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 -1املدقمة :
ملا كان االنسـان ببععـك كا ـا اجتماعيـا ،ال يسـتبيا العـين م اـردا ،تال يتـهتأ لـك أن يسـتهو عـ ج ـود
اآلخري م أجل تس يل أموره احلياتيـة ،كانـح حاجتـك إآل اآلخـري ـرترة ال غـ ع ـا .ت ـد كانـح ـ ه
احلاجـة ـدًا لـ لة تبســيبة ،تغـة معكـدة ،تكلمــا اادادق احليـاة تكـدما تت ـرا ،أسـع ح حاجـة ا نســان
أكثر إآل اآلخري  .تا دارة تليلة م مة لت ظيم ج ود اجلماعـة .تمـ ـا كانـح حاجـة ا نسـان مالـة إآل
ا دارة ،الــغ غــدق اليــوم ــرترية للاــرد تللجماعــة .فــالارد اجــة إآل ا دارة لت ظــيم لتســية أمــوره ،تأمــور
ألـرتك ،تاملسلســة اجــة إآل ا دارة مـ أجــل ت ظــيم أمور ـا ،تت ظــيم تااعــل مــدخعلا امل تلاــة .إن فاعليــة
ا دارة تكااءلــا م ـ ااهلــا ل امتامــة الــغ تــاا ــا اًتمعــاق املتكدمــة س ـ اعيا علــأ اًتمعــاق ال اميــة،
تا دارة الكايّة ي الكادرة علأ إفادة تتوجيك مجيا ج ود العاملني ،تتس ة ا لت كيق األ داف املوجودة.
لكد تعددق أدتار مدير املسلسة ،أية مسلسة ،تمل يعد بالتباعة ا املدير أن يكوم جبميا أععاء ـ ه
ا دارة بكا ــاءة م ـ ـ دتن االل ــتعانة باملرتتل ــني ،ت ـ ـ ا يتبل ــب م ــك الكي ـ ـام بتا ــويض بع ــض الهل ــعحياق
ملرتتلــيك ،ت ـ ا التاــويض الســلبة يعتــل م ـ ال ــرتراق الــغ تتم ــا عمليــة الت ظــيم .تم ـ م بلــق أن أ
ش ل م ما بلهح دراتك تطا اتك تإمكاناتك ،ال يستبيا الكيام مبجموعة أعمال تحده تبدرجة عالية مـ
ا تكان ،تخباسة إذا كان ا العمل يف مسلساق تالعة تمعكدة (أبو شي ة.)1991 ،
تيرى السـعود ( )9009أن تاـويض السـلبة  Delegation of Authorityـو توايع ـا علـأ ألـا
املع ــدأ املتع ــا يف تكس ــيم العم ــل .ت ـ ـ ا يع ــو أن رج ــل ا دارة ال يس ــتهار بك ــل الهل ــعحياق يف املس ــتوياق
ا دارية األدىن ،مبع أنك د ياـو بعـض رجالـك العـاملني معـك بـععض السـلباق امل ولـة إليـك لتسـ يل لـة
العمــل يف أمــور معي ــة .تلــيا معـ ـ ا أن اــرد ناســك مـ الســلبة ،تإمــا ياــار العــاملني يف تمــل أععــاء
العمــل ا دار  .تيكهلــد بتاــويض الســلبة أي ــاس عمليــة الســماق االختيــار يف نكــل جـ ء مـ الســلبة مـ
الــر يا إآل املرتتلــال يكــون عليــك أن يلت ـ م أداء الواجعــاق الــغ يكلاــك ــا ر يســك ،تًــار الهلــعحياق
العامة ألدا ا ،تيهلعح مسستال أمام ر يسك عما ام بك م أعمال (الهلةيف.)9002 ،
ت د بني العساف ( ) 9002إآل أن ما وم تاويض السلبة ياة إآلس إعباء أفـراد امل ظمـة الثكـة تاحلريـة
تاملهلــادر الــغ ت ــدعم عمل ــم ،ت ك ـ م م ـ إس ــدار أحكــام م ت ـرارالم املتعلكــة بظ ــرتف العمــل ،بهل ــورة
مو ــوعية ترلــا ماــا يم إداريــة تاكافيــة ا مــة علــأ املــودة تاملاــاركة تاالنتمــاء .إن ارلــة ت ياــة التاــويض
باــكل لــليم يرتتــب علي ــا تـوافر بي ــة ت ظيميــة لــليمة يف الســلبة ،تت ــا أ ــداف امل ظمــة تليالــالا تفكــا
أل لا علمية .فالتاويض مـ مكومـاق حـاق العمـل ا دار  ،تعلـأ ا داراق العمـل علـأ تاـجيا ارلـتك
الق م اخ ت ظيمي ا م علأ الثكة ،تااللت ام تالوالء.
تالت ادا اآل ذلك ،ي عهي لإلدار الرتبو أن يكوم بت ليل العمل املبلوب إحااه تنااطاتك تمسستلياتك،
إذا أراد أن يا ــو الس ــلبة ،تأن أ ــدد أل ــلوب الت ظ ــيم ا دار م ــا تدي ــد املس ــستلياق تم ــدا ا يف ك ــل
مستوى م الت ظيم امترمي ،تتوفة واق جديدة لعتهلال تاالختهلاساق املبلـوب تاوي ـ ا .تب ـاء علـأ
22

درجة تفويض السلطة لدى عمداء الكليات األكاديمية في الجامعات األردنية الحكومية ...............د.السعود – د .رحيم

ذلك؛ ي عكا تاويض السلبة إاابيا علأ ا دار ذاتك ،تعلأ املرتتلني ،تعلأ امل ظمة ،تيكـود إآل ايـادة
فعالية امل ظمة؛ ألن الكا د ال ياو للباق أكثر يكون لديك التعداد أكل لكعول مسستلياق إ افية.
كما أن تاويض السلبة أا علأ ت مية دراق املرتتلني تم ارالم ،تيعي م علأ ت مية اجلوانب الكياديـة
يف ش هليالم تيرفا رتح م املع وية ،تيولد الثكـة املتعادلـة تا حسـا باملسـستلية فيمـا بيـ م ،تيـدفع م إآل
أداء امل ام املاو ة إلي م علأ أحس تجك ،ملا تسد إليك مـ ت ميـة لـرتق االبتكـار تاملعـادرة لـدي م .ت ـا ال
شك فيك أن كل ه املكدماق تكود إآل ايادة مستوى األداء الو ياي لدى املرتتلني.
تيكهلد باألداء الو ياي ()Job Performanceس مجيـا ال اـاطاق تاملسـستلياق تامل ـام الو يايـة الـغ
يكـوم ـا العـاملون يف امل ظمـة ،لت كيـق ا ـداف ا .تيعـد األداء الـو ياي تاحـدا مـ املوا ـيا احليويـة يف حيــاة
األفراد تامل ظماق .تاألداء الو ياي يكا بهلاليب كمية يعكا أتال االجت اد تاملثابرة ،تمدى امل ـارة الـغ
ًتلك ا العاملون ،تجديت م يف اكتساب االاق عل الدتراق تا فادة م ا.
لك ــد ركـ ـ ق االاا ــاق احلديث ــة يف ا دارة ،تال ل ــيما الس ــلوكية م ــا ،عل ــأ ــرترة اال تم ــام بالع هل ــر
العار  ،ت د أدى ذلك إآل ا تمـام كثـة مـ العـاحثني تاألكـادًيني مبو ـوع األداء الـو ياي ،تأسـعح جـ ءا
م م ـا يف م ظومــة ا دارة العلميــة ( ،)Scientific Managementتأحــد أ ــم ال ـلامهت الــغ لــدف إآل
تكيق أ داف امل ظمة ،تإآل تليلة امة يف االرتكاء باألداء الو ياي ترفـا مسـتوى العـاملني ،تفكـا لظـرتف
بي يــة تاجتماعيــة تت يايــة كــددة ك ـ العــاملني م ـ أداء العمــل علــأ أكمــل تجــك .تب تيجــة ل ـ لك دأبــح
امل ظمــاق علــأ توجيــك إمكانالــا كل ــا ــو العــاملني علــأ اعتعــار أاــم كــور العمــل تكــر ا نتــا  ،فــهتلت م
الع ايــة تالته يــل ،تا تمــح ــم ماديــا تمع ويــا ،تعملــح علــأ الكاـ عـ كاــاءة تفعاليــة بـرامهت تألــاليب
لــتسد بالعــاملني يف لــلم الرت ــي ،تحس ـ بــي الكــوى العاملــة ،تالعمــل علــأ معاجلــة الســلعياق تفكــا
لل ب املدرتلة (درافو .)9002 ،
ت ا شعك اتااق بني س اع الكرار علأ أن إدارة املوارد العارية ،تتسميت ا ي املدخل األنسب تاألحح
لرف ــا كا ــاءة املسلس ــة تأدا ــا ،مب ــا أك ــق الكا ــاءة تالااعلي ــة يف موارد ــا املادي ــة تالعاـ ـرية تاألداء ال ــو ياي
في ا(اً ــا  ،)9002 ،تل ي ــادة تس ــني األداء ال ــو ياي بارتعاط ــك با نتاجي ــة ال ــغ تا ــة إآل الكا ــاءة بهي ــة
الوســول إآل األ ــداف املرلــومة به ــل ج ــد تأ ــل تكلاــة .تالوســول إآل الااعليــة يعــو الوســول إآل أف ــل
نوعيـ ــة ك ـ ــة يف أداء ااـ ــدماق ،تمع ـ ـ ذلـ ــك أن ا نتاجيـ ــة تكـ ــا بالكاـ ــاءة تالااعليـ ــة ،تتكليـ ــل حجـ ــم
املا ــكعق املرتعب ــة بالعم ــل ،تتك ــوي ع ــاملني ذت كا ــاءة عالي ــة ،تع ــا الااعلي ــة تا نتاجي ــة (مح ــاداق،
.)9002
تملا كان األداء الو ياي ًثل ااتيتني ر يستني مهاس الكااءة ا نتاجية م ج ة ،تالـتعداد األفـراد للتكـدم
م ـ ج ــة اانيــة ،كــان ال بــد م ـ اختيــار األف ـراد الهلــاحلني للرت يــة ،تتاــاد ايســوبية ،تت ميــة امل افســة بــني
األفراد ،تتاجيا امل افسـة بـني األ سـام امل تلاـة ل يـادة ا نتاجيـة ،ت يـا إنتاجيـة تكاـاءة األ سـام امل تلاـة،
تايافظة علأ مستوى ٍ
عال تمستمر لكاـاءة ا نتاجيـة ،تت تيـد ا دارة مبعلومـاق ماهلـلة تلكـي ال ـوء علـأ
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السيالــاق املســتكعلية لعختيــار تالتــدريب تال كــل تالرتفيــك تغة ــا ،لتسـ يل ةبـ الكــوى العاملــة (الاــاأي
تامل رتع.)9002 ،
ت ا يعو أن األداء الو ياي جمموعة م السلوكاق ا دارية ذاق العع ة املعلة ع يام املو ـ بـهداء
م امــك تتمــل املســستلية ،تيت ــم جــودة األداء ،تحس ـ التكيــد بهنظمــة العمــل ،تااــلة التك يــة املبلوبــة،
با افة إآل االتهلال ما بكية أع اء امل ظمة ،تالتااعل مع م ،تااللت ام تا بداع يف ال واحي ا دارية.

