
 

 

 التطبيقي ةاتخاذ القرار في جامعة البمقاء  عممي ة فاعمي ةعمى  ةالتحهيمي   القيادةأثر 
 من وجهة نظر رؤساء األقدام

 
 أستاذ مذارك/ربابعه عبدالرحيم عمر .د

 _ األردن  التطبيقي ة البمقاء جامعة _ ةالجامعي   عجمهن  كمية
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اتخاذ القخار في جامعة  فاعمي ةعمى ة وأثخىا التحػيمي  عغ القيادة ىجفت ىحه الجراسة لمكذف     المــــــــمخــــــص
بغخض جسع  قيق ىجؼ الجراسة تع ترسيع استبانةولتح. نطخ رؤساء األقداـ مغ وجية التصبيقي ةالبمقاء 

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

، االستثارة خديةالف االعتبارية التحفيد، ،السثالي  ة بأبعادىا: )التأثيخ التحػيمي  ف درجة تػافخ القيادة إ -
 كانت عالية. التصبيقي ةالفكخية، التسكيغ ( في جامعة البمقاء 

 عالية .كانت   التصبيقي ةاتخاذ القخار في جامعة البمقاء  عسمي ة فاعمي ةف درجة تػافخ إ -

 وأوصت الجراسة بسجسػعة مغ التػصيات مغ أىسيا:

في مزسػف الفقخات التي جاءت بجرجة متػسصة  ةالتحػيمي  العسل عمى رفع درجة تػافخ أبعاد القيادة  -
 .التصبيقي ةلتربح عالية في جامعة البمقاء 

 لتحفيد .خار ، جامعة البمقاء ، ا، اتخاذ الق ةالتحػيمي  : القيادة  الكممات المفتاحية

The Impact Transformational Leadership on the Effectiveness of the Decision-

Making 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. 

Keywords: transformational leadership, decision-making, Balqa University, 

stimulation. 

 دمةــالمق

ف ما يرمح فإ العالسي ةونتيجة لمتغيخات  ،العالسي ةػعات السيسة عمى الداحة القيادة مغ السػض إف
 ف التغيخ قج شاؿ مختمف جػانب الحياة.مسدتقبل أللمحاضخ أو لمساضي قج ال يرمح ل

فقج ُعخفت  وعميو ،ئجيو القار الحي يجب أف يؤد  والجو  إلى تعجيل السشطػر القيادي   لقج أدى التغيخ البيئي  
القيادة بأنيا ضاىخة معقجة التخكيب تتزسغ عبلقة تأثيخ وتأثخ بيغ القادة والعامميغ لتحقيق أداء يفػؽ التػقعات           

(Hirt ,murray ,riodan2007وإ )  إحجى أىع السيسات لمقادة الشاجحيغ ىي تحػيل التابعيغ إلى قادة في  ف
عيع عمى تعمع ذا كاف دور القائج يتجو في اإلصغاء لسصالب العامميغ وتذجيوإ ،(TAYLOT,2003السدتقبل )

ف دور القائج الفعاؿ ىػ مدانجة العامميغ في اكتداب السيارات والسعارؼ وزيادة رصيجىع السيارات البلزمة فإ
ا يتػافق يخ أنساط سمػكيع بسيواستثساره في تصػيخ األداء باعتبار أف مدؤوليتو األساسية ىي تغ السعخفي  

 (.2001ومتصمبات األداء )القخيػتي،

ليع وتديج  األصميةي التػقعات تحث العامميغ تخص   ةالتحػيمي  القيادة  إف  ( Bass،2001ج باس )ك  أ  
 أىسيةعمى  ةالتحػيمي  د القائج مغ خبلؿ القيادة ويخك   وأىجافياالسشطسة بقبػؿ ميسة وتقشعيع العامميغ بالعسل  فاعمي ة

مغ ىحه الداوية بالحخكة السدتسخة  ةالتحػيمي  القيادة وتتسيد وتعطيع القائج عميو  اكتذافو،عسل عمى السدتقبل وي
 .ما ىػ ججيج وغيخ مألػؼ تحجي والدعي بريغة دائسة وراء كلالوالخغبة في 

 المجػء فييا يتع   إذ ،كثخ القيادات فعالية( مغ أBurnsمغ وجية نطخ بيخند ) ةالتحػيمي  القيادة  تعج  
 ( Sama& Shoaf,2008:18.)ة كثخ عمى الشتائج الشيائي  ة والتخكيد بذكل أالحاتي   لبلىتسامات

فخاد الحيغ يطيخوف خرائز القيادة وأف األ ،باألخبلؽيختبط  سمػب قيادي  ىي أ ةالتحػيمي  إف القيادة 
بصخؽ تجعع السرمحة العامة  سلمعل الػف في تحفيد اإلبجاعلسعتقجات فع  لجييع مجسػعة قػية مغ القيع وا ةالتحػيمي  
 ( .Kuhnent.1996:49ة )كثخ مغ دعع مرالحيع الذخري  تعسل أ

وتحقيق ىحه  ،إلييا يا التي تربػجسيع العامميغ فييا لتحقيق أىجاف إسياـ إلىالجامعة بحاجة ماسة  إف  
ات العامميغ وتحديشيا وصقل ميار  ةاإلنتاجي  الة لتحديغ والسذاركة الفع   الجعع الجساعي   إلىحتاج ي األىجاؼ

 ضيار مقجرتيع الفاعمة لتييئة الجامعات لستصمبات العرخ.يغ وإكاديسي  واأل يغاإلداري  وكحلظ تصػيخ القادة 

  النظري   اإلطار

في  دةيالتي احتمت مكانة رئ ،ات الججيجةمغ الشساذج البارزة في الشطخي   ةالتحػيمي  ة القيادة نطخي   تعج   
كانت مغ  يعأدائغ وتحديغ يسو تصػيخ السخؤ  عسمي ةف ؛لقخف العذخيغ وبجاية القخف الحاليخيخيغ مغ االعقجيغ األ
فالقائج  ،يعأدائغ وتحديغ يج عمى تصػيخ السخؤوسك  أ األساسي ليا يؤ فالسبج ،ل ىحه القيادةسث  ساسية تأمخخجات 
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ة ة والسدتقبمي  وااللتدامات الحالي  نجاز اإلعمى غ بحيث يديج قجرتيع قجر الصاقة الكافية داخل السخؤوسيي التحػيمي  
 (. 2002Avolio&Buss السصمػبة مشيع )

العشرخ  معات تعج  ف قيادات ىحه الجافإ ؛ةة في السجتسعات اإلنداني  أداة حيػي   لجامعات تعج  ف ابسا أ
ظ القيادات تم خض عمىفوىحا ي ،والكفاءة السخغػبيغ فاعمي ةىجاؼ وغايات تتعمق بالبو مغ أ ما في تحقيق  السحػري  

يا عحتى تكػف قادرة عمى مػاجية التغيخات والتحػيبلت السعاصخة والتعامل م ،تػفخ قجرات ومتصمبات خاصة
  (.2006والفاصل  ةبكفاءة واقتجار )عياصخ 

 ةالتحهيمي   القيادة مفههم

 عساؿاأل بيئة في التعقيجات وزيادة لمتصػرات السشطسات مػاكبة وضخورة اليـػ األعساؿ مشطسات لطخوؼ
 أنساط إلى التفكيخ تحػؿ والتابعيغ القائج بيغ فاعمي ةالت العبلقات وتشذيط الذامل خالتغي   إلى والحاجة جػانبيا بكافة

 .(Barnett,2005,35) مةمبلء أكثخ ةقيادي   

 غيخ محفدات خوف يػف   ف التحػيمي ػ  ادةفالق ؛بالتحفيد القيادة عمى تقػـ التي ةالتحػيمي   القيادة نطخية ومشيا
 ةوإبجاعي   ججيجة معالجات إيجاد نحػ تفكيخىع وتثيخ ،القيع سيادة طوتشذ   ةالسعشػي   الخوح تخفعK تباعيعأل اعتيادية

