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 بناء معايير لتقويم المهام اإلدارية واألكاديمية 
 لرؤساء األقسام في ضوء جودة التعميم الجامعي

 ياسين حميد عيال الربيعيأ.م.د.
 

  الدراسة ممخص
 ضدوء فدي بغدداد جامعة في األقسام لرؤساء واالكاديمية االدارية المهام لتقويم معايير بناء الى الدراسة هدفت

 (تسدعة) ببنداء قام السابقة والدراسات االدبيات عمى الباحث اطالع خالل ومن البحث أهداف يقولتحق,  التعميم جودة
 عددد عمدى بعرضدها قدام المعدايير هدذ  صددق من ولتحقيق,  االقسام لرؤساء واألكاديمية االدارية المهام لتقويم معايير

 حصدمت وقدد,  لممعدايير الظداهري الصددق نمد لتحقدق والتقدويم والقيداس التربويدة االدارة فدي المتخصصدين الخبراء من
 عمدى بتطبيقهدا الباحدث قدام المعدايير ثبدات مدن ولمتحقدق( % 08) مدن أكثدر وبنسبة الخبراء اتفاق عمى الفقرات جميع
 تحقدق وقدد,  المستنصدرية الجامعدة كميدات اقسدام مدن العشدوائية بطريقة اختبارهم تم قسم رئيس (08) من مكونة عينة

 صدددق مددن الباحددث تحقددق االجددراءات وبهددذ  (الفاكرونبدداخ,  الالختبددار اعددادة) همددا لمثبددات رينمؤشدد مددن مددن الباحددث
 قسدم رئديس (08) البالغة الدراسة عينة عمى المعايير الباحث طبق االخرى البحث ألهداف وتحقيق,  المعايير وثبات
 فدي( 08) و العممدي خصدصالت فدي قسم رئيس (08) بواقع التخصص بحسب موزعة بغداد جامعة كميات اقسام من

,  (سدنوات0) عدن خددمتهم تزيدد ممدا( 34)و (سدنوات0) من اقل خدمته قسم رئيس( 40) وبواقع االنساني التخصص
 االداريدة مهدام اداء فدي المهدام هدذ  االقسدام رؤسداء اسدتعمال ايجابيدة اهمهدا النتدائ  من مجموعة الى الباحث وتوصل

 فددي العممدي التخصددص فدي االقسدام لرؤسدداء افضدمية وجدود لددديهم الخدمدة وسدنوات اختصاصددهم بداختالف واألكاديميدة
 مدددن اكثدددر الخدمدددة) ذوي االقسدددام لرؤسددداء افضدددمية ووجدددود (العممدددي لمبحدددث,  القيدددادة,  التنظددديم,  التخطددديط) المهدددام

 مدددن مجموعدددة الباحدددث توصدددل النتدددائ  هدددذ  ووفدددق (القدددرار اتخددداذ.  التوجيددده, القيدددادة,  التنظددديم) مهدددام فدددي (سدددنوات0
   . والمقترحات التوصيات

 

 التعريف بالبحث -الفصل األول :
 أوال: مشكمة البحث:

 اإلداريددددة ومهماتددده وموقعدددده األكددداديمي القسدددم رئدددديس لددددور والمعقدددددة المتشدددابكة الطبيعدددة أن
 هدددذا سددديتولى مدددن إلعدددداد التدريبيدددة والبدددرام  الدددوظيفي الوصدددف غيددداب ظدددل فدددي خاصدددة واألكاديميدددة
 أداء عدن يعوقده ممدا به المنوطة والواجبات الصالحيات عن محدودة غير راتتصو  فتثير ،المنصب
 إطددار خددارج تقددع أنهددا مندده اعتقددادا وذلددك ،عاتقدده عمددى الممقدداة الواجبددات بعددض وتنفيددذ المهددام بعددض

 . القسم برئيس المنوطة والواجبات الصالحيات
 بمجددال والمتعمقددة جنبيددةاأل أو منهددا العربيددة سددواء، الحديثددة الدراسددات مددن العديددد أكدددت وقددد

 رؤسددداء فددي والمتمثمددة، العددالي التعمدديم مؤسسددات فددي اإلداريددة القيددادات مشددكمة بدد ن، التربويددة اإلدارة
 الفتقددار نظددراً ..  الجامعددات فددي العميددا اإلدارات تواجدده التددي المشددكالت أهددم مددن تعددد العمميددة األقسددام
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 والمهدددارات الكافيدددة اإلداريدددة الخبدددرات ىإلددد واألجنبيدددة العربيدددة الجامعدددات فدددي األقسدددام رؤسددداء معظدددم
 .(262 :7998، وقطامي ضحاوي. )الفاعمة القيادية

 والنشدداطات المهددام توضددي  وأهميددة الجامعددة فددي األكدداديمي القسددم رئدديس دور ألهميددة ونظددرا
 الحاجدة أصدبحت فقدد ،أدائده وتحسدين أعمالده وتنظديم القسدم إدارة فدي الهرم رأس لكونه بها يقوم التي
 فدي يسدهم وبمدا األقسدام ورؤساء يمارسها أن ينبغي التي واألكاديمية اإلدارية المهام تحديد إلى ممحة
 ممارسددتها مددنهم المتوقددع بدداألدوار العمميددة الناحيددة مددن األقسددام ورؤسدداء تبصددر واقعيددة بيانددات تددوفير
 . األكاديمية تالمؤسسا داخل اإلداري العمل وتطوير والبحثية التعميمية العممية فاعمية زيادة بهدف
 : اآلتية التساؤالت عمى اإلجابة خالل من الحالي البحث مشكمة تكمن وعميه
 التعمديم جودة ضوء في القسم رئيس يؤديها إن يجب التي واألكاديمية اإلدارية المهام هي ما -1

 . الجامعي

 لمتغيدددددرات تبعدددددا واألكاديميدددددة اإلداريدددددة لممهدددددام العمميدددددة األقسدددددام رؤسددددداء ت ديدددددة مسدددددتوى مدددددا -2
 .(الخدمة مدة ،التخصص)

 واألكاديميددة اإلداريددة المهددام ت ديددة فددي (الخدمددة مدددة ،التخصددص) لمتغيددرات اثددر يوجددد هددل -3
 . العممية األقسام لرؤساء

 : البحث أهمية:  ثانيا
 الكفايدات إعدداد مجدال فدي ومهمدة متعدددة ومهدام بمسدؤوليات الجامعيدة المؤسسدات تضدطمع

 العمميدة الحمدول إيجداد مجدال فدي، المختمفدة الحيداة مجداالت فدي التنميدة ب عبداء لمنهدوض المتخصصدة

 .المختمفة العمم بفروع المعرفة وتنمية نشر في دورها إلى باإلضافة، المجتمع يواجهها التي لممشكالت
 بهدذ  النهدوض عدبء ويقدع .نهضدته وعندوان .المجتمدع لتقددم رئيسدة وسديمة الجامعدات فدنن ثدم ومدن

 ،الوفداء أبدو) واألقسدام الكميدات فدي اإلداري األكداديمي المسدتوى أفدراد تقعدا عمدى الجسدام المسدؤوليات
7998 :9-78). 

 عمدى يقدع إذ، الجامعيدة المؤسسدات فدي األساسدية التنظيميدة الوحدة األكاديمية األقسام وتشكل

 البحث طريق عن وتنميتها المعرفة نشر في المتمثمة الجامعات أهداف تحقيق في األكبر الدور عاتقها

 لمجامعة يمثل فهو، لمجامعة بالنسبة الزاوية حجر األكاديمي القسم ويعد .المجتمع خدمة في وتطبيقها

 أو كميدة كدل تتكدون إذ، والمعاهدد الكميدات تؤلدف التدي هدي األكاديميدة فاألقسام، لمجسم الخمية تمثمه ما

 فدي تددخل التدي مدوادال تددريس منهدا كدل يتدولى األكاديميدة األقسدام مدن عددد مدن لمجامعدة تدابع معهدد

 السديد)واإلداريدة العمميدة الناحيدة مدن الدذاتي كيانده قسدم لكدل ويكدون، بحثهدا عمدى ويقدوم، اختصاصده

 سدمعة إن بدل، أقسدامها أداء عمدى ترتكدز الجامعدة مكاندة أضدحت وقدد(228 2882 :، ومصدطفى
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 . ) (42: 7999 ،حمبديوال النجدار) منهدا يتد لف التدي األكاديمية األقسام بنوعية تتحدد ذاتها الجامعة

(Wilson , 7989:04 

نتاجهدا الجامعدة مالمد  تحديدد فدي الفاعمدة األوليدة القدوة هدو األكداديمي فالقسدم  هدذا وفدي، وا 

 القسدم مسدتوى عمدى إال تدتم ال الجامعيدة لممؤسسدة الحقيقيدة األعمدال إن " بينيدت يقدول الصددد
 (.76 : 7992،بينيت)

 بالكميدات التنظيمدي الهيكدل فدي الوظدائف أهدم مدن احددةو  األكداديمي القسدم رئديس وظيفدة وتعدد

 حيث من العالي التعميم مؤسسات مواصفات تحديد في األكبر الدور القسم رئيس ي خذ إذ، والجامعات

 (valley&Tiemann,7993:73).  اإلنتاجية األداء
 عدن لمسدؤولا فهو، أهدافه وتحقيق القسم إدارة مجال في به يستهان ال دوراً  القسم رئيس ي خذ

 القسدم أهدداف تحقيدق فدي المباشرة المسؤولية تقع وعميه، الجامعة إدارة تجا  أمور  وتسيير، قسمه إدارة

 (.62:  2878 ،وبرية، سنقر، الحجيمي (عالية بكفاءة
 واألدوار المهدام فدي تعددد مدن تتضدمنه بمدا واإلداريدة األكاديميدة القيدادة يمثدل القسدم ورئديس

 تسديير عمدى قاصدراً  لديس عممده إن إذ، ومتنوعدة كثيدرة تحدديات فيواجه، مسؤولياته وتزداد، به المنوطة

 متالزمين جانبين عمى يشتمل أن يجب فقط؛بل التنظيمية أعماله ومباشرة، روتينياً  تسييراً  القسم شؤون

 أساس وهو والبحثية التعميمية بالعممية المتعمق األكاديمي الجانب :أولهما واحدة منظومة في متكاممين

 وهدو اإلداري الجاندب وثانيهمدا، أهدافده تحقيدق عمدى يعمدل الدذي الدرئيس وموضدوعه الجامعدة بنيدان

 (.220:  2882، ومصطفى السيد) األول الجانب أعباء لتحقيق المناسب المناخ تهيئة عن المسؤول
ن  أن نمد البدد، كمها والمتنوعة المهمة المسؤوليات هذ  يتحمل الذي األكاديمي القسم رئيس وا 

 إداريدة مهدارات فيده تتدوافر وأن، وواجباتده ومهماتده عممده لطبيعدة وشدامل واضد  تصدور لديده يكدون

 معظدم وأن خاصدة قسدمه أهدداف تحقيدق واقتددار بكفداءة لمعمدل تؤهمده شخصدية وصدفات وأكاديميدة

 (.62: 2878 ،وبرية، وسنقر ،الحجيمي) والميدانية النظرية العممية والدراسات األدبيات
 الكفددداءات بنعدددداد يتعمدددق انددده وذلدددك ،البشدددرية التنميدددة مرتكدددزات احدددد الجدددامعي التعمددديم ويعدددد
 هدذ  جدودة نضدمن مدا بقددر الجدامعي التعمديم جدودة وبقددر، الحيداة مجداالت مختمدف فدي المتخصصة

 العوامدل مدن مجموعدة بده يتصل لمجامعات األساسية األهداف احد بعد  الجامعي والتعميم، الكفاءات
 عمددى لتدؤثر معددا تتدداخل العوامدل وهددذ  ،الجامعيدة والمندداه  ،والطمبدة ،الجدامعي باألسددتاذ تتعمدق التدي

يجابددا سددمبا الجددامعي التعمدديم وجددودة نوعيددة  المهددارات جددودة ومنهددا الجددودة متطمبددات تددوافر وبقدددر ،وا 
 .(283: 2884 ،السر) الجامعي التعميم جودة تكون ما بقدر األقسام لرؤساء واألكاديمية اإلدارية
 -: في الحالي البحث أهمية تتجمى أن يمكن تقدم ومما
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 إدارة فددددي األسدددداس حجددددر يمثمددددون والددددذين األقسددددام برؤسدددداء والمتمثمددددة البحددددث عينددددة أهميددددة -1
 . الجامعي التعميم مؤسسات

 فدي النجداح إلدى فيهدا نجاحده يدؤدي والتدي األقسدام لرؤسداء واألكاديميدة اإلدارية المهام أهمية -2
 مددددى عمدددى أساسدددية بدرجدددة تتوقدددف والتدددي وجامعتددده ،كميتددده ثدددم ومدددن ،قسدددمه أهدددداف تحقيدددق
 عمددل لطبيعددة ومكتددوب واضدد  وظيفددي وصددف وجددود ومدددى ،المهددام لهددذ  ومعرفتدده إلمامدده
 . اإلدارية ومهماته األكاديمي القسم رئيس

 مددن الجامعددات فددي واألكاديميددة اإلداريددة القسددم رئدديس مهمددات حددول األضددواء تسددميط أهميددة -3
 . أهمها عمى الوقوف في يسهم وبما العممي والتحميل بالدراسة تناولها خالل

 الوظدددائف انجددداز فدددي تربويدددا قائددددا بوصدددفه القسدددم رئددديس دور بتعزيدددز البحدددث هدددذا يسدددهم قدددد -4
 مشداركة وفدي ،المهدام لتمدك انجداز  فدي التربوي النظام في المركزية من والحد بكفاءة اإلدارية
 أمام المجال يتي  مما ،واألكاديمية اإلدارية مهامهم أداء في الالزمة المعمومات في العاممين
 . أخرى مجتمعات في ذاته الموضوع لتناول أخرى دراسات

 عمدى القطر في الموضوع هذا تناولت التي القميمة العممية المحاوالت إحدى الدراسة هذ  تعد -5
 مسددوغا يكدون قددد وهدذا األقسدام لرؤسدداء واألكاديميدة اإلداريددة المهدام تناولدت الباحددث عمدم حدد

 . الدراسة هذ  أهمية لمدى

 : إلى الحالي البحث يهدف -: البحث أهداف -:ثالثا
 بغدداد جامعدة فدي العمميدة األقسدام لرؤسداء واألكاديميدة اإلدارية المهام جودة معايير استبانة بناء -1

. 

