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 املقدمة:  .1

والتقدم  املعرفي  لالنفجار  نتيجة  واالجتماعية  والثقافية  واالقتصادية  السياسية  املستويات  جميع  على  متسارعة  تغيرات  اليوم  العالم   يشهد 

ب إدارتها ملواردها املادية التكنولوجي وثورة املعلومات واالتصاالت؛ وبالتالي فإن املنظمات اإلدارية مطالبة بالتحديث والتجديد في هياكلها وأنظمتها وأسالي

 والبشرية والتقنية ملواكبة هذه املتغيرات والتكيف معها. 

ؤسسات  ومن االتجاهات اإلدارية الحديثة التي تسهم في بناء عناصر بشرية مؤهلة للقيادة الذاتية جاءت آلية التمكين اإلداري كنقطة تحول في امل

األفراد العاملين الثقة وتفويضهم الصالحيات وتدريبهم ومنحهم الحرية واالستقاللية في العمل مما يولد لديهم التربوية، حيث تقوم فكرة التمكين على منح  

من كفاءة اإلنجاز شعورا بالثقة والدافعية لتحمل املسؤولية، إضافة إلى استثمار ما لديهم من طاقات كامنة والتي تظهر على هيئة إبداعات واقتراحات تزيد  

 ( 2018)خلفة وعيساوي،  .هم في تحقيق األهداف املشتركةوبالتالي تسا

ين من ثقة  وينتج عن التمكين اإلداري في الجامعات کسر الجمود اإلداري والتنظيم الداخلي بين اإلدارة العليا للجامعة واملوظفين، كما يزيد التمك

لجامعة التي ينتسبون إليها، وحفزهم على تحقيق امليزة التنافسية وبذل الجهد املوظفين في كافة املستويات اإلدارية بالجامعة وهذا كفيل بتحقيق والئهم ل
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 لخص:امل

أعضاء هيئة  أداء  والتعرف على  القصيم  جامعة  في  األكاديمية  األقسام  لرؤساء  اإلداري  التمكين  درجة  التعرف على  إلى  الدراسة  هدفت 

الوصفي   املنهج  الدراسة  واستخدمت  التدريس،  أعضاء هيئة  بأداء  األكاديمية  األقسام  لرؤساء  اإلداري  التمكين  والكشف عن عالقة  التدريس 

وتم اختيار   157اطي في حين تكون مجتمع الدراسة من كافة رؤساء األقسام األكاديمية بالكليات املختلفة بجامعة القصيم والبالغ عددهم  االرتب

درجة  جميع أفراد املجتمع كممثلين لعينة الدراسة، وأسفرت نتائج الدراسة عن: أن درجة التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية متحققة ب

 في التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية أ يرة كما أن أداء أعضاء هيئة التدريس متحقق بدرجة عالية، و كب
ً
نه ال توجد فروق دالة إحصائيا

 
ً
ارتباطية موجبة دالة إحصائيا األكاديمية، والقسم، كذلك توجد عالقة  الخبر،  والرتبة  ملتغيرات سنوات  التدريس   تعزى  أداء أعضاء هيئة  بين 

 من الصالحيات
ً
، وتطوير  والتمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية أما أهم توصيات الدراسة فتمثلت في: منح رؤساء األقسام األكاديمية مزيدا

علومات و انسيابها بين املستويات اإلدارية قدراتهم من خالل إتاحة الفرص التدريبية وإعادة النظر في نظام الحوافز، وزيادة االهتمام بتوافر امل

 املختلفة.

 أعضاء هيئة التدريس.  ؛أداء؛ رؤساء األقسام ؛التمكين اإلداري  الكلمات املفتاحية:

 

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx
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ت تتعلق وتشجيع روح املغامرة التي تحقق التطوير واإلبداع، ويتطلب تحقيق التمكين اإلداري تفويض السلطة للقيادات الجامعية لصنع واتخاذ قرارا 

 (2017)شحاتة،  .دة بطبيعة عملها، والتخلي عن األنظمة البيروقراطية السائ

األكاديمية  وتعد األقسام األكاديمية الجامعية الوحدات األساسية لتسيير أعمال الجامعة وتحقيق غاياتها فمن خاللها يتم تقديم الخدمات اإلدارية و 

الخطيب والخطيب ) اإل 2006بشكل مباشر، وتشير دراسة  املسؤولية  الكليات تقع عليهم  أقسام وعمداء  أن رؤساء  إلى  دارية والخدمية ألعضاء هيئة ( 

املكونات االعتبار  في  األخذ  مع  مقننه  إدارية  معايير  وفق  الجامعات  في  األكاديمية  األقسام  رؤساء  اختيار  يتم  أن  يستدعي  وهذا  الشخصية    التدريس، 

 والقدرة على تذليل العقبات التي تواجههم. والقيادية والُنضج والتميز األكاديمي، عالوة على جودة التواصل مع زمالئهم من أعضاء هيئة التدريس، 

ريس ويمثل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات حجر الزاوية في العملية التعليمية، وأداة تقدم الجامعة ملا يقومون به من وظائف مختلفة في التد

ية في تحسين مجاالت األداء املختلفة لديهم يعد ضرورة من  والبحث العلمي وخدمة املجتمع، وبالتالي فإن االهتمام بتطوير جهودهم واألخذ باملعايير العلم

 
ً
أساسيا  

ً
محكا يعد  الجامعي  للمعلم  األكاديمي  األداء  مستوى  إن  حيث  التقدم،  املؤسسات    ضروريات  تقدمها  التي  الخدمات  جودة  مدى  على  للحكم 

 ( 2011)موس ى والعتيبي،  .التعليمية 

طلب القيام بعمليتي اتصال وتواصل مباشرتين ومستمرين بين رئيس القسم وأعضاء هيئة التدريس،  ومن هنا فإن العمل األكاديمي في الجامعات يت

أعضاء   حيث يعتبر رئيس القسم هو املحور األساس ي لهذا االتصال وأي سلوك يصدر عنه في أثناء عملية االتصال يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على

 ( 5، 2014)البشري،  .هيئة التدريس

 
ً
لهذا االرتباط الكبير بين رئيس القسم وعضو هيئة التدريس فإنه من املهم تعزيز أساليب التواصل بينهما بما يؤدي إلى رفع مستوى عضو   ونظرا

يس  ة التدر هيئة التدريس وتجويد أدائه، فرئيس القسم الذي ُيمنح الصالحيات واالستقاللية في اتخاذ القرارات وتسيير شؤون القسم وإدارة أعضاء هيئ

 العاملين معه سيكون أقدر على التطوير والتحسين، ومعالجة ما قد يصادفه من تحديات. 

 مما سبق جاءت هذه الدراسة بهدف التعرف على العالقة بين التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية وأداء أعضاء هيئة الت
ً
دريس  وانطالقا

 عام.   واالستفادة من ذلك في تطوير العمل الجامعي بشكل

 مشكلة الدراسة:   . 1.1

فوق  ال شك أن نجاح أي مؤسسة يعتمد بشكل رئيس على إدارة املوارد البشرية العاملة فيها، وفي الجامعات واملؤسسات التعليمية ال شك أن أي ت

البشري والقدرة على   العنصر  إدارة  األكاديمي هو عائد لحسن  للقسم  أو  للكلية  أو  الصحيح، ويعد يتحقق للجامعة  بالشكل  تنميته واستغالل قدراته 

منها، كما يساهم   التمكين اإلداري من األساليب القيادية الحديثة في مجال إدارة املوارد البشرية، والتي تسهم في زيادة فاعلية املؤسسات خاصة الجامعية

 التمكين في تحسين أداء القادة وتحسين عالقتهم بالعاملين. 

إلى أن الكثير من املؤسسات التربوية والجامعية تعاني اليوم من سيادة البيروقراطية التي تعتمد على مركزية القرار وغياب تفويض  لكن الواقع يشير  

البطيئة، واالهتمام باألعمال الروتينية واالنشغال بها عن األعمال اإلدارية املهمة كالت وير، خطيط، والتطالصالحيات للمرؤوسين، مما يؤدي إلى اإلدارة 

)الدوري   .ولينومتابعة تقدم املؤسسة، ورسم السياسات، والذي يمكن أن تكون له نتائج سلبية على كافة املستويات إثر تركز الصالحيات بأيدي كبار املسؤ 

 ( 2018وصالح،  

املطلوب حي املستوى  الجامعات ال ترتقي إلى  أن ممارسات التمكين اإلداري داخل  إلى  ث أكدت دراسة فالق وابن نافلة وتشير كثير من الدراسات 

وهرمية ( إلى أن الكثير من املؤسسات الجامعية تعاني بشكل واضح من املشكالت والسليبات نتيجة لبقائها لعقود طويلة أسيرة املركزية الشديدة، 2011)

 املستويات اإلدارية وتعدديتها، وطول خطوط االتصال الرسمية، ومحدودية املعلومات التي تمنح للمو 
ً
أمام الطموحات    ظفين، والتي أصبحت اليوم عائقا

 التنموية واإلصالحية. 

 
ً
 على ذلك فإن املتأمل لواقع  األقسام األكاديمية في الجامعات يالحظ أنها تعاني العديد من املعوقات التي تقف حائال

ً
دون تحقيق املستوى  وقياسا

ا: تمركز السلطة في املستويات اإلدارية العليا بالجامعة، وتعدد القوانين واللوائح، واحتمالية املأمول من الجودة، وترتبط هذه املعوقات بعدة جوانب أهمه

ا  تقوم  اليومية، حيث  الروتينية  اإلجراءات  في  الطاقات  استنفاد معظم  إلى  يؤدي  الرقابة مما  تتعدد مستويات  كما  بأكثر من معنى،  لقيادات تفسيرها 

 واحدا وهو أن يكونوا تابعينالجامعية  العليا باتخاذ كافة القر 
ً
)شحاتة،   .ارات املتعلقة بمراحل العمل املختلفة تاركة لرؤساء األقسام  املباشرين خيارا

2017 ) 

 من الصالحيات والحرية في أداء مهامهم من خالل منحهم االستقاللية وا 
ً
لثقة في  مما يعني ضرورة منح رؤساء األقسام األكاديمية بالجامعات مزيدا

 ة. سلطاتهم داخل بيئة العمل، وهذا يستوجب من اإلدارة الجامعية توفير الدعم واملساندة لرئيس القسم، وتشجيعه على ممارسة اإلدارة الذاتي ممارسة

ئفها  ظاكذلك يعد عضو هيئة التدريس عنصرا فعاال في تحقيق األهداف املرجوة للجامعة، والركيزة األساسية التي تعتمد عليها الجامعات للقيام بو 

ة التدريس من تدريس وبحث علمي وخدمة مجتمع باإلضافة إلى مسئوليات أخرى كاملشاركة في األعمال اإلدارية داخل الجامعة التي ينتمي إليها عضو هيئ

 (  290، ص 2016)الحربي،  .وممارسة اإلرشاد األكاديمي للطالب
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التحديات التي تواجه األقسام األكاديمية بالجامعات، حيث أشارت العديد من   وبالتالي فإن القصور في أداء أعضاء الهيئات التدريسية يعد أحد

( التي تناولت أداء أعضاء  2009( ودراسة العيدروس )2008( ودراسة أبو الرب وقدادة )2008( ودراسة الحدابي وخان )2008الدراسات منها دراسة سليم )

 الجوانب اإلدارية والتنمية واملهنية(.     -خدمة املجتمع  -البحث العلمي  -االت األداء املختلفة )التعليم هيئة التدريس بالجامعات العربية إلى وجود قصور في مج

القسم وعضو هيئ رئيس  بين  وتواصل مباشرتين ومستمرتين  اتصال  بعمليتي  القيام  يتطلب  األكاديمية  األقسام  في  األكاديمي  العمل   ألن 
ً
ة  ونظرا

من الدراسات على وجود ارتباط واضح بين ممارسات التمكين اإلداري وتطوير وتحسين األداء لدى العاملين واملنظمات    التدريس، إضافة إلى تأكيد العديد

(  التي دلت جميعها على وجود عالقة ارتباطيه وإيجابية بين توافر  2013(، ودراسة علي وأحمد )2015بشكل عام  ومن هذه الدراسات دراسة الشرفي )

( إلى وجود عالقة فعالة وقوية بين التمكين اإلداري، 2013درجة تحقيـق التنميـة املهنيـة وتطوير املنظمات، كما أشارت دراسة الحارثي )التمكين اإلداري، و 

اإلدارية لديهم، وكذلك أشارت دراسة االرتباط بالفعالية   لذلك قوة 
ً
اإلدارية لدى املدراء، وأنه كلما زاد التمكين زاد تبعا ( إلى 2012ادي )الرد  والفعالية 

 أهمية التمكين اإلداري في تدعيم القدرة على اتخاذ القرارات. 

داء العاملين  ومن هنا ولكون مفهوم التمكين من املفاهيم اإلدارية الحديثة التي أثبتت جداراتها في تطوير املنظمات وتحسين األداء املؤسس ي وتطوير أ 

جم على  ونتائجه  أثره  على  التعرف  يستدعي  هذا  األقسام فإن  رؤساء  دور  ألهمية  الباحثة  من   
ً
واستشعارا الجامعي،  بالعمل  العالقة  ذات  األطراف  يع 

ج أعمالهم،  األكاديمية في تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس باعتبارهم أهل االختصاص في اإلشراف املباشر على أعضاء الهيئة التدريسية، وتقييم نتائ

ف العالقة بين مستوى التمكين املمنوح لرؤساء األقسام األكاديمية، وانعكاساته على أداء أعضاء هيئة التدريس جاءت هذه الدراسة في إطار محاولة كش

 بجامعة القصيم. 

 صيم؟ وتتلخص مشكلة الدراسة في السؤال التالي: ما عالقة التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية بأداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة الق 

 أسئلة الدراسة:   . 2.1

 ومن السؤال الرئيس للدراسة تتفرع األسئلة الفرعية التالية: 

مات،  ما درجة التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية في جامعة القصيم بأبعاده )تفويض السلطة، تحفيز العاملين، االتصال وتدفق املعلو  .1

 املشاركة في اتخاذ القرارات( من وجهة نظرهم؟

عزى ملتغيرات )سنوات  هل توجد ف .2
ُ
ت القصيم من وجهة نظرهم  األكاديمية بجامعة  األقسام  اإلداري لرؤساء  التمكين  روق ذات داللة إحصائية في 

 الخبرة، الدرجة العلمية، القسم(؟ 

، التنمية املهنية( من وجهة  ما واقع أداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة القصيم في جوانب األداء املختلفة )التدريس، البحث العلمي، خدمة املجتمع .3

 نظر رؤساء األقسام؟

 هل توجد عالقة ارتباطية موجبة بين درجة التمكين اإلداري لرؤساء األقسام وبين أداء أعضاء هيئة التدريس؟ .4

 أهداف الدراسة:   . 3.1

 تهدف الدراسة إلى: 

 القصيم من وجهة نظرهم.التعرف على درجة التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية في جامعة  .1

لد .2 األكاديمية  األقسام  تقديرات رؤساء  في  القسم(  العلمية،  الدرجة  الخبرة،  )سنوات  ملتغيرات  اإلحصائية  الداللة  ذات  الفروق  رجة  التعرف على 

 التمكين اإلداري. 

