أثر القيادة التحهيمية عمى فاعمية عممية اتخاذ القرار في جامعة البمقاء التطبيقية
من وجهة نظر رؤساء األقدام

د .عمر عبدالرحيم ربابعه/أستاذ مذارك
كمية عجمهن الجامعية _ جامعة البمقاء التطبيقية _ األردن
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ىجفت ىحه الجراسة لمكذف عغ القيادة التحػيمية وأثخىا عمى فاعمية اتخاذ القخار في جامعة

البمقاء التصبيقية مغ وجية نطخ رؤساء األقداـ .ولتحقيق ىجؼ الجراسة تع ترسيع استبانة بغخض جسع

السعمػمات ،وتكػنت عيشة الجراسة مغ  60مغ رؤساء األقداـ وتع معالجة السعمػمات إحرائيا .وتػصمت الجراسة
إلى الشتائج اآلتية :
-

إف درجة تػافخ القيادة التحػيمية بأبعادىا( :التأثيخ السثالي ،التحفيد ،االعتبارية الفخدية ،االستثارة
الفكخية ،التسكيغ ) في جامعة البمقاء التصبيقية كانت عالية.

-

إف درجة تػافخ فاعمية عسمية اتخاذ القخار في جامعة البمقاء التصبيقية كانت عالية .

وأوصت الجراسة بسجسػعة مغ التػصيات مغ أىسيا:
-

العسل عمى رفع درجة تػافخ أبعاد القيادة التحػيمية في مزسػف الفقخات التي جاءت بجرجة متػسصة
لتربح عالية في جامعة البمقاء التصبيقية.

الكممات المفتاحية  :القيادة التحػيمية  ،اتخاذ القخار  ،جامعة البمقاء  ،التحفيد .
The Impact Transformational Leadership on the Effectiveness of the DecisionMaking Process in Balqa Applied University( Jordan) as seen by the heads of
the departments
Abstract This study detected the impact of transformational leadership on the
effectiveness of the decision-making process in the Balqa Applied University as seen
by the heads of the departments.To achieve the objective of the study the searcher
designed a questionnaire to collect the data and the study sample which consisted
of 120 heads of departments and the data was statistically processed. The study
came up with the following results:- There is a high existence of transformational
leadership dimensions: (ideal effect, stimulation, individual legal, intellectual
stimulation, empowerment) in Balqa Applied University.
- There is a high existence of effective decision-making process in the Balqa Applied
University.The study concludes with a set of recommendation ,among them are
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More efforts should be exerted to increase the existence of the dimensions
transformational leadership implied in the items of medium degree so that they
become high at Balqua Applied university.
University,

Balqa

decision-making,

leadership,

-

Keywords: transformational
stimulation.

المقــدمة
إف القيادة مغ السػضػعات السيسة عمى الداحة العالسية ،ونتيجة لمتغيخات العالسية فإف ما يرمح
لمساضي قج ال يرمح لمحاضخ أو لمسدتقبل ألف التغيخ قج شاؿ مختمف جػانب الحياة.
لقج أدى التغيخ البيئي إلى تعجيل السشطػر القيادي والجور الحي يجب أف يؤديو القائج ،وعميو فقج ُعخفت

القيادة بأنيا ضاىخة معقجة التخكيب تتزسغ عبلقة تأثيخ وتأثخ بيغ القادة والعامميغ لتحقيق أداء يفػؽ التػقعات
( )Hirt ,murray ,riodan2007وإف إحجى أىع السيسات لمقادة الشاجحيغ ىي تحػيل التابعيغ إلى قادة في
السدتقبل ( ،)TAYLOT,2003وإذا كاف دور القائج يتجو في اإلصغاء لسصالب العامميغ وتذجيعيع عمى تعمع
السيارات البلزمة فإف دور القائج الفعاؿ ىػ مدانجة العامميغ في اكتداب السيارات والسعارؼ وزيادة رصيجىع

السعخفي واستثساره في تصػيخ األداء باعتبار أف مدؤوليتو األساسية ىي تغييخ أنساط سمػكيع بسا يتػافق
ومتصمبات األداء (القخيػتي.)2001،
أكج باس ( )Bass،2001إف القيادة التحػيمية تحث العامميغ تخصي التػقعات األصمية ليع وتديج
فاعمية العامميغ بالعسل وتقشعيع بقبػؿ ميسة السشطسة وأىجافيا ويخكد القائج مغ خبلؿ القيادة التحػيمية عمى أىسية
السدتقبل ويعسل عمى اكتذافو ،وتعطيع القائج عميو وتتسيد القيادة التحػيمية مغ ىحه الداوية بالحخكة السدتسخة
والخغبة في التحجي والدعي بريغة دائسة وراء كل ما ىػ ججيج وغيخ مألػؼ.
تعج القيادة التحػيمية مغ وجية نطخ بيخند ( )Burnsمغ أكثخ القيادات فعالية ،إذ يتع المجػء فييا
لبلىتسامات الحاتية والتخكيد بذكل أكثخ عمى الشتائج الشيائية )Sama& Shoaf,2008:18(.
إف القيادة التحػيمية ىي أسمػب قيادي يختبط باألخبلؽ ،وأف األفخاد الحيغ يطيخوف خرائز القيادة

التحػيمية لجييع مجسػعة قػية مغ القيع والسعتقجات فعالػف في تحفيد اإلبجاع لمعسل بصخؽ تجعع السرمحة العامة
تعسل أكثخ مغ دعع مرالحيع الذخرية (. )Kuhnent.1996:49
إف الجامعة بحاجة ماسة إلى إسياـ جسيع العامميغ فييا لتحقيق أىجافيا التي تربػ إلييا ،وتحقيق ىحه
األىجاؼ يحتاج إلى الجعع الجساعي والسذاركة الفعالة لتحديغ اإلنتاجية وصقل ميارات العامميغ وتحديشيا
وكحلظ تصػيخ القادة اإلدارييغ واألكاديسييغ وإضيار مقجرتيع الفاعمة لتييئة الجامعات لستصمبات العرخ.
اإلطار النظري
تعج نطخية القيادة التحػيمية مغ الشساذج البارزة في الشطخيات الججيجة ،التي احتمت مكانة رئيدة في

العقجيغ األخيخيغ مغ القخف العذخيغ وبجاية القخف الحالي؛ فعسمية تصػيخ السخؤوسيغ وتحديغ أدائيع كانت مغ
مخخجات أساسية تسثل ىحه القيادة ،فالسبجأ األساسي ليا يؤكج عمى تصػيخ السخؤوسيغ وتحديغ أدائيع ،فالقائج
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التحػيمي يقجر الصاقة الكافية داخل السخؤوسيغ بحيث يديج قجرتيع عمى اإلنجاز وااللتدامات الحالية والسدتقبمية
السصمػبة مشيع ( .) Avolio&Buss2002
بسا أف الجامعات تعج أداة حيػية في السجتسعات اإلندانية؛ فإف قيادات ىحه الجامعات تعج العشرخ

السحػري في تحقيق ما بو مغ أىجاؼ وغايات تتعمق بالفاعمية والكفاءة السخغػبيغ ،وىحا يفخض عمى تمظ القيادات

