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 هيئة التادييس فيهما أعضاامن وجهة نظي  جيش والييموكاألكااديمية في جامعتي  األقسامليؤساا  ادااادإاداي األواقع 
 أحماد يبيعو  اد.    العمادحمزة اد. تمايا 

 الملخص
هة نظر من وج جرش واليرموكاألكاديمية في جامعتي  األقساملرؤسا   اإلداري دا واقع األ ىعللتعرف لى اهدفت هذه الدراسة ا

هيئة التدريس  أعضا المنهج الوصفي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع  الباحثانهيئة التدريس فيهما. واستخدم  أعضا 
ت عينة الدراسة عينة عشوائية كانو ،ا  ( عضو 1272، والبالغ عددهم )2018/2019للعام الجامعي  نجامعتيالالمتفرغين في 

من  التي تكونت تحقيق أهداف الدراسةل البياناتلجمع  االستبانةأداة  انالباحث مواستخد ( فردا ،130) أفرادها )طبقية(، بلغ عدد
 م التحقق من صدقها وثباتها بالطرق التربوية واإلحصائية المناسبة.ت( فقرة موزعة على مجاالت الدراسة. و 42)

هيئررة  أعضررا كمررا يررراه  جرررش واليرمرروكامعتي األكاديميررة فرري جرر األقسرراملرؤسررا   دا اإلداريواقررع األ أنوأظهرررت نتررائج الدراسررة 
(. كمررا أظهرررت النتررائج عرردم وجررود فررروق ذات داللررة  حصررائية بررين 3,77الترردريس جررا  بدرجررة عاليررة. وبمتوسررط حسررابي قرردره )

 تعزى لمتغيرات: الجنس، المؤهل العلمي، الخبرة، الجامعة. اإلداري دا تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع األ
 .اليرموكجامعة ، جرشة كاديمية، جامعألا األقسامدا  االداري، رؤسا  أل: المفتاحيةالكلمات ا
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Abstract 

The study aimed at identifying the administrative performance of the heads of academic 

departments in both Jarash University and AL Yarmouk University according to the views of the 

facultymembers.The researchers used the descriptive method in the study. The population of the 

study consisted of all the (1272) faculty staff for the academic year 2018/2019. The study sample 

was random (stratified) and consisted of (130) members. The researchers used a questionnaire to 

collect the data to achieve the study objectives. It was consisted of (42) items distributed on the 

study aspects. 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 performance of the academic departments at Al-

Yarmouk University and Jarash University was high, with an arithmetic mean (3.77). There were 

no statistical significance differences between the estimations of the study sample of the reality 

of the administrative performance due to the variables of: gender, educational qualification, 

experience and university. 
Key words:Administrative performance,The heads of academic departments, 

JarashUniversity, AL Yarmouk University. 
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 الفصل األول
 ادإطاي العام للادياسة

 
 المقادمة 

أصرب  مرن و االدارة الناجحة،أحد المبادئ الرئيسية لفلسفة  ؤسسةم يفى أ للعاملينيعتبر تحقيق األدا  المتميز 
مرن خر ل قردرة المرديرين علرى تحقيرق وظائفهرا مرن تخطريط وتوظيرف  علم يتطرور ويتجردد اإلدارة أنالمعروف 

، وفشرلها قرد يقرود في هذه الوظائف الخمسة ضمانة لتطرور المؤسسرة اإلدارةنجاح  وان، موتنظيم ومتابعة وتقيي
الموهبرة الشخصرية والخبررة العلميرة، والمهرارات  ر،والى جانب هرذه الكفايرات فري وظرائف االدارة فرانهيانالا  لى

يررة وضررربا  فلسررفيا  ال لمسررة فنللمرردير أو المسررؤول يجعررل والمجتمررع  ناسررنفرري التعامررل مررع اإل اإلبرردا الفرديررة و 
 يمكن للمدير الناج  االستغنا  عنها.

القيررادة  أوية، ناسررنة ال تقتصررر علررى مراحررل اتخرراذ القرررارات والرقابررة علررى أعمررال القرروى اإلاإلداريررالعمليررة  أن
منهرررا حسرررب التنظررريم والتوجيررر   أمررروريتضرررمن عررردة  اإلدارةمفهررروم  أنالحازمرررة لتحقيرررق أهرررداف المشررررو ، برررل 

ون، واحترام المشاعر، والشعور نامع المرؤوسين بأسلوب يكون في  التعامل مع المستجدات، وروح الق والتعامل
 (. 2006تبا  األساليب العلمية)حسين،ابالرضا والحرص على تحقيق األهداف، ب

القرررارات ( داخررل المؤسسررات التعليميررة العاليررة الخطرروة األساسررية التخرراذ اإلداري)التعليمرري و دا تقيرريم األكمررا أن ل
 (.(Annino's,2008.وجعلها أكثر تميزا   دا الموضوعية، وزيادة فاعلية األ

األكاديميررة الوحرردة التنظيميررة األساسررية فرري المؤسسررات الجامعيررة،  ذ يقررع علررى عاتقهررا الرردور  األقسرراموتشرركل 
عررد تبيررق. و الكبيررر فرري تحقيررق أهررداف الجامعررات فرري نشررر الرروعي والمعرفررة، وتنميتهررا عررن طريررق البحرر  والتط

 اهررأنداخررل الجامعررة حيرر   ناسررنتمثررل الخليررة لجسررم اإل يررة بالنسرربة للجامعررة، فهرريو االرردائرة األكاديميررة حجررر الز 
كاديميرة يترولى األ األقسراممرن معهد تابع للجامعة من عردد  أوتتألف من الكليات والمعاهد،  ذ تتكون كل كلية 

  الررذاتي مررن نررام علررى بحثهررا، ويكررون لكررل قسررم كيكررل منهررا ترردريس المررواد الترري ترردخل فرري اختصاصرر ، ويقررو 
 .(Rene,1999)ة.اإلداريالناحية العلمية و 

وظيفررة رئرريس الرردائرة األكاديميررة تعررد واحرردة مررن أهررم الوظررائف فرري الهيكررل التنظيمرري بالكليررات والجامعررات،  أن
دوار المنوطررة برر ، ام واألمررن تعرردد فرري المهرر دوره بمررا يتضررمن  ةاإلداريررويمثررل رئرريس القسررم القيررادة األكاديميررة و 

يرا  يعلررى تسريير شررؤون الردائرة تسرر عملرر  لريس قاصررا   أنوترزداد مسرؤوليات ، فيواجرر  تحرديات كثيرررة ومتنوعرة،  ذ 
بين مت زمررين متكرراملين فرري منظومررة نايشررمل علررى جرر أنومباشرررة أعمالرر  التنظيميررة فقررط، بررل يجررب  ،روتينيررا  
الجامعة وموضوعاتها  ناق بالعملية التعليمية والبحثية، وهو أساس بنيب األكاديمي المتعلنالهما: الجو أواحدة، 
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وهرو المسرؤول عرن تهيئرة المنران المناسرب  اإلداريب نرايهمرا: الجناالرئيس الرذي يعمرل علرى تحقيرق أهدافر ، وث
 (.2002ل )مصطفى والسيد،و ب األنالتحقيق أعبا  الج

كثيرررا  ممررن  نإفرري تحقيررق أهررداف الرردائرة والجامعررة، فرر هوعلررى الرررغم مررن أهميررة عمررل رئرريس القسررم، وأهميررة دور 
ويرتم اختيرارهم مرن قبرل ادارة المؤسسرة أو خبررة  داريرة،  أومسربق ن عملهرم دون  عرداد و أيتولى هذا العمل، يبرد

، وهرررذا باالسرررتناد الرررى معرررايير قررردراتهم التعليميرررة والبحثيرررة دون النظرررر الرررى قررردراتهم وخبرررراتهم االداريرررة العميرررد
لهرا بالدراسرة والتحليرل و ااألكاديميين، من خر ل تن األقساملرؤسا   اإلداري دا سليط الضو  حول األيستوجب ت

 العلمي، وهذا ما تسعى  لي  الدراسة الحالية.
 

 وأسئلتها مشكلة الادياسة
تيرة الرى جانرب المهرارات الحياة واألكاديميرة اإلداريرتروافر الكثيرر مرن المهرارات  يتطلب قسمدور رئيس ال نا    
 وتعد، لتحقيق غايات القسم التي تعكس غايات الكلية لتحقيق رؤية المؤسسة تؤهل  للعمل بكفا ة وفاعلية التي

غيررر مرردربين لتررولي  أو، اإلدارةغيررر متخصصررين فرري  هررماألكاديميررة تحررديا  حقيقيررا ، كررون معظم األقسررامرئاسررة 
ؤسسرات التعلريم العرالي أن االعتمراد علرى اختيرار ،ويعتقد الباحثان بحكم خبراتهم فري عردد مرن مةاإلداريالمهام 

باالستناد الى قدرات  التدريسية وخبرات  البحثية الى جانب بعض من مهارات الحيراة مثرل االتصرال رئيس القسم 
واقرع األدا  مشركلة الدراسرة تحرددت برالتعرف علرى  نإوعليرة فر والتواصل ال تكفي للقيام بوظائف االدارة كاملة،

، جرررش واليرمرروكالهيئررة التدريسررية فرري جررامعتي  أعضررا مررن وجهررة نظررر  ةاألكاديميرر ماقسرراأل سررا ؤ ر االداري لر 
 .األدا  من أجل تحسين  مستوىس قيال، و هذا الموقع في سلم الجامعة التنظيمينظرا  ألهمية 

 ويمكن  تحديد مشكلة الدراسة في السؤالين الرئيسيين اآلتيين:
من وجهة نظري  جيش والييموكاألكااديمية في جامعتي  األقسامليؤساا  اي ادااادإادما واقع األ:"لو السؤال األ

