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 البحثملخص 
هذا اتبحث إىل اتقعرف على واقع األداء اإلدايري تيى يرؤساء األقسام اتعلمية بكلية  خهيف

تكون جمقمع اتبحث من مجيع ، اآلداب جامعة مصراته من وجهة نظر أعضاء هيئة اتقييرخس
ومت اخقياير  عضوا  ( 156) أعضاء اهليئة اتقييرخسية يف كلية اآلداب جامعة مصراته، اتباتغ عيدهم

. ومن أجل حتديق أهياف اتبحث قامت اتباحثقان عضوا  ( 80) عينة عشوائية بلغ عيدهامنهم 
( فدرة، موزعة على سبعة جماالت، ومت عرض االسقبانة على 36) بقصميم اسقبانة بلغ عيد فدراهتا

من صيقها وحساب معامل اتثبات ابسقخيام معامل أتفاكرونباخ،  تلقأكيجمموعة من احملكمني 
 وقي أظهرت نقائج اتبحث ما أييت %(. 0.97غ معامل اتثبات اتكلي تألداة )حيث بل

نما  (، بي81.4-60( فدرة وخرتاوح اتوزن اتنسيب هلا ما بني )14بلغ عيد اتفدرات املقحددة ) -
 (.2.82 -1.67( فدرة وخرتاوح اتوزن اتنسيب هلا ما بني )22غري املقحددة )بلغ عيد اتفدرات 

حيث   ، ث تنظرهتم تواقع األداء اإلدايرياخقالفات معنوخة بني اجلنسني من اتذكوير واإلان توجي -
 من اإلان ث. جماالت االسقبانةكان اتذكوير أكثر موافدة على 

أصحاب اخلربة  تنظرهتم تواقع و ال توجي اخقالفات معنوخة بني أصحاب املؤهالت اتعلمية  -
 . األداء اإلدايري

 .، جامعة مصراتةاألداء اإلدايري ، يرؤساء األقسام اتعلمية  الكلمات املفتاحية 
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Abstract 

 This research aims to identify the reality of administrative 

performance among heads of scientific departments at the Faculty of 

Arts, Misurata University from the viewpoint of faculty members. 

The research community consisted of all faculty members at the 

School of Arts, Misurata University, who numbered (156) members, 

and a random sample of them (80) members was selected. 

In order to achieve the objectives of the research, the researchers 

designed a questionnaire with a number of (36) items, distributed 

over seven areas, and the questionnaire was presented to a group of 

arbitrators to ensure its validity and calculate the stability factor using 

the Alvakronbach coefficient, where the total stability factor of the 

tool (0.97)%. Results have shown the following: 

- The number of achieved paragraphs (14) paragraphs and the relative 

weight ranges between (60-81.4), while the number of unfulfilled 

paragraphs (22) paragraphs and the relative weight ranges between 

(1.67 - 2.82). 

- There are significant differences between the sexes of both males 

and females due to their view of the reality of administrative 

performance, as the males were more in agreement with the 

questionnaire areas than females. 

There are no significant differences between those with educational 

qualifications and those with experience because of their view of the 

reality of administrative performance. 

 املقدمة: -1
مؤسساته املخقلفة على حتديق  اتقديم بدييرةجناح اجملقمع ووصوته إىل طرخق  خرتبط

اجملقمع، وقي توصلت اتكثري من اتييراسات واألحبا ث إىل حتيخي أمناط مقعيدة  أهياف
تلسلوك اتديادي تباخنت يف صفاهتا وفعاتيقها تبعا تلمييرسة اتفكرخة اتيت تنقمي إتيها، 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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خرى، بل تفوقها فاتديادة يف املؤسسة اترتبوخة ال تدل أمهيقها عن مثيالهتا يف املؤسسات األ
 .(24-23صص  ،2004)سرتاك، أمهية التصاهلا ابتعنصر اتبشري

وتعي عملية تطوخر اتقعليم اجلامعي يف ظل اتثويرة املعرفية واتقكنوتوجية اتيت تشهيها 
اجملقمعات احليخثة من أهم املراحل اتقعليمية اتيت تسعى إلعياد اتكوادير اتعلمية املؤهلة 

واجهة اتقغريات املقسايرعة يف كافة اتنواحي احلياتية وقيادة املؤسسات واملييربة واتداديرة على م
وتوجيهها ابتشكل اتعلمي اتدادير على إحيا ث اتقنمية اتشاملة، وابتقايل حتديق األهياف 

 .(105،ص  1997واتغاايت اتيت تسعى املؤسسات اتعلمية واترتبوخة إىل حتديدها )اتقل،
قعليمية و اإلنقاجية اتيت تعمل على إثراء املعرفة فاجلامعة من املؤسسات اترتبوخة ات

ُييربة واملؤهلة علما  وفكرا  وخلدا  وسلوكا ، وتذا فإهنا حتقاج إىل إدايرة 
وإعياد اتدوى اتبشرخة امل

سليمة تعمل على حتديق أهيافها اتيت أنشئت من أجلها، إذ إن حتديق األهياف خقوقف إىل 
ادهتا اإلدايرخة، فاإلدايرة اتفعاتة يف اجلامعات هي تلك حي كبري على حسن كفاخة اإلدايرة وقي

اإلدايرة اتيت خفرتض أن تقسم ابتفعاتية واتدييرة على اتقعامل مع اآلخرخن، واتقأثري يف األفراد، 
 .(43،ص2016)اتعلي، واحرتام االخقالف يف وجهات اتنظر

