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 :متهيد
 

يل امليلء بالتغيريات والتطورات الرسيعة، واملصاحبة بانفجار معريف ظل العرص الحايف 
وتكنولوجي يف اتجاهات ومجاالت متعددة، إيل جانب انفتاح وتعاون عاملي ودويل، كان لها 
انعكاساتها يف كافة مجاالت الحياة، خاصة يف مجاالت إدارة املنظامت التعليمية بوجه عام، وىف 

حيث أصبحت هذه املنظامت تواجه العديد من  ؛ بوجه خاص إدارة املنظامت الجامعية
التحديات والصعوبات يف كيفية مواكبتها والتكيف معها، ومل تكن هذه املنظامت الجامعية يف 

 معزل عن ذلك.
 يفاتجهت املنظامت مبا فيها الجامعات  ري السائد يف البيئة املحيطة بهايواتساقا مع مناخ التغ

وهياكلها وأساليب عملها، ثقافتها،  يفالجذرية  داث مجموعة من التغرياتإىل إح الحايلالعرص 
، حيث تتأثر إدارة الجامعات بهذه (0)، وشبكات وفرق العملفكان االتجاه نحو الالمركزية 

يف املفاهيم مثل التحول إىل منظمة املعرفة والتمكني اإلداري التغيريات التي تؤدي إيل تطور  
مامرسات مجرد مصطلحات أكادميية بل أصبحت اإلدارية التي مل تعد  وغريهام من املفاهيم

 إدارية تسعى إىل النمو والتجديد والتمييز.
أيضا  يف مجال تنمية العنرص البرشى داخل التنظيامت أكدت عىل  الحادثةكام أن التطورات 

ن هذه إ ني، حيث واملرؤوس الرئيس أهمية التمكني اإلداري ملا له من دور يف تحسني العالقة بني
ومن هذا  (8) املنظامت كافة داخلأساليب التطوير  العالقة تشكل حجر األساس لنجاح وتبنى

املنطلق أصبح التمكني اإلداري ذو صلة كبرية باتجاهات التطوير السائدة واملتعلقة بتنمية 
 .داخل أي منظمة اإلنساينالجانب 

التعليم، حيث  إدارة تطويريف  ا األساسيةالتمكني اإلداري من القضاي من ناحية أخري يعدو 
من املداخل اإلدارية الحديثة لتحويل املنظامت مبا فيها الجامعات من منظامت تقليدية  ديع

لتزويد القيادات ؛ (Enabling Universities) إىل منظامت متمكنة أي جامعات متكينية
نشطة واملسئوليات الجامعية، القدرة عىل مزاولة األ الجامعية ببعض السلطات التي تتيح لهم 

حيث يعمل التمكني اإلداري عىل تحويل السلطة نحو الالمركزية كوحدة أساسية من وحدات 
(، من خالل منح القيادات فرصة االستقاللية يف أداء العمل وصنع القرار، 3التغري التنظيمي)

من معلومات وتجريب أفكار جديدة وإتاحة الفرصة أمامهم للحصول عىل أدوات السلطة 
وموارد، تساعد عىل إطالق القوة الكامنة لدى القيادات من علم وخربة وجهود وتوفر مناخ 

 والتفاهم وحرية التعبري عن الرأي.تسم باملشاركة يتنظيمي 
 فإذاعىل بيئة املنظمة وأسلوب تنفيذها لعملية التمكني،  اإلداريالتمكني  إسرتاتيجيةوتعتمد 

ن التمكني يعزز تحسني إوأسلوب تنفيذ التمكني بقدرة وفاعلية ف متت إدارة بيئة املنظمة
(، 1اإلنتاجية، الجودة، تقليل التكاليف، تحقيق املرونة يف العمل، ورفع مستوى الرضا الوظيفي)

 (،6نها تزعزع الثقة داخل املنظمة)إالتمكني ف تأما اإلدارة السيئة أو الضعيفة السرتاتيجيا
وهذا يتطلب من ىض إىل التمكني وتدعمه.فن يوجد بيئات وفرصا تأ فالقائد الجامعي بوسعه 

القيادات الجامعية تفهم كيفية إيجاد بيئات جامعية متكينية، فالتمكني ظاهرة وتحمل 
عندما يتمتع  مدلوالت قوية فيام يتعلق بفاعلية الجامعة، وال يظهر التغيري الجامعي إال

الجامعية هي العنرص األسايس نحو بلوغ جامعة عترب القيادات تاملشاركون بالتمكني، حيث 
لعملية التمكني اإلداري عرض مفصل تتطرق الدراسة يف هذا الفصل إيل لذلك  ؛متكينية

 ." إطار مفاهيمي " للقيادات الجامعية
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 الفصل األول : التمكني اإلداري  
 

 :اإلداريأوال : نشأة وتطور التمكني 
تتبعها  التيالراسخة املستخدمة لتحسني وتطوير النظم  من املفاهيم اإلداريعد التمكني ي  

 ، وخاصةالتوجه الديني إال أن أصوله ترجع إىلاملؤسسات، وهو بالطبع كان مفهوما  جديدا ، 
وقد نشأ القرآن الكريم وضمن آياته قبل أن تتطرق إليه الدراسات العلمية مبئات السنني، 

سرتاتيجيات امن خالل نظريات و  داري الحديثالفكر اإل  يفأيضا   اإلداريوتطور التمكني 
ألنشطة اإلصالح  ةجياإلدارة الرتبوية نت يف التمكني  املبكرة، وكذلك ظهر التنظيمي يرالتطو

وتحقيق السيطرة املهنية القائم،  اإلداريباعتباره وسيلة للتغلب عىل الوضع  الرتبوي
، وميكن توضيح نشأة فراد األكرث قدرةمنح االحرتام وجذب واستعادة األ  وبالتايلاملتزايدة، 

 : ةللمحاور التالياإلداري وفقا وتطور التمكني 
 

 : التوجه الديني يف التمكني –األول  املحور
التوجه الديني هو املوقف تجاه الدين أو املامرسات الدينية املوجودة يف الديانات 

التوراة  مثل ءاىل عىل األنبيامن هللا سبحانه وتع املنزلةالكتب الساموية وهي  الساموية ،
ن الكريم،فقد ذكرت كلمة التمكني يف الديانات الثالث، من حيث طبيعة آ واإلنجيل والقر 

التمكني، أي أن هللا سبحانه وتعاىل مينح التمكني ألنبيائه وللصالحني من عباده، من خالل 
وتعاىل حامية  منحهم متكينا من عنده سبحانهمتسكهم بالدعوة وتبليغ رسالته للناس في

الديانات  نحيث يتضح لنا أ  لتلك الدعوة، ومساندة لتلك الرسالة، وتكرميا لرسله وأنبيائه
الثالث ربطت التمكني بصالح واستخالف الناس املمكن لهم من هللا سبحانه وتعاىل، أما 
 اختالف الديانات الثالث يف تناول التمكني يرجع إىل اختالف وجه الشبه بني متكني هللا

وكام يرجع أيضا إىل كيفية  سبحانه وتعاىل لرسله، ومتكني اإلنسان لآلخرين يف حياة البرش
 أداء العبادة، ومقدارها، ومواعيد أدائها.  

ووردت كلمة "التمكني" يف القرآن الكريم باشتقاقاتها، ومل يحدد لها القرآن اصطالحا  بل 
استقراء اآليات التي وردت فيها اشتقاقات معاجم اللغة، وبتها استعملها يف املعاين التي ذكر 

 ة:تياملعاين اآل بالكلمة تبني لنا أن القرآن الكريم استعمل الكلمة 
 
 وة:ــالق -0

إعطاء الفرد القدرة الالزمة ألداء املهام، وينطلق التمكني من القوة بوصفها أداة  هي القوة
محاولة نرش ومشاركة  بأنهني س واملرؤوس يف تنفيذ املهام، ويعرف التمكئيالربط بني الر 

شأن ، وقد تجيل ذلك يف القران الكريم يف (01)العمل ألداءكل مكان من املنظمة  يفالقوة 
ٍء َسَببا  (: 24ذي القرنني يف سورة الكهف ) اآلية، َرأِض َوآتَيأَناه  ِمنأ ك لِّ ََشأ ، إِنَّا َمكَّنَّا لَه  يِف األأ

َعلأ (: 91،وقال تعاىل يف سورة الكهف )اآلية ٍة أَجأ وَّ ٌ َفأَِعين ويِن ِبق  َقاَل َما َمكَّنِّي ِفيِه َرِّبِّ َخريأ

ما مأ َردأ ، أي أقدرناه عىل ما يريد من األرض، من مال ورسوخ أحكامه (00)بَيأَنكمأ َوبَيأَنه 
التغري، واستعالؤه يف األرض ونرصة أتباعه عىل عدوهم، وهذا ما يشري إليه  وسالمتها من

 التمكني يف الحصول عىل املوارد الالزمة لتطبيق التمكني.أهداف 
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   أو املنزلة: امتالك املكانة -8
يعرف التمكني بأنه تعديل الوضع واملكانة املهنية،من خالل امتالك األفراد السلطة 
واملسئولية والقدرات التي متكنهم من الترصف مبا يتناسب مع أهداف املنظمة، ولقد أكد 

سورة   شأن يوسف نبينا يف م عيل ارتباط التمكني بامتالك املكانة واملنزلةالقران الكري

َم َلَديأَنا : (14يوسف ) اآلية، ِِس َفلاَمَّ كَلََّمه  َقاَل إِنََّك الأَيوأ ه  لَِنفأ لِصأ َتخأ َوَقاَل الأَملِك  ائأت ويِن ِبِه أَسأ
سورة  ال تعاىل يف جربيل وق (،03ومكني: أي ذو منزلة ومكانة) (08،)َمِكنٌي أَِمنيٌ 

ِش َمِكنيٍ : (81التكوير )اآلية، ٍة ِعنأَد ِذي الأَعرأ  سورة وكذلك قال تعاىل يف (04،)ِذي ق وَّ
أ  ِمنأَها َحيأث  يََشاء :(16،اآلية) يوسف َرأِض يََتَبوَّ َف يِف األأ وتفرس (01 ،)َوكََذلَِك َمكَّنَّا لِي وس 

لسيدنا يوسف  املكانة واملنزلة من خالل إعطاء امللك منزلة هذه اآليات التمكني بأنه امتالك
لسيدنا  جربيل  ، وكذلك  تعرب عن اآلية األخرية ، ونالحظ أن هللا سبحانه وتعايلمن

 ، وهذا يبني عوامل وأسباب وأنواع التمكني.التمكني الكىل ليوسف 
 
 العلم واملعرفة: -3

 هكون لديتوبة لنجاحه يف القيام بعمله، بحيث يعني تزويد الفرد بالعلم واملعرفة املطل
املعرفة الكاملة بدوره يف تحقيق الهدف الكيل للمنظمة، فكلام زادت معرفة الفرد كلام 
زادت قدرته عيل تأدية مهام عمله بكفاءة واقتدار، فالعلم واملعرفة عنارص أساسية من اجل 

َوَقاَل الَِّذي (:80يوسف )اآلية، يف سورةن الكريم عيل ذلك آ لقد أكد القر ،و (06)التمكني
َرأَتِِه أَكأرِِمي َمثأَواه  َعََس أَنأ يَنأَفَعَنا أَوأ نَتَِّخَذه  َولَدا  َوكََذِلَك َمكَّنَّا َ اِلمأ رَتَاه  ِمنأ ِمرصأ َف  اشأ ِلي وس 

ََحاِديِث َوهللاَّ  َغالٌِب َعىَل أَمأ  َرأِض َولِن َعلَِّمه  ِمنأ تَأأِويِل األأ ا مقدمة (، أي جعلنا هذ01) رِهِ يِف األأ
وذلك بثقة امللك وامتالك سيدنا يوسف ألسباب العلم واملعرفة، وتهيئة لتمكينه يف األرض، 

، من خالل املعلومات وتدفقها ليوسف  ومقوماته وكذلك تشري اآلية إىل التمكني الجزيئ
 .رفعته ومتكينه  ،والحصول عيل املكافآت والحوافز التي ساهمت يفبني امللك ويوسف 

 
 :املنح أو العطاء-4
التمكني بأنه إعطاء األفراد العوامل األساسية من معرفة وثقة ومعلومات يف تحسني  ف  رَّ عَ ي  

واملادي املرتبط بشكل  يمناخ التمكني يف املنظامت، وبالتايل منحهم الشعور بالدعم املعنو 
تعاىل يف ء أفضل،ويؤكد ذلك قول هللا مبارش بأداء األفراد املمكن لهم يف تحقيق نتائج أدا

َرأِض َما لَمأ (: 6سورة األنعام )اآلية، مأ يِف األأ لَكأَنا ِمنأ َقبألِِهمأ ِمنأ َقرأٍن َمكَّنَّاه  ا كَمأ أَهأ أَلَمأ يََروأ
ِري مِ  َنأَهاَر تَجأ َرارا  َوَجَعلأَنا األأ اَمَء َعلَيأِهمأ ِمدأ َسلأَنا السَّ َكِّنأ لَك مأ َوأَرأ مأ من  لَكأَناه  ِتِهمأ َفأَهأ نأ تَحأ

ِدِهمأ َقرأنا  آَخِرينَ  ن وِبِهمأ َوأَنأَشأأنَا ِمنأ بَعأ تعاىل يف سورة األحقاف  هللا قالكذلك (، و 02)ِبذ 

عا  َوأَبأَصارا  َوأَفأِئَدة  (: 86)اآلية، مأ َسمأ مأ ِفياَم إِنأ َمكَّنَّاك مأ ِفيِه َوَجَعلأَنا لَه  (09 ،)َولََقدأ َمكَّنَّاه 
 إىل صفات التمكني. يف هذه اآليات ولقد أشار القرآن



6 
 

 التعزيز: وأ التقوية  -1
يعني التمكني القدرة عيل التعرف عيل الظروف التي تعزز الشعور بالضعف والعمل عيل 
إزالتها ، والتغلب عليها بواسطة املامرسات التنظيمية الرسمية وغري الرسمية التي تعتمد 

ن الكريم آ ردت يف القر و والتقوية أو التعزيز و  ،ت عن الفاعلية الذاتيةعيل تقديم معلوما
الَِحاِت (: 11 اآلية،يف سورة النور )بهذا املعني  َوَعَد هللاَّ  الَِّذيَن آَمن وا ِمنأك مأ َوَعِمل وا الصَّ

لََف الَِّذيَن ِمنأ َقبألِِهمأ َولَ  َتخأ َرأِض كاََم اسأ مأ يِف األأ لَِفنَّه  َتخأ مأ لََيسأ م  الَِّذي ارأتىََض لَه  مأ ِديَنه  ي َمكَِّننَّ لَه 
ِك وَن ِِّب َشيأئ ونَِني ال ي رشأ ب د  نا  يَعأ ِفِهمأ أَمأ ِد َخوأ مأ ِمنأ بَعأ َلنَّه  ويعنى التمكني القدرة (81،) اَولَي َبدِّ

 عىل مزاولة شعائر هللا يف أمن وإظهارها دون منازع، وهذا ما يؤكد عىل رشوط التمكني من
والتعليم الذايت مبا يحقق  مالذاتية وااللتزاخالل دعم األفراد وتعزيز االستقاللية واملسئولية 

 .كرب للوظيفة التي يقوم بهاأللفرد معني 
 
 :درةـــالق -6
التمكني هو القدرة عيل مامرسة الفرد ملهنته بثقة تامة واإلسهام يف الطريقة التي يتم من   

ف يجعل التمكني مرادفا لتحقيق الذات ين هذا التعرأ جد وهنا نخاللها إنجاز العمل،
َ ِمنأ َقبأل  (: 10سورة األنفال )اآلية، مهنيا،وورد ذلك يف وا ِخَيانََتَك َفَقدأ َخان وا هللاَّ َوإِنأ ي ِريد 

كََن ِمنأه مأ َوهللاَّ  َعلِيٌم َحِكيمٌ  م (، فأمكن هنا مبعنى أقدر، وكذلك أشار القرآن الكري80)َفأَمأ

َرأِض ( إىل أهداف التمكني يف قوله تعاىل: 40يف سورة الحج )اآلية، مأ يِف األأ الَِّذيَن إِنأ َمكَّنَّاه 
ورِ  ِ َعاِقَبة  األأ م  نأكَِر َوّلِِلَّ ا َعِن الأم  وِف َونََهوأ ر  وا ِبالأَمعأ كَاَة َوأََمر  ا الزَّ الَة َوآتَو  وا الصَّ  (88.)أََقام 

ه الديني ينعكس عيل قيم ومعتقدات وسلوك املديرين، وعيل ييتضح أن التوج قمام سب 
 ثل تلك القيم حجر األساس لعملية التمكني.  متاملامرسات التنظيمية، حيث 

 
 : املعارصالتمكني يف الفكر اإلداري  –املحور الثاين 

 و ترجع جذوره إىل –( أن التمكني اإلداري ارتبط بالتجديد والتطوير Kin lawيرى )كني لو: 
 The( يف كتابه "Douglas. McGregor " التي قدمها ) دوجالس ماكجويجور،yنظرية "

Human side of Enterprise  ت هذه النظرية عن نفسها بوضوح يف تجارب ربَّ " وقد ع
ومامرسات إدارية عديدة مثل، القيادة الدميقراطية، واإلدارة باملشاركة، وحلقات 

 (.83الجودة)
 Profile of organization( كتابه "Likertيكرت، وىف الستينات طور) ل

characteristics ،ليكرت (حيث يدور تصور "Likert للمنظامت يف أربعة أنظمة )
 (: 84هي)

 .Exploitative Dictatorshipالنظام األول: ديكتاتوري استغاليل 
 .Dictatorshipالنظام الثاين: ديكتاتوري 
 .Consultativeالنظام الثالث: استشاري 
 .Democraticالنظام الرابع: دميقراطي 
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( أن املنظامت يف هذه الفرتة يتم إدارتها بأسلوب قريب Likertوقد أيدت أبحاث )ليكرت، 
من النظام الرابع الذي تفوق يف إنجاز املنظامت أكرث من األسلوب األول، وبذلك مل يكن 

كانت مشاركة العاملني يف اإلدارة  متكني املوظفني من األفكار السائدة يف ذلك الوقت، ولكن
فالتمكني بعد ذلك مل يعد املفهوم ، من اإلسرتاتيجيات املطبقة لتحسني األداء وتطويره 

 ؛ تنموية يجب عىل املنظامت األخذ بها وتطبيقها إسرتاتيجيةاملجرد تجريه نظرية، بل هو 
هيم متكني سلطة املوظفني لإلبقاء عىل قدرتها التنافسية وعىل وجودها، وبالتايل أصبحت مفا

التي  Participative Managementنابعة أساسا  من نظريات اإلدارة القامئة عىل املشاركة 
تدعو املديرين إىل اقتسام سلطة اتخاذ القرار مع املوظفني لتحسني األداء وزيادة رضاهم يف 

 (.81العمل)
عىل العنرص البرشي داخل  يزنظرا للرتك، اتيمفهوم التمكني يف نهاية الثامنين شاعوقد 

الحديث خصوصا  اإلداريالفكر  يفاملنظمة أيا كان نوعها، وجاء هذا املفهوم نتيجة للتطور 
املنظمة املمكنة، وما يرتتب عىل ذلك من  إىل واألوامريف مجال التحول من منظمة التحكم 

  (.86)تغريات يف بيئة املنظمة
متكني املوظفني من وجهة نظر إدراكية وث عيل ركزت البحوىف تسعينيات القرن املايض، 

( أن التمكني يتكون من Thomas & Velthouseحيث يرى كل من )توماس وفيالزوس 
 : (81)أربعة أبعاد إدراكية وهي

 ة نظر الفرد الذي يقوم به.ه: أي قيمة العمل من وجMeaningاملعنى -
مل، واعتقاده أنه ميلك املهارات : أي قدرة الفرد عىل أداء هذا العCompetenceالكفاءة -

 واإلمكانيات الالزمة ألدائه بطريقة جيدة.
: وهو اعتقاد الفرد بأنه يتمتع بإدارة ذاتية لعمله Self Determinationالتصميم الذايت -

 وتنظيمه لترصفاته وتحكمه يف الطريقة التي يقوم بها العمل.
التأثري يف النتائج اإلسرتاتيجية أو اإلدارية  : أي إدراك الفرد لقدرته عىلImpactأثر الوظيفة -

 للمنظمة التي يعمل بها.
وىف اآلونة األخرية من القرن العرشين، نظر الباحثون إىل التمكني من وجهة نظر الفرد، أن 
متكني السلطة هي عملية تقوية معتقدات الفرد يف قدرته الذاتية عىل التأثري يف العمل، 

 هذا الوقت عىل املكون السلو ي لتمكني السلطة، مثل زيادة حرية وبالتايل ركزت األبحاث يف
اختيار الفرد يف صنع القرار، وزيادة تحكمه يف العمل، وزيادة إمكانية التوصل إىل املعلومات 

عديدة من متكني السلطة وأكرثها شيوعا  فرق  طلوبة، مام أدى إىل ظهور أشكالواملوارد امل
"، Self-Management work teamsمل ذاتية اإلدارة "العمل، وبصفة خاصة فرق الع

" حيث تعمل هذه Autonomous Improvement teamsوفرق التطوير املستقلة "
   (.82الفرق بدون مراجعة إرشافية مستمرة)
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 التمكني يف اإلدارة الرتبوية: –املحور الثالث 
ثامنينات مع ظهور صنع القرار ظهر التمكني يف اإلدارة الرتبوية يف النصف األخري من عقد ال

املعتمد عىل املؤسسة الرتبوية، ولقد نشأ مفهوم التمكني يف املجال الرتبوي بصورة موازنة 
ملفهوم املوظف يف مجاالت اإلدارة التنظيمية يف الوقت ذاته تقريبا ، ولقد تم تعريف 

ار واملشاركة يف صنع التمكني يف السياق الرتبوي بأنه "منح املعلم فرصة لالستقالل واالختي
 (.         89القرارات باملؤسسات الرتبوية مع تحمل مسئولية النتائج املرتتبة عليها")

وىف أواخر عقد الثامنينيات أصبح االتجاه نحو اإلدارة الذاتية للمؤسسات الرتبوية من أهم 
ري يف قضية التمكني اإلدا –بل ودعمت بقوة  –أنشطة اإلصالح الرتبوي التي ارتبطت 

املؤسسات الرتبوية، ومع انتشار اإلدارة الذاتية أصبح مفهوم التمكني قضية محورية يف 
الرتبوية، كام بدأ النظر إىل متكني املعلمني كقضية تنظيمية هامة يف املؤسسة  اإلدارة

فكرة أساسية للمداخل اإلدارية املصممة لتعزيز الفعالية وبالتايل تحسني  االرتبوية، بوصفه
 (.  31جية املؤسسات الرتبوية)إنتا

التمكني اإلداري ركنا  أساسيا  يف البناء اإلداري  الَّع   من القرن العرشين وىف اآلونة األخرية
اإلسرتاتيجي للمؤسسات الجامعية حيث يعمل عىل تحسني القدرات عمليا  لدى القادة 

ن صالحيات القائد يف الرتبويني يف الجامعات كمنظومة شاملة للتنمية، مام يؤثر يف تكوي
العمل ودفعه إىل مبارشة الترصف واإلبداع وتحمل املسئولية وهو ما يشار إليه بالبدء 

هذا السياق ميثل التمكني اإلداري عنرصا  أساسيا  لفهم الكيفية التي ميكن من  بالتمكني وىف
 (.30خاللها بناء هذه القدرات وظهورها)

ىل أن التحدي يكمن يف تقديم نوع جديد من القيادة املتعلقة بالقيادة إ الدراساتوتشري 
يعمل عىل إرشاك جميع العاملني يف الجامعة يف حل املشكالت، إيجاد الفرص، التغلب عىل 

بقيادة ة األهمية والبد من االستعانة العوائق اإلدارية، وبالتايل فالجامعات تواجه قضايا بالغ
لرتبوية" إىل أن فعالية القادة الرتبويني يف ا الدراساتكثري من " كام تشريو (، 38جديدة)

السنوات القادمة سوف تقاس بأداء من يقعون يف نطاق إرشافهم أكرث من أدائهم كأفراد، 
 (. 33فعمل القائد هو متكني اآلخرين من العمل بأفضل مستوى من الكفاءة والفاعلية)

، فكلها تؤكد عىل أهمية منح أن هناك قاسام  مشرتكا  بني االتجاهات السابقةيتضح مام سبق 
السلطة لألفراد، وأهمية مشاركة األفراد يف اتخاذ القرارات، ورضورة تزويدهم باملعلومات 
من خالل التدريب والتطوير، ومن خالل االتجاهات السابقة ميكننا أن نحدد مفهوم التمكني 

 وأشكاله.وخصائصه اإلداري 
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 (:كالواألشثانيا : التمكني اإلداري )املفهوم 
 

 تمكني:لل العام فهومامل
يعترب مفهوم التمكني من املفاهيم الصعبة، كام أنه ليس سمة من السامت الشخصية التي 
ميكن لإلنسان أن يكتسبها عرب املواقف واألحداث املختلفة، ولكنه ميتد ليشمل كافة 

، أي أنه حالة (34ة العمل)املدركات والظروف التي تتبلور لدى القيادات نتيجة ملتغريات بيئ
دافعية وتحفيزية متعددة األبعاد تتكون لدى القيادات يف الجامعة من خالل مشاركتهم يف 

 العمليات الفعالة املتعلقة ببيئة ومناخ الجامعة التمكينية.
وباستقراء أدبيات البحث الرتبوي يظهر لنا أنه مل يتم االتفاق عىل تعريف محدد للتمكني، 

"( إىل أن التمكني ما زال يف مرحلة البداية وأن معظم املفاهيم Gale" وقد أشار )"جال،
   (.31املتوفرة تعتمد عىل اإلطار النظري ومل يتم تحديدها تحديدا  حازما )

بذلك فإن تحديد مفهوم التمكني يعتمد عىل وجود مسارين مختلفني متاما  للخروج بتعريف 
    (:36)امواضح واملسارين ه

ويهتم هذا  همرؤوسيظر إىل التمكني عىل أنه "سلوك القائد"، الذي ميكن املسار األول: ين-
 املسار بسلوك القائد عىل أنه سبب التمكني.

تنتج عن التمكني الذي  للمرؤوسنياملسار الثاين: ينظر إىل التمكني عىل أنه حالة نفسية -
ن هذين إكذا ف، وهاملرؤوسنييقدمه القائد. ويركز هذا املسار عىل اإلدراك الناتج عن 

 املسارين يهتامن بأسباب ونتائج التمكني.
أن التمكني يعنى "اكتساب القوة أو النفوذ"   الباحثني يف الدراسات التنظيمية بعضفريى 

The Gaining Power  أي إعطاء السلطة أو القوة الالزمة ألداء العمل، وينطلق التمكني
الحق يف  للمديرسسة وأهدافها، وأن من أن القوانني وسائل مرنة لتحقيق غايات املؤ

كام أشار  (،31الترصف إلصدار األوامر لآلخرين من أجل تحقيق أهداف املؤسسة)
(Invancevichet al, )  اآلخرين املديرين ساعد بها يإىل التمكني بأنه العملية التي

يل الكتساب واستخدام القوة التي يحتاجونها التخاذ القرار الذي له تأثري عليهم وع
   (.32العمل)

( أن يصحح مفهوم التمكني لدى Conger & Kanungo)كونجر وكانجوو،  لذلك حاول
" يف Self efficacyالدارسني فعرفه بأنه: "عملية تدعيم إحساس الفرد بفعاليته الذاتية "

العمل وذلك من خالل التعرف عىل العوامل التي تزيد من شعوره بانعدام القوة ومحاولة 
واء بطريقة مبارشة عن طريق تغيري التنظيم واألساليب القيادية وتحسني بيئة تالفيها س

العمل أو بطريقة غري مبارشة عن طريق تغذية األفراد باملعلومات التي ترفع ثقتهم 
    (.39بقدرتهم عىل اإلنجاز وبالتايل تدعم إحساسهم بفاعليتهم الذاتية)

يف املنظامت  تحتاج إليها القياداتويتضح من هذا التعريف أن هناك أدوار معينة 
 الجامعية التي تطبق مفهوم التمكني وهي:   

التعرف عىل العوامل التي تؤدى إىل الشعور بانعدام القوة أو السلطة وبالتايل تؤدى إىل 
 االغرتاب الوظيفي وإزالة تلك العوامل.

 مة.تقديم املساندة والنصح واإلرشاد واالبتعاد عن أسلوب الرقابة املحك
 التغذية املرتدة باملعلومات.
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( أن التمكني ما هو إال مدخال  يعمل Ali Mir & Raze Mir)مريو ورازا مري،  نويذكر ع
عىل تحقيق املزايا التنافسية وتحسني اإلنتاجية، وتعزيز الدافعية، وإيجاد منظمة تعليمية 

جه، والتي من الصعب فعالة، وبذلك فإن مفهوم التمكني يعترب من املفاهيم متعددة األو 
 (.    41)اوإدراك مد لوتهالتوصل إىل فهم كيانها 

( التمكني بأنه مشاركة بني القيادات واإلدارة Bowen & Lawlerبينام يعرف )بوين ولويلر، 
العليا يف أربعة عنارص أساسية هي املعلومات املتاحة عن أداء املنظمة، واملعرفة التي 

لهم واملساهمة يف األداء الكىل للمنظمة، واملكافآت التي تساعد القيادات عىل فهم أعام
تحدد عىل أساس األداء، وأخريا  القوة التخاذ القرارات التي تؤثر يف أداء واتجاه 

ويتضح من هذا التعريف أن التمكني يعتمد عىل العنارص األربعة التالية:  .(40املنظمة)
  مفهوم التمكني.أي عنرص منها ينفى وجود اب )املعلومات، املعرفة، املكافأة، القوة( وأن غي

إىل وجهة نظر مشابهة إىل حد ما مع ما ذهب إليه  (48)(Spreitzerكام ذهبت )سربتزر، 
، بأن التمكني السيكولوجي (43)(Thomas & Velthouse) توماس وفيالزوس،  من قبل

والتأثري، وأن وجود  مدركات هي املعنى والكفاءة واالستقاللية أربعهو بنية دافعية تظهر 
هذه املدركات األربعة يعكس توجه إيجاِّب بدال  من السلبي نحو العمل، مبعنى أن نقص أي 

التمكني معناه ولكنه ال ينفى وجود  من هذه املدركات ميكن أن يفرغ أو يحرف التمكني عن
  &Bowen)بوين ولويلر،  يتعارض مع رأيSpretizer)  )سربتزر،  ، ونالحظ أن رأي كلية

Lawler حيث أن الرأي األوىل يوضح أن غياب أي من املدركات األربعة ال ينفى وجود )
مفهوم التمكني، والرأي الثاين يوضح أنه البد من توافر األبعاد األربعة مجتمعة حتى ال 

 ينفى مفهوم التمكني.
لهم جعل القادة قادرين عىل وضع األهداف الخاصة بعم "ويعرف التمكني أيضا  عىل أنه

. ويتضح من هذا (44")واتخاذ القرارات وحل املشكالت يف نطاق مسئوليتهم وسلطاتهم
 ، وكام تؤكد )كويال، التعريف إعطاء الحرية للقادة ليترصفوا طبقا  ألحكامهم الشخصية

(Cuillaاملوارد للقادة ليترصفوا طبقا  : "إعطاء الثقة، الحرية، أن مفهوم التمكني هو
(، ونالحظ من هذا التعريف أن التمكني من شأنه أن يزيد دافعية 41)ألحكامهم الشخصية"

العمل ويوفر للقادة وأعضاء هيئة التدريس إصدار األحكام وحرية الترصف يف القضايا التي 
 تواجههم من خالل مامرساتهم ملهامهم.

ات القادة وتزويدهم باملهارات واألدو املديرين أو التمكني عملية منح  مام سبق نجد أن
ليمكنوا من تصميم عملهم واستخدام ؛ واملعلومات والسلطة واملسئولية املتعلقة بعملهم 

املعلومات والتفاعل مع اآلخرين واتخاذ القرارات املناسبة دون الحاجة إىل موافقة مسبقة 
من الرئيس بهدف إعطاء القادة الفرصة إلتقان عملهم بطريقة ميكنهم من خاللها تقديم 

(، ويعنى ذلك أنه يف ظل التمكني يتمتع القائد بصالحيات واسعة مع بقائه 46خدمة أفضل)
 املسئول األول عن النتائج الناجمة عن ترصفاته وقراراته.

د الظاهرة ذاتها، وتعدد يوالحقيقة أن تعدد تعريفات التمكني بني الباحثني يعكس تعق
واالختصاصات التي يتم أبعادها، كام يرجع إىل اختالف املنظورات حول نطاق السلطات 

 .إسنادها إىل القيادات الجامعية التخاذ القرارات املتعلقة بعملهم يف الجامعة
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 :ىتكن بلورة مالمح التمكني يف اآل ومن خالل املفهوم العام للتمكني مي
صالحية وحرية أكرب يف مجال الوظيفة وحرية املشاركة وإبداء  يكادميألا إعطاء القائد-

 الرأي.
إىل القوانني عىل أنها وسيلة مرنة لتحقيق غايات وأهداف الجامعة، وليست غاية يف النظر -

حد ذاتها، وبالتايل يحرر القائد ويعطيه الحرية يف تحمل املسئولية عن ترصفاته، مام يؤدي 
 إيل تحرير إمكانياته ومواهبه.

 املبادرة واإلبداع.من القيود وتشجيعه وتحفيزه ومكافأته عىل روح  األكادميي تحرير القائد-
 حالة ذهنية للقائد تعطيه :

 الشعور بالسيطرة والتحكم يف أدائه للعمل بشكل كبري.-
 املساءلة واملسئولية عن نتائج أعامله.-
 يعمل بها. يف الجامعة التي املشاركة يف تحمل املسئولية فيام يتعلق بأداء العمل-
 

 التمكني اإلداري :
دارى بهدف نتناول باختصار بعض تعريفات التمكني اإل  تمكنياملفهوم العام للبعد تحديد 

لتعدد املفاهيم التي تتناول التمكني اإلداري  ةالوصول إىل تعريف واضح ومحدد، ونتيج
 ميكن حرصها يف خمس محاور كام ييل: 

 
 :كفلسفة إدارية  املحور األول: التمكني

ثة يف مجال التعليم العايل، عىل يركز هذا املحور عيل رضورة تطبيق فلسفات ومفاهيم حدي
سهم يف تطوير وتحسني الصورة يأساس أن تطبيق تلك الفلسفات واملفاهيم سوف 

 إداريةباعتباره فلسفة " اإلداريمفهوم التمكني بزر تلك املفاهيم "أ لجامعة، ومن التقليدية ل
ق غاياتها، جديدة: يتضمن مجموعة من السياسات واإلجراءات التي تتبناها الجامعة لتحقي

( إيل فلسفة املنظمة بكونها عقد ضمني بني أفراد Cunningham،  )كننغهام ويشري
ا، إلنجاز الغايات املنظمية املنظمة يحكم هؤالء األفراد عيل كيفية العمل  يري(، و41)جميع 

)منري حرِّب( أن الجامعة تدار بفلسفة قيادية ومنط إداري يتفق ومعطيات أهدافها، وقيمها 
ي تعقد هيكلها مبا يف ذلك نوعية السلطة وأسلوب اتخاذ القرارات وتعدد اتجاهات ومستو 

 (. 42االتصال)
ويعتمد متكني املنظامت أيا كان نوعها عيل فلسفتني األويل تعني التحديد املسبق للمهام 
واملسئوليات املستقبلية وللقرارات املنظمية، وكذلك التخصيص املسبق للموارد وكيفية 

أما الفلسفة الثانية  (،49جل تقليل احتامالت اتخاذ القرارات غري الصحيحة)أ بها من الترصف 
كز عيل النتائج املستهدفة للقيادات بعد منحهم حرية اختيار طرق العمل من دون ترت ف

ن األخطاء عيل وفق هذه أ (  ,Horsfaltحيث يري) (،11)النظر إيل األخطاء بوصفها أساسا  
تعلم واكتساب معرفة جديدة تغري السلوك وتوجهه ضمن اآلفاق لل وسا  ر الفلسفة تعد د

هو منح القائد سلطة اتخاذ  اإلداري أن التمكني( ,Barryبارى يؤكد )، بينام (10الصحيحة)
فيجب أال يعاقب ، القرارات وتنفيذها وإحساسه باملسئولية عن نتائجها فإذا حدث خطأ ما 

 .(18)أفضل لتالىف الخطأ الفرد عىل ذلك بل يجب أن يحصل عىل تدريب
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سعى إيل تهيئة القيادات الجامعية ليك تطلق ن التمكني كفلسفة إدارية تأ مام سبق نجد 
مراقبة وكذلك لإلبداع، املقيدة  واألنظمة اإلجراءاتدون التشديد عىل  وإبداعاتهمطاقاتهم 

حيث  واألداء الفاعل، اإلنجاز قالنتائج بدال من رقابة السلوك الفردي من خالل إزالة كل ما يعي
  .اإلداريذلك فلسفة لخلق البيئة املنظمة املالمئة للتمكني  يعد
 

 : التمكني كإيديولوجية إدارية :املحور الثاين 
التي يعتنقها القادة الذين ميارسون اإلدارة  يركز هذا املحور عيل األفكار واملعتقدات

 يفال الفعئد ه األفكار التي يضعها القا( أن هذ,Collins)كولينز ويري والسلطة يف الجامعة،
املنظمة يتوقع أن تتغري وتتكيف تبعا للضغوط يف بيئة العمل،كام أنها قادرة عيل تغيري واقع 
املنظمة تنظيميا وإداريا باتجاه إقرار قيم وسلوكيات إدارية جديدة تخدم األهداف بشكل 

: بأنه اإلداري( التمكني ,Gary & Anderson نوأندر سو ولقد عرف )جاري  ،(13)أفضل
ة يف اتخاذ القرارات، باملهارات التي تؤهلهم لالستقاللي األفرادوطريقة تفكري لتزويد ه اتجا

لجعل هذه القرارات مقبولة ضمن بيئة  ؛وكذلك تزويدهم بالسلطة واملسئولية واملحاسبة
 (.14التنظيامت)

نظامت يف فرض واقع جديد يعطي فالتمكني واحد من هذه األيديولوجيات التي اعتمدتها امل
األفراد مكانة جديدة مل تكن متوافرة لهم قبل ذلك، وتكمن األسباب يف حاجة املنظامت 
للتغيري أثر املنافسة والضغوط البيئية الخارجية التي تعد من أهم التحديات التي واجهت 

للتعامل املبارش املنظامت مبا فيها الجامعات، وظهور الحاجة للقيادات يف الخطوط األويل 
ن اإلدارة الجامعية عليها أن تنسحب من الطرق التقليدية يف التنظيم إ، وبالتايل فمع الفرص

  وتتقدم بطرق بديلة فاعلة تسهم يف جذب الكفاءة للجامعة. وأساليب العمل،
 

 سرتاتيجية إدارية: كإالتمكني : الثالثاملحور   
نه اسرتاتيجية إدارية يستخدم لحث األفراد، ( التمكني اإلداري بكو ,Nixon )نيكسون وصف

مهارتهم الخاصة وخرباتهم عيل نحو أفضل،  استثامروتشجيعهم مبا فيهم القيادات لغرض 
جانب  إيلوذلك عن طريق منحهم املزيد من القوة والحرية يف الترصف ألداء أعاملهم، 

( ,Blanchardشاردبينام يعرف )بالن (،11للقيادات يف مجال عملهم) اإلداري التدريب
التمكني اإلداري عيل أنه "فلسفة إدارية حديثة تركز عيل االهتامم بالقيادات يف الخطوط 
؛ اإلرشافية للمنظمة بسبب عالقتهم املبارشة باملتغريات البيئية األمر الذي يقتيض متكينهم 

فراد لديهم وجود أ  املحورض هذا ويفرت  (،16ليتاح لهم الترصف املبارش يف املواقف الحرجة)
 .لتطوير األدوارووضع برنامجا تدريبيا  ،حل مشكالت العملالصالحية واملسئولية ل

عىل الجامعة و اإلدارية من أهم مفاتيح التمكني اإلداري،  اإلسرتاتيجيةن وضوح إوبالتايل ف
 أن تقوم بتعليم القيادات والهيئات املعاونة مهارات التمكني باعتباره اسرتاتيجية إدارية عيل

أو القسم ويزيد عامل الرقابة  ةانتامئهم للجامعة أو الكلي ننحو غري مبارش، وهذا ما يحس
 تنفيذ الصحيح من املرة األويل. الذاتية وتبني مامرسات ال
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 املحور الرابع : مدخل العالقات يف التمكني اإلداري:
 

مشاركة القيادة يركز هذا املحور عىل تحسني األداء من خالل تفويض السلطة أو القوة و 
( التمكني اإلداري بأنه مشاركة ,Block) بلوك األكادميية يف سلطة اتخاذ القرار، فيعرف

يعرف بينام  (،11السلطة مع املرؤوسني أو تحريك السلطة ألسفل الهيكل التنظيمي)
ول الفعيل ملركز حالتبأنه ( التمكني اإلداري ,Sewell & Wilkisonسيويل و ويلكسون  )

، بينام يرى )فوى نانَس( (12عيدا  عن اإلدارة العليا وإىل القادة يف الخطوط األمامية)القوة ب
أن التمكني اإلداري هو عملية اكتساب القوة الالزمة التخاذ القرارات التي متس وظيفة الفرد 

التمكني أيضا  يعرف و (،19)لتحسني أداء املؤسسات اإلفرادواستخدام الخربة املوجودة لدى 
ري بأنه عملية تفويض تدريجي للسلطة من اإلدارة العليا للقيادات وتحملهم املسئولية اإلدا

وتوفري املوارد وتهيئة بيئة العمل املناسبة واحرتام آرائهم ومشاركتهم يف عملية اتخاذ 
 (.61القرارات)

  عيلوبالتايل نجد أن مدخل العالقات يهدف إىل تقليل درجة اعتامدية القيادات األكادميية 
مام يرتتب عليه تحسني األداء من خالل  من هم موجودين يف املستويات اإلدارية العليا،

تقليل مستوى شعور القيادات األكادميية بالضغوط وجعلهم أكرث رغبة يف األداء مبا يفوق 
املستويات املطلوبة منهم، وينشأ عن ذلك زيادة رغبة القيادات األكادميية يف تحمل املخاطر 

عن فرص جديدة وتوظيف القوة املمنوحة لهم يف تحقيق مصالح املنظمة والبحث 
ويفرق هذا املدخل بني تفويض السلطة والتمكني اإلداري، حيث أن تفويض ، (60الجامعية)

السلطة عملية مؤقتة تنتهي بانتهاء املهمة التي تم التفويض من أجلها، أما التمكني فيتضمن 
 (.           68كادميية)نقل الصالحيات إىل القيادات األ

فالتمكني وفقا  لهذا املدخل يعنى مسئولية القادة الذين تم متكينهم وإعطائهم سلطة اتخاذ 
وإمنا هو إدراك دائم ملجموعة من ، القرار بحرية كاملة، كام أن التمكني ليس عملية مؤقتة 

لتمكني اإلداري املتطلبات التي يجب عىل الجامعة أن تسعى إليها بشكل مستمر، أي أن ا
أعم وأشمل من املشاركة يف اتخاذ القرارات حيث ال يقف عند مجرد مشاركة السلطة ولكن 
يشمل عملية توزيع السلطة مع زيادة الكفاءة الذاتية والدافعية للقيادات، بحيث ميكن 
االستخدام األمثل للسلطة مع مساءلة القيادات عن النتائج. وبذلك فإن هذه املعالجة 

 ني اإلداري كمفهوم مامثل للتفويض واملشاركة تفرض العديد من التساؤالت مثل:للتمك
 هل مشاركة السلطة مع القيادات األكادميية تؤدى بشكل تلقايئ إىل متكينهم؟-
ما هي اآلليات السيكولوجية التي من خاللها يدعم أو يعزز التفويض أو مشاركة متكني -

 القيادات الجامعية؟
 للتمكني اإلداري؟ تانالوحيد ناتاآللي مهااملشاركة ههل التفويض أو -
 هل التفويض واملشاركة لهام نفس تأثري التمكني اإلداري؟-
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 :يف التمكني اإلداري  املحور الخامس: مدخل الدافعية 
 

يركز هذا املحور عىل تحسني مدركات القيادات األكادميية بشأن قدراتهم عىل أداء وظائفهم 
لتعويضهم عن الضغوط والتوترات املوجودة داخل بيئة العمل ؛ املعنوي وتزويدهم بالدعم 

الجامعي، ورمبا يتطلب ذلك دعام  تنظيميا  مثل إعادة تصميم الوظائف مبا يسمح بتنمية 
مشاعر القيادات املتعلقة بالوالء التنظيمي واالنتامء للمنظمة واملسئولية عن أعاملهم 

م الرتكيز عىل تنمية املعارف واملهارات الوظيفية من خالل والقدرة عىل أداء األعامل، ومن ث
 التدريب والتطوير يف مجال دوافع القادة للعمل.

