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  شكر وتقدیر 

بعد الحمد هللا الذي علم اإلنسان ما لم یعلم یطیب لي أن أسطر بمداد من نـور كلمـات  
ـــائي إلـــى  معلمـــي األول والـــدي العزیـــز األســـتاذ جیاشـــة تحمـــل فـــي طیاتهـــا شـــكري وثن

  . لن توفیه الكلمات حقه، فقد كان لي خیر معین ومرشد الذي"خلیل عودة"الدكتور 

" عبــد عــساف"األســتاذ الــدكتور  وأتقــدم بعمیــق الــشكر وخــالص التقــدیر واالحتــرام إلــى 
نجــاح هــذه الدراســة، كمــا إعلــى جهــده المتواصــل فــي إســداء كــل مــا هــو مفیــد مــن أجــل 

  .جهد وثقةوأشكره على ما منحني إیاه من 

ل مــا هــو جنــة المناقــشة الــذین لــم یتوانــوا لحظــة عــن تقــدیم كــ وأشــكر أســاتذتي أعــضاء ل
ٕ بقبـول مناقـشة هـذه الدراسـة، واسـداء النـصح لـي فـي  تفـضلهمً أیضا علىمفید، وأشكرهم

  .استكمال ما فاتني من ضعف أو قصور
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 س 

واقع الممارسات اإلداریة واألكادیمیة لدى عمداء الكلیات في الجامعات الفلسطینیة وعالقتها 
   باالنتماء المهني كما یراها أعضاء الهیئة التدریسیة

  إعداد
   عودةموسى خلیل
  إشراف

   عبد محمد عسافد.أ

  الملخص

واقــع الممارســات اإلداریــة واألكادیمیــة لــدى عمــداء الكلیــات فــي  إلــىهــدفت الدراســة، التعــرف     
 وعالقتهـــا باالنتمـــاء المهنـــي كمـــا یراهـــا أعـــضاء الهیئـــة التدریـــسیة مـــن خـــالل ،الجامعـــات الفلـــسطینیة

  : الدراسة وفرضیاتها وهيأسئلةاإلجابة عن 

 واألكادیمیـــة لعمـــداء الكلیـــات فـــي الجامعـــات الفلـــسطینیة كمـــا یراهـــا اإلداریـــةقـــع الممارســـات مـــا وا -
 أعضاء هیئة التدریس؟

 ما درجة االنتماء المهني لدى أعضاء الهیئة التدریسیة من وجهة نظرهم؟ -

 فـي متوســط واقــع )α=0.05( ال توجــد فـروق ذات داللــة إحـصائیة عنــد مـستوى الداللــة :وفرضـیاتها
مارســات اإلداریــة واألكادیمیــة لعمــداء الكلیــات فــي الجامعــات الفلــسطینیة مــن وجهــة نظــر أعــضاء الم

 ،، المؤهــل العلمــي، الخبــرةاألكادیمیــةالهیئــة التدریــسیة فیهــا تعــزى لمتغیــرات الجــنس، الجامعــة، الرتبــة 
بــین ) α=0.05(ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى الداللــة (لــى الفرضــیة إباإلضــافة 

ــات واالنتمــــاء المهنـــي ألعــــضاء الهیئـــة التدریــــسیة فـــي الجامعــــات  الممارســـات اإلداریـــة لعمــــداء الكلیـ
  )الفلسطینیة

ــون مجتمـــع الدراســـة مـــن جمیـــع المدرســـین       حملـــة الماجـــستیر والـــدكتوراه فــــي الجـــامعیینوتكـ
النجـــاح  ، القـــدس،األمریكیـــة العربیـــة بیـــت لحـــم، بیـــر زیـــت، الخلیـــل،( : الفلـــسطینیة األتیـــةالجامعـــات

ــة لعــدد أعــضاء الهیئــة التدریــسیة وبلــغ حجمهــا )الوطنیــة  واختــار الباحــث عینــة طبقیــة عــشوائیة ممثل
 التربـوي المتعلــق األدب مــن باإلفـادةواعـد الباحــث اسـتبانة الدراســة ) 22.6(%أي مـا نــسبته ) 588(



 ش 

محكمــین مكونــة مــن وتــم التحقــق مــن صــدق االســتبانة بعرضــها علــى لجنــة مــن ال ،بموضــوع الدراســة
 محكمـــین مـــن حملـــة الـــدكتوراه فـــي جامعـــة النجـــاح الوطنیـــة وتأكـــد الباحـــث مـــن ثبـــات االســـتبانة )9(

  .)098.-0.91(باستخدام معادلة كرونباخ الفا لإلتساق الداخلي حیث بلغ معامل الثبات 

  -: وقد أظهرت نتائج الدراسة ما یلي

 وصـــل إذإلداریــة واألكادیمیــة بدرجـــة مرتفعــة،  واقــع الممارســـات االكلیـــة لمجــاالتكانــت الدرجــة  .1
ً جـدا لالنتمـاء المهنـي لـدى أعـضاء الهیئـة مرتفعـةدرجة ، ودرجة) 3.67(لى إمتوسط االستجابة 

 . درجة)4.28(التدریسیة من وجهة نظرهم، حیث وصل متوسط االستجابة الى 

اقـع الممارســات  فــي متوسـط و)α=0.05(الداللـة توجـد فـروق ذات داللـة إحــصائیة عنـد مـستوى  .2
اإلداریــة واألكادیمیــة لعمــداء الكلیــات فــي الجامعــات الفلــسطینیة مــن وجهــة نظــر أعــضاء الهیئــة 

 .الجامعة، الرتبة االكادیمیة، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة  لمتغیر الجنس،التدریسیة تعزى

ــستوى  .3 ــــة إحـــــصائیة عنـــــد مـــ ـــد فـــــروق ذات داللـ ــــع )α=0.05(الداللـــــة ال توجــ ـــط واقــ  فـــــي متوســ
 نظـــر وجهـــاتالممارســـات اإلداریـــة واألكادیمیـــة لعمـــداء الكلیـــات فـــي الجامعـــات الفلـــسطینیة مـــن 

 ومتغیـر المؤهـل ،ي مجـال تفـویض الـصالحیات فـأعضاء الهیئـة التدریـسیة تعـزى لمتغیـر الجـنس
 .العلمي لمجالي تفویض الصالحیات واالنتماء المهني

ــستوى .4 ــین الممارســـات ) α=0.05( الداللـــة توجـــد عالقـــة إیجابیـــة ذات داللـــة إحـــصائیة عنـــد مـ بـ

اإلداریــة واألكادیمیــة لعمــداء الكلیــات واالنتمــاء المهنــي ألعــضاء الهیئــة التدریــسیة فــي الجامعــات 

 .الفلسطینیة

  :توصیات الدراسة

 عمـداء إشارات نتائج الدراسة بحصول الممارسات اإلداریة علـى درجـة مرتفعـة ممـا یجعـل اهتمـام �
ً، وأن یــسعوا دائمــا لالرتقــاء  والحفــاظ علیهــاإلداریــة واألكادیمیــة الــسلیمةالكلیــات علــى ممارســاتهم ا

 .بها نحو األفضل، لما لذلك من عالقة واضحة باالنتماء المهني ألعضاء الهیئة التدریسیة



 ص 

ٕأن تتعــرف وزارة التربیــة والتعلــیم العــالي وادارة الجامعــات إلــى األســباب التــي جعلــت مــن مــستوى  �
ًواألكادیمیـــة لعمـــداء الكلیـــات واالنتمـــاء المهنـــي مرتفعـــا، لالســـتفادة منهـــا فـــي الممارســـات اإلداریـــة 

 .مراحل تعلیمیة مختلفة، وذلك من خالل دراسات مستقبلیة

التدریــــسیة فــــي الجامعــــات  هیئــــة أعــــضاء لــــدى االنتمــــاء المهنــــي ظــــاهرة الحفــــاظ علــــى مقومــــات �
 غـالء مــع مـستوى یتناسـب بمــا ینیةالجامعات الفلسط في العاملین لدى الدخل زیادة، كالفلسطینیة
 .الجامعة في العاملین مع الخالفات إلثارة تجنبا األسعار،
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  الفصل األول

  مشكلة الدراسة وخلفیتها

  مقدمة 

ًتــشكل الجامعــات محــورا أساســیا فــي الــنظم التعلیمیــة، نظــرا للمهمــات التــي تقــوم بهــا فــي بنــاء      ً
الكـوادر الفنیـة واألكادیمیـة المؤهلـة للعمـل فـي مجـاالت النـشاط التعلیمـي، واالجتمـاعي، واالقتـصادي، 

ذ خطــط وبـرامج تنمیــة المجتمـع فــي مختلـف مجــاالت الحیـاة، وهــذه  علـى عاتقهــا تنفیـیقــعووالـسیاسي، 
 ًدوراتلعــب  والمعاهــد التقنیــة بمختلــف تــشكیالتها وتخصــصاتها فالجامعــات. المجــاالت كثیــرة ومتنوعــة

ًكبیــرا وأساســیا فــي المجتمــع مهمــا كانــت درجــة رقیــه وتطــوره  تمثــل قمــة الهــرم التعلیمــي، وتعــد فهــي. ً
ــیاًي والتـــأثیر القیـــادي فـــي الحیـــاة االجتماعیـــة، ألنهـــا تـــشكل موقعـــا بحـــق صـــاحبة الـــدور الریـــاد  ًأساسـ

  .كبر بكل فئاته وطوائفه وقومیاتهتختزل فیه معظم خصائص المجتمع األ

 اإلدارة الجامعیـة أو مـا یطلـق علیهـا ،ومن العناصر األساسیة في الجامعات والمعاهد التقنیـة
كـــل شـــخص یتـــولى مـــسؤولیة هـــذه المؤســـسات التربویـــة ومـــن المفتـــرض أن یتمتـــع ) القیـــادة الجامعیـــة(

 ولـیس بروحیــة اإلدارة التـي تقیــده ،شــعاع دائـم ومتــوهج فـي محیطــهإبـروح القیــادة التـي تجعلــه عنـصر 
 وتـــوفیر البیئــة التعلیمیـــة والمنــاخ المالئـــم لتقـــدیم ،ًوتجعلــه منـــسقا إلدارة األعمــال فـــي الحیــاة الجامعیـــة

ـــات العلمیـــــة للطلبـــــة بأفـــــض ـــوء اإلمكانـــــات المتاحـــــة لدیـــــه المعلومـ ــــي ضــ  الجامعـــــةل صـــــورة ممكنـــــة ف
  ).2012الشمري،(

مـسئولیة  الجامعیـة اإلدارات علـى یقـع وألنـه التربویـة، المؤسـسات أهـم مـن الجامعـات والن    
الجامعیـة  اإلدارة علـى فـان ،المتـسارعة العلمیـة الثـورة لمواكبـة التربویـة اإلدارة تحقیـق فـي كبیـرة

العلمیـة  والمـؤهالت ،والقـدرات الكفـاءات یملكـون ممـن فیهـا التـدریس هیئـة أعـضاء باختیـار االهتمـام
 التفاعـل االیجـابي علـى القـدرة ویمتلكـوا الجامعیـة، بالرسالة المؤمنة الصالحة القدوة لیكونوا واإلداریة،

  .)2003النیرب،(والطلبة  واإلدارة التدریس هیئة أعضاء من زمالئهم مع

 بالحدیث عن إال یكتمل ال، اإلداري السلوك لتفسیر والجماعي الفردي السلوك عن والحدیث   
 أم كبـرت، صـغرت منظمـة أي فـي األمـور مجریـات فـي كبیـر تـأثیر التربـوي فللقائـد اإلداریـة، القیـادة
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 البحـث فـي المهـم ومـن بالدولـة، وانتهـاء األسـرة مـن ابتـداء تنظـیم ألي ضـروري أسـاس فالقیـادة
  .)1989القریوتي،(قائدا  ما اًشخص تجعل التي المقومات

بحاجـة إلـى نظریـات متطـورة فكانـت  ،التنظیمـات البـشریة فـي بـدایاتها وشهدت السنوات األخیرة تطـور
ّ الوقـت، إال أن تعقـد الحیـاة والمجتمعـات البـشریة ونموهـا ذلـكلبساطتها وبساطة الحیاة من حولهـا فـي  ّ

ــدما شـــهإذأدى إلـــى نمـــو التنظیمـــات التـــي وجـــدت لخـــدمتها،  ًملموســـا فـــي اســـتخدام األســـالیب  ًدت تقـ
 ورسـم الـسیاسات، واتخـاذ ،اإلداریة، بهدف ترشید اإلدارة عند قیامها بوظائفها المختلفـة، فـي التخطـیط

القــرارات، والرقابــة، وتقیــیم األداء، األمــر الــذي تطلــب ضــرورة إلمــام اإلداریــین باألســس العلمیــة للعمــل 
 ة مـن هـذا التطـور، ومعالجـة المـشكالت اإلداریـة، وحلهـا مـن خـاللاإلداري، لكي یتسنى لهم االسـتفاد

ــور  اتجاهـــات ومنـــاهج علمیـــةتنمیـــة ــوم فـــإن التطـ ـــل فـــي مختلـــف العلـ ـــسبب التطـــور المعرفـــي الهائ  وب
ًاإلداري أراه ضـــروریا لمواكبـــة كـــل هـــذه التطـــورات، وبهـــدف الوصـــول إلـــى أفـــضل النتـــائج فـــي العمـــل 

  ).2004حسین،(.المؤسسي

 لقیــاس الحدیثــة االتجاهــات مــن العــاملین بأوضــاع االهتمــام أصــبح التطــور فقــد ونتیجــة هــذا
ــــاتجاه  ، والنفسیة واالجتماعیــــةاإلداریة إضافة لظروف عملهم المادیة و، العاملینل ات وردود أفعاـ

ــــإلى جانب اهتم ــورومن ، بالجوانب النفسیة للعاملینل والمتمث، المهمل ام المدیرین بهذا العامــــ  األمــــــ
 باعتباره  عــن عملــهن إلى رضا الموظف ینظروبــدأواإدارة األفراد إذ ل في مجا سدت ثورةالتي ج
ـــــز من عناصر  أساسیًاعنصرًا ـــ ـــــام وأصبحوا شدیدي ،التحفی والمؤثرات التي ترفع ل  بالعواماالهتمـــ

ٕفـي تحـسین أدائهـم وانجـازاتهم فـي  إیجابیـة عالقـةمـن  لـذلك لما، الوظیفي بالرضااملین ـمن شعور الع
 كمــا أنهــا صــفة فردیــة علــى حــد ،، وفــي رفــع مــستوى انتمــائهم المهنــي باعتبارهــا صــفة جماعیــةمــلالع

تخــضع للمالحظــة المباشــرة التــي تنبــع مــن ال ســواء، وهــي ظــاهرة نفــسیة كغیرهــا مــن الظــواهر التــي 
  ).1995المدهون والجزاري،(داخل الفرد، ویمكن اإلحساس بها من خالل آثارها ونتائجها، 

،  الدراســة، أرى أن االمــر ال یحتــاج إلــى كثیــر مــن الجهــد فــي توضــیح ذلــكوحــول مــسوغات
ألن الممارســـات اإلداریـــة تـــنعكس بـــشكل واضـــح علـــى االنتمـــاء المهنـــي أو بـــشكل خـــاص لـــدى هـــذه 
ًالـشریحة مــن األكـادیمین الــذین یمثلــون نموذجـا خاصــا فـي العمــل واالنتمــاء، یمكـن أن یــنعكس بــشكل  ً

  .ً یشكل نموذجا یحتذى بهواضح على نماذج مشابهة، أو
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 علیهـا یقـوم التـي الركـائز أهـم باعتبارهـا المهنـي وارتباطهـا باالنتمـاء اإلداریةألهمیة الممارسات ًونظرا 
في الـدول العربیـة بـشكل عـام أو فـي  قلیلة الموضوع هذا الدراسات التي تناولت فان، اإلداريل العم

  .الدراسة هذه مثل میالد وألهمیة وبسبب ذلك جاء، فلسطین بشكل خاص

  مشكلة الدراسة

 ،تكمن مشكلة الدراسة في أهمیة الممارسات اإلداریة واألكادیمیة من قبل عمداء الكلیات
 وتشكل الممارسات ، وعالقة كل منهما باألخر، االنتماء المهني ألعضاء الهیئة التدریسیةودرجة

ًاإلداریة بؤرة اهتمام رئیسیة ألنها تعد سببا مباشرا من أس أو بیان  ،باب رقي الجامعات وتقدمهاً
، أسباب تأخرها مقارنة مع غیرها من الجامعات األخرى على المستویات المحلیة والعربیة والدولیة

فكان ال بد من التعرف إلى واقع الممارسات اإلداریة في الجامعات الفلسطینیة على مستوى عمداء 
ٕها إدارة األفراد، وادارة نعدة مجاالت م كیف تكون تلك الممارسات من خالل لتعرفالكلیات 

 االنتماء المهني لدى فيٕاالزمات، وادارة الوقت، وتفویض الصالحیات وعالقتها المباشرة وتأثیرها 
  .أعضاء الهیئة التدریسیة

نهــا مــن أللممارســات اإلداریــة مــن قبــل عمــداء كلیــاتهم علــى  یةأعــضاء هیئــة التدریــسوینظــر    
 علــى تمــاس مباشــر مــع مجتمــع واســع وذي التربــوي، كونهــاة فــي المیــدان المواضــیع الحیویــة والمهمــ

 والمجتمـــع  العـــامكـــون مؤســسات التعلـــیم العـــالي حلقــة وصـــل بـــین مؤســسات التعلـــیموأهمیــة خاصـــة، 
  .المحلي

 یقـوم التـي المهـام والنـشاطات توضـیح وأهمیـة، الجامعـة فـي عمیـد الكلیـة دور ألهمیـة ًونظرا
 ملحـة الحاجـة أصـبحت فقـد وتحـسین أدائـه، أعمالـه وتنظـیم الكلیـة دارةإ فـي الهـرم رأس كونـه بهـا

 تـوفیر فـي یـسهم عمـداء الكلیـات، وبمـا أن یمارسـها ینبغـي التـي واألكادیمیـة اإلداریـة المهـام لدراسـة
 ممارسـتها مـنهم المتوقـع والمهـام بـاألدوار العملیـة عمـداء الكلیـات مـن الناحیـة تبـصر واقعیـة بیانـات
 .األكادیمیة المؤسسات داخل اإلداري العمل وتطویر والبحثیة، العملیة التعلیمیة اعلیةف زیادة بهدف

ومــن هنــا تكمــن مــشكلة الدراســة التــي تتمحــور فــي رســم صــورة واضــحة لــألداء اإلداري لــدى 
 وأعضاء الهیئـة التدریـسیة بـشكل ، رؤساء األقسام بشكل خاصفي هذا األداء وتأثیر ،عمداء الكلیات
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 التــوازن القــائم بــین قحقــیشكل بــ االنتمــاء المهنــي، ورفــع الكفــاءة اإلداریــة واألكادیمیــة وعــام مــن حیــث
  .واقع الممارسات اإلداریة من ناحیة واالنتماء المهني من ناحیة أخرى

ــة واألكادیمیــة لعمــداء الكلیــات فــي : یــتلخص مــشكلة الدراســة مــا واقــع الممارســات اإلداری
  ؟كما یراها أعضاء هیئة التدریسالنتماء المهني وعالقتها باالجامعات الفلسطینیة 

  الدراسة أسئلة 

  :ألآلتیةسعت هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة 

 الكلیـات فـي الجامعـات الفلـسطینیة لـدى عمـداءما واقع الممارسات االداریة واألكادیمیـة السؤال األول 
 كما یراها أعضاء هیئة التدریس؟

ت أفـــراد عینـــة الدراســـة لواقـــع الممارســـات االداریـــة لعمـــداء الكلیـــات هـــل تختلـــف تقـــدیراالـــسؤال الثـــاني 
 ؟)سنوات الخبرة  المؤهل العلمي،،الرتبة األكادیمیة ،الجنس، الجامعة(باختالف متغیرات الدراسة 

 ما درجة االنتماء المهني لدى أعضاء الهیئة التدریسیة من وجهة نظرهم؟السؤال الثالث 

ــل توجـــد عالالـــسؤال الرابـــع  قـــة بـــین تقـــدیرات أعـــضاء الهیئـــة التدریـــسیة لواقـــع الممارســـات اإلداریـــة هـ
   وتقدیراتهم لدرجة االنتماء المهني لدیهم؟،واألكادیمیة لعمداء كلیاتهم

 :فرضیات الدراسة

 فـي متوسـط واقـع الممارسـات )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة -1
اء الكلیــات فــي الجامعــات الفلــسطینیة مــن وجهــة نظــر أعــضاء الهیئــة اإلداریــة واألكادیمیــة لعمــد

  .التدریسیة تعزى لمتغیر الجنس

فـي متوسـط واقـع الممارسـات ) α=0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ال-2
اإلداریــة واألكادیمیــة لعمــداء الكلیــات فــي الجامعــات الفلــسطینیة مــن وجهــة نظــر أعــضاء الهیئــة 

  .الجامعةالتدریسیة تعزى لمتغیر 
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فـي متوسـط واقـع الممارسـات ) α=0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ال-3
اإلداریــة واألكادیمیــة لعمــداء الكلیــات فــي الجامعــات الفلــسطینیة مــن وجهــة نظــر أعــضاء الهیئــة 

  .التدریسیة تعزى لمتغیر الرتبة االكادیمیة

فـي متوسـط واقـع الممارسـات ) α=0.05(ات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذ-4
اإلداریــة واألكادیمیــة لعمــداء الكلیــات فــي الجامعــات الفلــسطینیة مــن وجهــة نظــر أعــضاء الهیئــة 

  . المؤهل العلميالتدریسیة تعزى لمتغیر

ط واقـع الممارسـات فـي متوسـ) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة -5
اإلداریــة واألكادیمیــة لعمــداء الكلیــات فــي الجامعــات الفلــسطینیة مــن وجهــة نظــر أعــضاء الهیئــة 

  .سنوات الخبرةالتدریسیة تعزى لمتغیر 

بــین الممارســات اإلداریـــة ) α=0.05(ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحــصائیة عنـــد مــستوى الداللــة -6
  ضاء الهیئة التدریسیة في الجامعات الفلسطینیةلعمداء الكلیات واالنتماء المهني ألع

   :أهداف الدراسة

 إلــى واقـع الممارســات اإلداریـة واألكادیمیــة لـدى عمــداء الكلیــات إلــى التعـرف هــذه الدراسـة تهـدف .1
  في الجامعات الفلسطینیة من وجهة نظر أعضاء الهیئة التدریسیة

ـــى .2 ـــرات الدیموغرافیـــة ألعـــضاء الهیئـــتـــأثیر التعـــرف إل ة التدریـــسیة علـــى واقـــع الممارســـات  المتغی
  . من وجهة نظرهماإلداریة لعمداء الكلیات

   درجة االنتماء المهني لدى أعضاء الهیئة التدریسیة في الجامعات الفلسطینیةالتعرف إلى .3

 العالقــة بــین درجــة الممارســات اإلداریــة لعمــداء الكلیــات فــي الجامعــات الفلــسطینیة التعــرف إلــى .4
 .ني ألعضاء الهیئة التدریسیة من وجهة نظرهمودرجة االنتماء المه
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   -: الدراسةأهمیة 

  :تنبع أهمیة الدراسة من 

ــة النظریــة  وتتــضح فــي إعــداد إطــار نظــري خــاص بهــذه الدراســة مــن خــالل االطــالع علــى :األهمی
ة  محتویاتهـا الفكریـإلـىات المعاصرة والدراسـات الـسابقة ذات الـصلة المباشـرة بالدراسـة والتعـرف بیاألد

واســتخالص أبــرز المؤشــرات المفیــدة لنــا فــي هــذه الدراســة، والــسیر فــي هــداها لبنــاء اإلطــار العملـــي 
  .للدراسة

 وتتـــضمن تطـــویر أداة بحثیـــة لجمـــع البیانـــات المتعلقـــة بواقـــع الممارســـات اإلداریـــة :األهمیـــة البحثیـــة
 .لنتائج وتعمیمهاواألكادیمیة لعمداء الكلیات في الجامعات الفلسطینیة وتحلیلها واستخراج ا

 وتكمن في مساعدة عمـداء الكلیـات فـي التعـرف إلـى الممارسـات اإلداریـة الـسلیمة :األهمیة التطبیقیة
علـى ًباإلضـافة إلـى أنهـا تـنعكس إیجابـا  وذلـك لتحقیـق میـزة تنافـسیة، ،والتأكد من درجـة توافرهـا لـدیهم

  .االنتماء المهني ألعضاء الهیئة التدریسیة

  الدراسةحدود 

 األوللهـذه الدراسـة خـالل الفـصل الدراسـي ) المیـداني( تطبیـق الجانـب العلمـي تـم: حد الزمـانيال .1
 م2012/2013العام الدراسي 

  إجراء هذه الدراسة على الجامعات الفلسطینیة بالضفة الغربیةتم: الحد المكاني .2

 فـي سیةالتدریـ الهیئـة أعـضاء مـن عـشوائیة عینـة علـى الدراسـة هـذه إجـراء تـم: الحـد البـشري .3
 وذلـك المفتوحـة، القـدس جامعـة باسـتثناء والـدكتوراه، الماجـستیر حملـة من الفلسطینیة الجامعات
 .التدریس في نظامها الختالف

لــألدوات ) الــصدق والثبـات والموضــوعیة( نتـائج الدراســة بالخــصائص العلمیـة تــم :الحـد اإلجرائــي .4
 .المستخدمة في جمع البیانات
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  مصطلحات الدراسة

 والعمـل الـذهني المـرتبط بالشخـصیة االداریـة ، النـشاط الـذي یعتمـد علـى التفكیـر: االداریـةالممارسات
و تحقیــق هــدف مــشترك باســتخدام المــوارد حــوبالجوانـب الــسلوكیة الخاصــة بتحفیــز الجهــود الجماعیــة ن

  )2004عطوي،(ًالمتاحة وفقا ألسس ومفاهیم علمیة 

ــةالممارســات االداریــة  ًاحــث اجرائیــا بأنهــا مجموعــة مــن العملیــات المتــشابكة  ویعرفهــا الب:واألكادیمی
ــــه، الرقابــــة، التقــــویم(تتــــضمن  ـــیم، التوجی ـــیط، التنظـ ـــوط ) التخطـ ـــموالتــــي یمارســــها األشــــخاص المنـ  بهـ

 وقـد سـمیت باإلداریـة األكادیمیـة حتـى ، والمتمثـل هنـا فـي عمیـد الكلیـة،األعمال اإلداریة فـي الجامعـة
 أي أنـــه ، ومـــن هـــو إداري أكـــادیمي،اإلداري فقـــط كالـــسكرتاریةال یكـــون خلـــط بـــین مـــن یقـــوم بالعمـــل 

ـــه مثـــل بـــاقي أعـــضاء الهیئـــة التدریـــسیة  أنـــیط إلیـــه القیـــام باألعمـــال ، ولكـــنأكـــادیمي فـــي األصـــل مثل
  .اإلداریة المتمثلة بعمادة الكلیة

ــات عیــة  هــم مجموعــة مــن االســاتذة الجــامعیین الــذین یقومــون علــى إدارة الكلیــات الجام:عمــداء الكلی
  )2012الشمري،. (الجامعیةوتوجیهها وفق األهداف التي تحددها اإلدارة 

هــي المؤســسات التــي یــضم كــل منهــا مــا ال یقــل عــن ثــالث كلیــات جامعیــة، : الجامعــات الفلــسطینیة
 وللجامعــة أن تقــدم ، الجامعیــة األولــىالبكــالوریوس، الدرجــةوتقــدم بــرامج تعلیمیــة تنتهــي بمــنح درجــة 

العلیــا تنتهــي بمــنح درجــة الــدبلوم العــالي أو الماجــستیر أو الــدكتوراه، ویجــوز لهــا أن بــرامج للدراســات 
ــدبلوم الفلــسطینیة، الــسلطة الوطنیــة ( وفــق أنظمــة الــدبلوم ،تقــدم بــرامج تعلیمیــة تنتهــي بمــنح شــهادة ال

3:1998(  

  محافظـاتفـي الفلـسطینیة الجامعـات" :بأنهـا إجرائیـا الفلـسطینیة ویعـرف الباحـث الجامعـات
، جامعـة بیـت لحـم. ( مختلـف فیهـاباسـتثناء جامعـة القـدس المفتوحـة الن نظـام التعلـیم الـضفة الغربیـة

ــت، جامعــــة الخلیــــل، جامعــــة الجامعــــة  النجــــاح جامعــــة ، وجامعــــة القــــدسالعربیــــة األمریكیــــة، بیــــر زیــ
   ).الوطنیة

 منظمتـه إزاءالموظـف  عنـد المتكـون اإلیجـابي واإلحـساس االنـسجام عـن  عبـارة:االنتمـاء المهنـي
 والتفاعـل فیهـا والبقـاء عدم تركهـا على والحرص بها، واالرتباط ألهدافها، واإلخالص بقیمها وااللتزام

  ).2004سالمة، (وأهدافها  أهدافه بین
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  الفصل الثاني
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  الفصل الثاني

   والدراسات السابقةاإلطار النظري

  تمهید

 فهــو ،فــي دراســته هــذا الفــصل بمثابــة األســاس التربــوي الــذي ســوف یــستند إلیــه الباحــث دیعــ    
قاعـدة مـن المعلومـات تكـسبه فكــرة عامـة وشـاملة عـن موضـوع الدراســة، ویعتمـد علیـه فـي بنـاء أداتهــا 

 واالنتمــاء ،ت اإلداریــةالممارســا: وتفــسیر نتائجهــا، وســیعرض الباحــث هــذا الفــصل فــي محــورین همــا
  . بالشرح والتوضیحاولهمانوسأتالمهني، 

 مفهوم اإلدارة وأهمیتها

ّ، وأخذت من الدراسات واألبحاث وقتا وجهدا كبیرا على مر  وتعریفاتهاّتعددت مفاهیم اإلدارة     َ ً ً ً
 لجوهر ، من مختلف علماء اإلدارة ومدارسها، وما زال علماء اإلدارة مختلفون في تعریفهمالسنین

فهناك من یعتبر اإلدارة قائمة محددة من المهام یجب أن یقوم بها اإلداري، . هذا المصطلح
ّ مع أدوار أخرى ومجموعة من الفعالیات الضروریة لتوجیه ًمرتبطا ًا اجتماعیًاوآخرون یعتبرونها دور

ًالجماعة، ویركز آخرون على كونها جهازا ضروریا لبقاء أیة    ).2001برنوطي، (جماعة ً

بأنهــا توجیــه نــشاط مجموعــة مــن األفــراد وجهــودهم نحــو تحقیــق هــدف ) الطویــل(وقــد عرفهــا 
  )2006طویل،(مشترك من خالل تنظیم هذه الجهود وتنسیقها 

  : نشأة اإلدارة وتطورها

ًعرفـــت اإلنـــسانیة منـــذ بـــدایتها ألوانـــا مختلفـــة مـــن اإلدارة، وكـــان فـــي تـــاریخ البـــشریة كثیـــرون ل    
وشعوبهم، ونظموا مؤسساتهم االجتماعیة والسیاسیة بـشكل نـاجح وفعـال، یقـول فـي ذلـك أداروا قومهم 
إن تــاریخ الفكــر اإلداري مــرتبط بالتــاریخ البــشري ارتبــاط الفــرع باألصــل، إال أن النــاس " جــورج كلــود 
ًوان كــان فــیهم مــدیرون لــم یكتبــوا عــن اإلدارة، بــل كــانوا یمارســونها عملیــا، فعرفــوا الق-فــي القــدیم  یــادة ٕ

والتنظـیم واتخــاذ القــرار والتوظیــف، ولـم تــصل اإلدارة كعلــم لــه نظریاتـه، ومفاهیمــه، ومبادئــه، وفــن ذي 
ـــا هــــي علیــــه اآلن ـــیم كمـ ـــشریة متراكمــــة،مهــــارات وقـ ـــاء ، إال بعــــد جهــــود وخبــــرات بـ ـــا األنبیـ ــهم بهـ  أســ
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م األعمــال والمرســلون علــیهم الــسالم والحــضارات القدیمــة، فقــد عــرف لــدى األقــدمین التخطــیط وتقــسی
ــوائح والقــــوانین، والرقابــــة، والتنفیــــذ، والتسلــــسل اإلداري، والتفــــویض،  ـــة واللــ وتنظیمهــــا، ووضــــع األنظمـ

  )2001عابدین،(والحفز، وغیر ذلك 

ویمكــن  شــيء حــدیث مــن موالیــد القــرن العــشرین، ،كعلــم لــه أصــوله وأســسه ومبادئــه–واإلدارة 
وقـــد تـــأثرت اإلدارة فـــي " فریـــدریك تـــایلور" هـــو مـــن تـــصدى لدراســـة اإلدارة بـــشكل علمـــيإن أول القـــول
  )2002:21مصطفى،. (بأفكارهالعالم 

وقــد ركــز تــایلور علــى كفــاءة األداء والجهــد اإلنــساني الجــسمي المبــذول وتخفیــف ثمــن وحــدة 
ًاالنتــاج، وانعكــس هــذا المفهــوم علــى اإلدارات المختلفــة ومنهــا إدارة التربیــة التــي اتخــذت لنفــسها إطــارا 

فآلة المصنع هم الطالب، ونظام العمـل هـو العملیـة التربویـة، وكمیـة االنتـاج هـم الخریجـون، ًمشابها، 
ــت حاجـــات األفــــراد النفــــسیة واالجتماعیــــة واعتبــــرت  ــویال ألنهــــا أهملــ ـــد طــ ًولكـــن هــــذه النظریــــة لــــم تمت

  )2001دیاب،(.العاملین كاآلالت

والتـي ) Elton May( مـایو وظهرت بعد ذلك مفاهیم إدارة العالقات اإلنسانیة على یـد ألتـون
تهدف إلى التوفیق بین إشباع حاجـات الفـرد اإلنـسانیة وبـین تحقیـق أهـداف المنظمـة، وهـذا النـوع مـن 
ــــــاج ــــساب اإلنتـ ــــــى حـــ ــــــسانیة علـ ــــات اإلنـ ـــتغالل العالقـــ ــــن اســــ ـــــه یمكـــ ـــد ألنــ ــــــضا النقــــ ــــــه أیـ . ًاإلدارة واجـ

  )2001دیاب،(

لعلوم التطبیقیـــة وتكنولوجیــــا ات ظهـــرت نظریـــة الــــنظم التـــي تـــأثرت بــــایوفـــي أواخـــر الخمــــسین
المعلومــات، حیــث تمتــاز هــذه النظریــة بالــشمولیة للمؤســسات مهمــا كانــت صــغیرة أو كبیــرة مــع وجــود 
عالقــات ونــشاطات متــشابكة بــین المنظمــات تحقــق هــدف التنظــیم الكلــي، وظهــرت نظریــات وأســالیب 

ســـتخدما بعـــد الحـــرب  اللـــذین اودلفـــيإداریـــة أخـــرى عدیـــدة نجحـــت فـــي مجـــال عملهـــا كأســـلوب بیـــرت 
  )2001:56نشوان، . (السلوكیةالعالمیة الثانیة لدى الجیش األمریكي في مجال العلوم 

  مفهوم اإلدارة التعلیمیة

 مــن تعریفــات اإلدارة العامــة یمكــن العامــة، وكثیــراإلدارة التعلیمیــة هــي فــرع مــن فــروع اإلدارة 
 ُتعنــى أنهـا إذ مـن حیــث أغراضـها ووظیفتهــا، أن ینطبـق علـى اإلدارة التعلیمیــة، مـع مراعــاة مـا یمیزهــا

من إداریـین ومعلمـین وطلبـة وأولیـاء أمـور وبالعناصـر المادیـة مـن أبنیـة وتجهیـزات بالعناصر البشریة 
  )2008شحادة،. (وأدوات
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 العملیــات المتــشابكة التــي تتكامــل فیمــا بینهــا، ســواء فــي داخــل المؤســسة مجموعــة") عطــوي(ویعرفهــا 
  )11,2004 ("ا وبین نفسها، ولتحقیق األغراض العامة المنشودة من التربیةم بینهأالتعلیمیة 

وبـذلك یمكـن القــول إن اإلدارة التعلیمیـة تهــدف مـن خــالل عملیاتهـا المتــشابكة، وقـدرتها علــى    
تنظــیم العمــل وتنــسیقه إلــى تحقیــق أهــداف التربیــة، أي أنهــا المــسؤولة عــن وضــع الــسیاسات التربویــة 

  )2008حادة،ش. (موضع التنفیذ

  خصائص اإلدارة التعلیمیة 

  :اإلدارة التعلیمیة بمجموعة من الخصائص منها) عریفج(لقد وصف 

ــتحكم فـــي نوعیــــة ، والـــشمول، أي اتـــساع نطـــاق المجتمـــع الـــذي تــــؤثر وتتـــأثر بـــه صـــعوبة الـ
 ، مـن التأهیـل المهنـيعالیـةدرجـة ، ورجـة عالیـة مـن التعقیـد فـي المهمـاتد، باإلضـافة إلـى المدخالت

 )2001(صعوبة تقییم المخرجات، و العالقات اإلنسانیة بشكل واضحبعدوبروز 

  :وظائف اإلدارة وعملیاتها األساسیة

مكانـــات ، فبمقتــضاها یــتم تعبئــة االوظــائف اإلدارة المكونــات األساســیة للعملیــة اإلداریــةتعــد    
  .لیةالمادیة والبشریة وتنسیقها وتوجیهها لتحقیق أهداف المؤسسة بكفاءة وفاع

وهناك شبه اتفاق بین كتاب اإلدارة علـى أن النـشاط اإلداري یتكـون مـن أربـع وظـائف أساسـیة، والتـي 
–   التوجیـه-التنظـیم-التخطـیط : تكون في مجموعها ما یسمى بالعملیة اإلداریة وهذه الوظـائف هـي

  )2005مصطفى، (الرقابة 

  :التخطیط: أوال

فكیر مـنظم یـسبق عملیـة التنفیـذ مـن خـالل اسـتقراء  التخطیط بدایة العمل اإلداري، وهو تدیع
الماضــي، ودراســة الحاضــر، والتنبــؤ بالمــستقبل إلعــداد القــرارات المطلوبــة لتحقیــق األهــداف بالوســائل 

  .على وضع برنامج لترتیب األولویاتالفعالة، فهو عملیة محوریة تساعد المخطط 
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 والمادیـة البـشریة واإلمكانیـات المـوارد تثمارالســ مــنظم أســلوب تـستخدم منهجیـة علمیـةفـالتخطیط هـو 
 مرســومة خطــة ضــمن األفــضل نحــو وتطویرهــا المنظمـــة أهـــداف تحقیـــق أجـــل مــن المتــوفرة والطاقــات

  )2004نشوان،. (البیئیة المجتمع وظروف المسـتقبلیة التوقعـات االعتبار بعین األخذ مع

األهــداف التنظیمیــة وكیــف ومتــى یــتم تحدیــد المهــام الالزمــة لتحقیــق : بأنــه) مــصطفى(ویعرفــه
  )2005:7(القیام بها

  :اآلتیةویشتمل التخطیط على العناصر 

ــــاعي بأقــــــل التكــــــالیف الممكنــــــة ــــد الجمــ ــــا بالجهــ ــــوب تحقیقهــ ــــداف المطلــ ــــد األهــ ــم تحدیـ ، ورســــ
التنبـؤ بمـا سـتكون علیـه ، ، أي مجموعة القواعد التي ترشد المرؤوسین في إتمـامهم أعمـالهمالسیاسات
 بالمـستقبل، وتحدیـد احتیاجـات العمـل مـن القــوى المادیـة والبـشریة، وتـسجیل ذلـك فـي كــشوف األحـوال

ً زمنیـة تبـین األعمـال المطلـوب القیـام بهـا مرتبـة ترتیبـا زمنیـابـرامج، ووضع تسمى المیزانیات التقدیریة ً 
 .)2004عطیوي،(

  :ً التخطیط ضروریا لعمداء الكلیات، حیث تنبع أهمیته من أنهدویع

اعد فــي تقلیـــل الغمــوض والتنــاقض عنـــد العــاملین داخــل المؤســـسة، حیــث تــصبح عملیـــة یــس    
یقلـــل مـــن إمكانیـــة إصـــدار المـــدیرین قـــرارات عـــشوائیة فیهـــا ضـــرر بمـــصالح ، و بـــسلوكهم أســـهلالتنبـــؤ

، ویــــساعد یـــساعد فـــي التعامــــل مـــع العوامـــل المفاجئـــة وغیــــر المتوقعـــة بكفـــاءة أكبـــر، ممـــا المؤســـسة
 .)2001الزعبي،( أفضلتحقیق العملیات اإلداریة األخرى بشكل  الجید في التخطیط

  التنظیم: ًثانیا

یمثــل التنظــیم الوظیفــة اإلداریــة الثانیــة، وهــو یتــضمن تحدیــد المراحــل التــي یمــر بهــا التنفیــذ، 
وتحدید متطلبات كل مرحلة من هـذه المراحـل مـن اإلشـراف والرقابـة وتعبئـة المـوارد واختیـار األنـشطة 

 فالتنظیم یمكن اعتباره إطارا تتحدد فیـه األهـداف وتتـوزع مـن خاللـه المـسؤولیات والـسلطات المناسبة،
  .واالختصاصات
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ق أهـــداف المنظمـــة تحدیـــد األنـــشطة والمهـــام واالدوار الالزمـــة لتحقیـــ: بأنـــه) مـــصطفى(حیـــث یعرفـــه 
  .)2005:8(  مع مهاراتهم من خالل إیجاد آلیة لتنفیذ الخططالءمفراد بما یتٕواسنادها إلى األ

ــوي(ویعرفــــه  ـــات ") عطــ ــــة حــــصر الواجبـ ــــه عملی ـــى بأن الالزمــــة لتحقیــــق الهــــدف وتقــــسیمها إلـ
ــــشاء العالقــــات لتمكـــــین  ـــسلطة والمــــسؤولیة، وان ـــع الـ ـــد وتوزیــ ــــإلدارات واألفــــراد، وتحدیـ ٕاختــــصاصات ل

ــراد مــــن العمــــل معــــا فــــي  ــــأكثر كفایــــة لتحقیــــق هــــدف مــــشتركإمجموعــــة مــــن األفــ ــاون ب  "نــــسجام وتعــ
)2004:22(.  

