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النمط القيادي السائد لدى رؤساء األقسام يف جامعة الباحة

الممخص_ ىدفت الدراسة التعرف عمى النمط القيادي السائد لدى

الرئيس في تنفيذ سياسات الجامعة واداراتيا ،فبل يمكن تحقيق

التدريس ،وقد تم استخدام المنيج الوصفي في صورتو المسحية،

األقسام األكاديمية التي تضم أعضاء ىيئة التدريس الذين يقع

رؤساء األقسام في جامعة الباحة من وجية نظر أعضاء ىيئة

أىداف الجامعة إال إذا تم ترجمة السياسات وتنفيذىا من قبل

وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء ىيئة التدريس في جامعة

عمى عاتقيم التدريس والبحث العممي وخدمة المجتمع أي

الباحة البالغ عددىم ( )894عضواً ،أما عينة الدراسة فتكونت من
 282عضواً ،وقد قامت الباحثان ببناء استبانة في صورتيا النيائية

وظائف الجامعة األساسية ،وتعد األقسام األكاديمية الوحدات
األساسية األكاديمية التي تحقق أىداف الجامعة ،فالجامعة ال

اشتممت عمى ثبلث مجاالت تُـعبر عن األنماط القيادية الثبلثة وىي
النمط الديمقراطي ،والنمط التسمطي ،والنمط التسيبي ،وتم التأكد من

تستطيع أن تؤدى رسالتيا أو تحقق أىدافيا إال من خبلل ىذه
األقسام؛ فيي المعنية برفع مستوى اإلنتاجية في الجامعات كماً

صدقيا وثباتيا .أظيرت نتائج الدراسة أن النمط القيادي السائد لدى

ونوعاً [ ،]2وعن طريقيا يتم التحكم في معظم الق اررات الجامعية

رؤساء األقسام األكاديمية كان النمط الديمقراطي وبدرجة ممارسة

المركزية ،كاختيار أعضاء ىيئة التدريس ،وتحديد المقررات

كبيرة ،وجاء في المرتبة الثانية النمط التسمطي بدرجة ممارسة قميمة ،ثم

والخطط الدراسية ،ووضع معايير القبول والتخرج ،وتقدير

جاء في المرتبة األخيرة النمط التسيبي ودرجة ممارسة قميمة .كما

أظيرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياً في استجابات أفراد
العينة تبعاً لمتغيرات النوع االجتماعي والجنسية ،في حين تبين وجود

األىمية النسبية لؤلنشطة المختمفة ،من تدريس ،وبحث عممي،
وخدمة مجتمع وغيرىا من الق اررات التي تحدد طابع المؤسسة

فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ) (α = 0.05في تقديرات
أفراد العينة لممارسة رؤساء األقسام لمنمط الديمقراطي تعزى إلى

الجامعية ،ولعل ذلك ىو ما دعا ريتا [ ]3إلى التأكيد عمى أن

حوالي  %80من جميع الق اررات اإلدارية في الجامعة تتخذ عمى

نوع الكمية ولصالح الكميات اإلنسانية.

مستوى األقسام.

الكممات المفتاحية :النمط القيادي ،رؤساء األقسام ،جامعة الباحة.

وقد أشارت دراسات عديدة إلى أن قدرة رئيس القسم
واستعداداتو وأنماط سموكو تحدد كفاءة القسم األكاديمي وقدرتو

 .1المقدمة

عمي تحقيق أىدافو ،وأىداف الجامعة ،فنوعية وكفاءة القسم

يقوم التعميم الجامعي بدور رئيس في إعداد الكوادر البشرية

تعتمد عمى كفاءة رئيس القسم ،فيو قائد ،ومدير ،يتولى توجيو

المؤىمة والمدربة ؛ لتمبية حاجات التنمية الشاممة التي يسعى ليا

اآلخرين نحو تحقيق أىداف القسم ،وىو المسئول المباشر عن

المجتمع ،ويتوقف نجاح المجتمع في تحقيق ىذه التنمية عمى

فعاليات وأنشطة القسم ،والخطط التي يرسميا أو ينفذىا القسم،

جودة ىذا التعميم الذي أصبح استراتيجية وطنية لمنيوض والتقدم

والمتابع والمقيِم لمستويات األداء ،سواء بالنسبة لمطبلب أو

في شتى المجاالت ،ولتحقيق أىداف التعميم الجامعي تقوم

أعضاء ىيئة التدريس واإلداريين ،والراعي ليم ،والموضح

الجامعات بثبلث وظائف رئيسية وىي التدريس ،والبحث العممي،

لمسئولياتيم ،وبصفة عامة فيو المسئول عن إدارة شؤون القسم

وخدمة المجتمع.

[.[4

وال يمكن لمجامعات أن تحقق أىدافيا إال إذا نجحت إداراتيا

وبالرغم من دور رئيس القسم وأىمية موقعو ،إال أن اختياره

في التخطيط والتنظيم والتوجيو والرقابة عمى الوظائف التي

يخضع العتبارات كثيرة وفي غالب األحيان ال يكون لديو معرفة

أسندت لمعاممين بيا ولكوادرىا المختمفة ،إذ إن ىذه الوظائف

إدارية أو خبرة في مجال اإلدارة ،حيث يتم اختياره من بين

تسيم في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية

أعضاء ىيئة التدريس ،وقد يكون مدرساً بارعاً في تخصصو

لممجتمع ،وتدعم استم اررية مظاىر التنمية المختمفة ،فإدارة

ولكن ليس بالضرورة إدارياً وقائداً في القسم ،وفى ذلك يقول

الجامعة مطالبة في بناء الخطط االستراتيجية القائمة عمى
عمميات تحميل دقيق لمبيئة الداخمية والخارجية

جون بينيت [ ]5ما معناه بأنو ال يمكن االفتراض أن جميع

لتكون أكثر

العمماء قادرون عمى أن يكونوا رؤساء أقسام أكفاء ،فقد تكون

فاعمية في أدائيا لتحقيق أغراضيا [.[1

طبيعة المشكبلت التي يصادفونيا في أقساميم ،بعيدة عن مجال

وتحظى األقسام األكاديمية في الجامعات باألىمية وبالـدور
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تخصصاتيم ،وقد تكون قدرتيم عمى التوفيق بين المطالب

واشتممت عناصر القيادة عمى مجموعة عناصر أساسية

المتعارضة محدودة ،وكونو عالماً أو معمماً جيداً ال يضمن

وىي :القائد ،المرؤوسين أو التابعين ،الموقف القيادي ،وىدف

ويتفاوت رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات في

أخذت الدراسة الحالية بتصنيفيا حسب المنحى السموكي حيث

مشترك لمجماعة ،ولمقيادة أنماط كثيرة وتصنيفات متعددة ،وقد

كفاءتو في إدارة القسم.

أخذت بو معظم الدراسات وعمى النحو اآلتي:

أنماطيم القيادية فمنيم المتسمط ومنيم الديمقراطي ومنيم من

-1

ينحى نحو مشاركة زمبلءه في القسم الرأي والمشورة في صناعة
الق اررات واتخاذىا ومنيم المتفرد في ىذه الق اررات ،وقد تعددت

القيادة

االستبدادية

(التسمطية (Authoritarian

Leadership:
القائد المتسمط لو فمسفو خاصة يؤمن بيا ،وىي أن عميو

أنماط القيادة في ىذا المجال وصنفت تصنيفات عديدة ضمن
إن لفظ (قيادة) يعني عبلقة متبادلة بين من يبدأ بالفعل

بناء عمى سمطتو الرسمية
إجبار المرؤوسين عمى أداء العمل ً
التي تسمح لو بيا قوانين ولوائح المنظمة ويرى بأن ىذه السمطة

المداخل اإلدارية المتعددة ].[6
وبين من ينجزه وىذه العبلقة يترتب عمييا تمثيل دورين متباينين

يجب تفعيميا في الضغط عمى المرؤوسين والتحكم بيم لتحقيق

أىداف المنظمة [.[13

ُيمثل الدور األول من يتولى القيام بالعمل وىو القائد ووظيفتو
إصدار األوامر ،ويمثل الدور الثاني من ينجزون العمل وىم

والقائد المتسمط يستخدم جميع سمطاتو لفرض األوامر

األتباع أو األفراد ووظيفتيم تنفيذ األوامر وىذا واجب عمييم [،]7

والتعميمات ويستخدم أساليب التيديد والتخويف لتنفيذ أوامره التي

بينما يرى الصباب ،وحبيب [ ]8أن القيادة ىي :ممارسة القائد

تتسم بالصرامة والجمود والغموض ،وال يسمح بالنقاش أو

التفاىم ،وفي ظل ىذا النمط تنعدم العبلقات اإلنسانية بين القائد

التأثير عمى المرؤوسين من أجل تحقيق أىداف مشتركة.

