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 تقييم المهام االدارية لرؤساء اقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة من وجهة نظر
 الهيئات التدريسية فيها

 أ.م.د شذى حازم كوركيس السادة
 ملخص البحث

البعاف  لى مةب يلد الم ل  اادااي  لا ةلء اا ةل   الا ر البابي   هدف البحث الى
البد ي    ل   الايلم  مد        ا ال يئلد البدايةي  الي ل بألف م بمع البحث مد بدايةيب 
كلي  البابي  البد ي    ل   الايلم   الا ر  ا ةل  كليلد البابي  الايلمي   البابي  ااةلةي  الب 

  بدايةب  بدايةي  ، امل  ي   البحث القد بل د 55 لمع  الحمدا ي   ب ا ع ، لمع  الم ص    
  بدايةب  بدايةي  مد الا ر  ا ةل  كليلد البابي  البد ي    ل   الايلم   البب بمث   ةب  21،
  القاا مد القااد المقيلس ،بق ي  39، اد  مد الم بمع الكلب للدااة   اةب ب د البلحث  50%،

 ا صد البلحث :  م     القااد اخذد دا    يد 1،  ي   اخذد دا   ،مابفع  دا  الم ل  ااداا 
دااة  م فصل  للذك ا  اخاد لإل لث  ا ااء مقلا   بيد الدااةبيد لمعاال  مد ه  ااكثا  يلدي  
بيد ال  ةيد   ااهبمل  بعم  دااةلد لب  يا المقيلس بصف   يلدي  ليشم  العمداء  كذلك الكلدا 

 لا ةلء ال لمعلد  اادااس
Research Summary 

Administrative functions of the heads of education departments of physical and 

sport sciences evaluated from the viewpoint 

Faculty where Researcher                                                                               

Asst.prof Shatha Hazem Alsada 

researcher 
The research aims to identify the administrative tasks of the heads of departments and 

branches of physical education and science levels from the standpoint of the faculty 

Sports 

Consisted research community Tdrisie College of Physical Education and Sports 

Science and branches and departments of physical education colleges, Education and 

Basic Education at Mosul University and the University of Hamdania and by (55) 

teaching and teaching, either the sample amounted to 27 teaching and teaching of 

branches and departments faculties of Physical Education and Sports Science, which 

represents the proportion (50%) of the total community to study 

The researcher concluded: 

1. The (38) paragraph of the scale (administrative tasks calendar) took a degree (very 

high). 

2. (7) paragraphs took a good score. 

The researcher recommend: 

- The work of a separate study for males and another for females, and a comparison 

between the two studies to see who is the most leadership of the sexes. 

- Interest in the work to develop the scale studies in leadership to include deans, as well 

as the administrative staff of the university presidents. 
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 :المقدمة  -1
 لقد اهبمد العديد مد الد   المبقدم  بللمف    الحديث لةدااا  لى ا  ل خدم   لم   ا  ل
مل   دد اا لخدم  الم م      د اةفففففبحدثد اةفففففلليب  ا  م   ديدا ل  بكد معا ال  ةفففففلبقل مد 
ا ل ا بملد معداد  لمي  مدا ةففف   مب ي   لى اةففففلس   صففففا ال  د المةففففب اق لبقدي  الخدم  
للعلمليد اد اادااا ال ل ح  للم ةففففةففففلد هب اادااا القلداا   لى اةففففبحداث مفلهي   ديدا لعمل ل 

 ل  يلس مةفففففففففففففب د ااداء الذس يب لب    د معلييا  مةفففففففففففففب يلد محد دا اداء العلمليد الب  م 
ال  لئف العليل  البأكد مد صففففةحيب   بصفففففف  دائم  بعيدا  د المي    ال  ا لد الشفففففخصفففففي  اس 

 بق ي  ادائ    لى اةس م م  ي   لدل  
الكلي  البب  الحةفففب ا  يعببا ائيس القةففف  بمثلب  القلب ال لبض ليس للقةففف  الذس يااةفففه 

ي بمب الي ل  ةففمه ب  لل لمع  ايمففل ذلك اد مع   الفعلليلد  القااااد العلمي   اادااي  ا مل بلبب 
 بمبلداا  بع ي  مد ائيس القة  

