبادئ (. 2171يا ي و محمد ) -01

(. معايير أداء الجودة الشخصية لدى رؤوساء األقسام وأساليب 2177صبرية) اليحيويو -07
ص  و7و ع1ومـــج  المجلـــة األردنيـــة فـــي العلـــوم التربويـــة تعزيزهـــا بالجامعـــات الســـعوديةو

 . 42:22ص
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 (1يهحك رلى )
 االستببنت يف صىرتهب اننهبئُت
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 األضتاذ ايدنتٛز / ايدنتٛز ...........................................................  احملرتّ

 ايطالّ عًٝهِ ٚزمح١ اهلل ٚبسنات٘ 

ٜكّٛ ايباحح بإجسا٤ دزاض١ بعٓٛإ " املٗازات ايكٝادٜة١ ايطةا٥د٠ يةد٣ زءضةا٤ األقطةاّ      

األنادميٝةةة١ ظاَعةةة١ اينةةةا٥  َةةةٔ ٚجٗةةة١ ْلةةةس  ع ةةةا٤ ٦ٖٝةةة١ ايتةةةدزٜظ " . ٚذيةةةو      

اضتهُاال ملتنًبات اذتصٍٛ ع٢ً دزج١ املاجطتري يف اإلداز٠ ايرتبٜٛة١ َةٔ جاَعة١  ّ    

 ٣ ٚإلمتاّ ٖرٙ ايدزاض١ قاّ ايباحح ببٓا٤ االضتبا١ْ املسفك١ امله١ْٛ َٔ : ايكس

ادتص٤ األٍٚ : ٜػتٌُ عًة٢ َعًَٛةات َتعًكة١ بةاملتػريات املطةتك١ً يعٝٓة١ ايدزاضة١ ٖٚةٞ         

 )ادتٓظ، ضٓٛات ارترب٠ ، ايه١ًٝ ( . 

 املٗازات : ادتص٤ ايجاْٞ : ٜػتٌُ ع٢ً فكسات يًهػ  عٔ

 ٚايفهس١ٜ ( .ٚايف١ٝٓ   ٚاإلداز١ٜاإلْطا١ْٝ )  

 عًًُا بإٔ اإلجاب١ عٔ فكسات االضتبا١ْ ضتهٕٛ ٚفكًا يطًِ يٝهسات ارتُاضٞ : 

بدزج١ َستفع١ 

 جدًا
 بدزج١ َٓخف ١ بدزج١ َتٛضن١ بدزج١ َستفع١

بدزج١ َٓخف ١ 

 جدًا

5 4 3 2 1 

ٚألْهةةِ  اةةخارب ارتةةرب٠ ٚاال،تصةةاا ، َٚةةٔ املٗةةتُ  يف ٖةةرا ا ةةاٍ ٜطةةس ايباحةةح  ٕ ٜ ةة  بةة   

  ٜدٜهِ ٖرٙ االضتبا١ْ يف اٛزتٗا األٚي١ٝ ، زاجًٝا ايتهسّ بكسا٠٤ فكسا٤تٗا ٚحتهُٝٗا َٔ حٝح : 

 دزج١ اْتُا٤ ايفكس٠ يًُجاٍ ايرٟ تٓدزج حتت٘ .  -6

 ٚضٛح ايفكسات ٚضالَتٗا ايًػ١ٜٛ .  -2

 إضاف١  ٚ حرف  ٚ تعدٌٜ َا تسْٚ٘ َٓاضبًا .  -4

 ٜةة١ َالحلةةات  ٚ اقرتاحةةات  ،ةةس٣ ضةةٛف تخ،ةةر بعةة  اال،تبةةاز ٚضةةٝهٕٛ  زا٥هةةِ       -3

 ٚتٛجٝٗاتهِ األثس ايهبري يف تنٜٛس األدا٠ ٚإ،ساجٗا بصٛز٠ َال١ُ٥ . 