 "؟هيئة التادييس فيهما أعضاا
 ادااادإاداي تقررادييات أفرريااد عينررة الادياسررة لواقررع األ توجرراد فرريوت دات ادالررة احصررائية فرريهررل :" يناالسرؤال الثرر
التعليم الجامعي، والجامعرة التري  األكااديمية باختالف الجنس، والمؤهل العلمي، والخبية في األقسامليؤساا 

 ؟يعمل بها عضو هيئة التادييس
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 أهمية الادياسة:
 اآلتي: فيتكمن أهمية الدراسة 

 .اإلداري ئهمأدافي تحسين ، و العاملين في الجامعات والذين يتوقع توليهم مناصب ادارية توجي  -1
 .األقساملرؤسا   دا توصيات مقترحة لتطوير األ  لىالتوصل   -2
تحقيررق أهررداف  فرييررة و ااألكاديميرة الررذي يعررد حجرر الز  األقسررامؤسا يررة الردور الررذي يقرروم بر  ر تبرين أهم -3

 .قبليتالمس تصور واض  لدوره وصياغةالجامعة 
 التوصيات ال زمة لصانعي السياسات والمسؤولين عن تطوير قطا  التعليم العالي.توفير  -4

 أهاداف الادياسة: 
 :لىع التعرفالى الدراسة ت هذههدف

 .جرش واليرموكاألدا  اإلداري لرؤسا  األقسام األكاديمية في جامعتي  واقع .1
األكاديمية باخت ف الجنس، والمؤهرل  األقسامتقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع األدا  اإلداري لرؤسا   .2

 .العلمي، والخبرة في التعليم الجامعي، والجامعة التي يعمل بها عضو هيئة التدريس
 

 محادادات الادياسة:
 المحددات التالية:هذه الدراسة كان ل

 .جرش واليرموكالهيئات التدريسية، المتفرغين في جامعتي  أعضا الدراسة على  تقتصر ا: الحاد البشي 
 .جرش واليرموكالدراسة على جامعتي  تتصر اق: يكانالحاد الم

 .2018/2019ية في العام الجامعي نا: تم  جرا  الدراسة الميديناالحاد الزم
 

 :ات اجيائيةتعييف
  دبيررة، ، وتضررم العديررد مررن الكليررات العلميررة واألجرررش حافظررةتقررع فرري م أردنيررة: هرري جامعررة جرريشجامعررة

 وبرامج الدراسات العليا. 
  وتضررم العديررد مررن الكليررات العلميررة واألدبيررة، ،اربديهررا فرري مدينررة ناتقررع مب أردنيررة: جامعررة الييمرروكجامعررة

 .وبرامج الدراسات العليا
 محصرررلة لكرررل مرررن األدا  الفرررردي وأدا  الوحررردات التنظيميرررة باإلضرررافة  لرررى ترررأثيرات البيئرررة : اداي األاداا ادإ

 .االجتماعية واالقتصادية والثقافية عليهما
  في كل من جامعتي جرش واليرموك. األقسامهم المسؤولين المباشرين عن  :األكااديمية األقساميؤساا 
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 منهج الادياسة
المرنهج الوصرفي، ألنر  ي ئرم طبيعرة وأهرداف الدراسرة  الباحثان لدراسة، اتبعلتحقيق األهداف المرجوة من هذه ا

 ويحقق أهدافها، واختبار صحة فرضياتها وتفسير نتائجها.   
 مجتمع الادياسة وعينتها

، للعرام الدراسري واليرمروك جررشتمثل مجتمع الدراسة من جميع أعضا  هيئة التدريس المتفررغين فري جرامعتي 
عضرروا . وقررام البرراحثون باختيررار عينررة عشرروائية )طبقيررة( مررن مجتمررع  (1272)غ عررددهم والبررال 2018/2019

( توزيررع 1( مررن مجتمررع الدراسررة. ويبررين الجرردول )% 10,22( فررردا ،  أي بنسرربة )130الدراسررة، بلررغ عررددها )
 أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها المستقلة. 

 ها المستقلة:(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات1جدول)
 النسبة المئوية العاداد المستوى المتغيي

 الجنس
 60.8 79 دكي
 32.2 51 أنثى

 المؤهل العلمي
 43 56 ماجستيي
 57 74 ادكتوياه

 الخبية في التعليم الجامعي 
 16.1 21 سنوات 5أقل من 

 39.2 51 سنوات 10-5من
 44.6 58 سنوات   10أكثي من

 الجامعة
 30.7 40 جيشجامعة 
 69.3 90 الييموكجامعة 

 
 أاداة الادياسة:  

أداة االسررررتبانةلجمع البيانرررررات، مررررن خرررر ل االطرررر   علررررى األدب التربررررروي،  امفرررري دراسررررته الباحثرررراناسررررتخدم 
فري اعرداد (. 2011(، ودراسرة )محسرن،2012والدراسات السابقة المتعلقة بموضو  الدراسة كدراسة )الطراونرة،

تتعلرق برأدا  رئريس الردائرة األكاديميرة فري الجامعرة، ( فقررة 42) النهائيرة مرنورتها في صرتكونت االستبانة التي 
،  دارة االجتماعرات، واتخراذ القررارات، والمتابعرة والتقيريم، التفرويض، والع قرة مرع الطلبرة موزعة على مجراالت:

ذلرك علرى النحرو وتم تصميم الفقرات بحي  تكون  جابرات المبحروثين متدرجرة وفرق مقيراس ليكررت الخماسري، و 
وافرررق أ(، وال 3(، ومحايرررد أعطيرررت الررررقم )4وافرررق أعطيرررت الررررقم )أ(، و 5اآلتررري: أوافرررق بشررردة أعطيرررت الررررقم )

 (.1وافق بشدة الرقم )أ(، وال 2أعطيت الرقم )
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 صادت األاداة 
تم التحقق من صدق أداة الدراسة بعرضها على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص والخبررة، إلبردا  

وقررد تررم اجرررا  التعرردي ت ال زمررة وفقررا  الرا  المحكمررين مررن تعرردي ت فرري ألداة وفقراتهررا، ارأي حررول مجرراالت الرر
الصررياغة وحررذف عرردد مررن الفقرررات واسررتبدال جررز  اخررر الررى اصرربحت االسررتبانة بصرريغتها النهائيررة مكونررة مررن 

 .( فقرة58( فقرة من أصل )42)
 ثبات األاداة

ن خرر ل حسرراب ثبررات الدرجررة الكليررة وثبررات مجرراالت أداة الدراسررة، باسررتخدام التحقررق مررن ثبررات األداة، مررتررم 
(، 0,93معادلة الثبات كرونبان ألفا، وجا  معامل الثبرات للدرجرة الكليرة لواقرع األدا  اإلداري مرتفعرا ، وقيمتر  )

 وهذه النتيجة تشير  لى تمتع أداة الدراسة بثبات يفي بأغراض الدراسة. 
 

سرتجابة أفرراد عينرة الدراسرة مرن خر ل قريم المتوسرطات الحسرابية ترم اعتمراد المقيراس الروزني وتم تحديرد درجرة ا
( علرى الردرجات 4= 1- 5، حي  تم تحديد المدى أو طول الفئة مرن نراتج قسرمة المردى الكلري، وقيمتر )التالي

 .2012شتيوي، (، 1.33(، فيكون طول الفئة )3المحددة، وهي هنا )
 

 لحسابيمادى المتوسط ا الاديجة

 فأقل 2,33 منخفضة

 3,67-2,34 متوسطة

 فأعلى 3,68 مرتفعة
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 الفصل الثاني
 الادياسات السابقةااطاي النظي  و 

 مفهوم األاداا واألاداا ادإاداي 
قد تعددت مفاهيم األدا  بتعدد الباحثين و الدارسين في هذا المجال ولم يسرتطع علما  اإلدارة الوصول  لى 

 To"من الكلمة االنجليزية  ويعرف األدا  لغويا  ، امل فلكل واحد وجهة نظر الخاصة ب مفهوم دقيق و ش
Perform"  الذي اشتق بدوره من الفرنسية القديمة" و "Performer"  ،والذي يعني تنفيذ مهمة أو تأدية عمل

لناحية الكمية، ويجمع خبرا  االدارة على تعريف  بأن : ذلك العمل الذي يكلف ب  الشخص ويكون محدد من ا
 والنوعية، ويؤدى بأسلوب أو بطريقة معينة.

 الرغبة x القدرة=ويعبر عن  بمعادلة حسابية على النحو اآلتي: األدا 
 المنان األسري x منان العمل x المهارة أما الرغبة=االتجاهات x المعرفة= والقدرة  

ارف النظرية  لى مهارات من خ ل "االنجاز الناجم عن ترجمة المعبان  ( 94، ص 2002نصر) ويعرف 
الممارسة العملية والتطبيقية لهذه النظريات، وبواسطة الخبرات المتراكمة والمكتسبة في مجال العمل".وعرف  

 هانينسالمخرجات أو األهداف التي يسعى النظام  لى تحقيقها". أما "( بأن  5، ص1977عبد المحسن) 
(Hanynes( الوارد عند الصرايرة )فيرى األدا  بأن  الناتج الذي يحقق  الموظف عند قيام  بأي 2011 )

 عمل من األعمال في المنظمة.
وي حظ هنا ارتباط مفهوم األدا  بالمخرجات واألهداف التي تسعى المنظمة  لى تحقيقها، لذلك فهو مفهوم   

النشاط وبين األهداف التي يعكس كل من األهداف والوسائل ال زمة لتحقيقها. أي أن  مفهوم يربط بين أوج  
تسعى  لى تحقيقها المنظمات، عن طريق مهام وواجبات يقوم بها العاملون داخل تلك المنظمات ) الرشيدي، 

أن األدا  هو حصيلة  (Wagner and others) واغنير واخرون ( عن2011(. وينقل الصرايرة)2004
لقدرة على أدا  العمل، ولكن  لن يكون قادرا  على انجازه تفاعل عاملي القدرة والدافعية معا ، فالفرد قد يمتلك ا

ن لم تكن لدي  الدافعية الكافية ألدائ ، والعكس صحي ، فقد تتوفر لدى الفرد الدافعية الكافية  بكفا ة وفاعلية 
 ألدا  العمل، لكن  قد ال يؤدي  بالشكل المطلوب لعدم توفر القدرة على ذلك.

