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 امللخص

 
القيادة التشاركية لدى رؤساء األقسام ممارسة درجة  عمى التعرف إلى البحث ىدف
 البحثالفروق بين استجابات أفراد عينة في الجامعات السعودية، والكشف عن  األكاديمية 

 معوقات عمى والتعرفكمية، الدرجة ال :تبعًا لمتغيرالقيادة التشاركية حول درجة ممارسة 
 .السعودية الجامعات في القيادة التشاركية ممارسة

 البحثوتبوك، وتكونت عينة كل من جامعة: طيبة، والممك سعود، في  البحث وأجري
واستخدمت  ،ىيئة التدريس تم اختيارىم بطريقة عشوائية ًا من أعضاء( عضو ٜٜٔٔمن )

 القرار، صناعة في المشاركةمجاالت:  ( عبارة وتضمنتٔٗاالستبانة التي تكونت من )
، ومعوقات ممارسة القيادة المعمومات وبناء االتصال السمطة، تفويض اإلنسانية، العالقات
وتم تحميل البيانات إحصائيًا باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية لمعموم  .التشاركية

 :إلى البحثوتوصمت نتائج (، SPSSاالجتماعية )
بشكل عام في الجامعات السعودية من وجية نظر  القيادة التشاركيةأن درجة ممارسة  -ٔ

 .عاليةكانت بدرجة  البحثأفراد عينة 
حول  البحث( بين آراء أفراد عينة 0,05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -ٕ

 .الكميةومجاالتيا تبعًا لمتغير القيادة التشاركية الدرجة الكمية لممارسة 
 تم تقديم عدد من التوصيات والمقترحات. البحثوبناًء عمى نتائج 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، الجامعات السعودية القيادة التشاركيةالكممات المفتاحية: 
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 املكذمٕ

 من يجري بما ويؤثر يتأثر فيو وخدمتو، المجتمع بناء في ميماً  دوراً  الجامعي التعميم يؤدي
 بعناية المجتمعات مختمف في يحظى كما واإلدارية، األكاديمية مكوناتو وبين بينو تفاعالت

يجاد العممية، البحوث إلجراء ومركزاً  المعرفة، وتطوير الثقافة مصادر أىم كونو ؛ كبيرة  وا 
 من عدد من الجامعة تتألفإذ  البشرية، الموارد وتنمية واستثمار لممجتمعات، الرصينة القادة

 أىدافيا تحقيق في يمُتس التي األكاديمية األقسام من عدد عمى تشتمل بدورىا التي الكميات
 . مالمحيا ورسم

 المنظمة، في المعتمدة األنشطة كافة عميو ترتكز الذي الرئيس المحور القيادة عدوتُ 
 إلحداث ماسة حاجة ىنالك صبحتأ وتعقدىا، أعماليا وتشعب المنظمات حجم تنامي ظل وفي

 الميمة ىذه تتحقق وال والتميز، واالستمرارية البقاء ليا يضمن الذي المالئم والتطوير التغيير
. الطاقات وتوجيو الجيود تحريك من تمكنيا قيادية ميارات ذات واعية قيادة وجود في إال

 المنظمة خطط وبين اإلدارية، مستوياتيم بمختمف العاممين بين الوصل حمقة ىي فالقيادة
 القوى لتدعيم ضرورية أنيا كما كافة، المفاىيم بداخميا وتنصير المستقبمية، ورؤيتيا
 (. ٕٕٓٓالعدواني، سويدان؛. )السمبية الجوانب وتقميص المنظمة، في اإليجابية

 في وتعتمد لألفراد كبيرة أىمية تعطي التشاركية القيادة أن( ٕٙٓٓ) عياصرة ويرى
 أخذ عمى تحرص فيي والتخويف، التيديد عن بعيداً  الشخصي واالقتناع  التأثير عمى قيادتيا

 وتعطييم شخصيتيم، احترام عمى تعتمد قيادة وىي العمل، في أىميتيم وتعطييم األفراد آراء
 المؤسسة أىداف يحقق الذي األغمبية وبرأي اليادف، البناء بالحوار وتؤمن االختيار حرية

 وتنمي بالمسؤولية، الشعور تنمي التشاركية والقيادة واحد، آن في األفراد وحاجات وأىداف
 وتعد التعاون، روح وتنمي األفراد، بين االتصال حرية وتعطي واالبتكار، اإلبداع عمى القدرة
 إلى تؤدي جماعية، إنسانية قيادة فيي األداء، تحسين عمى األفراد وتحفز مدربة، قيادات
لىو  قائدىم، حول األفراد التفاف  قدوة القائد ويكون المؤسسة، إلى وانتمائيم  والئيم زيادة ا 

 .                  وممارساتو تصرفاتو في ليم
 داخل األفراد في التأثير عمى تركز التشاركية القيادة أن( ٕٛٓٓ) الحربي ويضيف 
 الشعور لدييم يحقق بما مصالحيم وتمس تيميم التي واألمور العمل أمور تقدير في المنظمة

 التشاركي القائد ميمة يجعل وىذا واالنسجام والتعاون العمل إجادة عمى ويحفزىم بالمسؤولية
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 المشاركة في واألفراد القائد بين العالقة عمى تقوم وىي الوقت، نفس في وفاعمية سيولة أكثر
 والتحفيز؛ والتفويض، األداء، وتقويم اإلداري، واالتصال القرارات، كصناعة العمميات في

 . المرجوة األىداف تحقيق إلى لموصول
 عمى األعضاء كل تشجيع عمى تعمل التشاركية القيادة أن عمى( ٕٔٔٓ) العرابيد ويؤكد

 وبإشراكيم لمميام وتفويضيم بالمعمومات، بتزويدىم المجموعة ميام كل في الفاعمة المشاركة
 صناعة في دور ليم يكون أن في لألعضاء المتكافئة الفرص بإتاحة مفتوحة مناقشات في

 .القيادية مياراتيم وتنمية المسؤوليات وتحمل القرارات
 والمحمي، والعربي العالمي المستوى عمى التشاركية بالقيادة المتزايد االىتمام بدأ كما

 بدراسة( HUANG et .at ,2010)وآخرون ىوانج دراسة اىتمت العالمي المستوى فعمى
 المستوى عمى أما التعاون، أو التحفيز طريق عن األداء تحسين في ودورىا التشاركية القيادة
 حل في التشاركية القيادة دور بدراسة( ٖٕٔٓ) الخير أبو دراسة  أىتمت فقد العربي

 بدراسة( ٖ٘ٗٔ) المحمادي دراسة اىتمت المحمي المستوى وعمى المنظمة، في المشكالت
 . لألفراد المعنوية الروح رفع في التشاركية القيادة دور

 في األقسام األكاديمية؛ لنجاح األقسام في التشاركية القيادة ممارسة أىمية من وانطالقاً 
 القيادة ممارسة درجة عن لمكشف تتجو الحالي البحث فإن أىدفيا؛ وتحقيق بدورىا القيام

 . السعودية بالجامعات األكاديمية االقسام في المنظمي بالمناخ وعالقتيا التشاركية
 :َتساؤالتٌ البحح مشكلٕ

 في الجامعات، في التغيير إحداث عمى القادرة القيادية األساليب أىم من التشاركية القيادة تعد
 عمى ترتكز الالتي  اإلدارة من التقميدية نماطاأل  عمى األكاديمية األقسام من العديد تعتمد حين

 الجوانب ومراعاة القرارات، صناعة في المشاركة من لألعضاء الكافية المساحة عطاءإ
 الشعور يفقدىم قد مما انتاجيتيم ويضعف واالبتكار، اإلبداع عمى وتشجيعيم لدييم، اإلنسانية

 .الجامعة من جزءعمى الرغم أنيم  بالمسؤولية
 أو البيروقراطية اإلدارة مازالت أنو( ٕٕٔٓ) وآخرون عبدالقادر دراسة وتؤكد
 صناعة فمركزية العام، او العالي التعميم سواء التعميمية اإلدارة في سائدة األوتوقراطية

 بالسمطة والتمسك موجودة، الزالت والمؤسسي الشخصي الوالء مفاىيم بين والخمط القرارات،
( ٕٙٓٓ) حنان وتضيف. تحقيقيا المراد ىدافاأل تحقيق تعيق التعميمات في الوضوح وعدم
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يجاد المعاصرة، التغيرات مواكبة عمى قاد يعد لم الجامعات في التقميدي القيادي النمط أن  وا 
 .فييا اإلداري العمل كفاءة من يقمل مما مناسبة؛ عمل بيئة

 األقسام تواجيو التي المشكالت من التقميل في فعاالً  نمطاً  التشاركية القيادة وتعد
 تتعمق أو القسم، رئاسة مع تعاونيم ومدى التدريس ىيئة بأعضاء يتعمق بما سواء األكاديمية
 القرارات صناعية في المشاركة خالل من الطمبة، أو بالجامعة الخاصة اإلدارية بالشؤون
 عربيات يؤكد كما ،(ٖٕٔٓالخير، ابو) اإلنسانية بالعالقات والعناية السمطة وتفويض

 المعنوية الروح ورفع واالبتكار التشجيع  عمى تساعد التشاركية القيادة التوجو عمى( ٕٕٔٓ)
 .الجامعية األقسام في التدريس ىيئة ألعضاء
 في التشاركية القيادة ممارسة ضرورة عمى الدراسات من العديد أشارت فيما   
 أن بينتا التي( ٕٓٔٓ) العرابيد ودراسة(  ٕٕٔٓ) عسكر كدراسة والتعميمية العامة المنظمات

 عمى( Wippy,2001)  ويبي دراسة وأكدت المشكالت، وحل العمل سير في بالغ دور ليا
 قادرة أنيا( ٖ٘ٗٔ) المحمادي دراسة أظيرت فيما لمعاممين، الوظيفي الرضا من تزيد أنيا
 مشاركة أن عمى( ٕٛٓٓ) الدخيل دراسة واضافت. المنظمة في المعنوية الروح رفع عمى
 .وتنفيذه فاعميتو من يزيد القرار في التدريس ىيئة عضو

 األقسام في التشاركية القيادة ممارسة دراسة( ٖٕٔٓ) الخير ابو دراسة اقترحت كما
 لمعمل الجاذبة البيئة تييئة في تسيم قد كونيا عميو أثرىا لبيان  الجامعات في األكاديمية
 القرار في المشاركة تأثير بدراسة اقترحت التي( Adenik,2011) أدنيك ودراسة. واالنتاج

 دراسة( ٕٕٔٓ) وعسكر( ٖٙٗٔ) المحمادي دراسة اقترحت كما المنظمي، المناخ عمى
 . الجامعات مستوى عمى ومعوقاتيا التشاركية القيادة

 وأعضاء أقسام رؤساء بعض مع مقابالت الباحث أجرى فقد سبق ما إلى وباإلضافة
 دور ليا التشاركية القيادة أن أكدوا حيث اإلسالمية والجامعة طيبة جامعة في تدريس ىيئة
 راجعة فعال بشكل ممارستيا دون تحول معوقات ىنالك ولكن وتطوره القسم تقدم في فعال
 ىيئة أعضاء بعض انشغال إلى باإلضافة اإلدارية والميام التدريسية عمييم األعباء لكثرة

