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  .معة أم القرى للمھارات اإلداریةالتعرف على درجة ممارسة وكیالت األقسام األكادیمیة بجا .١
 للمناخ السائد في أقسامھنھیئة التدریس بجامعة أم القرى  واتعضالتعرف على تصورات  .٢
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  .بجامعة أم القرى
والتي تعزى إلى  ،تحدید الفروق ذات الداللة اإلحصائیة في استجابات أفراد عینة الدراسة .٤
  ).الوظیفة الحالیة االجتماعیة، الحالة سنوات العمل، المرتبة العلمیة،( :لخصائص الشخصیةا

  .المنھج الوصفي المسحي التحلیلي ُیستخدم في ھذه الدراسة تحقیقًا ألھدافھا :منھج الدراسة
  :توصلت الدراسة إلى أھم النتائج التالیة :نتائج الدراسة

١. المناخ التنظیمي وأنَّ. والمھارات اإلداریة اخ التنظیمي،عالقة إیجابیة بین المنھنالك  أن 
  .تأثر بمستوى المھارات اإلداریة بعناصره المختلفة

موضوع الدراسة حصلت  األكادیمیة لمھاراتھن اإلداریة درجة ممارسة وكیالت األقسام أنَّ .٢
  .ساط حسابیة مرتفعةعلى نسبة أو

إیجابیة متوسطة نحو أبعاد المناخ التنظیمي معظم عضوات ھیئة التدریس لدیھن توجھات  أنَّ .٣
  ).التباعد الروح المعنویة، األلفة، ،اإلعاقة: (األربعة

ات ھیئة في إجابات عضو )٠.٠٥( توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة ال .٤
 ،الدرجة العلمیة: ( لخصائص الوظیفةنحو المھارات اإلداریة تعزى لالتدریس بجامعة أم القرى، 

 ).سنوات العملو
ات ھیئة التدریس في إجابات عضو )٠.٠٥( توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة .٥

لصالح  ،)االجتماعیة، والوظیفة الحالیة لحالة ا( بجامعة أم القرى، نحو المھارات اإلداریة تعزي ل
 .األكادیمیة وكیالت األقسام

في إجابات عضوات ھیئة ) ٠.٠٥( اللةتوجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى د ال .٦
الدرجة : (التنظیمي تعزى للخصائص الوظیفةنحو المناخ  ،التدریس بجامعة أم القرى

 ).الحالة االجتماعیة: (، والشخصیة)العلمیة،وسنوات العمل
 في إجابات وكیالت األقسام) ٠.٠٥( توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة .٧

 .األكادیمیة مناخ التنظیمي تعزي للوظیفة الحالیة لصالح وكیالت األقسامنحو الاألكادیمیة، 
  :وبناًء على النتائج المتوصل لھا من خالل الدراسة توصي الدراسة بالتالي :التوصیات

وإحداث نقلة  ،؛ بھدف تعزیز اإلیجابیاتتخطیط برامج تدریبیة مناسبة للقیادات التربویة .١
  .نوعیة في المھارات اإلداریة

 .التعرف على أبعاد جدیدة تؤثر في المناخ التنظیمي .٢
  .االھتمام بوضع خطط مكتوبة لتطویر المناخ التنظیمي .٣
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  مقدمة مقدمة الال
 العنصر شمل للتحدیث والتجدیداأل ةالرؤی السعودیة ناجامعات تبنـيیعتبر 

 اتھاواجب أداء من وتمكـنھا وتطویـرھا، الجامعـات ھـذه نجاح في ألساسا
 یعمق مھم توجھ ھو، ھذه الرؤیة لتبنـيت الجامعـا وتوجھ .ةوالعلمی المجتمعیة

 جامعـة كـل تقوم أن الضروري من فإنَّ ھنا منوالتجدید، و ثمفاھیم التحدی
 واإلداریة األكادیمیة عملیاتھا أنواع جمیع شملتل ،الجودة معاییر بتطبیق

  .والمالـیة
 المعاییر جملة ھابأنَّ طویر،الرؤیة للت )م٢٠٠٠(ویحدد عشیبة 

 بالجامعة التعلیمیة لعملیةا عناصر جمیع في تتوافر أن ینبغي التي والخصائص
 احتیاجات تلبي التي ،المخـرجات مأ العملیات مأ بالمدخالت یتعلق ما منھا سواء