كرب يف حتديق يف اجلامعات وحيات تنظيمية تدوم ابتيوير األ علميةوتعقرب األقسام ات
وهي مهمات مقكاملة خقمم بعضها بعضا وبينها تياخل  ،تطبيدها و نشر املعرفة وتنميقها

أعضاء هيئة من جمموعة  من يف اتكليات املخقلفة اتعلمية األقسام ، وتقكونإىل حي كبري
كما أن  ،اخقصاصاهتم وظيفة اتقييرخس واتبحثوتذا فهم ميايرسون من خالل  ،اتقييرخس

وهذا خعين امقالكه جمموعة من املهايرات  ،اتقييرخسهيئة  ألعضاءخعي قائيا   يرئيس اتدسم
اتيت خقمكن من خالهلا اتديام أبدوايره املوصوفة ،تذا فإن مؤهالته  واإلديراكيةاتفنية واإلنسانية 

واإلدايرخة واترتبوخة جيب أن تكون مدنعة وواضحة ملن خدودهم كي خقمكن  األكادمييةومهايراته 
  فيهم وتوجيهاهتم . من اتقأثري

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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وعلى اترغم من أمهية عمل يرئيس اتدسم، وأمهية دويره يف حتديق أهياف اجلامعة، فإن  
( أكيت أن كثريا ممن خقوىل هذا اتعمل، 2016 أبو مسرةكثريا من اتييراسات كييراسة )

خبيؤون عملهم دون يرؤخة واضحة جملال اإلدايرة ودون سابق إعياد أو خربة إدايرخة، فهم أيتون 
إىل هذا املنصب من صفوف اتباحثني وأعضاء هيئة اتقييرخس، فاخقياير يرئيس اتدسم وتعيينه 

 يف منصب، خعقمي يف اتغاتب على مهايرات اتبحث واتقييرخس.
حيث خلدى األداء األكادميي يف اجلامعات اهقماما  مقزاخيا ، كون األقسام األكادميية 

جلامعية، و خدع على عاتدها اتيوير األكرب تشكل اتوحية اتقنظيمية األساسية يف املؤسسات ا
يف حتديق أهياف اجلامعات يف نشر اتوعي واملعرفة، وتنميقها عن طرخق اتبحث واتقطبيق، 

، تذا خسقوجب تسليط اتضوء حول األداء قسام حجر األساس ابتنسبة تلجامعةوتعي األ
أبو مسرة ) اتعلميقحليل اإلدايري تيى يرؤساء األقسام اتعلمية، من خالل تناوته ابتييراسة وات

 .، وهذا ما خسعى إتيه اتبحث احلايل )  40-39صص ،2016
 مشكلة البحث وأسئلته : 1.1
  تقاتيني ا تسؤاتنيمشكلة اتبحث يف ا تقحيد

 من ةمصرات جامعة اآلداب كلية يفاتعلمية  األقسام يرؤساء تيى اإلدايري األداء واقع ما -
 اتقييرخس؟ هيئة أعضاء نظر وجهة

هناك فروق ذات دالتة إحصائية يف واقع األداء اإلدايري تيى يرؤساء األقسام اتعلمية  هل -
  وفق مقغريات اجلنس ، املؤهل اتعلمي ، اخلربة من وجهة نظر أعضاء هيئة اتقييرخس ؟

  البحث: أهداف2.1- 
 خهيف اتبحث إىل 

 جامعة اآلداب كلية يفاتعلمية  األقسام يرؤساء تيى اإلدايري األداء اتقعرف على واقع - 
 .اتقييرخس هيئة أعضاء نظر وجهة من مصراته

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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يرؤساء األقسام يى حصائية يف واقع األداء اإلدايري تاإلاتفروق  دالتة اتقعرف على -
 من وجهة نظر أعضاء هيئة اتقييرخس.اخلربة  ، املؤهل اتعلمي،اتعلمية وفق مقغريات اجلنس

 البحث: مصطلحات - 3.1
 ومنها  املفاهيم بعض على اتبحث مصطلحات اققصرت
من خالل املمايرسة  ،هايراتت واملاملعايرف واتنظراية اإلجناز اتناجم عن ترمجهو :  األداء

 واملكقسبة يف جمال اتعمل سطة اخلربات املرتاكمةاتعملية واتقطبيدية هلذه اتنظرايت وبو ا
 .(94، ص 2002)نصر، 

 :أبنه  إجرائيا   تعرفه الباحثتان
 اتدسم اتعلمي . أهياف حتديق أجل من اتعلمي اتدسم يرئيس به خدوم اتذي اتعمل
 -اإلداري:  األداء

وقف أبداء مهمات خعين جمموعة اتسلوكيات اإلدايرخة ذات اتعالقات املعربة عن قيام امل
 .(687، ص2011 )حمسن،  وحتمل مسؤوتيات

 إجرائيا: اإلداري األداء
 داخل قسمه اتعلمي. اإلدايرخة األموير تسيري أجل من اتدسم، يرئيس اتذي خدوم به اتعمل 

 العلمي: القسم رئيس
 على بناء اجلامعة يرئيس من بدراير خعني تييرخسيأبنه عضو  اتعلمي اتدسم خعرف يرئيس

 اتقعليم وزايرة قانون يف اجلامعي اتنظام مبوجب صالحياته اتكلية، وحتيد عميي منية توص
 .(682، ص2011 )حمسن، اتعايل
ى إىل وخسع اإلدايرخة، األعمال خسري قسمهى عل وميخر مشرف هو إجرائيا: القسم رئيس
 .املخطط هلا، أبكمل وجه األهياف حتديق