والمرؤوسين [.[6

وقد عرف القيادة دوف وفريمي [ ]9بأنيا سموك عممي

 -2القيادة الديمقراطية Democratic Leadership:

لتوجيو نشاط جماعة العمل نحو ىدف مشترك ،ويتكون ىذا
السموك من المبادأة ودفاع القائد عن أداء الجماعة ،وايجاد حل

تعتبر القيادة الديمقراطية قيادة متوازنة تشبع حاجات

لمصراعات المؤسسية والتواصل واتخاذ الق اررات بناء عمى

الرئيس والمرؤوس فيي قائمة عمى االحترام المتبادل بين

وعرفيا كونتز وأدونيل المشار إلييما في كنعان [ ]10بأنيا:

ويعطييم الحرية في إبداء اآلراء والحرية في التعبير عن

الطرفين والقائد الديمقراطي يشارك المرؤوسين في اتخاذ الق اررات

مصمحة العمل.

أفكارىم ،وىذا يجعل التعاون واأللفة تسود جو العمل [.[7

"عممية التأثير التي يقوم بيا القائد في مرؤوسيو إلقناعيم وحثيم

وتتميز القيادة الديمقراطية -أيضاً -بأنيا قائمة عمى مبدأ

عمى المساىمة الفعالة بجيودىم في أداء النشاط التعاوني".

أما حريم [ ]11فقد عرفيا عمى أنيا :عممية اجتماعية تقوم

العبلقات اإلنسانية والثقة المتبادلة بين الرئيس والمرؤوس ،والقائد

عمى غرس الدافعية والحماس والرغبة واالستعداد الطوعي لمعمل،

الديمقراطي يفوض صبلحياتو لممرؤوسين ليوفر الوقت والجيد

واالمتثال لرغبات القائد ،وان القيادة الناجحة ىي التي تأتي من

باإلضافة إلى أنو يدعم المرؤوسين معنوياً ويشجعيم ويساعدىم

امتبلك القائد لمرؤيا الواضحة والكافية والثقة والقيم والدافعية

في تنمية مياراتيم ،والقائد يعتبر ىذه الميمة تشاركيو بينو وبين

والعمل بروح الفريق.

مرؤوسيو في الميام والمسئولية [.[14

 -3القيادة التسيبية Laissez-Faire Leadership:

وعرفيا آثر وزيمان [ ]12بأنيا :التنسيق والتنظيم والتوجيو

لجيود مجموعات العمل من أجل تحقيق األىداف الموضوعية

القائد التسيبي عادةً ال يمعب دو اًر في مسيرة العمل فيو ال
يضع خطة واضحة لتحقيق أىداف المؤسسة وال يسعى إلصدار

ومن التعريفات السابقة يتبين لمباحثة أن القيادة :عبلقة

أوامر وتعميمات لضبط سير العمل وليس لو أي دور في

مسبقاً عبر المشاركة الفعالة من قبل الجميع.

اكتشاف طاقات المرؤوسين وتوجيييا لمصمحة العمل ،أيضاً

إنسانية ،اجتماعية ،متبادلة بين القائد وأفراد جماعتو ويكون

ليس لو دور في إنتاج المنظمة [.[15

لمقائد القدرة عمى التأثير في سموك األفراد وتنظيم وتوجيو العمل

ويعطي القائد التسيبي الحرية المطمقة لممرؤوسين ويمارسون

من أجل الوصول إلى أىداف الجماعة المشتركة.
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نشاطاتيم وأعماليم دون سمطة من القائد ويتبعون اإلجراءات
التي يرونيا مبلئمة إلنجاز العمل ،فينحصر دوره في الرد عمى

يكون لديو تصور كامل عن طبيعة عممو وواجباتو ،أيضاً يجب

أن تتوفر لديو ميارات إدارية وأكاديمية وصفات شخصية تساعده

االستفسارات واإلدالء بالمعمومات ،ويكون إنتاج المنظمة قميل

وتؤىمو لمعمل بكفاءة وقدرة لتحقيق أىداف القسم.
وقد تناولت العديد من الدراسات األنماط القيادية في

جداً ،وتكون شخصية القائد ميزوزة ضعيفة وال يتعامل

الجامعات فقد أجرى الفايز [ ]20دراسة ىدفت إلى التعرف عمى

المرؤوسين معو باحترام [.[16

ولمجامعة دور ميم فيي تحمل مسؤولية إعداد الكفايات

الممارسات القيادية لرؤساء األقسام في جامعة "الممك سعود" في

المتخصصة لمنيوض بالمجتمع ؛ وإليجاد حمول عممية لمشكبلت

المممكة العربية السعودية من وجية نظرىم ،وقد تم استخدام

المجتمع ،إضافة إلى تنمية المعرفة ونشر العمم بكافة فروعو،

المنيج الوصفي حيث استخدم الباحث مقياس الممارسات

ولذلك فإن مسؤوليات الجامعة تقع عمى عاتق المستوى

القيادية الذي أعده كوزيز و بوسنر عام  1995لجمع البيانات،

الكميات واألقسام [.[17

والبالغ عددىم ( )191رئيس ،وقد تبين أن الممارسات القيادية

وتكونت عينة الدراسة من جميع رؤساء األقسام في الجامعة

األكاديمي في الجامعة من اإلداريين وأعضاء ىيئة التدريس في
ويعتبر القسم األكاديمي حجر الزاوية لمجامعة ،فمن خبلل

لرؤساء األقسام جاءت بدرجة عالية ،وقد جاء في المرتبة األولى

األقسام األكاديمية تتشكل الكميات ،إذ تتكون كل كمية من عدد

إتاحة الفرصة لآلخرين لمعمل والمشاركة بمتوسط حسابي

التخصصات التي تنتمي إليو ولكل قسم كيان متفرد عممياً

بينت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياً في استجابات أفراد

المتمثمة في نشر العمم والمعرفة وتنميتيا بالبحث وتطبيقيا في

األكاديمية.

( ،)4.58تبلىا في الترتيب تشجيع اآلخرين ومكافأتيم ،كما

من األقسام األكاديمية وكل قسم يحتوي عمى عدد من

العينة تبعاً لمتغيرات الجنس أو سنوات الخبرة أو الرتبة

وادارياً ،وتقع عمى األقسام مسؤولية تحقيق أىداف الجامعة

كما أجرى عاشور [ ]21دراسة ىدفت لمكشف عن تقدير

خدمة المجتمع [.[18

وتعتبر وظيفة رئيس القسم األكاديمي من أىم وظائف

أعضاء ىيئة التدريس لمنمط القيادي الممارس من قبل رؤساء

الكميات والجامعات ،حيث أن رئيس القسم ىو المسئول األول

األقسام األكاديميين في جامعة "اليرموك" وتعرف أثر متغيرات

والمباشر عن إدارة قسمو وتحقيق أىداف القسم والجامعة بكفاءة

الجنس والرتبة العممية ونوع الكمية في تصوراتيم ،وقد استخدم

عالية [.[19

الباحث المنيج الوصفي ،وتكون مجتمع الدراسة من ()750

وتتعدد ميام ومسؤوليات رئيس القسم حيث تشمل الجانب

عضو ىيئة تدريس لمعام الجامعي  2009-2008حيث تم

األكاديمي المتمثل في العممية التعميمية والبحثية وىي أساس

اختيار عينة عشوائية طبقية بسيطة اشتممت عمى ( )200فرد

الجامعة وموضوعيا الرئيس الذي يحقق أىدافيا ويشتمل عمى

وقد استخدم الباحث استبانة تكونت من ( )48فقرة ،وبعد جمع

متابعة تنفيذ الخطط الدراسية في القسم وتطويرىا وتسييل عمل

البيانات وتحميميا توصمت الدراسة إلى أن النمط القيادي

أعضاء ىيئة التدريس ومتابعة ترقياتيم األكاديمية وتنميتيم ميني ًا

الممارس من قبل رؤساء األقسام في جامعة "اليرموك" ىو النمط

من خبلل تسييل حضورىم لممؤتمرات والندوات العممية وتنظيم

القيادي الديمقراطي وبدرجة كبيرة ،يميو النمط القيادي التسمطي

الدورات التدريبية في مختمف مجاالت عمميم ،والجانب اإلداري

وبدرجة متوسطة ،ثم النمط القيادي المتساىل وبدرجة متوسطة،

حيث يعمل رئيس القسم عمى توفير جو مناسب لتحقيق أىداف

وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة تصور أعضاء

الجانب األول ويشتمل عمى الرد عمى المخاطبات الرسمية

ىيئة التدريس لمنمط القيادي الممارس من قبل رؤساء األقسام

والمشاركة في مختمف المجان في الكمية والجامعة ومتابعة

الدراسة تعزى لمتغيرات الجنس والرتبة العممية ونوع الكمية.