 -2ةشكل المراس :

يُ ظر إآل تاـويض السـلبة علـأ أنـك ألـلوب إدار يـدعو إآل املاـاركة باملسـستلية ،تإيـعء سـعحية ا ـاذ
الكرار مل م أعرف ببعيعة عمل م ،تتع ي شعور العاملني باالنتماء تالدافعية ااه م ظمالم .تيكوم الكادة
يف ةتلـ املســتوياق ا داريــة بــدتر فاعـل تمــسار يف يــادة م ظمــالم ـو تكيــق أ ــداف ا تغايالــا .تتت ــدد
كاــاءة أداء ـ ه امل ظمــاق إآل حــد كعــة مبســتوى كاــاءة موارد ــا العا ـرية ،الــغ ت ــبلا بــدتر ألالــي يف
تســية دفــة األمــور يف ـ ه امل ظمــاق .تب ــاء علــأ ذلــك ،تلكــي تكــق ـ ه امل ظمــاق أ ــداف ا ،ال بــد أن
يتمتا الكادة في ا يف ةتل املستوياق ا دارية مب اراق معي ة ،تعي م علأ أداء امل ام املوكولة إلي م.
لكــد أشــارق درالــاق عديــدة إآل أن غيــاب ال ظــرة املسلســية يف إدارة األج ـ ة ا داريــة األردنيــة ،تعــدم
تع ــو مع ــادك التمك ــني ال ــو ياي تتا ــويض الس ــلبة ،تتهلي ــب ال ظ ــرة الا هل ــية ،تغي ــاب املع ــاية الوا ـ ـ ة
تالد يكة لتكومي األداء املسلسي ،تعدم املساتاة يف تبعيق ال ظام علـأ العـاملني ،ـد تكـون مـ أ ـم العوامـل
السلعية الغ ي ع اكة العاملني ه األج ة .تتهليسا علأ ما لعق ،كان البـد للمـديري مـ أن يـدركوا
أمهية تاويض السلبة تإشرا العاملني يف عملية س ا الكراراق ا دارية ،ت ثل العع اق الكا مة علأ الثكة،
مثلمــا أ ـ أ ل امــا علــأ العــاحثني أن يســلتا غــور مو ــوع الثكــة الت ظيميــة ،تأبعــاده امل تلاــة لكــي يــتمك
سانعو الكراراق م ا دارة بااعلية تكااءة عالية (الهلا غ.)1922 ،
تم ـ خــعل عمــل العــاحثني يف جمــال التعلــيم العــا  ،تم ـ خــعل إطعع مــا علــأ مــا يــدتر يف بعــض
اجلامعــاق العربيــة ،الحظــا تجــود تاــاتق كعــة ،تاخــتعف تا ــح ،يف درج ـة تاــويض الســلبة لــدى بعــض
العمداء ،يسار علأ األداء الو ياي لرتلاء األ سام األكادًيني العـاملني مع ـم .ت ـ ا مـا حـدا مـا لدرالـة
ـ ا املو ــوع تالت كــق م ــك .إن ماــكلة الدرالــة تتمثــل يف ا جابــة ع ـ الس ـسال الــر يا اآل س عييا درجيية
تفويض السلطة لدى عمداء الكليات األكاديمية في الااععات األردنيية الحكوعيية وعالقتهيا بياألداء
الوظيفي لدى رؤساء األقساف فيها؟

 -3أسئل المراس :

تسعأ ه الدرالة إآل ا جابة ع األل لة التاليةس
 -1مــا درجــة تاــويض الســلبة لــدى عمــداء الكليــاق األكادًيــة يف اجلامعــاق األردنيــة احلكوميــة م ـ
تج ة نظر رتلاء األ سام األكادًية في ا؟
23

درجة تفويض السلطة لدى عمداء الكليات األكاديمية في الجامعات األردنية الحكومية ...............د.السعود – د .رحيم

 -6ما مستوى األداء الو ياي لدى رتلاء األ سام األكادًية يف اجلامعاق األردنية م تج ة نظر م؟
 -3ل ا عع ة ذاق داللـة إحهلـا ية ع ـد ( )0000=بـني درجـة تاـويض السـلبة لـدى عمـداء
الكلياق األكادًية يف اجلامعاق األردنية تاألداء الو ياي لرتلاء األ سام في ا؟

 -4أهمي المراس :

تع ــذ ـ ه الدرال ــة يف أح ــد املا ــا يم ا داري ــة تالت ظيمي ــة اجلدي ــدة يف الاك ــر ا دار  ،ت ــو مو ــوع
تاويض السلبة .إن املسلساق الغ تسعأ لتعـو نظـام العـاب املاتـوق أت ا دارة املاتوحـة ،تالـغ تعمـل علـأ
م ح العاملني حرية املااركة يف ت ا األ ـداف تت ايـ ا تا ـاذ الكـراراق ت كـ م مـ مواج ـة الت ـدياق،
اد أن التاـويض مـ أ ـم املو ـوعاق الت ظيميـة الـغ اـب أن تتع ا ـا .تتهليسـا علـأ ذلـك ،تت ـح أمهيـة
الدرالة م خعل طعيعة املو وع ال تع ثك؛ إذ إاا تت اتل درجة تاويض السلبة لدى عمداء الكلياق
األكادًية يف اجل امعاق األردنية .فمعرفة درجة التاويض لـدى ـسالء الكـادة األكـادًيني شـرل ـام لت ديـد
األداء ال ــو ياي لرتل ــاء األ س ــام الع ــاملني مع ــم ،مـ ـ خ ــعل تب ــوير ارل ــالم ا داري ــة ،تبالت ــا ت تي ــد
اجلامع ــاق بته ي ــة راجع ــة ح ــول فاعلي ــة التا ــويض ،تعع ت ــك ب ــاألداء ال ــو ياي با ــكل خ ــا  ،تاملمارل ــاق
ا دارية باكل عام.
تباكل أكثر تديدا ،فإن أمهية ه الدرالة ،يف اجلانعني ال ظر تالتبعيكي ،تتمثل يف ما يليس
 -1كاـ ـ الل ــعا تالهم ــو عـ ـ ـ ـ ا املته ــة الس ــلوكي امت ــام الـ ـ أ ـ ـ أ تل ــيلة إداري ــة تس ــاعد
املرتتلني علأ ت مية إحسال م باملسستلية تتدريع م علي ا ،تتعويد م ليكونوا ا دة يف املستكعل.
 -6إبراا ــا ألمهيــة تعــو ما ــوم التاــويض بوســاك ال ـرتاتيجية إداريــة امــة ،لت كيــق أ ــداف مسلســاق
التعلــيم العــا  ،تألمهيتــك يف رفــا مســتوى األداء لــدى الكــادة األكــادًيني يف اجلامعــاق األردنيــة ،تمرتتلــي م
علأ حد لواء.
 -3إلـ ـ ام ا يف ت تي ــد عم ــداء الكلي ــاق األكادًي ــة باملعرف ــة العام ــة ،تالكواع ــد الاكري ــة ،ا ــاد بي ــة
ت ظيمية تساعد م علأ إطعق طا الم ا بداعية م خعل عملية التاويض.
 -4تديد درجة التاويض لـدى الكـادة األكـادًيني يف اجلامعـاق األردنيـة الرويـة ،تتعيـان دتر التمكـني
بوساك الرتاتيجية إدارية امة ،تساعد علأ تكيق أ داف امل ظماق.
 -0إفادة الكا مني علأ مسلساق التعليم العا يف اجلامعاق األردنية الروية باكل خا  ،يف إعادة
ال ظر يف ألا اختيار تتعيني سالء الكادة ،حيذ تعتمد ه األلا علأ الدتر تاأل دمية ،يذ تت دد
ألا يتم م خعمتا إعداد جيد للكادة؛ ليتمك وا م أداء م ام م تتاجعالم امللكـاة علـأ عـاتك م بكاـاءة
تفاعلية.
 -2ت اتمتــا ملكومــاق جديــدة يف التاــويض ،كالتــدريب تالاــاافية ،يــذ تاــكل ركي ـ ة ألالــية ا ـراء
املكتعاق ،الغ ت تد العاحثني تالدارلني باملعلوماق العامة حول ما ومي التاويض تاألداء الو ياي.
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 -7إفادة عمداء الكلياق يف اجلامعـاق األردنيـة ،عـ مسـتوى التاـويض لـدي م ،تمسـتوى أداء رتلـاء
األ سام العاملني مع م ،تالعع ة بني ي املتهةي .

 -5همف المراس :

لــدف ـ ه الدرالــة إآل تع ــرف درجــة تاــويض الســلبة ل ــدى عمــداء الكليــاق يف اجلامعــاق األردني ــة
احلكومية تبيان عع ت ا باألداء الو ياي لدى رتلاء األ سام األكادًية في ا.

 -6التعريفات اإلجرائي ملصطلحات البحث:

اشتملح ه الدرالة علأ عدد م املهلبل اق ،تفيما يلي تو يح لكل م اس
 -1-6تفويض السلط ( :)Delegation of Authorityتيكهلد بك عملية السماق االختيار
ب كــل جـ ء مـ الســلبة مـ الــر يا إآل املــرتت  ،الـ يتعــني عليــك االلتـ ام بــهداء الواجعــاق الــغ يكلاــك ــا
ر يسك تًار الهلعحياق العامة ألدا ـا ،تيهلـعح مسـستال أمـام ر يسـك عمـا ـام بـك مـ أعمـال (الهلـةيف،
ويعرفه البانثان إجرائييا :بهنـك مسـتوى االلـتجابة خبهلـو كـل فكـرة مـ فكـراق االلـتعانة كمـا
ّ .)9002
تكيس ا أداة الدرالة الغ طور ا العاحثان تالت دما ا يف ه الدرالة.
 -2-6األداء الوووفيف ( :)Job Performanceتيكهلــد بــك األاــر الهلــايف جل ــود الاــرد ،الـ
يعـدأ بالكــدراق تإدرا الـدتر الـ يكـود إآل درجــة تكيـق تإ ــام امل ـام الو يايــة للاـرد (لــلبان.)9009 ،
ويعرفه البانثان إجرائيا :بهنك جمموع ال ااطاق تاملسستلياق تامل ام الغ يكوم ا رتلاء األ سام تامل ب
متا بت اي ا ،تيكا بالتجاباق أفراد العي ة خبهلو فكراق األداة املعدة مت ا الهر .

 -7حمود المراس :

ا تهلرق ه الدرالة علأ رتلاء األ سام األكادًية يف اجلامعاق األردنيـة احلكوميـة (العامـة) العـاملني
خعل العام الدرالي .9011 – 9010

 -8األدب النظري:

يت اتل ـ ا اجلـ ء مـ الدرالـة عر ـا أل ـم مـا ت اتلـك األدب ال ظـر حـول متهةي ـا ،تذلـك علـأ ال ـو
اآل س

 -1-8تفويض السلط

:Authority Delegation

 -1-1-8تفويض السلط :
تعتـل السـلبة  Authorityع هلـرا امـا مـ ع اسـر العمليـة ا داريــة ،حيـذ إاــا ـار يف مســتوياق
العمــل ا دار كل ــا ،تيعتمــد حــاق املــدير أت فاــلك يف الــت دام الســلبة باــكل عــام علــأ ف مــك ملكونــاق
ه السلبة ،تطرق الت دام ا ،ف السلبة ال تست دم يف فراغ أت مع تلة ع الع هلر العار  ،بل تتا
إآل التداخل يف العع اق بني الر يا تاملرتت .
23

درجة تفويض السلطة لدى عمداء الكليات األكاديمية في الجامعات األردنية الحكومية ...............د.السعود – د .رحيم

تال يكتمــل الت ظــيم مبجــرد تديــد الوحــداق الت ظيميــة ال ــرترية ،تتــوفة العوامــل املاديــة امل الــعة للعي ــة،
تتعيني األفراد األكاياء يف كل تحدة ت ظيمية ،ف ه الوحداق الت ظيمية ي عهي أي ا ربب ا بع ا بـععض،
يــذ ًك ـ لأف ـراد مجيعــا العمــل معــا بااعليــة .تعمليــة ال ـرب ـ ه ًك ـ تكيك ــا رألــيا تأفكيــا بولــاطة
عع اق السلبة ،تالعع اق الرألية ي الغ تكون بني الر يا تمرتتليك ،أما العع اق األفكية ف ي تلـك
الغ تكون بني املديري يف املستوى الت ظيمي ناسك ،تت عـا ـ ه العع ـاق امتامـة مـ ما ـوم السـلبة ،ذلـك
املا وم ال يعد تاحدا م االعتعاراق احليوية يف ا دارة (توفيق.)1999 ،
تيعــو ما ــوم الســلبةس احلــق الكــانوا يف ا ــاذ الك ـراراق تإعبــاء األتامــر إآل اآلخ ـري  ،تتجــوب طاعــة
األتامر الغ توجك إلي م تح طا لة املسستلية .تيعرف ا ليمون ( )Simon, 1991علأ أااس "الكدرة علـأ
ا اذ الكراراق الغ لد تهلرفاق طرف آخر" ،كمـا ًكـ أن تعـرف السـلبة بهاـا س"احلـق يف التهلـرف أت
يف توجيك تهلرفاق اآلخري لت كيق أ داف الت ظيم" (بربر.)1992 ،
يت ح ا لعق أن السـلبة تتـو علـأ اعاـة مكومـاق ت ـيس احلـق تالتهلـرف تالكـدرة .فالسـلبة تعبـي
احلق تالدعم العام للارد لبلب تهلرف ما م غةه ،ت و ا احلق ًلك الكدرة علأ التهلرف ،أما الكدرة
فتعو الت دام ساحب السلبة لكافة األنظمة املعمول ا يف امل ظمة لت كيق التهلرفاق املبلوبة.
أعييا تفييويض السييلطة  Delegation of Authorityفيكهلــد بــك عمليــة الســماق ب كــل جـ ء مـ
الســلبة م ـ الــر يا إآل املــرتت  ،تع ــدما يكعــل األخــة ـ ا التاــويض فعليــك ان يلت ـ م بــهداء الواجعــاق الــغ
يكلاك ا ر يسك تًار الهلعحياق العامة ألدا ا ،تيهلعح مسستال أمـام ر يسـك عمـا ـام بـك مـ أعمـال.
لكد كان ي ظر إآل التاويض علأ أنك ع لسلبة الر يا تعدم درتك علأ تمـل املسـستلية ،تكـان اـأ
ياع للبتك ت اأ م ارلة التاويض ،أما يف الو ح احلا ر تما تبور ال ظم ا داريـة ،تاتسـاع اجل ـاا
ا دار تتعدد األعمال فيك ،فكد رق احلاجة املالـة إآل تاـويض بعـض أعمـال الـر يا إآل مـ ـم أدىن
م ــك يف الســلم ا دار  .تيـرتع التاــويض بامتيكــل الت ظيمــي ،الـ يتبلــب لي ــة مســتوياق إداريــة جديــدة
أدىن ،تتديــد تاجعــاق تمســستلياق شــاغيل ا ،تتاوي ـ م الســلبة العامــة ملمارلــة ـ ه الواجعــاق .ت ـ ا
ت ساب السلبة م أعلأ املستوياق الت ظيمية إآل أدنا ـا ،تتتـهار مبـدى إًـان ا دارة العليـا بهمهيـة التاـويض
تم ايــاه ،تمبــدى ت ـوافر مرتتلــني ــادري علــأ األداء ،تعلــأ تمــل املســستلية .ت ــا يــسار يف درجــة تاــويض
السلبة ،خبورة الكرار تما يرتتب عليك م أععاء ماليـة ،تالرغعـة يف ا ـاذ ليالـة موحـدة للم ظمـة ا داريـة،
تمدى توافر الكادة ا داريني تطرق الر ابة علأ التاويض (توفيق.)9009 ،
عل ــأ أن تا ــويض الس ــلبة ال يك ــون عل ــأ إطع ــك .ذل ــك أن بع ــض الس ــلوكياق ا داري ــة تال ا ــاطاق
الت ظيمية ال ي عهي للمدير أن ياو ا ألحد ،تعليك أن ًارل ا ب اسك ألمهيت ا ،تم اس الكراراق الغ تتهلل
برلم السيالة العامة للم ظمة ،تالكراراق الغ تتعلق بالتاريا داخل امل ظمـة ،تالكـراراق املاليـة ال ـ مة أت
الـغ تت ـم التعـديل أت التهلــرف يف مي انيـة امل ظمـة ،ت ـراراق التعيــني تالرت يـاق تاملكافـ ق ،تت ـا خبـ
تبرامهت امل ظمة ،تحق تاويض السلبة ،تاملسستلية ال ا ية ع جودة العمل ،تبعض العع اق ااارجيـة مـا
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املسلساق تامل ظماق األخرى ،تالكـراراق ال ا يـة لت بـي بـرامهت التـدريب ،ترفـا التكـارير عـ لـة العمـل
إآل الرتلاء ،تالاهلل يف ااعفاق.