 عمى يؤثر مما المشاركة وضعف التباعد يسبب مما القسم، خارج وميام بمجان التدريس
 في المشاركة قمة عن التدريس ىيئة أعضاء بعض اعرب حين في لمقسم، العام المناخ
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 اإلدارية الممارسات حول رضاىم وعدم األقسام، داخل االتصال وضعف القرار، صناعة
 :التالي الرئيس التساؤل في تكمن البحث مشكمة فإن المنطمق ىذا ومن داخميا،
 من السعودية بالجامعات األكاديمية األقسام في التشاركية القيادة ممارسة درجة ما
 التدريس؟ ىيئة أعضاء نظر وجية

 :التالية الفرعية التساؤالت منو ويتفرع
 بالجامعات األكاديمية قساماأل في التشاركية القيادة ممارسة درجة ما: األول التساؤل

 السعودية؟
 األقسام في التشاركية القيادة ممارسة تواجو التي المعوقات ما: الثاني التساؤل

 السعودية؟ بالجامعات األكاديمية
 بين( ٘ٓ.ٓ) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ىل: الثالث التساؤل

 األكاديمية األقسام في التشاركية القيادة ممارسة درجة حول البحث عينة أفراد استجابات
 العممية؟ الدرجة لمتغيرات تبًعا السعودية بالجامعات

  :البحح أيذاف
 :التالية االىداف تحقق إلى الحالي سعى البحث

 .األكاديمية األقسام في التشاركية القيادة ممارسة درجة عمى التعرف-ٔ
 األقسام في التشاركية القيادة ممارسة تواجو قد التي المعوقات عمى التعرف-ٕ

 .األكاديمية
 استجابات بين( ٘ٓ.ٓ) مستوى عند اإلحصائية الداللة ذات الفروق عن الكشف-ٖ

لمتغير  تبًعا األكاديمية األقسام في التشاركية القيادة ممارسة درجة حول البحث عينة أفراد
 .الكمية

 :البحح أينّٕ

 :يمي ما خالل من أىميتيا البحث كتسبي
 لألقسام التشاركية القيادة يتناول الذي الموضوع أىمية من البحث أىمية تنبع-ٔ

 .السعودية الجامعات في األكاديمية
 القيادة ممارسة بأدبيات والمتخصصين الباحثين إمداد في البحث الحالي سيميُ  قد -ٕ
 .السعودية الجامعات في التشاركية
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 تواجو قد التي المعوقات عمى األكاديمية األقسام ورؤساء الجامعات قيادات إطالع-ٖ
 .السعودية بالجامعات األكاديمية األقسام في التشاركية القيادة ممارسة
 .التشاركية القيادة عن عممية بمادة العربية المكتبةالبحث الحالي  ثريي قد-ٗ

 :البحح حذَد

 ومعوقتيا في التشاركية القيادة ممارسة درجة عمى الموضوعية حدوده في لبحثا قتصري
 العالقات القرار، صناعة في المشاركة: التالية المجاالت خالل منالسعودية  الجامعات
 والمكانية البشرية، حدودىا أما المعمومات، وبناء االتصال السمطة، تفويض اإلنسانية،
 طيبة جامعة: التالية السعودية الجامعات في التدريس ىيئة أعضاء من عينة عمى فتقتصر
 ُأجري الزمنية ىاحدودبالرياض وجامعة تبوك، أما  سعود الممك وجامعة المنورة، بالمدينة
 .ىـٖٛٗٔ/ ىـٖٚٗٔ الدراسي العام من الثاني الدراسي الفصل في البحث

 :البحح مصطلحات

 والشراكة التعاون عمى يقوم الذي النمط أنيا(" ٕٓٔٓ) القيسي عرفيا: التشاركية القيادة
 ٖٔص" المنظمة أىداف لتحقيق المجاالت جميع في والعاممين الرئيس بين الفعمية

 المواقف في التدريس ىيئة اعضاء مع القسم رئيس تفاعل بأنيا: إجرائياً  وتعرف
 واالتصال السمطة، وتفويض اإلنسانية، والعالقات القرار، صناعة في المشاركة من الجماعية

 .المرغوبة األىداف لتحقيق المعمومات وبناء
 :بححمهًج ال

 وييتم الواقع دراسة عمى يعتمد الذي التحميمي، الوصفي المنيج البحث الحالي استخدم
 تعبيراً  أو خصائصيا، وتوضيح الظاىرة بوصف كيفياً  تعبيراً  عنو ويعبر دقيقًا، وصفاً  بوصفو
 مع ارتباطيا ودرجات حجميا أو الظاىرة ىذه مقدار لتوضيح الرقمي الوصف خالل من كمياً 

 ( ٕ٘ٔٓ وعدس، عبيدات. )المختمفة الظواىر
 َالعّهٕ: لبححجمتنع ا

)جامعة طيبة، وجامعة الممك من جميع أعضاء ىيئة التدريس في  بحثتكون مجتمع ال
 تىيئة تدريس. وطبق وًا من أعضاء( عضٓٚٚٙتبوك(، والبالغ عددىم ) وجامعة سعود،

 .العشوائية ( عضًوا من خالل الطريقة الطبقيةٜٚٔٔ) مقدارىاالدراسة عمى عينة 
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 :أدَات البحح

القيادة التشاركية و لمجاالت  ةعبار  (ٖٔ)من مكونة  لمبحثباحث ببناء استبانة كأداة قام ال
( ٕٗالظاىري بعرضيا عمى ) بحثوتم التحقق من صدق أداة ال ،وقاتياع( عبارات لمٓٔ)

 في الجامعات السعودية أعضاء ىيئة التدريسمحكمًا من أىل الخبرة والتخصص من 
( ٓٗمكونة من ) من صدق األداة بعد تطبيقيا عمى عينة استطالعية كما تم التحقق ،والعربية
كما تم حساب معامل  ،(0ٓٔٓدالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) العبارات جميع، وكانت فردًا 

 حيث بمغت قيمة معامـل الثبـات الكمـي ألفا كرونباخ لقيـاس الثبات الكمي لجميـع العبارات،
مكانية االعتماد عمى نتائجيا والوثوق  إلىشير ، مما ي(ٜٛ.ٓ) صالحية االستبانة لمتطبيق، وا 

 .بيا
 الهظرٓ اإلطار
 التشاركّٕ الكّادٔ

 بمعنى اشتركنا ويقال الشريكين، مخالطة سواء والشِركة، الشْركةُ / شرك: لغةً  التشاركية
 (ٕٕٛٗ ،ٕٗٓٓمنظور، ابن.)اآلخر أحدىما وشارك وتشاركا الرجالن اشترك وقد تشاركنا،

 في والمفكرين التشاركية القيادة موضوع في الباحثين تعريفات واختمفت وتعددت 
 وااللتقاء مرؤوسيو إلى المدير دعوة:" بأنيا( ٜٕٔ،ٕٓٔٓ القيسي،) يعّرف حيث ، اإلدارة
 الحمول أفضل إلى الوصول ومحاولة وتحميميا، تواجييم التي اإلدارية مشكالتيم لمناقشة بيم

 من أعمى مستوى لتحقيق الجيود بذل إلى ويحفزىم الثقة، لدييم يوجد مما ليا، الممكنة
 يقدميا التي الجماعية أو الفردية والمقترحات بالتوصيات أخذه عند وخاصة اإلنتاجية

 .القرارات واتخاذ األىداف تحديد لو تيسر بدورىا التي المرؤوسين

 عمى القائم القيادي النمط:" انيا التشاركية القيادة( ٜٗص،ٕٕٔٓعسكر،) وعرف 
 والتوجيو والتخطيط التغيير مجال في والعاممين المدير بين الفعمية والشراكة والتعاون المشورة
 ". المنظمة أىداف تحقيق يكفل بما المشكالت وحل القرارات واتخاذ العمل في والرقابة والتنسيق
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 فييا يشترك التي الجماعية العممية" :بأنيا( Kocolowski,2010,p24) ويعرفيا 
 المعنوية الروح رفع في تسيم والتي بالعمل المرتبطة القرارات اتخاذ في اإلدارة مع العاممون
 "لمعاممين

 مع العاممون فييا يشترك التي الجماعية العممية:" أنيا( ٕٗص،ٕٓٔٓالعرابيد،) ويعرفيا
 ".لمعاممين المعنوية الروح رفع في  تسيم والتي بالعمل المرتبطة القرارات اتخاذ في اإلدارة

 تطوير في التشاركية القيادة سيمتُ  :االتي عمى تشتمل التشاركية القيادة ان ونالحظ
 .الذات واحترام بالتقدير والشعور المعنوية روحيم ورفع القيادية، العاممين ميارات وتنمية

 لجميع الفرص تتيح حيث ؛جماعي بشكل التشاركية القيادة خالل من تتم اإلدارية العمميات
 بين المتبادلة الثقة من مرتفع مستوى التشاركية القيادة تحقق .فييا بالمشاركة العاممين
 عمى التركيز عمى التشاركية القيادة تحافظ .لمعمل عالية دافعية يحقق مما والعاممين المدير
 .مشتركة أىداف كونيا عالية بكفاءة تحقيقيا والعمل المنظمة أىداف

 :التشاركّٕ الكّادٔ أيذاف

 حيث ؛الفريق مستوى عمى كظاىرة القيادية الممارسة مفيوم التشاركية القيادة تقدم
 قبل من أو األعمى في الذين أولئك قبل من فقط وليس األفراد قبل من المتعددة سموكياتيا تتم

 عمى تعتمد التي الظاىرة أو التعاونية القيادية العممية بذلك وىي الرسمية، القيادة في الذين
. والمسؤوليات لمواجبات جماعي تبادل مع البعض بعضيا في تؤثر والتي الجماعات أو الفرق

(Kocolowski,2010) 

 التطورات تواكب مختمفة إدارية بيئة إيجاد إلى التشاركية القيادة تطبيق وييدف 
نتاجية كفاءة عمى الحصول إلى تسعى فيي وكذلك اإلدارية، القيادة عالم في الحاصمة  وا 

 سعييا خالل من التشاركي القائد من وثقة دعم من يجدونو بما المرؤوسين جميع من عالية
 (ٕٛٓٓالحريري،: )يمي ما لتحقيق



 .بالجامعات السعودية درجة ممارسة القيادة التشاركية وعالقتها بالمناخ المنظمي في األقسام األكاديمية 

- ٕٕٙ - 

 حل في المنطقي التحميل إلى والمجوء المستجدات مع التعامل في الذكاء عمى التأكيد-
 .المشكالت

 .لألىداف اآلخرين فيم خالل من الذاتية السيطرة مراعاة-

 .طاقاتيم وتفجير ىمميم وشحذ مجيوداتيم تقدير كل من االستفادة نحو المرؤوسين قيادة-

 .منيا التحذير أو إىماليا وعدم لمجابيتيا الحديثة بالطرق وحميا النزعات مواجية-

 القائد بين وتبادلي ثنائي بشكل التشاركية القيادة في االتصال يتم أن عمى التأكيد-
 .ومرؤوسيو

