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ني يف جبمعة الطفيلة األكبدمييمستىي امتالك القبدة 
هيئة  أعضبءمن وجهة نظر  التقنية ملهبرات السلىك القيبدي

 التدريس
 الكريمين حمدأ هاني

 جامعة الطفيمة التقنية -قسم عمم النفس  -كمية العموم التربوية 
hanikremen@yahoo.com 

متالك القادة التعرف عمى مستوى ا إلىىدفت الدراسة _ ممخصال
لميارات السموك  األردنجنوب  فيالطفيمة التقنية  ين في جامعةاألكاديمي

الدراسة  أىدافلتحقيق و  ،ىيئة التدريس أعضاءالقيادي من وجية نظر 
بعاد أفقرة توزعت عمى خمسة  (41)عد الباحث استبانة مكونة من أ

، يةاإلنسانة منظومة القياد ،القراراتخاذ )لميارات السموك القيادي وىي 
وزعت عمى  ،(التقويم ،ات السموكيةتغيير التعامل مع الم ،االىتمام بالعمل

ن مستوى أظيرت النتائج أو  مدرس، (146عينة الدراسة المكونة من )
 ،متوسطةبدرجة ين لميارات السموك القيادي كانت األكاديميدة اامتالك الق

عند مستوى  ةصائيإحإظيرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة أكما 
لميارات السموك  يناألكاديميلمستوى امتالك القادة   (0.05)الداللة 

جامعة الطفيمة التقنية  في ىيئة التدريس أعضاءالقيادي من وجية نظر 
فروق ذات داللة  حين لم تظير الجنس والتخصص في لمتغيراتوفقا 

التفاعل أو  الخبرة تغيروفقا لم  ( 0.05)  عند مستوى الداللة ةإحصائي
ألي من ىذه المتغيرات، وقد أوصى الباحث بعدد من التوصيات منيا 
إعداد برامج تدريبية في مجاالت ميارات السموك القيادي لمقادة 

 ين من عمداء ورؤساء أقسام في الجامعة.األكاديمي
 .الجامعية اإلدارة، يةاإلنسان ، القيادةاألكاديميالقائد : الكممات المفتاحية

 مقدمة. ال1
المحرك األساسي لفاعمية أي تنظيم، ذلك  اإلداريةتعد القيادة      

أن القائد ىو من يستطيع تسخير الطاقات الموجودة والكامنة 
تحسين قدرات  إلىوحشدىا، فالقيادة ظاىرة إنسانية عالمية، تيدف 

قامة عالقات التنظيم عمى اتخاذ القرا  إيجابيةرات وحل المشكالت وا 

شاعة الثقة بين العاممين عبر مختمف مستويات داخل المؤس سات وا 
 الفردية والتنظيمية. ىدافالتنظيم، والعمل عمى التوازن بين األ

ساس في حياة المجتمعات حجر األ اإلداريةالقيادة ف     
ادة يخططون ـفالق .راريتياموالمنظمات وىي ضمان نجاحيا واست

تحقيق  إلىيسعون  والسياسات وىم الذين ىدافلمعمل ويضعون األ
 اتصاالتيم، أنماطو  ،تيمامن خالل متابع مؤسساتيمطموحات 

دة من  االستفاو  ،ىدافتحقيق األو وممارساتيم في التوجيو والرقابة 
فقد بينت  +1* الكامنةمواىبيم  طاقات العاممين والكشف عن

 وـالرتباطىمية ممارسة السموك القيادي أة ـة والنفسيـات التربويـالدراس
ة وتطورىا وتأثيرىا في مستوى اتقان ـة التعميميـرجة نجاح المؤسسبد

 اإلدارةن موضوع إ. [2] لـن العمـدوارىم ورضاىم عالعاممين أل
فالتعميم  ؛بتطوير المجتمعات  الرتباطوأىمية بالغة  وذ الجامعية

عداد إوىو مسؤول عن  ،عالعالي يتضمن القيادة الفكرية لممجتم
والقيام  ،ثجراء البحو إلمؤىمة لسوق العمل وعن االكفاءات البشرية 

وتقديم خدمات لكبار  ،بالدراسات في جميع مجاالت الحياة والمعرفة
تقديم أو  ،السن وغير المتفرغين عن طريق الدورات التدريبية

واذا ما  .عن طريق التعمم االلكتروني  مساقات ليم بساعات معتمدة
تأثير في سموك اآلخرين عن ن القيادة ىي القدرة عمى الأعممنا 

وتعزيز  ،طريق بث الحماس وزيادة دافعيتيم وتوظيف الطاقات
تقان ميارات  ،والمشاركة في اتخاذ القرارات إلنجازثقافة ا وا 
 ،والعمل بروح الفريق وتقبل اآلخرين ،والتفاىم والمشاركة التواصل
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 ةحاج ظيرت+3*  الجماعة أفرادحساس بالتضامن بين واإل
يا ومواجية أىدافلقيادات مؤثرة قادرة عمى تحقيق  الجامعات

نسنة أو تحدياتيا التنافسية الداخمية والخارجية وتوظيف التكنولوجيا 
صبحت أن القيادة أ  +4*كما ورد في الطويل ويرى كنعان .التعميم
وارتبط مفيوم  ،ي تنظيم اداريأنجاح  ضوئويحدد في  معياراً 

سين في و لممرؤ  وواشراك ،حة العامةية بالتزام القائد بالمصمنتاجإلا
فالقيادة  والفكرية والفنية يةاإلنسانلمميارات  وامتالكوحل المشكالت 

حداث ،وتعبئة قدراتيم ،فراداألمر ال غنى عنو لترشيد سموك أ  وا 
دراكتغييرات تنبثق من عناصر المبادأة والتوقع واالبتكار   وا 

والباحثون عدة  اءـمد طرح العمـوق. احتياجات العاممين ومواجيتيا
 ،منيا ما سميت بالنظريات التقميدية اإلداريةنظريات حول القيادة 

ن القائد مخموق أصحابيا أالرجل العظيم التي يرى  نظرية مثل
 صقميابفطرتو عمى القيادة وان لديو خصائص موروثة يمكن 

  [5] وقد بين ستوجدل بالخبرة والتدريب كالنضج االجتماعي مثال
بين الصفات والقيادة الفعالة في دراسة  إيجابيةة عالقن ىناك أ
في النظريات ولتالفي القصور  .جراىا عمى عدد من القياديينأ

السابقة التي ركزت عمى صفات معينة يجب توافرىا في القائد 
وتجاىميا الظروف التي قد تفرض نفسيا أحيانًا في اختيار القائد 

لعمماء عن إيجاد نموذج واختالف الصفات، وتعددىا الذي اعجز ا
ول األ االتجاه، انطمق البحث باتجاىين السابقة  في النظرياتمعين 

الثاني اىتم بدراسة تطوير  واالتجاه ،اىتم بدراسة سموك القائد
ول ركز عمى العالقة المتفاعمة بين األ فاالتجاه ،النماذج التنظيمية

القيادة نظرية " وىو ما يسمى بـ صفات القائد والعضو والموقف
كد عمى أو  ،الثاني فقد اىتم بالنموذج التنظيمي االتجاهما أ" الموقفية

ناء بو   [17]  دوار وتعريفاتيامن خالل تنظيم األ ىدافتحقيق األ
من قبل  اوفيمي ،دوار وتوقعاتيافإن توضيح األه اـعمى ىذا االتج

 ن مفيوم المخرجاتا  و ، أفضليجعل المنظمة في وضع  فراداأل
 بينىا و أفرادوزيادة دافعية المجموعة وتماسك  تاجنإليعني ا

تحسين  باتجاهالمدرسة أو  بينما تعمل المنظمة إنو" [5]ستوجدل 

ك من خالل ـوذل، الدافعية والتماسك باتجاه يضاً أفيي تعمل  نتاجإلا
نظرية   [6]ليكرت أضافثم  فراداألزيادة التفاعل الشخصي بين 

 األربعة التنظيم ماطألنت التنظيمية اتغير فكرة الم إلىتنظيمية تستند 

وأما النمط الثاني يسمى:  التسمطي االستغاللي األول: وىي اآلتية
وما يميز النمط  ،توقراطياألالنمط  نالالحسي وىما يمثالتسمطي 

حيانا أقل مركزية ويسمح أ إنوالتسمطي الحسي عن االستغاللي 
 فيو الثالث طالنم اما في عممية صنع واتخاذ القرار بالمشاركة

 احتفاظوعطاء الرأي مع إبو سيو االستشاري والذي يسمح القائد لمرؤ 
المشارك حيث  فيو الرابع النمط ماأبالدور الحاسم في اتخاذ القرار 

