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 املمدص :

الحالى إلى رصد كاقع األداء اإلدارل لرؤساء األقساـ العممية بالجامعات ىدؼ البحث 
الحككمية المصرية كذلؾ لكضع آليات مقترحة لتطكيره فى ضكء مدخؿ الذكاء التنظيمى، 

قياس مستكل تطبيؽ الذكاء ( عبارة ل88)كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ إعداد استبانة مككنة مف 
اشتممت عمى جامعات الحككمية فى جميكرية مصر العربية التنظيمى باألقساـ العممية بال

( مف رؤساء األقساـ 023سبعة أبعاد لمذكاء التنظيمى،  كزعت عمى عينة عشكائية قكاميا )
العممية كأعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ بثبلث جامعات حككمية ىى الفيـك كالمنيا كعيف 

مارسة رؤساء األقساـ العممية بالجامعات ( كمية، كتكصمت الدراسة إلى أف م61شمس بكاقع )
الحككمية المصرية لمدخؿ الذكاء التنظيمى بأبعاده السبعة )الرؤية االستراتيجية، المصير 
المشترؾ، الرغبة فى التغيير، القمب، التناغـ كالمبلئمة، نشر المعرفة، ضغط األداء التنظيمى( 

ايير اختيار كتعييف رؤساء األقساـ مراجعة معجاءت بدرجة منخفضة، كأكصى البحث بضركرة 
عادة تأىيؿ كتدريب رؤساء األقساـ العمميةك  ،العممية الحالييف، باإلضافة إلى ضركرة العمؿ  ا 

 عمى تحسيف جكدة الحياة الكظيفية باألقساـ العممية.

 الكممات المفتاحية : األداء، رؤساء األقساـ، الذكاء التنظيمى . 
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Developing the administrative performance of the scientific 

departments' heads in the Egyption  public universities in the light 

of the organizational intelligence approach 

Abstract 

The Current research aimed at monitoring the administrative 

performance of the scientific departments' heads in order to develop 

proposed mechanisms to improve it in the light of the organizational 

intelligence approach. To achieve the objective of the study, a 

questionnaire consisting of (48) statements was prepared to measure  the 

organizational intelligence's level of the scientific departments in the 

Egyption  public universities in the Arab Republic of Egypt. The 

questionnaire include seven dimensions of organizational intelligence and 

was distributed to random sample of(320) heads of scientific departments 

and teaching staff and their assistants at (16) faculties in Fayoum, Minya 

and Ain Shams universities.The study concluded that the  organizational 

intelligence's performance level with its seven dimensions (Strategic vision, 

common destiny, desire for change, heart, harmony and appropriateness, 

dissemination of Knowledge, pressure of organizational intelligence) of 

scientific departments' heads in the Egyptian  public universities is 

low.The study recommended the need to review the criteria selecting and 

appointing the scientific departments' heads and to rehabilitate and train 

the present heads of scientific department. In addition, it's necessary to 

improve the quality of the  professional career  in scientific departments. 

Key words :  performance, departments' heads, organizational 

intelligence 
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 وكدوٛ :

المؤسسات التعميمية  تعتمد عميياالذكاء التنظيمى أحد أىـ المداخؿ اإلدارية التى  يعد
الماؿ الفكرل الذل يمثؿ المعارؼ  كتنمية رأسكالذل ييتـ بتنمية المكارد غير المممكسة 

ف قدراتيـ االبتكارية فى دل أعضائيا، حيث يسمح لؤلفراد باالستفادة مكالخبرات المتراكمة ل
التى قد تكاجو المؤسسة كالتى قد تعكؽ تطكير األداء  لممشكبلتكمبتكرة جديدة إيجاد حمكؿ 
 المؤسسى.
مف خبلؿ التى بحاجة إلى استثمار قدرات أفرادىا  الجامعات أحد أىـ المؤسساتتعد ك 

أحد المقكمات الرئيسة فى إحداث تميز الجامعات،  باعتبارهيمى الذكاء التنظتطبيؽ مدخؿ 
بحفاظو عمى تكازنيا كتكيفيا مع تغيرات البيئة، كتحقيؽ مركزنا فريدنا كمتميزنا فى مجاؿ عمميا، 
مف خبلؿ تطكير معاىدىا ككمياتيا كأقساميا ككحداتيا الفرعية، كرفع كفاءات أداء األفراد فى 

يا، كتنمية القدرات اإلبداعية لدييـ، كاتخاذ القرارات كاإلجراءات البلزمة المياـ المنكط بيـ أدائ
 لمكاجية العقبات التى قد تكاجييـ، بما يسيـ فى تحقيؽ مركز تنافسى مرمكؽ.

بيئة سريعة التغير أصبح مف الضركرل عمى الجامعات أف تستكعب كفى ظؿ 
لديمكمة كالبقاء، مف خبلؿ اكتشاؼ التغيرات فى البيئة الخارجية، كتستجيب ليا بما يحقؽ ا

الفرص كتجنب التيديدات المكجكدة فى البيئة الخارجية، كذلؾ باالستغبلؿ األمثؿ لمقدرات 
بجميع كحداتيا كأقساميا مف الضركرل عمى الجامعات  وكعميو فإن الداخمية لمجامعات،

 يا كتطكرىا. ى نجاحفكبير تيتـ بالقدرات كتطكيرىا بشكؿ أكبر لما لو مف أثر  أفالمختمفة 
أف األقساـ العممية ىى حجر الزاكية فى الجامعة، فبدكنيا ال تستطيع الجامعة كتعد 

، فيى المفتاح الحقيقى لرفع مستكل اإلنتاجية فى الجامعات تؤدل رسالتيا أك تحقؽ أىدافيا
ة التدريس، ختيار أعضاء ىيئمعظـ القرارات الجامعية ، كا اقتراحكمنا كنكعنا، كعف طريقيا يتـ 

كمتابعة العممية ،  المقررات الدراسية كالتنسيؽ بيف أعضاء ىيئة التدريس فى تكزيع
كتقدير األىمية النسبية لؤلنشطة  كمتابعة التعميمية، كمتابعة انتظاـ الطبلب كالعامميف، 

المختمفة مف تدريس كبحث عممى كخدمة مجتمع كغيرىا مف القرارات التى تحدد طابع 
جامعية، كلعؿ ذلؾ ىك ما أكدتو الدراسات بأف رئيس القسـ األكاديمى مسئكؿ عف المؤسسة ال

)جماؿ عمى الدىشاف ، جماؿ  % مف جميع القرارات اإلدارية فى الجامعة. 83أكثر مف اقتراح 
   ( 17، 2332أحمد السيسى، 
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 ىـ بمثابة القيادت اإلدارية التىفى الجامعات الحككمية العممية ـ اقساألؤساء فر 
كيقكمكف بأداء كظائفيـ كمياميـ لتيسير العمؿ تدير شؤكف العممية التربكية كاإلدارية 

قادرنا عمى التفاعؿ، كمف ثـ يؤدل إلى بانسيابية كدقة، األمر الذل يتطمب منيـ نمطنا إدارينا 
الجامعة ال سيما المتعمقة تحقيؽ عبلقة إيجابية سميمة تنعكس عمى أدائيـ كمف ثـ إنتاجية 

  كالعكس صحيح. حصيؿ الدراسى لمطمبة، كرضا العامميف فى الجامعة مف جية أخرلبالت
ف تكافر ميارات الذكاء التنظيمى لدل رؤساء األقساـ العممية يمكنيـ مف كعميو فإ

تحسيف معدالت األداء التنظيمية كتحقيؽ الفعالية اإلدارية، كذلؾ مف خبلؿ زيادة الكالء 
عدالت الرضا الكظيفى ألعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ بالقسـ، كاالنتماءالتنظيمى، كزيادة م

  ( Bliss Samuel E. , 2006 ,3 )         كبالتالى االلتزاـ التنظيمى ليـ. 
التى أصبحت تتردد مف خبلؿ أعضاء ىيئة التدريس حالة التذمر كفى ضكء 

ككجكد  ،ة فى كمياتيـاألقساـ العمميحكؿ بعض السمككيات اإلدارية لبعض رؤساء كمعاكنييـ 
كشعكرىـ بعض اإلخفاقات القيادية التى تؤثر سمبنا عمى رضا المنتسبيف لؤلقساـ العممية 

تأتى أىمية دراسة كاقع األداء اإلدارل لدل رؤساء األقساـ  باإلحباط فى كثير مف األحياف،
قيادة الجامعة الشريحة التى يعتمد عمييا ل باعتبارىـبالجامعات الحككمية المصرية  العممية

.  حاضرنا كمستقببلن
  وصهمٛ البخح :   

لما تقكـ  ليا أىمية كبيرة نظرناالمصرية  الحككمية األقساـ العممية في الجامعات إف
بو لتحقيؽ أىداؼ الجامعة كالنيكض برسالتيا المتمثمة في إثراء المعرفة كتقدـ المجتمع 

التي تتمحكر في التدريس كالبحث العممي كرفاىيتو، ككذلؾ مف خبلؿ الكظائؼ التي تمارسيا ك 
كخدمة المجتمع، كمف ىنا تأتي أىمية الدكر الذم يقكـ بو رؤساء األقساـ العممية باعتبارىـ 

مف عناصر نجاح تمؾ األقساـ كانطبلقيا نحك  لقيادة التربكية بالجامعة كعنصرنا أساسيناقمب ا
 القرارات لتسيير العمؿ كرفع كفاءتو.تحقيؽ أىدافيا التي تسعى إلييا كرسـ الخطط كاتخاذ 

كتعد كظيفة رئيس القسـ العممي كاحدة مف أىـ الكظائؼ في الييكؿ التنظيمي 
بالكميات كالجامعات، فرئيس القسـ يمثؿ القيادة األكاديمية كاإلدارية بما تتضمنو مف تعدد في 

تسيير شئكف القسـ المياـ كالمسئكليات  كاألدكار المنكطة بو، إذ أف عممو اليقتصر عمى 
يشتمؿ عمى جانبيف أساسييف لدكره  يمتدا كمباشرة أعمالو التنظيمية فقط بؿ تسيير ركتينين 
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 ،أكليما الجانب األكاديمي المتعمؽ بالعممية التعميمية كالبحثية كىك أساس بنياف الجامعة
ات الجانب كثانييما الجانب اإلدارم كىك المسئكؿ عف تييئة المناخ المناسب لتحقيؽ متطمب

 (12، 2332،، أميمة حممى مصطفى )ىدل سعد السيد.األكاديمي
كعمى الرغـ مف تعدد محاكالت تطكير أداء رؤساء األقساـ العممية بالجامعات 

عديد مف المشكبلت التي المصرية، فإف المتأمؿ لكاقع ىذه األقساـ يبلحظ أنيا تعاني مف ال
ميز، حيث تشير العديد مف الدراسات كالبحكث دكف تحقيؽ مستكل مممكس مف الت تقؼ حائبلن 

إلى كجكد العديد مف المشكبلت التي تحكؿ دكف اإلرتقاء  بأداء رؤساء االقساـ العممية 
أف ( عمى 136 ،2361، حيث تؤكد دراسة )عبد الباسط محمد دياب، بالجامعات المصرية

كقمة  ،ع إدارة مركزيةالبيركقراطية اإلدارية كالتعامؿ ميغمب عميو عمؿ رؤساء األقساـ 
أف ( 080، 2362اـ اإلساليب اإلدارية الحديثة، فى حيف ترل )رشا عكيس حسيف، استخد

عمى كما أف معظميا يقتصر العممية غير كافية لرؤساء األقساـ المقدمة البرامج التدريبية 
لفعمية ليـ، األبعاد اإلدارية كالتنظيمية كالقانكنية فقط، دكف دراسة االحتياجات التدريبية ا

كافتقار محتكل ىذه البرامج لمكثير مف االتجاىات الحديثة المرتبطة بتطكير األداء كاقتصار 
الغرض مف ىذه البرامج عمى الحصكؿ عمى شيادات بعينيا بغرض الترقي أك الحصكؿ عمى 

  .منصب قيادم أك إدارم في الجامعة
(  828، 2331، حمد عادؿ رجب إبراىيـ ، عبد اليادم مبركؾ م) كتبيف دراسة

 الشابةتدريب القيادات تككيف صؼ ثاف مف القيادات كما أغفمت إىماؿ التشريعات الجامعية 
، كفى دراسة القيادات ىذهغياب الخطط البلزمة لتدريب باإلضافة إلى عمى كظائفيـ الجديدة، 

لجامعات حجـ المكارد المالية باتبيف أف ( 000، 2361) عبد الستار محركس عبد الستار ،
الحككمية المصرية غير مناسب لمكفاء بالمتطمبات الحالية كالمستقبمية كالخطط االستراتيجية 

عمى تطكير األداء  يؤثر سمبنا األمر الذلمي كخدمة المجتمع، الخاصة بالتدريس كالبحث العم
 .العممية كيحد مف تنمية مياراتيـ اإلدارية كالقيادية اإلدارم لرؤساء األقساـ
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التى أجراىا الباحثاف مع بعض  )*( (غير المقننة) الحرةخبلؿ بعض المقاببلت مف ك 
تبيف  كعيف شمس كالمنيا بجامعة الفيـككمعاكنييـ أعضاء ىيئة التدريس رؤساء األقساـ ك 

رؤساء األقساـ العممية بالجامعات العديد مف التي أدت إلى ضعؼ أداء  المعكقات بعضكجكد 
 ىميا :مف أ ، الحككمية المصرية

عمى استثمار التقنيات الحديثة لممعمكمات رؤساء األقساـ العممية تدريب ضعؼ  .6
 .ؿ مكاكبة التغيرات التكنكلكجيةكاالتصاؿ كالتي تمثؿ ضركرة ممحة مف أج

 تجاىؿ التخطيط االستراتيجي الذم يحدد الرؤية كالرسالة لمكمية كاألقساـ العممية.  .2
 ة عمى عاتؽ رؤساء األقساـ العممية.ركتينية الممقادارية كاألعماؿ الكثرة األعباء اإل .0
في التغيير كالتجديد كالتمسؾ العممية ضعؼ الرغبة كالحماس لدل رؤساء األقساـ  .8

 بما ىك مكجكد كمجرب.
 ضعؼ الثقة المتبادلة بيف رؤساء األقساـ العممية كأعضاء ىيئة التدريس.  .2
عف العمؿ بركح  بفردية بعيدناإلى العمؿ العممية األقساـ  رؤساء الكثير مف يميؿ .1

 الفريؽ مع ربط الخبلفات الشخصية بالعمؿ.
العكامؿ التى أدت إلى ضعؼ أداء رؤساء األقساـ يتضح مما سبؽ أف ىناؾ العديد مف 

العممية لمسئكلياتيـ األكاديمية كاإلدارية، األمر الذل يحتـ االىتماـ بتمؾ القيادات مف خبلؿ 
حيث أنو مف المداخؿ كالتى منيا مدخؿ الذكاء التنظيمى،  حديثةتبنى أفكار كمداخؿ إدارية 

 ل رؤساء األقساـتسيـ بدرجة كبيرة فى رفع المستكل المينى كالقيادل كاإلدارل لدالتى 
كتطكير الممارسات اإلدارية التنظيمية ليـ كزيادة قدرة األقساـ العممية عمى استثمار خبرات 

يؼ مع متغيرات كالتك الفكرية كالمعرفية وعبئة قدراتى تعم القسـالعامميف بيا، كما يساعد 
 عمى التميز كالمنافسة تساعدهعمى التطكير كتقديـ قيمة مضافة  كقدرتو ،البيئة المحيطة بو
  كتكفير قيادة كاعية تمكف األفراد مف المشاركة الفعالة في صنع القرارات ،مع األقساـ األخرل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)*( المقابمة غير المقننة ىى تمؾ المقابمة التى يجرييا الباحث الستطبلع مشكمة أك ظاىرة ليس لديو خمفية كاممة حكليا، 

امة كالتى ال تككف مكضكعة مسبقنا حكؿ مشكمة البحث، كالتى تترؾ فييا كذلؾ مف خبلؿ طرح مجمكعة مف األسئمة الع
ا تترؾ لممتحاكر حرية اإلجابة.   حرية كاممة لمباحث فى تكجيو األسئمة التى يراىا مناسبة، كأيضن
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 . كدعـ ركح الفريؽ كالعمؿ التعاكنى
امعية كيعد الذكاء التنظيمي أحدل ضمانات النجاح في إحداث تميز المؤسسات الج

 ا فىا كمتميزن بحفاظو عمى تكازف المؤسسات كتكيفيا مع تغيرات البيئة كتحقيؽ مركزا فريدن 
كفاءة أداء القيادات  مجاؿ عمميا، مف خبلؿ تطكير كحدات العمؿ بيا كتحسينيا كرفع

المياـ المنكط بيـ أدائيا كتنمية القدارات اإلبداعية لؤلفراد كاتخاذ القرارات  الجامعية فى
يؽ مركز تنافسى مرمكؽ، تحق ءات البلزمة لمكاجيو العقبات التى تعكقيا مما يسيـ فىجراكاإل

التغيير، المكاءمة  كيتضمف الذكاء التنظيمى سبعة أبعاد كىى : المصير المشترؾ، كالرغبة فى
  .قمب، نشر المعرفة، كضغكط العمؿكالتناغـ، ال
تطكير : كيؼ يمكف التالى يس السؤاؿ الرئ تتحدد مشكمة البحث فى ما سبؽضكء  كفى

األداء اإلدارل لرؤساء األقساـ العممية بالجامعات الحككمية المصرية فى ضكء مدخؿ الذكاء 
 ؟ التنظيمى

 كيتفرع مف ىذا السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية :
 ؟ مذكاء التنظيمى بالمؤسسات التعميميةل األسس النظريةما  -6
 ء اإلدارل بالمؤسسات التعميمية ؟ما اإلطار المفاىيمى لؤلدا -2
األقساـ العممية بالجامعات الحككمية فى جميكرية رؤساء ل كاقع األداء اإلدارمما  -0

 مصر العربية ؟
ما مستكل تطبيؽ الذكاء التنظيمى باألقساـ العممية بالجامعات الحككمية فى  -8

 جميكرية مصر العربية مف كجية نظر عينة الدراسة الميدانية ؟
تطكير األداء اإلدارل لرؤساء األقساـ العممية بالجامعات يات المقترحة لما اآلل -2

 ؟ الحككمية المصرية فى ضكء مدخؿ الذكاء التنظيمى
 أِداف البخح :

قياس مستكل تطبيؽ الذكاء التنظيمى باألقساـ العممية ييدؼ البحث الحالى إلى 
ينة الدراسة الميدانية، بغية كجية نظر عبالجامعات الحككمية فى جميكرية مصر العربية مف 

لتطكير األداء اإلدارل لرؤساء األقساـ العممية  تقديـ مجمكعة مف التكصيات كالمقترحات
 بالجامعات الحككمية المصرية فى ضكء مدخؿ الذكاء التنظيمى.
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 أِىٗٛ البخح :

 : مف االعتبارات التاليةالحالى تنبع أىمية البحث 
دكرنا التي قد يككف ليا  أحد المداخؿ اإلدارية الحديثةره أىمية الذكاء التنظيمي باعتبا .6

في تطكير أداء القيادات الجامعية بشكؿ عاـ كرؤساء األقساـ العممية بشكؿ  كبيرنا
 خاص.

الفكر اإلدارم كالتنظيمي المعاصر مف التركيز عمى إدارة األصكؿ كالمكارد  تطكر .2
  .د المعرفية غير المممكسةالمممكسة إلى تعظيـ االستفادة مف األصكؿ كالمكار 

قد يفيد البحث الحالي رؤساء األقساـ العممية في التعرؼ عمى أبعاد الذكاء التنظيمي  .0
بما يعينيـ عمى تطكير أدائيـ كتحقيؽ األىداؼ ككعييـ بالمشكبلت المرتبطة 

 بكظيفتيـ كاكسابيـ الميارات كاالتجاىات البلزمة لمقياـ بالدكر المنكط بيـ. 
مخططي السياسات التعميمية كالمسئكليف عف تطكير التعميـ البحث الحالى قد يساعد  .8

تطكير البرامج التدريبية المقدمة لمقيادات الجامعة ككتطكير طرؽ فى الجامعي 
 المعاصرة.اإلدارية اختيارىـ بما يتناسب مع االتجاىات 

 وٍّج البخح : 

دراسة الكاقع أك الظاىرة كما الذم يعتمد عمى اعتمد البحث الحالى عمى المنيج الكصفى 
يا كدرجة ارتباطيا مع الظكاىر لتكضيح خصائص ي في الكاقع، كييتـ بكصفيا كيفينا ككميناى
خرل لمكصكؿ إلى استنتاجات تسيـ في فيـ ىذا الكاقع كتطكره، كما استخدـ البحث الحالي األ

 آلياتدانية ثـ كضع مجمكعة مف األساليب اإلحصائية المبلئمة لتفسير نتائج الدراسة المي
لتطكير األداء اإلدارم لرؤساء األقساـ العممية بالجامعات الحككمية المصرية في  ةمقترح

ليذا المنيج عمى النحك  ، كلكي يتحقؽ ذلؾ سار البحث كفقناضكء مدخؿ الذكاء التنظيمي
 : التالي
 التعرؼ عمى األسس النظرية لمذكاء التنظيمى بالمؤسسات التعميمية. .6
 ؼ عمى ماىية األداء اإلدارل بالمؤسسات التعميمية.التعر  .2
 رصد كاقع األداء اإلدارل لرؤساء األقساـ العممية بالجامعات الحككمية المصرية. .0
قياس مستكل تطبيؽ الذكاء التنظيمى باألقساـ العممية بالجامعات الحككمية فى  .8

 جميكرية مصر العربية مف كجية نظر عينة الدراسة الميدانية.
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ليات مقترحة لتطكير األداء اإلدارل لرؤساء األقساـ العممية بالجامعات كضع آ .2
 الحككمية المصرية فى ضكء مدخؿ الذكاء التنظيمى.

 وصطمخات البخح :

 Developingتطٕٖس: -0
التطكير فى المغة مف الفعؿ )طكر( كطكر الشئ أل حكلو مف طكر إلى طكر، )الطكر(  -

 (120)ابف منظكر ، د.ت،  ىك الحالة.
ط الضعؼ فى ضكء معايير محددة. ك عممية يتـ فييا تدعيـ جكانب القكة كتصحيح نقاى -

 (631، 2330)حسف شحاتة ك زينب النجار ، 
عممية اإلصبلح الشاممة أك تحسيف  ( بأنو71، 2363كيعرفو )قيس المؤمف كآخركف،  -

 ت اليياكؿ اإلدارية كاألفراد.عنصر أك أكثر مف مككنا
زكيد اإلدارييف بالخبرات كالمعمكمات التى تساعدىـ عمى تحسيف عممية تكما يعرؼ بأنو  -

أحمد زكى بدكل،  أدائيـ فى العمؿ كرفع مستكل كفايتيـ فى مكاجية المشاكؿ اإلدارية.)
6778 ،12 ) 

عممية تقكـ عمى أسس  بأنو( التطكير 80-82، 2363كيعرؼ )محمد السيد عمى،  -
ا إلى التقدـ كاالرتعممية ىادفة ت فاع، كما ينصب عمى جميع جكانب النظاـ ؤدل دكمن

 المراد تطكيره لمكصكؿ إلى أعمى مستكل مف الكفاية كالكفاءة.
عممية مخططة : التطكير إجرائينا بأنو الباحثاف يعرؼ كفى ضكء ما سبؽ مف تعريفات  -

داء اإلدارل لرؤساء األقساـ العممية بالجامعات الحككمية األكمنظمة كممنيجة لتحسيف 
إلى األفضؿ كاألحسف فى ضكء مدخؿ الذكاء التنظيمى بيدؼ االرتقاء بدكر المصرية 

 . بأعمى مستكل مف الكفاية كالكفاءةتمؾ األقساـ فى تحقيؽ أىدافيا المنشكدة 
 Performanceاألداٞ  -9

كمالو ، أك كاف أداؤه  - األداء لغةن مف المصدر أدل كيقاؿ قاـ بأداء كاجبو أل بإنجازه كا 
معجـ المعانى الجامع،  مكب تعبيره كطريقتو.)لمنص سميمنا أل أس

ar-http://www.almaany.com/ar/dict/ar، 2/6/2368الزيارة  تاريخ) 
 : تأدية الشئ كعممو بتمامو ككمالو.بأنو لغةن ( 1، 2332كيعرفو )رياض المصمح،  -

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar،%20تاريخ
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لكيفية استخداـ المكارد المالية أك البشرية فى المؤسسة كاستغبلؿ  ىك انعكاساألداء  -
ك زينب )حسف شحاتة  ذلؾ بصكرة تجعميا قادرة عمى تحقيؽ األىداؼ المرجكة.