 بللاغ  مد اهمي  ااد اا  المةفففففففففف  ليلد البب يق   ب ل ا ةففففففففففلء اا ةففففففففففل  اا اد مع   
ب ي  ل  بحدد  بيع  ااد اا الائيةففففففففي  لا ةففففففففلء اا ةففففففففل  الب اادبيلد المبعلق  بم ل  اادااا البا 

 ال لمعلد  ا مل ب كد الق   لى القيلدا  ا مل  ل  كيفي  ادااا اا ةل  
لذا اابأد البلحث د القيل  بدااةففف  ل صففففف ذلك ال ا ع  بق يمه ال لءد هذه الدااةفففف  لبقدي  
البفةفيااد الم مف  ي  ل ا ع د ا الم ل  اادااي  لا ةفلء ا ةفل   الا ر كليلد البابي  البد ي    ل   

د االايلمفففف  الب بحةفففففيد العملي  البعليمي   مد ث  باةفففف  خ   ل  ديدا ل ل بمل يب لةفففففب  الب  ا 
المعلصفاا الب هذا الم ل   ذلك امة مد البلحث الب اد بةفل د هذه الدااة  القلئميد  لى العملي  
الباب ي   البعليمي  الب كليلد البابي  البد ي    ل   الايلمفففففففف   ادااب ل  ااةففففففففبفلدا مد  بلئ  ل الب 

باب ي  ء بللعملي  الم ل  ب  يا هذه اادااا بمل يةئ  الب  ااد المعلصففففففففاا الب هذا الم ل  لةابقل
 البعليمي   ادااب ل لبحقيق الا ب  البقد   ا اء ذلك اللد ا ةفلء ا ةل  البابي  البد ي    ل   الايلم  
م مل اخبلفد صففلب    بخصصلب    م هةب   العلمي   خبااب   اادااي  ي ب ب اد يك   ا ادااييد 

يه ا  لدايد  لى البخ ي   الب  ي   الب   فل حيد ملميد بفللم فلااد  الخبااد ااداايف  حيفث يك    
 ااشففااف  ابخلذ القااااد الةففليم  الى  ل ب الم لااد  ب  يا ا مففلء هيئ  البدايس بمل ي هل   

البعليمي    الم ةففففةففففلد الايلمفففف للعم  بكفلءا  ا بداا لبحقيق اةففففلل   هدف البابي  البد ي    ل   
اا ةففففففففل    د ا القلئد اادااس ال لمعب المبمثل   الباب ي   مد ه ل ببمفففففففف  اهمي   د ا ا ةففففففففلء 

با ةففلء اا ةففل  الب كليلد البابي  البد ي    ل   الايلمفف  الب ال لمعلد العاا ي  الب شففمل  العااق 
 د  ا ع مملاةفففب   ل ذه الم ل  الم كل  الي    ادائ ل  الب مففف ئ ل بحدد   قل  الق ا  المفففعف الب 

   به البلحث د يمكد اباا  اهمي  البحث بلل ق   اابي   مملاةب   اادااي   الب م ء مل بقد
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الكشففففف  د  ا ع مدد مملاةففففف  الم ل  اادااي  لدد ا ةففففلء ا ةفففففل   الا ر كليلد البابي  
 البد ي    ل   الايلم  الب كليلب   مد    د   ا ال يئلد البدايةي  الي ل 

 مشكلة البحث:
مل يملكه مد ثا اد  بيعي   حةفففففففففففففب اد بقد  اس م بمع مد الم بمعلد ا يعبمد  لى 

 ا مل يعبمد  لى مل لديه مد   لصففففا بشففففاي  معدا ا دادا  يدا  اد ال لمع  ااداا الائيةففففي  الب 
الم بمع أل داد بلك الع لصففففففا البشففففففاي  القد اهبمد الد   المبقدم   م  ل ال لمي   لى حد ةفففففف اء 

  بللبعلي   م مل  البعلي  العللب خص صل 
ب ا ع البعلي  الب ال لمعلد  الكليلد  اةففففففيمل كليلد البابي  البد ي    ل    أل   ال   ض 

الايلمفففف  لةابقلء ب ا ع ادائ ل  ب  ياهل  الذس ي عكس بد اه اةففففلةففففل الب   لح الم بمع حمففففلايل 
 ا بمل يل  ثقلاليل  حيث اد ائيس القةفففف  ه  المةففففف     لى ب فيذ  با م  ةففففيلةفففففلد الم ةففففةففففف  