 ود سمطاتـوض القائـفوي بين العاممين عالقة وديةيسود ىذا النمط 
التصويت عمى القرار  عممية لفريق فيا أعضاءحد أويكون ىو 

مجال تطوير نظريات  فيخرى أ وىناك دراسات .تالي اتخاذهوبال
 إنجازوىايو االمريكية اىتمت بأجامعة  ينجزت فأ اإلداريةالقيادة 
وقد ظيرت  ،فراداألي الذي ييتم بالبعد اإلنسانفي المنظمة و  أىداف

عده ألبعدين في المخطط المعياري الذي اىمية التوازن بين ىذين ا
أو  نتاجإلباح سموك القائد من حيث اىتمامو وفيو يتض ورفاقوبميك 

ضاف ىيرسي أىذا وقد  ،او كمييما معا،فراداألباىتمامو 
ا أشار ليذه الشبكة ىو النضج الوظيفي و  بعدا ثالثا  [7]شاردنالوب

النضج  النمط القيادي الفاعل يختمف باختالف مستوى إلى أن
 :قيادية ىي أنماطربعة أالوظيفي لممرؤوسين وحددا 

ومنخفض في  والنمط االخباري وىو سموك عال في التوجي -1
 . دةنالمسا

 . دةنوعال في المسا والنمط البائع وىو سموك عال في التوجي-2
وعال في  والنمط المشارك وىو سموك منخفض في التوجي-3
 . دةنسامال
 . دةنومنخفض في المسا والنمط المفوض منخفض في التوجي-4

     الرتقاء بالمؤسسات طور باس داء واتجويد األأجل  ومن
ث دور القائد في دنظرية القيادة التحويمية التي حد [8] ويريج و

تنمية الرؤية المشتركة حول اليدف من التغيير والعمل عمى تدعيم 
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 ،نحو العمل المبدع وااللتزام الوظيفي يجابيةمنظومة القيم اإل
منة لدى واستثمار القدرات الكا ،المنظمات فرادألوالتدريب الخاص 

نظريات بل الصر دراسات السموك القيادي عمى تولم تق .فراداأل
المعمومات  إلى االستناد صفات وخصائص القادة مثل إلىامتدت 
والقدرة  ،والشجاعة ،وبعد النظر واألمانة، ،والفطنة والصبر ،الدقيقة

وىناك من .   [9]والثقة، والتمكين اإلداري ،ياإلنسانعمى الحفز 
العمل ضمن  عمى قدرة القائد فمنيافات قادة المستقبل ص إلى أشار

ة في مجال عوالسري ،واستيعاب التطورات المتالحقة ،فرق العمل
واتخاذ القرارات ، والتخطيط االستراتيجي ،وتحمل المخاطر ،القيادة

 ،ىدافباأل وانتياج نمط اإلدارة ،بناء عمى تكامل المعمومات ودقتيا
 إلىبالنسبة  إلنجازالتي تعكس مدى اعة بالتغذية الراج مروراً 
 . [10]ىدافاأل

خمسة مصادر لسمطة القادة   [11]وقدد حدد فرنش ورافن
 :ىي

طاعة شخص ما لرغبات أو  سمطة المكافأة وتعني استجابة. 1
فقد يكون ذلك  ,إيجابيةستوفر لو منافع وفوائد  ألنيا ,القادة
أو  لعملتخفيف واجبات اأو  الثناءأو  التقديرأو  المال

 .الصداقة
 تبعد بعض العقوباتوىي استجابة : كراهاإلأو  جبارسمطة اإل. 2

 عن العاممين.
( السمطات الرسمية)تتضمن الحقوق الرسمية  :سمطة القانون. 3

الرسمي  هدور أو  الرسمي هالتي يممكيا شخص ما بسبب مركز 
ما يممك  ن من يممك سمطة القانون غالباً أفي المؤسسات ذلك 

  .يقاع العقوباتا  ت و آتقديم المكافسمطة 
شخص  ودييبعجاب الذي : تتضمن اإلسمطة سحر الشخصية. 4

يعدل من سموكو واتجاىاتو بما  إنوعجبو فأ ذا ماإبالقائد وعميو ف
  .ن يكون مثموأسموك واتجاىات القائد ويرغب في  مع يتالءم

 يمألنلمقادة  فرادأو طاعة األ تعني استجابة: سمطة الخبرة. 5
وليذا فالقائد  ،صحاب كفاءة وخبرة وميارة ومعرفة دقيقة بالعملأ

وتعد ىذه  ،ويتفوق في مياراتو ،نو خر يعرفو اآل الخبير يعرف ما ال
 . فضل مصدر لسمطة القائدأالسمطة 

حد  إلىن فعالية القيادة تعتمد أمما سبق  يمكن االستنتاج       
ى وضوح الميمات ومد، ومرؤوسيوكبير عمى العالقة بين القائد 

التي ينوي القادة القيام بيا وقوة مكانة  األعمالىداف وطبيعة واأل
العاممين وتنمية دوافعيم  فراداألن ـبي يجابيوالتفاعل اإل ،القائد
ية اإلنسانالىتمام ببعد العمل والعالقات وا ،نحو العمل يجابيةاإل

د واعتما ،المؤسسات أىدافبالشخصية لمعاممين  ىدافودمج األ
 .لسمطة القادة كأساسالخبرة والكفاءة والمينية المحترفة 

 مشكمة الدراسة. 2
ىم عناصر النجاح والتي من أتعد القيادة الفعالة في الجامعة      

، ىدافن توجو كافة الموارد المادية والبشرية لتحقيق األأا نيأش
الجامعية  شطةألنلفكارىم والتخطيط أفي االخرين وتوجيو  والتأثير

 لتحقيقوالتنسيق بين العناصر المختمفة  والعمميةوفعاليتيا التربوية 
اإلداري ويعد امتالك القائد  ،التكامل المنشود بين مدخالتيا

ىيئة  أعضاءفي سموك  مؤثراً  حاسماً  مراً ألميارات السموك القيادي 
 التدريس وفي تييئة الجو العممي الفاعل الذي يمثل استثمارا فاعالً 

وتطوير البحث  ،وخدمة المجتمع ،لمطمبة العمميل في التحصي
بحاث نظريات القيادة الحديثة اتجيت األونتيجة لظيور  ،العممي

المرشحين لتولي أو  يناألكاديمي نحو دراسة مدى امتالك القادة
 أثر إيجابي لما ليا منالمراكز القيادية لميارات السموك القيادي 

ن المتتبع لمعالقة إاإلبداع.  عمى تطوير المؤسسات التعميمية وحفز
وعضو ىيئة التدريس والطالب  اإلدارةطراف الجامعة الثالث أبين 

اذ يسود ىذه العالقة نوع  ،يالحظ خمال في عالقة اطراف الجامعة
من التوتر والريبة والشك وعدم الوضوح وسيادة البيروقراطية 

وتحجيم  ةدور المجالس الجامعي تعطيلو  ،الشديدة اإلداريةالمركزية 
 ،ومحدودية المنيج الديمقراطي ،دور الطمبة بمؤسساتيم المختمفة

وانخفاض مستوى الروح  ،اتخاذ القرارفي الواضحة  المركزية
 اإلداريةن ضعف القيادات إويرى البعض  [12] ةاألكاديمي
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ولى ة ثقافة المجتمع بالدرجة األيععن طب قد يكون ناتجاً  ةاألكاديمي
 .[1] يناإلداريناسب في صفوف القادة ووضع الرجل غير الم

عام األردن تقرير لجنة سياسات التعميم العالي في  أشاروقد      
التدريس يشعر بضعف مشاركتو في  ئةعضو ىي إلى أن( 1987)

قصور في أو  نتيجة لبعض الممارسات الخاطئة صنع القرارات
ن خالل العمل كما الحظ الباحث وم  [14]السموك القيادي

ية األردنفي جامعة الطفيمة التقنية وىي إحدى الجامعات  األكاديمي
وفي محافظة الطفيمة بالتحديد، ينطبق  األردنوالتي تقع في جنوب 

عمييا ما ينطبق عمى باقي الجامعات من حيث مركزية وتواضع 
 ،ومحدودية المقاءات الجامعية الممارسة الديمقراطية في صنعيا،

تشكل بمجمميا  وىذه طراف الجامعةأواصل والتفاعل بين الت قمةو 
ميارات السموك القيادي وبناء عمى ما تقدم فإن مشكمة الدراسة 

عن السؤال اآلتي: ما مستوى امتالك القادة  اإلجابةتتمخص في 
ين في جامعة الطفيمة التقنية لميارات السموك القيادي من األكاديمي

 . ىيئة التدريس أعضاءوجية نظر 
  الدراسةأسئمة أ. 

