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 جامعة الفيوم  -كلية اآلداب  - قسم علم اإلجتماع

تمهيد:

من القرن الماضي  تحوالً جذرياً فيي ساياليا التيدري  و سطميا   األخيرشهد التعليم العالي في الربع 

التعليم و مجاالته، و قيد ستيه ايذا الت يور اايتجابل لجمليل مين التحيدياا التيي واجهيا التعلييم العيالي و التيي 

يل عليه واالطفجار المعرفي الهائل، و بروز التكتالا االقتصاد اإلقبالتمثلا في ت ور تقطياا التعليم و زيادة 

توجيه االاتثمار في و البحث العلمي ، من اطا فقد سصيب   إلهو ظاارة العولمل و طمو صطاعاا جديدة سدا 

التعليم العالي م الباً سكثر من سي وقا مضه بالعمل عله االاتثمار مجاالا المعرفل البشري بأقصيه  اقيل 

يدة  تتطااا و مت لباا العصر ممكطل و ذلك من خالل ت وير المهاراا البشريل و ااتحداث تخصصاا جد

مع الحرص عله تخريج كوادر بشريل تمتلك المهياراا الالزميل للتعاميل ميع كافيل المايتجداا و المت ييراا 

 .1التي يشهداا العصر

 خالل عالقاا من البعض ببعضها تتأثر التي المجتمع مطظوماا من سااايل حلقل العالي ويعد التعليم     
 طتائج العالي ترتا التعليم مؤاااا تواجه تحديّاا المعرفل مجتمع مت لباا وتشكل متبادلل, وتفاعالا

 ولم والقوة, وعوامل الال ل مظاار سبرز من المعرفل سضحا حيث آن، في المدى وبعيدة مباشرة وآثاًرا
 بعد تدرك لم التي ,فالدول بالحابان سخذاا في التأخر سو الحقيقل اذه تجاال والمجتمعاا للدول مجديًا يعد
 عله طفاها اتجد الت ور، التخلف إله من ولالطتقال القدراا لبطاء ساميل األكثر العامل اي المعرفل سن

 .مطها األكبر والمتضرر بل التحوالا، اامش

 لهذه الجهود لالاتجابل بذل العالي التعليم مؤاااا عله يترتا والمت يراا، الت وراا اذه إزاء     
 اذه من واط القا اوخدمته ساااي ل رض المجتمع  ّوراا اجتماعيل مؤاال" تعتبر فالجامعل التحدياا,

                                                 

ألعضاء الهيئاا التدريايل كمدخل لتحقيق جودة الطوعيل فه التعليم العاله ,  الت وير المهطه محمد عبد الفتاح شاهين : 1

 . 3, ص 2004جامعل القد  , ورقل علميل لمؤتمر الطوعيل فه التعليم الجامعه الفلا يطه , 



 2020( يناير 1جامعة الفيوم                       )اإلنسانيات والعلوم اإلجتماعية(                    العدد ) –مجلة كلية اآلداب 

   

 

(104 

      

                                                

 

 يتطااا بشكل وبرامجها ووظائفها بطيتها في الت ييرالماتمر سن تحدث الجامعل عله يطب ي الوثيقل الصلل
  2.بها المحي ل ال ارئل والت يراا

عله ما يتوفر لديه من عطاصر جيدة من سعضاء ايئل التدري  , وال  ويعتمد طجاح سى تعليم جامعه     

 . 3كيان لمؤاااا التعليم العاله بدون الهيئل التدريايل فهه حجر الزاويل 

وبما سن طجاح العمليل التعليميل فه ت وراا وتحقيق سادافها يعتمد بشكل ساااه عله عضو ايئل      

سداء األدوار الحديثل المطو ل به , وعله تمكطه من المهاراا التدريايل المتطوعه  التدري  ومدى كفاءته فه

فه ضوء سدوراه الجديدة , فإطه يجدر بالقيادة المائولل فه التعليم الجامعه سن توله اذا الجاطا المرتب  

وى الجودة بعضو ايئل التدري  والتدري  جل ااتمامها باعتباره سحد العوامل المهمل للوصول إله مات

الشاملل , فالمدر  الجامعه او سحد عطاصر المطظومل التعليميل بل او محور رئي  فيها يحتاج بال ريا 

إله الت يير والت وير إذ يتحقق عبره ساداف المطظومل , وسى خلل سو قصور فه إعداده سو عمله يعود عليها 

 ً  . 4بطتائج البيل تؤثر عله مخرجاتها تأثيراً كبيرا

اإلطار النظري للدراسة:أوالً :

 إشكالية الدراسة .

تلعا الهيئل التدريايل  فه ظل اقتصاد المعرفل دوراً حيوياً فه مؤاااا التعليم العاله  لكوطها العطصر      

األاااه والفعال من سجل إطجاح واير العملييل التعليمييل  وكيذلك مين سجيل تحقييق جيودة البيرامج واألطشي ل 

سادافها , وتتفوق سى جامعل عله الجامعاا اآلخرى عطدما تتوافر لديها سعضياء ايئيل التعليميل عله سختالف 

تدري  مؤالين تأالياً عالياً ويتوافر لديها جو اكاديمه مالئيم وخيدماا مطاايبل مميا يايهم فيه تجوييد العملييل 

