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الشكر والتقدير

الحمد هلل رب العالميف الذم أعانني عمى استكماؿ ىذا الجيد المتكا عن كأتقدـ بالشكر هلل اكالن ـ أتقػدـ
بالشػػكر كالتقػػدير إلػػى الػػدكتكر محمػػكد أبػػك سػػمرة الػػذم لػػـ يبخػػؿ عمّػػي بعممػػون تكالػػى لجنػػة المناقشػػة عمػػى
جيػػكدىـ كمالحظػػاتيـن كمػػا كأتقػػدـ بالشػػكر كالتقػػدير إلػػى كػػؿ المحا ػريف فػػي كميػػة التربيػػة فػػي جامعػػة
القػػدسن كأخ ػػص بال ػػذكر عميػػد الكمي ػػة محس ػػف عػػدسن كأس ػػاتذة برن ػػامج اإلدارة التربكيػػةن كأتق ػػدـ بالش ػػكر
كالتقػػدير إلػػى السػػادة المحكمػػيف الػػذيف لػػـ يبخم ػكا عمّػػي بنصػػائحيـ تكارشػػاداتيـ .كأشػػكر كػػؿ مػػف سػػاعدني
أ ناء إعدادم ليذه الدراسة سكاء بالترجمة كالتنسيؽ .

الباحثة
أحالم عبد العزيز محسن

ب

الممخص
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى كاقػػع األداء اإلدارم لرؤسػػاء الػػدكائر األكاديميػػة فػػي جػػامعتي القػػدس
كبيػت لحػـ مػف كجيػة نظػر أع ػاء ىيئػة التػدريس فييمػا .كاسػتخدمت الباح ػة المػنيج الكصػ ين كتكػكف
مجتمع الدراسة مف جميع أع اء ىيئة التدريس المت رغيف كالناطقيف بالمغة العربية فػي جػامعتي القػدس
كبيت لحـ لمعاـ الجامعي 2015\2014ن كالبػال عػددىـ ( )492ع ػك ىيئػة تػدريس .فػي حػيف كانػت
عينة الدراسة عينة عشكائية (طبقية)ن بم عددىا ( )132فردانن كاستخدمت الباح ػة أداة االسػتبانة لجمػع
البيانات كتحقيؽ أىداؼ الدراسةن كتككنت مف ( )42فقرة مكزعة عمى مجاالت الدراسة .ك ـ التحقؽ مف
صدقيا ك باتيا بالطرؽ التربكية كاإلحصائية المناسبة.
كأظيرت نتائج الدراسة أف كاقع األداء اإلدارم لرؤساء الدكائر األكاديمية في جامعتي القدس كبيت لحػـ
كما يراه أع اء ىيئة التدريس جاء بدرجة عالية .كبمتكسط حسابي قدره ( .)3.80كما أظيرت النتػائج
ع ػػدـ كج ػػكد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف تق ػػديرات أفػ ػراد عين ػػة الد ارس ػػة لكاق ػػع األداء اإلدارم تع ػػزل
لمتغيرات :الجنسن المؤىؿ العممين الخبرةن الجامعةن العمؿ سابقان رئيسان لدائرة أكاديمية.
كعمى

كء نتائج الدراسة تـ التكصية بالعديػد مػف التكصػيات منيػا :تعزيػز كاقػع األداء اإلدارم لرؤسػاء

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

 1.1المقدمة
أصبح مف المعركؼ أف اإلدارة عمـ كففن عمـ يتطكر كيتجددن حيػث يسػعى ىػذا العػالـ لالرتقػاء بػاإلدارة
ارتقػػاء ال يقػػؿ عنيػػا بالميػػاديف األخػػرلن بػػؿ كقػػد تكػػكف مػػف أىػػـ العمػػكـن كػػكف نجػػاح اإلدارة يعنػػي نجػػاح
المؤسسػػةن كفشػػميا قػػد يقػػكد إلػػى انييػػار المؤسسػػة .كمػػف ػػـ يػػنتي دكرة ك ػػفن حيػػث يعتمػػد عمػػى المكىبػػة
الشخصػػية كالخب ػرة العمميػػةن كالميػػارات ال رديػػة كاإلبػػداع فػػي التعامػػؿ مػػع اإلنسػػاف كالمجتمػػع كالجكانػػب
الغير مادية في اإلنساف كالمجتمعن كىذا ما يجعؿ فييا لمسة فنية ك ربان فمس يان ال يمكف لممدير الناجح
االستغناء عنيا.
إف العمميػػة اإلداريػػة ال تقتصػػر عمػػى م ارحػػؿ اتخػػاذ الق ػ اررات كالرقابػػة عمػػى أعمػػاؿ القػػكل اإلنسػػانيةن أك
القيػادة الحازمػػة لتحقيػػؽ أىػػداؼ المشػػركعن بػػؿ إف م يػكـ اإلدارة يت ػػمف عػػدة أمػػكر منيػػا حسػػب التنظػػيـ
كالتكجيػػو كالتعامػػؿ مػػع المرؤكسػػيف بنسػػمكب يكػػكف فيػػو التعامػػؿ مػػع المسػػتجداتن كركح القػػانكفن كاحت ػراـ
المشاعرن كالشعكر بالر ا كالحرص عمى تحقيؽ األىداؼن بإتباع األساليب العممية(حسيفن .)2006
إف دكر المؤسسػػات التعميميػػة بمختمػػؼ أنكاعيػػا كمسػػتكياتيا كاىتماماتيػػان تتػػن ر بشػػكؿ كا ػػح بػػالتطكرات
العديدة في مختمؼ نكاحي الحياة .كلكي يتحقؽ ىدفيا مف العممية التعميمية التي يقكـ بيػا ع ػك الييئػة
التدريسية في الجامعةن فال بد مف األخذ بعيف االعتبار بالك ايات التدريسية ألدائو (.)Rene,1999
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كالجامع ػػات كس ػػيمة رئيس ػػة لتق ػػدـ المجتم ػػع كعنػ ػكاف الني ػػةن حي ػػث تق ػػع عميي ػػا ع ػػبء الني ػػكض بي ػػذه
المسؤكلية الحاسمةن كبالذات عمى عاتؽ أفػراد المسػتكل األكػاديمين كاإلدارم فػي األقسػاـ كالكميػات (أبػك
الكفاءن.)1990
كالقى األداء األكاديمي في الجامعات اىتمامان متزايدانن كخاصة في ظؿ األخذ بنظاـ االعتمػادن ك ػماف
الجػ ػػكدة فػ ػػي التعمػ ػػيـ .حيػ ػػث شػ ػػمؿ التقيػ ػػيـ جميػ ػػع عناصػ ػػر النظػ ػػاـ الجػ ػػامعي مػ ػػف مػ ػػدخالت كعمميػ ػػات
كمخرجػػاتن بينمػػا يتركػػز تقيػػيـ األداء عمػػى الكظػػائؼ الجامعيػػة األساسػػية فػػي التػػدريس كالبحػػث العممػػين
كخدمة المجتمػعن كأكرد المنتػدل العربػي لمعػاـ 2004ن إلدارة البشػر بالت صػيؿ العناصػر الرئيسػية لتقيػيـ
األداء الجػػامعي كىػػي :الييئػػة التدريسػػيةن كالب ػرامج الد ارسػػيةن كالمكتبػػاتن كمركػػز المعمكمػػات كمصػػادر
التعميـ المتكفرة كالجكانب الماليةن كالمبانين كالم ارفػؽن كالتسػييالت المتعمقػة بالعمميػة التعميميػةن كخػدمات
الطمبةن كالعامميف كالنشاط البح ي.
إف تقييـ األداء(التعميمي كاإلدارم) داخؿ المؤسسات التعميمية العاليػة الخطػكة األساسػية التخػاذ القػ اررات
المك كعيةن كزيادة فاعمية األداء كجعميا أك ر تمي از ).)Anninos,2008
كتشػػكؿ الػػدكائر األكاديميػػة الكحػػدة التنظيميػػة األساسػػية فػػي المؤسسػػات الجامعيػػةن إذ يقػػع عمػػى عاتقيػػا
ال ػػدكر الكبي ػػر ف ػػي تحقي ػػؽ أى ػػداؼ الجامع ػػات ف ػػي نش ػػر ال ػػكعي كالمعرف ػػةن كتنميتي ػػا ع ػػف طري ػػؽ البح ػػث
كالتطبيػػؽ .كتعػػد الػػدائرة األكاديمي ػة حجػػر الزاكيػػة بالنسػػبة لمجامعػػةن فيػػي تم ػػؿ الخميػػة لجسػػـ اإلنسػػاف
داخؿ الجامعةن إذ أنيا تتنلؼ مف الكميات كالمعاىدن كتتككف كؿ كمية أك معيػد تػابع لمجامعػة مػف عػدد
الػػدكائر األكاديميػػةن يتػػكلى كػػؿ منيػػا تػػدريس الم ػكاد

ػػمف اختصاصػػون كلكػػؿ قسػػـ كيانػػو الػػذاتي مػػف

الناحية العممية كاإلدارية (مصط ى كالسيدن.)2002
تعد كظي ة رئيس الدائرة األكاديمية كاحدة مف أىـ الكظائؼ فػي الييكػؿ التنظيمػي بالكميػات كالجامعػاتن
حيث يككف الدكر األكبػر لػرئيس الػدائرة فػي تحديػد مكاصػ ات مؤسسػات التعمػيـ العػالي مػف حيػث األداء
كاإلنتاجية (.)Tiemann& Valley ,1995
كيم ػػؿ رئ ػػيس القس ػػـ أك ال ػػدائرة القي ػػادة األكاديمي ػػة كاإلدارة بم ػػا يت ػػمنو م ػػف تع ػػدد ف ػػي المي ػػاـ كاألدكار
المنكطػػة بػػون كتػػزداد مسػػؤكلياتون فيكاجػػو تحػػديات ك يػرة كمتنكعػػةن إذ أف عممػػو لػػيس قاصػ ار عمػػى تسػػيير
شؤكف الدائرة تسي انر ركتينيان .كمباشرة أعمالو التنظيمية فقطن بػؿ يجػب أف يشػمؿ عمػى جػانبيف متالزمػيف
3

متكػػامميف فػػي منظكمػػة كاحػػدةن أكليمػػا :الجانػػب األكػػاديمي المتعمػػؽ بالعمميػػة التعميميػػة كالبح يػػةن كىػػك
أساس بنياف الجامعة كمك ػكعاتيا الػرئيس الػذم يعمػؿ عمػى تحقيػؽ أىدافػون ك انييمػا :الجانػب اإلدارم
كىك المسؤكؿ عف تييئة المناخ المناسب لتحقيؽ أعباء الجانب األكؿ (مصط ى كالسيدن.) 2002
كعمى الػرغـ مػف أىميػة عمػؿ رئػيس القسػـن كأىميػة دكرة فػي تحقيػؽ أىػداؼ الػدائرة كالجامعػةن فػإف ك يػ انر
ممػػف يتػػكلى ىػػذا العمػػؿن يبػػدؤكف عمميػػـ دكف رؤيػػة كا ػػحة لمجػػاؿ اإلدارة كدكف سػػبؽ إعػػداد أك خب ػرة
إداريػػةن فيػػـ يػػنتكف إلػػى ىػػذا المنصػػب مػػف ص ػ كؼ البػػاح يف كأع ػػاء ىيئػػة التػػدريسن فاختيػػار رئػػيس
الدائرة كتعيينو في منصبن يعتمد في الغالب عمى ميارات البحث كالتدريس.
كى ػػذا يس ػػتكجب تس ػػميط ال ػػكء ح ػػكؿ األداء اإلدارم لرؤس ػػاء ال ػػدكائر األك ػػاديمييفن م ػػف خ ػػالؿ تناكلي ػػا
بالدراسة كالتحميؿ العممين كىذا ما تسعى إليو الدراسة الحالية.
 2.1مشكمة الدراسة:
تكم ػػف مش ػػكمة الد ارس ػػة ف ػػي التع ػػرؼ إل ػػى أف دكر رئ ػػيس ال ػػدائرة يس ػػتدعي تػ ػكافر الك ي ػػر م ػػف المي ػػارات
اإلدارية كاألكاديمية كص ات الشخصية تؤىمو لمعمؿ بك اءة كفاعميةن فإف رئاسة الدكائر األكاديمية تم ؿ
تحػػديان حقيقيػانن كػػكف معظػػـ رؤسػػاء الػػدكائر غيػػر متخصصػػيف فػػي اإلدارةن أك غيػػر مػػدربيف لتػػكلي الميػػاـ
اإلدارية .حيث تنقصيـ الك ايات اإلدارية لمقيػاـ بكاجبػاتيـ .كعميػة فػإف مشػكمة الد ارسػة تحػددت بػالتعرؼ
عمى مدل أىمية رئيس الدائرة األكاديمية لمعممية التعميمية مف كجية نظر أع ػاء الييئػة التدريسػية فػي
جػػامعتي القػػدس كبيػػت لحػػـ بػػاألداء اإلدارم لرؤسػػاء الػػدكائر األكاديميػػةن نظػ انر ألىميػػة دكر رئػػيس الػػدائرة
األكاديميػػة فػػي الجامعػػةن كتك ػػيح الميػػاـ كالنشػػاطات التػػي يقػػكـ بيػػان ككنػػو رأس اليػػرـ فػػي إدارة الػػدائرة
كتنظيـ أعماليان كتحسيف أدائيا.
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 3.1أسئمة الدراسة:
كيمكف تحديد مشكمة الدراسةن في اإلجابة عف السؤاليف الرئيسييف اآلتييف:
السؤاؿ األكؿ ":ما كاقع األداء اإلدارم لرؤساء الدكائر األقساـ األكاديمية في جامعتي القدس كبيت لحػـ
مف كجية نظر أع اء الييئة التدريسية فييما"؟
السؤاؿ ال اني ":ىؿ تختمؼ تقػديرات أفػراد عينػة الد ارسػة لكاقػع األداء اإلدارم لرؤسػاء الػدكائر األكاديميػة
بػػاختالؼ متغي ػرات الد ارسػػة :كالجػػنسن كالمؤىػػؿ العممػػين كالخب ػرة فػػي التعمػػيـ الجػػامعين كالجامعػػة التػػي
يعمؿ بيا ع ك ىيئة التدريسن كالعمؿ سابقان رئيسان لدائرة أكاديمية.
 4.1الفرضيات
انب قت عف السؤاؿ ال اني لمدراسة ال ر يات الص رية اآلتية:
ال ر ية األكلى:
ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل ( )0.05 ≥αبػػيف تقػػديرات أف ػراد عينػػة الد ارسػػة لكاقػػع
األداء اإلدارم لرؤساء األقساـ األكاديمية في جامعتي القدس كبيت لحـ تعزل إلى متغير الجنس؟
ال ر ية ال انية:
ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل ( )0.05 ≥αبػػيف تقػػديرات أف ػراد عينػػة الد ارسػػة لكاقػػع
األداء اإلدارم لرؤسػػاء األقسػػاـ األكاديميػػة ف ػػي جػػامعتي القػػدس كبيػػت لح ػػـ تعػػزل إلػػى متغيػػر المؤى ػػؿ
العممي؟
ال ر ية ال ال ة:
ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل ( )0.05 ≥αبػػيف تقػػديرات أف ػراد عينػػة الد ارسػػة لكاقػػع
األداء اإلدارم لرؤسػػاء األقسػػاـ األكاديميػػة فػػي جػػامعتي القػػدس كبيػػت لحػػـ تعػػزل إلػػى متغيػػر الخبػرة فػػي
التعميـ الجامعي؟
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ال ر ية الرابعة:
ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل ( )0.05 ≥αبػػيف تقػػديرات أف ػراد عينػػة الد ارسػػة لكاقػػع
األداء اإلدارم لرؤساء األقساـ األكاديمية في جامعتي القدس كبيت لحـ تعزل إلى متغير الجامعة؟
ال ر ية الخامسة:
ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل ( )0.05 ≥αبػػيف تقػػديرات أف ػراد عينػػة الد ارسػػة لكاقػػع
األداء اإلدارم لرؤساء األقساـ األكاديمية في جامعتي القدس كبيػت لحػـ تعػزل إلػى متغيػر العمػؿ سػابقان
رئيسان لدائرة أكاديمية؟

 5.1أىمية الدراسة:
تكمف أىمية الدراسة ككنيا مف الدراسات الرائدة في مجاليا كمجتمعيا.
يمكف أف تست يد مف ىذه الدراسة كؿ الجيات المعنية بتطكير مؤسسات التعميـ الجامعي.
تعتبر ىذه الدراسة مساعدة لمباح ة الستكماؿ دراستيا العميا كالحصكؿ عمى درجة الماجستير.
يمكػػف االسػػت ادة مػػف نتػػائج الد ارسػػة الميدانيػػة فػػي تحسػػيف أداء العمميػػة اإلداريػػة فػػي جػػامعتي بيػػت لحػػـ
كالقدس كالتكصؿ إلى تكصيات مقترحة لتطكير األداء لرؤساء الدكائر.
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.
 6.1أىداف الدراسة:
تيدؼ الدراسة إلى:
 .1التعرؼ إلى أىمية دكر رئيس الدائرة األكاديمية في جامعة القدس كبيت لحـ.
 .2التعػػرؼ عمػػى كجيػػة نظػػر أع ػػاء الييئػػة التدريسػػية بػػدكر رئػػيس الػػدائرة األكاديميػػة بجػػامعتي
القدس كبيت لحـ بعممة إدارة االجتماعات.
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 .3التعػػرؼ عمػػى كجيػػة نظػػر أع ػػاء التدريسػػية بػػدكر رئػػيس الػػدائرة األكاديميػػة بجػػامعتي القػػدس
كبيت لحـ بعممة إدارة اتخاذ الق اررات.
 .4التعػػرؼ عمػػى كجيػػة نظػػر أع ػػاء التدريسػػية بػػدكر رئػػيس الػػدائرة األكاديميػػة بجػػامعتي القػػدس
كبيت لحـ بعممة التقييـ كالمتابعة.
 .5التعػػرؼ عمػػى كجيػػة نظػػر أع ػػاء التدريسػػية بػػدكر رئػػيس الػػدائرة األكاديميػػة بجػػامعتي القػػدس
كبيت لحـ بعممة إدارة اتخاذ الت كيض.
 .6التعػػرؼ عمػػى كجيػػة نظػػر أع ػػاء التدريسػػية بػػدكر رئػػيس الػػدائرة األكاديميػػة بجػػامعتي القػػدس
كبيت لحـ بعممية العالقة مع الطمبة.
 7.1محددات الدراسة:
الحػد المك ػكعي :تتنػاكؿ ىػذه الد ارسػة األداء اإلدارم لرؤسػاء الػدكائر األكاديميػة كذلػؾ مػف كجيػة نظػر
الييئة التدريسية كفؽ ما تحدده أداة الدراسة.
الحد البشرم :تقتصر الدراسة عمػى أع ػاء الييئػات التدريسػيةن المت ػرغيف كالنػاطقيف بالمغػة العربيػة فػي
جامعتي القدس كبيت لحـ لمعاـ الدراسي 2014/2013
الحد المكاني :تقتصر الدراسة عمى جامعتي القدس كبيت لحـ.
الحد الزماني :تـ إجراء الدراسة الميدانية في العاـ الجامعي .2014/2015
الحد اإلجرائي :تتحدد الدراسة بصدؽ أداة الدراسة ك باتيا كاإلجابة عف األسئمة كال ر يات.
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 7.1المصطمحات:
 التعريؼ اإلجرائي لألداء اإلدارم حسب ما نقمة الصػرايرة كالق ػاة( )2009عػف ( Wanger and
 )othersعمػػى انػػو حصػػيمة ت اعػػؿ عػػاممي القػػدرة كالدافعيػػة مع ػانن فػػال رد قػػد يمتمػػؾ القػػدرة عمػػى أداء
العمػػؿن كلكنػو لػػف يكػػكف قػػاد انر عمػػى إنجػػازه بك ػػاءة كفاعميػػة إف لػػـ تكػػف لديػػو الدافعيػػة الكافيػػة ألدائػػون
كالعكػػس صػػحيحن فقػػد تتػػكفر لػػدل ال ػػرد الدافعيػػة الكافيػػة ألداء العمػػؿن لكنػػو قػػد ال يؤديػػو بالشػػكؿ
المطمكب لعدـ تكفر القدرة عمى ذلؾ.
 األداء اإلدارم ":ما يقكـ بو رؤساء األقساـ/الدكائر األكاديمية في جامعة القدسن كجامعػة بيػت لحػـ
م ػػف ممارس ػػات كمي ػػاـ إداري ػػةن تتعم ػػؽ بنع ػػاء ىيئ ػػة الت ػػدريس كالطمب ػػة ف ػػي القس ػػـن كف ػػؽ األنظم ػػة
كالتعميمات المحددة في الجامعة".
 ع ك ىيئة التػدريس :ىػك الشػخص المعػيف رسػميان فػي إحػدل الجامعػات ال مسػطينيةن كيحمػؿ درجػة
الدكتكراه أك الماجستير في أحد حقكؿ المعرفةن كالمت رغ لمعمؿ األكاديمي داخؿ الجامعة.
 رئيس القسـ /الدائرة األكاديمي :ىك الشخص المكمؼ رسػميان مػف قبػؿ إدارة الجامعػة بتػكلي مسػؤكلية
إدارة الػ ػػدائرة /القسػ ػػـ األكػ ػػاديمين كالمسػ ػػؤكؿ عػ ػػف تن يػ ػػذ كافػ ػػة الق ػ ػ اررات اإلداريػ ػػة كالماليػ ػػة كالشػ ػػؤكف
األكاديمية في القسـ األكاديمي المعيف.
 جامعػػة القػػدس :ىػػي جامعػػة فمسػػطينية تقػػع فػػي مدينػػة القػػدس ك ػكاحييان كيقػػع الحػػرـ الرئيسػػي فػػي
أبػػكديس/

ػكاحي القػػدسن فػػي حػػيف لمجامعػػة مكاقػػع فػػي الشػػيخ جػراح كبيػػت حنينػػان كالبمػػدة القديمػػة

كالبيرة .انطمقت باسػـ جامعػة القػدس بعػد تكحيػد أربػع كميػات كانػت قائمػة فػي كػؿ مػف القػدس كراـ
اهلل (كالتكنكلكجيػػان الػػدعكة كأصػػكؿ الػػديفن كالكميػػة العربيػػة لمميػػف الصػػحيةن كميػػة ىنػػد الحسػػيني /دار
الط ؿ العربي)ن كيمتحؽ بيا حاليان ما يزيد عمى ( )11الؼ طالبان كطالبةن كت ـ العديد مف الكميات
العممية كاالدبيةن كبرامج الدراسات العميا.
 جامعة بيت لحـ :جامعة فمسطينية تقع مبانييا في مدينة بيت لحـن بدأت باستقباؿ ال كج األكؿ مػف
طمبتيػػا مػػع بدايػػة العػػاـ الجػػامعي .1973/1972حيػػث بػػدأت ب ( )112طالب ػان كطالبػػةن كتكسػػعت
الجامعة حتى اصػبحت مػف الجامعػات التػي ت ػـ فػي رحابيػا اآلؼ الطمبػةن كالعشػرات مػف أع ػاء
ىيئة التدريس.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة

 1.2اإلطار النظري
 2.2الدراسات السابقة
 3.2التعقيب عمى الدراسات
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة

 1.2اإلطار النظري
 1.1.2المقدمة
يت ػػؽ ك يػػر مػػف المتخصصػػيف عمػػى تسػػمية ىػػذا العصػػر بعصػػر اإلدارةن فمػػا مػػف نشػػاط أك اخت ػراع أك
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.
كفػػي ظػػؿ التقػػدـ العممػػي كالتكنكلػػكجين كالتطػػكر الس ػريع فػػي كػػؿ مجػػاالت الحيػػاةن كػػاف ال بػػد ل ػ دارة اف
تكاكب ىذا كمون كتككف قكية كمتقدمة كفاعمػةن لتػتمكف مػف مكاجيػات التحػديات العصػريةن حيػت أصػبح
التقدـ اإلدارم مؤش انر عمى تقدـ الدكؿ كالمجتمعات( دركيش كتكالن .)1972
ػداء مػف المدرسػة الكالسػيكية التػي قادىػا كػؿ
ليذا جاءت النظريات اإلدارية كالمدارس اإلدارية تباعػانن ابت ن