يرتبط بأدا  الفرد حين قيام  بعمل  داري، مهما كان بسيطا ، لهذا يرى فأما مفهوم األاداا ادإاداي  
( أن األدا  اإلداري يتعلق بما يقوم ب  موظف أو مدير من أعمال وأنشطة مرتبطة بوظيفة 2011كردي)

(  132، ص2001ن )اعرف  الشامتمعينة، ويختلف من وظيفة ألخرى، وأن وجد بينهما عامل مشترك. و 
 فرد لما ُيسند  لي  من مهمات  دارية بكفاية وفاعلية.بأن " انجاز ال
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 عناصي األاداا ادإاداي 
تمثل عناصر األدا  اإلداري أركان  التي بدونها ال يتحقق هذا األدا ، وتنوعت هذه العناصر، والتي يفترض 

(  لى 2010)بالعاملين معرفتها والتمكن منها بشكل جيد، للوصول  لى األدا  اإلداري المطلوب، ويشير كردي
 أهم هذه العناصر:

  المعرفة بمتطلبات الوظيفة: وتشمل المعارف والمهارات الفنية والخلفية العامة عن الوظيفة والمجاالت
 المرتبطة بها.

  كمية العمل المنجز: أي مقدار العمل الذي يستطيع الموظف انجازه في الظروف العادية، ومقدار سرعة
 االنجاز.

  تشتمل الجدية والتفاني في العمل، والقدرة على تحمل مسئولية العمل، وانجازه في المثابرة  والوثوق: و
 الوقت المحدد، ومدى حاجة الموظف لإلرشاد والتوجي  من قبل المشرفين وتقييم نتائج عمل .

 العوامل المؤثية في األاداا ادإاداي 
الرتقا  بها باستمرار دونما االكتفا  تحقيق أهداف المؤسسة، واالى هدف ي تبين أن األدا  اإلداري جهد بشري

وفق المستوى المطلوب، أو أن  يتراجع هذا الجهد ولكن ليس بالضرورة أن يكون ، بمستوى معين من األدا 
 .(2003، العماج)مجموعة من العوامل، منها، كما أشار اليها من تقدم  نتيجة بدال  

التسيب ، الرضا الوظيفي، ت ف مستويات األدا اخ، عدم المشاركة في اإلدارة، غياب األهداف المحددة
 غياب العدالة في الترقيات والحوافز. ، و غياب األمن الوظيفي، اإلداري

 
 قياس األاداا ادإاداي 

يظل األدا  بشكل عام، واألدا  اإلداري بشكل خاص دونما معنى ما لم يتم قياس ، بمعنى التعرف  لى هذا 
عن جوانب القوة والضعف، ومقارنة ما تم القيام ب  بمعايير محددة األدا  باستمرار، من خ ل الكشف 

لي  وفق األنظمة والقوانين المعمول اوواضحة معدة مسبقا ، أو من خ ل مدى قيام الموظف بالمهام الموكلة 
 (.2005بها في المؤسسة) أحمد وعبد الكريم، 

مستويات العمل وكفا ة العاملين، ومواطن قياس األدا  اإلداري يؤدي للتعرف  لى ( أن 2011يرى محسن )و 
القوة والضعف في األدا ، والتعرف  لى الفرق بين مستوى األهداف المرسومة في المؤسسة ومستوى النتاجات 
التي تحققت من وحدات المؤسسة المختلفة. كما يسهم تقييم األدا  في التعرف  لى مجاالت التطوير المطلوبة 

م وفق أسس مهنية مدروسة، وذلك ل رتقا  بمستوى األدا ، وبالتالي االرتقا  للعاملين وبالتالي تدريبه
 بمخرجات المؤسسة.
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 وهي: مجموعة من األسباب التي تجعل من قياس األدا  اإلداري أمرا  ذي أهمية خاصة ترصد وعلي 
أدا   تطويرتسهم معرفة قياس األدا  في تحديد االحتياجات والبرامج التدريبية التي يتطلبها  .1

 العاملين في المؤسسة.
توصيف العمل اإلداري، وتحديد المسؤوليات والمهام الموكلة، لكونها وسيلة تدفع العاملين نحو  تساهم في .2

 أدا  مهامهم بكفا ة وفاعلية.
الفرص المناسبة لإلدارة العليا بمعرفة مكان الخلل  وتوفيرتسهم في معرفة معوقات العمل اإلداري،  .3

 ئ  والسياسات والبرامج المطبقة.والضعف في اللوا
وتتأثر عملية قياس األدا  اإلداري، أو تقييم ، بمجموعة من العوامل أو المؤثرات: أحمد وعبد الكريم)      

وضوح المعايير التي ُيعتمد عليها في تقييم وجود نظام متابعة، وعدم (، منها: عدم 2011(، اليحيوي)2005
الخبرة ال زمة لمن يقوم بعملية قياس وتقييم األدا  اإلداري،  جانب نقص الىاألدا ، أو عدم موضوعيتها، 

، غياب في بعض األحيان المصال  الشخصية التي يمكن أن تطغى على المهنية في العملووجود نو  
ت في لنتائج عمليات التقييممن قبل اإلدارة العليا للمؤسسة، سوا  في الترقيات أو الحوافز، أو التعييناسا لة الم

مناصب  دارية، أو عدم لفت نظر المقصرين لمواطن تقصيرهم بهدف تحسين أدائهم في المستقبل، واألسوأ 
قبل  دارة المؤسسة. عندها تنطفئ الكفا ات، ويغيب اإلبدا ، من من هذا كل  أن ال ُتعتمد نتائج تقييم األدا  

صر على أهداف قصيرة المدى، ال تنسجم العليا، وتقت اوتتراجع المؤسسة عن مثي تها في تحقيق أهدافه
 ورسالة المؤسسة التي أنشئت من أجلها.

 ةاألكااديمي يئيس األقسام

الجامعة،  ذ ال يمكن للجامعة أن تحقق في يمثل القسم األكاديمي الوحدة اإلدارية األولى في الهيكل التنظيمي 
هرري القرررارات الترري تصرردر مررن قمررة التنظرريم  أهرردافها وتررؤدي رسررالتها  ال مررن خرر ل األقسررام األكاديميررة، فكثيررر

 (.2011الهيكلي للجامعة )مجلس الجامعة( تبدأ من القسم األكاديمي )اليحيوي، 

والمعرررروف أن الهيكرررل التنظيمررري للجامعرررة، يتكرررون مرررن القسرررم األكررراديمي، والرررذي يتشررركل مرررن أعضرررا  هيئرررة 
مررن قبررل رئاسررة الجامعررة، وهررو أصررغر وحرردة  الترردريس فرري ذلررك القسررم، برئاسررة رئرريس القسررم األكرراديمي الُمعررين

هرو القروة الفاعلرة ةأو القسرم األكاديمير دائرة( فري دراسرت   لرى أن الر2010لري ) دارية في الجامعة، ويشير الحجي
نتاجهرا العلمري والتكنولروجي، وتعرد وظيفرة رئريس القسرم األكراديمي مرن أهرم  األولى في تحديد م م  الجامعة وا 

لتشمل جوانب  دارية، وأخرى أكاديمية. فيقوم بالتدريس   وتتعدد مهام، تنظيمي للجامعةظائف في الهيكل الالو 
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فررري  قسرررمت  داريرررة تتعلرررق بتسررريير شرررؤون ال،  ضرررافة الرررى مسرررؤوليادائرتررر إلشرررراف علرررى عمليرررة التررردريس فررري وا
لمجتمرع المحلري، الداخل، وع قات القسم مع األقسام األخرى، والكليات األخررى، والعمرادة ورئاسرة الجامعرة، وا

 وتنفيذ التعليمات واألنظمة والقوانين في كل جانب من جوانب العمل الجامعي. 

تبين أن هناك العديد من الدراسات التي  ه الدراسة،دب التربوي المتعلق بموضو  هذألبعد االط   على ا
اسة، ويتم عرضها ، والتي جا ت على صلة وثيقة بهذه الدر تناولت هذا الموضو  ، وسنقوم بعرض بعضها

 :وفق تسلسل زمني، بد   بأحدثها
التعرف  لى درجة ممارسة رؤسا  األقسام األكاديمية في كليات الجامعة  (2013الخطيب) دراسة هدفت

المستنصرية في العراق ألسلوب  عادة هندسة العمليات اإلدارية. طبقت هذه الدراسة على عينة من أعضا  
( 2292( عضو هيئة التدريس، من مجتمع الدراسة البالغ )331،بلغ قوامها)الهيئة التدريسية في الجامعة

( فقرة موزعة على مجاالت: تبسيط   جرا ات 30لهذه الغاية استبانة مكونة من ) الباحثانفردا . استخدم 
دراك العمليات اإلدارية، وتطوير الخدمة المقدمة. أظه رت العمل، تحسين صورة العاملين في الكليات، فهم وا 

نتائج الدراسة أن أعضا  الهيئة التدريسية في الجامعة، محور الدراسة، يرون بأن درجة ممارسة رؤسا  
األقسام في الجامعة ألسلوب  عادة هندسة العمليات اإلدارية كان بدرجة متوسطة لجميع المجاالت، باستثنا  

 .مجال تحسين صورة العاملين في كليات الجامعة حي  جا  بدرجة مرتفعة
التعرف  لى مستوى فاعلية أدا  رؤسا  األقسام األكاديمية في جامعة البلقا  ( 2012الطياونة ) وسعت دراسة

(عضرو هيئرة 115التطبيقية من وجهة نظر أعضا  هيئة التدريس فيها، وقد اختار الباحر  عينرة مكونر   مرن)
( فقرررة 38م اسررتبانة مكونررة مررن )(عضرروا ، وتررم اسررتخدا718ترردريس عشرروائيا  مررن مجتمررع الدراسررة المكررون مررن )

مقسرمة  لرى أربعرة مجراالت، هري: ) العمرل والبحر  العلمري، التردريس والتعلريم، واإلداري والفنري، البيئرة وخدمررة 
المجتمع(. اظهرت النترائج أن مسرتوى فاعليرة أدا  رؤسرا  األقسرام األكاديميرة فري جامعرة البلقرا  التطبيقيرة مرن 

فيها بشكل عام كان متوسطا ، وجرا  المجرال اإلداري والفنري بدرجرة مرتفعرة، وجهة نظر أعضا  هيئة التدريس 
في حين جا ت المجاالت األخرى بدرجة متوسطة. وأشارت نتائج الدراسة بعدم وجود فروق دالة احصائيا  بين 

لمتغيرر مستويات فاعلية األدا  اإلداري تعزى لمتغيري الخبرة والرتبة األكاديمية، في حين ظهررت فرروق تعرزى 
 الجنس.

