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أعانني عمى استكماؿ ىذا الجيد المتكا عن كأتقدـ بالشكر هلل اكالن  ـ أتقػدـ  الحمد هلل رب العالميف الذم
لػػى لجنػػة المناقشػػة عمػػى  بالشػػكر كالتقػػدير إلػػى الػػدكتكر محمػػكد أبػػك سػػمرة الػػذم لػػـ يبخػػؿ عمّػػي بعممػػون كات
جيػػكدىـ كمالحظػػاتيـن كمػػا كأتقػػدـ بالشػػكر كالتقػػدير إلػػى كػػؿ المحا ػػريف فػػي كميػػة التربيػػة فػػي جامعػػة 

سن كأخػػػص بالػػػذكر عميػػػد الكميػػػة محسػػػف عػػػدسن كأسػػػاتذة برنػػػامج اإلدارة التربكيػػػةن كأتقػػػدـ بالشػػػكر القػػػد
رشػػاداتيـ. كأشػػكر كػػؿ مػػف سػػاعدني  كالتقػػدير إلػػى السػػادة المحكمػػيف الػػذيف لػػـ يبخمػػكا عمّػػي بنصػػائحيـ كات

 أ ناء إعدادم ليذه الدراسة سكاء بالترجمة كالتنسيؽ .
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 الممخص

ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة التعػػػرؼ إلػػػى كاقػػػع األداء اإلدارم لرؤسػػػاء الػػػدكائر األكاديميػػػة فػػػي جػػػامعتي القػػػدس 
كبيػت لحػـ مػف كجيػة نظػر أع ػاء ىيئػة التػدريس فييمػا. كاسػتخدمت الباح ػة المػنيج الكصػ ين كتكػكف 

لمغة العربية فػي جػامعتي القػدس مجتمع الدراسة مف جميع أع اء ىيئة التدريس المت رغيف كالناطقيف با
( ع ػك ىيئػة تػدريس. فػي حػيف كانػت 492ن كالبػال  عػددىـ )2015\2014كبيت لحـ لمعاـ الجامعي 

( فردانن كاستخدمت الباح ػة أداة االسػتبانة لجمػع 132عينة الدراسة عينة عشكائية )طبقية(ن بم  عددىا )
مكزعة عمى مجاالت الدراسة. ك ـ التحقؽ مف  ( فقرة42البيانات كتحقيؽ أىداؼ الدراسةن كتككنت مف )

 صدقيا ك باتيا بالطرؽ التربكية كاإلحصائية المناسبة.

كأظيرت نتائج الدراسة أف كاقع األداء اإلدارم لرؤساء الدكائر األكاديمية في جامعتي القدس كبيت لحػـ 
(. كما أظيرت النتػائج 3.80كما يراه أع اء ىيئة التدريس جاء بدرجة عالية. كبمتكسط حسابي قدره )

عػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف تقػػػديرات أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة لكاقػػػع األداء اإلدارم تعػػػزل 
 لمتغيرات: الجنسن المؤىؿ العممين الخبرةن الجامعةن العمؿ سابقان رئيسان لدائرة أكاديمية.

تعزيػز كاقػع األداء اإلدارم لرؤسػاء كعمى  كء نتائج الدراسة تـ التكصية بالعديػد مػف التكصػيات منيػا: 
الػػدكائر األكاديميػػة فػػي جػػامعتي القػػدس كبيػػت لحػػـن كأف تحػػرص الػػدكائر األكاديميػػة عمػػى لقػػاءات ىادفػػة 

 مع الطمبةن كخاصة مع مف ىـ عمى كشؾ التخرج.
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Administrative performance of the heads of academic departments at the 

Universities of Jerusalem and Bethlehem from the viewpoint of two 

faculty members 

Prepared by: Ahlam Mohsen 

Supervisor: Mahmoud Abu Samra 

Abstract  

The study aimed at identifying the reality of the administrative performance for the 

academic departments’ chair in both Al-Quds University and Bethlehem University 

according to the views of the teaching staff. 

The researcher used the descriptive method in the study. The population study was 

consisted of all the (492) Arab teaching staff in both Al-Quds University and Bethlehem 

University for the academic year 2014/2015. The study sample was random (stratified) and 

was consisted of (132) individual. The researcher also used a questionnaire tool to collect 

the data and to achieve the study objectives. It was consisted of (42) paragraph distributed 

on the study fields. The validity and the reliability of the questionnaire were verified by the 

appropriate educational and statistical methods.  

The results indicated that the reality of the administrative performance for the academic 

departments’ chair in both Al-Quds University and Bethlehem University according to the 

views of the teaching staff was high with an arithmetic mean (3.80). There were no 

differences in the statistical significances between the estimations of the study sample in 

regard to the reality of the administrative performance that referred to the variables of: 

gender, educational qualification, experience, university and rank. 

In light of the study results, the researcher recommended that the reality of the 

administrative performance for the chair of the academic departments in both Al-Quds 

University and Bethlehem University should be reinforced through material and moral 

support. Moreover, there should be a consistent commitment of the academic staff to apply 

the quality and accreditation standards adopted in both of the two universities.  
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 الفصل األول

 مشكمة الدراسة وأسئمتيا

 

 المقدمة 1.1

الـ لالرتقػاء بػاإلدارة أصبح مف المعركؼ أف اإلدارة عمـ كففن عمـ يتطكر كيتجددن حيػث يسػعى ىػذا العػ
ارتقػػاء ال يقػػؿ عنيػػا بالميػػاديف األخػػرلن بػػؿ كقػػد تكػػكف مػػف أىػػـ العمػػكـن كػػكف نجػػاح اإلدارة يعنػػي نجػػاح 

كمػػف  ػػـ يػػنتي دكرة ك ػػفن حيػػث يعتمػػد عمػػى المكىبػػة  المؤسسػػةن كفشػػميا قػػد يقػػكد إلػػى انييػػار المؤسسػػة.
التعامػػػؿ مػػػع اإلنسػػػاف كالمجتمػػػع كالجكانػػػب الشخصػػػية كالخبػػػرة العمميػػػةن كالميػػػارات ال رديػػػة كاإلبػػػداع فػػػي 

الغير مادية في اإلنساف كالمجتمعن كىذا ما يجعؿ فييا لمسة فنية ك ربان فمس يان ال يمكف لممدير الناجح 
 االستغناء عنيا.

تقتصػػػر عمػػػى مراحػػػؿ اتخػػػاذ القػػػرارات كالرقابػػػة عمػػػى أعمػػػاؿ القػػػكل اإلنسػػػانيةن أك ال اإلداريػػػة إف العمميػػة 
زمػػة لتحقيػػؽ أىػػداؼ المشػػركعن بػػؿ إف م يػـك اإلدارة يت ػػمف عػػدة أمػػكر منيػػا حسػػب التنظػػيـ القيػادة الحا

كالتكجيػػو كالتعامػػؿ مػػع المرؤكسػػيف بنسػػمكب يكػػكف فيػػو التعامػػؿ مػػع المسػػتجداتن كركح القػػانكفن كاحتػػراـ 
 (. 2006 المشاعرن كالشعكر بالر ا كالحرص عمى تحقيؽ األىداؼن بإتباع األساليب العممية)حسيفن

إف دكر المؤسسػػات التعميميػػة بمختمػػؼ أنكاعيػػا كمسػػتكياتيا كاىتماماتيػػان تتػػن ر بشػػكؿ كا ػػح بػػالتطكرات 
مف العممية التعميمية التي يقكـ بيػا ع ػك الييئػة يتحقؽ ىدفيا . كلكي العديدة في مختمؼ نكاحي الحياة

 .(,1999Reneة ألدائو )التدريسية في الجامعةن فال بد مف األخذ بعيف االعتبار بالك ايات التدريسي
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كالجامعػػػػات كسػػػػيمة رئيسػػػػة لتقػػػػدـ المجتمػػػػع كعنػػػػكاف الني ػػػػةن حيػػػػث تقػػػػع عمييػػػػا عػػػػبء النيػػػػكض بيػػػػذه 
)أبػك  كاإلدارم فػي األقسػاـ كالكميػات نالمسؤكلية الحاسمةن كبالذات عمى عاتؽ أفػراد المسػتكل األكػاديمي

 (.1990الكفاءن

ك ػماف  نن كخاصة في ظؿ األخذ بنظاـ االعتمػادمتزايدان  األداء األكاديمي في الجامعات اىتمامان  كالقى
الجػػػػكدة فػػػػي التعمػػػػيـ. حيػػػػث شػػػػمؿ التقيػػػػيـ جميػػػػع عناصػػػػر النظػػػػاـ الجػػػػامعي مػػػػف مػػػػدخالت كعمميػػػػات 
كمخرجػػاتن بينمػػا يتركػػز تقيػػيـ األداء عمػػى الكظػػائؼ الجامعيػػة األساسػػية فػػي التػػدريس كالبحػػث العممػػين 

إلدارة البشػر بالت صػيؿ العناصػر الرئيسػية لتقيػيـ  ن2004معػاـ ل كخدمة المجتمػعن كأكرد المنتػدل العربػي
األداء الجػػػامعي كىػػػي: الييئػػػة التدريسػػػيةن كالبػػػرامج الدراسػػػيةن كالمكتبػػػاتن كمركػػػز المعمكمػػػات كمصػػػادر 
التعميـ المتكفرة كالجكانب الماليةن كالمبانين كالمرافػؽن كالتسػييالت المتعمقػة بالعمميػة التعميميػةن كخػدمات 

 ن كالعامميف كالنشاط البح ي.الطمبة

إف تقييـ األداء)التعميمي كاإلدارم( داخؿ المؤسسات التعميمية العاليػة الخطػكة األساسػية التخػاذ القػرارات 
 (.(Anninos,2008المك كعيةن كزيادة فاعمية األداء كجعميا أك ر تميزا 

الجامعيػػةن إذ يقػػع عمػػى عاتقيػػا األكاديميػػة الكحػػدة التنظيميػػة األساسػػية فػػي المؤسسػػات كتشػػكؿ الػػدكائر 
طريػػػؽ البحػػػث  الػػػدكر الكبيػػػر فػػػي تحقيػػػؽ أىػػػداؼ الجامعػػػات فػػػي نشػػػر الػػػكعي كالمعرفػػػةن كتنميتيػػػا عػػػف

اإلنسػػػاف   م ػػػؿ الخميػػػة لجسػػػـحجػػػر الزاكيػػػة بالنسػػػبة لمجامعػػػةن فيػػػي ت ةاألكاديميػػػ كالتطبيػػػؽ. كتعػػػد الػػػدائرة
أك معيػد تػابع لمجامعػة مػف عػدد تككف كؿ كمية تك تنلؼ مف الكميات كالمعاىدن  داخؿ الجامعةن إذ أنيا ت

اختصاصػػػون  كلكػػؿ قسػػػـ كيانػػػو الػػػذاتي مػػػف  ن يتػػػكلى كػػػؿ منيػػا تػػػدريس المػػػكاد  ػػػمفكاديميػػػةالػػدكائر األ
 (.2002الناحية العممية كاإلدارية )مصط ى كالسيدن

كالجامعػاتن  كظي ة رئيس الدائرة األكاديمية كاحدة مف أىـ الكظائؼ فػي الييكػؿ التنظيمػي بالكميػات تعد
حيث يككف الدكر األكبػر لػرئيس الػدائرة فػي تحديػد مكاصػ ات مؤسسػات التعمػيـ العػالي مػف حيػث األداء 

 (.Tiemann& Valley ,1995كاإلنتاجية )

كيم ػػػؿ رئػػػيس القسػػػـ أك الػػػدائرة القيػػػادة األكاديميػػػة كاإلدارة بمػػػا يت ػػػمنو مػػػف تعػػػدد فػػػي الميػػػاـ كاألدكار 
اتون فيكاجػػو تحػػديات ك يػػرة كمتنكعػػةن إذ أف عممػػو لػػيس قاصػػرا عمػػى تسػػيير المنكطػػة بػػون كتػػزداد مسػػؤكلي

شؤكف الدائرة تسيران ركتينيان. كمباشرة أعمالو التنظيمية فقطن بػؿ يجػب أف يشػمؿ عمػى جػانبيف متالزمػيف 



 4 

متكػػػامميف فػػػي منظكمػػػة كاحػػػدةن أكليمػػػا: الجانػػػب األكػػػاديمي المتعمػػػؽ بالعمميػػػة التعميميػػػة كالبح يػػػةن كىػػػك 
بنياف الجامعة كمك ػكعاتيا الػرئيس الػذم يعمػؿ عمػى تحقيػؽ أىدافػون ك انييمػا: الجانػب اإلدارم  أساس

 (. 2002كىك المسؤكؿ عف تييئة المناخ المناسب لتحقيؽ أعباء الجانب األكؿ )مصط ى كالسيدن

  يػران كعمى الػرغـ مػف أىميػة عمػؿ رئػيس القسػـن كأىميػة دكرة فػي تحقيػؽ أىػداؼ الػدائرة كالجامعػةن فػإف ك
ممػػف يتػػكلى ىػػذا العمػػؿن يبػػدؤكف عمميػػـ دكف رؤيػػة كا ػػحة لمجػػاؿ اإلدارة كدكف سػػبؽ إعػػداد أك خبػػرة 

كؼ البػػاح يف كأع ػػاء ىيئػػة التػػدريسن فاختيػػار رئػػػيس إداريػػةن فيػػـ يػػنتكف إلػػى ىػػذا المنصػػب مػػػف صػػ 
 كتعيينو في منصبن يعتمد في الغالب عمى ميارات البحث كالتدريس.الدائرة 

تسػػػػميط ال ػػػكء حػػػكؿ األداء اإلدارم لرؤسػػػػاء الػػػدكائر األكػػػاديمييفن مػػػػف خػػػالؿ تناكليػػػػا كىػػػذا يسػػػتكجب 
 بالدراسة كالتحميؿ العممين كىذا ما تسعى إليو الدراسة الحالية.

 مشكمة الدراسة: 2.1

أف دكر رئػػػيس الػػػدائرة يسػػػتدعي تػػػكافر الك يػػػر مػػػف الميػػػارات  تكمػػػف مشػػػكمة الدراسػػػة فػػػي التعػػػرؼ إلػػػى 
ديمية كص ات الشخصية تؤىمو لمعمؿ بك اءة كفاعميةن فإف رئاسة الدكائر األكاديمية تم ؿ اإلدارية كاألكا

تحػػديان حقيقيػػانن كػػكف معظػػـ رؤسػػاء الػػدكائر غيػػر متخصصػػيف فػػي اإلدارةن أك غيػػر مػػدربيف لتػػكلي الميػػاـ 
دت بػالتعرؼ اإلدارية. حيث تنقصيـ الك ايات اإلدارية لمقيػاـ بكاجبػاتيـ. كعميػة فػإف مشػكمة الدراسػة تحػد

كجية نظر أع ػاء الييئػة التدريسػية فػي عمى مدل أىمية رئيس الدائرة األكاديمية لمعممية التعميمية مف 
جػػامعتي القػػدس كبيػػت لحػػـ بػػاألداء اإلدارم لرؤسػػاء الػػدكائر األكاديميػػةن نظػػران ألىميػػة دكر رئػػيس الػػدائرة 

بيػػان ككنػػو رأس اليػػـر فػػي إدارة الػػدائرة  األكاديميػػة فػػي الجامعػػةن كتك ػػيح الميػػاـ كالنشػػاطات التػػي يقػػكـ
 كتنظيـ أعماليان كتحسيف أدائيا.
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 أسئمة الدراسة: 3.1

 كيمكف  تحديد مشكمة الدراسةن في اإلجابة عف السؤاليف الرئيسييف اآلتييف:

حػـ السؤاؿ األكؿ:" ما كاقع األداء اإلدارم لرؤساء الدكائر األقساـ األكاديمية في جامعتي القدس كبيت ل
 أع اء الييئة التدريسية فييما"؟ مف كجية نظر

السؤاؿ ال اني:" ىؿ تختمؼ تقػديرات أفػراد عينػة الدراسػة لكاقػع األداء اإلدارم لرؤسػاء الػدكائر األكاديميػة 
بػػاختالؼ متغيػػرات الدراسػػة: كالجػػنسن كالمؤىػػؿ العممػػين كالخبػػرة فػػي التعمػػيـ الجػػامعين كالجامعػػة التػػي 

 تدريسن كالعمؿ سابقان رئيسان لدائرة أكاديمية. يعمؿ بيا ع ك ىيئة ال

 الفرضيات 4.1

 انب قت عف السؤاؿ ال اني لمدراسة ال ر يات الص رية اآلتية:

 ال ر ية األكلى:

( بػػيف تقػػديرات أفػػراد عينػػة الدراسػػة لكاقػػع α 0.05≤ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل )
 يمية في جامعتي القدس كبيت لحـ تعزل إلى متغير الجنس؟األداء اإلدارم لرؤساء األقساـ األكاد

 ال ر ية ال انية:

( بػػيف تقػػديرات أفػػراد عينػػة الدراسػػة لكاقػػع α 0.05≤ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل )
األداء اإلدارم لرؤسػػػاء األقسػػػاـ األكاديميػػػة فػػػي جػػػامعتي القػػػدس كبيػػػت لحػػػـ تعػػػزل إلػػػى متغيػػػر المؤىػػػؿ 

 العممي؟

 ر ية ال ال ة:ال 

( بػػيف تقػػديرات أفػػراد عينػػة الدراسػػة لكاقػػع α 0.05≤ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل )
األداء اإلدارم لرؤسػػاء األقسػػاـ األكاديميػػة فػػي جػػامعتي القػػدس كبيػػت لحػػـ تعػػزل إلػػى متغيػػر الخبػػرة فػػي 

 التعميـ الجامعي؟
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 ال ر ية الرابعة:

( بػػيف تقػػديرات أفػػراد عينػػة الدراسػػة لكاقػػع α 0.05≤ية عنػػد مسػػتكل )ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائ
 األداء اإلدارم لرؤساء األقساـ األكاديمية في جامعتي القدس كبيت لحـ تعزل إلى متغير الجامعة؟

 ال ر ية الخامسة:

( بػػيف تقػػديرات أفػػراد عينػػة الدراسػػة لكاقػػع α 0.05≤ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل )
ألداء اإلدارم لرؤساء األقساـ األكاديمية في جامعتي القدس كبيػت لحػـ تعػزل إلػى متغيػر العمػؿ سػابقان ا

 رئيسان لدائرة أكاديمية؟

 

 أىمية الدراسة: 5.1

 تكمف أىمية الدراسة ككنيا مف الدراسات الرائدة في مجاليا كمجتمعيا.

 مؤسسات التعميـ الجامعي. يمكف أف تست يد مف ىذه الدراسة كؿ الجيات المعنية بتطكير

 تعتبر ىذه الدراسة مساعدة لمباح ة الستكماؿ دراستيا العميا كالحصكؿ عمى درجة الماجستير.

يمكػػف االسػػت ادة مػػف نتػػائج الدراسػػة الميدانيػػة فػػي تحسػػيف أداء العمميػػة اإلداريػػة فػػي جػػامعتي بيػػت لحػػـ 
 لدكائر.كالقدس كالتكصؿ إلى تكصيات مقترحة لتطكير األداء لرؤساء ا

تبػػيف أىميػػة الػػدكر الػػذم يقػػكـ بػػو رئػػيس الػػدكائر األكاديميػػة الػػذم يعػػد حجػػر الزاكيػػة كالقػػائـ عمػػى تحقيػػؽ 
 أىداؼ الجامعة كاف يككف لديو تصكر كا ح لدكره.

 أىداف الدراسة:  6.1

 تيدؼ الدراسة إلى:

 التعرؼ إلى أىمية دكر رئيس الدائرة األكاديمية في جامعة القدس كبيت لحـ.  .1

لتعػػػرؼ عمػػػى كجيػػػة نظػػػر أع ػػػاء الييئػػػة التدريسػػػية بػػػدكر رئػػػيس الػػػدائرة األكاديميػػػة بجػػػامعتي ا .2
 القدس كبيت لحـ بعممة إدارة االجتماعات.
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التعػػرؼ عمػػػى كجيػػػة نظػػػر أع ػػاء التدريسػػػية بػػػدكر رئػػػيس الػػدائرة األكاديميػػػة بجػػػامعتي القػػػدس  .3
 كبيت لحـ بعممة إدارة اتخاذ القرارات.

 ػػاء التدريسػػػية بػػػدكر رئػػػيس الػػدائرة األكاديميػػػة بجػػػامعتي القػػػدس التعػػرؼ عمػػػى كجيػػػة نظػػػر أع .4
 كبيت لحـ بعممة التقييـ كالمتابعة.

التعػػرؼ عمػػػى كجيػػػة نظػػػر أع ػػاء التدريسػػػية بػػػدكر رئػػػيس الػػدائرة األكاديميػػػة بجػػػامعتي القػػػدس  .5
 كبيت لحـ بعممة إدارة اتخاذ الت كيض.

ئرة األكاديميػػػة بجػػػامعتي القػػػدس التعػػرؼ عمػػػى كجيػػػة نظػػػر أع ػػاء التدريسػػػية بػػػدكر رئػػػيس الػػدا .6
 كبيت لحـ بعممية العالقة مع الطمبة.

 محددات الدراسة: 7.1

الحػد المك ػكعي: تتنػاكؿ ىػذه الدراسػة األداء اإلدارم لرؤسػاء الػدكائر األكاديميػة كذلػؾ مػف كجيػة نظػر 
 الييئة التدريسية كفؽ ما تحدده أداة الدراسة.

الييئػات التدريسػيةن المت ػرغيف كالنػاطقيف بالمغػة العربيػة فػي  الحد البشرم: تقتصر الدراسة عمػى أع ػاء
 2013/2014جامعتي القدس كبيت لحـ لمعاـ الدراسي 

 الحد المكاني: تقتصر الدراسة عمى جامعتي القدس كبيت لحـ.

 .2015/2014الحد الزماني: تـ إجراء الدراسة الميدانية في العاـ الجامعي 

 بصدؽ أداة الدراسة ك باتيا كاإلجابة عف األسئمة كال ر يات. الحد اإلجرائي: تتحدد الدراسة
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 المصطمحات: 7.1
 (( عػف )2009التعريؼ اإلجرائي لألداء اإلدارم حسب ما نقمة الصػرايرة كالق ػاةWanger and 

others عمػػى انػػو حصػػيمة ت اعػػؿ عػػاممي القػػدرة كالدافعيػػة معػػانن فػػال رد قػػد يمتمػػؾ القػػدرة عمػػى أداء )
و لػػف يكػػكف قػػادران عمػػى إنجػػازه بك ػػاءة كفاعميػػة إف لػػـ تكػػف لديػػو الدافعيػػة الكافيػػة ألدائػػون العمػػؿن كلكنػػ

كالعكػػػس صػػػحيحن فقػػػد تتػػػكفر لػػػدل ال ػػػرد الدافعيػػػة الكافيػػػة ألداء العمػػػؿن لكنػػػو قػػػد ال يؤديػػػو بالشػػػكؿ 
 المطمكب لعدـ تكفر القدرة عمى ذلؾ.

 كاديمية في جامعة القدسن كجامعػة بيػت لحػـ األداء اإلدارم:" ما يقكـ بو رؤساء األقساـ/الدكائر األ
مػػػف ممارسػػػات كميػػػاـ إداريػػػةن تتعمػػػؽ بنع ػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس كالطمبػػػة فػػػي القسػػػـن كفػػػؽ األنظمػػػة 

 كالتعميمات المحددة في الجامعة".

  ع ك ىيئة التػدريس: ىػك الشػخص المعػيف رسػميان فػي إحػدل الجامعػات ال مسػطينيةن كيحمػؿ درجػة
 في أحد حقكؿ المعرفةن  كالمت رغ لمعمؿ األكاديمي داخؿ الجامعة. الدكتكراه أك الماجستير

  رئيس القسـ/ الدائرة األكاديمي: ىك الشخص المكمؼ رسػميان مػف قبػؿ إدارة الجامعػة بتػكلي مسػؤكلية
إدارة الػػػػدائرة/ القسػػػػـ األكػػػػاديمين كالمسػػػػؤكؿ عػػػػف تن يػػػػذ كافػػػػة القػػػػرارات اإلداريػػػػة كالماليػػػػة كالشػػػػؤكف 

 لقسـ األكاديمي المعيف.األكاديمية في ا

  جامعػػة القػػدس: ىػػي جامعػػة فمسػػطينية تقػػع فػػي مدينػػة القػػدس ك ػػكاحييان كيقػػع الحػػـر الرئيسػػي فػػي
أبػػكديس/  ػػكاحي القػػدسن فػػي حػػيف لمجامعػػة مكاقػػع فػػي الشػػيخ جػػراح كبيػػت حنينػػان كالبمػػدة القديمػػة 

فػي كػؿ مػف القػدس كراـ كالبيرة.  انطمقت باسػـ جامعػة القػدس بعػد تكحيػد أربػع كميػات  كانػت قائمػة 
)كالتكنكلكجيػػان الػػدعكة كأصػػكؿ الػػديفن كالكميػػة العربيػػة لمميػػف الصػػحيةن كميػػة ىنػػد الحسػػيني/ دار  اهلل

( الؼ طالبان كطالبةن كت ـ العديد مف الكميات 11الط ؿ العربي(ن كيمتحؽ بيا حاليان ما يزيد عمى )
 العممية كاالدبيةن كبرامج الدراسات العميا. 

 لحـ: جامعة فمسطينية تقع مبانييا في مدينة بيت لحـن بدأت باستقباؿ ال كج األكؿ مػف  جامعة بيت
( طالبػػان كطالبػػةن كتكسػػعت 112. حيػػث بػػدأت ب )1972/1973طمبتيػػا مػػع بدايػػة العػػاـ الجػػامعي

ؼ الطمبػةن كالعشػرات مػف أع ػاء مػف الجامعػات التػي ت ػـ فػي رحابيػا اآل الجامعة حتى اصػبحت
 ىيئة التدريس.



 9 

 

 

 

 لفصل الثانيا

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

 

 اإلطار النظري 1.2

 الدراسات السابقة  2.2

 التعقيب عمى الدراسات  3.2

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 
 اإلطار النظري  1.2

 المقدمة 1.1.2

دارةن فمػػا مػػف نشػػاط أك اختػػراع أك عمػػى تسػػمية ىػػذا العصػػر بعصػػر اإل المتخصصػػيف  يت ػػؽ ك يػػر مػػف
إنتاجن إال كتدفعو إدارةن كتقؼ خم و إدارةن كتح ػزه إدارةن فػاإلدارة تقػؼ خمػؼ كػؿ نجػاح فػي المؤسسػاتن 
بغض النظر عف طبيعة عمؿ ىذه المؤسساتن سياسية كانت أـ عسكريةن أـ دينيةن أـ تربكية تعميميػةن 

 أـ غير ذلؾ.

جين كالتطػػكر السػػريع فػػي كػػؿ مجػػاالت الحيػػاةن كػػاف ال بػػد لػػ دارة اف كفػػي ظػػؿ التقػػدـ العممػػي كالتكنكلػػك 
تكاكب ىذا كمون كتككف قكية كمتقدمة كفاعمػةن لتػتمكف مػف مكاجيػات التحػديات العصػريةن حيػت أصػبح 

 (.1972التقدـ اإلدارم مؤشران عمى تقدـ الدكؿ كالمجتمعات) دركيش كتكالن 

دارية تباعػانن ابتػداءن مػف المدرسػة الكالسػيكية التػي قادىػا كػؿ ليذا جاءت النظريات اإلدارية كالمدارس اإل
مف فردريؾ تايمكر كىنرم فايكؿ كماكس فيبرن مركران بالمدرسة السػمككيةن كمػف  ػـ المػدارس الحدي ػة فػي 
دارة الػػنظـ كغيرىػػا مػػف  دارة األزمػػاتن كات دارة الصػػراعن كات دارة التغييػػرن كات اإلدارة: إدارة الجػػكدة الشػػاممةن كات

دارس اإلداريػػة. كيػػنتي ىػػذا الجيػػد بيػػدؼ تحسػػيف اإلنتاجيػػةن كمخرجػػات العمػػؿ اإلدارمن مػػف خػػالؿ المػػ
 تحسيف أداء العامميفن سكاء أكانكا رؤساء أـ مرؤكسيف. 
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كالجامعات ليست بمعزؿ عف ىذان فيي مؤسسات تعميميةن ليا إدارتيػا) إدارة جامعيػة(  ػمف مسػتكيات 
كيقكـ بعممو اإلدارم مف خالؿ كظائؼ اإلدارة المعركفةن مػف تخطػيط إدارية ىيكميةن لكؿ دكره كميامون 

 كتنظيـ كتكظيؼ كتنسيؽ كتكجيو كرقابة كتقييـ.