 بعددداوت بغدددداد جامعدددة فدددي األقسدددام رؤسددداء لددددى واألكاديميدددة اإلداريدددة المهدددام أهميدددة درجدددة تعدددرف -2
 .(الخدمة ومدة ،التخصص) لمتغيرات

 متغيدددرات وبحسدددب األقسدددام رؤسددداء بدددين واألكاديميدددة اإلداريدددة المهدددام فدددي الفدددروق داللدددة تعدددرف -3
 (.الخدمة ومدة ،التخصص)

 :دب الحالي البحث يتحدد : البحث حدود -: رابعا
 جامعة في( ناثواإل ،الذكور) الجنسين كال ومن (واإلنسانية ،العممية) الكميات أقسام رؤساء

 (.2872 -2877) الدراسي ولمعام بغداد
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 : المصطمحات تحديد:  خامساً 
  واألكاديمية اإلدارية المهام:  أوال

 وتشدكل المحددة اإلدارية والنشاطات اإلعمال من مجموعة:  ب نها( 2882) الحسنية عرفها
 وهدددي التنظيميدددة وحدتددده فأهددددا إلددى الوصدددول خاللهدددا مدددن لممددددير يمكددن متكدددامال مزيجدددا بينهدددا فيمددا
 ،الحسددددنية) ومتشددددابكة مترابطددددة العمميددددات وهددددذ ( القددددرارات واتخدددداذ ،والرقابددددة ،والتنظدددديم ،التخطدددديط)

2882 :482.) 
 يمارسددها التددي اإلداريددة األنشددطة مددن مجموعددة:  ب نهددا (2889) والمقابمددة الحراحشددة وعرفهددا

، القددرار اتخدداذ ،الرقابددة ،التوجيدده ،تنظدديمال ،التخطديط) وتشددمل التربويددة مؤسسدداتهم فددي األقسددام رؤسداء
 (.089: 2889 ،والمقابمة، الحراحشة) المرجوة األهداف إلى الوصول اجل من (التقييم

 والعمميدددددات األنشدددددطة مدددددن مجموعدددددة: ب نهدددددا( 2878 ،والبريدددددة وسدددددنقر الحجيمدددددي) وعرفهدددددا
، التنظدديم ،التخطدديط)اآلتيددة المجدداالت فددي مباشددرة بصددورة القسددم رئدديس بهددا يقددوم التددي والمسددؤوليات

 البحددث ،والتدددريس المندداه ، المهنددي والنمددو التدددريب ،العالقددات وتنميددة االتصدداالت ،القيددادة، التوجيدده
 (.68: 2878 ،والبرية، وسنقر، الحجيمي) (والمتابعة التقويم، المجتمع وخدمة العممي

 :ب نها نظريا واألكاديمية اإلدارية المهام تعريف يمكن تقدم ومما
 والتدي متكدامال مزيجدا تشدكل والتدي القسدم رئديس بهدا يقدوم التدي والمسدؤوليات األنشدطة مدن عدةمجمو )

، التنظديم، التخطديط)دبد تتمثدل والتدي والجامعدة ،الكمية ثم ومن ،القسم أهداف تحقيق يمكن خاللها من
 والعالقات جتمعوالم الجامعة خدمة ،العممي البحث ،التقويم، القرارات اتخاذ ،التوجيه ،الرقابة ،القيادة
 (.معها

 : ب نها إجرائيا واألكاديمية اإلدارية المهام وتعرف
 اإلدارية المهام استبانة فقرات عمى إجابته خالل من القسم رئيس عميها يحصل التي الدرجة

 .الحالي البحث في المعدة واألكاديمية
 األكاديمي القسم رئيس:  ثانيا

دارة لمقسدددم العامدددة السياسدددة تنفيدددذ عدددن ولالمسدددؤ  الشدددخص: ب نددده( 2880 ،سدددتراك) عرفددده  وا 
 وُيعدينن الجامعدة ومجمس الكمية ومجمس القسم مجمس قرارات وتنفيذ، والمالية واإلدارية العممية شؤونه
 .( 762: 2880 ،ستراك)رئيسها أو الجامعة مدير من بقرار

 بتعييددنهم معدةالجا مددير قدرار يصددر التددي اإلداريدة القيدادات : ب نده (2889 ،فالتدة) وعرفتده
 التعميميدة السياسدة وتنفيدذ ،التربيدة بكميدات األكاديميدة لألقسام والمالية واإلدارية العممية الشؤون إلدارة

 .(8: 2889 ،فالتة) عالية بكفاءة أهدافها وتحقيق لمجامعة
 رئاسدة قبدل مدن رسدمياً  المعدين الشدخص :ب نده (2878، والبريدة ،وسدنقر ،الحجيمدي) وعرفده

دارة لمقسدم العامدة السياسدة تنفيدذ عدن المسدؤول ونليك الجامعة  إلدى، والماليدة واإلداريدة العمميدة شدؤونه وا 
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 2878، والبرية ،وسنقر ،الحجيمي) كميات من كمية في بالتدريس يقوم تدريس هيئة عضو كونه جانب
 :68.) 

 التدريسددي:  ب نده الحدالي البحددث فدي نظريدا القسييم رئيييس تعريدف يمكدن تقدددم مدا خدالل ومدن
دارة لمقسدم العامدة السياسدة تنفيدذ عدن مسدؤول ليكدون الجامعدة رئاسدة قبدل من رسميا المعين  شدؤونه وا 
 جامعددة كميددات مددن كميددة فددي بالتدددريس يقددوم تدددريس هيئددة عضددو كوندده جانددب إلددى واإلداريددة العمميددة
 .   بغداد

 سابقة ودراسات نظرية خمفية:  الثاني الفصل
  نظرية خمفية :أوال

، العشددرين القددرن وبدايددة، عشددر التاسددع القددرن أواخددر فددي، األكاديميددة األقسددام أهميددة تزايدددت
، البحدددث أنشدددطة وتنظددديم إدارة بهدددا المندددوط الجدددامعي لمتنظددديم األساسدددية الوحددددات أنهدددا اعتبدددار عمدددى

 الجامعدددات حجدددم ولزيدددادة، والتخصصدددية المهنيدددة النزعدددات لنمدددو نتيجدددة، المجتمدددع وخدمدددة، والتددددريس
 .الجامعية السياسة تنمية في التدريس هيئة أعضاء ت ثير ولزيادة، اماألقس وجود وضرورة

 كدالرك بدارثون يدرى مدا ووفق غالبا يكون الذي ورئيسه، القسم مجمس أهمية تزايدت ثم ومن
(7908 , Clark) االسدتقالل عميده يغمب، اإلنسانية المعرفة جوانب من جانب في متخصصا عالما 

، التددددريس هيئدددة أعضددداء مدددن صدددغيرة جماعدددة مدددع ديمقراطيدددة بطريقدددة مدددليع تربويددداً  وقائدددداً ، والفرديدددة
 سدددائر فدددي أدائهدددم مسدددتوى ورفدددع، األكاديميدددة إنتددداجيتهم وزيدددادة، لمقسدددم والئهدددم تنميدددة عمدددى ويحدددرص
 .(Clark ,7908:77-72) المهنية أدوارهم

 التخصصددية مددن التحددول: هددي فجائيددة نقددالت ثددالث مددع التكيددف ضددرورة عميدده يفددرض وهددذا
 إلمامددا يتطمددب، أوسددع مجددال إلددى واحددد أكدداديمي عممددي مجددال فددي االنغمدداس مددن أي، العموميددة إلددى

 مددن أي، الجماعيددة إلددى الفرديددة مددن والتحددول. القسددم أهددداف لتحقيددق، الشددامل الدراسددة لمجددال وفهمددا
 وفددق العمدل إلدى، المعنيدين مدن قميددل عددد قبدل مدن إال مراجعدة ودون، هددو لده يتدراءى مدا وفدق العمدل
 فددي األقددل عمددى التفكيددر دون يددتم نشدد  مددن فمددا، هددو تحديددد  مددن ولدديس اآلخددرين وضددع مددن نظددام

 اآلخدرين خدالل مدن يعمدل أن القسدم لدرئيس فالبدد وبالجممدة، اآلخدرين وحكمدة لمشدورة السدعي ضرورة
 لممجدددال والئددده مدددن أي، األكاديميدددة المؤسسدددة إلدددى لمقسدددم بوالئددده والتحدددول، سدددرعاتهم بمعددددل ويتحدددرك
 (.43-47: 7992 ،بينيت)العميا لإلدارة خاصة اإلداري لممجال والئه إلى بحثوال العممي

 المتغيرات ببعض المسؤوليات هذ  وعالقة القسم لرئيس المسؤوليات ألهم عرض ي تي وفيما
 .الجامعة أهداف بتحقيق المرتبطة
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 : القسم رئيس مسؤوليات -:أوال
 واإلدارة التربيدة مجال في الباحثين من دالعدي باهتمام وأدوار  القسم رئيس مسؤوليات حظيت

 -التربددوي األدب أخددذ ولقددد، عديدددة ومسددئوليات كثيددرة أعبدداء يتضددمن، مهمدداً  عمددالً  باعتبددار ، الجامعيددة
" A, Tucker تددوكر ألددن)كتدداب ويعددد، ويتزايددد ينمددو -األكدداديمي القسددم رئدديس ومسددئوليات دور عددن

، المجدال هدذا فدي أساسدياً  معممداً  Chising the Academic Department القسدم رئديس اختيدار
 حددول البداحثين آراء تباينددت وقدد ومسددئولياته القسدم رئدديس دور حدول والبحددوث الدراسدات بعددد  وتوالدت

ن، القسدددم رئددديس مسدددئوليات  القسدددم بدددندارة تتعمدددق التدددي، العامدددة المسدددئوليات عمدددى اتفقدددت قدددد كاندددت وا 
 ،والسيسددي، الدهشددان)إليهددا ينتمددي التددي سسددةالمؤ  وأهددداف القسددم أهددداف تحقيددق مددن تمكندده بطريقددة
2883 :78.) 

 ماثيدددداس (،Roach, 7986) روتددددش جدددديمس ومددددنهم التربددددويين مددددن كثيددددر يددددرى ولددددذلك

Mathias,7997)) ،وزمالؤ  ولفرتون(7999 ,Wolverton ,et al )أنه، (2883 كعمي سهام)و 
ن، القسدددم رئددديس لعمدددل توصددديف يوجدددد ال  ال التدددي المسدددئوليات مدددن خميطددداً  يكدددون مدددا فغالبددداً  وجدددد وا 

 لرؤسدداء متاحددة تكددون ال قدددرات المسددؤوليات تمددك أداء يتطمددب وقددد، ب كممهددا جامعددة إنجازهددا تسددتطيع
 ,Dressel وريتشددددددارد دريسددددددل" أشدددددار فقددددددد. الوظددددددائف بهددددددذ  لمقيدددددام يعدددددددوا لددددددم ألنهددددددم األقسدددددام

Reichard,7988)) بهدددا القيدددام سددداماألق رؤسددداء عمدددى يتعدددين التدددي والمسدددؤوليات الوظدددائف أن إلدددى 
 عن االستغناء أو، بهم واالحتفاظ وتعيينهم التدريس هيئة أعضاء اختيار، الميزانية إعداد: في تتمثل

 المجدان فدي والعضوية، األقسام من غير  مع القسم عالقة وتحديد، األعضاء أجور واقتراح، خدماتهم
 بدين والتوسط، القسم ب مور عميدال وتبصير، لألعضاء المهنية والتنمية التخصص وتمثيل، الجامعية
، األكاديميدددددة وغيدددددر األكاديميدددددة المسددددداعدات وتقدددددديم، القسدددددم اجتماعدددددات وحضدددددور، والقسدددددم اإلدارة

 وتحديدددد، العميدددا الدراسدددات طمبدددة وقبدددول، التدريسدددية األعبددداء وتحديدددد، الطدددالب بسدددجالت واالحتفددداظ
حدداث، التقدويم معايير  ضدرورة فدي األقدل عمدى التفكيدر دون يدتم شد  مدن المقدررات عمدى تعدديالت وا 
 ويتحدرك اآلخدرين خدالل مدن يعمدل أن القسدم لدرئيس فالبدد وبالجممدة، اآلخرين وحكمة لمشورة السعي
 العممدددي لممجدددال والئددده مدددن أي، األكاديميدددة المؤسسدددة إلدددى لمقسدددم بوالئددده والتحدددول، سدددرعاتهم بمعددددل
 (.43-47: 7992 ،يتبين) العميا لإلدارة خاصة اإلداري لممجال والئه إلى والبحث
 القيدادة فدي حصرها يمكن القسم رئيس ولياتؤ مس أن  (Hare & , Hare ,2882) وهير هير ويرى

دارة، األكاديميددددة   األكاديميددددة المؤسسددددة إدارة فددددي القسددددم وتمثيددددل، لمقسددددم والتخطدددديط التعمدددديم برنددددام  وا 
(Hare & L. Hare ,2882 :2). 

 :والتعميمية العممية المسؤوليات
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 القسددددم رئدددديس بعمددددل المرتبطددددة المسددددئوليات أبددددرز مددددن والتعميميددددة العمميددددة مسددددئولياتال تعددددد
 عمدددى الجامعيددة القيددادة فمسددئولية لددذا، والتدددريس العممدددي البحددث بددوظيفتي مباشددرة بصددورة الرتباطهددا

، والتعمم التعميم لعمميتي الشروط أفضل لتهيئة ضرورية - القسم رئاسة رأسها وعمى -مستوياتها جميع
 فمسددفة تحديددد المسددئوليات هددذ  وتشددمل. والتحصدديل والبحددث لمنمددو إيجددابي أكدداديمي مندداخ تهيئددة وفددى
، الدراسددية المقددررات محتددوى وتطددوير، بهددا القسددم هيئددة أعضدداء وتبصددير، ومتطمباتدده وأهدافدده القسددم
 ومتابعدددة الطدددالب لتقدددويم مناسدددبة معدددايير واقتدددراح، الطدددالب لمسدددتوى محتواهدددا مناسدددبة مدددن والت كدددد

 والمسداهمة التخصصدية والمدؤتمرات النددوات وتنظديم العمميدة اإلصددارات متابعدة عدن فضدال، يذهاتنف
 وتخطدديط، ومعالجتدده أدائهددم وتوجيدده، بالقسددم التدددريس هيئددة أعضدداء أداء لتقددويم خطددة ووضددع. فيهددا

 قتراحوا، مهنتهم تقتضيه الذي السموك بآداب التزامهم ومتابعة، المهني لنموهم ودورات برام  وتنظيم
 الفددددددردي البحددددددث عمددددددى القسددددددم أعضدددددداء وتشددددددجيع، تنفيددددددذها ومتابعددددددة القسددددددم فددددددي لمبحددددددوث خطددددددة

 (.44-7: 7990 ،شيحة)والجماعي
تقددددان تنويددددع عمددددى والعمددددل  الطددددالب مشددددكالت ودراسددددة، بالقسددددم والددددتعمم التعمدددديم أسدددداليب وا 

 خبدرة يتطمدب هدذاو ، تنفيدذها ومتابعدة األكداديمي لإلرشداد خطدة ووضدع، حمهدا عمى والعمل األكاديمية
 من وتعاون ودعم، واإلبداع التجديد عمى عالية وقدرة، التخطيط في واسعة ودراية القسم لرئيس كبيرة

 Hare & L. Hare ,2882) األكاديميدة لممؤسسدة المركزيدة اإلدارة من قوية ومساندة القسم أعضاء

:46-48). 