 التعرف على واقع األداء بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس كما يراه رؤساء األقسام األكاديمية.  .3

 كشف عن نوع العالقة بين التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية وأداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة القصيم. ال .4

 أهمية الدراسة: . 4.1

 األهمية النظرية:  •

 في غاية  تكمن أهمية الدراسة في كونها تتطرق إلى أحد املفاهيم اإلدارية الحديثة وهو التمكين اإلداري، حيث إن تطبيق التمكين اإلد
ً
اري أصبح أمرا

 
ً
من الوقت والجهد في إتمام األعمال اإلدارية ويجعلها ذات جودة، كما أن موضوع التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية  األهمية كونه يختصر كثيرا

غيرها من القضايا التي تتعلق بنجاح اإلدارة بصفة عامة  يرتبط بالعديد من القضايا اإلدارية الهامة، مثل: الالمركزية اإلدارية، وإدارة الجودة الشاملة، و 

حدود علم واإلدارة الجامعية بصفة خاصة، إضافة إلى وجود ندرة واضحة بالدراسات املتعلقة بالتمكين اإلداري وخاصة في مؤسسات التعليم العالي في  

حيوي له أهميته الكبيرة وانعكاساته على أداء الجامعات بشكل عام وهو أداء   الباحثة، كما تتناول الدراسة ربط هذا املفهوم )التمكين( وممارساته بمتغير

تتناو  التي  الجامعات  املختصة بالتطوير على مستوى  العلمية  البحوث  إثراء  الحالية على  الدراسة    قد تساعد 
ً
التدريس، وأخيرا التمكين أعضاء هيئة  ل 

إلضافة إلى فتح اآلفاق أمام الباحثين في مجال اإلدارة والتخطيط التربوي إلثراء امليدان التربوي  اإلداري، وتغطية بعض جوانب النقص في تلك الدراسات با

 ببحوث مماثلة.
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 األهمية التطبيقية:   •

عات السعودية الجام تبرز األهمية التطبيقية في النتائج املتوقعة من هـذه الدراسـة وتوصـياتها في إمكانية االستفادة منها في تفعيل التمكين اإلداري في 

نوح على وجه العموم وجامعة القصيم على وجه الخصوص، كما قد يساعد البحث الحالي رؤساء األقسام في التعرف على مستوى التمكين اإلداري املم

 لهم وبالتالي االستفادة من الصالحيات املهيأة لهم أو املطالبة بمزيد من التفويض والحرية في ممارساتهم اإلدارية. 

تفعيل يؤمل أن تساعد نتائج هذه الدراسـة املـسئولين واملهتمـين بتطـوير أداء الجامعات من خالل التعرف على املتطلبات واملقومات الالزمة لكما  

ملناسبة واملناخ املالئم التمكين اإلداري في األقسام الجامعية، وتوجيههم إلى االهتمام بإعداد البرامج التدريبية لرؤساء األقسام األكاديمية وتهيئة البيئة ا 

 
ً
إداريا تمكينهم  ثم  ومن  العمل  طبيعة  وفق  والتجديد  واالبتكار  واالعتماد لإلبداع  الجودة  تطبيق مشروع  القائمين على  املسئولين  تساعد  قد  أنها  كما   ،

 األكاديمي في ضوء متطلبات التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات. 

 سة: حدود الدرا . 5.1

اقتصرت الدراسة على التعرف على التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية بأبعاده )تفويض السلطة، التحفيز، االتصال   الحدود املوضوعية: •

البحث العملي،   وتدفق املعلومات، واملشاركة في اتخاذ القرارات، السلوك اإلبداعي( وعالقته بأداء أعضاء هيئة التدريس في جوانب األداء )التدريس،

 خدمة املجتمع، التنمية املهنية(. 

البشرية:  • )عنيزة   الحدود  واملحافظات  الرئيس ي(،  )املقر  القصيم  بجامعة  املختلفة  بالكليات  األكاديمية  األقسام  رؤساء  كافة  في    - الرس  -تمثلت 

 اح(.األسي -عيون الجواء - عقلة الصقور -ضريه  -النبهانية -رياض الخبراء -املذنب -البكيرية

 كليات جامعة القصيم في املركز الرئيس )املليداء( باإلضافة إلى كليات الجامعة في املحافظات.  الحدود املكانية: •

 هـ 1438-1437تم تطبيق الدراسة خالل الفصل الدراس ي األول من العام الجامعي  الحدود الزمانية: •

 مصطلحات الدراسة:  . 6.1

ف التمكين اإلداري بأنه "عملية إعطاء األفراد سلطة أوسع في ممارسة الرقابة، وتحمل  Administrative empowermentالتمكين اإلداري   • : ُيعرَّ

 (. 10، 2003املسؤولية، وفي استخدام قدراتهم، ومن خالل تشجيعهم على استخدام القرار " )أفندي، 

: بأنه الحرية املمنوحة لرؤساء  
ً
األقسام األكاديمية بجامعة القصيم في استخدام األساليب والوسائل التي يمارسون بها تسيير وتعّرفه الدراسة إجرائيا

، بما ال يتعارض مع األهداف العامة للقسم وال يتج
ً
 وفق تصوراتهم الخاصة وما يرونه مناسبا

ً
، وماليا

ً
اوز الصالحيات  أمور األقسام األكاديمية إداريا

.
ً
 املمنوحة لهم نظاما

 (. 241، ص 2005"هو الطريقة التي يتم بها عمل الش يء أو أي عمل معين من أجل إنجاحه أو إفشاله" )كنعان،  : The Performanceاألداء   •

: "بأنه مدى الفاعلية والكفاءة التي يتم بها إنجاز املهام التي تتطلبها و 
ً
ظيفة عضو هيئة  وتعّرف الدراسة الحالية أداء أعضاء هيئة التدريس إجرائيا

 ، وااللتزام بمعايير التنفيذ التي تفرضها قواعد العمل من حيث الدرجة والنوعية".  التدريس

 األدب النظري:   .2

 التمكين اإلداري: . 1.2

 في مجال تطور الفكر اإلداري بعد أن تحول االهتمام من نموذج منظمة التحكم واألوامر
ً
إلى ما   يعد تمكين العاملين هو التوجه التي يتردد مؤخرا

 من الناحية النظرية والت
ً
 كبيرا

ً
طبيقية، ويتميز يسمى اآلن باملنظمة املمكنة، فتمكين العاملين يعد من املوضوعات التي برزت على الساحة والقت رواجا

 (11، 2003)أفندي،  .هذا املدخل بفلسفة جديدة قوامها أال يكون تركيز املدير على التنظيمات داخل املؤسسة وإنما على العاملين في املقام األول 

: مفهوم التمكين:
ً
 أوال

سائل  ظهرت تعريفات عديدة ملفهوم التمكين، وتعددت تلك التعريفات بتعدد وجهات نظر الباحثين، فمنهم من نظر إلى التمكين على أنه وسيلة من و 

ل املسؤولية وتطوير طرق أداء األعمال، كما رأى آخرون  اإلدارة، ونظر إليه آخرون نظرة فلسفية، وهناك من عّده ممارسة ثقافية تشجع األفراد على تحم

 (2008)أندراوس ومعايعة،  .أن التمكين هو النقل املراقب للسلطة من اإلدارة إلى املوظفين بما يحقق مصلحة العمل

اذ القرارات، وحل املشكالت، والتفكير ( مفهوم التمكين بأنه" املشاركة الفعلية من جانب العاملين في إدارة منظماتهم باتخ2014ويحدد عبد الوهاب )

 (.29اإلبداعي، والتصرف في املواقف، وتحمل املسئولية، والرقابة على النتائج")ص 

في   تتمثل  مشتركة  فيها عوامل  الفرد وظهرت  ركزت على  التي  البسيطة،  التعريفات  بين  تراوحت  التمكين  لتعرفي  التي قدمت  الجهود  فإن  وهكذا 

 والقدرة، والتعريفات األكثر تعقيدا التي ركزت على العالقة بين الفرد واملنظمة. االستقاللية والسلطة
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: مداخل التمكين:
ً
 ثانيا

 يتم تصنيف مداخل التمكين من خالل منظورين هما: 

وحاته املدخل اإلدراكي النفس ي: ويعني التمكين في مراجع علم النفس تهيئة اإلنسان ودعم نموه النفس ي بما يحقق تفعيل قدراته واستعداداته وطم •

 (.2014)الشياب وأبو حمور، 

يث يتم التركيز على مجموعة من  املدخل التنظيمي )االجتماعي(: ويدعى التمكين الهيكلي وهو يستند بصورة أساسية على النظريات التنظيمية، ح •

 (. 69، ص2013النشاطات واملمارسات التي تعمل على أساس منح القوة والسلطة والرقابة للمرؤوسين )جرادات وآخرون، 

التنظيمي   • املدخل  الباحثة  تبنت   
ً
آنفا إليها  املشار  الدراسات  املب  –وعلى ضوء  وذلك الرتباطه  وأبعاده  وافتراضاته  للتمكين  بمجال  االجتماعي  اشر 

 الدراسة الحالية. 

: أهمية التمكين وفوائده:  
ً
 ثالثا

( والطراونة  املبيضين  انتماء  2011حدد  زيادة  في  التمكين  االنتماء من خالل مساهمة  تحقيق  أهمها:  للفرد من  اإلداري  التمكين   من مزايا 
ً
( عددا

ي يعملون خالله، واملشاركة الفاعلة للعاملين بطريقة إيجابية تساهم في انطالق  املوظفين للمؤسسة بشكل عام وللمهام التي يقومون بها ولفريق العمل الذ

التي تحققها برامج  األفكار اإليجابية وتدعيم األفكار االبتكارية لديهم، وكذلك تطوير مستوى أداء العاملين وزيادة الدافعية والشعور بالرضا من العوائد  

قاللية وحرية التصرف، إلى جانب مساهمة التمكين في اكتساب املوظف للمعرفة واملهارة والتي تحققها خطط التمكين من خالل منح املوظف الثقة واالست

 يساعد التمكين على املحافظة على املوظف من قبل ا 
ً
ملنظمة التنمية والتدريب وانخراط املوظف بدورات تدريبية وندوات وورش عمل ومؤتمرات، أيضا

 ه مما يزيد من تمسك املنظمة به واملحافظة عليه وشعوره باألمن الوظيفي. من خالل زيادة معرفته ومهارات

( وجالب والحسيني 2013وعلى صعيد املنظمات تبرز العديد من املزايا التي تدعو إلى األخذ بمفهوم التمكين أوردها كل من البغدادي والحدراوي )

 ( على النحو التالي:    2014)

 طوير والتجديد ومواكبة التغيرات البيئية بمختلف مستوياتها.منح املنظمة قدرة أكبر على الت •

 تخفيض عدد املستويات اإلدارية في الهياكل التنظيمية وتخفيض دورات العمل )تقليص األوقات(. •

 عدم انشغال اإلدارة العليا باألمور اليومية وتركيزها على القضايا االستراتيجية طويلة األجل. •

 ملوارد املتاحة خاصة املوارد البشرية للحفاظ على تطوير املنافسة. االستغالل األمثل لجميع ا  •

 سرعة اتخاذ القرارات، وتخفيض الكلفة من خالل تبني مبادرات العاملين وإبداعهم.  •

 العمل على تحسين العالقة بين العاملين وزيادة فاعلية االتصاالت.  •

 الربحية، واإلنتاجية.تحقيق مستويات عالية من األداء للمنظمة، وتحسين الجودة، و  •

: متطلبات التمكين ومقوماته:
ً
 رابعا

 ( متطلبات تطبيق التمكين في عدة مقومات هي: 2014يلخص القحطاني )

 مقومات بيئية مثل )الثقافة العالية بنوعيها الداخلية للمنظمة والخارجية للمجتمع(.  •

 والهياكل التنظيمية الحديثة والحوافز الجيدة(. مقومات إدارية مثل )استخدام األساليب اإلدارية الفعالة  •

 مقومات بشرية مثل )القائد املؤمن بالتمكين والعاملين املؤهلين والعمالء املتعاونين(. •

 (44مقومات مادية مثل )التقنية الحديثة وبيئة العمل املساعدة على اإلنتاج(. )ص  •

 . ض التغيرات الهامة في التوجهات واملواقف اإلدارية داخل املنظمةوبذلك فإن تطبيق مبدأ التمكين في املنظمات يحتاج إلى بع

: أبعاد التمكين: 
ً
 خامسا

 تتحدد األبعاد الرئيسة للتمكين فيما يلي: 

 : أي توفير املعلومات عن كافة جوانب املنظمة وتقديمها لألفراد العاملين.Informationاملعلومات  •

 : إن امتالك العاملين للمعرفة واملهارات عاملين مهمين وأساسيين في مجال تطبيق التمكين ونجاحه.  Knowledge and skillsاملعرفة واملهارات  •

 : فامتالك األفراد العاملين القوة الالزمة التخاذ القرارات بعد أمرا ضرورية في تطبيق التمكين.Powerالقوة  •

 (. 2014: وتتمثل في تقديم املكافآت للعاملين على أدائهم في املنظمة )جالب والحسيني، Rewardsاملكافآت  •

: أساليب التمكين:  
ً
 سادسا

 ( كما يلي:  2014تطرقت الكتابات املعاصرة إلى أساليب التمكين ومنها ما أشار إليه عبد الوهاب )

 أسلوب القيادة: إذ يعد التمكين من األساليب القيادية الحديثة التي تسهم في زيادة فاعلية املؤسسة.   •
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 أسلوب تمكين األفراد: من خالل التوجه نحو املسؤولية واالستقاللية في اتخاذ القرار   •

ء املؤسس ي، وهذا ينسجم مع املتغيرات الهيكلية في املنظمات أسلوب تمكين الفريق: يقوم التمكين في بناء القوة من خالل العمل الجماعي لتعزيز األدا  •

 من خالل توسيع نطاق اإلشراف. 

: مراحل تطبيق استراتيجية التمكين: 
ً
 سابعا

 للخطوات التي ذكرها الكبيس ي وآخرون )
ً
  ، 2017يمر تطبيق استراتيجية التمكين اإلداري كأي استراتيجية أخرى بعدة مراحل حيث يتم تطبيقه وفقا

 ( على النحو التالي: 5ص 

الت  • اإلبداع، وإهمال  البيروقراطي، وغياب  إلى عوامل تنظيمية كالتغيرات واملناخ  املنظمة وتصنفيها  الظروف داخل  األولى: تشخيص  دريب  املرحلة 

 وفوض ى في توزيع الصالحيات، وشعور العاملين بفقدان القوة واملكانة.  

إ  • أساليب  العتماد  التوجه  الثانية:  متطلباتها،  املرحلة  وتحديد  بدقة،  ووصفها  الوظيفة  وإثراء  األهداف،  وتحديد  املشاركة،  مثل  جديدة  دارية 

 وصالحياتها، وحقوقها.  

والت • الفعالة،  األعمال غير  للتقويم  أربعة مصادر  املديرين في شتى مستوياتهم وذلك باستخدام  الثالثة: تقديم معلومات وافية عن  جارب املرحلة 

 ، واإلقناع اللفظي، واملؤهالت العلمية. املنجزة واملبدعة

ح والعمل  املرحلة الرابعة: إبالغ األفراد بنتائج تقويمهم والوقوف على مدى استعدادهم ملمارسة التمكين وزيادة الجهد املبذول وحرصهم على النجا •

 بفاعلية ذاتية. 

املستوي • في  األفراد  في سلوك  التغيير  كبير من  تحقيق قدر  الخامسة:  التمكين املرحلة  أهداف  وتحقيق  اإلنجاز  على  إصرارهم  كافة من خالل  ات 

 املعتمدة. 

: معوقات تطبيق التمكين:  
ً
 ثامنا

ق  هناك بعض املعوقات التي تحد من تطبيق تمكين العاملين بالشكل الفعال، يجب مراعاتها وأخذها في الحسبان ومن املعوقات التي تعترض تطبي

 (: 2016( وجاد الرب )2014البيطار )التمكين والتي أشار إليها كل من 

 البناء التنظيمي الهرمي.  •

 السرية أو القصور في تبادل املعلومات.  •

 ضعف نظام التحفيز واالختالف في أهداف كل من اإلدارة والعاملين.  •

التي ال تشجع على املبادرة واالبتكار، • الصارمة  وعدم وجود الثقافة التنظيمية املعززة   عدم توافر البيئة املواتية لتطبيق التمكين ومنها اإلجراءات 

 للتمكين، وإتباع املركزية على نطاق واسع.