مي  د ا ائيس القة  الب الكليلد  ال لمعلد  اهمي  ب مي  الم ل   ال شل لد البعليمي     اا أله
البب يق   ب ل لك  ه ااس ال ا  الب ادااا القةف   ب  ي  ا ملله  بحةففيد اداءه القد اصففبحد الحل   
ملح  لدااةف  الم ل  اادااي  البب يملاةف ل ا ةفلء اا ةفل   الب مف ء مل ةبق الل ه ببحدد المشكل  

 ب   لى البةل   اابب :فالب اا ل
مل الم ل  اادااي  لا ةفففففففففففلء ا ةفففففففففففل   الا ر كليلد البابي  البد ي    ل   الايلمففففففففففف  الب ال لمعلد 

 الشمللي  العاا ي  ؟
 هدف البحث :

البعاف  لى مةفففب يلد الم ل  اادااي  لا ةفففلء اا ةفففل   الا ر البابي  البد ي    ل   الايلمففف  مد 
   الي ل        ا ال يئلد البدايةي

 فرض البحث
   د الا ق ذاد دال  مع  ي  لا ةففففففلء اا ةففففففل   الا ر البابي  البد ي    ل   الايلمفففففف  مد      

   ا ال يئلد البدايةي  الي ل
 تحديد المصطلحات :

الم ل  اادااي  : م م    مد اا ش   البب يملاة ل ا ةلء اا ةل  الب م ةةلب   الباب ي    1
   409، 2009ااهداف الماة م  للقة  ا  الفار  ،الحااحش ، مد ا   ال ص   الى 

ائيس القة  :  االه ةبااك ،بأ ه الشخص المة     د ب فيذ الةيلة  العلم  للقة   ادااا   2
  112، 2004ش   ه العلمي   اادااي   المللي  البب يق   ب ل  ،ةبااك ، 

كلديمي  مد ال لمع  ،  ه  الذس ا ملء ال يئلد البدايةي  : ه  الشخص الذس يحم  ابب  ا  3
يق   بلإلملال  الى  ملي  البدايس بعمليلد البحث العلمب  خدم  الم بمع  يق   بد ا م   
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مع ال للب الب اام ا ااكلديمي   بب  ر م هةب   ملبيد المل ةبيا  الدكب ااه ،  بخبلف 
ةلب ، لفار الي   ،كة  اد الخدم  مد بدايةب الى اخا  بب  ر بخصصلب   لحل   القة   ا

1999،19  
 اجراءات البحث -2
 منهج البحث: 2-1
 اةبخد  البلحث د الم  ص ال صفب لمةءمبه   بيع  البحث    
 مجتمع البحث وعينته: 2-2

بألف م بمع البحث مد بدايةيب كلي  البابي  البد ي    ل   الايلم   الا ر  ا ةل  كليلد  
  55 البابي  ااةلةي  الب  لمع  الم ص    لمع  الحمدا ي   ب ا ع ،البابي  الايلمي   البابي  

  بدايةب  بدايةي  مد الا ر  ا ةل  كليلد 21بدايةب  بدايةي  ، امل  ي   البحث القد بل د ،
   مد الم بمع الكلب للدااة %50البابي  البد ي    ل   الايلم   البب بمث   ةب  ،

 حث  يبيد ب  يع م بمع الب1 ال د   ،
  1 د   ،

 يبيد م اصفلد  ي ه البحث

 االداة المستخدمة للبحث : 3-3
البلحث د اةببيلد معد لمعاال  بق ي  الم ل  اادااي  لا ةلء اا ةل   الفا ر  ل اض مةئمبه اةبخد  

 لعي   البحث ب   امه  لى الخبااء  المخبصيد ل اض بعديله
صدق المقيلس: ب   اض المقيلس  لى الخبااء مد ذ س ااخبصلص الب اادااا  الب  ي   -أ

  مد صةحي  بعض الفقااد  بعدي  1 ب  ااخذ بآاائ    مقباحلب   الملحق ،  ،الايلمب
                                                           

 ( )اسماء الخبراء 

 جامعة الموصل –أ.م.د خالد محمود عزيز    / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  -
 جامعة اربيل –أ.م.د ريبين سعد حاجي    / كلية التربية الرياضية  -
 جامعة اربيل –م.د سرتيب عمر عوال    / كلية التربية الرياضية  -

 الم م ر العدد اة  الفار ا  القة  / الكلي 
 21  لمع  الم ص  / اابي   -كلي  البابي  البد ي    ل   الايلم  

