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 الملخص باللغة العربية
يهدف البحث إلى تعرف درجة مساهمة اإلداريين العلميين في تطوير جامعة تشرين, وذلك من 
خالل تعرف درجة مساهمتهم في تحليل البيئة الداخلية والخارجية لمؤسسة التعليم العالي, 

مهام البحث  ودرجة مسؤوليتهم لتطوير النظم اإلدارية وتحسينها, ودرجة مساهمتهم في تسهيل
( 601العلمي والتنوع في إدارته. ولتحقيق أهداف البحث تّم تصميم استبانة, وتّم توزيعها على )

من اإلداريين العلميين تّم سحبها باستخدام العينة العشوائية البسيطة بعد تحديدها اعتمادًا على 
 دراسة:قانون العينة اإلحصائي. وبعد المناقشة والتحليل كان من أهم نتائج ال
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يساهم اإلداريين العلميين في جامعة تشرين في تحليل البيئة الخارجية والداخلية لمؤسسة  -6
 فضال عنالتعليم العالي وتطويرها, تسهيل مهام البحث العلمي والتنوع في إدارته بدرجة كبيرة, 

 شعورهم بمسؤولية كبيرة لتطوير النظم اإلدارية والعمل على تحسينها. 
فروق ذات داللة إحصائية بين اإلداريين العلميين في درجة مساهمتهم لتطوير ال توجد  -2

جامعة تشرين تبعًا لمتغير نوع الكلية. وهذا يدل على المساهمة الكبيرة لإلداريين العلميين 
 لتطوير جامعة تشرين بغض النظر عن نوع الكلية فيما إذا كانت أدبية أو علمية.

ئية بين اإلداريين العلميين في درجة مساهمتهم لتطوير جامعة توجد فروق ذات داللة إحصا -3
تشرين تبعًا لمتغيري المرتبة األكاديمية وسنوات الخبرة, وهذا يدل على أنه بازدياد خبرة اإلداريين 

 العلميين وبارتفاع رتبتهم األكاديمية تزداد درجة مساهمتهم في تطوير جامعة تشرين.
ABSTRACT 

The research aims to identify the degree of contribution administrators 
scientists in the development of the University of Tishreen, and through you 
know the degree of their contribution to the analysis of internal and external 
environment of higher education institution, and the degree of responsibility 
for the development of administrative systems and improved, and the degree 
of their contribution to facilitate the tasks of scientific research and diversity in 
his administration. To achieve the objectives of the research questionnaire 
was designed, and distributed to (106) of scientific management was 
withdrawn using a simple random sample identified depending on the law of 
the statistical sample. After discussion and analysis of the most important 
findings of the study: 
1. contributes administrators scientists at the University of Tishreen in the 

analysis of the external and internal environment of the institution of 
higher education and development, facilitate the tasks of scientific 
research and diversity in his administration to a large extent, as well as 
their sense of responsibility for the development of administrative systems 
and work on improving it. 
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2. There are no statistically significant differences between scientific 
administrators in the degree of their contribution to the development of 
the University of Tishreen depending on the type variable college. This 
indicates a significant contribution to the scientific administrators to 
develop Tishreen University regardless of the type of college whether 
literary or scientific. 

3. There are significant differences between scientific administrators in the 
degree of their contribution to the development of the University of 
Tishreen depending on the variables of academic rank and years of 
experience, and this indicates that it is increasingly experienced 
administrators scientific and academic rank altitudes increases the degree 
of their contribution to the development of the University of Tishreen. 

 مقدمة:
تحتاج إدارة الجامعات إلى إدارة متميزة قادرة على تطوير الجامعة والنهوض بها 

 ينعكس على وتحديثها, وتستجيب للحاجات الملحة المتطورة للمجتمع المحلي. مما
صالحه, ويترجم ذلك  بفعالية األداء األكاديمي  الجامعي للتعليم التعليمية المنظومة وا 

اإلداريين العلميين في تحسين المؤسسات الجامعية, والتعّرف بالجامعات من خالل عمل 
 مزيد والبحث عن على آراء اإلداريين العلميين في جامعة تشرين, فلذلك البد من التميز

لدورها  المهم الذي تقوم به من أجل أهداف المؤسسات  الجامعية واإلدارة الكفاءة من
ة اال إذا تمت إدارتها على أسس اإلدارة لنجاح أية مؤسس وغايتها فلم يعد هناك مجاالً 

 العلمية الحديثة والتي تمكنهم من القيام بمهامهم ومسؤولياتهم على أكمل وجه.
 :ـ مشكلة البحث 6

بالرغم من التغييرات المتالحقة والمستمرة على  منظومة التعليم العالي وادارته  إال انها 
بالجامعات ودورها في التطوير, وغياب ال تزال تعانى من تدنى كفاءة األداء اإلداري 

 نواب -الجامعات  نظام فعال لتقويم األداء, وانصباب اهتمام االداريين العلميين )رؤساء
على الشكل في   الكليات ونوابهم(  عمداء -والمديريات في الجامعة  -الجامعات رؤساء
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فنظام ادارة    ها.رسالة الجامعة دون االهتمام بمضمون هذه الرسالة أو القائمين علي
فر قدر كاف من االجامعة مغرق في المركزية عبر إدارات متعددة, كما أنه ال يتو 

الالمركزية التي ال يخطط  لها بشكل جيد. كما أن هذه االدارات تمارس سلطات تغرق 
في التدخل بالتفاصيل التنفيذية الدقيقة, وغياب الفهم عن ترجمة القوانين وتفعيلها,  وهذا 

 وبناًء على ما الكثير من المشاكل الناجمة عن اختالل في العمل االداري وتنفيذه .  ينتج
اإلداريين العلميين في تطوير المؤسسات الجامعية؟ تقدم وضع السؤال اآلتي: ما دور 

 ويتفرع عنه األسئلة اآلتية:
 ما دور اإلداريين العلميين في تطوير جامعة تشرين من وجهة نظرهم ؟ -6
فروق دالة إحصائيًا في درجة مساهمة االداريين العلميين في تطوير  وجد هل ت -2

 ؟جامعة تشرين تعزى لمتغيرات )نوع الكلية, المرتبة األكاديمية, سنوات الخبرة(
 ـ أهمية البحث:2

  البحث في النقاط اآلتية:تأتي أهمية 
ويرها. إذ إنها أهمية دراسة عمل اإلداريين العلميين في تحسين  جامعة تشرين وتط -6

األداة المسؤولة عن إدارة دفة التطور والتقدم ودفعه لتحقيق األهداف من خالل إدخال 
و في الوسائل , أم اإلداري, أو في سلوك العاملينالتحسينات الضرورية في التنظي

, وهذا ما يؤثر على مسيرة المؤسسة الجامعية سلبًا أو إيجابًا , ولذا واألساليب اإلدارية
االهتمام بدراسة ادوار االداريين جدير أن يكون له األولوية في العملية التطويرية فإن 

   ة.للمؤسسات الجامعي
إن البحث الذي ُأجِري بحث جديد في موضوعه حيث لم يتم التطرق إليه من قبل  -2

)حسب علم الباحث( فهو بحث ميداني يرصد واقع عمل اإلداريين العلميين ومدى 
لقاء الضوء على المعوقات االدارية فعاليتهم في تح سين  جامعة تشرين وتطويرها وا 

 وتشخيصها , وتقديم المقترحات بشأنها.
 ـ أهداف البحث:3

 يهدف البحث إلى تحقيق ما يلي:
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تعرف درجة مساهمة االداريين العلميين بجامعة تشرين في تحليل البيئة الخارجية  -6
 رها.والداخلية لمؤسسة التعليم العالي وتطوي

تعرف درجة مسؤولية االداريين العلميين بجامعة تشرين في تطوير النظم اإلدارية  -2
 وتحسينها.

ـ تعرف درجة مساهمة االداريين العلميين بجامعة تشرين في تسهيل مهام البحث 3
 العلمي والتنوع في إدارته.

تشرين تبعًا دراسة الفروق في درجة مساهمة االداريين العلميين في تطوير  جامعة  -4
 لمتغيرات )نوع الكلية, المرتبة األكاديمية, سنوات الخبرة(؟

 أسئلة الدراسة:  -4
ما درجة مساهمة االداريين العلميين بجامعة تشرين في تحليل البيئة الخارجية  -6

 والداخلية لمؤسسة التعليم العالي وتطويرها من وجهة نظر أفراد عينة البحث؟
داريين العلميين بجامعة تشرين في تطوير النظم اإلدارية ما درجة مسؤولية اال -2

 وتحسينها من وجهة نظر أفراد عينة البحث؟
ما درجة مساهمة االداريين العلميين بجامعة تشرين في تسهيل مهام البحث العلمي  -3

 والتنوع في إدارته من وجهة نظر أفراد عينة البحث؟
( في درجة مساهمة  = 0000aداللة ) هل توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى -4

 االداريين العلميين في تطوير  جامعة تشرين تعزى لمتغير الكلية؟
( في درجة مساهمة  = 0000aهل توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) -0

 االداريين العلميين في تطوير  جامعة تشرين تعزى لمتغير المرتبة األكاديمية؟
( في درجة مساهمة  = 0000aالة إحصائيًا عند مستوى داللة )هل توجد فروق د -1

 االداريين العلميين في تطوير  جامعة تشرين تعزى لمتغير الخبرة؟
 ـ منهج البحث وأدواته والطرائق التي أخذ بها:0

الذي يعّد طريقة في البحث عن هج الوصفي التحليلي المن اعتمدت الدراسة على
يانات إلثبات فروض معينة تمهيدًا لإلجابة على تساؤالت الحاضر, ويهدف إلى تجهيز ب
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محددة بدقة تتعلق بالظواهر الحالية, واألحداث الراهنة التي يمكن جمع المعلومات عنها 
 بحث, وذلك باستخدام أدوات مناسبة.في زمان إجراء ال

معة أسلوب قياس فعالية العمل لدى اإلداريين العلميين: لبيان مدى التحسين  في جا -
تشرين وتطويرها وألقاء الضوء على المؤشرات من خالل استخدام الباحث استبانة, 

 مجلس و نوابه الجامعة و الستقصاء آراء أفراد عينة البحث فقد وزعت على رئيس
 عليهم التي تقع الكليات ونوابهم وعمداء -ومدراء المديريات في الجامعة, الجامعة
ين , إلبداء آرائهم حول كيفية تطوير مؤسستهم الجامعية بجامعة تشر   اإلدارية  المسؤولية