                                                 
2

 المؤتمر : تحديث وت وير خ   وبرامج التعليم العاله لمواكبل حاجاا المجتمع , ورقل عمل فه على اسماعيل وآخرون 
 التعليم مخرجاا بين بعطوان "المواءمل الو ن العربي في العلمي والبحث العالي التعليم عن الماؤولين للوزراء عشر الثاطي
 .3, ص2009, المطظمل العربيل للتربيل والثقافل والعلوم, بيروا ,  "العربي الو ن في المجتمع وحاجاا العالي

: الجامعاا وصطاعل األمن الفكرى , المؤتمر األول لألمن الفكرى ) المفاايم والتحدياا ( ,  بنية فهد عبد المحسن الملحم

 .14اـ ,ص1430كليل التربيل , جامعل الملك فيصل , 
بطاء برطامج تدريبه ألعضاء ايئل التدري  الجامعه فه ضوء معايير الجودة فه التعليم  زرقان ليلى :

 .1,ص2013-2012دكتوارة غير مطشورة , جامعل ا يف الجزائر , الجامعه بجامعل ا يف , راالل 
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فاوف يؤثر بالالا التعليميل وإطجاحها , وعطدما يحدث سى خلل فه الدور الذى يقوم به اذا  العطصر الفعال 

 عله المطظومل التعليميل  بالكامل. 

وميين اطييا تط لييق إشييكاليل الدرااييل فييه التعييرف علييه ثيياثير العوامييل اإلداريييل التييه تواجييه سعضيياء ايئييل     

التدري  عله اير العمليل التعليميل من خالل التعرف المعوقاا التيه تحيول دون تحقييق اليدور المطيو  بهيم 

مالهم التدريايل واإلداريل  داخيل الجامعيل والتيه تتمحيور فيه المعوقياا اإلدارييل ) سليياا سثطاء مماراتهم سع

آليياا ومعيايير اختييار  –ت بيق الحوكمل والديمقرا يل فه داخل الجامعل مثل  الشفافيل فه اتخياذ القيراراا 

لعالقييل بييين اإلداريييين مييدى ا –وضييوح اللييوائ  والقييواطين المطظمييل للعمييل  –القييياداا االداريييل واالكاديميييل 

مييدى الشييعور بالرضييا الييوظيفه عيين العمييل ( ميين سجييل التوصييل إلييه مجموعييل ميين القواعييد  –واالكيياديمين 

واألخالقييياا التييه يجييا سن تتبييع فييه الجاطييا اإلدارى إلتاحييل جييو مالئييم ومطااييا للعمييل األكيياديمه داخييل 

 الجامعل  .

 أهمية الدراسة:  تتمثل في:  .

األهمية النظرية :

 حاولل إثراء التراث الطظري مما يااام في تراكم المعرفل العلميل في مجال علم االجتماع التربوى.م (1

 محاولل رصد تاثير المعوقاا اإلداريل ألعضاء ايئل التدري  عله اير العمليل التعليميل. (2
 محاولل معرفل مدى الرضا الوظيفه ألعضاء ايئل التدري  عن دورام الحاله . (3

 التطبيقية :األهمية 

 محاولل التعرف عله العوامل اإلداريل الته تواجه العمل األكاديمه داخل الجامعل. (1
تقييديم تصييور مقتييرح لألايياليا وال ييرق التييي يجييا سن تتبعهييا إدارة الجامعييل لتمكييين عضييو ايئييل  (2

 التدري  من سداء دوره .
يجيا ت بيقهيا فيه ظيل اقتصياد  التوصل إله مجموعل من األخالقياا للعمل اإلدارى والتربوى الته (3

 المعرفل . 
اط لقا الدراال من ادف رئياي: التعرف عله العوامل األداريل الته تواجه العمل  أهداف الدراسة: .3

 .األكاديمه داخل الجامعل
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 -ويتفرع من هذا الهدف عدة أهداف فرعية :

 تواجه سعضاء ايئل التدري  عله اير العمليل التعليميل . التعرف عله مدى تأثير العوامل اإلداريل الته (1

 (التعرف عله مدى الرضا الوظيفه لدى سعضاء ايئل التدري  ألداء الدور األكاديمه.2

التوصل إله ميدى قييام اإلدارة والقييادة الجامعييل بيدوراا فيه ماياعدة عضيو ايئيل التيدري  عليه القييام  (4

 بالدور المطو  به.
لمهام الته يجا سن تقوم بها اإلدارة الجامعيل فه مااعدة عضو ايئل التدري  فيه وضع تصور مقترح ل (5

 القيام بدوره المطو  به.
اط لقيا تسااالال  الدراساة :وضع ميثاق سخالقه للقواعد الته يجا سن تتبعها اإلداراا داخل الجامعيل . (6

تواجييه العميل األكياديمه داخييل  الدراايل مين تايياؤل رئيايي ايو: مييا ايه  بيعييل العوامييل اإلدارييل التيه

 الجامعل؟
 ويتفرع من هذا التساالل الرئيسي عدة تساالال  فرعية : 

 ما مدى تأثير العوامل اإلداريل الته تواجه سعضاء ايئل التدري  عله اير العمليل التعليميل ؟  .1

مااعدة عضو ايئل التدري  عله القيام بالدور  ما مدى قيام اإلدارة والقيادة الجامعيل بدوراا فه .2

 المطو  به؟
 مامدى شعور سعضاء ايئل التدري  بالرضا الوظيفه ألداء الدور األكاديمه؟ .3

 

 . مفاهيم الدراسة: 

العوامل اإلدارية : 
 

ال اياا اإلدارة بمعطااا العام: اي مجموعل من األعمال والطشا اا والقواعد التي تهدف إله الحصول عله 

