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 ملخص 

فػ  وػػوأل ايةميػػة المتزايػػدة بمووػػوع الجػػدارات الم ليػػة الألزمػػة لر سػػاأل اي سػػاـ  
امعػػات المصػػرية بالجخبػػرات بعػػض ر سػػاأل تمػػؾ اي سػػاـ و  معػػارؼ ووػػعؼ ،ايكاديميػػة 

ويعو  ـ عػف  م ارات اإلدارة الجامعية لدي ـ ، مما ي ثر عم  مستوىومل ا جامعة أسيوط 
ر ساأل اي سػاـ ل  فكرة دراسة الجدارات الم لية ؛ ولذلؾ فقد برزت تحقيؽ ايةداؼ المرجوة
 ، تميػزوالسػير باي سػاـ لحػو الوالتقػدـ  واللمػو المحرؾ ايوؿ لمتطويرايكاديمية باعتبارةـ 

مػػػػف خػػػػألؿ  رسػػػػالة الجامعػػػػةو  ر يػػػػة وتحقيػػػػؽ أةػػػػداؼ اي سػػػػاـ ايكاديميػػػػة ، وتحقيػػػػؽ
    المختمفة . العممية التخصصات

أت  ةذا البحث لتحقيؽ ةدؼ رئيس ةو ووع تصور مقتػرح لمجػدارات  ، ةلاومف 
الم لية الألزمة لر ساأل اي ساـ ايكاديمية بجامعػة أسػيوط مػف وج ػة لظػر أعوػاأل ةيئػة 

 .يس التدر 
، كمػػا تػػـ  التحميمػػ  ولتحقيػػؽ ةػػذا ال ػػدؼ اسػػتخدمت الباحثػػة المػػل   الوصػػف  

التػ  تػـ تطبيق ػا عمػ  جػولتيف باسػتخداـ  -مػف ععػداد الباحثػة  –االعتماد عم  االستبالة 
مف أعواأل ةيئػة  ( عووا   011 عيلة بمغت )عم   Delphi Techniqueأسموب دلف  

لاثا  ببعض التدريس ، وفػ  ل ايػة البحػث  بجامعة أسػيوط ت اللظرية والعمميةالكميا ذكورا  وا 
لجدارات الم لية الألزمة لر سػاأل اي سػاـ ايكاديميػة بجامعػة اتـ ووع تصور مقترح يةـ 

 ، ةػػ    جػػدارات تسػػع مثمػػت فػػ تفػػ  وػػوأل اإلطػػاريف اللظػػرى والميػػدال  لمبحػػث ، أسػػيوط 
 ،جػػػدارات فكريػػػة  ، دارات فليػػػةجػػأكاديميػػػة ،  جػػػدارات ياديػػػة ، جػػػدارات عداريػػة ،  جػػدارات

؛ لمسػاعدت ـ جػدارات خخصػية جػدارات علسػالية ،  جدارات معرفية ، جدارات تكلولوجيػة ، 
مواج ػػة التغييػػرات والمسػػتجدات بفعاليػػة وكفػػاألة و  ممارسػػة خػػت  مجػػاالت عمم ػػـ ، عمػػ 

فػػ   عاليػػة مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ أعمػػ  مسػػتوى فػػ  الممارسػػات والعمميػػات واللػػوات  والخػػدمات
   . بقائمة لممراجع البحث ةذا  د ذيمت الباحثةو  ، ةذا .قسـ والكمية والجامعة ال

******* 
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   :مكدمة

يخػػػ د القػػػرف الواحػػػد والعخػػػروف تحػػػديات كبيػػػرة ، وتطػػػورات وتغييػػػرات مسػػػتمرة  
ومتسػػارعة ؛ أثػػرت عمػػ  الملظمػػات بخػػكؿ عػػاـ وعمػػ  الجامعػػات بخػػكؿ خػػاص ، والبػػد أف 

يات التػػ  فروػػ ا ةػػذا العصػػر ؛ ولكػػ  تػػتمكف الجامعػػات مػػف التحػػد تواجػػا الجامعػػات ةػػذ 
يف اإللسػاف ةػو  ؛ التغمب عم  ةذ  التحديات ؛ يمـز عمي ا االةتماـ بالموارد البخرية في ا

 المسئوؿ ايوؿ عف لجاح وفخؿ أى ملظمة تعميمية ، وأةـ مورد علتاج  تممكا . 
لتػػ  يقػػع عمػػ  عاتق ػػا ا العريقػػة وتعػػد جامعػػة أسػػيوط عحػػدى الجامعػػات المصػػرية 

 " جممة مف المدخألت الجيدة ؛ لمواج ة التحديات المعاصرة ، وتحقيؽ كفػاألة عاليػة ؛ وأف
 ادرة عم  خدمة المجتمع مف خألؿ عثرائا بالم اـ والطا ػات البخػرية ، واالحتياجػات تكوف 

اجػػػات التلميػػػة الخػػػاممة والمتطمبػػػات المتخصصػػػة بأسػػػموب موجػػػا ومػػػدروس يغطػػػ  احتي
عػػف أف تكػػوف  ػػادرة ةػػذا فوػػأل   ، (02، ص  ـ2112،  )وزارة التعمػػيـ العػػال "بات ػػاومتطم

، وتبحػث عػف مػا يوػمف ل ػا جػودة العمػؿ مػف  واالبتكار عم  الملافسة ف  تحقيؽ اإلبداع
خػػػألؿ تعزيػػػز  ػػػدرات وم ػػػارات العػػػامميف ؛ ومػػػلح ـ مسػػػاحة كبيػػػرة بحريػػػة التصػػػرؼ فيمػػػا 

؛ مػػػف أجػػػؿ تحقيػػػؽ  تار ؾ مػػػلح ـ اتخػػػاذ القػػػرا، وكػػػذلاليتعػػػارض مػػػع الخطػػػوط العريوػػػة 
ـ ، 2102) المػويش ،  ت ـ فػ  د ػة مسػيرة التلميػةاالمخاركة الفاعمػة ، ويكػوف ل ػـ بصػم

 . ( 3ص 
ـ ، ص 2111أبوالوفػػا ، وتوفيػػؽ ) فػػ  المجتمػػع ذكػػر  وعػف أةميػػة دور الجامعػػة

لتاج ػػػا بػػػاثراأل المعرفػػػة ( أف الجامعػػػة فػػػ  ةػػػذا العصػػػر تقػػػـو 33 عػػػداد  وتلميت ػػػا وا  ، وا 
العممية القادرة عم  حؿ مخكألت التلمية ، وتلميػة المجتمػع اجتماعيػا  وا تصػاديا   ألاتالكفا

عػداد البػػاحثيف ، والمخػاركة فػػ  صػػلع القػرارات المجتمعيػػة ، والل ػوض بالخػػباب فكريػػا   ، وا 
 الرعايػػػة الخػػػاممة لمطػػػألب ، وبلػػػاأل السػػػألـ والتوػػػامفتقػػػديـ وثقافيػػػا  وسياسػػػيا  وديليػػػا ، و 

فػػ  الو ػػت أف الجامعػػة تقػػـو ( "  321، ص  ـ2112)  حلػػاو  ، غلػػيـاإللسػػال  . وذكػػر 
 .  لتعميـ والثقافة "بثألثة أدوار رئيسة ، ة    البحث العمم  ، وتداوؿ المعرفة ، واالحاور 
" أف الجامعػة فػ  الػدوؿ اللاميػة تقػـو Dike (  33ـ ، ص 2104ويػرى دايػؾ )  
س والخدمة العامة باعداد القيادييف ف  مختمػؼ المجػاالت ، بحث العمم  والتدري عل  جالب

في ػػا ، وتزويػػد  بػػالقوى البخػػرية المدربػػة لتمبيػػة متطمبػػات القطاعػػات  وبتوجيػػا المجتمػػع
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بيػػر مػػف ممػػا يجعػػؿ دورةػػا فػػ  التػػأثير عمػػ  المجتمػػع محوريػػا  وعمػػ  جالػػب ك التلمويػػة ،
( الػػذى لػػص عمػػ  "  23، ص ـ 2112ايةميػػة " ، ويتفػػؽ ةػػذا الػػرأى مػػع رأى جػػردات ) 

أف الجامعة ة  المسئولة عف تزويد المجتمع بالكفاألات البخرية والم ةمػة لسػد احتياجػات 
 المجتمع التلموية " .

( " أف الجامعػػػة ل ػػػا دور كبيػػػر فػػػ  صػػػياغة  2ـ ، ص 2104وي كػػػد اللجػػػار ) 
كساب ، وايفراد الحس الوطل  لألمـ والخعوب طمبػة الجامعػة  ػيـ المواطلػة ؛ حيػث عف  ـ وا 

    مف أةـ خرائح المجتمع ، وعم  عواتق ـ تقـو م مة المحافظة عم  وطل ـ وةويت ـ " .
فقد ركز عم  دور الجامعػة الجديػد بقولػا   (  44ـ ، ص 2103 )الجرباوى  أما 

" أصػػبح التخػػديد عمػػ  كػػوف الجامعػػات حقػػوؿ اسػػتثمار تمػػد المجتمػػع بمػػا يحتاجػػا مػػف 
    المف ـو ايكاديم  التقميدى لمجامعات " . ديد عم  متخصصيف وخبرات بدؿ التخ

الجامعػة فػ  المجتمعػات اللاميػة ل ػا ( فيػرى أف  022ـ ، ص 2102 ) عقؿ أماو         
أثر كبير ف  عممية الر   االجتماع  ؛ يل ا تساعد عم  تحسيف أووػاع الطبقػات الفقيػرة 

تػػ دى كػػؿ   ػػاؿ عمػػ  الجامعػػة أل، وكمػػا  يػػةـ ا، وتيسػػير فػػرص العمػػؿ لألفػػراد ورفػػع مسػػتو 
 الوظائؼ الت  يفرو ا المجتمع .

فػػػػ  تلميػػػػة  دور رائػػػػدلمجامعػػػػة أف  "(  22ـ ، ص 2112 ) الربابعػػػػة وحسػػػػب مػػػػا يػػػػرى
المجتمعات ف  مختمؼ المجاالت واللواح  ، ومف أبرز ةذ  المجػاالت   التلميػة الثقافيػة ، 

 .وتحصيف ايمة مف الغزو الثقاف  والفكرى الخارج  " 
را  م مػة اأف الم سسة الجامعية باتت تمعػب أدو  ( 232ـ ، ص 2102 ) بومديفيرى  كما

ةو تثميف البحػوث   تصاديات المتقدمة عمودةا ايساسف  العممية التلموية ، حيث عف اال
 العممية وتسخيرةا أداة ف  خدمة التلمية اال تصادية .

الجامعػػػة ال تلحصػػػر فػػػ  " أف م مػػػة   Claude( 4ـ ، ص 2102كػػػذلؾ يػػػرى كمػػػود ) 
يصػػاؿ المعػػارؼ ، بػػؿ ال بػػد الحفػػاظ عمػػ  عرث اإللسػػالي مػػف علتاج ػػا أيوػػا  ، مػػف خػػألؿ ة وا 

البحث العمم  . وتعتبر الجامعة خدمػة عامػة ، ف ػ  تخػارؾ فػ  بلػاأل المجتمػع ، ومصػدر 
لمتطػػػور االجتمػػػاع  والثقػػػاف  واال تصػػػادى ، ويقػػػع عمػػػ  الجامعػػػة تكػػػويف اإلطػػػارات التػػػ  

ا الدولة ، والبد لتكويف الجامعة أف يأخذ بعيف االعتبار حاجات المجتمع ومتطمباتػا تحتاج 
   .   " والخغاالتا
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اجتماعيػػػة مػػػف بػػػيف  لكول ػػػا م سسػػػة تربويػػػة تمػػػؾ ايةميػػػة مجامعػػػةولمػػا كالػػػت ل
اال تصػادية واالجتماعيػة والسياسػية  م ػاـتقـو بعديد مػف ال الم سسات االجتماعية ايخرى

والتصػػدى لمػػا  ػػد يطػػرأ  ، البحثيػػة والتعميميػػة والخدميػػة م ػػاـتلمويػػة بجالػػب الوالثقافيػػة وال
يجػػاد الحمػػوؿ العمميػػة ل ػػذ  المخػػكألت ، وكػػذلؾ  عمػػ  المجتمػػع مػػف مخػػكألت متلوعػػة ، وا 

زدةار  العمؿ عم  . ةذا ويويؼ البحث الحال  م متيف أخػرتيف لمجامعػة  تطوير  وتقدما وا 
تلميػة  م مػةاستخػراؼ المسػتقبؿ ، و  م مػةرة ، وةمػا   لتيجة التغيرات والتطػورات المعاصػ

البػد ل ػا أف تحػتكـ علػ   يػادة عداريػة حكيمػة تسػع  بموجب ػا لتحقيػؽ كػاف  ؛ وتدعيـ القػيـ
أةداف ا وأةداؼ المجتمع بلاأل  عم  العأل ة القائمة بيف مخرجات التعمػيـ العػال  ومتطمبػات 

   التلمية اال تصادية واالجتماعية .
أةػػداؼ الجامعػػػة و  م ػػاـ ؽيػػ سػػاـ ايكاديميػػة ةػػ  المسػػػئولة عػػف تحقاي وتعتبػػر

، حيػػػث يحتػػػؿ القسػػػـ ايكػػػاديم  فػػػ  وتػػػ دى رسػػػالت ا مػػػف خػػػألؿ التخصصػػػات المختمفػػػة 
" ألػا يقػع عمػ   ابقولػ ( 41ـ ، ص 2112)  رخػايدةال مكالة كبيرة ، وي كد ذلػؾ الجامعة

تطويرةػا ولموةػا والسػير ب ػا لحػو عاتؽ ر ساأل اي ساـ مسئولية كبيػرة فػ  عدارة اي سػاـ و 
معػػػارؼ  ويجػػػب أف يمتمػػػؾ ر سػػػاأل اي سػػػاـ التميػػز مػػػف أجػػػؿ تحقيػػػؽ أةػػػداؼ الم سسػػة ،

م ػػارات تجعم ػػـ  ػػادريف عمػػ  تحقيػػؽ رسػػالة الجامعػػة وتحقيػػؽ أةػػداؼ القسػػـ و  وخبػػرات
ايكػػاديم  بكفػػاألة وفاعميػػػة ، حيػػث يعػػػد رئػػيس القسػػـ  ائػػػدا  عداريػػا  وأكاديميػػػا  مػػف خػػػألؿ 

  صب الذى يخغما والواجبات والمسئوليات المطموبة ملا ". المل
وعم  الرغـ مف أةمية الدور الذى يقػـو بػا رئػيس القسػـ ايكػاديم  فػ  الجامعػة 
عال أف القميػػؿ مػػف الدراسػػات التػػ  اةتمػػت بالبحػػث فػػ  الم ػػارات الواجػػب توافرةػػا فػػ  رئػػيس 

   . بحثالا ةذ عجراأل ةجاألت ورورة وأةميالقسـ كولا  ائدا  عداريا  ، ومف ةلا 
 :البشحمعهلة 

الواجػػب توافرةػػا لػػدى ر سػػاأل اي سػػاـ  الم ليػػة جػػداراتالاتج ػػت الباحثػػة لدراسػػة 
مخػكمة البحػث والتػ  بػرزت حػيف  اوذلؾ علػدما تبمػورت أمام ػ ؛ايكاديمية بجامعة أسيوط 

بوػػعؼ خبػػرات بعػػض  بالجامعػػة عمم ػػا كعوػػو ةيئػػة تػػدريسمػػف خػػألؿ  ةالباحثػػ الحظػػت
اي سػػػاـ ايكاديميػػػة بجامعػػػة أسػػػيوط ، ممػػػا يػػػ ثر عمػػػ  مسػػػتوى م ػػػارات اإلدارة  ر سػػػاأل

مػػف خػػألؿ  تأكػػد لػػدي اوحػػيف  . ويعػػو  ـ عػػف تحقيػػؽ ايةػػداؼ المرجػػوة الجامعيػػة لػػدي ـ
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أف اإلدارة تتطمػػب أف يتػػوافر فػػ  ايخػػخاص  المعاصػػرة التربويػػة  راألات ػػا فػػ  أدبيػػات اإلدارة
إلداريػة فػ  الم سسػات التربويػة أكثػر مػف مجػرد ممارسػيف الذيف يتولوف عدارة التلظيمػات ا

 لمسػػمطة ، حيػػث أصػػبحت التلظيمػػات اإلداريػػة تحتػػاج علػػ  أخػػخاص يمتمكػػوف الكثيػػر مػػف
، ورفػع علتاجيػة ةػداف االم ارات الت  تساعدةـ فػ  عدارة الم سسػات وتحقيػؽ أو  المعمومات
ة ، وفعالية عداريػة تلظيميػة مستمر عامميف ، ووماف لوعية عمؿ وتحقيؽ أةداؼ الايداأل ، 
 دائمة .  

أوصػػت بوػػرورة االةتمػػاـ   ػػد ف معظػػـ الدراسػػات السػػابقةأ ةالباحثػػ وجػػدتوحػػيف 
الم لية لدى ر ساأل اي سػاـ ايكاديميػة ، ومػف ةػذ  الدراسػات التػ  أكػدت عمػ   بالم ارات

 التػػ  أخػػارت علػػ  أف كفػػاألة (33ـ ، ص2100)اليحيػػوى  أةميػػة تمػػؾ الم ػػارات   دراسػػة
تطػػور م سسػػات التعمػػيـ العػػال  ، تقػػدـ و ر سػػاأل اي سػػاـ العمميػػة الركيػػزة ايساسػػية للمػػو و 

متطورة ومتجددة تتلاسػب  ومعارؼ وةذا يتطمب مف ر ساأل اي ساـ العممية م ارات و درات
التػػ  أكػػدت عمػػ   ( 422ـ ، ص 2102)     عاخػػور، ودراسػػة مػػع المتغيػػرات المعاصػػرة 

لػػدى ر سػػاأل اي سػػاـ ب ػػدؼ تحقيػػؽ أعمػػ  مسػػتوى مػػف ايداأل تلميػػة الم ػػارات المختمفػػة 
رورة امػػػتألؾ التػػػ  الت ػػػت علػػػ  وػػػ ( 013ـ ، ص 2102، ودراسػػػة الخػػػ رى ) الم لػػػ  

مػف اللاحيػة لمعديد مػف الم ػارات التػ  تسػاعد  فػ  عدارة القسػـ بخػكؿ أفوػؿ رئيس القسـ 
   .ايكاديمية وصوال  يةداؼ العممية التربوية 

 تصػػورال مػػا  الػػرئيس التػػال  سػػ اؿ البحػػث فػػ  البمػػورة مخػػكمة وممػػا سػػبؽ يمكػػف 
     ؟لمجدارات الم لية الألـز توافرةا ف  ر ساأل اي ساـ ايكاديمية بجامعة أسيوط  مقترحال

 :بشح أٍنية ال

يسػػتمد ةػػذا البحػػث أةميتػػا مػػف أةميػػة المووػػوع الػػذى يتصػػدى لػػا ، حيػػث علػػا 
جػدارات الم ليػة الألزمػة لر سػاأل اي سػاـ يبحث ف  مووػوع بػالا ايةميػة وةػو مووػوع ال

، وكذلؾ يةمية المركز الوظيف  الذى يخغما ر ساأل اي سػاـ ايكاديمية ف  جامعة أسيوط 
ومصػػدرا  ل لمتلػػوير  ، فػػ  جامعػػة أسػػيوط والتػػ  تعػػد م سسػػة تربويػػة اجتماعيػػةايكاديميػػة 

كػػف أف تػػ دى ةػػذ  ، وال يم ولإلخػػعاع الحوػػارى ويفكػػار التجديػػد فػػ  كػػؿ ملػػاح  الحيػػاة
 متطػػػورة م ػػػارات م ليػػػةو  كفػػػاألات عال مػػػف خػػػألؿ ر سػػػاأل أ سػػػاـ لػػػدي ـالجامعػػػة دورةػػػا 
 عالية.أةداؼ القسـ ايكاديم  بكفاألة و تحقيؽ رسالة الجامعة  تساعدةـ عم 
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جديػػدة حػػوؿ  معػػارؼو  معمومػػات كمػػا يسػػتمد البحػػث أةميتػػا مػػف محاولػػة تػػوفير
بجامعػػة مطمػػب م ػػـ لر سػػاأل اي سػػاـ  اديميػػة وةػػوالجػػدارات الم ليػػة لر سػػاأل اي سػػاـ ايك

الػألـز توافرةػا فػ  ر سػاأل  مقترحػا  لمجػدارات الم ليػة تصورا   قدـ، فوأل  عف كولا ي أسيوط
 يمكػػف أف يعمػػؿ اي سػػاـ ايكاديميػػة بالجامعػػة فػػ  وػػوأل لتػػائ  البحػػث اللظريػػة والميداليػػة

 يػػادات اي سػػاـ العمميػػة  عمػػ  مراعات ػػا علػػد اختيػػارعمػػ  أمػػر جامعػػة أسػػيوط  القػػائموف
بالجامعػػة ، وكػػذلؾ العمػػؿ عمػػ  تلميت ػػا لػػدى ر سػػاأل اي سػػاـ مػػف خػػألؿ البػػرام  التدريبيػػة 

 . الت  تعقد ل ـ
 أٍداف البشح :

  ما يم  تحقيؽ  بحث الراةف عل ال ةدؼ
 وألواع ا . توويح مف ـو الجدارات الم لية -0
 . ايكاديمية ـر ساأل اي سال اللظريةو  الفكرية بياف ايسس -2
الجدارات الم لية الألزمة لر ساأل اي ساـ ايكاديمية بجامعة أسيوط مػف  الو وؼ عم  -4

 وج ة لظر أعواأل ةيئة التدريس .
لمجػػدارات الم ليػػة الػػألـز توافرةػػا فػػ  ر سػػاأل اي سػػاـ ايكاديميػػة  ووػػع تصػػور مقتػػرح -3

 . بجامعة أسيوط ف  ووأل لتائ  البحث اللظرية والميدالية
 :دراشات شابكة 

لمػػا كػػاف رئػػيس القسػػـ ايكػػاديم  ةػػو العلصػػر الفاعػػؿ فػػ  جػػودة البػػرام  
وايلخطة ايكاديمية واإلدارية عم  مستوى القسـ والكمية والجامعة ، وةو المسئوؿ 

، ولمػػا كػػاف وتحقيػػؽ رسػػالة الجامعػػة ايوؿ عػػف تحقيػػؽ أةػػداؼ القسػػـ ايكػػاديم  
قدرات الم لية الت  يجب أف يمتمك ا رئيس القسػـ تحديد الجدارات أو الكفاألات أو ال

 تطػويريسػ ـ فػ   أف ايف معرفة ةذ  الجدارات مف خأل ؛ أوح  أمرا  بالا ايةمية
؛ لػذا اةػتـ المختصػوف التربويػوف لوعيػة عمػؿ متميػزة ، ووماف أداأل رئيس القسـ 

لف ػـ  مػف خػألؿ القيػاـ بػبعض الدراسػات يف وربط ما بمتغيػرات أخػرىالمتغير  يفب ذ
القائـ بعمؿ رئيس القسـ ايكاديم  ، ومػف أبعاد الجدارات الم لية الألـز توافرةا ف  

 ةذ  الدراسات   
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 أواًل : دراشات عربية :

تعػػرؼ درجػػة تػػوافر الم ػػارات القياديػػة الدراسػػة علػػ   ةػػدفت : (و8106 ) العــَر  دراشــة -1
وج ػػة لظػػر أعوػػاأل ةيئػػة  السػػائدة لػػدى ر سػػاأل اي سػػاـ ايكاديميػػة بجامعػػة الطػػائؼ مػػف

التدريس . واتبعػت الدراسػة المػل   الوصػف  المسػح  ، واسػتعالت باالسػتبالة التػ  طبقػت 
وتوصػمت الدراسػة طريقػة عخػوائية . عواأل ةيئػة التػدريس تػـ اختيػارةـ بمف أ 221عم  
الم ػػارات القياديػػة بصػػفة عامػػة لػػدى ر سػػاأل اي سػػاـ عديػػد مػػف اللتػػائ  ، مل ػػا   أف علػػ  
ة بدرجػػة عاليػػة . وأوصػػت الدراسػػة بوػػرورة زيػػادة وعػػ  ر سػػاأل اي سػػاـ ايكاديميػػة متػػوفر 

 بأةمية الم ارات القيادية ف  تطوير العمؿ التربوى داخؿ القسـ والكميات .
حاولػػت الدراسػػة اإلجابػػة عػػف التسػػا ؿ التػػال    مػػا درجػػة  : ( و8104 ) رضــواٌدراشــة  -8

معػة جيجػؿ لمكفايػات الم ليػة مػف وج ػة لظػر ممارسة أعواأل ةيئة التدريس الجامع  بجا
وتػـ اسػتخداـ  ، ، ولإلجابة عف ةذا الس اؿ تـ استخداـ المل   الوصف  التحميم الطمبة ؟ 

طالػػب تػػـ اختيػػارةـ بطريقػػة عخػػوائية .  202االسػػتبالة التػػ  طبقػػت عمػػ  عيلػػة مكولػػة 
التػدريس يتػوفر وأسفرت الدراسػة عػف الكثيػر مػف اللتػائ  ، مػف أةم ػا   أف أعوػاأل ةيئػة 

لػذا وجػب تعزيزةػا ، وأف  ؛ لدي ـ بعض الكفايات الم لية بدرجة عالية كالكفايات التدريسية
 القياديػػػػة واإلداريػػػػة بعػػػػض الكفايػػػػات كالػػػػت ممارسػػػػت ـ ل ػػػػا بخػػػػكؿ متوسػػػػط كالكفايػػػػات

؛ ممػػا يسػػتدع  االةتمػػاـ ب ػػا  واإللسػػالية والذاتيػػة والمعموماتيػػة التكلولوجيػػة والتقويميػػةو 
     كيز عم  تلميت ا وتطويرةا لدى أعواأل ةيئة التدريس .والتر 
ةػػػدفت الدراسػػػة علػػػ  معرفػػػة درجػػػة تصػػػور أعوػػػاأل ةيئػػػة  و ( :8108دراشـــة عاظـــور )  -3

 التدريس لملمط القيادى الممارس مف  بؿ ر ساأل اي سػاـ ايكػاديمييف فػ  جامعػة اليرمػوؾ
السػػتبالة التػػ  تػػـ تطبيق ػػا وا. واسػػتخدمت الدراسػػة المػػل   الوصػػف  لتحقيػػؽ ةػػذا ال ػػدؼ 

. والت ػػت الدراسػػة علػػ  أف عوػػو ةيئػػة تػػدريس بجامعػػة اليرمػػوؾ  211عمػػ  عيلػػة بمغػػت 
أكثر ألماط القيادة ممارسة بػيف ر سػاأل اي سػاـ ايكاديميػة مػف وج ػة لظػر أعوػاأل ةيئػة 

 ، يميا الػلمط القيػادى التسػمط الديمقراط   القيادى التدريس ف  جامعة اليرموؾ ةو اللمط
 ، يميا اللمط القيادى المتساةؿ .

ةػدفت الدراسػة علػ  معرفػة معػايير الجػودة الخخصػية لػػدى  و ( :8100دراشـة اليشيـو  )    -4
ر سػاأل اي سػػاـ ايكاديميػػة   الصػػفات الخخصػػية اإليجابيػػة والعأل ػػات اإللسػػالية والتواصػػؿ 
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ئػػة التػػدريس الفاعػػؿ وأداأل العمػػؿ الفػػائؽ ، وأسػػاليب تعزيزةػػا مػػف وج ػػة لظػػر أعوػػاأل ةي
بالجامعػػػات السػػػعودية . وتػػػـ اسػػػتخداـ المػػػل   اللػػػوع  ) الحمقػػػ  ( باسػػػتخداـ المقابمػػػة ، 
والمل   الكم  الوصػف  المسػح  باعػداد اسػتبالة حػوؿ أبعػاد الجػودة الخخصػية وأسػاليب 

عوػػػوا  مػػػف أعوػػػاأل ةيئػػػة التػػػدريس مػػػف  222تعزيزةػػػا . وتكولػػػت عيلػػػة الدراسػػػة مػػػف 
رتبة أستاذ مػف جميػع الكميػات واي سػاـ ومػف الجلسػيف الػذكور السعودييف الحاصميف عم  

. وتوصمت الدراسة عل  عػدد مػف 0120% مف المجتمع ايصم  البالا 23واإللاث بلسبة 
اللتػػائ  ، مل ػػا   الخفػػاض معػػايير الجػػودة الخخصػػية لػػدى ر سػػاأل اي سػػاـ ايكاديميػػة ، 

خصػػػية والعأل ػػػات اإللسػػػالية لخفػػػاض أبعػػػاد الجػػػودة الخخصػػػية المتعمقػػػة بالصػػػفات الخاو 
والتواصػػؿ الفاعػػؿ . و ػػد أوصػػت الدراسػػة بوػػرورة ووػػع برلػػام  تػػدريب  لتعزيػػز الجػػودة 

    الخخصية لدى ر ساأل اي ساـ ايكاديمية .
الدراسػة علػ  تعػرؼ ءراأل ر سػاأل اي سػاـ ايكاديميػة  ةػدفت : و (8101)  يلـى احلذ دراشة -5

مدى وجود اختألفات ف  تمؾ اآلراأل يمكف أف تعػود ف  جامعة ذمار لحو م ام ـ ، وتحديد 
و ػد صػمـ  .عل  تأثير متغيػرى   سػلوات الخبػرة فػ  رئاسػة القسػـ ، ولػوع تخصػص الكميػة 

وتػػػـ تطبيػػػؽ  .م مػػػة موزعػػػة عمػػػ  ثماليػػػة مجػػػاالت أساسػػػية  22الباحػػػث اسػػػتبالة مػػػف 
مػػع % مػػف مجت22رئػػيس  سػػـ يمثمػػوف مػػا لسػػبتا  40االسػػتبالة عمػػ  عيلػػة مكولػػة مػػف 

الدراسػػة . ومػػف أةػػـ اللتػػائ  التػػ  توصػػمت علي ػػا الدراسػػة أف أكثػػر الم ػػاـ اإلداريػػة الفرعيػػة 
أدرؾ ر ساأل اي ساـ ايكاديمية أل ا ةامة ف  تحقيؽ أةداؼ أ سػام ـ م مػة التخطػيط ثػـ 
م مػػة القيػػادة والتوجيػػا ثػػـ م مػػة المتابعػػة والتقػػويـ ثػػـ م مػػة التػػدريس ثػػـ م مػػة البحػػث 

المجتمػع ثػـ م مػة التػدريب واللمػو الم لػ  ، كمػا توصػمت علػ  عػدـ وجػود العمم  وخدمة 
فروؽ ذات داللة عحصائية ف  ءراأل ر ساأل اي ساـ لم ػام ـ تعػزى علػ  تػأثير متغيػرى لػوع 

 الكمية وسلوات التخصص .
حاولػت الدراسػة الكخػؼ عػف درجػة أةميػة الكفايػات القياديػة  و ( :8118دراشة مسعـل )   -6

ة لمعمداأل ور ساأل اي سػاـ فػ  محافظػة بغػداد لتطػوير وتحسػيف أدائ ػـ . لمجودة الخخصي
ولتحقيؽ ةذا ال دؼ اسػتخدـ المػل   المسػح  مػف خػألؿ بلػاأل اسػتبالتيف غطػت الكفايػات 

 ياديػا  . وتوصػمت  023القيادية الألزمػة لمعمػداأل ور سػاأل اي سػاـ . بمغػت عيلػة الدراسػة 
كفايػػات الألزمػػة لر سػػاأل اي سػػاـ لتحقيػػؽ الجػػودة الدراسػػة علػػ  عػػدة لتػػائ  ، مل ػػا   أف ال
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الخخصية جاألت حسب ترتيب ا مف حيث ايةمية مف وج ة لظر ر ساأل اي ساـ وأعوػاأل 
، ومػف ثػـ أوصػت العأل ػات اإللسػالية والخخصػية لمفػرد ةيئة التدريس عم  اللحو التال   

   الدراسة بورورة تعزيز ةذ  الكفاألات لدى القيادات الجامعية .
امػػػتألؾ ر سػػػاأل اي سػػػاـ  درجػػػة اسػػػت دفت الدراسػػػة تقػػػدير و ( :8117دراشـــة أبوظـــكرا )  -7

ايكاديمييف لمكفايات اإلدارية والتكلولوجية ف  الجامعة الرسمية ايردلية ودرجة ممارسػت ـ 
ل ا وعأل ت ا بالروا الوظيف  . واستخدمت الدراسة االستبالة والت  تـ تطبيق ا عمػ  عيلػة 

عوو ةيئة تدريس . و د توصػؿ الباحػث علػ  أف درجػة  334يس  سـ ، و رئ 034بمغت 
امتألؾ ر ساأل اي ساـ ايكاديمييف لمكفايات اإلداريػة والتكلولوجيػة وممارسػت ـ ل ػا جػاألت 

ة كبيرة كما يتصورةا ر ساأل اي ساـ ايكاديمييف ، وأف أعوػاأل ةيئػة التػدريس جبتقدير در 
ر سػػاأل اي سػػاـ ايكػػاديمييف ل ػػذ  الكفايػػات أثلػػاأل عمػػ  ممارسػػة لػػدي ـ روػػا وظيفػػ  كبيػػر 

 ممارسة م ام ـ اإلدارية داخؿ القسـ والكمية .
ــة املىــر  )   -8 ةػػدفت الدراسػػة علػػ  التعػػرؼ عمػػ  مسػػتوى ايداأل اإلدارى  و ( :8117دراش

لر ساأل اي ساـ ايكاديمية بالجامعػات الفمسػطيلية فػ  وػوأل مبػادر عدارة الجػودة الخػاممة 
لظػػػػر المحاوػػػػريف ، وتحديػػػػد معو ػػػات تطبيػػػػؽ ر سػػػػاأل اي سػػػػاـ ايكاديميػػػػة مػػػف وج ػػػػة 

بالجامعػات الفمسػػطيلية لمبػػادر عدارة الجػػودة الخػػاممة أثلػػاأل أداأل عمم ػػـ اإلدارى وذلػػؾ مػػف 
وج ػػة لظػػرةـ . و ػػد اعتمػػدت الدراسػػة عمػػ  المػػل   الوصػػف  التحميمػػ  لتحقيػػؽ أةػػداؼ 

رئػيس  سػـ  222تـ تطبيق ما عم  عيلة بمغت  اـ الباحث ببلاأل استبالتيف الدراسة ، كما 
وعوػػو ةيئػػة تػػدريس ومحاوػػر . والت ػػت الدراسػػة علػػ  أف مسػػتوى ايداأل اإلدارى لر سػػاأل 
اي سػػاـ ايكاديميػػة بالجامعػػات الفمسػػطيلية فػػ  وػػوأل مبػػادر عدارة الجػػودة الخػػاممة كػػاف 

خػاذ القػرارات عمػ  % ، ويبػدأ بالمخػاركة والعمػؿ الجمػاع  ، ثػـ ات22عاليا  وبلسبة مئويػة 
جػود عػدة معو ػات تواجػا ر سػاأل اي سػاـ ايكاديميػة علػ  أساس الحقائؽ ، وألت ػت أيوػا  

أثلػاأل أداأل عمم ػـ اإلدارى  بالجامعات الفمسطيلية علد تطبيؽ مبػادر عدارة الجػودة الخػاممة
 معو ػات معو ات التحسيف المستمر والتميػز ، وو ، ة    معو ات التخطيط اإلستراتيج  ، 

 اتخاذ القرارات .ومعو ات القيادة الفعالة ، معو ات  المخاركة والعمؿ الجماع  ، و
ةػدفت الدراسػة علػ  التعػرؼ عمػ  مسػتوى ممارسػة العمميػات  و ( :8116دراشة دـردات )   -9

القيادية واإلدارية ف  الجامعات ايردلية وتو عات ا المستقبمية ، وتكولت عيلة الدراسػة مػف 
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عوػػوا  مػػف الخبػػراأل فػػ  مجػػاؿ التعمػػيـ العػػال   21يئػػة التػػدريس ، ومػػف أعوػػاأل ة 322
الجػػامع  فػػ  ايردف . و ػػد توصػػمت الدراسػػة علػػ  أف الجامعػػات ايردليػػة تطبػػؽ عمميات ػػا 
القياديػػة اإلداريػػة بدرجػػة مقبولػػة . و ػػد أوصػػ  الباحػػث بعمميػػة التخطػػيط فػػ  الجامعػػات ، 

ت القياديػػة اإلداريػػة فػػ  وػػوأل متطمبػػات وتبلػػ  اإلجػػراألات التػػ  تقػػود علػػ  تحديػػد العمميػػا
 المستقبؿ .  

ةػػدفت الدراسػػة علػػ  الكخػػؼ عػػف درجػػة أداأل  و ( :8115دراشــة الدٍعــاٌ ل والصيصــى )   -01
ر سػػاأل اي سػػاـ لوظػػائف ـ ومسػػئوليات ـ وعأل ػػة ذلػػؾ بروػػا أعوػػاأل ةيئػػة التػػدريس فػػ  

واالسػتبالة التػ   ،  جامعة الملوفية بجم ورية مصػر العربيػة ، باسػتخداـ المػل   المسػح
عوػوا  مػف أعوػاأل ةيئػة التػدريس . وأظ ػرت اللتػائ   243تـ تطبيق ػا عمػ  عيلػة بمغػت 

أف ر سػػػاأل اي سػػػاـ يػػػ دوف واجبػػػات ـ التعميميػػػة بدرجػػػة عاليػػػة ، فػػػ  حػػػيف أف ءداألةػػػـ 
لواجبػػات ـ اإلداريػػة واالجتماعيػػة بدرجػػة متوسػػطة ، ولمسػػئوليات ـ تجػػا  خدمػػة المجتمػػع 

 ، وأف درجة روا أعواأل ةيئة التدريس دوف المستوى المطموب . بدرجة ملخفوة
است دفت الدراسة تقديـ ر ية تحميمية لتطػوير الممارسػات  و ( :8115زاٍر )  آلدراشة -11

القياديػػة لر سػػاأل اي سػػاـ ايكاديميػػة فػػ  م سسػػات التعمػػيـ العػػال  فػػ  وػػوأل االتجاةػػات 
حقيػػػؽ الجػػػودة الخخصػػػية باسػػػتخداـ المػػػل   العالميػػػة المعاصػػػرة فػػػ  القيػػػادة اإلبداعيػػػة لت

مقيػادة اإلبداعيػة كأحػد مجػاالت الجػودة الخخصػية لالوثائق  . و ػد أخػارت اللتػائ  علػ  أف 
العديػػد مػػف اإليجابيػػات الظػػاةرة والكاملػػة التػػ  تحقػػؽ لم سسػػات التعمػػيـ العػػال  العديػػد مػػف 

بداعيػػة ، وتمكػػيف ر سػػاأل الفوائػػد ، مل ػػا   تطػػوير ملػػاخ تعميمػػ  وأكػػاديم  يراعػػ  القػػيـ اإل
داي ساـ مف ممارسة أدوارةـ التخطيطية والتلظيمية والتدريسػية والقياديػة والبحثيػة  ؾ ار ، وا 

  القيادة التعميمية إللتزامات ا ، وتعرؼ عستراتيجيات التغيير ايكاديم  . 
لمتطمبػة است دفت الدراسة ععػداد معيػار لمكفػاألات الم ليػة او ( : 8114دراشة احلهنى )  -08

لألسػػتاذ الجػػامع  مػػف وج ػػة لظػػر الطػػألب بجامعػػة أـ القػػرى فػػرع الطػػائؼ . واسػػتخدمت 
طالبػػػا  مػػػف  201الدراسػػػة المػػػل   الوصػػػف  واالسػػػتبالة التػػػ  طبقػػػت عمػػػ  عيلػػػة بمغػػػت 

وتمخوػت تخصصات مختمفة مف طألب كميت  التربية والعمـو بالطائؼ بجامعة أـ القػرى . 
البػػد مػف توافرةػػا لػدى ايسػػتاذ الجػامع  مػػف وج ػة لظػػر  الدراسػة عػػف سػتة كفايػػات رئيسػة
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 الطمبػػػة ، ةػػػ    كفايػػػات ايلخػػػطة ، والتقػػػويـ ، والعأل ػػػات اإللسػػػالية ، والػػػتمكف العممػػػ 
 . والقيادى والم ل والتكلولوج  

سػػعت الدراسػػة علػػ  تطػػوير الػػدور اإلدارى والقيػػادى لػػرئيس  و ( :8113دراشــة شــعادة )  -03
والت ػػػت الدراسػػػة علػػػ  مجموعػػػة مػػػف جامعػػػة اللجػػػاح الوطليػػػة .  القسػػػـ ايكػػػاديم  فػػػ 

المقترحات التطويرية لمم اـ اإلدارية والقيادية لرئيس القسـ ايكػاديم  فػ  الجامعػة تتمثػؿ 
، والمحافظػػة عمػػ   فػػ    وػػرورة االلتػػزاـ بالمبػػادر العمميػػة والم ليػػة والخمقيػػة  ػػوال  وعمػػأل  

اعتماد مبدأ الخػورى فػ  العمػؿ مػع زمألئػا ، والتعامػؿ مصالح القسـ والكمية التابع ل ا ، و 
مع المخكألت المختمفة بم ارة عالية ، والتحم  بالعديػد مػف الصػفات الخخصػية الم مػة ، 
ووػػرورة امػػتألؾ رئػػيس القسػػـ لم ػػارات التخطػػيط والتلظػػيـ لمبػػرام  ايكاديميػػة ، وتخػػكيؿ 

   ووع ميزالية القسـ .لجاف عديدة ، وووع جداوؿ العبأل التدريس  لزمألئا ، و 
ةػػػدفت الدراسػػػة الكخػػػؼ عػػػف القػػػدرات القياديػػػة لر سػػػاأل  و ( :8113نـــاٌ ) ليدراشـــة ع -04

اي سػػػاـ ايكاديميػػػة فػػػ  الجامعػػػات ايردليػػػة . و ػػػد وظفػػػت الدراسػػػة المػػػل   الوصػػػف  ، 
رئػيس  21ولتحقيؽ أةداؼ الدراسة  اـ الباحث ببلاأل استبالة تـ تطبيق ا عم  عيلة بمغػت 

كػػاديم  فػػ  الجامعػػة ايردليػػة وجامعػػة اليرمػػوؾ والجامعػػة ال اخػػمية . و ػػد توصػػمت  سػػـ أ
الدراسة علػ  أف مسػتوى  ػدرات العيلػة تقػع وػمف المتوسػط ، وأف الخبػرة اإلداريػة لر سػاأل 
اي ساـ ايكاديمية ليست كبيرة ، كما أخارت الدراسة عل  حاجة ر ساأل اي سػاـ ايكاديميػة 

، وأف اختيػػػار  واإلداريػػػة والفليػػػة والعمميػػػة والتقليػػػة رات ـ القياديػػػةعلػػػ  التػػػدريب لزيػػػادة  ػػػد
   العلاصر ذات الكفاألات لتول  مسئوليات اإلدارة مف ايمور الت  ال يجوز عغفال ا .