 -2-1-8أسباب تفويض السلط :

ترجا ألعاب التاويض يف كثة م امل ظماق إآل التبور ال ساحب مو امل ظماق ،تإآل فلساة
ا دارة ا ــاه مرك ي ــة أت ال مرك ي ــة الس ــلبة ،تب ـ لك يعت ــل تا ــويض الس ــلبة م ـ األم ــور ال ــرترية يف عملي ــة
الت ظيم ،تاب علأ املدير الكيام بالتاويض أللعاب عديدة كما أشار الكريو ()9001س
 -1إن امل ــام املسـ دة إآل املــدير ــد تاــوق بكثــة تلــك الــغ ك ــك مـ الكيــام ــا ش هلــيا ،تيكــود ـ ا
السعب إآل أل لة تتعلق بدرجة حجم تاويض السلبة الغ ي عهي علأ املدير الكيام ا.
 -6إن تاويض السلبة ـو الع هلـر األلالـي تاابـوة اجلو ريـة يف أ برنـامهت لت ميـة املرتتلـني ،فكـل
مكالب تفوا د تبرامهت التدريب بهشكامتا امل تلاة ت ب عاء إذا اا ل املدير عملية تاويض السلبة.
 -3إن كل مسلسة م املسلساق تتا بال رترة إآل عمق يف ت ظيم ا ،فاي أية حلظة د لو بعض
امل اسب ا دارية بسعب تفاة شاغيل ا أت تر يت م أت نكل ـم أت مر ـ م أت تكاعـد م .تيف ـ ه احلالـة اـب
عل ــأ غ ــة م ش ــهل ـ ـ ه امل اس ــب لك ــي يس ــتمر الت ظ ــيم يف ل ــةه ،فامل ــدير م ــا ــو إال ف ــرد يف سـ ـ مـ ـ
األش ا لك لل  ،تعاجع أت آجع ليكون لك خل .

 -3-1-8أهمي تفويض السلط :

التاويض و نكل بعـض الهلـعحياق تاالختهلاسـاق إآل املرتتلـني الكـادري علـأ إحاا ـا .تلكـ ـ ا
ال أول املسستلية ع الكا د ،ل لك اب التهكد م أن ال ي فو ح إلـي م السـلبة ـم أ ـل متـا ،تأاـم
أككون الهـر مـ التاـويض .ت ـي م ـارة ال يتك ـا املـديرتن كل ـم ،ت ـي ليسـح خاسـية أت سـاة معامـة
متم ،تلك ا درة ًك اكتسا ا تت ميت ا باالة تالعمل امل لل الـدتتب .تتتجلـأ أمهيـة تاـويض السـلبة
يف ما يه س (الهلةيف.)Jacobs & Kritsonis, 2006 ،9002 ،
 -1إتاح ــة أل ــلوب التا ــويض الارس ــة للت مي ــة ال اتي ــة للمرتتل ــني ،تخاس ــة الكي ــاداق يف املس ــتوياق
الولــبأ ،تذلــك مـ خــعل إتاحــة الارســة متــم بإحــاا امل ــام املاو ــة إلــي م ،تتــه يل م إآل م اســب أعلــأ،
تتكوي احتياطي م األفراد لاهل الو ا يف املستكعل.
 -6تكوية شعور االنتماء إآل امل ظمة تالعمل برتق الاريق.
 -3تكوية شعور املرتتلني بالثكة بال اا تاالعت اا ا ،تبالتا ايادة التعاتن تاالحرتام بني اجلميا.
 -4توفة الو ح للكا د ت كي ك م التارغ إآل األمور ا لرتاتيجية تامل مة يف امل ظمة.
 -0ايادة لرعة تإحاا الكراراق السليمة.
 -2ايــادة فعاليــة امل ظمــاق ألن الكا ــد الـ ياــو لــلباق أكثــر يكــون لديــك الــتعداد أكثــر لكعــول
مسستلياق إ افية.
 -7ل ولة اكتااف ا دارة غة ال اج ة يف األ سام األكادًية.
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 -8الســرعة يف ا ــاذ الكـراراق يف املســتوياق ا داريــة ،تخاســة الــدنيا م ــا ،تذلــك لكر ــا مـ عمليــاق
الت اي تاملاكعق املرتتعة علي ا.
 -9لة الهلدام بني ا دارة العليا تاملستوياق ا دارية األخرى.
 -10تكيق االنسجام تإااد جو عمل طيب يواق العع اق بني الرتلاء تاملرتتلني.
 -11الاعور بالعدالة ألن الارد يكافه حسب عملك.
 -16الك اء علأ العيوب الغ ترتتب علأ تركي السلبة يف أيد الرتلاء فك .
 -13تاويض الكا د لععض سعحياتك تمسستلياتك يتيح لك الو ح تاجل د للتارغ إآل امل ام الكيادية بدال
م تعديد ج ده يف ا جراءاق الاكلية ا جرا ية.
 -14تا ــويض الس ــلبة أا ـ عل ــأ ت مي ــة ــدراق تم ــاراق املرتتل ــني ،تيعي ـ م عل ــأ ت مي ــة اجلوان ــب
الكيادي ــة يف ش هل ــيالم تيرف ــا رتح ــم املع وي ــة ،تيول ــد الثك ــة املتعادل ــة تا حس ــا باملس ــستلية فيم ــا بي ـ م،
تيــدفع م إآل أداء امل ــام املاو ــة إلــي م علــأ أحس ـ تجــك ،بســعب تــسد إليــك م ـ ت ميــة لــرتق االبتكــار
تاملعادرة لدي م.
 -10تاويض السلبة يس م يف تكيق أ داف العمرك ية ا دارية ،ما تاـاد مـا ـد يرتتـب علي ـا مـ
أخباء.
 -12تاويض السلبة و العع املمك للت لل م عيوب ا هلار السلبة تالتارد ا يف يد الر يا
ا دار تحده ،أت ما يبلق عليك ع ق ال جاجة يف السلم ا دار  .ذلك أن تركيـ السـلبة يف يـد فـرد تاحـد
أت أش ا لة يولد جوا أتتو راطيا يعبل ت مية الكدراق امل تلاة للمرتتلني.
 -17أكق تاويض السلبة أكل عا د ك للمسلسة الغ تتم في ا عملية التاويض ،فالعمل ا دار
ما التاويض أكق به ل تكلاة ك ة ،ف ـو مـ ناحيـة يـوفر ت تـا علـأ مجيـا املسـتوياق ا داريـة الـغ ياـو
إلي ــا ،ألنــك أكــق لــرعة أداء العمــل ا دار  ،تأكــق يف ذاق الو ــح املرتنــة ا داريــة تالتكيـ مــا الظــرتف
امل تلاة ،تي مي رتق املعادرة لدى العاملني.

 -4-1-8ةعوقات تفويض السلط :

يواجــك التاــويض معو ــاق كثــةة ــد تعر ــل ارلــتك يف املسلســاق الرتبويــة ،تيتعلــق بعــض ـ ه املعو ــاق
بالرتلاء ا داريني ،أت باملرتتلني ،أت بإدارة امل ظمة ،تذلك علأ ال و التا س
 -1-4-1-8ةعوقات ذات عالق بالرؤساء اإلداريني:
تيتمثل ذلك يف ع الوعي بهمهية التاويض تم اياه ،تنكل امل اراق الت ظيمية تغياب الرتية احلديثة
لإلدارة الغ تسعأ إآل التوفيق بني اال تمام بالعمل تاال تمام بالعاملني ،تعدم تكعل أخباء اآلخري تعدم
السماق ا ،ا يار ر ابة شديدة ع د التاويض ،تالعجـ عـ إاـاد تلـا ل املتابعـة تالر ابـة امل الـعة علـأ
امل ام املاو ة إآل املرتتلني ،تاعتكاد املديري أن التاويض يكلل م أمهيت م تيسلع م اختهلاسالم تيكو
مرتتلي م علي م ،تعدم تجود الثكة باملرتتلني.
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 -2-4-1-8ةعوقات ذات عالق باملرؤوسني:
تتتمثل يف االفتكار إآل املستوى امل الب م الكدراق الا ية تالسـلوكية ت هلـور الثكـة بـال اا ،تااـوف
م انتكاد الر يا تتمل أععاء كعةة يف العمل يتع ر مع ا عول التاويض ،تااوف مـ امل ـاطرة أت ال كـد،
تااوف م تمل املسستلية ،ت ع االلتعداد الهل ي أت اجلسماا ،ا اعل م غة ادري علأ ارلـة
اختهلاسالم األسلية تغة راغعني يف تاويض السلبة إلي م .تغياب احلواف املادية تاملع وية يكلل مـ رغعـة
املرتت يف تاويض السلبة إليك ،تاعلة يعتل التاويض عع ا كعةا ليلكأ عليك .ل لك م ال رتر تاجيا
املرتتلــني علــأ عـول التاــويض تدعم ــم بــاحلواف املاديــة تاملع ويــة حــب يـ دادتا إ عــاال علــأ عــول التاــويض،
تتهمي م د ااوف م املساءلة تالعكاب.
 -3-4-1-8ةعوقات ذات عالق باملنظم :
تتتمثل يف عدم ت وق األ داف الت ظيميـة ،تاالفتكـار إآل نظـام معلومـاق فاعـل ت تكـل عـله توجي ـاق
الرتلاء للمرتتلني ،تتكـارير املرتتلـني للرتلـاء ،تي يـل معلومـاق كافيـة للمرتتلـني عـ الواجعـاق امل مـة،
تيتمثل ك لك يف عدم تجود نظـام تكـومي ألداء املرتتلـني املاـو إلـي م بالسـلبة ،ت هلـور نظـام تكـومي أداء
الوحــداق الت ظيميــة كاأل ســام تا داراق ،تعــدم تجــود خــلة لــابكة ع ـ التاــويض ،تتجــود أعمــال ليلــة
التست ق التاويض ،بسعب سهر حجم امل ظمة.