في جامعة الطفيمة  ةاألكاديميما مستوى امتالك القيادات 1-  
ىيئة  أعضاءمن وجية نظر  التقنية لميارات السموك القيادي

 ؟التدريس
بين متوسطات درجات  ةإحصائيىل ىناك فروق ذات داللة 2-  

في جامعة  ةاألكاديميلدى القيادات  ميارات السموك القيادي
 ؟الخبرةو الجنس، التخصص  تعزى لمتغيرات،التقنية الطفيمة 

 الدراسة هدف ب. 
ادة ـوك القيادي لدى القـتحديد ميارات السم إلىة ـتيدف الدراس

 2012/2013لمعام الدراسي  في جامعة الطفيمة التقنية يناألكاديمي
 ىيئة التدريس.   أعضاءمن وجية نظر 

  همية الدراسةأج. 
ة كونيا من الدراسات المحدودة التي تقدم تنبع أىمية الدراس     
ما يسيم م ،يناألكاديميلميارات السموك القيادي لدى القادة  تحميالً 

داء في مؤسسات التعميم العالي، ولمدراسة في رفع كفاءة وفاعمية األ
ين األكاديميالحالية أىميتيا في مجال تشخيص واقع امتالك القادة 

جة التطابق بين الواقع والمأمول لميارات السموك القيادي وما در 
تتناول وجيات  إذ ،كذلك تنبع أىميتيا من طبيعة عينتيا ومجتمعيا

ين في األكاديميىيئة التدريس نحو واقع امتالك القادة  أعضاءنظر 
 لميارات السموك القيادي.  جامعة الطفيمة 

 مصطمحات الدراسة د. 

ثير في اآلخرين : قدرات القائد عمى التأمهارات السموك القيادي
 وتوجيو سموكيم وحفزىم لبذل جيود تتجاوز المستويات العادية من

ا النمط الذي نيأوتعرف إجرائيا ب [15] ىدافتحقيق األأجل 
مساعد أو  ،نائب العميدأو  ،رئيس القسمأو  يمارسو عميد الكمية

 إلىىيئة التدريس وتفاعمو معيم بالدرجة  أعضاءالعميد مع 
ىيئة التدريس عمى فقرات االستبانة  أعضاء تعكسيا استجابات

الدراسة  أفراد، أما إجرائيا فيي درجة تقدير المعدة ليذا الغرض
ين في جامعة الطفيمة التقنية األكاديميالقادة لمستوى امتالك 

 عمى أداة الدراسة . لميارات السموك القيادي
ؤساء ور  ،ومساعدييم ،: العمداء ونواب العمداءوناألكاديميالقادة 
 . الطفيمة التقنية العاممين في كميات جامعة األقسام

 حدود الدراسة هـ. 
صل الدراسي األول من العام الدراسي الزمانية: الفحدود ال

2112/2113 
العمداء ونواب العمداء ومساعدييم حدود مكانية والبشرية: ال

 الطفيمة التقنية.  العاممين في كميات جامعة األقسامورؤساء 
ين في األكاديميتعرف مستوى امتالك القادة  :وضوعيةحدود م

جامعة الطفيمة التقنية لميارات السموك القيادي من وجية نظر 
 . 2112/2113ىيئة التدريس لمسنة الدراسية  أعضاء

 الدراسات السابقة. 3

العديد من الدراسات في مجال القيادة والسموك القيادي  تجريأ    
 منيا: 
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 ماطألنعمى االتعرف  إلىىدفت التي  [3] الغامدي دراسة 
القيادية السائدة لدى مديري المدارس الحكومية لمبنين بالمدينة 

،وقد استخدم معمما( 454)تكونت عينة الدراسة من وقد  ،المنورة
 إلى أنتوصمت الدراسة وقد فقرة  (29)من  ةكونمستبانة الباحث ا

 .النمط التسمطي يميوالنمط الديمقراطي جاء في المرتبة االولى 
الكشف عن العالقة بين  إلىىدفت  فقد[13]  دراسة شحادة أما
ين األكاديميين اإلدارياالتصال لدى  أنماطالسموك القيادي و  أنماط

وقد تكونت  من وجية نظر ىيئة التدريس في الجامعات الفمسطينية
وقد  ،ىيئة التدريس أعضاءعضو من  (400)عينة الدراسة من
 السموك القيادي والثانية أنماط بين بانتين االولىطبق الباحث است

وجود عالقة دالة  إلىاالتصال وقد توصمت الدراسة  أنماط حددت
ين اإلدارياالتصال لدى  أنماطالسموك القيادي و  أنماطبين  إحصائياً 
القسام العممية في ولمعرفة السموك القيادي لرؤساء ا ن.األكاديميي

عمى  تدراسة طبق  [16]والشريفي ،النايف أجرىجامعة كربالء 
وتوصمت  ،فردا يمثمون رؤساء االقسام العممية بالجامعة (25)

العينة كان بمستوى المتوسط  فرادألالسموك القيادي  إلى أنالدراسة 
 . يةاإلنسانالعمل وبمستوى فوق المتوسط في مجال العالقات  في

قيادية ال ماطألندراسة بعنوان ا +16*غينم أبوسمرة  أجرىكما 
في كميات المجتمع المتوسطة في  ةاألكاديميقسام ساء األؤ لدى ر 

لدراسة وعينتيا من وتكون مجتمع ا، الوقت بإدارةفمسطين وعالقتيا 
وجميع  ،كاديميأرئيس قسم  (22)  قسام وعددىمجميع رؤساء األ

ظيرت أعضو تدريس و  (122)ىيئة التدريس وعددىم  أعضاء
القيادي الديمقراطي لدى رؤساء االقسام نتائج الدراسة شيوع النمط 

ظيرت أكما ، في كميات المجتمع المتوسطة في فمسطين ةاألكاديمي
مجتمع الدراسة لمنمط  أفرادالنتائج وجود اختالف في تقديرات 

 ،والجنس ،ةالمسمى الوظيف متغيراتالقيادي السائد باختالف 
 . ياسنوات الخبرة والجامعة التي تخرج من ،المؤىل العممي

دراسة مسحية ىدفت التعرف عمى النمط   [19]ىاو أجرىو 
وقد تكونت عينة الدراسة من , عامل الجنس إلىالقيادي بالنسبة 

عضو ىيئة تدريس في كميات المجتمع في كاليفورنيا ( 82)
وجود عالقة بين القيادة التحويمية ونوعية  إلىوتوصمت الدراسة 

يادة التحويمية تعمل عمى ن ممارسة القأوبينت  ،كميات المجتمع
وجود اختالف بين الرؤساء  إلىت أشار كما ، تطوير الكميات

 . القيادة التحويمية إلىبالنسبة  ناثاإلالذكور والرئيسات 
يجاد العالقة بين إ إلىدراسة ىدفت   [20]شانك أجرىكما 

لدى مديري المدارس في تايوان  ،النمط القيادي والرضا الوظيفي
القيادة  إلى أنلمعممين والمديرين وتوصمت الدراسة من وجية نظر ا

بين  ةإحصائيداللة وجود  إلىكذلك  ،التحويمية ىي النمط السائد
وجود عالقة بين  إلىت أشار صالح والرضا والوظيفي و نجاح اإل

 . النمط القيادي لممديرين والرضا الوظيفي

ي تحميل ميارات السموك القياد إلى  [21]وىدفت دراسة بوركيو
لرؤساء االقسام في الكميات العممية في بعض الجامعات االمريكية 

ىناك مجموعة  إلى أنوتوصمت الدراسة  ،لتحقيق التميز العممي
بد من توافرىا لدى القائد المشرف منيا  من الميارات التي ال

كدت عمى الدور أو ، الييئة التدريسية أعضاءوحماس  ،الدافعية
قسام ألتطوير المنظومة البحثية في اقسام في لرؤساء األ الرئيس

 . ةاألكاديمي

التعرف عمى  إلىدراسة ىدفت   [22]ستوموف أجرىكما 
الوظيفي لدى  االقيادية لدى المديرين وعالقتيا بالرض ماطألنا

 متغيراتالموظفين العاممين معيم في والية نورث كارولينا وتناولت 
كون مجتمع الدراسة وت ،ومستوى التعميم، والعمر ،والخدمة ،الجنس
وجود عالقة بين النمط  إلىوتوصمت الدراسة  ،فردا (232)من 

  ي.الرضا الوظيفو القيادي والرضا الوظيفي بين مستوى المؤىل 

 ماطألنمعرفة ا إلىدراسة ىدفت [23]  الرحمن عبد أجرتكما 
ين في الجامعات الفمسطينية من األكاديميين اإلداريالقيادية لدى 
وقد تكونت عينة , ىيئة التدريس أعضاءين و دارياإلوجية نظر 
ىيئة التدريس  أعضاءمن  عضواً ( 269)داريا وإ( (52الدراسة من 

النمط القيادي الديمقراطي والدكتاتوري  إلى أنوتوصمت الدراسة 
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ين في األكاديميين اإلداريالقيادية السائدة لدى  ماطألنمن ا كانا
بي من ىذه يالنمط التس الجامعات الفمسطينية في حين لم يكن

 . ماطألنا
يالحظ مما سبق أن العديد من الدراسات العربية واالجنبية 

وتوفير مناخ ، اىتمت بالسموك القيادي وأىميتو في تطوير األداء
ومعرفة النمط القيادي وعالقتو  داعم في المؤسسات التعميمية
دارة الوقت، ركز ومن ىنا فإن البحث الحالي  بالرضا الوظيفي، وا 

حدى إين في األكاديميعمى ميارات السموك القيادي لدى القادة 
وقد استفاد ال وىي جامعة الطفيمة التقنية. أالجامعات العربية 

الباحث من الدراسات السابقة في بناء األدب النظري، وأداة 
 الدراسة. ومنيجية الدراسة.
 . الطريقة واالجراءات4

 :منهج الدراسةأ. 

