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مستىي امتالك القبدة األكبدمييني يف جبمعة الطفيلة

التقنية ملهبرات السلىك القيبدي من وجهة نظر أعضبء هيئة
التدريس
هاني أحمد الكريمين

كمية العموم التربوية  -قسم عمم النفس  -جامعة الطفيمة التقنية
hanikremen@yahoo.com
الممخص_ ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مستوى امتالك القادة
داخل المؤسسات واشاعة الثقة بين العاممين عبر مختمف مستويات
األكاديميين في جامعة الطفيمة التقنية في جنوب األردن لميارات السموك

التنظيم ،والعمل عمى التوازن بين األىداف الفردية والتنظيمية.

القيادي من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ،ولتحقيق أىداف الدراسة

فالقيادة اإلدارية حجر األساس في حياة المجتمعات

أعد الباحث استبانة مكونة من ) (41فقرة توزعت عمى خمسة أبعاد

والمنظمات وىي ضمان نجاحيا واستم ارريتيا .فالقـادة يخططون

لميارات السموك القيادي وىي (اتخاذ القرار ،منظومة القيادة اإلنسانية،

لمعمل ويضعون األىداف والسياسات وىم الذين يسعون إلى تحقيق

االىتمام بالعمل ،التعامل مع المتغييرات السموكية ،التقويم) ،وزعت عمى

طموحات مؤسساتيم من خالل متابعاتيم ،وأنماط اتصاالتيم،

عينة الدراسة المكونة من ( )146مدرس ،وأظيرت النتائج أن مستوى

وممارساتيم في التوجيو والرقابة وتحقيق األىداف ،واالستفادة من

امتالك القادة األكاديميين لميارات السموك القيادي كانت بدرجة متوسطة،

طاقات العاممين والكشف عن مواىبيم الكامنة  *1+فقد بينت

كما أظيرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إإحصائية عند مستوى
الداللة

الدراسـات التربويـة والنفسيـة أىمية ممارسة السموك القيادي الرتباطـو

) (0.05لمستوى امتالك القادة األكاديميين لميارات السموك

القيادي من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في جامعة الطفيمة التقنية

بدرجة نجاح المؤسسـة التعميميـة وتطورىا وتأثيرىا في مستوى اتقان

وفقا لمتغيرات الجنس والتخصص في حين لم تظير فروق ذات داللة

العاممين ألدوارىم ورضاىم عـن العمـل ] .[2إن موضوع اإلدارة

وفقا لمتغير الخبرة أو التفاعل

الجامعية ذو أىمية بالغة الرتباطو بتطوير المجتمعات ؛ فالتعميم

ألي من ىذه المتغيرات ،وقد أوصى الباحث بعدد من التوصيات منيا

العالي يتضمن القيادة الفكرية لممجتمع ،وىو مسؤول عن إعداد

إحصائية عند مستوى الداللة ) (0.05

إعداد برامج تدريبية في مجاالت ميارات السموك القيادي لمقادة

الكفاءات البشرية المؤىمة لسوق العمل وعن إجراء البحوث ،والقيام

األكاديميين من عمداء ورؤساء أقسام في الجامعة.

بالدراسات في جميع مجاالت الحياة والمعرفة ،وتقديم خدمات لكبار

الكممات المفتاحية :القائد األكاديمي ،القيادة اإلنسانية ،اإلدارة الجامعية.