 الدراسات السابقة : -2

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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 :عربيةالدراسات ال 1.2
 (:2016راسة أبو مسرة )د -1.1.2

هيفت هذه اتيايرسة اتقعرف إىل واقع األداء اإلدايري ترؤساء اتيوائر األكادميية يف 
أن واقع األداء اإلدايري  جامعيت اتديس وبيت حلم من وجهة نظر أعضاء هيئة اتقييرخس فيها

ترؤساء اتيوائر األكادميية يف جامعيت اتديس وبيت حلم كما خراه أعضاء هيئة اتقييرخس جاء 
 (132) منه اتباحث عينة مكون واخقاير( 3.80بييرجة عاتية ومبقوسط حسايب قييره )

( عضوا، ومت اسقخيم 492ائيا من جمقمع اتييراسة املكون من )عضو هيئة اتقييرخس عشو 
جماالت )إدايرة االجقماعات، اختاذ  (5فدرة مدسمة من ) (42اسقبانة مكونة من )

اتدرايرات، املقابعة واتقدييم، اتقفوخض، اتعالقة مع اتطلبة( وأظهرت اتنقائج عم وجود فروق 
تييراسة تواقع األداء تعزي ملقغريات اجلنس، ذات دالتة إحصائية بني تديخرات أفراد اتعينة ا

 واملؤهل اتعلمي، اخلربة اجلامعية.
 (:2014البطي) دراسة -2.1.2

 حائل جامعة يف األكادميية األقسام يرؤساء امقالك ديرجة على هيف اتييراسة اتقعرف
( فدره 54اسقبانة مكونه من) أمهيقها، ومت اسقخيام تييرجة وتديخرهم اتديادخة تلكفاايت

( 24موزعة على ست جماالت وتوزخعها على عينة من يرؤساء االقسام االكادميية بلغت )
 األكادميية األقسام يرؤساء امقالك ديرجة أناآلتية   اتنقائجعلى هذه اتييراسة  سفرتوأفردا ، 

 جيا، عاتية بييرجة جاء فدي أمهيقها تييرجة تديخرهم بينما عاتية، جاءت اتديادخة تلكفاايت
 تييرجة اتييراسة عينة أفراد تديخرات بني إحصائيا داتة فروق وجود بعيم تنقائجا أشايرت كما

 وجود إىل أشايرت  يف حني واخلربة، اتعلمية اترتبةملقغري  تعزووأمهيقها  اتكفاايت امقالك
 اتكلية. ملقغري ىز تع اتكفاايت امقالك يف فروق
 :جببية الدراسات اال 2.2

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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 (:2012سوال)ندراسة الورو  -1.1.2
هيفت إىل مدايرنة مسقوايت األداء اتوظيفي تلعاملني يف اجملال اإلدايري يف جامعة 
جنوب غرب نيجرياي من وجهة نظر أعضاء اهليئة اتقييرخسية واملوظفني اتيايرسني، واخقاير 
اتباحث تعملية املدايرنة بني جامعقني على مسقوي تيوتة وجامعقني على مسقوي احمللي، 

( فردا، واسقخيمت االسقبانة أداة جلمع اتبياانت، 400ا)ومشلت اتييراسة عينة قوامه
وأظهرت نقائج اتييراسة أن مسقوايت األداء اتوظيفي بني نوعي اجلامعات كانت مقشاهبة 

 دون أخة فروق داتة.
 (:2009دراسة أريبا وزمالئه ) -2.1.2

هيفت اتقعرف على ميي تطوخر نظام قياس األداء تلخيمات اإلدايرخة املركزخة يف 
( جامعة إخطاتية ومت اتقعامل مع 15اجلامعات اإلخطاتية، وقي أجرخت هذه اتييراسة يف )

مخسة جماالت من جماالت اخليمات دعم اتطالب، دعم اتبحو ث، واحملاسبة، واملوايرد 
، واملشرتايت، وأشايرت نقائج اتييراسة أن هناك طرخدة تشايركية لوجسقيةاتبشرخة، واخليمات ات
كة يف نظام األداء تلخيمات اإلدايرخة، وأن هناك جمموعة كاملة من بني اجلامعات املشاير 

املؤشرات من حيث اتقكلفة واجلودة يف اجلامعات املشايركة، وأن املشايركة يف اتييراسة تشجع 
 موظفي اجلامعات اىل اسقخيام املؤشرات يف صنع اتدراير.

 
 

 ستفادة من الدراسات السابقة: اال  - 3.2
كيفية حتيخي أهياف  ن اتييراسات اتسابدة يف أموير عية منهااحلايل م بحثاسقفاد ات
كيفية بناء أداة  و إثراء اإلطاير اتنظري تلبحث و حتيخي مشكلة اتبحث كيفية و  اتبحث
   .بحثاملساعية يف حتليل نقائج ات و اتبحث

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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 :املبهج واالجراءات  – 3
  مبهج البحث -1.3
 اتبعت اتباحثقان املنهج اتوصفي ألنه أكثر انسجاما  مع أهياف اتبحث .    