 والقائج، لقائجىع واالحتخاـ واإلعجاب والػالء بالثقة السخؤوسػف  ويذعخ ،أعساليع تشفيح أثشاء تػاجييع التي لمسذكبلت
 ومكانتيع عسميع قيسة تجاه وكحلظ، واألساسية السيسة األمػر تجاه يعانتباى بتشذيط مخؤوسيو تحفيد يدتصيع
 .ألىجافيع مكسمة السشطسة أىجاؼ أف باعتبار

 عمى القائج قجرة أنيا عمى تعخيفيا يسكغ التي ةالتحػيمي   القيادة بشسط الباحثيغ اىتساـ جاء ىشا ومغ
 عالية ةأخبلقي   سمػكيات إضيار خبلؿ مغ وتحفيدىع لمتابعيغ  بػضػح ةالسدتقبمي   ورؤيتيا السشطسة رسالة إيراؿ

 (Murpy,2005,131) .السشطسة أىجاؼ لتحقيق الصخفيغ بيغ واحتخاـ ثقة وبشاء

 األداء مقابل الحػافد تتجاوز التي القيادة ظتم ياأن   عمى ةالتحػيمي   لمقيادة (Conger,2002,47) ويشطخ
 مغ أساسيا   جدءا   لتكػف  الحاتية اىتساماتيع وتحػيل، ا  وإبجاعي   ا  فكخي   السخؤوسيغ وتذجيع التصػيخ إلى السخغػب

 .لمسشطسة العميا الخسالة

 ةالتحهيمي   القيادة أبعاد

 و (Avolio,etal,1991)،(Bass,1990;Bass,1985) أمثاؿ الباحثيغ بعس استصاع
(Bass&Avolio,1994)  ىي أبعاد أربعة في ةالتحػيمي   القيادة أبعاد تصػيخ: 

    مغ كل أضاؼ وقج )التحفيد الفخدية، االعتبارية الفكخية، االستذارة ،السثالي   يخالتأث)
Avolio,etal,1999)  و(Rafferty& Griffin,2004)    ما األبعاد بيحه ويقرج ،التسكيغ وىػ أال خامدا   بعجا 

 : يمي

 

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

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

 العامميغ عمى تأثيخا   أكثخ تجعمو العامة السرالح عمى الحخص تجدج التي ومسارستو القائج سمػؾ ففإ
 السثلو  التابعيغ وتقجيخ واحتخاـ وإعجاب ثقة كدب عمى القائج قجرة ىي أو ، (Woods 2003)معو

                              .  (Barbuto,2006) ومصالب لكل بخغبة واالنرياع القائج بتقميج التابعػف  يقـػ بحيث األعمى

 وبشاء لآلخخيغ االحتخاـ مذاعخ إضيار " بأنو السثالي   التأثيخ (Avolio,etal,1991) ويعخؼ         
 يتأثخوف  العامميغ مغ يجعل أف التحػيمي   القائج عيدتصي إذ ،السشطسة رسالة في والثقة الستبادلة الثقة

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

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

 وىحا ،السشطسة أىجاؼ تحقيق عغ بسعدؿ يتع ال ةالذخري   أىجافيع تحقيق بأف وإقشاعيع بيشيع التعاوف 
 بيغ السشاسب التشطيسي   التػازف  أحجاث بسػجب والسشطسي   الذخري   القيسي   التػحيج مغ نػع إيجاد يعشي

 .(2001 ،القخيػتي ( العامميغ جاتحا وإشباع السشطسة أىجاؼ

 ةالفكري   االستثارة  (Intellectual Stimulation)  

ػ  يةالخوتيش وخاصة ػ لمسذكبلت يترجوف  جعميع في ورغبتو مخؤوسيو قيادة عمى القائج قجرة وتعشي
 الحمػؿ عغ والبحث الحل إلى تحتاج مذكبلت بػصفيا الرعػبات مػاجية وتعميسيع الججيجة بالصخؽ 

 .(Bass 1994 )ليا ةسشصقي  ال

 يفػؽ  الحي األداء تحقيق تعتخض التي بالسذكبلت وعيا   أكثخ بجعميع العامميغ إثارة بيا ويقرج
 ومقتخحاتيع ألفكارىع واالستساع اآلخخيغ مع التعاشف خبلؿ مغ القائج دور ويطيخ ،التػقعات

 يعج أنو كسا محجودة السذكمة عغ وومعمػمات القائج أف يعشي وىحا ،ومذاعخىع أحاسيديع في ومذاركتيع
 نتائج أشارت فقجعاليا  ا  تعميس الستعمسيغ مغ العامميغ أغمب فييا يكػف  التي الحاالت في ضخورة

 حل في الفاعل واإلسياـ السذاركة عمى تحخص العامميغ مغ السجػعات ىحه أف إلى الجراسات
 بالخضا تذعخىع ومقتخحاتيع بآرائيع واألخح واإلسياـ فالسذاركة، مشطساتيع مشيا تعاني التي ،السذكبلت

 .(Avolio,etal,1991) لمسشطسة ىعووالء التداميع وتعسق الػضيفي

 

 

 

 الدابقة الدراسات
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 :الباحث باالشبلع عمى مجسػعة مشيامجسػعة مغ الجراسات في ىحا السجاؿ وقاـ  أجخيتلقج 

القخارات الستخحة في  عمي ةفالى التعخؼ عمى درجة ( بجراسة ىجفت إ2014قاـ أبػ عاشػر )
القخارات الستخحة  فاعمي ةف درجة ومغ أىع نتائجيا أ األردني ة،ة في الجامعات مجالذ األقداـ األكاديسي  

مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ كانت  األردني ةفي مجالذ األقداـ األكاديسية في الجامعات 
 .مختفعة

 عسمي ة فاعمي ةعمى  ةالتحػيمي  ثخ القيادة أ عغلكذف لى ا( بجراسة ىجفت إ2012) قاـ الغدالي  و 
مدتػى تػافخ القيادة ف وكانت مغ نتائج ىحه الجراسة أ األردني ة،ميغ تخاذ القخار في شخكات التأا

     .كاف مختفعا   األردني ةخكات التاميغ بعادىا في شبأ ةالتحػيمي  

في  ةالتحػيمي  لقيادة بعاد اق أ( بجراسة ىجفت إلى تعخؼ درجة تصبي2012ـ ناصخ الجيغ)قا
الجامعات  وقج كذفت نتائج الجراسة أف   ،فييايغ اإلداري  دة االخاصة مغ وجية نطخ الق األردني ةالجامعات 

 . ججا   بجرجة مختفعة ةالتحػيمي  بعاد القيادة الخاصة تصبق أ األردني ة

وسط الذخؽ األ جامعةفي  ةالتحػيمي  جراسة بعشػاف درجة تصبيق القيادة ( ب2012وقامت شقػارة )
يادة التحػلية في ف درجة تصبيق القة وأضيخت نتائج الجراسة أواإلداري  ة مغ وجية نطخ الييئة التجريدي  

 .ججا   ةوسط كانت مختفعجامعة الذخؽ األ

في تصػيخ  ةالتحػيمي  لى معخفة دور القيادة ( بجراسة ىجفت إ2011قاـ سامي أبػ ىجاؼ )
وقج أضيخت  ،التحميمي   وفق السشيج الػصفي   ،في غدةالغػث ة لسجارس وكالة جريبي  السعمسيغ الت فعالية

في  ةالتحػيمي  فخاد العيشة حػؿ دور القيادة ة بيغ أوجػد فخوؽ ذات داللة إحرائي  : الجراسة الشتائج اآلتية 
 ة بغدة . تصػيخ فعالية السجرسيغ في مجارس وكالة الغػث الجولي  

بتسكيغ العامميغ في  ةالتحػيمي  ( دراسة بعشػاف عبلقة القيادة 2010الخقب ) وأجخى  كسا
لمقيادة ة الدمػكي   األنساطف إ :اآلتيةلى الشتائج وتػصمت الجراسة إ ،بقصاع غدة ةالفمدصيشي  الجامعات 

ة بيغ القيادة ايجابي  عبلقة كسا دلت الشتائج عمى وجػد  ،ةالفمدصيشي  متػافخة في الجامعات  ةالتحػيمي  
 . غدةقصاع ب ةالفمدصيشي  وتسكيغ العامميغ في الجامعات  بإبعادىا ةػيمي  التح