ةػدفت الدراسػػة علػ  تحديػػد أةميػة الكفايػػات القياديػة الفليػػة  و ( :8110دراشـة عبــدا  )   -05
، ودرجػة عدف مف وج ة لظر أعواأل ةيئة التػدريس في ػا واإلدراكية لعمداأل كميات جامعة 

تػػوفر ةػػذ  الكفايػػات الألزمػػة لعمػػداأل كميػػات جامعػػة عػػدف مػػف وج ػػة لظػػر أعوػػاأل ةيئػػة 
عوػو ةيئػة تػدريس .  23التدريس . واستخدمت االستبالة التػ  طبقػت عمػ  عيلػة بمغػت 

ديػة كالػت مرتفعػة جػدا  ، و د أظ رت الدراسة أف تقديرات أفراد العيلة يةميػة الكفايػات القيا
، ولـ تظ ػر الدراسػة  ملخفوةف  حيف أف تقديرات العيلة لدرجة توافر ةذ  الكفايات كالت 

أى فػػروؽ ذات داللػػة عحصػػائية يةميػػة الكفايػػات القياديػػة تعػػزى لمتغيػػرات الجػػلس والمقػػب 
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مػداأل ، وأوصػت الدراسػة بوػرورة تلميػة ةػذ  الكفايػات لػدى عايكاديم  والخبػرة والوظيفػة 
   الكميات .

الدراسػػػة بتحديػػػد مسػػػتوى أداأل ر سػػػاأل اي سػػػاـ  اةتمػػػت و ( :8111دراشـــة احلنـــد  )  -06
العمميػػة فػػ  جامعػػة صػػلعاأل مػػف وج ػػة لظػػر عمػػداأل الكميػػات ، واسػػتخدـ الباحػػث مقيػػاس 

فقرة تمثػؿ كفػاألة رئػيس القسػـ فػ  خمسػة مجػاالت ةػ    عمميػة التخطػيط  30مكوف مف 
ماؿ القسػـ ، تطػوير المػوارد البخػرية فػ  القسػـ ، التوجيػا والقيػادة لعمؿ القسـ ، تلظيـ أع

. و ػاـ الباحػث بتطبيقػا عمػ  عيلػة مػف عمػداأل الكميػات يعواأل القسـ ، التقػويـ والر ابػة 
عمداأل . ومف أبرز اللتػائ  التػ  توصػمت علي ػا الدراسػة  01ف  جامعة صلعاأل بما عددةا 

ية كاف ملخفوا  ، وأف معظـ أفراد عيلة البحػث كالػت أف ايداأل العاـ لر ساأل اي ساـ العمم
تلقصػػ ـ بعػػض الم ػػارات اإلداريػػة وخاصػػة م ػػارة التخطػػيط ، والتلظػػيـ ، وتطػػوير المػػوارد 

ر سػاأل اي سػاـ لػدى  الوظيفيػة تلمية ةذ  الم ػاراتالبخرية . و د أوص  الباحث بورورة 
 العممية .

  التعػػرؼ عمػػ  ايدوار الوظيفيػػة ةػػدفت الدراسػػة علػػ   ( م1999)  حربةة دراسةة   -17
الت  يمارس ا ر ساأل اي سػاـ ايكاديميػة وأةميػة كػؿ مل ػا باللسػبة علػي ـ ، والتعػرؼ عمػ  
احتياجات التطوير الم ل  الت  يقدرةا ر سػاأل اي سػاـ باللسػبة لم مػات ـ ، والتعػرؼ عمػ  

قػػػرف الحػػػادى ايدوار التػػػ  مػػػف المحتمػػػؿ أف يمعب ػػػا ر سػػػاأل اي سػػػاـ ايكاديميػػػة فػػػ  ال
والعخػػريف . و ػػد اسػػتخدمت الدراسػػة المػػل   الوصػػف  التحميمػػ  ، واالسػػتبالة التػػ  طبقػػت 

رئيس  سػـ أكػاديم  بجامعػة طلطػا . و ػد توصػمت الدراسػة علػ  أف  032عم  عيلة بمغت 
ر ساأل اي ساـ ايكاديمية يلقص ـ اإلعداد اإلدارى الوػرورى ، وأف ايدوار التػ  يقػـو ب ػا 

ساـ ايكاديمية ةػ  عمػ  الترتيػب   ايدوار اإلداريػة ثػـ التدريسػية ، فالدراسػات ر ساأل اي 
العميا ، ويأت  ف  المرتبة ايخيرة خدمة المجتمع . وف  ووأل ةذ  اللتػائ  أوصػت الدراسػة 
بوػػرورة عتاحػػة الفرصػػة لر سػػاأل اي سػػاـ ايكاديميػػة لمتطػػوير الم لػػ  الػػألـز فػػ  مختمػػؼ 

   لر ساأل اي ساـ ايكاديمية . مجاالت ايدوار الوظيفية
ــر  )   -18 ــة العنـ ةػػػدفت الدراسػػػة علػػػ  معرفػػػة اتجاةػػػات أعوػػػاأل ةيئػػػة  و ( :0998دراشـ

التدريس ف  الجامعة ايردلية لحو أداأل ر سػاأل اي سػاـ ايكاديميػة فػ  مجػاالت   القػدرات 
اعتمػػػدت اإلداريػػػة ، والعأل ػػػات اإللسػػػالية ، وصػػػلاعة القػػػرار ، واللخػػػاط ايكػػػاديم  . و ػػػد 
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عوػو  021واالسػتبالة التػ  تػـ تطبيق ػا عمػ  عيلػة بمغػت  دراسة عم  المل   الوصػف ال
ةيئػػػة تػػػدريس ومسػػػاعد باحػػػث وتػػػدريس . و ػػػد توصػػػمت الدراسػػػة علػػػ  أف ةلػػػاؾ مسػػػتوى 
متوسػػػطا  التجاةػػػات أعوػػػاأل ةيئػػػة التػػػدريس لحػػػو أداأل ر سػػػاأل اي سػػػاـ ايكاديميػػػة فػػػ  

بورورة عقد دورات تدريبية ف  مجػاؿ عدارة اي سػاـ  مجاالت الدراسة . و د أوصت الدراسة
 ايكاديمية ، وووع توصيؼ لموذج  مكتوب لم اـ رئيس القسـ وصألحياتا وواجباتا .

الدراسػة التعػرؼ عمػ  الم ػاـ اإلداريػة وايكاديميػة  اسػت دفت  و ( 0998دراشة محـد )   -09
ولػت أداة الدراسػة وةػ  االسػتبالة وتك، لر ساأل اي ساـ ايكاديميػة فػ  الجامعػات ايردليػة 

م مات فرعية موزعة عم  سبعة م مات رئيسة ةػ    م مػات تخطػيط الموازلػة  012مف 
وتطويرةا ومرا بت ا والعأل ات الطألبية ، م مات عدارة القسـ والعأل ات اإللسػالية ، م مػات 

م مػػػات  عدارة خػػػئوف المػػػوظفيف ، م مػػػات القسػػػـ الداخميػػػة ، م مػػػات التطػػػوير الم لػػػ  ،
وتـ تطبيػؽ أداة الدراسػة عمػ  عيلػة  .التدريس م مات العأل ات الداخمية والخارجية لمقسـ 

ومػف أةػـ اللتػائ  التػ  توصػمت علي ػا  .رئيس  سـ ف  خمػس كميػات حكوميػة  042بمغت 
ةذ  الدراسة أف ر ساأل اي ساـ ايكاديمية يروف أف جميػع الم مػات اإلداريػة الرئيسػة مػف 

 . ـ باستثلاأل م مات تخطيط الموازلة وتطويرةا ومرا بت اومف مسئوليات 
ــة ضــشاو   -81 الدراسػػة ب ػػدؼ تحديػػد م ػػاـ ر سػػاأل أجريػػت  : و (0997)  ل وقطــامى دراش

اي ساـ بكمية التربية ف  جامعة السػمطاف  ػابوس مػف وج ػة لظػر أعوػاأل ةيئػة التػدريس 
، مل ػػا ثألثػػوف بلػػدا  عػػف و ػػد أعػػدا الباحثػػاف اسػػتبالة خػػممت عمػػ  خمسػػيف بلػػدال  .في ػػا 

وتكولػػت عيلػػة الدراسػػة مػػف  .الم ػػاـ اإلداريػػة والقياديػػة ، والبػػا   عػػف الم ػػاـ ايكاديميػػة 
عوػو ةيئػة تػدريس مػوزعيف  23أعواأل ةيئة التدريس ف  الكميػة جمػيع ـ وبمػا عػددةـ 

مػػف  وأظ ػرت اللتػائ  أف أكثػر الم ػاـ اإلداريػة والقياديػة تركيػزا   .أ سػاـ فػ  الكميػة  2عمػ  
% فػػأكثر مػػف اسػػتجابات أعوػػاأل ةيئػػة التػػدريس والتػػ  23جػػالب ـ ةػػ  التػػ  حػػازت عمػػ  

تخمؿ العدالة ، والموووعية ، واإللماـ بايلظمة والتعميمات ، والقدوة الحسػلة ، والتلسػيؽ 
 بروح الفريؽ ، والتغمب عم  الصراعات ف  القسـ ، وعقد االجتماعات الدورية .

 ثاىيًا: دراشات أديبية :

0-  ٌ الدراسػػػة  اسػػػت دفت : Seagren,et.al(  م3112)  دراشـــة شـــيادريً ل وآ ـــرو
  تخطػيط الميزاليػة  ، والت  تتمثؿ ف لر ساأل اي ساـ الجامعييف  المحددة  تمخيص ايدوار



 .............. الجدارات المهنية الالزمة لرؤساء األقسام األكاديمية بجامعة أسيوط

- 32 - 

دارة ايفػراد ، والقػػدرة القياديػػة،  صػػؿ مػع اآلخػػريف ، وصػػلع ، والتوا ، والقػدرة التكلولوجيػػة وا 
  الخخصية . وتماسؾالقرارات ، 

الدراسػػة ب ػػدؼ تحديػػد المخػػكألت التػػ  امػػت   : Seedrofو ( 8108دراشــة شــيدروف )  -8
ووصؼ الطػرؽ ايكثػر خػيوعا  لمتعامػؿ  ، يواج  ا ر ساأل اي ساـ ايكاديمية ف  الجامعات

رئػيس  سػـ . و ػد  212مع ا . واستعالت الدراسة باالستبالة الت  طبقت عم  عيلة بمغت 
الدراسػػة علػػ  وجػػود ثألثػػة تحػػديات رئيسػػة تواجػػا معظػػـ ر سػػاأل اي سػػاـ فػػ  أخػػارت لتػػائ  

والخفػػػاض مجػػػاالت التعامػػػؿ مػػػع اللػػػاس ، ةػػػ    مواج ػػػة البيرو راطيػػػة فػػػ  الجامعػػػات ، 
 متحديات .ل واالستجابةاإللتاجية البحثية ، 

الدراسػػة علػػ  ةػػدفت  :  Managieri & Arnnو (8100دراشــة مــا،   ل وآرٌ )  -3
. وتكولػت عيلػة الدراسػة مػف  اإللسػالية سئوليات رئيس القسػـ ايكػاديم  وصػفاتاتحديد م

رئػيس  سػـ  42رئيس  سـ ف  جامعػات خاصػة ، و  22رئيس  سـ أكاديم  ، مل ـ  23
عػدة مسػئوليات وصػفات خاصػة يلبغػ  توافرةػا ف  جامعات عامة . وتوصمت الدراسػة علػ  

 ػا   التخطػيط ايكػاديم  مللعامة والخاصة ، ية ف  الجامعات اف  ر ساأل اي ساـ ايكاديم
دارة الموازلة ايكاديمية ، والقػدرة و السياسات ، وتطوير  عمػ  القيػادة فػ  اتخاذ القرارات ، وا 

، والم ػارة فػ  االتصػاالت ،  والقدرة عم  العمؿ مع المجموعػات ايكاديميػةاإلدارة والتلظيـ،
 األ ةيئة التدريس .  وحسف التعامؿ والموووعية ف  العأل ات مع أعو

ــو  )   -4 ــة بالل الدراسػػة عمػػ  التعػػرؼ عمػػ  اتجاةػػات  ركػػزت :  Blalockو (8101دراش
أعوػػػاأل ةيئػػػة التػػػدريس والعمػػػداأل لحػػػو تطػػػوير الم ػػػارات اإلداريػػػة لر سػػػاأل اي سػػػاـ فػػػ  

مف أعواأل ةيئة التػدريس وعمػداأل  344دراسة مف لالجامعات ايمريكية . وتكولت عيلة ا
لت الدراسة أف أكثر مػف لصػؼ أعوػاأل ةيئػة التػدريس يقفػوف مو فػا  عيجابيػا  الكميات . وبي

% مػف العمػداأل ور سػاأل الجامعػات أف 21لحو تطوير الم ارات اإلدارية ، وأكد مػا لسػبتا 
  ةلاؾ حاجة لتطوير الم ارات اإلدارية لر ساأل اي ساـ .

ــرىغ )   -5 ــة شـ م ػػػاـ اإلداريػػػة الدراسػػػة علػػػ  تحديػػػد الةػػػدفت :  French و (8119دراشـ
وأةميت ػػػا اللسػػػبية واحتياجػػػات التطػػػوير الم لػػػ  واإلدارى فػػػ  كميػػػات المجتمػػػع فػػػ  واليػػػة 

 221لبراسكا ايمريكية . واستخدمت الدراسة االستبالة الت  تـ تطبيق ػا عمػ  عيلػة بمغػت 
مػػػف اإلداريػػػيف العمميػػػيف ) عمػػػداأل الكميػػػات ور سػػػاأل اي سػػػاـ ( . وبيلػػػت الدراسػػػة بعػػػض 
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لفرديػػػة المختػػػارة ل ػػػوالأل اإلداريػػػيف والعأل ػػػة بػػػيف ةػػػذ  الخصػػػائص والم ػػػاـ الخصػػػائص ا
اإلداريػػة المدركػػة ، و ػػد توصػػمت الدراسػػة علػػ  أف الم مػػات اإلداريػػة التػػ  يقػػـو ب ػػا عداريػػو 

) عمػػداأل الكميػػات ور سػػاأل اي سػػاـ ( باسػػتمرار تعػػود علػػ  وظيفتػػ  العأل ػػات الخػػط ايوؿ 
دارة خئوف الموظف يف ، أما الم مات الت  يقوموف ب ػا بخػكؿ أ ػؿ اسػتمرارية اإللسالية ، وا 

 لاحية الجلس والعمر والخبرة اإلدارية السابقة ت ثر عم  الم مة المدركة .، 
ةدفت الدراسة عل  تقديـ ر ية تحميميػة لجػودة  :  Thomasو (8118دراشة توماط )  -6

اد عم  اسػتقراأل البحػوث والدراسػات القيادات اإلدارية ف  التعميـ العال  بأستراليا ، وباالعتم
فػ  ةػذا المجػػاؿ بيلػت الدراسػة أف جػػودة القيػادة اإلداريػػة تعتمػد عمػ  التواصػػؿ الفاعػؿ مػػع 

دارة الحوار ، والذكاأل العاطف    ، والم ارة ف  اإلدارة والقيادة الواثقة .اآلخريف ، وا 
ور وسػػمطات ةػػدفت الدراسػػة علػػ  التعػػرؼ عمػػ  د :  Tukerو (8117دراشــة تــونر )  -7

وواجبات ر ساأل اي ساـ ايكاديمية ف  جامعة والية فموريدا ، و د وظفػت الدراسػة المػل   
رئػيس  سػـ فػ   311الوصف  ، واستعالت باالسػتبالة التػ  تػـ تطبيق ػا عمػ  عيلػة بمغػت 

% مػف ر سػاأل اي سػاـ اليممكػوف 21جامعات الوالية . و د توصمت الدراسة عل  أف لسػبة 
، وأف لسػػػبة ف  بػػػؿ زمألئ ػػػـ % مػػػل ـ اختيػػػروا مػػػ30سػػػابقة ، وأف لسػػػبة خبػػػرة عداريػػػة 

مع أعوػػػاأل ةيئػػػة التػػػدريس ، وأف أعوػػػاأل ةيئػػػة عيلػػػوا مػػػف  بػػػؿ العميػػػد بالتخػػػاور 33%
 التدريس راووف عف أساليب تعامؿ ر ساأل اي ساـ وءدائ ـ ايكاديم  واإلدارى .  

ٌ غدراشـة شـي   -8 ةػدفت الدراسػة علػ   :  Seagren , et al(م 3116)  ريً ل وآ ـرو
بحث ودراسة دور ر ساأل اي ساـ ايكاديمية ولخاطات ـ مقترلة بايبعػاد ايخػرى فػ   يػادة 

التحميمػػ  واالسػػتبالة التػػػ   ، و ػػد اسػػتخدمت الدراسػػػة المػػل   الوصػػف  ايكػػاديم  القسػػـ
و ػػػد عوػػػو ةيئػػػة تػػػدريس .  22رئػػػيس  سػػػـ أكػػػاديم  ، و 44طبقػػػت عمػػػ  عيلػػػة بمغػػػت 

 و جػو االحتػراـ المتبػادؿة علػ  أف القاسػـ المخػترؾ ايعظػـ ل ػذ  اي سػاـ ةػتوصمت الدراس
وروح الزمالة عم  العأل ة فيمػا بيػل ـ  ، بيف رئيس القسـ والمر سيف ، وغمبة الموووعية

 .والت ت الدراسة بالتوصية بورورة توسيع سمطات ر ساأل اي ساـ  .
علػ  التعػرؼ عمػ  الػلمط القيػادى ةػدفت الدراسػة     Whippyو (8115دراشة ويبـى )   -9

لمر سػػػاأل ايكػػػاديمييف وعأل تػػػا بالروػػػا الػػػوظيف  لػػػدى أعوػػػاأل ةيئػػػة التػػػدريس بجامعػػػة 
Guam  كالت وعيفة ، ف  حػيف كالػت  رئيس القسـ. و د توصمت الدراسة عل  أف سمطة
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الم اـ واوحة ، ووجود روا وظيفػ  داخمػ  عػاؿ ، وروػا وظيفػ  داخمػ  مػلخفض ، وأف 
مميزة لمقائد الفعاؿ ، مل ػا   االسػتقامة ، اللزاةػة ، سػرعة التكيػؼ ، والعدالػة  ةلاؾ صفات

   . ف  التعامؿ مع أعواأل ةيئة التدريس
ةدفت ةذ  الدراسػة     Paglys & Green( م3113)  ل ودريً لياطيذبدراشة  -01

اسػػتخدمت . و راأل والدافعيػػة لحػػو  يػػادة التغييػػر علػػ  بيػػاف كفػػاألات القيػػادة الذاتيػػة لػػدى المػػد
. و ػػد توصػػمت الدراسػػة علػػ  وجػػود عأل ػػة عيجابيػػة بػػيف عحػػداث  الدراسػػة المػػل   الوصػػف 

التوجيا الألـز لعممية التغيير وكسب تأييد ايخػريف داخػؿ الم سسػة وبػيف محػاوالت ةػ الأل 
إلحداث وتوجيا التغيير ، و د وجد أيوا  تفاعأل  بيف كسب تأييػد ايخػريف وبػيف  ؛ المديريف
م  المخكألت ، ووجدت أيوا  عأل ػة بػيف بعػض صػفات الخخصػية ، مثػؿ احتػراـ التغمب ع

     والقياـ بعمميات التغيير .،  وتقدير الذات ، والقدرات وطبيعة العمؿ
00-  ً جػػاألت الدراسػػة لمعرفػػة الػػدور الػػوا ع      Marten( م3111)  دراشــة مــارت

 Alabamaبية فػ  أالبامػا والمأموؿ مف ر ساأل اي ساـ مف وج ة لظر عمداأل كميات التر 
فػػ  أمريكػػا ، ولتحقيػػؽ أةػػداؼ الدراسػػة اسػػتخدـ المػػل   المسػػح  ، وتػػـ االعتمػػاد عمػػ  

تػػػـ تطبيق ػػػا عمػػػ  عيلػػػة بمغػػػت والتػػػ  وظيفػػػة لػػػرئيس القسػػػـ  02التػػػ  وػػػمت االسػػػتبالة 
. وتوصػػمت الدراسػػة علػػ  عػػدة لتػػائ  مػػف  مػػف عمػػداأل كميػػات التربيػػة فػػ  أالبامػػا عميػػدا  02

أ ػػػؿ م ػػػاـ ر سػػػاأل اي سػػػاـ أداأل ةػػػ  كموصػػػؿ ومتصػػػؿ بػػػيف أعوػػػاأل ةيئػػػة أةم ػػػا   أف 
كالػت أف يلصػت باةتمػاـ ويتوصػؿ وأف أكثر م اـ ر سػاأل اي سػاـ أداأل  التدريس واإلدارة ،

 .بفاعمية 
 : صابكةات الدراشال التعليل على

 بمراجعة الدراسات السابقة يمكف استلتاج ما يم   

مػػوف بػا فػػ  تحقيػػؽ و  سػاـ ايكاديميػػة والػػدور الػذى يقاتفا  ػا عمػػ  أةميػة ر سػػاأل اي -0
 ايةػػداؼ الملخػػودة ي سػػام ـ ؛ عذ يمثمػػوف مفتػػاح لجػػاح تمػػؾ اي سػػاـ والطأل  ػػا لحػػو

 التميز ايكاديم  . تحقيؽ
ر والم ػاـ التػ  أكدت ف  لتائج ػا وتوصػيات ا عمػ  تعػدد ايدواالدراسات  أف أغمب تمؾ -2

وصػػعوبة تمػػؾ ايدوار ،  فػػ  عدارة و يػػادة اي سػػاـ يميػػةب ػػا ر سػػاأل اي سػػاـ ايكاد يقػػـو
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وحاجات ـ عل   درات وم ةألت معيلة ، وسمات خخصية مميػزة ، باإلوػافة علػ  الخبػرة 
 الت  تساعدةـ عم  القياـ ب ذ  ايدوار والم اـ .والمعرفة 

مػات اتفقت الكثير مف الدراسػات عمػ  أةميػة امػتألؾ ر سػاأل اي سػاـ ايكاديميػة لممقو  -4
 والصفات والكفاألات المألئمة والت  تعيل ـ ف  عمم ـ وتطوير مجتم ـ .

أف ر سػػػػاأل اي سػػػػاـ  الدراسػػػػات السػػػػابقة أخػػػػارت فػػػػ  توصػػػػيات ا علػػػػ  أف كثيػػػػر مػػػػف -3
ايكاديميػػػة فػػػ  حاجػػػة ماسػػػة لمتطػػػوير الم لػػػ  الػػػألـز فػػػ  مختمػػػؼ مجػػػاالت ايدوار 

 الوظيفية لر ساأل اي ساـ ايكاديمية . 
المػػػػل   الوصػػػػف  التحميمػػػػ  ، والمقػػػػابألت السػػػػابقة اسػػػػتخدمت الدراسػػػػات  ـأف معظػػػػ -3

عمػ   اعتمػد وجػزأل مل ػامدراسة الميداليػة، واالستبالة كأدوات ل والمألحظة، الخخصية ،
 .أو اللظرى، و ميؿ مل ا اعتمد عم  المل   الوثائق   المسح  المل  

تمػػدت بعػػض الدراسػػات عمػػ  تبايلػػت عيلػػة الدراسػػة فػػ  الدراسػػات السػػابقة ، فقػػد اع -2
المجتمػػع ايصػػم  كمػػا كعيلػػة لمدراسػػة الميداليػػة عمػػا لصػػغر  أو لوػػرورتا، كمػػا اختمفػػت 

 العيلات مف حيث الفئة المست دفة.
دارات الم ليػة جػلـ تتطرؽ أى مف الدراسات السابقة علػ  ووػع تصػور مقتػرح يةػـ ال -2

 .أل ةيئة التدريس الألزمة لر ساأل اي ساـ ايكاديمية مف وج ة لظر أعوا
الدراسػػات السػػابقة فػػ  أةتمام ػػا  أغمػػبالرغـ مػػف تخػػابا البحػػث الحػػال  مػػع وبػػ

فػػ  اسػػتخدام ا  ةػػذ  الدراسػػات أيوػػا  مػػع بعػػض ا، وتخػػاب  بر سػػاأل اي سػػاـ ايكاديميػػة
؛ عال ألػػػا يمتػػػاز عػػػف ممػػػل   الوصػػػف  التحميمػػػ  ، واالسػػػتبالة كػػػأدة لمدراسػػػة الميداليػػػة ل

كولا يتعرض بخكؿ مباخػر آلراأل أعوػاأل ةيئػة التػدريس فػ  جامعػة  الدراسات السابقة ف 
 لمو ػػوؼ عمػػ  لوعيػػة؛  أسػػيوط فػػ  الجػػدارات الم ليػػة الألزمػػة لر سػػاأل اي سػػاـ ايكاديميػػة

الػذى يوػمف جػودة عمػؿ ر سػاأل ةذ  الجدارات ، ومف ثػـ تقػديـ التصػور المقتػرح  وطبيعة
مػف خػألؿ  ةالباحثػ تةػذا ، و ػد اسػتفاد. ة اي ساـ ايكاديمية داخؿ القسـ والكمية والجامع

اللظػػرى لمدراسػػة ، وفػػ  تفسػػير لتػػائ  الدراسػػة بلػػاأل اإلطػػار تصػػفح الدراسػػات السػػابقة فػػ  
  الميدالية ، وف  صياغة التصور المقترح . 
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 البشح :  أشئلة

  باحثة اإلجابة عف ايسئمة التالية ال، حاولت  بحثلتحقيؽ أةداؼ ال
 وألواع ا ؟ الم لية مف ـو الجداراتا م -0
 ؟  ساـ ايكاديميةر ساأل ايل اللظريةو  الفكرية ايسسما  -2
الجػػدارات الم ليػػة الألزمػػة لر سػػاأل اي سػػاـ ايكاديميػػة بجامعػػة أسػػيوط مػػف وج ػػة مػػا  -4

 لظر أعواأل ةيئة التدريس ؟
يميػػة لمجػػدارات الم ليػػة الػػألـز توافرةػػا فػػ  ر سػػاأل اي سػػاـ ايكاد مقتػػرحال تصػػورال مػػا -3

 ؟أسيوط  بجامعة
  : البشحميَر 

القػػػائـ عمػػػ  جمػػػع البيالػػػات  التحميمػػػ  بلػػػ  البحػػػث الحػػػال  المػػػل   الوصػػػف يت
مف ػػـو الجػػدارات الم ليػػة تحميػػؿ و  عػػرض عمػػ فالبحػػث الحػػال  يركز  ،وتحميم ػػا والمعمومػػات
ـ مف ػـو اي سػاـ ايكاديميػة ، ومف ػو اللظرية لايسس الفكرية و  عرض وتحميؿو  ،وألواع ا 

رئػػيس القسػػػـ ايكػػاديم  ، وأةميػػػة ر سػػاأل اي سػػػاـ ايكاديميػػة ، وسػػػمات ـ وخصائصػػػ ـ 
الجػػدارات الم ليػػة الألزمػػة لر سػػاأل اي سػػاـ تحميػػؿ و  رصػػد كػػذلؾ، و  وأدوارةػػـ ومسػػئوليات ـ

، والخػروج مػف كػؿ ذلػؾ ايكاديمية بجامعة أسيوط مف وج ة لظر أعوػاأل ةيئػة التػدريس 
ليػػة الػػألـز توافرةػػا فػػ  ر سػػاأل اي سػػاـ ايكاديميػػة بجامعػػة لمجػػدارات الم  مقتػػرح تصػػورب

 أسيوط .
 البشح :  أداة

 امػػت الباحثػػة باعػػداد اسػػتبالة بػػالطرؽ العمميػػة حػػوؿ الجػػدارات الم ليػػة الألزمػػة 
 لر ساأل اي ساـ ايكاديمية بجامعة أسيوط مف وج ة لظر أعواأل ةيئة التدريس .

  :بشح ال عيية

 Delphi  جػػػػولتيف باسػػػػتخداـ أسػػػػموب دلفػػػػ  عمػػػػ تػػػػـ تطبيػػػػؽ أداة البحػػػػث
Technique  ( عووا  مف أعواأل ةيئػة التػدريس ذكػورا   011عم  عيلة عمدية بمغت )

لاثا  ببعض الكميات اللظرية والعممية بجامعة  جػداراتال أةػـ وذلػؾ لمو ػوؼ عمػ ؛  أسػيوط وا 
 ةيئة التدريس .  الم لية الألزمة لر ساأل اي ساـ ايكاديمية بالجامعة مف ملظور أعواأل
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 سدود البشح :

 ا تصر البحث عم  الحدود التالية  
بيػاف الجػدارات الم ليػة الألزمػة لر سػاأل اي سػاـ ا تصر البحث عم     موووعال حد -0

    ايكاديمية بجامعة أسيوط مف ملظور أعواأل ةيئة التدريس .
لاثػا   وتتمثؿ ف  عيلة ممثمػة مػف أعوػاأل ةيئػة التػدريس  البخرى  الحد -2 فػ   ذكػورا  وا 

 الكميات اللظرية والعممية بجامعة أسيوط .
الكميػػات العمميػػة واللظريػػة  بعػػض حيػػث تػػـ تطبيػػؽ أداة البحػػث فػػ    المكػػال  الحػػد -4 

بالبيئػػة  امػػف الحصػػوؿ عمػػ  لتػػائ  د يقػػة الرتباط ػػ ةتمكف الباحثػػتػػلكػػ  ؛ بجامعػػة أسػػيوط 
المختمفػػة التػػ  تحػػدث فػػ  مجتمػػع سػػتطيع حصػػر التغيػػرات تعمػػؿ في ػػا ، وبالتػػال  تالتػػ  

 الدراسة بد ة . 
 ثػػػػال تػػػػـ تطبيػػػػؽ أداة البحػػػػث الميداليػػػػة فػػػػ  الفصػػػػؿ الدراسػػػػ  ال   زملػػػػ ال الحػػػػد -3

 ـ .2102/2102
 
 :للبشح اإلدرائية ىطلشات امل

 ، والمعػػارؼ ، الكفػػاألاتو  الم ػػاراتو  القػػدرات موعػػة مػػفجةػػ  م   الجػػدارات الم ليػػة -0
 تمـز ر ساأل اي سػاـ ايكاديميػة بجامعػة أسػيوطحاسمة أخرى  وميزات خخصية ، والخبرات

لتاج أداأل بخػكؿ أفوػؿ ، وتحقيػؽ أةػداؼ القسػـ ايكػاديم الم ل   والتطوير لملجاح ؛  ، وا 
 وجودة عالية . ، وفعالية ، ورسالة الجامعة بكفاألة ،والكمية  ،
ة أسػػيوط ، وةػػ  فػػ  جامعػػ الوحػػدات التلظيميػػة ايساسػػيةةػػ     اي سػػاـ ايكاديميػػة -2

التػػ  ت لػػؼ الكميػػات بالجامعػػة ، عذ تتكػػوف كػػؿ كميػػة تابعػػة لمجامعػػة مػػف عػػدد مػػف اي سػػاـ 
ايكاديمية يتول  كؿ مل ا تدريس المواد الت  تدخؿ فػ  اختصاصػا ، ويقػـو عمػ  بحث ػا ، 

 .  والتعميمية والبحثية والخدمية واإلدارية  ولكؿ  سـ كيالا الذات  مف اللاحية العممية
فػػ   المتميػػزيف ـ أعوػػاأل ةيئػػة التػػدريسيقصػػد ب ػػو    ر سػػاأل اي سػػاـ ايكاديميػػة -4

جامعة أسيوط ؛ الذيف صدر ل ـ  رارات تعييف أو تكميؼ مف رئيس جامعة أسػيوط ؛ لقيػادة 
دارة أ سام ـ سواأل أكاف القسـ عمميا  أـ علساليا  بمختمؼ كميات الجامعة .  وا 
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أعوػػاأل ةيئػػة التػػدريس القػػائميف بالتػػدريس ويقصػػد ب ػػـ   أعوػػاأل ةيئػػة التػػدريس  -3
اصػميف عمػ  درجػة ، والح اللظرية والعمميػة مختمؼ كميات جامعة أسيوطب عمم  اللظرى وال

 . بالجامعة عم  رأس العمؿ مازالو الدكتورا  والذيف
 :البشح  الص  شى  طوات

اور لتحقيؽ أةداؼ البحث واإلجابة عف أسئمتا ، تػـ السػير فػ  البحػث وفقػا  لممحػ
 التالية  

مف ػـو الجػدارات الم ليػة وتلاولت الباحثة خأللا     اإلطار اللظرى لمبحث  : احملور األول -
وذلػػؾ لإلجابػػة عػػف  ؛  سػػاـ ايكاديميػػةلر سػػاأل ايواللظريػػة الفكريػػة وألواع ػػا ، وايسػػس 

 الس اليف ايوؿ والثال  مف أسئمة البحث . 
ــاىى  - أةػػداؼ الدراسػػة  وتلاولػػت الباحثػػة خأللػػا    بحػػث اإلطػػار الميػػدال  لم : احملــور الج

 ، وخطػػػوات وخصائصػػػ ا الميداليػػػة ، وأداة الدراسػػػة الميداليػػػة ، وعيلػػػة الدراسػػػة الميداليػػػة
الدراسػة ، وايسموب اإلحصائ  المستخدـ ف  معالجػة بيالػات  تطبيؽ أداة الدراسة الميدالية

وذلؾ لإلجابة عف الس اؿ الثالػث مػف  ؛ الميدالية ، وتحميؿ وتفسير لتائ  الدراسة الميدالية
 أسئمة البحث . 