وفقا  لهذا املدخل فإن الفرد يشعر بالتمكني حتى ولو كان الفرد ال يقوم بأداء مهام عمله 
معدالت وأن وظيفته التي يقوم بها ليست ثرية بحيث تكون دافعا  له لزيادة ، كام يجب 

التمكني اإلداري بأنه زيادة  (,Conger & Kanungoاألداء، ويعرف)كونجر وكانونجو 
(، بينام يرى كل من )توماس وفيالزوس، 63مستوى شعور القيادات بجدارتهم الذاتية)

Thomas & Velthouse أن التمكني اإلداري يعنى أن تعطى القوة لفرد ما وطاملا أن )
اد حيث قد تعنى القوة امتالك السلطة أو تستخدم لوصف القوة مفهوم متعدد األبع

هو مفهوم متعدد  –مثله مثل القوة  –الجدارة الذاتية وبالتايل فإن مفهوم التمكني اإلداري 
األبعاد وأن الجدارة الذاتية هي أحد أبعاده، وىف رأيهم أن التمكني اإلداري هو عملية تقوم 

األداء ويتضمن أربع مدركات أو أبعاد تعكس لتحسني ؛ عىل الدافعية لدى القيادات 
اتجاهات القائد نحو دوره يف العمل هي: الجدارة الذاتية، املغزى من العمل، وذاتية 

يعرف التمكني اإلداري بأنه عملية Pastor ) باستور،  (ويف حني نجد (،64الترصف، والتأثري)
قيادات وأعضاء هيئة التدريس ديناميكية وتطويرية تتصف باالستمرارية وتتضمن كال  من ال
 وفرق العمل، وأن هناك جانبني لتمكني القيادات:                 

يتعلق مبسئولية القائد عن تنمية قدراته وتغيري سلوكه مبا يتوافق مع  :الجانب األول شخيص
 املواقف الجديدة ومسئوليته عن ترصفاته وقراراته. 

رسات التنظيمية التي تؤدى إىل تنمية شعور القيادات يتعلق باملام :والجانب الثاين تنظيمي
 بالثقة واالستقاللية مام يستلزم إعدادهم وتدريبهم ومساءلتهم.

يتضح أن التمكني اإلداري يف الجامعة يتعلق مبدركات القيادات الجامعية ودفعهم للعمل 
 عن طريق تحفيزهم إيل جانب تصميم الوظائف بطريقة متكن القيادات من توظيف
مهاراتهم وتوفري مناخ يسوده الثقة والشفافية، وتوفري املوارد الالزمة وأهمها املعلومات، 

 والرتكيز عىل العالقات سواء عيل مستوي الجامعة أو الكلية أو القسم.
وسوف تركز الدراسة الحالية عىل املفهوم الشامل للتمكني اإلداري والذي يشمل كال  من 

ال يكفى أن تقوم اإلدارة الجامعية بتوسيع سلطات القيادات نه إ املحاور السابقة، حيث 
األكادميية يف املنظامت الجامعية أو زيادة درجة مشاركتهم يف اتخاذ القرارات لزيادة 
مستوى شعور القيادات بالتمكني اإلداري بل إن هناك متطلبات أخرى لتمكني القيادات 

 الجامعية 



01 
 

إعطاء القيادات األكادميية يف الجامعات اري بأنه: مكن تعريف التمكني اإلدوعىل ذلك في
املرصية الصالحيات واملسئوليات ومنحهم االستقاللية والقدرة بحيث تصبح لديهم ملكة 
االجتهاد وإصدار األحكام والتقدير، وحرية الترصف يف القضايا التي تواجههم خالل 

ضمن بيئة التنظيامت اإلدارية  ، ومساهمتهم الكاملة يف اتخاذ القرارات ملهامهم مامرستهم
فر أساليب التنمية ايف الجامعة بالقدر الذي يسمح لهم بإدارة العمل بكفاءة واقتدار، مع تو 

املهنية واإلدارية التي ترفع من مهاراتهم وقدراتهم ألداء العمل بكلياتهم دون تدخل مبارش 
 من اإلدارة الجامعية مع إعطائهم الثقة املطلقة ".

يف يحتوى عىل أهم املتطلبات الالزمة كرشوط مسبقة لتبنى مفهوم التمكني هذا التعر
قاس من خالل فقرات اإلداري للقيادات األكادميية يف الجامعات املرصية، والتي سوف ت  

 االستبانة التي ستقوم الباحثة بتصميمها لهذا الغرض.
جموعة من الخصائص وباستقراء التعريفات السابقة يتضح أن التمكني اإلداري يتسم مب -

 يف: يتمثل
 يحقق زيادة الصالحيات واملسئوليات للقادة مع إعطاء الحرية يف مامرسة العمل الجامعي.
 يعنى التمكني بتزويد القادة القدرة عىل حل املشاكل يف العمل وىف األزمات التي تواجههم.

 اء أعاملهم.يف أد املستويات االعيلعىل  ا  يجعل القيادة األكادميية أقل اعتامد
 يجعل القيادة األكادميية مسئولني عن نتائج أعاملهم وقراراتهم.

 يستهدف التمكني اإلداري استغالل الكفاءة التي تكمن داخل القيادات استغالال  كامال . 
( إيل مجموعة من الخصائص يجب العمل عيل ,Elizabethإليزابيث) شريتويف هذا الصدد 

 (:66 القيادات الجامعية وهي)توفريها لتحقيق فعالية متكني
 ترك الحرية للقيادات الختيار طرق تنفيذ املهام التي يقومون بها.  -
 سيادة مفهوم املشاركة وجامعية العمل.  -
 تشجيع القيادات عيل التقدم بأفكار ومقرتحات جديدة لتطوير العمل الجامعي.  -
 قدرته عيل األداء. يف األكادمييمنح الثقة للقائد   -
 .الشفافية مع املرءوسني -
 

 :يف الجامعات أشكال التمكني اإلداري
نه أ ، إال شكال التمكني اإلداريأنه عيل الرغم من محدودية أ أشار بعض علامء اإلدارة إيل 

توجد العديد من املحاوالت التي تهدف إيل تصنيف التمكني اإلداري كقاعدة، وميكن عرض 
 ييل : كام االختصارمن  األنواع بيشءهذه 

التمكني اإلداري : هام نيتصنيف التمكني اإلداري إيل نوعتشري بعض الدراسات إيل إمكانية 
 & Mcshane)مكشن و (، بينام تري كل من61)التمكني اإلداري غري الرسمي و ، الرسمي

Glinow, ويظهر التمكني اإلداري املبارش ا  أو متثيلي ا  ( أن التمكني اإلداري قد يكون )مبارش ،)
دما تؤثر القيادات بشكل مبارش عيل عملية صنع القرارات، أما التمكني اإلداري التمثييل عن

(، كام هو 62فيظهر عندما تقوم بعض القيادات بتمثيل زمالئهم يف بعض املجالس والهيئات)
الحال عندما يقوم عميد الكلية بتمثيل زمالئه وكليته يف مجلس الجامعة أو وكيل الكلية 

م بتمثيله للقسم يف ون التعليم والطالب بالجامعة،أو رئيس القسئجلس شبتمثيله يف م
 مجلس الكلية.
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 (:69( التمكني إيل أربعة أنواع تتمثل يف),Foleyويصنف )فويل 
: ويعني تعزيز القيم الثقافية، فإن إحدى Cultural Empowermentالتمكني الثقايف 

 هفراد تجاالتي تتحكم يف اإلدراك الذايت لأل  عمليات التمكني هي إعادة هيكلة القيم الثقافية
ولذا فالقيم الثقافية تعد مصدر من مصادر تحديد مواطن القوة والضعف  ؛العمل واملجتمع
 يف العمل اإلداري.
رة عيل توفري الفرصة : ويعني زيادة القد Political Empowermentالتمكني السيايس

د عيل درجة تأثري األفراد عيل السياسات اإلدارية فراد الختيار القائد، والتأكيالحقيقية لأل 
التي يتخذها القائد، ومدي توافر القدرة لألفراد عيل امتالك مهارات التواصل مع القائد 
واملشاركة الجامعية يف وضع السياسات وتحديد الخطوات التي ميكن إتباعها لتنفيذ تلك 

 السياسات.
وهو درجة تحكم األفراد يف مصادر  Economic Empowerment: التمكني االقتصادي

دخلهم وعائدات عملهم، والهدف من هذا النوع هو الوصول إيل مزيد من التحكم يف 
 مصادر الدخل ألولئك األفراد الذين يتفانون يف العمل الذي يقومون به.

: وهو الذي يربز امتالك املجموعات القدرة عيل  Spatial Empowermentالتمكني املكاين
م يف البيئة واملناخ الذي يعيشون فيه، من أجل أن يكون لهم مسئولية يف مدي التحك

 رفاهية األفراد داخل مجتمع العمل.   
 برز أشكال التمكني اإلداري تتمثل فيام ييل: أ مام سبق يتضح أن  -
: ويشري إيل قدرة القائد األكادميي عيل إبداء رأيه يف األعامل املبارشالتمكني اإلداري -

حيث تعترب املشاركة يف اتخاذ القرارات هي املكون األسايس ؛ نشطة التي يقوم بهاواأل 
 لعملية التمكني.

التمكني اإلداري السلو ي: ويشري إيل قدرة القائد األكادميي عيل العمل يف مجموعة من أجل -
 حل املشكالت ، وكذلك تجميع البيانات عن مشاكل العمل ومقرتحات حلها، وبالتايل تعليم

 ستخدم يف أداء العمل.القائد ملهارات جديدة ميكن أن ت  
التمكني اإلداري املتعلق بالنتائج: ويشمل قدرة القائد األكادميي عيل تحديد أسباب -

املشكالت وحلها، وكذلك قدرته عيل إجراء التحسني والتغيري يف طرق أداء العمل بالشكل 
   الذي يؤدي إيل زيادة فعالية الكلية والجامعة. 

 
 أبعاد التمكني اإلداري:  

تتجه األدبيات املعارصة نحو النظر إىل ظاهرة التمكني اإلداري بصفة عامة ومتكني القيادات 
، رغم اختالفها Multi-dimensional structure(11)خاصة بوصفها بنية متعددة األبعاد 

أنه ينطوي عىل يف تحديد ماهية هذه األبعاد وعددها، ويتميز مدخل التمكني اإلداري ب
مجموعة من األبعاد التي تزيد من جودة العملية التعليمية، وميكن االعتامد عليها يف تعليم 
الطالب، وحينام يتم تطبيق مدخل التمكني اإلداري يف توفري الخدمات التعليمية فإن الفائدة 

س والعاملني التدري ال تؤثر فقط يف مرونة واستقاللية القيادات ولكن متتد إىل أعضاء هيئة
ولذا تساعد أبعاد التمكني اإلداري عىل الخروج من التناقض  ؛يف الجامعة من الناحية األخرى

بني مفهوم املشاركة واملحاسبية، وأن يصبح األساس واملحرك الرئيِس للعمل واملامرسات 
 . (10)األكادميية
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م بعد من أبعاد ( عىل أن أه,Gregoriok, Billikopfولذلك يؤكد )جريجوريوك بليكوف 
عليه أحيانا  القدرة عىل االختيار، حيث يؤكد  قلقرار،أو ما يطلاالتمكني اإلداري هو صنع 

عىل أن صنع القرار هو محور عملية اإلدارة داخل أي مؤسسة، وأن عملية صنع القرار 
"، Those who Thinkتقتىض تقسيم األدوار واملسئوليات بني األفراد الذين يفكرون "

ن بعمل مو "، وأن منفذي القرار ال يقو Those who doراد الذين يعملون عىل تنفيذه "واألف
ولهذا فإن  (،18أي شئ سوى تنفيذ األوامر، وصانعيه هم من يتحملون املسئولية كاملة)

فال يجوز مثال  ملجلس القسم  ؛القرار عجرى االلتزام برتاتيبه هيئات صنعملية صنع القرار ي  
تعلق بالجامعة ككل، كام ال يحق ملجلس الجامعة النظر يف قضية تتعلق أن يبت يف قضية ت

بالقسم األكادميي قبل أن يبت فيها ويقدم ملجلس الكلية، فرغم الصالحيات املمنوحة 
ملجلس الكلية إال أنها مرتبطة مبوافقة مجلس الجامعة، وهذا يعنى عمليا  خضوع مجلس 

القرارات الروتينية، مبعنى عدم اللجوء إىل تفويض الكلية ألوامر مجلس الجامعة، فيام عدا 
واملالية تتسم باملركزية الصالحيات إال فيام يخص األمور األكادميية، أما الناحية اإلدارية 

  املفرطة.
 Shortشورت ورنيهرت،)وتحدد موسوعة القيادة الرتبوية األبعاد الستة ذاتها التي حددها 

& Rinehart)  التايلبوية عىل النحو لتمكني القيادات الرت:       
املشاركة يف صنع القرار: وهى العملية التي تتصل مبشاركة القيادات األكادميية يف اتخاذ 
القرارات الهامة، والتي تؤثر تأثريا  مبارشا  عىل عملهم، كام يشار إىل ذلك البعد أحيانا  بأنه 

ألقسام والوحدات األكادميية، املشاركة يف القرارات التي تشتمل عىل التمويل من قبل ا
 داخل الكليات.   رات األكادميية والربامج البحثية تصميم وتنفيذ القرا

 
 :التنمية املهنية للقيادات الجامعية

هي عملية مقصورة ومخطط لها من الجامعة، تبدأ مع تسلم العمل، وتستمر أثناء أداء  
الفعالة يف تنمية معارفهم ومهاراتهم، حيث تعد من األنشطة  مالقيادات األكادميية لوظائفه

ويتمثل هدفها األسايس يف ترقية املهارات، والقدرات اإلدارية والفنية يف الحارض واملستقبل 
لالرتقاء مبستوى أدائهم، وتغيري سلوكياتهم واتجاهاتهم نحو األفضل، وتغذيتهم باملعلومات 

إجراء تنمية مهنية فإن ولذا  ؛(11)التي تنمى مهاراتهم وتزيد من دافعيتهم نحو العمل
منظمة ومستمرة لهذه القيادات، متكنهم من التكيف مع املتغريات املعارصة، وتحقيق 

 أهداف الجامعة.
املكانة العملية: ويشري إىل إحساس وإدراك القيادات األكادميية بأن لديهم احرتاما  مهنيا ، 

اإلدراك يؤثر عىل قدرتهم يف العمل،  وشعورهم باحرتام اآلخرين ملعارفهم وخرباتهم، كام أن
حتاج القيادات األكادميية إىل الشعور باالحرتام سواء داخل الجامعة أو خارجها أو تحيث 

 عىل مستوى الكلية أو القسم.
الكفاءة الذاتية: ويشري إىل قدرة القيادات األكادميية عىل إنجاز مهام العمل بنجاح استنادا  إىل 

عرفة، ويعترب هذا البعد من دعائم مفهوم التمكني اإلداري فتزويد القائد الخربة واملهارة وامل
الجامعي مبستويات أكرب ووظائف أكرث تعقيدا  لن يعتربه القائد متكينا  إال إذا كان واثقا  من 
قدرته عىل النجاح يف تحمل تلك املسئوليات والقيام بتلك الوظائف، فعندما تؤمن القيادات 

 هم تتضح ثقتهم بأنفسهم وتؤثر إيجابيا  عىل العملية التعليمية داخل الجامعة.األكادميية بقدرت
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االستقاللية: ويشري إىل عدم رشطية الجامعة يف اتخاذ القرارات عىل أي شئ آخر يؤثر يف 
عملية جودتها. فبقدر ما يتاح للجامعات من حرية يف اختيار برامجها ومناهجها وطرق 

ية وحرية الفكر عن الرأي تكون الثقة بالنفس، وينطلق اإلبداع التدريس وهياكلها التنظيم
واالبتكار وتتحرر الجهود العلمية التي تتطلبه حرية البحث العلمي، وحرية التعبري عن 
الرأي، ويتطلب االستقالل األكادميي للقيادات الجامعية توفري الضامنات الكافية لهم ضد 

دت من أجل الفكر ويجب أن جِ معة منظمة أكادميية و  فالجا ،الضغوط املبارشة وغري املبارشة
 .(16)تلتزم بالحقيقة وأن تنمى روح البحث واالبتكار واكتشاف آفاق جديدة للمعرفة

ن عىل التأثري يف الحياة الجامعية، و ر ر: يشري إىل إدراك القيادات األكادميية أنهم قادــالتأثي
ات بانعدام التأثري يف مجريات أمور ن إحساس القيادأ وخاصة تلك املتعلقة بعملهم، و 

وظيفتهم يؤدى إىل االغرتاب الوظيفي، ويؤدى ذلك إىل شعورهم بالفشل يف االنتامء إىل 
 وأرائهم الشخصية.عن شعورهم أنشطة العمل التي متكنهم من التعبري 
( خمسة أبعاد للتمكني  ,Lashely and MC Goldrickوقد حدد )الشيىل وماك جولدريك 

وميكن تحديد هذه األبعاد عيل النحو ي يف أي منظمة مبا يف ذلك املنظامت الجامعية، اإلدار 
 ( :11)التايل

 (:Task) البعد األول: املهمة
يهتم هذا البعد بحرية الترصف التي تسمح للقائد الذي تم متكينه من أداء املهام التي 

جوانب امللموسة وغري  من تفسري النيمكتوإىل أي مدى يسمح للقائد ال ،وظف من أجلها
وعىل سبيل املثال: )تحديد مدى شعور القيادات األكادميية مبستوى  امللموسة يف املؤسسة،

عايل من التمكني والرضا عندما يشاركون يف اختيار طرق عمل أفضل وصنع القرارات التي 
 تؤثر بشكل مبارش عىل عملهم داخل الكلية وخارجها(.

 
 (:Task allocation) البعد الثاين: تحديد املهمة

 ،يأخذ هذا البعد بعني االعتبار حجم االستقاللية املسئول عنها القيادات للقيام مبهام عملهم
وإىل أي مدى يتم توجيههم إلنجاز املهام التي يقومون بها، وإىل أي درجة توضح سياسات 

دميية للقيام ما يجب القيام به، ومن ثم إعطاء الفرصة للقيادات األكا املنظمةوإجراءات 
بإنجاز املهام املوكولة إليهم دون تدخل مبارش من اإلدارة الجامعية من أجل تحقيق 
االستقاللية واألهداف املرسومة يف الجامعة وبالتايل تحقيق األداء الفعال للقيادات وأعضاء 

 هيئة التدريس.
 

 (:Power) البعد الثالث: القوة
لقدرة عىل التأثري يف األفراد واألحداث، وتتحدد ويعرف هذا البعد مفهوم القوة بأنها: ا

باملوقف واملوقع، سواء من ناحية وجهة نظر القيادة أو أعضاء هيئة التدريس عىل حد 
والقوة أنواع متعددة يجب أخذها بعني االعتبار لدفع القادة ومتكينهم للقيام مبا يرون ،سواء

  : (12)من خالل مصادر قوة ونفوذ، ومن أهمها ما ييل
قوة املنصب )القوة الرشعية(: هي سلطة نابعة من املركز الوظيفي الذي يشغله القائد 
األكادميي عىل السلم الهرمي األكادميي يف الجامعة، أي يستمدها القائد من موقعه يف 

 )الجامعة(.
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ألنه  ؛القوة الشخصية: حيث يكسب القائد احرتام أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة له
غى إليهم، ويقوم مبا من شأنه اإليفاء بحاجاتهم، يف حني يركز يف الوقت ذاته عىل أهداف يص

 الكلية.
قوة الخربة: عندما يعمل القائد كمصدر، ميكنه بالفعل أن يضيف قيمة بفضل خربته، كام 

 ميكنه أن يساهم من خالل خربته العملية ومن خالل مهاراته يف حل مشكلة ما.
فة(: وتستند عىل القدرة أو املهارة الفنية العالية أو املعرفة التي يلم بها قوة التخصص )املعر 

 القائد األكادميي.
قوة املوارد: إن قدرة القائد األكادميي عىل السيطرة عىل موارد ذات قيمة تعد مصدرا  للقوة، 
 بحيث يستطيع القائد السيطرة عىل اآلخرين، ومامرسة نوع من القيادة من خالل منعه أو

 توفريه لشئ مطلوب.
قوة املكافآت )الثواب(: فإن القدرة عىل منح مكافآت ذات معنى، هي إحدى سبل مامرسة 
السلطة، فعندما ميسك القائد بزمام األمور فيام يخص املكافآت املالية والرتقيات والتعيينات 

 يستطيع بذلك مامرسة السلطة.
عىل توقيع العقاب عىل اآلخرين لعدم  قوة اإلجبار )القوة القرسية(: وتستمد من القدرة

 االمتثال لتوجيهات وطلبات القائد، وهى أكرث قواعد القوة بدائية، ولكنها قد تكون فعالة.
قوة املعارف: وتعتمد هذه القوة عىل العالقات السياسية واالجتامعية وعىل من تعرف، 

يف انتقالها من القائد  ومدى معرفتك بهم، فالقوة هنا تتوطد عرب شبكات مرتابطة، وتعتمد
 لألفراد عىل توليفة من الصداقة واألداء.

القوة املرجعية: وتقوم عىل أساس انجذاب شخص آلخر، كام تقوم عىل االرتباط أو التبعية 
 التنظيمية لشخص آخر قوى.

يجب أن يأخذ بعض األمور يف االعتبار عند استخدامه ملصادر أن القائد األكادميي يتضح و
 :تي لديه وهيالقوة ال

 كيف ميكن استخدام كل مصادر القوة السابقة بشكل دقيق وحساس؟
 متى يفضل استخدام مصدر قوة دون سواه؟

 كيف ميكن تحقيق التوازن األمثل يف االستخدام اليومي ملصادر القوة؟
 (:Commitmentالبعد الرابع: االلتزام )

ملنظمة )الجامعة( وقيمها، والعمل بأقىص يعنى االلتزام يف هذا البعد بأنه: اإلميان بأهداف ا
لتحقيق تلك األهداف من خالل أربعة أبعاد هي: الوالء، الرغبة يف العمل، ؛ طاقة 

 واملسئولية، واإلميان بأهداف الكلية والجامعة.
لتزام ينبع من إرادة األفراد داخل املنظمة الوىف نفس الوقت فإنه يجب التأكد عىل أن ا

رهم، دون النظر إىل االلتزام اإلجباري أو ما يعرف بالخضوع أو اإلذعان )الجامعة( وباختيا
الذي يفرض أو يرغم عليه الفرد عن طريق قوة خارجية مبا فيها القوانني أو التعليامت، مع 

بغية رفع درجات االلتزام عند ؛ األخذ يف االعتبار أنه قد يتم اللجوء إىل األسلوب اإلجباري 
 .      (19)كسبيل يقىض يف النهاية إىل توليد االلتزام االختياري أو اإلدارياألفراد يف املنظمة 

 ويعد االلتزام الداخيل أحد األبعاد الهامة لتمكني القيادات األكادميية بالجامعة وهذا االلتزام
 الداخيل يرتبط بالثقة املتبادلة بني القيادات األكادميية والهيئة املعاونة، والثقة تعنى األمانة
والتعاون والتقاليد املشرتكة وااللتزام املهني، وبالتايل فإنه كلام زادت الثقة كلام قل االعتامد 

 أو القسم. ةعىل القواعد والقوانني لتنظيم العالقات داخل الجامعة أو الكلي
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 (:Culture) البعد الخامس: الثقافة
وإىل أي مدى  ،اإلداري يبحث هذا البعد مدى قدرة الثقافة عىل تعزيز الشعور بالتمكني

األدوار، والتحكم. فالثقافة التنظيمية و  للمهمة، هموج أو ميكن وصف الثقافة بريوقراطية،
منط االفرتاضات األساسية التي تبتكرها، أو تكشفها أو تكسبها جامعة معينة، بحيث  هي: "

جي والتكامل تستفيد منها يف التغلب عىل املصاعب التي تواجهها يف عمليات التكيف الخار 
الداخيل، وتكون ملزمة لكل أعضاء الجامعة، ويتم تلقينها لكل عضو جديد باعتبارها 

  .(21) " األسلوب السليم لإلدراك والتفكري والشعور يف التعامل مع املصاعب
ويركز هذا التعريف عىل املهمة األساسية لثقافة املنظمة وهى املحافظة عىل بقاء 

تتنوع ثقافة التنظيم إىل ثقافة قوية يتفق عليها أعضاء التنظيم و   الجامعة،واستمرارية 
وتساعد يف تحسني أدائهم، وثقافة ضعيفة تؤدى إىل الالمباالة وانغالق املنظمة عىل نفسها 
حيث يسودها مناخ ال يشجع عىل توفر بيئة مالءمة لنجاح التمكني اإلداري. بل قد تشكل 

 (. 20عائقا  لبيئة التمكني)
( أن مستوى التمكني اإلداري ,Mallak & Kurstedtشار )مالك وكورسدت ولقد أ 

يرتبط بقوة ثقافة املنظمة، ويتفاوت من منظمة تربوية ألخرى، حيث يعتمد عىل تشجيع 
(، وتؤكد )فيشامن و كييز 28وتسهيل ثقافة الجامعة وبنائها التنظيمي لعملية التمكني)

Fishman & Keys,مالمئة، فإن جهود التمكني اإلداري  الجامعةقافة ( عىل أنه ما مل تكون ث
أن تكون عىل استعداد  العليايتطلب من اإلدارة حيث للقيادات سيحكم عليها بالفشل، 
، وتوفر بيئة تسود فيها ت يف اختيار أسلوب القيام بالعملللسامح بزيادة الصالحيات للقيادا

تبنى ثقافة تنظيمية جديدة بالتايل . و (23)الثقة، وتحمل املخاطرة، واألموال، والتكنولوجيا
مساندة للتمكني تأخذ يف االعتبار اتجاهات القائد األكادميي، سلوكياته، واملامرسات 

        الجامعة.التنظيمية كعنارص ترتبط بحياة 
 مهام إدارية وأخرى أكادميية فإن يحتوي عيلومبا أن العمل الجامعي للقادة األكادمييني 

من خالل األبعاد  للقيادات الجامعية وف تركز عىل أبعاد التمكني اإلداريهذه الدراسة س
 وهى: التالية

 
 (:Discretion) حرية االختيار

عنى رغبة القيادات األكادميية يف اختيار مهام عملهم وإدراكهم لتلك الحرية وقدرتهم عىل ت
يته عندما يرتبط األمر تحمل املسئولية، وتعرب االستقاللية عن شعور القائد األكادميي بحر

وهذا  (،24)باإليجاز وعمل األشياء فيصبح له الحق يف اختيار البديل املناسب لتنفيذ العمل
البعد يؤدى إىل زيادة املرونة واالبتكار بجانب قدرة عالية عىل مقاومة الضغوط وضبط 

عر سلبية تؤثر يف النفس بينام القدرة املنخفضة عىل االختيار أو التقدير الذايت تؤدى إىل مشا
 (.21العمل وانخفاض الثقة يف النفس)

، ويتضح لنا أن بعد حرية االختيار من األبعاد الهامة يف تفسري مفهوم التمكني اإلداري  
لتأثريه املحفز خصوصا  للقيادات األكادميية ذوى االستعداد للمشاركة وتحمل مسئولية 

فر الرغبة من جانب القيادات الجامعية يف وكذلك فمن الرضوري التأكد من توا ،االختيارات
قبول هذه الحرية وتحمل مسئوليات وتبعات االختيار قبل البدء يف تنفيذ أي برامج 

 للمشاركة بصفة عامة وللتمكني اإلداري بصفة خاصة.
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 (:Self Motivation) الدافعية الذاتية
له بنجاح استنادا  إىل خرباته يقصد بها الدافع الذي ميكن القائد الجامعي عىل إنجاز مهام عم

ومهاراته ومعرفته وذلك الدافع قد يتمثل يف الدعم التنظيمي بكافة أشكاله للقائد 
الجامعي، التعاون يف توصيل املعلومات لجميع األقسام بالكليات بحيث تتمكن القيادات 

والرغبة يف  األكادميية والهيئة املعاونة من أداء مهام عملهم بكفاءة ويكون لديهم الدافع
توافر لهم معلومات ت( أن القادة الذين ,Randolph أداء عملهم بجدية، ويرى )راندولف

كاملة وصحيحة عن نتائج أدائهم الحايل سوف يضعون ألنفسهم مستويات أعىل من األدوار 
ويعترب هذا البعد من دعائم مفهوم التمكني اإلداري فتزويد  (،26 ي يحققوها يف املستقبل)

دات األكادميية والهيئة املعاونة مبستويات أكرب ووظائف أكرث تعقيدا ، ال يعترب متكينا  إال القيا
من قدرته عىل النجاح يف تحمل تلك املسئوليات والقيام بتلك الوظائف  ا  إذا كان القائد واثق

 أو املهام.
إىل االنسحاب من  وبالتايل فإن انخفاض الدافعية الذاتية للقائد األكادميي تجعله مييل دامئا  

ومهاراته، بينام إذا كانت الدافعية الذاتية للقائد األكادميي  هاملواقف التي تظهر قدرات
مرتفعة فإنها تؤدى إىل قدرة عالية عىل مواجهة املصاعب ومامرسة السلوكيات االبتكارية، 

ويدعم كبريا  يف زيادة قدرات ومهارات القيادات األكادميية  ا  حيث يلعب التدريب دور 
 (. 21ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم عىل تحمل املسئولية)

 
 (:Meaning Fullness) معنى العمل

معنى وأهمية وقيمة بالنسبة له ولآلخرين  ويعنى إدراك القائد أن العمل الذي يؤديه ذ
ويتسبب يؤدى إىل شعوره بالرضا الوظيفي،  وللمنظمة، وإدراكه ألهمية وظيفته مام

وعدم التعايش  ةالقادة للمعنى من العمل إىل شعورهم بالالمباال  انخفاض مستوى إدراك
مع األحداث الهامة بينام املستويات العالية من الشعور باملعنى من العمل يؤدى إىل زيادة 
الوالء التنظيمي وتركيز الطاقات،حيث تشري بعض الدراسات إىل أن املعنى املدرك من العمل 

 الية:لدى القادة يتأثر بالعوامل الت
 تنوع املهارات التي تحتاجها الوظيفة.-
 الكامل الوظيفي.-
 أهمية الوظيفة.-

بتنوع مهاراته التي تتناسب مع وظيفته حتى يكون عىل أن يقوم القائد الجامعي  يحتاجلذا 
من املهارة: مهارة يف التشخيص وىف التحليل وىف اتخاذ القرارات وأيضا  مهارة يف  مستوى عالٍ 
لظروف املتغرية، مهارات اجتامعية للتعامل مع أعضاء هيئة التدريس، فالقائد التكيف مع ا

الذي يتمتع مبهارات متنوعة يعمل دامئا  إىل السعي وراء التمكني اإلداري لشعوره بأن 
التمكني سوف يؤثر يف أداء مهامه الوظيفية، فإن القادة الذين يتصفون مبعرفة دور 

ف الكىل للمنظمة )الجامعة( والشعور بأن وظيفتهم ذات وظيفتهم الجزئية يف تحقيق الهد
معنى وقيمة للجامعة واملجتمع واستخدامهم للعديد من املهارات يف العمل ينمو لديهم 

  . (29وعى وإدراك بأن وظائفهم ذات معنى وقيمة بالنسبة لهم)
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 (:Impact) التأثري يف القرارات
القرارات التي يتم اتخاذها والسياسات التي هذا البعد يشري إىل مدى تأثري القائد عىل 

(، فإذا كان القائد األكادميي لديه تأثري يف نواحي 91تضعها املنظمة وخاصة املتعلقة بعمله)
هامة تساهم يف تحقيق أهداف الجامعة فسوف يتولد لديه الشعور بالتأثري، بينام إذا كان 

عمله وانعدام تأثريه عىل مجريات  القائد األكادميي يسيطر عىل أمور قليلة األهمية يف
األمور يف وظيفته فإنه يشعر باالغرتاب الوظيفي مام يؤثر عىل فعالية املنظمة الجامعية 

 وجودة الحياة الوظيفية.
 ومام سبق ميكن وضع الشكل التايل ألبعاد التمكني اإلداري كام ييل: -

 (0شكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من إعداد الباحثة
ألبعاد قد القت قبوال  واسعا  من جانب الباحثني يف مفهوم التمكني ويالحظ أن هذه ا

تساهم يف تكوين مفهوم التمكني اإلداري جميعها اإلداري، حيث أن هذه األبعاد األربعة 
ولكن بدرجات مختلفة، وتدل املعطيات السابقة عىل أن أبعاد التمكني اإلداري باملجتمع 

 ج أهمها ما ييل:ؤدى إىل عدة نتائتالجامعي ميكن أن 
منح القيادات الجامعية فرصة التعرف عىل كلياتهم من خالل توافر املعلومات عن -

ومظاهر قوتها وضعفها( مبا يتيح لهم املشاركة يف صنع القرارات وإدارة  –)أهدافها  رؤيتها 
 العمل بالكلية.

ظيفي، والتزامهم زيادة انتامء القيادات الجامعية ووالئهم لكلياتهم، ومستوى رضاهم الو -
التنظيمي مبا يسهم يف القضاء عىل العديد من السلبيات وحل املشكالت التي تواجه الكلية 

 واملجتمع الجامعي.
كلام زاد إحساس القيادات الجامعية بالقدرة الالزمة ألداء العمل بشكل جيد يف البيئة -

صادر الشخصية للتكيف مع املتغرية ازداد مستوى نظرتهم إىل أنفسهم عىل أنهم ميتلكون امل
 املتغريات املرتبطة يف موقع العمل الجامعي.

أن التمكني اإلداري هو بنية ديناميكية تجسد االعتقادات الفردية حول القائد الجامعي -
 ببيئة العمل الجامعي.

أبعاد التمكني 
 اإلداري

حرية 
 االختيار

 الدافعية 
 الذاتية

 معنى 
 العمل

التأثري يف 
 لقراراتا
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 :اإلداريةعالقة التمكني اإلداري بالنظريات   
 

 اآلونة األخرية إال أن جذوره متتد إيل بعض ن شاع استخدامه يفإ و  اإلداريأن مفهوم التمكني 
 النظريات اإلدارية السابقة وميكن إن توضح هذه العالقة فيام ييل:

 (:90العلمية) اإلدارةونظرية  اإلداريالتمكني 
من الثورة  (فردريك تيلور)معروفا يف ذلك الوقت، وما ورثه  اإلدارييكن مفهوم التمكني مل 

فالنظرة التي كانت سائدة  ،اىف مع مبدأ التمكني يف اإلدارة املعارصةالصناعة من ادم سميث يتن
حتى لو تطلب  ؛يجب ضبطها بالطريقة املثيل إلنجاز أكرب كم من اإلنتاج آلةتجاه العامل أنه 

ءة وتحسني األمر تقديم حوافز للعاملني من أجل زيادة إنتاجيتهم فقط، ومن أجل زيادة الكفا
ن الفكر السائد يف تلك الفرتة من الزمن بعيدا عن مفهوم التمكني أو مستوي اإلنتاج، لذلك كا

 .حتى التفويض
 :(98ونظرية ماكجريجور) اإلداريالتمكني 

، حيث يشارك العاملون الرؤساء يف صنع اإلداري( مع التمكني Y) تتفق نظرية ماكجويجور
 آراء إيلويستمعون املستويات التنظيمية، ويشجعون االتصاالت الصاعدة القرار يف جميع 

وحيث إنهم ملتزمون املزيد من املسئولية،  إلعطاءمرؤوسيهم ونصائحهم، ويوفرون الفرص 
، Job Enlargementمبساعدة العاملني عيل تحقيق الذات، ويركزون عيل توسيع الوظيفة 

 (.Xالعنرص البرشي عيل عكس نظرية ) باحتياجاتواالعرتاف  ،Job Enrichment وإثرائها
 :(93اري ونظرية تدرج الحاجات "ماسلو")كني اإلدالتم

، حيث تتدرج احتياجات ماسلو يف تدريج احتياجات اإلنسانأيدت النظرية السابقة نظرية 
احتياجات تحقيق الذات)  كل، مرشب، مسكن،الخ( إيلأاإلنسان من الحاجات الفسيولوجية)م

ل( وهذه الحاجات تستلزم وجود مبعني قيمة الفرد وفيام يؤديه ودوره الذي يقوم به من عم
 ، والشكل التايل يوضح هرم ماسلو للحاجات كام ييل:تفاهم ومعرفة وتهيئة املناخ املالئم للفرد

 
 يوضح هرم ماسلو (8شكل رقم )

  
                               

   
 

      
 
 
 
 

Source: Andrews, Patricia, Hayes & Herschel. Richard, T, "Organization 
communication", Op. Cit, P 69. 

ونالحظ من الشكل اتجاه السهم ألعيل يدل عيل رقي الحاجات اإلنسانية، واتجاه السهم 
 ألسفل يدل عيل السيطرة عيل السلوك.