 :اإلدارية المسؤوليات .1

 منصددب يصددور الددبعض جعمددت التددي الدرجددة داريددةاإل القسددم رئدديس مسددئوليات أهميددة بمغددت
 اإلداريددة القددرارات معظددم ألن ذلددك إداري شددبه دور إلددى مهنددي دور مددن انتقددال أندده عمددى القسددم رئدديس
ن، الجامعدة فمجمس، الكمية مجمس عميها يوافق ثم، القسم مستوى عمى تتخذ  إجدراء األمدر اقتضدى وا 
 ((William,2887: 760أخرى مرة القسم لىإ الرجوع بعد إال ذلك يتم فال التعديالت بعض

 نقدل فدى الوسديط بددور القسم رئيس قيام ضرورة من، كذلك المسؤوليات هذ  أهمية تنبع كما
 التددريس هيئدة أعضداء وحاجدات مطالدب ونقدل، التددريس هيئدة أعضداء إلدى اإلدارة وهموم اهتمامات

 لهدم ليتسدنى اإلداريدة األعبداء تحمدلب األعضداء جانب إلى يميل األحيان بعض في وهو. اإلدارة إلى
 األعبدداء بتحمددل األعضدداء جانددب إلددى يميددل قددد أخددرى أحيددان وفددى، األكاديميددة األمددور عمددى التركيددز
 اإلدارة؛ جاندب إلدى يميل قد أخرى أحيان وفى، األكاديمية األمور عمى التركيز لهم ليتسنى اإلدارية؛
 (.(Wu,2880 : 760النفقات وتقميل اإلنتاجية عمى فيؤكد
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 :في القسم لرئيس اإلدارية المسؤوليات أهم إجمال ويمكن
عدداد، القسدم أعضداء عمدى التدريسدية األعبداء لتوزيع مناسب نظام تقرير  المقدررات جدداول وا 

، الجامعدددة خددارج القسددم أعضدداء الستشددارات المنظمدددة المبددادئ ووضددع، مواعيدددها وتحديددد، الدراسددية
شددراك  انتظددام ومتابعددة، القسددم داخددل المعنويددة روحهددم وتنميددة، مهمددةال القددرارات فددي القسددم أعضدداء وا 

 والعدداممين المدوظفين مدع األعضدداء تعامدل طدرق تحدددد إرشدادات ووضدع، بالقسددم والعداممين األعضداء
 ومعرفددة، والعدداممين والمددوظفين القسددم هيئددة أعضدداء أداء وتقددويم ومسددئولياتهم اختصاصدداتهم وتحديددد
 بين والتنسيق، لهم المناسبة باألعمال القسم أعضاء وتكميف، رجهوخا القسم داخل السمطة ديناميات
 لمعمدل الالزمدة واألدوات واألجهدزة واإلمكاندات الخامات وتوفير، أعمال من عداها وما، القسم أعمال

 (.Miller,7999: 804-800)القسم في
 :واالجتماعية السياسية المسؤوليات .2

 الفعددال التواصددل عمميددة يجيددد، وسياسددي اجتمدداعي رائددد أندده القسددم رئدديس خصددائص أهددم مددن
 أداء عميددده يفدددرض وهدددذا. األكاديميدددة المؤسسدددة أهدددداف تحقيدددق فدددي يسدددهم بشدددكل، وخارجيددداً  داخميدددًا   

 الضدددددددغط لقدددددددوى مختمفدددددددة مجددددددداالت مدددددددع التعامدددددددل مدددددددن تمكنددددددده وسياسدددددددية اجتماعيدددددددة مسدددددددئوليات
Constituencies مشددكالت ظهددور أو، جديدددة قضددايا طددرح عنددد خاصددة القسددم فددي تنشدد  قددد التددي 

 ،بينيددت)بينهددا المصددال  تشددابك أو لتعددارض نتيجددة، الجامعددة أو الكميددة فددي تنشدد  قددد التددي أو، مفاجئددة
7992 :02-04.) 

 بدين التوسط عميه ينبغي إذ، محوري واجب، الضاغطة القوى هذ  تجا  القسم رئيس وواجب
 يكددون أن مندده يتطمددب وهددذا، القددوى لهددذ  األحيددان مددن كثيددر فددي والمتعارضددة المتنافسددة االهتمامددات

 ومسداندة دعدم عمدى دائمداً  يحصل أن يستطيع حتى ودوداً  اجتماعياً ، حكيماً  وسياسيًا    بارعاً  مفاوضاً 
 (.(piper ,2887:4المركزية واإلدارة الكمية وعميد األخرى واألقسام، قسمه أعضاء

 يمكن حتى، رسمية رغي بقيادة التزود، القسم لرئيس واالجتماعية السياسية األدوار أهم ومن
 تقميدددل إلدددى يدددؤدى إيجدددابي عمدددل منددداخ وتهيئدددة، القسدددم ألهدددداف تحقيقددداً ، القسدددم أعضددداء فدددي التددد ثير

 بعالقدات واالهتمدام، التددريس هيئدة ألعضداء والنشدر البحدث وتشجيع، القسم أعضاء بين الصراعات
، األخددرى الجامعددات أو نفسددها والجامعددة الكميددة فددي الموازيددة األخددرى األقسددام مددع والتنسدديق، التعدداون
 مصدددال  بدددين والتوفيدددق، وتطويرهدددا القسدددم مصدددال  لحمايدددة العميدددا اإلدارة مدددع وديدددة عالقدددات وتنميدددة
نصدداف، حقددوقهم عمددى والمحافظددة وحمددايتهم التدددريس هيئددة أعضدداء  والمحافظددة وحمددايتهم الطددالب وا 

 بدالموارد الجددد ضداءاألع وتبصدير، حمهدا عمدى والعمدل، وشدكاويهم مقترحداتهم ودراسدة، حقدوقهم عمى
 عمدى ومسداعدتهم القسدم أعضداء مشدكالت عمدى والتعدرف، وخارجده القسم داخل المتاحة واإلمكانيات
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 407- 400)وخارجها الجامعة داخل تعقد التي والسياسية االجتماعية التنمية برام  وحضور، حمها
:7999 , Wolverton.) 

 :المجتمع بخدمة الخاصة المسؤوليات .3

 وتنميددة المجتمددع بخدمددة الخاصددة وهددى، لمجامعددة الثالثددة الوظيفددة مددن سددئولياتالم ذ ه تنطمددق
 مشكالت حل في يسهم خبرة بيت يعتبر الوظيفة هذ  وفق فالقسم. والقسم بالجامعات المحيطة البيئة
 أو رسدالتها تدؤدى أن - شديحة المجيد عبد يرى ما وفق - الجامعة تستطيع وال، موارد  وتنمية اإلقميم
 ،والسيسددي،الدهشان)العمميددة أقسددامها خددالل مددن إال المجتمددع وخدمددة البيئددة تنميددة فددي دافهاأهدد تحقددق
2883 :22.) 
 خددالل مددن تهدددف متخصصددة تدريبيددة بددرام  تصددميم فددي العمميددة األقسددام تجتهددد مددا وعددادة 
كسددداب، العمدددل ميددددان إلدددى المتطدددورة والتطبيقدددات التجدددارب نقدددل فدددي المسددداهمة، تنفيدددذها  المتددددربين وا 

 يعود البرام  هذ  في بالقسم التدريس هيئة أعضاء اشتراك فنن ذلك عن وفضالً ، المطموبة مهاراتال
: 2880، بسدمان)والمهندي الدوظيفي االسدتقرار من المزيد منحهم في يسهم مما، ومادياً  معنوياً  عميهم
82-84.) 

 وتوزيعهدا، المجتمدع خدمدة بدرام  تخطديط، المجدال هدذا فدي القسم رئيس مسئوليات أهم ومن 
عددداد، القسددم أعضدداء عمدى  يمكددن التددي، الفنيددة واالستشددارات التخصصددية الخددمات توضدد  كتيبددات وا 
 من بالتعاون االجتماعية المشكالت لحل بحثية فرق وتشكيل، وتسويقها وأعضائه القسم بها يقوم أن

كسابهم، وقدراتهم الخريجين حاجات عمى والتعرف، األخرى األقسام  العمل لسوق زمةالال المهارات وا 
 القسددم بددين الصددمة تقويددة فددي يسددهم بمددا، القسددم خريجددي توظددف التددي بالمؤسسددات االتصددال ومتابعددة
 (.08-84: 7992 ،بينيت)وخريجيه
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 :الجامعة بأهداف المرتبطة المتغيرات وبعض لمسؤولياته القسم رئيس أداء: ثانياً 
، مباشرة بصورة التدريس هيئة اءب عض األقسام رؤساء يؤديها التي المسئوليات معظم تتعمق 
 .مباشرة غير بصورة بهم يتعمق اآلخر والبعض

 :مباشرة بصورة التدريس هيئة بعضو ترتبط التي المسؤوليات أهم ومن
 وتطوير وتنميتهم إعدادهم برام  ووضع، التدريس هيئة وأعضاء المعاونة الهيئة وتعيين انتقاء -

 .جديدة أكاديمية رتبة أو فيةوظي درجة بموغهم وبعد قبل خاصة، أدائهم
 ومسدداعدتهم الدراسددية المقددررات محتويددات وتطددوير مراجعددة عمددى التدددريس هيئددة أعضدداء تحفيددز -

تقان تنويع عمى  .والتقويم والتوجيه التعميم أساليب وا 

دارة إجرائها متطمبات وتوفير بحثية خطة وضع -  إجدراء عمدى القسدم أعضداء وتحفيدز، برامجها وا 
 .التخصصية العممية والندوات المؤتمرات في والمشاركة، الفريق بحوثو  الفردية البحوث

 أعضدداء عمددى برامجهددا وتوزيددع، الجامعيددة السياسددة إطددار فددي المجتمددع خدمددة لبددرام  التخطدديط -
 .الفرص تكافؤ مبدأ يحقق وبما، العدالة من إطار في القسم هيئة

 :مباشرة غير ورةبص ولكن التدريس هيئة بعضو ترتبط التي المسئوليات أهم ومن
 ودراسددددة إلرشددددادهم خطددددة ووضددددع، وتقددددويمهم القسددددم طددددالب الختبددددار مناسددددبة معددددايير اقتددددراح -

 .حمها عمى والعمل مشكالتهم

دارة، والتددريس لمبحددث الالزمدة والمدوارد واألدوات األجهدزة تدوفير -  وأمدداكن والمختبدرات المعامدل وا 
 .القسم ب نشطة ترتبط التي العممية التطبيقات

 المؤسسددددات ومددددع، وتطويرهددددا القسددددم مصددددال  لحمايددددة العميددددا اإلدارة مددددع وديددددة القدددداتع تنميددددة -
 .المجتمع لخدمة التدريس هيئة ألعضاء، جديدة قنوات لفت  اإلنتاجية

 .األكاديمية أدوارهم أداء القسم أعضاء لسائر يتي  الذي بالشكل اإلدارية أدوار  ممارسة -

 ش نه من، المنشود النحو عمى وأدائها، المهنية اتهملمسئولي األقسام رؤساء ممارسة فنن ثم ومن
 خدمدة أنشدطة فدي إسدهامهم وتددعيم، التدريس وتحسين البحث وترقية، اإلنتاجية تعزيز إلى يؤدى أن

-22: 2883 ،والسيسدي، الدهشدان)الجامعيدة المؤسسدة أهدداف مدن كثيدر تحقيدق وبالتدالي، المجتمع
24.) 

. لمسؤولياتهم األقسام رؤساء ب داء المرتبطة المتغيرات همأ من األكاديمية اإلنتاجية وتعتبر 
، والجمددداعي الفدددردي البحدددث عمدددى وتشدددجيعهم، األكفددداء األعضددداء اختيدددار عمدددى القسدددم رئددديس فمقددددرة

نشدداء، والندددوات المددؤتمرات وحضددور  األجهددزة وتددوفير، تنميتهددا عمددى والعمددل بالقسددم خاصددة مكتبددة وا 
 تواجدددده التدددي المشددددكالت ومعرفدددة، المنتجددددين األعضددداء ومكافدددد ة، لمبحدددث الالزمددددة والمدددوارد واألدوات
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 بالقسدم التددريس هيئدة أعضداء إنتاجيدة من تزيد التي األمور من وغيرها، حمها عمى والعمل الباحثين

(402 :7999 , Wolverton.) 

 الدروح متغيدر، لمسؤولياتهم األقسام رؤساء ب داء كبيرة بدرجة تت ثر التي المتغيرات أهم ومن
 األقسددام رؤسدداء سددعى طريددق عددن ذلددك يتحقددق أن ويمكددن. بالقسددم التدددريس هيئددة ألعضدداء معنويددةال

 السدميمة المبدادئ تطبيدق عمدى القسدم أعضاء لمساعدة والنمو لمتحصيل إيجابي أكاديمي مناخ لتهيئة
 األقسدام رؤسداء حدرص طريدق وعدن األخرى المواقع وفى الدرس قاعات في التعميمي العمل إدارة في
 ذلدك عمدى ومكافد تهم وتشدجيعهم، القدرار اتخداذ أنشدطة فدي بالقسدم التدريس هيئة أعضاء إشراك عمى
 التدددي االتجدددا  فدددي لمتحدددرك السدددمطة ومدددنحهم وتدددوجيههم، بالقسدددم لألعضددداء رؤيدددة تقدددديم طريدددق وعدددن

 عمددى والعمددل، وحدتدده الصددراع إلددى تددؤدى التددي المشددكالت إدراك طريددق وعددن، الرؤيددة هددذ  تقتضدديه
 أطدراف لددى االنفعدالي التدوتر مسدتوى لتخفديض مناسدبة سدبل عدن والبحث، حدتها تخفيف أو تجنبها

 وتجندددددب والمنافسدددددة والتعددددداون التفاعدددددل عمدددددى قدددددائم اتصدددددالي منددددداخ ابتكدددددار طريدددددق وعدددددن الصدددددراع
 (.204: 2882، ومصطفى، السيد)الصراع
 Madron & et) وآخدرين مددرون دراسدة منهدا، اإلمبيريقية الدراسات من عديد ذلك ويدعم 

al,7906) الغربيدة كنتداكي بجامعة األقسام رؤساء ألداء دالة المعنوية الروح أن إلى توصمت والتي 
 ((Madron,7906: 98-92  الرضا ومتغيرات البيئية المتغيرات عن فضالً 
 موجبدة عالقدة ثمدة أن إلدى انتهدت والتدي (Hellawell & Hancock), وهدانكوك هيالويدل" ودراسدة
 الجامعيددة القددرارات اتخدداذ فددي التدريسددية الهيئددة ألعضدداء األقسددام رؤسدداء إشددراك بددين إحصددائياً  دالددة

