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الجودة الشخصية لدى رؤساء األقسام وأساليب  ءمعايري أدا
   تعزيزها بالجامعات السعودية

  
  *صبرية اليحيوي

  
  

 13/12/2010 تاريخ قبوله     22/4/2010 تاريخ تسلم البحث

هــدفت الدراســة إلــى معرفــة معــايير أداء الجــودة الشخصــية لــدى رؤســاء      :صخــمل
القـات اإلنسـانية والتواصـل الفاعـل وأداء     الصفات الشخصـية اإليجابيـة والع  : األقسام

وأســاليب تعزيزهــا مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التــدريس بالجامعــات   العمــل الفــائق،
والكشــف عــن الفــروق بــين آراء أعضــاء هيئــة التــدريس حــول معــايير أداء    الســعودية

الجودة الشخصية لدى رؤساء األقسام تبعًا للكلية و الجنس ووضع بعض التوصيات 
تم استخدم المـنهج  . الشخصية لدى رؤساء األقسام قد تفيد في تعزيز الجودةالتي 

والمـــنهج الكمــي الوصـــفي المســحي بإعـــداد   ، باســـتخدام المقابلــة ) الحلقــي (النــوعي  
تكونـت عينـة الدراسـة مـن     . استبانة حول أبعاد الجـودة الشخصـية وأسـاليب تعزيزهـا    

حاصـلين علـى رتبـة أسـتاذ     عضوا من أعضاء هيئـة التـدريس مـن السـعوديين ال     266
مــن % 25بنســبة ) الــذكور واإلنــاث (مــن جميــع الكليــات و األقســام ومــن الجنســين    

بعــد تحليــل   . % 70بنســبة  178اســتجاب مــنهم    1061المجتمــع األصــلي البــالغ   
ــبة المئويـــة،      ــات الكميـــة باســـتخدام التكـــرارات، والنسـ و المتوســـط الحســـابي،   البيانـ

 ، ومعامل ارتباط بيرسون، وتحليل نتائج المقابلـة )ت(واختبار  واالنحراف المعياري،
: باالعتماد على األسـلوب االسـتقرائي توصـلت الدراسـة إلـى عـدد مـن النتـائج، منهـا          

إّن معايير أداء الجـودة الشخصـية لـدى رؤسـاء األقسـام بالجامعـات السـعودية بلغـت         
ى رؤســاء وإن معيــار أداء العمــل الفــائق للجــودة الشخصــية بلــغ لــد  .درجــة متوســطة

األقســـام درجـــة عاليـــة وأن أبعـــاد الجـــودة الشخصـــية المتعلقـــة بالصـــفات الشخصـــية  
وفي ضوء مـا توصـلت   . والعالقات اإلنسانية، والتواصل الفاعل بلغت درجة متوسطة

إليــه الدراســة مــن نتــائج تــم وضــع توصــيات لتعزيــز الجــودة الشخصــية لــدى رؤســاء    
ــا ــة و   :،منهاماألقسـ ــة دقيقـ ــوائح و أنظمـ ــع لـ ــاملة لوضـ ــئوليات  شـ ــيف أدوار ومسـ توصـ

مراجعــة معــايير و. فــي المجــاالت األكاديميــة واإلداريــة واالجتماعيــة  رؤســاء األقســام 
الصـفات  : بحيـث تتضـمن مجـاالت الجـودة الشخصـية     انتقاء وتعيين رؤساء األقسـام،  

ــائق      ــات ( .الشخصــية والعالقــات اإلنســانية والتوصــل الفاعــل، وأداء العمــل الف الكلم
 ).الجودة الشخصية، التعليم العالي، رؤساء األقسام :المفتاحية

  

يمثـــل القســـم األكـــاديمي الوحـــدة اإلداريـــة األولـــى فـــي   مقدمـــة
الهيكل التنظيمي للجامعة، حيث ال يمكن للجامعـة أن تـؤدي رسـالتها،    
وتحقق أهدافها إال من خالل األقسام األكاديمية، فكثيـر مـن القـرارات    

إذ  .ي مجلـس الجامعـة تبـدأ مـن القسـم     التي تصدر من قمة التنظيم ف
. أنــه الجهــة المناطــة بهــا تنفيــذ قــرارات الجامعــة ولوائحهــا وأنظمتهــا     

دوره  ويمثل رئـيس القسـم القيـادة األكاديميـة واإلداريـة حيـث يمـارس       
اإلشـرافية علـى مهـام     مسؤوليته :االتجاه األول: الوظيفي في اتجاهين

المسـؤولية   :الثـاني  ها االتجـا أم على من يرأسهم،ف بها ّلالمك ةالوظيف
التنفيذية للواجبات والمهام المطالب بتنفيذها أمـام مـن هـم أعلـى منـه      

 .في الدرجة التنظيمية من القيادات اإلدارية في الجامعة

  
_________________________  

كليــة التربيــة والعلــوم اإلنســانية، جامعــة طيبــة، المدينــة المنــورة، المملكــة العربيــة    *
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Abstract: The study aimed at recognizing criteria of personal quality 
performance for departmental heads: positive personal 
characteristics, human relationships, effective communication and 
exceeding work performance and promotion ways of these criteria' 
from faculty members, perspectives and discovering the differences in 
these perspectives, according to college and gender as well as 
providing some recommendations that might help in promoting 
personal quality of heads of departments .The researcher used 
qualitative methodology using the interview, and quantitative 
methodology developing a questionnaire covering dimensions of 
personal quality and mean of promoting it. The sample consisted of 
25% of total population (1061) of Saudi professors in all colleges and 
departments (male & female); 178 of these (70%) responded. 
Quantitative data were analyzed :by frequencies, means, and standard 
deviation, T-test and Pearson correlation coefficient, were calculated 
the interview findings were analyzed by inductive methodology. Major 
findings were as follows: 
-Personal quality performance criteria of the heads of departments in 

Saudi universities were at medium degree. 
-Exceeding work performance criteria' of personal quality of the 

heads of departments were high while personal quality dimensions 
related to personal characteristics, human relationships and effective 
communication were ate medium degree. 
In the light of the study findings, the researcher offered some 
recommendations that might help in promoting personal quality of 
departmental heads, as follows: 
-Setting specific and comprehensive rules and orders to describe and 

specify departments' heads responsibilities and roles in academic, 
administrative and social fields. 
-Revising criteria of selection and assignment of departmental heads 

so as to include personal quality fields: personal characters is tics 
human relationships, effective communication and exceeding work 
performance.(Keywords: Personal quality, higher education, heads of 
departments). 

  
  

ــرامج       ــودة البـ ــي جـ ــل فـ ــر الفاعـ ــم العنصـ ــيس القسـ ــد رئـ ــا ُيّعـ كمـ
ــاً       ــنعكس إيجاب ــزه ي ــى اخــتالف أهــدافها، وتمّي ــة عل  واألنشــطة التعليمي

ــة      ــرامج األكاديميــ ــة للبــ ــة والخارجيــ ــاءة الداخليــ ــى الكفــ ــودة، (علــ العــ
لــذلك أكــد العديــد مــن البــاحثين فــي مجــال الجــودة النوعيــة ). 2007

األقسام بوصفهم عنصـرًا مسـتهدفًا فـي     في التعليم العالي دور رؤساء
نظام الجودة، كما أن علـى عـاتقهم تقـع مسـؤولية تحقيـق العديـد مـن        
المعايير الخاصة بجودة التعليم؛ ألنهم يمثلـون أهـم المـدخالت بحكـم     
أدوارهــم، و يتوقــف علــى مــدى جــودتهم مســتوى جــودة المخرجــات     
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ــوح، ( ــل، 2006نـ ــة تبـــ  ). 2008؛ مزعـ ــودة النوعيـ ــن إذ أن الجـ دأ مـ
ــا        ــا وتنظيماتهـ ــة بهياكلهـ ــودة المؤسسـ ــم جـ ــن ثـ ــهم، ومـ ــراد أنفسـ األفـ

، وباســتقراء الدراســات األجنبيــة والعربيــة الحديثــة     )2006غــن، ور(
أجريــت فــي المملكــة العربيــة الســعودية اتضــح أنهــا تؤكــد علــى    يوالتــ

حيث أكدت دراسة . ضرورة تعزيز الجودة الشخصية لرؤساء األقسام
واوبلنغـــــــــر ) 2006(، ولوكـــــــــاس )2005(كـــــــــل مـــــــــن آل زاهـــــــــر  

أهميــــة اعتمــــاد سياســــة لتنميــــة ) 2007(، والعــــودة )2006(وكــــاتز
قـــــدرات وتطـــــور رؤســـــاء األقســـــام وإعـــــدادهم وتـــــدريبهم لـــــألدوار  
والمســؤوليات الجســام التــي يتطلبهــا منصــبهم فــي مجــال اإلدارة، ومــا 
يتصل به من معارف إنسانية تثري قدراتهم الفنية، وتنمـي االتجاهـات   

ــديهم؛ إذ أنهــم يتولــون هــذا المنصــب دون أن     وا لمهــارات اإليجابيــة ل
، والحربــي )2006(كمــا أكــدت دراســتا نــوح . يتلقــوا التــدريب الــالزم

ــام الـــذي   ) 2008( ضـــرورة تـــوفير المنـــاخ التنظيمـــي لرؤســـاء األقسـ
ُيدعم عملية التغيير واإلبداع وتبادل وجهـات النظـر مـع األعضـاء فـي      

ار وأهميــة مشــاركة العــاملين فــي إحــداث     منــاخ منفــتح، يعتمــد الحــو   
، التــي )2006(وهــذا مــا أكّدتــه أيضــًا دراســة لوهيغيرســون  . التغييــر

ــر      ــوير التفكيـ ــامعي؛ لتطـ ــم الجـ ــوير رئـــيس القسـ ــرورة تطـ أوضـــحت ضـ
والمهـــارات االتصــــالية، وتعزيــــز العمــــل مــــع األعضــــاء والتعــــاون مــــع  

إنجـــــاز الجماعـــــة، وإدارة جلســـــات المناقشـــــة، وإدارة التناقضـــــات، و
التغييـــر، وانطالقـــًا مـــن هـــذه التوجهـــات العالميـــة والعربيـــة والمحليـــة  
لتحسين وتطوير أداء رؤساء األقسام وتطوير البيئة اإلدارية؛ لتصبح 
قــادرة علــى المنافســة، جــاءت الدراســة الحاليــة لمعرفــة معــايير أداء        
الجــــودة الشخصــــية لــــدى رؤســــاء األقســــام وأســــاليب تعزيزهــــا فــــي  

ودية، ووضع بعض التوصيات التي قد تفيد فـي تعزيـز   الجامعات السع
  . الجودة الشخصية لدى رؤساء األقسام

  : مشكلة الدراسة

علــــى الــــرغم مــــن أهميــــة رئــــيس القســــم لكونــــه يمثــــل القيــــادة 
األكاديميــة واإلداريــة بمــا تتضــمن مــن أدوار ومســؤوليات ذات أهميــة  

أن مـن يتولـون    بالغة، والتي يتوقف عليها نجاح الجامعة وتميزها، إال
يـتم اختيـارهم بنـاء علـى معـايير فرديـة وشخصـية لعميـد          زهذا المركـ 

الكلية، وقد يكونوا ممَّن هم أقل خبرة ودراية، وغيـر معـّدين مسـبقا،    
الحربـي؛  ( ودون أن يتلقوا التدريب الالزم إلنجاز المهـام المناطـة بهـم   

يـة  كما أن أداءهـم يقـوم علـى فلسـفة إدار    ). 2006؛ لو كاس، 2008
ــي      ــد فـ ــالي، والتعقيـ ــابع الشخصـــي االرتجـ ــا الطـ ــى عليهـ ــة، يطغـ روتينيـ
تسيير إجـراءات العمـل، وانعـدام الثقـة بـين رؤسـاء األقسـام وأعضـاء         
هيئـة التــدريس، واســتحواذ رؤسـاء األقســام، فضــًال عـن المركزيــة فــي    
اتخاذ القـرارات، إضـافة إلـى وجـود عجـز فـي قـدرات رؤسـاء األقسـام          

وعليـــه تهـــدف ). 2008؛ مزعـــل، 2007دة، ؛ العـــو2005آل زاهـــر،(
ــاء      ــدى رؤسـ ــية لـ ــودة الشخصـ ــايير أداء الجـ ــة معـ ــى معرفـ ــة إلـ الدراسـ

الصفات الشخصية اإليجابية، والعالقات اإلنسـانية،  : األقسام من حيث
والتواصل الفاعل، وأداء العمـل الفـائق، وأسـاليب تعزيزهـا مـن وجهـة       

ــعودية،      ــات السـ ــدريس بالجامعـ ــة التـ ــاء هيئـ ــر أعضـ ــن  نظـ ــف عـ والكشـ
الفـــــروق بـــــين آراء أعضـــــاء التـــــدريس حـــــول معـــــايير أداء الجـــــودة  

ــاً    ــام تبعـ ــاء األقسـ ــدى رؤسـ ــية لـ ــع   : الشخصـ ــنس، ووضـ ــة و الجـ للكليـ
توصيات قد تفيد في تعزيز الجـودة الشخصـية لـدى رؤسـاء األقسـام      

 : وبالتحديد تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية

م في الجامعات السـعودية بمعـايير   ما مدى التزام رؤساء األقسا .1
الصـفات اإليجابيـة والعالقـات    : أداء الجودة الشخصية من حيـث 

اإلنسانية والتواصل الفاعل وأداء العمل الفـائق مـن وجهـة نظـر     
 . أعضاء هيئة التدريس؟

ما هـي أسـاليب تعزيـز الجـودة الشخصـية لـدى رؤسـاء األقسـام          .2
ــاء    ــة نظـــــر أعضـــ ــة فـــــي الجامعـــــات الســـــعودية مـــــن وجهـــ هيئـــ

  . التدريس؟

حـول  0.05هل توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى      .3
ــايير أداء الجــودة الشخصــية       ــزام رؤســاء األقســام بمع مــدى الت

 . ؟)ذكور، إناث (، والجنس )علمي، أدبي (تبعًا لنوع الكلية 

  : أهمية الدراسة

أهمية الموضوع الذي تناولتـه  : تتضح أهمية الدراسة من خالل
خصــية لــدى رؤســاء األقســام؛ ذلــك أن الجــودة الشخصــية الجــودة الش

هـم المتغيـر    فـاألفراد عليه الجودة المؤسسـية  ُتبنى األساس الذي هي 
في معادلـة الجـودة، وليسـت العمليـات     ولبنة البناء المؤسسي األساس 

ــةأو ا ــم  يمكــن أن يحصــل التحسـُـ  ال  إذ .لتقني  ن فــي المؤسســة مــا ل

ثــم التحســين علــى مســتوى  يحصــل ذاتيــًا علــى المســتوى الشخصــي، 
مــن نتــائج ، إضــافة إلــى أهميتهــا فيمــا تتوصــل إليــه   األنظمــة والهياكــل