 -5-1-8شروط تفويض السلط :

ت كسم شرتل التاويض يف ال ظام ا دار إآل سمنيس شرتل شكلية ،تشرتل مو وعية.
 -1-5-1-8الشروط الشكلي للتفويض ،وتشمل
 -1-1-5-1-8شكل قرار التفويض:

تاملكهلود باكل الكرار و الهلورة ال ا ية الغ يظ ر علي ا كما أراده املاو  ،ت ه الهلورة ال ـا
لاــكل معــني ،تاــب اح ـرتام ـرار التاــويض يف حالــة ســدتره ،ت ـ ا أــق للماــو إليــك أن يتهلــرف بالــم
األسلي تيو ا نيابة ع ك.
 -2-1-5-1-8نشر قرار التفويض:

ــا ـرار التاــويض لســا ر الاــرتل الــغ ــا إلي ــا الك ـراراق ا داريــة باعتعــاره ـرارا إداريــا ،غــة أنــك
تل ع ا م ناحية اآلاار فيما يتعلق بالا ل الهلادر لهلاحلك ،فاي حني تعد الكراراق ا دارية لارية
مبجــرد ســدتر ا م ـ حيــذ املعــدأ تإن مل ت اــر ،ال ًك ـ للماــو إليــك أن ًــار االختهلاســاق املاو ــة
الت ادا إآل نل مل ي ا ر .تل ا فع بد م نار مثل ا الكرار ،بل تإععم الول ال يعمل فيك املاو
إليك بهلدتر التاويض.
 -2-5-1-8الشروط املوضوعي للتفويض :وتشمل :حسب ةا أورد عبماهلادي:)1882( ،
 -1-2-5-1-8وجود نص يأذن بالتفويض:

إذا كـ ـ ـ ـ ـان التا ـ ـ ـ ـويض معدأ التث ا يا فيجب أن يك ـ ـ ـ ـ ـون مت ا االلتث اء تجك شرعي ،ل ا ال بد أن يهذن
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بالتاويض نل انوا.

 -2-2-5-1-8حتميم الشخص املفوض:

اب أن يهلدر التاويض يف االختهلا م شـ ل أجيـ لـك إسـداره الـت ادا إآل نـل مكتـوب ،فـع
اوا مثع أن ياو الواير ج ءا م اختهلاساتك إآل غةه إال إذا كـان يسـتمد إمكانيـة التاـويض مـ الـ ل
اآلذن.
 -3-2-5-1-8حتميم ةوضوع التفويض:

ـد أــدد مو ــوع التاــويض ،ت ــد يكــون عامــا ،فــإذا كــان كــددا تجــب أن يكــون يف نبــاق الـ ل الـ
مبوجعك مت التاويض ،مبع أن يت اتل املو وعاق الغ حدد ا ال ل تال ًتد إآل غة ا.
 -4-2-5-1-8حتميم ةمة التفويض:

اب أن يكون التاـويض كـدد املـدة ،لـواء أكـان ـ ا الت ديـد يف الـ ل أم يف ـرار التاـويض الهلـادر
م األسيل ،تحكمة ذلك ت هلر يف عودة االختهلـا املاـو إآل األسـيل بانت ـاء املـدة ايـددة كافظـة
علأ واعد االختهلا  ،تال يكون التاويض مسبدا ،ألنك ع د يعتل ت ااال ع املسستلية.
 -5-2-5-1-8أن يصمر قرارٌ بالتفويض:

إن جم ــرد و ــاق ل ــلبة م ــا بتا ــويض بع ــض اختهلاس ــالا اآل مس ــتوياق إداري ــة أدىن ،تتدي ــد م ـ ا ــوا
التاــويض إلــي م ،ال يكاــي لكــي ًــار ــسالء االختهلاســاق املاو ــة ،فــع بــد أن تظ ــر إرادة األســيل يف
الت دام إمكانية التاويض ،تيكون ا بإسدار رار التاويض.
 -6-2-5-1-8جزئي التفويض:

يســت دف التاــويض ألالــا الت اي ـ م ـ أععــاء الــر يا ا دار  ،بتاــويض ج ـ ء م ـ اختهلاســك إآل
معاتنيــك ليتاــرغ إآل م امــك الر يســة ،لـ ا يعتــل لــي الــر يا ا دار عـ اختهلاســك كليــة غــة جــا انونــا،
تيتع ــار م ــا األ ـ ـداف ال ــغ يرم ــي إلي ــا نظ ــام التا ــويض ،تال معـ ـ لكي ــام ال ــر يا ا دار بتا ــويض ك ــل
للباتك ،ألن ا يعتل ت ااال م جانعك ع مجيا االختهلاساق الغ أل د ا إليك الكـانون ،ت ـ ا ال اـوا،
ألنك ال ًلك ا احلق.
 -7-2-5-1-8صراح التفويض:

لكي ًار املاو إليك أحد االختهلاساق بالتاويض يتعني أن يكون ماو ا فعع
ل لك اب أن يكون التاويض سرأا تليا م يا.
 -8-2-5-1-8ال جيوز التفويض يف املسؤولي :

ا االختهلا ،

ياتمل اسبعق االختهلا يف الكانون ا دار علأ شكنيس الاـق األتل ـو السـلبة ،تالاـق الثـاا
ــو املســستلية ،تالتاــويض ي هلــب علــأ الســلبة فكـ دتن املســستلية ،أ أن الــر يا ا دار يكــوم بتاــويض
جـ ء مـ لــلباتك بهلــاة مس تــة مــا بكــاء مســستليتك الكاملــة عـ ـ ه الســلباق ،فمســستلية الــر يا ا دار
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أمام الر الاق العليا التابا متا ال ت تكل ما تاويض بعض اختهلاساتك إآل م
ا دار .

م أدىن م ك مرتعـة يف السـلم

 -8-2-5-1-8عمم تفويض السلطات املفوض :

ال اوا للمرتت املاو إليك أن يكوم بإعادة تاويض السـلباق الـغ انتكلـح إليـك مـ ر يسـك ،إآل مـ
م أدىن م ك يف السلم الو ياي ،تذلك ألن عملية التاويض ال تتم إال مرة تاحدة تال تتكرر بال سعة ل اا
االختهلاســاق ،تإال الــتمرق عمليــة التاــويض بــع اايــة ،تأســعح األمــر بــدتن حــدتد ،تع ــد ذا ت ــيا
املســستلية بــني عــدد كعــة مـ ا داريــني ،تلكـ ـ ا الاــرل ال ً ــا املاــو إليــك بتاــويض جـ ء مـ لــلباتك
األسلية إآل م يليك يف السلم ا دار إذا ما تجد أنك د يعج ع الكيام مبعاشرة مجيا السلباق األسلية
لو ياتك جبواا ما مت تاوي ك إليك م للباق

 -2-8األداء الوفيف
 -1-2-8ةفهوم االداء الوفيف :

:Job Performance

عرف الهلهة ( ) 9009األداء الو ياي بهنكس اجل د ال يع لك املو داخل امل ظمة م أجـل تكيـق
دف معني .تعرفك أرنولدت تبابلك ( )Arnold& Pablick, 2008بهنكس حجـم التـهاة ا اـاأل لأفـراد
ا ــاه أعم ــامتم يف املسلس ــاق ال ــغ يعمل ــون في ــا .تي ــرى دره ( )9002أن األداء ــو تااع ــل ب ــني الس ــلو
تا حــاا ،أت أنــك الســلو تال تــا هت الــغ تككــح معــا ،مــا امليــل إآل إبـراا ال تــا هت أت ا حــاا ،تذلــك لهلــعوبة
الاهلــل بــني الســلو مـ ناحيــة ،تبــني ا حـاا مـ ناحيــة أخــرى .تعرفتــك اليــااجني ( )9002بهنــكس ال اــال
الـ مبوجعــك يــتمك الاــرد مـ إحــاا امل ــام تاأل ــداف تالواجعــاق امل بـ متــا بإتكــان تت ايـ ا ،كمــا ــو
مرلوم متا بالوس الو ياي .تعرفك رات ( ) Rao, 2004بهنكس ما يتو ا مـ الاـرد أن يكـوم بـك ـم إطـار
فـو كــدد .تيف جمـال التعلــيم العـا  ،عرفــك الهلـرايرة ( )9000بهنــكس يـام ع ــو ي ـة التــدريا يف اجلامعــاق
بالواجعاق املوكلة إليك مبوجب األنظمة تالتعليماق املعمول ا يف اجلامعة الغ يعمل في ا بكااءة تفاعلية.
تيف ــوء ـ ه التعرياــاق ًك ـ الكــولس أن األداء الــو ياي ــو جمموعــة م ـ الســلوكاق ا داريــة ذاق
العع ــة تاملعــلة ع ـ يــام املو ـ بــهداء م امــك تتمــل مســستليتك ،تيت ــم جــودة األداء ،تحس ـ الت اي ـ ،
تاالة الا ية املبلوبة يف الو ياة.

 -2-2-8العواةل اليت تؤثر يف األداء الوفيف :

يــرى مهلــباأ ( )9002أن أداء األفـراد يــه كهلــلة لثعاــة عوامــل ــي املكــدرة ،تالرغعــة ،تبي ــة العمــل.
فاملكـدرة  Abilityتع ّـل عـ درجـة كـ الاـرد ف يــا مـ األداء متمثلــة يف املعلومـاق العامــة للعمـل تامل ــارة،
تالــتمك م ـ أداء العمــل ،أمــا الرغعــة  Interestف ــي حاجــة تــدفا الاــرد ليســلك بااــاه إشــعاع ا يف بي ــة
العمــل ،أمــا بي ــة العمــل  Working Conditionsف ــي تتمثــل يف معمــح ــادرة  ،كالت ويــة ،تا ــاءة،
تلاعاق العمل ،تمعمح مع وية ،كالعع اق لواء أكان ذلك ما الرتلاء أم ما املرتتلني تال معء.
علأ أن ال ظرة الامولية تا ي إآل أن ا جمموعة م العوامل الغ تسار يف األداء الو ياي ،تم اس
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 -1-2-2-8بيئ العمل وأثرها على األداء الوفيف :
ًكـ الكـولس إن أيـة م ظمـة ال ًكـ أن تعـين م ع لـة عـ العي ـة اييبـة ،ف ـي تعـين ـم بي ـة تـسار
في ا تتتهار ا ،كما ًك الكولس إن العي ة الراعية تاحلا ة للم ظمة ليكون متا بالغ األار يف بلوغ امل ظمة
غايالا ،تما ا تالتمرار ا تتدفق ةرجالا مبا ي عكا أاره علأ للو تأداء تإدارة تم ارة العاملني .فكلما
ارتاا لك ا تمام س اع الكرار تاملسستلني يف املسلساق بالع هلر العي ي كان املردتد أكل ،تالاا دة أعظم
تأمشل (املعايبة.)9000 ،
 -2-2-2-8تأثري البيئ احمليط على املنظم :
توجد جمموعة م العوامل متا تهاة يف امل ظمة ،تأمه اس
 -1إ ـعاف التهيـة املتسـارع يف العي ـة اييبـة للـرتاب الت ظيميــة ،كمـا أنـك ي يـد مـ األععـاء علـأ األفـراد
لكي يتمك وا م تلعية مبالب التكيي ما املتهةاق الت ظيمية السريعة تاملتعحكة ،تي ـي أدتارا جديـدة
إآل أدتار امل ظمة مبا يدعم ال هت الو ياي تال اسي للعاملني.
 -2ال ه املستمر م عل املتعاملني ما امل ظمة ااد حلول لريعة تحاحاق مر يـة يف الو ـح الـ
تتبلب فيك ه الرغعاق ع اية تستهرق ت تا أطول م عل الكا مني علأ إدارة امل ظمة.
 -3مواج ــة عمليــة التهيــة أت إعــادة الت ظــيم تالتعــديل يف العي ــة الت ظيميــة الكثــة م ـ حــاالق املكاتمــة،
تالاــد تاجل ـ ب بــني الكــا مني علــأ التهيــة ،ترمبــا يكــون ذلــك أحــد مــداخل الهل ـراع ال ـ  ،إن مل تس ـ
امل ظمــة إداراتــك ،ــد يــود يــاة امل ظمــة ،تتــدخل فيمــا يســمأ بــاملوق الت ظيمــي ( Organizational
.)Death
 -4الت ــدياق تالرغعــاق املتعحكـة م ـ أجــل احلهلــول علــأ امل ـوارد تالبا ــاق العا ـرية املتميـ ة تاملتعــددة
اال تمامـاق ،مبــا يت الــب مــا التهيــة السـريا يف العمــل ،تألــاليعك امل تلاــة ،إذ إن مثــل ـ ه الت ــدياق ــد
تت ام تتت اع ا يوجد حالة م الت د أمام امل ظمة (.)Figge, et. al., 2001
كمــا أشــار الســلمي ( )1920إآل تجــود جمموعــة م ـ العوامــل األخــرى املــسارة يف األداء الــو ياي ،ت ــد
س ا ا يف جمموعتني ،تمهاس
 -1العواعل الفدية س تتامل ،التكدم التك ولوجي ،تامتيكـل الت ظيمـي ،تطـرق العمـل تألـاليعك .ت ـال إن
متــا تــهاةا كعـةا تمعاش ـرا يف كاــاءة امل ظمــة تاألف ـراد تطــرق تألــاليب العم ـل تتهلــميم العمليــاق ،حيــذ تــسار
مجيع ا يف مستوى إنتاجية امل ظمة.
 -2العواعل اإلنسيانيةس تتاـمل ،املكـدرة علـأ األداء الاعلـي للعمـل ( )Abilityتتـدد كـاآل س املعرفـة
تالتعليم تاالة ،تالتدريب علأ امل ارة ،تالكدرة الا هلية ،تالرغعة يف العمل ،تتدد رتف العمل املاديـة،
ت رتف العمل االجتماعية ،تحاجاق ترغعاق الارد.
أمــا درة ( )9002فكــد أشــار إآل تجــود عوامــل أخــرى تسـ م يف رفــا كاــاءة امل ظمــة ،تذلــك مـ خــعل
تبوير تتاعيل دتر العاملني يف امل ظمة ت يس احلواف تمااركة العاملني يف ا ـاذ الكـرار ،تالتـدريب .فـاحلواف
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تامل مجيا ا مكاناق ،تال ار تامل ايا تالتس يعق املادية تغة املادية املعاشرة تغة املعاشرة ،الغ تساعد
يف دفا األفراد تحا م علـأ بـ ل اجل ـود يف إحـاا األ ـداف الت ظيميـة ،تاحليويـة الـغ تـسار يف مسـتوى أداء
امل ظماق ،تيت م نظام احلواف أللوب تفلساة ا دارة ،تخباسة فيمـا يتعلـق بتو ـا دتر العـاملني يف ا ـاذ
الكرار.

