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 مقدمة:ال
الجامعات إلى تطوير أداء رؤساء األقسام فيها من خالل االعتماد على نتائج التغذية الراجعة من تقييم األداء, بماقي ذلك تسعى 

والتي  ,رؤساء األقسام التربوية؛ حيث تعد األقسام التربوية بالجامعات هي األداة الفعالة في إعداد القوى البشرية وتأهيلها علميًا وتربويًا 
ها على تحقيق رسالة التربية في الميدان التعليمي، تلك التربية المتزنة التي تقبل التغيير والتطوير االيجابي وتوحد الرؤى ينعكس أدائ

 وتشجع على االبتكار, بقيادة رؤساء لديهم خبرات إدارية وأكاديمية وتربوية, قادرين على تحقيق هذه الرسالة السامية.

تقييم األداء على أنه: " مجموعة من المعايير المالئمة للتمثيل والقياس التي يحددها  (126, ص. 2002ويعرف )عبدالفتاح, 
 الباحثون، والتي تمكن من إعطاء حكما قيمًا على األنشطة والنتائج والمنتجات وعلى آثار المنشأة على البيئة الخارجية".

ن بطة بالوظيفة سواء بصورة فردية أو جماعية بما يخدم غرضيو تقييم األداء هو الوصف الواضح المنظم لنواحي القوة والضعف المرت
 يأساسين في المنظمات, تطوير أداء العاملين بالوظيفة باإلضافة إلى إمداد المديرين والعاملين بالمعلومات الالزمة التخاذ القرارات, فه

ردي ى معرفة نقاط القوة والضعف لألداء الجماعي أو الفتلك الوظيفة المستمرة واألساسية من وظائف إدارة الموارد البشرية التي تسعى إل
خالل فترة معينة والحكم على األداء لبيان مدى التقدم في العمل, بهدف توفير األساس الموضوعي التخاذ القرارات المتعلقة بالكثير من 

 (.167, ص. 2007سياسات الموارد البشرية في المنظمة ) المغربي, 

ن أصعب األدوار وأكثرها تحديدًا في التعليم العالي, ذلك ألن رئيس القسم يؤدي أدوار إدارية مؤثرة في توجيه ويعد دور رئيس القسم م
القسم الذي يرأسه إلى جانب عمله المهني بوصفه رئيسًا لمجموعة من العاملين معه وزمالئه األكاديميين كما يعمل على تأمين احتياجات 

 .(Roach, 1976)رئيس القسم ورا حيويًا في تشكيل مستقبل القسم والكلية وأعضاء هيئة التدريس القسم البشرية المادية, كما ان ل

 المشكلة: 

يعتبر تقييم األداء من العوامل األساسية التي يتوقف عليها نجاح أي تنظيم من التنظيمات اإلدارية أو أي مشروع من المشروعات 
اءة في االنتاجية لذلك فإن قياس كفاءة العاملين في أي منشأة يمثل أحد الوظائف االقتصادية للوصول إلى معدالت عالية من الكف

الرئيسية التي يجب أن يقوم بها مديرو شؤون الموظفين بالتنسيق والتعاون مع مديري اإلدارات األخرى بالمنشأة التي تؤدي  بدورها إلى 
قييم أداء لكاملة باإلدارة ووالئهم لها وحرصهم  على تحقيق أهدافها, فعملية تتحقيق الرضا التام بين العاملين واستقرارهم النفسي وثقتهم ا

وا داألفراد قديمة تاريخيًا ونحن نمارسها في حياتنا  بصفة مستمرة, دون أن ندري أننا نقوم بتقييم األشخاص الذين  يتعاملون معنا, فقد يب
كم أنه اجتماعي,  وقد يبد وشخص آخر ال يتحدث  كثيرا منطويًا على نفسه, فتحالشخص أمامنا لبقًا ومتحدثًا وذكيًا, فيكون الحكم عليه ب

 (.94, ص.2003بأنه انطوائي, وبذلك نكون قد قيمنا الشخصين دون أن ندري إننا نقوم بعملية لهما)أبولبدة, 

ظم هذه ما توصل إليه الباحث أن مع و بمراجعة الدراسات التي كانت في مجال تقييم األداء ألقسام كلية التربية,  نجد أنه في حدود
الدراسات كان تركز على تقييم األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس, ومن هذه الدراسات في قسم االدارة التربوية بجامعة الملك سعود  

ر طالبات ة منن وجهة نظ( التي استهدفت تقويم األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس بقسم اإلدارة التربوي2018دراسة )الطلشالن, 
الدراسات العليا فيما يتعلق  باألسلوب الشخصي والمهارات العامة والتخطيط للتدريس ومهارات التقويم, وكان من أبرز التوصيات  اعتماد 

 جودة االداء التدريس كمحور في الترقيات.
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 السياسات التربوية ورياض األطفال بكلية التربية ( تقييم أداء عضوات هيئة التدريس بقسم2018كما استهدف دراسة )الداغستاني, 
, واشتملت جوانب التقييم سبعة محاور لألداء هي الثقة واالخالق والكفاءة 360بجامعة الملك سعود باستخدام طريقة التغذية العكسية 

( 360ماد طريقة التغذية العكسية )وجودة التعليم, وجودة االدارة الصفية, والتوجه نحو اآلخر, والصداقة, وأوصى البحث بضرورة اعت
 واعتماد نتائجها في عمليات الترقية والتنمية المهنية المستدامة.

وللندرة الدراسات على حدود ما توصل إليه البحث حول موضوع تقييم اداء رؤساء األقسام بالجامعات السعودية انبثقت فكرة هذا 
ؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعودية في ضوء كفاءة ومالئمة المدخالت البحث بهدف الوصول إلى معاير شاملة لتقييم أداء ر 

 وفعالية المخرجات والنتائج.

 التساؤالت  

فقًا و يسعى البحث إلى االجابة على التساؤل الرئيس: ماهو متوسط درجة تقييم أداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعودية 
 لتصور نموذج جيرارد دونا ديو؟

 من خالل اإلجابة على التساؤالت الفرعية التالية: 
  ما درجة تحقق محددات مالئمة أداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعودية؟ -
 ؟ ما درجة تحقق محددات فعالية أداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعودية -
 بالجامعات السعودية؟محددات كفاءة ألداء رؤساء األقسام التربوية ما درجة تحقق  -
هل يوجد فروق في متوسط استجابات العينة حول درجة تقييم أداء رؤساء األقسام األكاديمية تعزى إلى تعزى إلى المتغيرات التالية  -

 الجنس: ذكر, أنثى الرتبة العلمية: محاضر ، أستاذ مساعد, أستاذ مشارك, أستاذ دكتور, الجامعة : جامعة الملك خالد, جامعة أم)
 سنوات(؟10سنوات، أكثر من   10-5القرى جامعة الباحة, جامعة الجوف, جامعة نجران، والخبرة األكاديمية )أقل من خمس سنوات، 

 أهداف البحث:

 .يهدف البحث إلى تقييم أداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعودية -

 من خالل التعرف على:
 رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعودية.محددات المالئمة ألداء  تحقق درجة  -
 . درجة تحقق محددات فعالية أداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعودية -
  محددات كفاءة ألداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعودية.درجة تحقق  -

 أهمية البحث:
 الذي تتعدد أبعاده الذي يعد الركيزة األساسية للتطوير األداء. تأتي أهمية البحث من أهمية موضوع تقييم األداء الجامعي -

 الوصول إلى معايير حديثة نسبيا وفقا لتصور نموذج تقييم شاملة ومتوازنة ألداء رؤساء االقسام بالجامعات السعودية. -
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 حدود البحث:

ونا جامعات السعودية. في ضوء نموذج )نموذج جيرارد دالحدود الموضوعية: سيقتصر البحث على تقييم أداء رؤساء األقسام التربوية بال
المقصود بالمالئمة هنا: مالئمة األسلوب والطريقة الذي يدير به االفراد ويمارس يه رئيس القسم و  محددات مالئمة أداءديو(, بدراسة: 

حيث  القدرة على تحقيق أهداف القسم من   رئيس القسم و محددات فعالية أداءالعمل في إطار قيمي للوصول إلى االهداف المطلوبة.
  ,ابتداء من انطالقها من احتياجات وامكانات ببيئة العمل وأهداف الكلية والجامعة وشموليتها لجميع  جوانب العمل وتنوعها وجودتها

درة على حل ق لها والقرئيس القسم و المقصود هنا بالكفاية ألداء عضو هيئة التدريس: هي درجة المعرفة والتطبيومحددات كفاءة أداء 
 المشكالت بأقل جهد وتكلفة 

 رؤساء االقسام التربوية بكلية التربية بالجامعات السعودية وأعضاء هيئة التدريس فيها. لحدود البشرية: ا

 جامعة أم القرى، جامعة الباحة, جامعة الملك خالد، جامعة الجوف, جامعة نجران. الحدود المكانية:

 2021لعام الجامعي ا  الحدود الزمانية:

 مصطلحات البحث اإلجرائية:

هي عملية تقدير لألداء الكلي للقسم من حيث مهارات وقدرات اعضاء هيئة التدريس واستعداداتهم والعائد على رأس تقييم االداء للقسم: 
يين ا العمالء الداخليين والخارجالمال المعرفي من حيث البحوث العلمية والتنظيمي في توافر الموارد المادية والبشرية من خالل رض

وخدمة المجتمع بهدف تطوير االجراءات والعمليات وتحسين العائد من التعليم واتخاذ قرارات تجاه العاملين من حيث االحتفاظ بهم أو 
 ترقيتهم.

وهو نموذج يهتم باألداء عن طريق التنظيم حيث يرى جيرارد دوناديو أن أداء المؤسسة ينتج عن قيمة تنظم نموذج جيرارد دونا ديو: 
وُتهيكل العمل وتحدد االدوار والواجبات المهنية وتبني سلوكيات وانضباط للوصول إلى منتجات جيدة من خالل التركيز على مالئمة 

 وكفاءة المدخالت وفعالية النتائج. 

    

 

 

 

 

 

اهداف

ج نتائ

وسائل
كفاءة االداء

+ أهداف
+نتائج

+  وسائل 
منفعة 

قعالية األداء

+النتائج 

الوسائل

مالئمة األداء

أهداف

+

نتائج 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 ثالثونالو الثاني العدد

 م 2021 – حزيران – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

224 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 اإلطار النظري 

 أواًل: أساليب وأدوات تقييم االداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعودية

  :(20)صالعمل في مجال البشري  العنصر يبديه الذي السلوك من النمط ذلك أن األداء (2013) السلمي يرى مفهوم األداء 

 (.2018ويعرف بأنه القيـام بأعبـاء الوظيفـة مـن مـسئوليات واجبـات وفقـا للمعـدل المفـروض أداؤه من العامل الكفء المدرب )العتيبي،  

  الواقعية الفاعلية ألن مقدما بمؤشرات محددة الفعلي األداء مقارنة هو األداء تقييم أن (2013) : عرفه السلميمفهوم تقييم األداء 
 (.20ألهدافها)ص تحقيقها درجة طريق عن تتحد معينة لمؤسسة

وتقييم األداء هو دراسة وتحليل أداء العاملين لعملهم ومالحظـة سـلوكهم وتصرفاتهم أثناء العمل، وذلك للحكم على مدى نجاحهم ومستوى 
يته لوظيفة أخرى وتحمله لمسؤوليات أكبر، أو ترق كفاءتهم بأعمالهم الحاليـة، وأيضا للحكم على إمكانيات النمو والتقدم للفرد في المستقبل،

 (257، ص 2012)عبد الباقي، 

 نتائج عن الموظف إعالن وخاصة عند أدائه في والضعف القوة نقاط على الموظف خاللها من يتعرف وسيلة التقييم عملية وتعد   
، 2007تحسين أدائه )برنوطي،  إلى يؤدي مما فالضع نقاط ومعالجة القوة نقاط بتطوير يقوم عندها المنظمة، طرف من التقييم

 (378ص

  محددات تقييم األداء 

( أن األداء الوظيفي هو القيام باألنشطة والمهام المختلفة التي تتكـون منـها الوظيفة، وهو ينتج من تضافر عدة 2014ويرى حرب )
 عناصر من شأنها أن تأثر على هذا األداء سـلبا أو إيجابـا، يطلق على هذه العناصر محددات األداء، تتمثل هذه المحددات فيما يلي: 

  هد الناتج من حصول الفرد على التدعيم )الحـافز( إلى الطاقـات الجـسمية والعقلية التي يبذلها الفرد ألداء مهمتهوهو الج الجهد:  .1
  : تعني الخصائص الشخصية المستخدمة ألداء الوظيفةلقدراتا  .2
طة من خالله، وتقوم األنش: تعني االتجاه الذي يعتقد الفرد أنه من الضروري توجيـه جهـوده في العمل إدراك الدور أو المهمة  .3

 .والسلوك الذي يعتقد الفرد بأهميتها في أداء مهامه بتعريـف إدراك الدور
  أهمية تقييم أداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعودية 

تتحدد في  تقييم األداء رؤساء األقسام التربوية ( إلى أن أهمية عملية14، ص2008( والصيرفي )170، ص2009أشار أبو النصر )
 عدة نقاط يمكن عرضها كالتالي:

 يعملون  الذين الفريق عطاء وتطوير تنمية في فاعليتهم ومدى والمدراء المشرفين تقييم إن عملية تقييم األداء تمكن الجامعة من .1
 تحت إشرافهم.