  :االتیةوتمر عملیة التنظیم بالخطوات 

 .تحدید هدف المؤسسة .1

 .تحدید األنشطة الضروریة لتحقیق األهداف والسیاسات والخطط الموضوعة .2

 .تجمیع األنشطة المتشابهة في وحدة وظیفیة .3

 .تجمیع الوحدات الوظیفیة المتشابهة في وحدة إداریة .4

 ."وحدة إداریة علیا"ة رئاسیة تجمیع الوحدات اإلداریة المرتبطة مع بعضها في وحد .5

 .ســیا مــن خــالل عالقــات الـــسلطةأربــط هــذه األنــشطة والوظــائف واإلدارات مــع بعـــضها أفقیــا ور .6
 . وعالقات التعاون للوحدات المرتبطة أفقیاسیا،أروالمسؤولیة للوحدات المرتبطة 

 .رسم الهیكل التنظیمي الذي یوضح الوظائف والسلطات والعالقات .7

 .)2005مصطفى،( القیام بكل وظیفةتحدید إجراءات  .8

  :كما تبرز أهمیة التنظیم في العملیة اإلداریة

 علــى ذلــك  وتركیــزه وهــذا یــؤدي إلــى حــصر الموظــف،یهــتم التنظــیم بتقــسیم العمــل بــین أعــضائه   - 1
  .العمل دون غیره
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 ممــا یــؤدي إلــى ســهولة وانــسیاب ،یوضـح التنظــیم اإلجــراءات التــي یجــب اتباعهــا داخــل كــل قــسم   - 2
  .لالعم

ــسلطة  - 3 ــتقبال القــــرارات الــــصادرة مــــن مراكــــز الــ ــتم بهــــا إرســــال واســ ــیم الكیفیــــة التــــي یــ  یهیــــئ التنظــ
 هذه القرارات إلى كافة المستویات اإلداریة الـسفلى والعلیـا ومـد ، وذلك من خالل إیصالالمختلفة

  .كافة العاملین بالمعلومات الالزمة ألداء األعمال

 ، الرسمیة وغیر الرسـمیة بـین مختلـف أجـزاء الوجـوه اإلداریـةیكفل التنظیم تهیئة سبل االتصاالت   - 4
  .مما یسهل مهمة تبادل المعلومات بین مختلف المستویات

 وهــذا ، وتنمیــة مــواهبهم وتزویــدهم بمــا یحتاجونــه، یهیــئ التنظــیم الجــو المالئــم لتــدریب أعــضائه - 5
  .ٕیؤدي بدوره إلى زیادة والئهم واخالصهم للمنظمة

 تنفیــذ لتنفیـذتنظـیم مـا هــو إال تنـسیق الجهـود البــشریة فـي أیـة منظمــة ویتـضح ممـا ســبق أن ال
 ممكنـة وبأقـصى كفایـة ومرونـة لمواجهـة الظـروف المحیطـة بالمنظمـة، كلفـةالخطط الموضـوعة بأقـل 

 وممـا ال شـك فیـه ،ًوهكذا فإن التنظیم لیس هدفا فـي حـد ذاتـه بـل هـو وسـیلة لتحقیـق أهـداف المنظمـة
 اقتــصادیة یحتــاج إلــى خریطــة تنظیمیــة توضــح تكوینهــا الــداخلي والعالقــات أن المــدیر فــي أي منــشأة
  -: یلي وتعمل الخریطة التنظیمیة السلیمة على توضیح ما ، المختلفةئهاالرسمیة القائمة بین أجزا

  .تقسیم العمل على إدارات أو أقسام أو مجموعات یسهل إدارتها  - 1

  .األقسام المختلفة في المنشأة تحدید العالقات وطرق االتصال بین اإلدارات و - 2

 ومـــن ثــم المـــسئولیات ،تحدیــد التسلـــسل فــي صـــالحیات وســلطات جمیـــع العــاملین فـــي المنــشأة - 3
 .)2013العامري،( .الصالحیاترتبة علیهم نتیجة هذه المت
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  :التوجیه: ًثالثا

وج ً یجعلنا نراها وهي تمارس فعلیا دورها المزدإذ من أبرز عناصر اإلدارة فالتوجیه یعد
دارة على وعي بأهداف العمل، وبطبیعة ً للمعرفة معا، وهذا یتطلب أن تكون اإلًاومصدركسلطة 

  .)2001:62عریفج، (المؤثرة القوى االجتماعیة 

 یقدم من خاللها واحدة من مسؤولیاته في العمل،  باعتبارهافالتوجیه وظیفة یمارسها اإلداري
مة بهدف زیادة اإلنتاجیة وتحقیق األداء األنسب النصح واإلرشاد لألفراد العاملین في المنظ

  .)2005:8مصطفى، (

 والتنفیذ ، التوجیه حلقة االتصال بین الخطة الموضوعة لتحقیق الهدف من جهةكما یعد
من جهة أخرى، فهو یتضمن كل ما من شانه أن یؤدي إلى إنجاز األعمال المطلوبة عن طریق 

التوجیه یكون اد ودفعهم إلى حسن األداء، كما یجب أن رفع الروح المعنویة والنشاط لدى األفر
  .)2004:23عطوي، (فیه ًواضحا ال غموض 

  :األتیةوتتضمن عملیة التوجیه العناصر 

 .ٕالتحفیز واثارة الدافعیة للعمل .1

 .القیادة والعمل بروح الفریق والمشاركة في اتخاذ القرار .2

 .)2005:8مصطفى، (االتصال بالمرؤوسین على كافة المستویات  .3

أو سوء أداء العملیة اإلداریة  یستمد التوجیه أهمیته من كونه الوظیفة التي تعكس حسن
 في المكان المناسب ،الفرد المناسب  بوضع،ع الواجباتیكلها، فبعد أن یتم تحدید األهداف وتوز

وقیادتهم نحو تحقیق األهداف وهذه هي وظیفة  ٕفالبد من إعالم األفراد وارشادهم وتشجیعهم
  .التوجیه

 وأما إذا ، فإن مسؤولیة التوجیه تصبح سهلة ومیسرة،بدقة إذا تمت العملیة اإلداریة واكتملت
 العنایة التي تستحقها فالبد وأن ینعكس هذا مراحلها أو لم تلق أختلت هذه العملیة في إحدى
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اإلدارات لكي تسهم  فمثال إذا لم توزع الواجبات على األفراد واألقسام و،التوجیه االختالل في وظیفة
 تحقیق األهداف والخطط فسوف یؤدي ذلك إلى ضعف االلتزام تجاه المنظمة والتهرب من في

مع واجباتهم  المسؤولیة، كذلك تم شغل المراكز اإلداریة ألفراد ال یملكون كفاءات ومؤهالت متناسبة
ووظیفة التوجیه  ،لتوجیهتتأثر وظیفة اضعیفا في تحقیق فعالیة األداء، وبالتالي  یصبحفإن األمل 

اإلدارة إال أن أهمیتها تتزاید في المستویات الدنیا، حیث  ٕوان كان یتعین أداؤها جمیع مستویات
وحیث تتزاید أهمیة التعلیم ) أفراد وجماعات ( الرئیس والمرؤوسین  تكون العالقة مباشرة بین

ز األهداف، ففي هذا المستوى یتم فعالیة قیادة الناس والتأثیر فیهم إلنجا واإلرشاد، وحیث تظهر
بالمرؤوسین مرات ومرات، حیث تسنح لهم الفرصة لتبادل الرأي في شأن مشاكلهم  اتصال المدیر

  .)2005مصطفى،(مشاكل العمل وطرق إنجازه بفاعلیة المعیشیة باإلضافة إلى وظروفهم الشخصیة

لى استثارة دافعیتهم نحو ویرى الباحث أن التوجیه عملیة تستهدف العنصر البشري، وتعمد إ
بذل المزید من الطاقات من أجل الحصول على درجة عالیة من اإلنتاجیة وفق األهداف المحددة، 

ٕعمال، وارشادهم إلى الزمة للتنفیذ الصحیح للمهام واألوتتضمن هذه العملیة تقدیم التعلیمات ال
نساني یبرز إسلیم یتم وفق بعد أفضل الطرق لممارسة العمل، وتذلیل العقبات، كما أن التوجیه ال

  .المحاسن ویعالج الضعف بحكمة ورفق

  :الرقابة: ًرابعا

یتأكد من خاللها المدراء من مدى تنفیذ الخطط  یمكن تعریف الرقابة بأنها عملیة منتظمة    
األجزاء  Robert J. Mockler ویصف.وتحقیق األهداف وباستخدام طرق فعالة وذات كفاءة عالیة

لتحدید مقاییس   اإلداریة هي عبارة عن جهد منظمإن الرقابةفیقول  ي العملیة الرقابیةالضروریة ف
  .)2005،مصطفى( لألداء لتحقیق األهداف المخططة

عند  Frederick W. Taylor ن كلمة الرقابة قد ترعرعت جذورها مع العالمإویمكن القول 
 لم تكن مفهومةو كانت مهملة إذتبنیه لفكرة اإلدارة العلمیة في بدایة القرن العشرین 

 .)2013،العامري(

 تحاول التأكید على أن النشاطات الفعلیة تتالءم مع النشاطات المرغوب فیها أو عملیة والرقابة
األهداف التي سبق تحدیدها فالرقابة تعمل على كشف االنحرافات وتصحیحها كما تزود اإلداري 
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ویمكننا ، تقبلیة ووضع المعاییر أو المقاییس الالزمةبتغذیة راجعة تساعده في تحدید األهداف المس
 وكشف االنحرافات ،القول إن الرقابة هي عملیة التأكد من أن ما تم التخطیط له هو ما تم تنفیذه

  :ًوتصحیحها إن وجدت للوصول إلى األهداف المحددة مسبقا، وبهذا التعریف یمكن استنتاج اآلتي

،  التنفیذعندسیتحقق  وٌیكون هناك أداء مخطط لهأن ، وال بد من وجود هدف مخطط له
  .)2013العامري،(  أن الهدف قد تحققمنالتأكد ، و بالسرعة المناسبةاالنحرافوتصحیح 

 الرقابة الوظیفة الرئیسة الرابعة لإلدارة ومن خاللها یمكن تحقیق األهداف والخطط تعد
 التخطیط والرقابة وظیفتین متالزمتین  وتعتبر،االقتصادیة باإلضافة إلى وظائف اإلدارة األخرى

ً ولذلك فإن الرقابة تلعب دورا مهما في مساعدة ،تعتمد كل منهما على األخرى اإلداریین في أداء ً
 .)2005مصطفى،( أعمالهم

  :مستویات الرقابة

إن مسئولیة وظیفة التخطیط تختلف باختالف المستویات اإلداریة ولذلك فإن مسئولیة 
 مستویات رقابیة تعمل على زیادة ة وبالتالي فإن هناك ثالث،ختلف باختالف المستوىوظیفة الرقابة ت

 :وهياحتماالت تحقیق الخطط والسیاسات واألهداف المحددة 

   الرقابة االستراتیجیة:ًأوال

ًوهذا النوع من الرقابة یتضمن مراقبة ومتابعة العوامل البیئیة األكثر تعقیدا والتي یمكنها 
 مدى تطبیق الخطط االستراتیجیة، كما ویتضمن تقییم جوهر أو فحوى فيورة كبیرة التأثیر وبص

 لها،اإلجراءات التنظیمیة االستراتیجیة المتخذة والتأكید على تنفیذ الخطط االستراتیجیة كما خطط 
 والجدیر ذكره أن الرقابة وتشغیلیة،وتساهم الرقابة االستراتیجیة في وضع خطط رقابیة تكتیكیة 

الذین یتمتعون بالخبرة والنظرة  ستراتیجیة تتم بصورة أساسیة من خالل مدراء اإلدارة العلیااال
  .المختلفةالشمولیة لكل أنشطة وأقسام المنشأة 
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 : الرقابة التكتیكیة:ًثانیا

التي تركز على تقییم عملیة ، وهي نوع من أنواع الرقابة التي تقوم بها اإلدارة الوسطى
متابعة مدى التقدم ومدى ومتابعة النتائج الدوریة المرافقة لعملیة التنفیذ، وتكتیكیة، التنفیذ للخطط ال

ن الرقابة التكتیكیة إمتابعة التقاریر األسبوعیة والشهریة للخطط، ویمكننا القول و ،ألهدافتحقیق ا
 .االستراتیجیة یمكنها المشاركة مع الرقابة االستراتیجیة من خالل تقدیم المعلومات المتعلقة بالقضایا

  .)2013العامري،(

 : الرقابة التشغیلیة:ًثالثا

من خالل اإلشراف على   المستویات اإلداریة الدنیاا النوع من الرقابة یقوم به مدیرووهذ
 متابعة النتائج الیومیة لألنشطة، اتخاذ اإلجراءات الصحیحة عند الطلب، التشغیلیة،تنفیذ الخطط 

 .لألفراد ومخرجات محددة عادة ما تكون مخصصة القواعد،و ،الموازناتوٕاعداد الجداول، و

تعرف ال وعلى المدى القریب و، عما یجري في المنشأةعكسیةوالرقابة التشغیلیة تقدم تغذیة 
 .)2013العامري، (.األجل مدى تحقیق كل من األهداف القصیرة والطویلة إلىًأیضا 

من حیث مهامهم ودورهم اء الكلیات  الموضوع األساس، وهو عمدإلىوهذا بدوره ینقلنا 
القیادي، واإلدارة والمهارات، إلى غیر ذلك من األمور التي تجعل عمید الكلیة صاحب دور مؤثر 

  .وفاعل في المؤسسة األكادیمیة التي یعمل فیها

  :عمداء الكلیات

ولیات وتقع على عاتقه المهام والمسؤ،  رأس الهرم اإلداري في كلیته موقع عمید الكلیةیمثل
  : اآلتیة

  :مهام عمداء الكلیات

جل نجاح أتعتمد مهام عمید الكلیة على مجموعة من األسس التي ینبغي القیام بها من 
  :العمل وتتمثل هذه المهام فیما یلي
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 األقسام العلمیة بما رؤساءتوجیه ، واألشراف على الكلیة ووضع الخطط المناسبة للنهوض بها -
 جذب وتعیین أعضاء هیئة تدریس من ذوي الخبـرة علىلعمل ا، ویخدم العملیة التعلیمیة

،  العمداء داخل الجامعة وخارجها بما یخـدم الكلیـة ویدفع بها إلى التقدممع، والتنسیق والكفاءة
التفرغ للواجب األكادیمي في الجامعـة وبـذل أقـصى الجهـد للنهوض برسالتها العلمیة باإلضافة 

العمل على جذب ، ومي والتدریس والعالقة مع المجتمعین البحـث العلومكانتها الرفیعة في میـاد
، ومراقبة النوعیة في العملیة الطلبة إلى الكلیة من خالل االتصال وسائل االتصال والمعرفة

لتطویر اإلمكانات الخاصة بأعضاء هیئة التدریس التعلیمیة، باإلضافة إلى وضع الخطط 
  شأنها تحفیز االبتكار واإلبداع لدى الطلبة ومنتسبي الكلیةالبرامج التي من، ووضع والعاملین

  ).2010عباس،(

  :ًا وتربویًا إداریًقائداعمید الكلیة 

عمید الكلیة یمثل رأس الهرم اإلداري في كلیته، ولذلك تناط به مسؤولیات األشراف على 
خل الكلیة، من  یتعامل مع جمیع العاملین دافهوالكلیة ووضع الخطط المناسبة للنهوض بها، 

ً والمجتمع المحلي والطلبة مما یتعین علیه أن یلعب دورا قیادیا هیئة التدریسرؤساء أقسام وأعضاء  ً
  .في إدارة ذلك كله، وتوجیهه نحو تحقیق األهداف

  :مفهوم القیادة اإلداریة وأنماطها

ؤوســـیه،  فـــي مربهـــدف التـــأثیر بـــذل الجهـــد والعمـــل؛  تتمثـــل فـــيإن المهمـــة األساســـیة للقائـــد
وبنــاء علــى . ًوتوجیــه نــشاطهم فــي جـــو مــن التعــاون نحــو تحقیــق الهــدف الموضــوع أصــال فــي الخطــة

 اآلخــرین بحیــث فــيالــذي یــؤثر ) القائــد/المــدیر(ذلــك؛ فالقیــادة مـــا هـــي إال ســلوك مــن جانــب فــرد هــو
  .)2010عباس،(أوامره  یقبلون قیادته، ویطیعـون

ـــأثیر فــــي ســـلوك اآلخــرین؛ لكـــي یعملــوا برغبـــة وهكــذا، یمكــن تعریـــف القیــادة بأنهــا عملیـــ ـة الت
ًأســتاذا ) 54( مــن أجـــل تحقیـــق األهـــداف وقبــل ســنوات قلیلــة، توصــلت مجموعــة مكونــة مــن ةوحماســ

القدرة على التأثیر والتحفیـز، وتمكـین اآلخـرین مـن " دولة إلـى تعریـف للقیادة اإلداریة بأنها ) 38(من 
  ).Steven and Others, 2005". ( المنظمةالمـساهمة فـي فاعلیـة ونجاح
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ًوتعبیـرا عـن التباینـات فـي مفهـوم القیـادة اإلداریـة فـي الفكـر اإلداري الحـدیث، فإنـه یمكننـا التمییـز بـین 
أربعــة اتجاهـــات، فمـــنهم مـــن عـــرف القیـــادة علـــى أســاس الـــسلطة المفوضـــة، ومـــنهم مـــن عرفهـــا علـــى 

أســاس موضــوعي، وآخــرون عرفــوا القیــادة اإلداریــة أســاس الــسلطة المقبولــة، ومــنهم مــن عرفهــا علــى 
  :).2009وسیلة، وعبد الناصر، (على أساس مختلط من خالل الجمع بین المفاهیم الثالثة السابقة 

  : سمات القائد الفعال

  :ها من المقومات والسمات الالزم توافرها في القیادة الفاعلة وأبرزعدیدال یوجد

ــباع حاجــــات المعلمــــینعلــــى، والقــــدرة الجماعــــة ، وقبــــولالــــصفات والخــــصائص الذاتیــــة ،  إشــ
ـــىالقـــدرة ، و المرؤوســـین علـــى العمـــل الجمـــاعيبتـــدریباالهتمـــام و ــوب فـــي عل ـــر المرغـ  إحـــداث التغیی

 بــــشبكات الكامــــلواإللمـــام ،  فــــي اآلخــــرین والتـــأثیر تكـــوین اتجاهــــات إیجابیــــةعلــــىالقــــدرة ، والمنظمـــة
اإلیمــان ، والقــدرة علــى التعامــل مــع اآلراء الناقــدةلــى ، باإلضــافة ااالتــصال بــین األفــراد والمجموعــات

 .)2008الحریري،(الشدید بمبدأ األخالق الفاضلة والقیم السامیة واحترام اآلخرین 

  :المهارات الالزمة للقائد التربوي

ًتوجـد عـدة مهـارات الزمـة ألي قائــد تربـوي تـشكل إطـارا مرجعیــا ومنطلقـا الزمـا لنجـاح تفاعلــه  ً ً
  .ألدوار المنوطة بهمع المهام وا

 : المهارات الفنیة: ًأوال

 كتلــك ،تــوفر هــذه المهــارة فهمــا ودرایــة وكفایــة فــي مجــال محــدد مــن النــشـاطات المتخصــصـة   
التــي تتـــصل باألســـالیب والعملیـــات واإلجـــراءات التعلیمیــة التعلمیــــة ووضــــع خطـــة لنظـــام االتـــصاالت 

ٕ واتخــاذ القــرار وتنظــیم االجتماعــات وادارة ،ئولیاتالتربویــة وتفــویض الــسلطة وتوزیــع الواجبــات والمــسـ
 فمتــى تـوفرت هـذه المهــارات وتـم توظیفهـا بــشكل ، ومتابعــة العــاملین بالمدرسـة،الوقـت داخـل المدرسـة

 المهـارة الفنیـة مــن دوتعـ. عكس ذلــك علـى األداء الجیـد واإلنتاجیـة داخـل المؤسـسة التربویـةنصحیح ی
ــوحا عنــــد أداء  ـــارات وضــ ـــد لعملــــةأكثــــر المهـ ـــسیط ،القائـ ــــل وتبـ ــــاز بالمعرفــــة والمهـــــارة فــــي تحلیـ  وتمت

ــبة لالتـــصال الفعـــال مـــع أطـــراف  اإلجـــراءات عنـــد إنجـــاز العمـــل والقـــدرة علـــى تحـــري الفـــرص المناسـ
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 والقـــدرة علــى إدارة جلـــسات الحـــوار والمناقــشة بطریقـــة عملیـــة ، وتقـــدیم المعرفــة لهـــم،العملیــة التربویـــة
 وتـشجیع العـاملین وتحفیـزهم والثنـاء علـى ،وتین المعــوق داخــل المؤسـسة والـتخلص مـن الــر،وتعاونیة

 والقدرة على توزیـع األعمـال والمـسؤولیات حـسب حاجـات المؤسـسـة التربویــة ،من یستحق الثناء منهم
ـــول العـــاملین وامكانـــاتهم ـــبر بــــرامج مـــصممة ،ٕومیـ  ویـــتم تمكـــین القـــادة التربـــویین مـــن هـــذه المهــــارة عـ

هم وتهیئتهم من خالل نـشاطات أكادیمیـة مدروسـة بعنایــة تـشمل تعریـضهم لمـسابقات خصیصا لتأهیل
  .)2013الغنام،( وخبرات من نتائجها تطویر هـذه المهـارات الفنیـة وتعمیق كفایتهم فیها

  :ومن أهم الخصائص الممیزة للمهارات الفنیة

  .رهـا لدى القائد بسهولة حیث یمكن التحقق من توف،ًإنها أكثر تحدیدا من المهارات األخرى .1

ــتخدام األدوات  .2 ـــراءات المتبعـــــة فــــي اســ ــــى تحلیــــل وتبــــسیط اإلجــ ـــا تتمتــــع بالمقــــدرة العالیــــة عل إنهـ
  .والوسائل

 . مألوفة أكثر من غیرها كونها أصبحت مألوفة في اإلدارة الحدیثةإنها .3

 .)2008العجمي،(األخرى  المهارات وتنمیتها منهي أسهل في اكتسابها  .4

  :هارات اإلنسانیةالم-ًثانیا

ــیه ـــع مرؤوســ ــد علــــى التعامــــل مــ ــــودهم فــــي خلــــق روح العمــــل ،تعنــــي قــــدرة القائــ  وتنــــسـیق جهـ
ــبیرة بفـــن التعامــل مــع النــاس وتنــسیق جهــودهمو. الجمــاعي بیــنهم  ،تعنــى المهــارة اإلنــسانیة بدرجـــة كـ

 التربــوي علــى التعامــل وتعرف هذه المهارة بأنها مقدرة المـسـئول. وخلـق روح التعـاون الجمـاعي بینـهم
الفعـال والسلوك كعضو في جماعة وكعنصـر فعـال في تنمیــة الجهــود التـشـاركیة ضـمن الفریـق الـذي 

 ویعـــرف ،ویتـصف القیـادي المتمتـــع بمهــارات إنـسـانیة متطـورة بانــة إنـسان یعـرف نفـسـه. یتـولى قیادتـه
 بمقدرتــه علــى التعامــل مــع األفكــار والبــدائل  واثـق،نقــاط ضــعفها وقوتهاــ مــدرك التجاهاتـه ومـسلماته

 إضافة إلـى قدرتـه علـى اإلسـهام مــن خــالل تعاملــه اإلنـسـاني مــع العـاملین فـي النظـام فـي ،المتجددة
وتتــصل المهـارات اإلنــسانیة بــالفهم الجیــد والثقــة . إحـداث تغییــر مـــنظم فــي كــل النظـــام والعـــاملین فیـــه

 النفـسـیة تهمٕ باإلضافة إلـى الفهـم الجیــد لمطالــب اآلخــرین واشــباع حاجــا،اآلخرینالمتبادلـة بـالنفس وبـ
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تــأتي أهمیــة هـــذه المهـــارة فــي المیـــدان التربـــوي فــي أن أهــداف العمــل التربـــوي تتعلـــق و. واالجتماعیــة
ــتفكیر والحــوارأساسبشـكل  كمــا أن .  باإلنسـان وتعـدیل سلوكه وضبط انفعاالته وتطـویر طرقـه في ال

ـــات متعـــددة مـــن  ــون القائـــد التربــــوي یحتــــاج أن یتعامــــل مــــع فئـ . النـــاسًأهمیتهـــا تتـــضح أیـــضا فـــي كـ
  .)2013الغنام،(

  :وللعالقات اإلنسانیة أهداف ثالثة هي

ــباع ، باإلضـــافة إلـــى تحفیـــز األفـــراد علـــى العمـــلتحقیـــق التعـــاون والمـــشاركة مـــع العـــاملین .1 ٕ، واشـ
  .)2008العجمي،. (النفسیة االجتماعیة األفراد االقتصادیة وحاجات

  :المهارات اإلدراكیة والتصوریة: ًثالثا

ویقـصد بهـا قـدرة اإلداري علـى النظـرة الـشاملة لألمـور، وتتـضمن القـدرة علـى تفـسیر األمــور، 
وتـــوافر مثـــل هـــذه القـــدرات یـــساند . والحكـــم علیهـــا، وتحلیـــل المـــشاكل والتعامـــل مـــع البیانـــات وتحلیلهـــا

 الـشمولي لكیفیــة واإلدراك التخطــیط الـشامل ألهـداف المنظمــة وتوجهاتهـا فـي المــستقبل المـدیرین علـى
الــصحن ( تحریــك العناصــر واألجــزاء المكونــة للنظــام الــذي یعمــل فیــه بطریقــة تحقــق أهــداف المنظمــة

    .)2001وآخرون،

 :ت اإلدراكیة لـدى األفـراد منهاوهناك بعض العوامل المهمة التي تؤثر في العملیا

 والحاجات التـي یـشعر بهـا الفـرد ویـسعى ، والرغباتیئة الفرد سواء كانت اجتماعیة أو مادیةب
 .)2008الحدیدي،( الماضیة للفرد والخبراتالتجارب ، و لإلنسانالفسیولوجي، والتركیب إلى تحقیقها

المهـــارات فر اإن نجـاح وفاعلیــة إي قـرار یــتم اتخـاذه یعتمــد علـــى درجــة تعمـــق وتمتـع متخــذ القـرار بتــو
 وبقدرتـه علــى إدراك شـبكة العالقـات المتمـددة وذات الـصلة بـالقرار المعـین، ممـا ،اإلدراكیـة التصـوریة

أهداف العمـل التربــوي ورفــع اإلنتاجیــة واألداء وكــذلك تحقیــق أهـداف العـاملین إن  ،سبق یمكن القول
ــــــة  ــــسـتمرة وفعالیـ ــــل مـــ ــــــة عمــــ ــــمان نوعیــ ـــــوظیفي وضــــ ــــائهم الـــ ـــع رضـــ ــــــة ورفــــ ـــــة وتنظیمیـ ــــــةقیادیــ . دائمـ

   .)2008الحدیدي،(
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  :أنماط القیادة اإلداریة

مــن مجموعــة الـــسمات والـــصفات والخـــصائص ) Leading Style(ّیتــشكل الــنمط اإلداري 
 والمحــددة لطریقــة عمــل المــدیر وتعاملــه مــع مرؤوســیه، وبمعنــى آخــر، الــنمط بعــضها بــبعضالمتحــدة 
 تـي تبـرز لــدى القائـد فــي تـأثیره علـى مرؤوســیه باتجـاه تحقیــقهـو مجموعــة مـن الــسلوكیات ال: القیـادي

ــداث ســـلوك  األهــداف، وبــذلك یكــون الــنمط القیــادي هــو تعبیــر عــن تلــك المكونــات المــساهمة فــي إحـ
، والطریقة التي یؤدي بها عملـه، فلـیس مـن الـضروري أن یكــون للقائــد نمــط قیـادي اآلخرینالقائد مع 

ًط، ولكــن الــنمط الــسلوكي األكثــر تكــرارا هــو الــذي یحــدد الطـــابع الــذي واحــد، فقــد تكــون لــه عــدة أنمــا
  ). 2004 :280-281زیادة، (یسیر علیه القائد 

  -: هي) 2012عباس، ( تصنیفات ألنماط القیادة عـدةویوجد 

  ): Autocratic Leadership(نمط القیادة األتوقراطیة 

تمد مـن الـسلطة المخولـة لــه، حیــث یجبــر  النـوع مـن القیـادة بـسلوكه التعـسفي المـسهـذایتمیز    
ًأتباعــه علــى القیــام بأعمــالهم وفقــا إلرادتــه وأهوائــه، متبعــا فــي أحیــان كثیــرة أســالیب التهدیــد والتخویــف  ً
ًلتحقیـق أهدافــه، دون أن یـستمع ألفكــار اتباعــه، وغالبـا مــا ینـسب النجــاح لنفــسه، ویلقـي بالفــشل علـــى 

ـــق، وعــــدم أتباعـــه، ویفـــضل اإلشـــراف المباشـــر ع ــــى القلـ ـــؤدي إل ـــیهم أدوارهـــم، ممـــا ی لـــیهم، وینكـــر عل
  .االستقرار النفسي لدیهم

  ): Democratic Leadership(نمط القیادة الدیموقراطیة 

 النمط بسلوكه المتوازن، فهو یتبـع أسـالیب اإلقنـاع، واالستـشهاد بالحقـائق، ویحتــرم هذایتمیز    
رون بكـــرامتهم وأهمیـــتهم، فالقائـــد الـــدیموقراطي یـــستعین أحاســـیس األفـــراد، ومـــشاعرهم، ویجعلهـــم یـــشع

ٕبآراء أتباعه، ویلعب دورا فعاال في تنمیة االبتكار، وتحقیق التعاون، واطالق المرؤوسین لطاقاتهم ً ً  

  .الكامنة
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  ): Loose Leadership(نمط القیادة المتساهل 

ذلـــك الـــنمط یتـــرك ألتباعــــه ًعلـــى النقـــیض تمامـــا مـــن نمـــط القیـــادة األوتوقراطیـــة، فالقائـــد مـــن    
ــداف، واختیـــار أســـالیب التنفیـــذ، فهـــو بـــذلك تخلـــى عـــن دوره األساســـي  ّاتخــــاذ القـــرارات، وتحدیـــد األهـ

ــــــسلبیة  ـــــصف بالـــ ــیط، ویتــــ ـــــ ــب دور الوســ ـــــ ــبح یلعــ ـــــ ــــرارات، وأصــ ــذ للقـــــ ـــــ ــــــسامح ) Passive(ّكمتخـــ ـــ والتـ
)Permissive ( والتودد)Friendly ( المــدیر /جانـب القائـدتجاه أتباعـه، وقـد یـؤدي ذلـك الـسلوك مـن

إلـى التـسیب وعدم االنضباط، وانخفاض اإلنتاجیة، كما أن من سـمات تلـك القیـادة ازدواجیـة الجهــود، 
التوسـع فـي تفـویض الــسلطات، وعمومیــة التعلیمــات، : وهـدر الوقت، ویغلب على ذلـك الـنمط القیـادي

  .والتردد وعدم الثبات

  :الممارسات اإلداریة

یون عن القیام بوظائفهم اإلداریة المختلفة، مـن تخطـیط وتنظـیم وتوجیـه ورقابـة ال ینفك اإلدار
 ذه الممارســات هـي فـي المحـصلة مــزیجوتقیـیم وغیرهـا، مـن خـالل ممارســات إداریـة یومیـة متنوعـة، هـ

. بـــین علـــم اإلدارة وفنهـــا، وتبـــرز فیهـــا مهـــارات المـــدیرین، وقناعـــاتهم، واتجاهـــاتهم، وثقـــافتهم اإلداریـــة
یمكن النظـر للممارسـات اإلداریـة للمـدیرین علـى أنهـا مجموعـة األنمـاط الـسلوكیة اإلداریـة التـي وعلیه 

تالحــظ علــى أداء المــدیرین أثنــاء قیــامهم بمهــامهم الوظیفیــة فــي المؤســسة التــي یــدیرونها، ســواء فــي 
ـــات أو إدارة األفــــراد، أو اتخــــاذ القــــرارات، أو االتــــصال، أو حــــل المــــشكال ت، أو مجــــال إدارة اجتماعـ

  ).2010أبو سمرة وآخرون، (التفویض، أو غیرها 

وســیتم خــالل هــذه الدراســة التطــرق، وباختــصار، للممارســات اإلداریــة التــي یقــوم بهــا عمــداء 
  ) إدارة األفراد إدارة األزمات، إدارة الوقت، وتفویض الصالحیات: الكلیات في المجاالت التالیة

  :إدارة األفراد

  :ادمفهوم إدارة شؤون االفر

فـــي القطـــاع الخـــاص، ومـــن ثـــم انتقلـــت الـــى القطـــاع الحكـــومي "ادارة االفـــراد "شـــاعت تـــسمیة 
وقـــد عرفـــت ادارة االفــراد فـــي ظـــل حركـــة االدارة العلمیــــة بانهــــا، ". ادارة شـــؤون المـــوظفین"تحـــت اســـم 
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ـــا رواد الفكـــــر الـــــسلوكي بانهـــــا تـــــشمل ،االدارة التـــــي تحـــــصل علـــــى العـــــاملین وتحـــــافظ علـــــیهم  وعرفهـــ
، وخــدمتهم مــن أجــل وتطــویر العــاملین التخطــیط والتنظــیم والتوجیــه والرقابــة لكافــة عملیــات التوظیــف"

  )2011الصوص،("تحقیق األهداف المرسومة

عبارة عـن مجموعـة وظـائف وأنــشطة وبـرامج تتعلـق " اما التعریف األشمل إلدارة االفراد فهو 
ـى تحقیـــق اهـــداف االفــراد، وتزویــد المنــشأة بتــصریف شــؤون القــوى البــشریة فــي المنــشأة، كمــا ترمــي الــ

بما تحتاجه منها كما ونوعا وقیاس كفـاءاتهم وتـدریبهم وتنمیـتهم وتقیـیم اداء العـاملین وتحدیــد الرواتـب 
واألجــور، وتحفیــز العــاملین وتــرقیتهم واالســتجابة إلــى رغبــاتهم ومیــولهم وتحقیــق رضــاهم ومــساعدتهم 

علــى زیــادة قــدراتهم وتحقیــق الفاعلیــة فــي اإلنتاجیـــة كلــه عكس ذلــك علــى تلبیـــة طموحــاتهم، بحیــث یــن
  .)2011:56الصوص،(األداء وتحسین 

  :إدارة شؤون الموظفین

ـــي  ــــة فهــ ـــات التخطیطیـــــة "امـــا ادارة شـــؤون المـــوظفین فــــي االجهـــزة الحكومی مجموعــــة الفعالیـ
 وتحدید حقـوقهم وواجبـاتهم وفقـا للـنظم  واستخدامهم ورفـع كفـاءتهمبتهیئة،والتنظیمیة والرقابیة المتعلقة 

وترتكـــز سیاســـة شـــؤون المـــوظفین علـــى ثالثـــة عناصـــر  ،والتـــشریعات والقـــوانین المعـــدة لهـــذا الغـــرض
، والفــرد الـــصالح للقیـــام بهـــذا العمــل، والجـــزاء المقابـــل ألداء هـــذا أداؤهالعمــــل المطلــــوب " رئیــسة هــــي 

  .)2011الصوص،(العمل 

األفراد بالثورة الـصناعیة وانتـشار نظـام المـصنع الحـدیث، إال أن هـذا یرتبط تاریخ نشوء إدارة 
ًالعلم ورغم ضرورته فقد تخلف بعیدا وراء عملیة التصنیع وما صـاحبها مـن تقـدم فـي أسـالیب اإلنتـاج  ّ

ــــة والتنظیمیــــة ــب الفنــــي والمــــادي،الفنی ــث كــــان اهتمــــام اإلدارة منــــصبا علــــى الجانــ ــب  ً حیــ دون الجانــ
. ن تـاریخ إدارة األفـراد، كعلـم مـن العلـوم االجتماعیـة، قـد بـرز مطلـع الثـورة الـصناعیةلذا فإ. اإلنساني

المغربــي وآخــرون،  (ّ متعــددة مــن اإلدارات مــرت علــى اإلنــسانیةتأمــا قبلهــا فقــد كانــت هنــاك إشــكاال
1995.(  

 وتنظـیم ،ٕ واعـدادهم،اختیـار العـاملین:  المهام التـي تقـع ضـمن مجـال إدارة األفـرادومن ضمن
 وتحدید أجورهم، وتوفیر أمكنة آمنة للعمل، وتزویـدهم بالمعلومـات، وتـأمین مـستقبلهم ،اعات عملهمس
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ٕومــستقبل أســرهم، واعــداد الــسجالت والبیانــات عــنهم، والعمــل علــى تحقیــق روح التعــاون بیــنهم، فیمــا 
ــوى ال ــاملین وتكـــــوین القـــ ــــرون أن واجبـــــات إدارة األفـــــراد بدراســـــة الـــــروح المعنویـــــة للعـــ عاملـــــة حـــــدد آخـ

ًوتــشغیلها، وضــمان تعاونهــا مــع اإلدارة تعاونــا فــاعال یكفــل تحقیــق األهــداف وهــذا الحــصر لواجبــات . ً
 مــا هــي إال عالقــات دینامیكیـــة االســتخدامیة إن العالقـــات ال یتفــق والحقیقــة القائلــة أمــرإدارة األفــراد 

ــورة، وهـــي تختلـــف مـــن مؤســـسة ألخـــرى تبعـــا الخـــتالف الفلـــسفة اإلداریـــة التـــ ي تـــؤمن بهـــا إدارة ًمتطـ
  ).1995المغربي وآخرون،  (.المؤسسة في تعاملها مع العاملین

  : وأهدافهافراداألدارة شؤون إوظائف 

االختیـــار ( العناصـــر البـــشریة للعمـــل فـــي المنـــشأة أفـــضل، واســـتقطاب تخطـــیط للقـــوى العاملـــة
یـز العناصـر البــشریة تــدریب وتنمیـة وتحف، علـى أفــضل العناصـر البـشریة المنتجـةالحفـاظ ، و)والتعیـین

، اســـتغالل طاقـــات وقـــدرات العناصـــر البـــشریة لتحقیـــق أهـــداف المنـــشأة، نحـــو العمـــل بكفـــاءة وفاعلیـــة
.  اقتـراح سیاسـة الرواتـب واالجـور ونظـام الحـوافز، وكفاءاتهم الـشكلیة وتـرقیتهم وتحفیـزهمأدائهموتقییم 

  .)2011الصوص،(

  :إدارة األزمات

وكغیرهـــا مـــن .  المفـــاهیم الغامـــضة التـــي یـــصعب تحدیـــدهامـــن) Crisis(یعـــد مفهـــوم األزمـــة 
ـــسیاسیین  ــین الـــ ــین العلمــــــاء والمحللــــ ــد اتفــــــاق بــــ ــوم االجتماعیــــــة، ال یوجــــ ـــرى فــــــي العلــــ ــاهیم األخـــ المفــــ
ًواالســــتراتیجیین علــــى تعریــــف محــــدد لهــــا، فمفهــــوم األزمــــة یثیــــر صــــعوبات كثیــــرة، ویثیــــر كثیــــرا مــــن 

ٕ فــي مجــال دراســة األزمــات، وان كــان ذلــك ال یمنــع مــن اإلشــكالیات والجــدل بــین البــاحثین والمحللــین
ــتالف  ــود ســـمات مـــشتركة أو عامـــة تتمیـــز بهـــا األزمـــات بـــشكل عـــام علـــى اخـ اتفـــاق هـــؤالء علـــى وجـ

  .)2006سعودي،(أنماطها وأنواعها

علـم إدارة ألزمـات هـو أحـد العلـوم اإلنـسانیة التـي ازدادت أهمیـة فـي عـصرنا، فهـو علـم  ویعد
  .)32:2004 الضویحي،(المتغیرات توازنات القوى، وعلم التكیف مع المستقبل، وهو علم 

ــم الــذي بــدأ فــي الــستین ًات مــن القــرن الماضــي، فــإن جــدال دار حــول یونظــرا لحداثــة هــذا العل
التعامـــل مـــع (أو ) معالجـــة األزمـــات(تـــسمیة هـــذا المـــصطلح، فهنـــاك مـــن یفـــضل اســـتعمال مـــصطلح 

وذلـك مـن واقـع مفهـوم اإلدارة الـدال علـى الـتحكم الكامـل ) تإدارة األزمـا(ًبدال من مصطلح ) األزمات
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ع األزمـــة مـــًتطــورات وهـــذا مـــا ال یتحقــق دائمـــا، وحقیقـــة األمــر أن التعامـــل الأو الــسیطرة التامـــة علـــى 
بهدف السیطرة، والتغلب، والقضاء علیهـا، یـتم بـاألدوات العلمیـة المختلفـة، لـذلك فقـد أصـبح مـصطلح 

مـع طبیعــة اإلدارة فـي مختلــف ً، وذلـك انــسجاما وأســالیبهً علمیـا لــه مناهجـه ًمــصطلحا) إدارة األزمـات(
  .)16:2004الحاج،(مجاالت النشاط اإلنساني 

  :تعریف إدارة األزمة

العملیة اإلداریـة المـستمرة التـي تهـتم بـالتنبؤ باألزمـات المحتملـة عـن طریـق االستـشعار، هي "
ــــة الداخلیــــة البیئیــــة الد ــوارد ورصــــد المتغیــــرات البیئی ـــة، وتعبئــــة المــ ـــة أو الخارجیــــة المولــــدة لألزمـ اخلیـ

واإلمكانـات المتاحــة لمنـع األزمــة أو التعامـل معهــا بــأكبر قـدر مــن الكفـاءة والفاعلیــة، وبمـا یحقــق أقــل 
لعـاملین، مـع ضـمان العـودة لألوضـاع الطبیعیـة فـي أسـرع البیئـة واقدر ممكن من األضرار للمنظمة و

أخـرى ًرا دراسة القوى والعوامل التي تقف وراء األزمة لمنـع حـدوثها مـرة وقت وبأقل تكلفة ممكنة، وأخی
  .)482:2005مصطفى،" (في المستقبل

عملیــة تخطـــیط اســتراتیجي تـــستلزم قیـــام : " أن إدارة االزمـــة هـــي) 2005(ویــرى فریـــد وعجــوة
 محــدد إدارة المنظمـة باتخـاذ مجموعـة مـن القــرارات فـي ظـروف یـسودها التـوتر وعــدم التـیقن فـي وقـت

تــستهدف االســتجابة الــسلیمة ألحــداث األزمــة ومنــع تــصاعدها، والتقلیــل مــن نتائجهــا الــسلبیة إلــى أقــل 
حــد ممكــن بمــا یــسمح للمنظمــة بــامتالك قــدر أكبــر مــن الــسیطرة علــى مقــدرتها، وتزیــل المخــاطر فــي 

  " اتجاه استعادة أوضاعها الطبیعیة

  :الفرق بین إدارة األزمة واإلدارة باألزمة

 إدارة األزمـــات واإلدارة باألزمــات، حیـــث یخلـــط النـــاس بـــین المعنیـــین،  لـــبس بـــین مفهـــومیثــار
  : بینهما على النحو التاليالتفریقولذلك وجب 

وقـــد ســبق الحـــدیث عنهـــا تعنــي كیفیـــة التغلـــب علیهــا بـــاألدوات العلمیـــة : (CM)إدارة األزمــة 
 .)11 :الخضیري، د ت(ا اإلداریة المختلفة وتجنب سلبیاتها واالستفادة من ایجابیاته
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 . افتعــــال األزمــــات للتمویــــه والتغطیــــة علــــى مــــشاكل قائمــــة فــــي النظــــامهــــي: (CBM)اإلدارة باألزمــــة
ــناعة المـــؤامرات، وتــــستخدم فیهـــا أســـالیب المكــــر، والخـــداع، والغــــش،  واإلدارة باألزمـــات هـــي فــــن صـ

  .)21:2006 ماهر،(والكذب، والتهدید، والضغوط 

  :أهداف إدارة األزمات

  :مثل أهداف إدارة األزمات فیما یليتت

تجنــب  ، ووضــع قائمــة بالتهدیــدات والمخــاطر المحتملــة ووضــع أولویــات لهــا حــسب أهمیتهــا
المفاجأة المصاحبة لحدوث مخاطر أو أزمات عن طریق المتابعة المـستمرة والدقیقـة لمـصادر التهدیـد 

یلها لمتخـــذ القـــرار فـــي الوقـــت والمخـــاطر المحتملـــة واكتـــشاف إشـــارات اإلنـــذار المبكـــر وضـــمان توصـــ
ــم االنــــذار المبكــــر ، باإلضــــافة إلــــى المناســــب التخــــاذ إجــــراءات مــــضادة ــوارئ ونظــ وضــــع خطــــط الطــ

واإلجــراءات الوقائیــة الالزمــة لمحاولــة منــع حــدوث األزمــات وتحدیــد خطــة االتــصاالت مــع األطــراف 
لـــتعلم وتحلیـــل نـــواحي القـــوة المعنیــة وأســـالیب اســـتعادة النـــشاط والعـــودة لألوضـــاع الطبیعیــة وأســـالیب ا

االســـتغالل الكـــفء للمـــوارد ، و والـــضعف فـــي عملیـــة المنـــع والمواجهـــة لتقـــویم أداء األجهـــزة المختلفـــة
 .)2007،الرفاعي وجبریل. (المتاحة وضمان سرعة توجیهها للتعامل مع األزمة

  :إدارة الوقت

ومكـان،  زمـان أي وفـي نإنـسا لكـل والـشاملة المتكاملـة المفـاهیم مـن الوقـت إدارة مفهـوم یعـد
 آخـر، زمـان دون أو مكـان علـى تطبیقهـا یقتـصر وال آخـر، دون إداري علـى تقتـصر ال الوقـت فإدارة
 إدارة المجاالت األخـرى وتـشمل من غیره دون اإلداري بالعمل كبیر بشكل الوقت إدارة مفهوم وارتبط
  .)2012المزین،(العمل  وقت على زیادة الخاص الوقت

، التي تمكن من تحدیـد الوقـت الـالزم ألداء الجزئیـة لوقت بدراسة الحركة والزمنوتعني إدارة ا
ــا آخـــرا إلنجـــاز جزئیـــات أو عملیـــات تالیـــة  مـــن العملیـــة الواحـــدة دون فقـــد فـــي الـــزمن، ممـــا یتـــیح زمنـ

  .)2004عباس، وصالح(ومكملة، مما یضمن إنجاز األعمال في الوقت المناسب وبفعالیة عالیة 

 علـى تعنـي الحـث ال الوقـت فـإدارة لـه، ٕوادارتهـا للوقـت اسـتثمارها بحـسن واألمـم راداألفـ تقـدم ویقـاس
 مـن ًنـشاط قـدرا لكـل نخـصص أن تعنـي بـل األنـشطة، كـل فـي ًحالیـا یـستغرق الـذي الـزمن تخفـیض
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 واخـتالف دوافعهـم وحاجـاتهم باختالف األفراد لدى الوقت إدارة مفهوم ویختلف .یستحقه الذي الوقت
 األعمـال لطبیعـة ًالمفهـوم طبقـا واخـتالف آلخـر، مجتمـع ومـن ألخـرى، ثقافة من ختلفی كما مهنهم،

 فـي تتمثـل للمـدیر الوقـت بالنـسبة إن إدارة القـول یمكـن أنـه إال المؤسـسة، داخـل الفـرد یمارسـها التـي
 نـصر،(الـسابق تخطیطهــا  للتوقیتــات ًوفقـا المحـددة، األعمــال إلنجـاز البـشریة القــوى توجیـه

58:2004(.  