 وتحسينها. 
وللتحقق من صدق المحتوى تم عرض االستبانة على عدد من المحّكمـين المتخصصـين, 
وقد طلبت الباحثة من المحّكمين إبداء مالحظاتهم وآرائهم عـن مـدى صـحة هـذه الفقـرات, 

ضـافة أيـة فقـرة يرونهـا مناسـبة وحـذف ومدى مناسبة كل فقرة للمجال الذي وضـعت فيـه وا  
غيـــــر المناســـــبة, واقتصـــــرت مالحظـــــات الســـــادة المحكمـــــون علـــــى: تصـــــحي  األخطـــــاء اللغويـــــة 
والنحويــة, واختصــار العبــارات قــدر اإلمكــان, أمــا فيمــا يتعلــق بمضــمون االســتبانة فلــم يكــن هنــاك 

ة وفــق مقيــاس ليكــرت كمــا تــم تصــحي  إجابــات أفــراد عينــة الدراســة عــن فقــرات االســتبانتعليقــات. 
( درجــات, دائمــًا 4( درجــات, غالبــًا )3( درجــة, أحيانــًا )2( درجــة, نــادرًا )6الخماســي: إطالقــًا )

 ( درجات.0)
 أما معيار الحكم على متوسط االستجابات وفقًا لمقياس ليكرت:

 درجة االستجابة الدنيا/عدد فئات االستجابة –المعيار = درجة االستجابة العليا 
 000=  0/ 6 – 0=  المعيار

 وبناًء عليه تكون الدرجات على النحو التالي:
 درجة الموافقة المجال

 إطالقاً  600 – 6
 نادراً  2010 – 6006
 أحياناً  3040 – 2016
 غالباً  4020 – 3046

 دائماً  0 - 4026
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 وللتأكــد مـــن ثبــات أداة الدراســـة قامــت الباحثـــة باعتمــاد طريقـــة إعــادة االختبـــار, حيــث تـــمّ 
ــّم إدخــال 60توزيــع االســتبانة علــى عينــة اســتطالعية تكونــت مــن / / إداريــين علميــين, وت

درجاتهم إلى الحاسب اآللي )التطبيق األول(, وبعد فترة زمنية استمرت خمسة عشر يومـًا 
تـــّم إعـــادة توزيـــع االســـتبانة علـــى نفـــس أفـــراد العينـــة االســـتطالعية, وأدخلـــت درجـــاتهم إلـــى 

يـــق الثـــاني(,  بعـــد ذلـــك تـــّم حســـاب معامـــل االرتبـــاط بـــين درجـــات الحاســـب اآللـــي )التطب
(, وهــو 0000التطبيــق األول ودرجــات التطبيــق الثــاني فبلــث معامــل الثبــات الكلــي لــ داة )

 مقبول ألغراض الدراسة. 
 مجتمع البحث وعينته: -1

يتكــون مجتمــع البحــث مــن جميــع اإلداريــين العلميــين فــي جامعــة تشــرين, والبــالث عــددهم 
 /, ولتحديد حجم العينة تّم اعتماد قانون العينة اإلحصائية اآلتي: 610/

2

2

.

)1(

)1(

DS

E

N

PP

PP
n







 
 : حجم عينة البحث.     nحيث : 
       N   .حجم مجتمع البحث : 
       P  5.0: قيمة احتمالية تتراوح قيمتها بين الصفر والواحدP  
        E  05.0: نسبة الخطأ المسموح فيه وهو غالبًا يساويE 
       DS. 0./ عند معامل ثقة : 60.1درجة المعيارية وتساوي /: ال% 

115

)96.1(

)05.0(

165

)5.01(5.0

)5.01(5.0

2

2






n 

/ تّم سحبها باستخدام العينة 660وبلث مجموع أفراد العينة من اإلداريين العلميين /
/ 601العشوائية البسيطة, وتّم توزيع االستبانة على السادة اإلداريين واسترد منها /

 ل اإلحصائي.استبانة كاملة وصالحة للتحلي
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 ـ حدود البحث:7
, على اإلداريين 2066/2062ـ الحدود الزمنية: طبقت هذه الدراسة في السنة الدراسية 6

 العلميين في جامعة تشرين.
 ـ الحدود المكانية: جامعة تشرين نموذجًا.2
 ـ مصطلحات البحث:0
لجماعة الستخدام اإلبداع اإلداري: محاولة إنسانية على المستوى الذاتي للفرد أو ا -6

بيئية من القيام  مؤثرات ومتغيراتالتفكير والقد ارت العقلية والذهنية وما يحيط بها من 
جديدة لم يسبق وان أنتجت وان تتسم بتحقيق المنفعة  بإنتاج سلًعا أو تقديم خدمات

 .للمجتمع
ونوابه  االداريين العلميين: الوظائف اإلدارية العلمية التي يشغلها رئيس الجامعة -2

ومدير فرع الجامعة, وأمين مجلس التعليم العالي, وعميد الكلية ونوابه, وعميد المعهد 
ونوابه, ومدير المركز المتخصص ورئيس تحرير مجلة جامعية بحثية, ورئيس القسم, 
ورئيس الشعبة في القسم, وكذلك وظيفة أمين الجامعة, إذا شغلها عضو هيئة تدريسية أو 

 فنية.
 : السابقةدراسات النظري و الطار اإل -.
 : االطار النظري -6

تتجلى فعالية األجهزة اإلدارية في مؤسسات التعليم العالي من خالل تحقيقها لرسالة 
وأهداف تلك المؤسسات, ويعتمد ذلك على استثمار قدرات العاملين لديها وتوظيف 

ديث المستمر عن الحاجة طاقاتهم ومهاراتهم لرفع كفاءتها اإلنتاجية وتحسين أداءها, فالح
حجر األساس لبناء أي مجتمع وتقدمه, لكون  هي اإلدارة أن إلى يرجع اإلداري للتطوير
 استثمارا المتاحة والبشرية المادية, والمالية, الموارد استثمار هو لإلدارة األساسي الهدف
 اإلسراف, جنبت إلى دائماً  الناجحة تسعى فاإلدارة والفاعلية, الكفاية, مفاهيم ضمن أمثل

 للموارد الفعال االستثمار للمحافظة على وطاقة جهد بكل وعمل واالضطراب, والفوضى
 من الكثير تواجهها باتت الجامعات, وألن تنشدها التي األهداف تحقيق أجل من المتاحة

دارة إوجود  تستلزم التي المتسارعة والتحوالت التغيرات, من بالعديد وتمر التحديات,
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عملية قادرة على توظيف وتنظيم القوانين االدارية الناظمة  قيادة على درةقا فاعلة,
 بالبيروقراطيةالتطوير دون التقيد  بر إلى وفعالية, كفاءة, بكل للجامعة والعاملين فيها

خالله االحتياجات وهذا ما يسهم في تجديد في التعليم العالي في  من القانونية التي تلبي
ي القصور والمشكالت التي يعانيها وانعكاس ذلك التطوير تحسين نوعيته وفي تالف

" إحدى الواجبات القتصادية واالجتماعية والسياسيةوترافقه مع التغييرات في الحياة ا
األساسية للتعليم تزويد اإلنسان بالطاقة والقدرات وبمساعدة إحداهما يمكن أن يكيف 

 اإلدارة وهذا ما يؤكده علماء, مطلق اإلنسان نفسه مع البيئة االجتماعية المتغيرة بشكل
 في التأثير وقدرة على األول, بالمقام قيادة عملية هي جوهرها في التربوية اإلدارة بأن

 الدائم والسعي وأولوياتها التربوية المؤسسة أهداف إلنجاز وحفزهم اآلخرين البشر
ارية في دات اإلدوتشير التجربة في العديد من الدول النامية على أن القيا لتطويرها,

عملية صناعة القرار في  ت العالقة بالتعليم الجامعي ال تشارك فيالدوائر والمؤسسات ذا
, في حين تشير التجربة على أن الدول التي تستخدم نموذج التنظيم الذاتي الجامعات

وأن مثل هذا النظام … للجامعات تعتمد على نظام إداري متعدد المستويات ومتكامل 
جال بجهوده الحثيثة لمواكبة التطورات والتجديدات, ومراجعة لسياساتها وأهدافها يتي  الم
في طرق اكتساب المعارف والمعلومات والمهارات واالتجاهات التي تتطلبها  وللتغيير

أدوراها في مجتمع الثورة وهذا ما يؤكد على دور المنظومة االدارية  في مؤسسات التعليم 
الجامعة بوصلة الحركة عن طريق المبادئ اإلرشادية  الجامعي التي تجعل رسالة

واألخالق الجامعية, فنجاح أية مؤسسة, هو نجاح اإلدارة فيها, ومن هنا تبرز أهمية 
التزام إدارة مؤسسات التعليم الجامعي بفلسفة شاملة للتحسين المتواصل من أجل الوصول 

من الجميع. لضمان البقاء إلى الجودة الشاملة في الجامعات, والتي تحتاج مشاركة 
 .واالستمرار للجامعات

 نوعا وكليات متوسطة, عليا ومعاهد جامعات من العالي, التعليم مؤسسات إدارة وتعتبر
 لتنمية الالزمة مراحل التعليم من هامة مرحلة بإدارة تعنى حيث التربوية, اإلدارة أنواع من

 اإلدارة علم من يتجزأ ال كونها جزًءا عن تخرج ال الجامعيةواإلدارة  وتطورها, المجتمعات
 مجال ولكن واحدة هي عليها اإلدارية المتعارف والمفاهيم والوظائف فالمبادئ عام, بشكل



 دور عمل اإلداريين العلميين  في تطوير المؤسسات الجامعية
      

  3102(العدد الثالث  )أيلول                                                            مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية 

444 

 المسؤولة بأنها الجامعية اإلدارة تميز ت كما". آلخر تنظيم من يختلف الذي هو التطبيق
 عالية كفاءة ذات امعيةج إدارة هناك تكن لم فان في الجامعة, التعليم جهاز تطوير عن

 فإنها المتغيرات, ومجابهة المجتمع تطوير عنومسؤولة  العصر وتقنياته آلليات مستوعبة
 تعني ومبدعة ناجحة جامعية إدارةوبالتالي فإن  جوهري, أي تطور أمام عقبة ستكون