 (.(Miler,7999:803 األعضاء لهؤالء المعنوية والروح الداخمية
 

 سابقة دراسات : ثانيا
 :عربية دراسات -1
 ألدوار تحميميية دراسية :العيالي التعمييم مؤسسيات فيي العمميية األقسيام رئاسية (0654)مطر دراسة

 .العممي القسم رئيس
 مدن مزيجداً  كونده فدي تتمثدل التدي عممده وطبيعدة العممي القسم رئيس دور أهمية الدراسة بينت 

 واختيدار التدريس في المتمثمة ووظائفها العممية األقسام أهمية الدراسة ف كدت، واإلداري العممي العمل

، المجتمدع خدمدة فدي ودور  العممدي البحدث أهميدة أكددت كمدا، وتنميدتهم العميدا الدراسدات طدالب
 تتطمدب القسدم رئاسدة أن إلى وخمصت، األكاديمي القسم رئيس في توافرها الالزم الشروط واستعرضت

 صمتو ت كما، الوقت طوال إداري مساعد وجود إلى تحتاج كما، كافياً  وتدريباً  المهارات من كبيراً  عدداً 
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 بهدا؛ القيدام عمديهم ينبغدي والتدي بالجامعدات اماألقسد رؤسداء يمارسدها التدي المهدام مدن الكثيدر وجود إلى

 التددريس هيئدة أعضداء مدن كدل مدع والتواصدل، المدوارد وتوزيدع القسدم عمدى اإلشدراف فدي أهمهدا يتمثدل

جراء، المحمي والمجتمع العميا واإلدارة  .(30: 7908، مطر) السجالت وحفظ، البحوث وا 
 

  (0664)وقطامي ضحاوي دراسة
 التربيية كميية فيي التيدريس هيئية أعضياء يتوقعهيا كميا الشخصيية اتهموصيف األقسيام رؤسياء مهيام

 .قابوس السمطان جامعة في اإلسالمية والعموم

 وصددفاتهم األقسددام رؤسدداء مهددام معرفددة إلددى وهدددفت ،عمددان سددمطنة فددي الدراسددة أجريددت

 السدمطان جامعدة فدي اإلسدالمية والعمدوم التربيدة كميدة في التدريس هيئة أعضاء يتوقعها كما الشخصية

 قابوس السمطان جامعة في التربية بكمية األقسام رؤساء مهام تحديد أهدافها بين من كان التي "قابوس

 الكمية في التدريس هيئة أعضاء من الدراسة عينة وتكونت، فيها التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من

 تطدوير تدم وقدد .ةالكميد فدي أقسدام (8)عمدى مدوزعين، تددريس هيئدة عضدو (83)عدددهم وبمد  جمديعهم

 المهدام عدن والبداقي، والقياديدة اإلداريدة المهدام عدن ثالثدون منهدا، فقدرة خمسدين عمدى شدممت اسدتبانة

 حدازت التدي هدي جدانبهم مدن تركيدزاً  والقياديدة اإلداريدة المهدام أكثدر أن النتدائ  وأظهدرت، األكاديميدة

 واإللمام، والموضوعية، لعدالةا تشمل والتي التدريس هيئة أعضاء استجابات من ف كثر (% 03)عمى

 (.283-262: 7998، وقطامي، ضحاوي)الدورية االجتماعات،، والتعميمات باألنظمة
  

 النجيا  جامعية فيي األكياديمي القسم لرئيس والقيادي اإلداري الدور تطوير (5002) سعادة دراسة

 .الوطنية
 القسدم لدرئيس قيداديوال اإلداري الددور تطدوير إلدى وهددفت، فمسدطين فدي الدراسدة أجريدت

 القسدم رئديس مهدام أن :مفادهدا نتيجدة إلدى توصدمت والتدي ،الوطنيدة النجداح جامعدة فدي األكداديمي

 كبيدرين دورين تحت تندرج فننها أنماطها وتشعبت عددها بم  مهما الجامعة في ومسؤولياته األكاديمي

 األكداديمي والددور، بنجداح لقسدما رئديس بده يقدوم أن ينبغدي الدذي والقيادي اإلداري الدور :هما ومهمين

 القسدم لدرئيس والقياديدة اإلداريدة لممهدام التطويريدة المقترحدات مدن مجموعدة فيها الباحث وقدم .والعممي

 قدوالً  الجامعيدة والخمقيدة والمهنيدة العمميدة بالمبدادئ االلتدزام ضدرورة :فدي تتمثدل الجامعدة فدي األكداديمي

، زمالئده مدع العمدل فدي الشدورى مبددأ واعتماد، لها التابع كميةوال القسم مصال  عمى والمحافظة، وعمالً 
 التعميميدة والمصدادر واألدوات األجهدزة تدوفير وضرورة، عالية بمهارة المختمفة المشكالت مع والتعامل

 وضرورة، المهمة الشخصية الصفات من بالعديد والتحمي، لمقسم المنتسبين أداء من يرفع بما المتنوعة
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 المدؤتمرات ولجدان، المحمدي والمجتمدع والجامعدة والكميدة القسدم داخدل المتنوعدة مجدانال فدي المشداركة

، األكاديميدة لمبدرام  والتنظديم التخطديط لمهدارات القسدم رئديس امدتالك وضرورة، واالجتماعات والندوات
 مسدتويات في لمطمبة التدريسي والعبء لزمالئه التدريسي العبء جداول ووضع، عديدة لجان وتشكيل

 (.490 -406: 2884 ،سعادة)القسم لميزانية خطة ووضع، العميا والدراسات بكالوريوسال
 (5000 ،والبرية ،وسنقر ،الحجيمي) دراسة
 واألكاديمية اإلدارية مهامهم نحو ذمار جامعة في األكاديمية األقسام رؤساء آراء

، مهدامهم نحدو رذمدا جامعدة فدي األكاديميدة األقسدام رؤسداء آراء تعدرف إلدى الدراسدة هددفت
 رئاسدة في الخبرة سنوات:متغيري ت ثير إلى تعود أن يمكن اآلراء تمك في اختالفات وجود مدى وتحديد

 مجداالت ثمانيدة عمدى موزعدة مهمة (96)من استبانة الباحث صمم وقد .الكمية تخصص/ونوع، القسم

 مدن(02%) نسدبته مدا يشدكمون قسدم رئديس (47) مدن مكونة عينة عمى االستبانة تطبيق وتم، أساسية

  :ماي تي الدراسة إليها توصمت التي النتائ  أهم ومن الدراسة مجتمع

  نسدبة تمثدل والتدي مهمدة (96)عدددها البدال  الفرعيدة اإلداريدة المهمدات مدن مهمدة (08) أن
، أقسددامهم أهددداف تحقيددق فدي "مهمددة" أنهددا األكاديميدة األقسدام رؤسداء أدرك المهدام مدن%((97
 (72)و، بالتنظيم تتعمق مهمة (72)و، المتبادلة العالقات وتنمية باالتصاالت تعمقت مهمة(74)منها
 بالمتابعدة تتعمدق مهمدة(77)و، والتوجيده بالقيدادة تتعمدق أيضداً  مهمدة (72)و، بدالتخطيط تتعمدق مهمدة

 وخدمدة العممدي بالبحدث تتعمق مهمات(78)ومثمها، والتدريس بالمناه  تتعمق مهمات(78)و، والتقويم

 المهمدات مدن فقدط)مهمدات(9 أن حدين فدي، المهندي والنمدو بالتددريب تتعمدق مهمدات(8)و، جتمدعالم

 فدروق وجدود .أقسدامهم أهدداف تحقيدق فدي مهمدة أنهدا األقسدام رؤسداء يددرك لدم (%9) الفرعية اإلدارية

 تد ثير إلدى ُتعدزى لمهدامهم األقسدام رؤسداء آراء فدي (8.83)الداللدة مسدتوى عندد إحصدائية داللدة ذات

 مهمدات :مجدالي فدي فقدط وذلدك، العمميدة الكميدات فدي األقسدام رؤسداء ولصدال ، الكميدة ندوع تغيدرم

 داللدة ذات فدروق وجدود عددم ،المتبادلة العالقات وتنمية االتصاالت ومهمات، المهني والنمو التدريب

 سدنوات رمتغيد تد ثير إلدى ُتعزى لمهامهم األقسام رؤساء آراء في (8.83)الداللة مستوى عند إحصائية

 المجموع مستوى وعمى، حدة عمى الرئيسة المهمات مجاالت من مجال كل مستوى عمى وذلك، الخبرة

 (68-39: 2878 ،والبرية ،وسنقر ،الحجيمي) لممهمات الكمي
    أجنبية دراسات -2

  (French, 0650) فرنش دراسة
 واحتياجدات النسدبية وأهميتهدا اإلداريدة المهدام تحديدد إلدى وهددفت، أمريكدا فدي الدراسدة أجريدت

 الدراسدة عيندة وتكوندت، األمريكيدة نبراسدكا واليدة فدي المجتمدع كميدات فدي واإلداري المهندي التطدوير
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 الفرديدة الخصدائص بعدض الدراسدة وبيندت .(أقسدام رؤسداء/عمدداء) العمميين اإلداريين من (208)من

 الدراسة توصمت وقد، المدركة ريةاإلدا والمهام الخصائص هذ  بين والعالقة اإلداريين لهؤالء المختارة

 إلى تعود باستمرار (األقسام رؤساء/عمداء) األول الخط إداريو بها يقوم التي اإلدارية المهمات أن إلى

دارة، اإلنسدانية العالقدات وظيفتدي  أقدل بشدكل بهدا يقومدون التدي المهمدات أمدا، المدوظفين شدؤون وا 

 مدن الدرئيس خدواص أن إلدى صدمتتو  كمدا، واإلدارة بيةالطال العالقات بوظيفة تتصل فننها، استمرارية

-French, 7908:62)المدركدة المهمدة عمدى تدؤثر، السدابقة اإلداريدة والخبدرة، العمدر، الجدنس ناحيدة

60) . 
   (Managieri & Arnn,0660) وآرن مانجيري دراسة

   مسؤوليات رئيس القسم وصفاته الشخصية
 شددممت والتددي، الشخصددية وصددفاته القسددم رئدديس مسددؤوليات معرفددة إلددى الدراسددة هدددفت

 قسدم رئديس (40)و، خاصدة جامعدات فدي قسم رئيس (28)منهم، األكاديمية األقسام رؤساء من((63

 الجامعدات فدي األقسدام رؤسداء بدين والصدفات المسدؤوليات تحديدد إلدى وتوصدمت، عامدة جامعدات فدي

 تفكيدر توجده التدي لسياسداتا وتطدوير، األكداديمي التخطديط :أهميدة بيندت إذ، والعامدة الخاصدة

دارة، العمدداء توجيده وتنسديق، القدرارات اتخداذ فدي المرؤوسدين  الصدفات وأن، األكاديميدة الموازندة وا 
لى .بعضاً  لبعضها مكممة والمسؤوليات  :هي القسم رئيس لمنصب الهامة المؤهالت أو الصفات أن وا 

 في والمهارة، األكاديمية المجموعات مع العملو ، والتنظيم اإلدارة في الناجحة القيادة إثبات عمى القدرة

 العيندة أفدراد مدن العظمدى الغالبيدة أن إلدى الدراسدة نتدائ  أشدارت كمدا .والشدفوية الكتابيدة االتصداالت

 فدي التددريس هيئدة أعضداء مدع العالقدة فدي والموضدوعية التعامدل حسدن وضدعت (األقسدام رؤسداء)

 .(Managieri & Arnn,7997: 22-20)القسم رئيس منصفات األولى المرتبة
 

 الثالث الفصل
جراءاته البحث منهجية  وا 

 والمتمثمددة إجراءاتدده واهددم ،الحددالي البحددث فددي المعتمدددة البحددث منهجيددة الفصددل هددذا يتضددمن
 النحددو عمددى وهددي ،فيدده المسددتعمل اإلحصددائية والوسددائل ،وأداتدده ،وعينتدده ،البحددث مجتمددع تحديددد)دبدد

 :األتي
 اديميةاإلدارية واألك لممهامالبحث الحالي وصفا كميا  أهدافتحقيق  بيتطم : البحث منهجية: أوال

ووصدددف الحقدددائق المتعمقدددة  يددددالمددنه  الوصدددفي لتحد أتبددداعويتطمدددب هدددذا ، لرؤسدداء األقسدددام العمميدددة
يبتددئ  حقيقديعمدل الباحدث ال أن إذ، بياناتمن مجرد  أكثر هوالوصفي  البحثبالموقف الراهن. و 
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، اويوالعالقات الخاصة بها )عدودة وممكد المعانيواكتشاف ، وتفسيرها، عنايةب البياناتبمتابعة هذ  
األقسددام  ءواألكاديميددة لرؤسددا داريددةاإل ممعددايير لتقددويم المهددا ندداءاجددل ب ومددن(778 – 772, 7992

 البحث الوصفي منهجا لمدراسة الحالية .   اعتمد الباحث منه
العددداممين فدددي الكميدددات  األقسددداممدددن رؤسددداء  يمجتمدددع البحدددث الحدددال يتددد لف: : مجتميييع البحيييثثانييييا

رئيس قسدم مدوزعين عمدى التخصصدين  (789) عددهم لبال وا، غدادفي جامعة ب واإلنسانية، العممية
 (02وبواقع )، رئيس قسم في الكميات اإلنسانية (39و)، الكميات العممية فيرئيس قسم  (38بواقع )

 0مدددن  أكثدددررئددديس قسدددم خددددمتهم ) (68) قدددعسدددنوات( وبوا 0)اقدددل مدددن  متهمرئددديس قسدددم ممدددن خدددد
 يوض  ذلك: (7والجدول) سنوات(

 
 (0) الجدول

 البحث موزع بحسب التخصص ومدة الخدمة مجتمع
 الخدمة مدة

 التخصص

 من اقل خدمة
 سنوات 0

 من أكثر خدمة
 سنوات 0

 الكمي المجموع

 38 20 22 عممي

 39 49 28 أنساني

 789 68 02 الكمي المجموع

 
%( 08) نسدبة تمثدل والتدي قسدم رئديس (08) مدن الحدالي البحدث عيندة ت لفدت : البحيث عينة : ثالثا
 التخصصدين عمدى توزعدت ،البحوث هذ  مثل في مقبولة نسبة تعد والتي ،الحالي البحث مجتمع من

رئددديس قسددم فدددي الكميدددات  (08)و، قسدددم فدددي الكميددات العمميدددة رئدديس (08) بواقدددع ،واإلنسددداني العممددي
رئددديس قسدددم  (34) سدددنوات( وبواقدددع 0رئددديس قسدددم ممدددن خددددمتهم )اقددل مدددن  (40) وبواقدددع، اإلنسددانية