 االستخدام خالل من وتتحقق .وحاجاتھم المتعلمین ورغبات ومتطلباتھ، المجتمع
  ).٥٣٨ص(بالجامعة والمادیة البشریة العناصر لجمیع الفعال

یجب األخذ بھا في إدارة المؤسسات  يالمطروحة التومن المتطلبات 
، تطبیق المداخل التطویر والتحدیثالتعلیمیة بما فیھا الجامعات للتحول نحو 

كما حددھا فیلیب ، )(The seven approachالسبعة األساسیة 
 یمیة،لتطبیق الجودة التعالیب أو طرق لھي عبارة عن أس )م١٩٩٥(انكستون

 :وتتكون من
یة وھو أن یكون لدي القیادة العلیا خطة تنمو: Strategy: ستراتیجیةاال .١

الحل  القادمة، والتدریب ھو) ٥-٣(عن مستقبل المؤسسة في السنوات
  .األنسب أمام المؤسسة لذلك

لمسئولیات ویعني إعادة ھیكلیة المنظمة مع تغییر ا: Structure:ھیاكلال .٢
  .ألدوار وتعیین طواقم العمل لذلكوالوظائف وا

ویعني إعداد نظام جدید لتحسین المخرجات وزیادة : System: النظام .٣
  فعالیة 

العاملین بشكل الئق وإشباع احتیاجاتھم  وتعني معاملة: Staffالعاملون  .٤
  .وب العالقات اإلنسانیة في العملمن خالل استخدام أسل

ون نمط اإلدارة والقیادة من النوع الذي یقود إدارة أن تك Style النمط .٥
 . الجودة الشاملة في جمیع أرجاء التنظیم
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ریة من خالل وتعني تحسین القدرات والكفایات البش: Skillsلمھارات ا .٦
دة في العمل قادرة علي جل ابتكار أسالیب جدیالتدریب المستمر من أ

  .المنافسة
 ،ي إیجاد ثقافة تنظیمیة جدیدةوتعن:  Shared valueالقیم المشتركة .٧

  ).٣٨:ص(التطور المستمر متالئوتحدید القیم السائدة وتبدیلھا بثقافة وقائیة 
  

ألخذ لذا تفرض المستحدثات العصریة على القیادات اإلداریة التربویة ا
 ؛من أجل رفع مستوى األداء وتحسینھ باستمرار ،ةبأسالیب إدارة الجودة التعلیمی

ولكنھا  لیست أن تكون إدارة بالخبرة فقط، ي أمام القیادة التربویةالتحد لذا فإنَّ
إدارة علمیة تعتمد على أسس علمیة في التخطیط والتقییم والمتابعة والتحسین 

اكتساب المھارات ى تطویر ذاتھا باستمرار من خالل وقادرة عل ،المستمر
 ھیئة وأعضاءلموظفین القیادیة الفاعلة القادرة على التعلم الذاتي واالندماج مع ا

،و التقویم المستمر إلحداث التغییر والتطویر وتشجیع العمل الجماعي التدریس،
 .لیتمكنوا من العیش في عالم الغد ؛إلعداد الطلبة من ذوى القدرات العالیة

  

ة في التعلیم لجامعات لتطبیق إدارة الجودة التعلیمیوفي ضوء تقبل إدارة ا
البد من االھتمام بمدخالت العملیة التعلیمیة التعلیمي الجامعي للنھوض بالمستوي 

ولعل من أھم ھذه المدخالت مایتعلق بامتالك قیادتھا األكادیمیة مھارات إداریة، 
دور مھم في عملیات تطبیق وتنفیذ البرنامج  حیث أن القیادات األكادیمیة لھم

خرج المطلوب بكونھم ھم الحلقة الوسطي واألھم بین المدخالت التعلیمیة والم
وأھدافھا  وھو الطالب من جانب وبین اإلدارة العلیا وما تمثلھ من فلسفة الجامعة

األقسام األكادیمیة ھم  رؤساءف )م٢٠٠٤(وھذا ما أوضحھ نشوان . من جانب آخر
لذلك فقد حظي تأھیل  ؛نجاح أو فشل البرنامج على القادرون بالدرجة األولي

 ؛تعلیم الجامعي بأھمیة كبیرة في العصر الحدیثرؤساء األقسام األكادیمیة في ال
 ركنًایمثلون فھم  ؛دونھ في عملیة التعلیم الجامعيوذلك ألھمیة الدور الذي یؤ