 لى مقارنة مستويات األدا  الوظيفي للعاملين في المجال  (Olorunsola, 2012) ورونسوالأوسعت دراسة 
اإلداري فرري جامعررات جنرروب غرررب نيجيريررا مررن وجهررة نظررر أعضررا  الهيئررة التدريسررية والمرروظفين اإلداريررين، 

( وجرررامعتين علرررى المسرررتوى المحلررري) stateواخترررار الباحررر  لعمليرررة المقارنرررة جرررامعتين علرررى مسرررتوى الدولرررة)
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federal( وشرررملت الدراسرررة عينرررة قوامهرررا ،)فرررردا ، واسرررتخدمت االسرررتبانة أداة لجمرررع البيانرررات. أظهررررت 400 )
 نتائج الدراسة أن مستويات األدا  الوظيفي بين نوعي الجامعات كانت متشابهة دون أية فروق دالة.

ى واقع األدا  اإلداري لدى رؤسا  األقسام في كليات للتعرف  ل (2011محسن ) ادياسة في حين جا ت
التربية بجامعة بغداد من وجهة نظر التدريسيين) أعضا  هيئة التدريس(، والتعرف  لى الفروق بين المدرسين 
وفق متغير الجنس. وتكون مجتمع الدراسة من جميع المدرسين في كليات التربية في جامعة بغداد) ابن رشد، 

( فردا . وقامت 210( مدرسا ، أما عينة الدراسة فكان عددها )1122لية البنات(، والبالغ عددهم )ابن الهيثم، ك
( مجاالت 7ببنا  أداة خاصة بواقع األدا  اإلداري لتنسجم مع متطلبات البح  من خ ل تحديد ) الباحثان

ي كليات التربية بجامعة بغداد لألدا  اإلداري لدى رؤسا  األقسام. أظهرت نتائج الدراسة أن رؤسا  األقسام ف
يتمتعون بمستوى مرتفع من األدا  اإلداري. وأن رؤسا  األقسام لهم معرفة ودراية بالمهام والمهارات اإلدارية. 

 وال يوجد فروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستوى األدا  اإلداري تعزى لمتغير الجنس.
ف  لى معايير أدا  الجودة الشاملة الشخصية لدى رؤسا  فقد هدفت التعر ( 2011ادياسة اليحيو )أما 

األقسام من الجامعات السعودية: )الصفات الشخصية االيجابية والع قات اإلنسانية والتواصل والتفاعل وأدا  
العمل، واساليب تعزيزها ...(، وتم استخدام المنهج النوعي باستخدام المقابلة، والمنهج الكمي بإعداد استبانة 

( عضوا من أعضا  هيئة التدريس 266ل ابعاد الجودة الشخصية واساليب تعزيزها. تكونت العينة من )حو 
من السعوديين الحاصلين على رتبة أستاذ من جميع الكليات واألقسام ومن الجنسين من المجتمع البالغ 

لدى رؤسا  األقسام جا  (، أشارت نتائج المقابلة بعد تحليلها  لى أن معايير أدا  الجودة الشخصية 1061)
 بدرجة متوسطة.

للتعررف  لرى فاعليرة أدا  رؤسرا  األقسرام األكاديميرة فري ( 2011ختاتنرة ) وفي نفرس المضرمون جرا ت دراسرة
 الباحثررانجامعررات جنرروب األردن) مؤتررة، الحسررين، الطفيلررة( مررن وجهررة نظررر أعضررا  هيئررة الترردريس. اسررتخدم 

( فررردا . 173ا علررى عينررة عشرروائية مررن الجامعررات المررذكورة عررددها )( فقرررة، تررم توزيعهرر41اسررتبانة مكونررة مررن )
أشرررارت نترررائج الدراسرررة أن فاعليرررة رؤسرررا  األقسرررام كمرررا يراهرررا أعضرررا  هيئرررة التررردريس كانرررت بدرجرررة متوسرررطة، 
دارة االجتماعررات، ومتوسررطة  وجررا ت متوسررطات مجرراالت أداة الدراسررة مرتفعررة لمجرراالت: مهررارة االتصررال، وا 

دارة الصررررا ، واتخررراذ القررررارات، والتخطررريط. كمرررا أشرررارت لمجررراالت: التغ ييرررر، والرقابرررة والتقيررريم، والشخصرررية، وا 
النتررائج بعرردم وجررود فررروق بررين متوسررطات تقررديرات أفررراد عينررة الدراسررة لفاعليررة رؤسررا  األقسررام تعررزى لمتغيررري 

 ة.الرتبة األكاديمية، والكلية، في حين وجدت فروق تعزى لمتغيري  الجامعة والخبر 
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بهردف التعررف  لرى ( Arena, Arnaboldi and Carlucci,2009)وكايلوسريايينرا كمرا جرا ت دراسرة
وقرد أجريرت هرذه الدراسرة   مدى تطوير نظام قياس األدا  للخدمات اإلدارية المركزية فري الجامعرات اإليطاليرة.

لطررر ب، ودعرررم جامعرررة  يطاليرررة وترررم التعامرررل مرررع خمسرررة مجررراالت مرررن مجررراالت الخررردمات: دعرررم ا( 15) فررري
البحرررو ، والمحاسررربة، والمررروارد البشررررية، والخررردمات اللوجسرررتية والمشرررتريات.  أشرررارت نترررائج الدراسرررة أن هنررراك 
طريقررة تشرراركية بررين الجامعررات المشرراركة فرري نظررام األدا  للخرردمات اإلداريررة، وأن هنرراك  مجموعررة كاملررة مررن 

. وأن المشرررراركة فرررري الدراسررررة شررررجع مرررروظفي المؤشرررررات مررررن حيرررر  التكلفررررة والجررررودة فرررري الجامعررررات المشرررراركة
 الجامعات  لى استخدام المؤشرات في صنع القرار.

فقرد هرردفت الرى التعررف علررى مسرتوى األدا  االداري لرؤسرا  األقسررام فري ضررو   (2007) مصرري الامرا دراسرة 
ودة الشاملة معايير الجودة الشاملة من وجهة نظر المحاضرين والوقوف على ابرز معوقات تطبيق معايير الج

اثنررا  تنفيررذ األعمررال االداريررة فرري ثرر   جامعررات فلسررطينية هرري االقصررى واالزهررر واالسرر مية، وقررد اسررتخدمت 
لهرررذا الغررررض اسرررتمارتين االولرررى لقيررراس مسرررتوى االدا  والثانيرررة لتحديرررد معوقرررات تطبيرررق معرررايير الجرررودة، وقرررد 

وقرررد اشرررارت النترررائج الرررى ان مسرررتوى األدا  محاضرررر،  777طبقتهرررا علرررى جميرررع افرررراد مجتمرررع الدراسرررة البرررالغ 
 االداري كان عاليا، ووجود درجة متوسطة من المعوقات التي تحول دون تطبيق معايير ادارة الجودة الشاملة.

 
 التعقيب على الادياسات السابقة
تشير كما األكاديمي، وهذا يدلل على أهمية دوره وأدائ ،  رئيس القسم على أدا ركزت الدراسات على الجوانب 
تقررود المجتمعررات نحررو التطررور والتقرردم، واعتبرررت الدراسررات  بفكرهررا.فالجامعات لررذلك معظررم االدبيررات التربويررة

 كمررا. أحررد االركرران القررادرة علررى تحقيررق رسررالة الجامعررة والوصررول الررى غاياتهررااألكرراديمي السررابقة رئرريس القسررم 
  طارها النظري وتفسير نتائجها. رضوفي ع ، وتطوير أداتهاة الدراسةمنهجي في تطويراستفادت 

 األقسررامجمعررت موضررو  األدا  االداري لرؤسررا   كونهررا أيضررا   وقررد امتررازت هررذه الدراسررة عررن الدراسررات السررابقة
مرن خر ل وجهرة نظرر أعضرا   ، كجرامعتين لهمرا مررجعيتين مختلفترينواليرمروك جررشكاديميرة فري جرامعتي ألا

 الجامعتين. هاتينالهيئة التدريسية في 
هذه الدراسة مرن برين شربيهاتها مرن الدراسرات التري تناولرت األدا  االداري لتدرسر  بشرموليت  دون اختيرار وتأتي 

 لكلية بعينها، او في اطار معيار واحد، او من منظور أنشطة جزئية في دور رئيس القسم.
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 الفصل الثالث
 وتفسييها نتائج الادياسة

 ل: ونتائج السؤال األ 
هيئرة  أعضراامرن وجهرة نظري  جريش والييمروكاألكااديمية بجرامعتي  األقسامليؤساا  دإاداي ادااا"ما واقع األ