األكاديميين في جامعة "اليرموك" من وجية نظر أفراد عينة

الخاصة بالقسم ومتابعتيا ،وادارة االجتماعات في القسم

كما أجرى عبد القادر ،أبو قمو والميايرة [ ]22دراسة

المعامبلت الخاصة بأعضاء ىيئة التدريس ومتابعة شؤون

ىدفت إلى التعرف عمى األنماط القيادية السائدة لدى عمداء

الطمبة وسير دراستيم في برامج القسم وحتى تخرجيم [.[18

ورؤساء أقسام عدد من الكميات في جامعة "اإلسراء" األردنية

ويتحم ـل رئيـ ـس القسـ ـم جمي ـ ـع ىـ ـ ـذه المس ـؤوليـ ـات ويج ـب أن
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الخاصة ،وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،وتكون

القيادية السائدة في كميات التربية في المممكة العربية السعودية

مجتمع الدراسة من جميع أعضاء ىيئة التدريس العاممين في

وعبلقتيا بالتمكين اإلداري ألعضاء ىيئة التدريس فييا ،استخدم

تدريس ،تم اختيارىم بطريقة عشوائية ،وتم استخدام االستبانة

الدراسة من جميع أعضاء ىيئة التدريس في كميات التربية في

كأداة لجمع البيانات ،وتوصمت الدراسة إلى توفر األنماط القيادية

المممكة العربية السعودية لمفصل الدراسي الثاني من العام

الثبلث لدى إدارات الكميات وجاءت لصالح النمط الديمقراطي

الدراسي  2010م والبالغ عددىم ( )1153وتكونت عينة الدراسة

مع تحقق أبعاد جودة التعميم (الكفاية ،األمن ،المصداقية،

من ( )272عضو ىيئة تدريس تم اختيارىم بالطريقة الطبقية

السائدة وأبعاد جودة التعميم في كميات الجامعة ،ووجود فروق في

القيادية والتمكين اإلداري من إعداد الباحث ،وقد أظيرت نتائج

متوسطات اإلجابات تعزى لمتغيري سنوات الخبرة والكمية وعدم

األنماط القيادية السائدة في كميات التربية في المممكة العربية

وجودىا لدى متغيري الجنس والدرجة الوظيفية.

السعودية من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس فييا ىي النمط

الباحث في دراستو المنيج المسحي االرتباطي وتكون مجتمع

جامعة اإلسراء ،وتكونت عينة الدراسة من ( )75عضو ىيئة

العشوائية ولتحقيق أىداف الدراسة تم بناء أداتين لقياس األنماط

الفاعمية) ووجود عبلقة ذات داللة إحصائية بين األنماط القيادية

كما أجرى القطان [ ]23دراسة ىدفت إلى الكشف عن

القيادي الديمقراطي وقد جاء في المرتبة األولى بدرجة مرتفعة،

األنماط القيادية لدى القادة األكاديميين في جامعة "الكويت"

وجاء النمط القيادي األوتوقراطي في المرتبة الثانية بدرجة

وعبلقاتيا باألداء المؤسسي وسبل تطويره ،وقد استخدم الباحث

متوسطة ،وجاء النمط القيادي التسيبي في المرتبة األخيرة بدرجة

المنيج المسحي ،والمنيج النوعي في دراستو ،وتكون مجتمع

منخفضة.

جامعة "الكويت" لعام  2011 - 2010م ،وتكونت عينة

األنماط القيادية والنمط السائد لدى عمداء ورؤساء األقسام في

الدراسة من ( )386عضو ىيئة تدريس في الجامعة تم اختيارىم

ثبلث جامعات بحثية حكومية في شمال غرب الواليات المتحدة

بالطريقة العشوائية ،ولتحقيق أىداف الدراسة قام الباحث ببناء

األمريكية ،وتكونت عينة الدراسة من ( )84عميداً ورئيس قسم

القيادية الممارسة من جامعة "الكويت" ،حيث تكونت من ثبلثة

في ثبلث واليات ىي واليات "واشنطن"" ،ايداىو" ،و"أورغون" في

مجاالت واحتوت عمى ( )43عبارة ،والقسم الثاني لقياس األداء

الشمال الغربي ألمريكا ،وقد تم استخدام المنيج الوصفي

المؤسسي ،حيث تكون من ثبلثة مجاالت واحتوت عمى ()35

بصورتو المسحية لجمع البيانات ،وقد تم استخدام مقياس القيادة

عبارة ،وقد توصمت الدراسة إلى أن األنماط القيادية الممارسة

الفعالة والمتبناة الذاتي لييرشي وببلنشرد والذي طوره جوىنسون

المجاالت كافو واألداة ككل ،حيث احتل النمط الديمقراطي

لدى العمداء ورؤساء األقسام ىو نمط بيع الق اررات (أداء عالي/

المرتبة األولى فيما حصل النمط التسيبي عمى المرتبة األخيرة،

عبلقات عالية) تبله في الترتيب نمط المشاركة ،كما بينت

وىناك فروق ذات داللة إحصائية لنمط القيادة التسيبي تعزى

النتائج عدم وجود فروق في استجابات أفراد العينة من العمداء

ألثر متغير الكمية وجاءت الفروق لصالح مستوى متغير الكميات

تعزى إلى متغير الجنس ،بينما ىناك فروق في تقديرات رؤساء

مساعد) من جية وبين كل من رتبة (أستاذ وأستاذ مشارك) من

ذات داللة إحصائية في استجابات رؤساء األقسام تعزى

جية أخرى وجاءت الفروق لصالح أستاذ مساعد عمى مجاالت

إلى سنوات الخبرة كرئيس قسم ولصالح ذوي الخبرة أكثر من

األنماط القيادية ،باإلضافة إلى أنو ال توجد فروق ذات داللة

ثمان سنوات.

التسيبي) تعزى ألثر متغير سنوات الخبرة.

القيادية لرؤساء األقسام األكاديمية في عدد من األقسام في

كما أجرت العمري [ ]25دراسة ىدفت إلى التعرف عمى

الدراسة من ( )1286عضو ىيئة تدريس المزاولين لعمميم في

من أصل  100ىو مجتمع الدراسة في ثبلث جامعات حكومية

وتطوير استبانة مكونة من قسمين ،القسم األول لقياس األنماط

عام 1996م ،وقد بينت نتائج الدراسة أن النمط القيادي السائد

لدى القادة األكاديميين في جامعة "الكويت" جاءت متوسطة في

األقسام تعزى إلى الجنس ولصالح الذكور ،كما تبين وجود فروق

العممية ووجود فروق بين مستوى متغير الرتبة العممية (أستاذ

وأجرى شانغ [ ]26دراسة ىدفت إلى التعرف عمى األنماط

إحصائية لجميع األنماط القيادية (الديمقراطي ،األوتوقراطي،

كميات التربية لمجامعات الحكومية األمريكية وعبلقتيا باستخدام

وأجرى الخيري [ ]24دراسة ىدفت إلى معرفة األنماط
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التكنولوجيا في التعميم ،وقد تم استخدام مقياس قياس استخدام
التكنولوجيا ،حيث تم إرسالو إلى ( )93رئيس قسم و()843

العبلقة اإليجابية التي تربطيم معاً ،فالقائد الداعم والمشارك

يسيم في خمق مناخ تنظيمي إيجابي يحقق الرضا ألعضاء ىيئة

عضو ىيئة تدريس ،استجاب منيم ( )37رئيس قسم و()230

التدريس وينعكس إيجاباً عمى تحصيل الطمبة ،فقد أكدت دراسة

عضو ىيئة تدريس ،كما تم إرسال مقياس القيادة لبولمان وديل

دواني وديراني [ ]29وجود عبلقة ارتباطيو موجبة بين اىتمام

إلى أفراد العينة من أعضاء ىيئة التدريس ،وقد تبين من تحميل

القائد التربوي بالعبلقات اإلنسانية وشعور المدرسين باألمن

البيانات التي تم جمعيا أن رؤساء األقسام في كميات التربية

النفسي ،كما أشارت دراسة الخطيب وأبى فرسخ [ ]30إلى أن

يتبنون النمط " الموارد البشرية" (الديمقراطي) في المرتبة األولى

سموك ونمط القائد التربوي يؤثر بشكل كبير عمى فعالية عضو

تبله النمط " البنائي" الذي يقابل النمط األوتوقراطي ،وتبين وجود

ىيئة التدريس ويسيم في خمق بيئة ايجابية لمتعمم ،كما بينت

فروق في استجابات أفراد العينة حول األنماط القيادية السائدة

د ارسة عباس المشار إلييا في الطراونة [ ]31وجود عبلقة

وتبين عدم وجود فروق تعزى إلى سنوات الخبرة.