من خالل العمل والجهد الجماعي للقوى العاملل ضمن الوظائف اإلداريل  واألاداف الم لوبل والمخ   لها،
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التي تضمطا تحقيق األاداف، والتي تلبي رغباإلدارة في اإلطتاجيل الفعالل واالاتمراريل واي : التخ ي ، 

 5التطظيم، التطايق، التوجيه، والرقابل

"سي العوامل المتعلقل بالجواطا اإلداريل من حيث الوظائف والاياااا والمبادئ  العوامل األدارية هى

 6ورام الخ   وتحديد األاداف وتطفيذاا والهياكل التطظيميل وسااليا العمل بها 

 الجامعة :

اه مؤاال علميل ماتقلل ذاا ايكل تطظيمه معين وسطظمل وسعراف وتقاليد سكاديميل معيطل , وتتمثل 

ه التدري  والبحث العلمه وخدمل المجتمع وتتألف من مجموعل من الكلياا واألقاام ذاا وظائفها ف

 .7ال بيعل العلميل 
 

 العمل األكاديمى:

مجموعل األعمال التي يقوم بها األاتاذ الجامعي اـواء علـه صـعيد مهاراته التدريايل سم توصيفه  -

 8.تقييم التي يختبر بها  لبتهاألعمال األداريل الجامعيل التي يدراها سم سااليا ال

اإلداريل المطا ل به وما يبذله من  – وسطه "درجل قيام عضو ايئل التدري  بتطفيذ المهام التعليميل -

 9 ممارااا وسطش ل والوكياا تتعلق بمهامه المختلفل تعبيراً الوكياً"

 

 

                                                 
5

اثر المعوقاا االداريل والتطظيميل فه سداء المؤاااا التربويل واالعالميل فه المملكل  بشير سمسية , أحمد ابراهيم أبوسن : 

 .11,ص2012جيا , حالل , راالل دكتوارة مطشورة , جامعل الاودان للعلوم والتكطولو دراال-العربيل الاعوديل
معوقاا ت بيق اإلدارة اإللكتروطيل في إدارة الموارد البشريل بالق اع الصحي الخاص بمديطل مكل  سميرة المطيرى : 6

 .18, ص2010المكرمل من وجهل طظر مديري وموظفي الموارد البشريل, الجامعل االفتراضيل الدوليل , المملكل المتحدة ,
 .2, ص2011لجامعل فه ضوء المائوليل المجتمعيل واالتجاااا العالميل الحديثل , عايدة باكير :ت وير دور ا 7
تقييم األداء األكاديمه بجامعل االقصه فه ضوء معايير الجودة من وجهه طظر ال لبل , دليل  محمد رضوان وآخرون : 8

 .5, ص 2006الجودة , جامعل االقصه , 
تقدير سعضاء ايئل التدري  بجامعل إالاراء الخاصل باألردن للمهام التعليميل المطا ل بهم من  العمايرة، محمد حسن : 

 .103, ص 3العدد  2وجهل طظر  لبتهم، مجلل العلوم التربويل والطفايل/ البحرين/ كليل التربيل/ المجلد 
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 الدراسا  السابقة: 

للقيادا  الجامعية بكلية التربية بجمهورية مصر  الدراسة األولى: دراسة "متطلبا  التمكين االدارى 

10العربية " تصور مقترح " 

سطه علي الرغم من تعدد محاوالا ت وير سداء القياداا الجامعيل بكلياا التربيل  تتمثل مشكلل الدراال فه     

في الاطواا األخيرة ، إال سن المتأمل لواقع اذه الكلياا يالحظ سطها تعاطي من بعض المعوقاا سامها تمركز 

شاركل في عمليل صطع الال ل في الماتوياا اإلداريل العليا في الجامعل ، وتعدد القواطين واللوائ  ، قلل الم

القراراا ، ومحدوديل التفويض ، وتماك بعض القياداا الجامعيل بالمطصا علي حااا المصلحل العامل، 

باإلضافل إلي قصور إعداد وتأايل القياداا الجامعيل قبل ش لها للوظيفل، مما دعا إلي ضرورة ستباع سااليا 

 ألااليا التقليديل.ومفاايم حديثل في اإلدارة والتخلي عن المفاايم وا
.التعرف عله المهام والمائولياا التي تقوم بها القياداا بكلياا التربيل  وتهدف الدراال الحاليل إله:     

والوقوف عله واقع التمكين اإلداري للقياداا الجامعيل بكلياا التربيل في جمهوريل مصر العربيل,تعتمد 

االاتباطل عله عيطل ممثلل للقياداا الجامعيل بكلياا التربيل  الدراال الحاليل علي المطهج الوصفي ااتخدما

ورؤااء مجال  األقاام بالكليل( بجمهوريل  –ووكالء الكلياا  –لكل من الفئاا التاليل )عمداء الكلياا 

 مصر العربيل وتوصلا الدراال للطتائج التاليل : 

حاجل إلي التواع في الال اا وإع اء تفويضاا تفتقر جميع القياداا الجامعيل إلي الصالحياا الكافيل وال -

 .وااعل لل ير إلطجاز مهام العمل دون تع يل

إن برامج التدريا الحاليل للقياداا الجامعيل غير كافيل ، ف بيعل العمل اإلداري تختلف كليا عن  بيعل   -