 مثالي قرار إلى لموصول المرؤوسين إشراك مع السميمة بالطرق القرارات اتخاذ ضرورة-
 .تطبيقو في الجميع يسعى

 .لممنظمات االستراتيجية الخطط في المرؤوسين إشراك-

 : التشاركّٕ الكّادٔ أينّٕ

 العاممين لدى بالمسؤولية الشعور وتقوية ممالي شحذ عمى التشاركية القيادة تعمل
 وفي إيجابية وروح مسؤولة في العمل عمى يقبمون ويجعميم المنظمات من الدنيا الطبقات في

 وجيات اختالف أن كما العميا، اإلدارة عمى العبء يقمل مما جماعية المسؤولية تكون النياية
 وأن وتقدمو، وتطويره العمل لصالح يستغل أن يمكن التشاركية القيادة عن ينتج والذي النظر
 القياديين وعمى التشاركية القيادة في الدفع قوة ليا والعمال الموظفين صغار وفعالية قدرة
 (ٜٜٚٔ أحمد،. )منيا الناجح وخاصة الموظفين بآراء األخذ

 تكون أن البد الجماعي القرار صنع عمميات أن التشاركية لمقيادة المؤيدين يؤكد كما 
 تشاركية، قيادة بالضرورة تتطمب والتي التنظيمية الفاعمية تعزز كونيا القادة؛ الىتمام مركزاً 
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 إلى استناداً  المنظمة من مستفيد ألي مفتوحان التشاركية القيادة في والتأثير السمطة أن كما
لىو  االختيار في المشروع وحقو خبرتو  القيادة عمى ويتوقف القرارات، تنفيذ في مالمي دوره ا 

 الممارسات من ومزيد المحمية، لمييئات السمطات من مزيد منح الفريق وقيادة  التشاركية
 والمجتمع المركزية اإلدارة قبل من المحميين لمقادة المساءلة من ومزيد لمعاممين، الديمقراطية

 المنظمة، داخل الصراعات من تقمل القرارات صناعة في المرؤوسين مشاركة أن كما المحمى،
 فريق عمى تقوم أنياو  ،العمل عن الغياب حاالت من وتقمل لمعاممين، المعنوية الروح من وتزيد

 داخل والتالحم والترابط المتبادل االعتماد في دور ليا، و الفرد من بدالً  مجتمع أو مجموعة أو
 .المنظمة في القرار وتممك السيطرة من بدالً  لمتمكين فرصة التشاركية القيادة تييئ، المنظمة

 (ٕٓٔٓ العرابيد،)

 من كفريق تعمل المنظمة كون في تمكن التشاركية القيادة أىمية أن الباحث ويرى 
 المنظمة داخل والترابط المشتركة األىداف لتحقيق والتخطيط القرار صنعة في المشاركة حيث
 العاممين بين اإلنسانية العالقات وتقوي والسيطرة، التسمط من بدالً  لمتمكين فرص تفتح كما

 .المعنوية روحيم ورفع لممنظمة بانتمائيم وتشعرىم والقيادة

 :َاجلامعّٕ التعلّنّٕ اإلدارٔ يف التشاركّٕ الكّادٔ استخذام مربرات

 أداء تعزيز في فاعمية أكثر تكون المعاصرة والمنضمات المؤسسات ان ثبت لقد 
 اآلخرين وتمكن وتعاونية تشاركية أكثر بيئاتيا كانت ما متى التنظيمي الترابط وارتفاع العمل
 المنظمات ىذه تواجييا ألسباب وذلك المشكالت وحل القرارات صنع عممية في المشاركة من

 التقني والتغير تنوعًا، أثر أصبحت المجتمعات كون باإلضافة العولمة،: منيا المعاصرة
 (Kim,2011. )الموارد وقمة السريع، والتكنولوجي

 عمى يحتمان رئيسين سببين إلى( Sara &Chatziioannidis,2013) ويشير
 اإلدارة في الحديثة االتجاىات مع التمشي ضرورةاألول:  التشاركية لمقيادة التوجو الجامعات
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 يتحقق ال وىذا والتنافسية، التعمم منظمات نحو لمتوجو والتطوير بالتغيير لمجامعات التنظيمية
 المساءلة في والرغبة االجتماعية الضغوط زيادة، والثاني: تشاركية مجتمعات في إال

 كوادرىا كافة بمشاركة باالستعانة الجامعات فعالية زيادة إلى تؤدي التي التعميمية واالصالحات
 .لدييم االلتزام وزيادة المسؤولية لتحمميم

 كالتجاري األخرى المجاالت من والتعميمي التربوي المجال استفاد الباحث ويري 
 ال ومما العمل، قيادة في متطورة نماذج إلى التوصل في سبقتو الذي والعسكري والصناعي

 عمى مردوده لو سيكون التربوي المجال في المجاالت تمك لو توصمت ما توظيف فإن فيو شك
 . بو الخاصة والمعطيات الموارد مع يتناسب بما والتربوية التعميمية القيادة

 جماالت الكّادٔ التشاركّٕ

 الكرار: صهاعٕ يف املشاركٕ -0

ويقصد بو اشتراك أعضاء ىيئة التدريس في القسم مع رؤساء األقسام وتعاونيم معًا 
تبادل الرأي  إلىفي صناعة القرارات ضمانًا لوضوح الرؤيا وتبادل اآلراء بينيم، كما أن المجوء 

مع من ييميم القرار؛ من أجل ضمان تعاونيم اختياريًا والتزاميم بالتنفيذ، األمر الذي يسيل 
المشارك في صناعة القرار أكثر الناس تحمسًا لتنفيذه مما  ، ومن فوائده:عمل رؤساء األقسام

تاحة المجال لممرؤوسين لمتعبير عن آرائيم، واال سيام يسيل عمى القيادة أعماليا. وا 
دراك  نجازه، وا  بمقترحاتيم في كل ما ييم أعماليم أو نشاطاتيم، ولذلك أثر في فيم العمل وا 
حاجتو لمتحسين والتطوير، واإللمام بالدور المنوط بكل واحد منيم، وتحسين العالقة بين 
تاحة الفرصة لممرؤوسين الستخدام مواىبيم وانطالق  العاممين، ورفع روحيم المعنوية. وا 

 (ٕٓٔٓالقيسي،) يم الكامنة، واالستفادة من قدراتيم في المجاالت التي يتقنونيا.طاقات
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 تفُِض السلطٕ: -8

 بنقل االختياري السماح عممية( ٖٕٓٓ) الصيرفي يرىا كما السمطة بتفويض ويقصد
 يمتزم فإنو  التفويض ىذا  األخير يقبل وعندما المرؤوس، إلى الرئيس من السمطة من جزء
 مسؤوالً  ويصبح ألدائيا الالزمة الصالحيات ويمارس رئيسو بيا يكمفو التي الواجبات بأداء
 إعطاء السمطة تفويض ،( ٕٙٓٓ) الشنواني ويرى. أعمال من بو قام عما رئيسو أمام

 التنظيم، لخدمة مياراتو استثمار من تمكينو لغرض لمموظف الالزمة السمطة ومنح المسؤولية
 .نشاطاتيا وممارسو أىدافيا تحقيق من المنظمة وتتمكن

 :اإلنسانّٕ العالقات -3

 عالقة تحكم التي واالتصاالت الصالت حصيمة"  أنيا( ٖ٘ٓ، ٕٔٔٓ) القضاة عرفيا
 ومعاييره المجتمع قوانين وفق معيا، يتعامل التي والمؤسسات الناس، من بغيره الفرد

 وجماعات العمل وجماعات كاألسرة المختمفة المجتمع مؤسسات خالل من وذلك االجتماعية،
 ."المختمفة المجتمع ومؤسسات واألقارب الرفاق

 وتحقيق المؤسسة نجاح في لمساىمةفي ا اإلنسانية العالقات أىمية تتجمىو  
 االتصال عممية تطوير، و والمرؤوسين الرئيس بين العالقة تحسين، و العاممين حاجات

 مستويات رفع، و المؤسسة داخل العامة لألجواء اإليجابية التييئة، و المؤسسة داخل والتواصل
 العاممين تحفيز في رئساً  دوراً  تؤدي التي والحوافز المكافآت أنظمة لتطبيق نتيجة اإلنتاج

 (ٕٓٔٓالحريري،. )الجميع قبل من العمل إلى االنتماء تعزيز، و بالرضا وشعورىم
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 :املعلُمات َبهاء االتصال-4

 والوسائل والطرق اإلجراءات من مجموعة"  أنو( ٖ٘ ،ٜٕٓٓ) البطل عرفوي
 سميمة قرارات التخاذ توافرىا الالزم البيانات واستخدام وتوصيل إنتاج تكفل والتي والترتيبات،
 ".التوقيت صحيحة االتجاه،

 أي كون بينيا نفصل أن يمكن ال متكاممة عناصر عدة من اإلداري االتصال عممية تتكون
 وىي االتصال عناصر( ٕٛٓٓ) العميان ذكر وقد فييا، خمالً  يحدث العناصر ىذه بين فصب
 :يمي كما

 .الرسالة منيا تصدر التي الجية أو الشخص وىو: المصدر-ٔ

 .موضوعو أو االتصال، مضمون: الرسالة-ٕ

  االتصال قناة أو االتصال، بيا يتم التي الطريقة: الوسيمة-ٖ

 .الرسالة تستقبل التي الجية أو الشخص،: المستقبل-ٗ

 .االتصال تم أجميا من التي األىداف تحقق مدى(: األثر أو االستجابة) النتيجة-٘

 الذراسات السابكٕ:

 :العربّٕأًَلا: الذراسات 

 سوى العالي التعميم في التشاركية القيادة تناولت التي الدراسات في ندرة الباحث واجو
 التي الدراسات إلى الرجوع إلى اضطره مما( ٖٕٔٓ) الخير أبو ودراسة( ٖ٘ٗٔ) البشر دراسة
 و السمطة، تفويض و القرار، صناعة في كالمشاركة التشاركية القيادة مجاالت احدى تناولت

 . المعمومات وبناء واالتصال االنسانية، العالقات
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 اإلداري االتصال فاعمية مستوى عمى التعرف إلى وىدف( ٕٚٔٓ) الرشودي دراسة
( ٜٓٔ) من الدراسة عينة وتكونت المؤسسي، االداء تحسين في ودوره القصيم جامعة في
داريًا،  أكاديمياً  اً قائد  تم الدراسة ىدف ولتحقيق المسحي، الوصفي المنيج واستخدمت وا 

 المجاالت من ويتكون اإلداري االتصال فاعمية لقياس األول جزأين تكونت استبانة تصميم
  العاممين، مع االتصال الجامعة، إدارة مع االتصال االتصال، ئلوسا االتصال، عممية: التالية
 بيئة: ىي مجاالت ربعةأ من  ويتكون المؤسسي األداء تحسن مستوى لقياس الثاني والجزء