وىو منيج مناسب لمثل ىذه البحوث  ،الوصفيج اتبع المني      
 ىديد مستوى امتالك ميارات السموك القيادي لدحت إلىالتي ترمي 

 .في جامعة الطفيمة التقنية يناألكاديميالقادة 

  مجتمع الدراسة وعينتهاب. 
ىيئة التدريس في  أعضاءمن جميع الدراسة تكون مجتمع      

 وفقاً ىيئة تدريس ( عضو 164(م جامعة الطفيمة التقنية وعددى
أداة وقد وزعت ، 2102/2013الجامعة لمعام الدراسي  إلحصاءات

( 18)وقد تم استثناء  ،وتم استرداىا جميعاً  ،عمييم جميعاالدراسة 
عينة  أفراديصبح عدد وبذلك لعدم اكتمال المعمومات فييا،  استبانة
ع توزييوضح ( 1) والجدول عضو ىيئة تدريس، (146) الدراسة
 ،الجنسىيئة التدريس حسب  أعضاءعينة الدراسة من  أفراد

 . وسنوات الخبرة ،والتخصص

 1 جدول
 هيئة التدريس حسب الجنس والتخصص وسنوات الخبرة أعضاءعينة الدراسة من  أفرادتوزيع  

 الجنس التخصص سنوات الخبرة

 كرذ انثى كميات انسانية كميات عممية سنوات 5اقل من  سنوات فاكثر  5

72 74 82 64 42 104 

146 146 146 

 داة الدراسةأج. 

داة أساليب والخطوات الالزمة لبناء من األ اعتمد الباحث عدداً 
  :البحث

االطالع عمى دراسات سابقة ذات عالقة بموضوع السموك *
 .[17,25,1,24] القيادي

 . والتربوي حول ميارات السموك القيادي اإلداريدب مراجعة األ*
عمى  ( فقرة51والمكون من ) لألداةالصياغة االولى  عرض*

ىيئة التدريس من مختمف  أعضاءمجموعة من المحكمين من 
 حذف،أو  من تعديل  التخصصات وطمب منيم اعطاء مالحظاتيم

وبذلك اصبح العدد النيائي , اعادة صياغةأو  ،اضافة فقراتأو 

  :ىي أبعادموزعة عمى خمسة فقرة  (41)لمفقرات 
  ( فقرات9) ويضماتخاذ القرار بعد . 
 ( فقرات9)ويضم  يةاإلنسانمنظومة القيادة  بعد  . 
 ( فقرات10) ويضم بالعمل ماالىتما بعد  . 
 ( 7) ويضم السموكية المتغيراتالتعامل مع  بعد

 .  فقرات
 ( فقرات6) ويضم التقويم بعد . 

( ذا Likert Scalليكرت ) االستبانة مقياس وقد استخدمت      
( كنيايات 1) –( 5بعاد الخمسة وجاءت بدرجات تنازلية من )األ

الييئة  أعضاءلمقيم العظمى والصغرى المعبرة عن استجابات 
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 .التدريسية عمى فقرات االستبانة 

تم اعتماد المدى التالي لمحكم عمى درجة مستوى امتالك القادة  
 الخبراء رأي عمى ين لميارات السموك القيادي بناءً األكاديمي

  . بموافقتيم عمى المدى الذي وضعو الباحث
 مستوى أداء متدن       فأقل     2.33 -1

 مستوى أداء متوسط      3.67 -2- 2.33
 مستوى أداء  عال     فأكثر           3- 3.68

 األداةصدق د. 
عرضيا عمى عدد من المحكمين  تم متأكد من صدق األداةل     
التربوية واقسام ادارة  اإلدارةو ، قسام المناىج وعمم النفسأفي 

وكان  ،وكميات أخرى خارج الجامعة في كميات الجامعة األعمال
 ومن خالل محكمًا استجاب منيم ست عشر محكماً  20عددىم 

      قافنسبة ات معيارعمى  ااستجابات المحكمين واعتماد تحميل
 . لألداةفاكثر كان التحقق من الصدق الظاىري %( 85)

   ألداةاثبات هـ. 

تم التأكد من ثبات االستبانة من خالل استخدام االختبار 
عادة تطبيق ،فقد أعيد تطبيق االستبانة عمى ) عضوًا من  (21وا 

ىيئة التدريس بفاصل زمني مقداره أسبوعان وظير أن  أعضاء
( وىو مستوى مقبول في الدراسة (1.84معامل الثبات كان 

د تتباين من وقت آلخر، الوصفية، حيث أن استجابات األشخاص ق
 لعوامل وظروف مختمفة.

  األداةتطبيق و. 

دارة الجامعة قام إبعد الحصول عمى الموافقات الرسمية من      
 (146)وقد تم جمع  عينة الدراسة،الباحث بتوزيع االستبانة عمى 
 .حصائيوىي الصالحة لمتحميل اإل استبانة خالل شير من المتابعة

  ةحصائيساليب اإلاأل
ساليب تحميل بيانات الدراسة استخدم الباحث األأجل  من
  :ة اآلتيةحصائياإل

  ات المعياريةالنحرافاالمتوسطات الحسابية و 
 ( تحميل التباين المتعددMANOVA) 

 . النتائج5
ما " نص عمىيالذي  ولالنتائج الخاصة بالسؤال األ: عرض أوالً 

فيمة التقنية في جامعة الط ةاألكاديميمستوى امتالك القيادات 
  "؟ىيئة التدريس أعضاءمن وجيو نظر  لميارات السموك القيادي

المتوسطات الحسابية  تم استخراجعن ىذا السؤال  ولإلجابة
القيادي والمتوسط العام  السموك ألبعاد ،ات المعياريةالنحرافاو 

 ( يبين ذلك .2لألبعاد والجدول )

   2جدول 
 المعيارية ألبعاد السموك القياديات النحرافاالمتوسطات الحسابية و  

ية حصــمت اإلنســانمنظومــة القيــادة  إلــى أن )2) الجــدول يشــير     
يمييـا  (0.73)معيـاري  انحرافبـ 3.5))عمى متوسـط حسـابي أعمى 

 (0.75)معيــــاري  انحرافبــــ ((3.48بعــــد العمــــل بمتوســــط حســــابي 
ــــي المرتبــــة ال ــــةوجــــاء ف ــــرات الســــموكية  ،ثالث بعــــد التعامــــل مــــع المغي

 رقم المجال
 الدرجة المعياري النحرافا المتوسط الحسابي الرتبة البعد في االستبانة

 متوسط 1.73 3.51 1 يةاإلنسانمنظومة القيادة  2

 متوسط 1.75 48.3 2 االىتمام بالعمل 3

 متوسط 1.85 3.37 3 التعامل مع المتغيرات السموكية 4

 متوسط 1.81 3.36 4 راراتخاذ الق 1

 متوسط 1.79 2.83 5 التقويم 5

   1.61 3.35 الكمي 
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وفـي المرتبـة (  (0.80معيـاري  انحرافوب (3.36)بمتوسط حسابي 
 انحرافبـــ (3.36) الرابعـــة جـــاء بعـــد اتخـــاذ القـــرار بمتوســـط حســـابي

جــاء بعــد التقــويم فــي المرتبــة االخيــرة بمتوســط ثــم  ((0.80معيــاري 
وسـط الحسـابي المت أمـاو  (0.79)معيـاري  انحرافب (2.83)حسابي 
 وبدرجة متوسطة،  (0.61)معياري  انحرافب (3.35) فقد بمغ الكمي

 