تػفخ قجرات ومتصمبات خاصة ،حتى تكػف قادرة عمى مػاجية التغيخات والتحػيبلت السعاصخة والتعامل معيا
بكفاءة واقتجار (عياصخة والفاصل .)2006
مفههم القيادة التحهيمية
لطخوؼ مشطسات األعساؿ اليػـ وضخورة مػاكبة السشطسات لمتصػرات وزيادة التعقيجات في بيئة األعساؿ
بكافة جػانبيا والحاجة إلى التغيخ الذامل وتشذيط العبلقات التفاعمية بيغ القائج والتابعيغ تحػؿ التفكيخ إلى أنساط
قيادية أكثخ مبلءمة(Barnett,2005,35).
ومشيا نطخية القيادة التحػيمية التي تقػـ عمى القيادة بالتحفيد؛ فالقادة التحػيميػف يػفخوف محفدات غيخ

اعتيادية ألتباعيع Kتخفع الخوح السعشػية وتشذط سيادة القيع ،وتثيخ تفكيخىع نحػ إيجاد معالجات ججيجة وإبجاعية

لمسذكبلت التي تػاجييع أثشاء تشفيح أعساليع ،ويذعخ السخؤوسػف بالثقة والػالء واإلعجاب واالحتخاـ لقائجىع ،والقائج

يدتصيع تحفيد مخؤوسيو بتشذيط انتباىيع تجاه األمػر السيسة واألساسية ،وكحلظ تجاه قيسة عسميع ومكانتيع
باعتبار أف أىجاؼ السشطسة مكسمة ألىجافيع.
ومغ ىشا جاء اىتساـ الباحثيغ بشسط القيادة التحػيمية التي يسكغ تعخيفيا عمى أنيا قجرة القائج عمى

إيراؿ رسالة السشطسة ورؤيتيا السدتقبمية بػضػح لمتابعيغ وتحفيدىع مغ خبلؿ إضيار سمػكيات أخبلقية عالية
وبشاء ثقة واحتخاـ بيغ الصخفيغ لتحقيق أىجاؼ السشطسة(Murpy,2005,131).
ويشطخ ) (Conger,2002,47لمقيادة التحػيمية عمى أنيا تمظ القيادة التي تتجاوز الحػافد مقابل األداء

السخغػب إلى التصػيخ وتذجيع السخؤوسيغ فكخيا وإبجاعيا ،وتحػيل اىتساماتيع الحاتية لتكػف جدءا أساسيا مغ
الخسالة العميا لمسشطسة.
أبعاد القيادة التحهيمية
استصاع بعس

الباحثيغ

أمثاؿ)(Bass,1990;Bass,1985

(Avolio,etal,1991)،

و

) (Bass&Avolio,1994تصػيخ أبعاد القيادة التحػيمية في أربعة أبعاد ىي:
(التأثيخ السثالي ،االستذارة الفكخية ،االعتبارية الفخدية ،التحفيد( وقج أضاؼ كل مغ
) Avolio,etal,1999و ) (Rafferty& Griffin,2004بعجا خامدا أال وىػ التسكيغ ،ويقرج بيحه األبعاد ما
يمي:



التأثير المثالي ( ) Idealized Influence
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ويعشي امتبلؾ القائج لمخؤية واإلحداس القػي بالخسالة العميا لمسشطسة وغخس روح الفخخ واالعتداز في
نفػس مخؤوسيو ،مسا يؤدي إلى تحقيق الثقة واالحتخاـ مغ قبميع ) ، (Bass,1994ويحجث التأثيخ

السثالي عشجما يترخؼ القادة كأنساط أو رمػز لمجور أو السشرب الحي يذغمػنو؛ إذ يشطخ العاممػف
إلييع عمى أنيع مثاؿ لؤلخبلؽ والقيع ،ويبجوف مذاعخ اإلعجاب واالحتخاـ والثقة تجاىيع،إضافة لحلظ

فإف سمػؾ القائج ومسارستو التي تجدج الحخص عمى السرالح العامة تجعمو أكثخ تأثي اخ عمى العامميغ
معو ) ،(Woods 2003أو ىي قجرة القائج عمى كدب ثقة وإعجاب واحتخاـ وتقجيخ التابعيغ والسثل
األعمى بحيث يقػـ التابعػف بتقميج القائج واالنرياع بخغبة لكل مصالبو ). (Barbuto,2006

ويعخؼ ) (Avolio,etal,1991التأثيخ السثالي بأنو " إضيار مذاعخ االحتخاـ لآلخخيغ وبشاء

الثقة الستبادلة والثقة في رسالة السشطسة ،إذ يدتصيع القائج التحػيمي أف يجعل مغ العامميغ يتأثخوف

بسسارساتو ،وذلظ عشجما يتحدذ العاممػف معو مقجرتو عمى تحقيق أىجاؼ السشطسة ورسالتيا".

إف خبخات القائج ومقجرتو الحىشية تجعل مشو مرجر إعجاب وقجوة وتأثيخ في اآلخخيغ ،ذلظ
التأثيخ الحي يحجث بسػجب االتراؿ والتػاصل السدتسخيغ مع العامميغ في مػاقع العسل ،بيجؼ تحقيق

التعاوف بيشيع وإقشاعيع بأف تحقيق أىجافيع الذخرية ال يتع بسعدؿ عغ تحقيق أىجاؼ السشطسة ،وىحا

يعشي إيجاد نػع مغ التػحيج القيسي الذخري والسشطسي بسػجب أحجاث التػازف التشطيسي السشاسب بيغ
أىجاؼ السشطسة وإشباع حاجات العامميغ )القخيػتي.) 2001،


االستثارة الفكرية )(Intellectual Stimulation
وتعشي قجرة القائج عمى قيادة مخؤوسيو ورغبتو في جعميع يترجوف لمسذكبلت ػ وخاصة الخوتيشية ػ

بالصخؽ الججيجة وتعميسيع مػاجية الرعػبات بػصفيا مذكبلت تحتاج إلى الحل والبحث عغ الحمػؿ
السشصقية ليا( Bass 1994).
ويقرج بيا إثارة العامميغ بجعميع أكثخ وعيا بالسذكبلت التي تعتخض تحقيق األداء الحي يفػؽ
التػقعات ،ويطيخ دور القائج مغ خبلؿ التعاشف مع اآلخخيغ واالستساع ألفكارىع ومقتخحاتيع

ومذاركتيع في أحاسيديع ومذاعخىع ،وىحا يعشي أف القائج ومعمػماتو عغ السذكمة محجودة كسا أنو يعج
ضخورة في الحاالت التي يكػف فييا أغمب العامميغ مغ الستعمسيغ تعميساعاليا فقج أشارت نتائج

الجراسات إلى أف ىحه السجػعات مغ العامميغ تحخص عمى السذاركة واإلسياـ الفاعل في حل
السذكبلت ،التي تعاني مشيا مشطساتيع ،فالسذاركة واإلسياـ واألخح بآرائيع ومقتخحاتيع تذعخىع بالخضا
الػضيفي وتعسق التداميع ووالءىع لمسشطسة (Avolio,etal,1991).