مف فردريؾ تايمكر كىنرم فايكؿ كماكس فيبرن مرك انر بالمدرسة السػمككيةن كمػف ػـ المػدارس الحدي ػة فػي
اإلدارة :إدارة الجػػكدة الشػػاممةن تكادارة التغييػػرن تكادارة الص ػراعن تكادارة األزمػػاتن تكادارة الػػنظـ كغيرىػػا مػػف
الم ػدارس اإلداريػػة .كيػػنتي ىػػذا الجيػػد بيػػدؼ تحسػػيف اإلنتاجيػػةن كمخرجػػات العمػػؿ اإلدارمن مػػف خػػالؿ
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

إدارية ىيكميةن لكؿ دكره كميامون كيقكـ بعممو اإلدارم مف خالؿ كظائؼ اإلدارة المعركفةن مػف تخطػيط
كتنظيـ كتكظيؼ كتنسيؽ كتكجيو كرقابة كتقييـ.
كتكمف أىمية اإلدارة الجامعيػة ككنيػا متعمقػة بػإدارة المؤسسػة التعميميػة األىػـ فػي المجتمعػاتن كمػا ليػذه
المؤسسة مف دكر متميز في صياغة شخصيات الطمبة الممتحقيف بيان تكاعدادىـ اإلعػداد السػميـ لتحمػؿ
تبعػات المسػػتقبؿن إ ػػافة لػدكرىا الطبيعػػي فػػي المجػاالت العمميػػة كالتكنكلكجيػػة كخدمػة المجتمػػعن كدكرىػػا
في االكتشاؼ كالبحث عف المعمكمة العمميةن بيدؼ خدمة أبناء البشرية جمعاء (أبك سمرةن .)2003
ليذا يمكف القكؿن نظ انر ألىمية ىذا الدكر الذم تمعبو الجامعات في المجتمعات اإلنسانيةن كنظ انر ألىمية
اإلدارة ف ػػي بن ػػاء المؤسس ػػات كتق ػػدميان أف اإلدارة الجامعي ػػة فعػ ػالن ى ػػي م ػػف أى ػػـ اإلدارات عم ػػى مس ػػتكل
المجتمعن ىذه اإلدارة التػي تبػدأ بمجمػس أمنػاء الجامعػةن المسػؤكؿ عػف رسػـ السياسػات العامػة لمجامعػةن
كانتياء بع ك ىيئة التػدريس فػي الجامعػةن مػرك انر برؤسػاء الػدكائر اإلداريػة كاألكاديميػة .فػاألداء اإلدارم
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.
كق ػػد أدرك ػػت ال ػػدكؿ المتقدم ػػة ى ػػذا األم ػػرن فمن ػػذ عشػ ػرات الس ػػنيف أص ػػبحت ال ػػدكؿ المتقدم ػػةن األكركبي ػػة
كاألمريكيػػة كاليابانيػػةن أك ػػر اىتمام ػان بمؤسسػػات التعمػػيـ العػػالين ككػػاف ىػػذا كا ػػحان فػػي بيػػاف السياسػػة
األكركبيػة  An European Policy Statementن حيػث تػـ التنكيػد عمػى االلتػزاـ بػالطرؽ الجديػدة
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
مف جية أخرل (.)Sergiu and others,1999

 2.1.2مفيوم األداء واألداء اإلداري
األداءن كمػػا عرف ػػو نص ػػر(2002ن ص )94يعن ػػي "اإلنج ػػاز النػػاجـ ع ػػف ترجم ػػة المع ػػارؼ النظري ػػة إل ػػى
ميارات مف خػالؿ الممارسػة العمميػة كالتطبيقيػة ليػذه النظريػاتن كبكاسػطة الخبػرات المتراكمػة كالمكتسػبة
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فػػي مجػػاؿ العمػػؿ" .كعرفػػو عبػػد المحسػػف( 1997ن ص )5بننػػو " المخرجػػات اك األىػػداؼ الت ػي يسػػعى
النظػػاـ إلػػى تحقيقيػػا" .أمػػا ( )Hanynesال ػكارد عنػػد الص ػرايرة ( )2011فيػػرل األداء بننػػو النػػاتج الػػذم
يحققو المكظؼ عند قيامو بنم عمؿ مف األعماؿ في المنظمة.
يالحػػظ ىنػػا ارتبػػاط م يػػكـ األداء بالمخرجػػات كاالىػػداؼ التػػي تسػػعى المنظمػػة إلػػى تحقيقيػػان لػذلؾ فيػػك
م يكـ يعكس كؿ مف األىداؼ كالكسائؿ الالزمة لتحقيقيا .أم انػو م يػكـ يػربط بػيف أكجػو النشػاط كبػيف
االىداؼ التي تسػعى إلػى تحقيقيػا المنظمػاتن عػف طريػؽ ميػاـ ككاجبػات يقػكـ بيػا العػاممكف داخػؿ تمػؾ
المنظمػات (الرشػيدمن .)2004كينقػؿ الصػرايرة ك الق ػاة ( )2009عػف ( )Wagner and others
أف األداء ىك حصيمة ت اعؿ عاممي القدرة كالدافعية معانن فال رد قد يمتمؾ القدرة عمى أداء العمؿن كلكنػو
لف يككف قاد انر عمى إنجازه بك اءة كفاعمية إف لـ تكف لديو الدافعية الكافية ألدائون كالعكس صػحيحن فقػد
تتكفر لدل ال رد الدافعية الكافية ألداء العمؿن لكنو قد ال يؤديو بالشكؿ المطمكب لعدـ تػكفر القػدرة عمػى
ذلؾ.
كيك ػػح السػػممي( )1989ىػػذا الجانػػب باإلشػػارة إلػػى أف المقػػدرة كالرغبػػة فػػي العمػػؿ يت ػػاعالف معػػا فػػي
تحديػػد مسػػتكل األداءن أم أف تػػن ير المقػػدرة عمػػى العمػػؿ عمػػى مسػػتكل األداء يتكقػػؼ عمػػى درجػػة رغبػػة
الشخص في العمؿن كبالعكس فإف تن ير الرغبة في العمؿ عمى مسػتكل األداء يتكقػؼ عمػى مػدل مقػدرة
الشػػخص عمػػى القيػػاـ بالعمػػؿن كيمخػػص ذلػػؾ مػػف خػػالؿ المعادلػػة التاليػػة :مسػػتكل األداء المقػػدرة عمػػى
العمؿ  xالرغبة في العمؿ.
أما م يكـ األداء اإلدارم فيرتبط بنداء ال رد حيف قيامو بعمؿ إدارمن ميما كاف بسيطانن ليذا يرل كػردم
( )2010أف األداء اإلدارم يتعمػػؽ بمػػا يقػػكـ بػػو مكظػػؼ أك مػػدير مػػف أعمػػاؿ كأنشػػطة مرتبطػػة بكظي ػػة
معينػ ػػةن كيختمػ ػػؼ مػ ػػف كظي ػ ػػة ألخػ ػػرلن كأف كجػ ػػد بينيمػ ػػا عامػ ػػؿ مشػ ػػترؾ .كيعرفػ ػػو الشػ ػػاماف (2001ن
ص )132بننو "إنجاز ال رد لما ُيسند إليو مف ميمات إدارية بك اية كفاعمية.
كيرل سيزالفي كآخركف ( )1991بنف األداء الكظي ي يتعمؽ بمجمكعة مف السمككيات اإلدارية المرتبطػة
بقيػػاـ المكظػػؼ بػػنداء ميامػػو كتحمػػؿ مسػػؤكلياتو تجػػاه كظي تػػون كتت ػػمف جػػكدة األداءن كك ػػاءة التن يػػذن
كالخب ػرة ال نيػػة المطمكبػػةن كااللت ػزاـ بػػالنكاحي اإلداريػػة فػػي العمػػؿن كالسػػعي لالسػػتجابة لي ػا بكػػؿ حػػرص
كفاعميةن ف الن عػف االتصػاؿ كالت اعػؿ مػع بػاقي أع ػاء المؤسسػة .فػي حػيف يػرل ىػالؿ ( )1996أف
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السمكؾ اإلنساني ىك المحدد لألداء الػكظي ين كىػك محصػمة الت اعػؿ بػيف طبيعػة ال ػرد كنشػنتو كالمكقػؼ
الذم يكجد فيون كاألداء ال يظير نتيجة لقكل أك

غكط نابعة مػف داخػؿ ال ػرد ن سػو فقػطن كلكػف نتيجػة

لعممية الت اعؿ كالتكافؽ بيف القكل الداخمية لم رد كالقكل الخارجية المحيطة بو.

 3.1.2عناصر األداء اإلداري
عناصػػر األداء اإلدارم تم ػػؿ أركانػػو التػػي بػػدكنيا ال يتحقػػؽ ىػػذا األداءن كتنكعػػت ىػػذه العناصػػرن كالتػػي
ي تػػرض بالعػػامميف معرفتيػػا كالػػتمكف منيػػا بش ػكؿ جيػػدن لمكصػػكؿ إلػػى األداء اإلدارم المطمػػكبن كيشػػير
كردم ( )2010إلى أىـ ىذه العناصر:
 .1المعرف ػػة بمتطمبػ ػػات الكظي ي ػػة :كتشػػػمؿ المعػػػارؼ كالمي ػػارات ال ني ػػة كالخم يػػػة العام ػػة عػػػف الكظي ػػػة
كالمجاالت المرتبطة بيا.
 .2كمية العمؿ المنجز :أم مقدار العمؿ الذم يستطيع المكظؼ إنجازه في الظركؼ العاديػةن كمقػدار
سرعة اإلنجاز.
 .3الم ػػابرة كالك ػػكؽ :كتشػػتمؿ الجديػػة كالت ػػاني فػػي العمػػؿن كالقػػدرة عمػػى تحمػػؿ مسػػئكلية العمػػؿن تكانجػػازه
في الكقت المحددن كمدل حاجة المكظؼ ل رشاد كالتكجيو مف قبؿ المشرفيف كتقييـ نتائج عممو.
أما عاشكر( )1989فيشير إلى ما أسماىا محددات األداء اإلدارم عند كؿ مف)(Porter & Lawlerن
كيمخصيا في ال ة عناصر رئيسية:
 .1الجيد المبذكؿن كىك الذم يعكس درجة حماس ال رد ألداء العمؿ.
 .2قدرات ال رد كخبراتو السابقةن كىي التي تحدد فعالية الجيد المبذكؿ.
 .3إدراؾ ال ػػرد لػػدكره الػػكظي ين كتصػػكراتو كانطباعاتػػو عػػف السػػمكؾ كالنشػػاطات التػػي يتكػػكف منيػػا عممػػو
كالكي ية التي ينبغي أف يمارس بيا دكره في المنظمة.
 4.2.1أنواع األداء اإلداري
األداء اإلدارم لو مستكياتو في المؤسساتن كتـ تصنيؼ ىذه المستكيات الى أنكاعن كىي:
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 األداء ال ردم :كىي األعماؿ التي يمارسيا ال رد لمقياـ بمسئكلياتو التي ي طمع بتن يذىا في الكحػدة
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

حيف القياـ بدكرىا المناط بيا في المنظمة.
 األداء التنظيمػػي :كىػػك األداء المتعمػػؽ بالمنظمػػة بجميػػع كحػػداتيا التنظيميػػةن فػػي

ػػكء ت اعميػػا مػػع

عناصر بيئتيا الداخمية كالخارجية.
يالح ػػظ م ػػف ى ػػذا التص ػػنيؼ أف األداء اإلدارم لممؤسس ػػة أك المنظم ػػة ى ػػك عب ػػارة ع ػػف مجم ػػكع األداءات
اإلداري ػػة لمكح ػػدات ف ػػي المؤسس ػػةن ف ػػي ح ػػيف يك ػػكف أداء الكح ػػدة التنظيمي ػػة ن ػػاتج ع ػػف مجم ػػكع األداءات
اإلدارية ألفراد ىذه الكحدة .كمف ىنا يبرز أىمية العمؿ أك األداء اإلدارم ال ردمن ألف أم خمؿ في ىذا
العمؿ سينعكس بشكؿ أك بآخر عمى محصمة األداء اإلدارم لممؤسسةن كىذا يت ؽ مع ما تطرحو نظرية
النظـ في اإلدارة.
 5.2.1العوامل المؤثرة عمى األداء اإلداري
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.
ىػػذا ىػػك األصػػؿ فػػي العمػػؿ اإلدارمن لجميػػع المؤسسػػات كلجميػػع العػػامميف فييػػا .كلكػػف ىػػذا الجيػػد كىػػذا
األداء لػػيس بال ػػركرة أف يكػػكف كفػػؽ المسػػتكل المطمػػكبن أك أنػػو يت ارجػػع بػػدالن مػػف أف يتقػػدـن كقػػد يعػػزل
ىذا الى مجمكعة مف العكامؿن منيان كما أشار إلييا كؿ مف العماج ( )2003كمحمكد (:)1997
 غياب األىداف المحددة:
فالمنظمة التي ال تمتمؾ خطط ت صيمية لعمميا كأىدافيان كمعدالت اإلنتاج المطمكب أدائيان لف تستطيع
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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 عدم المشاركة في اإلدارة:
إف عػػدـ مشػػاركة العػػامميف فػػي المسػػتكيات اإلداريػػة المختم ػػة فػػي التخطػػيط كصػػنع الق ػ ارراتن يسػػاىـ فػػي
كجػػكد فجػػكة بػػيف القيػػادة اإلداريػػة كالمػػكظ يف فػػي المسػػتكيات الػػدنيان كبالتػػالي يػػؤدم إلػػى

ػػعؼ الشػػعكر

بالمس ػػؤكلية كالعم ػػؿ الجم ػػاعي لتحقي ػػؽ أى ػػداؼ المنظم ػػةن كي ػػؤدم إل ػػى ت ػػدني مس ػػتكل أداء الم ػػكظ يفن
لشعكرىـ بننيـ لـ يشارككا في صنع الق اررات كاألىداؼ المطمكب إنجازىان أك الحمكؿ لممشكالت.
 اختالف مستويات األداء:
مػػف العكامػػؿ المػػؤ رة عمػػى أداء المػػكظ يف عػػدـ نجػػاح األسػػاليب اإلداريػػة التػػي تػربط بػػيف معػػدالت األداء
كالمردكد المادم كالمعنكم الذم يحصمكف عميون فكمما ارتبط مستكل أداء المكظؼ بالترقيػات كالعػالكات
التػػي تحصػػؿ عمييػػان كممػػا كانػػت عكامػػؿ التح يػػز غيػػر مػػؤ رة بالعػػامميفن كىػػذا يتطمػػب نظػػاـ مميػ انز لتقيػػيـ
أداء المكظ يف ليتـ التميز ال عمي بينيـ.
 الرضا الوظيفي:
الر ا الكظي ي مف العكامؿ األساسية المؤ رة عمى مستكل األداء لممكظ يفن فغيػاب الر ػا الػكظي ي أك
انخ ا ػػو يػػؤدم إلػػى أداء

ػػعيؼن كيتػػن ر الر ػػا ال ػػكظي ي عػػادة بعػػدد كبيػػر مػػف العكامػػؿ التنظيمي ػػة

كالشخصية لممكظؼ.
 التسيب اإلداري:
التسػػيب اإلدارم فػػي المنظمػػة يعنػػي

ػػياع سػػاعات العمػػؿ فػػي أمػػكر غيػػر منتجػػةن بػػؿ كقػػد تكػػكف مػػؤ رة

بشكؿ سمبي عمػى أداء المػكظ يف اآلخػريفن كقػد ينشػن التسػيب نتيجػة ألسػمكب القيػادة أك اإلشػراؼ داخػؿ
المنظمة.
 غياب األمن الوظيفي :يػرل الصػرايرة كالق ػاة ( )2009أف اإلحسػاس بػاألمف لػدل المكظػؼ يعنػي
حال ػػة م ػػف الطمننين ػػة كاالس ػػتقرار ف ػػي العم ػػؿن كيع ػػد أساسػ ػان لمنج ػػاح كاالبتك ػػارن إذ يع ػػد
ركرات اإلنتاج ال كرم كاإلدارم في العمؿ.

15

ػػركرة م ػػف

 غياب العدالة في الترقيـات والحـوافز :يػرتبط العػاممكف فػي المؤسسػاتن عػادة ن ألسػباب عػدةن منيػا
االقتصػاديةن كاالجتماعيػةن كالمينيػةن كالمعنكيػػة كغيرىػا .كتكػكف جميعيػا مػػف اجػؿ إشػباع حاجػػاتيـن
كتحقيؽ أىدافيـ .فالكؿ يسعى لمحصكؿ عمى ىذه الحاجات مف خػالؿ أدائػو فػي المؤسسػةن كالعمػؿ
الذم يقدمو ليا(  . )Reitz, 1981بالمقابؿ ينتظر المكظؼ أف يجد العدالػة فػي المعاممػةن كاألجػر
المناسػػبن كالحػػافز المح ػػز لمعمػػؿ كاإلبػػداعن كفػػي غيػػاب العدالػػة ىػػذه مػػف قبػػؿ رؤسػػائو سػػيجد ن سػػو
ي قد الدافعية لمعمؿن كينعكس ذلؾ عمى أدائو اإلدارم.
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
التنظيمين كاالستماع منيـن كالعمؿ عمى تحقيؽ ما يمكف تحقيقو مف عناصر الر ا الكظي ي كاالنتماء
التنظيمي كالكظي ي.
 6.2.1قيـاس األداء اإلداري
يظؿ األداء بشكؿ عاـن كاألداء اإلدارم بشكؿ خاص دكنما معنى ما لـ يتـ قياسون بمعنى التعػرؼ إلػى
ىػػذا األداء باسػػتمرارن مػػف خػالؿ الكشػػؼ عػػف جكانػػب القػػكة كال ػػعؼن كمقارنػػة مػػا تػػـ القيػػاـ بػػو بمعػػايير
محػػددة ككا ػػحة معػػدة مسػػبقانن أك مػػف خػػالؿ مػػدل قيػػاـ المكظػػؼ بالميػػاـ المككمػػة إليػػو كفػػؽ األنظمػػة
كالقكانيف المعمكؿ بيا في المؤسسة(أحمد كعبد الكريـن .)2005
كقياس األداء اإلدارم يؤدم لمتعرؼ إلى مستكيات العمؿ كك اءة العامميفن كمػكاطف القػكة كال ػعؼ فػي
األداءن ك لتع ػػرؼ ال ػػى ال ػػرؽ ب ػػيف مس ػػتكل األى ػػداؼ المرس ػػكمة ف ػػي المؤسس ػػة كمس ػػتكل النتاج ػػات الت ػػي
تحقق ػػت م ػػف كح ػػدات المؤسس ػػة المختم ة(محس ػػفن  .)2011كم ػػا يس ػػيـ تقي ػػيـ األداء ف ػػي التع ػػرؼ إل ػػى
مجاالت التطكير المطمكبة لمعامميف كبالتالي تدريبيـ كفؽ أسس مينية مدركسةن كذلؾ لالرتقاء بمسػتكل
األداءن كبالتالي االرتقاء بمخرجات المؤسسة.
كحاكلػػت محسػػف ( )2011رصػػد مجمكعػػة مػػف األسػػباب التػػي تجعػػؿ مػػف قيػػاس األداء اإلدارم أم ػ انر ذم
أىمية خاصة كىي:
تسيـ معرفة قياس األداء في تحديد االحتياجات كالبرامج التدريبية التي يطمبيا تحسيف أداء العامميف في
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.
تس ػػيـ عممي ػػة قي ػػاس األداء اإلدارم ف ػػي معرف ػػة معكق ػػات العم ػػؿ اإلدارمن كى ػػذا ي ػػكفر ال ػػرص المناس ػػبة
ل دارة العميا بمعرفة مكاف الخمؿ كال عؼ في المكائح كالسياسات كالبرامج المطبقة.
أمػػا أحمػػد كعبػػد الك ػريـ ( )2005فيشػػي ار إلػػى أىميػػة قيػػاس األداء اإلدارم مػػف خػػالؿ :تػػكفير معمكمػػات
كبيانات حكؿ مستكل األداءن كالكشؼ عف مكاطف القكة كال ػعؼ فػي األداءن ك ػع الشػخص المناسػب
في المكاف المناسبن استم اررية المراقبة كالتقييـ.
كتتػػن ر عمميػػة قيػػاس األداء اإلدارمن أك تقييمػػون بمجمكعػػة مػػف العكامػػؿ أك المػػؤ رات (محسػػفن)2011ن
أحمػػد كعبػػد الك ػريـ ( )2005ن اليحيػػكم ()2011ن منيػػا :عػػدـ ك ػػكح المعػػايير التػػي ُيعتمػػد عمييػػا فػػي
تقيػػيـ األداءن أك ع ػػدـ مك ػػعيتيان قم ػػة الخبػ ػرة الالزمػػة لم ػػف يق ػػكـ بعممي ػػة قي ػػاس كتقي ػػيـ األداء اإلدارمن
المصػػالح الشخصػػية التػػي يمكػػف اف تطغػػى عمػػى المينيػػة فػػي العمػػؿن غيػػاب المتابعػػة كالمحاسػػبة لنتػػائج
عمميػػات التقيػػيـن أك عػػدـ األخػػذ بنتػػائج التقيػػيـ كالقيػػاس ىػػذه مػػف قبػػؿ اإلدارة العميػػا لممؤسسػػةن س ػكاء فػػي
الترقيات أك الحكافزن أك التعيينات في مناصب إداريةن أك عػدـ ل ػت نظػر المقصػريف لمػكاطف تقصػيرىـ
كيكافػػن
بيػػدؼ تحسػػيف أدائيػػـ فػػي المسػػتقبؿن كألسػػكء مػػف ىػػذا كمػػو اف ال تُعتمػػد نتػػائج تقيػػيـ األداء ىػػذهن ُ

كينسى المبدعن كال ُينظر إلى أدائو المتميز مف قبؿ إدارة المؤسسػة .عنػدىا تنط ػل الك ػاءاتن
المقصرن ُ
كيغيب اإلبداعن كتتراجع المؤسسة عف م يالتيا في تحقيؽ أىدافيا العميان كتقتصر عمػى أىػداؼ قصػير

المدلن ال تنسجـ كرسالة المؤسسة التي أنشئت مف أجميا.