 مجتمعًا ناجحًا ومتطورًا. بالضرورة
 بين الجهود للتنسيق يسعى فعال إداري نظام من البد العالي التعليم أهداف تتحققولكي 
 على بكفاءة يعتمد إنتاجي نظام أي تحقيق أن كما المتاحة اإلمكانات واستغالل البشرية
 الجهود واإلمكانات وتوجه عينيها, نصب األهداف هذه تضع وفعالة ناجحة إدارة

 تعريفوال المدربة, البشرية القوى لصقل كمكان العالي التعليم ومؤسسات ,لتحقيقها
مكاناتها البيئة بمكونات  والتجريب حرية الحركة تضمن واعية إدارية قيادة من لها البد وا 
  .والوعي المشروطتين بالكفاءة والسلطة المسؤولية إلى النظرة تكامل من منطلقة

بتقدم المجتمعات والدول بالقدرة على اإلدارة, وبالتالي على تحقيق  وترتبط اإلدارة
ي باعتبارها ذا االهتمام الواض  باإلدارة قد بدأ يأخذ وضعه الطبيعلعل هو , األهداف
 داف النمو االقتصادي واالجتماعي إلىمن عناصر العمل على تحقيق أه مهماً  عنصراً 

 االصالح مستلزمات من اساسًيا ومستلزًما شرًطا ذلك الجامعية واعتبرت االدارة هميةأ
 لها جامعية ادارة وجود هو التعليمية يةالعمل الرئيس في المستلزم أن أشارت عندنا

 المتطورة العلمية والموهبة كفاءة االداء بين ما تجمع بحيث المتميزة, خصائصها
أن اإلدارة تهتم بالتخطيط ووضع  John Kotter حيث رأى جون كوتر باستمرار,

م الموازنات تحديد خطوات التنفيذ وتخصيص الموارد الضرورية لهذا التنفيذ, كما تقو 
بتوظيف وتنظيم الموارد البشرية من خالل وضع الهيكل التنظيمي, وتحديد المسؤوليات, 
تفويض السلطات وبناء نظام لمتابعة التنفيذ بشكل تفصيلي وتحديد االنحرافات من أجل 

وأخيرا تعمل اإلدارة على تحقيق المخططات من خالل الرقابة وحل  تصحي  األخطاء,
 المشاكل.

العمل االداري في التعليم العالي أفاقًا جديدة له ويساهم في تحقيق  يقدم التجديد في
الجودة في منظومة العملية التعليمية وهذا ما تشير إليه "نظم االعتماد وضمان الجودة 
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تاحة  والرقابة على التعليم الجامعي إلى أهمية اإلدارة الذاتية لمؤسسات التعليم العالي, وا 
عمال قواعد الجودة الشاملة وشروط االعتماد لهذه  فرص التميز والتنوع بينها, وا 

المؤسسات وبرامجها التعليمية, إضافة إلى السعي نحو رفع مستوى األداء وضمان جودة 
العملية التعليمية في ضوء معايير قياس واضحة. كما يسهم التطوير والتحديث في 

نظام القبول لي من حيث اني منها التعليم العاأنظمة االدارة في حل المشكالت التي يع
في المرحلة الجامعية والماجستير والمناهج  واإلدارة ووسائل البحث ومستلزمات التمويل  
وطرائق التدريس الكادر التدريسي والتدريب والتنسيق بين الجامعات وربط البحوث 

فمن المهم لكل  بحاجات المجتمع  وربط الجامعة في الحياة االجتماعية واالقتصادية.
, وأن تقوم الجامعات , وتربوياً امعة أن تحدد حاجات المجتمع الذي تخدمه أكاديمياً ج

 .نوعا من التكامل التربوي , والتعليمي فيما بينها لخدمة المجتمع الذي توجد فيه
وبناًء على تطوير اإلدارة بشكل عام في الجامعات واتساع مجاالتها في العصر 

ية روتينية تقليدية تنفذ أوامرها ضمن منهج واحد الحاضر, فلم تعد اإلدارة فيها عمل
وثابت, بل أصبحت عملية إنسانية دينامية تهدف إلى تلبية احتياجات العاملين من 
الخدمات الضرورية العامة وكل ما يتصل بهم, إذ إن تقديم الخدمات العامة لكافة 

في الجامعات العاملين في مؤسسات التعليم العالي وخصوصًا ألعضاء هيئة التدريس 
 يقع يؤدي بال شك مع جهود أخرى للرقي بفعالية التعليم العالي في الجامعات. وبالتالي

 ذلك بدون ألنه المستمر التحسين جهود نجاح توفير متطلبات مسؤولية اإلدارة عاتق على
 المستمر. التحسين في جهود ألي يكتب النجاح لن

ي المتمثلة في الجامعات التي تحتل رأس وانطالقًا من ذلك فإن مؤسسات التعليم العال
الهرم التعليمي تتأثر إلى حد كبير بنوع اإلدارة ونوع عملياتها المختلفة, كما أنها تخضع 
إلى مجموعة من القوانين واألنظمة والتعليمات التي يفترض أال تعمل على تنفيذها 

لبًا من أجل خدمة فحسب, بل تحاول من خالل إدارتها رفع مستوى التشريعات قلبًا وقا
وتحسين أوضاع العاملين فيها ورفاهيتهم, وذلك باالستجابة الحتياجاتهم وتوفير 

 الخادمات العامة لهم.
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وتطوير التعليم الجامعي كعملية مستمرة تقوم على إدخال تغييرات مخططة طويلة األجل 
لتطوير هذه من أجل زيادة فعالية الجامعات وتحقيق رسالتها تجاه المجتمع . وعملية ا

تقوم على دعامتين أساسيتين هما : االبتكار والتجديد. واالبتكار نقصد به هنا التوصل 
إلي مجموعة من األفكار والبدائل غير المسبوقة وبعد دراسة وتقييم هذه األفكار والبدائل 

بدائل المختارة. ويضيف واختيار أفضلها ولهذا فإن التجديد يعني تطبيق األفكار أو ال
الوقت,  ( أن من خصائص القرارات الفّعالة توافر المعلومات, وتوافر2003يرفي )الص

 وعدم التسرع, و إسهام القرار في تحقيق األهداف, ووجود نظام لمتابعة اآلثار الناتجة
عن القرارات المختلفة, واالعتراف بحتمية التغيير, وتوافر عدة بدائل لالختيار, وتوافر 

وقابلية القرار للتنفيذ, ووجود نظام الختيار القرارات قبل تنفيذها صحيحة ودقيقة,  معايير
والذي يؤكد على أن عملية التطوير مسئولية الجامعات وهي الصانعة  الذهنية. والمرونة

للتطوير وغايته وأن الهياكل والمجالس واللجان بما توفره من خبرات وموارد ما هي إال 
 .أما الجامعات فهم صانعي التغيير ,التطوير دة إلحداث تفاعالت عمليةعوامل مساع

 الدراسات السابقة: -60
 القيادية األنماط على إلى التركيز(Jablonski,1992)  دراسة جابلونسكيهدفت 
 وكيف القيادي؟ نمطه بشأن الرئيس ماذا يعتقد لتحديد لإلناث, كليات سبع لرؤساء
 الكليات هذه في القائدات اإلناث نعن أ النتائج وأسفرت األنماط؟ هذه المدرسون يتصور
 التعاون, التفويض, : التالية المجاالت في خالقات قائدات بأنهن أنفسهن وصفن

 غالبية القائدات وصفوا فقد التدريس هيئة أعضاء أما .القرارات واتخاذ االتصال,
هما بأن وصفهما تم اثنتين, باستثناء البيروقراطية القيادة نموذج مع المتفق بالنموذج
 .القرار اتخاذ في والمشاركة والتعاون التفويض, إلى تسعيان خالقتان قائدتان

 في األكاديمية القرارات" بعنوان دراسة (Grzywinski, 1993) وقام جرزيونسكي
 من أنواع خمسة فحص إلى التي هدفت ."مقارنة دراسة" نيويورك بوالية الحكومية الكليات
 وكليات الشاملة, والكليات المجتمع, في كليات تتخذ التي الروتينية األكاديمية القرارات
 وضع , وقد.كليات ثمان االستبانة في وقد استخدم اداتي بحث المقابلة و الزراعة, التقنية
 في إحصائية داللة ذو اختالف هناك :الدراسة هدف لتحقيق التاليتين الفرضيتين الباحث
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 ولم .(الكلية) المؤسسة لرسالة القرار متخذي مولفه الكلية لنوع يعزى القرار اتخاذ عملية
العوامل  تأثير غياب لوحظ كما السابقتين الفرضيتين من أي إثبات من الدراسة تتمكن

 أيضاً  .(القرار اتخاذ في السياسي النموذج استخدام أي) القرار اتخاذ عملية في السياسية
 المؤسسات المدروسة نسوتجا الدراسة, لموضوع الضيق المجال يكون أن المحتمل من
 التنظيمي, وتؤكد التعقيد عن العالي التعليم مؤسسات ابتعاد سبب هما رسالتها, حيث من

 القرار فيها اتخاذ فاعلية في المؤثر العامل هو للكليات التنظيمي البناء أن على النتائج
 السياسي ذجالنمو ) السياسي العامل تأثير من تقلل التفاوض بأسلوب المعززة فاستقالليتها

 .القرار اتخاذ عملية في (
 كليات أقسام مجالس ألداء الحالي الواقع معرفة إلى1994 ) دراسة )عيداروس, وهدفت 
 والوقوف م, 1972 لسنة 49 رقم الجامعات تنظيم قانون حدده لما لمهامها, طبًقا التربية
 الخاصة راتالقرا صنع في أقسامها مجالس مشاركة من التي تحد المعوقات أهم على
 واستخدم المجالس, تلك في القرار اتخاذ على المجتمعية المؤثرة العوامل وأهم بها,

 الباحث وقام بمصر, التربية كليات فكان مجتمع الدراسة أما الوصفي, المنهج الباحث
 استئثار .أهمها من النتائج من عدد الباحث إلى وتوصل الغرض, لهذا استبانة   بإعداد
 في المجالس أعضاء مشاركةوندرة  المجلس, الجتماع المخصص الوقتب المجلس رئيس
 بوقت االجتماع قبل الجداول وصول هذه عدم بجانب األعمال جداول موضوعات تحديد
 داخل تكتالت تكوين إلى المجلس رئيس قراراتها منها لجوء صنع في اما المعوقات.كاف