 التركيز على التمكين على املدى القصير فقط وعدم النظر إليه كاستراتيجية عمل.  •

 عدم توافر القدرات واملعارف والتدريب الالزمة إلنجاح التمكين لدى األفراد.  •

 ء أو العاملين نتيجة التردد والخوف من الجديد. مقاومة التغيير من قبل بعض املدرا  •

 خوف املدراء على سلطاتهم ومواقعهم، وكذلك خوف املرؤوسين من املساءلة املباشرة عند تمكينه.  •

 األداء:  . 2.2

: مفهوم األداء:  
ً
 أوال

عن  هناك تعدد في تعريفات األداء، فمن الباحثين من يرى أنه سلوك، ومنهم من يرى أنه حصيلة جهد، ومنهم من يرى أنه إنجاز عمل، وهذا ناتج  

 تعدد الدراسات واألبحاث في هذا املجال. 

داء بأنه "محصلة السلوك اإلنساني في  ( مفهوم األ 75، ص  2008ويمكن استعراض بعض تعريفات الباحثين ملفهوم األداء: حيث يعرف آل سعود )

 ضوء اإلجراءات والتقنيات التي توجه العمل نحو تحقيق األهداف املرغوبة ". 

 ( فيصفه بأنه" مجموعة من األنشطة التي يؤديها الفرد والتي تعبر عن مستوى كفاءته في إنجاز املهام والواجبات املناطة به". 5، ص  2009أما الزايد )

: عناصر 
ً
 األداء ومحدداته: ثانيا

اإلتقان بكل محدد من هذه  أدنى من  األداء البد من توافر حد  العناصر واملحددات ولتحقيق مستوى مرض ى من  األداء من مجموعة من  يتكون 

ول )نوعية العمل، وكمية املحددات، وهناك من يحدد عناصر األداء عن طريق تحديد العوامل املؤثرة فيه والتي تتمثل في املتغيرات التالية: الجهد املبذ

 (. 56، ص 2003العمل(، و)كفايات املوظف( القدرات والخصائص الفردية، وإدراك الفرد لدوره الوظيفي، إضافة إلى املثابرة والوثوق. )الحربي، 

 ( تتمثل في: 2014( واملدرع )2008كما أن هناك من يحدد عناصر أكثر شمولية لألداء آل سعود )
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 املوظف: وهي تعني ما لدى املوظف من معلومات، ومهارات، واتجاهات، وقيم.كفايات  •

 متطلبات العمل )الوظيفية(: وتشمل املسؤوليات واألدوار واملهارات والخبرات التي يتطلبها العمل •

املس • واإلجراءات  وموارده  وأهدافه  كالتنظيم  األداء:  املؤثرة على  الداخلية  العوامل  وتتضمن  التنظيم:  كالعوامل بيئة  الخارجية  والعوامل  تخدمة، 

 االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية والسياسية، واألهداف التنظيمية للمنظمة واملطلوب تحقيقها.  

: العوامل املؤثرة في األداء:  
ً
 ثالثا

 
ً
 أساسيا

ً
 ( 547، ص 2012باقر، )عبد  :في تحديد قدرة الفرد على األداء بشكل عام يمكن اإلشارة إلى ثالث عوامل تؤدي دورا

بامل • املرتبطة  واألساليب  العمل  واألدوات وظروف  واآلالت  واملعدات  باملباني  املتعلقة  العوامل  وتشمل جميع  والتكنولوجية  الفنية  سارات  العوامل 

 العامة، واستراتيجية اإلدارة والسلوك التنظيمي. 

ودوافعهم  • واتجاهاتهم  األفراد  معنويات  وتشمل  اإلنسانية  معالجة   العوامل  وطرق  العمل  بيئة  وبين  بينهم  املتعددة  االتصال  وطرائق  ورغباتهم 

 املشكالت والظواهر التي تحصل خالل العمل غير الرسمي. 

على   العوامل املتعلقة بمخرجات املنظمات الجماعية والتي تتضمن ردود أفعال املستفيدين من حيث درجة انسجامها مع حاجاتهم الفعلية وقدراتها •

 سبل اإلشباع في الوقت واملكان املناسبين. توفير 

 (: 2013وبالنظر إلى العوامل التي تؤثر على األداء بشكل سلبي فإن من أهمها ما أشار إليه العش ي )

املهام،   عوامل إدارية تنظيمية مثل: عدم توفر مناخ مالئم يساعد على اإلنتاجية، وجود صراع بين الرئيس واملوظف أو بين املوظف وزمالئه، غموض •

 نقص في املوارد املالية وعمليات التدريب. 

 عوامل بيئية خارجية مثل: األحوال االقتصادية وظروف سوق العمل، القوانين والتشريعات الحكومية، واالضطراب السياس ي.  •

 ستمر، املشاكل العائلية. عوامل متعلقة باملوظف نفسه مثل: ضعف في شخصيته أو قصور في قدراته العقلية، غياب الفرد عن العمل بشكل م •

: أداء عضو هيئة التدريس الجامعي: 
ً
 رابعا

ة املجتمع  يعد عضو هيئة التدريس بالجامعة العنصر الفاعل في تحقيق هاته األخيرة ألهدافها حيث يقوم بأدوار مختلفة منها بحثية، تربوية وكذا خدم 

 الذي ينشط فيه، ونحن ومن خالل هذا الجزء من الدراسة سنتعرض للنقاط التالية: 

يس في الجامعة هو الشخص الذي يقوم بأنشطة متنوعة تتسم بالطابع الذهني والفكري عضو هيئة التدر   مفهوم عضو هيئة التدريس بالجامعة: •

 (.2017مثل إلقاء املحاضرات واإلشراف على الطلبة وإنجاز البحوث العلمية وتقديم االستشارات" )دخيخ وآخرون، 

جموعة من الصفات حيث تقسم صفات عضو هيئة لكي يمارس عضو هيئة التدريس املهام السابقة عليه التحلي بم صفات عضو هيئة التدريس: •

 ( ., Sacoto at el:  2018التدريس إلى صفات مهنية وصفات شخصية كما حددها )

 الصفات املهنية: 

•  
ً
  تقدير مهنة التعليم واالعتزاز بكونه أستاذا

ً
 .يحمل رسالة عليه االجتهاد إليصالها لطالبه ومجتمعه على أحسن وجه جامعيا

•  
ً
 في إطار أهداف التعليم بصفة عامة والجامعة بصفة خاصة.  اإلملام بأهداف التعليم الجامعي وكيفية تحقيقها دائما

 تنمية العالقات اإلنسانية اإليجابية مع الطالب وإكسابها طابع الود واالحترام املتبادل. •

 إظه •
ً
  ار مستوى عال من األخالق متسق مع أخالقيات املربين األفاضل، ألن األستاذ يظل دائما

ً
 لجامعته.  قدوة لطالبه ومثاال

 احترام النظام الجامعي وتعليماته.  •

 العمل على النمو الذاتي وتطوير األداء األكاديمي والفني واملنهي.  •

 الخطابة وانتقاء الطريقة واألسلوب املناسبين لكل موقف تعليمي.استخدام أسلوب الحوار واملناقشة وتجنب أسلوب السرد و  •

 إثارة الروح النقدية لدى الطالب واحترام حريتهم في التعبير وتقييمهم بكل موضوعية. •

 الصفات الشخصية:

 التحلي بقدرات ومهارات التفكير العلمي واتجاهاته.  •

 ئفه املختلفة.  التمتع بالصحة الجسمية والنفسية التي تؤهله للقيام بوظا •

•  
ً
أحكاما يعطي  وال  يتملكه،  أن  للغضب  فرصة  يدع  فال  مناسب،  انفعالي  بمستوى  بالنفس   االحتفاظ  بالثقة  ويتحلى  املختلفة  للمواقف  سريعة 

 والحماس لتنفيذ العمل.  
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املتنوعة، مثل مراعا أهداف نشاطاته  املواصفات ليحقق  التدريس مجموعة من  تتوفر في عضو هيئة  أن  ة مستوى وقدرات واتجاهات كما يجب 

فع  الطالب، املرونة والتكيف مع الظروف البيئية واإلدارية والتنظيمية، استخدام أكثر من وسيلة تعليمية، مراعاة الوقت املخصص للحصص والر 

 ( 2020)فالق وآخرون،  .من جودتها، واختيار األسلوب املناسب للتعامل مع األعداد الكبيرة من الطالب

 مجاالت أداء عضو هيئة التدريس:   •

يرتبط    تشمل مهام عضو هيئة التدريس بالجامعة مجموعة من النشاطات املتنوعة منها ما يرتبط بالتدريس ومنها ما يرتبط بالبحث العلمي، ومنها ما

وم والجامعة،  والكلية  القسم  مستوى  على  اإلداري  التدريس  هيئة  دور عضو  إلى  باإلضافة  املجتمع،  في  بخدمة  الفعالة  املشاركة  الدور  هذا  يتطلبه  ا 

تقييم  األكاديمي مثل  بالعمل  املرتبطة  القرارات  اتخاذ  في  املشاركة  إلى  باإلضافة  الجامعة،  اجتماعات  في  القسم  وتمثيل  القسم،  الخطط،   اجتماعات 

الكلية التعيين، وإعداد خطة االحتياج، واملشاركة في إعداد  اللجان، وتنظيم املؤتمرات والندوات   واللقاءات العلمية التي تعقد على مستوى القسم أو 

 (.2019)العيسوي، 

 وفيما يلي عرض ألهم مجاالت األداء لعضو هيئة التدريس والتي تبنتها الدراسة الحالية: 

املدرس وكافة اإلجراءات التي يتخذها في األداء التدريس ي: يعرف التدريس بأنه مجموعة النشاطات وكافة الظروف واإلمكانيات التي بوديها ويوفرها   •

موقف تدريس ي معين في سبيل مساعدة الطالب على تحقيق األهداف املحددة، ويعد التدريس الجامعي نوع من أنواع التعليم املتخصص، حيث  

التدريس على تزويده بمجموعة من    الخطط الدراسية للكليات الجامعية ال يحتوي على مواد عامة كما في الدراسة املدرسية، إذ يعتمد عضو هيئة

 
ً
التي تشغل قدرا الوظائف األساسية  التدريس من  الدراسية، ويعتبر  املجاالت  العديد من  املتخصصة في     الكتب واملؤلفات 

ً
من وقت األستاذ    كبيرا

 
ً
   الجامعي وفكره، وله األثر البالغ على الطلبة من حيث تكوين شخصياتهم وتنمية قدراتهم ومواهبهم، فضال

ً
من املعارف واملعلومات    عن إكسابهم كثيرا

ب التقليدية  واملهارات املتخصصة، لذا فان املجتمع الحديث يستلزم توافر كفايات ومهارات عالية لألستاذ الجامعي، القلم بعد يكفي اإلملام باألسالي

، ص  2011التعلم املختلفة وكيفية التعامل معها )التميمي،  في التدريس، بل ال بد من إتقان الوسائل الحديثة في التعليم الجامعي ومعرفة مصادر  

197 ) 

عن حقائق  األداء البحثي: يعرف البحث العلمي بأنه " استعمال التفكير البشري بأسلوب منظم ملعالجة املشكالت التي ال تتوافر لها حلول أو للكشف   •

 
ً
( وقد أصبح البحث العلمي وإنتاج املعرفة الجديدة من أهم وظائف 11، ص  2009بها" )قدي،  جديدة أو لتنقيح وإعادة النظر في نتائج صار مسلما

بعض أستاذ التعليم العالي حيث أن الجمع بين الكريم والبحث هو ما أدى إلى ظهور الجامعة الحديثة وهاتان الوظيفتان مرتبطتان مع بعضهما ال

ي ينتجها أعضاء هيئة التدريس تعد مؤشرا على مكانة الجامعة العلمية  فهناك عالقة بين البحث ومستوى التدريس في الجامعات، فنوعية البحوث الت

(، ويظهر األداء البحثي لألستاذ الجامعي من خالل إجراء ونشر البحوث العلمية التطبيقية في مجال تخصصه  2012بين الجامعات األخرى. )نمور، 

راكز البحوث واملؤسسات الصناعية توجيه بحوث الدراسات العليا لحلى إجراء بحوث ودراسات حول القضايا التي تواجه املجتمع، التعاون مع م

 (. 53، ص 2015بعض من مشكالت املجتمع، االشتراك في مجموعات الربط بين املجال األكاديمي واملحال التطبيقي، )البالدي، 

اإلنسان ومساعدته   • التي رسخت من أجل خدمة  املجتمع من األساليب  املجتمع: تعد خدمة  إلى خدمة  والعمل على زيادة وتنمية قدرته والوقوف 

ع في  جانب مؤسسات املجتمع ومساعدتها على اختالف أنظمتها وذلك من أجل تحسين قدرتها على القيام بأدوارها املنوطة بها، وتتمثل خدمة املجتم 

مطالب املجتمع والتي يشارك أو يساهم بها عضو هيئة تلك الجهود والخدمات والبرامج واألنشطة البحثية أو العلمية التي تعمل على تلبية حاجات و 

(. وتعتبر مهمة خدمة املجتمع بالنسبة لألستاذ الجامعي مهمة طليعية وقيادية، إذ يقع 61، ص 2017التدريس ضمن مهام عمله الوظيفي )الفايز، 

املناسبات، رئاسة اللجان والجمعيات واملؤسسات، التحاقه على عاتقه مهمة تثقيف األجيال الصاعدة ... تقديم وإلقاء الدروس العامة والخاصة في 

املجتمع، التقني والعلمي ألفراد  املستوى  الثقافة ورفع  العامة لنشر  الخدمة  املختلفة، اإلسهام في مراكز  العمل  )فلوح،    كاستشاري وخبير بمواقع 

2016 
ً
 فاعال

ً
 في خدمة املجتمع،   (، وليتمكن األستاذ الجامعي من تأدية دورا

ً
   فيجب أن يكتسب بعض املؤهالت مثل أن يكون متحمسا

ً
 لعمله ومخلصا

 
ً
   ومتقنا

ً
قادرا يكون  أن  املبتكرة   له...  الحلول  وتقديم  تحليل  في  القدرة  لديه  تكون  أن  املختلفة،  النظر  واحترام وجهات  بوضوح  أفكاره  على عرض 

 
ً
 (. 48، ص 2015عامة للمجتمع. )البالدي، باستراتيجيات وسياسات الفلسفة ال ملشكالت املجتمع، وان يكون ملما

امل • أهداف هي: إضافة مهارات مهنية جديدة، تنمية  التدريس عملية تستهدف تحقيق أربعة  املهنية  لعضو هيئة  املهنية: أن التنمية  هارات التنمية 

طالبهم، وهى تشمل جميع جوانب التنمية املهنية املهنية لديهم، تنمية وتأكيد القيم املهنية الداعمة لسلوكهم، تمكينهم من تحقيق تدريب فعال ل

املهنية إلى بناء القدرات والكفاءات الشخصية ألعضاء هيئة التدريس حيث   التنمية  لعضو هيئة التدريس، ولتحقيق تلك األهداف تسعى عملية 

 تتشكل األهداف العامة لألهداف التي تسعى كل جامعة إلى بلوغها لعملية التنمية املهنية وتتنو 
ً
واالرتقاء باملستوى األكاديمي واإلداري ألعضائه  ع تبعا

 (. 2016)يوسف، 

 الدراسات السابقة:. 3.2

 تم االطالع على دراسات ذات عالقة بموضوع الدراسة، تم ترتيبها حسب مجتمع الدراسة: عربية وأجنبية، وترتيبها حسب حداثتها كما يلي:  
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: الدراسات العربية: 
ً
 أوال

دراسة هدفت التعرف إلى درجة جودة األداء األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة في األردن من وجهة نظر   ( 2020أجرى غيظان )  •

( إناث لعام  147( ذكور، و)548( عضو هيئة تدريس، منهم )695أعضاء هيئة التدريس وقد تم استخدام املنهج الوصفي، و بلغت عينة الدراسة )

حقيق هدف الدراسة تم تصميم استبانة كأداة للدراسة وجاء التقدير الكلي لدرجة جودة األداء األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس م ولت  2018/2017

ية  في الجامعات الخاصة في األردن من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بدرجة مرتفعة، كما كشفت النتائج عدم وجود فروق بين املتوسطات الحساب

 لية في مستوى جودة األداء األكاديمي تعز ى ملتغيرات )الجنس، والكلية( أما متغير الرتبة األكاديمية فُوجدت فروق لصالح رتبة أستاذ. في الدرجة الك