 ومشكالتهم.تزويد الجامعة بمؤشرات عن أداء أوضاع رؤساء األقسام التربوية وأعضاء هيئة التدريس  .2
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يمكن رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعودية من معرفة نقط ضعفهم وقوتهم في أعمالهم والعمل على التخلص من جوانب  .3
 القصور والضعف.     

  عناصر ومحددات تقييم األداء لرؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعودية 

 المحددات الخاصة بتقييم اداء لرؤساء األقسام في الجامعات يمكن عرضها كالتالي:( أن هناك مجموعة من العناصر و 2019يرى زوقاه)

 واآلالت المرتبطة الوظيفة عن العامة والخلقية الفنية والمعارف المهارات : وتشمل هذه المعرفةالعمل بالجامعة بمتطلبات المعرفة .1
 .يؤدونه الذي العمل عن خبرات رؤساء األقسام التربوية من يمتلكه بها أيما

ومقدار  للعمل، العادية الظروف في ينجزه يستطيع رؤساء األقسام التربوية أن الذي العمل مقدرا بها يقصد :المنجز العمل كمية .2
 الجسمية. العقلية، الطاقة عن تعبر أنها أي اإلنجاز هذا سرعة

 .األخطاء واكتشاف العمل وتنفيذ تنظيم على القدرة الفني، والتمكين اإلتقان النظام، الدقة، وتشمل :العمل نوعية .3
  أهداف تقييم أداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعودية 

 أن عملية تقييم األداء رؤساء األقسام التربوية لها مجموعة من األهداف المتعددة يمكن عرضها كالتالي:  (2008) ذكر الشوابكة

 بمعلومات عن أداء ورؤساء األقسام التربوية هل هو أداء مرض أو غير مرض. تزود القائمين على اتخاذ القرارات في الجامعة .1
يشكل تقييم أداء العاملين أداة لتقويم ضعف العاملين واقتراح إجراءات لتحسين أدائهم، وقد يأخذ التحسين شكل تدريب داخل المنظمة  .2

 أو خارجها.
ء األقسام التربوية في تحقيق أهداف الجامعة وعلى إنجازاتهم تساعد المسؤولين في الجامعة على الحكم على مدى إسهام رؤسا .3

 الشخصية.
 لرؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعودية خطوات تقييم األداء 

 ( أن عملية تقييم األداء لرؤساء األقسام التربوية بالجامعات تمر بثالثة خطوات هي كالتالي:120، ص2016يرى المرسى )

 رؤساء األقسام التربوية بالجامعاتوضع معايير األداء ل .1
 إبالغ رؤساء األقسام التربوية بالجامعات بهذه المعايير  .2
 قياس األداء الفعلي لرؤساء األقسام التربوية بالجامعات  .3
 مقارنة األداء الفعلي لرؤساء األقسام التربوية بالجامعات بالمعايير الموضوعة. .4
   الطرق  أهم ومن التقييم وأسلوب طريقة اختيار يتم أن يجب المعايير يرى الباحث أن بعد عملية تحديد :األداء تقييم وأساليب طرق 

 :ما يلي
 :التقليدية الطرق  .أ

: وفي هذه الطريقة يكون كل رئيس مجبًرا )نسبًيا( على توزيع مرؤوسيه على درجات تقييم الكفاءة طريقة التوزيع اإلجباري  .1
 (.169، ص2016ذا الشكل ما يطلق عليه بالتوزيع الطبيعي )ماهر، بشكل تحدده المؤسسة. ويأخذ ه

بموجب هذه الطريق، يقوم المقيم بمقارنة أداء كل موظف مع باقي الموظفين، وذلك  طريقة المقارنة المزدوجة بين العاملين: .2
 (.142، ص2007بتقسيم الموظفين في الوحدة التنظيمية إلى أزواج )عقيلي، 
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 بتقدير يبدأ مقياس أو متصل على خط صفاته أو الموظف أداء تقدير أساس على الطريقة هذه تقوم :انيالبي التدريج طريقة .3
 (.89ص ،2015)شاويش،  ممتاز( جًدا، جيد جيد، متوسط، التقديرات )ضعيف، تكون  كأن مرتفع، بتقدير وينتهي منخفض

وهذه الطريقة تتلخص ببساطة في أن يطلب من كل مشرف القيام بترتيب األفراد التابعين له ترتيًبا تنازلًيا من  طريقة الترتيب: .4
األحسن إلى األسوأ واألساس في الترتيب هنا ليس خصائص معينة أو صفات محددة، ولكن األساس هو األداء العام للعمل. 

 (55، ص 2018)عباس، 
 اء:الطرق الحديثة في تقييم األد .2

( إلى طريقة التقييم التقليدية وجهت انتقادات كثيرة العتمادها على السمات الشخصية للمرؤوسين 303، ص2012يشير عبد الباقي )     
بدال من اعتمادها على األهداف الممكن قياسها لألداء. كما أنها تعاني من التحيز الشخصي للرؤساء، وبالتالي بدأ التفكير في تطوير 

 قليدية لتصبح طرق أفضل لتقييم أداء األفراد، ومن بين تلك الطرق الحديثة ما يلي:الطرق الت

تعتبر هذه الطريقة من أحدث طرق تقييم األداء، إذ يتم بموجبها جمع أكبر عدد ممكن من الوقائع التي  طريقة الوقائع الحرجة: .أ
ه بشكل دقيق ليحدد أًيا من هذه الوقائع حدثت خالل تؤثر في أداء الموظف، ويطلب من المقيم أن يقوم بمالحظة أداء مرؤوسي

تأديتهم واجبات ومسئوليات وظائفهم. وبعد االنتهاء من ذلك تقوم اإلدارة بتقييم أداء الموظف، وذلك على أساس عدد الوقائع التي 
 (. 146، ص2018حدثت في أدائه )عباس، 

د ت وصفات معينة، مثل التخطيط، التنظيم والعالقات اإلنسانية، بتحدي: تسعى هذه الطريقة إلى قياس المهاراطريقة مراكز التقييم .ب
مقاييس معينة لهذه الصفات على الرغم من الصعوبات تحديدها و، تستخدم هذه الطريقة لتقييم مدراء مختلف المستويات اإلدارية، 

حاكاة مراكز التقييم إلى األفراد مهمة القيام بم وبصورة خاصة األفراد المرشحين للترقية لإلدارة العليا. فقد تعهد من خالل النظام
بعض المهام أو الواجبات مثل المناقشات الجماعية بدون قائد، تمثيل األدوار، حل المشكالت، اتخاذ القرار لمواجهة الضغوط 

 محتملة.وصراعات العمل، وبعد ذلك يتولى المقيمون تحليل سلوك األفراد وتقييم مهاراتهم أو قدراتهم اإلدارية ال
: عند استخدام أسلوب اإلدارة باألهداف لتقييم أداء العاملين فقد أصبح من المألوف أن يشترك العاملون مع أسلوب اإلدارة باألهداف .ت

رئيسهم في تحديد األهداف التي سيقومون بتحقيقها وإنجازها، أو حتى قد يطلب من العاملين وضع هذه األهداف والتي تعبر عن 
  (148، ص2014أو أداء األعمال )المحتسب،  معايير اإلنجاز

( أن برامج اإلدارة باألهداف تعتبر إحدى التطبيقات العملية لنظرية تحديد الهدف التي تربط بين دوافع وأداء 2013ويرى عباس )     
في المنظمة  ييم أداء األفراد العامليناألفراد العاملين إضافة إلى ذلك فإن اإلدارة باألفراد من الممكن استخدامها كأساس في تصميم نظام تق

وبصورة خاصة في تقييم مستويات اإلدارية العليا كما تعتمد هذه الطريقة على أن العبرة بالنتائج أي أن الرئيس المباشر لن يلتفت إلى 
 وات وهي سلوك المرؤوسين وال إلى صفاتهم بل سيهتم بما استطاعوا أن يحققوه من نتائج وتمر هذه الطريقة بعدة خط

 تحديد األهداف والنتائج المطلوب تحقيقها والتي سيتم قياس األداء وتقييمه على أساسها، ويتم هذا باالتفاق بين الرئيس والمرؤوسين. -
 أثناء التنفيذ يقوم الرئيس بمساعدة مرؤوسيه في تحقيق األهداف ومتابعة تحقيق النتائج   -
 نهاية المدة المتفق عليها يتم تقييم النتائج التي تحققت وذلك بمقارنة ما تم تحقيقه بما اتفق عليه في بداية الفترة  في  -
والهدف األساسي من هذه الطريقة هي تقوية العالقة بين الرئيس والمرؤوسين وزيادة  تحديد االنحراف عن التنفيذ إيجابا أو سلبا  -

 حفز األفراد على العمل
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تعتـبر مــن الطـرق المعاصـرة في تقيـيم أداء العامـل، كونهـا أسـلوب تسـيير للمـوارد البشـرية يـترجم إدارة الجودة الشـــاملــــة  طريقة .ث
 االتجاهـات الحديثـة في تقيـيم أداء العـاملين، كـون المؤسسـة اليـوم أصـبحت ال تسـتطيع أن تتجاهـل أهميـة ودور البعـد اإلنسـاني،

م لتمكينهـا مـن النجـاح، وتركز هـذه الطريقـة علـى المـزيج المركـب في تقيـيم األداء الـذي 3ـمان التـزام العمـال وانتمـائهم وتعـاولض
  يجمـع بين السلوك وخصائص العامل بنتائج العمل، كما توفر عدة مزايا مقارنة بطرق التقييم السابقة أهمها:

 يـــدة، عكـــس مـــا تقـــوم بـــه طـــرق التقيـــيم األخـــرى الـــتي تقـــيس األداء في صـــورة مصطلحات كمية.تقـــيس األداء في صـــورة ج  -
ال ترتكز هذه الطريقة في التقييم على شكل النتائج وكمياتهـا فقـط، بـل ترتكـز علـى تزويـد العـاملين بمعلومـات مرتدة حول مجاالت  -

معلومات وصفية من المديرين والزمالء والعمالء، معلومات  (ائهم وهذا يتطلب توافر نوعين من المعلوماتالتحسين الممكنة في أد
 موضوعية تستند إلى عمليات الوظيفة ذاتها وباستخدام األساليب اإلحصائية للرقابة على الجودة.

 وية و فقا لمساهمة العاملين في تحقيقها. تولي أهمية قصوى إلشراك العمال في العوائد المالية والجوانب المادية والمعن  -
ألساليب، اتعتمــد هــذه الطريقــة علــى التحســين المســتمر في جــودة المنــتج والنشــاط مــن خــالل التحســين المســتمر في اإلجراءات و   -

 تحاسبهم على أداء الماضي. عكس الطرق السابقة التي تركز على مساءلة العاملين على نتـائج أعمـالهم، وغالبـا مـا
: تقوم هذه الطريقة على أساس اختيار المقيم لعبارتين من مجموع أربع عبارات تصف صفة معينة بالفرد طريقة االختيار اإلجباري  -

 (. 2014بحيث تصف أحد العبارات المختارة الفرد بأفضل ما يكون والعبارة األخرى أبعد ما تكون عن وصف الفرد)حرب، 
: تعتمد هذه الطريقة بشكل أساسي على المشاركة الفعالة من قبل إدارة األفراد في عملية تقييم أداء العاملين بحث الميدانيطريقة ال -

في المؤسسة. وتطبيق هذه الطريقة يتمثل في قيام ممثل أو ممثلين عن إدارة األفراد بمقابلة كل رئيس في مكتبه وتوجيه بعض 
 (.123، ص2007ها بخصوص كل فرد يعمل تحت إشراف هذا الرئيس )عقيلي، األسئلة والحصول على إجابات عن

 لرؤساء األقسام التربوية بالجامعات: أثر استخدام التقنيات الحديثة في تقييم األداء 

 منها ما يلي:  في تقييم األداء للعاملين تقوم بأدوار عديدة ( أن التقنيات الحديثةTurban,2009,p4يرى تربن )

 رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات في مجال نظم المعلوماتتدريب  .1
 دعم عمليات صنع القرار اإلداري المتعلق بتقييم أداء رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات .2
 إعداد وتصميم نظم خاصة للمعلومات االستراتيجية التي تساعد في تقييم االداء رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات.  .3
 دعم عمليات تقييم أداء رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات .4
دعم الميزة التنافسية الخاصة بتقييم األداء، إدخال اإلنترنت ومفاهيم االقتصاد اإللكتروني على مجال النشاط، دعم المستخدم   .5