 عيبة البحث: -2.3
( عضو هيئة تييرخس بكلية اآلداب، مت اخقيايرهم 80تكونت عينة اتبحث من )

 %( من أفراد اجملقمع األصلي تلبحث.51.28بطرخدة عشوائية ميثلون نسبة )
 العلميةقسام : عيبة البحث وفقا لأل1رقم جدول 

 عيد اعضاء هيئة اتقييرخس األقسام اتعلمية
 18 اتلغة اتعربية

 15 اتلغة االجنليزخة
 9 اتفلسفة
 10 اتقايرخ 

 4 علم اتنفس
 4 علم االجقماع
 5 اتلغة اتفرنسية

 3 اجلغرافيا ونظم املعلومات
 5 علوم اترتبية
 2 املكقبات

 1 اتلغة االخطاتية
 2 اتسياحة واالاثير

 2 اتنفسية اتصحة
 80 اجملموع

 أداة البحث: -3.3
تغرض حتديق هيف اتبحث وهو اتقعرف على واقع األداء اإلدايري تيى يرؤساء 

،  قييرخس بكلية اآلداب جامعة مصراتةاألقسام اتعلمية من وجهة نظر أعضاء هيئة ات
األدوات املهمة ، وذتك ألن االسقبانة تعي من جلمع اتبياانت سقبانةاقامت اتباحثقان ببناء 
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يف مثل هذه اتبحو ث فمن خالهلا ميكن احلصول على أكرب قيير من املعلومات، وذتك  
بقوجيه سؤال مفقوح تبعض أعضاء هيئة اتقييرخس اتذخن سوف خقم اتقطبيق عليهم 
تلحصول على بعض اتفدرات من خالل إجاابهتم، أخضا  مراجعة اتبحو ث واتييراسات 

صادير املقوفرة عن األداء اإلدايري؛ بحث وما احقوته املراجع واملاتسابدة املقعلدة مبوضوع ات
( فدرة موزعة على سبع جماالت هي   36) وبذتك مت تصميم اسقبانة بلغ عيد فدراهتا

جمال اتديادة اإلدايرخة، جمال اتقخطيط واتقنظيم، جمال اتنمو اتعلمي واملهين، جمال اتقدو:م 
اتعالقات اإلنسانية، جمال شؤون اتطلبة، ومبا أن اتصيق واملقابعة، جمال اختاذ اتدراير، جمال 

خعي أهم األسس اتيت تقحيد وفدا هلا جودة األداة قامت اتباحثقان بعرض االسقبانة على 
عيد من احملكمني من اخلرباء ،وذتك هبيف اتقأكي من اتصياغة اتلغوخة تلفدرات، وصيق 

لها يف ضوء املدرتحات ،وابتقايل االسقبانة يف قياس ما وضعت من أجله وتدي مت تعيخ
أما اتثبات فهو خعرب عن ميى دقة االسقبانة واتساق  ،عت االسقبانة يف صويرهتا اتنهائيةوض

عبايراهتا تذا مت حساب معامل اتثبات ابسقخيام معادتة "اتفا كرونباخ" وقي بلغ معامل 
قبانة جاهزة وبذتك تكون االس(، وتعي قيمة املعامل مدبوتة 0.97ثبات االسقبانة )

 .تلقطبيق
 
 

 البتائج وتفسريها : -4
تلقعرف على واقع االداء االدايري تيى يرؤساء االقسام اتعلمية يف كلية اآلداب 
/جامعة مصراته، مت تطبيق االسقبانة على أفراد اتعينة وبعي جتميع أويراق االسقبانة مت 

مان واخقين ملعرفة اتفروق اسقخيام اتوسط احلسايب واتوزن اتنسيب، كذتك اسقخيام اخقباير 
 بني املقغريات اتيميغرافية مثل اجلنس واملؤهل اتعلمي، واخلربة.
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 دراسة التساؤل األول: - 1.4
ما واقع األداء اإلداري لدى رؤساء األقسام )تإلجابة على اتسؤال اتذي نصه 

 العلمية يف كلية اآلداب جامعة مصراته من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟(
حساب اتوسط احلسايب واتوزن اتنسيب تواقع األداء اإلدايري واعقميت اتباحثقان  مت  

( مقوسط حسايب فما فوق 3كمعياير تلحي اتفاصل بني اتفدرات املقحددة وغري املقحددة )
ري املقحددة ( فدرة، واتفدرات غ14تدبول اتفدرة املقحددة، وقي بلغ عيد اتفدرات املقحددة )

مع توضيح ترتيب اتفدرات املقحددة وغري املقحددة  3و 2اول اجلي وخوضح ،( فدرة22)
 اتقسلسل اتسابق واتالحق تفدرات االسقبانة.

 اتفدرات املقحددة تعينة اتبحث ( خبني2جيول يرقم )
اتوسط  اتعبايرات

 احلسايب
اتوزن 
 اتنسيب

 اتالحق اتسابق

 1 4 81.4 4.07 خعمل علي حسن إدايرة جلسات اتدسم وفق أسلوب دميدراطي
خسعي إىل إجياد يروح اتعمل اجلماعي بروح اتفرخق بني أعضاء 

 اتدسم
3.92 78.4 5 2 

 3 6 77.6 3.88 خقبين اتدرايرات اتيت حتصلت على األغلبية يف جملس اتدسم
 4 3 74.6 3.73 خعطي صويرة حسنه على قسمة ابملشايركة يف األنشطة اتعلمية

 5 2 73.8 3.69 واجلرأة واملرونة خقحلى ابتصفات اتديادخة اإلدايرخة كاالبقكاير
 6 1 73  3.65 تيخه إملام مبسقحياثت بنظم اتدبول واتقسجيل يف اتكلية

 7 11 72.2 3.61 على ديراخة اتمة ابتلوائح اتياخلية تلكلية
ميقلك املعرفة اتقامة ابتلوائح اتعامة اتقنظيمية واتقعليمات واتدوانني 

 اجلامعية
3.53 70.6 10 8 

اتدييرة على اإلشراف األكادميي واتعلمي على اتبحو ث ميقلك 
 اتعلمية داخل اتدسم وخايرجه