وبين الروح المعنوية ألعضاء ىيئة التدريس ،ونظ اًر لقمة توفر

ارتباطيو موجبة بين السموك القيادي الميتم بالعبلقات اإلنسانية

لدى رؤساء األقسام تعزى إلى متغيرات الجنس ولصالح الذكور،
وأجرى النيرب [ ]27دراسة عن األنماط القيادية ألعضاء

دراسات تشير إلى األنماط القيادية لرؤساء األقسام في جامعة

الييئة التدريسية في الجامعات الفمسطينية في محافظات شمال

الباحة ،ولضرورة الكشف عن ىذه األنماط لدورىا وأىميتيا في

وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي الميداني الذي يناسب

التدريس والطمبة جاءت ىذه الدراسة لمكشف عن األنماط القيادية

أغراض الدراسة ،وتكون مجتمع الدراسة من أعضاء ىيئة

السائدة لدى رؤساء األقسام في الجامعة.

تقرير العبلقات السائدة بين رؤساء األقسام وأعضاء ىيئة

الضفة الغربية من وجية نظر أعضاء الييئة التدريسية والطمبة،

التدريس والطمبة في جامعات شمال الضفة الغربية والبالغ

 .2مشكمة الدراسة

أعضاء ىيئة التدريس والطمبة في جامعات شمال الضفة

خمق مناخ تنظيمي ايجابي في الجامعات ،ولعدم وجود دراسات

عددىم ( )21165فرداً ،وتم اختيار عينة قواميا ( )1931من

نظ اًر لما لؤلنماط القيادية لرؤساء األقسام من دور كبير في

الغربية ،إذ كان عدد الطمبة ( )1666طالباً وطالبة ،وكان عدد

(في حدود عمم الباحثان) تناولت ىذه األنماط في جامعة الباحة،

استبانة من تطويره لتحقيق أىداف الدراسة وقد توصل الباحث

أعضاء ىيئة التدريس وما لمساه من تفاوت في العبلقة بين

ولكون الباحثان يعمبلن في جامعة الباحة ويتفاعبلن مع بعض

أعضاء ىيئة التدريس ( )265عضواً ،وقد استخدم الباحث
إلى حصول النمط الديمقراطي عمى تقدير متوسط ،بينما حصل

رؤساء كثير من األقسام وأعضاء ىيئة التدريس تبعاً لمنمط

النمط التسيبي والنمط الدكتاتوري عمى تقدير منخفض.

القيادي لكل منيم جاءت ىذه الدراسة والتي تتحدد مشكمتيا في

وقد أنشئت جامعة الباحة عام 1437ىـ ومقرىا الرئيس في

السعي لمكشف عن األنماط القيادية السائدة لدى رؤساء األقسام

مدينة الباحة غرب المممكة عمى سمسمة جبال السروات ،وقد

األكاديمية من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الباحة.

أشرفت جامعة أم القرى عمى وضع المبنات األولى لتأسيس

أ .أسئمة الدراسة

الجامعة من خبلل كمية المجتمع بالباحة [.[28

تسعى الدراسة الحالية لئلجابة عن األسئمة اآلتية:

وجامعة الباحة من الجامعات الناشئة في المممكة العربية

 -1ما النمط القيادي السائد لدى رؤساء األقسام األكاديمية في

السعودية ،وتضم خمسة عشر كمية في مختمف التخصصات

جامعة الباحة من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس؟

تشرف عمى  67قسماً أكاديمياً (اتصال شخصي مع إدارة شؤون

 -2ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

الموظفين في الجامعة) وتعتبر ىذه األقسام األكاديمية الوحدات

) (α = 0.05بين متوسطات استجابات أعضاء ىيئة التدريس

األساسية التي تعمل عمى تحقيق أىداف الجامعة ورسالتيا

لؤلنماط القيادية السائدة لدى رؤساء األقسام األكاديمية في

ورؤيتيا ،ويتوقف نجاحيا أو فشميا عمى الكفاءة والفاعمية

جامعة الباحة تعزى لمتغيرات :الجنس ،نوع الكمية ،الجنسية؟

واألنماط القيادية لرؤسائيا .والسموك القيادي لرؤساء األقسام

ب .هدف الدراسة

يؤثر في سموك وأداء أعضاء ىيئة التدريس وتنعكس عمى

تي ـدف الدراسـ ـة إل ـى التعرف عمى النمط القيادي السائد لدى
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رؤساء األقسام األكاديمية في جامعة الباحة ،وعبلقة تقدير ىذا

رؤساء األقسام  Departments Headsىم األشخاص

النمط ببعض المتغيرات الديمغرافية كالجنس والجنسية ونوع

المعينون بموجب المادة الرابعة واألربعون من نظام مجمس

عمى التوصية بتغيرىا إلى األنماط ذات الفعالية اإلدارية التي

تعيين رئيس القسم من أعضاء ىيئة التدريس السعوديين

التعميم العالي والجامعات ولوائحو حيث نصت ىذه المادة عمى

الكمية ،وذلك سعياً إلى تسميط الضوء عمى ىذه األنماط والعمل
تساعد عمى تحقيق أىداف األقسام األكاديمية في الوصول إلى

المتميزين بالكفاءات العممية واإلدارية بقرار من مدير الجامعة

ترجمة رؤية الجامعة ورسالتيا من خبلل القيام بوظائف التدريس

بناء عمى ترشيح من عميد الكمية أو المعيد ،ويكون التعيين لمدة

والبحث العممي وخدمة المجتمع.

سنتين قابمة لمتجديد ،وىو المسئول عن تسيير األمور العممية

واإلدارية والمالية فيو ،ويقدم لمعميد تقري اًر عن أعمال القسم في

ج .أهمية الدراسة

نياية كل سنة دراسية [.[32

تتبمور أىمية الدراسة في اآلتي:

ويعرف إجرائياً في ىذه الدراسة بأنيم رؤساء األقسام األكاديمية

 .1يؤمل أن يستفيد من نتائج ىذه الدراسة رؤساء األقسام

في جامعة الباحة لمعام الجامعي 1436/1435ه

األكاديميين في جامعة الباحة بحصوليم عمى تغذية راجعة عن

عضو ىيئة التدريس ) (Faculty memberتنص المادة

أنماط القيادة السائدة لدييم.

الخامسة واألربعون من نظام مجمس التعميم العالي أن أعضاء

 .2قد يستفيد من نتائج ىذه الدراسة متخذي القرار في جامعة

الباحة وفي الجامعات المشابية بتوفر تغذية راجعة عن

ىيئة التدريس ىم :األساتذة ،واألساتذة المشاركون ،واألساتذة

الممارسات القيادية لرؤساء األقسام في الجامعة ،وبالتالي اتخاذ

المساعدون ،ويمحق بأعضاء ىيئة التدريس في أحكام ىذه المادة

المحاضرون ،والمعيدون [.[32

الق اررات المناسبة.
 .3قد تفيد نتائج ىذه الدراسة المعنيين بوضع برامج تدريبية

ويعرف إجرائياً في ىذه الدراسة :كل من يقوم بالتدريس ،ويعمل

الفعال لدييم.

معيداً بجامعة الباحة لمعام الجامعي 1436 /1435ه.