يمكــن أن ُتســهم فــي مســاعدة إدارة الجامعــة علــى تطــوير  ، وتوصــيات
الختيار  جودة ، ووضع معاييرلرؤساء األقسامبرنامج اإلعداد المهني 

تها رئــيس القســم، و يمكــن أن تظهــر أهميتهــا أيضــًا فــي مــدى مســاهم
ــايير وضــع فــي  ــمع ــدى رؤســاء      ةمقنَّن لتشــخيص الجــودة الشخصــية ل

مما يسـهم فـي تحسـين أدائهـم األكـاديمي واإلداري وتطـويره        األقسام
  . من أجل تعزيز الجودة الشخصية

  : التعريفات اإلجرائية للدراسة

تتبنــى الدراســة الحاليــة المصــطلحات التاليــة لمناســبتها لطبيعــة    
  :اليعلى النحو الت الدراسة

ترجمة احتياجات المسـتفيدين إلـى خصـائص محـددة تكـون      : الجودة
ــة        ــة واإلداري ــة أداء عمــل رؤســاء األقســام األكاديمي ــي طريق أساســًا ف

   ).1997براون وريس،(واالجتماعية 

أداء رؤســاء األقســام فــي الجامعــات لمهــامهم     . الجــودة الشخصــية 
ون لتحقيــق بطريقــة صــحيحة وفقــًا للمعــايير التــي يتوقعهــا المســتفيد    

ــا يتمتعـــون بـــه مـــن صـــفات شخصـــية إيجابيـــة،     رضـــاهم مـــن خـــالل مـ
مـالهي،  (فائقة  وعالقات إنسانية، وتواصل فاعل، وأداء العمل بطريقة

2006 2007; Iorg, Bethel, 2009;.(  
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  :حدود الدراسة ومحدداتها

  :تتحدد الدراسة بالحدود التالية 

جــودة الشخصــية اقتصــرت الدراســــة علــى اختيــار معــايير أداء ال
الصــفات الشخصــية اإليجابيــة،    : لــدى رؤســاء األقســام المتمثلــة فــي     

ــائق،     ــل، وأداء العمـــــل الفـــ ــانية، والتواصـــــل الفاعـــ والعالقـــــات اإلنســـ
ــة ممثلـــة مـــن     ــا اشـــتملت علـــى عينـ وأســـاليب تعزيزها،إضـــافة إلـــى أنهـ
أعضـــاء هيئـــة التـــدريس مـــن جميـــع الكليـــات والتخصصـــات مـــن رتبـــة   

هــ تـم اختيارهـا     1431دة في السعودية عـام  أستاذ في جامعات محد
جامعـة الملـك سـعود بالريـاض و     : ألنها تمثـل المملكـة جغرافّيـًا وهـي    

جامعة أم القرى بمكة المكرمة و جامعة الملك فيصل بالدمام وجامعـة  
  . الملك خالد بأبها

  .اإلطار النظري للدراسة

ا كمـا  تتمثل الوظائف التي يتعين على رؤساء األقسام القيام بهـ 
وزارة التعلـيم العـالي،   (حددها نظام مجلـس التعلـيم العـالي والجامعـات    

  : في ما يلي) 2007

ــدين       - ــرين والمعيـ ــدريس والمحاضـ ــة التـ ــاء هيئـ ــين أعضـ ــراح تعيـ اقتـ
  .  وترقياتهم

  . المشاركة في دراسة مشروعات البحوث العلمية - 

دريس توزيع المحاضرات واألعمـال التدريبيـة علـى أعضـاء هيئـة التـ       -
  . والمعيدين، وتنظيم أعمال القسم وتنسيقها

  . المشاركة في تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة بالقسم -

  . تسيير األمور العلمية واإلدارية والمالية للقسم -

ــنة        - ــل سـ ــة كـ ــي نهايـ ــم فـ ــال القسـ ــن أعمـ ــة عـ ــارير الالزمـ ــديم التقـ تقـ
  . دراسية

ــار     - ــم بمشــ ــي القســ ــة فــ ــة التعليميــ ــوير العمليــ ــة  تطــ ــاء هيئــ كة أعضــ
  . التدريس

تقليل الصـراعات بـين أعضـاء هيئـة التـدريس فـي القسـم واالهتمـام          -
  . بعالقات التعاون

؛ رئاسة األقسام األكاديمية تحديًا حقيقيـاً وعليه تمثل ممارسة  
غيــر متخصصــين فــي اإلدارة  ينلكــون معظــم رؤســاء األقســام أكــاديمي 

ولكـي يمـارس   ). 2006، لوكـاس ( أو غير مـدربين لتـولي مهـام إداريـة    
رؤسـاء األقســام مهـامهم بفاعليــة، وُتحقـق الجامعــة أهـدافها كــان البــد     
أن يتحلى رؤساء األقسـام بمعـايير الجـودة الشخصـية، التـي تعـد مـن        

ــا       ــا بأنهـ ــى معناهـ ــق علـ ــبه المتفـ ــة شـ ــة الحديثـ ــاهيم اإلداريـ أداء : المفـ
معـايير  رؤساء األقسام في الجامعات لمهامهم بطريقة صحيحة وفقًا لل

التي يتوقعها المستفيدون لتحقيق رضـاهم مـن خـالل مـا يتمتعـون بـه       
مـــن صـــفات شخصـــية إيجابيـــة، وعالقـــات إنســـانية، وتواصـــل فاعـــل،    

 ,Iorg, Bethel ;2007 2006مـالهي،  (وأداء العمـل بطريقـة فائقـة    

2009;.(  

بـــالفرد،  تبـــدأ الجـــودةوتمثــل الجـــودة الشخصـــية أهميـــة حيــث   
هــم الــذين  ألنهــم  األفــراد؛ معادلــة الجــودة هــ األســاس فــي م  المتغيرفــ

ذات الجودة العالية، ويـديرون  يصنعون المنتجات ويبتكرون الخدمات 
؛ لـذلك  أو األدوات لتقنيـة وليسـت ا  ،تعمـل بكفـاءة  ويجعلونهـا   ،األنظمة

فــإن تعزيــز الجــودة الشخصــية لــدى رؤســاء األقســام يــؤدي إلــى رفــع    
، ويزيـد مـن معـرفتهم بكيفيـة     كفاءتهم وتعّرف ذاتهم وفهمهـا وتنميتهـا  

ويعمـــل علـــى تأهيـــل ، (Halan, 2005) عاليـــة إدارة القســـم بجـــودة
ــية    ــة وتحفيــــزهم لتحقيــــق الجــــودة الشخصــ وبنــــاء قــــدراتهم الوظيفيــ
وبنائها، ويجعل في داخلهم دوافع وأهداف لتحقيقها بشـكل نـاجح، و   
يعــزز ثقـــتهم بأنفســـهم، ويرفـــع مســتوى تقـــديرهم لـــذواتهم، وإطـــالق   

الكامنـة، وتخليصـهم مـن ضـغوط العمـل،       وقدراتهم اإلبداعيـة  همطاقات
مسـتوى   ومساعدتهم علـى تحويـل جـو العمـل إلـى بيئـة جاذبـة، ورفـع        

  leatherman, 2008; Brown, 2009 ).( األداء جودة

ــز ــا  الجــودة الشخصــية  وتتمي ــدًا مــن التحســين    بأنه ال تنتهــي أب
يمكــن لفــرد، و، الــذي يــنعكس علــى الســلوك اليــومي لللــذات المسـتمر 
، وللجــــودة الشخصــــية أبعــــاد )2006مــــالهي، (ا وتعزيزهــــ هااكتســــاب

  : تتمثل في

  : ةالصفات الشخصية اإليجابي

ـــة التــي يتميــز   صفــالتشــير إلــى   ـــة والبدنيـــة والوجداني ـات العقلي
ـــا  ــم  بهـ ــيس القسـ ــزه  رئـ ــي تميـ ــفء، التـ ــره   الكـ ــن غيـ ــاء   وعـ ــر أثنـ تظهـ

  ).(Finkelman and Kenner, 2009 ممارسته لوظائفه

رؤســــاء األقســــام  تمتــــعومــــن صــــفات الجــــودة الشخصــــية أن ي 
تقــدير عــال ب القــدرة علــى التمتــع: مثــلالشخصــية اإليجابيــة،  ســماتب

علـى   والمحافظـة ، والمثـابرة  ممارسـة المسـؤولية الشخصـية    و ،للذات
، البناء والمرونـة  قبول النقد، والصبر، وعال من الصدق واألمانةقدر 

فــي  ، والجــدبنجــاح مــع التغييــر، وإدارة الوقــت فّيــوالقــدرة علــى التك
  .)(Bethel, 2009.االنضباط وااللتزامالعمل و

  :العالقات اإلنسانية

رئـيس القسـم   التفـاعالت اإليجابيـة التـي تحـدث بـين       تشير إلـى  
ــة التــدريس،  والتــي تحمــل فــي ثناياهــا معــاني التواضــع،     وأعضــاء هيئ

لتحفيزهم ألداء مهـامهم   لتعاونوالعدل واألخوَّة واالحترام المتبادل وا
   ).(Lussier, 2009 بجودة عالية

الوصول إلـى درجـة   إن نجاح رؤساء األقسام في تأدية مهامهم و
يتطلــــب ممارســــة أســــلوب العالقــــات عاليــــة مــــن الجــــودة الشخصــــية 

اإلنســـانية مـــع المســـتفيدين، ويقتضـــي ذلـــك تطبيـــق قواعـــد أساســـية   
تتصـــف  ، وأنكل متـــوازنبشـــ إدارة االنفعـــاالت ومحـــددة تتمثـــل فـــي
والمعرفـــة   اآلخـــرين، نافـــذة عنـــد التعامـــل مـــع     شخصـــيته ببصـــيرة 

 ،منطلــــق ســــلوكياتهم وحــــاالتهم   للتعامــــل معهــــم مــــن    بســــلوكياتهم  
يتناســب بطريقــة  ال ورفــض مــا وأفكــارهم آلرائهــم واالحتــرام المتبــادل

، وأن يتحلــى قــدرة فائقــة علــى حــل المشــاكل   لبقــة، وأن يكــون لديــه 
وحـل الخالفـات وعـدم    األزمـات،   إدارةمتـزن لمواجهـة    هـادئ  بأسلوب
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مواجهــة  التهــرب مــن أووالصــراعات بصــفة شخصــية   األمــورتصــعيد 
العمـل   وأسـس بـنظم   كالتوالتقيـد عنـد حـل المشـ     المشكالت وحّلها،

 علــى ســرية العمــل والمحافظــة ،شخصــيًا هتتناســب معــ ن كانــت الإو

  ).Reina, 2006(وتجنب القيل والقال 

  :لفاعلالتواصل ا

يمثــل التواصــل أهميــة بالغــة فــي قيــام عالقــات ماديــة و معرفيــة   
ــة التــدريس فالتواصــل هــو مــن فعــل        بــين رئــيس القســم وأعضــاء هيئ
تواصل يتواصل وهو حوار يتبادل فيه رئيس القسم إرسـال معلومـات   
وأفكار وأحاسيس سواء كان هذا التبادل قصديًا أو غيـر قصـدي مـع    

تحقيــق تفــاهم متبــادل بــين الطــرفين و  أعضــاء هيئــة التــدريس بهــدف  
ــه اآلليــة التــي توجــد بواســطته، العالقــات اإلنســانية و       التواصــل إذ أن

 .Lasater, 2010)( تتطور

ــم  إ ــن أهـ ــاراتن مـ ــم و      مهـ ــيس القسـ ــين رئـ ــل بـ ــل الفاعـ التواصـ
فـي مهـارات   اإلبـداع  تفّهم رئـيس القسـم للوصـف الـوظيفي، و     األعضاء
ــرة صــوت   ، اآلخــر عــدم التعــالي علــى الطــرف  و ،الحــوار واســتخدام نب

ــن       ــان عـ ــوت تنبئـ ــرة الصـ ــة ونبـ ــوار، ألن درجـ ــبة للحـ ــية المناسـ شخصـ
)(Ludden, 2001 ،   ــة ــد المحادث ــة عن  واالســتدالل بجوانــب واقعي

واستخدام أسلوب اإلقناع، واالهتمـام بـالطرف    ،والمرونة في الحديث
ــر، و ــدث اآلخــ ــة المتحــ ــات واال تجنــــب مقاطعــ ــن اإلنصــ ــام ، وحســ هتمــ

 ،عليــه مــن مشــاعر المتحــدث إزاء الموضــوع ومــا تنطــويالرســالة ب

 ةحاولـ وم بهـا،  علـى الكيفيـة التـي ينقـل     لـيس وعلـى مـا يقـال     والتركيـز 
 ،مــــا يقــــالل وانفتــــاح العقـــل  ،األشــــياء مـــن منظــــور المتحـــدث   رؤيـــة 

 واختيـار  ،المتحـدث مـن كالمـه   واالحتفاظ بالحكم والتقييم حتى ينتهي 
تجنـب  و ،نقـد بنـاء للطـرف اآلخـر     والزمان المناسـبين لنقـل أي   المكان

   ;Litwin, 2009 ).2006لوهيغيرسون، (االنفعال 

  : أداء العمل بطريقة فائقة

أداء رؤســاء األقســام ألعمــالهم بكفــاءة وفاعليــة مــن  :يقصــد بهــا
 و) Gratz, 2009( خــالل توجيــه األداء لتحقيـــق الميــزة التنافســـية   

لــة للتحقيــق،  معــايير لــألداء قاب  يتحقــق أداؤهــم عــن طريــق وضــعهم    
وممارسة اإلدارة الوقائية عن طريق بناء الجودة فـي عمليـات العمـل،    

 ،الوقـت والمحافظـة عليـه    إدارة واإلدارة بالحقائق، والمعرفـة بأسـاليب  
العمــل بمــا يخــدم   أثنــاءوتســخير طاقــاتهم   أوقــاتهمواســتخدام كافــة  
إضـــافة إلـــى . الشخصــية  األمـــور فـــي إضــاعته وعـــدم ، مصــلحة العمـــل 

 ،بتفاصـيل العمـل   ومحاولـة المعرفـة   ،يجابيـة إلطـرق التفكيـر ا  م استخدا
التركيــز  بقــوةوالتمتــع  ،وكيفيــة طــرق التعامــل مــع المشــاكل وحلهــا   

ومصـدرها دون   أسـبابها  إلـى حـل المشـاكل    عند ، واالنتباهوالمالحظة
 ;Zaffron and Dave, 2009) 2005، كيني( بصفة شخصية أخذها