 8.2.1رئيس الدوائر األكاديمي
يم ػؿ القسػػـ األكػػاديمي الكحػدة اإلداريػػة األكلػػى فػي الييكػػؿ التنظيمػػي فػي الجامعػػةن إذ ال يمكػػف لمجامعػػة
أف تحقؽ أىدافيا كتؤدم رسالتيا إال مف خالؿ األقساـ األكاديميةن فك ير ىي الق اررات التػي تصػدر مػف
قمة التنظيـ الييكمي لمجامعة (مجمس الجامعة) تبدأ مف القسـ األكاديمي (اليحيكمن .)2011
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كالمعػػركؼ أف الييكػػؿ التنظيمػػي لمجامعػػةن أم جامعػػةن يتكػػكف مػػف القسػػـ األكػػاديمين كالػػذم يتشػػكؿ مػػف
المعػيف مػف قبػؿ رئاسػة الجامعػةن
أع اء ىيئة التدريس في ذلػؾ القسػـن برئاسػة رئػيس القسػـ األكػاديمي ُ
كىك أصغر كحدة إدارية في الجامعةن ـ ىناؾ مجمس الكمية الذم يتشكؿ مف رؤساء الدكائر األكاديمية

يرسػػو عميػػد الكميػػةن ػػـ مجمػػس العمػػداءن كالػػذم يتشػػكؿ عػػادة مػػف عمػػداء كميػػات الجامعػػةن
فػػي الكميػػةن أ
كي أرسػػو نائػػب رئػػيس الجامعػػة لمشػػؤكف األكاديميػػةن أك رئػػيس الجامعػػةن كىنػػاؾ مجمػػس الجامعػػة الػػذم يػػتـ
تشػػكيمو عػػادة مػػف ن ػكاب رئػػيس الجامعػػة كمسػػاعديون كي أرسػػو رئػػيس الجامعػػة .ىػػذا ىػػك الييكػػؿ التنظيمػػي
لمجامعػػات بشػػكؿ عػػاـن مػػع اخػػتالؼ فػػي بعػػض الجكانػػبن كىػػذا مػػا ىػػك قػػائـ فػػي جامعػػة القػػدس كمعظػػـ
جامعػات الػكطف .أمػا الجيػػة المشػرفة عمػى الجامعػػةن كالمسػؤكلة عػف رسػػـ السياسػات العامػةن كالمسػػؤكلة
عػػف التمكيػػؿ فيػػي مجمػػس أمنػػاء الجامعػػة برئاسػػة رئػػيس مجمػػس األمنػػاءن كالػػذم يعػػيف مػػف جيػػات عميػػان
حسب الجية التي أنشئت الجامعة كتشرؼ عمييان فقد تككف الدكلةن كقد تككف جيات محميةن أك جيات
خارجيةن كما ىك الحاؿ في جامعة بيت لحـ.
كلكػػؿ مػػف ىػػذه الكحػػدات اإلداريػػة ميػػاـ كفػػؽ النظػػاـ الػػداخمي لمجامعػػةن كمػػا يعنينػػا ىنػػا ىػػك الػػدائرة القسػػـ
األكاديمي.
فقػد أشػارت العديػد مػف الد ارسػات التربكيػػةن كد ارسػة اليحيػكم ()2011ن كمحسػف ()2011ن كأحمػد كعبػػد
الك ػريـ ()2005ن كحػػرب ()1998ن كالحجيمػػي ( )2010كغيرىػػا الػػى أىميػػة الػػدكر الممقػػى عمػػى عػػاتؽ
رئػػيس الػػدائرة األكاديمي ػةن فقػػد أشػػار حػػرب ( )1998الػػى أنػػو نظ ػ انر ألىميػػة الػػدكر الػػذم تؤديػػو الػػدكائر
األكاديميػػة فػػي الجامعػػاتن فقػػد كانػػت ىػػذه األقسػػاـ ميػػدانان لك يػػر مػػف الد ارسػػاتن كات قػػت جميعيػػا عمػػى
أىمية دكر الدكائر األكاديمية في تنسيس التعميـ العالي كنشنتو.
أمػػا اليحيػػكم ( )2011فتشػػير الػػى أف رئػػيس الػػدائرة األكاديميػة يعػػد العنصػػر ال اعػػؿ فػػي جػػكدة البػرامج
كاألنشطة التعميمية عمى اختالؼ أىدافيان كتميزه ينعكس إيجابا عمى الك اءة الداخمية كالخارجية لمبرامج
األكاديميػػةن فرؤسػػاء الػػدكائر األكاديميػػة يم مػػكف أىػػـ المػػدخالت فػػي العمميػػة التعميميػػة فػػي الجامعػػة بحكػػـ
أدكارىـ.
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كيشػػير الحجيمػػي ( )2010فػػي د ارسػػتو إلػػى أف الػػدائرة األكاديمي ػة ىػػك القػػكة ال اعمػػة األكلػػى فػػي تحديػػد
مالمح الجامعة تكانتاجيا العممي كالتكنكلكجين كتعد كظي ة رئيس القسـ األكاديمي مف أىـ الكظائؼ في
الييكؿ التنظيمي لمجامعة.
كتتعدد مياـ رئيس الدائرة األكاديمية لتشمؿ جكانب إداريػةن كأخػرل أكاديميػة .فيقػكـ بالتػدريس كاإلشػراؼ
عمى عممية التدريس في دائرتون إ افة إلى مسػؤكليات إداريػة تتعمػؽ بتسػيير شػؤكف الػدائرة فػي الػداخؿن
كعالقػػات القسػػـ مػػع األقسػػاـ األخػػرلن كالكميػػات األخػػرلن كالعمػػادة كرئاسػػة الجامعػػةن كالمجتمػػع المحمػػين
كتن ي ػػذ التعميم ػػات كاألنظم ػػة كالقػ ػكانيف ف ػػي ك ػػؿ جان ػػب م ػػف جكان ػػب العم ػػؿ الج ػػامعي .كيش ػػير الحجيم ػػي
( )2010إلى أف مياـ كمسػؤكليات رئػيس الػدائرة األكاديميػة تشػمؿ جػانبيفن األكؿ :الجانػب األكػاديمين
المتعمػػؽ بالعمميػػة التعميميػػة كالبح يػػةن كىػػك أسػػاس بنيػػاف الجامعػػة كمك ػػكعيا الػرئيسن كالجانػػب ال ػػاني:
الجانب اإلدارمن كىك المسؤكؿ عف تييئة المناخ اإلدارم المناسب لتحقيؽ أعباء الجانب األكؿ.
كيمكػػف تصػػنيؼ الميػػاـ كالمسػػؤكليات التػػي يتكالىػػا رئػػيس ال ػدائرة األكػػاديمي فػػي الجامعػػةن مػػع فػػركؽ
بسػػيطة فػػي ىػػذه الميػػاـ بػػيف جامعػػة كأخػػرلن ككمػػا جػػاءت فػػي العديػػد مػػف الد ارسػػاتن كفػػي دليػػؿ جامعػػة
القدس كبيت لحـ الخاص بنع اء الييئة التدريسية:
أوالً :ميام إدارية
كتشمؿ:
 .1االطالع عمى المراسالت كالرد عمييا خالؿ فترة محددة.
 .2المشاركة في لجاف كمجالس الجامعة المختم ة كح كر اجتماعاتيا.
 .3اإلشراؼ عمى عممية التدريس في القسـ كتقييـ األداء في التدريس.
 .4طرح البرامج ال صمية كتكزيع األعباء عمى المدرسيف بالتنسيؽ معيـ.
 .5االجتماعات اآلنية كالطارئة كتحديد أجندتيا.
 .6متابعة أمكر الطمبة في قسمون مف لحظة قبكليـ في القسـ حتى تخرجيـ.
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ثانياً :ميام خدمة المجتمع:
المشاركة في المجاف المختم ة ذات العالقة بالمجتمع المحمي.
المشاركة في االستشارات التي تخدـ المجتمع المحمي.
تكجيو األبحاث نحك المجاالت القادرة عمى خدمة المجتمع المحمي.
ثالثاً :ميام تدريسية:
يقكـ 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
عم ػ ػػى أع ػ ػػاء ىيئ ػ ػػة الت ػ ػػدريسن كاإلشػ ػ ػراؼ عم ػ ػػى االمتحان ػ ػػات ال ص ػ ػػمية كالنيائي ػ ػػةن تكاقػ ػ ػرار العالم ػ ػػات
كالخريجيف.
مراجعة خطط المساقات التي يعدىا أع اء ىيئة التدريس.
مراجعة خطط القسـن المتعمقة بالتخصصات الرئيسية كال رعية.
رابعاً :ميام البحث العممي
القياـ بالبحث العممين كمتطمب مف متطمبات العمؿ الجامعي.
تشجيع أع اء ىيئة التدريس في قسمو عمى البحث العممين كمساعدتيـ ما أمكف في ىذا المجاؿ.
المشاركة في المؤتمرات العمميةن كتشجيع أع اء ىيئة التدريس في قسمو لممشاركة فييا.
إف ىذه المياـ كالمسؤكليات تستدعي أمريف ا نيف:
 األكؿ :أف يتكاصؿ رئيس القسـ مػع جيػات مختم ػة :طمبػةن زمػالءن رؤسػاءهن مجتمػع محمػين أحيانػان
الك ازرات 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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كيش ػػير الحجيم ػػي ( )2010بي ػػذا الخص ػػكص ال ػػى أف طبيع ػػة ال ػػدكر الخ ػػاص بػػرئيس ال ػػدائرة األكاديميػ ػة
تستدعي تكافر ميارات إدارية كأكاديميةن كص ات شخصػية تؤىمػو لمعمػؿ بك ػاءة كاقتػدار لتحقيػؽ أىػداؼ
قسمو.
كتشػػير اليحيػػكم ( )2011إلػػى أف رئاسػػة الػػدكائر األكاديميػػة تم ػػؿ تحػػديان حقيقي ػانن كػػكف معظػػـ رؤسػػاء
األقساـ غيػر متخصصػيف فػي اإلدارةن أك غيػر مػدربيف لتػكلي ميػاـ إداريػةن كتنقصػيـ الك ايػات اإلداريػة
لمقيػػاـ ب ػكاجبيـ تجػػاه طمبػػتيـ كزمالئيػػـ .كعميػػو تػػرل اليحيػػكم بننػػو مػػف ال ػػركرة بمكػػاف أف يتػػكلى ىػػذه
المناصب مف ىـ عمى معرفة بكظي تيـ كرؤساء أقساـ بشكؿ كامػؿ كدقيػؽن مػع

ػركرة اطالعيػـ عمػى

األبحاث المنشكرة في مجاالت اإلدارة كالقيادةن كخاصة في مجاؿ التكاصػؿ ال اعػؿن تكابػداع فػي ميػارات
الحكارن كاستخداـ أسمكب اإلقناعن كتجنب االن عاؿ.
إف ما جاء في األدب التربكم حكؿ رئيس القسـ األكاديمين كأدائو اإلدارمن كمدل أىمية الػدكر كالميػاـ
المككمة اليون تدلؿ عمى أىمية ىذا المك كعن كأىمية رئػيس القسػـ األكػاديمي لمعمميػة التعميميػة التعمميػة
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.
كبعػػد مراجعػػة الباح ػػة لمعديػػد مػػف الد ارسػػات السػػابقةن إ ػػافة الػػى اإلطػػار النظػػرمن حػػددت مجمكعػػة مػػف
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.
كمف مجاالت اإلدارة كحسب ما جاءت في أداة الدراسة:
 إدارة االجتماعات:
إف إدارة أم شيء كما أشار كيناف(,1996ص )9ت ي

ػركرة حصػكؿ االجتماعػاتن كيعػرؼ الع يمػيف

(1414ىػػ) االجتماعػػات بننيػا " عبػػارة عػػف تجمػع شخصػػيف أك أك ػر فػػي مكػػاف معػيف لمتػػداكؿ كالتشػػاكر
كتبادؿ الرأم في مك كع معيف.
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كيشػػير أي ػان إلػػى كجػػكد عػػدة أن ػكاع لالجتماعػػات تبع ػاُ لتعػػدد أسػػس تصػػني يان كفػػي مػػا يمػػي أىػػـ ىػػذه
األنكاع:
 oمف حيث المدة أك زمف:
 اجتماعات دكرية
 اجتماعات غير دكرية
 oمف حيث الشكؿ:
 اجتماعات رسمية
 اجتماعات غير رسمية
 oمف حيث المستكل:
 اجتماعات عمى المستكل العالمي أك الدكلي
 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.
كيكمف دكرىا لرئيس الدائرة لكنيا تحقؽ لو األمكر التالية:
 التكاصػػؿ إلػػى د ارسػػات كاممػػة كمتننيػػة لمقػ اررات المتعمقػػة بالمكا ػػيع التػػي ليػػا عالقػػة بالػػدائرة
كاألع اء كالطالب.
 التكصػػؿ إلػػى ق ػ اررات جماعيػػة تتسػػـ بالن ػػج كالعمػػؽ كالصػػدؽ كالمك ػػكعية عمػػى عكػػس
الق اررات ال ردية
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 إتاحة ال رصة ألع اء الييئة التدريسػية حػدي ي الخبػرة لالحتكػاؾ بمػف ىػـ أقػدـ مػنيـ خبػرة
كممارسة.

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

 اتخاذ الق اررات:
ىي عممية التػي تعتبػر الحصػيمة اإلجماليػة دائمػان عمػى مػدل نجػاح تمػؾ االجتماعػاتن كك يػ انر مػا يتكقػؼ

عمى عنصريف أساسيان:

 .1مدل قياـ األع اء المشاركيف في االجتماع بإنجاز المياـ المككمة إلييـ.
 .2مدل كصكؿ القػ اررات التػي يػتـ اتخاذىػا فػي االجتمػاع إلػى الجيػات كاألشػخاص ذكم العالقػةن
كقياميـ بتن يذ ما جاء بيا (السيد كآخركفن.)1997
 التقييم والمتابعة:
تعتبر عمميػة التقيػيـ أحػد الميػاـ الممقػاة عمػى عػاتؽ رئػيس الػدائرة بصػ تو مشػرفان مقيمػانن كرغػـ كجػكد
العديػػد مػػف التعري ػػات لم يػػكـ التقيػػيـ إال أنػػو يمكػػف تحديػػده بننػػو العمميػػة التػػي تػػتـ بكاسػػطتيا جمػػع
المعمكمات المنظمة لمتكصػؿ إلػى أحكػاـ تتعمػؽ بػالتقرير بػيف عػدة بػدائؿ .كلتن يػذ التقيػيـ أشػكال عػدة
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

كالمؤسسة ن سيا (حنانيا كمركز اإلبداعن .)2004
 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

اآللية التي تكجد بكاسطتيا العالقات اإلنسانية كتطكرىا.

أف مػػف أىػػـ ميػػارات التكاصػػؿ بػػيف الط ػرفيف اإلبػػداع فػػي ميػػارات الح ػكار كعػػدـ التعػػالي عمػػى

الط ػػرؼ اآلخ ػػرن كاس ػػتخداـ نبػ ػرة ص ػػكت مناس ػػبة لمحػ ػكار كاس ػػتخداـ أس ػػمكب اإلقن ػػاع كاالىتم ػػاـ

بالطرؼ اآلخر.
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 2.2الدراسات السابقة
يتنػػاكؿ ىػػذا الجانػػب مػػف الد ارسػػة الد ارسػػات السػػابقةن كالمتعمقػػة بػػاألداء اإلدارمن حيػػث اشػػتممت الد ارسػػة
المسحية التي قامت بيا الباح ة لمجمؿ الدراسات التي تناكلت األداء اإلدارم كفاعميتون كمدل ممارسػتو
بالجامعػػاتن كاألدكار كالميػػاـ اإلداريػػة كاألكاديميػػة لرؤسػػاء األقسػػاـ بالجامعػػات .التػػي تػػـ تصػػني يا الػػى
دراسات أجنبية كعربية كعر يا حسب التسمسؿ الزمنين كذلؾ عمى النحك اآلتي:

1.2.2الدراسات العربية
دراسة الخطيب ( )2013ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى درجة ممارسػة رؤسػاء األقسػاـ األكاديميػة فػي
كميػػات جامعػػة المستنص ػرية فػػي الع ػراؽ ألسػػمكب إعػػادة ىندسػػة العمميػػات اإلداريػػة .طبقػػت ىػػذه الد ارسػػة
عمػػى عينػػة مػػف اع ػػاء الييئػػة التدريسػػية فػػي الجامعػػةن بم ػ قكاميػػا( )331ع ػػك ىيئػػة التػػدريسن مػػف
مجتمػػع الد ارسػػة البػػال ( )2292فػػردان .اسػػتخدمت الباح ػػة ليػػذه الغايػػة اسػػتبانة مككنػػة مػػف ( )30فق ػرة
مكزع ػػة عم ػػى مج ػػاالت :تبس ػػيط إجػ ػراءات العم ػػؿن تحس ػػيف ص ػػكرة الع ػػامميف ف ػػي الكمي ػػاتن في ػػـ تكادراؾ
العمميػػات اإلداريػػةن كتطػػكير الخدمػػة المقدمػػة .أظيػػرت نتػػائج الد ارسػػة اف أع ػػاء الييئػػة التدريسػػية فػػي
الجامعةن محػكر الد ارسػةن يػركف بػنف درجػة ممارسػة رؤسػاء األقسػاـ فػي الجامعػة ألسػمكب إعػادة ىندسػة
العمميػػات اإلداريػػة كػػاف بدرجػػة متكسػػطة لجميػػع المجػػاالتن باسػػت ناء مجػػاؿ تحسػػيف صػػكرة العػػامميف فػػي
كميات الجامعة حيث جاء بدرجة مرت عة.

دراســة الطراونــة ( )2012ىػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى مسػػتكل فاعميػػة أداء رؤسػػاء األقسػػاـ األكاديميػػة
في جامعة البمقاء التطبيقية مف كجية نظر أع اء ىيئة التدريس فييان كقد اختار الباحث عينػة مككنػو
مػػف( )115ع ػػك ىيئػػة تػػدريس عشػكائيان مػػف مجتمػػع الد ارسػػة المكػػكف مػػف ()718ع ػكانن كتػػـ اسػػتخداـ
اسػػتبانة مككنػػة مػػف ( )38فق ػرة مقسػػمة إلػػى أربعػػة مجػػاالتن ىػػي ( :العمػػؿ كالبحػػث العممػػين التػػدريس
كالتعم ػػيـن كاإلدارم كال ن ػػين البيئ ػػة كخدم ػػة المجتم ػػع) .أظي ػػرت النت ػػائج أف مس ػػتكل فاعمي ػػة أداء رؤس ػػاء
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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متكسػطة .كأشػارت نتػػائج الد ارسػة بعػػدـ كجػكد فػركؽ دالػػة إحصػائيا بػػيف مسػتكيات فاعميػػة األداء اإلدارم
تعزل لمتغيرم الخبرة كالرتبة األكاديميةن في حيف ظيرت فركؽ تعزل لمتغير الجنس.

دراســـة محســـن ( )2011ىػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ عمػػى كاقػػع األداء اإلدارم لػػدل رؤسػػاء األقسػػاـ فػػي
كميات التربية بجامعة بغداد مف كجية نظر التدريسييف( أع اء ىيئة التدريس)ن كالتعػرؼ عمػى ال ػركؽ
بػيف المدرسػػيف كفػػؽ متغيػر الجػػنس .كتكػػكف مجتمػع الد ارسػػة مػػف جميػع المدرسػػيف فػػي كميػات التربيػػة فػػي
جامعػة بغػداد( ابػف رشػدن ابػف الييػ ـن كميػػة البنػات)ن كالبػال عػددىـ ( )1122مدرسػانن أمػا عينػة الد ارسػػة
فكاف عددىا ( )210فردان .كقامػت الباح ػة ببنػاء أداة خاصػة بكاقػع األداء اإلدارم لتنسػجـ مػع متطمبػات
البحػػث مػػف خػػالؿ تحديػػد ( )7مجػػاالت لػػألداء اإلدارم لػػدل رؤسػػاء األقسػػاـ .أظيػػرت نتػػائج الد ارسػػة أف
رؤساء األقساـ في كميات التربية بجامعة بغداد يتمتعكف بمستكل مرت ع مف األداء اإلدارم .كاف رؤسػاء
األقسػاـ ليػػـ معرفػػة كد اريػػة بالميػاـ كالميػػا ارت اإلداريػػة .كال يكجػػد فػػركؽ بػيف تقػػديرات أفػراد عينػػة الد ارسػػة
لمستكل األداء اإلدارم تعزل لمتغير الجنس.

دراســـة اليحيـــوي ( )2011ى ػػدفت الد ارس ػػة التع ػػرؼ إل ػػى مع ػػايير أداء الج ػػكدة الشخص ػػية ل ػػدل رؤس ػػاء
األقساـ في الجامعات السعكدية( :الص ات الشخصية االيجابية كالعالقات اإلنسانية كالتكاصؿ كالت اعػؿ
كأداء العمػػؿن كأسػػاليب تعزيزىػػا )...ن كتػػـ اسػػتخداـ المػػنيج النػػكعي باسػػتخداـ المقابمػػةن كالمػػنيج الكمػػي
بإعػػداد اسػػتبانة حػػكؿ أبعػػاد الجػػكدة الشخصػػية كأسػػاليب تعزيزىػػا .تككنػػت العينػػة مػػف ( )266ع ػكا مػػف
أع ػػاء ىيئػػة التػػدريس مػػف السػػعكدييف الحاصػػميف عمػػى رتبػػة أسػػتاذ مػػف جميػػع الكميػػات كاألقسػػاـ كمػػف
الجنسيف مف المجتمع البال ( )1061فردانن أشارت نتػائج الد ارسػة المقابمػة بعػد تحميميػا إلػى أف معػايير
أداء الجكدة الشخصية لدل رؤساء األقساـ جاء بدرجة متكسطة.
دراسة عباينة ( )2011ىدفت الدراسة التعرؼ إلى تقييـ جكدة األداء الجامعي لكمية اآلداب( مصراتو)
مف كجية نظر أع اء ىيئة التدريس فييا .تككنت عينة الدراسة مف ( )60ع ػك ىيئػة تػدريسن حيػث
تػػـ اسػػتخداـ اس ػػتبانة تحتػػكم عمػػى ( )46فقػ ػرة .تكصػػمت الد ارس ػػة إلػػى أف درجػػة ج ػػكدة األداء فػػي كمي ػػة
اآلداب /مص ػراتو متكسػػطةن كيعػػكد ذلػػؾ إلػػى مجمكعػػة مػػف العكامػػؿ :حدا ػػة تجربػػة الكميػػة كالجامعػػة فػػي
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مجػػاؿ

ػػبط الجػػكدةن كاالعتمػػاد التػػي تحتػػاج إلػػى فتػرة أطػػكؿ لتظيػػر نتائجيػػان عػػدـ تخصػػيص مكازنػػة

ألنش ػػطة كبػ ػرامج الجػػػكدة ف ػػي الجامعػ ػػةن مقاكم ػػة التغيػ ػػر م ػػف قبػ ػػؿ أع ػػاء ىيئػػػة الت ػػدريس كالمػػػكظ يف
كاإلدارييفن

عؼ بنية نظاـ المعمكمات في الكمية كالجامعة بشػكؿ عػاـن كعػدـ تػكفر البيانػات األزمػة