كتكمف أىمية اإلدارة الجامعيػة ككنيػا متعمقػة بػإدارة المؤسسػة التعميميػة األىػـ فػي المجتمعػاتن كمػا ليػذه 
عدادىـ اإلعػداد السػميـ لتحمػؿ المؤسسة مف دكر متميز في صياغة شخصيات الطمبة الممتحقيف بي ان كات

يعػػي فػػي المجػاالت العمميػػة كالتكنكلكجيػػة كخدمػة المجتمػػعن كدكرىػػا إ ػػافة لػدكرىا الطب تبعػات المسػػتقبؿن
 (.2003سمرةن  )أبك في االكتشاؼ كالبحث عف المعمكمة العمميةن بيدؼ خدمة أبناء البشرية جمعاء

م تمعبو الجامعات في المجتمعات اإلنسانيةن كنظران ألىمية ليذا يمكف القكؿن نظران ألىمية ىذا الدكر الذ
اإلدارة فػػػي بنػػػاء المؤسسػػػات كتقػػػدميان أف اإلدارة الجامعيػػػة فعػػػالن ىػػػي مػػػف أىػػػـ اإلدارات عمػػػى مسػػػتكل 
المجتمعن ىذه اإلدارة التػي تبػدأ بمجمػس أمنػاء الجامعػةن المسػؤكؿ عػف رسػـ السياسػات العامػة لمجامعػةن 

تػدريس فػي الجامعػةن مػركران برؤسػاء الػدكائر اإلداريػة كاألكاديميػة. فػاألداء اإلدارم كانتياء بع ك ىيئة ال
ليـ جميعان ىك الذم يعطي لمجامعة شخصيتيا كتميزىان كيقكد الجامعة نحك اليدؼ المنشكدن أك يحرفيا 
 نحك أىداؼ  انكية تدكر حكليا دكنما بمكغ مصاؼ الجامعات التي كصمت مراتب متقدمة بػيف جامعػات

 العالـ.

كقػػػد أدركػػػت الػػػدكؿ المتقدمػػػة ىػػػذا األمػػػرن فمنػػػذ عشػػػرات السػػػنيف أصػػػبحت الػػػدكؿ المتقدمػػػةن األكركبيػػػة 
كاألمريكيػػػة كاليابانيػػػةن أك ػػػر اىتمامػػػان بمؤسسػػػات التعمػػػيـ العػػػالين ككػػػاف ىػػػذا كا ػػػحان فػػػي بيػػػاف السياسػػػة 

بػالطرؽ الجديػدة  ن حيػث تػـ التنكيػد عمػى االلتػزاـ An European Policy Statementاألكركبيػة 
كال اعمة كالمؤ رة في اإلدارة الجامعيةن م ؿ إدارة الجػكدة الشػاممةن كالتػي مػف خالليػا يػتـ المحافظػة عمػى 
االمتياز في المنافسة مف جيةن كالحماسية كفاعمية التكم ة كالتحسيف المسػتمر كتقػكيـ الجػكدة فػي األداء 

 .(Sergiu and others,1999مف جية أخرل )

 

 فيوم األداء واألداء اإلداريم 2.1.2

( يعنػػػي "اإلنجػػػاز النػػػاجـ عػػػف ترجمػػػة المعػػػارؼ النظريػػػة إلػػػى 94ن ص2002األداءن كمػػػا عرفػػػو نصػػػر)
ميارات مف خػالؿ الممارسػة العمميػة كالتطبيقيػة ليػذه النظريػاتن كبكاسػطة الخبػرات المتراكمػة كالمكتسػبة 
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ي يسػػػعى لمخرجػػات اك األىػػػداؼ التػػ( بننػػػو " ا5ن ص1997فػػي مجػػاؿ العمػػػؿ". كعرفػػو عبػػػد المحسػػف) 
( فيػػرل األداء بننػػو النػػاتج الػػذم 2011( الػػكارد عنػػد الصػػرايرة )Hanynes) النظػػاـ إلػػى تحقيقيػػا". أمػػا

 يحققو المكظؼ عند قيامو بنم عمؿ مف األعماؿ في المنظمة.

ذلؾ فيػػك يالحػػظ ىنػػا ارتبػػاط  م يػػـك األداء بالمخرجػػات كاالىػػداؼ التػػي تسػػعى المنظمػػة إلػػى تحقيقيػػان لػػ
م يكـ يعكس كؿ مف األىداؼ كالكسائؿ الالزمة لتحقيقيا. أم انػو م يػـك يػربط بػيف أكجػو النشػاط كبػيف 
االىداؼ التي تسػعى إلػى تحقيقيػا المنظمػاتن عػف طريػؽ ميػاـ ككاجبػات يقػكـ بيػا العػاممكف داخػؿ تمػؾ 

( Wagner and others( عػف ) 2009ك الق ػاة ) (. كينقػؿ الصػرايرة2004المنظمػات )الرشػيدمن
أف األداء ىك حصيمة ت اعؿ عاممي القدرة كالدافعية معانن فال رد قد يمتمؾ القدرة عمى أداء العمؿن كلكنػو 
لف يككف قادران عمى إنجازه بك اءة كفاعمية إف لـ تكف لديو الدافعية الكافية ألدائون كالعكس صػحيحن فقػد 

نو قد ال يؤديو بالشكؿ المطمكب لعدـ تػكفر القػدرة عمػى تتكفر لدل ال رد الدافعية الكافية ألداء العمؿن لك
 ذلؾ.

فػػي العمػػؿ يت ػػاعالف معػػا فػػي  ( ىػػذا الجانػػب باإلشػػارة إلػػى أف المقػػدرة كالرغبػػة1989ك ػػح السػػممي)كي
تحديػػد مسػػتكل األداءن أم أف تػػن ير المقػػدرة عمػػى العمػػؿ عمػػى مسػػتكل األداء يتكقػػؼ عمػػى درجػػة رغبػػة 

ف تن ير الرغبة في العمؿ عمى مسػتكل األداء يتكقػؼ عمػى مػدل مقػدرة الشخص في العمؿن كبالعكس فإ
الشػػخص عمػػى القيػػاـ بالعمػػؿن كيمخػػص ذلػػؾ مػػف خػػالؿ المعادلػػة التاليػػة: مسػػتكل األداء المقػػدرة عمػػى 

 .الرغبة في العمؿ x العمؿ

يذا يرل كػردم أما م يكـ األداء اإلدارم فيرتبط بنداء ال رد حيف قيامو بعمؿ إدارمن ميما كاف بسيطانن ل
( أف األداء اإلدارم يتعمػػؽ بمػػا يقػػكـ بػػو مكظػػؼ أك مػػدير مػػف أعمػػاؿ كأنشػػطة مرتبطػػة بكظي ػػة 2010)

ن 2001معينػػػػةن كيختمػػػػؼ مػػػػف كظي ػػػػة ألخػػػػرلن كأف كجػػػػد بينيمػػػػا عامػػػػؿ مشػػػػترؾ. كيعرفػػػػو الشػػػػػاماف )
 ( بننو "إنجاز ال رد لما ُيسند إليو مف ميمات إدارية بك اية كفاعمية.132ص

( بنف األداء الكظي ي يتعمؽ بمجمكعة مف السمككيات اإلدارية المرتبطػة 1991) زالفي كآخركفكيرل سي
بقيػػاـ المكظػػؼ بػػنداء ميامػػو كتحمػػؿ مسػػؤكلياتو تجػػاه كظي تػػون كتت ػػمف جػػكدة األداءن كك ػػاءة التن يػػذن 

ا بكػػػؿ حػػػرص كالخبػػػرة ال نيػػػة المطمكبػػػةن كااللتػػػزاـ بػػػالنكاحي اإلداريػػػة فػػػي العمػػػؿن كالسػػػعي لالسػػػتجابة ليػػػ
( أف 1996كفاعميةن ف الن عػف االتصػاؿ كالت اعػؿ مػع بػاقي أع ػاء المؤسسػة. فػي حػيف يػرل ىػالؿ )
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السمكؾ اإلنساني ىك المحدد لألداء الػكظي ين كىػك محصػمة الت اعػؿ بػيف طبيعػة ال ػرد كنشػنتو كالمكقػؼ 
 سػو فقػطن كلكػف نتيجػة الذم يكجد فيون كاألداء ال يظير نتيجة لقكل أك  غكط نابعة مػف داخػؿ ال ػرد ن
 لعممية الت اعؿ كالتكافؽ بيف القكل الداخمية لم رد كالقكل الخارجية المحيطة بو.

 
 عناصر األداء اإلداري 3.1.2

عناصػػر األداء اإلدارم تم ػػؿ أركانػػو التػػي بػػدكنيا ال يتحقػػؽ ىػػذا األداءن كتنكعػػت ىػػذه العناصػػرن كالتػػي 
كؿ جيػػدن لمكصػػكؿ إلػػى األداء اإلدارم المطمػػكبن كيشػػػير ي تػػرض بالعػػامميف معرفتيػػا كالػػتمكف منيػػا بشػػػ

 ( إلى أىـ ىذه العناصر:2010كردم )

المعرفػػػػة بمتطمبػػػػات الكظي يػػػػة: كتشػػػػمؿ المعػػػػارؼ كالميػػػػارات ال نيػػػػة كالخم يػػػػة العامػػػػة عػػػػف الكظي ػػػػة  .1
 كالمجاالت المرتبطة بيا.

لظركؼ العاديػةن كمقػدار كمية العمؿ المنجز:  أم مقدار العمؿ الذم يستطيع المكظؼ إنجازه في ا .2
 سرعة اإلنجاز.

نجػػازه  .3 الم ػػابرة كالك ػػكؽ: كتشػػتمؿ الجديػػة كالت ػػاني فػػي العمػػؿن كالقػػدرة عمػػى تحمػػؿ مسػػئكلية العمػػؿن كات
 في الكقت المحددن كمدل حاجة المكظؼ ل رشاد كالتكجيو مف قبؿ المشرفيف كتقييـ نتائج عممو.

ن (Porter & Lawler)األداء اإلدارم عند كؿ مف( فيشير إلى ما أسماىا محددات 1989أما عاشكر)
 كيمخصيا في  ال ة عناصر رئيسية:

 .. الجيد المبذكؿن كىك الذم يعكس درجة حماس ال رد ألداء العمؿ1

 قدرات ال رد كخبراتو السابقةن كىي التي تحدد فعالية الجيد المبذكؿ.. 2

السػػمكؾ كالنشػػاطات التػػي يتكػػكف منيػػا عممػػو إدراؾ ال ػػرد لػػدكره الػػكظي ين كتصػػكراتو كانطباعاتػػو عػػف . 3
 كالكي ية التي ينبغي أف يمارس بيا دكره في المنظمة.

 أنواع األداء اإلداري 4.2.1

 األداء اإلدارم لو مستكياتو في المؤسساتن كتـ تصنيؼ ىذه المستكيات الى أنكاعن كىي:
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 تو التي ي طمع بتن يذىا في الكحػدة األداء ال ردم: كىي األعماؿ التي يمارسيا ال رد لمقياـ بمسئكليا
التنظيميةن كصكالن لتحقيؽ األىداؼ التي تـ ك عيان كالتي تساىـ بدكرىا في تحقيؽ أىداؼ الكحػدة 

 التنظيمية.

  أداء الكحدات التنظيمية: كىي األعماؿ التي تمارسيا ىذه الكحدة اك تمؾن  مف كحدات المؤسسػةن
 ظمة.حيف القياـ بدكرىا المناط بيا في المن

  األداء التنظيمػػي: كىػػك األداء المتعمػػؽ بالمنظمػػة بجميػػع كحػػداتيا التنظيميػػةن فػػي  ػػكء ت اعميػػا مػػع
 عناصر بيئتيا الداخمية كالخارجية.

يالحػػػظ مػػػف ىػػػذا التصػػػنيؼ أف األداء اإلدارم لممؤسسػػػة أك المنظمػػػة ىػػػك عبػػػارة عػػػف مجمػػػكع األداءات 
الكحػػػدة التنظيميػػػة نػػػاتج عػػػف مجمػػػكع األداءات  اإلداريػػػة لمكحػػػدات فػػػي المؤسسػػػةن فػػػي حػػػيف يكػػػكف أداء

اإلدارية ألفراد ىذه الكحدة. كمف ىنا يبرز أىمية العمؿ أك األداء اإلدارم ال ردمن ألف أم خمؿ في ىذا 
ا تطرحو نظرية العمؿ سينعكس بشكؿ أك بآخر عمى محصمة األداء اإلدارم لممؤسسةن كىذا يت ؽ مع م

 .النظـ في اإلدارة

 ل المؤثرة عمى األداء اإلداريالعوام 5.2.1

تبيف أف األداء اإلدارم جيد بشرمن يقكـ بو أفراد مؤىمكفن كفؽ أنظمة كقكانيف المؤسسةن بيدؼ تحقيؽ 
أىداؼ المؤسسةن كاالرتقاء بيا باستمرار مف جيد إلى األجكدن دكنما االكت اء بمستكل معيف مف األداء. 

مؤسسػػات كلجميػػع العػػامميف فييػػا. كلكػػف ىػػذا الجيػػد كىػػذا ىػػذا ىػػك األصػػؿ فػػي العمػػؿ اإلدارمن لجميػػع ال
األداء لػػيس بال ػػركرة أف يكػػكف كفػػؽ المسػػتكل المطمػػكبن أك أنػػو يتراجػػع بػػدالن مػػف أف يتقػػدـن كقػػد يعػػزل 

 (:1997( كمحمكد )2003ىذا الى مجمكعة مف العكامؿن منيان كما أشار إلييا كؿ مف العماج )

 :غياب األىداف المحددة 

تي ال تمتمؾ خطط ت صيمية لعمميا كأىدافيان كمعدالت اإلنتاج المطمكب أدائيان لف تستطيع فالمنظمة ال
قيػػاس مػػا تحقػػؽ مػػف إنجػػاز أك محاسػػبة مكظ ييػػا عمػػى مسػػتكل أدائيػػـ لعػػدـ كجػػكد معيػػار محػػدد مسػػبؽ 

 لذلؾن كىذا يؤدم إلى تساكم بيف المكظ يف مف ذكم األداء الجيد مع مف ىـ أقؿ درجة.
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 ة في اإلدارة:عدم المشارك 

إف عػػدـ مشػػاركة العػػامميف فػػي المسػػتكيات اإلداريػػة المختم ػػة فػػي التخطػػيط كصػػنع القػػراراتن يسػػاىـ فػػي 
كجػػكد فجػػكة بػػيف القيػػادة اإلداريػػة كالمػػكظ يف فػػي المسػػتكيات الػػدنيان كبالتػػالي يػػؤدم إلػػى  ػػعؼ الشػػعكر 

مسػػػػتكل أداء المػػػػكظ يفن  بالمسػػػػؤكلية كالعمػػػػؿ الجمػػػػاعي لتحقيػػػػؽ أىػػػػداؼ المنظمػػػػةن كيػػػػؤدم إلػػػػى تػػػػدني
 لشعكرىـ بننيـ لـ يشارككا في صنع القرارات كاألىداؼ المطمكب إنجازىان أك الحمكؿ لممشكالت.

 :اختالف مستويات األداء 

مػػف العكامػػؿ المػػؤ رة عمػػى أداء المػػكظ يف عػػدـ نجػػاح األسػػاليب اإلداريػػة التػػي تػػربط بػػيف معػػدالت األداء 
صمكف عميون فكمما ارتبط مستكل أداء المكظؼ بالترقيػات كالعػالكات كالمردكد المادم كالمعنكم الذم يح

التػػي تحصػػؿ عمييػػان كممػػا كانػػت عكامػػؿ التح يػػز غيػػر مػػؤ رة بالعػػامميفن كىػػذا يتطمػػب نظػػاـ مميػػزان لتقيػػيـ 
 أداء المكظ يف ليتـ التميز ال عمي بينيـ.

 :الرضا الوظيفي 

تكل األداء لممكظ يفن فغيػاب الر ػا الػكظي ي أك الر ا الكظي ي مف العكامؿ األساسية المؤ رة عمى مس
انخ ا ػػػو يػػػؤدم إلػػػى أداء  ػػػعيؼن كيتػػػن ر الر ػػػا الػػػكظي ي عػػػادة بعػػػدد كبيػػػر مػػػف العكامػػػؿ التنظيميػػػة 

 كالشخصية لممكظؼ.

 :التسيب اإلداري 

التسػػيب اإلدارم فػػي المنظمػػة يعنػػي  ػػياع سػػاعات العمػػؿ فػػي أمػػكر غيػػر منتجػػةن بػػؿ كقػػد تكػػكف مػػؤ رة 
عمػى أداء المػكظ يف اآلخػريفن كقػد ينشػن التسػيب نتيجػة ألسػمكب القيػادة أك اإلشػراؼ داخػؿ  بشكؿ سمبي
 المنظمة.

 ( أف اإلحسػاس بػاألمف لػدل المكظػؼ يعنػي 2009: يػرل الصػرايرة كالق ػاة )غياب األمن الوظيفي
 حالػػػة مػػػف الطمننينػػػة كاالسػػػتقرار فػػػي العمػػػؿن كيعػػػد أساسػػػان لمنجػػػاح كاالبتكػػػارن إذ يعػػػد  ػػػركرة مػػػف

  ركرات اإلنتاج ال كرم كاإلدارم في العمؿ. 
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 :يػرتبط العػاممكف فػي المؤسسػاتن عػادة ن ألسػباب عػدةن منيػا  غياب العدالة في الترقيـات والحـوافز
االقتصػاديةن كاالجتماعيػةن كالمينيػةن كالمعنكيػػة كغيرىػا. كتكػكف جميعيػا مػػف اجػؿ إشػباع حاجػػاتيـن 

ىذه الحاجات مف خػالؿ أدائػو فػي المؤسسػةن كالعمػؿ كتحقيؽ أىدافيـ. فالكؿ يسعى لمحصكؿ عمى 
( . بالمقابؿ ينتظر المكظؼ أف يجد العدالػة فػي المعاممػةن كاألجػر Reitz, 1981الذم يقدمو ليا) 

المناسػػبن كالحػػافز المح ػػز لمعمػػؿ كاإلبػػداعن كفػػي غيػػاب العدالػػة ىػػذه مػػف قبػػؿ رؤسػػائو سػػيجد ن سػػو 
 ائو اإلدارم. ي قد الدافعية لمعمؿن كينعكس ذلؾ عمى أد

ىذه العكامؿ كغيرىا تؤ ر سمبان أك إيجابا في األداء عامةن كاألداء اإلدارم لممكظ يف خاصػة. ليػذا تعمػد 
المؤسسات الراغبة في التقدـ كتحقيؽ أىدافيا في التعرؼ باستمرار عمػى ىػذه العكامػؿ كغيرىػا كاالنتمػاء 

تحقيقو مف عناصر الر ا الكظي ي كاالنتماء التنظيمين كاالستماع منيـن كالعمؿ عمى تحقيؽ ما يمكف 
 التنظيمي كالكظي ي. 

                                                  قيـاس األداء اإلداري      6.2.1
يظؿ األداء بشكؿ عاـن كاألداء اإلدارم بشكؿ خاص دكنما معنى ما لـ يتـ قياسون بمعنى التعػرؼ إلػى 

الؿ الكشػػؼ عػػف جكانػػب القػػكة كال ػػعؼن كمقارنػػة مػػا تػػـ القيػػاـ بػػو بمعػػايير ىػػذا األداء باسػػتمرارن مػػف خػػ
محػػػددة ككا ػػػحة معػػػدة مسػػػبقانن أك مػػػف خػػػالؿ مػػػدل قيػػػاـ المكظػػػؼ بالميػػػاـ المككمػػػة إليػػػو كفػػػؽ األنظمػػػة 

 (.2005كالقكانيف المعمكؿ بيا في المؤسسة)أحمد كعبد الكريـن 

عمؿ كك اءة العامميفن كمػكاطف القػكة كال ػعؼ فػي كقياس األداء اإلدارم يؤدم لمتعرؼ إلى مستكيات ال
األداءن ك لتعػػػرؼ الػػػى ال ػػػرؽ بػػػيف مسػػػتكل األىػػػداؼ المرسػػػكمة فػػػي المؤسسػػػة كمسػػػتكل النتاجػػػات التػػػي 

(. كمػػػػا يسػػػػيـ تقيػػػػيـ األداء فػػػػي التعػػػػرؼ إلػػػػى 2011تحققػػػػت مػػػػف كحػػػػدات المؤسسػػػػة المختم ة)محسػػػػفن 
بيـ كفؽ أسس مينية مدركسةن كذلؾ لالرتقاء بمسػتكل مجاالت التطكير المطمكبة لمعامميف كبالتالي تدري
 األداءن كبالتالي االرتقاء بمخرجات المؤسسة.

( رصػػد مجمكعػػة مػػف األسػػباب التػػي تجعػػؿ مػػف قيػػاس األداء اإلدارم أمػػران ذم 2011كحاكلػػت محسػػف )
 أىمية خاصة كىي:

طمبيا تحسيف أداء العامميف في يياجات كالبرامج التدريبية التي تسيـ معرفة قياس األداء في تحديد االحت
 المؤسسة.
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تعػػد عمميػػة قيػػاس األداء اإلدارم مػػف األمػػكر األساسػػية لتكصػػيؼ العمػػؿ اإلدارمن كتحديػػد المسػػؤكليات 
 كالمياـ المككمةن لككنيا كسيمة تدفع العامميف نحك أداء مياميـ بك اءة كفاعمية.

اإلدارمن كىػػػذا يػػػكفر ال ػػػرص المناسػػػبة  تسػػػيـ عمميػػػة قيػػػاس األداء اإلدارم فػػػي معرفػػػة معكقػػػات العمػػػؿ
 ل دارة العميا بمعرفة مكاف الخمؿ كال عؼ في المكائح كالسياسات كالبرامج المطبقة.

( فيشػػيرا إلػػى أىميػػة قيػػػاس األداء اإلدارم مػػف خػػالؿ: تػػكفير معمكمػػػات 2005أمػػا أحمػػد كعبػػد الكػػػريـ )
فػي األداءن ك ػع الشػخص المناسػب  كبيانات حكؿ مستكل األداءن كالكشؼ عف مكاطف القكة كال ػعؼ

 في المكاف المناسبن استمرارية المراقبة كالتقييـ.

(ن 2011كتتػػن ر عمميػػة قيػػاس األداء اإلدارمن أك تقييمػػون بمجمكعػػة مػػف العكامػػؿ أك المػػؤ رات )محسػػفن
(ن منيػػا: عػػدـ ك ػػكح المعػػايير التػػي ُيعتمػػد عمييػػا فػػي 2011(ن اليحيػػكم )2005أحمػػد كعبػػد الكػػريـ ) 

يػػػيـ األداءن أك عػػػدـ مك ػػػعيتيان قمػػػة الخبػػػرة الالزمػػػة لمػػػف يقػػػكـ بعمميػػػة قيػػػاس كتقيػػػيـ األداء اإلدارمن تق
المصػػالح الشخصػػية التػػي يمكػػف اف تطغػػى عمػػى المينيػػة فػػي العمػػؿن غيػػاب المتابعػػة كالمحاسػػبة لنتػػائج 

لممؤسسػػةن سػػكاء فػػي  عمميػػات التقيػػيـن أك عػػدـ األخػػذ بنتػػائج التقيػػيـ كالقيػػاس ىػػذه مػػف قبػػؿ اإلدارة العميػػا
الترقيات أك الحكافزن أك التعيينات في مناصب إداريةن أك عػدـ ل ػت نظػر المقصػريف لمػكاطف تقصػيرىـ 

سػػكء مػػف ىػػذا كمػػو اف ال ُتعتمػػد نتػػائج تقيػػيـ األداء ىػػذهن كُيكافػػن ؼ تحسػػيف أدائيػػـ فػػي المسػػتقبؿن كألبيػػد
قبؿ إدارة المؤسسػة. عنػدىا تنط ػل الك ػاءاتن المقصرن كُينسى المبدعن كال ُينظر إلى أدائو المتميز مف 

كيغيب اإلبداعن كتتراجع المؤسسة عف م يالتيا في تحقيؽ أىدافيا العميان كتقتصر عمػى أىػداؼ قصػير 
 المدلن ال تنسجـ كرسالة المؤسسة التي أنشئت مف أجميا.

 

 األكاديمي رئيس الدوائر 8.2.1

الجامعػػةن إذ ال يمكػػف لمجامعػػة فػي فػي الييكػػؿ التنظيمػػي  يم ػؿ القسػػـ األكػػاديمي الكحػدة اإلداريػػة األكلػػى
أف تحقؽ أىدافيا كتؤدم رسالتيا إال مف خالؿ األقساـ األكاديميةن فك ير ىي القرارات التػي تصػدر مػف 

 (.2011قمة التنظيـ الييكمي لمجامعة )مجمس الجامعة( تبدأ مف القسـ األكاديمي )اليحيكمن 
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لمجامعػػةن أم جامعػػةن يتكػػكف مػػف القسػػـ األكػػاديمين كالػػذم يتشػػكؿ مػػف كالمعػػركؼ أف الييكػػؿ التنظيمػػي 
أع اء ىيئة التدريس في ذلػؾ القسػـن برئاسػة رئػيس القسػـ األكػاديمي الُمعػيف مػف قبػؿ رئاسػة الجامعػةن 

األكاديمية  كمية الذم يتشكؿ مف رؤساء الدكائركىك أصغر كحدة إدارية في الجامعةن  ـ ىناؾ مجمس ال
أسػػو عميػػد الكميػػةن  ػػـ مجمػػس العمػػداءن كالػػذم يتشػػكؿ عػػادة مػػف عمػػداء كميػػات الجامعػػةن فػػي الكميػػةن ير 

كيرأسػػو نائػػب رئػػيس الجامعػػة لمشػػؤكف األكاديميػػةن أك رئػػيس الجامعػػةن كىنػػاؾ مجمػػس الجامعػػة الػػذم يػػتـ 
تشػػكيمو عػػادة مػػف نػػكاب رئػػيس الجامعػػة كمسػػاعديون كيرأسػػو رئػػيس الجامعػػة. ىػػذا ىػػك الييكػػؿ التنظيمػػي 

عػػات بشػػكؿ عػػاـن مػػع اخػػتالؼ فػػي بعػػض الجكانػػبن كىػػذا مػػا ىػػك قػػائـ فػػي جامعػػة القػػدس كمعظػػـ لمجام
جامعػات الػكطف. أمػا الجيػػة المشػرفة عمػى الجامعػػةن كالمسػؤكلة عػف رسػػـ السياسػات العامػةن كالمسػػؤكلة 

مػػس األمنػػاءن كالػػذم يعػػيف مػػف جيػػات عميػػان جعػػف التمكيػػؿ فيػػي مجمػػس أمنػػاء الجامعػػة برئاسػػة رئػػيس م
جيات محميةن أك جيات  لجية التي أنشئت الجامعة كتشرؼ عمييان فقد تككف الدكلةن كقد تككفحسب ا

 ىك الحاؿ في جامعة بيت لحـ. اخارجيةن كم

القسػػـ  لمجامعػػةن كمػػا يعنينػػا ىنػػا ىػػك الػػدائرة كلكػػؿ مػػف ىػػذه الكحػػدات اإلداريػػة ميػػاـ كفػػؽ النظػػاـ الػػداخمي
 األكاديمي.

(ن كأحمػد كعبػػد 2011(ن كمحسػف )2011التربكيػػةن كدراسػة اليحيػكم )فقػد أشػارت العديػد مػف الدراسػات 
الػػدكر الممقػػى عمػػى عػػاتؽ ( كغيرىػػا الػػى أىميػػة 2010(ن كالحجيمػػي )1998(ن كحػػرب )2005الكػػريـ )

 ألىميػػة الػػػدكر الػػذم تؤديػػػو الػػػدكائر ( الػػػى أنػػو نظػػػران 1998ن فقػػػد أشػػار حػػػرب )ةاألكاديميػػ رئػػيس الػػػدائرة
 قػػت جميعيػػا عمػػى فقػػد كانػػت ىػػذه األقسػػاـ ميػػدانان لك يػػر مػػف الدراسػػاتن كاتاألكاديميػػة فػػي الجامعػػاتن 

 األكاديمية في تنسيس التعميـ العالي كنشنتو. أىمية دكر الدكائر

يعػػد العنصػػر ال اعػػؿ فػػي جػػكدة البػػرامج  ةاألكاديميػػ ( فتشػػير الػػى أف رئػػيس الػػدائرة2011م )أمػػا اليحيػػك  
برامج كتميزه ينعكس إيجابا عمى الك اءة الداخمية كالخارجية لم كاألنشطة التعميمية عمى اختالؼ أىدافيان

األكاديميػػة يم مػػكف أىػػـ المػػدخالت فػػي العمميػػة التعميميػػة فػػي الجامعػػة بحكػػـ  األكاديميػػةن فرؤسػػاء الػػدكائر
 أدكارىـ.
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ىػػػك القػػػكة ال اعمػػػة األكلػػػى فػػػي تحديػػػد  ةاألكاديميػػػ ( فػػػي دراسػػػتو إلػػػى أف الػػػدائرة2010مػػػي )كيشػػػير الحجي
نتاجيا العممي كالتكنكلكجين كتعد كظي ة رئيس القسـ األكاديمي مف أىـ الكظائؼ في مال مح الجامعة كات

 الييكؿ التنظيمي لمجامعة.