 (71،  2330النجار، 
ىك القدرة الدائمة عمى تقديـ نتائج متكالية لمعمؿ عمى فترات مف الزمف فى أنكاع  -

 ,Inerney, C.Mc&Fever,D.Le ) رة.مختمفة مف المياـ المككمة لئلدا
2002,10 ) 

ناجى رجب سكر،  ىك السمكؾ المرئى الظاىر الذل يمكف مبلحظتو  كتقديره كتقييمو.) -
2331 ،283) 

ما يقـك بو المكظؼ أك المدير مف أعماؿ كأنشطة مرتبطة كيعرؼ األداء اإلدارل بأنو  -
ف كجد بينيما بكظيفة معينة سعد زناد عامؿ مشترؾ. )، كيختمؼ مف كظيفة ألخرل كا 

 (16، 2368دركيش ، مصطفى أحمد مصطفى، 
 ٟٗس الكسي العمى٘ :ز -3

ىك الشخص المسئكؿ عف اإلشراؼ عمى الشئكف العممية كاإلدارية كالمالية بالقسـ  -
كالقرارات ككفقنا لمقكانيف كالمكائح العممى فى حدكد السياسة العامة لممؤسسة الجامعية 

بما لكصؿ بيف القيادات الجامعية العميا كأعضاء القسـ، المنظمة ليا، كىك حمقة ا
يحقؽ أىداؼ جميع األطراؼ كيصكف سمعة القسـ كيجكد أداءه فى مجاالت نشاطو 

 (111، 2337)أشرؼ السعيد أحمد،  المختمفة التعميمية كالبحثية كالخدمية.
رئيس القسـ العممى ىك ذلؾ الشخص الذل يتحمؿ عبء اإلشراؼ المباشر عمى  -

قسـ العممى ، حيث يتكلى مياـ إدارتو ، كتكمف ميمة رئيس القسـ كما حددىا لا
عمى الشئكف العممية كاإلدارية كالمالية فى قانكف تنظيـ الجامعات فى " اإلشراؼ 

التى يرسميا مجمس الكمية كمجمس القسـ كفقنا ألحكاـ القسـ فى حدكد السياسة 
( لسنة 87قانكف تنظيـ الجامعات رقـ )) .القكانيف كالمكائح كالقرارات المعمكؿ بيا

  (27(، 28، مادة )2337كالئحتو التنفيذية كفقنا آلخر التعديبلت،  6712
 : الرناٞ التٍظٗىٜ -4

ىك قدرة المؤسسة عمى معالجة كتفسير كاستغبلؿ المعمكمات بطريقة مفيدة مف أجؿ  -
 (Mary Ann Glynn, 1996, 1088) دعـ التكيؼ مع البيئة المحيطة.
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، كاالستفادة كاستثمار طاقاتيـ المؤسسة عمى تعبئة جميع قدرات العامميف فييارة قد -
حداث التكيؼ مع متغيرات البيئة المحيطة  .منيا فى تحقيؽ رؤية المؤسسة ، كا 

(Albrecht, K., 2003, 15) 

القدرة اإلجرائية لممؤسسة لمقياـ بالعمميات اإلدارية بكفاءة كفعالية مف خبلؿ الجمع  -
معارؼ كالميارات التى تخص كؿ مف المكارد المممكسة )المادية( كالمكارد غير بيف ال

بأفضؿ الطرؽ فى اتخاذ القرارات المممكسة )المعنكية(، كالعمؿ عمى استثمارىا 
 كحؿ المشكبلت التى تكاجييا.السميمة 

(Younghan Jung, 2009, 47 )   
القدرة الكمية لمقسـ العممى   كيعرؼ الباحثاف الذكاء التنظيمي إجرائيان عمى أنو : -

رئيسنا كأعضاءن عمى االبتكار التنظيمى كالتكيؼ مع الظركؼ المختمفة المحيطة بو، 
كاستغبلؿ المعرفة االستغبلؿ األمثؿ، كقدرتو العالية عمى التطكر كتقديـ قيمة مضافة 

 تساعد فى التميز كالمنافسة مع األقساـ األخرل.
 حدٔد البخح :

رؤساء ل اإلدارل داءاألاقتصر البحث الحالى عمى دراسة كاقع  حدكد مكضكعية : - أ
األقساـ العممية بالجامعات الحككمية المصرية، كذلؾ مف أجؿ كضع تصكر مقترح 

 لتطكير أدائيـ فى ضكء مدخؿ الذكاء التنظيمى. 
تـ تطبيؽ الدراسة الميدانية فى ثبلث جامعات حككمية ىى : جامعة  حدكد مكانية : - ب

، كقد تـ اختيار جامعة الفيـك باعتبارىا امعة الفيـك كجامعة المنياكج عيف شمس
ممثمة لمكجو الجامعة التى ينتمى ليا الباحثاف، كتـ التطبيؽ بجامعة المنيا باعتبارىا 

الجامعات المصرية  أحد أكبر كأعرؽالقبمى، كتـ اختيار جامعة عيف شمس باعتبارىا 
 .دريس كمعاكنييـكيكجد بيا أكبر عدد مف أعضاء ىيئة الت

تـ تطبيؽ الدراسة الميدانية عمى عينة مف رؤساء األقساـ العممية   حدكد بشرية : - ج
فى  )*(بعدد مف الكميات النظرية كالكميات العممية كأعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ 

، كقد تـ التطبيؽ عمى أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ سالفة الذكرالجامعات 
يتألؼ منيا القسـ العممى، كما أف أداء رئيس القسـ التى  ناصرالعباعتبارىـ أىـ 
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كما أنيـ أىـ عناصر ينعكس إيجابنا أك سمبنا عمى أدائيـ األكاديمى كالبحثى كاإلدارم، 
 . تطكير كتحديث العممية التعميمية داخؿ القسـ كالكمية كالجامعة عمى حد سكاء

/ 8/7كحتى   7/1/2368لفترة مف  ا تـ تطبيؽ الدراسة الميدانية فى حدكد زمنية : - د
2368. 

 : خطٕات السري فٜ البخح : ٖسري البخح بعد عسض اإلطاز العاً ٔفل احملأز اآلتٗٛ

 احملٕز األٔه : اإلطاز الٍظسٝ، ٖتضىَ :

 أكالن : الدراسات السابقة
 ثانينا : طبيعة األداء اإلدارل لرؤساء األقساـ العممية

 قساـ العممية بالجامعات الحككمية المصرية البناء التنظيمى لؤل ثالثنا :
 رابعنا : األسس النظرية كالفكرية لمذكاء التنظيمى بالجامعات

 المحكر الثانى : إجراءات الدراسة الميدانية
 احملٕز األٔه : اإلطاز الٍظسٝ

  أًٔلا : الدزاسات السابكٛ 

 :دزاسات سابكٛ فٜ جماه األداٞ اإلدازٝ لسؤساٞ األقساً العمىٗٛ  - أ
( ىدفت إلى التعرؼ عمى 2332دراسة )جماؿ عمى الدىشاف ، جماؿ أحمد السيسى،  -6

آراء أعضاء ىيئة التدريس حكؿ درجة أداء رؤساء األقساـ لكظائفيـ كمسئكلياتيـ 
المينية كعبلقة ذلؾ بدرجة رضاىـ عف عمميـ، كأظيرت النتائج كجكد عبلقة 

ياتيـ المينية كرضا أعضاء ىيئة ارتباطية مكجبة بيف أداء رؤساء األقساـ لمسئكل
التدريس عف عمميـ، كما أظيرت أف رؤساء األقساـ يؤدكف مسئكلياتيـ اإلدارية 
 كاالجتماعية كالسياسية كيقصركف فى أداء مسئكلياتيـ العممية كالتعميمية كالخدمية.

 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( قائمة باسماء الكميات التى تم تطبيق أداة الدراسة الميدانية فييا. 3)*( انظر ممحق ) -2
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( ىدفت إلى 2331جامعة عيف شمس، -دراسة )مركز تطكير التعميـ الجامعى -0
تصميـ حقيبة تدريبية لتطكير كفايات رؤساء األقساـ بالجامعات العربية كفؽ أحدث 

العالمية فى تطكير البرامج التدريبية، كقد تناكؿ المحتكل العممى االتجاىات 
لمكضكعات الحقيبة اختصاصات كأعماؿ مجمس القسـ بالجامعة، كمتابعة أداء 
أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ بالقسـ، باإلضافة لئلدارة الجيدة لمقسـ العممى 

 كتخطيط االحتياجات البشرية كالمادية بالقسـ.
( ىدفت إلى تقديـ رؤية جديدة لبلرتقاء بمعايير 2361د عبداهلل الصغير، دراسة )أحم -8

كآليات اختيار كتدريب القيادات الجامعية فى ضكء مؤشرات الجكدة المحمية 
كالعالمية، كأظيرت النتائج االقتصار عمى التعييف فقط عند اختيار القيادات الجامعية، 

غفاؿ التشريعات الجامعية لجانب تدريب ال قيادات الجامعية عمى كيفية ممارسة كا 
 مياميـ ككظائفيـ الجديدة، 

( ىدفت إلى التعرؼ عمى كاقع األداء اإلدارل 2361دراسة )يسرل يكسؼ العمى،  -2
لدل رؤساء األقساـ فى كميات العمـك التربكية فى األردف مف كجية نظر أعضاء 

لمستكل األداء كاف ىيئة التدريس كأظيرت النتائج أف مستكل تقدير أفراد العينة 
متكسطنا، كأكصت الباحثة بمجمكعة مف التكصيات أىميا ضركرة إعداد كتنفيذ برامج 

 تدريبية لرؤساء األقساـ التربكية لرفع كفاءتيـ كاكتسابيـ الميارات المطمكبة.
( ىدفت إلى التعرؼ عمى كاقع التمكيف 2361دراسة )عبد الباسط محمد دياب،  -1

األكاديمية بجامعة سكىاج كدكره فى تحفيز اإلبداع اإلدارل  اإلدارل لرؤساء األقساـ
لدييـ، كأظيرت النتائج مجمكعة مف المعكقات التى تكاجو رؤساء األقساـ 

 األكاديمية، مف أىميا :
 .التقيد بالقكانيف كالمكائح المنظمة لمعمؿ 
 .الجمكد اإلدارل كنقص المركنة فى تنفيذ القرارات 
 رؤساء األقساـ األكاديمية كأعضاء ىيئة التدريس. ضعؼ الثقة المتبادلة بيف 
  االفتقار إلى قاعدة بيانات معمكماتية دقيقة خاصة باألقساـ األكاديمية بالجامعات

 تككف متاحة لمجميع.
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  رفض رؤساء األقساـ األكاديمية أل محاكالت لمتغيير فى نمط العمؿ كالتمسؾ
 بما ىك مألكؼ كمتعارؼ عميو. 

 جماه الرناٞ التٍظٗىٜ :دزاسات سابكٛ فٜ  - ب
عمى األسس إلى التعرؼ ( ىدفت  2337دراسة ) عدناف محمد أحمد قطيط ،  -6

النظرية لمدخؿ الذكاء التنظيمي ككيفية تطبيقو لتنمية االبتكار اإلدارم بالمدرسة 
الثانكية، كالكقكؼ عمى أىـ عكامؿ البيئة الداخمية كالخارجية لممدرسة الثانكية 

مدخؿ الذكاء التنظيمي لتنمية االبتكار اإلدارم بيا، كاستخدمت المؤثرة في تكظيؼ 
، كتكصمت ( SWOTأسمكب كمدخؿ التخطيط االستراتيجي )الدراسة المنيج الكصفي 

الدراسة إلى كجكد عبلقة ايجابية قكية بيف الذكاء التنظيمي بأبعاده السبعة)الرؤية 
اغـ، كنشر المعرفة، كضغط اإلستراتيجية، المصير المشترؾ، التغيير،القمب، التن

 األداء( كقدرة األفراد العامميف عمى االبتكار كاالبداع التنظيمي.
التعرؼ عمى أثر مؤشرات الذكاء ىدفت إلى  ( 2366سمطاف أحمد خميؼ،  دراسة ) -2

التنظيمى لدل القيادات اإلدارية فى إطفاء السمككيات غير المرغكبة لمعامميف بجامعة 
سة إلى نتيجة مفادىا أف مؤشرات الذكاء التنظيمى ليا أثرنا كتكصمت الدراالمكصؿ، 

ا فى إطفاء السمككيات غير المرغكبة  لمعامميف بجامعة المكصؿ كذلؾ مف كاضحن
، كقد أكصى الباحث بضركرة كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس كالقيادات اإلدارية

التنظيمى لصالح أية كاالستعدادات المعبرة عف الذكاء  تكظيؼ كاستثمار كافة القدرات
  .فكرات سمككية تحدث لدل العامميف

 ,Fahami, M, MahmoodiDehkordi, M, & Mahzouniehدراسة ) -0

A,2013) مناقشة أبعاد الذكاء التنظيمي كالذم تتمثؿ في )الرؤية  ىدفت إلى
اإلستراتيجية، المصير المشترؾ، التغيير،القمب، التناغـ، كنشر المعرفة، كضغط 

يف أعضاء ىيئة التدريس في جامعة شيركرد بإيراف، كأظيرت النتائج أف األداء( ب
المؤشرات التي تقيـ الذكاء التنظيمي بيف أعضاء ىيئة التدريس تقع في مستكيات 
مرتفعة حيث أظيرت الرؤية اإلستراتيجية أعمى تقييـ، كنشر المعرفة أدنى تقييـ، كلـ 

في السف ألعضاء ىيئة التدريس، ككاف يظير الذكاء التنظيمي أم ارتباط مع التقدـ 
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ضغط األداء أعمى بيف األساتذة الذككر عف اإلناث، ككانت الرؤية اإلستراتيجية، 
 التغيير، التناغـ كالتطابؽ أعمى بكثير بيف أعضاء ىيئة التدريس األناث عف الذككر.

ىدفت إلى التعرؼ عمى الدكر  (Karimi, F. & Akbari, M., 2015دراسة ) -8
لمذكاء التنظيمي كالذم تتمثؿ أبعاده في )الرؤية اإلستراتيجية، المصير  الكسيط

المشترؾ، التغيير،القمب، التناغـ، كنشر المعرفة، كضغط األداء( عمى العبلقة بيف 
قدرة التعمـ التنظيمي كسمكؾ المكاطنة التنظيمية، كتكصمت الدراسة إلى كجكد عبلقة 

التعمـ التنظيمي كسمكؾ المكاطنة التنظيمية،  إيجابية ذات داللة إحصائية بيف قدرات
أف إلى كبيف الذكاء التنظيمي كسمكؾ المكاطنة التنظيمية، كتكصمت النتائج أيضان 

الذكاء التنظيمي يقـك بدكر الكسيط بيف قدرة التعمـ التنظيمي كسمكؾ المكاطنة 
 التنظيمية.

لتعرؼ عمى اىدفت إلى   (Sirous Hadadnia, Nima Shahid, 2015دراسة ) -2
العبلقة بيف إدارة المعرفة مع رأس الماؿ اإلجتماعي كالذكاء التنظيمي كالذم تتمثؿ 
أبعاده في )الرؤية اإلستراتيجية، المصير المشترؾ، التغيير،القمب، التناغـ، كنشر 
المعرفة، كضغط األداء( لمعامميف بجامعة آزاد اإلسبلمية، كتكصمت الدراسة إلى أف 

بية ذات داللة إحصائية بيف إدارة المعرفة كالذكاء التنظيمي كرأس ىناؾ عبلقة إيجا
 الماؿ اإلجتماعي.

ىدفت إلى  ( 2361، ،كمحمكد سيد عمي أبك سيؼ  أسامة محمكد قرنى دراسة ) -1
التعرؼ عمى مستكل الذكاء التنظيمى بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية فى 

عرؼ عمى أىمية النمكذج فى تحقيؽ ضكء نمكذج كارؿ ألبريشت، إضافة إلى الت
التميز فى األداء، كتكصمت الدراسة فى نتائجيا إلى أف مستكل الذكاء التنظيمى 
بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس جاء 
متكسطنا، كما أف أبعاد الذكاء التنظيمى تسيـ فى تميز األداء بجامعة اإلماـ بدرجة 

 لية.عا
تحديد مدل التبايف بيف آراء  ىدفت إلى ( 2361أحمد يكسؼ عبد السبلـ، دراسة )  -1

العامميف بمستشفيات جامعة المنصكرة فيما يتعمؽ بتكافر كؿ مف أبعاد الذكاء 
التنظيمي)الرؤية اإلستراتيجية، المصير المشترؾ، التغيير،القمب، التناغـ، كنشر 
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قة التنظيمية ) الثقة في الزمبلء، الثقة في المشرؼ المعرفة، كضغط األداء( كأبعاد الث
المباشر، الثقة في اإلدارة العميا(، كتحديد تأثير أبعاد الذكاءالتنظيمي عمى أبعاد الثقة 
التنظيمية. كتكصمت الدراسة إلى كجكد تبايف بيف آراء العامميف فيما يتعمؽ بتكافر كؿ 

فضبلن عف كجكد عبلقة ارتباط ايجابي ذك  مف أبعاد الذكاء التنظيمي كالثقة التنظيمية،
 داللة إحصائية بيف أبعاد الذكاء التنظيمي كأبعاد الثقة التنظيمية.

ىدفت إلى تحديد خصائص الذكاء  ( 2361دراسة ) منى عبد الغني عبد الستار ،  -8
التنظيمي كنماذجو كأبعاده في الجامعة، كالتعرؼ عمى مفيـك القدرة التنافسية 

عكقات كمتطمبات تحقيقيا في الجامعات، كتحميؿ عناصر البيئة الداخمية كمجاالتيا كم
كالخارجية المؤثرة في استخداـ مدخؿ الذكاء التنظيمي في تحسيف القدرة التنافسية 

كمدخؿ التخطيط بجامعة بني سكيؼ. كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي 
طة استراتيجية ، كتكصمت الدراسة إلى صياغة خ (SWOTاالستراتيجي )أسمكب 

 لتحسيف القدرة التنافسية بجامعة بني سكيؼ في ضكء مدخؿ الذكاء التنظيمي.
 تعكٗب عمٜ الدزاسات السابكٛ :

انطبلقنا مف نتائج الدراسات السابقة كما تكصمت إليو فيما يتعمؽ بأداء رؤساء 
ات السابقة؛ الدراساألقساـ العممية كالذكاء التنظيمى، يتبيف أف البحث الحالى يختمؼ عف 

لـ تتناكؿ أل دراسة سابقة أداء رؤساء األقساـ كتطكيره مف خبلؿ مدخؿ الذكاء حيث 
رتباطية بيف أداء رؤساء األقساـ اال عبلقة الركز عمى  بعض ىذه الدراساتالتنظيمى، ف

فى حيف ركزت بعض الدراسات  لمسئكلياتيـ المينية كرضا أعضاء ىيئة التدريس عف عمميـ،
ؤية جديدة لبلرتقاء بمعايير كآليات اختيار كتدريب القيادات الجامعية فى ضكء تقديـ ر عمى 

التمكيف اإلدارل  مؤشرات الجكدة المحمية كالعالمية، ىذا كقد أشارت إحدل الدراسات إلى دكر
، كمف جانب آخر فقد ركزت بعض لرؤساء األقساـ األكاديمية فى تحفيز اإلبداع اإلدارل لدييـ

عمى تفسير العبلقة بيف الذكاء التنظيمى كبعض تناكلت الذكاء التنظيمى الدراسات التى 
كالتعمـ التنظيمى كسمكؾ المكاطنة ، كاالبتكار اإلدارل المتغيرات كالثقافة التنظيمية، كاإلبداع

دارة المعرفة، التنظيمية،  طفاء السمككيات غير المرغكبةكا  ، كالقدرة التنافسية، فى حيف كا 
سات األخرل أىمية الذكاء التنظيمى كدكره فى تحسيف األداء المؤسسى، تناكلت بعض الدرا

بعض الدراسات عمى تحميؿ كتفسير نمكذج كارؿ ألبرشت لمذكاء التنظيمى كالذل  تكما ركز 
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يتضمف سبعة أبعاد أساسية لمذكاء التنظيمى، بينما يركز البحث الحالى عمى استخداـ مدخؿ 
      .اإلدارل لرؤساء األقساـ العممية بالجامعات الحككمية الذكاء التنظيمى فى تطكير األداء

ًٗا : طبٗعٛ األداٞ اإلدازٝ لسؤساٞ األقساً العمىٗٛ  ثاٌ

 اإلطاز املفاِٗىٜ لألداٞ اإلدازٝ :-أ

يعد األداء اإلدارل أحد جكانب األداء الذل اختمؼ الباحثكف حكؿ تحديد ماىيتو، حيث 
منيا ما يتعمؽ بالفرد كمنيا ما يتعمؽ بالمؤسسة كالبعض يتأثر األداء اإلدارل بعدة عكامؿ 

يعكد إلى عكامؿ أخرل، كفيما يمى عرض مفصؿ لماىية األداء اإلدارل كطبيعتو كالعكامؿ 
 المؤثرة فيو. 

 وفًّٕ األداٞ :-0
يطمؽ األداء فى المغة العربية ليدؿ عمى فعؿ شئ أك القياـ بو أك قضائو، يقاؿ أدل  -

أدل الديف قضاه، كأدل الصبلة أقاميا لكقتيا )محمد بف أبى بكر الشئ أل قاـ بو، ك 
 (.27، 6770الرازل، 

نجاز عمؿ أك القياـ   Performanceاألداء مصطمح التينى معناه  - كيعنى تأدية كا 
بميمة ما، كمف ثـ فاألداء مف الناحية اإلدارية ىك القياـ بأعباء كظيفية مف 

 ,Oxford Dictionariesالكؼء المدرب ) المسئكليات كالكاجبات مف قبؿ المكظؼ

2013.) 
كيعرؼ األداء بأنو اإلنجاز الناجـ عف ترجمة المعارؼ النظرية إلى ميارات مف خبلؿ  -

الممارسة العممية كالتطبيقية ليذه النظريات كبكاسطة الخبرات المتراكمة كالمكتسبة 
 (.78، 2332فى مجاؿ العمؿ )محمد نصر، 

الكظائؼ اتى يمارسيا أل إدارل لتحقيؽ األىداؼ الخاصة ىك مجمكعة مف األنشطة ك  -
 (.28، 2332بأل مؤسسة مف المؤسسات )ندل عبد الرحيـ محامده، 

األداء ىك ما يقـك بو الفرد ضمف حدكد كدكر معيف يتـ تحديده مف قبؿ المنظمة أك  -
 (.20، 2331المؤسسة لتحقيؽ أىداؼ معينة )محمد إبراىيـ أشكنانى، 

ؾ النشاط أك الميارة أك الجيد المبذكؿ مف طرؼ الفرد سكاء أكاف ىذا األداء ىك ذل -
الجيد عضمينا أـ فكرينا مف أجؿ إتماـ مياـ الكظيفة المككمة لو كبما يحقؽ األىداؼ 

 ،  (.06، 2361المسطرة مف قبؿ المؤسسة التى يعمؿ فييا )يمنى أحمد عتـك
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األنشطة أك األعماؿ أك كيعرؼ أداء رؤساء األقساـ العممية بأنو مجمكعة مف  -
الكاجبات المرتبطة بمنصب رئاسة القسـ فى المجاالت التعميمية كالعممية كالخدمية 

 (.221، 2338كالقيادية كاإلدارية كاالجتماعية )محمد عباس محمد، 
يتضح مما سبؽ تعدد تعريفات األداء كتنكعيا، إال أف ىناؾ عكامؿ مشتركة تجمع كؿ ىذه 

 يمى : التعريفات، كىى كما
 المكظؼ : كما يمتمكو مف معارؼ كقدرات كميارات كقيـ كاتجاىات كدكافع. -
الكظيفة : كما تتصؼ بو مف متطمبات كتحديات ككاجبات كمسئكليات كما تقدمو مف  -

 فرص لمتطكير كالترقيات كالحكافز.
المكقؼ : كىك ما تتصؼ بو البيئة التنظيمية كالتى تتضمف مناخ العمؿ كاإلشراؼ  -

 مة اإلدارية كالييكؿ التنظيمى. كاألنظ
األداء إجرائينا بأنو :  قياـ رئيس القسـ العممى بالجامعات  الباحثافكفى ضكء ما سبؽ يعرؼ 

الحككمية بأعباء الكظيفة مف مسئكليات ككاجبات إدارية كعممية كتعميمية كاجتماعية 
 ء.كسياسية كخدمية لتحقيؽ األىداؼ الخاصة بالقسـ كالكمية عمى حد سكا

 وفًّٕ األداٞ اإلدازٝ : -0
 يعرؼ األداء اإلدارل بأنو :

القدرة الدائمة عمى تقديـ نتائج متكالية لمعمؿ عمى فترات مف الزمف فى أنكاع مختمفة  -
 (.77، 6771مف المياـ المككمة لئلدارة )بيتر داركر، 

قياـ العامميف بالمنظمة بسمكؾ إدارل ما فى ضكء مبادئ اإلدارة، كذلؾ لتحقيؽ  -
 (.11، 2338ظائؼ اإلدارة بأقؿ جيد ككقت كتكاليؼ )مدحت محمد أبك النصر، ك 

ىك مجمكعة الجيكد اليادفة مف قبؿ المؤسسات المختمفة لتخطيط األداء الفردل  -
كالجماعى كتنظيمو كتكجييو ككضع معايير كمقاييس كاضحة كمقبكلة كيدؼ يسعى 

 (.60، 2366الجميع إلى الكصكؿ إليو )محمد عبد الغنى حسف، 
يقصد باألداء اإلدارل بصفة عامة بأنو السمكؾ الكظيفى كما يرتبط بو مف مياـ  -

 .(Stuart Sutherland,1989, 316) إدارية، بمعنى تنفيذ أك إتماـ مياـ معينة
كيعرؼ األداء اإلدارل الجامعى بأنو : ما تمارسو القيادات الجامعية مف مياـ إدارية،  -

ارية مستدامة ليـ بما يكفؿ أدائيـ عمى نحك أفضؿ، كما يتطمبو ذلؾ مف تنمية إد
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كبما يييئ البيئة الصالحة كالمناسبة لممارسة الجامعة ألداء دكرىا األكاديمى، 
)عمى يحى عمى محمكد،  كيجعميا قادرة عمى التميز كالمنافسة محمينا كعالمينا

2368 ،66). 
 ص ما يمى :كباستقراء التعريفات السابقة لؤلداء اإلدارل يمكف استخبل

 األداء اإلدارل فعؿ إدارل متصؿ قد يتحقؽ بالعمؿ الفردل أك الجماعى. -
األداء اإلدارل يتـ مف خبلؿ ممارسات ألفعاؿ كاجبة التنفيذ، كمتعمقة بمياـ يتـ  -

لماـ بمسئكليات العمؿ ككاجباتو.  تحقيقيا بميارة كا 
ة، كالتميز فى ممارسة ىذه األداء اإلدارل يرتبط بالعمميات اإلدارية الرئيسة ألل منظم -

 العمميات اإلدارية يحقؽ أىداؼ المنظمة كالعامميف بيا.  
كفى ضكء ما سبؽ يمكف تعريؼ األداء اإلدارل إجرائينا بأنو : كافة الجيكد كالممارسات 
اإلدارية كاإلنجازات المممكسة التى يقكـ بيا رؤساء األقساـ العممية بالجامعات الحككمية 

ياميـ باألنشطة كالمياـ كالمسئكليات المنكطة بيـ، لتحقيؽ أىداؼ األقساـ كالناتجة عف ق
 العممية فى ظؿ المكارد المتاحة بالكفاءة كالفعالية المطمكبة.