 تحقيق 
 الذات

 الحاجة لتقدير الذات

 حاجات الحب واالنتامء

 الحاجة لألمن والحامية من األخطار

 الحاجات األولية والفسيولوجية
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 (:94التمكني اإلداري ونظرية هيزبرج)
العاملني  هتم هيزبرج بطبيعة الحوافز وفقا ألبحاثه، واقتنع بأن الرؤساء يحاولون حثا

وتحفيزهم لبذل جهود لتحقيق أهداف املنظمة، وتتفق نظرية هيزبرج مع التمكني 
اإلداري، حيث أن اإلثراء الوظيفي هو جوهر هذه النظرية ويقوم عيل أساس إعطاء 
العاملني ملزيد من املسئولية، وتكليفهم باألعامل الصعبة، وإرشاكهم يف جلسات حل 

 رشاف عىل اآلخرين عندما يكون مناسبا.رتقية إيل أعيل واإل املشاكل، وإعطائهم الفرص لل
 (:91التمكني اإلداري ونظرية الدرفر)

تتفق هذه النظرية مع التمكني اإلداري حيث حدد ثالثة مستويات للحاجات اإلنسانية 
وحاجات النمو واالرتقاء  ةسامها عيل التوايل حاجات الوجود وحاجات االنتامء أو الصل

عند املقارنة مع نظرية ماسلو نجد أن املستوي  ه"، ونالحظ أنE.R.Gنظرية "لذلك سميت ب
األول يقابله املستويان األوليان يف مدرج ماسلو، وحاجات الصلة تقابل الحاجات املعنوية 

 أما النمو فهو الحاجة الذاتية.
 التمكني اإلداري ونظرية األمناط القيادية عند ليكرت:

 (:96اط مختلفة يف اإلدارة وهي)لقد وصف ليكرت أربعة أمن
النمط األول: حيث يفقد الرؤساء الثقة مبرؤوسيهم، واملرؤوسون ال يتصلون برؤسائهم، 

شكل االتصاالت من أعيل إيل أسفل، وإن كون يويتسم املناخ التنظيمي بالتهديد والعقاب و
 سني.واملرؤ  عيللقمة، مع زيادة الرقابة والتوجية اتخاذ القرارات يف هذا النمط يف ا

النمط الثاين: يف ظل هذا النمط تبقي معظم السلطة والرقابة يف قمة املؤسسة ومع ذلك، 
محاولة إرشاك العاملني يف القرارات تكون يف املستويات األدىن.كام أن التفاعل بني الرؤساء 

تقترص  ولكن يبقي التأكد عيل االتصاالت الهابطة، يف حني ،واملرؤوسني أكرث من النمط األول
 االتصاالت الصاعدة عيل ما يريد الرئيس أن يسمعه.
ك ثقة من الرؤساء ، فهناConsultativeالنمط الثالث: يطلق عيل هذا النمط االستشاري 

إن كانت ليست كاملة، ويتم اتخاذ القرارات الرئيسية يف القمة، يف حني يتم و يف املرؤوسني، 
ؤسسة،وهناك تفاعل بني الرئيس واملرؤوسني أكرث اتخاذ القرارات غري الرئيسية من خالل امل

ومن  أسفل إيلمام هو قائم يف النمطني السابقني،كام أن االتصال يتم يف اتجاهني من أعيل 
 املرؤوسني. آراء إيلعيل نسبيا، ويستمع الرؤساء أ  إيل أسفل

كبرية قة ( ملاكجريجور، فالرؤساء هنا يثقون ثYالنمط الرابع: يتفق هذا النمط مع نظرية)
لديهم طموحات عالية عن عملهم والشعور باملسئولية، وتتم  نأ يف مرؤوسيهم، كام 

ومناخ االتصال بشكل كبري، حتى فيام يتعلق بالقرارات الرئيسية، املشاركة يف اتخاذ القرارات
الت تتم بحرية يف جميع االتجاهات،ويتم التعاون بني الرؤساء تفاعيل متاما،فاالتصا

والشكل التايل يوضح املقارنة بني نظريتي ،يف حل املشاكل التنظيميةواملرؤوسني 
 ماكجوريجور وليكرت كام ييل:
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 (3شكل رقم )

 قارنة بني نظريتى ماكجوريجور وليكرتيوضح امل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

مدخل لتطوير  -املصدر: رامي جامل اندراوس، عادل سامل معايعة: اإلدارة بالثقة والتمكني
 .030، ص 8112ت، دار عامل الكتب الحديث، األدرن، املؤسسا

والتمكني عيل العكس من  اإلنتاجيةويعترب ليكرت أن النمط الرابع يحقق أعيل مستوي من 
 وإرشاكالنمط األول الذي يحقق أقل مستوي، ويقوم الرئيس يف ظل النمط الرابع بتمكني 

ويكون عىل وعي  الحايل،مبعلومات عن املوقف  حاطتهمإ و املرؤوسني يف القرارات 
لديه  أناملؤسسة، ويعمل عيل تطوير وتدريب مرؤوسيه واالتصال بهم،كام  بأخالقيات

 ويف دعم مرؤوسيه، حتى لو حدثت أخطاء من قبلهم.الرغبة واالستعداد للتغيري، 
مام سبق يتضح أن التمكني اإلداري يعكس مجموعة مركبة من النظريات املتعلقة بإدارة 

 وتحديد األهداف، والعالقات اإلنسانية، والقيادة،لبرشية والسلوك التنظيمي،املوارد ا
بالتمكني اإلداري من أهمها ) تفويض السلطة الالمركزية، اإلثراء الوظيفي(  ومفاهيم تتصل

 رشح لهذه املفاهيم: وفيام ييل
 
 (:Authority Delegationتفويض السلطة ) -0

( إىل نقل حق الترصف يف اتخاذ القرارات Authority Delegationيشري تفويض السلطة )
يف نطاق محدد وبالقدر الالزم للقيام بالعمل، وذلك من خالل منح القائد بعض اختصاصاته 
للمرؤسني الذين يثق بهم، مع تزويدهم بالسلطات التي متكنهم من الترصف يف إنجاز هذه 

باإلدارة تشغل فكرة تفويض ، وىف الدراسات الخاصة (91)االختصاصات بكفاءة وفاعلية
السلطة والالمركزية يف سلطة إصدار القرارات موقعا  أساسيا  فيام يتصل بفكرة التمكني، 
فعىل سبيل املثال يف سياق تأكيده عىل عملية اقتسام السلطة، يعنى التمكني اإلداري منح 

ختلف السلطة ويدعى هذا بـ )تفويض السلطة(، التي تستخدم ملنح سلطات معينة مل
وذلك لتيسري  ؛مستويات النظام اإلداري وتحديد اإلطار الذي ميكن لكل منهم العمل فيه

 . (92)عملية اتخاذ القرار عند مستواه األنسب

 Xنظرية  Yنظرية 
 ملاكجريجور X ،Yنظريتا 

 (8النظام ) (3النظام ) (0النظام )

 نظرية ليكرت يف اإلدارة

 القرارات مشاركة العاملني يف اتخاذ

 (4النظام )
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 ولنا هنا أن نتساءل فيام إذا كان تفويض السلطة يؤدى بشكل تلقايئ إىل التمكني اإلداري،
 حيث يتضح ذلك من خالل ما ييل:

    :  (99)يتفق مع التفويض يفالتمكني اإلداري 
األساس الذي يقوم عليه التمكني والتفويض هو أن القادة أقرب للمشكلة، ومن ثم فإنهم 
األقدر عىل حلها وكذلك عدم اقتصار اتخاذ القرارات يف املؤسسات الجامعية عىل املستويات 

 العليا فقط.
القة ت، وإطالق القدرات الخالهدف من التمكني والتفويض هو اإلرساع يف اتخاذ القرارا

، وتحقيق املزيد من الرضاء الوظيفي، والحد من املستويات اإلدارية غري االبتكارية للقيادات
 ومراجعة التنفيذ.   الرضورية والوظائف االستشارية ورقابة الجودة 

تقديم النصح واإلرشاد والدعم والتأييد للمرؤوسني ومساعدتهم لاستمرار تحمل القيادات 
 ىل تطوير مهاراتهم وقدراتهم.ع

 أما االختالف بني التمكني اإلداري والتفويض يتمثل يف: 
أن التمكني مفهوم أوسع وأشمل من التفويض فهو أكرث من مجرد تفويض وهو أساس 

 :(011)وجوهر الدافعية واالبتكار والذاتية حيث أن
 التفويض وسيلة لتحقيق التمكني داخل املؤسسة التعليمية. -أ 
يف  التمكني يرتبط مبشاعر القيادات وتقديراتهم أكرث من ارتباطه بأسلوب اإلدارة -ب

 الجامعة.
لزيادة الحوافز، إلنجاز العمل، وذلك  ؛التمكني يتطلب خلق وتهيئة ظروف بيئة العمل -ج

 من خالل تنمية شعور قوى بالقدرة الشخصية.
يف التمكني مثل الشعور الذايت  تفتقد عملية التفويض ملتطلبات أساسية ال تتوافر إال

باملسئولية والثقة بالنفس، مستوى تأثري القائد، تأثري العمل يف نتائج األداء الجامعي، الشعور 
باالستقاللية، حرية الترصف، وهذا ينطلق من أعىل إىل أسفل من خالل التسلسل الرئايس، 

 .         (010)ونطاق اإلرشاف
سلطة اتخاذ القرارات وتطبيقها،  املرؤوسنيى إعطاء عنيأن التفويض يتضح مام سبق 

والسلطة املفوضة متثل التوسع يف سلطة القائد، أي أن التفويض يعنى توكيل سلطة محددة 
التخلص من السلطة، والنقل املجرد للقوة ال  تن فنية التفويض ليسأ من قبل سلطة عليا. و 

، وبالتايل ليه يعد امتدادا  للقائدألن املفوض إ ؛يلغى السلطة النهائية من يد القائد
فالتفويض واقتسام السلطة هام إحدى مجموعات األوضاع أو املتطلبات التي قد تؤدى إىل 

 متكني القيادات ولكن ليس بالرضورة أن تضمن تحقيق ذلك فعال .
 
 : Decentralizationالالمركزية -8

 ؛يف يد املراكز القيادية العليااملركزية تعنى تجميع كافة السلطات وحق اتخاذ القرارات 
حيث ال تستطيع املستويات اإلدارية الدنيا اتخاذ أي قرار دون الرجوع إىل املرجع األعىل. 
واملركزية ال ميكن لها أن تنجح يف املنظامت الكبرية دون اللجوء إىل الالمركزية يف ظروف 

السلطة أو الحق يف اتخاذ هي توزيع ف ة،أما الالمركزيكام ال توجد مركزية مطلقةمعينة، 
 (. 018القرارات بني املستويات اإلدارية العليا، واملستويات اإلدارية الدنيا)
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ويتم تحديد القرارات التي تتخذ مركزيا  والمركزيا  مبوجب قواعد قانونية، حيث تعد 
الجامعة منظمة رسمية ذات سلطة إدارية مركزية وهياكل عالية البريوقراطية، من خالل 

ون متويل الكليات يعتمد عىل الجهاز الحكومي غالبا ، وبالتايل يتيح مساحة واسعة للسلطة ك
املؤسسة الجامعية، والجدير بالذكر أن دعم التمكني بالشفافية اإلدارية  تيف التدخل بقرارا

إعادة التفكري  يلسيؤدى حتام  إىل دعوة شديدة للتخيل عن املركزية املبالغ بها، فضال  ع
سياسيات من شأنها إذابة املخاوف الكامنة وراء مسوغات املركزية، وعىل نحو يرفع بوضع 

(، بينام أوضحت )دالل الزعبى( ملا يشري إليه 013من سوية الكليات إىل نظائرها يف العامل)
)أحمد الطيب( أن الالمركزية تعطى مزيدا  من االستقاللية لإلدارة الجامعية، وتعطى 

ت الرتبوية يف عملية التفويض، فاالتصاالت بني األطراف املختلفة يف سلطات كبرية للقيادا
 (.014ظل أسلوب الالمركزية تبقى مبارشة ورسيعة ومؤثرة)

ولكن التمكني اإلداري مفهوم ، وبالتايل فالالمركزية مفهوم أوسع من التفويض والتمكني 
اجبات واملعلومات ن السابقني باعتباره تفويض املستويات واملهام والو مأشمل وأعم 

عد تقرير اختصاصات مبارشة للهيئات الالمركزية، أما التمكني ميكن تللمرؤسني. والالمركزية 
القائد من مبارشة هذه االختصاصات والنظر فيها ومراقبتها، ومن ناحية أخرى يتطلب متكني 

ار الكلية القيادات الجامعية كأساس لالمركزية مشاركتهم يف عملية صنع القرارات، وأن تد
 ذاتيا ، وبالتايل تعد الالمركزية عامال  من عوامل التمكني اإلداري للقيادات الجامعية.

 
 :Job Enrichmentاإلثراء الوظيفي  -3

يعرف اإلثراء الوظيفي بأنه: "إعادة تصميم الوظائف بحيث تتضمن تنوع يف األنشطة 
 عىل وظيفته، وتحديد كيفية الوظيفية بجانب االستقاللية والحرية للقائد يف السيطرة

تنفيذها والقيام بالرقابة الذاتية ألعامله، بجانب حصوله عىل معلومات عن نتائج أعامله 
(، وبناء  عىل ذلك فاإلثراء الوظيفي يعد 011واتصاله املبارش مبن يستخدم نتاج وظيفته)

ة تصميم عملية أساسية لتطبيق التمكني اإلداري، حيث يتطلب التمكني اإلداري إعاد
الوظيفة وإحداث تغيري فيه حتى يشعر القائد الجامعي بالفعالية الذاتية وقدرته عىل التأثري 

 عىل األحداث واألفراد والظروف املحيطة بالعمل الجامعي ومخرجاته.
 & Hack manوأولدهام، نويركز منوذج إثراء الخصائص الوظيفية الذي طوره )هاك ما

Oldham)  يل(وكوخ، املشار إليه يفLee & Koh)  عىل زيادة مستوى الخصائص الوظيفية
األساسية وهى تنوع املهارة، وهوية املهمة، وأهمية املهمة، واالستقاللية، والتغذية الراجعة 
الوظيفية، حيث يشري هذا النموذج إىل مستويات الخصائص الوظيفية التي تؤثر عىل ثالث 

إلحساس باملسئولية، معرفة النتائج، وبدورها حاالت نفسية: اإلحساس باملعنى )الجدوى(، ا
فإن هذه الحاالت النفسية ميكن أن تؤدى إىل ظهور عدد من املحصالت اإليجابية املتعلقة 
بالعمل والفرد، وباإلضافة إىل ذلك فإن هناك ثالثة اختالفات فردية رئيسية )املعرفة واملهارة، 

تؤثر عىل العالقة بني الخصائص الوظيفية وقوة النمو، الحاجة واإلحساس بالرضا( ميكن أن 
والحاالت النفسية والعالقات بني هذه الحاالت النفسية واملحصالت الوظيفية تعنى )الفردية 

 (.016بطرق متعددة()
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وميد التمكني اإلداري جذورا  مشرتكة يف منوذج اإلثراء الوظيفي، حيث تتامثل بعض جوانب 
 & Hack manوأولدهام  نر منوذج )هاك ماالتمكني اإلداري مع بعض عنارص إطا

Oldham )(، حيث يتامثل )اإلحساس بالجدوىMeaning fullness  مع )الشعور باملعنى
كام تشتمل القدرة عىل املعرفة واملهارة  Experienced Meaning fullnessأو الجدوى( 

فة واملهارة أكرث من منوذج الباحثني عىل الرغم من أنهام يهتامن باملستوى املوضوعي للمعر 
بعد )القدرة(، ويشري هام الفرد واللذين يجسدهام من اهتاممها باملعرفة واملهارة كام يدرك

إىل االستقاللية يف منوذج الباحثني )هاك  Self – determinationالشخصية  اإلرادةحق 
وأولدهام(، ومع ذلك فإن منوذج هذين الباحثني، ال يشتمل عىل بعد التأثري من  نما

التمكني، وبالتايل فإن القادة قد يشعرون باملعنى )الجدوى(، والقدرة، وحق اإلرادة 
بأنهم يستطيعون التأثري عىل املحصالت اإلسرتاتيجية يف  ا  الشخصية ولكنهم ال يشعرون إطالق

 .(011)عملهم
 :النحو التايلوذلك عىل مام سبق فإن التمكني اإلداري يوسع من مفاهيم اإلثراء الوظيفي  -

أوال : أن بعد التأثري يف التمكني اإلداري يوسع من املفهوم الذي يذهب إىل أن القادة 
الفعاليات فهم يؤثرون بعض الشئ عىل يحملون شيئا  من الضبط عىل وظائفهم، وبالتايل 

 املؤسسية.
ن بعاد األربعة للتمكني اإلداري يتم التعامل معها من منظور فردى، فمن املمكثانيا : أن األ 

بالنسبة للقادة أن يدركوا التمكني حتى لو مل يتم إثراء خصائص وظائفهم عىل املستوى 
 املؤسِس "بشكل موضوعي".

ثالثا : يركز منوذج اإلثراء الوظيفي بصورة رئيسية عىل الخصائص الوظيفية بينام يركز التمكني 
فإن اإلثراء الوظيفي ال اإلداري عىل تصورات )إدراكات( القادة والعالقات الشخصية، وبالتايل 

، ولكن التمكني يعنى التأثري بسلوك هومرؤوسييعكس بالرضورة العالقة بني القائد 
 التمكني اإلداري.راء الوظيفي من أهم متطلبات ، وبالتايل يتضح أن اإلث(012)القائد

 
 : اتالتمكني اإلداري يف الجامعبخذ األ دوافع 

عة التغيري والتجديد مبا يتوافق مع بينة املعرفة نظرا  ألن سمة العرص الذي نعيش فيه رس 
من إضافات وما يطرأ عىل البناء االجتامعي من تغريات، فإن الجامعات اليوم وبصفة 
مستمرة دورية نحتاج ملراجعة الهياكل واألطر التعليمية واألهداف والسلوكيات، حتى تقف 

ك تشخيص املشكالت وإعداد عىل الجديد يف العامل واملقومات واملعوقات وتستطيع بذل
التخطيط االسرتاتيجي الذي يشكل جامعة الغد، وبطبيعة الحال ال ميكن معالجة تحديات 

(، مام أدت 019اليوم والغد يف شتى املنظامت بنمط إدارة األمس أو باإلدارة التقليدية)
راهن، إىل التعليم الجامعي يف الوقت ال إدارة التغيريات والتحديات التي تفرض نفسها عىل

رضورة وحتمية تبنى مدخل التمكني اإلداري، حيث يركز التمكني اإلداري عيل تطوير القدرة 
الشخصية ومنح القائد فرصة الكشف عن هذه القدرة يف املؤسسة الجامعية،فأعضاء هيئة 
التدريس الذين يتمتعون مبستوي عال من التمكني يتصوف بأنهم يحملون قدرات عالية 

امعات متنحهم فرصا لتجسيد قدراتهم، وبالتايل فان الجامعات التي تعمل عيل ويعملون يف ج
م متكني أعضاء هيئة التدريس ستكون أفضل قدرة عيل التطوير من الجامعات التي ال تدع

ني اإلداري يف املنظامت دوافع أخذ التمكولهذا فهناك وجهات نظر متعددة حول ، التمكني
 الجامعية.
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 ما ييل: فعالدواومن أهم هذه 
الحاجة إىل تزويد القيادات األكادميية بثقافة التمكني اإلداري مبا تعينهم عىل تحقيق -

أهداف محددة، وتزويد وعيهم باملشكالت املرتبطة بوظيفتهم وإكسابهم املهارات 
 واالتجاهات الالزمة للقيام بالدور املنوط بهم.

التي تعينهم عىل القيام بدورهم يف ظل  الحاجة إىل تزويد القيادات األكادميية باألدوات-
 .يةسياسة جديدة للجامعة تؤكد عىل املبادأة واالستقالل

متكني القيادات األكادميية من التفاعل مع املتغريات العرصية الجديدة يف مجاالت املنافسة، -
يق واملعرفة والتكنولوجيا، وتباين الحاجات الطالبية، ومتطلبات سوق العمل، وبالتايل تحق

  (.001مكاسب وعائدات شخصية ومجتمعية)
تدرج القيادات الجامعية يف السلم الوظيفي وما يتطلبه من تطوير األداء، فعند ترقية عضو -

هيئة التدريس إىل الوظائف الجديدة مثل: رئيس قسم أو وكيل الكلية وغريها سيكون عليه 
ولذلك  ؛ديد بكفاءة واقتدارأن يتقن مهارات ومعارف جديدة حتى يستطيع أداء العمل الج

فإن تعيينه يف أحد هذه الوظائف دون إعداد أو تدريب يعنى أننا نعرضه الحتامالت كثرية 
الفشل، خاصة إذا كان مفتقدا  ثقته يف نفسه نتيجة لشعوره بالضعف أو العجز عن أداء 

يس أو حتى نقله األعامل أو املهام املطلوبة واملتوقعة منه، لذلك فإن ترقية عضو هيئة التدر
 . (000)إىل مكان آخر يختلف عن طبيعة عمله األصيل، يعنى الحاجة إىل التمكني اإلداري

حاجة القائد األكادميي إىل الحافز املهني الذي ميكنه من تحسني أداء املهام املوكلة إليه يف 
ضوء وظائف الجامعة املتعددة، األمر الذي ميكنه من التكيف األمثل مع بيئته 

 .(008)هنيةامل
 الحاجة إىل تعزيز أداء القيادات الجامعية وتصحيح املامرسات غري الفعالة وذلك من خالل:

 تطوير أداء القيادات يف ضوء خرباتهم وتعزيز قيم املشاركة وتكافؤ الفرص.-
 تجديد التدريب وتعزيز املامرسة الجيدة وتحسني مهارات االتصال مع اآلخرين.-
  وإقامة القاعدة الالزمة لتحديد األهداف وتنفيذ السياسات.تسهيل عملية التغيري-
 متابعة الفكر الرتبوي املعارص لتعزيز املامرسة الجيدة.-
الحاجة إىل زيادة الخربات لدى القائد األكادميي مبا ميكنه من اتخاذ القرار سواء يف العمل -

الجامعة أو الكلية أو  تلف املواقع واملواقف داخلالعلمي األكادميي أو اإلداري يف مخ
 .                    (003)القسم

 .   (004)كفاءته اإلنتاجيةية القائد الجامعي ورفع تعميق األصول املهنية عن طريق زيادة فاعل
إيجاد روح التعاون بني القيادات األكادميية والعمل الجامعي ضمن فريق، وتبادل األفكار 

 والتحلييل يف عملهم، مام يؤدى إىل رفع جودة العملية واآلراء، واستخدام التفكري التأمىل
 .(001)التعليمية وتحقيق تكامل الخربة

اإلعداد اإلداري للقائد األكادميي، فالقليل منهم تلقى تدريبا  يف اإلدارة، وتعد الحاجة إيل زيادة 
ها، وأن يتدرب ومبادئ البد للقائد األكادميي أن يحيط ب رة بالدرجة األوىل مهنة لها أسساإلدا

عليها، وأن يكسب املهارة والقدرة املنظمة يف استخدامها. وتزداد الحاجة إىل القيادة اإلدارية 
عداد الطالب، وانخفاض الروح املعنوية، ونقص املوارد، باإلضافة إىل املامرسات أ بازدياد 

الذي يؤدى إىل اإلدارية مبا تتضمنه من تخطيط يساهم يف نجاح املخرجات البحثية وهو األمر 
الجامعي، ومن ثم بات  قناعة تامة بأن املامرسات اإلدارية تساهم يف االرتفاع مبستوى األداء

  (.006)من الرضوري التحاق القائد األكادميي بربامج تدريبية تدور حول اإلدارة والتنظيم
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داري مدخل التمكني اإل  إلتباعيف حني نجد بعض الدراسات ترى أن هناك أسباب منطقية 
  :تتمثل يف

 حاجة الجامعة إىل أن تكون أكرث استجابة ملتطلبات واحتياجات املجتمع املحيط.-
 طويلة األجل.ضايا  الحاجة إىل عدم انشغال اإلدارة العليا باألمور اليومية وتركيزها عىل الق-
 بالكليات. األكادمييةد املتاحة، وخاصة القيادات الحاجة إىل االستغالل األمثل لجميع املوار -
 أهمية رسعة اتخاذ القرارات.-
 إطالق قدرات القيادات اإلبداعية واالبتكارية.-
 توفري املزيد من الرضا الوظيفي والتحفيز واالنتامء.-
 الحد من التكاليف بالتقليل من عدد املستويات اإلدارية غري الرضورية.-
كينهم من اكتساب إحساس أكرب إعطاء القيادات األكادميية يف الكليات مسئولية أكرب ومت-

 بالنجاح يف عملهم.
مام سبق تأىت أهمية "التمكني اإلداري" والذي يستخرج من القيادات الجامعية أقىص 
طاقاتهم ويحصل منهم عىل أفضل إبداعاتهم، وتؤكد بعض الدراسات عىل أهمية الطاقات 

  :           عدة خطوات بإتباعلدى القادة 
 امعية ذات الرؤية الثاقبة.توفري القيادة الج-
 توفري البيئة املساندة للتمكني االدارى.-
 معاملة القيادات الجامعية عىل أنهم ثروة برشية ينبغي استثامرها.-

فاستخدام مصطلح "التمكني اإلداري" يشري إىل مجال واسع من املامرسات التي تعطى 
المح الرئيسية ملثل هذا املدخل تعنى مسئولية أكرب لألفراد من املستويات غري القيادية، فامل

 مساعدة القيادات الجامعية عىل:
 ضبط أكرب ورقابة عىل عملهم وعىل بيئة العمل الجامعي.-
 تنمية مساهامتهم كقادة وأعضاء هيئة تدريس، وكذلك كأعضاء يف فريق.-
 الفرص املواتية لنمو الشخصية والتطوير الذايت. استثامر-

ي خري مثال عىل ذلك من حيث احتكاكه املبارش مع أعضاء هيئة ويعترب القائد األكادمي
، وتأسيسا  عىل ما التدريس ومتثيله للقسم أو املؤسسة وغريها من الوظائف اإلدارية العليا

 سبق تتضح أهمية التمكني اإلداري للقيادات الجامعية، وفيام ييل عرض لهذه األهمية:
 تسيري شئون العمل بالجامعة.زيادة مشاركة القيادات األكادميية يف -
  (.009قلة الوقت الضائع يف العمليات واإلجراءات اإلدارية داخل الجامعة)-
 تشجيع اتخاذ القرار الجامعي.-
 استخدام املوارد املتاحة للجامعة استخداما  أمثال .-
 تقليل الضغط والتوتر عن املستويات اإلدارية العليا بالجامعة.-
 هارات بني القيادات األكادميية التي تسهم يف تحسني أدائهم ملهامهم.تبادل الخربات وامل-
 زيادة التحفيز والثقة، وتحقيق الرضا الوظيفي للقيادات الجامعية.-
 (. 081الشعور بااللتزام واالرتباط باملهمة التي يتم تنفيذها)-
 تسهيل االتصال بني املستويات اإلدارية املختلفة يف الجامعة.-
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ىل ما سبق فإن الدوافع وغريها تؤكد عىل أهمية التمكني اإلداري مبا يحققه وبناء  ع
للقيادات الجامعية من رسعة االستجابة والشعور بالرضا الوظيفي، وإطالق الطاقات 
اإلبداعية لهم إىل جانب تحقيق االنتامء ملؤسساتهم، خاصة يف ظل التقدم التكنولوجي ويف 

ام يحتم عىل تلك املؤسسات األخذ بأسلوب التمكني ظل بيئة تتسم برسعة التغيري، م
 اإلداري.

 
 خطوات ومراحل تطبيق التمكني اإلداري:  

 
 :يف الجامعات خطوات تطبيق التمكني اإلداري 

الخطوات ميكن أن يتم من خالل ( أن تطبيق التمكني اإلداري ,.Leigh, Dيرى )ليه 
 (:080التالية)

 .عىل تحقيقها وتعريفهم كيفية تحقيق تلك األهداف وضع األهداف بطريقة تحفز األفراد
 .تعريف األفراد كيفية الحصول عىل املوارد الالزمة لتحقيق تلك األهداف

 .إزالة العوائق البريوقراطية التي تحد من املشاركة واالتصال الفعال
 .إظهار الثقة يف قدرة املرؤسني عىل تحقيق األهداف واتخاذ القرارات

 .ملتاحة للمشاركة يف اتخاذ القرارات املتعلقة بكافة جوانب الجامعةزيادة الفرص ا
 تدريب القيادات عىل التفكري اإلبداعي وحل املشكالت لتحقيق نتائج أفضل.

( إىل أن التمكني اإلداري ميكن أن يبدأ من خالل الخطوات ,Blanchardويشري)بالنشارد 
       التالية:

 أو الكلية ويرتتب عليها: ةالجامع دات عىل مستوىمشاركة املعلومات مع جميع القيا
 تعميق الثقة بني اإلدارة الجامعية والقيادات بالجامعة من خالل املشاركة.

 تطبيق القيادات الجامعية ملبدأ الرقابة الذاتية.
 التعلم من األخطاء و اعتبارها فرصا  للتعلم.

 اكل التنظيمية الهرمية.تغيري أساليب التفكري التقليدية التي تعتمد عىل الهي
 تحديد إطار اإلدارة الذاتية من خالل: -8

توضيح العنارص الهامة التالية للقيادات الجامعية وهى الرسالة واألهداف والقيم وصورة 
الجامعة حاليا  ومستقبال ، ودور الجامعة يف املجتمع، وأدوار القيادات الجامعية، والهيكل 

 التنظيمي والسياسات والنظم.
 حمل القيادات الجامعية مسئولية النتائج.ت

 توضيح حدود ترصفات القيادات الجامعية ونطاق مسئوليتهم.
 توفري التوجيه والتدريب املالئم للقيادات الجامعية لدعم قدراتهم.

 بناء فرق العمل الذاتية عن طريق: -3
 توفري التوجيه والتدريب املهارى ألعضاء الفريق بالجامعة.

 أعضاء الفريق تجاه التغيري.دعم وتشجيع 
 اعتبار التنوع يف مهارات األعضاء أصل من أصول الفريق.

منح أعضاء الفريق االستقاللية والسيطرة عىل شئونه بصورة متدرجة مثل وضع أهداف 
 القسم األكادميي وتنفيذها، ورسم عالقاته مع بقية الفرق داخل القسم.
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 ك عدة خطوات لتطبيق التمكني اإلداري وهى:( إىل أن هنا,Billبيل كام أشار أيضا )
 تعريف وتوصيل مفهوم التمكني اإلداري للقيادات الجامعية.-
 .اإلداريتوفري املوارد الكافية لتوفري بيئة العمل املناسبة للتمكني -
تحديد نوعية القرارات التي ميكن أن يتخذها القيادات الجامعية واملرؤوسني مع توافر -

 ة بينهم.الثقة املتبادل
 تأسيس فرق عمل طبيعية يعملون لصالحهم ولصالح الجامعة أو الكلية.-
أفضل  الكلية للقيادات الجامعية التخاذتوفري املعلومات الالزمة والخاصة بالجامعة أو -

 القرارات.
 اختيار األفراد املناسبني واملؤهلني لتطبيق التمكني اإلداري.-
لجامعية لتحسني املستوى املعريف لهم يف القدرة عىل توفري التدريب الالزم للقيادات ا-

 التعامل مع املواقف املختلفة وحل املشكالت التي تواجههم.
 نقل التوقعات من خالل خطط األداء اإلدارية.-
توقع حدوث مشاكل وأخطاء عند تطبيق التمكني اإلداري، فيجب التعامل معها بحرص -

 التمكني اإلداري.والصرب حتى تحقق األهداف املرجوة من 
يف كل املنظامت مبا فيها الجامعات،  هاأن هذه خطوات ال ميكن تطبيق يتضح قمام سب
كون لدى تعندما تتطابق االحتياجات الداخلية والخارجية وعندما  هاميكن تطبيقها ولكن

القيادات الجامعية واإلدارة الجامعية االستعداد لتقبل التغيري، وميكن تحديد تلك 
ادات من خالل النظر إىل مواضيع التحكم والقوة، والثقة، وأخذ وتقبل املخاطرة االستعد

رجح أن يكتب لها النجاح بشكل أكرب تاملتمثلة حاليا  يف الجامعة، وبالتايل فإن مبادرة التغيري 
 عندما تتغري ثقافة املنظمة لخلق الظروف املناسبة للتمكني اإلداري.

 :ام ييلتمكني اإلداري فيمكن ذكرها كأما بالنسبة ملراحل تطبيق ال -
( أن تطبيق التمكني اإلداري تم بعدة ,Gotesh & Davis وديفيس  شتذكر كل من )جوت

         :         مراحل هي
 تهيئة البيئة املنظمية الداعمة للتمكني وإزالة العوائق التي تعرتض سبيله.-
 وضع األهداف وتحديد الوقت الزمني.-
 الت املادية يف بيئة العمل.توفري التسهي-
 اعتامد آليات التطبيق والتقويم والضبط والتطوير.-

يتخذ عدة مراحل متدرجة إذ تكون  اإلداري( أن التمكني Daftومن وجهة نظر)دافت، 
 :النحو اآليتوعىل البداية يف أدىن مستوى من التمكني ومن أبسط املهارات تصاعديا  

الوظائف مبا يحقق اإلثراء الوظيفي للقيادات اتجاه  نشاطات اعتيادية وإعادة تصميم-
 مسئولياتهم املنوطة بهم.

 تشجيع مقرتحات املرؤوسني.-
منح األفراد فرصة املشاركة يف صنع القرارات ومسئولية إنجازها وبخاصة من ينال الثقة -

 منهم.
حل  تشكيل فرق العمل بأنواعها ومنها حلقات الجودة وفرق املهامت الخاصة، وفرق-

 املشكالت وفرق العمل ذاتية القيادة وغريها.
 متكني القيادات عىل نحو تام.-
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 (:Daftوالشكل التايل يوضح مراحل تطبيق التمكني اإلداري كام أورده ) -
 

 ( يوضح التتابع املرحيل للتمكني اإلداري4الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Daft, R., "Organization Theory and Design, 4th ed, South West 
Collegege Publishing, New York, 1992, P. 502. 

ويالحظ من الشكل السابق التدرج يف املهارات الالزمة إلكساب القيادات القدرات الالزمة، 
لتمكينهم فهي تبدأ من املهارات البسيطة ذات األنشطة االعتيادية الروتينية للتطور كلام 

كني حتى تصل إىل نهاية الشكل، إذ تكون املهارات معقدة يف زادت مسئوليات التم
 مستويات التمكني العالية.

داخل الجامعات البد أن يتم بعدة مراحل  ييتضح أن تطبيق التمكني اإلدار  قمام سب -
 أساسية هي:

بالكليات  تي تسبب الضعف للقيادات الجامعيةاملرحلة األوىل: تحديد الظروف ال -0
 والجامعة:

ضعف االتصاالت داخل الجامعة والكليات واألقسام، املركزية، االتووقراطية، نظم اإلدارة، إن 
ونظم املكافآت يؤدى للضعف العام للجامعة والقيادات الجامعية بداخلها، وبذلك تبدأ 

 املرحلة األوىل بتحديد نقاط الضعف الداخلية إلمكانية معالجتها.
 ية للقيادات الجامعية:املرحلة الثانية: التهيئة املبدئ -8

ودور كل قائد فيها وتحتاج  اإلداريعملية التمكني لحيث يتم تهيئة القيادات الجامعية 
هذه املرحلة إىل قيادة قوية ودراية واسعة بعملية التمكني لإلجابة عن أي أسئلة تطرأ 

 للهيئة املعاونة والعاملني بالجامعة.
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 املرحلة الثالثة: اإلقناع: -3
وجوانبها  اإلداريل القيادات الجامعية إىل مرحلة اإلقناع بعملية التمكني صتوفيها 

 ويتعلمون كيف يعملون معا  داخل فرق العمل.
 :اإلدارياملرحلة الرابعة: تنفيذ عملية التمكني  -4

وذلك عن طريق مشاركة اإلدارة الجامعية  اإلدارييتم ذلك من خالل طرق التمكني 
لها، وضع األهداف، اإلثراء الوظيفي، نظم املكافآت، التدريب، والقيادات والكليات بداخ

الجامعة والكليات  تحتاجلذلك  ؛اإلدارة الذاتية لفرق العمل، وإعادة تصميم الوظائف
تطوير النظم اإلدارية، وتقليل البريوقراطية، واختيار الطرق املناسبة لدعم  إيل التابعة لها

 ة عمل مناسبة .     مع وجود بيئ اإلداريمفهوم التمكني 
 :اإلدارياملرحلة الخامسة: الشعور بالتمكني  -1

وهذه املرحلة تكون عن طريق الشعور بالتمكني ومدى تطبيقه داخل الجامعة و الكليات 
 التابعة بداخلها، وتفويض املسئوليات والسلطات لتدعيم االستقاللية والذاتية.

 املرحلة السادسة: التطوير: -6
حلة تعتمد فرق العمل بالجامعة عىل نفسها وتقوم بتدعيم وتوجيه جهود وىف هذه املر 

حو تحقيق األهداف وتطوير الحلول املناسبة للمشكالت التي نومهارات القيادات الجامعية 
 تواجههم.

 :اإلدارياملرحلة السابعة: نتائج التمكني  -1
خططة، وذلك يؤدى إىل حو تحقيق األهداف املنتعمل الجامعة مع القيادات الجامعية بها 

زيادة الثقة يف إمكانيات وقدرات القائد الجامعي مع الحصول عىل نتائج قوية من حيث، 
االنتامء إىل املنظمة، األمان الوظيفي، تكوين فرق العمل، النمو املتزايد للجامعة، تحسني 

 .اإلداري تعرض لها القيادات أثناء التمكنيت، إزالة كافة العوائق التي الجامعياألداء 
يف الجامعة فالبد من التعرف  اإلداريوليك يتم التطبيق الناجح للخطوات ومراحل التمكني 

 .اإلداريعىل مبادئ التمكني 
 

 :يف الجامعات  اإلداريمبادئ التمكني   
إن تطبيق التمكني يف الجامعة يحتاج إىل مجموعة من املبادئ الهامة والبسيطة يف 

أن أسياسات  ( Stirrرية داخل الجامعة، ويعتقد) توماس ستري، التوجهات واملواقف اإلدا
( Empowerتتكون من سبعة مبادئ مستمدة من األحرف األوىل لكلمة ) اإلداريالتمكني 

  :حيث ميثل كل حرف من هذه الكلمة مبدأ من املبادئ، وهذه املبادئ تتمثل يف
 :E- Educationالتعلم 

ألن التعليم يؤدى إىل زيادة فعالية األفراد فيها ؛ مةحيث ينبغي تعليم كل فرد يف املنظ
 الذي يؤدى بدوره إىل نجاحها.و 

 :M- Motivationالدافعية 
اإلدارة الجامعية أن تخطط لكيفية تشجيع القيادات الجامعية لتقبل فكرة التمكني  تحتاج
عية، وبناء ولبيان دورهم الحيوي يف نجاح الجامعة من خالل برامج التوجيه والتو  اإلداري

 فرق العمل املختلفة، واعتامد سياسة األبواب املفتوحة للمرؤوسني من قبل اإلدارة العليا.
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 :P – Purposeوضوح الهدف 
لن يكتب لها النجاح ما مل يكن لدى كل قائد أكادميي يف الجامعة  اإلداريأن جهود التمكني 

عة، فإن صلب عملية التمكني الفهم الواضح والتصور التام لفلسفة ومهمة وأهداف الجام
هي االستخدام املخطط واملوجة لإلمكانيات اإلبداعية للقيادات الجامعية لتحقيق  اإلداري

 أهداف الجامعة.
 :O- Owner shipامللكية 
( متثل 3Asتتكون من ثالثة أحرف يسميها )التي  اإلداريمعادلة التمكني  Stirrيقرتح 

 ى:األحرف األوىل لعنارص املعادلة وه
Authority + Accountability = Achievementالسلطة + املسائلة = اإلنجاز 

قبول املسئولية عن أفعالهم  إيل اإلدارة والقيادات الجامعيةتحتاج ولتحقيق اإلنجاز 
وقراراتهم، واملسئولية ميكن أن تكون ممتعة للقيادات خاصة إذا تم تشجيعهم عىل تقدير 

 جامعة وكان مسموح لهم مامرسة سلطاتهم عىل أعاملهم.أفكارهم لإلدارة العليا بال
 :W- Willingness to changeالرغبة يف التغيري 

فإن البحث عن  ؛إن نتائج التمكني ميكن أن تقود الجامعة إىل الطرق الحديثة يف أداء مهامها
طرق عمل جديدة وناجحة أصبحت الحقيقة اليومية، وما مل تشجع اإلدارة الجامعية 

 ادات بداخلها التغيري فإن وسائل األداء الجامعي ستؤدى إىل الفشل.والقي
 :E- Ego Eliminationنكران الذات 

قبل البدء بتنفيذها، كام  اإلداريتقوم اإلدارة يف بعض األحيان بإفشال برامج التمكني 
املتمثل بالسيطرة  اإلداريتصف بعض القيادات األكادميية بحب الذات وإتباع النمط ت

، وليس فرصة لنموهم شخصيا  السيطرة سلطة، وينظرون إىل التمكني عىل أنه تحد لهموال
 كموجهني.
 :R- Respectاالحرتام 

يعتمد بناؤه عىل االحرتام املتبادل بني القيادات الجامعية والهيئات  اإلداريإن التمكني 
ر عمله واإلبداع املعاونة، وأن كل عضو يف الجامعة قادر عىل املساهمة فيها من خالل تطوي
لن تقدم  اإلداريفيه، وما مل يشكل االحرتام فلسفة جوهرية يف الجامعة فإن عملية التمكني 

 النتائج العليا املرجوة.
( مجموعة أخرى من املبادئ التي ميكن من خاللها تطبيق التمكني ,Hankويضيف)هانك 

  (:081، وهذه املبادئ هي)اإلداري
 املسئوليات: تحديد -0

أن القيادات يبذلون أقىص ما لديهم من جهد يف حالة وضوح الدور وتحديد  يعنى
ولذلك عىل القادة القيام بهذا الدور وتحديد مسئولية كل فرد  ؛املسئوليات والسلطات

وسلطته وقدرته يف تحمل املسئولية إلنجاز األهداف املوضوعة ومنح املسئوليات مع مراعاة 
 قدرات األفراد املتفاوتة.

 السلطات:نح م -8
ويتضمن ذلك مجموعة من الهياكل التي تؤدى إىل اإلدارة التشاركية، بحيث ال يكتمل للقائد 

 الجامعي الحرية إال من خالل منحه بعض السلطات، مع توفري كافة املعلومات الالزمة.
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 من خالل التدريب:رفع مهارات القيادات  -3
رفع مهارات القيادات وقدرتهم وزيادة  التدريب يعترب من طرق التمكني فمن خالله يتم

 إمكانياتهم عىل تحمل مزيد من املسئوليات والسلطات.
 :إتاحة املعرفة واملعلومات -4

تحتاج القيادات الجامعية إىل معرفة الكثري عن أهداف العمل وعملية توصيل الخدمة التي 
والخربة الفنية، واملعايري يشكلون أحد أجزائها، وأن ميتلكوا املعرفة األكادميية واملهنية، 

 األخالقية، وحسن املعاملة واإلخالص.
 :العكسية لألداء التغذية  -1

التغذية العكسية تعكس األداء الذي تم إنجازه، وذلك لعنرص هام للفرد إلدراك وتقييم 
أداؤه، فعند إعطاء القيادات الجامعية السلطة التخاذ القرارات، فيجب أن يعرفوا متى 

 جون لتطوير األداء بالجامعة، وذلك عن طريق التغذية العكسية.وكيف يحتا
 تقدير القيادات الجامعية: -6

مدى االعرتاف بهم وتقديرهم، فبمجرد  يإن األداة املؤثرة لدى القيادات الجامعية ه
  ممشاركة القائد الجامعي يف إبداء رأى يشعر مبدى اهتامم إدارة الكلية أو الجامعة أو القس

 للعمل لديه. ا  د دافعبه، ويع
 ة:ــالثق -1
 :(082)يف تكوين فرق العمل كام يتضح من املعادلة التالية ا  هام ا  تعد الثقة جزء -
 
 
 

وينبع من مدى الثقة واالحرتام املتبادل بني اإلدارة الجامعية والقيادات بداخلها تحمل 
 املسئوليات واتخاذ القرارات.

   :           (089)املكافآت -2
أن تقوم الجامعة بتخصيص املكافآت اعتامدا  عىل كيفية استخدام القيادات  تحتاج

للمعلومات واملعرفة والسلطة وذلك من أجل تحسني جودة العملية التعليمية، وقد تتمثل 
هذه املكافآت يف مجموعة من الخطط التي تربط املكافآت املالية للقيادات بنجاح 

كافآت تعترب قوة مزدوجة بأن يتمكن القائد الجامعي من الجامعة، أي أن قوة العقاب وامل
 العقاب من جانب، واملكافأة من جانب آخر.

 
 

بدال  من عالقة الجمع )+( لتوضيح أنه عند كون درجة أحد هذه )×( وتوضع عالمة الرضب 
العنارص األربعة صفرا  فلن يتم إعادة توزيع هذا العنرص الرئيِس، كام أن التمكني سوف 

اوى صفرا  أيضا ، وتعمل هذه الصيغة عىل تذكري الرؤساء بتجنب الخطأ الشائع فيام يتعلق يس
بإعطاء القيادات مزيدا  من السلطة، وعدم إعطائهم الدعم الكايف ملامرستها بعقالنية، فعندما 
تتميع القيادات بالتمكني يشعرون بإمكانية تحكمهم وسيطرتهم عىل طريقة أدائهم لوظائفهم، 

يشعرون بزيادة مدى مساءلتهم فيام يتعلق بنتائج األداء الجامعي، ويؤدى كل ذلك بدوره كام 
 إىل شعور القيادات الجامعية بالرضا الوظيفي، وزيادة تحفيزهم نحو أداء أفضل.