 النهائي، إقامة تحالفات مع إدارات نظم معلومات أخرى 

 تقييم األداء لرؤساء األقسام التربوية وفقًا لمعايير نموذج جيرارد دونا ديو:ثانيًا: المقاربة النسقية ل 

( أن نموذج جيرارد دونا ديو يرى أن األداء يأخذ عدة مفردات ذات معاني مختلفة مثل )الفعالية، الكفاية، المنفعة، 2019ذكر ذقاوة)  
 التنافسية، المردودية، وكلمة فعالية ضمن معنيين هما:

 لى أهدافه وفي هذا المعني يمكن الحديث عن الفعالية والنتائج.من يصل إ .1
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القدرة على إنتاج أقصى حد ممكن النتائج بأدنى جهد مبذول، والعالقة في هذا ليست بين المنتظر والنتائج وإنما بين النتائج والموارد  .2
لى إدراك مركز على الوسائل، وعلى حسب الموضوعة من أجل تحصيلها، وبهذا المعنى فهي تمر من إدراك مركز على الغايات إ

نموذج جيرارد دونا ديو فإن أداء فعل أو لمجموعة أفعال يمكن أن يخضع للحكم عبر ثالث معايير مختلفة ولكنها متكاملة: فائدة 
رارد دونا ذج جيما هو مستهدف )المالءمة(، السعة والمدى المحصل عليه ) فعالية/ نتائج(، ) الطريقة / الكيفية( )الكفاية(ن ونمو 

ديو يركز على الفعل: )أهداف ونتائج وهي تمثل المالءمة(، و)النتائج، والوسائل تمثل الفعالية(، والفعل والوسائلة والمنفعة تمثل 
 الكفاية، فإن االداء الشامل يتضمن ثالث معايير هي 

 العمل: أي تطبيق األهداف المسطرة )الفعالية( -
 الكفاية(الجيد: يعني اقتصاد الوسائل ) -
 أفضل األشياء: الوصول إلى اختيار األهداف المناسبة )المالءمة(. -

 ثالثًا: مهام وادوار رؤساء االقسام التربوية في الجامعات السعودية

 طبيـق ت هـو عــضو هيئـة التــدريس المكلـف بتــسيير أمـور القــسم العلميـة واإلداريــة والماليــة، والمـسؤول عــن :مفهوم رئيس القسم
اإلشـراف علــى ســير العمـل فــي القــسم ورئاســة مجلـسه وتكــوين اللجــان ومتابعــة  :لــوائح وأنظمــة مجلـس التعلــيم العــالي، نطاق العمل

 ) هـ١٤٢٨)نظـام مجلــس التعلــيم العالي، شؤون المقررات الدراسية واالختبارات وتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس

كما يعرف رئيس القسم بأنه:" عضو هيئة التدريس المكلف بتسيير أمور القسم العلمية واإلدارية والمالية، والمسؤول عن تطبيق لوائح    
وأنظمة مجلس التعليم للعميد عن أعمال القسم نهاية كل سنة دراسية ويعين رئيس القسم من بين أعضاء هيئة التدريس السعوديين 

ات العلمية واإلدارية بقرار من مدير الجامعة بناء على ترشيح عميد الكلية أو المعهد ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة المتميزين بالكفاء
 (56، ص2010للتجديد )الدليل اإلرشادي،

واالجتماعية  ة( بأنه: قائد أكاديمي للقسم وله دور كبير في تشكيل الروح المعنوية ألعضاء القسم والعالقات المهني2018وعرفه حسين )
 (.289التي تربط بينهم)ص

 :مهام ومسؤوليات رؤساء االقسام التربوية في الجامعات السعودية 

 ( مــسؤوليات رؤساء االقسام التربوية في الجامعات السعودية أمــام عميــد الكليــة كالتالي:2015حــدد الثبيتي )

 .ميتنفيذ األهداف والسياسات واألنظمة الخاصة بالقسم العل .1
 اإلشـــراف علـــى منـــسوبي القـــسم العلمـــي ألنـــه الجهـــة المرجعيـــة فـــي جميـــع شؤونهم العلمية والوظيفية. .2
 اإلشـــراف علـــى إعـــداد مـــشروع ميزانيـــة القـــسم العلمـــي والخطـــط التعليميـــة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. .3
 داد البرنـامج الخـاص بتطـوير المنـاهج الدراسـية وتنفيـذها بعـد اعتمادها.اإلشـراف علـى إعـ .4
 تـــشجيع البحـــث العلمـــي بالقـــسم وتنظـــيم برامجـــه واإلشـــراف علـــى تنفيـــذها بالتنسيق مع الجهات المعنية. .5
إلـى قرارات مدير الجامعة ووكالئها وأمين عام الجامعة  تنفيذ قرارات مجلس القسم العلمي وقرارات المجـالس الجامعية، باإلضـافة .6

 وعميد الكلية.
 اإلشراف على اإلرشاد األكاديمي والتسجيل لطالب القسم. .7
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 تقديم تقرير سنوي لعميد الكلية عن نشاط القسم. .8

ل الكليات واألقسام العلمية لجامعـة هــ( ، دلي١٤٢٨وقد حدد )دليل الكليات واألقسام العلمية بجامعـة اإلمـام محمد بن سعود اإلسالمية,
هــ( مهـام رؤسـاء األقـسام التربوية فـي الجامعـات السعودية  ١٤٢٩هـ( )دليـل الكليـات واألقـسام لجامعة أم القـرى،١٤٣١الملك سعود ،

 كالتالي:

 :المهام اإلدارية والمالية 
 ة.ساته وتنفيذ قراراته ورفع محاضر جلساته إلى عميد الكليرئاسة مجلس القسم واإلشراف على تنظيم شؤونه والدعوة لحضور جلـ -
 تحقيق األهداف والسياسات العليا في الكلية والجامعة. -
 تنفيذ قرارات مجلس الكلية فيما يتعلق بالقسم. -
 اإلشراف على تطوير القسم إداريًا وأكاديميًا وبحثيا. -
 تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس القسم. -
 ن صالحيات من قبل عميدا لكلية.القيام بما يفوض إليه م -
 حـث أعـضاء القـسم علـى تطـوير مهـاراتهم وعلـى اجـراء البحـوث والدراسـات -
 العلمية في تخصصات القسم. -
 الرفـع لعميـد الكليـة كـلمـا يقـع مـن عـضو هيئـة التـدريس ومـن فـي حكمـه مـن إخالل بالوجبات المطلوبة أو أي مخالفات أخرى. -
 على توفير كل متطلبات القسم التعليمية والبحثية واإلدارية والمالية.اإلشراف  -
 اإلشراف على رفع مستوى الجودة وتطوير مخرجاتها. -
 إعداد تقارير األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس ومنسوبي القسم. -
سنة  ورفعه إلى عميد الكلية في نهاية كلإعداد تقرير سنوي شامل عن سير الدراسة واألداء األكاديمي واإلداري والبحثي في القسم  -

 دراسية.
 تنسيق وتطوير عالقات القس مداخل الجامعة وخارجها. -
 لخارج.اتقـديم تقريـر عـن سـير الدراسـات العليـا فـي القـسم إلـى عميـد الكليـة فـي نهايـة كل عام دراسي. متابعة أحوال مبتعثي القسم في  -
 سم في الخارج وعرضها على مجلس القسم.االطالع على تقارير مبتعثي الق -
 اإلشراف على إعداد الخطة االستراتيجية للقسم ومتابعة تنفيذها. -
 اإلشـــراف علـــى إدارة شـــؤون القـــسم التعليميـــة والبحثيـــة واإلداريـــة والماليــــة والثقافية -

 

 :المهام األكاديمية 
 لقسم.اإلشراف على مختلف النشاطات الطالبية با -
 اإلشــــراف علــــى مراجعــــة األســــئلة النهائيــــة لمقــــررات القــــسم، ومراقبــــة أداء االمتحانات. -
 تقديم تقرير واف عن الرحلة العلمية للمبتعث إذا كانت داخـل المملكـة وتحـت إشراف القسم، ورفعه إلى مجلس الكلية. -
 ي لبرامج القسم.اإلشراف على عملية التطوير األكاديم -
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 اإلشراف على استقطاب أعضاء هيئة التدريس بالقسم. -
 اإلشـــراف علـــى ســــير العمليـــة التعليميــــة وتنفيـــذ خططهــــا وتطـــوير برامجهــــا األكاديمية في القسم. -
 تطبيق نظم ولوائح الجودة والتقويم واالعتماد األكاديمي. -
 عضو هيئة تدريس المقـرر الدراسـي ليـضع أسـئلة اقتراح عضو هيئة تدريس غير -
 االختبار النهائي للمقرر عند اقتضاء الحاجة. -

 الدراسات السابقة

( إلى التعرف على العالقة بين سلوك القيادة لرؤساء األقسام وااللتزام التنظيمي، واستخدمت Tahir, Lokman,2014هدفت دراسة )
األكاديميين من الجامعات الحكومية بماليزيا، وتوصلت إلى أنه توجد عالقة ايجابية بين السلوك القيادي من  ٤٣٠استبانة طبقت على 

رات الرؤساء األقسام وااللتزام التنظيمي، ضرورة تبنى النموذج القيادي داخل األوساط األكاديمية بماليزيا، وتدريب رؤساء األقسام على المه
 .والكفايات اإلدارية

ولتحقيــق أهــداف  إلـى تقيـيم المهـارات اإلداريـة لرؤسـاء األقـسام العلميـة بالجامعـات الحكوميـة السعودية (2018ـة الثبيتي)هـدفت دراس
ـم بـارة تعالدراســة اســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي )المــسحي(،وقــام الباحــث بتــصميم استبانة تكونت من عشرة محاور وتـسع وثمـانين 

( عضو مـن أعـضاء هيئـة التـدريس مـن المجتمع، واسـتخدم الباحـث عـددًا مـن األسـاليب ٣٩٧٣توزيعهـا إلكترونيـًا علـى عينـة عـددها )
ــــاءت بدرجــــة يــــة جماإلحـصائية المناسـبة لطبيعة الدراسة تقيــيم المهــارات اإلداريــة لرؤســاء األقــسام العلميــة بالجامعــات الــــسعودية الحكو 

يـة ت اإلدار متوســــطة، وهي حــــسب المقيــــاس المــــستخدم دون المــــستوى المطلوب، ممـا يـدل علـى أن رؤسـاء األقـسام يفتقـدون للمهـارا
النحـو  داريـة حـسب قـيم المتوسـط علـىالالزمـة لتحقيـق أهـداف األقـسام العلمية ،وعلى الرغم من تدني الدرجة فقد جاء ترتيب المهارات اإل

-المشاركة والعمل الجماعي -اتخاذ القـرارات وحـل المـشكالت -إدارة الوقت-العالقات اإلنسانية-االتصال والتواصل-التالي: )التنظيم
 التطوير(.-الرقابة والتقويم -التخطيط -اإلشراف والمتابعة

ير في أقسام اإلدارة التربوية بالجامعات السعودية في ضوء نموذج كوتر للتغيير. واعتمد الكشف عن قيادة التغي (2019هدفت الثبيتي )
البحث على المنهج الوصفي المسحي لتحقيق هدفه. وجاءت أدوات البحث متمثلة في استبانة ذات ثمانية أبعاد، وطبقت على عينة 

تربوية بالجامعات السعودية وهي )جامعة أم القرى، والملك سعود، ( عضو هيئة تدريس رجااًل ونساًء في أقسام اإلدارة ال107قوامها )
وطيبة، اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية(. وخلص البحث بمجموعة من النتائج منها، أن درجة قيادة التغيير في أقسام اإلدارة التربوية 

األول من أبعاد نموذج كوتر للتغيير "ضرورة (، كما أن البعد 3,20بالجامعات السعودية جاءت بدرجة متوسطة، وبمتوسط حسابي )
التغيير الملحة" جاء بدرجة عالية، بينما جاءت درجة األبعاد السبعة األخرى لنموذج كوتر للتغيير بدرجة متوسطة. وقد أوصى البحث 

 لتغيير.بتدريب وتطوير أداء ومهارات رؤساء أقسام اإلدارة التربوية بالجامعات السعودية في ضوء مفهوم قيادة ا

إلى وضع تصور إلطار نظري ومفاهيمي لقياس األداء الشامل اعتمادا على النموذج الذي طرحه جيرارد  (2019هدفت دراسة زقاوة )
، والذي وضع ثالثة محددات رئيسية لألداء الشامل وهي: األداء بالتنظيم، األداء باالستراتيجية، واألداء Gerard Donnadieuدوناديو 

ا تهدف الدراسة الحالية إلى بناء وتصميم أداة تقويم األداء الشامل وفق النموذج المقترح في سياق اإلدارة بالجودة الشاملة باألفراد. كم
وثقافة مشروع المؤسسة, وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي لكل أدوات تقويم األداء والجودة الشاملة في التعليم الجامعي، وعلى 

عرض نموذج جيرارد دوناديو ومناقشة مؤشراته األساسية. وينطلق مفهوم األداء من خالل تناسق ثالثة مفاهيم المنهج التحليلي في 
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ى لأساسية: الفعالية، المالئمة، الكفاية. وبناء على هذه المفاهيم تظهر المؤشرات الثالثة للنموذج المقترح: األداء بالتنظيم وهو يشير إ
ام الذي يتصورونه، األداء باالستراتيجية وتقوم على قوة التوقع والتفاعل مع المحيط. وألجل استمرارية جودة األفراد المطلوبين في النظ

التفاعل بشكل ديناميكي تمت إضافة ثالثة مكونات ضمن هذا المؤشر وهي: نقل التقنية واالبتكار، التعليم المستمر، المشاركة المجتمعية. 
راد والذي يتعزز أكثر بالدافعية والكفاءة وقوة االتصال. وميزة هذه المقاربة هي تجميع المحددات ثم يأتي في األخير مؤشر األداء باألف

 في تصور واحد يجعل من عملية تقويم األداء عملية متكاملة ومتناسقة تؤدي وظيفتها.