ـــم حســـاب المتوســـطات  ـــد مـــن التفاصـــيل ت ـــاء الضـــوء عمـــى مزي وإللق
مـــــن مجـــــاالت  بعـــــدات المعياريـــــة لفقـــــرات كـــــل النحرافـــــاالحســـــابية و 

 . الدراسة
تم حساب المتوسطات الحسابية : اتخاذ القرار بعد: أوالً      

 ( يبين ذلك. 3المعيارية والجدول ) اتالنحرافاو 

 3جدول 
 تخاذ القرار إول األ  ات المعيارية لفقرات البعدالنحرافاالمتوسطات الحسابية و 

 الفقرات المتوسط الحسابي المعياري النحرافا الدرجة
رقم الفقرة في 

 االستبانة
 الرتبة

 1 1 حيحدد المشكمة بشكل واض 3.92 1.10 عالي
 2 2 المشكمة لمتغيراتيبحث عن معمومات قابمة لمقياس  3.66 1.04 متوسط
 3 3 يتأكد من تكامل المعمومات 3.63 1.06 متوسط
 4 4 يصنف المعمومات حسب متطمبا الموقف 3.60 1.12 متوسط
 5 8 يشرك الزمالء في تحميل البدائل القتراح الحموم الممكنة 3.23 1.12 متوسط
 6 9 اطر التي قد يسببيا اختيار البديليوازن بين المخ 3.14 1.14 متوسط

 7 7 يثير دافعية الزمالء لممشاركة في عممية اختيار البديل 3.07 1.13 متوسط
 8 6 يحث الزمالء عمى التفكير المبدع في طرح البدائل 3.05 1.07 متوسط
 9 5 يستعين بجمسات العصف الذىني في ايجاد البدائل 3.01 1.29 متوسط

 لالبعد كك 3.36
ات المعيارية النحرافاالمتوسطات الحسابية و  (3) يبين الجدول     

لمشكمة يحدد ا"ن فقرة أتخاذ القرار ويظير إلفقرات البعد األول 
 (3.92)عمى متوسط حسابي أقد حصمت عمى " بشكل واضح

يستعين بجمسات " ن فقرةأفي حين  ((1.09معياري  انحرافب
دنى متوسط أقد حصمت عمى  "يجاد البدائل إفي العصف الذىني 

 . (1.29)معياري  انحرافب ((3.01حسابي 
 يةاإلنسانمجال القيادة : ثانيا

ات النحرافاالمتوسطات الحسابية و  (4)دولجويبين ال      
 .يةاإلنسانالمعيارية لفقرات البعد الثاني منظومة القيادة 

 4جدول 
 يةاإلنسانالبعد الثاني منظومة القيادة المعيارية لفقرات  اتالنحرافاالمتوسطات الحسابية و 

 الفقرات المتوسط الحسابي المعياري النحرافا الدرجة
رقم الفقرة في 

 االستبانة
 الرتبة

 1 10 يثـق بأداء الزمالء 4.07 1.01 عالي
 2 11 يستمع لوجيات النظـر المختمفـة 3.73 1.03 عالي
 3 14 تنسجـم أقـوالو مـع أفعـــالـــو 3.52 1.17 متوسط
 4 12 يمتزم بمعايير العدل والنزاىة والشفافية في الخيارات المطروحة 3.51 1.10 متوسط
 5 13 ا إدارة الذاتإنييتعامل مع إدارة الوقت عمى  3.38 1.07 متوسط
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 4جدول تابع 

 حصمت عمى" الزمالء  بأداءيثق " فقرة  أن( 4) يبين الجدول     
في حين  ((1.01معياري  انحرافوب ((4.06عمى متوسط حسابي أ

متفرد لو نسان إ إنوساس أينظر لكل عضو عمى " حصمت فقرة 
 انحرافب(  (3.31قل متوسط أعمى  "حاجاتو وقدراتو

 (. (1.06معياري
 ثالثا: مجال العمل

ت المعيارية االنحرافاتوسطات الحسابية و الم (5)الجدول  يبين      
 .بالعمل االىتمام لفقرات البعد الثالث

 5جدول 
 "الثالث "االهتمام بالعمل ات المعيارية لفقرات البعدالنحرافاالمتوسطات الحسابية و  

 المعياري النحرافا الدرجة

 المتوسط 

 الفقرات

رقم الفقرة 
في 

 االستبانة

 الرتبة
 الحسابي

 1 19 العمل أىدافيضع الخطط والبرامج التي تسيم في تحقيق  3.73 1.13 عالي

 2 23 ظمة المعمول بياألنيطمب من الجميع االلتـزام بالقوانين وا 3.6 1.07 متوسط

 3 24 األعمال إلنجاز يمتزم بالمواعـيد المحددة 3.53 0.99 متوسط

 4 28 تيمتزم بالوقت المحدد لجداول االجتماعا 3.52 1.2 متوسط

 5 21 األعمال إلنجازيحدد اإلجراءات واألساليب المناسبـة  3.51 1.14 متوسط

 6 20 االختصاص يــوزع الميـام واألدوار حسـب 3.49 0.97 متوسط

 7 25 .المختمفــة يشرك الزمالء في المجـان 3.46 1.09 متوسط

 8 22 االجتماعات  يمتزم بالوقت المحدد لجداول 3.36 1.11 متوسط

 8 27 إلنجازلواضحــة  يضـع مؤشـرات عمـل 3.36 1.06 متوسط

 10 26 .لمتأثير واإلقناع اإلدارييتقن ميارات االتصال  3.33 1.05 متوسط

     البعد ككل 3.48 0.75  

والبــرامج التــي  الخطععطيضععع " فقــرة  إلــى أن (5)الجــدول يشــير     
 3.72 عمعععععى متوسعععععط حسعععععابي" العمـــــل أىـــــدافتســـــيم فـــــي تحقيـــــق 

تصــال ن فقــرة يــتقن ميــارات اإلأفــي حــين  1.12معيــاري  انحرافبــ
 3.32قـل متوسـط حسـابي أحصمت عمعى " قناع لمتأثير واإل اإلداري

 . 1.05معياري  انحرافب
 رابعا: التعامل مع المتغيرات السموكية 

ات المعيارية النحرافاالمتوسطات الحسابية و  (6)يبين الجدول       
 .المتغيرات السموكية  معرابع التعامل لفقرات البعد ال

 6 15 ليييئ مناخ اجتماعي داعـــم لتطويـر العم 3.37 1.09 متوسط
 7 17 يقيم عالقــــات إنسانية كدافع لمعمــــل 3.36 1.13 متوسط
 8 16 يدرك حاجـــــات العامميــــن النفسيـــة واالجتماعية 3.31 1.21 متوسط
 9 18 إنسان متفرد لو حاجاتو وقدراتو إنوينظر لكل عضو عمى أساس  3.32 1.06 متوسط

 البعد ككل 3.51 0.73 
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 6جدول 

 "السموكية المتغيراتالتعامل مع " ات المعيارية لفقرات البعد الرابعالنحرافاالمتوسطات الحسابية و 

يستفيد من ذوي الخبرات  فقرة  إلى أن (6) دولـيشير الج     
معياري  انحرافب  (3.83)ط حسابي ـعمى متوسأ عمى حصمت"
لتغيير مسممات الزمالء الذين  مستمراً  ا  يبذل جيد"ن فقرة أو  (1.16)

 3.06))قل متوسط حسابي أحصمت عمى  "ال يرغبون في العمل

 1.05معياري  انحرافب
 خامسا: التقويم 

رية ات المعياالنحرافاالمتوسطات الحسابية و ( 7) يبين الجدول     
 "التقويم" لفقرات البعد الخامس 

 7جدول 
 "التقويم" ات المعيارية لفقرات البعد الخامس النحرافاالمتوسطات الحسابية و 

يستخدم تطبيقات الحاسب "فقرة  إلى أن( 7) الجدول يشير     
عمى أعمى " لكتروني لعممية التحميل وعرض المؤشرات الرقميةاإل

ن أفي حين  1.37))معياري  انحرافب (3.45)حسابي متوسط 
حصمت  "يضع خطة شاممة لعممية تقويم البرامج والنشاطات "فقرة

 (.(1.17معياري  انحرافب (2.38)قل متوسط أعمى 
  :عرض النتائج الخاصة بالسؤال الثاني: ثانيا

يبين متوسطات درجات ة إحصائيىل ىناك فروق ذات داللة 

في جامعة الطفيمة  ةاألكاديمييادي لدى القيادات ميارات السموك الق
 . عزى لمتغيرات الجنس والتخصص والخبرةت التقنية 
تحميل التباين المتعدد استخدام ىذا السؤال تم جابة عن ولإل      

(MANOVA)  عمى اعتبار أن مجاالت ميارات السموك القيادي
بالعمل، التعامل  ية، االىتماماإلنسان)اتخاذ القرار، منظومة القيادة 

