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فاعلية الوظائف اإلدارية لدى القيادات األكادميية يف كليات جامعة شقراء
دراسة ميدانية
الدكتور :حامد حممد الشمراني  ،جامعة شقراء ،اململكة العربية السعودية
امللخص:
ته د هذهددلدذاس اىلددعذف ذتجددفهذل ةددعذظائف ددعذاسة ددا

ذا لا ددعذس د

ذ

اسق الاتذاألكالمي عذيفذكف اتذ(اسرتب ع،ذاسجفةم،ذاجملتمع)ذمبحاظظدعذاسد دال اذاستابجدعذ
جلا جعذشقفاءذ نذدةهعذنظفذأئضاءذدئضةاتذه ئعذاست

س،ذد داذفااذكداهذهكدا ذ

ظدفد ذااتذللسدعذفائدا عذتجدىل ذف ذ ددت ذ(اسكدة،،ذاس ةدعذاسجفم دع،ذاسةف ددع،ذ
ىلدكةاتذاربد ذ)،ذدتةةند ذئ كدعذاس اىلددعذ دنذ()29ذئضدةاذدئضدة ذ دنذه ئددعذ
ت

س،ذداشتمف ذاس اىلعذئفىذ ق اسذسفائف عذاسة ا

ذا لا عذسد

ذاسق دالاتذ

األكالمي عذ نذفئ الذاسبااث.ذدكشف ذنتا جذاس اىلدعذأهذل ةدعذظائف دعذاسة دا
ا لا عذس

ذ

ذاسق الاتذاألكالمي دعذيفذكف دات ذ(اسرتب دع،ذاسجفدةم،ذاجملتمدعذ)ذمبحاظظدعذ

اس دال اذاستابجعذجلا جعذشقفاءذكان ذ كخفضع.ذ
Abstract:
The aim of this study is to identify the degree of effectiveness
of the administrative functions of the academic leaders in the faculties
of (Education, Science and Society) in the province of Dawadmi of
the University of Shaqra from the point of view of the members and
members of the faculty, And whether there were statistically
significant differences attributed to variable (type, degree, college,
years of experience).. The study sample consisted of (92) member and
faculty member, The study was based on a measure of the effectiveness of
the administrative functions of academic leaders, prepared by the researcher,
The results of the study revealed that the degree of effectiveness of the
administrative functions of the academic leaders in the faculties of
(Education, Science and Society) in the province of Dawadmi of the
University of Shaqra was low.
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مقدّمة:
تظلذاسة ا ذا لا عذئفىذل ةعذكب ذ نذاألهم عذسفقا ذ تىذ اذأاسنذ
اىلتخ ا ها،ذدد فهاذبشةلذة ذيفذفلا ته،ذممداذ ديلإذف ذحااهداذده ىلهداذ.ذد دف ذ
(ظة لذ)Foyolذأهذا لا ذاسكاةحعذتجتم ذئفىذتفاكمذىلفسفعذ نذاسة ا ،ذها:ذذ
 .0استخط ط:ذل اىلعذدتفت بذخطعذا ةفاءاتذا لا ع.ذ
 .9استكظ م:ذفئ الذدتكظ مذئكاصفذاسجملذاسبشف عذداملال ع.ذ
 .3فص ا ذاألدا ف:ذفئطاءذفشا ذاسب ءذداستكف ل.ذ
 .4استكس ق:ذتةا ذد بطذكاظعذأدةهذاألدا ف.ذ
 .5اسضددبطذداسس د طف :ذأإذ فاقبددعذفحدداعذاألئمددااذاسددبذاستجف مدداتذ(آاذ
ناةا،)0434395،ذكماذأهذاسفقابعذتجينذاسةش ذئدنذأدةدهذاسقئدة ذ
يفذاربططذداسس اىلاتذصكجاذدتكف لاذ(اسقكال فا،ذ،9105ذ.)25ذ
طفقذئفىذد ا ذا لا ذيفذبجضذاسةتبذداس اىلداتذئكاصدفذاسجمف دعذ
ا لا ددع،ذظك د ذأا اندداذ ئددطفاذد ددا ذا لا ،ذدح د ذأا اندداذأخددف ذئكاصددفذ
ا لا ،ذد ش ذكلٌّذ نذ(اساه،ذداسج ما،ذ،0431ذ)011ذف ذأهذئكاصدفذاسجمف دعذ
ا لا ددعذ(د ددا ذا لا )ذتشددملذكددنذ ددنذ(استخطدد ط،ذاستكظدد م،ذداستحف ددىل،ذ
دا شفاه،ذدالتئاا،ذاسفقابع،ذداختااذاسقفا اتذا لا ع).ذ
أ اذ(اربط ب،ذ،0431ذ)92-92ذظ ذأهذاسجمف عذا لا عذئملذ قدةمذبدهذ
شخصذُ ئىذامل فذأ اذكاهذ كئبهذا لا إذأدذجمااذئمفه،ذدهدلاذاسجمدلذ تضدمنذ
ئ لاذ نذاألنشطعذنستجنيذبهاذيفذحتق قذأه اهذاملكظمع،ذدصكف ذهلدذاألنشطعذ دنذ
قبلذ فةفإذدئفماءذا لا ذف ذأ بجعذئكاصفذ سع،ذها:ذ
.0ذاستخط ط:ذئملذ تمذمبةةبهذحت ذاألهد اه،ذددعدعذاربطدطذسفةصدةاذفس هدا،ذ
د ىلمذاسس اىلاتذدا ةفاءات،ذداختااذاسقفا اتذيفذ دلذبد ا لذ تجد ل ذ دنذأةدذلذ
حتق قذاأله اهذاملةعةئ ع.ذ
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.9ذاستكظ م:ذ ئملذأدذد فعذ تمذمبةةبهاذل اىلعذطب جعذاألهد اهذاملطفةبدع،ذدحت د ذ
األنشطعذاسف سعذداسففئ عذاسيتذحيتاجذف ذحتق قها،ذدفىلكالذ همعذاسق امذبهلدذاألنشدطعذ
ف ذدادد اتذأدذأقسددامذفلا ددعذ تخئئددعذسفق ددامذبهددا،ذد ددنذ ددمذحت دد ذ هددامذ
د سيدس اتذدىلفطاتذكلذ كها.ذ
 .3ذاسق ال ذداستةة ه:ذ تُجدففهذد فدعذاستةة دهذبانهداذاسق دال ذدا شدالذداستحف د ذ
داستحف ىل.ذ
.4ذاسفقابع:ذاستاك ذ نذأهذتكف لذاربطعذتس ذدظقاذملاذهةذخمططذد فىلةمذهلا.ذذ
د ش ذ(ئطةإ،ذ)99 30430ذأهذد ا ذا لا ذهاذاملةةناتذاألىلاىلد عذ
سفجمف عذا لا عذمبختف ذأبجالهاذد ستة اتها،ذظاس فضذاألىلاىلداذ دنذا لا ذهدةذ
حتق قذأه اهذ ج كعذئنذطف قذتكف لذاألئمااذ نذخناذأشخاصذآخف ن،ذكماذأنهاذ
سئةسعذئنذحتق قذأظضلذاسكتا جذباكفاذاسطف ذ نذخناذأقدلذةهد ذبشدفإذممةدن،ذ
دنت عذسفبحةثذداس اىلاتذاملتةاصفعذيفذاسجمف عذا لا عذدحت د ذد ا فهداذ؛ذظقد ذ
اجته ذ جظمذاسبحةثذداس اىلاتذف ذحت ذأ بعذد ا ذسفجمف عذا لا دع،ذهداذ:ذ
استخط ط،ذاستكظ م،ذاستةة ه،ذاسفقابع.ذ
دنظفاذألهم عذهلدذاسة ا ذا لا عذسد ذاسق دالاتذيفذحداملذامليىلسداتذ
األكالمي ع؛ذظإهذاسبااثذىل تطف ذستجفهذل ةعذظائف عذهلدذاسة ا ذس ذاسق دالاتذ
األكالمي عذيفذكف اتذ(اسرتب ع،ذاسجفةم،ذاجملتمع)ذمبحاظظعذاس دال اذ(ةا جعذشقفاء).ذ

مشكلة الدراسة:ذذذ
ظلذ ستة ذاستم ىلذداأللاءذاجل ذيفذامليىلساتذ-ذىلةاءًذكاند ذتجف م دعذأدذ
غ ذتجف م عذ-ذ فتبطاذمبستة ذظائف عذاىلتخ امذاسة ا ذا لا عذ دنذقبدلذاسقا د ،ذ
ظمتىذاىلتخ هاذبشةلذة ذانجةسذاس ذئفىذ ستة ذا نتاة عذسد ذاملفودىلدنيذ
دامليىلسددعذاسدديتذ جمددلذئفددىذق التهددا،ذد شد ذ(ئددف فج،ذ)1002ذأنددهذئكد ذحتف ددلذ
اسة ا ذا لا عذميةنذاسةش ذئدنذطب جدعذاسجمدلذا لا إذيفذامل دال نذاملختففدع؛ذ
ا ثذفهذاسة ا ذنفسهاذهاذ اذ قدةمذبدهذا لا إذ.ذظفداذئمف دعذاستخطد طذحيتداجذ
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ا لا إذف ذت ا سذاسظفدهذاىلتج الاذلختدااذقدفا اتذناةحدعذدئمف دع،ذتاخدلذيفذ
الئتبا ذطب جعذاأله اهذدا ةاناتذاملتةاظف ذستحق قها،ذديفذئمف عذاستكظد مذحيتداجذ
ا لا إذف ذأهذ ضعذاسقةاننيذداألنظمدعذئفدىذشدةلذتفت بداتذيفذاملدةا لذاسبشدف عذ
داملال ع؛ذممداذ سدهلذئمف داتذتكف دلذاألهد اهذذاملتةخدا ذيفذاملكظمدع،ذديفذئمف داتذ
استةة هذ كشطذا لا إذفةفاءاتذاستكف لذباستةظ قذبنيذاسسفطعذاسيتذ ةةهذ ديهنذهلداذ
نذخناذصنا اتذ فكىلد،ذداسسفطعذاملستم ذ نذاكا دهذدخ اتده،ذدأ داذاسفقابدعذ
ظهاذاملتابجعذاملباشف ذأدذغ ذاملباشف ذسفمكظمعذستق د مذنظدامذئمفدها،ذد د ذةد داذدذ
ئفىذعةءذاأله اهذاملكتظف ذ كها.ذ
دق ذأشا تذل اىلدعذ(بطدفس،ذ)0221ذف ذدةدةلذبجدضذاملناظداتذيفذاسة دا
ا لا عذاستاس ع:ذ

ذ

)1ذالتخطيط :ذ
ذاأله اهذبجضهاذقف لذاسةعةملذدبجضهاذغ ذداعا.ذذ رتللذامل فذيفذاختااذاسقفا اتذاسيتذتكطةإذئفىذص غذختط ط ع.ذذلذ ضعذامل فذخطعذئملذ ة عذستكف لذاملهام.ذ)3ذالتنظيم :ذ
ذ كش لذامل فذيفذتكف لذاألئمااذاسكمط دع؛ذممداذ ديلإذف ذالبتجدالذئدنذاسة دااألىلاىل ع.ذ

ذ

ذ ف اذامل فذف ذتاة لذبجضذاألئماا،ذدتفكهاذ جفقعذ نذلدهذفحاعذبسببذنقدصذاملجفة ات.ذذ
-ذطةاذ

ذالةتمائاتذيفذاألدقاتذاحمل ل ذهلا.ذ

)2ذالرقابة :ذ
ذاملجا ذاسفقاب عذلذتكطبقذ عذطب جعذنشاطاتذاملكظمع.ذ314
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-ذاملجا ذاسفقاب عذاملجمةاذبهاذغ ذ فهة ع،ذدتتئ ذبج مذاسق

ذئفىذحتق قها.ذ

ديفذعةءذ اذىلبقذ ف ذاسبااثذأهم عذتجفهذل ةعذظائف عذاسة ا ذا لا دعذسد
اسق الاتذاألكالمي عذيفذكف اتذ(اسرتب ع،ذاسجفةم،ذاجملتمع)ذجبا جعذشقفاء.ذ

ذ

أسئلة الدراسة:
س:2ذ اذل ةعذظائف عذاسة ا ذا لا عذس ذاسق الاتذاألكالمي عذبةف اتذ(اسرتب دع،ذ
اسجفةم،ذاجملتمدعذ)ذ يفذحماظظدعذاسد دال اذ دنذدةهدعذنظدفذأئضداءذدئضدةاتذه ئدعذ
است س؟ذ
س:9ذهلذتةة ذظفد ذااتذللسعذفائدا عذئكد ذ سدتة ذاس لسدعذ()1.5ذس ةدعذ
ظائف عذاسة ا ذا لا عذس ذأئضاءذدئضةاتذه ئعذاستد سذتجدىل ذسفمدت اتذ
استاس ع:ذ(اسكة،،ذاس ةعذاسجفم ع،ذاسةف ع،ذىلكةاتذارب )؟ذ