الدراسات الدابقة
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لقج أجخيت مجسػعة مغ الجراسات في ىحا السجاؿ وقاـ الباحث باالشبلع عمى مجسػعة مشيا:
قاـ أبػ عاشػر ( )2014بجراسة ىجفت إلى التعخؼ عمى درجة فاعمية الق اخرات الستخحة في
مجالذ األقداـ األكاديسية في الجامعات األردنية ،ومغ أىع نتائجيا أف درجة فاعمية الق اخرات الستخحة
في مجالذ األقداـ األكاديسية في الجامعات األردنية مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ كانت
مختفعة.
وقاـ الغدالي ( )2012بجراسة ىجفت إلى الكذف عغ أثخ القيادة التحػيمية عمى فاعمية عسمية

اتخاذ القخار في شخكات التأميغ األردنية ،وكانت مغ نتائج ىحه الجراسة أف مدتػى تػافخ القيادة
التحػيمية بأبعادىا في شخكات التاميغ األردنية كاف مختفعا.
قاـ ناصخ الجيغ( )2012بجراسة ىجفت إلى تعخؼ درجة تصبيق أبعاد القيادة التحػيمية في
الجامعات األردنية الخاصة مغ وجية نطخ القادة اإلدارييغ فييا ،وقج كذفت نتائج الجراسة أف الجامعات
األردنية الخاصة تصبق أبعاد القيادة التحػيمية بجرجة مختفعة ججا.
وقامت شقػارة ( )2012بجراسة بعشػاف درجة تصبيق القيادة التحػيمية في جامعة الذخؽ األوسط
مغ وجية نطخ الييئة التجريدية واإلدارية وأضيخت نتائج الجراسة أف درجة تصبيق القيادة التحػلية في
جامعة الذخؽ األوسط كانت مختفعة ججا.

قاـ سامي أبػ ىجاؼ ( )2011بجراسة ىجفت إلى معخفة دور القيادة التحػيمية في تصػيخ
فعالية السعمسيغ التجريبية لسجارس وكالة الغػث في غدة ،وفق السشيج الػصفي التحميمي ،وقج أضيخت
الجراسة الشتائج اآلتية  :وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ أفخاد العيشة حػؿ دور القيادة التحػيمية في

تصػيخ فعالية السجرسيغ في مجارس وكالة الغػث الجولية بغدة .
كسا وأجخى الخقب ( )2010دراسة بعشػاف عبلقة القيادة التحػيمية بتسكيغ العامميغ في
الجامعات الفمدصيشية بقصاع غدة ،وتػصمت الجراسة إلى الشتائج اآلتية :إف األنساط الدمػكية لمقيادة

التحػيمية متػافخة في الجامعات الفمدصيشية ،كسا دلت الشتائج عمى وجػد عبلقة ايجابية بيغ القيادة
التحػيمية بإبعادىا وتسكيغ العامميغ في الجامعات الفمدصيشية بقصاع غدة.
كسا أجخى باشاـ ( )Basham 2010دراسة حػؿ السػضػعات التي تػاجو رؤساء الجامعات

الحيغ يصبقػف القيادة التحػيمية والتبادلية لحل السذكبلت التي تػاجييع وأضيخت نتائج الجراسة أف غالبية

رؤساء الجامعات يفزمػف تصبيق القيادة التحػيمية ويقجروف وجػد بيئة جامعية متسيدة وعمييع تصبيقيا
لزساف إحجاث تغيخ عمى مدتػى األفخاد والكميات.

كسا قاـ العسخ( )2009بجراسة حػؿ خرائز القيادة التحػيمية لجى رؤساء األقداـ العمسية

وعبلقتيا بالخوح السعشػية ألعزاء ىيئة التجريذ في جامعة اإلماـ دمحم بغ سعػد ،وأضيخت الشتائج اآلتية

تػافخ خرائز القيادة التحػيمية لجى رؤساء األقداـ وإنيع يصبقػف محاور القيادة التحػيمية .
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وأجخى الغامجي ( )2001دراسة ىجفت إلى تعخؼ مجى تصبيق القادة األكاديسيغ في الجامعات
الدعػدية لمقيادة التحػيمية وقج أضيخت الشتائج اآلتية أف خرائز القيادة التحػيمية وعشاصخىا لجى القادة
األكاديسيغ في الجامعات الدعػدية كانت بجرجة تػافخ متػسصة.
كسا قاـ السػمشي ،والقزاة )2008(،بجراسة ىجفت إلى تعخؼ درجة فاعمية عسمية اتخاذ القخار

لجى مجيخات رياض األشفاؿ في إقميع شساؿ األردف ،والتعخؼ عمى أثخ الستغيخات السحافطة ،السؤىل
العمسي ،الخبخة اإلدارية عمى عسمية اتخاذ القخار ،ومغ أجل تحقيق أىجاؼ الجراسة شػر الباحثاف

استبانة ،وتػصمت الجراسة إلى أف الستػسط الحدابي ألداة قياس درجة فاعمية عسمية اتخاذ القخار بمغ

3,52وبانحخاؼ معياري  ، 97%وبجرجة فاعمية عالية ووجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية تعدى ألثخ

السحافطة وجاءت الفخوؽ لرالح محافطة إربج ،وفخوؽ ذات داللة إحرائية لرالح السؤىل العمسي أكثخ

مغ بكالػريػس ،وفخوؽ ذات دالئل إحرائية تعدى ألثخ الخبخة ولرالح مغ خبختيغ أكثخ مغ عذخ
سشػات ،وبشاء عمى نتائج الجراسة أوصى الباحثاف بزخورة تػفيخ جػ ومشاخ مبلئع لمسجيخات ،يدسح
بتعديد تصبيق عسمية اتخاذ القخار مغ خبلؿ إعادة الشطخ في نطاـ البخامج التجريبية ،التي تقجـ ليغ

لتػفيخ الخبخة الكافية لجييغ في عسمية اتخاذ القخار ،والقياـ بجراسات أخخى حػؿ السعػقات التي تقف في

شخيق عسمية اتخاذ القخار.
وكما تم االطالع عمى الدراسات األجنبية
لقج أجخى ) ( Burch & Walter 2007دراسة بعشػاف "leadership in context
""Investigating hierarchical impacts on transformational leadership
ىجفت ىحه الجراسة إلى التحقق مغ أثخ الييكمية التشطيسية عمى سمػكيات القادة التحػيمييغ
والخضا الػضيفي ،مغ خبلؿ األبعاد الستعمقة بالتأثيخ السثالي ،والحفد اإلليامي ،والسحاكاة الفكخية
واالىتساـ بالتابعيغ واحتخاميع ،ولتحقيق أىجاؼ الجراسة قاـ الباحثاف بتػزيع استبانة الجراسة عمى عيشة

مكػنة مغ) (448قائجا مغ السدتػيات اإلدارية الػسصى والجنيا ،يعمسػف لجى شخكة متعجدة الجشديات
في الدػيج ،تتخرز في مجاؿ الصاقة وتقشيات األتستة ،وبعج تخجسة االستبانة ألكثخ مغ لغة قاـ

الباحثاف بتػزيعيا بالبخيج االلكتخوني ،إذ وزعت ) (286استبانة عمى السدتػيات اإلدارية الػسصى لمتحقق
مغ سمػكيات القادة في السدتػيات اإلدارية العميا  ،ووزعت ) (162استبانة عمى السدتػيات اإلدارية
الجنيا لمتحقق مغ سمػكيات القادة في السدتػيات اإلدارية العميا وتػصمت الجراسة إلى الشتائج أىسيا:


تتسخكد غالبية سمػكيات القادة الستعمقة بالتأثيخ السثالي والحفد اإلليامي في السدتػيات
اإلدارية العميا.



