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ملخص الدراسة
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن مستوى تطبيق رؤساء األقسام األكاديمية في
جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن لمصالحيات الممنوحة ليم من وجية نظر رؤساء
األقسام ،وأىم المعوقات التي تواجييم .تكون مجتمع الدراسة من جميع رؤساء األقسام في
كميات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن ،أما عينة الدراسة فتكونت من ( )00رئيس قسم
تم اختيارىم بطريقة عشوائية ،ولتحقيق أىداف الدراسة صممت الباحثة استبانة مكونة من
( )50فقرة موزعة عمى مجالين ىما :مجال الصالحيات ويقسم إلى أربعة محاور ىي

(التخطيط ،التنظيم ،التوجيو ،والتقويم والمتابعة) ،ومجال المعوقات ،يتبع ا
كال منيا عدد من

الفقرات التي ترتبط بالمجال المحدد .وقد توصمت الدراسة إلى أن محاور المجال األول قد
جاءت مرتبة كاآلتي :التخطيط ،والتوجيو ،والتنفيذ ،والتقويم ،والمراجعة .كما توصمت الدراسة
كذلك إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

( في درجة

ممارسة رؤساء األقسام األ كاديمية في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن لمصالحيات
الممنوحة ليم تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية ولصالح رتبة أستاذ ،بينما لم تشر النتائج إلى
وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الخبرة.كما أشارت إلى عدد من المعوقات
أىميا :مركزية القرار لدى عمادات الكميات ،وعدم إتاحة الفرصة المناسبة لرؤساء األقسام في
التخطيط ألقساميم.
الكممات المفتاحية :جامعات ،السعودية ،تعميم عالي ،ادارة ،قيادة.
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Abstract:
This study aimed to reveal the level of application of the heads of
academic departments at Princess Nourah bint Abdulrahman University to the
powers granted to them from the point of view of the heads of departments,
and the most important obstacles facing them. The study population consisted
of all the heads of departments in the faculties of Princess Nourah bint
Abdulrahman University. The sample of the study consisted of (30) heads of
department chosen randomly. To achieve the objectives of the study, the
researcher designed a questionnaire consisting of (83) items distributed over
two areas: It is divided into four themes (planning, organization, guidance,
evaluation and follow-up) and the field of constraints, each of which follows a
number of paragraphs that relate to the specific area. The study concluded that
the themes of the first area were arranged as follows: planning, direction,
implementation, evaluation and review. The study also found that there were
statistically significant differences at the level of significance (.050.05) in the
degree of exercise of the heads of academic departments at Princess Nourah
bint Abdulrahman University for the powers granted to them due to the
variable of academic rank and in favor of the rank of professor, while the
results did not indicate the existence of differences The statistical significance
attributed to the variable of experience. She also pointed to a number of
obstacles, the most important of which are: the centrality of decision to the
deans of colleges, and the lack of opportunity for the heads of departments in
the planning of their departments.
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المقدمة:
إن المتغيرات العالمية المتسارعة التي يشيدىا العاالم فاي شاتى مجااالت الحيااة السياساية
واالقتصاااادية واالجتماعياااة والثقافياااة واإدارياااة والتربوياااة خاصاااة فاااي مجاااال التطاااور المعرفاااي
والتكنولاااوجيت يتطماااب مااان المؤسساااات المختمفاااة أن تخطاااط وتااانظم ،وتتخاااذ القااارار ،وتحااادد
المساااؤوليات والمياااام ،وتعطاااي الصاااالحيات التاااي تتناساااب ماااع ىاااذه المتغيااارات .ومااان ىاااذه
المؤسسااات وأىميااا الجامعااة التااي تعااد إحاادى المؤسسااات االجتماعيااة التااي تساايم فااي بناااء
اإ نسان واعداده لمتطمبات الحياة.
ونظر لمتطور والنمو السريع في حقل التعميم وما واكبو من تطور ونمو في اإدارةت تطماب
ًا
وجااود قائااد تربااوي يااديرىا ،ويتااابع أعماليااا ،ويوجااو العاااممين فييااا ،ويشاارف عمااييم ،وينسااق
جيودىم ،ويعمل عماى تحساين أدائيام مان أجال تحقياق األىاداف التربوياة المنشاودة والتاي مان
أىميا استم اررية تحسين جودة المخرجات التربوية ،حيث تعتماد كفااءة أي مؤسساة عماى مادى
تحقيق الترابط بين عناصر إدارتيا وقيادتيا الفعالة من خالل تفعيل سابل التايثير فاييم ،وابتكاار
نظم المشاركة بينيم.
لقااد أصاابحت وظيفااة اإدارة عمميااة إنسااانية تعاونيااة إبداعيااة ابتكاريااة تياادف إلااى تنظاايم
وتسييل وتطاوير نظاام العمال بالجامعاة ،وتاوفير جمياع الظاروف واإمكاناات التاي تسااعد عماى
نمااو الطالااب فااي جميااع جوانااب نمااوه الجساامية والعقميااة والروحيااة والوجدانيااة ،واعااداده ليتااولى
مسؤولياتو في حياتو الحاضرة والمستقبمية .كما أن اإدارة ليست غاية في حد ذاتياا وانماا ىاي
وفعاال.
وظيفيا
وسيمة لتحقيق العممية التربوية والتعميمية تحقيقًا
ً
ً
نوعااا ماان أن اواع اإدارة
تعتباار إدارة مؤسسااات التعماايم العااالي ماان جامعااات ومعاىااد عميااا ً
التربوية ،حيث تعنى بإدارة مرحمة ىامة من مراحل التعميم الالزمة لتنمية المجتمعاات وتطورىاا،
فالمبادئ والوظاائف والمفااىيم اإدارياة المتعاارف عميياا ىاي واحادة ،ولكان مجاال التطبياق ىاو
الذي يختمف من تنظيم إلى آخر.
إن القائد في مركز إداري لاو سامطة اإشاراف عماى عادد مان المرؤوساين ويعطياو السامطة
والصاااالحيات الالزماااة لمقياااام بمياماااو وواجباتاااو عماااى أكمااال وجاااو .ومااان القاااادة ذوي التااايثير
المباشر في الجامعات رؤساء األقسام ،حيث
إن رئاايس القساام ىااو عضااو ىيئااة التاادريس المكمااف بتساايير األمااور العمميااة واإداريااة
والمالية فيو ،والمسؤول عن تطبيق لاوائح وأنظماة مجماس التعمايم العاالي ،ويقادم لمعمياد تقريا ارً
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عاان أعمااال القساام فااي نيايااة كاال ساانة دراسااية .ويعااين رئاايس القساام ماان بااين أعضاااء ىيئااة
بنااء عماى
التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءات العممية واإدارية بقارار مان مادير الجامعاة ً
ترشيح عميد الكمية أو المعيد ،ويكون التعيين لمدة سنتين قابمة لمتجديد.
إن نجاااح اإدارة يتوقااف عمااى األف اراد الااذين يتولااون ميمااة القيااادة والتوجيااو فييااا ،فماان
الضروري أن يمتمك اإداري معرفة كاممة بمؤسستو بكافة مكوناتيا وعالقتيا مع ما يحايط بياا،
والسااعي لتحقيااق األىااداف العامااة لممؤسسااة واحااداث التغيياار المطمااوب ،واالسااتفادة ماان الثااورة
المعرفية في شتى مجاالتيا.
إن مان أىاام األمااور معرفاة رؤساااء األقسااام والماااميم بالصاالحيات التااي تمكاانيم ماان أداء
أعمااااليم ،وتاااوفير البيئاااة التعميمياااة المناسااابة ،وتنسااايق جياااود العااااممين ،وتمبياااة احتياجااااتيم
وتاااوجيييم ،وتقاااويم أعمااااليم مااان أجااال تحقياااق األىاااداف .وفاااي ضاااوء ذلاااك فاااإن الصاااالحيات
الممنوحااة لرؤساااء األقسااام تساااعدىم عمااى تطااوير العالقااات اإ نسااانية وتحقياق النمااو المينااي
لمعاااممين ،واشاراك أعضاااء الييئااة اإداريااة والتدريسااية فااي حاال المشااكالت التااي تواجااو القساام.
اادر عمااى القيااام
واسااتثمار الم اوارد البشاارية إلااى أقصااى حااد ممكاان ،كمااا يجعاال رئاايس القساام قا ًا

باألعمال بشكل منظم وأكثر مرونة ،ويحقق المشاركة في القيادة واتخاذ القرار .مان ىناا جااءت
ىذه الدراسة إلقاء الضوء عمى الصالحيات الممنوحة لرؤساء األقسام في جامعاة األميارة ناورة
بنت عبد الرحمن ،ومعرفة واقع ممارستيا ،وأىميتيا لدييم ،والكشف عن المعوقات التاي تحاول
تطبيقيا.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
يعد موقع رئيس القسم في الجامعة مفتاح نجاح العممية التعميمية لماا لاو مان دور باارز
وأساسي في تحقيق أىداف القسم بكل فاعمية .وألن المرحمة الجامعية ىي المرحماة التاي تؤىال
ونظر لعدم وجاود
ًا
األفراد بجميع تخصصاتيم لال لتحاق بسوق العمل والمساىمة في بناء بمدىم.
دراسات عربية تناولت موضوع الصاالحيات الممنوحاة لرؤسااء األقساام فاي الجامعاات ،ووجادت
الباحثة أنو من الضاروري الكشاف عان الصاالحيات الممنوحاة لرؤسااء األقساام ومادى تفعايميم
لتمك الصالحيات وأىم المعوقات التي تواجييم ،وذلك مان أجال مواكباة التغيارات والتطاورات فاي
شاااتى المجااااالت المختمفاااة .وقاااد تبماااورت مشاااكمة الدراساااة فاااي مساااتوى تطبياااق الصاااالحيات
الممنوحة لرؤساء األقسام األكاديمية في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن ،وأىام المعوقاات
التي تواجييم من وجية نظر رؤساء األقسام .وقد أجابت الدراسة عمى األسئمة التالية:
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 )2ما مستوى تطبيق رؤساء األقسام األ كاديمية لمصالحيات الممنوحة ليم في جامعة
األميرة نورة بنت عبد الرحمن من وجية نظر رؤساء األقسام؟
 )1ىل ىنالك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

( في درجة

ممارسة رؤساء األقسام األ كاديمية في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن
لمصالحيات الممنوحة ليم تعزى لكل من متغيري الرتبة األكاديمية ،والخبرة؟
 )0ما المعوقات التي تحد من تنفيذ رؤساء األقسام األكاديمية لمصالحيات الممنوحة ليم
في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن من وجية نظر رؤساء األقسام؟

أهداف الدراسة:
 )1تحديد مستوى تطبيق رؤساء األقسام األكاديمية لمصالحيات الممنوحة ليم في جامعة
األميرة نورة بنت عبد الرحمن من وجية نظر رؤساء األقسام.
 )2التعرف إلى ما اذا كانت ىنالك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( في درجة ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية في جامعة األميرة نورة
بنت عبد الرحمن لمصالحيات الممنوحة ليم تعزى لكل من متغيري الرتبة األكاديمية،
والخبرة.
 )3الكشف عن المعوقات التي تحد من تنفيذ رؤساء األقسام األكاديمية لمصالحيات
الممنوحة ليم في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن من وجية نظر رؤساء
األقسام.

أهمية الدراسة:
تشكل األقسام األكاديمية الوحدة التنظيمياة األساساية فاي المؤسساات الجامعياة ،إذ يقاع
عمى عاتقيا الدور األكبر في تحقيق أىداف الجامعات المتمثمة في نشر المعرفة وتنميتياا عان
طرياااق البحاااث وتبقيياااا فاااي خدماااة المجتماااع .ويعاااد القسااام األ كااااديمي حجااار الزاوياااة بالنسااابة
لمجامعاات ،فيااو يمثاال لمجامعااة ماا تمثمااو الخميااة لمجساام ،فاألقساام األ كاديميااة ىااي التااي تؤلااف
الكميات والمعاىد ،إذ تتكون كال كمياة أو معياد تاابع لمجامعاة مان عادد مان األقساام األ كاديمياة
يتولى كل منيا تدريس المواد التي تدخل في اختصاصو ،ويقاوم عماى بحثياا ،ويكاون لكال قسام
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كيانو الذاتي من الناحياة العممياة واإدارياة . 2كماا يعاد القسام األكااديمي القاوة األولياة الفاعماة
في تحديد مالمح الجامعاة وانتاجياا ،حياث إن األعماال الحقيقياة لممؤسساة الجامعياة ال تاتم إال

عمى مستوى القسم.1

ونظر لتحمل رئيس القسم العدياد مان الميماات والمساؤوليات المتنوعاة كاان ال باد مان أن
ًا
يكااون لديااو تصااور واضااح وشااامل لطبيعااة عممااو وميماتااو وواجباتااو ،وأن تت اوافر فيااو ميااارات

وبنااء
إدارية وأكاديمية وصفات شخصية تؤىمو لمعمل بكفااءة واقتادار لتحقياق أىاداف قسامو.0
ً
عمى ما سبق فإن أىمية ىذه الدراسة تنبع من:
 أىميااااة موضااااوعيا الااااذي يتناااااول ممارسااااة الصااااالحيات الممنوحااااة لرؤساااااء األقسااااام فاااايالجامعات ،من حياث دورىاا فاي تحساين أداء رؤسااء األقساام ،وتحدياد أىام المعوقاات التاي
تواجييم.
 تيمل الباحثة في أن تسيم نتاائج ىاذه الدراساة فاي إثاراء البحاث الترباوي وفاتح المجاال أماامالباحثين لمقيام بدراسات أخرى في ىذا المجال.
 تمبيااة توصاايات الكثياار ماان الدراسااات والبحااوث التااي أكاادت عمااى ضاارورة إعااادة النظاار فااياإدارة التقميدية ،ومحاولة تطويرىا وتحسين أدائيا لتتواكب مع التغيرات العالمياة المعاصارة،
من أجل تسييل وتجويد الخدمات والمخرجات.