لتصميـ المتطمبات العممية كالعممية كالبح ية.
دراســة ختاتنــة ( )2011ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى فاعميػػة أداء رؤسػػاء األقسػػاـ األكاديميػػة فػػي
جامعػػات جنػػكب األردف( مؤتػػةن الحسػػيفن الط يمػػة) مػػف كجيػػة نظػػر أع ػػاء ىيئػػة التػػدريس .اسػػتخدمت
الباح ػة اسػتبانة مككنػة مػف ( )41فقػرةن تػـ تكزيعيػػا عمػى عينػة عشػكائية مػف الجامعػات المػذككرة عػػددىا
( )173فػػردان .أشػػارت نتػػائج الد ارسػػة أف فاعميػػة رؤسػػاء األقسػػاـ كمػػا ي ارىػػا أع ػػاء ىيئػػة التػػدريس كانػػت
بدرجػػة متكسػػطةن كجػػاءت متكسػػطات مجػػاالت أداة الد ارسػػة مرت عػػة لمجػػاالت :ميػػارة االتصػػاؿن تكادارة
االجتماعػ ػػاتن كمتكسػ ػػطة لمجػ ػػاالت :التغييػ ػػرن كالرقابػ ػػة كالتقيػ ػػيـن كالشخصػ ػػيةن تكادارة الص ػ ػراعن كاتخػ ػػاذ
الق ارراتن كالتخطػيط .كمػا أشػارت النتػائج بعػدـ كجػكد فػركؽ بػيف متكسػطات تقػديرات أفػراد عينػة الد ارسػة
ل اعمية رؤساء األقساـ تعزل لمتغيرم الرتبة األكاديميةن كالكميةن في حػيف كجػدت فػركؽ تعػزل لمتغيػرم
الصالح الجامعة كالخبرة.
دراسة الحجيمي ( )2010ىدفت الدراسة التعرؼ إلى آراء رؤساء األقساـ األكاديمية فػي جامعػة ذمػار/
ال ػػيمف نح ػػك مي ػػاميـن كتحدي ػػد م ػػدل كج ػػكد اختالف ػػات ف ػػي تم ػػؾ اآلراء الت ػػي يمك ػػف أف تع ػػكد إل ػػى ت ػػن ير
متغيػرم :سػػنكات الخبػرة فػػي رئاسػػة القسػػـن كنػػكع /تخصػػص الكميػػة .قػػاـ الباحػػث بتصػػميـ اسػػتبانة مككنػػة
مػػف ( )96ميمػػة مكزعػػة عمػػى مانيػػة مجػػاالت أساسػػيةن كمػػف ىػػذه الميػػاـ )13( :بنػػدا يتعمػػؽ بميمػػات
التخطػػيط كتحديػػد احتياجػػات القسػػـ الماديػػة كالبشػريةن ك( )12بنػػدا يتعمػػؽ بميمػػات التنظػػيـن ك( )13بنػػدا
يتعمػػؽ بميمػػات القيػػادة كالتكجيػػون ( )11بنػػدا يتعمػػؽ بميمػػات التػػدريس كالنمػػك المينػػي لمعػػامميفن ك()13
بنػػػدا يتعمػػػؽ بميمػ ػػات االتصػ ػػاالت كتنميػػػة العالقػ ػػات المتبادلػ ػػةن ك( )12بنػ ػػدا يتعم ػػؽ بميمػ ػػات المتابعػ ػػة
كالتقكيـن ( )11بندا يتعمؽ بميمات المناىجن ( )11بند يتعمؽ بميمات البحث العممي كخدمػو المجتمػع.
كقد شممت عينة الد ارسػة ( )31رئػيس قسػـ مػف مجتمػع الد ارسػة المكػكف مػف ( )38رئػيس قسػـ .كجػاءت
أدرؾ رؤسػ ػػاء األقسػ ػػاـ
النتػ ػػائج أف ( )87ميمػ ػػة مػ ػػف الميمػ ػػات اإلداريػ ػػة ال رعيػ ػػة البالغػ ػػة ( ) 96ميمػ ػػة ا
األكاديمية أنيا ميمة في تحقيؽ أىداؼ أقساميـ.
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دراسة كريم وخمف ( )2010ىدفت التعرؼ الػى عالقػة القيػادة التحكيميػة باإلبػداع اإلدارم لػدل رؤسػاء
األقساـ األكاديميػة فػي الجامعػة اإلسػالمية بغػزة .كتكػكف مجتمػع الد ارسػة مػف رؤسػاء األقسػاـ األكاديميػة
بالجامعػ ػػة اإلسػػػالمية بغ ػ ػزة لمعػ ػػاـ الد ارسػ ػػي ()2009/2010ن كالب ػػال ع ػػددىـ ( )50رئػ ػػيس قسػػػـن كتػ ػػـ
استخداـ عينة المسح الشامؿن كتـ استرداد( )45استبانة مف االستبانات المكزعػةن كتم مػت أداة الد ارسػة
فػػي اسػػتبانة مككنػػة مػػف جػزأيفن الجػػزء األكؿ :يتكػػكف مػػف البيانػػات الشخصػػية لعينػػة الد ارسػػةن أمػػا الجػػزء
ال ػػاني :يتنػػاكؿ القيػػادة التحكيميػػة كعالقتيػػا باإلبػػداع اإلدارم كتػػـ تقسػػيمو إلػػى محػػكريفن المحػػكر األكؿ
(خص ػػائص كس ػػمات القي ػػادة التحكيمي ػػة ل ػػدل القي ػػادات األكاديمي ػػة بالجامع ػػة اإلس ػػالمية بغػ ػزة) .كالمح ػػكر
ال اني (القدرات اإلبداعية لدل رؤساء األقساـ االكاديمييف كيتكػكف مػف ( )30فقػرة) .كتكصػمت الد ارسػة
إلى إف العالقة التحكيمية ل بداع لدل رؤساء األقساـ األكاديمية جاء بدرجة عاليةن كأنو تكجد ممارسات
لمقيػػادة التحكيميػػة مػػف قبػػؿ القيػػادات األكاديميػػة فػػي الجامعػػة بنسػػبة ()%80.6ن كيتػكافر اإلبػػداع اإلدارم
لػػدل رؤسػػاء األقسػػاـ بالجامعػػة اإلسػػالمية بغ ػزة بنسػػبة تسػػاكم ()%83.94ن كاحتػػؿ عنصػػر (الجاذبيػػة)
المرتبػ ػػة األكلػ ػػى بػ ػػكزف ()%82.89ن بينمػ ػػا احتػ ػػؿ عنصػ ػػر (االسػ ػػت ارة ال كريػ ػػة) المرتب ػ ػة الرابعػ ػػة بػ ػػكزف
(.)%79.63
دراسة فالتو ( )2009ىدفت الدراسة التعرؼ إلػى مػدل فاعميػة أداء رئيسػات األقسػاـ فػي كميػة التربيػة
لمياميف اإلدارية مف كجية نظر ع كات ىيئػة التػدريس بجامعػة أـ القػرلن كتم ػؿ مجتمػع الد ارسػة مػف
جميػػع ع ػكات ىيئػػة التػػدريس (األقسػػاـ األدبيػػةن كاألقسػػاـ العمميػػةن كاالقتصػػاد المنزلػػي) .ككانػػت العينػػة
عش ػكائية كشػػممت ( )50ع ػػك ىيئػػة تػػدريس .كقامػػت الباح ػػة بتصػػميـ اسػػتبانة

ػػمت الميػػاـ اإلداريػػة

التالية( :مجاؿ القيادةن التخطيطن مجاؿ التنظيـن مجاؿ اتخاذ القرار) .كأظيرت نتائج الدراسة أف فاعمية
رئيسات األقساـ بكمية التربية لمبنات بجامعة أـ القرل في أداء مياميف اإلدارية جاءت بدرجة متكسطةن
كجاءت متكسطة أي ان في المجاليف القيادة كالتخطيطن في حيف جاءت عالية في مجالي التنظيـ كاتخاذ
القرار.
دراســـة الصــــرايرة والقضـــاة ( )2009ى ػػدفت الد ارس ػػة التع ػػرؼ إل ػػى عالق ػػة الق ػػيـ البيركقراطي ػػة ب ػػاألداء
الكظي ي لممكظ يف فػي جامعػة مؤتػو مػف كجيػة نظػر القيػادات اإلداريػة فييػان تكػكف مجتمػع الد ارسػة مػف
جمي ػػع القي ػػادات اإلداري ػػة ف ػػي الجامع ػػة لع ػػاـ( )2007/2008كع ػػددىـ ( )125شخص ػػا ككان ػػت عين ػػة
الد ارسػػة مم مػػة لمجتمػػع الد ارسػػةن أمػػا أداة الد ارسػػة فيػػي عبػػارة عػػف اسػػتبانة مككنػػة مػػف مقياسػػيف األكؿ
27

قياس القيـ البيركقراطية كىك مككف مف ( )48فقرة عمى ( )12مجاؿ .كالمقياس ال اني األداء الػكظي ي
كيتككف مف ( )24فقرة مكزعة عمى ( )6مجاالت .كبينت الدراسة أف تقديرات المبحك يف لمسػتكل األداء
ال ػػكظي ي كان ػػت مرت ع ػػةن كأف ىن ػػاؾ عالق ػػة ب ػػيف الق ػػيـ البيركقراطي ػػة كاألداء ال ػػكظي ي م ػػف كجي ػػة نظ ػػر
اإلداريػػيف فػػي الجامعػػة كىػػي دالػػة إحصػػائيا بمعامػػؿ ارتبػػاط قيمتػػو ()0.75ن بمعنػػى كممػػا كانػػت القػػيـ
البيركقراطيػػة االيجابيػػة مرت عػػة كػػاف األداء الػػكظي ي مرت ع ػان .كقػػد بينػػت الد ارسػػة أف تقػػديرات المبحػػك يف
عمػػى مقيػػاس األداء الػػكظي ي دالػػة إحصػػائيا لصػػالح مػػدير الػػدائرة الػذم تكػػكف مػػدة الخدمػػة لديػػو اقػػؿ مػػف
 10سنكات.
دراســة أبــو ســمرة وزمالئــو ( )2007ىػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ الػػى كاقػػع االتصػػاؿ اإلدارم لػػدل رؤسػػاء
األقسػػاـ األكاديميػػة فػػي جػػامعتي القػػدس كبيػػت لحػػـ مػػف كجيػػة نظػػر أع ػػاء ىيئػػة التػػدريس كعالقتػػو
بانتمػائيـ التنظيمػػي .تكػػكف مجتمػع الد ارسػػة مػػف جميػع أع ػػاء الييئػػة التدريسػية فػػي الجػػامعتيف كعػػددىـ
( )321فػػردانن فػػي حػػيف شػػممت العينػػة ( )174فػػردانن كاسػػتخدـ البػػاح كف اسػػتبانة لقيػػاس كاقػػع االتصػػاؿ
اإلدارمن كأخػػرل لقيػػاس االنتمػػاء التنظيمػػي .أظيػػرت نتػػائج الد ارسػػة أف كاقػػع االتصػػاؿ اإلدارم لرؤسػػاء
األقساـ األكاديمية جاء بدرجة متكسطةن كاف ىنػاؾ عالقػة مكجبػة كقكيػة بػيف متغيػرم االتصػاؿ اإلدارم
لرؤساء األقساـ األكاديمية كاالنتماء التنظيمي ألع اء الييئة التدريسية في الجامعتيف.

دراســة المصــري ( )2007ىػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى مسػػتكل تطػػكير األداء اإلدارم لرؤسػػاء األقسػػاـ
األكاديميػػة بالجامعػػات ال مسػػطينية فػػي

ػػكء مبػػادئ إدارة الجػػكدة الشػػاممة مػػف كجيػػة نظػػر المحا ػريف.

كقاـ الباحث ببناء استبانتيفن األكلى كانت لقياس األداء اإلدارم لرؤساء األقساـ األكاديميػة بالجامعػات
ال مسطينية في

كء مبػادئ ادارة الجػكدة الشػاممة كتحتػكم عمػى ( )50فقػرة مكزعػة عمػى سػتة مجػاالت:

القيػ ػػادة ال عالػ ػػةن اتخػ ػػاذ الق ػ ػ اررات عمػ ػػى أسػ ػػاس الحقػ ػػائؽن التخطػ ػػيط االسػ ػػتراتيجين كالمشػ ػػاركة كالعمػ ػػؿ
الجماعين كالتركيز عمى ر ا المست يدن التحسيف المستمر كالتميز .إما االستبانة ال انية فكانت لمكشػؼ
عف معكقات تطبيؽ رؤساء األقساـ األكاديمية بالجامعات ال مسطينية لمبادئ إدارة الجكدة الشػاممة أ نػاء
عمميـ اإلدارمن كتحتكم عمػى ( )30فقػرة .تكػكف مجتمػع الد ارسػة مػف ( )787فػردانن فػي حػيف كػاف عػدد
أف ػراد العينػػة ( )283فػػردان .تكصػػمت الد ارسػػة إلػػى أف مسػػتكل األداء اإلدارم لرؤسػػاء األقسػػاـ األكاديميػػة
بالجامعات ال مسطينية في

كء مبادئ إدارة الجكدة الشاممة كاف بنسػبة مئكيػة مقػدارىا ()%67.6ن امػا
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مسػػتكل درجػػة المعكقػػات فجػػاءت بنسػػبة مئكيػػة مقػػدارىا  .%57.5كمػػا أشػػارت النتػػائج الػػى كجػػكد فػػركؽ
دالة إحصائيا بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة ألداء رؤساء األقسػاـ تعػزل لمتغيػر الجامعػةن كعػدـ كجػكد
فركؽ تعزل لمتغيرم الكمية كالرتبة األكاديمية.
دراســة ســمطان ( )2006ىػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى مسػػتكل العدالػػة التنظيميػػة لػػدل رؤسػػاء األقسػػاـ
األكاديمية في الجامعات األردنية الرسمية كعالقتيا بالر ا الكظي ي كالكالء التنظيمي ألع اء الييئػات
التدريسػػية فييػػان كقػػد تكػػكف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف جميػػع أع ػػاء الييئػػات التدريسػػية األردنيػػيف المت ػػرغيف
الػذيف ىػـ عمػػى رأس عمميػـن كمػف حممػػة درجػة الػدكتكراهن كمػػف ىػـ مػف الرتبػػة األكاديميػة (أسػتاذن أسػػتاذ
مشارؾن أستاذ مساعد) في الجامعات األردنية كعدىـ( )2905ع كانن كشممت العينة التػي تػـ اختيارىػا
( )450ع كان .كاسػتخدمت الباح ػة ػالث أدكات مكجيػة ألع ػاء ىيئػة التػدريس كىػي :مقيػاس العدالػة
التنظيمي ػػة كتك ػػكف م ػػف ( )26فقػ ػرة كمقي ػػاس الر ػػا ال ػػكظي ي المك ػػكف م ػػف ( )35فقػ ػرةن كمقي ػػاس الػ ػكالء
التنظيم ػػي المك ػػكف م ػػف( ) 15فقػ ػرة .أش ػػارت نت ػػائج الد ارس ػػة أف مس ػػتكل العدال ػػة التنظيمي ػػة ل ػػدل رؤس ػػاء
األقسػػاـ األكاديميػػة كانػػت مرت عػػةن كمػػا اف مسػػتكل شػػعكر أع ػػاء الييئػػات التدريسػػية بالر ػػا الػػكظي ي
كػػاف مرت ع ػانن كيكجػػد عالقػػة ايجابيػػة طرديػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف ممارسػػة رؤسػػاء األقسػػاـ لمعدالػػة
التنظيمية كالر ا الكظي ي لدل أع اء الييئات التدريسية.
دراسة مينا ( )2006ىدفت الد ارسػة التعػرؼ إلػى العالقػة بػيف ت ػكيض السػمطة كفاعميػة اتخػاذ القػ اررات
في األقسػاـ األكاديميػة مػف كجيػة نظػر أع ػاء الييئػة التدريسػية فػي الجامعػات ال مسػطينية .كقػد اختػار
الباحث عينة الدراسة المككنة مف ( )370ع كا مف مجتمع الد ارسػة المكػكف مػف جميػع أع ػاء الييئػة
التدريسية المت رغيف كالعػامميف فػي الجامعػات ال مسػطينية ممػف يحممػكف شػيادة الػدكتكراهن كالبػال عػددىـ
( )1710أع اء .كلجمع البيانات استخدـ الباحث استبانتيف :اسػتبانة قيػاس الت ػكيض كتت ػمف ()44
فقرةن كاستبانة فعالية اتخاذ الق ارراتن كتت مف ( )34فقرة .أشارت النتائج التي تكصمت ليا الدراسة الػى
أف درج ػػة ت ػػكيض الس ػػمطة ف ػػي األقس ػػاـ األكاديمي ػػة م ػ ػف كجي ػػة نظ ػػر أع ػػاء الييئ ػػة التدريس ػػية فػػػي
الجامعات ال مسطينية كانت بدرجة كبيرةن كما أف درجة فاعمية اتخاذ الق اررات في األقساـ األكاديمية مف
كجية نظر أع اء الييئة التدريسية في الجامعػات ال مسػطينية كانػت كبيػرةن ككجػكد عالقػة ايجابيػة دالػة
إحصائية بيف تقكيض السمطة كفاعمية اتخاذ القرار.
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دراســة أحمــد وعبــد الكــريم ( )2005ىػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى تقيػػيـ األداء اإلدارم لمقيػػادات العاممػػة
في كميات التربية الريا ية في العراؽن المتم مة بعميد الكمية كمعاكنيو كرؤساء األقساـن مف كجية نظر
المدرسػػيفن كبمػ عػػدد أفػراد مجتمػػع الد ارسػػة ( )720مدرسػانن حيػػث قػػاـ الباح ػػاف باختيػػار عينػػة عشػكائية
مم ػػف ُي ودرس ػػكف بكمي ػػات التربي ػػة الريا ػػية بمغ ػػت ( )180مدرسػ ػان .كط ػػكر الباح ػػاف اس ػػتبانة لقي ػػاس أداء
القيػػادات اإلداريػػة .بينػػت النتػػائج أف عمػػداء الكميػػات التربيػػة الريا ػػية فػػي الع ػراؽ حصػػمكا عمػػى درجػػة
امتياز في تقييـ مستكل أدائيـ اإلدارم مف كجيػة نظػر المدرسػيفن فػي حػيف حصػؿ رؤسػاء األقسػاـ فػي
كميػ ػػات التربيػ ػػة الريا ػ ػػية عمػ ػػى درجػ ػػة متكسػ ػػطة فػ ػػي تقيػػػيـ مسػ ػػتكل أدائيػػػـ اإلدارم مػ ػػف كجيػػػة نظػ ػػر
المدرسيف.
دراســة الرشــيدي ( )2004ىػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى تحديػػد الك ايػػات المينيػػة لػػدل رؤسػػاء األقسػػاـ
األكاديمية فػي جامعػة الككيػتن كبيػاف ا ػر كػؿ مػف الرتبػة األكاديميػةن كالخبػرة اإلداريػةن كنػكع الكميػة فػي
تحديد ىذه الك ايات .كتككف مجتمع الدراسة مف ( )105فردا مف رؤساء األقسػاـ األكاديميػة فػي جامعػة
الككيػتن اسػػتخدـ الباحػػث فػػي ىػػذه الد ارسػػة اسػػتبانة مككنػة مػػف ( )66ك ايػػة مينيػػة غطػػت سػػتة مجػػاالت
ى ػػي :التخط ػػيطن الك اي ػػات التربكي ػػةن الك اي ػػات االجتماعي ػػةن تكادارة األفػ ػرادن كالمتابع ػػة كالتق ػػكيـن كالنم ػػك
الميني .تكصمت الدراسة في نتائجيػا الػى أف تقػديرات أفػراد عينػة الد ارسػة حػكؿ تحديػد الك ايػات المينيػة
لػػدل رؤسػػاء األقسػػاـ جػػاءت بدرجػػة متكسػػطة فػػي مجػػاالت الك ايػػات التربكيػػةن كالك ايػػات االجتماعيػػةن
كجاءت بدرجة كبيرة لبقية المجاالت.
دراســة الحجــار ( )2003ىػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى تقيػػيـ األداء الجػػامعي مػػف كجيػػة نظػػر أع ػػاء
الييئة التدريسية بجامعة األقصى في

كء م يكـ إدارة الجػكدة الشػاممة .اسػتخدـ الباحػث أداة االسػتبانة

المككن ػػة م ػػف ( )40فقػ ػرة مكزع ػػة عم ػػى س ػػبعة مج ػػاالت ى ػػي( :القي ػػادةن التخط ػػيط االس ػػتراتيجين الطمب ػػةن
المعمكم ػػاتن المػ ػكارد البشػ ػريةن إدارة العممي ػػاتن نت ػػائج العم ػػؿ) حي ػػث ت ػػـ تطبيقي ػػا عم ػػى عين ػػة عشػ ػكائية
قػػدرىا( )123ع ػػك ىيئػػة تػػدريس .بينػػت النتػػائج اف المسػػتكل العػػاـ لػػألداء الجػػامعي كػػاف متػػدنيانن كلػػـ
االفتر ػ ػػي ()%60ن كك ػ ػػذلؾ النس ػ ػػب المئكي ػ ػػة لمج ػ ػػاالت (القي ػ ػػادةن التخط ػ ػػيط
ا
يص ػ ػػؿ إل ػ ػػى المس ػ ػػتكل
االسػػتراتيجين المعمكمػػات كتحميميػػان المػكارد البشػريةن نتػػائج العمػػؿ) أقػػؿ مػػف ()%60ن فػػي حػػيف النسػػب
المئكيػة لممجػاليف (الطمبػةن تكادارة العمميػات) جػاءت أعمػػى مػف النسػب االفت ار ػية ( .)%60كمػا أشػػارت
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النتػػائج بعػػدـ كجػػكد ف ػركؽ بػػيف تقػػديرات أف ػراد عينػػة الد ارسػػة لػػألداء الجػػامعي تعػػزل لمتغي ػرات :الكميػػة:
كالمؤىؿ العممين كالخبرة.

دراســـة العثمـــان( )2003ى ػػدفت الد ارس ػػة التع ػػرؼ إل ػػى أ ػػر ت ػػكيض الس ػػمطة عم ػػى ك ػػاءة األداء ل ػػدل
ال ػػباط العػػامميف فػػي م اركػػز الشػػرطة فػػي مدينػػة الريػػاضن كعػػددىـ()668

ػػابطانن تػػـ اختيػػار عينػػة

قكاميا( )282فردان .استخدـ الباح ة استبانة عدد فقراتيا ( )43فقرة لقياس كيؼ يمكػف أف يػؤ ر ت ػكيض
السػػمطة عمػػى أداء أفػراد مجتمػػع الد ارسػػة .أظيػػرت نتػػائج الد ارسػػة أف ت ػػكيض السػػمطة يرتقػػي بك ػػاءة أداء
العامميفن مف خالؿ درجة تقبؿ المرؤكسيف لألعماؿ اإل افيةن كزيادة كميػة العمػؿ المنجػزن كاالسػت مار
األف ؿ لمكقتن كتنمية ركح االبتكار كالمبادرة لدل المرؤكسيف.

دراســة حــرب( )1998ىػػدفت الد ارسػػة لتعػػرؼ الػػى الميمػػات اإلداريػػة كاألكاديميػػة التػػي يمارسػػيا رؤسػػاء
األقسػػاـ األكاديميػػة فػػي الجامعػػات األردنيػػة الرسػػميةن كالتعػػرؼ الػػى احتياجػػات التطػػكير المينػػي لػػدييـ.
تك ػ ػػكف مجتم ػ ػػع الد ارس ػ ػػة كعينتي ػ ػػا م ػ ػػف جمي ػ ػػع رؤس ػ ػػاء األقس ػ ػػاـ األكاديمي ػ ػػة ف ػ ػػي الجامع ػ ػػات الحككمي ػ ػػة
األردنية(األردنيػػةن اليرمػػكؾن مؤتػػةن العمػػكـ كالتكنكلكجيػػا)ن إ ػػافة الػػى كميػػة عمػػاف الجامعيػػةن كعػػددىـ
( )151رئيس قسـ .استخدـ الباح ة استبانة طكرىا لتحقيؽ أىداؼ دراستو مككنة مف ( )78فقرة مكزعػة
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
رؤساء األقساـ ي تقركف إلى خبرة عممية سابقة في إدارة القسـ األكاديمين كما أشارت النتائج أف رؤساء
األقسػػاـ يق ػػكف كقت ػان فػػي التػػدريس أك ػػر مػػف ممػػا يق ػػكنو فػػي إدارة القسػػـ .كأشػػار معظػػـ أف ػراد مجتمػػع
الدراسة إلى حاجتيـ الماسة إلى تطكير ميني في مجاالت الميارات اإلدارية المختم ة.
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دراســـة العمـــري ( )1998ىػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى اتجاىػػات أع ػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػي الجامعػػة
األردني ػػة نح ػػك أداء رؤس ػػاء األقس ػػاـ األكاديمي ػػة .ط ػػكر الباح ػػث اس ػػتبانة ت ػػـ ( )50فقػ ػرة مكزع ػػة عم ػػى
مج ػػاالت أربع ػػةن كق ػػاـ بتكزيعي ػػا عم ػػى أفػ ػراد عين ػػة الد ارس ػػةن الب ػػال ع ػػدد أفرادى ػػا ( )120ف ػػردان يم م ػػكف
 %13.6مػػف مجتمػػع الد ارسػػة .أظيػػرت نتػػائج الد ارسػػة اف اتجاىػػات أع ػػاء ىيئػػة التػػدريس نحػػك أداء
رؤساء األقساـ األكاديمية في الجامعة كاف متكسطانن كلـ تظير فركؽ ذات داللػة احصػائية فػي مسػتكل
االتجاى ػػات تع ػػزل لمتغي ػػرم الج ػػنس كالكمي ػػةن ف ػػي ح ػػيف ظي ػػرت ف ػػركؽ تع ػػزل لمتغي ػػرم الخبػ ػرة كالرتب ػػة
األكاديمية.
دراسة ح ّنـا ( )1998ىػدفت الد ارسػة التعػرؼ الػى كاقػع ادارة الكقػت لػدل رؤسػاء األقسػاـ األكاديميػة فػي
جامعات ال

ة الغربية مف كجية نظرىـ .كتككف مجتمػع الد ارسػة مػف جميػع رؤسػاء األقسػاـ األكاديميػة

ف ػػي جامع ػػات ال ػ ػ ة الغربي ػػة لم ص ػػؿ ال ػػاني 96/1997ن كى ػػي جامع ػػة بيرزي ػػتن بي ػػت لح ػػـن النج ػػاح
الكطنيػػةن الخميػػؿن القػػدسن كجامعػػة القػػدس الم تكحػػةن كبمػ عػػددىـ ( )90رئػػيس قسػػـ أكػػاديمي .كطػػكرت
الباح ة استبانة مؤل ة مف ال ة أجزاءن األكؿ :البيانػات الشخصػية (الجػنسن كالعمػرن الرتبػة األكاديميػةن
كسنكات الخبرة في العمؿ اإلدارم كالجامعة)ن كال اني :تكػكف مػف ( )41فقػرة مكزعػة عمػى خمسػة أبعػادن
لمتعػػرؼ عمػػى إدارة الكقػػت لػػدل رؤسػػاء األقسػػاـ األكاديميػػةن كالجػػزء ال الػػث :تكػػكف مػػف ( )28فق ػرة تبػػيف
األعمػػاؿ كالنشػػاطات التػػي يقػػكـ بيػػا رؤسػػاء األقسػػاـ األكاديميػػة .كأشػػارت نتػػائج الد ارسػػة الػػى أف رؤسػػاء
األقسػػاـ األكاديميػػة فػػي جامعػػات ال ػ ة الغربيػػة ينظ ػركف إلػػى إدارة الكقػػت نظ ػرة ايجابيػػة بدرجػػة كبي ػرة
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
بمتغيرات :العمرن كالرتبة األكاديميةن كالجامعة.
دراســـة ضـــحاوي وقطـــاني ( )1997ىػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ عمػػى ميػػاـ رؤسػػاء األقسػػاـ بكميػػة التربيػػة
كالعمػػكـ اإلسػػالمية فػػي جامعػػة السػػمطاف قػػابكس مػػف كجيػػة نظػػر أع ػػاء ىيئػػة التػػدريسن تككنػػت عينػػة
الدراسة مف جميع أع اء ىيئة التدريس في الكميةن كالبال عددىـ ( )75ع ػك ىيئػة تػدريسن مػكزعيف
عمى ( )7أقساـ في الكمية .قاـ الباح كف بتطكير استبانة شممت خمسيف بندانن ال كف منيا حػكؿ الميػاـ
اإلداريػػة كالقياديػػةن كالبػػاقي عػػف الميػػاـ األكاديميػػة .أظيػػرت النتػػائج أف أك ػػر الميػػاـ اإلداريػػة كالقياديػػة
تركي ػ انز مػػف جػػانبيـ ىػػي التػػي حػػازت عمػػى ( )%80فػػنك ر مػػف اسػػتجابات أع ػػاء ىيئػػة التػػدريس التػػي
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تش ػػمؿ العدال ػػةن كالمك ػػكعيةن كاإللم ػػاـ باألنظم ػػة كالتعميم ػػاتن الق ػػدكة الحس ػػنةن التنس ػػيؽ كركح ال ري ػػؽن
كالتغمب عمى الصراعات في القسـن كعقد االجتماعات الدكرية.