يؤثخ كل مغ التأثيخ اإلليامي والسحاكاة الفكخية عمى زيادة الخضا الػضيفي في
السدتػيات اإلدارية العميا أكثخ مسا ىػ لجى السدتػيات اإلدارية الػسصى .

التعقيب عمى الدراسة الدابقة :


ومغ استعخاض الجراسات الدابقة التي تشاولت القيادة التحػيمية؛ فإف الباحث يدتخمز ما يأتي:
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-

تعجدت أىجاؼ الجراسات الدابقة تبعا لصبيعة السذكمة التي ىجفت الجراسة إلى معالجتيا فسشيا
مغ عالج مذكمة شخكة أو جامعة.

-

ىشاؾ مجسػعة مغ الجراسات العخبية واألجشبية أولت ىحا السػضػع أىسية.

تع االستفادة مغ ىحه الجراسة في ترسيع االستبانة وفي األدب الشطخي والجراسات الدابقة

وتقجيع الشتائج.
ولكغ ما يسيد الجراسة الحالية عغ الجراسات الدابقة أنيا ذات عبلقة بالجامعات األردنية

الخسسية ؛ حيث إف الجراسات الدابقة لع تتصخؽ لجراسة القيادة التحػيمية في الجامعات األردنية
الخسسية ،فجاءت ىحه الجراسة لدج ىحا الفخاغ حيث ال يػجج  -في حجود عمع الباحث -دراسة
أجخيت عمى الجامعات األردنية الخسسية ،وتحجيجا جامعة البمقاء التصبيقية بسػضػع القيادة التحػيمية

لتكػف ىحه الجراسة أماـ صانعي القخار في الجامعات وو ازرة التعميع العالي ،وتسييجا لجراسات تكسيمية
تبشى عمييا.
مذكمة الدراسة
إف الجامعات ىي مؤسدات التخبية والتعميع وكغيخىا مغ السؤسدات ىي بحاجة لمتغيخ والتصػيخ ،ولحلظ
فإف القيادة التحػيمية تعج جػىخية إليجاد مؤسدات قػية لمتعميع لسػاجية التحجيات السعاصخة في العػلسة واالنفتاح
السعخفي وحدب العجيج مغ الجراسات التجخيبية ( )Empirical-studiesو  )1993(Howell & Availoو
 )1995 (Bycio Hachett and Allenو )1997( Avolio,Bass,and JungوBass

( )2001

فإف اتباع نسط القيادة التحػيمية مغ قبل قادة السشطسات ىػ الحل السشاسب لقادة السشطسات لبلستجابة بدخعة

وفاعمية لمتغيخات التي تذيجىا بيئتيع (أوزبػرف .)2001 ،وبالتالي فإف إيجاد ىحا الشػع مغ القيادات التحػيمية في
الجامعات ىػ مغ األىسية لسػاجية التغييخ والتصػيخ البلزـ لخفع مدتػى العسمية التعميسية واالرتقاء باألداء

لمسدتػى السصمػب (.الجارودي)2007 ،

ولسا كانت القيادة التحػيمية تعج جػىخية إليجاد جامعات قػية لمتعميع بكافة أشكالو ولمبحث العمسي ،وىي
ضخورية في العسل الجامعي عمى جسيع السدتػيات ،بجءا مغ عزػ ىيئة التجريذ إلى رئيذ القدع فعسيج الكمية
فخئيذ الجامعة ،فإف مثل ىحه القيادات التحػيمية السمتدمة يسكغ أف تفعل شيئا كبي اخ في تييئة أفزل الذخوط
لمتعمع والتعميع والخجمة السجتسعية (. )2011،Renfn et al
وتعج القيادة في أي مؤسدة السحخؾ الخئيذ لعسميا ،ونقػؿ دائسا كل مؤسدة ناجحة فييا قيادة ناجحة،

وجػىخ العسمية اإلدارية اتخاذ الق اخرات؛ فإذا كانت الق اخرات صائبة كاف العسل ناجحا ومبجعا ،والجامعات مغ أىع
السؤسدات التي تخفج السجتسع بالكػادر السبجعة والستعمسة ،ومغ أجل التحديغ والتصػيخ تدعى إدارة الجامعات
وو ازرة التعميع العالي إلى الػقػؼ عمى وضع ىحه الجامعات ،وتعج جامعة البمقاء التصبيقية مغ أكبخ ىحه
الجامعات؛ حيث تستج عمى مداحة السسمكة األردنية الياشسية Kولحلظ تكسغ مذكمة الجراسة في تعخؼ أثخ القيادة
التحػيمية عمى فاعمية عسمية اتخاذ القخار في جامعة البمقاء التصبيقية مغ وجية نطخ رؤساء األقداـ  ،وبالتالي
اإلجابة عغ أسئمة الجراسة.
أسئمة الدراسة

58

 .1ما درجة تػافخ القيادة التحػيمية بأبعادىا )التأثيخ السثالي،التحفيد،االعتبارية الفخدية،االستثارة الفكخية،التسكيغ (
في جامعة البمقاء التصبيقية مغ وجية نطخ رؤساء األقداـ ؟
 .2ما درجة فاعمية عسمية اتخاذ القخار في جامعة البمقاء التصبيقية مغ وجية نطخ رؤساء األقداـ ؟
 .3ىل ىشاؾ أثخ لمقيادة التحػيمية عمى فاعمية عسمية اتخاذ القخار في جامعة البمقاء التصبيقية مغ وجية نطخ
رؤساء األقداـ ؟
أهمية الدراسة
تتزح أىسية الجراسة الحالية مغ سعييا لمتعخؼ عمى أثخ القيادة التحػيمية عمى فاعمية عسمية اتخاذ
القخار في جامعة البمقاء التصبيقية مغ وجية نطخ رؤساء األقداـ.
وتبخز أىسيتيا بالشقاط اآلتية:
•

أىسية مػضػع الجراسة عمى مدتػى التعميع العالي والجامعات.

•

اإلسياـ في حخكة التصػيخ في التعميع العالي.

•

إثخاء السكتبة األردنية والعخبية والعالسية بيحا الشػع مغ الجراسات.

•

أنيا تذكل أرضية لجراسات وأبحاث تكسيمية في ىحا السجاؿ.

•

تذكل رؤية أماـ صانعي القخار في و ازرة التعميع العالي وإدارات الجامعات األردنية.

هدف الدراسة


ىجفت ىحه الجراسة إلى تعخؼ أثخ القيادة التحػيمية عمى فاعمية عسمية اتخاذ القخار في جامعة
البمقاء التصبيقية مغ وجية نطخ رؤساء األقداـ فييا ،لمعاـ الجراسي .2016

محددات الدراسة
اقترخت ىحه الجراسة عمى أثخ القيادة التحػيمية عمى فاعمية عسمية اتخاذ القخار في جامعة البمقاء مغ
وجية نطخ رؤساء األقداـ لمعاـ الجامعي  2016الفرل األوؿ.