3.46 69.2 7 9 

 خعمل علي وضع خطة تلدسم وفق اتسياسة اتعامة
 تلكلية وأهيافها اترتبوخة

3.42 68.4 8 10 

 11 13 66 3.30خشرف على إعياد وحفظ اتسجالت األكادميية تلطلبة ابتدسم 
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 وتوقيع واثئق اتقخرج
 12 12 64.6 3.23 خسهم يف حتيخي معاخري اتدبول تلطلبة اجليد يف اتدسم

 13 9 61.4 3.07 خنفي بيقه ووضوح قرايرات وتوصيات جماتس اتكلية واجلامعة
حيرص على مشايركة أعضاء هيئة اتقييرخس يف املؤمترات واتنيوات 

 واتيويرات اتقييرخسية
3.00 60 15 14 

خقبني أن اتوزن اتنسيب تلفدرات املقحددة خرتاوح ما  ، 2من خالل اتنظر إىل اجليول 
خعمل علي حسن إدايرة ( من االسقبانة وهي )4( حيث حتصلت اتفدرة )81.4- 60بني )

( على اترتتيب األول من قبل عينة اتبحث بوزن جلسات اتدسم وفق أسلوب دميدراطي
اترتتيب اترابع عشر بوزن ( من االسقبانة على 15وحتصلت اتفدرة )، (81.4نسيب وقييره )
( كما خؤكي على أن بعض يرؤساء االقسام اتعلمية خقحلون ابتصفات 60نسيب وقييره )

اتديادخة االدايرخة وميقلكون اتدييرة على االشراف االكادميي وخسعون إىل إجياد يروح اتعمل 
 اجلماعي، وعلى ديراخة ابتلوائح اتياخلية تلكلية.

 

 

 
 تعينة اتبحث ةقحدداملغري   اتفدرات  3جيول يرقم 

الوسط  العبارات
 احلسايب

الوزن 
 البسيب

 الالحق السابق

 1 32 33.4 1.67 خعاجل مشكالت اتطلبة اتييراسية واالجقماعية
خرشح اتطلبة املقميزخن علميا يف برانمج اتييراسات اتعليا وحيسن 

 اخقيايرهم
1.79 35.8 35 2 

 3 36 36 1.80 مشرتكه خشجع أعضاء هيئة اتقييرخس على عمل حبو ث وديراسات
 4 31 36.2 1.81 ميقلك اتدييرة واملهايرة إلعياد خطه إدايرخة تقحديق أهياف اتدسم
 5 34 36.4 1.82 خشجع األعضاء اجليد على اإلفادة من اخلربات اتسابدة تزمالئهم
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خعمل يرئيس اتدسم على إجياد تواصل علمي بني اتدسم واألقسام 
 األخرى

1.85 37 33 6 

مكقبه اتدسم أبحي ث اترسائل واملراجع واجملالت واتيويرات خيعم 
 اتعربية واألجنبية

1.93 38.6 26 7 

 8 27 40.4 2.02 خسعي إىل خلق جو خسوده اتقعاون واحملبة واالحرتام واالنسجام
خقبين األسلوب اتيميدراطي يف اتقعامل مع أعضاء هيئة اتقييرخس 

 واتطلبة يف اتدسم
2.19 43.8 29 9 

أعضاء هيئة اتقييرخس واتعاملني معه أبنه جزء منه وتيس  خشعر
 مقسلطا عليهم

2.16 43.2 30 10 

 11 28 43.8 2.19 حيرص على اتسمعة األكادميية اجليية ألعضاء هيئة اتقييرخس
حيرص على توفري املعلومات اتكافية اتيت تساعي على اختاذ اتدرايرات 

 اجليية داخل اتدسم
2.22 44.4 25 12 

 13 23 45.8 2.29 خسقشري أعضاء هيئة اتقييرخس يف اتدرايرات قبل اختاذها
خعقمي على األسس اتعلمية يف صنع واختاذ اتدرايرات اإلدايرخة على 

 مسقوي اتدسم
2.32 46.4 24 14 

 15 21 47.2 2.36 ميقلك اتدييرة على مقابعة األعمال واجنازها
 16 22 48 2.40 خعمل على وضع خطه مرنه يف قسمه تقطوخره

خطلع أعضاء هيئة اتقييرخس على نقائج تدييم أدائهم األكادميي 
 واإلدايري

2.48 49.6 19 17 

خقابع تنفيذ اخلطط ونقائج األعمال اترتبوخة واتقعليمية ألعضاء هيئة 
 اتقييرخس يف اتدسم

2.52 50.4 18 18 

 19 20 52.2 2.61 خقابع ابنقظام سري املهام اتقعليمية واتبحثية يف قسمه
 20 17 54.4 2.72 خقسم تعامله ابتعياتة واملساواة مع أعضاء هيئة اتقييرخس

خعمل على توفري إمكانيات اتبحث اتعلمي من اجل احلصول على 
 اترتقيات األكادميية

2.77 55.4 14 21 

خعمل على إجراء مدابله تلطلبة اجليد وخطلعهم على سياسة 
 وتعليمات اتدسم

2.82 56.8 16 22 

تبني أن اتوزن اتنسيب تلفدرات غري احملددة خرتاوح ما  3من خالل اتنظر إىل اجليول 
على اترتتيب األول يف  ( من االسقبانة32( حيث حتصلت اتفدرة )2.82،1.67بني )
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قحددة وهي )خعاجل مشكالت اتطلبة اتييراسية واالجقماعية( بوزن نسيب املغري اتفدرات 
قبانة على اترتتيب اتثاين واتعشرخن يف ( من االس16)( و حتصلت اتفدرة 33.4وقييرة )
قحددة وهي )خعمل على إجراء مدابلة تلطلبة اجليد وخطلعهم على سياسة و املغري اتفدرات 

 -  اتقاتية( وتعزو اتباحثقان ذتك إىل األسباب 56.8تعليمات اتدسم( بوزن نسيب وقييرة )
معظم األحيان قي خقوىل هذا املنصب  ابترغم من أمهية منصب يرائسة اتدسم إال أنه يف -

االكادميي من تندصه اخلربة اإلدايرخة اتكافية ومل خعي اعيادا  كافيا هلذا اتعمل، قي خقوىل 
 يرائسة اتدسم ملية قصرية.