 فرق العمل = االحرتام + الثقة + املشاركة يف املعلومات + وجود نظم االتصاالت

 املكافآت× املعرفة × املعلومات × ويعنى ذلك أن التمكني = السلطة 
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 : متطلبات التمكني اإلداري: ثامنا
فرها قبل لقد حددت العديد من الدراسات مجموعة من املتطلبات األساسية التي يجب توا

فهم القادة مبدأين أساسيني، تطبيق عملية التمكني اإلداري، ومن أهم تلك املتطلبات أن ي
 :وهام

أن التمكني اإلداري ليس مجرد سلطة يتم منحها للقادة، ولهذا السبب يجب عيل القائد أن 
ة يعترب من يعي متاما  أن املشاركة يف مسئولية صنع القرار داخل أي هيكل من الهياكل الالمركزي

أهم متطلبات نجاح عملية التمكني اإلداري، مبعني أن أول مطلب يجب أن يقوم القائد 
الجامعي بتوفريه هو تشجيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة عيل املشاركة يف صنع 

 القرار، وإجراء بعض التعديالت عيل املسئوليات واألدوار لتناسب الوضع الجديد.
 ( إيل أن تطبيق التمكني اإلداري يتطلب ما يأيت:,Griffinفقد أشار )

 صدق املنظمة وجديتها يف منح الحرية لكل املستويات والتشكيالت يف املنظمة.-
 التزام املنظمة بدعم األفراد وإسنادهم اعتامدا  عيل مداخل املشاركة واالندماج والتمكني.-
 منظور الثقة املتبادلة بني اإلدارة واألفراد.استبدال الرقابة املبارشة بالرقابة الذاتية ضمن -
 اعتامد املنظمة عيل التخطيط املنهجي عند تطبيق عملية التمكني اإلداري.-
 التزام املنظمة بتدريب األفراد وتأهيلهم ملامرسة األدوار الجديدة يف ظل التمكني اإلداري.-

ة بتوفري مجموعة من ( إيل أن املنظمة ملزم,Ivancevich, et alكام أشارت دراسة )
 -املتطلبات إن أرادت العمل بإسرتاتيجية التمكني اإلداري، وهذه املتطلبات هي:

 توفري املعلومات عن األداء املنظمي والجامعي والفردي-
اللجوء إيل استخدام تقنيات منظمية مساعدة لتفعيل التمكني اإلداري عن طريق فرق -

 العمل.
 شيقة بدال  من األمناط التقليدية اعتامد أمناط منظمية مرنة ور-

( ,Invancevich( إيل ما أشارت إليه دراسة )Hesseelbing,( )034وقد أكدت دراسة )
وزمالءه، إال أنها أكدت عيل رضورة وجود األفراد املناسبني يف األماكن املناسبة ملؤهالتهم 

 ومهاراتهم.
ام إلسرتاتيجية تساعد إدارة بينام نجد بعض الدراسات قدمت منوذجا ينطوي عيل إطار ع

املنظمة يف تطبيق عملية التمكني، ويقدم هذا النموذج املتطلبات األساسية التي يجب أن 
 ( :036تتوافر لضامن نجاح التمكني اإلداري يف أربعة مجاالت أساسية هي )

ها قيادة إدارية لديها اإلقناع والفهم الصحيح من خالل رسالة واضحة ورؤية مستقبلية ولدي
 استعداد لتطبيق فكر التويل والتخيل.

مناخ تنظيمي يقوم عيل الثقة والشفافية وعدم حجب معلومات وثقافة تنظيمية إيجابية 
 تدعم تحرير الفعل.

هياكل إدارية أفقية مرنة تقوم عيل إعادة تصميم الوظائف بصورة تطلق طاقات العاملني 
 .وتزيد من حريتهم يف تقرير تفاصيل أداء األعامل

نظرة حضارية للموارد البرشية وتخليص هذه املوارد من القضبان التي تعوق التطوير 
واالبتكار وحرية الفعل وتدعيم ذلك من خالل نظم فعالة للمكافآت والتحفيز وتشجيع 

 قيام فرق عمل مع االهتامم بتدريب األفراد والتوجيه الخالق.
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علومات كأحد املتطلبات األساسية لنجاح ( عيل أهمية إدارة نظم امل,Conradوتركز دراسة )
 -: التمكني اإلداري وذلك من خالل

 توصيل األهداف التنظيمية ورسالة املنظمة وفلسفتها إيل جميع املستويات التنظيمية-
إبالغ املديرين بأن التمكني هو أداة لتحسني أدائهم الشخيص وتفرغهم ملشاكل أكرث أهمية 

 هم.وليس مجرد وسيلة لسحب سلطات
زيادة مدركات املرؤسني للدعم التنظيمي وما يشجعهم عيل تحمل مخاطر التمكني -

 اإلداري.
 (:032( يقرتح ثالثة متطلبات لنجاح عملية التمكني اإلداري هي),Kellerيف حني نجد )

 تعاون املديرين مع املرؤوسني لتحديد األهداف التنظيمية
لطرق املناسبة لتحقيق أهداف وظيفته مع إعطاء املرؤسني كافة الصالحيات الختيار ا-

 مساعدته يف عالج املشكالت الوظيفية 
الدعم املستمر من املديرين للمرؤسني عند وقوعهم يف أي خطأ من أجل زيادة ثقتهم -

 الذاتية.
وتضيف بعض الدراسات انه ليك يتم التطبيق لتمكني السلطة لألفراد البد من تبني 

 سية والتي تتمثل يف:مجموعة من املتطلبات األسا
 االتصال الفعال -   الثقة اإلدارية  -
 الدعم االجتامعي -  الضبط والرقابة -
 األهداف والرؤية املستقبلية -  التدريب املستمر -
 فرق العمل -  مكافأة املوظفني -

كام تضيف دراسة أخرى مجموعة من متطلبات عملية التمكني اإلداري والتي ال تقل أهمية 
 (:041تطلبات األساسية السابق ذكرها وهي)عن امل

 املشاركة الفعالة -  تأييد اإلدارة العليا  -
 الشجاعة -  االلتزام الداخيل  -
 تعديل الهياكل التنظيمية -
عوامل مثل القيادة الداخلية القوية، ة لذا فإن التمكني اإلداري الناجح يتطلب توافر عدو 

راد والتمويل، واملشاركة املجتمعية، ولكن هذه السامت ال والتنظيم الثابت فيام يتعلق باألف
ميكن أن تظهر أو تتحقق برسعة، فهي تتطور وتنمو عرب عملية التطوير القيادي وبناء 
القدرة التنظيمية، ومن بني األمور التي تتعلق بالتمكني اإلداري، املهارة يف إدارة 

ض مع املسئولني ومؤسسات املجتمع االجتامعات، والتعامل مع وسائل اإلعالم، والتفاو 
ولذلك يجب أن يعمل األفراد عيل  ؛املحيل، ونادرا  ما يتم اكتساب هذه املهارات دون جهد

 (.041ليك يتمكنوا من النجاح يف املجتمع)؛ تنمية هذه املهارات 
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تبني وباإلضافة إيل ذلك عند التفكري يف تطبيق مفهوم التمكني اإلداري لألفراد، يتطلب األمر 
 مجموعة من االفرتاضات، تسهم يف التطبيق الناجح له، وهذه االفرتاضات هي:

 توافر الفرص الكافية لألفراد ملامرسة السيطرة الكاملة عيل أعاملهم-
وإمنا هو مفهوم ينساب وينترش إيل ، ال يقترص مفهوم الكفاءة عيل عدد محدود من األفراد -

 جميع األفراد عيل كافة املستويات.
 يتعدى مفهوم التمكني اإلداري حدود ما ميتلكه الفرد حاليا  من سلطات تتيحها له وظيفته.-

يتم تطبيق مفهوم التمكني اإلداري من خالل عمليات رسمية وآخري غري رسمية، فكالهام 
مطلوب، ويتفاعالن مع بعضها البعض، فكل تفاعل يحدث بني القائد واملرؤوسني، له فرصة 

 طة متبادلة.محتملة لتمكني سل
 تفهم حاجات األفراد، ويتطلب هذا أن يبدأ التمكني اإلداري من أسفل الهيكل التنظيمي.-
 تكوين فرق عمل لتشجيع السلوك التعاوين بني األفراد.-
 الثقة بقدرات األفراد عيل األداء.-

يل ومن العرض السابق ملتطلبات التمكني اإلداري ألي منظمة بصفة عامة، ميكننا التعرف ع
أهم املتطلبات األساسية الواجب توافرها قبل وأثناء وبعد عملية التمكني اإلداري للقيادات 
الجامعية بصفة خاصة، وتستند هذه الدراسة يف تحديد هذه املتطلبات إيل مجموعة من 
البحوث والدراسات والوصول منها إيل نتائج وسبل تطبيق التمكني اإلداري للقيادات 

 رية مرص العربية، وتتمثل هذه املتطلبات فيام ييل:الجامعية يف جمهو 
 الرؤية الواضحة : – 0

 وإسرتاتيجيةيرغب األفراد الذين يتم متكنيهم بأن يشعروا بأنهم عيل معرفة برؤية      
بأهداف املؤسسة، حيث  هميكن أن يكون فعاال يف حالة ربط اإلداريفالتمكني  ،العليا اإلدارة
والقيم واألهداف التي  أن توجد إجامعا حول رؤية ورسالة املؤسسةالعليا  اإلدارةتحتاج 

نهم بال إقيادات الجامعية، فلل لكلياتفعند إيضاح رؤية ورسالة ا ،(048)تسعي لتحقيقها
شك سيكون لديهم القدرة عيل الترصف بحرية يف عملهم بدال من انتظار األوامر 

 والتوجيهات.
أن برنامج التمكني مل يحقق توقعاته إال إذا تم ربط  (,Cacciopeوقد أظهرت دراسة )     

. وعيل إدارة املؤسسة إدراك هذا األمر والعمل الربنامج بأهداف وأعامل املؤسسة وأدائها
(، ويعتمد مبدأ 043عيل تطوير رسالة ورؤية املؤسسة من خالل مشاركة الجميع يف ذلك)

 هام:املشاركة يف الرؤية عيل رضورة توافر عنرصين هامني 
وجود رؤية مستقبلية واضحة تعرب عن تصور الوضع والتميز املطلوب، ويصمم عيل   

أساسها إطار عميل يشكل القيم واملعتقدات والخطوط العريضة التي يتم االسرتشاد بها 
 إلدارة الكلية.

اهتامم اإلدارة بتوصيل الرؤية ورسالة املنظمة لجميع األفراد وليس اختيار عينة ممثلة لهم 
وطلب تصورهم حولها، وهذا يتطلب من قائد املؤسسة العمل مع اآلخرين من أجل غرس 

 الرؤية يف بنيات وعمليات املؤسسة وهي عملية تتطلب مهارات إنسانية وتقنية.
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 الثقة التنظيمية: - 8
تعد الثقة التنظيمية من أهم متطلبات التمكني اإلداري حيث تعرف بأنها عالقة تبادلية بني 

 ؛وميكن مامرستها يف منظامت متعددة ذات سياقات مختلفة، ومنها املدارس طرفني
ومرؤسيه، وبني العاملني وزمالئهم  القائدالجامعات نظرا  ألن طبيعة العالقات املتبادلة بني 

تعتمد عيل توقعات األفراد فيام يتعلق مبجموعة من السلوكيات والخصائص كالصدق 
 (.041املشاركة يف صنع القرارات وتفويض السلطات والعدالة)واالحرتام واألمانة والتعاون و 

 تبذلهذه العالقة التبادلية قد  التي يدرك القيادات الجامعيةيتضح من هذا التعريف أن و
مزيدا  من الجهد لبناء عالقات ثقة مع أعضاء هيئة التدريس والعاملني معهم، وأن األفراد 

ة، أي أنهم يثقون بأنهم سيعاملون بعدالة، ولن يتم الذين يتم متكينهم لديهم شعورا  بالثق
 استغاللهم كمرؤوسني ممن هم يف موقع السلطة أو القوة.

وبالتايل يتضح أهمية توافر الثقة عيل املستوى الفردي أو بني األفراد، حيث تلعب دورا  
تؤثر تأثريا  وزمالئهم ورؤسائهم يف العمل، و  القياداتفاعال  يف تشكيل العالقات الشخصية بني 

كبريا  عيل سلوكهم باملنظمة، وتختلف درجة الثقة بني األفراد فقد يشعر البعض بدرجة 
منخفضة من الثقة أو فقدان الثقة نحو اآلخرين باملنظمة، األمر الذي قد يفسد العالقات 
املتبادلة بينهم ويعوق سري العمل، يف حني أن توافر درجة مرتفعة من الثقة يعترب أساسا  

 (.046لتمكني القيادات ويسهم يف تدعيم جهود العاملني)
عن  التنظيمية أسفرت نتائج إحدى الدراسات حول العالقة بني التمكني اإلداري والثقة حيث

أن أعضاء هيئة التدريس الذين يتمتعون بقدر التمكني واالستقالل يف عملهم يظهرون 
، كام أكدت الدراسة عيل أن التمكني ونحو املنظمة القائدمستويات مرتفعة من الثقة نحو 

 (.041اإلداري يعد عامال  أساسيا  يف تحقيق الفعالية اإلدارية والتنظيمية)
ويرى بعض الباحثني أنه طاملا أن املديرين يلعبون دورا  هاما  يف عملية متكني املرؤسني. فإنه 

درجة كبرية عيل ثقة النقل الناجح للسلطة للمستويات التنظيمية األدىن ميكن أن يعتمد ب
املديرين يف املرؤوسني من زاوية قدرتهم عيل استخدام هذه السلطة، ويف درجات أو 
عالقات الثقة املرتفعة تنخفض السلوكيات الرقابية من جانب الرؤساء بعد عملية التمكني 

 (، ويضاف إيل ذلك أن األفراد الذين يثقون يف اآلخرين يكونون أكرث ثقة يف042اإلداري )
أنفسهم ويحافظون عيل مستويات عالية من األخالق الشخصية. وحيث إن البيئات التي 
تتمتع بالثقة تسمح لألفراد بالنمو واالزدهار والتمكني، األمر الذي يؤدي إيل تناغم السلوك 

 (.049)تهومصداقي
 
 لثقافة التنظيمية:ا -3

ومتثل مجموعة من االفرتاضات متثل شعورا  تنظيميا  غري مكتوب يسود بني أعضاء املؤسسة، 
والقيم األساسية والتي تجدها مجموعات العمل داخل املؤسسة مناسبة وفعالة للتأقلم مع 
الظروف واملشكالت التي تحيط بها سواء يف البيئة الخارجية أو الداخلية للمنظمة وقامت 

للتفكري يف  بتعليمها لألعضاء الجدد كطريقة صحيحة ومعرتف بها من جانب أعضاء املؤسسة
(، والثقافة التنظيمية بهذا املفهوم هي الجانب 011املشكالت املحيطة والترصف إزائها )

املعنوي والفكري للمؤسسة ويجب عيل املؤسسات التي تسعى إيل تطبيق التمكني اإلداري 
التأكد من أن تلك الثقافة تعكس القيم واملبادئ واالفرتاضيات التي تدعم نجاح تطبيق مفهوم 

 التمكني اإلداري.
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وتأيت أهمية الثقافة التنظيمية كمتطلب من متطلبات التمكني اإلداري للقيادات الجامعية 
وتساعد أعضاء هيئة من قبل الجامعة،  كونها تساعد عيل غرس القيم والسلوك املطلوبني

التدريس وجميع األفراد يف أداء واجباتهم بشكل سليم وخاصة عندما يكون السلوك 
يعني أن التمكني الفعال يتطلب  وهذافا  بحيث ال ميكن تحديده بشكل مسبق، مستهد

تنفيذه ثقافة تنظيمية جديدة، تأخذ باالعتبار اتجاهات القائد وسلوكه وتركز عيل التمكني 
وتهدف تنمية الثقافة التنظيمية إيل تقبل التغيري والتكيف مع الظروف  (،010اإلداري)

الجامعية بأهمية التمكني اإلداري، وهناك عدة مجاالت لتنمية املستجدة وتعريف القيادات 
 الثقافة التنظيمية لدي القيادات الجامعية منها:

ثقافة السلطة: وتعني تفويض السلطات والصالحيات عيل العاملني من األفراد، وفرق -
 (.018العمل، لتنفيذ املهام واملسئوليات الوظيفية املوكلة إليهم بفعالية)

الدور: وتعني مامرسة الدميقراطية داخل إطار العمل املؤسِس، وتحقيق نظم املرونة ثقافة -
 .من األفراد، وفرق العملللعاملني 

 ثقافة املهام: وتتمثل بتوزيع املهام واملسئوليات مبا يتناسب مع قدرات ومهارات األفراد، -
 وفرق العمل، ونرش مفهوم الرقابة الذاتية يف العمل.

الدراسات األدوار التي ميارسها القادة الثقافيون بتشكيل ثقافات منظامتهم وتعرض بعض  -
 :وهي

التصور: وتشمل إظهار رؤية واضحة ومعقولة للمنظمة وهنا البد من الرتكيز عيل الرؤية -
 املستقبلية .

 ويظهر القائد متعة يف تنفيذ التغريات وتخطيط السلوكيات املتوقعة من اآلخرين.التنشيط:-
القائد الثقايف يف التهيئة الرضورية للمبارشة بالتغيري الثقايف واستعامل اء ثر إ كني: وميكن التم-

 الطاقات لدعم وتعزيز السلوكيات الجديدة.
 

 دور القيادة يف التمكني اإلداري: 
تعد القيادة أحد املتطلبات األساسية يف عملية التمكني اإلداري، حيث تقوم فكرة التمكني 

فرتاض رئيِس، يتمثل يف فكرة التمكني أن سلطة اتخاذ القرار يجب أن يتم اإلداري عيل ا
ليك ميكن متكينهم لالستجابة بصورة مبارشة  ؛تفويضها للموظفني يف الصفوف األمامية

لطلبات املرؤوسني ومشاكلهم واحتياجاتهم. ويف ضوء ذلك يتضح أن فكرة التمكني اإلداري 
للقيادة، الذي يركز عيل التوجيه من جانب قيادة  تتطلب التخيل عن النموذج التقليدي

تؤمن باملشاركة والتشاور، وهذا بدوره يتطلب تغريا  جذريا  يف أدوار العمل، ومن ثم العالقة 
أما بالنسبة لدور القائد فيتطلب التحول من التحكم ( 016)، بني القائد واملرؤوسني

املرؤوسني فيتطلب التحول من إتباع والتوجيه إيل الثقة والتفويض، أما بالنسبة لدور 
، لذا يتطلب من القيادات الجامعية أن التعليامت والقواعد إيل املشاركة يف اتخاذ القرارات

تكون عيل دراية بأهمية التمكني اإلداري وتقدم النصح واملساعدة للمرؤسني واملشاركة يف 
 اتخاذ القرارات.
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 الدعم التنظيمي: -1
مرادف للدعم فالدعم التنظيمي  ؛تطلب هام لتمكني القياداتالدعم التنظيمي م ديع

القيادي والذي ميكن التعبري عنه بأنه مساهامت القادة ملرءوسيهم من خالل تشجيعهم عيل 
حل املشاكل والتصدي لها، وعرض حلولها أمامهم بشكل مفتوح، وبالتايل تنمية القدرات 

 .(011)التي تدعم التمكني اإلداري لديهم
للتمكني اإلداري، حيث تشري نظرية الدعم  ا  هام ا  دراكات الدعم التنظيمي محددا دتع

التنظيمي إيل أن املوظف يقوم بتطوير معتقداته الشاملة عن املدى الذي تقيم به املنظمة 
إسهاماته وتهتم برفاهيته، وهم يشريوا إيل أن هذه املعتقدات الشاملة متثل إدراك الدعم 

طار التبادل االجتامعي، فإن تلك املعتقدات تشكل األساس يف إ( 012)التنظيمي 
تساهم يف انتامء  تزام املنظمة تجاههم، والتيالستنتاجات أو دالالت املوظفني املتعلقة بال

 (019)املوظفني إليها
 ويف هذا الصدد من املفيد اإلشارة إيل أن هناك منطني للتبادل االجتامعي هام: -
 واملرؤوس والذي يطلق عليه تدعيم القائد التبادل بني القائد -   
 التبادل بني الفرد واملنظمة، والذي يطلق عليه إدراكات الدعم التنظيمي -   

وطبقا  لنموذج التبادل االجتامعي عن إدراك الدعم التنظيمي، فاملوظفون يبذلون جهدهم 
منها، ومن ثم  ويبدون والئهم للمنظمة من أجل مكافآت مالية واجتامعية سيحصلون عليها

فإدراكات الدعم من املنظمة تعمل كرباط بني املامرسات التي تقوم بها املنظمة واألعامل 
 ( 061)التي ميارسها املوظف

 
 صنع واتخاذ القرار للقيادات الجامعية: -6

أن االفرتاض الرئيِس يف التمكني اإلداري يتمثل يف أن سلطة اتخاذ القرار يجب أن يتم 
اد، حيث يعرف التمكني اإلداري للقيادات بأنه فلسفة إعطاء مزيد من تفويضها لألفر 

املسئوليات وسلطة اتخاذ القرار بدرجة أكرب للقيادات يف جميع املستويات املختلفة 
باملؤسسة وعليه نجد أنه كلام تعززت عملية التمكني اإلداري للقيادات فإنها تصل إيل نجاح 

كون عملية اتخاذ القرار هي لب العملية اإلدارية،  تطبيق القرارات وتنفيذها بفاعلية،
وصلب العمل اإلداري الجامعي، فضال  عن ذلك أنها أداة فعالة لتحقيق أهداف املؤسسة 
داخليا  وخارجيا ، وينظر إليها عيل أنها وظيفة أساسية ورئيسية ميارسها القائد اإلداري يف أي 

سات الرتبوية يف تحقيق أهدافها بدرجة موقع كان ويف أي وقت، حيث يعتمد نجاح املؤس
 كبرية عيل كفاءة أداء وفعالية القيادات بها.

وتشري بعض الكتابات إيل أن واقع عملية صنع القرار تختلف عن عملية اتخاذ القرار، فصنع 
عملية تعني بجمع وتهيئة املعلومات وصياغة عدة بدائل  Decision makingالقرار 

فهي مرحلة تالية لصنع  Decision takingنة، أما اتخاذ القرار مقرتحة لعالج مشكلة معي
 (060)القرار حيث يتم البت يف اختيار أرجح البدائل أو أفضلها 
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ومعنى ذلك أن عملية صنع القرار تتطلب وجود أكرث من طريقة لحل مشكلة معينة، وهذه 
صنع القرار، واملشكلة الطرق هي التي يطلق عليها "البدائل"، فوجود البدائل رشط أسايس ل

التي تظهر هنا أمام الفرد هي إما أن يتخذ القرار أو ميتنع عن اتخاذه، والقرار الذي يتخذ 
عيل دراسة واقتناع، فهو أيضا  قرار، وبهذا املعني؛ فإن اتخاذ  ؤهبعدم اتخاذ القرار قد تم بنا

ل األفضل من بني القرار خطوة من خطوات عملية صنع القرار، والتي تتضمن اختيار الح
 البدائل املتاحة.

وبالنظر إيل عمليتي صنع واتخاذ القرار، نجد أن جودة القرار الرتبوي بصفة خاصة تعتمد 
بشكل كبري عيل آليات صنعه وليس عيل السلطة املوكل إليها اتخاذه، إذا كانت هذه السلطة 

منهج  –العليا أو التنفيذية تعترب املركزية منهجا تسري عليه، أما إذا اعتمدت السلطة، سواء 
الالمركزية يف صنع واتخاذ القرار، ففي هذه الحالة تتوقف جودة القرار وتحقيقه ألهدافه عيل 

معا ، من قبل القامئني عليهام داخل  -الصنع واالتخاذ –الجهود املبذولة يف كلتا العمليتني 
 (068)منظومة العمل الجامعي.

قع الخطوة األخرية التي تتوج عملية صنع القرار وتعطي للقرار عملية اتخاذ القرار هي يف الواو 
املصنوع قوته ورشعيته التنظيمية، وأهمية هذه الخطوة تظهر من حيث إن كل قرار يرتتب 
عليه نتائج معينة، ومن الناحية التنظيمية البد من وجود فرد ما تنسب إليه مسئولية هذه 

ولذا فمن السهل معرفة  ؛ادة لقب متخذ القرارالنتائج، وهذا الفرد هو ما يطلق عليه ع
 (063)الشخص متخذ القرار، ولكن من الصعب معرفة األفراد الذين اشرتكوا يف صناعة القرار

راء عدد من آ وبالتايل فإن املشاركة يف صنع القرارات قد ترتاوح بني قيام القائد باستطالع 
أما عملية التمكني اإلداري فهي ال تعني  املرؤسني إيل إرشاك جميع املرؤسني يف قرار جامعي،

فقط املشاركة يف السلطة، ولكن توزيع السلطة أيضا ، حيث مينح القادة سلطة بشأن بعض أو 
كل نواحي املهام، بدء من وضع جدول األعامل إيل اتخاذ القرارات ثم تنفيذها، فتمكني السلطة 

 ظائفهم.يقوى القادة ويعطيهم اإلحساس بامللكية والتحكم يف و 
 
 :الفعالاالتصال اإلداري -1

إن االتصال اإلداري مع كل املستويات اإلدارية هو املفتاح األسايس لتمكني القيادات 
الجامعية، فاالتصال من وظائف اإلداري الرضورية وهو املكون الذي يجعل النظام ممكنا ، 

التصال أساس لوجود أي وهو الوسيلة التي عربها يتم القيام بوظائف اإلدارة األساسية؛ فا
جامعة باعتباره وسيلة ألفرادها لتبادل املعاين واألفكار، وهو أيضا  مظهر هام يف حياة 

أداة رئيسية توفر ألفراد املجتمعات البرشية فرص التفاعل مع بيئاتهم وهو اإلنسان، 
وم باالتصال اإلداري، الذي يق ىوتندرج هذه العملية تحت ما يسم( 064) والتكيف معها

بنقل األفكار واملعلومات إيل جميع أفراد املؤسسة، ويكون نجاحها مرهونا  بوجود أنظمة 
وبالتايل ( 061) اتصال جيدة داخل املؤسسة، ووجود املهارات يف استعاملها من قبل أفرادها

سالسة عملية االتصال تؤدي إيل متكني القيادات الجامعية يف تحقيق قدر كبري من االتصاالت 
 يع االتجاهات، مبا يحقق للقيادات الفهم ملا تحاول تحقيقه، وكيف سيتم ذلك. يف جم

فعملية االتصاالت لها دور كبري يف متكني القيادات الجامعية من حيث كونها أداة فعالة 
 للتأثري يف السلوك الوظيفي للقيادات، حيث يعمل الكل يف نطاق اختصاصه عيل تحقيق

 ويأهداف التنظيم اإلداري الرتب
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وبناء عليه تكون هناك أهمية كربى لالتصاالت اإلدارية ، واعتبارها عامل نجاح أو فشل يف 
 :تحقيق متكني سلطة القيادات الجامعية، وتتجسد أهمية االتصاالت اإلدارية فيام ييل

 .واألقساموسيلة التخاطب والتفاعل بني األطراف املختلفة داخل وخارج الكليات 
ية، حيث يتوقف نجاح ذلك مهارات االتصال الشفهي أو املكتوب جوهر العملية البحث

 لتوصيل املعلومات املفهومة للطرف اآلخر.
 وسيلة مهمة للمامرسات اإلدارية من تخطيط وتنظيم وتوجيه وإرشاف ورقابة عيل األداء.

 وسيلة حتمية يجب استخدامها يف األمناط اإلدارية والقيادية املختلفة.
 التنسيق بني األنشطة واألعامل اإلدارية. أداة مهمة لتحقيق

 
 :لتدريب اإلداري ا-2

يعترب التمكني اإلداري عملية تغري للمنظمة تنتقل بها من املفاهيم التقليدية للسلطة 
واملسئولية واتخاذ القرارات التي تعتمد عيل الفردية إيل مفاهيم جديدة تعتمد عيل فرق 

ر واملسئولية كاملة عن النتائج، وعملية التغيري من العمل وإعطاء الحرية يف اتخاذ القرا
املفاهيم التي تحتاج إيل مهارات جديدة يكتسبها األفراد منها )مهارات االتصال والتعاون، 
التنسيق، واتخاذ القرار، وتحمل املخاطرة(، وهذه املهارات الجديدة تحتاج إيل تدريب ليك 

 وظيفته يف ظل املفاهيم والظروف الجديدة يتقنها الفرد ويستطيع بعدها القيام مبهام 
فالتدريب يشكل مطلبا  أساسيا  يف إدارة املنظامت واملؤسسات إذا ما أريد لها تحسني وظائفها، 
واالرتقاء مبستويات أداء عامليها، فقدرة هذه املنظامت واملؤسسات عيل تحقيق أهدافها 

وإعدادهم، وما تلقوه من علم وتدريب، بنجاح تعتمد عيل بالدرجة األويل عيل كفاءة أعضائها 
والتدريب ميثل عملية رئيسية وحيوية يف مجال التنمية املستمرة للعاملني يف مختلف الوظائف 
بتخصصاتها املتنوعة، حيث يجدد معلوماتهم ويعمل عيل تحسني معدالت أدائهم، واالرتقاء 

، ويف هذا  لتي يعملون بهاا والئهم للمؤسسة بقيمهم السلوكية، وصقل اتجاهاتهم، وتعميق
 & Bowenالصدد ال ميكن متكني العاملني بدون توفري التدريب املالئم، حيث يرى كل من )

Lawler, أن العاملني يجب أن يتم تدريبهم بصورة سليمة فال معني أن يتم متكني العاملني )
بهم عيل ذلك مسبقا  ألداء أعامل مثل اتخاذ القرار أو املبادأة أو االبتكار دون أن يتم تدري

ألن الفرد عندما يشعر بعدم قدرته عيل القيام باألعامل املطلوبة منه يف ظل ؛ وذلك 
التمكني لعدم تدريبه فإن ذلك يؤدي إيل إضعاف ثقته بقدراته )فعاليته الذاتية( وبالتايل 

 .مقاومة عملية التمكني وتفضيل النظم التقليدية لألعامل التي يتقنها
( أنه مبجرد أن يتعرف الفرد عيل ما ينبغي عليه عمله لتحسني أداء ,Caudronويرى )

  .(011)املنظمة فيجب أن تتوافر لديه املهارات واملوارد الالزمة لتحقيق تلك التحسينات
وإذا كان التدريب يشكل رضورة ملحة لجميع الوظائف واألعامل التي تتطلب منوا  مستمرا  

ا مواكبة املتغريات الرسيعة واملتطورة يف مجال عملها، فإنه يف عنارصها البرشية حتى ميكنه
نظرا  ألهمية الدور الذي تلعبه ؛ يشكل يف الجامعات رضورة أكرث إلحاحا  وأشد مطلبا  

، وملا كان جزء كبري من مسئولية تحقيق أهداف الجامعة يقع عيل عاتق ( 010)الجامعات
حقيق أهدافها يتوقف إيل حد كبري عيل كفاءة الجهاز اإلداري بها، فإن نجاح الجامعة يف ت

ومدى -رئيس الجامعة، عمداء الكليات، رؤساء األقسام:  القيادات الجامعية الرئيسية بها
 (018)قدراتهم يف التعامل مع كافة املتغريات املحيطة بهم 
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ويف هذا الصدد فإن منصب القيادة يتطلب من القيادات الجامعية االنتقال من الدور 
هني إيل الدور اإلداري، وهذا يتطلب فهام  للتغريات يف املامرسات التعليمية واإلدارية؛ إذ امل

عن طريق االنتقال من العمل األكادميي  ةغالبا  ما تصل هذه القيادات إيل مناصبها اإلداري
 إيل العمل اإلداري، انتقاال  ال يالزمه بالرضورة تأهيلهم للقيام بأعباء املناصب الجديدة.

ولهذا فقد أوصت إحدى الدراسات برضورة تنظيم برامج تدريبية للمرشحني للمناصب 
لتعريفهم بالقوانني  ؛القيادية بالجامعة والكلية قبل السامح لهم مبامرسة مهامهم

والترشيعات الجامعية واملهارات الالزمة للتعامل مع املواقف اإلدارية املختلفة، مام يرفع 
 .(013)ارية لديهم، ويساعدهم عيل أداء مهامهم بكفاءة عاليةمن مستوى القدرات اإلد

 
 فرق العمل: -9

وهي متطلب لتحقيق هدف ما يف هذه الدراسة هو التمكني ، فرق العمل هي وسيلة لغاية 
اإلداري للقيادات الجامعية، فالتمكني عيل هذا األساس يقوم عيل بناء القوة وتطويرها 

أن يكتسبها القائد، التعاون الجامعي، املشاركة يف العمل، وزيادتها من خالل مهارات يجب 
وتشري بعض الدراسات إيل أن عمل الفريق يعد أسلوبا  يستخدم لتمكني القيادات ومسوغا  
لتطوير قدراتهم وتعزيز األداء املؤسِس، وأن متكني الفريق ينسجم مع التغريات الهيكلية يف 

والتحول إيل املنظمة األفقية والتنظيم املنبسط املنظامت، من حيث توسيع نطاق اإلرشاف 
بدال  من التنظيامت الهرمية، هذا وإن منح التمكني للفريق يعطي دورا  أكرب يف تحسني 

، والغاية من التمكني يف هذا اإلطار هو إرشاد قيادة الفريق بالكيفية (014)مستويات األداء
إدارة نشاطاتهم، فالسؤال هنا كيف يجري  التي تجعلهم أقل اعتامدا  عيل اإلدارة العليا يف

تغريات جوهرية يف إعداد القيادات ومتكينهم أية  االعتامد عيل الفريق يف كل املهام دون
 وإكسابهم املعارف واملهارات واملعلومات الالزمة للنهوض مبهام اإلدارة يف كليات الرتبية.

كل التنظيمي لتحقيق هدف أو وتعرف فرق العمل بأنها "جامعات يتم إنشاؤها داخل الهي
مهمة محددة تتطلب التنسيق والتفاعل والتكامل بني أعضاء الفريق، ويعترب أعضاء الفريق 
مسئولني عن تحقيق هذه األهداف، كام أن هناك قدر كبري من التمكني للفريق يف اتخاذ 

ملنسجم كوحدة القرارات، والفريق يف النهاية هو وسيلة لتمكني األفراد من العمل الجامعي ا
 متجانسة. 

 ويتمثل متكني فرق العمل يف اآليت:  -
 تفويض قدر كبري من السلطة والنفوذ يف اتخاذ القرارات.-
 الشعور باملسئولية عن أداء املهمة وتحقيق الهدف.-
 محاسبة أعضاء الفريق عن مدى تحقيق األهداف.-
 وجود قدر كبري من التغذية املرتدة للمعلومات.-

مل يف هذه الدراسة تعرف بأنها مجموعة من األفراد يعملون معا  لتحقيق هدف وفرق الع
عام، وبالتايل فإن أعضاء الفريق هم الذين يحددون طريقة تناول املشكلة من قبل أي فرد 

 داخل الفريق، ويف هذا متكني كبري للفرد وللفريق.
ري عيل أفراد الفريق يف فهو الفرد الذي يستخدم مهارات معينة للتأث - أما قائد الفريق

 املواقف املختلفة، بحيث يؤدي ذلك إيل متكينهم من أداء املهام بكفاءة الفريق وفعاليته.
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ونستنتج مام سبق أن املتطلبات السابقة كام هو موضح تصور مبديئ ملتطلبات التمكني 
 اإلداري للقيادات الجامعية، وسوف يتم اختبارها من خالل عرضها عيل مجموعة من
املحكمني، ويالحظ أن هذه املتطلبات تعتمد بعضها عيل بعض، وتشمل عيل متطلبات 

 هيكلية وسلوكية وأن الجزء األكرب يتعلق مبتغريات هيكلية مرتابطة.
 

 مكني اإلداري للقيادات الجامعية:: املعوقات التي تحول دون تطبيق التتاسعا
داء وإثراء العمل وإعطاء مزيد من عيل الرغم من أهمية التمكني اإلداري يف تحسني األ 

الحرية لتحمل املسئولية لجميع اإلفراد من أجل تهيئة املناخ العام عيل مستوي الكلية أو 
أنه يف كثري من األحيان توجد معوقات تحد من عملية التمكني اإلداري  إالاألقسام، 

لقيادات وأعضاء هيئة للقيادات الجامعية ، وتقود إيل قتل األفكار الجديدة لديهم وإحباط ا
التدريس وإجبارهم عيل تنفيذ اللوائح والتعليامت واالمتثال لها دون التفكري يف تطويرها أو 
تجديدها، ومن ثم تثبط من انتشار هذه املامرسة اإلدارية وتحول دون توفري املناخ املالئم 

 لتطبيق التمكني اإلداري لهم.
من الكتاب والباحثني، وتم التوصل إيل عدد ولقد حظي موضوع التمكني باهتامم العديد 

من النتائج املتباينة فيام يتعلق مبعوقات التمكني اإلداري بصفة عامة، لذا تحاول هذه 
الدراسة الحالية عرضها، ثم تحاول استخالص بعض املعوقات التي تحول دون تطبيق 

عيقهم من مامرسة متطلبات التمكني اإلداري للقيادات األكادميية بصفة خاصة، والتي ت
 أعاملهم بحرية إلنجاز املهام املوكولة إليهم.

فتشري نتائج دراسات عديدة أن معوقات التمكني اإلداري بصفة عامة تتمثل فيام  -
 -:(012)ييل

 نها مرادف للتمكني اإلداري.أ الرتكيز عيل تفويض السلطة عيل 
 الرغم من اختالف تطبيق التمكني اإلداري بنفس األسلوب يف جميع املؤسسات عيل

 الظروف.
 عدم رغبة املديرين يف عملية التمكني والنظر إليها عيل أنها مخاطرة غري محسوبة.

 إهامل حاجات املشاركني يف السلطة من املهارات وعدم تدريبهم عليها.
 خوف اإلدارة من فقدان السلطة مام يجعلهم يحجبون عن تفويض السلطة.

ن ناحية قدرتهم عيل إكامل مهام عملهم وتحمل املسئولية عدم ثقة املرؤسني يف أنفسه م
 كاملة.

 نها مجرد جزء من برامج التدريب والتطوير.أ نظرة اإلدارة لعملية التمكني عيل 
 شيوع املحاسبة واملسئولية مام يؤثر عيل تحقيق األهداف.
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يق بينام نجد بعض الدراسات تحدد معوقات أساسية تؤدي إيل فشل املؤسسات يف تطب
 -: التمكني اإلداري من أبرزها

تخوف املديرين من فقدان السلطة والنفوذ التي يتمتعون بها يف ظل املركزية، وتخوف -
املديرين من أن يظهر املرؤسون كفاءة يف أعاملهم أكرب من كفاءتهم مام يؤثر عيل ثقة 

 اإلدارة بهم.
شكالت العتيادهم عيل تخوف املرؤوسني من تحمل مسئولية اتخاذ القرارات وحل امل-

 الهياكل التنظيمية القامئة عيل األوامر وتنفيذها دون تحمل مسئولية نتائجها.
 تخوف البعض من تحمل أعباء ومسئوليات إضافية فتظهر مقاومة التغيري.-
 البحث عن املثالية دون البدء بالتمكني.-
 سيادة البريوقراطية.-
 البنية التنظيمية الجامدة.-

 .ةتكاب الخطأ أو املخاطر الخوف من ار 
 التعديالت املتكررة يف قواعد املؤسسة وإعادة توجيه أهدافها.-
 قلة الثقة بالنفس.-
 االفتقار للمعرفة واملهارة اإلدارية الالزمة للمنظامت املعارصة.-
 الرسمية يف العمل.-
 املركزية يف اتخاذ القرارات.-
 تعقيد وكرثة اإلجراءات يف اتخاذ القرارات.-
 التداخل فيام بني االختصاصات.-
 قلة التأهيل اإلداري الكايف.-
 التنظيم الهرمي التقليدي.-
 نقص املعلومات وعدم توفرها بالرسعة املطلوبة.-
 قلة توفر الربامج التدريبية التطويرية التي تشجع عيل مامرسة التمكني اإلداري.-
 قلة توافر الدعم املادي واملعنوي.-
 نسانية واالجتامعية بني األفراد.ضعف العالقات اإل -
 الالمباالة اإلدارية.-
 وضع أهداف صعبة التحقيق.-
 فقدان مهارات االتصال بني العاملني.-
 إجراءات التقويم غري مناسبة.-
 غياب التخطيط االسرتاتيجي الشامل الذي يحدد الرؤية والرسالة.-
 غياب املناخ املالئم للتمكني اإلداري.-
 ت الرأسية واألفقية الفعالة بني اإلدارات.غياب االتصاال -
 ضعف التنسيق بني اإلدارات املختلفة.-
 فقدان العدالة بأنواعها واملحاباة لبعض العاملني.-
 قلة استخدام األساليب اإلدارية الحديثة بطريقة مالمئة لطبيعة عمل اإلدارات.-
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ه املؤسسات الرتبوية ومنها يف حني تشري بعض الدراسات إيل جملة من املعوقات التي تواج
 -: الجامعات حيث تحد من قدرتها عيل تطبيق التمكني اإلداري، ومن تلك املعوقات، ما يأيت

 خوف اإلدارة العليا من فقدان السلطة.
 عدم الرغبة يف التغيري.

 خوف اإلدارة الوسطي من فقدان وظائفهم أومن فقدان السلطة.
 ألة.خوف العاملني من تحمل السلطة واملس

 عيل املبادأة واالبتكار. عاألنظمة واإلجراءات الصارمة التي ال تشج
 وميكن تصنيف معوقات التمكني اإلداري التي سبق عرضها إيل األنواع التالية كام ييل:

 املعوقات الشخصية ) الفردية(، وتتمثل يف :
 قلة توافر امليول واالستعدادات.

 ضعف القدرة عيل الرؤية املستقبلية.
 ف مهارة التأثري يف اآلخرين.ضع

 ضعف الثقة بالنفس.
 .(020) ضعف القدرة يف تشخيص املواقف
 ابهة واالصطدام بالغري.جالخوف من الفشل، والخوف من امل

 قلة الرغبة يف التطوير والتغيري.
 تجنب الغموض.

