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من ات الرتبية يف جامعة بنغازي تنمية األداء اإلداري لدى رؤساء األقسام األكادميية بكلي
 نظر أعضاء هيئة التدريس وجهة

 " تصور مقرتح "

 
 رجعة غيث حممد الرتهونيالورفلي و أ. سلوى فتحي حممد أ.

 اإلدارة التعليمية  قسم-كلية الرتبية قمينس  بنغازي ــــجامعة 

 

 ثــحــص البــلخــم

 ومعرفة ما ،البحث إىل التعرف على مستوى األداء اإلداري لدى رؤساء األقسام األكادميية يف كليات الرتبية جبامعة بنغازي هذا هدف
تعزى  ،إحصائية يف وصف مستوى األداء اإلداري لرؤساء األقسام األكادميية بكليات الرتبية يف جامعة بنغازي اإذا كانت هناك فروق

األداء اإلداري لـــرؤساء  لربنامج يهـــدف لتنمـــيةكمــا هدف إىل وضع تصور مقتـــرح   )النوع االجتماعي، سنوات الخبرة(إىل متغريي 
  بنغازي.جامعة  الرتبية يفاألقســـام األكادميية بكليات 

عضو هيئة  (58)حيث بلــــــغ حجم العينة  بنغازي،شتمل البحث على عينة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الرتبية يف جامعة وقد ا
( 63)ستبانة لتحقيق أهداف البحث تكونت يف صورهتا النهائية من وقد مت تطوير ا ،م1025/ 1027العام الدراسي  تدريس خالل

نسانية الل استخــــــدام احلزمــــة اإلحصائيـــة للعـــلـــوم اإلداة وثباهتا تــم التعامــل مع بيـانــات البــحث من خــوبعد الـتأكد من صدق األ قرة،ف
 .(spss)واالجتــماعــية 

 كما يلي:  وهيعدد من النتائج  إىلمن خالل نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات توصل البحث 

حني بلغت نسبة عينة الذكور يف  (%7368)ناث حيث بلغت نسبة املشاركات أن معظم عينة البحث هي من اإل .1
 ،(%00)قد بلغت  سنوات(20ــــــ  8)خربهتم الذين ترتاوح سنوات ن نسبة املشاركني يف عينة البحث ، يف حني أ(16%)

، يف حني بلغت نسبة قدامى أعضاء هيئة حديثي التوظيف واويعد (%6063)سنوات  8خربهتم عن  وبلغت نسبة من تقل
 . (%1.60)سنوات  (20) عن الذين تفوق سنوات خربهتمالتدريس 

الرتبية جبامعة بنغازي من  األقسام األكادميية يف كلياتتظهر نتائج البحث أن وصف مستوى األداء اإلداري لدى رؤساء  .2
 يف املتوسط. وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاءت 

تعزى  اإلداري األداءإجابات املشاركني حول وصف مستوى  يف إحصائيةتبني نتائج البحث أنه ال توجد فروق ذات داللة  .3
 ملتغري النوع االجتماعي.
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تبني من خالل إجابات  ،اإلداري األداءوصف مستوى  يف إحصائيةأنه توجد فروق ذات داللة  إىل تشري نتائج البحث .4
 سنوات. كانت لصاحل من تفوق خربهتم العشرو  ،تعزى ملتغري سنوات اخلربة هناأ املشاركني

 بكليات الرتبية يف جامعة بنغازي. األكادميية األقساملدى رؤساء  اإلداري األداءضرورة تفعيل برنامج تدرييب لتنمية  .5

   ةــــدمــمقــال

، فالعمــل الوقــت احلــاياالهتمــام بكافــة جوانــل العمــل داخلهــا مــن أهــم مــا ينظــر إليــه يف  واملعرفــة فأصــب تعــد امامعــة صــرحام للعلــم  
واقع ذلك األداء أصب  من ضروريات التقدم يف ظل التحـديات املعاصـرة  والوقوف على ،اإلداري جزء ال يتجزأ من الدور العام للجامعة

 .شهدها الساحة التعليمية العامليةاليت ت

مسـتوى  وعليـه فـ ن ،اجملتمع وحمددة يفجودة اخلدمات امامعية تتأثر باملنظومة اإلدارية اليت جتعل من رسالة امامعة واضحة إن كفاءة و "
إىل خلـق  وبالتـاي السـعياألسـاليل التقليديـة الروتينيـة  واالبتعـاد عـن ،األداء لن يرتفع بـدون التوجـه إىل العمـل وفـق معـايري إداريـة حديثـة

والتنظـــيم والتوجيـــه بـــذلك علـــى عمليـــات التخطـــيط  وإداري معتمـــدةتشـــرف علـــى كـــل نشـــامي جـــامعي أكـــادميي  ،متميـــزةإدارة جامعيـــة 
  6(.1، م.100حماد، ) وأقل جهد".هبدف الوصول إىل حتقيق أهداف امامعة بأعلى كفاءة  ،والرقابة

 ،حســـن اختيـــار أجهزهتـــا اإلداريـــة يعـــد أمـــرام يف  ايـــة األ يـــة، فـــ ن واجتماعيـــا واقتصـــاديا التنمويـــة تعليميـــام " وكـــون امامعـــة نـــواة األجهـــزة 
    .(211 ،م1002 )البدري، “.الدولة اليت توجد فيها  وبالتاي أهدافلتحقيق أهدافها 

تتوقف إىل حد كبري على كـــفايــة وفـــاعــلية أداء قـــيادتــــــها  ،أحد أهم مؤسسات التعليم العاي باعتبارهاة امامعة فاعلية وكفاي وحيث إن 
ن أي برنــامج يوضــع لتنميــة أداء قيــادات لــذلك فــ  ،املــــرسومة واملســتجدةالقــــيادية  قــــيادات للمـــهــــارات واألدوارومستــــــوى رارســة هـــــذ  ال

 Boeckmann and)املر وب يف رارسته نته باألداء املمارس الفعلي ومقار ومؤسسات التعليم العاي جيل أن ينطلق من واقع األداء 

Dickinson،1122). 

ويؤكـــد البـــاحثون يف دـــال اإلدارة علـــى حقيقـــة أن املعرفـــة واملعلومـــات اإلداريـــة تـــزود ايـــع املنظمـــات ويف كافـــة مســـتوياهتا اإلداريـــة بقـــدرة 
ور بـة  ،الـيت جيـل أن يصـاحبها مقـدرة علـى اإلبـداع والتنميـة واملعلومـات اإلداريـةة وأن القادة هم مصدر لتلك املعرفـ ،تنافسية ومستدامة
 يف الرؤية التنموية ويف صناعة القرار. اآلخرينصادقة يف إشراك 

أنه حبكم موقعه ينبغي أن يكـون  إىل من جهة أخرى باإلضافة وقائدام تعليميام جهة  وإداريام منويُعد رئيس القسم األكادميي قائدام تربويام "
 وضــبطها وتنفيــذ تعليمــاتاإلدارة العليــا عــن تســيري أمــور القســم األكــادميي  ومســئوال جتــا  ،حلقــة وســيطة مــن حلقــات اإلدارة امامعيــة

 وجنـاح القسـم ،امـامعي ويستلزم ذلك امتالكه ملعـايري القـادة األكـادمييني الالزمـة لتحقيـق كفـاءة يف العمـل اإلداري ،اإلدارة العليا بالكلية
  6(71، م1022، )محسن " داخل امامعة وأدائه ملهامهاألكادميي 
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، إذا أن ار الفعاليـة اإلداريـة بصـورة عامـةموضوع أداء رؤسـاء األقسـام األكادمييـة باعتبـارهم قـادة إداريـني بأ يـة واسـعة يف إ ـ وقد حظي 
والتحقـق  ،األجواء اإلدارية القادرة علـى متابعـة األنشـطة اماريـة يف أروقـة امامعـةقياس مستوى األداء اإلداري الفعلي من شأنه أن خيلق 

 .متطلبات العمل وواجباهتم وفقم مدى التزام األفراد العاملني ب جناز مسئولياهت من

ى كفــاءهتم األكادمييــة يالحــأ أن اختيــارهم يعتمــد علــ ،إجــراءات تعيــني رؤســاء األقســام األكادمييــة يف العديــد مــن امامعــات وبــالنظر إىل
أعضـاء هيئـة التـدريس بالقسـم أو بعـد ترشـيحهم مـن قبـل منـة استشـارة  فقـد يـتم تعييـنهم بعـد ،اإلدارية أكثر من اعتماد  على مهارهتم

 .(William , 2001) املرش .حبقه يف قبول أو رفض  وحيتفأ العميدترشي  أكثر من شخص  ويتم أحيانا ،علمية بالكلية

و دون إعـداد أو تـدريل مسـبق علـى  ،تارون على أساس اجنازاهتم األكادميية ال على قـدراهتم اإلداريـةأ لل رؤساء األقسام خيُ و ملا كان 
يتوقــف بدرجــة كبــرية علــى مــدى إملامــه و معرفتــه  ــذ   ه ملهامــه اإلداريــة و األكادمييــةو مبــا أن جنــاح رئــيس القســم يف أدائــ ،رئاســة القســم

باعتبارهم عناصـر  ،" نيماسة و ملحة إىل حتديد مستوى األداء اإلداري لدى رؤساء األقسام األكادميية " املمارسكانت احلاجة  ،املهام
و مـــوجهني ملســـار العمليـــة التعليميـــة فيهـــا  ـــو حتقيـــق األهـــداف  ،أكادمييـــة و قياديـــة مـــؤثرة يف العمـــل األكـــادميي و اإلداري يف امامعـــة

 .عم اجملتمع ملخرجات عالية امودةدو تفعيل دورها من خالل  ،املنشودة

فمعظــم رؤســاء األقســام  ،حقيقــة أن بــرامج تنميــة األداء ليســت شــائعة يف مؤسســات التعلــيم العــاي إىلاإلداري  وتشــري أدبيــات البحــث
، ومــن خــالل إجــراء مناقشــات نوعيــة مــع عمــداء خــربات إداريــة ســابقة وتعلــيم ذاي علــى باالعتمــاداألكادمييــة يزاولــون مهــامهم القياديــة 

، لــذا كــان حتقيــق امامعــة ألهــدافها يتوقــف علــى قــدرات ومهــارات وأداء رؤســاء ملمارســتهم وأدوارهــم اإلداريــة مقيمــنيالكليــات بوصــفهم 
 .ألقسام األكادمييةا

، وهـو بـذلك يف لقسـم أكـادميي ايس ورئيسـويواجه بذلك رئـيس القسـم األكـادميي صـعوبات عديـدة تتعلـق بثنائيـة دور  كعضـو هيـأة تـدر 
هـذا  وتعد الربامج ا ادفة لتنمية رؤساء األقسام األكادميية من أهـم صـور ،واألكادمييأشد احلاجة إىل الدعم والتأييد يف اجملتمع امامعي 

 .الدعم

  هـــلتــوأسئث ــحــة البــلــكـمش

، وتطـوير إصـالحه  وذلـك هبـدف ،القطاعات اليت حظيت باهتمام القائمني عليـه يف الدولـةيُعد قطاع التعليم امامعي يف ليبيا من أبرز  
إال  ،أداء قياداهتـا والوقـوف علـىالـر م مـن أن هـذا اإلصـالح طـل تطـوير اإلدارات امامعيـة  علـى" ، و ليواكل تطـورات العصـر احلاضـر

 ،ةأن تقارير اللجنة الشعبية للتعليم العاي يف ليبيا أشارت إىل أن هناك عـدة جوانـل قصـور يف سـري العمليـة التعليميـة يف امامعـات الليبيـ
 6(52، م1026 )عاشور، ."جوانل القصور أداء القيادات امامعية ملهامها  وقد طلت

 التالية:يف النقامي  وقد متثلت

   .بعض أمناء األقسام بأداء مهامهم املطلوبة وعدم التزام ،باألقسام األكادميية مبختلف الكلياتضعف معدالت األداء  .1
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 وسـرعة ااـاذكمـا تفتقـر إىل سـبل االتصـال السـريع   واملكتبيـة والروتينيـة،إن امهاز اإلداري يف امامعات الليبية يتصف بالبريوقرا يـة  16
 (206 م،1003 سرت، العام،، التقرير السنوي والرقابة الشعبيةبجهاز التفتيش الشعبية العامة  )اللجنة القرارات.