لمجػدارات الم ليػة الػألـز توافرةػا فػ   مقتػرحال تصػورالخألصػة اللتػائ  و  احملور الجالح : -
وذلػؾ لإلجابػة عػف السػ اؿ الرابػع وايخيػر مػف  ؛ ر ساأل اي ساـ ايكاديمية بجامعة أسيوط

                  أسئمة البحث .
   محاورمف ةذ  ال محورلكؿ  عروا  تفصميا  وفيما يم  

 احملور األول

 اإلطار اليعر  للبشح 

  وأىواعَا : لَا أواًل: اجلدارات املَيية : مفَوم

 : اجلدارات املَييةمفَوو   -أ

لتحديد مف ـو ةػذا المصػطمح يلظػر علػ  تعريفػا باعتبػاريف ، ايوؿ   كولػا مركبػا   
    كممػػة " الجػػدارات " ، والثاليػػة   كممػػة " الم ليػػة " ، عوػػافيا  يتكػػوف مػػف كممتػػيف   ايولػػ

ولكػػػؿ واحػػػدة مػػػف ةػػػاتيف الكممتػػػيف معلػػػ  فػػػ  المغػػػة ، وءخػػػر فػػػ  االصػػػطألح ، والثػػػال    
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باعتبار  لقبػا  عمػ  ةػذا اللػوع مػف ألػواع الجػدارات ، وبيػاف تعريفػا ب ػذيف االعتبػاريف عمػ  
 اللحو التال    

 تعريف اجلدارات :  -0

 ؿ ب أو َجػدلورَ  مصػدر َجػدلرَ  ، وة جمع َجدارة    العربية دارات ف  المغةالجكممة 
َجػدلَر  /يقػاؿ َجػدلَر ب ػذا الملصػب  ، ف و جػدير ، والمفعػوؿ بػا َمجػدور بػا ، َيجدلر ، جدارة  

) ابػػف ملظػػور ،  أةػػأل  لػػا ، خميقػػا  بػػا َجػػدلَرتل بلجاحػػاو  مسػػتحقا   ل ػػذا الملصػػب   أى صػػار
دة الجدارة   تعل  خ ادة ت يػد تفػوؽ صػاحب ا فػ  مجػاؿ مػا خ او  ،(  433 ، ص2113

، ولظاـ الجدارة   يعل  مجموعة القواعد والتعميمات الت  توع ا م سسة مػا إلدارة خػئوف 
   .  (  222 ، صـ  2112 ) معجـ المغة العربية المعاصر ،الموظفيف والعامميف ب ا 

فػػ  المغػػة  Competentجػػدير ، أو كممػػة  Competencyة الجػػدار  كممػػة أمػػا
،  Skills، ومػػرة بمعلػػ  م ػػارة  Efficiency، فقػػد وردت مػػرة بمعلػػ  كفػػاألة اإللجميزيػػة 

. وبػرغـ تعػدد ةػذ    Experience، ومػرة بمعلػ  الخبػرة  Pwledgeومرة بمعل  ا تدار 
ف  ايعمػاؿ  Competencyالترجمة ايكثر خيوعا  لكممة المعال  لكممة الجدارة ، عال أف 

   ( . 0ـ ، ص 2102البخرية ة  الجدارة ) عبد العزيز ، والموارد 
فػػ   ػػوامييس ومعػػاجـ  الجػػداراتأف كممػػة  للػػا يتبػػيف ومػػف ةػػذ  التعريفػػات المغويػػة

جاألت مرادفة لمعال  االستحقاؽ وايةمية والتفوؽ ، كمػا يتوػح للػا أف كممػة  المغة العربية
  الكفػاألة ، والم ػارة ، واال تػدار ، الجدارة ف  المغة اإللجميزية جاألت بمعال  عديدة ، ة  

 والخبرة .
أل ػا ةػ  وأمػا الجػدارات فػ  اإلصػطألح فقػد ألعطػ  ل ػا تعريفػات عديػدة ، مل ػا   

أى معرفة أو م ارة أو  درة أو اتجا  أو سػموؾ أو صػفة خخصػية يمكػف مألحظت ػا و ابمػة 
وتسػػاةـ فػػ   لمقيػػاس ، وتتسػػـ بمػػا يمػػ    البػػد مػػف توافرةػػا لممارسػػة عمػػؿ أو وظيفػػة ،

معلػػػ  ذلػػػؾ أف الصػػػفات  ( . 4، ص ـ 2104،  عسػػػماعيؿداأل الػػػوظيف  . ) يتحسػػػيف ا
أو المعػارؼ التػ  يتمتػع ب ػا موظػؼ      الخخصية أو الم ارات أو القدرات أو السموكيات 

ما ، وتكوف  ابمة لممألحظة والقياس ، وتكوف وػرورية لممارسػة م ػاـ وظيفتػا ، وتسػ ـ 
   ظيف  تسم  الجدارات الوظيفية .ف  تحسيف أدائا الو 
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( كثيػػػرا  عػػػف التعريػػػؼ  0ـ ، ص 2102 ،عبػػػد العزيػػػز ) ولػػػـ يختمػػػؼ تعريػػػؼ 
جػػدارة فػػ  معلاةػػا الواسػػع تخػػمؿ المعرفػػة العمميػػة والعمميػػة ، السػػابؽ ، حيػػث يػػرى أف ال

والم ػػارات المكتسػػبة ، والقػػدرات والسػػمات الخخصػػية ، وةػػ  كم ػػا أمػػور مطموبػػة لمقيػػاـ 
 الت  تتطمب ا م مة مف الم اـ ، أو وظيفة مف الوظائؼ .بايعماؿ 

( أف الجػػػػدارات ةػػػػ  مجموعػػػػة الخصػػػػائص  3ـ ، ص 2103عػػػػرب ،  ) ويػػػػرى
فػػػ  أداأل وظيفػػػة مػػػا ، أو ةػػػ  مجموعػػػة  التػػػ  تميػػػز المتفػػػو يف عػػػف العػػػادييف المخػػػتركة

الخصػػائص المخػػتركة وفػػؽ المسػػتويات المطموبػػة يداأل كػػؿ وظيفػػة بلػػاأل عمػػ  عػػدد مػػرات 
 لتكرار وايةمية .ا

( أف مصػػطمح الجػػدارات ظ ػػر بخػػكؿ  3-4ـ ، ص ص 2102ويػػرى ) جػػردات ، 
ةذا المف ػـو بخػكؿ واسػع  ، ثـ جرى استخداـبؿ ديفيد ماكميأللد  ـ مف 0224واوح عاـ 

علػػػد معظػػػـ الكتػػػاب مجموعػػػة مػػػف المعػػػارؼ والم ػػػارات  مػػػف  بػػػؿ الكتػػػاب ، وةػػػو يعلػػػ 
، وكػػذلؾ القػػدرة عمػػ  االسػػتجابة  عاليػػةايداأل بكفػػاألة القػػدرة عمػػ   واالتجاةػػات ، أو يعلػػ 

( بجامعػػػة  0ـ ، ص 2103كميػػػة التعمػػػيـ الصػػػلاع  ،  وتعػػػرؼ ) . المختمفػػػة غييػػػراتلمت
عبػارة عػف مجموعػة مػف الم ػارات يػتـ  " حمواف الجدارات عم  الصفحة الرسػمية ل ػا بأل ػا

 ." توظيف ا إللجاز عمؿ معيف أو م لة ما 
دارات مف خألؿ التفر ة بيل ا وبيف الكفاألة ، وذلػؾ بقولػا   " وةلاؾ مف يعرؼ الج

ةػ  مجموعػة مػف السػمات والمػ ةألت الخخصػية والعمميػة Competency أف الجػدارات 
 Efficiencyوالعممية ، الت  تمكػف الموظػؼ مػف تحقيػؽ معػدالت أداأل متميػزة ، والكفػاألة 

يد خػالتػ  يمتمك ػا الفػرد ، ومػدى تر ة  اصطألح عدارى متعمؽ بالموارد المتػوفرة أو الطا ػة 
استخدام ا لتحقيؽ ايةداؼ ، وتتحقؽ الكفػاألة علػدما لسػتخدـ أ ػؿ كػـ ممكػف مػف المػوارد 
والمدخألت إللتاج أكبػر كػـ مػف المخرجػات واللتػائ  المرغوبػة ، والكفػاألة كػذلؾ ةػ  مقػدار 

، كمػػا أف الجػػدارة ايداأل اللػػافع مقسػػوما  عمػػ  الحػػد اي صػػ  لػػألداأل اللػػافع الممكػػف تقديمػػا 
ص  ، ـ2100العرابػػ  ، ةػػ  الجػػزأل البػػاطف مػػف ايداأل ، والكفػػاألة ةػػ  الجػػزأل الظػػاةر " ) 

34 . ) 



 .............. الجدارات المهنية الالزمة لرؤساء األقسام األكاديمية بجامعة أسيوط

- 32 - 

ا ةػػ  مجموعػػة مػػف أل ػػب وفػػ  وػػوأل التعريفػػات السػػابقة يمكػػف تعريػػؼ الجػػدارات
المعارؼ ، والم ارات ، والقدرات ، والخبرات ، والقيـ ، واالتجاةات المطموبػة ؛ يداأل العمػؿ 

  كمؼ با الفرد بكفاألة ، وفاعمية عالية . الم
  تعريف  املَيية :  -8

،  ِمَ ػفو ِمْ لػات والجمػع  مَ ػفَ وةػ  مصػدر ؛  ةل الِمْ لػ  مػأخوذة مػف  لغػة ةل يالِمْ ل
، ص 2113) ابػػف ملظػػور ،  ؽ بممارسػػتاذرة وَم ػػارة وِحػػبػػؿل يحتػػاج ِعلػػ  خِ العمػػ وتعلػػ 
، وتعلػػ   ا في ػػا عػػف طريػػؽ التر يػػاتالخػػخص أو م لػػة وتقدمػػ عمػػؿ ، كمػػا تعلػػ  ( 222
ػة لخػخص ملاسػب وم ة ػؿ ل ػذ  الم لػة حرفة أو أيوا   صػلعة   ، أو وظيفػة ملتظمػة وخاص 

 .(  342ـ  ، ص 2112) معجػـ المغػة العربيػة المعاصػر ،  ب ا م ارة  وِحػذؽ  بممارسػت ا
 الصػػلعةومػػف ةلػػا يتبػػيف أف الم لػػة فػػ  المغػػة تطمػػؽ عمػػ  العمػػؿ أوالحرفػػة أو الوظيفػػة أو 

 ، وتتطمب م ارة وخبرة وتمكف ف  أدائ ا .الت  يمارس ا اإللساف ف  حياتا 
ـ ، 2112تعريؼ بافػالكو )    فم ا تعريفات متعددة ، مل ا اصطألحا   وأما الِمْ لة

لمم لػػة بأل ػػا " عبػػارة عػػف أدوار اجتماعيػػة تػػرتبط بمكالػػة ايفػػراد فػػ   Pavalco(  4ص 
م لػػػة حسػػػب رأى بافػػػالكو ةػػػ  الرابطػػػة بػػػيف الفػػػرد والبلػػػاأل المجتمػػػع المحمػػػ  " ، أى أف ال

االجتمػػػػاع  ، وذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػألؿ ايدوار االجتماعيػػػػة لإلفػػػػراد التػػػػ  تحػػػػدد لمػػػػط العأل ػػػػات 
 االجتماعية بيف أعواأل الجماعات الم لية .

ل ػػػا بأل ػػػا " المجػػػاؿ الػػػذى  Hughes ( 024ـ ، ص 2102وتعريػػػؼ ةيػػػوز ) 
الم لػػة ةلػػا ال اللسػػؽ االجتمػػاع  العػػاـ " ، فداخػػؿ  متخصصػػا   يمػػارس فيػػا الفػػرد لخػػاطا  

ة الفػرد داخػؿ البلػاأل طتقتصر عم  ايلخطة المتخصصة الت  ي دي ا الفرد ، بػؿ تميػز ألخػ
 االجتماع  .

ويرى تايمور أف الم لة ة  " تمؾ اللخاط الذى يرتبط بسوؽ العمػؿ ب ػدؼ عخػباع 
حػػػدد الووػػػع االجتمػػػاع  لمفػػػرد " ، الحاجػػػات ايساسػػػية لألفػػػراد ، وةػػػذا اللخػػػاط الم لػػػ  ي

فالم لة ة  مػف أةػـ العوامػؿ المميػزة لمحيػاة االجتماعيػة واال تصػادية ، ويجمػع بػيف أفػراد 
ويػرى ريتخػارد ةػوؿ أف "  الم لة الواحدة درجة معيلة مف التوػامف والتعػاوف وااللسػجاـ .

، ص  ـ2112 ) عبػػد الحميػػد ،الم لػػة ةػػ  العلصػػر المحػػدد لمكالػػة الفػػرد فػػ  المجتمػػع " 
033  ). 
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وظيفػػة مبليػػة عمػػ  أسػػاس مػػف العمػػـ والخبػػرة وةلػػاؾ مػػف يػػرى أف الم لػػة ةػػ  
وةػ  تتطمػب م ػارات وتخصصػات ،  اختيرت اختيارا  ملاسبا  حسب مجاؿ العمؿ الخاص ب ا

بأل ػا الحرفػة التػ   تعريف ػا كمػا يمكػف ، ويحكم ا  ػواليف وءداب لتلظػيـ العمػؿ بػا ، معيلة
مكالية تطبيؽ المعرفة والخبرة المثبتة ف  بعض حقوؿ المعرفػة أو العمػـو بواسطت ا تعرؼ ع

 (.23ـ ، ص 2103المختمفة)روواف ، 
كما يمكللا تعريؼ الم لة بأل ػا ةػ  العمػؿ الػذى يقػـو بػا فػرد فػ  مجػاؿ معػيف ، 

ويحتاج ف  ممارستا عل  خبػرات ومعػارؼ وم ػارات تعيلػا  ، والذى يتقاو  مف خأللا أجرا  
 ياـ بعمما عم  أكمؿ وجا .عم  الق

 : اجلدارات املَييةتعريف    -3

دارات جػالكممتيف المتيف يتكػوف مل مػا مصػطمح ال  وبعد محاولة استعراض مف وم
الم ليػػة ، وةمػػػا   " الجػػػدارات " ، و " الم ليػػػة " فػػػ  المغػػػة واالصػػػطألح ، يمكػػػف ملا خػػػة 

  مف ػػـو الجػػدارات الم ليػػة مف ػػـو ةػػذا المصػػطمح بصػػورة متكاممػػة مػػف زاويتػػيف ، ايولػػ  
بصػػفة عامػػػة ، والثاليػػػة   مف ػػػـو الجػػػدارات الم ليػػة لر سػػػاأل اي سػػػاـ ايكاديميػػػة بصػػػفة 

 خاصة .
مجموعػة  بأل ػا أما باللسبة لمف ـو الجدارات الم لية عمومػا  ، ف لػاؾ مػف يعرف ػا

ؽ والتػػ  تمكػػف الموظػػؼ مػػف تحقيػػ ، مػػف السػػمات والمػػ ةألت الخخصػػية والعمميػػة والعمميػػة
   ( . 33ـ ، ص 2100) العراب  ، معدالت أداأل متميزة و ياسية تفوؽ المعدالت العادية 

أداأل العمػؿ الصػحيح ، وبطريقػة صػحيحة ، ومػف تعلػ   " وةلاؾ مف يعرف ػا بأل ػا
 " . أو أل ػا(  3، ص  2103،  عػرب)  " ، وفػ  الو ػت الصػحيح  بؿ الخػخص الصػحيح

 ئػة العمػؿ ، وكػذلؾ القػدرة عمػ  االسػتجابة لمتحػدياتايداأل بكفاألة داخػؿ بي ة  القدرة عم 
   .( 3-4ـ ، ص ص 2102جردات ، )" ف  لطاؽ بيئة العمؿ الكثيرة

مجموعػػة مػػف المعػػارؼ والم ػػارات والقػػيـ  " ةػػ  ربيعػػ  أف الجػػدارة الم ليػػةويػػرى 
واالتجاةات والت  يمتمك ػا الموظػؼ ، والتػ  تتحػد معػا  لتخػكيؿ سػموؾ معػيف مطمػوب يداأل 

وعػػػة الم ػػػاـ الوظيفيػػػة بكفػػػاألة وفاعميػػػة ، ويعػػػد تجديػػػد المعػػػارؼ وتلميػػػة الم ػػػارات مجم
والتمسؾ بالقيـ البلاألة واالتجاةات المألئمة لمتلظيـ مف أساسػيات تمتػع الموظػؼ بالجػدارة 

 .(3ـ ، ص2102)الختوى ،  " الوظيفية بصفة مستمرة
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وعػػػة مػػػف مجم " أف الجػػػدارة الم ليػػػة ةػػػ (  2ـ ، ص 2104،  كػػػردى ) ويػػػرى
العوامؿ اإليجابية تجعؿ الفرد الملاسب جػدير بالعمػؿ فػ  المكػاف الملاسػب ، وةػذ  العوامػؿ 
مل ػػا خخصػػية ، ومل ػػا مكتسػػبة بػػالخبرة العمميػػة ، ل ػػا تػػأثير مباخػػر وغيػػر مباخػػر عمػػ  

   . " كفاألة وفاعمية كأل  مف العمؿ والعامميف والعمألأل
جػػدارات الم ليػػة ةػػ  مجموعػػة ( فيػػرى أف ال 23ـ ، ص 2103وأمػػا ) روػػواف ، 

ويوػيؼ ) الحػذيف  ،  مف القدرات والم ارات البد مف توافرةا ف  القائـ بم لة مف الم ػف .
ف الجدارات الم لية ة  " القدرة عمػ  اكتسػاب مجموعػة مػف ع   ( بقولا 4ـ ، ص 2114

مسػتوى الم ارات والخبػرات وتكػويف االتجاةػات التػ  تجعػؿ الفػرد متمكلػا  مػف أداأل م متػا ب
   محدد مف اإلتقاف " . 

لمجموعػة مػف  الجدارات الم ليػة تعلػ  امػتألؾ الفػردمف ةذ  التعريفات يتوح أف 
القدرات والم ارات والمعارؼ والخبرات والقيـ واالتجاةػات والسػمات الخخصػية والتػ  تمكلػا 

 . باتقاف وبجودة عاليةف  أى مجاؿ مف مجاالت العمؿ المجتمع مف أداأل عمما 
باللسػبة لمف ػـو الجػدارات الم ليػة لر سػاأل اي سػاـ ايكاديميػة ، فيوجػد ل ػا وأما 

أل ػػا مجموعػػة القػػدرات ومػػا يسػػفر عل ػػا مػػف المعػػارؼ والم ػػارات معػػال  عديػػدة ، مل ػػا   
واالتجاةػػات التػػ  يمتمك ػػا ايسػػتاذ الجػػامع  ، وتمكلػػا مػػف أداأل عممػػا وأدوار  ومسػػئولياتا 

 & Managieri( 01ـ ، ص 2100ى ، وءرف ، مػػالجير  ) داخػػؿ القسػػـ ايكػػاديم 
Arnn  ،  أى أل ػا كػػؿ مػػا يمتمكػػا ايسػتاذ الجػػامع  مػػف  ػػدرات وم ػارات تيسػػر لػػا العمػػؿ

 لتحقيؽ ايةداؼ الملخودة لمقسـ ايكاديم  .
فػ   لممدراأل ( الجدارات الم لية 20-20ـ ، ص ص 2112ويعرض ) محمود ، 

 -فػ  أربعػة مفػاةيـ ، ةػ     خصوصػا  لجامعية والم سسات ا عموما  الم سسات التعميمية 
الجػػػدارة كسػػػموؾ   وذلػػػؾ بعمػػػؿ أخػػػياأل محػػػددة م الػػػتمكف مػػػف المعمومػػػات   مػػػف خػػػألؿ 

درجػة  – االستيعاب والف ـ لممعارؼ والمعمومات والم ارات ف ما  يتعدى عمؿ أخياأل محػددة
لوعيػة الفػرد    –عيلة مف المقدرة عمػ  العمػؿ المقدرة   بمعل  أةمية الوصوؿ عل  درجة م

 وتعل  الخصائص والصفات الخخصية لمفرد .
بأل ا ة  مجموعػة المعػارؼ Spector  ( 03ـ ، ص 2103ويعرف ا سبيكتور )

بأ ؿ  در مػف الكمفػة ياـ بعمما والم ارات واالتجاةات الت  يحتاج ا رئيس القسـ العمم  لمق



 .............. الجدارات المهنية الالزمة لرؤساء األقسام األكاديمية بجامعة أسيوط

- 32 - 

ومف ثػػـ يلعػػدل كؿ المطمػػوب، اأف يػػ دى واجبػػا بالخػػوالج ػػد والو ػػت والتػػ  ال يسػػتطيع بػػدول
 " .إلجازتا العمؿتوافرةا لديا خرطا  

( بأل ػػا مقػػدار محػػدد مػػف الم ػػارات  20ـ ، ص 2113كمػػا يعرف ػػا ) الحكمػػ  ، 
تمكػػف الفػػرد    ) المعمػػـ الجػػامع  ( مػػف أداأل ألخػػطة وم ػػاـ عممػػا ، ويكػػوف الفػػرد كفئػػا  

 ة العمؿ .علدما يحقؽ  درا  مف الكفاألة الت  يمكف عدراك ا ف  بيئ
الجػػػػدارات الم ليػػػػة لر سػػػػاأل اي سػػػػاـ مػػػػف خػػػػألؿ التعريفػػػػات السػػػػابقة لػػػػرى أف 

واالتجاةػػات والخبػػرات  والكفػػاألات والقػػدرات مجموعػػة المعػػارؼ والم ػػاراتةػػ   ايكػػاديمييف
س القسػػـ يوألمػػاط السػػموؾ والخصػػائص والسػػمات الخخصػػية التػػ  البػػد أف تتػػوافر فػػ  رئػػ

لتػاج أداأل بخػكؿ أفوػؿ ، وتحقيػؽ أةػلملجاح والتطوير ا ؛ايكاديم   داؼ القسػـ لم ل  ، وا 
   .وفعاليةايكاديم  ورسالة الجامعة بكفاألة 

 أىواع اجلدارات املَيية : -ب

فمسػفات الملظمػات تتعدد ألواع الجدارات الم لية بتعدد اللظر علي ا ، وذلؾ حسػب 
رات الم ليػػػة ع الجػػػدااوحاجػػػات المجتمػػػع ، والمقصػػػود بػػػألو  والتخصصػػػات وطبيعػػػة الم ػػػف

الم لية باعتبارةا رئيسػية ، يػتـ تحميم ػا ةوتحديد المحاور الت  تدور ف  ووئ ا الجدارات 
عل  جدارات ثالوية ، حيث عف ال دؼ مف ذكر ايلواع تيسػير معرفػة كػؿ جالػب مػف جوالػب 

 ر ساأل اي ساـ ايكاديمية بالجامعات .الجدارات الواجب توافر  لدى 
الجدارات الم لية علػ  لػوعيف أساسػييف ، ةمػا ) عسػماعيؿ  و د  سـ أحد الباحثيف

 (   2ـ ، ص 2104، 
وة  الت  تعتمد عم  أةػداؼ و ػيـ    Core Competenciecأوال    الجدارات ايساسية 

وثقافػػػة الملظمػػػة ، ويمكللػػػا وصػػػف ا بال ػػػا كػػػؿ الصػػػفات والسػػػموكيات والم ػػػارات والقػػػدرات 
الملظمػة ، وتػرتبط بقػيـ الملظمػة وأةػداف ا وخطت ػا  الألزمة لملجاح ف  كؿ الوظػائؼ داخػؿ

ومػػف أمثمػػة الجػػدارات  اإلسػػتراتيجية ، وتوجػػد فػػ  كػػؿ الوظػػائؼ ولكػػف بػػدرجات متفاوتػػا .
 ايساسية ، ما يم    

 * القدرة عم  بلاأل العأل ات        القدرة عم  تحفيز اآلخريف       * 
 * القدرة عم  تطوير أداأل اآلخريف              القدرة عم   يادة التغيير     *    
 * التكامؿ                    م ارة التفكير التحميم  *    
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 * الد ة ف  تقديـ الخدمة           القدرة عم  التفكير اإلستراتيج  *    
 * الجودة ف  تقديـ الخدمة                م ارة التركيز عم  اللتائ  *    

  وتخػير علػ  الم ػارات  Job-Specific Competencies لوظيفيةثاىيًا : اجلدارات ا
محػػددة داخػػؿ الملظمػػة ، ف لػػاؾ جػػدارات والقػػدرات الخخصػػية الوػػرورية لممارسػػة وظيفػػة 

عدارى وأخػػرى لوظيفػػة عامػػؿ وةكػػذا ، ومػػف أمثمػػة الجػػدارات لوظيفػػة لوظيفػػة رئػػيس وأخػػرى 
 الوظيفية  

    المرولة *                      * التواصؿ مع اآلخريف     
 * التميز الوظيف        * م ارات تحميؿ البيالات                   
 * البحث عف الفرص      ة                * المسئولية واالستقأللي  
 *  يادة الفريؽ   

 ( الجدارات بخكؿ عاـ عل   سميف ، ةما   3، ص  ـ2103و د  سـ ) عرب ، 
 ارات الظاةرة   وة  الصفات الت  يس ؿ اكتساب ا و ياس ا ، وتلقسـ عل   الجد -0
لػػػدى الخػػػخص حػػػوؿ مجػػػاؿ أو تخصػػػص ، والمعػػػارؼ المطمػػػوب وجودةػػػا المعمومػػػات  – أ

 .معيف
الم ارات ، والقدرات الت  يمتمك ا الخخص ليسػتطيع القيػاـ بم مػة عقميػة ) ذةليػة (  –ب 

 مادية ) عممية ( . م مة أو
ات الكاملة   وة  الصفات غير الظاةرة ، والت  تبػرز لػدى الخػخص علػد أدائػا الجدار  -2

 لم مات معيلة لمدة طويمة ، وة  تلقسـ عل   
 لظرة الخخص لممجتمع ودور  فيا .   وة المفاةيـ االجتماعية  –) أ ( 
مبػػػادر الخػػػخص و يمػػػا و لاعاتػػػا الراسػػػخة التػػػ  وةػػػ    المفػػػاةيـ الخخصػػػية  –) ب ( 

 .ويتمحور حول ا  يطمئف ل ا
الصػػػفات الذاتيػػػة   وةػػػ  الخصػػػائص الذاتيػػػة لمخػػػخص ، مثػػػؿ عدارتػػػا لمخػػػاعر   –) ج ( 

 ومل جية تفكير  وءلية عمما .
الدوافع   وةػ  المحفػزات الراسػخة فػ  عمػؽ خخصػية الفػرد ، والتػ  تحركػا يداأل  –) د ( 

 عمؿ معيف كرد فعؿ أو المبادرة أبتداأل .
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الجدارات الكاملة ة  ما يميز المتفػو يف عػف العػادييف  وباللسبة يى م مة ، فاف
فػػ  تمػػؾ الم مػػة ، بيلمػػا تعػػد الجػػدارات الظػػاةرة أساسػػية الختيػػار أى خػػخص لمقيػػاـ ب ػػذ  

    الم مة .
ويوػػيؼ القػػاموس الموسػػوع  لمتربيػػة تصػػليفا  أخػػر لمجػػدارات بمعلػػ  الكفػػاألات ، 

، ات العامػػػة القابمػػػة لمتحػػػػوؿ حيػػػث يػػػذكر أف الكفػػػاألات خػػػديدة التلػػػوع ، ف لػػػاؾ الكفػػػاأل
والمسػػ مة إللجػػاز م ػػاـ عديػػدة ، وةلػػاؾ الكفػػاألات اللوعيػػة أو الخاصػػة التػػ  ال توظػػؼ عال 
فػػ  م ػػاـ خاصػػػة جػػدا  ، وةلػػػاؾ كفػػاألات تسػػ ؿ الػػػتعمـ وحػػؿ المخػػػكألت ، وأخػػرى تيسػػػر 

 ( . 22ـ  ، ص 2100العأل ات االجتماعية واإللسالية والتفاةـ بيف ايفراد)العراب  ، 
وبلػػاأل  عمػػ  مػػا سػػبؽ ذكػػر  مػػف تقسػػيمات وتصػػليفات وألػػواع لمجػػدارات الم ليػػة ، 
وحسػػب ةػػدؼ بحثلػػا كػػاف لزامػػا  عميلػػا ععطػػاأل ألػػواع خاصػػة ببحثلػػا فػػ  مووػػوع الجػػدارات 
الم ليػػة الألزمػػة لر سػػاأل اي سػػاـ ايكاديميػػة ؛ يداأل عمم ػػـ بكػػؿ كفػػاألة وا تػػدار ، والتػػ  

 يمكف تمخيص ا فيما يم     
،   التأثير اإليجػاب  فػ  المر وسػيفالجدارات القيادية   وتتومف  درة رئيس القسـ عم –أ 

و درتا عم  تطوير أساليب العمؿ وتحفيز المر وسيف لحػو الفاعميػة واالبتكػار واإلبػداع 
عػػف طريػػؽ التفاعػػؿ مع ػػـ واسػػتثمار عمكالػػات ـ ، وتػػوفير الملػػاخ المثػػال  لمتعامػػؿ فػػ  

بالقسـ ، والتواصؿ الخف   المباخر مع المر وسػيف ، عوػافة عطار العأل ات اإللسالية 
علػػ  تػػوافر لديػػا ر يػػة محػػددة وواوػػحة ويعمػػؿ فػػ  مسػػتوى مػػف التخطػػيط اإلسػػتراتيج  
المتميز ، والقدرة عم  التغيير والمخاطرة والر ية واإلبػداع والتحػدى ، والقػدرة عمػ  أخػذ 

 ويرية لمقسـ .المبادرة ف  دعـ االختراؾ ف  ايلخطة الم لية التط
الجػػػدارات اإلداريػػػة   وتخػػػمؿ ةػػػذ  الجػػػدارات  ػػػدرات رئػػػيس القسػػػـ عمػػػ  أداأل الم ػػػاـ  –ب

اإلداريػػة ، مثػػؿ  التخطػػيط والر ابػػة والمتابعػػة والتقيػػيـ لمسػػتويات ايداأل سػػواأل باللسػػبة 
لمطػػػػألب أو البػػػػاحثيف أو يعوػػػػاأل ةيئػػػػة التػػػػدريس واإلداريػػػػيف والعػػػػامميف بالقسػػػػـ ، 

لخػػػئوف العمميػػػة واإلداريػػػة والماليػػػة فػػػ  القسػػػـ ، وعقػػػد االجتماعػػػات واإلخػػػراؼ عمػػػ  ا
الدوريػػة بالقسػػـ ، وتحديػػد السياسػػات العمميػػة والبحثيػػة داخػػؿ القسػػـ ، واتخػػاذ القػػرار 
اإلدارى السػػميـ عمػػ  مسػػتوى القسػػـ ، والعمػػؿ عمػػ  تحديػػد وتوصػػيؼ الوظػػائؼ الملػػوط 

عداد التقػارير فػ  ل ايػة ب ا المر سيف بالقسـ ، وحوور ومتابعة المجاف المخ تمفة ، وا 
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كػػؿ عػػاـ جػػامع  عػػف خػػئوف القسػػـ المختمفػػة ، ويمتػػـز بايلظمػػة والقػػواليف والتعميمػػات 
الجامعية ، ويخرؼ عم  اللظاـ فػ  القسػـ ويتابعػا ، ويعػد خطػة سػلوية لمقسػـ ويعمػؿ 
ع عم  تلفيذةا بمخاركة المر وسيف ، ويحدد لممر وسػيف و تػا  إللجػاز ايعمػاؿ ، ويػوز 

 عمي ـ أعماؿ المجاف المختمفة بالقسـ .  
الجػػػدارات ايكاديميػػػة   ويػػػدخؿ فػػػ  لطا  ػػػا  ػػػدرات رئػػػيس القسػػػـ عمػػػ  رسػػػـ الخطػػػط  –ج

الدراسػػية والبحثيػػة بالقسػػـ ، ورسػػـ الخطػػط الفصػػمية ، والتأكػػد مػػف حسػػف سػػير العمميػػة 
طػػػوير التعميميػػة والبحثيػػػة بالقسػػـ ، وتحديػػػد أسػػاليب التػػػدريس بالقسػػـ ، وتوصػػػيؼ وت

المقررات الدراسية بالقسـ ، وا تراح توزيع المحاورات والدروس وايعماؿ ايخػرى عمػ  
أعواأل ةيئة التدريس ف  القسـ ، والقيػاـ بأعمػاؿ اللػدب يعوػاأل ةيئػة التػدريس مػف 
لػػ  القسػػـ ، وووػػع خريطػػة بحثيػػة لمقسػػـ ، وتوزيػػع اإلخػػراؼ عمػػ  الرسػػائؿ العمميػػة  وا 

قػػػات السػػػيملار بالقسػػػـ بالتظػػػاـ ، وحوػػػور اللػػػدوات عمػػػ  أعوػػػاأل القسػػػـ ، وعقػػػد حم
والمػػ تمرات العمميػػة التػػ  تعقػػد داخػػؿ وخػػارج الجامعػػة ، واستوػػافة كبػػار المتخصصػػيف 
ف  فروع القسـ ايكاديم  لألستفادة مف خبرات ـ ف  تطوير اللواح  التعميمية والبحثيػة 

 بالقسـ .
عمػ   تعػدى تخصصػا الفلػ  الوػيؽ الجدارات الفلية   وتتمثؿ ف   ػدرة رئػيس القسػـ  - د

علػػػ  التعمػػػؽ فػػػ  التخصػػػص المبلػػػ  عمػػػ  المعرفػػػة ، والقػػػدرة عمػػػ  توظيػػػؼ المعػػػارؼ 
والتجارب ومعطيات التقدـ التقل  إلثراأل اللظـ وايساليب الت  ترفػع كفػاألة ايداأل وتزيػد 
فعاليتػػا ، والقػػدرة عمػػ  تحمػػؿ مسػػئولية القػػررات التػػ  يتخػػذةا ، وتخػػجيع المر وسػػيف 

تحمؿ مسئولية العمؿ وتبادؿ الخبرات ، ولػا ر يػة مسػتقبمية فػ  مجػاالت العمػؿ ،  عم 
ويطمع عم  أةػـ المسػتجدات فػ  مجػاؿ العمػؿ ، ةػذا باإلوػافة علػ   درتػا عمػ  ابتكػار 
طػػرؽ جديػػدة يداأل العمػػؿ بخػػكؿ أفوػػؿ ، وتطػػوير خبراتػػا وزيػػادة ثقافتػػا ، واسػػتخداـ 

 إليماف بأةداؼ القسـ والسع  لتحقيق ا .الحـز ف  الموا ؼ الت  تتطمب ذلؾ ، وا
الجػػػدارات الفكريػػػة   وتتوػػػمف  ػػػدرة وم ػػػارة رئػػػيس القسػػػـ عمػػػ  تبسػػػيط ايسػػػاليب  -ة 

صػػدار ايوامػػر ، وتوزيػػع العمػػؿ بالعػػدؿ بػػيف المر  واإلجػػراألات إللجػػاز العمػػؿ  سػػيف ، وا 
،  بكفػػاألة وووػػوح ، وووػػع الحمػػوؿ والبػػدائؿ الملاسػػبة لممخػػكألت التػػ  تواجػػا العمػػؿ

والتحقػػػػؽ مػػػػف علجػػػػاز العمػػػػؿ وتحقيػػػػؽ ايةػػػػداؼ ، واختيػػػػار ايو ػػػػات الملاسػػػػبة لعقػػػػد 
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االجتماعػػات وتووػػيح ايةػػداؼ العامػػة لألجتماعػػات علػػد العقادةػػا ، وااللتػػزاـ بسػػاعات 
العمؿ الرسم  ، والتركيز عم  ايداأل اللوع  عوافة عل  ايداأل الكم  ف  وػوأل معػايير 

ذيػػة الراجعػػة باسػػتمرار ، وتقػػديـ بػػدائؿ كثيػػرة وملاسػػبة الجػػودة الخػػاممة ، وتقػػديـ التغ
 التخاذ القرارات اإلدارية .  

الجػػدارات المعرفيػػة   وتتمثػػؿ فػػ  مجموعػػة مػػف المعػػارؼ والمعمومػػات والمفػػاةيـ والقػػيـ  -و
واالتجاةػػات الألزمػػة لػػرئيس القسػػـ لممارسػػة خػػت  مجػػاالت عممػػا ايكػػاديم  والعممػػ  

المعػػػارؼ تخػػػمؿ الػػػوع  بأةػػػداؼ القسػػػـ والكميػػػة ورسػػػالة واإلدارى والقيػػػادى ، وةػػػذ  
رات والتعميمػػػػات الجامعيػػػػة ، وبػػػػالقيـ والثقافػػػػة االجامعػػػػة ، وبػػػػالقواليف والمػػػػوائح والقػػػػر 

التلظيميػػػػػػة لمجامعػػػػػػة ، وبأسػػػػػػاليب العمػػػػػػؿ ايكػػػػػػاديم  واإلدارى داخػػػػػػؿ الجامعػػػػػػة ، 
عمػػػؿ اإلدارى ، وباسػػػتراتيجيات وخطػػػط العمػػػؿ والتطػػػوير بالجامعػػػة ، وبمعػػػايير جػػػودة ال

أوؼ عل  ذلؾ المعرفػة بػأدوار ومسػئوليات وم ػاـ رئػيس القسػـ ايكاديميػة واإلداريػة ، 
والمعرفػػة بثقافػػة المجتمػػع واالتجاةػػات المختمفػػة يفػػراد  ، وبلظريػػات القيػػادة وألماط ػػا 

 وم ارات ا ، وبمخكألت اإلدارة الجامعية وطرؽ مواج ت ا .      
وتتوػػمف م ػػارة و ػػدرة رئػػيس القسػػـ عمػػ  اسػػتخداـ الحاسػػوب  الجػػدارات التكلولوجيػػة   -ز

واإللترلػػت وتوظيف مػػا فػػ  العمميػػات اإلداريػػة كػػالتخطيط واالتصػػاؿ والتواصػػؿ والتوجيػػا 
والر ابة والمتابعة والتقويـ لممر وسيف وأعمال ـ ، ةذا بجالب القػدرة عمػ  اسػتخدام ما 

عطػػاأل ايوامػػر والتوجي ػػات والتعميمػػات لممر سػػيف ، والقػػدرة  فػػ  المراسػػألت اإلداريػػة وا 
عمػػػ  اسػػػتخداـ الحاسػػػب اآللػػػ  فػػػ  حفػػػظ بيالػػػات القسػػػـ العمميػػػة والبحثيػػػة واإلداريػػػة 
واسترجاع ا و ت الحاجة علي ا ، والقػدرة عمػ  اسػتخداـ اإللترلػت فػ  تسػويؽ الخػدمات 

 المختمفة لمقسـ واإلعألف عف ألخطة القسـ .    
ال بد لرئيس القسـ ايكاديم  أف يكوف لديا القػدرة عمػ  الجدارات اإللسالية   وفي ا  –ح  

احتػػػراـ مخػػػاعر جميػػػع ايطػػػراؼ التػػػ  يتعامػػػؿ مع ػػػا ، والثقػػػة بقػػػدرات ـ والتعامػػػؿ مػػػع 
المر وسػػيف كأخػػخاص ، وتقبػػؿ االختألفػػات فػػ  وج ػػات اللظػػر مػػع الطػػألب والبػػاحثيف 

 ػػة طيبػػة مع ػػـ ، وأعوػػاأل ةيئػػة التػػدريس واإلداريػػيف والعػػامميف بالقسػػـ ، وا  امػػة عأل
دارة الخألفات والصػراعات بػيف  عوافة عل  القدرة عم  بلاأل جسور الثقة مع الجميع ، وا 
المر سػػػيف ، وتخػػػجيع التعػػػاوف والعمػػػؿ بػػػروح الفريػػػؽ والعمػػػؿ الجمػػػاع  ، والسػػػماح 
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لممر وسػػػيف بػػػالتعبير عػػػف ءرئ ػػػـ وبالتواصػػػؿ مػػػع بعوػػػ ـ الػػػبعض ، ومراعػػػاة  ػػػدرات 
مكالػػات المر وسػػيف علػػد  توزيػػع ايعمػػاؿ عمػػي ـ ، ومراعػػاة احتياجػػات المر وسػػيف وا 

خباع رغبات ـ المختمفة .     وا 
الجدارات الخخصية   وتخير عل  الصفات العقمية والبدليػة والوجداليػة التػ  يتميػز ب ػا  -ط

رئػػيس القسػػـ الكػػؼأل التػػ  تميػػز  عػػف غيػػر  وتظ ػػر أثلػػاأل ممارسػػتا لوظائفػػا وأدوار  
الخخصػػػية أف يتمتػػػع رئػػػيس القسػػػـ بسػػػمات الخخصػػػية ومسػػػئولياتا ، ومػػػف الصػػػفات 

اإليجابيػػػة ، مثػػػؿ   القػػػدرة عمػػػ  التمتػػػع بتقػػػدير عػػػاؿ لمػػػذات ، وممارسػػػة المسػػػئولية 
الخخصػػية ، والمثػػابرة ، والمحافظػػة عمػػ   ػػدر عػػاؿ مػػف الصػػدؽ ، وايمالػػة والصػػبر ، 

دا رة الو ػت بلجػاح و بوؿ اللقد البلاأل ، والمرولة ، والقدرة عم  التكيؼ مػع التغييػر ، وا 
، والجد فػ  العمػؿ ، واإللوػباط ، واإللتػزاـ ، وال ػدوأل ، واإلتػزاف االلفعػال  والسػموك  ، 
والبصيرة اللافذة ، والقدوة الحسلة أماـ أعواأل ةيئػة التػدريس ، والعدالػة والمووػوعية 
ف  التعامؿ مع ايعواأل، والحمـ وسػعة الصػدر فػ  التعامػؿ ، والخػمولية فػ  اسػتخداـ 

سػػموب الػػديمقراط  مػػع ايعوػػاأل ، وسػػعة ايفػػؽ العممػػ  وايكػػاديم  ، واالسػػتقامة ، اي
 واللزاةة .

 ثاىياًًً: األشض الفهرية واليعرية لرؤشاء األقصاو األنادميية : 

 مفَوو األقصاو األنادميية :  -أ

أف تػػػاريأل اي سػػاـ ايكاديميػػة يعػػػود  Clark(  30، ص  ـ0224بػػيف كػػألرؾ ) 
ظ رت ف  جامعة فرمولت ، وف  جػامعت  وسكلسػوف ومتخػيجاف  علدماـ 0222عل  عاـ 
سػمة غالبػة  –بعػد ذلػؾ العصػر  –ـ ايلمالية ، ثـ أصبح وجود اي ساـ ايكاديميػة 0242

 31ـ ، ص 2113 وتلظيما  متعارفا  عميا فػ  معظػـ الجامعػات العالميػة . ويػرى ) حػرب ،
المعرفػػة المتخصصػػة ، وظ ػػور فػػروع  ( أف لخػػأة اي سػػاـ ايكاديميػػة ظ ػػرت لتيجػػة للمػػو

جديػػدة لتمػػؾ المعرفػػة ، والتخػػار روح البحػػث العممػػ  ، واالعتقػػاد فػػ  الدراسػػات الملظمػػة 
المتراكمة بأل ا أسموب أساس  لتوسيع ءفاؽ المعرفة ، وكذلؾ لتيجة لتزايػد أعػداد الطمبػة ، 

ة ، وأعوػاأل ةيئػة وعدـ  درة الجامعات كادارة مركزية عم  فعؿ كؿ خ أل مف اختيار الطمبػ
 التدريس ، وعمؿ الملاة  وتطورةا .
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فيػػرى أف فكػػرة علخػػاأل اي سػػاـ  Anderson(  0ـ ، ص 2112أمػػا ألدرسػػوف ) 
ايكاديمية برزت مف ورورة ووع مجموعة متخصصػة فػ  ميػداف معرفػ  معػيف فػ   سػـ 

حربػ  ، وأمػا )  واحد ، توم ـ عدارة ملفصػمة ، ممػا أدى علػ  ظ ػور اي سػاـ ايكاديميػة .
( فيخػػير علػػ  أف اي سػػاـ ايكاديميػػة ظ ػػرت كوػػرورة فكريػػة ووحػػدة  21ـ ، ص 0222

عدارية التخاذ القرارات فيما يتعمؽ بالمل   والطمبة وأعوػاأل ةيئػة التػدريس ، تمػؾ القػرارات 
    الت  أصبح مف الصعب أف تتخذ ف  اإلدارة الجامعية بكفاألة ود ة .