 . العمل األكاديمي
تمثلا معوقاا التمكين اإلداري التي تم درااتها وتحليلها في ثالث معوقاا واي ) المعوقاا الشخصيل ،  -

 المعوقاا اإلداريل ، المعوقاا التطظيميل (

                                                 
كليل التربيل بجمهوريل مصر العربيل " مت لباا التمكين االدارى للقياداا الجامعيل ب دراسة وفاء عياد عياد على : 10

 . 2012تصور مقترح ",  راالل دكتورارة غير مطشورة , كليل التربيل جامعل كفر الشيخ , 
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الجامعا  األردنية دراسة مقارنة بين الجامعا  الرسمية  الدراسة الثانية :دراسة " المناخ التنظيمى فى

والجامعا  الخاصة لبعض أبعاد المناخ التنظيمى السائد من وجهة نظر أعضاء الهيئة اإلدارية "

 من والخاصل الراميل األردطيل الجامعاا إغفال المطاخ التطظيمه في تتلخص مشكلل الدراال فه سن     
 الجامعاا اذه عله الفرصل سن يفوا  يمكن فيها املينالع اإلداريين طظر وجهل

 في سدائهم ماتوى رفع ب يل عاليل معطويل بروح العمل في فه االاتمرار التطظيمي المطاخ سثر معرفل في 
 .العمل

 :يلي ما تحقيق إله الدراال اذه تهدف

عدد من الجامعاا األردطيل وإجراء مقارطل فه اذا  محاولل التعرف عله واقع المطاخ التطظيمه فه -1

 .والخاصل الراميل الجامعاا المجال بين

 التعرف عله مدى وجود فروق فه تصوراا العاملين بالجامعل للمطاخ التطظيمه الاائد فيها. -2
ن تقديم التوصياا الته من شأطها ان تعرف الجامعاا عله المطاخ الاائد فيها وابل ت ويره لما لها م -3

 تأثير فه الالوك التطظيمه وفه طجاح اذه المطظماا وقدرتها عله االاتمرار والت وير .
اعتمدا اذه الدراال عله المطهج الوصفه التحليله وتم ت بيق االاتباطل عله عيطل عشوائيل من الجامعاا 

والخاص وقد بل ا األردطيل وعيطل عشوائيل  بقيل من العاملين في سربع جامعاا سردطيل من الق اع العام 

 ( مفردة .405عيطل الدراال )

 وتوصلا الدراال إله الطتائج اآلتيل : 

سظهرا الدراال سن اطاك فروق فه ماتوى تقييم المطاخ التطظيمه للجامعل بين العاملين فه  -1

 الجامعاا الراميل عطها فه الجامعاا الخاصل .

                                                 

المطاخ التطظيمه فه الجامعاا األردطيل دراال مقارطل بين الجامعاا الراميل والجامعاا الخاصل  زياد يوسف المعشر : 11

,  17ائد من وجهل طظر سعضاء الهيئل اإلداريل , مجلل جامعل  مؤتل , دمشق األردن , المجلد لبعض سبعاد المطاخ التطظيمه الا

 .  2001العدد األول , 
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التعليمه وستخاذ القراراا حيث طجد ان حملل سظهرا الدراال إله وجود عالقل بين مت ير المؤال  -2

 المؤاالا العليا مؤالون للعمل فه مواقع تتوافر فيها ميزة المشاركل فه اتخاذ القراراا . 
سن ماتوى التقييم فه جميع الجامعاا المبحوثل سقل من المتوقع حيث البد من إلقاء الضوء عله  -3

 ل بين العاملين والثقل والقدرة عله العمل .المطاخ التطظيمه القائم وطشر الثقافل التطظيمي
، واطتطاول 12تحتل الطظريل العلميل مكاطل متميزة في البحث العلمي بصفل عامل األدبيا  النظرية للدراسة: .6

 عرضاً لطظريل البطائيل الوظيفيل كالتالي:
 : النظرية البنائية الوظيفية

ترمه إله تحليل ودراال بطه المجتمع من طاحيل والوظائف الته تقوم بها اذه البطه  اه رؤيل ايوايولوجيل

 من طاحيل آخرى وتتمثل االفتراضاا الته تط لق مطها الطظريل :

سن لكل جزء من سجزاء البطاء االجتماعه وظيفل اامل يؤديها والته ياعه من خاللها إله سشباع احتياجاا  .1

 . الكائن االطااطه فه المجتمع

 تطظر إله المجتمع إله سطه طاق ذو سجزاء متراب ل وظيفيا   .2
 الوظيفل اه القيام باشباع الحاجل ,المشكالا تحدث بابا عدم اشباع الحاجاا. .3
ااتخدم باريتو مص ل  المطفعل بدال من الوظيفيل وصور المجتمع طاق متوازن يتألف من سجزاء ومكوطاا   .4

 . 13بيطهما اعتماد متبادل 
رتون سن يميز بين طوعين من الوظائف الته تظهر داخل الطاق واه الوظائف الظاارة الته يمكن إات اع مي .5

ً فه الحفاظ عله الطاق كما تعك  مجموعل األاداف العامل والخاصل , وكذلك  مالحظها وتاهم عموما

 .14 شعوريلالوظائف الكامطل الته توجد فه الطاق ولم يتوقع ظهوراا سو وجوداا يكون بصورة ضمطيل سو ال
                                                 

س الوطني للثقافة والفنون 12 صدر عن المجل : اتجاهات نظرية في علم االجتماع، عالم المعرفة، ت
ت،  10،ص1998واآلداب، الكوي