 وتوصمت اإلداري، األداء المتاحة، الموارد إدارة المؤسسية، والكفاءة الفاعمية العمل، ساليبأو 
 جاء األداء تحسن مستوى وأن متوسطة، بدرجة جاء اإلداري االتصال متوسط أن إلى الدراسة
 تحسن ومستوى اإلداري االتصال فاعمية مستوى بين إيجابية عالقة ىنالك وأن عالية، بدرجة
 .المؤسسي األداء

 رؤساء لدى التشاركية القيادة متطمبات معرفة إلى وىدفت( ٖ٘ٗٔ) البشر دراسة
 اإلسالمية، سعود بن محمد االمام جامعة في االجتماعية العموم بكمية األكاديمية األقسام
 ولتحقيق التدريس، ىيئة أعضاء من( ٜ٘ٔ) مقدارىا عشوائية عينة عمى الدراسة وطبقت
 عمى تحتوي استبانة تصميم وتم المسحي، الوصفي المنيج الدراسة استخدمت الدراسة أىداف
 رؤساء لدى التشاركية القيادة وقاتمع والثاني التشاركية القيادة متطمبات االول جزئيين
 نتائج إلى الدراسة وتوصمت اإلسالمية، سعود بن محمد االمام جامعة في العممية األقسام
 التشاركية القيادة متطمبات عبارات عمى كبيرة بدرجة موافقون الدراسة عينة أفراد أن: أبرزىا
 العبارات كانت حيث اإلسالمية، سعود بن محمد االمام جامعة في العممية األقسام لدى

 الدراسة عينة أفراد وأن المتوسط، حيث من العبارات أكثر االنسانية بالعالقات المتعمقة
 في العممية األقسام لدى التشاركية القيادة متطمبات معوقات عبارات عمى كبيرة بدرجة موافقون
 .اإلسالمية سعود بن محمد االمام جامعة
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 القرارات فاعمية درجة معرفة إلى وىدفت( ٕٗٔٓ) وشطناوي عاشور أبو دراسة
 عينة عمى الدراسة وطبقت األردنية، الجامعات في األكاديمية األقسام مجالس في المتخذة
 الدراسة استخدمت الدراسة أىداف ولتحقيق التدريس ىيئة أعضاء من( ٖٛٚ) مقدراىا
 اتخاذ في المشاركة) مجاالت أربعة عمى تحتوي استبانة تصميم وتم المسحي الوصفي المنيج
 درجة ان: أىميا نتائج إلى الدراسة وتوصمت ،( القيادة التمكين، المنظمية، الثقافة القرارات،
 نظر وجية من األردنية الجامعات في األكاديمية األقسام مجالس في المتخذة القرارات فاعمية
 الحكومية الجامعات بين المقارنة عند عالقة ىنالك وأن. مرتفعة كانت التدريس ىيئة أعضاء

 تعزى داللة ىنالك أن كما القرارات، اتخاذ فاعمية في الحكومية الجامعات لصالح والخاصة
 .  القرارات اتخاذ في المشاركة في اليرموك جامعة لصالح  الجامعة لمتغير

 األقسام رؤساء ممارسة درجة عمى التعرف ىدفت والتي( ٖٕٔٓ)الخير ابو ودراسة
 وتكونت المشكالت، بحل وعالقتيا التشاركية لمقيادة عمان في الخاصة األردنية الجامعات في

 ، االرتباطي، الوصفي المنيج واستخدمت تدريس ىيئة عضو( ٖٓ٘) من الدراسة عينة
 في المشاركة وشممت التشاركية القيادة ممارسة درجة لقياس األولى استبانتان واستخدمت

 حل عمى األقسام رؤساء مقدرة لقياس الثانية أما والتحفيز، االنسانية والعالقات القرار اتخاذ
 في الخاصة األردنية الجامعات في األقسام رؤساء ممارسة درجة أن إلى وتوصمت المشكالت،

 وأن المشكالت، حل عمى مقدرتيم وكذلك متوسطة بدرجة جاءت التشاركية لمقيادة عمان
 حل عمى ومقدرتيم األقسام لرؤساء التشاركية القيادة ممارسة بين طردية عالقة ىنالك

 .المشكالت

 لدى السائدة التربوية القيادية األنماط معرفة إلى فيدفت( ٕٕٔٓ) عربيات دراسة أما
 ألعضاء الوظيفي األداء عمى وأثرىا التطبيقية بقعاء جامعة في األكاديمية األقسام رؤساء
 المنيج واستخدمت تدريس، ىيئة عضو( ٕٕٕ) من الدراسة عينة وتكونت ، التدريس، ىيئة

 لقياس مجاالت اربعة من تكونت استبانة تصميم تم الدراسة ىدف ولتحقيق المسحي، الوصفي
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 لقياس خامس ومجال ،(الترسمي التسمطي، التقميدي، الديمقراطي،) السائدة القيادية االنماط
 ىيئة ألعضاء األداء من مرتفع مستوى وجود إلى الدراسة وتوصمت الوظيفي، األداء مستوى
 عمى الدراسة عينة أفراد الستجابة الكمي الحسابي المتوسط أن النتائج أظيرت إذ التدريس
 الديمقراطية القيادة لنمط أثر وجود وتبن ،ٔٓ.ٗ بمغ الوظيفي باألداء المتعمق االستبانة فقرات
 والتسمطي التقميدي القيادة لنمطي أثر وجود وعدم التدريس ىيئة أعضاء أداء مستوى عمى
 .األداء عمى

 القيادات ممارسة درجة عمى التعرف إلى( ٕٕٔٓ)معمر ابو دراسة ىدفت فيما
 موظفييم نظر وجية من السمطة لتفويض غزة بمحافظات الفمـسطينية الجامعات في اإلدارية
 تصميم وتم التحميمي، الوصفي المنيج الدراسة استخدمت أىداف ولتحقيق تفعيميا، وسبل

 تم و السمطة، تفويض لتفعيل ومقترحات لمتفويض اإلدارية القيادة ممارسة لقياس استبانو
 الفمـسطينية الجامعـات فـي وموظفة موظف( ٕٙ٘)مـن المكونة الدراسة عينة عمى توزيعيا

 اإلدارية القيادات ممارسة درجة أن: أبرزىا نتائج إلى الدراسة وتوصمت لمعـام، غـزة بمحافظـات
 كانت ىم موظفي نظر وجية من الـسمطة لتفويض غزة بمحافظات الفمسطينية الجامعات في

 تقديرات متوسط بين( ٘ٓ.ٓ) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد متوسطة،
 غزة بمحافظات الفمسطينية الجامعات في اإلدارية القيادات ممارسة لدرجة الدراسة عينة

 .العممي المؤىل لمتغير تعزى السمطة لتفويض

 عضو ممارسة درجة إلى التعرف إلى( ٕٕٔٓ) مونس و االشقر دراسة ىدفت بينما
 استخدم وقد الفمسطينية، بالجامعات طمبتو نظر وجية مـن اإلنسانية لمعالقات التدريس ىيئة

 عينية وتكونت التحميمي الوصفي المنيج الدراسة واستخدمت الوصفي، المنيج الباحثون
 وأظيرت االسالمية، والجامعة المفتوحة القدس جامعة من طالباً ( ٖٖٓٔ)  من الدراسة
 توجد وكذلك كبيرة، بدرجة جاء االنسانية العالقات ممارسة مستوى أن أبرزىا نتائج الدراسة
 عينة متوسطات تقديرات بين(  ٘ٓ.ٓ) الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق
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 تعزي اإلنسانية لمعالقات الفمسطينية بالجامعات التدريس ىيئة عضو ممارسة لدور الدراسة
 .  اإلنسانية الكميات لصالح الكمية ولعامل ، الذكور لصالح الجنس لعامل

 أعضاء مشاركة درجة تحديد إلى ىدفت التي دراستو( ٕٛٓٓ) الدخيل اجرى كما
 التدريس ىيئة أعضاء وشؤون القسم بشؤون الخاصة القرارات صناعة في التدريس ىيئة

 ىيئة أعضاء من( ٘ٓٗ) الدراسة وشممت السعودية، في المعممين بكميات الطالب وشؤون
 وقد التحميمي، الوصفي المنيج الدراسة واستخدمت قصديًا، اختيرت كميات سبع في التدريس
 أعضاء القسم،) قرارات في المشاركة: التالية المجاالت عمى اشتممت استبانة الدراسة استخدم
 التدريس ىيئة عضو أن إلى وتوصمت كميات، سبع عمى وزعت و( الطالب التدريس، ىيئة

 صنع في ضعيفة بدرجة ويشارك القسم بشؤون الخاصة القرارات في ضعيفة بدرجة يشارك
 في مشاركتو جاءت ضعيفة بدرجة وكذلك التدريس ىيئة أعضاء بشؤون الخاصة القرارات
 بشكل القرارات في التدريس ىيئة عضو مشاركة وان. الطمبة بشؤون الخاصة القرارات صنع
 .فاعميتيا يزيد عام

معرفة درجة ممارسة مفاىيم الثقة  إلى( ٕٙٓٓبينما ىدفت دراسة اندراوس )
والتفويض لدى القيادات األكاديمية في الجامعات األردنية الرسمية، واستخدمت الدراسة 
المنيج الوصفي التحميمي وتكونت عينية الدراسة من جميع القادة األكاديميين والبالغ عددىم 

قة المعمومات وتوافرىا، (، وأظيرت الدراسة شيوع كل من ممارسات مفاىيم الثقة مثل دٛٙٗ)
وشيوع مفاىيم التفويض بمجالييا األكاديمي بدرجة عالية وكذلك السموك القيادي الذي كانت 

 ظمية السائدة.ندرجة ممارستو عالية ككل في مجال السياسة اإلدارية والقيم الم

 :التشاركية القيادة تناولت التي األجنبية الدراسات-

 المشاركة بين العالقة معرفة إلى الدراسة وىدفت( Muindi,2011) ميوندي دراسة
 مجتمع وتكون العامة، نبروبي جامعة في األكاديميين الموظفين بين والرضا القرار اتخاذ في
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 في األعمال إدارة كمية في األكاديميين لمموظفين اإلداريين غير األعضاء كافة من الدراسة
 مجمس في أعضاء ىم فعمياً  الذين األقسام ورؤساء  العمداء استثناء وتم نيروبي، جامعة
 لمدراسة، كأداة واالستبانة المسحي، الوصفي المنيج الدراسة واستخدمت الجامعة، إدارة

 والمشاركة الوظيفي الرضا بين جداً  ىام بين ارتباط وجود أىميا نتائج إلى الدراسة وتوصمت
 والرضا القرار اتخاذ في المشاركة بين قوي ايجابي ارتباط وجود كذلك و القرار، اتخاذ في

 تصميم الميارات، استخدام الترقية، الرواتب، العامة، العمل بيئة بظروف يعمق فيما الوظيفي
 إدارة كمية في لمعاممين الوظيفي الرضا مستوى وأن. لمعمل االسترجاعية والتغذية العمل،
 .القرارات اتخاذ في مشاركتيم بمقدار يزداد األعمال