 اإلداريـــة.، رـــا يرتتـــل عليـــه حـــدوث العديـــد مـــن املشـــاكل  مـــن العمليـــات اإلداريـــة كاالتصـــاليف مســـتوى األداء لكثـــري هنـــاك تـــدن   66
ويقـــوي   وضـــوابع اعتمـــادالئحـــة يحديـــد معـــايير  بشـــإص ارـــدار م1000لســـنة  210 قـــرار رقـــ  العامـــة،الشـــعبية  )اللجنـــة
  (3التعلي  العالي المادة ) مؤسسات

 .على التكيف وضعف قدرهتا وقلة املرونةامامعة العديد من املشاكل املتمثلة يف اممود  والوظيفية يفتعاين ا ياكل التنظيمية  .4
لســـنة  11لرؤســـاء األقســـام األكادمييـــة يف ا يكـــل التنظيمـــي للجامعـــات وفـــق قـــرار رقـــم  واملســـئوليات اإلداريـــةعـــدم وضـــوح املهـــام  .5

 . م1005
 .الوظائف القيادية وبعد شغلقبل  ندرة إعداد الدورات التدريبية للقيادات امامعية .6

مـام لتــطوير اإلدارة ـطلبام مهيـة يعـد مـاألقسـام األكادمي ومـنهم أمنـاءب جياد برامج هتدف لتنمية وتطـوير أداء القيـادات امامعيـة  االهتمامن إ
 امامعية.

حيـث أدـدت علـر ضـرورة ايجـاد بـرامب يدريبيـة لتاـوير أدا  الهيئـة  ،ليبيـا والتنميـة يـي  العـالي التعلـي "بذلك نـدوة  وقد أوصت 
 .  "من واقع األدا  الممارس والفعلي ينالق واإلدارية بالجامعةالتدريسية 

" حتديـد  -:الئحة حتديد معايري و ضـوابط اعتمـاد و تقـوؤ مؤسسـات التعلـيم العـاي " ، حيـث نصـت علـى" كما أكدت على ذلك " 
وضـرورة االهتمـام بالتنميـة املهنيـة ألعضـاء هيئـة التـدريس و العمـل علـى رفـع   العـايمعايري و ضوابط اعتمـاد و تقـوؤ مؤسسـات التعلـيم 

) اللجنــة الشــعبية العامــة ، ملهــارات اإلداريــة الالزمــة و الراميــة لتطــوير التعلــيم العــاي" األقســام العلميــة و إكســاهبم ا رؤســاءمســتوى أداء 
بشإص اردار الئحة يحديد معايير و ضـوابع اعتمـاد و يقـوي  مؤسسـات التعلـي  العـالي ، المـادة   1000لسنة  210قرار رق  

األداء اإلداري لــدى رؤســاء  واقــعف إىل التعــرف علــى دالــيت هتــ م (1002 :محســن )أكــدت دراســة  ويف ســياق ذلــك(  5الفقــرة  8
، حيــث أ يــة دراســة واقــع األداء اإلداريعلــى  ،أعضــاء هيــأة التــدريساألقســام العلميــة يف كليــات الرتبيــة جبامعــة بغــداد مــن وجهــة نظــر 

مرضـيا لـدى  إدراكـاد يعكـس تصـورا و توصلت إىل نتيجة مفادها أن واقـع األداء اإلداري ألمنـاء األقسـام  يف كليـات الرتبيـة جبامعـة بغـدا
 عينة الدراسة.

اإلداري لـدى رؤسـاء األقسـام يف كليـات العلـوم  األداءإىل التعـرف علـى واقـع  (م1020:العلـي )فقـد هـدفت دراسـة  نفسه ويف السياق
 العينة لألداء كان متوسطا.، وقد أظهرت النتائج أن مستوى تقدير أفراد من وجهة نظر أعضاء هيأة التدريس الرتبوية يف األردن

يف عـة بنغـازي ولذلك فقد قامت الباحثتان بتسليط الضوء على دراسة األداء اإلداري الفعلي لدى رؤسـاء األقسـام يف كليـات الرتبيـة جبام
 .بعض املتغريات ضوء
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بيـــة األكادمييـــة يف كليـــات الرت  األقســـام لرؤســـاءكمـــا ســـعت الباحثتـــان إىل وضـــع تصـــور مقـــرتح لربنـــامج يهـــدف إىل تنميـــة األداء اإلداري 
 .       جبامعة بنغازي

 ة:ـــيــاآلياؤالت ــي التســــث يــــحــة البــلــورة مشكــلــن بــكــمــق يــا سبــر مــلــا  عــوبن
أعضـاء هيئـة  مـن وجهـة نظـرمستوى األداء اإلداري لـدى رؤسـاء األقسـام األكادمييـة يف كليـات الرتبيـة جبامعـة بنغـازي التعرف على  .1

 التدريس.
لرؤسـاء األقسـام األكادمييـة بكليـات الرتبيـة يف جامعـة  ،إذا كانت هنـاك فـروق إحصـائية يف وصـف مسـتوى األداء اإلداري معرفة ما .2

 .وسنوات الخبرة(النوع االجتماعي )بنغازي تعزى إىل متغريي 
 بكليات الرتبية يف جامعة بنغازي؟لرؤساء األقسام األكادميية  ،األداء اإلداريتنمية  إىلما التصور املقرتح لربنامج يهدف  .3

 ث ـــحــة البــيـــمــأه

و يسـعى بـذلك إىل معرفـة مسـتوى األداء اإلداري  ،تتمثل أ ية البحث يف كونه دراسة حملية تنطلـق مـن ظـروف التعلـيم امـامعي يف ليبيـا
، كمـا يسـعى إىل وضـع تصـور مقـرتح مـن وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة التـدريس لرؤساء األقسام األكادميية بكليات الرتبيـة يف جامعـة بنغـازي

ة  بقـت ج لـربامج تنمويـة وتطويريـلتفـادي نقـل ذـاذ  ،حماولـةبوصـفها  ،لربنامج يهدف إىل تنمية األداء اإلداري ألمنـاء األقسـام األكادمييـة
يف العديـد مـن الـدول الناميـة، حيـث حاولـت هـذ   اسـتخدامهاشـاع فنيـة خارجيـة و  باستشـارات االسـتعانة، أو يف بيئات أكادميية خمتلفـة

 .حا كبريايف دول متقدمة وحققت جناذاذج لربامج تنموية وتطويرية  بقت  باستخداممشكالهتا التنظيمية واإلدارية  الدول معامة

والسياســـية  واالجتماعيـــة االقتصـــاديةالظـــروف  الخـــتالفنظـــرا  ، ـــري أن أ لـــل هـــذ  الـــربامج ن يكتـــل  ـــا النجـــاح يف الـــدول الناميـــة
 6م(1002، )الخايب

 ،ألمنــاء األقســام األكادمييــة بكليــات الرتبيــة يف جامعــة بنغــازي اإلدارين وضــع تصــور مقــرتح لربنــامج يهــدف إىل تنميــة األداء كــذلك فــ 
 التغريات والتطورات احلاصلة على الصعيد السياسي واالقتصادي والرتبوي يف ليبيا. وءيعد أمرا يف  اية األ ية خاصة يف ض

 :ةـــاليــالتي ـــواحــي النـــث يــحـــة البــيــمــد أهـــديــحــي نــكــمــذا يـــول

إلقامـة ور  عمـل تسـاهم يف تنميـة وتطـوير  ،يفيد البحث متخذي القرار يف وزارة التعليم العاي يف ليبيا إلعطاء املزيد من االهتمام .1
 بنغازي.أداء رؤساء األقسام األكادميية يف كليات الرتبية جبامعة 

ركـزت علـى تطـوير اموانـل  ثتني،إن معظم برامج وعمليات التطوير والتنميـة الـيت متـت يف إ ـار جامعـة بنغـازي حسـل علـم البـاح  .2
، وهـذا مؤشـر إىل أدائهاالكايف على تفعيل القدرات واملهارات القيادية وتطوير وتنمية  االهتمامبرتكيز ال املادية واملالية للجامعة دون

األكادمييـة يف  األقسـام لرؤسـاءهتـدف إىل تنميـة األداء اإلداري  ،لتعليم العاي اللييب على أ يـة وضـع بـرامجا يف عدم إدراك العاملني
يف العمليـة كليـات اـرج خمرجـات تـؤثر   باعتبارهـا  ،خمتلف الكليات يف جامعة بنغازي بصـفة عامـة ويف كليـات الرتبيـة بصـفة خاصـة
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األقسام األكادميية يف كليات الرتبيـة  لرؤساءاألداء اإلداري  تصور مقرتح لربنامج يهدف لتنمية، لذلك ف ن وضع الرتبوية يف اجملتمع
، ة اإلداريـة داخـل أقسـامهم العلميـةالقدرات القيادية الالزمة للعمليـ امتالكمساعدهتم على  من شأنه أن يسهم يف ،جبامعة بنغازي

ألقســام األكادمييــة علــى مســتوى جامعــة  لرؤســاءتنميــة األداء اإلداري حيــث إنــه وحبســل علــم الباحثتــان ال توجــد بــرامج واضــحة ل
 اإلداري.لتحقيق أعلى مستويات من األداء  ام مهم رام بنغازي . لذلك ترى الباحثتان أن وضع هذا املقرتح يعد أم

والدراســـات الســـابقة مـــن  ،اإلداري يـــات البحـــثبجتهـــادهن مـــن خـــالل اال ـــالع علـــى أد وايعـــد البحـــث وحبســـل علـــم البـــاحثتني .3
 .األكادميية األقساملرؤساء  اإلداري األداءوضع تصور مقرتح لتنمية  إىلالبحوث القليلة اليت هدفت 

 ث ــــحـــداف البــــأه

 بنغازي.التعرف على مستوى األداء اإلداري لدى رؤساء األقسام األكادميية يف كليات الرتبية جبامعة  .1
فروق إحصائية يف وصف مستوى األداء اإلداري لرؤساء األقسام األكادميية بكليـات الرتبيـة يف معرفة ما إذا كانت هناك  .2

  .(، سنوات الخبرة)النوع االجتماعيعزى إىل متغريي جامعة بنغازي ت
جامعــــة  الرتبيــــة يفاألداء اإلداري لرؤســــاء األقســــام األكادمييــــة بكليــــات تنميــــة إىل  لربنــــامج يهــــدفح وضــــع تصــــور مقــــرت  .3

   بنغازي.

 ث ــــحـــدود البـــح

 التالية:ميكن إجياز حدود البحث احلاي يف احلدود 

دليـة   قميـن،،التربيـة  )دليـةاحلـدود املكانيـة للبحـث علـى كليـات الرتبيـة جبامعـة بنغـازي واملتمثلـة يف  اقتصـرت المكانيـة:الحدود .  1
 .أوجلة(دلية التربية   المرج،دلية التربية   ،"التربية بنغازي " الهواري 

 .م1025ــــــــــ  1027 بق البحث احلاي خالل العام امامعي  الزمانية:الحدود .  2

التــدريس بكليــات الرتبيــة جبامعــة بنغــازي والبــالغ عــددهم  احلــدود البشــرية للبحــث علــى أعضــاء هيــأة اقتصــرت البشــرية:الحــدود .  3
عضـو هيـأة  (60)و ،بنغـازيبكليـة التربيـة عضـو هيـأة تـدريس  (36)التـدريس حبسل اإلحصائيات الصادرة عن مكتل أعضاء هيـأة 

قـارين بكليـة الرتبيـة ة تـدريس أ، وال يوجـد أعضـاء هيـبكليـة التربيـة قميـن،هيـأة تـدريس  عضـو (70)و  ،المـرجبكلية التربيـة تدريس 
 .أوجلة

األقســام األكادمييــة بكليــات الرتبيــة  لرؤســاءاحلــدود املوضــوعية للبحــث علــى تنميــة األداء اإلداري  اقتصــرت الموضــوعية:الحــدود .  4
 ووضع تصور مقرتح لربنامج يهدف لتنمية وتطوير أدائهم اإلداري. ،جبامعة بنغازي
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 ث:ـــحــالبات ـــحـــلـــاــصـــم
 التاي:ميكن تعريف مصطلحات البحث على النحو 

 (performance Administrative)ألدا  اإلداري ا

من السلوكيات اإلداريـة ذات العالقـة و املعـربة عـن  دموعة)-بأنه:  األدا  اإلداري (238، م1001:الحوامدة و الفهداوي )عرف 
باإلضـافة إىل  ،و حتمل مسئولياته و تتضمن جودة األداء و حسن التنفيذ و اخلربة الفنية املطلوبة يف الوظيفـة ،قيام املوظف بأداء مهماته