 يوض  ذلك: (2والجدول) (سنوات0من  رخدمتهم )أكث
 (5) الجدول

 بحسب التخصص ومدة الخدمة ةالبحث موزع عينة
 الخدمة مدة

 التخصص

 من اقل خدمة
 سنوات 0

 من أكثر خدمة
 سنوات 0

 الكمي المجموع

 08 22 70 عممي
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 08 47 76 أنساني

 08 34 40 الكمي المجموع

 
 البحث أداة: رابعاً 

 جامعدة فدي العمميدة األقسدام لرؤسداء واألكاديميدة اإلداريدة المهدام لتقدويم معايير بناء اجل من
 : اآلتية باإلجراءات البحث قام بغداد

 ؤسداءلر  واألكاديميدة اإلداريدة بالمهدام المتعمدق واألجنبدي العربدي التربدوي لدألدب مسد  إجدراء -1

 توكل التي المهام األقسام رؤساء ممارسة في السائدة النظرية االتجاهات عمى لمتعرف األقسام
 .األجنبية والثقافة العربية الثقافة في إليهم

 والمهتمدين األكداديميين وبعدض الخبدرة ذوي مدن األقسدام رؤسداء مدن عددد رأي اسدتطالع -2

 يتوقعدون التدي واألكاديميدة اإلداريدة هدامالم تحديدد إلديهم والطمدب، الجامعيدة اإلدارة بموضدوع
 .األقسام رؤساء قبل من ممارستها

 تسدعة فدي المهدام هدذ  تصدنيف تدم إذ، مجاالتهدا وتحديدد اسدتبانة بنعدداد الباحدث قدام ذلك ضوء وفي* 

، مجاالتهدا فدي آرائهدم إلبدداء االستشداريين الخبدراء مدن لجندة عمدى االسدتبانة وعرضدت، رئيسدة مجداالت
 صدورتها في االستبانة تكونت وقد، األولية صورتها لت خذ تطوير  في مالحظاتهم من ستفادةاال تم وقد

 مجاالتهدا عمدى موزعدة األقسدام لرؤسداء واألكاديميدة اإلداريدة بالمهمدات تتعمدق فقدرة (66) مدن األوليدة
، يددادةالق لمجدال فقددرات (8)، التنظديم لمجددال فقدرات (0)و ،التخطدديط لمجدال فقددرات (9) بواقدع التسدعة

 فقدرات (6)، القرارات اتخاذ لمجال فقرات (8)، التوجيه لمجال فقرات (6)، الرقابة لمجال فقرات (8)
 والمجتمددددع الجامعددددة خدمددددة لمجددددال فقددددرات (0)، العممددددي البحددددث لمجددددال فقددددرات(0) ،التقددددويم لمجددددال

 . معها والعالقات
 : وهم معيةالجا اإلدارة بمجال والمهتمين االكاديمين األساتذة استشارة تم

 رشد ابن/ التربية كمية/بغداد جامعة / ستراك بدري رياض د.ا 

 رشد ابن/ التربية كمية/بغداد جامعة / الفتاح عبد سامي د.م.ا 

 التربية كمية/ المستنصرية الجامعة /   حيدر عمي حيدر د.ا 

، مدددادائ أمارسدددها)الخماسدددي التددددرج الباحدددث اعتمدددد االسدددتبانة فقدددرات عمدددى اإلجابدددة تددددرج إمدددا
( 7، 2، 4، 0، 3) رقمدددي سدددمم وفدددق( أمارسدددها ال ،ندددادرا أمارسدددها ،أحياندددا أمارسدددها ،غالبدددا أمارسدددها
 (.7)الممحق انظر لممهمة ممارسته درجة يمثل أنه يدرك الذي التقدير منها القسم رئيس يختار بحيث
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 : االستبانة صدق
 فددي العمميددة األقسددام سدداءلرؤ  اإلداريددة المهمددات لمؤشددرات األوليددة الصدديغة إعددداد تددم أن بعددد

 فددي واالختصدداص الخبددرة ذوي مددن المحكمدين مددن مجموعددة عمددى بعرضدها الباحددث قددام بغددداد جامعدة
 األداة ارتبداط مدى عمى لمحكم وذلك (2) الممحق خبراء (78) عددهم وبم ، والنفسية التربوية العموم
 ومناسدبتها العبدارات صدياغة وضدوح ومددى، الدراسدة ألهدداف عباراتها مناسبة ومدى الدراسة بطبيعة
 .تحتها المندرجة لممحاور

 الفقرات مالئمة التحكيم عممية من أتض  ومراجعتها الخبراء من االستبانة إعادة تم أن وبعد
 أجريددت التددي المالحظددات بعددض باسددتثناء عددام بشددكل المحتددوى يشددتممها التددي لممفددردات وشددموليتها
 الفقدددرات صدددالحية عمددى لمحكدددم الخبددراء اتفددداق نسددبة مدددن% 08 نسددبة الباحدددث اعتمددد وقدددد ،بموجبهددا
 .المحكمين بها أوصى التي التعديالت

 واطددراد  المقيدداس أتسدداق أي القيدداس دقددة ويعنددي، االختبددار نتددائ  فددي االتسدداق هددو :االسييتبانة ثبييات
 (. 787: 7908، حطب أبو) األفراد سموك عن معمومات من به يزودنا فيما
 

 :اآلتية الطرق الباحث اعتمد ستبانةاال ثبات مؤشرات عن ولمكشف
 : Test Retest االختبار إعادة – االختبار طريقة -7

 مقدددددار يبددددين انددده إذ) stability االسددددتقرار معامددددل إلدددى الطريقددددة بهددددذ  الثبدددات معامددددل يشدددير
.  Collins etal., 7986: 720( )محدددة زمنيدة مددة خدالل معدين اختبدار عمدى األداء فدي االتسداق

 أسددابيع ثالثددة أو أسددبوعين عددن تزيددد وال أيددام بضددعة عددن االختبددار تطبيددق مدددة تقددل ال نأ يجددب إذ
 باسددتخدام التطبيقددين بددين الثبددات معامددل أي االرتبدداط معامددل حسدداب يددتم ثددم( 409: 7908، فددرج)
 (.بيرسون ارتباط معامل)

 طبددق( يالحددال لممقيدداس) االختبددار إعددادة -االختبددار بطريقددة الثبددات ارتبدداط معامددل ولحسدداب
 كميات اقسام من عشوائياً  اختيروا قسم رئيس( 08) من مؤلفة عينة عمى النهائية بصورتها االستبانة
 وباسددتخدام أسددبوعين مددرور بعددد ذاتهددا العينددة عمددى المقيدداس تطبيددق أعيددد ثددم المستنصددرية الجامعددة

 . (4) الجدول في موضحة كما وهي الثبات معامالت إيجاد تم( بيرسون ارتباط معامل)
 : الداخمي لالتساق كرونباخ ألفا معامل -2

 صدورة كرونبداخ أشدتق إذ، أخدرى إلدى فقدرة مدن الفرد أداء في االتساق عمى الطريقة هذ  تعتمد
 الخاصدددية إلدددى يشدددير المعامدددل هدددذا أن يبدددين كمدددا ألفدددا معامدددل وسدددما  الثبدددات معامدددل لمعادلدددة عامدددة

 هددذ  تشددير كمددا. الفقددرات بددين اإلحصددائية العالقددة مددن تنشدد  والتددي االختبددار بهددا يتمتددع التددي الداخميددة
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ً   واحدددداً   عامدددا متغيدددراً  تقددديس الفقدددرات جميدددع أن يعندددي وهدددذا متجدددانس االختبدددار أن إلدددى الخاصدددية
(Travers, 7969: 739 .) 
 جميددع عمددى الثبددات عينددة درجددات بددين االرتباطددات حسدداب عمددى كرونبدداخ ألفددا معادلددة فكددرة وتقددوم  

 متوسددط ويشددكل فقراتدده عدددد يسدداوي األجددزاء مددن عدددد إلددى المقيدداس تقسددم نهدداأ أي، المقيدداس فقددرات
 مددن كبيددر عدددد عمددى النصددفية الثبددات معددامالت لمتوسددط تقدددير أفضددل الداخميددة االرتبدداط معددامالت

 عيندة اعتمداد تم الطريقة بهذ  الثبات ولحساب( 287: 7904، الرحمن عبد) لممقياس التقسيم مرات
 معدددامالت إيجدداد تددم الدددداخمي لالتسدداق كرونبدداخ ألفدددا معادلددة تطبيددق وبعدددد، قسددم رئدديس(08) الثبددات
 (.4) الجدول في موضحة كما وهي الثبات

 
 (2) الجدول

 األقسام لرؤساء اإلدارية المهمات الستبانة الثبات معامالت
 الفاكرونباخ ثبات معامل اإلعادة ثبات معامل المهمة

 8.80 8.02 التخطيط

 8.83 8.04 التنظيم

 8.07 8.06 القيادة

 8.00 8.98 الرقابة

 8.08 8.00 التوجيه

 8.84 8.89 القرار اتخاذ

 8.86 8.03 التقويم

 8.82 8.08 العممي البحث

 8.04 8.97 المجتمع خدمة

 الركدون ويمكدن جيددة ثبدات بمعدامالت تتمتدع االستبانة في المهام جميع إن (4) الجدول من ويتض   
 .الثبات حساب في الطرائق هذ  استخدمت التي السابقة اساتالدر  مع مقارنة إليها

 : النهائية بصيغتها اإلدارية المهمات استبانة
 واألكاديميدة اإلداريدة بالمهمدات تتعمدق فقدرة (66) مدن النهائيدة صدورتها فدي االسدتبانة تكوندت

 لمجال فقرات (0)و ،التخطيط لمجال فقرات (9) بواقع التسعة مجاالتها عمى موزعة األقسام لرؤساء
 (8)، التوجيددده لمجدددال فقدددرات (6)، الرقابدددة لمجدددال فقدددرات (8)، القيدددادة لمجدددال فقدددرات (8)، التنظددديم
 (0)، العممددي البحددث لمجددال فقددرات (0) ،التقددويم لمجددال فقددرات (6)، القددرارات اتخدداذ لمجددال فقددرات
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 المهمددات فقددرات عمددى ةاإلجابدد تدددرج وكددان، معهددا والعالقددات والمجتمددع الجامعددة خدمددة لمجددال فقددرات
 ،قميمدة بدرجدة مهمدة ،متوسدطة بدرجدة مهمة ،كبيرة بدرجة مهمة ،جدا كبيرة بدرجة مهمة)هو خماسي
 التقددير منهدا القسدم رئديس يختدار بحيدث( 7، 2، 4، 0، 3) رقمدي سدمم وفدق( جدا قميمة بدرجة مهمة

 التدوالي عمدى لممهمات نظريةال المتوسطات ان عمما ،المهمة هذ  ممارسته درجة يمثل أنه يدرك الذي
 . (22.3 ،22.3 ،78.3 ،28 ،78.3، 28 ،28 ،22.3 ،23) هي

 تطبيق االستبانة :
بعد إتمام تحديد مجتمع البحث من رؤساء األقسام في جامعة بغدداد و تحديدد أداة البحدث و    

( رئيس 08ها )التحقق من صدق األداة و ثباتها وزع الباحث األستبانة عمى عينة البحث البال  عدد
قسدددم، وحدددرص الباحدددث عمدددى شدددرح التعميمدددات وتقدددديم توضدددي  عدددن األسدددتبانة وفقراتهدددا ألن فقدددرات 

 األستبانة جميعها مبنية عمى شكل فقرات ايجابية.
لتحقيدددق أهدددداف البحدددث الحدددالي اسدددتعمل الباحدددث الوسدددائل اإلحصدددائية اآلتيدددة  الوسدددائل اإلحصدددائية:

 :spssباستخدام برنام  الحاسوب 
مددددل ارتبدددداط بيرسددددون :لمتعددددرف عمددددى ثبددددات اسددددتبانة المهددددام اإلداريددددة واألكاديميددددة بطريقددددة إعددددادة معا

 االختبار.
 معادلة الفاكرونباخ: لمتعرف عمى التجانس الداخمي لفقرات استبانة المهام اإلدارية واألكاديمية .

كاديميددة لدددى رؤسدداء :لمتعددرف عمددى درجددة المهددام اإلداريددة واألT-testاالختبددار التددائي لعينددة واحدددة 
 األقسام في جامعة بغداد وبحسب متغيري)التخصص، ومدة الخدمة(

المهددددام اإلداريددددة  لمتعددددرف عمددددى داللددددة الفددددروق فدددديT-test: االختبددددار التددددائي لعينتددددين مسددددتقمتين
  واألكاديمية لدى رؤساء األقسام في جامعة بغداد وبحسب متغيري )التخصص، ومدة الخدمة(

 الرابع الفصل
 ومناقشتها وتفسيرها البحث نتائج رضع

 والدراسدات األدبيدات ضدوء في ومناقشتها وتفسيرها البحث نتائ  عرض الفصل هذا يتضمن
 :األتي النحو عمى وهي السابقة

 بنداء) عمدى يدنص والدذي الحدالي البحدث أهدداف من األول الهدف من التحقق تم:  األول الهدف -1
 مدن (بغدداد جامعدة فدي العمميدة األقسدام لرؤسداء واألكاديمية اإلدارية المهام جودة معايير استبانة
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 فدددي وثباتهدددا صددددقها مددددى مدددن الباحدددث تحقدددق معدددايير (9) تتضدددمن التدددي االسدددتبانة بنددداء خددالل
 . الثالث الفصل في الحالي البحث إجراءات

 درجدة تعدرف) عمدى ينص والذي الحالي البحث أهداف من الثاني لمهدف تحقيقا:  الثاني الهدف -2
 لمتغيدددددرات وتبعدددددا واألكاديميدددددة اإلداريدددددة لممهدددددام بغدددددداد جامعدددددة فدددددي األقسدددددام رؤسددددداء تعمالاسددددد
 رئديس( 08) البالغدة البحث عينة عمى االستبانة بتطبيق الباحث قام (الخدمة ومدة ،التخصص)

 : األتي النحو عمى النتائ  فكانت قسم

 بغدداد جامعدة يفد األقسدام رؤسداء استعمال درجة) عمى التعرف اجل من :التخصص حسب -أ
 عمدى االسدتبانة ،بتطبيدق الباحدث قدام( التخصدص) لمتغيدر وتبعدا واألكاديميدة االدارية لممهام
 والبالغدددة اإلنسددداني التخصدددص وعيندددة ،قسدددم رئددديس( 08) والبالغدددة العممدددي التخصدددص عيندددة

 one واحددددة لعيندددة التدددائي االختبدددار الباحدددث اسدددتعمل لدددذلك وتحقيقدددا ،قسدددم رئددديس (08)

sample) test )ذلك يوض ( 0) والجدول : 

 (1) الجدول
 (التخصص) متغير وبحسب األقسام رؤساء لدى واألكاديمية اإلدارية المهام درجة عمى لمتعرف واحدة لعينة التائي االختبار نتائج