سعود اإلسالمية من وجهة نظر أعضاء إلى تقييم أداء رؤساء األقسام التربوية في جامعة اإلمام محمد بن ( 2019هدفت دراسة الثبيتي )
عي(، اهيئة التدريس في األبعاد اآلتية: )المهام اإلدارية والتنظيمية، المهام التعليمية والتدريسية، المهام العلمية والبحثية، العمل الجم

( عضو هيئة 136راسة من )واتبعت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، واستخدم الباحث االستبانة كأداة للدراسة، وتكون مجتمع الد
( أداة، وجاء تقييم أداء رؤساء األقسام التربوية بدرجة عالية في كل األبعاد ما 88تدريس في األقسام التربوية، وكان العائد من األدوات )

والتدريسية  التعليميةعدا المهام العلمية والبحثية التي جاءت بدرجة متوسطة، وقد أوصت الدراسة بتحديد المهام اإلدارية والتنظيمية و 
 .والعلمية والبحثية التي ينبغي على رؤساء األقسام التربوية العمل بها

تقويم فاعلية أداء رؤساء األقسام األكاديمية في جامعة الملك فيصل من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ( 2020حاولت دراسة الملحم )
مد على تغيرات المستقلة، وتبّنت الدراسة منهجية البحث الوصفي التحليلي المعتفيها، والوقوف على مستوى تلك الفاعلية حسب بعض الم

( من %7( عضًوا يشكلون ما تزيد نسبته عن )68االستبانة التي صممها الباحث وفق أربعة أبعاد، وُطبقت على عينة مكونة من )
ديمية في جامعة الملك فيصل بشكل عام كان متوسًطا، وأظهرت النتائج أن مستوى فاعلية أداء رؤساء األقسام األكا مجتمع الدراسة،

وبرزت مالمح فاعليتهم في الفعالية اإلدارية، كما ظهر عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية لفاعلية األداء لرؤساء 
غير السعوديين،  الح أعضاء هيئة التدريساألقسام باختالف كلياتهم وجنسياتهم، باستثناء الفعالية األكاديمية التي ظهر الفرق فيها لص

 وتبّين عدم وجود هذه الفروق في الدرجة الكلية وجميع األبعاد لفاعلية أداء رؤساء األقسام حسب متغيري الرتبة العلمية وسنوات الخبرة،
 راد الدراسة هي منح رؤساءوكانت أبرز المقترحات لتطوير أداء رؤساء األقسام األكاديمية في جامعة الملك فيصل من وجهة نظر أف

 .األقسام الصالحيات الالزمة في العمل، واختيار رؤساء األقسام األكاديمية بناء على المعايير العلمية
 المبحث الثالث

 اإلجراءات المنهجية للبحث

 تمهيد

 ومجتمع البحث وعينته، وكذلك وصفيتناول هذا الفصل من البحث اإلجراءات الميدانية للبحث، من حيث المنهج العلمي المتبع، 
الستبانة البحث المستخدمة في جمع البيانات والخطوات التي مرت بها عملية تحكيم االستبانة، والمعالجات اإلحصائية الختبار صدق 

هجه على نوثبات استبانة البحث بهدف التحقق من سالمة استخدامها لإلجابة عن أسئلة البحث، وفيما يلي عرض إلجراءات البحث وم
  النحو التالي:

 منهج البحث 
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بهدف تقييم " أداء رؤساء األقسام التربوية بكليات التربية بالجامعات السعودية وفقًا لتصور نموذج جيرارد دونا ديو "، اعتمد هذا 
وصف الكمي والكيفي لالبحث بشكل أساسي على المنهج الوصفي التحليلي، والذي يعرفه األشعري على أنه " صفة البحث التي تستهدف ا

لظاهرة اجتماعية أو إنسانية أو إدارية أو مجموعة من الظواهر المترابطة معًا من خالل استخدام أدوات جمع البيانات المختلفة، مما 
الت ؤ يجعل الظاهرة أو الظواهر محل البحث واضحة بدرجة يسهل معها تحديد المشكلة تحديدًا واقعيًا تمهيدًا الختيار الفروض والتسا

 (.118، ص2016حولها". )األشعري،

 مصادر البحث النظرية والتطبيقية:

 اعتمدت الباحثة في هذا الجانب على مصدرين هما: 

داء رؤساء أ والتي اشتملت على الكتب والدوريات العلمية والتي تناولت في حيثياتها ومحتواها النظري  المصادر الثانوية )النظرية(: -أ
 األقسام التربوية بكليات التربية بالجامعات السعودية وفقًا لتصور نموذج جيرارد دونا ديو، إضافة لذلك الرجوع إلى التقارير والندوات
 والمؤتمرات والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع أداء رؤساء األقسام التربوية بكليات التربية بالجامعات السعودية وفقًا لتصور

 نموذج جيرارد دونا ديو. 
واعتمدت فيه الباحثة على المسح الميداني من خالل استطالع آراء عينة البحث من أعضاء هيئة  األسلوب الميداني )التطبيقي(: .1

  .التدريس بالجامعات السعودية
وحد يعكس وخصائصه وبشكل مالكل الذي يمثل األصل تمثياًل كاماًل بجميع طبقاته وشرائحه يقصد بالمجتمع " : مجتمع البحث .2

اإلطار العام لوجوده سواء أكان ذلك من األحياء األرضية أو الجوية أو المائية في مكان محدد ووقت محدد ايضًا يمكن دراسته 
دراسة شاملة نسبيًا أو جزئية، إال إذا كان المجمع صغيرًا فإنه يمكن التحكم في حجمه من أجل الوصول إلى نتيجة معينة". 

(، هذا ويتكون مجتمع البحث الحالي من أعضاء هيئة التدريس ببعض الجامعات السعودية )جامعة 35، ص2016عري، )األش
 م1442/2020الملك خالد، جامعة أم القرى، جامعة الجوف، جامعة نجران، جامعة الباحة، خالل العام الدراسة 

كلفة، واختصارًا لذلك، فقد عمدت الباحثة إلى أخذ عينة مالئمة : بما أن أسلوب المسح الشامل يحتاج إلى وقت وجهد وتعينة البحث .3
من أعضاء هيئة التدريس بخمس جامعات سعودية، وذلك من خالل توزيع استبانة البحث على مجتمع البحث بواسطة مسوحات 

Google Survey( ردًا، وهو يعتبر حجم عينة مالئم للبحث الحالي وفقًا لما ذكر 113، حيث تم استالم )" هUma Sakaran, 
2016, p 264 مفردة يعتبر مالئم لمعظم الدراسات البحوث،  500إلى  30" من أن حجم العينة والذي يتراوح عدد مفرداته ما بين

(، SPSSولتحليل بيانات عينة الدراسة، فقد عمدت الباحثة إلى ترميزها بالحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية والمعروفة اختصاراً بـ )
 ن ثم تحليلها وتفسير نتائجها بهدف االجابة على تساؤالت البحث وتحقيق األهداف التي يسعى إلى بلوغها.وم

: للتعرف على أبرز خصائص عينة البحث الحالي والتي دائماً ما تؤثر وتلعب دوراً كبيراً في تباين استجابات خصائص مجتمع البحث .4
يئة العلمية للمبحوثين، جنس العينة، الخبرة األكاديمية، الرتبة العلمية لعضو ه عينة مجتمع البحث، نتيجة للتباين في التخصصات

التدريس، وبناًء على ذلك فقد تم حساب التكرارات والنسب المئوية لتوضيح أهم سمات وخصائص مجتمع البحث الحالي والنتائج 
 يتضمنها الجدول التالي:

 (113عينة البحث )ن= ( يوضح التكرارات والنسب المئوية لخصائص1جدول )
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بواقع  حيث الجنس تتوزع يتضح من المؤشرات اإلحصائية للتكرارات والنسب المئوية لخصائص عينة البحث، أن عينة البحث من
( من األساتذة المساعدين، %56.6( من اإلناث، ومن حيث الرتب األكاديمية يتضح أن )%45.1( ذكور إضافة إلى )54.9%)
( من األساتذة الجامعيين، أما من حيث توزيع عدد الردود المستلمة من الجامعات، فقد %14.2( من األساتذة المشاركين، )29.2%)

( %11.5( من جامعة الملك خالد، )%22.1( من جامعة أم القرى، )%24.8( من جامعة الجوف، تلتها نسبة )%31جاءت نسبة )
 ( من الردود جاءت من جامعة الباحة.%10.6من جامعة نجران، إضافة إلى )

 مقاييس البحث: .5
 لتطوير وبناء استبانة البحث، عمدت الباحثة إلى اتباع الخطوات التالية:

 األطر النظرية والفكرية واألدبية ذات العالقة بمحاور البحث.االطالع على  .1

 النسبة % العدد  الجنس

 54.9 62 ذكر
 45.1 51 أنثى

 النسبة % العدد الرتبة األكاديمية
 56.6 64 أستاذ مساعد
 29.2 33 أستاذ مشارك

 14.2 16 أستاذ
 النسبة % العدد  اسم الجامعة 

 22.1 25 جامعة الملك خالد
 24.8 28 جامعة أم القرى 

 10.6 12 جامعة الباحة
 11.5 13 جامعة نجران

 31 35 جامعة الجوف
 النسبة %  العدد الخبرة األكاديمية

 8 9 سنوات 5أقل من 
 52.2 59 سنوات 10إلى  5من 

 39.8 45 سنوات 10أكثر من 
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مراجعة العديد من الدراسات السابقة ذات العالقة بأداء رؤساء األقسام التربوية بكليات التربية بالجامعات السعودية وفقًا لتصور   .2
 نموذج جيرارد دونا ديو.

ت مفاهيم األساسية ألداء رؤساء األقسام التربوية بكليات التربية بالجامعاالبحث في قواعد المعلومات من خالل شبكة االنترنت حول ال .3
 السعودية وفقًا لتصور نموذج جيرارد دونا ديو.