 .ية للعمل و السعي  ا بكل فاعلية(االتصال و التفاعل مع بقية أعضاء املؤسسة و االلتزام بالنواحي اإلدار 

 .(ند إليه من مهمات بكفاية وفاعليةالفرد ملا يس إجناز)-بأنه:  اإلداري األدا  (266، م1002:الشاماص )عرف 

 ي ألدا  اإلدار ــي لـــرائــف اإلجــريـــعــالت

ومســـؤولياهتم هـــو مـــدى قـــدرة رؤســـاء األقســـام األكادمييـــة يف كليـــات الرتبيـــة يف جامعـــة بنغـــازي علـــى إجنـــاز مهـــامهم الوظيفيـــة املختلفـــة 
 . ساء األقسام على فقرات االستبانةبالدرجة اليت حتصل عليها رؤ  ويقاس األداء ،ومتابعةوتنظيم  وقيادة إداريةمن اطيط  ،وواجباهتم

 (Acdemic Depatment's Heads)ي ـــمــاديــاألد  ــســ، القــرئي

بـ دارة شـؤون القسـم اإلداريـة  ،ة التدريس يف القسم األكادميي يكلف رمسيام بقـرار مـن رئـيس امامعـة الـيت يعمـل فيهـاهو أحد أعضاء هيأ
 .مدة حمددة قابلة للتجديدالفنية و األكادميية و 

  ( Teashing staff member) ي:ـــعــامــالج، ــدريــة التــيئــو هــضـــع

الـدكتورا  أو املاجسـتري يف أحـد حقـول املعرفـة ويشــغل  وحيمـل درجـةهـو الشـخص املتفـرل للعمـل األكـادميي يف إحـدى امامعـات الرمسيـة 
 األكادميية. حدى الدرجاتإ

زيــــــــــــادة القــــــــــــدرة واملهــــــــــــارات واملعرفــــــــــــة اخلاصــــــــــــة بــــــــــــالقوى العاملــــــــــــة الــــــــــــيت  "-بأهنــــــــــــا:  م(1026:بــــــــــــار  )وعرفهــــــــــــا  التنميــــــــــــة:
 ." الصحي  االجتا را يساهم يف رفع مستوى أدائهم وترشيد  اقاهتم يف  ،لديها القدرة على العمل

 :يةــنمــللتي ـــرائــف اإلجــريــعـــالت
ون يكـ عملية التغيري اليت حتدث للفرد حبيث ينتقل مبوجبها من الوضع احلاي الذي هو عليـه إىل الوضـع الـذي ينبغـي أن هي-: التنمية

 .عليه هبدف تطوير وحتسني أدائه
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  ة:ـــيــربــتــالات ــيــلــد     

وتقـع كليـة الرتبيـة يف منطقـة ا ـواري ببنغـازي ويـدرس  م1000للعـام  100تأسست مبوجـل قـرار رقـم  بنغازي:دلية التربية  .1
 30أقســام أكادمييــة ويقــوم بالتــدريس هبــا أكثــر مــن  (5)مــوزعني علــى  ،م1022  الــل حــع العــام 2760هبــا أكثــر مــن 

 بنغازي.كلية الرتبية ل العلمية لةاجمل تصدر عنهاكما   الليسانس،ومتن  الكلية درجة  ،عضو هيأة تدريس
، وتقـع يف مدينـة املـرج ن اللجنة الشعبية للتعلـيم العـايمبوجل قرار م م1007/  1003تأسست عام  المرج:دلية التربية  .2

، املــرج وضــواحيهامدينــة بــذلك تــوفر اخلــدمات امامعيــة لطــالب  بنغــازي، وهــيعــن مدينــة  متــر ديلــو  200حــواي الــيت تبعــد 
الرتبيـة دلـة كليـة  و تصـدر عنهـامتن  الكلية درجة الليسـانس و ، أقسام (.)ى عضو هيأة تدريس موزعني عل (60)ويوجد هبا 

 املرج.
، (152)اللجنة الشعبية العامة رقـم وفق قرار  م1000ضم كلية الرتبية قمينس مامعة بنغازي سنة  مت قمين،:دلية التربية  .3

، كمـا يوجـد بالكليـة أقسام علمية وأدبية (.)بالكلية ويوجد  ،للمعهد العاي إلعداد املعلمني قمينسوتعترب هذ  الكلية خلفا 
 معيد. (60)عضو هيأة تدريس وعدد  (70)د عد

وتضم قسم اللغة االجنليزية فقـط وال يوجـد هبـا أعضـاء هيئـة تـدريس قـارين  م1028أنشئت الكلية سنة  أوجلة:دلية التربية  .4
 .لكليةبا

 ري ــــظـــار النــــاإلط

 اإلداري:وم األدا  ــهــفــم ـــ

، فـاألداء اإلداري يتعلـق مبـا يقـوم بـه موظـف أو مـدير د بعمله اإلداري مهما كان بسيطام يرتبط مفهوم األداء اإلداري بقيام الفر 
 . بينهما عامل مشرتك وإن وجدخرى وظيفة أل وخيتلف من ،بوظيفة معينة داخل املؤسسة وأنشطة مرتبطةمن أعمال 

يف حـني يكـون أداء الوحـدة التنظيميـة  ،للمؤسسة أو املنظمة يتمثل يف دموع األداءات اإلدارية للوحدات يف املؤسسة واألداء اإلداري" 
يــربز أ يــة العمــل أو األداء اإلداري الفــردي ألن أي خلــل يف هــذا العمــل  ومــن هنــا ،نــاتج عــن دمــوع مــن األداءات ألفــراد هــذ  الوحــدة

 6(00، م1028 سمرة، )أبو ."سينعكس بشكل أو بآخر على حمصلة األداء اإلداري للمؤسسة 

 اإلداري:ي األداء ـــرة فــــؤثـــمـــل الـــوامـــعـــــــ ال 

مـن  واالرتقـاء هبـاهبدف حتقيق أهـداف املؤسسـة  وقوانني املؤسسةإن األداء اإلداري هو جهد بشري يقوم به أفراد مؤهلون وفق أنظمة " 
لــيس بالضــرورة أن يكــون وفــق املســتوى  وهــذا األداءامهــد  ولكــن هــذا األداء،مســتوى إىل رخــر أجــود دوذــا االكتفــاء مبســتوى معــني مــن 

كمـا أشـار إليهـا  "هـذا إىل دموعـة مـن العوامـل الـيت تـؤثر يف مسـتوى األداء اإلداري  وقـد يعـزىأو أنه يرتاجـع بـدالم أن يتقـدم  ،املطلوب
 ومنها: (.0، م 1006، )العماج
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املطلـــوب  وأهـــدافها ومعـــدالت اإلنتـــاجتفصـــيلية لعملهـــا  فاملنظمـــة الـــيت ال متتلـــك خططـــا :غيـــاأل األهـــداف المحـــددة للمنظمـــة .1
 .دائهم لعدم وجود معيار حمدد مسبقعن مستوى أ وحماسبة موظفيهالن تستطيع قياس ما حتقق من إجناز  ،ألدائها

سيسـاهم يف  ،وصـنع القـراراتن عـدم مشـاركة العـاملني يف املسـتويات اإلداريـة املختلفـة يف التخطـيط إ اإلدارة:عدم المشاردة يـي  .2
أداء  وتـدين مسـتوىولية إىل ضـعف الشـعور باملسـئ وبالتاي يـؤدي ،املستويات الدنيا واملوظفني يفوجود فجوة بني القيادات اإلدارية 

 .املوظفني
الــيت تــربط بــني معــدالت األداء  ،مــن العوامــل املــؤثرة علــى أداء املــوظفني عــدم جنــاح األســاليل اإلداريــة األدا :اخــت ف مســتويات  .3

كلمـا    ،عليهـا ونحيصـل والعـالوات الـيتفكلمـا أرتـبط مسـتوى أداء املـوظفني بالرتقيـات  حيصلون عليه الذي ،واملردود املادي واملعنوي
 .ا لتقييم أداء املوظفنيريز  اهذا يتطلل نظامل التحفيز  ري مؤثرة بالعاملني و كانت عوام

أو اخنفاضـه يـؤدي إىل  افغيـاب الرضـ ،الرضا الوظيفي من العوامـل األساسـية املـؤثرة علـى مسـتوى األداء للمـوظفني الرضا الوظيفي: .4
 .أداء ضعيف

 .  لبيام على أداء املوظفني اآلخرينس وتكون مؤشرام  ،ساعات العمل يف أمور  ري منتجة ويعين ضياع اإلداري:التسيب  .5
 . ياب األمن الوظيفي .6
 .  واحلوافز ياب العدالة يف الرتقيات  .7

 اإلداري:اس األدا  ــيـــة قـــيــمــــ أه

نه أن خيلـق أن قيـاس مسـتوى األداء مـن شـأ ر الفاعليـة اإلداريـة بصـورة عامـة، إذالعـاملني بأ يـة واسـعة يف إ ـا لقد حظي موضوع أداء" 
 مســؤولياهتممــدى التــزام األفــراد العــاملني ب جنــاز  والتحقــق مــن ،األنشــطة اماريــة يف أروقــة امامعــة علــى متابعــةاألجــواء اإلداريــة القــادرة 

  6(28، م 1007 والحرشة، )حمود ."عمل البناءوفق متطلبات ال وواجباهتم على

سـلوكهم  واحلكـم علـىتسـتطيع معرفـة كفـاءهتم يف عملهـم  ،ألداء لرؤساء األقسام العلمية يف الكلياتامعرفة مستوى واقع  ومن خالل" 
، م2.56 وآخـروص، )جاسـ  ."لغرض جتاوز العقبات اليت تتعـرض  ـا الكليـات يف أثنـاء حتقيقهـا ألهـدافها  ،أثناء أدائهم ونظرياهتم يف

56)  

 :يــــاآليي ـــع األدا  اإلداري يـــاس واقــيــق ةــيــمــدد أهــحـــتــوي

 )الصـقر، املؤسسـة.الـيت يتطلبهـا حتسـني أداء العـاملني يف  ،والـربامج التدريبيـةتسهم معرفة قياس واقع األداء يف حتديد االحتياجـات  26
  (15، م2.50

، لكوهنـا وسـيلة تـدفع واملهـام املوكلـة وحتديـد املسـئولياتتعد عملية قياس واقع األداء من األمور األساسية لتوصـيف العمـل اإلداري  16
أدائهــم  ونوعيــة مــنهبــدف احلصــول علــى بيــان معلومــات كميــة  ،وفاعليــةرؤســاء األقســام يف أقســامهم  ــو أداء مهــامهم بكفــاءة 

    (273، م2.50 قر،)الص القرار.تساعدهم ي اااذ 
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الفــرا املناســبة لــادارة العليــا  وهــذا يــوفر ،تســهم عمليــة قيــاس واقــع األداء اإلداري يف معرفــة معوقــات العمــل لــدى رؤســاء األقســام 66
ايـع عناصـر  عـن الكشـفوكـذلك  والربامج واإلجراءات والتعليمات املطبقـة ،والسياساتاللوائ   والضعف يفملعرفة مكامن اخللل 

  6(23، م2..2 اهلل، )نصر ككل.تتابع املؤسسة امامعية   ومن مث ،واإلداريةالعملية التعليمية 

 األدا :اس ـــيــداف قـــــ أه

عــرض مــوجز  وفيمــا يلــي ،اإلداري يف حتديــد أهــداف قيــاس واقــع األداء اإلداري يف البحــث والبــاحثون واملتخصصــونب ختلــف الكتــاا 
 العمل:ألهداف األداء يف توفري معلومات مفيدة ملؤسسات 

، )مـاهر امامعيـة.املؤسسـة  والعلميـة يفألعمـا م اإلداريـة  وكفـاءة أدائهـمتقدؤ معلومات لرؤساء األقسام العلمية عن جـودة األداء  26
 ( 215،م1002

 6(215، م1002، )ماهرللفرد. حتديد الوظيفة احلالية  .2
 6(215، م1002 )ماهر،الفرد. التعرف على األعمال اخلاصة اليت ميكن أن تسندها املؤسسة إىل  .3
 6(215، م1002ماهر، )املتميز. أدائه  ومكافأته علىحتديد إمكانية ترقية الفرد  .4
  (102، م1006 )الهيتي، وإمكانياهتم. واستثمار قدراهتمرفع مستوى أداء رؤساء األقسام العلمية  86
 6(102، م1006، )الهيتيبالعدالة. رؤساء األقسام العلمية زيادة شعور  .6