أهداف الدراسة:
 تجددفهذل ةددعذظائف ددعذاسة ددا ذا لا ددعذس د ذاسق ددالاتذاألكالمي ددعذيفذ
كف ات(اسرتب ع،ذاسجفةم،ذاجملتمع)ذمبحاظظعذاس دال اذاستابجعذجلا جعذشقفاءذذ
 اسةش ذئنذاسففد ذبنيذفةاباتذأئضاءذدئضدةاتذه ئدعذاستد سذدظقداذ
سفمت اتذاستاس ع:ذ(اسكة،،ذاس ةعذاسجفم ع،ذاسةف ع،ذىلكةاتذارب ).ذذ
 اربفدجذبتةص اتذميةنذأهذتسهمذيفذع ال ذظائف عذاسة ا
اسق الاتذاألكالمي عذجبا جعذشقفاء.ذ

ذا لا دعذسد

ذ

أهمية الدراسة:
لذأا ذخي تف ذئفدىذأهم دعذاسة دا ذا لا دعذسفقا د ذاتدىذ ئدلذبامليىلسدعذف ذ
املستة ذاملطفةبذ نذاسةفاء ذداسفائف ع.ذذ
فهذد ا ذا لا ذتج ذأىلاىلاذ هماذد طفةباذلذميةدنذأهذ تحقدقذاسك داملذبد دنها؛ذ
ا ددثذ شد ذ(ئددف فج،ذ)1002ذأهذاستخطد طذأاد ذاسة ددا ذا لا ددعذاألىلاىل د عذ
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املطفةبعذباىلتمفا ذ نذمج عذاملستة اتذا لا عذباملكظمداتذئفدىذاخدتنهذأنةائهداذ
(صكائ ع،ذدجتا ع،ذدخ ات ع)ذكماذ كظفذف ذاستخط طذبائتبا دذاسة فدعذاحملة دعذيفذ
اسجمف ددعذا لا ددع،ذا ددثذتتخددلذاسقددفا اتذا ىلددرتات عذيفذا لا ذئفددىذعددةءذ
استخط طذاسفجاا.ذ
دأ اذد فعذاستكظ مذظقد ذأشدا ذ(اجل ةىلدا،ذدذةدالذا،،ذ)9110ذأنهداذ دنذ
اسة ددا ذا لا ددعذاملتجفقددعذبدداألظفالذدبةددلذ دداذخيئددهمذ حدداعذداةبدداتهمذ ددنذ
استخئئاتذاسة ف عذاملختففع،ذدمبجكىذآخفذظإهذاستكظ مذهةذاسة فعذا لا دعذاسديتذ
ختتصذبرتت بذفةفاءاتذاربطعذاملفىلة عذحب ثذميةنذفحاعهاذمبستة اتذئاس دعذئفدىذ
أ إذاسجا فنيذ نذأصحابذالختئاص.ذ
دتت فىذأهم عذاسفقابعذكماذ ش ذ(اسب إ،ذ)9110ذيفذأنهاذافقعذ همعذ دنذ
افقاتذا لا ذاسرتبة ع؛ذألنهاذ ت اخفعذيفذمج عذاسجمف اتذا لا دع،ذظهكدا ذاسفقابدعذ
ئفىذاستخط ط،ذداسفقابعذئفىذاستكظ م،ذداسفقابعذئفدىذاألظدفالذ دنذأةدلذفئد الهمذ
دتةة ههم.ذ
دظ مدداذ تجفددقذبالتئددااذظ د ذ(ئطددةإ)20-21 30433،ذأهذالتئددااذ
ااةعذنفس عذداةتمائ عذأىلاىل عذلذغكىذئكهاذسإلنساه،ذدأنهداذتبد أذ كدلذاسفحظداتذ
األد ذيفذا اته،ذدتستمفذ عذاىلتمفا ذاحل ا ،ذدميةدنذتفخد صذأهم دعذالتئدااذيفذ
اسكقاطذاستاس ع:ذ
استجف مذ–ذاستثق -ذاستقا بذالةتمائاذ–ذاستكشئعذالةتمائ عذ–ذاحلاةعذف ذتةك ذ
اسلات-ذاحلفىل-ذاسرتظ ه.ذ
ديفذةانبذاختااذاسقفا ذ ش ذ(اسةدفلإ،ذداسجبد ،ذ)015 39119ذأهذاختدااذ
اسقفا اتذ نذأهمذاسة ا ذاسيتذئك ذنظمذاملجفة داتذبتد ئ مهاذاتدىذأنهداذتجد ذ
ا طا ذاسجامذاسلإذ فش ذحمدادلتذظهدمذدحتف دلذتفد ذاسدكظم؛ذا دثذتقدةمذنظدمذ
املجفة ات ذمبسان ذئمف عذاختااذاسقفا اتذيفذ فاافهاذاملختففع.ذد ف ذكةسنذا فدفسذ
دة ا دلذسةكة ةىلددةاذ)(Gabrilele Lakomski, Colin W. Evers,1991ذأهذ
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اختااذاسقفا ذسهذ همعذحم ل ،ذ فالهداذ:ذ"ذالخت دا ذاسفشد ذاسدةائاذ دنذبدنيذاسبد ا لذ
املت سف ذ عذفئطاءذاسففصعذسفمكاقشعذداحلةا ذ نذأةلذاسةصدةاذستحق دقذاألهد اهذ
ئفىذحنةذ فةة".ذ
ديفذجمااذاستحف ىلذ ش ذ(آاذنداةا،ذ2141هدد،ذ)151-154ذأهذالهتمدامذ
ب اىلعذحتف ىلذاسجاملنيذتففعهذاسفغبعذيفذحتسنيذألا همذد ظعذكفداءتهمذا نتاة دعذمبداذ
ةفلذحتق قذأه اهذاملكظمعذاسيتذ جمفةهذبها.ذ
دهكاذتت فىذ سديدس عذا لا ذئدنذحتف دىلذاسذجدا فنيذاتدىذهتفدفذنفةىلدهمذ
باسفعاذئنذاسجمل،ذد نذ مذنضمنذتفان همذيفذألا هم.ذ
دتظلذاسفةا ذاسيتذجتك هاذا لا ذ نذاىلتخ امذاحلةاظىلذهداذظةا د ذاق ق دعذ
هلاذق متها،ذدلذنست فبذفااذئفظكاذأهذنسبعذكب ذ نذفحاعذاملة د ذسجمفدهذ-ذتئدلذ
ف ذ()%00ذ-ذتجةلذف ذق ذا لا ذئفىذحتف دىلذاسد ذاملة د ،ذكمداذأهذاستقدائسذ
ئنذاسجملذ ئ دذاحلق قاذهةذىلفة ذا لا ذدقفعذفطفاءذاسجملذاملم ىل.ذ
أ دداذةانددبذا شددفاهذظ د إذ(اسدداه،ذداسج مددا،ذ2140هددد،ذ)190-192ذأهذ
ا شفاهذ همذسج ذأىلباب،ذذ
كها:ذذ
 ئ مذتةصلذاملجفمنيذف ذاأللاءذاجل ذاملطفةبذداملتةقعذدكةنهمذغ ذ فمنيذ
باملجفة ات.ذ
 لذ ةة ذفئ الذكاهٍذسفخفجينيذيفذاس ا جذاملق عذهلمذأ كاءذاس اىلع.ذ


هة ذ شةنتذتجف م عذتي ذاحلاةعذف ذبفنا جذىلف مذسإلشفاه.

 دةةلذاملشفهذ ةةهذلاظجا ذف ذاملكاظسعذاسففل عذس ذاسجا فني،ذد يك ذ(آاذ
ئفا،ذداملةىلةإ،ذ)9110ذئفىذأهذاسة ا ذا لا عذتج ذ نذاملةعةئاتذ
اات ذاألهم ع ذاسةب ذيف ذا ا ذاألظفال ذداملكظمات ذداسشجةب؛ ذظإحاعذ
اسة ا ذا لا عذبفجاس عذهثلذاسجمةلذاسفقفإذسفمكظمات.ذ
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دمماذىلبقذ ف ذاسبااثذأهم عذهلدذاس اىلعذيفذاسجمدلذاألكدالمياذسفةشد ذ
ئنذل ةعذظائف عذهلدذاسة ا ذا لا عذس ذاسق ال ذاألكالمي عذيفذكف داتذ(اسرتب دع،ذ
اسجفةم،ذاجملتمع)ذمبحاظظعذاس دال اذاستابجعذجلا جعذشقفاء،ذدتجتد ذهدلدذاس اىلدعذ-
حبسبذئفمذاسبااث-ذ نذأدا لذاس اىلاتذاسديتذتكادسد ذل ةدعذظائف دعذاسة دا ذ
ا لا عذس ذاسق الاتذاألكالمي عذيفذكف اتذةا جعذشقفاء.ذ

حدود الدراسة:
احل دلذاملةعةئ ع:ذاقتئفتذاس اىلعذئفىذتجفهذل ةعذظائف عذاسة دا ذا لا دعذ
س ذاسق الاتذاألكالمي عذيفذةا جعذشقفاءذ نذدةهعذنظدفذأئضداءذدئضدةاتذه ئدعذ
است س.ذ
احل دلذاسىل ان ع:ذمتذتطب قذاس اىلعذامل ان عذهللدذاس اىلدعذخدناذاسفئدلذاس اىلداذ
األداذ نذاسجامذاس اىلاذ0431/0432هـ.ذ
احل دلذاملةان ع:ذكف داتذ(اسرتب دذعذ،ذاسجفدةم،ذاجملتمدعذ)ذيفذحماظظدعذاسد دال اذاستابجدعذ
جلا جعذشقفاء.ذ