 التادييس فيهما"؟ 
حرافات المعيارية الستجابات نبحساب المتوسطات الحسابية واألل قام الباحثون و جابة عن سؤال الدراسة األلإل

 األقسراملرؤسا   دا اإلداريبر عن واقع األالتي تع االستبانةر( و اأفراد عينة الدراسة على فقرات ومجاالت) مح
حرافات المعيارية ن( قيم المتوسطات الحسابية واال3األكاديمية بجامعتي القدس وبيت لحم. ويبين الجدول رقم )

 لمجاالت أداة الدراسة.
ت واقرع الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاال والدرجة حرافات المعياريةن(: المتوسطات الحسابية واال3جدول )

 مرتبة تنازليا . جرش واليرموكاألكاديمية بجامعتي  األقساملرؤسا   دا اإلدارياأل

 الاديجة حياف المعياي ناأل  المتوسط الحسابي المجال اليقم

 مرتفعة 0.71 4.04 اتخاد القيايات 1
 مرتفعة 0.63 3.6 إاداية ااجتماعات 2
 متوسطة 0.71 4.3 العالقة مع الطلبة 3
 متوسطة 0.65 3.67 عة والتقييمالمتاب 4
 متوسطة 0.72 3.57 التفويض 5

 ميتفعة 0.68 3.83 الاديجة الكلية
(. 0,68حرراف معيراري )نا(، و 3,83قيمة المتوسط الحسابي للدرجة الكلية هري) أني حظ من الجدول السابق 

مررن وجهررة نظررر  ش واليرمرروكجررر األكاديميررة بجررامعتي  األقسرراملرؤسررا   دا اإلداريواقررع األ أنوهررذا يرردلل علررى 
. وحصرل مجرال اتخراذ القررارات علرى أعلرى متوسرط حسرابي ميتفعةا جا  بدرجرة مالهيئة التدريسية فيه أعضا 

الع قررة مررع الطلبررة، والمتابعررة والتقيرريم، بمتوسررط  جررال  دارة االجتماعررات، يليرر  مجررال(، يليرر  م4,04ومقررداره )
 ت(. وجررا 3,57يض علرى أقرل متوسررط حسرابي ومقرداره )(، فري حررين حصرل مجرال التفررو 3,67حسرابي قردره )

 بدرجة مرتفعة. نث ثة مجاالت بدرجة متوسطة، ومجاال
 .(8,7,6,5,4)ل و اأما بخصوص فقرات المجاالت منفصلة فتبينها الجد
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( قررريم المتوسررررطات الحسرررابية واألنحرافرررات المعياريرررة والدرجررررة 4يبرررين الجررردول ): مجرررال اتخررراد القرررريايات، أواا 
 جابات أفراد عينة الدراسة لفقرات مجال اتخاذ القرارات.الست

 (: المتوسطات الحسابية واألنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة التخاذ القرارات4جدول )

المتوسط  المجال اليقم
 الحسابي

األنحياف 
 الاديجة المعياي 

يتبنى يئيس الادائية القيايات التي تحظى بموافقة غالبية أعضاا  1
 الادائية

 ميتفعة 0.94 4.17

 ميتفعة 0.95 4.08 يياعي يئيس الادائية  مبادأ الشويى في القضايا المتعلقة بالادائية 2

يطيح يئيس الادائية الموضوعات التي بحاجة إلى اتخاد  قياي أمام  3
 ميتفعة 0.94 4.07 الادائية  ادون تحيز

 ميتفعة 0.83 4.07 يعمل يئيس الادائية على تنفيد قيايات وتوصيات مجلس الادائية 4
 ميتفعة 0.87 4.05 يعتماد يئيس الادائية المهنية أثناا اتخاد القيايات في الادائية 5
 ميتفعة 0.79 4.00 تتخد القيايات في الادائية بما يتناسب مع خطط الادائية وبيامجها 6
 ميتفعة 0.88 3.98 لادائية المعلومات التي تساعاد على اتخاد القياياتيوفي يئيس ا 7
 ميتفعة 0.88 3.94 يطلع يئيس الادائية األعضاا على معوقات تنفيد بعض القيايات 8

 ميتفعة 0.77 4.04 الاديجة الكلية
( فري 1رقرم) ( أن جميع فقرات هذا المجرال جرا ت بدرجرة مرتفعرة، وحصرلت الفقررة4تشير النتائج في الجدول )

يتبنرررى رئررريس الررردائرة القررررارات التررري تحظرررى بموافقرررة غالبيرررة أعضرررا  الررردائرة "علرررى أعلرررى متوسرررط  هرررذا المجرررال"
" يراعررري رئررريس الررردائرة مبررردأ (2رقرررم ) ، يليهرررا فقررررة ( 0.94وانحرررراف معيررراري مقرررداره)(4,17حسرررابي ومقرررداره )

. وحصررلت (0.95وانحررراف معيرراري مقررداره ) (4,08الشررورى فرري القضررايا المتعلقررة بالرردائرة "بمتوسررط حسررابي )
"يطلررع رئرريس الرردائرة األعضررا  علررى معوقررات تنفيررذ بعررض القرررارات" علررى أقررل متوسررط حسررابي  (8رقررم ) الفقرررة

"يرروفر رئرريس الرردائرة المعلومررات الترري  (7رقررم ) ، يليهررا الفقرررة(0.88وانحررراف معيرراري مقررداره)  (3,94ومقررداره )
 .(0.88وانحراف معياري مقداره)  (3,98بمتوسط حسابي مقداره ) تساعد على اتخاذ القرارات"

 
حرافات المعيارية والدرجرة ن( قيم المتوسطات الحسابية واأل5يبين الجدول رقم )، : مجال إاداية ااجتماعاتثانياا 

 الستجابات أفراد عينة الدراسة لفقرات مجال  دارة االجتماعات.
حرافرررررات المعياريرررررة السرررررتجابات أفرررررراد عينرررررة الدراسرررررة لمجرررررال  دارة ن(: المتوسرررررطات الحسرررررابية واأل5جررررردول )

 .االجتماعات
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 المجال اليقم
المتوسط 
 الحسابي

حياف ناأل 
 الاديجة المعياي 

 ميتفعة 0.81 3.9 يشيع يئيس الادائية جواا من ااحتيام والتقاديي خالل ااجتماعات 1
 يتفعةم 0.85 4.05 يلتزم يئيس الادائية بمواعياد ااجتماعات 2
 ميتفعة 0.83 4.01 الفيصة للتعبيي عن وجهات نظيهم عضاايعطى األ 3
 ميتفعة 0.81 4.03 مناسب كانتعقاد ااجتماعات في م 4
 ميتفعة 0.81 4.06 على محضي ااجتماع السابت عضاايطلع يئيس الادائية األ 5
 ةميتفع 0.84 3.98 الادائية عضاايعقاد يئيس الادائية اجتماعات ادويية أل 6
 ميتفعة 0.91 3.96 يختاي يئيس الادائية وقتاا مناسباا لالجتماعات 7
 ميتفعة 1.00 3.5 تتناسب موضوعات جادول األعمال مع الوقت المحاداد لها 8
 متوسطة 0.91 3.68 ولين عن متابعة القياياتؤ يحاداد يئيس الادائية األشخاص المس 9

 ميتفعة 0.66 4.3 الاديجة الكلية
( فقرررات جررا ت بدرجررة مرتفعررة، وفقرررة واحرردة جررا ت بدرجررة متوسررطة. 8) أن( 5الجرردول ) تشررير النتررائج فرري 

" علرى يطلع رئيس الردائرة األعضرا  علرى محضرر االجتمرا  السرابق" ( في هذا المجال1رقم ) وحصلت الفقرة 
الرردائرة  " يلتررزم رئرريس(2)، يليهررا فقرررة (0,81وانحررراف معيرراري مقررداره ) (4,06أعلررى متوسررط حسررابي ومقررداره )

تتناسب " (8). وحصلت الفقرة (0,85وانحراف معياري مقداره) (4,17بمواعيد االجتماعات" بمتوسط حسابي )
وانحرراف معيراري  (3,5" علرى أقرل متوسرط حسرابي ومقرداره )موضوعات جدول األعمال مع الوقت المحدد لها

 .(1,00مقداره) 
حرافررات المعياريررة والدرجررة نقرريم المتوسررطات الحسررابية واأل (6يبررين الجرردول )، ثالثرراا: مجررال المتابعررة والتقيرريم

 الدراسة لفقرات مجال المتابعة والتقييم. أفراد عينةالستجابات 
 حرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة للمتابعة والتقييمن(: المتوسطات الحسابية واأل6جدول )

المتوسط  المجال اليقم
 الحسابي

حياف ناأل 
 ي المعيا

 الاديجة

 ميتفعة 0.98 3.94 ي معهمو االادائية بالتش أعضاايوزع العبا التادييسي على  1

الهيئة  أعضاايعتماد يئيس الادائية معاييي موضوعية في تقييم  2
 ميتفعة 0.91 3.85 التادييسية في الادائية

 ميتفعة 0.98 3.85الادائية قبل بادا التادييس  أعضاايقوم بتوزيع األعباا التادييسية على  3
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 بوقت كاف  
 ميتفعة 1.00 3.80 ات في الادائيةنايشيف على تنظيم اامتح 4
 ميتفعة 1.08 3.78 هيئة التادييس أعضااا يتصياد أخطاا  5
 متوسطة 0.93 3.64 يستخادم يئيس الادائية  أساليب متعادادة في عملية التقييم 6
 متوسطة 0.96 3.62 ةهيئة التادييس في الادائي  عضاااألكااديمي أل اداايتابع  األ 7
 متوسطة 1.05 3.57 هيئة التادييس عضااالمتميز أل اداايشجع األ 8

هيئة التادييس على نقاط القوة والضعف في أادائهم  أعضاايطلع  9
 متوسطة 0.93 3.39 لالستفاادة منها