 إلـى أعمـال ترجـع جـذوره أن إال الحدیثة، اإلدارة أدبیات في الموضوع حداثة من الرغم وعلى
 وأعمـال جهـود إلـى عـام الحركـة دراسـة علـى تركیـزه خـالل مـن (F.Taylor)وجهـود فردریـك تـایلور

 مـن األساسـیة حركتهـا تحدیـد یـتم بحیـث بـسیطة، جزیئـات إلـى العمـل بتقـسیم تایلور والزمن، فریدریك
وأفـضل  بأسـرع الـبعض معببعض  األجزاء ربط بهدف ذلك، یستغرقه الذي والزمن إلى أخرى، قةمنط

  .)2003حافظ وأحمد،(ممكن  وقت وبأقل طریقة،

  عـنتعبـر لـم فإنهـا  الكبیـرة،(Taylor) تـایلور مـساهمة مـن بالرغم أنه) 2007 (علیان وأكد
 مـن اإلنتـاج واألربـاح، زیـادة علـى تركـز تـایلور محـاوالت كانـت فقـد الوقـت، إلدارة الحـدیث المفهـوم
 حتـى اإلنتاجیـة للعمـل، النـواحي فـي وخاصـة التنفیذیـة، اإلدارة فاعلیـة زیـادة علـى التركیـز خـالل

 فـي أواخـر عـام بـشكل المؤسـسة فعالیـة علـى التركیـز حاولـت التـي اإلداریـة المـدارس ظهـرت
 االهتمـام بـإدارة وازداد الزمنیـة، الفتـرة هـذه وبعـد .العـشرین القـرن مـن اتیالـستین وأوائـل اتیالخمـسین

 .هـذا المجـال فـي العدیـدة والكتـب والدراسات والمقاالت األبحاث خالل من وذلك كبیر، بشكل الوقت
 إدارة االهتمـام بموضـوع زیـادة فـي أثـر كبیـر واالجتماعیـة والثقافیـة االقتـصادیة للتطـورات كـان وقـد

 وارتفـاع مـستوى المعیـشة، وارتفـاع االتـصاالت، مجـال فـي الهائلـة التقنیـة التطـورات خاصةبو الوقت،
   .)27:2007علیان،(اإلنتاج  وتكالیف المؤسسات، في االستثمار معدالت

  -: أهمیة الوقت

تنطلــق أهمیــة الوقــت مــن كونــه أحــد المــوارد األساســیة التــي ینبغــي أن توضــع فــي الحــسبان 
قـاء وبكفـاءة وفاعلیـة المؤسـسات اإلنتاجیـة باعتباره عنـصرا حاسـما فـي العمـل بـصفة عامـة، وفـي االرت

  .والخدمیة بصورة خاصة
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 وضــرورة اســتثماره إلــى أقــصى حــد، أنــه مــن المــوارد المتاحــة ،وممــا یزیــد مــن أهمیــة الوقــت
وغیــر المكلفـــة إال إذا تـــم إصـــداره أو أســـيء اســـتخدامه فیكـــون مكلفـــا جـــدا، لـــذلك فهـــو ال یحتـــاج إلـــى 

ًة لـدعم مخصـصاته، بـل هـو مـورد یكـون ثابتـا ومتجـددا فـي الوقـت اعتمادات مالیة، أو توجیهات فوقی
ذاتــه، إال أنــه یحتــاج وبإلحــاح إلــى إدارة تحــدده وتــستثمره وتحــسن توزیعــه، واســتخدامه وترشــیده وتزیــد 

  .)16: 2008السلمي، (فعالیته، بما ینعكس على زیادة كفاءة وفاعلیة المؤسسات 

اث والمعاصــرة أهمیــة الوقــت ملخــصة فــي النقــاط وقــد ذكــر شــحادة فــي كتابــه الوقــت بــین التــر
  :التالیة

ولكنـه ، إن أهمیة الوقت تنبع من أهمیة حیاتك التي تعیش، فحفظه حفـظ لهـا، وقتلـه قتـل لهـا
 ٕ، وان مــن النــوع غیــر محــسوس، لــذلك كانــت إضــاعة الــساعات تلــو الــساعات إضــاعة لعمــر اإلنــسان

النــسبة لإلنــسان الفعــال لحظــات تنــبض بالحیویــة الــساعة مــن الــزمن هــي نفــسها لكــل البــشر، لكنهــا ب
والنـشاط واالنجـازات الممیــزة، أمـا بالنـسبة لغیــر الفعـال فمـا هــي سـوى لحظـات جامــدة میتـة ال أثـر لهــا 

الوقــت ال یــثمن بــأي مــادة وال یملــك اإلنــسان  ، وبعــد مــضیها إال الحــسرة والندامــة فــي الــدنیا واآلخــرة
ٕهر وأعــوام تــشكل عمــل اإلنــسان، واهــدار الوقــت إهــدار للحیــاة، أثمــن منــه، ألن أجــزاءه مــن أیــام وأشــ

ــسان اإلرادة ، واغتنـــام ســـاعاته وأیامـــه اغتنـــام لفـــسحة العمـــر التـــي وهبهـــا اهللا تعـــالى لكافـــة البـــشر لإلنـ
والمقـدرة علــى اإلفــادة مـن وقتــه، فجمیــع المـصالح إنمــا تتــأتى مـن اغتنامــه فهــو وعـاء كــل عمــل، وهــو 

 )44 :2005شحادة،(عمة التي خلقها اهللا تسخیرا لإلنسان لیعمر األرض میدان كل عطاء، وهو الن

ولهذا كله یمكننا القول إن الحرص على عنصر الوقت وترشـید اسـتخدامه یعـد مـن أهـم سـبل 
التقــدم للمجتمعــات اإلنــسانیة، فقلیــل مــن الــدول تحــرص شــعوبها علــى الوقــت، ولــیس صــدفة أن تلــك 

 بالفعل ارتباطا واضحا بین مـدى تخلـف الـذي تعـاني منـه دولـة مـا  وأن هناك،الدول هي األكثر تقدما
وبـین نـسبة ضـیاع الوقـت، فـإن مـن بـین العوامـل التـي یمكـن أن تفـرق بـین التقـدم والتخلـف بـین األمـم 

  .نجد اإلحساس بأهمیة الوقت وحسن استغالله
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  -: اإلداریةمفهوم الوقت في العملیة 

والتحلیـــل  سلـــسة مـــن عملیـــات التخطـــیط وذلـــك لوجـــود ،ارتـــبط مفهـــوم الوقـــت بالعمـــل اإلداري
 األنشطة اإلداریة التـي یـتم تأدیتهـا خـالل سـاعات الـدوام الرسـمي، بغیـة تحقیـق ل والتوجیه لكوالمراقبة

 الفـراغ، أعمـال فـي ولـیس هنـاك المرسـومة، من أجل تحقیق األهداف ،أقصى فاعلیة الستثمار الوقت
  )29 :2009العقیلي، (ألدائه  ًوزمنا محسوبامحسوبا وقتا فكل عمل إداري یتطلب 

  : اإلدارة الفعالة للوقت داخل العملیة اإلداریة

إن لم یكـن باإلمكـان اسـتثمار كـل الوقـت، فعلـى األقـل یمكـن اسـتثمار أكبـر قـدر منـه، وحتـى 
ــث فــــي العناصـــر األساســـیة للعملیــــة اإلداریـــة ففــــي  ــحیحة وفعالـــة، یلــــزم البحـ تكـــون نقطـــة البدایــــة صـ

 اإلداري، وتقـسیمات الكـوادر الوظیفیـة لـیس هنـاك بـالمعنى المتعـارف وهیكـل البنـاءومة اإلداریـة المنظ
  أو وحــدة متابعــةاإلنتــاج، مثــل قــسم اإلنتــاج أو إدارة المنظمــة، قــسم أو وحــدة إلدارة الوقــت فــي علیــه،

      منـا سـمع بمقولـة الـبعض .الوقت أو مسئول أو مدیر عن إدارة التسویق، أو إدارة اإلنتاجیة،العملیات 
)in time just (وقـد ،وهو اإلنتاج والتسلیم في الوقت المحدد، وحیث الوقـت الـضائع یـساوي صـفر 

الكلمــة ألول مــرة فــي الیابــان حیــث كــان مركزهــا فــي الــسوق العالمیــة، لیــست بالــشكل  اســتخدمت هــذه
 العوامــل المــساهمة فــي التــي علیــه اآلن، والمنتجــات الغربیــة تتفــوق علــى كــل شــيء آخــر، وأحــد أكبــر

ـــــدد  ـــت المحـ ــت والوقـــ ــــل الوقــــ ــــتخدام عامــ ـــــان الســ ــــویر الیابـ ــو تطــ ــــر، هــــ ـــــول الكبیــ ـــذا التحـ ــذاتهـــ . بالــــ
  )41 :2009العقیلي،(

   :تفویض الصالحیات

ــح الطویـــل  ــیلة التـــي تـــستخدم لمـــنح ســـلطات ) 2006(ّوأوضـ ـــسلطة هـــي الوسـ أن تفـــویض ال
ر الــذي یمكــن لكــل مــنهم العمــل فیــه، وذلــك معینــة لمختلــف مــستویات النظــام اإلداریــة وتحدیــد اإلطــا

ـــسب ـــد مــــستواه األنـ ــــة اتخــــاذ القــــرار عنـ ــین مهــــام إ ویــــضیف ،لتیــــسیر عملی ــــضمن تعیــ ــویض یت ن التفــ
 ومــنحهم الــسلطة الالزمــة لممارســة هــذه المهـام، مــع اســتعدادهم لتحمــل تبعــات المــسؤولیة ،للمرؤوسـین

  .ألداء مقبول لهذه المهام
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 :2009كنعـان،(م والواجبات التي یعهد بها القائد إلـى بعـض مرؤوسـیه  على أنها المها،وعرفه كنعان
230(  

األعمـال  بعـض بـأداء معـه العـاملین بتكلیـف المـدیر خاللهـا مـن یقـوم عملیـة التفـویض ویعـد
فیهـا خطـورة  الخطـأ یتـضمن ال التـي الواجبات بعض تنفیذ أو الروتینیة، اختصاصاته ضمن تقع التي

  ).32:2005 وعبد المجید،فلیه (تؤثر على المؤسسة 

 یمكــن تعریـــف التفــویض علــى انــه الـــصالحیات التـــي یمنحهــــا ،ومــن خــالل العــرض الــسابق
  .المسؤول لموظفیه ألداء مهام محددة مع تحمل الطرفین لمسؤولیة تنفیذ هده المهام

  -: عناصر التفویض

 بقــرار مــن  یــتم التفــویض، وأن أســفل والعكــس لــیس صــحیحاإلــىأن یــتم التفــویض مــن أعلــى 
أال یتجـاوز القـائم بعملیـة التفـویض مـن یلیـه مباشـرة، ویقفـز إلـى و ،المفوض ولـیس بحكـم تقـسیم العمـل

ض أن یكــون التفــوی، و التفــویض وفــق القــوانین واللــوائحیـتمأن ، ومـن هــم دون ذلــك فــي الهــرم الــوظیفي
ــتم لعمـــل محـــدد یـــتم تحدیـــده ـــه، باإلضـــافة أن تـ ــا فـــوض ل ـــشخص المفـــوض لمـ  یخـــضع وأن ،تهیئـــة ال

 )77 :2007عریفج،( .الشخص المفوض لمحاسبة الرئیس ببقاء قنوات االتصال بینهما مفتوحة

  :مبادئ التفویض

  -: یلي إلى التفویض عملیة علیها تقوم التي المبادئ تلخیص یمكن

ولیـست  وواضـحة، عامـة ولیـست محـددة، تفویـضها، المـراد والمهـام الواجبـات تكـون أن    
 ،مـن التفـویض المرتقبـة النتـائج لتحقیـق كافیـة إلنجازهـا المفوضـة الـسلطات تكـون نأو غامـضة،

 االتـصال مفتوحـة خطـوط علـى المحافظـة خـالل مـن ومرؤوسـیه، القائد بین االتصال وسائل فاعلیةو
 الـذین للمرؤوسـین القائـد اختیـار حـسن إلى ة، باإلضافمرؤوسیه من السلطة له یفوض من وبین بینه
 تعتبـران تفویـضها المـراد بالمهمـة القائـد الذي یفوضـه الموظف وكفاءة فقدرة هم،ل السلطة تفویض یتم
 یقـاوم قبـول المـرؤوس یجعـل فالنقـد المرؤوسـین، انتقـاد عـدم، و الفعـال التفـویض متطلبـات مـن

 تحـسن التـي الطریقـة بـنفس شـرحه ینبغـي الخلـل فـإن خطـأ حـدث إضـافیة، فـإذا أعمال عن التفویض
 .)232:2009 كنعان،. (لمستقبلیةالنتائج ا في األداء
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  -: أهداف التفویض

  -: یهدف التفویض إلى تحقیق ما یلي

ــیط: اإلصـــــالح اإلداري ـــف اإلصــــــالح اإلداري علــــــى حـــــسن التخطـــــ ــــع ،ویتوقـــ ـــــلوب جمـــ  وأســ
 والقــدرة علـــى التقیـــیم ومتابعـــة التنفیـــذ، وأســـالیب القیـــادة والــصالحیات ، وتحلیلهــا وتفــسیرها،المعلومــات

تــوفیر الكفــاءة اإلداریــة حیــث إن التفــویض یــساعد علــى ، ولـة لكــل مــستوى مــن مــستویات اإلدارةالمخو
 )169 :2009حبتو، . (اكتشاف الكفاءة اإلداریة ولمن لدیـه استعداد للعمل واإلنجاز

والتي من سلبیاتها عـدم القـدرة علـى المتابعـة والتنفیــذ، وكبــت األفكـار : التخلص من المركزیة
  )(Certo, 2007, p248 .ات التي ما دون المدیرفي المستوی

وتعتمـد علـى إنجـاز أهـداف المؤسـسة، ویلعـب اإلداري الـدور الـرئیس فــي : الصحة التنظیمیـة
تطـویر  و االستجابة لمتطلبـات التغییـر، وهـذا یتطلـب مـشاركة العـاملین بالمؤسـسة فـي اتخــاذ القــرارات

فـي الـسلم اإلداري، ویتــشاور مــع أصـحاب الكفـاءات فالمـدیر یتواصـل مـع مـن دونـه : عملیة االتصال
المرتبطة بعمله، من أجل تطویر أدائـه وأداء مـن معـه، ویــساعد التفــویض العمـل التعـاوني بمـا یحقـق 
للجمیــع المـــشاركة فــي تطـــویر أداء المؤســـسة، ومــن ثـــم یحـــدث تبــــادل للمنـــافع بــین المـــدیر والعـــاملین 

  )240 :2009كنعان، . (اري لدى جمیـع العـاملین بالمؤسسةمعه، وینجم عن ذلك فرص للنمو اإلد

  :مزایا التفویض الخاصة بالمؤسسة

ــــة العلیـــــا واإلدارات  ــین أعــــضاء المـــــستویات اإلداریـ ــویض فــــي تحقیــــق التقــــارب بــ یــــساعد التفــ
تــساهم عملیــة التفــویض فــي ســرعة اتخــاذ القــرارات وخــصوصا فــي حــال غیــاب المـــدیر، أو ، واألخــرى

تفویض السلطة هـو العـالج الممكـن فـي الوقـت الحاضـر للــتخلص مــن ، وناك فروع للشركةإذا كان ه
 المـشاركة الفاعلـة فـي فاعلیـة، وزیـادة عیـوب الـروتین، وانحصار السلطة في ید الرئیس اإلداري وحـده

  .)168: 2009حبتـو، (صنع القرارات، وتحدید المـسؤولیات 
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ٕركة الروحیـة فـي العمـل للعــاملین فــي الجهــاز اإلداري والـى یؤدى التفویض إلى رفع مـستویات المـشاو
 ,Mullins) .یعـد التفـویض أداة فاعلــة لتطـویر أداء العـاملین، زیـادة شـعورهم بالثقـة فــي مرؤوسـیهم

2008, p.440). 

   :فیه التفویض ینبغي ال الذي اإلداري النشاط �

  :أهمها ومنشأنه ب السلطة تفویض یجوز ال اإلداري النشاط نواحي من بعض هناك

وتفـسیرها،  بالمنظمـة، الخاصـة الخطـط وضـع مـسؤولیة، ووأهمیتهـا لخطورتها المالیة المسائل
 )232:2009 كنعان، (.العاملین وترقیة باختیار، الخاصة النهائیة القرارات، وبتطبیقها یحیط وما

 :المعوقات التي تواجه عملیة التفویض

  -: معوقات تتعلق بالمدیر: ًأوال

المدیر على مركزه إذا ما أبدى المرؤوس كفاءة أو جدارة غیر عادیة علـى التنفیــذ ممـا خوف  �
 بـین الثقـة، وانعـدام  تركیـز الـسلطة والتمتـع بمكانتهـافـيالرغبـة ، وقد یفقده المركز الذي یشغله

 .)168 :2009حبتو، . (الرؤساء والمرؤوسین

  -: معوقات تتعلق بالمرؤوسین: ًثانیا

والخـوف ، ظفین بأنفسهم في تحمل مسؤولیات إضافیة، وعدم رغبـتهم فـي ذلـكانعدام ثقة المو
 المرؤوسین أن قبـولهم سـلطة إضـافیة یمكـن أن یـؤدى بعضاعتقاد ، ومن النتائج المترتبة على الفشل

  . إلى تعقید عالقات العمل الحسنة التي تربطهم بالمشرفین

عبــاء كثیــرة إلــى مهــامهم وواجبــاتهم، قـد یقــاوم المرؤوســون التفــویض إذا مــا نــتج عنــه إضــافة أ
  )235 :2009كنعان، . (وكذلك إذا ما نشأ إرباك في العمل في الوحدة نتیجة لسوء التنظیم
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  -: معوقات تتعلق بالمنظمة-: ًثالثا

 ، مــع تبــاین النــشاط الــذي تقــوم بــه الوحــدات اإلداریــة فــي المؤســسة،تعــدد التقــسیمات اإلداریــة
ــة  ،دم بــین القــرارات، وتعــدد مــصادر صــنع القـــرارممــا یترتــب علیــه حــدوث تــصا عــدم تــوفر نظــم فعال

للمعلومـات كالتقـاریر الــشهریة والــسنویة وغیرهــا، یعیـــق ممارســة العـاملین المفوضــین للمهـام المفوضــة 
  )337 :م2005فلیة وعبد المجید، . (إلیهم

   :باالنتماء المهني یتعلق الذي التربوي األدب

  :نيمفهوم االنتماء المه

دارة والتنمیة ، كعلوم اإلبدعته العلوم االنسانیة الحدیثةأمصطلح االنتماء المهني هو ما   
 الباطنة .یعنى التوافق واالنسجام بین العمل الذي یقوم به الفرد، وبین الدوافعالبشریة وغیرها، وهو 

یة للفرد ورغبته لدى هذا الفرد، وهو یؤدى إلى التوافق بین المصلحة العامة بین المصلحة الذات
  .)2011الصعیدي،(.وهوایاته ومیوله

عتمد تماسك المجتمع وقوته على تحقیق التنمیة والتطور بشعور أفراده باالنتماء لوطنهم، ی   
ویسهم تعزیز االنتماء في نفوسهم في الحفاظ على الهویة ودعمها، كما ویضف حسن االنتماء على 

 هذا الحس یؤثر في الواقع بشتى مجاالته السیاسیة نفس الفرد االطمئنان واالستقرار وفقدان
  .)2004سالمة،( .والوظیفیةاالجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة 

 وهو ظاهرة نفسیة ،إن االنتماء أحد الصفات التي یتصف بها الفرد والجماعة على حد سواء
ع من داخل الفرد  ألنها شعور ینب،كغیره من الظواهر التي ال تخضع للمالحظة والقیاس المباشر

  .)2010 رویم،( ویمكن اإلحساس بها من خالل أثارة ونتائجه في السلوك

إن االنتماء حاجة نفسیة طبیعیة لدى الفرد شانها شان غیرها من الحاجات النفسیة 
ٕ وانما تتعدد تلك ،الطبیعیة ال تتحقق تلقائیا كما ال تتخذ نمطا سلوكیا واحدا للتعبیر عن نفسها

وتعد قضیة االنتماء من القضایا الهامة والخطیرة في حیاة   وضیقا وتنافرا وتكامال،اعااألنماط اتس
 لدى العاملین في مؤسسات وزارة التربیة والتعلیم عامة خاصة في اآلونة األخیرةبالبشریة و
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فاعل في عالج الكثیر من المشكالت السلوكیة ، لما لهم من دور والمرشدین التربویین خاصة
كذلك أصبح االهتمام بأوضاع العاملین من  لطلبة المدارس بجمیع المراحل التعلیمیة،والنفسیة 

االتجاهات الحدیثة لقیاس اتجاهات وردود أفعالهم، إضافة لظروف عملهم المادیة واإلداریة 
 إلى جانب اهتمام المدیرین بهذا العامل المهم، والمتمثل بالجوانب النفسیة ،واالجتماعیة والنفسیة

 إذ بدأوا ینظرون إلى رضا الموظف ،ملین، ومن األمور التي جسدت ثورة في مجال إدارة األفرادللعا
ًباعتباره عنصرا أساسیا من عناصر التحفیز  وأصبحوا شدیدي االهتمام بالعوامل والمؤثرات التي ،ً

 ،تحسین أدائهم من عالقة إیجابیة في .الوظیفي، لما لذلك ترفع من شعور العاملین بالرضا
أن الرضا الوظیفي األساس األول في تحقیق األمن النفسي والوظیفي ٕوانجازاتهم في العمل، 

  .)2014 جراد، (.ًللموظفین وینعكس إیجابیا على اإلنتاج في العمل من الناحیتین الكمیة والنوعیة

أي ، وقــد ربــط بعـــض البــاحثین مفهـــوم االنتمــاء المهنـــي بدرجــة االشـــباع المرتبطــة بحاجـــاتهم
  دراكهم لمدى الشعور بالرضا عن هذا االشباع   ٕا و، المدیرین لدرجة االشباع المرتبطة بحاجاتهمكإدرا

یدل مفهوم االنتماء في اللغة على االندماج أو الرغبة أو االلتزام أو القبول أو االستعداد 
 على أنهان  وذلك لنظرتهم إلى اإلنس،والمحبة، ولقد كان لعلماء االجتماع االهتمام في هذا المجال

  للمجتمعواالنتماءكائن اجتماعي، یعیش مع اآلخرین في مجتمع تربطه بهم عالقات تشعره بالثقة 
  ).2003 عورتاني،(الذي یعیش فیه 

ٕكما یتقاطع االنتماء المهني مع مفاهیم أخرى كالوالء الذي یشیر إلى حب واخالص 
أو الحزب لدرجة یضحي الفرد فیها شدیدین، یوجههما الفرد إلى موضوع معین كالوطن أو الدین 

بحیاته لصالح قناعة معینة، أما الهویة فتعطي الفرد اإلحساس باالنتماء إلى حجم أكبر وتخلق لدیه 
 زعیتر،( الوالء واالعتزاز بذلك، لما ینطوي على ذلك من معاییر رمزیة وروحیة وحضاریة جماعیة

2012(.  

عن االنسجام واإلحساس اإلیجابي المتكون  هو عبارة ،من هنا یتضح بأن الوالء المهني
 وااللتزام بقیمها واإلخالص ألهدافها واالرتباط معها، والحرص ،عند الموظف إزاء منظمته اإلداریة

على عدم تركها والبقاء فیها من خالل بذل الجهد، واالفتخار بمآثرها وخلق التوافق والتفاعل بین 
  ).2004 سالمة،(أهدافه وأهدافها 
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ما سبق جدلیة العالقة بین االنتماء والوالء والهویة، لدرجة یصعب فیها الفصل یتضح م
الوالء دون االنتماء بال مضمون، وبدون هویة قد یجد الفرد نفسه یضر بینهما، حیث یكون 

بمؤسسته وبمجتمعه، كتلك االعمال التي یمارسها الفرد في مؤسسات االحتالل أو الجهات 
هني یتمثل في االرتباط اإلیجابي بالمؤسسة واالستعداد الكامل لبذل جهده في فاالنتماء الم. األجنبیة

  .)2010 رویم،(سبیل تحقیق أهدافها، كما یشعر الفرد بعدم القدرة على التخلي عنها 

  :أنماط االنتماء التنظیمي

أن االنتمـــاء التنظیمـــي یـــشتمل علـــى مـــشاعر العـــاملین واعتقـــاداتهم، حیـــال العمـــل بالمنظمـــة 
  :  همانمطین شائعینرة شمولیة ویتضمن وبصو

o  االنتمـاء المـؤثر(Effective Commitment) :عالقـاتهم  فـي العـاملین رضـا عـن ًتعبیـرا
 مطلـوب ٕ، وعالقاتهم التنظیمیة والشعور العالي تجاه المنظمـة وایالئهـا مـا هـوبعضهم ببعض

 .)2006 حنونة،( منهم من العمل واألداء

o المتواصل  االنتماء)Continuous Commitment:(  دراك العاملین بحقیقة إًتعبیرا عن
االمتیازات والمنافع التي سیحصلون علیها جراء استمراریة إنتمائهم ووالئهم وبقائهم داخل 
المنظمة اإلداریة، مقارنة بفقدانهم لمثل تلك االمتیازات والمنافع، في حال تركهم للمنظمة 

 .)2005 الدوسري،( الصحیةلتقاعدي، الخدمات مثل األقدمیة، األمن الوظیفي، الراتب ا

وبهذا یتضح أن االنتماء التنظیمي له خصائص مترابطة بوصفه حاله نفسیة تصف 
العالقات بین الموظف والمنظمة، وأنه یمتلك خاصیة التأثیر على إدارة الموظف، إزاء بقائه أو 

 المتواصلء المؤثر واالنتماء ًتركه للمنظمة، فضال عن كونه ذا أبعاد متعددة یجمعها االنتما
(George& others, 1999).  

 ألنـه جـزء مـن ،یتعلـق بحاجـة یعبـر مـن خاللهـا اإلنـسان عـن نفـسه اتجـاه التنظیمـي االنتمـاء یعتبـر
 :ماء یتمیـز بوجـود ثالثـة عوامـل هـيمنظمة معینة ملتزم بعضویتها وأهدافها وقیمها، وقد بینا أن االنت
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رغبـة قویـة ، وفـي بـذل جهـد كبیـر لمـصلحة المؤسـسة، ورغبـة م المؤسسةایمان قوي وقبول أهداف وقی
  .(Mowday & Steers 1979). لالحتفاظ بعضویته في المؤسسة

  :خصائص االنتماء المهني 

  :یمتاز الوالء التنظیمي بعدد من الخصائص تتمثل فیما یلي

لمنظمــة ورغبتــه یعبــر االنتمــاء المهنــي عــن اســتعداد الفــرد لبــذل أقــصي جهــد ممكــن لـــصالح ا
 المهنــي إلــى الرغبــة االنتمــاءیــشیر ، وٕالــشدیدة فــي البقــاء بهــا، ومــن ثــم قبولــه وایمانـــه بأهـــدافها وقیمهــا

ٕان ، والتي یبدیها الفرد للتفاعـل االجتمــاعي مـن أجـل تزویـد المنظمـة بالحیویـة والنـشاط ومنحهـا الـوالء
ــاء ــواهاالنتمـ ــا مـــن ظـ ــستدل علیهـ ــن خـــالل ســـلوك  المهنـــي حالـــة غیـــر ملموســـة یـ ــــة تتـــابع مـ ر تنظیمی

ان االنتمـــاء المهنـــي حـــصیلة ، و وتـــصرفات األفـــراد العـــاملین فـــي التنظـــیم والتــــي تجــــسد مــــدى والئهـــم
یتـأثر االنتمـاء ، و وظواهر إداریة أخـرى داخـل التنظـیمتفاعل العدید من العوامل اإلنسانیة والتنظیمیة 

. تنظیمیــــة والظـــروف الخارجیـــة المحیطـــة بالعمـــلالمهنـــي بمجموعـــة الـــصفات الشخـــصیة والعوامــــل ال
  .)2006حنونة، (

  : المهني االنتماءأهمیة 

ًیمثــل االنتمــاء المهنــي عنــصرا هامــا فــي الــربط بــین المنظمــة واألفــراد العـــاملین  فیهــا الســیما ،ً
املین فـي األوقــات التــي ال تـستطیع فیهــا المنظمــات أن تقـدم الحــوافز المالئمـــة لـدفع هــؤالء األفــراد العــ

ًان انتمـاء األفــراد لمنظمـاتهم یعــد عـامال هامــا فـي التنبــؤ ، وللعمـل وتحقیــق أعلـى مــستوى مـن اإلنجــاز ٕ
ًإن انتماء األفراد للمنظمـات التـي یعملـون بهـا، یعـد عـامال هامـا أكثـر مـن الرضـا ، و بفاعلیة المنظمة ً

االنتمـــاء ، وأیـــضا خـــرىالـــوظیفي فـــي التنبـــؤ ببقـــائهم فـــي منظمـــاتهم، أو تـــركهم العمـــل فـــي منظمـــات أ
المهنــي مــن أكثــر المــسائل التــي أخــذت تــشغل بــال إدارة المنظمـــات، كونهــا أصــبحت تتــولى مــسئولیة 
ًالمحافظة على المنظمة في حالـة صــحیة وســلیمة وتمكنهـا مـن االسـتمرار والبقـاء، وانطالقـا مـن ذلـك 

ـــسلوك اإلنـــساني فـــي تلـــك المنظمـــات لعـــرض تح ـــة الـ فیـــزه وزیـــادة درجـــات والئـــه بـــرزت الحاجـــة لدراسـ
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ـــدافها وقیمهـــــا ـــات ، ویعتبــــر بأهـ ـــاح المنظمــ ـــمان نجــ ــراد لمنظمــــاتهم یعــــد عــــامال هامــــا فــــي ضــ ًالء األفــ ً
 )80 :2005الدوسري، . (واستمرارها وزیادة إنتاجها

  -: مراحل االنتماء المهني

ـرد المنظمــة التــي ًغالبــا مــا یختـــار الفــ: رحلــة االنــضمام للمنظمــة التــي یریــد الفــرد العمــل بهــام �
  .یعتقد أنها تحقق رغباته وتطلعاته

ً أي المرحلة التي یصبح الفـرد فیهـا حریــصا علــى بـذل أقـصى جهـد :التنظیميمرحلة االلتزام  �
وهنـــاك مـــن یـــرى بأنـــه یمكـــن حـــصر مراحـــل الـــوالء . لتحقیـــق أهـــداف المنظمـــة للنهـــوض بهـــا

 :هينقاط التنظیمي في ثالث 

ًم الفــرد فــي البدایـــة مبنیــا علــى الفوائــد التـــي یحــصل علیهــا مـــن  حیــث یكــون التـــزا،االلتــزام .1
  فهو یقبل سلطة اآلخرین ویلتزم بما یطلبونه،المنظمة وبالتالي

حیـث یقبـل الفــرد ســلطة اآلخـرین وتـأثیرهم، : مرحلة التطابق والتماثل بین الفرد والمنظمـة .2
 . لالنتماء والفخر بهارغبة منه االستمرار بالعمل في المنظمة، ألنها تـشبع حاجاتـه

 مطابقة ألهدافـه وقیمـه، وهنـا ،حیث یعتبر الفرد أن أهداف المنظمة وقیمها: رحلة التبنيم .3
 .)113 :1999اللوزي،. (والقیمیحدث االلتزام نتیجة تطابق األهداف 

  :سابقةالدراسات ال

  دراسات تتعلق بالممارسات اإلداریة

      ات العربیة الدراس: أوال

 درجـة ممارسـة األدوار القیادیـة لـدى عمـداء الكلیـات فـي : "عنوانها )2012( شمريالدراسة 
 هــدفت"الكویــت وعالقتهـا بالتماثــل التنظیمـي لــدى أعــضاء هیئـة التــدریس مـن وجهــة نظـرهم جامعـة 
 ،جامعـة الكویـت فـي الكمیـات عمـداء لـدى القیادیـة األدوار ممارسـة درجـة علـى التعـرف إلـى الدراسـة
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وظفـت الدراسـة المـنهج   وقـد.نظـرهم وجهـة مـن هیئـة أعـضاء لـدى ماثـل التنظیمـيبالت وعالقتهـا
ـــاطي ــفي االرتبــ ــــع . الوصـــ ــتبانة كـــــأداة لجمــ ـــتخدام االســــ ـــث باســ ــــام الباحــ ــــداف الدراســـــة قــ ــــق أهـ ولتحقیــ

 من أعضاء هیئـة التـدریس فـي جامعـة عضو) 400(راسة على عینة عشوائیةوطبقت الد. المعلومات
  . الكویت

  -: دراسة الى عدة نتائج أهمهاوقد توصلت ال    

ـــدیمقراطي فـــي جامعـــة الكویـــت، إذ بلـــغ متوســـط  ــنمط ال وجـــود درجـــة مرتفعـــة مـــن ممارســـة الـ
ــود ، و)0.52(وانحــــراف معیــــاري ) 4.06(اإلجابــــات الكلــــي  متوســــطة مــــن ممارســــة الــــنمط درجــــةوجــ

ـــي  ـــات الكمــ ـــت، إذ بلـــــغ متوســـــط اإلجابــ ــــ) 3.65(االوتـــــوقراطي فـــــي جامعـــــة الكویــ اري وانحـــــراف معیـ
وجـــود درجـــة ضـــعیفة مـــن الـــنمط الترســـلي فـــي جامعـــة الكویـــت، إذ بلـــغ متوســـط اإلجابـــات ، )1.08(

ًوجـود عالقـة إیجابیــة مرتفعـة الدرجـة دالـة احـصائیا عنــد ، )1.17(وانحـراف معیـاري ) 2027(الكلـي 
 . بین النمط الدیمقراطي وبین التماثل التنظیميα= 0.05مستوى 

واقــع الممارســات اإلداریـة لــدى مــدیري المــدارس الثانویــة : " عنوانهــا )2012(الــدخیل دراسـة 
 في ضوء إدارة المعرفة من وجهة نظر مدیري المدارس بمدینة الریاض

 فـي ، واقـع الممارسـات اإلداریـة لـدى مـدیري المـدارس الثانویـةإلـى التعرفهدفت الدراسة إلى 
ــوء إدارة المعرفــــة ــم إلــــىًض والتعـــرف أیــــضا  مــــن وجهـــة نظــــر مــــدیري المـــدارس بمدینــــة الریــــا،ضـ  أهــ

الصعوبات التي تواجه مدیري المدارس الثانویـة فـي تفعیـل تلـك الممارسـات، واسـتخدم الباحـث المـنهج 
  .ًمدیرا) 87(الوصفي المسحي، حیث كانت عینة الدراسة مكونة من 

  : وكان من أهم نتائج الدراسة ما یلي

 إدارة ضـوء في الثانویة المدارس مدیري لدى اإلداریة الممارسات واقع أثر الدراسة أفراد یرى
 أبرزهـا فـي ، وتمثـل)3.01( للمحـور العـام الحـسابي متوسـط بلـغ حیـث متوسـطة، بدرجـة المعرفـة تقـع

 المعلمـین مـشاركة القـرارات، لـصنع الالزمـة المعرفـة اسـتخدام المعلمین، لدى اإلبداعیة األفكار دعم(
 )للمدرسة أهمیة ذات جدیدة معرفة إنتاج في مینالمعل مواهب في حل المشكالت المدرسیة، توظیف
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 الممارسـات تفعیـل فـي الثانویـة المـدارس مدیري تواجه التي الصعوبات  أنالدراسة أفراد یرى
عـام للمحـور ال الحـسابي المتوسـط بلـغ حیـث عالیـة، بدرجـة تقـع المعرفـة إدارة ضـوء اإلداریـة فـي

لالسـتخدام  القابلـة المعرفـة المتاحـة لقیـاس حـددةم معـاییر تـوفیر صـعوبة (فـي أبرزها مثل، وت)3.74(
 فـي بالمدرسـة للعـاملین الدهنیـة التنمیـة بـرامج إدارة المعرفة، نقـص لمضمون الواضح غیاب، اإلطار

 .)المعرفة تطویر في المشاركة على العاملین تشجع التي الحوافز المعرفة، قلة إدارة مجال

 الثانویـة المـدارس مـدیري لـدى اإلداریـة مارسـاتالم تفعیـل في تسهم التي المقترحات أهم من
 نـشر المعرفـة، إلدارة التحـول لـدعم المناسـبة المالیـة المخصـصات تـوفیر(ضـوء إدارة المعرفـة  فـي

 المدرسـة، الكـشف داخل المعرفة إدارة استراتیجیة لتطبیق خطة المدرسة، بناء في إدارة المعرفة ثقافة
 داخلیـة معلوماتیـة شـبكة اسـتخدام معلنـة، صـریحة معرفـة إلـى لتحویلها العاملین تجارب وخبرات عن

  .)نشر وتبادل المعرفة لتسهیل

ـــة والممارســـــات اإلداریـــــة لـــــدى مـــــدیري الثقافـــــة: "عنوانهـــــا )2012(علیـــــاندراســـــة   التنظیمیــ
  "المدارس الحكومیة والعالقة بینهما من وجهة نظر المعلمین في محافظتي القدس ورام اهللا والبیرة

 ممارسات المدیرین لدى مدیري المدارس الحكومیة في إلىالدراسة التعرف هدفت هذه 
ًمعلما ) 470(كما یراها المعلمون، وتكونت عینة الدراسة من "  اهللا والبیرةمحافظتي القـدس ورام

من مجتمع المعلمین، ولتحقیق أهـداف الدراسة، فقد تم تطویر أداة الدراسة %) 5.5(وبنسبة 
، )ت(فقرة، وتم استخدام المتوسـطات الحسابیة، واختبار ) 42(ة مكونة من للممارسات اإلداری

وانحراف ) 4.06(وكانت درجة الممارسات اإلداریة في المدارس الحكومیة، قد أتـت بمتوسط 
على الدرجة الكلیة للمجاالت، وهذا یدل على درجة عالیة للممارسات اإلداریة في ) 0.60(معیاري 