55 

 20  لمع  الم ص  / ده ك -كلي  البابي  البد ي    ل   الايلم  
 5 يلم  /ده كالا   ة  البابي  البد ي    ل   -كلي  البابي  ااةلةي  
 4 ابي    ة  البابي  البد ي    ل   الايلم /ا -كلي  البابي  ااةلةيب  
 2 اك ك  ة  البابي  البد ي    ل   الايلم  / ك -كلي  البابي  ااةلةي  

 3  ة  البابي  الايلمي   -كلي  البابي  / الحمدا ي  
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بلل ةب  للفقااد المخبلاا %15 حذف القة  ااخا م  ل  حصلد  ةب  ايقلف للفقااد ابق   د 
 مد المقيلس 

  مد البدايةييد مد م بمع البحث لب بيق 5ثبلد المقيلس: بعد صدق المقيلس ب  اخبيلا ، -ب
ب  ب  يع القااد ااةببيلد  لي    ب  ا لدا ااخببلا بعد اةب  يد  حصلد شبه  الثبلد حيث

 ممل يد   لى ثبلد المقيلس %90ب لبق 
  بدايةييد مد م بمع البحث 3ب  ب  يع ااةببيلد  لى  ي   مد ، التجربة االستطالعية: 2-4

  د يق  ممل 13،    بل داا لب ل اض البحقق مد مةئم  المقيلس بص ابه ال  لئي   بحديد   د 
 يد   لى  م ح الفقااد  صةحيب ل لعي   البحث  

 تطبيق المقياس :  2-5
  القاا  ب  45  بص ابه ال  لئي  ،2ب  ب بيق المقيلس الذس بل)  دد القااد المقيلس ملحق ،     

  مد ال يئلد 25  دا    لى  ي   بل)  ددهل ،1ف5  بدائ  بباا ح مل بيد ،5اا لب   لي ل ب،
المقيلس  ىالبدايةي  لفا ر  ا ةل  كليلد البابي  البد ي    ل   الايلم   ب  شاح  ايق  اإل لب   ل

 أمل  ك  القاا  بحد البدي  الذس يااه ل اض معاال  كيفي  اإل لب   ليه  ذلك ب مع  ةم  ،
م لةبل  ب  البأكد  لي   لإل لب   لى  ميع القااد المقيلس بك  د    أمل    لمل أد اإل لب   لى 

ل بلئص ا ج بلاةبملاا المقيلس  فةه ،  ب  الحص    لى اا لبلد  البعلم  مع ل احصلئيل للخ
 الخلص  بللدااة  

 المعالجات اإلحصائية:  2-6
 اةبخد  البلحث د المعلل لد اإلحصلئي  اآلبي :

 ال ة  الحةلبب   -
 اا حااف المعيلاس                   -
 معلم  اااببل  البةي       -
 ال ةب  المئ ي  -

  154، 101، 1999،البكايبب  العبيدس ،         
 

   SPSSةبخدا  الحلة ب أآللب ل اض معلل   البيل لد إحصلئيل بلةبخدا  با لمص ،  د ب  ا
عرض النتائج ومناقشتها وتحليلها -3  
عرض نتائج المقياس ومناقشته 3-1  
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  2ال د   ،
 يبيد  بلئص المقيلس 

±ع % المستوى ´س   ت الفقرات 
 1 يشرك التدريسيين في التخطيط لتحقيق اهداف القسم )الفرع(  4.24 0.83 84.8 مرتفع جدا  
الفرع(الخطط وفق االمكانات المتوفرة في القسم ) يقوم بوضع 4.12 0.88 82.4 مرتفع جدا    2 
 3 يتشاور مع التدريسيين في اعداد جدول المحاضرات  4.12 0.72 82.4 مرتفع جدا  
جميع المجاالت التي يحتاجها القسم  يضع خطط شاملة تضم 3.84 1.28 76.8 مرتفع

 )الفرع(
4 

 5 يمتلك القدرة واالمكانية على التخطيط  3.84 0.98 76.8 مرتفع
يقوم بوضع اهداف شاملة لجميع جوانب تطوير العملية  4.12 0.88 82.4 مرتفع جدا  

 التعليمية 
6 

 3 يحدد اهدف واقعية وقابلة للتحقيق  4.2 0.76 84 مرتفع جدا  
يتعاون مع التدريسيين لتحقيق االهداف المرجوة للقسم  4.28 0.89 85.6 مرتفع جدا  