فجاءت بهدف التعرف على أثر التمكين على أداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة بورسعيد، حيث استخدم   (2019أما دراسة الزهيري ومرجان ) •

( عضو هيئة تدريس 407ملنهج الوصفي، وتم إعداد استبانتين األولى للتمكين والثانية ألداء أعضاء هيئة التدريس، وتم التطبيق على )الباحثان ا 

 حثي ألعضاءبعدد من الكليات املختلفة بجامعة بورسعيد، وتوصلت الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي للتمكين اإلداري على األداء التدريس ي واألداء الب

 
ً
  هيئة التدريس، وفي النهاية قدما الباحثان تصورا

ً
هدف إلى تقديم رؤية متكاملة لتمكين أعضاء هيئة التدريس بجامعة بورسعيد، في محاولة  مقترحا

 امعة وخارجها. ملعالجة الفجوة بينهم وبين القيادة العليا، وذلك من خالل اإلفادة من املهام الوظيفية التي يقوم بها عضو هيئة التدريس داخل الج

التمكين اإلداري لرؤساء األقسام في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة    ( 2019أما دراسة الشرايعة ) • فهدفت التعرف على مستوى 

الوصفي  ( عضو هيئة تدريس في الجامعات األردنية في محافظة عمان، واستخدمت الدراسة املنهج  297التدريس، وقد تكونت عينة الدراسة من )

( فقرة لقياس مستوى التمكين اإلداري لرؤساء األقسام في الجامعات األردنية، وأظهرت النتائج أن  26وتمثلت أداة الدراسة في استبانة مكونة من )

 
ً
كما أظهرت النتائج  ،  مستوى التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كان متوسطا

 
ً
تبعا األردنية  الجامعات  األقسام في  اإلداري لرؤساء  التمكين  املشرفة باستثناء بعد تفويض    عدم وجود فروق في مستوى ممارسة  السلطة  ملتغير 

قسام في الجامعات السلطة والصالحيات وكان الفرق لصالح الجامعات الخاصة، وعدم وجود فروق في مستوى ممارسة التمكين اإلداري لرؤساء األ

 
ً
تبعا لرؤساء    األردنية  اإلداري  التمكين  في مستوى  إحصائية  ذات داللة  حين وجدت فروق  في  والتدريب  التحفيز  بعد  باستثناء  الكلية،  نوع  ملتغير 

 
ً
تدريبية متخصصة لرؤساء  سنوات( وأوصت الدراسة بضرورة عقد دورات  5ملتغير الخبرة ولصالح فئة )أقل من  األقسام في الجامعات األردنية تبعا

الجامعة بأسلوب   األردنية لتوضيح مفهوم التمكين اإلداري وبيان أهميته، واستمرارية تفكير القيادات التربوية في  الجامعات  التمكين  األقسام في 

 اإلداري لزيادة الصالحيات وتحمل املسؤولية.

اري على العملية األكاديمية في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بمدينة بهدف التعرف على أثر التمكين اإلد  ( 2018وجاءت دراسة املهنا  )  •

ة في  الرياض، ولتحقيق هذا الهدف تم اختيار عينة مكونة من جميع عمداء الكليات ورؤساء األقسام ووكالء األقسام و وكيالت األقسام األكاديمي

 82جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، البالغ عددهم )
ً
بيانات الدراسة؛ تم تصميم استبانة، واشتملت على محورين، محور   ( فردا ولجمع 

الباحثة في هذ  األكاديمية، وقد استخدمت  القيادات  اإلداري لدى  التمكين  التي تواجه تطبيق  املعوقات  اإلداري ومحور يقيس  التمكين  ه  لقياس 

ية: أن أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة متوسطة على درجة التمكين اإلداري لدى الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت إلى النتائج التال

عن أن  القيادات األكاديمية بجامعة اإلمام محمد بن سعود على جميع األبعاد ماعدا بعد املجال األكاديمي كانت بدرجة عالية، كما كشفت النتائج

معوقات تواجه التمكين اإلداري داخل الجامعة، وأوصت الدراسة بمنح رؤساء األقسام   أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة متوسطة على وجود

 
ً
من الصالحيات اإلدارية التي تساهم بتمكينهم اإلداري، واالهتمام بتطوير وتدريب القيادات    والوكالء بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية مزيدا

 مية وتزويدهم بأحدث املعارف واالتجاهات اإلدارية الحديثة التي تساهم برفع مستوى تمكينهم. اإلدارية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسال 

لد  (2017وأجرى العجرفي ) • اإلداري  التمكين  واقع  التعرف على  إلى  الدراسة  بالدوادمي،   ى دراسة هدفت  بكليات جامعة شقراء  األقسام  رؤساء 

دراسة على املنهج الوصفي املسحي، واستعان الباحث باالستبانة كأداة لجمع املعلومات من وعالقته بتحقيق الرضا الوظيفي لديهم، واعتمدت ال 

داري مرتفع  عينة الدراسة املتمثلة في جميع رؤساء األقسام بالكليات املحددة، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها أن املتوسط الكلي للتمكين اإل 

 كما كشفت الدراسة عن ارتباط عال ودال بين التمكين اإلداري والرضا الوظيفي، كما انه ال   وكذلك املتوسط الكلي الرضا الوظيفي جاء
ً
مرتفعا

مكين وغير دالة  توجد فروق دالة في التمكين أو في الرضا الوظيفي ترجع الى متغير الدرجة العلمية أو نوع الكلية بينما كانت سنوات الخبرة دالة في الت

 في الرضا الوظيفي. 

هدفت إلى التعرف واقع األداء التدريس ي ألعضاء هيئة التدريس في كليات التربية من وجهة نظر الطلبة بجامعات  (2017راسة أجراها نصار )وفي د •

ستخدمت استبانة مكونة من )
ُ
( فقرة موزعة على املجاالت: اإلعداد والتخطيط للتدريس،  45غزة، وقد تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي، حيث ا

 114البحث العلمي، والقياس والتقويم، والحوار واملناقشة مع الطلبة، وتكونت عينة الدراسة من )و 
ً
وطالبة، تم اختيارهم بطريقة عشوائية   ( طالبا

س في كليات  من طلبة كلية التربية في جامعتي األقص ى واألزهر، وتوصلت الدراسة إلى أن املتوسط الحسابي لواقع األداء التدريس ي ألعضاء هيئة التدري

بة األولى وفي املرتبة الثانية جاء مجال الحوار واملناقشة التربية بجامعات غزة قد جاء بدرجة كبيرة، وأن مجال اإلعداد والتخطيط للتدريس جاء باملرت
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ريبية وورش  مع الطلبة وفي املرتبة الثالثة جاء مجال القياس والتقويم وفي املرتبة األخيرة جاء مجال البحث العلمي، وأوصت الدراسة بعقد دورات تد

تحداث قائمة معايير لالرتقاء باألداء التدريس ي لعضو هيئة التدريس بالجامعة عمل لالرتقاء باألداء التدريس ي ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة مع اس

ريس، لتقويم أدائهم في جميع الكليات، وضرورة تشجيع أعضاء هيئة التدريس على تطوير طرائق تدريسهم، واالبتعاد عن الطرق التقليدية  في التد

 ة في عملية التعليم والتعلم. ومواكبة االستراتيجيات التدريسية والطرق التربوية الحديث

فجاءت بهدف التعرف على التمكين اإلداري لرؤساء األقسام العلمية في كليات جامعة بغداد من وجهة نظر    (2016أما دراسة القيس ي و سحاب ) •

ال األقسام  لرؤساء  الوظيفية  الحياة  بجودة  اإلداري  التمكين  الكشف عن عالقة  إلى  إضافة  التدريسية  الهيئة  املنهج أعضاء  اعتماد  وتم  علمية، 

ينة الوصفي، وقامت الباحثة ببناء أداتين، إحداهما تقيس التمكين اإلداري، واألخرى تقيس جودة الحياة الوظيفية وجرى تطبيق األداتين على ع

اإلدار   300مكونة من   التمكين  الدراسة عن وجود عالية درجة من  نتائج  األقسام  عضو تدريس في كليات جامعة بغداد، وأسفرت  ي لدى رؤساء 

اإلدار  التمكين  بين  ارتباطية  الوظيفية ووجود عالقة  الحياة  بتوافر جودة  التدريسية  الهيئة  الدراسة عن تمتع أعضاء  ي  العلمية وكذلك كشفت 

لى توصيات إ لدراسة  لرؤساء األقسام العلمية وجودة الحياة الوظيفية في كليات جامعة بغداد من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية، وخلصت ا 

التواصل منها: التوسع في تفويض الصالحيات ألعضاء الهيئة التدريسية ومشاركتهم في صنع القرارات من خالل توفير برامج تدريبية مناسبة، وتعزيز  

اتصال فعالة في الدورية وتوفير وسائل  الكلية، وعقد االجتماعات  العليا في  واإلدارة  األقسام  بين مختلف  بين األقسام   واالتصال  اتجاه  أكثر من 

 املختلفة مع بعضها  البعض وبين أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارة العليا.  

•  ( مسعود  بن  دراسة  الوصفي    ( 2015وتمحورت  املنهج  الدراسة  هذه  واتبعت  الجامعي،  التدريس  هيئة  بها عضو  يتمتع  التي  األداء  جودة  حول 

ا  لجمع  االستبانة  على  واعتمدت  عينة  التحليلي،  واختيرت  العامة،  الليبية  الجامعات  في  التدريس  هيئة  أعضاء  الدراسة  مجتمع  وضم  لبيانات، 

عضو هيئة تدريس، وخلصت الدراسة إلى وجود قصور في فهم العديد من أعضاء هيئة التدريس لقضية اإلشراف   201عشوائية بلغ عدد أفرادها  

بالتركيز على األنشطة العلمية املختلفة التي تمثل الجانب التكميلي للمنهج في اكتساب املهارات   األكاديمي، وضرورة الهتمام بالجانب التطبيقي وذلك

، وهذا  املختلفة، كذلك أظهرت النتائج أن هناك تدني واضح في برامج الدراسات العليا ما يؤدي إلى خلق بطالة بين الخريجين في املستقبل العاجل

وتقويم غير سليمة بين املتقدمين لبرنامج الدراسات العليا، إضافة إلى التدني في وجود النشرات اإليضاحية لبرامج  راجع بالطبع إلى اتباع أدوات قبول  

 الجودة وأهميتها في املؤسسات التعليمية.

التعرف عل  ( 2014أما دراسة املري ) • إلى  الدراسة  ا   ىفهدفت  الوظيفي ألعضاء هيئة  باألداء  اإلداري وعالقته  التمكين  لتدريس في جامعة  مستوي 

من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، وقد    302، في حين بلغت عينة الدراسة  1563الكويت من وجهة نظرهم، وتكون مجتمع الدراسة من  

إل الوظيفي حيث تم تقسيمها  التمكين  استبانة لقياس محور  الباحث  أبعاد وهم   ىصمم  القابلية    :خمس  القرارات، االستقاللية،  الذاتية، )اتخاذ 

ثالث أبعاد وهم )التدريس، البحث العلمي، خدمة   ىلإ األداء الوظيفي الذي تم تقسيمه    ى النمو املنهي، وتفويض الصالحيات( وكذلك محور مستو 

الدراسة   املحلي( وقد توصلت  الكويت من وجهة نظرهم جاء بمسإ املجتمع  التدريس في جامعة  اإلداري ألعضاء هيئة  التمكين  أن مستوى  توى لى 

تنازلي املجاالت مرتبة  التدريس من وجهة نظرهم بدرجة عالية وجاءت  الوظيفي ألعضاء هيئة  األداء  بينما جاء مستوى  األبعاد،    متوسط لجميع 
ً
ا

مجال  في  التدريس  هيئة  لعضو  اإلداري  التمكين  بمستوى  االهتمام  بزيادة  الدراسة  وأوصت  املحلي(  املجتمع  خدمة  العلمي،  البحث  )التدريس، 

 االستقاللية و تفويض السلطة. 

بهدف التعرف على واقع أداء أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة القصيم ألدوارهم في مجال البحث العلمي  ( 2012وجاءت دراسة العبيد )  •

اسة من أعضاء هيئة التدريس وخدمة املجتمع وسبل تطويرها من وجهة نظرهم، واستخدم الباحث في املنهج الوصفي التحليلي وتكون مجتمع الدر 

، وكان من أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة: أن درجة أداء عضو هيئة التدريس  120بكلية التربية بجامعة القصيم والبالغ عددهم )
ً
( عضوا

التدريس   أداء عضو هيئة  أن درجة  العلمي جاءت مرتفعة في حين  البحث  القصيم في مجال  التربية بجامعة  املجتمع كانت بكلية  في مجال خدمة 

متوسطة، وقدمت الدراسة عدة توصيات منها: توفير قواعد بيانات ألعضاء هيئة التدريس وخريطة بحثية بأولويات البحث في مجال تخصصاتهم 

هيئة التدريس مع  تساهم في زيادة فاعلية دور عضو هيئة التدريس في مجال البحث العلمي، وعمل شراكات مع قطاعات بحثية لدعم أبحاث عضو

املجتم املؤسسات  العضو فيها مع تفعيل دور  أن يشارك  التي يمكن  املجتمعية  األنشطة  إلى توضيح  املادية واملعنوية، إضافة  الحوافز  عية تقديم 

 وتعزيز العالقات بينها وبين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة. 

فهدفت التعرف على مستوى األداء الوظيفي ألعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات األردنية الرسمية من وجهة   ( 2011أما دراسة الصرايرة ) •

(  77نظر رؤساء األقسام فيها، وقام الباحث باستخدام املنهج الوصفي وتطوير استبانة كأداة لجمع بيانات الدراسة، طبقت على عينة مكونة من )

تم   أكاديمي  التدريسية  رئيس قسم  الهيئات  الوظيفي ألعضاء  األداء  أن مستويات  الدراسة  نتائج  البسيطة، وبينت  العشوائية  بالطريقة  اختيارهم 

 على هذه النتائج 5( درجة من )3.78كانت مرتفعة، إذ بلغت )
ً
( درجات، ودلت النتائج على عدم وجود فروق ذات داللة تعود ملتغيرات الدراسة، و بناءا
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بأن تقوم الجامعات بتعزيز األداء الوظيفي ألعضاء الهيئات التدريسية فيها، وأن تتعرف إلى حاجاتهم و رغباتهم لتحقيق املمكن منها   أوصت الدراسة

 و إشباعها، و أن توفر نظام حوافز تشجيعية مادية و معنوية، ملا لها من أثر إيجابي في املحافظة على مستوى األداء الوظيفي املرتفع.

: ا
ً
 لدراسات األجنبية:  ثانيا

• ( دراسة  دنقال   (Qmar et al  2017هدفت  بجامعتي  التربية  كلية  طلبة  نظر  وجهة  من  التدريس  هيئة  لعضو  األكاديمي  األداء  على  التعرف  إلى 

 عن تأثير بعض املتغيرات (النوع االجتماعي واملستوى الدراس ي والعمر( على وجهة نظر الطالب في أداء عضو ه
ً
يئة التدريس، وقد والقضارف، فضال

( فقرة موزعة 35أستخدم الباحثون املنهج الوصفي، ولتحقيق أهداف الدراسة أعدت أداة لقياس األداء األكاديمي لعضو هيئة التدريس مكونة من )

 و طالبة، وأظهرت نتائج الدراسة أن األداء األكاديمي لعضو هي150على أربعة مجاالت، حيث بلغت عينة الدراسة )
ً
ئة التدريس جاء بدرجة  ( طالبا

ملتغيرات مرتفعة، و وجود عالقة ارتباطية موجبة بين واقع األداء األكاديمي من وجهة نظر طلبة الجامعتين، وعدم وجود فروق في آراء الطلبة ترجع 

 النوع االجتماعي واملستوى الدراس ي والعمر. 