مصطلحات الدراسة:
 )0اسفائف ع:ذ ش ذ(فبفاه م،ذ)254 39112ذأنهاذاسق ذئفدىذاستدا ،ذدبفدة ذ
األه اه،ذدحتق قذاسكتا جذاملفةة ذباظضلذصة ذممةكع.
د ف ذاسبااثذبانهاذل ةعذحتققذاسكتا جذاملفغةبعذيفذعةءذاأله اهذاملفىلدة عذيفذ
خطعذامليىلسع.ذ
 )9اسة ددا ذا لا ددع:ذذ ددف ذ(ئ د دس،ذأ د ذدحمم د ،ذأشددفه،ذ30430ذ
)022ذأهذد ا ذا لا ذهاذتف ذاملسيدس اتذداسجمف داتذا لا دعذاسديتذ
كب اذئفدىذقا د ذامليىلسدعذد دنذ جادندهذاسق دامذبهدا،ذد دنذاسئدنا اتذ
دالختئاصاتذاملمكةاعذهلدمذ.ذد جفظهدا ذ(احلسدك ع ،ذ)319 39119ذبانهداذ
" جممةئعذ نذاألئمااذداسكشاطاتذا لا عذاحمل ل ،ذدتشةلذظ ماذب كهاذ ىلجياذ
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تةا نذميةنذسفم فذ نذخنسهذاسةصدةاذف ذأهد اهذدا تدهذاستكظ م دع،ذ
دهدداذاستخط د طذداستكظ د مذداستةة ددهذداسفقابددعذداختددااذاسقددفا ات،ذدهددلدذ
اسجمف اتذ رتابطعذد تشابةع".
د ف ذاسبااثذأهذاسة ا ذا لا عذهاذجممةئعذ نذاملهامذداسة دا ذاسديتذلذ
ميةنذأهذ تحققذحاملذظف قذاسجملذبامليىلسعذ( ساذد فودىلني)ذلدهذتة فهداذ
ذاسسف م.ذ
استة
)4ذاسق ال :ذ ش ذ(آاذنداةا،ذ)144،2141ذأهذاسق دال ذهداذاسجمف دعذا لا دعذ
اسيتذميا ىلهاذشخصذ جنيذسفتا ذئفىذجممةئع،ذستحق قذهد هذحمدذ ل،ذبةىلد فعذ
فقكددا،ذأدذباىلددتجمااذاسسددفطعذاسفب ددعذاسددبذ قتضدد اتذاملةقدد ذ.ذد شدد ذ
)(H.Sing end Mhinder sirgh, 1959, P.22ذأهذاسق دال ذتجتمد ذئفدىذ
ظجاس عذتا ذاسقا ذئفىذاجلمائدعذسبدلاذقئدا ذةهد همذستحق دقذاألهد اه،ذ
دكلس ذاستا ذيفذأظفالذاجلمائعذلتبا،ذدةهعذنظفذاسقا ذدملةاةهدذعذ شدةنتهمذ
يفذاسجمل.ذذ
د ف ذاسبااثذأهذاسق ال ذتتمثلذيفذاسسفطعذا لا عذاسديتذميتفةهداذاسقا د ذبئدفعذ
ب ع،ذد جملذ نذخنهلاذسفتا ذفجياباذقاذاملفودىلنيذاسل نذ جمفدةهذس دهذيفذ
حم طذاسجملذاألكالمياذلاخلذامليىلسع،ذكمداذأنهداذظدنذاستدا ذيفذانخدف نذ دنذ
خناذخفقذ كاخذاةتمائاذ ا ع.ذ
د جفهذاسبااثذاسق ال ذاألكالمي عذفةفا اذبانهداذاألظدفالذاسدل نذألدكفد ذفسد همذ
هامذاسجملذاسق الإذ(ئم اءذددكنءذاسةف اتذاملسته ظعذيفذاس اىلع).ذ
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اإلطار النظري والدراسات السابقة
أوال :اإلطار النظري
لذأا ذ كاذ كةفذظائف عذدأهم عذاسة دا ذا لا دعذسفقا د ذاذتدىذ دتمةنذ دنذ
اسةصددةاذمبيىلسددتهذف ذ ئدداهذاستم ددىلذداستق د م؛ذسددلاذىلددكتطف ذف ذد ددا ذ
ا لا ،ذا ددثذ شدد ذ( ن ةددع،ذئبدد ذاسجىل ددىل،ذ،2141ذ)20-22ذأهذسفقا دد ذ
ا لا إذأ بجعذد ا ذأىلاىل ع،ذدهاذاسبذأهم تهاذكاستاسا:ذ
.0ذاستخط ط:ذدُجكىذبةععذدتطة فذ ىلداسعذاستكظد م،ذد فىلدمذا ىلدرتات اتذ
داأله اهذبج ذامل ،ذداألهد اهذاملةصدفعذف ذحتق دقذ ىلداسعذاملكظمدعذمبداذيفذ
اس ذاأله اهذقئ ذامل .ذ
 .9ذاستكظ م:ذدُجكىذبتطة فذدتكظ مذدفجيدالذاملدةا لذاسنع دعذسفتشد ل،ذدحت د ذ
د ىلمذاهل ةلذاستكظ ماذبا لا اتذداألقسامذدختئئاتها.ذ
.3ذاستةة ه:ذدُجكىذباألدا فذدا شفاه،ذدتةة هذاسجا فنيذد سائ تهمذستجدفهذ
األه اهذداألئمااذاملطفةبعذ كهم،ذدالذ شاكلذاسجملذداسجا فني.ذ
 .4ذاسفقابعذأدذاستحةم:ذدتُجكىذبفبطذدعبطذكاظعذنشداطاتذدد دا ذاملكظمدع،ذ
د ةا لهدا،ذد ىلان اتهدا،ذدنفقاتهدا،ذدممتفةاتهددا؛ذستةدةهذ تةاظقدعذ دعذأهد اظهاذ
املختففعذدبفاجمهاذد شفدئاتها.ذ
د ش ذ(ئط ع)012-091 30430،ذف ذأهذا لا ذ كظة دعذ كضدةإذحتتهداذ
جممةئعذ نذاملكظة داتذاسففئ دعذأدذاسجمف داتذأدذاسة دا ذاملرتابطدع؛ذدصدةلذف ذ
حتق قذه هذحم لذيفذفطا ذب ئاذع ينذ جني،ذدهدلدذاسة دا ذميةدنذئفعدهاذئفدىذ
اسكحةذاستاسا:ذ
أدل:ذاستخط ط،ذد قئ ذبهذحت ذأه اهذ ج كعذ عذدعدعذاألىلداس بذداستكظ مداتذ
ستحق قذتف ذاأله اهذباقلذتةففعذممةكع.
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ان ا:ذ استكظ م،ذد جينذئمف عذتكسد قذاجلهدةلذاسبشدف عذيفذأإذ كظمدعذ ةداهذتكف دلذ
اسس اىلاتذاملفىلة عذباقلذتةففعذممةكع.ذ
اسثا:ذا شفاه،ذتش ذ ا ةف ذدس ا سدنذ)(Margaret Williamsonsذف ذأهذ
ا شفاهذهةذ(ئمف عذل كا ة عذبةاىلطتهاذ سائ ذا خئا ةهذاملسئةسنيذئدنذتكف دلذ
أةىلاءذ دنذخطدطذبدفا جذامليىلسدعذس سدت فةاذ جفة داتهم،ذد سدتخ ةاذ هدا اتهمذ
ألقئىذا ذممةن،ذدحتسنيذق اتهمذس ديلداذد دا فهمذئفدىذأاسدنذدةدهذممةدن،ذ
د شجفداذهمذدامليىلسعذباسفعا).ذ
ابجا:ذاسفقابع،ذهاذاسةىلد فعذاسديتذتجدنيذذا لا ذئفدذىذتقدة مذاأللاءذداسةشد ذئدنذ
الحنفاظاتذدتئح حهاذقبلذأهذذتتجمدقذدتستشدفإ،ذدأخدلذاستد اب ذاسنع دذعذملكدعذ
ا د ها.ذ
خا سا:ذاستقة م،ذدهةذآخدفذ فافدعذيفذئمف دعذا لا ،ذد جدينذاسفحدصذداستحف دلذ
اسكق إذسفكتا جذاسيتذمتذاحلئةاذئف ها،ذدهلدذاسجمف عذ همعذيفذأ كداءذدآخدفذاسجذمف دعذ
ا لا عذداستجف م ع؛ذسفتاك ذ نذأهذاربطدطذتكفدلذيفذدقتهدا،ذدكدلس ذاسةشد ذئدنذ
املشةنتذاسيتذتةاةهذكدلذئمف دعذأ كداءذاستكف دلذسفق دامذبدإةفاءاتذاستئدح ا،ذ دمذ
فلخااذنةاااذاستحسنيذداستطة ف.ذ
أنهذأهمذ هدا ذئفدىذا طدن ،ذ
ديفذةانبذالتئااذ ف ذ( ن ةع،ذ)302ذ "
ظمجهاذ تمةنذاملفء ذ نذالتئاا،ذداستةاصدلذاسفةدفإذداأللبداذداسجفمداذداسفدين،ذ
دتبالاذاملشائفذداألااىل س،ذبلذهاذاملها ذاألد ذاسيتذ تجفمهاذاملفءذ كدلذطفةستده؛ذ
س ج ذ نذخنهلاذئنذاات اةاتهذدأااىل سه".ذ
أ اذاحلاظىلذظ ش ذ(األشجفإ،ذ )015 39113ذباندهذشدجة ذخدا ةاذ دفإذ
اسشخصذأدذ شد جهذئفدىذاأللاءذاجل د ذد ضدائفعذاجلهد ،ذد جتمد ذأىلاىلداذئفدىذ
اسجةا لذداألىلاس بذداألنظمعذاسقا معذارباصعذباسجمدلذداسديتذتتبجهداذاملكشدا ،ذدقد ذ
ةةهذاحلاظىلذ ال ا ذأدذ جكة ا،ذأدذكف هماذ جا،ذبه هذتش عذاملة ذئفدىذالنتداجذ
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األظضل،ذدتش عذع ن هذئفىذالقت اءذبه،ذداستكاظسذظ ماذب كهمذ نذأةلذاحلئدةاذ
ئفىذتةف مذ الإذد جكةإ.ذ

الدراسات السابقة:
)2ذل اىلعذاحلفااشع،ذحمم ،ذدحممد ،ذ قابفدعذ(،)9112ذدهداذبجكدةاهذ:ذ"ل ةدعذ
مما ىلعذد ا ذاسجمف دعذا لا دعذسد ذ وىلداءذاألقسدامذيفذ د ف اتذاسرتب دعذ
داستجف مذباأل لهذ نذدةهعذنظدفهمذدأ دفذكدلذ دنذامليهدلذداربد ذيفذل ةدعذ
املما ىلددع"،ذدطلبق د ذألا ذاس اىلددعذئفددىذئ كددعذ ةةنددعذ ددنذ()449ذظددفلا،ذدمتذ
استةصلذف ذاسكتا جذاستاس ع:ذ
 كان د ذل ةددعذمما ىلددعذد ددا ذاسجمف ددعذا لا ددع:ذاستخط د ط،ذداستكظ د م،ذ
داستةة ه،ذداسفقابع،ذداختااذاسقفا ات،ذداستق م،ذب ةعذئاس عذسد ذ وىلداءذ
األقسامذيفذ ف اتذاسرتب عذداستجف مذ نذدةهعذنظفهم.ذ
 هكا ذظفد ذااتذللسدعذفائدا عذيفذفةابداتذأظدفالذئ كدعذاس اىلدعذئفدىذ
ظقفاتذاأللا ذتُجىل ذف ذ دت ذامليهدلذاسجفمدا،ذب كمداذهذ ظهدفذأ دفذملدت ذ
ارب .
)9ذل اىلدعذه ىلدةهذ)(Hudson,2011ذ:ذدهداذبجكدةاهذ"املما ىلداتذاألكالمي دعذ
داسفك عذسفوىلاءذاألقسامذد سائ همذيفذاجلا جاتذاس طان ع"ذدهد ظ ذاس اىلدعذ
ف ذاسةش ذئنذاملما ىلاتذاألكالمي عذداسفك عذسفوىلاءذاألقسدامذد سدائ همذيفذ
اجلا جاتذاس طان ع،ذدتةةن ذئ كعذاس اىلعذ نذ وىلاءذاألقسدامذد سدائ همذ
يفذةا جعذشد فف ذهداهذ)(Sheffield Hallam Universityذيفذبف طان دا،ذدبفدغذ
ئ لهمذ()951ذ سذقسمذد سائ ،ذدأةابذأظفالذئ كعذاس اىلعذئفىذفىلدتبانعذ
ةةنعذ نذبج ن،ذهما:ذاملما ىلداتذا لا دع،ذداملما ىلداتذاسفك دعذ.ذدكشدف ذ
اس اىلعذأهذ وىلاءذاألقسامذميا ىلةهذئمف عذاستكف لذداملفاقبعذب ةعذئاس ع،ذب كماذ
ميا ىلةهذئمف عذاستخط طذب ةعذ تةىلطعذبسببذ فكىل عذاستخط ط،ذديفذةاندبذ
املما ىل اتذاسفك عذأدعح ذاس اىلعذأهذ وىلاءذاألقسامذد سدائ همذميا ىلدةهذ
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أىلاس بذالذاملشةنتذاسفك دع،ذدتدةظ ذاسد ئمذاسفةةسديتذسفجمف دعذاستجف م دعذ
دا لا عذيفذاجلا جع.ذ
)3ذل اىلددعذهدداهذ)،(Huff,2006ذدهدداذبجكددةاه:ذ"مما ىلدداتذامل د فذيفذاملاعدداذ
داحلاعددف"،ذده د ظ ذهددلدذاس اىلددعذف ذق دداسذمما ىلدداتذاملد ف نذيفذاملاعدداذ
داحلاعف؛ذستجفهذ اذ قةمذبهذاملد فدهذيفذةا جدعذظاند فبف ذاأل ف ة دعذ،ذدمتذ
استةصلذسكتا جذاسبحثذ دنذخدناذذاملسداذداملشداه ذداملقابفدعذسإلةابدعذئمداذ
فجفهذامل فدهذها اذس تقةاذبتجفد مذدفحداعذطفبدتهمذ.ذدتةعداذاس اىلدعذ د ذ
تجق اتذمما ىلاتذامل ف نذ،ذدك ذ فكدىلذاملد فدهذئفدىذاسة دا ذا لا دعذ
غ ذاملفتبطعذبجمف عذاست س.ذدأدعح ذاس اىلعذأنهذيفذبجضذاحلدالتذ قدةمذ
امل فذكقا ذتفبةإذس ش عذئفىذتكف دلذاملدكهجذاجل د ،ذد فتقداذبكةئ دعذاهل ئدعذ
استجف م ع،ذدسةكدهذ فكدىلذيفذاسكها دعذئفدىذأهد اهذاملد ف نذيفذا شدفاهذئفدىذ
املجفمني،ذدأه ذأهمذاألئباءذداملهامذاسيتذ قةمذبهاذ د فذامل ىلدعذهداذاستخطد طذ
داستكظ مذداستكس قذداستحةمذ مذاملفاقبعذملاذقامذبه،ذكمداذأدعدح ذاس اىلدعذأهذذ
امل ف نذ كش فةهذبا شدفاهذداأللدا ذا صدنا عذاسديتذتتضدمنذاملما ىلداتذ
املفتبطددعذبددالاءذاسطفبددعذداملجفمددني،ذد قضدداذامل د فدهذأدقدداتهمذيفذامل ىلددعذيفذ
ا شفاهذئفىذاسطفبعذدفلا ذاألع اتذاسكاجتعذئنذاسجمل.ذ
)1ذل اىلعذشحال ذ(:)9111ذدهاذبجكدةاه ذ"داقدعذاملما ىلداتذا لا دعذملد فإذ
اسرتب عذداستجف مذيفذحماظظاتذقطا،ذغدىل ذيفذعدةءذ جدا ذا لا ذا ىلدرتات عذ"ذ
اسيتذه ظ ذف ذتجفهذداقدعذاملما ىلداتذا لا دعذملد فإذاسرتذب دعذداستجفد مذيفذ
حماظظداتذقطدا،ذغدىل ذيفذعددةءذ جدا ذا لا ذا ىلدرتات ع،ذدتةدةهذجمتمددعذ
اس اىلعذ نذ()021ذ شفظاذد سهمذذ نذأصلذ(،)904ذدق ذاىلتخ مذاسباادثذ
املكهجذاسةصفاذاستحف فا؛ذا ثذمتذبكاءذاىلتبانعذ ةةنعذ دنذ()04ذظقدف ذ ةعئدعذ
ئفىذ ن عذجمالت:ذ(مما ىلعذئمف اتذتئم مذا ىلرتات عذ–ذمما ىلدعذ هدا اتذ
تكف ددلذا ىلددرتات عذ–ذمما ىلددعذاستقددة مذداسفقابددعذا ىلددرتات ع)،ذدتةصددف ذ
اس اىلعذف ذا تفا،ذمما ىلدعذتئدم مذفىلدرتات عذتف هداذفىلدرتات اتذ هدا اتذ
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استكف لذ مذاستقة مذداسفقابدع،ذدتدبنيذئد مذدةدةلذظدفد ذتجدىل ذملدت ذاسجمدلذ
داسكة،ذدارب ،ذب كماذ هفتذظفد ذتجىل ذملت ذامليهلذاس اىلا.ذ
)5ذل اىلعذاسب دإ(:)9115ذدهاذبجكةاه:ذ"داقدعذاملما ىلداتذا لا دعذداسفك دعذ
مل فإذامل ا سذد فاتهاذيفذدكاسعذاس ةثذيفذاأل لهذ نذدةهدعذنظدفذ د فإذ
اسرتب عذداستجف مذداملشدفظنيذاسرتبدة نيذد د فإذاملد ا سذداملجفمدنيذ".ذدهد ظ ذ
اس اىلعذف ذتجفه ذداقعذهدلدذاملما ىلدات،ذدتةدةهذجمتمدعذاس اىلدعذ دنذ()4ذ
فإذتجف مذد()33ذ شفظاذتفبة اذد()913ذ فاذد فاذ سدائ اذدذ()4009ذ
جفما ذد جفمع،ذأ داذئ كدعذاس اىلدعذظتةةند ذ دنذ()4ذ د فإذتجفد مذدذ()91ذ
شددفظاذتفبة دداذدذ()44ذ دد فاذد دد فاذ سددائ اذدذ()012ذ جفمدداذد جفمددعذ.ذ
دتةصف ذاس اىلعذف ذأهذداقعذاملما ىلاتذا لا عذداسفك عذمل فإذاملد ا سذيفذ
دكاسعذاس ةثذباأل لهذيفذجمالتذتسجعذ نذئمفهمذةاءتذب ةعذئاس ع.ذ