بــوظيفتهم كرؤســاء أقســام بشــكل   ،كمــا يجــب أن يكونــوا علــى معرفــة 
كامل ودقيق، مع االطالع على األبحاث والتطـورات فـي مجـال القيـادة     
ــة مصــدر مــن        ــك ألن المعرف ــة لألقســام وأداء العمــل بنجــاح؛ ذل الفاعل
مصـــادر القـــوة فـــي التميـــز فـــي أداء العمـــل، و أداء العمـــل بالطريقـــة  

تحـدي  و .نتجنـب التطـابق مـع اآلخـري    الصحيحة من المـرة األولـى، و   

التــي تقــوم علــى أســاس تجــارب    واألنمــاط والقوالــب الشــائعة األفكــار
ــي  ــرات الماضــ ــدة،    وخبــ ــارب الجديــ ــار والتجــ ــى األفكــ ــاح علــ ، واالنفتــ

 Deb and،2006;2008مـــالهي ( ومحاولــة تطبيقهـــا فـــي القســم  

Kohli(  
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ــن      ــام مـ ــاء األقسـ ــية لـــدى رؤسـ ــودة الشخصـ ــوع الجـ ــد موضـ يعـ
لهامــة ويرجــع ذلــك إلــى أن رئــيس القســم األكــاديمي هــو الموضــوعات ا

العنصر الفاعل في جودة البرامج واألنشطة األكاديمية واإلداريـة علـى   
مســتوى القســم والكليــة والجامعــة ولكــي يكــون رئــيس القســم متميــزا    

ومـن أهـم الدراسـات    . فإن هناك حاجة لتعزيز الجودة الشخصية لديـه 
 Esther and ( ة أسـثر و بـاكير  دراسـ :التـي أجريـت فـي هـذا المجـال     

Yakier, 1994 (        التــي هــدفت إلــى معرفــة العوامــل التــي تــؤثر فــي
استخدم المنهج الوصـفي الوثـائقي   .الجودة الشخصية لرؤساء األقسام

ــى الكتــب والدراســات ذات العالقــة بموضــوع الدراســة       . باالعتمــاد عل
كاديميـة  أن الفعاليـة األ : وتوصلت الدراسة إلى عدد مـن النتـائج، منهـا   

نمـط القيـادة   : واإلدارية لرؤساء األقسام تتأثر بعدة عوامل من أهمها
األكاديمية، وحجم العمل، وتوزيـع الوقـت، والرضـا الـوظيفي، والرغبـة      

  . الشخصية في التطوير

 1999Wolverton and( وبــارك دراســة ولفيرتــون وهــدفت

Park,(  لميـة  بعض مصادر القلـق لـدى رؤسـاء األقسـام الع     معرفةإلى
ــ ــة وا  يف ــات األمريكي ــى جــودتهم      ســتراليةألالجامع ــؤثر عل ،التــي قــد ت

ــية ــتبانة تناولـــت    . الشخصـ ــن خـــالل اسـ ــنهج المســـحي مـ ــتخدم المـ اسـ
العوامــل التــي قــد تــودي إلــى قلــق رؤســاء األقســام علــى عينــة بلغــت     

والنسـب المئويـة،    توبتحليل البيانات باستخدام التكرارا. ًرئيسًا443
ــار ــا    أســفر). ت ( واختب ــائج مــن أهمه أن رؤســاء : ت الدراســة عــن نت

األقسام يواجهون بمصادر للقلق تؤثر على درجة جودتهم الشخصـية  
يتعلــق بصــورة مباشــرة    يالــذ ، واألكــاديميقلــق الــدور  تتمثــل فــي  
، العالقـات اإلنسـانية  و ،األعمـال اإلداريـة   ، وقلـق األكاديميـة  باإلنتاجيـة 

تالف فـي نوعيـة مصـادر    اخـ  وجـود كما أوضحت النتائج ، وقلق الوقت
  .واألسترالية في الجامعات األمريكيةالقلق بين رؤساء األقسام 

ــة  ــددت دراسـ ــارتن وحـ ــواقع  (Marten, 2001) مـ ــدور الـ ي الـ
 يوجهة نظر عمداء كليات التربية ف من رؤساء األقسام من والمأمول

اسـتخدم المـنهج المسـحي ولتحقيـق     . في أمريكا) (Alabama أالباما
. وظيفة لرئيس القسـم  12اسة تم إعداد استبانة تضمنت أهداف الدر

ــة   ــة الدراسـ تـــم تحليـــل البيانـــات باســـتخدام   عميـــدًا، 17بلغـــت عينـ
عـدة  إلـى  توصـلت الدراسـة   . واالنحـراف المعيـاري   المتوسط الحسابي
كموصــل  هــيأداء  أن أقــل مهــام رؤســاء األقســام  : نتــائج مــن أهمهــا 

العالقــات  مجــال يفــو، ومتصــل بــين أعضــاء هيئــة التــدريس واإلدارة  
 .اإليجـابي  محفز ألعضـاء القسـم نحـو العمـل    ك و ،القسم ياإلنسانية ف

أكثــر أدوار رؤســاء األقســام أهميــة مــن وجهــة نظــر عمــداء الكليــات    و
واألمانـة والثقـة وأن يكـون     وصـل بفاعليـة  تأن ينصت باهتمـام وي  كانت

  . مبدعًا
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ير في دراسته رؤية تحليلية لتطو) 2005(وقدم آل زاهر 
الممارســات القياديــة لرؤســاء األقســام األكاديميــة فــي مؤسســات  
ــي       ــرة فـ ــة المعاصـ ــات العالميـ ــوء االتجاهـ ــي ضـ ــالي فـ ــيم العـ التعلـ

المــنهج  مباســتخدا.القيــادة اإلبداعيــة لتحقيــق الجــودة الشخصــية
وقــد أشــارت النتــائج إلــى أن للقيــادة اإلبداعيــة كأحــد   . الوثــائقي

ــن    ــد مـ ــية العديـ ــودة الشخصـ ــاالت الجـ ــاهرة   مجـ ــات الظـ اإليجابيـ
ــن      ــد مـ ــالي العديـ ــيم العـ ــات التعلـ ــق لمؤسسـ ــي ُتحقـ ــة التـ والكامنـ

ــا  ــد منهـ ــيم    : الفوائـ ــي القـ ــاديمي يراعـ ــي وأكـ ــاخ تعليمـ ــوير منـ تطـ
ــة أدوارهــــم    ــاء األقســــام مــــن ممارســ اإلبداعيــــة، وتمكــــين رؤســ

ــا . التخطيطيـــة والتنظيميـــة والتدريســـية والقياديـــة والبحثيـــة  كمـ
ــة اللتزاماتهــا، وتعــّرف   أنهــا تســاعد علــى إدراك الق   ــادة التعليميَّ ي

إســــتراتيجيات التغييــــر األكــــاديمي، وإدراك الرؤيــــة المســــتقبلية  
ــرورة تبنــــي تقنيــــات اإلدارة        ــالي مــــع ضــ ــة التعلــــيم العــ لمؤسســ

  . الحديثة

إلـى الكشـف عـن    ) 2005(وَسَعْت دراسـة الدهشـان، والسيسـي    
ــة    ــؤولياتهم وعالقـ ــائفهم ومسـ ــام لوظـ ــاء األقسـ ــة أداء رؤسـ ــك  درجـ ذلـ

ــة مصــر         ــة بجمهوري ــة المنوفي ــدريس فــي جامع ــة الت برضــا أعضــاء هيئ
 235تكونـت عينـة الدراسـة مـن     . المنهج المسحي مباستخدا. العربية

مـــن أعضـــاء هيئـــة التـــدريس مـــن خـــالل بنـــاء اســـتبانة اشـــتملت علـــى 
جــــزأين؛ الجــــزء األول تضــــمن مســــؤوليات رئــــيس القســــم التعليميــــة 

، والخاصــة بخدمــة  )ل مــع اآلخــرين  التواصــ(واإلداريــة واالجتماعيــة  
المجتمع وتعلق الجزء الثاني برضاء أعضاء هيئة التـدريس مـن حيـث    
طبيعـــة وظـــروف العمـــل، والحـــوافز، والعالقـــة مـــع الـــزمالء، والمنـــاخ    

وبتحليــل البيانــات باســتخدام التكــرارات بينــت النتــائج أن   . المؤسســي
يـة فـي حـين أن    رؤساء األقسام يؤدون واجباتهم التعليمية بدرجـة عال 

أداءهـــــــم لواجبـــــــاتهم اإلداريـــــــة واالجتماعيـــــــة بدرجـــــــة متوســـــــطة،  
تجاه خدمة المجتمع بدرجة منخفضة، وأن درجة رضـا   مولمسؤولياته

  . أعضاء هيئة التدريس دون المستوى المطلوب

ــل    ــة مزعـ ــت دراسـ ــة    ) 2008(وحاولـ ــة أهميـ ــن درجـ ــف عـ الكشـ
ء األقســام فــي الكفايــات القياديــة للجــودة الشخصــية للعمــداء و رؤســا 

اســتخدم المــنهج المســحي . محافظــة بغــداد لتطــوير وتحســين أدائهــم 
مــن خــالل بنــاء اســتبانتين غطــت الكفايــات القياديــة الالزمــة للعمــداء      

وتوصــــلت . قياديــــًا 164بلغــــت عينــــة الدراســــة . ورؤســــاء األقســــام
ــا    ىالدراســة إلــ  ــائج، منه ــات الالزمــة لرؤســاء   : عــدد مــن النت أن الكفاي
قيــق الجــودة الشخصــية جــاءت حســب ترتيبهــا مــن حيــث   األقســام لتح

األهمية من وجهة نظر رؤسـاء األقسـام وأعضـاء هيئـة التـدريس علـى       
ــالي  ــو التـــ ــة  : النحـــ ــانية والوظيفيـــ ــات اإلنســـ ــرار (العالقـــ ــاذ القـــ ) اتخـــ

  . للفرد) الذاتية(والشخصية 

إلــى تقــديم رؤيــة  ) Thomas, 2008(وهــدفت دراســة تومــاس 
. اإلداريــــة فــــي التعلــــيم العــــالي بأســــتراليا تحليليــــة لجــــودة القيــــادات

وباالعتماد على اسـتقراء البحـوث والدراسـات فـي هـذا المجـال بينـت        
الدراســة أن جــودة القيــادة اإلداريــة تعتمــد علــى التواصــل الفاعــل مــع   

  . اآلخرين، وإدارة الحوار، والذكاء العاطفي

  : مناقشة الدراسات السابقة

نــاك أوجــه تشــابه واخــتالف   بــالنظر إلــى الدراســات يتضــح أن ه  
  :بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية يظهر في 

تتفق الدراسات السـابقة والدراسـات الحاليـة مـن     : موضوع الدراسة -
حيث مجـال موضـوعها وهـو الجـودة الشخصـية وأسـاليب تعزيزهـا إال        
أنها تختلف من حيث تناولها للموضوع، حيث ركزت بعض الدراسـات  

 بـاكير التي تؤثر على الجودة الشخصية كدراسـة أسـثر و  على العوامل 
)Esther and Yakier, 1994(، وبــــارك دراســــة ولفيرتــــونو 
).(Wolverton and Park, 1999   وتناولــت بعـض الدراســات دور

ــة بمجــاالت       رؤســاء األقســام والصــالحيات الممنوحــة لهــم ذات العالق
ســــة ودرا، (Marten, 2001) مـــارتن الجـــودة الشخصـــية كدراســــة   

وتناولــت بعــض الدراســات الكفايـــات    ). 2005(الدهشــان والسيســي   
ــل      ــة مزعـ ــية كدراسـ ــودة الشخصـ ــة للجـ ــات الالزمـ  ،)2008(والمتطلبـ

ــاس   ــة تومـ ــات  )Thomas, 2008(ودراسـ ، وتناولـــت بعـــض الدراسـ
أساليب واحتياجـات التطـوير المهنـي ألعضـاء هيئـة التـدريس لتحقيـق        

وتتفق الدراسـة الحاليـة    ).2005(الجودة الشخصية كدراسة آل زاهر
مــع الدراســات التــي تناولــت مجــاالت الجــودة الشخصــية بطريقــة غيــر     
مباشرة ضمن تناولهـا ألدوار رؤسـاء األقسـام إال أن الدراسـة الحاليـة      

  . انفردت بدراسة معايير أداء الجودة الشخصية لدى رؤساء األقسام

بياتهــا اعتمــدت بعــض الدراســات الســابقة فــي أد : المــنهج والطريقــة -
) المكتبــي(الكتــب والدراســات والوثــائق معتمــدة علــى المــنهج الوثــائقي 

، ودراسـة آل  )Esther and Yakier, 1994(كدراسـة أسـثر و بـاكير   
وتناولـت بعـض   . )(Thomas, 2008، ودراسـة تومـاس   )2005(زاهر

 Wolverton).( وبارك ولفيرتونالدراسات المنهج المسحي كدراسة 

and Park, 1999مــارتنة ، ودراســ (Marten, 2001) ، ودراســة
، حيـــــث )2008(، ودراســـــة مزعـــــل )2005(الدهشـــــان والسيســـــي 

فــــي حــــين جمعــــت . اســــتخدمت االســــتبانة كــــأداة لجمــــع المعلومــــات
باســتخدام االســتبانة )المســحي (الدراســة الحاليــة بــين المــنهج الكمــي  
ــنهج     ــات والمــ ــع المعلومــ ــأداة لجمــ ــوعي(كــ ــة  ) النــ ــتخدام المقابلــ باســ

  .الشخصية

  : أهمية الدراسات السابقة للدراسة الحالية

أفادت الدراساُت السابقة الدراسَة الحالية من حيـث أنهـا حققـت    
أعطت فكرة عن مجاالت الجودة الشخصية لرؤساء األقسـام،  : ما يلي

ــام دون     ــاء األقســ ــية لرؤســ ــودة الشخصــ ــتوى الجــ وأوضــــحت أن مســ
ثر علـى جـودة   المستوى المطلوب، وأعطت فكرة عن العوامل التي تؤ

رؤســاء األقســام، وبينــت كــذلك وجــود عالقــة بــين الجــودة الشخصــية   
لرؤســاء األقســام ورضــا أعضــاء هيئــة التــدريس، واإلبــداع، والــدور        
اإلداري والقيادي والمطور لرئيس القسم، كمـا بينـت اآلثـار اإليجابيـة     
المتوقعـــــة للجـــــودة الشخصـــــية، و أن ممارســـــة الجـــــودة الشخصـــــية 

وقــد . تواجــه معوقــات تحــول دون فاعليــة التطبيــق  لرؤســاء األقســام  
ــه      ــار النظــــــري الــــــذي احتوتــــ ــى اإلطــــ ــي الوقــــــوف علــــ ــاهمت فــــ ســــ
الدراســـات؛لتحديد اإلطـــار النظـــري للدراســـة الحاليـــة عـــن مجـــاالت       
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الجودة الشخصية، و تكوين تصور شـامل لموضـوع الدراسـة الحاليـة     
ــة و      ــداد المقابلـ ــة وإعـ ــنهج الدراسـ ــا ومـ ــدافها وأهميتهـ ــث أهـ ــن حيـ  مـ