2

 -الساايد ،ىاادى ،وأميمااة ،مصااطفى (1001م) :االحتياجااات التدريبيااة لرؤساااء مجااالس األقسااام األكاديميااة

بالجامعااات المصاارية بااالتطبيق عمااى جامعااة طنطااا ،مجمااة التربيااة ،الجمعيااة المصاارية لمتربيااة المقارنااة واإدارة
التعميمية ،المجمد  ،150العدد  ،4يوليو .1001

1

 -بينياات ،جااون ( :)2661إدارة القساام األكاااديمي ،ترجمااة :جااابر عبااد الحميااد ،وصااالح عبااد الج اواد ،دار

النيضة العربية ،القاىرة ،مصر.

0

 -الحجيمي ،نصر محمد ،وسنقر ،صالحة ،وبرياة ،قاسام محماد (1020م) :آراء رؤسااء األقساام األكاديمياة

في جامعة (ذمار) نحو مياميم اإدارية واألكاديمية ،مجمة جامعة دمشق ،المجمد .13
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حدود الدراسة:
يتحدد تعميم نتائج ىذه الدراسة فيما يمي:
 مجتمع الدراسة والذي يتكون من جميع رؤساء األقسام في جامعة األميارة ناورة بنات عبادالرحمن لمعام الجامعي 2112/2110ىا  .الموافق 1026/1025م.
 دالالت صااادق وثباااات األداة المساااتخدمة مااان أجااال تحدياااد مساااتوى تطبياااق الصاااالحياتالممنوحااة لرؤساااء األقسااام األكاديميااة فااي جامعااة األمياارة نااورة بناات عبااد الاارحمن وأىاام
المعوقات التي تواجييم من وجية نظر رؤساء األقسام.

التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة :اعتمددت الباحةدة التعريفدات التاليدة
لبعض المصطلحات الواردة في هذه الدراسة وهي:
رئيس القسم :ىو عضو ىيئة التدريس المكمف بتسيير األماور العممياة واإدارياة والمالياة فياو،
والمسؤول عن تطبيق لوائح وأنظمة مجمس التعميم العالي.
الصالحيات الممنوحة :ىي كل ما أعطي لممفوض إليو مان حقاوق نتيجاة قارار التخااذ القا اررات
في إدارتو ،لتحسين األداء وتحقيق األىداف المحددة لمقسام أو الادائرة المعنياة .أو
ىي أن تعطي صالحية اتخاذ القرار لممرؤوسين الذين يستطيعون القيام بيا

1

.

المعوقات :ىي أي مانع مادي أو بشري يحول دون تحقيق أىداف المؤسسة.
 متغيرات الدراسة: -أوًال :المتغيرات المستقمة .وتشمل:

 الرتبة األكاديمية :وليا ثالث مستويات (أستاذ مساعد ،أستاذ مشارك ،أستاذ). الخبرة :وليا مستويين (أقل من  20سنوات 20 ،سنوات فيكثر).ثانيااا :المتغيااارات التابعاااة .وتشااامل :مساااتوى تطبيااق رؤسااااء األقساااام األكاديمياااة فاااي
ً
جامعااة األمياارة نااورة بناات عبااد الاارحمن لمصااالحيات الممنوحااة لياام ماان وجيااة نظاار
رؤساء األقسام ،وأىم المعوقات التي تواجييم.

 - 1جراي ،جيري (2105ه) :اإلشراف مدخل عمم السموك التنظيمي إلدارة الناس ،معيد اإدارة العامة ،الرياض.
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عناصر (وظائف) االدارة التربوية:
إن تطور العممية اإدارية كان انطالقًا من فمسفة اإدارة التي تادعو إلاى تحقياق األىاداف

بتنظيم جياود وامكاناات وقادرات اإنساان عان طرياق الييكال التنظيماي الفعاال الاذي ياؤدي إلاى
تحقيااق التوجااو السااميم ،والرقابااة الجياادة ،وقااد تعااددت الكتابااات التااي اىتماات بنظريااة العمميااة
اإدارية ،لذا فإن مما ذىب إليو معظم العمماء بين العممية اإدارية تتكون مان أرباع وظاائف أو

عناصر أساسية ىي :التخطيط ،والتنظيم ،والتوجيو ،والتقويم.2

التخطيط :التخطيط ىاو أحاد وظاائف اإدارة ،أو المادير وأحاد مكوناات العممياة اإدارياة ،وعمال
يسبق التنفيذ ،وبموجباو ياتم تحدياد األىاداف المطماوب تحقيقياا ،والفتارة الزمنياة الالزماة لاذلك،
ثاام وضااع الخطااة الكفيمااة لتحقيااق ىااذه الغايااة ،بعااد القيااام بعمميااة تنبااؤ لمتعاارف عمااى الظااروف
والمتغيرات المستقبمية التي قد تحدث في الفترة المقبمة ،والتاي مان المحتمال أن تاؤثر فاي ساير
تنفيذ الخطة ،وذلك لمعمل عمى مواجيتيا .3

والتخطيط يعني أيضا تحديد األىداف لإلنجاز المستقبمي ،واتخاذ القا اررات المتعمقاة بالنشااطات،
واسااتخدام الم اوارد المطموبااة لتحقيقيااا ،وتختمااف أىميااة التخطاايط باااختالف المسااتوى التنظيمااي
حيااث تاانخفض أىميااة التخطاايط كممااا اتجينااا إلااى المسااتويات الاادنيا فااي التنظاايم ،حيااث توجااد
الخطط االستراتيجية والخطط التكتيكية فاي المساتويات الوساطى ،بينماا توجاد الخطاط التشاغيمية

في المستويات اإدارية الدنيا .4

التنظااايم :يعاااد التنظااايم مااان العناصااار األساساااية لاااإلدارة ألناااو يوضاااح العالقاااة باااين الااارئيس،
ومرؤوساايو فااي كافااة المسااتويات اإداريااة فااي المؤسسااة ،والتااي ماان خالليااا تنساااب األواماار
والتعميمات من قمة اليرم التنظيمي حتى قاعدتو ،وتتمثل عناصر التنظيم بما يمي:

 - 5محمد ،موفق حديد (1000م) :اإدارة العامة (ىيكمة األجيزة وصنع السياسات وتنفيذ البرامج الحكومياة)،

ط ،2دار الشروق لمنشر والتوزيع ،رام اهلل ،فمسطين.
3

 -عقيمي ،عمر وصفي (2664م) :اإدارة (أصاول وأساس ومفااىيم) ،دار زىاران لمنشار والتوزياع والطباعاة،

عمان ،األردن.
4

 -الحاج محمد ،أحمد عمي (1000م) :التخطيط التربوي إطار لمدخل تنموي جديد ،ط ،2دار المنياج لمنشر

والتوزيع ،عمان ،األردن.
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 .2تقسيم العمل ،وتوزيعو.
 .1اختيار األفراد األكفاء.
 .0وجود العالقات اإنسانية بين أقسام العمل المختمفة.
 .1وجود أدوات تنظيمية تسيل العمل.
 .2وجود بيئة تنظيمية مالئمة.
التوجيه :تعرف وظيفة التوجيو أنيا القيادة ،اإرشاد ،التحريك ،والتحفيز ،أي أنيا تتعمق باإدارة
العنصاار البشااري ،وىااي تتضاامن إصاادار األواماار ،والتعميمااات ماان قباال الرؤساااء لممرؤوسااين،
وتنفيذىا عن رغبة وقناعة .وتوجو نشاطيم نحو األىاداف المحاددة ،وتساعى ىاذه الوظيفاة إلاى
تحقياااق التعااااون ،وحفاااز العااااممين عماااى األداء والساااموك الساااميمين مااان خاااالل رفاااع روحيااام
المعنويااة ،وىااذه األمااور تااتم بوساااطة ثااالث عمميااات رئيسااة يقااوم بيااا الماادير ،وىااي القيااادة،
والحفز اإنساني ،واالتصال.5

التقويم :التقويم ىو القيام بمجموعة من اإجراءات العممية التي تيدف إلى تقادير ماا يباذل مان
جيااود لتحقيااق أىااداف معينااة فااي ضااوء مااا اتفااق عميااو ماان معااايير ،ومااا وضااع ماان تخطاايط
مسبق ،والحكم عمى مدى فاعمية ،وكفاءة ىاذه الجياود ،وماا يصاادفيا مان عقباات ،وصاعوبات
في التنفيذ بقصد تحسن األداء فيو إصدار أحكاام عماى ماا ىاو قاائم وماا يجاب أن يكاون .وىاذ
يتطمب عددا من األمور ا أىميا:
 .2تحديد األىداف المطموب تحقيقيا بدقة.
 .1إج اراء المتابعااة بشااكل دوري ،ومسااتمر لمتيكااد ماان أن الااذي يااتم تنفيااذه مطااابق لمااا ىااو
موضوع في الخطة والموازنة.
 .0إجاااراء التقيااايم لتحدياااد االيجابياااات والسااامبيات ،أو لتحدياااد منااااطق القاااوة والضاااعف فاااي
البرنامج ،أو الخطة ،أو المنظمة من خالل التغذية الراجعة.
 .1إج اراء التقياايم بمعنااى تصااحيح المسااار ،والغاااء االنح اراف عاان المسااتيدف ،أو المطمااوب
وذلااك ماان خااالل التغمااب عمااى الساامبيات ،ومناااطق الضااعف ،كااذلك يشااتمل التقااويم عمااى
إجراءات لتدعيم االيجابيات ،ومناطق القوة.

 - 5عقيمي ،عمر وصفي (2664م) :مرجع سابق.
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 .2التغذية العكسية أو المرتدة بمعنى االستفادة من ىاذه العممياة ،والمعموماات ،والخبارات فاي
المستقبل عند تخطيط وتنفيذ ،وتطوير البرامج.6

مفهوم الصدححية :تعاد الصاالحية حاق رسامي يمتمكاو شاخو ماا ىاو الارئيس أو المادير مان
خالل شغمو لوظيفة إدارية رسمية داخل المنظمة ،وعن طريقيا يكتساب القاوة والنفاوذ فاي إلازام
اآلخاارين بالطاعااة واالمتثااال فااي تنفيااذ مااا يطمبااو ماانيم ،ماان أجاال تساايير عماال مااا وتحقيااق

ىدفو .20والصالحية ىي الحق القانوني فاي اتخااذ القا اررات واعطااء األ وامار ل،خارين ،ووجاوب
من توجو ليم األوامر بالطاعة تحت طائمة المسؤولية .22

أنواع الصححيات :للصححيات أنواع متعارف عليها .وتنقسم إلى:
 .2الصالحيات الرسمية :وىي الصالحية التي يحصل عمييا الفارد بمقتضاى األنظماة أو التاي
تفوض لو في إطار المنظمة.
 .1الصالحية الوظيفية :وىي الصالحية التي تعتمد عمى المعرفة والخبرة التي يساتمدىا الفارد
من تخصصو في مجال معين.
 .0الصالحية الشخصية :وىي الصاالحية أو السامطة التاي يساتمدىا الفارد مان جاراء أقدميتاو
في المنظمة .21

عحقددة الصددححية بالسددلطة والمس د ولية :يشااكل التنظاايم الجااامعي مجموعااة ماان األف اراد ماان
معا لتحقيق األىداف المرجوة وذلك مان خاالل تكمياف
مختمف التخصصات ،وكل ىؤالء يعممون ً
كل منيم بميام محددة وواضحة ،وبالتالي كل فرد مسؤول عان إنجااز تماك المياام المكماف بياا
بشكل سميم وفي وقت محدد ،وال يمكن ليؤالء األفاراد فاي أي حاال مان األحاوال إنجااز أعمااليم

 - 9أبو النصر ،مدحت محمد (1004م) :إدارة منظمات المجتمع المدني ،ط ،2ايتراك لمنشر والتوزيع ،القاىرة،

مصر.
20

 -عقيماااي ،عمااار وصااافي (1001م) :اإدارة -أصاااول وأساااس ومفااااىيم ،-ط ،2عماااان ،دار زىاااران لمنشااار

والتوزيع.