التعليق على الدراسات السابقة:
ناظذ دنذخدناذاىلدتجفاضذاس اىلداتذاسسدابقعذأهذبجدضذاس اىلداتذ
كان ذل ةدعذمما ىلدعذد دا ذاسجمف دعذا لا دعذ:ذ(استخطد ط،ذاستكظد مذداستةة ده،ذ
اسفقابع،ذاختااذاسقفا ات،ذاستق م)ذئاس عذكماذيفذل اىلعذاحلفااشع،ذد قابفدعذ(،)9112ذ
دل اىلعذه ىلةهذ)(Hudson,2011؛ذا دثذكشدف ذاس اىلدعذأهذ وىلداءذاألقسدامذ
ميا ىلةهذئمف يتذاستكف لذداملفاقبعذب ةدعذئاس دع،ذب كمداذميا ىلدةهذئمف دعذاستخطد طذ
ب ةددعذ تةىلددطعذبسددببذ فكىل ددعذاستخط د ط.ذديفذل اىلددعذ)(Huff,2006ذتةصددف ذ
اسكتا جذف ذأهذأهدمذاألئبداءذداملهدامذاسديتذ قدةمذبهداذ د فذامل ىلدعذهداذاستخطد طذ
داستكظ مذداستكس قذداستحةمذ مذاملفاقبدعذملداذقدامذبدهذ.ذديفذل اىلدعذشدحال ذ()9111ذ
أىلففتذاسكتا جذئنذا تفا،ذمما ىلعذتئم مذفىلدرتات عذ ف هداذفىلدرتات عذ هدا اتذ
استكف لذ مذاستقة مذداسفقابدعذ.ذأ داذل اىلدعذاسبد دإذ()9115ذظتةصدف ذف ذأهذداقدعذ
املما ىلاتذا لا عذداسفك عذمل فإذامل ا سذيفذتسعذجمالتذةاءتذب ةعذئاس ع.ذ
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دتاتاذاس اىلعذاحلاس عذسفتجدفهذئفدىذل ةدعذظائف دعذاسة دا ذا لا دعذسد ذ
اسق الاتذاألكالمي عذيفذكف داتذ(اسرتب دعذ،ذاسجفدةم،ذاجملتمدعذ)ذمبحاظظدعذاسد دال اذ
استابجعذجلا جعذشقفاءذ نذدةهعذنظفذأئضداءذدئضدةاتذه ئدعذاستد س،ذدقد ذ
أ ْفتذاس اىلاتذاسسابقعذبج ذقفاءتهاذيفذةةاندبذ همدعذ دنذاس اىلدعذاحلاس دع؛ذ
كمةعة،ذاس اىلع،ذداأللا ،ذداستحف لذا ائا ا.ذ

إجراءات الدراسة
منهج الدراسة:
اىلتخ مذاسبااث ذاملكهجذاسةصفا،ذبائتبا دذ كه ا ذ كاىلبا ذيفذتجدفهذل ةدعذ
ظائف عذاسة ا ذا لا دعذسد ذاسق دالاتذاألكالمي دعذيفذكف داتذ(اسرتب دع،ذاسجفدةم،ذ
اجملتمع)ذمبحاظظعذاس دال اذ(ةا جدعذشدقفاءذ)ذكمداذ فاهداذأئضداءذدئضدةاتذه ئدعذ
است س.ذ

جمتمع الدراسة:
تةةهذجمتمعذاس اىلعذ نذمج عذأئضاءذدئضةاتذه ئعذاست سذيفذكف داتذ
(اسرتب ع،ذاسجفةم،ذاجملتمع)ذمبحاظظدعذاسد دال اذ(ةا جدعذشدقفاءذ)،ذدئد لهمذ()991ذ
دظقاذسإلائدا اتذاملكشدة ذسفجدامذاس اىلداذ0432هددذ-ذ0431هدد،ذدمتذتةع دعذ
ق اسذاس اىلعذفسةرتدن اذئف همذمج جا،ذأ اذئ كعذاس اىلعذظقد ذبف د ذ()29ذئضدةاذ
دئضة ذه ئعذت س،ذدهمذاسل نذأةابةاذئفىذ ق اسذاس اىلع،ذد دنذ دمذأىلدتط عذ
اسقةاذفهذئ كعذاس اىلعذهثدلذ()%41ذ دنذجمتمدعذاس اىلدع،ذدهداذنسدبعذ قبةسدعذيفذ
اسبحةثذاسةصف ع.ذ

أدوات الدراسة:
قامذاسبااثذبإئ الذ ق اسذستجفهذل ةعذظائف عذاسة دا ذا لا دعذسد ذ
اسق الاتذاألكالمي عذيفذكف اتذ(اسرتب ع،ذاسجفةم،ذاجملتمع)ذمبحاظظعذاس دال اذ(ةا جدعذ
شقفاء)ذ نذخناذأئضاءذدئضةاتذه ئدعذاستد س،ذ جتمد اذ-ذبجد ذا،ذتجدا ذ-ذ
ئفىذاس اىلداتذاسسدابقعذداسةتدبذاسجفم دعذاملتخئئدعذيفذجمدااذد دا ذا لا ،ذ
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داشتملذاملق اسذئفىذ()34ذئبا ذ ةعئعذئفدىذ()2ذحمداد ذ:ذ(استخطد ط،ذاستكظد م،ذ
ا شفاه ،ذاستحف ىل،ذالتئاا،ذاسفقابع،ذاختااذاسقفا )ذمبج اذ()5ذئبا اتذسةلذحمدة ذ
ئ اذحمة ذالتئااذظق ذكاهذ()4ذئبدا ات،ذداهدتمذاسباادثذئكد ذصد اغعذئبدا اتذ
املق اسذباهذتةةهذداعحعذدقئ ذدىلهفعذاسفهدم،ذدمتذتجد لذبجدضذاسجبدا اتذيفذ
عةءذآ اءذاحملةمني،ذداىلدتخ مذ ق داسذس ةدفتذ:ذأداظدقذبشد ذ(،)5ذأداظدقذ(،)4ذ
حما (،)3ذلذأداظق(،)9ذلذأداظقذبش (.)0ذ

وصف عينة الدراسة:
تقةمذاس اىلعذئفىذئ لذ نذاملت اتذاس ميةغفاظ عذاملتجفقعذباس اىلدعذ:ذ(اسكدة،،ذ
اس ةعذاسجفم ع،ذاسةف ع،ذئ لذىلكةاتذارب )،ذديفذعةءذتف ذاملدت اتذميةدنذ
حت ذخئا صذئ كعذاس اىلعذئفىذاسكحةذاستاسا :ذ
جدول( :)1توزيع أفراد العينة وفق متغري النوع

التكرار

النسبة المئوية

النوع
ذكر

23

%2.62

أنثى

04

%0262

المجموع

23

%144

تضا ذ ن ذة دا ذ( )0ذأه ذ( )59ذ ن ذأظفال ذئ كع ذاس اىلع ذ ن ذاسلكة ،ذ
دميثفةهذنسبعذ()%51.5ذ نذفمجاساذأظفالذاسج كع،ذد()41ذ نذأظفالذئ كعذاس اىلعذ نذ
ا ناث،ذدميثفنذنسبعذ()%43.5ذ نذفمجاساذأظفالذاسج كع.ذ
ذ
ذ
ذ
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جدول ( :)9توزيع أفراد العينة وفق متغري الدرجة العلمية

التكرار

النسبة املئوية

الدرجة العلمية
أستاذ

0

%0.0

أستاذ مشارك

02

%01.5

أستاذ مساعد

42

%50.5

حماضر

01

%02.4

معيد

00

%09

اجملموع

29

%011

تضاذ نذة داذ()9ذأهذ()42ذ نذأظفالذئ كعذاس اىلعذل ةاتهمذاسجفم عذ
أىلتااذ سائ ،ذدميثفةهذنسبعذ()%50.5ذ نذفمجاساذأظفالذاسج كع،ذد ف هاذ()02ذ نذ
أظفالذئ كعذاس اىلعذل ةاتهمذاسجفم عذأىلتااذ شا ،ذدميثفةهذنسبعذ()%01.5ذ نذ
فمجاساذأظفالذاسج كع،ذد ف هاذ()01ذ نذأظفالذئ كعذاس اىلعذل ةاتهمذاسجفم عذحماعف،ذ
دميثفةهذنسبعذ()%02.4ذ نذفمجاساذأظفالذاسج كع،ذ مذ()00ذ نذأظفالذئ كعذاس اىلعذ
ل ةاتهمذاسجفم عذ ج ،ذدميثفةهذنسبعذ()%09ذ نذفمجاساذأظفالذاسج كع،ذدأخ اذ()0ذ
نذأظفالذئ كعذاس اىلعذل ةتهذاسجفم عذأىلتاا،ذدميثلذنسبعذ()%0.0ذ نذفمجاساذأظفالذ
اسج كع.

ذ
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جدول ( :)2توزيع أفراد العينة وفق متغري الكلية
التكرار

النسبة املئوية

الدرجة العلمية
الرتبية

40

%44.1

العلوم

41

%51

اجملتمع

5

%5.4

اجملموع

29

%011

تضا ذ ن ذة دا ذ( )3ذأه ذ( )41ذ ن ذأظفال ذئ كع ذاس اىلع ذ جمفةه ذبةف عذ
اسجفةم ،ذدميثفةه ذنسبع ذ( )%51ذ ن ذفمجاسا ذأظفال ذاسج كع ،ذد( )40ذ ن ذأظفال ذئ كعذ
اس اىلع ذ جمفةه ذبةف ع ذاسرتب ع ،ذدميثفةه ذنسبع ذ( )%44.1ذ ن ذفمجاسا ذأظفال ذاسج كع،ذ
د( )5ذ ن ذأظفال ذئ كع ذاس اىلع ذ جمفةه ذبةف ع ذاجملتمع ،ذدميثفةه ذنسبع ذ( )%5.4ذ نذ
فمجاساذأظفالذاسج كع.ذ

جدول ( :)1توزيع أفراد العينة وفق متغري عدد سنوات اخلربة
التكرار

النسبة املئوية

الدرجة العلمية
من  0إىل  5سنوات

32

%41.9

من  1إىل  01سنوات

33

%35.2

 00سنة فأكثر

99

%93.2

اجملموع

91

%200
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تضاذ نذة داذ()4ذأهذ()32ذ نذأظفالذئ كعذاس اىلعذس همذئ لذىلكةاتذ
خ ذ نذ 0ذف ذ 5ذىلكةات،ذدميثفةهذنسبعذ()%41.9ذ نذفمجاساذأظفالذاسج كع،ذ
د( )33ذ ن ذأظفال ذئ كع ذاس اىلع ذس هم ذئ ل ذىلكةات ذخ ذ ن ذ 1ذف ذ01ذ
ىلكةات،ذدميثفةهذنسبعذ()%35.2ذ نذفمجاساذأظفالذاسج كع،ذد()99ذ نذأظفالذ
ئ كع ذاس اىلع ذس هم ذئ ل ذىلكةات ذخ ذ 00ذىلكع ذظاكثف ،ذدميثفةه ذنسبعذ
()%93.2ذ نذفمجاساذأظفالذاسج كع.ذ
صدق األداة :
متذاسابذص

ذالتسا ذاس اخفاذسأللا ذكماذهةذ ةعاذباجل اداذاستاس ع:ذ

جدول ( :)2معامالت ارتباط بريسون للعبارات بالدرجة الكلية للمحاور
احملور
التخطيط

التنظيم

رقم العبارة

معامل االرتباط
باحملور

يعترب القائد خمططا جيدا.