 املعوقات البيئية ) املوقفية(، وتتمثل يف :- 8
والتقاليد املحيطة بالفرد والتي تقيد من تفكريه وتجربه  الظروف الثقافة العامة كالعادات -

 .(028)عيل الترصف بالطريقة التي تالئم اآلخرين 
 املركزية يف اإلدارة وقلة تفويض السلطة. -
 ندرة مرونة اللوائح واألنظمة واإلجراءات. -

 معوقات التمكني االداري 
 -املعوقات التنظيمية، وتتمثل يف: -3
 لهرمي وتركيز السلطة يف اعيل الهرم.التنظيم ا -   
 وصف وظيفي للمهام والوظائف واختصاصات اإلدارات بشكل جامد. -   
 خضوع العاملني لنظام مراقبة وسيطرة وتأديب. -   
 التقيد باألنظمة واللوائح والقوانني واإلجراءات. -   
لعليا وعدم وضوح عدم فعالية فرق العمل نتيجة ضعف املساندة من قبل اإلدارة ا -   

 الدور.
 -املعوقات اإلدارية، وتتمثل يف: -4
 ضعف نظم املعلومات واالتصاالت. -   
 ضعف العملية اإلدارية. -   
 سيطرة اإلداري عيل كل َشء. -   
اتخاذ القرارات املتعلقة بإعادة التنظيم والتغيري برسية، وإعالنها للعاملني بصورة  -   

 مفاجئة.
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ت تواجهها القيادات الجامعية بصفة خاصة، والتي تعيقهم من تحقيق وهناك معوقا -
 -التمكني اإلداري، وتتمثل يف:

 ضعف إعداد القيادات للمناصب اإلدارية بشكل مناسب.
 ضعف نظم التأييد والتشجيع املالمئني.

 نظم الدعم التقليدية.
 افتقاد الشفافية.
 مقاومة التغيري.

 قيادات لتحقيق التمكني اإلداري.نقص املهارات املختلفة لدي ال
 الحصول عيل راتب غري مناسب.

كرثة املسئوليات املفوضة إليهم، مثل) ثقل أعباء األعامل الورقية ، ومواجهة ضغوط من 
أعضاء القسم أو من مكتب العميد، ومواجهة ضغوط من قبل الجامعة والنظام األكادميي 

 واإلداري( ومن ثم الشعور بالقلق واإلحباط.
 االلتزام باللوائح والقوانني داخل الكلية والجامعة.

 سيادة املركزية والبريوقراطية والروتني، وعدم تفويض الصالحيات.
 ضعف التعاون والعمل بشكل جامعي بني القيادات واألقسام املختلفة.
 قلة إدراك القيادات للوائح أو التغيريات أو التعديالت التي تطرأ عليها.

 لشخصية بالعمل.ربط الخالفات ا
 مركزية اتخاذ القرارات، وعدم استقاللية إدارة الكلية و األقسام يف النواحي اإلدارية واملالية.

 ضعف التخطيط عيل مستوي إدارة الكلية واألقسام بها. 
 األساليب التقليدية يف اإلدارة وبطء اإلجراءات اإلدارية داخل الكلية .  إتباع

لتمكني اإلداري داخل املنظامت كثرية يصعب حرصها، كام ومام سبق يتضح أن معوقات ا
من الفرد نفسه، ومنها  نيتضح أن هذه املعوقات متكاملة مع بعضها البعض، فمنها ما يكو 

ما يكون من قبل اآلخرين، ومنها ما يكون من الجهات الرسمية، ومن ثم فقد تم استخدام 
ع طبيعة الدراسة الحالية، وتم تصنيف عددا من هذا املعوقات التي تم عرضها، مبا يتفق م

معوقات التمكني اإلداري للقيادات الجامعية إيل ثالث فئات تحاول الكشف عنا، وتتمثل 
 -هذه املعوقات فيام ييل:

 املعوقات الشخصية: -أ
ذاته وتؤثر يف شخصيته بحيث تكون معوقه  بالقائد الجامعيهي املعوقات املتعلقة    

 ري، وتتمثل فيام ييل:لتطبيق التمكني اإلدا
 التمسك باملألوف:  -0

ويقصد به متسك القيادات األكادميية باللوائح والقوانني التنظيمية املألوفة بدون استخدام 
املرونة عند تطبيقها والتجديد فيها،  وبذلك يتصف سلوكهم بالجمود، ويصبح تفكريهم منطيا 

د بعض القيادات الذين ليست لديهم أية مقيدا بالعادات والتقاليد القدمية، وأيضا قد يوج
دراية بالقوانني واللوائح ذات العالقة بتنظيم العمل من مختلف الجوانب، وبالتايل الترصف يف 

الذين يتجاوزون  القيادينياملواقف املختلفة وفقا للخربة الشخصية ، وكذلك قد يوجد بعض 
ة بها، ويسعون نحو تحقيق املصالح حكام الخاصاللوائح والقوانني عيل الرغم من علمهم باأل 

الخاصة املتعلقة بهم شخصيا، مام يحدهم من تطبيق التمكني اإلداري، ومن ثم مقاومة أي 
 رتغيري أو تطوي
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نظرا لخلوها من املغامرة أو ؛ ويرجع ذلك إيل صعوبة التخيل عن العادات السابقة 
رغبة أحد أعضاء هيئة حد رؤساء األقسام عرض أ املخاطرة، وعيل سبيل املثال رفض 

التدريس الراغبني يف الحصول عيل اإلجازة العلمية عيل مجلس القسم وفق اللوائح 
عيل حق حصول  تنصالجامعية؛ لوجود خالف حاد بني الطرفني، علام بأن القوانني الجامعية 

عضو هيئة التدريس عيل هذه اإلجازة. وبعد قيام العضو بإحالة املوضوع إيل عميد الكلية 
بشأن الحصول عيل اإلجازة العلمية، تم عرض املوضوع عيل مجلس القسم  مالتخاذ الالز 

 ويتم املوافقة عيل هذه اإلجازة. . 
 :تبني أسلوب العمل الفردي -8

سيادة األنانية والفردية لدي القيادات، وقلة رغبتهم يف العمل الجامعي، أو  هويقصد ب
وي الكلية اواالقسام عيل العمل بروح الفريق تشجيع أعضاء هيئة التدريس سواء عىل مست

الواحد، ومن ثم سيطرة القرارات والتعليامت وإلزام اآلخرين بتنفيذها دون مشاركتهم فيها، 
وفرض رأيهم وفقا الهتامماتهم ومصلحتهم الذاتية، وليس مصلحة الجامعة، وقلة تقبل 

 وجهات النظر األخرى لألعضاء .
 املعوقات اإلدارية:  –ب 
ي املعوقات التي تتعلق بالنمط اإلداري السائد ودرجة املركزية والالمركزية السائدة مبا ه

 يتيح تطبيق التمكني اإلداري للقيادات، وتتمثل يف:
 :يدار العمل اإل مركزية  -0

واألقسام والتعامل مع إدارة املستويات ويقصد بها شيوع بريوقراطية اإلدارة ، يف جميع 
جزء  ضاتخاذ القرارات وقلة السامح للقيادات باملشاركة فيها أو تفوي مركزية، تقوم مركزية

من السلطات إليهم وإلزامهم بتنفيذ هذه القرارات، ومن ثم تقييد الحرية واالستقاللية يف 
النواحي اإلدارية واملالية والعلمية، مام تحد من متكنينهم للمهام املنوطة بكل من تلك  

 القدرة عيل تطبيق عملية التمكني اإلداري. الوظائف، مام يؤدي إيل عدم
 ضغوط العمل والروتني اإلداري: -8

مبا اليتيح الوقت الكايف الجامعية ق القيادات تيقصد به كرثة املهام واألعامل امللقاة عيل عا
 ملامرسة التمكني اإلداري يف املشكالت التي تواجههم.

 ي:اإلدار  عملعدم توافر التدريب عىل مامرسة ال – 3
، ومن ثم ضعف الجامعيةويقصد به ضعف املهارات القيادية واإلدارية لدي القيادات 

 موذلك نظرا لندرة توفر برامج تدريبية تؤهله ؛قدرتهم عيل تطبيق التمكني اإلداري
 إداريا. موتدربهم عىل عمليات التمكني اإلداري وكيفية توظيفه

 الضعف الداخيل يف بنية النظام اإلداري: – 4
قصد به سوء اإلدارة، وسيادة األساليب اإلدارية التقليدية والروتينية يف وضع امليزانية وي

واإلنفاق واملعامالت املالية،وندرة جدية النظام املستخدم يف جميع املعلومات اإلدارية 
وحفظها واسرتجاعها، والنقص يف املعلومات اإلدارية، إيل جانب وجود عيوب يف نظم الرقابة 

وذلك بسبب  ؛والحوافز، مام يقف عائقا يف سبيل تطبيق التمكني اإلداري للقيادات واالتصال
 مركزية السلطة ومحدودية التفويض .
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 املعوقات التنظيمية: –ج 
هي املعوقات التي تتعلق باملنظمة وأسلوب عملها وكيفية تحقيق أهدافها ومدي تهيئة 

 ثل هذه املعوقات فيام ييل:للتمكني اإلداري، وتتم ةاملناخ والثقافة املالمئ
 التنظيم الهرمي التقليدي:  -0

 ألنظمة وإتباعه، واألقسامالكلية  إدارةويقصد به قصور البناء التنظيمي عيل مستوي 
 أمثلتها، ومن اإلداريتقليدية وسياسات غري مالمئة تعوق عملية التمكني  إدارية وأساليب

ة واألقسام، وقلة االهتامم بإعداد الدليل الكلي بإدارةغياب الهياكل الوظيفية الخاصة 
التنظيمي ، التقيد بالتسلسل الهرمي والروتني الوظيفي، االلتزام الحريف بالقوانني والتعليامت 

والسلطات  اإلفراد، فضال عن عدم التناسب بني املسئوليات املتوقعة من بعض  واإلجراءات
عدم  إيلقة ببعض الوظائف، مام يؤدي املمنوحة لهم، ووجود تكرار يف بعض املهام املتعل

 .اإلداريالقدرة عيل الوفاء مبتطلبات التمكني 
 ضعف الحوافز وغياب الدعم التنظيمي: -8

الكلية  إدارةداخل  اإلداريويقصد به غياب املناخ التنظيمي املالئم واملدعم للتمكني 
املناسبة،  واإلمكانياتد جانب الضعف يف نظام الحوافز، النقص يف املوار  إيلبها،  واألقسام

الجامعية،  اإلدارةمن قبل  األكادمييةوانخفاض وسائل الدعم املادي واملعنوي للقيادات 
الجديد والشعور بأن العمل  األفكارالتحدي نحو مامرسة  إثارةوبالتايل عدم القدرة عيل 
 الذي يؤديه ليس له قيمة.

 قلة وضوح الرؤية: -3
ذهنية واضحة لدي القيادات ، ترسم الخطط واألهداف الحالية ويقصد بها ندرة توافر رؤية 

 إيلواملستقبلية، مام يحول يف املساهمة يف تحقيق متطلبات التمكني اإلداري بكليات الرتبية 
 عيل درجة ممكنه.   أ 

نستخلص من هذا الفصل أن التمكني اإلداري يعد من املداخل الحديثة لتحويل الجامعات 
 إيل منظامت متمكنة . من منظامت تقليدية

غلبها عيل أنه يتمحور أ أن هناك آراء مختلفة حول ماهية التمكني وأبعاده إال أنها تجمع يف 
حول إعطاء صالحية وحرية أكرب يف مجال الوظيفة املحددة التي يقوم بها القائد حسب 

آي يف ر ال الوصف الوظيفي ، واملوارد الالزمة ألداء العمل ، ومنحه حرية املشاركة وإبداء
األمور التي تتعلق بسياق الوظيفة ، حتي يشعر بأهميته ويكون له دورا  حقيقيا يف إدارة 

 الجامعة ثم محاسبته عن نتائج العمل .
التمكني وسيلة وليس غاية يف حد ذاتها ، حيث يعترب تغريا  سلوكيا  يبدأ من القمة وينترش 

التعليم يعد عملية تتم فيها صنع القرارات فيشمل املنظومة الجامعية ، والتمكني يف إدارة 
كون وظيفة املدير أو القائد هي توزيع تاملشرتكة ، ففي ظل تطبيق مدخل التطبيق اإلداري 

السلطات فيام بني األفراد مع خلق بيئة تدعم استخدام هذه السلطات بطريقة إبداعية 
 وتعاونية ملا يف تحقيق املصلحة .

ري من خالل متطلباته مع اعتبار رؤية اإلدارة العليا والقيادات يجب أن يقاس التمكني اإلدا
الجامعية نحو التمكني اإلداري،ويتطلب ذلك التعرف عيل القيادات الجامعية من حيث ) 

 املسئوليات ( وهذا ما يتم تناوله يف الفصل التايل . -املهام
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  ات الجامعية القيادالثاين: الفصل 
 

 متهيد:
فرضت املتغريات والتحديات املتباينة التي يعيشها العامل املعارص، والتي شملت جميع 
مجاالت الحياة، وخاصة مجال الرتبية والتعليم؛ الحاجة للقادة الرتبويني ؛ ليكونوا عىل قمة 

 مؤسساتنا الجامعية.
ملتغري األسايس الذي يساهم بفاعلية حيث تعد القيادات األكادميية يف املؤسسات الجامعية ا

يف جودة التعليم الذي تقدمه؛ فسلوكيات ومامرسات القيادات األكادميية من قيم 
واتجاهات وأمناط تفكري ومهارات مختلفة تنعكس عىل املنظومة اإلدارية والتي بدورها 

ا مع تعكس الرسالة الجامعية من خالل حجم الخدمات الجامعية وجودتها ومدى انسجامه
(، ولقد أكد كثري من التوجيهات العاملية املعارصة املهتمة بتطوير 0متطلبات العرص)

مؤسسات التعليم الجامعي أن القيادة األكادميية تنفذ أعامال  إدارية، وأكادميية، وتربوية، 
ترتبط بالتطورات الداخلية والخارجية ملؤسسات التعليم الجامعي. فإن تلك القيادة مسئولة 

ملشاركة يف اإلدارة الجامعية، وإدارة مؤسسات التعليم الجامعي بشكل مبارش سواء عىل عن ا
مستوى القيادة العليا مبؤسسة التعليم الجامعي أو عىل مستوى الكليات، والعامدات،  

 (.8واألقسام العلمية)
فالقيادة الناجحة هي أساس رضوري ألي تنظيم، ويبقى هناك دور مهم يضطلع القائد من 

الله بإدارة وتنظيم ونجاح واستمرارية املؤسسة الرتبوية التي يتوىل قيادتها؛ لذا فإنه من خ
الرضوري أن يجمع اإلداري الناجح بني املواصفات القيادية التي يجب أن يتصف بها، وبني 

وخاصة يف  ةاملسؤوليات أو السلطات املوكلة إليه، وهذا ما يؤيد تطور وتقدم املؤسسة الرتبوي
 (.3التطور والتقدم التكنولوجي الرسيع والثورة املعرفية والتكنولوجية املعارصة)عرص 

تعد القيادة الناجحة أساسا  يف تطوير املؤسسة الرتبوية ونجاحها وبقائها، يجب العمل بها 
 قلتمكني القيادات الجامعية بكليات الرتبية من إحداث نقلة نوعية يف أساليب اإلدارة، مبا يحق

عملية الرتبوية بشكل أفضل، ومتكينها من تحقيق األهداف املرسومة واملخططة، أهداف ال
حيث تعد القيادة الجامعية هي محور العملية اإلدارية، وتأيت أهميتها يف كونها تؤدي دورا 

 فاعال يف جميع جوانب العملية اإلدارية لتجعلها أكرث فاعلية تجاه تحقيق األهداف. 
إىل قيادات فاعلة عىل مستوى كليات الرتبية متمثلة يف عمداء  لذا فإن هناك حاجة كبرية

(، فهم عىل قدر كبري من األهمية ؛ نظرا  للدور الكبري 4الكليات ووكالئها ورؤساء األقسام )
 الذي يقومون به.

كام أن هناك حاجة إىل إعادة مامرسات القيادة الجامعية يف مؤسساتنا الرتبوية، حيث 
معات يف الوقت الحايل تنظر بجدية إىل األثر القيادي األكادميي، مام زاد بدأت الكليات والجا

يف توسع تلك األعامل واملامرسات وكربها ملواجهة تحديات القرن الحادي والعرشون، مام 
يتطلب وجود القائد الجامعي املمكن الذي ميتلك املهارات التي تجعله قادرا  عىل أداء دوره 

عالية، لذلك يهدف الفصل الحايل لعرض العنارص التالية: ) القيادات  القيادي بفاعلية وكفاءة
الجامعية من حيث املفهوم واألهمية والخصائص، أركان القيادة ونظرياتها،املامرسات 
القيادية األكادميية،القيادات األكادميية بكليات الرتبية من خالل عرض الهيكل التنظيمي 

 وكالء الكلية، رؤساء األقسام (. الكلية، لكليات الرتبية واملتمثل يف عميد 
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 أوال : القيادات الجامعية يف كليات الرتبية )املفهوم، األهمية، الخصائص(:
 ( مفهوم القيادة الجامعية: 0

تعد القيادة الجامعية نوعا خاصا من القيادة مبعني أنها ال ميكن أن توصف إدارية، وكذلك 
اجتامعي ،وهذا مصدر الصعوبة فيها، متى تستعمل فهي ليست علمية، ولكنها مزيج علمي 

األسلوب اإلداري، ومتى تستخدم األسلوب العلمي األكادميي يف القيادة،وعيل هذا املزج 
(، لذلك يشكل اهتامما  رئيسيا  للباحثني واملفكرين، فاملشكلة الرئيسية 1يتوقف نجاح القائد)

 هي عدم توفر القائد الفعال، وهى عملية التي تواجهها املؤسسات الرتبوية يف وقتنا الحارض
ديناميكية تعرب عن العالقة التفاعلية بني القائد ومرؤوسيه، إذ ميكن التأثري يف سلوك 

(، 6املرؤوسني تأثريا  مبارشا  إذا توفرت القناعة والفهم واإلدراك للقائد من قبل املرؤوسني)
وقف وكيفية معالجته لذا سوف فالقيادة عملية تواصل وتفاعل متواصل ومتغري حسب امل

تركز الدراسة الحالية عىل القيادة بصفة عامة والوصول منها إىل تعريف للقيادة الجامعية 
 بصفة خاصة. 

وتعددت تعريفات القيادة بسبب تركيز كل تعريف عىل جانب من جوانبها فبعضها يركز 
القائد عىل أتباعه، والبعض  عىل القائد وصفاته فقط، والبعض يركز عىل التأثري الذي ميارسه

اآلخر عىل العنارص األخرى، ويرجع ذلك إىل أهمية الظاهرة يف كافة مناحي الحياة؛ لذا 
(، وسوف تقدم الرسالة عرضا ألهم 1تتباين فيها اآلراء متفقة مرة ومختلفة مرات)

 التعريفات من خالل املحاور التالية:
 

 لشخصية للقائد:املحور األول: القيادة عىل أساس الصفات ا
هنا ينظر إىل القيادة عىل أنها مجموعة من الصفات والسامت الشخصية إذا توافرت لدى 
أحد األفراد فالبد أن تجعل منه قائدا  ناجحا  حيث "إن الفاعلية يف القيادة تتوقف عىل 
سامت وخصائص معينة تتسم بها شخصية القائد عن غريه كام أن توافر هذه السامت يف 

 ( وفيام ييل بعض التعريفات التي تؤيد هذا املحور:2يجعل منه قائدا  فعاال ") شخص ما
( القيادة مجموعة من الصفات املالك لها من املرجح أن ,Rene Rapineيقول )رين رابني 

( وهذا التعريف ينظر للقيادة عىل أنها مجموعة صفات متكن 9يكون قائدا  يف أي موقف،)
اقف اإلدارية، حيث مل يوضح هل هذه الصفات موروثة أم القائد من النجاح يف املو 

 مكتسبة، وهل يستمدها من املامرسة العملية وطول الخربة.
بينام تعرف القيادة عىل أنها: "ائتالف مجموعة سامت متكن القائد من حمل اآلخرين عىل 

ما (، ويصف هذا التعريف القيادة يف ضوء 01اتباع توجيهات مطلوبة لبلوغ األهداف")
 ميتلكه القائد من سامت.

( فريى أن "القائد هو الشخص الذي يجب أن يكون أكرث طوال ، وأكرث  Geraldأما )جريالد،
(، فهذا التعريف يحدد بعض السامت التي 00ذكاء وأكرث نضجا  وثقافة وتأثريا  يف تابعيه)

ري، تجعل من الشخص قائدا  عن طريق متتعه بطول وذكاء ونضج وثقافة وقوة وتأث
 فالتعريف مل يوضح مستوى معينا  يربز تفوق القائد عىل تابعيه يف هذه السامت.

يتضح من التعاريف السابقة التي ربطت القدرة عىل القيادة بوجود سامت شخصية يف 
 القائد ومل توضح كيفية الكشف عن هذه السامت لالستفادة بها عند اختيار القادة.
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 اس السلطة الرسمية املمنوحة للقائد:املحور الثاين: القيادة عىل أس
يرى أغلب الكتاب التقليدين أن القيادة والسلطة الرسمية املخولة للقائد بحكم مركزه 
متوازيان متاما ، إذ إنهم يعتقدون أن السلطة الرئاسية هي التي تحقق للقيادة أهدافها، ففي 

سلطة وقوة تجعل املرءوسني أدبيات اإلدارة تشري إىل القيادة هي "عملية تأثري ومامرسة 
(. هذا التعريف يشري إىل مصادر 08ينفذون إرادة وتوجيهات القائد بالطريقة التي يريدها)

متعددة يستمد منها القادة سلطتهم وقوتهم يف جعل اآلخرين ينفذون ما يريدون، حيث 
ة الخربة، تنوع مصادر نفوذ وسلطة القيادة املتمثلة يف "القوة الرشعية، قوة الشخصية، قو 

 (.03قوة التخصص، قوة املوارد، قوة املكافآت، قوة اإلجبار، قوة املعارف، القوة املرجعية")
( القيادة بأنها: شكل من أشكال القوة والسيطرة French، وفرنش Ravenبينام عرف )رافن 

(، نالحظ من هذا التعريف أن 04عىل األفراد العاملني من أجل تحقيق األهداف املطلوبة)
استخدام لفظ القوة لتعنى القيادة، باعتبار أنه مفهوم القيادة عملية متعلقة بالتأثري عىل 
نشاطات الجامعة، أن القوة هي قدرة تأثري كامنة تؤثر عىل الذين وجهت لهم، وتقود 
بالرضورة إىل إنجاز العمل بالصورة املطلوبة ؛ لذلك ينظر للسلطة عىل أنها تجعل التابعني 

 ف القائد من خالل استخدام القوة والسيطرة إلرادة القائد.يحققون أهدا
ويتضح من التعريفني السابقني للقيادة عىل أنها سلطة متكن القائد من السيطرة والتحكم يف 
تابعيه، وهى مل تلق التأييد من جانب الفكر اإلداري الحديث، الذي ينظر للقيادة عىل أنها 

شرتكة بني أولئك الذين اختاروا أن يقودوا وأولئك الذين "عالقة تبادلية للسلطة واملصلحة امل
( والسلطة التي يتمتع بها القائد هنا تعتمد عىل مدى رشعيتها من 01قرروا أن يتبعوهم")

جانب املتأثرين بها، ومدى قبول املرؤوسني لها، وخربة القائد يف تطبيق أصول العالقات 
اإليجابية لروح التعاون بينهم، والتي تعمل عىل اإلنسانية التي يكتسب منها األفراد القيم 

 تحريك الدوافع يف نفوسهم وتثري حامسهم للعمل، وتسري العمليات يف يرس وسهولة.
 

املحور الثالث: القيادة عىل أساس قدرة القائد عىل التأثري واإلقناع لتابعيه)قبول 
 السلطة(:

تفرتض أن السلطة الحقيقة ال تفرض  ينظر هنا إىل القيادة من خالل السلطة املقبولة التي
عىل الجامعة، وإمنا تقبلها املرءوسني قبوال  اختياريا ، وبناء عىل ذلك تعريف القيادة بأنها 
"القدرة عىل التأثري التي يقع خارج نطاق الهيكل التنظيمي الرسمي والذي يكون هذا 

ليها أحيانا  عىل أنها "عملية تأثري (، وينظر إ06التأثري هام للغاية باملقارنة بالتأثري الرسمي )
(، وهناك رأى ثالث 01متبادل لتوجيه النشاط اإلنساين يف سبيل تحقيق هدف مشرتك )

يتعامل مع القيادة الرتبوية عىل أنها: "قدرة الفرد يف التأثري عىل اآلخرين وتوجيههم 
ة لتحقيق وإرشادهم من أجل كسب تعاونهم وحفزهم عىل العمل بأعىل درجة من الكفاي

(، أما )عىل السلمي( فريى أن القيادة ليست فقط من يشغلون 02األهداف املوضوعة)
مناصب اإلدارة العليا ويرتبعون عىل قمة التنظيم، بل إن مفهوم القيادة يشمل كل من 
ميارس تأثريا  عىل اآلخرين، ويحقق بذلك التأثري توجيه ألدائهم مبا يتفق وأهداف املنظمة 

رين، من طها املختلفة، ويتم الكشف عنهم من خالل مواقف التفاعل مع آخومجاالت نشا
 . ظمة أو خارجها.داخل املن
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 ويتضح من التعريفات السابقة أن:
أن جوهر عالقة القيادة بني فرد وآخرين، يتمثل يف القدرة عىل التأثري الذي ميارسه فرد 

 راد آخرين.يشغل موقعا  قياديا  عىل سلوك ومشاعر واتجاهات أف
القائد هو عضو الجامعة الذي يعمل عىل تقوية العالقات الداخلية يف الجامعة لزيادة 

 متاسكها مبا يحقق أهدافها.
 هناك عنارص رئيسية تقوم عليها القيادة هي:

 وجود جامعة من األفراد يعملون يف تنظيم معني. 
 يف التابعني. ) قائد من أفراد الجامعة( له القدرة عىل اإلقناع والتأثري

 )موقف اجتامعي(: التعاون نتيجة إقناع املرؤوسني.
 )تحقيق هدف مشرتك(: الغرض اإلقناع والتأثري لتحقيق هدف مشرتك .

 
 املحور الرابع: القيادة عىل أساس الوظائف أو املهام التي يؤديها القائد:
لتي ميارسها القادة يبنى أصحاب هذا املنهج كتاباتهم عىل أساس الهدف من أداء الوظائف ا

بأنه القائد ذو املكانة االجتامعية دون القوة،  Symbolic leaderفيصف القائد الرمزي 
بأنه القائد ذو الصفات والقدرات  Administrative leaderويصف القائد اإلداري 

بأنه القائد الذي ميتلك القوة  Charismatic leaderالخاصة، ويصف القائد األسطوري 
(، بينام تعرف القيادة الرتبوية بأنها: "مجموعة العمليات واألدوار 81للبرش ) الخارقة

والوظائف التي يقوم بها القائد )مدير أو رئيس القسم( من أجل االرتقاء بالعملية التعليمية 
( ، فالقيادة الرتبوية ال نعنى بها رأس الهرم اإلداري فقط كمدير 80باملؤسسة الرتبوية )

يس الجامعة، إمنا نعنى أن كل من ) رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة، املؤسسة أو رئ
وعمداء الكليات،ووكالء الكليات، ورؤساء األقسام جميعهم قادة تربويون، وكل فرد داخل 
الجامعة ميكن أن يصبح قائدا  تربويا  إذا ما كانت إمكانياته وظروف املوقف تؤهله لذلك، 

لشخص الذي مينح و يساعد عىل توجيه جهود الجامعة نحو عىل أساس القائد املمكن هو ا
 ( .88تحقيق األهداف ومسئوليات القائد تختلف حسب وظيفته وحسب دوره )

التي تتواجد يف  Rolesوانطالقا من ذلك فإن القيادات تتعدد بتعدد املواقف واألدوار 
ملتوقع من الشخص وظائف وأعامل القادة الرتبويني، والدور ينصب أساسا  عىل السلوك ا

الذي يشغل وظيفة معينة وبالتايل يعمل عيل متكنيه، عند مامرسته ملهام وواجبات تلك 
الوظيفة، وبتطبيق هذا املفهوم عىل وظيفة القائد املمكن، اقرتاح) مينتزبرج 

MinTzberg,(عدة أدوار للقائد الرتبوي منها )83:) 
 اطرة.أي مخطط ويقبل املخ – Entrepreneurأنه املنظم 

أي يقوم بالتنظيم والتنسيق يف توزيع  – Resource Allocationأنه مخصص املوارد 
 واستخدام املوارد.

 أن لديه القدرة عىل تحفيز األفراد، والتنسيق بني مجهوداتهم.
 مع املرءوسني. Communicatorأن لديه القدرة عىل االتصال 

 .Monitor or controllerأنه املراقب لألمور ومتابع جيد لألحداث 
 .Spokesman or negotiatorأنه مفاوض جيد ومتحدث جيد 

 .Disturbance handlerأنه يستطيع التعامل مع املشاكل واألزمات 
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ولذا البد من النظر ملعنى القيادة عىل أنها ظاهرة جامعية يقوم القائد فيها بدور التنظيم 
وحتى تأثريها عىل القائد نفسه،  وتحديد األدوار، كذلك البد من وضوح دور الجامعة

 وبالتايل فإن ظاهرة القيادة هنا عملية تأثري تبادلية وليست من طرف واحد.
ونستنتج من دراسة التعريفات السابقة، أنها متعددة وأن لكل منها اتجاهه، ولكنها جميعا  

ي  هو القيادة تضطلع بدور مهم يف التمكني اإلدار  نيف محتواها ومضمونها تؤكد عىل أ 
 الحث والتأثري عىل سلوكيات الجامعة والتابعني ، وذلك من خالل العنارص التالية:

 القيادة عملية تفاعل وتأثري متبادل بني القائد واملرؤوسني.
 القيادة عملية جامعية.

 أن القيادة تعتمد عىل تكرار التفاعل.
 جميع  مستويات املنظمة.أن القيادة ترتبط بالرضورة باملراكز وأنها منترشة وموزعة عىل 

أن القيادة ال تعنى بالرضورة تركيز السلطات والصالحيات يف القائد، بل ميكن أن تحقق 
 فاعلية القيادة مع إعامل الالمركزية حيث يتحول دور القائد إىل مساند وموجه.

رد، أن القيادة يقوم أساسا  عىل تركيبة من الصفات واملميزات الشخصية التي يتحىل بها الف
 إىل جانب قدراته عىل مواجهة املواقف.

 مام سبق ميكننا أن نصل إىل تعريف إجرايئ للقيادة الجامعية: 
"إنها تلك املامرسات التي تقوم بها القيادات يف كليات الرتبية متمثلة يف )عمداء الكليات، 

يف السلم وكالء الكليات، ورؤساء األقسام األكادميية(، باعتبارهم ضمن املستوى العايل 
األكادميي من خالل التمكن من مهارات معينة مثل )املوضوعية واملرونة واملبادأة واستخدام 
السلطة وفهم اآلخرين والشجاعة يف اتخاذ القرار( مام يكون لهم التأثري يف سلوكيات أعضاء 

 الهيئة التدريسية والطلبة لتحقيق األهداف الرتبوية املرسومة".
مكن للمتخصصني يف مجاالت القيادة أن يفرقوا بني )املدير القائد( واستنادا  ملا سبق أ 

و)املدير اإلداري( من حيث أساليب ومامرسات العمل يف إدارة املؤسسات الرتبوية عىل 
 (:84النحو اآليت)

تتسم أساليب القيادة لدى املدير القائد باملرونة والتجديد والرؤية الواضحة للمستقبل، 
القيادة لدى املدير بالنمطية والتقليد والجمود واملحافظة عىل سري  بينام تتسم أساليب

 العمل يف الوقت الحارض دون النظرة املستقبلية.
لهذه  ، واملبادرة، بينام يفتقر املديريتميز املدير القائد بالقدرة عىل اإلبداع والتطوير

 القدرات.
فعالية العمل من خالل العالقات  يستمد املدير القائد قوة تأثريه يف العاملني معه من أجل

التفاعلية معهم، واملعاملة الحسنة لهم، بينام يستمد املدير قوة تأثريه من خالل السلطات 
 الرسمية فقط، واملتمثلة يف الصالحيات املخولة له.

وبالتايل فإن التعرف عىل االختالف بني )املدير القائد( و)املدير اإلداري( يخدم دور القائد 
ملنظمة )الجامعة( يف التعريف عيل مهارات القيادة ومامرسة هذه املهارات،وأن داخل ا

تتوفر فيه االستعدادات القيادية التي متكنه من القيام مبهامه ومسئولياته عيل أكمل وجه، 
وكذلك تنفيذ الرؤية وتفهم أنواع الثقة ودرجاتها وكيفية تفعيلها لتحقيق متطلبات التمكني 

 الجامعية. اإلداري للقيادات
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 (القيادة املمكنة :8
القيادة بالتمكني هي أسلوب إداري ينسجم مع قوة الخربة وقوة املعرفة وقوة اإلعجاب     

ويسمحون بتمكني  نبشخص القائد ) الكاريزما(، فالقادة الفعالون هم الذين يقودو 
لثقة بهم يف مرؤسيهم، عن طريق توفري املعلومات، واملسئولية، والصالحية للمرؤسني، وا

اتخاذ القرار، والترصف باستقاللية يف مجاالت العمل التي يعملون بها، لينتج عن ذلك أداء 
 .مميز وجودة عالية وانتامء يف العمل

( أن تنازل القائد عن َشء من قوته لصالح املرؤوسني Schemerhornويري )سشمريهورن،
ني هم الذين تزداد قوتهم عندما يشاركهم ال يعني فقدانه لتلك القوة ؛ ألن القادة الناجح

 (.    86اآلخرين بها من خالل تبنيهم وانتامئهم لرؤية القائد والدفاع عنها بشكل ذايت)
فالقيادة املمكنة هي " القيادة التي تهيىء الفرص لألفراد لتمكينهم عن طريق توفري املوارد 

ض الصالحيات، ومشاركة األفراد باتخاذ واملعلومات ملوظفي املستويات اإلدارية األدىن، وتفوي
، كام تحفز موظفيها عيل اإلبداع يف العمل، وتدعم الثقة بني االقرارات وتحمل مسؤولياته
 املؤسسة الرتبوية واألفراد". 

ومن التعريف السابق ميكننا التعرف عيل القائد الجامعي املمكن فهو" شخص يقود 
يل، من خالل تفويض مسؤوليات للتابعني تتصل اآلخرين للتأثري عليهم لتحقيق أداء عا

بطبيعة وظائفهم، وتبني مجموعة من سلوكيات القائد املوجهة نحو تطوير قدرات التأثري 
الذايت وتشمل ) التحكم الذايت، اإلدارة الذاتية، القيادة الذاتية(،  وبالتايل فالقائد املمكن 

مالء األوامر والتعليامت، وخلق مناخ ميكن يركز عيل التأثري الذايت عيل التابعني بدال من إ
للتابعني من خالله إرضاء حاجاتهم للنمو واالستقاللية وتحقيق األهداف الرتبوية 

 املرسومة".
 وميكن توضح القيادة بالتمكني اإلداري باختصار من خالل العنارص التالية:

 عالقة القيادة بالتمكني اإلداري
 ة التمكني اإلداريعالقات القائد واملرؤوس يف عملي

 التمكني اإلداري وتوسيع نطاق السلطة 
 إعادة اخرتاع القيادة من خالل التمكني اإلداري 

 عالقة القيادة بالتمكني اإلداري: 
للقيادة دور أسايس يف تنمية املؤسسات وتطويرها، كام أن لها دورا مهام يف إقرار وتشكيل 

تنمية كافة املنظامت وتحقيق أهدافها وتنفيذ االسرتاتيجيات والربامج املناسبة ل
املختلفة،ومن هنا فإن للقيادة دورا أساسيا يف تفعيل عملية التمكني اإلداري يف كافة 
املنظامت،فالكثري من الدراسات ذات العالقة يف موضوع القيادة والتمكني اإلداري تشري إيل 

وهذا ما تؤكده بعض أن رس نجاح أي منظمة يعود لدور القيادة والتزامها وحامسها، 
الدراسات حيث يشري إيل أن دور القيادة يف نجاح عملية التمكني اإلداري يف غاية 
األهمية،ألن التمكني اإلداري يتطلب من القيادة واإلدارات العليا التنازل عن َشء من 

ؤوسني يف مختلف مستويات أي النفوذ الذي تتمتع به، وإعادة توزيع ذلك النفوذ عيل املر 
 .مةمنظ
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كام أن التمكني اإلداري ينبع من الذات ؛ ليحقق طموح وأهداف األفراد ، لذا فإن لعملية 
التمكني اإلداري مساهمة كبرية يف نجاح القيادة، حيث يري كل من )كورس 

( أنه ال ميكن أن يقوم القائد بالعمل وحده، فليست القيادة ,Chorus&Posnerوبوسرن
، وإن القادة يعملون بالتوافق وبتطبيق مبدأ تناقص القوة: عمال فرديا وإمنا مجهود فريق

 .سنكون أكرث قوة عندما نتخىل عن بعض قوتنا لآلخرين
 

 عالقات القائد واملرؤوس يف عملية التمكني اإلداري:
ن خالل عدد من العوامل تسود العالقة بني القائد ومرؤوسيه يف عملية التمكني اإلداري م

 .: وتتمثل يف
املتبادل: فالقائد يجب عليه احرتام إنسانية مرؤوسيه، وقدراته وإمكاناته ، االحرتام 

 وشخصيته املتفردة، ويجب عدم الخلط بني االحرتام والحب.
بصدق وأمانة وإخالص ووضوح، فإذا كان للقائد  ساإلخالص والصدق: التعامل مع املرؤو 

انة وإخالص دون التأثر بعض املالحظات عيل أداء مرؤوسيه يجب أن يعرب عن أرائه بأم
بعواطفه الشخصية) إن كان يحب املرؤوس أو يكرهه( ،وأن يزودهم بتغذية راجعة 

 موضوعية ومفيدة تساعد املرؤوس عيل تطوير أدائه واكتسابه الثقة يف نفسه.
تقدير ظروف اآلخرين: وهنا عيل القائد أن يضع نفسه مكان املرؤوس حتى يشعر بشعوره 

 هة نظر املرؤوس وليس من وجهة نظره هو .ويقدر موقفه من وج
تشجيع االتصال املفتوح: من أهم العمليات اإلدارية عملية االتصال والتي تحتم عيل القائد 
أن يجعل قنوات االتصال مفتوحة ومبنية عيل الرصاحة والوضوح والثقة املتبادلة ويشجع 

 ظمة ورصيحة.مرؤوسيه عيل إبداء أرائهم وشعورهم واحتياجاتهم بطريقة منت
 

 التمكني اإلداري وتوسيع نطاق السلطة:
ليك يحقق التمكني اإلداري النجاح املأمول منه، ينبغي أن يقرتن بدعم القادة بسلطات 
إضافية، ومنها الحق يف إصدار األوامر، وهو ما يعد أحد أوجه التحديات التي يتعامل معها 

حيث تبدو يف ظاهرها عملية إرباك للعالقة  القادة، عيل وتنفيذها ميثل مشكلة أمام اإلدارة،
 (.31املألوفة بني القائد واملرؤوس)

ولذا فإن األمر يتطلب تغيريا يف مفهوم السلطة ليصبح أمرا يتعلق بكونها أداة مساعدة يف  
تنفيذ املهام، وبهذا املفهوم الجديد تصبح السلطة أمرا مألوفا وحقا ميارسه جميع األفراد يف 

 املنظمة.
د يرتتب عيل ذلك إعادة النظر يف توزيع األدوار واملهام بني أعضاء التنظيم، فيتجه عندئذ وق

القادة يف اإلدارة العليا إيل الشئون االسرتاتيجية واملهام والقرارات البعيدة املدى، يف حني 
يف املستويات الدنيا نحو مامرسة املهام التكتيكية، والتي تتطلب حشد  نيتجه املرؤوسو 

اقات يف إطار اإلمكانات الداخلية للتنظيم، وعيل طريف التنظيم ) القيادة واملرؤوسني( الط
بذل ما بوسعهم لتقديم إبداعاتهم يف حدود املهام، واألدوار الجديدة وبحرية تامة، ومن 
هنا تزداد قوة املنظمة بدعم بعضها البعض، وتتالَش كثري من املامرسات الرقابية والروتينية 

 (.30راطية لتصبح مامرسة القادة واملروؤسني أحد أوجه أإلبداع الكيل للمنظمة)والبريوق
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 إعادة اخرتاع القيادة من خالل التمكني اإلداري: -د
( أنه ليك يتسنى لعملية التمكني أن تنجح Bennis &Townsendيري )بينيز وتونسند،

العملية ومتكنها من وتسري يف االتجاه الصحيح، فالبد من قيادة تعمل عيل إنجاح هذه 
تطوير املنظمة والنهوض بها ملستويات أفضل، وأن فشل عملية التمكني اإلداري يعود لعدم 

 (.38قناعة القيادة وعدم متثلها ملا تنادي به، أي عدم النية املتأصلة يف القيادة للتغيري)
يها القيادة، ( أن ثقة املرؤوسني بعملية التمكني اإلداري التي تدعArgyrisويري )أرجريس،

تتوقف عيل مدي صدق القادة يف تطبيق عملية التمكني بشكل جوهري، وصدقهم هذا 
 (.  33يعتمد عيل مدي انخراطهم يف الخطوط األمامية واحتكاكهم املستمر مع املروؤسني)

 
 ( أهمية القيادة الجامعية يف املؤسسات الرتبوية: 3

زم وجود قيادة جامعية ذات خصائص معينة هناك من الدواعي واألسباب الكثرية التي تستل
 (:34يف مؤسساتنا الرتبوية خاصة الجامعية منها؛ من أهمها)

املتغريات واملستجدات والتحديات العاملية واملحلية الكثرية التي يعيشها عامل اليوم يف شتى 
د سبل مناحي الحياة والتي تستلزم وجود قيادة تربوية قادرة عىل تفهمها واستيعابها لتحدي

 مواجهتها.
التطور الرسيع واملتالحق يف سبل تحديد األهداف وتقييمها ورسم الخطط واإلسرتاتيجيات 

 وتطور السياسات التعليمية والرتبوية.
تطور مفاهيم وأساليب اإلدارة الحديثة فلم تعد اإلدارة الناجحة تلك التي تستطيع إنجاز 

دف إىل توفري الظروف املالمئة وتوظيف األعامل اإلدارية الروتينية، وإمنا أصبحت ته
اإلمكانات املتاحة الساعية إىل تربية شاملة متكاملة لجميع نواحي الشخصية االجتامعية 

 منها والنفسية والعقلية والصحية.
رضورة وجود قيادة تربوية قادرة عىل استرشاف املستقبل التعليمي والرتبوي، واسترشاف 

درة عىل االسترشاف تفعل العملية التعليمية وتجعلها قادرة مستقبل الحياة الجامعية، فالق
 عىل مواجهة املستجدات والتحديات املستقبلية.