رؤساء الجامعات  تػاجو( دراسة حػؿ السػضػعات التي Basham  2010شاـ )كسا أجخى با
 غالبية ف ائج الجراسة أنت وأضيختالسذكبلت التي تػاجييع والتبادلية لحل مية يالحيغ يصبقػف القيادة التحػ 

ة متسيدة وعمييع تصبيقيا يجامعبيئة ويقجروف وجػد  ميةيالتحػ ات يفزمػف تصبيق القيادة رؤساء الجامع
 .والكميات فخاداأللزساف إحجاث تغيخ عمى مدتػى 

ة العمسي   األقداـة لجى رؤساء مي  ي( بجراسة حػؿ خرائز القيادة التحػ 2009)العسخ كسا قاـ
 اآلتيةالشتائج  وأضيخت ،دمحم بغ سعػد اإلماـجامعة  ىيئة التجريذ في ألعزاءوعبلقتيا بالخوح السعشػية 

 . ةالتحػيمي  يصبقػف محاور القيادة  وإنيع األقداـلجى رؤساء  ةالتحػيمي  تػافخ خرائز القيادة 
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سيغ في الجامعات يكاديق القادة األصبتلى تعخؼ مجى ( دراسة ىجفت إ2001وأجخى الغامجي )
ادة وعشاصخىا لجى الق ةالتحػيمي  ف خرائز القيادة الشتائج اآلتية أ مية وقج أضيختيلمقيادة التحػ الدعػدية 

 ة كانت بجرجة تػافخ متػسصة.سيغ في الجامعات الدعػدي  يكاداأل

 القخار اتخاذ عسمي ة فاعمي ة درجة ؼتعخ   إلى تىجفبجراسة ( 2008)والقزاة، السػمشي،كسا قاـ   
 السؤىل السحافطة، خاتالستغي   ثخأ عمى والتعخؼ ،األردف شساؿ إقميع في األشفاؿ رياض مجيخات لجى

 الباحثاف رشػ   الجراسة أىجاؼ تحقيق جلأ ومغ ،القخار اتخاذ عسمي ة عمى ةاإلداري   الخبخة العمسي،
 بمغ القخار اتخاذ عسمي ة فاعمي ة درجة قياس ألداة  الحدابي الستػسط أف إلى الجراسة وتػصمت ،استبانة
 ألثخ تعدى  إحرائية داللة ذات فخوؽ  ووجػد عالية فاعمي ة وبجرجة،  %97 ي ر معيا وبانحخاؼ 3,52

 أكثخ العمسي   السؤىل لرالح ةإحرائي   داللة ذات وفخوؽ ج، إرب محافطة لرالح الفخوؽ  وجاءت السحافطة
 عذخ مغ أكثخ خبختيغ مغ ولرالح الخبخة ألثخ تعدى  إحرائية دالئل ذات وفخوؽ  ،بكالػريػس مغ

 يدسح ،لمسجيخات مبلئع ومشاخ جػ تػفيخ بزخورة الباحثاف أوصى الجراسة نتائج عمى وبشاء ،سشػات
 ليغ تقجـ التي ،ةالتجريبي   البخامج نطاـ في الشطخ إعادة خبلؿ مغ القخار اتخاذ عسمي ة تصبيق بتعديد
 في تقف التي السعػقات حػؿ أخخى  بجراسات والقياـ ،القخار اتخاذ عسمي ة في لجييغ الكافية الخبخة لتػفيخ
 .القخار اتخاذ عسمي ة شخيق

 ةاألجنبي   الدراسات عمى االطالع تم   وكما 

 leadership in context"    بعشػافدراسة  (Burch & Walter 2007 ) جخى لقج أ

"Investigating hierarchical impacts on transformational leadership" 

 يغالتحػيمي   القادة سمػكيات عمى التشطيسية ةالييكمي   ثخأ مغ التحقق إلى الجراسة ىحه ىجفت
 ةالفكخي   والسحاكاة، اإلليامي   والحفد، السثالي   بالتأثيخ الستعمقة األبعاد خبلؿ مغ ،الػضيفي والخضا

 عيشة عمى الجراسة استبانة بتػزيع الباحثاف قاـ الجراسة أىجاؼ ولتحقيق ،واحتخاميع بالتابعيغ واالىتساـ
 الجشديات متعجدة شخكة لجى يعمسػف ا، والجني الػسصى اإلدارية السدتػيات مغ ئجا  قا (448) مغ مكػنة

 قاـ لغة مغ ألكثخ االستبانة تخجسة وبعج ،األتستة وتقشيات الصاقة مجاؿ في تتخرز ،الدػيج في
 قتحق  لم الػسصى ةاإلداري   السدتػيات ىعم استبانة (286) وزعت إذ ،االلكتخوني   بالبخيج بتػزيعيا الباحثاف

 ةاإلداري   السدتػيات عمى استبانة (162) ووزعت،  العميا ةاإلداري   السدتػيات في القادة اتسمػكي   مغ
 :أىسيا الشتائج إلى الجراسة متوتػص   العميا ةاإلداري   السدتػيات في القادة سمػكيات مغ قلمتحق   الجنيا

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

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

 
 التعقيب عمى الدراسة الدابقة :

 الباحث يدتخمز ما يأتي: ؛ فإف  ةالتحػيمي  اولت القيادة ومغ استعخاض الجراسات الدابقة التي تش 
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تعجدت أىجاؼ الجراسات الدابقة تبعا  لصبيعة السذكمة التي ىجفت الجراسة إلى معالجتيا فسشيا  -
 أو جامعة.مغ عالج مذكمة شخكة 

 ة واألجشبية أولت ىحا السػضػع أىسية.ىشاؾ مجسػعة مغ الجراسات العخبي   -
والجراسات الدابقة  الجراسة في ترسيع االستبانة وفي األدب الشطخي تع االستفادة مغ ىحه  -

 وتقجيع الشتائج.

 األردني ة الجراسات الدابقة أنيا ذات عبلقة بالجامعات عغولكغ ما يسيد الجراسة الحالية 
 األردني ة في الجامعات ةالتحػيمي  ف الجراسات الدابقة لع تتصخؽ لجراسة القيادة ؛ حيث إالخسسية 

دراسة  -في حجود عمع الباحث -حيث ال يػجج ىحا الفخاغ  جاءت ىحه الجراسة لدج  ، فسسيةالخ 
 ةالتحػيمي  بسػضػع القيادة  التصبيقي ةوتحجيجا  جامعة البمقاء  ،الخسسية األردني ةأجخيت عمى الجامعات 

ة لجراسات تكسيمي   وتسييجا   ،لتكػف ىحه الجراسة أماـ صانعي القخار في الجامعات ووزارة التعميع العالي
 تبشى عمييا.

 الدراسة مذكمة

ولحلظ  ،ي بحاجة لمتغيخ والتصػيخف الجامعات ىي مؤسدات التخبية والتعميع وكغيخىا مغ السؤسدات ىإ
مؤسدات قػية لمتعميع لسػاجية التحجيات السعاصخة في العػلسة واالنفتاح  إليجادجػىخية  تعج   ةالتحػيمي  ف القيادة فإ

( و 1993) Howell & Availo( و Empirical-studiesة )حدب العجيج مغ الجراسات التجخيبي  و   السعخفي  
Bycio Hachett and Allen  (1995و )Avolio,Bass,and Jung (1997و )Bass         (2001 )

ة بدخعة مغ قبل قادة السشطسات ىػ الحل السشاسب لقادة السشطسات لبلستجاب ةالتحػيمي  نسط القيادة  اتباعفإف 
في  ةالتحػيمي   يجاد ىحا الشػع مغ القيادات(. وبالتالي فإف إ2001، لمتغيخات التي تذيجىا بيئتيع )أوزبػرف  فاعمي ةو 

 باألداءة واالرتقاء التعميسي   عسمي ةالمدتػى والتصػيخ البلـز لخفع لسػاجية التغييخ  األىسي ةالجامعات ىػ مغ 
 (2007 ،) الجاروديلمسدتػى السصمػب.