 -3-2-8املبادئ األساسي لتحسني األداء الوفيف :

أش ــار الا ــااي تاملـ ـ رتع ( )9002إآل إن املع ــادك األلال ــية لت س ــني األداء ال ــو ياي تتع ــا اابـ ـواق
التاليةس
 -1تديد نكال تسني األداء تالاجواق املراد ععج ا بالت دام الت ليل.
 -2تبوير خبة ملعاجلة الك ايا تالاجواق الغ ّمت تديد ا.
 -3العمل علأ تهليا البريكة املثلأ يف إحاا العمل.
 -4االلت اق باللامهت التدريعية لت سني امل اراق.

 -5الكيام بكيا التكدم احلاسل يف امل اراق بعد ا جراءاق املت ة.
 -6املعرفة برد فعل الر يا تإعباءه ته ية راجعة ع األعمال.
 -7مراجعة كل العملية الغ مت الكيام ا تتكييم نتا ج ا.

 -8توفة ااب للتبوير تالت سني املستمر لأداء.
تأشار اابيب ( ) 9001إآل جمموعة م املعادك لت سني مكدرة العاملني علأ األداء الو ياي بكاـاءة
تفاعلية ،تال بد م االلت ام ا ،ت يس
 -1الت ييدري  :ت ــو عملي ــة م ظم ــة مســتمرة كور ــا الا ــرد ل ــدف إآل الــت دام جمموع ــة م ـ األل ــا
تاملاــا يم ،تاأللــاليب الــغ تــدذ تهـةاق ذ يــة تمعلوماتيــة تف يــة تلــلوكية يتبلع ــا الاــرد ،أت اجلماعــة ،أت
امل ظمة ،ت يد م معدالق أداء الارد تاجلماعة ألعمامتم.
 -6العمييل بييروف الفريييح الوانييد للعمييل الاميياعيس ال ـ لــيسد أآل لــيادة التعــاتن ال ـ أا ـ
العــاملني علــأ ت اي ـ أعمــامتم باــكل فاعــل ،فيت يــه يف امل ظمــة م ــاخ ت ظيمــي ماتــوق ي يــد م ـ معــدالق
ا نتا .
 -3تحسين المداخ المادي للعمل :ت و أن تعمل امل ظمة علـأ تـوفة الاـرتل امل اخيـة امل الـعة ،الـغ
تعم ــل عل ــأ مس ــاعدة الع ــاملني يف أداء أعم ــامتم ،إذ إن ــا عع ــة ب ــني امل ــاخ اجلي ــد تالك ــدرة عل ــأ أداء
العاملني.

 -4-2-8ةستويات األداء الوفيف :

ًك تكسيم األداء إآل اعاة مستوياق تفق ما أترد ةيمر ( )9000علأ ال و اآل س
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 -1األداء الفردي :ي األعمال الغ ًارلـ ا الاـرد للكيـام مبسـستلياتك الـغ ي ـبلا بت ايـ ا يف الوحـدة
الت ظيمي ــة تس ــوال إآل تكي ــق األ ــداف ال ــغ ت ُ ــعح ل ــك ،تال ــغ تس ـ م ب ــدتر ا يف تكي ــق أ ــداف الوح ــدة
الت ظيمية ،حيذ يكوم الر يا املعاشر للمو بتكييم أدا ك.
 -2أداء الوحمات التنظيمي  :ي األعمال الغ ارل ا الوحداق الت ظيمية للكيام بـدتر ا الـ تكـوم
بت اي ه يف املسلسة؛ تسوال إآل تكيق األ داف الغ ت عح متا يف وء األ داف االلـرتاتيجية للمسلسـة
تليالت ا العامة ،إذ يكوم بتكومي ا ال وع م األداء كلٌّ م ا دارة العليا ،تأج ة الر ابة الداخلية.
 -3األداء املؤسس  :تيعو امل ظومة املتكاملة ل تا أعمـال امل ظمـة يف ـوء تااعل ـا مـا ع اسـر بي ت ـا
الداخلية تااارجية ،تبتععـة آخـر ـوس كهلـلة لكـل مـ األداء الاـرد تأداء الوحـداق الت ظيميـة ،با ـافة
إآل تهاةاق العي ة االجتماعية تاال تهلادية تالثكافية علي ما.

 -5-2-8تدقويم األداء الوفيف :

ي ظــر إآل التكــومي علــأ أنــكس عمليــة احلكــم علــأ أداء املو ـ مكابــل بعــض املعــاية ايــددة .تال ًك ـ
احلديذ ع األداء الو ياي مبع ل ع عملية التكييمس تًك الكولس إن عملية التكومي غاية يف األمهية ،ألاا
الوليلة الغ تدفا إداراق اجل اا احلكومي إآل العمل يوية تناال ،ت ال الرتلـاء علـأ مرا عـة تمعحظـة
أداء مرتتلي م باكل مستمر ،ليتمك وا م تكومي أدا م .تم ج ة أخـرى تـدفا عمليـة التكـومي املرتتلـني
إآل ب ل م يد م اجل د ليظ رتا مبظ ر حس أمام رتلا م ،تذلك ألاا تايد م م خعل إتاحة الارسة
متــم ليتعرفـوا نتــا هت أعمــامتم ،تيبلعـوا علــأ أداء رتلــا م تيهلــدرتا أحكــام م باــهن تلــك ال تــا هت .كمــا أن
عملية تكومي األداء مايدة لإلدارة يف تعريا ا آراء املرتتلني حول إجراءاق العمل الغ ًك تبوير ـا ،تالـغ
م شهاا أن تسار يف أدا م لكي تت ا دارة رارالا علأ ألا علمية (درا و .)9002 ،

 -6-2-8ةظاهر ضعف األداء الوفيف :

م مظا ر ع األداء الو ياي تفق ما أترد ٍ
كل م س العمر  )1999( ،تاجلويف)9002( ،س
 -1ا نتاجية ال عياة تغة اجليدة يف مواساالا.
 -2عدم إااء األعمال يف الو ح ايدد.
 -3الهلدام املستمر بني ا دارة تاملو اني تالليما اجلدد م م.
 -4عدم االنسجام ما اكافة املسلسة السا دة.
 -5فكدان احلاف ية تاادياد حالة العمعاالة لدى العاملني.
 -6فكدان رتق امل اطرة تا ع ا تالتهخة يف ا اذ الكراراق.
 -7عدم تجود الرغعة يف ال مو تالتبور الو ياي.
 -8لة الته ية الراجعة ع األداء.
 -8ع يف الت اي .
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 -11ع املعرفة تامل اراق.
 -11نكل املعداق تعدم معءمة للعمل.
 -12ع الرتكي علأ ال با تاًتما ايي .

 -7-2-8أساليب حتسني األداء الوفيف :

ا ألاليب عديدة لت سني األداء كما بي ا اي ( ،)1992ت يس
 -1-7-2-8حتسني أداء املوفف:
يعتل املو ـ مـ أكثـر ا لعوامـل سـعوبة يف التهيـة مـ بـني ع اسـر األداء ،تًكـ تسـني أداء املو ـ
م خعل عدة أمور ،ت يس
 -1الرتكي علأ نواحي الكوة ،أ ا اذ ااـاه إاـاأل عـ الاـرد ،مبـا يف ذلـك املاـكعق الـغ يعـاا م ـا
الارد يف األداء ،تالعمل علأ ا فادة م ه املوا ب املتوافرة لديك ،تتعو ه املوا ب تعدم تل ا.
 -2الرتكي ـ علــأ املرغــوب ،أ ت ـوافر االنســجام بــني األف ـراد العــاملني ،تبــني األعمــال املوكلــة إلــي م م ـ
خــعل الســماق متــسالء األف ـراد بــهن يكوم ـوا باألعمــال الــغ أعــون أداء ــا باملكــدرة املمك ــة ،تتــوفة االنســجام
بالكدر املستباع.
 -3ربـ األ ــداف بالا هلــية ،أ اــب أن تـرتع جم ــوداق األداء مــا أ ــداف املو ـ  ،تا تماماتــك
الا هلية ،تأن ه العع ة ما بـني األ ـداف الا هلـية تخبـ الت سـني لـوف ت يـد مـ تا عيـة تدافعيـة
املو م أجل تكيق الت سني املرغوب.
 -2-7-2-8حتسني حمتوى الوفيف :
إن كتوي ــاق الو يا ــة أم ــر م ــم يف ت ــدا تارتا ــاع مس ــتوى األداء ،ف ــإذا ف ــاق مس ــتوى األداء م ــاراق
املو  ،أت احتوق الو ياة علأ م ام غة م العة للمو  ،فسوف يس م ذلك يف تدا مستوى األداء،
ت ا ألاليب تس م يف تسني الو ياة كاآل س
 -1امل ام ال رترية ،أ درالـة كـل م مـة مـ م ـام الو ياـة ،تدرجـة م الـعت ا ت ـرترلا ،تالعمـل علـأ
تكليهل ا إآل ع اسر األلالية فك .
 -2امل ــام املع مــة ،العمــل علــأ تديــد اجل ــة املع مــة ،تامل الــعة ألداء ـ ه الو ياــة ،تأن ــا بعــض
املــو اني يعملــون علــأ أداء م ــام يف الو ــح الـ ال تتـوافر لــدي م م ــاراق تســعحياق ،لـ ا اــب تديــد
امل ــام تتوايــا املســستلياق علــأ حســب م ــاراق تمســتوياق املــو اني حــب يــتمك كــل مو ـ م ـ تهديــة
م متك علأ أكمل تجك.
 -3تهلميم الو ياة ،الغ تهلـمم مـ خـعل ما ـومني ألالـيني ،مهـاس تولـيا نبـاق الو ياـة ،تإارات ـا.
تيـتم تولـيا ال بـاق مـ خـعل اميـا كثـة مـ امل ـام الـغ تتبلـب ناـا املسـتوى مـ امل ـارة ،تامتـدف مـ
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ذلك ـو ايـادة االرتعـال مـا بـني املو ـ تبـني مـا ـو مبلـوب م ـك الكيـام بـك ،أمـا إاـراء الو ياـة ف ـو العمـل
علأ ايادة مستوياق احلرية املعباة للمو .
 -4تعادل الو ا  ،أ العمل علأ جعـل املـو اني يكومـون بتعـادل ت ـا ا م لاـرتة مـ الو ـح ،تذلـك
االة امللل تايادة الدافعية لدي م ،تاديد تايادة محا املو بالتمرار.
 -5التكليـ مب ــام خاســة ،أ اــب إعبــاء الاــر للمو ـ مـ فــرتة إآل أخــرى للماــاركة يف جلــان،
تيف فرق الدرالة تاملااركة يف حل املااكل ا يوجد لديك امتمم ،تأا ه علأ العمل ب اال تدافعية.
 -2تســني املو ـ  ،أ أن املو ـ أت العي ــة تتــيح فرســا للتهــة ال ـ ــد يــسد إآل تســني مســتوى
األداء املبلوب.
 -7الت بــي ملكــان العمــل ،مـ حيــذ إعــادة ال ظــر يف كيايــة البريكــة الــغ يــتم في ــا الت بــي ملكــان
العمل ،تذلك لت سني انسياب العمل ،تالك اء علأ الو ح ال ا ا.
 -8املاــرف ،أ إعــادة ال ظــر يف عمليــة ا شـراف ،ت ــل توجــد مهــاالة يف ذلــك ،ت ــل تككــح درجــة
م الــعة م ـ الت الــق بــني ألــلوب ا ش ـراف تمســتوى الرشــد ال ـ يتمتــا بــك املو ـ  ،تإآل أ مــدى يــتم
تاويض السلبة إآل املرتتلني؟.