22
21

 الشرقاوي ،مريم محمد (1003م) :اإدارة المدرسية ،ط ،2القاىرة ،مكتبة النيضة المصرية. -مصااطفى ،صااالح عبااد الحميااد ،وعماار ،فاادوى فاااروق (1004م) :مقدمااة فااي اإدارة والتخطاايط التربااوي،

ط ،2الرياض ،مكتبة الرشيد.
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دون ماانحيم الساامطة التااي يتمكنااون ماان خااالل ممارسااتيا القيااام بمسااؤولياتيم .20فااالتنظيم
الجاااامعي كغياااره مااان التنظيماااات المختمفاااة يقاااوم عماااى ثالثاااة أركاااان أساساااية ىاااي :الواجباااات،
ار الساامطة الممنوحااة
والمياام ،والمسااؤوليات التااي تتمثال فااي االلتزامااات بمحااددات المياام ،وأخيا ًا
لشاغل الوظيفة إنجاز ميامو الموكمة إليو.21

المهام االدارية لر ساء األقسام األكاديمية في الجامعات
حظيت ميام وادوار رئيس القسم باىتمام الباحثين في مجاال االدارة والتخطايط الترباوي
باعتباااره ماان األعمااال اليامااة والااذي يتضاامن أعباااء ومسااؤوليات كبياارة تقااع عمااى عاااتق رئاايس
القساام مااان أجااال تيساااير أعماااال القسااام بمااا يحقاااق مصااامحة الطمباااة وأعضااااء ىيئاااة التااادريس
والجامعة بشكل عام.
يرى الكثير من التربويين أنو ال يوجد توصيف لعمل رئايس القسام ،وان وجاد فغالباا ماا
يكون خميط من المسؤوليات ،وقد تباينات مساؤوليات ومياام رئايس القسام .ويارى ىيار وىيار

22

أن مساااؤوليات رئااايس القسااام يمكااان حصااارىا فاااي القياااادة االكاديمياااة ،وادارة برناااامج التعمااايم
والتخطاايط لمقساام ،وتمثياال القس ام فااي إدارة المؤسسااة األكاديميااة .ويمكاان اجمااال أىاام األعمااال
االدارية لرئيس القسم فيما يمي:
تقرياار نظااام مناسااب لتوزيااع األعباااء التدريسااية عمااى أعضاااء القساام ،واعااداد جااداول
المقااررات الدراسااية ،وتحديااد مواعياادىا ،ووضااع المبااادئ المنظمااة الستشااارات أعضاااء القساام
خااارج الجامعااة ،واش اراك أعضاااء القساام فااي الق ا اررات الميمااة ،وتنميااة روحياام المعنويااة داخاال
القساام ،ومتابعااة انتظااام األعضاااء والعاااممين فااي القساام ،ووضااع ارشااادات تحاادد طاارق تعاماال
األعضاء مع الموظفين والعاممين وتحديد اختصاصاتيم ومسؤلياتيم وتقاويم أداء أعضااء ىيئاة
التاادريس فااي القساام والعاااممين والمااوظفين ومعرفااة ديناميااات الساامطة داخاال القساام وخارجااو،

20

 األغبري ،عبد الصمد (1000م) :اإدارة المدرسية :البعاد التخطيطاي والتنظيماي المعاصار ،ط ،2بياروت،دار النيضة العربية.

14

- Clark, et.al (2009). School Principals and School Performance. The Urban Institute from
the Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education. Education Law
perspective. Education as Change, volume 10, Issue 1, pp3-15.
15
- Hare, P. & Hare, L. (2002): The Evolving Role of Head of Department in UK Universities,
Journal of Perspective, Vol. 6, No. 2
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وتكميف أعضااء القسام باألعماال المناسابة ليام ،والتنسايق باين أعماال القسام ،وماا عاداىا مان

أعمال ،وتوفير الخامات واالمكانات واالجيزة واألدوات الالزمة لمعمل في القسم.23

الدراسات السابقة
أجاارى العديااد ماان الباااحثين دراسااات حااول الصااالحيات وعالقااة الساامطة بالمسااؤولية
منيا:

أجاارى الفارسااي (2662م) 24دراسااة ىاادفت إلااى معرفااة واقااع التطااوير اإداري فااي وزارة التربيااة

تبعاا لمتغياري المؤىال
والتعميم في سمطنة عماان ،وبياان تصاورات القاادة لواقاع التطاوير اإداري ً
العممي والخبرة .استخدم الباحث المنيج الوصفي واالستبانة كايداة لمدراساة ،حياث تكونات عيناة
الدراسة من جميع أفراد مجتمع الدراسة والبالغ عددىم ( )212فردا مان فئاات اإدارة الوساطى،
والدنيا ،حيث شممت المستشارين ،والمديرين العامين ،والمديرين ونوابيم ،وقد توصمت الدراساة
إلااى عاادة نتااائج ماان أىميااا :وجااود سياسااات توجااو الااوزارة ،ووضااع الااوزارة معااايير موضااوعية
لتقياايم األداء وتطبيقيااا ،ووجااود ىيكاال تنظيمااي لمااوزارة يقساام العماال حسااب التخصصااات تتااوفر
فيو المرونة ،كما أشارت إلى أن الوزارة تتبع النظام المركزي في اتخاذ الق اررات.

وأجرى سعادة (1000م) 25دراسة ىدفت إلى تطوير الدور اإداري والقيادي لارئيس القسام

األكاديمي في جامعة النجاح الوطنية ،وقد توصمت إلى أنو ميما كاان عادد مياام رئايس القسام
األكاديمي ومسؤولياتو وتشعب أنماطيا فإنيا تندرج تحت دوريان كبيارين وميماين ىماا :الادور
اإداري والقيادي الذي ينبغي أن يقوم بو رئيس القسم بنجاح ،والادور األكااديمي والعمماي .وقاد
أوصاات الدراسااة بمجموعااة ماان التوصاايات تمثماات فااي ضاارورة الت ازام رئاايس القساام بالمبااادئ
وعمال ،والمحافظاة عماى مصاالح القسام والكمياة التاابع
العممية والمينية والخمقية الجامعية قوًال
ً
ليااا ،واعتماااد مباادأ الشااورى فااي العماال مااع زمالئااو ،والتعاماال مااع المشااكالت المختمفااة بميااارة

عالياااة ،وضااارورة تاااوفير األجيااازة واألدوات والمصاااادر التعميمياااة المتنوعاااة بماااا يرفاااع مااان أداء
- Miller, M. (1999): The Department Chair as Speaker of the House: Shared Authority in the
Community College Department, Journal of Research and Practice, Vol. 23, , p. 739.

16

 - 17الفارسيييس سييبيد ايين ناميير ايين م مييد 1995م) :تصااورات القااادة اإداريااون لمتطااوير اإداري فااي ساامطنة
عمانس رسالة ماجستير غير منشورةس الجامبة األردنيةس عمانس األردن.
18

 -سييبادةس جييودت 2003م) :تطااوير الاادور اإداري والقيااادي لاارئيس القساام األكاااديمي فااي جامعااة النجاااح

الوطنيةس ا ث مقدم إلى مؤتمر جامبة النجاح تاريخ وتطور.
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المنتساابين لمقساام ،والتحمااي بالعديااد ماان الصاافات الشخصااية الميمااة ،وضاارورة المشاااركة فااي
المجان المتنوعة داخل القسم والكمياة والجامعاة والمجتماع المحماي ،ولجاان الماؤتمرات والنادوات
واالجتماعااات ،وضاارورة امااتالك رئاايس القساام لميااارات التخطاايط والتنظاايم لمب ارامج األكاديميااة،
وتشكيل المجان المختمفة ،ووضع جداول العابء التدريساي لمطمباة فاي مساتويات البكاالوريوس
والدراسات العميا ،ووضع خطة لميزانية القسم.
وقاااام الحجيماااي وآخااارون (1020م)

26

بدراساااة ىااادفت إلاااى تعااارف آراء رؤسااااء األقساااام

األكاديمية في جامعاة ذماار نحاو ميااميم ،وتحدياد مادى وجاود اختالفاات فاي تماك اآلراء يعازى
لمتغيري سنوات الخبارة فاي رئاساة القسام ،وناوع أو تخصاو الكمياة .ولتحقياق أىاداف الدراساة
صاامم الباااحثون اسااتبانة مكونااة ماان ( )63فقاارة تمثاال ميااام رئاايس القساام موزعااة عمااى ثمانيااة
مجاالت تم توزيعيا عماى عيناة الدراساة المكوناة مان ( )02رئايس قسام .وقاد توصامت الدراساة
إلى عدد من النتائج أىميا :أدرك رؤساء األقسام أن ( )54ميمة من الميمات اإدارياة ميماة
فااي تحقيااق أىااداف أقساااميم توزعاات كالتااالي )20( :ميمااة تتعمااق بمجااال االتصاااالت وتنميااة
العالقااات المتبادلااة ،و( )21ميمااة تتعمااق بمجااال التنظاايم ،و( )21ميمااة فااي مجااال التخطاايط،
و( )21ميمة في مجال القيادة والتوجياو ،و( )22ميماة فاي مجاال المتابعاة والتقاويم ،و()20
ميمات تتعمق بالمناىج والتدريس ،و( )20ميمات في مجاال البحاث العمماي وخدماة المجتماع،
و( )4ميمات في مجال التدريب والنماو الميناي ،بينماا اعتبار رؤسااء األقساام أن ( )6ميماات
فقااط ماان المجمااوع الكمااي لمميااام الت اي تاام تحدياادىا فااي أداة الدراسااة غياار ميمااة فااي تحقيااق
أيضا إلى وجود فاروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوى
أىداف أقساميم .كما أشارت الدراسة ً
( في أراء رؤساء األقسام لمياميم تعزى إلاى تايثير متغيار الكمياة ولصاالح
داللة
رؤساااء األقسااام فااي الكميااات العمميااة فااي مجااالي التاادريب والنمااو المينااي ،ومجااال االتصاااالت
وتنمية العالقات المتبادلة .أما فيما يتعمق بمتغير سانوات الخبارة فقاد أشاارت الدراساة إلاى عادم
وجود فروق ذات داللة احصائية عند مساتوى داللاة

( لكال مجاال مان المجااالت

الرئيسة وعمى مستوى المجموع الكمي لمميمات.

19

 -ال جيميس نمر م مدس وسنقرس مال ةس واريةس قاسم م مد 2010م) :آراء رؤساء األقسام األكاديمية في

جامعة (ذمار) نحو مياميم اإدارية واألكاديميةس مجمة جامعة دمشق ،المجمد .13
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وقام مانجيري وآرون  :(Managieri & Arnn,1991)10بدراسة ىدفت اإلاى التعارف
عمااى مسااؤوليات وصاافات رئاايس القساام فااي الجامعااات العامااة والخاصااة ،حيااث شااممت الدراسااة
( )32ماان رؤساااء األقسااام األكاديميااة ،ماانيم ( )14رئاايس قساام فااي جامعااات خاصااة ،و()05
رئاايس قساام فااي جامعااات عامااة .وتوصاامت الدراسااة إلااى أىميااة التخطاايط األكاااديمي ،وتطااوير
السياسااات التااي توجااو تفكياار المرؤوسااين فااي اتخاااذ الق ا اررات ،وتنساايق توجيااو العمااداء ،وادارة
الموازنااة األكاديميااة ،كمااا أشااارت إلااى أن الصاافات والمسااؤوليات مكممااة لبعضاايا الاابعض .وأن
الصفات أو المؤىالت اليامة لمنصب رئيس القسم ىي :القدرة عمى إثباات القياادة الناجحاة فاي
اإدارة والتنظيم ،والعمل مع المجموعات األكاديمية ،والميارة في االتصاالت الكتابياة والشافوية.
أيضا إلى أن الغالبية العظمى من أفراد العيناة وضاعت حسان التعامال
كما أشارت نتائج الدراسة ً
والموضااوعية فااي العالقااة مااع أعضاااء ىيئااة التاادريس فااي المرتبااة األولااى ماان صاافات رئاايس
القسم.
وأجرى سيدروف )(Seedrof,1992

12

دراساة ىادفت ىاذه إلاى تحدياد المشاكالت التاي

يواجييا رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات ووصف الطرق األكثر شايوعا لمتعامال معياا،
حيث بمغت عينة الدراسة ( )505رئيس قسم طبقات عماييم أداة الدراساة ،حياث أشاارت النتاائج
إلاى وجااود ثالثااة تحااديات رئيساة تواجااو رؤساااء األقسااام فااي مجااالت التعاماال مااع الناااس ىااي:
مواجية البيروقراطية في الجامعات ،والتقميل من اآلثاار السامبية لرؤسااء األقساام عماى إنتاجياة
البحث ،واستخدام رؤساء األقسام استجابات متنوعة لمتكيف مع التحديات.
وأجاارى الشاايري ( 2113ىااا)

11

دراسااة ىاادفت الدراسااة إلااى التعاارف عمااى واقااع ممارسااة

مدير المدرسة عممياة تفاويض الصاالحيات لممعمماين والمعوقاات التاي تحاد مان تفويضايم ،كماا
ىاادفت الدراسااة إلااى وضااع تصااور مقتاارح لتحقيااق فعاليااة المدرسااة فااي ضااوء ممارسااة ماادير
المدرساااة لمتفاااويض ،وطباااق الباحاااث المااانيج الوصااافي .وتكاااون مجتماااع الدراساااة مااان ماااديري
20

- Mangieri,J. and Arnn, W. (1991). Responsibilities and Qualifications of the Chief
Academic officer: Past, Present, and Future, Journal of Higher Education Management, Vo.
7. No. 1.
21
- Seedrof, Rite. (1992): The Problem Solving Role of The University Department Chair,
)paper Presented at the American Educational Research Association Annual Meetinh (1999
san Francisco, CA, April 20-24, 1992.
00
 الشيييريس عاييد اس قاسييم 1426ه يي) :واقااع ممارسااة مااديري الماادارس تفااويض الصااالحيات لممعممااين ،وعالقتااو بتحقيااقفعالية المدرسة ،دراسة ميدانية في محافظة النماو .رسالة ماجستير غير منشورةس جامبة الممك خالد.
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ومااديرات الماادارس والبااالغ عااددىم ( )210ماادير ومااديرة ،و( )300معماام ومعممااة تاام اختيااارىم
باستخدام طريقة العينة العشوائية الطبقياة .وكاان مان أىام النتاائج التاي توصامت إليياا الدراساة
ضاعف ممارساة مااديري المادارس لتفااويض الصاالحيات لممعمماين ،كمااا أن تفاويض الصااالحيات
الفنية كان أعمى من الصالحيات اإدارية .باالضافة الى عدم وجود فروق ذات داللاة إحصاائية
بااين وجيااات نظاار عينااة البحااث تعاازى إلااى متغي ارات (المؤىاال العممااي ،العماار ،عاادد الطااالب،
والمرحمة الدراسية).
وأجاااارى المينااااا (2665م)