 إذا عما معرفة إلى( HUANG et .at ,2010) وآخرون ىوانج دراسة ىدفت بينما
 أو تحفيزية عممية طريق عن العمل في األداء بتحسين مرتبط التشاركية القيادة سموك كان

 واستخدمت موظف،( ٕٚ٘) الدراسة عينة وكانت  والتعاون، التبادل أساس عمى قائمة عممية
 التحفيزي النموذج وىما نظريين  نموذجين استخدمت كما التحميمي، الوصفي المنيج الدراسة

 لمرؤساء القيادة سموك ألثر النفسية اآللية الكتشاف واسع نطاق وعمى التبادلي والنموذج
 التحفيزي النموذج أن: منيا  النتائج من عدد إلى الدراسة توصمت وقد المرؤوسين، عمى

 ومع اإلداريين، المرؤوسين حالة في التبادلي النموذج من أكثر قوة يممك التشاركية لمقيادة
 غير المرؤوسين حالة في التحفيزي النموذج من أكثر شرح عمى قدرة يممك النموذج فإن ذلك

 المنظمية المواطنة وسموك الميمة بأداء مرتبط التشاركية القيادة سموك أن كما اإلداريين،
 المرؤوسين عينة حالة في النفسي التمكين من أكثر بالمشرف بالثقة مرتبطة وكذلك

 لمقيادة النفسية اآلليات ومختمف  القيادة عمى العمل لسياق تأثير ىنالك أن كما اإلداريين،
 .      القيادة لنظريات المحتممة واآلفاق التشاركية

 األكاديميين لمرؤساء القيادي النمط معرفة إلى ىدفت( Wippy,2001)  ويبي دراسة أن وكما
 من ٓ٘ٔ الدراسة عينة ،وكانت قومان بجامعة التدريس ىيئة أعضاء لدى الوظيفي والرضا
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 استبانة الدراسة واستخدمت حين، في الوصفي، المنيج وُأستخدم التدريس، ىيئة أعضاء
 مجموعة إلى الدراسة توصمت وقد. التدريس ىيئة أعضاء لدى الوظيفي الرضا قياس بيدف
 وظيفي رضا ووجودٍ   كانت حين في ضعيفة كانت الرئيس سمطة أن:  أىميا من النتائج من

 أعضاء لدى الوظيفي الرضا من يزيد الديمقراطي النمط وأن ،. واضحة الميام عال داخمي
 التدريس ىيئة

 :نتائج البحح َمهاقشتًا

 :إجابٕ السؤال األَل -

 السعودية؟ بالجامعات األكاديمية االقسام في التشاركية القيادة ممارسة درجة ما

 النسبي والوزن المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط استخدام تم األول السؤال عمى لإلجابة
 الكمية لمدرجة السعودية الجامعات في األكاديمية األقسام في التشاركية القيادة ممارسة لدرجة
 الحسابي المتوسط حسب والفقرات المجاالت ورتبت وفقراتيا، ومجاالتيا التشاركية لمقيادة
 الجداول في ذلك ويتضح المحك، ضوء في التشاركية لمقيادة الممارسة درجة عمى والحكم
 : اآلتية ،(٘) ،(ٗ) ،(ٖ) ،(ٕ) ،(ٔ) أرقام

َجماالتًا مو َجًٕ نظر   للكّادٔ الكلّٕ للذرجٕ التشاركّٕ الكّادٔ ممارسٕ درجٕأَاًل: درجٕ ممارسٕ 

 : راء العّهٕآ

 ٔاالَذشافبد انًؼٛبسٚخ نذسجخ يًبسسخ انمٛبدح انزشبسكٛخ  ٔيجبالرٓب( انًزٕسطبد 1جذٔل )

 انًجبالد 
انًزٕسػ 

 انذسبثٙ

االَذشاف 

 انًؼٛبس٘

انٕصٌ 

 انُسجٙ

دسجخ 

 انًًبسسخ
 انزشرٛت

 1 ػبنٛخ 0.74 0.86 3.71 انًشبسكخ فٙ صُبػخ انمشاس 1

 2 ػبنٛخ 0.74 0.78 3.68 رفٕٚط انسهطخ 2

 3 ػبنٛخ 0.71 0.92 3.53 انؼاللبد اإلَسبَٛخ 3

 4 ػبنٛخ 0.68 0.85 3.42 االرصبل ٔثُبء انًؼهٕيبد 4

 ػبنٛخ 0.72 0.78 3.59 انذسجخ انكهٛخ
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 السعودية الجامعات في  التشاركية القيادة ممارسة متوسط أن (ٔرقم ) الجدول من يتضح
 مستوى أنكذلك  ويتضح ، عالية ممارسة بدرجة% ٕٚ بنسبة ٜ٘.ٖ  بمغ عام بشكل

من وجية نظر العينة  السعودية بالجامعات األكاديمية االقسام في التشاركية القيادة ممارسة
 والممارسات القيادية الحديثة في الحوكمة ثقافة نشر بسبب ىذا يكون وقد عالية؛ كانت

 األكاديمية األقسام في الذاتية اإلدارة ثقافة لنشر يعود وقد الجامعات، في األكاديمية األقسام
 القسم في األطراف جميع بين اإلدارة في والتعاون التشاركية عمى تؤكد التي بالجامعات
 األولى المرتبة عمى حصل القرار صناعة في المشاركة مجال أن أيضاً  ويالحظ األكاديمي،
 التدريس ىيئة أعضاء جميع إشراك إلى ذلك يعزى وقد عالية، ممارسة بدرجة 0ٖٚٔ بمتوسط

 يتخذىا التي القرارات صناعة في والمشاركة القسم مجمس حضور في األكاديمي القسم في
 وجاء األعضاء، جميع من والمشاركة بالتصويت تحسم القسم كون أغمب قرارات القسم

 وقد عالية، ممارسة ودرجة 0ٕٖٗ بمتوسط المعمومات وبناء االتصال مجال األخيرة بالمرتبة
 واستخدام األكاديمية، األقسام في التدريس ىيئة أعضاء بين التواصل مرونة بسبب ذلك يعزى
 واالتصال التواصل وطبيعة القسم أعضاء مع الرسمي وغير الرسمي االتصال القسم رئيس
 وسائل انتشار مع وبالذات ومتعددة مفتوحة قنوات عبر القسم وأعضاء القسم رئيس بين

 صناعة في المشاركة مجال في جزئي بشكل الدراسة ىذه نتيجة االجتماعي، وتتفق التواصل
)  مع القرار صناعة مجال في وتختمف ،(ٕٗٔٓ وشطناوي، عاشور) دراسة مع القرار

 (. ٖٕٔٓ الخير، أبو) دراسة مع كمي بشكل  وتختمف ،(ٕٛٓٓ الدخيل،
  



 .بالجامعات السعودية درجة ممارسة القيادة التشاركية وعالقتها بالمناخ المنظمي في األقسام األكاديمية 

- ٕٖٛ - 

 : جماالتًا مو جمال كل لفكرات  التشاركّٕ الكّادٔ ممارسٕ درجٕ:  نًّاثا
 :  الكرار صهاعٕ يف املشاركٕ جملال  التشاركّٕ الكّادٔ درجٕ-0

 القرار صناعة في المشاركة بمجال المتعمقة التشاركية القيادة ممارسة لدرجة المعيارية واالنحرافات المتوسطات(ٕ) جدول

 القيادة ممارسة لدرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(  ٕ) الجدول من يتبين
 صناعة في المشاركة بمجال المتعمقة السعودية بالجامعات األكاديمية االقسام في التشاركية

أن أفراد  إلى، وىذا يشير ٔٚ.ٖالقرار بدرجة عالية حيث بمغ المتوسط الحسابي ليذا المجال 
يرون أن رؤساء األقسام األكاديمية يمارسون المشاركة في صناعة القرار بدرجة  البحثعينة 

ألقسام بعد التشاور والتصويت عمييا، كون القرارات تتخذ في ا إلى عالية وربما يرجع ذلك
 عالية درجة عمى حصمت وجميعيا( 0ٖٛٛ – 0ٖ٘ٔ) المجال فقرات متوسطات تراوحت حيث

 يجبل انًشبسكخ فٙ صُبػخ انمشاس و
انًزٕسػ 

 انذسبثٙ

االَذشاف 

 انًؼٛبس٘

انٕصٌ 

 انُسجٙ

دسجخ 

 انًًبسسخ
 انزشرٛت

5 
ٚأخز سئٛس انمسى ثشأ٘ االغهجٛخ ػُذ 

 ٔجٕد اػزشاض ػهٗ انمشاس فٙ انمسى
 1 ػبنٛخ 0.78 1.06 3.88

2 

ٚؼًم سئٛس انمسى ػهٗ يشبسكخ 

أػعبء ْٛئخ انزذسٚس فٙ اَجبص انًٓبو 

 انًشزشكخ.

 2 ػبنٛخ 0.76 0.99 3.81

6 
ٚثك سئٛس انمسى فٙ انخجشاد انًجٕدح 

 انسهطخ.فٙ انمسى ػُذ رفٕٚط 
 3 ػبنٛخ 0.76 1.02 3.79

11 
ٚذٚش سئٛس انمسى انجهسبد ٔفك 

 أسهٕة دًٚمشاغٙ
 4 ػبنٛخ 0.75 0.97 3.77

9 
ٚذزشو سئٛس انمسى ٔجٓبد انُظش 

 انًؼبسظخ نشأّٚ.
 5 ػبنٛخ 0.74 0.93 3.69

1 
ُْٚششن سئٛس انمسى أػعبء ْٛئخ 

 انزذسٚس فٙ رفٕٚط انسهطخ .
 6 ػبنٛخ 0.74 1.03 3.68

8 
رزسى اجزًبػبد انمسى  ثبنًٕظٕػٛخ 

 فٙ رفٕٚط انسهطخ 
 7 ػبنٛخ 0.73 0.98 3.66

3 
ٚزؼبٌٔ  سئٛس انمسى يغ أػعبء ْٛئخ 

 انزذسٚس فٙ إداسح االصيبد.
 8 ػبنٛخ 0.73 1.07 3.65

4 

ٚزمجم سئٛس انمسى انذهٕل انًطشٔدخ 

يٍ لجم أػعبء ْٛئخ انزذسٚس 

 نهًشكالد انزٙ رٕاجّ انمسى.