 صعوبة اتقوفيق بني احقياجات اتطلبة وأعضاء هيئة اتقييرخس واجملقمع و اإلدايرة اجلامعية. -
تعلمية، وضعف اتعالقات اإلنسانية بني أعضاء اتدسم يف قلة اتقنسيق بني االقسام ا -

 بعض األحيان.
 ضعف مشايركة بعض يرؤساء األقسام اتعلمية يف بناء اخلطط اتقطوخرخة ألقسامهم. -
عزوف بعض يرؤساء األقسام اتعلمية عن االطالع على اجليخي واحليخث يف جمال اإلدايرة  -

 احملاضرات واملؤمترات.  واملشايركة اتفعاتة يف اتلداءات واتنيوات و
ضعف مقابعة يرئيس اتدسم اتعلمي تقنفيذ اخلطط ونقائج االعمال اترتبوخة واتقعليمة  -

ألعضاء هيئة اتقييرخس وقلة اعقماده على األسس اتعلمية يف صنع واختاذ اتدرايرات 
 اإلدايرخة على مسقوى اتدسم.

تلجامعات يف شؤون األقسام تيخل اتديادة اإلدايرخة اتعليا يف قمة اهلرم اإلدايري    -
اتعلمية، االمر اتذي ترتب علية سلبية بعض األقسام اتعلمية جتاه بعض من 

 اخقصاصاهتا.
غياب املناخ اتقنظيمي املشجع على إجياد اتقواصل بني كل قسم  واالقسام اتعلمية داخل  -

 اتكلية.
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خعيق قيامه ببعض واجباته  كثرة األعباء اإلدايرخة امللداة على كاهل يرئيس اتدسم اتعلمي قي  -
 واتقزامه مبعاخر األداء اجليي.

 قلة تعيني انئب أو مساعي إدايري ترئيس اتدسم اتعلمي. -
 حميودخة اتصالحيات املمنوحة ترؤساء األقسام اتعلمية يف اتكلية. -
ضعف اتدييرة تيى بعض يرؤساء األقسام اتعلمية على اتقوظيف اتفعال تقكنوتوجيا  -

عملية اختاذ اتدرايرات املقعلدة أبقسامهم نقيجة تدلة اتقييرخب واتقأهيل املعلومات يف 
 اتكايف.

غياب اتقنسيق بني األقسام اتعلمية و اتكليات وغياب اتقخطيط واملنهج اتعلمي يف  -
 اتعمل.

ضعف اترغبة تيى بعض يرؤساء األقسام اتعلمية تلمشايركة يف أختاذ اتدرايرات تقجاهل  -
 يرة اجلامعات تبعض اتدرايرات اتعلمية.جماتس اتكليات واإلدا

قلة تشجيع بعض يرؤساء األقسام  اتعلمية ألعضاء هيئة اتقييرخس وحثهم على تدي:م خي  -
 املساعية ألقراهنم اجليد من األسقاذة تقمكينهم من تدي:م أداء أكادميي مميز.

وتوفري ضعف اسقثماير بعض يرؤساء األقسام اتعلمية تكل إمكانيات اتدسم اتعلمي  -
 اتيعم املايل اتالزم تألسقاذة تقدي:م األويراق اتبحثية يف مؤمترات اتبعة جملال ختصصهم.

ضعف قييرة بعض يرؤساء األقسام اتعلمية على اسقثماير اإلمكاانت املقاحة من طلبة  -
 اتعليا. توترشيح املقميزخن علميا يف برانمج اتيايرسا

بناء اخلطط اتقطوخرخة ألقسامهم  ضعف مشايركة بعض يرؤساء األقسام اتعلمية يف -
واالفقداير إىل نظام املعلومات يف األقسام اتعلمية إيل املعلومات املسقدبلية واتيت خقم 
اتقوصل إتيها عرب أساتيب وتدنيات دقيدة، وذتك جيعل يرئيس اتدسم اتعلمي خعقمي على 

 املعلومات املقاحة ألعياد اخلطط وغري قادير على إعياد خطط بيخلة.
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 التساؤل الثاين: - 2.4
هل هباك فروق ذات داللة إحصائية لواقع األداء تإلجابة على اتسؤال اتذي نصه )

اإلداري لدى رؤساء األقسام العلمية يف كلية اآلداب جامعة مصراته من وجهة نظر 
 اخلربة؟( –املؤهل العلمي  –أعضاء هيئة التدريس تعزى للمتغريات اآلتية: )اجلبس 

  متغري اجلبس-1

اإلحصائي وأجرخت  اتقحليلعن طرخق  ا املقغرياخلاصة هبذ حتليل اتبياانتمت    
 .4يرقم وكانت اتنقائج كما ابجليول  SPSSاحلساابت عن طرخق اتربانمج اإلحصائي 