ساـ ايكاديمية ، ومػف ةػذ  التعريفػات تعريػؼ ) ولقد تعددت وتلوعت تعريفات اي 
ف  الجامعة التػ  تعػد ( لمقسـ ايكاديم  بألا البلاأل الرئيس  02ص  ـ ،2113الحول  ، 

لوعػا  مػػف التلظػػيـ اإلدارى لتػػدعيـ وتلسػػيؽ ايلخػطة لعخػػرات اي سػػاـ ايكاديميػػة المسػػتقمة 
ـ ، 0222وتعريػؼ ) العمػرى ، لسبيا  ، وأف ايساس ف  الجامعػة ةػو القسػـ ايكػاديم  . 

تخػػكؿ وحػػدة عداريػػة وعمميػػة ( لأل سػػاـ ايكاديميػػة فػػ  الجامعػػة أو الكميػػة بأل ػػا  233ص 
أساسية تتومف مجموعة مف الدراسيف والبػاحثيف وأعوػاأل ةيئػة التػدريس والكػادر ، وتعػد 
مسػػتقمة لسػػبيا  وذات مسػػئولية مباخػػرة عػػف التعمػػيـ والبحػػث والتطبيػػؽ فػػ  مجػػاؿ معرفػػ  

 المتقاربة . متخصص أو مجموعة مف التخصصات المعرفية 
أف اي سػاـ ايكاديميػة ةػ  (  221ـ ، ص 2112كما يرى ) السيد ، ومصػطف  

الوحدة التلظيمية ايساسية فػ  الم سسػات الجامعيػة ، عذ يقػع عمػ  عاتق ػا الػدور ايكبػر 
ريؽ البحث وتطبيق ػا ف  تحقيؽ أةداؼ الجامعة المتمثمة ف  لخر المعرفة وتلميت ا عف ط

فػػ  خدمػػة المجتمػػع . ويعػػد القسػػـ ايكػػاديم  حجػػر الزاويػػة باللسػػبة لمجامعػػة ، ف ػػو يمثػػؿ 
لمجامعة ما تمثما الخمية لمجسـ ، فاي ساـ ايكاديمية ةػ  التػ  ت لػؼ الكميػات والمعاةػد ، 

مل ػا  عذ تتكوف كؿ كمية أو مع د تابع لمجامعة مف عدد مػف اي سػاـ ايكاديميػة يتػول  كػؿ
تػػدريس المػػواد التػػ  تػػدخؿ فػػ  اختصاصػػا ، ويقػػـو عمػػ  بحث ػػا ، ويكػػوف لكػػؿ  سػػـ كيالػػا 

 الذات  مف اللاحية العممية واإلدارية .
فيػػػرى أف القسػػػـ ايكػػػاديم  ةػػػو  Wilson(  24ـ ، ص 2103أمػػػا ولسػػػوف ) 

قػوؿ الوحدة اإلدارية والعممية ايساسية ف  عحدى كميات الجامعة ، الت  تتكوف مف عػدة ح
اوحت مكالة الجامعػة ترتكػز عمػ  أداأل أ سػام ا  دف  المعرفة مرتبطة بعو ا ببعض ، و 

 ، بؿ عف سمعة الجامعة ذات ا تتحدد بلوعية اي ساـ ايكاديمية الت  تتألؼ مل ا . 
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( تعريفػػا  لمقسػػـ ايكػػاديم  لصػػا ألػػا " ةػػو  4ـ ، ص 2102ويقػػدـ ) الزةرالػػ  ، 
كميػػة ، ويخػػوؿ لػػا العميػػد كػػؿ مػػا يعلػػ  بتخصػػص القسػػـ ، أحػػد الوحػػدات التعميميػػة فػػ  ال

ويتكوف القسـ مف أعواأل ةيئة التدريس ومف فػ  حكم ػـ حيػث تتخػذ القػرارات فيػا خػألؿ 
 مجمس القسـ الذى يرأسا رئيس القسـ " .

داريػة عمميػة و وحػدات اي ساـ ايكاديمية ةػ  وترى الباحثة أف  أساسػية  خدميػةو ا 
اي سػاـ ايكاديميػة حسػب  -، ةػ    ومتجالسة ث فئات مميزةتصلؼ عل  ثأل ف  الجامعة 
عل  بفروع المعرفة الت  تخكؿ برلام  التعميـ فػ  الكميػة أو الدراسة ، والت  تل  فروع المعرفة

، وتعػػد اي سػػاـ فػػ  كميػػة اآلداب وبعػػض أ سػػاـ  وتميزةػػا عػػف الدراسػػات الم ليػػة أو التقليػػة
ايكاديمية ف  الكميات الم لية ، والت  ت ػتـ باعػداد  اي ساـ -.  كمية العمـو مف ةذا اللوع

اي سػاـ ايكاديميػة فػ   -والزراعػة...علأل .الطالب لم لة معيلة كالطػب وال لدسػة والتعمػيـ 
التطبيقيػة ، و ة التقليػة المراكز والمعاةد التعميمية ذات البرام  اللوعية ، والت  ت تـ باللاحيػ

     ممية والتقلية مف ةذا اللوع .وتعد اي ساـ ف  مراكز البحوث الع
وبلػػاأل  عمػػ  التعريفػػات السػػابقة يمكػػف تعريػػؼ اي سػػاـ ايكاديميػػة عجرائيػػا  فػػ  ةػػذا 
البحػػث بأل ػػا ةػػ  الوحػػدات التلظيميػػة ايساسػػية فػػ  جامعػػة أسػػيوط ، وةػػ  التػػ  ت لػػؼ 

يػػة الكميػػات بالجامعػػة ، عذ تتكػػوف كػػؿ كميػػة تابعػػة لمجامعػػة مػػف عػػدد مػػف اي سػػاـ ايكاديم
يتول  كؿ مل ا تدريس المواد الت  تدخؿ ف  اختصاصا ، ويقػـو عمػ  بحث ػا ، ولكػؿ  سػـ 

 كيالا الذات  مف اللاحية العممية والتعميمية والبحثية والخدمية واإلدارية .  
 : مفَوو رؤشاء األقصاو األنادميية  -ب

 ر سػػاأل اي سػػاـ ايكاديميػػة ةػػـ أعوػػاأل ةيئػػة التػػدريس الػػذيف يخػػغموف ملصػػب
رئيس  سـ أكاديم  ف  الجامعة ، وتتمثؿ م ام ـ ايساسػية فػ  التخطػيط واتخػاذ القػرارات 

 ( . 24ـ ، ص 2114،  سعادة) والتلسيؽ ، والتوجيا والر ابة لتسيير ايعماؿ بالقسـ 
، يغمػب ورئيس القسـ ايكاديم  ةو عالـ مختص ف  جالػب مػف جوالػب المعرفػة 

يعمػؿ بطريقػة ديمقراطيػة مػع جماعػة صػغيرة مػف أعوػاأل  الفردية ، وةو  ائد تربوى عميا 
) عمػػػ  تلميػػػة والئ ػػػـ لمقسػػػـ مػػػع زيػػػادة علتػػػاجيت ـ ايكاديميػػػة ةيئػػػة التػػػدريس ، يحػػػرص 

 ( .   04ـ ، ص 2113الحول  ، 
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أف رئػػػيس القسػػػـ ايكػػػاديم  ةػػػو ذلػػػؾ (  22ـ ، ص 2101) الحجيمػػػ  ، ويػػػرى 
تػول  تلفيػذ السياسػة العامػة لمقسػـ ، الخخص المعيف رسػميا  مػف  بػؿ رئػيس الجامعػة ؛ لي

دارة خػػػئولا العمميػػػة واإلداريػػػة والماليػػػة ، علػػػ  جالػػػب كولػػػا عوػػػو ةيئػػػة تػػػدريس يقػػػـو  وا 
 بالتدريس ف  كمية مف كميات الجامعة . 

الخػػػػخص ( رئػػػػيس القسػػػػـ بألػػػػا ةػػػػو  22ـ ، ص 2112ويعػػػػرؼ ) العمػػػػايرة ، 
لماليػة بالقسػـ فػ  حػدود السياسػة المسئوؿ عف اإلخراؼ عم  الخئوف العممية واإلداريػة وا

العامػػة لمم سسػػة الجامعيػػة ووفقػػا  لأللظمػػة والمػػوائح والقػػرارات الملظمػػة ل ػػا ، وةػػو حمقػػة 
الوصؿ بيف القيادات الجامعية العميا  وأعواأل القسـ  ، بمػا يحقػؽ أةػداؼ جميػع ايطػراؼ 

والبحثيػػة ود أدائػػا فػػ  مجػػاالت لخػػاطا المختمفػػة التعميميػػة جػػويصػػوف سػػمة القسػػـ ، وي
 والخدمية . 

فيعػػػرؼ رئػػػيس القسػػػـ ايكػػػاديم  بألػػػا  Tuker ( 2ـ ، ص 2112أمػػػا تػػػوكر ) 
الخخص الذى يحتؿ ملصب رئيس القسـ ، وةو الػذى يجػب عميػا أف يخػرؼ عمػ  ترجمػة 

 ايةداؼ والسياسات الجامعية ف  ممارسات أكاديمية . 
يكاديميػة بػأل ـ ( فيعػرؼ ر سػاأل اي سػاـ ا 32، ص  ـ2102 الخػ رى ، ) وأما

أعوػػاأل ةيئػػة التػػدريس الػػذيف يتميػػزوف بالكفػػاألات العمميػػة واإلداريػػة ، والػػذيف تػػـ تعييػػل ـ 
لرئاسة اي ساـ ف  الجامعات بقػرار مػف مػدير الجامعػة ، بلػاأل عمػ  ترخػيح عميػد الكميػة ، 

   وةـ المسئولوف عف تسيير ايمور العممية واإلدارية والمالية ف  اي ساـ .
 العمميػة ة الأل ايخخاص الذيف تـ تعييل ـ لرئاسة اي سػاـالباحثة بأل ـ  وتعرف ـ

ف  الجامعة بقرار مف رئيس الجامعة ، وذلؾ لتسيير ايمور العمميػة واإلداريػة والماليػة فػ  
   اي ساـ ، ورفع التقارير الدورية لعميد الكمية .

يكاديميػػة عجرائيػػا  وبلػػاأل  عمػػ  التعريفػػات السػػابقة يمكػػف تعريػػؼ ر سػػاأل اي سػػاـ ا
داريا   بأل ـ أعواأل ةيئة التدريس المتميزيف ف  جامعة أسيوط ؛ الذيف صػدر ل ػـ  عمميا  وا 
دارة أ سػػام ـ سػػواأل أكػػاف القسػػـ  الجامعػػة ػػرارات تعيػػيف أو تكميػػؼ مػػف رئػػيس  ؛ لقيػػادة وا 

بلػػاأل عمػػ  ترخػػيح عمػػداأل الكميػػات ، وتكػػوف عمميػػا  أـ علسػػاليا  بمختمػػؼ كميػػات الجامعػػة 
لمػػدة ثػػألث سػػلوات  ابمػػة لمتجديػػد ، وةػػـ المسػػئولوف عػػف عدارة الخػػئوف  لأل سػػاـرئاسػػت ـ 

    اي ساـ .العممية واإلدارية والمالية داخؿ 
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   وبتحميؿ التعريفات السابقة يمكف استلتاج ما يم   
بلػػاأل  عمػػ  ترخػػيح عف تعيػػيف ر سػػاأل اي سػػاـ ايكاديميػػة يػػتـ بقػػرار مػػف رئػػيس الجامعػػة  -

 لكميات. عمداأل ا
 . والقيادية عف ر ساأل اي ساـ ايكاديمية يتميزوف بالكفاألات العممية واإلدارية -
يتولػػػوف تلفيػػػذ السياسػػػة العامػػػة ي سػػػام ـ ، وترجمػػػة عف ر سػػػاأل اي سػػػاـ ايكاديميػػػة  -

 ايةداؼ عل  ممارسات أكاديمية .
مميػػػة واإلدايػػػة عف ر سػػػاأل اي سػػػاـ ايكاديميػػػة ةػػػـ المسػػػئولوف عػػػف عدارة الخػػػئوف الع -

، وةذا يعل  وػرورة أمػتألك ـ لمعديػد مػف الم ػارات والقػدرات التػ  تػ ةم ـ والمالية بالقسـ 
 ل ذا الملصب .

يتـ تعيل ـ لمدة ثألث سػلوات  ابمػة لمتجديػد مػرة واحػدة ،  عف ر ساأل اي ساـ ايكاديمية -
 وةذا يرسأل مف ـو تداوؿ رئاسة القسـ بيف اعواأل ةيئة التدريس .

 أٍنية  رؤشاء األقصاو األنادميية :  -ز

تلبع أةمية ر سػاأل ايكاديميػة فػ  الجامعػات مػف كػول ـ ةػـ الػذيف تقػع عمػي ـ    
المسػػئولية المباخػػرة فػػ  عدارة اي سػػاـ وتحقيػػؽ أةػػداف ا بكفػػاألة عاليػػة . وفػػ  ةػػذا الصػػدد 

 تكمػػف فػػ دور ر سػػاأل اي سػػاـ ( علػػ  أف أةميػػة  22ـ ، ص 2112يخػػير ) المصػػرى ، 
 اال يقـو فقط بممارسػة ايدوار الوظيفيػة المتعمقػة بقسػم   كوف رئيس القسـ ف  أى كمية 

بؿ يتعدى ذلؾ عل  اي ساـ ايخرى مف خألؿ عوػويتا فػ  مجمػس الكميػة ، ومخػاركتا فػ  
 أو الكمية بخكؿ عاـ .     صلع القرارات ايساسية المتعمقة بخئوف تمؾ اي ساـ

( علػػػ  أف رئػػػيس القسػػػـ يعػػػد فػػػ  مو ػػػع  02 ، صة 0322،  عأل ػػػ  ويخػػػير )
عممػػا " القػػوة الدافعػػة ، وةػػو مصػػدر ايفكػػار والمبػػادرات الجديػػدة والمم مػػة ، والػػذى يبػػث 
حولػػػا الطمػػػوح ، ويحفػػػز عمػػػ  االبتكػػػار واإلبػػػداع والعطػػػاأل ؛ بحيػػػث يعمػػػؿ عمػػػ  اكتخػػػاؼ 

 المواةب والقدرات ويلمي ا بالتخجيع والتدريب المستمر " .
رئػػيس القسػػـ ايكػػاديم  فػػ  عممػػا ( أف  233، ص  ـ0222،  ىعمػػر يػػرى ) الو 

ةو  ائػدا  عداريػا  مػف ج ػة ، و ائػدا  تعميميػا  وزمػيأل  مػف زمػألأل أعوػاأل ةيئػة التػدريس مػف 
ج ة أخرى ، ةذا باإلوافة عل  ألا بحكـ مو عا يلبغ  أف يكوف حمقة وسػيطة مػف حمقػات 

ميا عػف تسػيير أمػور القسػـ ايكػاديم  ووػبط ا اإلدارة الجامعية ، ومسئوال  تجا  اإلدارة الع
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وتلفيػػذ تعميمػػات اإلدارة بخػػألا ، كمػػا يجػػب أف يكػػوف ممػػثألل وملفػػذا  لوج ػػات لظػػر ايفػػراد 
مػؾ المجموعػة توالمجموعة الت  يوم ا  سما تجػا  اإلدارة الجامعيػة ، باعتبػار  أحػد أفػراد 

 وزميأل  ل والأل ايفراد .   
عمػػػػ  أةميػػػػة رئػػػػيس القسػػػػـ  Moses ( 442ـ ، ص 2100س ) وز وي كػػػػد مػػػػ

" ويتطمعػػوف عليػػا  ائػػدا  ولػػيس مسػػئوال  عػػف عدارة القسػػـ فحسػػب يلػػا       العممػػ  بقولػػا  
 الخخص الذى يمكف أف ي  أل الجو لتحقيؽ الجودة ف  البحث والتدريس " . 

( أف رئػػيس القسػػـ يمثػػؿ القيػػادة  22ـ ، ص 2101) الحجيمػػ  ،  كػػد أيوػػا  وي
واإلداريػػػة بمػػػا تتوػػػملا مػػػف تعػػػدد فػػػ  الم ػػػاـ وايدوار الملوطػػػة بػػػا ، وتػػػزداد ايكاديميػػػة 

مسئولياتا  فيواجا تحديات كثيػرة ومتلوعػة ، عذ عف عممػا لػيس  اصػرا  عمػ  تسػيير خػئوف 
القسـ لسييرا  روتيليا  ، ومباخرة أعمالا التلظيمية فقط ، بؿ يجػب أف يخػتمؿ عمػ  جػالبيف 

أول مػػا   الجالػػب ايكػػاديم  المتعمػػؽ بالعمميػػة التعميميػػة متألزمػػيف فػػ  ملظومػػة واحػػدة ، 
والبحثية ، وةو أساس بلياف الجامعة وموووع ا الرئيس الذى يعمػؿ عمػ  تحقيػؽ أةدافػا 
، وثالي مػػا   الجالػػب اإلدارى ، وةػػو المسػػئوؿ عػػف ت يئػػة الملػػاخ الملاسػػب لتحقيػػؽ أعبػػاأل 

 الحالب ايوؿ .  
ر ساأل اي ساـ بأل ـ رعػاة لممعػايير  ( 02ـ ، ص 2113) الحول  ،  صؼيكما 

ايكاديميػػة مػػع تو عػػات باالةتمػػاـ بالتفاصػػيؿ ، والم ػػارة والمعرفػػة القائمػػة عمػػ  الخبػػرة فػػ  
صلع القرار فيما يخص الم لييف الذيف يتعامموف مع ـ عمػ  المسػتوى الخخصػ  ، وأيوػا  

 القدرة عم  تحمؿ جزأل كبير مف المسئولية عذا ما حدثت أخطاأل .
ومػػف الم كػػد أف عمػػؿ رئػػيس القسػػـ ال يخمػػو مػػف متاعػػب وتػػوتر يصػػاحب كفاحػػا 

وما يكتلفا مػف غمػوض  تقميػدى ، وال بػد لػا مػف  ، ولوالا مف أجؿ التعامؿ مع الملصب
، ايوؿ يتطمػب ملػا القيػاـ بػدور الوسػيط ةذا الكفاح يلا يتعيف عميا اللظػر فػ  اتجػاةيف 

يئة التدريس ، والثال  يتمثؿ فػ  التوسػط بػيف ةيئػة ف  لقؿ اةتمامات وةمـو اإلدارة عل  ة
التدريس واإلدارة ، وةو عميا ف  لفػس الو ػت محاولػة االحتفػاظ بطبيعػة ةويتػا واسػتقامتا 

 .  ( 22ـ ، ص 0222) حرب  ،  وأمالتا وةدوأل لفسا
( أف دور رئػيس القسػـ ايكػاديم   22ـ ، ص 2112وبالتال  يرى ) المصػرى ، 

، وفػ  لفػس الو ػت يعبػر عػف ف و يمثؿ احتياجات الجامعػة لػإلدارة دور صعب وغامض ، 
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أةػػداؼ الكميػػة لمجامعػػة ، وباعتبػػار  حمقػػة الوصػػؿ فالػػا يجػػب أف يواجػػا احتياجػػات القسػػـ 
ويدافع مف أجؿ المصادر الألزمة إلدارة  سـ فعاؿ ، ويعمؿ عم  دعػـ التغييػرات فػ  لوعيػة  

        ؿ .الم مة والسمطة وال يكؿ التلظيم  والتموي
المسػئوؿ ايوؿ  يستمد أةميتػا مػف كولػا وترى الباحثة أف رئيس القسـ ايكاديم  

عف تلفيذ السياسة العامة لمقسـ ، وترجمة ايةداؼ والسياسػات علػ  ممارسػات أكاديميػة ، 
دارة خػػئوف القسػػـ العمميػػة واإلداريػػة والماليػػة وعػػف التظػػاـ سػػير المحاوػػرات والتمػػاريف ، وا 

وتلفيػذ  ػرارات مجمػس القسػػـ ، والبحثيػةيػة وغيرةػا مػف الواجبػات التدريسػية والػدروس العمم
التػػ  يلظم ػػا القػػالوف والمػػوائح والػػلظـ ومجمػس الكميػػة ومجمػػس الجامعػػة فػػ  عطػػار الحػدود 

ةػػذا بجالػػب أف دور  يػػزداد أةميػػة الو ػػت الحاوػػر لتيجػػة المبػػادرات المتعػػددة  الملفػػذة لػػا ،
 س فاعمية وكمفة التعميـ .لمجودة والمحاسبية ، وألخطة  يا

 : و ىائىَه ؤشاء األقصاو األنادميية ر مسات   - د

تعد وظيفة رئيس القسـ ايكاديم  واحدة مػف أةػـ الوظػائؼ فػ  ال يكػؿ التلظيمػ  
بالكميات والجامعات ، عذ يأخػذ رئػيس القسػـ الػدور ايكبػر فػ  تحديػد مواصػفات م سسػات 

اج  ؛ لػذلؾ فػاف اختيػار ر سػاأل اي سػاـ ايكاديميػة التعميـ الجامع  مػف حيػث ايداأل اإللتػ
امعػػة أدليػػد ) ، و ػد حػػددت جيسػتمـز العلايػػة البالغػػة مػػف القيػادات الجامعيػػة علػػد اختيػػارةـ 

 ائمػػػة بسػػػمات ر سػػػاأل اي سػػػاـ  Adelaid University(  4-2ـ ، ص ص 2103
يػػز ، والقيػػادة السػػجؿ ايكػػاديم  المتم ايكاديميػػة وخصائصػػ ـ وم ػػارات ـ ، تتمثػػؿ فػػ   

اإلداريػػة وايكاديميػػة الفعالػػة ، والقػػدرة عمػػ  التواصػػؿ مػػع أكبػػر عػػدد ممكػػف مػػف الػػزمألأل 
المتعػددة وايفػراد داخػؿ القسػـ والجامعػة والمجتمػع المحمػ  ، وامػتألؾ الم ػارات الخخصػية 

 والقدرة عم  التخطيط الد يؽ ، وأخذ الدور القيادى ف  جامعتا .  
جموعػػػػة مػػػػف المواصػػػػفات ( فقػػػػد حػػػػدد م 32، ص  ـ2102أمػػػػا ) الخػػػػ رى ، 

، وتػتمخص رةـ لخػغؿ ملصػب رئػيس  سػـ أكػاديم  يجب توافرةا فػيمف يػتـ اختيػاوالسمات 
 فيما يم  .

المواصػػػفات المووػػػوعية   وتخػػػمؿ الخػػػ ادات العمميػػػة ، الم ليػػػة العمميػػػة ، السػػػيرة  -0
 العممية، الخبرات، اإللجازات العممية ، الم ارات .
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الخصػػػائص الفرديػػػة القياديػػػة ، الخصػػػائص الم اريػػػة الخخصػػػية   وتخػػػمؿ  السػػػمات -2
 القيادية .
فقػد أكػد عمػ  وػرورة أف يمتمػؾ  ( 24-22ـ ، ص ص 2113وأما ) الحول  ،  

 رئيس القسـ الصفات والم ارات التالية  
* الم ارات المتعمقة بالخخصية مػع القػدرة عمػ  العمػؿ بخػكؿ فاعػؿ مػع ايسػاتذة والطمبػة 

 عميد وبقية ر ساأل اي ساـ .وال
 * القدرة عم  تبل  أساليب  يادية فعالة .

 * القدرة عم  تحديد أةداؼ القسـ .
* القػػدرة عمػػ  البحػػث المسػػتمر عػػف علاصػػر القػػوة التػػ  تتػػوفر لديػػا وكيفيػػة اسػػتخدام ا 

 لتحفيز أعواأل ةيئة التدريس لتحقيؽ أةداؼ القسـ .
 كاديم  .القدرة وااللماـ بموموف تخصصا اي * 

عل  عدة سمات وصفات خاصة يلبغػ  توافرةػا فػ  ر سػاأل  تبعض الدراسا وتخير 
   ، ومف ةذ  الدراسات   العامة والخاصة اي ساـ ايكاديمية ف  الجامعات

( الت  أكدت عم  وػرورة أف  44ـ ، ص 0222وحاوى ، و طام  ،  )  دراسة
، واإللمػػاـ بايلظمػػة والتعميمػػات ، يتسػػـ رئػػيس القسػػـ ايكػػاديم  بالعدالػػة ، والمووػػوعية 

والقػػدوة الحسػػػلة ، والعمػػػؿ بػػروح الفريػػػؽ ، والتغمػػػب عمػػػ  الصػػراعات فػػػ  القسػػػـ ، وعقػػػد 
( التػػ  أووػػحت بعػػض  23ـ ، ص 2111) الحمػػدى ،   االجتماعػات الدوريػػة . ودراسػػة 

لظػيـ ، الم ارات اإلدارية يمـز تواجدةا علد رئػيس القسػـ ايكػاديم  كم ػارة التخطػيط ، والت
 وتطوير الموارد البخرية . 

يجػب  كفاياتالت  بيلت مجموعة مف ال ( 33ص  ، ـ2113 ،الحكم   )ودراسة 
ايلخػطة ، والتقػويـ ، والعأل ػات توافرةا فػيمف يخػغؿ ملصػب رئػيس القسػـ ، وةػ  كفايػات 

التػػ  (  20، ص  ـ2112 ، مزعػػؿ ) دراسػػةو  اإللسػػالية ، والػػتمكف العممػػ  ، والم لػػ  .
 ، والوظيفيػػة ، العأل ػػات اإللسػػاليةت علػػ  وػػرورة أف يتمتػػع رئػػيس القسػػـ العممػػ  بأخػػار 

 والخخصية لمفرد . 
  Managieri & Arnn( 4-2، ص ص  ـ2100دراسػة مػالجيرى ، وءرف ) و 

عػػدة صػػفات خاصػػة يلبغػػ  توافرةػػا فػػ  ر سػػاأل اي سػػاـ ايكاديميػػة مل ػػا   والتػػ  ذكػػرت 
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دارة الموازلػػة ايكاديميػػة ، التخطػػيط ايكػػاديم  ، وتطػػوير السيا سػػات واتخػػاذ القػػرارات ، وا 
والقػػدرة عمػػ  القيػػادة فػػ  اإلدارة والتلظيـ،والقػػدرة عمػػ  العمػػؿ مػػع المجموعػػات ايكاديميػػة ، 
والم ػػارة فػػ  االتصػػاالت ، وحسػػف التعامػػؿ والمووػػوعية فػػ  العأل ػػات مػػع أعوػػاأل ةيئػػة 

 . التدريس
ئص تميػػز رئػػيس القسػػـ ايكػػاديم  وتػػذكر الباحثػػة مجموعػػة مػػف السػػمات والخصػػا

اتخػػػاذ القػػػرارات ، و امػػػتألؾ صػػػفات القيػػػادة ، وم ػػػارات االتصػػػاؿ والتواصػػػؿ ،    تتمثػػػؿ فػػػ 
، والتقػويـ ، وطػرؽ التعامػؿ  ، والتوجيػا والر ابػة ، المتابعػةو  التلفيػذ ، والتخطيط ، وأسػس

كلولوجيػػة فػػ  الوسػػائؿ التمػػع ايزمػػات ، وأسػػاليب بلػػاأل فػػرؽ العمػػؿ ، وم ػػارات اسػػتخداـ 
صػػفات خخصػػية تعيلػػا عمػػ  أداأل عممػػا بكفػػاألة   ةػػذا فوػػأل  عػػف امتألكػػا لعػػدة العمػػؿ ،

واإللتػزاـ والمعرفػة الواسػعة ،  ، العأل ػات اإللسػالية الطيبػة ، والخبػرة   وجودة عالية ، مثؿ
، وتحمػػػػؿ المسػػػػئولية ، والخػػػػمولية فػػػػ  اسػػػػتخداـ ايسػػػػموب  ، والمووػػػػوعية ، والعدالػػػػة
    .المر سيف ، وسعة ايفؽ ، واالستقامة ، واللزاةة جميع  معالديمقراط  

  رؤشاء األقصاو األنادميية : مصئوليات   - ه

لػػرئيس القسػػـ القسػػـ ايكػػاديم  ايكػػاديم  اختصاصػػات ومسػػئوليات عديػػدة ومختمفػػة      
ـ 0222( لسػلة32حددةا  الوف تلظيـ الجامعات كما يم  )  الوف تلظػيـ الجامعػات ر ػـ )

 (   32مادة ر ـ ، 
" يخرؼ رئيس مجمس القسػـ عمػ  الخػئوف العمميػة واإلداريػة والماليػة فػ  القسػـ  

فػػ  حػػدود السياسػػة التػػ  يرسػػم ا مجمػػس الكميػػة ، ومجمػػس القسػػـ ووفقػػا  يحكػػاـ القػػواليف 
 يتول  بصفة خاصة  و والموائح والقرارات المعموؿ ب ا ، 

اؿ الجامعية ايخرى عم  أعواأل ةيئة ا تراح توزيع المحاورات والدروس وايعم -0
 التدريس القائميف بالتدريس ف  القسـ ، وذلؾ لمعرض عم  مجمس القسـ .

ععداد مقترحات اللدب لمتدريس مف خارج الكمية باللسبة لمقسـ لمعرض عم  مجمس  -2
 القسـ .

 ا تراح خطة الدراسات العميا والبحوث بالقسـ لمعرض عم  مجمس القسـ . -4
 بعة تلفيذ  رارات وسياسة مجمس القسـ والكمية وذلؾ فيما يخصا .متا -3
 اإلخراؼ عم  العامميف ف  القسـ ومرا بة أعمال ـ . -3
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بألغ عميد الكمية بكؿ ما مف خألا المساس بحسف سير  -2 حفظ اللظاـ داخؿ القسـ وا 
 العمؿ بالقسـ .

ميػة والتعميميػة واإلداريػة ععداد تقرير ف  ل اية كؿ عاـ جامع  عف خػئوف القسػـ العم -2
 والمالية " .

( أف ةػػػذ  المسػػػئوليات واالختصاصػػػات  23ـ ، ص 2114ويػػػرى ) محجػػػوب ، 
تووح أف كؿ فعاليات و ػرارات رئػيس القسػـ تعػد  ػرارات عداريػة ذات موػاميف أكاديميػة أو 

 عممية . 
وعمػػ  الػػرغـ مػػف تحديػػد مسػػئوليات رئػػيس القسػػـ فػػ   ػػالوف تلظػػيـ الجامعػػات  

ر سػاأل  التػ  يلػاط ب ػاية ، عال أف ةلػاؾ العديػد مػف ملظومػات المسػئوليات وايدوار المصر 
العمميػػة كدراسػػة ) عبػػد الحميػػد ، الجامعػػات والدراسػػات ذكرت ػػا بعػػض  ديميػػةاايك اي سػػاـ

التػ  تػرى أف مسػئوليات رئػيس القسػـ ايكػاديم  (  22-22ـ ، ص ص 2110وعبػود ، 
 تختمؿ عم   

وتخػػمؿ التو يػػع عمػػ  االسػػتمارات ، و ػػراألة الخطابػػات المرسػػمة ، عداريػػة    مسػػئوليات -
باإلوػػافة علػػ  حوػػور اجتماعػػات مجمػػس الكميػػة ، وكتابػػة تقريػػر القسػػـ ، وعقػػد مػػ تمرات 

 القسـ ... علأل .
 يادية   وتخمؿ تمثيؿ أعواأل ةيئة التدريس بالقسـ فػ  المجػاف والمػ تمرات  مسئوليات -

وتوزيػػػع ايدوار والم ػػػاـ عمػػػ  ايعوػػػاأل بالقسػػػـ بعدالػػػة  واللػػػدوات واالجتماعػػػات العامػػػة ،
وموووعية وحسب القدرات ، وتوفير الملاخ الملاسػب لمعمػؿ بالقسػـ ، والتواصػؿ المسػتمر 

 مع المر وسيف بالقسـ . 
تعميميػػػة   وتتمثػػػؿ فػػػ  اعتمػػػاد أعمػػػاؿ السػػػلة ، وتوزيػػػع الجػػػداوؿ الخاصػػػة  مسػػػئوليات -

 بالقسـ .
مثػػػؿ فػػػ  اجتماعػػػات السػػػيملارات فػػػ  القسػػػـ ، وحوػػػور لجلػػػة بحثيػػػة   وتت مسػػػئوليات -

   الدراسات العميا ، عوافة عل  اإلخراؼ عم  بعض الرسائؿ ، وملا خة بعو ا .
تلميػػة وتطػػوير المجتمػػع   وذلػػؾ بتحويػػؿ القسػػـ علػػ  بيػػت خبػػرة ، مػػف خػػألؿ  مسػػئوليات -

  ات العامة ، وغيرةا .برام  تدريبية يقدم ا مثأل  لما يسم  بالتسويؽ ، وما يسم  بالعأل
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أف لػػػػػرئيس القسػػػػػـ  التػػػػػ  أووػػػػػحت ( 41ـ ، ص 2114) سػػػػػعادة ، دراسػػػػػة و  
ايكػػاديم  الجػػامع  أدوار ومسػػئوليات عػػدة ، تتمثػػؿ فػػ    تزويػػد أعوػػاأل مجمػػس القسػػـ 
يصاؿ ألخطة القسػـ وأخبػار  بخػكؿ سػريع لمعميػد ، وتووػيح رسػالة  بمعمومات متلوعة ، وا 

خػعار الػزمألأل الجامعة وأةداف ا عل  أع واأل ةيئة التدريس ، والتخطػيط الػد يؽ لمقسػـ ، وا 
فػػ  القسػػـ بػػأف عدارة الكميػػة والجامعػػة متعاولػػة مػػع الجميػػع ، واالعتمػػاد عمػػ  الػػلفس فػػ  

 اتحاذ القرارات الصعبة ، والتعاوف مع الزمألأل ف  صلع معظـ القرارات . 
سػػئوليات أخػػرى م ػػاـ وم ـ2112عػػاـ ويوػػيؼ مجمػػس التعمػػيـ العػػال  بالسػػعودية

لػرئيس القسػـ ، يمكػػف تمخيصػ ا فػػ    ا تػراح تعيػػيف أعوػاأل ةيئػػة التػدريس والمحاوػػريف 
والمعيديف وتر يػات ـ ، والمخػاركة فػ  دراسػة مخػروعات البحػوث العمميػة ، والمخػاركة فػ  
تخكيؿ المجاف الدائمة أو الم  تة بالقسػـ ، وتطػوير العمميػة التعميميػة فػ  القسػـ بمخػاركة 

وتفميؿ الصراعات بػيف أعوػاأل القسػـ واالةتمػاـ بعأل ػات التعػاوف ةيئة التدريس ، أعواأل 
، وتسيير ايمور العمميػة واإلداريػة والماليػة بالقسػـ ، وتقػديـ التقػارير الألزمػة عػف أعمػاؿ 
القسػػـ فػػ  ل ايػػة كػػؿ سػػلة دراسػػية ، وتوزيػػع المحاوػػرات والػػدروس العمميػػة عمػػ  أعوػػاأل 

   ( .   33-33ص ـ ، ص 2102الخ رى ، القسـ ) ف بةيئة التدريس والمعيدي
  Oregon of( 4-2ـ ، ص ص 2102حػيف أصػدرت جامعػة أوريجػوف )فػ   

University   ، ائمػػة بمسػػئوليات ر سػػاأل اي سػػاـ تمثمػػت فػػ    التخطػػيط ، والتقػػويـ 
(  4-0ـ ، ص ص 2103أمػػػػػا جامعػػػػػة مليسػػػػػوتا )  والتلظػػػػػيـ ، والقيػػػػػادة ، والتلفيػػػػػذ .

University  Minnesota of   فقػػد ركػػزت عمػػ  المسػػئوليات العديػػدة لػػرئيس القسػػـ
ايكاديم  ، يتمثؿ أةم ا ف    المسئولية الخاصػة بالقسػـ ، والمسػئولية الخاصػة بػالبرام  
ايكاديميػػػة ، والمسػػػػئولية الخاصػػػة بالتو عػػػػات والتخطػػػيط لممسػػػػتقبؿ ،       والمسػػػػئولية 

 ئة التدريس .الخاصة بالتقويـ يعماؿ القسـ وأعواأل ةي
مما سػبؽ ، يتوػح أف لػرئيس القسػـ ايكػاديم  فػ  الجامعػة مسػئوليات متعػددة ،         

، وبعوػ ا سػئوليات فليػةوبعوػ ا مارية ، وبعو ا مسئوليات  يادية، بعو ا مسئوليات عد
وبعوػػػ ا مسػػػئوليات بحثيػػػة ، وبعوػػػ ا مسػػػئوليات خاصػػػة بتلميػػػة  ،  مسػػػئوليات تعميميػػػة
 ذى يعػػيش فيػػا ، وكػػؿ ةػػذ  المسػػئوليات تسػػتمـز تػػوافر مجموعػػة مػػفوتطػػوير المجتمػػع الػػ

الم ػػارات والقػػدرات والكفػػاألات والمعػػارؼ والخبػػرات والقػػيـ فػػيمف يخػػغؿ ملصػػب  الجػدارات أو
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وةػػذا مػػا لكػػ  تسػػاعد  عمػػ  القيػػاـ بكػػؿ ةػػذ  المسػػئوليات بكفػػاألة عاليػػة ،  ؛ رئػػيس القسػػـ
مػػف وج ػػة لظػػر عيلػػة مػػف أعوػػاأل ةيئػػة  الو ػػوؼ عميػػا القادمػػةتحػػاوؿ الدراسػػة الميداليػػة 
 التدريس بجامعة أسيوط .

 جاىىاحملور ال

 اإلطار امليداىى للبشح 

 : أٍداف الدراشة امليداىية أواًل :

ةػػدفت الدراسػػة الميداليػػة علػػ  اسػػتطألع ءراأل عيلػػة مػػف أعوػػاأل ةيئػػة التػػدريس 
الجػدارات الم ليػة  بكميات جامعة أسيوط حوؿ مجموعة مقترحة مف ايبعػاد والعبػارات تمثػؿ

تصػػورات وتمػػثألت  ؛ وذلػػؾ لمو ػػوؼ عمػػ الألزمػػة لر سػػاأل اي سػػاـ ايكاديميػػة بالجامعػػة 
   مف وج ة لظرةـ .الجدارات  ةذ  ةـي أعواأل ةذ  الجامعة

ًً : أداة الدراس  الميداني  :  ثانياً

كػأداة لمحصػوؿ  -مف ععداد الباحثػة  – عتمدت الدراسة الميدالية عم  االستبيافا 
م  البيالػات والمعمومػات عػف أةػـ الجػدارات الم ليػة الألزمػة لر سػاأل اي سػاـ ايكاديميػة ع

أبعػػاد تػػـ بلا ةػػا باالسترخػػاد باإلطػػار تسػػعة  بجامعػػة أسػػيوط . و ػػد توػػمف ةػػذا االسػػتبياف
 ، وة    ف  مجاؿ البحث الحال  اللظرى لمبحث ، وبعض الدراسات والبحوث السابقة

( عبػػارة  02ؿ الجػػدارات القياديػػة ، ويلػػدرج تحػػت ةػػذا البعػػد ) البعػػد ايوؿ   يػػدور حػػو -
مقتػػرح توافرةػػا لػػدى ر سػػاأل الجػػدارات القياديػػة مػػف  جػػدارةتمثػػؿ كػػؿ مل ػػا 

 اي ساـ ايكاديمية بالجامعة .
( عبػػارة  03ويلػػدرج تحػػت ةػػذا البعػػد ) الجػػدارات اإلداريػػة ،  ؿحػػو البعػػد الثػػال    يػػدور -

اإلداريػػة مقتػػرح توافرةػػا لػػدى ر سػػاأل ارات تمثػػؿ كػػؿ مل ػػا جػػدارة مػػف الجػػد
 .اي ساـ ايكاديمية بالجامعة 

( عبػارة  01ويلػدرج تحػت ةػذا البعػد )  الجدارات ايكاديميػة ، ؿحو البعد الثالث   يدور -
تمثؿ كؿ مل ػا جػدارة مػف الجػدارات ايكاديميػة مقتػرح توافرةػا لػدى ر سػاأل 

 اي ساـ ايكاديمية بالجامعة .
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( عبػارة تمثػؿ  04ويلدرج تحػت ةػذا البعػد )   يدور حوؿ الجدارات الفلية ،  رابعالبعد ال -
كػػؿ مل ػػا جػػدارة مػػف الجػػدارات الفليػػة مقتػػرح توافرةػػا لػػدى ر سػػاأل اي سػػاـ 

 ايكاديمية بالجامعة .
( عبػارة  02ويلػدرج تحػت ةػذا البعػد )  ،الفكريػة الجػدارات  ؿحػو   يدور خامسالبعد ال -

ة مػف الجػدارات الفكريػة مقتػرح توافرةػا لػدى ر سػاأل تمثؿ كؿ مل ا جدار 
 اي ساـ ايكاديمية بالجامعة .