**

لدى القائد رؤية ورسالة ملؤسسته.

**

ميتلك القائد أهدافا حمددة وواضحة .

**

لديه خطة تطويرية للمؤسسة.

**

يشرك زمالءه يف عملية التخطيط.

**

حيدد القائد األنشطة الالزمة لتحقيق األهداف.

**

يقوم القائد بتجديد خصائص العاملني يف الوظائف
ومواصفاتهم.

**

1.102
1.111
1.203
1.112

يوضح القائد اختصاصات الوظائف والوحدات لألقسام واإلدارات.
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اإلشراف

التحفيز

االتصال

الرقابة

يضع القائد الشخص املناسب يف املكان املناسب.

**

يهتم القائد بتقسيم العمل بني املرؤوسني حسب االختصاص وامليول.

**

جييد القائد العملية اإلشرافية على املسئولني.

**

يراعي القائد اختالف اخلصائص النفسية واالجتماعية للمرؤوسني.

**

يطلع القائد املرؤوسني على مدى تقدمهم يف األداء.

**

حيرص القائد يف العملية اإلشرافية على زرع الثقة واالحرتام يف
املرؤوسني.

**

يعطي كل مرؤوس ما يستحقه من الثناء والتقدير أثناء العملية
اإلشرافية.

**

حيرص القائد على تشجيع املرؤوسني ورفع روحهم املعنوية.

**

يهتم القائد بإشباع رغبات وحاجات املرؤوسني.

**

يوازن القائد بني إشباع حاجات املرؤوسني وحتقيق أهداف املؤسسة.

**

يسهم القائد يف حتفيز أداء املرؤوسني من خالل أساليب التعامل
اجليد.

**

يهتم القائد بالنواحي الرتفيهية للمرؤوسني ،وتهيئة الظروف
املناسبة للعمل.

**

يستخدم القائد االتصال كوسيلة إلشراك املرؤوسني يف اختاذ القرار.

**

يفعِّل القائد عملية االتصال مع املرؤوسني لنقل املعلومات وتبادل
اخلربات.

**

يوظف القائد االتصال لتعرف مشكالت املرؤوسني ومعوقات أداء
عملهم .

**

1.242

يهتم القائد بتوظيف االتصال يف حتسني العالقات اإلنسانية مع
املرؤوسني.

08002

**

1.112
1.141
1.113
1.151
1.191
1.202
1.211
1.210
1.204
1.299
1.122
1.209
1.295
1.235

يتابع القائد تنفيذ األعمال واخلطط بصورة مستمرة.

**

يستخدم القائد الرقابة اإلجيابية مع املرؤوسني.

**
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اختاذ
القرار

يهتم القائد بتقويم ما مت إجنازه من أعمال.

**

يقارن النتائج املتحققة باألهداف املطلوبة.

**

يتعرف القائد أسباب االحنرافات عن اخلطط واألهداف احملددة وطرق
مواجهتها.

**

يهتم القائد بإصدار القرارات املناسبة يف الوقت املناسب.

**

يبتعد القائد عن اختاذ القرارات االرجتالية.

**

يدرس القائد اخلطوات اليت جيب أن مير بها القرار قبل تنفيذه.

**

يوظف القائد عملية اختاذ القرار يف كل أنشطة وجماالت العمل
املختلفة باملؤسسة.

**

حيرص القائد على أن يتخذ القرار نتيجة جهود مجاعية مشرتكة.

**

1.231
1.245
1.230
1.202
1.201
1.233
1.111
1.231

تضاذ نذاجل داذ()5ذ أهذق مذ جا لذا تباطذذكلذئبا ذ نذاسجبا اتذ عذحماد هاذ
ةةبع ذدلاسع ذفائا ا ذئك ذ ستة ذللسع ذ( )0802ذظاقل ،ذدهلا ذ ا ذئفى ذص ذ
اتساقهاذ عذحماد ها.ذ
باتذألا ذاس اىلع :ذ
ذ بات ذا ىلتبانع ذ؛ ذ اىلتخ م ذاسبااث ذ جالسع ذأسفا ذكفدنباخ ذكما ذهةذ
سق اس ذ
ةعاذباجل داذاستاسا:ذ

جدول ( :).معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة
عدد العبارات

ثبات احملور

حماور اإلستبانة
التخطيط

5

1.293

التنظيم

5

1.122
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اإلشراف

5

1.299

التحفيز

5

1.242

االتصال

4

1.243

الرقابة

5

1.255

اختاذ القرار

5

1.251

الثبات العام

34

1.212

تضاذ نذاجل داذ()1ذأهذ جا لذاسثباتذاسجامذ فتفع؛ ذا ثذبفغذ(،)1.212ذدهلاذ
اذئفىذأهذا ىلتبانعذتتمتعذب ةعذ باتذئاس ع ،ذد ميةنذالئتمالذئف هاذيفذاستطب قذ
امل اناذسف اىلع.ذ
ذحلسابذل ةعذاسفائف عذىل تمذاىلتخ امذاجل داذاستاسا:ذجدول ( )2حساب درجة الفاعلية للوظائف اإلدارية لدى القيادات األكادميية
المدى

درجة الفاعلية

0.11 -0

منخفضة جداً

9.11-0.10

منخفضة

3.41-9.10

متوسطة
مرتفعة

4.91-3.40

مرتفعة جد ًا

5.11-4.90
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حتليل الدراسة
السؤال األول:
ما درجة فاعلية الوظائف اإلدارية لدى القيادات األكادميية يف كليات (الرتبية ،العلوم،
اجملتمع) مبحافظة الدوادمي (جامعة شقراء) من وجهة نظر أعضاء وعضوات هيئة
التدريس؟
سإلةابدعذئفددىذاسسدديااذاألداذداسددلإذنئددهذ" دداذل ةددعذظائف ددعذاسة ددا ذ
ا لا عذس ذاسق الاتذاألكالمي دذعذيفذكف دات ذ(اسرتب دع،ذاسجفدةم،ذاجملتمدعذ)ذمبحاظظدعذ
اس دال اذ(ةا جعذشقفاء)ذ دنذدةهدعذنظدفذأئضداء ذدئضدةاتذه ئدعذاستد سذذمتذ
اسابذاملتةىلطاتذاحلساب عذدالحنفاظاتذاملج ا عذداملتةىلطذاسجامذحملداد ذاسة دا ذ
ا لا عذدظقاذملةاظقعذئ كعذاس اىلعذئفىذئبا اتذا ىلتبانعذداجلد داذاستداسذاذ ةعداذ
اس :ذ
جدول ( :)8املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واملتوسط العام حملاور الوظائف
اإلدارية
احملور

املتوسط احلسابي

االحنراف املعياري

درجة الفاعلية

الرتتيب

التخطيط

9.14

1.191

منخفضة

2

التنظيم

9.95

1.122

منخفضة

3

اإلشراف

9.01

1.215

منخفضة

1

التحفيز

9.3

1.211

منخفضة

9

االتصال

1841

08001

منخفضة

2

الرقابة

1811

08909

منخفضة

1

اختاذ القرار

1812

08901

منخفضة

5
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املتوسط العام

9.99

1.124

منخفضة

تضاذ دنذاجلد داذ()1ذأهذل ةدعذظائف دعذاسة دا ذا لا دعذسد ذاسق دالاتذيفذ
كف اتذ(اسرتب ع،ذاسجفةم،ذاجملتمدعذ)ذمبحاظظدعذاسد دال اذاستابجدعذجلا جدعذشدقفاءذ دنذ
دةهعذنظفذأئضاءذدئضةاتذه ئعذاست سذكان ذ كخفضعذبشةلذئدامذادثذبفدغذ
املتةىلطذاحلساباذاسةفاذس ةعذظائف عذاسة ا ذا لا عذس ذاسق دالاتذاألكالمي دعذ
()9.99ذدباحنفاهذ ج ا إذ(،)1.12ذكماذ تضاذ نذاجلد داذأهذد فدعذالتئدااذ
ةاءتذيفذاملفتب عذاألد ذ دنذا دثذل ةدعذاسفائف دعذا دثذبفدغذاملتةىلدطذاحلسداباذ
()9.39ذداحنفاهذ ج ا إذ()9.11ذدةاءتذد فدعذاستحف دىلذيفذاملفتبدعذاسثان دعذ دنذ
ا ددثذل ةددعذاسفائف ددعذا ددثذبفددغذاملتةىلددطذاحلسدداباذ()9.3ذداحنددفاهذ ج ددا إذ
(، )1.21ذب كماذةاءتذد فعذاستكظد مذيفذاملفتبدعذاسثاسثدعذمبتةىلدطذاسداباذ()9.95ذ
داحنفاهذ ج ا إذ()1.12ذ دنذا دثذل ةدعذاسفائف دعذدةداءتذد فدعذاسفقابدعذيفذ
املفتبعذاسفابجعذمبتةىلدطذاسدابا ذ()9.94ذداحندفاهذ ج دا إذ()1.21ذب كمداذةداءتذ
د فعذاختااذاسقفا ذيفذاملفتبعذاربا سعذمبتةىلدطذاسداباذ()9.90ذداحندفاهذ ج دا إذ
()1.21ذدةاءتذد فعذا شدفاهذيفذاملفتبدعذاسسالىلدعذ ذمبتةىلدطذاسداباذ()9.01ذ
داحنددفاهذ ج ددا إذ()1.21ذدأخ د اذةدداءتذد فددعذاستخط د طذيفذاملفتبددعذاسسددابجعذ
داألخ ذمبتةىلطذاساباذ()9.14ذداحندفاهذ ج دا إ ذ()9.11ذ دنذا دثذل ةدعذ
اسفائف ع.

أوالً :فاعلية التخطيط
ستجفهذل ةعذظائف عذاستخط طذس ذاسق الاتذاألكالمي عذيفذكف ات(اسرتب ع،ذ
اسجفةم ،ذاجملتمع) ذمبحاظظع ذاس دال ا ذاستابجع ذجلا جع ذشقفاء ذ ن ذدةهع ذنظف ذأئضاءذ
دئضةات ذه ئع ذاست س؛ ذمت ذاساب ذاستةفا ات ذداسكسب ذاملئة ع ذداملتةىلطاتذ
احلساب عذدالحنفاظاتذاملج ا عذداسفتبذلىلت اباتذأظفالذاسج كعذجتاد ذئبا اتذاحملة ذ
األدا،ذدةاءتذاسكتا جذكماذهاذ ةعحعذباجل داذاستاسا:
ذ
334

جملة علوم اإلنسان واجملتمع...........................................د /حامد حممد الشمراني
جدول ( :)2استجابات عينة الدراسة جتاه عبارات حمور التخطيط مرتبة تنازلياً
حسب متوسطات الموافقة

تضا ذ ن ذاجل دا ذ( )2ذأه ذل ةع ذظائف ع ذاسق الات ذاألكالمي ع ذيف ذكف اتذ
(اسرتب ع -ذاسجفةم ذ– ذاجملتمع) ذ مبحاظظع ذاس دال ا ذاستابجع ذجلا جع ذشقفاء ذكان ذ
كخفضع؛ذا ثذ بفغذاملتةىلطذاحلساباذاسجامذ()9.14ذداحنفاهذ ج ا إذ(،)1.191ذ
دةاءتذئبا اتذهلاذاحملة ذيفذاملستة ذاملكخفض؛ذفاذتفادا ذاملتةىلطاتذاحلساب عذ
بني ذ( )9.99-0.20ذ  ،ذدةاء ذيف ذاسفتبع ذاألد ذ ن ذا ث ذل ةع ذاملةاظقع ذاسجبا ذ
اسفابجعذ(س هذخطعذتطة ف عذسفميىلسع)ذمبتةىلطذاساباذ()9.99ذداحنفاهذ ج ا إذ
(،)1.25ذدةاءذيفذاسفتبعذاسثان عذاسجبا ذاربا سعذ( شف ذع نءدذيفذئمف عذاستخط ط)ذ
مبتةىلطذاساباذ()9.03ذداحنفاهذ ج ا إذ(،)1.224ذب كماذةاءتذاسجبا ذاألد ذ
( جت ذاسقا ذخمططاذة ا)ذيفذاسفتبعذاسثاسثعذمبتةىلطذاساباذ()9ذداحنفاهذ ج ا إذ
(،)1.21ذأ اذاسجبا ذاسثاسثعذ(ميتف ذاسقا ذأه اظاذحم ل ذدداعحع)ذظق ذةاءتذيفذ
اسرتت بذاسفابعذمبتةىلطذاساباذ()0.21ذداحنفاهذ ج ا إذ(،)1.24ذدأخ اذةاءتذ
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اسجبا ذاسثان ع ذ(س ذاسقا ذ و ع ذد ىلاسع ذمليىلسته) ذيف ذاسرتت ب ذاربا س -ذدهةذ
األخ ذ-ذمبتةىلطذاساباذ()0.20ذداحنفاهذ ج ا إذ(.)1.122ذ