 9 ػبنٛخ 0.73 1.07 3.63

7 
ٚزى يُبلشخ انًٕاظٛغ فٙ يجهس 

 انمسى ثشكم كبفٙ لجم صُبع انمشاس
 11 ػبنٛخ 0.70 1.03 3.51

 ػبنٛخ 0.74 0.86 3.71 ٕعًانًج
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 صناعة في القسم وأعضاء األكاديمي القسم رئيس بين وتعاون مشاركة ىناك أن يثبت مما ،
 االغمبية برأي القسم رئيس يأخذ" الخامسة الفقرة حصول كما يالحظ بالقسم، المتعمقة القرارات

 عالية، ودرجة ٛٛ.ٖ بمتوسط األول الترتيب عمى ؛"القسم في القرار عمى اعتراض وجود عند
 موسع اجتماع طريق عن تكون القسم في اتخاذىا يتم التي القرارات طبيعة إلى ذلك يعود ربما

 إخضاع يتم األكاديمية الموائح وحسب فيو األعضاء جميع يحضره القسم مجمس يسمى
 في قرار أي عمى الموافقة يتم الالئحة في ويحدد لمتصويت القسم مجمس وقرارات مواضيع
 تشكل بحيث أعضائو نصف من أكثر األعضاء من الموافقين عدد بمغ إذا القسم مجمس
 السابعة الفقرة األخيرة بالمرتبة وتأتي ، األغمبية برأي ويأخذ صوتو يضم القسم ورئيس أغمبية

 متوسطيا بمغ حيث ؛" القرار صناعة قبل كافي بشكل القسم مجمس في المواضيع مناقشة يتم"
 عالية ممارستيا درجة أن رغم األخيرة المرتبة عمى حصوليا يعزى وقد عالية، وبدرجة ٔ٘.ٖ
 لمناقشة الكافي الوقت يوجد ال قد مما القسم مجمس في االجتماعات وقت ضيق بسبب

 تتطمب التي المواضيع عدد تكون عندما وبالذات اتخاذىا، قبل مستفيضة مناقشة القرارات
 نظر وجيات في تحصل قد التي االختالفات بسبب يكون قد أو ومتنوعة، كثيرة قرار إصدار
 وقت وينتيي دون تؤجل أن يمكن التي القرارات تمك حول القسم في التدريس ىيئة أعضاء
 في المشاركة مجال في جزئي بشكل بحثال اىذ نتيجة تتفق. عمييا توافق دون الجمسة
 مع القرار صناعة مجال في وتختمف ،(ٕٗٔٓ وشطناوي، عاشور) دراسة مع القرار صناعة
 (.ٕٛٓٓ الدخيل،)   دراسة
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 :  السلطٕ تفُِض جملال  التشاركّٕ الكّادٔ درجٕ-8

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجة القيادة التشاركية المتعمقة بمجال تفويض السمطة  (ٖ) جدول

 يجبل رفٕٚط انسهطخ 
انًزٕسػ 

 انذسبثٙ

االَذشاف 

 انًؼٛبس٘

انٕصٌ 

 انُسجٙ

دسجخ 

انًًبس

 سخ

انزشرٛ

 ة

ٚفٕض سئٛس انمسى أدذ أػعبء ْٛئخ  3

 انزذسٚس أٔ نجُخ يؼُٛخ ثئػذاد جذأل انمسى.
 1 ػبنٛخ 0.80 0.99 3.99

ٚذذد سئٛس انمسى انصالدٛبد انًًُٕدخ  4

 نأللسبو األكبدًٚٛخ  إلَجبص األػًبل انًفٕظخ.
 2 ػبنٛخ 0.73 1.01 3.64

ٚفٕض سئٛس انمسى ثؼط اػًبنّ ثٓذف  1

 إَجبصْب ثشكم أسشع.
 3 ػبنٛخ 0.73 0.99 3.63

ٚفٕض سئٛس انمسى أدذ أػعبء ْٛئخ  2

نزذذٚذ ادزٛبجبد انزذسٚس أٔ نجُخ يؼُٛخ 

 انمسى.

 4 ػبنٛخ 0.74 0.90 3.69

ٕٚصع سئٛس انمسى انًٓبو انزشبسكٛخ ٔفك  5

 خجشاد أػعبء ْٛئخ انزذسٚس ٔايكبَٛبرٓى.
 5 ػبنٛخ 0.72 1.08 3.58

ٕٚصع سئٛس انمسى انؼًم ثذٛش ال رذذس  6

 اصدٔاجٛخ فٙ األدٔاس
 6 ػبنٛخ 0.71 1.01 3.54

 ػبنٛخ 0.74 0,78 3.68 انًزٕسػ

 القيادة ممارسة لدرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(  ٖ)  الجدول من يتضح
جاء بدرجة  السمطة تفويض مجال في السعودية بالجامعات األكاديمية االقسام في التشاركية

يرون أن  البحثأن أفراد عينة  إلى، وىذا يشير  ٛٙ.ٖعالية حيث بمغ المتوسط الحسابي 
رؤساء األقسام األكاديمية يمارسون تفويض السمطة بدرجة عالية وربما يرجع ذلك ميل 
رؤساء األقسام لتوزيع األعمال عمى أعضاء ىيئة التدريس بما يتناسب مع قدراتيم 

 بدرجة كميا وكانت ،( 0ٜٜٖ -0ٖ٘ٗ)   تراوحت الفقرات متوسطات ان ويتضح واتجاىاتيم،
 لجنة أو التدريس ىيئة أعضاء أحد القسم رئيس يفوض"  الثالثة فقرةال حصمت فقد عالية،
 وبدرجة( 0ٜٜٖ)  حسابي  بمتوسط األولى المرتبة عمى حصمت." القسم جداول بإعداد معينة
 التدريس ىيئة أعضاء من اختياره يتم أكاديمي قسم لكل مقرر وجود إلى يعود وقد ، عالية
 إلى يعود وقد القسم، جدول ترتيب ىي ميامو وأحد القسم في األعضاء أحد ويكون القسم في
 من ليخف الجدول بإعداد القسم أعضاء أحد فيكمف القسم رئيس بيا يقوم التي األعمال كثرة

 عمى وحصمت القسم، شؤون إدارة في والتعاون المشاركة ويجسد يتحمميا التي األعباء
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 األدوار في ازدواجية تحدث ال بحيث العمل القسم رئيس يوزع" السادسة الفقرة األخيرة المرتبة
 المرتبة عمى الفقرة تمك حصول يعود وقد عالية، وبدرجة( 0ٖ٘ٗ)  متوسطيا بمغ حيث" 

 حاالت في ولكنيا األدوار في االزدواجية بعض وجود بسبب العينة نظر وجية من األخيرة
 وضوح بسبب يعود وقد األعضاء، بين ازدواجية دون األدوار توزيع الواقع في ويغمب قميمة
 تحدد وانظمة لوائح وىناك القسم في التدريس ىيئة أعضاء أدوار ووضوح القسم رئيس ميام
 قبل من الموائح تمك عمى االطالع في ضعف أحياناً  يحدث وقد العممي القسم من فرد كل أدوار
وتتفق ىذه النتجة . قميمة تظل ولكنيا األدوار في ازدواجية فيحدث األعضاء أو القسم رئيس

 تفويض مجال في البحث اىذ نتيجة (، وتختمفٕٙٓٓمع ما توصمت إليو دراسة )اندراوس،
 .(ٕٕٔٓمعمر، أبوودراسة ) (Wippy, 2001) دراسة مع السمطة

 :  اإلنسانّٕ العالقات جملال  التشاركّٕ الكّادٔ درجٕ-3

 اإلنسانية العالقات لمجال  التشاركية القيادة درجة المعيارية واالنحرافات المتوسطات(ٗ) جدول

 انؼاللبد اإلَسبَٛخ 
انًزٕسػ 

 انذسبثٙ

االَذشاف 

 انًؼٛبس٘

انٕصٌ 

انُسج

٘ 

دسجخ 

انًًبس

 سخ

انزشرٛ

 ة

2 
ٚجزٓذ سئٛس انمسى فٙ دم يشبكم أػعبء ْٛئخ 

 انزذسٚس.
 1 ػبنٛخ 0.74 1.08 3.70

3 
ٚذش سئٛس انمسى ػهٗ انزؼبٌٔ ثٍٛ أػعبء ْٛئخ 

 انزذسٚس.
 2 ػبنٛخ 0.73 1.03 3.64

 3 ػبنٛخ 0.73 1.11 3.63 ٕٚفش سئٛس انمسى جٕاً ٚسٕدِ انًذجخ فٙ انمسى. 1

4 
ٚذشص سئٛس انمسى ػهٗ سفغ انشٔح انًؼُٕٚخ 

 نهؼبيهٍٛ.
 4 ػبنٛخ 0.71 1.11 3.57

5 
ٚسؼٗ سئٛس انمسى ػهٗ رذمٛك انزفبػم االجزًبػٙ 

 ثٍٛ أػعبء ْٛئخ انزذسٚس داخم انمسى
 5 ػبنٛخ 0.68 1.01 3.42

3 
ٚذشص سئٛس انمسى ػهٗ انؼاللبد االجزًبػٛخ يغ 

 أػعبء ْٛئخ انزذسٚس خبسج انؼًم.
 6 ػبنٛخ 0.68 1.02 3.42

6 
جبَت انًُٓٙ نأللسبو ٚٓزى سئٛس انمسى ثزطٕٚش ان

 األكبدًٚٛخ
3.32 1.03 0.66 

يزٕسط

 ح
7 

 ػبنٛخ 0.73 1.06 3.53 انًجًٕع

 ممارسة لدرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات( ٗ)رقم  الجدول يوضح     
اإلنسانية  العالقات مجال في السعودية الجامعات في األكاديمية االقسام في التشاركية القيادة

 البحثأن أفراد عينة  إلى، وىذا يشير  ٖ٘.ٖجاء بدرجة عالية حيث بمغ المتوسط الحسابي 
يرون أن رؤساء األقسام األكاديمية يمارسون العالقات االنسانية بدرجة عالية وربما يرجع 
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 متوسطات ذلك االحترام التقدير المتبادل بين رؤساء األقسام وأعضاء ىيئة التدريس، وتراوحت
 متوسطة درجة عمى حصمت واحدة فقرة عدا عالية بدرجة وجميعيا( 0ٖٚٓ -0ٖٕٖ) الفقرات

. " التدريس ىيئة أعضاء مشاكل حل في القسم رئيس يجتيد"  الثانية الفقرة حصمت حيث، 
 رؤساء شعور إلى يعود وقد عالية ممارسة وبدرجة( 0ٖٚٓ)  بمتوسط األولى المرتبة عمى

 مشكالتيم وحل القسم في التدريس ىيئة أعضاء مع التعاون بأىمية األكاديمية األقسام
 المتبادل والتقدير االحترام عمق بسبب ىذا يكون وقد ، تواجييم قد الني المختمفة األكاديمية
 بتطوير القسم رئيس ييتم"  السابعة الفقرة حصمت بينما القسم، وأعضاء رئيس بين والتعاون
 ممارسة وبدرجة ،(0ٖٕٖ) بمتوسط االخيرة المرتبة عمى" األكاديمية لألقسام الميني الجانب

 القسم في التدريس ىيئة ألعضاء المينية التنمية أن إلى ذلك يعزى وربما متوسطة؛
 عن المسؤول البرامج وىذه المينية التنمية في متنوعة تدريبية برامج إعداد تتطمب األكاديمي
 في البشرية والتنمية التطوير مراكز أو الجامعة أو الكمية في التدريب مراكز وتقديميا إعدادىا
 مقترحات تقديم خالل من بسيط بجزء يشارك انو مع القسم رئيس مسؤولية وليست الجامعة
 يعود وربما القسم، ألعضاء المينية لمتنمية تدريبية برامج بطمب التدريب مراكز عمى لمقائمين