 متوسطة 1.13 3.18 مهامه أاداايعاقب كل من ُيقصي في  10
 متوسطة 0.69 3.67 الاديجة الكلية

( فقرررات جررا ت بدرجررة متوسررطة. 5( فقرررات جررا ت بدرجررة مرتفعررة، و)4) أن(، 6تشررير النتررائج فرري الجرردول )
ر معهم" على أعلى متوسط حسابي و االدائرة بالتش أعضا "يوز  العب  التدريسي على  (1رقم )وحصلت الفقرة

"يعتمرررد رئررريس الررردائرة  (3م )ورقررر (2رقرررم )الفقرتررران ، يليهرررا ( 0,98وانحرررراف معيررراري مقرررداره )(3,94ومقرررداره )
الهيئررة التدريسرررية فررري الرردائرة"، و "يقررروم بتوزيرررع األعبررا  التدريسرررية علرررى  أعضرررا معررايير موضررروعية فرري تقيررريم 

" بمتوسرررط حسرررابي مقرررداره ) أعضرررا  ( 0,91، وانحرررراف معيررراري)(3,85الررردائرة قبرررل برررد  التررردريس بوقرررت كرررافد
مهامر "، علرى أقرل متوسرط  أدا يعاقرب كرل مرن ُيقصرر فري "(10رقرم ). وحصرلت الفقررة ( على التروالي0,98و)

هيئرة التردريس  أعضرا " يطلرع (9رقرم ) ، يليها الفقررة ( 1,13وانحراف معياري مقداره)(3.18حسابي ومقداره )
وانحررررراف معيرررراري (3,93علررررى نقرررراط القرررروة والضررررعف فرررري أدائهررررم ل سررررتفادة منهررررا" بمتوسررررط حسررررابي مقررررداره )

 .(0,93مقداره)
حرافات المعيارية والدرجرة السرتجابات ن( قيم المتوسطات الحسابية واأل7يبين الجدول )، مجال التفويضيابعاا: 

 أفراد عينة الدراسة لفقرات مجال التفويض.
 حرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال التفويضن(: المتوسطات الحسابية واأل7جدول )

المتوسط  المجال اليقم
 الحسابي

حياف ناأل 
 المعياي 

 الاديجة

 ميتفعة 0.93 3.78 يلتزم باألنظمة والقوانين حال قيامه بعملية التفويض 1
 متوسطة 0.92 3.61 يقوم بعملية التفويض بهادف تحسين األاداا في الادائية 2
 متوسطة 0.90 3.60 ُيتابع أاداا من يفوضهم فيما ُكِلفوا به 3
 متوسطة 0.93 3.56 الجاداية في العمليقوم بتفويض الصالحيات وفت مبادأ  4
 متوسطة 0.94 3.48يقوم يئيس الادائية بتفويض بعضاا من صالحيته ألعضاا في  5



17 

 

 الادائية
 متوسطة 0.94 3.40 ُيبين ألعضاا الادائية مبييات التفويض 6

 متوسطة 0.78 3.57 الاديجة الكلية
( فقرررات جرررا ت بدرجرررة متوسرررطة. 5رتفعرررة، و)فقررررة واحررردة جررا ت بدرجرررة م أن( 7تشررير النترررائج فررري الجرردول )

حرال قيامر  بعمليرة التفرويض " علرى أعلرى متوسرط حسرابي  القروانينظمرة و ن" يلترزم باأل (1رقرم ) وحصلت الفقرة
" يقروم بعمليرة التفرويض بهردف تحسرين  (2رقرم ) ، يليهرا فقررة( 0,93وانحراف معياري مقداره )(3,78ومقداره )

" (6رقرم). وحصلت الفقررة (0,92وانحراف معياري مقداره ) (3,61حسابي مقداره ) في الدائرة " بمتوسط دا األ
وانحررررراف معيرررراري (3,40الرررردائرة مبررررررات التفررررويض " علررررى أقررررل متوسررررط حسررررابي ومقررررداره ) عضررررا ُيبررررين أل
"  فري الردائرة عضرا " يقوم رئيس الدائرة بتفويض بعضرا  مرن صر حيت  أل (5رقم ) ، يليها الفقرة( 0,94مقداره)

 .(0,94وانحراف معياري مقداره )(3,48بمتوسط حسابي مقداره )
حرافرات المعياريرة والدرجرة ن( قيم المتوسطات الحسرابية واأل8يبين الجدول )، خامساا: مجال العالقة مع الطلبة

 الستجابات أفراد عينة الدراسة لفقرات مجال الع قة مع الطلبة.
افررات المعياريررة السررتجابات أفررراد عينررة الدراسررة لمجررال الع قررة مررع حر ن(: المتوسررطات الحسررابية واأل8جرردول )
 الطلبة

المتوسط  المجال اليقم
 الحسابي

حياف ناأل 
 المعياي 

 الاديجة

 ميتفعة 0.88 4.24 يتعامل مع الطلبة باحتيام وتقاديي 1
 ميتفعة 0.85 4.11 يساعاد الطلبة في حل مشكالتهم األكااديمية 2
 ميتفعة 0.98 4.04 قبول وتسجيل الطلبة ُيِلم بمستجادات نظام  3
 ميتفعة 0.95 3.93 يتابع مع أعضاا الادائية ايشااد الطلبة الفصلي 4
 متوسطة 0.97 3.58 يعزز المبااديات الطالبية 5
 متوسطة 1.00 3.45 يحفز الطلبة على تقاديم اقتياحاتهم 6
 متوسطة 1.14 3.44 يعمل على تكييم الطلبة المتفوقين مع نهاية العام الادياسي 7
 متوسطة 1.00 3.30 يعقاد اجتماعات ادويية مع طلبة الادائية 8
 متوسطة 1.19 2.92 يعقاد مع الطلبة يوماا للتوظيف مع نهاية العام الادياسي 9

 متوسطة 0.75 3.67 الاديجة الكلية
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ة متوسرررطة. ( فقررررات جررا ت بدرجررر5( فقرررات جرررا ت بدرجرررة مرتفعررة، و)4) أن( 8تشررير النترررائج فرري الجررردول )
(، 4,24" يتعامررل مررع الطلبررة برراحترام وتقرردير " علررى أعلررى متوسررط حسررابي ومقررداره ) (1رقررم ) وحصررلت الفقرررة

 (. 4,11" يساعد الطلبة في حل مشك تهم األكاديمية " بمتوسط حسابي مقداره )(2رقم )يليها فقرة 
عررام الدراسرري" علررى أقررل متوسررط حسررابي " يعقررد مررع الطلبررة يومررا  للتوظيررف مررع نهايررة ال (9رقم )وحصررلت الفقرررة

" يعقرررد اجتماعرررات دوريرررة مرررع طلبرررة  (8رقم )يليهرررا الفقررررة (1,19وانحرررراف معيررراري مقرررداره ) (،2,92ومقرررداره )
 .(1,00،وانحراف معياري مقداره )(3,30الدائرة " بمتوسط حسابي مقداره)

فقرررة واحرردة فقررط جررا ت  أنالخمسررة المجرراالت وبشرركل عررام يتبررين مررن خرر ل قرريم المتوسررطات الحسررابية لفقرررات
( فقرررة جررا ت 15(، و)4,00– 3.00( جررا ت بمتوسررط حسررابي بررين )26(، و)3بمتوسررط حسررابي أقررل مررن )
 (.4,00بمتوسط حسابي أعلى من ) 

من وجهة نظر  جرش واليرموكلرؤسا  لدوائر االكاديمية في جامعتي  دا اإلداريحصول واقع األ ىعز يقد و 
الطريقة التي غالبا  ما يتم بها اختيار رئيس الدائرة األكاديمية،   لىلى درجة مرتفعة هيئة التدريس ع أعضا 

هيئة  أعضا الهيئة التدريسية. هذا األمر يتي  الفرصة أمام معظم  أعضا وهي الدورية، وتتم بموافقة غالبية 
عدة على تأسيسهما ، مضى يرموك وجرشجامعتي الفالتدريس ليكونوا رؤسا  كما هم مرؤوسين، وبالتالي  

االمر الذي ساهم  القسم األكاديمي أورئاسة الدائرة لفرصة  هيئة التدريس أعضا  مما أتاح الى معظمعقود، 
وهذه المعرفة عن تبادلية متبادلة على أساس االحترام والتفاعل، الالع قات تطوير شكل الخبرات و في نقل 

يزيد من فرص المشاركة في اتخاذ القرار، و عزز فرص ي زمنية قد ال تزيد عن سنتين االدوار خ ل مدة
 أعضا التنافسية بين   لى األقساملرؤسا   دا اإلداري، كما قد يعزى ارتفا  مستوى األتحسين األدا  االداري

ع قات ودية  ومن بين ذلك الحرص على، يتم ذكرها بعد نهاية مدة االدارة لترك بصمات هيئة التدريس
، وخبراتهم العلمية القوانينظمة و ناألب  األقساموعي رؤسا    لىب ناكما قد يعزى هذا الج. ئ مع زم ومهنية 

. كل هذا صقلتها خبرات حياتية ومهنية متنوعة ات العلياشهادالمن حملة  يكونوا األقساموالعملية، فرؤسا  
في حين . مرتفعا   رش واليرموكجاألكاديمية في جامعتي  األقساملرؤسا   اإلداري دا ألاكون ي أنساعد على 

  لىألقل من بين مجاالت الدراسة، وقد يعزى ذلك ا (3.75 جا  مجال "التفويض" بمتوسط حسابي )
االخت فات الفكرية والفلسفية التي تكون نتاج الخبرات التراكمية باالضافة الى ذلك االخت ف في القدرات 

في التكليف والتفويض من وجهة نظرهم ومن  األقسام  والطاقات بين البشروهي العوامل التي توج  مدرا
في الوقت الذي يقيم في  بعض اعضا  الهيئة التدريسية االمر من ، الزاوية التي يقيمون في أمر التفويض