ي حین حصلت المتوسـطات الحسـابیة الستجابات أفراد الدراسة درجة عالیة المدارس الحكومیة، ف
لبنـاء المدرسي، والمجتمع في مجاالت الشؤون اإلداریة، والشؤون الفنیة، والشؤون الطالبیـة، وا

  .المحلي

األنمــاط القیادیــة الــسائدة لــدى عمــداء الكلیــات ورؤســاء : "عنوانهــا )2011(مــساعدة دراســة 
 ".میة في جامعة الزرقاءاألقسام العل
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األنماط القیادیـة الـسائدة لـدى عمـداء الكلیـات ورؤسـاء األقـسام إلى هدفت الدراسة إلى تعرف 
ولتحقیـق أهـداف الدراسـة . وقـد وظفـت الدراسـة المـنهج الوصـفي التحلیلـي. العلمیة فـي جامعـة الزرقـاء

ــتبانة التــــي أعـــداها الباحثــــان  ــث باســـتخدام االســ  Blanchard(و) Paul Hersey(قـــام الباحــ
Kenneth(وطبقـت الدراسـة . ، في مركز الدراسات قیـادة فـي جامعـة أوهـایو، كـأداة لجمـع المعلومـات

، ورؤســاء األقــسام )11(علــى كــل المجتمــع الدراســة مــن عمــداء الكلیــات فــي جامعــة الزرقــاء وعــددهم 
  ).25(العلمیة في جامعة الزرقاء وعددهم

  :، أهمهاوقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج

ــسائد فـــي جامعـــة الزرقـــاء هـــو ــادة الـ ـــنمط القیـ ـــغ متوســـط نــــسبة : أن ال ــث بل ـــع حیـ ـــنمط المقن ال
ــــادي %) 45(التكــــرارات  ــون األســــلوب القی ــــادیین فــــي جامعــــة الزرقــــاء یتبعــ ـــدة مــــن القی وأن نــــسبة جیـ

 .%)26.88(المفوض بلغ متوسط نسبة التكرارات له 

ي یتبعــه كــل مــن عمــداء الكلیــات ورؤســاء ال توجــد فــروق جوهریــة فــي األســلوب القیــادي الــذ
 .األقسام العلمیة

ال توجـــد فـــروق جوهریـــة فـــي األنمـــاط القیادیــــة عنـــد شـــاغلي الوظـــائف القیادیـــة فـــي جامعــــة 
طبیعیـة والتطبیقیـة، أو مـن ذوي تخصـصات العلـوم الالزرقاء، سواء كانوا من ذوي تخصصات العلوم 

  .اإلنسانیة

  :ن أهم توصیاتهاًوبناء على نتائج الدراسة، كان م

ضــرورة تنظــیم بــرامج تدریبیــة مكثفــة للمرشــحین للتعیــین فــي المناصــب القیادیــة فــي مجــاالت 
 .بناء فریق العمل، وقیادة العاملین ذوي مستوى النضج العالي

االهتمـــام بتنمیـــة الشخـــصیات القیادیـــة لـــدى العـــاملین، مـــن خـــال فـــتح المجـــال إلشـــراكهم فـــي 
  .لصالحیات الالزمة إلنجاز مهامهماكهم في اللجان، مع تفویضهم إعملیة اتخاذ القرارات، واشر
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ــع ممارســــات مــــدیري المــــدارس الحكومیــــة لــــصالحیاتهم " عنوانهــــا) 2011(دراســــة زایــــد  واقــ
  ." محافظات شمال الضفة الغربیة من وجهة نظرهم التربویـة فـي

ـالحیاتهم هدفت هذه الدراسة إلى تعرف واقع ممارسات مدیري المدارس الحكومیة لص
التربویة في محافظات شمال الضفة الغربیة من وجهة نظرهم، باإلضافة إلى بیان أثر متغیـرات 

على واقع ممارسـات مدیري ) الجنس، والخبرة، والمؤهل العلمي، ونوع المدرسة، والمحافظة(الدراسة 
ًا، وقـد توصلت مدیر) 271(المدارس الحكومیة لصالحیاتهم التربویة، وتكونت عینة الدراسة من 

  : الدراسة إلى النتائج اآلتیة

الـضفة   حقق واقع ممارسات مدیري المـدارس الحكومیـة لـصالحیاتهم التربویـة فـي محافظـات شـمال-
  . الغربیة من وجهة نظرهم، درجة عالیة جدا

ـــــة - ــــى مــــستوى الدالل ـــة إحــــصائیة عل ــود فــــروق ذات داللـ ـــدم وجــ ـــین متوســـــطات) α = 0.05( عـ ــ  ب
ــدارس الحكومیـــة لـــصالحیاتهم التربویـــة فـــي محافظـــات شــــمالاســـتجابات و  اقـــع ممارســـات مـــدیري المـ

المدرســة،  الــضفة الغربیــة مــن وجهــة نظــرهم، تعــزى لمتغیــرات الجــنس والخبــرة والمؤهـــل العلمـــي ونـــوع
  .ومدیریة التربیة والتعلیم

یري مــدارس منطقــة واقـع الممارســات اإلداریـة لــدى مـد ":عنوانهــا )2010(أبــو ســمرة وآخـرین دراسـة 
 ."القدس وعالقتها بمستوى الروح المعنویة للمعلمین

. مــن مــدیري المــدارس والمعلمــین) 441(وقــد تــم اختیــار عینــة طبقیــة عــشوائیة عــدد افرداهــا    
فقـرة موزعـة علـى ) 44( تـم إعـداد اسـتبانه للممارسـات اإلداریـة تكونـت مـن ،وللوصـول لهـدف الدراسـة

ٕالجتماعـات، وادارة الوقــت، وادارة األفــراد، وادارة األزمـات، واســتبانه للــروح إدارة ا: أربعـة مجــاالت هــي ٕ ٕ
وأظهرت نتائج الدراسة أن الممارسـات اإلداریـة لمـدیري المـدارس فـي . فقرة) 34(المعنویة تكونت من 

ــستوى الـــروح المعنویـــة بدرجـــة مرتفعـــة أیـــضا وكـــذلك . ًمنطقـــة القـــدس كانـــت مرتفعـــة، وكـــذلك جـــاء مـ
الدراسـة عــدم وجـود فــروق ذات داللـة إحــصائیة بـین تقــدیرات أفـراد عینــة الدراسـة لواقــع أظهـرت نتــائج 

الممارســـات اإلداریـــة للمـــدیرین تعـــزى لمتغیـــرات الجـــنس ومـــستوى المدرســـة وجـــنس المدرســـة والمؤهـــل 
العلمــي وخبــرة المعلــم، فــي حــین أظهــرت النتــائج وجــود فــروق بــین تقــدیرات أفــراد عینــة الدراســة لواقــع 
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المــسمى الــوظیفي، لــصالح المــدیر، والــسلطة : ســات اإلداریــة لمــدیري المــدارس تعــزى لمتغیــريالممار
  .المشرفة لصالح المدارس الحكومیة ووكالة الغوث

 درجة امتالك مـدیري المـدارس الخاصـة فـي دولــة الكویــت: عنوانها )2009(دراسة الحربي 
   .للكفایات اإلداریة من وجهات نظرهم ووجهات نظر معلمیهم

هــدفت هــذه الدراســة إلــى معرفـــة درجــة امــتالك مــدیري المـــدارس الخاصــة فــي دولــة الكویـــت 
ــت عینـــة الدراســـة مـــن  للكفایـــات ــن وجهـــات نظـــرهم، وتكونـ ـــق ) 79(اإلداریـــة مـ ــدیرة، ولتحقی ًمـــدیرا ومـ
ــــداف ــــن  أهــ ــــات اإلداریـــــة مكونـــــة مـ ــویر أداة للكفایـ ــــة، فقـــــد تـــــم تطـــ ــــتخدام ) 67(الدراسـ ــــرة، وتـــــم اسـ فقـ

   :یلي، وكانت نتائج الدراسة كما )ت(الحسابیة، واختبار  المتوسـطات

   كانت درجة امتالك مدیري المدارس الخاصة في دولة الكویت للكفایات اإلداریة، من وجهات-

  ).3.32(نظرهم، متوسطة وبمتوسط حسابي قدره 

ألردن  الــشفافیة اإلداریــة لــدى مــدیري التربیــة والتعلــیم فــي ا"عنوانهــا، )2008( عمــایرةدراســة
 .وعالقتها بكل من الضغط واألمن النفسیین للعاملین في مدیریاتهم

ــیم،  هـــدفت الدراســـة إلـــى معرفــــة مـــستوى الـــشفافیة اإلداریــــة الممارســـة مـــن قبــــل مـــدیري التربیـــة والتعلــ
ومستوى الضغط النفسي واألمـن النفـسي للعـاملین فـي مـدیریات التربیـة والتعلـیم فـي األردن مـن وجهـة 

املین، إضافة إلى تعـرف العالقـة االرتباطیـة بـین الـشفافیة اإلداریـة لـدى مـدیري التربیـة نظر هؤالء الع
ولتحقیــق .  وكـل مـن الـضغط النفــسي واألمـن النفـسي الـذي یـشعر بــه العـاملون فـي مـدیریاتهم،والتعلـیم

ــن أصــــل ) 579(هــــدف الدراســــة قــــام الباحــــث باختیــــار عینــــة الدراســــة وبلــــغ عــــدد أفرادهــــا  ًموظفــــا مــ
ــــى أن مــــستوى الــــشفافیة . ً موظفــــا مــــن المــــوظفین فــــي المــــدیریات)4015( ـــة إل ـــارت نتــــائج الدراسـ أشـ

اإلداریة لدى مدیري التربیة والتعلیم من وجهة نظر العاملین في مـدیریات التربیـة والتعلـیم متوسـط فـي 
 ضـغوط كافة المجاالت، كما أشارت النتائج إلى أن العاملین في مدیریات التربیة والتعلـیم یعـانون مـن

نفـسیة بدرجـة متوسـطة، كمــا أشـارت أن العـاملین فــي المـدیریات یـشعرون بدرجــة متوسـطة مـن األمــن 
 كمــا أشــارت نتــائج الدراســة إلــى وجــود عالقــة ارتباطیــة ســالبة بــین مــستوى الــشفافیة اإلداریــة ،النفــسي
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 العـاملون، كمـا الممارسة من قبـل مـدیري التربیـة والتعلـیم ومـستوى الـضغوط النفـسیة التـي یعـاني منهـا
وجدت عالقة ارتباطیة موجبة بین مستوى الشفافیة اإلداریة الممارسة مـن قبـل مـدیري التربیـة والتعلـیم 

  .ومستوى األمن النفسي الذي یشعر به العاملون

ـــــدي دراســـــة  ـــات : "عنوانهـــــا )2008(الحدی ــ ـــات وكلی ـــي الجامعــ ــــدریب القیـــــادات فــ أســـــالیب تـ
  "المعلمین

 واقــع أســالیب تــدریب القیــادات التربویــة فــي الجامعــات إلــىتعــرف هــدفت هــذه الدراســة إلــى ال
 مدى تحقیق أسالیب تدریب القیـادات التربویـة ألهـداف الـدورات إلى وكذلك التعرف ،وكلیات المعلمین

  .التدریبیة

ولتحقیـــق تلـــك األهـــداف اســـتخدم الباحـــث أداة استقـــصاء لجمـــع البیانـــات مـــن عینـــة الدراســـة 
ًتـــدربا مـــوزعین مـــا بـــین مـــشرف تربـــوي ومـــدیر ووكیـــل مدرســـة، وقـــد طبقـــت م) 267(والبـــالغ عـــددهم 

 وكلیـــة العلـــوم ، وجامعـــة الملـــك ســـعود،الدراســـة علـــى المتـــدربین فـــي كلیتـــي التربیـــة بجامعـــة أم القـــرى
  . وكلیتي المعلمین في الریاض والطائف،االجتماعیة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة

ــث ــث األســـلوحیـ ــتخدم الباحـ ثـــم معالجـــة البیانـــات باألســـالیب اإلحــــصائیة : ب اإلحــــصائي اسـ
  : اآلتیة

  : وكان من أهم نتائج الدراسة أسلوب تحلیل التمایز-أسلوب التكرارات

 وكلیـــات المعلمـــین هـــي أســـالیب ،إن أكثـــر ألســـالیب الممارســـة فـــي تـــدریب القیـــادات التربویـــة
  . والمحاضرةًنظریة، وكان من أكثر األسالیب الممارسة أسلوبا األسئلة

 ، وكلیــات المعلمــین فــي اســتخدام األســالیب التدریبیــة،وجــود اخــتالف بــین كلیــات الجامعــات
 .)صفر(حیث كانت درجة االنتماء بین كلیات الجامعات وكلیات المعلمین 



 47

وجـود اخــتالف بـین كلیــات الجامعیــة فـي اســتخدام األسـالیب التدریبیــة، ولكــن بدرجـة أقــل مــن 
 كلیـة التربیـة د وتعـ، فـي تحقیـق أهـداف الـدورات التدریبیـة،معلمین بصفة عامـةاالختالف مع كلیات ال

 .ً من أكثر الكلیات تحقیقا لألهداف التدریبیة،بجامعة أم القرى وكلیة المعلمین بالطائف

وجـود عالقـة بــین تنـوع اسـتخدام األســالیب التدریبیـة ودرجـة تحقیــق األهـداف التدریبیـة، فكلمــا 
   .ًة األسالیب التدریبیة ملموسا كانت درجة تحقیق األهداف أكثركان التنوع في ممارس

ـــیم فـــي عنوانهـــا) 2008(شـــحادة دراســـة   واقـــع الممارســـات اإلداریـــة لمـــدیري التربیـــة والتعل
  .محافظات قطاع غزة في ضوء معاییر اإلدارة اإلستراتیجیة وسبل تطویرها

 التربیــة والتعلــیم فــي محافظــات لــى درجــة الممارســات اإلداریــة لمــدیريإهــدفت الدراســة تعــرف 
قطاع غزة في ضوء معاییر اإلدارة االستراتیجیة من وجهة نظر كـل مـن المـشرفین التربـویین ورؤسـاء 

 ورؤســاء األقــسام بمــدیریات التربیــة ، الدراســة مــن جمیــع المــشرفین التربــویینوتكــون مجتمــع .األقــسام
ــیم التابعـــة لــوزارة التربیـــة والتعلــیم بمحافظـــات  رئـــیس ) 68(ًمـــشرفا، ) 128(غــزة والبـــالغ عــددهم والتعل

ًمـشرفا تربویــا ورئــیس قـسم، وأظهــرت النتــائج بعـدم وجــود فــروق ) 184(قـسم، بلــغ أفـراد عینــة الدراســة  ً
فـــي درجـــة الممارســـة اإلداریـــة لمـــدیري التربیـــة والتعلـــیم فـــي ضـــوء معـــاییر اإلدارة اإلســـتراتیجیة تعـــزى 

دمـــة، فـــي حـــین ظهـــرت فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة تعـــزى لمتغیـــر نـــوع العمـــل، الجـــنس، ســـنوات الخ
  :واقترح الباحث مجموعة من التوصیات منهاللمؤهل العلمي، 

تنظــــیم بــــرامج تدریبیــــة تهــــدف لتحــــسین مــــستوى أداء مــــدیري التربیــــة والتعلــــیم فــــي ممارســــة العملیــــات 
  .اإلستراتیجیة

، مـع مراعـاة ربـط مـستوى ه وتقویمـ أداء العـاملینهمـاوضع نظام واضح وعادل لمراقبة وتقویم
  .األداء بمقدار اإلنجاز المتحقق، على أن یتم تعریفهم بنتائج التقویم ومناقشتهم فیها

ـــدوي وآخـــر ــع الممارســـات اإلداریـــة والفنیـــة لمـــدیري  " وعنوانهـــا ،)2005 (وندراســـة الب واقـ
ــیم والمـشـرفین  مـن وجهـات نظـر مـدیري التربیـة وال،ومدیراتها في وكالة الغوث في األردن المدارس تعل

   ."التربویین ومدیري المدارس والمعلمین
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 في ،واقع الممارسات اإلداریة والفنیة لمدیري المدارس ومدیراتهاإلى هدفت الدراسة تعرف 
 من وجهات نظر مدیري التربیة والتعلیم والمشـرفین التربـویین ومـدیري ،وكالة الغوث في األردن

ًمشـرفا تربویـا و  ) 33(مدیري تعلیم و) 4(مجتمع الدراسة من المدارس والمعلمین، وقد تألف  ً
ًمدیرا ومدیرا مساعدا و ) 263( ً مدیري ) 4(ًمعلما ومعلمة، بینما تألفت عینة الدراسـة مـن ) 4112(ً

ًمشرفا تربویا و ) 28(تعلیم و  ًمدیرا ومدیرا مساعدا و ) 44(ً ً ًمعلما ومعلمة، وقد توصلت ) 169(ً
ألردن في ان واقع الممارسات اإلداریة والفنیة لمدیري المدارس في وكالة الغوث في الدراسة إلى أ

مجاالت تسعة من عمله جاءت بدرجة عالیة، وأن أعلى درجـة ممارسـة لمـدیري المدارس في وكالة 
 وأما أقل الممارسات فكانت في ،الغوث كانت في الممارسات اإلداریة في مجال إدارة الموارد المادیة

  .جال إغناء المنهاج والعالقة مع المجتمع المحليم

  :دراسات تتعلق باالنتماء المهني

درجة توفر سمات القیادة التحویلیة لدى مدراء المدارس  :بعنوان) 2014(دراسة كنعان
شمال  الحكومیة الثانویة وعالقتها باالنتماء المهني للمعلمین من وجهة نظر المعلمین في محافظات

  .فلسطین
ت الدراسة التعرف إلى درجة توفر سمات القیادة التحویلیة لدى مدراء المدارس هدف

الحكومیة الثانویة وعالقتها باالنتماء المهني للمعلمین من وجهة نظر المعلمین في محافظات شمال 
تكون مجتمع الدراسة من جمیع المعلمین والمعلمات في مدیریات التربیة والتعلیم في . فلسطین

ًمعلما ومعلمة، اختیرت منهم عینة ) 12575(مال الضفة الغربیة والبالغ عددهم محافظات ش
وبعد أن تم جمع  .ًمعلما ومعلمة، تم استخدام المنهج الوصفي المسحي (565)عشوائیة تكونت من 

البیانات وتحلیلها توصلت الباحثة إلى وجود ارتباط ایجابي بین درجة توفر سمات القیادة التحویلیة 
  .راء المدارس واالنتماء المهني للمعلملدى مد

االنتماء المهني لألخصائیین النفسیین واالجتماعیین : "وعنوانها )2013(دراسة ذیاب
العاملین في مراكز الصحة النفسیة التابعة لوزارة الصحة الفلسطینیة ووكالة الغوث وتشغیل الالجئین 

ة االنتماء المهني لدى األخصائیین النفسیین  الدراسة إلى تحدید درجهدفت" )األنروا(الفلسطینیین 
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واالجتماعیین العاملین في مراكز الصحة النفسیة، إلى معرفة أثر بعض المتغیرات المتعلقة بهم في 
) 90( تكونت عینة الدراسة من درجة انتمائهم، إلى ترتیب أبعاد االنتماء المهني بحسب أهمیتهما،

ًأخصائیا نفسیا واجتماعیا، حیث قام ً   ) .37(وا بتعبئة استبانة مكونة من ً

أظهرت النتائج الدراسة أن درجة االنتماء المهني لألخصائیین النفسیین واالجتماعیین 
العاملین في مراكز الصحة النفسیة كانت كبیرة، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة 

ع العمل، كما أظهرت الدراسة أن إحصائیة على درجة االنتماء المهني تعزى لمتغیري الجنس، وموق
: من أبرز المعوقات التي تواجه االنتماء المهني لألخصائیین النفسیین واالجتماعیین هي

البیروقراطیة والروتین في العمل، وغیاب التقدیر والحوافز المناسبة، والنظرة االجتماعیة السلبیة عن 
ر أسلوب العمل وتقدیم المحفزات األخصائي النفسي واالجتماعي وأوصى الباحث بضرورة تغی

  .المادیة والمعنویة

 فـي األمنیة األجهزة أفراد لدى المهني االنتماء "وعنوانها )2009(أبو الرب والصباحدراسة 
دراســـة إلـــى التعــرف إلـــى درجـــة االنتمـــاء المهنـــي لــدى أفـــراد األجهـــزة األمنیـــة فـــي الهـــدفت ". فلــسطین

ــسطین، وبیــــان أثــــر متغیــــرات ــنس، وا) فلــ ــــرة، والمركــــز الجــ لمؤهــــل العلمــــي، والرتبــــة العــــسكریة، والخب
وتحدیـد المعوقـات والعوامـل التـي تقلـل وتزیـد . على ذلك) الوظیفي، والدورات التدریبیة المهنیة وعددها

 كــون مجتمــع الدراســة مــن جمیــع منتــسبي األجهــزة األمنیــة الفلــسطینیة فــي  .مــن انتمــائهم ألجهــزتهم
فــردا مــن العــاملین  666 تكونــت عینــة الدراســة مــن .فــردا 29678 ممحافظــات الــشمال والبــالغ عــدده

فــي األجهــزة األمنیــة الفلــسطینیة، حیــث تــم اختیــارهم بطریقــة العینــة العــشوائیة البــسیطة، وقــد توصــلت 
  :الدراسة إلى

ــشكل عـــام، بغـــض  - ـــة بـ أن درجـــة االنتمـــاء لمنتـــسبي األجهـــزة األمنیـــة الفلـــسطینیة كانـــت عالی
 .ظیفي أو الرتبة أو األقدمیة أو الدرجة العلمیةالنظر عن الموقع الو

مــن أكثــر الموضــوعات التــي تهــم منتــسبي األجهــزة األمنیــة، هــو ســمعة الجهــاز الــذي ینتمــون  -
  .إلیه
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        أن درجــــة االنتمــــاء لــــدى اإلنــــاث المنتــــسبات إلــــى األجهــــزة األمنیــــة الفلــــسطینیة، أكثــــر منهــــا  -
 .لدى الذكور المنتسبین لهذه األجهزة

) مــن رتبــة رائــد فمــا فـــوق( منتــسبي األجهــزة األمنیــة الفلــسطینیة مــن ذوي الرتـــب الــسامیة أن -
  ).من مالزم الى نقیب(لدیهم درجة انتماء أعلى من ذوي رتبة الضابط 

ــسطینیة، هــــي نظــــام الترقیــــات فــــي  - ــوعات المقلقــــة لمنتــــسبي األجهــــزة األمنیـــة الفلــ مـــن الموضــ
   . وال یأخذ بعین االعتبار األداء والتقییم والتدریبألنه یعتمد فقط على األقدمیة. أجهزتهم

العالقــة بــین الرضــا الــوظیفي والــوالء التنظیمــي عنــد أعــضاء  :وعنوانهــا )2008(دراســة غنــیم
  .هیئة التدریس في جامعة النجاح الوطنیة

هــدفت هــذه الدراســة التعــرف إلــى العالقــة بــین الرضــا الــوظیفي والــوالء التنظیمــي عنــد أعــضاء 
لتــدریس فــي جامعــة النجــاح الوطنیــة وأثــر الجــنس والمؤهــل العلمــي والرتبــة األكادیمیــة والكلیــة هیئــة ا

ــد أعــــضاء هیئــــة  ــوالء التنظیمــــي عنــ وســـنوات الخبــــرة والعمــــر علــــى العالقــــة بــــین الرضــــا الــــوظیفي والــ
وقد تحدد مجتمع الدراسة في أعضاء هیئـة التـدریس فـي جامعـة . التدریس في جامعة النجاح الوطنیة

من أعضاء هیئة التــدریس، وقـام الباحـث ) 144(نجاح الوطنیة، وتم اختیار عینة منهم بلغ حجمها ال
ــتبانة مكونـــة مـــن ثالثـــة أقـــسام معلومـــات : القـــسم األول: باســـتخدام أداة للدراســـة وهـــي عبـــارة عـــن اسـ

، فقــرة) 18(مقیـاس الـوالء التنظیمـي المكـون مـن : شخـصیة عـن أعـضاء هیئـة تـدریس، والقـسم الثـاني
فقــرة، وأشــارت نتــائج الدراســة إلـــى أن ) 53(مقیــاس الرضــا الــوظیفي المكــون مــن : أمــا القــسم الثالــث

مــستوى الرضــا الــوظیفي والــوالء التنظیمــي عنــد أعـــضاء هیئـــة التــدریس فــي جامعــة النجــاح الوطنیـــة 
 هیئــة مرتفــع باإلضــافة الــى وجــود عالقــة ایجابیــة بــین الــوالء التنظیمــي والرضــا الــوظیفي عنــد أعــضاء

  .التـدریس فـي جامعة النجاح الوطنیة

العالقـة بـین الحریـة األكادیمیـة والـوالء التنظیمـي لـدى أعـضاء  وعنوانها: )2008(دراسة حمدان
  .الهیئة التدریسیة في الجامعات الفلسطینیة
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هــدفت هــذه الدراســة التعــرف إلــى العالقــة بــین الحریــة األكادیمیــة والــوالء التنظیمـــي كمـــا یراهــا 
ضاء الهیئة التدریسیة في الجامعات الفلسطینیة، وبیان هذه العالقـة التـي تختلـف بـاختالف الجـنس أع

، والجامعــة العربیــة األمریكیــة، )ابــو دیــس(والرتبــة العلمیــة والخبــرة والكلیــة، بیرزیــت، وجامعــة القــدس 
مجتمــع عــضو هیئــة تــدریس، وقــد اختیــرت عینــة طبقیــة عــشوائیة مــن ) 1498(والــذین بلـــغ عـــددهم 
  :عضو هیئة تدریس، ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة) 300(الدراسة بلغ حجمهـا 

ال توجد عالقة بین الحریة األكادیمیة والوالء التنظیمي لدى أعضاء الهیئة التدریـسیة فـي  نهأ   
تدریــسیة فــي  إن درجـة واقــع الحریــة األكادیمیـة لــدى أعــضاء الهیئـة الوأظهــرت. الفلــسطینیةالجامعـات 

الجامعـــات الفلـــسطینیة كانـــت متوســـطة حیـــث وصـــلت النـــسبة المئویـــة لالســـتجابة للدراســـة الكلیـــة الـــى 
ن الدرجـــة الكلیـــة لواقـــع الـــوالء التنظیمـــي لـــدى أعـــضاء الهیئـــة التدریـــسیة فـــي الجامعـــات أ%) 67.6(

  %).78.4(الفلسطینیة كانت عالیة حیث وصلت النسبة المئویة لالستجابة 

قیـاس مـستوى الرضـا الـوظیفي والـوالء التنظیمـي والعالقـة " وعنوانها )2006(ونة دراسة عال
هـــدفت هــذه الدراســـة التعــرف إلـــى مـــستوى " بینهمــا عنــــد معلمــي المـــدارس الخاصــة فـــي مدینـــة نــابلس

الرضــا الــوظیفي والــوالء التنظیمــي والعالقــة بینهمــا عنــد معلمــي المــدارس الخاصــة فــي مدینــة نــابلس، 
المؤهـــل العلمـــي وســنوات الخبــرة والعمــر فــي مــستوى الرضــا الــوظیفي والــوالء التنظیمــي وأثــر الجـــنس و

وقــد تحــدد مجتمـــع الدراســة فــي معلمــي المـــدارس . عنــد معلمــي المـــدارس الخاصــة فـــي مدینــة نــابلس
وإلتمـام . معلمـا ومعلمـة) 126(الخاصة في مدینة نابلس جمیعا، وتم اختیـار عینـة مـنهم بلـغ حجمهـا 

معلومـات شخـصیة عـن المعلمـین، والقـسم : القـسم األول: أعــدت أداة مكونـة مـن ثالثـة أقـسامالدراســة 
فقــرة، أمــا القــسم الثالــث فمقیــاس الرضــا الــوظیفي ) 17(مقیـــاس الــوالء التنظیمــي المكــون مــن : الثـــاني

في أظهـرت نتـائج الدراسـة أن مـستوى الرضــا الــوظی . فقرة موزعة على سـتة محـاور) 53(المكـون مـن
عنـــد معلمــي المــدارس الخاصــة فــي مدینــة نــابلس مرتفــع ، وان مــستوى الــوالء التنظیمـــي عنـــد معلمـــي 
المــدارس الخاصــة فــي مدینــة نــابلس مرتفــع ، كمــا أشــارت النتــائج إلــى عــدم وجــود فـــروق ذات داللـــة 

ة والعمـر، إحصائیة في مستوى الرضا الوظیفي تعزى لمتغیـر الجـنس والمؤهـل العلمــي وســنوات الخبــر
وكــذلك عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة فــي مـــستوى الـــوالء التنظیمـــي تعـــزى للمؤهـــل العلمـــي 
وسنوات الخبـرة والعمـر ، كمـا وجـدت فـروق ذات داللـة إحـصـائیة فــي مـسـتوى الــوالء التنظیمـي تعـزى 
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وظیفي والــوالء یجابیــة بــین الرضـــا الــإلمتغیــر الجــنس ، كمــا أشــارت نتــائج الدراســة إلــى وجــود عالقــة 
  .التنظیمي

قیــاس الــوالء التنظیمــي للعــاملین بالمجــال "وهــي بعنــوان  :وعنوانهــا) 2006(دراســة الكتبــي
وقـــد هــدفت هـــذه الدراســة لقیـــاس الــوالء الـــوظیفي " الــشرطي للعــاملین بـــاإلدارة العامـــة لـــشرطة الــشارقة

ــن خــالل دراســة میدانیــة علــى العــاملین بــاإلدارة ال تمــت وعامــة لــشرطة الــشارقة، بالمجــال الـــشرطي مـ
 مفهـوم الـوالء الـوظیفي وعناصــره إلـىالموضـوع مـن خـالل عـدة نقـاط تمثلـت فـي التعـرف  معالجة هذا

ــدى العـــاملین، وقیـــاس درجـــة الـــوالء  وأبعـــاده، والتعـــرف علـــى العوامـــل المـــؤثرة علـــى الـــوالء الـــوظیفي لـ
یــد مــدى وجــود اختالفـات إحـصائیة فـي الوظیفي لدى العـاملین بـاإلدارة العامـة لـشرطة الــشارقة، وتحد

العمـر، ا لنـوع، الجنـسیة، المـستوى  :الوالء الوظیفي لدى المبحوثین تبعا للمتغیـرات الشخـصیة التالیــة 
ــود اختالفــــات  ــشهري، وتحدیــــد مـــدى وجــ ـــدخل الــ ـــة، الحالــــة التعلیمیـــــة، الـ التعلیمـــي، الحالــــة االجتماعی

الرتبـة، نـوع الوظیفـة، : ن تبعــا للمتغیـرات التنظیمیـة التالیـة إحصائیة في الوالء الوظیفي لدى المبحـوثی
ــنوات الخبـــرة، وطبیعــة المهــام المــؤداه، وتــم اســتخدام مــنهج المــسح االجتمــاعي  مــدة الخدمــة، عـــدد سـ

وقــد خلــصت .مــن العــاملین بــإدارات وأقــسام شــرطة الــشارقة   )377( بالعینــة حیــث بلــغ عــدد العینــة 
 هـي العوامـل العائـدة إلـى بیئـة العمـل أن هنـاك ،وامل تأثیرا علـى الـوالء الـوظیفيالدراسـة بـان أكثـر الع

ًارتباطـــا معنویــا بــین العوامــل الذاتیــة والمتغیــرات الشخــصیة والمتغیــرات الوظیفیــة، وأن هنــاك ارتباطــا ً 
ـــد ارتبـــ ــرات الشخـــصیة والوظیفیـــة، ویوجـ ـــا أیـــضا بـــین العوامـــل العائـــدة لمـــدیر اإلدارة والمتغیـ اط معنوی

معنوي بین العوامل العائدة لبیئة العمـل والمتغیـرات الشخـصیة والوظیفیـة وأخیــرا توصـلت الدراسـة إلـى 
ــوثین فیمـــا یتعلــــق بالعوامـــل المـــؤثرة علـــى الـــوالء  أن أكثـــر المتغیـــرات الشخـــصیة تـــأثیرا فـــي آراء المبحـ

ـــة االجتماعیــــة، بینمــــا  ـــوع والحالــ ــ ــوظیفي هــــي الجنــــسیة والــــدخل الـــــشهري والن ظهــــر أثــــر المتغیــــرات الــ
الوظیفیـة علـى آراء المبحــوثین فیمـا یتعلــق بالعوامــل المــؤثرة علـى الــوالء الـوظیفي مــن خـالل متغیــرات 

  . ومدة الخدمة، ومكان العمل، والرتبة، ونـوع الوظیفـة،عدد سنوات الخبـرة

 الــسمات الشخــصیة والــوالء التنظیمــي لــدى معلمــات المرحلــة : بعنــوان)2005(دراســة غنــام 
ــسمات  إلــــى هــــدفت هــــذه الدراســــة تعــــرفاألساســــیة فــــي المــــدارس الحكومیــــة فــــي محافظــــة نــــابلس  الــ

الشخــصیة والـــوالء التنظیمـــي لـــدى معلمـــات المرحلـــة األساســـیة فـــي المـــدارس الحكومیـــة فـــي محافظـــة 
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ــدفت إلـــى تحدیـــد دور كـــل مـــن المتغیـــرات  مكـــان العمـــل، ومكـــان الـــسكن، والمؤهـــل (نـــابلس، وكمـــا هـ
فــي التــأثیر )  التــدریس، والحالــة االجتماعیــة، ومعــدل الــدخل لألســرة، وســنوات الخبــرةالعلمــي، ومجــال

على سمات الشخصیة والـوالء التنظیمـي لـدى معلمـات المرحلـة األساسـیة فـي المـدارس الحكومیـة فـي 
محافظة نابلس، تكون مجتمـع الدراسـة مـن جمیـع معلمـات المرحلـة األساسـیة فـي المـدارس الحكومیــة 

وفـق إحـصاءات مدیریـة التربیـة والتعلـیم فــي محافظــة ) 1088(ة نابلس، وقد بلـغ عـددهن فـي محافظ
مــن مجتمــع % 16.8معلمــة، وهــن یـشكلن مــا نــسبته ) 183(نـابلس، و بلــغ عــدد أفــراد عینـة الدراســة 

  .الدراسة

أن درجــة تــوفر الــوالء التنظیمــي لــدى معلمــات المرحلــة األساســیة فــي إلــى وتوصــلت الدراســة 
  %).83.2(ًس الحكومیـة فـي محافظة نابلس كانت كبیرة جدا، وبنسبة مئویة المـدار

مــستوى االنتمــاء المهنــي والرضــا الــوظیفي والعالقــة بینهمــا : " بعنــوان)2004(ســالمةدراســة 
 ".لدى أعضاء الهیئة التدریسیة في الجامعات الفلسطینیة

ظیفي والعالقــة بینهمــا لــدى هــدفت الدراســة التعــرف إلــى مــستوى االنتمــاء المهنــي والرضــا الــو
. وقــد وظفــت الدراســة المــنهج الوصــفي التحلیلــي. أعــضاء الهیئــة التدریــسیة فــي الجامعــات الفلــسطینیة

ولتحقیق أهداف الدراسة قامت الباحة باستخدام االسـتبانة كـأداة لجمـع المعلومـات والبـالغ عـدد فقراتهـا 
 هیئــة تــدریس مــن عــددهم البــالغ عــضو) 302(وطبقــت الدراســة علــى عینــة مكونــة مــن . فقــرة) 73(
 الرضـا لقیـاس والثانیـة المهنـي، االنتمـاء لقیـاس األولـى :اسـتبانتین الباحثـة علـیهم وزعـت) 1046(

 فـي التـدریس هیئـة أعـضاء لـدى المهنـي االنتمـاء مـستوى أن إلـى الدراسـة نتـائج الـوظیفي، وأشـارت
 عـدم إلـى الدراسـة نتـائج أشـارت كما ًًسطا،متو الرضا مستوى كان بینما مرتفع، الجامعات الفلسطینیة

 لمتغیـر تعـزى الـوظیفي، والرضـا، المهنـي االنتمـاء مـستوى فـي إحـصائیة داللـة ذات وجـود فـروق
  .األكادیمیة والرتبة العلمي، الجنس والمؤهل

ین ــدى اإلداریــ لالقیـادي والـنمط المهني الوالء بینالعالقة " بعنوان )2003(عورتاني دراسة 
 "ات السلطة الوطنیة الفلسطینیةي وزارـف
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ــــــة وقد هدفت هذه الدراسة إلى معرفة طبیعة  ـــــ بین الوالء المهني والنمط القیادي لدى العالقــــ
ـــواش، اإلداریین في وزارات السلطة الوطنیة الفلسطینیة ـــتملت علـ إداریاً ) 363(ى عینة مکونة من ـ

  : وقد توصلت الدراسة إلى، من مختلف الوزارات

   .ًفي وزارات السلطة الوطنیة الفلسطینیة مرتفعة جدا اإلداریین لدى المهني الءالو درجة أن. 1

  .الذكور ولصالح الجنس لمتغیر ًتبعا المهني الوالء في فروق هناك كانت. 2

 مؤهــــل ولــــصالح العلمــــيل  المؤهلمتغیــــر ًتبعــــا المهنــــي للــــوالء الدرجــــة الكلیــــة فــــي فــــروق ظهــــرت. 3
  .الماجستیر

  -: جنبیةاألدراسات ال: ثانیا

 على القیادة أسالیب تأثیر " بعنوان(Mohammed et al, 2012) محمد وآخرون دراسة
  .نیجیریا في العامة الجامعات ألساتذة دراسة" التنظیمي االلتزام

 الجامعات أساتذة بیف التنظیمي االلتزام في القیادة أسالیب تأثیر إلى الدراسة التعرف هدفت
 العلیـا اإلدارة أظهرتهـا التـي القیـادة أسـلوب كـان إذا مـا تحدیـد إلـى لدراسـةا سـعت نیجیریـا،  فيالعامة

 واسترشـد .المحاضـرین بـین التـزام التنظیمیـة علـى مؤشـر هـو نیجیریـا فـي الحكومیـة  الجامعـاتفـي
 أهـداف ولتحقیـق المـسحي، الوصـفي المنهج الدراسة وظفت وقد .التحویلیة القیادة نظریة الدراسة من
 عـشوائیة عینـة علـى الدراسة وطبقت المعلومات، لجمع كأداة االستبانة باستخدام لباحثا الدراسة قام

 .من المحاضرین151طبقیة مكونة من 

 :أهمها نتائج، عدة إلى الدراسة توصلت وقد

  .التنظیمي  وااللتزامالقیادة أسالیب بین 0.01 داللة مستوى عند ارتباط عالقة وجود -

 .المؤسسات في التزام الموظف في كبیرة مساهمة القیادي أن للسلوك -

 فـي الموظـف التـزام علـى فعالیـة األسـالیب أكثـر كـان المـستخدم التحویلیـة القیـادة أسـلوب أن  -
      .المعامالت التنظیمیة في الجامعات النیجیریة
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 العالقـــة مـــا بـــین الرضـــا الـــوظیفي )Google et al,2011(دراســـة جوجـــل وآخـــرون 
ضـــمن ) الزهــایمر(ًموظفــا یعملــون فـــي مراكــز لرعایــة مرضــى الخــرف) 262 (واالنتمــاء المهنــي لــدى

إطــار مــن الرعایــة االجتماعیــة طویلــة المــدى، مــن خــالل فحــص مــدى تــأثیر تعزیــز االنتمــاء المهنــي 
ًایجابیا على الرضا الوظیفي وبالعكس، وفحص فیمـا إذا كـان تحـسن الرضـا الـوظیفي یمكـن أن یـسهم 

 وقــد أخـــضع المــشاركون لـــدورة تــدریب خاصـــة بالتعامــل مـــع المـــصابین .فــي تعمیـــق التمكــین المهنـــي
كــشفت . ، حیــث أجــابوا علــى اســتبانتین تقیــسان الرضــا الــوظیفي وااللتــزام المهنــي)الزهــایمر(بــالخرف 

النتــائج باســتخدام معامــل االنحــدار وجــود عالقــة متبادلــة بــین الرضــا الــوظیفي واالنتمــاء المهنــي، كمــا 
انــسجام متبــادل بــین الدرجــة الكلیــة للمقیــاس ومقیــاس الرضــا الــوظیفي الــداخلي أظهــرت النتــائج وجــود 

  .كما دلت النتائج على وجود فرق رئیسي ما بین الرضا الوظیفي واالنتماء المهني

دراســة : وعنوانهــا Zahed-Babelan and Rajabi,2009) زاهــد وراجــابي دراســة
  األردبیمي جامعة في األقسام رؤساء في القیادة أنماط مع العاطفي الذكاء بین العالقة

 األقسام رؤساء في القیادة أنماط مع العاطفي الذكاء العالقة بین إلى التعرف الدراسة هدفت
قـام  الدراسـة أهـداف ولتحقیـق المـسحي، الوصـفي الدراسـة المـنهج وظفـت وقـد األردبیمـي، فـي جامعـة

معلومــات، وطبقــت الدراســة علــى عینــة  لجمــع ال(EIS)الباحــث باســتخدام االســتبانة ومقیــاس الــذكاء 
  .ًفردا من أعضاء هیئة التدریس ورؤساء األقسام) 118(مكونة من

 :أهمها من نتائج، عدة الدراسة إلى توصلت وقد

رؤسـاء  عـن الـصادر القیـادة وأسـلوب أداء عـف األعـضاء غالبیـة جانـب مـن الرضـا ارتفـاع -
 عـن الـصادر القیـادة أسـالیب مـن دلمعـ أعلى على التحویلیة القیادة أسلوب حصلاإلدارات 

 العاطفي التحویلیة، والذكاء القیادة نمط بین إیجابیة عالقة رؤساء اإلدارات وجود

 .لرؤساء األقسام القیادیة األنماط توقع في عالیة قوة له المختلفة وأبعاده العاطفي الذكاء أن -
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  :وعنوانها (Gedikoğlu & Keser, 2008) وكیسر جیدكوغلو، دراسة

 الدراسـة هـذه هـدفت، ومـسؤولیاتهم لـسلطاتهم الثانویـة المـدارس مـدیري تحدیـد مـدى ممارسـة
 وقـد مـسؤولیاتهم، ضـوء لـسلطاتهم فـي تركیـا، فـي الثانویـة المـدارس مـدیري ممارسـات تحلیـل إلـى

 خـالل الوسـطى التعلیمیـة فـي المنـاطق الثانویـة المـدارس مـدیري جمیـع علـى الدراسـة عینـة اشـتملت
 الثانویـة المـدارس مـدیري أن التحلیـل اإلحـصائي نتـائج أظهـرت  وقـد2006-2005دراسـي ال العـام