إلشػراؼ لتشمؿ جكانب إداريػةن كأخػرل أكاديميػة. فيقػـك بالتػدريس كا ةاألكاديمي كتتعدد مياـ رئيس الدائرة
فػي الػداخؿن  ت إداريػة تتعمػؽ بتسػيير شػؤكف الػدائرةيان إ افة إلى مسػؤكلعمى عممية التدريس في دائرتو

كعالقػػات القسػػـ مػػع األقسػػاـ األخػػرلن كالكميػػات األخػػرلن كالعمػػادة كرئاسػػة الجامعػػةن كالمجتمػػع المحمػػين 
كتن يػػػذ التعميمػػػات كاألنظمػػػة كالقػػػكانيف فػػػي كػػػؿ جانػػػب مػػػف جكانػػػب العمػػػؿ الجػػػامعي. كيشػػػير الحجيمػػػي 

تشػمؿ جػانبيفن األكؿ: الجانػب األكػاديمين  ةاألكاديميػ يس الػدائرةكمسػؤكليات رئػ( إلى أف مياـ 2010)
المتعمػػؽ بالعمميػػة التعميميػػة كالبح يػػةن كىػػك أسػػاس بنيػػاف الجامعػػة كمك ػػكعيا الػػرئيسن كالجانػػب ال ػػاني: 

 الجانب اإلدارمن كىك المسؤكؿ عف تييئة المناخ اإلدارم المناسب لتحقيؽ أعباء الجانب األكؿ.

األكػػػاديمي فػػػي الجامعػػػةن مػػػع فػػػركؽ  دائرةيػػػاـ كالمسػػػؤكليات التػػػي يتكالىػػػا رئػػػيس الػػػكيمكػػػف تصػػػنيؼ الم 
بسػػيطة فػػي ىػػذه الميػػاـ بػػيف جامعػػة كأخػػرلن ككمػػا جػػاءت فػػي العديػػد مػػف الدراسػػاتن كفػػي دليػػؿ جامعػػة 
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 طرح البرامج ال صمية كتكزيع األعباء عمى المدرسيف بالتنسيؽ معيـ.. 4

 أجندتيا. االجتماعات اآلنية كالطارئة كتحديد. 5

 متابعة أمكر الطمبة في قسمون مف لحظة قبكليـ في القسـ حتى تخرجيـ.. 6
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 ثانيًا: ميام خدمة المجتمع:

 المشاركة في المجاف المختم ة ذات العالقة بالمجتمع المحمي.

 المشاركة في االستشارات التي تخدـ المجتمع المحمي.

 لمجتمع المحمي.تكجيو األبحاث نحك المجاالت القادرة عمى خدمة ا

 ثالثًا: ميام تدريسية: 

 يقـك رئيس القسـ األكاديمي عادة بتدريس عدد مف المساقات باإل افة لعممو اإلدارم.

يشرؼ رئيس القسـ عمػى عمميػة التػدريس فػي قسػمون مػف خػالؿ طػرح البػرامج ال صػميةن كتكزيػع األعبػاء 
قػػػػػرار العالمػػػػػات عمػػػػػى أع ػػػػػاء ىيئػػػػػة التػػػػػدريسن كاإلشػػػػػراؼ عمػػػػػى االمتحانػػػػػات ال صػػػػػم ية كالنيائيػػػػػةن كات

 كالخريجيف. 

 مراجعة خطط المساقات التي يعدىا أع اء ىيئة التدريس.

 مراجعة خطط القسـن المتعمقة بالتخصصات الرئيسية كال رعية.

 رابعًا: ميام البحث العممي

 القياـ بالبحث العممين كمتطمب مف متطمبات العمؿ الجامعي.

 في قسمو عمى البحث العممين كمساعدتيـ ما أمكف في ىذا المجاؿ.تشجيع أع اء ىيئة التدريس  

 المشاركة في المؤتمرات العمميةن كتشجيع أع اء ىيئة التدريس في قسمو لممشاركة فييا.

 إف ىذه المياـ كالمسؤكليات تستدعي أمريف ا نيف:

  محمػين أحيانػان األكؿ: أف يتكاصؿ رئيس القسـ مػع جيػات مختم ػة: طمبػةن زمػالءن رؤسػاءهن مجتمػع
 الكزارات كمؤسسات محمية كخارجية. كمف ىنا تنتي أىمية  الدكر المناط برئيس القسـ األكاديمي. 

  ال اني: إف طبيعة الدكر المكمؼ بو رئيس القسـ األكاديمي تستدعي تكافر ك ايات إداريػةن كميػارات
 قياديةن تساعدىـ عمى القياـ بيذه المياـ كىذا الدكر. 
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 ةاألكاديميػػػ أف طبيعػػػة الػػػدكر الخػػػاص بػػػرئيس الػػػدائرة( بيػػػذا الخصػػػكص الػػػى 2010مػػػي )كيشػػػير الحجي
تستدعي تكافر ميارات إدارية كأكاديميةن كص ات شخصػية تؤىمػو لمعمػؿ بك ػاءة كاقتػدار لتحقيػؽ أىػداؼ 

 قسمو.

ء األكاديميػػة تم ػػؿ تحػػديان حقيقيػػانن كػػكف معظػػـ رؤسػػا ( إلػػى أف رئاسػػة الػػدكائر2011حيػػكم )كتشػػير الي 
األقساـ غيػر متخصصػيف فػي اإلدارةن أك غيػر مػدربيف لتػكلي ميػاـ إداريػةن كتنقصػيـ الك ايػات اإلداريػة 
لمقيػػاـ بػػكاجبيـ تجػػاه طمبػػتيـ كزمالئيػػـ. كعميػػو تػػػرل اليحيػػكم بننػػو مػػف ال ػػركرة بمكػػاف أف يتػػكلى ىػػػذه 

طالعيػـ عمػى المناصب مف ىـ عمى معرفة بكظي تيـ كرؤساء أقساـ بشكؿ كامػؿ كدقيػؽن مػع  ػركرة ا
بػداع فػي ميػارات  األبحاث المنشكرة في مجاالت اإلدارة كالقيادةن كخاصة في مجاؿ التكاصػؿ ال اعػؿن كات

 الحكارن كاستخداـ أسمكب اإلقناعن كتجنب االن عاؿ.

إف ما جاء في األدب التربكم حكؿ رئيس القسـ األكاديمين كأدائو اإلدارمن كمدل أىمية الػدكر كالميػاـ 
ون تدلؿ عمى أىمية ىذا المك كعن كأىمية رئػيس القسػـ األكػاديمي لمعمميػة التعميميػة التعمميػة المككمة الي

في الجامعة بشكؿ خاصن كفي المجتمعات بشكؿ عاـ. كعميو ترل الباح ة أنو مػف ال ػركرم أف تػكلي 
 الجامعات ىذا المحكر اىتمامان خاصان يتناسب كحجـ ىذا المك كع.

يػػد مػػف الدراسػػات السػػابقةن إ ػػافة الػػى اإلطػػار النظػػرمن حػػددت مجمكعػػة مػػف كبعػػد مراجعػػة الباح ػػة لمعد
المجاالت التي اختارتيا لدراستيا حكؿ األداء اإلدارم لرئيس القسػـ األكػاديمين كجػاءت كمجػاالت ألداة 
 دراستيان كىي: إدارة االجتماعاتن كصنع القرارن كالت كيضن كالعالقة مع الطمبةن كالمتابعة كالتقييـ. 

 ف مجاالت اإلدارة كحسب ما جاءت في أداة الدراسة:كم

 :إدارة االجتماعات 

( ت ي  ػركرة حصػكؿ االجتماعػاتن كيعػرؼ الع يمػيف 9,ص1996إف إدارة أم شيء كما أشار كيناف)
ىػػ( االجتماعػػات بننيػا " عبػػارة عػػف تجمػع شخصػػيف أك أك ػر فػػي مكػػاف معػيف لمتػػداكؿ كالتشػػاكر 1414)

 عيف.كتبادؿ الرأم في مك كع م
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كيشػػػير أي ػػػان إلػػػى كجػػػكد عػػػدة أنػػػكاع لالجتماعػػػات تبعػػػُا لتعػػػدد أسػػػس تصػػػني يان كفػػػي مػػػا يمػػػي أىػػػـ ىػػػذه 
 األنكاع:

o :مف حيث المدة أك زمف 

 اجتماعات دكرية 

 اجتماعات غير دكرية 

o :مف حيث الشكؿ 

 اجتماعات رسمية 

 اجتماعات غير رسمية 

o :مف حيث المستكل 

  لياجتماعات عمى المستكل العالمي أك الدك 

 اجتماعات عمى مستكل الدكلة 

 اجتماعات عمى مستكل المنظمات في القطاع الخاص 

حيػػث تعػػد االجتماعػػات مػػف أك ػػر كسػػائؿ االتصػػاؿ أىميػػةن كتػػنتي أىميتيػػا فػػي دكرىػػا الحيػػكم ككسػػيمة 
 اتصاؿ فعالة في حياة الشعكب سكاء أفراد أك عمى مستكل التنظيمات.

 لو األمكر التالية: كيكمف دكرىا لرئيس الدائرة لكنيا تحقؽ

  التكاصػػؿ إلػػى دراسػػات كاممػػة كمتننيػػة لمقػػرارات المتعمقػػة بالمكا ػػيع التػػي ليػػا عالقػػة بالػػدائرة
 كاألع اء كالطالب.

  التكصػػػؿ إلػػػى قػػػرارات جماعيػػػة تتسػػػـ بالن ػػػج كالعمػػػؽ كالصػػػدؽ كالمك ػػػكعية عمػػػى عكػػػس
 القرارات ال ردية
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 بػرة لالحتكػاؾ بمػف ىػـ أقػدـ مػنيـ خبػرة إتاحة ال رصة ألع اء الييئة التدريسػية حػدي ي الخ
 كممارسة.

  رفػػع معنكيػػات أع ػػاء الييئػػة التدريسػػية مػػف خػػالؿ إتاحػػة ال رصػػة ليػػـ لمتعبيػػر عػػف آرائيػػـ
 كأفكارىـ كالمشاركة في صنع القرارات.

 :اتخاذ القرارات 

مػا يتكقػؼ ىي عممية التػي تعتبػر الحصػيمة اإلجماليػة دائمػان عمػى مػدل نجػاح تمػؾ االجتماعػاتن كك يػران 
 عمى عنصريف أساسيان:

 مدل قياـ األع اء المشاركيف في االجتماع بإنجاز المياـ المككمة إلييـ. .1

مدل كصكؿ القػرارات التػي يػتـ اتخاذىػا فػي االجتمػاع  إلػى الجيػات كاألشػخاص ذكم العالقػةن  .2
 .(1997كقياميـ بتن يذ ما جاء بيا )السيد كآخركفن

 :التقييم والمتابعة 

ن كرغػـ كجػكد التقيػيـ أحػد الميػاـ الممقػاة عمػى عػاتؽ رئػيس الػدائرة بصػ تو مشػرفان مقيمػان تعتبر عمميػة 
العديػػد مػػف التعري ػػػات لم يػػـك التقيػػػيـ إال أنػػو يمكػػػف تحديػػده بننػػو العمميػػػة التػػي تػػػتـ بكاسػػطتيا جمػػػع 

عػدة  المعمكمات المنظمة لمتكصػؿ إلػى أحكػاـ تتعمػؽ بػالتقرير بػيف عػدة بػدائؿ. كلتن يػذ التقيػيـ أشػكال
كالتقييـ البنائي المستمرن كالنيائين كالكمين كالنكعين كتكمف عممية المتابعة مف قبؿ رئيس الدائرةن 
فإف عميو أف يككف عمى كعي تاـ بنىداؼ المرحمة التعميميةن كأف يتـ بجميع القكانيف كاألسس لدائرة 

 (.2004كالمؤسسة ن سيا )حنانيا كمركز اإلبداعن 

 :التواصل مع الطمبة 

يم ؿ التكاصؿ أىمية بالغػة فػي قيػاـ عالقػات ماديػة كمعرفيػة بػيف رئػيس الػدائرة كأع ػاء الييئػة 
التدريسية كالطمبةن فالتكاصؿ ىدؼ مف أىداؼ فعؿ تكاصؿ يتكاصؿن كىك حكار متبادؿ قصديان 
أك غير قصدم مع األع اء  الطمبة بيدؼ تحقيؽ ت اىـ متبادؿ بيف الطرفيف كالتكاصؿ إذ انو 

 التي تكجد بكاسطتيا العالقات اإلنسانية كتطكرىا. اآللية

أف مػػػف أىػػػـ ميػػػارات التكاصػػػؿ بػػػيف الطػػػرفيف اإلبػػػداع فػػػي ميػػػارات الحػػػكار كعػػػدـ التعػػػالي عمػػػى 
الطػػػػرؼ اآلخػػػػرن كاسػػػػتخداـ نبػػػػرة صػػػػكت مناسػػػػبة لمحػػػػكار كاسػػػػتخداـ أسػػػػمكب اإلقنػػػػاع كاالىتمػػػػاـ 

 بالطرؼ اآلخر.
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 الدراسات السابقة 2.2

لدراسػػة الدراسػػات السػػابقةن كالمتعمقػػة بػػاألداء اإلدارمن حيػػث اشػػتممت الدراسػػة انػػب مػػف يتنػػاكؿ ىػػذا الجا
المسحية التي قامت بيا الباح ة لمجمؿ الدراسات التي تناكلت األداء اإلدارم كفاعميتون كمدل ممارسػتو 

تصػػني يا الػػى بالجامعػػاتن كاألدكار كالميػػاـ اإلداريػػة كاألكاديميػػة لرؤسػػاء األقسػػاـ بالجامعػػات. التػػي تػػـ 
 دراسات أجنبية كعربية كعر يا حسب التسمسؿ الزمنين كذلؾ عمى النحك اآلتي:

 

 الدراسات العربية 1.2.2

ء األقسػاـ األكاديميػة فػي ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى درجة ممارسػة رؤسػا (2013دراسة الخطيب )
إلداريػػة. طبقػػت ىػػذه الدراسػػة جامعػػة المستنصػػرية فػػي العػػراؽ ألسػػمكب إعػػادة ىندسػػة العمميػػات اكميػػات 

( ع ػػك ىيئػػة التػػدريسن مػػف 331عمػػى عينػػة مػػف اع ػػاء الييئػػة التدريسػػية فػػي الجامعػػةن بمػػ  قكاميػػا)
( فقػػػرة 30( فػػػردان. اسػػػتخدمت الباح ػػػة ليػػػذه الغايػػػة اسػػػتبانة مككنػػػة مػػػف )2292مجتمػػػع الدراسػػػة البػػػال  )

دراؾ مكزعػػػة عمػػػى مجػػػاالت: تبسػػػيط  إجػػػراءات العمػػػؿن تحسػػػيف صػػػكرة العػػػام ميف فػػػي الكميػػػاتن فيػػػـ كات
العمميػػات اإلداريػػةن كتطػػكير الخدمػػة المقدمػػة. أظيػػرت نتػػائج الدراسػػة اف أع ػػاء الييئػػة التدريسػػية فػػي 
الجامعةن محػكر الدراسػةن يػركف بػنف درجػة ممارسػة رؤسػاء األقسػاـ فػي الجامعػة ألسػمكب إعػادة ىندسػة 

باسػػت ناء مجػػاؿ تحسػػيف صػػكرة العػػامميف فػػي  العمميػػات اإلداريػػة كػػاف بدرجػػة متكسػػطة لجميػػع المجػػاالتن
 كميات الجامعة حيث جاء بدرجة مرت عة.

 

ىػػدفت  الدراسػػة التعػػرؼ إلػػى مسػػتكل فاعميػػة أداء رؤسػػاء األقسػػاـ األكاديميػػة  (2012دراســة الطراونــة )
  في جامعة البمقاء التطبيقية مف كجية نظر أع اء ىيئة التدريس فييان كقد اختار الباحث عينػة مككنػو

(ع ػػكانن كتػػـ اسػػتخداـ 718ع ػػك ىيئػػة تػػدريس عشػػكائيان مػػف مجتمػػع الدراسػػة المكػػكف مػػف ) (115مػػف)
( فقػػػرة مقسػػػمة إلػػػى أربعػػة مجػػػاالتن ىػػػي: ) العمػػػؿ كالبحػػػث العممػػػين التػػػدريس 38اسػػتبانة مككنػػػة مػػػف )

رؤسػػػاء كالتعمػػػيـن كاإلدارم كال نػػػين البيئػػػة كخدمػػػة المجتمػػػع(. أظيػػػرت النتػػػائج أف مسػػػتكل فاعميػػػة أداء 
األقساـ األكاديمية فػي جامعػة البمقػاء التطبيقيػة مػف كجيػة نظػر أع ػاء ىيئػة التػدريس فييػا بشػكؿ عػاـ 
كػاف متكسػطانن كجػاء المجػاؿ اإلدارم كال نػي بدرجػة مرت عػةن فػي حػيف جػاءت المجػاالت األخػرل بدرجػػة 
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عميػػة األداء اإلدارم متكسػطة. كأشػارت نتػػائج الدراسػة بعػػدـ كجػكد فػركؽ دالػػة إحصػائيا بػػيف مسػتكيات فا
 تعزل لمتغيرم الخبرة كالرتبة األكاديميةن في حيف ظيرت فركؽ تعزل لمتغير الجنس.

 

كاقػػػع األداء اإلدارم لػػػدل رؤسػػػاء األقسػػػاـ فػػػي  عمػػػى لتعػػػرؼىػػػدفت الدراسػػػة ا (2011دراســـة محســـن )
ال ػركؽ  عمػىعػرؼ كميات التربية بجامعة بغداد مف كجية نظر التدريسييف) أع اء ىيئة التدريس(ن كالت

بػيف المدرسػػيف كفػػؽ متغيػر الجػػنس. كتكػػكف مجتمػع الدراسػػة مػػف جميػع المدرسػػيف فػػي كميػات التربيػػة فػػي 
( مدرسػانن أمػا عينػة الدراسػػة 1122جامعػة بغػداد) ابػف رشػدن ابػف الييػ ـن كميػػة البنػات(ن كالبػال  عػددىـ )

األداء اإلدارم لتنسػجـ مػع متطمبػات ( فردان. كقامػت الباح ػة ببنػاء أداة خاصػة بكاقػع 210فكاف عددىا )
( مجػػاالت لػػألداء اإلدارم لػػدل رؤسػػاء األقسػػاـ. أظيػػرت نتػػائج الدراسػػة أف 7البحػػث مػػف خػػالؿ تحديػػد )

رؤساء األقساـ في كميات التربية بجامعة بغداد يتمتعكف بمستكل مرت ع مف األداء اإلدارم. كاف رؤسػاء 
ت اإلداريػػة. كال يكجػػد فػػركؽ بػيف تقػػديرات أفػػراد عينػػة الدراسػػة األقسػاـ ليػػـ معرفػػة كدرايػػة بالميػاـ كالميػػارا

 لمستكل األداء اإلدارم تعزل لمتغير الجنس.

 

ـــوي ) ىػػػدفت الدراسػػػة التعػػػرؼ إلػػػى معػػػايير أداء الجػػػكدة الشخصػػػية لػػػدل رؤسػػػاء  (2011دراســـة اليحي
كالتكاصؿ كالت اعػؿ  األقساـ في الجامعات السعكدية: )الص ات الشخصية االيجابية كالعالقات اإلنسانية

كأداء العمػػؿن كأسػػاليب تعزيزىػػا ...(ن كتػػـ اسػػتخداـ المػػنيج النػػكعي باسػػتخداـ المقابمػػةن كالمػػنيج الكمػػي 
( ع ػػكا مػػف 266بإعػػداد اسػػتبانة حػػكؿ أبعػػاد الجػػكدة الشخصػػية كأسػػاليب تعزيزىػػا. تككنػػت العينػػة مػػف )

مػػف جميػػع الكميػػات كاألقسػػاـ كمػػف أع ػػاء ىيئػػة التػػدريس مػػف السػػعكدييف الحاصػػميف عمػػى رتبػػة أسػػتاذ 
المقابمػة بعػد تحميميػا إلػى أف  معػايير  الدراسػة ( فردانن أشارت نتػائج1061الجنسيف مف المجتمع البال  )

 أداء الجكدة الشخصية لدل رؤساء األقساـ جاء بدرجة متكسطة.

اآلداب) مصراتو(  ىدفت الدراسة التعرؼ إلى تقييـ جكدة األداء الجامعي لكمية (2011دراسة عباينة )
( ع ػك ىيئػة تػدريسن حيػث 60مف كجية نظر أع اء ىيئة التدريس فييا. تككنت عينة الدراسة مف )

( فقػػػرة. تكصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى أف درجػػػة جػػػكدة األداء فػػػي كميػػػة 46تػػػـ اسػػػتخداـ اسػػػتبانة تحتػػػكم عمػػػى )
لكميػػة كالجامعػػة فػػي اآلداب/ مصػػراتو متكسػػطةن كيعػػكد ذلػػؾ إلػػى مجمكعػػة مػػف العكامػػؿ: حدا ػػة تجربػػة ا
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مجػػاؿ  ػػبط الجػػكدةن كاالعتمػػاد التػػي تحتػػاج  إلػػى فتػػرة أطػػكؿ لتظيػػر نتائجيػػان عػػدـ تخصػػيص مكازنػػة 
ألنشػػػػطة كبػػػػرامج الجػػػػكدة فػػػػي الجامعػػػػةن مقاكمػػػػة التغيػػػػر مػػػػف قبػػػػؿ أع ػػػػاء ىيئػػػػة التػػػػدريس كالمػػػػكظ يف 

ـ تػكفر البيانػات األزمػة كاإلدارييفن  عؼ بنية  نظاـ المعمكمات  في الكمية كالجامعة بشػكؿ عػاـن كعػد
 لتصميـ المتطمبات العممية كالعممية كالبح ية.

ــة ) ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة التعػػرؼ إلػػى فاعميػػة أداء رؤسػػاء األقسػػاـ األكاديميػػة فػػي ( 2011دراســة ختاتن
جامعػػات جنػػكب األردف) مؤتػػةن الحسػػيفن الط يمػػة( مػػف كجيػػة نظػػر أع ػػاء ىيئػػة التػػدريس. اسػػتخدمت 

( فقػرةن تػـ تكزيعيػػا عمػى عينػة عشػكائية مػف الجامعػات المػذككرة عػػددىا 41كنػة مػف )الباح ػة اسػتبانة مك
( فػػردان. أشػػارت نتػػائج الدراسػػة أف فاعميػػة رؤسػػاء األقسػػاـ كمػػا يراىػػا أع ػػاء ىيئػػة التػػدريس كانػػت 173)

دارة  بدرجػػػة متكسػػػطةن كجػػػاءت متكسػػػطات مجػػػاالت أداة الدراسػػػة مرت عػػػة لمجػػػاالت: ميػػػارة االتصػػػاؿن كات
دارة الصػػػػراعن كاتخػػػػاذ االجتم اعػػػػاتن كمتكسػػػػطة لمجػػػػاالت: التغييػػػػرن كالرقابػػػػة كالتقيػػػػيـن كالشخصػػػػيةن كات

القراراتن كالتخطػيط. كمػا أشػارت النتػائج بعػدـ كجػكد فػركؽ بػيف متكسػطات تقػديرات أفػراد عينػة الدراسػة 
عػزل لمتغيػرم  ل اعمية رؤساء األقساـ تعزل لمتغيرم الرتبة األكاديميةن كالكميةن في حػيف كجػدت فػركؽ ت

 الصالح الجامعة كالخبرة.

 /التعرؼ إلى آراء رؤساء األقساـ األكاديمية فػي جامعػة ذمػار الدراسة ىدفت (2010دراسة الحجيمي )
نحػػػك ميػػػاميـن كتحديػػػد مػػػدل كجػػػكد اختالفػػػات فػػػي تمػػػؾ اآلراء التػػػي يمكػػػف أف تعػػػكد إلػػػى تػػػن ير الػػػيمف 

خصػػص الكميػػة. قػػاـ الباحػػث بتصػػميـ اسػػتبانة مككنػػة متغيػرم: سػػنكات الخبػػرة فػػي رئاسػػة القسػػـن كنػػكع/ ت
( بنػػدا يتعمػػؽ بميمػػات 13( ميمػػة مكزعػػة عمػػى  مانيػػة مجػػاالت أساسػػيةن كمػػف ىػػذه الميػػاـ: )96مػػف )

( بنػػدا 13( بنػػدا يتعمػػؽ بميمػػات التنظػػيـن ك)12التخطػػيط كتحديػػد احتياجػػات القسػػـ الماديػػة كالبشػػريةن ك)
( 13بنػػدا يتعمػػؽ بميمػػات التػػدريس كالنمػػك المينػػي لمعػػامميفن ك)( 11يتعمػػؽ بميمػػات القيػػادة كالتكجيػػون )

( بنػػػػدا يتعمػػػػؽ بميمػػػػات المتابعػػػػة 12بنػػػػدا يتعمػػػػؽ بميمػػػػات االتصػػػػاالت كتنميػػػػة العالقػػػػات المتبادلػػػػةن ك)
( بند يتعمؽ بميمات البحث العممي كخدمػو المجتمػع. 11( بندا يتعمؽ بميمات المناىجن )11كالتقكيـن )

( رئػيس قسػـ. كجػاءت 38( رئػيس قسػـ مػف مجتمػع الدراسػة المكػكف مػف )31ة )كقد شممت عينة الدراسػ
ؾ رؤسػػػػاء األقسػػػػاـ ا( ميمػػػػة أدر  96( ميمػػػػة مػػػػف الميمػػػػات اإلداريػػػػة ال رعيػػػػة البالغػػػػة )87النتػػػػائج أف )

 األكاديمية أنيا ميمة في تحقيؽ أىداؼ أقساميـ.
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يميػة باإلبػداع اإلدارم لػدل رؤسػاء ىدفت التعرؼ الػى عالقػة القيػادة التحك  (2010دراسة كريم وخمف )
األقساـ األكاديميػة فػي الجامعػة اإلسػالمية بغػزة. كتكػكف مجتمػع الدراسػة مػف رؤسػاء األقسػاـ األكاديميػة 

( رئػػػػيس قسػػػػـن كتػػػػـ 50(ن كالبػػػػال  عػػػػددىـ )2010/2009بالجامعػػػػة اإلسػػػػالمية بغػػػػزة لمعػػػػاـ الدراسػػػػي )
بانة مف االستبانات المكزعػةن  كتم مػت أداة الدراسػة ( است45استخداـ عينة المسح الشامؿن كتـ استرداد)

فػػي اسػػتبانة مككنػػة مػػف جػػزأيفن الجػػزء األكؿ: يتكػػكف مػػف البيانػػات الشخصػػية لعينػػة الدراسػػةن أمػػا الجػػزء 
ال ػػػاني: يتنػػػاكؿ القيػػػادة التحكيميػػػة كعالقتيػػػا باإلبػػػداع اإلدارم كتػػػـ تقسػػػيمو إلػػػى محػػػكريفن المحػػػكر األكؿ 

التحكيميػػػة لػػػدل القيػػػادات األكاديميػػػة بالجامعػػػة اإلسػػػالمية بغػػػزة(. كالمحػػػكر )خصػػػائص كسػػػمات القيػػػادة 
( فقػرة(.  كتكصػمت الدراسػة 30ال اني )القدرات اإلبداعية لدل رؤساء األقساـ االكاديمييف كيتكػكف مػف )

ات نو تكجد ممارسإف العالقة التحكيمية ل بداع لدل رؤساء األقساـ األكاديمية جاء بدرجة عاليةن كأ إلى
%(ن كيتػػكافر اإلبػػداع اإلدارم 80.6لمقيػػادة التحكيميػػة مػػف قبػػؿ القيػػادات األكاديميػػة فػػي الجامعػػة بنسػػبة )

%(ن كاحتػػؿ عنصػػر )الجاذبيػػة( 83.94لػػدل رؤسػػاء األقسػػاـ بالجامعػػة اإلسػػالمية بغػػزة بنسػػبة تسػػاكم )
ة الرابعػػػػة بػػػػكزف %(ن بينمػػػػا احتػػػػؿ عنصػػػػر )االسػػػػت ارة ال كريػػػػة( المرتبػػػػ82.89المرتبػػػػة األكلػػػػى بػػػػكزف )

(79.63.)% 

ىدفت الدراسة التعرؼ إلػى مػدل فاعميػة أداء رئيسػات األقسػاـ  فػي كميػة التربيػة  (2009دراسة فالتو )
لمياميف اإلدارية مف كجية نظر ع كات ىيئػة التػدريس بجامعػة أـ القػرلن كتم ػؿ مجتمػع الدراسػة مػف 

لعمميػػةن كاالقتصػػاد المنزلػػي(. ككانػػت العينػػة جميػػع ع ػػكات ىيئػػة التػػدريس )األقسػػاـ األدبيػػةن كاألقسػػاـ ا
( ع ػػك ىيئػػة تػػدريس. كقامػػت الباح ػػة بتصػػميـ اسػػتبانة  ػػمت الميػػاـ اإلداريػػة 50عشػػكائية كشػػممت )

التالية: )مجاؿ القيادةن التخطيطن مجاؿ التنظيـن مجاؿ اتخاذ القرار(. كأظيرت نتائج الدراسة أف فاعمية 
ات بجامعة أـ القرل في أداء مياميف اإلدارية جاءت بدرجة متكسطةن رئيسات األقساـ بكمية التربية لمبن

كجاءت متكسطة أي ان في المجاليف القيادة كالتخطيطن في حيف جاءت عالية في مجالي التنظيـ كاتخاذ 
 القرار.