ض نماذجها التطبيقية , كلية العلوم   13 صنيفاتها , اتجاهاتها, بع :نظريات علم االجتماع ) ت
  . 7: 5ص  :, ص 2009االجتماعية , جامعة األمام محمد بن سعود اإلسالمية , 

14
صراع ( النظرية المعاصرة فى علم االجتماع ) التوازن التفاضلى صيغة    توليفية بين الوظيفة وال

 .  115:  109, ص ص  2008األردن ,  –, دار مجدوالى للنشر والتوزيع , عمان 
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ولقد قدم باراوطز تعريفاً وظيفياً للقوة باعتباراا آليه لخدمل المصال  الجماعيل حيث عرفها بأطها آليه لخدمل    .6

المصال  الجماعيل , وسيضا اه القدرة الفعليل لوحدة الطاق عله تحقيق مصالحها , واه سيضا إمكاطيل او 

عطه , واه قدرة الطاق االجتماعه عله تحقيق وإطجاز األشياء تاهيل من سجل سداء وظيفل فه المجتمع او طيابل 

 المتصلل بالمصلحل العامل الجماعيل.
ويمكن توظيف النظرية البنائية الوظيفية في خدمة الدراسة الراهنة حيث اعتمد  الباحثة في تحليل الدراسة 

 : الراهنة علي ثمة مقوال  من هذه النظرية والتي تخدم موضوع الدراسة وهي
سن لكل جزء من سجزاء البطاء االجتماعه وظيفل اامل يؤديها والته ياعه من خاللها إله سشباع احتياجاا  -

الكائن االطااطه فه المجتمع وفي ضوء اذا االفتراض يمكن تفاير مجتمع الجامعل كبطاء اجتماعه متكامل 

المتكاملل يقوم كل جزء فيه بأداء وظيفل إيجابيل معيطل وان كل جزء يااام فه بقاء االجزاء  يتكون من االجزاء

االخرى والبطاء االجتماعه ككل  ويعمل عله خدمته وباعتبار عضو ايئل التدري  جزء من اذا الكيان ) 

ارة و الا والذى يجا ان الجامعل ( فان دوره داخل الجامعل يؤثر ويتأثر بباقه الكياطاا اآلخرى داخلها من إد

 تعمل جميعها فه إ ار من القيم والمعايير المتفق عليها من قبل ايئل الجودة واالعتماد  
 

ثانياً: العوامل األدارية التى تالثر على العمل األكاديمى داخل الجامعة:

التوجيه والمتابعل اإلدارة التربويل و اإلدارة العامل في عملياا التخ ي  والتطظيم و كال من تااام     

والتقويم واتخاذ القراراا ،ووضع القواطين واللوائ ، لذا فإن اإلدارة التربويل تتفق مع اإلدارة العامل في 

اإل ار العام للعمليل اإلداريل فق  ، لكن اطاك اختالف في سن اإلدارة التربويل تشتق من  بيعل التربيل 

العمليل التعليميل التربويل، وذلك مما تتضمطه من إعداد سجيال قادرة تااام اإلدارة التربويل في طجاح والتعليم,

عله تحمل المائوليل ، فبهم تقوم دعائم المجتمعاا وتاتطير الشعوا في المجاالا المختلفل ، اواء عن 

  15 ريق التعليم العام في مختلف طوعياته سو عن  ريق التعليم العالي بجميع ق اعاته وتخصصاته المختلفل.

تتجاد ساميل اإلدارة التربويل من خالل سن اإلدارة التربويل مهمل للمعلم من خالل تطظيم جماعل ال الا و

،األمرالذي يؤدي إله زيادة التفاعل بين المعلم وال الا واذا يؤدى إله ادراك كل مطهم لمائولياته ودوره 

                                                                                                                                                             

 
15

س القسم األكاديمى قى جامعة النجاح الوطنية , مؤتمر جامعة    ى لرئي : تطوير الدور اإلدارى والقياد
 .19-18ص -, ص 2003النجاح  تاريخ وتطوير , فلسطين , 
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بويل ، كما تؤدي عمليل التفاعل بين المعلم في العمليل التربويل ، ومن ثم زيادة الوالء للمعلم والمؤاال التر

 و البه إله تأثرام بشخصيته واالاتجابل لتوجيهاته، وفه المقابل يحفز الوك الجماعل.

لكي يات يع المعلم تحقيق األاداف التربويل فهو يحتاج إله القيام بواجباا ومهماا إداريل باإلضافل إله     

يل تصدر عن الوزارة لرام الاياال العامل , يقوم المعلم بالمشاركل تعامله اليومي مع لوائ  وقراراا إدار

 في عمليل التخ ي  للمادة الدراايل وتطظيمها.

يحتاج المعلم إله معرفل حدود وظيفته ومائولياته وواجباته وساميل الدور الذي يقوم به,يقوم المعلم    

طرى سن اإلدارة التربويل تعمل عله توجيه بممارال الال ل خالل الضب  والتقويم والثواا والعقاا , و

وإرشاد القائمين بالعمليل التربويل من مهام ووظائف لذا فهي تؤثر عله المرؤو  والقائد في آن واحد ،وتبين 

 دور وواجباا كل مطهم.