 ذانسًا يهِ حطٔ تعاْٚهِ يف ،د١َ ايبخح ايعًُٞ .

 ٚتكبًٛا فا٥ل ايتكدٜس ٚاالحرتاّ

 

 حح ايبا

 عجُإ عُس ايػٗسٟ
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 احملرتمني الطائف األفاضل : أعضاء هيئة التدريس يف جامعة 

 ايطالّ عًٝهِ ٚزمح١ اهلل ٚبسنات٘ .

 

يةةد٣ زءضةةا٤  ايطةةا٥د٠ " املٗةةازات ايكٝادٜةة١ٜكةةّٛ ايباحةةح بةةإجسا٤ دزاضةة١ بعٓةةٛإ  

َٔ ٚج١ٗ ْلس  ع ا٤ ١٦ٖٝ ايتةدزٜظ "   اينا٥ األقطاّ األنادمي١ٝ يف جاَع١ 

ذيو اضتهُااًل ملتنًبات اذتصٍٛ ع٢ً دزج١ املاجطتري يف اإلداز٠ ايرتب١ٜٛ َةٔ  ٚ

 جاَع١  ّ ايكس٣  .  

ٚيتخكٝل ايػسض َٔ ايدزاض١  عد ايباحح اضتبا١ْ َه١ْٛ َةٔ  زبعة١ زتةاالت،    

ا ةةاٍ األٍٚ :املٗةةازات اإلْطةةا١ْٝ ٚا ةةاٍ ايجةةاْٞ : املٗةةازات اإلدازٜةة١ ، ٚا ةةاٍ     

يف١ٝٓ ٚا اٍ ايساب  عٔ املٗازات ايفهس١ٜ ٚ َةاّ نةٌ فكةس٠    ايجايح :  املٗازات ا

 ضًِ َتدزج مخاضٞ :

 ) َستف  جدًا ، َستف  ، َتٛضط ، َتدْٞ ، َتدْٞ جدًا ( .

 

( حتة  ايدزجة١    √ٜٚأٌَ ايباحح َٓهِ اإلجاب١ عٔ نٌ فكةس٠ بٛضة  عالَة١ )    

     َ ٌ اييت تسٕٚ  ْٗا تعرب عٔ ٚج١ٗ ْلةسنِ ، َخنةدًا يهةِ  ٕ إجةابتهِ ضةتعا

 بطس١ٜ تا١َ ، ٚال تطتعٌُ إال ألغساض ايبخح ايعًُٞ .  

 

 غانسًا يهِ حطٔ تعاْٚهِ يف ،د١َ ايبخح ايعًُٞ .

 ٚتكبًٛا فا٥ل ايتكدٜس ٚاالحرتاّ .

 

 ايباحح

 عجُإ عُس ايػٗسٟ
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 األول : معلومات عامة :  الجزء

 

  ْج٢ .    ذنس    ادتٓظ :   .1

 

 غري ضعٛدٟ  ضعٛدٟ   ادتٓط١ٝ :  .2

 

 ضٓٛات ( 5 – 1)   ضٓٛات ارترب٠ :  .3

 ضٓٛات ( 10 – 6)        .4

 ضٓٛات ( 10)  نجس َٔ       .5

 

 ع١ًُٝ  إْطا١ْٝ   ايه١ًٝ :  .6
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 ادتص٤ ايجاْٞ : 

 (  َاّ اال،تٝاز ايرٟ ٜعهظ ز ٜو؟ √ٜسج٢ قسا٠٤ نٌ فكس٠ َٔ ٖرٙ ايفكسات ٚٚض  إغاز٠ ) 

 :  ا اٍ األٍٚ : املٗازات اإلْطا١ْٝ

 