  .االستبانة الخاصة بالدراسة الحالية

  . منهجية الدراسة

جمعــت الدراســة الحاليــة بــين المنــاهج النوعيــة والكميــة حيــث        
  :اآلتية استخدمت في جمع المعلومات المناهج

الــذي يعتمــد دراســة الظــاهرة  ):الحلقــي( :المــنهج النــوعي -أ 
البحث عن بمعنى ، مصدرًا مباشرًا للبياناتكونها  سياقها الطبيعيفي 

 مباشـــرةالعالقـــة ال األفـــراد أومـــن الوثـــائق ذات الحقيقـــة مـــن أفـــواه

ولتحقيـق  . )2008مياالري، ( ثم تحليلها وتفسيرها بموضوع البحث
  : باستخدامعملية جمع البيانات  متت ذلك

ــة ا -  ــة المعمقــ ــة  لمقابلــ ــر المنظمــ ــق    :غيــ ــن طريــ ــت عــ وتمــ
داء الجــودة اســتجواب عينــة مــن أعضــاء هيئــة التــدريس عــن معــايير أ  

الشخصــية لــدى رؤســاء األقســام فــي الجامعــات الســعودية مــن خــالل    
طــرح أســئلة مفتوحــة دون إســقاط فرضــيات البحــث علــى المســتجيبين  

   .ألنها قد تحد من أقوالهم

مـنهج بحثـي يهـدف إلـى مسـح      : المنهج الوصـفي المسـحي  -ب 
بصـورة   اهرة موضوع الدراسة، لتحديـدها، والوقـوف علـى واقعهـا    ظال

 ،وعية، تمكن من استنتاج علمي ألسبابها و المقارنـة فيمـا بينهـا   موض
االستقصـاء   لمـا تخلـص لـه مـن نتـائج      تتجـاوز ذلـك للتقيـيم تبعـاً     وقـد 

  : وذلك عن طريق

دراســة نظريــة فــي الكتــب والدراســات ذات العالقــة بمعــايير الجــودة    -
 . الشخصية

الجــودة دراســة ميدانيــة حيــث تــم تصــميم اســتبانة عــن معــايير أداء  -
  .صية لدى رؤساء األقسام بالجامعاتالشخ

  : مجتمع الدراسة 

تكون المجتمع األصلي للدراسة مـن أعضـاء هيئـة التـدريس مـن      
الحاصــلين علــى رتبــة أســتاذ مــن الســعوديين مــن جميــع التخصصــات     

جامعــة الملــك ســعود بالريــاض، و جامعــة أم    : والكليــات فــي كــل مــن  
فيصـل بالـدمام، وجامعـة الملـك      القرى بمكـة المكرمـة، وجامعـة الملـك    

عضـوًا مـوزعين علـى الجامعـات      1061وقد بلـغ عـددهم   . خالد بأبها
عضـوًا، جامعـة أم القـرى     659جامعة الملك سعود :على النحو التالي

عضــًوا، جامعــة الملــك خالــد  145عضــوًا، جامعــة الملــك فيصــل 213
  ). 1431وزارة التعليم العالي،(عضوًا  44

  :عينة الدراسة

عضــــوًا مــــن أعضــــاء هيئــــة   266نــــت عينــــة الدراســــة مــــن  تكو
التدريس من الحاصلين على رتبة أستاذ نظرا لكونهم أكثر خبرة وقد 

مــــن المجتمــــع  %25مــــر علــــيهم رؤســــاء أقســــام متعــــددون بنســــبة 
اســــتجاب مــــنهم بعــــد الفاقــــد واســــتبعاد االســــتبانات غيــــر . األصــــلي

ــالحة  ــبة   178الصـ ــوًا بنسـ ــة  %70عضـ ــة الدراسـ ــن عينـ ــو. مـ زعين مـ
  : حسب الجامعات على النحو التالي

 عضـوا  135بلغ عـدد أفـراد عينـة الدراسـة     : جامعة الملك سعود
بنســبة  78مــن المجتمــع األصــلي اســتجاب مــنهم    %20بنســبة 

  .من أفراد عينة الدراسة 95%

 عضـــوًا  55بلـــغ عـــدد أفـــراد عينـــة الدراســـة  : جامعـــة أم القـــرى
 41تجاب مـنهم  من المجتمع األصـلي للدراسـة اسـ    %25بنسبة 
  . من أفراد عينة الدراسة %74بنسبة 

   بنسـبة   44بلـغ عـدد أفـراد عينـة الدراسـة      : جامعة الملـك فيصـل
 %81بنســبة  36مــن المجتمــع األصــلي اســتجاب مــنهم    30%

  . من أفراد عينة الدراسة

 -  ــد ــك خال ــة المل ــراد      : جامع ــع أف ــة الدراســة مــن جمي ــت عين تكون
عضـــوًا بنســـبة 44 ددهم المجتمـــع األصـــلي للدراســـة والبـــالغ عـــ

  .من مجتمع الدراسة %73بنسبة  32استجاب منهم  100%

ــة    50وتكونــت عينــة المقابلــة مــن    عضــوًا مــن أعضــاء هيئ
التدريس من مجتمع الدراسة مع مراعـاة أن يكونـوا مـن الكليـات     

ــدول      ــاث والجـ ــذكور واإلنـ ــن الـ ــة ومـ ــة واألدبيـ ــين ) 1(العلميـ يبـ
  : اسة على النحو التاليالمعلومات الديمغرافية لعينة الدر
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  والدورات التدريبية،الخبرة العملية، نوع الكلية، الجنس، لجامعةل تبعاتوزيع أفراد عينة الدراسة  ): 1(جدول 

 النسبة المئوية لعدداا الفئة البيان

 الجامعة

 %41.7 78 جامعة الملك سعود

  %31.9  40  أم القرى

 %19.3 36 الملك فيصل

 %17.1 32 لدالملك خا

 نوع الكلية
  % 67.4  126  علمي

  % 32.6  61  أدبي

 الجنس
  % 55.1  103  ذكر

  % 44.9  84  أنثى

 الخبرة العملية

 %1.6 3 سنوات) 10 -1(قصيرة 

 %85 159سنوات) 20- 11(طة سمتو

 %13.4 25 سنة 20أكثر من 

 التدريبية الدورات
 %100 100 مدربون

 %0.0 0 غير مدربين

       

ــدول   ــن   أن ) 1(يتضـــح مـــن الجـ ــة مـ ــة الدراسـ ــراد عينـ ــبة أفـ نسـ
، %41.7 قــد بلغــت ســعود أعضــاء هيئــة التــدريس فــي جامعــة الملــك

 فيصــليلــيهم جامعــة الملــك  ،%21.9بنســبة  أم القــرىيلــيهم جامعــة 
ويتضـح  . %17.1، يليهم جامعة الملك خالـد بنسـبة   %19.3بنسبة 

 67.4ات العلميــة بلغــتكــذلك أن نســبة أفــراد عينــة الدراســة مــن الكليــ
. % 32.6فـــي حـــين بلغـــت نســـبة مـــن هـــم فـــي الكليـــات األدبيـــة  %

وبلغـت نسـبة    % 55.1وبلغت نسبة الـذكور مـن أفـراد عينـة الدراسـة     
تقـــع أعلـــى نســـبة مـــن أفـــراد عينـــة الدراســـة مـــن و. % 44.9اإلنـــاث 

المتوسـطة   ضمن الفئـة  الخبرة العمليةحيث من  أعضاء هيئة التدريس
ــة ال   %85بنســبة  )20 – 11(مــن  ــرة العملي ــة الخب ــا فئ ــة، يليه  طويل

ــة   %13.4ســنوات بنســبة  ) 20أكثــر مــن  ( ــرة العملي ــة الخب ، يليهــا فئ
مـن  أفراد عينة الدراسـة   جميعوأن  %.1.6بنسبة ) 10-1( القصيرة

وهــــذا يشــــير إلــــى اهتمــــام % 100بنســــبة الحاصــــلين علــــى دورات 
قـدراتهم وصـوًال    الجامعات برفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس وتطـوير 

  .إلى المعايير العالمية في األداء

 : أدوات الدراسة

ــوعين مــن أدوات        ــم اســتخدام ن ــد ت لتحقيــق هــدف الدراســة فق
 : الدراسة هي

  

  

 : المقابلة –أ  

ــة  ــة المقابلـ ــر المقننـ ــة" غيـ ــي: المرنـ ــئلة و   وتعنـ ــه األسـ توجيـ
تـرك  تو ، المقابلـة  الحوار في إطار الخطوط و األهداف العامـة لتنظـيم  

 مو أفكـــاره مآرائهـــفـــي التعبيـــر عـــن  ألعضـــاء هيئـــة التـــدريسالحريـــة 
عن طريق أسئلة مفتوحـة دون  بأي قيود  إحساسهمكاملة دون  بحرية

. إسقاط فرضيات البحث على المستجيبين ألنها قد تحـد مـن أقـوالهم   
صــف : أســئلة مفتوحــة اشــتملت علــى مــا يلــي   4تكونــت المقابلــة مــن  

ام بــالجودة الشخصــية مــن حيــث الصــفات   مــدى التــزام رؤســاء األقســ  
اإليجابيــة لرؤســاء األقســام، والعالقــات اإلنســانية، والتواصــل الفاعــل،  

اءات التاليـة فـي إعـداد    وقد اتخذت اإلجـر . وأداء العمل بطريقة فائقة
  :المقابلة

      تم ترجمة أسئلة الدراسة إلى أهداف يمكـن قيـاس مـدى تحقـق
اعتمــد فــي تحديــد  وقــد. كــل منهــا بواســطة عــدد مــن األســئلة 

ــة      ــات ذات العالقـــ ــب والدراســـ ــى الكتـــ ــئلة علـــ ــداف واألســـ األهـــ
ــا  ــة والمقــــاييس الســ ـــوع الدراســ ــة بموضــ بقة والخبــــرة التعليميــ

  .والعملية

        ــا ــا للرجــوع إليه ــي قائمــة وترتيبه ــة ف عنــد وضــع أســئلة المقابل
  .طرح األسئلة على المستجيبين

       اء عضــ تحديــد موعــد مســبق إلجــراء المقابلــة يتناســب مــع األ
  .الذين أجريت معهم المقابلة
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  للمستجيبين وأهمية الدراسة الهدف من إجراء المقابلة تحديد
وأن المعلومــات التــي يــتم اإلدالء بهــا تعامــل بســرية تامــة، ولــن  

 .تستخدم إال ألغراض البحث العلمي

    تركيــز االنتبــاه واإلنصــات الســتجابات أعضــاء هيئــة التــدريس 

  .وعدم مقاطعتهم

 ألعضاء  على المناقشة و إتاحة الفرصة الكاملة عدم االستحواذ
  .هيئة التدريس للتعبير عن آرائهم

  ــاء ــتجابات أعضـ ــجيل اسـ ــدون    تسـ ــوح وبـ ــدريس بوضـ ــة التـ هيئـ
 .تحيز

  :االستبانة  -ب

تــم تصــميم اســتبانة لغــرض جمــع المعلومــات مــن أفــراد عينــة         
ــابقة واألدب اإلداري     ــات الســ ــات الدراســ ــالرجوع لمعطيــ ــة، بــ الدراســ

ر في مجـال الجـودة الشخصـية، وقـد هـدفت إلـى قيـاس معـايير         المتوف
. أداء الجودة الشخصية لدى رؤساء األقسام في الجامعات السـعودية 

احتــوى علــى المعلومــات العامــة :الجــزء األول : اشــتملت علــى جــزأين
ــة الدراســة   ــراد عين ــة والجــنس و  : عــن أف ــوع الكلي ــرة الجامعــة و ن الخب

اإلجابـة  : في حين اشتمل الجـزء الثـاني   . والدورات التدريبية العملية
عبارة موزعة علـى   64عن المعلومات األساسية للدراسة وقد تضمن 

ــة مجــــاالت هــــي  ــة اشــــتمل علــــى   : أربعــ ــية اإليجابيــ الصــــفات الشخصــ
ــى     16 ــارة، العالقــات اإلنســانية واشــتمل عل ــارة، والتواصــل   15عب عب

ــارة، وأداء العمــل الفــائق واشــتمل  14الفاعــل واشــتمل علــى   علــى  عب
كما تضمنت االستبانة سؤاال مفتوحًا حول أساليب تعزيـز  . عبارة 19

  .من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسالجودة الشخصية 

ــي     ــرت الخماسـ ــاس ليكـ ــى مقيـ ــممت األداة علـ ــد صـ  Likert(وقـ
Scale (        الذي ينـدرج تحـت خمـس فئـات، وألغـراض تحليـل وتحديـد

ــالي ل     ــة تــم اســتخدام التــدرج الت متوســطات تقــديرات  اســتجابات العين
  : أعضاء هيئة التدريس على مجاالت وعبارات أداة الدراسة

     فــأعلى تقابــل   – 3.50المتوســطات الحســابية للتقــديرات مــن
  . التقدير بدرجة عالية

  تقابل التقدير  3.49-2.5المتوسطات الحسابية للتقديرات من
  . بدرجة متوسطة

    ــن ــديرات مـ ــابية للتقـ ــل فأقـــل  – 2.49المتوســـطات الحسـ تقابـ
  .التقدير بدرجة ضعيفة

  : وفي تحليل بيانات المقابلة الشخصية تم استخدام التقديرات التالية

  تقابل التقدير بدرجة عالية ٪100إلى  ٪ 80من .  

  تقابل التقدير بدرجة متوسطة ٪ 80إلى أقل من  ٪ 50من.  

  تقابل التقدير بدرجة ضعيفة ٪ 50أقل من .  