 المهمة

 عدد التخصص
 اإلفراد

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 النظري

 التائية القيمة
 المحسوبة

 القيمة
 التائية
 الجدولية

 الداللة مستوى

 تخطيط
 0.000 عند دالة 2.220 52.30 52 5.202 22.12 10 عممي

 0.000 عند دالة 2.220 02.10 52 5.253 20.26 14 أنساني

 تنظيم
 0.000 عند دالة 2.220 02.42 55.2 5.234 55.10 10 عممي

 0.000 دعن دالة 2.220 4.56 55.2 5.232 52.12 14 أنساني

 القيادة
 0.000 عند دالة 2.220 4.35 50 5.433 52.21 10 عممي

 0.000 عند دالة 2.220 2.25 50 5.543 55.25 14 أنساني

 الرقابة
 0.000 عند دالة 2.220 00.15 50 5.420 52.01 10 عممي

 0.000 عند دالة 2.220 6.22 50 5.566 51.01 14 أنساني

 التوجيه
 0.000 عند دالة 2.220 4.62 04.2 5.255 50.16 10 عممي

 0.000 عند دالة 2.220 4.50 04.2 5.210 50.26 14 أنساني

 اتخاذ
 القرار

 0.000 عند دالة 2.220 00.63 50 5.555 51.55 10 عممي

 0.000 عند دالة 2.220 00.55 50 5.442 51.24 14 أنساني

 التقويم
 0.000 عند لةدا 2.220 05.32 04.2 5.233 55.05 10 عممي

 0.000 عند دالة 2.220 01.55 04.2 5.120 55.31 14 أنساني



 هـ                               0121م  5002المجلد األول  502   العدد                                                                                                                                     مجلة األستاذ                                                                                   

125 
 

 البحث
 العممي

 0.000 عند دالة 2.220 00.25 55.2 5.235 53.21 10 عممي

 0.000 عند دالة 2.220 4.60 55.2 5.100 52.54 14 أنساني

 خدمة
 المجتمع

 0.000 عند دالة 2.220 4.20 55.2 5.123 52.22 10 عممي

 0.000 عند دالة 2.220 5.30 55.2 5.510 52.21 14 أنساني

 العممدي التخصصدين فدي (األقسدام رؤسداء) البحدث عيندة جميدع إن( 0) الجدول من ويتض 
 كانت حيث، مهام (9) عددها والبال  واألكاديمية اإلدارية المهام من جيد مستوى يمتمكون واإلنساني

 (.8.887) داللة مستوى عند الجدولية التائية مةالقي من اكبر المحسوبة التائية القيم
 بغدداد جامعة في األقسام رؤساء استعمال درجة) عمى لمتعرف اجل من: الخدمة مدة حسب -أ

 عمدى االسدتبانة ،بتطبيدق الباحدث قدام( الخدمدة مدة) لمتغير وتبعا واألكاديمية اإلدارية لممهام
 أكثدر الخدمدة مددة) وعيندة ،قسدم رئديس( 40) والبالغة (سنوات 0 من اقل الخدمة مدة) عينة
 التددائي االختبددار الباحددث اسددتعمل لددذلك وتحقيقدداً  ،قسددم رئدديس (34) والبالغددة( سددنوات 0 مددن
 : ذلك يوض ( 3) والجدول( one sample test)واحدة لعينة

 
 (2) الجدول

 متغييير وبحسييب األقسييام رؤسيياء دىليي واألكاديمييية اإلدارييية المهييام درجيية عمييى لمتعييرف واحييدة لعينيية التييائي االختبييار نتييائج
 (التخصص)

 المهمة

 الخدمة مدة
 عدد
 اإلفراد

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 النظري

 القيمة
 التائية

 المحسوبة

 القيمة
 التائية
 الجدولية

 الداللة مستوى

 تخطيط
 0.000 عند دالة 2.220 05.32 52 5.565 25.21 21 سنوات 1 من اقل

 0.000 عند دالة 2.220 52.05 52 5.233 25.20 22 سنوات 1 من أكثر

 تنظيم
 0.000 عند دالة 2.220 1.10 55.2 5.136 51.22 21 سنوات 1 من اقل

 0.000 عند دالة 2.220 5.62 55.2 5.125 52.20 22 سنوات 1 من أكثر

 القيادة
 0.02 عند دالة 5.050 5.30 50 5.505 50.52 21 سنوات 1 من اقل

 0.000 عند دالة 2.220 00.20 50 5.503 51.10 22 سنوات 1 من ثرأك

 الرقابة
 0.000 عند دالة 2.220 1.14 50 5.453 55.00 21 سنوات 1 من اقل

 0.000 عند دالة 2.220 3.10 50 5.120 55.05 22 سنوات 1 من أكثر

 التوجيه
 0.000 عند دالة 2.220 1.22 04.2 5.130 06.10 21 سنوات 1 من اقل

 0.000 عند دالة 2.220 6.00 04.2 5.152 50.14 22 سنوات 1 من أكثر

 0.000 عند دالة 2.220 2.002 50 5.200 50.65 21 سنوات 1 من اقل اتخاذ
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 0.000 عند دالة 2.220 01.023 50 5.201 51.22 22 سنوات 1 من أكثر القرار

 التقويم
 0.000 عند دالة 2.220 4.35 04.2 5.534 50.14 21 سنوات 1 من اقل

 0.000 عند دالة 2.220 5.26 04.2 5.200 50.52 22 سنوات 1 من أكثر

 البحث
 العممي

 0.000 عند دالة 2.220 2.26 55.2 5.201 51.31 21 سنوات 1 من اقل

 0.000 عند دالة 2.130 2.15 55.2 5.261 52.55 22 سنوات 1 من أكثر

 خدمة
 المجتمع

 0.000 عند دالة 2.220 1.233 55.2 5.245 51.56 21 سنوات 1 من اقل

 0.000 عند دالة 2.220 3.064 55.2 5.510 51.26 22 سنوات 1 من أكثر

 اقددل) خدددمتهم ممددن فددي (األقسددام رؤسدداء) البحددث عينددة جميددع إن( 0) الجدددول مددن ويتضدد   
 والبدال  كاديميدةواأل اإلداريدة المهدام مدن جيدد مسدتوى يمتمكدون( سدنوات 0 من أكثر)و (سنوات 0 من

 مسدتوى عندد الجدوليدة التائيدة القيمدة مدن اكبدر المحسدوبة التائيدة القيم كانت حيث، مهارة (9) عددها
 وتوجيهده األكداديمي القسدم إدارة عمميدة كدون واقعيدة النتيجدة هذ  وتعد ( .8.83) و (8.887) داللة
 تمددك القسددم رئدديس يمتمددك إن دون المطمددوب بالشددكل تددتم إن يمكددن ال المنشددودة األهددداف تحقيددق نحددو
 دراسدة مدع النتيجدة هدذ  وتتفدق (والقيدادة ،القدرار واتخداذ ،والتنظديم ،التخطديط) أهمهدا مدن والتي المهام

 تحقيددق فددي مهمددة المهددام هددذ  إن يدددركون األقسددام رؤسدداء إن (2878 ،والبريددة ،وسددنقر ،الحجيمددي)
 .أقسامهم أهداف
 داللددة تعددرف) عمددى يددنص والددذي الحددالي البحددث أهددداف مددن الثالددث لمهدددف تحقيقددا:  الثالييث الهييدف
 ومددددة ،التخصدددص ،متغيدددري وبحسدددب واألكاديميدددة اإلداريدددة المهدددام فدددي األقسدددام رؤسددداء بدددين الفدددروق
 رئديس(08) والبالغدة البحدث عيندة عمدى( واألكاديميدة اإلداريدة المهدام) اسدتبانة الباحدث طبدق (الخدمدة

 : األتي النحو عمى النتائ  فكانت قسم
 المهدام فدي األقسدام رؤسداء بدين الفدروق داللدة عمدى التعدرف اجل من:  التخصص متغير بحس -أ

( 08) والبالغدددة العممدددي التخصدددص عيندددة عمدددى االسدددتبانة الباحدددث طبدددق( واألكاديميدددة اإلداريدددة)
 الباحث استعمل لذلك وتحقيقا ،قسم رئيس (08) البالغة اإلنساني التخصص وعينة ،قسم رئيس

 .(6) الجدول في موضحة كما النتائ  فكانت( T-test) مستقمتين عينتينل التائي االختبار

 (3) الجدول
 متغير وبحسب واألكاديمية اإلدارية المهام في األقسام رؤساء بين الفروق لداللة التائي االختبار نتائج

 (التخصص)

 المتوسط اإلفراد عدد التخصص المهمة
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 التائية القيمة
 المحسوبة

 التائية القيمة
 الجدولية

 الداللة مستوى

 8.887 عند دالة 2.242 3.05 5.202 22.12 10 عممي تخطيط
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 5.253 20.26 14 أنساني

 5.234 55.10 10 عممي تنظيم
 8.887 عند دالة 2.242 2.25

 5.232 52.12 14 أنساني

 5.433 52.21 10 عممي القيادة
 8.83 عند دالة 0.65 5.52

 5.543 55.25 14 أنساني

 5.420 52.01 10 عممي الرقابة
 8.83 عند دالة غير 0.65 0.505

 5.566 51.01 14 أنساني

 5.255 50.16 10 عممي التوجيه
 8.83 عند دالة غير 0.65 0.056

 5.210 50.26 14 أنساني

 اتخاذ
 القرار

 5.555 51.55 10 عممي
 8.83 ندع دالة غير 0.65 0.545

 5.442 51.24 14 أنساني

 5.233 55.05 10 عممي التقويم
 8.83 عند دالة غير 0.65 0.552

 5.120 55.31 14 أنساني

 البحث
 العممي

 5.235 53.21 10 عممي
 5.100 52.54 14 أنساني 8.83 عند دالة 0.65 5.053

 خدمة
 المجتمع

 5.123 52.22 10 عممي
 8.83 عند دالة غير 0.65 0.0066

 5.510 52.21 14 أنساني

 رؤسددداء درجدددات متوسدددط بدددين إحصدددائية داللدددة ذات فدددروق وجدددود (6) الجددددول مدددن ويتضددد 
 ،التخطددديط) مهدددام فدددي اإلنسددداني التخصدددص فدددي األقسدددام ورؤسددداء العممدددي التخصدددص فدددي األقسدددام
 ،الجدوليدة التائيدة القيمدة مدن اكبدر المحسوبة التائية القيم كانت حيث(العممي البحث ،القيادة ،التنظيم
 متوسددط و العممددي التخصددص فددي األقسددام رؤسدداء درجددات متوسددط بددين فددروق وجددود عمددى يدددل ممددا

 فددددي األقسددددام رؤسدددداء درجددددات متوسددددط ولصددددال  اإلنسدددداني التخصددددص فددددي األقسددددام رؤسدددداء درجددددات
 فدي المهدام هدذ  العممدي التخصص في األقسام رؤساء اعتماد تؤكد النتيجة وهذ ، العممي التخصص

 .اإلنساني التخصص في األقسام رؤساء من أكثر القسم إدارة
 رؤسداء درجدات متوسدط بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم (6) الجدول من ويتض 

 ،التوجيده، الرقابدة) مهدام فدي اإلنساني التخصص في األقسام ورؤساء العممي التخصص في األقسام
 التائيدة القيمدة مدن اصدغر المحسدوبة التائيدة القديم كاندت حيدث (تمدعالمج خدمدة، التقدويم، القرار اتخاذ

 .الجدولية
 فددي األقسددام رؤسدداء بددين الفددروق داللددة عمددى التعددرف اجددل مددن:  الخدمددة مدددة متغيددر حسددب -أ
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 مدددة ذوي األقسددام رؤسدداء عينددة عمددى االسددتبانة الباحددث طبددق( واألكاديميددة اإلداريددة) المهددام
 مددددة ذوي األقسدددام رؤسددداء وعيندددة ،قسدددم رئددديس( 40) لغدددةوالبا (سدددنوات 0 مدددن اقدددل) الخدمدددة
 الباحدددث اسدددتعمل لدددذلك وتحقيقدددا ،قسدددم رئددديس (34) البالغدددة (سدددنوات 0 مدددن أكثدددر) الخدمدددة
 .(8) الجدول في موضحة كما النتائ  فكانت( T-test) مستقمتين لعينتين التائي االختبار

 (4) الجدول
 مدة)  متغير وبحسب واألكاديمية اإلدارية المهام في األقسام ساءرؤ  بين الفروق لداللة التائي االختبار نتائج

 (الخدمة

 اإلفراد عدد الخدمة مدة المهمة
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 القيمة
 التائية

 المحسوبة

 التائية القيمة
 الجدولية

 الداللة مستوى

 تخطيط
 0.65 0.25 5.565 25.21 21 سنوات 1 من اقل

 عند دالة غير
 5.233 25.20 22 سنوات 1 من أكثر 8.83

 تنظيم
 5.125 52.20 22 سنوات 1 من أكثر 8.83 عند دالة 0.65 5.015 5.136 51.22 21 سنوات 1 من اقل

 القيادة
 5.503 51.10 22 سنوات 1 من أكثر 8.887 عند دالة 2.242 2.064 5.505 50.52 21 سنوات 1 من اقل

 الرقابة
 0.65 0.012 5.453 55.00 21 سنوات 1 من اقل

 عند دالة غير
 5.120 55.05 22 سنوات 1 من أكثر 8.83

 التوجيه
 5.152 50.14 22 سنوات 1 من أكثر 8.83 عند دالة 0.65 0.652 5.130 06.10 21 سنوات 1 من اقل

 القرار اتخاذ
 5.201 51.22 22 سنوات 1 من أكثر 8.887 عند دالة 2.242 2.026 5.200 50.65 21 سنوات 1 من اقل

 التقويم
 0.65 0.11 5.534 50.14 21 سنوات 1 من اقل

 عند دالة غير
 5.200 50.52 22 سنوات 1 من أكثر 8.83

 البحث
 العممي

 0.65 0.20 5.201 51.31 21 سنوات 1 من اقل
 عند دالة غير

 5.261 52.55 22 سنوات 1 من أكثر 8.83

 خدمة
 المجتمع

 0.65 0.066 5.245 51.56 21 سنوات 1 من اقل
 عند دالة غير

 5.510 51.26 22 سنوات 1 من أكثر 8.83

 األقسام رؤساء درجات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق وجود( 8) الجدول من ويتض 
 ،التنظدديم) مهدام فدي (سددنوات 0 مدن أكثدر) الخدمددة مددة وذوي (سدنوات 0 مددن اقدل) الخدمدة مددة ذوي

 ،الجدوليددة التائيددة القيمددة مدن اكبددر المحسددوبة التائيدة القدديم كانددت حيددث(القدرار اتخدداذ، التوجيدده ،القيدادة
 (سنوات 0 من اقل) الخدمة مدة ذوي األقسام رؤساء درجات متوسط بين فروق وجود عمى يدل مما