 ا:ـــهـــيتــمــوأها ــهـــفـــريـــعـــي ةــيــمــاديــــاألدام ــســاألقـــ   

و تعتــرب األقســام األكادمييــة  ،تعتــرب األقســام األكادمييــة حلقــة الوصــل األساســية بــني مؤسســات التعلــيم العــاي و فــروع املعرفــة" 
و تشـكل األقسـام األكادمييـة يف  ،قاعدة البناء التنظيمي للجامعة ف ذا صـلحت القاعـدة صـلحت العمليـة التعليميـة و الرتبويـة يف امامعـة

و هــي  ،داريتتضــمن دموعــة مــن الدارســني و البــاحثني و أعضــاء هيئــة التــدريس و الكــادر اإل ،امامعــة وحــدة إداريــة و علميــة أساســية
يف دـال معـريف متخصـص أو دموعـة مـن التخصصـات املعرفيـة  ،مستقلة نسبيام و ذات مسؤولية مباشرة عن التعليم و البحث و التطبيق

يف نشـر املعرفـة و تنميتهـا عـن  ريـق  ،و يقع على عاتق األقسـام األكادمييـة الـدور الرئيسـي يف حتقيـق أهـداف املؤسسـة امامعيـة ،املتقاربة
 6(25 -23، م1008، ) الحولي6"ث و تطبيقها يف خدمة اجملتمعالبح

الــيت تتكــون مــن  يف إحــدى كليــات امامعــة، والعلميــة األساســيةالوحــدة اإلداريــة  "-بأنــه:  القســ  األدــاديمي حــرأل( )محمــدويعــرف 
 6(.1، م1002 )حرأل، ببعض.حقول من املعرفة مرتبطة بعضها 

جديـدة لتلـك  وظهـور فـروع ،أهنا ظهـرت نتيجـة لنمـو املعرفـة املتخصصـة ناملختصني يف اإلدارة نشأة األقسام األكادميية ويرو  ولقد تناول
 وكـذلك نتيجـة ،بأهنا أسلوب أساسي لتوسيع رفـاق املعرفـة ،الدراسات املنظمة املرتاكمة واالعتقاد يفالبحث العلمي  وانتشار روحاملعرفة 
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 وعمـل املنـاهجالتـدريس  وأعضـاء هيئـةمـن اختيـار الطلبـة  شـيء،امامعـات كـ دارة مركزيـة علـى فعـل كـل  وعـدم قـدرةلتزايد أعـداد الطلبـة 
 6(م1002 )حرأل، .وتطورها

الـذي لعبتـه يف تأسـيس التعلـيم  والـدور الكبـري ،وتطورهـا وتـاري  نشـأهتا األقسام األكادمييـةتناولت  واألحباث اليتالدراسات  ور م كثرة" 
أحا ـت هـذا الـدور بـالغموض  ،والعلميـةاإلداريـة  وتشـابك مهماتـهإال أن الطبيعـة املعقـدة لـدور رئـيس القسـم األكـادميي  ،وتطـور العاي 

 6(188م، 5..2، )العمري ."النظر واختالف وجهات
 ،مـن خـالل دور  األكـادميي حـدة إداريـة يـؤديكما أنه و   ،األكادميي أصب  اليوم رافدام لفروع املعرفة املتخصصة يف امامعة وعليه فالقسم

 .وخدمة دتمعهإىل حتقيق رسالة امامعة 
 ،الـيت تعـد جـزءام منهـاالـيت تنتمـي إليهـا  وامامعـات واملعاهـد العليـااألكادميية إىل حـد مـا وفقـام لطبيعـة اصـص الكليـات  واتلف األقسام
واملســئولية  ودرجــة الســلطة وتقســيم العمــل ،وااــاذ القــرار  الســلطة، وموضــع صــنعيفــرض متغــريات كثــرية تتعلــق بتوزيــع  وهــذا االخــتالف

 )حـرألكمـا أوضـحها   ومتجانسـة وهـيالث فئـات ريـزة األكادمييـة إىل ثـ وتصنف األقسام ،اليت تتبعها ونظام املؤسسةفيها  وذط القيادة
 6(80، م1002

 .ل اآلداباألقسام األكادميية حسل فروع املعرفة أو الدراسة مث .1
 .وا ندسةالل ملهنة معينة كالطل اليت تعد الط األكادميية يف الكليات املهنية األقسام .2
 .  والبحوث التطبيقيةواحي التقنية اليت هتتم بالن التعليمية ذات الربامج النوعية، املعاهداألقسام األكادميية يف املراكز و  66

يف كوهنـــا وحـــدات أساســـية يف حتقيـــق أهـــداف تلـــك  ،العـــاي ومؤسســـات التعلـــيماألقســـام األكادمييـــة يف امامعـــات  وتكمـــن أ يـــة
ام مــن أ يــة موقــع رؤســاء األقســام ألهنــم ميثلــون مفتــاح جنــاح تلــك األقســ وتنطلــق أيضــام  ،وحبــث وخدمــة دتمــعامامعــات مــن تــدريس 

األكادمييـــة يف امامعـــات وحـــدات تنظيميـــة تقـــوم بالـــدور األكـــرب يف حتقيـــق نشـــر املعرفـــة  وتعتـــرب األقســـام. قيـــق أهـــدافهاحت وانطالقهـــا  ـــو
 6إىل حد كبري وبينها تداخلعضام متكاملة متمم بعضها ب وهي مهمات ،وتنميتها وتطبيقها

 ي:ــــية ـــيــمـــاديـــام األدــســف األقـــائــــوظ  ـــص أهــخــلــتــوي
 .التدريس يف املرحلة امامعية .1
 .وتنميتهم لبة الدراسات العليا  اختيار .2
 .العلمي البحث .3
 .خدمة اجملتمع .4

   ةــيــمــاديـــام األدـــســـا  األقــــــ رؤس
م مـع للقسـ، حيـرا علـى تنميـة والئهـم عـة صـغرية بـني أعضـاء هيئـة التـدريسقائد تربـوي يعمـل مـع اا هو-األداديمي: رئي، القس  

 .زيادة إنتاجيتهم األكادميية
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الــيت تــربط  ،واالجتماعيــة والعالقــات املهنيــةلــه دور كبــري يف تشــكيل الــروح املعنويــة ألعضــاء هيئــة التــدريس  ا أكادمييــاكمــا أنــه يعــد قائــد" 
قوتـه مـن  وهـو يسـتمد ،احمليطـة مـن ناحيـة أخـرى وعلـى الظـروفالقيـادي لـرئيس القسـم علـى شخصـيته مـن ناحيـة  ويتوقـف الـدوربينهم 

 ."القسم باسمإىل أنه املتحدث الرمسي  وإدارية باإلضافةمركز  الذي يضفي عليه مكانة أكادميية 

فهــو يســتطيع عمــل ذلــك مــن خــالل اجتماعــات  ،والتدريســية العلميــة وزيــادة كفــاءهتمم يف تنميــة أعضــاء القســم مهــولــرئيس القســم دور 
 ."كمــا ميكنــه تنظــيم ور  عمــل ملناقشــة املوضــوعات املتعلقــة بالعمليــة التعليميــة بالقســم   ،ونشــا همالقســم حيــث يســتطيع حفــز  ــتهم 

 .(116 -112م، 1001 )مرسي،

 ية:ــمــاديـــاألدسام ــا  األقــل رؤســمــة عــعــيـــــ طب 

ميارســون مــن خــالل  ولــذا فهــم ،يعتــرب رؤســاء األقســام األكادمييــة يف الكليــات املختلفــة دموعــة متميــزة مــن أعضــاء هيئــة التــدريس" 
إال أهنــم ميارســون مهــام منصــل رئاســة  وليســوا إداريــني ،أهنــم أكــادمييون قبــل كــل شــيء والبحــث أياختصاصــاهتم وظيفــة التــدريس 

 6" مـوض اإلدارة لـديهم  وهـذا يعـينأي نوع مـن أنولـع التـدريل املسـبق  على ودون حصو م ،القسم دون امتالك اخلربات الالزمة
  6( 87 -83، م1002، حرأل)

ن الطبيعـــة املعـــدة لـــدور رئـــيس القســـم األكـــادميي و تشـــابك مهماتـــه اإلداريـــة و العلميـــة أحا ـــت هـــذا الـــدور بـــالغموض و حيـــث إ
فمن املفرتض أن يكون رئيس القسم األكادميي قائدام إداريام ناجحام من جهة و قائـدام تعليميـام و زمـيالم مـن  ،اختالف وجهات النظر

نـه حبكـم موقعـه ينبغـي أن يكـون حلقـة وسـيطة مـن حلقـات اإلدارة باإلضـافة إىل أ" ، أعضاء هيئـة التـدريس مـن جهـة أخـرى زمالء
ا، كمـا ينبغـي أن و مسئوالم جتا  اإلدارة العليا عن تسيري أمور القسم األكادميي و ضبطها و تنفيـذ تعليمـات اإلدارة بشـأهن ،امامعية

باعتبـار  أحـد أفـراد تلـك اجملموعـة و زمـيالم  ،اإلدارة امامعيـة اد و اجملموعـة الـيت يضـمها قسـمه جتـا منفذام لوجهـات نظـر األفـر  يكون
 6( 188، م5..2، لعمري) ا. " ؤالء األفراد 

 ،علـى اخلـربة واملهـارة واملعرفـة القائمـةللمعـايري األكادمييـة مـع توقعـات باالهتمـام بالتفاصـيل  رعـاة-األقسام بأهنم: كما يوصف رؤساء " 
 6(26، م1008، الحولي) ."أخطاء  تالقدرة على حتمل جزء كبري من املسئولية إذا ما حدث لهفيصنع القرار و 

مــن  مــوض  ومـا يكتنفــه كفاحـه مــن أجــل التعامـل مــع املنصــل  وتــوتر تصــاحلأن عمــل رئـيس القســم ال خيلــو مـن متاعــل  ومـن املؤكــد
 .واستقامته وأمانته وهدوء نفسهه تبأدوار  املختلفة مع حماولته االحتفاظ هبوي، والبد من الكفاح من أجل القيام تقليدي

 أنكمـا   ،أ ية تتحـدد مـن نوعيـة املنـاس السـائد يف القسـم  ا التدريسية برئيس القسم وأعضاء ا يئةتربط زمالء التدريس  وللعالقات اليت
، فنجـاح رؤسـاء ي الـيت تقـرر نوعيـة املنـاس السـائدهـ والعالقـات الشخصـية واألكادمييـةالنـواحي اإلداريـة  وسـلوكه يفمهارات رئيس القسم 

 ــا يعتمــد بالدرجــة األوىل علــى مــدى ارتبــامي أعضــاء هيئــة التــدريس  وُحســن أدائهــماألقســام األكادمييــة يف القيــام بــأدوارهم املنو ــة هبــم 
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 ,Tuker) اإلداريــــة.ئاســــة القســـم األكادمييـــة ء ر أدا وعـــن  ريقـــةعـــن الـــنمط املتبـــع يف قيــــادة القســـم  ومـــدى رضــــاهم ،برئاســـة القســـم
2..7(6 

يـــــــــــي ( م1026، واصدمـــــــــــا  دريـــــــــــه )رضـــــــــــويمكـــــــــــن ايجـــــــــــاز أهـــــــــــ  األدوار اإلداريـــــــــــة لـــــــــــرئي، القســـــــــــ   
 التالية:النقاط 

 التالية:ويتضمن املمارسات  :األداديميالدور القيادي لرئي، القس   26
 .التنسيق والتخطيط ألنشطة القسم األكادميي .أ

 .الرؤى امديدة لتطوير أداء القسم اقرتاح .ب
 6دالس القسم اجتماعاتإدارة  .ت
 :ألكادميية التاليةويتضمن املمارسات ا :القس الدور األداديمي لرئي،  .2
 .تشجيع النمو املهين ألعضاء هيأة التدريس بالقسم .أ

 .والنفسي املالئمني للعمل املثمر بالقسم االجتماعيهتيئة املناس  .ب
 التالية:ويتضمن املمارسات  :األداديميالقس   الدور اإلداري لرئي، .3

 .توزيع جداول العلء الدراسي ألعضاء هيأة التدريس بالقسم .أ
 .عداد وتنظيم السجالت اخلاصة بالقسمعملية إ اإلشراف على .ب