وطجد العوامل االداريل اي األكثر ض  اً فيما يتعلق بالض و  المرتب ل بالوقـا واـي: كميـل العمل، 

مل المحول مع تحديد وقا لالطتهاء، التوقع الذاتي ال مـوح، إطهـاء األعمـال المكتبيل في الموعد، الع

كما حددوا ثالثل عوامل ض و  متعلقل  .االجتماعاا والوقا الذي تاتطزفه، مقا عاا التلفوطاا والزائـرين

الزمالء، تقييم سداء األعضاء وقد كان بالزمالء واي: اتخاذ القراراا التي تؤثر علـه حياتهم، حل اختالفاا 

 اطـاك عـامالن متعلقـان باألطظمل واي: الحصول علـه موافقـل للبرطـامج ودعـم مـالي، االلتـزام بأطظمـل
 .16المطظمل

ً  اإللكتروطيل باعتباراا اإلدارة ومن اطا يجا االاتمام بت بيق  ً  اتجااا   بيعل مع يتوافق عصريا
 سصبحا ولقد سادافها، تحقيق لارعل به لألخذ التربويل الطظم وتاعه هومت لبات العصر مت يراا
 متطام وعي اطاك وسصب  اإلطترطا، اطتشار مع واقعا سمرا عالميا التعليم طظام في التكطولوجيل التحوالا
 التعليم سصب  آما بارعل، المتطامي العالمي المعرفل اقتصاد في الفعالل للمشارآة بإعدادالداراين والتزام
 التحوالا اذه فأن التوجه اذا ظل وفي التعليم في للتواع الفعالل الحلول من التكطولوجيا عله القائم

 من من التحول األوله خ وتها المؤاال تخ و سن وما " مالئم إداري طظام إله حاجل في التكطولوجيل

                                                 
16

ض الجامعات السعودية , مجلة جامعة طيبة  : المشكالت   الوظيفية التى تواجه وكيالت األقسام األكاديمية ببع
 .12ـه , ص1426للعلوم التربوية , العدد الثانى , 
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 التحول في تبدس المؤاال في العمل و ريقل القرار إتخاذ وعمليل اإلدارة بطيل فإن البياطاا إله المعلوماا
 الجامعل عطاصر جميع في يؤثر آما الجامعاا، عالميل دعم في ياهم التكطولوجيا ااتخدام سن آما ،"

 مؤاااا في واإلداريل التربويل في الممارااا مماثل تحول من البد ولذلك بها، اإلدارة طظم في والايما
 . 17الموجودة الا حيل الممارااا من بدالً  االاتفادة إلمكاطيل التعليم،

ومن ثم طجد سطه البد من التجديد والت وير الماتمر من سجل الطهوض بطم  القياداا واالداراا الجامعيل 

 طشا  سطها عله إليها الطظر يمكن ال اإلداري الت وير للطهوض بماتوى العمليل التعليميل حيث سن عمليل
جميع  التزام درجل عله يعتمد اإلداري الت وير عمليل طجاح إن بل فق ، متخصص يوكل لشخص مطفصل

 به. اإلداريل الماتوياا

 اإلداريالتطويرمعوقا 

  :مطها اإلداري، الت وير تحقيق دون تحول التي المعوقاا بعض اطاك
 .المدير بيد واحتكاراا الال اا تركيز -
 .المبدعين عله الخطاق وتضييق الكيديل الاياااا -
 .حاامل قراراا اتخاذ دون يحول ألطه اإلداري التخلف ساباا سحد واو اإلداري الخجل -
 .للمدير العمياء الم لقل ال اعل قيم تكري  -
 18.األماطل قيم محل الثروة جمع قيمل حلا حيث االجتماعيل، القيم خلل -

ً اإلداريالتطويرمقوما تصنيفويمكن   :لآلتيوفقا

 ال ل وجود من التوافر اذا ويأتي,  اإلداري الت وير عمليل في الصادقل والرغبل القطاعل توافر .١

 خ   رب  ومحاولل ، الماتوياا كل عله تطفيذه ووجوا اإلداري اإلصالح حركاا تؤيد قويل اياايل
 كل لدور الدقيق والتحديد اإلداري بالت وير العاملين واقتطاع للدولل، القوميل بالخ   واإلصالح الت وير

 بالت وير معطيل جهل

                                                 
17

س القسـم األـكاديمى ـقى   ى ـلرئي جامـعة النـجاح الوطنـية, مرـجع سـبه ذـكر ,  : تـطوير الـدور اإلدارى والقـياد
 .112ص

18
 . 38-37ص -دور إدارة التطوير اإلدارى فى تحسين األداء الوظيفى , مرجع سبه ذكر  , ص:  ريم عمر منصور الشريف 



 2020( يناير 1جامعة الفيوم                       )اإلنسانيات والعلوم اإلجتماعية(                    العدد ) –مجلة كلية اآلداب 

   

 

(114 

      

                                                

 

 اواء المتاحل واإلمكاطياا األاداف بين المالئمل  ريق عن اإلداري وذلك للت وير الاليم التخ ي  .٢

 .بشريل سو ماديل كاطا

 .بالبيئل اإلداري الت وير ارتبا  .٣

  ريق عن وذلك لإلطاان الكامطل ال اقاا تفجير اي اإلداري الت وير خ واا سوله إن
 .البيئل اذه في الاائدة واالتجاااا والعاداا بالقيم وتأثره فيها طشأ التي بيئته مع التعامل