 سلطات مع تحالفات صدارها, وعقدإ في التي يرغب القرارات تمرير لتسهيل القسم مجلس
 مع اتخاذها المراد القرارات تعارض إرادته, و رغًما عن المتخذ القرار تنفيذ إلعاقة عليا

 القرار بدائل و تباين.اتخاذه المراد القرار أهداف العليا, وغموض السلطات رغبات
 المشكلة. لحل المطروحة
 للتغيير لدراسة  Theron & Westhuizen )  (1996ووسثاوزن دراسة ثورنوهدفت 

 أنواع وتحديد للتغيير, المقاومة أشكال مختلف تحديد التعليمية, إلى المنظمات في
 بناء على والعمل التغيير, مقاومة المتاحة إلدارة االستراتيجيات للتغيير, وتحديد المقاومة
 المنظمات أن :أهمها نتائج من عدة الدراسة أظهرت وقد , التغيير مقاومة إلدارة أنموذج
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حيث  ومن للتغيير, تقبلها في الرغبة حيث من بينها فيما تختلف الجامعية التعليمية
 .التغيير هذا إلدارة المطبقة االستراتيجيات

 حول وأنموذج ,إلى تقديم إطار مفاهيمي (Watwood,1997 )  دراسة واتوودوهدفت 
 والقادة اإلداريين , الكليات رؤساء من الدراسة مجتمع وتكون التنظيمي, التغيير إدارة

 الكليات رؤساء على يجب أنه : نتائجها أهم من وكان الكليات, هذه في العاملين
 تمكين على العمل ووجوب جامعته, داخل التغيير عملية إلنجاح المثالية ممارسة القيادة

 تجاه مهمهارات أو دوافعهم, عن فضالً  مؤسساته, التغيير داخل إحداث من األفراد
 التغيير إلحداث إجراؤها المراد على العمليات التركيز الكليات قادة على ويجب التغيير,
 .الكلية داخل

تمع  يدير قادة التي اآللية على الضوء تسليط إلى (Baker,1998 ) باكر دراسةوهدفت 
 بين التفاعل على القائم التغيير على يساعد للمنظمات مركزي أنموذج تقديم مع كليات,
 مجتمع تكون وقد والمخرجات, الكليات, وأنظمة الخارجية, القوى : عناصر هي ثالثة

 عينة تكونت حيث , المجتمع كليات في العاملين الكليات واإلداريين قادة من الدراسة
 قدرة زيادة : نتائجها أهم من وكان أمريكية, واليات عشر في ( قيادي600  (من الدراسة

 واستثمار المكافآت, ونظام الرواتب وزيادة الترقيات, خالل اإلنجاز من على الموظفين
 سيؤدي الذي التغيير إلى تؤدي والتي بعض األعمال بتنفيذ التفكير في الموظفين وقت
 ببعض القيام في ينشدوها, واالستشارة التي المكافآت على حصول الموظفين إلى بدوره

 .المؤسسة داخل التغيير إلى تؤدي التي النشاطات
 الجامعية الكليات بعض عمداءإدراك  كيفية فهم إلى ( 2001) دراسة الهاللي,وهدفت 
 ولمعالجةواإلجرائية  التحويلية للقيادة هيئة التدريس وأعضاء العلمية األقسام ورؤساء
 رؤساء من عينةالدراسة وتضمنت  .التحليلي الوصفي المنهج استخدام تم البحث موضوع
 .شمس وعين وطنطا المنصورة بجامعات مختلفة ياتكل من تدريس هيئة أقسام وعمداء

 وأفوليو باص استبانة ضوء في بناؤها تم السلوكيات متعددة للقيادة ةاستبان وتم استخدام
 .السلوكيات متعددة للقيادة
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 تحويليين كانوا األقسام ورؤساء الكليات عمداء أن:التالية النتائج إلى الدراسة وتوصلت
 ورؤساء العمداء أن.اإلجرائية القيادية لنمط استخدامهم من ثرأك القيادية أنماطهم في

 برنامج تصميم  .القيادة نمط حيث من ديمقراطيين كانوا التدريس هيئة وأعضاء األقسام
 في يأخذ تكنولوجًيا منهًجا يتضمن بحيث الجامعي التعليم مؤسسات في القيادة لتنمية

 .االعتبار
لتعرف على المشكالت التي تواجه التطوير إلى ا (2003)دراسة الحسني وهدفت 

صور, والرستاق, , وهي )عليم العالياإلداري في كليات التربية التي تشرف عليها وزارة الت
, دبيات إلى أهمية التطوير اإلداري, وصحار وتشير األوعبري, ونزوى, وصاللة

التطوير ت وأظهرت الدراسة أن هناك عددا قليال من الدراسات التي تناولت مشكال
, سة. استخدمت الباحثة المنهج الوصفي لتحقيق أهداف الدرااإلداري في سلطنة عمان

ستبانة مصممة ألغراض هذه ولجمع البيانات المتعلقة بالمشكلة , وقامت الباحثة بإعداد ا
( من مجمل %73(, استرجع ما يعادل )7.كانت عينة الدراسة مكونة من ), و الدراسة

مج الحزم اإلحصائية , وقد تم تحليل البيانات باستخدام برنااالستبانات الموزعة 
. وأظهرت نتائج الدراسة إلى أن هناك جهود مبذولة في التطوير (SPSSاالجتماعية )

اإلداري من خالل خطط جزئية تضعها الوزارة بنفسها بدال من أن تضع كل كلية خططها 
ي وأظهرت النتائج أيضا وجود بنفسها , كما أنه ال توجد خطة شاملة للتطوير اإلدار 

بعض المشكالت المتعلقة بالتطوير اإلداري مثل ضعف االهتمام بالموارد البشرية في 
, وتعديل النظام تخدام خطط شاملة للتطوير اإلداريهذه الكليات .وتوصي الدراسة باس

 .اإلداري والقوانين والتشريعات بحيث تسم  بمشاركة أعضائها في التطوير اإلداري
 التغيير تشكيل في الرئاسي اإلدراك تأثير على  (Eddy, 2003) إيدي تعرفت دراسة و 

 والية في المجتمع كليات من لكليتين رئيسين تعيين الدراسة هذه في وتم التنظيمي
 الدراسة نتائج وأظهرت كلية, لكل حده على تنظيمي كل تغيير إلحداث ميتشجان
 تحديد إلى يؤدي كما التغيير, إلى اختيار ؤديي القائد إدراك نوع أن أولهما موضوعين

 تبقى طالما أنه الثاني على ونص األهداف, تلك لتنفيذ استعمالها الواجب االستراتيجيات
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 ضمن دمجه يمكن المتواصل التعليم فإن ثابتة القائد إلدراك المحدودة المعاني مخططات
 .الجامعي إطار الحرم
إلى توضي   (Storberge & Tarraco  2004)دراسة ستوربيرج وتاراكووهدفت 
, وتقييم هذه القوى والعوامل عن طريق استخدام رئيسة للتغيير في التعليم العاليالعوامل ال

لى توضي  العالقة الممكنة نتيجة التغيير في ج للتغيير )أنموذج البحث العملي(أنموذ , وا 
إدارة التغيير في مناخ  اإلدارة , وتطوير شؤون الموظفين , واالقتصاد مع إنجاح فكرة

نموذج البحث  –التعليم العالي ككل , وكانت أداة الدراسة تتمثل في أنموذج التغيير 
, وتمثلت إجابات عينة بكثرة في عمليات التغيير المخططةوالذي يستخدم  -العملي

الدراسة في ثالث وجهات نظر مختلفة تبحث عن مسألة التغيير المنظم عن طريق 
, وكان من أهم نتائج هذه الدراسة أن التغيير الذي (6.10ذج شيبارد )استخدام أنمو 

, وأن تلك المؤسسات لعالي يختلف من حيث الشدة والمدىتعرضت له مؤسسات التعليم ا
 , ومتزايد ومدروس.ا التغيير , الذي وصف بأنه متطورتسعى إلى إدارة هذ

األمريكية هدفت إلى  دراسة في ميتشغان (Ortyoand, 2006)أجرى أوريتو ياند و 
الكشف عن العالقة بين سلوك القيادة والقيم التي يعتنقها القائد في عمله. وقد تكونت 

داري يعملون في كليات التربية واالقتصاد 630عينة الدراسة من ) ( عضو هيئة تدريس وا 
معة بجامعة ميتشغان في الواليات المتحدة األمريكية. وقد بينت الدراسة أن القادة في جا

ميتشغان يمارسون نمط القيادة بالقيم بدرجة متوسطة.  وبينت النتائج أن القيم التي 
يعتنقها القادة في الجامعة  تضمنت االلتزام األخالقي بأهداف الجامعة, والقدوة في 
السلوك, والعدالة والنزاهة, وممارسة مبادئ محددة مثل: تلبية الحاجات, تفويض 

 لصدق, العمل مع الفريق.الصالحيات, االستقامة, ا
 في التغيير إلدارة مقترح أنموذج " عنوانها كان التي( 2007) األصبحي دراسة وهدفت

 اقتراح إلى " المعاصرة اإلدارية االتجاهات و الواقع ضوء في العامة الجامعات اليمنية
 معاصرةال واالتجاهات الواقع ضوء في العامة الجامعات ليمنية في التغيير إلدارة أنموذج

 اليمنية الجامعات جميع في األكاديميين العاملين اإلداريين القادة من مجتمعها تكون و ,
 المعاصرة االتجاهات اإلدارية أن إلى الدراسة وتوصلت فردًا, 640 عددهم والبالث العامة
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 رةاإلبداع, إدا إدارة المعرفة, إدارة : يلي كما مرتبة جاءت قد الجامعات في التغيير إلدارة
 الثقافي, التكيف إدارة ,االستراتيجية اإلدارة التنظيمية, الهندسة إعادة إدارةالشاملة  الجودة