 الذي لمقسم الميني والتطوير التنمية في األكاديمية األقسام رؤساء صالحيات ضعف إلى
 باألعمال متمثمة القسم رئيس أعباء لكثرة يعود وقد وتنفيذىا، إعدادىا في إمكانيات يتطمب
 التدريس ىيئة ألعضاء المينية التنمية مستوى متابعة من تعيق قد التي الروتينية اإلدارية
القسم، وتتفق ىذه النتيجة  في التدريس ىيئة ألعضاء المينية والتنمية التطوير برامج وتنفيذ

  (ٕٕٔٓمع ما توصمت إليو دراسة )االشقرومونس،
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 : املعلُمات َبهاء االتصال جملال  التشاركّٕ الكّادٔ درجٕ-4

(انًزٕسطبد ٔاالَذشافبد انًؼٛبسٚخ نذسجخ يًبسسخ انمٛبدح انزشبسكٛخ  انًزؼهمخ ثبالرصبل 5جذٔل )

 ٔثُبء انًؼهٕيبد

 االرصبل ٔثُبء انًؼهٕيبد 
انًزٕسػ 

 انذسبثٙ

االَذشاف 

 انًؼٛبس٘

انٕصٌ 

 انُسجٙ

دسجخ 

انًًبس

 سخ

انزشرٛ

 ة

7 
ٚسزخذو سئٛس انمسى االرصبل انشسًٙ ٔغٛش 

 انشسًٙ يغ أػعبء ْٛئخ انزذسٚس.
 1 ػبنٛخ 0.73 0.95 3.66

1 
ٚؼًم انمسى ػهٗ رٕفٛش َظبو ارصبل يفزٕح ثٍٛ 

 كبفخ أػعبء ْٛئخ انزذسٚس فّٛ.
 2 ػبنٛخ 0.70 0.98 3.52

6 
ٚذشص انمسى اٌ ٚكٌٕ االرصبل يزجبدل ثٍٛ أػعبء 

 ْٛئخ انزذسٚس.
 3 ػبنٛخ 0.69 1.05 3.44

 4 ػبنٛخ 0.69 1.05 3.43 رزسى االرصبالد انزشبسكٛخ داخم انمسى ثبنًشَٔخ. 8

3 
ٚزى اسزخذاو ٔسبئم انزمُٛخ انذذٚثخ فٙ ػًهٛخ 

 سشػخ رٕفٛش انًؼهٕيبد فٙ انمسى.
3.38 1.02 0.68 

يزٕسط

 ح
5 

4 
ٕٚظف انمسى ٔسبئم االرصبل انذذٚثخ فٙ ػًهٛخ 

 انًؼهٕيبد .االرصبل ٔثُبء 
3.35     1.10 0.67 

يزٕسط

 ح
6 

 0.66 1.04     3.32 ٚمذو انمسى انًؼهٕيبد انالصيخ فٙ انٕلذ انًُبست. 5
يزٕسط

 ح
7 

2 
ٚمذو انمسى دنٛالً اسشبدٚبً ػٍ كٛفٛخ انٕصٕل 

 .نهًؼهٕيبد
3.24 1.06 0.65 

يزٕسط

 ح
8 

 ػبنٛخ 0.68 0.98 3.42 انًجًٕع

 فقرات لدرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات أن( ٘)الجدول رقم  من يتضح
المعمومات جاء بدرجة عالية حيث بمغ  وبناء االتصال مجال في التشاركية القيادة ممارسة

يرون أن رؤساء األقسام  البحثأن أفراد عينة  إلى، وىذا يشير  ٕٗ.ٖالمتوسط الحسابي 
بدرجة عالية وربما يرجع ذلك الستخدام رؤساء المعمومات  وبناء األكاديمية يمارسون االتصال

األقسام لوسائل التواصل الحديثة مع أعضاء ىيئة التدريس ووجود قنوات اتصال رسمية وغير 
 ممارستيا درجتيا تباينت وقد ،(ٙٙ.ٖ -  ٕٗ.ٖ)  متوسطاتيا تراوحت حيث رسمية بينيم،

 االتصال القسم رئيس ستخدمي"  السابعة الفقرة حصمت فقد  والمتوسطة؛ العالية بين ما
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 بدرجة األولى المرتبة عمى حصمت  ؛" التدريس ىيئة أعضاء مع الرسمي وغير الرسمي
 القسم رئيس بين والتواصل االتصال وسائل تعدد إلى ذلك يعزى وقد ،ٙٙ.ٖ ومتوسط عالية،

 القسم رئيس بين السائدة اإلنسانية العالقات نتيجة ذلك يعود وقد التدريس، ىيئة وأعضاء
 عمى واالقتصار الرسميات تذوب مما المتبادل واالحترام التعاون عمى القائمة القسم وأعضاء
 وليست مختمفة وأوقات رسمية الغير المتنوعة التواصل وسائل تعدد إلى الرسمي التواصل
 حصمت بينما كبير، بشكل العمل إنجاح إلى ىذا يساعد وقد فقط الرسمي الدوام بوقت مقتصرة
 االخيرة المرتبة عمى ،" لممعمومات الوصول كيفية عن ارشادياً  دليالً  القسم يقدم"  األولى الفقرة

 إرشادية أدلة بطباعة ييتم ال القسم أن يدل مما متوسطة، ممارسة وبدرجة ٕٗ.ٖ بمتوسط
 المعمومات عمى الحصول طريقة ليم تسيل الجامعة خدمات من لممستفيدين وتوزيعيا
 ليست والمطبوعات اإلرشادية األدلة إعداد أن إلى يعود وربما ويسر، بسيولة اإليي والوصول
 الجامعة، في والمعمومات النظم إدارة مسؤولية ولكنيا بالجامعات األكاديمية األقسام مسؤولية

 (ٕٚٔٓوتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة )الرشودي،

ما المعوقات التي تواجو ممارسة القيادة التشاركية في  :الجانْ الهتّجٕ املتعلكٕ بالتساؤل 
 األقسام األكاديمية بالجامعات السعودية؟

لإلجابة عمى ىذا السؤال  تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي 
بالجامعات السعودية لمدرجة الكمية األكاديمية لدرجة معوقات القيادة التشاركية  في االقسام 

لممعوقات وفقراتيا، ورتبت الفقرات حسب المتوسط الحسابي والحكم عمى درجة المعوق لمقيادة 
 اآلتي :( ٙرقم ) ويتضح ذلك في الجدول ،التشاركية 
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في  (المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجة معوقات القيادة التشاركية لألقسام األكاديمية ٙجدول)
 الجامعات السعودية

 انًؼٕلبد و
انًزٕسػ 

 انذسبثٙ

االَذشا

ف 

انًؼٛبس

٘ 

انٕصٌ 

انُسج

٘ 

دسجخ 

انًؼٕ

 ق

انزشرٛ

 ة

انغًٕض انُبجى يٍ رذاخم األدٔاس ػُذ انمٛبو  1

 ثبنؼًم انزشبسكٙ.
 4 عالية 0.70 1.02 3.50

 7 عالية 0.68 1.08 3.42 انُظشح انسهجٛخ رجبِ انؼًم انجًبػٙ انزشبسكٙ. 2

انخشٛخ يٍ رٕنذ انصشاػبد َزٛجخ االخزالف فٙ  3

 األدٔاس أٔ انزٕجٓبد.
 3 عالية 0.71 1.21 3.54

 يٛم سئٛس انمسى َذٕ انزسهػ فٙ إداسرّ. 4
3.07 1.37 0.61 

متوس

 طة
11 

لهك سئٛس انمسى يٍ رفٕٚط انصالدٛبد أٔ  5

 انًسؤٔنٛبد نغٛشِ.
3.28 1.29 0.66 

متوس

 طة
9 

أػعبء ْٛئخ انزذسٚس َذٕ اَخفبض دافؼٛخ  6

 انًشبسكخ فٙ االػًبل اإلداسٚخ
 2 عالية 0.74 1.30 3.70

كثشح االػجبء انًهمبح ػهٗ ػبرك أػعبء ْٛئخ  7

 انزذسٚس.
 1 عالية 0.80 0.85 4.01

انذبجخ نهسشػخ فٙ ارخبر انمشاس، يًب ال ٚزٛخ  8

 ٔلذ نهًشبسكخ.
 6 عالية 0.68 1.07 3.42

ْٛئخ انزذسٚس ثبنمذس انكبفٙ ػذو إنًبو أػعبء  9

 نًفٕٓو ٔيًبسسبد انمٛبدح انزشبسكٛخ
 5 عالية 0.69 1.05 3.43

1

1 

يمبٔيخ انزغٛٛش يٍ لجم أػعبء ْٛئخ انزذسٚس 

 انًشبسكخ. رجبِ
3.32 1.08 0.66 

متوس

 طة
8 

 عالية 0.69 0.80 3.47 انًجًٕع

(أن درجة معوقات تطبيق القيادة التشاركية في االقسام ٙيتضح من الجدول رقم )     
%، مما ٜٙ، بنسبة ٚٗ.ٖاألكاديمية في الجامعات السعودية كانت بدرجة عالية بمتوسط 

يدل أن ىناك صعوبات ومعوقات عالية تواجو ممارسة القيادة التشاركية في االقسام األكاديمية 
المركزية اإلدارية القائم في إدارة الكميات مما نمط  إلىفي الجامعات السعودية وقد يعود ذلك 

ينعكس عمى ممارستيا في األقسام األكاديمية، وقد يعزى لحداثة مفيوم القيادة التشاركية 
ترسيخيا كممارسة ناجحة وقت طويل لنشر ثقافة القيادة التشاركية في االقسام  إلىوتحتاج 

ارسة نمط القيادة التشاركية قد يعود لسوء األكاديمية، وقد يعزى لمقاومة رؤساء األقسام لمم
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الفيم منيم بأنيا ستحد من صالحياتيم وسمطاتيم اإلدارية في ظل تمركز مفيوم الالمركزية، 
ويالحظ من الجدول المتوسطات الحسابية لدرجة معوقات تطبيق القيادة التشاركية التي 

العالية والمتوسطة، حيث لوحظ أن (، وتباينت درجاتيا ما بين ٔٓ.ٗ – ٚٓ.ٖتراوحت بين) 
أىم وأكثر معوقات تطبيق القيادة التشاركية في االقسام األكاديمية في الجامعات السعودية ىو 

حيث  "كثرة االعباء الممقاة عمى عاتق أعضاء ىيئة التدريس المعوق السابع والذي نص "
رة االعباء التي طبيعي ومنطقي أن كث شيءوبدرجة عالية وىذا  ٔٓ.ٗحصل عمى متوسط 

يقوم بيا عضو ىيئة التدريس من أعباء تدريسية واعباء بحثية وكثرة عدد ساعات التدريس 
قد تؤثر بشكل كبير وتعيق ممارسة القيادة  يوجيياوضغوط العمل والمشكالت األكاديمية التي 