 -8المراسات السابدق ذات الصل :

فيما يلي عر أل م الدرالاق السابكة الغ ثح يف متهة الدرالةس

 -1-8المراسات السابدق ذات العالق بتفويض السلط :
 -1-1-8المراسات العربي :

ت ام ــح العول ــعيد ( )9001بدرال ــة ــدفح إآل تع ــرف التا ــويض املتو ــا لس ــلبة م ــدير املدرل ــة،
تالتاويض الاعلي لسلباق مدير املـدار الثانويـة يف لـلب ة ُعمـان مـ تج ـة نظـر مسـاعدي م تاملعلمـني
األتا ل ،تالت دمح التعانة مهلممة لهاياق الدرالة اشتملح م ( )20فكرة ،تتهلاح عي ة الدرالة مـ
( )111مســاعدا تمســاعدة ( )912معلمــا تمعلمــة م ـ املعلمــني األتا ــل .تتوســلح الدرالــة إآل أن أف ـراد
العي ــة يــرتن أن املــديري يلت مــون بهلــا التاــويض ،تًارلــونك باــكل كعــة ،كمــا أا ـم يهلــاون ســعوباق
التاويض الاعلي لسلبة مدير املدر بهاا موجودة باكل متول .
تأج ــرق مكع ــل ( ) 9002درال ــة ــدفح إآل الكا ـ ع ـ درج ــة الت ـ ام م ــدير م ــدار تكال ــة اله ــوذ
الدتليــة يف مشــال عم ــان بتاــويض الســلبة يف مدارل ـ م كمــا يرا ــا املعلمــون ،تتكونــح عي ــة الدرالــة م ـ
( )920معلمــا تم علمــة .ت ــد أت ـ ح نتا ج ــا أن درجــة الت ـ ام املــديري بتاــويض الســلبة ( ــم اًــال
ا دار تالاو تاالجتماعي) يف مدارل م ي درجة كعةة ،تأن ا فرت ا ذاق داللـة إحهلـا ية تعـ ى إآل
متهة املس ل العلمي علأ اًال ا دار لهلاحل الدبلوم العا  ،تعدم تجود فرتق ذاق داللة إحهلا ية ع د
مستوى الداللة يف األداء علأ الدرجة الكلية يف اًاالق الثعاة تع ى إآل متهـة ااـلة ،تعـدم تجـود فـرتق
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ذاق داللــة إحهلــا ية يف األداء علــأ الدرجــة الكليــة يف اًــالني الاــو تاالجتمــاعي ،تعـ ى إآل متهــة املس ــل
العلمي.
تأجرق ال عيب ( )9002درالة دفح إآل الكا ع درجة ارلة أكادًيي جامعة العلكاء التبعيكية
يف األردن لعملية التاويض م تج ة نظر م ،تتكون جمتما الدرالة م مجيـا أع ـاء ي ـة التـدريا العـالغ
عدد م ( .) 192أشارق ال تا هت إآل أنس درجة التاويض م ا ة يف متهةاق االة ،تالت هلل ،تاملرتعـة
العلمية ،تطعيعة العمل .تكانـح درجـة التاـويض مرتعـة ت االيـا علـأ ال ـو التـا س ا ـاذ الكـرار تال مـو امل ـو،
ت يمة ال اق ،تاملكانة .درجة التاويض كانح عالية يف جمال ا اذ الكرار.
ت ــام ذيــاب ( ) 9002بدرالــة ــدفح إآل تعــرف مســتوى تاــويض الســلبة ع ــد مــدير مــدار تكالــة
الهــوذ يف كافظــاق مشــال فلســبني م ـ تج ــة نظــر املعلمــني ،علــأ عي ــة وام ــا ( )121معلمــا تمعلمــة.
أشارق ال تا هت إآل أن مستوى تاويض السـلبة يف جمـال الواجعـاق ا داريـة تالرتبويـة تالا يـة تالدرجـة الكليـة
كان متولبا .أما يف جمال الواجعاق االجتماعيـة فكـد كـان عاليـا ،تتوجـد فـرتق ذاق إحهلـا ية يف تاـويض
السلبة لدى مدير املدار تع ى إآل متهة اجل ا تلهلاحل املعلمني ،تال توجد فرتق ذاق داللة إحهلا ية
يف تاــويض الســلبة ل ــدى مــدير امل ــدار تع ـ ى إآل متهــة ل ـ واق اادمــة ،املس ــل العلمــي أت إآل مته ــة
ايافظة.
تأج ــرى ن ــاجي ( )9000درال ــة ــدفح إآل معرف ــة درج ــة ف ــم ا داري ــني لتا ــويض الس ــلبة ،تدرج ــة
ارل ــت م مت ــا ،تعع ت ــا بكا ــاءة ا ــاذ الكـ ـرار ا دار يف تاارة الرتبي ــة تالتعل ــيم يف األردن .تكون ــح عي ــة
الدرال ــة مـ ـ ( )221ف ــردا مـ ـ الع ــاملني يف تاارة الرتبي ــة تالتعل ــيم .أ ــرق نت ــا هت الدرال ــة أن درج ــة ف ــم
ا داريني لتاويض السلبة كانح عالية ،تأن درجة ارلة ا دار لتاويض السلبة كانح عاليـة أي ـا ،تأن
مســتوى كاــاءة ا ــاذ الك ـرار ا دار كــان عاليــا ،تأن ــا عع ــة إاابيــة دالــة إحهلــا يا يف ف ــم ا داريــني
لتاويض السلبة ت ارلت ا تبني كااءة ا اذ الكرار ا دار .

 -1-1-8المراسات األجنبي :

أجــرى رالــون ( )Rawson, 1994درالــة ــدفح إآل تديــد درجــة التاــويض املســت دم بــني كعــار
املو اني األكادًيني يف املسلسـاق التعليميـة .تمشلـح العي ـة مجيـا املـو اني الكعـار مـواعني يف ( )90تاليـة
أمريكية .تتكونح أداة الدرالة م التعانة مشلح ( )20فكرة مواعة علأ ( )109مسلسة ،تتوسلح ه
الدرالـة إآل أن ـا مسـتوى عاليـا مـ التاـويض مبمارلـة كعـار املـو اني ،تمسـتوى عاليـا مـ االتاـاق بـني
كعار املو اني تتابع م م ا داريني ،كمـا أشـارق ال تـا هت أنـك ال توجـد عع ـة بـني حجـم املسلسـة أت تـو
املو الكعة مل هلعك تبني الت دامك للتاويض.
تأجرى لوفيح ترفا ك ( )Lovett, et. al. 2000درالة دفح إآل تعـرف تهلـوراق املعلمـني لتاـويض
السلبة لدى املديري تالعع ة بي م .تكونح عي ة الدرالة مـ  1220معلمـا يف تاليـة لوي يانـا األمريكيـة.
أشارق ال تا هت إآل أن املديري الـ ي تلاـون يف السـ تلاـون أي ـا يف درجـة تاـويض السـلبة .فاألسـهر
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ل ـ ـ ا ك ــانوا أكث ــر ال ــتعدادا للتا ــويض ،تيتمتع ــون بهل ــااق ت ــسد إآل ي ــام عع ــاق أف ــل بي ـ ـ م تب ــني
مرتتلي م .كما كـان لـدى املـديراق م ـاراق تاـويض أف ـل ،تأ ـوى ـا لـدى املـديري  ،علـأ الـرغم مـ أن
عع ــالم مل تك ـ أ ــوى ،تباــكل عــام كــان العمــر أ ــم متهــة يف تديــد مــا إذا كــان للمــدير أن ياــو
السلبة ،تي تم بالعع اق ما املرتتلني.
تأجرى فادل ( )Fadal, 2004درالة دفح إآل التعرف علأ تاويض املو اني كهداة لت كيق األمثلية
يف العمـل ،تتهكيـد أمهيـة التـدريب تالتبــوير املسـتمر ،تحكـوق املاـاركني تلــلبة ا ـاذ الكـرار ،ت ـدفح ـ ه
الدرالــة أي ــا إآل اكتاــاف تــهاة ب ـرامهت التاــويض ،تالــغ ت ــم ح تــدريعا تتبــويرا متواســع علــأ ايهلــلة
ال ا يـة ل ـ ( ) 000مسلســة ،تتوســلح الدرالــة إآل عــدة نتــا هت مـ أمه ــاس أن تاــويض املــو اني ــو املاتــاق
الــر يا يف ال ـرتاتيجية العمــل يف معظــم املسلســاق الكــلى ،تأن املاــاركني يف املسلســاق ًارلــون تــدريعا
تتبويرا مستمرا ملو اي م بدرجاق ةتلاة.

 -2-8المراسات السابدق ذات العالق باألداء الوفيف :
 -1-2-8المراسات العربي :

تأجرق اليااجني ( )9002درالـة ـدفح إآل تعـرف عع ـة سـراع الـدتر بـاألداء الـو ياي لـدى مـدير
املدار الثانوية احلكومية يف األردن ،علأ عي ة مشلح ( )292مـديرا تمـديرة .تتوسـلح الدرالـة إآل تجـود
عع ة ارتعاطية عكسية دالة إحهلا يا بني سراع الدتر تاألداء الو ياي ملدير املـدار الثانويـة احلكوميـة يف
األردن .كما أشـارق ال تـا هت إآل أن مسـتوى سـراع الـدتر لـدى مـدير تمـديراق املـدار الثانويـة احلكوميـة
كان أ ل م املتول  ،تأن مستوى األداء الو ياي لدى مدير تمديراق املدار الثانوية كان متولبا.
ت ــدفح درالــة اجلـرادي ( ،)9002الــغ مشلــح عي ت ــا  990فــردا ،إآل تعــرف مســتوى األداء الــو ياي
ملدير املدار الثانوية العامة يف األردن ،تعع تـك مبسـتوى التـوتر تمـدى الـت دام م ـاراق العامـل لـدي م.
أشــارق ال تــا هت إآل أن مســتوى األداء الــو ياي كــان متولــبا ملــدير املــدار الثانويــة؛ تاآل تجــود عع ــة
ارتعاطية عكسية غة دالة إحهلا يا بني مستوى األداء الو ياي تمسـتوى التـوتر لـدى مـدير املـدار ؛ تإآل
جــود عع ــة موجعــة ذاق داللــة إحهلــا ية بــني مســتوى األداء الــو ياي للمــديري تدرجــة الــت دام م ــاراق
التعامل.
تأجرى الهلرايرة ( ) 9000درالة دفح إآل تعرف مستوى التماال الت ظيمي ألع اء امتي اق التدريعية
يف اجلامعاق األردنية ،تعع تك بـاألداء الـو ياي .مشلـح عي ـة الدرالـة ( )029ع ـو ي ـة تـدريا ت()11
ر يا سم أكادًي .أ رق ال تا هت ان مستوى التماال الت ظيمي لدى أع ـاء امتي ـة التدريسـية ،تمسـتوى
شعور م باألم  ،تمستوى األداء الو ياي تم تج ة نظر رتلاء األ سام كان مرتاعا.
تأجرى ال راا ( )9009درالة دفح إآل تعرف العوامـل املـسارة علـأ األداء الـو ياي يف إمـارة العاحـة
يف اململكة العربية السعودية ،تتديد العوامل الغ متا التهاة األكل يف األداء الو ياي .مت اختيار مجيـا أفـراد
جمتما الدرالة تالعالغ عدد م ( )1090فردا عي ة للدرالـة .توسـلح الدرالـة إآل تجـود عع ـة ذاق داللـة
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إحهلــا ية بــني املته ـةاق املس ــتكلة جمتمعــة (بي ــة العمــل ،تاالتهل ــال الــو ياي ،تاحل ـواف  ،التــدريب ،تالكي ــادة
ا داريــة تاألداء الــو ياي) ،تاآل تجــود عع ــة إاابيــة ب ــني كــل عامــل علــأ تحــده تاألداء الــو ياي .كم ــا
تأ ــرق ال تــا هت تجــود فــرتق ذاق داللــة إحهلــا ية يف أاــر العوامــل الت ظيميــة يف األداء الــو ياي ،تعـ ى إآل
املتهةاق الدًوغرافية (احلالة االجتماعية ،تالعمر ،تنوع الو ياة ،تاالة ،تاملستوى التعليمي).