التطور املتالحق يف متطلبات سوق العمل يضع عبئا  كبريا  عىل القيادة الجامعية يف مواكبة 
 هذه املتطلبات، وتفعيل الحياة الجامعية مبا يخدم طالبها بعد التخريج.

بل الحياة وكرثة الضغوط النفسية واملادية يجعل من وجود قيادة تربوية تخفف تعقد س
من هذه الضغوط ويجعل من العمل واحة للراحة من متاعب الحياة الخارجية أمرا  
رضوريا ، مع عدم التفريط يف القواعد املنظمة للعمل، قيادة تربوية قادرة عىل تحقيق 

 أهداف املؤسسة الرتبوية والجامعية.
وبناء عىل ذلك فإن أهمية القيادة الجامعية بكليات الرتبية تتمثل يف: أنها رضورية لتوجيه 
الطاقات والتنسيق بينها مبا يضمن عمل أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة يف إطار 
خطة املؤسسة الرتبوية وتصوراتها املستقبلية، ودفع كليات الرتبية نحو التطوير املتميز، 

لسلوك اإليجاِّب والتقليل من السلبية يف العمل، ومواكبة املتغريات املحيطة وتدعيم ا
وتوظيفها لخدمة كليات الرتبية، وتطوير وتنمية وتدريب ورعاية قدرات القيادات وأعضاء 

 هيئة التدريس يف كليات الرتبية.
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 خصائص وصفات القيادة الجامعية يف املؤسسات الرتبوية:  -4
( بأن هناك مجموعة من الخصائص الجامعية Alexander w. and Helen) ل منأشار ك

 (:31والفردية التي تستند إليها القيادة الفعالة وتتمثل هذه الخصائص يف)
 الخصائص الجامعية: -أ

 :Collaborationالتعاون 
يعترب حجر األساس يف عملية قيادة الجامعة املؤثرة، فالتعاون طريقة فعالة أكرث؛ ألنه ميكن 

 يفوض كل فرد، ويبث الثقة، ويستغل املواهب املختلفة ألعضاء الجامعة. أن
 :Shared purposeالهدف املشرتك 

هذا الرشط يوجه الهدف األسايس ملجهود الجامعة. فام التغريات املرغوبة نحو أيهام يوجه 
قيم مجهود القيادة؟ وما املتطلبات لتغريه وملاذا؟ وهكذا يعكس غرض الجامعة األهداف وال

 املشرتكة ألعضاء الجامعة.
 :Disagreement with respectاالختالف باحرتام 

هذا املبدأ يعرتف بأن االختالفات يف وجهة النظر بني أعضاء املجموعة الفردية أمر واقعي 
 ومرغوب، لكن مثل هذه االختالفات يجب أن تشغل بشكل يراعى االحرتام والثقة املتبادلة.

 :Labour divisionتقسيم العمل 
أي أنها جهد تعاوين يتطلب بأن كل عضو من الجامعة يقدم مساهمة هامة إىل الجهد 

األعضاء  ضاء مسئولياتهم الفردية ومساهامتالشامل، والتي تكون واضحة لكل األع
 اآلخرين.

 :Learning environmentبيئة التعلم 
كنها أن تخدم كبيئة تعلم إن معظم جهود القيادة الجامعية الفعالة هي الوحيدة التي مي

 تعاونية ألعضائها.
 الخصائص الفردية: -ب

 :Self-knowledgeاملعرفة الذاتية 
تعنى هذه الصفة أن يكون واعيا  باملعتقدات والقيم واالتجاهات واالنفعاالت التي تحفز 

 الفرد للبحث عن املعرفة والتغري والتحويل وتقويتها.
 :Authenticity/ integrityاألصالة/ السالمة 

هذه الخاصية تتطلب بأن تكون أعامله متسقة مع أكرث من فرد واإلحساس العميق بالقيم 
 واملعتقدات رمبا تكون أكرث من العوامل الحاسمة يف بناء الثقة بني أعضاء الجامعة.

 :Commitmentااللتزام 
 الشخص للخدمة.هذه الصفة تتضمن اإلرصار واإلمداد بالطاقة النفسية والبدنية التي تحفز 

 :Empathy/ understanding of othersالتعاطف/ فهم اآلخرين 
تعنى هذه الصفة أن "تضع نفسك يف مكان الشخص اآلخر" إذ أنها هامة للتعاون الفعال، 

 وبناء الثقة وحل االختالفات، وحسن االتصاالت، واالستامع لآلخرين.
 :Competenceالكفاية أو الجدارة 
إىل املعرفة، واملهارة، والخربة الفنية املطلوبة للتكامل الناجح. ونرى أنه من هذه الصفة تشري 

الرضوري تكامل الصفات أو الخصائص الجامعية أو الفردية للقائد لتحقيق األهداف املطلوبة 
من قيادته للمؤسسة، والتفاعالت بني الخصائص الجامعية والتفاعالت بني الخصائص الشخصية، 

 صفات الشخصية والجامعية.وتعزيز كل من ال
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(: 36وكام تشري بعض الدراسات إيل أن القيادة الرتبوية الفعالة تتصف بعدة خصائص هي)
قيادة فاعلة حازمة وهادفة، وقيادة مشاركة يف اتخاذ القرار، وقيادة متابعة لألداء، وقيادة 

دراسة أخري إيل أن إسرتاتيجية، وقيادة ذاتية، وقيادة عرصية، وقيادة جامعية، بينام تشري 
(: االتزان االنفعايل 31الصفات الواجب توافرها يف قادة املؤسسات الرتبوية تتمثل يف)

)القدرة عىل ضبط النفس والسيطرة الذاتية(، التمتع بعقلية علمية منظمة وبأسلوب علمي 
لتعامل مع يف التفكري، القدرة عىل التعاون مع املنفذين، الترصف بذكاء اجتامعي، املهارة يف ا

 الغري، تحمل املسئولية االجتامعية.
ات تؤهله مام سبق يتضح أن القائد الجامعي يجب أن تتوافر فيه مجموعة من الصف

 وهى: لعملية التمكني اإلداري
 أن يكون نشيطا  علميا  وإداريا يف تخصصه. 

قات اإلنسانية الشعور باملسئولية الشخصية واملستوى األخالقي العايل يف جميع مجاالت العال 
 والوظيفية.

 فهم أوجه الضعف والقوة يف القامئني عيل رسالة الجامعة .
 الثقة بالنفس وىف قدرات اآلخرين.

 القدرة عىل العمل بفاعلية مع أعضاء هيئة التدريس، ومساعدتهم يف املواقف املختلفة.
 احرتام آراء اآلخرين
 املرونة يف العمل.

 
 ياتها:أركان القيادة الجامعية ونظر

 
 ( أركان القيادة:0

ال يقترص دور القيادة يف كل جامعة أو مؤسسة أو منظمة عىل مجرد التأكد من قيامها 
بواجباتها يف الحدود املرسومة لها قانونا ، بل إنه يتعدى ذلك إىل إمداد القامئني عليها 

حب العمل بالدوافع والحوافز التي تبعث النشاط يف نفوسهم وتغرس فيهم روح التعاون و 
 (:32املشرتك، حيث تعتمد عملية القيادة عىل األركان األربعة التايل)

(: هو الشخص الذي ميتلك القدرة عىل توجيه سلوك جامعة من البرش يف Leaderالقائد )
 موقف معني لتحقيق أهداف )املؤسسة(.

هي التي وبالتايل فإن العالقات املتداخلة بني أعضاء الجامعة عند مواجهة موقف معني 
تحدد الصفات الشخصية املتوقعة يف القائد سواء كانت خاصة بـ )صفات القائد، قدرات 

 القائد، وظيفة القائد، ووسائله للتأثري عىل مرؤوسيه(.
(: هم هؤالء األفراد الذين يسعون لتحقيق األهداف The work groupجامعة العمل )

لية القيادة، حيث إن تركيب الجامعة املنشودة تحت توجيه القائد، وهم عنرص مهم يف عم
وتكوين أفرادها الشخيص وخرباتهم وتحيزاتهم، ودوافعهم تتفاعل بعضها مع البعض من 

 ناحية، كام تتفاعل مع شخصية القائد من ناحية أخرى.
وبناء عىل ذلك فإن هناك مجموعة من العنارص املشرتكة بني القائد وجامعة العمل 

هي: )وحدة األهداف العامة للجامعة، الثقة يف القائد، الخضوع  )األتباع(، وهذه العنارص
 والطاعة، قوة ومتاسك الجامعة(.
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(: هو النقطة التي يلتقي فيها القائد مع الجامعة )األتباع( ويثري The situationاملوقف )
حامس الجميع للعمل، وتساعدهم عىل التفاعل بطريقة إيجابية من أجل تحقيق الهدف 

 ولذلك يعرف املوقف بأنه )نقطة انطالق الطاقات البرشية(.املنشود 
وبناء عىل ذلك فإن طبيعة املوقف وأبعاده لها تأثري كبري عىل مواصفات القائد الذي سيتوىل 
قيادة الجامعة، وبالتايل فإن هناك مجموعة من العوامل التي تحدد القوى املؤثرة يف منط 

لسائدة باملنظمة، كفاءة جامعة العمل، طبيعة وأسلوب القيادة، وهى: )نوعية القيم ا
 املوقف أو املشكلة ذاتها، ضغوط الوقت املتاح(.

(: يعنى أن التعامل بني القائد واملرؤسني ال Systems & Regulationsالنظم والقواعد )
يتم يف فراغ، ولكن هناك نظم وقواعد موضوعية مصدرها اإلدارة ذاتها أو الدولة وىف ضوء 

 اعد والنظم وعىل هداها تتحدد العالقات ويحدث التأثري.هذه القو 
 والشكل التايل يوضح األركان األربعة للقيادة كام ييل:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( يوضح أركان عملية القيادة1شكل رقم )
 011املصدر: عىل السلمي: "اإلدارة املعارصة"، مكتبة غريب، القاهرة، د.ت، ص 

كان األربعة هي التي تشكل بتفاعلها عملية القيادة، يتضح من الشكل السابق أن هذه األر 
ويجب أن يتم التوافق بينها حتى يتم التفاعل، فاملوقف يساعد عىل تهيئة الفرصة للقيادة، 
ويظهر االحتياج إليها، والقائد هو فرد من الجامعة يشعر بشعورها، ولديه املقدرة عىل 

اعل بطريقة إيجابية من خالل )املوقف(، استغالل قدرات أفرادها، والتأكد فيهم عىل التف
وبالتايل فاألفراد يجب أن يكون لديهم شعور بالحاجة إىل القيادة واالستعداد للتعاون مع 

 القائد يف املوقف الذي يتفاعلون فيه، وىف ظل النظم والقواعد التي تحكم العالقة بينهم.
 لقائد(:( نظريات القيادة: )النظريات التي يفرس عملية اختيار ا8

لقد تعددت نظريات القيادة بتعدد البحث يف سيكولوجية القيادة التي استهدفت التعرف 
عىل خصائصها وتأثريها يف حياة املنظامت، وعرب تطور الفكر اإلداري وميكن تصنيفها يف ست 

 نظريات هامة هي:
ئص (: تقوم هذه النظرية عىل محاولة تعيني الخصاTrait theoryنظريات السامت ) -

الشخصية الخاصة التي تظهر لإلسهام يف قدرة األشخاص لالفرتاض والعمل بنجاح يف مواقع 
القيادة، مبعنى آخر تحديد السامت )الجسمية، القوة النفسية الواحدة، القوة النفسية 

 الخاصة بطراز معني من القادة، السامت النفسية(.

 جامعة العمل
 )األتباع(

 الهدف
 )األهداف(

 النظم 
 والقواعد

 املوقف
 ائدالس

 
 القائد
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(: هذه النظرية تعترب القيادة Power and influence theoriesنظرية السلطة والنفوذ ) -
بأنها مصدر أو مقدار السلطة املتاحة للقادة والسلوك من خالل تفاعالت معينة بجانب 

 واحد من القضية أو رد املجاملة باملثل.
(: تدرس هذه النظرية القيادة بفحص أمناط Behavioral theoriesنظريات السلوك )

 سلوك القادة،أي تضع يف االعتبار ما يفعله القادة فعال .األنشطة واألدوار اإلدارية، وفئات 
(: وهى التي تؤكد عىل أهمية العوامل املوقفية Contingency theoriesنظريات التوافق )

مثل طبيعة املهمة املؤداة بواسطة الجامعة أو طبيعة البيئة الخارجية لفهم وإدراك القيادة 
 الفعالة.

(: وهى التي تدرس تأثري Culture and symbols theoriesنظريات الثقافة والرموز )
القادة يف تحقيق وإنجاز أو إعادة تفسري نظم القيم واملعتقدات املشرتكة التي تعطى معنى 

 لحياة املؤسسة.
: والتي تقرتح أن (Awareness and Knowledge theories)نظريات اإلدراك واملعرفة 

اد خلق معنى ومفهوم للعامل املريب واملرن القيادة صفة وسمة اجتامعية تسمح لألفر 
 واملعقد.

و يف هذه الدراسة يتم التعرف عيل نظريات القيادة التي تفرس كيفية اختيار القائد وطبيعة 
 وظيفته للوصول إيل القيادة املمكنة من نظرية إيل أخري كام ييل:

 ( :The great man theoryنظرية الرجل العظيم ) -0
ة عىل االفرتاض القائل بأن التغريات الجوهرية التي حدثت يف حياة تقوم هذه النظري

املجتمع إمنا تحققت عن طريق أفراد ولدوا مبواهب وقدرات فذة غري عادية ال تتكرر يف 
(، وما يعاب عىل هذه النظرية:أنها أغفلت دور التعلم يف صناعة القادة، 41أناس كثريين )

من قدرة عىل التأثري الشخيص لجامعته ومتهل ظروف  كام أنها تقوم عىل ما يتوفر للقائد
 ( 40الجامعة واملوقف الذى يواجهونه )

 (:The traits theoryنظرية السامت ) -8
تقوم نظرية السامت عىل أن القيادة سمة موحدة يتميز بها القادة أينام وجدوا برصف 

والخصائص والقدرات التي النظر عن نوع القائد أو املوقف أو الثقافة، ويالحظ أن السامت 
( ؛ حيث 48متيز القائد تختلف من جامعة إىل أخرى حسب وظيفتها وظروفها االجتامعية)

تدور فلسفة هذه النظرية حول انفراد القادة بسامت متيزهم عمن سواهم ومن أهم هذه 
 (:43السامت ما ييل)

 السامت الجسمية: )كالطول والوزن والحيوية والنشاط(. -
العقلية: )املعرفية : كالذكاء والثقافة واملعرفة وسعة األفق وبعد النظر والقدرة السامت  -

 عىل التنبؤ...(.
 السامت االنفعالية: )الثبات االنفعايل والنضج وقوة اإلرادة ...(. -
 السامت االجتامعية: )التعاون والقدرة عىل التعامل واالنبساط وروح الفكاهة...(. -
 املعقول واملحافظة عىل الوقت ومعرفة العمل واألمانة...(. سامت عامة: )املظهر -
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وتوصلت بعض الدراسات التي تناولت السامت القيادية يف املجالني اإلداري واألكادميي إىل 
(: 44أهم الصفات واملهارات القيادية املؤثرة يف فاعلية رؤساء األقسام يف الجامعات هي)

(، %13(، السعي لتحقيق األهداف الجامعية)%21االلتزام والجدية يف العمل بنسبة )
(، العالقات اإلنسانية %63(، العلمية )%61(، اتخاذ القرارات )%62املهارات اإلدارية )

(18%.) 
نظرا  للدور البارز للقيادة الرتبوية يف الجامعات أصبح من الرضوري تجديد السامت 

العملية الرتبوية وتطويرها كام  وكيفا   القيادية لدى القادة األكادمييني والكشف عنها لتحسني
 وتحقيق التمكني اإلداري لهم.

(: صعوبة توفر جميع السامت املذكورة 41لقد وجهت انتقادات كثرية لهذه النظرية أهمها)
يف شخص واحد، واختالف الباحثني يف تحديد السامت القيادية، وعدم تحديد الخصائص 

ل دور املرؤوسني يف فعالية عملية القيادة،وكذلك مل تبني التي متيز القادة عن التابعني، تجاه
 األهمية النسبية للسامت املختلفة يف التأثري عىل القائد.

 (:The situation theoryالنظرية املوقفية ) -3
تقوم هذه النظرية عىل أساس مؤداه أن أي قائد ال ميكن أن يظهر كقائد إال إذا تهيأت 

 ام إمكانياته القيادية، فاملوقف هو الذى يحدد القائد املمكن .الظروف االجتامعية الستخد
(،و منها )املدير االجتامعي 46ولقد ظهرت العديد من األمناط القيادية يف ظل هذه النظرية)

واملدير املتفاين واملدير الضعيف والوسط واملتكامل والنمط الدميقراطي واألوتوقراطى 
 (:41ى(، ومن االنتقادات التي وجهت لهذه النظرية)والتسيبى وغريها من األمناط األخر 

 ليس هناك اتفاق تام حول عنارص املوقف.
ليس هناك اتفاق بني القامئني بها حول أمناط السلوك القيادي فهناك الكثري من الدراسات 

 التي تقسمها إىل أمناط سلوكية قيادية مختلفة ومتعددة.
 ية، وأغفلت العوامل الشخصية. أنها غالت يف أثر املوقف والعوامل البيئ

 (:The functional theoryالنظرية الوظيفية ) -4
القيادة وفق هذه النظرية ال تتعلق بشخص ما يف حد ذاته، بل هي وظيفة تؤدى، حيث 
يتطلب املوقف القيادي أنواعا  محددة من اإلجراءات واألعامل التي ينبغي تأديتها لتحقيق 

الوظائف التي يتطلبها املوقف، وكذلك فإن القيادة وفق هذا التمكني اإلداري للقيام ب
املفهوم ال تعنى القيادة، فالقائد هنا ما هو إال أداة يتم من خاللها تنفيذ هذه اإلجراءات 
املؤدية إىل تحقيق الحل املالئم طبقا  ملتطلبات املوقف القيادي، حيث يسهم يف تحديد 

لتنسيق بني هذه األدوار، بهدف مساعدة الجامعة وتوزيع األدوار عىل أعضاء الجامعة وا
 (.42عىل تحقيق املهام املوكولة إليها أو األهداف التي ينبغي تحقيقها)

ومن أهم االنتقادات التي وجهت لنظرية املوقف وإن كانت تشري إىل أهمية طبيعة املوقف 
ذاته ليس أساسا  إىل ظهور القائد، أنها ليست نظرية متكاملة فطبيعة املوقف كعنرص بحد 

 كافيا  وإن كان رضوريا  يف فعالية القيادة.
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 (:The interaction theoryالنظرية التفاعلية ) -1
تقوم هذه النظرية عىل فكرة االمتزاج والتفاعل بني املتغريات التي نادت بها النظريات 

ية والعوامل األخرى التي سبقتها فهي تأخذ يف االعتبار السامت الشخصية والظروف املوقف
الوظيفية، وتعطى هذه النظرية أهمية كبرية إلدراك القائد لنفسه وإدراك اآلخرين له 
وإدراكه لهم، فاإلدراك يجب أن يكون مشرتكا  بني القائد واملرؤوسني والوظائف واملواقف، 
ن والقائد يظل قائدا  ما دام مستمرا  يف التعبري عن حاجات األفراد والجامعة. وبعد فرتة م

الزمن عندما يزداد التفاعل بني القائد والجامعة يزداد تأثري أحدهام يف اآلخر ومدى هذا 
 (، فهي تعد القيادة املمكنة عملية تفاعل اجتامعي.49التأثري)

 (:Integrated theoryالنظرية املتكاملة ) -6
ات تقوم هذه النظرية عىل أساس التكامل بني العوامل املختلفة للقيادة وهى الصف

الشخصية للقائد وسلوكه واتجاهات وحاجات ومشكالت العاملني، وخصائص الجامعة 
والعالقة بني أفرادها واملواقف التي تواجهها وطبيعة العمل والوظائف التي تقوم بها، وهنا 
يجب أن يشمل السلوك اإلداري القيادي للقائد املمكن اإلدراك املشرتك بني القائد 

 والوظائف. واملرؤوسني   واملواقف
إن هذا التطور التاريخي والغنى لنظريات القيادة يقودنا إىل أحدث نظريات القيادة يف 

 الوقت الحارض أال وهى نظرية القيادة التحويلية.
 (:Transformational leadership theoryنظرية القيادة التحويلية ) -1

ريات الجديدة والتي احتلت مكانة تعد نظرية القيادة التحويلية من النامذج البارزة يف النظ
رئيسية يف العقدين األخريين من القرن العرشين وبداية القرن الحايل، فعملية تطوير 
املرؤوسني وتحسني أدائهم كانت من املخرجات األساسية ملثل هذه القيادة فاملبدأ األسايس 

لطاقة الكامنة داخل لها يؤكد عىل تطوير املرؤوس وتحسني أدائه، فالقائد التحوييل يقدر ا
 (.11املرؤوسني بحيث يزيد قدرتهم إلنجاز االلتزامات الحالية واملستقبلية املطلوبة منهم)

حيث يعد مصطلح القيادة التحويلية من املصطلحات التي ظهرت يف مجال القيادة حديثا  
)برينز  عىل يد عامل التاريخ والسياسة األمرييك 0921حيث ظهر هذا املصطلح ألول مرة عام 

Burns, والذي تناول القيادة التحويلية عىل أنها "عملية يسعى من خاللها كل من القائد )
 (.10والتابعني إىل رفع كل منها اآلخر إىل أعىل مستويات الدافعية واألخالق")

(، األول يطلق عليه القيادة اإلجرائية التي 18وترتكز القيادة عند بيزنز يف منطني رئيسني)
 القيم ولكنها قيم متصلة بعملية التبادل، فالقيادة اإلجرائية تتضمن قائدا تحتوي عيل

يتبادل من أجل املنفعة، أما النمط األخر أطلق عليه القيادة التحويلية فتتم رؤيته من 
وتكون فيه عملية التأثري بني األفراد، واملستوي  micro levelمستويني) املستوي األصغر

فيه عملية تحريك السلطة لتغيري النظم االجتامعية وإصالح  تكون macro levelاألكرب
املؤسسات(، وعىل ضوء ذلك فإنه ينبغي عيل القادة أن يسعوا إيل زيادة الوعي لدي 

 التابعني وذلك بالرتكيز عيل املثل والقيم العليا. 
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دة ويف بداية التسعينيات بدأ العلامء والباحثون يف مجال الرتبية دراسة نظرية القيا
، Sergiovani( 0991التحويلية وتطبيقاتها يف مجال الرتبية، ومن هؤالء "سري جيوفاىن" )

 Leitherwood" د(، و"ليثو و 0993" )Brown(، و"برون 0998" )Hallengerو"هالنجر 
(، ويرى البعض أن القيادة التحويلية تنقل القيادة من صاحبها إىل اآلخرين عن 13()0994)

" وهو إعطاء القدرة الالزمة إىل األعضاء اآلخرين Empowermentطريق التمكني "
املشاركني يف النظام الرتبوي واملجتمع املدريس ودعوتهم باستمرار إىل املشاركة يف اتخاذ 

إىل أهمية  Tomans Sergiovanni( ، بينام يذهب )توماس سريجيوفاىن( 14القرار )
اعتبارات ميكن  التعليم وذلك لعدة القيادة التحويلية وإمكانية تطبيقها يف مؤسسات

 :إجاملها فيام ييل
 أنها قيادة فنية تتضمن أساليب إدارية عىل درجة عالية من األهمية.

الحاجة إىل إعداد الطاقات الفردية واالجتامعية من أجل نرش املعرفة الناتجة عن الخربة 
 بالعمل يف مؤسسات التعليم.
مع الرتكيز عىل وجود مناذج من  Symbolic leadershipالحاجة إىل القيادة الرمزية 
 األهداف والسلوكيات املهمة.
يقصد بها قيام القادة بتوضيح وتعزيز القيم واملعتقدات  التيالحاجة إىل القيادة الثقافية 

والجوانب الثقافية التي تسمح للمؤسسة التعليمية بتطوير شخصية متفردة لنفسها مع 
 مرور الوقت.

عتبارات أن األبعاد الفنية والرتبوية واإلنسانية هي التي تساعد املؤسسة يتضح من هذه اال 
التعليمية عىل أن تتحول إىل مؤسسة أكرث فعالية، أما األبعاد الرمزية والثقافية فهي التي 

 تساعد املؤسسة الرتبوية عىل التميز.
ة خاصة مبناخ التغري ( أن القيادة التحويلية ترتبط بعالق,Leitherwood دوأيضا  أكد )ليثو و 

السائد يف مؤسسات التعليم وتوصل إىل أربع مقدمات منطقية تؤكد عىل أهمية القيادة 
 (:16التحويلية يف مؤسسات التعليم يف العرص الحارض هي)

أن نظرية القيادة التحويلية تتضمن تعزيز الدافعية ونرشها بني جميع أعضاء املؤسسة 
 هد اإلضايف املطلوب إلحداث تغري أي مغزى.الرتبوية مبا يؤدى إىل بذل الج

أثر الرتكيز يف الوقت الحارض عىل متيز املؤسسات الرتبوية يتطلب تغيريات منتظمة، حيث 
التي عادة ما تقوم بها  –أن مثل هذه التغيريات تسمح للمؤسسات الرتبوية بعمل األشياء 

 بكفاءة وفعالية أعىل دون هذه األشياء.
تظمة التي تتضمن دعم وتنمية القيم والثقافة الراسخة للمؤسسة الرتبوية أن التغيريات املن

 ميكن أن تتحقق بشكل جد من خالل نظرية القيادة التحويلية.
أن اإلعداد املهني املستمر للقادة باملؤسسات الرتبوية يتطلب تنفيذا  عىل درجة عالية من 

 املهارة لعمليات القيادة التحويلية. 
ابقة يتضح أننا بحاجة إىل بنظريات القيادة وخصائصها لتحقيق متطلبات ومن الجهود الس

التمكني اإلداري ، وتعد نظرية القيادة التحويلية أهم هذه النظريات لتمكني القيادات 
 الجامعية حيث تتمحور يف األبعاد التالية :

أهدافها البعد األول: تطوير رؤية مشرتكة يف املؤسسة الرتبوية بني كل أفرادها حول 
 وأولويات هذه األهداف للوصول إىل أفضل النتائج.
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البعد الثاين: يدور حول اهتامم األفراد، وتكوين العالقات، مبا يتضمن الدعم، ومناذج 
 املامرسة املهنية يف كل مستويات املؤسسة الرتبوية.

دميقراطية وتكون  البعد الثالث: الرتكيز عىل املشاركة يف القيادة، مبعنى اتخاذ القرار بطريقة
 املسئولية جامعية.

مام سبق نرى أن مراحل الفكر اإلداري الحديث تتجه نحو التمكني اإلداري واملشاركة الفاعلة 
بني مختلف املستويات اإلدارية يف إطار من الثقة واالحرتام املتبادل بني القائد واملرؤوسني ، 

اسة النظريات ملية اختيار القائد من خالل در وبالتايل حتمية الرتكيز عيل نظريات القيادة  يف ع
كام تذكرنا بأهمية السلوك املتغري للقيادة طبقا  لنضج األفراد بتنفيذ املهمة  التي تفرس القيادة،

املناطة بهم حيث أن قوة أي مؤسسة جامعية تأيت من قوة أفرادها حينام تتوافر لديهم 
ستخدام لتعرف عيل املتطلبات األساسية ملهارة اإمكانيات الفكر املتطور واملتنوع،وبالتايل ا

كام أنها تزودنا بدليل واضح عن وظيفة وطبيعة القيادة والقيادة  نظريات القيادة املختلفة،
 الداعمة ، إذ يظهر االختالف الواضح ملفهوم "القيادة"، والقيادة املمكنة من نظرية إىل أخرى .

 
 ة:ثالثا : املامرسات القيادية األكادميي

تشري بعض الدراسات إىل أن املامرسات القيادية األكادميية التي يؤديها القائد األكادميي 
بصفته القيادية تتنوع يف املؤسسات الرتبوية، كام يحتاج القائد األكادميي إىل تأهيل ملعرفتها 

ائدا  ومامرستها، حتى يكون القائد يف املقدمة من زمالئه ؛ لتتوازن لديهم القناعة بقبوله ق
لهم، حيث يقوم عميد الكلية بعدد من املامرسات تختلف عن رؤساء األقسام، إال أنه ميكن 
إبراز املامرسات القيادية الرئيسية والدمج بني أعامل القيادات األكادميية يف املؤسسات 

 الرتبوية باعتبار أنه ال ميكن الفصل بني كثري من هذه املامرسات واملتمثلة يف:
 
 ت األكادميية: املامرسا -

تنطلق هذه املامرسات من القسم العلمي وأعضاء هيئة التدريس فيه، وتشمل التدريس، 
والبحث، وتأليف الكتب، والرتجمة، واإلرشاف عىل الدراسات العليا، وإجراء االختبارات، 
ووضع الخطط الدراسية... الخ، وهذا بالطبع يعطى انطباعا  عن حجم املهام واملامرسات 

دميية التي ميارسها القائد األكادميي وطبيعتها، حيث تتطلب قدرة قيادية تسهم يف األكا
تحقيق التميز األكادميي سواء يف القسم أو املؤسسة األكادميية؛ لذلك يجب أن يدرك القائد 
األكادميي املمكن أن املامرسات الفعلية للمامرسات األكادميية تسهم يف صقل الشخصية 

 تاج إىل قيادة مؤسسية.القيادية، وهذا يح
 
 املامرسات اإلدارية: -

تعد املامرسات اإلدارية مبثابة اإلسناد الالزم للمامرسات األكادميية، ويظهر أثر القيادة 
األكادميية يف رضورة اإلرشاف الفعال عليها، والحذر من عدم االهتامم بها، وأنه ال ميكن أن 

اري متدن، وقد ميارس القائد األكادميي أعامل املدير نتصور أداء أكادمييا  جيدا  يف ظل أداء إد
نفسها؛ سواء أعامل االتصال الثنايئ يف متثيل القسم أو الكلية أو الوكالة، وتقوية حلقات 
االتصال أو تلك األعامل املعلوماتية الخاصة بتلقي املعلومات عن املؤسسة األكادميية، 

املرؤوسني أو اإلدارة العليا أو أعامل ذات  ومامرسة وظيفة الوسيط يف نقل املعلومات إىل
 عالقة بالقدرات التي تضم أثر املستثمر ومعالج االضطرابات وموزع املوارد واملفاوض.
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 املامرسات الرتبوية: -
القيادة األكادميية الناجحة هي التي ال تتغافل أهمية اإلرشاد الرتبوي أو النفِس اإلرشادية 

ئ الطالب ملامرسة بعض هواياتهم ؛ ولذلك يظهر أثر القائد أو تلك الفعاليات التي تهي
والنظر إىل هذه املامرسات أنها جزء أسايس من مهامه القيادية، فنجاح الكلية أو القسم هو 

 كل متكامل ال ميكن أن ننظر إليه يف حدود اإلعداد األكادميي. 
دة األكادميية تجعل وأكدت بعض الدراسات أن املامرسات الخاطئة يف بعض مجاالت القيا

تأثري وكفاءة سري العمل بالجامعات والكليات أزمة ترتبط مبارشة بهذه املامرسات الخاطئة 
وكام نجد أن أبعاد التمكني اإلداري ومتطلباته للقيادات الجامعية تتطلع للكشف عن مناذج 

لك جديدة وأمناط مختلفة ومامرسات مالمئة متثل من خالل "القيادة النموذجية" وت
 التي يتطلبها عملية التمكني اإلداري هي: Leadership practicesاملامرسات القيادية 

 
 :Moral leadershipالقيادة الخلقية  -

( القيادة الخلقية بأنها القيادة القامئة عىل أساس القيم ,Diane Berrethيعرف )ديان 
 Moralالشعور الخلقي ، Moral Knowingومتارس يف التعليم من خالل املعرفة الخلقية 

feelings واألداء الخلقي ،Moral performance  ؛ إذ تشري املعرفة الخلقية إىل عادتنا
العقلية كقادة أنها تنجز بوعي القائد وإدراكه للجوانب الخلقية للمواقف؛ واتخاذ قرارات يف 

ه الخصوص إطار خلقي بطريقة عقلية تأملية، وتتضمن أيضا  معرفة القيم الخلقية عىل وج
تلك التي تقع يف مجال عمل القائد األكادميي وىف جامعته ومع من يعملون معه؛ إذ نجد أن 
األداء التنظيمي يعزز من خالل القيادة الخلقية، وبالتايل ترتبط الثقافة املشرتكة الخلقية 

عليم، ،والواقع أن هناك أزمة يف وسط قيادات الت والتعهد بالجودة، والتزام املوظفبالثقة، 
وعليه يجب عىل قادة تعليم القرن الحادي والعرشين إعادة صياغة مامرساتهم القيادية 

 للبعد الخلقي لتشمل الجوانب التالية:
، ويجب عىل مجالس الجامعات  ليم إرساء مناخ خلقي يف مؤسساتهميتعني عىل قادة التع

ل والفعل التزامهم واألمناء والرؤساء ونوابهم والعمداء ووكالئهم أن يظهروا بالقو 
 باملستويات الخلقية العالية.

 عىل قادة التعليم إرساء مجموعة من القواعد واملعايري الخلقية الواضحة.
يتعني عىل القائد األكادميي أن يزيد اهتاممه بقيم الوسيلة مثل األمانة، واملسئولية، 

( 68العدالة واملساواة)والصدق، والوفاء بااللتزامات، وأيضا  قيم الغايات مثل الحرية، و 
حيث تعترب هذه القيم متطلبات أساسية يف اكتساب دعم أعضاء هيئة التدريس، وإذا كان 

 الهدف هو التمكني اإلداري ، فإن األمر يتطلب قيادة تحويلية مقرتنة بقيم الغايات.
 
 :Transformational leadershipالقيادة التحويلية -

"النمط القيادي" الذى يجمع بني تقديم رؤية جديدة لهيكلة تعرف القيادة التحويلية بأنها 
العمل، مبعنى توضيح املهمة ومتطلباتها وإعطاء املعلومات املتعلقة بها ثم الهيكلة 

 مبستوى حاجات العاملني ورغباتهم التنظيمية والتخطيطية واإلجرائية إىل جانب االرتفاع
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 :فر فيه ثالث خصائص هيحويلية تتواويوضح هذا التعرف أن القيادة الت
 تحديد رؤية مشرتكة واضحة لجميع العاملني باملؤسسة الرتبوية.-
وجود منظور ثقايف مشرتك مبعنى أن القادة يسهمون يف وجود رؤية مشرتكة لثقافة -

 مؤسستهم.
 ميارس القائد عمله كمساند ومشجع وموجه للتطوير يف النظام التعليمي.-

 :لقادة الناجحون عىل النحو التايلبعض املامرسات التي متيز اوىف هذا اإلطار ميكن تحديد 
الرتكيز عىل العمل: حيث يركز القادة عىل عمل األشياء وتحقيق األهداف وحل املشكالت 

 التي تعيق التقدم.
 الرتكيز عىل األداء: حيث يركز القائد عىل تحقيق أعىل مستوى ممكن من الجودة.-
ز القائد عىل التطوير املتواصل والتأكد عىل أن هناك تطويرا  الرتكيز عىل التطوير: حيث يرك-

 ملموسا  يف أهداف الجامعة.
 الرتكيز عىل االتصال مع كل أعضاء املؤسسة.-

الرتكيز عىل العالقات اإليجابية يف مجال العمل داخل املؤسسة وخارجها وذلك من خالل 
 بعض املامرسات التايل:

 عبري عن آرائهم.تشجيع اآلخرين عىل الرصاحة والت-
 التعامل مع آراء اآلخرين باحرتام.-
 األمانة مع اآلخرين فيام يتعلق باألفكار واآلراء. -
 السعي إىل إصالح وتعزيز العالقة غري الرسمية مع العاملني. -
الرتكيز عىل العمل الفريقى، حيث ينصب اهتامم القائد عىل بناء التعاون والتنافس من -

 ة للمؤسسة.أجل األهداف العام
 الرتكيز عىل تطوير كفايات وأعامل أعضاء املؤسسة من خالل مامرسات مثل:

 تشجيع األعضاء بشكل متواصل عىل تطوير كفاياتهم الحالية واملستقبلية. -
 تشجيع األعضاء عىل التعامل بإيجابية مع بعض األمور املحيطة. -
 ألعامل.تعليم األعضاء قيم اإلدارة النموذجية وطرق تنفيذ ا -
التأكد عىل أن كل األعضاء يف جامعة ميثلون جزءا  من األنشطة التدريبية لتطوير أدائهم  -

 الحايل واملستقبيل.
 
 :Team leadership القيادة الجامعية -

التي تحد من املشاركة  يساعد مدخل القيادة الجامعية هذا عىل تحول املؤسسة من العقلية
يف اإلجراء والتنمية إىل العقلية التي تشجع املشاركة يف املهام الرئيسية لتنمية املؤسسة، 
تشري بعض الدراسات إيل إن املؤسسات التي تنجح يف استخدام تطوير الفرق كجزء رئيِس 

دة،وزيادة (: تحقيق طفرات يف التجديد ، وتحسني الجو 66بهيكل إدارتها هي التي ميكنها)
( أن القيادة الجامعية هي مجموعة من الناس ,LesBellالكفاءة،وتحسني األداء، بينام تري )

(:)معارف وإدراكات مشرتكة، غرض مشرتك، إجراءات متناسقة، 61يعملون معا  عىل أساس)
 التزام،تعاون، حل الخالفات بصورة منظمة باملناقشة والحوار( 
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القيادة الناجحة التي تحرص فريق العمل من مامرسات ويتضح من هذا التعرف أن تكوين 
اإلنجاز وتحرتم التخصص وتسعى إىل مزيد من املشاركة بينها وبني أفراد الكلية أو الجامعة؛ 

وتقديم خدمات عالية الجودة، وبينام تشري بعض وذلك من أجل تحسني العمليات والنظم 
املفاهيم اقرتانا  بدميوقراطية اإلدارة، الدراسات إىل أن مدخل القيادة الجامعية "أفضل 

والنظم االجتامعية املفتوحة، عالوة عىل ذلك أثبت املفهوم أنه أكرث تجاوبا  إىل الضغط من 
أعضاء هيئة التدريس واآلباء إلعادة توزيع السلطة والنفوذ، وتوسيع املشاركة يف عملية 

 .القرار، وتحسني الكفاءة اإلداريةاتخاذ 
 
 :Culture leadershipالقيادة الثقافية -

تتضمن القيادة الثقافية، السامت الشخصية للقائد، املوقف كام يدركه )القائد والجامعة(، 
رسالة رؤية اإلدارة، آراء املرؤوسني عن القائد، أو املوقف الحايل للمؤسسة الرتبوية، وأداء 

، والتعبريات القائد والسلوكيات املميزة للقائد، واألعامل اإلدارية، واستخدام األشكال
 الثقافية.

وتتبع القيادة الثقافية للقائد املمكن من مؤسِس التنظيامت الذين يفرضون بعض القيم 
واملعايري الثقافية داخل املنظمة املؤسسة الرتبوية، ويسعون إىل تعزيزها من خالل بعض 

ل املؤسسة اإلجراءات اإلدارية واملامرسات املهنية، واشرتاكهم يف كل األحداث الهامة داخ
 :الرتبوية،وحيث تشري بعض الدراسات إىل وجود أنواع للقيادة الثقافية تتمثل يف

القيادة التي تخلق الثقافات وتحدث عندما يساعد القائد يف خلق بعض التفاعالت -
 تنظيم املنظمة.االجتامعية من أجل تحقيق رؤيته الخاصة مبا ينبغي أن يكون عليه 

لثقافات: وتسعى هنا إىل ابتكار أفكار وسلوكيات تتناول تغيري القيم القيادة التي تغري ا
 والسلوكيات غري املرغوبة من قبل أعضاء املنظمة.

القيادة التي تدعم الصلة بني الثقافات املختلفة داخل املؤسسة الرتبوية من خالل الربط -
 بني الثقافات الفرعية.

ة األكادميية سواء عىل )مستوى القسم أو الكلية( يتضح لنا أن الثقافة والقيادة تدعم القياد
عن طريق وجود مجموعة من القيم واألفكار واملعايري التي تساعد عىل تسهيل املامرسات 
القيادية األكادميية املختلفة، التي ينتهجها ويطبقها القادة الناجحون، وتلك املعنية بثقافة 

 التمكني اإلداري.
 مام سبق نستنتج ما ييل:

املامرسات القيادية األكادميية املتمثلة يف )املامرسات األكادميية، املامرسات اإلدارية، أن 
املامرسات الرتبوية( هي مامرسات عامة يشرتك فيها جميع القيادات الجامعية يف مؤسسات 
التعليم الجامعي، وال تختلف باختالف الجامعة أو الكلية سواء عىل مستوى القسم أو إدارة 

 الكلية.
أن املامرسات القيادية املتمثلة يف )القيادة الخلفية، القيادة التحويلية، القيادة الجامعية، 
القيادة الثقافية( هي قيادة منوذجية يتضح من خاللها أنواع مختلفة من القيادة يجب عىل 

وكيفية مامرستها للمساهمة يف  –القيادات األكادميية التعرف عىل معناها، والتأهيل لها 
 يق أهداف املؤسسات الرتبوية لعملية التمكني اإلداري.تحق

أن هذه املامرسات القيادية تسعى إىل نقل وإيصال كل املعاين املهمة وذات القيمة 
 واملرتبطة بأهداف تنظيم املؤسسة الرتبوية.
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ينبغي األخذ يف االعتبار أن كل املامرسات القيادية سواء العامة أو القيادة النموذجية تساعد 
القيادات الجامعية يف املؤسسات الرتبوية ؛ ليصبحوا مهنيني ملتزمني يشاركون يف صياغة الرؤية 

 العامة للمؤسسة الرتبوية.
أن مامرسة القائد األكادميي دوره القيادي وفقا  ملجال تخصصه ينعكس إيجابيا  عىل تطوير 

 العملية الرتبوية مبختلف أبعادها ومجاالتها.
 ت عىل دور القائد األكادميي كداعم ومحفز ومسهل لألداء واإلنجاز.تؤكد هذه املامرسا

تؤكد هذه املامرسات بشكل قوى عىل القيم العليا للقيادات األكادميية والتي ظهرت من خالل 
القيادة الخلقية، والقيادة الثقافية، فإذا تم تغيريها يتدخل القائد األكادميي يف االتجاه الصحيح 

تتعارض مع الرؤية العامة للمؤسسة، ومع الوظيفة األساسية التي ينبغي الذي ال يسمح بأن 
 تحقيقها.