اخقالفات معنوخة بني اجلنسني من  ، جني4من خالل اتنقائج اتوايردة ابجليول  
حيث كان اتذكوير أكثر موافدة على جماالت  اتذكوير واإلان ث حول واقع األداء اإلدايري

االسقبانة من اإلان ث، وتعزو اتباحثقان ذتك إىل اتظروف االجقماعية واتصحية اتيت متر هبا 
االان ث، مما خرتتب عليه كثرة اتغياب واتذي بيويره خدلق يرئيس اتدسم اتعلمي، أخضا قي 

اإلان ث ، وتقفق هذه خرجع ذتك إىل تواجي اتذكوير و احقكاكهم برؤسائهم أكثر من 
 (. 2011( ، وختقلف مع ديراسة حمسن )2012اتنقيجة مع ديراسة اتطراونة )

 ملقغري اجلنسنقائج اتقحليل اإلحصائي  4جيول 

 االختالفات P-value الوسط احلسايب اجملال
 إان ث ذكوير

 توجي اخقالفات 0.000 3.32 4.08 القيادة اإلدارية
 توجي اخقالفات 0.036 3.66 4.00 التخطيط والتبظيم

 توجي اخقالفات 0.000 2.78 3.64 البمو العلمي واملهين
 توجي اخقالفات 0.000 3.86 3.71 التقومي واملتابعة

 توجي اخقالفات 0.005 3.40 4.03 اختاذ القرار
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 توجي اخقالفات 0.003 3.56 4.25 العالقات اإلنسانية
 اخقالفاتتوجي  0.001 3.31 3.97 شؤون الطلبة

  متغري املؤهل العلمي-2
اإلحصائي وأجرخت  اتقحليلعن طرخق  ا املقغرياخلاصة هبذ حتليل اتبياانتمت    

 .5يرقم وكانت اتنقائج كما ابجليول  SPSSاحلساابت عن طرخق اتربانمج اإلحصائي 
جني أنه ال توجي اخقالفات معنوخة بني  5من خالل اتنقائج اتوايردة ابجليول  

أصحاب املؤهالت اتعلمية من محلة املاجسقري واتيكقويراه حول واقع األداء اإلدايري ، وتعزو 
اتباحثقان ذتك إىل أن اتعالقة بني يرئيس اتدسم وأعضاء هيئة اتقييرخس هي عالقة حتكمها 

، كما أهنا  هذه اتعالقةيف األنظمة و اتدوانني ابتييرجة األوىل وهي املرجعية األساسية
حيدت مهام كال من محلة اتيكقويراه و املاجسقري وحدوق كال منهما ، فيويره تنفيذي 
ابتييرجة األوىل مع احقفاظه بديير اإلمكان ابتعالقات اإلنسانية خالل تنفيذه تألنظمة و 

  اتدوانني.
 ملقغري املؤهل اتعلمينقائج اتقحليل اإلحصائي  5جيول يرقم 

 مسقوى املعنوخة اتوسط احلسايب اجملال
P-value 

 االخقالفات
 دكقويراه ماجسقري

 ال توجي اخقالفات 0.292 3.77 3.68 اتديادة اإلدايرخة
 ال توجي اخقالفات 0.113 3.96 3.68 اتقخطيط واتقنظيم

 ال توجي اخقالفات 0.825 3.20 3.32 اتنمو اتعلمي واملهين
 ال توجي اخقالفات 0.589 3.35 3.26 اتقدو:م واملقابعة
 ال توجي اخقالفات 0.283 3.81 3.65 اختاذ اتدراير

 ال توجي اخقالفات 0.910 3.92 3.96 اتعالقات اإلنسانية
 ال توجي اخقالفات 0.891 3.67 3.66 شؤون اتطلبة
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  متغري اخلربة-3
اإلحصائي وأجرخت  اتقحليلعن طرخق ا املقغري اخلاصة هبذ حتليل اتبياانتمت       

 .6يرقم وكانت اتنقائج كما ابجليول  SPSSاحلساابت عن طرخق اتربانمج اإلحصائي 
 ملقغري اخلربةنقائج اتقحليل اإلحصائي  6جيول 

 مسقوى املعنوخة اتوسط احلسايب اجملال
P-value 

 االخقالفات
مخس سنوات 

 فأقل
أكثر من مخس 

 سنوات
 ال توجي اخقالفات 0.769 3.74 3.71 اتديادة اإلدايرخة
 ال توجي اخقالفات 0.381 3.89 3.76 اتقخطيط واتقنظيم
 ال توجي اخقالفات 1.000 3.19 3.35 اتنمو اتعلمي واملهين
 ال توجي اخقالفات 0.820 3.29 3.38 اتقدو:م واملقابعة
 ال توجي اخقالفات 0.719 3.78 3.68 اختاذ اتدراير

 ال توجي اخقالفات 0.452 3.96 3.89 اتعالقات اإلنسانية
 ال توجي اخقالفات 0.273 3.72 3.55 شؤون اتطلبة

جني أنه ال توجي اخقالفات معنوخة بني أصحاب  6من خالل اتنقائج اتوايردة ابجليول       
واقع حول اخلربة من اتذخن خربهتم مخس سنوات أو أقل أو اتذخن خربهتم أكثر من ذتك 

هذه اتنقيجة كون اخلربة يف اتقعليم اجلامعي ال عالقة هلا بواقع اتعالقة ، وتعزى ء اإلدايرياألدا
بني يرئيس اتدسم اتعلمي و مقابعة أعضاء هيئة اتقييرخس ، ابإلضافة إىل ان أتثريها يف اخقياير 
يرئيس اتدسم حميودا  مبعىن أن يرئيس اتدسم قي خكون من ذوي اخلربات اتدليلة هذه املرة ومن 