 درجددات متوسددط ولصددال  (سددنوات 0 مددن أكثددر) الخدمددة مدددة ذوي األقسددام رؤسدداء درجددات ومتوسددط
 األقسددام رؤسدداء اعتمدداد تؤكددد النتيجددة وهددذ  (،سددنوات 0 مددن أكثددر) الخدمددة مدددة ذوي األقسددام رؤسدداء
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 مددددة ذوي األقسدددام رؤسددداء مدددن أكثدددر القسدددم إدارة فدددي المهدددام هدددذ  (سدددنوات 0 مدددن أكثدددر) الخدمدددة مددددة ذوي
 بددين إحصددائية ةداللدد ذات فددروق وجددود عدددم (8) الجدددول مددن ويتضدد  .(سددنوات 0 مددن اقددل) الخدمددة
 ورؤسددداء (سدددنوات 0 مدددن اقدددل) الخدمدددة مددددة ذوي األقسدددام ورؤسددداء األقسدددام رؤسددداء درجدددات متوسدددط
 ،العممي البحث، التقويم، الرقابة ،التخطيط) مهام في( سنوات 0 من أكثر) الخدمة مدة ذوي األقسام
 . جدوليةال التائية القيمة من اصغر المحسوبة التائية القيم كانت حيث (المجتمع خدمة
 :ومناقشتها النتائج تفسير

 األكاديميدة األقسدام رؤسداء أداء طبيعدة أن إلدى لمدراسدة الثداني بالهددف المتعمقدة نتدائ إل تشدير -1

، حددة عمدى الرئيسدة المهمدات مدن مهمدة كدل مسدتوى عمدى وذلدك عدام بشدكل إيجابية كانت لمهامهم
 مدا وهدو الدراسدة أداة عميهدا ممتاشدت التدي الرئيسدة لممهمدات الكمدي المجمدوع مسدتوى عمدى وكدذلك

 القسدم أهدداف تحقيدق فدي جميعهدا المهمدات هدذ  ألهميدة العيندة أفدراد األقسدام رؤسداء إدراك يعكس

 تحقيدق نحدو وتوجيهده األكداديمي القسدم إدارة عمميدة كدون واقعيدة النتيجدة هدذ  وتعدد، األكداديمي

 مدن والتدي بمهماته القسم رئيس وميق أن دون المطموب بالشكل تتم أن يمكن ال المنشودة األهداف

 قيدادة، القسدم فدي العمدل تنظديم، والبشدرية الماديدة احتياجاتده وتحديدد القسدم لعمدل التخطديط أهمهدا

 العممي البحث مجال في بمهماته القيام كذلك ومتابعتهم العاممين أداء تقويم،، وتوجيههم العاممين

 (2878 ،والبرية ،وسنقر ،الحجيمي) دراسة ةنتيج مع الدراسة هذ  نتيجة وتتفق، المجتمع وخدمة
 التدي الرئيسدة المهمدات جميدع يعددون األردنيدة الجامعدات فدي األقسدام رؤسداء أن إلدى أشدارت التدي

 .مسؤولياتهم ضمن تقع االستبانة عميها اشتممت

 اإلداريددة المهددام فددي الفددروق داللددة فددي التخصددص بدد ثر الثالددث بالهدددف المتعمقددة النتددائ  وتشددير -2
 ،القيدادة ،التنظديم ،التخطديط)مهدام فدي العممي التخصص في األقسام رؤساء أفضمية كاديميةواأل

 أكثدر تركدز العمميدة الكميدات فدي الدراسدة طبيعدة أن إلى النتيجة هذ  تفسير ويمكن(العممي البحث

 الكميدات فدي األقسدام رؤسداء آراء جعدل فدي سداهم مدا وهدو المهدام هدذ  عمدى اإلنسدانية الكميدات مدن
 . المهام هذ  نحو اإلنسانية الكميات في نظرائهم آراء من ايجابية أكثر مميةالع

 واألكاديميدددة اإلداريدددة المهدددام فدددي الفدددروق داللدددة فدددي الخدمدددة مددددة بددد ثر المتعمقدددة النتدددائ  وتشدددير -3
، التوجيده ،القيدادة ،التنظديم) مهدام فدي (سدنوات 0 من أكثر الخدمة) ذوي األقسام رؤساء أفضمية
 األعمدى األكاديميدة والرتبدة والنضد  الخبدرة كدون إلدى النتيجدة هدذ  تفسدير ويمكدن (القدرار اتخداذ

 وصدالحيتها ومهامهدا القسدم رئاسدة صدورة تجعدل أمدور وخبدراتهم اآلخدرين تجدارب عمدى واإلطدالع

 .حولها المتصور الغموض عن وبعيدة واضحة

 : يأتي ما يستنتج حاليال البحث في الباحث إليها توصل التي النتائج خالل من :االستنتاجات
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 كل مستوى عمى وذلك عام بشكل إيجابية كانت لمهامهم األكاديمية األقسام رؤساء أداء طبيعة أن -1

 التدي الرئيسدة لممهمات الكمي المجموع مستوى عمى وكذلك، حدة عمى الرئيسة المهمات من مهمة

 .الدراسة أداة عميها اشتممت

 ،القيدددادة ،التنظددديم ،التخطددديط)مهدددام فدددي العممدددي التخصدددص فدددي األقسدددام لرؤسددداء أفضدددمية وجدددود -2
 (.العممي البحث

 ،القيددادة ،التنظدديم) مهددام فددي (سددنوات 0 مددن أكثددر الخدمددة) ذوي األقسددام لرؤسدداء أفضددمية وجددود -3
 (.القرار اتخاذ، التوجيه

 : يأتي بما يوصي الحالي البحث في الباحث إليها توصل التي النتائج خالل من : التوصيات
 وبمدا ومهدامهم األكاديميدة األقسدام رؤسداء صدالحيات عمدى الضدوء تسدمط متخصصدة نددوات عقدد -1

 .أكثر توضيحها في يسهم

 .واألكاديمية اإلدارية مهامهم حول الجدد األقسام لرؤساء تدريبية دورة إجراء ضرورة -2

 القيادات مع والتفاعل التوصل عمى األقسام رؤساء يساعد الجامعة في مفتوح تنظيمي مناخ إيجاد -3

 .سموكهم في جزء النظام ذلك مثل يصب  لكي الجامعة في العميا

 والتدي والتددريس البحث مجال في الخبرة عمى األقسام رؤساء وتعيين انتقاء معايير توكد إن ينبغي -4
 .الفائق العمل وأداء الفاعل والتوصل اإلنسانية العالقات تعزز بدورها

 
 : يأتي ما يقتر  الحالي البحث في الباحث اإليه توصل التي النتائج خالل من:  المقترحات

 بعدض ضدوء فدي ةالجامعد فدي والعمميدة األكاديميدة األقسدام رؤسداء مهدام حدول دراسدة إجدراء -1

 .(الجنس ،العممية المرتبة) مثل األخرى المتغيرات

 األقسام رؤساء لدى والعممية األكاديمية المهام تنمية في تدريبي برنام  اثر لمعرفة دراسة إجراء -2
 .الجامعة في

 بددبعض وعالقتهددا ةالجامعدد فددي والعمميددة األكاديميددة األقسددام رؤسدداء مهددام حددول دراسددة إجددراء -3
 . (األكاديمية الذاتية الدافعية ،الوظيفي الرضا) مثل المتغيرات

   : المصادر
 وأسيموب الينظم ميدخل باسيتخدام المصيرية لمجامعيات إداريية اسيتراتيجية تصيميم (:7998) الوفدا، جمدال أبدو -1

 .الزقازيق جامعة-بنها فرع التربية منشورة، كمية غير دكتورا  ، رسالةباألهداف اإلدارة
 . المصرية، القاهرة االنجمو ، مكتبة4، طالنفسي القياس :(7908) حطب، فؤاد ابو -2

 ، القدداهرة، المنظمددةالعربيددة الجامعددات فددى األقسددام لرؤسدداء القيددادي الدددور :(2880) محجددوب فيصددل ،بسددمان -3
 .07العربية، ص الدول اإلدارية، جامعة لمتنمية ةالعربي
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 النهضدة الجدواد، دار عبدد وصدالح الحميدد عبدد جدابر ، ترجمدةاألكياديمي القسيم إدارة (:7992) بيندت، جدون -4

 .مصر :العربية، القاهرة
 جامعدة فدي األكاديميدة األقسدام رؤسداء أراء(2878)محمد قاسم ،وبرية ،محمد، وسنقر، صالحة الحجيمي، نصر -5

 (.92-39)، ص26 المجمد ،دمشق جامعة مجمة ،واألكاديمية اإلدارية مهامهم نحو مارذ
 فددي االقسددام رؤسدداء لدددى االداريددة العمميددة ممارسددة درجددة: (2889) محمددد ،ومقابمددة ،عبددود محمددد ،الحراحشددة -6

 (.0 ،4)، العدد(23) المجمد ،دمشق جامعة مجمة ،االردن في والتعميم التربية مديريات
 .عمان، األردن ،والتوزيع لمنشر الوراق مؤسسة ،اإلدارية المعمومات نظم مبادئ :(2882) سميم ،الحسنية -7
 .المهنيية لمسيئولياتهم األكاديمية األقسام رؤساء أداء (2883) .(أحمدد جمال ،والسيسي عمى؛ الدهشان، جمال -8

 تطدوير لمركدز عشدر ثدانيال السدنوي المدؤتمر إلدى مقددم بجدث .عممهيم عين التيدريس هيئية أعضاء برضا وعالقته

 االعتمداد، جامعدة ونظدم الشداممة الجدودة معدايير ضدوء فدي العربيدة الجامعدات أداء تطدوير بعندوان الجدامعي التعميم

 شمس، القاهرة عين
والتوزيدددع، عمدددان،  لمنشدددر وائدددل األولدددى، دار الطبعدددة ،التربويييية اإلدارة فيييي دراسيييات :(2880) سدددتراك، ريددداض -9

 .األردن

، غيزة فيي األقصيى جامعية أسياتذة ليدى الجيامعي التيدريس مهارات جودة تقويم :(2884) خميس خالد ،السر -11
 .دمشق جامعة مجمة

الوطنيدة،  النجداح جامعدة فدي األكداديمي القسدم لدرئيس والقيدادي اإلداري الددور تطدوير (: 2884) سدعادة، جدودت -11
  /5002/3.وتطور تاريخ النجا  جامعة مؤتمر إلى مقدم بحث

 بالجامعدات األكاديميدة األقسدام مجدالس لرؤسداء التدريبيدة الحتياجداتا (:2882) يمدة، مصدطفىوام السديد، هددى -12

التعميميدة،  واإلدارة المقارندة لمتربيدة المصدرية ، الجمعيدةالتربيية)، ، مجميةطنطدا جامعدة عمدى بدالتطبيق المصدرية
 .2 ، ص(2882) ، يوليو(8)العدد -208.المجمد

 بددبعض وعالقتدده قطددر بجامعددة التدددريس هيئددة أعضدداء لدددى المهنددي لرضدداا: ( 7990)المسددند اهلل عبددد ،شدديخة -13
 .3-0 ص العاشرة، ص األول، السنة ، العددوالتربوية النفسية البحوث مجمةالمتغيرات، 

 هيئة أعضاء يتوقعها كما الشخصية وصفاتهم األقسام رؤساء مهام :7998) وقطامي، يوسف ،ضحاوي، بيومي -14

 .عمان:العامة، مسقط اإلدارة ، معهد(7998)مارس اإلسالمية لعموموا التربية كمية في التدريس
 ، الكويت: مكتبة الفالح.7، طالقياس النفسي :(7904سعد. )عبد الرحمن،  -15

أساسيييات البحييث العممييي فييي التربييية والعمييوم  :(7992) عددودة، أحمددد سددميمان وممكدداوي، فتحددي حسددن -16
 ، أربد، مكتبة الكناني.7، طاإلنسانية

 ، القاهرة: دار الفكر العربي.7، طالقياس النفسي :(7908) صفوت.فرج،  -17

 رئديس ألدوار تحميميدة دراسدة :العدالي التعمديم مؤسسدات في العممية األقسام رئاسة(: 7908) اإلسالم مطر، سيف -18

 .ةسوري :، دمشق(6) ، العددالعالي التعميم لبحوث العربية المجمةالعممي،  القسم
 األقسدام رؤسداء لددى واألكاديميدة اإلداريدة القدرارات اتخداذ (:7999) المطيدف عبدد والحميبدي، ،اهلل النجدار، عبدد -19

 التاسدع والعمدوم، المجمدد والثقافدة لمتربيدة العربيدة ، المنظمدةلمتربيية العربيية المجميةالسعودية،  والجامعات بالكميات

 .799، 42 الثاني، ديسمبر -67.عشر، العدد
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 (0) ممحق
 بغداد جامعة    
                                     رشد ابن/  التربية ةكمي  

 النفسية و التربوية العموم قسم
  األقسام لرؤساء واألكاديمية اإلدارية المهام استبانة       
 واألكاديمية اإلدارية المهام لتقويم معايير بناء) هدفها عممية دراسة ب جراء القيام الباحث يروم     

يماندا ,(الجامعي التعميم جودة ضوء في األقسام لرؤساء  األقسدام رؤسداء دور ب هميدة الباحدث مدن وا 
 والعمميدة األكاديميدة المهدام ومعرفدة بدذلك القيدام فدي زمالئه موضوعية في منه وثقة أنفسهم تقويم في

 ،االسددتبانة هددذ  عمدى االسددتجابة فدي بفاعميددة األقسدام رؤسدداء يشددارك إن فدي ي مددل الباحدث فددان لدديهم
 بدددان عممدددا وموضدددوعية دقيقدددة اسدددتجاباتكم تكدددون ان وي مدددل ،ألتعددداونكم حسدددن لكدددم يشدددكر لباحدددثوا

 .  العممي البحث إلغراض تستخدم البيانات
  التعميمات

,  بيدائل خمسية فقرة كل إمام و التسعة المجاالت حسب موزعة فقرات التالية الصفحات في ستجد
 . ناسبالم البديل أو االختيار إمام( ) عالمة وضع و
 

  الباحث شكر مع
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 مجال
 التخطيط

 أمارسها الفقرات
 دائما

 أمارسها
 غالبا

 أمارسها
 أحيانا

 أمارسها
 نادرا

 ال
 أمارسها

1-  
2-  
3-  
4-  

 
5-  

 
6-  

 
7-  

 
8-  

 
9-  

 واضدددددددحة بصدددددددورة المسدددددددتقبمية األهدددددددداف بوضدددددددع يقددددددوم
 .ومحددة
 مدددع منسدددجمة تكدددون بحيدددث لمقسدددم أهدددداف بوضدددع يقدددوم

 . ككل الوزارة أهداف
 . الكمية في األخرى واألقسام قسمه ينب بالتنسيق يقوم
 وصدددددياغة وضدددددع فدددددي التدريسدددددية الهيئدددددة بنشدددددراك يقدددددوم