( متغيرات تابعة والجنس )ذكر، ، التقويممع المتغيرات السموكية
أنثى(، والتخصص )كميات عممية، كميات إنسانية(، والخبرة )أقل 

 الدرجة
 النحرافا

 المعياري
المتوسط 
 الفقرات الحسابي

رقم الفقرة في 
 الرتبة االستبانة

 1 29 الخبــــــرات يستفيــــد مــــن  ذوي 3.84 1.16 عالي
 2 30 يستعين بذوي الخبرات باإلشراف عمى تطوير البرامج والخطط 3.55 1.05 متوسط
 3 31 يقدم تغذية راجعـة مستمرة لمزمــــالء الجدد 3.41 1.07 متوسط
 4 33 يقدم توجييات عمميـة لمن لـيس لديــو خبرة بالعمل 3.30 1.08 متوسط
 5 32 ديو خبره وحماس بتحمــل المسؤوليةيشرك من ل 3.29 99. متوسط
 5 32 يشرك من لديو خبره وحماس بتحمــل المسؤولية 3.29 99. متوسط

 7 34 ال يرغبون في العمل يبذل جيدا مستمـرا لتغيير مسممـــات الزمالء الذين 3.07 1.05 متوسط

 النحرافا الدرجة
 المعياري

رقم الفقرة في  الفقرات المتوسط الحسابي
 الرتبة االستبانة

 1 39 ميل وعرض المؤشرات الرقميةيستخدم تطبيقات الحاسب االلكتروني لعممية التح 3.45 1.37 متوسط
 2 40 والمعيقات يقدم تقارير واضحة عن المنجزات 3.18 1.08 متوسط
 3 38 .يقدم تغذية راجعة عن سير العمل في الوقت المناسب  2.85 1.23 متوسط
 4 41 يقـدم تفسيرا واضحا لنتائج التقويم مستخدما النماذج الرياضية 2.71 1.21 متوسط
 5 37 لكل مركز وظيفي تقويمية في ضوء وصف الميام يعتمد معايير 2.44 1.01 متوسط
 6 36 .يضع خطة شاممة لعممية تقويم البرامج والنشاطات  2.38 1.17 متوسط
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( 8( سنوات فأكثر( متغيرات مستقمة والجدول)5( سنوات، )5من)
ات المعيارية لمجاالت النحرافايبين قيم المتوسطات الحسابية  و 

 . السموك القيادي حسب متغير الجنسميارات 

 8الجدول 
 .الجنسات المعيارية ألبعاد مهارات السموك القيادي حسب متغير النحرافاالمتوسطات الحسابية و 

في بعدي  ناثإللالمتوسط الحسابي  أن (8) يبين الجدول     
والتقويم أعمى من الذكور حيث بمغ عمى الترتيب في ، اتخاذ القرار
( أما بعد 0.59( )0.85معياري) انحراف( ب2.92 3.38البعدين )

ية، واالىتمام بالعمل، التعامل مع المتغيرات اإلنسانمنظومة القيادة 
حيث بمغ متوسطيم  ناثاإلالسموكية فقد كان الذكور أعمى من 

ات انحراف( ب3.41( )3.55(، )3.60ابي عمى الترتيب )الحس
 (.0.76(،)0.74(،)0.73معيارية )

ات النحرافا( فيبين قيم المتوسطات الحسابية و 9أما جدول )     
 .لمعيارية ألبعاد ميارات السموك القيادي حسب متغير التخصصا

  9 جدول
 هارات السموك القيادي حسب متغير التخصصم ألبعاد ات المعياريةالنحرافاو  المتوسطات الحسابيةقيم 

( أن الكميات العممية كان متوسطيا الحسابي أعمى 9يبين الجدول )
ىتمام ية في أبعاد الدراسة )اتخاذ القرار، االاإلنسانمن الكميات 

بالعمل، التعامل مع المتغيرات السموكية، التقويم( حيث بمغ 
( 2.91، 3.51، 3.56، 3.51) متوسطيا الحسابي عمى الترتيب

.( أما في بعد منظومة 75.، 82.، 71.،73) ات معياريةالنحرافو 

ية أعمى من العممية اإلنسانية فقد كانت التخصصات اإلنسانالقيادة 
        معياري  انحراف( وب3.48) يحيث بمغ متوسطيم الحساب

(73.). 
ولفحص داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية تم إجراء تحميل 

 ( يبين ىذه النتائج .11( والجدول )MANOVAالتباين المتعدد )

 الجنس
 

 البعد االول
 القرار اتخاذ

 البعد الثاني
 يةاإلنسانمنظومة القيادة 

 البعد الثالث
 االهتمام بالعمل

 البعد الرابع
تغيرات التعامل مع الم
 السموكية

 البعد الخامس 
 التقويم

 المتوسط ذكور / 

 المعياري النحرافا
3.36 
.79 

3.60 
.73 

3.55 
.74 

3.41 
.76 

2.80 
.87 

 المتوسط                  / إناث
 المعياري النحرافا

3.38 
.85 

3.27 
.89 

3.33 
.77 

3.31 
.89 

2.92 
.59 

 التخصص\الكميات 
 

 البعد االول
 اتخاذ القرار

 البعد الثاني
 يةاإلنسانالقيادة  منظومة

 البعد الثالث
 االهتمام بالعمل

 البعد الرابع
 التعامل مع المتغيرات السموكية

 البعد الخامس
 التقويم

 المتوسط /العممية   

 المعياري النحرافا   
3.51 
.73 

3.48 
.73 

3.56 
.71 

3.51 
. 82 

2.91 
.75 

          المتوسط  /يةاإلنسان
 المعياري النحرافا

3.19 
. 86 

3.54 
. 88 

3.40 
.81 

3.21 
.76 

2.74 
.76 
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 10جدول 
 ين لمهارات السموك القيادي وفقا لمتغيرات الدراسةاألكاديميتحميل التباين المتعدد المتالك القادة 

 مستوى الداللة درجات الحرية ف قيمة االختبار االختبار المصدر
 *  011. 5 3.099 0.116 ىوتمنج الجنس

 *  004. 5 3.65 0.136 ىوتمنج التخصص
 733. 5 557. 021. ىوتمنج الخبرة

 214. 5 1.440 949. ويمكس تفاعل الجنس مع التخصص
 141. 5 1.691 941. ويمكس تفاعل الجنس مع الخبرة

 341. 5 1.142 959. ويمكس تفاعل التخصص مع الخبرة
 084. 5 1.990 931. ويمكس تفاعل الجنس مع الخبرة مع التخصص

ة إحصائيفروقا ذات داللة  ( أن ىناك 10يبين الجدول )     
في  لميارات السموك القيادي يناألكاديميلمستوى امتالك القادة 

قيمة اختبار  بمغت الجنس حيث جامعة الطفيمة التقنية تعزى لمتغير
 (3.099)القيمة  المناظرة ليذه (قيمة )ف( وبمغت (011.ىوتمنج 

ن ىناك فروقا أكما (، α≤0.05)عند مستوى الداللة وىي دالة 
ين لميارات األكاديميفي مستوى امتالك القادة  إحصائياً دالة 

 ،تعزى لمتغير التخصص السموك القيادي في جامعة الطفيمة التقنية
 )ف(وبمغت قيمة ( (0.136حيث بمغت قيمة اختبار ىوتمنج 

عند مستوى الداللة  إحصائياً وىي دالة (  (3.65ا المناظرة لي

(α≤0.05)  تعزى  إحصائياً ية فروقا دالة أوفي حين لم تظير
الجنس مع تفاعل و  ،لتفاعل الجنس مع التخصصأو  لمتغير الخبرة

الجنس والتخصص فاعل تو  وتفاعل التخصص مع الخبرة، ،الخبرة
أو  لمجنسأثر  ولتحديد في أي المتغيرات التابعة كان ىناك والخبرة

التخصص تم تحميل التباين لميارات أبعاد السموك القيادي كما 
 يمي:
 : الجنسأوالً 

لمجنس تم إجراء أثر  ولتحديد في أي المتغيرات التابعة كان ىنالك
 تائج .( يبين ىذه الن11) تحميل التباين والجدول

 11 جدول
 تحميل التباين لمهارات أبعاد السموك القيادي حسب متغير الجنس

ة عند إحصائي( أن ىناك فروقا ذات داللة 11) يبين الجدول     
ية واالىتمام بالعمل، اإلنسان( في بعدي القيادة α≤0.05مستوى )

( وىي دالة 8.2ية  )اإلنسانلبعد القيادة  حيث بمغت قيمة )ف(
( أما بعد االىتمام بالعمل α≤0.05ة عند مستوى الداللة )إحصائي