 .اإلداري الت وير عمليل في االاتمراريل .٤

 .مابقا المطاابل الحلول ووضع العوائق سو التحدياا بعض مواجهل افتراض من البد بمعطه

 .اإلداري الت وير عمليل في الشموليل.٥

 19.الجزئيل ال الكليل الحلول تقديم ومحاولل المطظماا عله الشموليل الطظرة بمعطه

ونجد أن هناك وثيقة اإلدارة المتميزة في ظل المعايير القومية وقد قام  لجان اإلدارة المتميزة وشمل  

هذه وثيقة اإلدارة المتميزة للقيادا  العليا والوسطى والتنفيذية والتي كان  من نتائجها تحديد مهام 

 قيادا  داخل المالسسا  من أجل تحقيق األهداف المنشودة منها: ال

 القياداا العليا: - س
 يقود عملياا ت وير وصياغل رؤيل إاتراتيجيل للتعليم. -

 يوظف القوى والعوامل المؤثرة في التعليم في صياغل الرؤيل -
 يخ   الاتخراج تكطولوجيا متقدمل -

 القياداا الوا ه: - ا
 رؤيل تعليميل واضحليشارك مع المعطيين في تكوين  -
 يرصد ويحلل المشكالا ويرصد ابل الت لا عليها -
 يتابع ااتخدام التكطولوجيا المتقدمل -

                                                 
19

 .66دور إدارة التطوير اإلدارى فى تحسين األداء الوظيفى , مرجع سبه ذكر  , ص:  ريم عمر منصور الشريف 
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 القياداا التطفيذيل: -ج   
 يصوغ رؤيل مشتركل للمؤاال التعليميل بالتعاون مع العاملين فيها. -
 تفعيل رؤيل المؤاال وراالتها من خالل األطش ل. -

 في تحقيق رؤيتها. يوظف مواد وإمكاطاا المؤاال -
 .20يطفذ إجراءاا توفير التعلم والتعليم للجميع -

ثالثاً: اإلجراءا  المنهجية للدراسة:

 نوع الدراسة : - أ

تطتمي الدراال الرااطل إلي طم  الدراااا الوصفيل التي تعتمد علي المطهج الوصفي التحليلي الذي يهدف     

األداريل عله العمل األكاديمه داخل الجامعل ، وتفايراا لجمع البياطاا وحقائق متعلقل بتأثير العوامل 

 وتحليلها وااتخالص الطتائج مطها في إ ار تااؤالا وساداف الدراال .

  : مناهج الدراسة - ب

عن  ريق العيطل عشوائيل من سعضاء ايئل التدري   ايتم عمل ما  اجتماعه المسح االجتماعى بالعينة:

 ( كليل طظريل.3( كليل علميل و)3بجامعل الفيوم بالكلياا الطظريل والعمليل وعدداا )

  أدوا  الدراسة :  -ج

 ( استبيان : ويتضمن المحاور االتية 1

 سوالً :البياطاا األااايل  
 عله كفاءة العمل االكاديمه داخل الجامعل . ثاطياً: المحوراألول: العوامل األداريل الته تؤثر

 ثالثاً: المحورالثاطي:تصور مقترح للت لا عله المعوقاا االداريل الته تؤثر عله العمل األكاديمه.

 : مجاال  الدراسة : وتشتمل علي -د

فيوم ( من سعضاء ايئل التدري  بكلياا جامعل ال250سجريا الدراال علي عيطل قوامها ) المجال البشري : .1

 ساتاذ متفرغ(. –ساتاذ  –ساتاذ مااعد  –درجتهم الوظيفيل ) مدر  

                                                 
 18م،ص 2003: اإلدارة المتميزة ، القاهرة ، مشروع إعداد المعايير القومية،   20
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 سجريا الدراال داخل جامعل الفيوم. المجال الجغرافي : 

 اات رقا الدراال الميداطيل سربعل سشهر . . المجال الزمني :

 :معايير أختيار عينة الدراسة
تم اختيار عيطل من داخل جامعل الفيوم ، وبما سن موضوع الدراال يتعلق بالتعرف العوامل األداريل الته 

تؤثر عله العمل األكاديمه داخل الجامعل تم اختيار عيطل عشوائيل من سعضاء ايئل التدري  في جامعل  

 الفيوم.

 رابعاً: نتائج الدراسة: التحليل والتفسير: 

 الدراال التحليليل كالتالي:جاءا طتائج 

كشفا طتائج الدراال عن سام العوامل األداريل الته تؤثر عله عمل عضو ايئل التدري  سثطاء تأديته  .1

لعمله داخل الجامعل اه افتقار بيئل العمل لالمكاطياا الماديل  االزمل للقيام بعمله االاااه واو التدري  

 المجهزة بالتكطولوجيا الحديثل. والته تتمثل فه عدم توفير قاعاا التدري 

عدم تعاون األداراا واألقاام األداريل داخل كلياا الجامعل فه إمداد المعلوماا الالزمل الته تااعداا  .2

 فه حل المشاكل التطظيميل بداخلها .
كشفا الدراال الحاليل عله سن اطاك ضعف فه التمويل المادى الالزم من جاطا االدراة الجامعيل لتطميل  .3

هاراا وقدراا سعضاء ايئل التدري  من الدوراا والمؤتمراا الته تااعده فه الطهوض بماتواه م

 األكاديمه .
سوضحا الدراال ايضا ضعف االمكاطياا الالزمل للبحث العلمه من سجهزة ومعداا وورش ومراجع  .4

 علميل 
 وجود بعض المشكالا المتعلقل بجمود اللوائ  والقواطين . .5
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 سادساً: التوصيا  والمقترحا :