ىػػػدفت الدراسػػػػة التعػػػرؼ إلػػػى عالقػػػػة القػػػيـ البيركقراطيػػػة بػػػػاألداء  (2009دراســـة الصــــرايرة والقضـــاة )
لممكظ يف فػي جامعػة مؤتػو مػف كجيػة نظػر القيػادات اإلداريػة فييػان تكػكف مجتمػع الدراسػة مػف الكظي ي 

( شخصػػػا ككانػػػت عينػػػة 125( كعػػػددىـ )2007/2008جميػػػع القيػػػادات اإلداريػػػة فػػػي الجامعػػػة  لعػػػاـ)
الدراسػػة مم مػػة لمجتمػػع الدراسػػةن  أمػػا أداة الدراسػػة فيػػي عبػػارة  عػػف اسػػتبانة مككنػػة مػػف مقياسػػيف األكؿ 
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( مجاؿ. كالمقياس ال اني األداء الػكظي ي 12( فقرة عمى )48اس القيـ البيركقراطية  كىك مككف مف )قي
( مجاالت. كبينت الدراسة أف تقديرات المبحك يف لمسػتكل األداء 6( فقرة مكزعة عمى )24كيتككف مف )

مػػػف كجيػػػة نظػػػر  الػػػكظي ي كانػػػت مرت عػػػةن كأف ىنػػػاؾ عالقػػػة بػػػيف القػػػيـ البيركقراطيػػػة كاألداء الػػػكظي ي
(ن بمعنػػػى كممػػػا كانػػػت القػػػيـ 0.75اإلداريػػػيف فػػػي الجامعػػػة كىػػػي دالػػػة إحصػػػائيا بمعامػػػؿ ارتبػػػاط قيمتػػػو )

البيركقراطيػػة االيجابيػػة مرت عػػة كػػاف األداء الػػكظي ي مرت عػػان. كقػػد بينػػت الدراسػػة أف تقػػديرات المبحػػك يف 
ذم تكػػكف مػػدة الخدمػػة لديػػو اقػػؿ مػػف عمػػى مقيػػاس األداء الػػكظي ي دالػػة إحصػػائيا لصػػالح مػػدير الػػدائرة الػػ

 سنكات. 10

ىػػدفت الدراسػػة التعػػرؼ الػػى كاقػػع االتصػػاؿ اإلدارم لػػدل رؤسػػاء  (2007دراســة أبــو ســمرة وزمالئــو )
األقسػػاـ األكاديميػػػة فػػي جػػػامعتي القػػدس كبيػػػت لحػػـ  مػػػف كجيػػة نظػػػر أع ػػاء ىيئػػػة التػػدريس كعالقتػػػو 

أع ػػاء الييئػػة التدريسػية فػػي الجػػامعتيف كعػػددىـ  بانتمػائيـ التنظيمػػي. تكػػكف مجتمػع الدراسػػة مػػف جميػع
( فػػردانن كاسػػتخدـ البػػاح كف اسػػتبانة لقيػػاس كاقػػع االتصػػاؿ 174( فػػردانن فػػي حػػيف شػػممت العينػػة )321)

اإلدارمن كأخػػرل لقيػػاس االنتمػػاء التنظيمػػي. أظيػػرت نتػػائج الدراسػػة أف كاقػػع االتصػػاؿ اإلدارم لرؤسػػاء 
سطةن كاف ىنػاؾ عالقػة مكجبػة كقكيػة بػيف متغيػرم االتصػاؿ اإلدارم األقساـ األكاديمية جاء بدرجة متك 

 لرؤساء األقساـ األكاديمية كاالنتماء التنظيمي ألع اء الييئة التدريسية في الجامعتيف.

 

ىػػدفت الدراسػػة التعػػرؼ إلػػى مسػػتكل تطػػكير األداء اإلدارم لرؤسػػاء األقسػػاـ  (2007دراســة المصــري )
ينية فػػي  ػػكء مبػػادئ إدارة الجػػكدة الشػػاممة مػػف كجيػػة نظػػر المحا ػػريف. األكاديميػػة بالجامعػػات ال مسػػط

كقاـ الباحث ببناء استبانتيفن األكلى كانت لقياس األداء اإلدارم لرؤساء األقساـ األكاديميػة بالجامعػات 
( فقػرة مكزعػة عمػى سػتة مجػاالت: 50ال مسطينية في  كء مبػادئ ادارة الجػكدة الشػاممة كتحتػكم عمػى )

ال عالػػػػػةن اتخػػػػػاذ القػػػػػرارات عمػػػػػى أسػػػػػاس الحقػػػػػائؽن التخطػػػػػيط االسػػػػػتراتيجين كالمشػػػػػاركة كالعمػػػػػؿ القيػػػػػادة 
الجماعين كالتركيز عمى ر ا المست يدن التحسيف المستمر كالتميز. إما االستبانة ال انية فكانت لمكشػؼ 

الشػاممة أ نػاء  عف معكقات تطبيؽ رؤساء األقساـ األكاديمية بالجامعات ال مسطينية لمبادئ إدارة الجكدة
( فػردانن فػي حػيف كػاف عػدد 787( فقػرة. تكػكف مجتمػع الدراسػة مػف )30عمميـ اإلدارمن كتحتكم عمػى )

( فػػردان. تكصػػمت الدراسػػة إلػػى أف مسػػتكل األداء اإلدارم لرؤسػػاء األقسػػاـ األكاديميػػة 283أفػػراد العينػػة )
%(ن امػا 67.6نسػبة مئكيػة مقػدارىا )بالجامعات ال مسطينية في  كء مبادئ إدارة الجكدة الشاممة كاف ب
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%. كمػػا أشػػارت النتػػائج الػػى كجػػكد فػػركؽ 57.5مسػػتكل درجػػة المعكقػػات فجػػاءت بنسػػبة مئكيػػة مقػػدارىا 
دالة إحصائيا بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة ألداء رؤساء األقسػاـ تعػزل لمتغيػر الجامعػةن كعػدـ كجػكد 

 فركؽ تعزل لمتغيرم الكمية كالرتبة األكاديمية.

ىػػدفت الدراسػػة التعػػرؼ إلػػى مسػػتكل العدالػػة التنظيميػػة لػػدل رؤسػػاء األقسػػاـ  (2006دراســة ســمطان )
األكاديمية في الجامعات األردنية الرسمية كعالقتيا بالر ا الكظي ي كالكالء التنظيمي ألع اء الييئػات 

ردنيػػيف المت ػػرغيف التدريسػػية فييػػان كقػػد تكػػكف مجتمػػع الدراسػػة مػػف جميػػع أع ػػاء الييئػػات التدريسػػية األ
الػذيف ىػـ عمػػى رأس عمميػـن كمػف حممػػة درجػة الػدكتكراهن كمػػف ىػـ مػف الرتبػػة األكاديميػة )أسػتاذن أسػػتاذ 

( ع كانن كشممت العينة التػي تػـ اختيارىػا 2905مشارؾن أستاذ مساعد( في الجامعات األردنية كعدىـ)
التػدريس كىػي: مقيػاس العدالػة  ( ع كان. كاسػتخدمت الباح ػة  ػالث أدكات مكجيػة ألع ػاء ىيئػة450)

( فقػػػرةن كمقيػػػاس الػػػكالء 35( فقػػػرة كمقيػػػاس الر ػػػا الػػػكظي ي المكػػػكف مػػػف )26التنظيميػػػة كتكػػػكف مػػػف )
( فقػػػرة. أشػػػارت نتػػػائج الدراسػػػة أف مسػػػتكل العدالػػػة التنظيميػػػة لػػػدل رؤسػػػاء  15التنظيمػػػي المكػػػكف مػػػف)

الييئػػات التدريسػػية بالر ػػا الػػكظي ي األقسػػاـ األكاديميػػة كانػػت مرت عػػةن كمػػا اف مسػػتكل شػػعكر أع ػػاء 
كػػاف مرت عػػانن كيكجػػد عالقػػة ايجابيػػة طرديػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف ممارسػػة رؤسػػاء األقسػػاـ لمعدالػػة 

 التنظيمية كالر ا الكظي ي لدل أع اء الييئات التدريسية.

ذ القػرارات ىدفت الدراسػة التعػرؼ إلػى العالقػة بػيف ت ػكيض السػمطة كفاعميػة اتخػا (2006دراسة مينا )
في األقسػاـ األكاديميػة مػف كجيػة نظػر أع ػاء الييئػة التدريسػية فػي الجامعػات ال مسػطينية. كقػد اختػار 

( ع كا مف مجتمع الدراسػة المكػكف مػف جميػع أع ػاء الييئػة 370الباحث عينة الدراسة المككنة مف )
دة الػدكتكراهن كالبػال  عػددىـ التدريسية المت رغيف كالعػامميف فػي الجامعػات ال مسػطينية ممػف يحممػكف شػيا

( 44( أع اء. كلجمع البيانات استخدـ الباحث استبانتيف: اسػتبانة قيػاس الت ػكيض كتت ػمف )1710)
( فقرة. أشارت النتائج التي تكصمت ليا الدراسة الػى 34فقرةن كاستبانة فعالية اتخاذ القراراتن كتت مف )

ف كجيػػػػة نظػػػػر أع ػػػػاء  الييئػػػػة التدريسػػػػية فػػػػي أف درجػػػػة ت ػػػػكيض السػػػػمطة فػػػػي األقسػػػػاـ األكاديميػػػػة مػػػػ
الجامعات ال مسطينية كانت بدرجة كبيرةن كما أف درجة فاعمية اتخاذ القرارات في األقساـ األكاديمية مف 
كجية نظر أع اء الييئة التدريسية في الجامعػات ال مسػطينية كانػت كبيػرةن ككجػكد عالقػة ايجابيػة دالػة 

 مية اتخاذ القرار.إحصائية بيف تقكيض السمطة كفاع
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ىػػدفت الدراسػػة التعػػرؼ إلػػى تقيػػيـ األداء اإلدارم لمقيػػادات العاممػػة  (2005دراســة أحمــد وعبــد الكــريم )
في كميات التربية الريا ية في العراؽن المتم مة بعميد الكمية كمعاكنيو كرؤساء األقساـن مف كجية نظر 

انن حيػػث قػػاـ الباح ػػاف باختيػػار عينػػة عشػػكائية ( مدرسػػ720المدرسػػيفن كبمػػ  عػػدد أفػػراد مجتمػػع الدراسػػة )
( مدرسػػػان. كطػػػكر الباح ػػػاف اسػػػتبانة لقيػػػاس أداء 180ممػػػف ُيدورسػػػكف بكميػػػات التربيػػػة الريا ػػػية بمغػػػت )

القيػػػادات اإلداريػػػة. بينػػػت النتػػػائج أف عمػػػداء الكميػػػات التربيػػػة الريا ػػػية فػػػي العػػػراؽ حصػػػمكا عمػػػى درجػػػة 
رم مف كجيػة نظػر المدرسػيفن فػي حػيف حصػؿ رؤسػاء األقسػاـ فػي امتياز في تقييـ مستكل أدائيـ اإلدا

كميػػػػات التربيػػػػة الريا ػػػػية عمػػػػى درجػػػػة متكسػػػػطة  فػػػػي تقيػػػػيـ مسػػػػتكل أدائيػػػػـ اإلدارم مػػػػف كجيػػػػة نظػػػػر 
 المدرسيف.

ىػػدفت الدراسػػة التعػػرؼ إلػػى تحديػػد الك ايػػات المينيػػة لػػدل رؤسػػاء األقسػػاـ ( 2004دراســة الرشــيدي )
تن كبيػاف ا ػر كػؿ مػف الرتبػة األكاديميػةن كالخبػرة اإلداريػةن كنػكع الكميػة فػي األكاديمية فػي جامعػة الككيػ

( فردا مف رؤساء األقسػاـ األكاديميػة فػي جامعػة 105تحديد ىذه الك ايات. كتككف مجتمع الدراسة مف )
( ك ايػػة مينيػػة غطػػت سػػتة مجػػاالت 66الككيػتن اسػػتخدـ الباحػػث فػػي ىػػذه الدراسػػة اسػػتبانة مككنػة مػػف )

دارة األفػػػػرادن كالمتابعػػػػة كالتقػػػػكيـن كالنمػػػػك ىػػػػي: التخ طػػػػيطن الك ايػػػػات التربكيػػػػةن الك ايػػػػات االجتماعيػػػػةن كات
الميني. تكصمت الدراسة في نتائجيػا الػى أف تقػديرات أفػراد عينػة الدراسػة حػكؿ تحديػد الك ايػات المينيػة 

االجتماعيػػػةن  لػػػدل رؤسػػػاء األقسػػػاـ جػػػاءت بدرجػػػة متكسػػػطة فػػػي مجػػػاالت الك ايػػػات التربكيػػػةن كالك ايػػػات
 كجاءت بدرجة كبيرة لبقية المجاالت.

ىػػدفت الدراسػػة التعػػرؼ إلػػى تقيػػيـ األداء الجػػامعي مػػف كجيػػة نظػػر أع ػػاء  (2003دراســة الحجــار )
الييئة التدريسية بجامعة األقصى في  كء م يـك إدارة الجػكدة الشػاممة. اسػتخدـ الباحػث أداة االسػتبانة 

سػػػبعة مجػػػاالت ىػػػي: )القيػػػادةن التخطػػػيط االسػػػتراتيجين الطمبػػػةن ( فقػػػرة مكزعػػػة عمػػػى 40المككنػػػة مػػػف )
المعمكمػػػاتن المػػػػكارد البشػػػػريةن إدارة العمميػػػػاتن نتػػػػائج العمػػػػؿ( حيػػػػث تػػػػـ تطبيقيػػػػا عمػػػػى عينػػػػة عشػػػػكائية 

( ع ػػك ىيئػػة تػػدريس. بينػػت النتػػائج  اف المسػػتكل العػػاـ لػػألداء الجػػامعي كػػاف متػػدنيانن كلػػـ 123قػػدرىا)
%(ن ككػػػػػػذلؾ النسػػػػػػب المئكيػػػػػػة لمجػػػػػػاالت )القيػػػػػػادةن التخطػػػػػػيط 60ا ػػػػػػي )يصػػػػػػؿ إلػػػػػػى المسػػػػػػتكل االفتر 

%(ن فػػي حػػيف النسػػب 60االسػػتراتيجين المعمكمػػات كتحميميػػان المػػكارد البشػػريةن نتػػائج العمػػؿ( أقػػؿ مػػف )
دارة العمميػات( جػاءت أعمػػى مػف النسػب االفترا ػية ) %(. كمػا أشػػارت 60المئكيػة لممجػاليف )الطمبػةن كات
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ركؽ بػػػيف تقػػػديرات أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة لػػػألداء الجػػػامعي تعػػػزل لمتغيػػػرات: الكميػػػة: النتػػػائج بعػػػدـ كجػػػكد فػػػ
 كالمؤىؿ العممين كالخبرة.

 

ـــان) ىػػػدفت الدراسػػػة التعػػػرؼ إلػػػى أ ػػػر ت ػػػكيض السػػػمطة عمػػػى ك ػػػاءة األداء لػػػدل  (2003دراســـة العثم
يػػػار عينػػػة (  ػػػابطانن تػػػـ اخت668ال ػػػباط العػػػامميف فػػػي مراكػػػز الشػػػرطة فػػػي مدينػػػة الريػػػاضن كعػػػددىـ)

( فقرة لقياس كيؼ يمكػف أف يػؤ ر ت ػكيض 43( فردان. استخدـ الباح ة استبانة عدد فقراتيا )282قكاميا)
السػػمطة عمػػى أداء أفػػراد مجتمػػع الدراسػػة. أظيػػرت نتػػائج الدراسػػة أف ت ػػكيض السػػمطة يرتقػػي بك ػػاءة أداء 

كميػة العمػؿ المنجػزن كاالسػت مار العامميفن مف خالؿ درجة تقبؿ المرؤكسيف لألعماؿ اإل افيةن كزيادة 
 األف ؿ لمكقتن كتنمية ركح االبتكار كالمبادرة لدل المرؤكسيف.

 

ىػػدفت الدراسػػة لتعػػرؼ الػػى الميمػػات اإلداريػػة كاألكاديميػػة التػػي يمارسػػيا رؤسػػاء  (1998دراســة حــرب)
لمينػػي لػػدييـ. األقسػػاـ األكاديميػػة فػػي الجامعػػات األردنيػػة الرسػػميةن كالتعػػرؼ الػػى احتياجػػات التطػػكير ا

تكػػػػػكف مجتمػػػػػع الدراسػػػػػة كعينتيػػػػػا مػػػػػف جميػػػػػع رؤسػػػػػاء األقسػػػػػاـ األكاديميػػػػػة فػػػػػي الجامعػػػػػات الحككميػػػػػة 
األردنية)األردنيػػةن اليرمػػكؾن مؤتػػةن العمػػـك كالتكنكلكجيػػا(ن إ ػػافة الػػى  كميػػة عمػػاف الجامعيػػةن كعػػددىـ 

( فقرة مكزعػة 78نة مف )( رئيس قسـ. استخدـ الباح ة استبانة طكرىا لتحقيؽ أىداؼ دراستو مكك 151)
عمػػى مجػػاالت كظي يػػةن منيػػا: إدارة شػػؤكف المػػكظ يفن تخطػػيط المكازنػػةن العالقػػات الطالبيػػةن العالقػػات 

 اإلنسانيةن ميمات التطكير الميني.

أشارت نتائج الدراسة أف نصؼ رؤساء األقساـ ينقصيـ اإلعداد اإلدارم ال ركرمن كاف أك ر مف  م ػي 
إلى خبرة عممية سابقة في إدارة القسـ األكاديمين كما أشارت النتائج أف رؤساء  رؤساء األقساـ ي تقركف

األقسػػاـ يق ػػكف كقتػػان فػػي التػػدريس أك ػػر مػػف ممػػا يق ػػكنو فػػي إدارة القسػػـ. كأشػػار معظػػـ أفػػراد مجتمػػع 
 الدراسة إلى حاجتيـ الماسة إلى تطكير ميني في مجاالت الميارات اإلدارية المختم ة.
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ىػػػدفت الدراسػػػة التعػػػرؼ إلػػػى اتجاىػػػات أع ػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس فػػػي الجامعػػػة  (1998ي )دراســـة العمـــر 
( فقػػػرة مكزعػػػة عمػػػى 50األردنيػػػة نحػػػك أداء رؤسػػػاء األقسػػػاـ األكاديميػػػة. طػػػكر الباحػػػث اسػػػتبانة ت ػػػـ )

( فػػػػردان يم مػػػػكف 120مجػػػػاالت أربعػػػػةن كقػػػػاـ بتكزيعيػػػػا عمػػػػى أفػػػػراد عينػػػػة الدراسػػػػةن البػػػػال  عػػػػدد أفرادىػػػػا )
مجتمػػػع الدراسػػػة. أظيػػػرت نتػػػائج الدراسػػػة اف اتجاىػػػات أع ػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس نحػػػك أداء  % مػػػف13.6

رؤساء األقساـ األكاديمية في الجامعة كاف متكسطانن كلـ تظير فركؽ ذات داللػة احصػائية فػي مسػتكل 
االتجاىػػػػات تعػػػػزل لمتغيػػػػرم الجػػػػنس كالكميػػػػةن فػػػػي حػػػػيف ظيػػػػرت فػػػػركؽ تعػػػػزل لمتغيػػػػرم الخبػػػػرة كالرتبػػػػة 

 ية.األكاديم

ىػدفت الدراسػة التعػرؼ الػى كاقػع ادارة الكقػت لػدل رؤسػاء األقسػاـ األكاديميػة فػي  (1998دراسة حّنـا )
جامعات ال  ة الغربية مف كجية نظرىـ. كتككف مجتمػع الدراسػة مػف جميػع رؤسػاء األقسػاـ األكاديميػة 

النجػػػاح  ن كىػػػي جامعػػػة بيرزيػػػتن بيػػػت لحػػػـن1997/96فػػػي جامعػػػات ال ػػػ ة الغربيػػػة لم صػػػؿ ال ػػػاني 
( رئػػيس قسػػـ أكػػاديمي. كطػػكرت 90الكطنيػػةن الخميػػؿن القػػدسن كجامعػػة القػػدس الم تكحػػةن كبمػػ  عػػددىـ )

الباح ة استبانة مؤل ة مف  ال ة أجزاءن األكؿ: البيانػات الشخصػية )الجػنسن كالعمػرن الرتبػة األكاديميػةن 
فقػرة مكزعػة عمػى خمسػة أبعػادن ( 41كسنكات الخبرة في العمؿ اإلدارم كالجامعة(ن كال اني: تكػكف مػف )

( فقػػرة تبػػيف 28لمتعػػرؼ عمػػى إدارة الكقػػت لػػدل رؤسػػاء األقسػػاـ األكاديميػػةن كالجػػزء ال الػػث: تكػػكف مػػف )
األعمػػاؿ كالنشػػاطات التػػي يقػػـك بيػػا رؤسػػاء األقسػػاـ األكاديميػػة. كأشػػارت نتػػائج الدراسػػة الػػى أف رؤسػػاء 

ركف إلػػى إدارة الكقػػت  نظػػرة ايجابيػػة بدرجػػة كبيػػرة األقسػػاـ األكاديميػػة فػػي جامعػػات ال ػػ ة الغربيػػة ينظػػ
جدان كدرجة المعكقات إلدارة الكقت لدل رؤساء األقساـ قميمة جدان ككانت نسبة األكقات غير المستغمة 
لدييـ متكسطةن كدرجة تحقيؽ المقترحات المقدمة لتحسػيف إدارة الكقػت كبيػرةن كتتػن ر إدارة الكقػت لػدييـ 

 تبة األكاديميةن كالجامعة.بمتغيرات: العمرن كالر 

ىػػػدفت الدراسػػة التعػػػرؼ عمػػػى ميػػػاـ رؤسػػػاء األقسػػػاـ بكميػػػة التربيػػػة  (1997دراســـة ضـــحاوي وقطـــاني )
كالعمػػـك اإلسػػالمية فػػي جامعػػة السػػمطاف قػػابكس مػػف كجيػػة نظػػر أع ػػاء ىيئػػة التػػدريسن تككنػػت عينػػة 

( ع ػك ىيئػة تػدريسن مػكزعيف 75الدراسة مف جميع أع اء ىيئة التدريس في الكميةن كالبال  عددىـ )
( أقساـ في الكمية. قاـ الباح كف بتطكير استبانة شممت خمسيف بندانن  ال كف منيا حػكؿ الميػاـ 7عمى )

اإلداريػػػة كالقياديػػػةن كالبػػػاقي عػػػف الميػػػاـ األكاديميػػػة. أظيػػػرت النتػػػائج أف أك ػػػر الميػػػاـ اإلداريػػػة كالقياديػػػة 
( فػػنك ر مػػف اسػػتجابات أع ػػاء ىيئػػة التػػدريس التػػي %80تركيػػزان مػػف جػػانبيـ ىػػي التػػي حػػازت عمػػى )
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تشػػػمؿ العدالػػػةن كالمك ػػػكعيةن كاإللمػػػاـ باألنظمػػػة كالتعميمػػػاتن القػػػدكة الحسػػػنةن التنسػػػيؽ كركح ال ريػػػؽن 
 كالتغمب عمى الصراعات في القسـن كعقد االجتماعات الدكرية.

 

 الدراسات األجنبية: 2.2

التعػرؼ إلػى أسػمكب القيػادة )التحكيميػة( كااللتػزاـ ىػدفت الدراسػة  (Sani&Maharani,2012دراسة )
محا ػران مػف  333التنظيمي كسمكؾ المكاطنة التنظيمية لممحا ريف. ككاف مجتمػع الدراسػة مكػكف مػف 

مكالنػا مالػؾ إبػراىيـ مالنػج فػي اندكنيسػيا. كتػـ اسػتخداـ أربػع اسػتباناتن جػاءت النتػائج   (UIN) جامعة
يجػػابي عمػػى سػػمكؾ عمػػى أف التغيػػرات مػػف القيػػادة ال تحكيميػػة كااللتػػزاـ التنظيمػػي كػػاف ليػػا تػػن ير مباشػػر كات

المكاطنػػػة التنظيميػػػة فػػػي حػػػيف سػػػمكؾ المكاطنػػػة التنظيميػػػة تكقػػػع تمقػػػائي لػػػألداء الػػػكظي ي لممحا ػػػريفن 
 كبالتالي أف القيادات التحكيمية ليا تن ير إيجابي عمى أداء كظي ة المحا ريف.

الدراسػة الػى مقارنػة بػيف مسػتكيات األداء الػكظي ي لمعػامميف  ىػدفت (Olorunsola, 2012دراسـة  )
فػػػػي المجػػػػاؿ اإلدارم فػػػػي جامعػػػػات جنػػػػكب غػػػػرب نيجيريػػػػا مػػػػف كجيػػػػة نظػػػػر أع ػػػػاء الييئػػػػة التدريسػػػػية 

( كجػامعتيف  stateكالمكظ يف اإلدارييفن كاختار الباحث لعممية المقارنػة جػامعتيف عمػى مسػتكل الدكلػة)
( فػػردانن كاسػػتخدمت االسػػتبانة 400(ن كشػػممت الدراسػػة عينػػة قكاميػػا )federalعمػػى المسػػتكل المحمػػي) 

أداة لجمػػع البيانػػات. أظيػػرت نتػػائج الدراسػػة أف مسػػتكيات األداء الػػكظي ي بػػيف نػػكعي الجامعػػات كانػػت 
 متشابية دكف أية فركؽ دالة.