تم عرض استبانة البحث في صيغتها األولية على بعض المحكمين من ذوي الخبرة في مجاالت البحوث وأساليب تحكيم أداتها، وقد  .4
 تهم والتي كان لها األثر المباشر في تقنين وصياغة عبارات استبانة البحث.أبدوا مالحظاتهم وقدموا تصويبا

 تصميم االستبانة في صورتها النهائية ومن ثم توزيعها على مجتمع البحث.  .5
 اشتملت استبانة البحث على قسمين رئيسيين هما: :مكونات محاور استبانة البحث

 )الجنس، الرتبة األكاديمية، نوع الجامعة، الخبرة األكاديمية(. ( متغيرات ديموغرافية وهي:4: وتضمن )القسم األول -أ
 ( وهي: 3: محاور استبانة البحث، وعددها )القسم الثاني -ب

 ( عبارة. 15، ويتكون من )محددات مالئمة أداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعوديةالمحور األول:  .1
 ( عبارة. 17: ويتكون من )األقسام التربوية بالجامعات السعوديةمحددات فعالية أداء رؤساء المحور الثاني:   .2
 ( عبارة. 12، ويتكون من )محددات كفاءة أداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعوديةالمحور الثالث:  .3

افق بشدة مو وقد صممت الباحثة فئات االستجابة على عبارات محاور االستبانة وفقًا لمقياس ليكرت الخماسي، وهو )غير 
(، ولتحديد فئات متوسطات استجابة عينة البحث، فقد تم 5، موافق بشدة =4، موافق =3، محايد = 2، غير موافق = 1=

(، وبقسمة مدى المقياس على أعلى استجابة فقد تم التوصل إلى فئات 4= 1 – 5حساب مدى االستبانة والذي يساوي )
 المتوسطات الحسابية التالية:

 المتوسطات الحسابية لفئات استبانة البحث (2جدول )

 

 

 
 
 المؤشرات  .6
 السيكومترية الستبانة البحث، وتتضمن الخطوات التالية: .7
 الصدق الظاهري )صدق المحكمين(: .1

 تم التحقق من الصدق الظاهري االستبانة البحث وفقًا للخطوات التالية:

عرضت الباحثة استبانة البحث في صورتها األولية على مجموعة من المحكمين بهدف التأكد من مدى ارتباط كل عبارة من   -أ
عباراتها بالبعد الذي تنتمي إليه، ومدى وضوح كل عبارة وسالمة صياغتها اللغوية ومالءمتها لتحقيق الهدف الذي وضعت من 

 ن حذف وتعديل لفظي ولغوي لعبارات محاور استبانة البحث.أجله. حيث أبدوا مالحظاتهم وتصويباتهم م

 درجة الموافق المتوسط المرجح درجة الموافقة م
 غير موافق بشدة 1.79إلى  1من  غير موافق بشدة 1
 غير موافق 2.59إلى  1.80من  غير موافق 2
 محايد 3.39إلى  2.60من  محايد 3
 موافق 4.19إلى  3.40من  موافق 4
 موافق بشدة 5إلى  4.20من  موافق بشدة 5
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قامت الباحثة بتعديل ما يلزم من تصويبات بالحذف والتعديل لبعض العبارات وإعادة صياغة بعضها لغويًا استنادًا ما تم التنويه به  -ب
 من جانب السادة المحكمين.

 صدق االتساق الداخلي لبيرسون  .2

الداخلي لبيرسون ومدى ترابط مضمون كل محور بالمفهوم العام لالستبانة، لجأت الباحثة إلى حساب للتأكد من مؤشرات صدق االتساق 
مؤشرات ارتباط بيرسون بين درجة كل محور بالدرجة الكلية لالستبانة وكذلك الدرجة الكلية لكل بعد بالدرجة الكلية للمحور الذي ينتمي 

 إليه، والنتائج تتضمنها الجداول التالية:

 ( يوضح االتساق الداخلي الرتباط بيرسون بين درجة كل محور بالدرجة الكلية لالستبانة3ل رقم )جدو 

 0.01** االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى معنوية 

أن معامالت  (، يتضح3باستقراء المؤشرات اإلحصائية لمعامالت ارتباط بيرسون بين درجة كل محور والدرجة الكلية لالستبانة بالجدول )
**(، وهي جميعها معامالت ارتباط دالة إحصائيًا عند مستوى 0.977** إلى 0.0.930االرتباط لمحاور استبانة البحث تتراوح بين )

 ( )**( مما يؤكد أن محاور استبانة البحث صادقة لما وضعت لقياسه.0.01معنوية )

 كرونباخ: αمؤشرات الثبات  .3
كرونباخ، والذي يقصد به " إمكانية الحصول على  αللتحقق من ثبات لمحاور استبانة البحث، عمدت الباحثة إلى حساب مؤشرات 

النتائج نفسها لو أعيد تطبيق المقياس على نفس أفراد المجتمع بعد فترة من الزمن، كما يشير إلى أي درجة يعطى المقياس أو االستبانة 
(. هذا والجدول التالي يتضمن أهم مؤشرات ثبات أبعاد استبانة 168، ص2010ل مرة يستخدم فيها" )السبيعي، قراءات متقاربة عند ك

 البحث:

 كرونباخ المحاور الفرعية والدرجة الكلية الستبانة البحث αمؤشرات ( يوضح 4جدول رقم )

 

 

 

 

 االرتباط بالدرجة الكلية للمقياس مضمون المحور م
 **0.930 محددات مالئمة أداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعودية 1
 **0.963 بالجامعات السعوديةمحددات فعالية أداء رؤساء األقسام التربوية  2
 **0.977 محددات كفاءة أداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعودية 3

 ألفا كرونباخ عدد العبارات مضمون البعد  م
األقسام التربوية بالجامعات محددات مالئمة أداء رؤساء  1

 السعودية
15 0.981 

محددات فعالية أداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات  2
 السعودية

17 0.985 
محددات كفاءة أداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات  3

 السعودية
12 0.978 

 0.991 44 الدرجة الكلية لالستبانة 4
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إلى  0.981كرونباخ على نطاق المحاور الفرعية الستبانة البحث تراوحت بين ) α( أن قيم 4يتضح من المؤشرات اإلحصائية للجدول )
، مما يؤكد ثبات ووضوح 0.60(، وهي جميعها قيم < 0.991كرونباخ ) α( وعلى نطاق الدرجة الكلية لالستبانة بلغت قيمة 0.985

( أن الثبات يكون 43، ص2009اد العينة المستطلعة بالجامعات السعودية، حيث ذكر )جودة محفوظ، عبارات محاور البحث لدى أفر 
(، وبناًء على هذه المؤشرات من الثبات، فإن الباحثة تخلص إلى أن استبانة البحث 0.60 ≤موثوق به ومقبول إحصائيًا إذا كانت قيمته 

 فس النتائج إذا ما تم تطبيقها في بيئة مماثلة من حيث الزمان والمكان.على نطاق محاورها الفرعية والدرجة الكلية ستعطي ن

 أساليب المعالجة االحصائية .4
لتحقيق أهداف البحث وتحليل البيانات التي تم تجميعها، فقد تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم 

 تتضمن ما يلي:( والتي SPSSاإلحصائية للعلوم االجتماعية )

 التكرارات والنسب المئوية للتعرف على الخصائص الشخصية ألفراد مجتمع البحث. .1

" وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد البحث تجاه كل عبارة وبعد، مع العلم بأنه يفيد Meanالمتوسط الحسابي " .2
 البحث. في ترتيب درجة أهمية كل بعد وفقًا لمتوسطات استجابة عينة

 الوزن النسبي المرجع لتحديد نسبة مجتمع البحث والتي تؤيد درجة الموافقة على العبارة أو المحور. .3

للتعرف على مدى انحراف استجابات أفراد البحث لكل عبارة من عبارات متغيرات  "Standard Deviation"االنحراف المعياري  .4
ن االنحراف المعياري يوضح التشتت في استجابات أفراد مجتمع البحث لكل البحث، ولكل محاور عن المتوسط الحسابي، ويالحظ أ

عبارة من عبارات متغيرات البحث، إلى جانب المحاور الرئيسة، فكلما اقتربت قيمته من الصفر تركزت االستجابات حول المتوسط 
 وانخفض تشتتها.

 نة البحث.معامل االرتباط بيرسون، لقياس صدق االتساق الداخلي لمحاور استبا .5
 معامل ألفا كرونباخ للتحقق من ثبات محاور استبانة البحث. .6

 المبحث الثاني
 نتائج تساؤالت البحث ومناقشتها وتفسيرها

يسعى البحث إلى االجابة على التساؤل الرئيس: ماهو متوسط درجة تقييم أداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعودية وفقًا 
 ونا ديو؟لتصور نموذج جيرارد د

 من خالل اإلجابة على التساؤالت الفرعية التالية:

  ما درجة تحقق محددات مالئمة أداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعودية؟ .1
 ؟ ما درجة تحقق محددات فعالية أداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعودية .2
 التربوية بالجامعات السعودية؟محددات كفاءة ألداء رؤساء األقسام ما درجة تحقق  .3
 ات التاليةإلى تعزى إلى المتغير  هل يوجد فروق في متوسط استجابات العينة حول درجة تقييم أداء رؤساء األقسام األكاديمية تعزى  .4
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ة القرى جامع الجنس: ذكر، أنثى الرتبة العلمية: أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ دكتور، الجامعة: جامعة الملك خالد، جامعة أم)
 سنوات(؟10سنوات، أكثر من  10-5الباحة، جامعة الجوف، جامعة نجران، والخبرة األكاديمية )أقل من خمس سنوات، 

، ؟ بالجامعات السعودية ما درجة تحقق محددات مالئمة أداء رؤساء األقسام التربوية " والذي ينص علىنتائج التساؤل األول:  -1
وللوقوف على درجة التحقق، لجأت الباحثة إلى حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لكل عبارة من 

 عبارات المحور األول والنتائج يتضمنها الجدول التالي:

 محددات مالئمة أداء رؤساء األقسام التربويةدرجة تحقق ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية ل5جدول )
  بالجامعات السعودية

 درجة تحقق محددات مالئمة أداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعوديةيتضح من المؤشرات اإلحصائية للمتوسطات الحسابية ل
 ( النتائج التالية:5بالجدول )

( 4.29إلى  4.12بين ) درجة تحقق محددات مالئمة أداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعوديةتتراوح المتوسطات الحسابية ل -
( وفئة المتوسط 4.19إلى  3.40( وهي مؤشرات تنحصر بين فئات المتوسط الحسابي الرابعة )0.86إلى  0.82وأوزان نسبية بين )

درجة تحقق محددات مالئمة أداء رؤساء األقسام (، مما يعني من وجهة نظر عينة البحث أن 5إلى  4.20الحسابي الخامسة )
 تتراوح بين العالية والعالية جدًا.  عات السعوديةالتربوية بالجام

 مضمون العبارة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

درجة 
 التحقق

 الترتيب

 11 عالية 0.83 0.78 4.15 وضع االهداف االستراتيجية للقسم في ضوء التحليل االستراتيجي البيئي للقسم. 1
 5 عالية جداً  0.84 0.80 4.20 نتائج العمل وفقًا لألهداف الموضوعة بخطة القسمتحديد  2
 10 عالية 0.83 0.84 4.16 تحديد البرامج واألعمال التي ستحقق األهداف الموضوعة  3
 7 عالية  0.84 0.74 4.19 متابعة تنفيذ أعضاء هيئة التدريس في القسم يرامج خطة القسم. 4
 1 عالية جداً  0.86 0.68 4.29 سير المهام التعليمية والبحثية في القسممتابعة انتظام  5
االعتماد على المعايير الموضوعية في تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في  6

 القسم
 15 عالية 0.82 0.84 4.09

 12 عالية 0.83 0.83 4.15 تمكين أعضاء هيئة التدريس من االطالع على نتائج تقييم أدائهم  7
 3 عالية جداً  0.85 0.79 4.26 المساهمة في تحديد معايير القبول للطلبة الجدد في القسم 8
 13 عالية 0.83 0.89 4.15 إجراء مقابلة للطلبة الجدد ويطلعهم على سياسة وتعليمات القسم  9

 4 عالية جداً  0.84 0.78 4.22 ترشيح الطلبة المتميزين علميًا للدراسة في برنامج الدراسات العليا في القسم 10
 8 عالية 0.84 0.76 4.19 توظيف المعايير الحديثة في تقويم التحصيل المعرفي للطلبة في القسم 11
 2 عالية جداً  0.85 0.75 4.26 تفعيل دور االرشاد بهدف ضمان عدم تعثر الطلبة في مسيرتهم األكاديمية  12
ى اإلدارية على مستوى القسم بناء علاعتماد األسس العلمية في اتخاذ القرارات  13

 النتائج
 6 عالية جداً  0.84 0.82 4.20

 9 عالية 0.84 0.83 4.19 تقييم جدوى البرامج المقدمة لخدمة المجتمع  14
 14 عالية 0.82 0.85 4.12 تطوير العمل من خالل التغذية الراجعة من النتائج 15
  عالية 0.84 0.80 4.19 المتوسط العام 
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( تشير إلى تقارب استجابات عينة البحث حول درجة تحقق 0.90إن قيم االنحرافات المعيارية والتي جاءت جميعها أقل من ) -
 محددات مالئمة أداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعودية.