أستاذاً ،أو أستاذاً مشاركاً ،أو أستاذاً مساعداً أو محاض اًر أو

لرؤساء األقسام في الجامعات تتعمق بتعزيز السموك القيادي

د .حدود الدراسة ومحدداتها

اقتصرت ىذه الدراسة عمى عينة من أعضاء ىيئة التدريس

أ .منهج الدراسة

في جامعة الباحة ،والبالغ عددىم ( )282عضو ىيئة تدريس

 .4الطريقة واجراءات

تم استخدام المنيج الوصفي بصورتو المسحية لمبلءمتو لطبيعة

وذلك في الفصل الثاني من العام 1436 - 1435ىـ

الدراسة وأىدافيا وأسئمتيا وحدودىا.

ه .مصطمحات الدراسة

ب .مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء ىيئة التدريس في

النمط القيادي السائد (Prevailing Leadership Style):
مجموعة األنشطة وأشكال السموك التي يقوم بيا القائد وتتصف

جامعة "الباحة" بجميع كمياتيا ،والبالغ عددىم ( )894عضو

بتوجيو وتسيير العمل أم ارتبطت بالعبلقات اإلنسانية ،لتعزيز

الجامعة.

رغبة ودافعية المرؤوسين لتحقيق األىداف المنشودة [.[16

ج .عينة الدراسة

ىيئة تدريس حسب إحصائيات إدارة شؤون العاممين في

بالتكرار ،لمتأثير في سموك التابعين سواء تعمقت ىذه األنشطة

تم اختيار عينة طبقية عشوائية قواميا ( )300مفردة من

ويعرف إجرائياً في ىذه الدراسة :بأنو الدرجة الكمية التي يسجميا

مجتمع الدراسة ،تم توزيع أداة الدراسة وقد تم استعادة ()282

المستجيب عمى أداة القياس المعتمدة في الدراسة الحالية والتي

أعدىا الباحثان لقياس األنماط القيادية السائدة لدى رؤساء

استبانة كانت صالحة لمتحميل تشكل ما نسبتو  %31.5من

األقسام األكاديمية من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة

مجتمع الدراسة الكمي

الباحة.

ويبين الجدول ( )1توزع أفراد عينة

الدراسة تبعاً لممتغيرات المستقمة.
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جدول 1
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات المستقمة
سعودي

الجنسية

نوع الكمية والجنس
إنسانية

المجموع

غير سعودي

الجنس

العدد

النسبة%

العدد

النسبة %

العدد

النسبة%

ذكور

36

%13

70

%25

106

%38

إناث

34

%12

45

%16

79

%28

المجموع

70

%25

115

%41

185

%66

ذكور

23

%8

51

%18

74

%26

إناث

6

%2

17

%6

23

%8

المجموع

29

%10

68

%24

97

%34

المجموع الكمي

99

%35

183

%65

282

%100

عممية

الجامعات السعودية والعربية وذلك لتحديد مدى مبلئمة فقرات

د .أداة الدراسة (االستبانة):

األداة وانتمائيا لممجال الذي وضعت من أجميا ،والتأكد من

بعد االطبلع عمى األدب النظري في مجال الدراسة

الصياغة المغوية لمفقرات ،وقد تم إجراء تعديبلت عمى األداة في

الحالية تم بناء أداة الدراسة وىي عبارة عن استبانة واشتممت

ضوء مبلحظات المحكمين.

عمى ( )36عبارة موزعة عمى ثبلث مجاالت تُـعبر عن األنماط
القيادية ،حيث أن ىذه الفقرات تغطي أنماط القيادة الثبلث وىي:

ب .صدق البناء :تم التأكد من صدق البناء عن طريق توزيع

الديمقراطي ،التسمطي والتسيبي.

االستبانة عمى عينة استطبلعية مكونة من ( )30فرد من

أعضاء ىيئة التدريس من مجتمع الدراسة وتم استبعادىم من

صدق األداة :تم التأكد من صدق األداة بعدة طرق وعمى النحو

العينة الحقا حيث تم حساب معامبلت االرتباط بين كل فقرة

اآلتي:

أ .الصدق الظاىري :تم عرض االستبانة عمى لجنة من

والمجال الذي تنتمي إليو وبين كل فقرة واألداة ككل ،كما تتبين

المحكمين عددىم ( )16عضواً من أعضاء ىيئة التدريس في

النتائج بالجدول (.)2

جدول 2

قيم معامالت االرتباط بين الفقرة والمجال الذي تنتمي إليه ،وبين الفقرة واالستبانة ككل
المجال األول
رقم

معامل االرتباط

الفقرة

مع المجال

المجال الثاني
معامل االرتباط
مع االستبانة

رقم

الفقرة

ككل

معامل

االرتباط مع

المجال الثالث

معامل االرتباط مع
االستبانة ككل

رقم

الفقرة

معامل االرتباط مع
المجال

معامل االرتباط مع
االستبانة ككل

المجال

Q2

*0.563

*0.582

Q3

*0.424

*0.405

Q1

*0.465

*0.408

Q4

*0.880

*0.766

Q5

*0.762

*0.787

Q8

*0.572

*0.570

Q6

*0.601

*0.483

Q10

*0.424

*0.417

Q12

*0.467

*0.563

Q7

*0.882

*0.855

Q13

*0.864

*0.852

Q17

*0.611

*0.650

Q9

*0.785

*0.655

Q16

*0.698

*0.675

Q18

*0.668

*0.754

Q11

*0.763

*0.713

Q19

*0.924

*0.874

Q22

*0.599

*0.702

Q14

*0.865

*0.872

Q21

*0.482

*0.440

Q24

*0.780

*0.838

Q15

*0.867

*0.835

Q23

*0.861

*0.774

Q27

*0.412

*0.401

Q20

*0.746

*0.744

Q25

*0.909

*0.868

Q28

*0.592

*0.697

Q26

*0.841

*0.885

Q29

*0.932

*0.912

Q30

*0.719

*0.740

Q31

*0.820

*0.809

Q34

*0.792

*0.728

Q33

*0.458

*0.506

Q32

*0.844

*0.757

Q36

*0.828

*0.719

Q35

*0.617

*0.675

*مستوى الداللة ()0.05

267

10

5

2016

يتبين من الجدول ( )2أن قيم معامبلت ارتباط الفقرات

(أ) الطريقة األولى لمتأكد من الثبات :تم استخدام معامل

مع كل من المجال الذي تنتمي إليو ومع األداة ككل كانت

(كرونباخ ألفا) لمتأكد من االتساق الداخمي لبلستبانة .فقد تم

الذي تنتمي إليو بين ( )0.932 – 0.412عند مستوى داللة

ىيئة تدريس من مجتمع الدراسة تم استبعادىم الحقا من العينة.

( )0.05بينما تراوحت قيم معامل االرتباط لمفقرات مع األداة

(ب) الطريقة الثانية :تم التأكد من ثبات األداة بطريقة االختبار-

وبناء عمى ذلك فقد تم قبول
ككل بين (،)0.912 – 0.401
ً
جميع فقرات االستبانة ،وبالتالي تكونت استبانة األنماط القيادية

إعادة االختبار ) (Test-Retestحيث تم توزيع االستبانة عمى
عينة استطبلعية بواقع ( )30فرداً من مجتمع الدراسة وتم

التدريس في صورتيا النيائية من ( )36فقرة موزعة عمى ثبلث

نفسيا بفارق زمني مدتو أسبوعين وتم حساب معامل االرتباط

مجاالت.

(بيرسون) بين التطبيقين ومعادلة (كرونباخ ألفا) والجدول ()3

ثبات األداة :تم التأكد من ثبات االستبانة بطريقتين:

يبين ذلك.

توزيع األداة عمى العينة االستطبلعية المكونة من ( )30عضو

مرتفعة ،وقد تراوحت قيم معامبلت االرتباط لمفقرات مع المجال

استثناؤىم من عينة الدراسة ثم إعادة تطبيق األداة عمى العينة

لرؤساء األقسام في جامعة الباحة من وجية نظر أعضاء ىيئة

جدول 3

قيم معامالت االتساق الداخمي (كرونباخ ألفا) ،ومعامل ارتباط بيرسون (ثبات اإلعادة)
المجال

االتساق الداخمي

معادلة كرونباخ الفا

(ارتباط بيرسون)

النمط الديمقراطي

0.942

0.728

النمط التسمطي

0.920

0.674

النمط التسيبي

0.892

0.615

االستبانة ككل

0.918

0.672

يتبين من الجدول ( )4أن قيمة معامل كرونباخ الفا

ثبات اإلعادة

 -متغير النوع االجتماعي ولو فئتان (ذكر ،أنثى)

تراوحت ما بين ( )0.942 – 0.892وقد بمغت قيمة معادلة

 -متغير الجنسية ولو فئتان (سعودي ،غير سعودي)

كرونباخ ألفا (االتساق الداخمي) لبلستبانة ككل (،)0.918

 -متغير الكمية ولو فئتان (إنسانية ،عممية)

بينما حصل المجال التسيبي عمى أقل قيمة أللفا بمغت

من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في جامعة الباحة.