 التالية:ويشمل املمارسات العلمية  :األداديميالدور العلمي لرئي، القس   .4
 .هيأة التدريس بالقسمبالبحوث العلمية ألعضاء  االهتمام أ6

 .اإل الع املستمر على املستجدات العلمية يف دال اصص القسمأل6   

 اـــتهــشــاقــنـــة ومـــقـــسابــات الـــدراســـال

هبــدف التعــرف علــى املســا ات الســابقة فيمــا  ،الدراســات الســابقة مــن املراحــل املنهجيــة يف البحــث العلمــييعتــرب اســتطالع األحبــاث و  
و سنعرض أهم و أحدث مـا تـوفر و نـذكر  ،قد مت استطالع العديد من الدراسات فيما خيص موضوع البحثو  ،يتعلق مبوضوع البحث

رتبيــة فقــد هــدفت إىل التعــرف علــى واقــع األداء اإلداري لــدى رؤســاء األقســام العلميــة يف كليــات ال (م1002محســن ) دراســةمنهــا  
 بجامعــة بغــدادالتدريســيات يف كليــات الرتبيــة دتمــع الدراســة علــى التدريســيني و  قــد اقتصــر، و عــة بغــداد مــن وجهــة نظــر التدريســينيجبام

فـردام باالعتمـاد علـى أسـلوب  (120)قـد بلغـت عينـة الدراسـة و  ،كليات  (6) ىتدريس و تدريسية موزعني عل (2211)البالغ عددهم 
قــد اعتمــدت الباحثــة علــى املــنهج الوصــفي التحليلــي باإلضــافة إىل اســتخدامها دموعــة مــن و ، اختيــار عينــة الدراســةالعينــة العشــوائية يف 

 كان أبرزها :النتائب قد توصلت إىل دموعة من ، و بيرسوصمربع داي و اإلحصائية مثل الوسائل 
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 ،كــان يعكــس تصــورام أو إدراكــام مرضــيام لــدى عينــة الدراســةن واقــع األداء اإلداري لــدى رؤســاء األقســام يف كليــات الرتبيــة جبامعــة بغــداد  إ
 .من األداء اإلداري د مبستوى عالباإلضافة إىل متتع رؤساء األقسام يف كليات الرتبية جبامعة بغدا

وقـــد  ،بالجامعــات اليمنيــة األكادمييــة األقســـام أمنــاء أداء( فقـــد حاولــت بنــاء برنــامج لتطــوير م1000دراســة ســترا  المنصــور) أمــا 
نتــائب  أظهــرتوقــد  ،املطلــوب توافرهــا لــدى هـؤالء الرؤســاء اإلداريـةالفعليــة والكفايــات  اإلداريــةالتعريــف بالكفايـات  إىلهـدفت الدراســة 

منهــــا النمــــو املهــــين والعلمــــي والقيــــادة والتخطــــيط والتنظــــيم  ،التــــدريل يف دــــاالت خمتلفــــة إىلحباجــــة  األكــــادميينيالرؤســــاء  أنالدراســــة 
وتطلـل  ا،هـدف (67)العلميـة احتـوى علـى  األقسـاموبناء على نتائج هذ  الدراسة مت وضع برنامج تدرييب لرؤساء  ،اإلنسانيةوالعالقات 

 النقا  املفتوح. أساليل تدريبية متنوعة مثل احملاضرات والندوات و  وباستخدام (ساعة يدريبية 260)تنفيذ  

بالجامعــــات إىل التعــــرف علــــى مســــتوى األداء اإلداري لرؤســــاء األقســــام األكادمييــــة  يقــــد هــــدي  ( 1007المصــــري ) أمــــا دراســــة 
الكشف عن داللة الفروق الفردية بني متوسطات تقـديرات الشاملة من وجهة نظر احملاضرين و يف ضوء مبادئ إدارة امودة  ،الفلساينية
ذلــك بغيــة الوصــول إىل و  ،الــيت تعــزى ملتغــريات الدراســة داري لرؤســاء األقســام األكادمييــة حــول مســتوى األداء اإل ،الدراســةأفــراد عينــة 

الوصــفي  قــد اســتخدمت الدراســة املــنهجو   ،توصــيات مقرتحــة لتطــوير األداء اإلداري لرؤســاء األقســام األكادمييــة بامامعــات الفلســطينية
حماضــر وفئــة رؤســاء ( 770)وزعني إىل فئتــني  ــا احملاضــرين والبــالغ عــددهم مــ افــرد (575) دراســة مــن  قــد تكــون دتمــع الو  ،التحليلــي

   ددهم البــالغ عــو  ،، األزهــر() اإلســ مية، األقصــرامامعــات الفلســطينية طلــت ايــع رؤســاء األقســام األكادمييــة باألقســام األكادمييــة و 
حماضــر و فئــة ( 100)البــالغ عــددهم مــوزعني إىل فئتــني  ــا، احملاضــرين و  افــرد (156)بلغــت عينــة الدراســة رئيســام أكادمييــام و  (205)

قــد اعتمــدت الدراســة علــى االســتبيان كــأداة رئيســية ممــع البيانــات و توصــلت و  ،رئيســام أكادمييــام  (56)رؤســاء األقســام البــالغ عــددهم 
 أ ها : النتائبجملموعة من 

ألقسام األكادميية بامامعات الفلسطينية يف ضوء مبـادئ إدارة امـودة الشـاملة كـان عاليـا وبنسـبة إىل أن مستوى األداء اإلداري لرؤساء ا
عنــد تطبــيقهم ملبــادئ إدارة امــودة  ،األقســام األكادمييــة رؤســاء متوســطة مــن املعوقــات الــيت يواجههــا (، مــع وجــود درجــة67.6مئويــة )

(، وتوجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية تعـزى ملتغـري امامعـة يف تقـديرات أفـراد 57.5بلغـت نسـبتها ) ،الشاملة أثنـاء أداء عملهـم اإلداري
عينــة احملاضــرين حــول مســتوى األداء اإلداري لرؤســاء األقســام األكادمييــة، وكــان الفــرق لصــاحل امامعــة اإلســالمية، بينمــا ال توجــد فــروق 

ألكادميية عند احملاضرين، فضـالم عـن ذلـك تبـني عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري الكلية، والرتبة ا
لــدى رؤســاء األقســام األكادمييــة مــن وجهــة نظــرهم حــول معوقــات تطبــيقهم  )الجامعــة، والكليــة، والريبــة األداديميــة(تعــزى ملتغــريات 

 ملبادئ إدارة امودة الشاملة أثناء أداء عملهم اإلداري. 

مســتحدثات تكنولوجيــا علــى  األقصــربجامعــة ة التــدريس  اقــرتاح برنــامج لتــدريل أعضــاء هيــأإىل (م.100)النجــار  دراســةوهــدفت 
أجـزاء وبعـد التحقـق مـن صـالحيتها مت تطبيقهـا  (6)مكونـة مـن  اسـتبانه، ولتحقيـق ذلـك مت إعـداد التعليم يف ضـوء احتياجـاهتم التدريبيـة

هـا دمفانتيجـة ، وقد كشفت الدراسة عـن اإلحصائية لتحليل البياناتالدراسة على احلزمة  واعتمدت ،عضو هيئة تدريس (216)على 
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، وأن عينــة الدراســة حباجــة إىل التــدريل علــى (% 78)لوجيــا يقــل عــن حــد الكفايــة أن إملــام أعضــاء هيئــة التــدريس مبســتحدثات التكنو 
 مستحدثات تكنولوجيا التعليم بدرجة مرتفعة. 

، وحتديـــد بمحايظـــة غـــزةات الرتبيـــة والتعلـــيم ملـــديري اإلداري لـــألداءإىل تشـــخيص الوضـــع القـــائم  ( م.100)دراســـة حمـــاد وهـــدفت 
وفرضـت  اإلداري، األداءحتديـد املتغـريات الـيت أثـرت علـى  إىل، باإلضـافة عليمي يف هذ  املديرياتتاالختالالت اليت يعاين منها امهاز ال

 (3)، وقـد متثـل دتمـع الدراسـة يف العـاملني مبـديريات الرتبيـة والتعلـيم البـالغ عـددهم يعاهتا القائمـةرهـا وأهـدافها وتشـر عليها التغري يف أدوا
 (23) مــديريات رئيســية مبحافظــة  ــزة ، أمــا عينــة الدراســة فقــد تضــمنت العــاملني هبــذ  الوحــدات مــن رؤســاء أقســام حيــث بلــغ عــددهم

كان من أبرزهـا : النتائب توصلت هذ  الدراسة إىل دموعة من  ، وقدالوصفيراسة على املنهج التحليلي هذ  الد اعتمدتقسم ، وقد 
 ني والرتقي السائد يف املديريات.على أسلوب التعي اإلداريةعدم رضا العاملني هبذ  الوحدات 

وجـــود  وحتديــد مــدى ــو مهـــامهم  جامعـــة  مــارإىل تعـــرف رراء رؤســاء األقســام األكادمييــة يف  م(1020)الحجيلــي  وهــدفت دراســة
الباحـث  وقـد صـمم. الكليـة ونـوع اصـصسـنوات اخلـربة يف رئاسـة القسـم،  متغـريي:ميكن أن تعود إىل تـأثري  ،اختالفات يف تلك اآلراء

 رئـيس قسـم يشـكلون مـا (62)االسـتبانة علـى عينـة مكونـة مـن  ، ومت تطبيقزعة على مثانية داالت أساسيةمهمة مو  (3.)من  استبانة
 يلي:اليت توصلت إليها الدراسة ما  النتائب ومن أهم الدراسة.مع من دت (%51)نسبته 

يف حتقيـق  مـة "مه" أدرك رؤسـاء األقسـام األكادمييـة أهنـا  مهمة (3.)بالغ عددها مهمة من املهمات اإلدارية الفرعية ال (57)أن  .1
مهمـة تتعلـق  (21)، و مهمـة تتعلـق بـالتنظيم (21)و دلـة املتبا وتنمية العالقاتأهداف أقسامهم، منها مهمة تتعلق باالتصاالت 

 ن (%.)مهمات فقط من املهمـات اإلداريـة الفرعيـة  (.)يف حني أن  والتوجيه،لق بالقيادة مهمة أيضام تتع (21)، و بالتخطيط
 .مهمة يف حتقيق أهداف أقسامهم األقسام أهنايدرك رؤساء 

 .تأثري متغري نوع الكلية يف رراء رؤساء األقسام ملهامهم تعزى إىل (0608)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2
رراء رؤساء األقسام ملهامهم تعزى إىل تأثري متغري سـنوات  يف (0608)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  وجود فروقعدم  .3

 .ربةاخل
جامعــة البلقــا  فقــد هــدفت إىل التعــرف علــى مســتوى فاعليــة أداء رؤســاء األقســام األكادمييــة يف  ( م1021الاراونــة )أمــا دراســة 
ة تــدريس مت اختيــارهم عضــو هيــأ (228)، و قــد بلــغ حجــم عينــة الدراســة ، مــن وجهــــة نظــر أعضــاء هيــأة التــدريس فيهــاالتابيقيــة

تقسـيم مت االسـتبيان كـأداة ممـع البيانـات و م الباحـث ، و قد استخدعضو (725)راسة الذي بلغ حجمه  عشوائيام من دتمع الد
 لو مـــن خـــال ،، كمـــا اعتمـــد علـــى املـــنهج الوصـــفي يف إظهـــار نتـــائج دراســـته ملالئمتـــه ألهـــداف الدراســـةفقـــرة (65)االســـتبانة إىل 

أن مســتوى األداء اإلداري  -كــان أبرزهــا:  النتــائبىل دموعــة مــن فقــد توصــلت الدراســة إامه جملموعــة الوســائل اإلحصــائية اســتخد
و أشــارت النتــائج أيضــام إىل عــدم وجــود فــروق دالــة  ،األكادمييــة جبامعــة البلقــاء التطبيقيــة كــان بشــكل عــام متوســطام لرؤســاء األقســام 

 . اإلداري تعزى ملتغري امنس إحصائيا بني مستويات األداء
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يف جامعـات جنـوب  اإلدارةالـوظيفي للعـاملني يف دـال  األداءمقارنـة مسـتويات  إىل (Olorunsola:2012)وقد هدفت دراسـة 
، ( عضـو هيـأة تـدريس444غ حجم عينة الدراسـة )، وقد بلاإلداريني رب نيجرييا من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس واملوظفني 