 . األهداف
 مدددن ليتمكندددوا العمدددل فدددي أرائهدددم بنبدددداء لممدددوظفين يسدددم 

 . تطوير  في المساهمة
 ووضددددددع المناسددددددبة االسددددددتراتيجيات تقريددددددر عمددددددى يعمددددددل
 . زمنيا وتحديدها لتنفيذها الالزمة البرام 
 كمرحمددة العممددي األسددموب باسددتخدام خطددةال بوضددع يقددوم
 . الخطة لوضع سابقة
 األمددور فددي لمتباحددث دوريددة اجتماعددات عقددد عمددى يعمددل
 . والتطوير التحسين بهدف العمل بطبيعة تتعمق التي

 المددددوارد وحصددددر الالزمددددة الوسددددائل تحديددددد عمددددى يعمددددل
 . الممكنة والبشرية المادية
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 مجال
 التنظيم

 
 الفقرات

 

 ارسهاأم
 دائما

 أمارسها
 غالبا

 أمارسها
 أحيانا

 أمارسها
 نادرا

 أمارسها ال

1-  
 

 
2-  

 
3-  

 
4-  

 
5-  

 
6-  

 
7-  
8-  

 خدددالل مدددن المفتدددوح البددداب نظدددام تبندددي عمدددى يحدددرص
 والمددددوظفين التدريسدددية الهيئددددة مدددع والمشدددداركة الحدددوار
 . التنظيم أهداف لتحقيق
 فددددي التدريسددددية الهيئددددة أعضدددداء جميددددع بنحاطددددة يقددددوم
 تحقيدددددق لضدددددمان كمهدددددا جيهددددداتوالتو  بددددداألوامر القسدددددم
 .التنظيم أهداف
 والمسددؤوليات اإلعمددال وتقسدديم العالقددات بتحديددد يقددوم

 فددي القددوانين عميهددا تددنص كمددا االختصاصددات وتوزيدع
 . الوزارة
 تنفيددذها إثندداء صددالحياته بعددض تفددويض عمددى يعمددل
 . الممكنة السرعة لتحقيق
 لمنددددع األخددددرى واألقسددددام قسددددمه بددددين بالتنسدددديق يقددددوم
 .  العمل في االزدواجية أو رالتكرا
 إلددديهم سددديوكل الدددذين اإلفدددراد عددددد تحديدددد عمدددى يعمدددل
 . اختصاصاتهم وتحديد العمل تنفيذ
 فدددي معددده لمعددداممين والمسدددؤولية السدددمطة بتحديدددد يقدددوم
 . القسم
 إتقددان فددي لممسدداعدة اآلخددرين بخبددرة باالسددتعانة يقددوم

 مصدددددادرها مددددن المعمومددددات عمددددى والحصددددول العمددددل
  . المتخصصة
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 مجال
 القيادة

 أمارسها الفقرات
 دائما

 أمارسها
 غالبا

 أمارسها
 أحيانا

 أمارسها
 نادرا

 أمارسها ال

1-  
 
2-  

 
3-  

 
4-  

 
5-  

 
6-  

 
7-  

 
 

 

 كددددددالجراءة القياديددددددة الشخصددددددية خصددددددائص يمتمددددددك
 . والمبادرة واالبتكار والمرونة

 وحمقات العممية والمجان القسم مجمس جمسات يدير
 . عممي بأسمو  وفق العممي البحث
 القسددددم داخددددل اإلداريددددة والمشددددكالت القضددددايا يعدددال 
 . واقتدار بكفاءة
 والندددوات المددؤتمرات فددي عممددي بتميددز القسددم يمثددل

 . والعالمية واإلقميمية والمحمية العممية
 الجامعيددددددة واألعددددددراف القدددددديم ترسددددددي  عمددددددى يعمددددددل

 . والكمية القسم لمنتسبي
 عمدى اإلشدراف عمدى والقددرة العممي بالتميز يتصف
 . وخارجه القسم داخل العممية البحوث
 .  لموقت األمثل االستثمار عمى يحرص
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 مجال
 الرقابة

 أمارسها الفقرات
 دائما

 أمارسها
 غالبا

 أمارسها
 أحيانا

 أمارسها
 نادرا

 أمارسها ال

1-  
 
2-  

 
3-  

 
4-  

 
5-  

 
6-  

 
7-  

 ومعايير مقاييس لديه تتوافر إن عمى يحرص
 إن واالنحرافدددددددات لاإلعمدددددددا لمراقبدددددددة مناسدددددددبة
 . وجدت

 بالسدددددددهولة تمتددددددداز رقابيدددددددة وسدددددددائل يسدددددددتخدم
 . الجميع يعيها بحيث والوضوح
 المطموبددة المعمومددات اسددترجاع عمددى يحددرص
 .  العمل في اإلدارية الرقابة لتنفيذ بسرعة
 فددي الرقابيددة مهامدده تتناسددب إن عمددى يحددرص
 المنوطدة المدوظفين وقددرات خبدرات مدع القسم
 . بهم

 لمرقابدددددة الضدددددرورية المعمومدددددات يدددددهلد تتدددددوافر
 العمددددددددل عمددددددددى كمهددددددددا واألكاديميددددددددة اإلداريددددددددة
 . القسم في المطموب
 دوري رقدددددابي برندددددام  وضدددددع عمدددددى يحدددددرص
 .محددة مراحل عمى وتنفيذ 
 الكتشدددددداف مفاجئددددددة تفتيشددددددية بزيددددددارات يقددددددوم

 . القسم في اإلعمال انجاز ويقيم األخطاء
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 مجال
 التوجيه

 أمارسها الفقرات
 دائما

 أمارسها
 غالبا

 أمارسها
 أحيانا

 أمارسها
 نادرا

 أمارسها ال

1-  
 
2-  

 
3-  

 
 
4-  

 
5-  
 
6-  

 
 

 

 واضدحة األوامدر تكون إن عمى يحرص
 . المناسب الوقت وفي وموجزة
 القسددم فددي العدداممين جهددود بتوجيدده يقددوم

 .القسم أهداف لتحقيق وحفزهم
 التوجيهدددددددات تكدددددددون إن عمدددددددى يحدددددددرص
 مددن لمعدداممين ومناسددبة معقولددة واألوامددر
 العمدددل وحجدددم المعمومدددات الكميدددة حيدددث

 .تنفيذ  ووسائل
 األوامدر ومضدمون األهدداف بشدرح يقوم

 والمدددددوظفين التدريسدددددية لمهيئدددددة الصددددادرة
 . الغموض إلزالة
 متنوعدددددددددددة أسدددددددددداليب باسددددددددددتعمال يقددددددددددوم

 االجتماعددات وعقددد المباشددر كالتخاطددب
 . والهاتف والنشرات

 بواسدددددطة العمدددددل أنشدددددطة بتوجيددددده يقدددددوم
 وقواعددددددد وتوجيهددددددات نمطيددددددة راءاتإجدددددد

 . رسمية وأوامر
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 اتخاذ مجال
 القرار

 أمارسها الفقرات
 دائما

 أمارسها
 غالبا

 أمارسها
 أحيانا

 أمارسها
 نادرا

 أمارسها ال

1-  
 
2-  

 
3-  

 
4-  

 
 

5-  
 

6-  
 
 

7-  

 الالزمدددددددة المعممدددددددات تدددددددوفير عمدددددددى يحدددددددرص
 . المناسب القرار التخاذ والدقيقة
 بحيددث منطقيددا ترتيبددا المعمومددات بترتيددب يقددوم
 . دقة أكثر قرار اتخاذ في يسهم
 التدريسدية الهيئدة أعضداء مشداركة عمدى يعمل
 بجديددددة القددددرار اتخدددداذ عمميددددة فددددي القسددددم فددددي
 . عالية

 واسددددددددترجاع تخددددددددزين كفدددددددداءة عمددددددددى يحددددددددرص
 يحتاجهددا التدي والمعمومدات البياندات وتصدنيف

 . المناسب القرار اتخاذ عند
 فدي تساعد  ةمالئم بدائل توفير عمى يحرص
 .التربوية القرارات اتخاذ
 المعمومددددات عمددددى القددددرارات اتخدددداذ فددددي يعتمددددد
 عمدددى اعتمددداد  مدددن أكثدددر التقدددارير فدددي الدددواردة

 لقدددددرار اآلخدددددرين تقميدددددد أو الخبدددددرة أو البديهيددددة
 . معين
 فقددط المتعمقددة المعمومددات عمددى بددالتركيز يقددوم

 . بش نها قرار اتخاذ ينوي التي بالمشكمة

     

 
 مجال
 التقويم

 أمارسها الفقرات
 دائما

 أمارسها
 غالبا

 أمارسها
 أحيانا

 أمارسها
 نادرا

 أمارسها ال

1-  
 

2-  
 

3-  
 

 
4-  

 
5-  

 
6-  

 بدقدددددددددة العددددددددداممين أداء متابعدددددددددة عمدددددددددى يحدددددددددرص
 . مستمر وبشكل وموضوعية
 لجميددددع شددددامال التقددددويم يكددددون إن عمددددى يحددددرص

 . اإلفراد ولجميع النشاطات
 وميددول واسددتعدادات قدددرات متابعددة عمددى يحددرص
 مهدامهم تحديد اجل من التدريسية الهيئة أعضاء

 . ومسؤولياتهم
 فدددي لمعددداممين الراجعدددة التغذيدددة تدددوفير عمدددى يقدددوم
 مسدتمر بشدكل أدائهدم وتقيديم معمومدات مدن القسم

. 
 تقدددويم اسدددتمارة تعبئدددة فدددي االلتدددزام عمدددى يحدددرص
 بدقددددددددة القسددددددددم فددددددددي بالعدددددددداممين الخدددددددداص األداء

 . وموضوعية
 وتسددددددجيل القسددددددم فددددددي العدددددداممين بمتابعددددددة يقددددددوم

 .خاص سجل في كمها المالحظات
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 مجال
 البحث
 العممي

 أمارسها الفقرات
 دائما

 أمارسها
 غالبا

 أمارسها
 أحيانا

 أمارسها
 نادرا

 أمارسها ال

1-  
2-  
3-  

 
4-  
5-  

 
6-  
7-  

 
8-  

 . وتطبيقية عممية وأبحاثا دراسات يجري
 . حديثة ومعمومات مصادر إلى الرجوع يقترح
 .والتطبيقية العممية لمبحوث ستمرةالم المهنية القراءة
 . التطبيقية بالمعمومات النظرية المعمومات يربط

 بشدددددكل والندددددوات المددددؤتمرات حضدددددور عمددددى يحددددرص
 . مستمر
 . سنويا األقل عمى عممي بحث انجاز عمى يحرص
  أعضاء أداء تطوير عمل ورش حضور عمى يحرص
 . التدريس هيئة
 .العممي والبحث لمت ليف دافعية لديه

     

 

 مجال
 خدمة
 المجتمع

 أمارسها الفقرات
 دائما

 أمارسها
 غالبا

 أمارسها
 أحيانا

 مهمة
 نادرا

 أمارسها ال

1-  
2-  
3-  
4-  

 
5-  
6-  
7-  

 
8-  

 . والكمية القسم في زمالئه مع التعاون
 . اآلخرين مع االتصال مهارات يمتمك
 . القسم في المشكالت حل عمى القدرة يمتمك
 فدددددددي الجديددددددددة األفكدددددددار طدددددددرح عمدددددددى القددددددددرة يمتمدددددددك

 .إليه المؤكمة الموضوعات
 .  المجتمع إمكانيات معرفة عمى القدرة يمتمك
 . المحمي المجتمع حاجات سد في يسهم
 هيئددددة أعضدددداء بددددين الفريددددق روح إيجدددداد عمددددى يعمددددل

 .  األخرى باألقسام التدريس
 هيئدددددة أعضدددداء بددددين التعددددداون ويعددددزز العالقددددة ينسددددق

 . التدريس
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 (5) الممحق

 من التحقق خالل من البحث إجراءات في الباحث بهم استعان الذين الخبراء ةالساد أسماء
 االختبار صالحية

  العمل مكان  التخصص الخبراء السادة أسماء  ت

  بغداد جامعة/اآلداب كمية  وتقويم قياس  رسول إبراهيم خميل د.أ 7

 العالي التعميم وزارة تربوية إدارة الكبيسي سريس  جمعة د.ا 2

 بغداد جامعة/ الهيثم ابن لتربيةا كمية تربوية إدارة السبتي الهادي عبد جميل د.ا 4

  بغداد جامعة/ رشد ابن لتربيةا كمية  وتقويم قياس حبيب طارق صفاء د.أ 0

 المستنصرية جامعةإل / األساسية التربية كمية وتقويم قياس العبيدي اهلل عبد د.ا 3

  بغداد جامعة/ رشد ابن لتربيةا كمية  تقويمو  قياس محمود أنور محمد د. أ 6

 بغداد جامعة/ الهيثم ابن لتربيةا كمية تربوية إدارة السامرائي صال  مهدي د.ا 8

  بغداد جامعة/ رشد ابن لتربيةا كمية  وتقويم قياس  رزوقي الحسين عبد د.م.أ 0

 لمستنصريةا جامعةلا/  لتربيةا كمية وتقويم قياس  الغفور عبد نبيل د.م.أ 9

  بغداد جامعة/ رشد ابن لتربيةا كمية وتقويم قياس  جاسم جمال خالد د.م 78
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Abstract: 

This study aimed to build standards to evaluate the administrative tasks and 

academic department heads at the University of Baghdad in light of the quality of 

education, and to achieve the research objectives and through informed researcher on 

the literature and previous studies has built (nine) criteria to evaluate the administrative 

tasks and academic department heads, and to achieve the veracity of these standards has 

offer a number of experts in educational administration and measurement and 

evaluation to verity the truthfulness virtual standards, has got all the paragraphs on the 

agreement of experts and by more than (91)%, and verity the stability criteria, the 

researchers applied to a sample of (41), head of the tested randomly from sections 

colleges Mustansiriya University, has been achieved researcher of indicators of stability 

are (re-testing, Alvakronbach) and these procedures check researcher of the validity and 

reliability standards, and to achieve the objectives of the other search dish researcher 

standards on a sample study of (91) head section of the colleges Baghdad University 

disaggregated specilaization by (41), head of the scientific discipline and (41) in the 

specialty humanitarian and by (34), head of service is less than (4 years) and (53), 

which increases their service for (4 years), and the researcher to a group of results 

notably positive use of department heads these tasks to perform adminstrative tasks and 

academic different competences and years of sevice they have a preference for 

departmrnt heads in the scientific specialization in functions (planning, organization, 

leadership, scientific research) and the existence od a preference for department heads 

with (sevice more than 4 years) in tasks (organization, leadership, direction, decision-

making) and in accordance with these findings the researcher set of recommendations 

and proposals. 
 