10

دراسااااة ىاااادفت الدراسااااة إلااااى التعاااارف عمااااى الصااااالحيات

الممنوحة لمديري التعميم ومدى ممارستيم ليا ،ومادى كفايتياا وآراؤىام تجاىياا ،والتعارف عماى
عالقاة بعاض المتغيارات (المؤىال ،الخباارة ،التادريب) بماادى ممارساة مااديري التعمايم لمصااالحيات
الممنوحة ليم .تكونات عيناة الدراساة مان ( )11مادير تعمايم ماوزعين عماى فئتاين ىماا :ماديرو
اديرا .توصاامت الدراسااة إلااى
اديرا ،ومااديرو المحافظااات وعااددىم ( )15ما ً
العمااوم وعااددىم ( )21ما ً
عدد مان النتاائج مان أىمياا أن الصاالحيات تماارس بنساب متفاوتاة ،كماا أن أكثار الصاالحيات
أيضا إلى وجاود فاروق ذات
الممنوحة لمديري التعميم ىي في أمور إجرائية ،كما أشارت النتائج ً
داللة إحصائية تعزى لمتغير الخبرة ولصالح الخبرة األعمى .ووجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية
لمتغير المؤىل العممي ولصاالح حمماة الادكتوراه فاي اتجاىاات ماديري التعمايم نحاو الصاالحيات.
أيضا عدم ممارسة مديري التعميم لصاالحياتيم –أحيا ًناا-كاان بسابب مراعااة
ومن نتائج الدراسة ً

بعض الجواناب االجتماعياة ،أو خوفًاا مان تحمال المساؤولية ،أو خوفًاا مان المسااءلة .وأن ماا

نسبتو ( )%33.3من مديري التعميم يرون أن الصالحيات الممنوحة ليم كافية.

وأجااارى القرياااوتي (2111ىاااا) 11دراساااة ىااادفت إلاااى التعااارف عماااى طبيعاااة فيااام شااااغمي

الوظائف القيادية لموضوع تفويض السمطة ،واتجاىاتيم في ىذا المجاال الميام ،وأيضاا التعارف
عمى أىم األساباب التاي تحاول دون تفاويض السامطة ،كاذلك التعارف عماى ماا يمكان عمماو مان
أجل تفويض السمطة ،وممارستيا بشكل فعاال يخادم عممياة التطاوير اإداري .تكونات عيناة مان
 - 03الميناس م مد سيميمان 01418ه) :واقع الصالحيات الممنوحة لمديري التعميم والعوامل المؤثرة فيياس رسيالة
24

ماجستير غير منشورةس جامبة الممك سبودس كمية الترايةس الرياض.

 القريييوتيس م م ييد قاس ييم 1424ه) :اتجاه ييات شيياغمي الوظ ييايف القيادي يية ا ييي الييو ادرات ال كومي يية ا ييي دول ييةالكويت ن و تفويض السمطةس مجمة اإلدارة البامة البدد 2س مبيد اإلدارةس الرياض.
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فردا من شااغمي الوظاائف القيادياة مان وكاالء و ازرات ووكاالء مسااعدون،
الدراسة من (ً )230
ومديرون عامون ونوابيم أو مساعدوىم في اإدارات الحكومية .ومن أىم النتائج التاي توصامت

الييااا الدراسااة أن ىنالااك تفياام كبياار ماان قباال شاااغمي الوظااائف القياديااة فااي الااو ازرات واإدارات
الحكومية في دولة الكويت ألىمية وضرورة تفويض الرؤساء لبعض السامطات لمرؤوساييم مان
أجل سرعة اإنجاز ،وتقميل عقبات التنفيذ .كما أشارت إلى أن ىنالك اعتقاد قاوي لادى شااغمي
نوعاااا ماان التيدياااد لمراكاازىم القيادياااة ،كمااا أن غيااااب
الوظااائف القيادياااة بااين التفاااويض يمثاال ً
الحوافز المادية والمعنوية من العوامل التي تحد من عممياة التفاويض ،وأن ىنالاك عادم تحماس
لدى القيادات من أجل تفويض صالحياتيم.
وأجرى النابو (2121ىا)

12

دراسة ىدفت إلى فيم واقع عممية اتخاذ القرار عمى مساتوى

المدرسة في دولة اإمارات العربية المتحادة فاي ساياق العوامال الثقافياة الماؤثرة ،والتعارف عماى
المشااكالت التااي تحااد ماان فعاليااة اتخاااذ القارار وتنفيااذه .تكوناات عينااة ماان الدراسااة ماان ()042
عضوا موزعين عمى ثالث فئات عمى النحو التاالي )00( :مادير وماديرة مدرساة ،و( )00وكيال
ً
معمما ومعممة في كافة المراحل التعميمية.
ووكمة مدرسة ،و(ً )022

توصاامت الدراسااة إلااى العديااد ماان النتااائج ماان أىميااا :مركزيااة الق ارار واتخاااذه وعاادم مشاااركة
المعممين والمعممات فياو ،وضاعف الثقاة المتبادلاة باين اإدارة المدرساية والمعمماين والمعمماات،
وعدم توفر الموائح والنظم التربوية ذات العالقة بالجوانب اإدارية ،وخاصة تمك المتعمقاة باتخااذ
الق اررات اإدارية.
وأجاارى الصااغير (1003م)

13

دراسااة ىاادفت الدراسااة إلااى التعاارف عمااى واقااع تفااويض

الصااالحيات لاادى مااديري الماادارس الثانويااة الحكوميااة بمدينااة الرياااض ،والمعوقااات التااي تحااول
دون تفويضاايم تمااك الصااالحيات .ولتحقيااق تماااك األىااداف اسااتخدم الباحااث الماانيج الوصااافي
التحميمي معتمدا االساتبانة أداة لمدراساة .حياث طبقات عماى جمياع أفاراد مجتماع الدراساة والاذي
ماديرا .توصامت الدراساة إلاى العدياد مان
تكون من جميع مديري المدارس والباالغ عاددىم (ً )66
 - 25الناا ي س نجيياة عاييد اس 1415ه) :المسييؤوليات اإلدارييية والفنييية لمييدير المدرسيية اييي دوليية اإلمييارات البراييية
المتحدةس دراسة ميدانيةس مجمة دراسات تراويةس مج 7س ج38س القاهرةس عالم الكتب.
26

 -المغيرس عمي سيويمم 2006م) :واقي تفيويض الميا يات ليدى ميديري الميدارس ال انويية ال كوميية امدينية

الرياضس رسالة ماجستير غير منشورةس جامبة الممك سبودس الرياض.
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النتااائج ماان أىميااا أن مااديري الماادارس يفوضااون صااالحياتيم فااي التخطاايط بدرجااة أعمااى ماان
المتوسااط يمييااا مجااال اإش اراف الفن اي بدرجااة متوسااطة ،أمااا فااي مجااال المعوقااات فقااد جاااءت
المعوقات التي تعود لممواقف اإدارية والتنظيمية مثل ضعف نظم الحاوافز ،والتادريب ،والرقاباة،
واإشراف حيث جاءت في الترتيب األول من حيث تيثيرىا ،يمييا المعوقات التاي تعاود لممفاوض
إلييم والمتمثماة فاي عادم تقابميم لسامطة زمال ئيام ،وضاعف فيام بعضايم لمبادأ التفاويض ،وعاد
االلتزام بالق اررات والتعميماات حياث جااءت فاي الترتياب الثااني ،أم بالنسابة لممعوقاات التاي تعاود
لمماااديرين فقاااد جااااءت فاااي الترتياااب الثالاااث ،كاااان مااان أىمياااا عااادم وجاااود صاااالحيات لااادييم
ليفوضاوىا ،وعادم اسااتطاعتيم تحمال أخطااء اآلخاارين ،ىاذا باإضاافة إلااى ضاعف المتابعاة ماان
قبل بعضيم.
وأجااارى لياااونز ()Lyons,1993

14

دراساااة ىااادفت الدراساااة إلاااى التعااارف عماااى أىااام

المعوقات التي يواجييا مديرو المدارس المبتدئين أثناء أدائيم ألعمااليم .حياث طبقات الدراساة
عمااى عينااة مكونااة ماان ( )41ماادير مدرسااة ابتدائيااة فااي واليااة أطمنطااا فااي الواليااات المتحاادة
األمريكية .وقد توصمت الدراسة إلى العديد من النتاائج مان أىمياا أن ( )%32مان أفاراد العيناة
أكااادوا أن مااان أكبااار المعوقاااات التاااي تاااواجييم فاااي العمااال اإداري ىاااي :عااادم التاااوازن باااين
الصااالحيات المخولااة لياام وبااين المسااؤولية المناطااة بياام ،باإضااافة إلااى عاادم اعتماااد مكاتااب
التربية لميزانيات مالية ترصد لتمك المدارس.

وأجاااارى الزىرانااااي (2121ه) 15دراسااااة ىاااادفت إلااااى التعاااارف عمااااى دور الصااااالحيات

الممنوحااة لمااديري التعماايم وأىميااة الصااالحيات اإضااافية المقترحااة فااي تحسااين بعااض عناصاار
العممية التعميمية .توصمت الدراسة إلى العديد مان النتاائج مان أىمياا حصاول دور الصاالحيات
اإضااافية المقترحااة لمااديري التعماايم عمااى رفااع مسااتوى أداء المعماام والطالااب ،وتحسااين كفاااءة
المباني المدرسية عمى درجاة عالياة جادا ،وحصاول دور الصاالحيات الممنوحاة لماديري التعمايم
عمى رفع مستوى أداء المعمم وتحسين كفاءة المباني المدرسية عمى درجة عالية ،بينماا حصال
دور الصالحيات الممنوحة لمدير التعميم عمى رفع مستوى الطالب عمى درجة متوسطة.

- Lyons, James (1993). Perceptions of Beginning Public School principals

27

 - 28الدهرانيس م مد سبيد 1414ه) :الما يات الممنو ة لمديري التبميم ودورها ايي ت سين ابيض عنامير
البممية التبميميةس رسالة ماجستير غير منشورةس جامبة أم القرىس كمية التراية.
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وأجاااارى الصااااائغ (2120ه)

16

دراسااااة ىاااادفت إلااااى التعاااارف عمااااى حجاااام الصااااالحيات

الممنوحة لمديرات المدارس ،والعوامل المؤثرة عمييا ،كما ىدفت أيضاا إلاى معرفاة مادى تناساب
تمك الصالحيات مع المسؤوليات المناطة بمديرات المدارس المتوسطة والثانوية ،والوقاوف عماى
ماادى تاايثير مااديرات تمااك الماادارس عمااى العااامالت حااولين ماان واقااع الصااالحيات المسااتمدة ماان
مساااؤولياتين .تكونااات عيناااة الدراساااة مااان ( )50ماااديرة منياااا()35ماااديرة لمدرساااة متوساااطة،
و( )21مديرة لمدرسة ثانوياة .وتوصامت الدراساة إلاى العدياد مان النتاائج .مان أىمياا أن درجاة
صالحيات مديرة المدرسة في تحديد مدخالتيا تنعدم فيما يتعماق باا (تحدياد عادد الفصاول وعادد
الطالبات ،التغيير في المبنى المدرسي ،تحديد موعاد قباول الطالباات ،رفاض نقال المعمماات مان
والى مدرستيا ،اختيار مساعدة ليا) .باالضافة الى عدم وجود صالحية لمديرات المادارس فيماا
يتعمااق بضاابط السااموك فااي مجتمااع المدرسااة مثاال معاقبااة الطالبااة بالفصاال ،معاقبااة المعممااة
بالحس.كماااا أشاااارت إلاااى أن الصاااالحيات الممنوحاااة لماااديرات المااادارس فيماااا يخاااتو بتحدياااد
مخرجااات المدرسااة ىااي :محاساابة المعممااة لتاادني مسااتواىا ،تكميااف المعممااات بعاادد الحصااو،
محاسبة المعممة لعدم توزيع المنيج.
وأجاارى العتيبااي (2100ه)

00

دراسااة ىاادفت إلااى التعاارف عمااى ممارسااة مااديري ماادارس

المرحمة الثانوية بمحافظة الطائف لمصالحيات اإدارية والفنية الممنوحة ليم ،وعماى دورىاا فاي
تحساااين أداء اإدارة المدرساااية باإضاااافة إلاااى التعااارف عماااى الفاااروق باااين متوساااطات درجاااات
الممارسة ودور الصاالحيات فاي تحساين أداء اإدارة المدرساية التاي تعازى إلاى المؤىال العمماي
وسنوات الخبرة والدورات التدريبية .تكاون مجتماع الدراساة مان جمياع ماديري المادارس الثانوياة
ماديرا ،أسافرت نتاائج الدراساة إلاى أن درجاة ممارساة
بمحافظة الطائف والباالغ عاددىم ()220
ً
الصالحيات اإدارية كانت بدرجة عالية وأبرزىا منح اإجازات المرضية لمنسوبي المدرساة وفاق
الئحة التقارير الطبية ،كما تبين وجود بعض الصالحيات بدرجة متوساطة أبرزىاا :إعاداد خطاط
لمواجياااة األزماااات المتوقعاااة فاااي العمااال كااااألمراض المعدياااة ،وتباااين وجاااود ممارساااتين بدرجاااة
 - 09المايغس نجاة م مد 1410ه) :صالحيات مديرات المدارس في اتخاذ القارار فاي ضاوء الماوائح التعميمياةس
رسالة ماجستير غير منشورةس جامبة أم القرىس كمية الترايةس مكة المكرمة.