( عبػارة  00ويلػدرج تحػت ةػذا البعػد ) الجدارات المعرفية ،  ؿحو البعد السادس   يدور -
تمثؿ كؿ مل ا جدارة مف الجدارات المعرفية مقتػرح توافرةػا لػدى ر سػاأل 

 اي ساـ ايكاديمية بالجامعة .
(  01ويلػػدرج تحػػت ةػػذا البعػػد ) الجػػدارات التكلولوجيػػة ،  ؿحػػو د السػػابع   يػػدورالبعػػ -

عبػػارة تمثػػؿ كػػؿ مل ػػا جػػدارة مػػف الجػػدارات التكلولوجيػػة مقتػػرح توافرةػػا 
 لدى ر ساأل اي ساـ ايكاديمية بالجامعة .

( عبػػارة  2لسػػالية ، ويلػػدرج تحػػت ةػػذا البعػػد ) الجػػدارات اإل  ؿحػػو البعػػد الثػػامف   يػػدور -
ثؿ كؿ مل ا جدارة مف الجدارات اإللسالية مقترح توافرةا لػدى ر سػاأل تم

 اي ساـ ايكاديمية بالجامعة .
( عبػارة  02ويلػدرج تحػت ةػذا البعػد ) الجدارات الخخصية ،  ؿحو البعد التاسع   يدور -

تمثػػػؿ كػػػؿ مل ػػػا جػػػدارة مػػػف الجػػػدارات الخخصػػػية مقتػػػرح توافرةػػػا لػػػدى 
 لجامعة .ر ساأل اي ساـ ايكاديمية با

ةذا ،  ( عبارة . 002وبذلؾ يكوف عجمال  عدد عبارات االستبالة  بؿ تطبيق ا ) 
 - اإلمكافبقدر  – و د روع  علد صياغة أبعاد وعبارات االستبالة أف تكوف خاممة

،  رئيس  سـ أكاديم  بالجامعةلمعظـ الجدارات الت  يلبع  توافراةا فيمف يخغؿ ملصب 
 ة ، وموووعية ، وملاسبة لمغرض الذى ووعت مف أجما .، وبسيطوأف تكوف واوحة 

صػػػد  ا وثبات ػػػا عمػػػ  اللحػػػو  وبعػػػد االلت ػػػاأل مػػػف ععػػػداد االسػػػتبالة ، تػػػـ حسػػػاب 
  التال 
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 سصاب صدم االشتباىة : -أ 

عمػػػ  أسػػػموب صػػػدؽ  ةالباحثػػػ تلمتحقػػػؽ مػػػف صػػػدؽ محتػػػوى االسػػػتبالة أعتمػػػد 
عوػػو ةيئػػة  ( 03 ) ليػػة عمػػ المحكمػػيف ، حيػػث تػػـ عػػرض االسػػتبالة فػػ  صػػورت ا ايو 

وكػذلؾ بعػض  ، والػوادى الجديػد والملصػورة والمليػاأسيوط  بجامعات التربية اتتدريس بكمي
؛ وذلػػؾ لتعػػرؼ ءرائ ػػـ حػػوؿ  بالقػػاةرة البػػاحثيف بػػالمركز القػػوم  لمبحػػوث التربويػػة والتلميػػة

األ  عمػ  ةػذ  مدى ارتباط وملاسبة كؿ عبارة لمبعد الػذى تلتمػ  عليػا ولألسػتبالة ككػؿ ، وبلػ
وػػافة عبػػارات أخػػرى ،  بعض العبػػاراتلػػ الصػػياغة المغويػػة اآلراأل تػػـ تعػػديؿ حتػػ  أخػػذت ، وا 

صػػحيفة اسػػتبياف الدراسػػة الميداليػػة الصػػورة الل ائيػػة التػػ  تػػـ تطبيق ػػا عمػػ  عيلػػة البحػػث 
 خألؿ الجولتيف ايول  والثالية .

 سصاب ثبات االشتباىة :  -ب

 باسػتخداـ طريقػة االحتمػاؿ الملػوال  ةالباحثػ ت امػلمتأكد مف كفػاألة االسػتبالة ،  
Mode Probability الدراسػػة  عيلػػةامػػؿ الثبػػات ، حيػػث تػػـ التعامػػؿ مػػع لحسػػاب مع

( فػػردا  ، وذلػػؾ بحسػػاب ثبػػات كػػؿ عبػػارة مػػف عبػػارات 011ككػػؿ والبػػالا عػػددةا ) الميداليػػة
ت ػػا . طبقػػا  ل ػػذ  االسػػتبالة ؛ يلػػا كممػػا كالػػت عبػػارات االسػػتبالة ثابتػػة دؿ ذلػػؾ عمػػ  ثبا

،  ـ2101) السػػيد ،  بحسػاب ثبػات االسػتبالة ، وذلػؾ كمػا يمػ  ةالباحثػ تالطريقػة ،  امػ
     ( 42ص 
 المعادلة التالية   ةالباحث تحساب ثبات كؿ عبارة مف عبارات االستبالة استخدامل -0

 حيث                  (        -ث =                  ) ؿ 
 
 
 الختيارات لمعبارة الواحدة .) ف ( عدد ا 
 ) ؿ ( االحتماؿ الملوال  وةو  =  
حسػاب ثبػات كػؿ بعػد مػف أبعػاد االسػػتبالة مػف خػألؿ الوسػيط لمعػامألت العبػارات المكػػوف   -2

 لا.
التػ  تتكػوف مل ػا  حساب ثبات االستبالة ككؿ مف خألؿ الوسػيط لمعػامألت ثبػات ايبعػاد -4

 االستبالة .

 أكبر تكرار
 عدد أفراد العينة المأخوذة

 
 

 ن
 1 –ن 

1 
 ن 
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و البعد يصبح ثابتا  عذا كالػت  يمػة ) ث ( مسػاوية أو أكبػر مػف عمما  بأف العبارة أ
( التػػػال  0( ، ويووػػػح الجػػػدوؿ ر ػػػـ ) 400 ـ ، ص2114عبػػػدالجواد ،  )    ( 1.02)

 لتائ  ةذا اإلجراأل  
  ( 1جدول رقم ) 

 معامالت ثبات عبارات وأبعاد االستبان 
 انجعذ انزبعع انجعذ انثبيٍ انجعذ انغبثع انجعذ انغبدط جعذ انخبيظان انجعذ انشاثع انجعذ انثبنث انجعذ انثبَٗ انجعذ األٔل
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4 

- - - - - - - - - - - - - - 108 8.0

3 

15 8.0

0 

- - - - - - - - - - - - - - 101 8.0

6 

- - - - - - - - - - - - - - - - 100 8.0

8 

- - - - - - - - - - - - - - - - 103 8.0

1 

ثجبد 

 انجعذ

8.0

3 

ثجبد 

 انجعذ

8.0

0 

ثجبد 

 انجعذ

8.0

8 

ثجبد 

 نجعذا

8.0

5 

ثجبد 

 انجعذ

8.0

4 

ثجبد 

 انجعذ

8.0

0 

ثجبد 

 انجعذ

8.0

0 

ثجبد 

 انجعذ

8.0

3 

ثجبد 

 انجعذ

8.0

6 
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(  1.24تراوحػػت بػػيف )  مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ يتوػػح أف معامػػؿ الثبػػات لألسػػتبالة
تػػػدؿ عمػػػ  صػػػألحية مػػػف الثبػػػات  درجػػػة عاليػػػة ذ ( ، وةػػػ 1.22)  بوسػػػيط (   1.23و) 

 عيلة البحث .  االستبالة لمتطبيؽ عم  أفراد
ةذا ، وبعد بلػاأل االسػتبالة ، والتأكػد مػف صػد  ا وثبات ػا ، أصػبحت فػ  صػورت ا الل ائيػة 

   تختمؿ عم  ما يم   
 تتلاوؿ الصفحة ايول  مف االستبالة علواف االستبالة وبيالات عف الباحثة . -
عوػو ةيئػة  تتلاوؿ الصفحة الثالية مف االستبالة لبذة عف ةدؼ الدراسة والمطموب مف -

، الكميػػة ،  القسػػـ ، الوظيفػػة،  ايسػػـالتػػدريس ، كمػػا توػػملت بيالػػات عػػف العوػػو ) 
 ( . الجامعة

تتلاوؿ الصفحات التالية الجػدارات الم ليػة الألزمػة لر سػاأل اي سػاـ ايكاديميػة بجامعػة  -
أسػػيوط ، وةػػ  عبػػارة عػػف مجموعػػة مػػف العبػػارات المقيػػدة ، تلت ػػ  بسػػ اؿ مفتػػوح عػػف 

، توافرةػػا فػػ  رئػػيس القسػػـ ايخػػرى التػػ  يػػرى عوػػو ةيئػػة التػػدريس وػػرورة  تالجػػدارا
درجػػة اسػػتجابات تعبػػر عػػف  العبػػارات فػػ  الجالػػب اييسػػر ثػػألث وووػػع أمػػاـ كػػؿ ةػػذ 

 .    ( صغيرة – متوسطة – كبيرة)  ايةمية ، وة 
 ، كما يم    أبعاد تسعة( عبارة موزعة عم   024تختمؿ االستبالة عم  )  -

 .  (02  -0( عبارة ، وأر ام ا مف )  02ايوؿ   الجدارات القيادية   ويتومف )  * البعد
 .  (43  -21( عبارة ، وأر ام ا مف )03* البعد الثال    الجدارات اإلدارية   ويتومف ) 

  -43( عبػػارة ، وأر ام ػػا مػػف )  00* البعػػد الثالػػث   الجػػدارات ايكاديميػػة   ويتوػػمف ) 
33 . ) 

(  32  -32( عبػارة ، وأر ام ػا مػف )  04بع   الجدارات الفلية   ويتوػمف ) * البعد الرا
. 

  -32( عبػػارة ، وأر ام ػػا مػػف )  04* البعػػد الخػػامس   الجػػدارات الفكريػػة   ويتوػػمف ) 
20 . ) 

  -22( عبػػارة ، وأر ام ػػا مػػف )  00* البعػػد السػػادس   الجػػدارات المعرفيػػة   ويتوػػمف ) 
22 . ) 
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  -24( عبػارة ، وأر ام ػا مػف )  00* البعد السابع   الجػدارات التكلولوجيػة   ويتوػمف ) 
24 . ) 

  -23( عبػػػارة ، وأر ام ػػػا مػػػف )  2* البعػػػد الثػػػامف   الجػػػدارات اإللسػػػالية   ويتوػػػمف ) 
012 . ) 

 -014 ( عبػارة ، وأر ام ػا مػف ) 20 * البعد التاسع   الجدارات الخخصػية   ويتوػمف )
024 ) . 
 : و ىائىَا عيية الدراشة امليداىية ثالجًا : 

مف أعواأل ةيئة التدريس ) أسػتاذ  تكولت عيلة الدراسة الميدالية مف مجموعتيف
مػػدرس ( فػػ  بعػػض الكميػػات العمميػػة واللظريػػة بجامعػػة أسػػيوط ، وتػػـ  –أسػػتاذ مسػػاعد  –

ج ػػة لظػػرةـ فػػ  اختيػػارةـ باللسػػبة لكػػؿ كميػػة بالطريقػػة العمديػػة أو القصػػدية ؛ لمعرفػػة و 
  ، وذلؾ كما يم     الجدارات الم لية الألـز توافرةا ف  ر ساأل اي ساـ ايكاديمية بالجامعة 

( عوػػوا   21)  عػػددةـ ، و ػػد بمػػا بالكميػػات العمميػػة مجموعػة أعوػػاأل ةيئػػة التػػدريس -0
 %( مف أفراد المجتمع ايصم  .2.23بالكميات العممية أى بوا ع لسبة )

( عوػوا   31)  عػددةـ أل ةيئػة التػدريس بالكميػات اللظريػة ، و ػد بمػامجموعة أعوػا -2
 ، %( مف أفراد المجتمع ايصم  02.30بالكميات اللظرية أى بوا ع لسبة )

%( مػػف 00.24أى بوا ػػع لسػبة )( فػردا  011) بمػػا أى أف عجمػال  العيلػػة الكميػة
لػػػة الدراسػػػة ( التػػػال  خصػػػائص عي2، ويووػػػح الجػػػدوؿ ر ػػػـ )أفػػػراد المجتمػػػع ايصػػػم  

   (   24 -20 ـ ، ص ص2102وثائؽ اإلدارة المركزية بجامعة أسيوط ،  )بمجموعتي ا 
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  ( 3جدول رقم )  
 خصائص عين  الدراس  الميداني 

 الكليات النظري  الكليات العملي 
ه . عدد  الكلي 

 ت
ه . عدد  الكلي  % العين 

 ت
 % العين 

 02.22 03 21 التربي  02.3 03 021 العلوم
 23 01 31 التجارة 2.32 01 013 الهندس 
 21 3 23 الحقوق 2.12 01 001 الزراع 
 03.22 3 43 اآلداب 2.33 21 401 الطب
الخدم   02.3 3 31 الصيدل 

 االجتماعي 
03 3 44.4 

 02.30 31 213 - 2.23 21 223 اإلجمال  
 221 اإلجمال  العام
إجمال  
 العين 

011  /00.24 % 

 عل  أعواأل ةيئة التدريس .ت ( تة . (
 عػػػفيتوػػػح مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ أف عػػػدد أفػػػراد العيلػػػة اإلجمػػػال  الػػػذيف أجػػػابوا 

( عوػوا  مػف أعوػاأل  011 )فػ  الجػولتيف ايولػ  والثاليػة بمػا عػددةـ  االستبالةمفردات 
 ةيئة بجامعة أسيوط .

 رابعًا :  طوات تطبيل أداة الدراشة امليداىية :

متفؽ عميػا بدرجػة عاليػة بػيف أفػراد عيلػة البحػث  –تقبم  لمتوصؿ عل  تصور مس 
يةـ الجدارات الم لية الت  يلبغ  توافرةا ف  ر ساأل اي ساـ ايكاديمية بجامعة أسػيوط  -

" فػ  تطبيػؽ اسػتبالة دراسػت ا  Delphi Technique، استخدمت الباحثة أسموب دلفػ  "
عمػػ   -صػػؿ بيل مػػا خػػ ر ولصػػؼ يف -الميداليػػة ، حيػػث طبقت ػػا فػػ  جػػولتيف متتػػاليتيف 

 اللحو التال   
فػػ  الجولػػة ايولػػ  ،  امػػت الباحثػػة بعػػرض االسػػتبالة عمػػ  عيلػػة مػػف أعوػػاأل ةيئػػة  -0

التػػدريس بجامعػػة أسػػيوط ؛ وذلػػؾ لتعػػرؼ رأى كػػؿ فػػرد مػػل ـ فػػ  ةػػذا التصػػور، ومػػا 
توملا مف أبعاد وعبارات ، ومػا يمكػف حذفػا ، أو تعديمػا ، أو عوػافتا مػف بلػود فػ  

المقتػػرح لمجػدارات الم ليػػة الألزمػة لر سػاأل اي سػػاـ ايكاديميػة بجامعػػة ةػذا التصػور 
 . أسيوط
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بعػػد القوػػاأل ةػػذ  الجولػػة ،  امػػت الباحثػػة بتجميػػع ءراأل ايعوػػاأل عػػف كػػؿ عبػػارات 
عطاألةػػا اللسػػب المئويػػة طبقػػا  السػػتجابات عيلػػة الدراسػػة عمي ػػا ، كمػػا  االسػػتبالة ، وا 

ة الجػػدوى وايةميػػة مػػف مػػ، وحػػذؼ الػػبعض اآلخػػر  مي امػػت باوػػافة بعػػض العبػػارات 
 ملظور غالبية عيلة الدراسة .

 –وبعد مرورحوال  خ ر ولصؼ عم  التطبيؽ ف  الجولة ايولػ  -ف  الجولة الثالية  -2
  امت الباحثة بصػياغة االسػتبالة لممػرة الثاليػة ، ثػـ طبقت ػا عمػ  مجمػوعت  الدراسػة

مػف أفػراد العيلػة عجابتػا فػ  وػوأل عجمػاع اآلخػريف  لفس ا ؛ ليراجع كػؿ فػرد الميدالية
 آلراأل بخأف التصور المقترح .اإلعادة اللظر في ا ؛ ولمتوصؿ عل  تقارب ف  

بتفريغ ػػػا  -بعػػد أف تسػػممت عسػػػتجابات أفػػراد العيلػػة لممػػرة الثاليػػة  - امػػت الباحثػػة  -4
ع فػػ  ءراأل ايولػػ  ( ، حيػػث تبػػيف أف ةلػػاؾ عجمػػاجولػػة ) فػػ  ال  بالطريقػػة السػػابقة 

الجػػػدارات الم ليػػػة التػػػ  يلبغػػػ  توافرةػػػا فػػػ  ر سػػػاأل اي سػػػاـ بخػػػأف أةػػػـ  عوػػػاألاي
 ايكاديمية بجامعة أسيوط .

لمتأكػػد مػػف عجمػػاع عيلػػة الدراسػػة بػػيف التطبيقػػيف   ايوؿ والثػػال  ، تػػـ حسػػاب معامػػؿ  -3
 ( ،SPSSاالرتبػػاط بػػيف عبػػارات االسػػتبالة مػػف خػػألؿ اسػػتخداـ البرلػػام  اإلحصػػائ  )

( معػػػػامألت االرتبػػػػاط بػػػػيف التطبيقػػػػيف ايوؿ ، والثػػػػال   4ويووػػػػح الجػػػػدوؿ رفػػػػـ ) 
 لألستبالة  

 ( 2جدول رقم ) 
 معامالت االرتباط بين التطبيقين األول والثان  لالستبان 

معامل  عنوان البعد رقم البعد
 االرتباط

مستوى 
 الدالل 

معامل  عنوان البعد رقم البعد
 االرتباط

مستوى 
 الدالل 

الجدارات  األول
 القيادية

 1.10 1.23 الجدارات المعرفية السادس 1.10 1.22

الجدارات  الثان 
 اإلدارية

الجدارات  السابع 1.10 1.21
 التكلولوجية

1.22 1.10 

الجدارات  الثالث
 ايكاديمية

الجدارات  الثامن 1.10 1.22
 اإللسالية

1.22 1.10 

الجدارات  عالتاس 1.10 1.23 الجدارات الفلية الرابع
 الخخصية

1.22 1.10 

 - - - - 1.10 1.20 الجدارات الفكرية الخامس
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ويتوح مف الجػدوؿ السػابؽ أف داللػة معامػؿ االرتبػاط بػيف التطبيقػيف   ايوؿ والثػال  
عيلػػة الدراسػػة  ، وةػػو مسػػتوى مرتفػػع ، ممػػا يػػدؿ عمػػ  عجمػػاع أفػػراد 1.10علػػد مسػػتوى داللػػة 

 د االستبالة .حوؿ كؿ بعد مف أبعا الميدالية
  امصًا : األشلوب اإلسىائى املصتخدو شى معاجلة بياىات الدراشة امليداىية :

بعػػد تطبيػػؽ أداة الدراسػػة فػػ  الجػػولتيف ايولػػ  والثاليػػة عمػػ  أفػػراد العيلػػة لفسػػ ا ،    
بتحميػػؿ اللتػػائ  وتفسػػيرةا طبقػػا لألسػػموب اإلحصػػائ  التػػال    لمتعػػرؼ عمػػ   ةالباحثػػ ت امػػ

بتطبيػؽ المعادلػة اآلتيػة عمػ  كػؿ عبػارة مػف  ةالباحثػ تسبية يفراد العيلػة ،  امػايوزاف الل
مػف حيػث  وايبعػاد َبعد ذلػؾ ، مػف أجػؿ ترتيػب العبػارات بلعدعبارات االستبالة ، ثـ عم  كؿ 

 (   213ـ ، ص 2114)عبدالجواد، درجة أةميت ا مف وج ة لظر أفراد العيلة 
 

 ق =                  
  : حيث

 . الوزن النسبى تعنى ( ق )        
 ( . كبيرة( تعل  عدد التكرارات تحت االختيار )  0) ؾ        
 ( . توسطةم( تعل  عدد التكرارات تحت االختيار )  2) ؾ        
 ( .متوسطة ( تعل  عدد التكرارات تحت االختيار )  4) ؾ        
   ) ف ( تعل  عدد أفراد العيلة .        
 : حتليل وتفص  ىتائر الدراشة امليداىية : شادشًا

" مػػا الجػػدارات الم ليػػة ، والػػذى لػػص عمػػ   مػػف أسػػئمة البحػػث الثالػػث لسػػ اؿلإلجابػػة عػػف ا   
الألزمة لر سػاأل اي سػاـ ايكاديميػة بجامعػة أسػيوط مػف وج ػة لظػر أعوػاأل ةيئػة التػدريس ؟ 

  امت الباحثة باإلجراألات التالية  
 ا بعض اال تراحات لمجدارات الم ليػة تقليل ا طبقا لألساليب العممية وملععداد استبالة وت -0

 الت  يلبغ  توافرةا ف  ر ساأل اي ساـ ايكاديمية بجامعة أسيوط .
عمػ  عيلػة عمديػة  -" Delphi Technique" طبقا  يسػموب دلفػ   -تطبيؽ االستبالة  – 2

يػة بجامعػة أسػيوط ، بمػا عػددةا مف أعواأل ةيئة التدريس ببعض الكميات العممية واللظر 
 ( فردا  . 011)    اإلجمال  

 1× 3+ ك  2× 2+ ك  3×1ك
 ن  3
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ايوزاف بعػػد التطبيػػؽ الثػػال  ،  امػػت الباحثػػة بتفريػػا اسػػتجابات أفػػراد العيلػػة ، واسػػتخراج  – 4
 وأبعادةا .لعبارات االستبالة  اللسبية

 وفيما يم  لتائ  ةذ  اإلجراألات السابقة  
المقترحػػة لمجػػدارات الم ليػػة الألزمػػة لر سػػاأل اي سػػاـ  التسػػعة رأى أفػػراد العيلػػة فػػ  ايبعػػاد -أ

 ايكاديمية بصفة عامة  
م ليػػة يلبغػػ  توافرةػػا فػػ  الجػػدارات لم ة أبعػػاد مقترحػػةاخػػتممت االسػػتبالة عمػػ  تسػػع            

الجػدرات القياديػة ، واإلداريػػة ،    ، تتمثػؿ فػ  بجامعػة أسػػيوط ر سػاأل اي سػاـ ايكاديميػة
،  والمعرفيػة ، والتكلولوجيػة ، واإللسػالية ، والخخصػية ، لفلية ، والفكريػةوايكاديمية ، وا
، وتفريػػا االسػػتجابات ، ومعالجػػة  االسػػتبالة عمػػ  عيلػػة الدراسػػة الميداليػػة وبعػػد تطبيػػؽ

 ( التال    3البيالات عحصائيا  ، تـ التوصؿ عل  اللتائ  الت  يووح ا الجدوؿ ر ـ )
 المقترح   أفراد العين  ف  األبعاد التسع  أىر  (4)  جدول رقم                                   

 للجدارات المهني  الالزم  لرؤساء األقسام األكاديمي  بصف  عام 

رقم 
 البعد

  العين  ككل ) ن ( = األبعاد
111 

الوزن 
 نسب ال

 الترتيب

 0 1.22 الجدارات القيادية المقترحة لر ساأل اي ساـ ايكاديمية . ا
 3 1.22 الجدارات اإلدارية المقترحة لر ساأل اي ساـ ايكاديمية . 2
 2 1.22 المقترحة لر ساأل اي ساـ ايكاديمية . ايكاديميةالجدارات  4
 2 1.22 المقترحة لر ساأل اي ساـ ايكاديمية . الفليةالجدارات  3
 2 1.22 المقترحة لر ساأل اي ساـ ايكاديمية . الفكريةالجدارات  3
 3 1.23 الجدارات المعرفية المقترحة لر ساأل اي ساـ ايكاديمية . 2
 3 1.23 الجدارات التكلولوجية المقترحة لر ساأل اي ساـ ايكاديمية  . 2
 2 1.22 الجدارات اإللسالية المقترحة لر ساأل اي ساـ ايكاديمية . 2
 2 1.22 يمية .الجدارات الخخصية المقترحة لر ساأل اي ساـ ايكاد 2

 1.84 االستبان  ككل
 ) ف ( تعل  عدد أفراد العيلة      

ايبعػػػاد التسػػػعة المقترحػػػة لمجػػػدارات "  يتبػػػيف مػػػف معطيػػػات الجػػػدوؿ السػػػابؽ أف
موافقػػة  ػػد حػػازت عمػػ  لسػػب  بصػػفة عامػػة " اي سػػاـ ايكاديميػػةالألزمػػة لر سػػاأل الم ليػػة 
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%( كحػػد أ صػػ  ، وبمػػا 22أدلػػ  ، و )%( كحػػد 22لػػدى أفػػراد العيلػػة ككػػؿ تراوحػػت بػػيف )
عمػػ  اتفػاؽ أفػػراد العيلػة ككػػؿ  دؿ، وةػذا يػ%( 23متوسػط الػوزف اللسػػب  لألسػتبالة ككػػؿ )

فػيمف يتقػدـ لخػغؿ ملصػب رئػيس  سػـ  كؿ ةذ  الجداراتورورة توافر  بدرجة عالية عم و 
 .   أكاديم  بالجامعة

اـ ايكاديميػػة فػػ  ، أةميػػة اي سػػمل مػػا ايوؿ   وربمػػا يرجػػع ذلػػؾ علػػ  سػػببيف  
الجامعة ، حيث عل ا ة  المسئولة عف تحقؽ م اـ وأةػداؼ الجامعػة وتػ دى رسػالت ا مػف 
خػألؿ التخصصػات المختمفػة . والثػال  مل مػا ، أةميػة ر سػاأل اي سػاـ ايكاديميػة ، حيػث 
يقع عم  عاتؽ ر ساأل اي ساـ مسئولية كبيػرة فػ  عدارة اي سػاـ وتطويرةػا ولموةػا والسػير 

لحػػو التميػػز مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ أةػػداؼ الم سسػػة ، ويجػػب أف يمتمػػؾ ر سػػاأل اي سػػاـ ب ػػا 
معػػارؼ وخبػػرات وم ػػارات تجعم ػػـ  ػػادريف عمػػ  تحقيػػؽ رسػػالة الجامعػػة وتحقيػػؽ أةػػداؼ 

 عالية .القسـ ايكاديم  بكفاألة وفاعمية 
لحكمػػػ  ) اللتػػػائ  التػػػ  توصػػػمت علي ػػػا دراسػػػة ا بعػػػض وتتفػػػؽ ةػػػذ  اللتيجػػػة مػػػع

ـ ( 2104ـ ( ، ودراسػػػة سػػػياجريف ، وءخػػػروف ) 2114) راسػػػة عميمػػػاف ـ ( ، ود2113
Seagren,et.al  ( 2103، ودراسػػػػػة روػػػػػواف ) ـ ( ، 2110ودراسػػػػػة عبػػػػػد ا  )  ،ـ 
بػػد مػػف توافرةػػا  ال مجموعػػة مػػف الكفايػػات علػػ  ، والتػػ  أخػػارتـ ( 0222ودراسػة حربػػ  ) 

 واإلدراكيػػػة والفليػػػة واإلداريػػػةر سػػػاأل اي سػػػاـ ايكاديميػػػة ، ةػػػ  الكفايػػػات القياديػػػة  لػػػدى
 والخخصية والعأل ات اإللسالية .  والم لية والتكلولوجية والعممية

" الجػػػدارات القياديػػػة بلعػػػد كمػػػا يتبػػػيف مػػػف معطيػػػات الجػػػدوؿ السػػػابؽ أيوػػػا  أف 
المقترحػػة لر سػػاأل اي سػػاـ ايكاديميػػة " جػػاأل فػػ  المرتبػػة ايولػػ  مػػف ملظػػور أفػػراد العيلػػة 

وجػػود ةػذ  الجػػدارات لػدى ر سػػاأل اي سػػاـ  ، وةػذا ي كػػد عمػ  أةميػػة %(22ككػؿ بلسػػبة )
مػف ج ػة ثاليػة  أكاديميػا  و ائدا   مف ج ة ، ايكاديمية ، حيث يعد رئيس القسـ  ائدا  عداريا  

مػف خػألؿ الملصػب الػذى يخػغما والواجبػات والمسػئوليات  ، و ائدا  تعميميػا  مػف ج ػة ثالثػة
 .ـ(2102) الخ رىليا دراسة وةذا ما أخارت ع . المطموبة ملا
" الجػػدارات ايكاديميػػػة المقترحػػة لر سػػػاأل اي سػػاـ ايكاديميػػػة " و "  البعػػػدافأمػػا 

 الثاليػػة بتيفالجػػدارات الفليػػة المقترحػػة لر سػػاأل اي سػػاـ ايكاديميػػة " فقػػد جػػاألا فػػ  المػػرت
عمػػ   ممػػا يػػدؿ وةػػ  لسػبة عاليػػة %( ،22بلسػػبة ) لػػدى أفػػراد العيلػة ككػػؿ والثاليػة مكػػررة
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اتفػػاؽ أفػػراد العيلػػة فػػ  تقػػديرةـ لدرجػػة تػػوافر تمػػؾ الجػػدارات فػػ  رئػػيس القسػػـ ايكػػاديم  ؛ 
. وةػػذا مػػا أكػػدت  بدرحػػة عاليػػة لكػػ  تسػػاعد  فػػ  أداأل عممػػا ايكػػاديم  والفلػػ  بالجامعػػة

 . ـ (2110دراسة عبدا  ) عميا 
أتػ  فػ  " ، فقد ية الجدارات اإلدارية المقترحة لر ساأل اي ساـ ايكاديموأما بلعد " 

 %( ، وةػػذا يعلػػ  أل ػػـ متفقػػوف22مػػف ملظػػور أفػػراد العيلػػة ككػػؿ بلسػػبة )رابعػػة المرتبػػة ال
 ؛ تػػػػوافر ةػػػػذ  الجػػػػدارات فػػػػ  ر سػػػػاأل اي سػػػػاـ ايكاديميػػػػةعمػػػػ  أةميػػػػة  وبدرجػػػػة عاليػػػػة

لمسػػاعدت ـ عمػػ  القيػػاـ بمختمػػؼ واجبػػات ـ وأدوارةػػـ اإلداريػػة عمػػ  أكمػػؿ وجػػا . وةػػذا مػػا 
الدةخػػػاف ، والسيسػػػ  ) ، ودراسػػػة   Blalock ـ (2101بأللػػػوؾ ) دراسػػػة  الت ػػػت عليػػػا

 . ـ (2111الحمدى )  ودراسة ـ ( ،2113
" الجػػػدارات المعرفيػػػة  البعػػػداف جػػػاألوفػػػ  المػػػرتبتيف الخامسػػػة والخامسػػػة مكػػػررة 

المقترحػػػة لر سػػػاأل اي سػػػاـ ايكاديميػػػة " و " الجػػػدارات التكلولوجيػػػة المقترحػػػة لر سػػػاأل 
الم مػػة كػػأةـ الجػػدارات  %( ،23بلسػػبة ) ككػػؿكاديميػػة " مػػف ملظػػور العيلػػة اي سػػاـ اي 

أثلػاأل ممارسػة م ػام ـ القياديػة واإلداريػة داخػؿ فػ  ر ساأل اي ساـ  المقترحة الت  تساعد
دراسػػػة عبػػػدا  ـ ( ، و 2112القسػػػـ والكميػػػة . وةػػػذا مػػػا أكػػػدت عميػػػا دراسػػػة أبوخػػػقرا ) 

 ـ ( .2110)
بلعػػد " الجػػدارات الفكريػػة المقترحػػة لر سػػاأل اي سػػاـ وفػػ  المرتبػػة السػػابعة جػػاأل 

 مػة المقترحػةالم  الجػدارات ىحػدا%( ، ك22بلسػبة ) ككػؿايكاديمية " مف ملظور العيلػة 
القػوة  يعػد فػ  مو ػع عممػا ايكػاديم  س القسػـيو د يرجع ذلػؾ علػ  أف رئػ لرئيس القسـ ،

ديدة والمم مػة ، والػذى يبػث حولػا الج والمقترحات الدافعة ، وةو مصدر ايفكار والمبادرات
 الطموح ، ويحفز عم  االبتكار واإلبداع والعطاأل .

المرتبػة  فػ  " الجدارات اإللسالية المقترحة لر ساأل اي سػاـ ايكاديميػة "بلعد  أت و 
وةػ  درجػة اتفػاؽ مرتفعػة بػيف أفػراد عيلػة  %( لدى أفراد العيلة ككػؿ ،22الثاملة بلسبة )

أةمية توافر مجموعة مف الجدارات اإللسالية ف  رئػيس  مما يخير عل  ،الدراسة الميدالية 
، مثػػؿ القػػدرة عمػػ  بلػػاأل عأل ػػات عيجابيػػة مػػع ايعوػػاأل ، والقػػدرة عمػػ   القسػػـ ايكػػاديم 

التعاوف والعمؿ بروح الفريؽ والعمػؿ الجمػاع  ، والقػدرة عمػ  عدارة الصػراع بػيف ايعوػاأل 
خباع رغبات ـ . بالقسـ ، ةذا فوأل  عف القدرة عم  م وةػذا مػا راعاة احتياجات ايعواأل وا 
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، ودراسػػة    Managieri & Arnnـ(2100أكػػدت عميػػا دراسػػة مػػالجيرى ، وءرف )
     ـ ( .0222العمرى ) 
أحتػؿ بلعػد " الجػدارات الخخصػية المقترحػة لر سػاأل اي سػاـ ايكاديميػة " المرتبػػة و 

وةػذا يعلػ  أل ػـ متفقػوف عمػ   ، كػؿ%( مػف ملظػور العيلػة ك22التاسعة ايخيرة بلسػبة )
تسػػاعدةـ ، حيػػث  الخخصػػية لر سػػاأل اي سػػاـجودة الفيمػػا يتعمػػؽ بػػ جػػداراتأةميػػة ةػػذ  ال

لمػا يتمتعػوف بػا مػف صػفات خخصػية عيجابيػة ، عم  أداأل م ام ـ بطريقة صحيحة وفقػا  
وعأل ػػػات علسػػػالية ، وتواصػػػؿ فاعػػػؿ ، وأداأل العمػػػؿ بطريقػػػة فائقػػػة ، وألػػػواع مختمفػػػة مػػػف 

، وحػؿ المخػكألت و بػوؿ اللقػد البلػاأل  ،عدارة الو ػت بلجػاح التفكير اإليجاب  ، و درة عمػ  
، والجػد واالجت ػاد  عوافة عل  القدرة عمػ  تحمػؿ المسػئولية أثلػاأل العمػؿ ،وعدـ تصعيدةا 

دراسػػة . وةػػذ مػػا أكػػدت عميػػا  فػػ  العمػػؿ ، والتعامػػؿ مػػع ايعوػػاأل بمووػػوعية وبالعػػدؿ
 . ـ (2112) مزعؿ  ودراسة ، ـ (2100)  اليحيوى

رأى أفراد العيلة ف  كؿ بعد مػف ايبعػاد المقترحػة لمجػدارات الم ليػة الألزمػة لر سػاأل  -ب 
    اي ساـ ايكاديمية عم  حد

مػف أبعػاد  عمػ  حػد  وةلا  امت الباحثة بتحديد رأى أفراد عيلة البحث ف  كؿ بعػد
 االستبالة ، وذلؾ كما يم   

 لعيلة ف  الجدارات القيادية المقترحةلر ساأل اي ساـ ايكاديمية أوال    رأى أفراد ا
( مػف  02-0( عبارة مقترحة ، وة  العبارات مف )  02عم  )  بعداختمؿ ةذا ال

عبارات االستبالة ، وبعد التطبيؽ ، وتفريا االستجابات ، ومعالجػة البيالػات عحصػائيا  ، تػـ 
 ( التال    3 ـ )التوصؿ عل  اللتائ  الت  يووح ا الجدوؿ ر 
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 لرؤساء األقسام األكاديمي  رأى أفراد العين  ف  الجدارات القيادي  المقترح   (5) جدول رقم    

العين  ككل ) ن ( =   العبارة م
111 

الوزن 
 النسب 

 الترتيب

 2 1.23 تمثيؿ أعواأل ةيئة التدريس بالقسـ بخكؿ عيجاب  . 0
 3 1.22 عواأل القسـ بما يتلاسب و درات ـ . توزيع ايدوار والمسئوليات عم  أ 2
 0 1.22 التخطيط اإلستراتيج  المتميز لممستقبؿ . 4
 2 1.22 ووع ر ية واوحة ومحددة لمعمؿ بالقسـ . 3
 3 1.22 تطوير أساليب العمؿ ف  القسـ . 3
 2 1.22 ووع اإلجراألات العممية الت  تساعد عم  سرعة علجاز العمؿ بالقسـ . 2
 3 1.22 غيير والمخاطرة واإلبداع و بوؿ التحدى ف  العمؿ .الت 2
 2 1.23 توفير ايجواأل الملاسبة لتلمية الروح المعلوية لألعواأل بالقسـ . 2
 3 1.22  ياس الروح المعلوية يعواأل ةيئة التدريس بالقسـ . 2
المبػػػادرة بكػػػؿ مػػػا يسػػػ ـ فػػػ  رفػػػع االخػػػتراؾ فػػػ  ايلخػػػطة الم ليػػػة  01

 لمقسـ .التطويرية 
1.23 2 

 02 1.22 عيجاد لظاـ تحفيزى مادى ومعلوى عم  مستوى القسـ . 00
 02 1.23 تحفيز أعواأل القسـ لحو الفاعمية واالبتكار واإلبداع ف  العمؿ .  02
 00 1.22 تو ع المخكألت ومعالجت ا بطرؽ عبتكارية  بؿ و وع ا . 04
 02 1.23 ة التدريسية بالقسـ .تفويض الصألحيات والمسئوليات يعواأل ال يئ 03
 04 1.23 توجيا أعواأل القسـ لمقياـ بأعمال ـ بكفاألة . 03
 03 1.22 الر ابة عم  أداأل أعواأل القسـ وتقويـ علجازةـ . 02
 03 1.21 تطبيؽ مبدأ المساأللة عم  جميع ايعواأل بالقسـ . 02
 02 1.21 االتصاالت الكتابية والخفوية المباخرة . 02
 02 1.23 جتذاب الكفاألات القيادية ذات الخبرات العالية لمعمؿ بالقسـ .ا 02
 1.88 البعد ككل -

( علػػ  أف " الجػػدارات القياديػػة المقترحػػة لر سػػاأل  3تخػػير بيالػػات الجػػدوؿ ر ػػـ ) 
فػ  المرتبػة ايولػ  لػدى أفػراد العيلػة الكميػة بلسػب تراوحػت  تاي ساـ ايكاديمية "  د جػاأل

%( كحػػد أ صػػ  ، وبمػػا متوسػػط الػػوزف اللسػػب  22و )        دلػػ  ،%( كحػػد أ21بػػيف )
%(  ، وةذا يعلػ  أف أفػراد العيلػة ككػؿ  ػد وافقػوا بلسػبة عاليػة وكبيػرة جػدا  22لمبعد ككؿ )
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التػػ  يلبغػػ  أف تتػػوافر فػػ  رئػػيس القسػػـ  قياديػػةبالجػػدارات الالتػػ  تتعمػػؽ  قترحػػاتعمػػ  الم
 ايكاديم  بالجامعة .