 تطٕٖس األداٞ اإلدازٝ : -9

 يعرؼ تطكير األداء اإلدارل بأنو : 
جيد شمكلى مخطط ييدؼ إلى تغيير كتنمية أداء القيادات فى المؤسسة عف طريؽ  -

لتأثير فى قيميـ كمياراتيـ كأنماط سمككيـ، كذلؾ إلدخاؿ التغيير فى المؤسسة ككؿ ا
)كايد  لتتجاكب ذاتينا مع البيئة المحيطة بيا بيدؼ تحقيؽ الفعالية الكمية لممؤسسة

 .(1، 2362محمد سبلمة، 
تحديد القيمة الفعمية لؤلداء اإلدارل مف نشاطات كأدكار داخؿ المؤسسة كخارجيا مف  -

إحداث التغييرات المطمكبة فى ضكء أىداؼ ككظائؼ المؤسسة مف ناحية،  أجؿ
ككذلؾ تحقيؽ أىداؼ المجتمع كتكقعاتو كتطمعاتو مف كظائؼ مجتمعية مف ناحية 

 .(632-636، 2338)نادية حسف عمى،  أخرل
تطكير األداء اإلدارل إجرائينا بأنو : جيد مخطط كمنظـ لتغيير  كيعرؼ الباحثاف -

اء اإلدارل لرؤساء األقساـ العممية بالجامعات الحككمية المصرية فى كتنمية األد



 . ادا  ادإاداى  ررساء  األساء  ارلمية  اءراءعلء  اركووعة  اريرري  ى  وو  عخل  اركاء  ارنظيةي األتطوير 

- 232 - 

بما يتكافؽ مع متغيرات البيئة المحيطة المطمكبة كبما ضكء مدخؿ الذكاء التنظيمى 
 .يتكافؽ مع أىداؼ ككظائؼ الجامعة

 اجلاوعات :باألقساً العمىٗٛ فٜ وبادئ األداٞ اإلدازٝ  -ب

لجامعية بشكؿ عاـ كرؤساء األقساـ العممية بالكميات القيادات ا تبرز مدل أىمية دكر
تبنى مجمكعة مف مبادئ إدارة األداء بيدؼ تحسيف أداء أعضاء  بشكؿ خاص في كالمعاىد

ىيئة التدريس كالعامميف كالتدريب المستمر ليـ، األمر الذل سكؼ يحدث تغييرنا فى سمكؾ 
  : يمى نعرض ألىـ ىذه المبادئاألفراد كمساعدتيـ عمى فيـ أدكارىـ الجديدة، كفيما 

(Bob Paladino, 2007, 26) (Henry J. Pratt, 1991,28) (Douglas K. 
Smith, 1997, 96-98)  

االعتماد عمى نتائج أداء األفراد فى تكجيو كتطكير األداء : كيعنى العمؿ عمى تحسيف  -6
ا األداء بصكرة مستمرة فى ضكء النتائج المتحققة، كالتأكد مف أف كؿ فر  د يعطى اىتمامن

مستمرنا لنتائج أدائو، كيدرؾ العبلقة بينيا كبيف مياراتو الشخصية ليتكلد لديو الدافع 
 نحك تغيير أدائو كتحسيف مستكاه لتحقيؽ نتائج أفضؿ.

مشاركة جميع األفراد فى تحمؿ مسئكلية تغيير كتطكير األداء : كذلؾ مف خبلؿ  -2
ثر اىتمامنا بالتغيير كتشكيؿ فرؽ عمؿ متعاكنة استقطاب القيادات الجامعية لؤلفراد األك

 إلحداث التغيير المطمكب.
إدراؾ األفراد لمفكائد العائدة عمييـ كعمى الجامعة مف تطكير األداء : مما يجعميـ  -0

يتحممكف مشقة تعمـ ميارات كسمككيات جديدة مف أجؿ تحسيف أدائيـ كتحسيف الصكرة 
 ذل ينتمكف إليو. العامة لمجامعة أك الكمية أك القسـ ال

تكفير بيئة داعمة لمساعدة األفراد عمى التعميـ كالتدريب : يتكفر مف خبلليا المعمكمات  -8
كالتدريب كالنصح كالتدعيـ، عمى أف تعد ىذه البيئة بحيث تستغؿ طاقات كقدرات األفراد 

 لبذؿ مزيد مف الجيد نحك االرتقاء بالمؤسسة كتطكيرىا.
آليات تغيير كتطكير األداء : كيقصد بذلؾ تشجيع األفراد  االعتماد عمى التجريب كأحد  -2

عمى ابتكار كتجريب مسارات خاصة لتحقيؽ أىداؼ التغيير كاالستفادة مف خبرات 
  النجاح كالفشؿ.
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االعتماد عمى فرؽ العمؿ : حيث يعمؿ أعضاء الفريؽ بصكرة متماسكة نتيجة الشعكر  -1
ـ يفضؿ أداؤىا فردينا، كنجاح التغيير بتحديات مشتركة، كبرغـ مف ذلؾ فإف ىناؾ ميا

يتكقؼ عمى القدرة عمى تحديد الفرص األدائية التى تتطمب العمؿ الجماعى كالفرص 
 التى تستكجب األداء الفردل.

تركيز التغيير عمى التصميـ الجيد لطريقة العمؿ أكثر مف التركيز عمى تغيير سمطة  -1
التغيير مركزية أك المركزية ما دامت  اتخاذ القرار : فميس مف الميـ أف تككف قرارات

ستتجو فى نياية األمر نحك إحداث تغيير لؤلداء بسرعة أكثر كبأخطاء أقؿ كبطريقة 
 دكرية لمعمؿ كباستثمار أفضؿ لمكقت.

استخداـ لغة مؤثرة لحشد طاقات األفراد مف أجؿ إحداث التغيير : قد يحتاج التغيير إلى  -8
عمى رغبة األفراد أنفسيـ فى بذؿ الطاقة البلزمة إلحداث مكار مالية إال أنو يعتمد أكثر 

التغيير، كيستكجب ذلؾ قياـ القادة بتكظيؼ طاقات األفراد كبث الثقة فييـ إلدارة القكة 
 الكامنة لدييـ لتحسيف أدائيـ.

أف تككف عممية تطكير األداء شاممة كمستمرة : يجب تكفير مجمكعة مف مبادرات  -7
كأقساـ الجامعة عمى أف تتسـ ىذه المبادرات باالستمرارية  التغيير فى جميع كميات

كالشمكلية كاالنسجاـ مع بعضيا البعض، كيككف ىدفيا األساسى التغيير لتطكير األداء 
 كتجكيده.

إيماف القيادات الجامعية بالحاجة إلى التغيير : كمكاجية مخاكؼ اإلحباط كالفشؿ  -63
 فى تحقيؽ النجاح المأمكؿ.   ممكنة لدعـ األفراد  التنقيب عف كؿ فرصةك 

يتضح مما سبؽ أف رؤساء األقساـ العممية يقع عمييـ العبء األكبر فى إحداث أل تغيير أك 
تطكير فى األداء اإلدارل باألقساـ العممية، إذ يجب عمى رئيس القسـ أف يؤمف بأىمية 

يؿ االرتقاء التطكير كأف يسعى إلى التغيير، كيعمؿ عمى حشد طاقات أعضاء القسـ فى سب
بأدائيـ بشكؿ شامؿ كمستمر، كما يتكجب عمى رئيس القسـ أف ينشر ثقافة التغيير بالقسـ 
مف خبلؿ التأكيد عمى حجـ الفكائد التى تعكد عمى أعضاء القسـ مف إحداث التطكير، عبلكة 
عمى مسئكليتو القائمة عمى تكفير بيئة داعمة لمتعميـ كالتدريب بحيث تستغؿ ىذه البيئة 

 اقات كقدرات أعضاء القسـ لبذؿ مزيد مف الجيد نحك االرتقاء بالقسـ كتطكيره.    ط
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 :  باألقساً العمىٗٛ باجلاوعاتاإلدازٝ  العٕاون املؤثسٚ فٜ األداٞ -ج

  : ىناؾ عدة عكامؿ تؤثر عمى مستكل األداء اإلدارل فى الجامعات، مف أىميا
  (Du Yaling& Yin Yilin, 2009, 1-5) ( Mike Kennerley & Andy 

Neely, 2002, 1222 )  
 ما يمتمكو العاممكف مف معارؼ كميارات كاىتمامات كاتجاىات كدكافع. -
مكانات كتسييبلت. -  بيئة العمؿ كما يتكفر بيا مف مكارد كا 
 متطمبات الكظيفة كما تقدمو مف فرص عمؿ تتسـ بالتحدل. -
، كمدل األداء اإليجابى ما تقدمو القيادات الجامعية مف تغذية راجعة لمعامميف -

لمعامميف، كغرس الثقة فى نفكسيـ، كمساندة قراراتيـ المناسبة، كتحديد المقاييس 
 المناسبة لتحسيف األداء كتطكيره.

اىتماـ القيادات الجامعية بعمؿ الفريؽ، كحؿ الصراعات كتدعيـ التعاكف بيف زمبلء  -
 العمؿ.

 الجامعية مف اتخاذ القرارات المناسبة.تكافر مصادر جيدة لممعمكمات ُتمِكف القيادات  -
قدرة القيادات الجامعية عمى اتخاذ القرارات لحؿ المشكبلت كتحميميا تبعنا لممكقؼ مع  -

 تقديـ البدائؿ المقترحة.
استعداد القيادات الجامعية لتطبيؽ أفكار كمناىج جديدة فى العمؿ كالخركج عف  -

 النمطية اإلدارية.
ى تكزيع مسئكليات العمؿ بيف العامميف بأقصى كفاءة قدرة القيادات الجامعية عم -

 كفعالية، مع مراقبة أدائيـ كتقكيمو لتحقيؽ أىداؼ الجامعة كالعامميف بيا.  
تبنى القيادات الجامعية الخطط المبتكرة التى تدفع العامميف نحك بذؿ الجيكد الفردية  -

 كالجماعية المؤثرة فى تطكير األداء.
باعتبارىـ جزء مف  –ف عمى رؤساء األقساـ العممية بالجامعات يتضح مما سبؽ أنو يتعي

أف يككنكا عمى كعى كامؿ بالعكامؿ المؤثرة فى تطكير األداء اإلدارل حتى  -القيادات الجامعية 
يتمكنكا مف االرتقاء بمستكل األداء اإلدارل لدييـ كبما ينعكس عمى أداء األقساـ العممية 

افر مركنة لدل  أعضاء القسـ كاستعدادىـ لتقبؿ التغير فى بشكؿ عاـ، إلى جانب ضركرة تك 
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بيئة العمؿ، كالمشاركة فى تنفيذه، كالمساىمة بأفكارىـ اإلبداعية، األمر الذل قد يسيـ فى 
 تطكير األداء اإلدارل باألقساـ العممية كالمساىمة فى تحقيؽ أىدافيا االستراتيجية. 

 اجلاوعات :ساً العمىٗٛ فٜ األقوتطمبات تطٕٖس األداٞ اإلدازٙ ب -د

عمى تحقيؽ  تياتيدؼ إلى زيادة قدر  باألقساـ العمميةإف عممية تطكير األداء اإلدارم 
أىدافيا كالتكيؼ مع مطالب البيئة دائمة التغير األمر الذم يحتاج إلى مجمكعة مف 

 :  (82، 2362)صبرل السيد عبد الرحمف،  المتطمبات، مف أىميا
 .القسـات العامميف فى تحديد مياـ كمسئكلي -6
 .فى القسـ تنمية ميارات العامميف -2
 : داخؿ القسـ مع مراعاة مايمىتحديد تكقعات أداء كؿ كظيفة  -0
 .بالقسـ تعزيز التجديد المستمر كالتنمية الفعمية لمعامميف -
 االىتماـ بالمخرجات التي تـ إنجازىا. -
 االىتماـ بتحقيؽ قدر مف الكاقعية لمتكقعات. -
 جكانب اإليجابية فى السمكؾ عف طريؽ :االىتماـ بال -8
 االنطبلؽ مف معايير دقيقة تحقؽ اليدؼ. -
 تحديد حجـ العمؿ بحيث يتبلءـ مع قدرات العامميف. -
 متابعة األداء أثناء العمؿ. -
 تقكيـ أداء العامميف بصفة مستمرة. -

ا تكفير األفراد المؤىميف لمقياـ بالعمؿ، ك  عدادىـ كما يتطمب تطكير األداء اإلدارل أيضن ا 
كتدريبيـ عمى طرؽ األداء الفعالة، كتكفير المعمكمات الكاممة عف خطة األىداؼ كمستكيات 

الظركؼ المحيطة بمكاف تنفيذ العمؿ بما يضمف التنفيذ السميـ ، كمتابعة  الجكدة،كتييئة
د األداء كمبلحظة ما يقـك بو الفرد أثناء العمؿ كتزكيده بالمعمكمات المتجددة ، إلى جانب رص

نتائج التنفيذ كتصحيحيا بالقياس إلى األىداؼ المحددة ، مع االعتماد عمى تكفير مستمزمات 
األداء المادية كالتقنية مف مكاد كمعمكمات كمعدات كغيرىا مف مكارد يتطمبيا األداء الفعاؿ فى 

 .(22، 2336)عمى السممى، العمؿ 
محركات األداء اإلدارم لرؤساء كانطبلقنا مما سبؽ فإف المعرفة التنظيمية تعد مف أىـ 

األقساـ العممية بالجامعات، حيث يختمؼ األداء اإلدارم لرؤساء األقساـ طبقنا لمعرفتيـ الفنية 
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كالمينية ، كقدرتيـ عمى حؿ المشكبلت التنظيمية ، كصنع القرارات كالتخطيط لمعمؿ ، كتحديد 
ىمية اختيار القادة الذيف تتكفر شبكة االتصاؿ داخؿ القسـ. حيث أكدت إحدل الدراسات عمى أ

، 2333)محمد سيؼ الديف فيمى،  لدييـ القدرة عمى اكتساب المعرفة التنظيمية كتككينيا
23). 

 اجلاوعات :األقساً العمىٗٛ بأِىٗٛ تطٕٖس األداٞ اإلدازٝ ب -ِـ

ف أىمية كبيرة، يمكباألقساـ العممية بالجامعات أف لتطكير األداء اإلدارل  افيرل الباحث
 تمخيصيا فى النقاط التالية :

تنمية عممية اتخاذ القرارات اإلدارية بما يتيح فرصة االختيار األفضؿ لمبدائؿ كتقميؿ  -6
 المخاطرة كعدـ التأكد.

يؤدل إلى تدعيـ ميارات العبلقات اإلنسانية كالتى تعتبر مف الميارات األساسية التى  -2
نظرنا لمتفاعؿ القائـ بيف القائد يتطمبيا العمؿ اإلدارل بالجامعات بدرجة كبيرة 

كاألعضاء فى كافة المستكيات كأىمية ىذا التفاعؿ فى تنفيذ الخطط كاألىداؼ 
 التنظيمية بصكرة عامة.

يساعد عمى اكتساب المعارؼ كالمعمكمات المتعمقة بالعمؿ بالجامعة كأقساميا  -0
 المختمفة.

امعية ببعض الميارات تسيـ بعض برامج التطكير اإلدارل فى تزكيد القيادات الج -8
 الخاصة كفقنا لمدل الحاجة ليذه الميارات.

 ثالًجا : البٍاٞ التٍظٗىٜ لألقساً العمىٗٛ باجلاوعات احلهٕوٗٛ املصسٖٛ 

بالنظر إلى الكاقع المصرل نجد أف البناء التنظيمى لؤلقساـ العممية بالجامعات الحككمية 
مس القسـ، نائب رئيس القسـ، يتألؼ مف ستة مككنات ىى : مجمس القسـ، رئيس مج

أعضاء ىيئة التدريس بالقسـ، المعيدكف كالمدرسكف المساعدكف بالقسـ، اإلداريكف كالييئة 
الفنية المعاكنة، كفيما يمى تكضيح ألىـ ثبلثة عناصر مف ىذه العناصر الستة كىـ مجمس 

سئكلة عف القسـ كرئيس مجمس القسـ كنائب رئيس مجمس القسـ، باعتبارىا العناصر الم
 صناعة كاتخاذ القرار، كالمنكط بيا تطكير كتحديث األداء اإلدارل بالقسـ : 
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 جممس الكسي :-0

تحدد البلئحة الداخمية لكؿ كمية أك معيد تابع لمجامعة أقساـ الكمية كما يشممو كؿ قسـ 
مس المج) مف تخصصات كيككف لكؿ قسـ كيانو الذاتى مف الناحية العممية كاإلدارية كالمالية

 .(21، 2337، األعمى لمجامعات 
كيتألؼ مجمس القسـ مف جميع األساتذة كاألساتذة المساعديف فى القسـ كمف خمسة مف 
المدرسيف فيو عمى األكثر يتناكبكف العضكية فيما بينيـ دكرينا كؿ سنة باألقدمية فى كظيفة 

 التدريس فيومدرس، عمى أال يجاكز عدد المدرسيف فى المجمس عدد باقى أعضاء ىيئة 
 .(21، 2337، المجمس األعمى لمجامعات )

كيختص مجمس القسـ بالنظر فى جميع األعماؿ العممية كالدراسية كاإلدارية كالمالية 
 (28-21، 2337، المجمس األعمى لمجامعات ) المتعمقة بالقسـ، كباألخص المسائؿ اآلتية

 : 
 ـ.رسـ السياسة العامة لمتعميـ كالبحث العممى فى القس -
 كضع نظاـ العمؿ بالقسـ كالتنسيؽ بيف مختمؼ التخصصات فى القسـ. -
 تحديد المقررات الدراسية التى يتكلى تدريسيا كتحديد محتكاىا العممى. -
 تحديد الكتب كالمراجع فى مكاد القسـ كتيسير حصكؿ الطبلب عمييا كتدعيـ المكتبة بيا. -
 كضع كتنسيؽ خطة لمبحكث كتكزيع اإلشراؼ عمييا. -
يفادىـ فى ميمات اقت - عارتيـ كا  راح تعييف أعضاء ىيئة التدريس كندبيـ كنقميـ كا 

كمؤتمرات عممية كندكات أك حمقات دراسية، كاقتراح الترخيص لؤلساتذة باجازات التفرغ 
 العممى.

ليو. -  اقتراح تكزيع الدركس كالمحاضرات كالتمرينات العممية كاالنتداب مف القسـ كا 
لمساعديف كالمعيديف كندبيـ كنقميـ كايفادىـ فى بعثات أك عمى اقتراح تعييف المدرسيف ا -

عطائيـ اإلجازات الدراسية.  منح أجنبية كا 
 اقتراح تكزيع أعماؿ االمتحاف كتشكيؿ لجانو فيما يخص القسـ. -
 اقتراح منح مكافآت التفرغ لمدراسات العميا. -
نح درجات الماجستير اقتراح تعييف المشرفيف عمى الرسائؿ كتشكيؿ لجاف الحكـ عمييا كم -

 كالدكتكراه.
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مناقشة التقرير السنكل لرئيس مجمس القسـ كتقارير نكابو، كمناقشة نتائج االمتحاف فى  -
مكاد القسـ كتكصيات المؤتمرات العممية لمقسـ كالكمية أك المعيد، كتقييـ نظـ الدراسة 

ؾ كفى إطار كاالمتحاف كالبحث العممى فى القسـ كمراجعتيا كتحديدىا فى ضكء كؿ ذل
 التقدـ العممى كالتعميمى كمطالب المجتمع كحاجاتو المتطكرة.

 متابعة تنفيذ السياسة العامة لمتعميـ كالبحكث فى القسـ.   -
 زٟٗس جممس الكسي : -9

يعتبر رئيس القسـ ىك المسئكؿ األكؿ عف إدارة القسـ العممى، كيككف ارتباطو 
الجامعية الذل يقع عمى عاتقو ميمة تحريؾ مباشرة بعميد الكمية، فيك يمثؿ أحد القيادات 

كتكجيو طاقات العامميف معو مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ معينة فى إطار مف الرضا كالتماسؾ 
كاإلحساس بالمسئكلية كمشاركة اإلدارة فى عممية صنع القرار، كتكفير المناخ الجامعى الجيد 

يمة عبد القادر ىاشـ، )مرفت صالح ناصؼ  كن بما يحفز العامميف عمى زيادة اإلنتاج
6778 ،7). 

كيعيف رئيس مجمس القسـ مف بيف أقدـ ثبلثة أساتذة فى القسـ كيككف تعيينو بقرار 
مف رئيس الجامعة بعد أخذ رأل عميد الكمية لمدة ثبلث سنكاات قابمة لمتجديد مرة كاحدة، كال 

مس القسـ ألقدميـ، يسرل ىذا الحكـ فى حالة كجكد أقؿ مف ثبلثة أساتذة إذ تككف رئاسة مج
كيعتبر رئيس مجمس القسـ متنحينا عف رئاسة مجمس القسـ بتعيينو عميدنا أك ككيبلن لمكمية، 
كذلؾ إذا كجد غيره مف األساتذة فى القسـ، كفى حالة خمك القسـ مف األساتذة، يقكـ بأعماؿ 

مية إال رئيس مجمسو أقدـ األساتذة المساعديف فيو، كبذلؾ يككف لو حؽ حضكر مجمس الك
 . ( 28، 2337، المجمس األعمى لمجامعات ) عند النظر فى شئكف تكظيؼ األساتذة

( فى قانكف تنظيـ 21حدثت تعديبلت عمى المادة ) 2366يناير  22كبعد قياـ ثكرة 
( 60كالذل يقضى بإضافة المادة ) 2362( لسنة 88الجامعات حيث صدر القانكف رقـ )

بشأف تنظيـ الجامعات كالتى تقضى باستبداؿ نظاـ  6712ة ( لسن87مكرر إلى القانكف رقـ )
بنظاـ انتخابيـ بطريقة حرة مباشرة، حيث نصت المادة عمى " يشارؾ  تعييف رؤساء األقساـ

أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنكىـ فى اختيار شاغمى الكظائؼ القيادية المنصكص عمييا بيذا 
رئيس الجامعة(، كذلؾ  كفقنا لنظـ  -لمعيدعميد الكمية أك ا -القانكف )رئيس مجمس القسـ

كضكابط االختيار كمعايير المفاضمة التى يضعيا المجمس األعمى لمجامعات عمى نحك يضمف 



 . ادا  ادإاداى  ررساء  األساء  ارلمية  اءراءعلء  اركووعة  اريرري  ى  وو  عخل  اركاء  ارنظيةي األتطوير 

- 262 - 

كفالة المساكاة كالعدالة بيف جميع المتقدميف لشغؿ ىذه الكظائؼ، كيحقؽ اختيار أفضؿ، كأكفأ 
، كيصدر قرار التعييف مف السمطة العناصر الممثمة إلرادة أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات

 المختصة بالتعييف كفقنا لمقانكف كذلؾ طبقنا لنتيجة االنتخابات كيمغى كؿ ما يخالؼ ذلؾ"
 .( 8، مادة 2362، المجمس األعمى لمجامعات )

كيتـ اختيار رئيس مجمس القسـ عف طريؽ االنتخاب الحر المباشر بكاسطة جميع أعضاء 
مميف كالمتفرغيف كالقائميف بالعمؿ فعمينا بالجامعة، باإلضافة إلى ىيئة التدريس بالقسـ العا

%( مف 63المدرسيف المساعديف كالمعيديف كالذيف تقيـ أصكاتيـ الصحيحة بما ال يجاكز )
المجمس األعمى لمجامعات، ) األصكات الصحيحة ألعضاء ىيئة التدريس بالقسـ سالفى البياف

 .( 6، مادة 2362
، 2362)المجمس األعمى لمجامعات،  ظيفة رئيس مجمس القسـ، ما يمىكيشترط لمترشيح لك 

 :(  8،0تيف مادال
أف يككف المرشح مف األساتذة العامميف بالقسـ، عمى أف يجرل االنتخاب بيف أقدـ ثبلثة  -

مف األساتذة العامميف بالقسـ، المتقدميف لمترشيح، كالقائميف فعمينا بالعمؿ لمدة سنة 
 الترشيح. أكاديمية سابقة عمى

أال يككف المرشح قد سبؽ الحكـ عميو بعقكبة جنائية فى إحدل الجرائـ المنصكص عمييا  -
فى قانكف العقكبات أك ما يماثميا مف جرائـ فى القكانيف الخاصة، أك بعقكبة مقيدة 

 لمحرية فى جريمة مخمة بالشرؼ أك األمانة ما لـ يكف قد رد إليو اعتباره.
 زاء تأديبى ما لـ يكف قد تـ محكه.أال يككف قد كقع عميو ج -
 عدـ سبؽ شغؿ المتقدـ لكظيفة مف ذات الدرجة لمدتيف كاممتيف.  -

كيتـ إجراء االنتخابات فى حالة كجكد اثنيف مف األساتذة المرشحيف لرئاسة القسـ، كفى 
حالة كجكد أكثر مف أستاذ تتكافر فييـ شركط الترشيح كاقتصار الترشيح عمى أحدىـ فإف 

تعمف نجاحو بالتزكية، كفى حالة كجكد أستاذ عامؿ كاحد فقط بالقسـ تنطبؽ عميو  المجنة
شركط الترشيح فتقكـ لجنة اإلشراؼ بإعداد تقرير لعرضو عمى السمطة المختصة بالتعييف 
لتقكـ بدكرىا بتكميؼ قائـ بأعماؿ الرئاسة لمقسـ لمدة عاـ أكاديمى، عمى أف يتـ إجراء 

، المادة 2362)المجمس األعمى لمجامعات،  دة كحاؿ تكافر شركطيااالنتخابات عقب ىذه الم
62 ). 
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%(  13كيشترط لصحة إنعقاد جمعية الناخبيف الختيار رئيس مجمس القسـ حضكر )
عمى األقؿ مف إجمالى أعضاء ىيئة التدريس العامميف كالمتفرغيف القائميف بالعمؿ فعمينا 

مسة لمدة ساعتيف الستكمالو، كعند استمرار عدـ بجامعتيـ، فإذا لـ يكتمؿ النصاب تؤجؿ الج
اكتماؿ النصاب يتـ فض االجتماع مع تحديد مكعد آخر خبلؿ أسبكع عمى األكثر، عمى أف 

%(  83يعاد اإلعبلف عف المكعد الجديد كتنعقد جمعية الناخبيف فى ىذه الحالة بحضكر )
ذا لـ تستكمؿ نصاب  انعقادىا فى ىذه الحالة تؤجؿ عمى األقؿ مف أعضائيا المشار إلييـ، كا 
)المجمس األعمى لمجامعات، جمسة التصكيت لمدة ساعتيف ثـ تنعقد بأل نسبة حضكر

  .( 66، المادة 2362
 23كتعاد االنتخابات بيف أعمى أثنيف فى حالة عدـ حصكؿ أل مف المرشحيف عمى )

كيخطر بو الجميع %( مف األصكات الصحيحة، كيحدد ليا يـك آخر خبلؿ أسبكع عمى األكثر، 
 . ( 68، المادة 2362)المجمس األعمى لمجامعات،  فى ذات الجمسة

كتككف مدة شغؿ الكظيفة القيادية لرئيس القسـ طبقنا لما جاء بقانكف تنظيـ 
 .( 23، المادة 2362)المجمس األعمى لمجامعات،  الجامعات فى ىذا الشأف