السن وغير المتفرغين عن طريق الدورات التدريبية ،أو تقديم

 .1المقدمة

مساقات ليم بساعات معتمدة عن طريق التعمم االلكتروني .واذا ما

تعد القيادة اإلدارية المحرك األساسي لفاعمية أي تنظيم ،ذلك

عممنا أن القيادة ىي القدرة عمى التأثير في سموك اآلخرين عن

أن القائد ىو من يستطيع تسخير الطاقات الموجودة والكامنة

طريق بث الحماس وزيادة دافعيتيم وتوظيف الطاقات ،وتعزيز

وحشدىا ،فالقيادة ظاىرة إنسانية عالمية ،تيدف إلى تحسين قدرات

ثقافة اإلنجاز والمشاركة في اتخاذ الق اررات ،واتقان ميارات

التنظيم عمى اتخاذ الق اررات وحل المشكالت واقامة عالقات إيجابية

التواصل والتفاىم والمشاركة ،والعمل بروح الفريق وتقبل اآلخرين،
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واإلحساس بالتضامن بين أفراد الجماعة  *3+ظيرت حاجة

اإلنتاج فيي تعمل أيضاً باتجاه الدافعية والتماسك ،وذلـك من خالل

الجامعات لقيادات مؤثرة قادرة عمى تحقيق أىدافيا ومواجية

زيادة التفاعل الشخصي بين األفراد ثم أضاف ليكرت ] [6نظرية

تحدياتيا التنافسية الداخمية والخارجية وتوظيف التكنولوجيا وأنسنة

تغيرت التنظيمية ألنماط التنظيم األربعة
تنظيمية تستند إلى فكرة الم ا

التعميم .ويرى كنعان كما ورد في الطويل  *4+أن القيادة أصبحت

اآلتية وىي :األول التسمطي االستغاللي وأما النمط الثاني يسمى:

معيا اًر يحدد في ضوئو نجاح أي تنظيم اداري ،وارتبط مفيوم

التسمطي الحسي وىما يمثالن النمط األتوقراطي ،وما يميز النمط

اإلنتاجية بالتزام القائد بالمصمحة العامة ،واشراكو لممرؤوسين في

التسمطي الحسي عن االستغاللي إنو أقل مركزية ويسمح أحيانا

حل المشكالت وامتالكو لمميارات اإلنسانية والفكرية والفنية فالقيادة

بالمشاركة في عممية صنع واتخاذ القرار اما النمط الثالث فيو

أمر ال غنى عنو لترشيد سموك األفراد ،وتعبئة قدراتيم ،واحداث

االستشاري والذي يسمح القائد لمرؤوسيو بإعطاء الرأي مع احتفاظو

تغييرات تنبثق من عناصر المبادأة والتوقع واالبتكار وادراك

بالدور الحاسم في اتخاذ القرار أما النمط الرابع فيو المشارك حيث

احتياجات العاممين ومواجيتيا .وقـد طرح العممـاء والباحثون عدة

يسود ىذا النمط عالقة ودية بين العاممين ويفـوض القائـد سمطاتو

نظريات حول القيادة اإلدارية منيا ما سميت بالنظريات التقميدية،

ويكون ىو أحد أعضاء الفريق في عممية التصويت عمى القرار

مثل نظرية الرجل العظيم التي يرى أصحابيا أن القائد مخموق

وبالتالي اتخاذه .وىناك دراسات أخرى في مجال تطوير نظريات

بفطرتو عمى القيادة وان لديو خصائص موروثة يمكن صقميا

القيادة اإلدارية أنجزت في جامعة أوىايو االمريكية اىتمت بإنجاز

بالخبرة والتدريب كالنضج االجتماعي مثال وقد بين ستوجدل ][5

أىداف المنظمة وفي البعد اإلنساني الذي ييتم باألفراد ،وقد ظيرت

أن ىناك عالقة إيجابية بين الصفات والقيادة الفعالة في دراسة

اىمية التوازن بين ىذين البعدين في المخطط المعياري الذي أعده

أجراىا عمى عدد من القياديين .ولتالفي القصورفي النظريات

بميك ورفاقو وفيو يتضح سموك القائد من حيث اىتمامو باإلنتاج أو

السابقة التي ركزت عمى صفات معينة يجب توافرىا في القائد

اىتمامو باألفراد،او كمييما معا ،ىذا وقد أضاف ىيرسي

وتجاىميا الظروف التي قد تفرض نفسيا أحياناً في اختيار القائد

أشار
وبالنشارد ] [7بعدا ثالثا ليذه الشبكة ىو النضج الوظيفي و ا

واختالف الصفات ،وتعددىا الذي اعجز العمماء عن إيجاد نموذج

إلى أن النمط القيادي الفاعل يختمف باختالف مستوى النضج

معين في النظريات السابقة انطمق البحث باتجاىين ،االتجاه األول

الوظيفي لممرؤوسين وحددا أربعة أنماط قيادية ىي:

اىتم بدراسة سموك القائد ،واالتجاه الثاني اىتم بدراسة تطوير

 -1النمط االخباري وىو سموك عال في التوجيو ومنخفض في

النماذج التنظيمية ،فاالتجاه األول ركز عمى العالقة المتفاعمة بين

المساندة.

صفات القائد والعضو والموقف وىو ما يسمى بـ "نظرية القيادة

-2النمط البائع وىو سموك عال في التوجيو وعال في المساندة.

الموقفية" أما االتجاه الثاني فقد اىتم بالنموذج التنظيمي ،وأكد عمى

-3النمط المشارك وىو سموك منخفض في التوجيو وعال في

تحقيق األىداف من خالل تنظيم األدوار وتعريفاتيا ] [17وبناء

المساندة.

عمى ىذا االتجـاه فإن توضيح األدوار وتوقعاتيا ،وفيميا من قبل

-4النمط المفوض منخفض في التوجيو ومنخفض في المساندة.

األفراد يجعل المنظمة في وضع أفضل ،وان مفيوم المخرجات

ومن أجل تجويد األداء واالرتقاء بالمؤسسات طور باس

يعني اإلنتاج وزيادة دافعية المجموعة وتماسك أفرادىا وبين

و ريجيو ] [8نظرية القيادة التحويمية التي حددث دور القائد في

ستوجدل ]" [5إنو بينما تعمل المنظمة أو المدرسة باتجاه تحسين

تنمية الرؤية المشتركة حول اليدف من التغيير والعمل عمى تدعيم
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منظومة القيم اإليجابية نحو العمل المبدع وااللتزام الوظيفي،

الخبير يعرف ما ال يعرفو اآلخرون ،ويتفوق في مياراتو ،وتعد ىذه

والتدريب الخاص ألفراد المنظمات ،واستثمار القدرات الكامنة لدى

السمطة أفضل مصدر لسمطة القائد.

األفراد .ولم تقتصر دراسات السموك القيادي عمى النظريات بل

يمكن االستنتاج مما سبق أن فعالية القيادة تعتمد إلى حد

امتدت إلى صفات وخصائص القادة مثل االستناد إلى المعمومات

كبير عمى العالقة بين القائد ومرؤوسيو ،ومدى وضوح الميمات

الدقيقة ،والفطنة والصبر ،واألمانة ،وبعد النظر ،والشجاعة ،والقدرة

واألىداف وطبيعة األعمال التي ينوي القادة القيام بيا وقوة مكانة

عمى الحفز اإلنساني ،والتمكين اإلداري ،والثقة ] . [9وىناك من

القائد ،والتفاعل اإليجابي بيـن األفراد العاممين وتنمية دوافعيم

أشار إلى صفات قادة المستقبل فمنيا قدرة القائد عمى العمل ضمن

اإليجابية نحو العمل ،واالىتمام ببعد العمل والعالقات اإلنسانية

فرق العمل ،واستيعاب التطورات المتالحقة ،والسريعة في مجال

ودمج األىداف الشخصية لمعاممين بأىداف المؤسسات ،واعتماد

القيادة ،وتحمل المخاطر ،والتخطيط االستراتيجي ،واتخاذ الق اررات

الخبرة والكفاءة والمينية المحترفة كأساس لسمطة القادة.