الـوظيفي  األداءات الدراسـة أن مسـتوي نتـائب وأظهـرت، عتمـد املـنهج الوصـفيع البيانـات واوأستخدم الباحث االستبيان كـأداة ممـ
 .إحصائيابني امامعات كانت متشاهبة دون أي فروق دالة 

و تكــون ، جامعــة بنغــازيفقــد هــدفت إىل معرفــة مســتوى األداء اإلداري لرؤســاء األقســام العلميــة يف ( م1026) رضــواص أمــا دراســة
كليـة يف   (20)رئيس قسم علمي، موزعني على  (0.)دتمع الدراسة من ايع رؤساء األقسام العلمية جبامعة بنغازي، والبالغ عددهم 

ومت توزيـع أداة الدراسـة علـى عينـة عشـوائية بسـيطة مـن رؤسـاء األقسـام العلميـة  ،نسانية، داخل مدينة بنغازيالتخصصات التطبيقية واإل
( 54تكون من ) البيانات، حيثوسيلة ممع بوصفها االستبانة  تخدماستُ  و ،رئيس قسم علمي (50)جبامعة بنغازي بلغ حجمها 

والتخطيط وحتديد االحتياجات، والقدرة واالسـتعداد الـذاي،  داالت وهى: اااذ القرارات على أساس احلقائق، ةفقرة، موزعة على ست
ولتحليــــل بيانــــات الدراســــة  فقــــرات لكــــل دــــال، (.)اإلنســــانية، وبواقــــع والعالقــــات  وأداء الواجبــــات، واملشــــاركة والعمــــل اممــــاعي،

م إىل أن رؤســاء األقســا يورــل  الدراســةومــن خــالل حتليــل البيانــات  ،(SPSS)اســتخدمت احلقيبــة اإلحصــائية للعلــوم االجتماعيــة 
 بــأداء مهــامهم وأعمــا م اإلداريــة، واملتمثلــة يف ااــاذ القــرارات علــى أســاس احلقــائق والقيــام بعمليــة العلميــة يف جامعــة بنغــازي يقومــون

وحتديـد االحتياجـات وامـتالكهم للقـدرة واالسـتعداد الـذاي عنـد أدائهـم لواجبـاهتم، فضـالم عـن تشـجيع مشـاركة أعضـاء هيـأة  ،التخطيط
التـــدريس يف شـــؤون القســـم والعمـــل اممـــاعي وحرصـــهم علـــى العالقـــات اإلنســـانية داخـــل أقســـامهم، كمـــا تبـــني أن املمارســـات اإلداريـــة 

 معة بنغازي كانت أعلى من املتوسط بغض النظر عن متغري املؤهل العلمي، والتخصص، واخلربة. لرؤساء األقسام العلمية جبا

 جامعتي القدس و بيـ  لحـ إىل التعرف على واقع األداء اإلداري لرؤساء الدوائر األكادمييـة يف  (م1028أبو سمرة )وهدفت دراسة 
البــاحثون املــنهج الوصــفي ملالئمتــه لطبيعــة أهــداف الدراســة و تكــون دتمــع ، و قــد اســتخدم ة نظــر أعضــاء هيئــة التــدريس فيهــامــن وجهــ

 (261)، يف حـني بلغـت عينـة الدراسـة عضوام  (0.1)و البالغ عددهم امعتني الدراسة من دتمع أعضاء هيئة التدريس املتفر ني يف ام
الســتبيان كــأداة ممــع البيانــات و باســتخدام الوســائل و قــد اســتخدم الباحــث ا ،باالعتمــاد علــى أســلوب العينــة العشــوائية الطبقيــة ام فــرد

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني تقــديرات أفــراد العينــة لواقــع األداء اإلداري  -:أ هــا نتــائباإلحصــائية توصــلت الدراســة إىل 
 . اخلربة –املؤهل العلمي  –امنس  تعزى ملتغري

دليـات فقد هـدفت هـذ  الدراسـة إىل التعـرف علـى مسـتوى واقـع األداء اإلداري لـدى رؤسـاء األقسـام يف  م(1023)العلي أما دراسة 
وامامعــة امــنس  متغــريات:كانــت هنــاك فــروق تعــزى إىل   ومــا إذا ،ة التــدريسمــن وجهــة نظــر أعضــاء هيــأ العلــوم التربويــة يــي األردص

ومت  ،دـاالت( 7)فقـرة موزعـة علـى  (00)مـن  وثباتـه مكـونأكـد مـن صـدقه فقد أعـد مقيـاس مت الت ولتحقيق ذلك ،والدرجة األكادميية
راسـة علـى املـنهج الد واخلاصـة، وقـد اعتمـدت وامامعـات احلكوميـةة تـدريس عضـو هيـأ (237)لـى عينـة بلـغ حجمهـا املقياس ع تطبيق

 .الوصفي التحليلي
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ملرتبـة ، حيـث جـاء دـال العالقـات اإلنسـانية يف اكـان متوسـطام عينـة علـى األداة ككـل  أن مسـتوى تقـدير أفـراد ال الدراسـة نتـائبوأظهرت 
، شـؤون ، النمـو املهـينواملتابعـة، التقوؤ والتنظيمداالت القيادة اإلدارية، اااذ القرار، التخطيط ، بينما جاءت األوىل بدرجة تقدير عالية

 لبة بدرجة تقدير متوسطة.الط

علـى  ،بجامعـة الملـخ خالـدإىل تقدؤ تصور مقرتح لربنامج تدريسـي ألعضـاء هيئـة التـدريس  (ـه2062دراسة البشتي ) وقد هدفت 
املـــنهج الوصـــفي  اســـتخدامولتحقيـــق أهـــداف الدراســـة مت  ،التدريبيـــة االلكـــرتوين يف ضـــوء احتياجـــاهتم ات بيئـــة التعلـــيممســـتلزم اســـتخدام

وبعــد التأكـد مــن  ،الدراســة االسـتبيان كـأداة ممــع البيانـات اسـتخدمتوقــد  ،ة التـدريسعضــو هيـأ (670)وتكونـت عينـة الدراســة مـن 
نتيجـــة مفادهـــا ، وتوصـــلت الدراســـة إىل اإلحصـــائية للدراســـات االجتماعيـــةاحلزمـــة  اســـتخداممت حتليلهـــا عـــن  ريـــق  األداةصـــدق وثبـــات 

ات بيئـــة التعلـــيم مســـتلزم اســـتخدامعلـــى  ،ضـــرورة تطبيـــق الربنـــامج التـــدرييب املقـــرتح لتـــدريل أعضـــاء هيئـــة التـــدريس جبامعـــة امللـــك خالـــد
 احتياجاهتم التدريبية. لكرتوين يف ضوءاإل

 ة ــقــسابــات الـــدراســة الــشــاقــنــم
التعرف على جوانل متعددة تتعلـق بـأداء رئـيس  إىلحيث هدف معظمها  ،جاءت العديد من الدراسات يف نفس سياق البحث احلاي

أو هــذا البحــث مــن الدراســات الســابقة ســواء يف منهجيتهــا أو أداهتــا  اســتفاد، وقــد يــدل علــى أ يــة دور  وأدائــه ، وهــذااألكــادمييالقسـم 
منهــا التعريــف بــاألداء اإلداري  ،تفــق البحــث احلــاي مــع الدراســات الســابقة يف عــدة جوانــل، حيــث اإ ارهــا النظــري وتفســري نتائجهــا

املسـتخدمة ممـع  واألداة، جوانـل أخـرى منهـا املـنهج املسـتخدمتفق معهـا يف كما ا  ،معاتاومعرفة أ يته وحتديد مستوى رارسته يف ام
رضــواص ودراســة  (م1002) محســنتفــق معهــا البحــث دراســة اإلحصــائية املســتخدمة، مــن أبــرز الدراســات الــيت االبيانــات والوســائل 

البحــــث واملــــنهج  وأداةســــحل العينـــة  وأســـلوبحيـــث كــــان االتفــــاق يف دتمـــع البحــــث  (،م1007المصــــري )، ودراســـة م(1026)
مــن  (م1028بوســمرة )أ، ودراســة م(.100حمــاد )ســات الســابقة كدراســة ، بينمــا أختلــف البحــث احلــاي مــع بعــض الدرااملســتخدم

البشـتي ودراسـة  (م.100النجـار )اتفـق مـع دراسـة احلـاي يف حـني أن البحـث وأسلوب سـحل العينـة،  ،حيث   بيعة دتمع البحث
وقـــد متيـــز  ،يف العينــة املســـتهدفة مـــن الربنـــامجختلفـــت معـــه تصـــور مقـــرتح لربنــامج تـــدرييب إال أهنـــا ا الــيت هـــدفت إىل وضـــع، (ـهـــ2062)

 ،بكليـات الرتبيـة جبامعـة بنغـازي األكادمييـة األقسـاملرؤسـاء  اإلداري األداءالبحث عن الدراسـات السـابقة يف تركيـز  علـى معرفـة مسـتوى 
لنوع االجتمـاعي وسـنوات وفق متغري ا األكادميية األقساملرؤساء  اإلداري األداءهناك فروق دالة إحصائيا يف مستوى  إذا كانما ومعرفة 
كليــات الرتبيــة جبامعــة يف   األكادمييــة األقســاملرؤســاء  اإلداري األداءتنميــة  إىلضــع تصــور مقــرتح لربنــامج يهــدف ، والعمــل علــى و اخلــربة

 بنغازي.

 ثــبحــة للــيــجــنهــمــرا ات الــاإلج
 .وأهدافهلطبيعة البحث  ملالئمته، ياملنهج الوصفقامت الباحثتان باستخدام  :ثــحــالبب ــهــنــم
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 ث:ــحــالب عــمــتــجــم
 .امعة بنغازيجب الرتبية بكليات ة التدريسأعضاء هيأ ايع من للبحث اإلحصائي اجملتمع تكون

، موزعني على ثالث كليات خالل العام امامعي عضو هيأة تدريس (237)وبلغ  البحثت الباحثتان حبصر دتمع قام حيث
 -: البحثيبني توزيع دتمع  (2)وجدول رقم  .م1027-1025

 يبين يوزيع مجتمع البحث (2جدول رق  )
 المجموع اناث  دور الكلية

 74 55 11 التربية قمين،
 63 53 14 التربية بنغازي
 34 24 14 التربية المرج

 237 215 .6 المجموع الكلي 

  :ثـــحــالبة ــنــعي
عضــو هيــأة تــدريس  (58)هــا بلــغ حجمة حيــث مت ســحل عينــة عشــوائية  بقيــة أســلوب ســحل العينــ اســتخداممــأت الباحثتــان إىل 

 اآلتية: لألسبابسحل العينة  أسلوبحثتان إىل استخدام اوقد مأت الب 6% 80 بنسبة
 بشكل دائم. وعدم قدرة الباحثتان على االتصال باملبحوثنيللمبحوثني تباعد الرقعة امغرافية  .1
  .البحث أداةعدم جتاوب املبحوثني عند استالم  .2

 .وهي بذلك متثل اجملتمع متثيال جيدا 237البالغ عدد   األصليمن اجملتمع  %80بلغ حجم العينة  .3

 ( يبين يوزيع عينة البحث1)جدول رق  
 المجموع اناث  دور الكلية

 37 27 14 التربية قمين،
 33 22 5 التربية الهواري
 15 14 5 التربية المرج
 58 38 10 المجموع الكلي

 
 الخصائص الديموغرايية للعينة 

 ( الصفات الديموغرايية للعينة6جدول)
 النســـــبة التـــــكرار الصفـــــــة المتغير
 23.5 24 ذكور النوع

 76.5 65 إناث
 144.4 25 اجملمـــــــوع
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عدد ســـــنوات 
 الخبرة

 34.6 26 سنوات 5قل من أ
 44.4 34 سنوات14 –سنة  5من 

 21.4 25 ســـــنة فأكثر 11من 
 20060 58 المجمـــــــوع

، (%1668)مــن املشــاركني بالبحـث هــم مـن اإلنــاث بينمــا نسـبة الــذكور بلغــت  (%7368)أن مــا نسـبته  (6)يتبـني لنــا مـن امــدول 
تقــل  (%6063)وان مــا نســبته  ،ســنوات(20-8)مــن مــن املشــاركني بالبحــث تراوحــت ســنوات خــربهتم  (%0060)وأن مــا نســبته 

سـنوات وهـم مـن قـدامى العشـرة  خـربهتمتفـوق  (%1.60)حني نسبة  يفخربهتم عن مخسة سنوات وهم حديثي التوظيف بالكليات، 
 ة التدريس بالكليات. أعضاء هيأ