التشاركية فالكثير من أعضاء ىيئة التدريس في القسم يعتذر عن حضور جمسات القسم 
 سبب تعارضيا مع األعمال والميام التي يقوم بيا. ب

، حصل عمى "رئيس القسم نحو التسمط في إدارتو ويالحظ أن المعوق الرابع "ميل
، وقد يعزى ذلك لمدرجة التي حصمت ٚٓ.ٖحسابيالمرتبة األخيرة وبدرجة متوسطة بمتوسط 

عمييا القيادة التشاركية في االقسام األكاديمية التي تدل عمى ممارستيا بدرجة عالية من قبل 
نما يفرض سمطتو  رؤساء األقسام أي أن رئيس ال يمارس التسمط اإلداري في إدارتو لمقسم وا 

 لقسم. عبر التشاور واحترام اآلراء والتعاون والتشارك في إدارة ا

( ٘ٓ.ٓىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) :الجالحالهتائج املتعلكٕ بالتساؤل 
حول درجة ممارسة القيادة التشاركية في األقسام األكاديمية  البحثبين استجابات أفراد عينة 

 الكمية؟ ر جامعات السعودية تبًعا لمتغيبال

اختبار ت   المتعمق بمتغير الكمية تم استخداممتغير الكمية : لإلجابة عن السؤال بالجزء 
(لدرجة ممارسة  ونظرية عممية ،لعينتين مستقمتين لمتعرف عمى داللة الفروق لمتغير الكمية) 

القيادة التشاركية  من وجية نظر رؤساء األقسام وأعضاء ىيئة التدريس ، والجدول اآلتي 
 يوضح ذلك:
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الخزجبس انفشق ثٍٛ يزٕسطبد دسجبد يزغٛش انكهٛخ فٙ دسجخ نؼُٛزٍٛ يسزمهزٍٛ (اخزجبس د 7جذٔل ) 

 يًبسسخ انمٛبدح انزشبسكٛخ

لمتعرف عمى داللة الفروق في درجة  (ت) ( نتيجة اختبارٚ)يتضح من الجدول  
ويالحظ من الجدول ، ممارسة القيادة التشاركية  في الجامعات السعودية  تبعًا لمتغير الكمية

ممارسة القيادة لمدرجة الكمية ل  ٘ٓ.ٓداللة ( دالة إحصائيًا عند مستوى تقيمة ) أن
تفويض ) عدا مجال  لمجاالتالجامعات السعودية ولجميع اب األكاديمية في االقسامالتشاركية 

ويتضح من الجدول أن الفروق كانت لصالح ىناك فروق دالة إحصائيًا،  السمطة ( لم تكون
، وقد يعزى ذلك أكثر من متوسط الكميات العممية متوسطيالني كانت الكميات النظرية ا

 انؼذد انكهٛخ انًجبل
انًزٕسػ 

 انذسبثٙ

االَذشاف 

 انًؼٛبس٘

دسجبد 

 انذشٚخ
 لًٛخ د

يسزٕٖ 

 انذالنخ
 انذالنخ

انًشبسكخ 

فٙ صُبػخ 

 انمشاس

 0.92 3.58 647 ػهًٛخ

 دالة 0.00 -5.40 1195

 0.78 3.85 550 َظشٚخ

رفٕٚط 

 انسهطخ

 0.84 3.64 647 ػهًٛخ

1195 1.94- 0.053 
غير 

 دالة
 0.71 3.73 550 َظشٚخ

انؼاللبد 

 اإلَسبَٛخ

 1.01 3.38 647 ػهًٛخ

 دالة 0.00 -6.14 1195

 0.77 3.70 550 َظشٚخ

االرصبل 

ٔثُبء 

 انًؼهٕيبد

 0.91 3.36 647 ػهًٛخ

 دالة 0.01 -2.74 1195

 0.77 3.49 550 َظشٚخ

 انكهٙ

 0.84 3.49 647 ػهًٛخ

 دالة 0.00 -4.70 1195

 0.69 3.70 550 َظشٚخ
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يخف  النظريةففي الكميات  ؛آلية العمل اإلداري في الكميات النظرية والكميات العممية الختالف
العمل التدريسي لرؤساء األقسام مما ييتم بممارسة العمل اإلداري بينما رؤساء األقسام في 

ن زيادة األعباء والنصاب التدريسي أكثر من العمل اإلداري، وقد يعود الكميات العممية يعاني م
النظرية وضوع القيادة التشاركية موضوع تربوي واجتماعي يقدم في بعض الكميات أن م إلى

وىم أكثر اطالعًا عمى ىذا  والقيادة اإلدارة كمفيوم من مفاىيممثل التربية والعموم اإلدارية 
ىناك وعي في استخدام القيادة  العممية مما يكونفي الكميات  ة الموضوع أكثر من االساتذ

التشاركية في االقسام األكاديمية في الكميات النظرية بينما في الكميات العممية وجود قصور 
 إلىوربما يعود ذلك  في االطالع عمى موضوع القيادة التشاركية مما ينعكس عمى ممارستيا ،

مما يجد صعوبة في  العمميةة في االقسام األكاديمية في الكميات كثرة األعمال العممية والبحثي
المناصب  العمميةممارسة القيادة التشاركية ، وقمة  تقمد أعضاء ىيئة التدريس بالكميات 

القيادية واالدارية وممارسة العمل االداري نظرًا لقمة عددىم وكثرة أعباءىم التدريسية ، وقد 
االنسانية واالجتماعية عنو  النظرية ىيئة التدريس في الكمياتيكون ىذا بسبب  كثرة أعضاء 

 اختالف إلىأيضًا  ويعودالعممية مما ينعكس التشاركية في االقسام األكاديمية ، في الكميات 
العممية والنظرية ففي  آلية التواصل بين رؤساء األقسام وأعضاء ىيئة التدريس في الكميات

ين رؤساء األقسام وأعضاء ىيئة التدريس عبر قنوات التواصل ب ىناك تواصلالنظرية  الكميات
ومن الجدول يتضح أنو ال توجد فروق ذات داللة  ،المختمفة بما يخدم مصمحة القسم

إحصائية بين الكميات العممية والنظرية في ممارسة القيادة التشاركية بالمجاالت) تفويض 
الئيم ببعض الميام سواء كان في ، وقد يعزى ذلك لتفويض رؤساء األقسام زم(السمطة

الكميات العممية أو النظرية فإن رئيس القسم يفوض بعض صالحياتو ألحد أعضاء القسم 
 لمساعدتو لكثرة األعباء التي يتحمميا.
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 :التُصّات

 :يوصي الباحث باآلتي ،البحثفي ضوء نتائج 
 المعنيين جميع واشراك بالجامعات األكاديمية األقسام في واألنظمة والقوانين الموائح تفعيل-1

 . الموائح تمك تفعيل في التدريس ىيئة أعضاء من القسم ومنتسبين
 ىيئة وأعضاء األكاديمية األقسام لرؤساء تدريبية دورات عقد الجامعات في المسؤولين عمىٕ

 وتوضيح ممارستيا وكيفية وأىميتيا ومفيوميا التشاركية القيادة  ميارات لتنمية التدريس
 . ممارستيا وآلية طرق

 األكاديمية األقسام لرؤساء الفرصة إتاحة الجامعات في العميا القيادة في المسؤولين  عمى-ٖ
 المتعمقة والخارجي المحمي المستوى عمى العممية والندوات بالمؤتمرات المشاركة بالجامعات
 . التشاركية بالقيادة

 في التشاركية القيادة معايير تطبيق لمدى المستمرة والمتابعة المستمر التقييم نظام تفعيل-ٗ
 . التدريس ىيئة وأعضاء األقسام رؤساء قبل من األكاديمية االقسام

 في التدريس ىيئة وأعضاء األقسام لرؤساء تشجيعية ومعنوية مادية مكافآت تخصيص-٘
 الميام في الفاعمة والمشاركة التشاركية القيادة تطبيق في المتميزون  األكاديمية األقسام
 . المختمفة واألعمال

 أعماليم في األكاديمية األقسام رؤساء من المقصرين ومحاسبة والعقاب الثواب مبدأ تفعيل-ٙ
 . التشاركية القيادة تطبيق في يسيم بما المتميزين ومكافأة

 لممشاركة بالجامعات األكاديمية األقسام في التدريس ىيئة وأعضاء األقسام رؤساء تشجيع-ٚ
 الجامعات تمك في التشاركية القيادة ممارسة واقع عمى لمتعرف متطورة جامعات زيارة في

 . جامعاتيم في ممارستيا يخدم بما منيا لالستفادة
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 األكاديمية األقسام في جدد التدريس ىيئة أعضاء تعيين الجامعات في المسؤولين عمى-ٛ
 ىيئة أعضاء عاتق عمى الممقاة األعباء تقمل حتى األكاديمي الكادر في نقص من تعاني التي

 .القسم في المختمفة الميام في المشاركة من يمكنيم بما التدريس

 اإلدارية األعمال في المشاركة في األكاديمية األقسام في التدريس ىيئة أعضاء تشجيع-ٜ
 في التدريس ىيئة عضو يشارك فعندما القسم إدارة مسؤولية يتولى قد منيم أحد أي ألن

 . القسم رئاسة يتولى عندما منيا يستفيد إدارية خبرات يكتسب القسم في اإلدارية العمميات

 بالعدل القسم في التدريس ىيئة أعضاء عمى واألدوار الميام توزيع القسم رئيس عمى-ٓٔ
 تحقيق يضمن بما بينيم صراعات تنتج ال حتى األعضاء ورغبات إمكانات وحسب تمييز دون
 .إلييم الموكمة واألعمال الميام في تداخل وجود عدم
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 .ٖ٘ٗ- ٘ٓٗ، (ٔ)، ٕٓ،والنفسية



 .بالجامعات السعودية درجة ممارسة القيادة التشاركية وعالقتها بالمناخ المنظمي في األقسام األكاديمية 

- ٕٕ٘ - 

القـاىرة: تكنولوجيا االتصاالت المعاصرة الشخصية واإلدارية ونظـم المعمومـات، (. ٜٕٓٓالبطل، منى )
 دار النيضة العربية.

 والتوزيع. ، الرياض: دار بن جرزن لمنشرإدارة الوقت(. ٕٕٓٓسويدان، طارق؛ العدلوني، محمد )

 ، األردن: دار الجنادرية النشر.القيادة التربوية المعاصرة(. ٕٛٓٓالحربي، قاسم نائل )

(. درجة مشاركة أعضاء ىيئة التدريس في صناعة القرارات الخاصـة بشـؤون ٕٛٓٓالدخيل، عبداهلل )
 مجمةالقسم وشؤون أعضاء ىيئة التدريس وشؤون الطالب بكميات المعممين في السعودية، 

 .ٔٛٔ- ٘ٗٔ( ،صٕ، )٘الدراسات التربوية والنفسية

، الموســوعة العمميــة لمســموك التنظيمــي التحميــل عمــى مســتوى المنظمــات(. ٜٕٓٓالصــيرفي، محمــد )
 القاىرة: المكتب الجامعي الحديث.
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