  

  : صدق االستبانة وثباتها

ــدقال ــى      : صـ ــة علـ ــورتها المبدئيـ ــي صـ ــتبانة فـ ــرض االسـ ــم عـ تـ
ــرة مــن أســاتذة        مجموعــة الُمحكِّمــين مــن أصــحاب االختصــاص والخب

محكمـــين ؛  8محكًمـــا، اســـتجاب مـــنهم  12الجامعـــات، بلــــغ عـــددهم 
لمعرفة آرائهم حول مناسبة العبارة للمجـال، ووضـوح صـياغة العبـارة،     

فئــات المعروضــة علــيهم ومــدى مناســبة مجــاالت وعبــارات االســتبانة لل 
من أعضاء هيئة التـدريس، وأيـة إضـافة أو حـذف أو اقتراحـات يـرون       

مــن آراء المحكمــين معيــاًرا للحكــم  ٪80وقــد ُعــّدت نســبة . مناســبتها
علــى صــالحية العبــارة، وبعــد االطــالع علــى اقتراحــات المحكمــين، تــم  

أو إجــراء التعــديالت التــي أشــاروا إليهــا حــذفًا و إضــافة أو تعــديًال        
  .االستبانة في صورتها النهائية) 1(انظر الملحق رقم . إعادة صياغة

للتأكــد مــن ثبــات االســتبانة، تــم حســاب معامــل الثبــات   :الثبــات
لكـل مجـال مــن مجـاالت االســتبانة والمعامـل الكلـي عــن طريـق معامــل       

ــون  ــاط بيرسـ ــايير أداء    . ارتبـ ــي لمعـ ــات الكلـ ــل الثبـ ــة معامـ وبلغـــت قيمـ
، أما قيمـة معامـل   0.001عند مستوى داللة 0.91الجودة الشخصية 

ــية فبلغـــت    ــودة الشخصـ ــاد الجـ ــاط لكـــل بعـــد مـــن أبعـ ــفات : االرتبـ الصـ
، 0.93، التواصـل الفاعـل   0.95، العالقات اإلنسـانية  0.91اإليجابية 

ومــن هنــا يتضــح أن  0.001عنــد مســتوى  0.90أداء العمــل الفــائق 
ائية عالًيــا بدرجــة  معامــل ارتبــاط االســتبانة ُيَعــدُّ مــن الوجهــة اإلحصــ      

ل أداة الدراســــة صــــالحة كبيــــرة وبداللــــة إحصــــائية عاليــــة، ممــــا جعــــ
  .لالستخدام

  : األساليب اإلحصائية

ــم اســتخدام األســاليب اإلحصــائية المناســبة وهــي      التكــرارات : ت
 والنسبة المئوية و المتوسـط الحسـابي واالنحـراف المعيـاري واختبـار     

ـــامل   T.test ]ت[  Pearsonارتبــــاط بيرســـونلداللـــة الفــــروق و معـ

Correlation Coefficient   وقــد . لحســاب معامــل ثبــات االســتبانة
أعطيت اإلجابات المتعلقة بمجاالت معايير الجودة الشخصية لرؤسـاء  

درجـات،   5تتـوافر بدرجـة كبيـرة جـدًا     : األقسام القـيم الرقميـة التاليـة   
ات، درجـ  3درجـات، تتـوافر بدرجـة متوسـطة      4تتوافر بدرجـة كبيـرة   
درجـة،   1درجة، تتوافر بدرجـة ضـعيفة جـدًا     2تتوافر بدرجة ضعيفة 

وتم إعطاء رموز معينـة للمعلومـات العامـة عـن أفـراد العينـة، وتضـمن        
مجــــاالت معــــايير : التحليــــل المعلومــــات األساســــية المتعلقــــة ِبُبْعــــَدي

الجــــودة الشخصــــية لرؤســــاء األقســــام باعتبارهــــا متغيــــرات تابعــــة،       
ونــوع  الجامعــة: ة عــن أعضــاء هيئــة التــدريس تبعــاً والمعلومــات العامــ
وقــد تــم جمــع . والــدورات التدريبيــة الخبــرة العمليــةالكليــة والجــنس و

وقــد . البيانــات عــن تلــك المتغيــرات لمعرفــة خصـــائص أفــراد الدراســة 
  . 0.05كانت الداللة اإلحصائية المختارة لجميع االختبارات 

لـى األسـلوب االسـتقرائي    وتم تحليل نتائج المقابلة باالعتمـاد ع 
ــاهيم        ــار المجــردة والمواضــيع والمف ــى تســجيل األفك ــذي يعتمــد عل ال
المســتنبطة مــن أفــواه أعضــاء هيئــة التــدريس ومــن ثــم المواءمــة بــين    
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المعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا وبــين عبــارات ونتــائج اســتبانة         
  .الدراسة الحالية

  : نتائج الدراسة ومناقشتها

ما مـدى التـزام رؤسـاء األقسـام فـي الجامعـات        :نتائج السؤال األول
الصـفات الشخصـية   : السعودية بمعـايير أداء الجـودة الشخصـية   

اإليجابيــة والعالقــات اإلنســانية والتواصــل الفاعــل وأداء العمــل    
كمـا هـو مبـين    . الفائق مـن وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة التـدريس؟      

علـى  ) 6(، ) 5(، ) 4(، ) 3( ،) 2(في الجداول المرقومة بــ  
  :النحو التالي

 : معايير أداء الجودة الشخصية .4

قيم المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري آلراء  ): 2(جدول رقم 
ــدري  ــة التـ ــاء هيئـ ــد    سأعضـ ــية لـ ــود الشخصـ ــايير أداء الجـ ــول معـ  ىحـ

 رؤساء األقسام في الجامعات السعودية مرتبة تنازليًا 

  

  م

  

معايير أداء الجودة 
  الشخصية

االنحراف  يالمتوسط الحساب
  المعياري

 0.25 3.55  أداء العمل الفائق 1

 0.13 2.71  العالقات اإلنسانية 2

 0.23 2.70  التواصل الفاعل 3

 0.17 2.53الصفات الشخصية اإليجابية 4

المتوسط العام لمعايير أداء الجودة
  الشخصية

2.87  0.12  

 أن المتوســط العــام ألراء أعضــاء هيئــة ) 2(يتبــين مــن الجــدول  
 التــدريس حــول معــايير الجــودة الشخصــية لــدى رؤســاء األقســام بلــغ   

ــطة ) 2.87( ــة متوسـ ــاد     . وبدرجـ ــدم اعتمـ ــى عـ ــك إلـ ــع ذلـ ــا يرجـ وربمـ
الجامعات لسياسة محددة لتنمية قدرات الجودة الشخصية وتطويرهـا  
لدى رؤساء األقسام، وأن رؤساء األقسام يتولون هذا المنصـب دون  

م اختيار رؤساء األقسام بنـاء علـى مـا    أن يتلقوا التدريب الالزم، وعد
يتميزون به من جودة شخصـية، وقـد يكـون مـن يتـولى رئاسـة القسـم        

كما قد يرجع ذلك إلى عدم تغيير رؤسـاء  . ممن هم أقل خبرة ودراية
األقسـام بصـفة مسـتمرة وإنمـا يظـل رئـيس القسـم فـي تـولى المنصــب          

شخصـية يـتم   لعدد كبير من السـنوات، وعـدم تـوافر معـايير للجـودة ال     
في ضوئها اختيارهم، وأن رؤساء األقسام غير متخصصين فـي مجـال   
اإلدارة وغير معّدين لذلك، وعدم مشـاركة أعضـاء هيئـة التـدريس فـي      

  .الترشيح

بالنســبة لكــل بعــد مــن أبعــاد ) 2(كمــا يتضــح مــن الجــدول رقــم 
الجودة الشخصية أن معيار أداء العمل الفائق للجـودة الشخصـية بلـغ    

وربمــا يرجــع ذلــك إلــى   . درجــة عاليــة ) 3.55(اء األقســام لــدى رؤســ 

توجه الجامعات إلـى رفـع كفـاءة أعضـاء هيئـة التـدريس ألداء أعمـالهم        
األكاديمية بطريقة متميزة واهتمام الجامعات بتطبيق الجـودة الشـاملة   
في تأديـة العمـل ويبـدوا ذلـك مـن خـالل إنشـاء عمـادات خاصـة وهـي           

ية العمل إال أن هناك عدم اهتمـام بدرجـة   عمادة الجودة لالهتمام بتأد
كافية بمجاالت الجودة الشخصية المتعلقة بتعزيـز الصـفات الشخصـية    
اإليجابية وجـودة مهـارات االتصـال والتفـاعالت وهـذا مـا أثبتتـه نتـائج         
الدراســــة حيـــــث تراوحـــــت المتوســـــطات الحســـــابية ألبعـــــاد الجـــــودة  

ــا    ــة بالعالقــ ــام المتعلقــ ــاء األقســ ــية لــــدى رؤســ ــانية، الشخصــ ت اإلنســ
ــابين    ــية مــ ــال، والصــــفات الشخصــ ) 2.53 – 2.71(والتواصــــل الفعــ

  .وبدرجات متوسطة

وتتفـــق هـــذه النتيجـــة مـــع مـــا توصـــلت إليـــه نتـــائج المقابلـــة مـــع  
أعضــاء هيئــة التــدريس حيــث يــرون أن رؤســاء األقســام يركــزون علــى  

ــبة   ــاديمي بنســ ــة  ٪ 87أداء العمــــل األكــ ــة عاليــ ــن  .  وبدرجــ ــر مــ أكثــ
اهتمــــــامهم بمعرفــــــة صــــــفاتهم الشخصــــــية والعمــــــل علــــــى تنميتهــــــا  
ــة التــدريس والتــي      والتفــاعالت، والعالقــات والتواصــل مــع أعضــاء هيئ

  .وبدرجة متوسطة ٪61بلغت نسبة االهتمام بها 

 ,Marten)مارتندراسة  وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه

ــت   (2001 ــي بينـ ــلالتـ ــا أن أقـ ــاء مهـ ــام أداءم رؤسـ ــي األقسـ دوره : هـ
 مجــال يفــوكموصــل ومتصــل بــين أعضــاء هيئــة التــدريس واإلدارة،  

 محفـز ألعضـاء القسـم نحـو العمـل     ك والقسـم   يالعالقات اإلنسانية فـ 

) 2005(اإليجابي ومـع مـا توصـلت إليـه دراسـة لدهشـان، والسيسـي        
عالية  التي بينت أن رؤساء األقسام يؤدون واجباتهم التعليمية بدرجة

ــة      ــة واالجتماعيـ ــاتهم اإلداريـ ــم لواجبـ ــين أن أداءهـ ــي حـ ــل(فـ ) التواصـ
  .يؤدونها بدرجة متوسطة
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  : الصفات الشخصية اإليجابية

حول معايير الصـفات االيجابيـة لـدى رؤسـاء      سقيم المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري آلراء أعضاء هيئة التدري): 3(جدول رقم 
  معات السعودية مرتبة تنازليااألقسام في الجا

 المعياري فاالنحرا  المتوسط الحسابي  االيجابية الشخصيةالصفات   م

  0.67  3.29  .يحتفظ بقدر عال من الصدق واألمانة   1

  0.69  2.98  )الكبر، والفخر، واإلعجاب بالنفس (يجنب التباهي بذاته   2

  0.43  2.92  .لدية والء للعمل   3

  0.53  2.90  .درة على التكيف مع التغيير يتمتع بالمرونة والق  4

  0.44  2.74  .يتكيف مع اإلحباط بشكل متوازن   5

  0.48  2.74  .يسيطر على انفعاالته بشكل بناء   6

  0.45  2.71  .لديه القدرة على مواجهة التحديات األساسية التي تواجهه في العمل   7

  0.56  2.67  .يمارس المسؤولية االجتماعية   8

  0.49  2.63  .االنضباط الذاتي يتمتع ب  9

  0.51  2.61  .حكيم في استخدام السلطة   10

  0.57  2.53  .موجها باإلجراءات   11

  0.56  2.48  .يتقبل النقد البناء   12

  0.67  2.40  .يعرف حدود صالحيته التي خولتها له الوظيفة فال يتجاوزها   13

  0.59  1.87  .لما يتمع به من شخصية جاذبة لديه القدرة على التأثير على أعضاء هيئة التدريس   14

ــة  15 ــة لجميـــع أعضـــاء هيئـ ــا الجامعـ ــة التـــي تتيحهـ ــة والمعنويـ ــتأثر باالمتيـــازات الماديـ يتجنـــب أن يسـ
   سالتدري

1.83  0.49  

  1.62  1.68  .ينفذ ما يدعو إليه أعضاء هيئة التدريس عمليا   16

  0.17  2.53  المتوسط العام للصفات الشخصية االيجابية

      

أن المتوســط العــام آلراء أعضــاء هيئــة  ) 3(يتبــين مــن الجــدول  
ــايير الجــودة الشخصــية للصــفات الشخصــية لــدى       التــدريس حــول مع

وربما يرجع ذلك إلـى  . وبدرجة متوسطة) 2.55(رؤساء األقسام بلغ 
عدم تعزيز الصـفات الشخصـية لـدى رؤسـاء األقسـام مـن خـالل عقـد         

ير الــذات وتنميــة الصــفات  دورات تدريبيــة متخصصــة فــي مجــال تطــو  
الشخصية، و إلى عدم األخذ بالصفات الشخصـية بعـين االعتبـار عنـد     

ــم   ــة القسـ ــيح لمنصـــب رئاسـ ــودة   . الترشـ ــايير الجـ ــذلك أن معـ ــين كـ وتبـ
ــام     الشخصـــية التـــي تتعلـــق بالصـــفات الشخصـــية لـــدى رؤســـاء األقسـ

مــا بــين درجــة متوســطة وضــعيفة  ) 1.68و  3.29(تراوحــت مــا بــين 
يير الجــودة الشخصــية للصــفات اإليجابيــة لــدى رؤســاء وأن أعلــى معــا

األقسام المحافظة على قدر عال من الصدق واألمانة، و أقلها قدرتـه  
علــى التــأثير فــي أعضــاء هيئــة التــدريس لمــا يتمتــع بــه مــن شخصــية       
جاذبة، وتجنب أن يستأثر باالمتيازات المادية والمعنوية التـي تتيحهـا   

، وتنفيذه مـا يـدعو إليـه أعضـاء     ستدريالجامعة لجميع أعضاء هيئة ال

وقــد يرجــع ذلــك إلــى نــوع مــن األثــرة وتقــديم  . هيئــة التــدريس عمليــًا
إضافة إلى عدم وجـود ضـوابط ورقابـة مـن قبـل      . المصلحة الشخصية

الجامعات فـي توزيـع االمتيـازات الماديـة والمعنويـة علـى أعضـاء هيئـة         
اللجـان، وتوزيـع   الفصل الصيفي، وتشكيل : التدريس في األقسام مثل

العـــبء التدريســـي، وحضـــور المــــؤتمرات، و تصـــور بعـــض رؤســــاء      
ــادهم     ــأناألقســام عــن خطــأ باعتق ــادي ب ــتقن   القي  إصــدارشخصــية ت

فقـــط دون  اآلخـــرين والتعليمـــات وتوزيـــع الصـــالحيات علـــى األوامـــر
  . إتباعها

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصــلت إليــه نتــائج المقابلــة حيــث     
تــدريس أن رؤســاء األقســام يتمتعــون بقــدر مــن    يــرى أعضــاء هيئــة ال 

ــل الــوالء ل    ــة مث ــة بنســبة    الصــفات اإليجابي لعمــل، والشــفافية، والمرون
وبدرجــة متوســطة، فــي حــين يــرون أن رؤســاء األقســام لــديهم      73٪