 )الفرع(
8 

 5 يوضح اهداف القرار للتدريسيين قبل اتخاذها 4.16 0.74 83.2 مرتفع جدا  
يعمل على توفير افضل االمكانات لتنظيم سير العمل  4.12 1.05 82.4 مرتفع جدا  

 التدريسيين 
12 

 11 يوزع المهام على التدريسيين حسب تخصصاتهم وامكاناتهم  4.12 0.83 82.4 مرتفع جدا  
 12 يقوم بدور المنسق لحل قضايا التدريسيين مع عمادة الكلية  4.08 0.86 81.6 مرتفع جدا  
 13 ينظم ادارة وقت القسم )الفرع( بفاعليه  4.24 1.01 84.4 مرتفع جدا  
يستشير التدريسيين الخذ ارائهم ومقترحاتهم حول تطوير  4.2 1 84 مرتفع جدا  

 المناهج 
14 

يشجع التدريسيين على زيادة نشاطهم البحثية وتوفير  4 1.04 80 مرتفع جدا  
 االمكانات لهم 

15 

اعطاء فرص للتدريسيين للمشاركة في الندوات والمؤتمرات  4.32 0.8 86.4 مرتفع جدا  
 العلمية 

16 

يكلف التدريسيين باالشراف على مشاريع البحوث العلمية  4 1 80 مرتفع جدا  

 للطلبة ومناقشتها 
13 

 18 يشرك التدريسيين بشكل دوري في الدورات التدريبية  4.24 1.05 84.8 مرتفع جدا  
يعمل على توفير مختبرات والوسائل والتقنيات التعليمية  4.24 0.92 84.8 مرتفع جدا  

 لتحقيق اهداف المنهاج 
15 

 22 يقوم بوضع تعليمات داخل القسم)الفرع(لسير العمل  4.28 0.61 85.6 مرتفع جدا  
 21 يمتلك الصفات القيادية كالجراة والشخصية واالبتكار  4.48 0.58 89.6 مرتفع جدا  
 22 يدير اجتماعات القسم )الفرع(بكفاءة عالية  3.96 1.17 79.2 مرتفع

 23 لديه القدرة على حل المشكالت وحسم االمور بشكل ايجابي  4.04 0.97 80.8 مرتفع جدا  
 24 يستخدم مبدا الثواب والعقاب بموضوعية  4.24 0.96 84.8 مرتفع جدا  
 25 لديه القدرة في التاثير في االخير  3.88 1.09 77.6 مرتفع
 26 يتميز بالعدالة والمساواة في تعامله مع التدريسيين  3.96 1.27 79.2 مرتفع

 23 يقوم باشراك التدريسيين في اتخاذ القرارات  4.16 1.14 83.2 مرتفع جدا  
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 28 يعتمد على االسس العلمية في صنع واتخاذ القرار  4.16 0.94 83.2 مرتفع جدا  
لديه القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق اهداف القسم  4.16 0.8 83.2 مرتفع جدا  

 )الفرع(
25 

 32 يتحمل مسؤلية فشل القرار الذي يتخذه  4.28 0.89 85.6 مرتفع جدا  

الفرع(اثناء تنفيذ القرارت 2يكون المنسق داخل القسم  3.76 1.23 75.2 مرتفع

 والخطط
31 

 32 يقوم بخلق جو من الثقة واالحترام المتبادلين بين التدريسيين  4 1.22 80 مرتفع جدا  
توفير كافة وسائل االتصاالت لخدمة القسم )الفرع(يحاول  4.16 1.02 83.2 مرتفع جدا    33 
لديه القدرة على االستفادة من عملية االتصال في تحقيق  4 0.91 80 مرتفع جدا  

 اهداف القسم )الفرع(
34 

 35 يسمح للتدريسيين باالتصال به مباشرة عند الحاجة  4.04 0.84 80.8 مرتفع جدا  
يعمل على بناء عالقات ودية قوية مع التدريسييين لضمان  4.12 1.12 82.4 مرتفع جدا  

 سير العمل 
36 

يقوم بتطوير عالقات القسم )الفرع(مع كليات اخرى ورئاسة  4.2 0.86 84 مرتفع جدا  
 الجامعة 