 ايفكسات

 يد٣ زءضا٤ األقطاّ اإلْطا١ْٝدزج١ ممازض١ املٗازات 

 ايسقِ
َستفع١ 

 جدًا
 جدًا َتد١ْٝ َتد١ْٝ َتٛضن١ َستفع١

      ع ا٤ ايتدزٜظ.َ   إجياب١ٜٝبين عالقات  1
 

      ع ا٤ ايتدزٜظ.ايصساع ب   ٜدٜس 2
 

      ع ا٤ ايتدزٜظ.ٜػج  ايتعإٚ ب  مجٝ   3
 

     ايعٌُ ادتُاعٞ.ٜٚٗتِ بسٚح ايفسٜل  4
 

     بايتعبري عٔ آزا٥ِٗ. ع ا٤ ايتدزٜظ  ٜطُح  5
 

        ع ا٤ ايتدزٜظَ  مجٝ   بايتٛااٌٜطُح  6
 

7 
ٜساعٞ ايعٌُ املنًٛرب َةٔ  ع ةا٤ ايتةدزٜظ حطة      

 إَهاْٝاتِٗ ٚقدزاتِٗ . 
    

 

     ايكسازات. آاع١.يف  ع ا٤ ايتدزٜظ سى ٜػ 8
 

     ٜٚخثس فِٝٗ. ع ا٤ ايتدزٜظ ٜجري محاع  9
 

10 
 ع ةةةةةا٤ ايتةةةةةدزٜظ ٚإغةةةةةباع ٜساعةةةةةٞ احتٝاجةةةةةات 

 زغباتِٗ.
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 :ا اٍ ايجاْٞ: املٗازات اإلداز١ٜ

 يد٣ زءضا٤ األقطاّ اإلداز١ٜدزج١ ممازض١ املٗازات   

ايسق

ّ 

 ايفكسات
 َتد١ْٝ َتٛضن١ َستفع١ َستفع١ جدًا

 جدًا َتد١ْٝ

     ٜتخر ايكسازات اإلداز١ٜ املٓاضب١ يًعٌُ .  1
 

2 
حيفةةةص  ع ةةةا٤ ايتةةةدزٜظ يالٖتُةةةاّ بايعُةةةٌ    

 ٚاملػازن١ يف اختاذ ايكساز . 
    

 

     حيدد هلِ ٚق  إلجناش األعُاٍ اإلداز١ٜ .  3
 

     ٜٛشع عًِٝٗ  عُاٍ ايًجإ يف ايكطِ .  4
 

5 
 ًٜتصّ باألْل١ُ ٚايكٛاْ  ٚايتعًُٝات ايصادز٠

 َٔ ادتاَع١.
    

 

     ٜتاب  َعِٗ ضجالت ايكطِ املختًف١ .  6
 

     ٜػسف ع٢ً ايٓلاّ يف ايكطِ ٜٚتابع٘ .  7
 

     ٜطِٗ َعِٗ يف احملافل١ ع٢ً َسافل ايكطِ .  8
 

     ُٜعد ،ن١ ض١ٜٛٓ يًكطِ .  9
 

10 
ٜعٌُ ع٢ً تٓفٝةر ارتنة١ ايطة١ٜٛٓ رػةازن١     

  ع ا٤ ايتدزٜظ.
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 : ايجايح : املٗازات ايف١ٝٓ ا اٍ

 دزج١ ممازض١ املٗازات ايف١ٝٓ يد٣ زءضا٤ األقطاّ  

 جدًا َتد١ْٝ َتد١ْٝ َتٛضن١ َستفع١ َستفع١ جدًا ايفكسات ايسقِ

     .اييت ٜتخرٖا ٜتخٌُ َطخٚي١ٝ ايكسازات 1
 

2 
عًةةةةة٢ حتُةةةةةٌ   ع ةةةةةا٤ ايتةةةةةدزٜظ  ٜػةةةةةج  

  .املطخٚي١ٝ
    

 

     ي٘ زء١ٜ َطتكب١ًٝ يف زتاالت ايعٌُ .  3
 

     ٜنً  ع٢ً  ِٖ املطتجدات يف زتاٍ ايعٌُ. 4
 

5 
ألدا٤ ايعُةةٌ بػةةهٌ   ٜبتهةةس طةةسم جدٜةةد٠  

   ف ٌ.
    