 لهـذه متوسـط أعلـى ، وأن%)72(نـسبته  مـا أي (3.6) حـسابي بمتوسـط مـسؤولیاتهم یـدركون
  .المدرسة تطویر متوسط في أدنى كان بینما الروتینیة، الوظائف في كان المسؤولیات

عملیــة  أدوار المــدیرین أثنــاء"بعنــوان ) Shirely & Angela, 2007(دراســة شــیرلي وأنجــیال 
  " اإلصالح التربوي في الوالیات المتحدة

وتـــصف هـــذه الدراســـة أدوار المـــدیرین أثنـــاء عملیـــة اإلصـــالح التربـــوي فـــي الوالیـــات المتحـــدة 
  األمریكیـــة، وقـــد قـــام بهـــا قـــسم التطـــویر فـــي المنطقـــة الجنوبیـــة الغربیـــة فـــي مدرســـة یبلـــغ عـــدد طلبتهـــا

ًطالبا، من خالل وصف ما كان یدور في المدرسة على أرض الواقع، وهـدفت الدراسـة إلـى ) 1780(
ــوانین ـــاج الطلبـــة، مــــن خـــالل بنـــاء قـ  أو الخـــروج بخطـــط واســــعة ،متابعـــة أدوار المـــدیرین وربطهـــا بنت

ــائج إلــى أن المــدارس التــي مــرت بعملیــة التغییــر،  یــزداد لمتابعــة التقیــیم العــام للمدرســة، وخلــصت النت
ــسلطة  ــور المفروضـــة علـــیهم مـــن قبـــل الــ ــسرعة، بـــسبب سلـــسلة مــــن األمـ تغیـــر مـــدیریها ویتحركـــون بـ
الوسطى المتنفذة، باإلضافة إلى طریقة مـساءلة العـاملین التـي تـؤدي إلـى اإلسـراع فـي عملیـة التغییـر 

دارة التقلیدیـة في المدرسة، وتبین الدراسة أن المدیرین یتخوفون من فقدان الـسلطة التـي یمتلكونهـا بـاإل
ن المــدیر الـــذي یـــدیر بالمعرفـــة أومــن خـــالل التسلـــسل اإلداري إذا مــا انتقلـــوا إلـــى اإلدارة التـــشاركیة، و

أفضل من المـدیر الـذي یـدیر بالـسلطة، والمـدیر الـذي یتخـذ القـرار بـصورة تعاونیـة أفـضل مـن المـدیر 
ــساءلة والثقافـــة الكلیـــة التفاعلیـــة البیروقراطـــي، والمـــدیر ذو التوقعـــات العالیـــة یحـــل محـــل المـــدیر بال مـ

ًللعاملین تحل محل األفراد االنعزالیین، والتغییر دائمـا بحاجـة إلـى مـدیر قـوي وصـبور، یقـضي الكثیـر 
من الوقـت فـي مـساعدة اآلخـرین علـى فهـم المتطلبـات الجدیـدة للتغییـر والتركیـز علـى الـدور التعلیمـي 

  .للمعلم أكثر من أي مسألة أخرى
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  "والحاضر الماضي في المدیرین ممارسات":  بعنوان)Huff,2006(هاف دراسة 

  مـاعلـى للوقـوف والحاضـر، الماضـي فـي المـدیرین ممارسات قیاس إلى الدراسة هذه هدفت
المـسح  خـالل مـن البحـث لنتـائج التوصـل وتـم األمریكیـة، فانـدیربلت جامعـة فـي المـدیرون یفعلـه

 وتبـین الدراسـة طلبـتهم، ٕوانجـاز بـتعلم لیرتقـوا ًتمامـا یرونالمـد یفعلـه عمـا لإلجابـة والمقابلـة والمـشاهدة
 غیـر المرتبطـة اإلداریـة الوظـائف علـى المـدیرون یركـز وكیـف المـدیرین، ممارسـات تعقیـدات مـدى

 علـى تربـوي لیـشجع كقائـد المـدیر یقـوم الحـاالت بعض في أنه ًأیضا الدراسة وبینت التدریس، بعملیة
 بعـض ًمـضیفا الهیئة التعلیمیـة، بنوعیة ویرتقي واالختبار، التجربة ىعل ویحث الجدید، المنهاج تنفیذ

 المعلمـین، علـى فـي اإلشـراف المـدیرین أهـداف علـى یركـز بالنهایـة ولكـن مواقفـه، ویغیـر البـرامج،
 الـصف، غرفـة النظـام داخـل علـى والمحافظـة الطلبـة، تحـصیل ومتابعـة باسـتمرار، أدائهـم وتقیـیم

 التـي والمهـام األعبـاء وأن أهم المنهاج، فعالیات ومتابعة الطلبة، وضبط ي،المدرس البرنامج ومتابعة
 بینـت كمـا بـه، قـام لمـا ثـم المراقبـة والـتحكم والتنـسیق والتنظـیم التخطـیط هـي المدرسـة مـدیر بهـا یقوم

 المرتبطـة الممارسـات التـي تتـضمن اإلصـالحیة واألدوار باإلشـراف ینـشغلون المـدیرین أن الدراسـة
 العامة والصیانة اإلصالح في تنظیم المدرسة في أوقاتهم المدیرون ویقضي والمعلمین، طلبةال بأداء

 وجمـع العمـل، عـن الناتجـة ٕوادارة األزمـات اإلضـافیة، المنهجیـة والفعالیـات الطلبـة علـى واإلشـراف
  .األداء سجالت وتحلیل البیانات،

 إلـى مـسـتوى الرضــا هـدفت هـذه الدراسـة التعـرف) Ssesanga ,2005(سیـسانجا دراسـة 
الـــوظیفي لـــدى األكـــادیمیین الجـــامعیین األوغنـــدیین ، حیـــث أجـــرت الدراســـة تحقیقــــا اختباریــــا الختبـــار 
ـــالي فــــي العـــــالم المتقــــدم ،  ـــیم العـ ــــوظیفي للعــــاملین فــــي التعلـ ـــا ال العوامــــل التــــي تــــساهم وتــــدعم الرضـ

ة أوغندا، حیـث سـجل التحلیـل فردا وقع علیهم االختیار في جامع) 182(واستخدمت عینة مؤلفة من 
العوامل األكثر تأثیرا في الرضا وهي كل ما هـو متـصـل بـسـلوك زمـالء العمـل ، واإلشـراف ، ونـواحي 
التعلیم الحقیقي والجوهري ، وأما الدافع لخلق عـدم الرضا فكان أكثرها عوامـل خارجیـة مثـل المكافـآت 

 أن العمـر ، والرتبـة األكادیمیـة ، لهمـا دالالت علـى والسیطرة والبحـث والترقیـة وبیئـة العمل، كما وجـد
  .الرضا الوظیفي، بینما لم یكن هناك داللة لتأثیر الجنس على الرضا الوظیفي

  



 58

  ) :Bayazit, Hammer, and Wazeter, 2004( وویزتـر وهامر بیازیت دراسة

الدراسة إلى حیث هدفت هذه " دراسات في التحدیات المنهجیة في التزام النقابات"بعنوان 
إن . من خالل دراسة حول الوالء في االتحاد) أسالیب التحدیات( وسائل التحدیات إلىالتعرف 

المشـاكل المنهجیة في دراسات الوالء للمنظمات شخصت وعرفت عن طریق بیانات جمعت من 
ًاتحادا محلیا للمعلمین في بنسلفانیا في ا) 297(ممثل اتحاد في ) 479(ًعضوا و ) 4641( لوالیات ً

فقرة، وكانت من نتائج الدراسة وجود ) 20(وباستخدام مقیاس للوالء مكون من . المتحدة األمریكیة
للتحلیل، وعامل الفقرات السلبیة، ووجود ثالثة عوامـل ) األحادي(عامل أسلوبي في المستوى الفردي 

. ل من أجل االتحاداالنتماء لالتحاد، والمسؤولیة نحو االتحاد، واالستعداد للعم: فرعیة وهي
وباستخدام اختبار قیاس التباین، أظهرت النتائج أن الوالء كان أكثر لألعضاء المصنفین، والذین 

وكذلك وجود فروق في الـوالء بـین األعضـاء القدامى ). دون الممثلین(یحتلون مكانة مرموقة 
ن أن الفرضیات ووجود فروق بین الذكور واإلناث، وكذلك وجد الباحثو. واألعضاء الجدد

اإلحصائیة لم ترفض عندما حللت درجات الوالء كأفراد دون االهتمام بطبیعة البیانات التراكمیة 
  .للمجموعات، بمعنى أن الوالء كمجموعة أعطى نتائج أفضل من الوالء كأفراد

ماضي الـوالء " بعنوان ): Somech and Bogler, 2002(دراسة سومیتش وبوجلر 
وهـدفت هذه . وأجریت هذه الدراسة في جامعة حیفا في إسـرائیل"  للمعلم ومكانتهالمهني والتنظیمي

 اتخاذ 55الدراسة إلى فحص العالقات الممیزة بین الوالء المهني والتنظیمي للمعلم ومشـاركته فـي
 25ًمعلما من ) 983(القرار، أي السلوك الحضاري المنظم، وجمعت البیانات باستخدام استبانة من 

: مدرسة ثانویة في إسرائیل، وقسمت االسـتبانة إلـى المجـاالت اآلتیة) 27(ة إعدادیة ومدرس
  ). اإلداري، والفني، واالتجاه نحو التالمیذ، واالتجاه نحو العمل كفریـق، واالتجـاه نحـو المنظمة(

  : وأظهرت نتائج الدراسة ما یلي

ًمهني ایجابیا فقط ارتبط الوالء ال ،اريًالوالء المهني والتنظیمي ارتبط ایجابیا بالمجال اإلد
، ًارتبط الوالء المهني ایجابیا بالسلوك الحضاري المنظم في التعامل مع التالمیذ، بالمجال الفني

مع  ًارتبط الوالء التنظیمي ایجابیا بالسلوك الحضاري المنظم في التعامل مع التالمیذ، والتعامـل
  .الفریق ومع المنظمة
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  :اسات السابقةالتعقیب على الدر

یالحـــظ مـــن قـــراءة الدراســـات الـــسابقة، أنهـــا قـــد جـــاءت فـــي موضـــوعات مختلفـــة، وقـــد اقتـــرب 
ومـــن . خـــر یـــرتبط بموضـــوع الدراســـة بـــشكل كبیـــرًموضـــوع الدراســـة جزئیـــا، وبعـــضها األبعـــضها مـــن 

  :المالحظات على الدراسات السابقة أنها

ــــى األنمــــاط القیادیــــة � ـــات عل ـــزت بعــــض الدراسـ ــــف،ركـ ــــذي یختل ـــات  ال  مفهومــــه عــــن الممارسـ
ــــة ــــشمري،اإلداری ــشابه بینهمــــا، مثــــل دراســــة ال ـــم التــ  )2011(ودراســــة مــــساعدة ) 2012( رغـ
 .(Zahed-Babelan and Rajabi,2009)ودراسة 

ــــل دراســــــة الــــــشمري � ـــات مثــ ــــداء الكلیـــ ـــات علــــــى عمــ ـــض الدراســـ ـــزت بعـــ ودراســــــة ) 2012(ركـــ
 )2011(مساعدة

) 2011(ودراسـة زایـد) 2012(راسة علیاندرست بعض الدراسات الممارسات اإلداریة مثل د �
وكانــت هــذه الدراســات ) 2005(بــدوي ) 2012(الــدخیل) 2008(شــحادة ) 2010(أبــو ســمرة

تتعلــق بالممارســات اإلداریــة المتبعــة مــن قبــل مــدراء المــدارس علــى خــالف الدراســة الحالیــة 
 التي تدرس واقع الممارسات اإلداریة من قبل عمداء الكلیات 

 وكانـت لمـدراء المـدارس مثـل ،اسات على الشفافیة اإلداریة والكفاءة اإلداریةركزت بعض الدر �
 ) 2008(وعمایرة ) 2009(دراسة حربي

  مثل ،ركزت بعض الرسائل على الممارسات المدیرین ومسؤولیاتهم �

 )Huff,2006(دراسة و ،(Gedikoğlu & Keser, 2008) دراسة

 وهـــي ،ارســـات اإلدارة بـــالروح المعنویـــةبـــربط المم) 2010(ة واخـــرونرقامـــت دراســـة أبـــو ســـم �
 مشابه للدراسة الحالیة



 60

وأبـو الـرب ) 2014(ع االنتماء المهني مثـل دراسـة كنعـانوركزت بعض الدراسات على موض �
 ,Somech and Bogler(و ) 2003(وعورتـاني ) 2004(وسـالمة ) 2009(وصـباح
2002 ( 

د كبیــر مــع االنتمــاء المهنــي ركــزت بعــض الدراســات علــى الــوالء التنظیمــي الــذي یتــشابه بحــ �
) 2005(غنـام ) 2006(الكتبـي) 2006(عالونـة) 2008(حمـدان) 2008(مثل دراسة غنـیم

 )2004(سالمة

ـــوظیفي � ـــا الـــ ـــــي بالرضـــ ـــــط االنتمــــــاء المهنـ ــــــى ربـ ــــات عل ـــزت بعــــــض الدراســ ــــــل دراســــــة ،ركـــ  مث
 )2003(وربط االنتماء المهني بالنمط القیادي مثل دراسة عورتاني) 2004(سالمة

) 2005(ض الدراسات ربط الـوالء التنظیمـي بالـسمات الشخـصیة مثـل دراسـة غنـام ركزت بع �
 ) 2006(والوالء التنظیمي بالرضا الوظیفي مثل دراسة عالونة

ومـــن خـــالل اســـتعراض الباحـــث للدراســـات الـــسابقة، لـــم تتنـــاول الممارســـات اإلداریـــة لـــدى عمـــداء 
) 2012(ب الدراســات لهــا دراســة الــشمري  وكانــت أقــر،أي دراســةالكلیــات فــي الجامعــات الفلــسطینیة 

ــــــة  ــت ودراســ ــــ ــ ــــــة الكوی ـــــات بجامعــ ـــ ــداء الكلی ـــــ ـــة لعمـ ـــــ ـــة األدوار القیادی ـــــة ممارســـــ ـــدرس درجـــ ـــــ ــت ت ـــــ وكانـ
ـــات بجامعــــة الزرقــــاء، امــــا ) 2011(مـــساعدة ــت أیــــضا األنمـــاط القیادیــــة لــــدى عمــــداء الكلی التــــي بحثــ

ى مـدیري مـدارس منطقـة القـدس بالنسبة لدراسة أبو سمرة وآخرون بحثت واقـع الممارسـات اإلداریـة لـد
  .وعالقتها بمستوى الروح المعنویة للمعلمین وكانت مشابهة لمجاالت الدراسة الحالیة

  :ما یمیز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

لقد تمیزت هذه الدراسـة عـن الدراسـات الـسابقة فـي أنهـا تبحـث عـن واقـع الممارسـات اإلداریـة 
عالقتهـا باالنتمـاء المهنـي أوسـع  بشيء من التفصیل، وتبحـث بدرجـة واألكادیمیة لدى عمداء الكلیات

لدى أعضاء الهیئة التدریسیة، الذین یشكلون حجر األساس في المرحلـة التعلیمیـة العلیـا، إضـافة الـى 
الـــسابقة  ركـــزت عملیـــة بحثهـــا علـــى الجامعـــات، بینمـــا ركـــزت معظـــم الدراســـاتذلـــك أن هـــذه الدراســـة 

أنهـا تـستهدف قطـاع واسـع مـن المحافظـات، ًأیـضا ، وما تمیزت بـه الدراسـة عملیة بحثها في المدارس
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إضافة الى ذلـك أنهـا تـستهدف أغلـب الجامعـات الفلـسطینیة، ولـم یعثـر الباحـث فـي الدراسـات الـسابقة 
 علـى دراســة حـول الممارســات اإلداریــة وعالقتهـا باالنتمــاء المهنـي فــي الجامعــات –حـسب اطالعــه –

 ومتغیـرات ،ني تمیز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة، من حیـث مجتمـع الدراسـةالفلسطینیة، مما یع
، وفــي دائــرة ، فــي مجــال معرفــي ممیــز الــسابقة واغنائهــاالدراســاتالدراســة ممــا یــؤدي الــى إثــراء هــذه 

ائج المتعلقـــة بهـــذه الـــشریحة مـــن محـــدودة، حاولـــت الدراســـة تـــسلیط الـــضوء علیهـــا، بهـــدف معرفـــة النتـــ
ــاء فـــي الجامعــــات الفلـــسطینیة، ودور هــــذه النتـــائج فـــي تــــشخیص الواقـــع اإلداري كـــادیمییناأل  واألنتمــ

 بغیـــة وضـــع النتـــائج أمـــام المـــسؤولین، لالســـتفادة منهـــا فـــي تطـــویر مـــستوى األداء بمـــا یخـــدم المهنـــي
  .تطویر األداء الوظیفي، ویحقق االنسجام بین الرئیس والمرؤوس
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  الفصل الثالث

  الطریقة واإلجراءات

ًیتـــضمن هـــذا الفـــصل وصـــفا للطریقـــة واإلجـــراءات التـــي اتبعهـــا الباحـــث فـــي تحدیـــد مجتمـــع 
ها، وبنـاء أداة الدراسـة، وخطـوات التحقـق مـن صـدق األداة وثباتهـا، إضـافة إلـى وصـف الدراسة وعینت

  .متغیرات الدراسة والطرق اإلحصائیة المتبعة في تحلیل البیانات

  :منهج الدراسة

  .اتبع الباحث المنهج الوصفي منهجا للدراسة، وذلك لمالءمته لطبیعتها       

  :مجتمع الدراسة

حملــــة الماجــــستیر المتفــــرغین مـــن  جمیـــع المدرســــین الجـــامعیین تكـــون مجتمــــع الدراســـة مــــن
 ،القـدس ،العربیـة االمریكیـة ،الخلیـل ،بیرزیـت ،بیـت لحـم (: االتیـة الفلـسطینیةجامعـاتالوالدكتوراه في 

ًمدرســا وفــق إحــصاءات دوائــر المــوارد البــشریة وشــؤون ) 2600( وقــد بلــغ عــددهم ،)النجــاح الوطنیــة
) 1(، ویــشیر الجــدول 2013/2014 الفــصل الثــاني لــسنة لــسطینیة فــي فــي الجامعــات الفالمــوظفین

  إلى توزیع مجتمع الدراسة وفق متغیري الجامعة والمؤهل العلمي

  )1(الجدول 
  توزیع مجتمع الدراسة وفق متغیري الجامعة والشهادة العلمیة

  المؤهل العلمي
  الجامعة

  المجموع  ماجستیر  دكتوراه

  188  107  81  بیت لحم

  381  144  237  بیرزیت

  146  44  102  الخلیل

  205  70  135  العربیة االمریكیة

  400  160  240  القدس

  1280  460  820  النجاح الوطنیة

  2600  985  1615  المجموع

  2014حسب احصائیات الموارد البشریة للجامعات لسنة             
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  :عینة الدراسة

؛ الختیــار عینــة طبقیــة Roa Soft Sample Size Calculatorســتخدم الباحــث برنــامج ا

أي ) 588(عشوائیة ممثلـة لعـدد المدرسـین فـي كـل جامعـة مـن الجامعـات قیـد الدراسـة، وبلـغ حجمهـا 

یبــین توزیــع عینــة الدراســة تبعــا للمتغیــرات ) 2(مــن مجتمــع الدراســة، والجــدول %) .22.6(مــا نــسبته 

  :المستقلة

  )2(جدول ال
   توزیع عینة الدراسة حسب متغیراتها المستقلة 

 %النسبة المئویة  التكرار التصنیف  المتغیر

  الجنس  61.2  360 ذكر
  38.8  228  أنثى

  15.5  91  الخلیل

  14.6  86  بیت لحم

  7.8  46  القدس أبو دیس

  48.8  287  بیرزیت

  15.5  91  العربیة األمریكیة

  الجامعة

  14.6  86  نیةالنجاح الوط

 15.8  93 أستاذ

  7.7  45 أستاذ مشارك

  29.9  176 أستاذ مساعد

  24.3  143 محاضر

  الرتبة األكادیمیة

  22.3  131  مدرس

  المؤهل العلمي  46.9  276  ماجستیر
  53.1  312  دكتوراه

  31.0  182   سنوات5أقل من 

5 -10  136  23.1  

  17.7  104  15- 10أكثر من 
  الخبرة

  28.2  166  15من أكثر 

 100.0 588  المجموع
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  :أداة الدراسة

اسـتخدم الباحــث االســتبانة أداة لدراســته، وتــضمنت االسـتبانة قــسمین وخمــسة مجــاالت، تمثلــت 

  : في

   واقع الممارسات اإلداریة واألكادیمیة:األولالقسم 

  .مجال إدارة األفراد -

  .مجال إدارة األزمات -

  .مجال إدارة الوقت -

 .صالحیاتمجال تفویض ال -

   االنتماء المهني:الثانيالقسم 

  .مجال االنتماء المهني -

ــث و ــن قبــــل قــــام الباحــ ـــتبانة المعــــدة مــ ــویر االسـ ــث بتطــ ــمرة وآخــــرون(الباحــ ــو ســ ) 2010 ،أبــ
، وبعـد مراجعـة األدب )2003سـالمة،(واستخدام استبانة أخرى للقسم الثاني للدراسة مـن قبـل الباحثـة 

ــوي والدراســــات األخــــرى ذات ال عالقــــة واألخــــذ بــــآراء المحكمــــین مــــن ذوي االختــــصاص والخبــــرة التربــ
 النهائیــة والتــيلتــصبح بــصورتها  ،)3(و) 2( الملحقــان رقــم التربویــة، قــام الباحــث بتطــویر االســتبانتین

  : تشتمل

  . ویشمل المعلومات األولیة عن المدرس الجامعي الذي قام بتعبئة االستبانة:األولالجزء 

مجـاالت، یـتم االسـتجابة عـن هـذه الفقـرات ) 5(فقـرة، موزعـة علـى ) 77(لـى واشتمل ع: الجزء الثاني
" موافـق " درجـات، ثـم ) 5(ُوتعطـى " ًموافق بشدة " من خالل میزان لیكرت الخماسي، یبدأ باستجابة 

" ُوتعطـى درجتـین، وینتهـي بــ " معـارض"درجات، ثـم ) 3(ُوتعطى " محاید " درجات، ثم ) 4(ُوتعطى 
  .تعطى درجة واحدة فقطو" معارض بشدة 
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  :صدق األداة

 هـذا المجـال مـن أسـاتذة تم عرض أداة الدراسة على مجموعة من المحكمـین المختـصین فـي
ُ، وقـد طلـب مـن )1ملحـق (محكمـین) 9(، وبلـغ عـددهم كلیـة العلـوم التربویـة وأسـاتذة مـن كلیـة اآلداب
صـیاغة الفقـرات، ومـدى مناسـبتها مـن حیـث ) 4ملحق (المحكمین إبداء الرأي في فقرات أداة الدراسة 

 أو حــذفها لعــدم أهمیتهــا، وقــد ، أو تعــدیل صــیاغتها،ُللمجــال الــذي وضــعت فیــه، إمــا بالموافقــة علیهــا
ــــ ـــون ب ــــى تعــــدیل صــــیاغة  جدیــــدة اتفقــــر) 10(ـإضافة رأى المحكمـ  وحــــذف ، فقــــرة)20(باإلضــــافة ال

 مـن %70أي ( األخـذ بـرأي األغلبیـة  ولقـد تـمیبـین االسـتبانة قبـل التحكـیم ) 4( والملحق رقم فقرتین،
ــیم، ) األعـــضاء المحكمــــین ــتبانة، فــــي عملیــــة التحكــ وبــــذلك یكـــون قــــد تحقــــق الــــصدق الظــــاهري لالســ

  .)5ملحق (وأصبحت أداة الدراسة في صورتها النهائیة 

  :ثبات األداة

 Cronbach’s معادلـــة كرونبـــاخ ألفـــا لقـــد تـــم اســـتخراج معامـــل ثبـــات األداة، باســـتخدام 

Alpha ، یبین معامالت الثبات ألداة الدراسة ومجاالتها) 3(والجدول.  

  ) 3(الجدول 
  معامالت الثبات ألداة الدراسة ومجاالتها 

 المجال الرقم
  عدد 
  الفقرات

  معامل الثبات بطریقة
 كرونباخ ألفا

 0.97 15  إدارة األفراد 1

 0.96 14  إدارة األزمات 2

 0.95 10  إدارة الوقت  3

 0.91 9  یاتتفویض الصالح  4

 0.98 48 الدرجة الكلیة لواقع الممارسات اإلداریة واألكادیمیة

 0.94 29 االنتماء المهني

أن معامالت الثبات لمجـاالت االسـتبانة ودرجتهـا الكلیـة تراوحـت ) 3(یتضح من الجدول رقم 
  .لمي، وهو معامالت ثبات عالیة وتفي بأغراض البحث الع)0.98- 0.91(بین 
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  :إجراءات الدراسة

  :لقد تم إجراء هذه الدراسة وفق الخطوات اآلتیة

  .إعداد أداة الدراسة بصورتها النهائیة -

 .تحدید أفراد عینة الدراسة -

 )5(، )4(ملحقان . الحصول على موافقة الجهات ذات االختصاص -

 .قام الباحث بتوزیع األداة على عینة الدراسة، واسترجاعها جمیعها -

ــــال الب - ـــا إحـــــصائیاإدخـ ـــات إلــــــى الحاســـــب ومعالجتهـــ ــوم ،یانــ ــــصائیة للعلــــ ــــة اإلحـ ــــتخدام الرزمــ  باسـ
 .SPSS)(االجتماعیة 

ــیات  - ـــراح التوصــ ـــع الدراســــات الــــسابقة، واقتـ ــا مـ ـــا ومناقــــشتها، ومقارنتهــ ــتخراج النتــــائج وتحلیلهـ اســ
 .المناسبة

  : متغیرات الدراسة

  :تضمنت الدراسة المتغیرات اآلتیة  

 :المتغیرات المستقلة  -  أ

 .)ذكر، أنثى: (فئتانوله : نسالج -

الخلیــل، بیــت لحــم، القــدس أبــو دیــس، العربیــة األمریكیــة، النجــاح : (ولــه ســتة مــستویات: الجامعـة -
 .)الوطنیة

أســــتاذ، أســــتاذ مــــشارك، أســــتاذ مــــساعد، محاضــــر،  (:مــــستویات ولــــه خمــــسة :األكادیمیــــةالرتبــــة  -
 ).مدرس

 ).ماجستیر، دكتوراه( وله مستویان :العلميالمؤهل  -

 ).15، أكثر من 15-10، أكثر من 10-5 سنوات، 5أقل من  (:مستویات ولها أربعة :لخبرةا -
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  : المتغیر التابع  - ب

 لـدى العمـداء ةواألكادیمیـ اإلداریـة الممارسـات علـى واقـع ویتمثـل فـي اسـتجابات المدرسـین الجـامعیین
 .، واالنتماء المهنيفي الجامعات الفلسطینیة

  :المعالجات اإلحصائیة

ٕغ إجابــات أفــراد العینــة جــرى ترمیزهــا وادخــال البیانــات باســتخدام الحاســوب ثــم تمــت بعــد تفریــ
ـــة   ومــن SPSS)(معالجــة البیانــات إحــصائیا باســتخدام برنــامج الرزمــة اإلحــصائیــة للعلــوم االجتماعیـ

  :اإلحصائیة المستخدمةالمعالجات 

ــسابیة، واالنحرافــــات الم .1 ــطات الحــ عیاریــــة، لتقــــدیر الــــوزن التكــــرارات والنــــسب المئویــــة والمتوســ
 .النسبي لمجاالت اإلستبانة

، لفحــص الفرضــیتین المتعلقتــین Independent T-test)(لعینتــین مــستقلتین " ت"اختبــار  .2
  .بجنس المدرس، ومؤهله العلمي

، لفحــص الفرضــیات المتعلقــة بالجامعــة )One-Way ANOVA(تحلیـل التبــاین األحــادي  .3
 .والرتبة األكادیمیة والخبرة

ــة الفــروق فــي )Scheffe Post Hoc test( شــیفیه للمقارنــة البعدیــة اختبــار .4 ، لبیــان دالل
 .  ُالفرضیات التي رفضت باستخدام تحلیل التباین األحادي

، لحــساب االتــساق الــداخلي لفقـــرات أداة )Cronbach's Alpha( ألفــا –معادلــة كرونبــاخ  .5
 .الدراسة
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة
  

  ئج المتعلقة بسؤالي الدراســة النتا:ًأوال

  النتائج المتعلقة بفرضیات الدراســة :ًثانیا
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

ًیتناول هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة وفقا لترتیب أسئلتها وفرضیاتها ً  

  : النتائج المتعلقة بسؤالي الدراسة:ًأوال

  :ةللدراس المتعلقة بالسؤال األول النتائج-أ

عمــداء الكلیـات فــي الجامعـات الفلــسطینیة دى  واألكادیمیــة لـاإلداریـةمـا واقـع الممارســات 

 التدریس؟كما یراها أعضاء هیئة 

تم استخراج المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات ، ولإلجابة عن السؤال األول للدراسة

ذه الدراسة المقیاس اآلتي المعیاریة، والنسب المئویة لمجاالت أداة الدراسة، واعتمد الباحث في ه

  :لتقدیر واقع الممارسات اإلداریة واألكادیمیة، وهو مقیاس تم تصمیمه وفق المعادلة اآلتیة

  .0.8) = 5/(1-5) = 5(ًمقسوما على )  أصغر درجة–أكبر درجة = (مدى التقدیر 

                            ً جدامرتفع=          %)   84.2=  فأكثر 4.21(

   مرتفع%) =84.0-68.2% = 3.41-4.20(

   متوسط =%)  68.0-52.2%= 2.61-3.40(

  منخفض = %)  52.0-36.2%= 2.60- 1.81 (

    . ًمنخفض جدا =          %)  36.2= 1.81أقـل من  (

  .هذه النتائج) 4(الجدول ویبین 
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  )4(الجدول 

واقع الممارسات اإلداریة ت  والنسب المئویة لمجاال، واالنحرافات المعیاریة،المتوسطات الحسابیة
  واألكادیمیة

 المجال التسلسل
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

النسبة 
  المئویة

واقع 
 الممارسات

 مرتفع  74.4  0.86  3.73  إدارة األفراد  1

 مرتفع  72.8  0.83  3.64  إدارة األزمات 2

 مرتفع  72.8  0.87  3.64  إدارة الوقت  3

 مرتفع  72.8  0.81  3.64  تفویض الصالحیات  4

واقــع الممارســات اإلداریــة  الدرجــة الكلیــة لمجــاالت
واألكادیمیة

 مرتفعة  73.4  0.80  3.67

، قـد واقع الممارسـات اإلداریـة واألكادیمیـة الدرجة الكلیة لمجاالتأن ) 4(یتضح من الجدول 

ــدل علــــى)0.80(وانحــــراف معیــــاري ) 3.67(أتــــت بمتوســــط  قــــع وا لمجــــاالت درجــــة مرتفعــــة ، وهــــذا یــ

 وفق اسـتجابات أفـراد عینـة ،لعمداء الكلیات في الجامعات الفلسطینیة الممارسات اإلداریة واألكادیمیة

، في حین تراوحـت المتوسـطات الحـسابیة السـتجابات أفـراد عینـة الدراسـة علـى المجـاالت بـین الدراسة

 الترتیـــب األول ، وفیمــا یتعلــق بترتیــب المجـــاالت فقــد حــصل مجـــال إدارة األفــراد علــى)3.64-3.73(

ٕ، بینما حصلت مجـاالت إدارة األزمـات وادارة الوقـت وتفـویض الـصالحیات )3.73(وبمتوسط حسابي 

  ).3.64(على الترتیب الثاني وبمتوسط حسابي 

  :للدراسة المتعلقة بالسؤال الثاني النتائج- ب

  هم؟ االنتماء المهني لدى أعضاء الهیئة التدریسیة من وجهة نظردرجةما 
ــاء المهنـــي حققــــت متوســـط  اأشـــارت وانحـــراف معیــــاري ) 4.28(ّلنتـــائج إلـــى أن درجــــة االنتمـ

  .ً، وهي درجة مرتفعة جدا لالنتماء المهني لدى أعضاء هیئة التدریس من وجهة نظرهم)0.55(
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   :الدراسة النتائج المتعلقة بفرضیات :ًثانیا

   :األولىالنتائج المتعلقة بالفرضیة . 1

 واقـع ات متوسـطبـین) α = 0.05( إحـصائیة عنـد مـستوى الداللـة ال توجـد فـروق ذات داللـة

مـــن  ،واالنتمـــاء المهنـــيالممارســات اإلداریـــة واألكادیمیـــة لعمـــداء الكلیـــات فـــي الجامعـــات الفلـــسطینیة 

  . فیها تعزى لمتغیر الجنس،وجهة نظر أعضاء الهیئة التدریسیة

-Independent T(مستقلتین لمجموعتین " ت"ولفحص الفرضیة، فقد استخدم الباحث اختبار 

test ( ونتائج الجدول)تبین ذلك) 5.  

  )5(الجدول 
 واقع الممارسات اتمتوسطلمجموعتین مستقلتین لفحص داللة الفروق بین " ت"نتائج اختبار 

اإلداریة واألكادیمیة لعمداء الكلیات في الجامعات الفلسطینیة من وجهة نظر أعضاء الهیئة 
  لجنس ، وفق متغیر االتدریسیة

  المجال )228=ن(إناث  )360=ن(ذكور 
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 قیمة ت
مستوى 
 الداللة

 *0.004 2.931 0.87 3.60 0.85 3.82  إدارة األفراد

 *0.006 2.780 0.85 3.52 0.81 3.72  إدارة األزمات

 *0.040 2.061 0.89 3.54 0.85 3.70  إدارة الوقت

 0.359 0.918 0.77 3.60 0.84 3.67  تفویض الصالحیات

واقـع  الدرجة الكلیة لمجاالت
الممارســــــــــــات اإلداریــــــــــــة 

واألكادیمیة
3.73  0.79  3.57  0.80  2.475  0.014*  

  *0.026  2.233  0.59  4.22  0.51  4.32  االنتماء المهني

  ).586(، ودرجات حریة )α = 0.05(الداللة ًدالة إحصائیا عند مستوى * 

ــدول  ــــن الجـــ ــود عـــــدم ) 5(یتـــــضح مـ ـــروقوجـــ ـــــة ذات فــ ــــد إحـــــصائیة دالل ــستوى عنـ          داللـــــة مـــ

)α = 0.05( واقــع الممارســات اإلداریــة واألكادیمیــة لعمــداء الكلیــات فــي بــین متوســطات مجــاالت 

، فـي مجـال الجامعات الفلسطینیة من وجهة نظر أعضاء الهیئة التدریسیة فیها تعـزى لمتغیـر الجـنس
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ٕ وادارة ،جـد فـروق بـین متوسـطات اسـتجاباتهم فـي مجـاالت إدارة األفـرادتفویض الصالحیات، بینمـا تو

واقـــع الممارســـات اإلداریـــة واألكادیمیـــة، واالنتمـــاء  الدرجـــة الكلیـــة لمجـــاالتٕ وادارة الوقـــت، و،األزمـــات

  .، ولصالح الذكورالمهني

   :الثانیةالنتائج المتعلقة بالفرضیة . 2

 واقـع ات متوسـطبـین) α = 0.05(وى الداللـة ال توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائیة عنـد مـست

مـــن واالنتمـــاء المهنـــي  ،الممارســات اإلداریـــة واألكادیمیـــة لعمـــداء الكلیـــات فـــي الجامعـــات الفلـــسطینیة

  .الجامعةوجهة نظر أعضاء الهیئة التدریسیة فیها تعزى لمتغیر 

، )One-Way ANOVA( تحلیـل التبـاین األحـادي ولفحص الفرضیة، فقد استخدم الباحث
  .تبین ذلك) 7(و) 6(تائج الجدولین ون
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  )6(الجدول 

واقع الممارسات اإلداریة واألكادیمیة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمجاالت 
  ، وفق متغیر الجامعةواالنتماء المهنيلعمداء الكلیات في الجامعات الفلسطینیة 

  لمعیارياالنحراف ا  المتوسط الحسابي  العدد  الجامعة  المجال
  0.66  3.94  91  الخلیل

  0.78  3.86  86  بیت لحم

  0.68  3.58  46  القدس أبو دیس

  1.02  3.63  287  بیرزیت

  0.54  3.35  91  العربیة األمریكیة

  إدارة األفراد

  0.91  3.83  86  النجاح الوطنیة

  0.62  4.03  91  الخلیل

  0.73  3.75  86  بیت لحم

  0.68  3.57  46  القدس أبو دیس

  0.93  3.43  287  بیرزیت

  0.50  3.35  91  العربیة األمریكیة

  إدارة األزمات

  0.89  3.71  86  النجاح الوطنیة

  0.58  3.93  91  الخلیل

  0.76  3.65  86  بیت لحم

  0.69  3.39  46  القدس أبو دیس

  1.14  3.64  287  بیرزیت

  0.51  3.18  91  العربیة األمریكیة

  إدارة الوقت

  0.88  3.75  86  ةالنجاح الوطنی

  0.69  3.84  91  الخلیل

  0.73  3.73  86  بیت لحم

  0.77  3.47  46  القدس أبو دیس

  0.86  3.60  287  بیرزیت

  0.66  3.30  91  العربیة األمریكیة

  تفویض الصالحیات

  0.84  3.73  86  النجاح الوطنیة

  0.61  3.95  91  لالخلی

  0.69  3.76  86  بیت لحم

  0.62  3.52  46  القدس أبو دیس

  0.94  3.57  287  بیرزیت

  0.43  3.31  91  العربیة األمریكیة

واقع  الدرجة الكلیة لمجاالت
الممارسات اإلداریة 

  واألكادیمیة

  0.85  3.76  86  النجاح الوطنیة

  0.59  4.37  91  الخلیل

  0.59  4.20  86  بیت لحم

  0.60  3.96  46  القدس أبو دیس

  0.27  4.56  287  بیرزیت

  0.50  3.69  91  العربیة األمریكیة

  االنتماء المهني

  0.47  4.39  86  النجاح الوطنیة
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  )7(الجدول 
واقع الممارسات اإلداریة مجاالت نتائج تحلیل التباین األحادي، لفحص داللة الفروق في 

  ، وفق متغیر الجامعةواالنتماء المهنيواألكادیمیة لعمداء الكلیات في الجامعات الفلسطینیة 

مجموع   مصدر التباین  لمجالا
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

 Fقیمة 
مستوى 
  الداللة

  2.896  5  14.482  بین المجموعات

  إدارة األفراد  0.722  582  420.175  خالل المجموعات
    587  434.657  المجموع

4.012  0.001*  

  3.076  5  15.378  بین المجموعات

  إدارة األزمات  0.671  582  390.537  خالل المجموعات
    587  405.915  المجموع

4.583  0.001*  

  4.298  5  21.488  بین المجموعات

  إدارة الوقت  0.723  582  420.698  خالل المجموعات
    587  442.187  المجموع

5.945  0.001*  

  2.363  5  11.814  بین المجموعات

  تفویض الصالحیات  0.646  582  375.941  تخالل المجموعا
    587  387.755  المجموع

3.658  0.003*  

  2.861  5  14.305  بین المجموعات

  0.617  582  359.123  خالل المجموعات

 الدرجة الكلیة لمجاالت
واقع الممارسات 
    587  373.428  المجموع  اإلداریة واألكادیمیة

4.637  0.001*  

  7.288  5  36.438  بین المجموعات

  االنتماء المهني  0.239  582  139.287  خالل المجموعات
    587  175.726  المجموع

30.451  0.001*  

  )α = 0.05(الداللة ًدالة إحصائیا عند مستوى * 

) α=0.05(وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى داللــة ) 7(یتــضح مــن الجــدول 
ـــاتبـــین  ــسطینیة متوســـطات واقـــع الممارســـات اإلداریـــة واألكادیمیـــة لعمـــداء الكلی  فـــي الجامعـــات الفلـ

، ولتعـــرف واالنتمــاء المهنـــي مـــن وجهـــة نظـــر أعـــضاء الهیئــة التدریـــسیة فیهـــا تعـــزى لمتغیـــر الجامعـــة
نتــائج المقارنــة ) 13-8(مــصدر الفــروق، ُأســتخدم اختبــار شــیفیه للمقارنــة البعدیــة، وتوضــح الجــداول 

  .البعدیة
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  )8(الجدول 

  ن متوسطات مجال إدارة األفراد، وفق متغیر الجامعةنتائج اختبار شیفیه للمقارنة البعدیة بی

  الجامعة
  المتوسط
  الحسابي

  بیت لحم  الخلیل
القدس 
  أبو دیس

  بیرزیت
العربیة 
األمریك

  یة

النجاح 
  الوطنیة

  0.104  0.583  0.306  0.352  0.075    3.94  الخلیل

  0.029  0.509  0.231  0.277      3.86  بیت لحم

  0.248-  0.232  0.046-        3.58  القدس أبو دیس

  0.202-  0.277          3.63  بیرزیت

  *0.408-            3.35  العربیة األمریكیة

              3.83  النجاح الوطنیة
  )α = 0.05(الداللة ًدالة إحصائیا عند مستوى * 

ًإلى وجود فرق دال إحصائیا في مجال إدارة األفراد، بین جامعتي العربیة ) 8(یشیر الجدول 
 .وطنیة، ولصالح جامعة النجاح الوطنیةاألمریكیة والنجاح ال

  )9(الجدول 

  نتائج اختبار شیفیه للمقارنة البعدیة بین متوسطات مجال إدارة األزمات، وفق متغیر الجامعة

  المتوسط  الجامعة
  الحسابي

القدس   بیت لحم  الخلیل
  أبو دیس

العربیة   بیرزیت
  األمریكیة

النجاح 
  الوطنیة

  0.320  *0.684  *0.607  0.468  0.285    4.03  الخلیل

  0.035  0.399  0.322  0.183      3.75  بیت لحم

  0.148-  0.217  0.140        3.57  القدس أبو دیس

  0.288-  0.077          3.43  بیرزیت

  0.364-            3.35  العربیة األمریكیة

              3.71  النجاح الوطنیة
  )α = 0.05(الداللة ًدالة إحصائیا عند مستوى * 

ً وجود فرق دال إحصائیا في مجال إدارة األزمات، بین جامعتي الخلیل إلى) 9(یشیر الجدول 
وبیرزیت، ولصالح جامعة الخلیل، وبین جامعتي الخلیل والعربیة األمریكیة، ولصالح جامعة 

 .الخلیل
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  )10(الجدول 

  نتائج اختبار شیفیه للمقارنة البعدیة بین متوسطات مجال إدارة الوقت، وفق متغیر الجامعة