33 

يحاول تحسين عالقات القسم )الغرع( مع المؤسسات الرياضية  4.48 0.65 89.6 مرتفع جدا  

 المختلفة 
38 

 35 يهتم بالنشاطات الرياضية الداخلية والخارجية  4.2 0.76 84 جدا  مرتفع 
يقوم بعمليات مراقبة ومتابعة مستمرة لمختلف اعمال القسم  4.4 0.64 88 مرتفع جدا  

 )الفرع(
42 

يراقب ويتابع التدريسيين بشكل مستمر لتنفيذ القرارت  4.16 0.98 83.2 مرتفع جدا  
 المتخذة 

41 

 42 يتابع حاجة التدريسيين من المستلزمات ويعمل على توفيرها  4.24 0.66 84.8 مرتفع جدا  
 43 يراقب مدى التزام التدريسيين بالدوام وحسن ادارتهم للوقت  4.48 0.58 89.6 مرتفع جدا  
 44 يقوم بمتابعة غيابات التدريسيين ويستفسر عن اسبابه  4.44 0.82 88.8 مرتفع جدا  
يتابع باستمرار سير المهام التعليمية والعلمية في القسم  3.88 1.12 77.6 مرتفع

 )الفرع(
45 

 
  القاا مد القااد المقيلس اخذد دا   ،مابفع  دا   هب الفقااد  39يببيد مد ال د   اد ،

،1،2،3،1،1،9،9،10،11،12،13،14،15،11،11،19،19،20،21،23،24،21،29،29،
   هذا يد   لى اد ائيس القة  30،32،33،34،35،31،31،39،39،40،41،42،43،44

ااكلديمب يعد مة  ا  د  اي لد م لخ ب  يمب اي لبب الب القة   ب مي  الا ح المع  ي  لم بةبب 
بدايس الب القة   اابصل  مع اا ةل  ااخاد  القيلداد العليل القة   اابصل  مع ا ملء هيئ  ال

الب ال لمع  كمل ا ه ايمل يعد مة  ا  د ب مي  ا ملء هيئ  البدايس بدايةيل  بحثيل  بش يع   
هذا بلإلملال  الى   clark,1987,11   ،129، 1991 لى ا ااء البح ث العلمي  ،م ا، 
علييا ااكلديمي  الب القة   القداا  لى بحم    ء كبيا مد مة  ليبه الكلمل  بللمحلال    لى الم

المة  لي    د الخ أ  ب فيذ الةيلة  العلم  للقة   ادااا ش   ه العلمي   اادااي   المللي   ب فيذ 
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  البب هدالد الى بحديد ااد اا 1999 ااااد م لس القة   الكلي     يبفق ذلك مع دااة  ،حابب 
 ل ا ةلء اا ةل  ااكلديمي   اهمي  ك  م  ل بلل ةب  الي    كذلك البعاف  لى ال  يفي  البب يملاة

احبيل لد الب  يا الم  ب البب يقداهل ا ةلء اا ةل  لم لم    ااد اا البب مد المحبم  اد يلعب ل 
ا ةلء اا ةل  ااكلديمي   كذلك ياد ،حابب  اد اهمي  ائلة  اا ةل  ب بع مد ك د ائيس القة  

ب أس كلي  ايق   الق  بمملاة  ااد اا ال  يفي  المبعلق  بقةمه ب  يبعدد ذلك الى اا ةل  ال
ااخاد مد خة   م يبه الب م لس الكلي   مشلاكبه الب ص ع القااااد ااةلةي  المبعلق  بش  د 

     11-10، 1999بلك اا ةل  ا  الكلي  بشك   ل  ،حابب ،
  القد اخذد دا    يد  هذا يد   لى اد ائيس القة  54،5،22،25،21،31،4امل الفقااد ،

ابد اد يمبل  بللحكم  الب ابخلذ القااا بلإلملال  لب بيق الم اب   البعليملد حيث اد ائيس 
القة  م للب الى  ل ب  يلمه بللد ايد اادااس  البعليمب الب اد معل ال   م للب ايمل بب  يا 

بلل   مقلا   بلل  لئف اادااي  ااخاد الب  م لهص القة   هذا مل اكةب   يفبه اهمي 
م محل اهمي  هذه ال  يف   حةلةيب ل " اد ائيس القة  ا بق  مد   ال لمع    (Roach)  الب  