30

 -البتيايس مالح دلمخ 1433ه) :درجة ممارسة الصالحيات الممنوحة لمديري المدارس الثانوية بمحافظة

الطااائف ودورىااا فااي تحسااين أداء اإدارة المدرسااية ماان وجيااة نظاارىمس رسيالة ماجسييتير غييير منشييورةس جامبيية أم

القرىس كمية التراية.
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منخفضة وىي االتفاق مع القطاع الخاو لرعاية بعض برامج المدرسة واختياار الاوكالء الجادد
فااي مدرسااتو .كمااا تبااين عاادم وجااود ذات فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين متوسااطات تقاادير
المديرين حول دور الصالحيات اإدارياة والفنياة والصاالحيات مجتمعاة فاي تحساين أداء اإدارة
المدرسية وفقا لممؤىل العممي وسنوات الخبرة والدورات.

وأجاارى غ ازاوي(2102ه) 02دراسااة ىاادفت إلااى التعاارف عمااى واقااع تطبيااق الصااالحيات

الممنوحة لمديري المدارس في محافظة العيادابي ،كماا ىادفت إلاى الكشاف عماا إذا كاان ىنالاك
فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات افراد الدراسة تعزى لمتغيرات (الوظيفة ،المؤىال العمماي،
سااانوات الخبااارة ،البااارامج التدريبياااة) .وكاااذلك تحدياااد أبااارز المعوقاااات التاااي تحاااول دون تطبياااق
الصالحيات الممنوحة لمادير المادارس فاي محافظاة العيادابي .تكونات عيناة الدراساة مان جمياع
أفراد مجتمع الدراسة من مديري المدارس والمشرفين التربويين ،باإضافة إلى ماا نسابتو %20
معممااا .توصاامت الدراسااة إلااى العديااد ماان النتااائج ماان
ماان مجتمااع المعممااين أي بواقااع (ً )56
أىميا:
أن واقع تطبيق مديري المدارس لمصالحيات الممنوحة ليم جاء بدرجة متوساطة فاي كال
من التخطيط لمعمل ،التعامال ماع الطاالب وتاوجيييم ،واإشاراف عماى المعمماين ،اإشاراف عماى
صيانة المباني المدرسية ونظافتيا .كماا أشاارت النتاائج إلاى وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية
في كل من درجة تطبياق الصاالحيات المتعمقاة باإشاراف عماى المعمماين لصاالح المعمماين تبعاا
لمتغير الوظيفة ،وتطبيق الصالحيات المتعمقاة بالتعامال ماع الطاالب وتاوجيييم ،بينماا لام تشار
إلااى وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية فااي درجااة تطبيااق الصااالحيات الممنوحااة تبعااا لمتغياار
المشاااركة بااالبرامج التدريبيااة المتخصصااة .كمااا أشااارت إلااى بعااض المعوقااات التااي تحااول دون
تطبيق مديري المدارس لمصالحيات الممنوحة ليم والتي جاءت بمستو عالا .

 - 02غزوانااي ،ناصاار عمااي (2102ه) :واقااع تطبيااق الصااالحيات الممنوحااة لمااديري الماادارس فااي محافظااة
العيدابي بمنطقة جازان ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة الممك سعود.
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منهجية الدراسة واجراءاتها:
اسااتخدمت الباحثااة الماانيج الوصاافي الااذي يقااوم عمااى دراسااة واقااع الظاااىرة ماان خااالل
جمع البيانات والوصول إلى نتائج دقيقة من أجل تطويرىا وتحسينيا.

مجتمع وعينة الدراسة:
يتمثل مجتمع الدراسة في جميع رؤساء األقسام في جامعة األميرة نورة بنت عبد
الرحمن في كميات الجامعة المختمفة .أما عينة الدراسة فقد تكونت من ( )00رئيس قسم ،تم
اختيارىم بطريقة العينة العشوائية العنقودية من كميات الجامعة المختمفة.

أداة

الدراسة:
قامااات الباحثاااة بإعاااداد وتطاااوير أداة الدراساااة وىاااي عباااارة عااان اساااتبانة مكوناااة مااان

مجاااالين ىماااا :مجاااال الصاااالحيات الممنوحاااة لااارئيس القسااام ،ويقسااام إلاااى أربعاااة محااااور ىاااي
(التخطيط واشاتمل عماى ( )24فقارة ،التنظايم واشاتمل عماى ( )22فقارة ،التوجياو واشاتمل عماى
( )21فقرة ،والتقويم والمتابعة واشتمل عمى ()20فقرات) ،ومجال المعوقاات التاي تواجاو رئايس
القسم وتحد من قدرتو عمى تنفيذ الصالحيات الممنوحة لو ،وقد تم التحقاق مان دالالت وصادق
األداة بالطرق المناسبة.

صدق

األداة:
تم التيكد مان صادق األداة بعرضايا عماى مجموعاة مان المحكماين ،واجاراء التعاديالت

الالزمة في ضوء مالحظاتيم.

ةبات

األداة:
تم تقدير ثبات األداة بطريقة االتساق الاداخمي وذلاك باساتخدام معادلاة كارو نبااخ الفاا

عمى عينة مكونة من ( )10رئيس قسم من أقسام الجامعة المختمفة مان خاارج عيناة الدراساة،
حيث تراوحت قيم معامالت الثبات ما بين (.)0.62 – 0.41
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األساليب اإلحصائية لمعالجة

البيانات:

لتحقيق أغراض الدراسة باإجابة عمى تساؤالتيا ،تم التفريغ البيانات التي تم جمعيا
بواسطة أداة الدراسة إلى الحاسب اآللي وتحميميا باستخدام الحزمة اإحصائية لمعموم
إحصائيا من خالل التحميل
االجتماعية ( )SPSSوالذي تم عن طريقو تحميل البيانات
ً
اإحصائي الوصفي لوصف خصائو مفردات العينة واتجاىاتيم نحو متغيرات الدراسة وذلك
باستخدام اآلتي :المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،معادلة كرو نباخ الفا ،اختبار
"ت".

عرض ومناقشة النتائج:
إجاباااة الساااؤال األول :لإلجاباااة عماااى ىاااذا الساااؤال وىاااو :ماااا مساااتوى تطبياااق رؤسااااء
األقسااام األ كاديميااة لمصاالحيات الممنوحااة لياام فااي جامعااة األمياارة نااورة بناات عبااد الاارحمن ماان
وجياة نظاار رؤساااء األقسااام؟ تاام حسااب المتوسااطات الحسااابية واالنحرافااات المعياريااة لاادرجات
أف اراد العينااة عمااى فق ارات أداة الدراسااة (الدرجااة الكميااة) حيااث بمااغ متوسااط درجااات أف اراد عينااة
الدراسااة ( )0.52بااانحراف معياااري( )0.16ممااا يشااير إلااى درجااة جياادة ماان مسااتوى تطبيااق
رؤساء األقسام األ كاديمية لمصالحيات الممنوحة ليم .لكنيا ليست عالية مماا يساتدعي إعاادة
النظر باألسباب التي أشارت إلى ىذه النسبة من أجل العمال عماى رفاع مساتوى تطبياق رؤسااء
األقسااام األ كاديميااة لمصااالحيات الممنوحااة لياام بشااكل عااام .وتاارى الباحثااة أن ماان بااين أىاام
األسباب التي أدت إلى ىذه النتيجة ىو ماا يتعماق باالتخطيط حياث حصال ىاذا القسام عماى أقال
ااء عمااى ىااذا االفت اراض تاارى الباحثااة
متوسااط حسااابي ( )0.21بااانحراف معياااري ( .)1.26وبنا ً
ضاارورة التنساايق الكاماال بااين إدارة الجامعااة والمتمثمااة فااي ماادير الجامعااة ووكالئيااا وعمااداء
الكميات من جية ،ورؤساء األقساام مان جياة أخارى مان أجال التخطايط ألقسااميم ،والتشااركية
فاي اتخااذ القارار وعادم االنفاراد باتخااذ القارار مان قبال اإدارة وحادىا .كماا تارى الباحثاة أن مان
بااين األسااباب األخاارى ليااذه النتيجااة ىااو بيروقراطيااة القارار اإداري لاادى الاابعض باإضااافة إلااى
نقو الموارد المادية والبشرية التي تساعد رئيس القسم عمى تنفياذ الصاالحيات الممنوحاة لاو.
كمااا تاام حساااب المتوسااطات الحسااابية واالنحرافااات المعياريااة لاادرجات اس اتجابات أف اراد عينااة
الدراساااة موزعاااة حساااب مجاااالي الدراساااة ومحااااور كااال منياااا ،وتوضاااح الجاااداول التالياااة ىاااذه
المتوسطات واالنحرافات المعيارية:
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عذٚي سلُ ()1
اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٌذسعبد أفشاد ػٕ١خ اٌذساعخ ػٍِ ٝغبي اٌصالؽ١بد
إٌّّٛؽخ ٌشؤعبء األلغبَ فِ ٟؾٛس اٌزخط١ػ ِٓ ٚعٙخ ٔظشُ٘.
اٌّؾٛ
س

اٌشلُ

اٌفمشح

اٌّزٛعػ
اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف
اٌّؼ١بسٞ

1

ئػذاد اٌخطخ االعزشار١غ١خ ٌٍمغُ ِٚزبثؼخ رٕف١ز٘ب.

4.10

0.76

2

اٌؼًّ ٚفك سؤ٠خ ٚاعزشار١غ١خ ٚاظؾخ.
ئػذاد خطخ ٌزط٠ٛش ِٕب٘ظ اٌمغُ اٌؼٍّ١خ ٚاألوبد١ّ٠خ
ٚػشظٙب ػٍِ ٝغٍظ اٌىٍ١خ.
ئػذاد عٕ١بس٘ٛ٠بد ٚخطػ ثذٍ٠خ ٌزطجمٙب ف ٟاٌؾبالد
اٌطبسئخ.
رؾذ٠ذ االؽز١بعبد اٌّبد٠خ اٌٛاعت اعزخذاِٙب ٌزؾم١ك
أ٘ذاف اٌمغُ.
االعزفبدح ِٓ خطػ االداساد ٚاأللغبَ األخش ٜفٟ
اٌغبِؼخ.

4.74

0.62

4.00

1.07

3.97

1.33

3.80

1.00

3.41

1.39

3.38

1.29

3.08

1.56

3.00

1.27

3.71

1.38

3.42

1.25

3.17

1.66

3.5

1.42

3.70

1.10

2.83
3.14

1.57
1.51

3.18

1.32

3.54

1.26

3
4
5
6
7
اٌزخط١ػ

8
9
11
11
12
13
14
15
16
17

رط٠ٛش خطػ اٌمغُ ٌزؼض٠ض ٔمبغ اٌمٛح ٚاٌزغٍت ػٍٔ ٝمبغ
اٌعؼف ف ٟاٌمغُ.
رزعّٓ خطػ اٌمغُ اٌفشص ٚاٌزٙذ٠ذاد اٌذاخٍ١خ
ٚاٌخبسع١خ.
اٌزٛص١خ ثّٕؼ اٌؼالٚاد ٚاٌزشف١غ ٌّٕزغج ٟاٌمغُ وبفخ.
رزعّٓ خطخ اٌمغُ اٌّؼب١٠ش اٌالصِخ ٌزؾغ ٓ١عٛدح
اٌزؼٍ.ُ١
اٌزخط١ػ ٌّشبس٠غ رط٠ٛش٠خ ف ٟاٌمغُ.
رزعّٓ خطػ اٌمغُ آٌ١خ اداسح اٌؼًّ اإلداس ٞثشىً
اٌىزش.ٟٔٚ
رؾذ٠ذ أ٘ذاف غٍ٠ٛخ اٌّذٌٍ ٜمغُ.
رمذ ُ٠االلزشاؽبد ئٌِ ٝغٍظ اٌىٍ١خ ؽٛي اٌخطػ اٌذساع١خ
ف ٟاٌمغُ.
الزشاػ إٌّب٘ظ اٌزذس٠غ١خ ٌٍّٛاد ف ٟاٌمغُ.
ئػذاد ِششٚع اٌزمش٠ش اٌغٌٍٕ ٞٛمغُ.
الزشاػ أِٛ ٞظٛػبد رخذَ ِصٍؾخ اٌمغُ ٚاٌىٍ١خ
ٚاٌغبِؼخ.
اٌذسعخ اٌىٍ١خ ٌٍّؾٛس
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تبين النتائج الموضحة في الجدول رقام ( )2أن الفقارة رقام ( )1والتاي تانو عماى "العمال وفاق
رؤيااة واسااتراتيجية واضااحة" حصاامت عمااى أعمااى متوسااط حسااابي بمااغ  4.74بااانحراف معياااري
 ،0.31بينما حصمت الفقرة رقم ( )22والتي تنو عمى " اقتراح المناىج التدريسية لمماواد فاي
القسم" عمى أدنى متوسط حسابي بماغ  1.50باانحراف معيااري  ،2.24ويعازى ذلاك إلاى وجاود
خطة لدى األقسام تمتزم بالعمل ضمنيا مما يدل عمى أىمية التخطيط لدى رؤسااء األقساام مان
أجاال العماال ضاامن رؤيااة محااددة ،ولكاان تبااين النتااائج أيضااا أن ىنالااك حريااة محاادودة لمقسااام
القتراح المناىج الدراسية رغم وجود رؤية واستراتيجية لمقسم إال أنيا تعمال بحساب رأي الباحثاة
ضاامن الخطااة العامااة لمجامعااة والتااي تضااع بعااض المحااددات لمقسااام منيااا عاادم الحريااة فااي
اختيار المناىج الدراسية.
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عذٚي سلُ ()2
اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٌذسعبد أفشاد ػٕ١خ اٌذساعخ ػٍِ ٝغبي اٌصالؽ١بد
إٌّّٛؽخ ٌشؤعبء األلغبَ فِ ٟؾٛس اٌزٕظٚ ِٓ ُ١عٙخ ٔظشُ٘
18
19
21
21
22
23
24
اٌزٕظُ١