لجػػػدوؿ السػػػابؽ أيوػػػا  علػػػ  أف الجػػػدارات القياديػػػة المقترحػػػة كمػػػا تخػػػير بيالػػػات ا
"    تػال لر ساأل اي ساـ ايكاديمية جاألت مرتبػة ترتيبػا  تلازليػا  وفقػا  لػألوزاف اللسػبية ، كال

%(  ، و " ووػع 22التخطيط اإلستراتيج  المتميز لممسػتقبؿ " فػ  الترتيػب ايوؿ بلسػبة )
" ووػػع اإلجػػراألات العمميػػة التػػ  تسػػاعد عمػػ  و  ر يػػة واوػػحة ومحػػددة لمعمػػؿ بالقسػػـ " ،

%( ، و " توزيػػػع ايدوار 22بلسػػػبة ) الترتيػػػب الثػػػال فػػػ  "  سػػػرعة علجػػػاز العمػػػؿ بالقسػػػـ
تطػوير أسػاليب العمػؿ فػ  والمسئوليات عم  أعوػاأل القسػـ بمػا يتلاسػب و ػدرات ـ " ، و " 

مػػؿ " ، و "  يػػاس الػػروح ، و " التغييػػر والمخػػاطرة واإلبػداع و بػػوؿ التحػػدى فػ  الع "القسػـ 
و "       %( ،22فػػ  الترتيػػب الرابػػع بلسػػبة ) المعلويػػة يعوػػاأل ةيئػػة التػػدريس بالقسػػـ "

ة تػػوفير ايجػػواأل الملاسػػبة لتلميػػ"" ، وةيئػػة التػػدريس بالقسػػـ بخػػكؿ عيجػػاب تمثيػػؿ أعوػػاأل 
 المبػػادرة بكػػؿ مػػا يسػػ ـ فػػ  رفػػع االخػػتراؾ فػػ "  " ، والػػروح المعلويػػة لألعوػػاأل بالقسػػـ

تو ػػػع %(  ، و" 23بلسػػػبة ) ثػػػامففػػػ  الترتيػػػب ال "ايلخػػػطة الم ليػػػة التطويريػػػة لمقسػػػـ 
" فػػ  الترتيػػب الحػػادى عخػػر بلسػػبة المخػػكألت ومعالجت ػػا بطػػرؽ عبتكاريػػة  بػػؿ و وع ػػا 

(22)%  ، 
" فػ   تفويض الصألحيات والمسئوليات يعواأل ال يئة التدريسػية بالقسػـ"  جاألو 
"  توجيػا أعوػاأل القسػـ لمقيػاـ بأعمػال ـ بكفػاألة%(  و " 23عخر بلسبة ) ثال الترتيب ال

الر ابػػة عمػػ  أداأل أعوػػاأل القسػػـ وتقػػويـ %( ، و " 23عخػػر بلسػػبة ) الػػثثال ترتيػػبفػػ  ال
تطبيػػؽ مبػػدأ المسػػاأللة عمػػ  %( ، و " 22بلسػػبة )عخػػر  ابػػعر ال الترتيػػب" ، فػػ  علجػػازةـ 

، و " عيجػػاد لظػػاـ  %(21بلسػػبة ) عخػػر لخػػامسا الترتيػػب" فػػ   جميػػع ايعوػػاأل بالقسػػـ
%( ، 22عخػر بلسػبة ) ادسالسػ الترتيبتحفيزى مادى ومعلوى عم  مستوى القسـ " ف  

 ابعالسػػالترتيػػب و " اجتػػذاب الكفػػاألات القياديػػة ذات الخبػػرات العاليػػة لمعمػػؿ بالقسػػـ " فػػ  
%( ، و " تحفيػػز أعوػػاأل القسػػـ لحػػو الفاعميػػة واالبتكػػار واإلبػػداع فػػ  23عخػػر بلسػػبة )

%( ، و " االتصػػػاالت الكتابيػػػة والخػػػفوية 23عخػػر بلسػػػبة ) لثػػػامفا الترتيػػػبؿ " فػػػ  العمػػ
 .%( 21بلسبة )عخر ايخيرة  اسعالت الترتيبالمباخرة " ف  
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ويعكػػس ارتفػػاع ايوزاف اللسػػبية ل ػػذ  المقترحػػات  ػػوة موافقػػة أفػػراد عيلػػة البحػػث 
حيػث يعػد رئػيس القسػـ  ، ر سػاأل اي سػاـ ايكاديميػة بالجامعػةفػ  جميع ػا عم  أةميت ػا 

 وايدوار  ائػػدا  عداريػػا  وأكاديميػػا  مػػف خػػألؿ الملصػػب الػػذى يخػػغما والواجبػػات والمسػػئوليات
 المطموبة ملا .  

 :ثاىيًا: رأ  أشراد العيية شى اجلدارات اإلدارية املكرتسةلرؤشاء األقصاو األنادميية

(  43-21) مػف ( عبػارة مقترحػة ، وةػ  العبػارات  03اختمؿ ةػذا البعػد عمػ  ) 
مف عبارات االستبالة ، وبعد التطبيؽ ، وتفريا االستجابات ، ومعالجة البيالػات عحصػائيا  ، 

 ( التال    2تـ التوصؿ عل  اللتائ  الت  يووح ا الجدوؿ ر ـ )
 لرؤساء األقسام األكاديمي  رأى أفراد العين  ف  الجدارات اإلداري  المقترح  (6)  جدول رقم       

العين  ككل ) ن ( =   بارةالع م
111 

الوزن 
 النسب 

 الترتيب

 0 1.22 التخطيط والر ابة والمتابعة والتقييـ لمستويات ايداأل بالقسـ . 21
 2 1.22 مخاركة ايعواأل بالقسـ ف  صلاعة القرار .  20
 2 1.22 اتخاذ القرارات اإلدارية السميمة والملاسبة لمعمؿ داخؿ القسـ . 22
 2 1.23 يد السياسات العممية والبحثية داخؿ القسـ .تحد 24
 2 1.23 تحديد وتوصيؼ الوظائؼ الملوط بايعواأل بالقسـ . 23
 2 1.22 اإلخراؼ عم  الخئوف العممية واإلدارية والمالية ف  القسـ . 23
 2 1.23 تحديد و ت يعواأل ةيئة التدريس إللجاز ايعماؿ اإلدارية . 22
 2 1.23 المجاف المختمفة عم  أعواأل القسـ . توزيع أعماؿ 22
 00 1.22 االلتزاـ بايلظمة والقواليف والتعميمات الصادرة مف الجامعة . 22
 3 1.23 اإلخراؼ عم  اللظاـ ف  القسـ ومتابعتا . 22
 02 1.23 ععداد خطة سلوية لمقسـ وتلفيذةا بمخاركة ايعواأل بالقسـ . 41
 03 1.21 ية بالقسـ .عقد االجتماعات الدور  40
 04 1.22 حوور ومتابعة المجاف المختمفة .  42
 03 1.21 التو يع عم  االستمارات و راألة الخطابات المرسمة وتحويم ا أو تو يع ا . 44
 01 1.21 ععداد التقارير ف  ل اية كؿ عاـ جامع  عف خئوف القسـ المختمفة .  43
 1.86 البعد ككل -
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الجػػدارات اإلداريػػة المقترحةلر سػػاأل اي سػػاـ ؿ السػػابؽ أف " تووػػح بيالػػات الجػػدو
المقترحػة ايخػرى لػدى أفػراد  جػدارات الم ليػةبػيف ال رابعػة"  ػد احتمػت المرتبػة الايكاديمية 

%( كحػػد أ صػػ  ، وبمػػا 22%( كحػػد أدلػػ  ، و )21العيلػػة الكميػػة بلسػػب تراوحػػت بػػيف )
  أف أفػػراد العيلػػة ككػػؿ  ػػد وافقػػوا ، وةػػذا يعلػػ %(22ككػػؿ ) لمبعػػدمتوسػػط الػػوزف اللسػػب  
 بالجدارات اإلدارية لر ساأل اي ساـ ايكاديمية .الت  تتعمؽ  قترحاتبلسبة عالية عم  الم

كما تووح بيالات الجػدوؿ السػابؽ أيوػا  أف الجػدارات اإلداريػة المقترحػة لر سػاأل 
" التخطػيط   كالتػال  ة ، اي ساـ ايكاديمية جاألت مرتبة ترتيبا  تلازليا  وفقػا  لػألوزاف اللسػبي

، %( 22والر ابة والمتابعة والتقيػيـ لمسػتويات ايداأل بالقسػـ " فػ  الترتيػب ايوؿ بلسػبة )
مخاركة ايعواأل بالقسػـ فػ  صػلاعة "  %( ،22و بلسبة )       يمي ا ف  الترتيب الثال 

و " ، لقسػػػـ " ، و " اتخػػػاذ القػػػرارات اإلداريػػػة السػػػميمة والملاسػػػبة لمعمػػػؿ داخػػػؿ ا" القػػػرار 
 خػامسفػ  الترتيػب ال اإلخراؼ عم  الخئوف العممية واإلدارية والمالية ف  القسـ ، ثـ جػاأل

فػػػ  الترتيػػػب  اإلخػػػراؼ عمػػػ  اللظػػػاـ فػػػ  القسػػػـ ومتابعتػػػا " ، يمي ػػػا%( " 23، وبلسػػػبة )
و       " ، تحديد السياسػات العمميػة والبحثيػة داخػؿ القسػـ %( " 23، وبلسبة ) لسادسا
تحديػد و ػت يعوػاأل ةيئػة " ، و " وتوصػيؼ الوظػائؼ الملػوط بايعوػاأل بالقسػـ  تحديد" 

توزيػع %( " 23وبلسبة ) التاسع" ، ثـ جاأل ف  الترتيب  التدريس إللجاز ايعماؿ اإلدارية
 " .   أعماؿ المجاف المختمفة عم  أعواأل القسـ

كػػؿ عػػاـ " ععػػداد التقػػارير فػػ  ل ايػػة  جػػاأل %(21وبلسػػبة ) العاخػػروفػػ  الترتيػػب 
عخػػر وبلسػػبة  حػػادىفػػ  الترتيػػب ال، بيلمػػا جػػاأل  " جػػامع  عػػف خػػئوف القسػػـ المختمفػػة

وفػ  الترتيػب " ،  االلتزاـ بايلظمة والقواليف والتعميمػات الصػادرة مػف الجامعػة"    %(22)
ععػػداد خطػػة سػػلوية لمقسػػـ وتلفيػػذةا بمخػػاركة  "      جػػاأل  %(23عخػػر وبلسػػبة ) الثػػال 

%( جػػاأل " حوػػور ومتابعػػة 22وفػػ  الترتيػػب الثالػػث عخػػر وبلسػػبة ) ،"  ايعوػاأل بالقسػػـ
%( جػػػاألا " عقػػػد 21المجػػػاف المختمفػػػة " ، وأخيػػػرا  وفػػػ  الترتيػػػب الرابػػػع عخػػػر وبلسػػػبة )

و " التو يػػع عمػػ  االسػػتمارات و ػػراألة الخطابػػات المرسػػمة  االجتماعػػات الدوريػػة بالقسػػـ " ،
 وتحويم ا أو تو يع ا " .

 المرتفعػػة تعػػد ( يتبػػيف أف ةػػذ  اللسػػب 2وؿ ر ػػـ ) وبتحميػػؿ بيالػػات الجػػد 
أف يكػػػوف لػػػدى رئػػػيس القسػػػـ م خػػػرا  عمػػػ  اال تلػػػاع الكبيػػػر لػػػدى عيلػػػة البحػػػث بأةميػػػة 
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ومخاركة ايعوػاأل فػ  صػلاعة واتخػاذ  ، اإلدارية عم  التخطيط ةالقدر  بالجامعة ايكاديم 
 بالقسػـ ، أعوػاأل ةيئػة التػدريسوالتقيػيـ يداأل  ، والمتابعػة ، والر ابػة ، وتلفيػذةا القرارات

ةػذا  ، ) اإلداريػة ، التعميميػة ، البحثيػة ، الماليػة ( واإلخراؼ عم  خػئوف القسػـ المختمفػة
توصػػيؼ تحديػػد و ، و  عمػػ  تحديػػد السياسػػات العمميػػة والبحثيػػة داخػػؿ القسػػـ ةبجالػػب القػػدر 

 مػػال ـ ،وتحديػػد و ػػت لألعوػػاأل بالقسػػـ إللجػػاز أع ، الوظػػائؼ الملػػوط بايعوػػاأل بالقسػػـ
المتلوعػػة  ، وكتابػػة التقػػارير السػػلوية عػػف خػػئوف القسػػـ ومتابعتػػا وحفػػظ اللظػػاـ بالقسػػـ

 الجامعػة ،و  مجمػس الكميػة والتعميمػات الصػادرة مػف والقرارات وااللتزاـ بايلظمة ، والمتعددة
، ، وحوور ومتابعة المجػاف المختمفػة  عم  أعواأل القسـالمختمفة  وتوزيع أعماؿ المجاف

عداد  عمػ  وكػذلؾ القػدرة ، بالقسػـ خطة سلوية لمقسػـ وتلفيػذةا باالخػتراؾ مػع ايعوػاأل وا 
 الخطابػػات المرسػػمةو ػػراألة  ، والتو يػػع عمػػ  االسػػتماراتعقػػد االجتماعػػات الدوريػػة بالقسػػـ 

 . وتو عي ا وتحويم ا عل  الج ات المختصة داخؿ وخارج الجامعة
 :ية املكرتسةلرؤشاء األقصاو األنادمييةثالجًا: رأ  أشراد العيية شى اجلدارات األنادمي

(  33-43) ( عبػارة مقترحػة ، وةػ  العبػارات مػف  00اختمؿ ةػذا البعػد عمػ  ) 
مف عبارات االستبالة ، وبعد التطبيؽ ، وتفريا االستجابات ، ومعالجة البيالػات عحصػائيا  ، 

 ( التال    2تـ التوصؿ عل  اللتائ  الت  يووح ا الجدوؿ ر ـ )
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 لرؤساء األقسام األكاديمي  رأى أفراد العين  ف  الجدارات األكاديمي  المقترح   (7)  رقمجدول 

 العبارة م
العين  ككل ) ن ( =  
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 3 1.22 ثية بالقسـ .متابعة سير العممية التعميمية والبح 42
 0 1.22 توصيؼ وتطوير المقررات الدراسية بالقسـ . 42
ا تػػراح توزيػػع المحاوػػرات والػػدروس وايعمػػاؿ ايخػػرى عمػػ  أعوػػاأل ةيئػػة  42

 التدريس ف  القسـ .
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ل  القسـ . 42  2 1.22 القياـ بأعماؿ اللدب يعواأل ةيئة التدريس مف وا 
 4 1.23 .ووع خريطة بحثية لمقسـ  31
توزيع اإلخراؼ عم  الرسائؿ العمميػة عمػ  أعوػاأل القسػـ وملا خػة بعوػ ا  30
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 2 1.21 عقد وحوور حمقات السيملار بالقسـ بالتظاـ . 32
 01 1.22 حوور اللدوات والم تمرات العممية الت  تعقد داخؿ وخارج الجامعة .  34
ح  التعميمية والبحثيػة بالقسػـ استوافة الكفاألات العممية لتطوير اللوا 33

. 
1.23 00 

 2 1.21 تحويؿ القسـ عل  بيت خبرة . 33
 1.87 البعد ككل -

أف " الجػػػدارات ايكاديميػػػة المقترحةلر سػػػاأل  ( 2ر ػػػـ ) بيالػػػات الجػػػدوؿ  تكخػػػؼ
بػػيف الجػػدارات الم ليػػة المقترحػػة لػػدى  ليػػةاي سػػاـ ايكاديميػػة "  ػػد جػػاألت فػػ  المرتبػػة الثا

%( كحػد أ صػ  ، وبمػا 22%( كحد أدل  ، و )23يلة الكمية بلسب تراوحت بيف )أفراد الع
%(  ، وةذا يدؿ عم  أف أفراد العيلة ككػؿ  ػد وافقػوا 22متوسط الوزف اللسب  لمبعد ككؿ )

التػ  يجػب توافرةػا المقترحات الت  تتعمؽ بالجػدارات ايكاديميػة عم   ومرتفعة بلسبة عالية
 . ـ أكاديم  بالجامعةفيمف يتولوف ملصب رئيس  س
المقترحات الت  تتعمؽ أيوا  عف أف (  2الجدوؿ ر ـ ) كما تكخؼ بيالات 

جاألت مرتبة ترتيبا  تلازليا  وفقا  لألوزاف بالجدارات ايكاديمية لر ساأل اي ساـ ايكاديمية 
 ، ؿ" توصيؼ وتطوير المقررات الدراسية بالقسـ " ف  الترتيب ايو     كالتال  اللسبية ، 

" رسـ الخطط الدراسية %( ، 23بلسبة )، و %( ، يمي ا ف  الترتيب الثال  22بلسبة )و 
والبحثية السلوية والفصمية بالقسـ وتطويرةا " ، ثـ جاأل ف  الترتيب الثالث ، وبلسبة 
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"  %(22وبلسبة ) ،%( " ووع خريطة بحثية لمقسـ " ، يمي ا ف  الترتيب الرابع 23)
وبلسبة  ، لتعميمية والبحثية بالقسـ " ، ثـ جاأل ف  الترتيب الخامسمتابعة سير العممية ا

ا تراح توزيع المحاورات والدروس وايعماؿ ايخرى عم  أعواأل ةيئة " % 20)
تحويؿ القسـ عل  %( جاأل " 21وبلسبة ) وف  الترتيب السادس" .  التدريس ف  القسـ

قياـ بأعماؿ اللدب يعواأل ةيئة %( " ال22وف  الترتيب السابع ، وبلسبة )" بيت خبرة 
ل  القسـ" توزيع %( جاأل " 23)وبلسبة ، ثامفال، بيلما جاأل ف  الترتيب التدريس مف وا 

" ، وف  الترتيب اإلخراؼ عم  الرسائؿ العممية عم  أعواأل القسـ وملا خة بعو ا 
  " ، وفعقد وحوور حمقات السيملار بالقسـ بالتظاـ "  %( جاأل21التاسع ، وبلسبة )

حوور اللدوات والم تمرات العممية الت  تعقد "  %( جاأل22، وبلسبة ) الترتيب العاخر
 %( جاأل"23وبلسبة ) ، عخر حادىوأخيرا  وف  الترتيب ال، "داخؿ وخارج الجامعة 

  . "استوافة الكفاألات العممية لتطوير اللواح  التعميمية والبحثية بالقسـ 
وح أف ارتفاع ايوزاف اللسبية لمعظـ وبتحميؿ بيالات الجدوؿ السابؽ يت 

لدى أفراد العيلة ككؿ يخير عل   لرئيس القسـ ايكاديم الجدارات ايكاديمية المقترحة 
والت  مف أةم ا   ،  أل ـ متفقوف عم  ورورة توافر ةذ  الجدارات ف  ر ساأل اي ساـ

ة والبحثية القدرة عم  توصيؼ وتطوير المقررات الدراسية ، و رسـ الخطط الدراسي
 العمميةمتابعة سير السلوية والفصمية بالقسـ وتطويرةا ، وووع خريطة بحثية لمقسـ، و 

 خبرة . سـ عل  بيتالتعميمية والبحثية بالقسـ ، وتحويؿ الق
 رابعا   رأى أفراد العيلة ف  الجدارات الفلية المقترحةلر ساأل اي ساـ ايكاديمية 

(  32-32) مقترحػة ، وةػ  العبػارات مػف  ( عبػارة 04اختمؿ ةػذا البعػد عمػ  ) 
مف عبارات االستبالة ، وبعد التطبيؽ ، وتفريا االستجابات ، ومعالجة البيالػات عحصػائيا  ، 

 ( التال    2تـ التوصؿ عل  اللتائ  الت  يووح ا الجدوؿ ر ـ )
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 كاديمي لرؤساء األقسام األ رأى أفراد العين  ف  الجدارات الفني  المقترح  (8) جدول رقم 

انعيُخ ككم ) ٌ ( =   انعجبسح و

188 

انٕصٌ 

 انُغجٗ

 انزشريت

رٕظيف انًعهٕيبد انصابدسح ناٍ يدهاظ انكهياخ تاٗ ارخابر  64

 انقشاساد انذاخهيخ ثبنقغى .

8.00 0 

رضٔيااااذ ءنااااابب انقغااااى ثبنجيبَاااابد ٔانًعهٕياااابد انسذيثااااخ  60

 ٔانًزدذدح راد انعالقخ ثأيٕس انقغى . 

8.05 3 

ذاو األعااابنيت انعهًياااخ تاااٗ ارخااابر انقاااشاساد ٔزااام اعااازخ 60

 انًشكالد انزٗ رٕاخّ انقغى .

8.51 3 

خًع انجيبَبد ٔرسهيهٓب ثشكم يُازمى ثٓاذت رسغايٍ خإدح  65

 انعًهيبد اإلداسيخ ٔانزعهيًيخ ٔانجسثيخ ثبنقغى .

8.05 3 

 0 8.00 رسًم يغئٕنيخ انقشاساد انزٗ يزخزْب . 38

 5 8.03 ٗ رسًم انًغئٕنيخ .رشديع ءنابب انقغى نه 31

 6 8.58 اثزكبس طشق خذيذح ألداب انعًم ثشكم ءتام داخم انقغى . 30

 13 8.03 رطٕيش خجشارّ ٔصيبدح ثقبتزّ .  33

ئظٓبس ءٖ َدابذ ءٔ ءٖ اخاابق تاٗ انعًام ثبنقغاى ياع ثيابٌ  36

 انسهٕل .

8.06 11 

انزشااسيع نهااٗ رجاابدل انخجااشاد ثاايٍ األنااابب تااٗ يدااب د  33

 عًم ثبنقغى .ان

8.03 5 

 10 8.08 اعزخذاو انسضو تٗ انًٕاقف انزٗ رزطهت رنك ءثُبب انعًم .  34

 1 8.53 صيبغخ ءْذات انقغى ثطشيقخ ئخشائيخ . 30

 0 8.50 ٔضع سؤيخ يغزقجهيخ نزسقيق ءْذات انقغى .  30

 8.00 انجعذ ككم -

ة المقترحةلر ساأل مف خألؿ بيالات الجدوؿ السابؽ يتوح أف " الجدارات الفلي
اي ساـ ايكاديمية "  د جاألت ف  المرتبة الثالية مكررة بيف الجدارات الم لية المقترحة 

%( كحد أ ص  ، 24%( كحد أدل  ، و )23لدى أفراد العيلة الكمية بلسب تراوحت بيف )
 %(  ، وةذا ي كد عم  أف أفراد العيلة ككؿ  د22وبما متوسط الوزف اللسب  لمبعد ككؿ )

وافقوا بلسبة عالية عم  المقترحات الت  تتعمؽ بالجدارات الفلية الت  يمـز تواجدةا ف  
 ر ساأل اي ساـ ايكاديمية .

الت  تتعمؽ  المقترحات يتبيف أف ومف خألؿ بيالات الجدوؿ السابؽ أيوا  
وزاف بالجدارات الفلية لر ساأل اي ساـ ايكاديمية جاألت مرتبة ترتيبا  تلازليا  وفقا  لأل 

صياغة أةداؼ القسـ بطريقة عجرائية  ف  الترتيب ايوؿ جاأل مقترح "اللسبية ، كالتال    
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ووع ر ية مستقبمية لتحقيؽ  %( ، وف  الترتيب الثال  جاأل مقترح "24)بلسبة  ، "
استخداـ ايساليب  %( ، وف  الترتيب الثالث جاأل مقترح "22)بلسبة  ، "أةداؼ القسـ 

%( ، وف  20)بلسبة  ، "القرارات وحؿ المخكألت الت  تواجا القسـ العممية ف  اتخاذ 
 ، "ابتكار طرؽ جديدة يداأل العمؿ بخكؿ أفوؿ داخؿ القسـ الترتيب الرابع جاأل مقترح "

تزويد أعواأل القسـ بالبيالات  %( ، وف  الترتيب الخامس جاأل مقترح "21)بلسبة 
جمع البيالات  " ، ومقترح "أمور القسـ والمعمومات الحديثة والمتجددة ذات العأل ة ب

" وتحميم ا بخكؿ ملتظـ ب دؼ تحسيف جودة العمميات اإلدارية والتعميمية والبحثية بالقسـ
توظيؼ المعمومات الصادرة عف  %( ، وف  الترتيب السابع جاأل مقترح "22)بلسبة ، 

مسئولية القرارات  تحمؿ " ، ومقترح "مجمس الكمية ف  اتخاذ القرارات الداخمية بالقسـ 
تخجيع أعواأل  %( ، وف  الترتيب التاسع جاأل مقترح "22)بلسبة  ، "الت  يتخذةا 

يع عم  تبادؿ الخبرات بيف ايعواأل ف  جالتخ " ، ومقترح "القسـ عم  تحمؿ المسئولية 
" عظ ار أى لجاح أو أى بيلما جاأل مقترح %( ، 23)بلسبة ، " مجاالت العمؿ بالقسـ 

%( ، 23)بلسبة  ، لعمؿ بالقسـ مع بياف الحموؿ " ف  الترتيب الحادى عخراخفاؽ ف  ا
ومقترح " استخداـ الحـز ف  الموا ؼ الت  تتطمب ذلؾ أثلاأل العمؿ " ف  الترتيب الثال  

%( ، ومقترح " تطوير خبراتا وزيادة ثقافتا " ف  الترتيب الثالث 21)بلسبة  ، عخر
 %( .    23)بلسبة ، عخر ايخير 

لر ساأل المقترحة  جدارات الفليةوبتحميؿ بيالات الجدوؿ السابؽ يتوح أف ال 
أداأل متميز لرئيس م مة مف وج ة لظر أفراد العيلة ككؿ ف  وماف  اي ساـ ايكاديمية

صياغة أةداؼ القسـ بطريقة  القدرة عم  مثؿجدارات ، ف القسـ ايكاديم  بالجامعة
واستخداـ ايساليب العممية ف  ، ؽ أةداؼ القسـ وووع ر ية مستقبمية لتحقي،  عجرائية

وابتكار طرؽ جديدة يداأل العمؿ بخكؿ أفوؿ  ، لقسـبااتخاذ القرارات وحؿ المخكألت 
داخؿ القسـ ، وتزويد أعواأل القسـ بالبيالات والمعمومات الحديثة والمتجددة ذات العأل ة 

ؼ تحسيف جودة العمميات بأمور القسـ ، وجمع البيالات وتحميم ا بخكؿ ملتظـ ب د
توظيؼ المعمومات الصادرة عف مجمس الكمية ف   اإلدارية والتعميمية والبحثية بالقسـ ،

رئيس  وتميز جودةوغيرةا ل ا تأثير كبير وفعاؿ ف   اتخاذ القرارات الداخمية بالقسـ ،
 العمؿ داخؿ القسـ ايكاديم  .و  القسـ
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 :لفهرية املكرتسةلرؤشاء األقصاو األنادميية امصًا: رأ  أشراد العيية شى اجلدارات ا

(  20-32) ( عبػارة مقترحػة ، وةػ  العبػارات مػف  04اختمؿ ةػذا البعػد عمػ  ) 
مف عبارات االستبالة ، وبعد التطبيؽ ، وتفريا االستجابات ، ومعالجة البيالػات عحصػائيا  ، 

 ( التال    2تـ التوصؿ عل  اللتائ  الت  يووح ا الجدوؿ ر ـ )
 نشؤعبب األقغبو األكبديًيخ انًقزشزخ سءٖ ءتشاد انعيُخ تٗ اندذاساد اناكشيخ (5) ٔل سقى خذ

 انعجبسح و

انعيُخ ككم ) ٌ ( 

  =188 

انٕصٌ 

 انُغجٗ

 انزشريت

 0 8.00 ئصذاس األٔايش ألنابب انقغى ثكاببح ٔٔضٕذ . 35

ٔضااع انسهاإل ٔانجااذائم انًُبعااجخ نهًشااكالد انزااٗ رٕاخااّ  48

 نقغى . انعًم ثب

8.56 0 

 3 8.03 رٕصيع انعًم ثبنعذل ٔانًٕضٕنيخ ثيٍ ءنابب انقغى . 41

 4 8.00 رجغيط األعبنيت ٔاإلخشاباد إلَدبص انعًم داخم انقغى . 40

 0 8.08 انزسقق يٍ ئَدبص انعًم ٔرسقيق ءْذات انقغى . 43

 10 8.00 نزضاو ثغبنبد انعًم انشعًٗ تٗ انقغى .ا  46

ًبناابد انعبيااخ تااٗ األٔقاابد انًُبعااجخ ن نااابب نقااذ ا خز 43

 ثبنقغى .

8.04 5 

 18 8.03 رٕضير األْذات انعبيخ نالخزًبنبد نُذ اَعقبدْب ثبنقغى .  44

 13 8.08 انزشكيض نهٗ األدائيٍ انُٕنٗ ٔانكًٗ تٗ انعًم ثبنقغى . 40

رقذيى ثاذائم كثياشح ٔيُبعاجخ  رخابر انقاشاساد اإلداسياخ  40

 ثبنقغى .  

8.53 1 

خ ثااايٍ انجاااذائم انًطشٔزاااخ  رخااابر انقاااشاس ٔزااام هانًابضااا 45

 انًشكالد داخم انقغى .

8.50 3 

 6 8.58 رقجم ٔخٓبد انُمش انًخزهاخ تٗ انعًم ثبنقغى .   08

 11 8.06 رقذيى انزغزيخ انشاخعخ ثبعزًشاس . 01

 8.00 انجعذ ككم -

الفكريػػة المقترحةلر سػػاأل  أف " الجػػداراتتقراأل بيالػػات الجػػدوؿ السػػابؽ يظ ػػر باسػػ
اي ساـ ايكاديمية "  ػد جػاألت فػ  المرتبػة السػابعة بػيف الجػدارات الم ليػة المقترحػة لػدى 

مػػا كحػػد أ صػػ  ، وب %(23)كحػػد أدلػ  ، و%(21)الكميػػة بلسػب تراوحػػت بػػيفأفػراد العيلػػة 
ا عمػ  أف أفػراد العيلػة ككػؿ  ػد وافقػو  دؿ%(، وةػذا يػ22)متوسط الػوزف اللسػب  لمبعػد ككػؿ

 اي ساـ  بلسبة عالية عم  الجدارات الفكرية المقترحة لر ساأل
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المقترحػػػات التػػػ  تتعمػػػؽ وباسػػػتقراأل بيالػػػات الجػػػدوؿ السػػػابؽ أيوػػػا   يتبػػػيف أف 
تلازليػػػا  وفقػػػا  لػػػألوزاف  بالجػػدارات الفكريػػػة لر سػػػاأل اي سػػػاـ ايكاديميػػػة جػػػاألت مرتبػػػة ترتيبػػػا  

 ف  الترتيب ايوؿ ، كالتال   اللسبية
%( 23)بلسػبة  ، ترح " تقديـ بدائؿ كثيرة وملاسبة التخػاذ القػرارات اإلداريػة بالقسػـ "أت  مق

"ووػػع الحمػػوؿ والبػػدائؿ الملاسػػبة لممخػػكألت التػػ  تواجػػا جػػاأل مقترح ، وفػػ  الترتيػػب الثػػال 
ة بػيف البػدائؿ م%( ، وف  الترتيب الثالث جػاأل مقتػرح " المفاوػ23)بلسبة ، العمؿ بالقسـ " 
%( ، وفػػ  الترتيػػب 22)بلسػػبة  ، اذ القػػرار وحػػؿ المخػػكألت داخػػؿ القسػػـ "المطروحػػة التخػػ

%( ، 21)بلسػػبة ، الرابػػع جػػاأل مقتػػرح " تقبػػؿ وج ػػات اللظػػر المختمفػػة فػػ  العمػػؿ بالقسػػـ " 
بالعدؿ والموووعية بيف أعوػاأل القسػـ "  " توزيع العمؿ  وف  الترتيب الخامس جاأل مقترح 

دس جاأل مقترح " تبسيط ايسػاليب واإلجػراألات إللجػاز %( ، وف  الترتيب السا23)بلسبة ، 
التحقػػؽ مػػف "   جػػاأل مقتػػرح  سػػابع%( ، وفػػ  الترتيػػب ال22)بلسػػبة داخػػؿ القسػػـ"، العمػػؿ 

عصػػػدار ايوامػػػر مقتػػػرح " أمػػػا %( ، 21)بلسػػػبة ،  "علجػػػاز العمػػػؿ وتحقيػػػؽ أةػػػداؼ القسػػػـ
%( ، ومقتػرح " 22)سػبة بل،  الثػامفف  الترتيػب فقد جاأل "  يعواأل القسـ بكفاألة ووووح

،  التاسػعفػ  الترتيػب  جػاأل "عقد االجتماعات العامة ف  ايو ات الملاسبة لألعواأل بالقسـ 
 جػاأل "توويح ايةداؼ العامة لألجتماعات علد العقادةا بالقسـ %( ، ومقترح " 22)بلسبة 
" جػاأل فػػ  رتقػػديـ التغذيػة الراجعػة باسػػتمرا، ومقتػرح " %( 23) بلسػبة، الترتيػب العاخػػرفػ  

%( ، ومقتػػرح " اإللتػػزاـ بسػػاعات العمػػؿ الرسػػم  فػػ  23)بلسػػبة ، الترتيػػب الحػػادى عخػػر
التركيػػز عمػػ  ايدائػػيف "مقتػػرح ، و  %(22)بلسػػبة  ،القسػػـ " جػػاأل فػػ  الترتيػػب الثػػال  عخػػر

     . %(21)بلسبة  ، يخيرلثالث عخر ا"جاأل ف  الترتيب االلوع  والكم  ف  العمؿ بالقسـ
أف لات الجدوؿ السابؽ يتوح أف أفراد العيلة ككؿ أكدوا عم  ورورة وبتحميؿ بيا

القدرة تتمثؿ ف   يتحم  رئيس القسـ ايكاديم  بالجامعة ببعض الجدارات الفكرية ، والت 
عم  تقديـ بدائؿ كثيرة وملاسبة التخاذ القرارات اإلدارية بالقسـ ، وووع الحموؿ والبدائؿ 

ة بيف البدائؿ المطروحة التخاذ ما العمؿ بالقسـ ، والمفاوالملاسبة لممخكألت الت  تواج
القرار وحؿ المخكألت داخؿ القسـ ، وتقبؿ وج ات اللظر المختمفة ف  العمؿ بالقسـ ، و 
توزيع العمؿ بالعدؿ والموووعية بيف أعواأل القسـ ، وتبسيط ايساليب واإلجراألات 

صدار و  مؿ وتحقيؽ أةداؼ القسـ ،إللجاز العمؿ داخؿ القسـ ، والتحقؽ مف علجاز الع ا 
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يعواأل القسـ بكفاألة ووووح ، وعقد االجتماعات العامة ف  ايو ات الملاسبة ايوامر 
لألعواأل بالقسـ ، و توويح ايةداؼ العامة لألجتماعات علد العقادةا بالقسـ ، وتقديـ 

والتركيز عم  ، التغذية الراجعة باستمرار ، واإللتزاـ بساعات العمؿ الرسم  ف  القسـ 
. وكؿ ةذ  الجدارات الزمة لرئيس القسـ  ايدائيف اللوع  والكم  ف  العمؿ بالقسـ

واإلبداعات لكؿ العامميف  والتصرفاتوالمقترحات لكولا ملبع ايفكار  ؛ ايكاديم  بالجامعة
 معا ف  القسـ .

 :صاو األنادميية: رأ  أشراد العيية شى اجلدارات املعرشية املكرتسةلرؤشاء األقشادشًا

(  22-22) ( عبػارة مقترحػة ، وةػ  العبػارات مػف  00اختمؿ ةػذا البعػد عمػ  ) 
مف عبارات االستبالة ، وبعد التطبيؽ ، وتفريا االستجابات ، ومعالجة البيالػات عحصػائيا  ، 

 ( التال    01تـ التوصؿ عل  اللتائ  الت  يووح ا الجدوؿ )
 نشؤعبب األقغبو األكبديًيخ انًقزشزخ ًعشتيخٗ اندذاساد انسءٖ ءتشاد انعيُخ ت  (18) خذٔل 

انعيُخ ككم ) ٌ ( =   انعجبسح و

188 

انٕصٌ 

 انُغجٗ

 انزشريت

 3 8.00 يعشتخ ءْذات انقغى ٔانكهيخ ٔاندبيعخ . 00

 6 8.04 يعشتخ سعبنخ انقغى ٔانكهيخ ٔاندبيعخ .  03

د اندبيعياخ يعشتخ انقٕاَيٍ ٔانهٕائر ٔانقاشساد ٔانزعهيًاب 06

. 

8.08 5 

 0 8.01 يعشتخ انقيى ٔانثقبتخ انزُميًيخ نهدبيعخ . 03

 4 8.00 يعشتخ ءعبنيت انعًم األكبديًٗ ٔاإلداسٖ داخم اندبيعخ . 04

 3 8.03 يعشتخ ئعزشاريديبد ٔخطط انعًم ٔانزطٕيش ثبندبيعخ . 00

 0 8.58 يعشتخ يعبييش خٕدح انعًم اإلداسٖ ٔاألكبديًٗ ثبنقغى . 00

يعشتخ ءدٔاس ٔيغئٕنيبد ٔيٓابو سئايظ انقغاى األكبديًياخ  05

 ٔاإلداسيخ . 

8.53 1 

 0 8.01 يعشتخ ثقبتخ انًدزًع ٔا ردبْبد انًخزهاخ ألتشادِ . 08

يعشتاااخ َمشيااابد انقيااابدح ٔاإلداسح ٔءًَبطٓاااب ٔيٓبسارٓاااب  01

 ٔءعبنيت يٕاخٓخ يشكالرٓب ٔنٕايم َدبزٓب. 

8.03 11 

 18 8.00 اإلداسح اندبيعيخ ٔطشق يٕاخٓزٓب .      يعشتخ يشكالد  00

 8.06 انجعذ ككم -

( أف " الجػػػدارات المعرفيػػػة المقترحةلر سػػػاأل  01يألحػػػظ مػػػف بيالػػػات الجػػػدوؿ ) 
اي ساـ ايكاديمية "  د جاألت ف  المرتبػة الخامسػة بػيف الجػدارات الم ليػة المقترحػة لػدى 

%( كحػد أ صػ  ، وبمػا 23( كحد أدل  ، و )%23أفراد العيلة الكمية بلسب تراوحت بيف )
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 الموافقػة عمػ  مقترحػات%(  ، وةذا يعل  أف درجػة 23متوسط الوزف اللسب  لمبعد ككؿ )
اللػػػواح  عمػػ  أف  أفػػػراد العيلػػة ككػػػؿلبعػػد كبيػػػرة ، ممػػا يعكػػػس اإلدراؾ الواسػػع لػػدى ةػػذا ا

 المعرفية ورورية يى خخص يمارس وظيفة محددة داخؿ الجامعة .
أيوا  أف المقترحات الت  تتعمػؽ بالجػدارات (  01الجدوؿ ) ف بيالات حظ مكما يأل

المعرفيػػة لر سػػاأل اي سػػاـ ايكاديميػػة جػػاألت مرتبػػة ترتيبػػا  تلازليػػا  وفقػػا  لػػألوزاف اللسػػبية ، 
فػػ  الترتيػػب ايوؿ جػػاأل مقتػػرح " معرفػػة أدوار ومسػػئوليات وم ػػاـ رئػػيس القسػػـ  كالتػػال   

%( ، وفػ  الترتيػػب الثػال  جػاأل مقتػػرح " معرفػة معػػايير 23)بلسػػبة  ايكاديميػة واإلداريػة " ،
%( ، وفػػػ  الترتيػػػب الثالػػػث جػػػاأل 21)بلسػػػبة جػػػودة العمػػػؿ اإلدارى وايكػػػاديم  بالقسػػػـ " ، 

%( ، وفػػ  الترتيػػب الرابػػع 22) بلسػػبةمقتػػرح " معرفػػة أةػػداؼ القسػػـ والكميػػة والجامعػػة " ، 
%( ، وفػػػ  الترتيػػػب 22)بلسػػػبة الجامعػػػة " ، جػػػاأل مقتػػػرح " معرفػػػة رسػػػالة القسػػػـ والكميػػػة و 

 بلسػػبةالخػػامس جػػاأل مقتػػرح  " معرفػػة عسػػتراتيجيات وخطػػط العمػػؿ والتطػػوير بالجامعػػة " ، 
%( ، وفػػ  الترتيػػب السػػادس جػػاأل مقتػػرح " معرفػػة أسػػاليب العمػػؿ ايكػػاديم  واإلدارى 23)

ة القػػيـ والثقافػػة "معرفػػالسػػابع جػػاأل مقترح%( ، وفػػ  الترتيػػب 22)بلسػػبة الجامعػػة "،  داخػػؿ 
التلظيميػػة لمجامعػػة " ، ومقتػػرح " معرفػػة ثقافػػة المجتمػػع واالتجاةػػات المختمفػػة يفػػراد  " ، 

" جػاأل فػ  معرفة القواليف والموائح والقررات والتعميمات الجامعية %( ، و مقترح "20)بلسبة 
طػػػرؽ معرفػػػة مخػػػكألت اإلدارة الجامعيػػػة و %( ، ومقتػػػرح " 21)بلسػػػبة ،  تاسػػػعالترتيػػػب ال
معرفػػة لظريػػات القيػػادة  ، ومقتػػرح " %(22)بلسػػبة ، لعاخػػر " جػػاأل فػػ  الترتيػػب ا مواج ت ػػا

جػاأل فػ  الترتيػب  "واإلدارة وألماط ا وم ارات ا وأسػاليب مواج ػة مخػكألت ا وعوامػؿ لجاح ػا 
 .   %(23)بلسبة عخر ايخير ،  حادىال

كػدوا عمػ  أةميػة أف ( يتوح أف أفراد العيلة ككػؿ أ 01وبتحميؿ بيالات الجدوؿ ) 
يكوف لدى رئيس القسـ ايكاديم  مجموعة مػف المعػارؼ التػ  تعيلػا عمػ  ممارسػة عممػا 

معرفتػا بػأدوار  ومسػئولياتا  اإلدارى وايكاديم  بالجامعة ، ومف أةـ ةذ  المعارؼ ، ةػ   
رفتػا ، ومع وم اما اإلدارية وايكاديميا ، ومعرفتا بأةداؼ ورسالة القسـ والكمية والجامعة

بمعػػايير جػػودة العمػػؿ اإلدارى وايكػػاديم  بالقسػػـ ، ومعرفتػػا باسػػتراتيجيات وخطػػط العمػػؿ 
والتطوير بالجامعة ، ومعرفتا بأساليب العمؿ ايكاديم  واإلدارى داخػؿ الجامعػة ، ومعرفتػة 
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المجتمػػػع ، ومعرفتػػػا بػػػالقواليف والمػػػوائح والقػػػررات و بػػػالقيـ والثقافػػػة التلظيميػػػة لمجامعػػػة 
 مات الجامعية... علأل .والتعمي
 :املكرتسةلرؤشاء األقصاو األنادميية جلدارات التهيولوديةًا: رأ  أشراد العيية شى اشابع

(  24-24) ( عبػارة مقترحػة ، وةػ  العبػارات مػف  00اختمؿ ةػذا البعػد عمػ  ) 
،  مف عبارات االستبالة ، وبعد التطبيؽ ، وتفريا االستجابات ، ومعالجة البيالػات عحصػائيا  

 ( التال    00)جدوؿ تـ التوصؿ عل  اللتائ  الت  يووح ا ال
 نشؤعبب األقغبو األكبديًيخ انًقزشزخ زكُٕنٕخيخسءٖ ءتشاد انعيُخ تٗ اندذاساد ان (11)  خذٔل

انعيُخ ككم ) ٌ ( =   انعجبسح و

188 

انٕصٌ 

 انُغجٗ

 انزشريت

نزقإيى اعزخذاو انسبعإة تاٗ انعًهيابد اإلداسياخ كابنزخطيط ٔا 03

 ألنًبل األنابب ثبنقغى .