ىػػدفت الدراسػػة التعػػرؼ الػػى العالقػػة بػػيف أع ػػاء ىيئػػة  (Davidovitch, et al,2010دراســة )
التدريس كحجـ الدائرة في مركز جامعة أربيؿن كدرجات التقيػيـ الممنكحػة مػف قبػؿ الطػالب إلػى أع ػاء 
لى معرفة الصمة بيف الحجػـ كالتقيػيـ كالكحػدة. كعػالكة عمػى ذلػؾ سػعت الػى  ىيئة التدريس كاإلدارييفن كات

ذا كػاف أم متغيػر فرديػان كجكد ركابط بيف الػدرجات الممنكحػة لممػكظ يف العػامميف كالتعمػيـ اإلدارمن كمػا إ
سيؤ ر عمى تقييـ الطالب ألداء المكظ يف. كاحتكت الدراسة عمػى اسػتبانات مػف قبػؿ الطػالب فػي العػاـ 

ن يعكس تقييـ الطالب ألع اء ىيئة التدريسن كاستبانات لتقييـ المكظ يف اإلداريػيف فػي 2008\2007
س اإلداريػة كالتعميميػة لممؤسسػة مػف كجيػة قسـ دراستيـن كتركزت الدراسة عمى أداء أع اء ىيئة التدري

 نظر الطالب.
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كجاءت النتائج أف في جميع الكميات باسػت ناء كميػة العمػـك الطبيعيػة كانػت تصػني ات الطػالب ألع ػاء 
ىيئػػػة التػػػدريس أعمػػػى مػػػف تصػػػني اتيا لممػػػكظ يف اإلداريػػػيف. كال تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف 

ألكػػػاديمين سػػػكاء فػػػي التصػػػنيؼ الشػػػامؿ أك فػػػي التصػػػنيؼ لعػػػالج تصػػػنيؼ أع ػػػاء الطػػػاقـ اإلدارم كا
الطالب. كأظيرت النتائج كذلؾ كجكد عالقة إيجابية بيف عدد مف المناصب اإلدارية لكؿ طالػب كتقيػيـ 
المػػػػكظ يف اإلداريػػػػيفن كتػػػػـ الع ػػػػكر عمػػػػى كجػػػػكد عالقػػػػة عكسػػػػية بػػػػيف عػػػػدد مػػػػف الطػػػػالب ك تصػػػػني اتيا  

عمػػػى أم ارتبػػػاط بػػػيف جميػػػع أنػػػكاع التقييمػػػات الطػػػالب مػػػف المعممػػػيف لممػػػكظ يف اإلداريػػػيف. كلػػػـ يع ػػػر 
األكاديميػػة الخاصػػة بيػػـ. كعػػدد الطػػالبن عػػدد مػػف المناصػػب اإلداريػػةن كالنسػػبة بػػيف المناصػػب اإلداريػػة 
كعدد الطالبن كعمر اإلدارة أك عدد مف أع ػاء ىيئػة التػدريس مػف ناحيػة أخػرل. كبعبػارة أخػرل تتػن ر 

 ب عند تقييـ المكظ يف اإلدارم كاألكاديمي. بعكامؿ مختم ة الطال

ىػدفت الدراسػة التعػرؼ الػى مػدل تطػكير  (Arena, Arnaboldi and Carlucci,2009دراسـة )
كقػػد أجريػػت ىػػذه الدراسػػة فػػي   نظػػاـ قيػػاس األداء لمخػػدمات اإلداريػػة المركزيػػة فػػي الجامعػػات اإليطاليػػة.

ف مجػػػاالت الخػػػدمات: دعػػػـ الطػػػالبن كدعػػػـ جامعػػػة إيطاليػػػة كتػػػـ التعامػػػؿ مػػػع خمسػػػة مجػػػاالت مػػػ 15
البحػػػكثن كالمحاسػػػبةن كالمػػػكارد البشػػػريةن كالخػػػدمات المكجسػػػتية كالمشػػػتريات.  أشػػػارت نتػػػائج الدراسػػػة أف 
ىناؾ طريقة تشاركية بيف الجامعات المشاركة فػي نظػاـ األداء لمخػدمات اإلداريػةن كأف ىنػاؾ  مجمكعػة 

دة في الجامعات المشاركة. كاف المشاركة في الدراسة شػجع كاممة مف المؤشرات مف حيث التكم ة كالجك 
 مكظ ي الجامعات إلى استخداـ المؤشرات في صنع القرار.

ىػدفت الدراسػة معرفػة العالقػة بػيف السػمكؾ الشخصػي لػرئيس القسػـ كفاعميتػو  (Cost, 2000دراسـة )
األقسػػاـن مػػف أجػػؿ تحديػػد اإلداريػػة. كلتحقيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ اسػػتخدـ الباحػػث اسػػتبانة لقيػػاس أداء رؤسػػاء 

ال اعميػػػػػة اإلداريػػػػػة لرؤسػػػػػاء األقسػػػػػاـن باإل ػػػػػافة إلػػػػػى اسػػػػػتخداـ أداة أخػػػػػرل لقيػػػػػاس خصػػػػػائص السػػػػػمكؾ 
الشخصػػي لرؤسػػاء األقسػػاـن كلقػػد اختصػػرت الدراسػػة عمػػى عينػػة مػػف أع ػػاء ىيئػػة التػػدريس مككنػػة مػػف 

أف ىنػػاؾ فركقػػان ذات داللػػة مػػف الكاليػػات المتحػػدة الجنكبيػػة بنمريكػػا. كأشػػارت النتػػائج إلػػى  ( كميػػة15)
إحصائية بيف سمكؾ رؤساء األقساـ ال اعميف كغير ال ػاعميفن كأف رؤسػاء األقسػاـ ال ػاعميف لػدييـ القػدرة 

 في المحافظة عمى الت اعؿ بدرجة كبيرة.
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ىدفت الدراسة معرفة ميارات القيادة نحػك النجػاح فػي اإلدارة التعميميػة.  (Craw ford,1993)دراسة 
( رئػػػيس كميػػػة كنائػػػب رئػػػيس أكػػػاديمي كعميػػػدان فػػػي جامعػػػات الكاليػػػات 288عينػػػة الدراسػػػة ) كقػػػد شػػػممت

المتحػػدةن كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى أف القائػػد األكػػاديمي النػػاجح بحاجػػة إلػػى العديػػد مػػف الميػػاراتن كجػػػاء 
 ترتيب ىذه الميارات كالص ات حسب األىمية عمى النحك اآلتي: أكالن درجة عالية مف األخالؽ كالشػرؼ
كاحتػػػراـ الػػػذات فػػػي تحقيػػػؽ اىػػػداؼ المؤسسػػػةن ك انيػػػان األمانػػػة كالصػػػراحة كاالسػػػتقاللية فػػػي التعامػػػؿ مػػػع 
المرؤكسيفن ك ال ان القدرة عمى الكالـ كالقراءة كالكتابة كالتعبير عف األفكار بشكؿ كا ح كمنطقين رابعػان 

ن كالمخصصػػػات الماليػػػة ن القػػػدرة عمػػػى إظيػػػار المعرفػػػة الشػػػاممة بطاقػػػات المؤسسػػػة م ػػػؿ الكقػػػت كالكػػػادر
كالمػػكارد الالزمػػة لتن يػػػذ البرنػػامجن خامسػػان القػػػدرة عمػػى االسػػػتجابة السػػريعة لألحػػداث غيػػػر المتكقعػػة فػػػي 

 االجتماعات.

ىػػدفت الدراسػػة معرفػػة الصػػعكبات التػػي تكاجػػو رؤسػػاء  (Gmelch & Parkay, 1999دراســة )
( رئػػيس قسػػـ 13قسػػـ. كشػػممت عينػػة الدراسػػة )األقسػػاـ العمميػػة الجػػدد عنػػد قيػػاميـ بػػندكارىـ فػػي رئاسػػة ال

( كاليات امريكيةن كاعتمػدت الدراسػة 8( كميات كجامعات خاصة كحككمية مف )10جديدن اختيركا مف )
عمى المقابمة المقننةن حيث أجريت مرتيف كؿ شير خالؿ السنة األكلى مف رئاسة القسـ كذلؾ في العاـ 

رات القسـن كالك ائؽ كالنشرات. كأظيرت نتػائج الدراسػة أف (ن إ افة إلى استخداـ مذك95/96الدراسي )
أىـ الصعكبات التي كاجيت رؤسػاء األقسػاـ الجػدد تم مػت فػي صػعكبة تكطيػد العالقػات مػع األع ػاءن 
كك ػػرة األعمػػاؿ الممقػػاة عمػػى عػػاتقيـن كمحاكلػػة إر ػػاء األطػػراؼ المعنيػػة بميمػػات القسػػـ كاالعتنػػاء بيػػـن 

 مع اإلدارة المركزيةن كصعكبة تكفير المصادر الخاصة بالقسـ.إ افة إلى صعكبة التعامؿ 

ىػدفت الدراسػة التعػرؼ إلػى اتجاىػات أع ػاء ىيئػة التػدريس كالعمػداء  (Blalock ,(1989 دراسـة 
نحػػك تطػػكير الميػػارات اإلداريػػة لرؤسػػاء األقسػػاـ فػػي الجامعػػات األمريكيػػةن كتككنػػت عينػػة الدراسػػة مػػف 

كعمػداء الكميػاتن كبينػت الدراسػة أف اك ػر مػف نصػؼ أع ػاء ىيئػة  ( مف أع اء ىيئػة التػدريس433)
التدريس يق كف مكفقان إيجابيُا نحك تطكير الميارات اإلدارية لرؤساء األقساـن كما بينت الدراسػة اف أك ػر 
مف نصؼ العمداء لـ يككنكا ميتميف في إعداد برنػامج لتطػكير الميػارات اإلداريػة لرؤسػاء األقسػاـن كأف 

ألقسػػاـ بحاجػػة إلػػى تعػػري يـ بالػػدكر الػػذم يقكمػػكف بػػون إذ أبػػدكا حاجػػاتيـ كاىتمامػػاتيـ بتطػػكير رؤسػػاء ا
المتبعة فػي اختيػار رئػيس القسػـن ممػا  مياراتيـ اإلداريةن كأف نكع الخبرة كمدتيا تدخؿ  مف اإلجراءات

 كاف أ ره في إبراز حاجة رؤساء األقساـ كاىتماماتيـ بتطكير الميارات اإلدارية.
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ىػػدفت الدراسػػة التػػي أجريػػت فػػي الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة الػػى تحديػػد  (Waltzcy,1975)ســة درا
( رئيس قسـ 150كظائؼ كمياـ رؤساء األقساـ العممية في الجامعات االمريكيةن إذ تككنت العينة مف )

ي إعػداد عممين ككانت اداة الدراسة المستخدمة ىي المقابمة كاالستبانة. أظيرت النتائج كجػكد  ػعؼ فػ
اإلداريػػة التػػي يمارسػػكنيان ف ػػالن عػػف عػػدـ كجػػكد  رؤسػػاء األقسػػاـ العمميػػة كتػػنىيميـ كمحدكديػػة األدكار

 مساعديف ليـ.

 التعميق عمى الدراسات السابقة : 3.2

في  كء ما تػـ استعرا ػو مػف دراسػات محميػة كعربيػة كأجنبيػةن يت ػح أف دكر رؤسػاء الػدكائر العمميػة 
كاسػػعان فػػي ىػػذه الدراسػػات. فيػػـ الحمقػػة األقػػرب إلػػى أع ػػاء ىيئػػة التػػدريس مػػف  فػػي الجامعػػات أخػػذ حيػػزان 

جية كالى الطمبة مف جية أخرلن ليذا شمؿ االىتماـ بيذه ال ئة اإلدارية التدريسية مجاالت عػدةن سػكاء 
أداءىػػـ اإلدارم أـ أداءىػػـ األكػػاديمين أـ عالقػػتيـ مػػع الطمبػػةن أـ مػػع المرؤكسػػيفن أـ تطػػكير ميػػاراتيـ 
كك ايػػػاتيـ. فػػػالتخطيط كالتنظػػػيـ كالت ػػػكيض كاتخػػػاذ القػػػرار كاالتصػػػاؿ اإلدارم كالمتابعػػػة كالتقيػػػيـ كغيرىػػػان 

 م ردات الزمة لعمميـ اإلدارم بحاجة إلى تقييـ مستمر. كىذا ما تـ مالحظتو في الدراسات السابقة.

السػتبانة أداة لقيػاس أداء كاستخدمت معظـ الدراسات السابقة أع اء ىيئػة التػدريس مجتمعػان لمدراسػةن كا
 أع اء ىيئة التدريسن كتـ استخداـ المقابمة في دراسات محدكدة.

كقػد خمصػػت الدراسػػات العربيػػة إلػػى درجػػة كاقػػع األداء اإلدارم فػػي الجامعػػات ال مسػػطينية كالعربيػػة كانػػت 
ائر متكسػػػطة بشػػػكؿ عػػػاـ. كأكصػػػت جميعيػػػا ب ػػػركرة العمػػػؿ عمػػػى تبنػػػي األدكار األساسػػػية لرؤسػػػاء الػػػدك 

األكاديمية كرفع مستكل الدكائر بما يخدـ الكميات بشكؿ خاص كالجامعة بشكؿ عاـ . كآ رىا في تعزيػز 
 أع اء الييئة التدريسيةن كممارسة الك كح كالنزاىة بينيـ كفي جميع المسؤكليات المياـ المككمة ليـ.

رمن كمعرفػة أىميتػو داخػؿ الػدكائر كتت ؽ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة فػي التعريػؼ بػاألداء اإلدا
األكاديميػػػػػةن كالتعػػػػػرؼ الػػػػػى متطمباتػػػػػو كمعكقػػػػػات تطبيقػػػػػون كتحديػػػػػد درجػػػػػة ممارسػػػػػة األداء اإلدارم فػػػػػي 
الجامعات. كتختمؼ عف الدراسات السػابقة بتركيزىػا عمػى األداء اإلدارم لرؤسػاء الػدكائر األكاديميػة مػف 

ىػػذا األداءن ككنيػػا األك ػػر شػػمكالن لػػألداء اإلدارم  خػػالؿ مجػػاالت تػػـ اختيارىػػا كمؤشػػرات دالػػة عمػػى كاقػػع
 لرئيس القسـ األكاديمي. 
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كقػػػد امتػػػازت ىػػػذه الدراسػػػة عػػػف الدراسػػػات السػػػابقة فػػػي أنيػػػا جمعػػػت كألكؿ مػػػرة مك ػػػكع األداء اإلدارم 
لرؤساء الػدكائر األكاديميػة فػي جػامعتي القػدس كبيػت لحػـ مػف خػالؿ التعػرؼ عمػى بعػض مػف مجػاالت 

م لدييـ مف خػالؿ كجيػة نظػر أع ػاء الييئػة التدريسػية فػي كػال الجػامعتيفن كالتػي جػاءت األداء اإلدار 
بدرجة عالية بما تزيد مف ك اءتيـ كانتمائيـن كفاعميتيـن كالعمؿ عمى تعػديؿ بعػض األمػكر التػي تحتػاج 

 إلى ذلؾ.
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

مػػف قامػػت الباح ػػة فػػي ىػػذا ال صػػؿ مػػف الدراسػػة بتنػػاكؿ عر ػػان لمخطػػكات كالمراحػػؿ لمنيجيػػة الدراسػػةن 
جػراءات  خالؿ تحديػد مػنيج الدراسػةن كمجتمعيػا كعينتيػان كاألداة المسػتخدمة لتحقيػؽ أىػداؼ الدراسػةن كات
التحقػػؽ مػػف صػػدؽ األداة ك باتيػػا كمتغيػػرات الدراسػػة المسػػتقمةن ن كالكسػػائؿ اإلحصػػائية المسػػتخدمة فػػي 

 ر فر ياتيا.  معالجة البيانات المتعمقة باستجابة أفراد العينة عمى أسئمة الدراسة كاختبا

 منيج الدراسة 3.1

لتحقيؽ األىداؼ المرجكة مف ىذه الدراسةن اتبعت الباح ة المنيج الكصػ ي التحميمػين كىػك المػنيج الػذم 
ييػػدؼ إلػػى كصػػؼ خصػػائص الظػػاىرة كجمػػع معمكمػػات عنيػػان فقػػد تػػـ اسػػتخداـ ىػػذا المػػنيج ألنػػو يػػالءـ 

بنغرا ػػيا طبيعػػة كأىػػداؼ الدراسػػة معتمػػدان عمػػى أسػػمكب الدراسػػة الميدانيػػة فػػي جمػػع المعمكمػػاتن لي ػػي 
 كيحقؽ أىدافيا كاختبار صحة فر ياتيا كت سير نتائجيا.   

 مجتمع الدراسة  3.2

تم ؿ المجتمع الدراسة مف جميع أع اء ىيئة التدريس المت رغيف كالناطقيف بالمغة العربيػة فػي جػامعتي 
 ( ع كان.492كالبال  عددىـ ) 2014/2015القدس كبيت لحـن لمعاـ الدراسي 

 

 اسةعينة الدر  3.3

( فردان مف مجتمػع 132قامت الباح ة باختيار عينة عشكائية )طبقية( مف مجتمع الدراسةن بم  عددىا ) 
( تكزيػػع أفػػراد عينػػة الدراسػػة 1.3%( مػػف مجتمػػع الدراسػػة. كيبػػيف الجػػدكؿ )26.8الدراسػػةن أم بنسػػبة )

 كفؽ متغيراتيا المستقمة.( يبيف تكزيع أفراد عينة الدراسة 1.3حسب متغيراتيا المستقمة. كالجدكؿ رقـ )
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 (: تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتيا المستقمة:1.3جدكؿ)

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 61.4 81 ذكر الجنس

 38.6 51 أن ى

 43.9 58 ماجستير  المؤىؿ العممي

 56.1 74 دكتكراه

 15.9 21 سنكات 5أقؿ مف  الخبرة في التعميـ الجامعي العالي

 40.2 53 سنكات 10_  5مف

 43.9 58 فنك ر سنكات 10مف 

 81.8 108 جامعة القدس الجامعة

 18.2 24 جامعة بيت لحـ

 46.2 61 نعـ العمؿ سابقان رئيسان لدائرة أكاديمية 

 53.8 71 ال

 

 أداة الدراسة:  4.3

نػاتن لتحقيػؽ أىػداؼ الدراسػةن مػف خػالؿ استخدمت الباح ة في دراستيا أداة االستبانةن كنداة لجمػع البيا
(ن 2011االطالع عمى األدب التربكمن كالدراسات السابقة المتعمقة بمك كع الدراسػة كدراسػة )الطراكنػةن

( فقػػرة مكزعػػة عمػػى خمسػػة 57(. كتككنػػت االسػػتبانة فػػي صػػكرتيا األكليػػة مػػف )2011كدراسػػة )محسػػفن
ي الجامعػػػػة: إدارة االجتماعػػػػاتن كاتخػػػػاذ القػػػػراراتن مجػػػػاالتن تتعمػػػػؽ بػػػػنداء رئػػػػيس الػػػػدائرة األكاديميػػػػة فػػػػ

( االستبانة في صكرتيا األكلية. 1مع الطمبة. كيبيف الممحؽ رقـ ) ابعة كالتقييـن الت كيضن كالعالقةكالمت
كتـ تصميـ ال قرات بحيث تككف إجابػات المبح ػيف متدرجػةن كفػؽ مقيػاس ليكػرت الخماسػين كذلػؾ عمػى 
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(ن كال 3(ن كمحايد أعطيت الرقـ )4(ن كأكافؽ أعطيت الرقـ )5عطيت الرقـ )النحك اآلتي: مكافؽ بشدة أ
 (.1(ن كال أكافؽ بشدة الرقـ )2أكافؽ أعطيت الرقـ )

 صدق األداة 5.3

تػػػػػـ التحقػػػػػؽ مػػػػػف صػػػػػدؽ أداة الدراسػػػػػة بعر ػػػػػيا عمػػػػػى المشػػػػػرؼ كمجمكعػػػػػة مػػػػػف المحكمػػػػػيف مػػػػػف ذكم 
عدد مف المحكمػيف فػي جامعػة القػدسن كبيػت االختصاص كالخبرةن حيث كزعت الباح ة االستبانة عمى 

( قائمػػػػة بنسػػػػمائيـن 2( محكمػػػػان مػػػػف حممػػػػة شػػػػيادة الػػػػدكتكراهن كيبػػػػيف الممحػػػػؽ رقػػػػـ )10لحػػػػـ كعػػػػددىـ)
كتخصصػػاتيـن كأمػػاكف عمميػػـن حيػػث طمبػػت إلػػييـ الباح ػػة إبػػداء الػػرأم فػػي فقػػرات االسػػتبانة مػػف حيػػث: 

ال قػػػػرات لمجانػػػػب المػػػػدركسن كات ػػػػافة أم مػػػػدل ك ػػػػكح لغػػػػة ال قػػػػرات كسػػػػالمتيا لغكيػػػػانن كمػػػػدل شػػػػمكؿ 
معمكمػػات أك تعػػديالت أك فقػػرات يركنيػػا مناسػػبةن ككفػػؽ ىػػذه المالحظػػات تػػـ إخػػراج االسػػتبانة بصػػكرتيا 

 (ن حيث تككنت مف قسميف:3النيائيةن ممحؽ رقـ )

 القسـ األكؿ: معمكمات عامةن كتشمؿ متغيرات الدارسة المستقمة.

 ( فقرة مكزعة عمى المجاالت اآلتية:42ستبانة كعددىا )القسـ ال اني: مجاالت كفقرات اال

 ( فقرات.9إدارة االجتماعات: )

 ( فقرات.8اتخاذ القرار: )

 ( فقرات.10المتابعة كالتقييـ: )

 ( فقرات.6الت كيض: )

 ( فقرات.9العالقة مع الطمبة: )

ل قػرات االسػتبانة مػع  مف ناحية أخرل تـ التحقؽ مف صدؽ األداة أي ان بحساب معامؿ ارتبػاط بيرسػكف
الدرجػػة الكميػػة لػػألداةن كات ػػح كجػػكد داللػػة إحصػػائية فػػي جميػػع فقػػرات االسػػتبانةن كيػػدلؿ ىػػذا عمػػى أف 

 ىناؾ اتساؽ داخمي بيف ال قرات. كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ.
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( لمص كفة ارتباط فقرات األداء Pearson Correlation(: نتائج معامؿ ارتباط بيرسكف )2.3جدكؿ )
 دارم مع الدرجة الكمية.اإل

الدالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصائية

الدالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصائية

الدالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصائية

1 .438** 0.000 15 .809** 0.000 29 .746** 0.000 

2 .709** 0.000 16 .761** 0.000 30 .648** 0.000 

3 .711** 0.00 17 .732** 0.000 31 .643** 0.000 

4 .571** 0.000 18 .813** 0.000 32 .675** 0.000 

5 .515** 0.000 19 .714** 0.000 33 .731** 0.000 

6 .686** 0.000 20 .638** 0.000 34 .720** 0.000 

7 .697** 0.000 21 .681** 0.000 35 .634** 0.000 

8 .751** 0.000 22 .627** 0.000 36 .688** 0.000 

9 .689** 0.000 23 .572** 0.000 37 .703** 0.000 

10 .844** 0.000 24 .234** 0.000 38 .739** 0.000 

11 .853** 0.000 25 .694** 0.000 39 .776** 0.000 

12 .774** 0.000 26 .556** 0.000 40 .716** 0.000 

13 .796** 0.000 27 .753** 0.000 41 .674** 0.000 

14 .766** 0.000 28 .542** 0.000 42 .506** 0.000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 ثبات الدراسة  6. 3

راسػػةن قامػت الباح ػة بػالتحقؽ مػف  بػات األداةن مػف خػالؿ حسػاب  بػات الدرجػة الكميػة كمجػاالت أداة الد
باستخداـ معادلػة ال بػات كركنبػاخ أل ػان كجػاء معامػؿ ال بػات لمدرجػة الكميػة لكاقػع األداء اإلدارم مرت عػانن 

(ن كىػػذه النتيجػػة تشػػير إلػػى تمتػػع أداة الدراسػػة ب بػػات ي ػػي بػػنغراض الدراسػػة. كالجػػدكؿ 0.970كقيمتػػو )
 التالي يبيف قيـ معامؿ ال بات لممجاالت كالدرجة الكمية.

 (: نتائج معامؿ ال بات لمجاالت أداة الدراسة كالدرجة الكمية4.3جدكؿ )

 معامؿ ال بات عدد ال قرات المجاؿ الرقـ

 0.896 9 إدارة االجتماعات 1

 0.954 8 اتخاذ القرارات 2

 0.881 10 المتابعة كالتقييـ 3

 0.922 6 الت كيض 4

 0.905 9 العالقة مع الطمبة 5

 0.970 42 الدرجة الكمية 

 

 إجراءات الدراسة  7.  3

بعد التنكد مف صدؽ ك بات أداة الدراسةن كتحديد عينة الدراسةن قامت الباح ة بتطبيػؽ األداة عمػى أفػراد 
عينػػة الدراسػػةن كبعػػد أف اكتممػػت عمميػػة تجميػػع االسػػتبيانات مػػف أفػػراد العينػػة بعػػد إجػػابتيـ عمييػػا بطريقػػة 

سػػػتردة الصػػػالحة كالتػػػي خ ػػػعت لمتحميػػػؿ اإلحصػػػائي صػػػحيحةن تبػػػيف لمباح ػػػة أف عػػػدد االسػػػتبيانات الم
 ( استبانة.132ىك)
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 متغيرات الدراسة:  8.  3

 المتغيرات المستقمة

 الجنس.

 المؤىؿ العممي: كلو مستكيافن ماجستيرن دكتكراه.

 15سنكاتن أك ػر مػف  10_ 5سنكاتن مف 5الخبرة في التعميـ الجامعي: كلو  ال ة مستكياتن اقؿ مف 
 سنكات.

 معة التي يعمؿ فييا ع ك ىيئة التدريس: كلو مستكيافن جامعة القدسن جامعة بيت لحـ.الجا

 العمؿ سابقان رئيسان لدائرة أكاديمية: كلو مستكيافن نعـن ال. 

 : المتغير التابع

تقػػديرات أفػػراد عينػػة الدراسػػة لكاقػػع األداء اإلدارم لرؤسػػاء الػػدكائر األكاديميػػة فػػي جػػامعتي القػػدس كبيػػت 
 لحـ.

 

 المعالجة اإلحصائية 9.  3

بعد جمع االستبيانات كالتنكد مف صالحيتيا لمتحميػؿ تػـ ترميزىػا )إعطائيػا أرقامػان معينػة(ن كذلػؾ تمييػدا 
إلدخػػاؿ بياناتيػػا إلػػى جيػػاز الحاسػػكب اآللػػي إلجػػراء المعالجػػات اإلحصػػائية المناسػػبةن كتحميػػؿ البيانػػات 

الجة اإلحصائية لمبيانات باستخراج المتكسطات الحسابية كفقا ألسئمة الدراسة كفر ياتيان كقد تمت المع
(ن كتحميؿ التبايف األحػادم t- testكاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات االستبانةن كاختبار )ت( )

(One Way ANOVA( ن كمعامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكفن كمعادلػػة ال بػػات كركنبػػاخ أل ػػا)Cronbach 
Alphaلرزمػػػة اإلحصػػػائية لمعمػػػكـ االجتماعيػػػة )(ن كذلػػػؾ باسػػػتخداـ برنػػػامج اSPSS( )Statistical 

Package For Social Sciences.) 
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

 

 تمييد  1.  4

ت ػػمف ىػػذا ال صػػؿ عر ػػان لنتػػائج الدراسػػةن التػػي تكصػػمت إلييػػا الباح ػػة بعػػد إجػػراء التحميػػؿ اإلحصػػائي 
جػػػامعتي القػػػدس كبيػػػت لحػػػـ مػػػف لنتػػائج الدراسػػػةن حػػػكؿ األداء اإلدارم لرؤسػػػاء الػػػدكائر األكاديميػػػة  فػػي 

كبيػاف كاقػع األداء اإلدارم كفػؽ متغيػرات الدراسػة المسػتقمةن ن كجية نظر أع اء الييئة التدريسػية فييمػا
 مف خالؿ استجابة أفراد العينة عمى أداة الدراسة. 