25
26
27
28
29
31
31
32
33
34
35
36
37
38

رض٠ٚذ أػعبء اٌمغُ ثبٌٍٛائؼ ٚاٌمٛأٚ ٓ١اٌّؼٍِٛبد اٌّخزٍفخ ِٓ أعً
رؾغ ٓ١األداء.
0.59 4.78
رؾذ٠ذ االعشاءاد اٌؼٍّ١خ ٌزٕف١ز ِٙبَ اٌمغُ اٌّخزٍفخ.
1.09 4.38
رٕغ١ك ٚرط٠ٛش ػاللبد اٌمغُ داخً اٌغبِؼخ ٚخبسعٙب.
1.33 4.00
اٌّٛافمخ ػٍِٕ ٝؼ اإلعبصاد االػز١بد٠خ ٌّٕزغج ٟاٌمغُ وبفخ.
رٛص٠غ اٌٛاعجبد ػٍِٕ ٝزغج ٟاٌمغُ ٚفك ِب رٍِّ ٗ١صٍؾخ اٌمغُ
1.12 3.84
اٌؼٍّ١خ ٚئصذاس األٚاِش اإلداس٠خ ثزٌه.
إٌظش ف ٟغٍجبد اٌزؼٚ ٓ١١اٌزشل١خ ٚإٌمً ِٓ فئخ ئٌ ٝفئخ أػٍٚ ٝاٌزضج١ذ
1.39 3.43
ٚإٌمً ٚاإلػبسح ٚاالٔزذاة ٚاإلعبصح ٚاالعزمبٌخٚ ،ئصذاس رٛص١برٗ
ثشأٔٙب ٚفمب ٌٍزشش٠ؼبد إٌبفزح.
1.20 3.39
دػٛح ِغٍظ اٌمغُ ٌالٔؼمبد ف ٟعٍغبد اعزضٕبئ١خ ػٕذ اٌعشٚسح.
اصذاس أٚاِش اٌزٕجٚ ٗ١سعٛة اٌطٍجخ ثبٌغ١بثبد أ ٚػٕذ رمص١شُ٘
1.42 3.09
ِٚخبٌفزٌ ُٙألٔظّخ ٚاٌزؼٍّ١بد.
1.29 3.03
رؾم١ك األ٘ذاف ٚاٌغ١بعبد اٌؼٍ١ب ف ٟاٌغبِؼخ.
1.42 3.72
رٛف١ش وً ِزطٍجبد اٌمغُ اٌزؼٍ١ّ١خ ٚاٌجؾض١خ ٚاإلداس٠خ ٚاٌّبٌ١خ.
1.25 3.44
رٛظ١ف اٌزىٌٕٛٛع١ب ف ٟرٕظٚ ُ١رط٠ٛش اٌؼًّ اإلداس.ٞ
1.64 3.19
ٚظغ اٌشعً إٌّبعت ف ٟاٌّىبْ إٌّبعت.
1.12 4.36
رٛص٠غ اٌّغإ١ٌٚبد ػٍ ٝأػعبء اٌمغُ.
1.14 3.72
رٛف١ش ِٕبؿ رٕظ٠ ّٟ١ؾفض ػٍ ٝاإلثذاع ٚرمجً اٌزغ١١ش.
1.43 2.85
ِشاػبح رىبفإ اٌفشص ف ٟإٌّبصت اإلداس٠خ.
1.54 3.16
ٔشش اٌٛػ ٟف ٟاٌؼًّ ٚفمًب ٌّؼب١٠ش اٌغٛدح اٌشبٍِخ.
1.23 3.20
ِٕغ االصدٚاع١خ ٚاٌزذاخً ف ٟاٌصالؽ١بد.
1.24 3.22
رف٠ٛط اٌغٍطخ ٚفمًب ٌألٔظّخ ٚاٌزؼٍّ١بد.
1.59 3.26
اٌؾشص ػٍ ٝرؾم١ك اٌزٛاصْ ث ٓ١اٌّشوض٠خ ٚاٌالِشوض٠خ.
1.89 3.46
٠زغُ اٌ١ٙىً اٌزٕظٌٍ ّٟ١مغُ ثّشٔٚخ وبف١خ ٌٍزؼبًِ ِغ االصِبد.
1.78 3.45
اٌؾصٛي ػٍ ٝرّ ً٠ٛألثؾبس أػعبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ.
1.14 3.59
اٌذسعخ اٌىٍ١خ ٌٍّؾٛس
4.53
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تبااين النتااائج الموضااحة فااي الجاادول رقاام ( )1أن الفقاارة رقاام  26والتااي تاانو عمااى " تحديااد
االجراءات العممية لتنفيذ ميام القسم المختمفة" حصمت عمى أعمى متوساط حساابي بماغ 4.78
بانحراف معياري  ،0.59بينما حصمت الفقرة رقم  01والتاي تانو عماى "مراعااة تكاافؤ الفارو
في المناصب اإدارية" عماى أدناى متوساط حساابي بماغ  1.52باانحراف معيااري ،2.10ويعازى
ذلك إلى اىتمام رؤساء األقسام بتنفيذ الميام المحددة ألقساميم بفعالية عالية ،وىذا يادل عماى
الوعي الكبيار لادى رؤسااء األقساام فاي جامعاة األميارة ناورة مان أجال تحقياق أىاداف أقسااميم
بيقصى درجات الفاعمية ،ولكن تباين النتاائج أيضاا أن ىنالاك شاعور لادى الابعض بعادم العدالاة
في إتاحة الفرصة لبعض الكفاءات لتسمم المناصب اإدارية ،وىذا قد يعود بحساب أري الباحثاة
إلااى عاادم وجااود معااايير محااددة وواضااحة الختيااار ماان يشااغل تمااك المناصااب ،وأن ىنالااك حريااة
مناسبا لتمك المناو دون الرجوع لمعايير محددة في االختيار.
لممسؤولين لتسميم من يرونيا
ً
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اٌزٛعٗ١

عذٚي سلُ ()3
اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٌذسعبد أفشاد ػٕ١خ اٌذساعخ ػٍِ ٝغبي اٌصالؽ١بد
إٌّّٛؽخ ٌشؤعبء األلغبَ فِ ٟؾٛس اٌزٛعٚ ِٓ ٗ١عٙخ ٔظشُ٘
اإلششاف ػٍ ٝئداسح شإ ْٚاٌمغُ اٌزؼٍ١ّ١خ
0.82
4.17
39
ٚاٌجؾض١خ ٚاإلداس٠خ ٚاٌّبٌ١خ ٚاٌضمبف١خ.
اإلششاف ػٍ ٝرط٠ٛش اٌمغُ ئداس٠بً ٚأوبد١ّ٠ب ً
0.57
4.81
41
ٚثؾضً١ب.
1.15
4.20
رشغ١غ أٔشطخ اٌجؾش اٌؼٍّ ٟف ٟاٌمغُ.
41
1.13
3.95
اٌّؾبفظخ ػٍ ٝث١ئخ ِٕزغخ ف ٟاٌمغُ.
42
رشغ١غ أػعبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ ػٍ ٝاٌزطٛس
1.16
3.90
43
اٌٛظ١ف.ٟ
1.39
3.44
رمذ ُ٠االلزشاؽبد ؽٛي رٛص٠غ اٌّؾبظشاد.
44
اٌؾشص ػٍ ٝاالرصبي اٌّجبشش ثأػعبء
1.14
3.40
45
اٌمغُ ٌعّبْ رٕف١ز اٌّٙبَ.
اٌؼًّ ػٍ ٝاٌؾصٛي ػٍ ٝاٌّؼٍِٛبد اٌزٟ
1.31
3.10
46
٠ؾزبعٙب اٌمغُ ِّٓ ِصبدس ِزٕٛػخ.
اٌؼًّ ػٍ ٝاالعزفبدح ِٓ اٌجذائً اٌّزبؽخ ػٕذ
1.12
3.05
47
ارخبر اٌمشاس.
رشغ١غ أػعبء اٌمغُ ػٍ ٝاٌؼًّ ثشٚػ
1.16
3.78
48
اٌفش٠ك.
الٕبع أػعبء اٌمغُ ثزجِٕ ٟف َٛٙصمبفخ
1.25
3.44
49
اٌغٛدح.
رٛظ١ف ٚعبئً االرصبي اإلٌىزشٌ ٟٔٚزغً١ٙ
1.61
3.17
51
اٌزٛاصً ِغ أػعبء اٌمغُ.
1.15
3.70
اٌذسعخ اٌىٍ١خ ٌٍّؾٛس

تبااين النتااائج الموضااحة فااي الجاادول رقاام ( )0أن الفقاارة رقاام  10والتااي تاانو عمااى " اإشاراف
وبحثيااا " حصاامت عمااى أعمااى متوسااط حسااابي بمااغ 1.52
عمااى تطااوير القساام إداريااً وأكاديميااً
ً
بانحراف معياري  ،0.24بينما حصمت الفقرة رقم  14والتي تنو عمى " العمل عماى االساتفادة
من البدائل المتاحة عند اتخاذ القارار" عماى أدناى متوساط حساابي بماغ  0.02باانحراف معيااري
 ،2.21ويعاازى ذلااك إلااى اىتم اام رؤساااء األقسااام الكبياار بتطااوير أقساااميم حيااث إنياام يمثمااون
نخبة مان أىال العمام الاذين يحااولون تطاوير أقسااميم وذلاك مان خاالل المتابعاة ألعماال القسام
أكاديميا واداريا وبحثياا حياث إن جامعاة األميارة ناورة بنات عباد الارحمن وكغيرىاا مان الجامعاات
السعودية تسعى لالرتقاء لموصول إلاى العالمياة وأن تحااكي الجامعاات الرائادة فاي العاالم ،وىاذا
يبدو واضحا من خالل النتائج التاي تشاير بوضاوح إلاى اىتماام رؤسااء األقساام بتطاوير أعماال
أقساااميم بشااكل شااامل .ولكاان تبااين النتااائج أيضااا أن ىنالااك ضااعف فااي االسااتفادة ماان الباادائل
- 214 -

مستوى تطبيق الصالحيات الممنوحة لرؤساء األقسام األكاديمية في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن ..............

المتاحة عند اتخاذ القرار ،وىذا قد يعود بحسب أري الباحثة إلاى مركزياة بعاض القا اررات ،والتاي
تحد من الحرية لرئيس القسم في اتخاذ قرار بديل.