بعــض الصــفات الســلبية متمثلــة فــي المزاجيــة، وعــدم التــأثير والقــدرة  
مهم، وعـدم وعــي  علـى القيــام بمهـا   سعلـى جـذب أعضـاء هيئــة التـدري    
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ــدركوا       ــة حتــى يســتطيعوا أن ي رؤســاء األقســام بــذواتهم بدرجــة كافي
  . وبدرجة متوسطة ٪77سلوك أعضاء هيئة التدريس بنسبة 

 

  : العالقات اإلنسانية

رؤسـاء   حـول معـايير العالقـات اإلنسـانية لـدى      سقـيم المتوسـط الحسـابي واالنحـراف المعيـاري آلراء أعضـاء هيئـة التـدري        ):  4(جدول رقم 
  األقسام في الجامعات السعودية مرتبة تنازليا

 

المتوســـــــــــــــــــــط   العالقات اإلنسانية  م
  الحسابي

 فاالنحـــــــــــــــــرا
  المعياري

  0.49  3.29  .يحافظ على أسرار وخصوصية أعضاء هيئة التدريس   1

  0.46  3.22  .يتعامل بلطف واحترام   2

  0.50  3.17  .يركز في تعامله على العالقات ال على شخصية الفرد   3

  0.25  3.01  .يظهر اهتمام بأعضاء هيئة التدريس   4

  0.13  3.03  .فوز مع أعضاء هيئة التدريس  –إقامة عالقة فوز   5

يلتزم باستخدام الكلمات الدالة على اللطف والكياسة مثل من فضلك شكر لك وأسـف    6
  .أن لزم ذلك 

2.91  0.73  

  0.42  2.84  .لقسم يعزز روح العمل الجماعي والتعاون بين أعضاء ا  7

  0.58  2.73  .يثني على الجهود المميزة   8

  0.45  2.71  .يساعد أعضاء هيئة التدريس على تطوير أدائهم   9

  0.54  2.54  يعطي تقييم عادل ومحايد ألعضاء هيئة التدريس  10

  0.50  2.52  .يعترف بأخطائه   11

  0.52  2.43  .يتعامل مع الكل بطرية عادلة   12

  0.47  2.33  . سابية عن الزمالء من أعضاء هيئة التدرييتحدث إيج  13

  0.41  2.04  .يوزع العبء التدريسي بعدالة  14

  0.25  1.91  .يعطي أعضاء هيئة التدريس حقوقهم وواجباتهم المنصوص عليها في اللوائح   15

  0.13  2.71  المتوسط العام للعالقات اإلنسانية
      

عــام ألراء أعضــاء هيئــة  أن المتوســط ال) 4(يتبــين مــن الجــدول  
التـــدريس حـــول معيـــار الجـــودة الشخصـــية للعالقـــات اإلنســـانية لـــدى  

وربما يرجع ذلك إلـى  . وبدرجة متوسطة) 2.71(رؤساء األقسام بلغ 
عدم عقد دورات تدريبية مكثفة لرؤسـاء األقسـام فـي فـن التعامـل مـع       

وتبــين كــذلك أن معــايير الجــودة الشخصــية  . اآلخــرين والتكيــف معهــم
تــي تتعلــق بالعالقــات اإلنســانية لــدى رؤســاء األقســام تراوحــت بــين   ال
ــايير      ) 1.91و3.29( ــى مع ــين درجــة متوســطة وضــعيفة وأن أعل ــا ب م

الجودة الشخصية للعالقات اإلنسانية لدى رؤسـاء األقسـام المحافظـة    
وأقلها إعطـاء أعضـاء   . على أسرار وخصوصية أعضاء هيئة التدريس

تهم المنصـــوص عليهـــا فـــي اللـــوائح هيئـــة التـــدريس حقـــوقهم وواجبـــا
ــًا         ــًا كافيـ ــام إلمامـ ــاء األقسـ ــام رؤسـ ــدم إلمـ ــى عـ ــك إلـ ــع ذلـ ــا يرجـ وربمـ

  . بواجباتهم ومسؤولياتهم

كمــا أكــدت نتــائج المقابلــة أن أعضــاء هيئــة التــدريس يــرون أن    
رؤساء األقسـام يلتزمـون بقـدر مـن التعامـل بـاحترام مـع أعضـاء هيئـة          

يفــة مثــل شــكرا وجــزاك اللــه خيــرًا   التــدريس والتــزامهم بالكلمــات اللط 
وبدرجة متوسطة، فـي حـين يـرون أن رؤسـاء األقسـام       ٪ 78وبنسبة 

ــازات      ــي، واالمتيـ ــبء التدريسـ ــئوليات والعـ ــع المسـ ــي توزيـ ــزون فـ يتحيـ
ألعضــاء علــى حســاب اآلخــرين، كمــا أنهــم ال يشــجعون أعضــاء هيئــة    
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ر التدريس على العمل بروح الفريق، وأحيانًا عند عـرض بعـض األفكـا   
يـــتم الـــرفض للفكـــرة علـــى أســـاس الشـــخص وليســـت الفكـــرة نفســـها،   

  .وبدرجة عالية ٪ 82ويطول الجدل في االجتماعات وبنسبة 

 

  : التواصل الفاعل 

حول معـايير التواصـل الفاعـل لـدى رؤسـاء       سقيم المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري آلراء أعضاء هيئة التدري):  5(جدول رقم 
  مرتبة تنازليا  رمعات السعودية لمعايياألقسام في الجا

 المعياري فاالنحراالمتوسط الحسابي  التواصل الفاعل  م

  0.41  3.05  .يتجنب مقاطعة المتحدث   1

  0.47  3.01  .يمنح المتحدث كل االهتمام والتركيز   2

  0.50  2.84  .يستمع بموضوعية   3

  0.68  2.82  .يتحدث بأسلوب متواضع   4

  0.46  2.78  .  رف األخر لكي ينهي كالمه قبل ان يتوصل إلى استنتاجاتيتيح الفرصة للط  5

  0.85  2.75  .يتجنب الجدل الذي ال حاجة له مع أعضاء هيئة التدريس   6

  0.53  2.65  .  يقبل آراء اآلخرين  7

  0.51  2.61  .  يعتمد على الحقائق واألرقام  8

  0.52  2.61  .المعنى  يطلب من الطرف األخر توضيح ما قاله بدال من تخمين  9

  0.53  2.61  رؤية األشياء من منظور المتحدث  10

  0.53  2.59  .يتجنب أسلوب األمر والقسر في التواصل مع أعضاء هيئة التدريس   11

  0.57  2.55  .يتواصل مع الجميع   12

  0.57  2.48  .يستخدم عبارات واضحة وإنسانية في المكاتبات الرسمية مع األعضاء   13

ب اســـتخدام الســـكرتير فـــي التواصـــل مـــع أعضـــاء هيئـــة التـــدريس إال فـــي األمـــوريتجنـــ  14
  .الروتينية 

2.37  0.51  

  0.23  2.70  المتوسط العام للتواصل الفاعل

  

أن المتوســط العــام ألراء أعضــاء هيئــة  ) 5(يتبــين مــن الجــدول  
ــدى       ــل لـ ــل الفاعـ ــية للتواصـ ــودة الشخصـ ــايير الجـ ــول معـ ــدريس حـ التـ

وربمـا يرجـع ذلـك    . وبدرجـة متوسـطة  ) 2.70( رؤساء األقسـام بلغـت  
وتبـين  . عدم توافر مهارات التواصل بقدر كاف لـدى رؤسـاء األقسـام   

كذلك أن معايير الجودة الشخصية التي تتعلق بالتواصل الفاعل لـدى  
بـدرجات متوسـطة   ) 2.37و  3.05(رؤساء األقسام تراوحت ما بين 

اعــل لــدى رؤســاء  وأن أعلــى معــايير الجــودة الشخصــية للتواصــل الف   
ــة المتحــدث، ومــنح المتحــدث كــل         ــي تجنــب مقاطع األقســام تمثلــت ف

وأقلها تجنب استخدام السـكرتير فـي التواصـل مـع     . االهتمام والتركيز
وربمـا يرجـع ذلـك إلـى     . أعضاء هيئة التدريس إال في األمور الروتينية

ــدريس       ــة الت ــع أعضــاء هيئ ــيس القســم م ــة تواصــل رئ ــى  .  قل إضــافة إل
رؤســــاء األقســــام علــــى الســــكرتارية حتــــى فــــي األمــــور غيــــر اتكاليــــة 

الروتينية وهي التواصل مع أعضاء هيئة التدريس، كما قـد يرجـع إلـى    
بيــــنهم وبــــين أعضــــاء هيئــــة  وضــــع بعــــض رؤســــاء األقســــام حــــواجز

 .التدريس

كمـا أكـدت نتـائج المقابلــة أن أعضـاء هيئـة التـدريس يــرون أن        
اء هيئــة التــدريس ينصــتون  رؤســاء األقســام أثنــاء التواصــل مــع أعضــ  

إلــيهم باهتمــام ويركــزون علــى مــا يقــال إال أنهــم ال يتواصــلون بصــفة     
  . وبدرجة متوسطة ٪ 71مستمرة مع أعضاء هيئة التدريس بنسبة 
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  :أداء العمل الفائق

لعمـل الفـائق لـدى رؤسـاء األقسـام      حـول معـايير أداء ا   سقيم المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري آلراء أعضاء هيئة التـدري ):  6(جدول رقم 
  في الجامعات السعودية مرتبة تنازليا

المعياري فاالنحرا  الحسابي المتوسط  أداء العمل الفائق  م

  0.52  4.71  .يحدد أهداف القسم مع األعضاء من بداية العام   1

  0.62  4.55  .يضع خطط إجرائية بأطر زمنية لتحقيق األهداف   2

  0.71  3.94  .عد الزمنية المحددة لذلك ينجز األعمال بالموا  3

  0.53  3.75  .ينفتح على األفكار الجديدة   4

  0.53  3.56  .ينظر إلى التغيير بطريقة إيجابية كوسيلة للتحسين   5

  0.56  3.53  .يتخذ القرارات في الوقت المناسب   6

  0.57  3.50  .يتكيف مع الحقائق والظروف الجديدة   7

  0.76  3.46  .ية عن طريق بناء الجودة في عمليات العمل يمارس اإلدارة الوقائ  8

  0.66  3.44  .يعمل على تلبية متطلبات المستفيدين   9

  0.69  3.44  .يسعى بصفة مستمرة لتطوير ذاته علميا وإداريا  10

  0.52  3.36  .يركز على القيام باألشياء الصحيحة على النحو الصحيح من المرة األولى الدائها 11

إلــى المشــكالت علــى أنهــا فــرص للتحســين واألخطــاء علــى أنهــا دروس قيمــة يمكــن ينظــر 12
  .اإلفادة منها 

3.36  0.68  

  0.79  3.36  .يتحسس المشكالت ويحول دون وقوعها  13

  0.73  3.35  .يعتمد في اتخاذ القرارات على اإلدارة بالحقائق  14

  0.63  3.35  .يؤدي عمله بطريقة متميزة  15

  0.62  3.27  .ر قابلة للتحقيق وواقعية لألداء يحدد معايي 16

  0.62  3.25  .يستغل الموارد المتاحة استغالل أمثل  17

  0.73  3.14  قسم الماما كافيا سكرئي هيلم بوظيفت 18

  0.73  3.07  .يتجاوز ما هو متوقع منه ويعطي المزيد في تأدية األعمال المناطة به  19

  0.73  3.55  المتوسط العام أداء العمل الفائق

  

أن المتوســط العــام ألراء أعضــاء هيئــة  ) 6(يتبــين مــن الجــدول  
التـــدريس حـــول معيـــار الجـــودة الشخصـــية ألداء العمـــل الفـــائق لـــدى 

وربمـا يرجـع ذلـك إلـى     .  وبدرجـة عاليـة  ) 3.55(رؤساء األقسـام بلـغ   
اهتمام الجامعات برفع جودة أداء العمـل لـدى أعضـاء هيئـة التـدريس      

ما بينته خصائص عينة الدراسـة حيـث حصـل جميـع      وهذا يتوافق مع
كــذلك يتبــين أن معــايير . أعضــاء هيئــة التــدريس علــى دورات تدريبيــة

ــاء      ــائق لـــدى رؤسـ ــأداء العمـــل الفـ ــية التـــي تتعلـــق بـ ــودة الشخصـ الجـ
ــين    ــة و   ) 3.07و  4.71(األقســام تراوحــت مــا ب ــين درجــة عالي مــا ب

العمــل الفــائق   متوســطة، وأن أعلــى معــايير الجــودة الشخصــية ألداء    
لــدى رؤســاء األقســام تحديــد أهــداف القســم مــع األعضــاء مــن بدايــة  
العــام ووضــع خطــط إجرائيــة بــأطر زمنيــة لتحقيــق األهــداف، وأقلهــا         
اإللمام بوظيفته كرئيس قسم إلمامًا كافيًا، وتجاوز ما هـو متوقـع منـه    

ــه    ــة بـ ــال المناطـ ــة األعمـ ــاء المزيـــد فـــي تأديـ ــع ذلـــك  . وعطـ وقـــد يرجـ
  . نفة الذكرلألسباب آ
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كمــا أكــدت نتــائج المقابلــة أن أعضــاء هيئــة التــدريس يــرون أن    
هناك نوع من االهتمام المتواصـل مـن قبـل رؤسـاء األقسـام لاللتحـاق       
بالــدورات التدريبيــة وحضــور المــؤتمرات لتطــوير أدائهــم األكــاديمي       

  . وبدرجة عالية ٪ 90واالنفتاح على األفكار الجديدة بنسبة 

ما أساليب تعزيز الجـودة الشخصـية   : عن السؤال الثانينتائج اإلجابة 
لدى رؤساء األقسام في الجامعـات السـعودية مـن وجهـة نظـر أعضـاء       

  ).7(هيئة التدريس؟ كما هو مبين في الجدول 

  50=ية نبالجامعات السعود أساليب تعزيز الجودة الشخصية لدى رؤساء األقسام من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس): 7(جدول رقم 

  المئوية النسبة  التكرارات  أساليب تعزيز الجودة الشخصية  م

  %96  48  .  ترشيح رئيس القسم من قبل أعضاء القسم  1

عقـد عمـادات التطـوير الجـامعي لـدورات تدريبيــة مكثفـة لرؤسـاء األقسـام حـول تنميــة            2
  .الذات وتطوير ومهارات االتصال والتفاعل 

48  96%  

  %92  46  عنوية لرؤساء األقسام الذين يتميزون بجودة شخصية عاليةوضع حوافز مادية وم  3

  %90  45  .اختيار رؤساء األقسام من ذوي الخبرة والدراية   4

زيادة وعي رؤساء األقسام بحقوق وواجبات أعضاء هيئة التـدريس المنصـوص عليهـا      5
  .في اللوائح 