من خالل  إحصائياً ( وىي دالة 5.76فقد بمغت قيمة )ف( )

( فإن ىذه الفروق تعزى لمذكور حيث بمغ متوسطيم 8الجدول )
ياري مع انحراف(  وب3.60ية )اإلنسانالحسابي في بعد القيادة 

.( وفي بعد االىتمام بالعمل بمغ متوسطيم الحسابي  73)
 .( 74معياري ) انحراف( وب3.55)
 

 
 
 

 الجنس

 مستوى الداللة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات البعد - المصدر
 0.74 0.11 6.82 1 6.82 اتخاذ القرار

 *  0.005 8.2 4.94 1 4.94 يةاإلنسانالقيادة 
 *   0.018 5.76 3.019 1 3.019 االىتمام بالعمل

 0.151 2.082 1.27 1 1.27 التعامل مع المتغيرات السموكية
 0.867 0.028 1.73 1 1.73 التقويم
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 ( يوضح ذلك12) إجراء تحميل التباين والجدول تم فقد لمتخصصأثر  ولتحديد أي المتغيرات التابعة كان التخصص:: ثانياً 
 11جدول 

 حسب متغير التخصصمهارات السموك القيادي  ألبعادتحميل التباين المتعدد 

 التخصص

 مستوى الداللة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات البعد
 *  0.004 8.57 5.306 1 5.306 اتخاذ القرار

 0.345 0.899 0.542 1 0.542 يةاإلنسانالقيادة 
 *   0.01 6.908 3.618 1 3.618 االىتمام بالعمل

التعامل مع المتغيرات 
 السموكية

6.367 1 6.367 10.446 0.002   * 

 0.26 1.279 0.783 1 0.783 التقويم
ة عند إحصائي( أن ىناك فروق ذات داللة 12) يبين الجدول     

( في أبعاد اتخاذ القرار، االىتمام بالعمل، α≤0.05مستوى )
في   8.57التعامل مع المتغيرات السموكية حيث بمغت قيمة )ف( 

 عند مستوى الداللة إحصائياً ي دالة وى بعد اتخاذ القرار
(α≤0.05 )6.908( وفي بعد االىتمام بالعمل بمغت قيمة )ف 

( وفي بعد α≤0.05ة عند مستوى الداللة )إحصائيوىي ذات داللة 
وىي  10.446التعامل مع المتغيرات السموكية بمغت قيمة )ف( 

( ومن خالل الجدول  α≤0.05عن مستوى الداللة ) إحصائياً دالة 
( فان ىذه الفروق تعزى لصالح ذوي التخصصات العممية حيث 9)

بمغت قيمة المتوسط الحسابي ألبعاد اتخاذ القرار، واالىتمام 
، 3.51بالعمل، والتعامل مع المتغيرات السموكية عمى الترتيب )

 (.28.0)،  (0.71)، (0.73)ات معيارية انحراف( ب3.51، 3.56
 . مناقشة النتائج6

ىيئة التدريس  أعضاءن مستوى امتالك أج الدراسة ظيرت نتائأ   
إلى ن يعزى ىذا أفي جامعة الطفيمة التقنية كان متوسطا ويمكن 

ميارات خاصة في التحميل  إلىميارات السموك القيادي تحتاج  أن
م العصف الذىني لمواجية ايل استخدفعوالتنبؤ والمقارنة وت

 إلىوتنفيذىا يحتاج ، االتصال واالقناع مياراتواتقان  ،المستجدات
 إلىويشير ايضا  ،األكاديميالقائد وقت وجيد اضافيين من 

ومازال لدى  ،ما زالت تركز عمى الصيغ التقميدية القادةاىتمامات 
ين تخوف من عممية التغيير في نمط التفكير خاصة في حل اإلداري

وتعرض القيادات  ،المشكالت خوفا من الفشل ومترتبات التغيير
والخارجية التي تؤثر  ،كثير من الضغوطات الداخمية إلى ةمياألكادي

وقمة البرامج التدريبية لمقيادات عمى ميارات السموك  ،عمى قراراتيا
 إلىوعدم االرتقاء  ،كذلك اتباع منيج المعالجات الجزئية، القيادي

ندرة أو  وقمة ،وغياب العمل المؤسسي ،مستوى الفكر القيادي
ين وزمالئيم في العمل وضعف األكاديميالحوارات بين القادة 
 ،طارىا الكميإيم فالمتغيرات بقصد  تمحيصممارسة االستبصار و 
ىيئة التدريس في تحديد  أعضاءاشراك  إلىويحتاج التقويم الفعال 

البرامج والنشاطات واعتماد معايير ومؤشرات واضحة في  أىداف
 األمر الذي ضوء وصف الميام لمعاممين وطبيعة البرامج التي تقدم

وتفسيرا  ،يتطمب تقديم تقارير واضحة عن المنجزات والمعيقات
مزيد من الوقت في االعداد  إلىيحتاج  كماواضحا لنتائج التقويم، 

ين ال األكاديميوالتخطيط واعداد التقارير األمر الذي يجعل القادة 
  .يمارسونو

ف وقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة الناي     
العينة  فرادالسموك القيادي أل إلى أنالتي توصمت   +17*والشريفي

إلى التي توصمت   [23]كان بمستوى المتوسط ودراسة عبد الرحمن
القيادية  ماطألننمط القيادي الديمقراطي والدكتاتوري كانا من ا أن
 [21]ن في الجامعات الفمسطينية كذلك دراسة بوركيوياألكاديمي ىلد
ىناك مجموعة من الميارات التي ال بد من  لى أنإلتي توصمت ا

ين الدافعية والحماس وتطوير المنظومة األكاديمي دةتوافرىا في القا
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 . البحثية في االقسام
ين األكاديميوفيما يخص مستوى امتالك ميارات السموك لمقادة     

( ان منظومة القيادة 2) وفقا ألبعاده الخمسة أظيرت نتائج الجدول
 إلى أنية حصمت عمى اعمى متوسط حسابي مما يشير اإلنسان
ي في التعامل العتقادىم اإلنسانالعينة ييتمون بالبعد  أفرادمعظم 

يييئ مناخًا داعما في العمل، ويرفع الروح المعنوية لدى  بأنو
الييئة التدريسية لممشاركة في صنع القرارات، وجاء في  أعضاء

العينة يعتقدون  أفراد إلى أنر المرتبة الثانية مجال العمل مما يشي
وجاء في المرتبة  اإلداريان العمل أساس التنظيم وجوىر العمل 

اىمية مقبولة  إلىالثالثة التعامل مع المتغيرات السموكية الذي يشير 
في تغيير مسممات المرؤوسين في حين ان بعدي اتخاذ القرار 

ن بعد والتقويم قد حصمتا عمى اقل متوسط حسابي العتقادىم أ
ميارات فنية متخصصة من القادة  إلىاتخاذ القرار، والتقويم يحتاج 

ين من حيث تصنيف المعمومات وتكامميا وتحديد األكاديمي
المشكالت وطرح البدائل وتحميميا واعتماد معايير التقويم واستخدام 
عداد مؤشرات واضحة لنجاح البرامج  التطبيقات التقنية لمحاسوب، وا 

( ان الفروق 8) يتضح من الجدولشطة الجامعية. ألنوالفعاليات وا
في المتوسطات الحسابية لمتغير الجنس في المجالين جاءت 

وربما  ية واالىتمام بالعملاإلنسانفي بعدي المنظومة لصالح الذكور 
 بعدالييئة التدريسية في  أعضاءالذكور من  إلى أنيعزى ذلك 

عمى التحفيز والتأثير في ية والعمل ىم اقدر اإلنسانمنظومة القيادة 
 والعاممين، ويثقون بأداء الزمالء فراداألرفع الروح المعنوية لدى 

، ويمكن وصف جتماعيةدراكا لحاجات العاممين النفسية واالإكثر أو 
ًا عمى مناخ  إيجابيمما ينعكس ، مفتوح بينيم نوأنموذج االتصال ب
بالتالي توجيو دراكيم لقدرات الزمالء وامكاناتيم و إالعمل من حيث 

وبمورة ما  ،كثر ممارسة لتفويض الصالحياتأكذلك ىم  ،سموكيم
فكار لصالح عممية اتخاذ أن آراء و ـالجماعة م أفرادتتفق عميو 

وااللتزام بما ينبثق عن عمل المجان المختمفة وااللتزام  ،القرارات
خاصة وان منظومة القيم االجتماعية تساعدىم  ،بالوقت والمواعيد

المطموبة خارج  األعمالوقد ينجزون  ،تواصل في اي وقتعمى ال
كما لدييم القدرة عمى تبسيط االجراءات  ،اوقات الدوام الرسمي