 في التغيير إدارة واقع وأن التعلم, إدارة نظام المتعددة, الثقافات ذات العمل إدارة فرق
 أداة مجاالت في متوسطاً  كان اإلداريين القادة نظر وجهة العامة من اليمنية الجامعات
 في الجامعات ودور , التغيير في إحداث الجامعة دور مجال : وهي الستة الدراسة
 إحداث في دور اإلدارة ومجال المعاصرة, اإلدارية االتجاهات ظل في التغيير إحداث
دور  و التغيير, عليها يقوم التي والعناصر التغيير, لبرنامج العملية والخطوات التغيير,
 مقترح أنموذج الدراسة وبنت التغيير, على القادرة القيادية الشخصية بناء في الجامعة

 األدب تحليل خالل من إليها التوصل تم   التي المعاصرة االتجاهات اإلدارية من نتكو 
 الجامعات في التغيير إدارة ممارسة واقع الكشف عن خالل ومن العالقة, ذي النظري
 التغيير إدارة أنموذج تطبيق إمكانية جةدر  أن الدراسة نتائج أظهرت وقد العامة, اليمنية
 .العامة اليمنية الجامعات في مرتفعة كانت المقترح
للتعرف على مستوى فعالية إدارة الموارد البشرية في ( .200)دراسة الغامدي وهدفت 

وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية, إلى جانب الكشف عن جوانب القوة 
ف إدارة الموارد البشرية, ومعرفة أبرز المعوقات التي تعترض عمل والضعف في وظائ

إدارة الموارد البشرية في الوزارة . ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتطوير استبانة  
تتضمن فقرات ذات عالقة بخمس مجاالت للموارد البشرية إضافة إلى المعوقات التي 

فرضيات الدراسة تم احتساب المتوسطات تعترض إدارة الموارد البشرية. الختبار 
الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى فعالية إدارة الموارد البشرية متمثلة في كل مجال 

إلجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة فقد الدراسة, والمعوقات التي تواجهها من مجاالت 
لحسابية والنسب ( واستخدمت المتوسطات اSPSSتم استخدام الرزمة اإلحصائية )

المئوية واالنحرافات المعيارية وكذلك تحليل التباين األحادي الختبار الفروقات بين 
المتغيرات الديموغرافية ألفراد مجتمع الدراسة إزاء مستوى فعالية إدارة الموارد البشرية  

لبيان مواقع الفروق في  وكذلك المعوقات التي تواجهها, كما تم استخدام اختبار شفيه
 وأظهرت الدراسة النتائج اآلتية: . حوثينتقديرات إجابات المب
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هنالك مستوى متوسط من الفعالية لجميع مجاالت الدراسة وإلدارة الموارد البشرية ككل  -
 . لعالي بالمملكة العربية السعوديةفي وزارة التعليم ا

( تعزى ألثر   ≤ 0.05داللة )وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال -
متغير المؤهل العلمي في جميع المجاالت باستثناء مجالي التخطيط للموارد البشرية 

 وكانت الفروق لصال  حملة مؤهل الماجستير فأعلى. والتدريب وتنمية الموارد البشرية.
( تعزى ألثر   ≤ 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -
سمى الوظيفي في جميع المجاالت واألداة ككل وكانت الفروق لصال  فئة) وكيل وزارة الم

 ومساعد وكيل وزارة ومدير عام(.
ة في وزارة التعليم العالي في هنالك مستوى مرتفع من اإلعاقة إلدارة الموارد البشري -

لالمركزية, المملكة العربية السعودية يعود للعوامل المتعلقة بعدم توفر قدر كاف من ا
وضعف مشاركة الموظفين في اتخاذ القرار, وقلة عدد المختصين في مجال التخطيط 
للموارد البشرية, وضعف الحوافز المالية الجاذبة للموظفين للعمل في الوزارة, وتدخل 

 المحسوبيات في عمليات التوظيف, وتقييم أداء الموظفين وترقيتهم إلى مواقع أعلى.
اللة إحصائية لتقديرات المبحوثين ألبرز المعوقات إلدارة الموارد هنالك فروق ذات د -

(تعزى لمتغيرات المؤهل العلمي وسنوات   ≤ 0.05البشرية عند مستوى الداللة ))
استنادا لنتائج هذه الدراسة فقد أوصى . الخبرة والمسمى الوظيفي في بعض المعوقات

تعليم العالي السعودي بممارسة وظائف اإلدارة العليا بوزارة ال اهتمامالباحث بزيادة 
 وأنشطة الموارد البشرية وربط الحوافز والمكافآت بتقييم أداء الموظفين.

على واقع ضمان الجودة للبرامج  للتعرف( .200, ناصر)وهدفت دراسة كويران, إبراهيم
األكاديمية في جامعة عدن من وجهة نظر عمداء الكليات ونوابهم ورؤساء األقسام 

مية. اعتمد الباحثون المنهج الوصفي, في ضوء ذلك تكّون مجتمع البحث من عمداء العل
الكليات ونوابهم ورؤساء األقسام العلمية في كليات جامعة عدن والذين بلث عددهم 

% من المجتمع األصل للعام 600(. بالتالي مثلت عينة البحث نسبة وقدرها 606)
 م..2000-200
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د الباحثون معايير الوكالة البريطانية لضمان الجودة في التعليم بالنسبة ألداة البحث, أعتم
العالي في تحديد مكونات البرنامج األكاديمي التي ينبغي أن تخضع للتقويم من قبل 
عمداء الكليات ونوابهم ورؤساء األقسام العلمية, في ضوء ذلك عملوا على تصميم 

( فقرة, تم استخراج 71ت )استبيان خماسي التقدير, يتكون من ستة محاور تضمن
دالالت عن صدقها وثباتها. كذلك اعتمد الباحثون نظام التقديرات الذي تستخدمه الوكالة 
البريطانية لضمان الجودة في التعليم العالي لتفسير األحكام الصادرة عن القيادات 

معيار الجيد األكاديمية حول نوعية البرامج األكاديمية بجوانبها المختلفة ] تقع تقديرات ال
%(, أما 10 – .7%(, وتقع تقديرات المعيار المقبول ما بين )00 – 600ما بين )

%. بصدد اإلجابة عن أسئلة 10تقديرات المعيار الضعيف فهي كل ما قلت قيمته عن 
في تحليل  SPSS االجتماعيةالبحث استخدم الباحثون الحزمة اإلحصائية للعلوم 

اإلحصائيات المتوسطات الحسابية, واالنحرافات المعيارية, البيانات ومعالجتها, ومن هذه 
وذلك الستقراء مستوى تقويم عمداء الكليات ونوابهم ورؤساء األقسام العلمية للبرامج 
األكاديمية في جامعة عدن, كما استخدم اإلحصاء االستداللي )أسلوب تحليل التباين( 

ونوابهم ورؤساء األقسام العلمية  لفحص دالالت الفروق بين وجهات نظر عمداء الكليات
بحسب جملة من المتغيرات )اللقب العلمي, والوظيفة, والخبرة, والكلية(. إن الناظر إلى 
نتائج البحث يجدها ليست في المستوى المأمول, إذ كشفت هذه النتائج بشكل عام عن 

المخرجات, تدني واقع البرامج في جامعة عدن بكافة مكوناتها سواًء من حيث األهداف و 
أو المناهج وما يصاحبها من تدريبات ميدانية, أو طرق التدريس وأساليب تقويم التعلم, 
أو من حيث مصادر التعلم المتوفرة, وكذا الخدمات والرعاية التي تقدمها تلك البرامج 

 للمتعلم.
خلص البحث إلى جملة من التوصيات والمقترحات الموجهة إلى الجهات المعنية باألمر 

صحاب القرار التخاذ القرارات المناسبة لتحسين جودة البرامج األكاديمية وتنظيم دورات وأ
تدريبية, للقادة وألعضاء هيئة التدريس في جامعة عدن وورش عمل لنشر ثقافة الجودة 
وتمكينهم من تقويم وتطوير البرامج األكاديمية وفق مواصفات محددة, والحرص على 
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امج بالرجوع إلى مرجعيات خارجية لضمان جودتها وصواًل نحو استمرارية تقويم هذه البر 
 .الفوز باالعتماد األكاديمي في المستقبل

 نتائج البحث ومناقشتها: -66
أواًل: ما درجة مساهمة االداريين العلميين بجامعة تشرين في تحليل البيئة الخارجية 

 اد عينة البحث؟والداخلية لمؤسسة التعليم العالي وتطويرها من وجهة نظر أفر 
 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية 6جدول رقم )

 إلجابات أفراد العينة على محور تحليل البيئة الداخلية والخارجية لمؤسسة التعليم العالي

 العبارات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية %

 77.00 0.68 3.85 ارجية للجامعة وأقومها. أفحص البيئة الخ 6

2 
أوظـــــف االهـــــداف االســـــتراتيجية  لتحديـــــد المتغيـــــرات والتنبـــــؤ 

 0300 0.84 .406 بالمستقبل.

3 
االجتماعيــة  -أجمــع المعلومــات والبيــات المتعلقــة بــالمتغيرات 

 وتحليلها. -والتكنولوجية واالقتصادية والسكانية
4.08 0.64 81.60 

 82.93 0.45 4.15 ا األساسية التي لها تأثير على عمل الجامعة.أحدد القضاي 4

0 
ـــــــب االجتمـــــــاعي, ســـــــوق  أدرس المتغيـــــــرات المختلفـــــــة ) الطل

 العمل, الظروف المادية, التكنولوجيا( لتطوير الجامعة. 
4.18 0.63 83.64 

 77.40 0.68 3.87 رسالة الجامعة. إلىأستند في عملية التخطيط واتخاذ القرار  1
 82.40 0.70 4.12 أغطي الخطط التنفيذية للجامعة بأهدافها. 7
 81.60 0.80 4.08 أترجم الخطط التنفيذية الى موازنة مالية تقديرية. 0
 82.60 0.69 4.13 أساهم في تطوير أساليب التمويل الحالية في الجامعة. .
 76.6 0.64 3.83 أدقق في نتائج الخطط للتحسين المستمر للجامعة. 60

66 
أســاهم فــي تحســين وضــع جميــع الكليــات والوحــدات االداريــة 

 بالخطط المنفذة في الجامعة.
3.80 0.66 76 

 75.2 0.68 3.76 أغّير في نظام الجامعة لتحفيز العاملين فيها. 62
 75.6 0.77 3.78 داء الجامعة كميًا ونوعيًا. أأضع معايير لتقويم  63
 79.8 0.68 3.99 كلـــــي
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درجة مساهمة ( أن جميع متوسطات إجابات أفراد العينة على فقرات 6دول رقم )يبين الج
االداريين العلميين بجامعة تشرين في تحليل البيئة الخارجية والداخلية لمؤسسة التعليم 