بناء عمى تكامل المعمومات ودقتيا ،وانتياج نمط اإلدارة باألىداف،

 .2مشكمة الدراسة

مرو اًر بالتغذية الراجعة التي تعكس مدى اإلنجاز بالنسبة إلى

تعد القيادة الفعالة في الجامعة أىم عناصر النجاح والتي من

األىداف ].[10

شأنيا أن توجو كافة الموارد المادية والبشرية لتحقيق األىداف،
والتأثير في االخرين وتوجيو أفكارىم والتخطيط لألنشطة الجامعية

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

وفعاليتيا التربوية والعممية والتنسيق بين العناصر المختمفة لتحقيق

 .1سمطة المكافأة وتعني استجابة أو طاعة شخص ما لرغبات

التكامل المنشود بين مدخالتيا ،ويعد امتالك القائد اإلداري

القادة ,ألنيا ستوفر لو منافع وفوائد إيجابية ,فقد يكون ذلك

لميارات السموك القيادي أم اًر حاسماً مؤث اًر في سموك أعضاء ىيئة

المال أو التقدير أو الثناء أو تخفيف واجبات العمل أو

التدريس وفي تييئة الجو العممي الفاعل الذي يمثل استثما ار فاعالً

الصداقة.

في التحصيل العممي لمطمبة ،وخدمة المجتمع ،وتطوير البحث

 .2سمطة اإلجبار أو اإلكراه :وىي استجابة تبعد بعض العقوبات

العممي ،ونتيجة لظيور نظريات القيادة الحديثة اتجيت األبحاث

عن العاممين.

نحو دراسة مدى امتالك القادة األكاديميين أو المرشحين لتولي

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

المراكز القيادية لميارات السموك القيادي لما ليا من أثر إيجابي

التي يممكيا شخص ما بسبب مركزه الرسمي أو دوره الرسمي

عمى تطوير المؤسسات التعميمية وحفز اإلبداع .إن المتتبع لمعالقة

في المؤسسات ذلك أن من يممك سمطة القانون غالباً ما يممك

بين أطراف الجامعة الثالث اإلدارة وعضو ىيئة التدريس والطالب

سمطة تقديم المكافآت وايقاع العقوبات.

يالحظ خمال في عالقة اطراف الجامعة ،اذ يسود ىذه العالقة نوع

 .4سمطة سحر الشخصية :تتضمن اإلعجاب الذي يبديو شخص

من التوتر والريبة والشك وعدم الوضوح وسيادة البيروقراطية

بالقائد وعميو فإذا ما أعجبو فإنو يعدل من سموكو واتجاىاتو بما

المركزية اإلدارية الشديدة ،وتعطيل دور المجالس الجامعية وتحجيم

يتالءم مع سموك واتجاىات القائد ويرغب في أن يكون مثمو.

دور الطمبة بمؤسساتيم المختمفة ،ومحدودية المنيج الديمقراطي،

 .5سمطة الخبرة :تعني استجابة أو طاعة األفراد لمقادة ألنيم

المركزية الواضحة في اتخاذ القرار ،وانخفاض مستوى الروح

أصحاب كفاءة وخبرة وميارة ومعرفة دقيقة بالعمل ،وليذا فالقائد

األكاديمية ] [12ويرى البعض إن ضعف القيادات اإلدارية
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األكاديمية قد يكون ناتجاً عن طبيعة ثقافة المجتمع بالدرجة األولى

في رفع كفاءة وفاعمية األداء في مؤسسات التعميم العالي ،ولمدراسة

ووضع الرجل غير المناسب في صفوف القادة اإلداريين ].[1

الحالية أىميتيا في مجال تشخيص واقع امتالك القادة األكاديميين

وقد أشار تقرير لجنة سياسات التعميم العالي في األردن عام

لميارات السموك القيادي وما درجة التطابق بين الواقع والمأمول

( )1987إلى أن عضو ىيئة التدريس يشعر بضعف مشاركتو في

كذلك تنبع أىميتيا من طبيعة عينتيا ومجتمعيا ،إذ تتناول وجيات

صنع الق اررات نتيجة لبعض الممارسات الخاطئة أو قصور في

نظر أعضاء ىيئة التدريس نحو واقع امتالك القادة األكاديميين في

السموك القيادي ] [14كما الحظ الباحث ومن خالل العمل

جامعة الطفيمة لميارات السموك القيادي.