نتخاب الحر المباشر فى تعييف كلكف نظرنا لما حدث مف سمبيات فى تطبيؽ مبدأ اال 
 2360يكنية  03رؤساء مجالس األقساـ العممية بالكميات المختمفة، تـ العكدة بعد قياـ ثكرة 

إلى نظاـ تعييف رؤساء مجالس األقساـ أسكة بما حدث فى بقية المناصب القيادية األخرل فى 
عمى  2368( لسنة 22)الجامعة كرؤساء الجامعات كعمداء الكميات، حيث نص القانكف رقـ 

 المجمس األعمى لمجامعات) مكرر( مف قانكف تنظيـ الجامعات المشار إليو 60إلغاء المادة )
بحيث يصبح تعييف رئيس مجمس القسـ بقرار مف رئيس الجامعة مف بيف  .(8، 2368، 

ثبلثة يتـ ترشيحيـ ليذا الغرض ممف يستكفكف شركط كضكابط الترشح كفى ضكء تقييـ 
ات المقدمة منيـ لتطكير القسـ، كيصدر قرار بالتعييف لمدة ثبلث سنكات قابمة المشركع

 لمتجديد مرة كاحدة.
 وس٠ٕلٗات زٟٗس الكسي العمىٜ :

( مف البلئحة التنفيذية لقانكف تنظيـ الجامعات المياـ التى يجب 82حددت المادة )
إلدارية كالمالية في أف يضطمع بيا رئيس مجمس القسـ فى إشرافو عمى الشئكف العممية كا

القسـ في حدكد السياسة التي يرسميا مجمس الكمية كمجمس القسـ كفقنا ألحكاـ القكانيف 
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 ،2337، المجمس األعمى لمجامعات ) كالمكائح كالقرارات المعمكؿ بيا كيتكلى بصفة خاصة
667-623 ) :  
اء ىيئة اقتراح تكزيع المحاضرات كالدركس كاألعماؿ الجامعية األخرل عمى أعض -

 التدريس القائميف بالتدريس في القسـ كذلؾ لمعرض عمى مجمس القسـ.
إعداد مقترحات الندب لمتدريس مف خارج الكمية بالنسبة لمقسـ لمعرض عمى مجمس   -

 القسـ.
 اقتراح خطة الدراسات العميا كالبحكث بالقسـ لمعرض عمى مجمس القسـ. -
 مية كذلؾ فيما يخصو.متابعة تنفيذ قرارات كسياسة مجمس القسـ كالك -
 اإلشراؼ عمى العامميف في القسـ كمراقبة أعماليـ. -
ببلغ عميد الكمية عمى كؿ ما مف شأنو المساس بحسف  - حفظ النظاـ داخؿ القسـ كا 

 سير العمؿ بالقسـ.
إعداد تقرير في نياية كؿ عاـ جامعي عف شئكف القسـ العممية كالتعميمية كاإلدارية  -

ا ألكجو النشاط في القسـ كمستكل أداء العمؿ بو كالمالية كيتضمف ىذا الت قرير عرضن
كشئكف الدراسة كاالمتحانات كنتائجيا كبياف العقبات التي اعترضت التنفيذ كعرض 
المقترحات بالحمكؿ المبلئمة ، كيعرض ىذا التقرير عمى مجمس القسـ تكطئة لمعرض 

 عمى مجمس الكمية . 
جية نظر مجمس القسـ عند نظر المسائؿ يبيف رئيس مجمس القسـ لمجمس الكمية ك  -

 المعركضة بشأنو عمى مجمس الكمية .
السمطات المخكلة  –كؿ فى دائرة اختصاصو  –كيككف لرؤساء مجالس األقساـ 

لرؤساء المصالح المنصكص عمييا فى القكانيف كالمكائح بالنسبة لمعامميف مف غير أعضاء 
 .(667، 2337، ات المجمس األعمى لمجامع) ىيئة التدريس بالقسـ

كيجكز تنحية رئيس مجمس القسـ عف الرئاسة فى حالة إخبللو بكاجباتو الجامعية أك 
بمقتضيات مسئكلياتو الرئاسية كيككف ذلؾ بقرار مسبب مف رئيس الجامعة بعد أخذ رأل 

 .(27، 2337، المجمس األعمى لمجامعات ) مجمس الكمية أك المعيد
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 ٌاٟب زٟٗس جممس الكسي : -3
حاؿ تعدد التخصصات المختمفة فى القسـ، يككف أقدـ األساتذة فى كؿ تخصص فى 

متميزنا بكياف ذاتى داخؿ القسـ نائبنا لرئيس مجمس القسـ فى شئكف ىذا التخصص، كيتكلى 
إدارة ىذه الشئكف تحت إشراؼ رئيس مجمس القسـ كفى حدكد السياسة التى يرسميا مجمس 

اكؿ فييا مع باقى أعضاء ىيئة التدريس فى التخصص، الكمية كمجمس القسـ، كيقكـ بالتد
كفى حاؿ خمك التخصص مف األساتذة يقـك أقدـ األساتذة المساعديف فيو بأعماؿ نائب رئيس 
مجمس القسـ لشئكف ىذا التخصص، كتسرل عمى نائب رئيس مجمس القسـ أحكاـ التنحية 

 (.27، 2337، المجمس األعمى لمجامعات) المقررة فى شأف رئيس مجمس القسـ
كالئحتو  6712( لسنة 87إف المستقرئ لنصكص قانكف تنظيـ الجامعات رقـ )

التنفيذية كما أدخؿ عميو مف تعديبلت يبلحظ إغفاليا لجانب تدريب رؤساء األقساـ العممية 
عمى كيفية ممارسة كظائفيـ الجديدة. حيث أف مف يشغؿ منصب رئيس قسـ يجد نفسو أماـ 

ف لـ يسبؽ تبصره بكؿ ما يتصؿ بكظيفتو الجديدة أك مسئكليات ال عيد ل و ببعضيا خاصة كا 
حيث يتـ  .(238، 2330أميمة حممى مصطفى، ك  ،)ىدل سعد السيد  تدريبو عمى تأديتيا

ا  تصعيد األستاذ مف مكقع إدارل إلى آخر دكف أف يمر بتجربة تدريب كاحدة، كما يتضح أيضن
قانكف تنظيـ الجامعات يعتمد فى الغالب عمى قدرة  أف اختيار رؤساء األقساـ كتعيينيـ كفؽ

 .المرشح عمى البحث كالتدريس ال عمى القيادة كاإلدارة
تنمية قدرات تضميف بعض البرامج التدريبية كالتأىيمية بمركز  تـ ىذا المنطمؽمف 

يا شأن كالتي مف أعضاء ىيئة التدريس كالقيادات الجامعية بكؿ جامعة كأحد اآلليات المعتمدة 
إحداث تطكير فى أداء أعضاء ىيئة التدريس كالقيادات الجامعية كالكادر اإلدارل. كعمى الرغـ 

إال أف الكاقع الحالى ليا يشير إلى  ى تسعى تمؾ المراكز إلى تحقيقيا،مف األىداؼ الكبيرة الت
)أحمد عبد  : مف أىمياجو القصكر فى تحقيؽ ىذه األىداؼ،كجكد العديد مف السمبيات كأك 

 ( 876-873، 2361،اهلل الصغير
نقص عدد الدكرات التدريبية التى تنفذ لفئة القيادات الجامعية مقارنة بباقى الفئات  -

 المستيدفة.
نمطية البرامج كضعؼ تركيزىا عمى الجديد فى اإلدارة كالقيادة الجامعية بما يتبلءـ  -

 كالتطكر المنشكد.
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نفس المادة العممية بصرؼ النظر حصكؿ جميع المشاركيف بالدكرات التدريبية عمى  -
 عف الدرجة األكاديمية لممتدرب كتخصصو كخمفيتو العممية.

 غمبة الجانب النظرل عمى الجانب العممى فى البرامج التدريبية. -
 غمبة استخداـ المحاضرة كالمناقشة فى طرؽ التدريب عمى استخداـ كرش العمؿ. -
 مدربيف كالمتدربيف.غمكض أىداؼ المشركع لدل الغالبية العظمى مف ال -
قصر مدة البرامج التدريبية كعدـ مناسبتيا مع مسئكليات المتدربيف كأعماليـ  -

الجامعية، كليذا يصبح االلتحاؽ بتمؾ البرامج أمرنا شكمينا مف أجؿ الحصكؿ عمى 
 شيادة تفيد فى عممية الترقى.

رئاسة  برامج تدريبية لممرشحيف لتكلىكتكثيؼ تنظيـ  مدل أىميةيتضح مما سبؽ 
األقساـ العممية بالكميات كالمعاىد قبؿ السماح ليـ بممارسة مياميـ، كذلؾ لتعريفيـ بالقكانيف 
كالتشريعات الجامعية كالميارات البلزمة لمتعامؿ مع المكاقؼ اإلدارية المختمفة، مما يرفع مف 

ضافة إلى ، باإلمستكل القدرات اإلدارية لدييـ، كيساعدىـ عمى أداء مياميـ بكفاءة عالية
لرؤساء األقساـ كالقيادة كالتمكيؿ كالتنمية البشرية دكرات متخصصة فى اإلدارة  تقديـضركرة 
التى يمتمككنيا كبما لتعزيز الكفايات  عمى أف يتـ تقديميا ليـ بشكؿ متنظـ كمستمر الحالييف

 . يسيـ فى تطكير األداء بشكؿ عاـ كاألداء اإلدارل باألقساـ العممية بشكؿ خاص
 زابًعا : األسس الٍظسٖٛ ٔالفهسٖٛ لمرناٞ التٍظٗىٜ باجلاوعات

الثمانينيات مف  شر استخداـ مصطمح الذكاء التنظيمى فى الكسط األكاديمى فىانت
، كالذل ىذا المدخؿ( أحد ركاد ( Karl Albrecht"  قرف الماضى، كيعد " كارؿ ألبرشيتال

افسية لممؤسسات كالتغمب عمى المشكبلت يساعد فى تحسيف القدرة التن ويؤكد عمى أف تطبيق
التنظيمية التى تكاجو األفراد العامميف فييا، كيجعميا فى مكقع متميز يمكنيا مف المنافسة مع 

 نتاجية.اإل أك  منيا خدميةالالمؤسسات األخرل 
 اإلطاز املفاِٗىٜ لمرناٞ التٍظٗىٜ :  - أ

 ف أىميا : يكجد عدد مف التعريفات تناكلت مفيـك الذكاء التنظيمى، م
الذكاء التنظيمي ىك قدرة المؤسسة عمى تعبئة كمضاعفة جميع قدرات منتسبييا  -

كاالستفادة مف طاقاتيـ المختمفة، كالتركيز عمى تمؾ القدرات كالطاقات لتحقيؽ رسالة 
 .(Albrecht, K., 2003, 44).كأىداؼ المؤسسة
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مؤسسة التي تسمح ليا ىك االستفادة الكمية مف إمكانات األقساـ المختمفة داخؿ ال -
 &.Yaghoubi,N; Salehi, M) .كبقائيا بالحفاظ عمى استمراريتيا

Nezhad,E, 2011, 1321) 
ىك القدرة الكمية لمجامعة أفرادان ككحدات كمنظمات عمى االبتكار التنظيمي كالتكيؼ  -

مع الظركؼ المختمفة المحيطة بيا كاستغبلؿ المعرفة االستغبلؿ األمثؿ، كقدرتيا 
لية عمى التطكر كتقديـ قيمة مضافة تساعدىا في التميز كالمنافسة مع الجامعات العا

 .(18، 2361كمحمكد سيد عمي أبك سيؼ، ،أسامة محمكد قرني ) اآلخرل
الذكاء التنظيمي يعتمد عمى جمع كمعالجة كتحميؿ المعمكمات البلزمة لبناء معارؼ  -

المحيطة، كفيـ كتقييـ مشاعر جديدة تسيـ في تحقيؽ االستجابة كالتكيؼ لمتغيرات 
الفرد كاآلخريف لتكجيو التعامؿ كالعبلقات االجتماعية بشكؿ سميـ نحك تحقيؽ 

 .األىداؼ االستراتيجية لمجامعة كمف ثـ تعظيـ قدرتيا التنافسية
 (28-21، 2361منى عبد الغني عبد الستار، )

خبرة الكافية التي ىك مدل امتبلؾ المستكيات التنظيمية إلى المعرفة كالميارة كال -
)حيدر  .تؤىميـ إلى اتخاذ القرارات الصائبة التي تتعمؽ بمستقبؿ المنظمة ككجكدىا

 (213، 2368جاسـ عبيد الجبكرم، 
ىك إدارة المنظمة بذكاء عف طريؽ جمع المعمكمات كالبيانات كتحميؿ البيانات  -

 ,Azma) .المنظمةلممنظمة كتكليد المعرفة الجديدة كالتعمـ التخاذ قرارات أفضؿ في 

F, Mostafapour, M.A., Rezaei, H, 2012, 94-97 ) 
 يتضح مف التعريفات السابقة أف الذكاء التنظيمي يتضمف :

عمـ كالتكيؼ عمى المستكل القدرة عمى اكتساب كتعمـ المعارؼ الجديدة لدعـ الت -
 .التنظيمى

حقيؽ األىداؼ القدرة عمى تكجيو رأس الماؿ الفكرم عمى نحك يؤدم بدكره إلى ت -
 المطمكبة.

 القدرة عمى التصرؼ بشكؿ يتسـ بالمركنة كاالبتكار كالتكيؼ. -
 القدرة عمى حؿ المشكبلت التنظيمية لتحقيؽ التكيؼ مع متغيرات البيئة المحيطة. -

و :  القدرة الكمية لمقسـ عمى أن إجرائيناعرؼ الذكاء التنظيمي البحث الحالي يكعميو فإف 
كالتكيؼ مع الظركؼ المختمفة المحيطة بو،  ءن عمى االبتكار التنظيمىا كأعضارئيسن  العممى
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لتطكر كتقديـ قيمة مضافة تساعد كاستغبلؿ المعرفة االستغبلؿ األمثؿ، كقدرتو العالية عمى ا
 .يز كالمنافسة مع األقساـ األخرلالتم فى

 أِىٗٛ الرناٞ التٍظٗىٜ : - ب
      تتمثؿ أىمية الذكاء التنظيمي فيما يمي:

(Mohammad Reza Zarbakhsh, et.Al, 2011, 990) (H. Khoshamooz & 

M. Goudarzvand Chegini,2013,20) (Mohamed Ali & Fereydoon Azma, 

2012, 102) (Ali Shahabi & et. Al, 2012,3022) 

يسيـ في تحقيؽ االستثمار األمثؿ لرأس الماؿ الفكرم الذم يتمثؿ في الخبرات  -
 لدل أفراد المؤسسة. كالمعارؼ المشتركة

يركز عمى قدرة األفراد عمى اكتساب كنشر المعرفة كتطبيقيا في المكاقؼ كالممارسات  -
 المختمفة بشكؿ يتسـ بالكفاءة كالتميز.

يسيـ في تحسيف كفاءة المؤسسة كزيادة إنتاجيتيا مف خبلؿ تنمية القدرات العقمية  -
 لؤلفراد العامميف.

القرار مف خبلؿ اكتساب كجمع البيانات كتحميميا  يدعـ تطكير جكانب التخطيط كصنع -
 ثـ اتخاذ القرار كتنفيذه.

يعمؿ عمى تقييـ ذكاء المؤسسة مف أجؿ التعرؼ عمى قدرات األفراد ككذلؾ تحديد  -
نقاط الضعؼ لدييـ كتحديد الحمكؿ المناسبة لتقكيـ نقاط الضعؼ كالسعي نحك 

 مكاىبيـ.استثمار نقاط المتكفرة لدييـ كتنمية قدراتيـ ك 
يدعـ تحقيؽ النجاح كالتميز لممؤسسة في ظؿ ما تكاجيو مف عكائؽ كتحديات، كذلؾ  -

مف خبلؿ تنمية القدرات الفكرية ألفرادىا كالتي تكصؼ بأنيا تمؾ األصكؿ غير 
 المممكسة التي تمثؿ أحد المصادر الرئيسة في تحقيؽ ميزة تنافسية مستدامة.

خبلؿ تحسيف قدرة المؤسسة عمى اكتساب يدعـ تحقيؽ ميزة تنافسية عالية مف  -
المعرفة كتحكيؿ البيانات كتشكيؿ المعمكمات الصحيحة كاستخداميا إلحداث التكيؼ 

 مع التغيرات البيئية المحيطة التي تكاجييا المؤسسة.
كفي ضكء ما سبؽ يمكف القكؿ بأف تطبيؽ الذكاء التنظيمي بالجامعات يدعـ 

المعمكمات المتكفرة لخمؽ معرفة جديدة  كاستثماربالجامعات، االستفادة مف رأس الماؿ الفكرم 
كتطبيقيا في المكاقؼ كالممارسات المختمفة بشكؿ يتسـ بالكفاءة كالتميز كالتكيؼ مع البيئة 
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المحيطة كدعـ جكانب المبادأة كاالبتكار، كما يسيـ تطبيؽ الذكاء التنظيمى بالجامعات فى 
القدرة عمى تطكير كحدات العمؿ بشكؿ يتسـ بالكفاءة تحسيف الكضع التنافسى ليا حيث لو 

كالتميز مف خبلؿ تنمية القدرات العقمية لؤلفراد العامميف كفيـ العبلقات التبادلية بينيا كبيف 
بيئتيا الداخمية كالخارجية لتحديد العقبات التى تكاجييا كاتخاذ اإلجراءات البلزمة لمتغمب 

 كفاءتيا كزيادة إنتاجيتيا كتحقيؽ التميز. عمييا، األمر الذل يؤدل إلى تحسيف
 ( فٜ الرناٞ التٍظٗىٜ : ( Karl Albrecht منٕذج نازه الربشت  -ج

أف الذكاء التنظيمي يعبر عف قدرة المؤسسة عمى تعبئة جميع قدراتيا  "ألبرشت"يرم 
قدـ  العقمية كاالستفادة منيا في تحقيؽ رؤية المؤسسة، كتكيفيا مع البيئة المتغيرة، كقد

ا لمذكاء التنظيمي يقكـ عمى سبعة أبعاد مترابطة فيما بينيا، تعمؿ عمى دعـ المؤسسة  نمكذجن
في تنفيذ استراتيجياتيا كتكيفيا مع متطمبات البيئة المحيطة بيا، كتتمثؿ ىذه األبعاد فيما 

 يمي: 
 : Strategic Visionالسؤٖٛ االسرتاتٗجٗٛ  -0

ة الخاصة بيا التي تكضح أىدافيا، كتعمؿ عمى كتعنى قياـ كؿ مؤسسة بصياغة الرؤي
عمى تحقيؽ  المؤسسةتحقيقيا لدعـ كجكدىا كتنمية االبداع كاالبتكار بيا، كتعبر عف قدرة 

التكافؤ كالتعبير عف أىدافيا ككضع تصكر كاضح لمستقبميا في بيئة أعماؿ متقمبة غير 
أف الرؤية اإلستراتيجية تشير  فييا إلى تحقيؽ النجاح كالتميز، أم المؤسساتمستقرة تسعى 

عمى كضع األىداؼ المستقبمية كامكانية تحقيقيا، كتشير الرؤية إلى  المؤسساتإلى قدرة 
مجمكعة مف التصكرات كالطمكحات كاآلماؿ لما يجب أف تككف عميو المؤسسة، كالتي تنشأ 

)  راد العامميفعندما يشترؾ أفراد المؤسسة في القيـ كالمعتقدات التي تكاجو سمككيات األف
 .(02، 2366محمكد السيد عباس، 

ا عف األحبلـ المطمكب تحقيقيا كالتميز الكاجب إحداثو، كبالتالي  كما تعبر الرؤية أيضن
فيي اآلماؿ كالغايات التي تيدؼ المؤسسة إلى تحقيقيا في األمد الطكيؿ، كمف ثـ فالرؤية 

 .(11، 2332)عبد العزيز جميؿ مخيمر،  أساس التطكير
البد أف تتسـ الرؤية االستراتيجية بمجمكعة مف الخصائص مثؿ الكضكح كالبساطة كدقة ك 

التعبير كاإليجاز كالكاقعية كالمكضكعية، كالقابمية لمتحكيؿ إلى خطط كسياسات كبرامج عمؿ، 
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كأف يككف بياف الرؤية مميمنا يتحدل قدرات العامميف كيحفزىـ لشحذ ىمميـ كاستجماع قكاىـ 
  .رات جكىرية مف أجؿ إنجاز مستقبؿ أفضؿ لمؤسستيـإلحداث تغيي

(Allison, Michael & Jude Kaye, 2005, 101) 

 ,Albrecht) :ما يمى باألقساـ العممية ؽ بعد الرؤية االستراتيجية كتتضمف مؤشرات تحقي
K., 2003, 8) 

 ككيفيةالمختمفة متغيرات الحكؿ  القسـ العممىكجكد حكار استراتيجي مستمر داخؿ  -
 .الجامعةالتغمب عمى التحديات التي يمكف أف تكاجييا 

 بعممية المسح البيئي : القسـ العممىقياـ  -
مف خبلؿ تحميؿ  بالقسـ العممىكالتي تتمثؿ في تشخيص كتقييـ األكضاع الحالية 

كالتي تشمؿ المكارد الذاتية مف مكارد مادية كمكارد بشرية كقيـ  لمقسـالبيئة الداخمية 
ية كنظـ داخمية كغيرىا، كذلؾ مف أجؿ تحديد نقاط القكة حتي يمكف كأنماط إدار 

تعزيزىا لتحسيف األداء كنقاط الضعؼ لمعالجتيا، كما يتـ تحميؿ البيئة الخارجية 
مثؿ  تؤثر بشكؿ غير مباشر عمى أنشطة القسـ كالتي تتألؼ مف القكل الخارجية التي

قدميا لمستفيديف مف الخدمات التى يإلى االقكل االقتصادية كالتكنكلكجية، باإلضافة 
، كبالتالي يمكف تحديد الفرص المتاحة المناظرة فى الجامعات األخرلاآلخرل  كاألقساـ

 كالعمؿ عمى استثمارىا كالتيديدات التي يجب تفادييا في المستقبؿ. 
بالمراجعة االستراتيجية السنكية لتحديد األكلكيات االستراتيجية  القسـ العممىالتزاـ  -

 .القسـالتي تحكـ العمؿ داخؿ 
 كتكجو مساره ،العامميف كالمستفيديفرؤية كرسالة ترشد  القسـ العممىامتبلؾ  -

 المستقبمي.
 بانتظاـ في صنع القرارات كتحديد األكلكيات. القسـ العممى كرسالتواالستعانة برؤية  -
 :  Shared Fateاملصري املصرتك -9

درا  المؤسسةؾ ماىية الرسالة التي تشكؿ كجكد عندما يشترؾ كؿ األطراؼ في فيـ كا 
 .المؤسسةفإنو يتكلد لدييـ مصير مشترؾ يربط بينيـ كبيف نجاح 

عمى كؿ األطراؼ المعنية بيا  ارتباط الجميع بالمؤسسة، مشتمبلن  كيشير المصير المشترؾ إلى
نجاز التصكر، كيتأتى ذلؾ مف خبلؿ كعي الجميع بأنيـ في قارب كاحد تنبع  لصنع النجاح كا 

 قكتيـ مف خبلؿ العمؿ الجماعي كركح الفريؽ.
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 (16، 2361، ،كمحمكد سيد عمي أبك سيؼ )أسامة محمكد قرنى 
 :مف خبلؿ عدة مؤشرات كىى باألقساـ العممية كيمكف تحقيؽ بعد المصير المشترؾ 

(Albrecht, K., 2003, 8) 
لمقسـ ت االستراتيجية في إعداد الخطط كتحديد األكلكياكالطبلب  أعضاء القسـإشراؾ  -

 .العممى
 .لمقسـ العممى الذل ينتمكف إليوفيـ األفراد العاممكف لمرؤية االستراتيجية  -
العمؿ بركح الفريؽ كتشارؾ المعمكمات كالمعارؼ بيف أفراد فريؽ العمؿ، كتقديـ الدعـ  -

ارات البلـز إلنجاز المياـ عمى أفضؿ نحك ممكف، كيمكف تعزيز ركح الفريؽ كتقكية مي
التكاصؿ كتنمية قيـ االحتراـ بيف أعضاء الفريؽ مف خبلؿ تشجيع األنشطة العممية كالثقافية 
كالتي تتطمب العمؿ الجماعي، كبحكث الفريؽ التي تقكـ عمى تكامؿ األفكار كجكدة الناتج 

 (628، 2338)سمير عبد الحميد القطب،  العممي كفقان لمعايير جكدة األداء العالمية.
 .وكشعكرىـ بأنيـ جزء ال يتجزء منالعممى  لمقسـمتع األفراد باالنتماء أف يت -
 .فيو كفى صناعة كاتخاذ القرار القسـ العممىشعكر األفراد بأنيـ شركاء في إدارة  -
 االستراتيجية. القسـ المستقبمية كأىدافوأف يؤمف األفراد بتطمعات  -
 عبلقة طكيمة المدل.عمى أنيا  بالقسـأف ينظر األفراد إلى عبلقتيـ  -

 Appetite for changeاملٗن حنٕ التغٗري  -3

يرتبط التغيير بكجكد فرص يجب اغتناميا، كتحديات تحتاج التعامؿ معيا، كالتكصؿ 
لطرؽ جديدة لمنجاح، كمف ثـ فيذا الميؿ لمتغيير يساعد عمى مسايرة الرؤية االستراتيجية 

 .كتحقيقيا، كيدعـ القدرة التنافسية لممؤسسة
 :باألقساـ العممية مف خبلؿ عدة مؤشرات كىى كيمكف تحقيؽ بعد الميؿ نحك التغيير

(Albrecht, K., 2003, 8-9) 
تكفير مجمكعة مف السياسات كاإلجراءات التي مف شأنيا دعـ اإلبداع كاالبتكار لدل  -

 .القسـ أعضاء
عمى إيجاد طرؽ جديدة االبتعاد عف النمطية فى العمؿ مف خبلؿ تشجيع األفراد العاممكف  -

 ألداء المياـ المككمة إلييـ.
ا يدعـ العمؿ الجماعى كالتعاكني. رئيس القسـ العممىكفر أف ي -  مناخن
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عف اتباع أسمكب البيركقراطية في اإلدارة كاالتجاه نحك العممى  رئيس القسـ أف يتخمى -
دارة ال  تنكع كاإلدارة التشاركية.تطبيؽ األساليب اإلدارية الحديثة كاإلدارة اإللكتركنية كا 

 التخمص مف القكاعد كالتكجييات غير الضركرية التي تمثؿ عائقان لئلبداع كاالبتكار. -
 مف االنفتاح كالرغبة في التغيير :تكفير جك  -

، مف خبلؿ ي نجاح عممية التغيير االستراتيجىدكرنا كبيرنا ف رئيس القسـ العممىحيث يمعب 
تجاه التغيير، كتعزيز األمؿ بالمستقبؿ  بالقسـدل العامميف زيادة الحماس كالدافعية ل

دارتيا،لدييـ، كاإليماف بإمكانية التخطيط لؤلمكر ال  مما يؤدل تي تتعمؽ بنمكىـ الميني كا 
عادة بناء النظـ كالقكاعد العامة التي تسيـ في إلى  إتقاف عمميـ، كاستشراؼ مستقبميـ، كا 

 (0، 2338منى عماد الديف،  )تحقيؽ غاياتيـ.
  Heartالكمب )السغبٛ يف الٍجاح(  -4

كيتمثؿ في رغبة األفراد العاممكف في أداء أكثر مما ىك مطمكب أك متكقع منيـ بيدؼ 
تحقيؽ النجاح كالتميز لممؤسسة التي يعممكف بيا، كذلؾ ألنيـ يعممكف عمى ربط نجاحيـ 

 بنجاح المؤسسة.
 ,.Albrecht, K) :باألقساـ العممية مف خبلؿ عدة مؤشرات كىى كيمكف تحقيؽ بعد القمب 

2003, 9) 
يمانيـ بمدل تقدير القسـشعكر األفراد العاممكف بالرضا عف العمؿ داخؿ  -  القسـ، كا 

 الىتماماتيـ.
 استعداد األفراد لبذؿ مزيد مف الجيد يفكؽ المستكل المتكقع منيـ. -
في استثمار الفرص المتاحة في مسار شعكر األفراد العاممكف بالتفاؤؿ كرغبتيـ  -

 عمميـ الكظيفي عمى نحك أفضؿ.
ا أماـ  بالطاقة كالحماس كالتفاؤؿ الذلكميامو رئيس القسـ لكظائفو أداء  - يمثؿ نمكذجن

 .باقى أعضاء القسـ
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  Alignment and Congruence املٕاٞوٛ ٔالتٍاغي-5

الستراتيجية، كذلؾ كفؽ قكاعد كينشأ ىذا التناغـ داخؿ البنية التنظيمية التي تدعـ ا
التعاكف كالتنسيؽ كالتكامؿ بيف المسئكليات كالمياـ الفردية كالجماعية، كنظـ كأساليب العمؿ 

 كالسياسات كالقكاعد الحاكمة كنظـ التحفيز التي تساعد عمى التكجو نحك انجاز الرسالة.
 :دة مؤشرات كىى باألقساـ العممية مف خبلؿ ع كيمكف تحقيؽ بعد المكاءمة كالتناغـ

(Albrecht, K., 2003, 9) 
 .لمقسـ مع رسالتو مبلءمة الييكؿ التنظيمى -
تكافؽ القكاعد كالسياسات كاإلجراءات الحاكمة لمعمؿ مع األكلكيات االستراتيجية  -

 .العممى لمقسـ
 .الكمية/ المعيدمع رؤية كرسالة العممى  القسـتكافؽ رؤية كرسالة  -
 عمؿ األفراد لتحسيف أدائيـ كزيادة إنتاجيتيـ. تيسير القسـعـ إدارة أف تد -
 استخداـ أدكات كنظـ معرفية كتكنكلكجية تسيـ في زيادة كفاءة أداء األفراد العامميف. -
عمى تفكيض السمطات بحيث يككف ىناؾ تكازف بيف السمطة  رئيس القسـاعتماد  -

 كالمسئكلية.
  Knowledge Deployment ٌصس املعسفٛ -5

دؿ المعمكمات كاالستفادة مف المعرفة، كتبني أساليب تساعد عمى كيتمثؿ ذلؾ في تبا
 تطكير الثقافة كاستغبلؿ رأس الماؿ الفكرم كدعـ كتشجيع األفكار الجديدة.