  المتوسط  ةالجامع
  الحسابي

القدس   بیت لحم  الخلیل
  أبو دیس

العربیة   بیرزیت
  األمریكیة

النجاح 
  الوطنیة

  0.180  *0.751  0.295  0.537  0.279    3.93  الخلیل

  0.099-  0.472  0.016  0.258      3.65  بیت لحم

  0.214  0.242-        3.39  القدس أبو دیس
-

0.357*  

  0.116-  0.456          3.64  بیرزیت

            3.18  األمریكیةالعربیة 
-

0.571*  

              3.75  النجاح الوطنیة
  )α = 0.05(الداللة ًدالة إحصائیا عند مستوى * 

ًإلى وجود فرق دال إحصائیا في مجال إدارة الوقت، بین جامعتي الخلیل ) 10(یشیر الجدول 
ح الوطنیة، والعربیة األمریكیة، ولصالح جامعة الخلیل، وبین جامعتي القدس أبو دیس والنجا

ولصالح جامعة النجاح الوطنیة، وبین جامعتي العربیة األمریكیة والنجاح الوطنیة، ولصالح جامعة 
 .النجاح الوطنیة

  )11(الجدول 
  نتائج اختبار شیفیه للمقارنة البعدیة بین متوسطات مجال تفویض الصالحیات، وفق متغیر الجامعة

  المتوسط  الجامعة
  الحسابي

لقدس ا  بیت لحم  الخلیل
  أبو دیس

العربیة   بیرزیت
  األمریكیة

النجاح 
  الوطنیة

  0.112  0.538  0.243  0.367  0.111    3.84  الخلیل

  0.001  0.428  0.133  0.256      3.73  بیت لحم

  0.254-  0.172  0.123-        3.47  القدس أبو دیس

  0.131-  0.295          3.60  بیرزیت

  *0.426-            3.30  العربیة األمریكیة

              3.73  لوطنیةالنجاح ا
  )α = 0.05(الداللة ًدالة إحصائیا عند مستوى * 

ًإلى وجود فرق دال إحصائیا في مجال تفویض الصالحیات، بین جامعتي ) 11(یشیر الجدول 
 .العربیة األمریكیة والنجاح الوطنیة، ولصالح جامعة النجاح الوطنیة
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  )12(الجدول 

واقع الممارسات اإلداریة  الدرجة الكلیة لمجاالتین متوسطات نتائج اختبار شیفیه للمقارنة البعدیة ب
  ، وفق متغیر الجامعةواألكادیمیة

  المتوسط  الجامعة
  الحسابي

القدس   بیت لحم  الخلیل
  أبو دیس

العربیة   بیرزیت
  األمریكیة

النجاح 
  الوطنیة

  0.184  *0.639  0.380  0.427  0.185    3.95  الخلیل

  0.001-  0.454  0.195  0.241      3.76  بیت لحم

  0.243-  0.212  0.047-        3.52  القدس أبو دیس

  0.196-  0.259          3.57  بیرزیت

            3.31  العربیة األمریكیة
-

0.455*  

              3.76  النجاح الوطنیة
  )α = 0.05(الداللة ًدالة إحصائیا عند مستوى * 

واقع الممارسات  جاالتالدرجة الكلیة لمًإلى وجود فرق دال إحصائیا في ) 12(یشیر الجدول 
، بین جامعتي الخلیل والعربیة األمریكیة ولصالح الخلیل، وبین جامعتي العربیة اإلداریة واألكادیمیة

 .األمریكیة والنجاح الوطنیة، ولصالح جامعة النجاح الوطنیة

  )13(الجدول 

  ر الجامعة، وفق متغیاالنتماء المهنينتائج اختبار شیفیه للمقارنة البعدیة بین متوسطات 

  المتوسط  الجامعة
  الحسابي

القدس   بیت لحم  الخلیل
  أبو دیس

العربیة   بیرزیت
  األمریكیة

النجاح 
  الوطنیة

  0.020-  *0.684  0.187-  *0.414  0.174    4.37  الخلیل

  0.240      4.20  بیت لحم
-

0.361*  
0.510*  -0.194  

        3.96  القدس أبو دیس
-

0.601*  
0.270  -0.434*  

  0.167  *0.871          4.56  بیرزیت

  *0.706-            3.69  العربیة األمریكیة

              4.39  النجاح الوطنیة
  )α = 0.05(الداللة ًدالة إحصائیا عند مستوى * 
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  :جامعتي، بین مجال االنتماء المهنيًإلى وجود فرق دال إحصائیا في ) 13(یشیر الجدول 

  .الخلیل والعربیة األمریكیة، ولصالح جامعة الخلیل -

 .لحم وبیر زیت، ولصالح جامعة بیرزیتبیت  -

 .بیت لحم والعربیة األمریكیة، ولصالح جامعة بیت لحم -

 .القدس أبو دیس وبیرزیت، ولصالح جامعة بیرزیت -

 .القدس أبو دیس والنجاح الوطنیة، ولصالح جامعة النجاح الوطنیة -

 .بیرزیت والعربیة األمریكیة، ولصالح جامعة بیرزیت -

 .النجاح الوطنیة، ولصالح جامعة النجاح الوطنیةالعربیة األمریكیة و -

   :الثالثةالنتائج المتعلقة بالفرضیة . 3

 واقـع ات متوسـطبـین) α = 0.05(ال توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائیة عنـد مـستوى الداللـة 
مـــن واالنتمـــاء المهنـــي الممارســـات اإلداریـــة واألكادیمیـــة لعمـــداء الكلیـــات فـــي الجامعـــات الفلـــسطینیة 

  .الرتبة األكادیمیةظر أعضاء الهیئة التدریسیة فیها تعزى لمتغیر وجهة ن

، )One-Way ANOVA( تحلیـل التبـاین األحـادي ولفحص الفرضیة، فقد استخدم الباحث
  .تبین ذلك) 15(و) 14(تائج الجدولین ون
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  )14(الجدول 

 واألكادیمیة واقع الممارسات اإلداریةالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمجاالت 
  ، وفق متغیر الرتبة األكادیمیةواالنتماء المهنيلعمداء الكلیات في الجامعات الفلسطینیة 

  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  العدد  الرتبة األكادیمیة  المجال
  0.93  3.91  93 أستاذ

  0.77  3.61  45 أستاذ مشارك

  0.78  3.84  176 أستاذ مساعد

  0.83  3.80  143 ضرمحا

  إدارة األفراد

  0.91  3.43  131  مدرس

  0.81  3.74  93 أستاذ

  0.77  3.61  45 أستاذ مشارك

  0.76  3.73  176 أستاذ مساعد

  0.82  3.70  143 محاضر

  إدارة األزمات

  0.92  3.39  131  مدرس

  0.95  3.80  93 أستاذ

  0.65  3.60  45 أستاذ مشارك

  0.76  3.68  176 أستاذ مساعد

  0.89  3.66  143 محاضر

  إدارة الوقت

  0.96  3.45  131  مدرس

  0.76  3.85  93 أستاذ

  0.81  3.51  45 أستاذ مشارك

  0.81  3.65  176 أستاذ مساعد

  0.79  3.66  143 محاضر

  تفویض الصالحیات

  0.86  3.50  131  مدرس

  0.81  3.83  93 أستاذ

  0.71  3.59  45 أستاذ مشارك

  0.72  3.74  176 أستاذ مساعد

  0.79  3.72  143 محاضر

واقع  الدرجة الكلیة لمجاالت
الممارسات اإلداریة 

  واألكادیمیة
  0.88  3.44  131  مدرس

  0.55  4.40  93 أستاذ

  0.65  4.04  45 أستاذ مشارك

  0.55  4.29  176 أستاذ مساعد

  0.55  4.25  143 محاضر

  االنتماء المهني

  0.47  4.28  131  مدرس
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  )15(الجدول 
واقع الممارسات اإلداریة مجاالت  تحلیل التباین األحادي، لفحص داللة الفروق في نتائج

، وفق متغیر الرتبة واالنتماء المهنيواألكادیمیة لعمداء الكلیات في الجامعات الفلسطینیة 
  األكادیمیة

مجموع   مصدر التباین  المجال
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

 Fقیمة 
مستوى 
  الداللة

  4.594  4  18.376  بین المجموعات

  إدارة األفراد  0.714  583  416.281  خالل المجموعات
    587  434.657  المجموع

6.434  0.001*  

  2.804  4  11.214  بین المجموعات

  إدارة األزمات  0.677  583  394.701  خالل المجموعات
    587  405.915  المجموع

4.141  0.003*  

  1.909  4  7.634  لمجموعاتبین ا

  إدارة الوقت  0.745  583  434.552  خالل المجموعات
    587  442.187  المجموع

2.561  0.038*  

  1.874  4  7.497  بین المجموعات

  تفویض الصالحیات  0.652  583  380.258  خالل المجموعات
    587  387.755  المجموع

2.874  0.022*  

  2.740  4  10.959  بین المجموعات

  0.622  583  362.469  خالل المجموعات

 الدرجة الكلیة لمجاالت
واقع الممارسات 
    587  373.428  المجموع  اإلداریة واألكادیمیة

4.407  0.002*  

  1.044  4  4.178  بین المجموعات

  االنتماء المهني  0.294  583  171.548  خالل المجموعات
    587  175.726  المجموع

3.549  0.007*  

  )α = 0.05(الداللة ًائیا عند مستوى دالة إحص* 

) α=0.05( داللــة مــستوى عنــد إحــصائیة داللــة ذات فــروقوجــود ) 15(یتــضح مــن الجــدول 
ــسطینیة اتمتوســـط بـــین  واقـــع الممارســـات اإلداریـــة واألكادیمیـــة لعمـــداء الكلیـــات فـــي الجامعـــات الفلـ

، الرتبـــة األكادیمیـــةلمتغیـــر مـــن وجهـــة نظـــر أعـــضاء الهیئـــة التدریـــسیة فیهـــا تعـــزى واالنتمـــاء المهنـــي 
نتـائج ) 21-16(لتعرف مصدر الفروق، ُأسـتخدم اختبـار شـیفیه للمقارنـة البعدیـة، وتوضـح الجـداول لو

  .المقارنة البعدیة
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  )16(الجدول 
نتائج اختبار شیفیه للمقارنة البعدیة بین متوسطات مجال إدارة األفراد، وفق متغیر الرتبة 

  األكادیمیة

  المتوسط  یةالرتبة األكادیم
  أستاذ  الحسابي

أستاذ 
  مشارك

أستاذ 
  مساعد

  مدرس  محاضر

  *0.479  0.107  0.065  0.294    3.91 أستاذ

  0.185  0.187-  0.229-      3.61 أستاذ مشارك

  *0.414  0.042        3.84 أستاذ مساعد

  *0.372          3.80 محاضر

            3.43  مدرس

  )α = 0.05(الداللة ًدالة إحصائیا عند مستوى * 

ًإلى وجود فرق دال إحصائیا في مجال إدارة األفراد، بین الرتبتین ) 16(یشیر الجدول 
ولصالح أستاذ، وبین أستاذ مساعد ومدرس ولصالح أستاذ مساعد، ) أستاذ ومدرس(األكادیمیتین 

 .وبین محاضر ومدرس ولصالح محاضر

  )17(الجدول 
جال إدارة األزمات، وفق متغیر الرتبة نتائج اختبار شیفیه للمقارنة البعدیة بین متوسطات م

  األكادیمیة

  المتوسط  الرتبة األكادیمیة
  أستاذ  الحسابي

أستاذ 
  مشارك

أستاذ 
  مساعد

  مدرس  محاضر

  *0.348  0.034  0.005  0.125    3.74 أستاذ

  0.223  0.091-  0.119-      3.61 أستاذ مشارك

  *0.343  0.029        3.73 أستاذ مساعد

  *0.314          3.70 محاضر

            3.39  مدرس

  )α = 0.05(الداللة ًدالة إحصائیا عند مستوى * 

ًإلى وجود فرق دال إحصائیا في مجال إدارة األزمات، بین الرتبتین ) 17(یشیر الجدول 
ولصالح أستاذ، وبین أستاذ مساعد ومدرس ولصالح أستاذ مساعد، ) أستاذ ومدرس(األكادیمیتین 

 .وبین محاضر ومدرس ولصالح محاضر
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  )18(الجدول 

نتائج اختبار شیفیه للمقارنة البعدیة بین متوسطات مجال إدارة الوقت، وفق متغیر الرتبة 

  األكادیمیة

  المتوسط  الرتبة األكادیمیة
  أستاذ  الحسابي

أستاذ 
  مشارك

أستاذ 
  مساعد

  مدرس  محاضر

  *0.355  0.144  0.126  0.204    3.80 أستاذ

  0.150  0.060-  0.078-      3.60 أستاذ مشارك

  0.228  0.018        3.68 أستاذ مساعد

  0.211          3.66 محاضر

            3.45  مدرس

  )α = 0.05(الداللة ًدالة إحصائیا عند مستوى *       

ًإلى وجود فرق دال إحصائیا في مجال إدارة الوقت، بین الرتبتین ) 18(یشیر الجدول 

 .ولصالح أستاذ) أستاذ ومدرس(األكادیمیتین 

  )19(الجدول 
نتائج اختبار شیفیه للمقارنة البعدیة بین متوسطات مجال تفویض الصالحیات، وفق متغیر 

  الرتبة األكادیمیة

  المتوسط  الرتبة األكادیمیة
  أستاذ  الحسابي

أستاذ 
  مشارك

أستاذ 
  مساعد

  مدرس  محاضر

  *0.348  0.185  0.195  0.341    3.85 أستاذ

  0.007  0.156-  0.146-      3.51 أستاذ مشارك

  0.153  0.010-        3.65 تاذ مساعدأس

  0.163          3.66 محاضر

            3.50  مدرس

  )α = 0.05(الداللة ًدالة إحصائیا عند مستوى * 

ًإلى وجود فرق دال إحصائیا في مجال تفویض الصالحیات، بین الرتبتین ) 19(یشیر الجدول 

 .ولصالح أستاذ) أستاذ ومدرس(األكادیمیتین 
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  )20(الجدول 
واقع الممارسات  الدرجة الكلیة لمجاالتختبار شیفیه للمقارنة البعدیة بین متوسطات نتائج ا

  ، وفق متغیر الرتبة األكادیمیةاإلداریة واألكادیمیة

  المتوسط  الرتبة األكادیمیة
  أستاذ  الحسابي

أستاذ 
  مشارك

أستاذ 
  مساعد

  مدرس  محاضر

  *0.390  0.108  0.085  0.235    3.83 أستاذ

  0.156  0.127-  0.150-      3.59 أستاذ مشارك

  *0.306  0.023        3.74 أستاذ مساعد

  0.292          3.72 محاضر

            3.44  مدرس

  )α = 0.05(مستوى الداللة ًدالة إحصائیا عند * 

واقع الممارسات  الدرجة الكلیة لمجاالتًإلى وجود فرق دال إحصائیا في ) 20(یشیر الجدول 

ولصالح أستاذ، وبین أستاذ مساعد ) أستاذ ومدرس(بتین األكادیمیتین ، بین الرتاإلداریة واألكادیمیة

 .ومدرس ولصالح أستاذ مساعد

  )21(الجدول 
، وفق متغیر الرتبة االنتماء المهنينتائج اختبار شیفیه للمقارنة البعدیة بین متوسطات 

  األكادیمیة

  المتوسط  الرتبة األكادیمیة
  أستاذ  الحسابي

أستاذ 
  مشارك

أستاذ 
  دمساع

  مدرس  محاضر

  0.124  0.149  0.110  *0.365    4.40 أستاذ

  0.214-  0.216-  0.255-      4.04 أستاذ مشارك

  0.014  0.039        4.29 أستاذ مساعد

  0.025-          4.25 محاضر

            4.28  مدرس

  )α = 0.05(الداللة ًدالة إحصائیا عند مستوى * 

، بین الرتبتین االنتماء المهنيًإلى وجود فرق دال إحصائیا في ) 21(یشیر الجدول 

 .، ولصالح أستاذ)أستاذ وأستاذ مشارك(األكادیمیتین 
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   :الرابعةالنتائج المتعلقة بالفرضیة . 4

 واقـع ات متوسـطبـین) α = 0.05(ال توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائیة عنـد مـستوى الداللـة 

مـــن واالنتمـــاء المهنـــي لـــسطینیة الممارســـات اإلداریـــة واألكادیمیـــة لعمـــداء الكلیـــات فـــي الجامعـــات الف

  .المؤهل العلمي تعزى لمتغیر ،وجهة نظر أعضاء الهیئة التدریسیة فیها

 Independent(لمجموعتین مستقلتین " ت"ولفحص الفرضیة، فقد استخدم الباحث اختبار 

t-test ( ونتائج الجدول)تبین ذلك) 22.  

  )22(الجدول 
 واقع الممارسات اتمتوسطحص داللة الفروق بین لمجموعتین مستقلتین لف" ت"نتائج اختبار 

اإلداریة واألكادیمیة لعمداء الكلیات في الجامعات الفلسطینیة من وجهة نظر أعضاء الهیئة 
  ، وفق متغیر المؤهل العلمي التدریسیة
  المجال )312=ن(دكتوراه  )276=ن(ماجستیر 

 افاالنحر المتوسط االنحراف المتوسط
 قیمة ت

مستوى 
 الداللة

 *0.003 3.002 0.83 3.83 0.88 3.62  إدارة األفراد

 *0.026 2.234 0.78 3.71 0.88 3.56  إدارة األزمات

 *0.037 2.095 0.81 3.71 0.92 3.56  إدارة الوقت

 0.119 1.560 0.80 3.69 0.82 3.59  تفویض الصالحیات

 الدرجــــة الكلیــــة لمجــــاالت
ــع الممارســات اإلداریــة  واق

واألكادیمیة
3.58  0.84  3.75  0.75  2.464  0.014*  

  0.573  0.564  0.59  4.29  0.50  4.27  االنتماء المهني

  ).586(، ودرجات حریة )α = 0.05(الداللة ًدالة إحصائیا عند مستوى * 

ــدول  ــود عــــدم ) 22(یتــــضح مـــــن الجـــ ـــروقوجـــ ــستوى عنـــــد إحــــصائیة داللـــــة ذات فــ         داللـــــة مـــ

)α ≥ 0.05( الممارســات اإلداریــة واألكادیمیــة لعمــداء الكلیــات فــي  واقــعبــین متوســطات مجــاالت 

، مؤهـل العلمـي تعـزى لمتغیـر ال، من وجهة نظر أعـضاء الهیئـة التدریـسیة فیهـا،الجامعات الفلسطینیة

في مجالي تفویض الصالحیات واالنتمـاء المهنـي، بینمـا توجـد فـروق بـین متوسـطات اسـتجاباتهم فـي 
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واقـع الممارسـات اإلداریـة  الدرجة الكلیة لمجـاالتٕمات وادارة الوقت، وٕمجاالت إدارة األفراد وادارة األز

  .، ولصالح حملة الدكتوراهواألكادیمیة

   :الخامسةالنتائج المتعلقة بالفرضیة . 5

 واقـع ات متوسـطبـین) α = 0.05(ال توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائیة عنـد مـستوى الداللـة 

مـــن واالنتمـــاء المهنـــي لكلیـــات فـــي الجامعـــات الفلـــسطینیة الممارســـات اإلداریـــة واألكادیمیـــة لعمـــداء ا

  .الخبرةوجهة نظر أعضاء الهیئة التدریسیة فیها تعزى لمتغیر 

، )One-Way ANOVA( تحلیـل التبـاین األحـادي ولفحص الفرضیة، فقد استخدم الباحث
  .تبین ذلك) 24(و) 23(تائج الجدولین ون



 87

  )23(الجدول 

واقع الممارسات اإلداریة واألكادیمیة فات المعیاریة لمجاالت المتوسطات الحسابیة واالنحرا
  ، وفق متغیر الخبرةواالنتماء المهنيلعمداء الكلیات في الجامعات الفلسطینیة 

  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  العدد  الخبرة  المجال
  89.  3.67  182   سنوات5أقل من 

5 -10  136  3.75  .59  

  1.02  3.58  104  15- 10ن أكثر م
  إدارة األفراد

  88.  3.89  166  15أكثر من 

  84.  3.53  182   سنوات5أقل من 

5 -10  136  3.74  .60  

  97.  3.46  104  15- 10أكثر من 
  إدارة األزمات

  87.  3.79  166  15أكثر من 

  92.  3.50  182   سنوات5أقل من 

5 -10  136  3.73  .70  

  86.  3.33  104  15- 10أكثر من 
  إدارة الوقت

  86.  3.90  166  15أكثر من 

  75.  3.54  182   سنوات5أقل من 

5 -10  136  3.75  .70  

  94.  3.39  104  15- 10أكثر من 
  تفویض الصالحیات

  83.  3.83  166  15أكثر من 

  80.  3.57  182   سنوات5أقل من 

5 -10  136  3.74  .58  

  93.  3.46  104  15- 10أكثر من 

 الدرجة الكلیة لمجاالت
واقع الممارسات 
  اإلداریة واألكادیمیة

  82.  3.85  166  15أكثر من 

  65.  4.29  182   سنوات5أقل من 

5 -10  136  4.05  .57  

  57.  4.30  104  15- 10أكثر من 
  االنتماء المهني

  24.  4.44  166  15أكثر من 
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  )24(الجدول 
واقع الممارسات اإلداریة مجاالت نتائج تحلیل التباین األحادي، لفحص داللة الفروق في 

  ، وفق متغیر الخبرةواالنتماء المهنيواألكادیمیة لعمداء الكلیات في الجامعات الفلسطینیة 

مجموع   مصدر التباین  المجال
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

 Fقیمة 
مستوى 
  الداللة

  2.439  3  7.318  بین المجموعات

  إدارة األفراد  0.732  584  427.339  المجموعاتخالل 
    587  434.657  المجموع

3.334  0.019*  

  3.541  3  10.623  بین المجموعات

  إدارة األزمات  0.677  584  395.292  خالل المجموعات
    587  405.915  المجموع

5.231  0.001*  

  8.667  3  26.002  بین المجموعات

  إدارة الوقت  0.713  584  416.185  خالل المجموعات
    587  442.187  المجموع

12.162  0.001*  

  5.352  3  16.055  بین المجموعات

  تفویض الصالحیات  0.636  584  371.699  خالل المجموعات
    587  387.755  المجموع

8.409  0.001*  

  4.253  3  12.759  بین المجموعات

  0.618  584  360.670  خالل المجموعات

 الدرجة الكلیة لمجاالت
واقع الممارسات 
    587  373.428  المجموع  اإلداریة واألكادیمیة

6.886  0.001*  

  3.955  3  11.864  بین المجموعات

  االنتماء المهني  0.281  584  163.862  خالل المجموعات
    587  175.726  المجموع

14.094  0.001*  

  )α = 0.05(الداللة ًدالة إحصائیا عند مستوى * 

) α=0.05( داللــة مــستوى عنــد إحــصائیة داللــة ذات فــروق وجــود) 24(یتــضح مــن الجــدول 

ــسطینیة اتمتوســـط بـــین  واقـــع الممارســـات اإلداریـــة واألكادیمیـــة لعمـــداء الكلیـــات فـــي الجامعـــات الفلـ

ـــي  ، ولتعـــرف الخبـــرةمـــن وجهـــة نظـــر أعـــضاء الهیئـــة التدریـــسیة فیهـــا تعـــزى لمتغیـــر واالنتمـــاء المهن

نتــائج المقارنــة ) 30-25(قارنــة البعدیـة، وتوضــح الجـداول مـصدر الفــروق، ُأسـتخدم اختبــار شـیفیه للم

  .البعدیة
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  )25(الجدول 

  نتائج اختبار شیفیه للمقارنة البعدیة بین متوسطات مجال إدارة األفراد، وفق متغیر الخبرة

  المتوسط  الخبرة
  الحسابي

  أقل من
   سنوات5

  أكثر من  5-10
10 -15  

أكثر من 
15  

  0.219-  0.094  0.073-    3.67   سنوات5أقل من 

5-10  3.75      0.167  -0.145  

  *0.313-        3.58  15-  10أكثر من 

          3.89  15أكثر من 
  )α = 0.05(الداللة ًدالة إحصائیا عند مستوى * 

ًإلى وجود فرق دال إحصائیا في مجال إدارة األفراد، بین فئتي الخبرة ) 25(یشیر الجدول 

 ).15أكثر من (لح فئة الخبرة ، ولصا)15أكثر من (و) 15-10أكثر من (

  )26(الجدول 

  نتائج اختبار شیفیه للمقارنة البعدیة بین متوسطات مجال إدارة األزمات، وفق متغیر الخبرة

  المتوسط  الخبرة
  الحسابي

  أقل من
   سنوات5

  أكثر من  5-10
 10 -15  

أكثر من 
15  

  *0.259-  0.069  0.212-    3.53   سنوات5أقل من 

5-10  3.74      0.281  -0.047  

  *0.328-        3.46  15-  10أكثر من 

          3.79  15أكثر من 
  )α = 0.05(الداللة ًدالة إحصائیا عند مستوى * 

ًإلى وجود فرق دال إحصائیا في مجال إدارة األزمات، بین فئتي ) 26(یشیر الجدول 

  :الخبرة

 ).15أكثر من (، ولصالح فئة الخبرة )15أكثر من (و)  سنوات5أقل من  (-

 ).15أكثر من (، ولصالح فئة الخبرة )15أكثر من (و) 15-10أكثر من  (-



 90

  )27(الجدول 

  نتائج اختبار شیفیه للمقارنة البعدیة بین متوسطات مجال إدارة الوقت، وفق متغیر الخبرة

  المتوسط  الخبرة
  الحسابي

  أقل من
   سنوات5

  أكثر من  5-10
 10 -15  

أكثر من 
15  

  *0.399-  0.172  0.233-    3.50   سنوات5أقل من 

5-10  3.73      0.404*  -0.167  

  *0.571-        3.33  15-  10أكثر من 

          3.90  15أكثر من 
  )α = 0.05(الداللة ًدالة إحصائیا عند مستوى * 

  :ًإلى وجود فرق دال إحصائیا في مجال إدارة الوقت، بین فئتي الخبرة) 27(یشیر الجدول 

  ).15أكثر من (، ولصالح فئة الخبرة )15أكثر من (و)  سنوات5أقل من  (-

 ).10-5(، ولصالح فئة الخبرة )15-10أكثر من (و) 5-10(-

 ).15أكثر من (، ولصالح فئة الخبرة )15أكثر من (و) 15-10أكثر من  (-

  )28(الجدول 

نتائج اختبار شیفیه للمقارنة البعدیة بین متوسطات مجال تفویض الصالحیات، وفق متغیر 

  الخبرة

  المتوسط  ةالخبر
  الحسابي

  أقل من
   سنوات5

  أكثر من  5-10
 10 -15  

أكثر من 
15  

  *0.293-  0.149  0.208-    3.54   سنوات5أقل من 

5-10  3.75      0.357*  -0.085  

  *0.442-        3.39  15-  10أكثر من 

          3.83  15أكثر من 
  )α = 0.05(الداللة ًدالة إحصائیا عند مستوى * 

ًجود فرق دال إحصائیا في مجال تفویض الصالحیات، بین فئتي إلى و) 28(یشیر الجدول 
  :الخبرة
  ).15أكثر من (، ولصالح فئة الخبرة )15أكثر من (و)  سنوات5أقل من  (-
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 ).10-5(، ولصالح فئة الخبرة )15-10أكثر من (و) 5-10(-

 ).15أكثر من (، ولصالح فئة الخبرة )15أكثر من (و) 15-10أكثر من  (-

  )29(الجدول 

واقع الممارسات  الدرجة الكلیة لمجاالتنتائج اختبار شیفیه للمقارنة البعدیة بین متوسطات 

  ، وفق متغیر الخبرةاإلداریة واألكادیمیة

  المتوسط  الخبرة
  الحسابي

  أقل من
   سنوات5

  أكثر من  5-10
 10 -15  

أكثر من 
15  

  *0.282-  0.113  0.172-    3.57   سنوات5أقل من 

5-10  3.74      0.285  -0.110  

  *0395-        3.46  15-  10أكثر من 

          3.85  15أكثر من 
  )α = 0.05(الداللة ًدالة إحصائیا عند مستوى * 

واقع  الدرجة الكلیة لمجاالتًإلى وجود فرق دال إحصائیا في ) 29(یشیر الجدول 

  :، بین فئتي الخبرةالممارسات اإلداریة واألكادیمیة

  ).15أكثر من (، ولصالح فئة الخبرة )15ن أكثر م(و)  سنوات5أقل من  (-

 ).15أكثر من (، ولصالح فئة الخبرة )15أكثر من (و) 15-10أكثر من  (-

  )30(الجدول 

  ، وفق متغیر الخبرةاالنتماء المهنينتائج اختبار شیفیه للمقارنة البعدیة بین متوسطات مجال 

  المتوسط  الخبرة
  الحسابي

  أقل من
   سنوات5

  أكثر من  5-10
 10 -15  

أكثر من 
15  

  0.150-  0.011-  *0.246    4.29   سنوات5أقل من 

5-10  4.05      -0.256*  -0.396*  

  0.140-        4.30  15-  10أكثر من 

          4.44  15أكثر من 
  )α = 0.05(الداللة ًدالة إحصائیا عند مستوى * 
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ین فئتي ، بمجال االنتماء المهنيًإلى وجود فرق دال إحصائیا في ) 30(یشیر الجدول 

  :الخبرة

  ). سنوات5أقل من (، ولصالح فئة الخبرة )10- 5(و)  سنوات5أقل من  (-

  ).15- 10أكثر من (، ولصالح فئة الخبرة )15- 10أكثر من (و) 5-10 (-

  ).15أكثر (، ولصالح فئة الخبرة )15أكثر من (و) 5-10 (-

   :السادسةالنتائج المتعلقة بالفرضیة . 6

ــــ توجــــد عالقــــةال ــد  ذات دالل ـــستوى الداللــــة ة إحــــصائیة عنــ ـــات  )α=0.05(مـ ــــین الممارسـ ب

 لعمــــداء الكلیـــات واالنتمـــاء المهنــــي ألعـــضاء الهیئـــة التدریــــسیة فـــي الجامعــــات  واألكادیمیـــةاإلداریـــة

  .الفلسطینیة

 Pearson correlation بیرسونارتباط تم حساب معامل السادسة الفرضیة والختبار    

coefficient  واالنتماء المهني ألعضاء ، لعمداء الكلیات واألكادیمیةاریةالممارسات اإلدبین 

  ) 31( وكانت النتائج كما في الجدول الهیئة التدریسیة في الجامعات الفلسطینیة

  ) 31 (الجدول
 لعمداء الكلیات واالنتماء  واألكادیمیةالممارسات اإلداریة بین االرتباط معاملنتائج اختبار 

  دریسیة في الجامعات الفلسطینیةالمهني ألعضاء الهیئة الت
 االنتماء المهني الممارسات اإلداریة واألكادیمیة

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط
 الداللة مستوى ر قیمة

3.67 0.80 4.28 0.55 0.423 0.0001* 
  )α = 0.05(الداللة ًدالة إحصائیا عند مستوى *    

مـستوى الداللـة یجابیـة ذات داللـة إحـصائیة عنـد  إعالقـةإلـى وجـود ) 31( رقـم الجدول یشیر

)0.05=α( لعمــداء الكلیــات واالنتمــاء المهنــي ألعــضاء الهیئــة  واألكادیمیــةبــین الممارســات اإلداریــة 

  .التدریسیة في الجامعات الفلسطینیة
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  الخامس الفصل

  والتوصیات الدراسة نتائج ناقشةم

  :الدراسة بسؤالي المتعلقة النتائج مناقشة :ًأوال

  :للدراسة األول بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة-أ

 یراهـا كمـا الفلـسطینیة الجامعـات فـي الكلیـات لعمـداء واألكادیمیـة اإلداریة الممارسات واقع ما    
  التدریس؟ هیئة أعضاء

 واالنحرافــات ،راسـة األول قــام الباحـث باسـتخراج المتوسـطات الحـسابیةلإلجابـة عـن سـؤال الد    
ــدیرات أفــــراد عینــــة الدراســــة مــــن أعــــضاء الهیئــــة التدریــــسیة لواقــــع الممارســــات اإلداریــــة  المعیاریــــة لتقــ

 لمجــاالت أداة الدراســة لتــي تراوحــت مــا بــین ،واألكادیمیــة لعمــداء الكلیــات فــي الجامعــات الفلــسطینیة
ـــي(لدرجـــة الكلیـــة وا) 3.64-3،73( بحیـــث جـــاءت بدرجـــة ) 3.67(التـــي كانـــت بنـــسبة ) المجـــال الكل

 فقـــد حـــصل مجـــال إدارة األفـــراد علـــى ،أمـــا بالنـــسبة لترتیـــب المجـــاالت ،مرتفعـــة ذلـــك لجمیـــع الفقـــرات
ـــط ـــب األول بمتوســـ ـــویض ،)3.73(الترتیـــ ــت وتفـــ ـــات وادارة الوقــــ ـــــصلت مجــــــاالت إدارة األزمـــ ٕ بینمــــــا حـ

  )3.64(لثاني بمتوسط الصالحیات على الترتیب ا

ـــى     ــــسیة أعـــــضاء إدراك ویعـــــزو الباحـــــث هـــــذه النتیجـــــة إلــ ــــة التدریـ ـــــة  الهیئـ ــــات اإلداری الممارسـ
، ومــدى تــأثیر علــیهمً ومــدى انعكاســها ایجابیــا  وأهمیتهــا، المتبعــة مــن قبــل عمــداء الكلیــاتواألكادیمیــة

ة أن الممارســات اإلداریــة أعــضاء الهیئــة التدریــسیإدراك ، باإلضــافة إلــى تلـك الممارســات فــي عطــائهم
نهــا لیـست عــشوائیة، تخـضع إلــى المتابعـة مـن قبــل إدارة الجامعـة، وأالمتبعـة مـن قبــل عمـداء الكلیــات 

ذات أهمیـة بـارزة وبخاصـة أن مما أدى إلى اقتناع أعضاء الهیئة التدریسیة أن أدوار عمداء الكلیـات 
ًوراء كل كلیة داخل أسوار الجامعة عمیدا متمیزا یرتكز  عمله على ممارسـات إداریـة وأكادیمیـة سـلیمة ً

الكبیـرة ، ومـن الواضـح أن األهمیـة وصحیحة، كونهم مسؤولین عن سیاسات الكلیـات وتحقیـق أهـدافها
التــي تولیهــا إدارة الجامعــات لعمــدائها، هــو انعكــاس إیجــابي علــى ممارســاتهم اإلداریــة فــي الجامعــات 

ــسطینیة ــن وجهــــات نظــــر أعــــضاء الهیئــــة التالفلــ المتغیــــرات دریــــسیة، ممــــا أدى الــــى اقتنــــاعهم بــــأن  مــ
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 خبــرة أعمــق فــي ممارســاتهم اإلداریــة واألكادیمیــة، وهــذا بــدوره أفــرز عمــداء الكلیــاتمــنح تالمحیطــة، 
قــدرة عالیــة فــي التخطــیط االســتراتیجي، وكیفیــة تطــویر مجــال إدارة األفــراد الــذي حــصل علــى أعلــى 

ـــافة إلـــــى م ــــة، باإلضـــ ــــذه الدراســ ــــاالت فــــــي هــ ــــاالت المجـ ـــویض (جــ ــت، إدارة األزمــــــات، وتفـــ إدارة الوقــــ
العمـداء منحـتهم قـدرة ، باإلضـافة إلـى أن تجـارب التي حصلت على نسب مرتفعة أیـضا) الصالحیات

منحـــتهم خبـــرة وممارســـات ، و إداریـــة وأكادیمیـــة بـــشكل جیـــد، وســـاعدتهم علـــى تخطـــیط بـــشكل أفـــضل
 .إداریة بشكل أوسع

والتــي أشــارت ) 2010(ت إلیــه دراســة أبــو ســمرة وآخــرین وتتفــق نتــائج الدراســة مــع مــا توصــل    
إلـــى أن الممارســـات اإلداریـــة لمـــدیري المـــدارس كانـــت مرتفعـــة، وكـــذلك جـــاء مـــستوى الـــروح المعنویـــة 

 حیــث جــاءت اســتجابات المبحــوثین علــى جمیــع مجــاالت أداة الدراســة بدرجـــة ،ًبدرجــة مرتفعــة أیــضا
) 4.04( لواقع الممارسـات اإلداریـة فـي مجـال إدارة األفـراد مرتفعة، وكانت تقدیرات أفراد عینة الدراسة

ً علمـا بأنـه ،ًوهي األعلى من بین مجاالت الممارسـات اإلداریـة، وكـان مجـال إدارة الوقـت األقـل ترتیبـا
  ).3.69(ًحصل على درجة مرتفعة أیضا وبلغت بمتوسط حسابي 

 المـــدارس ممارســـة مـــدیري فـــي) 2011 (زایـــد بـــه أتـــى مـــا مـــع الدراســـة هـــذه نتـــائج كمـــا تتفـــق
  .ًجدا عالیة درجة الغربیة التي حققت الضفة شمال محافظات التربویـة في لصالحیاتهم الحكومیة

التـي أوضـحت أن درجـة الممارسـات اإلداریــة ) 2012(وتتفـق هـذه الدراسـة مـع دراسـة علیــان 
رسـات اإلداریـة فـي وهذا یدل علـى درجـة عالیـة للمما) 4.06(في المدارس الحكومیة قد أتت بمتوسط 

  المدارس الحكومیة

ممارســة األدوار القیادیــة لعمــداء  فــي) 2012 (الــشمري دراســة مــع الدراســة وتتفــق نتــائج هــذه
  ). 4.06(الكلیات في جامعة الكویت للنمط الدیمقراطي بنسبة مرتفعة بمتوسط حسابي 

 فـي الخاصـة مـدارسال مـدیري امـتالك درجـة التـي أوضـحت أن) 2009(وتتفق أیضا مع دراسة حربي
  ).3.32 (قدره حسابي وبمتوسط متوسطة وجهات نظرهم، من اإلداریة، للكفایات الكویت دولة
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أن مـستوى إلـى التـي أشـارت ) 2008( عمایرة دراسة نتائج مع الدراسة هذه نتائج تختلف كما
لتربیــة والتعلــیم الــشفافیة اإلداریــة لــدى مــدیري التربیــة والتعلــیم مــن وجهــة نظــر العــاملین فــي مــدیریات ا

  .متوسط في كافة المجاالت

 Gedikoğlu)تختلف نتائج الدراسة الحالیـة مـع مـا توصـلت إلیـه دراسـة جیـدكوغلو وكیـسر 

& Keser, 2008) بمتوسـط مـسؤولیاتهم یـدركون الثانویـة وق�د بین�ت الدراس�ة أن م�دیري الم�دارس 

 الوظـائف فـي كـان ولیاتالمـسؤ لهـذه متوسـط أعلـى ، وأن%)72(نـسبته  مـا أي (3.6) حـسابي
  .المدرسة تطویر متوسط في أدنى كان بینما الروتینیة،

التــي ) 2012( كمـا تختلـف بعـض نتـائج الدراسـة الحالیـة مــع مـا توصـلت إلیـه دراسـة الـدخیل
 الممارســات اإلداریــة لــدى مــدیري المــدارس الثانویــة فــي ضــوء إدارة المعرفــة تقــع بدرجــة أنوضــحت 

مـشاركة المعلمـین فـي وصـنع القـرارات، (التـي كانـت تتمثـل فـي ) 3.01(متوسطة حیـث بلغـت بدرجـة 
  ) معرفة جدیدة ذات أهمیة للمدرسةإنتاجتوظیف مواهب المعلمین في وحل المشكالت المدرسیة، 

وأوضحت الدراسة أن الصعوبات التي تواجه مـدیري المـدارس الثانویـة فـي تفعیـل الممارسـات 
  وتتمثــل أبرزهــا فــي،)3.74(تقــع بدرجــة عالیــة، حیــث أتــت بدرجــة  ،اإلداریــة فــي ضــوء إدارة المعرفــة

قلــة الحــوافز التــي تــشجع ، ونقــص البــرامج التنمیــة الذهنیــة للعــاملین بالمدرســة فــي مجــال إدارة المعرفــة
 العاملین على المشاركة في تطویر المعرفة

ــاني بالــسؤال المتعلقــة مناقــشة النتــائج-ب  أعــضاء لــدى مهنــيال االنتمــاء درجــة مــا: للدراســة الث
  نظرهم؟ وجهة من التدریسیة الهیئة

ـــى النتـــائج أشـــارت ــاء درجــــة ّأن إل ـــي االنتمـ ــت المهن  معیــــاري وانحـــراف) 4.28 (متوســـط حققــ
  .نظرهم وجهة من التدریس هیئة أعضاء لدى المهني لالنتماء ًجدا مرتفعة درجة وهي ،)0.55(

الجامعـات الفلـسطینیة تقـدم تـسهیالت ّ الباحـث أن هـذه النتیجـة منطقیـة وطبیعیـة، إذ أن رىوی
 وهـذا بــدوره ، وتـوفر لهـم اإلمكانــات المتاحـة مـن أجـل تنفیـذ عملهـم،مختلفـة ألعـضاء الهیئـة التدریـسیة

ّ كمــا وأن الممارســات اإلداریــة الــسلیمة مــن قبــل ،یــنعكس علــى انتمــاء عــضو هیئــة التــدریس للجامعــة
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 كبیــر فــي تعزیــز روح االنتمــاء المهنــي لهـــذه رأثــعمــداء الكلیــات فــي الجامعــات الفلــسطینیة كــان لـــه 
  .المؤسسات

ً من الممكن أن یكون هناك عوامل أخرى تلعـب دورا بـارزا فـي تعزیـز ه أنویرى الباحث كذلك ً
ـــسیاسي والــــوطني  فـــي ظـــل قیــــام ،روح االنتمـــاء المهنـــي لهــــذه المؤســـسات التعلیمیـــة، منهــــا العامـــل ال

 باإلضـافة إلـى الممارسـات القمعیـة والالإنـسانیة التـي ،جامعـاتانتهـاك واقتحـام الباالحتالل اإلسرائیلي 
 التــي ، ممــا جعــل المــسؤولیة تتعــاظم أمــام عــضو الهیئــة التدریــسیة،تــستهدف عرقلــة العملیــة التعلیمیــة

 ، دون االلتفـات إلـى أي أسـباب أخـرى،جعلته ال یفكر إال فـي كیفیـة تطـویر هـذه المؤسـسات التعلیمیـة
 حیث یوفر لهـم العمـل داخـل هـذه المؤسـسة مـستوى مقبـول ومرتفـع ،القتصاديباإلضافة إلى العامل ا

 وباإلضــافة ،ًنــسبیا مــن الــدخل، فهــذا مــن العوامــل الهامــة فــي ســبیل الحــصول علــى مثــل هــذا االنتمــاء
 وما یـوفر لـه مـن احتـرام ،إلى العامل االجتماعي الذي یحفظ مكانة عضو هیئة التدریس في المجتمع

 جلیـا فـي الدراسـة مـن وجهـة نظـر ظهـر العوامل التي تحقق االنتمـاء المهنـي الـذي  تلك كانت،وتقدیر
  .  الباحث

ــیم  ـــا توصــــلت إلیــــه دراســــة غنــ ــع مـ ــــائج الدراســــة مــ ـــي)2008(تتفــــق نت  أن مــــستوى الــــوالء  فـ
 حیــث بلــغ المتوســط ،التنظیمــي عنــد أعــضاء هیئــة التــدریس فــي جامعــة النجــاح الوطنیــة كــان مرتفعــا

  ) 3.60(كلیة الحسابي للدرجة ال

أن مـستوى الـوالء فـي ) 2003(وتتفق نتائج هذه الدراسة مع ما توصلت إلیه دراسة عورتـاني 
  . ًالمهني لدى اإلداریین في وزارات السلطة الوطنیة الفلسطینیة كانت بدرجة مرتفعة جدا

أن درجـة االنتمـاء المهنـي لمنتـسبي فـي ) 2009(ًوتتفق أیضا مـع دراسـة أبـو الـرب والـصباح 
األجهــزة األمنیـــة الفلـــسطینیة كانــت بدرجـــة عالیـــة بــشكل عـــام بغـــض النظــر عـــن الموقـــع الـــوظیفي أو 
الرتبة أو األقدمیة أو الدرجة العلمیة، وأن مـن أكثـر الموضـوعات التـي تهـم منتـسبي األجهـزة األمنیـة، 

  .هو سمعة الجهاز الذي ینتمون إلیه
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 أن مـستوى االنتمـاء  فـي)2004(سـالمة كما تتفق نتائج الدراسة مع مـا توصـلت إلیـه دراسـة 
المهنــــي لــــدى أعــــضاء هیئــــة التــــدریس فــــي الجامعــــات الفلــــسطینیة كــــان مرتفعــــا حیــــث بلــــغ المتوســــط 

  ) 3.93(الحسابي للدرجة الكلیة 

لـــدى أن مـــستوى الـــوالء التنظیمـــي إلـــى التـــي أشـــارت ) 2008(كمــا اتفقـــت مـــع دراســـة حمـــدان
  فلسطینیة كانت عالیة أعضاء الهیئة التدریسیة في الجامعات ال

أن درجــة تــوفر الــوالء التنظیمــي إلــى التــي أشــارت ) 2005( ًواتفقــت أیــضا مــع دراســة غنــام
ًلدى معلمات المرحلة األساسیة في المـدارس الحكومیـة فـي محافظـة نـابلس كانـت كبیـرة جـدا، وبنـسبة 

  %).83.2(مئویة 

حــد كبیــر مــع االنتمــاء المهنــي ركــزت بعــض الدراســات علــى الــوالء التنظیمــي الــذي یتــشابه ب
ـــل دراســـة غنـــیم ، )2005(، غنــــام )2006(، الكتبـــي)2006(، عالونـــة)2008(، حمـــدان)2008(مث

  )2004(سالمة

التـي هـدفت إلـى فحـص العالقـات ) Somech and Bogler, 2002(وتناسـقت مـع دراسـة 
الء المهنـــي والتنظیمـــي  والتـــي أظهــرت النتـــائج بـــأن الــو،الممیــزة بـــین الــوالء المهنـــي والتنظیمـــي للمعلــم

ًارتبط ایجابیا بالمجال اإلداري، وارتباطه أیضا بالمجال الفني ً.  