كحتػػى يػػتـ تحديػػد درجػػة اسػػتجابة أفػػراد عينػػة الدراسػػة مػػف خػػالؿ قػػيـ المتكسػػطات الحسػػابية تػػـ اعتمػػاد 
 المقياس الكزني التالي:

 مدل المتكسط الحسابي الدرجة

 فنقؿ 2.33 منخ  ة

 3.67-2.34 متكسطة

 فنعمى 3.68 مرت عة
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 نتائج أسئمة الدراسة  2. 4

 نتائج السؤال األول:   1.2.4

ما كاقع األداء اإلدارم لرؤساء الدكائر األكاديميػة بجػامعتي القػدس كبيػت لحػـ مػف كجيػة نظػر أع ػاء "
 ؟ "ييئة التدريسية فييماال

ل جابػػة عػػف سػػؤاؿ الدراسػػة األكؿ قامػػت الباح ػػة بحسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة 
السػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػى فقػػرات كمجػػاالت) محػػاكر( االسػػتبانة التػػي تعبػػر عػػف كاقػػع األداء 

لحـ مف كجية نظػر أع ػاء الييئػة التدريسػية  اإلدارم لرؤساء الدكائر األكاديمية بجامعتي القدس كبيت
 ( قيـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمجاالت أداة الدراسة.1.4فييا. كيبيف الجدكؿ رقـ )

(: المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة السػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة لمجػػاالت 1.4جػػدكؿ )
 كائر األكاديمية بجامعتي القدس كبيت لحـ مرتبة تنازليان.كاقع األداء اإلدارم لرؤساء الد

 الرقم
 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجاالت الترتيب

 مرت عة 0.77 4.04 اتخاذ القرارات 1  .1

 مرت عة 0.66 4.00 إدارة االجتماعات 2  .2

 متكسطة 0.75 3.67 العالقة مع الطمبة 3  .3

 متكسطة 0.69 3.67 المتابعة كالتقييـ 4  .4

 متكسطة 0.78 3.57 الت كيض 5  .5

 مرت عة 0.63 3.80 الدرجة الكمية 

يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 
مػف كجيػة  عينة الدراسة عمى كاقع األداء اإلدارم لرؤساء الدكائر األكاديمية بجامعتي القدس كبيت لحـ

(ن كانحػػراؼ 3.80نظػػر أع ػػاء الييئػػة التدريسػػية فييمػػا أف قيمػػة المتكسػػط الحسػػابي لمدرجػػة الكميػػة ىػػي)
(. كىػػذا يػػدلؿ عمػػى أف كاقػػع األداء اإلدارم لرؤسػػاء الػػدكائر األكاديميػػة بجػػامعتي القػػدس 0.63معيػػارم )

كلقػد حصػؿ مجػاؿ اتخػاذ  كبيت لحـ مف كجية نظر أع ػاء الييئػة التدريسػية فييػا جػاء بدرجػة مرت عػة.
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(ن يميو مجاؿ إدارة االجتماعاتن يميو مجاال العالقػة 4.04القرارات عمى أعمى متكسط حسابي كمقداره )
(ن فػػي حػػيف حصػػؿ مجػػاؿ الت ػػكيض عمػػى 3.67مػػع الطمبػػةن كالمتابعػػة كالتقيػػيـن بمتكسػػط حسػػابي قػػدره )

 تكسطةن كمجاالف بدرجة مرت عة.(. كجاء  ال ة مجاالت بدرجة م3.57أقؿ متكسط حسابي كمقداره )

(ن 3.4(ن )2.4أمػػا بخصػػكص قػػػيـ المتكسػػطات الحسػػػابية ل قػػرات ىػػذه المجػػػاالتن فتبينيػػا الجػػػداكؿ: ) 
 (.5.4(ن )4.4)

 أواًل: مجال إدارة االجتماعات

( قػػيـ المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة كالدرجػػة السػػتجابات أفػػراد 2.4يبػػيف الجػػدكؿ رقػػـ ) 
 لدراسة ل قرات مجاؿ إدارة االجتماعات.عينة ا

(: المتكسطات الحسابية كاالنحرافػات المعياريػة السػتجابات أفػراد عينػة الدراسػة لمجػاؿ إدارة 2.4جدكؿ )
 االجتماعات

المتوسط  المجال الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

 مرت عة 0.81 4.22 اتيشيع رئيس الدائرة جكان مف االحتراـ كالتقدير خالؿ االجتماع 1

 مرت عة 0.85 4.17 يمتـز رئيس الدائرة بمكاعيد االجتماعات 2

 مرت عة 0.83 4.15 يعطى األع اء ال رصة لمتعبير عف كجيات نظرىـ 3

 مرت عة 0.81 4.11 تعقد االجتماعات في مكاف مناسب 4

 مرت عة 1.05 4.06 يطمع رئيس الدائرة األع اء عمى مح ر االجتماع السابؽ  5

 مرت عة 0.84 3.98 يعقد رئيس الدائرة اجتماعات دكرية ألع اء الدائرة 6

 مرت عة 0.91 3.96 يختار رئيس الدائرة كقتان مناسبان لالجتماعات 7

 مرت عة 1.00 3.72 تتناسب مك كعات جدكؿ األعماؿ مع الكقت المحدد ليا 8

 متكسطة 0.91 3.65 القراراتيحدد رئيس الدائرة األشخاص المسئكليف عف متابعة  9

 مرت عة 0.66 4.00 الدرجة الكمية
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( فقػرات جػاءت بدرجػة مرت عػةن كفقػرة كاحػدة جػاءت بدرجػة 8( أف )2.4تشير النتائج في الجدكؿ رقـ ) 
متكسطة. كحصمت ال قرة " يشيع رئيس الدائرة جكان مف االحتراـ كالتقدير خالؿ االجتماعات" عمى أعمى 

(ن يمييا فقرة " يمتـز رئيس الدائرة بمكاعيد االجتماعات" بمتكسط حسػابي 4.22داره )متكسط حسابي كمق
(. كحصػػمت ال قػػرة " يحػػدد رئػػيس الػػدائرة األشػػخاص المسػػؤكليف عػػف متابعػػة القػػرارات" عمػػى أقػػؿ 4.17)

(ن يمييػا ال قػرة " تتناسػب مك ػكعات جػدكؿ األعمػاؿ مػع الكقػت المحػدد 3.65متكسط حسابي كمقداره )
 (.3.72" بمتكسط حسابي مقداره )ليا 

 ثانيًا: مجال اتخاذ القرارات

( قيـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالدرجة الستجابات أفراد عينة 3.4يبيف الجدكؿ رقـ )
 الدراسة ل قرات مجاؿ اتخاذ القرارات.

اد عينػػػة الدراسػػػة التخػػػاذ (: المتكسػػػطات الحسػػػابية كاالنحرافػػػات المعياريػػػة السػػػتجابات أفػػػر 3.4جػػػدكؿ )
 القرارات

المتوسط  المجال الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

يتبنػػػى رئػػػيس الػػػدائرة القػػػرارات التػػػي تحظػػػى بمكافقػػػة غالبيػػػة أع ػػػاء  1
 الدائرة 

 مرت عة 0.94 4.17

 مرت عة 0.95 4.08 يراعي رئيس الدائرة  مبدأ الشكرل في الق ايا المتعمقة بالدائرة 2

يطرح رئػيس الػدائرة المك ػكعات التػي بحاجػة إلػى اتخػاذ  قػرار أمػاـ  3
 الدائرة  دكف تحيز

 مرت عة 0.94 4.07

 مرت عة 0.83 4.07 يعمؿ رئيس الدائرة عمى تن يذ قرارات كتكصيات مجمس الدائرة 4

 مرت عة 0.87 4.05 يعتمد رئيس الدائرة المينية أ ناء اتخاذ القرارات في الدائرة 5

 مرت عة 0.79 4.00 تخذ القرارات في الدائرة بما يتناسب مع خطط الدائرة كبرامجيات 6

 مرت عة 0.88 3.98 يكفر رئيس الدائرة المعمكمات التي تساعد عمى اتخاذ القرارات 7

 مرت عة 0.88 3.94 يطمع رئيس الدائرة األع اء عمى معكقات تن يذ بعض القرارات 8

 رت عةم 0.77 4.04 الدرجة الكمية
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( أف جميع فقرات ىذا المجاؿ جاءت بدرجة مرت عةن كحصمت ال قرة  3.4تشير النتائج في الجدكؿ رقـ )
يتبنػػى رئػػيس الػػدائرة القػػرارات التػػي تحظػػى بمكافقػػة غالبيػػة أع ػػاء الػػدائرة "عمػػى أعمػػى متكسػػط حسػػابي 

ا المتعمقػة بالػدائرة "بمتكسػط (ن يمييػا فقػرة " يراعػي رئػيس الػدائرة مبػدأ الشػكرل فػي الق ػاي4.17كمقداره )
(. كحصػػمت ال قػػرة "يطمػػع رئػػيس الػػدائرة األع ػػاء عمػػى معكقػػات تن يػػذ بعػػض القػػرارات" 4.08حسػػابي )

(ن يمييا ال قرة "يكفر رئيس الدائرة المعمكمات التي تساعد عمػى 3.95عمى أقؿ متكسط حسابي كمقداره )
 (.3.98اتخاذ القرارات" بمتكسط حسابي مقداره )

 : مجال المتابعة والتقييمثالثاً 

( قػػػيـ المتكسػػػطات الحسػػػابية كاالنحرافػػػات المعياريػػػة كالدرجػػػة السػػػتجابات أفػػػراد  4.4يبػػػيف الجػػػدكؿ رقػػػـ )
 عينة الدراسة ل قرات مجاؿ المتابعة كالتقييـ.

(: المتكسػػػطات الحسػػػابية كاالنحرافػػػات المعياريػػػة السػػػتجابات أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة لممتابعػػػة 4.4جػػػدكؿ )
 قييـكالت

المتوسط  المجال الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 مرت عة 0.98 3.94 يكزع العبء التدريسي عمى أع اء الدائرة بالتشاكر معيـ 1

 مرت عة 0.91 3.85 يعتمد رئيس الدائرة معايير مك كعية في تقييـ أع اء الييئة التدريسية في الدائرة 2

 مرت عة 0.98 3.85 يسية عمى أع اء الدائرة قبؿ بدء التدريس بكقت كاؼ  يقـك بتكزيع األعباء التدر  3

 مرت عة 1.00 3.80 يشرؼ عمى تنظيـ االمتحانات في الدائرة 4

 مرت عة 1.08 3.78 ال يتصيد أخطاء أع اء ىيئة التدريس 5

 متكسطة 0.93 3.64 يستخدـ رئيس الدائرة  أساليب متعددة في عممية التقييـ 6

 متكسطة 0.96 3.62 ع  األداء األكاديمي ألع اء ىيئة التدريس في الدائرةيتاب 7

 متكسطة 1.05 3.57 يشجع األداء المتميز ألع اء ىيئة التدريس  8

 متكسطة 0.93 3.39 يطمع أع اء ىيئة التدريس عمى نقاط القكة كال عؼ في أدائيـ لالست ادة منيا 9

 متكسطة 1.13 3.18 يعاقب كؿ مف ُيقصر في أداء ميامو 10

 متكسطة 0.69 3.67 الدرجة الكمية
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( فقػرات جػاءت بدرجػة 5( فقرات جاءت بدرجػة مرت عػةن ك)5(ن أف )4.4تشير النتائج في الجدكؿ رقـ )
متكسػػػطة. كحصػػػمت ال قػػػرة "يػػػكزع العػػػبء التدريسػػػي عمػػػى أع ػػػاء الػػػدائرة بالتشػػػاكر معيػػػـ" عمػػػى أعمػػػى 

فقػػرة "يعتمػد رئػػيس الػدائرة معػػايير مك ػػكعية فػي تقيػػيـ أع ػػاء (ن يمييػػا 3.94متكسػط حسػػابي كمقػداره )
الييئػػػة التدريسػػػية فػػػي الػػػدائرة"ن كال قػػػرة "يقػػػـك بتكزيػػػع األعبػػػاء التدريسػػػية عمػػػى أع ػػػاء الػػػدائرة قبػػػؿ بػػػدء 

" بمتكسط حسابي مقداره ) (. كحصمت ال قرة "يعاقػب كػؿ مػف ُيقصػر فػي أداء 3.85التدريس بكقت كاؼ 
(ن يمييػػا ال قػػرة " يطمػػع أع ػػاء ىيئػػة التػػدريس عمػػى 3.18سػػط حسػػابي كمقػػداره )ميامػػو"ن عمػػى أقػػؿ متك 

 (.3.39نقاط القكة كال عؼ في أدائيـ لالست ادة منيا" بمتكسط حسابي مقداره )

 رابعًا: مجال التفويض

 ( قيـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالدرجة الستجابات أفراد عينة5.4يبيف الجدكؿ رقـ )
 الدراسة ل قرات مجاؿ الت كيض.

(: المتكسػػػطات الحسػػػابية كاالنحرافػػػات المعياريػػػػة السػػػتجابات أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة لمجػػػػاؿ 5.4جػػػدكؿ )
 الت كيض

المتوسط  المجال الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 مرت عة 0.93 3.78 يمتـز باألنظمة كالقكانيف حاؿ قيامو بعممية الت كيض  1

 متكسطة 0.92 3.61 ـك بعممية الت كيض بيدؼ تحسيف األداء في الدائرةيق 2

 متكسطة 0.90 3.60 ُيتابع أداء مف ي ك يـ فيما ُكِم كا بو 3

 متكسطة 0.93 3.56 يقـك بت كيض الصالحيات كفؽ مبدأ الجدارة في العمؿ  4

يقػػػـك رئػػػيس الػػػدائرة بت ػػػكيض بع ػػػان مػػػف صػػػالحيتو ألع ػػػاء فػػػي  5
 الدائرة

 متكسطة 0.94 3.48

 متكسطة 0.94 3.40 ُيبيف ألع اء الدائرة مبررات الت كيض 6

 متكسطة 0.78 3.57 الدرجة الكمية

( فقػرات جػاءت بدرجػة 5( أف فقػرة كاحػدة جػاءت بدرجػة مرت عػةن ك)5.4تشير النتػائج فػي الجػدكؿ رقػـ )
الت ػكيض " عمػى أعمػى متكسػط  متكسطة. كحصػمت ال قػرة " يمتػـز باألنظمػة كالقػكانيف حػاؿ قيامػو بعمميػة
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(ن يمييا فقرة " يقـك بعممية الت ػكيض بيػدؼ تحسػيف األداء فػي الػدائرة " بمتكسػط 3.78حسابي كمقداره )
(. كحصػػمت ال قػرة " ُيبػػيف ألع ػاء الػدائرة مبػػررات الت ػكيض " عمػػى أقػؿ متكسػػط 3.61حسػابي مقػداره )
دائرة بت ػكيض بع ػان مػف صػالحيتو ألع ػاء فػي (ن يمييػا ال قػرة " يقػـك رئػيس الػ3.40حسابي كمقػداره )

 (.3.48الدائرة " بمتكسط حسابي مقداره )

 خامسًا: مجال العالقة مع الطمبة

( قيـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالدرجة الستجابات أفراد عينة 6.4يبيف الجدكؿ رقـ )
 الدراسة ل قرات مجاؿ العالقة مع الطمبة.

المتكسػػػطات الحسػػػابية كاالنحرافػػػات المعياريػػػػة السػػػتجابات أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة لمجػػػػاؿ (: 6.4جػػػدكؿ )
 العالقة مع الطمبة

المتوسط  المجال الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

 مرت عة 0.88 4.24 يتعامؿ مع الطمبة باحتراـ كتقدير 1

 عةمرت  0.85 4.11 يساعد الطمبة في حؿ مشكالتيـ األكاديمية 2

 مرت عة 0.98 4.04 ُيِمـ بمستجدات نظاـ  قبكؿ كتسجيؿ الطمبة 3

 مرت عة 0.95 3.93 يتابع مع أع اء الدائرة ارشاد الطمبة ال صمي 4

 متكسطة 0.97 3.58 يعزز المبادرات الطالبية 5

 متكسطة 1.00 3.45 يح ز الطمبة عمى تقديـ اقتراحاتيـ 6

 متكسطة 1.14 3.44 ف مع نياية العاـ الدراسييعمؿ عمى تكريـ الطمبة المت كقي 7

 متكسطة 1.00 3.30 يعقد اجتماعات دكرية مع طمبة الدائرة 8

 متكسطة 1.19 2.92 يعقد مع الطمبة يكمان لمتكظيؼ مع نياية العاـ الدراسي  9

 متكسطة 0.75 3.67 الدرجة الكمية
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( فقػرات جػاءت بدرجػة 5بدرجػة مرت عػةن ك)( فقرات جاءت 4( أف )6.4تشير النتائج في الجدكؿ رقـ ) 
متكسػػطة. كحصػػمت ال قػػرة " يتعامػػؿ مػػع الطمبػػة بػػاحتراـ كتقػػدير " عمػػى أعمػػى متكسػػط حسػػابي كمقػػداره 

 (. 4.11(ن يمييا فقرة " يساعد الطمبة في حؿ مشكالتيـ األكاديمية " بمتكسط حسابي مقداره )4.24)

مػػع نيايػػة العػػاـ الدراسػػي" عمػػى أقػػؿ متكسػػط حسػػابي  كحصػػمت ال قػػرة " يعقػػد مػػع الطمبػػة يكمػػان لمتكظيػػؼ
(ن يمييػػػػػػػا ال قػػػػػػػرة " يعقػػػػػػػد اجتماعػػػػػػػات دكريػػػػػػػة مػػػػػػػع طمبػػػػػػػة الػػػػػػػدائرة " بمتكسػػػػػػػط حسػػػػػػػابي 2.92كمقػػػػػػػداره )
 (.3.30مقداره)

كبشػػػكؿ عػػػاـ يتبػػػيف مػػػف خػػػالؿ قػػػيـ المتكسػػػطات الحسػػػابية لجميػػػع ال قػػػرات  أف فقػػػرة كاحػػػدة فقػػػط جػػػاءت 
( 15(ن ك)4.00 – 3.00( جػػاءت بمتكسػػط حسػػابي بػػيف )26 (ن ك)3.00بمتكسػػط حسػػابي أقػػؿ مػػف )

 (.4.00فقرة جاءت بمتكسط حسابي أعمى مف ) 

 

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:   2.2.4

ىػػؿ تختمػػؼ تقػػديرات أفػػراد عينػػة الدراسػػة لكاقػػع األداء اإلدارم لرؤسػػاء الػػدكائر األكاديميػػة فػػي جػػامعتي "
التاليػػة: الجػػنسن المؤىػػؿ العممػػين الخبػػرة فػػي التعمػػيـ الجػػامعين  القػػدس كبيػػت لحػػـ بػػاختالؼ المتغيػػرات

 ؟"الجامعة التي يعمؿ بيا ع ك ىيئة التدريسن العمؿ سابقان رئيسان لدائرة أكاديمية

 كل جابة عف ىذا السؤاؿ تـ فحص ال ر يات الص رية  التالية المنب قة عنو:

( بـين α 0.05≤ائية عنـد مسـتوى الداللـة )نتائج الفرضية األولى: "ال توجـد فـروق ذات داللـو إحصـ
تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع األداء اإلداري لرؤساء الدوائر األكاديمية في جامعتي القـدس وبيـت 

 لحم تعزى لمتغير الجنس "

 ( يبيف ذلؾ.7.4تـ فحص ال ر ية الص رية األكلى مف خالؿ اختبار "ت"ن كالجدكؿ رقـ )
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تبػػػار "ت" السػػػتجابة أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة لكاقػػػع األداء اإلدارم لرؤسػػػاء الػػػدكائر (: نتػػػائج اخ7.4جػػػدكؿ )
 األكاديمية في جامعتي القدس كبيت لحـ حسب متغير الجنس.

المتوســــــــــــط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

االنحـــــــــــــــراف 
 المعياري

 مستوى الداللة "tقيمة"

 0.636 0.475 0.73 3.98 81 ذكر إدارة االجتماعات

 0.53 4.03 51 أن ى

 0.353 0.932 0.87 3.99 81 ذكر اتخاذ القرارات

 0.57 4.12 51 أن ى

 0.313 1.012 0.69 3.70 81 ذكر المتابعة كالتقييـ

 0.68 3.58 51 أن ى

 0.262 1.126 0.79 3.63 81 ذكر الت كيض

 0.76 3.47 51 أن ى

 0.320 0.998 0.78 3.61 81 ذكر العالقة مع الطمبة

 0.70 3.75 51 أن ى

 0.910 0.113 0.69 3.79 81 ذكر الدرجة الكمية

 0.53 3.80 51 أن ى

(ن أم 0.910(ن كمستكل الداللة )0.113يتبيف مف خالؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )
ئر األكاديمية  فػي جػامعتي أف ال ركؽ بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع األداء اإلدارم لرؤساء الدكا

القدس كبيت لحـ حسب متغير الجنس غير دالة إحصائيا عند مستكل الداللة المحددن كبػذلؾ يػتـ قبػكؿ 
 ال ر ية األكلى. 
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( بـين α 0.05≤نتائج الفرضـية الثانيـة: "ال توجـد فـروق ذات داللـو إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة)
اء اإلداري لرؤساء الدوائر األكاديمية في جامعتي القـدس وبيـت تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع األد

 لحم تعزى لمتغير المؤىل العممي "

 (.8.4تـ فحص ال ر ية الص رية ال انية باستخداـ اختبار "ت"ن كما يبيف ذلؾ الجدكؿ رقـ )

ء الػػػدكائر (: نتػػػائج اختبػػػار "ت" السػػػتجابة أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة لكاقػػػع األداء اإلدارم لرؤسػػػا4.8جػػػدكؿ )
 األكاديمية في جامعتي القدس كبيت لحـ حسب متغير المؤىؿ العممي.

(ن أم 0.370(ن كمستكل الداللة )0.899يتبيف مف خالؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )
رم لرؤسػػاء الػػدكائر أنػػو ال تكجػػد فػػركؽ دالػػة احصػػائيان بػػيف تقػػديرات أفػػراد عينػػة الدراسػػة لكاقػػع األداء اإلدا

المؤىل  المجال
 العممي

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 0.961 0.049 0.61 4.01 58 ماجستير إدارة االجتماعات

 0.700 4.00 74 دكتكراه

 0.557 0.589 0.74 4.09 58 ماجستير اتخاذ القرارات

 0.80 4.01 74 دكتكراه

 0.736 0.338 0.73 3.68 58 ماجستير المتابعة كالتقييـ

 0.67 3.64 74 دكتكراه

 0.18 1.36 0.68713 3.68 58 ماجستير الت كيض

 0.85 3.49 74 دكتكراه

 0.09 1.69 0.73 3.79 58 ماجستير العالقة مع الطمبة

 0.76 3.57 74 دكتكراه

 0.37 0.899 0.60 3.85 58 ماجستير الدرجة الكمية

 0.66 3.75 74 دكتكراه
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األكاديميػػػة فػػػي جػػػامعتي القػػػدس كبيػػػت لحػػػـ تعػػػزل لمتغيػػػر المؤىػػػؿ العممػػػي. كبػػػذلؾ يػػػتـ قبػػػكؿ ال ر ػػػية 
 الص رية ال انية. 

( بــين α 0.05≤نتـائج الفرضـية الثالثـة: "ال توجـد فـروق ذات داللــو إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة)
لرؤساء الدوائر األكاديمية في جامعتي القـدس وبيـت تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع األداء اإلداري 

 لحم تعزى لمتغير الخبرة في التعميم الجامعي".

ل حػػػص ال ر ػػػية الصػػػ رية ال ال ػػػة تػػػـ حسػػػاب المتكسػػػطات الحسػػػابية لتقػػػديرات أفػػػراد عينػػػة لكاقػػػع األداء 
التعميـ الجامعي.  اإلدارم لرؤساء الدكائر األكاديمية بجامعتي القدس كبيت لحـ حسب متغير الخبرة في

 (.9.4الجدكؿ رقـ )

(: المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة لتقػػديرات أفػػراد عينػػة الدراسػػة لكاقػػع األداء 9.4جػػدكؿ )
اإلدارم لرؤسػػػاء الػػػدكائر األكاديميػػػة فػػػي جػػػامعتي القػػػدس كبيػػػت لحػػػـ حسػػػب متغيػػػر الخبػػػرة فػػػي التعمػػػيـ 

 الجامعي.

االنحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ  المتكسط الحسابي العدد عي الخبرة في التعميـ الجام المجاؿ
 المعيارم

 0.66 3.92 21 سنكات 5أقؿ مف  إدارة االجتماعات

 0.55 3.90 53 سنكات 10اقؿ -5مف 

 0.74 4.13 58 سنكات فنك ر 10مف 

 0.70 3.96 21 سنكات 5أقؿ مف  اتخاذ القرارات

 0.74 4.01 53 سنكات 10اقؿ -5مف 

 0.83 4.10 58 سنكات فنك ر 10مف 

 0.63 3.76 21 سنكات 5أقؿ مف  المتابعة كالتقييـ

 0.68 3.64 53 سنكات 10اقؿ -5مف 

 0.74 3.65 58 سنكات فنك ر 10مف 

 0.72 3.61 21 سنكات 5أقؿ مف  الت كيض
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 0.65 3.53 53 سنكات 10اقؿ -5مف 

 0.92 3.59 58 سنكات فنك ر 10مف 

 0.65 3.83 21 كاتسن 5أقؿ مف  العالقة مع الطمبة

 0.67 3.61 53 سنكات 10اقؿ -5مف 

 0.86 3.66 58 سنكات فنك ر 10مف 

 0.57 3.82 21 سنكات 5أقؿ مف  الدرجة الكمية

 0.55 3.74 53 سنكات 10اقؿ -5مف 

 0.73 3.83 58 سنكات فنك ر 10مف 

نػػػة الدراسػػػة لكاقػػػع األداء ( كجػػػكد فػػػركؽ ظاىريػػػة بػػػيف تقػػػديرات أفػػػراد عي9.4يالحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ رقػػػـ )
اإلدارم لرؤسػػػاء الػػػدكائر األكاديميػػػة فػػػي جػػػامعتي القػػػدس كبيػػػت لحػػػـ تعػػػزل لمتغيػػػر الخبػػػرة فػػػي التعمػػػيـ 

( كمػػا one way ANOVAالجػػامعي. كلمعرفػػة داللػػة ال ػػركؽ تػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم )
 (.10.4يظير في الجدكؿ رقـ )

ألحػادم لتقػديرات أفػراد عينػة الدراسػة لكاقػع األداء اإلدارم لرؤسػاء (: نتائج تحميػؿ التبػايف ا10.4جدكؿ)
 الدكائر األكاديمية في جامعتي القدس كبيت لحـ حسب متغير الخبرة في التعميـ الجامعي. 

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع  مصدر التبايف المجاؿ
 المربعات

درجػػػػػػػػػػػػات 
 الحرية

متكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط 
 المربعات

 قيمة "ؼ"

 المحسكبة

مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكل 
 الداللة

 1.911 0.823 2 1.646 بيف المجمكعات تإدارة االجتماعا

 

0.152 

 0.43 129 55.55 داخؿ المجمكعات 

 131 57.19 المجمكع 

 0.33 0.20 2 0.39 بيف المجمكعات اتخاذ القرارات

 

0.72 

 0.60 129 77.67 داخؿ المجمكعات 

 131 78.06 المجمكع 

 0.24 0.116 2 0.23 بيف المجمكعات المتابعة كالتقييـ

 

0.79 

 0.487 129 62.84 داخؿ المجمكعات 
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  131 63.07 المجمكع

 0.11 0.071 2 0.14 بيف المجمكعات الت كيض

 

0.89 

 0.63 129 80.59 داخؿ المجمكعات 

 131 80.73 المجمكع 

 0.60 0.34 2 0.69 بيف المجمكعات العالقة مع الطمبة

 

0.55 

 0.57 129 73.62 داخؿ المجمكعات 

 131 74.31 المجمكع 

 0.29 0.119 2 0.24 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 

0.75 

 0.408 129 52.66 داخؿ المجمكعات 

 131 52.89 المجمكع 

(ن كىػػي أكبػػر مػػف مسػػتكل الداللػػة 0.75( كمسػػتكل الداللػػة )0.29يالحػػظ أف قيمػػة ؼ لمدرجػػة الكميػػة) 
(≥α 0.05ن أم أف)  ال ػركؽ) الظاىريػة( بػػيف تقػديرات أفػراد عينػػة الدراسػة لكاقػع األداء اإلدارم لرؤسػػاء

الدكائر األكاديميػة  فػي جػامعتي القػدس كبيػت لحػـ حسػب متغيػر الخبػرة فػي التعمػيـ الجػامعي غيػر دالػة 
 إحصائيان عند مستكل الداللة المحددن كبذلؾ يتـ قبكؿ ال ر ية ال ال ة.

 

( بـين α 0.05≤ة: "ال توجـد فـروق ذات داللـو إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة)نتائج الفرضـية الرابعـ
تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع األداء اإلداري لرؤساء الدوائر األكاديمية في جامعتي القـدس وبيـت 

 لحم تعزى لمتغير الجامعة التي يعمل بيا عضو ىيئة التدريس".

 (.11.4ـ اختبار "ت"ن الجدكؿ رقـ )تـ فحص ال ر ية الص رية الرابعة باستخدا
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(: نتػػائج اختبػػار "ت" لتقػػديرات أفػػراد عينػػة الدراسػػة  لكاقػػع األداء اإلدارم لرؤسػػاء الػػدكائر 4.11جػػدكؿ )
 األكاديمية في جامعتي القدس كبيت لحـ حسب متغير الجامعة التي يعمؿ بيا ع ك ىيئة التدريس.