 ,Albrecht) مف خبلؿ عدة مؤشرات كىى: باألقساـ العممية كيمكف تحقيؽ بعد نشر المعرفة
K., 2003, 10) 

مف نشر المعرفة  بالقسـ س كمعاكنييـ كالطبلبأعضاء ىيئة التدريكجكد عمميات تمكف  -
 كتبادليا.

االحتراـ كالتقدير لممعرفة كالتعمـ كمصادر رئيسة لنجاح العممى  رئيس القسـأف يظير  -
 العمؿ.

بالمسامية بحيث تسمح بتبادؿ األفكار  القسـ العممىأف تتسـ الحدكد التنظيمية داخؿ  -
 . ع األعضاءجميكالمعمكمات كالمعارؼ كمشاركتيا مف قبؿ 

 أف تتصؼ نظـ المعمكمات الخاصة بالعمميات كاألداء باإلتاحة الكاسعة كالتدفؽ الحر. -
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أحدث االتجاىات كالدراسات المتعمقة بتطكير األداء بالقسـ العممى إتباع القيادات  -
 باستمرار.

 .أعضاء القسـاستخداـ برامج لدعـ التعمـ المستمر كالتطكر الكظيفي لجميع  -
أعضاء لمميارات الفردية كالمؤىبلت كالمعرفة المتكفرة لدل  القسـ كتقديرهرئيس تفيـ  -

 .القسـ
 Performance Pressureضغط األداء:  -1

كيشير إلى االتجاه المشترؾ نحك اإلنجاز حيث أف كؿ فرد لديو اإلدراؾ العميؽ لما ينبغي 
شتركة لدل األفراد مما تحقيقو كفؽ األىداؼ االستراتيجية المحددة مع كجكد آماؿ كتكقعات م

 يجعميـ تحت ضغط الكصكؿ إلى األداء المأمكؿ.
(Albrecht, K., 2003, 44) 

لؤلفراد العامميف، حيث تمثؿ حالة مف  مية ضغكط األداء باعتبارىا عامبلن محفزناكيرجع أى
التكتر كالقمؽ الناتج عف حدث معيف ينجح فيو الفرد في إحداث التكيؼ اإليجابي مف خبلؿ 

يؿ ىذا الحدث إلى حافز يستفيد مف جيد كطاقات الفرد اإلبداعية كيؤدم في النياية إلى تحك 
  حالة مف الحماس كالتفاؤؿ، كالرغبة في بذؿ جيد أكبر مما ىك متكقع منيـ أداؤه.

 (218، 2332)أمؿ بنت سبلمة الشاماف، 
 : ؤشرات كىى مف خبلؿ عدة مباألقساـ العممية  مكف تحقيؽ بعد ضغط األداء التنظيمىكي

 أداؤىا. أعضاء القسـفيـ كتكضيح األدكار كالمسئكليات كالمياـ المتكقع مف  -
تتعمؽ بأداء األفراد كتشجيعيـ بدالن  رئيس القسـ لحؿ المشكبلت التىسرعة تصرؼ  -

 مف تثبيط عزيمتيـ.
 إعادة تأىيؿ القيادات غير الناجحة أك استبعادىا كتكفير الكفاءات البلزمة لمعمؿ. -
 مف التغذية الراجعة حكؿ أداىـ لمياميـ كمسئكلياتيـ. أعضاء القسـادة استف -
 .القسـ تميزأعضاء القسـ أف ما يبذلكنو مف جيد يسيـ فى تحقيؽ نجاح ك إحساس  -
الربط المستمر بيف األىداؼ كالغايات كالتكقعات بيدؼ إثارة جيكد األفراد ليبذلكا أكثر  -

 مما ىك متكقع منيـ. 
(Albrecht, K., 2003, 10) 
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 إجساٞات الدزاسٛ املٗداٌٗٛاحملٕز الجاٌٜ : 

 ( أِداف الدزاسٛ املٗداٌٗٛ :0)
تيدؼ الدراسة الميدانية الحالية إلى التعرؼ عمى مستكل الذكاء التنظيمى باألقساـ 

 العممية بالجامعات الحككمية فى جميكرية مصر العربية، كذلؾ مف خبلؿ األبعاد التالية :
 ؤية االستراتيجية                     البعد الثانى : المصير المشترؾالبعد األكؿ : الر 

 البعد الثالث : الرغبة فى التغيير                      البعد الرابع : القمب
 البعد الخامس : التناغـ كالمبلئمة                    البعد السادس : نشر المعرفة

 البعد السابع : ضغط األداء التنظيمى
 ( جمتىع الدزاسٛ :9)

مجتمع الدراسة الحالية يتمثؿ فى رؤساء األقساـ العممية كأعضاء ىيئة التدريس 
، كالجدكؿ التالى يكضح تكزيع أفراد كالييئة المعاكنة بجامعات الفيـك كعيف شمس كالمنيا

 : مجتمع الدراسة
 (1جذٚي )

 رٛز٠غ أفراد ِجزّغ اٌذراضخ

 ُػذد أػعبء ٖ.د ِٚؼب١ٔٚٙ اٌجبِؼخ

 11511 ػ١ٓ شّص

 1113 اٌف١َٛ

 3665 ا١ٌّٕب

 14241 اإلجّبٌٝ

ث١بْ ، 2111اٌىزبة اإلحصبئٝ اٌطٕٜٛ اٌجٙبز اٌّروسٜ ٌٍزؼجئخ اٌؼبِخ ٚاإلحصبء :  اٌّصذر :

 .2111، اٌمب٘رح، إحصبئٟ ثأػذاد أػعبء ١٘ئخ اٌزذر٠ص ِٚؼب١ُٔٚٙ ثبٌجبِؼبد اٌحى١ِٛخ

 ( عٍٗٛ الدزاسٛ :3)
ة بصكرة عشكائية مع مراعاة متغيرات كخصائص المجتمع األصمى، كالتى تـ اختيار العين
 تتمثؿ فى اآلتى:

 الكظيفة : رئيس قسـ/ عضك ىيئة تدريس/ معاكف ىيئة تدريس. -
 نكع الدراسة بالكمية : عممى/ نظرل. -
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( جامعات حككمية ىى الفيـك كعيف شمس 0( استمارة عمى العينة بػ)023كبعد تكزيع )
( استمارة فقط، كتمت جدكلة ىذه 283( كمية، تـ إجراء اإلحصاءات عمى )61)كالمنيا بكاقع 

 البيانات لتكضيح إجمالى خصائص عينة الدراسة، كالتالى :
 (2جذٚي )

 رٛز٠غ أفراد اٌؼ١ٕخ حطت اٌٛظ١فخ

 إٌطجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىرار اٌفئخ

 11.2 46 رئ١ص لطُ

 4,45 111 ػعٛ ١٘ئخ رذر٠ص

 4,35 15 ِؼبْٚ ١٘ئخ رذر٠ص

 % 111     241 اٌّجّٛع

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معظـ أفراد العينة ىـ مف فئة أعضاء ىيئة التدريس حيث 
 ( % كباقى العدد مكزع عمى باقى الفئات.8,82بمغت نسبتيـ )

 (3جذٚي )

 رٛز٠غ أفراد اٌؼ١ٕخ حطت ٔٛع اٌذراضخ ثبٌى١ٍخ 

 إٌطجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىرار ٔٛع اٌذراضخ

 1,44 115 ػٍّٝ

 1,52 125 ٔظرٜ

 % 111    241 اٌّجّٛع

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معظـ أفراد العينة ىـ مف الكميات النظرية حيث جاءكا 
 ( %. 6,22( بنسبة )283( مف أصؿ )622فى الترتيب األكؿ حيث تـ التطبيؽ عمى )

 ( أداٚ الدزاسٛ :4)
كعمى شتممت عمى سبعة أبعاد، ف ااسة عمى استبانة مف إعداد الباحَثياعتمدت الدر 

( عبارة، كأماـ كؿ عبارة مف عبارات 88ىذا فقد اشتممت االستبانة فى صكرتيا النيائية عمى )
االستبانة ثبلثة اختيارات لئلجابة ىى )نعـ/ إلى حد ما / ال( ، بحيث تككف الدرجة المقابمة 

 ( عمى الترتيب. 6 -2 - 0لكؿ اختيار ىى ) 
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 ( ثبات األداٚ :5)
 تـ حساب الثبات باستخداـ طريقة "ألفا كركنباخ" ككاف عمى النحك التالى:

 (4جذٚي )

 ِؼبًِ ثجبد االضزجبٔخ ثبضزخذاَ غر٠مخ أٌفب ورٚٔجبخ 

االضزجبٔخ  اٌطبثغ اٌطبدش اٌخبِص اٌراثغ اٌثبٌث اٌثبٔٝ األٚي اٌجؼذ

 وىً

 1.41 1.41 1.61 1.41 1.61 1.6 1.46 1.64 أٌفب ورٚٔجبخ

ف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت الثبات بالنسبة لمحاكر االستبانة كالمجمكع يتضح م
 الكمى مرتفعة مما يدعك لمكثكؽ فى أداة الدراسة.

 ( صدم األداٚ :6)

تـ حساب معامؿ االرتباط "بيرسكف" لمعرفة صدؽ االتساؽ الداخمى لبلستبانة، حيث 
ستبانة بالدرجة الكمية لبلستبانة، كما تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ بعد مف أبعاد اال

تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ بند مف بنكد االستبانة بالدرجة الكمية بالبعد الذل 
 ينتمى إليو البند،  كىذا ما يكضحو الجدكؿ التالى :

 (5جذٚي )

 ٠ٛظح اٌّصفٛفخ االررجبغ١خ ث١ٓ أثؼبد االضزج١بْ ٚاٌّجّٛع اٌىٍٝ

 ررجبغ ثبٌّجّٛع اٌىٍِٝؼبًِ اال األثؼبد

 **1.61 اٌرؤ٠خ االضزرار١ج١خ                               

 **1.46 اٌّص١ر اٌّشزرن

 ** 1.4 اٌرغجخ فٝ اٌزغ١١ر                                

 ** 1.4 اٌمٍت

 **1.61 اٌزٕبغُ ٚاٌّالئّخ                               

 **1.64 ٔشر اٌّؼرفخ

 ** 1.3 األداء اٌزٕظ١ّٝ ظغػ

 (11,1االررجبغ داي ػٕذ ِطزٜٛ ) **

يتضح مف الجدكؿ السابؽ ارتباط أبعاد االستبانة ببعضيا البعض بمستكل داللة 
 ( كىذا يؤكد أف االستبانة تمتعت بدرجة عالية مف الصدؽ. 36,3)
 املعاجلٛ اإلحصاٟٗٛ :( 7)

معالجات اإلحصائية فى العمـك فى إجراء ال(   SPSS)تـ االعتماد عمى برنامج 
 اإلنسانية، كاقتضت الدراسة معالجة البيانات استخداـ األساليب اإلحصائية اآلتية :
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كاألكزاف  اإلحصاء الكصفى : كيتمثؿ فى حساب التكرارات كالنسب المئكية لبلستجابة -
بمة الدالة عمى كؿ عبارة مف عبارات االستبانة كتحكيميا إلى الدرجات المقا النسبية

الدرجات المقابمة لكؿ بديؿ مف  اف، كقد افترض الباحث(  Excel)باستخداـ برنامج 
         البدائؿ كما يمى :

 .(6/ال =2/إلى حد ما =0)نعـ =          
( إليجاد الفركؽ بيف آراء 2اإلحصاء االستداللى : كيتمثؿ فى معادلة مربع كال )كا -

 حاكر االستبانة، كذلؾ مف خبلؿ المعادلة :عمى عبارات كؿ محكر مف م أفراد العينة
 النظرل /التكرار2النظرل( التكرار – التجريبى )التكرار مجػػػػػػػ = 2كا 

تـ حساب الكزف النسبى لكؿ عبارة لتحديد مستكل أىميتيا بالنسبة لممحكر الذل  -
 تنتمى إليو، كذلؾ عف طريؽ العبلقة التالية :

 x0ف / (0x6+ؾ2x2+ؾ6x0ؾ ) = لمعبارات النسبى الكزف
 معامؿ االرتباط "بيرسكف".  -
 لداللة الفركؽ بيف استجابات مجمكعتيف مستقمتيف. t-testاختبار  -
لمكشؼ عف الفركؽ كداللتيا   One Way ANOVAتحميؿ التبايف األحادل  -

اإلحصائية بيف المبحكثيف كذلؾ كفقنا لمتغير معيف )يسمى متغير التجزئة( كبشرط أف 
عات أكثر مف مجمكعتيف كفى ىذه الدراسة ستككف المجمكعات يككف عدد المجمك 
 معاكف ىيئة تدريس (. –عضك ىيئة تدريس  –ىى ) رئيس قسـ 

كيستخدـ فقط فى  " لممقارنات البعديةLSD-Testطريقة الفرؽ المعنكل األصغر " -
، كىك اختبار  One Way ANOVAحالة كجكد فركؽ دالة إحصائينا باستخداـ 

افتراض تساكل التبايف بيف الفئات، حيث أنو يفيد فى اختبار  يستخدـ فى حالة
معنكية الفركؽ بيف كؿ متكسطى الفئات، كتحديد اتجاه ىذه الفركؽ لصالح أية 

 مجمكعة منيا. 
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 :الدزاسٛ ٔتفسريِاٌتاٟج ٔالتخمٗن اإلحصاٟٜ ( 8)

ينة ككانت عمى تـ حساب التكرارات كاألكزاف النسبية كمربع كال كداللة الفركؽ آلراء الع
 النحك التالى :

 الرؤية االستراتيجية " : " كىك األكؿ استجابات أفراد العينة حكؿ عبارات البعد -6
 البعدعينة الدراسة حكؿ عبارات  اتستجابيكضح الجدكؿ التالى نتائج المعالجة اإلحصائية ال

 :األكؿ
 (6جذٚي )

ػجبراد اٌجؼذ األٚي ٔزبئج اٌّؼبٌجخ اإلحصبئ١خ الضزجبثبد ػ١ٕخ اٌذراضخ حٛي   

 

 

 اٌؼجبراد َ
 ال إٌٝ حذ ِب ٔؼُ

اٌّزٛ
 ضػ 

ارجبٖ 
 اٌجٕذ

االٔحر
اف 
اٌّؼ١ب
 رٜ

ِطزٜٛ  )*(2وب
 اٌذالٌخ

إٌطجخ 
اٌّئ٠ٛخ 
  اٌٛز١ٔخ

اٌزرر
)**٠ت

 % د % د % د (

 ٠مَٛ رئ١ص اٌمطُ ثبٌّّبرضبد اٌزب١ٌخ :

1 

٠عغ ِغ 
أػعبء اٌمطُ 
رؤ٠خ ٚاظحخ 
ٌٍؼًّ داخً 

 اٌمطُ.

 5 51.81 داٌخ 89.58 0.58 ال 1.55 46.3 118 49.2 111 4.6 11

2 

٠طزخذَ اٌرؤ٠خ 
أٚ اٌرضبٌخ 
ثبٔزظبَ ٌزٛج١ٗ 

 صٕغ اٌمراراد.

 6 49.72 داٌخ 93.33 0.63 ال 1.49 35.0 139 57.9 84 7.1 17

3 

٠راجغ ث١ئخ 
اٌؼًّ ثبٌمطُ 
ثشىً ِٕزظُ 

ٌزحذ٠ذ 
االرجب٘بد 

 اٌرئ١ط١خ ٌٍؼًّ.

اٌٝ  1.68 57.5 89 37.1 138 5.4 13
 حذ ِب

 2 56.11 داٌخ 99.18 0.57

4 

٠راجغ رٛجٙبد 
ٚأ٠ٌٛٚبد اٌمطُ 

االضزرار١ج١خ 
 ض٠ًٕٛب.

 3 55.14 داٌخ 91.83 0.58 ال 1.65 54.6 96 40.0 131 5.4 13

5 

٠ّزٍه رمذ٠ًرا 
ٚاظًحب ٌٍم١ّخ 
اٌّثٍٝ اٌزٝ 
٠جت أْ ٠ىْٛ 
ػ١ٍٙب اٌمطُ 
ٌزحم١ك اٌز١ّس 
ػٍٝ األلطبَ 

 األخرٜ.

 4 53.06 داٌخ 64.83 0.66 ال 1.59 40.0 121 50.4 96 9.6 23

6 

٠ّزٍه آ١ٌبد 
فؼبٌخ ٌزى٠ٛٓ 
صف ثبْ ِٓ 
اٌم١بداد ضٛاء 
ػٍٝ ِطزٜٛ 
اٌمطُ أٚ ػٍٝ 

 ِطزٜٛ اٌى١ٍخ.

اٌٝ  1.73 30.0 116 48.3 72 21.7 52
 حذ ِب

 1 57.78 داٌخ 26.80 0.79

 ظؼ١فخ اٌّّبرضخ درجخ 54 إٌطجخ اٌّئ٠ٛخ اٌٛز١ٔخ 1.6 ِزٛضػ اٌجؼذ
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ل١ّخ وب  -)*(  
2

( فٝ حبٌخ 1ٌذرجخ حر٠خ ) 141.3( = 15.1، ٚػٕذ ِطزٜٛ )635.6( = 11.1اٌجذ١ٌٚخ ػٕذ ِطزٜٛ ) 

 صفر فٝ أحذ اٌخبٔبد ٌزىرار )ٔؼُ، إٌٝ حذ ِب ، ال(.  ٚجٛد 

ل١ّخ وب -    
2

( فٝ حبٌخ 2جخ حر٠خ )ٌذر 111.5( = 15.1، ٚػٕذ ِطزٜٛ )211.1( = 11.1اٌجذ١ٌٚخ ػٕذ ِطزٜٛ ) 

 ػذَ ٚجٛد صفر فٝ ج١ّغ اٌخبٔبد ٌزىرار )ٔؼُ، إٌٝ حذ ِب ، ال(.
 

معظـ عبارات ىذا البعد قد حصمت عمى نسبة مئكية تكضح نتائج الجدكؿ السابؽ أف 
( كدرجة مكافقة منخفضة، كما حصمت 18.21(  إلى )87.12كزنية منخفضة تراكحت مف )
( إلى 3.21(، كانحراؼ معيارل تراكح مف )6.10) ( إلى6.87عمى متكسط تراكح مف )

(3.17 .) 

 
كبشكؿ عاـ يتضح مف النتائج أف أفراد عينة الدراسة يكافقكف بدرجة منخفضة عمى 

ية ( كالنسبة المئكية الكزن6.1ىذا البعد حيث بمغ متكسط استجابات أفراد العينة لمبعد األكؿ )
أفراد العينة عمى عدـ كجكد رؤية استراتيجية  مما يعنى اتفاؽ( بدرجة ممارسة )ضعيفة(  28)

كقد يرجع ذلؾ إلى أف عممية اختيار كتعييف اـ العممية بالجامعات الحككمية، كاضحة باألقس
رؤساء األقساـ العممية ال تركز عمى مدل تكفر الكفايات الخاصة بعممية التخطيط لدل 

مرشح عمى البحث كالتدريس ال حيث تعتمد فى الغالب عمى قدرة الالمرشح لرئاسة القسـ، 
أسامة محمكد قرنى ،كمحمكد سيد عمي ة كالتخطيط، كىذا يتفؽ مع دراسة )عمى القيادة كاإلدار 

بالجامعة  الرؤية االستراتيجية انخفاض درجة تطبيؽ التى أكدت عمى ( 2361أبك سيؼ ، 
 التى تحتاج ةالبشريالقدرات قصكر فى كجكد بعض القصكر فى القدرات التكنكلكجية ك بسبب 

جماؿ عمى الدىشاف ، جماؿ أحمد السيسى، ، كما تتفؽ مع دراسة )إلى التنمية المينية
أعضاء ىيئة التدريس ال تأخذ فى االعتبار قدرتيـ عمى ( كالتى تؤكد عمى أف ترقيات 2332

، بؿ تعتمد بصفة أساسية عمى مياراتيـ البحثية كالتخطيط االستراتيجى القيادة كاإلدارة
     دريسية.كالت

 
 
 
 
 
 
 

 نية.)**( تم ترنيب العبارات تنازلًيا حسب النسبة المئوية الوزنية، وتصاعدًيا حسب االنحراف المعيارى فى حالة تساوى النسبة المئوية الوز 
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 " : المصير المشترؾ " الثانى كىك استجابات أفراد العينة حكؿ عبارات البعد
 الثانى : البعدعينة الدراسة حكؿ عبارات  اتستجابإلحصائية اليكضح الجدكؿ التالى نتائج المعالجة ا

 (4جذٚي )

 ٔزبئج اٌّؼبٌجخ اإلحصبئ١خ الضزجبثبد ػ١ٕخ اٌذراضخ حٛي ػجبراد اٌجؼذ اٌثبٔٝ

 العبارات ـ
 ال إلى حد ما نعـ

اتجاه  المتكسط 
 البند

اإلنحراؼ 
مستكل  2كا المعيارل

 الداللة
النسبة 
المئكية 
  الكزنية

 الترتيب
 % ت % ت % ت

 يقكـ رئيس القسـ بالممارسات التالية :

1 
يشارؾ الخطط 
كالنكاتج مع 
 أعضاء القسـ.

 0.60 ال 1.57 45.4 117 48.8 109 5.8 14
82.0

8 
 4 52.36 دالة

2 
يشجع مرؤسيو 
عمى مساعدة 
بعضيـ البعض 
 إلنجاز العمؿ. 

 0.77 ال 1.40 5.4 185 77.1 13 17.5 42
211.

98 
 7 46.81 لةدا

3 

ينمى لدل 
أعضاء القسـ 

الشعكر 
باالنتماء لمقسـ 
كليس مجرد 

 مكظفيف بو. 

 0.51 ال 1.43 41.7 138 57.5 100 0.8 2
123.

10 
 6 47.78 دالة

4 

يسعى إلشراؾ 
أعضاء القسـ 
فى اتخاذ 
القرارات بدالن 
مف العزلة 

 كاالستبعاد.

 0.75 ال 1.65 31.7 124 51.7 76 16.7 40
44.4

0 
 2 55.00 لةدا

5 
يحفز أعضاء 
القسـ عمى 
تحقيؽ النجاح 

 كالتميز.
 0.52 ال 1.59 55.8 102 42.5 134 1.7 4

114.

70 
 3 53.06 دالة

6 
يضع أىدافنا 
تعاكنية لتشجيع 
العمؿ الجماعى 

 داخؿ القسـ.
 0.69 ال 1.47 24.6 154 64.2 59 11.3 27

109.

08 
 5 49.03 دالة

7 

يغرس ركح 
المبادرة 
 كالشعكر

بالمسئكلية بيف 
 أعضاء القسـ.

25 10.4 154 25.4 61 64.2 1.85 
الى 

 حد ما
0.58 

110.