تتطلب املامرسات القيادية األكادميية مجموعة من املهارات الالزمة للقائد األكادميي يف أداء 
 املامرسات أو املهام املنوط بها وهذه املهارات هي:

 
 املهارات القيادية:-

اإلنجاز، بأكرب قدر من الفاعلية والكفاءة والرسعة والدقة، املهارة هي قدرة خاصة عىل 
بتتابع منطقي يف األداء، وهى مزيج من املعرفة واملعلومات واملامرسات الفعلية 
واالستعداد الشخيص لدى الفرد، ولقد أمكن للباحثني واملهتمني بدراسة ظاهرة القيادة 

زيادة فعالية الدور لتي تساعد عىل ومامرستها التعرف عىل ثالث مجموعات من املهارات ا
 :القيادي ملن يتوىل قيادة وإدارة األفراد وهذه املهارات تتمثل يف الجوانب التالية

 
 (:Technical skills) املهارات الفنية -

تتضمن كل املهارات التي يستخدمها القائد يف مامرسته لعمله ومعالجته للمواقف التي 
ملهارات التالية )مهارات التخطيط والتنظيم والتنسيق والرقابة يصادفها، وتندرج تحتها ا

واالتصال وصنع القرار والتقويم، ومهارات التعليم والتدريس(، وبالتايل فهي مهارة تتعلق 
بالجانب التنفيذي، وغالبا  ما تعكس املعرفة والخربة، معرفة األصول والقواعد والطرائق، 

 ائق وترتيبات االنتفاع بها عىل أحسن وجه.وخربة عملية يف استخدام هذه الطر 
 
 (:Human skills) مهارات إنسانية -
 (:Conceptual skills) املهارات اإلدراكية -

تشري إىل القدرة عىل إدراك مجموعة العالقات الوظيفية بني مختلف األنشطة التنظيمية 
عىل اختالف مستوياتها، وطبيعة العالقة بني أنشطة القسم وبني كل من البيئة الداخلية 

عترب املهارات اإلدراكية من أهم املهارات الالزمة للقائد، وهى يف نفس الوقت والخارجية، وت
 أصعب املهارات بالنسبة له يف تعلمها واكتسابها.
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كام صنفت بعض الدراسات املهارات القيادية التي ترتبط ارتباطا  وثيقا  بأداء ومامرسة املهام 
 :يالقيادية. وميكن تقسيم هذه املهارات إىل مجموعتني ه

املهارات األساسية: وهى عبارة عن مجموعة من املهارات اإلدارية واملتصلة مبارشة باملهام 
القيادية مثل )مهارة اتخاذ القرارات، املهارة التخطيطية، املهارة التنظيمية، املهارة 

للوائح التوجيهية، املهارة الرقابية، التأثري واإلقناع، الجدارة الفنية املهنية، التعامل مع ا
 والقوانني، إدارة الوقت بفعالية، االتصال الفعال(.

املهارة املساندة: وهى متثل املهارات التي تدعم أو تساند املهارات اإلدارية األساسية مثل: 
املهارات الفكرية: )هي املهارات التي تساعد القائد يف تقدير املواقف وتقييم املشكالت، 

ور يف مهارة )إدراك املواقف، ورصد املتغريات، استثامر واختيار الحلول املناسبة، وتتبل
املعلومات املتاحة، وتوظيفها لدعم اتخاذ القرارات بعد تحليل املشكالت والبحث عن 

 أسبابها(، املهارات اإلنسانية، املهارات الفنية.
ة ويتضح مام سبق أن القيادات الجامعية يف املؤسسات الرتبوية مطالبون بالتعرف عىل كيفي

مامرسة املهارات القيادية من قبل الكلية، وىف ذات الوقت هم مطالبون أيضا  باإلرشاف عىل 
ترجمة األهداف والسياسات املؤسسية إىل مامرسة أكادميية، حيث ترتبط هذه املهارات 
القيادية بعملية "التمكني اإلداري"، ومتثل أحد العوامل املؤثرة فيه من خالل املهارات 

 التالية:
وضوعية: مهارة العمل عىل خلق مناخ الحوار الدميقراطي املوضوعي، ومهارة التحليل يف امل

تشخيص املشاكل، ومهارة متابعة األداء، ومهارة اإلثابة والعقاب، ومهارة تقييم األداء 
 مبوضوعية.

ملبادأة املبادأة: مهارة املبادرة باألفكار ، وتحديد األنشطة املهنية التطويرية للكلية، ومهارة ا
بالعمل من خالل التعرف عىل االختالف بني األداء الفعيل واملعايري املطروحة، مهارة االبتكار 

 واإلبداع والتطوير والتحديث.
املرونة: مهارة املرونة الفكرية مثل )التواضع املستمد من االحرتام املتبادل، التوازن العقيل 

تعامل مع العمليات اإلدارية املختلفة واملفاهيم واالنفعايل، القدرة عىل االستنتاج(، مهارة ال
اإلدارية الحديثة، مهارة التعامل مع املتغريات العاملية، مهارة التعامل مع السياسات 

 واإلجراءات، مهارة مقاومة التغيري.
استخدام السلطة: مهارة القدرة عىل تفويض السلطة، مهارة توزيع الصالحيات والسلطات، 

اع والتأثري، مهارة المركزية اتخاذ القرار، مهارة املعرفة والخربة، قوة القدرة عىل اإلقن
 الشخصية، منح الثقة، مهارة التمكني )من خالل التأثري والسيطرة(.

فهم اآلخرين: مهارة العالقات اإلنسانية، مهارات االتصال الفعالة، مهارات العمل الجامعي، 
 قة بني األفراد.مهارة التفاعل االجتامعي، مهارة تبادل الث

اتخاذ القرار: مهارة املشاركة يف صنع القرارات، مهارة القرارات الجامعية، مهارة تجويد 
 اتخاذ القرار.نوعية القرار وفاعليته، مهارة املشاركة الدميقراطية، مهارة العدالة يف 
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 القيادات األكادميية بكليات الرتبية:  
ة إحدى الكليات التي تتكون منها الجامعات تعد كليات الرتبية عىل مستوى الجمهوري

املرصية، وتضم هذه الكليات مجموعة من األقسام العلمية والرتبوية واألدبية، كام متنح 
مجالس الجامعات بناءا  عىل اقرتاح مجلس كلية الرتبية لها درجات الليسانس أو 

يف الرتبية، واملهنية يف دبلوم الدراسات العليا العامة  –البكالوريوس وكذلك درجة الدبلوم 
الرتبية، والخاصة يف الرتبية، باإلضافة إىل درجة املاجستري يف الرتبية، ودرجة الدكتوراه يف 

لسنة  49طبقا  لقانون تنظيم الجامعات  –(. وأما إدارة كلية الرتبية، فإنها تتمثل 18الرتبية)
سم بالكلية يف مجلس القسم يف مجلس الكلية وعميد الكلية، بينام تتمثل إدارة كل ق 0918

(، وتتعامل هذه الدراسة مع هذه اإلدارة من خالل القيادات األكادميية 13ورئيس القسم)
املتمثلة يف )العمداء، والوكالء، رؤساء األقسام(، وهؤالء جمعيا جامعون يف نشاطاتهم بني 

ومون إيل جانب الصفة األكادميية، والصفة اإلدارية منهم أعضاء هيئة التدريس أساسا ويق
 ذلك بنشاطات إدارية .

وتشري بعض الدراسات إىل اتسام املنظومة األكادميية يف تلك الكليات بوجود اتجاهني 
إىل العالقة بني رؤساء الوحدات  –وهو األفقي  –لخطوط السلطة، إذ يشري االتجاه األول 

سلطة يف الخريطة األكادميية أو رؤساء األقسام العلمية والذين يقعون عىل نفس خط ال
فيتمثل بهرم السلطة  –وهو خط السلطة العمودي  –التنظيمية للكلية. أما االتجاه الثاين 

الذي يقع العميد يف قمته، ومير عرب رؤساء األقسام، وصوال  إىل قاعدة الهرم األكادميية التي 
 (.14تتمثل يف أعضاء هيئة التدريس، وفقا  ملراتبهم العلمية)

واضحة للهرمية األكادميية، وخاصة يف قمة الهرم التنظيمي )العمداء،  ويالحظ سيادة 
الوكالء، رؤساء األقسام(، لذا تحتاج هذه الكليات إىل تأمني مسارات التفاعل بني النظم 
األكادميية والنظم اإلدارية، فضال  عيل إرساء قواعد التعامل والتكامل التي توفرها األهداف 

ن الخلل يف ضامن مثل هذه املسارات والقواعد يكون مدعاة لفشل املشرتكة، وبالتايل؛ فإ
أكادميي وتنظيمي، األمر الذي يتطلب من القيادات األكادميية امتالك مهارات قيادية قادرة 
عىل استيعاب تأثرياتها، والحد من ضغوطها السلبية، والعمل عىل توظيف قدراتها لصالح 

ر من التصادم مع أهدافها عندما ال تكون تلك أهداف التنظيم الرسمي، إىل جانب الحذ
 (.11األهداف يف وضع يربر التصادم)

الهيكل  -لذا سوف ميدنا هذا الجزء من الدراسة بعرض )فلسفة كليات الرتبية وأهدافها  
 التنظيمي واإلداري لكليات الرتبية املتمثل يف عميد الكلية، وكالء الكلية، رؤساء األقسام(.

 رتبية وأهدافها:فلسفة كليات ال
تنطلق فلسفة كليات الرتبية من إميان القامئني عليها ، والعاملني بها من أن العملية الرتبوية 
عملية حيوية مستمرة باستمرار اإلنسان ، وأنها ال تنفصل عن التغريات العاملية املتسارعة ، 

رتبية تسعي إيل بناء وال عن السياق االجتامعي ، والثقايف ، والسيايس للمجتمع ، فكليات ال
اإلنسان الفاعل املشارك ، الذي ميتلك القدرات واملهارات املطلوبة يف عرص املعرفة ، كام 
تؤكد فلسفة كليات الرتبية عيل جوهرية التغري ، وأهميه التحول يف تكوين العقل ، ويف بناء 

بوية ، وتفعيل قيم واتجاهات جديدة لدي الطالب املعلم ، وتقويم مختلف اإلمكانيات الرت 
الطاقات اإليجابية يف مختلف مستويات العمل الرتبوي ، وتأكيد البعد اإلنساين يف التعامل 

 مع الطالب .
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 -:وتعتمد فلسفة كليات الرتبية عيل مجموعة من املنطلقات هي -
التحول من فلسفة تلقي املعرفة من جانب الطالب إيل إنتاج املعرفة من خالل االهتامم 

 علم الذايت األكرث من التعليم القائم عيل الحفظ والتلقني .بالت
انتشار املعرفة من خالل تنمية مهارات االتصال بني الطلبة وأعضاء هيئة التدريس من جهة 

 والتواصل واالتصال مع املجتمع من جهة أخري.
املتعلم إيل االهتامم بتحول العملية التعليمية تدريجيا من التعليم إيل التعلم ، للوصول ب

 تحقيق القدرة عيل إعامل الفكر باستخدام التفكري االبتكاري والناقد .
 توفري حرية أكرب للطالب املعلم يف اختيار ما يرغبه من مقررات دراسية .

 وميكن تناول فلسفة كليات الرتبية من خالل املحاور التالية :
 رؤية الكلية : 

ية تعمل عيل ترقية املعرفة الرتبوية وتطبيقها تعترب كلية الرتبية مؤسسة تربوية أكادمي
لخدمة املجتمع ، وتشكيل عامل التعليم والتعلم ، ومن ثم تعمل عيل تطوير التعليم عيل 
كافة املستويات سواء يف ذلك التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي ، مبا يحقق تنمية 

 ( .11ع العامل العرِّب واألجنبي )برشية مجتمعية ومستدامة للمجتمع املرصي ، يف تواصل م
وتنطلق هذه الرؤية من أهمية الدور الكبري الذي ميكن أن متارسه كليات الرتبية ، وذلك يف 
عملية بناء اإلنسان تربويا ، وأخالقيا ، ومهنيا ، ووطنيا ، عيل نحو شمويل، فالكلية معنية 

ة عيل التأثري يف املجتمع عيل مدار ببناء اإلنسان املرِّب الباحث املتخصص ، الذي ميتلك القدر 
تعاقب األجيال ، كام أن رؤية الكلية معنية بالقضية التعليمية عيل مستوياتها وقطاعاتها 
املختلفة ، وليست محصورة بتعليم منتسبيها فقط ، بل تسعي لنرش املامرسة املهنية 

ختلفة ، وعيل املتعلمني يف الحديثة وخرباتها التعليمية والرتبوية عيل القطاعات التعليمية امل
جميع مراحل التعليم العام ، والرتبية الخاصة، والتعليم الجامعي ، بل متتد منفعتها إيل كل 

 (. 12قطاع معني أو مستفيد من العملية الرتبوية والتعليمية )
وتستند هذه الرؤية إيل القراءة النقدية للواقع العاملي مبا ينطوي عليه من تحديات العوملة 
وفرصها ، والرؤية املستنرية لطبيعة الواقع االجتامعي ، واإلقليمي ، والوطني بفرصه 
واختناقاته ، والنظر إيل الرتبية والتعليم كمهنة متسارعة التطور معرفيا وتقنيا ، وإدراك دور 
املعلم من ناقل وملقن إيل ميرس للتعلم ، ومدير للعملية التعليمية ومخطط لها ، ومنمي 

، والعمل الفريقي والتعلم الذايت ، واعتبار املعلم ذي الجودة والتميز أساس نجاح  لإلبداع
كلية الرتبية ، وتحقيق مهامها ، والدور املجتمعي الثقايف لكليات الرتبية باإلضافة إيل الرتبية 

 والتعليم كأساس لألمن القومي ، وأن لكليات الرتبية دورا محوريا يف توفريه .
من خالل رؤيتها  –بوصفها إحدي مؤسسات التعليم الجامعي تؤدي  وكليات الرتبية

دورا كبريا يف مجال البحث الرتبوي يف بناء التصورات ، ووضع اآلليات التي  –ورسالتها 
متكنها من تطوير التعليم عيل كافة املستويات سواء يف ذلك التعليم قبل العايل والتعليم 

املستدامة ، يف تواصل مع العامل ملا متلكه من إمكانات  العايل ، مبا يحقق التنمية  البرشية
برشية من أساتذة وطلبة يف الدراسات العليا ، بهدف بناء وإمناء وتطوير املعرفة والثقافة 
الرتبوية ، وكذلك الكشف عن أهم املشكالت التي تتطلب الدراسة ، والعمل عيل حلها 

ملتعلقة بالرتبية ، مام يسهم يف إصالح بطريقة علمية إيل جانب تناول قضايا التطوير ا
 . وتحسني نوعية التعليم وأهدافه وهيكلة
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وميكن تلخيص ما سبق يف أن كلية الرتبية تهدف إيل أن متتلك نظاما تربويا متميزا بالجودة 
العالية التي تلبي االحتياجات الفعلية لفئات عديدة من العاملني يف املؤسسات الرتبوية 

 دأة يف رسم مالمح مرشقة للمستقبل الرتبوي .آخذة املبا
 رسالة الكلية وأهدافها : 

تتمثل رسالة كليات الرتبية يف إعداد املعلمني وتنميتهم مهنيا ، وإيل إجراء البحوث العلمية 
التي تنعكس نتائجها عيل تطوير النظام التعليمي والسياسات التعليمية ، واملناهج ، 

ام تحاول أن تستخدم من األساليب والتقنيات التعليمية ، وأساليب تعليم الكبار ، ك
وأساليب التقويم مبا يساعد عيل تطوير مختلف صور التفكري لدي الطلبة ) الناقد ، العلمي 
، اإلبداعي ( ، وأيضا ما يساعدهم عيل التعامل مع مجتمعات تعلم متقدمة ترتبط 

 (.21بالتكنولوجيا )
ة تؤكد عيل أهمية إعداد وتنمية معلمني واختصاصيني وبذلك فإن رسالة كليات الرتبي

مهنيني تربويني أكفاء ، ومهتمني ، ومتأملني ميتلكون املعرفة النظرية والتطبيقية الحديثة ، 
واملهارة يف استخدام تكنولوجيا التعليم ، ومتحلني بأخالق املهنة، ولديهم الرغبة يف استمرار 

يسعون لتحسني حياة اآلخرين من خالل عمليتي تعلمهم وتطوير خرباتهم املهنية ، و
التعليم والتعلم ، وتحكم ترصفاتهم ثوابت املجتمع وأخالقه ، ومبادئ العدل ، والسالم ، 

 واإلخاء ، واملساواة ، والدميقراطية  
وتسعي الكليات إيل تحقيق ذلك عرب تقدميها لربامج تعليمية قامئة عيل أداء ، وإجراء 

وخدمة املجتمع وعرب تعاونها مع املؤسسات والهيئات الرتبوية املحلية  البحوث الرتبوية ،
 والدولية .

ويف ضوء العنارص األساسية السابقة واملتمثلة يف رؤية كليات الرتبية ورسالتها وفلسفتها تم 
 (:20تحديد األهداف العامة للكليات عيل النحو التايل )
ت املتعلمني مبا يف ذلك ذوي االحتياجات تقديم الخدمات الرتبوية املناسبة لجميع فئا

 الخاصة.
إعداد وتنمية القوي البرشية الالزمة من املعلمني ، والرتبويني ، واالختصاصيني، والقيادات 
الرتبوية وفقا ملتطلبات معايري مؤسسات االعتامد األكادميي من خالل ضامن الجودة يف 

 اد املعلم .التعليم ملواكبة املعايري العاملية يف مجال إعد
توجيه البحث العلمي الرتبوي واستثامر نتائجه يف تطوير الواقع الرتبوي ومواجهة املشكالت 

 التي تواجه املجتمع والسعي إيل تحقيق رفاهيته ومنوه.
واالشرتاك مع املؤسسات والجهات ذات الصلة بالنشاط الرتبوي بصفة خاصة، الثقايف 

 صفة عامة .والعلمي ، واالجتامعي ، والنفِس ، ب
 تنمية املهارات الالزمة الستخدامات التكنولوجيا الحديثة يف العملية التعليمية .

 جعل كليات الرتبية رائدة باملنطقة يف تقديم كل ما كان شأنه االرتقاء بالعملية التعليمية .
ملهنة إعداد حملة الثانوية العامة وما يعادلها وخريجي املعاهد والكليات الجامعية املختلفة 

 التعليم والعمل عيل تكامل شخصية الطالب ، وتنمية التفكري اإلبداعي لديه .
رفع املستوي املهني والعلمي والرتبوي للعاملني يف ميدان الرتبية والتعليم وتعريفهم 

 باالتجاهات الرتبوية الحديثة .
العلمية  توفري الكوادر الجديدة من أعضاء هيئة التدريس القادرة عيل متابعة الحركة

 والعاملية ومتابعة تحقيق رسالة كليات الرتبية .
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 لرتبية: الهيكل التنظيمي واإلداري لكليات ا
(، ويعرف 28يعرف عىل أنه "ترتيب لعمل املنظمة من خالل أدوار وظيفية وأدوار إدارية")

أيضا  عىل أنه تحديد وتخصص لألدوار الوظيفية واإلجرائية املالمئة والعالقات الناتجة عن 
وغري الرسمي الذي يعمل (، ويعرف يف موضع آخر عىل أنه "إطار العمل الرسمي 23ذلك)

فراد من أجل تحقيق أهداف املنظمة، ويتضمن تخصيص املناصب مع توصيف فيه األ 
 (.24ذلك للجامعات" )املسئوليات والواجبات والسلطات لها، وتحديد 

ويتضح من خالل هذه التعريفات أن "الهيكل التنظيمي لكليات الرتبية يقصد به تقسيم 
ار، ويوضح العالقات بينها"، العمل بها إىل وظائف تتضمن مهام ومسئوليات وسلطات وأدو 

الذي يوضح أهدافها لذا ال توجد إدارة رسمية دون أن يوضع لها أوال  الهيكل التنظيمي 
توافر التوازن يف املؤسسة عن وطرق وفلسفة هذه األهداف "فهو الوسيلة التي تعمل عىل 

لوظائف وسائل تحقيقها وتحليل مختلف اطريق معرفة األهداف أوال ، ومن ثم توضيح 
الالزمة لتحقيقها مع بيان السلطات واملسئوليات العامة يف الهيكل وتوضيح العالقات فيام 

(، وتتطلب عملية إعداد الهيكل التنظيمي املرور بعدد 21فاعلة للرقابة)بينها وتوافر وسائل 
 :من املراحل ال تختلف من مؤسسة ألخرى وتتمثل يف

 املنشودة.تحديد األهداف العامة والفرعية -
 تحديد األدوار واألنشطة الرئيسية والفرعية املطلوبة والتي تسهم يف تحقيق األهداف.-
 تحديد مواصفات األفراد الالزمني لتنفيذ األنشطة من حيث املؤهالت الدراسية والخربات.-
 تسكني األفراد يف املستويات اإلدارية للعمل وفق مواصفاتهم ومؤهالتهم.-

لدراسات امليدانية أن هناك العديد من العوامل التي من شأنها أن وقد بينت التجارب وا
تؤثر يف اختيار الهيكل التنظيمي املناسب وهذه العوامل هي )حجم الكلية، وموقع الكلية، 

 (.21واإلمكانات البرشية واملادية، والتكامل بني االختصاصات، وفلسفة اإلدارة الجامعية)
دميية بكليات الرتبية من خالل االعتامد والتحليل عيل ضوء ويتم التطرق إيل القيادات األكا

مفهوم الهيكل التنظيمي لتكون املعالجة متسقة مع أهدافها. ومنشأ ذلك اتخاذها 
التجاهني، أحدهام أكادميي، واألخر إداري،وتتعامل هذه الدراسة مع الجانب اإلداري وميكن 

 : وصف الهيكل التنظيمي لكليات الرتبية املتمثل يف
 عميد الكلية: -0

تعد كليات الرتبية إحدي كليات الجامعة، فإنها تستمد وجودها وأهدافها ووظائفها من 
الجامعة، بحيث تتحمل مسئولية قيادة هذه الكليات عمداء أكادمييون، ويتوىل العمداء 
مكانة مهمة يف إدارة كليات الرتبية وقيادتها، وىف املشاركة مع رئيس الجامعة من خالل 

 املجالس املختلفة بإدارة وقيادة املؤسسة الجامعية.
وتعد وظيفة عميد الكلية وظيفة مفتاحية تقع يف مركز القلب من التنظيم اإلداري، كام يقع 
عليه العبء األكرب يف تحقيق عملية االنضباط اإلداري يف كليته، وتنظيم العملية التعليمية 

رسات اإلدارية للعميد مبثابة اإلسناد املالزم (، وكام تعد املام22واإلدارية داخل كليته)
للمامرسات األكادميية، حيث ال ميكن أن تفرتق عنه، وبالرغم من أن أغلبية تلك املامرسات 
تنفذها منظومات فرعية غري أكادميية، لكنها عادة ما ترتبط تنظيميا  بالعميد، والذي تقع 

(، ويتبع 29كادميي واإلداري يف آن واحد)وفق الخريطة التنظيمية للكلية عىل رأس الهرم األ
 :اإلدارية التالية ظيمي وتقسيامتهعميد الكلية أجهزة الهيكل التن
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 أوال : أجهزة تتبع عميد الكلية:
 مكتب العميد والذي يشتمل عىل: -0

 سكرتارية العميد.
 العالقات العامة.

 التخطيط واملتابعة واإلحصاء.
 الشئون القانونية والشكاوى.

 فرع خدمة املواطنني. -8
 ثانيا : تتبع عميد الكلية التقسيامت التنظيمية اآلتية:

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.
 وكيل الكلية للدراسات العليا والعالقات الثقافية والبحوث.

 أمني الكلية ويتبعه التقسيامت التالية:
 إدارة املشرتيات واملخازن.
 ة.إدارة الحسابات واملوازن

 قسم الخزينة.
 قسم شئون أعضاء هيئة التدريس.

 إدارة الشئون اإلدارية وتضم)االستحقاقات، شئون العاملني(.
 قسم شئون املقر.

قسم الخدمات اإلدارية ويشتمل )الخدمات الداخلية، التغذية، الصيانة، التسجيل، الوثائق 
 أرشيف(.

يات الرتبية؛ حيث ميثل القيادة ونظرا  ألهمية وظيفة العميد يف الهيكل التنظيمي بكل
األكادميية واإلدارية مبا تتضمنه من تعدد يف املهام واألدوار املنوطة به وتزداد مسئولياته 
وتواجهه تحديات كثرية ومتنوعة، وللنهوض بهذه املسئوليات، فإن عمله ليس قارصا  عىل 

بل يجب أن يشتمل عىل سري شئون الكلية سريا  روتينيا  ومبارشة أعامله التنظيمية فقط 
جانبني متالزمني متكاملني يف منظومة واحدة أولهام: الجانب األكادميي املتعلق بالعملية 
التعليمية والبحثية وهو أساس بنيان الجامعة وموضوعها الرئيس الذي تعمل عىل تحقيق 

أعباء  أهدافه، وثانيهام: الجانب اإلداري وهو املسئول عن تهيئة املناخ املناسب لتحقيق
 (.90الجانب األول وتحت إرشافه)

غري أن القانون حال تطرقه لوظيفة العميد عىل مستوى الكلية وحدد مهامه، وإن مل يحدد 
ففي وظيفة عميد الكلية حدد رشوطا   –ما تستوجبه من تأهيل وما تحتاجه من مهارات 

معة املختص عميد ( من قانون تنظيم الجامعات، بأن يعني رئيس الجا43معينة يف املادة)
الكلية أو املعهد التابع للجامعة من بني األساتذة العاملني بها ملدة ثالث سنوات قابلة 
للتجديد، وىف حالة عدم وجود أساتذة يف الكلية أو املعهد، لرئيس الجامعة أن يندب أحد 

دب أحد األساتذة من الكليات أو املعاهد التابعة للجامعة القيام بعمل العميد، وله أن ين
 (.98األساتذة املساعدين من ذات الكلية أو املعهد للقيام بعمل العميد)
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قامت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  8100يناير  81ويف الوقت الراهن وعقب ثورة 
 8100سبتمرب  4بوضع آليات الختيار القيادات الجامعية باالنتخاب بدال من التعيني بتاريخ 

والئحته التنفيذية ،  0918لسنه  49 قانون تنظيم الجامعات رقم وارتكزت يف ذلك عيل
وتحقيقا لتعددية وسالمة مفهوم االختيار، وسعيا الكتامل هيكل اإلدارة للكلية ، يتعني 
الختيار عميد الكلية وجود أربعة من األساتذة العاملني عيل األقل، وعدد من أعضاء هيئة 

املتفرغني والعاملون واألساتذة املساعدون واملدرسون ( التدريس )األساتذة غري املتفرغني و 
عضوا . ويف غري هذه الحالة ، يكون لرئيس الجامعة اختيار عميد الكلية أو  81ال يقل عن 

 ندب قائم باألعامل يف حالة عدم وجود أساتذة عاملني . 
ملتفرغني يشارك يف االنتخابات جميع أعضاء هيئة التدريس )األساتذة غري املتفرغني وا

والعاملني واألساتذة املساعدين واملدرسني ( ، باإلضافة إيل الهيئة املعاونة ) املدرسني 
 من األصوات الصحيحة ألعضاء هيئة التدريس  %01املساعدين واملعيدين ( مبا ال يتجاوز 

اف لدعم اختيار املجتمع األكادميي ألقدر العنارص عيل إدارة وتطوير الكلية تقوم لجنة اإلرش 
بتحديد مواعيد ندوات متساوية املدة للمرشحني ؛ لعرض برامجهم وخططهم اإلسرتاتيجية 

 ومناقشتهم فيها ، وإعالن املعايري االسرتشادية لالختيار .
عيل األقل من أعضاء هيئة التدريس لصحة انعقاد الجلسة ، فإذا مل  %61يتعني أن يحرض 

عيل  %41صحيحا بحضور  ذانعقادها عندئ يكتمل النصاب تؤجل الجلسة ملدة ساعة ويكون
األقل من أعضاء هيئة التدريس . فإذا مل تتوفر هذه النسبة يعني رئيس الجامعة عميدا 

 للكلية من بني أساتذتها العاملني .
تعاد االنتخابات بني أعيل اثنني يف حالة عدم حصول أي من املرشحني عيل األغلبية املطلقة 

 (.93)من عدد األصوات الصحيحة 
( مهامه يف ترصيف أمور الكلية وإدارة شئونها العلمية واإلدارية واملالية، 44وتحدد املادة )

ويكون مسئوال  عن تنفيذ القوانني واللوائح الجامعية وكذلك تنفيذ قرارات مجلس الكلية 
 (.94ومجلس الجامعة، واملجلس األعىل للجامعات)

أهم اختصاصات عميد  0918لسنة  49ذية للقانون ( من الالئحة التنفي34كام تحدد املادة )
 (:91الكلية كام ييل)

 اإلرشاف عىل إعداد الخطة التعليمية والعلمية يف الكلية ومتابعة تنفيذها.
 التنسيق بني األجهزة الفنية واإلدارية والعاملني بالكلية.

س والفنيني العمل عىل تقديم االقرتاحات بشأن استكامل حاجة الكلية من هيئات التدري
 والفئات املساعدة األخرى واملنشآت والتجهيزات واألدوات وغريها.

مراقبة سري الدراسة واالمتحانات وحفظ النظام داخل الكلية وإبالغ رئيس الجامعة عن كل 
 ما من شأنه املساس يسري العمل بالكلية أو ما ينسب إىل أحد أعضاء   هيئة التدريس.

 جهزة اإلدارية بالكلية ومراقبة أعاملهم.اإلرشاف عىل العاملني باأل 
إعداد تقرير يف نهاية كل عام جامعي عن شئون الكلية العلمية والتعليمية واإلدارية واملالية 
ويتضمن هذا التقرير عرضا  ألوجه نشاط الكلية ومستوى أداء العمل بها وشئون الدراسة 

فيذ وعرض املقرتحات بالحلول واالمتحانات ونتائجها وبيان العقبات التي اعرتضت التن
املالمئة وي عرض هذا التقرير عىل مجلس الكلية إلبداء الرأي بشأنه توطئة لعرضه عىل 

 مجلس الجامعة.
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هكذا نجد القانون يف تحديده للمهام واسعا  لدرجة تتسم بعمومية األلفاظ وتكرارها الدائم 
معرفية ومهارية، وإمنا يضع رشوطا   بني املهام األكادميية واإلدارية، ولذلك ال يضع رشوطا  

عامة، تنطبق عىل كل أستاذ، فاألساس يجب أن يكمن يف كيفية اكتشاف الشخص الذي 
يتسم بقدرات وسامت شخصية تجعله مؤهال  للموقع القيادي يف اإلرشاف الفعال عىل املهام 

قياسا  باملهام اإلدارية، والحذر من عدم االهتامم بها، عىل أساس من كونها مهام ثانوية 
 األكادميية التي يتصدى لها بصفته أكادمييا  أوال .

 chief( CEOالـ )وتشري بعض الدراسات فيام يخص عميد الكلية والذي يقابله مصطلح 
Execution Officer  تنفيذ السياسات وتوزيع املوارد عىل  –وبشكل تضامني  –فإنه يتوىل

ومستوى األهداف املناطة بها، ومدى إسهام كل األقسام والوحدات العلمية حسب حاجتها 
فضال  عيل استجابته الهتاممات وحاجات منهام يف تحقيق غايات الكلية ورسالتها. 

 (.96ومبادرات الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلبة والكوادر اإلدارية فيها)
ء ما يتعلق منها أما مهامه األساسية ممثلة يف اإلرشاف األكادميي واإلداري والرتبوي سوا

بأعضاء هيئة التدريس أو الطلبة فعلية أن يضع إلداريه معامل واضحة وسياقات شفافة متد 
كليته باالستقرار والرصانة معززة بشعور الجميع معرفة ما لهم من حقوق وما عليهم من 
 واجبات يف ظل موازنة عادلة ومقنعة، وبالتايل فإن نجاح العميد يف تحقيق ذلك ميكنه من

 (.91إسناد املهام الروتينية إىل مساعديه ويوفر له وقتا  مناسبا  للتفكري والتأمل والتطوير)
وتسعى هذا الدراسة إىل تصنيف أهم املسئوليات املرتبطة بعمل عميد الكلية والتي 

 :مبقتضاه ميارس املسئوليات والصالحيات التالية
 املسئوليات اإلدارية ومن أهمها: -0
 ميد ملجلس الكلية.رئاسة الع-
 التصديق والتنفيذ ملا يتخذه مجلس الكلية من قرارات.-
التعامل مع قرارات مجلس الجامعة واملجلس األعىل للجامعات توطئة لعرضها عىل مجلس -

 الكلية.
 إلرشاف عىل العمل الفني واإلداري بالكلية.-ا
 عاونة.إصدار القرارات التنفيذية لتعيني أعضاء هيئة التدريس والهيئة امل-
 تدريس بعض املحارضات ويجوز له رئاسة القسم الذي يتفق وتخصصه.-
 إعداد وإدارة اجتامع مجلس الكلية.-
مراقبة سري الدراسة واالمتحانات والتصديق عىل نتائج االمتحانات وحفظ النظام داخل -

 الكلية بالتعاون مع رؤساء األقسام والوحدات العملية.
 هات التحقيق املختصة.تحويل أعضاء هيئة التدريس لج-
تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والفنيني واإلداريني بالكلية، وكذلك املوافقة عىل تعيني -

 ونقل وترقية العاملني واستحقاقهم، وأيضا  املوافقة عىل األجازات الخاصة بهم.
 املوافقة عىل الندب واإلعارة ألعضاء الهيئة التدريسية والعاملني.-
 ت دفع اإلنتاج العلمي للجان الرتقية ألعضاء هيئة التدريس.القيام بإجراءا-
 القيام بإجراءات التي تصاحب بلوغ أحد أعضاء هيئة التدريس سن املعاش.-
 أية اختصاصات أخرى يقررها مجلس الكليات.-
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 املسئوليات التنظيمية ومن أهمها: -8
 عاونة.توزيع األدوار واملسئوليات عىل أعضاء هيئة التدريس والهيئة امل

تنفيذ قرارات مجلس الكلية يف توزيع بنود ميزانية الكلية وتعديلها يف إطار الصالح العام 
 وأهداف الكلية ومتابعة أوجه االتفاق والرصف.

 املوافقة عىل املكافآت واألجور اإلضافية والحوافز الخاصة بالعاملني.
بالكلية يف حدود ما يسمح به  املوافقة عىل املناقصات الخاصة باألبنية والتجهيزات الخاصة

 القانون.
 اإلرشاف عىل تنظيم املؤمترات والندوات العلمية الخاصة بالكلية.

 اإلرشاف عىل املجاالت العلمية الخاصة بالكلية.
 اإلرشاف عىل شئون النرش العلمي يف الكلية وخطة البحوث.

 تحديد معايري ومحتوى الخطة الدراسية واحتياجاتها.
 نمية أعضاء هيئة التدريس علميا  وإداريا .وضع سياسة لت

 املوافقة عىل مواصفات األجهزة العلمية التي يتم املوافقة عىل رشائها للكلية.
ومام سبق يجب أن يتوافر لدى عميد الكلية مجموعة من املهارات الفنية، واإلنسانية، 

تخاذ دور املبادأة يف واإلدراكية،  ي يتمكن من أداء وظيفته بفاعلية، ويكون قادرا  عىل ا
املواقف اإلدارية، وأن يخطط وينظم العمل وأن يكون قادرا  عىل خلق جو من التعاون 
والدميقراطية، وأن يتوفر لديه مهارة اتصال فاعلة مع كافة اإلداريني واألكادمييني، واإلدارات 

معة، وأن يكون قادرا  العليا والتنفيذية، واملناصب القيادية يف الكلية والجامعة، أو خارج الجا
عىل تفويض بعض سلطاته ومهامه، ألشخاص مدربني، معدين إعدادا  إداريا  ملثل هذه املهام؛ 
وهذا معناه امتالكه خربات إدارية قبل إسناد وظيفة العميد إليه، ويضاف إىل ذلك أفقه 

 الواسع وشخصيته املؤثرة واملقبولة من كليته وجامعته.
 وكالء الكليات: -8
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب: -0

يلتزم وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مبساعدة العميد يف تسهيل تنفيذ كل تفاصيل 
العملية التعليمية لجميع الطلبة والطالبات يف مرحلة البكالوريوس أو الليسانس، ويقع عىل 

ة والرياضية واالجتامعية، عاتقه كذلك االهتامم بشئونهم األخرى يف مجال الحياة الثقافي
 (:99ويتبع وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب يف الهيكل التنظيمي التقسيامت اآلتية)

 إدارة شئون الطالب والخريجني.
 قسم شئون الدراسة واالمتحان.

 مكتب رعاية الشباب.
 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث: -8

لخطة العامة للدراسات العليا يف جميع أقسام الكلية، يعمل وكيل الكلية عىل تنفيذ ا
 وتوثيق الروابط مع الكليات ومع املعاهد واملراكز واملؤسسات املعنية بالبحث العلمي.

 :ويتبع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث يف الهيكل التنظيمي التقسيامت اآلتية
 مكتب وكيل الكلية.
 ا.قسم الدراسات العلي

 قسم العالقات الثقافية.
 إدارة املكتبة.
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( من قانون تنظيم الجامعات رشوط تعيني الوكالء، حيث يصدر رئيس 41وتحدد املادة )
الجامعة قرارا  بتعيني الوكالء من أساتذة الكلية بناء عىل ترشيح العميد، وذلك ملدة ثالث 

الث لكل كلية يختص بشئون سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، وكام يجوز تعيني وكيل ث
املجتمع وتنمية البيئة ويكون بحكم وظيفته عضو يف مجلس خدمة املجتمع وتنمية البيئة 

(010.) 
 ومن أهم اختصاصات وكالء الكليات ما يأيت:

 وكالء الكليات لشئون التعليم والطالب: -0
وىل وكيل الكلية يت 0918لسنة  49( من الالئحة التنفيذية للقانون 31طبقا  لنص املادة )

 (:018لشئون التعليم والطالب االختصاصات اآلتية تحت إرشاف العميد)
 ترصيف الطلبة يف الكلية واإلرشاف عىل التدريب العمل للطالب.

دراسة مقرتحات األقسام يف شأن الندب للتدريس واالمتحانات من خارج الكلية توطئه 
 لعرضها عىل مجلس الكلية.

 لشئون الرياضية واالجتامعية للطالب.اإلرشاف عىل رعاية ا
 اإلرشاف عىل متابعة تدريس املقرارات القومية والرتبية العسكرية يف الكلية.

 اإلرشاف عىل شئون الطالب الوافدين.
 إعداد ما يعرض عىل املؤمتر العلمي السنوي للكلية فيام يخصه.

 وكالء الكليات للدراسات العليا والبحوث: -8
يتوىل وكيل الكلية  0918لسنة  49( من الالئحة التنفيذية للقانون 31ة )طبقا  لنص املاد

 (:013لشئون الدراسات العليا والبحوث. االختصاصات اآلتية تحت إرشاف العميد)
إعداد خطة الدراسات العليا والبحوث العلمية يف الكلية بناء عىل اقرتاحات مجالس األقسام 

 واللجان املختصة.
 الخطة يف األقسام املختلفة بالكلية. متابعة تنفيذ هذه

 اإلرشاف عىل شئون النرش العلمية يف الكلية ومتابعة تنفيذ السياسة املرسومة يف هذا الشأن.
اقرتاح تنظيم املؤمترات والندوات العلمية يف الكلية وتوىل شئون العالقات الثقافية 

 الخارجية.
 يخصه.إعداد ما يعرض عىل املؤمتر السنوي للكلية فيام 

 اإلرشاف عىل شئون املكتبة واقرتاح الخطة لتزويدها بالكتب واملراجع والدوريات.
 ونستنتج مام سبق ما ييل:

 أنه ال توجد رشوط لشغل وظيفة وكيل الكلية أو املعهد.
ال يشرتط مىض مدة يف األستاذية بل ميكن أن يكون أستاذا  مساعدا  يف حالة عدم وجود 

 أساتذة.
تيار فيه مجامالت ومحاباة، حيث يخضع إىل ترشيح عميد الكلية، دون أن أسلوب االخ

 مراعاة ألي معايري أخرى مثل معيار الكفاءة اإلدارية.
أن االختصاصات األكادميية واإلدارية لوكالء الكليات تتضمن مجموعة من األنشطة 

 والعمليات واملسئوليات التي ال تقابلها صالحيات من عميد الكلية.
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عى الدراسة الحالية إىل تصنيف أهم املسئوليات املرتبطة بعمل وكيل الكلية والتي هذا وتس
 :مبقتضاها ميارس املسئوليات والصالحيات التالية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب: -0
 أ( املسئوليات اإلدارية من أهمها:

 عضوية مجلس الكلية.
 املستجدين بالكلية.اإلرشاف عىل كافة إجراءات القبول للطالب 

 أسس وإجراءات قبول تحويل الطالب من وإىل الكلية، ووقف القيد وقبول األعذار.
التخطيط للمرشوعات الطالبية ومرشوعات خدمة البيئة مبا يتناسب وإمكانات الكلية 

 ومتطلبات وطبيعة البيئة املحلية.
 رعاية الشئون االجتامعية والرياضية للطالب

 سات الخاصة بطبع ونرش الكتب واملذكرات الدراسية.متابعة كل املامر
 وضع خطة الستكامل وإنشاء املباين، ودعم املعامل والتجهيزات، واملكتبة يف الكلية.

 وضع الالئحة الداخلية ملكتبة الكلية.
 إقرار املحتوى العلمي ملقررات الدراسة يف الكلية والتنسيق بينها يف األقسام املختلفة.

 حارضات ويحوز له رئاسة القسم الذي يتفق وتخصصه.تدريس بعض امل
 ب( املسئوليات التنظيمية من أهمها:

تنظيم وتوزيع القواعد املنظمة لعمل الجدول الدرايس مبا يتناسب والئحة الكلية وإمكاناتها 
 املادية والبرشية.

يس بالنسبة للمعنيني بالكلية واملنتدبني من خارج وضع خطط اإلرشاف لتنفيذ الجدول الدرا
 الكلية.

 اإلرشاف واملتابعة لعملية تجهيز الكلية إلجراء االمتحانات النهائية.
 ت وإحصاءات النجاح ونسبتها إلبداء الرأي  لعميد الكلية.اإلرشاف واملتابعة لنتائج االمتحانا

 وضع أسس وقواعد تكفل العدالة يف توزيع املكافآت واملنح الدراسية.
 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث: -8

 أ( املسئوليات اإلدارية ومن أهمها:
 عضوية مجلس الكلية.