وىي  ،شكالو ولمبحث العمسيمتعميع بكافة أليجاد جامعات قػية جػىخية إل تعج   ةالتحػيمي  القيادة  ولسا كانت
دع فعسيج الكمية لى رئيذ القمغ عزػ ىيئة التجريذ إ بجءا   ،عمى جسيع السدتػيات الجامعي   ة في العسلضخوري  

فزل الذخوط في تييئة أ كبيخا   يسكغ أف تفعل شيئا  السمتدمة  ةالتحػيمي  ف مثل ىحه القيادات فإ ،فخئيذ الجامعة
 ( .Renfn et al،2011ة )تعمع والتعميع والخجمة السجتسعي  لم

 ،ناجحة قيادة فييا ناجحة مؤسدة كل دائسا   ونقػؿ ،لعسميا الخئيذ السحخؾ مؤسدة أي فيلقيادة ا تعج  و    
 أىع مغ والجامعات ،ومبجعا   ناجحا   العسل كاف صائبة راتالقخا كانت فإذا ؛القخارات اتخاذ ةاإلداري   عسمي ةال وجػىخ

 الجامعات إدارة تدعى والتصػيخ التحديغ أجل ومغ، والستعمسة السبجعة بالكػادر السجتسع تخفج التي السؤسدات
 ىحه كبخأ مغ التصبيقي ة البمقاء جامعة وتعج   ،الجامعات ىحه وضع عمى الػقػؼإلى  العالي التعميع ووزارة
 القيادةأثخ  ؼتعخ   في الجراسة مذكمة تكسغ ولحلظK ةالياشسي   األردني ة السسمكة مداحة ىعم تستج حيث ؛عاتالجام

 وبالتالي ،  األقداـ رؤساء نطخ وجية مغ التصبيقي ة البمقاء جامعة في القخار اتخاذ عسمي ة فاعمي ة عمى  ةالتحػيمي  
 الجراسة. أسئمة  عغ اإلجابة

  الدراسة أسئمة
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  )التسكيغ،ةالفكخي   االستثارة،ةالفخدي   ةي  االعتبار ،التحفيد،السثالي   التأثيخ (بأبعادىا ةالتحػيمي   القيادة تػافخ درجة ما. 1
 ؟ مغ وجية نطخ رؤساء األقداـ التصبيقي ة البمقاء جامعة في

 ؟األقداـ  مغ وجية نطخ رؤساء التصبيقي ة البمقاء جامعة في القخار اتخاذ عسمي ة فاعمي ة درجة ما. 2

مغ وجية نطخ  التصبيقي ة البمقاء جامعة في القخار اتخاذ عسمي ة فاعمي ة عمى ةالتحػيمي  لمقيادة  ثخأ ىشاؾ ىل. 3
 ؟رؤساء األقداـ 

  الدراسة ةأهمي  

 اتخاذ عسمي ة فاعمي ة عمى ةالتحػيمي   القيادة ثخأ عمى لمتعخؼ سعييا مغ الحالية الجراسة ةأىسي   تتزح
    .األقداـ رؤساء نطخ وجية مغ التصبيقي ة البمقاء امعةج في القخار

 اآلتية: بالشقاط أىسيتيا وتبخز

 .والجامعات العالي التعميع مدتػى  عمى الجراسة مػضػع ةأىسي   •
 .العالي التعميع في التصػيخ حخكة في اإلسياـ •
 .بيحا الشػع مغ الجراسات العالسي ةو  ةوالعخبي   األردني ة السكتبة إثخاء •
 .السجاؿ ىحا في تكسيمية وأبحاث لجراسات أرضية تذكل اأني •
ل •  .األردني ة الجامعات وإدارات العالي التعميع وزارة في القخار صانعي أماـ رؤية تذك 
  الدراسة هدف

 جامعة في القخار اتخاذ عسمي ة فاعمي ة عمى ةالتحػيمي   القيادةأثخ  ؼتعخ   إلى الجراسة ىحه ىجفت 
 .2016لمعاـ الجراسي  فييا، األقداـ رؤساء نطخ وجية غم التصبيقي ة البمقاء

 الدراسة داتمحد  

 مغ البمقاء جامعة في القخار اتخاذ عسمي ة فاعمي ة عمى ةالتحػيمي   القيادةأثخ  عمى الجراسة ىحه اقترخت
 .األوؿالفرل  2016 الجامعي لمعاـ األقداـ ساءرؤ  نطخ وجية

 

  ةاإلجرائي   التعريفات

 خبلؿ مغ وتحفيدىع لمتابعيغ الجامعة ورؤية رسالة إيراؿ عمى القدع رئيذ قجرة  :ةيمي  التحػ  القيادة
 .الجامعة أىجاؼ لتحقيق الصخفيغ بيغ واحتخاـ ثقة لبشاء سمػكياتو

  .الجامعة أىجاؼ تحقيق في الستخحة القخارات مداىسة :القخار اتخاذ فاعمي ة

 وإجراءاتها الدراسة ةمنهجي  
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 الػاقع في اىخةالط دراسة عمى يعتسج الحي، التحميمي الػصفي السشيج عمى االعتساد تع  :الدراسة منهج
 تع التي االستبانة عمى االعتساد خبلؿ مغ، مرادرىا مغ البيانات عمى لمحرػؿ ةالسيجاني   الجراسة عمى والسعتسج

 إلى لمػصػؿ الجراسة ئمةأس عمى ئلجابةل  اإحرائي   وتحميميا البيانات معالجة ثع ومغ، الغخض ليحا ترسيسيا
 .الشتائج

 والبالغ التصبيقي ة البمقاء جامعة في األقداـ رؤساء كافة مغ الجراسة مجتسع يتكػف  : الدراسة مجتمع
 (.( 200عجدىع

 والذساؿ الجشػب مغ ،كميات 3 بسعجؿ ،قدع رئيذ 60 الجراسة عيشة شسمت وقج : الدراسة عينة
 السدتخدة االستبانة وكانت،  قدع رئيذ 60 عمى االستبانة تػزيع تع ثحي ؛عذػائية شبقية عيشة ضسغ ،والػسط

 ،اإلحرائي   التحميل إلجخاء مقبػلة وىي ،اإلحرائي   لمتحميل خزعت التي االستبانات ىحه فإ حيث؛  57 فييا
  .1 ججوؿ في مػضح ىػ وكسا

 (0جدول )

 تهزيع عينة الدراسة

                               

 

 

  الدراسة أداة

 ةاألولي  برػرتيا وتصػيخىا  االستبانة ترسيع تع الدابقة والجراسات الشطخي  األدب ىإل بالخجػع
 واالستفادة يعآرائ ألخح السحكسيغ مغ مجسػعة عمى عخضيا تع صجقيا مغ ولمتأكج ،الغدالي  ستبانة وباالستعانة با

 حداب جخى  األداة  ثبات مغ ولمتحقق ،فقخة( 39)  والبالغة، الشيائية صػرتيا عمى بيا والخخوج خبخاتيع مغ
 .إحرائيا   مقبػؿ معامل وىػ (87,2) بمغ حيث ألفا كخونباخ معامل

 ةاإلحرائي   المعالجات

 األقداـ ساءرؤ  الكمية اإلقميع

 20 الكخؾ كمية الجشػب

 20 الدمط كمية الػسط

 20 عجمػف  كمية الذساؿ

 60 ػػػػػػػػػػػػػػعالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 اإلجابة جلأ مغ الحدابي ة الستػسصات اآلتية: السعالجات باستخجاـ الباحث قاـ الجراسة أىجاؼ تحقيق جلأ مغ
  الشدبية األىسي ة ومعخفة الجراسة تداؤالت عغ

 لمبجيل األدنى الحج - لمبجيل األعمى الحج  =الشدبية األىسي ة :التالي السعيار ضسغ حجيجىات تع التي

   1.33=   3/ 1 – 5الشدبية =   األىسي ة السدتػيات عجد   

 ومناقذتها النتائج عرض

  األول الدؤال ومناقذة عرض

 يةاالعتبار ، التحفيد ،السثالي   يخالتأث ( بأبعادىا ةالتحػيمي   القيادة تػافخ درجة ما:  عمى يشز   والحي
 سيتعو  ؟ ،مغ وجية نطخ رؤساء األقداـ  التصبيقي ة البمقاء جامعة في ) التسكيغ، الفكخية االستثارة، الفخدية
 .ككل األبعادو  األبعاد مغ بعج كل نتائج ومشاقذة عخض