 ث:ـــحــبــال أداة
 قامـــت فقـــد ،بكليـــات الرتبيـــة جبامعـــة بنغـــازي ن البحـــث احلـــاي يهـــدف إىل تنميـــة األداء اإلداري ألمنـــاء األقســـام األكادمييـــةحيـــث إ  

أدبيـــات  إىل الرجـــوع خـــالل مـــن وذلـــك الرتبيـــة،مســـتوى األداء اإلداري لرؤســـاء األقســـام بكليـــات  لقيـــاس خاصـــة أداة بتطـــوير الباحثتـــان
املوضــوع وقــد اعتمــدت الباحثتــان يف صــيا ة  يف ذات حبثــت الــيت الســابقة ومراجعــة الدراســات مبوضــوع البحــث، املتعلــق الرتبــويالبحــث 
 إىل الباحثتــان عمــدت وقــد (م1021 ،)الاراونــةودراســة  (م1002 )محســن،منهــا دراســة  األدبيــاتعلــى دموعــة مــن  األداةفقــرات 

 :األداة بناء يف اآلتية اخلطوات إتباع
ا (80) حيــث بلــغ عــدد فقراهتــا ،األوليــة األداء اإلداري بالصــورة قيــاس تغطــيالــيت فقــرات االســتبانة  صــيا ة .1  الســتخراج فقــرة متهيــدم

 .األداة صدق وثبات دالالت
بعــض الفقــرات وتعــديل بعــض الفقــرات  اســتبعادمت و  ،يف ذات التخصــصيف صــورهتا األوليــة علــى منــة احملكمــني  االســتبانةعــرض  .2

 .فقرة (63)ا النهائية مكونة من يف صورهت االستبانةوظهرت  األخرى،

 :ثــحــالب أداة دقــر
الــذاي اإلحصــائي ب جيــاد امــذر الرتبيعــي ملعامــل  الصــدق  ريقــة باســتخدام الباحثتــان قامــت تطويرهــا مت الــيت األداة صــدق مــن للتأكــد 

 .ة األداة على قياس ما صممت ألجلهعالية تعكس قدر  وهي درجة (.06.5)ثبات األداة حيث بلغ معامل الصدق 

 ث:ــحــالبات أداة ــبــث
الطريقـــة  هـــذ  تفيــد ككـــل، حيـــثلــألداة   الـــداخلي االتســـاق معامــل لقيـــاس كرونبـــاس ألفــا معادلـــة اســـتخدام متاألداة  ثبــات مـــن للتأكــد
وهـي  (06.75)األداة تعـديلها، وبـذلك بلـغ ثبـات  أو اسـتبعادها ليـتماألداة  ثبـات قيمة اخنفاض إىل تؤدي اليت الفقرات على بالتعرف

 .ثبات عالية درجة
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 ة:ــيــائــصــاإلحل ـــائــوســال
للعينـــات  tواختبـــار املعيـــاري،اال ـــراف  احلســـايأعتمـــد البحـــث علـــى وســـائل إحصـــائية خمتلفـــة لغـــرض حتليـــل البيانـــات ومنهـــا املتوســـط 

   املستقلة واختبار التباين.

 :اــهــتــشــناقــومب ـــتائــرض النـــع

 أعضـا  نظر وجهة من بنغازي بجامعة التربية دليات يي األداديمية األقسام رؤسا  لدى اإلداري األدا  مستوى التعرف علر -
 التدري، ةهيإ

، ميكــن االعتمــاد علــى حســاب مســتويات املقيــاس يف كليــات الرتبيــة بنغــازي األقســاملــدى رؤســاء  اإلداري األداءللتعــرف علــى مســتوى 
= 8÷  0) املقيـاس ومـن مث قسـمة املـدى علـى أكـرب قيمـة يف (0= 2-8)وحسـاب املـدى  (األعلـروالحـد  األدنـر)الحـد اخلماسي 
وهكــذا. وامــدول التــاي  األولعلــى املســتوى  حتصــل (2650=2+0650) املقيــاس يفقــل قيمــة أمث نضــيف هــذ  القيمــة إىل ( 0650

 يوض  ذلك:

 اإلداري األدا ( يبين مستوى 0جدول )

 االنحراف المعياري       وصف المستوى المستويات
 منخفض جدا   18.1-1من 

 منخفض 08.1 -18.1أكبر من 
 18.0                   متوسط 08.1 -08.1أكبر من 
 عالي 801. -08.1أكبر من 
 عالي جدا   5-801.أكبر من 

أن مستوى األداء اإلداري  اإلحصائيمن خالل نتائج التحليل الذي يوض  مستويات املقياس اخلماسي و  (0الجدول ) يتبني لنا من
با راف معياري  (6612)لدى رؤساء األقسام األكادميية يف كليات الرتبية جبامعة بنغازي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس قد بلغ 

املتوسط وهذا يدل على أن  يف اإلداري األداءمستوى  نأا يعىن ر ،(6600 -1630)أدبر من املستوى  يفوهو يقع  (0676)
، إال أن هناك احلديثة اإلداريةيف كليات الرتبية جبامعة بنغازي ميتلكون قدر من اخلربة واملهارة واملعرفة باملفاهيم  األكادميية األقسامء رؤسا

 . ق مع التطورات والتقنيات احلديثةلتنمية أدائهم مبا يتوافحاجة 

األدا  اإلداري لرؤسا  األقسام األداديمية بكليات يروق  ات داللة احصائية يي ورف مستوى  معرية ما ا ا داص هنا  -
 التربية يي جامعة بنغازي يعزى الر متغير النوع االجتماعي6

 حالة التصنيف ملتغريين، وفيما يلي عرض النتائج. يفللعينات املستقلة  tلاجابة عن هذا السؤال مت استخدام اختبار 
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 للعينات المستقلة لمعرية الفروق المعنوية tئب يحليل اختبار ( يبين نتا5)الجدول

 االجتماعي ويقاً لمتغير النوع اإلداري األدا مستوى  يي

المتوسع  النوع المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

T  القيمة
 المعنوية

القرار 
 اإلحصائي

 األدا ورف مستوى 
 اإلداري

  ري معنوي 4.242 1.162 4.13 3.37 ذكور
 4.65 3.16 إناث

 ،بالكليات وفقام ملتغري النوع األقساملرؤساء  اإلداري األداءوصف مستوى  يففيما يتعلق بالفروق املعنوية  (3الجدول)يتبني لنا من 
ا يعىن عدم وجود فروق معنوية بني الذكور ر ،(0608) اإلحصائيةكرب من مستوى الداللة أ وهي (06105)ء على قيمة الداللة وبنا

ظرة متشاهبة ألداء رؤساء ، وميكن تفسريها بأن أفراد العينة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الرتبية ينظرون نتعزى ملتغري النوع واإلناث
 .األقسام

يي ورف مستوى األدا  اإلداري لرؤسا  األقسام األداديمية بكليات التربية  احصائيةيروق  ات داللة معرية ا ا داص هنا  ــــ 
 يي جامعة بنغازي يعزى الر متغير سنوات الخبرة6

 لكون التصنيف أكثر من اثنني وكانت النتائج كما يلي: (ANOVA) األحاديلاجابة عن هذا السؤال مت استخدام حتليل التباين 

 نتائب يحليل اختبار التباين لمتغير سنوات الخبرة (7الجدول)

المتوساات  سنوات الخبرة المتغير
 الحسابية

االنحرايات 
 المعيارية

F قيمة 
 الداللة 

 القرار اإلحصائي

 األدا ورف مستوى 
 اإلداري

 معنوي 4.444 5.22 4.51 3.42 سنوات 5ل من أق
 4.62 3.41 سنوات14 –سنة  5من 

 4.24 3.64 ســـــنة فأكثر 11من 

بكليات التربية يي  األداديمية األقساملرؤسا   اإلداري األدا الر ينمية  مقترح لبرنامب يهدفــــــ وضع يصور 
 6جامعة بنغازي

بكليـات الرتبيـة يف  البحث هو وضـع تصـور مقـرتح لربنـامج يهـدف إىل تنميـة األداء اإلداري لرؤسـاء األقسـام األكادمييـة أهداف إن أحد
مـن خـالل هـذ  الفلسـفة برنامج جيـل أن ينطلـق مـن فلسـفة حمـددة توجـه إجـراءات إعـداد  وتصـميمه وتنفيـذ  و  وإن أي، جامعة بنغازي

 .مكوناته وعناصر تتحدد 
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بكليـات الرتبيـة يف جامعـة  األكادمييـة األقسـامويف هذا الربنامج املقرتح تنطلق الباحثتان من فلسفة جوهرية مفادهـا إن تنميـة أداء رؤسـاء 
يف خمتلـف  اإلداريـةاملعرفيـة املتسـارعة واملتجـددة للعمليـة  والثـورة ،وفق التوجهـات املعاصـرة ومسؤولياهتميف مهامهم  وإعادة النظر ،يبنغاز 

 .وعملياهتا اإلدارةلن يكون فاعال ما ن يقدم  ؤالء القادة فهما معاصرا لطبيعة  ،امامعات

 ومـن نتـائج الدراسـات السـابقة الـيت ،ومن قـوانني وتشـريعات التعلـيم العـاي يف ليبيـا اإلدارةشتق هذا الفهم من األدب النظري لعلم قد او 
ضـع برنـامج مقـرتح لتـدريل هـدفت إىل و  اليت، (م.100النجار ) دراسةستفادت الباحثتان من تناولت برامج التدريل والتطوير، فقد ا

ســتفادتا مــن دراســة كمــا ا  ،ةاحتياجــاهتم التدريبيــ مســتحدثات تكنولوجيــة التعلــيم يف ضــوءعلــى  األقصــىامعــة ة التــدريس جبأعضــاء هيــأ
 ، ألعضاء هيـأة التـدريس جبامعـة امللـك خالـداليت كان أحد أهم أهدافها هو وضع تصور مقرتح  لربنامج  تدرييب  ـ(ـــه 2062البشتي )

، بكليات الرتبية جبامعـة بنغـازي عـن عينـة دراسـة النجـار األكادميية األقسامرؤساء على ملت تشااليت وبالر م من اختالف عينة البحث 
يف  تنيستفادتا من الدراسإال أن الباحثتني اوجامعة امللك خالد  األقصىأعضاء هيئة التدريس جبامعة على ملت تشااليت  ودراسة البشيت

األكادمييـة  األقسـامؤساء ر  أداءاليت هدفت إىل اقرتاح برنامج لتطوير  (م1000)سترا  ستفادتا من دراسة وضع الربنامج املقرتح، كما ا
دة والتخطــيط وااــاذ القــرار، والقيــا اإلنســانيةو املهــين والعالقــات مــمنهــا الن أساســيةدــاالت  (7)تمل علــى الــذي أشــبامامعــات اليمنيــة، 

، وتطلـــل تنفيـــذ  أساســـيةدـــاالت  (7) مفـــردة موزعـــة علـــى (218)، وهـــدف (66)يف صـــورته النهائيـــة علـــى  حتـــوى الربنـــامجوقـــد ا
 اإلداري األداءوالوســائل املقرتحــة لتطــوير  لألســاليل ام ، وتضــمن حتديــدســاعة عمليــة (33)ســاعة نظريــة و (33)ســاعة منهــا  (261)

 .ان وزمان تنفيذ  وأساليل التقييموحتديد املستهدفني من الربنامج ومك

إثـراء معـارفهم  اجتـا هـو خطـوة يف  ،جامعة بنغازي الرتبية يفاإلداري لرؤساء األقسام األكادميية بكليات  األداءإن الربنامج املقرتح لتنمية 
ي والتخطـــيط الرتبـــو  وإدارة التغيـــري ،والفاعليـــة اإلداريـــة االجتماعـــاتمـــن حيـــث متكيـــنهم مـــن فهـــم إدارة  ،ات علـــم اإلدارةدبكـــل مســـتج

 .اإلداريةوإعداد وكتابة التقارير  رالقرا اااذ ورلياتت وعمليا ،للعملية التعليمية يف امامعة

 أبرزها:للبرنامب والتي من  األولية األهدافومن هنا يمكن يحديد 

بكليـــات الرتبيـــة يف جامعـــة بنغـــازي بـــأهم االجتاهـــات والدراســـات العلميـــة احلديثـــة يف دـــال علـــم ســـاء األقســـام األكادمييـــة ؤ . تزويـــد ر  1
 .اإلدارة

  .واملالية وخططها التنموية اإلداريةبكليات الرتبية يف جامعة بنغازي بأنظمة امامعة ولوائحها  األكادميية األقسام. تعريف رؤساء  2

 دما يلي:  وهيعدد من النتائب  الرمن خ ل نتائب التحليل اإلحصائي للبيانات يورل البحث 

دور الذ يف حني بلغت نسبة عينة  (%7368)حيث بلغت نسبة املشاركات  اإلناث ن معظم عينة البحث هي منإ  .1
، وبلغت (%00)قد بلغت  (20ــــــ  8) مسنوات خربهتالذين ترتاوح نسبة املشاركني يف عينة البحث  نأ، يف حني (16%)
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نسبة قدامى أعضاء هيأة التدريس  ، يف حني بلغتويعدو حديثي التوظيف (%6063) واتسن 5نسبة من تقل خربهتم عن 
 . (%1.60)سنوات  (20)الذين تفوق سنوات خربهتم 

معة بنغازي من وجهة جبا الرتبيةكليات يف   تظهر نتائج البحث أن وصف مستوى األداء اإلداري لدى رؤساء األقسام األكادميية .2
 املتوسط.  يفة التدريس جاءت نظر أعضاء هيأ

تعزى ملتغري  اإلداري األداءإجابات املشاركني حول وصف مستوى  يف إحصائيةتبني نتائج البحث أنه ال توجد فروق ذات داللة  .3
 النوع االجتماعي.