هدفت هذه الدراسة التعـرف إلـى مـستوى الرضـا الـوظیفي ) 2006( واتفقت مع دراسة عالونة
 عنــد معلمــي المــدارس الخاصــة فــي مدینــة نــابلس، والتــي أظهــرت ،والــوالء التنظیمــي والعالقــة بینهمــا

   مستوى الوالء التنظیمـي عنـد معلمـي المدارس الخاصة في مدینة نابلس مرتفعّأنالنتائج 

أســـالیب (التعــرف علـــى وســائل التحــدیات فــي ) 2004(وتناســقت مــع دراســـة وویزتـــر وهــامر بیازیـــت 
مـــن خـــالل دراســـة حـــول الـــوالء فـــي االتحـــاد والتـــي أظهـــرت النتـــائج أن الـــوالء كـــان أكثـــر ) التحـــدیات

، وكـذلك وجـود فـروق فـي الـــوالء )دون الممثلـین(ین، والـذین یحتلـون مكانـة مرموقــة لألعـضاء المـصنف
  بـین األعضـاء القدامى واألعضاء الجدد
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   :الدراسة بفرضیات المتعلقة النتائج مناقشة :ًثانیا

   :األولى بالفرضیة المتعلقة النتائج مناقشة .1

ــد مــــستوى الداللــــة  فــــي متوســــط واقــــع ) α=0.05(ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحــــصائیة عنــ

الممارســات اإلداریــة واألكادیمیــة لعمــداء الكلیــات فــي الجامعــات الفلــسطینیة مــن وجهــة نظــر أعــضاء 

  . فیها تعزى لمتغیر الجنس،الهیئة التدریسیة

ـــرت النتـــــائج الجـــــدول ــــر مـــــن ) 5(أظهـ ـــة أكب ـــویض ) 0.05(أن مـــــستوى الداللــ فـــــي مجـــــال تفــ

 بــین متوســطات مجـاالت واقــع الممارســات ،ًلــة إحـصائیانــه ال توجـد فــروق ذات دالأ أي ،الـصالحیات

ـــن وجهــــة نظــــر أعــــضاء الهیئــــة  ــات فــــي الجامعــــات الفلــــسطینیة مـ ـــداء الكلیــ اإلداریــــة واألكادیمیــــة لعمـ

ــنس، فـــي مجــــال تفـــویض الــــصالحیات، بینمــــا توجـــد فــــروق بــــین ،التدریـــسیة  فیهــــا تعـــزى لمتغیــــر الجــ

ــراد ــتجاباتهم فــــي مجــــاالت إدارة األفــ ـــطات اســ ـــات ،متوسـ ــت، والدرجــــة الكلیــــة ،ٕوادارة األزمـ ٕ وادارة الوقــ
   ولصالح الذكور ،لمجاالت واقع الممارسات اإلداریة واألكادیمیة واالنتماء المهني

 یرجــع إلــى مــاویــرى الباحــث أن الــسبب بعــدم وجــود فــروق فــي مجــال تفــویض الــصالحیات 

  :یلي

  .جنسهم عن النظر بغض اإلداریونالموظفون  بها یلتزم وأنظمة قوانین وجود �

ــــذي األمــــر واحــــدة، أســــالیب إلـــى الجامعیـــة الـــدوائر فـــي اإلداریـــة القیـــادات خـــضوع  � ــؤدى ال ـــى یــ  إل

  .العینة أفراد بین ومتشابهة متقاربة تقدیرات

ــسین فـــي )ذكــر، أنثـــى (النــوعین كــال مــن المــوظفین طمــوح �  مناصــب إلـــى واالرتقــاء ،أوضـــاعهم تحـ

 ،القــرار اتخــاذ فــي وتفویـــضهم ،مــشاركتهم خـــالل مـــن القیادیـــة تهمتنمیـة قــدرا علــى یحفــزهم ممــا ،أعلـى

 .العمل مشكالت وحل
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ــت  ــثهـــایعزو، ولـــصالح الـــذكورالفـــروق أمـــا بالنـــسبة للمجـــاالت األخـــرى فكانـ  إلـــى أن  الباحـ
 أكثـر مـن ، یستشعرون بالممارسات اإلداریـة مـن قبـل عمـداء كلیـاتهم،أعضاء الهیئة التدریسیة الذكور

 تتطلـب الجدیـة والحـزم فـي ، ألن طبیعة إدارة األفراد والوقت واألزمات،ة التدریسیة اإلناثأعضاء هیئ
نعكس إیجابیـــا علـــى اســـتجابات أعـــضاء الهیئـــة التدریـــسیة الـــذكور بخـــالف العنـــصر یـــالعمـــل، وذلـــك 

، فقــد یــتم فهــم بعــض الممارســات اإلداریــة مــن تــستجیب لمثــل هــذه األمــور أكثــر مــن الرجــالاألنثــوي؛ 
عكس علـى االنتمـاء المهنـي فكـان االنتمـاء المهنـي لـدى الـذكور یـن  وذلك ،عمدائهم بشكل خاطئقبل 
   من اإلناث أعلى

  عــدمأظهــرتالتــي ) 2010( مــا توصــلت إلیــه دراســة أبــو ســمرة وآخــریناختلــف الباحــث مــع
للمـدیرین وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین تقدیرات أفـراد عینـة الدراسـة لواقـع الممارسـات اإلداریـة 

  .ستعزى لمتغیرات الجن

ــت نتـــائج الدراســـة الحالیـــةفقـــد ـــي ) 2003( مـــع مـــا توصـــلت إلیـــه دراســـة عورتـــاني ، اتفقـ والت
  .ولصالح الذكور الجنس ًتبعا لمتغیر ،المهني االنتماء في فروق وجودأشارت إلى 

   :الثانیة بالفرضیة المتعلقة النتائج مناقشة. 2

 واقــع متوســطات بــین ) α=0.05( الداللــة مــستوى عنــد ةإحــصائی داللــة ذات فــروق توجــد ال
 وجهـة مـن المهنـي واالنتماء الفلسطینیة الجامعات في الكلیات لعمداء واألكادیمیة اإلداریة الممارسات

  .الجامعة لمتغیر تعزى فیها التدریسیة الهیئة أعضاء نظر

 ولمعرفـة ،ًعـا لمتغیـر الجامعـة تب،أنه توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائیة) 7(وقد أظهرت نتائج الجدول 
مصدر الفـروق اسـتخدم الباحـث اختبـار شـیفیه وكانـت النتـائج تـشیر إلـى وجـود فـروق فـي مجـال إدارة 

 ووجــود فــروق فــي ،األفــراد بــین جــامعتي العربیــة األمریكیــة والنجــاح الوطنیــة ولــصالح جامعــة النجــاح
امعــة الخلیــل وبــین جــامعتي الخلیــل  ولــصالح ج،مجــال إدارة األزمــات بــین جــامعتي الخلیــل وبیرزیــت

  .والعربیة األمریكیة ولصالح جامعة الخلیل
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 بـــین جـــامعتي العربیــــة األمریكیـــة والنجــــاح ،ووجـــود فـــروق فــــي مجـــال تفـــویض الــــصالحیات
ـــت الفـــــروق فـــــي الدرجـــــة الكلیـــــة لمجـــــاالت واقـــــع  الوطنیـــــة، ولـــــصالح جامعـــــة النجـــــاح الوطنیـــــة، وكانــ

 ولـــصالح جامعـــة الخلیـــل ،بـــین جـــامعتي الخلیـــل والعربیـــة األمریكیـــةالممارســـات اإلداریـــة واألكادیمیـــة 
وكانــت الفــروق للمجــال ، وبــین جــامعتي العربیــة األمریكیــة والنجــاح الوطنیــة ولــصالح جامعــة النجــاح

  .الكلي للممارسات اإلداریة لصالح جامعتي النجاح الوطنیة وجامعة الخلیل على الجامعة األمریكیة

أن خبــرة جامعــة النجــاح وجامعــة الخلیــل أكبــر وأوســع مــن الجامعــة إلــى ذلــك ویعــزو الباحــث 
 فقــط أمــا بالنــسبة ، ســنة13 علــى افتتــاح الجامعــة األمریكیــة ســوى ِیمــضالعربیــة األمریكیــة حیــث لــم 

واضــح أهمیــة  یقــدران بــشكلً عامــا ممــا جعلهــم 40 أكثــر مــن اللنجــاح والخلیــل فمــضى علــى افتتاحهمــ
 ،العملیــة اإلداریــة  باإلضــافة إلــى إدارة األزمــات والوقــت فــي،لمــوظفین وشــؤون ا،تطبیــق إدارة األفــراد

ــــاءة أداء تحـــسین أجـــل مـــن ـــرتهم واالهتمــــام المــــوظفین وكف  جدیـــدة إداریـــة قیـــادات ٕوانـــشاء ،بزیــــادة خب
ً ایجابیــا علــى االنتمــاء المهنــي لــدى أعــضاء یعكــسه ذلــك ومــا ،أعلــى إداریــة مناصــب لتــولى ،مدربــة

ــومالهیئــــة التدریــــسیة، ــوم المـــــوظفین توعیــــة ًأیــــضا إدارة الجــــامعتین علــــىبــــه   ولمــــا تقــ  ،وأهمیـــــة ،لمفهـــ
 مـن ، وكـسب ثقـة موظفیهـا،اإلداري األداء فـي عـال مـستوى لتحقیق ،الفعال التفـویض عملیـة ومبـادئ

 ، فكانـت الفـروق بـین جامعـة النجــاحبالنـسبة لمجــال إدارة األفـرادأمـا . خـالل تطبیـق عملیـة التفـویض
 ویعــزو الباحــث اإلنجــاز الــذي حققتــه جامعــة النجــاح الوطنیــة مــن ،مریكیــة لــصالح جامعــة النجــاحواأل

 الــوطن جامعــاتمــستوى  علــى والخامــسة علــى جامعــات فلــسطین األول  علــى المــستوىإلــى حــصولها
والعنـصر البـشري الـذي لـه دور مهـم وملحـوظ فـي التـصنیف ،جعلها تهـتم بـإدارة األفـراد األمر العربي 

ًمي للجامعات باإلضافة إلـى أن جامعـة النجـاح أقـدم سـنویا مـن الجامعـة العربیـة األمریكیـة حیـث العال
 مـــن  وكانـــت عبـــارة عـــن مدرســـة ابتدائیـــة ومـــرت بمراحـــل مختلفـــة1918بـــدأت مـــسیرتها العلمیـــة عـــام 

ــور ــومالتطـ ــق وأوســـع ، ، حتـــى وصـــلت مـــا علیـــه الیـ ــذا خبرتهـــا فـــي مجـــال إدارة األفـــراد أعمـ أمـــا  ولهـ
 فكانـت الفـروق بـین جامعـة الخلیـل وبیـر زیـت وجامعـة الخلیـل والعربیـة بة لمجـال إدارة األزمـاتبالنس

ویعــزو الباحـــث هــذه النتیجـــة إلــى اهتمـــام جامعــة الخلیـــل بموضـــوع  األمریكیــة لـــصالح جامعــة الخلیـــل
ـــات ـــد معالجـــــة األزمــ ـــات و بالتحدیــ ــــام و ،األزمــ ــوع عـ ــــذا الموضـــ ــــر نـــــدوة بهـ ــت آخـ ـــوان 2013كانـــ ــ  بعن

 وهـــذا أعطـــى فـــي اإلســـكندریةوكانـــت مـــة البدیلـــة لمعالجـــة األزمـــات العالمیـــة متعـــددة األبعـــاد المنظو 
 إلدارة األزمـات الممارسـة مـن قبـل عمـداء الكلیـات واسـتجابات أعـضاء الهیئـة التدریـسیة ًا جیدًاانعكاس
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الح جامعــة أمـا بالنــسبة إلدارة الوقـت فكانــت الفـروق بــین جـامعتي الخلیــل والعربیـة األمریكیــة لـص.لهـا 
ــو دیــــس والنجــــاح الوطنیــــة والجامعـــة العربیــــة األمریكیــــة  وجامعــــة ،الخلیـــل  وبــــین جــــامعتي القــــدس أبـ
 ویرى الباحث أن هـذه االختالفـات تعـود إلـى مـدى حـب التـزام ، وكانت لصالح جامعة النجاح،النجاح

 ولهـذا ،نـصر الوقـت ألن الجامعات الفلـسطینیة لـدیها اهتمـام واسـع بع،أعضاء الهیئة التدریسیة للوقت
 وجامعــة ، وجامعــة بیرزیــت، مثــل الجامعــة العربیــة األمریكیــة، متقدمــة وكفــاءة علمیــة عالیــةةتحتـل رتبــ

ــدس أبــــو دیـــس ـــك جلیــــا أثنــــاء ، وجامعــــة النجــــاح وجامعـــة الخلیــــل، وجامعــــة بیــــت لحـــم،القـ  وظهــــر ذل
ــتكمال الدراســــة الحالیــــة  ــتوتعــــاوناســ ــزامهم بعنــــصر الوقــ مــــا بالنــــسبة لمجــــال أ.  عمــــداء الكلیــــات والتــ

 ،تفــویض الــصالحیات فكـــان الفــرق بـــین جــامعتي العربیــة األمریكیـــة والنجــاح لـــصالح جامعــة النجـــاح
ن عــدد البــرامج العلمیــة وعــدد الطلبــة لــدى جامعــة النجــاح أن هــذه النتیجــة تعــود إلــى أویــرى الباحــث 

نـسبة للفـروق فـي مجـال  تكـون الفـروق لـصالح جامعـة النجـاح، أمـا بالوبسبب ذلك من األمریكیة برأك
جامعـة الخلیـل، جامعـة بیرزیـت، جامعـة بیـت ( فكانـت تتمحـور بـین الجامعـات التالیـة،االنتماء المهنـي

 كانــت نــسب االنتمــاء المهنــي لجمیــع الجامعــات مرتفعــة ،بــشكل عــامو) لحــم، جامعــة النجــاح الوطنیــة
 ومــدى انعكاســه علــى ، المهنــيوذلــك یعــود إلــى مــدى ادراك واهتمــام إدارة الجامعــات لمفهــوم االنتمــاء

 الجامعـــات الن معظـــم الفـــروق  فـــي  هـــذه وكانـــت النتـــائج تتمحـــور حـــول،مـــصلحة الجامعـــة والطلبـــة
  .الممارسات اإلداریة كانت لصالحهم

   :الثالثة بالفرضیة المتعلقة النتائج مناقشة. 3

 واقـع متوسـطات بـین) α=0.05 (الداللـة مـستوى عنـد إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال
 مـن المهنـي واالنتمـاء ،الفلـسطینیة الجامعـات فـي الكلیـات لعمداء واألكادیمیة اإلداریة الممارسات

  .األكادیمیة الرتبة لمتغیر تعزى فیها التدریسیة الهیئة أعضاء نظر وجهة

بوجـود فـروق ذات داللـة إحـصائیة بـین ) 15(و) 14( كما هـو فـي جـدول النتائج أظهرت فقد
 ولمعرفـــة مـــصدر الفـــروق اســـتخدم الباحـــث ،مارســـات اإلداریـــة واالنتمـــاء المهنـــيمتوســـطات واقـــع الم

ــداول  ــیفیه للمقارنـــة البعدیـــة، وتوضـــح الجـ  عكـــستنتـــائج المقارنـــة البعدیـــة التـــي ) 21-16(اختبـــار شـ
 ولــصالح ،)أســتاذ و مــدرس(فــي مجــال إدارة األفــراد، بــین الــرتبتین األكــادیمیتین واضــحة وجــود فــروق 

ــساعد ومــــدرسأســــتاذ، وبــــین أســــ  ولــــصالح ، ولــــصالح أســــتاذ مــــساعد، وبــــین محاضــــر ومــــدرس،تاذ مــ
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ــدول ، محاضــــر ـــح بجــ ــو موضـ ــات كمــــا هــ ـــال إدارة االزمــ ــود فــــروق فــــي مجـ ـــرتبتین ) 17(ووجــ بــــین الـ
 ولــصالح أســتاذ مــساعد ، ولــصالح اســتاذ، وبــین أســتاذ مــساعد ومــدرس،)أســتاذ ومــدرس(االكــادیمتین 

ـــر ومــــــدرس ــین محاضـــ ـــــر،وبــــ ــــصالح محاضـ ــ ــــ، ل ـــویض  ووجــ ـــي مجــــــال إدارة الوقــــــت وتفـــ ود فــــــروق فـــ
ولــصالح ) أســتاذ و مــدرس(كــادیمتین بــین رتبتــین أ) 19-18( موضــح بجــدول  كمــا هــو،الــصالحیات

) 20( كمـا یـشیر جــدولاإلداریـة، باإلضـافة لوجـود فـروق فـي المجـال الكلــي  لواقـع الممارسـات ،أسـتاذ
وبین أسـتاذ مـساعد ومـدرس ولـصالح أسـتاذ ولصالح أستاذ، ) أستاذ ومدرس(بین الرتبتین االكادیمیتن 

  .مساعد

ــث  ــــزو الباحـــ ــــاالت بوویعـ ـــروق للمجـ ـــود فـــ ـــات اإلداریــــــة الدراســـــةجــ ـــة للممارســ  والدرجــــــة الكلیــ

 عـضو تمتـع كلمـا أنـه إلـىویرجـع ذلـك لصالح الرتب االكادیمیـة االعلـى واالنتماء المهني واألكادیمیة 

خبراتـه ومهاراتـه وقدراتـه األمــر الـذي أثـر بــدوره  ا تـزداد مـن خاللهــ،أفـضل علمیــة برتبـة التـدریس هیئـة

ـــتجابة  ــــى طبیعـــــة االســ ـــى،ممارســــات اإلداریـــــةللعل ـــادة قدرتـــــه علـ ـــافة الــــى زیــ  القـــــرارات اتخـــــاذ  باإلضــ

، وذلك لخبرته األوسـع واألشـمل فـي فتـرة حـصوله علـى  رأیه عن التعبیر على أكبر وحریة الصحیحة

  .كادیمیة اعلىأرتبة 

أظهــرت  التــي )2010(دراســة أبــو ســمرة وآخــرینصــلت إلیــه  مــا تــواتفقــت هــذه الدراســة مــع 

 ، فروق ذات داللة إحصائیة بین تقدیرات أفراد عینة الدراسة لواقع الممارسات اإلداریـة للمـدیرینوجود

 ومجــاالت أداة الدراسـة، وكانــت الفـروق لــصالح ،الدرجــة الكلیـة عل��ى تعـزى لمتغیـر المــسمى الـوظیفي

  .المدیرین

ـــصباحراســـة واتفقـــت مـــع د ـــرب وال ـــو ال ــت التـــي )2009(أب  أن درجـــة االنتمـــاء لمنتـــسبي بینـ
األجهـزة األمنیـة الفلـسطینیة كانـت عالیـة بـشكل عـام، بغـض النظـر عـن الموقـع الـوظیفي أو الرتبـة أو 

  .األقدمیة أو الدرجة العلمیة

 التـي بینـت بوجـود فـروق فـي درجـة ممارسـة األنمـاط )2012(وتناسقت مع دراسة الشمري 
  . تعزى إلى اختالف الرتبة األكادیمیة،لقیادیةا
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   :الرابعة بالفرضیة المتعلقة مناقشة النتائج.4

 واقـع متوسـطات بـین) α=0.05 (الداللـة مـستوى عنـد إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال

 مـن المهنـي واالنتمـاء ،الفلـسطینیة الجامعـات فـي الكلیـات لعمداء واألكادیمیة اإلداریة الممارسات

  .العلمي المؤهل لمتغیر تعزى ،فیها التدریسیة الهیئة أعضاء نظر هةوج

عـدم وجـود فـروق بـین متوسـطات مجـاالت واقـع الممارسـات ) 22(وقد أظهـرت نتـائج الجـدول

 تعزى لمتغیر المؤهل العلمي في مجالي تفویض الـصالحیات واالنتمـاء المهنـي، ،اإلداریة واألكادیمیة

ٕ وادارة الوقــت ،ٕ وادارة األزمــات،ســتجاباتهم فــي مجــاالت إدارة األفــرادبینمــا توجــد فــروق بــین متوســط ا
  . والدرجة الكلیة لواقع الممارسات اإلداریة واألكادیمیة، ولصالح حملة الدكتوراه

 ،ً كمـا ذكـر سـابقا،ویعزو الباحث عدم وجود فروق في مجـالي تفـویض الـصالحیات واالنتمـاء المهنـي

 وبالنـسبة ،المـؤهالت العلمیـة لكافـة الجامعات الفلسطینیة نفـسها في متبعةال القـوانین واألنظمة أن إلـى

ـــدكتوراه أو الماجـــستیر ســـواء واحـــد العمـــل عـــبء لالنتمـــاء المهنـــي أن  یوجـــد  فـــال،كـــانوا مـــن حملـــة ال

ــم توجــد فــروق  عــاتقللمهــام والمــسؤولیات الملقــاة علــى تخفــیض فــي  أعــضاء الهیئــة التدریــسیة لــذلك ل

  .لحملة الشهادتینالنتماء المهني ا

 كانــــت الفــــروق ، فقــــدأمــــا بالنــــسبة للمجــــاالت والممارســــات اإلداریــــة األخــــرى والدرجــــة الكلیــــة

 ویعــزو الباحـــث هــذه النتیجـــة إلــى كـــون المؤهــل العلمـــي یتحــدد عبـــر ،لــصالح حملـــة شــهادة الـــدكتوراه

 خاللـه خبراتـه  وتـزداد مـن،تسلسل وظیفي یرتفع فیه الموظف أو المحاضـر فـي سـلم التـدریس واإلدارة

 .ومهاراته وقدراته األمر الذي أثر بدوره على طبیعة االستجابة على الممارسات اإلداریة لدیه

 یـــؤثر ال العلمــي المؤهـــل التــي أوضــحت أن) 2008(واتفقــت هــذه النتیجـــة مــع دراســة غنـــیم 

  .النجاح جامعة التدریس في هیئة أعضاء عند التنظیمي الوالء على
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ً تبعـــا بمـــستوى الـــوالء المهنـــي ًاالتـــي أوضـــحت فروقـــ) 2003(رتـــاني واختلفـــت مـــع دراســـة عو
  .للمؤهل العلمي لصالح أصحاب الماجستیر مقارنة بأصحاب الدبلوم

ـــروق )2011( زایـــــد واختلفـــــت مـــــع دراســـــة ـــي  عـــــدم وجـــــود فــ ـــــطات للـــــوالء المهنــ ــین متوسـ بــــ
ــدارس الحكومیـــة لـــصالحیاتهم التربویـــة فـــي  ــع ممارســـات مـــدیري المـ محافظـــات شــــمال اســـتجابات واقـ

  .الضفة الغربیة من وجهة نظرهم، تعزى لمتغیر المؤهـل العلمـي

ــت مــــع دراســــة شـــحادة  ــود فـــروق فــــي درجــــة الممارســــات ) 2008(واتفقـ التــــي أوضــــحت بوجــ

  .اإلداریة لمدیري التربیة والتعلیم تعزى للمؤهل العلمي

   :الخامسة بالفرضیة المتعلقة مناقشة النتائج.5

 واقـع متوسـطات بـین) α=0.05 (الداللـة مـستوى عنـد إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال

 مـن المهنـي واالنتمـاء الفلـسطینیة الجامعـات فـي الكلیـات لعمـداء واألكادیمیـة اإلداریـة الممارسات

  .سنوات الخبرة لمتغیر تعزى ،فیها التدریسیة الهیئة أعضاء نظر وجهة

ــدول  ـــو فــــي جــ ـــرت النتــــائج كمــــا هـ ــود) 24-23(وقــــد أظهـ ــین متوســــطات واقــــع وجــ  فــــروق بــ

 ولمعرفـة ،الممارسات اإلداریة واألكادیمیة لعمداء الكلیات فـي الجامعـات الفلـسطینیة واالنتمـاء المهنـي

) 30-25(مــصدر الفــروق قــام الباحــث باســتخدام اختبــار شــیفیه للمقارنــات البعدیــة وتوضــح الجــداول 

  :نتائج المقارنة البعدیة على النحو التالي

ولـــصالح فئـــة ) 15أكثـــر مـــن (و ) 15-10( مجـــال إدارة األفـــراد بـــین فئتـــي وجـــود فـــروق فـــي

  )15أكثر من (الخبرة 

ـــال إدارة الوقــــت بــــین فئتــــي  ) 15أكثــــر مــــن (و )  ســــنوات5أقــــل مــــن (وجــــود فــــروق فــــي مجـ

  )15أكثر من (ولصالح فئة الخبرة 

  ) 10-5(ولصالح فئة خبرة ) 15-10(و) 10-5(وبین فئة    
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  ).15أكثر من (لصالح فئة خبرة ) 15كثر من أ(و) 15-10(وبین فئة 

أكثــر مــن (و )  ســنوات5أقــل مــن (وجــود فــروق فــي مجــال تفــویض الــصالحیات بــین فئتــي 

  ) 15أكثر من (ولصالح فئة الخبرة ) 15

  ) 10-5(ولصالح فئة ) 15-10(و) 10-5(وبین

  )15أكثر من (ولصالح فئة ) 15أكثر من (و) 15-10(وبین 

  : الكلیة لمجاالت واقع الممارسات اإلداریة بین فئتيوجود فروق في الدرجة

  )15أكثر من (ولصالح فئة ) 15أكثر من (و )  سنوات5اقل من (

  فروق في) 15أكثر من (ولصالح فئة ) 15أكثر من (و ) 10-15(

  -: الفئات في مجال االنتماء المهني بین فروق وجود

  )15-10(ولصالح فئة ) 15-10(و )  سنوات5اقل من (

  ) 10-5(ولصالح فئة ) 15-10(و) 10-5(بینو

  )15أكثر من (ولصالح فئة ) 15أكثر من (و) 10-5(وبین 

 كانـت بــشكل حیـثویعـزو الباحـث هـذه النتیجــة مـن حیـث الدرجــة الكلیـة للممارسـات اإلداریــة 

ـــي أكبــــر خبـــرة یملـــك الـــذي التـــدریس هیئـــة عـــضو  وذلـــك ألن،عـــام لـــصالح ســـنوات الخبـــرة األعلـــى  فـ

 مــن حیــث ،یقــدر الممارســات اإلداریــة الــسلمیة مــن قبــل عمــداء كلیــاتهم بــشكل أفــضل خدمتــه،ســنوات 

 معرفة ودرایة أكبر فـي العملیـة لدیهمكون ت ألنه ، والوقت،ٕ وادارة األفراد واألزمات،العالقات اإلنسانیة

  .قلأمن غیرهم ممن لدیهم سنوات خبرة أكثر اإلداریة واألكادیمیة 
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 بــین مــن یملكــون ســنوات خبــرة أكبـــر متباینــة كانــت فــروق مختلفــة  فقــدءأمــا بالنــسبة لالنتمــا

 تطبـق علـى ،ن طبیعـة ممارسـات عمـداء الكلیـاتأ ألن مهـام العمـل واحـدة و ذلك ویعزو الباحث،وأقل

ــاء المهنـــي لـــدى أعـــضاء الهیئـــة التدریـــسیة ،الجمیـــع  بغـــض النظـــر عـــن وكانـــت تـــنعكس علـــى االنتمـ

وأقـل مــن ) (15-10(ومـن)  سـنة15أكثـر مـن (كانـت النـسب لــصالح  فاكتـسبوها،سـنوات الخبـرة التـي 

  ). سنوات5

 التـي بینـت عـدم وجـود فـروق ذات )2006(اختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة عالونـة 
   تعزى للمؤهل العلمي ،داللة في مستوى الوالء التنظیمي

ـــشمري وتناســـقت مـــع  مارســـة  وجـــود فـــروق فـــي درجـــة م فیهـــا التـــي بـــین)2012(دراســـة ال
  ) سنوات فأقل5( ولكن كانت لصالح فئة ،األنماط القیادیة تعزى إلى اختالف سنوات الخبرة

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة السادسة والتي نصها

ــة  ــة إحــصائیة عنــد مــستوى الدالل ــین الممارســات ) α=0.05(ال توجــد عالقــة ذات دالل ب

مــاء المهنــي ألعــضاء الهیئــة التدریــسیة فــي الجامعــات اإلداریــة واألكادیمیــة لعمــداء الكلیــات واالنت

  .الفلسطینیة

بـین الممارسـات  إیجابیـة عالقةوجود ) 31(أظهرت النتائج، كما هو موضح في الجدول فقد 

ــاء المهنـــي ألعـــضاء الهیئـــة التدریـــسیة فـــي الجامعـــات ، لعمـــداء الكلیـــات واألكادیمیـــةاإلداریـــة  واالنتمـ

  .الفلسطینیة

 ذات عالقـة مباشـرة ، النتیجة إلـى أن الممارسـات اإلداریـة لعمـداء الكلیـاتویعزو الباحث هذه

 أن جمیــــع الممارســــات اإلداریــــة الــــواردة فــــي إذبارتفـــاع االنتمــــاء المهنــــي ألعــــضاء الهیئــــة التدریــــسیة 

مجــاالت الدراســـة األربعـــة هـــي ممارســـات تـــرتبط بــأداء عـــضو الهیئـــة التدریـــسیة بالجامعـــة، وأي منهـــا 

 بــآخر علــى ارتفــاع االنتمــاء المهنــي ألعــضاء الهیئــة التدریــسیة أو انخفاضــها، فــأداء یــساعد بــشكل أو
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ًأعضاء الهیئة التدریسیة بالجامعات لـیس جهـدا بـدنیا بحتـا، بـل  ً ً المعنـوي فیـه دورا بـارز یلعـب الجانـبً
جـة یجـابي بـین درإارتبـاط التـي أظهـرت وجـود ) 2014(اتفقت هذه الدراسة مع دراسة كنعـان و. ًاومهم

ً واتفقــت أیـضا نتیجــة ،ین واالنتمـاء المهنــي للمعلمـ،تـوفر سـمات القیــادة التحویلیـة لــدى مـدراء المــدارس
التــي ) 2008(وتناســقت مــع دراســة غنــیم ) 2010 (رینهــذه الدراســة مــع نتیجــة دراســة أبــو ســمرة وآخــ

 دراسـة حمـدان  بینمـا اختلفـت مـع،أظهرت وجود عالقة إیجابیة بین الـوالء التنظیمـي والرضـا الـوظیفي

 التـــي أظهـــرت عـــدم وجـــود عالقـــة بـــین الحریـــة األكادیمیـــة والـــوالء التنظیمـــي ألعـــضاء الهیئـــة 2008

  . التدریسیة في الجامعات الفلسطینیة

  :التوصیات والمقترحات

  : من التوصیات والمقترحاتخلص إلى مجموعةعلى ضوء نتائج الدراسة، فان الباحث قد 

 عمـداء الممارسات اإلداریة علـى درجـة مرتفعـة ممـا یجعـل اهتمـامإشارات نتائج الدراسة بحصول  �
ً وأن یــسعوا دائمــا لالرتقــاء ، والحفــاظ علیهــاالكلیــات علــى ممارســاتهم اإلداریــة واألكادیمیــة الــسلیمة

  المهني ألعضاء الهیئة التدریسیةباالنتماءواضحة بها نحو األفضل، لما لذلك من عالقة 

ٕتعلــیم العــالي وادارة الجامعــات إلــى األســباب التــي جعلــت مــن مــستوى أن تتعــرف وزارة التربیــة وال �
، لالســـتفادة منهـــا فـــي ًاالممارســـات اإلداریـــة واألكادیمیـــة لعمـــداء الكلیـــات واالنتمـــاء المهنـــي مرتفعـــ

 . وذلك من خالل دراسات مستقبلیة،مراحل تعلیمیة مختلفة

 وجــود ، مــن خــاللمعــات الفلــسطینیة الــسائدة فــي الجاوالممارســات اإلداریــةلحفــاظ علــى األنمــاط ا �
 تتـضمن األنمـاط الـسلوكیة واإلداریـة الـسلیمة فـي مجـاالت الدراسـة ،دورات تدریبیـة للعمـداء الجـدد

تغییــرات فــي بیئــة العمــل بمــا یتناســب مــع المتغیــرات المتــسارعة فــي البیئــة ٕ واحــداث الــوارد ذكرهــا
 الخارجیة

ــات فــــي إجــــراء المزیــــد مــــن الدراســــات المتعلقــــة بالممارســــا � ت اإلداریــــة الــــسائدة لــــدى عمــــداء الكلیــ
الجامعــات الفلــسطینیة، وعالقتهــا بموضــوع االنتمــاء المهنــي، وارتباطهــا بمتغیــرات أخــرى كــالعمر 

 . والكلیة والحالة االجتماعیة
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 المهنـي ألعـضاء الهیئـة ءالقیام بدراسات مستقبلیة للتعرف إلى مجاالت أخرى لها عالقـة باالنتمـا �
 .العالقات اإلنسانیة السائدة في الجامعاتالتدریسیة مثل 

التدریــــسیة فــــي الجامعــــات  هیئــــة أعــــضاء لــــدى االنتمــــاء المهنــــي ظــــاهرة الحفــــاظ علــــى مقومــــات �
 غـالء مــع مـستوى یتناسـب بمــا الجامعات الفلسطینیة في العاملین لدى الدخل زیادة، كالفلسطینیة
 .عةالجام في العاملین مع الخالفات إلثارة تجنبا األسعار،
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  المصادر والمراجع

  المراجع العربیة: أوال

 ، المجلـة"فلـسطین فـي األمنیـة األجهـزة أفـراد لـدى المهنـي االنتمـاء ) "2009(أبـو الـرب والـصباح

  51 العدد 26 المجلد والتدریب األمنیة للدراسات العربیة
 .http:// www : منـشورة علـى الموقـع االلكترونـياالنتمـاء والمـسؤولیة،) 2012(أبو زعیتر، عـال 

alafdal. Net 2/05/2014 أخذت بتاریخ  
ـــة ــمرة، محمـــود؛ والطیطـــي، محمـــد؛ وقاســـم، جمیل ــدى ): "2010. (أبـــو سـ واقـــع الممارســـات اإلداریـــة لـ

مجلـة جامعـة القـدس ، "مدیري المدارس في منطقة القدس وعالقتها بالروح المعنویة للمعلمین 
 .150-115، ص )18( العدد المجلد الثاني،. المفتوحة لألبحاث والدراسات

  .القاهرة، مصر الكتب، عالم ،التربویة المؤسسات إدارة :(2003) محمد حافظ،و حافظ أحمد،

 رســالة ماجــستیر القــرى، جامعــة أم ،العاصــمةاإلداري لــدى مــدیري مــدارس المرحلــة الثانویــة بتعلــیم 
  .غیر منشورة

  .ان عماألردن،
  ، وائل للنشر والتوزیع، عمان"وارد البشریة إدارة األفرادإدارة الم"، )2001(برنوطي، سعاد نائف، 

  .25/5/2014 دنیا الوطن، تاریخ مقال االنتماء الوظیفي،) 2014(جراد، خلیل

الطبعـة األولـى، دار المنـاهج ، "التخطیط التربوي، إطار لمـدخل تنمـوي جدیـد:"(2004) علـىالحاج، 
 للنشر والتوزیع، عمان، األردن

  .والتوزیع ، عمـان، دار المـسیرة للنـشرمبادئ اإلدارة العامة) 2009( صالح حبتو، عبد العزیز

عمـان،  السلوك التنظیمي في ادارة المؤسسات التعلیمیـة،) 2005(فلیه، فاروق، السید عبد المجیـد 
  دار المسیرة للنشر
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 رسـالة ، "المعلمـین وكلیـات الجامعـات فـي التربویـة القیـادات تـدریب أسـالیب ،)2008(الحدیـدي، 

  .القرى أم جامعة-السعودیة العربیة المملكة منشورة، غیر ماجستیر
 اإلداریــة للكفایـــات الكویـت دولــة فـي الخاصــة المــدارس مـدیري امــتالك درجـة). 2009 (عیــد الحربـي،

 عمــــان جامعـــــة. منــــشـورة غیــــر ماجــــستیر رســــالة. معلمــــیهم نظــــر ووجهــــة نظــــرهم، وجهــــة مــــن
  .األردن. عمان. العربیة

دار المنـاهج : ، عمـانمهارات القیادة التربویة في اتخـاذ القـرارات اإلداریـة): 2008(یري، رافـده الحر
  .للنشر والتوزیع

دار ). 1(اتجاهـــات حدیثـــة فـــي اإلدارة المدرســـیة الفعالـــة، ط): 2004. (حـــسین، ســـالمة عبـــد العظـــیم
 .الفكر األردن

ـــ األكادیمیـــة الحریـــة بـــین العالقـــة، )2008(حمـــدان، دانـــا  الهیئـــة أعـــضاء لـــدى التنظیمـــي والءوال
 الوطنیـة، جامعــة النجـاح. منـشورة غیـر ماجـستیر  رسـالة.الفلسطینیة الجامعات في التدریسیة

  فلسطین نابلس،
منهج اقتـصادي إداري لحـل األزمـات علـى مـستوى إدارة األزمات، ): د ت(الخضیري، محسن أحمد 

  .انیة، مكتبة مدبولي، القاهرة الطبعة الثاالقتصاد القومي والوحدة االقتصادیة،
 اإلسكندریة ، للنشر الجدیدة الجامعة دار ، المدرسیة اإلدارة ،) 2001 (إسماعیل محمد ، دیاب

 الثانویـة المـدارس مدیري لدى اإلداریة الممارسات واقع"، )2012(الدخیل، تركي بن محمد صالح، 

رسـالة ماجـستیر غیـر " الریـاض بمدینة المدارس مدیري نظر وجهة المعرفة من إدارة ضوء في
  .منشورة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة

االنتمـــاء المهنـــي لألخـــصائیین النفـــسیین واالجتمـــاعیین العـــاملین فـــي مراكـــز ) 2013(ذیـــاب، یوســـف
الالجئـین الفلـسطینیین الصحة النفسیة التابعة لوزارة الصحة الفلـسطینیة ووكالـة الغـوث وتـشغیل 

، المجلـــد مجلــة جامعــة القــدس المفتوحــة لألبحــاث والدراســات التربویــة والنفــسیة)" األنــروا(
  88-56األول ص

 ، القاهرة، جامعة عین شمس التعلیم المفتوحاألزماتدراسة إدارة ) 2007(، جبریلالرفاعي و
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 والرضــا الــوظیفي والعالقــة بینهمــا واقــع الــوالء التنظیمــي فــي المؤســسات المهنیــة) 2010(رویــم، فــایزة
فلــسطین، _ لــدى أعــضاء الهیئــة التدریــسیة فــي الجامعــات الفلــسطینیة، جامعــة النجــاح، نــابلس

  رسالة ماجستیر غیر منشورة

ــد، فـــــي  التربویـــة لــــصالحیاتهم الحكومیـــة المــــدارس مـــدیري ممارســـات واقــــع). 2011 (محمـــد زایـ
جامعـــة . منــشورة غیــر ماجــستیر رســالة .نظــرهم وجهــة مــن الغربیــة الــضفة شــمال محافظــات

  .فلسطین نابلس، الوطنیة، النجاح

ــإلدارة واألعمــال).2004: (زیــادة، فریــد فهمــي األردن،  ، مطبعــة الــشعب،4، ط المبــادئ واألصــول ل
  .إربد