  المثالي   التأثير : األول البعد

 .(2) الججوؿ في ىػ كسا التػافخ ودرجة والختبة السعيارية تواالنحخافا الحدابي ة الستػسصات حداب تع

 (7الجدول رقم )

 آلراء عينة الدراسة المثالي  واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة التهافر لمتأثير  الحدابي ةالمتهسطات 

 الحدابي الستػسط بمغ حيث عالية جاءت السثالي   التأثيخ أىسية درجة أف إلى (2) الججوؿ نتائج تذيخ
        الفقخة جاءت وقج عاليةتػافخ  بجرجة جاء الفقخات مزسػف  أف تبيغ وقج.( 44) معياري  وبانحخاؼ(4.15)

 (4.50) حدابي وبستػسط األولى بالسختبة(  العامميغ وتقجيخ واحتخاـ بثقة خبللو مغ أحطى بأسمػب أترخؼ)
 حيث نسػذجية، بصخيقة مخؤوسيو مع يترخؼ القائج أف عمى يجؿ إنسا ذلظ دؿ ف(، وإ60).معياري  وانحخاؼ

 الدادسة بالسختبة جاءو . العسل نجاح إلى يؤدي حتسا   وىحا ،لو العامميغ وتقجيخ باحتخاـ يحطى مثاال   ليع يذكل

الستػسط  الفقخة الخقع
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

 درجة الرتبة
 التػافخ

 ةعالي 4 87. 4.10  .السرمحة العامة تحقيقبيجؼ  الحاتيةرالحي م أتجاوز -1
 ةعالي 2 .69 4.20 .بذكل نسػذجي يدعى العاممػف لسحاكاتو أترخؼ -2
 قجيخواحتخاـ وت مغ خبللو بثقة  أحطى بأسمػب أترخؼ -3

 .امميغالع
 ةعالي 1 .60 4.50

 ةعالي 6 .85 3.93 .حساسيع لمعسل بديادةالعامميغ  إقشاععمى  أمتمظ القجرة -4
بيغ  لبشاء مجسػعة مغ القيع السذتخكة أولػية أعصي -5

 .العامميغ
 ةعالي 5 .78 3.99

ع مذتخؾ فييغ يكػف لجى العامم أف أىسيةعمى  أركد -6
  الجامعة.ورسالة  ألىجاؼ

 ةعالي 3 .71 4.17

 ةعالي  .44 4.15  السجسػع
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  معياري  وبانحخاؼ (3.93) حدابي وبستػسط (لمعسل حساسيع بديادة العامميغ إقشاع عمى القجرة متمظأ) الفقخة
 مسا عالية تػافخ بجرجة جاءت البعج في الفقخات كل بيشسا فقخة قلأ وىي،  عالية تػافخ درجة أيزا   وىي  (85.)

 في مصبق نوأ يعشي وىحا ، عالية فخاتػ  بجرجة جاء البمقاء جامعة في ةالتحػيمي   لمقيادة السثالي   البعج أف عمى يجؿ
 . فاعمي ة أكثخ العسل يجعل مسا ؛العسل في ئولدمبل نسػذجا   و مثبل   التحػيمي   جالقائ ويذكل ،الجامعة ىحه

  التحفيز : الثاني البعد

 الحدابي ة  الستػسصات حداب وتع (5) وعجدىا الفقخات مغ مجسػعة خبلؿ مغ التحفيد بعج قياس تع
 (3) وؿالجج في ىػ كسا .فقخة لكل التػافخ ودرجة والختبة ةري  السعيا واالنحخافات

 (3جدول) 

 عينة الدراسة آلراء فيزدرجه التهافر لبعد التحو  تبةوالر  المعياريةواالنحرافات  الحدابي ةالمتهسطات 

الستػسط  ةقخ ػػالف الخقع
 الحدابي

االنحخافات 
 السعيارية

درجو  بةتالخ 
 التػافخ

1-  
 العامميغ لمعسل بخوح الفخيق وأوج  

 عاليو 1 .59 4.47

 ورؤية أىجاؼ لتحقيقلعامميغ ىتع بتحفيد اأ  -2
 ةالجامع

 عاليو 3 .80 4.30

روح الحساس لمعسل لجى  اعسل عمى إثارة -3
 العامميغ

 متػسصو 5 .77 3.14

مسا كانػا  أكثخ لتحقيقالعامميغ  أشجع -4
 يتػقعػف 

 عاليو 4 .68 4.24

جساعي  إحداسعسل عمى تػفيخ أ  -5
 اإلدارية بالسيسات

 عاليو 2 .57 4.45

 عاليو  .52 4.12  ػعالسجس

ػسط الحدابي ستحيث بمغ ال عالية بعج التحفيد كانتتػافخ  درجة أف( 3يتزح مغ الججوؿ ) 
 قخة )عالية وجاءت الفتػافخ طع فقخات ىحا البعج جاءت بجرجة مع أف تبيغ( وقج .52حخاؼ معياري )( وان4.12)

( فيسا .59اؼ معياري )وانحخ  (4.47)ط حدابي وبستػس األولى ةبالسختب (امميغ لمعسل بخوح الفخيقالع أوجو
البعج وبجرجة في ىحا  واألخيخةالخامدة  الحساس لمعسل لجى العامميغ( بالسختبةروح  )أعسل عمى إثارة جاءت الفقخة

بعج مغ كبعج التحفيد متػافخ بجرجة عالية كويعتبخ  ،(77.( وانحخاؼ معياري )3.14وبستػسط حدابي ) متػسصة
 .فقخة واحجة بجرجة متػسصة سػى  تأت  ولع  متػافخةالبعج حيث جاء مزسػف فقخات ىحا  ةالتحػيمي   القيادة أبعاد

حساس  مغ إثارة لع يتسكغ التحػيمي  القائج  فإحيث  ىحه الفقخة جاءت بجرجة متػسصة أفإلى  ذلظ الباحث يعدي و 
ع دتصفي العسل لع ي ةمتقجم ىي درجةالحساس  درجة ألف ،ويحكي عشجىع روح الحساس لمعسل ،العامميغ معو
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ىحه الفقخة يعسل ليرل بسزسػف  أفوعمى القائج  ،جيج كبيخ مغ قبل القائج إلىفيي تحتاج  إلييا؛الػصػؿ  القائج
 .مغ التػافخ عالية درجة إلى

 ةكري  الف االستثارة :البعد الثالث

خافات واالنح ةالحدابي  وتع حداب الستػسصات بخسذ فقخات  ةتع قياس بعج االستثارة الفكخي   
 .(4عج وتع ذلظ مغ خبلؿ الججوؿ )التػافخ ليحا الب ودرجة تبةوالخ  ةالسعياري  

 (4جدول )

 الدراسة آلراء عينة ةالفكري   تبة ودرجه التهافر لبعد االستثارةوالر  المعياريةواالنحرافات  الحدابي ةالمتهسطات 

الستػسط  الفقخة الخقع
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

درجو   تبةالخ 
تػافخ 

 االستثارة
ستسع لػجيات نطخىع عشجما وأ أفكارىعالعامميغ  أشارؾ -1

 حل مذاكل العسل أحاوؿ
 عالية 1 .64 4.20

حمػؿ لمسذكبلت جسيع العامميغ عمى اكتذاؼ  أشجع -2
 ةالجامع تػاجوالتي  السعقجة

 عالية 3 .66 4.06

في  قوتحقيف لتعخؼ عمى ما يػد العاممػ ا أحاوؿ باستسخار -3
 يةحياتيع الػضيف

 متػسصة 5 1.03 3.50

 عالية 2 .81 4.11 العسل  نجاز ميساتإل ججيجة قتخح شخقا  أ -4

بصخؽ  ةلمعامميغ لمتفكيخ في السذاكل القجيس الفخصة أتيح -5
 ججيجة

  عالية 4 .92 4.1

 عالية  .60 3.98 السجسػع 

عالية وبستػسط  ةالتحػيمي  القيادة  أبعادغ تػافخ ىحا البعج م درجة أف (4)يتزح مغ خبلؿ الججوؿ 
معطع فقخات ىحا البعج جاء بجرجة عالية مغ التػافخ  أف( وقج تبيغ .60( وانحخاؼ معياري )3.98) حدابي وقجرة