من  (%40محددات مالئمة أداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعودية، أن ) تشير النتائج المتحصل عليها لدرجة تحقق .1
محددات مالئمة أداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعودية تتحقق بدرجة عالية جدًا، وإن أكثر ثالثة محددات تحققًا بالمرتبة 

من  4.29التعليمية والبحثية في القسم "، بمتوسط حسابي بلغ )" متابعة انتظام سير المهام  5األولى يتمثل في مضمون المحدد 
" تفعيل دور االرشاد بهدف  12( من إجمالي عينة البحث، تلتها المحدد %86( ونسبة تأكيد بلغت )0.68( وانحراف معياري )5

( ونسبة تأكيد 0.75ي )( وانحراف معيار 5من  4.26ضمان عدم تعثر الطلبة في مسيرتهم األكاديمية "، بمتوسط حسابي بلغ )
" المساهمة في تحديد معايير القبول للطلبة 8( من إجمالي عينة البحث المستطلعة، وبالمرتبة الثالثة جاءت المحدد %85بلغت )

( من إجمالي عينة %85( ونسبة تأكيد بلغت )0.79( وانحراف معياري )5من  4.26الجدد في القسم "، بمتوسط حسابي بلغ )
 عة.البحث المستطل

( %60كما تشير النتائج المتحصل عليها لدرجة تحقق محددات مالئمة أداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعودية، أن )  .2
" متابعة  4المحدد من محددات مالئمة أداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعودية تتحقق بدرجة عالية، وتتمثل في مضمون 

( 0.74( وانحراف معياري بلغ )5من  4.19ريس في القسم يرامج خطة القسم. "، بمتوسط حسابي بلغ )تنفيذ أعضاء هيئة التد
" توظيف المعايير الحديثة في تقويم التحصيل  11المحدد ( من إجمالي عينة البحث المستطلعة، يليها مضمون %84ونسبة تأكيد )

(، وبالمرتبة %84( ونسبة تأكيد بلغت )0.76( وانحراف معياري )5من  4.19المعرفي للطلبة في القسم "، بمتوسط حسابي بلغ )
" االعتماد على المعايير الموضوعية في تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في القسم "، بمتوسط  6المحدد الثالثة نجد مضمون 

 نة البحث المستطلعة.   ( من إجمالي عي%82( ونسبة تأكيد بلغت )0.84( وانحراف معياري بحدود )5من  4.09حسابي بلغ )
 4.19يبلغ ) المتوسط العام لدرجة تحقق محددات مالئمة أداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعودية: إن المتوسط العام .3

مؤشرات تنحصر ضمن فئة ( من وجهة نظر عينة البحث، وهي %84( ووزن نسبي يمثل نسبة )0.80( وانحراف معياري )5من
(، مما يؤكد أن الصورة العامة لدرجة تحقق محددات مالئمة أداء رؤساء األقسام التربوية 4.19إلى  3.40)المتوسط الرابعة 

 بالجامعات السعودية عالية  في معظم أبعادها.
، ؟ما درجة تحقق محددات فعالية أداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعودية " والذي ينص علىنتائج التساؤل الثاني:  -1

وللوقوف على درجة التحقق، لجأت الباحثة أيضًا إلى حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لكل 
 محدد من محددات المحور الثاني والنتائج يتضمنها الجدول التالي:

ددات فعالية أداء رؤساء األقسام التربوية محدرجة تحقق ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية ل6جدول )
  بالجامعات السعودية

 مضمون العبارة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

درجة 
 التحقق

 الترتيب

 5 عالية جداً  0.87 0.74 4.35 تبنى األسلوب الديمقراطي في التعامل مع كافة العاملين بالقسم 1
 17 عالية جداً  0.84 0.83 4.22 جاذبة لهيئة التدريس والطلبة معاً تهيئة بيئة أكاديمية  2
 15 عالية جداً  0.85 0.77 4.27 تشجيع األعضاء الجدد من اإلفادة من الخبرات السابقة لزمالئهم  3
 11 عالية جداً  0.86 0.76 4.29 الدفاع عن حقوق ومكتسبات أعضاء هيئة التدريس 4
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 محددات فعالية أداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعوديةدرجة تحقق يتضح من المؤشرات اإلحصائية للمتوسطات الحسابية ل
 ( النتائج التالية:6بالجدول )

( 4.40إلى  4.22بين ) محددات فعالية أداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعوديةدرجة تحقق تتراوح المتوسطات الحسابية ل -
(، مما 5إلى  4.20( وهي جميعها مؤشرات تنحصر ضمن فئة المتوسط الحسابي الخامسة )0.88إلى  0.84وأوزان نسبية بين )

 دًا.عالية ج قسام التربوية بالجامعات السعوديةمحددات فعالية أداء رؤساء األدرجة تحقق يعني من وجهة نظر عينة البحث أن 
( تشير إلى تقارب استجابات عينة البحث حول درجة 0.90بالمثل، فإن قيم االنحرافات المعيارية والتي جاءت جميعها أقل من ) -

 .محددات فعالية أداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعوديةتحقق 
من  (%100، أن )محددات فعالية أداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعوديةجة تحقق در لتشير النتائج المتحصل عليها  .1

متحققة بدرجة عالية جدًا، وإن أكثر ثالثة محددات تحققًا بالمرتبة  محددات فعالية أداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعودية
من  4.40"، بمتوسط حسابي بلغ )وجيا الحديثة في تبسيط إجراءات العملاستخدام التكنول"  17األولى يتمثل في مضمون المحدد 

" مشاركة اعضاء هيئة التدريس  9( من إجمالي عينة البحث، تالها المحدد %88( ونسبة تأكيد بلغت )0.49( وانحراف معياري )5
( من %88( ونسبة تأكيد بلغت )0.58( وانحراف معياري )5من  4.40في تطوير المقررات باستمرار "، بمتوسط حسابي بلغ )

" توفير إمكانيات البحث العلمي من اجل الحصول على الترقيات 6إجمالي عينة البحث المستطلعة، وبالمرتبة الثالثة جاء المحدد 
( من إجمالي عينة البحث %87( ونسبة تأكيد بلغت )0.62( وانحراف معياري )5من  4.37األكاديمية "، بمتوسط حسابي بلغ )

 ستطلعة.الم

 10 عالية جداً  0.86 0.82 4.30 التدريس في القسمالعدالة بين أعضاء هيئة  5
 3 عالية جداً  0.87 0.62 4.37 توفير إمكانيات البحث العلمي من اجل الحصول على الترقيات األكاديمية 6
 16 عالية جداً  0.85 0.80 4.26 توفير البيانات بهدف المساعدة في اتخاذ القرارات  7
 9 عالية جداً  0.86 0.74 4.30 الدراسية الفصليةالتوجيه الجيد أثناء وضع الخطط  8
 مشاركة اعضاء هيئة التدريس في تطوير المقررات باستمرار 9

 

 2 عالية جداً  0.88 0.58 4.40
 14 عالية جداً  0.85 0.66 4.27 القدرة على إيجاد تواصل علمي واجتماعي بين أعضاء هيئة التدريس 10
 4 عالية جداً  0.87 0.67 4.35 والندوات العلميةالمشاركة في المؤتمرات  11
 7 عالية جداً  0.86 0.61 4.31 اإلسهام في صنع المعرفة لرفع الطاقة الفكرية لألعضاء. 12
 6 عالية جداً  0.86 0.71 4.32 ربط البحوث العلمية باحتياجات سوق العمل. 13
 12 عالية جداً  0.86 0.73 4.28 وخارجييندعم البحوث العلمية المشتركة مع باحثين محليين  14
 8 عالية جداً  0.86 0.67 4.31 إشراك الطلبة في العمليات واألنشطة التي يقوم بها القسم 15
 13 عالية جداً  0.86 0.76 4.28 تطبيق مبدأ المحاسبية في األداء العملي 16
 1 عالية جداً  0.88 0.49 4.40 .استخدام التكنولوجيا الحديثة في تبسيط إجراءات العمل. 17
  عالية جداً  0.86 0.70 4.31 المتوسط العام 
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تمثل في ي محددات فعالية أداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعوديةبإن أقل ثالثة محددًا تحققًا بدرجة عالية جدًا فيما يتعلق  .2
( وانحراف 5من  4.27" تشجيع األعضاء الجدد من اإلفادة من الخبرات السابقة لزمالئهم"، بمتوسط حسابي بلغ ) 3مضمون المحدد 

 "7( من إجمالي عينة البحث المستطلعة، ويأتي بالمرتبة الثانية مضمون المحدد %85( وبنسبة تأكيد بلغت )0.77بلغ )معياري 
( ونسبة 0.80( وانحراف معياري بحدود )5من  4.26"، بمتوسط حسابي بلغ ) توفير البيانات بهدف المساعدة في اتخاذ القرارات

تهيئة بيئة أكاديمية جاذبة  " 2المستطلعة، وبالمرتبة الثالثة يأتي مضمون المحدد  ( من إجمالي عينة البحث%85تأكيد بلغت )
( من إجمالي %84( ونسبة تأكيد بلغت )0.83( وانحراف معياري )5من  4.22لهيئة التدريس والطلبة معًا"، بمتوسط حسابي بلغ )

 عينة البحث.

 4.31لغ )يب لية أداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعوديةالمتوسط العام لدرجة تحقق محددات فاع: إن المتوسط العام .3
مؤشرات تنحصر ضمن فئة المتوسط ( من وجهة نظر عينة البحث، وهي %86( ووزن نسبي يمثل نسبة )0.70( وانحراف معياري )5من

رؤساء األقسام التربوية بالجامعات  (، مما يؤكد أن الصورة العامة لدرجة تحقق محددات فاعلية مالئمة أداء5إلى  4.20الخامسة )
 السعودية عالية جدًا.

، ؟ما درجة تحقق محددات كفاءة ألداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعودية " والذي ينص علىنتائج التساؤل الثالث:  -2
ية لكل المعيارية واألوزان النسبوللوقوف على درجة التحقق، لجأت الباحثة بالمثل إلى حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 محدد من محددات المحور الثالث والنتائج يتضمنها الجدول التالي:
محددات كفاءة أداء رؤساء األقسام التربوية درجة تحقق ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية ل7جدول )

 بالجامعات السعودية 

 مضمون العبارة م
المتوسط 

 لحسابيا
االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

درجة 
 التحقق

 الترتيب

 9 عالية جداً  0.85 0.69 4.26 القدرة على التنبؤ باحتياجات القسم لفعلية من اإلمكانات البشرية والمادية 1
 12 عالية جداً  0.84 0.86 4.22 القدرة على وضع خطة مالية فعالة للتنفيذ برامج القسم 2
استثمار المعرفة لدى اعضاء هيئة التدريس بما يحقق الفائدة  القدرة على 3

 للقسم.
 11 عالية جداً  0.85 0.85 4.24

 7 عالية جداً  0.86 0.83 4.28 القدرة على استثمار فرص النمو المهني ألعضاء هيئة التدريس 4
 3 جداً  عالية 0.86 0.63 4.32 العمل على تطوير أساليب التدريس وفق التقنيات الحديثة  5
 1 عالية جداً  0.88 0.50 4.40 القدرة على ادارة اللجان واالجتماعات  6
 4 عالية جداً  0.86 0.70 4.31 القدرة على إدارة الصراع وحل المشكالت. 7
 5 عالية جداً  0.86 0.62 4.28 االستثمار الفعال لقدرات المتميزين من الطلبة. 8
 10 عالية جداً  0.85 0.74 4.25 البحوث العلمية في في خدمة المجتمع. التوظيف الجيد للمعرفة الناتجة عن 9

 2 عالية جداً  0.87 0.63 4.33 التنسيق والتعاون بين األقسام العلمية داخل الكلية بما يسهل انجاز العمل 10
 6 عالية جداً  0.86 0.75 4.28 القدرة على عقد الشراكات بما يخدم احتياجات القسم 11
 8 عالية جداً  0.85 0.68 4.27 القدرة على االستفادة من نتائج التغذية الراجعة في تطوير العمل 12
  عالية جداً  0.86 0.71 4.29 المتوسط العام 
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لدرجة تحقق محددات كفاءة ألداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعودية يتضح من المؤشرات اإلحصائية للمتوسطات الحسابية 
 ( النتائج التالية:7بالجدول )

( 4.40إلى  4.22بين ) تحقق محددات كفاءة ألداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعوديةدرجة تتراوح المتوسطات الحسابية ل -
(، مما 5إلى  4.20( وهي جميعها مؤشرات تنحصر ضمن فئة المتوسط الحسابي الخامسة )0.88إلى  0.84وأوزان نسبية بين )

 دًا.عالية ج تحقق محددات كفاءة ألداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعوديةدرجة يعني من وجهة نظر عينة البحث أن 
( تدل على تقارب وجهات نظر عينة البحث المستطلعة تجاه درجة 0.90م االنحرافات المعيارية المنخفضة )أقل من بالمثل، فإن قي -

 تحقق محددات كفاءة أداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعودية،
 (%100أن ) ، بالجامعات السعوديةتحقق محددات كفاءة ألداء رؤساء األقسام التربوية درجة لبالمثل، تشير النتائج المتحصل عليها  .1

متحققة بدرجة عالية جدًا، وإن أكثر ثالثة محددات تحققًا  كفاءة ألداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعوديةمحددات من 
( وانحراف 5من  4.40"، بمتوسط حسابي بلغ ) القدرة على ادارة اللجان واالجتماعات"  6بالمرتبة األولى يتمثل في مضمون المحدد 

" التنسيق والتعاون بين األقسام العلمية  10( من إجمالي عينة البحث، تالها المحدد %88( ونسبة تأكيد بلغت )0.50معياري )
( %87( ونسبة تأكيد بلغت )0.63( وانحراف معياري )5من  4.33داخل الكلية بما يسهل انجاز العمل "، بمتوسط حسابي بلغ )