 2.2الدراسات األجنبية:
دراسة ( )Sani&Maharani,2012ىػدفت الد ارسػة التعػرؼ إلػى أسػمكب القيػادة (التحكيميػة) كااللتػزاـ
التنظيمي كسمكؾ المكاطنة التنظيمية لممحا ريف .ككاف مجتمػع الد ارسػة مكػكف مػف  333محا ػ انر مػف
جامعة ( )UINمكالنػا مالػؾ إبػراىيـ مالنػج فػي اندكنيسػيا .كتػـ اسػتخداـ أربػع اسػتباناتن جػاءت النتػائج
عمػػى أف التغيػرات مػػف القيػػادة التحكيميػػة كااللتػزاـ التنظيمػػي كػػاف ليػػا تػػن ير مباشػػر تكايجػػابي عمػػى سػػمكؾ
المكاطن ػػة التنظيمي ػػة ف ػػي ح ػػيف س ػػمكؾ المكاطن ػػة التنظيمي ػػة تكق ػػع تمق ػػائي ل ػػألداء ال ػػكظي ي لممحا ػ ػريفن
كبالتالي أف القيادات التحكيمية ليا تن ير إيجابي عمى أداء كظي ة المحا ريف.
دراسـة ( )Olorunsola, 2012ىػدفت الد ارسػة الػى مقارنػة بػيف مسػتكيات األداء الػكظي ي لمعػامميف
ف ػػي المج ػػاؿ اإلدارم ف ػػي جامع ػػات جن ػػكب غ ػػرب نيجيري ػػا م ػػف كجي ػػة نظ ػػر أع ػػاء الييئ ػػة التدريس ػػية
كالمكظ يف اإلدارييفن كاختار الباحث لعممية المقارنػة جػامعتيف عمػى مسػتكل الدكلػة( ) stateكجػامعتيف
عمػػى المسػػتكل المحمػػي( )federalن كشػػممت الد ارسػػة عينػػة قكاميػػا ( )400فػػردانن كاسػػتخدمت االسػػتبانة
أداة لجمػػع البيانػػات .أظيػػرت نتػػائج الد ارسػػة أف مسػػتكيات األداء الػػكظي ي بػػيف نػػكعي الجامعػػات كانػػت
متشابية دكف أية فركؽ دالة.
دراســة ( )Davidovitch, et al,2010ىػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ الػػى العالقػػة بػػيف أع ػػاء ىيئػػة
التدريس كحجـ الدائرة في مركز جامعة أربيؿن كدرجات التقيػيـ الممنكحػة مػف قبػؿ الطػالب إلػى أع ػاء
ىيئة التدريس كاإلدارييفن تكالى معرفة الصمة بيف الحجػـ كالتقيػيـ كالكحػدة .كعػالكة عمػى ذلػؾ سػعت الػى
كجكد ركابط بيف الػدرجات الممنكحػة لممػكظ يف العػامميف كالتعمػيـ اإلدارمن كمػا إذا كػاف أم متغيػر فرديػان
سيؤ ر عمى تقييـ الطالب ألداء المكظ يف .كاحتكت الدراسة عمػى اسػتبانات مػف قبػؿ الطػالب فػي العػاـ
2008\2007ن يعكس تقييـ الطالب ألع اء ىيئة التدريسن كاستبانات لتقييـ المكظ يف اإلداريػيف فػي
قسـ دراستيـن كتركزت الدراسة عمى أداء أع اء ىيئة التدريس اإلداريػة كالتعميميػة لممؤسسػة مػف كجيػة
نظر الطالب.
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كجاءت النتائج أف في جميع الكميات باسػت ناء كميػة العمػكـ الطبيعيػة كانػت تصػني ات الطػالب ألع ػاء
ىيئ ػػة الت ػػدريس أعم ػػى م ػػف تص ػػني اتيا لمم ػػكظ يف اإلداري ػػيف .كال تكج ػػد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف
تص ػػنيؼ أع ػػاء الط ػػاقـ اإلدارم كاألك ػػاديمين سػ ػكاء ف ػػي التص ػػنيؼ الش ػػامؿ أك ف ػػي التص ػػنيؼ لع ػػالج
الطالب .كأظيرت النتائج كذلؾ كجكد عالقة إيجابية بيف عدد مف المناصب اإلدارية لكؿ طالػب كتقيػيـ
الم ػػكظ يف اإلداري ػػيفن كتػػػـ الع ػػكر عمػ ػػى كج ػػكد عالقػػػة عكس ػػية ب ػػيف ع ػػدد م ػػف الط ػػالب ك تصػػػني اتيا
لمم ػػكظ يف اإلداري ػػيف .كل ػػـ يع ػػر عم ػػى أم ارتب ػػاط ب ػػيف جمي ػػع أنػ ػكاع التقييم ػػات الط ػػالب م ػػف المعمم ػػيف
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
بعكامؿ مختم ة الطالب عند تقييـ المكظ يف اإلدارم كاألكاديمي.
دراسـة ( )Arena, Arnaboldi and Carlucci,2009ىػدفت الد ارسػة التعػرؼ الػى مػدل تطػكير
نظػػاـ قيػػاس األداء لمخػػدمات اإلداريػػة المركزيػػة فػػي الجامعػػات اإليطاليػػة .كقػػد أجريػػت ىػػذه الد ارسػػة فػػي
 15جامع ػػة إيطالي ػػة كت ػػـ التعام ػػؿ م ػػع خمس ػػة مج ػػاالت مػ ػف مج ػػاالت الخ ػػدمات :دع ػػـ الط ػػالبن كدع ػػـ
البحػػكثن كالمحاسػػبةن كالم ػكارد البش ػريةن كالخػػدمات المكجسػػتية كالمشػػتريات .أشػػارت نتػػائج الد ارسػػة أف
ىناؾ طريقة تشاركية بيف الجامعات المشاركة فػي نظػاـ األداء لمخػدمات اإلداريػةن كأف ىنػاؾ مجمكعػة
كاممة مف المؤشرات مف حيث التكم ة كالجكدة في الجامعات المشاركة .كاف المشاركة في الدراسة شػجع
مكظ ي الجامعات إلى استخداـ المؤشرات في صنع القرار.
دراسـة ( )Cost, 2000ىػدفت الد ارسػة معرفػة العالقػة بػيف السػمكؾ الشخصػي لػرئيس القسػـ كفاعميتػو
اإلداريػػة .كلتحقيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ اسػػتخدـ الباحػػث اسػػتبانة لقيػػاس أداء رؤسػػاء األقسػػاـن مػػف أجػػؿ تحديػػد
ال اعميػ ػػة اإلداريػ ػػة لرؤسػ ػػاء األقسػ ػػاـن باإل ػ ػػافة إلػ ػػى اسػ ػػتخداـ أداة أخػ ػػرل لقيػ ػػاس خصػ ػػائص السػ ػػمكؾ
الشخصػػي لرؤسػػاء األقسػػاـن كلقػػد اختصػػرت الد ارسػػة عمػػى عينػػة مػػف أع ػػاء ىيئػػة التػػدريس مككنػػة مػػف
( )15كميػػة مػػف الكاليػػات المتحػػدة الجنكبيػػة بنمريكػػا .كأشػػارت النتػػائج إلػػى أف ىنػػاؾ فركق ػان ذات داللػػة
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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دراسة ) (Craw ford,1993ىدفت الدراسة معرفة ميارات القيادة نحػك النجػاح فػي اإلدارة التعميميػة.
كق ػػد ش ػػممت عين ػػة الد ارس ػػة ( )288رئ ػػيس كمي ػػة كنائ ػػب رئ ػػيس أك ػػاديمي كعمي ػػدان ف ػػي جامع ػػات الكالي ػػات
المتحػػدةن كتكصػػمت الد ارسػػة إلػػى أف القائػػد األكػػاديمي النػػاجح بحاجػػة إلػػى العديػػد مػػف الميػػاراتن كجػػاء
ترتيب ىذه الميارات كالص ات حسب األىمية عمى النحك اآلتي :أكالن درجة عالية مف األخالؽ كالشػرؼ
كاحتػ ػراـ ال ػػذات ف ػػي تحقي ػػؽ اى ػػداؼ المؤسس ػػةن ك انيػ ػان األمان ػػة كالصػ ػراحة كاالس ػػتقاللية ف ػػي التعام ػػؿ م ػػع
المرؤكسيفن ك ال ان القدرة عمى الكالـ كالقراءة كالكتابة كالتعبير عف األفكار بشكؿ كا ح كمنطقين رابعػان
القػػدرة عمػػى إظيػػار المعرفػػة الشػػاممة بطاقػػات المؤسسػػة م ػػؿ الكقػػت كالكػػادرن كالمخصصػػات الماليػػة ن
كالم ػكارد الالزمػػة لتن يػػذ البرنػػامجن خامس ػان القػػدرة عمػػى االسػػتجابة الس ػريعة لألحػػداث غيػػر المتكقعػػة فػػي
االجتماعات.
دراســة ( )Gmelch & Parkay, 1999ىػػدفت الد ارسػػة معرفػػة الصػػعكبات التػػي تكاجػػو رؤسػػاء
األقسػػاـ العمميػػة الجػػدد عنػػد قيػػاميـ بػػندكارىـ فػػي رئاسػػة القسػػـ .كشػػممت عينػػة الد ارسػػة ( )13رئػػيس قسػػـ
جديدن اختيركا مف ( )10كميات كجامعات خاصة كحككمية مف ( )8كاليات امريكيةن كاعتمػدت الد ارسػة
عمى المقابمة المقننةن حيث أجريت مرتيف كؿ شير خالؿ السنة األكلى مف رئاسة القسـ كذلؾ في العاـ
الدراسي ()96/95ن إ افة إلى استخداـ مذكرات القسـن كالك ائؽ كالنشرات .كأظيرت نتػائج الد ارسػة أف
أىـ الصعكبات التي كاجيت رؤسػاء األقسػاـ الجػدد تم مػت فػي صػعكبة تكطيػد العالقػات مػع األع ػاءن
كك ػرة األعمػػاؿ الممقػػاة عمػػى عػػاتقيـن كمحاكلػػة إر ػػاء األطػراؼ المعنيػػة بميمػػات القسػػـ كاالعتنػػاء بيػػـن
إ افة إلى صعكبة التعامؿ مع اإلدارة المركزيةن كصعكبة تكفير المصادر الخاصة بالقسـ.
دراسـة ) ) Blalock, 1989ىػدفت الد ارسػة التعػرؼ إلػى اتجاىػات أع ػاء ىيئػة التػدريس كالعمػداء
نحػػك تطػػكير الميػػارات اإلداريػػة لرؤسػػاء األقسػػاـ فػػي الجامعػػات األمريكيػػةن كتككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف
( )433مف أع اء ىيئػة التػدريس كعمػداء الكميػاتن كبينػت الد ارسػة أف اك ػر مػف نصػؼ أع ػاء ىيئػة
التدريس يق كف مكفقان إيجابياُ نحك تطكير الميارات اإلدارية لرؤساء األقساـن كما بينت الد ارسػة اف أك ػر
مف نصؼ العمداء لـ يككنكا ميتميف في إعداد برنػامج لتطػكير الميػارات اإلداريػة لرؤسػاء األقسػاـن كأف
رؤسػػاء األقسػػاـ بحاجػػة إلػػى تع ػري يـ بالػػدكر الػػذم يقكمػػكف بػػون إذ أبػػدكا حاجػػاتيـ كاىتمامػػاتيـ بتطػػكير
مياراتيـ اإلداريةن كأف نكع الخبرة كمدتيا تدخؿ

مف اإلجراءات المتبعة فػي اختيػار رئػيس القسػـن ممػا

كاف أ ره في إبراز حاجة رؤساء األقساـ كاىتماماتيـ بتطكير الميارات اإلدارية.
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د ارســة ) (Waltzcy,1975ىػػدفت الد ارسػػة التػػي أجريػػت فػػي الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة الػػى تحديػػد
كظائؼ كمياـ رؤساء األقساـ العممية في الجامعات االمريكيةن إذ تككنت العينة مف ( )150رئيس قسـ
عممين ككانت اداة الدراسة المستخدمة ىي المقابمة كاالستبانة .أظيرت النتائج كجػكد

ػعؼ فػي إعػداد

رؤسػػاء األقسػػاـ العمميػػة كتػػنىيميـ كمحدكديػػة األدكار اإلداريػػة التػػي يمارسػػكنيان ف ػالن عػػف عػػدـ كجػػكد
مساعديف ليـ.
 3.2التعميق عمى الدراسات السابقة :
في

كء ما تػـ استع ار ػو مػف د ارسػات محميػة كعربيػة كأجنبيػةن يت ػح أف دكر رؤسػاء الػدكائر العمميػة

فػػي الجامعػػات أخػػذ حيػ انز كاسػػعان فػػي ىػػذه الد ارسػػات .فيػػـ الحمقػػة األقػػرب إلػػى أع ػػاء ىيئػػة التػػدريس مػػف
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 ايػػاتيـ .فػػالتخطيط كالتنظػػيـ كالت ػػكيض كاتخػػاذ الق ػرار كاالتصػػاؿ اإلدارم كالمتابعػػة كالتقيػػيـ كغيرىػػان
م ردات الزمة لعمميـ اإلدارم بحاجة إلى تقييـ مستمر .كىذا ما تـ مالحظتو في الدراسات السابقة.
كاستخدمت معظـ الدراسات السابقة أع اء ىيئػة التػدريس مجتمعػان لمد ارسػةن كاالسػتبانة أداة لقيػاس أداء
أع اء ىيئة التدريسن كتـ استخداـ المقابمة في دراسات محدكدة.
كقػد خمصػػت الد ارسػػات العربيػػة إلػػى درجػػة كاقػػع األداء اإلدارم فػػي الجامعػػات ال مسػػطينية كالعربيػػة كانػػت
متكسػػطة بشػػكؿ عػػاـ .كأكصػػت جميعيػػا ب ػػركرة العمػػؿ عمػػى تبنػػي األدكار األساسػػية لرؤسػػاء الػػدكائر
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.
كتت ؽ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة فػي التعريػؼ بػاألداء اإلدارمن كمعرفػة أىميتػو داخػؿ الػدكائر
األكاديميػ ػػةن كالتعػ ػػرؼ الػ ػػى متطمباتػ ػػو كمعكقػ ػػات تطبيقػ ػػون كتحديػ ػػد درجػ ػػة ممارسػ ػػة األداء اإلدارم فػ ػػي
الجامعات .كتختمؼ عف الدراسات السػابقة بتركيزىػا عمػى األداء اإلدارم لرؤسػاء الػدكائر األكاديميػة مػف
خػػالؿ مجػػاالت تػػـ اختيارىػػا كمؤشػرات دالػػة عمػػى كاقػػع ىػػذا األداءن ككنيػػا األك ػػر شػػمكالن لػػألداء اإلدارم
لرئيس القسـ األكاديمي.
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كق ػػد امت ػػازت ى ػػذه الد ارس ػػة ع ػػف الد ارس ػػات الس ػػابقة ف ػػي أني ػػا جمع ػػت كألكؿ مػ ػرة مك ػػكع األداء اإلدارم
لرؤساء الػدكائر األكاديميػة فػي جػامعتي القػدس كبيػت لحػـ مػف خػالؿ التعػرؼ عمػى بعػض مػف مجػاالت
األداء اإلدارم لدييـ مف خػالؿ كجيػة نظػر أع ػاء الييئػة التدريسػية فػي كػال الجػامعتيفن كالتػي جػاءت
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
قامػػت الباح ػػة فػػي ىػػذا ال صػػؿ مػػف الد ارسػػة بتنػػاكؿ عر ػان لمخط ػكات كالم ارحػػؿ لمنيجيػػة الد ارسػػةن مػػف
خالؿ تحديػد مػنيج الد ارسػةن كمجتمعيػا كعينتيػان كاألداة المسػتخدمة لتحقيػؽ أىػداؼ الد ارسػةن تكاجػراءات
التحقػػؽ مػػف صػػدؽ األداة ك باتيػػا كمتغي ػرات الد ارسػػة المسػػتقمةن ن كالكسػػائؿ اإلحصػػائية المسػػتخدمة فػػي
معالجة البيانات المتعمقة باستجابة أفراد العينة عمى أسئمة الدراسة كاختبار فر ياتيا.
 3.1منيج الدراسة
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
طبيعػػة كأىػػداؼ الد ارسػػة معتمػػدان عمػػى أسػػمكب الد ارسػػة الميدانيػػة فػػي جمػػع المعمكمػػاتن لي ػػي بنغ ار ػػيا
كيحقؽ أىدافيا كاختبار صحة فر ياتيا كت سير نتائجيا.
 3.2مجتمع الدراسة
تم ؿ المجتمع الدراسة مف جميع أع اء ىيئة التدريس المت رغيف كالناطقيف بالمغة العربيػة فػي جػامعتي
القدس كبيت لحـن لمعاـ الدراسي  2015/2014كالبال عددىـ ( )492ع كان.

 3.3عينة الدراسة
قامت الباح ة باختيار عينة عشكائية (طبقية) مف مجتمع الدراسةن بم عددىا ( )132فردان مف مجتمػع
الد ارسػػةن أم بنسػػبة ( )%26.8مػػف مجتمػػع الد ارسػػة .كيبػػيف الجػػدكؿ ( )1.3تكزيػػع أف ػراد عينػػة الد ارسػػة
حسب متغيراتيا المستقمة .كالجدكؿ رقـ ( )1.3يبيف تكزيع أفراد عينة الدراسة كفؽ متغيراتيا المستقمة.
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جدكؿ( :)1.3تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتيا المستقمة:
المتغير
الجنس

المؤىؿ العممي

الخبرة في التعميـ الجامعي العالي

الجامعة

العمؿ سابقان رئيسان لدائرة أكاديمية

المستوى

العدد

النسبة المئوية

ذكر

81

61.4

أن ى

51

38.6

ماجستير

58

43.9

دكتكراه

74

56.1

أقؿ مف  5سنكات

21

15.9

مف 10 _ 5سنكات

53

40.2

مف  10سنكات فنك ر

58

43.9

جامعة القدس

108

81.8

جامعة بيت لحـ

24

18.2

نعـ

61

46.2

ال

71

53.8

 4.3أداة الدراسة:
استخدمت الباح ة في دراستيا أداة االستبانةن كنداة لجمػع البيانػاتن لتحقيػؽ أىػداؼ الد ارسػةن مػف خػالؿ
االطالع عمى األدب التربكمن كالدراسات السابقة المتعمقة بمك كع الد ارسػة كد ارسػة (الطراكنػةن)2011ن
كد ارسػػة (محسػػفن .)2011كتككنػػت االسػػتبانة فػػي صػػكرتيا األكليػػة مػػف ( )57فق ػرة مكزعػػة عمػػى خمسػػة
مج ػػاالتن تتعم ػػؽ ب ػػنداء رئ ػػيس ال ػػدائرة األكاديمي ػػة فػ ػي الجامع ػػة :إدارة االجتماع ػػاتن كاتخ ػػاذ القػ ػ ارراتن
كالمتابعة كالتقييـن الت كيضن كالعالقة مع الطمبة .كيبيف الممحؽ رقـ ( )1االستبانة في صكرتيا األكلية.
كتـ تصميـ ال قرات بحيث تككف إجابػات المبح ػيف متدرجػةن كفػؽ مقيػاس ليكػرت الخماسػين كذلػؾ عمػى
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النحك اآلتي :مكافؽ بشدة أعطيت الرقـ ()5ن كأكافؽ أعطيت الرقـ ()4ن كمحايد أعطيت الرقـ ()3ن كال
أكافؽ أعطيت الرقـ ()2ن كال أكافؽ بشدة الرقـ (.)1
 5.3صدق األداة
ت ػ ػػـ التحق ػ ػػؽ م ػ ػػف ص ػ ػػدؽ أداة الد ارس ػ ػػة بعر ػ ػػيا عم ػ ػػى المش ػ ػػرؼ كمجمكع ػ ػػة م ػ ػػف المحكم ػ ػػيف م ػ ػػف ذكم
االختصاص كالخبرةن حيث كزعت الباح ة االستبانة عمى عدد مف المحكمػيف فػي جامعػة القػدسن كبيػت
لحػ ػػـ كعػ ػػددىـ( )10محكم ػ ػان مػ ػػف حممػ ػػة شػ ػػيادة الػ ػػدكتكراهن كيبػ ػػيف الممحػ ػػؽ رقػ ػػـ ( )2قائمػ ػػة بنسػ ػػمائيـن
كتخصصػػاتيـن كأمػػاكف عمميػػـن حيػػث طمبػػت إلػػييـ الباح ػػة إبػػداء الػرأم فػػي فقػرات االسػػتبانة مػػف حيػػث:
م ػػدل ك ػػكح لغ ػػة ال قػ ػرات كس ػػالمتيا لغكيػ ػانن كم ػػدل ش ػػمكؿ ال قػ ػرات لمجان ػػب الم ػػدركسن تكا ػػافة أم
معمكمػػات أك تعػػديالت أك فقػرات يركنيػػا مناسػػبةن ككفػػؽ ىػػذه المالحظػػات تػػـ إخػراج االسػػتبانة بصػػكرتيا
النيائيةن ممحؽ رقـ ()3ن حيث تككنت مف قسميف:
القسـ األكؿ :معمكمات عامةن كتشمؿ متغيرات الدارسة المستقمة.
القسـ ال اني :مجاالت كفقرات االستبانة كعددىا ( )42فقرة مكزعة عمى المجاالت اآلتية:
إدارة االجتماعات )9( :فقرات.
اتخاذ القرار )8( :فقرات.
المتابعة كالتقييـ )10( :فقرات.
الت كيض )6( :فقرات.
العالقة مع الطمبة )9( :فقرات.
مف ناحية أخرل تـ التحقؽ مف صدؽ األداة أي ان بحساب معامؿ ارتبػاط بيرسػكف ل قػرات االسػتبانة مػع
الدرجػػة الكميػػة لػػألداةن كات ػػح كجػػكد داللػػة إحصػػائية فػػي جميػػع فق ػرات االسػػتبانةن كيػػدلؿ ىػػذا عمػػى أف
ىناؾ اتساؽ داخمي بيف ال قرات .كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ.
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جدكؿ ( :)2.3نتائج معامؿ ارتباط بيرسكف ( )Pearson Correlationلمص كفة ارتباط فقرات األداء
اإلدارم مع الدرجة الكمية.
الرقـ

قيمة R

الدال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الرقـ

اإلحصائية

الدالػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الرقـ

قيمة R

اإلحصائية

قيمة R

الدال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
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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 6 .3ثبات الدراسة
قامػت الباح ػة بػالتحقؽ مػف بػات األداةن مػف خػالؿ حسػاب بػات الدرجػة الكميػة كمجػاالت أداة الد ارسػػةن
باستخداـ معادلػة ال بػات كركنبػاخ أل ػان كجػاء معامػؿ ال بػات لمدرجػة الكميػة لكاقػع األداء اإلدارم مرت عػانن
كقيمتػػو ()0.970ن كىػػذه النتيجػػة تشػػير إلػػى تمتػػع أداة الد ارسػػة ب بػػات ي ػػي بػػنغراض الد ارسػػة .كالجػػدكؿ
التالي يبيف قيـ معامؿ ال بات لممجاالت كالدرجة الكمية.
جدكؿ ( :)4.3نتائج معامؿ ال بات لمجاالت أداة الدراسة كالدرجة الكمية
الرقـ

المجاؿ

عدد ال قرات

معامؿ ال بات

1

إدارة االجتماعات

9

0.896

2

اتخاذ الق اررات

8

0.954

3

المتابعة كالتقييـ

10

0.881

4

الت كيض

6

0.922

5

العالقة مع الطمبة

9

0.905

الدرجة الكمية

42

0.970

 7 . 3إجراءات الدراسة
بعد التنكد مف صدؽ ك بات أداة الدراسةن كتحديد عينة الدراسةن قامت الباح ة بتطبيػؽ األداة عمػى أفػراد
عينػػة الد ارسػػةن كبعػػد أف اكتممػػت عمميػػة تجميػػع االسػػتبيانات مػػف أفػراد العينػػة بعػػد إجػػابتيـ عمييػػا بطريقػػة
صػػحيحةن تبػػيف لمباح ػػة أف ع ػػدد االسػػتبيانات المسػػتردة الصػػالحة كالت ػػي خ ػػعت لمتحميػػؿ اإلحص ػػائي
ىك( )132استبانة.
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 8 . 3متغيرات الدراسة:
المتغيرات المستقمة
الجنس.
المؤىؿ العممي :كلو مستكيافن ماجستيرن دكتكراه.
الخبرة في التعميـ الجامعي :كلو ال ة مستكياتن اقؿ مف  5سنكاتن مف 10_ 5سنكاتن أك ػر مػف 15
سنكات.
الجامعة التي يعمؿ فييا ع ك ىيئة التدريس :كلو مستكيافن جامعة القدسن جامعة بيت لحـ.
العمؿ سابقان رئيسان لدائرة أكاديمية :كلو مستكيافن نعـن ال.
المتغير التابع :
تقػػديرات أفػراد عينػػة الد ارسػػة لكاقػػع األداء اإلدارم لرؤسػػاء الػػدكائر األكاديميػػة فػػي جػػامعتي القػػدس كبيػػت
لحـ.