 ذلك يق   
حيث ك  ه مبخصصل الب الم ل  المعاالب الى م  ا لباامص القة  ااكلديمب  شايكل الب اة  

 الد ا الباب س للم ةة  البعليمي 
 (Roach, 1976, 13) 

 الخاتمة : -4
  القاا مد القااد المقيلس ،بق ي  الم ل  اادااي    اخذد دا   ،مابفع  دا   هب الفقااد 39اد ،

1،2،3،1،1،9،9،10،11،12،13،14،15،11،11،19،19،20،21،23،24،21،29،29،
   الفقااد 30،32،33،34،35،31،31،39،39،40،41،42،43،44

   القد اخذد دا    يد  4،5،22،25،21،31،45،
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 المصادر العربية واالجنبية :
 المصادر العربية 

 : الب بيقلد ااحصلئي  1999البكايبب ،  ديع يلةيد   العبيدس ، حةد محمد  بد ، -1
 اةبخداملد الحلة ب الب بح ث البابي  الايلمي  ، داا الكبب لل بل    ال شا ،  لمع  الم ص  
  

 : اب لهلد ا ملء هيئ  البدايس الب ال لمع  اااد ي   ح  اداء 1999العماس ، بةل  ، -2
، ملد ، ال لمع   2،  دد 25ا ةلء اا ةل  ااكلديمي  ، م ل  دااةلد للعل   الباب ي  ، م لد 

 اااد ي  
ايد ، اد اا  : ا ةلء اا ةل  ااكلديمييد الب القاد الحلدس  العش1999حابب، م يا  بداهلل ، -3

،  11، م لد  51 بحديلد مب  ع   احبيل لد بدايبي   ا ب  ، م ل  البابي  المعلصاا ، العدد 
 القلهاا

، داا  ائ  لل شا  الب  يع ،  1 : دااةلد الب اادااا الباب ي  ،  2004ةبااك ، ايلض ، -4
  ملد ، ااادد  

  ل  ب بيقلب ل ، القلهاا ،  لل  الكبب   : اادااا البعليمي  اص ل1994ماةب ، محمد م يا ، -5
 : ائلة  اا ةل  العلمي  الب م ةةلد البعلي  العللب ، 1991م ا ، ةيف ااةة   لب ، -1

   1دااة  بحليلي  ، م ل  البابي  ال ديدا ، العدد
 المصلدا اا  بي  : 

7- Ansah, Godfred, (1980): Acomperative study of the academic 
department chairman and chairwomen at michign state university with 
respect to their upward mobility to their present position, their 
restrospective role expectations and their job satisfaction , unpublished 
phd. Dissertation , michgan state university. 
8- Clark , b, (1987); The academic profession , California university of 
California press. 
9- Roach, james, H.J, (1976):The academic department chairperson 
functions and responsibilities, educational record. 
10- Moses, lngrid,(1985): The role of the head of department in the 
pursuit excellence , journal of higher education vol 9 , no 4 ,  
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11- Tucker, allan , (1981): chairing the academic department, leadership 
among peers , American council on education Washington, D. C.   
12- Tucker, allan , (1997): Roles powers and responsibilities of 
chairperson at florida state universities in chairing the academic 
departmentamerican council on education , mcmillan publishing Co , new 
York, 1 . 
13- Whippy, H. J. D , (2001): Leadership and faculty job satisfaction at 
the university of Nebraska-lincoin, 2000, dissertion abstracts international, 
no 9992014   

  1الملحق ،
 بة  اهلل الاحمد الاحي 

  لمع  الم ص 
 كلي  البابي  ااةلةي 

  ة  البابي  البد ي    ل   الايلم 
  / اةببيلد

 
                    المحبا حماا البدايةب:                                        

 ال لمع :                              
 الكلي  ا  القة  الذس يعم  به:                              

 بحي   يب  :
يا   البلحث د ا ااء البحث الم ة   " بقيي  الم ل  اادااي  لبعض  مداء كليلد  ا ةلء ا ةل  

الشمللي  مد        ا ال يئلد البدايةي  الي ل "البابي  الايلمي  الب الم  ق    
  عاض بيد ايديك  ااةببيلد الخلص بم م ر الدااة  اا يل اا لب   ليه خدم  للبحث العلمب 

    
 مع البقديا

 البلحث 
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 ت الفقرات دائما غالبا احيانا نادرا ابدا