ية يف املرات اتدادمة، وتقفق هذه اتنقيجة مع ديراسة كال من اتطراونة ذوي اخلربات اتعات
 ( .2014( ، وديراسة اتبطي )2012)

 التوصيات: -5
 -يف ضوء نقائج اتبحث توصي اتباحثقان مبا خلي     
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 اإلفادة من فدرات أداة اتبحث يف تصميم اسقمايرة قياس واقع األداء تيى يرؤساء األقسام -
 .اتعلمية

 دويرات تييرخبية ترؤساء األقسام اتعلمية حول مهامهم اإلدايرخة واألكادميية.إجراء  -
أن خدوم يرؤساء األقسام اتعلمية ابسقخيام صالحياهتم يف تعزخز األداء اإلجيايب ألعضاء  -

 اتقييرخس وحماسبة األداء اتسليب ملا تذتك من دوير حتفيزي فاعل. ةهيئ
ويرؤساء األقسام اتعلمية تلوقوف على مشكالهتم ضرويرة عدي تداءات دويرخة بني اتطلبة  -

 اتعليا. ت،وتشجيع اتطلبة املقميزخن علميا وترشيحهم يف برانمج اتيايرسا
أن خهقم يرئيس اتدسم اتعلمي بعضو هيئة اتقييرخس اجليخي وخعدي اجقماعات عية معه  -

يف اتدسم تقوضيح مهامه وواجباته، واطالعه على اتقعليمات واالنظمة و اتدوانني سواء 
 أو اتكلية أو اجلامعة .

هتيئة بيئة تعليمية يف كل قسم تعمل على تشجيع اتقواصل اتعلمي بينه وبني بدية األقسام  -
 اتعلمية يف اتكلية.

إنشاء مراكز حبثية على مسقوى األقسام اتعلمية تعين بيعم أحبا ث  أعضاء هيئة  -
يم مكقبة اتدسم أبحي ث املراجع اتقييرخس، ونشرها وطلب اتيعم املايل هلا، كذتك تيع

 اتعربية و األجنبية.
اتقوسع املسقمر يف اسقخيام تكنلوجيا املعلومات تقحسني األداء اإلدايري واالكادميي  -

داخل األقسام اتعلمية وحتسني أتيات و اتظروف اتعملية و اتقعليمية وتطوخر اخليمات 
 املديمة تطلبة.

لوب اتيميدراطي يف اتقعامل مع أعضاء هيئة اتقييرخس أن خقبين يرئيس اتدسم اتعلمي األس - 
 واتطلبة يف اتدسم، وخسعي إىل خلق جو خسوده اتقعاون واحملبة واالحرتام.

 املراجع
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 أوال  : املراجع العربية :
دايري ترؤساء اتيوائر األكادميية يف جامعيت واقع األداء اإل .(2016) بو مسرة، حممود أمحيأ

حتاد اجملة  .وجهة نظر أعضاء هيئة اتقييرخس فيهمااتديس وبيت حلم من 
 56-39(، 1) 36 ،اجلامعات اتعربية تلبحو ث يف اتقعليم اتعايل

، االسكنييرخة   داير معجم مصطلحات اتعلوم االدايرخة .(1984بيوي ، أمحي زكي )
 اتكقاب املصري تلنشر واتقوزخع.

يف رؤساء األقسام األكادميية تتكفاايت اتديادخة ا .(2014بطي، عبي هللا بن حممي )ات
 .662-629( ص 2) 15، جملة اتعلوم اترتبوخة واتنفسية .جامعة حائل

   داير اتفكر تلطباعة واتنشر واتقوزخع.عمان. قواعي اتقييرخس اجلامعي .(1997تل، سعيي )

 داير وائل تلنشر واتقوزخع.  عمان .ديراسات يف اإلدايرة اترتبوخة .(2004) سرتاك، يرايض

فاعلية أداء يرؤساء األقسام األكادميية يف جامعة اتبلداء  .(2012) طراونة، سليمانات
جملة جامعة اتديس املفقوحة  .اتقطبيدية من وجهة نظر أعضاء هيئة اتقييرخس فيها

 .132 -27،97، تألحبا ث واتييراسات

لوم واقع األداء اإلدايري تيى يرؤساء األقسام يف كليات اتع .(2016) علي، خسرى خوسفات
جملة اتييراسات اتعلوم اترتبوخة،  .أعضاء اهليئة اتقييرخسية اترتبوخة من وجهة نظر

 .66-49( ص 1) 43، جامعة االيردن

 ةبية اجامعرت واقع االداء االدايري تيى يرؤساء االقسام يف كليات ات .(2011حمسن، منقهى)
، جامعة (يرساتة ماجسقري غري منشويرة). بغياد من وجهة نظر اتقييرخسني

 املسقنصرخة اتعراق.
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جملة  .تطوخر برامج اعياد املعلم وتييرخبة يف ضوء مفهوم االداء .(2002نصر، حممي ) 
 .(4) 1املؤمتر اتعايل، جامعة عني مشس، 

 اثنيا  : املراجع االجببية :
Arena, M.; Amaboldi, M.; Zone, G.; and Carlucci, P. (2009). 

Developing a performance measurement system for 

University Central Administrative Services. Higher 

Education Quarterly` (63) 3 -PP.237-263. 

Olorunsola ،E.O (2012). Job Performance of administrative staff in 

South West Nigeria Universities. European Journal of 

Education Studies, pp333-337. 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts

