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ملخص: 

هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعّرف اإىل م�ستوى فاعلّية اأداء روؤ�ساء االأق�سام االأكادميية يف 
جامعة البلقاء التطبيقية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص فيها، تكون جمتمع الدرا�سة 
م�سارك،  واأ�ستاذ  )اأ�ستاذ،  برتبة  هم  وممن  املتفرغني،  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  جميع  من 
واأ�ستاذ م�ساعد( يف جامعة البلقاء التطبيقية، والبالغ تعدادهم الكلي )718( ع�سواً، �سملت 
العينة التي اختريت بطريقة ع�سوائية )115( ع�سو هيئة تدري�ص، وحتقيقًا الأهداف الدرا�سة 
درجات  هناك  اأن  النتائج  اأظهرت  الباحث.  طورها  التي  االأداء  فاعلّية  ا�ستبانة  ا�ستخدمت 
ودرجات  االأكادميية،  االأق�سام  روؤ�ساء  لدى  والفني  االإداري  املجال  يف  االأداء  من  مرتفعة 
متو�سطة يف جماالت التدري�ص والتعليم، والعمل والبحث العلمي، والبيئة وخدمة املجتمع. 
كما تو�سلت الدرا�سة اإىل وجود فروق ذات داللة اإح�سائية يف جمال العمل والبحث العلمي 
اجلن�ص  متغري  وح�سب  العلمية،  الكليات  ل�سالح  العلمية  والكليات  االإن�سانية  الكليات  بني 
ل�سالح الذكور، ومل يظهر اأن هناك فروقًا تبعًا للكلية وللجن�ص يف املجاالت االأخرى. كما 
اأع�ساء  اأن هناك فروقًا يف جميع املجاالت تبعًا للرتبة االأكادميية واخلربة لدى  مل يظهر 
هيئة التدري�ص، وقد تو�سل الباحث اإىل بع�ص التو�سيات من اأهمها: عقد ور�ص عمل تدريبية 
البيئة،  تنمية  يف  الق�سم  رئي�ص  دور  اأهمية  تتناول  االأكادميية  االأق�سام  اإدارة  جمال  يف 
وخدمة املجتمع املحلي، وتطوير البحث العلمي من خالل و�سع تعليمات وا�سحة من قبل 
الدور  الفاعلية يف االأداء لهذا  اإىل درجة عالية من  اإدارة اجلامعة مل�ساعدتهم يف الو�سول 

الريادي.
الكلمات الدالة: الفاعلّية، االأداء، رئي�ص الق�سم االأكادميي اجلامعي.
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 Abstract: 
This study aimed to identify the standard of the performance efficiency 

of the academic department heads at Al- balqa’a Applied University from 
the view point of the teaching staff. The study sample consisted of all the 
fulltime academic staff who are professors, associate professors and assistant 
professors at Al- balqa’a Applied University. Their number is (718). The 
random sample included (115) teaching staff members. To achieve the aims of 
this study, the researcher used the performance efficiency questionnaire. The 
results have shown that there is high level performance in the administrative 
and technical fields of the academic department heads, but a medium level in 
the fields of teaching and learning, working and scientific research, and the 
environment and social duties. Furthermore, the study has shown that there 
are statistically significant differences in the working and scientific research 
field between the human faculties and the scientific faculties in the interest of 
the scientific ones. As for the sex variable the differences were in the interest of 
the males. There were no statistically significant differences according to the 
faculty and sex in the other fields. Also there were no differences in all fields 
according to the academic degrees and the period of teaching experience of 
the staff members.

In the light of the study results, the researcher’s most significant 
recommendation is holding training workshops in operating the academic 
department that aim at showing the importance of the role of department 
head in developing the environment and social duties and scientific research 
through some instructions from the university administration to help them 
reach the high level in the performance efficiency in this pioneer role. 

Key words: efficiency, performance, the academic department head. 
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مقدمة:
والإ�سباع  معينة،  اأهداف  لتحقيق  وجدت  واجتماعية،  تربوية  منظمة  اجلامعة  ُتعد 
احتياجات املجتمع، من خالل جمموعة من الكليات واالأق�سام واالأفراد الذين يعملون فيها، 
فهي تدر�ص جماالت العلوم املختلفة، وت�سهم يف خدمة املجتمعات وبنائها مبا تقدمه من 
اأ�سكال خمتلفة من اخلدمة يف جماالت تقدمي اال�ست�سارات، والتدريب، والتعليم امل�ستمر، كما 
ت�سهم اجلامعة مبا تعقده من موؤمترات وندوات ودرا�سات يف اإغناء املعرفة العلمية واإثرائها 
من خالل التعاون والتبادل العلمي الدويل، فاجلامعة ت�سهم ب�سكل كبري يف تطوير املنجزات 
العلمية والبحثية، ويف بناء البيئة املحيطة بها وتطويرها، وذلك من خالل دور خمرجاتها 

املوؤهلة باملعرفة العلمية واملتخ�س�سة )حمجوب، 2003( .
ومل يعد خافيًا اأن اجلامعات توؤدي دوراً اأ�سا�سيًا يف بناء املجتمعات و�سمان تقدمها 
من خالل الوظائف احل�سا�سة الثالث التي تقوم بها، وهي تخريج الكوادر املدربة، واإجراء 
االأبحاث العلمية، وخدمة املجتمع، والواقع اأن هناك قناعة تتزايد باأن التقدم العلمي الأي دولة 
يعتمد يف الدرجة االأوىل على ما تقدمه اجلامعات من خربات ومعارف لالأجيال امل�ستقبلية 
رئي�سًا يف تخطيط  دوراً  اجلامعية  االإدارية  القيادة  توؤدي  ، حيث  ال�سعود، 1999(  )بطاح، 
اأن�سطة اجلامعات وفعالياتها الرتبوية والعلمية املر�سومة لها وتنفيذها، اإذ اإن االإدارة ُتعد 
حجر الزاوية يف جناح املنظمات االإدارية يف خمتلف اأنواعها مبا فيها اجلامعات ملا تقوم 

به من دور قيادي وتنظيمي يف دفع عجلة التقدم بال�سكل املطلوب )الطراونة، 1999( .
ت�سكل االأق�سام االأكادميية يف اجلامعة اأو الكلية وحدة اإدارية وعلمية اأ�سا�سية تت�سمن 
وذات  ن�سبيًا  م�ستقلة  وُتعد  التدري�ص،  هيئة  واأع�ساء  والباحثني،  الدار�سني،  من  جمموعة 
م�سوؤولية مبا�رضة عن التعليم والبحث والتطبيق يف جمال معريف متخ�س�ص، اأو جمموعة 
من التخ�س�سات املعرفية املتقاربة. فهي الوحدة التنظيمية االأ�سا�سية يف موؤ�س�سات التعليم 
الرئي�ص  الدور  من جامعات، وكليات، ومعاهد عليا ومراكز بحث، ولذلك يقع على عاتقها 
يف حتقيق اأهداف تلك املوؤ�س�سات يف ن�رض املعرفة وتنميتها عن طريق البحث وتطبيقها يف 

خدمة املجتمع )العمري، 1998( .
متخ�س�سة  جمموعة  و�سع  �رضورة  من  برزت  االأكادميية  االأق�سام  اإن�ساء  فكرة  اإن 
يف ميدان معريف معني يف ق�سم واحد ت�سمهم اإدارة منف�سلة، مما اأدى اإىل ظهور االأق�سام 
العلمية )Anderson, 1977( . كما اأن املكان الرئي�ص يف التنظيم الهيكلي الإدارة اجلامعات 
االأهداف  ترجمة  اأن ي�رضف على  الذي يجب عليه  الأنه هو  االأكادميي.  الق�سم  رئي�ص  يحتله 
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وال�سيا�سات اجلامعية اإىل ممار�سات اأكادميية )Tucker, 1984( . حيث ال ميكن اأن نت�سور 
ق�سمًا ناجحا ومتفوقًا يف خططه الدرا�سية والبحثية وخدمة املجتمع اإذا مل يكن لدى اأع�ساء 
هيئة التدري�ص وكوادره االأخرى قناعًة باأ�ساليب رئي�ص الق�سم وممار�ساته ور�سا عن دوره، 
اأدائه لهذا الدور. وينظرون اليه قائداً ولي�ص م�سوؤواًل عن اإدارة الق�سم فح�سب، الأنه  وطريقة 

.)Moses, 1985( ال�سخ�ص الذي ميكن اأن يهيء اجلو لتحقيق اجلودة يف البحث والتدري�ص
تقع االأق�سام االأكادميية يف التنظيمات اجلامعية موقع القلب من اجل�سد، فعلى الرغم 
تتاألف من  اجلامعات  اأن  باعتبار  اجلامعي-  التنظيم  اأ�سغر وحدة من وحدات  من كونها 
كليات ومعاهد واأق�سام- فاإن الواقع ي�سري اإىل اأنها ُتعد حجر الزاوية يف اجلامعة، فاجلامعة 
فهي  االأكادميية،  اأق�سامها  خالل  من  اإال  اأهدافها  حتقق  اأو  ر�سالتها،  توؤدي  اأن  ت�ستطيع  ال 
توم�ص  يرى  ما  وفق  ونوعًا  كمًا  اجلامعات  يف  االإنتاجية  م�ستوى  لرفع  احلقيقي  املفتاح 
التحكم يف  وعن طريقها ميكن   ،  )1992( ترجمة جابر  اليه يف  امل�سار   )T.Emet( امييت 
املقررات  وحتديد  التدري�ص،  هيئة  اأع�ساء  كاختيار  املركزية،  اجلامعية  القرارات  جميع 
الدرا�سية وو�سع معايري القبول والتخرج، وتقدير االأهمية الن�سبية لالأن�سطة املختلفة، من 
املوؤ�س�سة  طابع  حتدد  التي  القرارات  من  وغريها  جمتمع،  وخدمة  علمي،  وبحث  تدري�ص، 
م�ستوى  على  تتخذ  اجلامعة  يف  االإدارية  القرارات  جميع  من   %80 حوايل  واأن  اجلامعية، 
االأق�سام )W.Rita, 1986( . فعلى م�ستوى االأق�سام يتفاعل اأع�ساء هيئة التدري�ص والطالب، 
ويتلقى الباحثون التوجيه والتقومي، وحتدد درا�سة �سبل االإ�سهام يف تنمية البيئة واملجتمع، 
االأق�سام  اإال من خالل  يتم  التدري�ص ال  واأع�ساء هيئة  الكلية  قيادات  االت�سال بني  اأن  كما 

. )N.Marten, 2001( االأكادميية
وقد اأ�سارت درا�سات عديدة اإىل اأن كفاءة الق�سم االأكادميي ومقدرته على حتقيق اأهدافه، 
فنوعية  لرئي�سه.  واالأكادميية  االإدارية  الكفاءة  على  اإىل حد كبري  تعتمد  اجلامعة،  واأهداف 
وكفاءة الق�سم االأكادميي تتحدد بقدرات واإ�ستعدادات رئي�ص الق�سم فهو قائد ومدير، يتوىل 
واأن�سطة  فعاليات  على  املبا�رض  امل�رضف  وهو  الق�سم،  اأهداف  حتقيق  نحو  االخرين  توجيه 
الق�سم، املخطط لها، واملتابع واملقّيم مل�ستويات االأداء �سواء بالن�سبة للطالب، اأو الباحثني، 
اأو اأع�ساء هيئة التدري�ص، واالإداريني، والراعي لهم، واملو�سح مل�سوؤولياتهم، وب�سفة عامة 

فهو امل�سوؤول عن اإدارة �سوؤون الق�سم )�سيحة، 1994( .
الرتبوية،  العملية  جناح  يف  مهمًا  دوراً  يوؤدون  اجلامعات  يف  االأق�سام  روؤ�ساء  اإن 
وحتقيق املهّمات املوكلة بها، كما اأنهم مي�سكون بزمام االأمور القيادية يف اأ�سغر وحدة 
تنظيمية يف اجلامعات، فعلى مدى قدرتهم يف اإجنازهم لواجباتهم االإدارية وم�سوؤولياتهم 
القيادية يتوقف جناح الق�سم يف اأداء وظائفه ومهّماته وحتقيق اأهدافه الرتبوية )الطراونة، 
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القوة وال�سعف يف  اإىل نقاط  االأداء تتعرف  ، فاجلامعة من خالل تقومي فاعلية   )1999
�رضوريًا  يعد  الوظيفي  االأداء  فاعلّية  م�ستوى  اإىل  التعّرف  اإن  حيث  املختلفة،  الوظائف 
يف  النظر  اإعادة  معها  ميكن  نتائج  من  عليه  يرتتب  ملا  اجلامعات  يف  العليا  لالإدارات 
�سالحيته       عدم  اأو  للمنظمة  االإداري  التنظيم  �سالحية  مدى  يف  و�سيا�ساتها،  براجمها 

. )Nadler and Tushman, 1980(

ُيقدم اأداء روؤ�ساء االأق�سام االأكادميية يف املجاالت املختلفة اإ�ساءات مهمة يف تطوير 
هذا االأداء، مما ي�سهم ب�سكل بارز وحا�سم يف جناح رئي�ص الق�سم ومقدرته على حتويل فريق 
عمله اإىل جمموعة متما�سكة موحدة ذات اأهداف م�سرتكة وا�سحة وملتزم بها. كما اأنها تقدم 
اإمكانية �سخمة لتحديد املعوقات وامل�سكالت التي تواجهها االأق�سام االأكادميية لالإدارات 
اجلامعية، وو�سع اليد على مكامن اخللل، وعوامل القوة يف تنفيذ �سيا�سات اجلامعة، ودور 
رئي�ص الق�سم فيما يت�سل بتنفيذ تلك ال�سيا�سات، وما ينطوي عليه من جناحات، اأو اإخفاقات 
واالأن�سطة،  باملهّمات،  الفرد  قيام  باالأداء:  ويق�سد   .  )1992 )العمري،  املجال  هذا  يف 
والواجبات املتعلقة بوظيفته املكلف بها بحكم عمله، وميكن احلكم على اأداء هذا العمل من 
خالل مقايي�ص معيارية خا�سة وحمددة تقي�ص كمية اجلهد املبذول ونوعيته ومنط االأداء 

)عا�سور، 1989( .
وقد اأ�سارت اأدبيات االإدارة اأن االأداء هو ح�سيلة تفاعل عاملّي القدرة والدافعية معًا، 
حيث العالقة وا�سحة بني املتغريين، فالفرد قد ميتلك القدرة على اأداء عمل معني، لكنه لن 
يكون قادراً على اإجنازه بكفاءة وفاعلّية، اإن مل تكن لديه الدافعّية الكافية الأدائه، والعك�ص 
�سحيح فيمكن اأن تتوافر لدى الفرد الدافعّية الكافية الأداء العمل، لكنه قد ال يوؤديه بال�سكل 
املطلوب لعدم توافر القدرة على ذلك )Wanger, and Hollenveck, 1992, 106( وعّرفه 
اأفوليو وولدمان )Avolio and Waldman( امل�سار اإليه يف الطراونة )2001 ، 76( من خالل 
الرتكيز على جوانب ترتكز بخم�سة حماور هي: كمية العمل املنجز، وجودة هذا العمل، ودقة 

االإجناز، ومدى املعرفة بالعمل، وكفاءة االأداء ب�سكل عام .
كما عّرف )احلوامدة، والفهداوي، 2002( االأداء باأنه« جمموعة من ال�سلوكيات االإدارية 
ذات العالقة، واملعربة عن قيام املوظف باأداء مهماته وحتمل م�سوؤولياته، وتت�سمن جودة 
االأداء، وح�سن التنفيذ ، واخلربة الفنية املطلوبة يف الوظيفة، ف�ساًل عن االت�سال والتفاعل مع 
بقية اأع�ساء املنظمة، وااللتزام بالنواحي االإدارية للعمل، وال�سعي لها بكل حر�ص وفاعلّية«. 
ال�سلوك  اأنه  اأو  واالإجناز،  ال�سلوك  «تفاعل بني  االأداء: هو  اأن  اإىل  )الدّرة، 2003(  اأ�سار  كما 
والنتائج التي حتققت معًا، مع امليل اإىل اإبراز االإجناز اأو النتائج، وذلك ل�سعوبة الف�سل بني 

ال�سلوك من ناحية، وبني االإجناز والنتائج من ناحية اأخرى«.
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العالقة  اأن  االإدارة، ذلك  اال�ستعمال يف جمال علم  الفاعلّية، فهي م�سطلح وا�سع  اأما 
املتاحة  املواد  ا�ستخدام  ح�سن  اإىل  ترمي  بطبيعتها  فاالإدارة  وطيدة،  االإدارة  وبني  بينها 
وتن�سيقها من اأجل حتقيق اأهداف املوؤ�س�سة على نحو اأف�سل، والفاعلّية يف اأ�سلها ت�سري اإىل 
ما ُيحدث االأثر االيجابي املنتظر، اأي �سفة ما يحقق الهدف املر�سوم، فاإذا كان حمور االإدارة 
يدور حول كيفية حتديد اأهداف املوؤ�س�سة وحتقيقها، فاإن الفاعلّية هي �سفة ما يحقق هذه 
االأهداف. وعلى هذا االأ�سا�ص فاإن علم االإدارة يوؤكد باإ�ستمرار على اأهمية توافر �سفة الفاعلّية 
عن  يتحدث  العلم  هذا  فتجد  باالإدارة،  تت�سل  التي  والو�سائل  واال�سخا�ص،  الن�ساطات،  يف 
الفّعالة،  والربامج  الفّعال،  والتنظيم  الفّعال،  واملدير  الفّعالة،  املنظمة  وعن  الفّعال،  االأداء 
وير�سم �سوراً لكل واحد منها، ويحاول اأن يحدد مكونات هذه الفاعلّية، واأن ي�سع املعايري 
لقيا�سها واالأ�س�ص لتقوميها، واالأ�ساليب املقرتحة لتح�سينها، حيث ُتعّرف املنظمة العربية 
للعلوم االإدارية )1974( امل�سار اإليه يف )اأخو ار�سيدة، 2006 ،79( الفاعلّية باأنها » مدى 
)املخرجات(  املطلوبة  النتائج  على  للح�سول  )املدخالت(  امل�ستخدمة  العنا�رض  �سالحية 
جمموعة  حتققه  الذي  االإجناز  مبدى  القائد  فاعلّية  »اأنها   )174  ،1992( العمري  ويرى   .
العمل التابعة له يف اأهدافها». ويرى املنيف )1983،350( اأن الفاعلّية تعني: الو�سول اإىل 

االأهداف والنتائج املتوقعة.
عالقة  اإن�ساء  على  يتوقف  اجلامعية  الرتبوية  املوؤ�س�سة  يف  العمل  جناح  اأن  ويبدو 
�سليمة بني رئي�ص الق�سم االأكادميي واأع�ساء هيئة التدري�ص تقوم على اأ�سا�ص فهم املعوقات 
اأجل حتقيق  بّناءة من  والعمل على حلها بطريقة  االق�سام،  تلك  تواجهها  التي  وامل�سكالت 
االأهداف، ومن هنا كان لفاعلّية اأداء روؤ�ساء االأق�سام االأكادميية دوراً مهمًا يف اإجناح الق�سم 
وقدرته على حتقيق غايات اجلامعة، اأو الكلية و�سيا�ساتها من خالل حتديد طبيعة هذا االأداء 
ملعاجلة  املنا�سبة  واالإجراءات  احللول  واقرتاح  فيه،  اخللل  مكامن  على  الوقوف  اأجل  من 

الق�سور الذي ي�سوب هذا االأداء.

مشكلة الدراسة:
نظراً للق�سور امللحوظ يف اأداء االأق�سام االأكادميية ومهماتها يف اجلامعات االأردنية، 
فقد اأ�سبحت احلاجة ملحة لدرا�سة تلك االأق�سام، وتطوير اأداء روؤ�سائها، مبا يت�سمن حتقيق 
اأهداف اجلامعات يف اأداء ر�سالتها من خالل تلك االأق�سام )وزارة التعليم العايل يف االأردن، 
اأداء روؤ�ساء االأق�سام االأكادميية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة  1988( ، حيث توؤدي فاعلّية 
التدري�ص دوراً بارزاً يف اإجناح مهّمات رئي�ص الق�سم من خالل التعّرف على جوانب الق�سور 
الق�سم  التي تعوق  للم�سكالت  االأداء، وو�سع احللول املو�سوعية والعلمية  واالإبداع يف هذا 
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ورئي�سه عن اأداء دوره بفاعلّية، خا�سة واأن هذا الدور املنوط برئي�ص الق�سم ي�سوبه الغمو�ص 
نتيجة لغياب الو�سف الوظيفي النموذجي، مما يخلق م�ساعب اأمام رئي�ص الق�سم تعوقه عن 
اأدء مهماته وتنفيذ الواجبات امللقاة على عاتقه. واإذا ما علمنا اأنه مل جتِر اأي درا�سة من قبل 
الختبار م�ستوى فاعلّية اأداء روؤ�ساء االأق�سام االأكادميية يف جامعة البلقاء التطبيقية التي 
الدرا�سة  اأهمية هذه  لنا  ات�سحت   ، الدرا�سي )1998/1997(  العام  التدري�ص فيها منذ  بداأ 
البلقاء  اأداء روؤ�ساء االأق�سام االأكادميية يف جامعة  التي حتاول ا�ستك�ساف م�ستوى فاعلّية 

التطبيقية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص فيها. 

أهداف الدراسة وأسئلتها: 
تهدف هذه الدرا�سة كما يت�سح من م�سكلة البحث – اإىل التعّرف اإىل م�ستوى فاعلّية 
اأع�ساء هيئة  التطبيقية من وجهة نظر  البلقاء  االأكادميية يف جامعة  االأق�سام  اأداء روؤ�ساء 
التدري�ص فيها. للعام الدرا�سي 2011/2010 يف جماالت: العمل والبحث العلمي، والتدري�ص 
والتعليم، واجلانب االإداري والفني ،والبيئة وخدمة املجتمع، وم�ستوى تلك الفاعلّية يف االأداء 

ح�سب املتغريات امل�ستقّلة: اجلن�ص، والرتبة االأكادميية، ونوع الكلّية، واخلربة التعليمية.
وتتلخ�س اأهداف الدرا�سة يف االإجابة عن ال�سوؤالني االآتيتني:- 

ما درجة فاعلّية اأداء روؤ�ساء االأق�سام االأكادميية يف جامعة البلقاء التطبيقية من  ● 
وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص فيها؟ 

بني   ) ●  ∞ ≥  0،05( الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  هناك  هل 
املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة لفاعلّية اأداء روؤ�ساء االأق�سام االأكادميية 
الكلّية،  ونوع  االأكادميية،  والرتبة  اجلن�ص،  للمتغريات،  ُتعزى  التطبيقية  البلقاء  يف جامعة 

واخلربة التعليمية؟ 

أهمية الدراسة: 
تكمن اأهمية هذه الدرا�سة يف حتديدها مل�ستوى فاعلّية اأداء روؤ�ساء االأق�سام االأكادميية، 
ومن الدور املهم الذي تقوم به االأق�سام يف زيادة كفاءة اجلامعة يف اأداء مهماتها وحتقيق 
�سيا�سات التعليم العايل واأهدافه، ومن الدور املوؤثر الذي يقوم به رئي�ص الق�سم يف املحافظة 
بكفاءة  االأهداف  حتقيق  اأجل  من  املر�سومة،  والغايات  املهّمات  الإجناز  العمل  �سري  على 
واأع�ساء  الق�سم  رئي�ص  بني  امل�سرتك  اجلهد  االأداء من خالل  على  القدرة  وتعاظم  وفاعلّية، 
هيئة التدري�ص، والذي يعتمد يف حتقيق ذلك على املناخ ال�سائد يف الق�سم، وطبيعة العالقة 

بينهما، وعلى نوعية اال�ستجابة لدى املروؤو�سني نحو فاعلّية اأداء رئي�ص الق�سم.
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الق�سم  رئي�ص  اليد على اخللل يف عالقات  الدرا�سة من و�سع  الباحث يف هذه  وياأمل 
م�ستوى  اإىل  التعّرف  انطالقًا من  اخللل  ذلك  املنا�سبة ملعاجلة  احللول  واإيجاد  مبروؤو�سيه، 
ومعاجلة  التدري�ص،  هيئة  اأع�ساء  نظر  وجهة  من  االأكادميية  االأق�سام  روؤ�ساء  اأداء  فاعلّية 

الق�سور وتعزيز عوامل القوة. 
وُتعّد هذه الدرا�سة -يف حدود علم الباحث- الدرا�سة الوحيدة من نوعها يف التعّرف 
التدري�ص  العلمي،  والبحث  العمل  االأكادميية يف جماالت:  االأق�سام  روؤ�ساء  اأداء  فاعلّية  اإىل 
والتعليم، واجلانب االإداري والفنّي، البيئة وخدمة املجتمع يف جامعة البلقاء التطبيقية من 

وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص فيها.
اأن ت�ساعد هذه الدرا�سة يف تقدمي معلومات عن م�ستويات فاعلّية  كما ياأمل الباحث 
االأداء لروؤ�ساء االأق�سام االأكادميية مما ي�ساعد القيادات االإدارية يف اجلامعة يف معرفة جوانب 

التغيري املطلوبة يف نوعية االأداء لتحقيق �سيا�سات التعليم العايل واأهدافه يف اجلامعة.

تعريف املصطلحات إجرائيا: 

فيما ياأتي تعريف اإجرائي بامل�سطلحات التي احتوتها الدرا�سة: 
حتقيق  من  اجلامعة  يف  االأكادميي  الق�سم  بها  ي�ستطيع  التي  الدرجة  الفاعليرّة: ◄ 

االأهداف املن�سودة اأو املراد الو�سول اإليها بكفاءة.
االأنظمة  مبوجب  اإليه  املوكلة  بالواجبات  االأكادميي  الق�سم  رئي�ص  قيام  االأداء: ◄ 
والتعليمات املعمول بها يف اجلامعة التي يعمل بها بكفاءة وفعالّية، ويقا�ص ذلك مبجموع 
الدرجات التي يح�سل عليها رئي�ص الق�سم االأكادميي على ا�ستبانة فاعلّية االأداء املق�سمة اإىل 
جماالت اأربعة هي: )العمل والبحث العلمي، والتدري�ص والتعليم ، واالإداري والفني، والبيئة 

وخدمة املجتمع( .
رئي�س الق�سم االأكادميي اجلامعي: ◄ هو كل �سخ�ص يحمل درجة الدكتوراة وبرتبة 
اأ�ستاذ اأو اأ�ستاذ م�سارك اأو اأ�ستاذ م�ساعد ويعني بقرار من رئي�ص اجلامعة بناء على تن�سيب 

عميد الكلية.

حدود الدراسة: 
جامعة  يف  العاملني  املتفرغني  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  على  الدرا�سة  هذه  اقت�رضت 
البلقاء التطبيقية ممن ي�سغلون اإحدى الرتب االأكادميية الثالث: اأ�ستاذ، اأو اأ�ستاذ م�سارك، او 

اأ�ستاذ م�ساعد، خالل العام الدرا�سي اجلامعي2011/2010 م. 
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الدراسات السابقة ذات الصلة: 
اأ�سارت نتائج امل�سح املكتبي لالأدبيات والدرا�سات ال�سابقة اإىل عدم وجود درا�سات- 
االأكادميية  االأق�سام  روؤ�ساء  اأداء  فاعلية  يف  مبا�رض  ب�سكل  تبحث  الباحث-  علم  حدود  يف 
هذه  حاولت  لذلك  التدري�ص،  هيئة  اأع�ساء  نظر  وجهة  من  التطبيقية  البلقاء  جامعة  يف 
الدرا�سة توظيف ما جاء يف الدرا�سات ال�سابقة قدر االمكان، وحيث كان ذلك ممكنًا لتحقيق 

اأهدافها.

الدراسات العربية: 

درا�سة هدفت اإىل معرفة »االأدوار االإدارية واإحتياجات التطوير  اأجرى حمد )1988(  ◄
الدرا�سة  عينة  وتكونت  االأردن«.  يف  املجتمع  كليات  يف  العلمية  االأق�سام  لروؤ�ساء  املهني 
العلمية يف  االأق�سام  اأن معظم روؤ�ساء  اإىل ما ياأتي:  الدرا�سة  من )138( فرداً، وقد تو�سلت 
كليات املجتمع ينق�سهم االإعداد االإداري ال�رضوري، كما ي�سغل التدري�ص معظم وقت روؤ�ساء 
االأق�سام العلمية، وال يرتك للعمل االإداري اإال القليل منه، كما اأنه ال توجد فروق ذات داللة 
اأفراد  اإدراك  اأو اخلربة بني  العلمي،  اأو املوؤهل  العمر،  اأو  اإح�سائية تعزى ملتغريات اجلن�ص، 

العينة الحتياجات التطوير املهني لروؤ�ساء االأق�سام العلمية.
ويف درا�سة قام بها عروبة )1990( ◄ بعنوان: »تقييم اأداء االأق�سام العلمية يف التعليم 
العايل درا�سة ميدانية يف هيئة املعاهد الفنية يف العراق« ا�ستملت على )172( رئي�ص ق�سم 
علمي موزعني على )21( معهداً، وقد دلت النتائج: على اأن النمط القيادي ال�سائد يف تلك 
تتبعه  الذي  التحفيز  اأ�سلوب  اأن  كما  االأعمال،  اأداء  والتفرد يف  املركزية  اإىل  االأق�سام مييل 
تلك االأق�سام ال يخلق التغيري املطلوب يف اأداء العاملني ، واأن دور روؤ�ساء االأق�سام العلمية 
ياأخذ طابع املركزية اأكرث من املتابعة، واأو�سحت الدرا�سة اأن هناك التزامًا قلياًل من طرف 
العاملني يف االأق�سام جتاه تاأدية اأعمالهم ، ف�ساًل عن �سعف العالقات االإن�سانية والتعاون 

فيما بينهم. 
وحاولت درا�سة كرمي )1990( ◄ الك�سف عن مدى االهتمام الذي يوليه عمداء وروؤ�ساء 
االأق�سام بجامعة اال�سكندرية لبع�ص وظائفهم االأكادميية واالإدارية داخل الق�سم وخارجه من 
وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص بها. اعتمدت الدرا�سة على ا�ستبانة غطت اأن�سطة العمداء 
وروؤ�ساء االأق�سام الداخلية واخلارجية، بلغت عينة الدرا�سة )287( ع�سواً، وتو�سلت اإىل نتائج 
عّدة اأهمها: كّلما زاد اهتمام العميد باالأن�سطة االأكادميية واالإدارية اخلارجية والداخلية، قل 
العمداء  عاما بني خمتلف  اجتاهًا  يعك�ص  االأن�سطة، مما  بتلك  الق�سم  رئي�ص جمل�ص  اهتمام 
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يتمثل يف اأن االأن�سطة داخل الكلية ت�سري يف و�سعها الطبيعي، فالثقل فيها مرتوك لروؤ�ساء 
االأق�سام، وهو ما يوؤيد خطر اجلمع بني رئا�سة جمل�ص الق�سم، وعمادة الكليه حتقيقًا للتفرغ 

وتوزيعًا للم�سوؤولية. 
اأداء  ارتباط  درجة  اإىل  التعرف  ا�ستهدفت  ◄  )1994( �سيحة  اأجراها  درا�سة  ويف 
الأع�ساء  االأكادميية  باالنتاجية  االأكادميية  قطر مل�سوؤولياتهم  االأق�سام يف جامعة  روؤ�ساء 
املن�سورة يف جمالت  االأبحاث  عدد  على  االنتاجية  قيا�ص  معتمداً يف  بها.  التدري�ص  هيئة 
التي  اجلامعية  الر�سائل  عدد  اإىل  باالإ�سافة  املا�سية،  �سنوات  علمية يف خم�ص  وموؤمترات 
اأبحاث للرتقية، تكونت  ا�سرتك فيها يف تقومي  التي  اأ�رضف عليها واأجيزت، وعدد احلاالت 
نتائج  اأظهرت  قطر،  بجامعة  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  من  ع�سواً   )127( من  الدرا�سة  عينة 
الدرا�سة اأنه ال توجد عالقة بني درجة ا�سطالع روؤ�ساء االأق�سام مب�سوؤولياتهم املختلفة وبني 
االإنتاجية االأكادميية الأع�ساء هيئة التدري�ص، وف�رضت هذه النتيجة يف �سوء ما هو مقرر 

يف االأدب الرتبوي واالإداري.
اإىل تعّرف »اجتاهات اأع�ساء هيئة التدري�ص  وهدفت درا�سة اأجراها العمري )1998(  ◄
االإدارية،  القدرات  االأق�سام االأكادميية« يف جماالت  اأداء روؤ�ساء  االأردنية نحو  يف اجلامعة 
والعالقات االإن�سانية، و�سناعة القرار، والن�ساط االأكادميي .وقد ا�ستملت العينة على )120( 
متو�سطًا  م�ستوى  الدرا�سة:  نتائج  واأظهرت  وتدري�ص،  بحث  وم�ساعد  تدري�ص  هيئة  ع�سو 
الجتاهات اأع�ساء هيئة التدري�ص نحو اأداء روؤ�ساء االأق�سام يف جماالت الدرا�سة، وبينت عدم 
وجود فروق ذات داللة اإح�سائية ملتغريّي اجلن�ص والكلية نحو االأبعاد املختلفة الأداء روؤ�ساء 
االأق�سام االأكادميية، يف حني وجدت تاأثريات ذات داللة اإح�سائية ملتغريّي العمر، و�سنوات 

اخلربة، والرتبة االأكادميية، ل�سالح العمر، واخلربة الطويلة، والرتبة االأكادميية االأعلى.
التدريبية  االحتياجات  اأهم  اإىل حتديد   ◄ )2002( وم�سطفى  ال�سيد،  درا�سة  و�سعت 
لروؤ�ساء جمال�ص االأق�سام االأكادميية يف اجلامعات امل�رضية، اعتمدت الدرا�سة على ا�ستبانة 
مكونة من )6( حماور كل حمور يغطي مهمة اأ�سا�سية من مهّمات روؤ�ساء االأق�سام االأكادميية 
وهي: اإدارة الق�سم، القيادة واتخاذ القرار، والتنمية املهنية، واملناهج والتدري�ص، وع�سوية 
الكلية، وخدمة املجتمع. ا�ستملت عينة الدرا�سة على )95( رئي�ص جمل�ص ق�سم من بني )148( 
التدريبية  االحتياجات  اأهم  اأن  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  طنطا.  مبحافظة  ق�سم  جمل�ص  رئي�ص 
الق�سم  �سيا�سة  الق�سم، تخطيط  اأع�ساء  املنازعات بني  االأع�ساء هي: ف�ص  لروؤ�ساء جمال�ص 
مهارات  فهم  والتفاو�ص،  االإقناع  وتطويرها،  الق�سم  مناهج  جتديد  وامل�ستقبلية،  احلالية 

االت�سال االجتماعي.
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فاعلّية  يف  املوؤثرة  لعوامل  »ا ◄ بعنوان:   )2004( الربيق  بها  قام  درا�سة  ويف 
االأداء«. فقد هدفت هذه الدرا�سة اإىل معرفة م�ستوى تاأثري البيئة االإدارية يف فاعلّية االأداء 
الوظيفي، واإىل حتديد اأهم املعوقات التي حتول دون فاعلّية هذا االأداء يف اململكة العربية 
كان  نتائج  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت  مبحوثًا،   )323( من  الدرا�سة  عينة  ال�سعودية،وتكونت 
اأن احلوافز لها تاأثري يف فاعلّية االأداء الوظيفي، وعدم وجود فروق ذات داللة  من اأهمها: 
اح�سائية لفعالّية االأداء الوظيفي ُتعزى ملتغري اجلن�ص. واأو�ست الدرا�سة ب�رضورة االهتمام 
اإىل االهتمام بالعاملني، من حيث تفهم حاجاتهم،  ي�ستند  اإيجابي،  بتوفري مناخ تنظيمي 

ودوافع �سلوكهم، ودمج اأهدافهم مع اأهداف املنظمة.
وقامت كعكي )2005( ◄ بدرا�سة ا�ستهدفت ت�سخي�ص واقع املهّمات التي تزاولها كل 
من رئي�سة الق�سم ووكيلتها يف كليات البنات الرتبوية باململكة العربية ال�سعودية والتعرف 
اإىل اأرائهن ومقرتحاتهن لتطوير اأدائهن، وكذلك التعرف اإىل امل�سكالت الناجمة عن غياب 
التو�سيف الدقيق ملهّمات رئي�سة الق�سم ووكيلتها، مع اقرتاح تو�سيف واجبات كلٍّ منهن. 
املقابلة  اإىل  باالإ�سافة  ق�سم  وكيلة،   )47( و  ق�سم  رئي�سة   )73( على  اال�ستبانة  ُطبقت  وقد 
املقننة لعينة الدرا�سة، وتو�سلت الدرا�سة اإىل نتائج من اأبرزها: ق�سور الالئحة التنظيمية مما 
يوؤدي اإىل قيام رئي�سة الق�سم مبهمات غري مطلوبة منها: كرثة اأعمال رئي�سة الق�سم وت�سعبها 
اإىل ظهور ال�رضاعات  الق�سم، مما يوؤدي  اأع�ساء  اإن�سانية بني  اإيجاد عالقات  ال ميكنها من 

والنزاعات، وعدم وجود وعي الأهمية دور وكيلة الق�سم، لذا ال تفو�ص اإليها اأعمال مهمة.

الدراسات األجنبية: 
نحو  القيادة  »مهارات  حول   ◄ )Crawford, 1983( كراوفورد  اأجراها  درا�سة  ويف 
النجاح يف االإدارة التعليمية«. وقد �سملت )288( رئي�ص كلية ونائب رئي�ص اأكادمييًا وعميداً 
يف اجلامعات والكليات العامة. وتو�سلت الدرا�سة اإىل: اأن حاجة القائد االأكادميي الناجح اإىل 
املهارة يف االت�سال والعالقات البنْي �سخ�سية والتخطيط والفطنة هي التي احتلت املقام 
االأول. وجاء ترتيب هذه املهارات وال�سفات ح�سب االأهمية: )1( درجة عالية من االأخالق 
واال�ستقاللية  وال�رضاحة  االأمانة   )2( املوؤ�س�سة  اأهداف  الذات يف حتقيق  واإحرتام  وال�رضف 
يف التعامل مع املروؤو�سني )3( القدرة على الكالم والقراءة والكتابة والتعبري عن االأفكار 
ب�سكل وا�سح ومنطقي )4( القدرة على اإظهار املعرفة ال�ساملة بطاقات املوؤ�س�سة مثل الوقت، 
تقبل  على  القدرة   )5( الربنامج  لتنفيذ  الالزمة  واملواد  املالية،  واملخ�س�سات  والكادر، 
القدرة على  االأو�ساع اجلديدة )6(  التاأقلم مع  والقدرة على  االفكار واملقرتحات اجلديدة، 
الثبات وامتالك املو�سوعية حتت ال�سغوطات )7( القدرة على اال�ستجابة ال�رضيعة لالأحداث 

غري املتوقعة يف االجتماعات العامة . 
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ويف درا�سة قام بها بو مبب )Boapimp, 1984( ◄ هدفت اإىل معرفة ال�سلوك القيادي 
لعمداء الكليات ذات ال�سنتني كما يدركه ويتوقعه املدر�سون واأع�ساء املجل�ص الرتبوي، وقد 
وتو�سلت  الرتبوي،  املجل�ص  اأع�ساء  من  )12( ع�سواً  و  تدري�ص  هيئة  )117( ع�سو  �سملت 
الدرا�سة اإىل اأن م�ستوى توقعات اأع�ساء هيئة التدري�ص اأعلى من اإدراكهم لل�سلوك القيادي 
التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  اأن  االإن�سانية، كما  العمل، والعالقات  الكليات وفق بعدي  لعمداء 
واأع�ساء املجل�ص الرتبوي كانو متفقني على الكيفية التي يجب على عمداء الكليات الت�رضف 

بها وفقًا لبعدي )العمل والعالقات االن�سانية( . 
وقام �سيغرين واآخرون )Seagren et al, 1986( ◄ بدرا�سة حول »دور روؤ�ساء االأق�سام 
االأكادميية ون�ساطاتهم مقرتنة باالأبعاد االأخرى يف قيادة الق�سم«، وقد اأجريت مقابالت مع 
روؤ�ساء االأق�سام يف )33( ق�سمًا اأكادمييًا ومع )29( ع�سو هيئة تدري�ص حددهم نواب رئي�ص 
التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  منو  جمال  يف  اأق�سام  روؤ�ساء  كاأف�سل  االأكادميية  لل�سوؤون  اجلامعة 
الظروف  حول  نظرهم  وجهات  املقابالت  تلك  يف  ُحدِّدت  وقد  اأق�سامهم.  يف  واإنتاجيتهم 
التطوير الوظيفي واالأ�سرتاتيجيات  التي يوؤدونها وق�سايا  اأق�سامهم واالأدوار  املتوافرة يف 
امل�ستخدمة لرفع كفاءة الق�سم وتطوير قدرات اأع�ساء هيئة التدري�ص . وخل�ست الدرا�سة، اإىل 
اأن القا�سم امل�سرتك االأعظم لهذه االأق�سام هو جو االحرتام والثقة املتبادلة بني رئي�ص الق�سم 

واملروؤو�سني، وغلبة املو�سوعية، وروح الزمالة على العالقة فيما بينهم . 
ويف درا�سة قام بها اإجنرب�ستون )Engbreston, 1987( ◄ حول »ال�سلوك القيادي 
لروؤ�ساء االأق�سام العلمية يف كليات املجتمع املحلي يف والية واميونك«، وقد �سملت عينة 
الدرا�سة )270( ع�سو هيئة تدري�ص و )31( رئي�ص ق�سم علمي، وتو�سلت الدرا�سة اإىل: وجود 
التدريب  وبني  العلمية  االأق�سام  لروؤ�ساء  القيادي  ال�سلوك  بني  اإح�سائية  داللة  ذات  عالقة 
االإداري، كما اأنه ال توجد عالقة ذات داللة اإح�سائية بني ال�سلوك القيادي لروؤ�ساء االأق�سام 

العلمية ُتعزى لعدد �سنوات اخلربة.
اأجرى مايكل ميلر )M.Miller, 1999( ◄ درا�سة هدفت اإىل فح�ص وجهة نظر روؤ�ساء 
ا�ستخدم  القرار: وقد  التدري�ص يف اتخاذ  اإ�رضاك اع�ساء هيئة  االأق�سام بكليات املجتمع يف 
اإىل فئتني  االأداة  االأق�سام، وقد ق�سمت  اأداة م�سحية طبقها على )100( من روؤ�ساء  الباحث 
وظائف  اداء  يف  التدري�ص  هيئة  واع�ساء  االق�سام  روؤ�ساء  غ�رضاك  كيفية  هما:  رئي�سيتني 
الدرا�سة  التدري�ص اجلامعي. وكان من نتائج  الق�سم، ودور روؤ�ساء االأق�سام يف تنمية هيئة 
اأ�سا�ص  الق�سم على  اإدارة  اأع�ساء هيئة التدري�ص يف  اأن روؤ�ساء االأق�سام يرغبون يف ا�سرتاك 
االأق�سام  روؤ�ساء  اقرتح  ذلك  اإىل  باالإ�سافة  الق�سم،  رئي�ص  اأدوار  وكذلك يف حتديد  التعاون، 
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وقد  االإدارة.  يف  م�ساركتهم  على  احلوافز  بع�ص  واإعطائهم  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  مكافاأة 
عززت نتائج امل�سح مفهوم عمل رئي�ص الق�سم على اأنه املتحدث با�سم الهئية االأكادميية. 

، درا�سة على روؤ�ساء  ◄ )Gmelch & Parkay, 1999( كما اأجرى جملي�س وباركى
باأدوارهم فى  قيامهم  التى واجهوها عند  ال�سعوبات  اإىل  للتعرف  العلمية اجلدد،  االأق�سام 
الدرا�سة )13( رئي�ص ق�سم جديداً، اختريوا من )10( كليات  الق�سم، وقد بلغت عينة  رئا�سة 
املقابلة  على  الدرا�سة  واعتمدت  اأمريكية،  واليات   )8( من  وحكومية  خا�سة  وجامعات 
الق�سم،  رئا�سة  من  االأوىل  ال�سنة  خالل  �سهر  كل  مرتني  اأجريت  العمل،  موقع  فى  املقننة 
والوثائق  الق�سم،  مذكرات  ا�ستخدام  اإىل  اإ�سافة   )1996/1995( الدرا�سى  العام  فى  وذلك 
اأن  الدرا�سة  نتائج  اأو�سحت  .وقد  العلمية  باالأق�سام  اخلا�سة  الربامج  وتو�سيف  والن�رضات، 
اأهم ال�سعوبات التى واجهت روؤ�ساء االأق�سام اجلدد متثلت فى �سعوبة توطيد العالقات مع 
االأع�ساء، وكرثة االأعمال امللقاة على عاتقهم، وحماولة اإر�ساء االأطراف املعنية مبهّمات 
توفري  و�سعوبة  املركزية،  االإدارة  مع  التعامل  �سعوبة  اإىل  اإ�سافة  بهم،  واالعتناء  الق�سم 
امل�سادر اخلا�سة بالق�سم، وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل و�سع روؤية م�ستقبلية لالرتقاء مب�ستوى 

اأداء روؤ�ساء االأق�سام فى موؤ�س�سات التعليم العاىل، واقرتحت اآليات لتطبيقها. 
 ◄ N.Hancock & D.Hellawell,( هانكوك،  ونبك  هيالويل  دافيد  درا�سة  ويف 
الروح  بني  العالقة  وعن  الأدوارهم،  اإدراكهم  على  االأق�سام  روؤ�ساء  تعّرف  حول   )2001
املعنوية للهيئة التدري�سية واتخاذ القرار الداخلي يف اجلامعة. واأجريت هذه الدرا�سة على 
اإحدى اجلامعات اجلديدة يف اململكة املتحدة، وقد تو�سلت  االأق�سام يف  روؤ�ساء  )14( من 
الدرا�سة اإىل: اأن ثمة عالقة موجبة ذات داللة اإح�سائية بني الروح املعنوية واإاتخاذ القرارات 
اتخاذ  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  اإ�رضاك  اأن  االأق�سام  روؤ�ساء  واعترب  اجلامعي،  التعليم  يف 
االأهمية  بالغ  وعقولهم  التدري�ص  هيئة  قلوب  ك�سب  الأن  ذلك  مهم.  اأمر  اجلامعي  القرارات 

ل�سالح التغريات ال�رضورية اإذا اأرادت اجلامعة اأن تزدهر.
الواقعي  الدور  »حتديد  درا�سته  يف   ◄ )N.Marten, 2001( مارتن  نوربرت  وحاول 
 .)Alabama( »واملتوقع من روؤ�ساء االأق�سام من وجهة نظر عمداء كليات الرتبية يف االأباما
وقد طلب الباحث من كل عميد من اأفراد العينة اأن يحدد امل�ستوى الفعلي الأداء روؤ�ساء االأق�سام 
اأقل  اأن  اأهمها:  نتائج  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  وقد  االأداء،  لهذا  املاأمول  وامل�ستوى  كليته  يف 
مهّمات روؤ�ساء االأق�سام اأداًء هي: دوره كمو�سل ومت�سل بني اأع�ساء هيئة التدري�ص واالإدارة، 
ودوره يف جمال العالقات االإن�سانية يف الق�سم، ودوره كمدافع وحمفز الأع�ساء الق�سم على 
النحو االإيجابي، اأما اأكرث اأدوار روؤ�ساء االأق�سام اأهمية من وجهة نظر عمداء الكليات فكانت: 

اأنه ين�ست باهتمام ويو�سل بفاعلّية، واأمني وجدير بالثقة، واإبداعي ولديه اأفكار جديدة.
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منهجية الدراسة: 
البحث  التحليلي، فعلى �سعيد  الو�سفي، وامليداين  البحث  الدرا�سة منهجية  تبنت  لقد 
الو�سفي، اأجري امل�سح املكتبي، واالّطالع على الدرا�سات والبحوث النظرية وامليدانية، الأجل 
الدرا�سات  اأهم  عند  والوقوف  النظري،  االإطار  عليها  يقوم  التي  واملنطلقات  االأ�س�ص  بلورة 
اأما على  تت�سمنه من حماور معرفية،  الدرا�سة، وما  حيويًا يف  رافداً  ت�سكل  التي  ال�سابقة، 
البيانات  ال�سامل، وحتليل  اأجري امل�سح اال�ستطالعي  التحليلي، فقد  البحث امليداين  �سعيد 
املتجمعة كافة من خالل االإجابة عن اال�ستبانات، وا�ستخدام الطرق االإح�سائية املنا�سبة، 

وكان اعتماد الدرا�سة على اال�ستبانة التي طورها الباحث.

أداة الدراسة: 
تكونت  وقد  االأكادميية،  االاأق�سام  روؤ�ساء  اأداء  فاعلية  تقي�ص  ا�ستبانة  الباحث  م  �سمَّ

اال�ستبانة من 38 فقرة مق�سمة اإىل اأربعة جماالت هي: 
 ) العمل والبحث العلمي )الفقرات 1- 11 -

 ) التدري�ص والتعليم )الفقرات 12- 20 -
 ) االإداري والفني )الفقرات 21- 32 -

 ) البئية وخدمة املجتمع )الفقرات 32- 38 -
واأعطيت 5  االإجابة على اال�ستبانة من خم�سة بدائل )بدرجة كبرية جداً  وتكون �سلم 
)قليلة  و  واأعطيت 3 درجات(  و )متو�سطة  واأعطيت 4 درجات(  )بدرجة كبرية  و  درجات( 

واأعطيت درجتني( و )قليلة جداأً واأعطيت درجة واحدة( .
فقرات  على  امل�ستجيب  درجات  بجمع  ال�سابقة  املجاالت  على  الدرجات  وحت�سب 
املجال، وتق�سم على عدد الفقرات، وقد اعتمد املعيار االآتي لتف�سري النتائج، املتو�سطات التي 
تقل عن 2.33 ُتعدُّ منخف�سة، واملتو�سطات التي ترتاوح بني 2.34- 3.66 ُتعدُّ متو�سطة، 

واملتو�سطات التي تزيد عن 3.66 ُتعدُّ مرتفعة.

صدق االستبانة: 

االخت�سا�ص  ذوي  من  املحكمني  من  عدد  على  اال�ستبانة  بعر�ص  الباحث  قام 
اأخذ  وقد  املجال،  لقيا�ص  انتمائها  ومدى  الفقرات  �سياغة  بخ�سو�ص  براأيهم  لال�ستنارة 
اللغوية على عدد حمدود  التعديالت  التي انح�رضت ببع�ص  الباحث مبالحظات املحكمني 

من الفقرات.
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فيها التدريس  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  د. سليمان الطراونةالتطبيقية 

ثبات االستبانة: 

وجماالتها  لال�ستبانة  الفا(  )كرونباخ  الداخلي  االت�ساق  معامالت  الباحث  ا�ستخرج 
واجلدول )1( يبني تلك املعامالت، وقد بلغ معامل الثبات الكلي )0.95( وتراوحت معامالت 
الثبات للمجاالت بني )0.83( ملجال التدري�ص والتعليم، وبني )0.91( ملجال العمل والبحث 

العلمي. وجميعها ت�سري اإىل درجات مرتفعة من الثبات لال�ستبانة
الجدول )1( 

معامات الثبات )كرونباخ الفا( لمجاالت مقياس

معامل الثبات )كرونباخ الفا( 
0.91العمل والبحث العلمي

0.83التدري�ص والتعليم
0.84االداري والفني

0.89البئية وخدمة املجتمع
0.95الدرجة الكلية

جمتمع الدراسة: 
يتكون جمتمع الدرا�سة من جميع اأع�ساء هيئة التدري�ص، ممن هم برتبة )اأ�ستاذ، واأ�ستاذ 
م�سارك، واأ�ستاذ م�ساعد( يف جامعة البلقاء التطبيقية، والبالغ تعدادهم الكلي )718( ع�سواً 
 )2011/2010( الثاين  الدرا�سي  العام  يف  التطبيقية  البلقاء  جامعة  اإح�سائيات  ح�سب 

موزعني ح�سب اجلدول )2( 
الجدول )2( 

توزيع مجتمع الدراسة حسب الجنس × الكلية

الن�سبةاملجموعالن�سبة املئويةالكليات االن�سانيةالن�سبة املئويةالكليات العلميةاجلن�س/الكلية
85.2%45611%40.2322%289ذكر

14.8%12107%2.887%20اأنثى
100%57718%43409%309املجموع

عينة الدراسة: 
اأفراد  ي�سكلون ما ن�سبته )16%( تقريبًا من  الدرا�سة من )115( ع�سواً  تكونت عينة 
نوع  ح�سب  املجتمع  اأفراد  ُق�سم  وقد  ب�سيطة.  ع�سوائية  بطريقة  اختريوا  الدرا�سة،  جمتمع 
للجن�ص،  تبعًا  الكلية  نوع  �سمن  االأفراد  ُق�سم  ثم  ان�سانية،  وكليات  علمية  كليات  الكلية: 
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ح�سب  العينة  اأفراد  توزيع   )3( اجلدول  ويبني  التعليمية.  واخلربة  االأكادميية،  والرتبة 
الكلية × اجلن�ص. واجلدول )4( ح�سب الرتبة االأكادميية واخلربة.

الجدول )3( 
توزيع افراد العينة حسب الكلية × الجنس

الكلية/اجلن�س
املجموعاأنثىذكر

الن�سبةالعددالن�سبةالعددالن�سبةالعدد

64.3%13.974%50.416%58كليات علمية
35.7%20.941%14.824%17كليات ان�سانية

100%34.8115%65.240%75املجموع

الجدول )4( 
توزيع عينة الدراسة حسب الرتبة األكاديمية والخبرة التعليمية العضاء هيئة التدريس

الن�سبةالعدد

الرتبة االأكادميية

2421ا�ستاذ
3127ا�ستاذ م�سارك
6052ا�ستاذ م�ساعد

اخلربة التعليمية

51917 �سنوات فاقل
63833- 10 �سنوات
115850 �سنة فاكرث

115100املجموع

نتائج الدراسة: 

ل الباحث يف درا�سته للنتائج االآتية:  تو�سَّ

جامعة  يف  االأكادميية  االأق�سام  روؤ�ساء  اأداء  فاعليرّة  ما  االول:  ◄ ال�سوؤال 
البلقاء التطبيقية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س فيها؟ 

روؤ�ساء  اأداء  فاعلية  ملجاالت  املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ح�سبت 
التدري�ص،  هيئة  اأع�ساء  نظر  وجهة  من  التطبيقية  البلقاء  جامعة  يف  االأكادميية  االأق�سام 

واجلدول )5( يبني النتائج.



114

فاعلّية أداء رؤساء األقسام األكادميية في جامعة البلقاء 

فيها التدريس  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  د. سليمان الطراونةالتطبيقية 

الجدول )5( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجاالت والدرجة الكلية لإلستبانة

الدرجةالرتتيباالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابي
مرتفع3.670.331االاإداري والفني

متو�سط3.530.362التدري�ص والتعليم
متو�سط3.070.453العمل والبحث العلمي

متو�سط2.950.534البئية وخدمة املجتمع
متو�سط3.350.35الدرجة الكلية

بلغ املتو�سط احل�سابي للدرجة الكلية 3.35 وبدرجة فاعلية متو�سطة، وقد بلغ اأعلى 
متو�سط ح�سابي للمجال االإداري والفني مبتو�سط ح�سابي 3.67، وي�سري اإىل درجة فاعلية 
التدري�ص  جمال  جاء  الثانية  املرتبة  ويف  املجال،  هذا  يف  االأق�سام  روؤ�ساء  الأداء  مرتفعة 
والتعليم مبتو�سط ح�سابي 3.53 وبدرجة فاعلية متو�سطة، ويف املرتبة الثالثة جاء جمال 
العمل والبحث العلمي مبتو�سط ح�سابي 3.07 وبدرجة فاعلية متو�سطة، ويف املرتبة الرابعة 
جاء جمال البئية وخدمة املجتمع مبتو�سط ح�سابي 2.95 وبدرجة فاعلية متو�سطة. ويرى 
الق�سم  رئي�ص  اأعمال  من  لي�ص  املجتمع  البيئة وخدمة  اأن جمال  اإىل  يعود  ذلك  اأن  الباحث 
التدري�ص  هيئة  ع�سو  اخت�سا�ص  من  فهو  العلمي  والبحث  العمل  جمال  وكذلك  املبا�رضة، 
ومن  الق�سم،  رئي�ص  عمل  �سلب  من  فهي  االإدارية  واالأعمال  والتعليم،  التدري�ص  اأما  نف�سه، 
واجبه االأول القيام باالأعمال املرتبطة بها. وفيما ياأتي عر�ص لنتائج كل جمال على حدة.

املجال االول- العمل والبحث العلمي:  ● 

اجلدول )6( يبني املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات جمال العمل 
والبحث العلمي.

الجدول )6( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال العمل والبحث العلمي

املتو�سط فقرات جمال العمل والبحث العلمي
احل�سابي

االنحراف 
الدرجةالرتتيباملعياري

مرتفع53.790.501. ي�سجع اأع�ساء هيئة التدري�ص بالق�سم على العمل بروح الفريق.
متو�سط63.250.602. يحر�ص على تعريف االأع�ساء باالأ�ساليب اجلديدة يف جمال التنظيم االإداري.

متو�سط13.200.503. يهتم بال�سيا�سة العامة للبحث العلمي بالق�سم.
متو�سط23.100.554. يعمل على و�سع خطة م�ستقبلية للبحوث العلمية وتوزيع االإ�رضاف عليها.
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املتو�سط فقرات جمال العمل والبحث العلمي
احل�سابي

االنحراف 
الدرجةالرتتيباملعياري

3. يوؤكد على اأهمية اإ�سرتاك االأع�ساء بالق�سم يف املوؤمترات العلمية داخل 
متو�سط3.040.615اجلامعة وخارجها.

11. ي�سجع اأع�ساء هيئة التدري�ص على امل�ساركة يف امل�رضوعات البحثية 
متو�سط3.020.586اخلا�سة بتطوير العملية التعليمية.

متو�سط83.000.587. يحفز االأع�ساء على التنمية املهنية امل�ستمرة.
متو�سط72.990.668. يحر�ص على عقد موؤمتر علمي متخ�س�ص للق�سم.

متو�سط42.950.669. يتابع تنفيذ ال�سيا�سة العامة للتعليم والبحوث العلمية بالق�سم.
9. يهتم بعقد ال�سيمينارات لالأبحاث والدرا�سات التي يقدمها اأع�ساء هيئة 

متو�سط2.730.7010التدري�ص يف املوؤمترات العلمية.

متو�سط102.700.7711. يحر�ص على ح�سور ال�سيمينارات التي يعقدها الق�سم.
متو�سط 3.070.45العمل والبحث العلمي/ الكلي

بلغ املتو�سط احل�سابي ملجال العمل والبحث العلمي 3.07 وي�سري اإىل درجة فاعلية 
متو�سطة، وقد بلغ اأعلى متو�سط ح�سابي للفقرة )5( »ي�سجع اأع�ساء هيئة التدري�ص بالق�سم 
اإىل درجة فاعلية مرتفعة، ويف  الفريق« مبتو�سط ح�سابي 3.79، وي�سري  على العمل بروح 
املرتبة الثانية جاءت الفقرة )6( ، »يحر�ص على تعريف االأع�ساء باالأ�ساليب اجلديدة يف 
املرتبة  ويف  متو�سطة،  فاعلية  وبدرجة   3.25 ح�سابي  مبتو�سط  االإداري«  التنظيم  جمال 
الثالثة جاءت الفقرة )1( »يهتم بال�سيا�سة العامة للبحث العلمي بالق�سم« مبتو�سط ح�سابي 
3.2، وبدرجة فاعلية متو�سطة، ويف املرتبة الرابعة جاءت الفقرة )2( »يعمل على و�سع خطة 
م�ستقبلية للبحوث العلمية وتوزيع االإ�رضاف عليها« مبتو�سط ح�سابي 3.1 وبدرجة فاعلية 
متو�سطة. اأما املرتبة االأخرية فقد جاءت الفقرة )10( »يحر�ص على ح�سور )ال�سيمينارات( 
الفقرة  الق�سم« مبتو�سط ح�سابي 2.7 وبدرجة فاعلية متو�سطة، جاءت قبلها  التي يعقدها 
التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  يقدمها  التي  والدرا�سات  لالأبحاث  )ال�سيمينارات(  بعقد  »يهتم   )9(
فاعلية  وبدرجة   2.73 الفقرة  لهذه  احل�سابي  املتو�سط  بلغ  حيث  العلمية«،  املوؤمترات  يف 

متو�سطة.
املجال الثاين- التدري�س والتعليم:  ● 

على  لال�ستجابات  املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  يبني   )7( اجلدول 
فقرات جمال التدري�ص والتعليم.
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فيها التدريس  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  د. سليمان الطراونةالتطبيقية 

الجدول )7( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال التدريس والتعليم

املتو�سط فقرات جمال التدري�س والتعليم
احل�سابي

االنحراف 
الدرجةالرتتيباملعياري

مرتفع173.970.451. يقوم بتوزيع االأعباء التدري�سية بعدالة بني اأع�ساء هيئة التدري�ص.
مرتفع183.950.492. يقوم باإعداد اجلداول الدرا�سية قبل بدء الدرا�سة بوقت كاٍف.

مرتفع163.940.533. ي�رضف على تنظيم االإمتحانات النهائية للق�سم.
متو�سط203.410.584. يهتم بت�سكيل اللجان العلمية املتخ�س�سة داخل الق�سم.

متو�سط193.380.595. ينظم العمل داخل الق�سم من خالل جلان فنية متخ�س�سة.
متو�سط123.330.596. يوؤكد على دور جمل�ص الق�سم يف حتديد الكتب واملراجع املرتبطة بخطط الق�سم.

متو�سط143.320.577. يي�رض فر�ص احل�سول على الكتب واملراجع املختلفة للطالب بالق�سم.
متو�سط133.270.558. يحفز االأع�ساء على اإ�ستخدام اأ�ساليب التكنولوجيا احلديثة يف التدري�ص.

متو�سط153.170.589. يقوم باالأ�رضاف على املحا�رضات والدرو�ص العملية داخل الق�سم.
متو�سط3.530.36التدري�س والتعليم/الكلي

فاعلية  درجة  اإىل  وي�سري   ،3.53 والتعليم  التدري�ص  ملجال  احل�سابي  املتو�سط  بلغ 
متو�سطة يف هذا املجال، وقد بلغ اأعلى متو�سط ح�سابي للفقرة )17( ، »يقوم بتوزيع االأعباء 
درجة  اإىل  وي�سري   ،3.97 ح�سابي  مبتو�سط  التدري�ص«  هيئة  اأع�ساء  بني  بعدالة  التدري�سية 
فاعلية مرتفعة، ويف املرتبة الثانية جاءت الفقرة )18( : »يقوم باإعداد اجلداول الدرا�سية 
فاعلية مرتفعة،  اإىل درجة  وي�سري  كاٍف« مبتو�سط ح�سابي 3.95،  بوقت  الدرا�سة  بدء  قبل 
ويف املرتبة الثالثة جاءت الفقرة )16( : »ي�رضف على تنظيم االإمتحانات النهائية للق�سم« 
مبتو�سط ح�سابي 3.94 وي�سري اإىل درجة فاعلية مرتفعة، ويف املرتبة الرابعة جاءت الفقرة 
 3.41 ح�سابي  مبتو�سط  الق�سم«  داخل  املتخ�س�سة  العلمية  اللجان  بت�سكيل  »يهتم   :  )20(
: »يقوم باالأ�رضاف  اأما املرتبة االأخرية فقد جاءت الفقرة )15(  وبدرجة فاعلية متو�سطة. 
على املحا�رضات والدرو�ص العملية داخل الق�سم« مبتو�سط ح�سابي 3.17 وبدرجة فاعلية 
التكنولوجيا  اأ�ساليب  اإ�ستخدام  االأع�ساء على  : »يحفز  الفقرة )13(  قبلها  متو�سطة، جاءت 
فاعلية  وبدرجة   ،3.27 الفقرة  لهذه  احل�سابي  املتو�سط  بلغ  حيث  التدري�ص«،  يف  احلديثة 

متو�سطة.
املجال الثالث- االإداري والفني:  ● 

اجلدول )8( يبني املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات املجال االإداري 
والفني.
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الجدول )8( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال االداري والفني

املتو�سط فقرات املجال االإداري والفني
احل�سابي

االنحراف 
الدرجةالرتتيباملعياري

32. يقوم بعر�ص طلبات )التعيني، الرتقية، النقل الخ( املقدمة من 
مرتفع4.040.501االأع�ساء على جمل�ص الق�سم.

مرتفع314.030.502. يهتم باالإن�ساءات والتجهيزات واملعامل التي يتطلبها الق�سم.
مرتفع304.000.513. يحيط اأع�ساء الق�سم علمًا باملخاطبات الواردة اإىل الق�سم .

مرتفع243.890.434. يحر�ص على اإ�سرتاك االأع�ساء يف اأعمال االإمتحانات وت�سكيل جلانه.
مرتفع263.880.505. ي�سعى اإىل حل امل�سكالت التي تواجه اأع�ساء هيئة التدري�ص .

مرتفع273.830.466. يحر�ص على حتقيق عالقات اإن�سانية طيبة بني اأع�ساء الق�سم.
مرتفع233.700.647. يحر�ص على منح اأع�ساء هيئة التدري�ص اإجازات التفرغ العلمي.

25. يحر�ص على اإ�سرتاك االأع�ساء بالق�سم يف مناق�سة التقرير ال�سنوي 
متو�سط3.500.578ملجل�ص الق�سم.

29. يتيح لالأع�ساء الفر�سة للمناق�سة يف �سنع القرارات االإدارية 
متو�سط3.340.719املرتبطة بالق�سم وتعديلها.

28. يحر�ص على التن�سيق والتعاون بني االأق�سام العلمية داخل الكلية 
متو�سط3.270.5810وخارجها يف التعليم والبحث العلمي.

متو�سط223.230.6411. يهتم بتدريب اأع�ساء هيئة التدري�ص بالق�سم.
متو�سط213.220.4712. يوؤكد على تنظيم العمل والتن�سيق بني خمتلف التخ�س�سات بالق�سم.

مرتفعة 3.670.33االداري والفني/ الكلي

بلغ املتو�سط احل�سابي للمجال االإداري والفني 3.67، وي�سري اإىل درجة فاعلية مرتفعة 
لالأداء يف هذا املجال، وقد بلغ اأعلى متو�سط ح�سابي للفقرة )32( ، »يقوم بعر�ص طلبات 
ح�سابي  مبتو�سط  الق�سم«  جمل�ص  على  االأع�ساء  من  املقدمة  الخ(  النقل  الرتقية،  )التعيني، 
الثانية جاءت  االأق�سام، ويف املرتبة  اإىل درجة فاعلية مرتفعة الأداء روؤ�ساء  4.04 وي�سري 
مبتو�سط  الق�سم«  يتطلبها  التي  واملعامل  والتجهيزات  باالإن�ساءات  »يهتم   )31( الفقرة 
ح�سابي 4.03 وي�سري اإىل درجة فاعلية مرتفعة، ويف املرتبة الثالثة جاءت الفقرة )30( ، 
»يحيط اأع�ساء الق�سم علمًا باملخاطبات الواردة اإىل الق�سم« مبتو�سط ح�سابي 4.00، وي�سري 
على  »يحر�ص   )24( الفقرة  جاءت  الرابعة  املرتبة  ويف  اي�سًا،  مرتفعة  فاعلية  درجة  اإىل 
اإ�سرتاك االأع�ساء يف اأعمال االإمتحانات وت�سكيل جلانه« مبتو�سط ح�سابي 3.89 وي�سري اإىل 
درجة فاعلية مرتفعة اي�سًا، اأما اأدنى املتو�سطات فقد كانت للفقرة )21( »يوؤكد على تنظيم 
العمل والتن�سيق بني خمتلف التخ�س�سات بالق�سم« مبتو�سط ح�سابي 3.22 وبدرجة فاعلية 
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متو�سطة، جاءت قبلها الفقرة )22( »يهتم بتدريب اأع�ساء هيئة التدري�ص بالق�سم« حيث بلغ 
املتو�سط احل�سابي لهذه الفقرة 3.23 وبدرجة فاعلية متو�سطة.

املجال الرابع- البئية وخدمة املجتمع:  ● 

اجلدول )9( يبني املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات جمال البئية 
وخدمة املجتمع.

الجدول )9( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال البئية وخدمة المجتمع

املتو�سط فقرات جمال البيئة وخدمة املجتمع
احل�سابي

االنحراف 
الدرجةالرتتيباملعياري

33. ي�سجع اأع�ساء هيئة التدري�ص على تقدمي االإ�ست�سارات املختلفة للموؤ�س�سات 
متو�سط3.170.591االإنتاجية واخلدمية باملجتمع.

متو�سط343.040.652. ي�سجع الباحثني على اإجراء البحوث العلمية املرتبطة بالبيئة وم�سكالتها.
38. ي�سجع اأع�ساء هيئة التدري�ص على امل�ساركة يف االأن�سطة والندوات البيئية 

متو�سط2.960.633التي تعقدها اجلامعة.

متو�سط352.880.664. يعمل على ت�سمني مقررات الق�سم بع�ص الق�سايا املعا�رضة.
متو�سط362.860.745. يحر�ص على عقد موؤمترات وندوات خا�سة بق�سايا البيئة.

متو�سط372.800.736. يحر�ص على تخ�سي�ص يوم للبيئة.
متو�سط 2.950.53البئية وخدمة املجتمع/الكلي

بلغ املتو�سط احل�سابي ملجال البئية وخدمة املجتمع 2.95، وي�سري اإىل درجة فاعلية 
متو�سطة الأداء روؤ�ساء االأق�سام يف هذا املجال، وقد بلغ اأعلى متو�سط ح�سابي للفقرة )33(، 
االإنتاجية  للموؤ�س�سات  املختلفة  االإ�ست�سارات  تقدمي  على  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  »ي�سجع 
املرتبة  يف  ثم  متو�سطة،  فاعلية  وبدرجة   3.17 ح�سابي  مبتو�سط  باملجتمع«  واخلدمية 
الثانية جاءت الفقرة )34( »ي�سجع الباحثني على اإجراء البحوث العلمية املرتبطة بالبيئة 
وم�سكالتها« مبتو�سط ح�سابي 3.04 وبدرجة فاعلية متو�سطة، اأما املرتبة الثالثة فقد جاءت 
الفقرة )38( ، »ي�سجع اأع�ساء هيئة التدري�ص على امل�ساركة يف االأن�سطة والندوات البيئية 
املرتبة  ويف  متو�سطة،  فاعلية  وبدرجة   2.96 ح�سابي  مبتو�سط  اجلامعة«  تعقدها  التي 
املعا�رضة.  الق�سايا  بع�ص  الق�سم  مقررات  ت�سمني  على  يعمل   .35 الفقرة  جاءت  الرابعة 
اأدنى املتو�سطات فقد كانت للفقرة  اأما  مبتو�سط ح�سابي 2.88 وبدرجة فاعلية متو�سطة، 
)37( »يحر�ص على تخ�سي�ص يوم للبيئة« مبتو�سط ح�سابي 2.8 وبدرجة فاعلية متو�سطة، 
جاءت قبلها الفقرة 36. يحر�ص على عقد موؤمترات وندوات خا�سة بق�سايا البيئة. حيث بلغ 
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املتو�سط احل�سابي لهذه الفقرة، 2.86 وبدرجة فاعلية متو�سطة.
هل هناك فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة  ال�سوؤال الثاين:  ◄
)α≥0،05( بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة لفاعليرّة 
اأداء روؤ�ساء االأق�سام االأكادميية يف جامعة البلقاء التطبيقية ُتعزى للمتغريات 

االآتية: اجلن�س، والرتبة االأكادميية، ونوع الكليرّة، واخلربة التعليمية؟ 
اأوالً- متغري الكلية:  ● 

الكلية  الفروق يف املجاالت والدرجة  اجلدول )10( يبني نتائج اختبار )ت( لفح�ص 
لفاعلّية اأداء روؤ�ساء االق�سام االأكادميية ح�سب متغري الكلية.

الجدول )10( 
نتائج اختبار )ت( لفحص الفروق في مجاالت فاعلّية أداء رؤساء االقسام األكاديمية 

في جامعة البلقاء التطبيقية من وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس حسب الكلية

 
ان�سانيةعلمية

درجات قيمة ت
احلرية

م�ستوى 
الداللة املتو�سط 

احل�سابي
االنحراف 
املعياري

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

3.160.502.900.283.171130.002العمل والبحث العلمي

3.560.383.470.311.231130.222التدري�ص والتعليم

1130.862- 3.660.353.670.300.17االإداري والفني

3.010.602.850.371.521130.131البئية وخدمة املجتمع

3.390.393.270.251.751130.083الدرجة الكلية

الدرجة  يف  اإح�سائية  داللة  ذو  فرق  يوجد  ال  اأنه  ال�سابق،  اجلدول  يف  النتائج  بينت 
الكلية لفاّعلية االأداء، فقد بلغت قيمة ت )1.75( وقد بلغ املتو�سط احل�سابي للكليات العلمية 
يف  اإح�سائية  داللة  ذا  فرقًا  هناك  اأن  وظهر   ،  )3.27( االن�سانية  للكليات  وبلغ   )3.39(
متو�سطات جمال العمل والبحث العلمي، فقد بلغت قيمة ت )3.17( ، وتبني من املتو�سطات 
اأن هذا الفرق كان ل�سالح روؤ�ساء االأق�سام يف الكليات العلمية مبتو�سط ح�سابي  احل�سابية 
اأن هناك فروقًا ذات دالالت  . ومل يظهر  للكليات االن�سانية )2.9(  )3.16( ، يف حني بلغ 

اإح�سائية يف املجاالت االأخرى.
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تغري اجلن�س:  ثانيا- م ●
اجلدول )11( يبني نتائج اختبار )ت( لفح�ص الفروق يف املجاالت، والدرجة الكلية 

لفاعلّية اأداء روؤ�ساء االأق�سام االأكادميية ح�سب متغري اجلن�ص.
الجدول )11( 

نتائج اختبار )ت( لفحص الفروق في مجاالت فاعلّية أداء رؤساء االقسام األكاديمية 
في جامعة البلقاء التطبيقية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس حسب الجنس

 

اأنثىذكر

درجات قيمة ت
احلرية

م�ستوى 
الداللة املتو�سط 

احل�سابي
االنحراف 
املعياري

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

3.140.492.950.332.201130.030العمل والبحث العلمي

3.540.393.500.300.521130.605التدري�ص والتعليم

3.700.353.590.291.611130.109االداري والفني

3.000.602.870.361.231130.219البئية وخدمة املجتمع

3.390.383.270.271.711130.090الدرجة الكلية

ظهر من النتائج يف اجلدول ال�سابق انه ال يوجد فرق ذو داللة اإح�سائية يف الدرجة 
الكلية لفاعلّية اأداء روؤ�ساء االأق�سام االأكادميية، فقد بلغت قيمة ت )1.71( وقد بلغ املتو�سط 
احل�سابي للذكور )3.39( وبلغ لالإناث )3.27( . اأما بخ�سو�ص املجاالت فقد ظهر اأن هناك 
 ،  )2.2( ت  قيمة  بلغت  فقد  العلمي  والبحث  العمل  متو�سطات  يف  اإح�سائية  داللة  ذا  فرق 
وتبني من املتو�سطات احل�سابية اأن هذا الفرق كان ل�سالح الذكور مبتو�سط ح�سابي )3.14( 
بقية  يف  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  اأنه  وتبني   ،  )2.95( لالإناث  بلغ  حني  يف 

املجاالت.
ثالثا- متغري الرتبة االأكادميية:  ● 

اجلدول )12( يبني املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للمجاالت والدرجة 
الكلية لفاعلّية اأداء روؤ�ساء االأق�سام االأكادميية ح�سب متغري الرتبة االأكادميية.
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الجدول )12( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت فاعلّية أداء رؤساء األقسام األكاديمية 

في جامعة البلقاء التطبيقية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس حسب الرتبة األكاديمية

 
اأ�ستاذ م�ساعداأ�ستاذ م�ساركاأ�ستاذ

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

3.090.473.180.443.000.44العمل والبحث العلمي
3.530.313.600.413.490.34التدري�ص والتعليم

3.600.253.680.413.670.32االداري والفني
2.950.462.990.652.930.50البئية وخدمة املجتمع

3.340.323.410.403.320.34الدرجة الكلية

اأن هناك فروقًا ب�سيطة يف متو�سطات املجاالت والدرجة  ال�سابق  يتبني من اجلدول 
 3.34 الكلية  للدرجة  احل�سابي  املتو�سط  بلغ  فقد  االأكادميية،  الرتبة  متغري  ح�سب  الكلية 
لوجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص من رتبة اأ�ستاذ م�ساعد، و 3.41 الأع�ساء هيئة التدري�ص 
من رتبة اأ�ستاذ م�سارك، و 3.32 الأع�ساء هيئة التدري�ص من رتبة اأ�ستاذ، ولفح�ص داللة هذه 

الفروق فقد ا�ستخدم حتليل التباين االأحادي، واجلدول )13( يبني النتائج.
الجدول )13( 

تحليل التباين األحادي لفحص الفروق في مجاالت فاعلّية أداء رؤساء األقسام األكاديمية 
في جامعة البلقاء التطبيقية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس حسب الرتبة األكاديمية

جمموع  
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
م�ستوى قيمة فاملربعات

الداللة

العمل والبحث العلمي
0.6420.321.590.208بني املجموعات

  22.311120.20داخل املجموعات
   22.95114املجموع

التدري�ص والتعليم
0.2820.141.090.338بني املجموعات

  14.361120.13داخل املجموعات
   14.64114املجموع

االداري والفني
0.1020.050.430.649بني املجموعات

  12.401120.11داخل املجموعات
   12.49114املجموع
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جمموع  
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
م�ستوى قيمة فاملربعات

الداللة

البئية وخدمة املجتمع
0.0920.050.160.854بني املجموعات

  32.461120.29داخل املجموعات
   32.55114املجموع

الدرجة الكلية
0.1820.090.720.488بني املجموعات

  13.911120.12داخل املجموعات
   14.09114املجموع

يف  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  اأنه  االأحادي  التباين  حتليل  نتائج  اأظهرت 
االأكادميية،  الرتبة  ح�سب  االأق�سام  روؤ�ساء  اأداء  لفاعلّية  جميعها  واملجاالت  الكلية  الدرجة 
وجزء  وقوانني،  وتعليمات  اأ�س�ص  �سمن  يعمل  الغالب  يف  الق�سم  رئي�ص  اأن  اإىل  ذلك  ويعود 
كبري من اأعماله هي اأعمال روتينية، وهذا ما يف�رض اأن جمال البئية وخدمة املجتمع جاءت 
جمال  وكذلك  املبا�رضة،  الق�سم  رئي�ص  اأعمال  من  لي�ست  اإنها  حيث  االأخرية،  املرتبة  يف 
نف�سه،  التدري�ص  هيئة  ع�سو  اخت�سا�ص  من  الغالب  يف  اإنها  حيث  العلمي،  والبحث  العمل 
اأنها جاءت يف  االإدارية فهي من �سلب عمله، ولذلك جند  التدري�ص والتعليم واالأعمال  اأما 

املرتبتني االأوىل والثانية.
رابعا- متغري اخلربة التعليمية:  ● 

اجلدول )14( يبني املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للمجاالت والدرجة 
الكلية لفاعلّية اأداء روؤ�ساء االأق�سام االأكادميية ح�سب متغري اخلربة.

الجدول )14( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت فاعلّية أداء رؤساء األقسام األكاديمية 

في جامعة البلقاء التطبيقية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس حسب سنوات الخبرة

 
11 �سنة فاكرث6- 10 �سنوات5 �سنوات فاقل

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

2.960.533.110.453.080.42العمل والبحث العلمي
3.510.363.460.373.570.35التدري�ص والتعليم

3.690.483.650.223.660.34االداري والفني
2.960.632.970.462.930.55البئية وخدمة املجتمع
3.320.453.340.313.360.34الدرجة الكلية
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اأن هناك فروقًا ب�سيطة يف متو�سطات املجاالت والدرجة  ال�سابق  يتبني من اجلدول 
نظر  لوجهة   3.32 الكلية  للدرجة  احل�سابي  املتو�سط  بلغ  فقد  اخلربة،  متغري  ح�سب  الكلية 
اأع�ساء هيئة التدري�ص ذوي اخلربة 5 �سنوات فاأقل، و 3.34 الأع�ساء هيئة التدري�ص ذوي 
التدري�ص ذوي اخلربة 11 �سنة فاأكرث،  اخلربة من 6- 10 �سنوات، و 3.36 الأع�ساء هيئة 
يبني   )15( واجلدول  االأحادي  التباين  حتليل  ا�ستخدم  فقد  الفروق،  هذه  داللة  ولفح�ص 

النتائج.
الجدول )15( 

تحليل التباين األحادي لفحص الفروق في مجاالت فاعلّية أداء رؤساء األقسام األكاديمية 
في جامعة البلقاء التطبيقية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس حسب سنوات الخبرة

جمموع  
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
م�ستوى قيمة فاملربعات

الداللة

العمل والبحث العلمي
0.3220.160.800.453بني املجموعات

  22.631120.20داخل املجموعات
   22.95114املجموع

التدري�س والتعليم
0.3020.151.170.315بني املجموعات

  14.351120.13داخل املجموعات
   14.64114املجموع

االداري والفني
0.0320.010.120.883بني املجموعات

  12.471120.11داخل املجموعات
   12.49114املجموع

البئية وخدمة املجتمع
0.0320.020.060.944بني املجموعات

  32.521120.29داخل املجموعات
   32.55114املجموع

الدرجة الكلية
0.0220.010.070.934بني املجموعات

  14.081120.13داخل املجموعات
   14.09114املجموع

يف  اح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  اأنه  االأحادي  التباين  حتليل  نتائج  اأظهرت 
هيئة  ع�سو  خربة  ح�سب  االأق�سام  روؤ�ساء  اأداء  لفاعلّية  جميعها  واملجاالت  الكلية  الدرجة 
التدري�ص، وي�سري ذلك اإىل اتفاق اأع�ساء هيئة التدري�ص ذوي اخلربات املختلفة على درجات 

فاعلّية اأداء روؤ�ساء االأق�سام االأكادميية يف جامعة البلقاء التطبيقية.
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فيها التدريس  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  د. سليمان الطراونةالتطبيقية 

مناقشة النتائج: 

روؤ�ساء  اأداء  فاعليرّة  درجة  ما  االأول:  ♦ بال�سوؤال  املتعلقة  النتائج  مناق�سة 
اأع�ساء  نظر  وجهة  من  التطبيقية  البلقاء  جامعة  يف  االأكادميية  االأق�سام 

هيئة التدري�س فيها؟ 
املتعلقة  االإح�سائي ال�ستجابات املبحوثني  التحليل  اإجراء  بعد  الدرا�سة  نتائج  بينت 
بهذا ال�سوؤال اأن م�ستوى فاعلية اأداء روؤ�ساء االأق�سام االأكادميية يف جامعة البلقاء التطبيقية 
من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص فيها ب�سكل عام كان متو�سطًا، اإذ بلغ )3.35( درجة، 
وبانحراف معياري )0.62( . وجاء ترتيب جماالت فاعلّية االأداء على النحو االآتي: )املجال 
البيئة  العلمي، وجمال  والبحث  العمل  والتعليم، وجمال  التدري�ص  والفني، وجمال  االإداري 
وخدمة املجتمع( ، وقد احتل املجال )االإداري والفني( املرتبة االأوىل مبتو�سط ح�سابي بلغ 
)3.67( وانحراف معياري )0.33( ، وميكن تف�سري هذه النتيجة املرتفعة نحو اأداء روؤ�ساء 
االأق�سام االأكادميية اإىل اأن االأعمال االإدارية والفنية هي من �سلب عمل رئي�ص الق�سم ومن 
واجبه االأول القيام بهذه االأعمال ومتابعتها، واإىل امل�ستوى املرتفع من امل�ساءلة والرقابة 

الذاتية لدى روؤ�ساء االق�سام االأكادميية يف جامعة البلقاء التطبيقية.
 ،)3.53( بلغ  ح�سابي  مبتو�سط  والتعليم(  )التدري�ص  جمال  الثانية  املرتبة  يف  وجاء 
يف  االأكادميي  الق�سم  رئي�ص  اأن  اإىل  النتيجة  هذه  تعود  وقد   ،  )0.36( معياري  وانحراف 
االإمكانيات  �سمن  والتعليم  التدري�ص  جمال  يف  اإليه  املوكلة  املهام  باأداء  يقوم  اجلامعة 
الغرف  يف  تتوافر  التي  التجهيزات  واإىل  فيها،  يعمل  التي  اجلامعة  توفرها  التي  املتاحة 

ال�سفية واملختربات واملرافق االأخرى.
 ،  )3.07( ح�سابي  مبتو�سط  الثالثة  املرتبة  يف  العلمي(  والبحث  )العمل  جمال  وحل 
لي�ص  االأكادميي  الق�سم  رئي�ص  اأن  اإىل  النتيجة  هذه  وتف�رض   ،  )0.45( معياري  وانحراف 
م�سوؤول ب�سكل مبا�رض عن امل�رضوعات البحثية الأع�ساء الهيئة التدري�سية، والتي يقع على 
اأدى اإىل �سعف البحث العلمي يف  عاتقها تقدمي البحوث من اأجل الرتقية االأكادميية، مما 
العلمي،  البحث  االإنفاق على دعم  ن�سبة  اأن �سعف  االأخرى، كما  اجلامعة مقابل املجاالت 
وغياب �سيا�سات عامة وا�سرتاتيجيات وا�سحة واجتاهات حمددة للبحث العلمي قد ال تدخل 

يف املهّمات الرئي�سة اأو الو�سف الوظيفي لرئي�ص الق�سم االأكادميي.
)البيئة وخدمة املجتمع( مبتو�سط ح�سابي )2.95(  وجاء يف املرتبة االأخرية جمال 
البيئة وخدمة  اأن جمال  اإىل  املتوا�سعة  النتيجة  ، وتف�رض هذه  وانحراف معياري )0.35( 
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تقدمي  تتوىل  التي  هي  اجلامعة  واأن  املبا�رضة،  الق�سم  رئي�ص  اأعمال  من  لي�ست  املجتمع 
الدور �سمن  للقيام بهذا  االإدارية  الوحدات  االأ�سخا�ص، وبع�ص  اخلدمات من خالل تكليف 

اإطارها يف جمال خدمة البيئة واملجتمع.
هل هناك فروق ذات داللة اإح�سائية  مناق�سة النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثاين:  ♦
عند م�ستوى الداللة )0،05 ≤ ∞( بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات اأفراد 
البلقاء  االأكادميية يف جامعة  االأق�سام  روؤ�ساء  اأداء  لفاعليرّة  الدرا�سة  عينة 
التطبيقية ُتعزى ملتغريات: اجلن�س، والرتبة االأكادميية، ونوع الكليرّة، واخلربة 

التعليمية؟ 
اأداء  اإح�سائية يف متو�سطات فاعلية  اأن هناك فروقًا ذات داللة  اإىل  النتائج  اأ�سارت 
العلمي  والبحث  العمل  جمال  يف  العينة  اأفراد  يدركها  كما  االأكادميية  االأق�سام  روؤ�ساء 
درا�سة  النتيجة جزئيًا مع  وبهذا تختلف  الذكور،  ل�سالح  الفرق  واأن  اجلن�ص،  ُتعزى ملتغري 
)العمري 1998( التي اأظهرت عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية ُتعزى ملتغري اجلن�ص 
على اجتاهات اأع�ساء هيئة التدري�ص الأداء روؤ�ساء االأق�سام االأكادميية. كما اأن نتيجة هذه 
اإىل  اأ�سارت نتائجها  الدرا�سة تختلف مع ما جاءت به نتائج درا�سة )حمد، 1988( والتي 
عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية ُتعزى ملتغري اجلن�ص ب�سكل عام يف اإدراك اأفراد العينة 

الحتياجات التطوير املهني لروؤ�ساء االأق�سام العلمية.
اأداء  فاعلية  متو�سطات  اإح�سائية يف  داللة  ذات  فروق  اأن هناك  اإىل  النتائج  اأ�سارت 
روؤ�ساء االأق�سام االأكادميية، كما يدركها اأفراد العينة يف جمال العمل والبحث العلمي ح�سب 
الكلية، واأن الفروق ل�سالح روؤ�ساء االأق�سام يف الكليات العلمية، ويعود ذلك اإىل اأن درجات 
الكليات  لدى  منه  اأعلى  العلمية  الكليات  يف  العلمي  والبحث  العمل  جمال  يف  االهتمام 
االإن�سانية، واأن نتيجة هذه الدرا�سة تختلف جزئيًا مع ما جاءت به نتائج درا�سة )العمري، 
1998( ، والتي اأ�سارت اإىل عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية يف متو�سطات اجتاهات 

اأع�ساء هيئة التدري�ص نحو اأداء روؤ�ساء االأق�سام االأكادميية ُتعزى اإىل متغري نوع الكلية.
اأ�سارت النتائج اإىل عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية يف الدرجة الكلية واملجاالت 
الرتبة  ح�سب  العينة  اأفراد  يدركها  كما  االأكادميية  االأق�سام  روؤ�ساء  اأداء  لفاعلّية  جميعها 
االأكادميية. ويعود ذلك اإىل اأن رئي�ص الق�سم يف الغالب يعمل �سمن اأ�س�ص وتعليمات وقوانني، 
به  الدرا�سة مع ما جاءت  نتيجة هذه  روتينية، وتختلف  اأعمال  اأعماله هي  من  واأن جزءاً 
نتائج درا�سة )العمري، 1998( ، والتي اأ�سارت نتائجها اإىل وجود فروق ذات داللة اإح�سائية 
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فيها التدريس  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  د. سليمان الطراونةالتطبيقية 

وخا�سة  االأكادميية،  روؤ�سائهم  اأداء  نحو  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  اجتاهات  متو�سطات  بني 
الفئة ذات الرتبة االأكادميية )اأ�ستاذ( هي االأكرث اإيجابية نحو اأداء روؤ�ساء االأق�سام يف جمال 

القدرات االإدارية.
الكلية  الدرجة  يف  اإح�سائية  داللة  ذات  فروقًا  وجود  عدم  اإىل  النتائج  اأ�سارت 
واملجاالت جميعها لفاعلية اأداء روؤ�ساء االأق�سام االأكادميية كما يدركها اأفراد العينة ح�سب 
اتفاق  اإىل  عائد  هذا  اأن  الباحث  ويرى  التدري�ص،  هيئة  لدى ع�سو  التعليمية  اخلربة  متغري 
االأق�سام  روؤ�ساء  اأداء  فاعلية  درجات  على  املختلفة  اخلربات  ذوي  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء 
االأكادميية. وتختلف هذه النتيجة مع ما جاءت به نتائج درا�سة )العمري، 1998( ، والتي 
ا�سارت نتائجها اإىل وجود فروق ذات داللة اإح�سائية بني متو�سطات اجتاهات اأع�ساء هيئة 
التدري�ص نحو اأداء روؤ�ساء اأق�سامهم االأكادميية، ُتعزى اإىل متغري �سنوات اخلربة يف التدري�ص 
 )Engbraston,1987( اجلامعي. واتفقت نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة اإجنرب�ستون
لروؤ�ساء  القيادي  ال�سلوك  اإح�سائية بني  ذات داللة  اأنه ال يوجد فروق  اإىل  فيها  اأ�سار  التي 
درا�سة  نتائج  الدرا�سة مع  والتقت نتيجة هذه  �سنوات اخلربة،  لعدد  ُتعزى  العلمية  االأق�سام 
اأفراد  اإدراك  اإح�سائية بني  داللة  ذات  فروق  يوجد  ال  باأنه  اأ�سارت  والتي   ، )حمد، 1988( 

العينة الحتياجات التطوير املهني لروؤ�ساء االأق�سام العلمية.

التوصيات: 

يف �سوء ما تقدم من مناق�سة ونتائج تو�سي الدرا�سة مبا ياأتي: 
الدرا�سة  نتائج  يف  ظهر  الذي  االإيجابي  امل�ستوى  من  وتعزز  اجلامعة  حتافظ  اأن  1 .
لفاعلية اأداء روؤ�ساء االأق�سام االأكادميية يف املجال االإداري والفني من خالل توخي اجلامعة 
لنقاط القوة يف االأداء، ومعاجلة اأ�سباب الق�سور وال�سعف- اإن وجدت- لتالفيها م�ستقباًل.

الرئي�سة  الكليات على تو�سيح املهّمات  اإدارة اجلامعة وجمال�ص  العمل من طرف  2 .
لرئي�ص الق�سم االأكادميي، وحتديد �سالحياته وواجباته ب�سكل دقيق.

عقد ور�ص عمل ودورات تدريبية يف جمال اإدارة االأق�سام االأكادميية تتناول اأهمية  3 .
دور رئي�ص الق�سم يف تنمية البيئة وخدمة املجتمع، وتطوير البحث العلمي من خالل و�سع 
من  عالية  درجة  اإىل  الو�سول  يف  مل�ساعدتهم  اجلامعة  اإدارة  قبل  من  وا�سحة  تعليمات 

الفاعلّية يف االأداء لهذا الدور الريادي.
اإجراء املزيد من الدرا�سات عن درجة اأداء روؤ�ساء االأق�سام لوظائفهم وم�سوؤولياتهم،  4 .

وعالقة ذلك ببع�ص املتغريات املرتبطة باهداف املوؤ�س�سة االأكادميية. 
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 

( امل�سائلة والفاعلية يف االدارة الرتبوية، عمان،  اأخو ار�سيدة، عالية بنت خلف )2006. 1
دار مكتبة احلامد، �ص 79.

توما�ص.  تقدمي.  وتعليقات،  حاالت  االأكادميي:  الق�سم  ادارة   ) 2 .1992( بينت  ب،  جون، 
دار  القاهرة،  اجلواد،  عبد  عبداخلالق  عبداحلميد جابر، �سالح  تعريب جابر  اميينت.  اأ. 

النه�سة العربية، �ص 26 من املقدمة االجنليزية.
(، االدوار االإدارية واحتياجات التطوير املهني لروؤ�ساء االأق�سام  حمد، حممد حرب )1988. 3

العلمية يف كليات املجتمع يف االأردن، درا�سة غري من�سورة، اجلامعة االأردنية، عمان.
والر�سا  االأداء  يف  التقوى  ف�سيلة  اأثر   ،) 4 .2002( الفهداوي،  وفهمي  ن�سال  احلوامدة، 
الوظيفي: درا�سة ميدانية الجتاهات بع�ص املوظفني احلكوميني، جملة موؤتة للبحوث 
والدرا�سات: �سل�سلة العلوم االن�سانية واالجتماعية، جامعة موؤتة، جملد )17( ، عدد )2( 

�ص 165- 200.
( ، تكنولوجيا االأداء الب�رضي يف املنظمات، القاهرة،  الدرة، عبدالباري اإبراهيم )2003. 5

من�سورات املنظمة العربية للتنمية االإدارية.
( ، العوامل املوؤثرة يف فاعلية االأداء للقيادات  الربيق، حممد بن اإبراهيم حممد )2004. 6
االمنية، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، اكادميية االأمري نايف للعلوم االمنية، الريا�ص، 

اململكة العربية ال�سعودية.
التدريبية لروؤ�ساء االق�سام  ( االحتياجات  ال�سيد، هدى وم�سطفى اميمة حلمي )2002. 7
االكادميية باجلامعات امل�رضية بالتطبيق على جامعة طنطا يف �سوء خربات بع�ص 
 -204 �ص  القاهرة  ال�سابع،  العدد  اخلام�سة،  ال�سنة  الرتبية،  جملة  املتقدمة،  الدول 

 .205
الأراء  درا�سة  االأكادميي:  الق�سم  رئي�ص  كفاءة   ) 8 .1994( عبدالتواب  املجيد  عبد  �سيحة، 
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الزميل الفا�سل/ الزميلة الفا�سلة

يف  االأكادميية  االأق�سام  روؤ�ساء  اأداء  فاعلّية  على  التعّرف  اإىل  اال�ستبيان  هذا  يهدف 
العن�رض  التدري�ص فيها، باعتبارهم  اأع�ساء هيئة  التطبيقية من وجهة نظر  البلقاء  جامعة 
الفّعال يف جتويد العملية التعليمية. الرجاء منكم قراءة كل فقرة من فقرات االإ�ستبيان بدقة 

واإبداء الراأي بو�سع عالمة
 )√( حتت االإ�ستجابة التي تتفق مع راأيكم.

�ساكراً ومقدراً لكم تعاونكم ال�سادق

بيانات عامة 
ب- اإن�سانية  اأ- علمية   الكلية:   

ب- اأنثى  اأ- ذكر    اجلن�ص:  
جـ- اأ�ستاذ م�ساعد   ب- اأ�ستاذ م�سارك  اأ- اأ�ستاذ  الرتبة االأكادميية: 

ب- 6- 10 �سنوات   اخلربة التعليمية:   اأ- 5 �سنوات فاأقل 
جـ- 11 �سنة فاأكرث     

بدرجة كبريةالفقرةالرقم
 جداً

بدرجة
قليلة قليلةمتو�سطة كبرية

جداً

املجال االول: العمل والبحث العلمي

يهتم بال�سيا�سة العامة للبحث العلمي بالق�سم.1

يعمل على و�سع خطة م�ستقبلية للبحوث العلمية 2
وتوزيع االإ�رضاف عليها.

يوؤكد على اأهمية اإ�سرتاك االأع�ساء بالق�سم يف املوؤمترات 3
العلمية داخل اجلامعة وخارجها.

يتابع تنفيذ ال�سيا�سة العامة للتعليم والبحوث العلمية 4
بالق�سم.

ي�سجع اأع�ساء هيئة التدري�ص بالق�سم على العمل بروح 5
الفريق.
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بدرجة كبريةالفقرةالرقم
 جداً

بدرجة
قليلة قليلةمتو�سطة كبرية

جداً

يحر�ص على تعريف االأع�ساء باالأ�ساليب اجلديدة يف 6
جمال التنظيم االإداري.

يحر�ص على عقد موؤمتر علمي متخ�س�ص للق�سم.7
يحفز االأع�ساء على التنمية املهنية امل�ستمرة.8

يهتم بعقد ال�سيمينارات لالأبحاث والدرا�سات التي 9
يقدمها اأع�ساء هيئة التدري�ص يف املوؤمترات العلمية.

يحر�ص على ح�سور ال�سيمينارات التي يعقدها الق�سم. 10

ي�سجع اأع�ساء هيئة التدري�ص على امل�ساركة يف 11
امل�رضوعات البحثية اخلا�سة بتطوير العملية التعليمية.

املجال الثاين: التدري�س والتعليم

يوؤكد على دور جمل�ص الق�سم يف حتديد الكتب واملراجع 12
املرتبطة بخطط الق�سم.

يحفز االأع�ساء على اإ�ستخدام اأ�ساليب التكنولوجيا 13
احلديثة يف التدري�ص. 

يي�رض فر�ص احل�سول على الكتب واملراجع املختلفة 14
للطالب بالق�سم.

يقوم باالأ�رضاف على املحا�رضات والدرو�ص العملية 15
داخل الق�سم.

ي�رضف على تنظيم االإمتحانات النهائية للق�سم.16

يقوم بتوزيع االأعباء التدري�سية بعدالة بني اأع�ساء هيئة 17
التدري�ص.

يقوم باإعداد اجلداول الدرا�سية قبل بدء الدرا�سة بوقت 18
كاٍف.

ينظم العمل داخل الق�سم من خالل جلان فنية 19
متخ�س�سة.

يهتم بت�سكيل اللجان العلمية املتخ�س�سة داخل الق�سم.20
املجال الثالث: االداري والفني

يوؤكد على تنظيم العمل والتن�سيق بني خمتلف 21
التخ�س�سات بالق�سم.

يهتم بتدريب اأع�ساء هيئة التدري�ص بالق�سم.22

يحر�ص على منح اأع�ساء هيئة التدري�ص اإجازات التفرغ 23
العلمي.
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بدرجة كبريةالفقرةالرقم
 جداً

بدرجة
قليلة قليلةمتو�سطة كبرية

جداً

يحر�ص على اإ�سرتاك االأع�ساء يف اأعمال االإمتحانات 24
وت�سكيل جلانه.

يحر�ص على اإ�سرتاك االأع�ساء بالق�سم يف مناق�سة 25
التقرير ال�سنوي ملجل�ص الق�سم.

ي�سعى اإىل حل امل�سكالت التي تواجه اأع�ساء هيئة 26
التدري�ص .

يحر�ص على حتقيق عالقات اإن�سانية طيبة بني اأع�ساء 27
الق�سم.

يحر�ص على التن�سيق والتعاون بني االأق�سام العلمية 28
داخل الكلية وخارجها يف التعليم والبحث العلمي.

يتيح لالأع�ساء الفر�سة للمناق�سة يف �سنع القرارات 29
االإدارية املرتبطة بالق�سم وتعديلها. 

يحيط اأع�ساء الق�سم علمًا باملخاطبات الواردة اإىل 30
الق�سم .

يهتم باالإن�ساءات والتجهيزات واملعامل التي يتطلبها 31
الق�سم.

يقوم بعر�ص طلبات )التعيني ،الرتقية ،النقل ....الخ( 32
املقدمة من االأع�ساء على جمل�ص الق�سم.

املجال الرابع: البيئة وخدمة املجتمع

ي�سجع اأع�ساء هيئة التدري�ص على تقدمي االإ�ست�سارات 33
املختلفة للموؤ�س�سات االإنتاجية واخلدمية باملجتمع.

ي�سجع الباحثني على اإجراء البحوث العلمية املرتبطة 34
بالبيئة وم�سكالتها.

يعمل على ت�سمني مقررات الق�سم بع�ص الق�سايا 35
املعا�رضة.

يحر�ص على عقد موؤمترات وندوات خا�سة بق�سايا 36
البيئة.

يحر�ص على تخ�سي�ص يوم للبيئة.37

ي�سجع اأع�ساء هيئة التدري�ص على امل�ساركة يف االأن�سطة 38
والندوات البيئية التي تعقدها اجلامعة.

 
 