اٌزمٚ ُ٠ٛاٌّزبثؼخ

عذٚي سلُ ()4
اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٌذسعبد أفشاد ػٕ١خ اٌذساعخ ػٍِ ٝغبي اٌصالؽ١بد
إٌّّٛؽخ ٌشؤعبء األلغبَ فِ ٟؾٛس اٌزمٚ ُ٠ٛاٌّزبثؼخ ِٓ ٚعٙخ ٔظشُ٘
ِزبثؼخ رٕف١ز اٌخطخ االعزشار١غ١خ
0.80
4.27
51
ٌٍمغُ.
رٕف١ز لشاساد ِغٍظ اٌىٍ١خ فّ١ب
0.42
4.84
52
٠زؼٍك ثبٌمغُ.
اٌم١بَ ثبٌؼتء اٌزذس٠غ ٟاٌّىٍف
1.16
4.22
53
فٌ ٗ١ىً فصً دساع.ٟ
ِشالجخ ِٛاظجخ اٌطٍجخ ٚئعشاء
1.33
3.97
االِزؾبٔبد ٌٍّغبلبد إٌظش٠خ
54
ٚاٌؼٍّ١خ.
اإلششاف ػٍ ٝسفغ ِغزٜٛ
1.21
3.92
55
اٌغٛدح ٚرط٠ٛش ِخشعبرٙب.
اٌشفغ ٌؼّ١ذ اٌىٍ١خ وً ِب ٠مغ ِٓ
ػع١٘ ٛئخ اٌزذس٠ظ  ِٓٚفٟ
1.39
3.44
56
ؽىّٗ ِٓ ئخالي ثبٌٛاعجبد
اٌّطٍٛثخ أ ٚأِ ٞخبٌفبد أخش.ٜ
اٌّشاعؼخ ٚاٌزم ُ١١اٌذٚس ٞاٌىفً١
ثزط٠ٛش ِٕب٘ظ اٌمغُ اٌؼٍّ١خ
1.05
3.41
57
ٚاألوبد١ّ٠خ ٚػشظٙب ػٍِ ٝغٍظ
اٌىٍ١خ.
رٕف١ز ِٚزبثؼخ لشاساد ِغٍظ
1.67
3.13
58
اٌمغُ.
االغالع ػٍِ ٝششٚػبد اٌجؾش
1.30
3.06
اٌؼٍّٚ ٟرمذ ُ٠اٌزٛص١بد
59
إٌّبعجخ.
رمذ ُ٠اٌزٛص١بد اٌالصِخ عٛاء
أوبٔذ ألغشاض اٌذػُ أَ إٌشش أَ
1.27
3.78
61
اٌّشبسوخ ف ٟاٌّإرّشاد
ٚإٌذٚاد اٌؼٍّ١خ.
1.16
3.80
اٌذسعخ اٌىٍ١خ ٌٍّؾٛس
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تبااين النتااائج الموضااحة فااي الجاادول رقاام ( )1أن الفقاارة رقاام  21والتااي تاانو عمااى "
تنفيذ ق اررات مجمس الكمية فيما يتعمق بالقسم" حصامت عماى أعماى متوساط حساابي بماغ 1.51
باااانحراف معيااااري  ،0.11بينماااا حصااامت الفقااارة رقااام  26والتاااي تااانو عماااى "االطاااالع عماااى
مشروعات البحث العمماي وتقاديم التوصايات المناسابة" عماى أدناى متوساط حساابي بماغ 0.03
بااانحراف معياااري  ،2.00ويعاازى ذلااك إلااى مركزيااة بعااض الق ا اررات وخاصااة االسااتراتيجية وأن
حرية األقسام مقيدة إلى حد ما ،مما يتوجب عمى رئيس القسام تنفياذ قا اررات الكمياة دون وجاود
مساحة كبيرة ممن المرونة في ذلك .كما تبين النتائج أيضا أن ىنالك ضعف فاي االطاالع عماى
مشروعات البحث العمماي وتقاديم التوصايات المناسابة ،وىاذا قاد يعاود بحساب أري الباحثاة إلاى
األعمال الكبيرة الممقاة عمى عاتق رئيس القسم مما يحد مان قدرتاو عماى االطاالع الواساع عماى
المشروعات البحثية ،لذا ترى الباحثة ضرورة تخفيف األعباء الممقااة عماى عااتق رئايس القسام
حاليا.
إعطائو مزيدا من الوقت لمتابعة األمور األ كاديمية والبحثية بشكل أوسع مما ىو عميو ً

إجابااة الس اؤال الثاااني :لإلجابااة عمااى ىااذا الس اؤال وىااو :ىاال ىنالااك فااروق ذات داللااة

إحصائية عند مستوى داللة

( في درجاة ممارساة رؤسااء األقساام األ كاديمياة فاي

جامعاااة األميااارة ناااورة بنااات عباااد الااارحمن لمصاااالحيات الممنوحاااة ليااام تعااازى لكااال مااان الرتباااة
األكاديمية ،والخبرة؟ تم حساب تحميل التباين األحادي لكل من متغيري الدراسة ،وتبين الجاداول
 5-2تمك النتائج.
عذٚي سلُ ()5
رؾٍ ً١اٌزجب ٓ٠األؽبدٌّ ٞؼشفخ دالٌخ اٌفشٚق ف ٟدسعبد أفشاد ػٕ١خ اٌذساعخ ػٍِ ٝغبي اٌصالؽ١بد
إٌّّٛؽخ ٌشؤعبء األلغبَ رجؼب ٌّزغ١ش اٌشرجخ األوبد١ّ٠خ
ِغزٜٛ
لّ١خ
ِزٛعػ
دسعبد
ِغّٛع
ِصذس
اٌّؾٛس
اٌذالٌخ
"ف"
اٌّشثؼبد
اٌؾش٠خ
اٌّشثؼبد
اٌزجبٓ٠
0.342
2
0.992
ثٓ١
ِغز ٜٛرطج١ك
اٌّغّٛػبد
اٌصالؽ١بد
إٌّّٛؽخ
0.218
27
85.054
داخً
ٌشؤعبء األلغبَ اٌّغّٛػبد
0.002
6.247
األوبد١ّ٠خ فٟ
29
86.016
اٌّغّٛع
عبِؼخ األِ١شح
ٔٛسح ثٕذ ػجذ
اٌشؽّٓ
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تشااير النتااائج الموضااحة فااي الجاادول رقاام ( )2إلااى وجااود فااروق ذات دالل اة إحصااائية تعاازى
لمتغياار الرتبااة األ كاديميااة بمسااتوى داللااة  0.001وىااي أقاال ماان  0.02ويبااين اختبااار شاايفيو
جدول رقم ( )3الفروق اإحصائية ولصالح الرتبة األ كاديمية أستاذ.
عذٚي سلُ ()6
اخزجبس ش١فٌٍ ٗ١فشٚق اٌّزؼذدح ث ٓ١اٌّزٛعطبد ؽغت ِزغ١ش اٌشرجخ األوبد١ّ٠خ
أعزبر ِغبػذ
أعزبر ِشبسن
أعزبر
اٌشرجخ األوبد١ّ٠خ
0.256
0.214
أعزبر
0.045
-0.214
أعزبر ِشبسن
-0.045
-0.256
أعزبر ِغبػذ

وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى:
 كمماااا تااادرج األسااااتاذ الجاااامعي فاااي الرتبااااة األ كاديمياااة يصااابح أكثاااار إد ار ًكاااا ومعرفااااةبالصالحيات الممنوحاة لارئيس القسام نتيجاة قياماو باألبحااث المختمفاة والمتنوعاة مان
حيث العدد والنوع.
 كمااا تاارى الباحثااة بااين ذلااك قااد يعااود إلااى إطااالع األسااتاذ الواسااع عمااى الصااالحياتالممنوحة لرئيس القسام بسابب مشااركتو فاي اجتماعاات مجماس العماداء ،وغيرىاا مان
المجالس العممية في الجامعاة ،حياث تكاون الصاورة لدياو أكثار وضاوحا مان غياره مان
الرتب األ كاديمية والتي تكون مشااركتيا محادودة فاي تماك المجاالس والتاي تقتصار فاي
أغمب األوقات عمى رتبة األستاذية.
عذٚي سلُ ()7
رؾٍ ً١اٌزجب ٓ٠األؽبدٌّ ٞؼشفخ دالٌخ اٌفشٚق ف ٟدسعبد أفشاد ػٕ١خ اٌذساعخ ػٍِ ٝغبي اٌصالؽ١بد
إٌّّٛؽخ ٌشؤعبء األلغبَ رجؼب ٌّزغ١ش اٌخجشح
ِغزٜٛ
لّ١خ
ِزٛعػ
دسعبد
ِغّٛع
ِصذس
اٌّؾٛس
اٌذالٌخ
"ف"
اٌّشثؼبد
اٌؾش٠خ
اٌّشثؼبد
اٌزجبٓ٠
0.159
2
1.896
ثٓ١
ِغز ٜٛرطج١ك
اٌصالؽ١بد إٌّّٛؽخ اٌّغّٛػبد
ٌشؤعبء األلغبَ
0.224
27
85.120
داخً
0.016 5.712
عبِؼخ
األوبد١ّ٠خ فٟ
اٌّغّٛػبد
األِ١شح ٔٛسح ثٕذ ػجذ
29
اٌّغّٛع 86.016
اٌشؽّٓ
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تشير النتائج الموضحة في الجدول رقم ( )4إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى
لمتغير الخبرة بمستوى داللة  0.023وىي أقل من  0.02ويبين اختباااااااااااار شيفيو جدول رقم
( )5الفروق اإحصائية ولصالح الخبرة األعمى األكثر من  20سنوات.
عذٚي سلُ ()8
اخزجبس ش١فٌٍ ٗ١فشٚق اٌّزؼذدح ث ٓ١اٌّزٛعطبد ؽغت ِزغ١ش اٌخجشح
ألً ِٓ  5عٕٛاد
 11-5عٕٛاد
أوضش ِٓ 11عٕٛاد
اٌخجشح
0.213
0.351
أوضش ِٓ 11عٕٛاد
0.216
-0.351
 11-5عٕٛاد
-0.216
-0.213
ألً ِٓ  5عٕٛاد

وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى:
 ان الموظااف يكتسااب الخباارة مااع ماارور الوقاات ،وحيااث إن رئاايس القساام ىااو أحااد أعضاااءىيئااة التاادريس فإنااو ماان الباادييي اىتمامااو الكبياار بضاارورة فياام ميااام عممااو حتااى ياانجح
ويصبح قاد ار عمى إدارة قسمو عمى أكمل صورة.
 كما ترى الباحثة بين ذلك قاد يعاود إلاى التجاارب المختمفاة والحااالت المتنوعاة التاي يكاونالشخو ذو الخبرة األكبار قاد مار بياا ،أحاد األساباب فاي نجاحاو بتنفياذ ماا يطمباو قسامو
ماان ميااام متنوعااة ،وبمااا يمنحااو ذلاااك الموقااع ماان صااالحيات يتطمااب فيميااا وتطبيقياااا
بالصورة األمثل من أجل نجاح القسم وتطوره.
إجابة السؤال الثالث :لإلجابة عمى ىذا السؤال وىو :ماا المعوقاات التاي تحاد مان تنفياذ رؤسااء
األقسااام األكاديميااة لمصاالحيات الممنوحااة لياام فااي جامعااة األمياارة نااورة بناات عبااد الاارحمن ماان
وجية نظر رؤساء األقسام؟
تاام حساااب المتوسااطات الحسااابية واالنحرافااات المعياريااة لاادرجات أفاراد العينااة عمااى فق ارات أداة
الدراسة (الدرجة الكمية) كما ىو موضح فاي الجادول رقام ( ،)6حياث بماغ متوساط درجاات أفاراد
عيناااة الدراساااة ( )3.69باااانحراف معيااااري ( )0.62مماااا يشاااير إلاااى وجاااود نسااابة عالياااة مااان
المعوقات التي تحد من تنفيذ رؤساء األقسام األكاديمية لمصاالحيات الممنوحاة ليام فاي جامعاة
األميرة نورة بنت عبد الرحمن ما يستدعي إعادة النظر باألسباب التاي أشاارت إلاى ىاذه النسابة
من أجل العمل عمى رفع مستوى تطبيق رؤساء األقساام األكاديمياة لمصاالحيات الممنوحاة ليام
بشكل عام.
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عذٚي سلُ ()9
اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٌذسعبد أفشاد ػٕ١خ اٌذساعخ ػٍِ ٝغبي اٌّؼٛلبد اٌزٟ
رؾذ ِٓ دٚس سئ١ظ اٌمغُ ف ٟرٕف١ز اٌصالؽ١بد إٌّّٛؽخ ٌٗ
اٌشلُ

اٌفمشح

1
2

اٌّخصصبد اٌّبٌ١خ ال رىفِ ٟزطٍجبد اٌمغُ.
اٌزطج١ك اٌؾشفٌٍٛ ٟائؼ اٌزٕظ١ّ١خ ٠ؾذ ِٓ اٌمذسح ػٍ ٝاعزخذاَ األعبٌ١ت
اإلداس٠خ اٌؾذ٠ضخ.
صؼٛثخ اإلششاف ػٍ ٝرٕف١ز األٔظّخ ٚاٌٍٛائؼ ثغجت وضشح األػجبء اإلداس٠خ
ف ٟاٌمغُ.
ػذَ رٕبعت اٌصالؽ١بد ِغ اٌّغإ١ٌٚبد اٌٛظ١ف١خ إلداسح اٌمغُ.
ث١شٚلشاغ١خ اٌمشاس اإلداس.ٞ
وضشح االعزّبػبد اٌز٠ ٟغت أْ ٠ؾعش٘ب سئ١ظ اٌمغُ فِ ٟغبٌظ اٌغبِؼخ
اٌّخزٍفخ.
اٌصالؽ١بد إٌّّٛؽخ ٌشئ١ظ اٌمغُ ٠زُ رف٠ٛعٙب ِٓ اٌؼّ١ذ رخعغ
اللزٕبػبرٗ اٌشخص١خ.
ظؼف رطج١ك األٔظّخ اٌغبِؼ١خ ثغجت اٌؼاللبد اٌشخص١خ ٚاٌٛاعطبد.
ػذَ رف ُٙئداسح اٌىٍ١خ ٌطج١ؼخ اٌمغُ ٚاؽز١بعبرٗ.
ػذَ رف ُٙسئ١ظ اٌمغُ ٌّشىالد ٚاؽز١بعبد أػعبء اٌمغُ ِٓ ٘١ئخ
رذس٠ظ ٚغالة.
ػذَ رؼب ْٚئداسح اٌىٍ١خ ِغ اٌمغُ ف ٟارخبر اٌمشاساد اٌّزؼٍمخ ثزط٠ٛش
اٌمغُ.
لٍخ خجشح سئ١ظ اٌمغُ ثبٌؼًّ اإلداس.ٞ
ػذَ رٛفش اٌؾٛافض اٌزشغ١ؼ١خ ٌشؤعبء األلغبَ ِٓ لجً ئداسح اٌىٍ١خ أٚ
اٌغبِؼخ.
ػذَ رٛفش فشص وبف١خ ٌٍّشبسوخ ف ٟإٌذٚاد ٚاٌّإرّشاد اٌؼٍّ١خ اٌّخزٍفخ.
ػذَ رٛفش ػذد وبف ِٓ أػعبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ ف ٟاٌمغُ ِمبسٔخ
ثبؽز١بعبرٗ.
ػذَ شؼٛس ِٕغٛث ٟاٌمغُ ثبٌشظب اٌٛظ١فٌ ٟخٍ ِٓ ٖٛاٌؾٛافض اٌّبد٠خ.
أخفبض ِغز ٜٛاٌؾّبط ٌذ ٜأػعبء اٌمغُ إلعشاء اٌجؾٛس اٌؼٍّ١خ.
صؼٛثخ رؼجئخ ّٔٛرط رم ُ٠ٛاألداء ٌّٕغٛث ٟاٌمغُ.
أخفبض ِغز ٜٛاٌىفبءح اٌّ١ٕٙخ ٌذ ٜعىشربس٠ب اٌمغُ ٠إد ٞئٌ ٝئػبلخ
اٌؼًّ ف ٟاٌمغُ.
ػذَ رؼب ْٚأػعبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ ِغ سئ١ظ اٌمغُ ثبٌشىً إٌّبعت.
وضشح اإلعبصاد اٌز٠ ٟطٍجٙب ِٕغٛث ٟاٌمغُ.
ػذَ اٌزضاَ ثؼط ِٕغٛث ٟاٌمغُ ثغذٚي اٌّؾبظشاد فِٛ ٟاػ١ذ٘ب اٌّؾذدح.
ػذَ ِّبسعخ ِٕغٛث ٟاٌمغُ ٌٍذٚس اٌم١بد ٞاٌّزٛلغ ِٕ ُٙومذٚح ٌٍطالة.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