78 
 1 61.67 دالة

 ضعيفة درجة الممارسة 22.0 النسبة المئكية الكزنية 6.21 متكسط البعد



 

- 232 - 
 

معظـ عبارات ىذا البعد قد حصمت عمى نسبة مئكية كزنية تكضح نتائج الجدكؿ السابؽ أف 
( كدرجة مكافقة منخفضة، كما حصمت عمى متكسط 11.16(  إلى )81.86ف )منخفضة تراكحت م

 (. 3.11( إلى )3.26(، كانحراؼ معيارل تراكح مف )6.82( إلى )6.83تراكح مف )

كبشكؿ عاـ يتضح مف النتائج أف أفراد عينة الدراسة يكافقكف بدرجة منخفضة عمى ىذا البعد حيث 
( بدرجة 22.0( كالنسبة المئكية الكزنية )6.21بعد الثانى )بمغ متكسط استجابات أفراد العينة لم

ممارسة )ضعيفة( مما يعنى اتفاؽ أفراد العينة عمى أف رئيس القسـ ىك صاحب الكممة األكلى 
كاألخيرة كىك الكحيد الذل يستطيع أف يتحكـ فى مصير القسـ سكاء مف الناحية اإلدارية أك الناحية 

عضاء القسـ باعتبارىـ مكظفيف فى القسـ عمييـ تنفيذ سياساتو األكاديمية، فيك يتعامؿ مع أ
كتكجياتو، ىذا كترل عينة الدراسة ضعؼ قدرة رئيس القسـ عمى خفض حدة التكتر كالصراعات التى 
قد تنشأ بيف األعضاء داخؿ القسـ، بؿ أنو فى كثير مف األحياف يككف ىك سبب بعض مف ىذه 

غير صحى لمعمؿ يجعؿ الكثير مف األعضاء ينفركف مف العمؿ الصراعات، مما يؤدل إلى خمؽ مناخ 
 .(2361، عبد الباسط محمد دياب)، كىذا يتفؽ مع دراسة بالقسـ كيقؿ لدييـ الكالء كاالنتماء لو
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 الرغبة فى التغيير " " الثالث كىك استجابات أفراد العينة حكؿ عبارات البعد -2
 الثالث : البعدعينة الدراسة حكؿ عبارات  اتستجابية اليكضح الجدكؿ التالى نتائج المعالجة اإلحصائ

 ( 1جذٚي )
 ٔزبئج اٌّؼبٌجخ اإلحصبئ١خ الضزجبثبد ػ١ٕخ اٌذراضخ حٛي ػجبراد اٌجؼذ اٌثبٌث 

معظـ عبارات ىذا البعد قد حصمت عمى نسبة مئكية تكضح نتائج الجدكؿ السابؽ أف 
( كدرجة مكافقة منخفضة، كما حصمت 28.12(  إلى )26.07كزنية منخفضة تراكحت مف )

 اٌؼجبراد َ

 ال إٌٝ حذ ِب ٔؼُ
اٌّزٛضػ 
 اٌّرجح

االرجبٖ 
 اٌّرجح

اإلٔحرا
ف 

اٌّؼ١بر
ٜ 

 2وب
ِطزٛ
 ٜ

 اٌذالٌخ

إٌطجخ 
اٌّئ٠ٛخ 
  اٌٛز١ٔخ

اٌزر
 % د % د % د ر١ت

 ٠مَٛ رئ١ص اٌمطُ ثبٌّّبرضبد اٌزب١ٌخ :

1 

اٌخذِبد ٠طٛر 
اٌزٝ ٠مذِٙب 
اٌمطُ ثبضزّرار 
ثّب ٠زالئُ ِغ 
اٌزغ١ر فٝ اٌج١ئخ 

 اٌّح١طخ.

0 0.
اٌٝ حذ  1.73 72.9 65 27.1 175 0

 5 57.64 داٌخ 195.63 0.44 ِب

2 

٠شجغ األػعبء 
ثبٌمطُ ػٍٝ 
رمذ٠ُ األفىبر 

ٚاٌّمزرحبد 
اٌزٝ لذ رطُٙ 
فٝ رط٠ٛر 

 اٌمطُ.

79 
32
.9 99 25.8 62 41.3 2.07 

اٌٝ حذ 
 2 69.03 داٌخ 8.58 0.76 بِ

3 

٠شجغ أػعبء 
اٌمطُ ػٍٝ 
إ٠جبد غرق 
أفعً ٌٍم١بَ 

 ثأػّبٌُٙ.

2 0.
 7 51.39 داٌخ 115.30 0.51 ال 1.54 52.5 112 46.7 126 8

4 

٠ز١ح ثذائً 
ِزؼذدح أِبَ 

األػعبء 
الخز١بر اٌطر٠مخ 
إٌّبضجخ ٌٍم١بَ 

 ثأػّبٌُٙ. 

22 9.
اٌٝ حذ  2.03 85.0 14 5.8 204 2

 3 67.78 داٌخ 288.70 0.39 ِب

5 

٠طؼٝ ثشىً 
ِطزّر ٌٍزخٍص 
ِٓ ج١ّغ أشىبي 

اٌج١رٚلراغ١خ 
فٝ إدارح األداء 

 ثبٌمطُ.

112 46
اٌٝ حذ  2.26 32.5 50 20.8 78 7.

 1 75.28 داٌخ 24.10 0.78 ِب

6 

٠ّزٍه إرادح 
ل٠ٛخ ٌالػزراف 

ثأخطبءٖ 
ِٚراجؼخ أدائٗ 
)إٌغبء رٛج١ٙبد 
أٚ لراراد أٚ 
ثراِج أٚ 

بد ِشرٚػ
١ٌطذ راد 

 جذٜٚ(.

42 
17
.5 77 50.4 121 32.1 1.67 

اٌٝ حذ 
 6 55.69 داٌخ 39.18 0.76 ِب

4 

٠ؼًّ ػٍٝ ٔشر 
ثمبفخ لجٛي 
اٌزغ١١ر ٚرط٠ٛر 
األداء ٌذٜ 
 ج١ّغ األػعبء.

6 2.
اٌٝ حذ  1.75 69.6 67 27.9 167 5

 4 58.19 داٌخ 165.18 0.49 ِب

 ِزٛضطخ درجخ اٌّّبرضخ 62.14 إٌطجخ اٌّئ٠ٛخ اٌٛز١ٔخ 1.16 ِزٛضػ اٌجؼذ
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( إلى 3.26(، كانحراؼ معيارل تراكح مف )6.82( إلى )6.83تراكح مف )عمى متكسط 
(3.11 .) 

كبشكؿ عاـ يتضح مف النتائج أف أفراد عينة الدراسة يكافقكف بدرجة متكسطة عمى ىذا 
( كالنسبة المئكية الكزنية 6.81) الثالثالبعد حيث بمغ متكسط استجابات أفراد العينة لمبعد 

)متكسطة( مما يعنى اتفاؽ أفراد العينة عمى ضعؼ رغبة رؤساء ( بدرجة ممارسة 12.68)
األقساـ العممية فى التغيير، كقد يرجع ذلؾ إلى أف دكاعى التغيير باألقساـ العممية فى 
الجامعات الحككمية ليست كبيرة كذلؾ بسبب ثبات أىداؼ الجامعة كرسالتيا فى الكقت الذل 

األمر الذل انعكس عمى أداء رؤساء األقساـ كجعميـ تتطكر فيو البيئة الخارجية بشكؿ كبير، 
يتبنكف األساليب اإلدارية التقميدية الركتينية خكفنا مف الفشؿ الذل قد يتحقؽ مع أل محاكلة 

كىذا ، لمتغيير أك التطكير فى أدائيـ ألعماليـ أك فى أداء مف يعممكف معيـ بالقسـ العممى
مقاكمة العامميف كالتى تؤكد عمى  ( 2361ار ، ) منى عبد الغني عبد الستيتفؽ مع دراسة 

، أك خكفيـ مف بالجامعة لمتغيير بسبب ضعؼ ثقتيـ فى دكافع مف يقكمكف بعممية التغيير
لفيـ طبيعة ىذا التغيرات التى قد تحدث جراء ىذا التغيير، ككذلؾ نقص المعمكمات البلزمة 

األفراد ال يقبمكف عمى التغيير لعدـ التغيير، كما أف نقص الحكافز المادية كالمعنكية تجعؿ 
 .جدكاه بالنسبة ليـ
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 القمب " : " الرابع كىك استجابات أفراد العينة حكؿ عبارات البعد -0
 الرابع : البعدعينة الدراسة حكؿ عبارات  اتستجابيكضح الجدكؿ التالى نتائج المعالجة اإلحصائية ال

 (1جذٚي )

 ػ١ٕخ اٌذراضخ حٛي ػجبراد اٌجؼذ اٌراثغٔزبئج اٌّؼبٌجخ اإلحصبئ١خ الضزجبثبد 

 العبارات م
المتوسط  ال إلى حد ما نعم

 المرجح
االتجاه 
 المرجح

اإلنحراف 
مستوى  2كا المعيارى

 الداللة
النسبة 
المئوية 
  الوزنية

 الترتيب
 % ت % ت % ت

1 

يرى أعضاء 
القسم أن نوعية 
حياتيم العممية 
بالقسم تمثل 

 قيمة عميا.

100 41.7 117 9.6 23 48.8 2.32 
الى حد 

 ما
 2 77.36 دالة 62.73 0.64

2 

يؤمن أعضاء 
القسم بأن 

مصالحيم 
تحظى بعناية 
فائقة فى قمب 

 رئيس القسم.

8 3.3 155 32.1 77 64.6 1.71 
الى حد 

 ما
 7 57.08 دالة 135.23 0.52

3 

يعبر أعضاء 
القسم عن 

إحساسيم 
بالفخر 

واالعتزاز 
 باالنتماء لمقسم.

105 43.8 108 11.3 27 45.0 2.33 
الى حد 

 ما
 1 77.50 دالة 52.73 0.67

 يقوم رئيس القسم بالممارسات التالية :

4 

يشجع أعضاء 
القسم عمى بذل 
جيود إضافية 
لممساعدة فى 
نجاح القسم 
وتعزيز إمكاناتو 
 لتحقيق أىدافو. 

25 10.4 130 35.4 85 54.2 1.75 
الى حد 

 ما
 6 58.33 دالة 69.38 0.63

5 

يشجع أعضاء 
القسم عمى 
استثمار الفرص 

المتاحة 
بمسارىم 
 الوظيفى.

43 17.9 127 29.2 70 52.9 1.89 
الى حد 

 ما
 3 62.92 دالة 45.98 0.68

6 
يتمتع بالحماسة 
والتفاؤل فى 

 إدارة القسم.
66 27.5 79 39.6 95 32.9 1.88 

الى حد 
 ما

0.81 5.28 
غير 
 دالة

62.64 4 

7 

يبث روح 
ماسة الح

والتفاؤل فى 
نفوس األعضاء 
إلنجاز األعمال 

والتكميفات 
 والميام.

10 4.2 166 26.7 64 69.2 1.78 
الى حد 

 ما
 5 59.17 دالة 156.90 0.51

 متكسطة درجة الممارسة 12 النسبة المئكية الكزنية 6.72 متكسط البعد
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ى نسبة مئكية معظـ عبارات ىذا البعد قد حصمت عمتكضح نتائج الجدكؿ السابؽ أف 
، كما حصمت متكسطة( كدرجة مكافقة 2.11(  إلى )21.38كزنية منخفضة تراكحت مف )

( إلى 3.22(، كانحراؼ معيارل تراكح مف )2.00( إلى )6.16عمى متكسط تراكح مف )
(3.11 .) 

كبشكؿ عاـ يتضح مف النتائج أف أفراد عينة الدراسة يكافقكف بدرجة متكسطة عمى ىذا 
( كالنسبة المئكية الكزنية 6.72) الرابعمغ متكسط استجابات أفراد العينة لمبعد البعد حيث ب

، كقد يرجع ذلؾ إلى ضعؼ رغبة رؤساء األقساـ العممية فى ( بدرجة ممارسة )متكسطة( 12)
لى كؿ ما ىك مألكؼ، كضعؼ الرغبة فى بذؿ مزيد مف  التغيير كميميـ الشديد إلى الثبات كا 

، باإلضافة إلى نقص المكافات بسبب نقص اإلمكانات المادية المتاحةكقد يككف ذلؾ الجيد، 
لى أعضاء القسـ مما يقمؿ مف حماسيـ فى بذؿ مزيد مف  كالحكافز المقدمة لرؤساء األقساـ كا 

عبد ، كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة )لتحسيف أدائيـ كتطكير القسـالجيد 
زيادة دافعية كدت عمى كجكد بعض المعكقات تحكؿ دكف كالتى أ( 2361الباسط محمد دياب، 

 أعضاء القسـ لمعمؿ كاإلبداع كذلؾ بسبب :
المسكنات كالحمكؿ الكقتية ألف استخداـ إلى استخداـ ـ اقساألؤساء ر معظـ  ميؿ -

 الحمكؿ الجذرية قد يغضب البعض.
حيـ تزايد حدة الصراعات بيف بعض رؤساء األقساـ العممية نظرنا الختبلؼ مصال -

 كتركيزىـ عمى المكاسب الشخصية أكثر مف المكاسب المؤسسية.
كجكد صراعات بيف األقساـ كالكميات خاصة فى تبعية مادة لقسـ معيف أك كمية  -

 معينة.
ضعؼ العبلقات االجتماعية فى كثير مف األحياف بيف رؤساء األقساـ العممية  -

  كأعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ.
 



 

- 231 - 
 

 التناغـ كالمبلئمة " : " الخامس كىك عينة حكؿ عبارات البعداستجابات أفراد ال -8
الخامس  البعدعينة الدراسة حكؿ عبارات  اتستجابيكضح الجدكؿ التالى نتائج المعالجة اإلحصائية ال

:- 
 ( 11جذٚي )

 ٔزبئج اٌّؼبٌجخ اإلحصبئ١خ الضزجبثبد ػ١ٕخ اٌذراضخ حٛي ػجبراد اٌجؼذ اٌخبِص

 اٌؼجبراد َ
 ال ِبإٌٝ حذ  ٔؼُ

اٌّزٛضػ 

 اٌّرجح

االرجبٖ 

 اٌّرجح

اإلٔحرا

ف 

 اٌّؼ١برٜ

 2وب
ِطزٜٛ 

 اٌذالٌخ

إٌطجخ 

اٌّئ٠ٛخ 

  اٌٛز١ٔخ

اٌزر

 ر١ت
 % د % د % د

1 

٠زالئُ ا١ٌٙىً 

اٌؼبَ ٌٍمطُ ِغ 

 رحم١ك رضبٌزٗ.

 2 67.92 داٌخ 53.18 0.67 اٌٝ حذ ِب 2.04 55.4 49 20.4 133 24.2 58

2 

رزٛافك 

ض١بضبد 

ظ١ّبد ٚرٕ

اٌمطُ ِغ 

أ٠ٌٛٚبرٗ 

 اٌرئ١طخ.

 3 56.81 داٌخ 110.73 0.56 اٌٝ حذ ِب 1.70 60.4 83 34.6 145 5.0 12

 ٠مَٛ رئ١ص اٌمطُ ثبٌّّبرضبد اٌزب١ٌخ :

3 

٠طًٙ اٌؼ١ٍّبد 

اإلدار٠خ ثذاًل ِٓ 

 إػبلزٙب.

 4 55.14 داٌخ 88.08 0.59 ال 1.65 53.8 97 40.4 129 5.8 14

4 

٠ٛظف إِىبٔبد 

ٛ ِٓ وً ػع

أػعبء اٌمطُ 

إلٔجبز أ٘ذاف 

 اٌمطُ.

 5 54.86 داٌخ 150.63 0.48 ال 1.65 64.6 85 35.4 155 0.0 0

5 

٠ٛظف ٔظُ 

اٌّؼٍِٛبد 

اٌّزبحخ فٝ 

رمذ٠ُ صٛرح 

ج١ذح ػٓ اٌمطُ 

أِبَ اٌطالة 

 ٚاٌّجزّغ.

 7 52.50 داٌخ 72.53 0.63 ال 1.58 41.7 121 50.4 100 7.9 19

6 

٠فٛض ثؼط 

صالح١برٗ 

بء ٌألػع

اٌمذاِٝ ثّب 

٠زٛافك ِغ 

إٌظُ ٚاٌٍٛائح 

 اٌحبوّخ.

92 38.3 91 23.8 57 37.9 2.15 
اٌٝ حذ 

 ِب
 1 71.53 داٌخ 9.93 0.77

7 

٠زؼبْٚ ِغ 

رؤضبء األلطبَ 

فٝ اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙذ 

ثذاًل ِٓ اٌصراع 

 ِؼُٙ.

 6 54.72 داٌخ 65.43 0.64 ال 1.64 46.7 107 44.6 112 8.8 21

 ِزٛضطخ درجخ اٌّّبرضخ 51.1 طجخ اٌّئ٠ٛخ اٌٛز١ٔخإٌ 1.44 ِزٛضػ اٌجؼذ
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معظـ عبارات ىذا البعد قد حصمت عمى نسبة مئكية كزنية تكضح نتائج الجدكؿ السابؽ أف 
، كما حصمت عمى متكسطة( كدرجة مكافقة 20.16(  إلى )22.2تراكحت مف ) متكسطة

 (. 3.11( إلى )3.10(، كانحراؼ معيارل تراكح مف )2.62( إلى )6.28متكسط تراكح مف )

كبشكؿ عاـ يتضح مف النتائج أف أفراد عينة الدراسة يكافقكف بدرجة متكسطة عمى ىذا البعد 
( كالنسبة المئكية الكزنية 6.11) الخامسحيث بمغ متكسط استجابات أفراد العينة لمبعد 

ـ العممية األقسا افتقار( بدرجة ممارسة )متكسطة( مما يعنى اتفاؽ أفراد العينة عمى 27.6)
بشكؿ أسمكب أدائيا لممياـ كالكظائؼ التى تقـك بيا  لآلليات التى تستطيع مف خبلليا تطكير

، األمر الذل يمثؿ كمتطمبات سكؽ العمؿ مستمر حتى تستطيع تمبية احتياجات البيئة المتغيرة
جيات عمى رئيس القسـ كجميع األفراد العامميف يدفعيـ جميعنا نحك تطكير استراتي ضغطعامؿ 
 شجعيـ لبذؿكيبالقسـ لتحقيؽ التناغـ كالمبلئمة مع متطمبات البيئة الداخمية كالخارجية العمؿ 

، كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصمت المتزايدة المتطمباتأقصى ما لدييـ مف جيد لتمبية تمؾ 
فى الطمب عمى كالتى ترل بأف ضعفنا  ( 2361) منى عبد الغني عبد الستار ، إليو دراسة 

لدل أفراد المتكلدة ثقة الضعؼ  الخدمات الجامعية مف قبؿ المجتمع أفرادنا كمؤسسات؛ بسبب
ي الجامعة، كأيمانيـ بأف خريجي الجامعة ال خريجفى مستكل جكدة المجتمع كمؤسساتو 

، كتطكير المناىج يمبكف احتياجات سكؽ العمؿ، مما يتطمب تحسيف مستكل جكدة الخريج
تبلئـ متطمبات المجتمع المحيط لتحقيؽ المكاءمة كالتناغـ بيف ج حديثة كالمقررات كتقديـ برام

     .متطمبات المجتمع كمستكل الخدمات التعميمية التى تقدميا الجامعة
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 نشر المعرفة " : " السادس كىك ستجابات أفراد العينة حكؿ عبارات البعد -2
 البعدعينة الدراسة حكؿ عبارات  اتستجابيكضح الجدكؿ التالى نتائج المعالجة اإلحصائية ال

 :السادس 
  ( 11جذٚي ) 

 ٔزبئج اٌّؼبٌجخ اإلحصبئ١خ الضزجبثبد ػ١ٕخ اٌذراضخ حٛي ػجبراد اٌجؼذ اٌطبدش

 العبارات ـ
المتكسط  ال إلى حد ما نعـ

 المرجح
االتجاه 
 المرجح

اإلنحراؼ 
مستكل  2كا المعيارل

 الداللة
النسبة 
المئكية 
  الكزنية

 الترتيب
 % ت % ت % ت

 يقكـ رئيس القسـ بالممارسات التالية :

1 
يتيح الفرصة 
أماـ األعضاء 
لنشر كتبادؿ 
المعرفة فيما 

 بينيـ.
 5 51.94 دالة 76.30 0.74 ال 1.56 25.8 142 59.2 62 15.0 36

2 

يتيح 
المعمكمات 
البلزمة لكؿ 
أعضاء القسـ 
فى الكقت 
المبلئـ 
كبالكيفية 
 المناسبة.

 4 55.00 دالة 141.30 0.49 ال 1.65 63.3 86 35.8 152 0.8 2

3 

يؤسس قكاعد 
بيانات 
كسجبلت 
لحفظ 
معمكمات 
كممارسات 
 القسـ.

66 27.5 111 26.3 63 46.3 2.01 
الى حد 

 ما
 1 67.08 دالة 18.08 0.73

4 

يتابع 
باستمرار 

أحدث األفكار 
كاالتجاىات 
كالدراسات 
المتعمقة 

بتميز األداء 
 الجامعى.

27 11.3 133 33.3 80 55.4 1.78 
الى حد 

 ما
 3 59.31 دالة 70.23 0.63

5 

يبادر بتقديـ 
برامج لدعـ 
التطكر 
الكظيفى 
لجميع 
األعضاء 
 بالقسـ.

 6 51.25 دالة 99.98 0.55 ال 1.54 47.9 118 49.2 115 2.9 7

6 

يتفيـ كيقدر 
بشكؿ تاـ 
الميارات 
الفردية 
كالمؤىبلت 
كالمعرفة 

المتكفرة لدل 
ألعضاء ا

باختبلؼ 
درجاتيـ 
 العممية.

14 5.8 211 6.3 15 87.9 2.00 
الى حد 

 ما
 2 66.53 دالة 321.78 0.35

 متكسطة درجة الممارسة 28.2 النسبة المئكية الكزنية 6.11 متكسط البعد
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معظـ عبارات ىذا البعد قد حصمت عمى نسبة مئكية كزنية تكضح نتائج الجدكؿ السابؽ أف 
، كما حصمت عمى متكسطة( كدرجة مكافقة 38.11(  إلى )26.22مف ) تراكحت سطةمتك 

 (. 3.10( إلى )3.22(، كانحراؼ معيارل تراكح مف )2.36( إلى )6.28متكسط تراكح مف )

كبشكؿ عاـ يتضح مف النتائج أف أفراد عينة الدراسة يكافقكف بدرجة متكسطة عمى ىذا البعد 
( كالنسبة المئكية الكزنية 6.11) السادسلمبعد حيث بمغ متكسط استجابات أفراد العينة 

 : كقد يرجع ذلؾ إلى ،( بدرجة ممارسة )متكسطة(28.2)
كالتى بدكرىا تدعـ ضعؼ جكدة تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ بالجامعات الحككمية  -

الخبرات المشتركة بيف األفراد كالجماعات لتحقيؽ أىداؼ مشتركة نحك تميز الجامعة 
كما تعمؿ عمى تطكير استراتيجيات كآليات العمؿ داتيا المختمفة، بأقساميا ككح

دارة  مختمفةبالجامعة كتكفر أنماط  مف التعميـ كالبحث كاالنفتاح عمى المجتمع كا 
، كما تعمؿ عمى زيادة فرص التكاصؿ بيف الكحدات كاألقساـ المختمفة المعرفة بيا

ما ينعكس عمى جكدة البحث كتسييؿ عمميات تبادؿ المعرفة كالخبرات المشتركة ب
يا المعمكمات تكفر تكنكلكج فعمى الرغـ مف، العممى كالعممية التدريسية بالجامعة
فى اآلكنة األخيرة إال أف مستكل الجكدة الذل كاالتصاؿ فى الجامعات المصرية 

إلدارة المعرفة بيا كتحقيؽ التكاصؿ كاالنفتاح مع المجتمع تحظى بو غير مبلءـ 
 الخارجى.

تكفر البيانات كالمعمكمات كالمعارؼ التى يحتاجيا أعضاء ىيئة التدريس  قمة -
  باألقساـ المختمفة. البحث العممىعمميات التدريس ك كالطبلب مما يقمؿ مف جكدة 

إلى نقص عدد البعثات كالمنح الخارجية المقدمة لمباحثيف كأعضاء ىيئة التدريس  -
 .مراكز بحثية كجامعات متخصصة فى مختمؼ العمكـ

 بشكؿ كنتظـ.  العممى لمقسـمؤتمر الضعؼ اىتماـ معظـ األقساـ العممية بتنظيـ  -

قمة استعانة الجامعات الحككمية المصرية ببعض أعضاء ىيئة التدريس األجانب  -
 فى عمميات التدريس كالبحث العممى. لبلستفادة مف خبراتيـ

لى ضعؼ العبلقات غياب فرص التكاصؿ بيف األقساـ كالكحدات بالجامعة مما يؤدل إ -
معظـ أعضاء ىيئة التدريس اإلنسانية بينيـ، حيث أف الجك العاـ الذل يسيطر عمى 

باألقساـ العممية يسكده نكع مف المشاعر السمبية أك عدـ الرضا، مما يتطمب مف 
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فى كؿ ما يتصؿ بأمر القسـ كذلؾ إليجاد جك مف رؤساء األقساـ إشراؾ الجميع 
يمة يشعر مف خبللو جميع األفراد بتحقيؽ الذات كالتقدير العبلقات اإلنسانية السم

     كزيادة إنتاجيتيـ.االجتماعى كيسيـ بشكؿ إيجابى فى تطكير أدائيـ 

ضعؼ الحكافز المقدمة ألعضاء ىيئة التدريس كالباحثيف الذيف ينشركف أبحاثيـ فى  -
   مجبلت عممية دكلية ذات معامؿ تأثير مرتفع.