في الع قات داخل اطار الدائرة في زاوية مختلفة وبطريقة مغايرة، وال يمكن اغفال البعد الشخصي 
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في  يفضل المسؤولون تفويض األكثر قربا  في ع قت  الشخصية والذي يتوافق مع المجتمعات الشرقية الذي 
 .المدير فكريا وتنفيذيا  

ع نتيجرة دراسرة كرل أي مرن مجاالتر ، مرتفعرا ( مر أو، دا اإلداريب) األنراواتفقت نتيجة هذه الدراسة في هرذا الج
 (.2011(، وختاتنة )2012)الطراونة. في حين اختلفت مع نتائج دراسة كل من (2011من محسن )

 ي: ناالنتائج المتعلقة بالسؤال الث  
جريش األكااديميرة فري جرامعتي  األقسرامليؤسراا  ادااادإاداي "هل تختلف تقادييات أفيااد عينة الادياسة لواقع األ

التري  )باختالف المتغييات التالية: الجنس، المؤهل العلمري، الخبرية فري التعلريم الجرامعي، الجامعرة والييموك
 "؟(عمل بها عضو هيئة التادييسي

 المنبثقة عن : الصفرية التاليةولإلجابة عن هذا السؤال تم فحص الفرضيات 
( برين تقرادييات α0,05≤لى: "ا توجاد فيوت دات اداله إحصائية عنراد مسرتوى الادالرة )و نتائج الفيضية األ 

تعزى لمتغيي  جيش والييموكي جامعتي األكااديمية ف األقسامليؤساا  ادااادإاداي أفيااد عينة الادياسة لواقع األ
 الجنس "

 ( يبين ذلك.9لى من خ ل اختبار "ت"، والجدول )و تم فحص الفرضية الصفرية األ
األكاديميرة فري  األقسراملرؤسا   دا اإلداري(: نتائج اختبار "ت" الستجابة أفراد عينة الدراسة لواقع األ9جدول )
 حسب متغير الجنس. جرش واليرموكجامعتي 

المتوسط  العاداد الجنس المجال
 الحسابي

حياف ناأل 
 مستوى الادالة "tقيمة" المعياي 

 0.53 4.03 51 ثىأن 0.636 0.475 0.73 3.98 79 دكي إاداية ااجتماعات

 0.57 4.12 51 ثىأن 0.353 0.932 0.87 3.99 79 دكي اتخاد القيايات

 0.68 3.58 51 ثىأن 0.313 1.012 0.69 3.70 79 دكي المتابعة والتقييم

 0.76 3.47 51 ثىأن 0.262 1.126 0.79 3.63 79 دكي التفويض

 0.70 3.75 51 ثىأن 0.320 0.998 0.78 3.61 79 دكي العالقة مع الطلبة

 0.53 3.80 51 ثىأن 0.910 0.113 0.69 3.79 79 دكي الاديجة الكلية
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 أن(، أي 0,910(، ومسررتوى الداللررة )0,113قيمررة "ت" للدرجررة الكليررة ) أنيتبررين مررن خرر ل الجرردول السررابق 
جرررش جررامعتي  األكاديميررة فرري األقسرراملرؤسررا   دا اإلداريالفررروق بررين تقررديرات أفررراد عينررة الدراسررة لواقررع األ

عنررد مسررتوى الداللررة المحرردد، وبررذلك يررتم قبررول الفرضررية  حسررب متغيررر الجررنس غيررر دالررة  حصررائيا   واليرمرروك
 لى. و األ

األكاديمية في الجامعات يقوم وفق مجموعة من السلوكيات  األقساملرؤسا   دا اإلداريوقد يعزى ذلك لكون األ
مرن قبرل رئريس الردائرة، سروا  فري مجرال اتخراذ القررارات، أم االجتماعرات أم  القروانينظمرة و نالمتعلقة بتطبيرق األ
جررنس عضررو هيئررة الترردريس، كمررا   لررىرة دون النظررر الرردائ أعضررا التوافق عررادة بررين برريررتم  التفررويض أم غيرهررا

تختلف وجهة نظرر العراملين فيهرا  وبالتالي ال، ثابتول  سياق معروف  دا اإلداريذلك كون األ ونعزو الباحثي
الردرجات فري تقرارب كمرا أن ال، لرألدا  االداري يوميرا  مرن خر ل م حظراتهم  ،ا نوا من الذكور أم األكانسوا  أ

ب مرع نتيجرة دراسرة نرافري هرذا الج النتيجرةوتتفرق  .غيرر مررتبط برالجنست األكاديميرة والمعرفيرة العلمية والخبررا
 (.2012) الطراونةمع نتيجة دراسة  وتختلف(  2011محسن )

( برين تقرادييات α0,05≤إحصرائية عنراد مسرتوى الادالرة) ةية: "ا توجاد فريوت دات ادالرنانتائج الفيضية الث
تعزى لمتغيي  جيش والييموكاألكااديمية في جامعتي  األقسامليؤساا  ادااادإاداي أفيااد عينة الادياسة لواقع األ

 المؤهل العلمي"
 (.10ية باستخدام اختبار "ت"، كما يبين ذلك الجدول )ناتم فحص الفرضية الصفرية الث

األكاديميررة  األقسرراملرؤسررا   دا اإلداري(: نتررائج اختبررار "ت" السررتجابة أفررراد عينررة الدراسررة لواقررع األ10جرردول )
 حسب متغير المؤهل العلمي. جرش واليرموكفي جامعتي 

المؤهل  المجال
المتوسط  العاداد العلمي

 الحسابي
حياف ناأل 

مستوى  "tقيمة" المعياي 
 الادالة

 0.70 4.00 74 ادكتوياه 0.961 0.049 0.61 4.01 56 ماجستيي إاداية ااجتماعات

 0.78 4.01 74 ادكتوياه 0.557 0.589 0.74 4.09 56 ماجستيي اتخاد القيايات

 0.67 3.64 74 ادكتوياه 0.736 0.338 0.70 3.68 56 ماجستيي المتابعة والتقييم

 0.18 1.36 0.68 3.83 56 ماجستيي التفويض
 8.05 3.94 74 ادكتوياه

 0.09 1.69 7.03 3.79 56 ماجستيي العالقة مع الطلبة
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  ال أنر(، أي 0,37(، ومسرتوى الداللرة )0,899قيمرة "ت" للدرجرة الكليرة ) أنيتبين من خر ل الجردول السرابق 
األكاديميرة فري  األقسراملرؤسرا   دا اإلداريتوجد فروق دالة احصرائيا  برين تقرديرات أفرراد عينرة الدراسرة لواقرع األ

وقرد يعرزى يرة. ناتعرزى لمتغيرر المؤهرل العلمري. وبرذلك يرتم قبرول الفرضرية الصرفرية الث جرش واليرموكجامعتي 
هيئررة الترردريس فرري دوائرررهم هرري ع قررة تحكمهررا  أعضررا األكاديميررة و  األقسررامالع قررة بررين رؤسررا   أن  لررىذلررك 
ساسرية فري هرذه الع قرة. وهري التري حرددت مهرام كرل مرن لى، وهي المرجعية األو بالدرجة األ القوانينظمة و ناأل

 األقسررامحملررة الرردكتوراه وحملررة الماجسررتير، وحررددت واجبررات وحقرروق كررل منهمررا. وبالتررالي يكررون دور رؤسررا  
. وهرذه قرد تختلرف القروانينظمرة و نية خر ل تنفيرذ األناسرنلرى، مرع الحفراظ علرى الع قرات اإلو تنفيذي بالدرجة األ
الى جانرب الع قرات المهنيرة، زمالة وصداقة  قادرة على  نشا الحياة الجامعية  أناخر. وبما بين رئيس دائرة و 

جررا ت بغررض النظررر عررن المؤهررل العلمرري لررذا  مرتفعررة القرروانينظمررة و نية فرري تنفيررذ األناسررنالع قررات االوتكررون 
 .احصائية رئيس الدائرة دون فروق ذات داللة دا تقديرات حملة الدكتوراه وحملة الماجستير أل

( برين تقرادييات α0,05≤إحصرائية عنراد مسرتوى الادالرة) ةنتائج الفيضية الثالثة: "ا توجاد فريوت دات ادالر
تعزى لمتغيي  جيش والييموكاألكااديمية في جامعتي  األقسامليؤساا  ادااادإاداي أفيااد عينة الادياسة لواقع األ
 الخبية في التعليم الجامعي".