التعريفات اإلجرائية
القيادة التحػيمية  :قجرة رئيذ القدع عمى إيراؿ رسالة ورؤية الجامعة لمتابعيغ وتحفيدىع مغ خبلؿ
سمػكياتو لبشاء ثقة واحتخاـ بيغ الصخفيغ لتحقيق أىجاؼ الجامعة.
فاعمية اتخاذ القخار :مداىسة الق اخرات الستخحة في تحقيق أىجاؼ الجامعة.
منهجية الدراسة وإجراءاتها
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منهج الدراسة  :تع االعتساد عمى السشيج الػصفي التحميمي ،الحي يعتسج عمى دراسة الطاىخة في الػاقع

والسعتسج عمى الجراسة السيجانية لمحرػؿ عمى البيانات مغ مرادرىا ،مغ خبلؿ االعتساد عمى االستبانة التي تع
ترسيسيا ليحا الغخض ،ومغ ثع معالجة البيانات وتحميميا إحرائيا لئلجابة عمى أسئمة الجراسة لمػصػؿ إلى
الشتائج.
مجتمع الدراسة  :يتكػف مجتسع الجراسة مغ كافة رؤساء األقداـ في جامعة البمقاء التصبيقية والبالغ

عجدىع) .)200

عينة الدراسة  :وقج شسمت عيشة الجراسة  60رئيذ قدع ،بسعجؿ  3كميات ،مغ الجشػب والذساؿ

والػسط ،ضسغ عيشة شبقية عذػائية؛ حيث تع تػزيع االستبانة عمى  60رئيذ قدع  ،وكانت االستبانة السدتخدة
فييا  57؛ حيث إف ىحه االستبانات التي خزعت لمتحميل اإلحرائي ،وىي مقبػلة إلجخاء التحميل اإلحرائي،

وكسا ىػ مػضح في ججوؿ. 1
جدول ()0
تهزيع عينة الدراسة
اإلقميع

الكمية

رؤساء األقداـ

الجشػب

كمية الكخؾ

20

الػسط

كمية الدمط

20

الذساؿ

كمية عجمػف

20
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السػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػع

أداة الدراسة
بالخجػع إلى األدب الشطخي والجراسات الدابقة تع ترسيع االستبانة وتصػيخىا برػرتيا األولية
وباالستعانة باستبانة الغدالي ،ولمتأكج مغ صجقيا تع عخضيا عمى مجسػعة مغ السحكسيغ ألخح آرائيع واالستفادة

مغ خبخاتيع والخخوج بيا عمى صػرتيا الشيائية ،والبالغة ( )39فقخة ،ولمتحقق مغ ثبات األداة جخى حداب
معامل كخونباخ ألفا حيث بمغ ) (87,2وىػ معامل مقبػؿ إحرائيا.
المعالجات اإلحرائية
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مغ أجل تحقيق أىجاؼ الجراسة قاـ الباحث باستخجاـ السعالجات اآلتية :الستػسصات الحدابية مغ أجل اإلجابة
عغ تداؤالت الجراسة ومعخفة األىسية الشدبية
التي تع تحجيجىا ضسغ السعيار التالي :األىسية الشدبية = الحج األعمى لمبجيل  -الحج األدنى لمبجيل
عجد السدتػيات األىسية الشدبية = 1.33 = 3/ 1 – 5
عرض النتائج ومناقذتها
عرض ومناقذة الدؤال األول
والحي يشز عمى  :ما درجة تػافخ القيادة التحػيمية بأبعادىا ) التأثيخ السثالي ،التحفيد ،االعتبارية
الفخدية ،االستثارة الفكخية ،التسكيغ ( في جامعة البمقاء التصبيقية مغ وجية نطخ رؤساء األقداـ ؟  ،و سيتع
عخض ومشاقذة نتائج كل بعج مغ األبعاد واألبعاد ككل.
البعد األول  :التأثير المثالي
تع حداب الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية والختبة ودرجة التػافخ كسا ىػ في الججوؿ (.)2
الجدول رقم ()7
المتهسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة التهافر لمتأثير المثالي آلراء عينة الدراسة
الخقع

الفقخة

-1

أتجاوز مرالحي الحاتية بيجؼ تحقيق السرمحة العامة.

-2
-3

الستػسط

االنحخاؼ الرتبة درجة

الحدابي

السعياري

التػافخ

4.10

.87

4

عالية

4.20

.69

2

عالية

أترخؼ بأسمػب أحطى مغ خبللو بثقة واحتخاـ وتقجيخ 4.50

.60

1

عالية

أترخؼ بذكل نسػذجي يدعى العاممػف لسحاكاتو.
العامميغ.

-4

أمتمظ القجرة عمى إقشاع العامميغ بديادة حساسيع لمعسل.

3.93

.85

6

عالية

-5

أعصي أولػية لبشاء مجسػعة مغ القيع السذتخكة بيغ 3.99

.78

5

عالية

-6

أركد عمى أىسية أف يكػف لجى العامميغ فيع مذتخؾ 4.17

.71

3

عالية

العامميغ.

ألىجاؼ ورسالة الجامعة.
4.15

السجسػع

.44

عالية

تذيخ نتائج الججوؿ ) (2إلى أف درجة أىسية التأثيخ السثالي جاءت عالية حيث بمغ الستػسط الحدابي

)(4.15وبانحخاؼ معياري ( ).44وقج تبيغ أف مزسػف الفقخات جاء بجرجة تػافخ عالية وقج جاءت الفقخة
(أترخؼ بأسمػب أحطى مغ خبللو بثقة واحتخاـ وتقجيخ العامميغ ) بالسختبة األولى وبستػسط حدابي )(4.50

وانحخاؼ معياري( ،)60.وإف دؿ ذلظ إنسا يجؿ عمى أف القائج يترخؼ مع مخؤوسيو بصخيقة نسػذجية ،حيث

يذكل ليع مثاال يحطى باحتخاـ وتقجيخ العامميغ لو ،وىحا حتسا يؤدي إلى نجاح العسل .وجاء بالسختبة الدادسة
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الفقخة (أمتمظ القجرة عمى إقشاع العامميغ بديادة حساسيع لمعسل) وبستػسط حدابي ) (3.93وبانحخاؼ معياري
) (.85وىي أيزا درجة تػافخ عالية  ،وىي أقل فقخة بيشسا كل الفقخات في البعج جاءت بجرجة تػافخ عالية مسا
يجؿ عمى أف البعج السثالي لمقيادة التحػيمية في جامعة البمقاء جاء بجرجة تػافخ عالية ،وىحا يعشي أنو مصبق في
ىحه الجامعة ،ويذكل القائج التحػيمي مثبل و نسػذجا لدمبلئو في العسل؛ مسا يجعل العسل أكثخ فاعمية .
البعد الثاني  :التحفيز
تع قياس بعج التحفيد مغ خبلؿ مجسػعة مغ الفقخات وعجدىا ) (5وتع حداب الستػسصات الحدابية
واالنحخافات السعيارية والختبة ودرجة التػافخ لكل فقخة .كسا ىػ في الججوؿ ()3
جدول( )3
المتهسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجه التهافر لبعد التحفيز آلراء عينة الدراسة
الخقع

الف ػقخة

-1

الستػسط

االنحخافات

الحدابي

السعيارية

4.47

59.

الختبة

درجو
التػافخ

1

عاليو

أوجو العامميغ لمعسل بخوح الفخيق
-2

أىتع بتحفيد العامميغ لتحقيق أىجاؼ ورؤية 4.30

80.