( كالتى أشارت 2337أشرؼ السعيد أحمد، ما تكصمت إليو دراسة ) كتتفؽ ىذه النتيجة مع
إلى أف رؤساء األقساـ العممية عندما يؤدكف مسئكليات دكرىـ كإدارييف ال يحققكف كال 
يضعكف فى اعتبارىـ عمميات نشر المعرفة كالتى تسيـ فى إثراء المعرفة داخؿ القسـ، كال 

  المعرفة بأقساميـ.فى تطبيؽ إدارة  يستغمكف إمكانيات دكرىـ
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 ضغط األداء التنظيمى " : " السابع كىك استجابات أفراد العينة حكؿ عبارات البعد
 البعدعينة الدراسة حكؿ عبارات  اتستجابيكضح الجدكؿ التالى نتائج المعالجة اإلحصائية ال

 السابع :
 ( 12جذٚي )

 جبراد اٌجؼذ اٌطبثغٔزبئج اٌّؼبٌجخ اإلحصبئ١خ الضزجبثبد ػ١ٕخ اٌذراضخ حٛي ػ

 العبارات ـ
المتكسط  ال إلى حد ما نعـ

 المرجح
اإلنحراؼ 
 2كا المعيارل

النسبة 
المئكية 
  الكزنية

 الترتيب
 % ت % ت % ت

1 

يفيـ أعضاء 
القسـ عمى جميع 
المستكيات 

بكضكح طبيعة 
أدكارىـ 

كمسئكلياتيـ 
كمدل اإلسيامات 
 المتكقعة منيـ.

0 0.0 183 23.8 57 76.3 1.76 0.43 
219.23 

 دالة
58.75 2 

2 
يشعر أعضاء 
القسـ أف أدائيـ 
الكظيفى يساىـ 
 فى نجاح القسـ.

29 12.1 120 37.9 91 50.0 1.74 0.66 54.03 58.06 3 

3 

يرل أعضاء 
القسـ أف حكافزىـ 
كترقييـ الكظيفى 
تحدد بشكؿ عادؿ 
طبقنا لنتائج 
 أدائيـ.

0 0.0 92 61.7 148 38.3 1.38 0.49 139.60 46.11 6 

4 
ينقؿ مستيدفات 
كتكقعات األداء 
بشكؿ كاضح 
 كمستمر.

0 0.0 123 48.8 117 51.3 1.51 0.50 120.23 50.42 5 

5 
يتصرؼ بسرعة 
كحسـ فى حؿ 
مشكبلت أداء 
 األعضاء بالقسـ.

0 0.0 42 82.5 198 17.5 1.18 0.38 272.10 39.17 8 

6 
يعمؿ عمى إعادة 
تأىيؿ األعضاء 

داء ذكل األ
 الضعيؼ.

0 0.0 70 70.8 170 29.2 1.29 0.45 182.50 43.06 7 

7 
يضع الحكافز 
كالمكافآت كفقنا 
لمستكل أداء 
 األعضاء.

10
0 

41.7 70 29.2 70 29.2 2.13 0.83 7.50 70.83 1 

8 
يقدـ تغذية راجعة 
لؤلعضاء حكؿ 
أدائيـ بشكؿ 

 منتظـ.
22 9.2 126 38.3 92 52.5 1.71 0.62 70.30 56.94 4 

 ضعيفة درجة الممارسة 22.7 النسبة المئكية الكزنية 6.27 متكسط البعد
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معظـ عبارات ىذا البعد قد حصمت عمى نسبة مئكية كزنية تكضح نتائج الجدكؿ السابؽ أف 
( كدرجة مكافقة منخفضة، كما حصمت عمى متكسط 80.13(  إلى )07.61منخفضة تراكحت مف )

 (. 3.80( إلى )3.08كانحراؼ معيارل تراكح مف ) (،2.60( إلى )6.68تراكح مف )

عمى ىذا البعد حيث  منخفضةكبشكؿ عاـ يتضح مف النتائج أف أفراد عينة الدراسة يكافقكف بدرجة 
( بدرجة 22.7( كالنسبة المئكية الكزنية )6.27) السابعبمغ متكسط استجابات أفراد العينة لمبعد 

ثرة المياـ التى يؤدييا رؤساء األقساـ كالتى تتمثؿ فى ، كقد يرجع ذلؾ إلى ك( ضعيفةممارسة )
 كالكنتركالت كاالمتحانات كالتصحيح، التدريس كاإلشراؼ عمى الرسائؿ كاألبحاث كأعماؿ الجكدة

كذلؾ المشاركة فى المؤتمرات المختمفة، باإلضافة كعضكية المجالس المختمفة كالمجاف المنبثقة عنيا 
مما يؤدل بالضركرة إلى قمة اىتمامو ببحث مشكبلت ، ية كاإلداريةإلى إدارة شئكف القسـ العمم

أعضاء القسـ أك العمؿ عمى تطكير أدائيـ بشكؿ مستمر أك إعادة تأىيؿ األعضاء ذكل األداء 
عبد )، كىذا يتفؽ مع دراسة ، كغيرىا مف األمكر التى قد تؤثر سمبنا عمى تطكير األداء بالقسـالضعيؼ

   .(2361، الباسط محمد دياب

 لمهصف عَ الفسٔم بني جمىٕعتني : T testاختباز 

  نكع الدراسة بالكميةداللة الفركؽ بيف استجابات أفراد العينة حسب متغير : 
نكع بيف استجابات أفراد العينة تبعا لمتغير   (T-Testيكضح الجدكؿ التالى نتائج اختبار "ت" )

 نظرل( : -الدراسة بالكمية )عممى
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 (13جذٚي )

 أفراد اٌؼ١ٕخ رجؼب ٌّزغ١ر ٔٛع اٌذراضخ ثبٌى١ٍخ( الضزجبثبد T-Testئج رح١ًٍ اخزجبر )د( )ٔزب

 اٌؼذد إٌٛع االضزجبٔخ أثؼبد َ
اٌّزٛضػ 

 اٌحطبثٟ

االٔحراف 

 اٌّؼ١برٞ
 ل١ّخ )د(

ِطزٜٛ 

 اٌذالٌخ

 األٚي اٌجؼذ 1

 4.74 2.2 9 115 ػٍّٝ

 

 

 داٌخ
 2.2 10.4 125 ٔظرٜ

 اٌثبٟٔ اٌجؼذ 2
 3 10.4 115 ػٍّٝ

 داٌخ 3.09
 2.7 11.5 125 ٔظرٜ

اٌثبٌث اٌجؼذ 3  
 2.4 12.1 115 ػٍّٝ

 داٌخ 6.47
 1.8 13.9 125 ٔظرٜ

 اٌراثغ اٌجؼذ 4
 3 13.6 115 ػٍّٝ

 غ١ر داٌخ 0.37
 2.2 13.7 125 ٔظرٜ

 اٌخبِص اٌجؼذ 5
 0.9 13.3 115 ػٍّٝ

 داٌخ 5.29
 3.4 11.6 125 ٔظرٜ

اٌطبدش اٌجؼذ 6  
 1.5 10.3 115 ػٍّٝ

 داٌخ 2.15
 2 10.8 125 ٔظرٜ

اٌطبثغ اٌجؼذ 4  
 1.7 12.7 115 ػٍّٝ

 غ١ر داٌخ 0.04

 1.6 12.7 125 ٔظرٜ

 االضزجبٔخ وىً 1
 6.9 81.3 115 ػٍّٝ

 داٌخ 2.89
 10.2 84.6 125 ٔظرٜ

 

 مف خبلؿ بيانات الجدكؿ السابؽ يتبيف أف :
( فى جميع األبعاد كاالستبانة 32,3ة إحصائينا عند مستكل داللة )" دالT-test"نسبة  -

مما يعنى كجكد فركؽ حقيقية بيف استجابات أفراد  -باستثناء البعديف الرابع كالسابع  -ككؿ
العينة عمى جميع العبارات بيذه األبعاد تعزل لمتغير نكع الدراسة بالكمية، مما يعنى أف أفراد 

مية كالكميات النظرية يختمفكف عمى جميع عبارات الخمسة أبعاد العينة مف الكميات العم
 كاالستبانة ككؿ.

( فى البعديف الرابع كالسابع 32,3" غير دالة إحصائينا عند مستكل داللة )T-test"نسبة  -
مما يعنى عدـ كجكد فركؽ حقيقية بيف استجابات أفراد العينة عمى جميع العبارات تعزل 

كمية، مما يعنى أف أفراد العينة مف الكميات العممية كالكميات النظرية لمتغير نكع الدراسة بال
كجكد رغبة حقيقية لدل  يتكافقكف عمى جميع عبارات ىذيف البعديف، كقد يرجع ذلؾ إلى
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أعضاء األقساـ العممية بالكميات العممية كالنظرية في أداء أكثر مما ىك مطمكب أك متكقع 
يبذلكف مزيدنا مف الجيد  ز ألقساميـ التي يعممكف بيا، لذامنيـ بيدؼ تحقيؽ النجاح كالتمي

يفكؽ المستكل المتكقع منيـ، كما أف لدييـ شعكر بالتفاؤؿ كرغبة في استثمار الفرص 
المتاحة في مسار عمميـ الكظيفي عمى نحك أفضؿ مف خبلؿ إتاحة فرص الترقى بدءنا مف 

ـ أك الكمية أك الجامعة كىك ما يكفمو معيد كحتى أستاذ أك لتقمد المناصب اإلدارية بالقس
 قانكف تنظيـ الجامعات فى جميع الكميات بمختمؼ أنكاعيا العممية منيا كالنظرية.

 
 Way ANOVA -Oneالتخمٗن باستدداً حتمٗن التباَٖ أحادٝ اآلجتآ 

قاـ الباحثاف بعمؿ تحميؿ التبايف لمعرفة داللة الفركؽ في أبعاد الدراسة بيف المجمكعات  
التى تضمنتيا عينة الدراسة، كذلؾ فيما يتعمؽ بالتعرؼ عمى مستكل الذكاء التنظيمى باألقساـ 
العممية بالجامعات الحككمية فى جميكرية مصر العربية ، كالتعرؼ ما إذا كانت ىناؾ فركؽ جكىرية 

ابة عمى بيف تمؾ المجمكعات المختمفة ، كالتعرؼ عمى مدل اختبلؼ استجابات عينة الدراسة في اإلج
 معاكف ىيئة تدريس(.  –عضك ىيئة تدريس  –االستبانة باختبلؼ متغير الكظيفة ) رئيس قسـ 

 
 كفيما يمي النتائج التى تـ الحصكؿ عمييا مف تحميؿ التبايف األحادل :

لداللة الفركؽ في أبعاد  One- Way ANOVA نتائج تحميؿ التبايف األحادل  -6
 : "الدراسة طبقان لمتغير " الكظيفة 

 يكضح الجدكؿ التالى البيانات الكصفية لمحاكر االستبانة تبعنا لمتغير الكظيفة :
 (14جذٚي )

 اٌج١بٔبد اٌٛصف١خ ألثؼبد االضزجبٔخ رجًؼب ٌّزغ١ر اٌٛظ١فخ

ِحبٚر 

 االضزج١بْ 

 االٔحراف اٌّؼ١برٜ  اٌّزٛضػ اٌحطبثٝ   اٌؼذد  اٌّحبفظخ

 2.66 10.76 46 رئ١ص لطُ اٌجؼذ األٚي

 2.36 9.12 109 ١٘ئخ رذر٠صػعٛ 

 1.69 9.88 85 ِؼبْٚ ١٘ئخ رذر٠ص

Total 240 9.70 2.29 

 3.71 13.04 46 رئ١ص لطُ اٌجؼذ اٌثبٔٝ

 2.73 10.57 109 ػعٛ ١٘ئخ رذر٠ص

 1.88 10.35 85 ِؼبْٚ ١٘ئخ رذر٠ص
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 (14جذٚي )ربثغ 

 اٌج١بٔبد اٌٛصف١خ ألثؼبد االضزجبٔخ رجًؼب ٌّزغ١ر اٌّحبفظخ

 Total 240 10.97 2.87 

 2.63 12.71 46 رئ١ص لطُ اٌجؼذ اٌثبٌث

 2.42 12.77 109 ػعٛ ١٘ئخ رذر٠ص

 1.85 13.57 85 ِؼبْٚ ١٘ئخ رذر٠ص

Total 240 13.05 2.30 

 1.92 14.60 46 رئ١ص لطُ اٌجؼذ اٌراثغ

 1.85 14.68 109 ػعٛ ١٘ئخ رذر٠ص

 2.83 11.80 85 ِؼبْٚ ١٘ئخ رذر٠ص

Total 240 13.65 2.64 

 1.25 13.76 46 رئ١ص لطُ اٌجؼذ اٌخبِص

 1.17 13.53 109 ػعٛ ١٘ئخ رذر٠ص

 3.14 10.22 85 ِؼبْٚ ١٘ئخ رذر٠ص

Total 240 12.40 2.64 

 1.96 10.97 46 رئ١ص لطُ اٌجؼذ اٌطبدش

 1.82 10.74 109 ػعٛ ١٘ئخ رذر٠ص

 1.55 10.02 85 ِؼبْٚ ١٘ئخ رذر٠ص

Total 240 10.53 1.79 

 1.53 12.82 46 رئ١ص لطُ اٌجؼذ اٌطبثغ

 1.67 12.71 109 ػعٛ ١٘ئخ رذر٠ص

 1.68 12.61 85 ِؼبْٚ ١٘ئخ رذر٠ص

Total 240 12.70 1.64 

 10.67 88.69 46 رئ١ص لطُ االضزجبٔخ وىً

 7.80 84.16 109 ػعٛ ١٘ئخ رذر٠ص

 6.73 78.47 85 ِؼبْٚ ١٘ئخ رذر٠ص

Total 240 83.01 8.89 
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كالجدكؿ التالي يكضح نتائج تحميؿ التبايف ذات االتجاه الكاحد لداللة الفركؽ في أبعاد الدراسة طبقان 
 لمتغير " الكظيفة ":

 (15جذٚي )
ٌذالٌخ اٌفرٚق فٟ أثؼبد اٌذراضخ غجمبً  ٠One- Way ANOVAٛظح ٔزبئج رح١ًٍ اٌزجب٠ٓ األحبدٜ 

 ٌّزغ١ر " اٌٛظ١فخ "

ِحبٚر 
 ج١بْ االضز

درجخ  ِصذر اٌزجب٠ٓ 
 اٌحر٠خ 

ِجّٛع 
 اٌّرثؼبد 

ِزٛضػ 
 اٌّرثؼبد 

ِطزٜٛ  ف 
 اٌذالٌخ 

 اٌجؼذ األٚي

 45.094 90.18 2 ث١ٓ اٌّجّٛػبد 
9.171 

 

0.000 
 داٌخ
 

داخً 
 4.917 1165.39 237 اٌّجّٛػبد

 ـــــــــــــــــــ 1255.58 239 اٌىٍٝ 

 اٌجؼذ اٌثبٔٝ

 123.442 246.88 2 ث١ٓ اٌّجّٛػبد 

16.931 
 

0.000 
 داٌخ
 

داخً 
 اٌّجّٛػبد

237 1727.91 7.291 

 اٌىٍٝ 
 ـــــــــــــــــــ 1974.79 239

 اٌجؼذ اٌثبٌث

 ث١ٓ اٌّجّٛػبد 

2 36.60 18.303 

3.513 
 

0.031 
 داٌخ
 

داخً 
 5.210 1234.79 237 اٌّجّٛػبد

 اٌىٍٝ 
 ــــــــــــــــــ 1271.40 239

 اٌجؼذ اٌراثغ

 ث١ٓ اٌّجّٛػبد 
2 450.64 225.324 

43.918 
 

0.000 
داخً  داٌخ

 5.131 1215.95 237 اٌّجّٛػبد

 ــــــــــــــــــ 1666.60 239 اٌىٍٟ

اٌجؼذ 
 اٌخبِص

 313.768 627.53 2 ث١ٓ اٌّجّٛػبد 
70.804 

 
0.000 

 داٌخ
داخً 

 اٌّجّٛػبد
237 1050.26 4.431 

 ــــــــــــــــــ 1677.79 239 اٌىٍٟ

اٌجؼذ 
 اٌطبدش

 17.997 35.99 2 ث١ٓ اٌّجّٛػبد 
5.797 

 
0.003 

 داٌخ
داخً 

 اٌّجّٛػبد
237 735.73 3.104 

 ــــــــــــــــــ 771.73 239 اٌىٍٟ

 اٌجؼذ اٌطبثغ

 710. 1.42 2 ث١ٓ اٌّجّٛػبد 
.260 
 

0.771 
 غ١ر داٌخ

داخً 
 اٌّجّٛػبد

237 646.98 2.730 

 ــــــــــــــــــ 648.40 239 اٌىٍٟ

االضزجبٔخ 
 وىً

 1691.995 3383.99 2 ث١ٓ اٌّجّٛػبد 

25.835 
0.000 

 داٌخ
داخً 

 اٌّجّٛػبد
237 15521.94 65.493 

 ــــــــــــــــــ 18905.93 239 اٌىٍٟ

 

 : يتضح مف نتائج الجدكؿ السابؽ مايمي
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عند  -باستثناء البعد السابع  –حصائينا بالنسبة لجميع األبعاد كاالستبانة ككؿ قيمة " ؼ" دالة إ أف
معاكف  –عضك ق.ت  –( بيف المجمكعات المقارف بينيا كىى ) رئيس قسـ 3,32مستكل داللة )

" لممقارنات البعدية LSD Testق.ت(، كلتكضيح داللة كاتجاه الفركؽ قاـ الباحثاف بعمؿ اختبار "
لسبعة كاالستبانة ككؿ كالذل أظير كجكد فركؽ بيف متكسطات استجابات المجمكعات عمى األبعاد ا

المقارف بينيا ، كيكضح الجدكؿ التالي داللة الفركؽ بيف المجمكعات المقارف بينيا في األبعاد 
  السبعة كاالستبانة ككؿ طبقنا لمتغير الكظيفة :

 (16جذٚي )
" فٟ األثؼبد اٌطجؼخ ٚاالضزجبٔخ وىً غجمبً ٌّزغ١ر LSD-Testٔزبئج اخزجبر اٌّمبرٔبد اٌجؼذ٠خ ثطر٠مخ "

 "اٌٛظ١فخ"

اٌّجّٛػبد  األثؼبد
 اٌّمبرْ ث١ٕٙب 

ِزٛضػ 
 اٌفرٚق 

اٌخطب 
 اٌّؼ١برٜ 

ل١ّخ 
 اٌذالٌخ 

 ارجبٖ اٌفرٚق

 األٚي

 –رئ١ص لطُ 
 ػعٛ ٖ.د

1.63 .38988 .000 
 داٌخ ٌصبٌح رئ١ص اٌمطُ

 –رئ١ص لطُ 
 ِؼبْٚ ٖ.د

.871 .40589 .031 
 داٌخ ٌصبٌح رئ١ص اٌمطُ

 –ػعٛ ٖ.د 
 ِؼبْٚ ٖ.د

0.75 .32088 .020 
 داٌخ ٌصبٌح ِؼبْٚ ٖ.د

 اٌثبٔٝ

 –رئ١ص لطُ 
 ػعٛ ٖ.د

2.46 
.47474 

.000 
 داٌخ ٌصبٌح رئ١ص اٌمطُ

 –رئ١ص لطُ 
 ِؼبْٚ ٖ.د

2.69 
.49424 

.000 
 داٌخ ٌصبٌح رئ١ص اٌمطُ

 اٌثبٌث

 –رئ١ص لطُ 
 ِؼبْٚ ٖ.د

 داٌخ ٌصبٌح رئ١ص اٌمطُ 041. 41780. 0.85

 –ػعٛ ٖ.د 
 ِؼبْٚ ٖ.د

 داٌخ ٌصبٌح ػعٛ ٖ.د 017. 33029. 0.79

 اٌراثغ

 –رئ١ص لطُ 
 ِؼبْٚ ٖ.د

 داٌخ ٌصبٌح رئ١ص اٌمطُ 000. 41460. 2.80

 –ػعٛ ٖ.د 
 ِؼبْٚ ٖ.د

 داٌخ ٌصبٌح ػعٛ ٖ.د 000. 32776. 2.88

 –رئ١ص لطُ  اٌخبِص
 ِؼبْٚ ٖ.د

 داٌخ ٌصبٌح رئ١ص اٌمطُ 000. 38532. 3.53

 –ػعٛ ٖ.د 
 ِؼبْٚ ٖ.د

 داٌخ ٌصبٌح ػعٛ ٖ.د 000. 30462. 3.30

 –رئ١ص لطُ  اٌطبدش 
 ِؼبْٚ ٖ.د

 داٌخ ٌصبٌح رئ١ص اٌمطُ 003. 32250. 0.95

 –ػعٛ ٖ.د 
 ِؼبْٚ ٖ.د

 داٌخ ٌصبٌح ػعٛ ٖ.د 005. 25496. 0.71

 االضزجبٔخ

 –رئ١ص لطُ 
 ػعٛ ٖ.د

 داٌخ ٌصبٌح رئ١ص اٌمطُ 002. 1.42289 4.53

 –رئ١ص لطُ 
 ِؼبْٚ ٖ.د

 داٌخ ٌصبٌح رئ١ص اٌمطُ 000. 1.48131 10.22

 –ػعٛ ٖ.د 
 ِؼبْٚ ٖ.د

 داٌخ ٌصبٌح ػعٛ ٖ.د 000. 1.17105 5.69
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عضك ىيئة  – كقد جاء ترتيب المجمكعات تنازلينا حسب المتكسط الحسابى كالتالى : )رئيس قسـ
، كىذا يعنى أف الفركؽ فى أغمبيا كانت لصالح رؤساء األقساـ، كقد معاكف ىيئة تدريس( –تدريس 

يعكد ذلؾ إلى إيماف رؤساء األقساـ العممية بأىمية تطبيؽ مدخؿ الذكاء التنظيمى كدكره فى تطكير 
األداء كفى تحقيؽ أىداؼ مسيرة القسـ كتنظيـ أعمالو كفقنا لممعطيات المتغيرة كاألنظمة المتجددة 

 امعة كعمى مستكل العمؿ اإلدارل المتسارع بصفة عامة. عمى مستكل الج

 ٌتاٟج الدزاسٛ ثالًجا: ومدص 

أشارت النتائج إلى أف درجة ممارسة رؤساء األقساـ العممية بالجامعات الحككمية المصرية  -
درجة تنازلينا حسب  األبعاد السبعةكقد جاء ترتيب لمدخؿ الذكاء التنظيمى منخفضة، 

 التالى : النحكعمى  الممارسة
    .الرغبة فى التغيير:  الثاني الترتيب                                                 .القمب:  األكؿ الترتيب

 .نشر المعرفةالترتيب الرابع :                            .التناغـ كالمبلئمةالترتيب الثالث : 
ضغط األداء الترتيب السادس :                             .الرؤية االستراتيجيةالترتيب الخامس : 

 .التنظيمى

 .المصير المشترؾالترتيب السابع : 
( فى جميع األبعاد كاالستبانة 32,3عند مستكل داللة )تكجد فركؽ دالة إحصائينا  -

)كميات  تعزل لمتغير نكع الدراسة بالكمية -باستثناء البعديف الرابع كالسابع  -ككؿ
، مما يعنى أف أفراد العينة مف الكميات العممية كالكميات النظرية عممية( كميات -نظرية

 يختمفكف عمى جميع عبارات الخمسة أبعاد كاالستبانة ككؿ.
( فى البعديف الرابع كالسابع 32,3عند مستكل داللة )ال تكجد فركؽ دالة إحصائينا  -

مف الكميات العممية كالكميات  تعزل لمتغير نكع الدراسة بالكمية، مما يعنى أف أفراد العينة
  كف عمى جميع عبارات ىذيف البعديف.النظرية يتكافق

تعزل لمتغير الكظيفة ) رئيس  (3,32عند مستكل داللة )تكجد فركؽ دالة إحصائينا  -
الفركؽ لصالح رؤساء أغمب ىذه  ، ككانت معاكف ق.ت( –عضك ق.ت  –قسـ 
 .األقساـ



 

- 223 - 

 : ٔاملكرتحات التٕصٗات 

رؤساء ل اإلدارل داءاألائج البحث يكصى الباحثاف بمجمكعة مف اآلليات لتطكير فى ضكء نت
 األقساـ العممية بالجامعات الحككمية فى ضكء مدخؿ الذكاء التنظيمى كفقنا لممحاكر اآلتية :

 أًٔلا : وعاٖري االختٗاز ٔالتعٗني 

تنظيـ الجامعات انكف الكاردة فى ق -مراجعة معايير اختيار كتعييف رؤساء األقساـ العممية  -6
كالتى ال ينبغى أف تعتمد فقط عمى الخبرة فى مجاؿ البحث  - 6712( لسنة 87)رقـ 

أف يككف مف ضمف معايير اختيار رئيس القسـ امتبلؾ الميارات ، بؿ يجب كالتدريس
 ، كأف يككف ألعضاء ىيئةاإلدارية البلزمة باألدكار كالمسئكليات العممية كاإلدارية كاألكاديمية

 .التدريس دكر في اختيارىـ
بناء معايير كاضحة فى اختيار رؤساء األقساـ العممية بالجامعات الحككمية المصرية  -2

 كتضميف كفايات الذكاء التنظيمى ضمف ىذه المعايير، مف خبلؿ اآلليات التالية :
سة إجراء اختبارات لقياس كفايات الذكاء التظيمى لدل أعضاء ىيئة التدريس المرشحيف لرئا - أ

 األقساـ العممية.
كاالرتقاء بو القسـ بخطة قابمة لمتنفيذ لتطكير أف يتقدـ المرشح لرئاسة القسـ العممى  - ب

، بحيث تستند ىذه الخطة عمى األبعاد السبعة كالتغيير نحك األفضؿ خبلؿ فترة رئاستو لمقسـ
 .لمذكاء التنظيمى

اـ العممية، حيث تبيف انخفاض أخذ الخبرة العممية بعيف االعتبار عند تعييف رؤساء األقس - ج
 معدؿ األداء فى القسـ بالنسبة لمف يفتقركف ألية خبرة عممية قبؿ تكلييـ رئاسة القسـ.

تقييـ أداء رؤساء األقساـ العممية مف الجيات العميا بالجامعة فى ضكء ممارستيـ لمذكاء  - د
 سية. التنظيمى خبلؿ فترة رئاستيـ لمقسـ بناءن عمى ما قدمكه مف مشاريع رئا

حيث تبيف انخفاض جكدة األداء فى العمؿ ، فقط أف يككف رؤساء األقساـ بدرجة أستاذ  -0
 اإلدارل القيادل بالقسـ عندما تكلى ىذا المنصب مف يحمؿ درجة عممية أقؿ مف ذلؾ.