من سمعتھا  ًاحیث تكتسب الجامعات بعض اسیا في النظام التعلیمي الجامعي،أس
ت سبھا أیضًا من الصفاتكوالتي ت ،ةاألكادیمی أقسامھاوشھرتھا التنافسیة من 

والممیزات التي یمتلكھا رؤساء األقسام األكادیمیة في كافة المجاالت األكادیمیة 
تمتلك مھارات  توفر قیادات إداریة ومدى ،لثقافیة واإلنسانیة والبحثیةواإلداریة وا

والتحسین للنظام التعلیمي الجامعي في كافیة تجعلھم قادرین على إحداث التطور 
لما فیھ مصلحة للجامعة والطالب  ر العلمي الحدیثت لمواكبة التطوكافة المجاال

  .)١٦ص(وخدمة للمجتمع
األكادیمیة رؤساء األقسام  متلكینبغي أن ی واستنادًا على ھذا الدور الحیوي

لخدمة  ملممارسة عملھم وتحقیق األھداف المطلوبة منھضروریة  إداریةمھارات 
  :، ومن ھذه المھاراتاملةالجامعة والمجتمع وذلك في ضوء مفھوم الجودة الش

  .مھارات شخصیة .١
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  ).مھنیة ( مھارات فنیة  .٢
  .مھارات أكادیمیة .٣
  .قافیةمھارات ث .٤
 .مھارات إداریة .٥

 على ةالقدر )م٢٠٠٤(نشوان كما أوضحھا وتتضمن المھارات اإلداریة
ممارسة العملیات اإلداریة كالتخطیط والتنظیم والرقابة واإلشراف واالتصال 

وما  راعي الحداثة في األسلوب القیادي كالدیمقراطیةوالتواصل بطریق سلیمة ت
واستخدام نماذج حدیثة في القیادة وغیرھا من  یتبعھا من عملیات التفویض،

علیھا من إقامة عالقات  وما یترتب ،التي ثبت نجاحھا محلیا وعالمیااألسالیب 
، حریة الرأي التشجیع على ،منسوبي القسم احترام وتقدیر شعور:إنسانیة مثل

 وأعضاء ھیئة التدریس والعاملین،التعاون وإقامة عالقات حسنة مع الطالب 
االتصال  رة علىالقد –ین منسوبي القسمبإشاعة جو من الثقة واالحترام 

تخاذ القرارات بشكل ا تمر والرقابة الذاتیة والقدرة علىوالتواصل والتقویم المس
یوجد حد الھ وأنَّ جاح،الن عة بالعمل والتصمیم علىوالقنا موضوعي وعلمي،

افة المتالك مھارات الجودة التعلیمیة التي ترتبط باإلض قصي لألداء والعمل،أ
ویدیر  حلیل والتفسیر والتقویم المستمر،تحدید المشكلة واألھداف والت بالقدرة على

لدیھم سلوكیات ممیزة تمكنھم من تتكون و. ر تربويالوقت بشكل سلیم دون ھد
  .)١٨ص( خدمة مجتمعھموالثقافات الجدیدة وتطویعھا لاستیعاب المفاھیم 

كم  ا أن  ھ ال یمك  ن أن نتص  ور قس  مًا ناجح  ًا ومتفوق  ا ف  ي خطط  ھ الدراس  یة    
وكوادره األخرى  التدریسوالبحثیة وخدمة المجتمع إذا لم یكن لدى أعضاء ھیئة 

ن دوره وطریق  ة أدائ  ھ لھ  ذا  قناع  ة بأس  الیب رئ  یس القس  م وممارس  اتھ ورض  ا ع     
ھ الش خص  إدارة القسم فحسب ألنَّ  ویتطلعون إلیھ قائدًا ولیس مسؤوًال عن  الدور،

العم  ري،  ( لتحقی  ق الج  ودة ف  ي البح  ث والت  دریس     ال  ذي یمك  ن أن یھ  يء الج  و    
  ).٢٥٦م، ص١٩٩٨

 .Baldridge.et(أكدت دراسة بالدریج وآخرینانب وفي نفس الج
AL,1987 (ھما ،میةفرھا في المؤسسة التعلیعلى جانبین أساسیین یجب تو: 