األكاديمي في جامعة الطفيمة التقنية وىي إحدى الجامعات األردنية

د .مصطمحات الدراسة

والتي تقع في جنوب األردن وفي محافظة الطفيمة بالتحديد ،ينطبق

مهارات السموك القيادي :قدرات القائد عمى التأثير في اآلخرين

عمييا ما ينطبق عمى باقي الجامعات من حيث مركزية وتواضع

وتوجيو سموكيم وحفزىم لبذل جيود تتجاوز المستويات العادية من

الممارسة الديمقراطية في صنعيا ،ومحدودية المقاءات الجامعية،

أجل تحقيق األىداف ] [15وتعرف إجرائيا بأنيا النمط الذي

وقمة التواصل والتفاعل بين أطراف الجامعة وىذه تشكل بمجمميا

يمارسو عميد الكمية أو رئيس القسم ،أو نائب العميد ،أو مساعد

ميارات السموك القيادي وبناء عمى ما تقدم فإن مشكمة الدراسة

العميد مع أعضاء ىيئة التدريس وتفاعمو معيم بالدرجة إلى

تتمخص في اإلجابة عن السؤال اآلتي :ما مستوى امتالك القادة

تعكسيا استجابات أعضاء ىيئة التدريس عمى فقرات االستبانة

األكاديميين في جامعة الطفيمة التقنية لميارات السموك القيادي من

المعدة ليذا الغرض ،أما إجرائيا فيي درجة تقدير أفراد الدراسة

وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس .

لمستوى امتالك القادة األكاديميين في جامعة الطفيمة التقنية

أ .أسئمة الدراسة

لميارات السموك القيادي عمى أداة الدراسة .

 -1ما مستوى امتالك القيادات األكاديمية في جامعة الطفيمة

القادة األكاديميون :العمداء ونواب العمداء ،ومساعدييم ،ورؤساء

التقنية لميارات السموك القيادي من وجية نظر أعضاء ىيئة

األقسام العاممين في كميات جامعة الطفيمة التقنية.

التدريس؟

هـ .حدود الدراسة

 -2ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات

الحدود الزمانية :الفصل الدراسي األول من العام الدراسي

ميارات السموك القيادي لدى القيادات األكاديمية في جامعة

2113/2112

الطفيمة التقنية تعزى لمتغيرات ،الجنس ،التخصص والخبرة؟

الحدود مكانية والبشرية :العمداء ونواب العمداء ومساعدييم
ورؤساء األقسام العاممين في كميات جامعة الطفيمة التقنية.

ب .هدف الدراسة
تيدف الدراسـة إلى تحديد ميارات السمـوك القيادي لدى القـادة

حدود موضوعية :تعرف مستوى امتالك القادة األكاديميين في

األكاديميين في جامعة الطفيمة التقنية لمعام الدراسي 2013/2012

جامعة الطفيمة التقنية لميارات السموك القيادي من وجية نظر

من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس.