ر دافعية عضو هيئة التدريس ودرجة تمكينه اإلداري على رضا الطالب،  فجاءت بهدف التعرف على مدى تأثي Ahmadi  (2015)أما دراسة أحمدي  •

(  22( منهم إناث، و)78( من الطالب، )100واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، واعتمدت على االستبانة كأداة لجمع البيانات لعينة من )

أن تصورات الطالب حول مدى دافعية أعضاء هيئة التدريس، ومدى من الذكور بكليتين  في جامعة أزاد اإلسالمية بإيران وتوصلت   الدراسة إلى 

 على رضا الطالب عن الدراسة بالجامعة، كما دلت على تأثير دافعية أعضاء هيئة التدريس، ودرجة التمكين  
ً
اإلداري تمكينهم اإلداري يؤثر إيجابيا

 على رضا الطالب.

لتعرف على أثر التمكين اإلداري على كل من الفاعلية الذاتية، وااللتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة  إلى ا  Sumual(  2014وهدفت دراسة سوموال ) •

ياس التدريس بجامعة مونادو، واعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي باملسح االجتماعي، وبناء استبانة تقيس مستوى التمكين اإلداري، ومق

 من أعضاء هيئة التدريس بجامعة مونادو بإندونيسيا. وتوصلت  119لتنظيمي، وشملت عينة الدراسة )الفعالية الذاتية، ومقياس االلتزام ا 
ً
( عضوا

 في مستوى الفاعلية الذاتية، ومستوى االلتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس
ً
، وكان األثر الدراسة إلى أن التمكين اإلداري له أثر دال إحصائيا

 .
ً
 إيجابيا

بحثت في العالقات بين القيادة التحويلية والتمكين وبين األداء األكاديمي الهندي حيث اعتمدت   ((Gill et al, 2011اها جيل وآخرون  وفي دراسة أجر  •

املنهج املسحي الوصفي و تم استخدام االستبانة  لجمع البيانات من الطالب الهنديين املسجلين في برنامج إدارة األعمال في الكليات   الدراسة على 

 ملعرفة تصوراتهم فيما إذا كانت القيادة التحويلية  307والجامعات في مناطق البنجاب ، ودلهي في الهند من خالل عينة قصديه بلغ عددها )
ً
( طالبا

القي بين  إيجابية  إلى وجود عالقات  الدراسة  للطلبة، وتوصلت  األكاديمي  األداء  تحسن  والتمكين  التدريس  أعضاء هيئة  قبل  ادة املستخدمة من 

تقديم  التحويلية والتمكين املستخدم من قبل األساتذة واملدربين، وتحسن درجة األداء األكاديمي لطالب كلية التجارة، وساهمت هذه الدراسة في  

 معلومات مفيدة عن املدرسين واألساتذة على أساس األدلة التجريبية. 

• ( وآخرون  شريف  دراسة  كانت   
ً
وتأثير  .  ,Sharif at el)  2011وأخيرا الباكستانية  الجامعات  أساتذة  أداء  تحسن  التي  العوامل  معرفة  إلى  تهدف 

وائية السياسات طويلة املدى والتمكين والتدريب والتنمية، واستخدم فيها الباحثون املنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من عينة عش

العامة والخاصة، وتم استخدام االستبانة كأداة للدراسة، وقد توصلت عضو من الكليات املختلفة في الجامعات ا   (200)  تكونت من لباكستانية 

برزها: إن التمكين والسياسات طويلة املدى والتدريب والتنمية وتنظيم سلوك املواطنة عوامل مهمة لتحسين أداء أساتذة  أ الدراسة إلى نتائج كان من  

 إدارة املوارد البشرية الفاعلة لتحسين أداء األساتذة. الجامعات وأوصت الدراسة أن يتبع املديرون ممارسات

 التعقيب على الدراسات ذات العالقة:  

 من حيث هدف الدراسة: 

التمكين  اتفقت معظم الدراسات السابقة على أهمية التمكين ودوره اإليجابي في تحسين جودة األداء األكاديمي واألداء املؤسس ي، إضافة إلى تأثير  

ودة الحياة الوظيفية وتطوير األداء الوظيفي وممارسات االلتزام املنهي للموظفين، كما أن التمكين يحسن من معدالت رضا الطالب ، كذلك  اإليجابي على ج

وفاعلية فرق  القرارات  اتخاذ  القدرة على  وتدعيم  اإلداري  الفعالية واإلبداع  تحقيق  في  يساهم  اإلداري  التمكين  أن  الدراسات على  بعض  ، العمل  دلت 

صة في امليدان باإلضافة إلى دوره في دعم القيادة التحويلية، وهي بذلك تتفق مع الدراسة الحالية في التأكيد على ضرورة ممارسة التمكين وتعزيزه وبخا

دراسات على محاولة  التربوي ومؤسسات التعليم العالي على وجه التحديد، لكن برز اختالف الدراسة عن بعض الدراسات في أهدافها حيث اقتصرت تلك ال

 التعرف على درجة أو مستوى ممارسات التمكين أو توافر عناصره، دون محاولة ربطه بمتغير آخر. 

يس كما اختلفت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في تحديد أبعاد التمكين اإلداري وكذلك في تحديد جوانب أداء أعضاء هيئة التدر 

 في تناول األبعاد التي حددتها ملمارسات التمكين، كما تباينت في املجاالت املحددة ألداء أعضاء   املستهدفة في البحث، حيث
ً
تباينت الدراسات السابقة كثيرا

 هيئة التدريس. 
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 من حيث منهج الدراسة: 

 االستبانة كأداة لجمع البيانات. تتفق الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في استخدام املنهج الوصفي في البحث، واستخدام 

 ما تميزت به هذه الدراسة: 

إلداري  تتميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة في حدودها املوضوعية الدقيقة وفي عينتها املستهدفة، والتي تتناول موضوع التمكين ا  

 األكاديمية للتمكين، وعالقته بأداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة القصيم.  وانعكاساته على األداء، ومحاولة كشف العالقة بين ممارسة رؤساء األقسام

 االستفادة من الدراسات السابقة: 

ة من ساهمت الدراسات السابقة في تزويد الدراسة الحالية بتصور شامل عن متغيري الدراسة، وبناء اإلطار النظري، كما استفادت الدراسة الحالي

ها الدراسات السابقة مما ساعد في توفير الوقت والجهد، إضافة إلى مساهمتها في بناء أداة الدراسة وتحديد مجاالتها وفقراتها،  املصادر العلمية التي عرضت

 ة.والتعرف على نوع املعالجات اإلحصائية املناسبة، كذلك استفادت الدراسة الحالية من التوصيات واملقترحات التي عرضتها الدراسات السابق

 الطريقة واإلجراءات:  .3

 منهج الدراسة:  . 1.3

املت البيانات واملعلومات  املنهج على تجميع  الدراسة، حيث يقوم هذا  أسئلة  االرتباطي وذلك لإلجابة عن  الوصفي  املنهج  الباحثة  علقة  استخدمت 

وع الدراسة، وتحليل بياناتها، والعالقة بين مكوناتها، بالظاهرة بغرض وصفها وتحليلها وتفسيرها، فاملنهج الوصفي يهدف إلى وصف الظاهرة الحالية ملوض

 (. 2010واآلراء التي تطرح حولها، والعمليات التي تتضمنها، واآلثار التي تحدثها )أبو حطب وصادق، 

 مجتمع الدراسة: . 2.3

-بريدة( واملحافظات )عنيزة   - الرئيس ي في املليداء  تكون مجتمع الدراسة من كافة رؤساء األقسام األكاديمية بالكليات املختلفة بجامعة القصيم )املقر   

خالل الفصل الدراس ي األول للعام  157األسياح( والبالغ عددهم  -عيون الجواء -عقلة الصقور  -ضريه  -النبهانية -رياض الخبراء -املذنب-البكيرية  -الرس

 الدراسة.، وتم اختيار جميع أفراد املجتمع كممثلين لعينة 1437/1438الجامعي 

 (: توزيع مجتمع الدراسة في ضوء متغيراتها1جدول )

 النسبة العدد  الفئات  املتغير  م 

 % 29.93 47 أقل من سنتين  سنوات الخبرة في رئاسة القسم  1

 % 33.12 52 سنوات  4 – 2من  

 % 36.94 58 سنوات فأكثر  4من  

 % 61.78 97 أستاذ مساعد  الرتبة العلمية  2

 % 26.75 42 مشارك أستاذ  

 % 11.46 18 أستاذ 

 % 59.87 94 علوم طبيعية  القسم  3

 % 31.84 50 علوم إنسانية  

 % 8.28 13 علوم شرعية وعربية  

 عينة الدراسة:   . 3.3

 عينة تقنين األدوات )العينة االستطالعية(:  •

الحالية بالتطبيق عليها من   التأكد من صدق وثبات االستبانة املستخدمة في الدراسة  التي تم  من رؤساء ومشرفي   75تكونت العينة االستطالعية 

 . ه1437/1438األقسام األكاديمية من الكليات املختلفة بجامعة القصيم، وطبقت عليهم االستبانة خالل الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي 

 عينة الدراسة:  •

الدراسة من   أداة    157تكونت عينة  توزيع  تم  القصيم، حيث  بجامعة  املختلفة  بالكليات  األكاديمية  األقسام  رؤساء ومشرفي   من 
ً
 ومشرفا

ً
رئيسا

استبانة   18ستبانات املفقودة  الدراسة على جميع أفراد مجتمع الدراسة بطريقة االستبانة الورقية وكذلك اإللكترونية لتوفير الوقت والجهد، وبلغ عدد اال 

% من مجتمع الدراسة، 85استبانة وهو ما يشكل نسبة    135لظروف تتعلق بإجازات أفراد مجتمع الدراسة أو اعتذارهم عن االستجابة، في حين تم استرداد  

 املختلفة للدراسة:  وهي نسبة مقبولة وممثلة ملجتمع الدراسة األصلي والجدول التالي يوضح وصف العينة في ضوء املتغيرات
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 ملتغيراتها2جدول )
ً
 (: وصف عينة الدراسة وفقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ات يتضح من الجدول السابق أن النسبة األكبر من أفراد الدراسة الحالية من رؤساء األقسام كانت سنوات خبرتهم في رئاسة القسم من أربع سنو 

 من كانت سنوات خبرتهم في رئاسة ا 29.63%، يليهم من كانت سنوات خبرتهم في رئاسة القسم أقل من سنتين بنسبة 42.22فأكثر بنسبة 
ً
لقسم %، وأخيرا

 %، ويمكن توضيح ذلك من خالل الشكل التالي:28.15من سنتين ألقل من أربع سنوات بنسبة بلغت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: توزيع أفراد الدراسة في ضوء سنوات الخبرة في رئاسة القسم 1شكل )

%،  68.15كذلك يتضح من الجدول السابق أن أعلى نسبة من رؤساء األقسام عينة الدراسة كانت درجتهم العلمية أستاذ مساعد وبلغت نسبتهم  

 من كانت درجتهم العلمية أستاذ وبلغت نسبتهم  22.22يليهم من كانت درجتهم العلمية أستاذ مشارك وبلغت نسبتهم في العينة  
ً
ما  %، وهو  9.63%، وأخيرا

 يمكن توضيحه من خالل الشكل التالي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: توزيع أفراد الدراسة في ضوء الدرجة العلمية 2شكل )

%،  55.56كذلك يتضح من الجدول السابق أن أعلى نسبة من رؤساء األقسام عينة الدراسة الحالية كانوا من أقسام علوم طبيعية، وبلغت نسبتهم  

 من كانوا من أقسام علوم شرعية وعربية وبلغت نسبتهم 34.81يليهم من كانوا من أقسام علوم إنسانية وبلغت نسبتهم 
ً
يمكن  %، وهو ما  9.63%، وأخيرا

 توضيح ذلك من خالل الشكل التالي: 

 النسبة العدد  الفئات  املتغيرات  م 

 % 29.63 40 أقل من سنتين  سنوات الخبرة في رئاسة القسم  1

 % 28.15 38 سنوات  4 – 2من  

 % 42.22 57 سنوات فأكثر  4من  

 % 68.15 92 أستاذ مساعد  الرتبة العلمية  2

 % 22.22 30 أستاذ مشارك  

 % 9.63 13 أستاذ 

 % 55.56 75 علوم طبيعية  القسم  3

 % 34.81 47 علوم إنسانية  

 % 9.63 13 علوم شرعية وعربية  
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 (: توزيع أفراد الدراسة في ضوء القسم 3شكل )

 أدوات الدراسة:  . 4.3

نات الالزمة  لجمع البيانات الالزمة لإلجابة عن أسئلة الدراسة الحالية وتحقيقها لألهداف التي تسعى إليها تم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيا

 أفراد الدراسة الحالية، من خالل الخطوات التالية:من 

 االطالع على األدب التربوي، والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، واالستفادة منها في بناء االستبانة، وصياغة فقراتها.  •

 تحديد املجاالت الرئيسة التي شملتها االستبانة.   •

 تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال.   •

أبعاد، واالستبانة    4فقرة موزعة على    29م تصميم استبانتين، األولى لقياس درجة التمكين اإلداري، وقد تكونت االستبانة األولى في صورتها األولية من  ت •

 (  1مجاالت كما في امللحق ) 4فقرة موزعة على  34الثانية لقياس أداء أعضاء هيئة التدريس، وقد تكونت من 

 على املشرف، واألخذ بمقترحاته وتعديالته األولية.   تم عرض االستبانتين •

 من األساتذة واألكاديميين في كليات التربية واإلدارة.  17تم عرض االستبانتين على  •
ً
 محكما

صورتها النهائية كما في  في ضوء آراء املحكمين تم تعديل بعض فقرات االستبانتين من حيث الحذف، أو اإلضافة أو التعديل؛ لتستقر االستبانتين في  •

 (. 2امللحق )

 استبانة التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية: .1

  .الهدف من االستبانة: قياس درجة توافر التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية

فقرة توزعت على أربعة أبعاد للتمكين اإلداري هي )تفويض السلطة، تحفيز رئيس القسم من  29محاور االستبانة: تكونت االستبانة في صورتها النهائية من 

 قبل القيادات العليا، االتصال وتدفق املعلومات، املشاركة في اتخاذ القرارات(. 

 لى أفراد الدراسة من خالل استخدام مقياس ليكرت الخماس ي (: اإلجابات في االستبانة املوجهة إ3جدول )

 

 

 

 
ً
، كبيرة، متوسطة، قليلة، قليلة جدا

ً
( لتقابل  حيث تتم االستجابة لعبارات االستبانة بأن يختار رئيس القسم من بين خمس اختيارات هي )كبيرة جدا

( اإلداري لرؤساء 1،  2،  3،  4،  5الدرجات  التمكين  تعبر عن درجة مرتفعة من  املرتفعة  االتجاه، والدرجة  الترتيب وجميع عبارات االستبانة موجبة  ( على 

 األقسام األكاديمية بجامعة القصيم. 

 صدق وثبات االستبانة: 

: الصدق: 
ً
 أوال

( حيث تم عرض االستبانة على مجموعة من  Face Validityطريقتين: األولى وهي الصدق الظاهري )للتحقق من صدق االستبانة تم االعتماد على  

الداخلي ) االتساق  الثانية فهي طريقة  أما  املجال،  الخبراء في  بين درجة Internal Consistencyاملتخصصين  االرتباط  ( والتي تقوم على حساب معامل 

 ملحور وهو ما يتضح من التالي: العبارة والدرجة الكلية لالستبانة أو ا 

 الصدق الظاهري )صدق املحكمين(:   •

 
ً
  قليلة  متوسطة  كبيرة  كبيرة جدا

ً
 قليلة جدا

5 4 3 2 1 
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فيها من تم عرض االستبانة في صورتها األولية على عدد من املحكمين الخبراء واملتخصصين في املجال وطلب منهم دراسة االستبانة، وإبداء آرائهم  

مدى وضوح العبارات وسالمة صياغتها اللغوية ومالءمتها لتحقيق الهدف الذي وضعت حيث: مدى ارتباط كل عبارة من عباراتها باملجاالت املنتمية إليه، و 

تبانة، من أجله، واقتراح طرق تحسينها وذلك بالحذف أو اإلضافة أو إعادة الصياغة، وقد قدم املحكمون مالحظات قيمة أفادت الدراسة، وآثرت االس

 وساعدت على إخراجها بصورة جيدة.