(, وتقع ضمن المجال 3ترتفع عن متوسط المقياس المستخدم )العالي وتطويرها 
على مقياس ليكرت, وترتفع األهمية النسبية لهذه (, وتقابل اإلجابة غالبًا 3046-4020)

مساهمة االداريين العلميين بجامعة تشرين في  أن%, وهذا يدل على 7002الفقرات عن 
تحليل البيئة الخارجية والداخلية لمؤسسة التعليم العالي وتطويرها تتجلى في توظيف 

ودراسة المتغيرات المختلفة  االهداف االستراتيجية  لتحديد المتغيرات والتنبؤ بالمستقبل,
)الطلب االجتماعي, سوق العمل, الظروف المادية, التكنولوجيا( لتطوير الجامعة, 
وتحديد القضايا األساسية التي لها تأثير على عمل الجامعة, وتطوير أساليب التمويل 
الحالية في الجامعة, وتغطية الخطط التنفيذية للجامعة بأهدافها, وجمع المعلومات 

وتحليلها,  -االجتماعية والتكنولوجية واالقتصادية والسكانية -البيات المتعلقة بالمتغيراتو 
واالستناد في عملية التخطيط واتخاذ القرار إلى رسالة الجامعة, وفحص البيئة الخارجية 
للجامعة وتقويمها, والتدقيق في نتائج الخطط للتحسين المستمر للجامعة, والمساهمة في 

جميع الكليات والوحدات االدارية بالخطط المنفذة في الجامعة, ووضع تحسين وضع 
معايير لتقويم أداء الجامعة كميًا ونوعيًا, والتغيير في نظام الجامع لتحفيز العاملين فيها. 

(, وهي تقع ..30وبشكل عام بلغت قيمة المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال )
جابة غالبًا على مقياس ليكرت, كما بلغت (, وتقابل اإل4020-3046ضمن المجال )
المساهمة الكبيرة لإلداريين العلميين بجامعة %(, وهذا يدل على 7.00أهميتها النسبية )

 تشرين في تحليل البيئة الخارجية والداخلية لمؤسسة التعليم العالي وتطويرها.
النظم اإلدارية  تطوير ثانيًا: ما درجة مسؤولية االداريين العلميين بجامعة تشرين في

 من وجهة نظر أفراد عينة البحث؟وتحسينها 
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 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية 2جدول رقم )
 إلجابات أفراد العينة على محور درجة مسؤولية اإلداريين العلميين في تطوير النظم اإلدارية وتحسينها

 العبارات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية %

 79 0.58 3.95 والتعليمات لتطوير العمل االداري. االنظمة بمراجعة نقوم 6
 77.4 0.63 3.87 والعمل بشفافية. نفّعل استقاللية االدارة 2
 80.2 0.51 4.01 نتبع المرونة وتسلسل اإلجراءات في العمل اإلداري. 3
 78 0.57 3.90 تحيز. دون  الجامعةمع العاملين في  نتعامل 4
 77.2 0.61 3.86 ننشئ تخصصات ووحدات للتطوير الجامعي. 0
 83.6 0.63 4.18 .دارية والقيادية لدى األكاديميينننّمي المهارات اإل 1

7 
نفّعـــل العالقـــة فـــي الجامعـــة مـــع مؤسســـات المجتمـــع المحلـــي 

 واالقليمي وسوق العمل.
4.15 0.45 83 

0 
ة العمــــل الفاعلــــة بــــين االدارة العليــــا, والعمــــداء, نشــــّجع عالقــــ

 عضاء هيئة التدريس.أو 
3.83 0.89 76.6 

ـــــة فـــــي تطـــــوير  . ـــــي االطـــــراف المجتمعي داء أنأخـــــذ بـــــآراء ممثل
 الجامعة.

4.16 0.46 83.2 

60 
نحرص علـى االخـذ بمقترحـات العـاملين فـي المؤسسـة وبحـث 

 شكاواهم.
4.08 0.64 81.6 

66 
بالكفــاءة الفنيــة واإلداريــة والخبــرة فــي  نضــع مــوظفين مــؤهلين

 العمل اإلداري.
3.86 0.61 77.2 

62 
نطّور قدرات العاملين التخصصـية مـع مـا يتوافـق مـع مجتمـع 

دارتها.  76.8 0.68 3.84 المعرفة وا 

63 
نضـــــع مشـــــاريع تؤكـــــد علـــــى تفعيـــــل الـــــتعلم والتعلـــــيم المعـــــزز 

 بالتقنية.
3.69 0.76 73.8 

 83.6 0.63 4.18 فيها. العاملين مع للجامعة الكلي االداء في نناقش نقاط الضعف 64
 75.4 0.75 3.77 نشارك في تطوير المعايير للتكليفات والتعيينات. 60

ــــــة الجديــــــدة فــــــي مجــــــال  61 نشــــــّجع علــــــى متابعــــــة التطــــــورات العلمي
 74 0.78 3.70 التخصص.
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 80.2 0.80 4.01 نهيئ مناخ لتنمية مهارات التفكير النقدي. 67

60 
 مـن فـي االداء والتميـز الجـودة شـهادة علـى نسـعى للحصـول

 دولية. او عربية منظمات
3.71 0.67 74.2 

 7001 0010 30.3 كلـــــي
( أن جميع متوسطات إجابات أفراد العينة على فقرات درجة مسؤولية 2يبين الجدول رقم )

سينها ترتفع عن متوسط االداريين العلميين بجامعة تشرين في تطوير النظم اإلدارية وتح
(, وتقابل اإلجابة غالبًا على 4020-3046(, وتقع ضمن المجال )3المقياس المستخدم )

%, وهذا يدل على أن 7300مقياس ليكرت, وترتفع األهمية النسبية لهذه الفقرات عن 
مسؤولية االداريين العلميين بجامعة تشرين في تطوير النظم اإلدارية وتحسينها تتجلى 

فيها, وتنمية المهارات  العاملين مع للجامعة الكلي االداء في شة نقاط الضعفمناق
اإلدارية والقيادية لدى األكاديميين, واآلخذ بآراء ممثلي االطراف المجتمعية في تطوير 
أداء الجامعة, وتفعيل  العالقة في الجامعة مع مؤسسات المجتمع المحلي واالقليمي 

ت العاملين في المؤسسة وبحث شكاواهم, واتباع المرونة وسوق العمل, واالخذ بمقترحا
وتسلسل اإلجراءات في العمل اإلداري, وتهيئة مناخ لتنمية مهارات التفكير النقدي, 

والتعليمات لتطوير العمل االداري, وتفعيل استقاللية اإلدارة والعمل  االنظمة ومراجعة
نشاء  ووحدات للتطوير تخصصات بشفافية, والتعامل مع العاملين دون تحيز, وا 

عالقة العمل الفاعلة بين االدارة العليا, والعمداء, وأعضاء هيئة الجامعي, وتشجيع 
, موظفين مؤهلين بالكفاءة الفنية واإلدارية والخبرة في العمل اإلداري, ووضع التدريس

دارتهاوتطوير  , قدرات العاملين التخصصية مع ما يتوافق مع مجتمع المعرفة وا 
اركة في تطوير المعايير للتكليفات والتعيينات, والتشجيع على متابعة التطورات والمش

العلمية الجديدة في مجال التخصص, والسعي للحصول على شهادة الجودة والتميز في 
األداء من منظمات عربية ودولية. وبشكل عام بلغت قيمة المتوسط الحسابي لجميع 

(, وتقابل اإلجابة غالبًا 4020-3046مجال )(, وهي تقع ضمن ال30.3فقرات المجال )
%(, وهذا يدل على المسؤولية 7001على مقياس ليكرت, كما بلغت أهميتها النسبية )

 الكبيرة لإلداريين العلميين بجامعة تشرين في تطوير النظم اإلدارية وتحسينها.
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البحث العلمي  ما درجة مساهمة االداريين العلميين بجامعة تشرين في تسهيل مهام ثالثًا:
 والتنوع في إدارته من وجهة نظر أفراد عينة البحث؟

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية 3جدول رقم )
 مساهمة اإلداريين العلميين في تسهيل مهام البحث العلميإلجابات أفراد العينة على محور 

المتوسط  العبارات الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

األهمية 
 النسبية %

6 
نضــــع خطــــة البحــــث العلمــــي بمــــا يتفــــق مــــع رســــالة وأهــــداف 

 المؤسسة الجامعية.
3.69 0.74 73.8 

2 
ـــاء بحركـــة  ـــى االرتق ـــم المـــؤدي إل ـــاخ المالئ ـــوّفر المـــوارد والمن ن

 البحث العلمي في الجامعة.
3..1 0.69 7002 

3 
طـــــــورة نـــــــزود المختبـــــــرات  بأحـــــــدث المعـــــــدات والتقنيـــــــات المت

 76.6 0.64 3.83 وصيانتها دوريًا.

4 
ـــاحثين أكفـــاء للمســـاعدة فـــي إنجـــاز  نعـــّين فنيـــين ومســـاعدي ب

 األبحاث.
3.80 0.66 76 

0 
نشـــّجع البحـــوث المبتكـــرة التـــي تفـــت  آفاقـــًا علميـــة أو تطبيقيـــة 

 جديدة. 
3.72 0.71 74.4 

1 
نبــــــرز اســـــــم الجامعــــــة فـــــــي المحافــــــل الدوليـــــــة المتخصصـــــــة 

 حثية.بالمشاركة الب
3.76 0.68 75.2 

 75.6 0.77 3.78 نقوم بالتعريف بقواعد البيانات والشبكات اإلقليمية والعالمية. 7
 76 0.62 3.80 نوّفر بيئة تنظيمية داعمة للبحث والنشر والتطوير. 0
 78 0.57 3.90 نعتمد المجالت الدولية المحكمة لنشر األبحاث. .