ثانياً :المتغير التابع :األنماط القيادية السائدة لدى رؤساء األقسام

وحصل النمط الديمقراطي عمى أعمى قيمة أللفا بمغت ()0.942

( ،)0.892وبمغ معامل ارتباط بيرسون (ثبات اإلعادة) لبلستبانة
نتائج السؤال األول:

ككل ( )0.672وتراوحت قيمة ارتباط بيرسون ما بين (0.728

 )0.615 -وكانت أعمى قيمة لمنمط الديمقراطي وبمغت

 .5النتائج

نص السؤال األول عمى "ما النمط القيادي السائد لدى رؤساء

( )0.728بينما كانت أقل قيمة لمنمط التسيبي وبمغت

األقسام األكاديمية في جامعة الباحة من وجية نظر أعضاء

ىيئة التدريس"؟

وبناء عمى ىذه القيم ترى الباحثة أن االستبانة تتمتع
(،)0.615
ً
بمقدار عالي من الصدق والثبات يسمح باستخداميا في الدراسة.

ولئلجابة عن ىذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية لؤلنماط القيادية السائدة لدى رؤساء

متغيرات الدراسة:

تضمنت الدراسة المتغيرات اآلتية:

األقسام األكاديمية من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ،كما

أوالً :المتغيرات المستقمة وتشمل:

يبين جدول (.)4
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جدول 4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألنماط القيادية مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
المجال

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الرتبة

الدرجة

م
1

النمط الديمقراطي

3.45

1.26

1

كبيرة

2

النمط التسمطي

2.44

1.29

2

قميمة

3

النمط التسيبي

2.32

1.28

3

قميمة

يتبين من الجدول ()4

لممارسة رؤساء األقسام ليذه األنماط القيادية حيث جميعيا

أن النمط السائد لدى رؤساء

األقسام األكاديمية في جامعة الباحة ىو النمط الديمقراطي،

زادت عن الواحد الصحيح.

حيث جاء في المرتبة األولى وحصل عمى متوسط حسابي

وقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

( )3.45بدرجة ممارسة كبيرة وانحراف معياري بمقدار (،)1.26

الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات كل مجال عمى حدة،

( )2.44بدرجة ممارسة قميمة وانحراف معياري ( ،)1.29وجاء

المجال األول :النمط القيادي الديمقراطي:

حيث كانت عمى النحو التالي:

يميو النمط القيادي التسمطي وحصل عمى متوسط حسابي

حساب

المتوسطات

الحسابية واالنحرافات

المعيارية

في المرتبة األخيرة النمط القيادي التسيبي بمتوسط حسابي

تم

( )2.32بدرجة ممارسة قميمة وانحراف معياري (،)1.28

الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات ىذا المجال والجدول

وتعكس االنحرافات المعيارية العالية تبايناً في تقدير أفراد العينة

( )5يوضح ذلك.

جدول 5

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة عمى فقرات النمط الديمقراطي مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
رقم

الفقرة

الفقرة

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

درجة
الممارسة

4

يتعامل مع أعضاء ىيئة التدريس وفقا لمبادئ العبلقات اإلنسانية

3.93

1.18

1

كبيرة

2

يطرح القضايا المتعمقة بالقسم ويناقشيا مع أعضاء ىيئة التدريس بكل شفافية

3.78

1.30

2

كبيرة

9

يعطي الفرصة الكاممة ألعضاء ىيئة التدريس لمتعبير عن آرائيم

3.70

1.31

3

كبيرة

26

يتعامل مع جميع أعضاء ىيئة التدريس بعدالة

3.69

1.26

4

كبيرة

11

يراعي ظروف أعضاء ىيئة التدريس وقدرة كل منيم عند توزيع المسؤوليات.

3.59

1.19

5

كبيرة

20

يوفق بين مصمحة أعضاء ىيئة التدريس ومصمحة العمل

3.58

1.21

6

كبيرة

14

يعمل عمى إيجاد مناخ عمل مريح لجميع العاممين

3.50

1.22

7

كبيرة

6

يفوض بعض الصبلحيات المتعمقة بالعمل ألعضاء ىيئة التدريس

3.45

1.23

8

كبيرة

32

يحث الجميع عمى العمل الجماعي والعمل بروح الفريق

3.44

1.22

9

كبيرة

15

يشارك جميع أعضاء ىيئة التدريس في عممية صناعة الق اررات

3.32

1.30

10

متوسطة

7

يعترف بأخطائو ويتقبل النقد من أعضاء ىيئة التدريس.

3.17

1.37

11

متوسطة

31

يعتمد مبدأ المرونة في تطبيق القوانين واألنظمة

2.30

1.38

12

قميمة

3.45

1.26

المجال ككل

واألنظمة"

يتبين من جدول ( )5بأن المتوسطات الحسابية لفقرات

في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ()2.30

ىذا المجال تراوحت بين ( )2.30-3.93بانحراف معياري تراوح

وانحراف معياري ( )1.38وبدرجة قميمة.

بين ( )1.3 – 81.18وقد جاءت الفقرة "يتعامل مع أعضاء

المجال الثاني :النمط القيادي التسمطي:

ىيئة التدريس وفقاً لمبادئ العبلقات اإلنسانية" في المرتبة األولى

تم حساب

كبيرة ،وجاءت الفقرة " يعتمد مبدأ المرونة في تطبيق القوانين

النتائج كما في الجدول (:)6

بمتوسط حسابي ( )3.93وانحراف معياري ( )1.18وبدرجة

كبيرة

المتوسطات

الحسابية واالنحرافات

المعيارية

الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات ىذا المجال وكانت
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جدول 6

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال النمط القيادي التسمطي مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية
الفقرة

رقم
الفقرة

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

درجة

الرتبة

الممارسة

10

ييتم بمصمحة العمل وانجازه دون مراعاة لظروف أعضاء ىيئة التدريس

3.09

1.25

1

متوسطة

3

يتمسك بتطبيق القوانين بحرفية دون األخذ بمبدأ المرونة

3.07

1.26

2

متوسطة

21

يستخدم أسموب المراقبة الشديدة مع أعضاء ىيئة التدريس لتنفيذ أعماليم

2.97

1.23

3

متوسطة

5

يحتفظ بجميع الصبلحيات لنفسو وال يفوضيا ألحد في إدارتو لمقسم

2.78

1.36

4

متوسطة

13

يتخذ الق اررات المتعمقة بالقسم بمفرده دون إشراك أعضاء ىيئة التدريس

2.45

1.41

5

قميمة

16

يستخدم أسموب إصدار األوامر ويطمب تنفيذىا دون مناقشة

2.38

1.31

6

قميمة

29

يتحيز آلرائو ومقترحاتو دون تقبل آراء أعضاء القسم

2.33

1.31

7

قميمة

25

ينسب نجاح القسم لنفسو ويمقي بالموم عمى أعضاء ىيئة التدريس في حال عدم النجاح

2.15

1.28

8

قميمة

34

قميل الثقة بأعضاء ىيئة التدريس

2.1

1.24

9

قميمة

23

يستخدم أساليب التيديد والتخويف مع أعضاء ىيئة التدريس إلنجاز األعمال

2

1.24

10

قميمة

19

يستخدم أسموب االستعبلء في التعامل مع أعضاء ىيئة التدريس

1.98

1.29

11

قميمة

36

ييتم بمصالحو الشخصية عمى حساب مصمحة العمل،

1.93

1.27

12

قميمة

2.44

1.29

المجال ككل

يتضح من الجدول ( )6أن المتوسطات الحسابية لفقرات

قميمة

حساب مصمحة العمل" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي

ىذا المجال قد تراوحت بين ( )1.93 – 3.09بانحراف معياري

( )1.93وانحراف معياري (.)1.27

المجال بدرجات قميمة حيث أن الفقرة "ييتم بمصمحة العمل

الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة

وانجازه دون مراعاة لظروف أعضاء ىيئة التدريس" جاءت في

من أعضاء ىيئة التدريس عمى فقرات ىذا المجال والجدول ()5

المرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )3.09وانحراف معياري

يوضح ذلك.