، " " العمل على تطوير أساليب التدريس وفق التقنيات الحديثة5المستطلعة، وبالمرتبة الثالثة جاء المحدد من إجمالي عينة البحث 
 ( من إجمالي عينة البحث المستطلعة.%86( ونسبة تأكيد بلغت )0.63( وانحراف معياري )5من  4.32بمتوسط حسابي بلغ )

تمثل في ي محددات كفاءة أداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعوديةبإن أقل ثالثة محددًا تحققًا بدرجة عالية جدًا فيما يتعلق  .2
( وانحراف معياري 5من  4.22" القدرة على وضع خطة مالية فعالة للتنفيذ برامج القسم "، بمتوسط حسابي بلغ ) 2مضمون المحدد 

القدرة على  "3( من إجمالي عينة البحث المستطلعة، ويأتي بالمرتبة الثانية مضمون المحدد %84ة تأكيد بلغت )( وبنسب0.86بلغ )
( وانحراف معياري بحدود 5من  4.24استثمار المعرفة لدى اعضاء هيئة التدريس بما يحقق الفائدة للقسم "، بمتوسط حسابي بلغ )

التوظيف  " 9عينة البحث المستطلعة، وبالمرتبة الثالثة يأتي مضمون المحدد ( من إجمالي %85( ونسبة تأكيد بلغت )0.85)
( 0.74( وانحراف معياري )5من  4.25الجيد للمعرفة الناتجة عن البحوث العلمية في خدمة المجتمع "، بمتوسط حسابي بلغ )

 ( من إجمالي عينة البحث.%85ونسبة تأكيد بلغت )
( 5من 4.29يبلغ ) لدرجة تحقق محددات كفاءة أداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعودية المتوسط العام: إن المتوسط العام .3

مؤشرات تنحصر ضمن فئة المتوسط ( من وجهة نظر عينة البحث، وهي %86( ووزن نسبي يمثل نسبة )0.71وانحراف معياري )
ات كفاءة مالئمة أداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات (، مما يؤكد أن الصورة العامة لدرجة تحقق محدد5إلى  4.20الخامسة )

 السعودية عالية جدًا.
هل يوجد فروق في متوسط استجابات العينة حول درجة تقييم أداء رؤساء األقسام : والذي ينص على "نتائج التساؤل الرابع .4

 العلمية: أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ دكتور،الجنس: ذكر، أنثى الرتبة األكاديمية تعزى إلى تعزى إلى المتغيرات التالية )
الجامعة: جامعة الملك خالد، جامعة أم القرى جامعة الباحة، جامعة الجوف، جامعة نجران، والخبرة األكاديمية )أقل من خمس 

 ساليب اإلحصائيةولإلجابة على التساؤل الرابع، لجأت الباحثة إلى استخدام األ سنوات( ؟،10سنوات، أكثر من  10-5سنوات، 
 التالية:

 اختبار )ت( للعينات المستقلة الختبار داللة الفروق وفقًا للمتغيرات ثنائية التصنيف)الجنس( .1
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الختبار داللة الفروق في متوسطات استجابات عينة البحث باختالف المتغيرات ثالثية التصنيف  ANOVAتحليل التباين اآلحادي  .2
ساعد، أستاذ مشارك، أستاذ دكتور، الجامعة: جامعة الملك خالد، جامعة أم القرى جامعة الباحة، الرتبة العلمية: أستاذ مفأكثر )

 .سنوات(10سنوات، أكثر من  10-5جامعة الجوف، جامعة نجران، والخبرة األكاديمية )أقل من خمس سنوات، 
 ف)الجنس(البحث وفقاً للمتغيرات ثنائية التصنياختبار )ت( للعينات المستقلة الختبار داللة الفروق في متوسطات استجابات عينة  .1

 ( داللة الفروق في متوسطات استجابات عينة البحث إلحصاءة )ت( للعينات المستقلة باختالف متغير الجنس8جدول )

يتضح من المؤشرات اإلحصائية الختبار )ت( للعينات المستقلة لداللة الفروق في متوسطات استجابات عينة الباحث على نطاق المحاور 
( غير دالة إحصائياً على وجود فروق في متوسطات استجابات 1.822إلى  1.541والدرجة الكلية، أن قيم )ت( والتي تتراوح بين )الثالثة 

عينة البحث على نطاق المحاور الثالثة والدرجة الكلية باختالف متغير الجنس، حيث تراوحت قيم مستويات الداللة المحسوبة بين 
 (.0.05من مستوى المعنوية ) ( وهي أكبر0.126إلى  0.071)

: الختبار داللة الفروق في متوسطات استجابات عينة البحث باختالف المتغيرات ثالثية التصنيف ANOVAتحليل التباين اآلحادي  .2
ة، الباحالرتبة العلمية: أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ دكتور، الجامعة: جامعة الملك خالد، جامعة أم القرى جامعة فأكثر )

 .سنوات(10سنوات، أكثر من  10-5جامعة الجوف، جامعة نجران، والخبرة األكاديمية )أقل من خمس سنوات، 
 
 
 
 

 المتوسط العدد الجنس المحور
االنحراف 
 الداللة قيمة ت المعياري 

محددات مالئمة أداء رؤساء األقسام التربوية 
  بالجامعات السعودية

 9.56 64.23 62 ذكر
1.568 0.120 

 11.78 61.08 51 أنثى

محددات فعالية أداء رؤساء األقسام التربوية 
  بالجامعات السعودية

 10.88 74.94 62 ذكر
1.822 0.071 

 10.44 71.25 51 أنثى

محددات كفاءة أداء رؤساء األقسام التربوية 
  بالجامعات السعودية

 7.97 52.44 62 ذكر
1.541 0.126 

 7.17 50.22 51 أنثى

 الدرجة الكلية
 27.49 191.60 62 ذكر

1.735 0.085 
 27.69 182.55 51 أنثى
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 ( تحليل التباين اآلحادي لداللة الفروق في متوسطات استجابات عينة البحث باختالف متغير الرتبة العلمية9جدول )

 

الداللة المحسوبة (، أن جميع مستويات 9يتضح من المؤشرات اإلحصائية لتحليل التباين اآلحادي باختالف متغير الرتبة العلمية بالجدول )
، مما يعني من وجهة نظر الباحثة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات عينة البحث على نطاق 0.05<

 محاور البحث الثالثة والدرجة الكلية تعزى إلى متغير الرتب العلمية.

 

 

 

 مصدر التباين مضمون المحور
مجموع 

 المربعات
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 الداللة قيمة ف

محددات مالئمة أداء رؤساء األقسام التربوية 
 بالجامعات السعودية

 25.464 2 50.9 بين المجموعات

 115.825 110 12740.8 داخل المجموعات 0.803 0.22

  112 12791.7 المجموع

محددات فعالية أداء رؤساء األقسام التربوية 
 السعوديةبالجامعات 

 69.239 2 138.5 بين المجموعات

 117.4 110 12914.0 داخل المجموعات 0.556 0.59

  112 13052.5 المجموع

محددات كفاءة أداء رؤساء األقسام التربوية 
 بالجامعات السعودية

 12.489 2 25.0 بين المجموعات

 59.625 110 6558.8 داخل المجموعات 0.811 0.209

  112 6583.8 المجموع

 الدرجة الكلية

 53.808 2 107.6 بين المجموعات

 787.387 110 86612.6 داخل المجموعات 0.934 0.068

  112 86720.2 المجموع
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 عينة البحث باختالف متغير الجامعة( تحليل التباين اآلحادي لداللة الفروق في متوسطات استجابات 10جدول )

 ( النتائج التالية:10المؤشرات اإلحصائية لتحليل التباين اآلحادي باختالف متغير الجامعة بالجدول ) يتضح من

مة محددات مالئ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات عينة البحث باختالف الجامعة على نطاق محوري " .1
، والدرجة " محددات فعالية أداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعودية "، " أداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعودية

 .0.05الكلية مع مستويات داللة <
فاءة محددات ك توجد فروق ذات داللة إحصائيًا في متوسطات استجابات عينة البحث باختالف متغير الجامعة على نطاق محور" .2

(، ولمعرفة اتجاهات الفروق باختالف متغير 0.05>  0.012" بمستوى داللة ) أداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعودية
والنتائج يتضمنها الجدول  Scheffeالجامعة على نطاق المحور المذكور، لجأت الباحث إلى إجراء أسلوب المقارنة البعدية لشيفي 

  التالي:
 

 مصدر التباين مضمون المحور
مجموع 

 المربعات
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 الداللة قيمة ف

محددات مالئمة أداء رؤساء األقسام التربوية 
 بالجامعات السعودية

 158.999 4 636.0 بين المجموعات

1.413 

 

0.235 

 

 112.553 108 12155.7 داخل المجموعات

  112 12791.7 المجموع

محددات فعالية أداء رؤساء األقسام التربوية 
 بالجامعات السعودية

 255.516 4 1022.1 بين المجموعات

2.294 

 

0.064 

 

 111.393 108 12030.4 داخل المجموعات

  112 13052.5 المجموع

محددات كفاءة أداء رؤساء األقسام التربوية 
 بالجامعات السعودية

 181.998 4 728.0 بين المجموعات

3.357 

 

0.012 

 

 54.22 108 5855.8 داخل المجموعات

  112 6583.8 المجموع

 الدرجة الكلية

 1744.534 4 6978.1 بين المجموعات

2.363 

 

0.058 

 

 738.353 108 79742.1 داخل المجموعات

  112 86720.2 المجموع
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 ( اتجاهات الفروق في متوسطات استجابات عينة البحث وفقًا للمقارنة البعدية لشيفي11ول )جد

 

استجابات الجامعات هي بين جامعة  (، أن الفروق بين متوسطات11يتضح من المؤشرات اإلحصائية للمقارنة البعدية لشيفي بالجدول )
( وأن الفروق هي لصالح جامعة الجوف، أي أن االستجابات من جانب جامعة الجوف 6.440الجوف وجامعة الملك خالد وتساوي )

 ترى وجود تحقق في محدد كفاءة أداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعودية أكثر ما تراه جامعة الملك خالد.

 تحليل التباين اآلحادي لداللة الفروق في متوسطات استجابات عينة البحث باختالف متغير الخبرة األكاديمية (12جدول )

 الداللة متوسط الفروق  الجامعة الجامعة
 

  0.030 6.440 خالد الملك جامعة الجوف جامعة

 مصدر التباين مضمون المحور
مجموع 

 المربعات
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 الداللة قيمة ف

محددات مالئمة أداء رؤساء األقسام التربوية 
 بالجامعات السعودية

 16.848 2 33.7 المجموعاتبين 

0.145 

 

0.865 

 

 115.982 110 12758.0 داخل المجموعات

  112 12791.7 المجموع

محددات فعالية أداء رؤساء األقسام التربوية 
 بالجامعات السعودية

 63.807 2 127.6 بين المجموعات

0.543 

 

0.583 

 

 117.499 110 12924.9 داخل المجموعات

  112 13052.5 المجموع

محددات كفاءة أداء رؤساء األقسام التربوية 
 بالجامعات السعودية

 24.856 2 49.7 بين المجموعات

0.418 

 

0.659 

 

 59.4 110 6534.0 داخل المجموعات

  112 6583.8 المجموع

 0.734 0.311 243.596 2 487.2 بين المجموعات الدرجة الكلية
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(، أن جميع مستويات 12بالمثل، يتضح من المؤشرات اإلحصائية لتحليل التباين اآلحادي باختالف متغير الخبرة األكاديمية بالجدول )
متوسطات استجابات عينة البحث  ، مما يعني من وجهة نظر الباحثة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في0.05الداللة المحسوبة <

 على نطاق محاور البحث الثالثة والدرجة الكلية تعزى إلى متغير الخبرة األكاديمية.