ضركرة ندب مف يقـك بعمؿ رئيس القسـ مف بيف األساتذة األكفاء بدالن مف إسناد ىذا  -8
أك أحد الككبلء حيث يؤثر ذلؾ فى معدالت األداء بالقسـ نظرنا لعدـ المنصب لعميد الكمية 
 .أك عدـ تقبؿ أعضاء القسـ ليـ تفرغيـ ككثرة أعبائيـ
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ًٗا : التدزٖب ٔالتأِٗن  ثاٌ
إعادة تأىيؿ كتدريب رؤساء األقساـ العممية بالجامعات المصرية مف خبلؿ تطكير مياراتيـ  -6

دارية كالعممية كاألكاديمية بما يحقؽ أىداؼ األقساـ اإلدارية مف أجؿ القياـ بأدكارىـ اإل
 ، كيمكف تحقيؽ ذلؾ مف خبلؿ اآلليات التالية :كيسيـ فى تطكيرىا

بالجامعات الحككمية  العمميةتنظيـ ندكات كمؤتمرات كلقاءات ككرش عمؿ لرؤساء األقساـ  - أ
 .مدخؿ الذكاء التنظيمىترتكز عمى المداخؿ اإلدارية الحديثة كمف بينيا 

 بالجامعات الحككمية العمميةتنظيـ ندكات كمؤتمرات كلقاءات ككرش عمؿ لرؤساء األقساـ  - ب
   .يككف ىدفيا اإللماـ بالمكائح كالقكانيف المنظمة لمعمؿ، كالتى تكفؿ سير العمؿ كانتظامو

ضركرة تعزيز كتكثيؼ مشاركة جميع رؤساء األقساـ فى المؤتمرات كالندكات ككرش العمؿ  - ت
 ارجينا لتطكير معارفيـ كخبراتيـ.داخمينا كخ

التدريب التشاركى بيف األقساـ المختمفة فى الجامعة، حيث ما يمتمكو رئيس قسـ معيف تعزيز  -ج
يمكف إفادة رئيس قسـ آخر منو، األمر الذل يجعمو متفيمنا لدكره القيادل فى مشاركة 

التغمب عمى المشكبلت أعضاء ىيئة التدريس فى أعماؿ القسـ كرسـ الخطط االستراتيجية ك 
 كالصعكبات التى تكاجو القسـ.

إلحاؽ رؤساء األقساـ قبؿ تكلى مكاقعيـ القيادية بدكرات تدريبية متخصصة لسد حاجاتيـ فى  -د
 المجاالت اإلدارية كالتربكية.

أف تقدـ مراكز تنمية القدرات بالجامعات دكرات متخصصة فى القيادة كاإلدارة كالمحاسبة  - ق
يس كالتشريعات الجامعية ألعضاء ىيئة التدر تنمية البشرية كتطكير األداء كالتمكيؿ كال

  المترشحيف لشغؿ كظيفة رئيس قسـ.

 ثالًجا : حتسني جٕدٚ احلٗاٚ الٕظٗفٗٛ باألقساً العمىٗٛ

ظيار األفكار الجديدة،  -6 تكفير بيئة عمؿ مناسبة تحفز األعضاء عمى بذؿ أقصى ما لدييـ كا 
عاكف بيف األعضاء كالعمؿ الجماعى، كحسف تكزيع المياـ بما كذلؾ مف خبلؿ تشجيع الت

فرد، كنشر ثقافة تنظيمية تشجع عمى احتراـ األفكار الجديدة كؿ يتناسب مع قدرات 
 كمناقشتيا كتقبميا.

تكفير اإلمكانات المادية كالبشرية البلزمة ألداء رؤساء األقساـ العممية لمياميـ  -2
 كمسئكلياتيـ المختمفة.
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ى تكصيؼ أدكار كمياـ كمسئكليات رؤساء األقساـ العممية بالجامعات المصرية العمؿ عم -0
عف طريؽ إعداد الئحة تفصيمية ليذه األدكار كالمسئكليات فى المجاؿ اإلدارل كاألكاديمى 

 كخدمة المجتمع.
ضركرة تطكير التشريعات التى مف شأنيا مساعدة رؤساء األقساـ فى التغمب عمى  -8

 ييـ.المشكبلت التى تكاج
عدـ االلتزاـ إذ تبيف أف  ،احتراـ الرتب األكاديمية كأقدميتيا فى تعييف رؤساء األقساـ العممية -2

 لو انعكاسات سمبية عمى أعضاء ىيئة التدريس فى القسـ.بيا 
 

 زابًعا : التدطٗط االسرتاتٗجٜ
صبلحيات كاختصاصات أكسع فى عمميات التخطيط كالتنسيؽ العممية منح رؤساء األقساـ  -6

 كاتخاذ القرارات.
عقد كرش عمؿ لرؤساء األقساـ العممية لسد الفجكات فى التخطيط االستراتيجى كمعكقات  -2

 تحقيؽ أىداؼ الجامعة.
ضركرة أف يضع رئيس القسـ مع أعضاء القسـ رؤية كاضحة لمعمؿ داخؿ القسـ، بحيث  -0

ت داخؿ القسـ تككف ىذه الرؤية بمثابة خارطة طريؽ يتـ االسترشاد بيا فى جميع العمميا
عمى المستكل األكاديمى أك البحثى أك اإلدارل، باإلضافة إلى استخداميا فى تكجيو صنع 

 القرارات .
أف يراجع رئيس القسـ تكجيات كأكلكيات القسـ االستراتيجية سنكينا كذلؾ بما يتبلئـ مع  -8

 التغيرات كالمستجدات الحادثة سكاء عمى مستكل القسـ أك الكمية أك الجامعة.
أف يسعى رئيس القسـ إلشراؾ جميع أعضاء القسـ فى الخطط كالنكاتج كعممية اتخاذ كصنع  -2

 القرارات بدالن مف العزلة كاالستبعاد.

 خاوًسا : وّازات العىن اإلدازٝ
أف ينمى رئيس القسـ لدل أعضاء القسـ الشعكر باالنتماء لمقسـ كليس مجرد مكظفيف بو،  -6

عبلء قيمة العمؿ  مف خبلؿ تشجيع مرؤسيو عمى مساعدة بعضيـ البعض إلنجاز العمؿ، كا 
الجماعى، كاالىتماـ بالعبلقات اإلنسانية، كنبذ الخبلفات كالعمؿ عمى حميا فى أسرع كقت 

 ممكف. 



 

- 220 - 

ضركرة تشجيع العمؿ الجماعى داخؿ القسـ مف خبلؿ كضع أىدافنا تعاكنية يسعى الجميع  -2
محة العامة لمقسـ عمى المصمحة داخؿ القسـ إلى تحقيقيا، عمى أف يتـ إعبلء المص

 الفردية.
أف يشجع أعضاء القسـ عمى إيجاد طرؽ ككسائؿ أفضؿ إلنجاز األعماؿ المكمفيف بتنفيذىا  -0

. 
ضركرة تسييؿ العمميات اإلدارية بالقسـ بدالن مف إعاقتيا، مع التخمص مف األعماؿ  -1

 إيجابى.الركتينية التى تزيد مف أعباء رؤساء األقساـ العممية دكف مردكد 
 أف يكظؼ إمكانات كؿ عضك مف أعضاء القسـ إلنجاز أىداؼ القسـ. -8
أف يمتمؾ رئيس القسـ آليات فعالة لتحقيؽ التميز عمى األقساـ األخرل إدارينا كفنينا كأكاديمينا  -2

 كبحثينا، كذلؾ مف خبلؿ تحفيز أعضاء القسـ عمى تحقيؽ النجاح كالتميز.
المتاحة فى تسييؿ العمؿ اإلدارل كاألكاديمى بالقسـ أف يكظؼ رئيس القسـ نظـ المعمكمات  -1

ألعضاء ىيئة التدريس كالطبلب، كفى تسكيؽ مخرجات القسـ التعميمية كالبحثية كاإلنتاجية 
 كالخدمية لممجتمع الخارجى.

 يجب عمى رئيس القسـ التصرؼ بسرعة كحسـ فى حؿ مشكبلت أداء األعضاء بالقسـ. -1
تأىيؿ األعضاء ذكل األداء الضعيؼ كمكافأة األعضاء  أف يعمؿ رئيس القسـ عمى إعادة -8

 المتميزيف. 
 

 سادًسا : ٌصس املعسفٛ

 يتيح الفرصة أماـ األعضاء لنشر كتبادؿ المعرفة فيما بينيـ. -6
 يتيح المعمكمات البلزمة لكؿ أعضاء القسـ فى الكقت المبلئـ كبالكيفية المناسبة. -2
ـ األفكار الجديدة التى تساعد فى إنتاج أف يشجع رئيس القسـ جميع األعضاء عمى تقدي -0

 معرفة ابتكارية.
 يبادر بتقديـ برامج لدعـ التطكر الكظيفى لجميع األعضاء بالقسـ. -8
 نجازاتيـ فى الكقت المناسب.ا  األعضاء عمى نتائج أدائيـ ك جميع حصكؿ ضركرة  -2
دة، مف يجب عمى رئيس القسـ تكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات المتاحة فى إنتاج معرفة جدي -1

خبلؿ تفعيؿ استخداـ البريد اإللكتركنى كمكاقع التكاصؿ االجتماعى عمى اإلنترنت كالمكتبة 
 اإللكتركنية كخدمات بنؾ المعرفة.......إلخ.   

 العمؿ عمى دمج اإلدارييف مع أعضاء ىيئة التدريس لئلفادة مف معارفيـ كخبراتيـ. -1
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زمنية محددة لتبادؿ اآلراء كاألفكار تنظيـ مؤتمرات كندكات كحمقات بحثية كفقنا لخطة  -8
 كالخبرات.

أف يقـك رئيس القسـ بإتاحة الفرصة ألعضاء ىيئة التدريس بالقسـ لممشاركة فى المؤتمرات  -7
 كالندكات المختمفة مف أجؿ اكتساب المعرفة كنشرىا.

استقطاب الخبرات المميزة مف الجامعات األخرل فى ذات التخصص لئلفادة مف آرائيـ  -63
 يـ.كخبرات

 االستفادة مف خبرات أعضاء ىيئة التدريس كالمكظفيف القدامى لتبادؿ المعرفة. -66
 كضع آليات لتحفيز األفراد عمى إنتاج أفكار كبحكث جديدة كغير تقميدية. -62
 تشجيع أعضاء ىيئة التدريس بالقسـ عمى إنتاج كتفعيؿ مقررات إلكتركنية. -60
 كؿ عنصر مف عناصر الكمية أك القسـ.تصميـ قكاعد بيانات خاصة لحفظ المعرفةالمتعمقة ب -68
 تحفيز الباحثيف كأعضاء ىيئة التدريس عمى نشر البحكث محمينا كدكلينا. -62
تشػجيع أعضػاء ىيئػة التػدريس عمػى إجػراء البحػػكث البينيػة التػي تعػالج قضػايا مشػتركة بػػيف  -61

 أكثر مف تخصص.
تصػار عمػى البحػكث إجراء البحكث الجماعية المشتركة بيف أعضاء ىيئة التدريس، كعػدـ االق -61

 الفردية.
 سابًعا : إدازٚ التغٗري 

 أف يحرص رئيس القسـ عمى نشر ثقافة التغيير بالكمية كبالقسـ العممى. -6
أف يحرص رئيس القسـ عمى نشر ثقافة التمكيف اإلدارم بالقسـ مف خبلؿ تككيف صؼ ثاف  -2

جامعة أك عمى مف القيادات مف بيف أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ سكاء عمى مستكل ال
 مستكل الكمية أك عمى مستكل القسـ العممى. 

 تشجيع األعضاء عمى تقديـ األفكار كالمقترحات التى قد تسيـ فى تطكير القسـ. -0
 يشجع أعضاء القسـ عمى إيجاد طرؽ أفضؿ لمقياـ بأعماليـ. -8
 طة.تطكير الخدمات التى يقدميا القسـ باستمرار بما يتبلئـ مع التغير فى البيئة المحي -2
 إتاحة بدائؿ متعددة أماـ األعضاء الختيار الطريقة المناسبة لمقياـ بأعماليـ. -1
بشكؿ مستمر لمتخمص مف جميع أشكاؿ البيركقراطية فى إدارة األداء رئيس القسـ يسعى أف  -1

 بالقسـ.
 عمى نشر ثقافة قبكؿ التغيير كتطكير األداء لدل جميع األعضاء.رئيس القسـ يعمؿ أف  -8
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ًٍا : احمل   Accountability( اسبٗٛ )املساٞلٛثاو

ضركرة كضع نظاـ لتقييـ أداء رئيس القسـ العممى كفقنا لنتائج أداء القسـ عمى المستكل  -6
 اإلدارل كالبحثى كاألكاديمى كعمى مستكل خدمة المجتمع.

 ضركرة أف يحدد رئيس القسـ حكافز أعضاء القسـ بشكؿ عادؿ طبقنا لنتائج أدائيـ. -2
 .لجميع أعضاء القسـ قيقة لممساءلة كاإلعبلف عنياتحديد معايير د -0
 تعزيز مفيكـ الثقة كالكالء بيف رؤساء األقساـ العممية كأعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ. -8
تبسيط إجراءات العمؿ كنشر المعمكمات كاإلفصاح عنيا كسيكلة الكصكؿ إلييا بحيث تككف  -2

 .متاحة لجميع أعضاء ىيئة التدريس
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 (6ممحؽ )
 ستبانةاال
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 (2ممحؽ )
 المكافقات األمنية عمى تطبيؽ أداة الدراسة الميدانية
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  أداة الدراسة الميدانية فييابيؽ باسماء الكميات التى تـ تط قائمة
 

 ػذد االضزجبٔبد اٌّطجمخ اٌى١ٍخ اٌجبِؼخ

 اإلجّبٌٝ ِؼبْٚ ٖ.د ػعٛ ٖ.د رئ١ص لطُ

َٛ
اٌف١

 

 16 4 1 3 إٌٙذضخ

 11 5 11 4 اٌسراػخ

 13 4 5 1 اٌؼٍَٛ

 15 11 2 2 ا٢داة

 4 1 6 1 اٌخذِخ االجزّبػ١خ 

 25 1 13 3 اٌزرث١خ

 15 34 45 13 اٌّجّٛع

ا١ٌّٕب
 

 11 5 4 2 إٌٙذضخ

 1 6 1 1 غت األضٕبْ

 13 5 4 4 اٌؼٍَٛ

 13 6 5 2 ا٢داة

 14 3 11 4 دار اٌؼٍَٛ

 12 4 4 1 اٌزرث١خ

 44 32 21 14 اٌّجّٛع

ص
شّ

 ٓ
ػ١

 13 2 1 3 اٌحبضجبد ٚاٌّؼٍِٛبد 

 26 1 14 4 اٌزجبرح

 11 2 4 4 اٌحمٛق

 14 2 4 5 ا٢ثبر

 1 2 3 3 اٌسراػخ

 41 16 36 11 اٌّجّٛع

 اإلجّبٌٝ ِؼبْٚ ٖ.د ػعٛ ٖ.د رئ١ص لطُ و١ٍخ 14 اإلجّبٌٝ

46 111 15 241 
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 عاملساجـــــــ

 

 (، دار بيركت، بيركت، د.ت. 2ابف منظكر : لساف العرب المحيط، المجمد ) .6
قاىرة، ، دار الكتاب المصرل، ال0أحمد زكى بدكل : معجـ مصطمحات العمـك اإلدارية، ط .2

6778. 
أحمد عبد اهلل الصغير : أساليب اختيار كتدريب القيادات الجامعية بمصر : دراسة تحميمية  .0

(، 2لمكاقع كرؤية لمتطكير فى ضكء مؤشرات الجكدة، مجمة كمية التربية باإلسكندرية، العدد )
 .2361(، 21المجمد )

ة التنظيمية دراسة تطبيقية : العبلقة بيف الذكاء التنظيمي كالثق أحمد يكسؼ عبد السبلـ .8
عمى العامميف بمستشفيات جامعة المنصكرة، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التجارة، 

 .2361جامعة المنصكرة، 
أسامة محمكد قرني، محمكد سيد عمي أبك سيؼ : مستكل الذكاء التنظيمي بجامعة األماـ  .2

مف كجيو نظر أعضاء ىيئة محمد بف سعكد اإلسبلمية في ضكء نمكذج "كارؿ ألبرشيت" 
التدريس، المجمة الدكلية لمعمـك التربكية كالنفسية، المؤسسة العربية لمبحث العممي كالتنمية 

 .2361(، الجزء األكؿ، نكفمبر 2مصر، العدد ) -البشرية
أشرؼ السعيد أحمد : أدكار رؤساء األقساـ األكاديمية لتطبيؽ مدخؿ إدارة المعرفة  .1

 –المؤتمر الدكلى السابع )التعميـ فى مطمع األلفية الثالثة . الجكدة  بالجامعات المصرية،
 .2337(، يكليك 2التعمـ مدل الحياة(،القاىرة، المجمد ) –اإلتاحة 

، بياف 2368الجياز المركزل لمتعبئة العامة كاإلحصاء : الكتاب اإلحصائى السنكل  .1
 .2368الحككمية، القاىرة،  إحصائي بأعداد أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ بالجامعات

أمؿ بنت سبلمة الشاماف : مصادر ضغكط العمؿ التنظيمية لدل مديرم المدارس في مدينة  .8
 .2332(، أبريؿ، 01(، العدد)66الرياض، مجمة مستقبؿ التربية العربية، المجمد)

جراءات انتخابات  .7 المجمس األعمى لمجامعات:  قرار المجمس األعمى لمجامعات بشركط كا 
 .2362قيادات الجامعية، القاىرة، المجمس األعمى لمجامعات، ، ال
كالئحتو  6712( لسنة 87: قانكف تنظيـ الجامعات رقـ )المجمس األعمى لمجامعات .63

(، الييئة العامة لشئكف المطابع األميرية، القاىرة، ، 28التنفيذية كفقنا آلخر التعديبلت، ط )
2337. 
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قانكف تنظيـ بتعديؿ بعض أحكاـ  2362لسنة   88رقـ  القانكفالمجمس األعمى لمجامعات:  .66
 .2362، 6712( لسنة 87الجامعات الصادر بالقانكف رقـ )

بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف  2368( لسنة 22المجمس األعمى لمجامعات: القانكف رقـ ) .62
 22، الجريدة الرسمية ، العدد  6712( لسنة 87تنظيـ الجامعات الصادر بالقانكف رقـ )

 .2368يكنية  28)أ(،  مكرر
( لسنة 87: البلئحة التنفيذية لقانكف تنظيـ الجامعات رقـ )المجمس األعمى لمجامعات .60

(، الييئة العامة لشئكف المطابع األميرية، القاىرة، ، 28كفقنا آلخر التعديبلت، ط ) 6712
2337. 

اىرة، الدار الدكلية (، الق2بيتر داركر : اإلدارة كالمدير، ترجمة محمد عبد الكريـ، الجزء ) .68
 .6771، 2لمنشر كالتكزيع، ط

جماؿ عمى الدىشاف، جماؿ أحمد السيسى : أداء رؤساء األقساـ األكاديمية لمسئكلياتيـ  .62
المينية كعبلقتو برضا أعضاء ىيئة التدريس عف عمميـ، المؤتمر القكمى السنكل الثانى 

ير الجكدة الشاممة" ، المجمد عشر بعنكاف  "تطكير أداء الجامعات العربية فى ضكء معاي
 .2332الثانى ، مركز تطكير التعميـ الجامعى، جامعة عيف شمس ، 

حسف شحاتة ، زينب النجار : معجـ المصطمحات التربكية كالنفسية، الدار المصرية  .61
 . 2330المبنانية، القاىرة، 

الذكاء التنظيمي: حيدر جاسـ عبيد الجبكرم : اختبار العبلقة بيف القابميات االستراتيجية ك  .61
دراسة استطبلعية لآلراء عينة مف مكظفي القطاع المصرفي الخاص في محافظة النجؼ 
األشراؼ، مجمة الغرل لمعمـك االقتصادية كاإلدارية ، كمية اإلدارة كاالقتصاد، جامعة الككفة، 

 .2368(،03العراؽ، العدد)
كاديمى ألعضاء ىيئة التدريس رشا عكيس حسيف : تفعيؿ إدارة المعرفة لتطكير األداء األ  .68

 ، ، رسالة دكتكراه، كمية التربية، جامعة الفيـك  . 2362بجامعة الفيـك
 .2332رياض المصمح : المنجد فى المغة كاألعبلـ، دار المشرؽ، بيركت،  .67
سعد زناد دركيش ، مصطفى أحمد مصطفى : إعداد قيادات الصؼ الثانى كدكره فى تحسيف  .23

مات الحككمية، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ، جامعة الدكؿ األداء الكظيفى فى المنظ
 .2368العربية، 

سمطاف أحمد خميؼ : أثر الذكاء التنظيمى لدل القيادة اإلدارية فى إطفاء السمككيات غير  .26
المرغكبة لمعامميف " دراسة آلراء عينة مف أعضاء الييئة التدريسية فى جامعة المكصؿ "، 

 . 2366(،1(، العدد )8ار لمعمكـ االقتصادية كاإلدارية، العراؽ، المجمد )مجمة جامعة االنب
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سمير عبد الحميد القطب : فمسفة التميز في التعميـ الجامعي تجارب عالمية، مجمة مستقبؿ  .22
 .2338( أبريؿ، القاىرة، 23التربية العربية، المجمد الرابع، العدد)

ارل الجامعى فى ضكء مدخؿ إدارة المعرفة صبرل السيد عبد الرحمف : تطكير األداء اإلد .20
دراسة تطبيقية عمى قطاع شئكف التعميـ كالطبلب بجامعة المنصكرة، رسالة دكتكراه، كمية 

 .2362التربية، جامعة المنصكرة، 
عادؿ رجب إبراىيـ ، عبد اليادم مبركؾ محمد: برنامج تدريبي مقترح لتأىيؿ القيادات  .28

االستراتيجية، مف بحكث مؤتمر تأىيؿ القيادات التربكية في  الجامعية في ضكء مدخؿ اإلدارة
يناير، الجمعية المصرية لمتربية  28-21مصر كالعالـ العربي المنعقد في الفترة مف 

المقارنة كاإلدارة التعميمية، مركز تطكير التعميـ الجامعي، جامعة عيف شمس، دار الفكر 
 .2331العربي، القاىرة، 

اب : تصكر مقترح لمتمكيف اإلدارل لرؤساء األقساـ األكاديمية عبد الباسط محمد دي .22
ا "،  بالجامعات المصرية كدكره فى تحفيز اإلبداع اإلدارل لدييـ " جامعة سكىاج نمكذجن

 .2361(، أبريؿ 87المجمة التربكية، كمية التربية ، جامعة سكىاج، العدد )
مكارد المالية بالجامعات الحككمية عبد الستار محركس عبد الستار: تصكر مقترح إلدارة ال .21

في جميكرية مصر العربية في ضكء خبرات بعض الدكؿ، رسالة دكتكراة ، كمية التربية، 
 ،  .2361جامعة الفيـك

عبد العزيز جميؿ مخيمر : دليؿ المدير العربي في التخطيط االستراتيجي، المنظمة العربية  .21
 .2332لمتنمية اإلدارية، القاىرة،

أحمد قطيط : تنمية االبتكار اإلدارل بالمدرسة الثانكية العامة فى جميكرية عدناف محمد  .28
مصر العربية فى ضكء مدخؿ الذكاء التنظيمى، رسالة دكتكراه غير منشكرة، كمية التربية، 

 .2337جامعة عيف شمس، 
 .2336عمى السممى : إدارة المكارد البشرية االستراتيجية، القاىرة، دار غريب،  .92

مى محمكد : تطكير األداء اإلدارل لمجامعات اليمنية فى ضكء إدارة التميز، عمى يحى ع .03
 .   2368رسالة دكتكراه غير منشكرة، كمية التربية، جامعة عيف شمس، 

 . 2363قيس المؤمف كآخركف: التنمية اإلدارية، دار زىراف لمنشر كالتكزيع، عماف،  .06
إلدارل لرؤساء األقساـ فى إدرات التعميـ كايد محمد سبلمة : برنامج مقترح لتطكير األداء ا .02

فى شماؿ المممكة العربية السعكدية فى ضكء احتياجاتيـ التدريبية، رسالة دكتكراه، كمية 
 .2362التربية، جامعة اليرمكؾ، األردف، 

 .2331محمد إبراىيـ أشكنانى : تقكيـ األداء الكظيفى " مفاىيـ كتطبيقات "، الككيت،  .00
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طكير المنيج مف منظكر االتجاه المعاصر، مؤسسة حكرس الدكلية، محمد السيد عمى : ت .08
 .2363اإلسكندرية، 

محمد بف أبى بكر الرازل : مختار الصحاح، دراسة كتقديـ عبد الفتاح البركاكل، القاىرة، دار  .02
 .   6770المنار، 

 محمد سيؼ الديف فيمى : التخطيط التعميمى أسسو كأساليبو كمشكبلتو، القاىرة، مكتبة .01
 .2333األنجمك المصرية، 

محمد عباس محمد : أداء رؤساء األقساـ األكاديمية بجامعة األزىر لمسئكلياتيـ كعبلقتو  .01
(، 26باإلنتاجية العممية ألعضاء ىيئة التدريس، مجمة التربية المعاصرة، القاىرة، السنة )

 .2338(، ديسمبر 18العدد )
معايير كتطبيقات الجكدة فى األداء "،  محمد عبد الغنى حسف : ميارات إدارة األداء " .08

 .2366القاىرة، مركز تطكير األداء كالتنمية،
محمد نصر : تطكير برامج إعداد المعمـ كتدريبو فى ضكء مفاىيـ األداء، المؤتمر العممى  .07

الرابع عشر بعنكاف مفاىيـ التعميـ فى ضكء مفيـك األداء، المجمد األكؿ، القاىرة، جامعة 
 .2332عيف شمس، 

: مقاكمة التغيير تجاه ثقافة الجكدة كاالعتماد لدل أعضاء ىيئة محمكد السيد عباس  .83
، القاىرة  20التدريس بالجامعات المصرية "دراسة نظرية تحميمية" مجمة التربية، العدد

،2366. 
مدحت محمد أبك النصر : األداء اإلدارل المتميز، المجمكعة العربية لمتدريب كالنشر،  .86

 .2338القاىرة، 
مرفت صالح ناصؼ، نيمة عبد القادر ىاشـ : تكصيؼ كظيفة رئيس القسـ األكاديمى  .82

(، العدد 8بالجامعات المصرية )تصكر مقترح(، مجمة مستقبؿ التربية العربية، المجمد )
(62 ،)6778   . 
مركز تطكير التعميـ الجامعى : حقيبة تدريبية لتطكير كفايات رؤساء األقساـ بالجامعات  .80

(، 62ية، مجمة دراسات فى التعميـ الجامعى، القاىرة، جامعة عيف شمس، العدد )العرب
 .2331أغسطس 

 http://www.almaany.com/ar/dict/ar-arمعجـ المعانى الجامع، متاح عمى  .88
 .2/6/2368تاريخ الزيارة 

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
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