3

عاليو

الجامعة
-3

اعسل عمى إثارة روح الحساس لمعسل لجى 3.14

.77

5

متػسصو

العامميغ
-4

أشجع العامميغ لتحقيق أكثخ مسا كانػا 4.24

.68

4

عاليو

-5

جساعي 4.45

.57

2

عاليو

يتػقعػف
أعسل

عمى

تػفيخ

إحداس

بالسيسات اإلدارية
السجسػع

4.12

.52

عاليو

يتزح مغ الججوؿ ( )3أف درجة تػافخ بعج التحفيد كانت عالية حيث بمغ الستػسط الحدابي

( )4.12وانحخاؼ معياري ( ).52وقج تبيغ أف معطع فقخات ىحا البعج جاءت بجرجة تػافخ عالية وجاءت الفقخة (

أوجو العامميغ لمعسل بخوح الفخيق) بالسختبة األولى وبستػسط حدابي ( )4.47وانحخاؼ معياري ( ).59فيسا
جاءت الفقخة (أعسل عمى إثارة روح الحساس لمعسل لجى العامميغ) بالسختبة الخامدة واألخيخة في ىحا البعج وبجرجة

متػسصة وبستػسط حدابي ( )3.14وانحخاؼ معياري ( ،).77ويعتبخ كبعج التحفيد متػافخ بجرجة عالية كبعج مغ
أبعاد القيادة التحػيمية حيث جاء مزسػف فقخات ىحا البعج متػافخة ولع تأت سػى فقخة واحجة بجرجة متػسصة.

ويعدي الباحث ذلظ إلى أف ىحه الفقخة جاءت بجرجة متػسصة حيث إف القائج التحػيمي لع يتسكغ مغ إثارة حساس
العامميغ معو ،ويحكي عشجىع روح الحساس لمعسل ،ألف درجة الحساس ىي درجة متقجمة في العسل لع يدتصع
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القائج الػصػؿ إلييا؛ فيي تحتاج إلى جيج كبيخ مغ قبل القائج ،وعمى القائج أف يعسل ليرل بسزسػف ىحه الفقخة
إلى درجة عالية مغ التػافخ.
البعد الثالث :االستثارة الفكرية
تع قياس بعج االستثارة الفكخية بخسذ فقخات وتع حداب الستػسصات الحدابية واالنحخافات
السعيارية والختبة ودرجة التػافخ ليحا البعج وتع ذلظ مغ خبلؿ الججوؿ (.)4
جدول ()4
المتهسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجه التهافر لبعد االستثارة الفكرية آلراء عينة الدراسة
الستػسط

الخقع

الفقخة

-1

أشارؾ العامميغ أفكارىع وأستسع لػجيات نطخىع عشجما 4.20

الحدابي

االنحخاؼ

الختبة

64.

1

السعياري

درجو

تػافخ

االستثارة
عالية

أحاوؿ حل مذاكل العسل
-2

أشجع جسيع العامميغ عمى اكتذاؼ حمػؿ لمسذكبلت 4.06

66.

3

عالية

السعقجة التي تػاجو الجامعة

-3

أحاوؿ باستسخار التعخؼ عمى ما يػد العاممػف تحقيقو في 3.50

-4

أقتخح شخقا ججيجة إلنجاز ميسات العسل

4.11

-5

أتيح الفخصة لمعامميغ لمتفكيخ في السذاكل القجيسة بصخؽ 4.1

حياتيع الػضيفية

1.03

5

متػسصة

81.

2

عالية

92.

4

عالية

ججيجة
3.98

السجسػع

.60

عالية

يتزح مغ خبلؿ الججوؿ ( )4أف درجة تػافخ ىحا البعج مغ أبعاد القيادة التحػيمية عالية وبستػسط

حدابي وقجرة ( )3.98وانحخاؼ معياري ( ).60وقج تبيغ أف معطع فقخات ىحا البعج جاء بجرجة عالية مغ التػافخ

ولقج جاءت الفقخة (أشارؾ العامميغ أفكارىع واستسع لػجيات نطخىع عشجما أحاوؿ حل مذاكل العسل) بالسختبة
األولى وبستػسط حدابي قجره ( )4.20وانحخاؼ معياري ) (.64وبجرجة تػافخ عالية .وجاءت الفقخة أحاوؿ

باستسخار التعخؼ عمى ما يػد العاممػف تحقيقو في حياتيع الػضيفية بالسختبة الخامدة وبستػسط حدابي ()3.50

وانحخاؼ معياري ( )1.03وبجرجة متػسط مغ التػافخ في مزسػف ىحه الفقخة  .ويعدو الباحث أف ىحه الفقخة
جاءت بجرجة متػسصة حيث إف القائج التحػيمي لع يتسكغ مغ معخفة ما يػد العاممػف تحقيقو كػف اإلنداف

كثيخ مغ األمػر التي يشػي تحقيقيا ،وال يعصييا إال بعج ثقة كبيخة ويبجو أف الثقة بذكل كبيخ لع
ا
بصبيعتو يخفي

تتػافخ بيشو وبيغ العامميغ .أما في مزسػف باقي الفقخات فقج جاءت بجرجة عالية ،وىحا يجؿ عمى أف القائج قج
حقق في مزسػف ىحه الفقخات تفاعبل مع العامميغ ،بحيث وصل إلى تفعيل العبلقة لتربح عالية ،وعميو أف يديج
مغ ىحا التفاعل لتربح الجرجة عالية في مزسػف جسيع الفقخات.
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البعد الرابع :االعتبارية الفردية
تع وضع (  ) 7فقخات لقياس ىحا البعج ،وتع حداب الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية والختبة
ودرجة تػافخ ىحا البعج كسا في الججوؿ ()5
الجدول ()5
المتهسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة التهافر لبعد االعتبارية الفردية آلراء عينة الدراسة
الخقع

الفقخات

الستػسط

االنحخاؼ

الحدابي

السعياري

الختبة

درجو التػافخ

1

أستسع باىتساـ آلراء العامميغ واحتخـ قشاعاتيع

4.25

78.

5

عالية

2

أتعامل مع العامميغ كبذخ أكثخ كػنيع أعزاء 4.78

48.

1

عالية

3

أىتع بإشباع الحاجات الذخرية لمعامميغ

3.43

85.

7

متػسصة

4

أتعامل مع كل فخد مغ العامميغ بصخيقة 4.55

60.

3

عالية

في جساعة

مشاسبة لو
5

أبجي اىتساما شخريا بالعامميغ الحيغ ال 3.51

91.

6

متػسصة

6

أعبخ لمعامميغ عغ تقجيخي عشجما يشجدوف 4.50

69.

3

عالية

يحطػف بالقبػؿ مغ زمبلئيع
عسبل جيجا

7

أعصي انتباىا شخريا لمعامميغ الحيغ لجييع 4.31

89.

4

عالية

قجرات تسيدىع عغ غيخىع
4.19

السجسػع

47.