 9 . 3المعالجة اإلحصائية
بعد جمع االستبيانات كالتنكد مف صالحيتيا لمتحميػؿ تػـ ترميزىػا (إعطائيػا أرقامػان معينػة)ن كذلػؾ تمييػدا
إلدخػػاؿ بياناتيػػا إلػػى جيػػاز الحاسػػكب اآللػػي إلج ػراء المعالجػػات اإلحصػػائية المناسػػبةن كتحميػػؿ البيانػػات
كفقا ألسئمة الدراسة كفر ياتيان كقد تمت المعالجة اإلحصائية لمبيانات باستخراج المتكسطات الحسابية
كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات االستبانةن كاختبار (ت) ()t- testن كتحميؿ التبايف األحػادم
()One Way ANOVAن كمعامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكفن كمعادلػػة ال بػػات كركنبػػاخ أل ػػا ( Cronbach
)Alphaن كذلػػؾ باسػػتخداـ برنػػامج الرزمػػة اإلحصػػائية لمعمػػكـ االجتماعيػػة (( )SPSS
.)Package For Social Sciences
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة

 1 . 4تمييد
ت ػػمف ىػػذا ال صػػؿ عر ػان لنتػػائج الد ارسػػةن التػػي تكصػػمت إلييػػا الباح ػػة بعػػد إجػراء التحميػػؿ اإلحصػػائي
لنتػػائج الد ارسػػةن حػػكؿ األداء اإلدارم لرؤسػػاء الػػدكائر األكاديميػػة فػػي جػػامعتي القػػدس كبيػػت لحػػـ مػػف
كجية نظر أع اء الييئة التدريسػية فييمػان كبيػاف كاقػع األداء اإلدارم كفػؽ متغيػرات الد ارسػة المسػتقمةن
مف خالؿ استجابة أفراد العينة عمى أداة الدراسة.
كحتػػى يػػتـ تحديػػد درجػػة اسػػتجابة أف ػراد عينػػة الد ارسػػة مػػف خػػالؿ قػػيـ المتكسػػطات الحسػػابية تػػـ اعتمػػاد
المقياس الكزني التالي:
الدرجة
منخ

مدل المتكسط الحسابي
 2.33فنقؿ

ة

متكسطة

3.67-2.34

مرت عة

 3.68فنعمى
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 2. 4نتائج أسئمة الدراسة
 1.2.4نتائج السؤال األول:
"ما كاقع األداء اإلدارم لرؤساء الدكائر األكاديميػة بجػامعتي القػدس كبيػت لحػـ مػف كجيػة نظػر أع ػاء
الييئة التدريسية فييما"؟
ل جابػػة عػػف س ػؤاؿ الد ارسػػة األكؿ قامػػت الباح ػػة بحسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية كاالنح ارفػػات المعياريػػة
السػػتجابات أف ػراد عينػػة الد ارسػػة عمػػى فق ػرات كمجػػاالت( محػػاكر) االسػػتبانة التػػي تعبػػر عػػف كاقػػع األداء
اإلدارم لرؤساء الدكائر األكاديمية بجامعتي القدس كبيت لحـ مف كجية نظػر أع ػاء الييئػة التدريسػية
فييا .كيبيف الجدكؿ رقـ ( )1.4قيـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمجاالت أداة الدراسة.
جػػدكؿ ( :)1.4المتكسػػطات الحسػػابية كاالنح ارفػػات المعياريػػة السػػتجابات أف ػراد عينػػة الد ارسػػة لمجػػاالت
كاقع األداء اإلدارم لرؤساء الدكائر األكاديمية بجامعتي القدس كبيت لحـ مرتبة تنازليان.
الرقم

الترتيب

المتوسط الحسابي

المجاالت

االنحراف المعياري

الدرجة

.1

1

اتخاذ الق اررات

4.04

0.77

مرت عة

.2

2

إدارة االجتماعات

4.00

0.66

مرت عة

.3

3

العالقة مع الطمبة

3.67

0.75

متكسطة

.4

4

المتابعة كالتقييـ

3.67

0.69

متكسطة

.5

5

الت كيض

3.57

0.78

متكسطة

3.80

0.63

مرت عة

الدرجة الكمية

يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد
عينة الدراسة عمى كاقع األداء اإلدارم لرؤساء الدكائر األكاديمية بجامعتي القدس كبيت لحـ مػف كجيػة
نظػػر أع ػػاء الييئػػة التدريسػػية فييمػػا أف قيمػػة المتكسػػط الحسػػابي لمدرجػػة الكميػػة ىػػي()3.80ن كانحػراؼ
معيػػارم ( .)0.63كىػػذا يػػدلؿ عمػػى أف كاقػػع األداء اإلدارم لرؤسػػاء الػػدكائر األكاديميػػة بجػػامعتي القػػدس
كبيت لحـ مف كجية نظر أع ػاء الييئػة التدريسػية فييػا جػاء بدرجػة مرت عػة .كلقػد حصػؿ مجػاؿ اتخػاذ
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الق اررات عمى أعمى متكسط حسابي كمقداره ()4.04ن يميو مجاؿ إدارة االجتماعاتن يميو مجاال العالقػة
مػػع الطمبػػةن كالمتابعػػة كالتقيػػيـن بمتكسػػط حسػػابي قػػدره ()3.67ن فػػي حػػيف حصػػؿ مجػػاؿ الت ػػكيض عمػػى
أقؿ متكسط حسابي كمقداره ( .)3.57كجاء ال ة مجاالت بدرجة متكسطةن كمجاالف بدرجة مرت عة.
أمػػا بخصػػكص قػػيـ المتكسػػطات الحسػػابية ل ق ػرات ىػػذه المجػػاالتن فتبينيػػا الجػػداكؿ)2.4( :ن ()3.4ن
()4.4ن (.)5.4
أوالً :مجال إدارة االجتماعات
يبػػيف الجػػدكؿ رقػػـ ( )2.4قػػيـ المتكسػػطات الحسػػابية كاالنح ارفػػات المعياريػػة كالدرجػػة السػػتجابات أف ػراد
عينة الدراسة ل قرات مجاؿ إدارة االجتماعات.
جدكؿ ( :)2.4المتكسطات الحسابية كاالنح ارفػات المعياريػة السػتجابات أفػراد عينػة الد ارسػة لمجػاؿ إدارة
االجتماعات
الرقم

المتوسط

المجال

الحسابي

االنحراف
المعياري

الدرجة

1

يشيع رئيس الدائرة جكان مف االحتراـ كالتقدير خالؿ االجتماعات

4.22

0.81

مرت عة

2

يمتزـ رئيس الدائرة بمكاعيد االجتماعات

4.17

0.85

مرت عة

3

يعطى األع اء ال رصة لمتعبير عف كجيات نظرىـ

4.15

0.83

مرت عة

4

تعقد االجتماعات في مكاف مناسب

4.11

0.81

مرت عة

5

يطمع رئيس الدائرة األع اء عمى مح ر االجتماع السابؽ

4.06

1.05

مرت عة

6

يعقد رئيس الدائرة اجتماعات دكرية ألع اء الدائرة

3.98

0.84

مرت عة

7

يختار رئيس الدائرة كقتان مناسبان لالجتماعات

3.96

0.91

مرت عة

8

تتناسب مك كعات جدكؿ األعماؿ مع الكقت المحدد ليا

3.72

1.00

مرت عة

9

يحدد رئيس الدائرة األشخاص المسئكليف عف متابعة الق اررات

3.65

0.91

متكسطة

4.00
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0.66

مرت عة

تشير النتائج في الجدكؿ رقـ ( )2.4أف ( )8فقػرات جػاءت بدرجػة مرت عػةن كفقػرة كاحػدة جػاءت بدرجػة
متكسطة .كحصمت ال قرة " يشيع رئيس الدائرة جكان مف االحتراـ كالتقدير خالؿ االجتماعات" عمى أعمى
متكسط حسابي كمقداره ()4.22ن يمييا فقرة " يمتزـ رئيس الدائرة بمكاعيد االجتماعات" بمتكسط حسػابي
( .)4.17كحصػػمت ال ق ػرة " يحػػدد رئػػيس الػػدائرة األشػػخاص المسػػؤكليف عػػف متابعػػة الق ػ اررات" عمػػى أقػػؿ
متكسط حسابي كمقداره ()3.65ن يمييػا ال قػرة " تتناسػب مك ػكعات جػدكؿ األعمػاؿ مػع الكقػت المحػدد
ليا " بمتكسط حسابي مقداره (.)3.72
ثانياً :مجال اتخاذ الق اررات
يبيف الجدكؿ رقـ ( )3.4قيـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالدرجة الستجابات أفراد عينة
الدراسة ل قرات مجاؿ اتخاذ الق اررات.
ج ػػدكؿ ( :)3.4المتكس ػػطات الحس ػػابية كاالنح ارف ػػات المعياري ػػة الس ػػتجابات أف ػػراد عين ػػة الد ارس ػػة التخ ػػاذ
الق اررات
الرقم
1

المتوسط

المجال

الحسابي

يتبن ػػى رئ ػػيس ال ػػدائرة القػ ػ اررات الت ػػي تحظ ػػى بمكافق ػػة غالبي ػػة أع ػػاء 4.17

االنحراف
المعياري

0.94

الدرجة
مرت عة

الدائرة
2

يراعي رئيس الدائرة مبدأ الشكرل في الق ايا المتعمقة بالدائرة

4.08

0.95

مرت عة

3

يطرح رئػيس الػدائرة المك ػكعات التػي بحاجػة إلػى اتخػاذ قػرار أمػاـ 4.07

0.94

مرت عة

4

يعمؿ رئيس الدائرة عمى تن يذ ق اررات كتكصيات مجمس الدائرة

4.07

0.83

مرت عة

5

يعتمد رئيس الدائرة المينية أ ناء اتخاذ الق اررات في الدائرة

4.05

0.87

مرت عة

6

تتخذ الق اررات في الدائرة بما يتناسب مع خطط الدائرة كبرامجيا

4.00

0.79

مرت عة

7

يكفر رئيس الدائرة المعمكمات التي تساعد عمى اتخاذ الق اررات

3.98

0.88

مرت عة

8

يطمع رئيس الدائرة األع اء عمى معكقات تن يذ بعض الق اررات

3.94

0.88

مرت عة

4.04

0.77

مرت عة

الدائرة دكف تحيز
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تشير النتائج في الجدكؿ رقـ ( )3.4أف جميع فقرات ىذا المجاؿ جاءت بدرجة مرت عةن كحصمت ال قرة
يتبنػػى رئػػيس الػػدائرة الق ػ اررات التػػي تحظػػى بمكافقػػة غالبيػػة أع ػػاء الػػدائرة "عمػػى أعمػػى متكسػػط حسػػابي
كمقداره ()4.17ن يمييػا فقػرة " ي ارعػي رئػيس الػدائرة مبػدأ الشػكرل فػي الق ػايا المتعمقػة بالػدائرة "بمتكسػط
حسػػابي ( .)4.08كحصػػمت ال ق ػرة "يطمػػع رئػػيس الػػدائرة األع ػػاء عمػػى معكقػػات تن يػػذ بعػػض الق ػ اررات"
عمى أقؿ متكسط حسابي كمقداره ()3.95ن يمييا ال قرة "يكفر رئيس الدائرة المعمكمات التي تساعد عمػى
اتخاذ الق اررات" بمتكسط حسابي مقداره (.)3.98
ثالثاً :مجال المتابعة والتقييم
يبػػيف الجػػدكؿ رقػػـ ( )4.4قػػيـ المتكسػػطات الحسػػابية كاالنح ارفػػات المعياريػػة كالدرجػػة السػػتجابات أف ػراد
عينة الدراسة ل قرات مجاؿ المتابعة كالتقييـ.
جػػدكؿ ( :)4.4المتكسػػطات الحسػػابية كاالنح ارفػػات المعياريػػة السػػتجابات أف ػراد عينػػة الد ارسػػة لممتابع ػػة
كالتقييـ
المجال

الرقم

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الدرجة

1

يكزع العبء التدريسي عمى أع اء الدائرة بالتشاكر معيـ

3.94

0.98

مرت عة

2

يعتمد رئيس الدائرة معايير مك كعية في تقييـ أع اء الييئة التدريسية في الدائرة

3.85

0.91

مرت عة

3

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

3.85

0.98

مرت عة

4

يشرؼ عمى تنظيـ االمتحانات في الدائرة

3.80

1.00

مرت عة

5

ال يتصيد أخطاء أع اء ىيئة التدريس

3.78

1.08

مرت عة

6

يستخدـ رئيس الدائرة أساليب متعددة في عممية التقييـ

3.64

0.93

متكسطة

7

يتابع األداء األكاديمي ألع اء ىيئة التدريس في الدائرة

3.62

0.96

متكسطة

8

يشجع األداء المتميز ألع اء ىيئة التدريس

3.57

1.05

متكسطة

9

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

3.39

0.93

متكسطة

10

يعاقب كؿ مف ُيقصر في أداء ميامو

3.18

1.13

متكسطة

3.67

0.69

متكسطة
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تشير النتائج في الجدكؿ رقـ ()4.4ن أف ( )5فقرات جاءت بدرجػة مرت عػةن ك( )5فقػرات جػاءت بدرجػة
متكسػػطة .كحصػػمت ال ق ػرة "يػػكزع العػػبء التدريسػػي عمػػى أع ػػاء الػػدائرة بالتشػػاكر معيػػـ" عمػػى أعمػػى
متكسػط حسػػابي كمقػداره ()3.94ن يمييػػا فقػرة "يعتمػد رئػػيس الػدائرة معػػايير مك ػػكعية فػي تقيػػيـ أع ػػاء
الييئ ػػة التدريس ػػية ف ػػي ال ػػدائرة"ن كال قػ ػرة "يق ػػكـ بتكزي ػػع األعب ػػاء التدريس ػػية عم ػػى أع ػػاء ال ػػدائرة قب ػػؿ ب ػػدء
التدريس بكقت كاؼ" بمتكسط حسابي مقداره ( .)3.85كحصمت ال قرة "يعاقػب كػؿ مػف ُيقصػر فػي أداء
ميامػػو"ن عمػػى أقػػؿ متكسػػط حسػػابي كمقػػداره ()3.18ن يمييػػا ال ق ػرة " يطمػػع أع ػػاء ىيئػػة التػػدريس عمػػى
نقاط القكة كال عؼ في أدائيـ لالست ادة منيا" بمتكسط حسابي مقداره (.)3.39
رابعاً :مجال التفويض
يبيف الجدكؿ رقـ ( )5.4قيـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالدرجة الستجابات أفراد عينة
الدراسة ل قرات مجاؿ الت كيض.
ج ػػدكؿ ( :)5.4المتكس ػػطات الحس ػػابية كاالنح ارف ػػات المعياري ػػة الس ػػتجابات أفػ ػراد عين ػػة الد ارس ػػة لمج ػػاؿ
الت كيض
المجال

الرقم

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الدرجة

1

يمتزـ باألنظمة كالقكانيف حاؿ قيامو بعممية الت كيض

3.78

0.93

مرت عة

2

يقكـ بعممية الت كيض بيدؼ تحسيف األداء في الدائرة

3.61

0.92

متكسطة

3

ُيتابع أداء مف ي ك يـ فيما ُكِم كا بو

3.60

0.90

متكسطة

4

يقكـ بت كيض الصالحيات كفؽ مبدأ الجدارة في العمؿ

3.56

0.93

متكسطة

5

يقػػكـ رئ ػػيس الػػدائرة بت ػػكيض بع ػان م ػػف صػػالحيتو ألع ػػاء ف ػػي 3.48

0.94

متكسطة

6

الدائرة

ُيبيف ألع اء الدائرة مبررات الت كيض
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3.40

0.94

متكسطة

3.57

0.78

متكسطة

تشير النتػائج فػي الجػدكؿ رقػـ ( )5.4أف فقػرة كاحػدة جػاءت بدرجػة مرت عػةن ك( )5فقػرات جػاءت بدرجػة
متكسطة .كحصػمت ال قػرة " يمتػزـ باألنظمػة كالقػكانيف حػاؿ قيامػو بعمميػة الت ػكيض " عمػى أعمػى متكسػط
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حسابي كمقداره ()3.78ن يمييا فقرة " يقكـ بعممية الت ػكيض بيػدؼ تحسػيف األداء فػي الػدائرة " بمتكسػط
حسػابي مقػداره ( .)3.61كحصػػمت ال قػرة " ُيبػػيف ألع ػاء الػدائرة مبػػررات الت ػكيض " عمػػى أقػؿ متكسػػط
حسابي كمقػداره ()3.40ن يمييػا ال قػرة " يقػكـ رئػيس الػدائرة بت ػكيض بع ػان مػف صػالحيتو ألع ػاء فػي

الدائرة " بمتكسط حسابي مقداره (.)3.48
خامساً :مجال العالقة مع الطمبة
يبيف الجدكؿ رقـ ( )6.4قيـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالدرجة الستجابات أفراد عينة
الدراسة ل قرات مجاؿ العالقة مع الطمبة.
ج ػػدكؿ ( :)6.4المتكس ػػطات الحس ػػابية كاالنح ارف ػػات المعياري ػػة الس ػػتجابات أفػ ػراد عين ػػة الد ارس ػػة لمج ػػاؿ
العالقة مع الطمبة
الرقم

المتوسط

المجال

الحسابي

االنحراف
المعياري

الدرجة

1

يتعامؿ مع الطمبة باحتراـ كتقدير

4.24

0.88

مرت عة

2

يساعد الطمبة في حؿ مشكالتيـ األكاديمية

4.11

0.85

مرت عة

3

ُيِمـ بمستجدات نظاـ قبكؿ كتسجيؿ الطمبة

4.04

0.98

مرت عة

4

يتابع مع أع اء الدائرة ارشاد الطمبة ال صمي

3.93

0.95

مرت عة

5

يعزز المبادرات الطالبية

3.58

0.97

متكسطة

6

يح ز الطمبة عمى تقديـ اقتراحاتيـ

3.45

1.00

متكسطة

7

يعمؿ عمى تكريـ الطمبة المت كقيف مع نياية العاـ الدراسي

3.44

1.14

متكسطة

8

يعقد اجتماعات دكرية مع طمبة الدائرة

3.30

1.00

متكسطة

9

يعقد مع الطمبة يكمان لمتكظيؼ مع نياية العاـ الدراسي

2.92

1.19

متكسطة

3.67

0.75

متكسطة
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تشير النتائج في الجدكؿ رقـ ( )6.4أف ( )4فقرات جاءت بدرجػة مرت عػةن ك( )5فقػرات جػاءت بدرجػة
متكسػػطة .كحصػػمت ال ق ػرة " يتعامػػؿ مػػع الطمبػػة بػػاحتراـ كتقػػدير " عمػػى أعمػػى متكسػػط حسػػابي كمقػػداره
()4.24ن يمييا فقرة " يساعد الطمبة في حؿ مشكالتيـ األكاديمية " بمتكسط حسابي مقداره (.)4.11
كحصػػمت ال ق ػرة " يعقػػد مػػع الطمبػػة يكم ػان لمتكظيػػؼ مػػع نيايػػة العػػاـ الد ارسػػي" عمػػى أقػػؿ متكسػػط حسػػابي
كمقػ ػ ػػداره ()2.92ن يمييػ ػ ػػا ال ق ػ ػ ػرة " يعقػ ػ ػػد اجتماعػ ػ ػػات دكريػ ػ ػػة مػ ػ ػػع طمبػ ػ ػػة الػ ػ ػػدائرة " بمتكسػ ػ ػػط حسػ ػ ػػابي
مقداره(.)3.30
كبشػػكؿ عػػاـ يتبػػيف مػػف خػػالؿ قػػيـ المتكسػػطات الحسػػابية لجميػػع ال ق ػرات أف فق ػرة كاحػػدة فقػػط جػػاءت
بمتكسػػط حسػػابي أقػػؿ مػػف ()3.00ن ك(  )26جػػاءت بمتكسػػط حسػػابي بػػيف ()4.00 – 3.00ن ك()15
فقرة جاءت بمتكسط حسابي أعمى مف ( .)4.00

 2.2.4النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:
"ىػػؿ تختمػػؼ تقػػديرات أف ػراد عينػػة الد ارسػػة لكاقػػع األداء اإلدارم لرؤسػػاء الػػدكائر األكاديميػػة فػػي جػػامعتي
القػػدس كبيػػت لحػػـ بػػاختالؼ المتغي ػرات التاليػػة :الجػػنسن المؤىػػؿ العممػػين الخب ػرة فػػي التعمػػيـ الجػػامعين
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:
نتائج الفرضية األولى" :ال توجـد فـروق ذات داللـو إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة ( )0.05 ≥αبـين
تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع األداء اإلداري لرؤساء الدوائر األكاديمية في جامعتي القـدس وبيـت
لحم تعزى لمتغير الجنس "
تـ فحص ال ر ية الص رية األكلى مف خالؿ اختبار "ت"ن كالجدكؿ رقـ ( )7.4يبيف ذلؾ.
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جػػدكؿ ( :)7.4نتػػائج اختبػػار "ت" السػػتجابة أفػ ػراد عينػػة الد ارسػػة لكاقػػع األداء اإلدارم لرؤسػػاء ال ػػدكائر
األكاديمية في جامعتي القدس كبيت لحـ حسب متغير الجنس.
المجال

الجنس

العدد

إدارة االجتماعات

ذكر

81

3.98

أن ى

51

4.03

0.53

ذكر

81

3.99

0.87

أن ى

51

4.12

0.57

ذكر

81

3.70

0.69

أن ى

51

3.58

0.68

ذكر

81

3.63

0.79

أن ى

51

3.47

0.76

ذكر

81

3.61

0.78

أن ى

51

3.75

0.70

ذكر

81

3.79

0.69

أن ى

51

3.80

0.53

اتخاذ الق اررات

المتابعة كالتقييـ

الت كيض

العالقة مع الطمبة

الدرجة الكمية

المتوســــــــــــط

االنحـــــــــــــــراف

الحسابي

المعياري
0.73

قيمة""t

0.475

0.932

1.012

1.126

0.998

0.113

مستوى الداللة

0.636

0.353

0.313

0.262

0.320

0.910

يتبيف مف خالؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية ()0.113ن كمستكل الداللة ()0.910ن أم
أف ال ركؽ بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع األداء اإلدارم لرؤساء الدكائر األكاديمية فػي جػامعتي
القدس كبيت لحـ حسب متغير الجنس غير دالة إحصائيا عند مستكل الداللة المحددن كبػذلؾ يػتـ قبػكؿ
ال ر ية األكلى.
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نتائج الفرضـية الثانيـة" :ال توجـد فـروق ذات داللـو إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة( )0.05 ≥αبـين
تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع األداء اإلداري لرؤساء الدوائر األكاديمية في جامعتي القـدس وبيـت
لحم تعزى لمتغير المؤىل العممي "
تـ فحص ال ر ية الص رية ال انية باستخداـ اختبار "ت"ن كما يبيف ذلؾ الجدكؿ رقـ (.)8.4
جػػدكؿ ( :)8.4نتػػائج اختبػػار "ت" السػػتجابة أفػ ػراد عينػػة الد ارسػػة لكاقػػع األداء اإلدارم لرؤسػػاء ال ػػدكائر
األكاديمية في جامعتي القدس كبيت لحـ حسب متغير المؤىؿ العممي.
المجال

إدارة االجتماعات

اتخاذ الق اررات

المتابعة كالتقييـ

الت كيض

العالقة مع الطمبة

الدرجة الكمية

المؤىل
العممي

العدد

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

ماجستير

58

14.0

0.61

دكتكراه

74

4.00

0.700

ماجستير

58

94.0

0.74

دكتكراه

74

14.0

800.