تبني من خالل إجابات املشاركني  ،اإلداري األداءوصف مستوى  يف إحصائيةأنه توجد فروق ذات داللة  إىل تشري نتائج البحث .4
 من تفوق خربهتم العشرة سنوات.ت اخلربة وكانت لصاحل واتعزى ملتغري سن

 بكليات الرتبية يف جامعة بنغازي. األكادميية األقساملرؤساء  اإلداري األداءضرورة تفعيل برنامج تدرييب لتنمية  .5

 اتـــرحــتــوريات والمقــالت

بكليات الرتبية جبامعة بنغازي من قبل امهات  األكادميية األقساملرؤساء  اإلداري األداءالربنامج املقرتح لتنمية  تفعيل .1

 أنه ال للباحثتنيإذ تبني  ،جهار ادي والتعليمي داخل ليبيا وخاامامعة لدورها القي أداءرا يساهم يف رفع مستوى  ،املختصة

 جامعة بنغازي.بكليات الرتبية يف  األكادميية األقسامتوجد برامج تدريبية تستهدف رؤساء 

 م عملية التقييم بشكل مستمرحبيث تت األكادميية، األقسام لرؤساء اإلداري األداءحدة لتقييم معايري مو  إجيادل على العم .2

ومساعدهتم على الوقوف على موا ن الضعف والقصور يف  ،بكليات الرتبية األكادمييةللكشف عن مدى فاعلية القيادات 

 .اإلداري أدائهمومعامة هذا القصور من خالل توفري برامج هتدف لتنمية  ،اإلداري أدائهم

يف خمتلف كليات جامعة بنغازي وفقا ملتغريات أخرى   األكادميية األقساملرؤساء  اإلداري األداءإجراء دراسة راثلة لواقع  .3

 واملوقع امغرايف للكلية و ريها.كالتخصص 

هتدف إىل تنمية  إيلتحاق بالربامج التدريبية يف كليات الرتبية خاصة لال دمييةاألكا األقسامالعمل على تشجيع رؤساء  .4

 وذلك من خالل دعم نظام احلوافز والرتقيات بامامعة. ،اإلداري أدائهم

ورصد  مبختلف كلياهتا وفروعها جبامعة بنغازي األكادميية األقساملرؤساء  اإلداري األداءتصميم برنامج يهدف إىل تنمية  .5

 .له لوضعه موضع التنفيذاملناسبة امليزانيات 

 
* * * * * * * * * * * * * * * 
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 العربية:المصادر 

مــن  وبيــت حلــمواقــع األداء اإلداري لرؤســاء الــدوائر األكادمييــة يف جــامعيت القــدس  :م(1028)محمــود أحمــد  ســمرة،أبــو  .1
 .44 (. ا36)ع  ،العاليمجلة ايحاد الجامعات العربية للبحوث يي التعلي   فيها.وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

مجلة اقتصاديات شـمال  التنافسية، وحتقيق امليزةحتسني اإلنتاجية  وأ يتها يفتنمية املوارد البشرية  م(: 1026)بار ، نعيمة  .2
 ا76 ،أيريقيا

 عمـان، ،والنشـردار الفكـر للاباعـة  الرتبـوي.اإلشـراف  ومفـاهيم عـنتطبيقـات  م(: 1002)، طارق عبـد الحميـد البدري .3
 األردن.

جبامعــة امللــك خالــد علــى  التــرتيسهيئــة  ألعضــاء لربنــامج تــدرييبتصــور مقــرتح  6هــــ(2062، عــامر بــن متــر  ســياف )البشــتي .4
 .115ا  ،السعوديةالمملكة العربية  التدريبية.احتياجاهتم  ضوءاستخدام مستلزمات بيئة التعليم االلكرتوين يف 

ـــة  الـــدين.بنـــاء مقيـــاس لتقـــوؤ التـــدريس يف جامعـــة صـــالح  :م(2.56وآخـــروص )، علـــي عبـــد جاســـ  .5 مجلـــة العلـــوم التربوي
 .23ا بغداد. (،14)ع  ،والنفسية

واألكادمييــة.  مهــامهم اإلداريــةرراء رؤســاء األقســام األكادمييــة يف جامعــة ذمــار  ــو  :م( 1020)، نصــر محمــد الحجيلــي  .6
 .12، ا51 (. ا26)ع  ،جامعة دمشق مجلة

مجلــة العلــوم  الشــاملة.اجتاهــات ا يئــة األكادمييــة الســعودية  ــو تطبيــق مبــادئ امــودة  (:م 1002)، حيــاة محمــد حــرأل .7
 57ـــــــ  21القرى. ا، جامعة أم (1) (، ع52م ) ،التربوية

دراســة يابيقيـة علــر مـديريات التربيــة  الفلسـطيين،واقـع األداء اإلداري يف القطــاع العـام  م(: .100)، أدـرم ابــراهي  حمـاد .8
 .136ـ  133 . اغزة والتعلي  بمحايظة

 عمــان.( .  1) .للنشــردار المســيرة  البشــرية.إدارة املــوارد  :م(1007داســب )  والخرشــة، ياســين، خضــير دــاظ  حمــود .9
 17ـــ  15ا

دراســـة  – والرضـــا الـــوظيفيأثـــر فضـــيلة التقـــوى يف األداء  :م( 1001)منـــر خليفـــة  ي،والفهـــداو نضـــال رـــال   الحوامـــدة، .11
م  ،واالجتماعيـة، سلسـلة العلـوم اإلنسـانية والدراسـاتمجلـة مؤيـة للبحـوث  احلكوميني.ميدانية الجتاهات بعض املوظفني 

 125ــــ  122ا  (.2)، ع (17)
 1 ،العـاليمجلـة الجـودة يـي التعلـي   والـدور.املفهـوم  امامعة:القسم األكادميي يف  م(:1008)، علياص عبد اهلل الحولي  .11

 .12ــ  16ا  زة. اإلسالمية،امامعة  (.2)
والنشــــر مؤسســــة حمــــادة للدراســــات الجامعيــــة  أربــــد. حديثــــة.دراســــة  امامعيــــة:اإلدارة  م(:1002)، أحمــــد الخايــــب  .12

 (.1ع ) ،والتوزيع
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(. 2). ع العلميـةمجلة دلية التربية  بنغازي.األداء اإلداري لرؤساء األقسام العلمية جبامعة  م(10266)، عبير أنور رضواص .13
 61ا  ،32ا

يف كليـــات امامعـــات  العلميـــة األقســـامبنـــاء برنـــامج تـــدرييب لرؤســـاء  م(:1000أحمـــد عاـــر ) والمنصـــور،، ريـــاض ســـترا   .14
  .للنشردار وائل  عمان، اإلدارية،كفاياهتم   اليمنية يف ضوء

الـــوظيفي مـــن وجهـــة  أدائهـــمأثـــر الـــربامج التدريســـية ملـــدراء املـــدارس ومـــديراهتا يف  :(م1002، أمـــل بنـــ  ســـ مة )الشـــاماص  .15
 .133ا  ،13دلد  ،السعودية سعود،ملخ لمجلة جامعة ا نظرهم،

 22 بغداد. ا( 13ع) ،اإلداريةمجلة التنمية  وهدف،تقييم األداة وسيلة  م(:2.50)، مهدي الصقر  .16
فاعليــة أداء رؤســاء األقســام األكادمييــة يف جامعــة البلقــاء التطبيقيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء  (:م 1021)، ســليماص الاراونــة  .17

 .132ا ،17األردن. ا ،7ع  ،2م ،المفتوحةمجلة جامعة القدس  فيها،ا يئة التدريسية 
مـــــؤيمر الجـــــودة الشـــــاملة ، اإلســـــرتاتيجيةإلدارة تطـــــوير عمـــــل القيــــادات امامعيـــــة يف ضـــــبط ا م(10266)، خالـــــد عاشـــــور .18

 .21، امصراتهجامعة  ،الليبيةللجامعات 
واقع األداء اإلداري لدى رؤساء األقسام يف كليات العلوم الرتبويـة مـن وجهـة نظـر أعضـاء  :(م1023)، يسري يوسف العلي .19

 .63ــــ  64 األردن. ا (1ع ) (،43م) ،التربويةدراسات العلوم  التدريسية.ا يئة 
مجلـة  األكادمييـة.اجتاهـات أعضـاء هيئـة التـدريس يف امامعـة األردنيـة  ـو أداء رؤسـاء األقسـام  م(:5..2)، بسـام العمري  .21

 .225ا  (،25ع) ،التربويةدراسات العلوم 
 الرتبيـة، ، كليـةماجسـتيررسـالة  معلمـيهم،تقيـيم أداء مـديري املـدارس االبتدائيـة مـن وجهـة نظـر  م(:7..2)، حاي  الكناني  .21

 جامعة بغداد. 
 وتقـوؤ مؤسسـات وضوابط اعتمـادبشأن إصدار الئحة حتديد معايري  م2444لسنة  124، قرار رقم اللجنة الشعبية العامة  .22

 (.2الفقرة  5املادة  العاي،التعليم 
مؤسسـات  تقـوؤوضـوابط اعتمـاد  بشـأن إصـدار الئحـة حتديـد معـايري م2444لسـنة  124، قـرار رقـم اللجنة الشعبية العامة .23

 (.6التعليم العاي املادة )
 .14، م2446 سرت، العام،التقرير السنوي  والرقابة الشعبية،جبهاز التفتيش  اللجنة الشعبية العامة  .24
 القاهرة. ،للنشردار الجامعة  ،1مي البشرية،إدارة املوارد  م(:1002)، أحمد ماهر  .25
واقع األداء اإلداري لدى رؤساء األقسام يف كليات الرتبية جبامعة بغـداد مـن وجهـة  :م(1022)، منتهر عبد الزهرة محسن  .26

 .124 (. ا4، )2 ،بغداد التربية دلية مجلة التدريس،نظر أعضاء هيئة 
 الكتــل،مطبعــة دار  وأســاليل تدريســه،االجتاهــات احلديثــة يف التعلــيم امــامعي املعاصــر  :م(1001)، محمــد منيــر مرســي  .27

 القاهرة. 
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ضـوء مبـادئ  الفلسـطينية يفتطوير األداء اإلداري لرؤساء األقسام األكادميية بامامعـات  :م(1007)مرواص وليد  ،المصري  .28
  زة. اإلسالمية،امامعة  ،منشورة ماجستير رسالة الشاملة،إدارة امودة 

على مستحدثات تكنولوجيـا  صىاألقبرنامج مقرتح لرتيل أعضاء هيئة التدريس جبامعة  :(م.100)النجار، حسن عبداهلل   .29
 .124ـــ 117ا  (،1ع ) (،17م ) ،اإلس مية الجامعة مجلة التدريبية،التعليم يف ضوء احتياجاهتم 

 .عمان ،1مي البشرية،إدارة املوارد  (:2..2)، حنا نصر اهلل  .31
 عمــــان.، األوائــــل للنشــــردار  ،1مي اســــرتاتيجي،إدارة املــــوارد البشــــرية يف خمــــل  :م(1006)، خالــــد عبــــد الــــرحي  الهيتــــي  .31

 .241ا
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