8.53 1 

اعاازخذاو اإلَزشَااذ تااٗ انعًهياابد اإلداسيااخ كب رصاابل ٔانزٕخيااّ  06

 ٔانشقبثخ ٔانًزبثعخ ألنًبل األنابب ثبنقغى .

8.50 0 

 3 8.58 اعزخذاو اإلَزشَذ تٗ انًشاعالد اإلداسيخ .  03

يًابد اعزخذاو اإلَزشَذ تٗ ئنطبب األٔايش ٔانزٕخيٓابد ٔانزعه 04

 ن نابب ثبنقغى .

8.08 11 

اعااازخذاو انسبعااات ا ناااٗ تاااٗ زااااع ثيبَااابد انقغاااى انعهًياااخ  00

 ٔانجسثيخ ٔاإلداسيخ ٔاعزشخبنٓب ٔقذ انسبخخ ئنيٓب .

8.00 6 

اعاازخذاو اإلَزشَااذ تااٗ رغاإيق خااذيبد انقغااى ٔاإلنااالٌ نااٍ  00

 ءَشطزّ انًخزهاخ .

8.04 3 

شاازٗ يدااب د انعًاام اعاازخذاو اإلَزشَااذ كًصااذس نهًعشتااخ تااٗ  05

 .اإلداسٖ ٔاألكبديًٗ ثبنقغى 

8.03 18 

َذ تاٗ ئناالو األناابب ٔانجابزثيٍ ثبنقغاى ثكام اعزخذاو اإلَزش 58

 يب يغزدذ داخم انقغى .

8.03 4 

َذ تٗ ئناالو انطاالة ٔانجابزثيٍ ثبنقغاى ثُزابئح اعزخذاو اإلَزش 51

 اخزجبسارٓى تٗ يٕاد انقغى. 

8.00 0 

تٗ ئناالو األناابب ثبنقغاى ثًٕانياذ اَعقابد  اعزخذاو اإلَزشَذ 50

 ا خزًبنبد داخم انقغى . 

8.00 5 

اعااازخذاو اإلَزشَاااذ تاااٗ ئناااالو األناااابب ثبنقغاااى ثااابنجشايح  53

انزذسيجياااخ ٔانُاااذٔاد ٔانًاااإرًشاد انعهًياااخ انزاااٗ رعقاااذ داخااام 

 ٔخبسج اندبيعخ .

8.08 0 

 8.06 انجعذ ككم -
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الجػػدارات التكلولوجيػػة المقترحةلر سػػاأل تخػػير بيالػػات الجػػدوؿ السػػابؽ علػػ  أف " 
اي ساـ ايكاديمية "  د جاألت ف  المرتبة الخامسة مكررة بيف الجػدارات الم ليػة المقترحػة 

%( كحػد أ صػ  ، 23%( كحػد أدلػ  ، و )21لدى أفراد العيلة الكمية بلسب تراوحت بيف )
أفراد العيلػة ككػؿ  ػد %(  ، وةذا ي كد عم  أف 23وبما متوسط الوزف اللسب  لمبعد ككؿ )

تتػوافر فػ  ر سػاأل اي سػاـ المقترحػة لكػ   جػدارات التكلولوجيػةوافقوا بلسػبة عاليػة عمػ  ال
 ايكاديمية بالجامعة .

وتخػػير بيالػػات الجػػدوؿ السػػابؽ أيوػػا  علػػ  أف المقترحػػات التػػ  تتعمػػؽ بالجػػدارات 
ا  وفقػػا  لػػألوزاف اللسػػبية ، مرتبػػة ترتيبػػا  تلازليػػ أتػػتالتكلولوجيػػة لر سػػاأل اي سػػاـ ايكاديميػػة 

جػػاأل مقتػػرح     " اسػػتخداـ الحاسػػوب فػػ  العمميػػات اإلداريػػة كػػالتخطيط والتقػػويـ  كالتػػال   
%( ، وجػاأل مقتػرح " اسػتخداـ 23بلسػبة ) ، فػ  الترتيػب ايوؿ يعماؿ ايعواأل بالقسـ "

مػػاؿ ايعوػػاأل اإللترلػػت فػػ  العمميػػات اإلداريػػة كاالتصػػاؿ والتوجيػػا والر ابػػة والمتابعػػة يع
" اسػتخداـ اإللترلػت فػ      %( ، وجػاأل مقتػرح 22بلسػبة ) ، بالقسـ " ف  الترتيب الثػال 

اسػػتخداـ "       %( ، وجػػاأل مقتػػرح 21المراسػػألت اإلداريػػة " فػػ  الترتيػػب الثالػػث بلسػػبة )
الحاسب اآلل  ف  حفظ بيالات القسـ العممية والبحثية واإلدارية واسػترجاع ا و ػت الحاجػة 

استخداـ اإللترلػت فػ  تسػويؽ %( ، وجاأل مقترح " 22بلسبة ) ، " ف  الترتيب الرابعي ا عل
%( ، 22بلسػبة )، " فػ  الترتيػب الخػامس خدمات القسـ واإلعألف عف ألخطتا المختمفػة 

لػػت فػػ  ععػػألـ ايعوػػاأل والبػػاحثيف بالقسػػـ بكػػؿ مػػا اسػػتخداـ اإللتر "         وجػػاأل مقتػػرح 
اسػػتخداـ %( ، وجػػاأل مقتػػرح " 23بلسػػبة )، الترتيػػب السػػادس " فػػ  يسػػتجد داخػػؿ القسػػـ 

" فػػ  لػػت فػػ  ععػػألـ الطػػألب والبػػاحثيف بالقسػػـ بلتػػائ  اختبػػارات ـ فػػ  مػػواد القسػػـ اإللتر 
اسػتخداـ اإللترلػت فػ  ععػألـ ايعوػاأل %( ، وجػاأل مقتػرح " 22بلسػبة )، الترتيب السابع 

" لعمميػة التػ  تعقػد داخػؿ وخػارج الجامعػة بالقسـ بالبرام  التدريبيػة واللػدوات والمػ تمرات ا
اسػػػتخداـ اإللترلػػػت فػػػ  ععػػػألـ %( ، وجػػػاأل مقتػػػرح " 21بلسػػػبة )، فػػػ  الترتيػػػب الثػػػامف 

بلسػػبة  ، " فػ  الترتيػب التاسػعايعوػاأل بالقسػـ بمواعيػد العقػاد االجتماعػات داخػػؿ القسػـ 
العمػػؿ  اسػػتخداـ اإللترلػػت كمصػػدر لممعرفػػة فػػ  خػػت  مجػػاالت%( ، وجػػاأل مقتػػرح " 22)

%( ، وجػػػاأل مقتػػػرح " 23بلسػػػبة )، " فػػػ  الترتيػػػب العاخػػػر اإلدارى وايكػػػاديم  بالقسػػػـ 
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" فػػػ  اسػػػتخداـ اإللترلػػػت فػػػ  ععطػػػاأل ايوامػػػر والتوجي ػػػات والتعميمػػػات لألعوػػػاأل بالقسػػػـ 
 %( .21بلسبة ) ، الترتيب الحادى عخر ايخير

أفراد العيلة ككؿ  مما يدؿ عم  اتفاؽ ، وتلعد ةذ  ايوزاف أوزاف لسبية مرتفعة
وجود ةذ  القدرات والم ارات التكلولوجية فيمف يخغؿ ملصب رئيس  سـ عم  ورورة 

أكاديم  بالجامعة ، وخاصة القدرة عم  استخداـ الحاسوب ف  العمميات اإلدارية 
كالتخطيط والتقويـ يعماؿ ايعواأل بالقسـ ، و القدرة عم  استخداـ اإللترلت ف  

كاالتصاؿ والتوجيا والر ابة والمتابعة يعماؿ ايعواأل بالقسـ ، و  العمميات اإلدارية
القدرة عم  استخداـ اإللترلت ف  المراسألت اإلدارية ، و القدرة عم  استخداـ الحاسب 
اآلل  ف  حفظ بيالات القسـ العممية والبحثية واإلدارية واسترجاع ا ، و القدرة عم  

 لقسـ واإلعألف عف ألخطتا المختمفة .استخداـ اإللترلت ف  تسويؽ خدمات ا
 :املكرتسةلرؤشاء األقصاو األنادميية ىصاىيةًا: رأ  أشراد العيية شى اجلدارات اإلثامي

(  012-23) ( عبػارة مقترحػة ، وةػ  العبػارات مػف  2اختمؿ ةػذا البعػد عمػ  ) 
ات عحصػائيا  ، مف عبارات االستبالة ، وبعد التطبيؽ ، وتفريا االستجابات ، ومعالجة البيالػ

 ( التال   02)جدوؿ تـ التوصؿ عل  اللتائ  الت  يووح ا ال
 نشؤعبب األقغبو األكبديًيخ انًقزشزخ َغبَيخسءٖ ءتشاد انعيُخ تٗ اندذاساد اإل  (10)  خذٔل

انعيُخ ككم ) ٌ ( =   انعجبسح و

188 

انٕصٌ 

 انُغجٗ

 انزشريت

 5 8.06 عٓب ثبنقغى .اززشاو يشبنش خًيع األطشات انزٗ يزعبيم ي 56

ئقبيااخ نالقاابد ئيدبثيااخ يااع األنااابب ٔانجاابزثيٍ ٔانطهجااخ  53

 ثبنقغى .

8.00 6 

 3 8.00 انغًبذ ن نابب ثبنزعجيش نٍ آسائٓى .  54

 0 8.03 رشديع انزعبٌٔ ثيٍ ءنابب انقغى . 50

 1 8.58 ا ْزًبو ثشٔذ اناشيق ٔانعًم اندًبنٗ داخم انقغى . 50

 6 8.00 ٕاصم ثيٍ خًيع ءنابب انقغى .انغًبذ ثبنز 55

 4 8.04 ئثبسح زًبط ءنابب انقغى ءثُبب انعًم . 188

يشاناابح قااذساد ٔئيكبَاابد األنااابب نُااذ رٕصيااع األنًاابل  181

 نهيٓى .

8.03 0 

 0 8.06 يشانبح اززيبخبد ءنابب انقغى ٔئشجبع سغجبرٓى . 180

 8.05 انجعذ ككم -
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" الجػدارات اإللسػالية المقترحةلر سػاأل اي سػاـ  أفتووح بيالات الجدوؿ السػابؽ 
لػػدى  المقترحػػة ايخػػرى الم ليػػةالجػػدارات بػػيف  ملػػةفػػ  المرتبػػة الثا ت ػػد جػػاألايكاديميػػة " 

%( كحػد أ صػ  ، وبمػا 21%( كحد أدل  ، و )21أفراد العيلة الكمية بلسب تراوحت بيف )
أف أفػػراد العيلػػة ككػػؿ  ػػد  علػػ  خػػير%( ، وةػػذا ي22)  متوسػػط الػػوزف اللسػػب  لمبعػػد ككػػؿ 

المقتػػرح تواجػػدةا فػػيمف يػػتـ تعيػػل ـ لرئاسػػة  جػػدارات اإللسػػاليةعمػػ  ال كبيػػرةوافقػػوا بلسػػبة 
 اي ساـ ايكاديمية بالجامعة .

كمػػا تووػػح بيالػػات الجػػدوؿ السػػابؽ أيوػػا  أف المقترحػػات التػػ  تتعمػػؽ بالجػػدارات 
ا  تلازليػا  وفقػػا  لػألوزاف اللسػػبية ، مرتبػة ترتيبػػ جػػاألتاإللسػالية لر سػاأل اي سػػاـ ايكاديميػة 

" االةتمػػاـ بػػروح الفريػػؽ والعمػػؿ الجمػػاع  داخػػؿ القسػػـ " فػػ  الترتيػػب لمقتػػرح ا كالتػػال   
فػػ  الترتيػػب " تخػػجيع التعػػاوف بػػيف أعوػػاأل القسػػـ المقتػػرح " و %( ، 21)، بلسػػبة ايوؿ 
الترتيػػب فػػ  " ـ السػػماح لألعوػػاأل بػػالتعبير عػػف ءرائ ػػ" والمقتػػرح،  %(23)بلسػػبة، الثػػال  

ع امػػػة عأل ػػػات عيجابيػػػة مػػػع ايعوػػػاأل والبػػػاحثيف "  المقتػػػرحو ، %( 24)، بلسػػػبة  ثالػػػثال
 رابػعالترتيػب الف  والمقترح "السماح بالتواصػؿ بػيف جميػع أعوػاأل القسػـ"" والطمبة بالقسـ 

فػػػ  الترتيػػػب "عثػػػارة حمػػػاس أعوػػػاأل القسػػػـ أثلػػػاأل العمػػػؿ" مقتػػػرحالو  ، %(22)، بلسػػػبة 
مكالات ايعواأل علد توزيػع ايعمػاؿ "المقترحو  ، %(22)ة بالسادس، بلس مراعاة  درات وا 

مراعػاة احتياجػات أعوػاأل القسػـ المقتػرح "و %( ، 23بلسػبة )  ف  الترتيب السػابع" عمي ـ
خباع رغبات ـ  احتػراـ مخػاعر "   أتػ  المقتػرح و %( ، 23ف  الترتيػب الثػامف  بلسػبة ) "وا 

%( . 23" فػ  الترتيػب التاسػع ايخيػر ، بلسػبة )بالقسـ جميع ايطراؼ الت  يتعامؿ مع ا 
علػػد تعيػػيف ومعظػػـ ةػػذ  ايوزاف مرتفعػػة ممػػا يخػػير علػػ  أةميػػة ايخػػذ ب ػػذ  المقترحػػات 

 .ايكاديمية بالجامعة  ر ساأل اي ساـ
 املكرتسةلرؤشاء األقصاو األنادميية: عخىيةًا: رأ  أشراد العيية شى اجلدارات التاشع

 024-014) ( عبارة مقترحة ، وة  العبارات مف  20عم  )  اختمؿ ةذا البعد
مف عبارات االستبالة ، وبعد التطبيؽ ، وتفريا االستجابات ، ومعالجة البيالات عحصائيا  ( 

 ( التال    04)جدوؿ ، تـ التوصؿ عل  اللتائ  الت  يووح ا ال
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 ؤعبب األقغبو األكبديًيخنش انًقزشزخ شخصيخسءٖ ءتشاد انعيُخ تٗ اندذاساد ان (13) خذٔل 

انعيُخ ككم ) ٌ ( =   انعجبسح و

188 

انٕصٌ 

 انُغجٗ

 انزشريت

 11 8.03 يٕاخٓخ انزسذيبد األعبعيخ انزٗ رٕاخّٓ ءثُبب انعًم . 183

 13 8.06 يًبسعخ انًغئٕنيخ ا خزًبنيخ . 186

 13 8.03 ا َاجبط انزارٗ . 183

 1 8.50 رقجم انُقذ انجُبب . 184

ا ززابظ ثقذس نبل يٍ انصذق ٔاأليبَخ ٔانصاجش ٔا عازقبيخ  180

 ٔانُضاْخ .

8.00 10 

 0 8.08 انغيطشح نهٗ اَاعب رّ ثشكم ثُبب . 180

 5 8.05 انًشَٔخ تٗ انسذيث ٔانزكيف يع انزغييش . 185

 5 8.05 انزأثيش نهٗ ءنابب انقغى .  118

ٕظيااااخ تاااال صاااالزيبرّ انزاااٗ خٕنزٓاااب ناااّ ان اإلنزاااضاو ثساااذٔد 111

 يزدبٔصْب .

8.08 0 

 13 8.03 اززشاو ا نزضايبد ٔانعٕٓد . 110

 6 8.03 ئداسح انٕقذ ثُدبذ . 113

 11 8.03 انزعبيم ثهطف ٔاززشاو يع خًيع ءنابب انقغى . 116

 13 8.03 انزسكى تٗ اعزخذاو انغهطخ . 113

 13 8.06 انزعبيم يع انكم ثطشيقخ نبدنخ . 114

 10 8.00 خًيع األنابب ثبنقغى . انزٕاصم يع 110

 08 8.01 اندذ ٔا نزضاو تٗ انعًم . 110

 3 8.06 .بنٗ ٔانغهٕكٗ نُذ يٕاخٓخ األصيبدانٓذٔب ٔاإلرضاٌ ا َاع 115

 4 8.00 اإلثذاع تٗ يٓبساد انسٕاس . 108

 01 8.08 ءداب انعًم ثطشيقخ تبئقخ . 101

 3 8.00 .و رصعيذ األيٕسنبد ٔانخالتبد ٔنذازم انًشكالد ٔانصش 100

 0 8.58 اعزخذاو طشق انزاكيش اإليدبثيخ . 103

 8.00 انجعذ ككم -

" الجػػػدارات الخخصػػػية المقترحةلر سػػػاأل  أف يظ ػػػر مػػػف بيالػػػات الجػػػدوؿ السػػػابؽ
اي ساـ ايكاديمية "  د جاألت فػ  المرتبػة التاسػعة ايخيػرة بػيف الجػدارات الم ليػة ايخػرى 

%( كحػد 22%( كحد أدلػ  ، و )21العيلة الكمية بلسب تراوحت بيف )المقترحة لدى أفراد 
أفػراد العيلػة  يعكس موافقة%( ، وةذا 22أ ص  ، وبما متوسط الوزف اللسب  لمبعد ككؿ )

 ككؿ عم  الجدارات الخخصية المقترحة لر ساأل اي ساـ ايكاديمية بالجامعة .
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ت الت  تتعمؽ بالجدارات كما تظ ر بيالات الجدوؿ السابؽ أيوا  أف المقترحا
الخخصية لر ساأل اي ساـ ايكاديمية جاألت مرتبة ترتيبا  تلازليا  وفقا  لألوزاف اللسبية ، 

%( ، كما 22احتؿ المقترح     " تقبؿ اللقد البلاأل " ، الترتيب ايوؿ ، بلسبة )   كالتال 
وحصؿ المقترح "  %( ،21احتؿ المقترح " استخداـ طرؽ التفكير اإليجابية " ، بلسبة )

عات والخألفات وعدـ تصعيد ايمور " عم  الترتيب الثالث ، بلسبة احؿ المخكألت والصر 
%( ، 23%( ، ثـ جاأل المقترح " عدارة الو ت بلجاح " ف  الترتيب الرابع ، بلسبة )22)

وف  الترتيب الخامس جاأل المقترح " ال دوأل واإلتزاف االلفعال  والسموك  علد مواج ة 
%( ، وف  الترتيب السادس جاأل المقترح " اإلبداع ف  م ارات 23زمات " ، بلسبة )اي 

"السيطرة عم  الفعاالتا  ، وف  الترتيب السابع جاأل المقترح %(22الحوار " ، بلسبة )
صألحياتا الت  خولت ا لا الوظيفة فأل يتجاوزةا " اإللتزاـ بحدود ، والمقترح " " بخكؿ بلاأل
المرولة ف  الحديث والتكيؼ مع ف  الترتيب التاسع جاأل المقترح " و  ، %(21، بلسبة )
 .%( 22، بلسبة ) ، والمقترح " التأثير عم  أعواأل القسـ " "التغيير 

مواج ة التحديات ايساسية الت  وف  الترتيب الحادى عخر جاأل المقترح " 
، أعواأل القسـ " ، والمقترح " التعامؿ بمطؼ واحتراـ مع جميع " تواج ا أثلاأل العمؿ 

ممارسة المسئولية االجتماعية %( ، وف  الترتيب الثالث عخر جاأل المقترح " 23بلسبة )
%( ، وف  الترتيب الخامس 23بلسبة ) والمقترح " التعامؿ مع الكؿ بطريقة عادلة " ، " ،

لمقترح ، وا"والمقترح " احتراـ االلتزامات والع ود  " ،االلوباط الذات  عخر جاأل المقترح " 
%( ، وف  الترتيب الثامف عخر جاأل 24بلسبة ) " التحكـ ف  استخداـ السمطة " ،

 " ،االحتفاظ بقدر عاؿ مف الصدؽ وايمالة والصبر واالستقامة واللزاةة المقترح " 
%( ، وف  الترتيب العخريف 22بلسبة ) والمقترح " التواصؿ مع جميع ايعواأل بالقسـ "

 يفعخر والوف  الترتيب الحادى %( ، 20" ، بلسبة )لتزاـ ف  العمؿالجد واال " جاأل المقترح
 . %( 21، بلسبة )"  أداأل العمؿ بطريقة فائقة"  ايخير جاأل المقترح

مما يعكس  وة  ، وبتد يؽ اللظر ف  ةذ  ايوزاف اللسبية لألحظ أل ا عالية
الت  حصمت عم  بصفة عامة والمقترحات  موافقة أفراد عيلة البحث عم  ةذ  المقترحات

مراتب متقدما لدي ـ كقدرة رئيس القسـ عم  تقبؿ اللقد البلاأل ، واستخداـ طرؽ التفكير 
دارة الو ت بلجاح ،  اإليجابية ، وحؿ المخكألت والصرعات والخألفات وعدـ تصعيدةا ، وا 
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لتحقيؽ واإلبداع ف  م ارات الحوار ، وال دوأل واالتزاف االلفعال  وغيرةا ، وكؿ ذلؾ 
  .ي ساـ ايكاديمية ف  الجامعة ساأل اجودة الخخصية لر  ال

 احملور الجالح

 الصة اليتائر والتىور املكرتح للذدارات املَيية الالزمة لرؤشاء األقصاو األنادميية 

 جبامعة أشيوط

خألصػػة لملتػػائ  التػػ  أسػػفر عل ػػا  اركػػزت الباحثػػة فػػ  ةػػذا المحػػور بجالػػب تقػػديم        
مقتػرح لمجػدارات الم ليػة الألزمػة تصػور لظػرى و الميػدال  عمػ  تقػديـ ال بحث باطػاري  ال

وايخيػر  رابػعال سػ اؿعػد ةػذا عجابػة عػف اللر ساأل اي سػاـ ايكاديميػة بجامعػة أسػيوط . ويل 
لمجػػدارات الم ليػػة الػػألـز  مقتػػرحال تصػػورمػػا ال والػػذى لػػص عمػػ    " لبحػػث ،ا أسػػئمةمػػف 

وذلػػؾ لتحقيػػؽ ال ػػدؼ الػػرئيس  ؛بجامعػػة أسػػيوط ؟ توافرةػػا فػػ  ر سػػاأل اي سػػاـ ايكاديميػػة 
 تلاوؿ ما يم    فاف ةذا المحور ، ومف ثـبحث لم

  الصة ىتائر البشح : أواًل:

أسفر البحث عف عديد مف اللتائ  ، بعو ا يتصؿ باإلطار اللظرى ، وبعو ا 
 ، وذلؾ عم  اللحو التال    الدراسة الميداليةاآلخر يمكف استخألصا مف 

 ىتائر اإلطار اليعر  :  –) أ ( 

يقصػػد بالجػػدارات الم ليػػة لر سػػاأل اي سػػاـ ايكاديميػػة مجموعػػة المعػػارؼ والم ػػارات  -0
والقػػػدرات والكفػػػاألات واالتجاةػػػات والخبػػػرات وألمػػػاط السػػػموؾ والخصػػػائص والسػػػمات 
الخخصية الت  البد أف تتوافر ف  رئبس القسـ ايكاديم  ؛ لملجػاح والتطػوير الم لػ  

لتػػػاج  أداأل بخػػػكؿ أفوػػػؿ ، وتحقيػػػؽ أةػػػداؼ القسػػػـ ايكػػػاديم  ورسػػػالة الجامعػػػة ، وا 
 بكفاألة وفعالية . 

تتعػػدد وتتلػػوع الجػػدارات الم ليػػة علػػ  جػػدارات أساسػػية وجػػدارات وظيفيػػة ، وجػػدارات  -2
ظاةرة وجدارات كاملػة ، كمػا تصػلؼ الجػدارات علػ  كفػاألات عامػة وكفػاألات خاصػة ، 

ت ،  وأخػػػػرى تيسػػػػر العأل ػػػػات االجتماعيػػػػة وكفػػػػاألات تسػػػػ ؿ الػػػػتعمـ وحػػػػؿ المخػػػػكأل
 واإللسالية والتفاةـ بيف ايفراد .

فػ  جامعػة بأل ػا ةػ  الوحػدات التلظيميػة ايساسػية  عجرائيا   عرؼ اي ساـ ايكاديميةتل   -4
، وة  الت  ت لؼ الكميػات بالجامعػة ، عذ تتكػوف كػؿ كميػة تابعػة لمجامعػة مػف أسيوط 
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تول  كؿ مل ا تدريس المػواد التػ  تػدخؿ فػ  اختصاصػا عدد مف اي ساـ ايكاديمية ي
، ويقػػػـو عمػػػ  بحث ػػػا ، ولكػػػؿ  سػػػـ كيالػػػا الػػػذات  مػػػف اللاحيػػػة العمميػػػة والتعميميػػػة 

  والبحثية والخدمية واإلدارية .  
ؼ ر سػػاأل اي سػػاـ ايكاديميػػة عجرائيػػا  بػػأل ـ أعوػػاأل ةيئػػة التػػدريس المتميػػزيف يلعػػر  -3

داريا  ف  جامعة أ سيوط ؛ الذيف صدر ل ـ  رارات تعييف أو تكميػؼ مػف رئػيس عمميا  وا 
دارة أ سام ـ سػواأل أكػاف القسػـ عمميػا  أـ علسػاليا  بمختمػؼ كميػات  الجامعة ؛ لقيادة وا 
الجامعػػة بلػػاأل عمػػ  ترخػػيح عمػػداأل الكميػػات ، وتكػػوف رئاسػػت ـ لأل سػػاـ لمػػدة ثػػألث 

عمميػة واإلداريػة والماليػة سلوات  ابمة لمتجديد ، وةـ المسػئولوف عػف عدارة الخػئوف ال
 داخؿ اي ساـ .  

يستمد رئيس القسػـ ايكػاديم  أةميتػا مػف كولػا المسػئوؿ ايوؿ عػف تلفيػذ السياسػة  -3
دارة خػئوف  العامة لمقسـ ، وترجمػة ايةػداؼ والسياسػات علػ  ممارسػات أكاديميػة ، وا 

الوف والمػػوائح القسػػـ العمميػػة واإلداريػػة والماليػػة فػػ  عطػػار الحػػدود التػػ  يلظم ػػا القػػ
 والقرارات الصادرة مف مجمس  الكمية والجامعة .

مجموعػػة مػػف السػػمات والخصػػائص تميػػز رئػػيس القسػػـ ايكػػاديم  تتمثػػؿ فػػ     ةلػػاؾ -2
، وم ارات اسػتخداـ الوسػائؿ التكلولوجيػة فػ  العمػؿ ،  واإلدارة صفات القيادة اامتألك

لسػػالية امتألكػػا لعػػدة  صػػفاتو  ية تعيلػػا عمػػ  أداأل عممػػا خخصػػو  فكريػػة ومعرفيػػة وا 
 .بكفاألة وجودة عالية 

  ياديػػةلػػرئيس القسػػـ ايكػػاديم  فػػ  الجامعػػة مسػػئوليات متعػػددة ، بعوػػ ا مسػػئوليات  -2
داريةو  تلميػة وتطػوير المجتمػع وخدمػة و بحثية و  تعميمية،  وبعو ا مس ليات  فليةو  ا 

 .الذى يعيش فيا 
 ىتائر الدراشة امليداىية :  –) ب ( 

ايبعاد التسعة المقترحة لمجدارات الم لية الألزمة لر ساأل اي سػاـ ايكاديميػة حازت "  -0
%( كحػد أدلػ  22بصفة عامة " عم  لسب موافقة لدى أفراد العيلة ككؿ تراوحت بيف )

%( ، 23%( كحػػد أ صػػ  ، وبمػػػا متوسػػط الػػوزف اللسػػػب  لألسػػتبالة ككػػػؿ )22، و )
رجػػة عاليػػة جػػدا  عمػػ  وػػرورة تػػوافر كػػؿ وةػػذا ي كػػد عمػػ  اتفػػاؽ أفػػراد العيلػػة ككػػؿ وبد

 الجدارات الرئيسة المقترحة  فيمف يتقدـ لخغؿ ملصب رئيس  سـ أكاديم  بالجامعة .
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بلعػػد " الجػػدارات القياديػة المقترحػػة لر سػػاأل اي سػاـ ايكاديميػػة " المرتبػػة ايولػػ  احتػؿ  -2
وبدرجػة عاليػة  ، وةػذا يعلػ  أل ػـ متفقػوف %(22مف ملظور أفراد العيلة ككؿ بلسبة )

 ةذ  الجدارات ف  ر ساأل اي ساـ ايكاديمية.  وجودجدا  عم  أةمية 
البعػػػػداف " الجػػػػدارات ايكاديميػػػػة المقترحػػػػة لر سػػػػاأل اي سػػػػاـ ايكاديميػػػػة " و " جػػػػاأل  -4

الجػػدارات الفليػػة المقترحػػة لر سػػاأل اي سػػاـ ايكاديميػػة " فػػ  المػػرتبتيف الثاليػػة والثاليػػة 
%( ، وةػ  لسػبة عاليػة جػدا  ممػا ي كػد عمػ  22عيلػة ككػؿ بلسػبة )مكررة لػدى أفػراد ال

 اتفاؽ أفراد العيلة ف  تقديرةـ لدرجة توافر تمؾ الجدارات ف  رئيس القسـ ايكاديم  .
" بلعد " الجدارات اإلدارية المقترحة لر سػاأل اي سػاـ ايكاديميػة  جاأل ف  الترتيب الرابع -3

 سػػاأل اي سػػاـ ايكاديميػػة لػػدى أفػػراد العيلػػة ككػػؿ بػػيف الجػػدارات الم ليػػة المقترحػػة لر 
، ممػػا يعكػػس مػػدى أةميػػة تػػوافر ةػػذ  الجػػدارات فػػ  ر سػػاأل اي سػػاـ  %(22بلسػػبة )

   ايكاديمية مف وج ة لظر عيلة البحث .
المػػرتبتيف الخامسػػة والخامسػػة مكػػررة جػػاأل البعػػداف " الجػػدارات المعرفيػػة المقترحػػة  فػ  -3

" و " الجػػػدارات التكلولوجيػػػة المقترحػػػة لر سػػػاأل اي سػػػاـ  لر سػػػاأل اي سػػػاـ ايكاديميػػػة
ايكاديميػػة " بػػيف الجػػدارات الم ليػػة المقترحػػة لر سػػاأل اي سػػاـ ايكاديميػػة لػػدى أفػػراد 

وةػػ  درجػػة اتفػػاؽ مرتفعػػة جػػدا  بػػيف أفػػراد عيلػػة الدراسػػة  ، %(23العيلػػة ككػػؿ بلسػػبة )
دارات المعرفيػة والتكلولوجيػة تػوافر مجموعػة مػف الجػ وػرورةالميدالية ، مما يخير عل  

 ف  رئيس القسـ ايكاديم  .
" الجػػػدارات الفكريػػػة المقترحػػػة لر سػػػاأل اي سػػػاـ ايكاديميػػػة " فػػػ  المرتبػػػة بلعػػػد جػػػاأل  -2

السابعة بيف الجدارات الم لية المقترحة لر سػاأل اي سػاـ لػدى أفػراد العيلػة ككػؿ بلسػبة 
فػػاؽ أفػػراد عيلػػة البحػػث عمػػ  ، وةػػ  لسػػبة مرتفعػػة جػػدا ممػػا ي كػػد عمػػ  ات %(22)

   المقترحات المتعمقة بالجدارات الفكرية الت  يلبغ  توافرةا ف  رئيس القسـ ايكاديم  .
المرتبػػة  فػػ  بلعػػد " الجػػدارات اإللسػػالية المقترحػػة لر سػػاأل اي سػػاـ ايكاديميػػة " أتػػ  -2

أفػػراد العيلػػة  لػػدىايكاديميػػة الثاملػػة بػػيف الجػػدارات الم ليػػة المقترحػػة لر سػػاأل اي سػػاـ 
، وة  درجة اتفاؽ مرتفعة بيف أفراد عيلة الدراسػة الميداليػة عمػ  %( 22ككؿ بلسبة )
 ف  رئيس القسـ ايكاديم  . المقترحة مف الجدارات اإللسالية عديدأةمية توافر 
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المقترحة لر سػاأل اي سػاـ  الخخصيةالجدارات  " جاأل بلعدايخيرة و ف  المرتبة التاسعة  -2
لػػدى أفػػراد ايكاديميػػة يػػة " بػػيف الجػػدارات الم ليػػة المقترحػػة لر سػػاأل اي سػػاـ ايكاديم

عمػ   تػدؿعيلة البحث  ، وة  درجة اتفاؽ مرتفعة بيف أفراد%( 22العيلة ككؿ بلسبة )
 .لديالتحقيؽ الجودة الخخصية  المقترحة  ذ  الجداراتب تحم  رئيس القسـ ايكاديم 
 املَيية الالزمة لرؤشاء األقصاو األنادميية جبامعة أشيوط : ثاىياًً: التىور املكرتح للذدارات

لإلجابة عف التسا ؿ الرابع وايخير مف تسا الت البحث ، والذى لػص عمػ    " مػا         
لمجػػدارات الم ليػػة الػػألـز توافرةػػا فػػ  ر سػػاأل اي سػػاـ ايكاديميػػة بجامعػػة  مقتػػرحال تصػػورال

ترح لا مصادر ، وملطمقات ، وأسس ، وأةػداؼ أسيوط ؟ ،  امت الباحثة بووع تصور مق
 ، وموموف ، ومتطمبات ، وذلؾ عم  اللحو التال   

 مىادر التىور املكرتح : -) أ (

 يلستمد ةذا التصور مف المصادر التالية  
 ةف ، والذى اعتمد عم  محوريف ، ةما  التائ  البحث الر  -أ 
 ساـ ايكاديمية .اإلطار اللظرى لمجدارات الم لية لر ساأل اي  -0
عمػ  جػولتيف باسػتخداـ أسػموب  تحميؿ وتفسير لتائ  استبياف البحث الذى تػـ تطبيقػا -2

لاثػا  بػبعض عم  عيلػة  Delphi Techniqueدلف   مػف أعوػاأل ةيئػة التػدريس ذكػورا  وا 
تـ اختيارةـ بطريقة عمدية كحدود بخرية ) عيلػة الكميات اللظرية والعممية بجامعة أسيوط 

   . البحث (
 الدراسات والبحوث السابقة وما الت ت عليا مف لتائ  وتوصيات ومقترحات . -ب

 ميطلكات التىور املكرتح : -) ب (

 يلطمؽ ةذا التصور مف عدة ملطمقات ، يمكف عيجازةا فيما يم   
وعؼ مستوى معارؼ وخبرات بعض ر سػاأل اي سػاـ ايكاديميػة بالجامعػات المصػرية  -0

سػػيوط بصػػفة خاصػػة ، ممػػا يػػ ثر عمػػ  مسػػتوى م ػػارات اإلدارة بصػػفة عامػػة وجامعػػة أ
 الجامعية لدي ـ ، ويعو  ـ عف تحقيؽ ايةداؼ المرجوة .

تحتاج الجامعات المصرية ومل ا جامعة أسيوط عل  ر ساأل أ ساـ  ادريف عمػ  تلظػيـ  -2
داريػػػػة وأكاديميػػػػة وفليػػػػة  خػػػػئوف اي سػػػػاـ مػػػػف خػػػػألؿ ممارسػػػػت ـ لم ػػػػارات  ياديػػػػة وا 

لسػػالية وخخصػػية ال أف يكولػػوا مػػدراأل يلظػػروف لم مػػة وتكلولو  دراكيػػة وا  جيػػة وفكريػػة وا 
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رئيس القسـ عم  أل ػا وظيفػة عداريػة يقػـو مػف خألل ػا رئػيس القسػـ بتطبيػؽ ايلظمػة 
صدار ايوامر   . وا 

تخػػ د الجامعػػات المصػػرية ومل ػػا جامعػػة أسػػيوط فػػ  الو ػػت الحػػال  محػػاوالت جػػادة  -4
في ػا ، وذلػؾ  مػف خػألؿ التأكيػد عمػ  معػايير الجػودةخطت ا أل وتحديثبرامج ا  لتطوير

، وةذ  الجودة ف  التعمػيـ الجػامع  القوم  والعالم   م  المستوييفتم يدا  العتمادةا ع
لروسػػاأل اي سػػاـ ايكاديميػػة دورا  كبيػػرا  فػػ  تحقيق ػػا بوصػػف ـ علصػػرا  فػػاعأل  فػػ  جػػودة 

ا ، وتميز  يػلعكس عيجابػا  عمػ  الكفػاألة البرام  وايلخطة التعميمية عم  اختألؼ أةداف 
، وبوصػػف ـ أيوػػا  علصػػرا  مسػػت دفا  فػػ  لظػػاـ الداخميػػة والخارجيػػة لمبػػرام  ايكاديميػػة 

الجػػودة ، كمػػا أف عمػػػ  عػػاتق ـ تقػػع مسػػػئولية تحقيػػؽ العديػػد مػػػف المعػػايير الخاصػػػة 
 ـ بػػالجودة ؛ يل ػػـ يمثمػػوف أةػػـ المػػدخألت بحكػػـ أدوارةػػـ ، ويتو ػػؼ عمػػ  مػػدى جػػودت

 مستوى جودة المخرجات .
والتػ   العريقة ، ف  جامعة أسيوطايكاديمية مركزا  وظيفيا  م ما  يحتؿ ر ساأل اي ساـ  -3

عػػد م سسػػة تربويػػة وثقافيػػة واجتماعيػػة ، ومصػػدرا  لمتلػػوير ويفكػػار التجديػػد فػػ  كػػؿ تل 
عدارى  ملػػاح  الحيػػاة ،      وال يمكػػف أف تػػ دى ةػػذ  الم سسػػة دورةػػا عال باتبػػاع لظػػاـ

وتخطػيط سػميـ ، وتعتبػر القيػادة ةػ  محػور العمميػة اإلداريػة  ، واتصاؿ فعػاؿ ، متكامؿ
ت دى دورا  فاعأل  ف  كؿ جوالب العممية اإلدارية والتػ  يمثػؿ ر سػاأل اي سػاـ دورا  كبيػرا  

 في ا .
حيث يػتـ اختيػارةـ بلػاأل عمػ   ؛ مة معايير تول  وظيفة رئيس  سـ أكاديم  بالجامعة  -3

اي دمية ومعايير فردية وخخصية لعميد الكمية ، و د يكولوا ممػف ةػـ أ ػؿ خبػرة  يار عم
   ودراية ، وغير م ةميف مسبقا  ، عوافة عل  وجود عجز ف   درات ر ساأل اي ساـ .