عة الوسط والمناخ الذي وطبی لة في شخص القائد،صفات القیادة وخصائصھا ممث
 المناخ السائد بین رئیس القسم، وقد أكد في ھذا الجانب على .یتحرك فیھ

  .وأعضاء ھیئة التدریس
المناخ التنظیمي قلب المنظمة التربویة وروحھا، وجوھرھا الذي كما یعد 

وجمیع العاملین للعمل بكل حماسة  ،ضاء الھیئة التدریسیةالتربوي وأعیدفع القائد 
ونشاط وحیویة، ویعزز الشعور باالنتماء واإلخالص وتقدیر وتحقیق الذات لدى 

  ).Freiberg, 1998, 23(جمیع األطراف بالمنظمة التربویة 

للمناخ الذي یسود الكلیات واألقسام  أنَّ) Blau,1994(بالو  وھذا ماذكره



 ١٤

مھارات  وأنَّ ي الجامعة تأثیرات على قدرات ومنجزات األقسام،ف ةاألكادیمی
رئیس القسم وسلوكھ في النواحي اإلداریة والعالقات البینشخصیة ھي التي تقرر 

  .نوعیة المناخ السائد

مجموعة الخصائص التي تمیز مكان العمل "المناخ التنظیمي بأنھ ویعبر عن
اشر من قبل السلوك الفردي والتي یمكن إدراكھا بشكل مباشر أو غیر مب

عثامنة، ( "والجماعي والتنظیمي عن طریق تأثیرھا في مسببات السلوك
  ).١٣صم، ١٩٩٦

العدید من الدراسات العربیة واألجنبیة في كشفھا عن  وقد أكدت أیضًا
وجود صلة قویة بین شخصیة المدیر وممارستھ اإلداریة وأنماط االتصال في 

( بھ كل فرد ویشعر فیھ تجاه اآلخرین  سوما یح ھا،جو الوجداني فیالمدرسة وال
  ).٢٣٢ص ،م١٩٩٣ نیول،

لھذا تسعى جمیع المنظمات على اختالفھا على تھیئة مناخ تنظیمي مناسب 
في جمیع  تحقیق اإلبداع وإحداث التطویرل ولكن أیضًالیس فقط لتحقیق أھدافھا 

 عمل الذي یقومون بھبطبیعة ال وإبداعھمیتأثر أداء الموظفین حیث  نشاطاتھا،
بناء األجواء المالئمة یعتبر ف.الداخلیة التي یؤدون العمل فیھاوبمعطیات البیئة 

ضمن المسؤولیات  الزمًاباستمرار  لألداء الفعال وتحقیق اإلبداع وتعزیزھا
  .قیادة إداریة فعالةالحیویة ألي 

ألقسام لدى رؤساء ا فر المھارات اإلداریةتو و مما سبق یمكن القول أنَّ
الجودة تنفیذ وتطبیق  على تجعلھم قادرین ووكیالت األقسام األكادیمیة األكادیمیة

فتلك المھارات أصبحت تمثل مطلبًا مھمًا الجامعة، اتسعى لھالتعلیمیة التي 
وتوفیر المناخ المالئم للعمل  ودة التعلیمیة في التعلیم العاليوضروریًا لتحقیق الج

  .بالقسم
  مشكلة الدراسة

 ھاراتتبر رئاسة األقسام األكادیمیة من المھام التي تتطلب متع
وقدرة على اتخاذ القرار، ومھارة في االتصال باألفراد واإلدارات ،إداریة

لكون وھذا المنصب یمثل تحدیًا حقیقیًا  .ةالمختلفة داخل وخارج المنشأة األكادیمی
غیر مدربین  ن غیر متخصصین في اإلدارة أویمعظم رؤساء األقسام أكادیمی

  .لتولي مھام إداریة
 المختلفة الكلیات في األقسام رؤساء یعتبر" :ھنَّوتشیر إحدى الدراسات إلى أ

فھ م أك ادیمیون بالدرج ة األول ى     ؛ الت دریس  ھیئ ـة  أعض ـاء  م ـن  متمی زة  مجموع ة 
أو حتى ت دریب   ،سابقة ویمارسون مھام منصب رئاسة القسم دون خبرات إداریة

 حرب   ي،("دوار والمھ   ام ال   الزم تحقیقھ   ا ف   ي عملھ   م اإلداريی  ؤھلھم إلدراك األ 
  ).٥٧م، ص١٩٩٩