 :صدق االتساق الداخلي •

للبعد  الكلية  الدرجة  بين درجة كل عبارة مع  االرتباط  الداخلي، وذلك بحساب معامل  االتساق  التحقق من صدق االستبانة عن طريق صدق  تم 

 :التالياملنتمي إليه العبارة، وذلك للتأكد من مدى تماسك وتجانس عبارات كل ُبعد فيما بينها، فكانت معامالت االرتباط كما هي موضحة بالجدول 

 (: معامالت االرتباط بين عبارات كل ُبعد من أبعاد االستبانة والدرجة الكلية للُبعد4جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 عند مستوى  
ً
 0.01** دالة إحصائيا

اط موجبة يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين درجات عبارات االستبانة والدرجة الكلية للُبعد املنتمي إليه العبارة ومعامالت ارتب

 عند مستوى 
ً
 اديمية. وهو ما يؤكد اتساق وتجانس عبارات كل ُبعد من أبعاد استبانة التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األك  0.01ودالة إحصائيا

للت  الكلية  بالدرجة  اإلداري  للتمكين  الفرعية  األبعاد  بين درجات  االرتباط  أبعاد االستبانة بحساب معامالت  التأكد من تجانس واتساق  مكين تم 

 اإلداري فكانت معامالت االرتباط كما هي موضحة بالجدول التالي:

 إلداري والدرجة الكلية (: معامالت االرتباط بين األبعاد املختلفة للتمكين ا5جدول )

تفويض  أبعاد التمكين اإلداري 

 السلطة 

تحفيز رئيس القسم من قبل القيادات  

 العليا 

االتصال وتدفق  

 املعلومات 

املشاركة في اتخاذ  

 القرارات 

 **0.810 **0.778 **0.872 **0.809 معامل االرتباط 

 عند مستوى                        
ً
 0.01** دالة إحصائيا

موجبة  يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين درجات األبعاد املختلفة للتمكين اإلداري والدرجة الكلية لالستبانة معامالت ارتباط  

 عند مستوى 
ً
 ري فيما بينها.وهو ما يؤكد اتساق وتجانس األبعاد املختلفة للتمكين اإلدا  0.01ومرتفعة ودالة إحصائيا

: الثبات: 
ً
 ثانيا

 لي: للتحقق من ثبات درجات االستبانة وأبعادها املختلفة باستخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ فكانت معامالت الثبات كما يوضحها الجدول التا

 (: معامالت ثبات كرونباخ ألفا الستبانة التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية6جدول )

 

 

 

؛ ومما سبق يتضح أن لال 
ً
ستبانة يتضح من الجدول السابق أن الستبانة التمكين اإلداري وأبعادها الفرعية معامالت ثبات مرتفعة ومقبولة إحصائيا

األقس لرؤساء  اإلداري  التمكين  للتعرف على  الحالية  الدراسة  في  استخدامها  ذلك صالحية  من  ويتأكد  الثبات(  )الصدق،  جيدة  إحصائية  ام  مؤشرات 

 األكاديمية بجامعة القصيم. 

 استبانة أداء أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر رؤساء األقسام:  .2

 . هيئة التدريس من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديميةالهدف من االستبانة: قياس أداء أعضاء 

فقرة توزعت على أربع مجاالت ألداء أعضاء هيئة التدريس هي )التدريس، البحث العلمي،   34محاور االستبانة: تكونت االستبانة في صورتها النهائية، من  

 خدمة املجتمع، التنمية املهنية(. 

 

وتدفق   تحفيز رئيس القسم من قبل القيادات العليا  تفويض السلطة  االتصال 

 املعلومات 

 املشاركة في اتخاذ القرارات 

 االرتباط  العبارة  االرتباط  العبارة  االرتباط  العبارة  االرتباط  العبارة 

1 0.684** 1 0.738** 1 0.734** 1 0.596** 

2 0.719** 2 0.828** 2 0.763** 2 0.732** 

3 0.854** 3 0.760** 3 0.532** 3 0.593** 

4 0.824** 4 0.725** 4 0.774** 4 0.488** 

5 0.399** 5 0.626** 5 0.809** 5 0.668** 

6 0.804** 6 0.582** 6 0.672** 

7 0.843** 7 0.306** 6 0.783** 7 0.624** 

8 0.785** 8 0.695** 

قيادات  تحفيز رئيس القسم من قبل ال تفويض السلطة 

 العليا 

االتصال وتدفق  

 املعلومات 

املشاركة في اتخاذ  

 القرارات 

 االستبانة ككل

0.881 0.791 0.831 0.723 0.920 
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 االستبانة املوجهة إلى عينة الدراسة باستخدام مقياس ليكرت الخماس ي (: اإلجابات في 7جدول )

 
ً
  بدرجة منخفضة  بدرجة متوسطة  بدرجة عالية بدرجة عالية جدا

ً
 بدرجة منخفضة جدا

5 4 3 2 1 

اختيارات هي )بدرجة عالية   بين خمس  القسم من  بأن يختار رئيس  الحالية  تتم االستجابة لعبارات االستبانة  ، بدرجة عالية، بدرجة  بحيث 
ً
جدا

( الدرجات  لتقابل   )
ً
جدا بدرجة منخفضة  بدرجة منخفضة،  والدرجة 1،  2،  3،  4،  5متوسطة،  االتجاه،  االستبانة موجبة  الترتيب وجميع عبارات  ( على 

 األقسام. املرتفعة تعبر عن درجة مرتفعة من أداء أعضاء هيئة التدريس باألقسام األكاديمية من وجهة نظر رؤساء 

 صدق وثبات االستبانة: 

: الصدق: 
ً
 أوال

( حيث تم عرض االستبانة على مجموعة من face validityللتحقق من صدق االستبانة تم االعتماد على طريقتين األولى وهي الصدق الظاهري )

الداخلي ) االتساق  الثانية فهي طريقة  أما  املجال،  الخبراء في  بين درجة Internal Consistencyاملتخصصين  االرتباط  ( والتي تقوم على حساب معامل 

 العبارة والدرجة الكلية لالستبانة أو املحور وهو ما يتضح من التالي: 

 الصدق الظاهري )صدق املحكمين(:   •

لب منهم دراسة االستبانة وإبداء  
ُ
آرائهم فيها من حيث: مدى ارتباط تم عرض االستبانة على عدد من املحكمين الخبراء واملتخصصين في املجال، وط

، واقتراح طرق كل عبارة من عباراتها باملجال املنتمي إليه، ومدى وضوح العبارات وسالمة صياغتها اللغوية ومالءمتها لتحقيق الهدف الذي وضعت من أجله

 ستبانة، وساعدت على إخراجها بصورة جيدة.تحسينها وذلك بالحذف أو اإلضافة أو إعادة الصياغة، وقد قدم املحكمون مالحظات قيمة آثرت اال 

 صدق االتساق الداخلي: •

تم التحقق من صدق االستبانة عن طريق صدق االتساق الداخلي وذلك بحساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة مع الدرجة الكلية للمجال 

 ا بينها، فكانت معامالت االرتباط كما هي موضحة بالجدول التالي: املنتمي إليه العبارة، وذلك للتأكد من مدى تماسك وتجانس عبارات كل مجال فيم

 (: معامالت ارتباط عبارات كل مجال من مجاالت أداء أعضاء هيئة التدريس والدرجة الكلية للمجال 8جدول )

 التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس  خدمة املجتمع  البحث العلمي  التدريس 

 االرتباط  العبارة  االرتباط  العبارة  االرتباط  العبارة  االرتباط  العبارة 

1 0.617** 1 0.633** 1 0.806** 1 0.783** 

2 0.701** 2 0.743** 2 0.851** 2 0.624** 

3 0.466** 3 0.703** 3 0.827** 3 0.783** 

4 0.784** 4 0.599** 4 0.860** 4 0.820** 

5 0.723** 5 0.504** 5 0.766** 5 0.801*** 

6 0.799** 6 0.589** 6 0.801** 6 0.712** 

7 0.791** 7 0.697** 7 0.743** 

8 0.856** 8 0.762**  
9 0.766** 9 0.685** 

10 0.694** 10 0.657** 

11 0.670** 

 عند مستوى 
ً
 0.01** دالة إحصائيا

تباط موجبة يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين درجات عبارات االستبانة والدرجة الكلية للمجاالت املنتمية إليه العبارة معامالت ار 

 عند مستوى  
ً
أداء أعضاء هيئة    0.01ودالة إحصائيا التأكد من تجانس واتساق مجاالت  تم  اتساق وتجانس عبارات كل مجال.  التدريس  وهو ما يؤكد 

 بحساب معامالت االرتباط بين درجات كل مجال بالدرجة الكلية لالستبانة فكانت معامالت االرتباط كما هي موضحة بالجدول التالي:

 (: معامالت االرتباط بين املجاالت املختلفة ألداء أعضاء هيئة التدريس والدرجة الكلية 9جدول )

 

 

 عند مستوى 
ً
 0.01** دالة إحصائيا

موجبة يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين درجات املجاالت املختلفة ألداء أعضاء هيئة التدريس والدرجة الكلية معامالت ارتباط  

 عند مستوى 
ً
 وهو ما يؤكد اتساق وتجانس املجاالت املختلفة ألداء أعضاء هيئة التدريس فيما بينها.  0.01ومرتفعة ودالة إحصائيا

:
ً
 الثبات:  ثانيا

بالجدول  الثبات كما هو موضح  ألفا كرونباخ فكانت معامالت  ثبات  املختلفة تم استخدام معامل  ثبات درجات االستبانة ومجاالتها    للتحقق من 

 التالي:  

 

 التنمية املهنية  خدمة املجتمع  البحث العلمي  التدريس  مجاالت أداء أعضاء هيئة التدريس 

 **0.857 **0.841 **0.874 **0.702 معامل االرتباط 
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 (: معامالت ثبات ألفا كرونباخ الستبانة أداء أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية 10جدول )

 

 

ثبات جيدة ومقبولة   الفرعية معامالت  األقسام ومجاالتها  التدريس من وجهة نظر رؤساء  أداء أعضاء هيئة  السابق الستبانة  الجدول  يتضح من 

؛ وأن لالستبانة مؤشرات إحصائية جيدة )الصدق، الثبات( ويتأكد من ذلك صالحية استخدامها في الدراسة الحالية في التعرف على أ 
ً
داء أعضاء  إحصائيا

الية في الحكم هيئة التدريس باألقسام األكاديمية بجامعة القصيم من وجهة نظر رؤساء األقسام، وهنا يجب مالحظة أنه تم االعتماد على املحكات الت

بات أو على درجة التمكين اإلداري، وكذلك واقع أداء أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر رؤساء األقسام بجامعة القصيم، بناًء على متوسط االستجا

 املتوسط الوزني للعبارات أو الدرجات الكلية في محاور االستبانة:

اق11جدول )  ع أداء أعضاء هيئة التدريس (: محكات تحديد درجة التمكين اإلداري وو

 درجة التحقق  املتوسط للعبارة أو املتوسط الوزني للمحور 

  1.8أقل من 
ً
 قليلة جدا

 قليلة 2.6ألقل من  1.8من 

 متوسطة  3.4ألقل من  2.6من 

 كبيرة  4.2ألقل من  3.4من 

  فأكثر 4.2من 
ً
 كبيرة جدا

 األساليب اإلحصائية املستخدمة:   . 5.3

 كالتالي:  SPSSتم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية باستخدام الحزمة اإلحصائية في العلوم االجتماعية 

: للتأكد من صدق وثبات أدوات الدراسة تم استخدام:
ً
 أوال

 الداخلي ألداة الدراسة. في التأكد من صدق االتساق  Pearson Correlationمعامل ارتباط بيرسون  .1

 في التأكد من ثبات أداة الدراسة. Alpha Cronbachمعامل ثبات ألفا كرونباخ   .2

: لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام: 
ً
 ثانيا

سؤالين األول في اإلجابة عن ال  Std. Deviation، واالنحرافات املعيارية  Mean، واملتوسطات  Percent، والنسب املئوية  Frequenciesالتكرارات   .1

 والثاني. 

االتجاه   .2 أحادي  التباين  تحليل  متغيرات One Way ANOVAاختبار  باختالف  األقسام  لرؤساء  اإلداري  التمكين  اختالف  مدى  على  التعرف  في   ،

 )سنوات الخبرة، املرتبة العلمية، القسم(. 

 اللة تحليل التباين أحادي االتجاه.، كأسلوب للمقارنات البعدية بين املجموعات في حالة دLSDاختبار أقل فرق دال  .3

 في التعرف على داللة العالقة بين التمكين اإلداري لرؤساء األقسام وأداء أعضاء هيئة التدريس.  Pearson Correlationمعامل ارتباط بيرسون  .4

 عرض نتائج الدراسة   .4

في جامعة القصيم ينص السؤال األول للدراسة على    النتائج املتعلقة بالسؤال األول:  . 1.4 "ما درجة التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية 

 بأبعاده )تفويض السلطة، تحفيز العاملين، االتصال وتدفق املعلومات، املشاركة في اتخاذ القرارات( من وجهة نظرهم؟" 

ع الدراسة  أفراد  الستجابات  املئوية  والنسب  التكرارات  حساب  تم  السؤال  هذا  عن  بأبعاده ولإلجابة  اإلداري  التمكين  عبارات  من  عبارة  كل  لى 

ديمية بجامعة  املختلفة، ثم تم حساب املتوسطات واالنحرافات املعيارية لهذه االستجابات وذلك للحكم على درجة التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكا

 القصيم، فكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول التالي: 

 التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية بجامعة القصيم(: درجة 12جدول )

 

 

 

 

 

 

 االستبانة ككل التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس  خدمة املجتمع  البحث العلمي  التدريس 

0.897 0.861 0.901 0.859 0.941 

درجة التمكين اإلداري لرؤساء األقسام   م 

 األكاديمية القصيم 

 الترتيب درجة التحقق  نسبة التحقق االنحراف املعياري  املتوسط الوزني 

 1 كبيرة  % 78.660 0.570 3.933 البعد الرابع: املشاركة في اتخاذ القرارات  1

 2 كبيرة  % 76.000 0.608 3.800 البعد األول: تفويض السلطة  2

 3 كبيرة  % 73.580 0.714 3.679 البعد الثالث: االتصال وتدفق املعلومات  3

 4 كبيرة  % 69.860 0.644 3.493 البعد الثاني: تحفيز رئيس القسم   4

 كبيرة  % 74.440 0.528 3.722 الدرجة الكلية للتمكين اإلداري  5
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زني  يتضح من الجدول السابق أن: درجة التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية بجامعة القصيم متحققة بدرجة كبيرة حيث بلغ املتوسط الو 

التمكين  ، وبشكل عام فإن نتيجة اإلجابة على السؤال األول كانت أن درجة0.528بانحراف معياري  3.722للدرجات الكلية على هذا الجزء من االستبانة 

( والتي أسفرت 2016( ودراسة القيس ي وسحاب )2017لرؤساء األقسام متحققة بدرجة كبيرة وهذا يتفق مع نتائج العديد من الدراسات كدراسة العجرفي )

( التي دللت  2019الشرايعة )عن وجود عالية درجة من التمكين اإلداري لدى رؤساء األقسام العلمية بخالف ما أشارت إليه نتائج دراسات أخرى كدراسة 

(  التي أشارت الى وجود درجة متوسطة  2018على أن مستوى التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات كان متوسطا وكذلك دراسة املهنا ) )

ا  الحال في دراسة  األكاديمية وكذلك  األقسام  األكاديمية ورؤساء  القيادات  اإلداري لدى  التمكين  التمكين 2014ملري )من  أن مستوى  الى  التي توصلت   )

امعات الرتباط اإلداري لعينة الدراسة جاء بمستوى متوسط لجميع األبعاد وتفسر الباحثة هذا التفاوت في مستويات التمكين اإلداري وتباين تحققه في الج