 أشض التىور املكرتح : -) ز (

 تتمثؿ فيما يم    ، يرتكز ةذا التصور المقترح عم  مجموعة مف ايسس
القسـ يمثػؿ القيػادة ايكاديميػة واإلداريػة بمػا تتوػمف مػف أدوار ومسػئوليات رئيس عف  -0

 ذات أةمية بالغة ، والت  يتو ؼ عمي ا لجاح الجامعة وتميزةا . 
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عف ر ساأل اي ساـ ايكاديمية ةـ المحرؾ ايوؿ لمتطوير واللمو والسػير باي سػاـ لحػو  -2
الجامعػػة مػػف خػػألؿ التخصصػػات التميػػز ، وتحقيػػؽ أةػػداؼ اي سػػاـ ، وتحقيػػؽ رسػػالة 

 المختمفة . 
أسػيوط مػف  تميز معارؼ وم ػارات و ػدرات ر سػاأل اي سػاـ ايكاديميػة فػ  جامعػة ديع -4

 . الجودة اللوعية بالتعميـ الجامع تحقيؽ تس ـ ف  أةـ العوامؿ الت  
 الػذى ةػو ورئػيس القسػـ ايكػاديم  اللػاجح اح الجامعة رةيف بلجاح أ سػام ا ،عف لج -3

عمػػػ  االسػػػتمرار فػػػ  ةػػػذا اللجػػػاح   تسػػاعدمجموعػػػة مػػػف الم ػػػارات والقػػػدرات متمػػؾ ي
 والمحافظة عميا .

ما لـ يحصؿ ذاتيا  عم  يمكف أف يحصؿ ف التحسف ف  الم سسة الجامعية الع -3 
 .المستوى الفردى ، ثـ التحسف عم  مستوى ايلظمة وال ياكؿ 

 أٍداف التىور املكرتح : -) د ( 

مقترحا  لمجدارات الم لية الػألـز توافرةػا فػ  ر سػاأل  تقديـور عل  ي دؼ ةذا التص
يمكػػف أف يعمػػؿ القػػائموف عمػػ  أمػػر جامعػػة أسػػيوط  ، اي سػػاـ ايكاديميػػة بجامعػػة أسػػيوط

عم  مراعات ا علد اختيػار  يػادات اي سػاـ العمميػة بالجامعػة ، وكػذلؾ العمػؿ عمػ  تلميت ػا 
 داخؿ الجامعة . تدريبية الت  تعقد ل ـلدى ر ساأل اي ساـ مف خألؿ البرام  ال

 مضنوٌ التىور املكرتح : -( ه)  

جػدارات يخػتمؿ التصػور المقتػرح عمػ  مجموعػة يتطمب تحقيؽ ةدؼ التصػور أف 
الجػػدارات يلبثػػؽ عل ػػا بعػػض  - الجالػػب الميػػدال  لمبحػػثعل ػػا  كخػػؼ – م ليػػة رئيسػػة

س القسػػـ ايكػػاديم  بجامعػػة تتحقػػؽ الجػػدارة الرئيسػػة لػػدى رئػػي خألل ػػا التػػ  مػػف الفرعيػػة
جػدارات المقتػرح توافرةػا فػ  كػؿ مػف يرغػب فػ  تػول  ملصػب رئػيس  سػـ وةذ  ال أسيوط ،
   ، ة  بالجامعةأكاديم  

  القدرة عم  ايكاديم  بالجامعة وة  أف يكوف لدى رئيس القسـالجدارات القيادية    -0
 التخطيط اإلستراتيج  المتميز لممستقبؿ . -
 واوحة ومحددة لمعمؿ بالقسـ .ووع ر ية  -
 ووع اإلجراألات العممية الت  تساعد عم  سرعة علجاز العمؿ بالقسـ . -
 توزيع ايدوار والمسئوليات عم  أعواأل القسـ بما يتلاسب و درات ـ .  -
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 تطوير أساليب العمؿ ف  القسـ . -
 التغيير والمخاطرة واإلبداع و بوؿ التحدى ف  العمؿ . -
 ح المعلوية يعواأل ةيئة التدريس بالقسـ . ياس الرو  -
 تمثيؿ أعواأل ةيئة التدريس بالقسـ بخكؿ عيجاب  . -
 توفير ايجواأل الملاسبة لتلمية الروح المعلوية لألعواأل بالقسـ . -
 المبادرة بكؿ ما يس ـ ف  رفع االختراؾ ف  ايلخطة الم لية التطويرية لمقسـ . -
 رؽ عبتكارية  بؿ و وع ا .تو ع المخكألت ومعالجت ا بط -
 تفويض الصألحيات والمسئوليات يعواأل ال يئة التدريسية بالقسـ . -
 توجيا أعواأل القسـ لمقياـ بأعمال ـ بكفاألة . -
 الر ابة عم  أداأل أعواأل القسـ وتقويـ علجازةـ . -
 .تطبيؽ مبدأ المساأللة عم  جميع ايعواأل بالقسـ  -
 علوى عم  مستوى القسـ .عيجاد لظاـ تحفيزى مادى وم -
 اجتذاب الكفاألات القيادية ذات الخبرات العالية لمعمؿ بالقسـ . -
 تحفيز أعواأل القسـ لحو الفاعمية واالبتكار واإلبداع ف  العمؿ . -
 االتصاالت الكتابية والخفوية المباخرة . -
  ة القدرة عم ـ ايكاديم  بالجامعالجدارات اإلدارية   وة  أف يكوف لدى رئيس القس -2
 التخطيط والر ابة والمتابعة والتقييـ لمستويات ايداأل بالقسـ . -
 مخاركة ايعواأل بالقسـ ف  صلاعة القرار . -
 اتخاذ القرارات اإلدارية السميمة والملاسبة لمعمؿ داخؿ القسـ . -
 اإلخراؼ عم  الخئوف العممية واإلدارية والمالية ف  القسـ . -
 للظاـ ف  القسـ ومتابعتا .اإلخراؼ عم  ا -
 تحديد السياسات العممية والبحثية داخؿ القسـ . -
 تحديد وتوصيؼ الوظائؼ الملوط بايعواأل بالقسـ . -
 تحديد و ت يعواأل ةيئة التدريس إللجاز ايعماؿ اإلدارية . -
 .توزيع أعماؿ المجاف المختمفة عم  أعواأل القسـ  -
 عاـ جامع  عف خئوف القسـ المختمفة .ععداد التقارير ف  ل اية كؿ  -
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 االلتزاـ بايلظمة والقواليف والتعميمات الصادرة مف الجامعة .  -
 ععداد خطة سلوية لمقسـ وتلفيذةا بمخاركة ايعواأل بالقسـ . -
 حوور ومتابعة المجاف المختمفة .  -
 عقد االجتماعات الدورية بالقسـ .  -
 متابعة سجألت القسـ المختمفة . -
 .  التو يع عم  االستمارات و راألة الخطابات المرسمة وتحويم ا أو تو يع ا  -
وةػػ  أف يكػػوف لػػدى رئػػيس القسػػـ ايكػػاديم  بالجامعػػة القػػدرة الجػػدارات ايكاديميػػة    -4

  عم  
 . توصيؼ وتطوير المقررات الدراسية بالقسـ -
 ويرةا .رسـ الخطط الدراسية والبحثية السلوية والفصمية بالقسـ وتط -
 ووع خريطة بحثية لمقسـ . -
 متابعة سير العممية التعميمية والبحثية بالقسـ . -
عمػ  أعوػاأل ةيئػة التػدريس فػ  ايخػرى ا تراح توزيػع المحاوػرات والػدروس وايعمػاؿ  -

 .القسـ 
 تحويؿ القسـ عل  بيت خبرة . -
ل  القسـ . -  القياـ بأعماؿ اللدب يعواأل ةيئة التدريس مف وا 
 وزيع اإلخراؼ عم  الرسائؿ العممية عم  أعواأل القسـ وملا خة بعو ا .ت -
 عقد وحوور حمقات السيملار بالقسـ بالتظاـ . -
 حوور اللدوات والم تمرات العممية الت  تعقد داخؿ وخارج الجامعة . -
 استوافة الكفاألات العممية لتطوير اللواح  التعميمية والبحثية بالقسـ . -
 وة  أف يكوف لدى رئيس القسـ ايكاديم  بالجامعة القدرة عم   الفلية   الجدارات  -3
 صياغة أةداؼ القسـ بطريقة عجرائية . -
 ووع ر ية مستقبمية لتحقيؽ أةداؼ القسـ . -
 استخداـ ايساليب العممية ف  اتخاذ القرارات وحؿ المخكألت الت  تواجا القسـ . -
 كؿ أفوؿ داخؿ القسـ .ابتكار طرؽ جديدة يداأل العمؿ بخ -
 تزويد أعواأل القسـ بالبيالات والمعمومات الحديثة والمتجددة ذات العأل ة بأمور القسـ  -
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 وايكاديميػةجمع البيالات وتحميم ا بخكؿ ملتظـ ب دؼ تحسيف جودة العمميات اإلداريػة  -
 بالقسـ .

 داخمية بالقسـ .توظيؼ المعمومات الصادرة عف مجمس الكمية ف  اتخاذ القرارات ال -
 تحمؿ مسئولية القرارات الت  يتخذةا . -
 تخجيع أعواأل القسـ عم  تحمؿ المسئولية . -
 التخحيع عم  تبادؿ الخبرات بيف ايعواأل ف  مجاالت العمؿ بالقسـ . -
 عظ ار أى لجاح أو أى اخفاؽ ف  العمؿ بالقسـ مع بياف الحموؿ . -
 مب ذلؾ أثلاأل العمؿ .استخداـ الحـز ف  الموا ؼ الت  تتط -
 تطوير خبراتا وزيادة ثقافتا . -
 وة  أف يكوف لدى رئيس القسـ ايكاديم  بالجامعة القدرة عم   الجدارات الفكرية    -3
 تقديـ بدائؿ كثيرة وملاسبة التخاذ القرارات اإلدارية بالقسـ. -
 ـ .ووع الحموؿ والبدائؿ الملاسبة لممخكألت الت  تواجا العمؿ بالقس -
 ة بيف البدائؿ المطروحة التخاذ القرار وحؿ المخكألت داخؿ القسـ .مالمفاو -
 تقبؿ وج ات اللظر المختمفة ف  العمؿ بالقسـ . -
 توزيع العمؿ  بالعدؿ والموووعية بيف أعواأل القسـ . -
 تبسيط ايساليب واإلجراألات إللجاز العمؿ داخؿ القسـ . -
 ؽ أةداؼ القسـ .التحقؽ مف علجاز العمؿ وتحقي -
 عصدار ايوامر يعواأل القسـ بكفاألة ووووح .  -
 عقد االجتماعات العامة ف  ايو ات الملاسبة لألعواأل بالقسـ . -
 توويح ايةداؼ العامة لألجتماعات علد العقادةا بالقسـ . -
 تقديـ التغذية الراجعة باستمرار . -
 اإللتزاـ بساعات العمؿ الرسم  ف  القسـ . -
 التركيز عم  ايدائيف اللوع  والكم  ف  العمؿ بالقسـ . -
  ـ ايكاديم  بالجامعة القدرة عم وة  أف يكوف لدى رئيس القسالجدارات المعرفية    -2
 معرفة أدوار ومسئوليات وم اـ رئيس القسـ ايكاديمية واإلدارية . -
 معرفة معايير جودة العمؿ اإلدارى وايكاديم  بالقسـ . -
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 عرفة أةداؼ القسـ والكمية والجامعة .م -
 معرفة رسالة القسـ والكمية والجامعة . -
 معرفة عستراتيجيات وخطط العمؿ والتطوير بالجامعة . -
 معرفة أساليب العمؿ ايكاديم  واإلدارى داخؿ  الجامعة . -
 معرفة القيـ والثقافة التلظيمية لمجامعة . -
 ت المختمفة يفراد  .معرفة ثقافة المجتمع واالتجاةا -
 رات والتعميمات الجامعية .امعرفة القواليف والموائح والقر  -
 معرفة مخكألت اإلدارة الجامعية وطرؽ مواج ت ا . -
معرفة لظريات القيادة واإلدارة وألماط ػا وم ارات ػا وأسػاليب مواج ػة مخػكألت ا وعوامػؿ  -

 .  لجاح ا 
لػدى رئػيس القسػػـ ايكػاديم  بالجامعػة القػػدرة  وةػ  أف يكػػوفالجػدارات التكلولوجيػة    -2

 عم   
 استخداـ الحاسوب ف  العمميات اإلدارية كالتخطيط والتقويـ يعماؿ ايعواأل بالقسـ . -
والمتابعػة يعمػاؿ  والر ابػة استخداـ اإللترلػت فػ  العمميػات اإلداريػة كاالتصػاؿ والتوجيػا -

 .   ايعواأل
 اإلدارية .استخداـ اإللترلت ف  المراسألت  -
ة والبحثيػػػػػة واإلداريػػػػػة العمميػػػػػسػػػػػتخداـ الحاسػػػػػب اآللػػػػػ  فػػػػػ  حفػػػػػظ بيالػػػػػات القسػػػػػـ ا -

 واسترجاع او ت الحاجة علي ا 
 استخداـ اإللترلت ف  تسويؽ خدمات القسـ واإلعألف عف ألخطتا المختمفة . -
 .لت ف  ععألـ ايعواأل والباحثيف بالقسـ بكؿ ما يستجد داخؿ القسـ استخداـ اإللتر  -
لػػػت فػػػ  ععػػألـ الطػػػألب والبػػػاحثيف بالقسػػػـ بلتػػائ  اختبػػػارات ـ فػػػ  مػػػواد اسػػتخداـ اإللتر  -

 القسـ.
اسػػتخداـ اإللترلػػت فػػ  ععػػألـ ايعوػػاأل بالقسػػـ بػػالبرام  التدريبيػػة واللػػدوات والمػػ تمرات  -

   العممية الت  
 تعقد داخؿ وخارج الجامعة .   
 بمواعيد العقاد االجتماعات داخؿ القسـ .استخداـ اإللترلت ف  ععألـ ايعواأل بالقسـ  -
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 . لممعرفة ف  خت  مجاالت العمؿ اإلدارى وايكاديم  بالقسـاستخداـ اإللترلت كمصدر  -
 . استخداـ اإللترلت ف  ععطاأل ايوامر والتوجي ات والتعميمات لألعواأل بالقسـ -
الجامعػػة القػػدرة ـ ايكػػاديم  بوةػػ  أف يكػػوف لػػدى رئػػيس القسػػالجػػدارات اإللسػػالية    -2

  عم 
 االةتماـ بروح الفريؽ والعمؿ الجماع  داخؿ القسـ . -
 تخجيع التعاوف بيف أعواأل القسـ . -
 السماح لألعواأل بالتعبير عف ءرائ ـ . -
 ع امة عأل ات عيجابية مع ايعواأل والباحثيف والطمبة بالقسـ . -
 السماح بالتواصؿ بيف جميع أعواأل القسـ . -
 س أعواأل القسـ أثلاأل العمؿ .عثارة حما -
مكالات ايعواأل علد توزيع ايعماؿ عمي ـ .  -  مراعاة  درات وا 
خباع رغبات ـ .  -  مراعاة احتياجات أعواأل القسـ وا 
 احتراـ مخاعر جميع ايطراؼ الت  يتعامؿ مع ا بالقسـ . -
القػػدرة  وةػػ  أف يكػػوف لػػدى رئػػيس القسػػـ ايكػػاديم  بالجامعػػةالجػػدارات الخخصػػية    -2

 عم   
 تقبؿ اللقد البلاأل . -
 استخداـ طرؽ التفكير اإليجابية . -
 عات والخألفات وعدـ تصعيد ايمور .احؿ المخكألت والصر  -
 عدارة الو ت بلجاح . -
 ال دوأل واإلتزاف االلفعال  والسموك  علد مواج ة ايزمات . -
 اإلبداع ف  م ارات الحوار . -
 بخكؿ بلاأل . السيطرة عم  الفعاالتا -
 حدود صألحياتا الت  خولت ا لا الوظيفة فأل يتجاوزةا .ب اإللتزاـ -
 المرولة ف  الحديث والتكيؼ مع التغيير .  -
 التأثير عم  أعواأل القسـ .  -
 مواج ة التحديات ايساسية الت  تواج ا أثلاأل العمؿ .  -
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 التعامؿ بمطؼ واحتراـ مع جميع أعواأل القسـ .  -
 المسئولية االجتماعية .  ممارسة -
 بطريقة عادلة .التعامؿ مع الكؿ  -
 القدرة عم  االلوباط الذات  . -
 التحكـ ف  استخداـ السمطة .  -
 االحتفاظ بقدر عاؿ مف الصدؽ وايمالة والصبر واالستقامة واللزاةة .  -
 التواصؿ مع جميع ايعواأل بالقسـ . -
 الجد وااللتزاـ ف  العمؿ .  -
 أل العمؿ بطريقة فائقة . أدا -
 متطمبات التصور المقترح   -) و ( 

 يستمـز تحقيؽ التصور المقترح توافر عدة متطمبات ، مل ا ما يم   
يعوػاأل ةيئػة التػدريس بجامعػة أسػيوط لتػوعيت ـ بالجػدارات زيادة الػدورات التدريبيػة  -0

مػػف ج ػػة ، وتلميػػة جامعػػة الم ليػػة التػػ  يلبغػػ  توافرةػػا فػػ  ر سػػاأل اي سػػاـ ايكاديميػػة بال
 بعض الجدارات الم لية لدي ـ مف ج ة أخرى .

 – ياـ المسئولوف والقائموف عم  أمر جامعة أسيوط بمراعاة توافر الجػدارات الم ليػة  -2
 . لقيادة اي ساـ العممية بالجامعةف  الذيف يتـ اختيارةـ  –السابؽ ذكرةا 

عػػة أسػػيوط بالكتيبػػات واللخػػرات التػػ  تزويػػد السػػادة أعوػػاأل ةيئػػة التػػدريس فػػ  جام -4
 تساعدةـ عم  معرفة كؿ جديد ف  مجاؿ العمؿ اإلدارى وايكاديم  بالجامعة . 

 حبوخ مكرتسة :

 امتددا  لمبحث الحال  ، واستكماال  لا يمكف ا تراح البحوث التالية  
سػػاـ اتجاةػػات أعوػػاأل ةيئػػة التػػدريس بجامعػػة أسػػيوط لحػػو ايداأل اإلدارى لر سػػاأل اي  -

 ايكاديمية .
ايداأل اإلدارى لر سػػػاأل اي سػػػاـ ايكاديميػػػة بجامعػػػة أسػػػيوط فػػػ  وػػػوأل مبػػػادر  تطػػػوير -

 الجودة الخاممة .
القيادية السائدة لدى ر ساأل اي ساـ ايكاديمية بجامعة أسيوط مف وج ة القدرات  -

 التدريس  لظرةيئة
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مية بجامعةأسيوط مف وج ة القدرات ايكاديمية السائدة لدى ر ساألاي ساـ ايكادي -
 لظرةيئةالتدريس 

القػػػدرات التكلولوجيةالسػػػائدة لػػػدى ر ساألاي سػػػاـ ايكاديميةبجامعةأسػػػيوط مػػػف وج ػػػة  -
 لظرةيئةالتدريس 

السائدة لدى ر ساأل اي ساـ ايكاديمية بجامعة أسيوط مف وج ة  الفكريةالقدرات  -
 لظرةيئةالتدريس 

ساأل اي ساـ ايكاديمية بجامعة أسيوط مف وج ة القدرات المعرفيةالسائدة لدى ر   -
 لظرةيئةالتدريس 

القػػدرات اإللساليةالسػػائدة لػػدى ر سػػاأل اي سػػاـ ايكاديميػػة بجامعػػة أسػػيوط مػػف وج ػػة  -
 لظرةيئةالتدريس

 الخخصية لدى ر ساأل اي ساـ ايكاديمية وأساليب تعزيزةا بجامعة أسيوط . القدرات -
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 بشح :مرادع ال

 دع باللغة العربية :أواًل : مرا

 . لبنان : دار صاد . لساف العربم ( . 2005ابن منطور ، أبو الفضل جمال الدين محمد )  –1
صرة المعطيات المعا م ( .2000أبوالوفا ، جمال محمد ، و توفيق ، صالح الدين محمد )   -2

، س كمية التربية  ،نوفية ، جامعة الم مجمة البحوث اللفسية والتربوية ." لمجامعة فى الدول النامية
 . 98 -35ص ص ،  2، ع  16
تقدير درجة امتألؾ ر ساأل اي ساـ ايكاديمييف لمكفايات م ( . 2007أبوشقرا ، إبراىيم )  -3

اإلدارية والتكلولوجية ف  الجامعات الرسمية ايردلية ودرجة ممارست ـ ل ا وعأل ت ا بالروا 
رسالة دكتوراه غير  . ريس ور ساأل اي ساـ ألفس ـالوظيف  كما يتصورةا أعواأل ةيئة التد

 األردن .   ، منشورة ، جامعة اليرموك ، إربد
. القاىرة : المنتدى العربى إلدارة دليؿ الجدارات الوظيفيةم( . 2013إسماعيل ، محمد أحمد) -4

 الموارد البشرية. 
. القدس : 2. ط  والمتو ع الجامعات الفمسطيلية بيف الوا عم ( . 2014الجرباوى ، عمى )   -5

 جمعية الدراسات العربية .
حو م ( . آراء رؤساء األقسام األكاديمية فى جامعة ذمار ن2010الحجيمى ، نصر محمد )  -6

، جامعة دمشق ، سوريا ، مج مجمة جامعة دمخؽ لمعمـو التربوية . مياميم اإلدارية واألكاديمية 
 . 92-59، ص ص 26
م ( . تصور مقترح لمكفايات الالزمة إلعداد معمم العموم لممرحمة 2003الحذيفى ، حالد )  -7

، ص ص  2، ع  29، س ، جامعة الممك سعود ، السعودية  مجمة العمـو التربوية .المتوسطة 
2- 35    .                        
ى من وحية م ( . الكفايات المينية المتطمبة لألستاذ الجامع2004الحكمى ، إبراىيم حسن )  -8

، مكتب التربية العربى لدول  مجمة رسالة الخمي  العرب  .نظر طالبو وعالقتيا ببعض المتغيرات 
 . 56 -20، ص ص  90السعودية ، ع ،الخميج ، الرياض

وووح وصعوبة ايةداؼ وعأل ت ا بأداأل ر ساأل اي ساـ م ( . 2000الحمدى ، فؤاد محمد )  -9
لة ماجستير غير منشورة ، كمية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة الكوفة . رساالعممية ف  جامعة صلعاأل 

 ، الكوفة ، العراق .
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 .م ( . القسم األكاديمى فى الجامعة : المفيوم والدور 2005الحولى ، عميان عبد اهلل )  -10
، ص  2، ع  1، س ، الجامعة اإلسالمية ، غزة ، فمسطين ، مجمة الجودة ف  التعميـ العال  

 . 20-13ص 
م( . أداء رؤساء األقسام األكاديمية 2005الدىشان ، جمال عمى ، والسيسى ، جمال أحمد ) -11

الم تمر العمم  الثال   لمسئولياتيم المينية وعالقتو برضا أعضاء ىيئة التدريس عن عمميم .
 " ، جامعة عين شمس ،عخر " تطوير أداأل الجامعات العربية ف  ووأل معايير الجودة الخاممة

 . 477 -458مركز تطوير التعميم الجامعى ، ص ص 
. عمان : دار  م ارات ف  اإلدارة والقيادة واإلخراؼ التربوىم ( . 2009الرشايدة ، محمد )  -12

 وائل لمنشر .
تطوير الممارسات القيادية لر ساأل اي ساـ م ( . 2005زاىر ، عمى ناصر ) آل  -13

. رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية ، جامعة   ايكاديمية ف  م سسات التعميـ العال
 الممك خالد ، أبيا ، السعودية .

جامعة السعودية :  . م اـ ر ساأل اي ساـم ( . 2017الزىرانى ، صالح بن غرم اهلل )  -14
 سممان بن عبد العزيز 

 . 3ط  .رى عمـ اللفس اإلحصائ  و ياس العقؿ البخم ( . 2010السيد ، فؤاد البيى )  -15
 القاىرة : دارالفكر .

م ( . االحتياجات التدريبية لرؤساء مجالس 2002السيد ، ىدى ، ومصطفى ، أميمة)  -16
، الجمعية  مجمة التربية .األقسام األكاديمية بالجامعات المصرية بالتطبيق عمى جامعة طنطا 

 .    280-203ص  ، ص 5، ع  7س  المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية ، 
. محاضرة ألقيت    لموذج مقترح 2141جدارات  ائد م ( . 2017الشتوى ، عبد الرحمن )  -17

 فى فعاليات اليوم العالمى لمجودة ، الجمعية السعودية لمجودة ، السعودية .          
ـ الم ارات القيادية السائدة لدى ر ساأل اي سام ( . 2016الشيرى ، عثمان عمر )  -18

. رسالة ماجستير ، كمية التربية ايكاديمية بجامعة الطائؼ مف وج ة لظر أعواأل ةيئة التدريس 
 ، جامعة أم القرى ، المممكة العربية السعودية.

عمان : دار اليازورى لمنشر .  2. ط مبادر اإلدارة المدرسيةم ( . 2009العمايرة ، محمد )  -19
                     والتوزيع .                        

م ( . اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس فى الجامعة األردنية نحو 1998العمرى  ، بسام )  -20
، س الجامعة األردنية ، األردن ،  ، مجمة دراسات لمعمـو التربويةأداء رؤساء األقسام األكاديمية . 

 .  272 -250، ص ص  2، ع  25



 .............. الجدارات المهنية الالزمة لرؤساء األقسام األكاديمية بجامعة أسيوط

- 022 - 

اإلدارة   دراسة تحميمية لموظائؼ والقرارات ى ( . 1426العالقى ، مدنى عبد القادر )  -21
 جدة : مكتبة دار جدة .  . اإلدارية

تطوير ايداأل اإلدارى لر ساأل اي ساـ م ( . 2007المصرى ، مروان وليد سميمان )  -22
.رسالة ماجستيرغير منشورة،كمية بالجامعات الفمسطيلية ف  ووأل مبادر عدارة الجودة الخاممة

 ، الجامعة اإلسالمية،غزة، فمسطين . التربية
م ( . درجة التمكين الوظيفى لدى القادة األكاديميين 2016المويش ، األدىم بن خميفة )  -23

، كمية التربية ، سوىاج ، مصر  المجمة التربويةبجامعة حائل وعالقتيا باإلبداع الوظيفى لدييم . 
 . 44-1، إبريل ، ص ص   44، ع 
م ( . معايير أداء الجودة الشخصية لدى رؤساء األقسام وأساليب 2011رية ) اليحيوى ، صب -24

 58-35، ص ص  2، ع  7، س ، األردن  مجمة العمـو التربويةتعزيزىا بالجامعات السعودية . 
. 

 أسيوط : جامعة أسيوط . . وثائؽ اإلدارة المركزية بجامعة أسيوطم ( . 2017جامعة أسيوط )  -25
م تمر التدريب ايوؿ م ( . التدريب االحترافى : جدارات ومسار . 2016امو ) جردات ، أس -26

، المعيد ـ 2102/  01/  22-23" الكويت عاصمة التدريب االحتراف  " الملعقد ف  الفترة مف 
 .                         10-1العربى لمتخطيط ، الكويت . ص ص 

سة العمميات القيادية  اإلدارية فى  الجامعات م( . مستوى ممار 2006جردات  ، محمود )  -27
 – 62، ص ص  2، ع  7س ، جمة العمـو التربوية واللفسية األردنية وتوقعاتيم المستقبمية . م

87 . 
( لسلة 32 الوف تلظيـ الجامعات ر ـ )جميورية مصر العربية ، وزارة التعميم العالى .  -28

 .  . القاىرة : وزارة التعميم العالىـ 0222
 . عمان : دار اليازورى لمنشر والتوزيع .                                            3. ط اإلدارة الجامعيةم ( . 2005حرب ، محمد )  -29
م ( . رؤساء األقسام األكاديميين فى القرن الحادى والعشرين 1999حربى ، منير عبد اهلل )  -30

، القاىرة ، مصر ، ع  مجمة التربية المعاصرةتدريبية واجبة . : أدوار وتحديات متوقعة واحتياجات 
 . 118-55، ص ص  51
اإلدارة الجامعية   احتياجات التطوير الم ل  واإلدارى م ( . 1998حمد ، محمد حرب )  -31

 دار اليازورى العممية لمنشر والتوزيع ، عمان :.  لر ساأل اي ساـ ايكاديمية ف  الجامعات ايردلية
. 
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الكفايات الم لية الألزمة يعواأل ةيئة التدريس الجامع  م ( . 2014رضوان ، بواب )  -32
. رسالة دكتوراه غير منشورة ، كمية العموم مف وج ة لظر الطمبة   طمبة جامعة جيجؿ ألموذجا  

 اإلنسنية واالجتماعية ، جامعة سطيف ، الجزائر .
دور اإلدارى والقيادى لرئيس القسم األكاديمى م ( . تطوير ال2003سعادة ، جودت أحمد )  -33

 ـ2/2/2114الملعقد بتاريأل  "تاريأل وتطور "م تمر جامعة اللجاح  .فى جامعة النجاح الوطنية 
 .  94 -1، جامعة النجاح الوطنية ، نابمس ، فمسطين ، ص ص 

م ( . ميام رؤساء األقسام وصفاتيم 1997ضحاوى ، بيومى ، وقطامى ، يوسف )  -34
الشخصية كما يتوقعيا أعضاء ىيئة التدريس فى كمية التربية والعموم اإلسالمية فى جامعة السمطان 

، ص ص  68، ع  19 مج ، معيد اإلدارة العامة ، مسقط ، عمان ، مجمة اإلدارى . قابوس
30-77 . 
م ( . درجة تصور أعضاء ىيئة التدريس لمنمط القيادى 2012عاشور ، محمد عمى )  -35
مجمة جامعة دمخؽ لمعموـ ارس من قبل رؤساء األقسام األكاديميين فى جامعة اليرموك . المم

 . 390-335، ص ص ،  3، ع  25س    ، جامعة دمشق ، سوريا ، التربوية 
الم خرات التربوية واستخداـ الرياويات ف  العموـ ( . م2003)عبد الجواد ، عبد اهلل السيد – 36

 مكتبة جولدن فنجرز . :أسيوط  . 2ط . اإللسالية
  ايسس اللظرية  العمؿ وعمـ االجتماع الم ل ( . م2008، الزيات كمال )عبد الحميد  -37

 . القاىرة : دار غريب والمل جية
.  اإلدارة الجامعية ف  الوطف العرب م ( . 2001عبد الحميد ، جابر ، وعبود ، عبدالغنى )  -38

 القاىرة : دار الفكر العربى .   
الكفايات القيادية لعمداأل كميات جامعة عدف مف وج ة م ( . 2001عبداهلل ، حسين عمى )  -39

رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية ، جامعة عدن ، اليمن  لظر أعواأل ال يئة التدريسية .
. 

. الدمام : مؤسسة عبد  جدارات لظار ايو اؼم ( . 2015عرب ، محمد بن طالل )  -40
 الراجحى .     الرجمن 

م ( . القدرات القيادية لرؤساء األقسام فى الجامعات األردنية . 2003عميمات ، صالح )  -41
 . 170-143، ص ص  13، جامعة قطر ، قطر ، ع مجمة مركز البحوث التربوية 

 . القاىرة : عالم الكتب . معجـ المغة العربية المعاصرم ( . 2008عمر ، أحمد مختار )  -42
دور الجامعة ،  (13-12، ديسمبر  2009غنيم ، إبراىيم أحمد ، وحنا ، ىانى صبرى )  -43

الم تمر العمم  السلوى ايوؿ " التعميـ العال   .فى تنمية قيم المواطنة لدى طالب التعميم العالى 
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التطوير " ، جامعة أسيوط ، مركز تطوير التعميم الجامعى ، ص ص بيف تحديات الوا ع ور ى 
458- 477 . 
. حموان ، جامعة حموان ،  مف ـو الجدارة أو الكفاألةم ( . 2015كمية التعميم الصناعى )  -44

 كمية التعميم الصناعى ، الصفحة الرسمية عمى اإلنترنت .
الدور القيادى لر ساأل اي ساـ العممية ف  م ( . 2003محجوب ، بسمان فيصل )  -45

 ية : المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية .                        . جامعة الدول العربالجامعات العربية 
 . جدة : دار خورشيد .                            كفايات التعميـ اإللكترول م ( . 2007محمود ، زين الدين محمد )  -46
ساـ الكفايات اإلدارية الألزمة لمعمداأل ور ساأل اي م ( . 2008مزعل ، سعدية عويد )  -47

، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية ، جامعة بغداد ، العممية ف  ةيئة التعميـ التقل  
 العراق .

مرتكزاتا ،  – التعميـ العال  ف  جم ورية مصر العربيةم ( . 2002وزارة التعميم العالى )  -48
 .وزارة التعميم العالى  :القاىرة  .عستراتيجية تطوير  ، أةـ علجازاتا 
 ثاىيًا : مرادع باللغة األديبية:

 : Roles and Reasponsibilities Departments and School     (2015  ) , 49 -

Adelaid ofUniversity     http : // www. Adelaide , edu. 4 

pages                                                             
 : In Defense Departments , in Academic Department  (2007  ) , K.,J.,  

Anderson 50 - Dean Mchenry and Associates , Joosy Bass-Publishers 

, San Francisco                             .  : Administrative Development 

Needs of Department Chairmen   ( 2010  )  51 - Blalock , In Selected 

Four-year, private liberal Arts Colleges , University Microfilms Inc , 

Michingan  
: Administration in an Era of Change and Conflict, Educational, winte.               

(1973) Kerr  Clark 52 -   

53 - Claude lessard, ( 2012 ) : « Modèle d’universités et conceptions de qualité 

: pour une université plurielle et capable d’en témoigner », rapport 

présenté au Conseil Supérieur de l’éducation, le 29 Novembre, pp. 3-4   

3Development 'in Fuel sarruf,ed,The 54 - Dike, K., ( 2013) : " The 

University and NationalFuel sarruf, ed., The university and the men 

Tomorrow Bejrut:The American University of Beirut , pp. 47-63                                           

.                                                    
Needs  of the : An Analysis of the Role and professional Development  ( 2009), 

J .,  French  - 55   

First – Line Administrators in the Technical Community Colleges of 

Nebraska , University Microfilms , International , Michigan                                                                                         

. 



 .............. الجدارات المهنية الالزمة لرؤساء األقسام األكاديمية بجامعة أسيوط

- 023 - 

Pub Chicagon The Sociological eye , alidine Atherton  :  ( 2012  ) E., U., , 

Hughes  56 - 
: Responsibilties and Qualifications of the Chief Officer   ( 2011  ) Managieri, J. & 

Arnn,W.  57 - 

: Past , Present , and Futuer , Journal of Higher Education Management , 

Vol.,  7. No., 1  
:The Roles and Responsibilities of Departmental Head and Chairpersons   ( 2001 

)Marten , N.,  58 - 
in School by Deans , Journal of Education , 112, (2), pp.,233-270. 

: The Role of the Head of Departments in Effective Leadership   ( 2011), I.,  

Moses  59 -Higher Education Management , Vol.,1, No.,2, July , 

pp.,10-22.                                          

: Leadership Self-efficacy and monagers motivation   ( 2001   ) S., Paglys L.,  

& Green,  60 -for leading chang , Journal of Organizational Behvior 

, 23 , pp.,215-235.                            

The Sociology of Ocupations and Professions, Fepeacock pub :  ( 2009)R., 

, Pavalco  61- " The Department Chair: New Roles, Responsibilities an :  

(2006)Seagren ,A.T., et al.   62- Challengers " , ASHE-ERIC, Higher 

Education , Report No., 1 , Washington ,D. C. : George Washington 

University , School of Education and Human Development.                                              
Perception of  Chairpersons and Faculty Concerning Roles, :

(2013), Seagren,et.al 63 -Research Report . U.S.Nebraska , ERDS                                                                                 

. 
: The Problem Soliving Role of the University Department   ( 2012   ) , Rite,  

Seedrof 64- Chair , Paper Presented at the American Educational 

Research Association Annual Meetinh San Francisco , CA, April 20-24, 

2012                                                                                             

 : Competenciec for online Teaching , Eric Clearinghouse  on  (2014  ) , 

M.,  65-  Spector Information Syracuse    .                                                                                                            

:  Leading for quality questions about quality and leadership in   ( 2008  )  66 - 

Thomas,S., Australia, Journal of Education Policy , 23, pp., 323-334                                                     
: Chairing The Academic Department : Leader Among Peer ,  ( 2007   ) , 

Allan, Tuker   67-  Thind Edition , New York : ACE/Macmillan .                                                                                                  
: A Competency Model  for the Position of Chair/Head Unit at the   ( 2014  )  

Minnesota  of University   68 - 3 pages )                              edu , http  

://www1. umn, Minnesota Of an Academic  University  "Department Head 

Roles and Responsibilities", http:// :( 2012  ) , Oregon of University - 69 

Libweb , Uoregon , Edu ( 3 pages )                                                                                         
: Leadership and Faculty Jop Satisfaction at the University of  ( 2005)H.J.D., 

70 - Whippy, Guam, Doctoral dissertation , the University of Nebraska-

Lincoln , 2004, Dissertation Abstracts International , No.,9992014.                                                                                                         

: American Academics : then and now , UK: Oxford University press       ( 2015  



 .............. الجدارات المهنية الالزمة لرؤساء األقسام األكاديمية بجامعة أسيوط

- 022 - 

 
), L.,  Wilson 71-     

  ثالجًا: مواقع إىرتىت :
م ( . دور الجامعةةةةات فةةةةى تنميةةةةة الثقافةةةةة اإلسةةةةالمية لةةةةدى 2007الربابعةةةةة ، حسةةةةين محمةةةةد )  -72

، بحةةةث متةةةاح عمةةةى الةةةرابط التةةةالى بتةةةاري   1، ع  11قصةةةى ، مةةةج المجتمعةةةات . مجمةةةة جامعةةةة األ
20/3 /2018 : 

 https://www.alaqsa.edu.ps/site_resources/aqsa.../files/138.pdf   
.  دراسػػة كخػػفية لممارسػػة المعممػػيف لممقاربػػة بالكفػػاألاتم ( . 2011العرابةةى ، محمةةود  )  –73

 : 2018/ 10/3بحث متاح عمى الرابط التالى بتاري  
-www. Moheet . com /showfiles. Aspx ? find ( 10/6/2018 )              

دور م سسات التعميـ العال  ف  تلمية الحس الوطل   م ( . 2013النجار ، بسام عايش )   -74
/ 24/5. كمية العموم والتكنولوجيا ، خانيونس ،  بحث متاح عمى الرابط التالى بتاري   لدى طمبت ا

 :40 -1م  ، ص ص  2018
 www.cst-kh.edu.ps/fsc1/images/file/1/06.pdf 

م ( . دور الجامعةةةة الجزائريةةةة فةةةى التنميةةةة االقتصةةةادية : الفةةةرص  2016بومةةةدين ،  عربةةةى )  -75
 : 2018/ 24/4والقيود . بحث متاح عمى الرابط التالى بتاري  

www.univ-alger3.dz/labos/labo.../revue/07.../0012-2016.pdf 
م ( . الجدارة والكفاءة : نحو تصحيح الخطأ الشائع فى 2016)  أبو نابى عبد العزيز ، عالء -76

 : 2018/ 21/4متاح عمى الرابط التالى بتاري   التمييز بينيما .
 - www. Ala-abu-naba-a  

 . نةةابمس ، بحةةث متةةاح دور الجامعػػة فػػ  خدمػػة المجتمػػعم ( .  2017عقةةل ، فةةواز طةةو )  – 77
 : 2018/ 20/3عمى الرابط التالى بتاري  

 https://scholar.najah.edu/...paper/role-university-community-
service.pdf  

م ( . مفيةةوم وخصةةائص الجةةدارة اإلداريةةة . متةةاح عمةةى الةةرابط 2013كةةردى ، أحمةةد السةةيد )  -78
 : 2018/ 21/4التالى بتاري  

- www. file ://C:/ Users/rolam center/ Desktop .   
 