ماجستير

58

3.68

30.7

دكتكراه

74

3.64

0.67

ماجستير

58

83.6

0.68713

دكتكراه

74

93.4

50.8

ماجستير

58

3.79

30.7

دكتكراه

74

3.57

0.76

ماجستير

58

3.85

600.

دكتكراه

74

3.75

0.66

قيمة""t

0.049

0.589

0.338

1.36

1.69

0.899

مستوى
الداللة

0.961

0.557

0.736

0.18

0.09

0.37

يتبيف مف خالؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية ()0.899ن كمستكل الداللة ()0.370ن أم
أنػػو ال تكجػػد فػػركؽ دالػػة احصػػائيان بػػيف تقػػديرات أفػراد عينػػة الد ارسػػة لكاقػػع األداء اإلدارم لرؤسػػاء الػػدكائر
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األكاديميػػة فػػي جػػامعتي القػػدس كبيػػت لحػػـ تعػػزل لمتغيػػر المؤىػػؿ العممػػي .كبػػذلؾ يػػتـ قبػػكؿ ال ر ػػية
الص رية ال انية.
نتـائج الفرضـية الثالثـة" :ال توجـد فـروق ذات داللــو إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة( )0.05 ≥αبــين
تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع األداء اإلداري لرؤساء الدوائر األكاديمية في جامعتي القـدس وبيـت
لحم تعزى لمتغير الخبرة في التعميم الجامعي".
ل حػػص ال ر ػػية الص ػ رية ال ال ػػة تػػـ حسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية لتقػػديرات أف ػراد عينػػة لكاقػػع األداء
اإلدارم لرؤساء الدكائر األكاديمية بجامعتي القدس كبيت لحـ حسب متغير الخبرة في التعميـ الجامعي.
الجدكؿ رقـ (.)9.4
جػػدكؿ ( :)9.4المتكسػػطات الحسػػابية كاالنح ارفػػات المعياريػػة لتقػػديرات أف ػراد عينػػة الد ارسػػة لكاقػػع األداء
اإلدارم لرؤس ػػاء ال ػػدكائر األكاديمي ػػة ف ػػي ج ػػامعتي الق ػػدس كبي ػػت لح ػػـ حس ػػب متغي ػػر الخبػػرة ف ػػي التعم ػػيـ
الجامعي.
االنحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراؼ

المجاؿ

الخبرة في التعميـ الجامعي

العدد

المتكسط الحسابي

إدارة االجتماعات

أقؿ مف  5سنكات

21

3.92

0.66

مف -5اقؿ  10سنكات

53

3.90

0.55

مف  10سنكات فنك ر

58

4.13

0.74

أقؿ مف  5سنكات

21

3.96

0.70

مف -5اقؿ  10سنكات

53

4.01

0.74

مف  10سنكات فنك ر

58

4.10

0.83

أقؿ مف  5سنكات

21

3.76

0.63

مف -5اقؿ  10سنكات

53

3.64

0.68

مف  10سنكات فنك ر

58

3.65

0.74

أقؿ مف  5سنكات

21

3.61

0.72

المعيارم

اتخاذ الق اررات

المتابعة كالتقييـ

الت كيض
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العالقة مع الطمبة

الدرجة الكمية

مف -5اقؿ  10سنكات

53

3.53

0.65

مف  10سنكات فنك ر

58

3.59

0.92

أقؿ مف  5سنكات

21

3.83

0.65

مف -5اقؿ  10سنكات

53

3.61

0.67

مف  10سنكات فنك ر

58

3.66

0.86

أقؿ مف  5سنكات

21

3.82

0.57

مف -5اقؿ  10سنكات

53

3.74

0.55

مف  10سنكات فنك ر

58

3.83

0.73

يالح ػػظ م ػػف الج ػػدكؿ رق ػػـ ( )9.4كج ػػكد ف ػػركؽ ظاىري ػػة ب ػػيف تق ػػديرات أفػ ػراد عين ػػة الد ارس ػػة لكاق ػػع األداء
اإلدارم لرؤس ػػاء ال ػػدكائر األكاديمي ػػة ف ػػي ج ػػامعتي الق ػػدس كبي ػػت لح ػػـ تع ػػزل لمتغي ػػر الخبػػرة ف ػػي التعم ػػيـ
الجػػامعي .كلمعرفػػة داللػػة ال ػػركؽ تػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم ( )one way ANOVAكمػػا
يظير في الجدكؿ رقـ (.)10.4
جدكؿ( :)10.4نتائج تحميػؿ التبػايف األحػادم لتقػديرات أفػراد عينػة الد ارسػة لكاقػع األداء اإلدارم لرؤسػاء
الدكائر األكاديمية في جامعتي القدس كبيت لحـ حسب متغير الخبرة في التعميـ الجامعي.
المجاؿ

مصدر التبايف

إدارة االجتماعات

بيف المجمكعات

1.646

داخؿ المجمكعات

55.55

129

المجمكع

57.19

131

بيف المجمكعات

0.39

2

0.20

داخؿ المجمكعات

77.67

129

0.60

المجمكع

78.06

131

بيف المجمكعات

0.23

2

0.116

داخؿ المجمكعات

62.84

129

0.487

اتخاذ الق اررات

المتابعة كالتقييـ

مجم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكع

درجػ ػ ػ ػ ػ ػػات

متكس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػط

المربعات

الحرية

المربعات

2

0.823
0.43
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قيمة "ؼ"
المحسكبة
1.911

0.33

0.24

مس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتكل
الداللة
0.152

0.72

0.79

الت كيض

العالقة مع الطمبة

الدرجة الكمية

المجمكع

63.07

131

بيف المجمكعات

0.14

2

0.071

داخؿ المجمكعات

80.59

129

0.63

المجمكع

80.73

131

بيف المجمكعات

0.69

2

0.34

داخؿ المجمكعات

73.62

129

0.57

المجمكع

74.31

131

بيف المجمكعات

0.24

2

0.119

داخؿ المجمكعات

52.66

129

0.408

المجمكع

52.89

131

0.11

0.60

0.29

0.89

0.55

0.75

يالحػػظ أف قيمػػة ؼ لمدرجػػة الكميػػة( )0.29كمسػػتكل الداللػػة ()0.75ن كىػػي أكبػػر مػػف مسػػتكل الداللػػة
()0.05 ≥αن أم أف ال ػركؽ( الظاىريػة) بػػيف تقػديرات أفػراد عينػػة الد ارسػة 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.

نتائج الفرضـية الرابعـة" :ال توجـد فـروق ذات داللـو إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة( )0.05 ≥αبـين
تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع األداء اإلداري لرؤساء الدوائر األكاديمية في جامعتي القـدس وبيـت
لحم تعزى لمتغير الجامعة التي يعمل بيا عضو ىيئة التدريس".
تـ فحص ال ر ية الص رية الرابعة باستخداـ اختبار "ت"ن الجدكؿ رقـ (.)11.4
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جػػدكؿ ( :)11.4نتػػائج اختبػػار "ت" لتقػػديرات أف ػراد عينػػة الد ارسػػة لكاقػػع األداء اإلدارم لرؤسػػاء الػػدكائر
األكاديمية في جامعتي القدس كبيت لحـ حسب متغير الجامعة التي يعمؿ بيا ع ك ىيئة التدريس.
المجال

الجامعة

العدد

المتوســط االنحــــــــراف قيمة""t

إدارة االجتماعات

0.13

اتخاذ الق اررات

المتابعة كالتقييـ

الت كيض

العالقة مع الطمبة

الدرجة الكمية

الحسابي

المعياري

القدس

108

4.01

0.68

بيت لحـ

24

3.99

0.59

القدس

108

4.04

0.80

بيت لحـ

24

4.04

0.62

القدس

108

3.71

0.70

بيت لحـ

24

3.41

0.60

القدس

108

3.60

0.81

بيت لحـ

24

3.44

0.65

القدس

108

3.69

0.78

بيت لحـ

24

3.57

0.62

القدس

108

3.82

0.66

بيت لحـ

24

3.69

0.53

0.01

1.96

0.92

0.72

0.88

مستوى الداللة

0.89

0.99

0.05

0.36

0.48

0.38

يتبػػيف مػػف خػػالؿ الجػػدكؿ السػػابؽ أف قيمػػة "ت" لمدرجػػة الكميػػة ()0.88ن كمسػػتكل الداللػػة ()0.38ن أم
أنػػو ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف تقػػديرات أف ػراد عينػػة الد ارسػػة 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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نتائج الفرضية الخامسة" :ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة( )0.05 ≥αبـين
تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع األداء اإلداري لرؤساء الدوائر األكاديمية في جامعتي القـدس وبيـت

لحم تعزى لمتغير العمل سابقاً رئيساً لدائرة أكاديمية".

تـ فحص ال ر ية الص رية الخامسة باستخداـ اختبار "ت"ن كالجدكؿ رقـ ( )12.4يبيف ذلؾ.

جػػدكؿ ( :)12.4نتػػائج اختبػػار "ت" لتقػػديرات أف ػراد عينػػة الد ارسػػة لكاقػػع األداء اإلدارم لرؤسػػاء الػػدكائر
األكاديمية في جامعتي القدس كبيت لحـ حسب متغير العمؿ سابقان رئيسان لدائرة أكاديمية.
المجال

العمل سابقاً رئيساً لـدائرة العدد

أكاديمية
إدارة االجتماعات

اتخاذ الق اررات

المتابعة كالتقييـ

الت كيض

العالقة مع الطمبة

الدرجة الكمية

المتوســــــــط االنحــــــــراف قيمة""t
الحسابي

المعياري

نعـ

61

4.01

0.74

ال

71

3.99

0.58

نعـ

61

3.98

0.93

ال

71

4.10

0.61

نعـ

61

3.62

0.76

ال

71

3.70

0.64

نعـ

61

3.52

0.90

ال

71

3.61

0.68

نعـ

61

3.58

0.86

ال

71

3.75

0.65

نعـ

61

3.75

0.76

ال

71

3.84

0.51

مســـــــــــــــتوى
الداللة

0.11

0.94

0.64

0.62

1.30

0.80

0.92

0.35

0.52

0.53

0.20

0.42

يتبيف مف خالؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية ()0.80ن كمستكل الداللة ()0.42ن أم أف
ال ػػركؽ بػػيف تقػػديرات أف ػراد عينػػة الد ارسػػة 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

1.5مقدمة
 2.5مناقشة نتائج سؤاؿ الدراسة األكؿ
 3.5مناقشة نتائج السؤاؿ ال اني
 1.3.5مناقشة نتائج ال ر ية األكلى
 2.3.5مناقشة نتائج ال ر ية ال انية
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الفصل الخامس
مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

 1.5مقدمة
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.

 2.5مناقشة نتائج سؤال الدراسة األول:
ما كاقع األداء اإلدارم لرؤساء الدكائر األكاديمية في جامعتي القدس كبيت لحـ مف كجية نظر أع اء
الييئة التدريسية فييما؟
جػػاءت تقػػديرات أف ػراد عينػػة الد ارسػػة لكاقػػع األداء اإلدارم لرؤسػػاء الػػدكائر األكاديميػػة بجػػامعتي القػػدس
كبيت لحـ مف كجية نظر أع اء الييئة التدريسية في جامعتي القدس كبيت لحـ بدرجة مرت عة.
كتعزك الباح ة ذلؾ إلى الطريقة التي غالبػان مػا يػتـ بيػا اختيػار رئػيس الػدائرة األكاديميػةن كىػي الدكريػةن
كتتـ بمكافقة غالبية أع اء الييئة التدريسيةن ىذا األمر يتيح ال رصة أماـ معظـ أع اء ىيئة التدريس
ليككنكا رؤساء كمػا ىػـ مرؤكسػيفن كجػامعتي القػدس كبيػت لحػـن التػي م ػى عمػى تنسيسػيما مػا يقػارب
ال ال ة عقكدن يككف لمعظـ أع اء ىيئػة التػدريس فرصػة فػي رئاسػة الػدائرة أك القسػـ األكػاديمين كعميػو
تصػػبح الخب ػرات متكار ػػةن كالعالقػػات بيػػنيـ متبادلػػة عمػػى أسػػاس مػػف االحت ػراـ كالت اعػػؿن ألف كػػؿ مػػنيـ
يعػػرؼ ب ػػنف رئاس ػػة الػػدائرة تك ػػكف ل تػ ػرة زمني ػػة محػػددة ال تزي ػػد ع ػػف س ػػنتيفن كىنػػا يك ػػكف الح ػػرص عم ػػى
المشاركة في اتخاذ القرارن تكادارة االجتماعات بشكؿ سميـن كالعالقة مع الطمبة حرصان مقصػكدان كمينيػان.
كمػػا قػػد يعػػزل ارت ػػاع مسػػتكل األداء اإلدارم لرؤسػػاء الػػدكائر إلػػى التنافسػػية بػػيف أع ػػاء ىيئػػة التػػدريسن
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
غالبان ىـ مف حممة شيادة الدكتكراهن كالتي اقترنت بخبرات عربية كعالميةن كفترات مػف الد ارسػةن صػقمت
ميػػارات حممتيػػا .كػػؿ ىػػذا يسػػاعد عمػػى كػػكف ألداء اإلدارم لرؤسػػاء الػػدكائر األكاديميػػة جػػاء مرت ع ػان فػػي
جامعتي القدس كبيت لحـ.
كات قػػت نتيجػػة ىػػذه الد ارسػػة فػػي ىػػذا الجانػػب(األداء اإلدارمن أك أم مػػف مجاالتػػون مرت ع ػان) مػػع نتيجػػة
دراسة كؿ مف محسف ()2011ن كمينػا ()2006ن ك ػحاكم كزمالئػو ( .)1997فػي حػيف اختم ػت مػع
نتائج دراسة كؿ مف الطراكنة()2012ن كختاتنة ()2011ن كالمصرم ()2007ن كالعمرم (.)1998
كجاء مجاؿ "الت كيض" بمتكسط حسابي ()3.57ن كىك أألقؿ مف بيف مجاالت الدراسةن كقد يعػزل ذلػؾ
إلػػى أف الت ػػكيض عػػادة ال ير ػػي الجميػػعن فقػػد يختػػار رئػػيس الػػدائرة شخصػان مػػا لميمػػة معينػػةن أك قائمػان
بنعمالو ل تػرةن كىػذا قػد ال ير ػى عنػو آخػركف فػي الػدائرةن ألف الميمػة بحاجػة إلػى كاحػد فقػطن كلػرئيس
ال ػػدائرة قناع ػػة كرؤي ػػة ف ػػي اختي ػػار الش ػػخص المناس ػػب لي ػػان ق ػػد ال تت ػػؽ م ػػع قناع ػػات أع ػػاء ال ػػدائرة.
كتختمػػؼ ىػػذه الد ارسػػة مػػع نتػػائج د ارسػػة (مينػػان )2006ن التػػي أظيػػرت أف درجػػة ت ػػكيض السػػمطة فػػي
األقساـ األكاديمية مف كجية نظر أع اء الييئة التدريسية في الجامعات ال مسطينية كانت كبيرة.
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 3.5مناقشة نتائج السؤال الثاني:
ىػؿ تختمػػؼ متكسػػطات تقػػديرات أفػراد عينػػة الد ارسػة لكاقػػع األداء اإلدارم لرؤسػػاء الػػدكائر األكاديميػػة فػػي
جػػامعتي القػػدس كبيػػت لحػػـ بػػاختالؼ المتغي ػرات التاليػػة :الجػػنسن المؤىػػؿ العممػػين الخب ػرة فػػي التعمػػيـ
الجامعي العالين الجامعةن العمؿ سابقان رئيسان لدائرة أكاديمية؟
تمت مناقشة نتائج السؤاؿ ال اني مف خالؿ ال ر يات الص رية المنب قة عنو:
 1.3.5مناقشة نتائج الفرضية األولى:
"ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػو إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة( )0.05 ≥αفػػي كاقػػع األداء اإلدارم لرؤسػػاء
الدكائر األكاديمية في جامعتي القدس كبيت لحػـ مػف كجيػة نظػر أع ػاء الييئػة التدريسػية فييمػا تعػزل
لمتغير الجنس".
أشارت نتائج الدراسة إلى عػدـ كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف تقػديرات أفػراد عينػة الد ارسػة لكاقػع
األداء اإلدارم لرؤساء الدكائر األكاديمية في جامعتي القدس كبيت لحـ تعزل لمتغير الجنس.
كقػػد يعػػزل ذلػػؾ لكػػكف األداء اإلدارم لرؤسػػاء الػػدكائر األكاديميػػة فػػي الجامعػػات يقػػكـ كفػػؽ مجمكعػػة مػػف
السمككيات المتعمقة بتطبيؽ األنظمة كالقكانيف مف قبؿ رئيس الدائرةن سكاء في مجاؿ اتخػاذ القػ ارراتن أك
االجتماعػػات أك الت ػػكيض أك غيرىػػان فم ػ الن عنػػد اتخػػاذ ق ػ اررات تخػػص المسػػاقات المطركحػػة أك تكزيػػع
العبء التدريسي في الدائرةن أك أم ق ية ليا عالقة بالدائرةن يتـ التكافؽ عادة بيف أع اء الدائرة عمػى
ذلػػؾن دكف النظػػر إلػػى جػػنس ع ػػك ىيئػػة التػػدريسن كلكػػؿ مػػنيـ أريػػو بالتسػػاكم مػػع بقيػػة الػػزمالء فػػي
الدائرة .كمػا تعػزك الباح ػة ذلػؾ كػكف األداء اإلدارم لػرئيس الػدائرة األكاديميػة معػركؼ ككا ػح لػدل كػؿ
رئػػيسن كرئيسػػة فػػي أم دائػرة أك قسػػـن كال تختمػػؼ كجيػػة نظػػر العػػامميف فييػػا سػكاء أكػػانكا مػػف الػػذككر أـ
اإلن ػػاث م ػػف خ ػػالؿ مالحظ ػػاتيـ ل ػػن س األم ػػكر الت ػػي ت ػػدكر يكمي ػػان كالمكج ػػكدة ف ػػي ال ػػدكائر ن س ػػيا ل ػػدييـ
كمسئكليف عنيا حيػث يقػكـ بػن س الممارسػات دائمػانن حيػث يعػكد إلػى تقػارب الػدرجات العمميػة كالخبػرات
األكاديمية كالمعرفية بغض النظر عف الجنس.
كتت ػػؽ نتػػائج الد ارسػػة فػػي ىػػذا الجانػػب مػػع نتيجػػة د ارسػػة محسػػف ( )2011بعػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات دالػػة
إحصائية بيف متغيرات الجنس (ذكر\أن ى) لعدـ كجكد آ ر لمجنس إذ يقع الرؤساء
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مف مسػتكل كاحػدن

كيتمتعػػكف بقػػدرات كاحػػدة دكف تمػػايز فػػي األداء اإلدارم .فػػي حػػيف اختم ػػت مػػع نتيجػػة د ارسػػة الطراكنػػة
(.)2012
 2.3.5مناقشة نتائج الفرضية الثانيـة" :ال تكجػد فػركؽ ذات داللػو إحصػائية عنػد مسػتكل الداللػة(≥α
 )0.05فػػي كاقػػع األداء اإلدارم لرؤسػػاء الػػدكائر األكاديميػػة فػػي جػػامعتي القػػدس كبيػػت لحػػـ مػػف كجيػػة
نظر أع اء الييئة التدريسية فييما تعزل لمتغير المؤىؿ العممي ".
أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في كاقع األداء اإلدارم لرؤساء الدكائر األكاديمية
في جامعتي القدس كبيت لحـ تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.
بمعن ػػى أف كجي ػػات نظ ػػر أع ػػاء ىيئ ػػة الت ػػدريس م ػػف حمم ػػة ال ػػدكتكراه كحمم ػػة الماجس ػػتير ح ػػكؿ األداء
األكػػاديمي لرؤس ػػاء ال ػػدكائر ف ػػي ج ػػامعتي القػ ػدس كبيػػت لح ػػـ ج ػػاءت متقارب ػػة كدكنم ػػا ف ػػركؽ ذات دالل ػػة
إحصػػائية .كقػػد يعػػزل ذلػػؾ إلػػى أف العالقػػة بػػيف رؤسػػاء الػػدكائر األكاديميػػة كأع ػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػي
دكائ ػػرىـ ى ػػي عالق ػػة تحكمي ػػا األنظم ػػة كالقػ ػكانيف بالدرج ػػة األكل ػػىن كى ػػي المرجعي ػػة األساس ػػية ف ػػي ى ػػذه
العالقة .كىي التي حددت مياـ كؿ مف حممة الدكتكراه كحممة الماجستيرن كحػددت كاجبػات كحقػكؽ كػؿ
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
ينشػػن عنيػػا زمالػػة كصػػداقة كعالقػػات طيبػػةن فػػإف العالقػػات اإلنسػػانية فػػي تن يػػذ األنظمػػة كالق ػكانيف تكػػكف
مرت عة .كبالتالي يككف تن يذ األنظمة كالقكانيف مػف قبػؿ رئػيس الػدائرة بػالتكافؽ مػع الػزمالءن ليػذا جػاءت
تقػ ػ ػ ػ ػػديرات حممػ ػ ػ ػ ػػة الػ ػ ػ ػ ػػدكتكراه كحممػ ػ ػ ػ ػػة الماجسػ ػ ػ ػ ػػتير ألداء رئػ ػ ػ ػ ػػيس الػ ػ ػ ػ ػػدائرة دكف فػ ػ ػ ػ ػػركؽ ذات داللػ ػ ػ ػ ػػة.
كاختم ػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع د ارسػػة مينػػا ( )2006لكجػػكد فػػركؽ ذات دالػػة إحصػػائية فػػي فاعميػػة اتخػػاذ
الق اررات في األقساـ األكاديمية مف كجية نظر أع اء الييئة التدريسية في الجامعات ال مسطينية.
 3.3.5مناقشة نتائج الفرضية الثالثـة" :ال تكجػد فػركؽ ذات داللػو إحصػائية عنػد مسػتكل الداللػة(≥α
 )0.05فػػي كاقػػع األداء اإلدارم لرؤسػػاء الػػدكائر األكاديميػػة فػػي جػػامعتي القػػدس كبيػػت لحػػـ مػػف كجيػػة
نظر أع اء الييئة التدريسية فييما تعزل لمتغير الخبرة في التعميـ الجامعي".
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أظي ػػرت النت ػػائج ع ػػدـ كج ػػكد ف ػػركؽ ذات دال ػػة إحص ػػائيا ب ػػيف تق ػػديرات أفػ ػراد عين ػػة الد ارس ػػة لكاق ػػع األداء
اإلدارم لرؤساء الدكائر األكاديمية في جامعتي القدس كبيػت لحػـ تعػزل لمتغيػر عػدد سػنكات الخبػرة فػي
التعميـ الجامعي.
كق ػػد تع ػػزل ى ػػذه النتيج ػػة لك ػػكف الخبػ ػرة ف ػػي التعم ػػيـ الج ػػامعي ال عالق ػػة لي ػػا بكاق ػػع العالق ػػة ب ػػيف الػ ػرئيس
كالمرؤكسيف في الدائرة األكاديميػةن إ ػافة إلػى أف تن يرىػا فػي اختيػار رئػيس الػدائرة محػدكدانن بمعنػى أف
رئػػيس الػػدائرة يمكػػف أف يكػػكف مػػف ذكم الخبػرات القميمػػة ىػػذه المػرةن كمػػف ذكم الخبػرات العاليػػة فػػي المػرة
القادمةن كىكذا دكاليؾ .فيختمط أداء أصحاب الخبرات العالية مػع أصػحاب الخبػرات القميمػةن كفػي جميػع
األحكاؿ يقكـ رئيس الدائرة بكاجباتو تجاه زمالئو كفؽ أنظمة كتعميمات الجامعة.
كتت ؽ نتيجة ىذه الدراسةن بخصكص متغير الخبرةن مع نتيجة دراسة كؿ مف الطراكنػة ()2012ن حيػث
ال تكجػػد فػػركؽ ذات دالػػة إحصػػائية فػػي الدرجػػة الكميػػة كالمجػػاالت جميعيػػا ل اعميػػة أداء رؤسػػاء األقسػػاـ
حسػػب خبػرة ع ػػك ىيئػػة التػػدريس فػػي جامعػػة البمقػػاء التطبيقيػػةن كالعمػػرم()1998ن كاختم ػػت مػػع نتيجػػة
د ارسػػة ختاتنػػة ()2011ن لكجػػكد فػػركؽ ذات دالػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات أف ػراد عينػػة الد ارسػػة ل اعميػػة
رؤساء األقساـ األكاديمية في جامعات جنكب األردف (مؤتون الحسيفن الط يمة).