 -2-2-8المراسات األجنبي :

ـدفح درالـة شـوب ( )Schoob, 2002إآل ف ـل العع ـة بـني الا هلـية تاألداء الـو ياي يف ـل
الظرتف غة الرتتي ية لدى مـدير بعـض املسلسـاق الرتبويـة يف الواليـاق املت ـدة األمريكيـة .تكونـح عي ـة
الدرالة م ( )919مديرا تمديرة ،تتوسلح إآل أن الا هلية الغ تتمي بال ظرة ا اابية تالت ظيم تاملرتنـة
تكلــل م ـ ال ــهوطاق الــغ يتعــر إلي ــا املــديرتن تتس ـ ل األداء الــو ياي ،تأن الا هلــية الــغ ال تتمي ـ
بال ظرة ا اابية تالت ظيم تاملرتنة ت يد م ال هوطاق الغ يتعر إلي ا املديرتن تتعيق أداء م الو ياي.
ت ــام لــةج ح ت ــانوم ( )Sargent & Hannum, 2003بدرالــة ــدفح إآل الكاـ عـ أاــر
احلواف يف الر ا تاألداء الو ياي ع د املعلمني .تكونح عي ة الدرالة م  200معلما يف املدار االبتدا ية
يف ريـ الهلــني .تأ ــرق ال تــا هت أن احلـواف تســاعد يف ر ــا تأداء املعلــم الــو ياي ،ترفــا رتاتــب املعلمــني
ي يــد م ـ الر ــا الــو ياي تاألداء الــو ياي ،تاال تمــام املت ايــد باجلانــب االجتمــاعي ي يــد م ـ الر ــا تاألداء
الو ياي.
تأجـرى بـولني ( )Bolin, 2008درالـة ـدفح إآل الكاـ عـ العوامـل املـسارة يف شـعور املعلمـني يف
الر ا الو ياي تبيان أار ـا يف األداء الـو ياي للمعلـم ،علـأ عي ـة مشلـح  012معلمـا يف الهلـني .تأ ـرق
نت ــا هت الدرال ــة أن العوام ــل ال ــغ ت ــسار يف الر ــا ال ــو ياي ت ــسار يف األداء ال ــو ياي للمعل ــم ،ت ــي الكي ــادة
تال هول تاملتهةاق الا هلية.

 -3-8ةلخص المراسات السابدق وةوقع المراس احلالي ةنها:

مل يــتمك العاحثــان (يف حــدتد التكهلــا ما) مـ العثــور علــأ أ درالــة لــابكة الــت دفح الع ــذ يف
عع ة تاويض السلبة لدى عمداء الكلياق يف اجلامعاق تاألداء الو ياي لرتلاء األ سام العاملني مع م.
تمـ خــعل الــتعرا الدرالــاق الســابكة العربيــة تاألج عيــة ذاق الهلــلة مبتهــة الدرالــة ،تاــويض الســلبة
تاألداء الو ياي ،ات ح أن ا ت وعا يف أ داف الدرالاق السابكة ،تعي الا ،تم جية ،تنتا ج ـا .ت ـد
أفاد العاحثان م خعل إطعع ما علأ الدرالـاق السـابكة ب يـادة تعي ـا مبتهـة الدرالـة ،تيف تهلـميم ا،
تتب ــوير أداتي ــا ،تمكارن ــة نت ــا هت درال ــت ما احلالي ــة بال ت ــا هت ال ــغ أل ــارق ع ــا تلك ــك الدرال ــاق .تي ــرى
العاحثــان أن درالــت ما احلاليــة تلـ عـ الدرالــاق الســابكة مـ حيــذ أاــا ت اتلــح الكاـ عـ عع ــة
تا ــويض الس ــلبة ب ــاألداء ال ــو ياي ،تأا ــا طعك ــح عل ــأ رتل ــاء األ س ــام األكادًي ــة يف اجلامع ــاق األردني ــة
احلكومية ،تال مل تت ِو عليك الدرالاق السابكة حسب إطعع ما.
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 -11اإلجراءات:
فيما يلي عر مل هت الدرالة ،تجمتمع ا ،تعي ت ا ،تأدتاق مجا بيانالا ،تمتهةالاس

 -1-11جمتمع المراس :

تكون جمتما الدرالة ،الغ الت دم في ا امل هت املس ي االرتعاطي ،م مجيا رتلاء األ سام األكادًية
يف اجلامعــاق األردنيــة العامــة ،تالعــاملني خــعل الاهلــل الدرالــي األتل مـ العــام اجلــامعي 9011/9010
تالع ـ ـ ــالغ ع ـ ـ ــدد م ( )221ر ـ ـ ــا س ـ ـ ــم ،حس ـ ـ ــب إحهل ـ ـ ــاءاق تاارة التعل ـ ـ ــيم الع ـ ـ ــا تالع ـ ـ ــذ العلم ـ ـ ــي
 ، 9011/9010تاجلدتل ( )1يو ح تواع جمتما الدرالة حسب اجلامعةس
الادول ()1
توزع عاتمت الدراسة نس الااععة
رئي قسا أكاديمي
الااععة
29
اجلامعة األردنية
00
اجلامعة امتامشية
09
جامعة الةمو
92
جامعة آل العيح
29
جامعة مستة
12
جامعة البايلة التك ية
90
جامعة احلسني ب طعل
90
اجلامعة األملانية األردنية
20
جامعة العلوم تالتك ولوجيا
22
جامعة العلكاء التبعيكية
327
الماموع

 -2-11عين المراس :

تكونح عي ة الدرالة م ( )902أفراد ًثلون  ٪00م رتلاء األ سام ،ت د مت اختيار العي ة بالبريكـة
البعكية العاوا ية ،تفكا لإلجراءاق اآلتيةس
 -1اختةق جامعتان عامتني م كل إ ليم ،ت د ت ا االختيار علأ س اجلامعة األردنية تاجلامعة امتامشية
لتمــثع إ لــيم الول ـ  ،تجامعــة الةمــو تجامعــة آل العيــح لتمــثع إ لــيم الاــمال ،تجامعــة البايلــة التك يــة
تجامعة مستة لتمثع إ ليم اجل وب.
 -6اختــة مجيــا رتلــاء األ ســام األكادًيــة يف ـ ه اجلامعــاق ليمثل ـوا عي ــة الدرالــة .تاجلــدتل ()9
يو ح تواع عي ة الدرالة.
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اإلقليا
الوسط
الةمال
الادوب
الماموع

الادول ()6
توزع عيدة الدراسة عن رؤساء اصقساف نس اإلقليا والااععة ونوع الكلية
عدد رؤساء األقساف
الااععة
الكليات اإلنسانية
الكليات العلمية
92
91
اجلامعة األردنية
12
92
اجلامعة امتامشية
21
11
جامعة الةمو
11
10
جامعة آل العيح
2
1
جامعة البايلة
92
91
جامعة مستة
110
92

 -3-11أدوات المراس :

الماموع
29
29
29
91
10
20
602

لهاياق مجا بياناق الدرالة ،فكد مت الت دام أداتني ،تمهاس

 -1-3-11أداة قياس درج تفويض السلط :

تلدف إآل معرفة درجة تاـويض السـلبة لـدى عمـداء الكليـاق األكادًيـة يف اجلامعـاق األردنيـة العامـة
لرتلــاء األ ســام في ــا ،ت ــد إعــدق االلــتعانة بعــد الرجــوع إآل األدب الرتبــو املتعلــق مبو ــوع الدرالــة،
تا فــادة مـ الدرالــاق الســابكة .ت ــد مت الت كــق مـ ســدق األداة ببريكــة الهلــدق الظــا ر إذ مت عر ـ ا
علأ ( )19ككما م ذت االختهلا يف اجلامعـاق األردنيـة .تبعـد األخـ بـععض مكرتحـالم ،أسـع ح
األداة ساحلة للتبعيق يف سيهت ا ال ا ية ،ت ي مكونة م ( )19فكرة .كما جـرى التهكـد مـ اعـاق األداة
م خعل الت دام طريكة االختعـار تإعـادة االختعـار ( )test – re testعلـأ عي ـة الـتبععية مـ جمتمـا
الدرالة تم خار عي ت ا مكونة م ( )90فـردا  ،تباـارق ألـعوعني ،تحسـب معامـل االرتعـال بالـت دام
معامل ارتعال بةلون ( ،)0021تاجلدتل ( )2يو ح ذلك.

 -2-3-11أداة قياس األداء الوفيف :

تلــدف إآل تعــرف مســتوى األداء الــو ياي لــدى رتلــاء األ ســام يف اجلامعــاق األردنيــة ،ت ــد أعــدق
االلــتعانة بعــد الرجــوع إآل األدب الرتبــو املتعلــق مبو ــوع الدرالــة تا فــادة م ـ الدرالــاق الســابكة ذاق
العع ــة .ت ــد تهلاــح االلــتعانة يف ســورلا األتليــة م ـ ( )92فكــرة .ت ــد أجــر الت كــق م ـ ســدق األداة
ب اق البريكة املست دمة يف األداة األتآل ،تبكي عدد الاكراق علأ ما و عليك .تك ا األمر يف التهكد م
اعاق األداة ،ال بلغ معامل ارتعال بةلون متا ( ،)0019تاجلدتل ( )2يو ح ذلكس
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الرقا
1
9

الادول ()3
ععاعالت الثبات ألداة الدراسة باست داف ععاعل ارتباط بيرسون
ععاعل الثبات
الماال
0021
تاويض السلبة لدى عمداء الكلياق األكادًية
0019
األداء الو ياي لرتلاء األ سام

الــت دم العاحثــان مكيــا ليكــرق اامالــي لإلجابــة عـ فكـراق األداتــني ،تياــملس أتافــق باــدة ()0
درجاق ،أتافق ( )2درجاق ،غة متهكد ( )2درجاق ،ال أتافق ( )9درجتني ،ال أتافق بادة ( )1درجة.
تحــددق درجــة التبعيــق لتاــويض الســلبة (تك ـ لك مســتوى األداء الــو ياي) يف اعاــة مســتوياق ،ت ــيس
م ا ــة ،تمتولــبة ،تمرتاعــة ،م ـ خــعل الــت دام املعادلــة التاليــةس عــدد العــدا ل ( )0مبرتحــا م ــك 1
مكســوما علــأ املســتوياق الثعاــة ( ،)2أ  .1022=2/2=1-0تعليــك يكــون املســتوى م ا ــا إذا كــان
متول الاكرة م ( .)9022-1تيكون املستوى متولبا إذا كان متول الاكرة م (.)2021 – 9022
تيكون املستوى مرتاعا إذا كان متول الاكرة م (.)0 – 2022

 -4-11ةتغريات المراس  :تضمنت المراس نوعني ةن املتغريات:
 -1-4-11املتغري املستدقل :ت و درجة تاويض السلبة لدى عمـداء الكليـاق يف اجلامعـاق األردنيـة

العامة.

 -2-4-11املووووتغري التووووابع :مس ــتوى األداء ال ــو ياي ل ــدى رتل ــاء األ س ــام األكادًي ــة يف ـ ـ ه
اجلامعاق.

 -11نتائج المراس وةناقشتها:

فيما يلي عر ل تا هت الدرالة تفكا ألل لت ا

 -1-11نتائج اإلجاب عن السؤال األول ،الذي نصه" :ةا درج تفويض السولط لومى
عمووماء الكليووات األدادةي و يف ااجاةعووات األردني و ةوون وجه و نظوور رؤسوواء األقسووام
وةناقشتها:
لإلجابــة ع ـ ـ ا الس ـسال ،حســعح املتولــباق احلســابية تاال رافــاق املعياريــة لدرجــة تاــويض الســلبة
لدى عمداء الكلياق األكادًية يف اجلامعاق األردنية م تج ة نظر رتلاء األ سام ،كما يو ك اجلدتل
()2س
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الادول ()4
المتوسطات الحسابية واصنحرافات المعيارية والرتبة لدرجة تفويض السلطة لدى عمداء الكليات
األكاديمية في الااععات األردنية عن وجهة نظر رؤساء األقساف

رقا
الفارة
ياجا التاويض علأ تمل مسستلياق جديدة
1
ي مي التاويض الكدرة علأ ا اذ الكراراق لدى رتلاء األ سام
2
يســاعد التاــويض علــأ حــل ماــكعق العمــل يف األ ســام العلميــة
2
بس ولة
يسا م التاويض علأ تبوير امل اراق ا دارية لرتلاء األ سام
0
يكلل التاويض م املرك ية يف العمل
9
يكلل التاويض م مظا ر الرتتني يف العمل
2
يساعد التاويض علأ ايادة التااعل بني العميد ترتلاء األ سام
10
يسا م التاويض يف تع ي ع اسر الد ة يف العمل
1
أكق التاويض م ايا إاابية لهلاحل اجلامعة
2
يكدم العميد ال هلح تاملاورة لرتلاء األ سام عل التاويض تبعده
19
ياو العميد الهلعحياق لرتلاء األ سام كتابيا
12
ً ـ ح العميــد رتل ـاء األ ســام الو ــح الكــايف حــاا امل ــام املاو ــة
19
إلي م
يتاــق العميــد مــا رتلــاء األ ســام علــأ مســتوى الهلــعحياق الــغ
90
يتم تاوي ا إلي م
ياــو العميــد رتلــاء األ ســام ج ـ ءا م ـ ســعحياتك كلمــا دعــح
12
احلاجة ل لك
هول العمل تدفا العميد بتاويض سعحياتك إآل ا داريني
11
ي ا ن العميد امل ام املاو ة ما رتلاء األ سام عل التاويض
12
ال اد العميد سعوبة يف تكعل فكرة التاويض
12
ياعر العميد باألمان ع د تاويض ج ء م سعحياتك
9
ياو العميد امل ام االعتيادية تالعسيبة فك
11
ًار العميد ليالة التاويض بالتمرار
10
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0022