ثانياً :فاعلية التنظيم
ستجفه ذل ةع ذظائف ع ذاستكظ م ذس ذاسق الات ذاللا ع ذيف ذكف ات(اسرتب ع،ذ
اسجفةمذ،ذاجملتمع)ذيفذحماظظعذاس دال اذاستابجعذجلا جعذشقفاءذ نذدةهعذنظفذأئضاءذ
دئضةات ذه ئع ذاست س؛ ذمت ذاساب ذاستةفا ات ذداسكسب ذاملئة ع ذداملتةىلطاتذ
احلساب عذدالحنفاظاتذاملج ا ع ذداسفتبذلىلت اباتذأظفالذاسج كعذجتاد ذئبا اتذاحملة ذ
اسثانا،ذدةاءتذاسكتا جذكماذهاذ ةعحعذباجل داذاستاسا:
جدول (: )01استجابات عينة الدراسة جتاه عبارات حمور التنظيم مرتبة تنازلياً حسب
متوسطات املوافقة
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تضاذ نذاجل داذ()01ذأهذل ةعذظائف عذد فدعذاستكظد مذسد ذاسق دالذاتذ
األكالمي عذيفذكف اتذ(اسرتب ع،ذاسجفةم،ذاجملتمدعذ)ذمبحاظظدعذاسد دال اذاستابجدعذجلا جدعذ
شقفاءذكاند ذ كخفضدع؛ذا دثذبفدغذاملتةىلدطذاحلسداباذاسجدامذ()9.95ذداحندفاهذ
ج ا إذ(، )1.122ذدةداءتذئبدا اتذهدلاذاحملدة ذيفذاملسدتة ذاملدكخفض؛ذا دثذ
تفادا ذاملتةىلدطاتذاحلسداب عذبدني ذ(،)9.31-9.02ذدةداذءذيفذاسفتبدعذاألد ذ دنذ
ا ثذل ةعذاملةاظقعذاسجبا ذ قمذ()01ذ( هتمذاسقا ذبتقس مذاسجمدلذبدنيذاملفودىلدنيذ
اسددبذالختئدداصذدامل ددةاذ)ذمبتةىلددطذاسدداباذ()9.31ذداحنددفاهذ ج ددا إذ
(،)01.34ذب كماذةداءتذاسجبدا ذاسسدابجعذيفذاسفتبدعذاسثان دعذ( قدةمذاسقا د ذبتح د ذ
خئا صذاسجا فنيذيفذاسة ا ذد ةاصفاتهم)ذمبتةىلطذاسدابا ذ()9.31ذداحندفاهذ
ج ا إذ(،)01.51ذدةاءتذاسجبا ذاستاىلدجعذ( ضدعذاسقا د ذاسشدخصذاملكاىلدبذيفذ
املةدداهذاملكاىلددب)ذيفذاسفتبددعذاسثاسثددعذمبتةىلددطذاسدداباذ()9.91ذداحنددفاهذ ج ددا إذ
(،)0.02ذأ اذاسجبا ذاسثا كدع ذ( ةعداذاسقا د ذاختئاصداتذاسة دا ذداسةاد اتذ
سألقسامذدا لا ات)ذظ اءتذيفذاسفتبعذاسفابجعذمبتةىلدطذاسداباذ()9.99ذداحندفاهذ
ج ا إذ(،)1.21ذدأخ اذةاءتذاسجبا ذاسسالىلدعذ(حيد لذاسقا د ذاألنشدطعذاسنع دعذ
ستحق قذاأله اه)ذيفذاسفتبعذاألخ ذمبتةىلدطذاسدابا ذ()9.02ذداحندفاهذ ج دا إذ
()1.23ذ

ثالثاً :فاعلية اإلشراف
ستجفهذل ةعذظائف عذا شفاهذس ذاسق الاتذاألكالمي عذيفذكف ات(اسرتب ع،ذ
اسجفةم ،ذاجملتمع) ذمبحاظظع ذاس دال ا ذاستابجع ذجلا جع ذشقفاء ذ ن ذدةهع ذنظف ذأئضاءذ
دئضةات ذه ئع ذاست س؛ ذمت ذاساب ذاستةفا ات ذداسكسب ذاملئة ع ذداملتةىلطاتذ
احلساب عذدالحنفاظاتذاملج ا عذداسفتبذلىلت اباتذأظفالذاسج كعذجتاد ذئبا اتذاحملة ذ
اسثاسث،ذدةاءتذاسكتا جذكماذهاذ ةعحعذباجل داذاستاسا:
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جدول ( :)00استجابات عينة الدراسة جتاه عبارات حمور اإلشراف مرتبة تنازلياً حسب
متوسطات املوافقة

تضاذ نذاجل داذ()00ذ أهذل ةعذظائف عذد فعذا شفاهذس

ذاسق دال ذاألكالمي دعذيفذ

كف اتذ(اسرتب دع،ذاسجفدةم،ذاجملتمدذع)ذ مبحاظظدعذاسد دال اذاستابجدعذجلا جدعذشدقفاءذكاند ذب ةدعذ
كخفضع؛ذا ثذبفغذاملتةىلدطذاحلسداباذاسجدامذ()9.01داحندفاهذ ج دا إذ(،)1.215ذدةداءتذ
ئبا اتذهلاذاحملة ذيفذاملستة ذاملكخفض؛ذا دثذتفاداد ذاملتةىلدطاتذاحلسداب عذبدنيذ(-9.14ذ
،)9.32ذدةاءذيفذاسفتبعذاألد ذاسجبا ذ قمذ()03ذ( طفعذاسقا ذاملفودىلنيذئفىذ

ذتقد همذيفذ

األلاء)ذمبتةىلطذاسداباذ()9.32ذداحندفاهذ ج دا إذ(،)0.111ذب كمداذةداءتذيفذاسفتبدعذاسثان دعذ
اسجبا ذ قمذ()09ذ( فائاذاسقا ذاختنهذاربئا صذاسكفس عذدالةتمائ عذسفمفودىلني)ذمبتةىلطذ
اساباذ()9.91ذداحنفاهذذ ج ا إذ(،)0.131ذدةاءتذاسجبا ذ قمذ()05ذ( جطاذكلذ دفودسذ
اذ ستحقهذ نذاسثكاءذداستق فذأ كاءذاسجمف عذا شفاظ ع)ذيفذاسفتبعذاسثاسثعذمبتةىلطذاسداباذ()9.03ذ
داحنفاهذ ج ا إذ(،)0.151ذأ اذاسجبا ذ قمذ()04ذ(حيفصذاسقا د ذيفذاسجمف دعذا شدفاظ عذئفدىذ
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ع ،ذاسثقعذدالارتامذ عذاملفودىلني)ذظ اءتذيفذاسفتبعذاسفابجعذمبتةىلطذاساباذ()9.15ذداحنفاهذ
ج ا إذ(،)0.141ذدأخ اذأت ذاسجبا ذ()00ذ(جي ذاسقا ذاسجمف عذا شفاظ عذئفدىذاملفودىلدنيذ)ذ
يفذاسفتبعذاربا سع-ذدهاذاألخ ذ-ذ نذا ثذل ةعذاملةاظقعذمبتةىلطذاساباذ()9.14ذداحندفاهذ

ج ا إذ(.)1.220ذ

رابعاً :فاعلية التحفيز
ستجفه ذل ةع ذظائف ع ذاستحف ىل ذس

ذاسق الات ذاألكالمي ع ذيف ذكف ات(اسرتب ع ،ذاسجفةم،ذ

اجملتمع) ذاستابجع ذجل ا جع ذشقفاء ذمبحاظظع ذاس دال ا ذ ن ذدةهع ذنظف ذأئضاء ذدئضةات ذه ئعذ
است

س؛ ذ مت ذاساب ذاستةفا ات ذداسكسب ذاملئة ع ذداملتةىلطات ذاحلساب ع ذدالحنفاظات ذاملج ا عذ

داسفتبذلىلت اباتذأظفالذاسج كعذجتاد ذئبا اتذاحملة ذاسفابع ،ذدةاءتذاسكتا جذكماذهاذ ةعحعذ
باجل داذاستاسا:

جدول (:)09استجابات عينة الدراسة جتاه عبارات حمور التحفيز مرتبة تنازلياً حسب
متوسطات
املوافقة
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تضاذ نذاجلد داذ()09ذأهذل ةدعذظائف دعذد فدعذاستحف دىلذسد ذاسق دال ذ
األكالمي عذيفذكف اتذ(اسرتب ع،ذاسجفةم،ذاجملتمدعذ)ذمبحاظظدعذاسد دال اذاستابجدعذجلا جدعذ
شقفاءذذكان ذب ةعذ كخفضع؛ذا ثذبفغذاملتةىلطذاحلساباذاسجدامذ()9.3ذداحندفاهذ
ج ددا إذ(،)1.21ذدةدداءتذئبددا اتذهددلاذاحملددة ذيفذاملسددتة ذاملددكخفض؛ذا ددثذ
تفادا ذاملتةىلطاتذاحلساب عذبنيذ(-9.11ذ،)9.51ذدةاءذيفذاسفتبدعذاألد ذاسجبدا ذ
قدمذ()91ذ( هددتمذاسقا د ذبداسكةاااذاسرتظ ه ددعذدته ئددعذاسظدفدهذاملكاىلددبعذسفجمدلذ)ذ
مبتةىلطذاساباذ()9.51ذداحنفاهذ ج ا إذ(،)0.131ذب كماذةداءتذاسجبدا ذ()02ذ
( هتمذاسقا ذبإشبا،ذ غباتذدااةاتذاملفودىلني)ذيفذاسفتبعذاسثان عذمبتةىلطذاسداباذ
()9.42ذداحنفاهذ ج ا إذ(،)0.014ذأ اذاسجبدا ذ قدمذ()01ذ( دةذاعهذاسقا د ذبدنيذ
فشبا،ذااةداتذاملفودىلدنيذدحتق دقذأهد اهذامليىلسدعذ)ذظ داءتذيفذاسفتبدعذاسثان دعذ
مبتةىلددطذاسدداباذ()9.92ذداحنددفاهذ ج ددا إذ(،)0ذدةدداءتذاسجبددا ذ قددمذ()01ذ
(حيفصذاسقا ذئفىذتش عذاملفودىلدنذد ظدعذ داهدمذاملجكة دعذ)ذيفذاسفتبدعذاسفابجدعذ
مبتةىلطذاساباذ()9.12ذداحنفاهذ ج ا إذ(،)0.112ذدأخ اذةاءتذاسجبدا ذ قدمذ
()02ذيفذاسفتبعذاربا سعذمبتةىلطذاساباذ()9.11ذداحنفاهذ ج ا إذ(.)0.125ذ

خامساً :فاعلية االتصال
ستجفهذل ةعذظائف عذالتئااذس ذاسق الاتذاألكالمي عذيفذكف اتذ(اسرتب ع،ذ
اسجفةم ،ذاجملتمع) ذمبحاظظع ذاس دال ا ذاستابجع ذجلا جع ذشقفاء ذ ن ذدةهع ذنظف ذأئضاءذ
ئضةات ذه ئع ذاست س؛ ذمت ذاساب ذاستةفا ات ذداسكسب ذاملئة ع ذداملتةىلطاتذ
احلساب عذدالحنفاظاتذاملج ا عذداسفتبذلىلت اباتذأظفالذاسج كعذجتاد ذئبا اتذاحملة ذ
اربا س،ذ دةاءتذاسكتا جذكماذهاذ ةعحعذباجل داذاستاسا:
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جدول ()03استجابات عينة الدراسة جتاه عبارات حمور االتصال مرتبة تنازلياً حسب
متوسطات املوافقة