لواقررررع  الدراسررررة لثررررة تررررم حسرررراب المتوسررررطات الحسررررابية لتقررررديرات أفررررراد عينررررةلفحررررص الفرضررررية الصررررفرية الثا
حسرب متغيرر الخبررة فري التعلريم الجرامعي.  جررش واليرمروكاألكاديمية بجرامعتي  األقساملرؤسا   دا اإلدارياأل

 (.11الجدول )
 دا اإلداريلواقرررع األحرافرررات المعياريرررة لتقرررديرات أفرررراد عينرررة الدراسرررة ن(: المتوسرررطات الحسرررابية واأل11جررردول )
 حسب متغير الخبرة في التعليم الجامعي. جرش واليرموكاألكاديمية في جامعتي  األقساملرؤسا  

حياف ناأل  المتوسط الحسابي العاداد الخبية في التعليم الجامعي المجال
 المعياي 

 إاداية ااجتماعات
 0.66 3.92 21 سنوات 5أقل من 

 0.55 3.90 51 سنوات 10اقل -5من 
 0.74 4.13 58 سنوات  10أكثيمن

 0.70 3.96 21 سنوات 5أقل من  اتخاد القيايات
 0.74 4.01 51 سنوات 10اقل -5من 

 0.76 3.57 74 ادكتوياه

 0.37 0.899 0.70 3.85 56 ماجستيي لاديجة الكليةا
 0.66 3.75 74 ادكتوياه
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 0.83 4.10 58 سنوات 10أكثي من

 المتابعة والتقييم
 0.63 3.76 21 سنوات 5أقل من 

 0.68 3.64 51 سنوات 10اقل -5من 
 0.74 3.65 58 سنوات 10أكثي من

 فويضالت
 0.72 3.61 21 سنوات 5أقل من 

 0.65 3.53 51 سنوات 10اقل -5من 
 0.92 3.59 58 سنوات فأكثي 10من 

 العالقة مع الطلبة
 0.65 3.83 21 سنوات 5أقل من 

 0.67 3.61 51 سنوات 10اقل -5من 
 0.86 3.66 58 سنوات 10أكثي من

 الاديجة الكلية
 0.57 3.82 21 سنوات 5أقل من 

 0.55 3.74 51 سنوات 10اقل -5ن م
 0.73 3.83 58 سنوات 10أكثي من

لرؤسررا   دا اإلداري( وجررود فررروق ظاهريررة بررين تقررديرات أفررراد عينررة الدراسررة لواقررع األ11ي حررظ مررن الجرردول )
تعرررزى لمتغيرررر الخبررررة فررري التعلررريم الجرررامعي. ولمعرفرررة داللرررة  جررررش واليرمررروكاألكاديميرررة فررري جرررامعتي  األقسررام

 (.12( كما يظهر في الجدول )one way ANOVAروق تم استخدام تحليل التباين األحادي )الف
 

 األقسرراملرؤسررا   دا اإلداري(: نتررائج تحليررل التبرراين األحررادي لتقررديرات أفررراد عينررة الدراسررة لواقررع األ12جرردول)
 حسب متغير الخبرة في التعليم الجامعي. جرش واليرموكاألكاديمية في جامعتي 

مجموع  مصادي التباين لالمجا
 الميبعات

اديجات 
 الحيية

متوسط 
 الميبعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الادالة

 إاداية ااجتماعات
 1.911 0.823 2 1.646 بين المجموعات

 
0.152 

 0.43 127 55.55 اداخل المجموعات 
 129 57.19 المجموع 

 اتخاد القيايات
 0.20 2 0.39 بين المجموعات

0.33 
 

0.72 
 0.60 127 77.67 اداخل المجموعات 

 129 78.06 المجموع 

 المتابعة والتقييم
 0.24 0.116 2 0.23 بين المجموعات

 
0.79 
 0.487 127 62.84 اداخل المجموعات 

 129 63.07 المجموع 
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 التفويض
 0.11 0.071 2 0.14 بين المجموعات

 
0.89 
 0.63 127 80.59 اداخل المجموعات 

 129 80.73 المجموع 

 العالقة مع الطلبة
 0.60 0.34 2 0.69 بين المجموعات

 
0.55 
 0.57 127 73.62 اداخل المجموعات 

 129 74.31 المجموع 

 الاديجة الكلية
 0.29 0.119 2 0.24 بين المجموعات

 
0.75 
 0.408 127 52.66 اداخل المجموعات 

 129 52.89 المجموع 
(، وهررررري أكبرررررر مرررررن مسرررررتوى الداللرررررة 0,75( ومسرررررتوى الداللرررررة )0,29قيمرررررة ف للدرجرررررة الكليرررررة) أني حرررررظ  
(≥α0,05 أي ،)األقسرراملرؤسررا   دا اإلداريالفررروق) الظاهريررة( بررين تقررديرات أفررراد عينررة الدراسررة لواقررع األ أن 

معي غيررر دالررة  حصررائيا  عنررد حسررب متغيررر الخبرررة فرري التعلرريم الجررا جرررش واليرمرروكجررامعتي  األكاديميررة فرري
 مستوى الداللة المحدد، وبذلك يتم قبول الفرضية الثالثة.

وقد تعزى هذه النتيجرة لكرون الخبررة فري التعلريم الجرامعي ال ع قرة لهرا بواقرع الع قرة برين الررئيس والمرؤوسرين 
 اخررررت ط فرررري ويحررررد  ،تأثيرهررررا فرررري اختيررررار رئرررريس الرررردائرة محرررردودا   أن  لررررىفرررري الرررردائرة األكاديميررررة، اضررررافة 

ينفرذ خطتر  رئريس الردائرة  فرانصحاب الخبرات العاليرة مرع أصرحاب الخبررات القليلرة، وفري جميرع األحروال أأدا 
 .المؤسسة التعليميةظمة وتعليمات أنوفق   ئوأنشطت  التي يحتاج في  للتواصل مع زم 

(، حيرر  ال 2012) الطراونررةن وتتفررق نتيجررة هررذه الدراسررة، بخصرروص متغيررر الخبرررة، مررع نتيجررة دراسررة كررل مرر
حسب خبررة  األقسامرؤسا   أدا ة  حصائية في الدرجة الكلية والمجاالت جميعها لفاعلية لالتوجد فروق ذات د

 (.2011عضو هيئة التدريس في جامعة البلقا  التطبيقية، واختلفت مع نتيجة دراسة ختاتنة )
( برين تقرادييات α0,05≤صرائية عنراد مسرتوى الادالرة)نتائج الفيضية اليابعة: "ا توجاد فريوت دات ادالره إح

تعررزى  جرريش والييمرروكاألكااديميررة فرري جررامعتي  األقسررامليؤسرراا  ادإاداي  ادااأفرريااد عينررة الادياسررة لواقررع األ
 لمتغيي الجامعة التي يعمل بها عضو هيئة التادييس".

 (.13تم فحص الفرضية الصفرية الرابعة باستخدام اختبار "ت"، الجدول )
األكاديمية في  األقساملرؤسا   دا اإلدارياأل الدراسة لواقع(: نتائج اختبار "ت" لتقديرات أفراد عينة 13)جدول 

 حسب متغير الجامعة التي يعمل بها عضو هيئة التدريس. جرش واليرموكجامعتي 
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المتوسط  العاداد الجامعة المجال
 الحسابي

حياف ناأل 
 مستوى الادالة "tقيمة" المعياي 

 0.59 3.99 24 جيش 0.89 0.13 0.68 4.01 108 الييموك اجتماعاتإاداية ا

 0.62 4.04 24 جيش 0.99 0.01 0.80 4.04 108 الييموك اتخاد القيايات

 0.60 3.41 24 جيش 0.05 1.96 0.70 3.71 108 الييموك المتابعة والتقييم

 التفويض
 0.81 3.60 108 الييموك

 0.65 3.44 24 جيش 0.36 0.92

 0.62 3.57 24 جيش 0.48 0.72 0.78 3.69 108 الييموك العالقة مع الطلبة

 0.53 3.69 24 جيش 0.38 0.88 0.66 3.82 108 الييموك الاديجة الكلية
  ال أنرر(، أي 0,38(، ومسررتوى الداللررة )0,88قيمررة "ت" للدرجررة الكليررة ) أنيتبررين مررن خرر ل الجرردول السررابق 

 األقسرررراملرؤسررررا   دا اإلداريذات داللررررة  حصررررائية بررررين تقررررديرات أفررررراد عينررررة الدراسررررة لواقررررع األتوجررررد فررررروق 
وقررد تعررزى  تعررزى لمتغيرر الجامعررة. وبرذلك يررتم قبرول الفرضررية الرابعرة. جرررش واليرمروكاألكاديميرة فرري جرامعتي 

صررات فيهررا، ومهررام مررن حيرر  الهيكررل التنظيمرري، وطبيعررة التخص ردنيررةتشرراب  الجامعررات األ  لررىهررذه النتيجررة 
هيئررة الترردريس فرري هررذه  أعضررا  أن  لررىاألكاديميررة،  ضررافة  األقسررامهيئررة الترردريس وواجبررات رؤسررا   أعضررا 

فري اخت فرات  ان وجرود ايرة، و ويعيشون في بيئات وسياقات ثقافيرة متقاربرةالجامعات يمثلون عينات متشابهة، 
اإلدارات الجامعيرة العليرا. لهرذا  توجهات وسياساتما أن، و رئيس الدائرة األكاديمية  ال يكون سبب األدا  االداري

 .جا ت الفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة من الجامعتين غير دالة  حصائيا  
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 التوصيات 
 :آلتيبان الباحثاوصي يعلى ضو  النتائج التي توصلت  ليها الدراسة، 

، مرررن خررر ل أسررراليب اليرمررروكو  جررررشفررري جرررامعتي  األكاديميرررة األقسررراملرؤسرررا   دا اإلداري. تعزيرررز واقرررع األ1
الجردد، ورشرات عمرل برين رؤسرا  دوائرر  األقسرام)دورات تدريبيرة لرؤسرا   ووسائل قرادرة علرى تعزيرز هرذا الواقرع

سررابقين وجرردد، نشرررات ودراسررات علميررة حررول دور رئرريس الرردائرة، أن تكررون فترررة االسررت م والتسررلم بررين الرررئيس 
 .السابق والجديد كافية(

األكاديمية على تفعيل الع قرة مرع طلبرة دوائرهرا، لمرا لرذلك مرن أهميرة فري تعزيرز الع قرة  األقسامتعمل  أن. 2
 وطلبتها. األقسامبين 

 نايرتم وفرق معرايير مهنيرة، مرع بير أناألكاديميرة مسرألة التفرويض أهميرة خاصرة، و  األقساميولي رؤسا   أن. 3
  زالة أية شكوك لديهم. هيئة التدريس بهدف عضا مبررات التفويض أل

هيئررررة  عضررررا االيجررررابي أل دا األكاديميررررة باسررررتخدام صرررر حياتهم فرررري تعزيررررز األ األقسرررراميقرررروم رؤسررررا   أن. 4
 .ي لما لذلك من دور تحفيزي فاعلالسلب دا التدريس، ومحاسبة األ
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