الت القيادات  الجامعية ولدى  البيئة  في  التي التمكين بمقومات ومتطلبات يجب توافرها  أو تحاول تعزيزه لدى منسوبيها، فالجامعات  التمكين  ي تمارس 

ماعي من  تحرص على توفير مقومات التفويض واالتصال الفعال والتدريب املستمر وكذلك توفر متطلبات الثقة اإلدارية ومتطلبات املشاركة والعمل الج

كس الجامعات التي تحاول دعم التمكين كفكرة دون أن توفر متطلبات تطبيقه على الطبيعي أن يتحقق التمكين اإلداري لدى قادتها و رؤساء أقسامها بع

شاركة في اتخاذ أرض الواقع، ويالحظ أن جميع أبعاد التمكين اإلداري جاءت متحققة بدرجة كبيرة، وأن أعلى درجات التمكين اإلداري كانت في حالة بعد امل

ال وتدفق املعلومات، وفي الترتيب األخير جاء بعد تحفيز رئيس القسم من قبل القيادات العليا، وهو ما القرارات يليه بعد تفويض السلطة، ثم بعد االتص

 يتضح من الشكل التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: درجة التمكين اإلداري لدى رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة القصيم 4شكل )

الثاني للدراسة على "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في التمكين اإلداري لرؤساء األقسام ينص السؤال  النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني: . 2.4

عزى ملتغيرات )سنوات الخبرة، الدرجة العلمية، القسم("؟ 
ُ
 األكاديمية بجامعة القصيم من وجهة نظرهم ت

 متغير سنوات الخبرة في رئاسة القسم:  •

في الكشف عن داللة الفروق في التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية بجامعة   One Way ANOVAتم استخدام تحليل التباين أحادي االتجاه  

( فكانت القصيم من وجهة نظرهم تعزى الختالف سنوات الخبرة في رئاسة القسم )أقل من سنتين، من سنتين ألقل من أربع سنوات، من أربع سنوات فأكثر

 ية:النتائج كما هي موضحة بالجداول التال

افات املعيارية للتمكين اإلداري لرؤساء األقسام والراجعة الختالف سنوات الخبرة 13جدول )  (: املتوسطات الحسابية واالنحر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سنوات الخبرة في رئاسة القسم  التمكين اإلداري  م

 العينة ككل سنوات فأكثر  4من   4ألقل من   2من   2أقل من  

انحراف   متوسط 

 معياري 

انحراف   متوسط 

 معياري 

انحراف   متوسط 

 معياري 

انحراف   متوسط 

 معياري 

 4.866 30.400 5.674 29.649 4.821 30.711 3.396 31.175 تفويض السلطة  1

 5.153 27.941 5.204 27.053 5.763 28.842 4.324 28.350 تحفيز رئيس القسم   2

وتدفق   3 االتصال 

 املعلومات 

22.200 4.490 22.447 4.025 21.737 4.353 22.074 4.284 

اتخاذ   4 في  املشاركة 

 القرارات 

27.525 3.595 27.842 3.545 27.333 4.541 27.533 3.987 

 15.303 107.948 17.683 105.772 14.391 109.842 12.123 109.250 الدرجة الكلية للتمكين  
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 لرؤساء األقسام والراجعة الختالف سنوات الخبرة (: داللة الفروق في التمكين اإلداري 14جدول )

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يتضح من الجدول السابق أنه:

 في التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية بجامعة القصيم من وجهة نظرهم )الدرجة الكلية، األبعاد ا 
ً
لفرعية( ال توجد فروق دالة إحصائيا

 الخبرة في رئاسة القسم.راجعة الختالف سنوات 

 متغير الدرجة العلمية:  •

في الكشف عن داللة الفروق في التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية بجامعة   One Way ANOVAتم استخدام تحليل التباين أحادي االتجاه  

عزى الختالف الدرجة العلمية )أستاذ مساعد، أستاذ 
ُ
 مشارك، أستاذ( فكانت النتائج كما هي موضحة بالجداول التالية:القصيم من وجهة نظرهم ت

افات املعيارية للتمكين اإلداري لرؤساء األقسام والراجعة الختالف الدرجة العلمية 15جدول )  (: املتوسطات الحسابية واالنحر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: داللة الفروق في التمكين اإلداري لرؤساء األقسام والراجعة الختالف الدرجة العلمية 16جدول )

مستوى   قيمة ف  متوسط املربعات  درجات الحرية  مجموع املربعات  مصدر التباين اإلداري التمكين  م 

 الداللة 

 غير دالة  1.919 44.819 2 89.638 بين املجموعات  تفويض السلطة  1

داخل   

 املجموعات 

3082.762 132 23.354 

  134 3172.400 الكلي  

تحفيز رئيس   2

 القسم 

 غير دالة  0.325 8.721 2 17.443 بين املجموعات 

داخل   

 املجموعات 

3540.083 132 26.819 

  134 3557.526 الكلي  

مجموع   مصدر التباين    

 املربعات 

مستوى   قيمة ف  متوسط املربعات  درجات الحرية 

 الداللة 

 غير دالة  1.269 29.913 2 59.827 بين املجموعات  تفويض السلطة 

 23.580 132 3112.573 داخل املجموعات 

  134 3172.400 الكلي 

 غير دالة  1.568 41.266 2 82.531 بين املجموعات  تحفيز رئيس القسم 

 26.326 132 3474.995 داخل املجموعات 

  134 3557.526 الكلي 

االتصال وتدفق  

 املعلومات 

 غير دالة  0.335 6.206 2 12.412 بين املجموعات 

 18.537 132 2446.847 داخل املجموعات 

  134 2459.259 الكلي 

املشاركة في اتخاذ  

 القرارات 

 غير دالة  0.184 2.953 2 5.906 بين املجموعات 

 16.089 132 2123.694 داخل املجموعات 

  134 2129.600 الكلي 

الدرجة الكلية للتمكين  

 اإلداري 

 غير دالة  1.012 237.025 2 474.049 بين املجموعات 

 234.126 132 30904.588 داخل املجموعات 

  134 31378.637 الكلي 

 الدرجة العلمية  التمكين اإلداري  م 

 أستاذ  أستاذ مشارك  أستاذ مساعد 

انحراف   متوسط  انحراف معياري  متوسط 

 معياري 

انحراف   متوسط 

 معياري 

 4.939 29.308 5.465 29.167 4.598 30.957 تفويض السلطة  1

 4.274 27.538 5.028 28.600 5.333 27.783 تحفيز رئيس القسم  2

االتصال وتدفق   3

 املعلومات 

21.848 4.615 22.900 3.623 21.769 3.086 

اتخاذ  املشاركة في  4

 القرارات 

27.098 4.011 28.133 4.117 29.231 3.004 

الدرجة الكلية   5

 للتمكين اإلداري 

107.685 15.470 108.800 15.949 107.846 13.527 
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وتدفق   3 االتصال 

 املعلومات 

 غير دالة  0.716 13.191 2 26.382 بين املجموعات 

داخل   

 املجموعات 

2432.877 132 18.431 

  134 2459.259 الكلي  

اتخاذ  املشاركة في   4

 القرارات 

 غير دالة  2.101 32.853 2 65.706 بين املجموعات 

داخل   

 املجموعات 

2063.894 132 15.636 

  134 2129.600 الكلي  

الكلية    الدرجة 

 للتمكين اإلداري 

 غير دالة  0.060 14.143 2 28.286 بين املجموعات 

داخل   

 ملجموعات ا

31350.351 132 237.503 

  134 31378.637 الكلي  

 يتضح من الجدول السابق أنه:

 في التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية بجامعة القصيم من وجهة نظرهم )الدرجة الكلية، األبعاد ا 
ً
لفرعية( ال توجد فروق دالة إحصائيا

 راجعة الختالف الدرجة العلمية. 

 متغير القسم:  •

في الكشف عن داللة الفروق في التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية بجامعة   One Way ANOVAتم استخدام تحليل التباين أحادي االتجاه  

 القصيم من وجهة نظرهم تعزا الختالف القسم )علوم طبيعية، علوم إنسانية، علوم شرعية وعربية( فكانت النتائج كماهي بالجداول التالية: 

افات املعيارية للتمكين اإلداري لرؤساء األقسام والراجعة الختالف القسم 17دول )ج  (: املتوسطات الحسابية واالنحر

 

 

 م 

 القسم  التمكين اإلداري 

 علوم شرعية وعربية علوم إنسانية علوم طبيعية 

انحراف   متوسط 

 معياري 

انحراف   متوسط 

 معياري 

انحراف   متوسط 

 معياري 

 5.767 29.385 4.463 29.681 4.918 31.027 السلطة تفويض  1

 5.097 27.846 5.030 27.468 5.282 28.253 تحفيز رئيس القسم  2

 3.916 22.000 4.220 21.872 4.431 22.213 االتصال وتدفق املعلومات  3

 3.363 28.154 4.239 27.234 3.955 27.613 املشاركة في اتخاذ القرارات  4

 15.575 107.385 15.155 106.255 15.450 109.107 الكلية للتمكين اإلداري الدرجة  

 (: داللة الفروق في التمكين اإلداري لرؤساء األقسام والراجعة الختالف القسم18جدول )

مستوى   قيمة ف  متوسط املربعات  درجات الحرية  مجموع املربعات  مصدر التباين التمكين اإلداري  م 

 الداللة 

 غير دالة  1.428 33.582 2 67.164 بين املجموعات  تفويض السلطة  1

 23.525 132 3105.236 داخل املجموعات  

  134 3172.400 الكلي  

تحفيز رئيس   2

 القسم 

 غير دالة  0.335 8.972 2 17.945 بين املجموعات 

 26.815 132 3539.581 داخل املجموعات  

  134 3557.526 الكلي  

االتصال وتدفق   3

 املعلومات 

 غير دالة  0.092 1.719 2 3.439 بين املجموعات 

 18.605 132 2455.821 داخل املجموعات  

  134 2459.259 الكلي  

املشاركة في   4

 اتخاذ القرارات 

 غير دالة  0.302 4.848 2 9.695 بين املجموعات 

 16.060 132 2119.905 داخل املجموعات  

  134 2129.600 الكلي  

الدرجة الكلية   

 للتمكين اإلداري 

 غير دالة  0.508 119.739 2 239.477 بين املجموعات 

 235.903 132 31139.160 داخل املجموعات  

  134 31378.637 الكلي  
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 يتضح من الجدول السابق أنه:

 في التمكين اإلداري لرؤساء  
ً
األقسام األكاديمية بجامعة القصيم من وجهة نظرهم )الدرجة الكلية، األبعاد الفرعية( ال توجد فروق دالة إحصائيا

 راجعة الختالف القسم.

عزى 
ُ
ت نظرهم  القصيم من وجهة  بجامعة  األكاديمية  األقسام  لرؤساء  اإلداري  التمكين  في  إلى عدم وجود فروق  الدراسة  نتائج  دلت  وبشكل عام 

( والتي أثبتت وجود فروق ذات داللة إحصائية  2019العلمية، القسم( وتختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسة الشرايعة )  ملتغيرات )سنوات الخبرة، الدرجة

سنوات( كما أنها تقاطعت مع نتائج دراسة العجرفي    5في مستوى التمكين اإلداري لرؤساء األقسام في الجامعات تبعا ملتغير الخبرة ولصالح فئة )أقل من  

داري كشفت عن  عدم وجود فروق دالة في التمكين ترجع الى متغير الدرجة العلمية أو نوع الكلية بينما كانت سنوات الخبرة دالة في التمكين اإل   ( التي2017)

األكاديمية سنه، وربما يمكن تفسير وجود داللة ملتغير الخبرة في مستوى التمكين بأن رؤساء األقسام    20لى  إ   15لصالح أصحاب الخبرات املتوسطة من  

 من الفئة الذين يمتلكون النضج والخبرة  واملمارسة لعملية إضافة إلى كونهم يمثلون 
ً
 ما هم غالبا

ً
شريحة عمرية   الذين يحظون بمستوى تمكين جيد نوعا

 بالفئة املتقدمة في السن أو الفئات الشابة التي ال تمتلك خبرات عملية كافية. 
ً
، قياسا

ً
 شابة نسبيا

اقع أداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة القصيم في مجاالت األداء   املتعلقة بالسؤال الثالث: النتائج  . 3.4 ينص السؤال الثالث للدراسة على "ما و

 املختلفة )التدريس، البحث العلمي، خدمة املجتمع، التنمية املهنية( من وجهة نظر رؤساء األقسام؟". 

نسب املئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة على كل عبارة من عبارات أداء أعضاء هيئة التدريس  ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب التكرارات وال

دريس بجامعة بجامعة القصيم بأبعاده املختلفة، ثم تم حساب املتوسطات واالنحرافات املعيارية لهذه االستجابات وذلك للحكم على أداء أعضاء هيئة الت

 م األكاديمية، فكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول التالي: القصيم من وجهة نظر رؤساء األقسا

 (: أداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة القصيم من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية 19جدول )

أداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة القصيم من وجهة   م 

 نظر رؤساء األقسام األكاديمية

املتوسط  

 الوزني

االنحراف  

 املعياري 

درجة   نسبة التحقق

 التحقق

 الترتيب

 1 عالية % 80.296 0.544 4.015 املجال األول: التدريس  1

 2 عالية % 70.349 0.676 3.517 املجال الرابع: التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس  2

 3 عالية % 68.099 0.763 3.405 املجال الثالث: خدمة املجتمع  3

 4 متوسطة  % 65.306 0.725 3.265 الثاني: البحث العلمي املجال  4

 عالية % 71.246 0.555 3.562 الدرجة الكلية ألداء أعضاء هيئة التدريس 

يتضح من الجدول السابق أن: أداء أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة القصيم متحققة بدرجة عالية حيث 

تدريس  ، ويالحظ أن أعلى درجات األداء كانت في مجال ال0.555بانحراف معياري   3.562بلغ املتوسط الوزني للدرجات الكلية على هذا الجزء من االستبانة  

 لشكل التالي: يليه مجال التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس ثم مجال خدمة املجتمع وفي الترتيب األخير جاء مجال البحث العلمي، وهو ما يتضح من ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: أداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة القصيم من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية5شكل )

والتنمية املهنية( جاء   -خدمة املجتمع  -أداء أعضاء هيئة التدريس في معظم مجاالت األداء التي نصت عليها الدراسة )التدريسوبشكل عام يتضح أن  

 باستثناء مجال البحث العلمي الذي جاء بنسبة متوسطة وتتفق هذه النتيجة مع نتائج العديد من الدراسات التي هدفت إلى الكشف عن 
ً
واقع أداء عاليا

، كدراسة غيظان  أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والتي دلت جميعها على أن مستوى األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس بش
ً
كل عام كان مرتفعا

( 2011(  التي أظهرت أن األداء األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات جاء بدرجة مرتفعة، وكذلك دراسة الصرايرة )2017( ودراسة نصار )2020)

ظيفي ألعضاء الهيئات التدريسية كانت مرتفعة كما والتي أثبتت جميعها أن مستويات األداء الو   Qamar at el (2017)( ودراسة  2014و دراسة املري )

مرتفعة بخالف  يالحظ من نتائج الدراسة الحالية أن مستويات أداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة القصيم في املجاالت األربعة التي حددتها الدراسة جاءت  

يتقاطع مع نتيجة دراسة العبيد التي كشف عن أن واقع أداء   مجال البحث العلمي الذي ظهر فيه مستوى أعضاء هيئة التدريس بدرجة متوسط وهذا 
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ال خدمة  عضو هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة القصيم في مجال البحث العلمي جاءت مرتفعة في حين أن درجة واقع أداء عضو هيئة التدريس في مج

هيئة التدريس في الجامعات في مجاالت أخرى غير املجاالت التي تناولتها  املجتمع كانت متوسطة، غير أن هناك دراسات أثبتت وجود ضعف في أداء أعضاء

( التي خلصت إلى وجود قصور في فهم العديد من أعضاء هيئة 2015الدراسة الحالي كمجال اإلشراف االكاديمي والجانب التربوي كدراسة بن مسعود )

ربوي وذلك بالتركيز على األنشطة العلمية املختلفة التي تمثل الجانب التكميلي للمنهج  التدريس لقضية اإلشراف األكاديمي، وضعف االهتمام بالجانب الت

 في اكتساب املهارات املختلفة.