تضا ذ ن ذاجل دا ذ قم ذ( )03ذ أه ذل ةع ذظائف ع ذد فع ذالتئاا ذس ذ
اسق ال ذاألكالمي ع ذيف ذكف ات ذ(اسرتب ع ،ذاسجفةم ،ذاجملتمع) ذ مبحاظظع ذاس دال ا ذاستابجعذ
جلا جعذشقفاءذكان ذ كخفضع؛ذا ثذبفغذاملتةىلطذاحلساباذاسجامذ()9.39ذداحنفاهذ
ج ا إ ذ( ، )1.114ذدةاءت ذئبا ات ذهلا ذاحملة ذيف ذاملستة ذاملكخفض؛ ذا ثذ
تفادا ذاملتةىلطاتذاحلساب عذبنيذ( -9.95ذ،)9.31ذدةاءذيفذاملفتبعذاألد ذاسجبا ذ
ذالتئاا ذيف ذحتسني ذاسجنقات ذا نسان ع ذ عذ
قم ذ( )94ذ( هتم ذاسقا ذبتة
املفودىلني)؛ ذا ث ذبفغ ذاملتةىلط ذاحلسابا ذ( )9.31ذداحنفاه ذ ج ا إ ذ(،)1.293ذذ
دةاءتذاسجبا ذ قمذ()93ذ( ة ذاسقا ذالتئااذستجفهذ شةنتذاملفودىلنيذ
د جةقاتذألاءذئمفهم)ذيفذاسفتبعذاسثان عذمبتةىلطذاساباذ()9.35ذداحنفاهذ ج ا إذ
( ،)1.212ذأ ا ذاسجبا ذ قم ذ( )90ذ( ستخ م ذاسقا ذالتئاا ذكةىل فع ذ شفا ذ
املفودىلني ذيف ذاختاا ذاسقفا ) ذظ اءت ذيف ذاسفتبع ذاسثاسثع ذمبتةىلط ذاسابا ذ()9.31ذ
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داحنفاه ذ ج ا إ ذ( ،)1.299ذدأخ ا ذةاءت ذاسجبا ذ قم ذ( )99ذ( ذُفجفل ذاسقا ذ
ئمف عذالتئااذ عذاملفودىلنيذسكقلذاملجفة اتذدتبالاذارب ات)ذيفذاسفتبعذاسفابجعذ
مبتةىلطذاساباذ()9.95ذداحنفاهذ ج ا إذ(.)1.22ذ

سادساً :فاعلية الرقابة
ستجفهذل ةعذظائف عذاسفقابعذس ذاسق الاتذاألكالمي ع ذيفذكف اتذ(اسرتب ع،ذ
اسجفةم ،ذاجملتمع) ذجبا جع ذشقفاء ذيف ذ حماظظع ذاس دال ا ذ ن ذدةهع ذنظف ذأئضاءذ
دئضةات ذه ئع ذاست س؛ ذمت ذاساب ذاستةفا ات ذداسكسب ذاملئة ع ذداملتةىلطاتذ
احلساب عذدالحنفاظاتذاملج ا عذداسفتبذلىلت اباتذأظفالذاسج كعذجتاد ذئبا اتذاحملة ذ
اسسالس،ذدةاءتذاسكتا جذكماذهاذ ةعحعذباجل داذاستاسا:
جدول (:)04استجابات عينة الدراسة جتاه عبارات حمور الرقابة مرتبة تنازلياً حسب
متوسطات املوافقة
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تضاذ نذاجل داذ()04ذ أهذل ةعذظائف عذد فعذاسفقابعذس ذاسق الاتذاألكالمي عذ
يف ذ(كف ات ذاسرتب ع ذ– ذاسجفةم -ذاجملتمع) ذمبحاظظع ذاس دال ا ذاستابجع ذجلا جع ذشقفاءذ
كان ذ كخفضع؛ ذا ث ذبفغ ذاملتةىلط ذاحلسابا ذاسجام ذ( )9.94ذداحنفاه ذ ج ا إذ
( ، )1.212ذدةاءت ذئبا ات ذهلا ذاحملة ذيف ذاملستة ذاملكخفض؛ ذا ث ذتفادا ذ
املتةىلطات ذاحلساب ع ذبني ذ( -9.11ذ ،)9.33ذدةاء ذيف ذاسفتبع ذاألد ذاسجبا ذ قمذ
()91ذ( قا هذاسقا ذاسكتا جذاملتحققعذباأله اهذاملطفةبع)ذمبتةىلطذاساباذ()9.33ذ
داحنفاهذ ج ا إذ(، )0.131ذدةاءتذيفذاسفتبعذاسثان عذاسجبا ذ قمذ()92ذ( تجفهذ
اسقا ذأىلبابذالحنفاظاتذئنذاربططذداأله اهذاحمل ل ذدطف ذ ةاةهتها)ذمبتةىلطذ
اسابا ذ( )9.30ذداحنفاه ذ ج ا إ ذ( ،)0.105ذب كما ذةاءت ذاسجبا ذ قم ذ()91ذ
( ستخ مذاسقا ذاسفقابعذا جياب عذ عذاملفودىلنيذ)ذيفذاسفتبعذاسثاسثعذمبتةىلطذاساباذ
()9.31ذداحنفاهذ ج ا إذ(،)0.194ذأ اذاسجبا ذ قمذ()92ذ( هتمذاسقا ذبتقة مذ اذ
متذفحاعدذ نذأئماا)ذظ اءتذيفذاسفتبعذاسفابجعذمبتةىلطذاساباذ()9.01ذداحنفاهذ
ج ا إذ(،)1.219ذدأخ ا ذةاءتذاسجبا ذ قمذ()95ذ( تابعذاسقا ذتكف لذاألئمااذ
داربططذبئة ذ ستمف ذ) ذ يفذاسفتبع ذاسسالىلعذمبتةىلطذاساباذ( )9.11ذداحنفاهذ
ج ا إذ(.)1.124ذ

سابعاً :فاعلية اختاذ القرار
ستجفه ذل ةع ذظائف ع ذاختاا ذاسقفا ذس ذاسق الات ذاللا ع ذيف ذكف اتذ
(اسرتب ع،ذاسجفةم،ذاجملتمع)ذجبا جعذشقفاءذيفذحماظظعذاس دال اذ نذدةهعذنظفذأئضاءذ
دئضةات ذه ئع ذاست س؛ ذمت ذاساب ذاستةفا ات ذداسكسب ذاملئة ع ذداملتةىلطاتذ
احلساب عذدالحنفاظاتذاملج ا عذداسفتبذلىلت اباتذأظفالذاسج كعذجتاد ذئبا اتذاحملة ذ
اسسابع،ذدةاءتذاسكتا جذكماذهاذ ةعحعذباجل داذاستاسا:
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جدول ( :)05استجابات عينة الدراسة جتاه عبارات حمور اختاذ القرار مرتبة تنازلياً
حسب متوسطات املوافقة

تضاذ نذاجل داذ قمذ()05ذأهذل ةعذظائف عذد فدعذاختدااذاسقدفا ذسد ذ
اسق الاتذاألكالمي عذيفذكف اتذ(اسرتب ع،ذاسجفةم،ذاجملتمع)ذمبحاظظدعذاسد دال اذاستابجدعذ
جلا جعذشقفاءذكان ذ كخفضع؛ذا ثذبفغذاملتةىلطذاحلساباذاسجامذ()9.90ذداحندفاهذ
ج ا إذ(، )1.219ذدةداءتذئبدا اتذهدلاذاحملدة ذيفذاملسدتة ذاملدكخفض؛ذا دثذ
تفادا ذاملتةىلطاتذاحلساب عذبنيذ(،)9.92-9.02ذدةداءذيفذاسفتبدعذاألد ذاسجبدا ذ
قمذ()39ذ( سذاسقا ذاربطةاتذاسيتذجيبذأهذميفذبهداذاسذقدفا ذ)ذمبتةىلدطذاسداباذ
()9.92ذداحنفاهذ ج ا إذ(،)1.223ذب كمداذةداءتذاسجبدا ذ قدم ذ()33ذ( ة د ذ
اسقا ذئمف عذاختااذاسقفا ذيفذكلذأنشطعذدجمالتذاسجملذاملختففدعذ)ذيفذاسفتبدعذاسثان دعذ
مبتةىلطذاساباذ()9.90ذداحنفاهذ ج ا إذ(،)1.124ذأ اذاسجبا ذ قمذ()31ذ( هتمذ
اسقا ذبإص ا ذاسقفا اتذاملكاىلدبعذيفذاسةقد ذاملكاىلدبذ)؛ذظ داءتذيفذاسفتبدعذاسثاسثدعذ
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مبتةىلطذاساباذ()9.91ذداحنفاهذ ج ا إذ(،)0.139ذدةاءتذاسجبا ذ قدمذ()34ذ
(حيفصذاسقا ذئفىذأهذ تخلذاسقفا ذنت عذةهةلذمجائ عذ شرتكع)ذيفذاسفتبدعذاسفابجدعذ
مبتةىلطذاساباذ()9.91ذداحنفاهذ ج ا إذ(،)0.153ذدأخ اذةاءتذاسجبدا ذ قدمذ
()30ذ( بتج ذاسقا د ذئدنذاختدااذاسقدفا اتذال جتاس دعذ)ذيفذاسفتبدعذاربا سدعذمبتةىلدطذ
اسابا()9.02ذداحنفاهذ ج ا إذ(.)1.222ذ

السؤال الثاني :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لدرجة فاعلية الوظائف اإلدارية
لدى القيادات األكادميية يف كليات (الرتبية ،العلوم ،اجملتمع) جبامعة شقراء يف
حمافظة الدوادمي تُعزى ملتغريات( :النوع ،املؤهل ،الدرجة العلمية ،عدد سنوات
اخلربة) ؟
أوالً :وفقا ملتغري النوع
ستجفهذ داذفااذكداهذهكدا ذظدفد ذااتذللسدعذفائدا عذذس ةدعذظائف دعذاسة دا ذ
ا لا ع ذس ذاسق الاتذاألكالمي دعذيفذكف دات ذ(اسرتب دع،ذاسجفدةم،ذاجملذتمدعذ)ذمبحاظظدعذ
اس دال اذاستابجعذجلا جعذشقفاءذتجىل ذملت ذاسكدة،ذ؛ذاىلدتخ مذاسباادثذاختبدا ذ(T-
)testذستةع اذللسعذاسففد ذكماذهةذ ةعاذباجل داذاستاسا:
جدول ( :)01نتائج اختبار ( )One-Anovaللفروق بني إجابات عينة الدراسة وفقاً
ملتغري النوع
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تضا ذ ن ذاجل دا ذ( )01ذأنه ذل ذتةة ذظفد ذاات ذللسع ذفائا ع ذدظقاذ
ملت ذاسكة،؛ذا ثذفهذق معذاس لسعذأك ذ نذ()1.15ذئ اذحمة ذد فعذا شفاه،ذ
ظإهذق معذاس لسعذ(،)1.195ذدهاذأقلذ نذ(.)1.15

ذ
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ثانياً :وفقا ملتغري الدرجة العلمية
ستجفه ذ ا ذفاا ذكاه ذهكا ذظفد ذاات ذللسع ذفائا ع ذس ةع ذظائف ع ذاسة ا ذ
ا لا عذس ذاسق الاتذاألكالمي عذيفذكف اتذ(اسرتب ع،ذاسجفةم،ذاجملتمع)ذجبا جعذشقفاءذ
يفذحماظظعذاس دال اذتُجىل ذملت ذاس ةعذاسجفم ع؛ ذاىلتخ مذاسبااثذاختبا ذ(One-
)Anovaذستةع اذللسعذاسففد ،ذكماذهةذ ةعاذباجل داذاستاسا:ذ

تضاذ نذاجل داذ()02ذأنهذلذتةة ذظفد ذدظقا ذسف ةعذاسجفم ع؛ذا ثذفهذق معذ
اس لسعذأك ذ نذ(1.15ذ).ذ
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ثالثاً :وفقا ملتغري الكلية
ستجفه ذ ا ذفاا ذكاه ذهكا ذظفد ذاات ذللسع ذفائا ع ذس ةع ذظائف عذ
اسة ا ذا لا ع ذ س ذاسق الات ذاألكالمي ع ذيف ذكف ات(اسرتب ع ،ذاسجفةم ،ذاجملتمع)ذ
جبا جع ذشقفاءذاستابجعذيفذحماظظعذاس دال ا ذتُجىل ذملت ذاسةف عذاستابعذهلا؛ ذاىلتخ مذ
اسبااثذاختبا ذ()One-Anovaذستةع اذللسعذاسففد ذكماذهةذ ةعاذباجل داذ
استاسا:جدول ( :)01نتائج اختبار ( )One-Anovaللفروق بني إجابات عينة

الدراسة وفقاً ملتغري الكلية
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تضاذ نذاجل داذ( )01ذأنهذتةة ذظفد ذااتذللسعذفائا عذدظقا ذملت ذاسةف عذ
يفذمج عذاحملاد ،ذئ اذاحملة نذاألداذداسثاناذ(استخط طذداستكظ م)؛ذا ثذفهذق معذ
اس لسعذأك ذ نذ(.)1.15ذ