 4.3.5مناقشة نتائج الفرضية الرابعـة" :ال تكجػد فػركؽ ذات داللػو إحصػائية عنػد مسػتكل الداللػة(≥α
 )0.05فػػي كاقػػع األداء اإلدارم لرؤسػػاء الػػدكائر األكاديميػػة فػػي جػػامعتي القػػدس كبيػػت لحػػـ مػػف كجيػػة
نظر أع اء الييئة التدريسية فييما تعزل لمتغير الجامعة"
تب ػػيف أن ػػو ال تكج ػػد ف ػػركؽ ب ػػيف تق ػػديرات أفػ ػراد عين ػػة الد ارس ػػة ف ػػي كاق ػػع األداء اإلدارم لرؤس ػػاء ال ػػدكائر
األكاديمية في جامعتي القدس كبيت لحـ تعزل لمتغير الجامعة.
تعزل ىذه النتيجػة إلػى تشػابو الجامعػات ال مسػطينية مػف حيػث الييكػؿ التنظيمػين كطبيعػة التخصصػات
فييػػان كميػػاـ أع ػػاء ىيئػػة التػػدريس ككاجبػػات رؤسػػاء الػػدكائر األكاديميػػةن إ ػػافة إلػػى أف أع ػػاء ىيئػػة
التػػدريس فػػي ىػػذه الجامعػػات يم مػػكف عينػػات متشػػابيةن كيمتقػػكف فػػي ق ػراىـ كمػػدنيـ باسػػتمرارن فيػػذا كمػػو
يجعػػؿ مػػف البيئػػة الجامعيػػة لػػدل أع ػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػي الجامعػػات ال مسػػطينية بيئػػة متشػػابيةن كأم
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اختالفات بيف الجامعات ال يككف بسبب رئيس الدائرة األكاديميةن تكانما بسبب اإلدارات الجامعية العميػا.
ليذا جاءت ال ركؽ بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة مف الجامعتيف غير دالة إحصائيا.
كاختم ت نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة المصرم ()2007ن كذلػؾ لكجػكد فػركؽ بػيف تقػديرات أفػراد
عينػ ػػة المحا ػ ػريف حػ ػػكؿ مسػ ػػتكل األداء اإلدارم لرؤسػ ػػاء األقس ػػاـ األكاديميػ ػػة تعػ ػػزل لمتغيػ ػػر الجامعػ ػػة
(اإلسػ ػػالميةن األقصػ ػػىن األزىػ ػػر)ن كذلػ ػػؾ لصػ ػػالح الجامعػ ػػة اإلسػ ػػالمية بالمقارنػ ػػة مػ ػػع جامعػ ػػة األقصػ ػػى
كاألزىر.
 5.3.5مناقشــــة نتـــــائج الفرضــــية الخامســـــة" :ال تكجػ ػػد فػ ػػركؽ ذات داللػ ػػو إحصػ ػػائية عنػ ػػد مسػ ػػتكل
الداللػػة( )0.05 ≥αفػػي كاقػػع األداء اإلدارم لرؤسػػاء الػػدكائر األكاديميػة فػػي جػػامعتي القػػدس كبيػػت لحػػـ
مف كجية نظر أع اء الييئة التدريسية فييما تعزل لمتغير العمؿ سابقان رئيسان لدائرة أكاديمية".
أظيػػرت النتػػائج عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف تقػػديرات أف ػراد عينػػة الد ارسػػة لكاقػػع األداء
اإلدارم لرؤساء الدكائر األكاديمية في جامعتي القدس كبيت لحـ تعزل لمتغير العمؿ سابقان رئيسان لدائرة
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
مع زمالئو بعد انتياء مدة التكميؼن كالتي غالبان مػا تكػكف سػنتيفن كيحػؿ محمػو زميػؿ آخػرن فيػذا يحسػف
األداء ألن ػػو مغ ػػادر بع ػػد فتػ ػرةن كى ػػذا ينتظ ػػر دكره ف ػػي رئاس ػػة ال ػػدائرة .كق ػػد يع ػػزل الس ػػبب أي ػ ػان إل ػػى أف
العالقػػات التػػي تنشػػن بػػيف الػػزمالء غالبػان مػػا تقػػكـ عمػػى االحتػراـ كالتقػػديرن كالمسػػاعدة فػػي حػدكد األنظمػػة
كالق ػكانيفن كبالتػػالي تتشػػابو كجيػػات النظػػر حػػكؿ أداء رؤسػػاء الػػدكائر بػػيف عمػػؿ سػػابقان أك مػػف لػػـ يعمػػؿ
سابقان رئيسان لدائرة أكاديمية.

67

 6.5التوصيات
عمى

كء النتائج التي تكصمت إلييا الدراسةن تكصي الباح ة بالتالي:

 .1تعزيػػز كاقػػع األداء اإلدارم لرؤسػػاء الػػدكائر األكاديميػػة فػػي جػػامعتي القػػدس كبيػػت لحػػـن مػػف خػػالؿ
أساليب ككسائؿ قادرة عمى تعزيز ىذا الكاقع.
 .2أف تح ػػافظ الجامع ػػة كتع ػػزز م ػػف المس ػػتكل اإليج ػػابي ال ػػذم ظي ػػر ف ػػي نت ػػائج الد ارس ػػة ل اعمي ػػة األداء
اإلدارم لرؤس ػػاء ال ػػدكائر األكاديمي ػػة م ػػف خ ػػالؿ إدراؾ الجامع ػػة لنق ػػاط الق ػػكة ف ػػي األداء كمعالج ػػة نق ػػاط
ال عؼ كالقصكر إف كجدت.
 .3أف تعمػػؿ الػػدكائر األكاديميػػة عمػػى ت عيػػؿ العالقػػة مػػع طمبػػة دكائرىػػان لمػػا لػػذلؾ مػػف أىميػػة فػػي تعزيػػز
العالقة بيف الدكائر كطمبتيا.
 .4أف تعقػػد الػػدكائر األكاديميػػة لقػػاءات مػػع طمبتيػػا الػػذيف عمػػى كشػػؾ التخػػرج لالسػػتماع إلػػى آرائيػػـ مػػع
نياية فترة دراستيـن كتكعيتيـ بمستقبميـ الميني.
 .5أف يكلي رؤساء الدكائر األكاديمية مسنلة الت كيض أىمية خاصػةن كأف يػتـ كفػؽ معػايير مينيػةن مػع
بياف مبررات الت كيض ألع اء ىيئة التدريس بيدؼ إزالة أية شككؾ لدييـ.
 .6أف يقكـ رؤساء الػدكائر األكاديميػة باسػتخداـ صػالحياتيـ فػي تعزيػز األداء االيجػابي ألع ػاء ىيئػة
التدريسن كمحاسبة األداء السمبي .لما لذلؾ مف دكر تح يزم فاعؿ.
 .7إج ػراء د ارسػػة مما مػػة حػػكؿ كاقػػع األداء اإلدارم لرؤسػػاء الػػدكائر األكاديميػػة فػػي جامعػػات فمسػػطينية
أخرل ككفؽ متغيرات أخرل.
 .8إجراء دراسة مما مة لكاقع األداء اإلدارم لرؤساء الدكائر اإلدارية في الجامعات ال مسطينية.
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ممحؽ رقـ ( :)1االستبانة في صكرتيا األكلية
ح رة الدكتكر  .................المحترـ
تحية طيبو كبعد...........
بػػيف أيػػديكـ اسػػتبانة لد ارسػػة بعن ػكاف " األداء اإلدارم لرؤسػػاء الػػدكائر األكاديميػػة بجػػامعتي القػػدس كبيػػت
لحـ مف كجية نظر أع اء الييئة التدريسية فييا".
كذلؾ استكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في اإلدارة التربكية مف جامعة القػدس .يرجػى
مف ح رتكـ التكرـ بتحكيـ ىذه االستبانة تكابداء رأيكـ في فقراتيا ن تكاجراء أم تعديؿ تركنو مناسبا.
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 المحترـ
تحية طيبة .......كبعد
تقكـ الباح ة بإعداد دراسة بعنكاف "األداء اإلدارم لرؤساء الدكائر األكاديمية بجامعتي القدس كبيت لحػـ
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
القسػػـ ال ػػاني يحتػػكم عم ػػى أك ػػر مػػف ( )57بن ػػدانن مكزعػػة ف ػػي أربع ػػة مجػػاالت تص ػػؼ الس ػػمكؾ اإلدارم
لرؤساء الدكائر.
يرجػػى ق ػراءة بنػػكد االسػػتبانة بعنايػػةن كالتكػػرـ باإلجابػػة عمييػػا بدقػػة كمك ػػكعيةن كفػػؽ الكاقػػع الػػذم ت ػراه
ممارسان في دائرتؾن عمما أف اإلجابة لف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي.
شك ار لتعاونكم
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:
دكتكراه

ماجستير
الخبرة في التعميـ الجامعي:

مف _ 5أقؿ مف 10سنكات

مف  _1أقؿ مف 5سنكات

الجامعة التي تعمؿ بيا :
جامعة القدس

جامعة بيت لحـ

ىؿ عممت رئيس لدائرة أكاديمية في الجامعة مف قبؿ؟
نعـ

ال
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اك ر مف  15سنة

القسم الثاني  :أرجك ك ع إشارة (×) في الخانة التي تم ؿ إجابتؾ حكؿ األداء اإلدارم لػرئيس دائرتػؾ
األكاديمية خالؿ العاميف الما ييف:
المجاؿ األكؿ :إدارة االجتماعات
الرقم

موافق

الفقرات

بشدة

موافق

ال

أدري

غير

موافق

غير

موافق
بشدة

يح ػػرص رئػ ػػيس الػ ػػدائرة عمػ ػػى عق ػػد اجتماعػ ػػات دكريػ ػػة فػ ػػي
الدائرة
يحرص رئيس الدائرة عمى إشاعة جك مف االحتراـ كالتقدير
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
إلبداء تكجيياتو كعر يا عمى مجمس الكمية
يحػػدد مسػػؤكلية األشػػخاص لمتابعػػة القػ اررات 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
تتناسب مك كعات جدكؿ األعماؿ مػع الكقػت المخصػص
الجتماعات الدائرة
يتـ تن يذ بدقة كك كح ق اررات 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 الق اررات
يصػ ػ ػػي رسػ ػ ػػالة كا ػ ػ ػػحة كمحػ ػ ػػددة الػ ػ ػػدائرة يطمػ ػ ػػح
لتحقيقيا خالؿ فترة زمنية محددة
ين ػ ػػذ بدق ػ ػػة كك ػ ػػكح قػ ػ ػ اررات كتكص ػ ػػيات مج ػ ػػالس
الدكائر كالكميات كالجامعة
يحػػرص عمػػى تػػكفير المعمكمػػات كالق ػكانيف الجامعيػػة
التي تساعد عمى اتخاذ الق اررات الجيدة داخؿ القسـ
يتبنى الق اررات الرشػيدة التػي حصػمت عمػى األغمبيػة
في مجالس القسـ
يعتمػ ػػد عمػ ػػى األسػ ػػاس العممػ ػػي فػ ػػي صػ ػػنع كاتخػ ػػاذ
الق اررات اإلدارية عمى مستكل الدائرة
يش ػػاكر اع ػػاء الييئ ػػة ف ػػي القػ ػ اررات قب ػػؿ اتخاذى ػػا
كبالشكؿ االف ؿ لمصمحة الدائرة
يش ػ ػػعر أع ػ ػػاء الييئ ػ ػػة التدريس ػ ػػية بالر ػ ػػا ع ػ ػػف
الطريقة التي يتـ بيا اتخاذ الق اررات
ربط الق اررات التي يتـ اتخاذىا بنىداؼ الدائرة
تتخػػذ ق ػ اررات مجمػػس الػػدائرة عػػف طريػػؽ التصػػكيت
باألغمبية
يشارؾ في الق اررات التي تخص المناىج
يشارؾ مجمس الدائرة في الق اررات المتعمقة باألفكػار
اإلبداعية
يش ػػارؾ مجمػػػس ال ػػدائرة ف ػػي القػ ػ اررات المتعمق ػػة ف ػػي
اختيار أع اء الييئة التدريسية الجدد
ي ػػتـ اتخ ػػاذ القػ ػ اررات بم ػػا يتناس ػػب م ػػع خط ػػة ال ػػدائرة
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
يطمػ ػ ػػع عمػ ػ ػػى نتػ ػ ػػائج تقيػ ػ ػػيـ أداء اع ػ ػ ػػاء الييئػ ػ ػػة
التدريسية مف ناحية اكاديمية تكادارية
يت ػػابع بانتظ ػػاـ س ػػير المي ػػاـ التعميمي ػػة كالبح ي ػػة ف ػػي
الدائرة
يتػ ػ ػػابع تن يػ ػ ػػذ الخطػ ػ ػػط كنتػ ػ ػػائج األعمػ ػ ػػاؿ التربكيػ ػ ػػة
كالتعميمية ألع اء الييئة التدريسية
يؤك ػػد عم ػػى دكر مجم ػػس القس ػػـ ف ػػي تحدي ػػد الكت ػػب
كالمراجع المرتبطة بخطط القسـ
يق ػػكـ باإلش ػ ػراؼ عمػ ػػى تنظ ػػيـ االمتحانػ ػػات النيائيػ ػػة
لمدائرة
يقػػكـ بتكزيػػع األعبػػاء التدريسػػية قبػػؿ البػػدء بالد ارسػػة
بكقت كاؼ
يقػػكـ بإعػػداد الجػػداكؿ الد ارسػػية قبػػؿ البػػدء الد ارسػػة
بكقت كاؼ
يستخدـ طرقان متعددة لمتقكيـ
ي ني عمى الجيكد المميزة
يق ػػدـ المس ػػاعدة ف ػػي ح ػػؿ المش ػػكالت الت ػػي يكجيي ػػا
أع اء الييئة التدريسية
يكزع العبء التدريسي بعدالة
يحدد احتياج مكاد الدائرة مف الكتػب كالػدكريات ليػتـ
تنمينيا في مكتبة
يتكق ػػع المش ػػكالت كيعالجي ػػا بطريق ػػة ابتكاري ػػة قب ػػؿ
كقكعيا
المجاؿ الرابع :العالقة مع الطمبة
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يستقبؿ الطمبة في أكقات محددة
يشػ ػػرؼ عمػ ػػى اعػ ػػداد كح ػ ػػظ السػ ػػجالت األكاديميػ ػػة
لطمبة الدائرة كتكقيع ك ائؽ التخرج
يتعامؿ مع الطمبة باحتراـ كتقدير
يعقد اجتماعات مع طمبة الدائرة
لدي ػػة االلم ػػاـ بمس ػػتحد ات نظ ػػاـ القب ػػكؿ كالتس ػػجيؿ
الطمبة في الجامعة
يعقد اجتماعات دكرية /فصمية لمناقشة ق اياىـ
يمكف لطمبة التكاص معو عف الحاجة إليو
يتعامؿ مع الطمبة بطريقة عادلة
يس ػػاعد الطمب ػػة عم ػػى القي ػػاـ بنبح ػػاث ميداني ػػة تخ ػػدـ
الجامعة كالمجتمع المحمي
يح ز الطمبة كيعزز مبادراتيـ كمقترحاتيـ
يتابع مع أع اء الدائرة ارشاد الطمبة كتكجيييـ
يشجع الطمبة عمى اإلبداع كاالبتكار
يقكـ بدكر المنسؽ لق ايا الطمبة مع اإلدارة العميا
يحػػرص عمػػى مسػػاعدة الطمبػػة فػػي حػػؿ مشػػكالتيـ
االكاديمية
يتـ تكريـ الطمبة المت كقيف نياية العاـ الدراسي
يحػ ػػرص رئػ ػػيس الػ ػػدائرة عمػ ػػى التكاصػ ػػؿ مػ ػػع طمبػ ػػة
الدائرة بعد التخرج
تعقد الدائرة يكمان لمتكظيػؼ مػع نيايػة العػاـ الد ارسػي
مع الطمبة الخرجيف

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

االسـ

مكاف العمؿ

أ..د .محمد عابديف

جامعة القدس

د .محمد شعيبات

جامعة القدس

د .فدكل حمبية

جامعة القدس

د .ع يؼ زيداف

جامعة القدس

د .محمد الطيطي

جامعة القدس الم تكحة

د .جميؿ خ ر

جامعة بيت لحـ

د .خالد قركاني

جامعة القدس الم تكحة

أ .د .تيسير عبد اهلل

جامعة القدس

د .عزمي أبك الحج

جامعة القدس الم تكحة

د .معتصـ حمداف

جامعة القدس
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ممحق رقم ( :)3االستبانة بصورتيا النيائية
جامعة القدس
كمية العمكـ التربكية /إدارة تربكية
ح رة ع ك ىيئة التدريس ................المحترـ
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".
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
القسـ ال اني يحتكم عمى مجاالت كفقرات األداة.
يرجى قراءة بنكد االستبانة بعنايةن كالتكرـ باإلجابة فييا بدقة كمك كعيةن كفؽ الكاقع الذم تراه ممارسػان
في دائرتؾن عمما أف اإلجابة لف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي.

شك ار لتعاونكم
الباحثة أحالم عبد العزيز محسن
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القسم األول ( :البيانات الشخصية )
يرجى ك ع دائرة حكؿ اإلجابة المناسبة لحالتؾ:
.1الجنس:
ذكر

أن ى

.2المؤىؿ العممي:
دكتكراه

ماجستير
.3الخبرة في التعميـ الجامعي:
أقؿ مف 5سنكات

مف _ 5أقؿ مف 10سنكات

.4الجامعة التي تعمؿ بيا :
جامعة القدس

جامعة بيت لحـ

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

ال
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اك ر مف  10سنة

القسػػـ ال ػػاني :يرجػػى التكػػرـ بك ػػع إشػػارة( √) أمػػاـ كػػؿ فق ػرة كتحػػت الدرجػػة التػػي تم ػػؿ تقػػديرؾ لػػألداء
اإلدارم لػرئيس دائرتػؾ األكاديميػػة ( المقصػكد ىنػا أداء رؤسػػاء الػدكائرن بشػكؿ عػػاـن الػذيف تعػاقبكا عمػػى
رئاسة الدائرة):
المجال األول :إدارة االجتماعات
كبيرة كبيرة

الرقـ

ال قرة /الدرجة

1

يعقد رئيس الدائرة اجتماعات دكرية ألع اء الدائرة

2

يشيع رئيس الدائرة جكان مف االحتراـ كالتقدير خالؿ االجتماعات

3

يمتزـ رئيس الدائرة بمكاعيد االجتماعات

4

يطمع رئيس الدائرة األع اء عمى مح ر االجتماع السابؽ

5

تعقد االجتماعات في مكاف مناسب

6

يعطى األع اء ال رصة لمتعبير عف كجيات نظرىـ

7

تتناسب مك كعات جدكؿ األعماؿ مع الكقت المحدد ليا

8

يختار رئيس الدائرة كقتان مناسبان لالجتماعات

9

يحدد رئيس الدائرة االشخاص المسؤكليف عف متابعة الق اررات

جدان

المجاؿ ال اني :اتخاذ الق اررات
1

يطػػرح رئػػيس الػػدائرة المك ػػكعات التػػي بحاجػػة الػػى اتخػػاذ ق ػرار أمػػاـ الػػدائرة دكف
تحيز

2

يكفر رئيس الدائرة المعمكمات التي تساعد عمى اتخاذ الق اررات

3

يتبنى رئيس الدائرة الق اررات التي تحظى بمكافقة غالبية اع اء الدائرة

4

يعتمد رئيس الدائرة المينية أ ناء اتخاذ الق اررات في الدائرة
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متكسطة قميمة

قميم ػ ػ ػ ػ ػػة
جدان

5

يراعي رئيس الدائرة مبدأ الشكرل في الق ايا المتعمقة بالدائرة

6

تتخذ الق اررات في الدائرة بما يتناسب مع خطط الدائرة كبرامجيا

7

يعمؿ رئيس الدائرة عمى تن يذ ق اررات كتكصيات مجمس الدائرة

8

يطمع رئيس الدائرة األع اء عمى معكقات تن يذ بعض الق اررات

المجاؿ ال الث :المتابعة كالتقييـ
الرقـ

ال قرة

1

يعتمد رئيس الدائرة معايير مك كعية في تقييـ أع اء الييئة التدريسية في الدائرة

2

يستخدـ رئيس الدائرة أساليب متعددة في عممية التقييـ

3

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

4

يشجع األداء المتميز ألع اء ىيئة التدريس

5

يتابع األداء األكاديمي ألع اء ىيئة التدريس في الدائرة

6

ال يتصيد أخطاء أع اء ىيئة التدريس

7

يعاقب كؿ مف ُيقصر في أداء ميامو

8

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

9

يشرؼ عمى تنظيـ االمتحانات في الدائرة

10

يكزع العبء التدريسي عمى أع اء الدائرة بالتشاكر معيـ

المجاؿ الرابع :الت كيض
الرقـ

كبيرة كبيرة

ال قرة /الدرجة

جدا

1

يقكـ رئيس الدائرة بت كيض بع ان مف صالحيتو ألع اء في الدائرة

2

يقكـ بت كيض الصالحيات كفؽ مبدأ الجدارة في العمؿ
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متكسط قميمة

قميمة
جدان

الرقـ

كبيرة كبيرة

ال قرة /الدرجة

جدا

3

ُيبيف ألع اء الدائرة مبررات الت كيض

4

يقكـ بعممية الت كيض بيدؼ تحسيف األداء في الدائرة

5

ُيتابع أداء مف ي ك يـ فيما ُكمِ كا بو

6

يمتزـ باألنظمة كالقكانيف حاؿ قيامو بعممية الت كيض

المجاؿ الخامس :العالقة مع الطمبة
1

يتعامؿ مع الطمبة باحتراـ كتقدير

2

يعقد اجتماعات دكرية مع طمبة الدائرة

3

يح ز الطمبة عمى تقديـ اقتراحاتيـ

4

يعزز المبادرات الطالبية

5

يتابع مع أع اء الدائرة ارشاد الطمبة ال صمي

6

يساعد الطمبة في حؿ مشكالتيـ األكاديمية

7

ُيمِـ بمستجدات نظاـ قبكؿ كتسجيؿ الطمبة

8

يعمؿ عمى تكريـ الطمبة المت كقيف مع نياية العاـ الدراسي

9

يعقد مع الطمبة يكمان لمتكظيؼ مع نياية العاـ الدراسي
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متكسط قميمة

قميمة
جدان
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