45  90%  

  %86  43  .ة مواطن الضعف لتعزيزها التقييم الشخصي لرؤساء األقسام لذواتهم لمعرف  6

الحراك الوظيفي لرئيس القسـم بحيـث يتجـدد رئـيس القسـم كـل سـنتين كحـافز لتعزيـز            7
  .جوانب الجودة الشخصية لديهم 

41  82%  

تقــيم أعضــاء هيئــة التــدريس لــرئيس القســم فــي مجــاالت الجــودة الشخصــية وإفــادة             8
  .  ترشيح أو عدمهاإلدارة العليا من نتائج التقييم في تجديد ال

40  80%  

ــؤوليات ر     9 ــامل ألدوار ومســـ ــح وشـــ ــيف واضـــ ــع توصـــ ــة   وضـــ ــام اإلداريـــ ــاء األقســـ ؤســـ
  .والشخصية

38  76%  

  %66  33  .تعزيز النمط القيادي الشوري لدى رؤساء األقسام من خالل الدورات التدريبية 10

        

ــين جــدول   ــة لمقترحــات  ) 7(يب أعضــاء هيئــة   أنَّ النســب المئوي
تعزيز الجودة الشخصية لـدى رؤسـاء األقسـام تراوحـت مـا      التدريس ل

ترشيح رئـيس القسـم مـن     :مقترحاتالوأنَّ أهم ) ٪66(و) ٪96(بين 
قبل األعضاء، وعقد عمادة التطـوير الجـامعي لـدورات تدريبيـة حـول      
ــتخدام       ــل، واســ ــال والتفاعــ ــارات االتصــ ــوير ومهــ ــذات وتطــ ــة الــ تنميــ

ــة    ــرة والدرايـ ــار ذوي الخبـ ــوافز، واختيـ ــوق   الحـ ــيهم بحقـ ــادة وعـ ، وزيـ
  . وواجبات أعضاء هيئة التدريس المنصوص عليها في اللوائح

ــث     ــؤال الثالـ ــن السـ ــة عـ ــائج اإلجابـ ــة    : نتـ ــروق ذات داللـ ــد فـ ــل توجـ هـ
حـــول مـــدى التـــزام رؤســـاء األقســـام   0.05إحصـــائية عنـــد مســـتوى  

، )علمـــي، أدبـــي(بمعـــايير أداء الجـــودة الشخصـــية تبعـــا لنـــوع الكليـــة 
  ).9(، )8(كما هو مبين في الجدولين . ؟)اثذكور، إن(الجنس 
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لداللة الفرق بين آراء أعضاء هيئة التدريس حول الجودة الشخصية لدى رؤساء األقسام بالجامعات تبعـا  ) ت(قيم نتائج اختبار ):  8(جدول رقم 
  لنوع الكلية

 معايير الجودة الشخصية

  علمي

 126 =ن 

  أدبي

 61=ن 
ــة  قيمة ت ــتوى الداللــــــــــــــ مســــــــــــــ

 اإلحصائية
االنحـــــــــــــــــــــــــــرافالمتوسط الحسابي

 المعياري

المتوســـــــــــــــــــــــــــط
 الحسابي

 االنحراف المعياري

 0.001 - 3.46 0.17 2.50 0.15 2.58 الصفات االيجابية

 0.002 3.13 0.10 2.67 0.14 2.73 العالقات اإلنسانية

 0.014 2.49 0.16 2.65 0.25 2.72 التواصل الفاعل

 0.75 1.71 0.14 3.50 0.28 3.57 أداء العمل الفائق

 0.13 1.69 0.26 2.76 0.13 2.80 العامالمتوسط 

              

ــدول   ــن الجـ ــح مـ ــة ) 8(يتضـ ــط  1.69] = ت[أنَّ قيمـ للمتوسـ
أعضاء هيئة التدريس حول معايير أداء الجودة الشخصـية  العام آلراء 

وهـذه القيمـة    ).علمـي، أدبـي   (لدى رؤساء األقسام تبعًا لنوع الكليـة  
وهذا يدل على أنَّـه ال توجـد   . 0.05الة إحصائيا عند مستوى غير د

آراء أعضاء هيئة التدريس تبعًا لنوع الكليـة وأن  فروق ذات داللة بين 
هناك اتفاقـًا بـين أعضـاء هيئـة التـدريس فـي الكليـات العلميـة واألدبيـة          

وهــذا . حــول معــايير أداء الجــودة الشخصــية لــدى رؤســاء األقســام      
ــى أن رؤســ   ــديهم      يشــير إل ــة ل ــة واألدبي ــات العلمي ــي الكلي اء األقســام ف

وربما يرجع ذلك . المستوى نفسه من حيث معايير الجودة الشخصية
بالنسـبة لكـل   ) 8(كما تبين مـن الجـدول   . إلى معايشتهم للنظام نفسه

ــة إحصــائيًا   ]ت[بعــد مــن أبعــاد الجــودة الشخصــية أن قيمــة     غيــر دال
شخصــية وهــذا يشــير إلــى هنــاك  لمعيــار أداء العمــل الفــائق للجــودة ال 

اتفاقًا بين أعضاء هيئة التـدريس فـي الكليـات العلميـة و األدبيـة حـول       
وهـذا  . معايير األداء الفـائق للجـودة الشخصـية لـدى رؤسـاء األقسـام      

يشير إلى أن معايير أداء العمـل الفـائق لـدى رؤسـاء األقسـام األدبيـة       
] ت [ أن قيمــة كمــا يتبــين مــن الجــدول . والعلميــة بالمســتوى نفســه

الصــفات : دالـة إحصـائيًا فـي كــل معيـار مـن معــايير الجـودة الشخصـية       
وهــذا يــدل علــى . اإليجابيــة، والعالقــات اإلنســانية، والتواصــل الفاعــل 

بــين آراء  0.05أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى   
أعضـــاء هيئـــة التـــدريس حـــول معـــايير أداء الجـــودة الشخصـــية لـــدى   

). علمــي، أدبــي (ام فــي هــذه األبعــاد تبعــًا لنــوع الكليــة    رؤســاء األقســ 
وبمقارنة المتوسطات الحسابية اتضح أن هذه الفروق لصـالح أعضـاء   

ــة   ــات العلميـ ــي الكليـ ــدريس فـ ــة التـ ــايير   . هيئـ ــى أن معـ ــير إلـ ــذا يشـ وهـ
الجـــودة الشخصـــية لـــدى رؤســـاء األقســـام فـــي الكليـــات العلميـــة فـــي   

، والتواصـل الفاعـل أعلـى مـن     الصفات الشخصية، والعالقات اإلنسانية
وربمـا يرجـع ذلـك إلـى     . معايير الجودة الشخصـية فـي الكليـات األدبيـة    

طبيعـــة العمـــل فـــي األقســـام العلميـــة يتطلـــب تواصـــل وتفاعـــل بصـــفة   
  .مستمرة وأن العمل في الكليات العلمية يكون عمًال تعاونيًا

ء أعضــاء هيئــة التــدريس حــول الجــودة الشخصــية  لــدى رؤســاء األقســام     لداللــة الفــرق بــين آرا ) ت(قــيم نتــائج اختبــار  ):  9(جــدول رقــم  
  بالجامعات تبعا للجنس

معايير الجودة الشخصية

  ذكور

 103 =ن 

  إناث

مستوى الداللة اإلحصائية  قيمة ت 84=ن 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.001 3.88 0.18 2.48 0.16 2.58 الصفات االيجابية 

 0.001 4.021 .0.10 2.67 0.14 2.74 العالقات اإلنسانية 

 0.7 1.82 0.16 2.66 0.27 2.72 التواصل الفاعل 

 0.6 2.21 0.15 3.53 0.30 3.58 أداء العمل الفائق 

 0.09 1.66 0.14 2.85 0.31 2.88 العامالمتوسط 
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، للمتوســـط 1.66] = ت[أنَّ قيمـــة ) 9(يتضـــح مـــن الجـــدول 
أعضاء هيئة التدريس حول معايير أداء الجودة الشخصـية  العام آلراء 

وهــذه القيمــة غيــر ) ذكــور، إنــاث(لــدى رؤســاء األقســام تبعــًا للجــنس 
ــد مســتوى     ــة إحصــائيا عن ــه ال توجــد    . 0.05دال ــى أنَّ ــدل عل وهــذا ي

ــة بــين   ــة التــدريس تبعــًا للجــنس وأن  فــروق ذات دالل  آراء أعضــاء هيئ
ــاث حــول         ــذكور واإلن ــة التــدريس مــن ال ــين أعضــاء هيئ ــًا ب ــاك اتفاق هن

كمــا تبــين مــن . معــايير أداء الجــودة الشخصــية لــدى رؤســاء األقســام
بالنسبة لكـل بعـد مـن أبعـاد الجـودة الشخصـية أن قيمـة        ) 9(الجدول 

ــائيًا لمعيـــاري التواصـــل الفاعـــل، و أداء العمـــل    ]ت[ غيـــر دالـــة إحصـ
ــية  ــودة الشخصـ ــائق للجـ ــين   . الفـ ــا بـ ــاك اتفاقـ ــير إلـــى أّن هنـ ــذا يشـ وهـ

أعضــاء هيئــة التــدريس مــن الــذكور واإلنــاث حــول معــايير التواصــل         
ــام     ــاء األقسـ ــدى رؤسـ ــية لـ ــودة الشخصـ ــائق للجـ ــل، واألداء الفـ . الفاعـ

ــائيًا فـــي معيـــاري الجـــودة   ] ت [ ويتبـــين كـــذلك أن قيمـــة   ــة إحصـ دالـ
ا يــدل علــى الشخصــية للصــفات اإليجابيــة، والعالقــات اإلنســانية، وهــذ

بــين آراء  0.05أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى   
أعضـــاء هيئـــة التـــدريس حـــول معـــايير أداء الجـــودة الشخصـــية لـــدى   

). ذكــور، وإنــاث (رؤســاء األقســام فــي هــذين البعــدين تبعــا للجــنس       
وبمقارنة المتوسطات الحسابية اتضح أن هذه الفروق لصـالح أعضـاء   

وهذا يشير إلى أن أعضاء هيئـة التـدريس   . رهيئة التدريس من الذكو
مـــن الـــذكور يـــرون أن معـــايير أداء الجـــودة الشخصـــية لـــدى رؤســـاء 
األقسام المتعلقة الصفات االيجابية، والعالقات اإلنسانية بدرجة أعلـى  

 .مما تراه عضوات هيئة التدريس

  :خالصة النتائج

جامعـات  بلغت معايير الجودة الشخصية لدى رؤسـاء األقسـام فـي ال    -
  .درجة متوسطة

ــغ لــدى رؤســاء       - ــائق للجــودة الشخصــية بل إّن معيــار أداء العمــل الف
األقسـام درجــة عاليــة، وأن مجـاالت الجــودة الشخصــية المتعلقــة   
ــل      ــل الفاعـ ــانية والتواصـ ــات اإلنسـ ــية والعالقـ ــفات الشخصـ بالصـ

  . بلغت درجة متوسطة

دى رؤسـاء  إّن أعلى معايير الجـودة الشخصـية للصـفات اإليجابيـة لـ      -
األقســام المحافظــة علــى قــدر عــال مــن الصــدق واألمانــة، و أن   

  .أقل المعايير تنفيذ ما يدعو إليه أعضاء هيئة التدريس عمليًا

إّن أعلى معايير الجودة الشخصية للعالقات اإلنسـانية لـدى رؤسـاء     -
ــة      ــاء هيئــ ــية أعضــ ــرار وخصوصــ ــى أســ ــة علــ ــام المحافظــ األقســ

ــاء  ــا إعطــــاء أعضــ ــوقهم   التــــدريس، وأقلهــ ــة التــــدريس حقــ هيئــ
  . وواجباتهم المنصوص عليها في اللوائح

ّإن أعلــى معــايير الجــودة الشخصــية للتواصــل الفاعــل لــدى رؤســاء    -
األقســـام تجنـــب مقاطعـــة المتحـــدث، وأقلهـــا تجنـــب اســـتخدام       
السكرتير في التواصل مع أعضاء هيئـة التـدريس إال فـي األمـور     

  .الروتينية

الشخصية ألداء العمل الفـائق لـدى رؤسـاء     إّن أعلى معايير الجودة -
األقســـام تحـــدد أهـــداف القســـم مـــع األعضـــاء مـــن بدايـــة العـــام  
ووضــع خطــط إجرائيــة بــأطر زمنيــة لتحقيــق األهــداف، و أقلهــا     
اإللمــام بوظيفتــه كــرئيس قســم إلمامــًا كافيــًا، وتجــاوز مــا هــو         

  . متوقع منه وعطاء المزيد في تأدية األعمال المنوطة به

ــ - ــام   إّن مـ ــاليب تعزيـــز الجـــودة الشخصـــية لـــدى رؤســـاء األقسـ ن أسـ
 : جاءت على التوالي

ترشيح رئيس القسم من قبل األعضاء، وعقـد عمـادات التطـوير    
الجـامعي لـدورات تدريبيـة حـول تنميـة الـذات وتطـوير ومهــارات        
ــرة     االتصــال والتفاعــل، واســتخدام الحــوافز، واختيــار ذوي الخب

ق وواجبــــات أعضــــاء هيئــــة   والدرايــــة، وزيــــادة وعــــيهم بحقــــو   
ــا فـــي اللـــوائح، والتقيـــيم الشخصـــي    التـــدريس المنصـــوص عليهـ
لرؤســـاء األقســـام، وتجديـــد رئـــيس القســـم كـــل ســـنتين، وتقـــيم  
أعضــــاء هيئــــة التــــدريس لــــرئيس القســــم فــــي مجــــاالت الجــــودة 
ــيم فــي تجديــد       ــائج التقي ــا مــن نت الشخصــية وإفــادة اإلدارة العلي

ــامل     ــح وشـــــ ــيف واضـــــ ــع توصـــــ ــيح، ووضـــــ ــم الترشـــــ ألدوارهـــــ
 . ومسؤولياتهم، وتعزيز النمط الشوري لديهم

ــانية،    ــية فــــي العالقــــات اإلنســ ــودة الشخصــ ــايير أداء الجــ إّن معــ
والتواصـــل الفاعـــل لـــدى رؤســـاء األقســـام فـــي الكليـــات العلميـــة 
أعلــى مــن رؤســاء األقســام فــي الكليــات األدبيــة مــن وجهــة نظــر     

فـي حـين   ) يعلمـي، أدبـ  (أعضاء هيئة التدريس تبعا لنوع الكلية 
يرون أن الجودة الشخصية ألداء العمل الفائق بالمستوى نفسـه  