رابعاً :وفقا ملتغري سنوات اخلربة
ستجفه ذ ا ذفاا ذكاه ذهكا ذظفد ذاات ذللسع ذفائا ع ذس ةع ذظائف عذ
اسة ا ذا لا ع ذس ذاسق الات ذاألكالمي ع ذيف ذكف ات ذ(اسرتب ع ،ذاسجفةم ،ذاجملتمع)ذ
مبحاظظع ذاس دال ا ذاستابجع ذجلا جع ذشقفاء ذتجىل ذملت ذىلكةات ذارب ؛ ذاىلتخ مذ
اسبااث ذاختبا ذ( )One-Anovaذستةع ا ذللسع ذاسففد  ،ذكما ذهة ذ ةعاذ
باجل داذاستاسا:ذ
جدول ( :)02نتائج اختبار ( )One-Anovaللفروق بني إجابات عينة الدراسة وفقاً
ملتغري سنوات اخلربة
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تضاذ نذاجل داذ()02ذأنهذتةة ذظفد ذدظقا ذملت ذىلكةاتذارب ذيفذمج عذحماد ذ
اس اىلع؛ذا ثذفهذق معذاس لسعذأقلذ نذ()1.15ذئ اذحمة ذالتئاا؛ذا ثذكان ذ
ق معذاس لسعذأك ذ نذ(.)1.15ذ
كاقشعذاسكتا ج :ذ
تتفقذاسكتا ج ذاسيتذتةصف ذفس هاذاس اىلع ذاحلاس ع ذ ع ذل اىلع ذشحال ذ( )9111ذ نذ
ا ث ذئ م ذدةةل ذظفد ذاات ذللسع ذفائا ع ذئك ذ ستة ذ( )1.15ذ لىلت اباتذ
ئ كع ذاس اىلع ذتجىل ذملت ذاسكة ،ذئ ا ذحمة ذد فع ذا شفاه؛ ذا ث ذبف ذق معذ
اس لسع ذ( .)1.195ذ دختتف ذاسكتا ج ذاسيت ذتةصف ذفس ها ذهلد ذاس اىلع ذ ع ذنتا جذ
اس اىلاتذاسسابقعذ نذا ثذل ةعذظائف عذاسة ا ذأدذاملما ىلاتذا لا ع،ذظفاذ
اس اىلعذاحلاس عذكان ذل ةعذظائف عذاسة ا ذا لا عذس ذاسق الاتذاألكالمي عذيفذ
كف اتذ(اسرتب ع،ذاسجفةم،ذاجملتمع)ذيفذحماظظعذاس دال اذجبا جعذشقفاءذ كخفضع،ذب كماذ
كان ذل ةعذمما ىلعذد ا ذاسجمف عذا لا عذيفذاس اىلاتذاسسابقعذئاس ع ،ذكماذيفذ
ل اىلع ذاحلفااشع ذد قابفع( ، )9112ذدل اىلع ذه ىلةه ذ)،(Hudson,2011ذ
دل اىلعذاسب دإ(، )9115ذكماذختتف ذاسكتا جذاسيتذتةصف ذفس هاذهلدذاس اىلعذئنذ
اس اىلات ذاسسابقع ذيف ذةانب ذاسففد ذباسكسبع ذملت ذارب ؛ ذظفا ذاس اىلع ذاحلاس عذ
ةة ذظفد ذاات ذللسع ذفائا ع ذئك ذ ستة ذللسع ذ( )1.15ذلىلت ابات ذئ كعذ
اس اىلعذتجىل ذملت ذىلكةاتذارب ،ذب كماذيفذل اىلعذاحلفااشعذد قابفعذ()9112ذهذ
ظهفذأ فذملت ذارب ،ذدكلس ذل اىلعذشحال ذ(.)9111
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النتائج والتوصيات
أوالً  :النتائج
تةصف ذاس اىلعذف ذاسكتا جذاستاس ع:ذذ
 -0أهذل ةددعذظائف ددعذاسة ددا ذا لا ددعذ(استخط د ط،ذاستكظ د م،ذا شددفاه،ذ
استحف ىل،ذالتئاا،ذاسفقابع،ذاختااذاسقفا )ذس ذاسق دالاتذاألكالمي دعذكاند ذ
كخفضددع؛ذا ددثذتفادا د ذاملتةىلددطاتذاحلسدداب عذهلددلدذاسة ددا ذبددنيذ
()9.14ذدذ(.)9.39ذ
 -9لذتةةدد ذظددفد ذااتذللسددعذفائددا عذئكدد ذ سددتة ذللسددعذ()1.15ذ
لىلت اباتذئ كعذاس اىلعذتجىل ذملت ذاسكة،ذئ اذحمة ذد فدعذا شدفاه؛ذ
ا ثذبف ذق معذاس لسعذ(،)1.195ذدهاذأقلذ نذ(.)1.15
 -3لذتةةدد ذظددفد ذااتذللسددعذفائددا عذئكدد ذ سددتة ذللسددعذ()1.15ذ
لىلت اباتذئ كعذاس اىلعذتجىل ذملدت ذاس ةدعذاسجفم دع؛ذا دثذفهذق مدعذ
اس لسعذأك ذ نذ(.)1.15
 -4تةة ذظفد ذااتذللسعذفائا عذئك ذ ستة ذللسعذ()1.15ذلىلدت اباتذ
ئ كعذاس اىلعذتجدىل ذملدت ذاسةف دعذيفذمج دعذاحملداد ذئد اذاحملدة نذاألداذ
داسثدداناذ(استخط د طذداستكظ د م)؛ذا ددثذبف د ذق مددعذاس لسددعذأك د ذ ددنذ
(.)1.15
 -5تةة ذظفد ذااتذللسعذفائا عذئك ذ ستة ذللسعذ()1.15ذلىلدت اباتذ
ئ كعذاس اىلعذتجىل ذملت ذىلكةاتذارب ذيفذمج دعذحمداد ذاس اىلدع؛ذا دثذ
فهذق معذاس لسعذأقلذ نذ()1.15ذئ اذحمة ذد فعذالتئداا،ذظقد ذكاند ذ
ق معذاس لسعذأك ذ نذذ(.)1.15
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ثانيا :التوصيات
 )0تجددفهذاألىلددبابذاسدديتذةجف د ذل ةددعذظائف ددعذاسة ددا
اسق الاتذاألكالمي عذ كخفضع.ذ

ذا لا ددعذس د

ذ

 )9ظعذ ستة ذظائف عذاسة ا ذا لا عذس ذاسق الاتذاألكالمي عذ دنذخدناذ
ذهلدذاسة ا ذ نذقبلذاسق الات.
فقا عذلد اتذت ب عذئنذك ف عذتة
 )3فطن،ذأصحابذاسقفا ذيفذاجلا جعذئفىذنتا جذهلدذاس اىلدعذب دفضذئمدلذ
ت ل عذ اةجع.
 )4فةفاءذل اىلعذمما فعذئنذظائف عذاسة دا ذا لا دعذسد
ةا جعذشقفاءذد قا نتهاذباس اىلعذاحلاس ع.

ذبق دعذاسةف داتذيفذ

 )5فةفاءذل اىلعذمما فعذئنذظائف عذاسة ا ذا لا عذسد
ا سذاستجف مذاسجامذد قا نتهاذباس اىلعذاحلاس ع.

ذ د فإذد د فاتذ

 )1فةفاءذل اىلعذمما فعذئنذظائف عذاسة ا ذا لا عذسد
ا سذاستجف مذاسجامذد قا نتهاذباس اىلعذاحلاس ع.

ذ شدفيفذد شدفظاتذ
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 املراجع:
( )0

فبفاه م،ذجم إذئىل ىل(،)9112ذ ج مذاملئطفحاتذد فاه مذاستجف مذداستجفم،ذاسقاهف ،ذ
لا ذئاهذاسةتب.

( )9

اسب إ،ذطا ذئب ذاحلم ،ذ(،)9110ذ األىلاس بذاسق ال عذدا لا دعذيفذامليىلسداتذ
استجف م ع،ذلا ذاسفةفذسفطبائعذداسكشفذداستةع ع،ذئماه.

( )3

اسب دإ ،غساه،ذ(،)9115ذداقع املما ىلداتذ ا لا دعذ داسفك دعذملد فإذد د فاتذ
امل ا سذاسثانة عذبةكاسعذاس ةثذيفذاأل له.ذ ىلاسع اةست غد ذ كشدة ،ذ اجلا جدعذ
األ لن ع،ذئماه.

( )4

اجل ةىلا،ذحمم ،ذدةالذا،،ذمجفعذ(،)9110ذ ا لا ذئفمذدتطب ق،ذلا ذاملسد ذسفكشدفذ
داستةع عذداسطبائع،ذئماهذاأل له.

( )5

احلسك ع،ذىلف م(،)9119ذ بالئذن ظمذاملجفة داتذا لا دعذ،ذ يىلسدعذاسدة ا ذسفكشدفذ
داستةع ع،ذئماه.

( )1

احلفااشع،ذحمم ذ،ذد قابفعذ،ذحمم ،ذ،9112ذ ل ةعذمما ىلعذد ا
س

ذ وىلاءذاألقسامذيفذ

ذاسجمف عذا لا دعذ

ف اتذاسرتب عذداستجف مذيفذاأل له،ذجمفعذةا جعذل شق،ذاجملف ذ

،95ذاسج ل،ذ(.)4+3
( )2

اربط ب،ذأ

،ذ(0431هد )،ذف لا ذاستجف مذاسجاسا،ذاستح اتذ–ذمنااجذا ثع،ذآظدا ذ

ستقبف ع،ذ ةتبعذاسفش ،ذط،0ذاسف اض،ذاملمفةعذاسجفب عذاسسجةل ع.
( )1

آاذئفا،ذ عاذصااب،ذداملةىلةإ،ذىلكاهذكا م()9110ذ،ذ د ا

ذاملكظمعذاملجاصف :ذ

نظف ذبانة ا عذئا ع،ذ يىلسعذاسة ا ذسفكشفذداستةع عذئماه.
( )2

اسقكال فا،ذةةاهف،ذ(،)9105ذ ا لا عذاسرتبة عذاملجاصف ذ نذ كظة ذفىلن ا،ذ فكدىلذ
ارب اتذاملهك عذسإللا ذ"مب "،ذاسقاهف .

()01

اسةفلإ،ذ كاا،ذداسجب ،ذةنا(،)9119ذ ق عذيفذنظمذاملجفة اتذا لا ع،ذاسكظف عذ–ذ
األلداتذ–ذاستطب قات،ذاس ا ذاجلا ج ع،ذا ىلةك
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()00

األشجفإ،ذأ

()09

آاذناةا،ذحمم ،ذ،0434ذ ا لا ذاستجف م عذامل ىل ع:ذ نظف اتذدمما ىلاتذيفذاملمفةعذ

،ذ9113مذ،ذ ق عذيفذا لا ذا ىلن ع،ذطذ،3ذة .ذ

اسجفب عذاسسجةل ع،ذ ظ ذالىلتشا اتذا لا عذداسرتبة ع،ذط،5ذاسف اض،ذاملمفةعذاسجفب عذ
اسسجةل ع.
()03

بطفس،ذدلال،ذ(،)0221ذ امل فذاسجفاقاذدالىلتخ امذاسة ءذسفةق ،ذ ىلاسعذ اةست ذ
غ ذ كشة ،ذاجلا جعذاملستكئف ع،ذكف عذا لا ذدالقتئال.

()04

اساه،ذاسن،ذداسج ما،ذحمم ،ذ،0430ذ ا لا ذاسرتبة ع،ذلا ذاملس ذسفكشفذداستةع عذ
داسطبائع،ذئماهذاأل له.

()05

شحال ،ذاامتذئب ذا،)9111(،،ذ داقعذاملما ىلاتذا لا عذمل فإذاسرتب عذداستجف مذيفذ
حماظظاتذ قطا،ذغىل ذيفذعةءذ جا ذا لا ذا ىلرتات

ع،ذ ىلاسعذ اةست ،ذاجلا جدعذ

ا ىلن ع،ذغىل .
()01

ئطةإ،ذةةلت،ذ(،)0430ذ ا لا ذاستجف م عذدا شفاهذاسرتبةإ:ذ أصةهلاذدتطب قاتها،ذ
ط،4ذلا ذاسثقاظعذسفكشفذداستةع عذئماه.

()02

ئطةإ،ذةةلت،ذ،0433ذ ا لا ذامل ىل عذاحل ثع:ذ فاه مهداذاسكظف دعذذ دتطب قاتهداذ
اسجمف ع،ذط،4ذلا ذاسثقاظعذسفكشفذداستةع ع،ذئماه.

()01

ئدف فج،ذىلدا اذ(،)9110ذ ا لا ذاسرتبة دعذاملجاصدف ذ،ذلا ذاسفةدفذسفطبائدعذداسكشددفذ
داستةع ع،ذئماه.

()02

ئط ع،ذئمدا،ذ،0430ذ ا لا ذامل ىلد ع،ذااعدفهاذد سدتقبفهاذ،ذ ةتبدعذاسفشد ،ذطذ.ذ
اسف اض،ذاملمفةعذاسجفب عذاسسجةل ع.

()91

ئ

دس،ذأ

ذدحمم ذأشفه،ذ0430هددذ،ذ ا لا ذاسرتبة دعذبدنيذاسجفم دعذداملهك دعذ

داملستقبف ع،ذخةا عمذاسجفم عذسفكشفذداستةع ع،ذط،0ذة .
()90

ن ةع،ذئب ذاسجىل ىل،ذ،0434ذ بالئذد ها اتذاسق ال ذا لا ع،ذ ةتبدعذاملتدك ،ذطذ،0ذ
اس ام،ذاملمفةعذاسجفب عذاسسجةل ع.
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