بالسختبة  (حل مذاكل العسل أحاوؿواستسع لػجيات نطخىع عشجما  أفكارىعالعامميغ  أشارؾ) ولقج جاءت الفقخة
وجاءت الفقخة أحاوؿ .وبجرجة تػافخ عالية  (64.)( وانحخاؼ معياري 4.20ابي قجره )األولى وبستػسط حد

( 3.50وبستػسط حدابي ) امدةالخ ة بالسختبةيفي حياتيع الػضيف تحقيقوعمى ما يػد العاممػف باستسخار التعخؼ 
ىحه الفقخة  أف الباحث و. ويعد  مغ التػافخ في مزسػف ىحه الفقخةمتػسط  ( وبجرجة1.03وانحخاؼ معياري )

 اإلندافكػف  مغ معخفة ما يػد العاممػف تحقيقو لع يتسكغ التحػيمي  القائج  فإجاءت بجرجة متػسصة حيث 
الثقة بذكل كبيخ لع  أفجو ويبثقة كبيخة بعج صييا إال يع وال ،قيقياتح شػي ر التي يمغ األمػ  ا  بصبيعتو يخفي كثيخ 

القائج قج  أفوىحا يجؿ عمى  ،الفقخات فقج جاءت بجرجة عاليةباقي ما في مزسػف أ وبيغ العامميغ. تتػافخ بيشو
يديج  أف وعميو ،يل العبلقة لتربح عاليةتفع إلىبحيث وصل  ،امميغمع الع الفقخات تفاعبل   حقق في مزسػف ىحه

 جسيع الفقخات. في مزسػف  مغ ىحا التفاعل لتربح الجرجة عالية
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 ةة الفردي  االعتباري   :البعد الرابع

 ة والختبةواالنحخافات السعياري   الحدابي ةوتع حداب الستػسصات  ،لبعجفقخات لقياس ىحا ا(  7 ) وضعتع 
 (5حا البعج كسا في الججوؿ )تػافخ ى ودرجة

 (5الجدول )

 آلراء عينة الدراسة يةالفردالتهافر لبعد االعتبارية  رجةدواالنحرافات المعيارية والرتبة و  الحدابي ةتهسطات الم

الستػسط  الفقخات الخقع
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

 درجو التػافخ بةتالخ 

 ةعالي 5 .78 4.25 العامميغ واحتـخ قشاعاتيع أستسع باىتساـ آلراء 1
 أعزاءكػنيع  أكثخ بذخك أتعامل مع العامميغ 2

 في جساعة
 ةعالي 1 .48 4.78

 ةمتػسص 7 .85 3.43 لمعامميغ الذخريةالحاجات  بإشباعىتع أ  3
 مع كل فخد مغ العامميغ بصخيقة أتعامل 4

 لو مشاسبة
 ةعالي 3 60. 4.55

ال  غغ الحيبالعاممي شخريا   اىتساما   أبجي 5
 يعيحطػف بالقبػؿ مغ زمبلئ

 ةمتػسص 6 .91 3.51

عبخ لمعامميغ عغ تقجيخي عشجما يشجدوف أ  6
 جيجا   عسبل  

 ةعالي 3 .69 4.50

حيغ لجييع لمعامميغ ال يا  شخر انتباىا   أعصي 7
 سيدىع عغ غيخىعقجرات ت

 ةعالي 4 .89 4.31

 عالية  47. 4.19  السجسػع
لجى  مغ حيث تػافخه ةالتحػيمي   القيادة أبعادتػافخ ىحا البعج مغ  أف درجةيتزح مغ الججوؿ الدابق 

وبانحخاؼ  (4.29حيث بمغ الستػسط الحدابي ) ؛جاء بجرجة عالية التصبيقي ةفي جامعة البمقاء  الجراسة عيشة
مع العامميغ  أتفاعل)  وجاءت الفقخة ،معطع فقخات ىحا السجاؿ جاءت بجرجة عالية أف  غ ( وقج تبي  47.معياري )

 ( .48( وبانحخاؼ معياري )4.78وبستػسط حدابي ) األولى لسختبة( بافي جساعة أعزاءمغ كػنيع  أكثخخ كبذ

 يشجدوف عسبل   لمعامميغ عغ تقجيخي عشجما خعب  عمى التػالي ) أ  الدابعةو  وجاء في السختبة الدادسة
وعميو  .غمتػسصة مغ تػافخ مزسػف ىاتيغ الفقختي وبجرجة لمعامميغ( الذخريةالحاجات  بإشباعىتع )أ  ،(ا  ججي

 ،ة البمقاءجامع في ةالتحػيمي  غ لتربح درجة تػافخ عالية في القيادة يغ الفقختيجب تفعيل العسل بسزسػف ىاتي
 العسل. فاعمي ةدة وىحا مغ شأنو زيا

 امس: التمكينــالبعد الخ
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واالنحخافات  الحدابي ة وتع حداب الستػسصات ،سكيغاف لقياس بعج التيىشاؾ سبع فقخات في االستب
 لحلظ. ودرجة تػافخ ىحا البعج لكل فقخة مغ الفقخات السخررةة السعياري  

 6جدول رقم 

 بعد التمكين آلراء عينة الدراسةبة ودرجة التهافر لة والرتواالنحرافات المعياري   الحدابي ةالمتهسطات 

الستػسط  الفقخة الخقع
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

 درجو التػافخ ةختبال

 ةعالي 1 .82 4.50 السدؤوليةالعامميغ عمى تحسل  أشجع 1
مع جسيع العامميغ بغس الشطخ  أتعاوف  2

 عغ الجيج الحي يبحلػنو
 عالية 5 .80 4.22

مر اليا لمعسل تاركا   شامبل   را  ترػ  أقجـ 3
 لمعامميغ لتشفيحه األكبخ

 ةمتػسص 7 .74 3.50

نجازىع أناقر مع العامميغ متصمبات إ 4
 يةىع الػضيفار دو أل

 ةعالي 4 .94 4.23

 دعع مسارسة كل فخد لمربلحيات السخػلةأ 5
 لو

 عالية 2 .89 4.35

مغ صبلحياتي لمعامميغ  ا  بعز أفػض 6
 مسية.ذ ععمى أس

 ةمتػسص 6 .82 3.51

مع الدمصة  تكافؤ حخص عمى ضخورةأ 7
 عشج تفػيس بعس الربلحيات السدؤولية

 ةعالي 3 .80 4.27

الحدابي العاـ واالنحخاؼ السعياري الػسط  السجسػع
 لبعج التسكيغ

 عالية  47. 4.8

 إذ ،كانت عالية تصبيقي ةالفي جامعة البمقاء  ةالتحػيمي   قيادةلم لتسكيغتػافخ بعج ا رجةد أف الشتائجتذيخ 
ىحا البعج تػافخ  معطع فقخات قياس درجة أف وقج نجج ،(.47( وبانحخاؼ معياري )4.8ػسط الحدابي )ستبمغ ال

  .الدادسة والدابعة بجرجة متػسصة الفقخة توجاء كانت عالية

 وقجره وبستػسط حدابي األولىسختبة بال ة(ليو ؤ أشجع العامميغ عمى تحسل السد)  قخة وجاءت الف
  .(.82( وانحخاؼ معياري وقجره )4.20)

األكبخ لمعامميغ لتشفيحه( اليامر  ا  لمعسل تارك شامبل   ترػرا   أقجـ) : ت بالسختبة الدابعة فقخةفيسا جاء
وعميو يجب عمى القادة العسل عمى تفعيل مزسػف كامل  (..74( وانحخاؼ معياري )3.50حدابي ) بستػسط

 .التصبيقي ةفي جامعة البمقاء  ةالتحػيمي  لقيادة فقخات ىحا البعج لتفعيل ا

 لسا سبق مشاقذة كافة يتع تمخيرا  سو  ،ةالتحػيمي  القيادة  أبعادكل بعج مغ  ومشاقذةفيسا سبق تع عخض 
 : اآلتيمغ خبلؿ الججوؿ  األبعاد
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 7جدول رقم 

 عينة الدراسة آلراءكل ك لألبعاد ودرجة التهافروالرتبة نحرافات المعيارية واال  الحدابي ةالمتهسطات 