الميام  إلنجازوتحديد مؤشرات ومعايير  ،دواروتوزيع الميام واأل
ظمة ألنالتزاما بالتعميمات وافين أكثر  ناثاإلعمى عكس  األعمالو 

منظومة  إلىحيات باإلضافة تفويض الصال من مخاوف ويبدين
وقد  ،خارج الوقت الرسمي نالقيم االجتماعية التي تحد من عالقاتي

التي   [18]، غنيماتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة ابو سمره
مجتمع الدراسة  أفرادظيرت نتائجيا وجود اختالف في تقديرات أ

جنس لمنمط القيادي السائد باختالف متغيرات المسمى الوظيفي وال
وجود  إلىالتي توصمت [19]  واوالمؤىل العممي، ودراسة ى

التي   [21]ة بوركيوسودرا ناثاإلاختالف بين الرؤساء الذكور و 
الميارات القيادية التي يجب توافرىا في رؤساء االقسام  إلىتوصمت 
 .الدافعية والحماس وتطوير منظومة البحث العممي ةاألكاديمي

ن الفروق في المتوسطات الحسابية ( ا9يتضح من الجدول )    
رات أبعاد: اتخاذ القرار، والتعامل مع المتغيلمتغير التخصص في 

وربما  جاءت لصالح الكميات العممية. السموكية، واالىتمام بالعمل، 
من الكميات العممية لدييم  يناألكاديميالقادة  إلى أنذلك يعزى 

جو اشكالت التي تو سموب العممي لمواجية المتوجيات الستخدام اإل
واختيار ، ىدافديد األحوت، العمل ابتداء من التعريف بالمشكمة

 عمى ىذه المعطيات، بناءً القرار  واتخاذالبدائل والموازنة بينيما 
فرص التجريب والتحميل وربط النتائج  إتاحة والتخطيط لتنفيذه كذلك

ة الفجوة بين النظري ، وتضييقتعزيز التطبيق العمميو  سبابباأل
، وعادة ما يتطمب تحميل الظواىر االجتماعية، والطبيعية والتطبيق

وتطبيق المنيج  ،المحيطة بالعمل الجامعي االستعانة بذوي الخبرات
 . العممي

 . التوصيات7
ن إلية الدراسة الحالية من نتائج فإبناء عمى ما توصمت      

 : الباحث يوصي
السموك ميارات عداد برامج تدريبية في مجاالت أبضرورة  -1
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في  قسامعمداء الكميات ورؤساء األمن  يناألكاديميالقيادي لمقادة 
 .الجامعة

 .ية األردنجراء دراسات مماثمة في الجامعات إ -2
ىيئات التدريس في  أعضاءن برامج " مديريات تطوير يتضم -3

والقيادة   ،ميارات السموك القيادي في بعدى العملأبعاد " الجامعات
وفي ، الييئات التدريسية أعضاءمن  ناثإللة خاصة ياإلنسان

 عضاءمجال اتخاذ القرار والتعامل مع المتغيرات السموكية أل
 . يةاإلنسانالييئات التدريسية في الكميات 

في مجال تنمية ميارات التقويم  متخصصةعقد ورش عمل  -4
تتضمن نماذج التقويم الخاصة بالفعاليات، ن ياألكاديميلدى القادة 

 أىداففي ضوء  إلنجازوالبرامج وتحديد معايير ومؤشرات ا
 .الجامعات وفمسفتيا

 :المراجع
السموك القيادي لإلداريين (. 2007محاسنو، حسن نايف )+1* 

ية وعالقتو بفاعمية االتصال األردنين في الجامعات األكاديمي
ىيئة التدريس  أعضاءوالمشاركة باتخاذ القرار مع  اإلداري

. رسالة دكتوراه، غير مج تدريبي لمسموك القياديوتطوير برنا
جامعة عمان العربية لمدراسات العميا، كمية الدراسات  منشورة،
 العميا. 

المغيدي، الحسن بن محمد، وآل ناجي، محمد بن عبداهلل، +2* 
األساليب القيادية لعمداء الكميات بجامعة الممك (. 1994)

 .لجامعات العربيةفيصل بالمنطقة الشرقية، مجمة اتحاد ا
(29 ،)63- 66. 

(. نمط القيادة التربوية لدى مديري 2010الغامدي، عمي ) +3* 
مجمة العموم المدارس في المدنية المنورة كما يتصوره المعممون. 

 . 133-108(. 4( )11) التربوية والنفسية

. عمان: التعميمية اإلدارة(. 1999الطويل، ىاني عبد الرحمن )+4* 

 لمطباعة والنشر .دار وائل 

، دار 1).)ط  اإلدارةأساسيات عمم . (2004عباس، عمي ) [9]
 المسيرة لمنشر والتوزيع :عمان .

آليات صنع القرار من وجية نظر (. 2002العمري، بسام ) +12*
 في الجامعات الحكومية. ةاألكاديميالعمداء ورؤساء األقسام 

 .333-308( 2( )29مجمة دراسات، العموم التربوية، )

السموك  أنماطالعالقة بين (. 2008شحادة، رائف شحادة ) [13] 
ين من وجية األكاديميين اإلدارياالتصال لدى   أنماطالقيادي و 

رسالة  ىيئة التدريس في الجامعات الفمسطينية. أعضاءنظر 
 ماجستير غير منشورة، فمسطين، جامعة النجاح الوطنية.

لجنة سياسية التعميم في تقرير (. 1987محافظة، عمي  )+14*  
 ية. األردنعمان وزارة التربية والتعميم  .األردن

التمكين الوظيفي لدى القيادات (. 2006العساف، حسين )[15* 
ية العامة وعالقتو بااللتزام األردنفي الجامعات  ةاألكاديمي

ىيئاتيا  أعضاءالتنظيمي واالستقرار الوظيفي الطوعي لدى 
راه غير منشورة، جامعة عمان العربية رسالة دكتو  التدريسية.

 . األردنلمدراسات العميا، عمان، 

السموك القيادي (. 2006النايف، عزيز والشريفي حسين )[16] 
لرؤساء األقسام العممية في جامعة كربالء من وجية نظر 

دراسة مقدمة لمؤتمر العموم التربوية  .المدرسين العاممين معيم
تشرين  24 -22قات مستقبمية تجديدات وتطبي –والنفسية 
  .األردن، جامعة اليرموك، كمية التربية، 2005الثاني 

النمط القيادي لمديري (. 2002عميمات، ناصر محمد )[17] 
المدارس األساسية في محافظة المفرق وعالقتو بالمناخ 

 . 180-171(. 1) 18 مجمة جامعة دمشق التنظيمي،
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الدين، وحبر، احمد أبو سمره، محمود وقرنبع، قمر [18] 
ىيئة التدريس في  أعضاء(. المشكالت التي تواجو 2003)

(، 42) مجمة اتحاد الجامعات العربية.الجامعات الفمسطينية. 
 . 292 -241ص ص 

القيادية السائدة  ماطألنا(.2001عبد الرحمن، ميساء نجيب ) [23]
رسالة  ين في الجامعات الفمسطينية.األكاديميين اإلداريلدى 

اجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابمس: م
 فمسطين.

السموك القيادي السائد ( . 2002)خميل، صالح احمد عمي  [24]  
لمديري ومديريات التعميم العام في محافظة عدن من وجية نظرية 

 .رسالة ماجستير غير منشورة, عدن, جامعة عدن. فدلر الموقفية

(. السموك القيادي 2011، عمي )عيسان، صالحة، والزاممي [25]
ىيئة التدريس العمانيين في جامعة  السمطان  أعضاءلدى 

-152( 12( )12) مجمة العموم التربوية والنفسيةقابوس، 
162 . 
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Abstract -The study aimed at recognize of the level of the academic leader possession for the 

skills of leadership behavior from the staff member perspectives in Tafila Technical University. 

To achieve the goals, the researcher constructed a questionnaire consisted of (41) items 

distributed into five domains for the skills of leadership behavior (Decision Making, Systematic 

Humanitarian Leadership, Labor interest, Dealing with behavioral variables, and 

assessment).The questionnaire was distributed to the sample (146 instructors ).  The results of 

the study show that the level of the academic leaders possession for the skills of leadership 

behavior was medium, also the result of the study indicates a statistically significant differences 

at the level of academic leaders for the skills of leadership behavior in Tafila Technical 

University with regard to variables of gender and specialization.  Whereas no statistically 

significant differences were noticed with regard to experience variable or to any interaction to 

those variables. The researcher recommends that training programs should held in the area of 

skills of leadership behavior for academic leaders from Deans of faculties and chair persons. 

Keywords: Academic leader, humanitarian leadership, University administration. 

 

 