60 
ـــزم للبـــاحثين مـــن مخت ـــرات ووســـائل تقنيـــة الزمـــة نـــوّفر مـــا يل ب

 للبحث العلمي.
3.88 0.63 77.6 

66 
نفّعــــل دور هيئــــة مركزيــــة )عمــــادة أو معهــــد( تشــــرف وتنســــق 

 نشاط البحث العلمي للوحدات البحثية في الجامعة. 
3.95 0.58 79 

 83.8 0.74 4.19 .ندعم األبحاث المتميزة وننشرها على نفقة الجامعة 62

63 
لتـــــدريب البـــــاحثين وتكـــــوين المهـــــارات نســـــعى إلنشـــــاء مركـــــزًا 

 البحثية وترقيتها.
3.87 0.63 77.4 
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 71.6 0.73 3.58 نطّبق أسلوب الجامعة المنتجة. 64

60 
نســــتحدث قواعـــــد الســـــتثمار إيـــــرادات الجامعـــــة مـــــن البحـــــوث 

 والدراسات. 
3.74 0.78 74.8 

 72.4 0.75 3.62 .نستخدم أساليب تمويل حديثة للبحوث 61

67 
اكــــــــز بحثيــــــــة بالجامعــــــــة لتطــــــــوير أداء اإلداريــــــــين ننشــــــــئ مر 

 واألكاديميين.
4.01 0.51 80.2 

 72.8 0.79 3.64 ننشئ وحدات بحثية للتطوير الجامعي. 60
 7104 0010 3002 كلـــــي

درجة مساهمة ( أن جميع متوسطات إجابات أفراد العينة على فقرات 3يبين الجدول رقم )
ترتفع ين في تسهيل مهام البحث العلمي والتنوع في إدارته االداريين العلميين بجامعة تشر 

(, وتقابل 4020-3046(, وتقع ضمن المجال )3عن متوسط المقياس المستخدم )
%, 7601اإلجابة غالبًا على مقياس ليكرت, وترتفع األهمية النسبية لهذه الفقرات عن 

تسهيل مهام البحث  وهذا يدل على أن مساهمة االداريين العلميين بجامعة تشرين في
دعم األبحاث المتميزة وننشرها على نفقة الجامعة,  تتجلى العلمي والتنوع في إدارته

نشاء مراكز بحثية بالجامعة لتطوير أداء اإلداريين واألكاديميين, وتفعيل دور هيئة  وا 
مركزية )عمادة أو معهد( تشرف وتنسق نشاط البحث العلمي للوحدات البحثية في 

وتوفير الموارد والمناخ المالئم المؤدي إلى االرتقاء بحركة البحث العلمي في الجامعة, 
الجامعة, واعتماد المجالت الدولية المحكمة لنشر األبحاث, وتوفير ما يلزم للباحثين من 
مختبرات ووسائل تقنية الزمة للبحث العلمي, والسعي إلنشاء مركزًا لتدريب الباحثين 

وترقيتها, وتزويد المختبرات  بأحدث المعدات والتقنيات  وتكوين المهارات البحثية
المتطورة وصيانتها دوريًا, وتعيين فنيين ومساعدي باحثين أكفاء للمساعدة في إنجاز 
األبحاث, وتوفير بيئة تنظيمية داعمة للبحث والنشر والتطوير, والتعريف بالتعريف 

ب راز اسم الجامعة في المحافل الدولية بقواعد البيانات والشبكات اإلقليمية والعالمية, وا 
المتخصصة بالمشاركة البحثية, وتشجيع البحوث المبتكرة التي تفت  آفاقًا علمية أو 
تطبيقية جديدة, واستحداث قواعد الستثمار إيرادات الجامعة من البحوث والدراسات, 

نشاء أساليب تمويل حديثة للبحوثواستخدام  , عيوحدات بحثية للتطوير الجام, وا 
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وبشكل عام بلغت قيمة المتوسط الحسابي لجميع  أسلوب الجامعة المنتجة.وتطبيق 
(, وتقابل اإلجابة غالبًا 4020-3046(, وهي تقع ضمن المجال )3002فقرات المجال )

%(, وهذا يدل على المساهمة 7104على مقياس ليكرت, كما بلغت أهميتها النسبية )
ة تشرين في تسهيل مهام البحث العلمي والتنوع في الكبيرة لإلداريين العلميين بجامع

 إدارته.
( في درجة مساهمة  = 0000aرابعًا: هل توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

 االداريين العلميين في تطوير  جامعة تشرين تعزى لمتغير الكلية؟
عة تشرين تبعًا لدراسة الفروق بين اإلداريين العلميين في درجة مساهمتهم لتطوير جام

للفروق بين المتوسطات كما  T.testلمتغير نوع الكلية, قامت الباحثة بتطبيق  اختبار 
 يبين الجدول التالي:

 للفروق بين متوسطات  T.test( نتائج اختبار 4جدول رقم )
 اإلداريين العلميين في درجة مساهمتهم لتطوير جامعة تشرين تبعًا لمتغير نوع الكلية

Independent Samples Test 

نوع 
 الكلية

عدد 
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة )ت(
t 

درجات 
 الحرية
(df) 

 الداللة
(Sig) 

 الفروق

 0013 3070 00 علمية
-600.6 604 00016 

غير 
 0043 30.0 06 أدبية دالة

من الكليات العلمية بلث  ( أن المتوسط الحسابي إلجابات أفراد العينة4يبين الجدول رقم )
(, وبلغت قيمة المتوسط الحسابي إلجابات أفراد العينة من الكليات النظرية 3070)
(, وهي أقل من القيمة 600.6)بالقيمة المطلقة (, وبلغت قيمة مؤشر االختبار 30.0)

(, كما أن قيمة 601( المأخوذة من جداول فيشر عند درجات حرية )60.0الجدولية )
05.0061.0لداللة احتمال ا  Pونقبل بديلة, وبالتالي فإننا نرفض الفرضية ال ,

اإلداريين العلميين في درجة فرضية العدم, أي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 
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مساهمتهم لتطوير جامعة تشرين تبعًا لمتغير نوع الكلية. وهذا يدل على المساهمة الكبيرة 
طوير جامعة تشرين بغض النظر عن نوع الكلية فيما إذا كانت لإلداريين العلميين لت

 أدبية أو علمية, وهذا ما تبينه قيمة المتوسط الحسابي.
( في درجة  = 0000aخامسًا: هل توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

 ؟المرتبة األكاديميةمساهمة االداريين العلميين في تطوير  جامعة تشرين تعزى لمتغير 
لدراسة الفروق بين اإلداريين العلميين في درجة مساهمتهم لتطوير جامعة تشرين تبعًا 

 ONEلمتغير المرتبة األكاديمية, قامت الباحثة بتطبيق اختبار تحليل التباين األحادي 
WAY ANOVA :كما يبين الجدول التالي 
 ات  للفروق بين متوسط  ANOVA( نتائج اختبار تحليل التباين0جدول رقم )

اإلداريين العلميين في درجة مساهمتهم لتطوير جامعة تشرين تبعًا لمتغير المرتبة 
 األكاديمية
ANOVA 

مجموع  مصدر التباين
 df المربعات

متوسط 
 .F Sig المربعات

التباين بين 
 المجموعات

57.325 2 28.663 25.12
1 

.000 

التباين داخل 
 المجموعات

117.567 103 1.141   

Total 174.892 105    
وهي أكبر من القيمة  121.25F( أن قيمة مؤشر االختبار 0يبين الجدول رقم )

(, كما أن 603, 2عند درجتي حرية ) F( المأخوذة من جداول توزيع 3007الجدولية )
05.0000.0قيمة احتمال الداللة   Pأي الصفرية الفرضية , وبالتالي فإننا نقبل ,

اإلداريين العلميين في درجة مساهمتهم لتطوير توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 
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, ولتحديد مصادر هذه الفروق قامت الباحثة جامعة تشرين تبعًا لمتغير المرتبة األكاديمية
  بتطبيق اختبار )شيفيه( للمقارنات البعدية كما يبين الجدول اآلتي:

 للفروق بين متوسطات   نتائج اختبار )شيفيه(( 1جدول رقم )
اإلداريين العلميين في درجة مساهمتهم لتطوير جامعة تشرين تبعًا لمتغير المرتبة 

 األكاديمية
Multiple Comparisons 

(I) المرتبة (J) المرتبة 

Mean 
Difference (I-

J) 
Std. 
Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

أستاذ  مدّرس
 مساعد

-.74354-* .19331 .000 -1.1233- -.3637- 

 -4414.- -1.1996- 000. 19294. *-82048.- أستاذ
أستاذ 
 مساعد

 1.1233 3637. 000. 19331. *74354. مدّرس
 -4149.- -1.1618- 000. 19006. *-78833.- أستاذ

 1.1996 4414. 000. 19294. *82048. مدّرس أستاذ
أستاذ 
 مساعد

.78833* .19006 .000 .4149 1.1618 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
من مرتبة  اإلداريين العلميين( أن هناك فروق دالة إحصائيًا بين 1يبين الجدول رقم )

من  ريين العلمييناإلدامدّرس لصال  أستاذ مساعد و من مرتبة  واإلداريين العلميينأستاذ, 
كذلك هناك فروق بين اإلداريين العلميين من مرتبة أستاذ مساعد, مرتبة أستاذ, 

 من مرتبة أستاذ مساعد. اإلداريين العلميينواإلداريين العلميين من مرتبة مدرس لصال  
( في درجة  = 0000aسادسًا: هل توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

 ن العلميين في تطوير  جامعة تشرين تعزى لمتغير الخبرة؟مساهمة االداريي
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لدراسة الفروق بين اإلداريين العلميين في درجة مساهمتهم لتطوير جامعة تشرين تبعًا 
 ONE, قامت الباحثة بتطبيق اختبار تحليل التباين األحادي سنوات الخبرةلمتغير 

WAY ANOVA :كما يبين الجدول التالي 
 للفروق بين متوسطات   ئج اختبار )شيفيه(( نتا7جدول رقم )

 اإلداريين العلميين في درجة مساهمتهم لتطوير جامعة تشرين تبعًا لمتغير سنوات الخبرة
ANOVA 

 مصدر التباين
مجموع 
 df المربعات

متوسط 
 .F Sig المربعات

التباين بين 
 المجموعات

6260304 3 400406 61.47
6 

.000 

التباين داخل 
 المجموعات

170623 602 .658 
  

Total 6000477 600    
وهي أكبر من القيمة  476.61F( أن قيمة مؤشر االختبار 7يبين الجدول رقم )