االنجخاؼ  الستػسط الحدابي األبعاد
 السعياري 

 درجة ةتبالخ 
 التػافخ

 ةعالي 1 .52 4.16 التحفيد
 ةعالي 2 .47 4.15 الفخدية االعتبارية

 ةعالي 3 .44 4.13 السثالي  خ يثالتأ
 ةعالي 4 .47 4.8 التكيف

 ةعالي 5 .60 3.98 ةالفكخي االستثارة
     ةيمي  التحػ  القيادة

الجراسة كانت  عيشةالبمقاء مغ تقجيخات  في جامعة ةالتحػيمي  تػافخ القيادة  درجة أفائج الججوؿ تذيخ نت
مى وىحا يجؿ ع ،الفخدية مغ ثع االعتبارية، حفيد الت) تشازليا  يا وكاف تختيب األبعادعمى جسيع  عالية وىي عالية
وىحا  ،( ارة الفكخيةثاالست وأخيخا   والتسكيغ، السثالي   التأثيخومغ ثع  ،ميغلمعام الفخدية واالعتبارية االىتساـ بالتحفيد

 األبعادقل مغ أ بجرجةببعج االستثارة الفكخية  التصبيقي ةمغ قبل القادة في جامعة البمقاء االىتساـ  أفيجؿ عمى 
التالي تفعيل ىحا بو  ،فكخيةال ةر اأكبخ مغ القاعجة مغ أجل االستث جيج إلىج بحاجة ىحا البع أفويبجو  ،الدابقة

، التحفيد، السثالي   التأثيخ) بأبعادىا ةالتحػيمي  ف درجة تػافخ القيادة فإعميو  وبشاء   ،تعميع أفزل إلىالبعج لشرل 
نتائج ىحه  وليحا تختمف ،كانت عالية التصبيقي ة في جامعة البمقاءالتسكيغ (  ،الفكخية ، االستثارةة الفخديةاالعتباري  
 العامةات دفي السؤس ةالتحػيمي   ف مدتػى تػافخ القيادةأ أضيخت التي،  (2006)بشي عيدى دراسة معالجراسة 
 ةالتحػيمي  ف خرائز القيادة ( بأ2001مع نتائج دراسة الغامجي )ا اختمفت سوك ،انت متػسصا  ك األردني ة

 الجراسة فيسا تتفق ىحه .تػسصة تػافخ مسييغ في الجامعات الدعػدية كانت بجرجة يكادوعشاصخىا لجى القادة األ
 ةالتحػيمي  القيادة  أبعادق تصب   األردفالجامعات الخاصة في ف أ أضيختالتي ،  (2012)ناصخ الجيغ  دراسة مع

بجامعة  ةالتحػيمي  القيادة  أبعادف درجة تصبيق ( بأ2012ع نتائج دراسة الذقػارة )وكحلظ اتفقت م ،بجرجة مختفعة
 ةالتحػيمي  ف تػافخ خرائز القيادة ( بأ2009ت مع نتائج دراسة العسخ )وكحلظ اتفق ،عةكانت مختف األوسطالذخؽ 

ف ( بأ2010ت مع نتائج دراسة الخقب )وكحلظ اتفق ،ميةييصبقػف محاور القيادة التحػ  وأنيع ،األقداـلجى رؤساء 
  .األنساط الدمػكية متػفخة في الجامعات الفمدصيشية

 ثانينتائج الدؤال ال عرض ومناقذة

مغ وجية نطخ  التصبيقي ةاتخاذ القخار في جامعة البمقاء  عسمي ة فاعمي ةدرجة  ما :والحي يشز عمى
 ؟ األقداـرؤساء 

 واالنحخافات السعيارية والختبة ودرجة الحدابي ةت الستػسصاتع حداب عغ ىحا الدؤاؿ  مغ أجل اإلجابة
 .(9السجاؿ وعجدىا ) الفقخات التي تقيذ ىحااتخاذ القخار مغ خبلؿ مزسػف  عسمي ة فاعمي ةالتػافخ ل

 (8)جدول رقم 
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آلراء عينة  اتخاذ القرار عممي ة فاعمي ةواالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة التهافر ل الحدابي ةالمتهسطات 
 الدراسة

الستػسط  الفقخات  الخقع
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

 ةالجرج  تبةالخ 

 ةعالي 1 .70 4.50 .الجامعة أىجاؼمع تخح القخار بسا يتساشى أ 1
 ةعالي 2 .74 4.45 .مشيا السخجػة األىجاؼ قيتحقفي ي تاقخار  أفعتقج أ  2
 ةعالي 3 .77 4.30  يلمتصبيق العمسي عشج اتخاذ قخارات األسيلختار البجيل أ 3
في تشفيح القخارات التي  ةاجو العاممػف معػقات رئيديػ  ال 4

 .اتخحىا
  يةعال 5 .77 4.10

 ةالبلزم لمسعخفةقجرات العامميغ وامتبلكيع  مخاع   أني تخح قخارأ 5
 ت التشفيح القخار 

 ةمتػسص 8 .65 3.55

 ةعالي 4 .88 4.15 في الػقت السشاسب نيآتخح قخار أ 6

 ةعالي 7 .54 3.80 الصارئة األزمات سخيعة لسػاجيةالتخاذ قخارات  القجرةمتمظ أ 7
 ةعالي 6 .50 4.05 مغ العامميغ  بلقي قبػال  تخحىا تلتي أت ااالقخار  8
 قبػليعات مسا يديع في تدييل ستثيخ العامميغ عشج اتخاذ القخار أ 9

 .تاليحه القخار 
 ةمتػسص 9 .88 3.50

 ةعالي  .36 4.10 السجسػع 

 اليةكانت ع التصبيقي ةاتخاذ القخار في جامعة البمقاء  فاعمي ةدرجة  أف( 8)غ خبلؿ ىحا الججوؿ يتزح م
 في مزسػنيا. ف معطع الفقخات جاءت بجرجة عالية( وأ.36( وانحخاؼ معياري )4.10) وبستػسط حدابي وقجره

وبستػسط حدابي وقجره  ،األولى ةبالسختب (الجامعة أىجاؼاراتي بسا يتساشى مع )أتخح قخ : وجاءت الفقخة
ستثيخ العامميغ عشج )أ: فقخة األخيخةة وجاءت بالسختب ،عالية فاعمي ة ( وبجرجة.54نحخاؼ معياري )( وا4.45)

 .(.88)وانحخاؼ معياري ( 3.50)بستػسط حدابي (القخارات ا يديع في تدييل قبػليع ليحهت مس  ااتخاذ القخار 

وليحا  ،جاءت عالية التصبيقي ةاتخاذ القخار في جامعة البمقاء  عسمي ة فاعمي ةوبشاء  عميو فإف درجة تػافخ 
اتخاذ القخار لجى مجيخات  فاعمي ةأف مدتػى التي أضيخت  ،دراسة )السػمشي والقزاة(تتفق نتائج الجراسة مع 

ف مدتػى ( أ2012مع نتائج دراسة الغدالي ) واتفقت نتائجيا ،ختفعا  رياض األشفاؿ في إقميع شساؿ األردف كاف م
التي ، ( 2014ػ عاشػر )اسة أبمع در  ، وكحلظ اتفقتكاف مختفعا   األردني ةاتخاذ القخار في شخكات التأميغ  فاعمي ة

كانت  األردني ةاألكاديسية في الجامعات  األقداـالقخارت الستخحة في مجالذ  فاعمي ةف درجة انت نتائجيا أك
  .مختفعة

 عرض ومناقذة نتائج الدؤال الثالث 

مغ  التصبيقي ةالبمقاء اتخاذ القخار في جامعة  عسمي ة فاعمي ةعمى  ةالتحػيمي  الحي يشز عمى: ىل ىشاؾ أثخ لمقيادة 
 ؟ األقداـ وجية نطخ رؤساء
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عمى  ةالتحػيمي  ة لمقيادة الختيار أثخ األبعاد الفخعي   ع تحميل االنحجار الستعجد التجريجي  لئلجابة عمى ىحا الدؤاؿ ت
 اتخاذ القخار. عسمي ة فاعمي ة

 (9جدول )