عالية

يتزح مغ الججوؿ الدابق أف درجة تػافخ ىحا البعج مغ أبعاد القيادة التحػيمية مغ حيث تػافخه لجى
عيشة الجراسة في جامعة البمقاء التصبيقية جاء بجرجة عالية؛ حيث بمغ الستػسط الحدابي ( )4.29وبانحخاؼ

معياري ( )47.وقج تبيغ أف معطع فقخات ىحا السجاؿ جاءت بجرجة عالية ،وجاءت الفقخة ( أتفاعل مع العامميغ

كبذخ أكثخ مغ كػنيع أعزاء في جساعة) بالسختبة األولى وبستػسط حدابي ( )4.78وبانحخاؼ معياري ().48

وجاء في السختبة الدادسة والدابعة عمى التػالي ( أعبخ لمعامميغ عغ تقجيخي عشجما يشجدوف عسبل

جيجا)( ،أىتع بإشباع الحاجات الذخرية لمعامميغ) وبجرجة متػسصة مغ تػافخ مزسػف ىاتيغ الفقختيغ .وعميو

يجب تفعيل العسل بسزسػف ىاتيغ الفقختيغ لتربح درجة تػافخ عالية في القيادة التحػيمية في جامعة البمقاء،
وىحا مغ شأنو زيادة فاعمية العسل.
البعد الخــامس :التمكين
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ىشاؾ سبع فقخات في االستبياف لقياس بعج التسكيغ ،وتع حداب الستػسصات الحدابية واالنحخافات
السعيارية ودرجة تػافخ ىحا البعج لكل فقخة مغ الفقخات السخررة لحلظ.
جدول رقم 6
المتهسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة التهافر لبعد التمكين آلراء عينة الدراسة
الستػسط

الخقع

الفقخة

1

أشجع العامميغ عمى تحسل السدؤولية

الحدابي

السعياري

4.50

أتعاوف مع جسيع العامميغ بغس الشطخ 4.22

2

االنحخاؼ

الختبة

درجو التػافخ

82.

1

عالية

80.

5

عالية

عغ الجيج الحي يبحلػنو
3

أقجـ ترػ ار شامبل لمعسل تاركا اليامر 3.50

74.

7

متػسصة

4

أناقر مع العامميغ متصمبات إنجازىع 4.23

94.

4

عالية

األكبخ لمعامميغ لتشفيحه
ألدوارىع الػضيفية

أدعع مسارسة كل فخد لمربلحيات السخػلة 4.35

5

89.

2

عالية

لو
6

أفػض بعزا مغ صبلحياتي لمعامميغ 3.51

82.

6

متػسصة

7

أحخص عمى ضخورة تكافؤ الدمصة مع 4.27

80.

3

عالية

عمى أسذ عمسية.

السدؤولية عشج تفػيس بعس الربلحيات
السجسػع

الػسط الحدابي العاـ واالنحخاؼ السعياري 4.8

47.

عالية

لبعج التسكيغ
تذيخ الشتائج أف درجة تػافخ بعج التسكيغ لمقيادة التحػيمية في جامعة البمقاء التصبيقية كانت عالية ،إذ

بمغ الستػسط الحدابي ( )4.8وبانحخاؼ معياري ( ،).47وقج نجج أف معطع فقخات قياس درجة تػافخ ىحا البعج
كانت عالية وجاءت الفقخة الدادسة والدابعة بجرجة متػسصة.
وجاءت الفقخة

( أشجع العامميغ عمى تحسل السدؤولية) بالسختبة األولى وبستػسط حدابي وقجره

( )4.20وانحخاؼ معياري وقجره (.).82

فيسا جاءت بالسختبة الدابعة فقخة  (:أقجـ ترػ ار شامبل لمعسل تاركا اليامر األكبخ لمعامميغ لتشفيحه)

بستػسط حدابي ( )3.50وانحخاؼ معياري ( .).74وعميو يجب عمى القادة العسل عمى تفعيل مزسػف كامل
فقخات ىحا البعج لتفعيل القيادة التحػيمية في جامعة البمقاء التصبيقية.
فيسا سبق تع عخض ومشاقذة كل بعج مغ أبعاد القيادة التحػيمية ،وسيتع تمخيرا لسا سبق مشاقذة كافة
األبعاد مغ خبلؿ الججوؿ اآلتي :
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جدول رقم 7
المتهسطات الحدابية واال نحرافات المعيارية والرتبة ودرجة التهافر لألبعاد ككل آلراء عينة الدراسة
األبعاد

الستػسط الحدابي

االنجخاؼ

الختبة

التحفيد

4.16

.52

1

عالية

االعتبارية الفخدية

4.15

.47

2

عالية

التأثيخ السثالي

4.13

.44

3

عالية

التكيف

4.8

.47

4

عالية

االستثارة الفكخية

3.98

.60

5

عالية

السعياري

درجة
التػافخ

القيادة التحػيمية
تذيخ نتائج الججوؿ أف درجة تػافخ القيادة التحػيمية في جامعة البمقاء مغ تقجيخات عيشة الجراسة كانت

عالية وىي عالية عمى جسيع األبعاد وكاف تختيبيا تشازليا (التحفيد  ،مغ ثع االعتبارية الفخدية ،وىحا يجؿ عمى

االىتساـ بالتحفيد واالعتبارية الفخدية لمعامميغ ،ومغ ثع التأثيخ السثالي والتسكيغ ،وأخي اخ االستثارة الفكخية ) ،وىحا
يجؿ عمى أف االىتساـ مغ قبل القادة في جامعة البمقاء التصبيقية ببعج االستثارة الفكخية بجرجة أقل مغ األبعاد
الدابقة ،ويبجو أف ىحا البعج بحاجة إلى جيج أكبخ مغ القاعجة مغ أجل االستثارة الفكخية ،وبالتالي تفعيل ىحا
البعج لشرل إلى تعميع أفزل ،وبشاء عميو فإف درجة تػافخ القيادة التحػيمية بأبعادىا (التأثيخ السثالي ،التحفيد،

االعتبارية الفخدية ،االستثارة الفكخية ،التسكيغ ) في جامعة البمقاء التصبيقية كانت عالية ،وليحا تختمف نتائج ىحه
الجراسة مع دراسة (بشي عيدى ، )2006التي أضيخت أف مدتػى تػافخ القيادة التحػيمية في السؤسدات العامة

األردنية كانت متػسصا ،وكسا اختمفت مع نتائج دراسة الغامجي ( )2001بأف خرائز القيادة التحػيمية
وعشاصخىا لجى القادة األكاديسييغ في الجامعات الدعػدية كانت بجرجة تػافخ متػسصة  .فيسا تتفق ىحه الجراسة

مع دراسة ناصخ الجيغ ( ، )2012التي أضيخت أف الجامعات الخاصة في األردف تصبق أبعاد القيادة التحػيمية
بجرجة مختفعة ،وكحلظ اتفقت مع نتائج دراسة الذقػارة ( )2012بأف درجة تصبيق أبعاد القيادة التحػيمية بجامعة
الذخؽ األوسط كانت مختفعة ،وكحلظ اتفقت مع نتائج دراسة العسخ ( )2009بأف تػافخ خرائز القيادة التحػيمية
لجى رؤساء األقداـ ،وأنيع يصبقػف محاور القيادة التحػيمية ،وكحلظ اتفقت مع نتائج دراسة الخقب ( )2010بأف
األنساط الدمػكية متػفخة في الجامعات الفمدصيشية.
عرض ومناقذة نتائج الدؤال الثاني
والحي يشز عمى :ما درجة فاعمية عسمية اتخاذ القخار في جامعة البمقاء التصبيقية مغ وجية نطخ
رؤساء األقداـ؟
مغ أجل اإلجابة عغ ىحا الدؤاؿ تع حداب الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية والختبة ودرجة

التػافخ لفاعمية عسمية اتخاذ القخار مغ خبلؿ مزسػف الفقخات التي تقيذ ىحا السجاؿ وعجدىا (.)9
جدول رقم ()8
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المتهسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة التهافر لفاعمية عممية اتخاذ القرار آلراء عينة
الدراسة

االنحخاؼ

الختبة

الجرجة

الخقع

الفقخات

الستػسط

الحدابي

السعياري

عالية

1

أتخح القخار بسا يتساشى مع أىجاؼ الجامعة.