 تفويض بعض السلطات لألعضاء.
 لفني واإلداري.اإلرشاف عىل العمل ا

تحديد رشوط وإجراءات قبول طالب الدراسات العليا، والنظر يف طلبات وقف قيدهم 
 وأعذارهم.

 متابعة تنفيذ خطة الدراسات العليا يف األقسام املختلفة.
متابعة التقارير واملقرتحات التي يقدمها أعضاء هيئة التدريس الذين تم إيفادهم يف 

 العلمي يف مجال تخصصهم وإبداء الرأي فيها. مهامت علمية ملتابعة التقدم
 النظر يف اعتامد تقارير الكفاية للعاملني.

النظر يف كيفية متابعة شئون النرش العلمي بالكلية والكليات األخرى املناظرة وجميع 
 البحوث العلمية لألقسام املختلفة ونرشها وتوزيعها عيل الهيئات املعنية.
 تدريس بعض املحارضات ويجوز له رئاسة القسم الذي يتفق وتخصصه.

 أية تخصصات أخرى يقررها مجلس الكلية.
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 ب( املسئوليات التنظيمية ومن أهمها:
 وضع أسس للجدول الدرايس مبا ال يتعارض مع جدول الدرجة الجامعية.

لمية يف الكلية بناء عىل وضع رشوط وإجراءات إعداد خطة الدراسات العليا والبحوث الع
 اقرتاحات مجالس األقسام واللجان املختصة.

املشاركة يف رسم السياسة العامة للتعليم والبحوث العلمية يف الكلية وتنظيمها وتنسيقها 
 العلمية الكبرية. روح الفريق البحثي لحل املشكالت بني األقسام املختلفة، وتشجيع

 ي يف الكلية، ووضع نظام الترصف يف بنود موازنته.إعداد مرشوع موازنة البحث العلم
إقامة روافد وقنوات اتصال بني الهيئات املجتمعية مبشكالتها العلمية، واألقسام األكادميية 

 بالكلية إلجراء البحوث الالزمة لحلها.
وضع إجراءات وضابط التعامل مع اقرتاحات مجالس األقسام الخاصة بتسجيل رسائل 

كتوراه وتقارير املرشفني عليها، وتعيني لجان الحكم قبل العرض عىل مجلس املاجستري والد 
 الكلية.

 الرتشيح للبعثات واملنح واألجازات الدراسية ومكافآت التفرغ للدراسات العليا.
 اإلرشاف عىل شئون املكتبة واقرتاح الخطة لتزويدها بالكتب واملراجع والدوريات.

 
 رؤساء األقسام: -3

م األكادميي أحد القيادات الجامعية الذي يقع عىل عاتقه مهمة تحريك يعد رئيس القس
وتوجيه القوى والطاقات التي تعمل معه من أعضاء هيئة التدريس وكذلك الطالب نحو 
بلوغ أهداف وغايات منشودة يف جو من الرضا والتامسك واإلحساس باملسئولية ومشاركة 

ار، وتوفري املناخ الجامعي الجيد مبا يحفز اإلدارة الجامعية كعضو نشيط يف عملية القر 
 (.011العاملني بالجامعة عىل زيادة اإلنتاج)

ويحتل رئيس القسم األكادميي موقعا  رئيسيا  يف الهيكل التنظيمي لإلدارة الجامعية/ إدارة 
الكلية، فهو املسئول عن ترجمة أهداف وسياسات املؤسسة التعليمية إىل مامرسات 

( عىل أهمية دور رئيس القسم األكادميي يف السلطة Tucker)توكر،  أكادميية، ويؤكد
اإلدارية بقسمه وبالكلية بقوله: "إن املؤسسة التعليمية ميكن أن تعيش ملدة طويلة نسبيا  
عند وجود رؤساء أقسام أكفاءة؛ فرئيس القسم األكادميي ميثل القيادة األكادميية واإلدارية، 

دوار والتوجيهات والواجبات واملسئوليات ذات األهمية البالغة، مبا تتضمنه من تعدد يف األ 
وهو ميثل خط الدفاع األول عن القسم، واملتحدث الرسمي عنه يف كل املواقف، وخاصة 
عند اختالف وجهات النظر والتي عادة ما تحدث بينه وبني العميد أو املستويات اإلدارية 

مسئول عن معظم القرارات اإلدارية التي  (، وكذلك فرئيس القسم األكادميي016العليا)
 (.011تتخذ عىل مستوى الكلية والجامعة)

ونظرا  ألهمية الدور الذي يضطلع به رؤساء األقسام األكادميية بالكليات والجامعات، كان  
البد من اختيارهم عىل أسس علمية ومقومات موضوعية؛ إذ أنه يف غيبة االختيار املوضوعي 

اك تبديد ملوارد الكليات والجامعات، خاصة وأن "منصب رئيس القسم لتلك الكوادر، هن
يعترب نواة التسلسل القيادي بالجامعة؛ إذ يتيح هذا املنصب أمام شاغله بأن يتوىل مناصب 

(، مام يتطلب 012إدارية أعىل بالجامعة كعميد، ونائب رئيس الجامعة، ورئيس الجامعة")
 من القيام بأعباء ومهام هذا املنصب. القدرة اإلدارية والتنظيمية ليتمكن
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وعىل الرغم من أهمية أداء رئيس القسم األكادميي ملسئولياته، إال أنه غالبا  ما يتم اختياره 
عن طريق زمالئه، أو عن طريق العمداء، ويتم ذلك يف ضوء عدة اعتبارات عادة ما تتعلق 

( أن طرق اختيار ,Williams(. ويؤكد ذلك )019باإلنجازات العلمية وليست اإلدارية)
وتعيني رؤساء األقسام يف الجامعات الحديثة تعتمد عىل كفاءتهم األكادميية أكرث من 
اعتامدها عىل مهاراتهم اإلدارية، فقد يعينهم عمداء الكليات بعد أخذ رأى األساتذة يف 

ألساتذة القسم، وقد يتم تعيينهم باالنتخاب وتقوم لجنة معينة عىل اختيارهم، وقد يقوم ا
قه يف قبول أو رفض عميد بحباختيارهم، وقد يرشح القسم أكرث من شخص ويحتفظ ال

 .املرشح
( 61والقارئ لقانون تنظيم الجامعات املرصية يف الفرتة السابقة، يالحظ أن املادة رقم )

تنص عىل أن يعني رئيس مجلس القسم من بني أقدم ثالثة أساتذة يف القسم، ويكون تعيينه 
قرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة ب

واحدة، وال يرسى هذا الحكم يف حالة وجود أقل من ثالث أساتذة؛ إذ تكون رئاسة مجلس 
القسم ألقدمهم، وىف حالة خلو القسم من األساتذة، يقوم بأعامل رئيس مجلس القسم 

فيه، ويكون له بهذا الوصف حق حضور مجلس الكلية إال عند أقدم األساتذة املساعدين 
(. ويتضح من ذلك أن املعايري التي يرتكز عليها 000النظر يف شئون توظيف األساتذة )

تعيني رئيس القسم األكادميي تتمثل فقط يف األقدمية، والدرجة العلمية، وىف ذلك إلغاء 
ذي من شأنه أن يعمل عىل توفري أفراد ذوى ملعايري يف غاية األهمية مثل معيار الجدارة ال

نوعية عالية، ويصفى مكانة اجتامعية عىل املناصب املختلفة، وميكن أن يحقق الكثري لحفز 
 .األداء الجيد

رئيس مجلس القسم فإن آليات اختيار  8100يناير  81أما الفرتة الحالية بعد أحداث ثورة 
 :تتمثل يف اآليت
لعلمية التي يوجد بها ثالثة أساتذة من العاملني أو أكرث ، يتم اختيار أحد أقدم يف األقسام ا

ثالثة منهم باالقرتاع الرسي ، ويف حالة اعتذار أحد املرشحني الثالثة قبل إجراء االنتخابات 
 يتم إضافة مرشح بديل هو التايل لهم يف األقدمية 

األساتذة غري املتفرغني واملتفرغني يشارك يف االنتخابات جميع أعضاء هيئة التدريس ) 
والعاملني واألساتذة املساعدين واملدرسني ( ، باإلضافة إيل الهيئة املعاونة ) املدرسني 

 من األصوات الصحيحة ألعضاء هيئة التدريس. %01املساعدين واملعيدين ( مبا ال يتجاوز 
قاد الجلسة ، فإذا مل عيل األقل من أعضاء هيئة التدريس لصحة انع %61يتعني أن يحرض 

 %41يكتمل النصاب ، تؤجل الجلسة ملدة ساعة ويكون انعقادها عندئذ صحيحا بحضور 
عيل األقل من األعضاء ، فإذا مل تتوفر هذه النسبة يقوم رئيس الجامعة بتعيني رئيس مجلس 

 القسم بناء عيل ترشيح عميد الكلية .
حصول أي من املرشحني عيل األغلبية املطلقة تعاد االنتخابات بني أعيل اثنني يف حالة عدم 

 من عدد األصوات الصحيحة .
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 يف حالة عدم وجود ثالثة أساتذة عاملني بالقسم تطبق القواعد اآلتية :
 يف حالة وجود اثنني عيل األكرث من األساتذة العاملني يعني األقدم من بينهام .

س مجلس القسم أقدم األساتذة إذا خال القسم من األساتذة العاملني يقوم بعمل رئي
 املساعدين .

إذا مل يوجد بالقسم أساتذة مساعدون يعني أقدم األساتذة املتفرغني قامئا بأعامل رئيسا  
 مجلس القسم .

ويف غري هذه األحوال ، يتويل عميد الكلية أو من يفوضه من وكالء الكلية، إدارة شئون 
 القسم .

د اختيار القادة األكادمييني الكفاية اإلدارية ليتمكنوا كذلك ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار عن
 من أداء املهام املوكولة إليهم بكفاءة وفعالية.

وهذا يفرض عىل رئيس القسم رضورة التكيف مع ثالث نقالت فجائية هي: التحول من 
أوسع، التخصصية إىل العمومية، أي من االنغامس يف مجال علمي أكادميي واحد إىل مجال 

الفردية لب إملاما  وفهام  ملجال الدراسة الشامل، لتحقيق أهداف القسم. والتحول من يتط
عدد قليل من إىل الجامعية، أي من العمل وفق ما يرتاءى له هو، ودون مراجعة إال من قبل 
شئ يتم دون املعنيني إىل العمل وفق نظام من وضع اآلخرين وليس تحديده هو، فام من 

فالبد لرئيس القسم قل يف رضورة السعي ملشورة وحكمة اآلخرين، وبالجملة التفكري عىل األ 
للقسم إىل املؤسسة أن يعمل من خالل اآلخرين ويتحرك مبعدل رسعاتهم، والتحول بوالئه 

األكادميية، أي من والئه للمجال العلمي والبحث إىل والئه للمجال اإلداري خاصة لإلدارة 
 (.004العليا)

 رض مسئوليات رئيس القسم األكادميي يف األدب الرتبوي:وفيام ييل نع
حظيت مسئوليات رئيس القسم وأدواره باهتامم العديد من الباحثني يف مجال الرتبية 
واإلدارة الجامعية، باعتباره عمال  مهام ، يتضمن أعباء كثرية ومسئوليات عديدة، ولقد أخذ 

ينمو ويتزايد، وقد تباينت  –كادميي األدب الرتبوي عن دور ومسئوليات رئيس القسم األ
آراء الباحثني حول مسئوليات رئيس القسم، وإن كانت قد اتفقت عىل املسئوليات العامة، 
التي تتعلق بإدارة القسم بطريقة متكنه من تحقيق أهداف القسم وأهداف الكلية التي 

رئيس القسم، وإن ينتمي إليها، ولذلك يرى كثري من الرتبويني أنه ال يوجد توصيف لعمل 
وجد فغالبا  ما يكون خليطا  من املسئوليات التي ال تستطيع جامعة إنجازها يف مجملها، وقد 
يتطلب أداء تلك املسئوليات قدرات ال تكون متاحة لرؤساء األقسام ؛ ألنهم مل يعدوا للقيام 

ملسئوليات ( وزمالؤه إىل أن الوظائف وا,P.Passel(. فقد أشار)درسيل 001بهذه الوظائف)
التي يتعني عىل رؤساء األقسام القيام بها تتمثل يف: إعداد ميزانية القسم واختيار وترقية 
األعضاء واالحتفاظ بهم أو االستغناء عن خدماتهم وتحديد عالقة القسم مع األقسام 
األخرى وعضوية مجلس الكلية والتنمية املهنية لألعضاء وتبصري العميد بأمور القسم 

بني اإلدارة واألعضاء وإدارة مجلس القسم واملعاونة يف األمور اإلدارية والتنظيمية والتوسط 
وتحديد معايري التقويم وإدراك طبيعة العمل اإلداري داخل الكلية ومعرفة اللوائح 
والقوانني املنظمة للعمل ومتابعة اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس وإجراء تعديالت 

 .تحديد معايري قبول طالب الدراسات العلياعىل املنهج املقرر و 
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( أن لرؤساء األقسام Gemlech & Miskin()001وقد أكد كل من )جيملش ومسكن، 
األكادميية أربعة أدوار أساسية، وأن مثانية فقط من بني مئات من رؤساء األقسام ادعوا أنهم 

 يؤدون األدوار األربعة عىل نحو مميز، وهذه األدوار هي:
 نمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس يف القسم.الت

 إدارة القسم.
 قيادة القوى البرشية يف القسم.

 تشجيع األعضاء عىل البحث وإثراء املعرفة.
فمن املالحظ أن هذه األدوار عامة وغري مفصلة، وال توضح بدقة املسئوليات التي يجب أن 

 يؤديها رئيس القسم األكادميي الجامعي.
( قوائم بتسع مسئوليات لرئيس القسم، ثالثة منها ترتبط Lucas()002س، واقرتح )لوكا

بإدارة القسم وهى: رسم السياسة العامة للقسم وتوفري مناخ لتدعيم االتصال والتفاعل بني 
أعضاء القسم، وإدارة الرصاع، وخمسة منها ترتبط بأساتذة القسم تشمل : حث األساتذة 

العلمي وتقديم مزيد من حسني التدريس، وتنمية البحث عىل تعزيز اإلنتاجية العلمية وت
القيادة وتتطلب إدارة الوقت والضبط الخدمات لهؤالء األعضاء، وتتعلق التاسعة مبهام 

( أن Paul, Hare & Lucinda, Hare()009النفِس، بينام يرى )بول هري ولوسندا هريو 
ية، وإدارة برنامج التعليم مسئوليات رئيس القسم ميكن حرصها يف: القيادة األكادمي
 والتخطيط للقسم، ومتثيل القسم يف إدارة املؤسسة األكادميية.

املهام التي ( من القانون قد حددت 48وباستقراء قانون تنظيم الجامعات نجد أن املادة )
عىل الشئون العلمية يجب أن يضطلع بها رئيس مجلس القسم حيث أنه يجب أن يرشف 

ية يف القسم يف حدود السياسة التي يرسمها مجلس الكلية ومجلس القسم واإلدارية واملال
 (:081وفقا  ألحكام القوانني واللوائح والقرارات املعمول بها ويتوىل بصفة خاصة)

 اقرتاح توزيع املحارضات والدروس واألعامل الجامعية األخرى مع أعضاء التدريس. -
 قسم للعرض عىل مجلس القسم.اقرتاح خطة الدراسات العليا والبحوث بال -
 متابعة تنفيذ قرارات وسياسة مجلس القسم والكلية كل فيام يخصه. -
 اإلرشاف عىل العاملني يف القسم ومراقبة أعاملهم. -
 حفظ النظام داخل القسم، وإبالغ العميد بأي شئ يؤثر عىل سري العمل بالقسم. -
م العلمية والتعليمية واإلدارية واملالية. إعداد تقرير نهاية العام الجامعي عن شئون القس -

ويتضمن هذا التقرير عرضا  ألوجه النشاط يف القسم ومستوى أداء العمل به وشئون 
 الدراسة واالمتحانات ونتائجها... الخ.

مام سبق ميكن القول أن مسئوليات رئيس القسم األكادميية واإلدارية تتضمن مجموعة من 
التي يقوم بها رئيس القسم بطريقة مبارشة أو غري مبارشة والتي  األنشطة والعمليات واملهام

 تتطلب تنوعا  يف األدوار مبا يساعد عىل متكينه إداريا .
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ومن خالل العرض السابق ميكن تصنيف مسئوليات رؤساء األقسام إىل ثالثة فئات وهى: 
 مسئوليات إدارية ومسئوليات قيادية ومسئوليات تنظيمية . 

 صيل لهذه املسئوليات:وفيام ييل تف
 :املسئوليات اإلدارية وتتمثل يف -0
 رئاسة مجلس القسم. -
 عضوية مجلس الكلية. -
 توجيه األعضاء الجدد وقدامى األعضاء. -
 حل النزاعات القامئة بني األعضاء. -
 تفويض بعض السلطات لألعضاء. -
 وهيئات تربوية. التعاون املستمر بني القسم وما يناظره من أقسام علمية -
 املشاركة يف اللجان املختصة يف اختيار وتعيني أعضاء هيئة التدريس. -
 اتخاذ القرارات اإلدارية عىل مستوى القسم. -
 عقد االجتامعات الدورية بالقسم. -
 متابعة أعضاء القسم واللجان الخارجية. -
 متثيل أعضاء هيئة التدريس بالقسم بشكل إيجاِّب. -
 .واإلداري العمل الفني اإلرشاف عىل -
 املساهمة يف تقييم أعضاء القسم. -
املشاركة يف اللجان املتنوعة داخل القسم والكلية والجامعة واملجتمع املحىل ولجان  -

 املؤمترات والندوات واالجتامعات.
 معرفة ديناميات السلطة داخل القسم وخارجه. -
 :املسئوليات القيادية وتتمثل يف -8
 رص عىل االلتزام بقيم وأدب املهنة.الح -
 التقليل من الرصاعات بني أعضاء القسم أو الحد منها. -
 االعتامد عىل أساليب غري رسمية يف إدارة القسم. -
 تقديم توجيهات ورؤى مستقبلية للقسم. -
 تنمية الروح املعنوية ألعضائه وإرشاكهم يف اتخاذ القرارات. -
 رد القسم.اقرتاح أساليب لتنمية موا -
 :سئوليات التنظيمية وتتمثل يفامل -3
 توزيع األدوار واملسئوليات عىل أعضاء القسم. -
 وضع خطة مليزانية القسم. -
 إعداد التقرير السنوي الخاص بالقسم وتقدميه للجهات املختصة. -
تحديد مطالب القسم من األجهزة واملعدات واملصادر التعليمية والوسائل  التكنولوجية  -

 املتنوعة.
 اقرتاح توزيع عمل القسم العلمي. -
 وضع الخطة املستقبلية لعمل القسم، باملشاركة مع أعضاء القسم يف متابعة التنفيذ. -
 اقرتاح تشكيل اللجان العلمية املتخصصة لفحص موضوعات علمية معينة. -
 وضع سياسة لتنمية أعضاء هيئة التدريس علميا  وإداريا . -
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 أن: دات الجامعية بكليات الرتبية نجدللقياومن خالل العرض السابق  -
 فيام يتعلق بنمط اإلدارة املتبعة يف كليات الرتبية: -

املركزية الشديدة تأىت عىل قمة املشكالت التي تعاىن منها هذه الكليات، حيث توجد صور 
بحيث يالحظ أن متعددة للمركزية تشمل اختصاصات عميد الكلية ومجلس الكلية، 

(، وىف هذا الصدد 084فوقية ومطولة، ويشري ذلك إىل ضعف استقاللية الجامعات)القرارات 
نحو المركزية اإلدارة الجامعية، بتوسيع سلطات أوصت عدة مؤمترات علمية "بدعم التوجه 

 (.081ومجالس الكليات")مجالس األقسام، 
 كرثة القوانني واللوائح اإلدارية وتضاربها وجمودها وعدم تغيريها.

 (.086وتني والتعقد الوظيفي واإلداري)الر 
 (.081ضعف التطبيق الجاد الختصاصات املجالس الجامعية)

 محدودية امليزانية واملوارد املالية املتاحة للجامعة، وكرثة القيود املفروضة عىل اإلنفاق.
 تعدد األجهزة الرقابية ذات الصلة بالجامعة.

 (.082ضعف األخذ بالنظم اإلدارية الحديثة)
 قصور القوانني واللوائح املنظمة للعمل الجامعي وغياب املناخ الجامعي املناسب.

عدم وضوح القرارات الهامة التي يتم اتخاذها عىل مستوى الجامعة أو أسبابها وسبل 
 تنفيذها باإلضافة إىل عدم توافر اإلعالم الكايف لها مع مستوى الكليات.

 ت واملهام اإلدارية.ندرة األجهزة واألدوات الالزمة للعمليا
 

 واقع اختيار القيادات الجامعية:
أن معايري االختيار ملن يتبوأ مقاعد القيادة أصبحت غريبة، وتعددت جهات االختيار، 
وأصبحت هناك معايري معلنة، وأخرى غري معلنة، وىف كثري من األحيان يؤدى ذلك إىل إساءة 

ارات، واالجتهاد يف تفسري القوانني استخدام السلطة، وغياب املوضوعية يف اتخاذ القر 
( لذا يجب وضع معايري الختيار القيادات الجامعية عىل كافة املستويات 089واللوائح)
 املختلفة.

 فيام يتعلق بواقع مسئوليات القيادات الجامعية:
أو مطلقة ألنها أن مهام ومسئوليات قيادات الجامعة دامئا  مركبة ومعقدة وليست موحدة 

نتيجة التحديات العاملية واملحلية املحتوى والوظيفة من وقت آلخر  ىتشابه فدتفتقد ال
 (.031يف شتى املجاالت)التي تفرض نفسها ويواجهها القيادات 

عدم وجود خطة واضحة ومحددة ملهام ومسئوليات القيادة مام يجعلها تعتمد عىل أسلوب 
 املحاولة والخطأ يف القيام بها.

ت القيادات الجامعية بالغموض والعمومية، مام يصعب عىل القائد تتصف مهام ومسئوليا
 األكادميي فهمها.

 فيام يتعلق بواقع تدريب القيادات الجامعية:
ال يوجد رشوط تلقى أي إعداد أو تدريب سابق لتعيني القيادات الجامعية، وتشري نتائج 

أو بعد إسناد يبية، قبل بعض الدراسات إىل أن بعض القيادات مل يحصلوا عىل أي برامج تدر
 .مهام اإلدارة إليهم
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أن القارئ لقانون تنظيم الجامعات املرصية يالحظ إغفاله لجانب تدريب القيادات عىل 
كيفية مامرسة وظائفهم الجديدة، حيث يتم تصعيد األستاذ من موقع إدارة إىل آخر، دون 

 .أن مير بتجربة تدريب واحدة
والدراسات املتعددة التي تم الرجوع إليها وجود بعض املشكالت نستخلص من األدبيات 

 والتحديات التي تحد من متكني القيادات الجامعية إداريا :
ومن أسباب هذه املشكالت: التعقيدات اإلدارية واإلفراط يف الرقابة، وعدم وضوح 

هر عدم الثقة التعليامت وغياب املساءلة والنزاهة وتغيب النهج الدميقراطي، وانتشار مظا
والتمكني، وعدم تفعيل اإلدارة التشاركية، واملغاالة يف استخدام األمناط اإلدارية التقليدية، 
واستخدام القوة بشكل فوقى مام يؤدى إىل ظهور وانتشار عدم الوضوح والغموض يف 
األدوار واملسئوليات، وعدم املشاركة يف صنع القرار، وعدم التفويض وتقليص الصالحيات 

الحجب والتعتيم عىل املعلومات والعمليات املختلفة يف داخل املؤسسة مع عدم وضوح و 
 عمليات االتصال.

مام سبق يتبني أن القيادات الجامعية بكليات الرتبية ) عمداء الكليات، وكالء الكليات، 
رؤساء األقسام( توجه الكثري من املشكالت التي تحد من متكينهم إداريا وتنظيميا، األمر 
الذي يفرض رضورة توافر مجموعة من املتطلبات الالزمة لتمكينهم من الوقوف عيل 
املعارف واملهارات اإلدارية واإلرشافية الالزمة لتويل املناصب اإلدارية والقيام بأداء 

 املسئوليات واملهام الوظيفية املوكولة إليهم بكفاءة وفعالية. 
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لقادة املؤسسات سعيد بن فالح املغامَس: "القيادة الرتبوية واملهارات القيادية الالزمة 

، ص ص 8114(، الجزء األول، يناير، 14الرتبوية، مجلة كلية الرتبية، جامعة املنصورة، العدد )
016 – 011. 

أحمد عبد العظيم سامل: "دور العالقات اإلنسانية يف مامرسات القيادة الجامعية" مرجع 
 .108سابق، ص 

Alexander W. Astin and Hellen S. Astin, "Principles of Transformative 
Leadership, in Alexander Astin and Helen Astin (eds), leadership 
Reconsidered: Engaing Higher education in social change, A AHE 

Bulletin, A Kellogg foundation publication, 2000, PP. 7 – 14. 
املستقبل يف الوطن العرِّب يف ضوء الفكر  سليامن عبد ربه محمد: "القيادة الرتبوية ملدرسة 

بعنوان تأهيل القيادات الرتبوية يف  –اإلداري، رؤية تربوية، املؤمتر السنوي الخامس عرش 
، الجمعية املرصية للرتبية املقارنة واإلدارة 8111يناير  82 – 82مرص والعامل العرِّب يف الفرتة 

 .200 – 211، ص ص 8111يناير،  82ء الثاين، التعليمية، دار الفكر العرِّب، القاهرة، الجز 
بسام صالح محمود جويىل: "العالقة بني بعض العوامل التنظيمية والرضا الوظيفي ملعلمي  

املدارس الثانوية العامة يف جمهورية مرص العربية، دراسة ميدانية، رسالة ماجستري غري 
 .99، ص 8110منشورة، كلية الرتبية، جامعة األزهر، 

 الرجوع إىل:تم 
 .016 – 011عىل السلمي: "اإلدارة املعارصة"، مكتبة غريب، القاهرة، د. ت، ص 

بسام صالح محمود جويىل: "العالقة بني بعض العوامل التنظيمية والرضا الوظيفي ملعلمي 
 .91 – 96ص ص املدارس الثانوية العامة يف جمهورية مرص العربية، مرجع سابق، 

"نحو تطوير اإلدارة املدرسية" دراسات نظرية وميدانية، مكتبة أحمد إبراهيم أحمد: 
 .41 – 39، ص ص 0999املعارف الحديثة، اإلسكندرية، 

 تم الرجوع إىل:
عبد هللا محمد شوقي: "املامرسات القيادية املناسبة للتعليم العايل يف القرن الحادي 

 .813، ص 8118(، يناير، 41والعرشين"، مجلة كلية الرتبية، جامعة الزقازيق، العدد )
دانيال جوملان، آين ماىك: "القادة الجدد: تحويل فن القيادة اإلدارية إىل علم نتائج، ترجمة 
عثامن الجباىل املثلوىث"، وبشري أحمد سعيد، مراجعة محمد عبد املتعال، دار املريخ للطباعة 

 .011 – 21، ص ص 8114والنرش، الرياض، السعودية، 
رى: اتجاهات جديدة يف اإلدارة التعليمية يف البالد العربية، دار الثقافة، عبد الغنى النو 

 .161 – 141الدوحة، قطر، ص ص 
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نبيل عبد الحافظ عبد الفتاح: "القيادة اإلدارية بني الفكر اإلسالمي واملفهوم املعارص"، 
 .26، ص 0991(، سلطنة عامن، 48اإلداري، العدد )

ة املفضلة لدى القادة األكادمييني واإلداريني يف جامعة صالح عليامت: "السامت القيادي
 .846،  ص 8116(، 8(، العدد )88الريموك"، مجلة جامعة دمشق، املجلد )

عبد الغفار حنفي: "السلوك التنظيمي وإدارة األفراد"، دار املكتب العرِّب الحديث، 
 .101 – 106، ص ص 0993اإلسكندرية، 

"خصائص ومهارات رؤساء األقسام العلمية يف بعض  يوسف حاممي، أحمد عبد الحليم:
الجامعات األردنية"، مؤتة للبحوث والدراسات، سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتامعية، املجلد 

 .824 – 812، ص ص 0996(، 4(، العدد )00)
 .864محمود سلامن العميان: "السلوك التنظيمي يف منظامت األعامل"، مرجع سابق،  ص 

لحافظ عبد الفتاح: "القيادة اإلدارية بني الفكر اإلسالمي والفكر املعارص"، مرجع نبيل عبد ا
 .21سابق، ص 

 تم الرجوع إىل:
عبد الغنى النورى: "اتجاهات جديدة يف اإلدارة التعليمية يف البالد العربية"، مرجع سابق، 

 .161ص 
 .091جع سابق، ص أحمد إسامعيل حجى: "اإلدارة التعليمية واإلدارة املدرسية"، مر  

( 8118عبد الشايف محمد أبو الفضل: "القيادة اإلدارية يف اإلسالم"، )
www.Qudsway.com/Link/jehad/Leaders.Htm. (2002) 

لقيادة اإلدارية يف عىل عيارصة، محمد محمد العودة: "االتصال اإلداري وأساليب ا 
 .90املؤسسات الرتبوية"، مرجع سابق، ص 

Avolio, B.j., & Boas, S. "Impact of Transformational Leadership on 
Follower Development and performance: A field Experiment", Academy of 

Management Journal, Vol. (45), No. (4), 2002, P 735. 
J.A. Trofion: Transformational Leadership: Moving Total Quality 
Management to world–class organizations, International Nursing Review, 

Vol (47), issue (4), Dec, 2000, P. 233. 
Gray Yuki: Leadership En organizations, 3rd ed., prentice – Hall Inc., 

Engle wood cliffs, N.J, 1994, P. 351. 
الهاليل الرشبينى الهاليل: "استخدام نظريتي القيادة التحويلية واإلجرائية يف بعض الكليات 
الجامعية": مجلة مستقبل الرتبية العربية، املكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، املجلد 

 .01، ص 8110(، إبريل، 80(، العدد )1)
لرتبوية، جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية، أحمد الصيداوى: القيادة التحويلية ا

 .01، ص 8111
Sergiovanni, T.J, "The principal ship: A Reflective practice perspective", 

Toronto, Allyn and Bacon, 1990, P, 65. 
Kenneth Leithwood A., "Leadership for school Restructuring", 

Educational Administration Quarterly. Vol. (30), 1994, P 490. 

http://www.qudsway.com/Link/jehad/Leaders.Htm.%20(2002)
http://www.qudsway.com/Link/jehad/Leaders.Htm.%20(2002)
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 تم الرجوع إىل:
عىل نارص شتوي زاهر: "برنامج تدريبي مقرتح لتطوير قدرات القيادات األكادميية 

 .884 –  888مبؤسسات التعليم العايل السعودية، مرجع سابق، ص ص 
ربية"، منشورات بسامن فيصل محجوب: "الدور القيادي لعمداء الكليات يف الجامعات الع

 .94 –   91، ص ص 8113املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، 
عبد هللا محمد شوقي: "املامرسات القيادية املناسب للتعليم العايل يف القرن الحادي 

 .811والعرشين، مرجع سابق، ص 
Diane Berreth, "Making a difference in schools; Being a partner in reform 
that works", North American association for environmental education, 

ASCD, Aug, 1999, P. 27. 
Kouzes, J.M. and Posner, B.Z, "The Leadership Challenge, San Francisco: 

Jossey – Bass publishers, 1995, P. 72. 
 .811عبد هللا محمد شوقي، مرجع سابق ذكره، ص 

سيد الهوارى: "مدير املستقبل من القيادة التبادلية للقيادة التحويلية"، مكتبة تجارة عني  
 .83، ص 0994شمس، القاهرة، 

Sagor, R.D. "Three principals who Make a Difference" Educational 
Leadership, Vol. (49), No (5), 1992, P. 13. 

الهاليل الرشبينى الهالىل: استخدام نظريتي القيادة التحويلية واإلجرائية ىف بعض الكليات  
 .32 – 31الجامعية، مرجع سابق، ص ص 

Patrick Whitaker, "Managing schools, Buckingham open university press, 
1998, P. 111. 

Les Bell, "Staff teams and Their management, Megan crow- ford and et al., 
(eds), Leader ship and teams in Educational management, open university 

press, Buckinghams Philadelphia, 1997, P. 120. 
 .861عبد هللا محمد شوقي: مرجع سابق ذكره، ص  
شبل بدران الغريب وآخرون: "الثقافة املدرسية"، دار الفكر للطباعة والنرش، األردن،  

 .030، ص 8111
 تم الرجوع إىل: 

محمد حسن رسمي: "أساسيات اإلدارة الرتبوية"، دار الوفاء للنرش والطباعة، اإلسكندرية، 
 .24 – 23، ص ص 8114

مل التنظيمية والرضا الوظيفي ملعلمي بسام صالح محمد جويىل: "العالقة بني بعض العوا
 .99 –   91املدارس الثانوية العامة يف ج. م. ع، مرجع سابق، ص ص 

Richard A: Selection Criteria for public school superintendents as 
perceived by Arkans school Board presidents, PhD, university of 
Arkansas, Pro Quest Information Council of and Learning, 2002, UMI 
Num, 3055317,. Chief *state school officers, standards for school leaders, 

http://www.Ccsso-org/washington,2002. 
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إبراهيم إبراهيم بسيوىن وآخرون: السلوك التنظيمي، مكتبة كلية التجارة، جامعة طنطا، 
 .389، ص 8118

محمد دياب: "تطوير اإلدارة الجامعية، دراسة حالة كليات الرتبية يف عدة عبد الباسط 
 .11، ص 8112دول"، دار العلم واإلميان للنرش والتوزيع، كفر الشيخ، 

، املواد 81، وفقا  آلخر التعديالت، ط0918لسنة  49ج. م. ع؛ قانون تنظيم الجامعات رقم 
 .1، ص 8119مريية، القاهرة، (، الهيئة العامة لشئون املطابع األ 00(، )01)

الجامعات العربية، مرجع سابق،  يفبسامن فيصل محجوب: "الدور القيادي لعمداء الكليات 
 .66ص 

 .91 – 29املرجع السابق نفسه، ص ص 
محمد عيل نرص : " دور كليات الرتبية يف تحقيق الجودة الشاملة يف التعليم يف مرص " ، 

الرتبية يف إصالح التعليم ، كلية الرتبية بدمياط ،مركز  املؤمتر السابع عرش دور كليات
 . 38، ص  8111نوفمرب ،  03 – 08الدراسات املعرفية ، جامعة املنصورة ، 

وزارة التعليم العايل : كليات الرتبية يف مرص ، مرشوع تطوير كليات الرتبية ، القاهرة ، 
 . 9، ص  8111سبتمرب ، 

ة املعرفة والتعليم التنظيمي " ، مدخل للجامعة املتعلمة يف رضا إبراهيم املليجي : " إدار 
 . 081، ص  8100مجتمع املعرفة ، مؤسسة طيبة للنرش والتوزيع ، القاهرة ، 

تودري مرقص حنا : " البحث الرتبوي مدخل إلصالح التعليم " دور كليات الرتبية يف إصالح 
 134، ص  8111نوفمرب ،  03 – 08التعليم ، كلية الرتبية بدمياط ، جامعة املنصورة 

بيومي محمد الضحاوي ، رضا ابراهيم املليجي : " تقييم أداء كليات الرتبية يف مرص 
( ، الجزء )  80باستخدام بطاقة األداء املتوازن " ، مجلة كلية الرتبية باإلسامعيلية ، العدد ) 

 . 02 – 01، ص ص  8100( ، سبتمرب ،  0
 ض برامج كليات الرتبية باستخدام أسلوب دلفي وبريت ، نادية حسن : التخطيط لبع

 ،  0993فرع بنها ،  –رسالة دكتوراه ، غري منشورة ، كلية الرتبية ، جامعة الزقازيق 
 00 – 01ص ص 

David A. Statt, "The Concise Dictionary of Management, London: 
Routledge, 1991, P. 105. 

Hano johanson G. Terry Page, International Dictionary of Management, 
4th. Ed., London: Kogan page LTd., 1990,  P. 214. 

Peter D. Bennett, Dictionary of Marketing Terms, 2nd ed., (USA: Business 
Books), 1995, P. 198. 

كويت من وجهة نظر زينب الجرب: الهيكل التنظيمي إلدارة التخطيط بوزارة الرتبية بدولة ال 
(، مايو 8(، الجزء )81ذوى االختصاص، نظرة تطويرية، مجلة كلية الرتبية باملنصورة، العدد )

 .649، ص 0994
مها عىل السيد أحمد محمد: مشكالت املناخ التنظيمي لشعبة التعليم األسايس االبتدايئ 

 .96، ص 8110ة املنصورة، بكليات الرتبية، رسالة ماجستري ،غري منشورة، كلية الرتبية، جامع
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 تم الرجوع إىل:
منصور قاسم فارع: "تطوير التنظيم املدريس يف املرحلة الثانوية العامة بالجمهورية اليمنية 
يف ضوء الفكر التنظيمي املعارص"، رسالة دكتوراه، غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة عني 

 .41 – 39، ص ص 8111شمس، 
الجامعات العربية يف ضوء املواصفات العاملية"، منشورات  بسامن فيصل محجوب: "إدارة

 .03 –   08، ص ص 8113املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، 
أمرية مأمون عرفات: "تصور مقرتح لربنامج التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس 

، غري منشورة، بالجامعات املرصية يف ضوء خربات بعض الدول املتقدمة"،رسالة ماجستري
 .66، ص 8116كلية الرتبية، جامعة طنطا، 

بسامن فيصل محجوب: الدور القيادي لعمداء الكليات يف الجامعات العربية، مرجع سابق، 
 .98ص 

 .19 –    12عبد الباسط محمد دياب: "تطوير اإلدارة الجامعية"، مرجع سابق، ص ص 
 تم الرجوع إىل:

طفى: "االحتياجات التدريبية لرؤساء مجالس األقسام هدى سعد السيد، أميمه حلمي مص
األكادميية بالجامعات املرصية بالتطبيق عىل جامعة طنطا يف ضوء خربات بعض الدول 

(، 1املتقدمة، مجلة الرتبية، الجمعية املرصية للرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية، السنة )
 .884، ص 8118(، يوليو، 1العدد )

ية املتخصصة: سياسة التعليم الجامعي، دراسات وتوصيات املجالس القومية املجالس القوم
 .9، ص 0926املتخصصة، القاهرة، 

(، مرجع سابق، 43قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية وفقا  آلخر التعديالت، املادة )
 .86ص 

، يف املرحلة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي : آليات اختيار القيادات الجامعية 
 . 4، ص  8100االنتقالية ، القاهرة ، سبتمرب ، 

 .86(، ص 44قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية وفقا  آلخر التعديالت، املادة)
 .081 – 086(، ص ص 34القانون السابق، املادة )

بق، بسامن فيصل محجوب: الدور القيادي لعمداء الكليات يف الجامعات العربية، مرجع سا
 .080ص 

بسامن فيصل محجوب: "إدارة الجامعات العربية يف ضوء املواصفات العاملية"، مرجع سابق، 
 .36ص 

 تم الرجوع إىل:
فاروق عبده قلية: "أستاذ الجامعة الدور املامرسة بني الواقع واملأمول"، دار زهراء الرشق، 

 .24 – 20، ص ص 0991القاهرة، 
الجامعي احتياجاته التدريبية اإلدارية": دراسة ميدانية"، محمود مصطفى الشال: "األستاذ 

(، القاهرة، 31(، العدد )9عىل جامعة اإلسكندرية، مجلة مستقبل الرتبية العربية، املجلد )
 .91 – 69، ص ص 8113يوليو، 

Fieldel John: Higher education in the twenty – first century vision and 
action, Higher education staff development: A contining mission, Unesco 

Paris, August, 1998, P. 7. 
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عاملية(، دار  –إبراهيم عصمت مطاوع: اإلدارة الرتبوية يف الوطن العرِّب )أوراق عربية 
 .081 –    001، ص ص 8113الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، عامن، 
 .11 – 69ص ص  أمرية مأمون عرفات: مرجع سابق ذكره،

 .12عبد الباسط محمد دياب، مرجع سابق ذكره، ص 
 .19 – 12املرجع السابق نفسه، ص ص  

(، مرجع سابق، 41قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية وفقا  آلخر التعديالت، املادة )
 .81ص 

 .081املرجع السابق نفسه، ص 
 .082املرجع السابق نفسه، ص 

 تم الرجوع إىل:
 088ن تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية وفقا  ألمر التعديالت: مرجع سابق، ص  ص قانو 
– 084. 

 .14 – 18أمرية مأمون عرفات: مرجع سابق ذكره، ص ص 
دراسة ميدانية  –محمود مصطفى الشال: األستاذ الجامعي. "احتياجاته التدريبية اإلدارية 

 .44 – 40عىل جامعة اإلسكندرية"، مرجع سابق، ص ص 
مرفت صالح ناصف، نهلة عبد القادر هاشم: "توصيف وظيفة رئيس القسم بالجامعات 

 .9، ص 0992(، يوليو، 01املرصية "منوذج مقرتح"، مجلة مستقبل الرتبية العربية، العدد )
 Tucker, A., "Chairing the Academic Department Leadership Among 

Peers", 3rd (Ed) America Counicl on Education, New York: Macmillan 
publishing company, 1992, P. 10. 

جامل أحمد السيَس، محمد عباس محمد عبد الرحيم: "أداء رؤساء األقسام األكادميية  
بجامعة األزهر ملسئولياتهم وعالقته باإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس، مجلة الرتبية 

 .801، ص 8114(، ديسمرب، 80نة )(، الس62املعارصة، العدد )
Wessel, R. & Kein M.: Career patterns of private four year college & 
university presidents in the United, the journal of Higher education, Vol, 

(65), No (2), March – April, 1994, P 212. 
االت وتعليقات"، تقديم توماس أ. إمييت، جون ب. بينيت: "إدارة القسم األكادميي: ح 

تعريب: جابر عبد الحميد جابر وصالح عبد الخالق عبد الجواد، دار النهضة العربية، 
 .31 – 89، ص ص 0998القاهرة، 

 Williams, O.James, "Academic Department Head as Key university 
Administration", Journal of Education, Vol. (112), No (2), 2001, P. 166. 

 .31(، ص 16قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية وفقا  آلخر تعديالت، املادة )
 .010، ص 0991البنك الدويل: الدولة يف عامل متغري، تقرير عن التنمية يف العامل، القاهرة، 

ة يف املرحلة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي : " آليات اختيار القيادات الجامعي
 ". 3، ص  8100االنتقالية ، سبتمرب ، 
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