الستغيخ 
 الثابت

R   
معامل 

 رتباطاال

R2  
معامل 

 لتحجيجا

F  
 ػبةالسحد

DF  
درجات 

 الحخية

Sig* 
مدتػى 

 الجاللة

 معامبلت االنحجار

الستغيخ 
 السدتقل

β  الخصأ
السعيار 

 ي

T  
 السحدػبة

Sig* 
مدتػى 

 الجاللة
 
 
 

 فاعمي ة
اتخاذ 
 القخار

 
 
 
 

.737 
 

 
 
 
 

.543 

 
 
 
 

98.965 

 
 
 
 

5.416 

 
 
 
 

.000 

االعتبارية 
 الفخدية 

.209 .032 6.624 .000 

خ التأثي
 السثالي  

.434 .033 13.068 .000 

 000. 8.913 030. 264. التسكيغ
 000. 8.341- 032. 265.- التحفيد 

االستذارة 
 الفكخية

 

.137 .027 5.127 .000 

اتخاذ  ةفاعمي  يخ عمى ثأىسية في التأليا  ةالتحػيمي  القيادة أبعاد ف كافة أإلى  تذيخ نتائج التحميل             
ة، الفكخي  االستثارة ، ةالفخدي   ةاالعتباري   ، التحفيد،السثالي  التأثيخ ) بأبعادىا ةالتحػيمي  ف ندبة تفديخ القيادة أو  ،القخار

 ةاالختبار السعشػي   إحراءقيسة  أفكسا  (R2=54.31اتخاذ القخار بمغت ) فاعمي ةفي  ( لبلختبلؼالتسكيغ
القيادة  أبعادص لكل بعج مغ التأثيخ س،ف . وأ05ىي أقل مغ  sig=.000 مع قيسة (f=98.96الشسػذج )

وبشاء  عميو تبشى وجػد أثخ ذي داللة إحرائية لمقيادة  بكل مشو. السقتخنة tقيع  إلي معشػي استشادا   ةالتحػيمي  
 .(  9اللة )عشج مدتػى الج التصبيقي ةء البمقا اتخاذ القخار في جامعة عسمي ة فاعمي ةعمى  بأبعادىا ةالتحػيمي  

 كل مغ  حلظ تتفق مع دراسةكو ( 2008ودراسة السػمشي ) (2012)الغدالي مع دراسة  ىحه الشتيجة وتتفق

 ( .Basham 2010)دراسة ( و Burch&walter,2007 و )  

 نتائج الدراسة

 يةاالعتبار ، التحفيد، السثالي   خ)التأثي بأبعادىا ةالتحػيمي  درجة تػافخ القيادة  أفنتائج الجراسة  أضيخت -1
 .لجى عيشة الجراسة  كانت عالية التصبيقي ةالتسكيغ ( في جامعة البمقاء  الفخدية، االستثارة الفكخية،

  .لجى عيشة الجراسة كانت عالية  التصبيقي ةاتخاذ القخار في جامعة البمقاء  عسمي ة فاعمي ةدرجة تػافخ  فإ -2
 ية،ة الفخد، التحفيد، االعتباريالسثالي   التأثيخ)  عادىابأب ةالتحػيمي  إحرائية لمقيادة  وجػد أثخ ذي داللة -3

عشج مدتػى  التصبيقي ةاتخاذ القخار في جامعة البمقاء  عسمي ة فاعمي ةعمى  (التسكيغ ،االستثارة الفكخية
 .لجى عيشة الجراسة (0.059_>) داللة
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 اتالتهصي

اتخاذ القخار في  عسمي ة فاعمي ةعمى  يخىاوتأث ةالتحػيمي   بالقيادةات فيسا يتعمق السديج مغ الجراس إجخاء -1
 .وباقي القصاعات  األخخى الجامعات 

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

 عالية لتربح عالية ججا   جاءت بجرجة التيات فقخ سػف الفي مز ةالتحػيمي   القيادة لعسل عمى تعديدا -3
 .التصبيقي ةمى استسخارىا في جامعة البمقاء ع والسحافطة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المراجع
 : المراجع بالمغة العربيةأوالا 
ة لسجارس في تصػيخ فعالية السعمسيغ التجريبي ةالتحػيمي  دور القيادة " .(2011أبػ ىجاؼ ، سامي ) -

، زىخ، غدةالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة جامعة األ، رس "طات غدةوكالة الغػث الجولية بسحاف
 فمدصيغ.

القخارات الستخحة في مجالذ األقداـ األكاديسية في  فاعمي ة"(. 2014)، خميفة أبػ عاشػر -
 .337، ص10في العمـػ التخبػية ، مجمج األردني ة، بحث مشذػر في السجمة  "األردني ةالجامعات 

. األردف"في السؤسدات العامة في  األداءعمى  ةالتحػيمي  ثخ القيادة "أ( . 2006بشي عيدى، أحسج ) -
 .األردف، عساف ،  األردني ة. الجامعة انية.) رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(دراسة ميج

      "في الجامعات الدعػدية ةالتحػيمي  إعجاد القيادات "( . 2007) ،بخاىيعالجارودي، ماججة بشت إ -
ح (. ) أشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة( . جامعة السمظ سعػد، الخياض ، ) بخنامج تجريبي مقتخ 

 السسمكة العخبية الدعػدية .
بتسكيغ العامميغ في الجامعات  ةالتحػيمي  عبلقة القيادة " .(2010حسج صادؽ دمحم )الخقب، أ -

 زىخ، غدة، فمدصيغ.ة ماجدتيخ غيخ مشذػره ( جامعة األ) رسال "الفمدصيشية بقصاع غدة

69



 

 

مغ وجية  األوسطفي جامعة الذخؽ  ةالتحػيمي  درجة تصبيق القيادة " .(2012ة، سشاء عمي )و شقخا -
مجمة مخكد  .بحث مقبػؿ لمشذخ في العجد الثالث مغ واإلداريةة أعزاء الييئتيغ التجريدينطخ 

 .الجامعي األداءتصػيخ 
العمسية  األقداـء لجى رؤسا ةالتحػيمي  خرائز القيادة " .(2009).بشت سميساف  أميشةالعسخ،  -

      . "اإلسبلميةدمحم بغ سعػد  اإلماـىيئة التجريذ في جامعة  ألعزاءوعبلقتيا بالخوح السعشػية 
، السسمكة العخبية خياض، الاإلسبلميةدمحم بغ سعػد  اإلماـ( جامعة ) رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة 

 .الدعػدية
يادي في السؤسدات التخبػية" ، دار الحامج (. "االتراؿ الق2006، عمي والفاضل، دمحم )عياصخة -

 لمشذخ والتػزيع، عساف، األردف.
في الجامعات الدعػدية مجى  ةالتحػيمي  القيادة " .(2001).الغامجي، سعيج بغ دمحم بغ صالح  -

) أشخوحة دكتػارة غيخ مشذػرة ،  ."مسارستيا وامتبلؾ خرائريا مغ قبل القيادات األكاديسية
 كة السكخمة، السسمكة العخبية الدعػدية.القخى ، م أـجامعة 

القخار في اتخاذ  عسمي ة فاعمي ةعمى  ةالتحػيمي  اثخ القيادة  .(2012).الغدالي، حافظ عبج الكخيع  -
 .األردف، عساف، األوسط) رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػر ( جامعة الذخؽ  األردني ةشخكات التاميغ 

وائل  دار، 1ط .الشطخيات والعسميات والػضائف: رةاإلدا مبادئ .(2001).القخيػتي، دمحم قاسع  -
 .األردف لمشذخ والتػزيع، عساف،

 األشفاؿاتخاذ القخار لجى مجيخات رياض  عسمي ة فاعمي ة" .(2008).السػمشي، خالج و القزاة، دمحم  -
 .36العجد إندانية،مجمة عمـػ  ".شساؿ األردف إقميعفي 

في  ةالتحػيمي  القيادة  أبعاددرجة تصبيق " .(2012).ة سشاء عمي ناصخ الجيغ، يعقػب، وشقخاو  -
،) بحث مقبػؿ لمشذخ في العجد  "الخاصة مغ وجية نطخ القادة اإلدارييغ فييا األردني ةالجامعات 

 الثالث مغ مجمة مخكد تصػيخ االداء الجامعي. 
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