نهم من 
ّ
التدريس في جامعة القصيم؛ مما مك املناخ التنظيمي الجامعي السليم ألعضاء هيئة    وتعد هذه النتيجة بشكل عام مؤشر جيد على توفر 

 على حسن اختيار األعضاء الجدد، وعلى التشجيع والدعم من اإلدارات الجامعية  القيام بالدور املطلو 
ً
ب منهم على الوجه األكمل واملنـشود، وهي دالة أيضا

التعليم  حيث يشكل مفهوم جودة التعليم، إلى جانب تمويله من أكثر التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي في الوقت الراهن، السيما مؤسسات

املدخالت  ا  إال من خالل تقديم سلسلة طويلة من  أن يتم  العالي و نوعيته ال يمكن  التعليم  العربي ولذلك فإن تحسين كفاءة  الوطن  للتدريس لعالي في 

تطوير بقية   والبحث العلمي، ووضع خطط طويلة املدى لرفع مستوى أداء الهيئات التدريسية ومؤهالتها لكونها العنصر األهم واألساس الذي يرتكز عليه

 عناصر املنظومة الجامعية.. 

   النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع:  .4.4
ً
بين التمكين اإلداري لرؤساء   ينص السؤال الرابع للدراسة على "هل توجد عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا

 األقسام األكاديمية بجامعة القصيم وأداء أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظرهم؟" 

بجامعة    ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام معامل ارتباط بيرسون في الكشف عن داللة العالقة بين التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية

 القصيم وبين أداء أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظرهم، فكانت النتائج كما هي موضحة بالجدول التالي: 

 التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية بجامعة القصيم وأداء أعضاء هيئة التدريس(: داللة العالقة بين 20جدول )

 التمكين اإلداري لرؤساء األقسام   

تفويض  م 

 السلطة 

تحفيز رئيس 

 القسم 

املشاركة في اتخاذ   االتصال وتدفق املعلومات 

 القرارات 

 الدرجة الكلية للتمكين اإلداري 

 **0.391 **0.302 **0.418 **0.306 **0.292 التدريس  1

 **0.380 **0.407 **0.249 **0.323 **0.300 البحث العلمي  2

 **0.304 **0.261 **0.209 **0.269 **0.274 خدمة املجتمع  3

 **0.405 **0.377 **0.303 **0.353 **0.324 التنمية املهنية  4

 ** 0.449 ** 0.417 ** 0.352 ** 0.378 ** 0.358 الدرجة الكلية  

 تضح من الجدول السابق أنه:

 عند مستوى  •
ً
بين أداء أعضاء هيئة التدريس في مجال التدريس والتمكين اإلداري لرؤساء األقسام  0.01توجد عالقة ارتباطيه موجبة دالة إحصائيا

 األكاديمية وأبعاده الفرعية. 

 عند مستوى   •
ً
ارتباطيه موجبة دالة إحصائيا بين أداء أعضاء هيئة التدريس في مجال البحث العلمي والتمكين اإلداري لرؤساء    0.01توجد عالقة 

 األقسام األكاديمية وأبعاده الفرعية. 

 عند مستوى   •
ً
مجال خدمة املجتمع والتمكين اإلداري لرؤساء  بين أداء أعضاء هيئة التدريس في    0.01توجد عالقة ارتباطيه موجبة دالة إحصائيا

 األقسام األكاديمية وأبعاده الفرعية. 

 عند مستوى   •
ً
بين أداء أعضاء هيئة التدريس في مجال التنمية املهنية والتمكين اإلداري لرؤساء    0.01توجد عالقة ارتباطيه موجبة دالة إحصائيا

 األقسام األكاديمية وأبعاده الفرعية. 

لت نتائج الدراسة على وجود عالقة ارتباطيه موجبة بين أداء أعضاء هيئة التدريس في مجاالته األربعة التي حددتها الدراسة ) التدريس، وبشكل عام د

اء األقسام سة رؤسالبحث العلمي، خدمة املجتمع، التنمية املهنية( والتمكين اإلداري لرؤساء األقسام بأبعاده الفرعية، مما يشير إلى أنه كلما زادت ممار 

 لذلك مستويات أداء أعضاء هيئة التدريس  وهذا يتفق مع نتائج العديد من الدراسات السابقة الت
ً
ي أظهرت ارتباط األكاديمية للتمكين اإلداري زادت تبعا

جود تأثير للتمكين اإلداري على ( التي توصلت إلى و 2020إيجابي بين التمكين اإلداري ودرجة أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات كدراسة غيظان )

يجابي على إ التي أثبتت أن التمكين اإلداري كان له أثر    Sumual (2014)األداء التدريس ي واألداء البحثي ألعضاء هيئة التدريس، وكذلك دراسة سوموال  

التي أشارت وجود مؤشرات    Gill et al (2011)ن  مستوى الفاعلية الذاتية، ومستوى االلتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس، ودراسة جيل وآخرو 

(  دراسة 
ً
وأيضا اإلداري  التمكين  التدريس مرتبطة بممارسات  األكاديمي لدى أعضاء هيئة  األداء  أن   Sharif at el(  2011تحسن في درجات  أثبتت  التي 

املواطنة عوامل   املدى والتدريب والتنمية وتنظيم سلوك  الحال في دراسة التمكين والسياسات طويلة  الجامعات، وكذلك  أساتذة  أداء  مهمة لتحسين 

عزى 2019الزهيري ومرجان )
ُ
( التي أثبتت وجود ارتباط وتأثير إيجابي للتمكين اإلداري على أداء أعضاء هيئة التدريس في املجاالت البحثية والتدريسية، وت
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م في قدراته ويمنحه ثقة أكبر في أداء أدواره ويأتي في مقدمتها تطوير أعضاء هيئة التدريس هذه النتيجة إلى أن التمكين كمفهوم إداري ُيعزز ثقة رئيس القس

ئة التدريس  وتعزيز مهاراتهم املختلفة فرئيس القسم املمكن يكون أكثر قدرة على إدراك احتياجات القسم واحتواء مشكالته ومعرفة ما يحتاجه أعضاء هي

 بمستوى األداء.  من أجل تحقيق أهداف القسم واالرتقاء 

 ملخص نتائج الدراسة:  . 5.4

 فيما يلي عرض مخلص النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، وهي على النحو التالي: 

متحققة  أن درجة التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية بجامعة القصيم متحققة بدرجة كبيرة ويالحظ أن جميع أبعاد التمكين اإلداري جاءت   •

ال وتدفق بدرجة كبيرة، وأن أعلى درجات التمكين اإلداري كانت في حالة بعد املشاركة في اتخاذ القرارات، يليه بعد تفويض السلطة، ثم ُبعد االتص

 املعلومات، وفي الترتيب األخير جاء ُبعد تحفيز رئيس القسم من قبل القيادات العليا.

نظر رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة القصيم متحقق بدرجة عالية ويالحظ أن أعلى درجات األداء كانت  أن أداء أعضاء هيئة التدريس من وجهة  •

 ي. في مجال التدريس، يليه مجال التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس، ثم مجال خدمة املجتمع، وفي الترتيب األخير جاء مجال البحث العلم

 في التم •
ً
كين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية بجامعة القصيم من وجهة نظرهم )الدرجة الكلية، األبعاد الفرعية( ال توجد فروق دالة إحصائيا

عزى ملتغير سنوات الخبرة. 
ُ
 ت

ا  •  في التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية بجامعة القصيم من وجهة نظرهم )الدرجة الكلية، األبعاد 
ً
ة( لفرعيال توجد فروق دالة إحصائيا

عزى ملتغير الرتبة األكاديمية. 
ُ
 ت

ا  •  في التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية بجامعة القصيم من وجهة نظرهم )الدرجة الكلية، األبعاد 
ً
لفرعية( ال توجد فروق دالة إحصائيا

 ترجع الختالف القسم.  

في مجاالت )التدريس، البحث العلمي، خدمة املجتمع، التنمية املهنية( توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين أداء أعضاء هيئة التدريس   •

 والتمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية وأبعاده الفرعية. 

 التوصيات:   . 6.4

 على ما أسفرت عنه نتائج الدراسة فيمكن تقديم بعض التوصيات أبرزها ما يلي: 
ً
 وبناءا

 فيما يتعل •
ً
ق باتخاذ  العمل على تطوير قدرات ومهارات رؤساء األقسام من خالل إتاحة الفرص التدريبية لهم في املجاالت اإلدارية والتربوية خصوصا

 ك بغرض االستفادة من عملية تمكينهم بأقص ى صوره ممكنة.القرار وصناعته، ومهارات االتصال الفعال وذل

املعايير  • هذه  تشمل  بحيث  تمكينهم  يتم  الذين  واملوظفون  اإلداريون  لدى  بدقة  توفرها  فيترض  ومقومات  بمعايير  التمكين  ملفهوم  الجامعة   ربط 

 عة. املستخدمة العدالة واملنافسة الشرفية في العمل وتعزيز روح االلتزام والوالء للجام

•  
ً
ألثرها اإليجابي على معنويات العاملين وزيادة دافعتيهم نحو العمل   إعادة النظر في نظام الحوافز بكافة أنواعها وتنظيمها ومنحها بشكل عادل نظرا

 في تحقيق مفهوم التمكين، ويمكن تطبيق ذلك من خالل:
ً
 وبالتالي زيادة رضاهم الوظيفي باإلضافة إلى كونها أساسيا

 في أدائه املنهي. اعتماد أس . أ 
ً
 وتميزا

ً
 لوب املكافآت الفردية املرتبطة بمؤشرات األداء الجيد لإلداري الذي يثبت تقدما

 . االهتمام بالتحفيز املعنوي وإشعار اإلداريين بأهمية ما يقدمونه من جهود، واإلشادة بأدائهم ودورهم في النجاحات التي تحققها الجامعة .ب

مات وسهولة انسيابها بين املستويات اإلدارية املختلفة داخل الجامعة ملا لها من أثر كبير في فعالية اإلنجاز وأداء العمل  زيادة االهتمام بتوافر املعلو  •

 بشكل أسرع وأدق.

شجيعهم على  ضرورة االهتمام بتنمية إدراك العاملين في الجامعات ألبعاد سياسة التمكين األربعة وخاصة فـي املسـتويات اإلداريـة الدنيا من خالل ت •

 تحمل املسؤوليات والنظر إلى أخطائهم كفرص للتعلم. 

ها العمل على تفويض الصالحيات املناسبة لإلداريين للقيام بمهامهم وتوضيح أطر املساءلة واملسؤولية مع محاولة التخفيف من ضغوطها وعواقب •

 بيقه.لتشجيع العاملين على ممارسة التمكين والتقليل من العوائق التي تحد من تط

 املقترحات: . 7.4

 آلثاره اإليجابية على اإلدارة بوصفه أحد آليات تحسين األداء وزيادة اإلنتاج، وعلى العاملي يفزيادة وتكث •
ً
ن البحوث في مجاالت التمكين اإلداري نظرا

 باالنتماء للمنظمة. ملا يحققه من مناخ تنظيمي وعالقات عمل فعالة تسهم في رفع الروح املعنوية للموظفين وتزيد من شعورهم 

لتنظيمي، إجراء املزيد من الدراسات عن دور سياسة تمكين العاملين على متغيرات أخرى مثل تحقيق الرضا الوظيفي، القدرة على االبتكار، التطوير ا  •

 تفعيل إدارة الوقت. 
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 إجراء مزيد من البحوث والدراسات النوعية تتعلق بأبعاد التمكين اإلداري ومجاالت األداء على عينات أخرى من املجتمع التربوي.   •

 إعداد تصور مقترح لتطوير أداء رؤساء األقسام في ضوء مدخل التمكين اإلداري.  •

استبدالها بالهياكل الحديثة التي تميل إلى األفقية أكثر من الهرمية بما يتيح إعادة النظر في الهياكل التنظيمية التقليدية داخل الجامعات ومحاولة  •

ءة والقدرة على  املجال أمـام املوظفين في مختلف املستويات اإلدارية إلدراك قـدراتهم ومهـاراتهم فـي السـيطرة علـى طـرق العمـل ودعم شعورهم بالكفا

 التطوير.

 ات العليا داخل الجامعات في تحقيق التمكين اإلداري لدى املستويات اإلدارية الوسطى والدنيا. دراسة دور الجانب اإلشرافي والقياد •

 املراجع:

: املراجع العربية:
ً
 أوال

 . املنظمة العربية للتنمية اإلدارية.  تمكين العاملين: مدخل للتحسين والتطوير املستمر(. 2003أفندي، عطية حسين ) .1

 . عالم الكتب الحديثة للنشر والتوزيع. اإلدارة بالثقة والتمكن: مدخل لتطوير املؤسسات(. 2008اندراوس، رامي جمال ومايعة، عادل سالم ) .2

. دار صفاء للنشر  مي أسلوب كمي تحليلياالستشراف االستراتيجي ومستوى التمكين التنظي(.  2013البغدادي، عادل هادي والحدراوي، رافد حميد ) .3

 والتوزيع.  

أداء األستاذ الجامعي في خدمة املجتمع من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية بمنطقة  (. 2015البالدي، منى سعد حضيض. ) .4

 . جامعة أم القرى. (رسالة دكتوراة ) .مكة املكرمة

ط االستراتيجي للموارد البشرية في رفع مستوى التمكين الوظيفي في املؤسسات غير الحكومية في قطاع دور التخطي(.  2014البيطار، شيرين زهير ) .5

  الجامعة اإلسالمية، غزة.  (.رسالة ماجستير غير منشورة) .غزة

6. ( إبراهيم  ليث حمودي  شاملة.  2011التميمي،  بصورة  املجتمع  البحثية وخدمة  التربوية  الجامعي ألدواره  األستاذ  البحوث (. مدى ممارسة  مجلة 

 . 220-193 :(30)8 :التربوية والنفسية

 يث.  (. دار الكتاب الحد2. )ط استراتيجيات تطوير وتحسين األداء "األطر املنهجية والتطبيقات والنماذج العملية"(. 2016جاد الرب، سيد محمد ) .7

 . دار صفاء للنشر والتوزيع.إدارة التمكين واالندماج(. 2014جالب، إحسان دهش والحسيني، كمال كاظم طاهر ) .8

التمكين اإلداري لدى مديري إدارات التربية والتعليم باململكة العربية السعودية وعالقته بالفعال اإلداري (.  2013الحارثي، مستور بن سعيد مشرف ) .9

 . جامعة أم القرى. (رسالة ماجستير غير منشورة . )ر املديرين ومساعديهم لديهم من وجه نظ

(. تقويم الطالب ألداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية في ضوء بعض 2008الحدابي، داود عبد امللك، خان، خالد عمر ) .10
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Abstract: The study aimed to identify the degree of administrative empowerment of the heads of academic departments 
at Qassim University, the reality of the performance of faculty members, and the relationship of administrative 
empowerment of academic department heads with the performance of faculty members. The study used the descriptive 
approach, and the results of the study resulted in: Administrative empowerment for the heads of academic departments 
has been achieved to a large extent, and the performance of faculty members has been achieved with a high degree, and 
that there are no statistically significant differences in the administrative empowerment of the heads of academic 
departments for the variables of the study. As well as a positive correlation with statistical significance between the 
performance of faculty members and the administrative empowerment of heads of academic departments. Among the 
most important recommendations of the study: granting heads of academic departments more powers, in addition to 
giving them the opportunity to participate in setting university policy as well as developing the capabilities of 
department heads by providing training Opportunities and incentive system review. Attention has increased in the 
availability and flow of information between the various administrative levels . 

Keywords: Administrative empowerment; department heads; faculty members . 
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