 المبحث الخامس

 ملخص نتائج البحث وتوصياته ومقترحاته

( وأوزان نسبية 4.29إلى  4.12بمتوسطات تراوحت بين ) تتحقق محددات مالئمة أداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعودية -
 ( وهي تتراوح بين العالية والعالية جدًا. 0.86إلى  0.82بين )

 من محددات مالئمة أداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعودية تتحقق بدرجة عالية جدًا. (%40إن ) .4
 إن أكثر ثالثة محددات تحققًا بالمرتبة األولى يتمثل في:

 (. 5من  4.29متابعة انتظام سير المهام التعليمية والبحثية في القسم "، بمتوسط حسابي بلغ )  -
 (. 5من  4.26تفعيل دور االرشاد بهدف ضمان عدم تعثر الطلبة في مسيرتهم األكاديمية "، بمتوسط حسابي بلغ )  -
 (.5من  4.26ابي بلغ )المساهمة في تحديد معايير القبول للطلبة الجدد في القسم "، بمتوسط حس  -
 ( من محددات مالئمة أداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعودية تتحقق بدرجة عالية، ويأتي في مقدمتها: %60أن ) .5
 ( 5من  4.19متابعة تنفيذ أعضاء هيئة التدريس في القسم يرامج خطة القسم. "، بمتوسط حسابي بلغ ) -
 ( 5من  4.19التحصيل المعرفي للطلبة في القسم "، بمتوسط حسابي بلغ )توظيف المعايير الحديثة في تقويم   -
 (.   5من  4.09االعتماد على المعايير الموضوعية في تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في القسم "، بمتوسط حسابي بلغ ) -
مما يؤكد أن ( 5من 4.19يبلغ ) لسعوديةالمتوسط العام لدرجة تحقق محددات مالئمة أداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات اإن  .6

 الصورة العامة لدرجة تحقق محددات مالئمة أداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعودية عالية.
( 4.40إلى  4.22بين ) محددات فعالية أداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعوديةدرجة تحقق تتراوح المتوسطات الحسابية ل -

 ية جدًا.عال محددات فعالية أداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعوديةدرجة تحقق مما يعني من وجهة نظر عينة البحث أن 
 متحققة بدرجة عالية جداً  محددات فعالية أداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعوديةمن  (%100أن ) .4

 حققًا بالمرتبة األولى يتمثل في:أكثر ثالثة محددات ت

 ( 5من  4.40"، بمتوسط حسابي بلغ )استخدام التكنولوجيا الحديثة في تبسيط إجراءات العمل -
 (. 5من  4.40مشاركة اعضاء هيئة التدريس في تطوير المقررات باستمرار "، بمتوسط حسابي بلغ )  -
 (.5من  4.37ت األكاديمية، بمتوسط حسابي بلغ )توفير إمكانيات البحث العلمي من اجل الحصول على الترقيا -

 تمثل في:ي محددات فعالية أداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعوديةبإن أقل ثالثة محددًا تحققًا بدرجة عالية جدًا فيما يتعلق 

   783.937 110 86233.0 داخل المجموعات

  112 86720.2 المجموع
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 (. 5من  4.27تشجيع األعضاء الجدد من اإلفادة من الخبرات السابقة لزمالئهم"، بمتوسط حسابي بلغ )  -
 (. 5من  4.26"، بمتوسط حسابي بلغ ) توفير البيانات بهدف المساعدة في اتخاذ القرارات  -
 (. 5من  4.22تهيئة بيئة أكاديمية جاذبة لهيئة التدريس والطلبة معًا"، بمتوسط حسابي بلغ ) -
مما يؤكد أن ( 5من 4.31يبلغ ) المتوسط العام لدرجة تحقق محددات فاعلية أداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعوديةإن  -

 ساء األقسام التربوية بالجامعات السعودية عالية جدًا.الصورة العامة لدرجة تحقق محددات فاعلية مالئمة أداء رؤ 
( 4.40إلى  4.22بين ) تحقق محددات كفاءة ألداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعوديةدرجة تتراوح المتوسطات الحسابية ل -

 ية جدًا.عال بالجامعات السعودية تحقق محددات كفاءة ألداء رؤساء األقسام التربويةدرجة مما يعني من وجهة نظر عينة البحث أن 
 متحققة بدرجة عالية جداً  كفاءة ألداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعوديةمحددات من  (%100أن )  -

  إن أكثر ثالثة محددات تحققًا بالمرتبة األولى يتمثل في:

 (. 5من  4.40، بمتوسط حسابي بلغ )القدرة على ادارة اللجان واالجتماعات -
 ( 5من  4.33تنسيق والتعاون بين األقسام العلمية داخل الكلية بما يسهل انجاز العمل، بمتوسط حسابي بلغ )ال -
 (.5من  4.32"، بمتوسط حسابي بلغ ) العمل على تطوير أساليب التدريس وفق التقنيات الحديثة -
 
 

 : تمثل فيي أداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعوديةمحددات كفاءة بإن أقل ثالثة محددًا تحققًا بدرجة عالية جدًا فيما يتعلق 

 ( 5من  4.22القدرة على وضع خطة مالية فعالة للتنفيذ برامج القسم، بمتوسط حسابي بلغ ) -
 (. 5من  4.24القدرة على استثمار المعرفة لدى اعضاء هيئة التدريس بما يحقق الفائدة للقسم، بمتوسط حسابي بلغ ) -
 (.5من  4.25الجيد للمعرفة الناتجة عن البحوث العلمية في خدمة المجتمع، بمتوسط حسابي بلغ )التوظيف   -
مما يؤكد أن ( 5من 4.29يبلغ ) المتوسط العام لدرجة تحقق محددات كفاءة أداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعوديةإن  -

 اء األقسام التربوية بالجامعات السعودية عالية جدًا.الصورة العامة لدرجة تحقق محددات كفاءة مالئمة أداء رؤس
عدم وجود فروق في متوسطات استجابات عينة البحث على نطاق المحاور الثالثة والدرجة الكلية باختالف متغير الجنس، بمستوى  -

 (.0.05معنوية < )
 ور البحث الثالثة والدرجة الكلية تعزى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات عينة البحث على نطاق محا -

 .0.05إلى متغير الرتب العلمية بمستوى داللة <
مة محددات مالئ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات عينة البحث باختالف الجامعة على نطاق محوري " -

، والدرجة " أداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعودية محددات فعالية "، " أداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعودية
 .0.05الكلية مع مستويات داللة <

فاءة محددات ك توجد فروق ذات داللة إحصائيًا في متوسطات استجابات عينة البحث باختالف متغير الجامعة على نطاق محور" -
 (، 0.05>  0.012داللة )" بمستوى  أداء رؤساء األقسام التربوية بالجامعات السعودية

( وأن الفروق هي 6.440أن الفروق بين متوسطات استجابات الجامعات هي بين جامعة الجوف وجامعة الملك خالد وتساوي ) -
 لصالح جامعة الجوف.
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زى ععدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات عينة البحث على نطاق محاور البحث الثالثة والدرجة الكلية ت -
 .0.05إلى متغير الخبرة األكاديمية بمستوى معنوية <

 التوصيات:

بناء على النتائج أن محددات فعالية وكفاءة أداء رؤساء االقسام كان متحقق بدرجة عالية جدا ومحددات مالئمة التي كانت بدرجة  -
 لتحقيقه. من المهم أ أن تالئم الوسيلة الهدفعالية توصي نتائج البحث بتطوير الوسائل والطرق لتحقيق األهداف والنتائج حيث أن 

 .االهتمام توظيف المعايير الحديثة في تقويم التحصيل المعرفي للطلبة في القسم -
 تطوير مهارات التخطيط المالي لرؤساء األقسام. -

 المقترحات:

 تصور مقترح لتصميم بلطاقة تقييم معتمدة الاء رؤساء األقسام بناء نموذج جيرارد دونا ديو. -

 قائمة المراجع
 (: األداء اإلداري المتميز، المجموعة العربية للتدريب والنشر، الطبعة األولى، القاهرة، مصر.2012أبو النصر، مدحت )

 .2003, االمارات, 1أبو لبدة، عبد هللا. قياس األداء، مطبوعات جامعة اإلمارات المتحدة. ط

 البشرية وإدارة األفراد، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان.(: إدارة الموارد 2007برنوطي، سعاد نايف)

( تقييم المهارات اإلدارية لرؤساء األقسام العلمية بالجامعات السعودية الحكومية، مجلة العلوم 2015الثبيتي، خالد عواض عبد هللا )
 اإلنسانية واالجتماعية، العدد الثالث والثالثون شوال

( تقييم أداء رؤساء األقسام التربوية في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظر 2019)الثبيتي، خالد عواض عبدهللا 
 192 – 149،ص ص 133, ع34مجلس النشر العلمي،مج -أعضاء هيئة التدريس، جامعة الكويت 

لة سعودية في ضوء نموذج كوتر للتغيير، مج( قيادة التغيير في أقسام اإلدارة التربوية بالجامعات ال2019الثبيتي، خالد عواض عبدهللا )
 191 - 161،ص ص  1, ع10جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية، جامعة أم القرى، مج

(. ممارسة رؤساء األقسام العلمية لمهارات العالقات اإلنسانية دراسة ميدانية بجامعة اإلسكندرية، مجلة 2014حرب، محمد خميس )
 ٢٢، مجلد ١كندرية، عالتربية، جامعة اإلس

(. إدارة األداء لدى رؤساء األقسام في كليات جامعة، ديالى من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية. مجلة 2018حسين، سهام عبد هللا )
 .406-384، ص ص74الفتح، ع

 .لجودة، جامعة الملك سعود( وكالة التطوير وا2010الدليل اإلرشادي للمهام التنظيمية والصالحيات لكليات الجامعة ومعاهدها)

( تصور مقترح قائم على نموذج جيرارد دوناديو لتقويم األداء الشامل في التعليم العالي، المجلة العربية لعلم النفس. 2019زقاوة، أحمد)
 .104-87، ص ص2، ع. 4مج. 
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 (: إدارة الموارد البشرية واالستراتيجية، دار غريب للنشر، القاهرة.2011السلمي، على )

 (: إدارة الموارد البشرية، إدارة األفراد، دار الشروق القاهرة2015شاويش مصطفى نجيب)

( العالقة بين تطبيق الحكومة االلكترونية واألداء الوظيفي، دراسة ميدانية من خالل اتجاهات موظفي 2008الشوابكة، خالد محمد )
 ستير في اإلدارة العامة الجامعة األردنية.الدوائر الحكومية في المملكة األردنية الهاشمية، رسالة ماج

( العالقة بين تطبيق الحكومة االلكترونية واألداء الوظيفي، دراسة ميدانية من خالل اتجاهات موظفي 2018الشوابكة، خالد محمد )
 الدوائر الحكومية في المملكة األردنية الهاشمية، رسالة ماجستير في اإلدارة العامة الجامعة األردنية.

 ، مؤسسة حورس الدولية، اإلسكندرية.1(: قياس وتقويم أداء العاملين،" الطبعة 2008الصيرفي محمد)

 دار يزيد للنشر والتوزيع.   2( أساسيات في إدارة األعمال، ط2015الضالعين، على :)

 ية بجامعة الملك سعود من وجهة نظر(. تقويم األداء التدريس ألعضاء هيئة التدريس بقسم اإلدارة التربو 2018الطشالن, العنود محمد)
 طالبات الدراسات العليا، مجلة كلية التربية, جامعة األزهر, الجزء االول.

 .1( الرقابة اإلدارية في منظمات األعمال، دار إثراء للنشر والتوزيع، عمان، ط2018عباس، علي:)

 الجامعية للنشر، عمان.( إدارة الموارد البشرية، الدار 2013عبد الباقي صالح الدين)

(. الجوانب العلمية والتطبيقية في إدارة الموارد البشرية في المنظمات، الدار الجامعية للتوزيع والنشر، 2012عبد الباقي، صالح الدبن)
 اإلسكندرية، مصر.

 , الجزائر.18نسانية, العدد (. تحليل وتقييم األداء االجتماعي في المنشأة الصناعية، مجلة العلوم اال2002عبد الفتاح، بوخمخم)

(، عّمان: دار 7م(، البحث العلمي مفهومه وأدواته، وأساليبه، الطبعة)2005عبيدات، ذوقان، وعدس، عبد الرحمن، وعبد الحق، كايد )
 الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

الملك عبد العزيز في ضوء مدخل اإلدارة  ( تطوير أداء القيادات اإلدارية بكليات فرع البنات جامعة2018العتيبي، عالية محمد )
 .21االستراتيجية، مجلة العلوم التربوية، العدد 

 . 1، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، ط-بعد استراتيجي–(: إدارة الموارد البشرية المعاصرة 2012عقيلي، عمر وصفي )

موظفي البنوك وعالقتها بالرضى الوظيفي، مجلة االقتصاد  ( العوامل المؤثرة في تطوير أداء2014المحتسب، لينا، وجلعود، مروان)
 .2ع  19واإلدارة، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة الملك عبد العزيز، مج 

 (: اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية، اإلبراهيمية، الدار الجامعي.2016المرسى جمال الدين محمد، )

 م.2007, المنصورة, 1ذكية لتنمية الموارد البشرية. دار المكتبة العصرية للنشر والتوزيع. طالمغربي، عبد الحميد. دليل اإلدارة ال

( قويم فاعلية أداء رؤساء األقسام األكاديمية في جامعة الملك فيصل، مجلة العلوم التربوية، 2020الملحم، عبد اللطيف بن صالح )
 عدد 2مجلد 
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اعلية أداء رؤساء األقسام األكاديمية في جامعة الملك فيصل، مجلة العلوم التربوية، ( قويم ف2020الملحم، عبد اللطيف بن صالح )
  21عدد  2مجلد 
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