المتوســط  العدد الجامعة المجال
 الحسابي

النحــــــــراف ا
 المعياري

 مستوى الداللة "tقيمة"

 0.89 0.13 0.68 4.01 108 القدس إدارة االجتماعات

 0.59 3.99 24 بيت لحـ

 0.99 0.01 0.80 4.04 108 القدس اتخاذ القرارات

 0.62 4.04 24 بيت لحـ

 0.05 1.96 0.70 3.71 108 القدس المتابعة كالتقييـ

 0.60 3.41 24 بيت لحـ

 0.36 0.92 0.81 3.60 108 القدس الت كيض

 0.65 3.44 24 بيت لحـ

 0.48 0.72 0.78 3.69 108 القدس العالقة مع الطمبة

 0.62 3.57 24 بيت لحـ

 0.38 0.88 0.66 3.82 108 القدس الدرجة الكمية

 0.53 3.69 24 بيت لحـ

(ن أم 0.38(ن كمسػػتكل الداللػػة )0.88الكميػػة ) يتبػػيف مػػف خػػالؿ الجػػدكؿ السػػابؽ أف قيمػػة "ت" لمدرجػػة
أنػػو ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف تقػػديرات أفػػراد عينػػة الدراسػػة لكاقػػع األداء اإلدارم لرؤسػػاء 
الػػدكائر األكاديميػػة فػػي جػػامعتي القػػدس كبيػػت لحػػـ تعػػزل لمتغيػػر الجامعػػة. كبػػذلؾ يػػتـ قبػػكؿ ال ر ػػية 

 الرابعة. 
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( بـين α 0.05≤: "ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة)نتائج الفرضية الخامسة
تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع األداء اإلداري لرؤساء الدوائر األكاديمية في جامعتي القـدس وبيـت 

 لحم تعزى لمتغير العمل سابقًا رئيسًا لدائرة أكاديمية".
 ( يبيف ذلؾ.12.4تبار "ت"ن كالجدكؿ رقـ )تـ فحص ال ر ية الص رية الخامسة باستخداـ اخ

(: نتػػائج اختبػػار "ت" لتقػػديرات  أفػػراد عينػػة الدراسػػة لكاقػػع األداء اإلدارم لرؤسػػاء الػػدكائر 4.12جػػدكؿ )
 األكاديمية في جامعتي القدس كبيت لحـ حسب متغير العمؿ سابقان رئيسان لدائرة أكاديمية. 

العمل سابقًا رئيسًا لـدائرة  المجال
 يمية أكاد

المتوســــــــط  العدد
 الحسابي

االنحــــــــراف 
 المعياري

مســـــــــــــــتوى  "tقيمة"
 الداللة

 0.92 0.11 0.74 4.01 61 نعـ إدارة االجتماعات

 0.58 3.99 71 ال

 0.35 0.94 0.93 3.98 61 نعـ اتخاذ القرارات

 0.61 4.10 71 ال

 0.52 0.64 0.76 3.62 61 نعـ المتابعة كالتقييـ

 0.64 3.70 71 ال

 0.53 0.62 0.90 3.52 61 نعـ الت كيض

 0.68 3.61 71 ال

 0.20 1.30 0.86 3.58 61 نعـ العالقة مع الطمبة

 0.65 3.75 71 ال

 0.42 0.80 0.76 3.75 61 نعـ الدرجة الكمية

 0.51 3.84 71 ال

(ن أم أف 0.42تكل الداللة )(ن كمس0.80يتبيف مف خالؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )
ال ػػركؽ بػػيف تقػػديرات أفػػراد عينػػة الدراسػػة لكاقػػع األداء اإلدارم لرؤسػػاء الػػدكائر األكاديميػػة فػػي جػػامعتي 
القدس كبيت لحـ حسب متغير العمؿ سابقان رئيسان لػدائرة أكاديميػة غيػر دالػة إحصػائيان. كبػذلؾ يػتـ قبػكؿ 

 ال ر ية الخامسة.
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 الفصل الخامس

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

 
 مقدمة 1.5

ت مف ىذا ال صؿ مناقشة نتائج الدراسة كت سيرىان كفقػان ألسػئمتيا كفر ػياتيان  ػـ عر ػان لمجمكعػة منػا 
 لتكصيات التي تكصمت إلييا الدراسة بناء عمى نتائجيا.

 

 الدراسة األول: مناقشة نتائج سؤال  2.5

ما كاقع األداء اإلدارم لرؤساء الدكائر األكاديمية في جامعتي القدس كبيت لحـ مف كجية نظر أع اء 
 الييئة التدريسية فييما؟

جػػػاءت تقػػػديرات أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة لكاقػػػع األداء اإلدارم لرؤسػػػاء الػػػدكائر األكاديميػػػة بجػػػامعتي القػػػدس 
 ئة التدريسية في جامعتي القدس كبيت لحـ بدرجة مرت عة.كبيت لحـ مف كجية نظر أع اء اليي

ن كىػي الدكريػةن ةاألكاديميػالػدائرة إلى الطريقة التي غالبػان مػا يػتـ بيػا اختيػار رئػيس ذلؾ  كتعزك الباح ة 
ىذا األمر يتيح ال رصة أماـ معظـ أع اء ىيئة التدريس  نكتتـ بمكافقة غالبية أع اء الييئة التدريسية

قػارب يم ػى عمػى تنسيسػيما مػا التػي ساء كمػا ىػـ مرؤكسػيفن كجػامعتي القػدس كبيػت لحػـن ليككنكا رؤ 
كعميػو  نمعظـ أع اء ىيئػة التػدريس فرصػة فػي رئاسػة الػدائرة أك القسػـ األكػاديميلال ال ة عقكدن يككف 

االحتػػراـ كالت اعػػؿن ألف كػػؿ مػػنيـ  مػػف متبادلػػة عمػػى أسػػاسبيػػنيـ كالعالقػػات  نالخبػػرات متكار ػػة تصػػبح
يكػػػكف الحػػػرص عمػػػى كىنػػػا  ال تزيػػػد عػػػف سػػػنتيفن محػػػددة  ل تػػػرة زمنيػػػة رئاسػػػة الػػػدائرة تكػػػكفيعػػػرؼ بػػػنف 

دارة االجتماعات بشكؿ سميـن كالعالقة مع الطمبة حرصان مقصػكدان كمينيػان.  المشاركة في اتخاذ القرارن كات
ع ػػاء ىيئػػة التػػدريسن كمػػا قػػد يعػػزل ارت ػػاع مسػػتكل األداء اإلدارم لرؤسػػاء الػػدكائر إلػػى التنافسػػية بػػيف أ

أييـ يتػرؾ بصػمة فػي رئاسػة الػدائرةن كأييػـ يحػافظ عمػى عالقػات كديػة مػع زمػالء الػدائرة. كمػا قػد يعػزل 
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ىذا الجانب إلى كعي رؤساء الدكائر عمى األنظمة كالقكانيفن كخبراتيـ العممية كالعمميةن فرؤساء الدكائر 
بخبرات عربية كعالميةن كفترات مػف الدراسػةن صػقمت غالبان ىـ مف حممة شيادة الدكتكراهن كالتي اقترنت 

ميػػارات حممتيػػا. كػػؿ ىػػذا يسػػاعد عمػػى كػػكف ألداء اإلدارم لرؤسػػاء الػػدكائر األكاديميػػة جػػاء مرت عػػان فػػي 
 جامعتي القدس كبيت لحـ.

كات قػػػت نتيجػػػة ىػػػذه الدراسػػػة فػػػي ىػػػذا الجانػػػب)األداء اإلدارمن أك أم مػػػف مجاالتػػػون مرت عػػػان( مػػػع نتيجػػػة 
(. فػي حػيف اختم ػت مػع 1997(ن ك ػحاكم كزمالئػو )2006(ن كمينػا )2011كؿ مف محسف ) دراسة

 (.1998(ن كالعمرم )2007(ن كالمصرم )2011(ن كختاتنة )2012نتائج دراسة كؿ مف الطراكنة)

(ن كىك أألقؿ مف بيف مجاالت الدراسةن كقد يعػزل ذلػؾ 3.57كجاء مجاؿ "الت كيض" بمتكسط حسابي )
ض عػػادة ال ير ػػي الجميػػعن فقػػد يختػػار رئػػيس الػػدائرة شخصػػان مػػا لميمػػة معينػػةن أك قائمػػان إلػػى أف الت ػػكي

بنعمالو ل تػرةن كىػذا قػد ال ير ػى عنػو آخػركف فػي الػدائرةن ألف الميمػة بحاجػة إلػى كاحػد فقػطن كلػرئيس 
 الػػػدائرة قناعػػػػة كرؤيػػػة فػػػػي اختيػػػار الشػػػػخص المناسػػػػب ليػػػان قػػػػد ال تت ػػػؽ مػػػػع قناعػػػات أع ػػػػاء الػػػػدائرة.

(ن التػػي أظيػػرت أف درجػػة ت ػػكيض السػػمطة فػػي 2006ختمػػؼ ىػػذه الدراسػػة مػػع نتػػائج دراسػػة )مينػػان كت
 األقساـ األكاديمية مف كجية نظر أع اء الييئة التدريسية في الجامعات ال مسطينية كانت كبيرة.
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 مناقشة نتائج السؤال الثاني: 3.5

داء اإلدارم لرؤسػػاء الػػدكائر األكاديميػػة فػػي ىػؿ تختمػػؼ متكسػػطات تقػػديرات أفػػراد عينػػة الدراسػة لكاقػػع األ
جػػػامعتي القػػػدس كبيػػػت لحػػػـ بػػػاختالؼ المتغيػػػرات التاليػػػة: الجػػػنسن المؤىػػػؿ العممػػػين الخبػػػرة فػػػي التعمػػػيـ 

 الجامعي العالين الجامعةن العمؿ سابقان رئيسان لدائرة أكاديمية؟

 عنو: تمت مناقشة نتائج السؤاؿ ال اني مف خالؿ ال ر يات الص رية المنب قة

 مناقشة نتائج الفرضية األولى: 1.3.5

( فػػي كاقػػع األداء اإلدارم لرؤسػػاء α 0.05≤"ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػو إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة)
الدكائر األكاديمية في جامعتي القدس كبيت لحػـ مػف كجيػة نظػر أع ػاء الييئػة التدريسػية فييمػا تعػزل 

 لمتغير الجنس".

لى عػدـ كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف تقػديرات أفػراد عينػة الدراسػة لكاقػع أشارت نتائج الدراسة إ
 األداء اإلدارم لرؤساء الدكائر األكاديمية في جامعتي القدس كبيت لحـ تعزل لمتغير الجنس.

كقػػد يعػػزل ذلػػؾ لكػػكف األداء اإلدارم لرؤسػػاء الػػدكائر األكاديميػػة فػػي الجامعػػات يقػػـك كفػػؽ مجمكعػػة مػػف 
ك المتعمقة بتطبيؽ األنظمة كالقكانيف مف قبؿ رئيس الدائرةن سكاء في مجاؿ اتخػاذ القػراراتن أ السمككيات

المسػػػاقات المطركحػػػة أك تكزيػػػع تخػػػص غيرىػػػان فمػػػ الن عنػػػد اتخػػػاذ قػػػرارات  االجتماعػػػات أك الت ػػػكيض أك
 اء الدائرة عمػى العبء التدريسي في الدائرةن أك أم ق ية ليا عالقة بالدائرةن يتـ التكافؽ عادة بيف أع

ذلػػػؾن دكف النظػػػر إلػػػى جػػػنس ع ػػػك ىيئػػػة التػػػدريسن كلكػػػؿ مػػػنيـ رأيػػػو بالتسػػػاكم مػػػع بقيػػػة الػػػزمالء فػػػي 
كمػا تعػزك الباح ػة ذلػؾ كػكف األداء اإلدارم لػرئيس الػدائرة األكاديميػة معػركؼ ككا ػح لػدل كػؿ  الدائرة.

يػػا سػػكاء أكػػانكا مػػف الػػذككر أـ رئػػيسن كرئيسػػة فػػي أم دائػػرة أك قسػػـن كال تختمػػؼ كجيػػة نظػػر العػػامميف في
اإلنػػػاث مػػػف خػػػالؿ مالحظػػػاتيـ لػػػن س األمػػػكر التػػػي تػػػدكر يكميػػػان كالمكجػػػكدة فػػػي الػػػدكائر ن سػػػيا لػػػدييـ 
كمسئكليف عنيا حيػث يقػكـ بػن س الممارسػات دائمػانن حيػث يعػكد إلػى تقػارب الػدرجات العمميػة كالخبػرات 

 األكاديمية كالمعرفية بغض النظر عف الجنس.

( بعػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات دالػػة 2011ج الدراسػػة فػػي ىػػذا الجانػػب مػػع نتيجػػة دراسػػة محسػػف )كتت ػػؽ نتػػائ
أن ى( لعدـ كجكد آ ر لمجنس إذ يقع الرؤساء  مف مسػتكل كاحػدن \إحصائية بيف متغيرات الجنس )ذكر
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كيتمتعػػكف بقػػدرات كاحػػدة دكف تمػػايز فػػي األداء اإلدارم.  فػػي حػػيف اختم ػػت مػػع نتيجػػة دراسػػة الطراكنػػة 
(2012.) 

 α≤"ال تكجػد فػركؽ ذات داللػو إحصػائية عنػد مسػتكل الداللػة)مناقشة نتائج الفرضية الثانيـة:  2.3.5
( فػػي كاقػػع األداء اإلدارم لرؤسػػاء الػػدكائر األكاديميػػة فػػي جػػامعتي القػػدس كبيػػت لحػػـ مػػف كجيػػة 0.05

 نظر أع اء الييئة التدريسية فييما تعزل لمتغير المؤىؿ العممي ".

ج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في كاقع األداء اإلدارم لرؤساء الدكائر األكاديمية أظيرت النتائ
 في جامعتي القدس كبيت لحـ تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.

بمعنػػػى أف كجيػػػات نظػػػر أع ػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس مػػػف حممػػػة الػػػدكتكراه كحممػػػة الماجسػػػتير حػػػكؿ األداء 
دس كبيػػػت لحػػػـ جػػػاءت متقاربػػػة كدكنمػػػا فػػػركؽ ذات داللػػػة األكػػػاديمي لرؤسػػػاء الػػػدكائر فػػػي جػػػامعتي القػػػ

إحصػػائية. كقػػد يعػػزل ذلػػؾ إلػػى أف العالقػػة بػػيف رؤسػػاء الػػدكائر األكاديميػػة كأع ػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػي 
دكائػػػرىـ ىػػػي عالقػػػة تحكميػػػا األنظمػػػة كالقػػػكانيف بالدرجػػػة األكلػػػىن كىػػػي المرجعيػػػة األساسػػػية فػػػي ىػػػذه 

حممة الدكتكراه كحممة الماجستيرن كحػددت كاجبػات كحقػكؽ كػؿ  العالقة. كىي التي حددت مياـ كؿ مف
منيما. كبالتالي يككف دكر رؤساء الدكائر تن يذم بالدرجة األكلػىن مػع الح ػاظ عمػى العالقػات اإلنسػانية 
خالؿ تن يذ األنظمة كالقكانيف. كىذه قد تختمؼ بيف رئيس دائرة كآخر. كبما أف الحياة الجامعية غالبان ما 

يػػا زمالػػة كصػػداقة كعالقػػات طيبػػةن فػػإف العالقػػات اإلنسػػانية فػػي تن يػػذ األنظمػػة كالقػػكانيف تكػػكف ينشػػن عن
مرت عة. كبالتالي يككف تن يذ األنظمة كالقكانيف مػف قبػؿ رئػيس الػدائرة بػالتكافؽ مػع الػزمالءن ليػذا جػاءت 

 لػػػػػػػػػػة.تقػػػػػػػػػػديرات حممػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػدكتكراه كحممػػػػػػػػػػة الماجسػػػػػػػػػػتير ألداء رئػػػػػػػػػػيس الػػػػػػػػػػدائرة دكف فػػػػػػػػػػركؽ ذات دال
( لكجػػػكد فػػػركؽ ذات دالػػػة إحصػػػائية فػػػي فاعميػػػة اتخػػػاذ 2006كاختم ػػػت ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع دراسػػػة مينػػػا )

 القرارات في األقساـ األكاديمية مف كجية نظر أع اء الييئة التدريسية في الجامعات ال مسطينية.

 α≤الداللػة) "ال تكجػد فػركؽ ذات داللػو إحصػائية عنػد مسػتكلمناقشة نتائج الفرضية الثالثـة:  3.3.5
( فػػي كاقػػع األداء اإلدارم لرؤسػػاء الػػدكائر األكاديميػػة فػػي جػػامعتي القػػدس كبيػػت لحػػـ مػػف كجيػػة 0.05

 نظر أع اء الييئة التدريسية فييما تعزل لمتغير الخبرة في التعميـ الجامعي".
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ألداء أظيػػػرت النتػػػائج عػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ ذات دالػػػة إحصػػػائيا بػػػيف تقػػػديرات أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة لكاقػػػع ا
اإلدارم لرؤساء الدكائر األكاديمية في جامعتي القدس كبيػت لحػـ تعػزل لمتغيػر عػدد سػنكات الخبػرة فػي 

 التعميـ الجامعي.

كقػػػد تعػػػزل ىػػػذه النتيجػػػة لكػػػكف الخبػػػرة فػػػي التعمػػػيـ الجػػػامعي ال عالقػػػة ليػػػا بكاقػػػع العالقػػػة بػػػيف الػػػرئيس 
ىػا فػي اختيػار رئػيس الػدائرة محػدكدانن بمعنػى أف كالمرؤكسيف في الدائرة األكاديميػةن إ ػافة إلػى أف تن ير 

رئػػيس الػػدائرة يمكػػف أف يكػػكف مػػف ذكم الخبػػرات القميمػػة ىػػذه المػػرةن كمػػف ذكم الخبػػرات العاليػػة فػػي المػػرة 
القادمةن كىكذا دكاليؾ. فيختمط أداء أصحاب الخبرات العالية مػع أصػحاب الخبػرات القميمػةن كفػي جميػع 

 كاجباتو تجاه زمالئو كفؽ أنظمة كتعميمات الجامعة.األحكاؿ يقـك رئيس الدائرة ب

(ن حيػث 2012كتت ؽ نتيجة ىذه الدراسةن بخصكص متغير الخبرةن مع نتيجة دراسة كؿ مف الطراكنػة )
ال تكجػػد فػػركؽ ذات دالػػة إحصػػائية فػػي الدرجػػة الكميػػة كالمجػػاالت جميعيػػا ل اعميػػة أداء رؤسػػاء األقسػػاـ 

(ن كاختم ػػت مػػع نتيجػػة 1998امعػػة البمقػػاء التطبيقيػػةن كالعمػػرم)حسػػب خبػػرة ع ػػك ىيئػػة التػػدريس فػػي ج
(ن لكجػػكد فػػركؽ ذات دالػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات أفػػراد عينػػة الدراسػػة ل اعميػػة 2011دراسػػة ختاتنػػة )

 رؤساء األقساـ األكاديمية في جامعات جنكب األردف )مؤتون الحسيفن الط يمة(.

 

 α≤تكجػد فػركؽ ذات داللػو إحصػائية عنػد مسػتكل الداللػة) "المناقشة نتائج الفرضية الرابعـة:  4.3.5
( فػػي كاقػػع األداء اإلدارم لرؤسػػاء الػػدكائر األكاديميػػة فػػي جػػامعتي القػػدس كبيػػت لحػػـ مػػف كجيػػة 0.05

 نظر أع اء الييئة التدريسية فييما تعزل لمتغير الجامعة"

داء اإلدارم لرؤسػػػػاء الػػػػدكائر تبػػػػيف أنػػػػو ال تكجػػػػد فػػػػركؽ بػػػػيف تقػػػػديرات أفػػػػراد عينػػػػة الدراسػػػػة فػػػػي كاقػػػػع األ
 األكاديمية في جامعتي القدس كبيت لحـ تعزل لمتغير الجامعة.

تعزل ىذه النتيجػة إلػى تشػابو الجامعػات ال مسػطينية مػف حيػث الييكػؿ التنظيمػين كطبيعػة التخصصػات 
يئػػة فييػػان كميػػاـ أع ػػاء ىيئػػة التػػدريس ككاجبػػات رؤسػػاء الػػدكائر األكاديميػػةن إ ػػافة إلػػى أف أع ػػاء ى

التػػدريس فػػي ىػػذه الجامعػػات يم مػػكف عينػػات متشػػابيةن كيمتقػػكف فػػي قػػراىـ كمػػدنيـ باسػػتمرارن فيػػذا كمػػو 
يجعػػؿ مػػف البيئػػة الجامعيػػة لػػدل أع ػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػي الجامعػػات ال مسػػطينية بيئػػة متشػػابيةن كأم 
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نما بسبب اإلد ارات الجامعية العميػا. اختالفات بيف الجامعات ال يككف بسبب رئيس الدائرة األكاديميةن كات
 ليذا جاءت ال ركؽ بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة مف الجامعتيف غير دالة إحصائيا.

(ن كذلػؾ لكجػكد فػركؽ بػيف تقػديرات أفػراد 2007كاختم ت نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة المصرم )
تعػػػػزل لمتغيػػػػر الجامعػػػػة  عينػػػػة المحا ػػػػريف حػػػػكؿ مسػػػػتكل األداء اإلدارم لرؤسػػػػاء األقسػػػػاـ األكاديميػػػػة

)اإلسػػػػالميةن األقصػػػػىن األزىػػػػر(ن كذلػػػػؾ لصػػػػالح الجامعػػػػة اإلسػػػػالمية بالمقارنػػػػة مػػػػع جامعػػػػة األقصػػػػى 
 كاألزىر.

"ال تكجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػػو إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػػتكل مناقشــــة نتـــــائج الفرضــــية الخامســـــة:  5.3.5
ة فػػي جػػامعتي القػػدس كبيػػت لحػػـ ( فػػي كاقػػع األداء اإلدارم لرؤسػػاء الػػدكائر األكاديميػػα 0.05≤الداللػػة)

 مف كجية نظر أع اء الييئة التدريسية فييما تعزل لمتغير العمؿ سابقان رئيسان لدائرة أكاديمية".

أظيػػرت النتػػػائج عػػػدـ كجػػػكد فػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف تقػػديرات أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة لكاقػػػع األداء 
س كبيت لحـ تعزل لمتغير العمؿ سابقان رئيسان لدائرة اإلدارم لرؤساء الدكائر األكاديمية في جامعتي القد

 أكاديمية.

كتعزك الباح ة ذلؾ إلى ما جاء في ت سير نتيجة فر ية سػابقة مػف أف رئاسػة الػدائرة عػادة تكػكف دكريػة 
بيف الزمالء في الدائرةن كىذا يعني أف مف عمؿ سابقان رئيسا لدائرة أكاديمية قد عاد ع ػك ىيئػة تػدريس 

بعد انتياء مدة التكميؼن كالتي غالبان مػا تكػكف سػنتيفن كيحػؿ محمػو زميػؿ آخػرن فيػذا يحسػف  مع زمالئو
األداء ألنػػػو مغػػػادر بعػػػد فتػػػرةن كىػػػذا ينتظػػػر دكره فػػػي رئاسػػػة الػػػدائرة. كقػػػد يعػػػزل السػػػبب أي ػػػان إلػػػى أف 

دكد األنظمػػة العالقػػات التػػي تنشػػن بػػيف الػػزمالء غالبػػان مػػا تقػػكـ عمػػى االحتػػراـ كالتقػػديرن كالمسػػاعدة فػػي حػػ
كالقػػكانيفن كبالتػػالي تتشػػابو كجيػػات النظػػر حػػكؿ أداء رؤسػػاء الػػدكائر بػػيف عمػػؿ سػػابقان أك مػػف لػػـ يعمػػؿ 

 سابقان رئيسان لدائرة أكاديمية.
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 التوصيات  6.5

 عمى  كء النتائج التي تكصمت إلييا الدراسةن تكصي الباح ة بالتالي:

ر األكاديميػػة فػػي جػػامعتي القػػدس كبيػػت لحػػـن مػػف خػػالؿ تعزيػػز كاقػػع األداء اإلدارم لرؤسػػاء الػػدكائ. 1
 أساليب ككسائؿ قادرة عمى تعزيز ىذا الكاقع.

أف تحػػػافظ الجامعػػػة كتعػػػزز مػػػف المسػػػتكل اإليجػػػابي الػػػذم ظيػػػر فػػػي نتػػػائج الدراسػػػة ل اعميػػػة األداء . 2
عالجػػػة نقػػػػاط اإلدارم لرؤسػػػاء الػػػدكائر األكاديميػػػة مػػػػف خػػػالؿ إدراؾ الجامعػػػة لنقػػػاط القػػػػكة فػػػي األداء كم

 ال عؼ كالقصكر إف كجدت.

أف تعمػػؿ الػػدكائر األكاديميػػة عمػػى ت عيػػؿ العالقػػة مػػع طمبػػة دكائرىػػان لمػػا لػػذلؾ مػػف أىميػػة فػػي تعزيػػز . 3
 العالقة بيف الدكائر كطمبتيا.

أف تعقػػد الػػدكائر األكاديميػػة لقػػاءات مػػع طمبتيػػا الػػذيف عمػػى كشػػؾ التخػػرج لالسػػتماع إلػػى آرائيػػـ مػػع . 4
 دراستيـن كتكعيتيـ بمستقبميـ الميني. نياية فترة

أف يكلي رؤساء الدكائر األكاديمية مسنلة الت كيض أىمية خاصػةن كأف يػتـ كفػؽ معػايير مينيػةن مػع . 5
 بياف مبررات الت كيض ألع اء ىيئة التدريس بيدؼ إزالة أية شككؾ لدييـ.

يػز األداء االيجػابي ألع ػاء ىيئػة أف يقكـ رؤساء الػدكائر األكاديميػة باسػتخداـ صػالحياتيـ فػي تعز . 6
 التدريسن كمحاسبة األداء السمبي. لما لذلؾ مف دكر تح يزم فاعؿ. 

إجػػراء دراسػػػة مما مػػػة حػػػكؿ كاقػػػع األداء اإلدارم لرؤسػػاء الػػػدكائر األكاديميػػػة فػػػي جامعػػػات فمسػػػطينية . 7
 أخرل ككفؽ متغيرات أخرل.

 ء الدكائر اإلدارية في الجامعات ال مسطينية.إجراء دراسة مما مة لكاقع األداء اإلدارم لرؤسا. 8
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 المراجع 

تصــميم إســتراتيجية إداريــة لمجامعــات المصــرية باســتخدام مــدخل التنظــيم (. 1990أبػك الكفػػان جمػاؿ )
 ن رسالة دكتكرة غير منشكرةن كمية التربيةن جامعة الزقازيؽ.وأسموب اإلدارة باألىداف

ــات المشــك(. 2003أبػػك سػػمرةن محمػػكد أحمػػد.) ــدريس فــي الجامع ــة الت الت التــي يواجيــا أعضــاء ىيئ
.الفمسطينية  . رسالة دكتكراه غير منشكرةن جامعة الخرطكـن الخرطـك

(. كاقػػع االتصػػاؿ اإلدارم لرؤسػػاء األقسػػاـ 2007أبػػك سػػمرةن محمػػكدن كعالكنػػةن معػػزكزن كعيػػادن محمػػد)
مجمة س في جامعتي القدس كبيت لحـن األكاديمية كعالقتو باالنتماء التنظيمي لدل أع اء ىيئة التدري

 .59ص -37ن ص(2) ن العدد(8)مجن العموم التربوية والنفسية

(. تقيػػيـ األداء اإلدارم لمقيػػادات التحكيميػػة فػػي كميػػة التربيػػة 2005أحمػػدن مػػازف كعبػػد الكػػريـن تحسػػيف)
ن العػدد رياضـيةمجمة عموم التربيـة اللتدريسييفن بحث منشكرن جامعة بابؿن االريا ية مف كجية نظر 
 .60_30األكؿن المجمد الرابعن ص

ــيم األداء الجــامعي مــن وجيــة نظــر أعضــاء الييئــة التدريســية بجامعــة (. 2003الحجػػارن رائػػد ) تقي
ن رسالة ماجسػتير غيػر منشػكرةن جامعػة األقصػىن غػزةن األقصى في ضوء مفيوم إدارة الجودة الشاممة

 فمسطيف.

ساء األقساـ األكاديمية في جامعة ذمار نحك مياميـ اإلداريػة (. آراء رؤ 2010الحجيمين نصر محمد )
 92ص –59ن ص(26)ن مجمجمة جامعة دمشقكاألكاديمية. 

 دار اليازكرم العممية عماف.ن اإلدارة الجامعية(. 1998حربن محمد )

ن اإلدارة المدرسية والصفة المميزة الطريق إلى المدرسة الفاعمة(. 2006حسيفن سالمة عبد العظػيـ )
 دار ال كرن عمافن األردف.