4.50

.70

1

2

ارتي في تحقيق األىجاؼ السخجػة مشيا.
أعتقج أف قخ ا

4.45

.74

2

عالية

3

أختار البجيل األسيل لمتصبيق العمسي عشج اتخاذ ق اخراتي

4.30

.77

3

عالية

4

ال يػاجو العاممػف معػقات رئيدة في تشفيح الق اخرات التي 4.10

.77

5

عالية

اتخحىا.
5

أتخح قخار أني مخاع قجرات العامميغ وامتبلكيع لمسعخفة البلزمة 3.55

.65

8

متػسصة

ارت
لتشفيح القخ ا
6

أتخح قخار آني في الػقت السشاسب

4.15

.88

4

عالية

7

أمتمظ القجرة التخاذ ق اخرات سخيعة لسػاجية األزمات الصارئة

3.80

.54

7

عالية

8

ارت التي أتخحىا تبلقي قبػال مغ العامميغ
القخ ا

4.05

.50

6

عالية

9

أستثيخ العامميغ عشج اتخاذ القخارات مسا يديع في تدييل قبػليع 3.50

.88

9

متػسصة

ارت.
ليحه القخ ا
4.10

السجسػع

.36

عالية

يتزح مغ خبلؿ ىحا الججوؿ ( )8أف درجة فاعمية اتخاذ القخار في جامعة البمقاء التصبيقية كانت عالية

وبستػسط حدابي وقجره ( )4.10وانحخاؼ معياري ( ).36وأف معطع الفقخات جاءت بجرجة عالية في مزسػنيا.

قخراتي بسا يتساشى مع أىجاؼ الجامعة) بالسختبة األولى ،وبستػسط حدابي وقجره
وجاءت الفقخة( :أتخح ا

( )4.45وانحخاؼ معياري ( ).54وبجرجة فاعمية عالية ،وجاءت بالسختبة األخيخة فقخة (:أستثيخ العامميغ عشج
ارت مسا يديع في تدييل قبػليع ليحه الق اخرات) بستػسط حدابي( )3.50وانحخاؼ معياري(.).88
اتخاذ القخ ا

وبشاء عميو فإف درجة تػافخ فاعمية عسمية اتخاذ القخار في جامعة البمقاء التصبيقية جاءت عالية ،وليحا

تتفق نتائج الجراسة مع دراسة (السػمشي والقزاة) ،التي أضيخت أف مدتػى فاعمية اتخاذ القخار لجى مجيخات
رياض األشفاؿ في إقميع شساؿ األردف كاف مختفعا ،واتفقت نتائجيا مع نتائج دراسة الغدالي ( )2012أف مدتػى

فاعمية اتخاذ القخار في شخكات التأميغ األردنية كاف مختفعا ،وكحلظ اتفقت مع دراسة أبػ عاشػر ( ، )2014التي
كانت نتائجيا أف درجة فاعمية القخارت الستخحة في مجالذ األقداـ األكاديسية في الجامعات األردنية كانت
مختفعة.
عرض ومناقذة نتائج الدؤال الثالث
الحي يشز عمى :ىل ىشاؾ أثخ لمقيادة التحػيمية عمى فاعمية عسمية اتخاذ القخار في جامعة البمقاء التصبيقية مغ
وجية نطخ رؤساء األقداـ؟
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لئلجابة عمى ىحا الدؤاؿ تع تحميل االنحجار الستعجد التجريجي الختيار أثخ األبعاد الفخعية لمقيادة التحػيمية عمى
فاعمية عسمية اتخاذ القخار.
جدول ()9
الستغيخ
الثابت

R

R2

معامل

معامل

االرتباط

التحجيج

F

السحدػبة

DF

*Sig

درجات

مدتػى

الحخية

الجاللة

معامبلت االنحجار
الستغيخ

β

السدتقل

الخصأ
السعيار

T
السحدػبة

ي
االعتبارية

.209

.032

*Sig

مدتػى
الجاللة

6.624

.000

الفخدية
التأثيخ

فاعمية
اتخاذ

.737

.543

98.965

5.416

.000

القخار

.434

.033

13.068

.000

السثالي
التسكيغ

.264

.030

8.913

.000

التحفيد

-.265

.032

-8.341

.000

االستذارة

.137

.027

5.127

.000

الفكخية
تذيخ نتائج التحميل إلى أف كافة أبعاد القيادة التحػيمية ليا أىسية في التأثيخ عمى فاعمية اتخاذ

القخار ،وأف ندبة تفديخ القيادة التحػيمية بأبعادىا (التأثيخ السثالي ،التحفيد ،االعتبارية الفخدية ،االستثارة الفكخية،
التسكيغ) لبلختبلؼ في فاعمية اتخاذ القخار بمغت ( )R2=54.31كسا أف قيسة إحراء االختبار السعشػية
الشسػذج ( )f=98.96مع قيسة  sig=.000ىي أقل مغ  .05وأف التأثيخ س،ص لكل بعج مغ أبعاد القيادة

التحػيمية معشػي استشادا إلي قيع  tالسقتخنة بكل مشو .وبشاء عميو تبشى وجػد أثخ ذي داللة إحرائية لمقيادة
التحػيمية بأبعادىا عمى فاعمية عسمية اتخاذ القخار في جامعة البمقاء التصبيقية عشج مدتػى الجاللة (.)9

وتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة (الغدالي  )2012ودراسة السػمشي ( )2008وكحلظ تتفق مع دراسة كل مغ
و (  ) Burch&walter,2007و دراسة (. )Basham 2010
نتائج الدراسة
 -1أضيخت نتائج الجراسة أف درجة تػافخ القيادة التحػيمية بأبعادىا (التأثيخ السثالي ،التحفيد ،االعتبارية
الفخدية ،االستثارة الفكخية ،التسكيغ ) في جامعة البمقاء التصبيقية كانت عالية لجى عيشة الجراسة .
 -2إف درجة تػافخ فاعمية عسمية اتخاذ القخار في جامعة البمقاء التصبيقية كانت عالية لجى عيشة الجراسة.
 -3وجػد أثخ ذي داللة إحرائية لمقيادة التحػيمية بأبعادىا ( التأثيخ السثالي ،التحفيد ،االعتبارية الفخدية،

االستثارة الفكخية ،التسكيغ) عمى فاعمية عسمية اتخاذ القخار في جامعة البمقاء التصبيقية عشج مدتػى

داللة ( )9<_0.05لجى عيشة الجراسة.
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التهصيات
 -1إجخاء السديج مغ الجراسات فيسا يتعمق بالقيادة التحػيمية وتأثيخىا عمى فاعمية عسمية اتخاذ القخار في
الجامعات األخخى وباقي القصاعات .

 -2العسل عمى رفع درجة تػافخ القيادة التحػيمية في مزسػف الفقخات التي جاءت بجرجة متػسصة لتربح
بجرجة عالية في جامعة البمقاء التصبيقية.

 -3العسل عمى تعديد القيادة التحػيمية في مزسػف الفقخات التي جاءت بجرجة عالية لتربح عالية ججا
والسحافطة عمى استسخارىا في جامعة البمقاء التصبيقية.
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