ــؤاد وآخــــرون مركــــز الكتــــب األردنــــي، الطبعــــة : عمــــان(، المفــــاهیم اإلدارة المدنیــــة، (1995)ســـالم، فــ
  الخامسة، 

   منشورات العالي، التعلیم بشأن 1998 لسنة 10 رقم مادة): 1998 (الفلسطینیة الوطنیة طةالسل
  .ااهللا رام: العالي والتعلیم التربیة وزارة

أعـضاء  لـدى بینهمـا والعالقـة الـوظیفي والرضـا المهنـي االنتمـاء مـستوى "،(2004)انتـصار سالمة،
النجـاح  جامعـة فـي منـشورة، غیـر ماجـستیر ، رسالة"الفلسطینیة الجامعات في التدریسیة الهیئة

 .فلسطین نابلس، الوطنیة،

   تنمیة مهارات اإلبداع وأثرها فيممارسة إدارة الوقت  ،)2008( فهد بن عوض اهللا زاحم السلمي،

واقع الممارسات اإلداریـة لمـدیري التربیـة والتعلـیم فـي محافظـات قطـاع غـزة )"2008(شحادة، حاتم 
 الجامعـة اإلسـالمیة، فـي منشورة، غیر ماجستیر ، رسالة"اإلستراتیجیةة في ضوء معاییر اإلدار

 .فلسطین غزة،

 فـي جامعـة الكمیـات عمـداء لـدى القیادیـة األدوار ممارسـة درجـة). "2012(مطـر  أحمـد الـشمري،

، رسـالة "نظـرهم وجهـة مـن التـدریس هیئـة أعـضاء لـدى وعالقتهـا بالتماثـل التنظیمـي الكویـت
  . رق األوسط عمانماجستیر جامعة الش
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، اإلنتمــاء الــوظیفي فــي المنظمــات الحكومیــة ومنظمــات القطــاع الخــاص) 2011(الــصعیدي،محمد
  مصر دمیاط

ــالح عبــــاس ــباب الجامعــــة، دون ذكــــر الطبعــــة، اإلســــكندریة،  الوقــــتإدارة ):2004(صــ ، مؤســــسة شــ
  .مصر

ت والتحلیـل، مكتـب ، قـسم الـسیاساإدارة شـؤون األفـراد والعالقـات اإلنـسانیة، )2011(صوص،سمیر
  محافظة قلقیلیة

ــد العزیــــز التخطــــیط اإلعالمــــي ودوره فــــي مواجهــــة األزمــــات والكــــوارث : (2004)الــــضویحي، عبــ
 ، رسالة ماجستیر، أكادیمیة األمیر نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاضواألزمات

 ســـلوك األفـــراد اإلدارة التربویـــة والـــسلوك المنظمـــي): 2001. (الطویــل، هـــاني عبـــد الـــرحمن صـــالح
  .األردن:  دار وائل للنشر والتوزیع، عمان.والجماعات في النظم

اإلدارة التربویـــة والـــسلوك المنظمـــي ســـلوك األفـــراد ): 2006. (الطویــل، هـــاني عبـــد الـــرحمن صـــالح
 .األردن: دار وائل للنشر والتوزیع، عمان). 4( طوالجماعات في النظم،

.  المملكـــة العربیـــة الـــسعودیة، الریـــاض،لتنمیـــة البـــشریةمهـــارات النجـــاح ل) 2013(العـــامري محمـــد
 تقییم الـسیاسات العامـة المـصرفیة فـي مجـال إدارة ). 2006. (سعودي، محمد حنفي محمـود

 رسـالة ماجـستیر األزمات المالیة مع دراسة تطبیقیة على أزمتـي الـسیولة والركـود فـي مـصر،
  غیر منشورة، جامعة القاهرة، القاهرة

   مقال مهارات النجاح للتنمیة البشریة) 2013(د العامري، محم

  دار إثراء للنشر والتوزیع،ّ في منظمات األعمال، ة الرقابة اإلداری).2008: (عباس، علي
 دار إثـراء ،التغییـر تـأثیر أنمـاط القیـادة اإلداریـة علـى عملیـة صـنع قـرارات ).2012: (عباس، علي

  .ان عم األردن،للنشر والتوزیع،
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ــــالعجمـــي، مح ـــنین مـــ ــــادة ). 2008(د حـــسـ ـــة، اإلشـــراف التربـــوالقیـــ دار . ، واإلدارة الحـــافزةيالتربوی
  .نعما: الجدیـدةالجامعـة 

ـــوة،  ـــىعجـ ٕ وادارة اإلســـــتراتیجیة إدارة العالقـــــات العامــــة بـــــین اإلدارة ،)2005( وفریـــــد، كریمــــان علـ
 .، الطبعة األولى، عالم الكتاب، القاهرةاألزمات

: اإلدارة المدرسیة الحدیثة ومفاهیمهـا النظریـة وتطبیقاتهـا العلمیـة). 2004(ت عطوى، جودت عـز
 .الثقافةاإلدارة العلمیة الدولیة ومكتبة دار . األردن

–، دار الثقافــة أصــولها وتطبیقاتهـا. اإلدارة التعلیمیــة واإلشـراف التربـوي): 2004(عطـوي، جـودت 
 .عمان

وقات المؤثرة فـي اسـتخدام األسـالیب العلمیـة فـي إدارة المع ،)2009( أسعد صالح بو بكـر العقیلي،
 األكادیمیـــة ،السویـــسریتین) H GT( وشـــركة ،)Rama(الوقـــت دراســـة تطبیقیـــة شـــركة 

  .منشورة رسالة ماجستیر غیر الدانمارك،العربیة المفتوحة في 
عنـــد  بینهمـا والعالقـة التنظیمـي والـوالء الــوظیفي الرضـا مـستوى قیـاس) 2006 (معـزوز ، عالونـه

 األلفیـــة فـــي المعلـــم مـــؤتمر إلـــى مقـــدم بحـــث.  نـــابلس مدینـــة فـــي الخاصـــة المـــدارس معلمـــي
   2006/5/18 .فـي جامعة األسراء الثالثة،

  )27(، ص)18(، عالمنبر مجلةاإلسالم،  في الوقت تنظیم أهمیة، )2007(، بسام علیان،

ـــات التنظیمیـــــة الثقافــــة) 2012(علیــــان، دیمـــــة  ــــد اإلداریـــــة والممارسـ الحكومیـــــة  المــــدارس مـــــدیري ىل
ـــي المعلمـــــین نظــــر وجهـــــة مــــن بینهمـــــا والعالقــــة  رســـــالة. ورام اهللا والبیـــــرة القــــدس محـــــافظتي فـ
  فلسطین نابلس، الوطنیة، جامعـة النجاح. منشورة غیر ماجستیر

الـشفافیة اإلداریـة لـدى مـدیري التربیـة والتعلـیم فـي األردن ). "2008. (عمایرة، عدنان خالد محمود
جامعـة عمـان العربیـة ". تها بكـل مـن الـضغط واألمـن النفـسیین للعـاملین فـي مـدیریاتهموعالق

  ).رسالة دكتوراه غیر منشورة(األردن، : للدراسات العلیا، عمان
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اإلداریین العالقـة بـین الـوالء المهنـي والـنمط القیـادي لـدى ) "2003(عبد القادر مأمون ، عورتاني
ــــجامع،  ماجستیر غیر منشورةرسالة، "في وزارات السلطة الوطنیة ـــــ ــــة النجـــــــ ـــــ ، اح الوطنیةـــــــ

  . فلسطین، نابلس
العالقـة بـین الـوالء المهنـي والـنمط القیـادي لـدى اإلداریـین  "،(2003)مـأمون عبـد القـادر ،عورتـاني

 النجـاح الوطنیـة، جامعـة فـي منـشورة، غیـر ماجـستیر ، رسـالة"فـي وزارات الـسلطة الوطنیـة

  .فلسطین نابلس،

   اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، جامعةالتربویةالمهارات الالزمة للقیادة  ).2013(الغانم، متعب

ــــام ـــي والــــوالء الشخــــصیة الــــسمات) 2005(غنــــام، خت ـــات لــــدى التنظیمـ ــیة معلمـ ـــي المرحلــــة األساســ  فـ
ـــي الحكومیــــة المــــدارس ــــابلس محافظــــة فـ  جامعـــــة النجـــــاح. منــــشورة غیــــر ماجــــستیر  رســـــالة.ن
  فلسطین نابلس، الوطنیة،

 فــي التــدریس هیئــة أعــضاء عنــد والــوالء التنظیمــي الــوظیفي الرضــا بــین العالقــة ).2008(نــیم، غ
  ، بحث منشور، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، نابلسالوطنیة النجاح جامعة

 ، عمـان،التعلیمیـة المؤسسات إدارة في التنظیمي السلوك) 2005(عبد المجیـد،  السید فاروق، فلیه،

  .رللنش المسیرة دار

دراسـة للـسلوك اإلنـساني الفـردي والجمـاعیفي :الـسلوك التنظیمـي ( 1989 ) قاسـم محمـد ،قریـوتي
 .األردن ، عمان،دار المستقبل للنشر والتوزیع ،المنظمات اإلداریة

درجة توفر سمات القیـادة التحویلیـة لـدى مـدراء المـدارس الحكومیـة الثانویـة ) 2014(كنعان، رؤیا
مهنـــي للمعلمـــین مـــن وجهـــة نظـــر المعلمـــین فـــي محافظـــات شـــمال وعالقتهـــا باالنتمـــاء ال

  فلسطین نابلس، الوطنیة، جامعـة النجاح. منشورة غیر ماجستیر رسالة ،فلسطین
  .عمان، األردن دار الثقافة للنشر والتوزیع "القیادات اإلداریة"، )2009(كنعان، نواف 

 .األردن: باعة والنشر، عماندار وائل للط. التنمیة اإلداریة): 2002. (اللوزي، موسى

 .الدار الجامعیة، اإلسكندریة، الطبعة األولى ،إدارة األزمات، )2006(ماهر، أحمد 
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ــدهون، موســــى توفیــــق  ـــد علــــي إبــــراهیم، و الجزراويالمــ تحلیــــل الــــسلوك التنظیمــــي  ) 1995( محمـ
  .الردنا، عمانالطالبیة، للخدمات ، المركز العربي ٕسیكلوجیا وادارة العاملین الجمهور

 بالتحـصیل وعالقتهـا اإلسـالمیة الجامعـة طلبـة لـدى الوقـت إدارة فاعلیـة "،)2012(المـزین سـلیمان

 ،والنفـسیة التربویـة للدراسـات اإلسـالمیة الجامعـة مجلـة المتغیـرات، بعـض فـي ضـوء الدراسـي
   404– 369 ص األول، العدد العشرین، المجلد

مـاط القیادیـة الـسائدة لـدى عمـداء الكلیـات ورؤسـاء األن) "2011. (مساعدة، ماجد عبد المهـدي محمـد
) 2(، العــددلــة الزرقــاء للبحــوث والدراســات اإلنــسانیةمج". األقـسام العلمیــة فـي جامعــة الزرقـاء

 1-17ص ) 11(مج

، الطبعـة األولـى، دار الفكــر اإلدارة التربویـة مــداخل جدیـدة لعـالم جدیــد، )2005(مـصطفى، یوسـف 
  .العربي، مصر

 فـي لـدى المـدیرین اإلداري اإلبـداع علـى التنظیمـي الـوالء أثـر (1990) محمـود عـودة نأیم المعاني،

 .األردن األردنیة، عمان، الجامعة ،منشورة غیر ماجستیر رسالة ،األردنیة الوزارات

دار الفكـــر للطباعـــة . الطبعــة األولـــىأساســـیات فـــي اإلدارة، ): 1995. (   المغربــي، كامـــل وزمـــالؤه
 .األردن:  عمانوالنشر والتوزیع،

، ع المهندسـینالحدیثـة،  اإلدارة علـوم تطـور ضـوء فـي الوقـت إدارة :(2004) محمـود نجیـب نـصر،
  59-58، نقابة المهندسین، مصر، )579(

دار : اربـد.   2ط.  التربــويواإلشـراف اإلدارة، السلوك التنظیمـي فـي )2004. (نشوان،یعقوب، جمیل
  .الفرقان للنشر والتوزیع

ــة التدریــسیة فــي الجامعــات ) "2003(مــد محمــد احمــدالنیــرب، اح األنمــاط القیادیــة ألعــضاء الهیئ
الفلسطینیة فـي محافظـات شـمال الـضفة الغربیـة مـن وجهـة نظـر أعـضاء الهیئـة التدریـسیة 

  .، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین"والطلبة
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وأوراق  أنمـاط القیــادة وفعالیـة صـنع القـرار، بحــوث .)2009: (وسـیلة، واعـر، وعبـد الناصـر موسـى
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  المالحق
  :أعضاء لجنة المحكمین )1(الملحق

  مكان العمل  االسم

 جامعة النجاح الوطنیة خلیل محمد عودة. د.أ �

  جامعة النجاح الوطنیة  سھیل صالحة. د �

 جامعة النجاح الوطنیة عبد الغني الصیفي. د �

  ة النجاح الوطنیةجامع  عبد الكریم أیوب. د �

 جامعة النجاح الوطنیة عبد محمد عساف. د.أ �

 جامعة النجاح الوطنیة علي أبو حمدان. د �

 جامعة النجاح الوطنیة غسان الحلو. د.أ �

 جامعة النجاح الوطنیة فواز عقل. د �

 جامعة النجاح الوطنیة یحیى جبر. د.أ �
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  )2010أبو سمرة وآخرون، (باحث االستبانة التي استفاد منها ال )2(الملحق

  : تحت العبارة المناسبة)√(بین موقفك ورأیك في القضایا التالیة، وضع إشارة 

  مجال إدارة األفراد

موافق   الفقرة  الرقم
  بشدة

معارض   معارض  محایدموافق
  بشدة

جهده الختیار أصحاب الكفاءات من   یبذل  1
  المعلمین

          

نصاف حین توزیع واإل بالعدل یعامل المعلمین  2
  .المهام

          

التدریبیة احتیاجاتهم لتحدید  المعلمین مع یتعاون  3
.  

          

یمثل قدوة صالحة للمعلمین في ممارساته   4
  اإلداریة

          

            .التعاون بین المعلمین روح یبذل جهده لتحقیق  5

یشجع المعلمین على تقدیم المبادرات البناءة   6
  ةلالرتقاء بمستوى المدرس

          

  المعلمین  بین الفردیة الفروق یوظف  7
  .لصالح العملیة التعلمیة

          

            .یصغي القتراحات المعلمین  8

            .یقیم أداء المعلمین وفق أسس موضوعیة  9

یحرص على رفع الروح المعنویة للعاملین في   10
  .المدرسة

          

            یتعامل مع المعلمین وفق سیاسة الباب المفتوح  11

            .یحفز المعلمین على حب مهنة التدریس  12

            .یشرك المعلمین في صنع القرارات  13

  مجال إدارة األزمات

            یتخذ التدابیر الالزمة للحد من وقوع األزمة  14

            یحاول احتواء األزمات قبل تفاقمها  15
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            یتعامل مع األزمات بهدوء ورویة  16

           ت الدالة على األزمة المرتقبةیرصد المؤشرا  17

            یضع خطة لالزمات ضمن الخطة المدرسیة  18

            یحصر األزمة في أشخاصها  19

یوجه العاملین في المدرسة للتدریب على كیفیة   20
  .التعامل مع األزمات

          

ًیشكل فریقا إلدارة األزمات مع بدایة العام   21
  الدراسي

          

            ات األزمة حتى انتهائهایتابع تداعی  22

یتحرك بسرعة التخاذ اإلجراءات المناسبة   23
  .للتعامل مع األزمة

          

 یبذل جهده لتكون اآلثار السلبیة لألزمات    24
  ضمن الحد األدنى

          

            .یقیم إجراءات معالجة األزمة بعد انتهائها  25

            یقوم بتفویض السلطة خالل األزمة  26

  ادارة الوقتمجال 

یتعامل مع إدارة الوقت على أنها ضرورة من   27
  .ضرورات العمل اإلداري

          

           .یقیم استخدامه للوقت بین فترة وأخرى  28

یقوم باستخدام التكنولوجیا اإلداریة في معالجة   29
  البیانات بهدف توفیر الوقت

          

یسجل الوقت الذي تستغرقه نشاطات العمل التي   30
  ًارسها یومیا یم

          

            یرتب أعماله حسب أهمیتها  31

            .ًیجد وقتا لمواجهة األمور الطارئة  32

            .لمن یضیع وقته) ال(یقول   33

یعمل على تفویض السلطة لبعض المهام لیجد   34
  وقت كافي لما هو اهم

  

          



 123

  مجال إدارة االجتماعات

معـــارض   معارض  دمحای  موافقموافق بشدة  الفقرة  الرقم
  بشدة

            ًیختار وقتا مناسبا لالجتماعات  35

            یلتزم بالوقت المحدد الجتماع  36

           یدعو لالجتماع قبل فترة كافیة من موعده  37

یتم اطالع المعلمین على محضر االجتماع قبل   38
   موعد االجتماع الالحق

        

ینهي االجتماع بخالصة مرتبطة بموضوع   39
   تماعاالج

        

یتیح الفرصة للمعلمین لطرح آرائهم خالل   40
    .االجتماع

        

 یتم وضع جدول أعمال محدد لالجتماع  41
  

        

 یلتزم باالجتماع بجدول أعمال محدد  42
  

        

 یتم تدوین وقائع االجتماع  43
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  )2003سالمة، (االستبانة التي استفاد منها الباحث  )3(الملحق
  : تحت العبارة المناسبة)√( ورأیك في القضایا التالیة، وضع إشارة بین موقفك

موافق   الفقرة  الرقم

  بشدة

معارض   معارض  محاید  موافق

  بشدة

اشعر بان الجامعة التي ادرس فیها تمثـل جزءا   1

  .من حیاتي ومن الصـعب ابتعـادي عنها

          

بكیاسة تجلـب ) الطالب(اعامل المراجعین   2

  . لي وللجامعة التـي اعمـل بهاالسمعة الحسنة

          

المصـلحة أفضل مصلحة الجامعة علـى   3

  .الشخصیة

          

اقوم بنشر االفكار المقترحة وتعمیمها على   4

الطالب، لیشاركوا في دراستها ویدلوا بآرائهم 

   عن جدوى تطبیقها 

        

ًانجـازا أكادیمیا على الطالب الـذي یحقـق اثني  5 ً .            

ن بان االدارة مهنة تعتمد على األنظمة أؤم  6

  .والقوانین والتعلیمات المؤسسیة

          

شجع ایفاد اعضاء هیئـة التـدریس الـى مؤتمرات   7

وندوات داخلیـة او خارجیـة الكتساب الخبرات 

  .المتعلقة بالمهنة وصقلها

          

          احافظ على ممتلكات الجامعة التي أعمـل فیها   8
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  .تي الخاصةكمحافظتي على ممتلكا

تجنب العواطف في التعامل مع االخـرین داخل   9

 الجامعة

          

یحاسب عضو هیئة التدریس على اسـاس قدرته   10

على تحقیق االهـداف وال یحاسـب على اساس 

  متابعته لكل صغیرة وكبیرة

          

َّلدي االستعداد لبذل جهد أكبر من المطلوب   11

  .مل فیها عمل الجامعة التي أعإلنجاح

          

أمیل إلى االستعانة بالخبراء والمستشارین   12

األجانب للمساعدة في حل المشكالت التـي 

 .تعترض الجامعة

          

            .یهمني جدا نجاح الجامعة التي اعمل فیها  13

أتأخر بعد انتهـاء محاضـراتي، إذا مـا اقتضت   14

  . عمليالضرورة إلنجاز

          

ر ین اهـدافي الخاصـة اشعر بتفاوت كبی  15

  .واهداف الجامعة التي اعمل فیها

            

تابع ایة مالحظات تخص الجامعة او أیـة   16 

شكاوى بحقها واتحسس مشكالتها فابـذل الجهد 

  .في دراستها وتقـدیم االقتراحـات بشأنها
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اشعر بالرضا إذا احسست بان ما اقوم بـه من   17

  .راتبعمل هو دون ما اتقاضاه من 

          

ذا تلقیت عرضا للعمل براتب أفضل مـن راتبي   18

الحالي أرفض ترك عملي والذهاب إلى العمل 

  .الجدید

          

أؤمن بان اهتمام اإلدارة بعضو هیئة التدریس   19

یزید من جهدهم المبذول في تقدیم الخدمة ورفع 

 .مستواها

          

  أشعر بأن لي تأثیر في المجتمـع المحلـي  20

  .ب عملي في الجامعةبسب

          

اشعر بدرجة عالیة من النشاط والحیویـة بسبب   21

كوني أحد افراد الهیئة التدریسیة في جامعاتنا 

  .الفلسطینیة

          

  اعتقد انني استطعت تحقیق اشیاء مهمة في  22

  .عملي كعضو هیئة تدریس جامعي

          

  اتعرض لضغوط حادة بسبب العمل المباشر  23

  .مع االخرین

          

یالزمني شعور باإلحباط بسـبب عملـي   24

  .بالجامعة كعضو هیئة تدریس
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  اشعر باستنزاف طاقاتي مع نهایة الدوام في  25

  .الجامعة

          

املك القدرة على ایجاد اجواء نفسیة مریحة مع   26

 إدارة زمالئي في القسم ومع رؤسـائي فـي

  الجامعة

          

لـي كعضـو هیئـة سعادتي تتجلى في عم    27

  .تدریس قرب طلبتي

          

مـن أتجنب االهتمام بما تعانیه الجامعـة   28

  .مضایقات سلطات االحتالل
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  االستبانة قبل التحكیم )4(ملحق رقم 
  األفراد إدارةمجال 

موافق   الفقرة  الرقم
  بشدة

معارض   معارض  محاید  موافق
  بشدة

كفاءات من بين عميد الكلية جهده الختيار ال يبذل  1
  . في كليتهالموظفين

          

واإلنصا  بالعدل كليته في  الموظفين مع  يتعامل  2

  .ف

          

التدريبي  احتياجاتهم  لتحديد مرؤوسيه مع يتعاون  3

  .ة

          

النمو   فرص  توفیر یعمل على  4
   .للمرؤوسین  المهني

        

            )موضوعية(  ُيقّيم مرؤوسيه وفق أسس مهنية  5

الم  الباب  سياسة  وفق المرؤوسين مع يتواصل  6
  فتوح

          

            يجعل من نفسه قدوة حسنة للعاملين في الكلية  7

ا في للعاملين المعنوية الروح رفع على يحرص  8
  .ةيلكل

          

           .للعمل االنتماء  على معه العاملين يشجع  9

            . لجميع الكليةحاتيعتبر نجاحاته في الكلية نجا  10

هده لتحقيق روح التعاون البناء بين يبذل ج  11
  العاملين في الكلية

          

  أعضاء الهيئة  بين الفردية الفروق يوظف  12
  التدريسية لصالح العملية التعلمية

          

يشرك أعضاء الهيئة التدريسية في صنع   13
  القرارات

          

  مجال إدارة األزمات
            تيتخذ التدابير الالزمة للحد من وقوع األزما  16

            يحاول احتواء األزمات قبل تفاقمها  17

            بهدوء ورويةة يتعامل مع األزم  18

            المرتقبةةمیرصد المؤشرات الدالة على األز  19

            .يقيم إجراءات معالجة األزمات بعد انتهائها  20

            السنويةيضع خطة لالزمات ضمن الخطة   21
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 إذا حصلت أزمة أو يقوم بتفويض الصالحيات  22
  .أزمات

          

يوجه العاملين في الكلية للتدريب على كيفية   23
  .التعامل مع األزمات

          

ًيشكل فريقا إلدارة األزمات مع بداية العام   24

  الدراسي
          

            يتابع تداعيات األزمة حتى انتهائها  25

يتحرك بسرعة التخاذ اإلجراءات المناسبة   26
  األزماتللتعامل مع 

          

 يبذل جهده لتكون اآلثار السلبية لألزمات    27

  ضمن الحد األدنى

          

             فقطيحصر األزمات في أشخاصها  28

  مجال ادارة الوقت

يتعامل مع إدارة الوقت على أنها ضرورة من   30
  .ضرورات العمل اإلداري

          

            ال يسمح بإضاعة الوقت  31

ستغرقه اجراءات العمل يسجل الوقت الذي ت  32
  ً.التي يمارسها يوميا

          

           .باستمراریقیم استخدامه للوقت   33

يقوم باستخدام التكنولوجيا اإلدارية لمعالجة   34
  .البيانات بهدف توفير الوقت

          

            داخل الكلية بصورة فاعلهيقوم باستثمار وقته   35

            .زام بهايتعامل بدقة في جميع المواعيد وااللت  36

  .ينظم العمل من المهم الى األھم  39
  

          

  مجال تفویض الصالحیات

موافق   الفقرة  الرقم
  بشدة

معارض   معارض  محاید  موافق
  بشدة

يعتمد أسلوبا للتفويض في العمل بشكل منهجي   40

  .في العمل

          

             تفويضهميتميراعي الكفاءة اإلدارية لمن   41

كون التفويض وسيلة لتطوير على أن ي يحرص  42

  .العاملين

          

یعمل على ان یكون التفویض وسیلة لتطویر   43
 العاملین 
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            يحترم قرارات من يفوضهم من المرؤوسين  44

            يوظف التفويض لخدمة العمل في الكلية  46

ًيحرص على ان يكون التفويض حقيقيا وليس   47

  ًشكليا
          

  القسم الثاني 
   االنتماء المھني    

موافق   الفقرة  الرقم
  بشدة

معارض   معارض  محاید  موافق
  بشدة

اشعر ان الجامعة التي ادرس فيها تمثل جزءا   1

  .من حياتي ومن الصعب ابتعادي عنها

          

 المطلوب من أكبر جهد لبذل استعداد لديَّ  2
  .العمل في الجامعة إلنجاح

          

لحة المص على الجامعة مصلحة أفضل  3
  .الشخصية

          

أقوم بنشر وتعمیم األفكار المقترحة على الطلبة   4
 ٕللمشاركة في دراستها واعطاء رایهم حولها

  

        

حافظ على ممتلكات الجامعة التي أعمل فيها أ  5

  .كمحافظتي على ممتلكاتي الخاصة

          

أؤمن بان االدارة مهنة تعتمد على األنظمة   6
  .عةوالقوانين وتعليمات الجام

          

عضاء ھيئة التدريس الى مؤتمرات  أأشجع ايفاد  7

  .الكتساب الخبرات المتعلقة بالمهنة

          

عضاء ھيئة التدريس الى ندوات  أأشجع ايفاد  8
داخلية او خارجية الكتساب الخبرات المتعلقة 

  .بالمهنة

          

 أكاديمياًاثني على الطلبة الذين يحققون انجازا   9
  ً.اديمياًالفتا للنظر أك

          

أتجنب العواطف في التعامل مع االخرين داخل   10
  .الجامعة

          

اھداف  تحقيق تدريس على ھيئة كعضو اعمل  11
  .جامعتي

          

بكیاسة تحقق السمعة ) الطالب (اعامل المراجعین  12
  .الحسنة لي وللجامعة التي اعمل بها

          

ي حل أميل إلى االستعانة بالزمالء للمساعدة ف  13
المشكالت التي تعترض الجامعة وترفع من 

  .قيمتها
  

          

يهمني جدا نجاح وتميز الجامعة التي اعمل   14

  .فيها

          

          أتأخر بعد انتهاء محاضراتي، إذا ما اقتضت   15
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  .الضرورة إلنجاز عملي

اشعر بتقارب كبیر بین اهدافي الخاصة واهداف   16
   .الجامعة التي اعمل فیها

        

اتابع ایة مالحظات تخص الجامعة او أیة شكاوى   17
 واتحسس مشكالتها فابذل جهدي في ،بحقها

  دراستها وتقدیم االقتراحات بشأنها

          

أشعر بالرضا إذا احسست بأن ما اقوم به من   18

  .عمل ھو دون ما اتقاضاه من راتب

          

إذا تلقيت عرضا للعمل براتب أفضل من راتبي   19

 .ًعملي حبا بالجامعة أترك الحالي فلن
          

أؤمن بان اھتمام االدارة بعضو ھيئة التدريس   20

 .يزيد من جهدھم المبذول في عمله
          

في المجتمع المحلي بسبب اًأشعر بأن لي تأثيرا   21

 .عملي في الجامعة
          

اشعر بدرجة عالية من النشاط والحيوية بسبب   22
  .سية في الجامعةكوني أحد افراد الهيئة التدري

          

 في مهمة اشياء تحقيق استطعت انني اعتقد  23
 .تدريس ھيئة كعضو عملي

          

أشعر بأنني أكسب الكثير عند بقائي في ھذه   24
  .الجامعة على المدى البعيد

          

ال يالزمني شعور باإلحباط بسبب عملي   25

 .بالجامعة كعضو ھيئة تدريس
          

           طاقاتي مع نهاية الدوام ال أشعر باستنزاف   26

أملك القدرة على إیجاد أجواء نفسیة مریحة مع   27
  .زمالئي في القسم

          

أملك القدرة على إیجاد أجواء نفسیة مریحة مع   28
  .رؤسائي في إدارة الجامعة
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  بعد التحكیماالستبانة بصورتھا النھائیة  )5(الملحق رقم

 ماجستیر لبحث انةاستب تعبئة /الموضوع

 لدى العمداء في الجامعات ةواألكادیمی اإلداریة الممارسات واقع" يقوم الباحث بدراسة

  " المھني كما یراھا أعضاء الھیئة التدریسیةءالفلسطینیة وعالقتھا باالنتما

 المداخل من كمدخل اإلدارية الشفافية مبدأ دعمالموضوع في  ألھميةً نظرا 

 التعليم مؤسسات بمخرجات الرقي وتحقيق عند تطبيقها يؤمل تيال الحديثة اإلدارية

   .العالي

 تقييم إلى وموضوعية سيؤدي بدقة الكافية المعلومات تقديم على حرصكم إن

 والمجتمع مؤسساتنا مصلحة فيه لما والخير بالنفع سيعود مما الدراسة لموضوع أفضل

  .هللا بإذن

 اإلدارة التربوية الماجستير في درجة نيلًويأتي ھذا البحث األكاديمي استكماال ل

 وتستخدم التامة، السرية فيها يراعى البيانات ھذه بأن ًعلما الوطنية،بجامعة النجاح 

  .العملي فقط البحث ألغراض

 

 تعاونكم، حسن لكم شاكرین

  والتقدیر، االحترام فائق بقبول وتفضلوا

  

 

    الباحث                                                                         

   موسى خليل عودة                                                                        
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          أنثى            ذكر:               الجنس

      جامعة بيت لحم            جامعة القدس أبو ديس        جامعة الخليل                   : الجامعة

           جامعة النجاح الوطنية      جامعة األمريكية       جامعة بيرزيت                             

      مدرس       محاضر    استاذ            استاذ مساعد           استاذ مشارك         : األكادیمیةالرتبة 

   ماجستير              دكتوراه         : المؤھل العلمي

 فأكثر15           15-10                  10-5سنوات                5:                الخبرة

    

   األفرادإدارةمجال 
معارض   معارض  محاید  موافق  موافق بشدة  الفقرة  الرقم

  بشدة
ة جهده الختیار الكفاءات عمید الكلی یبذل  1

األكادیمیة واإلداریة من بین العاملین في 
  .كلیته

          

واإلن بالعدل كلیته  في الموظفین مع یتعامل  2
  .صاف

          

ال احتیاجاتهم لتحدید  مرؤوسیه مع یتعاون  3
  .تدریبیة

          

النمو  فرص توفیر یعمل على  4
   .للمرؤوسین المهني

        

ّیقیم مرؤوسیه وفق  5  أسس ُ
  )موضوعیة(  مهنیة

          

الباب سیاسة وفق المرؤوسین مع یتواصل  6
  المفتوح 

          

یجعل من نفسه قدوة حسنة للعاملین في   7
  الكلیة في ممارساته اإلداریة

  

          

  المعلومات الشخصیة: القسم األول

 

 قراتالف: القسم الثاني
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 للعاملین المعنویة الروح رفع على یحرص  8
  الكلیة في

          

           .للعمل االنتماء  على معه العاملین یشجع  9

عتبر نجاحاته في الكلیة نجاحات لكل ی  10
  .موظفیها

          

یبذل جهده لتحقیق روح التعاون البناء   11
  بین العاملین في الكلیة

          

  أعضاء الهیئة  بین الفردیة الفروق یوظف  12
  التدریسیة لصالح العملیة التعلمیة

          

            .یشجع العاملین على البحث العلمي  13

لى المشاركة في یشجع العاملین ع  14
  .المؤتمرات العلمیة

          

ینسق مع إدارة الجامعة في إدارة الكلیة   15
  وتطویرها

          

   األزماتإدارةمجال 
            یتخذ التدابیر الالزمة للحد من وقوع األزمات  16

            یحاول احتواء األزمات قبل تفاقمها  17

            یتعامل مع األزمات بهدوء ورویة  18

            المؤشرات الدالة على األزمات المرتقبةیرصد  19

            فقط یحصر األزمات في أشخاصها  20

            اإلداریةیضع خطة لالزمات ضمن الخطة   21

یقوم بتفویض الصالحیات إذا حصلت أزمة أو   22
  .أزمات

          

یوجه العاملین في الكلیة للتدریب على كیفیة   23
  .ول المناسبة لهإالتعامل مع األزمات، وایجاد الحل

          

            ًیشكل فریقا إلدارة األزمات مع بدایة العام الدراسي  24

            یتابع تداعیات األزمة حتى انتهائها  25

یتحرك بسرعة التخاذ اإلجراءات المناسبة للتعامل   26
  مع األزمات

          

           یبذل جهده لتكون اآلثار السلبیة لألزمات ضمن    27
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  الحد األدنى

            .یقیم إجراءات معالجة األزمات بعد انتهائها  28

ینسق حل األزمات عادة بالتشاور مع اإلدارة العلیا   29
  في الجامعة

          

  مجال ادارة الوقت
یتعامل مع إدارة الوقت على أنها ضرورة من   30

  .ضرورات العمل اإلداري
          

            ال یسمح بإضاعة الوقت أثناء العمل الرسمي  31

یسجل الوقت الذي تستغرقه اجراءات العمل التي   32
  .ًیمارسها یومیا

          

           .یقیم استخدامه للوقت بین فترة وأخرى  33

یستخدم التكنولوجیا في معالجة البیانات بهدف   34
  توفیر الوقت

          

            یستثمر وقته داخل الكلیة بصورة فاعله  35

            ع االخرینیلتزم بالمواعید التي یرتبها م  36

            .یتابع التزام العاملین بأوقات الدوام الرسمي  37

تدخل إدارة الجامعة العلیا في إدارة الوقت یقلل من   38
  فاعلیتهم

          

  .ینظم العمل المطلوب إنجازه من المهم الى األهم  39
  

          

  مجال تفویض الصالحیات
موافق   الفقرة  الرقم

  بشدة
معارض   معارض  محاید  موافق

  بشدة
یعتمد أسلوبا للتفویض في العمل بشكل منهجي في   40

  .العمل
          

            یراعي الكفاءة اإلداریة لمن یقوم تفویضهم  41

على أن یكون التفویض وسیلة لتطویر  یحرص  42
  .العاملین

          

یجعل من التفویض وسیلة لتحقیق نمط عمل ضمن   43
   فریق واحد
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             یفوضهم من المرؤوسینیحترم قرارات من  44

            یعدل قرارات من یفوضهم بطریقة دیموقراطیة  45

            یوظف التفویض لخدمة العمل في الكلیة  46

ینسق عملیة التفویض مع اإلدارة العلیا في   47
  الجامعة

          

            تعود كثیر من صالحیات التفویض لإلدارة العلیا  48

  القسم الثاني 
   لمهنياالنتماء ا    

معارض   معارض  محاید  موافق  موافق بشدة  الفقرة  الرقم
  بشدة

اشعر ان الجامعة التي ادرس فیها تمثل   1
جزءا من حیاتي ومن الصعب ابتعادي 

  .عنها

          

 المطلوب من أكبر جهد لبذل استعداد َّلدي  2
  .العمل في الجامعة إلنجاح

          

المصلحة  على الجامعة مصلحة أفضل  3
  .الشخصیة

          

أقوم بنشر وتعمیم األفكار المقترحة على   4
ٕالطلبة للمشاركة في دراستها واعطاء رایهم 

   حولها

        

حافظ على ممتلكات الجامعة التي أعمل أ  5
  .فیها كمحافظتي على ممتلكاتي الخاصة

          

أؤمن بان االدارة مهنة تعتمد على األنظمة   6
  .والقوانین وتعلیمات الجامعة

          

عضاء هیئة التدریس الى  أأشجع ایفاد  7
مؤتمرات الكتساب الخبرات المتعلقة 

  .بالمهنة

          

عضاء هیئة التدریس الى  أأشجع ایفاد  8
ندوات داخلیة او خارجیة الكتساب الخبرات 

  .المتعلقة بالمهنة

          

ًاثني على الطلبة الذین یحققون انجازا   9
ًأكادیمیا الفتا للنظر أكادیمیا ً.  
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أتجنب العواطف في التعامل مع االخرین   10
  .داخل الجامعة

          

 تحقیق تدریس على هیئة كعضو اعمل  11
  .اهداف جامعتي

          

بكیاسة تحقق السمعة  اعامل الطلبة  12
  .الحسنة لي وللجامعة التي اعمل بها

          

أمیل إلى االستعانة بالزمالء للمساعدة في   13
ض الجامعة وترفع حل المشكالت التي تعتر

  .من قیمتها

          

یهمني جدا نجاح وتمیز الجامعة التي   14
  .اعمل فیها

          

أتأخر بعد انتهاء محاضراتي، إذا ما   15
  .اقتضت الضرورة إلنجاز عملي

          

اشعر بتقارب كبیر بین اهدافي الخاصة   16
   .واهداف الجامعة التي اعمل فیها

        

 التي تواجه وىوالشكااتابع المشكالت   17
  . االقتراحات والحلول بشأنهاوأقدمجامعتي 

          

أشعر بالرضا إذا احسست بأن ما اقوم به   18
  .من عمل هو دون ما اتقاضاه من راتب

          

إذا تلقیت عرضا للعمل براتب أفضل من   19
ًعملي حبا  أترك راتبي الحالي فلن

 .بالجامعة

          

و هیئة أؤمن بان اهتمام االدارة بعض  20
التدریس یزید من جهدهم المبذول في 

 .عمله

          

في المجتمع المحلي اًأشعر بأن لي تأثیرا   21
 .بسبب عملي في الجامعة

          

اشعر بدرجة عالیة من النشاط والحیویة   22
بسبب كوني أحد افراد الهیئة التدریسیة 

  .في الجامعة

          

 مهمة اشیاء تحقیق استطعت انني اعتقد  23
 في

 .تدریس هیئة كعضو عملي

          

أشعر بأنني أكسب الكثیر عند بقائي في   24
  .هذه الجامعة على المدى البعید
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ال یالزمني شعور باإلحباط بسبب عملي   25
 .بالجامعة كعضو هیئة تدریس

          

ال أشعر باستنزاف طاقاتي مع نهایة الدوام   26
 .في الجامعة

          

ة نفسیة مریحة مع أبادر في توفیر بیئ  27
  زمالئي في القسم

          

أمتلك القدرة على إیجاد أجواء نفسیة   28
  .مریحة مع رؤسائي في إدارة الجامعة

          

أجد نفسي أفضل في عملي كعضو هیئة   29
  ًتدریس قریبا من طالبي
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   جامعة بیر زیتكتاب تسھیل مھمة الطالب )6(الملحق رقم

  

  

  سھیل مھمة الطالب جامعة القدس أبو دیسكتاب ت )7(الملحق رقم
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  كتاب تسھیل مھمة الطالب جامعة النجاح الوطنیة )8(الملحق رقم
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  كتاب تسھیل مھمة الطالب جامعة الخلیل )9(الملحق رقم
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  كتاب تسھیل مھمة الطالب جامعة بیت لحم )10(الملحق رقم
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 ألمریكیةاعة العربیة كتاب تسھیل مھمة الطالب الجام )11(الملحق رقم
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Abstract 

This study aims to uncover the effect of the administrative and academic 

practices of deans in the faculties of the Palestinian universities in relation to the 

vocational and professional improvement. This has been done upon a 

questionnaire given to some academicians.  

The question given to and answered by some faculty members are: 

- What is the essence of the  administrative and academic role of them from 

faculty members? 

- To what degree do they show affiliation to that role? 

Hypothesis: There is no statistical differences in the mean of administrative and 

academic practices of the deans according to faculty meamber view in 

accordance to gender, academic qualification, university or experience. There is 

no statistical affiliation to profession, as well.  

  The study covered all lecturers, both doctors and master degree holders, in the 

Palestinian universities Arab American University, An-najah National 



 C

University, Bir-zeit University, Al-Quds University, Hebron and Bethlehem 

Universities. 

The researcher choose a random sample of (588) lecturers ( 22.6%) to   do the 

questionnaire. He improved the questionnaire depending on two previously 

covered questionnaires: The first one is concerned with the administrative 

practices of school principals- done by the researcher Mahmoud Abu Samrah, 

and the other one is concerned with profession affiliation and consent, and how 

the affect each others from the perspective of Palestinian faculty members- done 

by the researcher Intisar Salamah.   

     The credence of the questionnaire was validated by a seven-member 

discussion panel at An-najah National University. The researcher also validated 

credence of the questionnaire by using the Cronbach's Alpha equation for 

internal consistency with a stability rate of (.91-.98).  

The study revealed the following: 

-A high totality mean of administrative and academic practices as the response 

degree was (3.7) 

- A strong affiliation to the profession in accordance to the perspective of faculty 

staff. 

- There are some statistical differences (α ≥ 0.05) in the total mean of  practices 

of the deans in the Palestinian universities which are attributed to gender, 

university, academic qualification and years of experience. 
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- There are no statistical differences (α ≥ 0.05) in the total mean of  practices of 

the deans in the Palestinian universities which are attributed to gender in  

permission deputation, or attributed to the academic qualification in both 

permission deputation and profession affiliation.  

- There is a positive statistical relationship between the practices of the deans 

and the  affiliation of the faculty staff in the Palestinian Universities.  

Recommendations: 

-The study signals that the administrative practices have reached a high level; 

this makes the deans care more about their peaceful academic and 

administrative practices, and to always try to promote it since it shows the 

degree of the staff’s affiliation. 

- The Ministry of Higher Education and the administration departments of the 

Palestinian universities should recognize the promoted the level of the academic 

and administrative practices and job affiliation of the faculty deans; this would 

help alongside the upcoming educational phases. 

- to maintain the elements of job affiliation of the teaching staff in the 

Palestinian universities; this also increases the income of them, which is vital to 

keep up with the always rising prices. This helps aviod provoking disputes 

among all those who work in the universities.  
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