 العمل عله تحاين ظروف البيئل اإلداريل للجامعل. -1

 توزيع المطاصا القياديل حاا الكفاءة وذلك بوضع الرجل المطااا في المكان المطااا. -2
 زيادة االاتمام بالجاطا االطااطه في التعامل بين الرؤااء والمرؤاين. -3
قدوة حاطل في معامالتها بحيث  توله ساميل للحوار والطقاش حرص القيادة داخل الجامعل عله سن تكون  -4

 في العمل.
سن تعمل الجامعل عله سصدار طشراا تربويل ذاا صلل باألطما  القياديل ، وتهدف إله تطميل المهاراا  -5

 القياديل االيجابيل.
6-  ً ً موجبا ً في ممارال الطم  الديمقرا ه الرتبا ه سرتبا ا بتفعيل سداء  تشجيع القادة عله المضه قدما

 المرؤاين, لتحاين سداء رؤااء األقاام ، وتدريبهم عليه.
 رفع كفايل رؤااء األقاام اإلداريل ،ومااعدتهم عله تقبل الرسى والرسى االخر.  -7
توزيع الصالحياا والمائولياا عله المرؤواين ، والحرص عله بطاء مبدس الشورى في ستخاذ  -8

 بالرسى والتعصا له.القراراا واالبتعاد عن االاتبداد 
 خالل من واللوائ  الطظم بجمود المتعلقل المشكالا عله القضاء االدارة الجامعيل  تحاول سن البد من  -9

 .فيها آرائهم لمعرفل المعطيل األقاام رؤااء من دوريل تقارير  لا
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 : المراجع

الخاصل باألردن للمهام التعليميل المطا ل بهم  : تقدير سعضاء ايئل التدري  بجامعل إالاراء العمايرة، محمد حسن -1

 . 3العدد  2من وجهل طظر  لبتهم، مجلل العلوم التربويل والطفايل/ البحرين/ كليل التربيل/ المجلد 

: المشكالا الوظيفيل الته تواجه وكيالا األقاام األكاديميل ببعض الجامعاا  أمل بن  سالمة الشامان -2

 اـ.1426ل للعلوم التربويل , العدد الثاطه , الاعوديل , مجلل جامعل  يب

: الجامعاا وصطاعل األمن الفكرى , المؤتمر األول لألمن الفكرى ) المفاايم  بنية فهد عبد المحسن الملحم -3

 اـ .1430والتحدياا ( , كليل التربيل , جامعل الملك فيصل , 

األكاديمه قه جامعل الطجاح الو طيل ,  ت وير الدور اإلدارى والقيادى لرئي  القام جود  أحمد سعادة : -4

 .2003مؤتمر جامعل الطجاح  تاريخ وت وير , فلا ين , 

: مت لباا التمكين االدارى للقياداا الجامعيل بكليل التربيل بجمهوريل مصر العربيل "  وفاء عياد عياد على -5

 . 2012يخ , تصور مقترح ",  راالل دكتورارة غير مطشورة , كليل التربيل جامعل كفر الش

: بطاء برطامج تدريبه ألعضاء ايئل التدري  الجامعه فه ضوء معايير الجودة فه التعليم  زرقان ليلى -6

 .2013-2012الجامعه بجامعل ا يف , راالل دكتوارة غير مطشورة , جامعل ا يف الجزائر , 

يل بالق اع الصحي الخاص : معوقاا ت بيق اإلدارة اإللكتروطيل في إدارة الموارد البشر سميرة المطيرى -7

بمديطل مكل المكرمل من وجهل طظر مديري وموظفي الموارد البشريل, الجامعل االفتراضيل الدوليل , المملكل 

 .2010المتحدة ,

مصر والبدائل الماتقبليل ) دراال  : تحدياا التعليم الجامعه فه صبحى عبد العزيز ابراهيم أبو رضى -8

 . 2009جامعل بطها ,  –ميداطيل عله جامعل بطها ( راالل ماجاتير مطشورة , كليل اآلداا 

 .2011:ت وير دور الجامعل فه ضوء المائوليل المجتمعيل واالتجاااا العالميل الحديثل ,  عايدة باكير -9
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جتماع، عالم المعرفل، تصدر عن المجل  اتجاااا طظريل في علم اال عبد الباسط عبد المعطي: -10

 .1998الو طي للثقافل والفطون واآلداا، الكويا،

:طظرياا علم االجتماع ) تصطيفاتها , اتجاااتها, بعض طماذجها  عبد العزيز بن على الغريب -11

 .2009الت بيقيل , كليل العلوم االجتماعيل , جامعل األمام محمد بن اعود اإلاالميل , 

تقييم األداء األكاديمه بجامعل االقصه فه ضوء معايير الجودة من وجهه طظر  وآخرون :محمد رضوان  -12

 . 2006ال لبل , دليل الجودة , جامعل االقصه , 

الطظريل المعاصرة فه علم االجتماع ) التوازن التفاضله صي ل توليفيل بين  محمد عبد الكريم الحورانى : -13

 . 2008األردن ,  –للطشر والتوزيع , عمان  الوظيفل والصراع ( , دار مجدوالى

التقاء المعرفل واالبتكار وطقل التكطولوجيا فه الجامعاا الحديثل , كليل الهطدال,  مجدى الميسرى : -14

 . 2013جامعل االاكطدريل , 

 م.2003: اإلدارة المتميزة ، القاارة ، مشروع إعداد المعايير القوميل،  وزارة التربية والتعليم -15

 
 

 