ن رسػالة إدارة الوقت لدى رؤساء األقسام األكاديميـة فـي جامعـات الضـفة الغربيـة(. 1998حنان سناء)
 ماجستير غير منشكرن جامعة النجاحن نابمس.
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ن مركػػز اإلبػػداعن راـ دليــل تــدريبي فــي اإلدارة التربويــة(. 2004حناينػػان آجػػنسن مركػػز اإلبػػداع المعمػػـ)
 سطيف.اهللن فم

درجة فاعمية أداء رؤساء األقسـام األكـاديميين فـي جامعـات إقمـيم جنـوب (. 2011الختاتنةن عميرة. )
ن جامعػة مؤتػةن الكػرؾن األردفن رسػالة ماجسػتير غيػر األردن من وجية نظر أعضاء الييئة التدريسية

 منشكرة.

اديميـــة فـــي كميـــات درجـــة ممارســـة رؤســاء األقســـام األك(. 2013الخطيػػبن نػػكر سػػػعد عبػػد الحميػػػد )
الجامعة المستنصرية في العراق ألسموب إعـادة ىندسـة العمميـات اإلداريـة وعالقتيـا بدرجـة اسـتخدام 

جامعػػة  نرسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة نأعضــاء ىيئــة التــدريس لتكنولوجيــا التعمــيم مــن وجيــة نظــرىم
 الشرؽ األكسطن بغدادن العراؽن.

 مكتبة االنجمك مصريةن القاىرة.ن أصول اإلدارة العامة. (1972دركيشن عبد الكريـن كتكالن ليمى)

(. الك ايات المينية لػدل رؤسػاء األقسػاـ األكاديميػة فػي الككيػتن رسػالة ماجسػتير 2004الرشيدمن فيد)
 غير منشكرةن جامعة اليرمكؾن اربدن األردف.

الجامعـات األردنيـة العدالة التنظيميـة لـدى رؤسـاء األقسـام األكاديميـة فـي (. 2006سمطافن سكزاف )
ن رسػػالة الرســمية وعالقتيــا بالرضــا  الــوظيفي والــوالء التنظيمــي ألعضــاء الييئــات التدريســية فييــا

 ماجستير غير منشكرةن جامعة عماف العربيةن األردف.

 ن دار غريبن القاىرة.إدارة األفراد والكفاءة اإلنتاجية(. 1989السممين عمي )

 تنميــة الميــارات القياديــة والســموكية "تــدريبات وأنشــطة" (ن 1997السػػيدن إسػػماعيؿ محمػػدن كآخػػركف)
 المنظمة العربية لمتنمية اإلداريةن القاىرة.

 ن ترجمػػة جع ػػر أبػػك القاسػػـ احمػػدن معيػػد اإلدارةالســموك التنظيمــي واألداء .(1991سػػيزالفي كآخػػركف )
 العامةن الرياض

دريسػػية لمػػديرم المػػدارس كمػػديرياتيا فػػي (. أ ػػر مػػا يقػػدـ مػػف بػػرامج ت2010الشػػامافن أمػػؿ بنػػت سػػالمة)
 ن المممكة السعكدية.13 جن ممجمة جامعة الممك سعودأدائيـ الكظي ي مف كجية نظرىـن 
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(. األداء الكظي ي لدل أع ػاء الييئػة التدريسػية فػي الجامعػات األردنيػة الرسػمية 2011صرايرةن خالد )
 . 49-32(ن ص1)ن العدد22جن ممجمة جامعة دمشقمف كجية نظر رؤساء األقساـ فييان 

(. القيـ البيركقراطية لدل المكظ يف اإلدارييف في جامعة مؤتػة 2009الصرايرةن خالدن كالق اةن محمد )
ن . المجمة األردنيـة فـي العمـوم التربويـةكعالقتيا بندائيـ الكظي ي مف كجية نظر القيادات اإلدارية فييا

 .247 -233ن ص3ن عدد 5جم

(. ميػػػاـ رؤسػػػاء األقسػػػاـ كصػػػ اتيـ الشخصػػػية كمػػػا يتكقيػػػا 1997ين يكسػػػؼ ) ػػػحاكمن بيػػػكمي كقطػػػام
ن مجمـة اإلداريأع اء ىيئػة التػدريس فػي كميػة التربيػة كالعمػـك اإلسػالمية فػي جامعػة السػمطاف قػابكسن 

 معيد اإلدارة العامةن مسقطن عّماف.

ة البمقػػاء التطبيقيػػة مػػف فاعميػػة أداء رؤسػػاء األقسػػاـ األكاديميػػة فػػي جامعػػ (.2012الطراكنػػةن سػػميماف )
ن مجمـــة أبحـــاث اليرمـــوككجيػػػة نظػػػر أع ػػػاء ىيػػػل التػػػدريس فييػػػان جامعػػػة البمقػػػاء التطبيقيػػػةن األردفن 

 .555_320ن ص8مجمد

 ن الدار الجامعيةن بيركتن لبناف.السموك اإلنساني في المنظمات(. 1989عاشكرن احـ صقر)

كجيػػػة نظػػػر أع ػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس بكميػػػة  (. تقيػػػيـ جػػػكدة األداء الجػػػامعي مػػػف2011عباينػػػةن صػػػالح )
 .320_75ن ص8ن العددالمجمة العربية لضمان جودة التعميم الجامعيجامعة مصراتو ليبيان  ناآلداب

"ن االتصاالت اإلدارية "ماىيتيا  أىميتيـا  أسـاليبياىػ(ن 1414الع يميفن فيد بف سعكد بف عبد العزيز)
 مطابع شركة الص حات الذىبيةن الرياض.

 ن مركز تطكير األداء كالتنميةن القاىرة.ميارات إدارة األداء(. 1996) عبد الغني  ؿىال

 . دار الني ة العربيةن القاىرة.تقييم األداء(. 1997عبد المحسفن تكفيؽ )

تفويض السمطة وأثـره عمـى كفـاءة األداء  جامعـة الممـك سـعود  (. 2003الع مافن محمد بف عبداهلل )
 تير غير منشكرة.ن رسالة ماجسالسعودية
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عالقة العوامـل التنظيميـة بـاألداء الـوظيفي لمعـاممين فـي مدينـة الممـك عبـد (. 2003العماجن محمكد)
 أكاديميػػػة نػػػايؼ لمعمػػػـك اإلداريػػػةن  ن رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػكرةنالعزيـــز الطبيـــة لمحـــرس الـــوطني

 الرياض.

ة األردنية نحك أداء رؤساء األقساـ (. اتجاىات أع اء ىيئة التدريس في الجامع1998العمرمن بساـ )
 .272ص – 255ن ص 2ن العدد 25ن مجدراسات العموم التربويةاألكاديمية. 

فاعميـــة أداء رئيســـات األقســـام بكميـــات التربيـــة لمبنـــات بجامعـــة ام القـــرى (. 2009فالتػػػون عائشػػػة )
 مكرمة.ن جامعة أـ القرلن مكة اللميامين اإلدارية من وجية نظر عضوات ىيئة التدريس

 ن القاىرة.1ن عالـ الكتابن طاإلدارة المدرسية الحديثة(. 2010الكردمن أحمد )

عالقـة القيـادة التحويميــة باإلبـداع اإلداري لــدى رؤسـاء األقســام (. 201كػريـن محمػد كخمػؼن حسػػني )
 ن رسالة ماجستير غير منشكرن غزةن فمسطيف.االكاديمية في الجامعة اإلسالمية بغزة

واقع األداء اإلداري لـدى رؤسـاء األقسـام فـي كميـات التربيـة بجامعـة بغـداد (. 2011)محسفن منتيى 
ن مجمػػة كميػػة 2ن جامعػػة المستنصػػريةن رسػػالة ماجسػػتيرن العػػدد الرابػػعن مجمػػدمــن وجيــة نظــر التدريســين

 التربية لمجامعة.

 كالطباعةن عماف.ن دار زىراف لمنشر االتجاىات الحديثة في القيادة اإلدارية(. 1997محمكدن الظاىر)

تطوير األداء اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية بالجامعات الفمسـطينية (. 2007المصرمن مػركاف. )
 . رسالة ماجستير غير منشكرةن الجامعة اإلسالميةن غزة. في ضوء مبادئ إدارة الجودة الشاممة

الس األقسػػػاـ األكاديميػػػة (. االحتياجػػػات التدريبيػػػة لرؤسػػػاء مجػػػ2002السػػػيدن أمنيػػػة )؛ مصػػػط ىن ىػػػدل
ن الجمعيػػة المصػػرية مجمــة التربيــةبالجامعػػات المصػػرية بػػالتطبيؽ عمػػى جامعػػة طنطػػان دراسػػة ميدانيػػة. 

 .668_432ن ص(7العدد) ن(5لمتربية المقارنة كاإلدارة التعميميةن مج)

األكاديميـة  العالقة بين تفويض السمطة وفاعمية اتخاذ  القـرارات فـي األقسـام(. 2006مينان ابراىيـ )
ن رسػالة ماجسػتير غيػر منشػكرةن من وجية نظـر أعضـاء الييئـة التدريسـية فـي الجامعـات الفمسـطينية

 جامعة النجاحن نابمس.
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المــؤتمر العممــي (. تطػػكير بػرامج إعػداد المعمػػـ كتدريبػو فػػي  ػكء م يػـك األداءن 2002نصػرن محمػد )
 ن جامعة عيف شمسن القاىرة.(1). مجالرابع عشر _ مفاىيم التعميم في ضوء مفيم األداء

(. معػػػػايير أداء الجػػػػكدة الشخصػػػػية لػػػػدل رؤسػػػػاء األقسػػػػاـ كأسػػػػاليب تعزيزىػػػػا 2011اليحيػػػػكمن صػػػػبرية)
 .58ص –35ن ص1ن عدد 7ن مجمدالمجمة األردنية لمعموم التربويةبالجامعات السعكدية. 
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 (: االستبانة في صكرتيا األكلية1قـ )ممحؽ ر 

 ح رة الدكتكر ................. المحتـر

 تحية طيبو كبعد...........

بػػيف أيػػديكـ اسػػتبانة لدراسػػة بعنػػكاف " األداء اإلدارم لرؤسػػاء الػػدكائر األكاديميػػة بجػػامعتي القػػدس كبيػػت 
 لحـ مف كجية نظر أع اء الييئة التدريسية فييا".

لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في اإلدارة التربكية مف جامعة القػدس. يرجػى كذلؾ استكماال 
جراء أم تعديؿ تركنو مناسبا. بداء رأيكـ في فقراتيا نكات  مف ح رتكـ التكـر بتحكيـ ىذه االستبانة كات

 كلكـ منا جزيؿ الشكر

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباحثة:                                                                                     

 أحالم عبد العزيز محسن
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 جامعة القدس

 كمية التربية/ إدارة تربكية

 ح رة ع ك ىيئة التدريس المحتـر

 تحية طيبة....... كبعد

القدس كبيت لحػـ تقكـ الباح ة بإعداد دراسة بعنكاف "األداء اإلدارم لرؤساء الدكائر األكاديمية بجامعتي 
 مف كجية نظر أع اء الييئة التدريسية فييا".

كذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في اإلدارة التربكية مف جامعة القدس. تتككف 
االسػػتبانة التػػي بػػيف يػػديؾ مػػف قسػػميفن يت ػػمف القسػػـ األكؿ بيانػػات عػػف أع ػػاء الييئػػة التدريسػػيةن أمػػا 

( بنػػػدانن مكزعػػػة فػػػي أربعػػػة مجػػػاالت تصػػػؼ السػػػمكؾ اإلدارم 57م عمػػػى أك ػػػر مػػػف )القسػػػـ ال ػػػاني يحتػػػك 
 لرؤساء الدكائر.

يرجػػػى قػػػراءة بنػػػكد االسػػػتبانة بعنايػػػةن كالتكػػػـر باإلجابػػػة عمييػػػا بدقػػػة كمك ػػػكعيةن كفػػػؽ الكاقػػػع الػػػذم تػػػراه 
 ممارسان في دائرتؾن عمما أف اإلجابة لف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي.

 نكمشكرا لتعاو 

 الباحثة أحالم عبد العزيز محسن
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 القسـ األكؿ:البيانات الشخصية

 يرجى ك ع دائرة حكؿ اإلجابة المناسبة لحالتؾ:

 الجنس: 

 ذكر                        أن ى

 المؤىؿ العممي:

 ماجستير                         دكتكراه

 الخبرة في التعميـ الجامعي:

 سنة 15سنكات         اك ر مف  10_ أقؿ مف 5ت                مفسنكا 5_ أقؿ مف1مف 

 

 الجامعة التي تعمؿ بيا :

 جامعة القدس              جامعة بيت لحـ

 

 

 ىؿ عممت رئيس لدائرة أكاديمية في الجامعة مف قبؿ؟

 نعـ                         ال
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ة التي تم ؿ إجابتؾ حكؿ األداء اإلدارم لػرئيس دائرتػؾ في الخان)×( أرجك ك ع إشارة :  القسم الثاني
 األكاديمية خالؿ العاميف الما ييف:

 المجاؿ األكؿ: إدارة االجتماعات 

موافق  الفقرات الرقم
 بشدة

ال  موافق
 أدري

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

يحػػػػرص رئػػػػيس الػػػػدائرة عمػػػػى عقػػػػد اجتماعػػػػات دكريػػػػة فػػػػي  
 الدائرة

     

ائرة عمى إشاعة جك مف االحتراـ كالتقدير يحرص رئيس الد 
 أ ناء االجتماع

     

      يحرص رئيس الدائرة عمى االلتزاـ بمكاعيد االجتماع 

يطمػػع أع ػػاء الػػدائرة عمػػى مح ػػر االجتمػػاع السػػابؽ فػػي  
 الكقت المناسب 

     

تعػرض محا ػػر جمسػػات مجمػػس الػػدائرة عمػػى عميػػد الكميػػة  
 ى مجمس الكميةإلبداء تكجيياتو كعر يا عم

     

يحػػدد مسػػؤكلية األشػػخاص لمتابعػػة القػػرارات التػػي تتخػػذ فػػي  
 االجتماع

     

يشػارؾ أع ػاء الػدائرة فػي إ ػافة مك ػكعات عمػى أجنػػدة  
 االجتماعات 

     

      تعقد االجتماعات في مكاف ىادئ 

      ُيعطى جميع األع اء ال رصة لتعبير عف كجيات نظرىـ 

عات جدكؿ األعماؿ مػع الكقػت المخصػص تتناسب مك ك  
 الجتماعات الدائرة

     

      يتـ تن يذ بدقة كك كح قرارات كتكصيات مجمس الدائرة 

تتاح فػرص متكافئػة ألع ػاء مجمػس الػدكائر إلبػداء آرائيػـ  
 كاقتراحاتيـ اتجاه مكا يع االجتماع
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 المجاؿ ال اني: اتخاذ القرارات

حػػػػػػددة الػػػػػػدائرة يطمػػػػػػح يصػػػػػػي  رسػػػػػػالة كا ػػػػػػحة كم 
 لتحقيقيا خالؿ فترة زمنية محددة

     

ين ػػػػػػذ بدقػػػػػػة كك ػػػػػػكح قػػػػػػرارات كتكصػػػػػػيات مجػػػػػػالس  
 الدكائر كالكميات كالجامعة

     

يحػػرص عمػػى تػػكفير المعمكمػػات كالقػػكانيف الجامعيػػة  
 التي تساعد عمى اتخاذ القرارات الجيدة داخؿ القسـ

     

ت عمػى األغمبيػة يتبنى القرارات الرشػيدة التػي حصػم 
 في مجالس القسـ

     

يعتمػػػػػد عمػػػػػى األسػػػػػاس العممػػػػػي فػػػػػي صػػػػػنع كاتخػػػػػاذ  
 القرارات اإلدارية عمى مستكل الدائرة

     

يشػػػاكر اع ػػػاء الييئػػػة فػػػي القػػػرارات قبػػػؿ اتخاذىػػػا  
 كبالشكؿ االف ؿ لمصمحة الدائرة

     

يشػػػػػػعر أع ػػػػػػاء الييئػػػػػػة  التدريسػػػػػػية بالر ػػػػػػا عػػػػػػف  
 ا اتخاذ القراراتالطريقة التي يتـ بي

     

      ربط القرارات التي يتـ اتخاذىا بنىداؼ الدائرة 

تتخػػذ قػػػرارات مجمػػػس الػػػدائرة عػػػف طريػػػؽ التصػػػكيت  
 باألغمبية

     

      يشارؾ في القرارات التي تخص المناىج 

يشارؾ مجمس الدائرة في القرارات المتعمقة باألفكػار  
 اإلبداعية

     

ائرة فػػػػي القػػػػرارات المتعمقػػػػة فػػػػي يشػػػػارؾ مجمػػػػس الػػػػد 
 اختيار أع اء الييئة التدريسية الجدد

     

يػػػتـ اتخػػػاذ القػػػرارات بمػػػا يتناسػػػب مػػػع خطػػػة الػػػدائرة  
 كتكجياتيا

     

 المجاؿ ال الث: المتابعة كالتقييـ
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يعتمد عمػى المعػايير الدقيقػة كالمك ػكعية ك ػكابط  
 العمؿ في تقكيـ أداء أع اء الييئة بالدائرة

     

يطمػػػػػػػع عمػػػػػػػى نتػػػػػػػائج تقيػػػػػػػيـ أداء اع ػػػػػػػاء  الييئػػػػػػػة  
دارية  التدريسية مف ناحية اكاديمية  كات

     

يتػػػابع بانتظػػػاـ سػػػير الميػػػاـ التعميميػػػة كالبح يػػػة فػػػي  
 الدائرة

     

يتػػػػػػػابع تن يػػػػػػػذ الخطػػػػػػػط كنتػػػػػػػائج األعمػػػػػػػاؿ التربكيػػػػػػػة  
 كالتعميمية ألع اء الييئة التدريسية

     

قسػػػػـ فػػػػي تحديػػػػد الكتػػػػب يؤكػػػػد عمػػػػى دكر مجمػػػػس ال 
 كالمراجع المرتبطة بخطط القسـ

     

يقػػػػـك باإلشػػػػراؼ عمػػػػى تنظػػػػيـ االمتحانػػػػات النيائيػػػػة  
 لمدائرة

     

يقػػـك بتكزيػػع األعبػػاء التدريسػػية قبػػؿ البػػدء بالدراسػػة  
 بكقت كاؼ  

     

يقػػػـك بإعػػػداد الجػػػداكؿ الدراسػػػية قبػػػؿ البػػػدء الدراسػػػة  
 بكقت كاؼ  

     

      متعددة لمتقكيـ يستخدـ طرقان  

      ي ني عمى الجيكد المميزة 

يقػػػدـ المسػػػاعدة فػػػي حػػػؿ المشػػػكالت التػػػي يكجييػػػا  
 أع اء الييئة التدريسية

     

      يكزع العبء التدريسي بعدالة 

يحدد احتياج مكاد الدائرة مف الكتػب كالػدكريات ليػتـ  
 تنمينيا في مكتبة 

     

بطريقػػػػة ابتكاريػػػػة قبػػػػؿ  يتكقػػػػع المشػػػػكالت كيعالجيػػػػا 
 كقكعيا

     

 المجاؿ الرابع: العالقة مع الطمبة
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      يستقبؿ الطمبة في أكقات محددة 

يشػػػػرؼ عمػػػػى اعػػػػداد كح ػػػػظ السػػػػجالت األكاديميػػػػة  
 لطمبة الدائرة كتكقيع ك ائؽ التخرج

     

      يتعامؿ مع الطمبة باحتراـ كتقدير 

      يعقد اجتماعات مع طمبة الدائرة  

لديػػػػة االلمػػػػاـ بمسػػػػتحد ات نظػػػػاـ القبػػػػكؿ كالتسػػػػجيؿ  
 الطمبة في الجامعة

     

      يعقد اجتماعات دكرية/ فصمية لمناقشة ق اياىـ 

      يمكف لطمبة التكاص معو عف الحاجة إليو 

      يتعامؿ مع الطمبة بطريقة عادلة 

يسػػػاعد الطمبػػػة عمػػػى القيػػػاـ بنبحػػػاث ميدانيػػػة تخػػػدـ  
 ة كالمجتمع المحميالجامع

     

      يح ز الطمبة كيعزز مبادراتيـ كمقترحاتيـ 

      يتابع مع أع اء الدائرة ارشاد الطمبة كتكجيييـ 

      يشجع الطمبة عمى اإلبداع كاالبتكار  

      يقـك بدكر المنسؽ لق ايا الطمبة مع اإلدارة العميا 

يـ يحػػػرص عمػػػى مسػػػاعدة الطمبػػػة فػػػي حػػػؿ مشػػػكالت 
 االكاديمية

     

      يتـ تكريـ الطمبة المت كقيف نياية العاـ الدراسي 

يحػػػػرص رئػػػػيس الػػػػدائرة عمػػػػى التكاصػػػػؿ مػػػػع طمبػػػػة  
 الدائرة بعد التخرج

     

تعقد الدائرة يكمان لمتكظيػؼ مػع نيايػة العػاـ الدراسػي  
 مع الطمبة الخرجيف

     

      لدل الدائرة سياسة لتح يز الطمبة كتشجيعيـ 
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 ( أسماء المحكمين 2ممحق رقم )

 مكاف العمؿ االسـ الرقـ

 جامعة القدس أ..د. محمد عابديف 

 جامعة القدس د. محمد شعيبات 

 جامعة القدس د. فدكل حمبية 

 جامعة القدس د. ع يؼ زيداف 

 جامعة القدس الم تكحة د. محمد الطيطي 

 جامعة بيت لحـ د. جميؿ خ ر 

 جامعة القدس الم تكحة يد. خالد قركان 

 جامعة القدس د. تيسير عبد اهللأ.  

 جامعة القدس الم تكحة د. عزمي أبك الحج 

 جامعة القدس د. معتصـ حمداف 
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 (: االستبانة بصورتيا النيائية3ممحق رقم )

 جامعة القدس

 كمية العمـك التربكية/ إدارة تربكية

 .... المحتـرح رة ع ك ىيئة التدريس............

 تحية طيبة كبعدنن

تقكـ الباح ة بإعداد دراسة بعنكاف: "األداء اإلدارم لرؤساء الدكائر األكاديمية فػي جػامعتي القػدس كبيػت 
 لحـ مف كجية نظر أع اء الييئة التدريسية فييما". 

قدس. تتككف كذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في اإلدارة التربكية مف جامعة ال
االسػػتبانة التػػي بػػيف يػػديؾ مػػف قسػػميفن يت ػػمف القسػػـ األكؿ بيانػػات عػػف أع ػػاء الييئػػة التدريسػػيةن أمػػا 

 القسـ ال اني يحتكم عمى مجاالت كفقرات األداة.

يرجى قراءة بنكد االستبانة بعنايةن كالتكـر باإلجابة فييا بدقة كمك كعيةن كفؽ الكاقع الذم تراه ممارسػان 
 عمما أف اإلجابة لف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي. في دائرتؾن

 

 شكرا لتعاونكم 

 الباحثة أحالم عبد العزيز محسن
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 القسم األول:  ) البيانات الشخصية (

 يرجى ك ع دائرة حكؿ اإلجابة المناسبة لحالتؾ:

 .الجنس: 1

 ذكر                        أن ى

 .المؤىؿ العممي:2

 دكتكراه                   ماجستير     

 .الخبرة في التعميـ الجامعي:3

 سنة 10سنكات                  اك ر مف  10_ أقؿ مف 5سنكات           مف 5أقؿ مف 

 .الجامعة التي تعمؿ بيا :4

 جامعة القدس              جامعة بيت لحـ

 .ىؿ عممت رئيس لدائرة أكاديمية في الجامعة مف قبؿ؟5

 نعـ                         ال
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( أمػػاـ كػػؿ فقػػرة كتحػػت الدرجػػة التػػي تم ػػؿ تقػػديرؾ لػػألداء √القسػػـ ال ػػاني: يرجػػى التكػػـر بك ػػع إشػػارة) 
اإلدارم لػرئيس دائرتػؾ األكاديميػػة ) المقصػكد ىنػا أداء رؤسػػاء الػدكائرن بشػكؿ عػػاـن الػذيف تعػاقبكا عمػػى 

 رئاسة الدائرة(:

 االجتماعاتالمجال األول: إدارة 

 ال قرة/ الدرجة الرقـ
كبيرة 
 جدان 

 كبيرة
 قميمة متكسطة

قميمػػػػػػػػػػػػة 
 جدان 

      يعقد رئيس الدائرة اجتماعات دكرية ألع اء الدائرة 1

      يشيع رئيس الدائرة جكان مف االحتراـ كالتقدير خالؿ االجتماعات 2

      يمتـز رئيس الدائرة بمكاعيد االجتماعات 3

      الدائرة األع اء عمى مح ر االجتماع السابؽ يطمع رئيس  4

      تعقد االجتماعات في مكاف مناسب 5

      يعطى األع اء ال رصة لمتعبير عف كجيات نظرىـ 6

      تتناسب مك كعات جدكؿ األعماؿ مع الكقت المحدد ليا 7

      يختار رئيس الدائرة كقتان مناسبان لالجتماعات 8

      الدائرة االشخاص المسؤكليف عف متابعة القرارات يحدد رئيس 9

 المجاؿ ال اني: اتخاذ القرارات

1 
يطػػرح رئػػيس الػػدائرة المك ػػكعات التػػي بحاجػػة الػػى اتخػػاذ  قػػرار أمػػاـ الػػدائرة  دكف 

 تحيز
  

   

      يكفر رئيس الدائرة المعمكمات التي تساعد عمى اتخاذ القرارات 2

      لقرارات التي تحظى بمكافقة غالبية اع اء الدائرة يتبنى رئيس الدائرة ا 3

      يعتمد رئيس الدائرة المينية أ ناء اتخاذ القرارات في الدائرة 4
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      يراعي رئيس الدائرة  مبدأ الشكرل في الق ايا المتعمقة بالدائرة 5

      تتخذ القرارات في الدائرة بما يتناسب مع خطط الدائرة كبرامجيا 6

      يعمؿ رئيس الدائرة عمى تن يذ قرارات كتكصيات مجمس الدائرة 7

      يطمع رئيس الدائرة األع اء عمى معكقات تن يذ بعض القرارات 8

 المجاؿ ال الث: المتابعة كالتقييـ

      ال قرة الرقـ

      ائرةيعتمد رئيس الدائرة معايير مك كعية في تقييـ أع اء الييئة التدريسية في الد 1

      يستخدـ رئيس الدائرة  أساليب متعددة في عممية التقييـ 2

      يطمع أع اء ىيئة التدريس عمى نقاط القكة كال عؼ في أدائيـ لالست ادة منيا 3

      يشجع األداء المتميز ألع اء ىيئة التدريس  4

      يتابع  األداء األكاديمي ألع اء ىيئة التدريس في الدائرة 5

      ال يتصيد أخطاء أع اء ىيئة التدريس 6

      يعاقب كؿ مف ُيقصر في أداء ميامو 7

      يقـك بتكزيع األعباء التدريسية عمى أع اء الدائرة قبؿ بدء التدريس بكقت كاؼ   8

      يشرؼ عمى تنظيـ االمتحانات في الدائرة 9

      بالتشاكر معيـيكزع العبء التدريسي عمى أع اء الدائرة  10

 المجاؿ الرابع: الت كيض

 الرقـ
كبيرة  ال قرة/ الدرجة

 جدا

 كبيرة
 قميمة  متكسط

قميمة 
 جدان 

      يقـك رئيس الدائرة بت كيض بع ان مف صالحيتو ألع اء في الدائرة 1

      يقـك بت كيض الصالحيات كفؽ مبدأ الجدارة في العمؿ  2



 89 

 الرقـ
كبيرة  ال قرة/ الدرجة

 جدا

 كبيرة
 قميمة  متكسط

قميمة 
 جدان 

      رات الت كيضُيبيف ألع اء الدائرة مبر  3

      يقـك بعممية الت كيض بيدؼ تحسيف األداء في الدائرة 4

      ُيتابع أداء مف ي ك يـ فيما ُكِم كا بو 5

      يمتـز باألنظمة كالقكانيف حاؿ قيامو بعممية الت كيض  6

 المجاؿ الخامس: العالقة مع الطمبة

      يتعامؿ مع الطمبة باحتراـ كتقدير 1

      عقد اجتماعات دكرية مع طمبة الدائرةي 2

      يح ز الطمبة عمى تقديـ اقتراحاتيـ 3

      يعزز المبادرات الطالبية 4

      يتابع مع أع اء الدائرة ارشاد الطمبة ال صمي 5

      يساعد الطمبة في حؿ مشكالتيـ األكاديمية 6

      ُيِمـ بمستجدات نظاـ  قبكؿ كتسجيؿ الطمبة 7
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