 

     ٜنٛز ،ربات٘ ٜٚصٜد َٔ ثكافت٘ .  6
 

7 
ٜلٗةةةةس  ٟ جنةةةةاح  ٚ  ٟ إ،فةةةةام َةةةة  بٝةةةةإ     

 اذتًٍٛ.
    

 

8 
 ع ةةةا٤ تبةةةادٍ ارتةةةربات بةةة   ٜػةةةج  عًةةة٢ 

 ايتدزٜظ .
    

 

9 
ٜطةةةتخدّ اذتةةةصّ يف املٛاقةةة  ايةةةيت تتنًةةة     

 ذيو.
    

 

     ٜٚطع٢ يتخكٝكٗا.ايكطِ ٜخَٔ بأٖداف  10
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 :  ا اٍ ايساب  : املٗازات ايفهس١ٜ

 دزج١ ممازض١ املٗازات ايفهس١ٜ يد٣ زءضا٤ األقطاّ  

 جدًا َتد١ْٝ َتد١ْٝ َتٛضن١ َستفع١ َستفع١ جدًا ايفكسات ايسقِ

     . ع ا٤ ايتدزٜظ ب  ٜٛشع ايعٌُ بايعدٍ  1
 

     ٜصدز األٚاَس بهفا٠٤ ٚٚضٛح. 2
 

3 
ٜ ةة  اذتًةةٍٛ ٚايبةةدا٥ٌ املٓاضةةب١ يًُػةةهالت    

 اييت تٛاج٘ ايعٌُ.
    

 

     ٜبطط األضايٝ  ٚاإلجسا٤ات إلجناش ايعٌُ. 4
 

     ايعٌُ ٚحتكٝل األٖداف.ٜتخكل َٔ إجناش  5
 

     بطاعات ايعٌُ ايسمسٞ.ًٜتصّ  6
 

     ٜعكد االجتُاعات يف األٚقات املٓاضب١. 7
 

8 
ٜٛضةةةح األٖةةةداف ايعاَةةة١ يالجتُاعةةةات عٓةةةد     

 اْعكادٖا .
    

 

9 
ٜسنةةةص عًةةة٢ األدا٤ ايٓةةةٛعٞ إضةةةاف١ إىل األدا٤ 

 ايهُٞ يف ض٤ٛ َعاٜري ادتٛد٠ ايػا١ًَ.
    

 

     ٜكدّ ايتػر١ٜ ايساجع١ باضتُساز. 10
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 (2يهحك رلى )
 االستببنتأمسبء انسبدة حمكًٍ 
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 االستبانةأسماء السادة محكمي 

 

 الجامعة مـــــاالس تسلسل
 جامعة أم القرى أ.د أحمد عبيدات -7
 جامعة الملك سعود أ.د أحمد أبو كريم -2
 جامعة الطائف د. وليد أبو المعاطي -4
 جامعة الملك سعود د. محمد الحربي -3
 جامعة أم القرى د. حازم بدارن  -2
 جامعة اإلمام محمد بن سعود د. خالد عواض الثبيتي -0
 جامعة الطائف د. منصور مقابل  -1
 جامعة الطائف د. أمجد محمود درادك  -2
 جامعة الطائف د.معن محمد عياصرد -3
 جامعة الحدود الشمالية د. عبداهلل الوزان -71
 جامعة المنوفية د. أيمن رمضان زهران -77
 جامعة شقراء د. عمر عواض الثبيتي -72
 جامعة أم القرى د. عباس بل  -74
 جامعة أم القرى د. رامي الشقران -73
 جامعة شقراء د. سعيد محمد عبداهلل -72
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 (3يهحك رلى )
 صىر ين منبرج انمراراث واملىافمبث
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