المجال الثالث :النمط القيادي التسيبي :تم حساب المتوسطات

تراوح ما بين ( )1.41 – 1.23وجاءت معظم فقرات ىذا

( ،)1.25بينما جاءت الفقرة "ييتم بمصالحو الشخصية عمى

جدول 7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة عمى فقرات مجال النمط التسيبي مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية
الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الرتبة

الدرجة

رقم

27

يترك ألعضاء ىيئة التدريس الحرية الكاممة في تنفيذ مياميم دون مراقبة أو توجيو

2.87

1.24

1

متوسطة

1

يدير االجتماعات في القسم دون جدول أعمال مسبق

2.56

1.49

2

قميمة

12

ال يفرق بين عضو ىيئة التدريس الجاد وغير الجاد في التعامل

2.45

1.31

3

قميمة

17

ينفذ األعمال المتعمقة بالقسم بصورة تمقائية دون تخطيط مسبق

2.45

1.3

4

قميمة

22

ييمل االقتراحات التي يقدميا أعضاء ىيئة التدريس لتحقيق أىداف القسم

2.41

1.37

5

قميمة

24

ليس لديو معايير واضحة في تقييمو ألعضاء ىيئة التدريس

2.36

1.36

6

قميمة

30

يطبق سياسة عمل غير واضحة في إدارة القسم

2.3

1.38

7

قميمة

35

يتبع أسموب غير واضح في تنفيذ الخطط والبرامج التي يطرحيا القسم

2.17

1.22

8

قميمة

33

ال يتابع األعمال التي كمف بيا أعضاء ىيئة التدريس في القسم

2.1

1.14

9

قميمة

8

يتساىل في تطبيق القوانين واألنظمة والتعميمات الجامعية

2.12

1.18

10

قميمة

28

يوزع الميام واألعمال بين أعضاء ىيئة التدريس دون مراعاة مصمحة الطمبة

2.06

1.2

11

قميمة

18

ال ييتم بمشكبلت وقضايا الطمبة وال يتابعيا

1.94

1.18

12

قميمة

المجال ككل

2.31

1.28

الفقرة

الفقرة
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قميمة
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أن النمط الديمقراطي يمارس بدرجة كبيرة ،وكذلك تتفق نتائج

ىذا المجال قد تراوحت بين ( )1.94 – 2.87وأن الفقرة "يترك

الدراسة الحالية مع نتائج دراسة الفايز ] [20والتي بينت أن

ألعضاء ىيئة التدريس الحرية الكاممة في تنفيذ مياميم دون

النمط القيادي السائد ىو النمط الذي يتيح الفرصة لمعاممين

مراقبة أو توجيو" جاءت في المرتبة األولى بمتوسط حسابي

لمعمل والمشاركة وجاء بدرجة كبيرة.

"ال ييتم بمشكبلت وقضايا الطمبة وال يتابعيا" جاءت في المرتبة

[ ،]23ونتائج دراسة النيرب [ ]27التي بينت أن النمط

األخيرة بمتوسط حسابي ( )1.94وانحراف معياري (.)1.18

الديمقراطي يمارس بدرجة متوسطة.

وتختمف نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة كل من القطان

( )2.87وانحراف معياري ( )1.24وبدرجة متوسطة ،وأن الفقرة

النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:

وتعزى نتائج السؤال األول إلى ما يممسو أعضاء ىيئة

نص السؤال الثاني عمى " ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية

التدريس من حرص رؤساء األقسام عمى إعطاء أعضاء ىيئة
التدريس الحرية والفرصة لممشاركة ،إذ بدون ىذه المشاركة ال

عند مستوى الداللة ) (α = 0.05بين متوسطات استجابات

يمكن لمعمل أن ينجح خصوصاً وأن عممية التدريس عممية يجب

أعضاء ىيئة التدريس لؤلنماط القيادية السائدة لدى رؤساء
األقسام األكاديمية في جامعة "الباحة" تعزى لمتغيرات :الجنس،

أن يمارسيا عضو ىيئة التدريس بقناعة وحماسة ذاتية وال يمكن

نوع الكمية ،الجنسية "؟

فرضيا ،باإلضافة إلى أن العرف األكاديمي الجامعي يتطمب من

رؤساء األقسام المتابعة حيث ىناك اجتماعات دورية منتظمة

ولئلجابة عن ىذا السؤال فقد تم حساب المتوسطات

لؤلقسام ،ومجالس الكميات ،والمجان المختمفة مما يستدعي

الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار (ت) الستجابات أعضاء

المتابعة المستمرة من قبل رؤساء األقسام ومشاركة زمبلئيم

ىيئة التدريس حول النمط القيادي الممارس من قبل رؤساء

أعضاء ىيئة التدريس في بحث الق اررات والمشكبلت المختمفة

األقسام األكاديميين في جامعة "الباحة" لكل نمط من أنماط

األقسام يتغيرون بشكل دوري مما يدفع كل رئيس قسم أن يثبت

النتائج لكل متغير من ىذه المتغيرات عمى النحو اآلتي:

جدارتو في دورتو واحداث التغييرات الممكنة التي يرى أن فييا

أوالً :الفروق بين المتوسطات وفقاً الجنس:

األقسام وشعورىم بأنيم مسئولون أمام اهلل سبحانو وتعالى ثم أمام

تقدير أعضاء ىيئة التدريس بجامعة "الباحة" لؤلنماط القيادية

المجتمع عن الطمبة تجعميم ييتمون بقضايا ومشكبلت الطمبة

السائدة لرؤساء األقسام بجامعة "الباحة" بمجاالتيا الثبلث وفقاً

القيادة وفقاً لمتغيرات الجنس والجنسية ونوع الكمية ،وقد كانت

مما ال يسمح بالممارسات التسيبية ،خصوصاً وأن رؤساء

لمكشف عن الداللة اإلحصائية لمفروق بين متوسطات

نجاحاً لو ولقسمو ،كما أن الوازع الديني الذي يتحمى بو رؤساء

الجنس ،فقد تم استخدام اختبار (ت) لممقارنة بين متوسطين

ويتابعونيا.

مستقمين ،كما تبين نتائج الجدول (.)8

وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج العديد من الدراسات
السابقة كدراسة عاشور [ ،]21ودراسة الخيري [ ]24حيث وجد

جدول 8

نتائج اختبار (ت) لمفروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة عمى مجاالت األداة تبعا الجنس
المجال

الجنس

العدد

المتوسط

النمط الديمقراطي

ذكر

183

3.611

0.883

أنثى

99

3.524

1.014

ذكر

183

2.3638

0.87454

أنثى

99

2.5682

0.87792

ذكر

183

2.2769

0.79341

أنثى

99

2.3956

0.85402

النمط التسمطي
النمط التسيبي

الحسابي

271

االنحراف المعياري

درجات

قيمة (ت)

مستوى

280

0.750

0.454

الحرية

280
280

1.870
1.168

الداللة

0.062
0.244

5
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2016

10

ثانياً :الفروق بين المتوسطات وفقاً لنوع لمكمية:

إحصائية عند مستوى الداللة ( (α = 0.05بين متوسطات

لمكشف عن الداللة اإلحصائية لمفروق بين متوسطات تقدير

استجابات أعضاء ىيئة التدريس بجامعة "الباحة" لؤلنماط

أعضاء ىيئة التدريس بجامعة "الباحة" حول األنماط القيادية

(النمط الديمقراطي ،النمط

السائدة لرؤساء األقسام بجامعة "الباحة" بمجاالتيا الثبلث وفقاً

القيادية السائدة لرؤساء األقسام

لنوع الكمية ،فقد تم استخدام اختبار (ت) لممقارنة بين متوسطين

التسمطي ،النمط التسيبي) تبعاً لمجنس.

مستقمين ،كما تبين نتائج الجدول (.(9

جدول 9

نتائج اختبار(ت) لمفروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة عمى مجاالت األداة تبعاً لنوع الكمية
المجال

الكمية

العدد

النمط الديمقراطي

االنحراف المعياري

المتوسط

درجات الحرية

قيمة (ت)

مستوى الداللة

الحسابي

النمط التسمطي
النمط التسيبي

إنسانية

186

20943.