اٌّزٛعػ
اٌؾغبثٟ
4.76
4.81

االٔؾشاف
اٌّؼ١بسٞ
0.72
0.21

4.28

0.54

3.56
4.43
3.87

1.27
0.24
1.28

3.13

1.12

4.24
3.16
3.26

0.42
1.47
1.80

3.01

1.24

3.54
3.80

1.36
1.29

3.92
3.12

0.87
0.75

2.13
3.42
3.17
4.13

1.98
1.02
0.88
0.23

4.14
3.41
3.60
3.98

0.46
1.21
0.43
1.22

يبااين الجاادول رقاام ( )6أن الفقااارات ذوات األرقااام  26 ،10 ،5 ،2 ،1حصاامت عماااى

أعمااى المتوسااطات الحسااابية حيااث بمغاات متوس اطاتيا عمااى الترتيااب،1.11 ،1.43 ،1.52 :
 ،1.20 ،1.21بينماااااا حصااااامت الفقااااارات ذوات األرقاااااام  25 ،6 ،4 ،22 ،23حياااااث بمغااااات

ااء عمااى ىااذه النتااائج
متوسااطاتيا عمااى الترتيااب ،0.24 ،0.23 ،0.20 ،0.02 ،1.20 :وبنا ً
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ترى الباحثة أن سبب ذلك قد يعود إلى نقو الدعم المادي لمقساام ،ومركزياة القارار التاي تحاد

من تنفيذ رئيس القسم لميامو ،وتعيق من تطويره لقسامو بحساب احتياجاات القسام .كماا تعازو

الباحثااة ساابب ذلااك إلااى قمااة الح اوافز الماديااة وعاادم االىتمااام باحتياجااات أعضاااء القساام بشااكل
كاف .وقد يكون أحد األسباب بحسب رأي الباحثة إلى قمة الخبارة والتادريب لارئيس القسام عماى
ممارسة الصالحيات الممنوحة لو ما يعيق تقدم القسم وتمبية احتياجاتو بالشكل المناسب.

الخاتمة والتوصيات:

بنااء عماى النتااائج التاي توصامت إلييااا الدراساة والتاي أشااارت النتاائج إلاى درجااة جيادة ماان
ً
مسااتوى تطبيااق رؤساااء األقسااام األكاديميااة لمصااالحيات الممنوحااة لياام ،باالضااافة إلااى وجااود

ىنالك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

( في درجة ممارساة رؤسااء

األقساام األكاديمياة فاي جامعااة األميارة نااورة بناات عبادالرحمن لمصااالحيات الممنوحاة لياام تعاازى

لمتغيري الرتباة األكاديمياة والخبارة ،كماا أشاارت إلاى نسابة عالياة مان المعوقاات التاي تحاد مان
تنفيذ رؤساء األقسام األكاديمياة لمصاالحيات الممنوحاة ليام فاي جامعاة األميارة ناورة بنات عباد

الرحمن ما يستدعي إعادة النظر باألسباب التي أشاارت إلاى ىاذه النسابة مان أجال العمال عماى
رفاع مساتوى تطبياق رؤسااء األقساام األكاديمياة لمصاالحيات الممنوحاة ليام بشاكل عاام .وبناااء

عمى ذلك توصي الباحثة بما يمي:

 -ضرورة وضع معايير محددة من قبل الجامعة الختيار رؤساء األقسام والشفافية في ذلك.

 االبتعاااد عمااى البيروقراطيااة ،واعطاااء مساااحة ماان الحريااة لرؤساااء األقسااام فااي إدارة أقساااميم،بناء عمى االحتياجات الحقيقية لمقسم.
وتحديد احتياجاتيا وبناء خططيا بنفسيا ً

 -تدريب رؤساء األقسام قبل تسمميم ميام أعماليم.

 -توفير اإمكانات المادية المناسبة لمقسام كل حسب حاجتو.

 وضع حوافز مادية ومعنوية لرؤساء األقسام لتشاجعيم عماى العمال بشاكل متمياز وتطاويرأقساميم.

 تخفياااف األعبااااء عااان رئااايس القسااام ساااواء األ كاديمياااة أو اإدارياااة وتاااوفير مسااااعد لاااووسكرتاريا بعدد مناسب بحسب طبيعة القسم وتنوع أعمالو.

 إجاااراء المزياااد مااان األبحااااث العممياااة حاااول صاااالحيات رؤسااااء األقساااام أو العماااداء فااايالجامعااااات إثااااراء المكتبااااة العربيااااة والخميجيااااة عمااااى وجااااو الخصااااوو حااااول موضااااوع

الصااالحيات ماان أجاال تطااوير عماال األقسااام المختمفااة فااي الجامعااات السااعودية والحاقيااا
بركب الجامعات المتقدمة في العالم.
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أوالُ :المراجع العربية

المراجع

 .1الفارسيييس سييبيد ايين ناميير ايين م مييد 1995م) :تصااورات القااادة اإداريااون لمتطااوير اإداري فااي
سمطنة عمانس رسالة ماجستير غير منشورةس الجامبة األردنيةس عمانس األردن.

 .2طاشس ممبب إسيماعيل 2008م) :دور نظم وتقنيات االتصال اإداري في خدماة اتخااذ القا اررات
" حالة تطبيقية عمى وزارة التربية والتعميم في قطااع غازة"س رسيالة ماجسيتير غيير منشيورةس الجامبية

اإلسامية اي غدةس امسطين.

 .3الغام ييديس س ييبيد ا يين عا ييد اس عي يياش 2006م) :أسااااليب القياااادة اإدارياااة لااادى ضاااباط الكميااااات
العسكرية وفق نموذج الشبكة اإداريةس رسيالة ماجسيتير غيير منشيورةس جامبية نيايف البرايية لمبميوم

األمنيةس الرياض.

 .4سييبادةس جييودت 2003م) :تطااوير الاادور اإداري والقيااادي لاارئيس القساام األكاااديمي فااي جامعااة
النجاح الوطنيةس ا ث مقدم إلى مؤتمر جامبة النجاح تاريخ وتطور.

 .5ال جيميييس نم يير م م ييدس وس يينقرس م ييال ةس واري ييةس قاس ييم م م ييد 2010م) :آراء رؤسااااء األقساااام
األكاديميااة فااي جامعااة (ذمااار) نحااو مياااميم اإداريااة واألكاديميااةس مجمااة جامعااة دمشااق ،المجمااد

.13

 .6اينيييتس جييون  :)1992إدارة القساام األكاااديميس ترجميية :جيياار عاييد ال ميييدس وميياح عاييد الجيوادس
دار النيضة البرايةس القاهرةس ممر.

 .7الس يييدس ه ييدىس وأميم ييةس مم ييطفى 2002م) :االحتياجااااات التدريبيااااة لرؤساااااء مجااااالس األقسااااام
األكاديميااة بالجامعااات المصاارية بااالتطبيق عمااى جامعااة طنطاااس مجميية الترايييةس الجمبييية المم يرية

لمتراية المقارنة واإلدارة التبميميةس المجمد 280س البدد 7س يوليو .2002

 .8ال يياج م م ييدس أ مييد عم ييي 2000م) :التخطااايط الترباااوي إطاااار لمااادخل تنماااوي جديااادس ط1س دار
المنياج لمنشر والتودي س عمانس األردن.

 .9عقيم يييس عم يير وم ييفي 1997م) :اإدارة (أصاااول وأساااس ومفااااىيم) ،دار دهي يران لمنش يير والتوديي ي
والطااعةس عمانس األردن.

 .10م مييدس مواييي ديييد 2000م) :اإدارة العامااة (ىيكمااة األجياازة وصاانع السياسااات وتنفيااذ الب ارامج
الحكومية)س ط1س دار الشروي لمنشر والتودي س رام اسس امسطين.

 .11أاو النمرس مد ت م مد 2007م) :إدارة منظمات المجتمع المدنيس ط1س ايتراك لمنشر والتوديي س
القاهرةس ممر.
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 .12الش يييريس عا ييد اس قاس ييم 1426هي يي) :واقاااع ممارساااة ماااديري المااادارس تفاااويض الصاااالحيات
لممعممااين ،وعالقتااو بتحقيااق فعاليااة المدرسااة ،دراسااة ميدانيااة فااي محافظااة النماااو .رسييالة

ماجستير غير منشورةس جامبة الممك خالد.

 .13المين يياس م م ييد س ييميمان 01418ه) :واقاااع الصاااالحيات الممنوحاااة لماااديري التعمااايم والعوامااال
المؤثرة فيياس رسالة ماجستير غير منشورةس جامبة الممك سبودس كمية الترايةس الرياض.

 .14القريوتيس م مد قاسم 1424ه) :اتجاىات شاغمي الوظائف القيادياة فاي الاو ازرات الحكومياة
في دولة الكويت نحو تفويض السمطةس مجمة اإلدارة البامة البدد 2س مبيد اإلدارةس الرياض.

 .15الناا ي س نجيياة عاييد اس 1415ه) :المسااؤوليات اإداريااة والفنيااة لماادير المدرسااة فااي دولااة اإمااارات
العربية المتحدةس دراسة ميدانيةس مجمة دراسات تراويةس مج 7س ج38س القاهرةس عالم الكتب.

 .16جرايس جييري 1408ه) :اإشراف مدخل عمام الساموك التنظيماي إدارة النااسس مبييد اإلدارة
البامةس الرياض.

 .17المييغيرس عمييي سييويمم 2006م) :واقااع تفااويض الصااالحيات لاادى مااديري الماادارس الثانويااة
الحكومية بمدينة الرياضس رسالة ماجستير غير منشورةس جامبة الممك سبودس الرياض.

 .18الدهرانيس م ميد سيبيد 1414ه) :الصاالحيات الممنوحاة لماديري التعمايم ودورىاا فاي تحسان
بعض عناصر العممية التعميميةس رسالة ماجستير غير منشورةس جامبة أم القرىس كمية التراية.

 .19المييايغس نجيياة م مييد 1410ه) :صااالحيات مااديرات الماادارس فااي اتخاااذ الق ارار فااي ضااوء
الموائح التعميميةس رسالة ماجستير غير منشورةس جامبة أم القرىس كمية الترايةس مكة المكرمة.

 .20البتيايييس مييالح دلمييخ 1433ه) :درجااة ممارسااة الصااالحيات الممنوحااة لمااديري الماادارس
الثانوية بمحافظة الطائف ودورىا في تحسين أداء اإدارة المدرسية من وجياة نظارىمس رسيالة

ماجستير غير منشورةس جامبة أم القرىس كمية التراية.

 .21غدوانيس نامير عميي 1435ه) :واقاع تطبياق الصاالحيات الممنوحاة لماديري المادارس فاي محافظاة
العيدابي بمنطقة جازانس رسالة ماجستير غير منشورةس كمية الترايةس جامبة الممك سبود.

 .22الشرقاويس مريم م مد 2006م) :اإدارة المدرسيةس ط1س القاهرةس مكتاة النيضة الممرية.
 .23عقيميس عمر وميفي 2002م) :اإدارة -أصاول وأساس ومفااىيم-س ط1س عميانس دار دهيران
لمنشر والتودي .

 .24ممطفىس مياح عايد ال مييدس وعميرس ايدوى اياروي 2007م) :مقدماة فاي اإدارة والتخطايط
التربويس ط1س الرياضس مكتاة الرشيد.

 .25األغاييريس عاييد المييمد 2000م) :اإدارة المدرسااية :البعااد التخطيطااي والتنظيمااي المعاصاارس
ط1س ايروتس دار النيضة البراية.
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