(, كما أن 602, 3عند درجتي حرية ) F( المأخوذة من جداول توزيع 2010الجدولية )
05.0000.0قيمة احتمال الداللة   Pأي , الصفرية , وبالتالي فإننا نقبل الفرضية

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اإلداريين العلميين في درجة مساهمتهم لتطوير 
جامعة تشرين تبعًا لمتغير سنوات الخبرة, ولتحديد مصادر هذه الفروق قامت الباحثة 

 اآلتي: بتطبيق اختبار )شيفيه( للمقارنات البعدية كما يبين الجدول 
 
 
 

 للفروق بين متوسطات   ( نتائج اختبار )شيفيه(0جدول رقم )
 اإلداريين العلميين في درجة مساهمتهم لتطوير جامعة تشرين تبعًا لمتغير سنوات الخبرة
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Multiple Comparisons 

(I) الخبرة (J) الخبرة 

Mean 
Difference (I-

J) 
Std. 
Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

سنوات فأقل 0 سنوات 1-60   -.18326- .24494 .456 -.6703- .3038 
سنة 66-60  -1.82941-* .23840 .000 -2.3034- -1.3554- 

 60أكثر من 
 سنة

-3.02941-* .27353 .000 -3.5733- -2.4856- 

سنوات 1-60 سنوات فأقل 0   .18326 .24494 .456 -.3038- .6703 
سنة 66-60  -1.64615-* .21042 .000 -2.0645- -1.2278- 

 60أكثر من 
 سنة

-2.84615-* .24953 .000 -3.3423- -2.3500- 

سنة 66-60 سنوات فأقل 0   1.82941* .23840 .000 1.3554 2.3034 
سنوات 1-60  1.64615* .21042 .000 1.2278 2.0645 

 60أكثر من 
 سنة

-1.20000-* .24311 .000 -1.6834- -.7166- 

سنة 60أكثر من  سنوات فأقل 0   3.02941* .27353 .000 2.4856 3.5733 
سنوات 1-60  2.84615* .24953 .000 2.3500 3.3423 

سنة 66-60  1.20000* .24311 .000 .7166 1.6834 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
الذين لديهم  اإلداريين العلميينأن هناك فروق دالة إحصائيًا بين ( 0يبين الجدول رقم )

 60-1سنوات فأقل,  0الذين لديهم خبرة ) واإلداريين العلميين( سنة, 60-66خبرة بين )
( سنة, كذلك هناك فروق دالة إحصائيًا 60-66سنوات(, وذلك لصال  سنوات الخبرة )

الذين  اإلداريين العلميينسنة(, و  60أكثر من الذين لديهم خبرة ) اإلداريين العلميينبين 
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اإلداريين سنة(, وذلك لصال   60-66سنوات,  60-1سنوات فأقل,  0لديهم خبرة )
اإلداريين خبرة بازدياد  هسنة, وهذا يدل على أن 60الذين لديهم خبرة أكثر من  العلميين
 تزداد درجة مساهمتهم في تطوير جامعة تشرين. العلميين

 اجات:االستنت -
يساهم اإلداريين العلميين في جامعة تشرين في تحليل البيئة الخارجية والداخلية  -6

 لمؤسسة التعليم العالي وتطويرها بدرجة كبيرة.
يشعر اإلداريين العلميين في جامعة تشرين بمسؤولية كبيرة لتطوير النظم اإلدارية  -2

 والعمل على تحسينها.
ي جامعة تشرين في تسهيل مهام البحث العلمي والتنوع يساهم اإلداريين العلميين ف -3

 في إدارته.
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اإلداريين العلميين في درجة مساهمتهم  -4

لتطوير جامعة تشرين تبعًا لمتغير نوع الكلية. وهذا يدل على المساهمة الكبيرة لإلداريين 
عن نوع الكلية فيما إذا كانت أدبية أو العلميين لتطوير جامعة تشرين بغض النظر 

 علمية.
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اإلداريين العلميين في درجة مساهمتهم لتطوير  -0

جامعة تشرين تبعًا لمتغير المرتبة األكاديمية, وهذه الفروق بين اإلداريين العلميين من 
عد ومدّرس لصال  اإلداريين مرتبة أستاذ, واإلداريين العلميين من مرتبة أستاذ مسا

العلميين من مرتبة أستاذ, وبين اإلداريين العلميين من مرتبة أستاذ مساعد, واإلداريين 
 العلميين من مرتبة مدرس لصال  اإلداريين العلميين من مرتبة أستاذ مساعد.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اإلداريين العلميين في درجة مساهمتهم لتطوير  -1
جامعة تشرين تبعًا لمتغير سنوات الخبرة, وهذه الفروق بين اإلداريين العلميين الذين 

سنوات فأقل,  0( سنة, واإلداريين العلميين الذين لديهم خبرة )60-66لديهم خبرة بين )
بين اإلداريين العلميين و ( سنة, 60-66سنوات(, وذلك لصال  سنوات الخبرة ) 1-60

سنوات  0سنة(, واإلداريين العلميين الذين لديهم خبرة ) 60من  الذين لديهم خبرة )أكثر
سنة(, وذلك لصال  اإلداريين العلميين الذين لديهم خبرة  60-66سنوات,  60-1فأقل, 



 دور عمل اإلداريين العلميين  في تطوير المؤسسات الجامعية
      

  3102(العدد الثالث  )أيلول                                                            مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية 

444 

سنة, وهذا يدل على أنه بازدياد خبرة اإلداريين العلميين تزداد درجة  60أكثر من 
 مساهمتهم في تطوير جامعة تشرين.

 التوصيات: -
يجب على الجامعة أن تنقل المزيد من المسؤوليات, وتفعيل االدارة الالمركزية  -6

االستقاللية الموضوعية واالجرائية بحيث تتمتع بالمرونة الضرورية لالستجابة 
صالحات في توجيه النظام االداري.  لالحتياجات االدارية المتنوعة وا 

ل القيود المفروضة على التمويل مع توضي  األدوار المؤسسية وتوقعات األداء, وتقلي -2
 تشديد المساءلة.

ضرورة تعزيز القدرة التنافسية بين الكليات, ونشر المعلومات عن األداء, والقضاء  -3
  .على االدارات المتكررة

ضرورة مشاركة ممثلين حكوميين وممثلين عن الجامعات, واتحادات العاملين في  -4
عضاء هيئة التدريس, واألقسام, في عملية صناعة الجامعة, واإلدارات الجامعية, وأ

 القرار.
 المراجع: -
 المراجع العربية: -
(: أنموذج مقترح إلدارة التغيير في الجامعات اليمنية العامة في 2007األصبحي, آالء أحمد ) -6

 ضوء الواقع واالتجاهات اإلدارية المعاصرة, رسالة دكتوراه غير منشورة, كلية الدراسات التربوية
 العليا, جامعة عمان العربية للدراسات العليا , عمان, األردن.

(: األخالق الحديثة لإلدارة: اإلدارة بالقيم, ترجمة 2000بالنشارد, كينيث وكونور, مايكل أو. ) -2
 عدنان سليمان, دار الرضا للنشر, الطبعة األولى, دمشق.

, 006.ومتطلبات التأهيل لآليزو:  (: إدارة الجودة الشاملة2000د الخطيب )التميمي, فواز وأحم -3
 عالم الكتب الحديث, الطبعة األولى, إربد. 

(: إدارة الجودة الشاملة: مفاهيم وتطبيقات, الطبعة األولى, دار وائل للنشر, 2004جودة, محفوظ ) -4
 عمان.

(: واقع التطوير االداري في كليات التربية في سلطنة 2003الحسني, مريم بنت حمد بن حمود ) -0
 ن, رسالة ماجستير غير منشورة, سلطنة عمان.عما
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( :السلوك التنظيمي,  دار صفاء للنشر والتوزيع, الطبعة األولى, 2002حمود, خضير كاظم ) -1
 عمان.

(: ممارسة القيم اإلدارية اإلسالمية لدى مديري مدارس التعليم بمحافظة .200الحميدي, عبد اهلل.) -7
ستير غير منشورة, جامعة أم القرى, المملكة العربية بلقرن من وجهة نظر المعلمين, رسالة ماج

 السعودية.
(: إدارة الجودة الشاملة, تطبيقات في اإلدارة الجامعية, بحث مقدم للمؤتمر 2000الخطيب, أحمد ) -0

 لمجلس اتحاد الجامعات العربية, الجامعة اللبنانية, بيروت. 33العلمي المصاحب للدورة 
(: اإلدارة اإلبداعية للجامعات ت, عالم الكتب الحديث,  2001) الخطيب, أحمد ومعايقة, عادل  -.

 اربد, األردن.
(: إدارة التعليم العالي بالضفة الغربية وقطاع غزة, رسالة دكتوراه 0..6صب , فتحي أحمد)  -60

 غير منشورة , كلية التربية, جامعة المنصورة, القاهرة.
اتجاه إداري حديث, سلطنة ُعمان, (: اإلدارة المعتمدة على القيم: 2003صدام, محمد ) -66

 . 2003ديسمبر  .2-20الكتاب التوثيقي لندوة: اإلدارة بالقيم المنعقدة بمعهد اإلدارة العامة بتاريخ 
(: اإلدارة الرائدة", دار صفاء للنشر والتوزيع, الطبعة 2003الصيرفي, محمد عبد الفتاح ) -62

 األولى, عمان, األردن.
رة التربوية مقدمات لمنظور إسالمي: كتاب األمة, العدد (: اإلدا2000عطاري, عارف ) -63

 , قطر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.6, السنة الثامنة والعشرون, ط623
(: صنع القرار و اتخاذه في الجامعات المصرية, 4..6أحمد نجم الدين أحمد. ) عيداروس, -64

 , مصر.رسالة ماجستير غير منشورة, كلية التربية, جامعة الزقازيق
(: مستوى فعالية إدارة الموارد البشرية في وزارة التعليم .200الغامدي, عائض بن سعيد ) -60

العالي في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر القادة اإلداريين. رسالة دكتوراه غير منشورة, 
 جامعة اليرموك. 

ساء األقسام العلمية لواقع (: تقويم عمداء الكليات ونوابهم ورؤ .200كويران, إبراهيم, ناصر) -61
 ضمان جودة البرامج األكاديمية في كليات في جامعة عدن.
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