الفارة

المتوسط
الحسابي
2022
2029

الرتبة

الدرجة

مرتاعة

يعح ــن م ـ اجل ــدتل ( )2أن درج ــة تا ــويض الس ــلبة ل ــدى عم ــداء الكلي ــاق األكادًي ــة يف اجلامع ــاق
األردنيــة م ـ تج ــة نظــر رتلــاء األ ســام كــان مرتاعــا ،إذ بلــغ املتول ـ احلســاأل للدرجــة الكليــة ()3.96
با راف معيار ( ،)0022تجاء تكدير الاكراق بـني الـدرجتني املرتاعـة تاملتولـبة ،إذ تراتحـح املتولـباق
احلسابية بني ( .)2010-2022ت د يع ى ذلك إآل إًان عمداء الكلياق بهن عملية تاويض السلبة ثل
اجا اداريا متكدما م أجل تبوير امل اراق ا دارية لدى رتلاء األ سام األكادًية ،تك لك لكون تاويض
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السلبة يعمل علأ الت اي م مظا ر الرتتني ،تالت اي م املرك ية الغ تعمل علأ إعا ـة العمـل .ت ـد
يع ى ذلك أي ا إآل أن عملية تاويض السلبة تاعر العمداء جبو مـ االرتيـاق ال اسـي ،تت يـد الثكـة بيـ م
تبني رتلاء األ سام ا ي يد م إنتاجية العمل ،ت ًان العمداء بهن تاويض السلبة ي تهت ياداق جديدة،
تيتولــد عـ ذلــك إلـ ام البـرفني يف م ا اــتك مــا يتعلــق بامل ــام م ا اــة تاــاركية ي ــتهت ع ــا انــدفاع البـرفني
لت ايـ ـ امل ــام تالواجع ــاق تف ــق األ ــداف املرل ــومة .تتتا ــق ـ ـ ه ال تيج ــة م ــا نت ــا هت درال ــغ العول ــعيد
( )9001تمكعل ( ) 9002اللتني أشارتا إآل تجود مستوى مرتاا م تاويض السلبة .ت تل مـا نتيجـة
درالة ال عيب ( )9002الغ أشارق إآل تجود مستوى متول تم اض م تاويض الهلعحياق.

 -2-11نتائج اإلجاب عن السؤال الثان  ،الذي نصه" :ةا ةستوى األداء الوفيف لمى
رؤساء األقسام األدادةي يف ااجاةعات األردني ةن وجه نظرهم وةناقشتها
لإلجابة ع ا السسال حسعح املتولباق احلسابية تاال رافاق املعيارية ملستوى األداء الو ياي لدى
رتلاء األ سام األكادًية يف اجلامعاق األردنية م تج ة نظر م  ،تاجلدتل ( )0يو ح ذلكس
الادول ()0
المتوسطات الحسابية واصنحرافات المعيارية والرتبة لمستوى األداء الوظيفي لدى رؤساء األقساف األكاديمية في
الااععات األردنية عن وجهة نظرها

رقا
الفارة
يل م العميد رتلاء األ سام باألنظمة تالتعليماق تالكوانني املتعلكة بعملك
0
لدى ر يا الكسم درجة عالية م املسستلية تا خع يف العمل
9
أــر ر ــيا الكس ــم عل ــأ إ ام ــة عع ــاق جي ــدة م ــا امع ــك يف العمــل تيعمــل
1
برتق الاريق الواحد
يتمتــا ر ــيا الكســم بدرجــة مكعولــة مـ املرتنــة فيمــا يبــرق عليــك مـ أفكــار ــل
12
العمل
ي ا ن العميد رتلاء األ سام ع د التكهلة يف العمل
10
لدى ر يا الكسم املكدرة تالكابلية علأ التبور يف عملك
12
يكوم ل ال اعاق الغ تظ ر خعل العمل
2
ي ج العميد العمل مب ية عالية تت م جودة العمل تد تك
11
ياجا العميد االبتكار تالتجديد لدى رتلاء األ سام
2
يا ل ر يا الكسم إحاا امل ام ا دارية باكل معاشر تلريا
2
يدر كل الكراراق مبو وعية عل ا اذ ا
12
ياار العميد رتلاء األ سام يف الت بي لت كيق األ داف
11
ًتلك ر يا الكسم رتية مستكعلية تا ة للعمل
19
ب لعملك اليومي تالاهللي تملواج ة املوا البار ة
10
ًتلــك العميــد امل ــاراق املبلوبــة يف الــت دام احلالــوب تأــذ رتلــاء األ ســام
90
علأ ذلك
يكوم العميد رتلاء األ سام بعدالة تمو وعية
19
ّ
الفارة
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يرك ر يا الكسم علأ تعسي إجراءاق العمل
9
يتع ر يا الكسم ليالة التكليل م الو ح تاجل د املع تل أا اء العمل
1
يرك العميد علأ ال تا هت ال ا ية
2
يعمل العميد علأ توفة فر تدريعية لرتلاء األ سام
91
تتوافر يف اجلامعة ا مكاناق املالية تالتك ولوجية العامة حاا امل ام
99
تــوفر اجلامعــة مجيــا ا مكانــاق املاليــة تالتك ولوجيــة العامــة حــاا م ــام ر ــيا
2020
92
الكسم
يعمد العميد إآل الت دام احلواف لتاجيا رتلاء األ سام علأ أداء أعمامتم
2022
12
2029
الدرجة الكلية
2012
2021
2022
2002
2002

0029
0029
0092
0091
0090

12
12
19
90
91

مرتاا
مرتاا
متول
متول
متول

0099

99

متول

0092
0009

92

متول
مرتاا

يعح ــن مـ ـ اجل ــدتل ( )0أن مس ــتوى األداء ال ــو ياي ل ــدى رتل ــاء األ س ــام األكادًي ــة يف اجلامع ــاق
األردنية م تج ة نظر م كان مرتاعـا ،إذ بلـغ املتولـ احلسـاأل للدرجـة الكليـة ( )2029بـا راف معيـار
( ،)0009تجــاءق تكــدير الاكـراق بــني املســتويني املرتاــا تاملتولـ  ،إذ تراتحــح املتولــباق احلســابية بــني
( . )2022-2092ت ـد يعـ ى ذلـك إآل كــون غالعيـة العمـداء تـارتن رتلــاء األ سـام عـادة يف ـوء معــاية
مو ــوعية ،ل ـ ا فــإن رتلــاء األ ســام مل م ـون بإ امــة عع ــاق جيــدة مــا امع ــم يف العمــل تيعملــون بــرتق
الاريــق الواحــد ،تيتعــاملون مــا األخبــاء بكــل شــاافية تمو ــوعية .تنظ ـرا لوجــود الثكــة املتعادلــة بــني عمــداء
الكلي ــاق ترتل ــاء األ س ــام األكادًي ــة يعم ــل رتل ــاء األ س ــام بك ــل ج ــود م عل ــأ إح ــاا امل ــام ا داري ــة
تاألكادًيــة باــك ل ال ــق تيلت مــون بالتعليمــاق تالتوجي ــاق تالكـوانني الهلــادرة مـ عمــداء الكليــاق ،فيــرت
ذلك أاره ا ااأل يف العمل ،تياعر رتلاء األ سام ب تيجـة ذلـك بـهام مو ـا اكـة عمـدا م فـي م .تتتاـق
ـ ه ال تيجـة تنتيجــة درالـة الهلـرايرة ( ،)9000يف حـني تلـ عـ نتـا هت درالــة اجلـرادي ( )9002الــغ
أشارق إآل تجود مستوى م اض تمتول يف األداء الو ياي.

 -3-11نتائج اإلجاب عن السؤال الثالث الوذي نصوه" :هول هنواق عالقو ذات داللو
إحصائي عنوم ةسوتوى ( )α≥.0.0بوني درجو تفوويض السولط لومى عموماء الكليوات
األدادةي يف ااجاةعات األردني وةستوى األداء الووفيف لومى رؤسواء األقسوام هيهوا"
وةناقشتها:

لإلجابــة ع ـ ـ ا السـسال ،حســب معامــل االرتعــال بــني درجــة تاــويض الســلبة لــدى عمــداء الكليــاق
األكادًي ــة يف اجلامع ــاق األردني ــة تمس ــتوى األداء ال ــو ياي ل ــدى رتل ــاء األ س ــام في ــا بال ــت دام معام ــل
بةلون ،تاجلدتل ( )2يعني ه ال تا هتس
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الادول ()2
ععاعل ارتباط بيرسون بين درجة تفويض السلطة لدى عمداء الكليات األكاديمية في الااععات األردنية وعستوى
األداء الوظيفي لدى رؤساء األقساف فيها
المتغير

اصنحراف المعياري

المتوسط الحسابي

درجة تاويض السلبة لدى عمداء الكلياق 2092

0022

مستوى األداء الو ياي لدى رتلاء األ سام 2029

0009

ععاعل اصرتباط

**0020

عستوى الدصلة

00001

يظ ــر م ـ اجل ــدتل الس ــابق أن ــا عع ــة ارتع ــال ذاق دالل ــة إحهل ــا ية ع ــد مس ــتوى ()α≥0000
( )0000بني درجة تاويض السلبة لدى عمداء الكلياق األكادًية يف اجلامعاق األردنية تمسـتوى األداء
الـو ياي لـدى رتلـاء األ سـام في ـا ،إذ بلـغ معامـل االرتعـال ( ،)0020مبسـتوى داللـة ( ،)00001ت ـ ا
ياة إآل تجود عع ة إاابية ذاق داللة إحهلـا ية ع ـد مسـتوى ( )α≥0000بـني درجـة تاـويض السـلبة
لدى عمداء الكلياق األكادًية يف اجلامعاق األردنية تمستوى األداء الو ياي لدى رتلاء األ سام في ا.
ت ــد تعـ ـ ى ـ ـ ه ال تيج ــة إآل أن تا ــويض الس ــلبة ل ــدى عم ــداء الكلي ــاق يف اجلامع ــاق األردني ــة كاـ ـ
تماجا لرتلاء األ سام علأ أداء العمـل باـاافية ،تأنـك ياـجع م علـأ املاـاركة تتكـدمي اآلراء تاملكرتحـاق
تإااد احللول للماـكعق احلاليـة تاملتو عـة لرتلـا م ،ألن تاـويض السـلبة يتـيح لرتلـاء األ سـام ا بـداع،
تتكــدمي املعحظــاق تاآلراء تاملعحظــاق بكــل حريــة أمــام عمــداء الكليــاق .تألن ـ ي الســلوكني تالاعلــني
(تاويض السلبة تاألداء الو ياي) متكامعن فع بد أن يسار أحدمها يف اآلخر .ف ه األجـواء الـغ ي تج ـا
للو تاويض السلبة يسد إآل االحاا تا بداع لدى رتلاء األ سام ،تت بلـق م ـا األفكـار تاملكرتحـاق،
تيعتعد ع املهلل ة الا هلية .تإذا كان التاويض موجودا يف اجلامعاق األردنية ،فإن تهاةه يكون تا ا
عل ــأ األداء ال ــو ياي ل ــدى رتل ــاء األ س ــام في ــا ،فكلم ــا ااد تا ــويض الس ــلبة ااد مع ــا األداء ال ــو ياي،
تانعك ــا ذل ــك إاابي ــا عل ــأ مس ــتوى األداء ال ــو ياي .تتتا ــق ـ ه ال تيج ــة تنتيج ــة درال ــة ك ــل م ـ م ــوة
( ،)9002تدرال ــة احل ــداد ( )9001اللت ــني أش ــارتا إآل تج ــود عع ــة إاابي ــة ب ــني األداء ال ــو ياي تبع ــض
املتهةاق.
 -11التوصيات :الت ادا إآل نتا هت ه الدرالة ،يوسي العاحثان مبا يليس
 -1تكدمي الدعم ا دار لعمداء الكلياق لل ااظ علأ ه الدرجة املرتاعة يف تاويض السلبة.
 -6تع ي أداء رتلاء األ سام األكادًية ما العمـل علـأ رفـا رتح ـم املع ويـة تتاـجيع م علـأ ا بكـاء
علأ ا املستوى املرتاا م تاويض السلبة.
 -3احلااظ علأ ـ ا املسـتوى املرتاـا يف األداء الـو ياي لرتلـاء األ سـام مـ خـعل الـدعم تالتاـجيا
جل ود م.
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