 1 يشرك التدريسيين في التخطيط لتحقيق اهداف القسم )الفرع(     
 2 يقوم بوضع الخطط وفق االمكانات المتوفرة في القسم )الفرع(     
 3 يتشاور مع التدريسيين في اعداد جدول المحاضرات     
يضع خطط شاملة تضم جميع المجاالت التي يحتاجها القسم      

 )الفرع(
4 

 5 يمتلك القدرة واالمكانية على التخطيط     
شاملة لجميع جوانب تطوير العملية التعليميةيقوم بوضع اهداف        1 
 1 يحدد اهداف واقعية وقابلة للتحقيق     
 9 يتعاون مع التدريسيين لتحقيق االهداف المرجوة للقسم )الفرع(     
 9 يوضح اهداف القرار للتدريسيين قبل اتخاذها     
التدريسيينيعمل على توفير افضل االمكانات لتنظيم سير عمل        10 
 11 يوزع المهام على التدريسيين حسب تخصصاتهم وامكانياتهم     
 12 يقوم بدور المنسق لحل قضايا التدريسيين مع عمادة الكلية     
 13 ينظم ادارة وقت القسم )الفرع( بفاعلية     
يستشير التدريسيين الخذ ارائهم ومقترحاتهم حول تطوير      

 المناهج
14 

يشجع التدريسيين على زيادة نشاطاتهم البحثية وتوفير      

 االمكانيات لهم
15 

اعطاء فرص للتدريسيين للمشاركة في الندوات والمؤتمرات      
 العلمية 

11 

يكلف التدريسيين باالشراف على مشاريع البحوث العلمية للطلبة      
 ومناقشتها

11 

الدورات التدريبيةيشرك التدريسيين بشكل دوري في        19 
يعمل على توفير مختبرات والوسائل والتقنيات التعليمية لتحقيق      

 اهداف المنهاج
19 

 20 يقوم بوضع تعليمات داخل القسم )الفرع( لسير العمل     
 21 يمتلك الصفات القيادية كالجرأة والشخصية واالبتكار     
بكفاءة عاليةيدير اجتماعات القسم )الفرع(        22 
 23 لديه القدرة على حل المشكالت وحسم االمور بشكل ايجابي     
 24 يستخدم مبدأ الثواب والعقاب بموضوعية     
 25 لديه القدرة في التأثير على االخرين      
 21 يتميز بالعدالة والمساواة في تعامله مع التدريسيين     
اتخاذ القرارات المتعلقة بالقسم  يقوم باشراك التدريسيين في     

 )الفرع(
21 

 29 يعتمد على االسس العلمية في صنع واتخاذ القرار     
لديه القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق اهداف القسم      

 )الفرع(
29 

 30 يتحمل مسؤولية فشل القرار الذي اتخذه     
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اثناء تنفيذ القرارات والخططيكون المنسق داخل القسم )الفرع(        31 
 32 يقوم بخلق جو من الثقة واالحترام المتبادلين بين التدريسيين     
 33 يحاول توفير كافة وسائل االتصاالت لخدمة القسم )الفرع(     
لديه القدرة على االستفادة من عملية االتصال في تحقيق اهداف      

 القسم )الفرع(
34 

للتدريسيين باالتصال مباشرة عند الحاجةيسمح        35 
يعمل على بناء عالقات ودية قوية مع التدريسيين لضمان سير      

 العمل
31 

يقوم بتطوير عالقات القسم )الفرع( مع كليات اخرى ورئاسة      
 الجامعة

31 

يحاول تحسين عالقات القسم )الفرع( مع المؤسسات الرياضية      

 المختلفة
39 

 39 يهتم بالنشاطات الرياضية الداخلية والخارجية     
يقوم بعمليات مراقبة ومتابعة مستمرة لمختلف اعمال القسم      

 )الفرع(
40 

 41 يراقب ويتابع التدريسيين بشكل مستمر لتنفيذ القرارات المتخذة     
 42 يتابع حاجة التدريسيين من المستلزمات ويعمل على توفيرها     
 43 يراقب مدى التزام التدريسيين بالدوام وحسن ادارتهم للوقت     
 44 يقوم بمتابعة غيابات التدريسيين ويستفسر عن اسبابه     
 45 يتابع باستمرار سير المهام التعليمية والعلمية في القسم )الفرع(     
يعد تقارير شاملة لتقييم اداء التدريسيين لتحديد جوانب القوة      

 والضعف لديهم
41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