0.82565

عممية

96

3.3073

1.05806

إنسانية

186

2.4037

0.81204

عممية

96

2.4974

0.99930

إنسانية

186

2.2558

0.77871

عممية

96

2.4401

0.87432
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280
280
280

3.612
.8470
1.805

0.015
0.397
0.072

ثالثاً :الفروق بين المتوسطات وفقاً لمجنسية:

إحصائية عند مستوى الداللة ( (α = 0.05بين متوسطات

لمكشف عن الداللة اإلحصائية لمفروق بين متوسطات تقدير

استجابات أعضاء ىيئة التدريس بجامعة "الباحة" حول األنماط

أعضاء ىيئة التدريس بجامعة "الباحة" لؤلنماط القيادية السائدة

القيادية لرؤساء األقسام في النمطين (النمط التسمطي ،النمط

لرؤساء األقسام بجامعة "الباحة" بمجاالتيا الثبلث وفقاً لمجنسية،

أفراد العينة لمنمط الديمقراطي ولصالح الكميات اإلنسانية.

كما تبين نتائج الجدول (.(10

فقد تم استخدام اختبار (ت) لممقارنة بين متوسطين مستقمين،

التسيبي) حسب نوع الكمية ،بينما كانت ىناك فروق في تقديرات

جدول 10

نتائج اختبار (ت) لمفروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة عمى مجاالت األداة تبعا لمجنسية
المجال

الجنسية

العدد

النمط الديمقراطي

المتوسط

االنحراف المعياري

درجات الحرية

قيمة (ت)

مستوى الداللة

الحسابي

النمط التسمطي
النمط التسيبي

سعودي

99

3.6170

0.94521

غير سعودي

183

3.5601

0.92443

سعودي

99

2.4453

0.83139

غير سعودي

183

2.4303

0.90681

سعودي

99

2.2811

0.80536

غير سعودي

183

2.3388

0.82267

280
280
280

0.4890
0.1360
.5660

0.6250
0.8920
0.5720
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 -1تشجيع وتحفيز وتعزيز رؤساء األقسام عمى االستمرار في

إحصائية عند مستوى الداللة ( (α = 0.05بين متوسطات

الممارسات الشورية والديمقراطية لما ليا من انعكاسات ايجابية

استجابات أعضاء ىيئة التدريس بجامعة "الباحة" لؤلنماط

عمى المناخ التنظيمي في األقسام.

القيادية لرؤساء األقسام (النمط الديمقراطي ،النمط التسمطي،

 -2تشجيع وتدريب رؤساء األقسام عمى مشاركة أعضاء ىيئة

النمط التسيبي) حسب الجنسية.

التدريس في عممية صنع الق اررات حيث كان تقديرىا متوسطاً.

 -3ضرورة تقبل النقد واالعتراف باألخطاء من قبل رؤساء

 .6التوصيات

األقسام حيث جاءت بدرجة تقدير متوسطة.

في ضوء نتائج الدراسة الحالية يوصي الباحثان بما يمي:
272

] [10كنعان ،نواف ( . )2007القيادة اإلدارية .عمان :دار

 -4المرونة في تطبيق القوانين والموائح بما يحقق المصمحة
العامة ،وحاجات أعضاء ىيئة التدريس حيث كان تقديرىا من

الثقافة لمنشر والتوزيع.

قبل أعضاء ىيئة التدريس بدرجة قميمة.

] [11حريم ،حسين ( .)2004السموك التنظيمي ،سموك األفراد

 -5الموازنة بين مصمحة العمل واالىتمام باإلنجاز ،وبين

والجماعات في منظمات األعمال .عمان :دار الحامد

حاجات وظروف أعضاء ىيئة التدريس ومصالحيم.

لمنشر.

 -6التوسع في تفويض الصبلحيات من قبل رؤساء األقسام
األكاديمية في الجامعة بما يحقق تسييل عمل أعضاء ىيئة

] [13القحطاني ،سالم بن سعيد ( .)2008القيادة اإلدارية:

التدريس وتحقيق مصالح الطمبة.

التحول نحو نموذج القيادي العالمي .الرياض :الممك فيد

 -7االىتمام بتوجيو أعضاء ىيئة التدريس ومتابعتيم بما يحقق

الوطنية لمنشر.

تحقيق األىداف في القسم.
أ .المراجع العربية

] [14األسدي ،سعيد وابراىيم ،مروان ( .)2003اإلشراف

المراجع

التربوي .عمان :دار الشروق.
] [15الحريري ،رافدة ( .)2008ميارات القيادة التربوية في اتخاذ

] [1حبيشي ،عادل ( .)2006التحميل االستراتيجي لتفعيل دور
اإلدارة الجامعية اليمنية في تحقيق أىدافيا( ،رسالة دكتوراه

الق اررات اإلدارية .القاىرة :دار المناىج لمنشر والتوزيع.

غير منشور) ،جامعة عدن ،اليمن.

] [16القريوتي ،محمد ( .)2004مبادئ اإلدارة :النظريات

] [4الدىشان ،جمال؛ السيسي ،جمال ( .)2005أداء رؤساء

والعمميات والوظائف .األردن ،عمان :دار وائل لمنشر

األقسام األكاديمية لمسئوليـ ــاتيم المينيـ ـ ــة وعبلقتو برضا

والتوزيع.

أعضاء ىيئة التدريس عن عمميم ،ورقة عمل مقدمة إلى

] [17أبو الوفاء ،جمال ( .)1990تصميم إستراتيجية إدارية

المؤتمر السنوي الثاني عشر (العربي الرابع) لمركز تطوير

لمجامعات المصرية باستخدام مدخل النظم وأسموب اإلدارة

التعميم الجامعي " تطوير أداء الجامعات العربية في ضوء

باألىداف( .رسالة دكتوراه غير منشورة) ،كمية التربية فرع

معايير الجودة الشاممة ونظم االعتماد " جامعة عين شمس

بنيا ،جامعة الزقازيق.

– ديسمبر .2005

] [18السيد ،ىدى وأميمة ،مصطفى ( .)2002االحتياجات

] [5بينيت ،جون ( .)1992إدارة القسم األكاديمي :حاالت

التدريبية لرؤساء مجالس األقسام األكاديمية بالجامعات

وتعميقات( ،ترجمو :جابر عبد الحميد جابر ،صبلح عبد

المصرية بالتطبيق عمى جامعة طنطا ،مجمة التربية،

الخالق عبد الجواد) .القاىرة :دار النيضة العربية.

الجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية،

] [6السكارنة ،ببلل ( .)2010القيادة اإلدارية الفعالة ،األردن،

5

(.280 – 203 ،)7

عمان :دار المسيرة لمنشر والتوزيع.

] [21عاشور ،محمد عمي ( .)2012درجة تصور أعضاء ىيئة
التدريس لمنمط القيادي الممارس من قبل رؤساء األقسام

] [7الجيوسي ،محمد رسبلن وجاد اهلل ،جميمو ( .)2008اإلدارة

األكاديميين في جامعة اليرموك ،مجمة جامعة دمشق،

عمم وتطبيق (ط .)3عمان :دار المسيرة لمنشر والتوزيع.

.390 – 355 ،)3(28

] [8الصباب ،أحمد عبد اهلل؛ دياب ،عبد الحميد أحمد؛ ميمني،
خالد عبد الرحيم وحبيب ،شكيل أحمد ( .)2010أساسيات
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THE DOMINANT LEADERSHIP STYLE FOR
ACADEMIC DEPARTMENTS` HEADS IN AL
BAHA UNIVERSITY FROM FACULTY
POINT VIEWS
NAWAF M. ALSHATNAWI
NORA J. ALGAMDY
Al Baha University
ABSTRACT_ The study aimed to find out the dominate leadership Style for heads of departments
at Al Baha University from faculty members viewpoints. The descriptive approach was used to
answer the study questions. The study population consisted of (894) faculty members, while, the
study sample consisted of (282) members. The researchers used a questionnaire includes the three
leadership styles: (democratic, authoritarian and laissez-faire). The study results showed that the
democratic style was the dominate style for the heads of the academic departments , and with a
high degree of practice, in the second place, the authoritarian style came then, in the last rank
came the laissez-faire style. The results also showed that there were no statistically significant
differences in the responses of the sample according to the variables of gender, nationality, while,
there were a significant difference according to the kind of college variable in favor of humanity
colleges.
KEY WORDS: Leadership style, Heads of departments, AL Baha University.
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