  . لدى رؤساء األقسام في الكليات العلمية واألدبية

مـن الـذكور أن معـايير أداء الجـودة      سيرى أعضاء هيئـة التـدري  
الشخصــية لــدى رؤســاء األقســام فــي أبعــاد الصــفات الشخصــية،  

ات هيئـة التـدريس مـن    والعالقات اإلنسانية أعلى مما ترى عضـو 
اإلناث في حين يرون أن الجودة الشخصية ألداء العمـل الفـائق،   

  . والتواصل الفاعل بالمستوى نفسه لدى رؤساء األقسام

  :التوصيات

ــم وضـــع          ــن نتـــائج، تـ ــة مـ ــلت إليـــه الدراسـ ــوء مـــا توصـ ــي ضـ فـ
  : التوصيات التالية لتعزيز الجودة الشخصية لدى رؤساء األقسام

عــــات تعزيــــز الجــــودة الشخصــــية لــــدى ينبغــــي علــــى الجام  .أ 
 :رؤساء األقسام من خالل

ــاملة ل    - ــة وشــ ــة دقيقــ ــوائح و أنظمــ ــع لــ ــيف أدوار وضــ توصــ
فــي المجــاالت األكاديميــة ليات رؤســاء األقســام ؤوومســ

 . واإلدارية واالجتماعية

زيادة وعي رؤساء األقسام بحقـوق أعضـاء هيئـة التـدريس      -
 . وواجباتهم، ووضعها ضمن لوائح وأنظمة
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ــي     عقــــد - ــودة فــ ــادة الجــ ــامعي و عمــ ــوير الجــ ــادة التطــ عمــ
ــاء     ــتمرة لرؤسـ ــفة مسـ ــة بصـ ــدورات تدريبيـ ــات لـ الجامعـ
األقسـام فــي مجــال الجـودة الشخصــية، وتنميــة مهــارات   
ــوعي      ــذاتي وال ــارات التطــوير ال االتصــال والتفاعــل ومه

 . بقدراتهم وإمكاناتهم

ــار        - ــي ضــوئها اختي ــتم ف ــايير للجــودة الشخصــية ي وضــع مع
ام وُيقيمـون مـن خاللهـا مـن قبـل أعضـاء       رؤساء األقسـ 

 . هيئة التدريس لترشيحهم لمنصب رئيس قسم

 يينبغـ  يمراجعة معايير انتقاء وتعيين رؤساء األقسـام، التـ   -
، بـل  مجال البحث والتـدريس  يأال تعتمد على الخبرة ف

الصــفات : البــد أن تتضــمن مجــاالت الجــودة الشخصــية 
الفاعـل وأداء  الشخصية والعالقات اإلنسانية والتوصـل  

 . العمل الفائق

توفير اإلمكانات المادية والبشرية التي تسهم فـي مسـاعدة    -
رؤساء األقسام على التواصل والتفاعـل بشـكل إيجـابي    

 .مع أعضاء هيئة التدريس

إيجــاد منــاخ تنظيمــي مفتــوح فــي الجامعــة يســاعد رؤســاء     -
األقسام على التوصل والتفاعل مـع القيـادات العليـا فـي     

 . لكي يصبح مثل ذلك النظام جزء في سلوكهمالجامعة 

ليتمكنـوا مـن    األعباء اإلدارية عـن رؤسـاء األقسـام،    تخفيف -
  .التفاعل والتوصل مع أعضاء هيئة التدريس

تغييـــر رئـــيس القســـم كـــل ســـنتين كعامـــل محفـــز لألعضـــاء   -
 . لتحسين قدراتهم الشخصية

أن يتحمــل رؤســاء األقســام المســؤولية فــي تعزيــز الجــودة    .ب 
 :صية لديهم من خالل الشخ

التقـــويم الـــذاتي للجـــودة الشخصـــية بتحديـــد رئـــيس       -
القسم لمستوى جودته الشخصية لتحديد الفجوة بين 

 . المستوى الفعلي و المستوى المرغوب لها

تحديد األهداف التي يرغب تحقيقها المتعلقة بالجودة  -
الشخصــية والخطــوات اإلجرائيــة التــي توصــله لتحقيــق  

ن محددة وقابلة للتحقيـق وواقعيـة   األهداف بحيث تكو
 . وذات أطر زمنية

ــودة      - ــق الجــ ــة بتحقيــ ــة الخاصــ ــة اإلجرائيــ ــذ الخطــ تنفيــ
 . الشخصية

ــودة       - ــوغ الجــ ــو بلــ ــدم نحــ ــدى التقــ ــة مــ ــد ومتابعــ رصــ
  . الشخصية

اإلفــادة مــن النمــوذج المقتــرح لتعزيــز معــايير أداء الجــودة     .ج 
  )انظر الصفحة القادمة( الشخصية لدى رؤساء األقسام 

  

  :رحات لدراسات مستقبلية مقت

     إجراء دراسة عن معوقات الجودة الشخصـية لـدى رؤسـاء
  : األقسام

        عمــــل دراســــة عــــن دور الجامعــــات فــــي تعزيــــز الجــــودة
  . الشخصية لدى رؤساء األقسام

   العالقــــة بــــين الجــــودة الشخصــــية لــــدى رؤســــاء األقســــام
  . والرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس
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 دور الجامعة في تعزيز الجودة الشخصية لدى رؤساء األقسام

 الوعي بحقوق أعضاء هيئة التدريس دور رئيس القسم توصيف

ية في مجال الجودة عقد دورات تدريب
 الشخصية

وضع معايير للجودة الشخصية يتم في 
 ضوئها اختيار رؤساء األقسام

توفير االحتياجات المادية والبشرية في 
 القسم

إيجاد مناخ مفتوح للتواصل مع القيادات 
 العليا بالجامعة

 تجديد رئيس القسم كل سنتين تخفيف األعباء اإلدارية لرئيس القسم

 ودة الشخصية لديهمدور رؤساء األقسام في تعزيز الج

تحديد أهداف الجودة الشخصية وخطوات  التقويم الذاتي للجودة الشخصية
 تطبيقها

وضع وتنفيذ خطط إجرائية للجودة 
 الشخصية لديهم

رصد ومتابعة مدى التقدم في تحقيق 
 الجودة الشخصية
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  ) 1(ملحق رقم 

  استبانة الدراسة

 :تعليماتال

الجـودة الشخصـية لـدى     ءمعـايير أدا ( ها بعنـوان دتأعـد  فـي اإلجابـة عـن اسـتبانة الدراسـة التـي       لإلسـهام  رينالمختـا  الـزمالء أحـد   نيسعدني أن تكـو 
ودية والتي تهدف إلى تشخيص الجودة الشخصية لدى رؤساء األقسام في الجامعـات السـع  ) رؤساء األقسام وأساليب تعزيزها بالجامعات السعودية

من أجل تعزيز جوانب الجودة الشخصية لديهم لكي يـؤدون وظـائفهم اإلداريـة فـي رئاسـة األقسـام بطريقـة صـحيحة مـن أول مـرة وبمـا يحقـق رضـا              
  . المستفيدين

صـيات التـي   تقـديم بعـض التو   ، فإن االسترشاد برأيك ومقترحاتك من األولويـات التـي تسـعى الباحثـة إليهـا مـن أجـل       تعاملك مع رئيس القسموبحكم 
  . قد تفيد في فاعلية تطبيق الجودة الشخصية لرؤساء األقسام من أجل السعي تحقيق تميز أداء رؤساء األقسام

عبــارات االســتبانة، و تؤكــد أن إجاباتــك تســتخدم لغــرض البحــث العلمــي فقــط وال داعــي  عــنوتأمــل الباحثــة تعاونــًا صــادقًا وموضــوعيًا فــي اإلجابــة 
   :المدرسة راجية التكرم بمراعاة األمور التالية عند اإلجابةلكتابة االسم أو اسم 

  .مناسبةونها في الخانة التي تر(/) ضع إشارة واإلجابة على جميع عبارات االستبانة ب -

  .التوافرإعطاء حكم واحد من بين األحكام الخمسة المتدرجة تحت مدى  -

 

 :األقسام والفقرات

  :ألولية أرجو التكرم بتعبئة البيانات ا: والأ

 )---------------------------------------------------(الجامعة  .1

  )-------------------------------------------------------(الكلية  .2

 )------------------------------------------------(التخصص  .3

  )-----------------(أنثى ) -------------------(ذكر   :النوع  .4

  )-------------------------(: د سنوات الخبرةعد .5

  :الدورات التدريبية .6

  )----------------(ال  ) --------------(نعم     ؟ هل سبق أن أخذت دورة تدريبية -
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 .مناسبة  ونهافي الخانة التي تر(/) أرجو التكرم باإلجابة على عبارات االستبانة بوضع إشارة : ثانيا

 لجودة الشخصية لدى رؤساء األقسام وأساليب تعزيزها بالجامعات السعوديةا ءمعايير أدا

  

  م

  

  الجودة الشخصية

  مدى التوافر

بدرجة 
كبيرة 
  جدًا

بدرجة 
  كبيرة

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  ضعيفة

بدرجة 
ضعيفة 
  جدًا

5  4 3  2  1  

  :الصفات الشخصية االيجابية  -أ  

            . ساسية التي تواجهه في العمللديه القدرة على مواجهة التحديات األ 1

            .يتمتع باالنضباط الذاتي  2

            .يمارس المسؤولية االجتماعية  3

            .  موجها باإلجراءات 4

            .ينفذ ما يدعو إليه أعضاء هيئة التدريس عمليًا 5

            .يحتفظ بقدر عال من الصدق واألمانة  6

            .يتقبل النقد البناء  7

            .يتمتع بالمرونة والقدرة على التكيف مع التغيير  8

            .يسيطر على انفعاالته بشكل بناء  9

            .حكيم في استخدام السلطة  10

            .يتكيف مع اإلحباط بشكل متوازن  11

لديــه القــدرة علــى التــأثير علــى أعضــاء هيــت التــدريس لمــا يتمــع بــه مــن شخصــية        12
  .جاذبة 

          

            ) .الكبر، والفخر، واإلعجاب بالنفس(يجنب التباهي بذاته  13

يتجنــب أن يســتأثر باالمتيــازات الماديــة والمعنويــة التــي تتيحهــا الجامعــة للكــل مــن       14
  .  سأعضاء هيئة التدري

          

            .يعرف حدود صالحيته التي خولتها له الوظيفة فال يتجاوزها  15

            .لدية والء للعمل  16

            .يحترم االلتزامات والعهود  17

  :العالقات اإلنسانية  -ب  

            .يتعامل بلطف واحترام  1

            .يركز في تعامله على العالقات ال على شخصية الفرد  2

            .يظهر اهتمام بأعضاء هيئة التدريس  3

            .يتعامل مع الكل بطرية عادلة  4

            .مع أعضاء هيئة التدريس فوز  –إقامة عالقة فوز  5
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            . سيتحدث بإيجابية عن الزمالء من أعضاء هيئة التدري 6

يلتــزم باســتخدام الكلمــات الدالــة علــى اللطــف والكياســة مثــل مــن فضــلك شــكر لــك      7
  .وأسف أن لزم ذلك 

          

            .يحافظ على أسرار وخصوصية أعضاء هيئة التدريس  8

            .اعي والتعاون بين أعضاء القسم يعزز روح العمل الجم 9

            .يوزع العبء التدريسي بعدالة 10

            .يثني على الجهود المميزة  11

            .يساعد أعضاء هيئة التدريس على تطوير أدائهم  12

            يعطي تقيم عادل ومحايد ألعضاء هيئة التدريس  13

            .يعترف بأخطائه  14

            ة التدريس حقوقهم وواجباتهم المنصوص عليها في اللوائح يعطي أعضاء هيئ 15

 

 

 الجودة الشخصية لدى رؤساء األقسام وأساليب تعزيزها بالجامعات السعودية ءمعايير أدا

  

  م

  

  الجودة الشخصية

  مدى التوافر

بدرجة 
كبيرة 
  جدًا

بدرجة 
  كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
  ضعيفة

بدرجة 
ضعيفة 
  جدًا

5  4  3  2  1  

  :التواصل الفاعل  –ج  

            .يمنح المتحدث كل االهتمام والتركيز   1

            .يتجنب مقاطعو المتحدث   2

            .االستماع بموضوعية   3

            .يتجنب الجدل الذي ال حاجة له مع أعضاء هيئة التدريس   4

            .تقبل آراء اآلخرين   5

            .  االعتماد على الحقائق واألرقام  6

            .يطلب من الطرف األخر توضيح ما قاله بدال من تخمين المعنى   7

            يتيح الفرصة للطرف اآلخر لكي ينهي كالمه قبل أن يتوصل إلى استنتاجات  8

            .رؤية األشياء من منظور المتحدث   9

            يتجنب أسلوب األمر والقسر في التواصل مع أعضاء هيئة التدريس 10

            ث بأسلوب متواضع يتحد 11

            .يتواصل مع الجميع  12

يتجنــب اســتخدام الســكرتير فــي التواصــل مــع أعضــاء هيئــة التــدريس إال فــي األمــور   13
  الروتينية
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            .يستخدم عبارات واضحة وإنسانية في المكاتبات الرسمية مع األعضاء  14

  :أداء العمل الفائق -د  

            مع األعضاء من بداية العام يحدد أهداف القسم   1

            .يضع خطط إجرائية بأطر زمنية لتحقيق األهداف   2

            .يركز على القيام باألشياء الصحيحة على النحو الصحيح من المرة األولى ألدائها  3

            .يمارس اإلدارة الوقائية عن طريق بناء الجودة في عمليات العمل   4

            .طلبات المستفيدين يعمل على تلبية مت  5

ينظــر إلــى المشــكالت علــى أنهــا فــرص للتحســين واألخطــاء علــى أنهــا دروس قيمــة      6
  .يمكن اإلفادة منها 

          

            .يستغل الموارد المتاحة استغالًال أمثل   7

            .ينجز األعمال بالمواعد الزمنية المحددة لذلك   8

            .يتحسس المشكالت ويحول دون وقوعها   9

            .يحدد معايير قابلة للتحقيق وواقعية لألداء  10

            .يتخذ القرارات في الوقت المناسب  11

            .يعتمد في اتخاذ القرارات على اإلدارة بالحقائق  12

            يتكيف مع الحقائق والظروف الجديدة 13

            .ينفتح على األفكار الجديدة  14

            طريقة ايجابية كوسيلة للتحسينينظر إلى التغيير ب 15

            قسم الماما كافيا سكرئي هيلم بوظيفت 16

            .يؤدي عمله بطريقة متميزة  17

            .يسعى بصفة مستمرة لتطوير ذاته علميا وإداريا  18

            .يتجاوز ما هو متوقع منه ويعطي المزيد في تأدية األعمال المناطة بهم  19

 

 ):فضًال اذكرها(ليب تعزيز الجودة الشخصية لدى رؤساء األقسام من وجهة نظركم ما هي أسا -
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