أعضاء ىيئة التدريس لمسنة الدراسية . 2113/2112

ج .أهمية الدراسة

 .3الدراسات السابقة

تنبع أىمية الدراسة كونيا من الدراسات المحدودة التي تقدم

أجريت العديد من الدراسات في مجال القيادة والسموك القيادي

تحميالً لميارات السموك القيادي لدى القادة األكاديميين ،مما يسيم

منيا:
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دراسة الغامدي ] [3التي ىدفت إلى التعرف عمى األنماط

( )82عضو ىيئة تدريس في كميات المجتمع في كاليفورنيا

القيادية السائدة لدى مديري المدارس الحكومية لمبنين بالمدينة

وتوصمت الدراسة إلى وجود عالقة بين القيادة التحويمية ونوعية

المنورة ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )454معمما،وقد استخدم

كميات المجتمع ،وبينت أن ممارسة القيادة التحويمية تعمل عمى

الباحث استبانة مكونة من ( )29فقرة وقد توصمت الدراسة إلى أن

تطوير الكميات ،كما أشارت إلى وجود اختالف بين الرؤساء

النمط الديمقراطي جاء في المرتبة االولى يميو النمط التسمطي.

الذكور والرئيسات اإلناث بالنسبة إلى القيادة التحويمية .

أما دراسة شحادة ] [13فقد ىدفت إلى الكشف عن العالقة بين

كما أجرى شانك ] [20دراسة ىدفت إلى إيجاد العالقة بين

أنماط السموك القيادي وأنماط االتصال لدى اإلداريين األكاديميين

النمط القيادي والرضا الوظيفي ،لدى مديري المدارس في تايوان

من وجية نظر ىيئة التدريس في الجامعات الفمسطينية وقد تكونت

من وجية نظر المعممين والمديرين وتوصمت الدراسة إلى أن القيادة

عينة الدراسة من( )400عضو من أعضاء ىيئة التدريس ،وقد

التحويمية ىي النمط السائد ،كذلك إلى وجود داللة إحصائية بين

طبق الباحث استبانتين االولى بين أنماط السموك القيادي والثانية

نجاح اإلصالح والرضا والوظيفي وأشارت إلى وجود عالقة بين

حددت أنماط االتصال وقد توصمت الدراسة إلى وجود عالقة دالة

النمط القيادي لممديرين والرضا الوظيفي.

إحصائياً بين أنماط السموك القيادي وأنماط االتصال لدى اإلداريين

وىدفت دراسة بوركيو ] [21إلى تحميل ميارات السموك القيادي

األكاديميين .ولمعرفة السموك القيادي لرؤساء االقسام العممية في

لرؤساء االقسام في الكميات العممية في بعض الجامعات االمريكية

جامعة كربالء أجرى النايف ،والشريفي ] [16دراسة طبقت عمى

لتحقيق التميز العممي ،وتوصمت الدراسة إلى أن ىناك مجموعة

( )25فردا يمثمون رؤساء االقسام العممية بالجامعة ،وتوصمت

من الميارات التي ال بد من توافرىا لدى القائد المشرف منيا

الدراسة إلى أن السموك القيادي ألفراد العينة كان بمستوى المتوسط

الدافعية ،وحماس أعضاء الييئة التدريسية ،وأكدت عمى الدور

في العمل وبمستوى فوق المتوسط في مجال العالقات اإلنسانية.

الرئيس لرؤساء األقسام في تطوير المنظومة البحثية في األقسام
األكاديمية.

كما أجرى غينم أبوسمرة  *16+دراسة بعنوان األنماط القيادية
لدى رؤساء األقسام األكاديمية في كميات المجتمع المتوسطة في

كما أجرى ستوموف ] [22دراسة ىدفت إلى التعرف عمى

فمسطين وعالقتيا بإدارة الوقت ،وتكون مجتمع الدراسة وعينتيا من

األنماط القيادية لدى المديرين وعالقتيا بالرضا الوظيفي لدى

جميع رؤساء األقسام وعددىم ) (22رئيس قسم أكاديمي ،وجميع

الموظفين العاممين معيم في والية نورث كارولينا وتناولت متغيرات

أعضاء ىيئة التدريس وعددىم ) (122عضو تدريس وأظيرت

الجنس ،والخدمة ،والعمر ،ومستوى التعميم ،وتكون مجتمع الدراسة

نتائج الدراسة شيوع النمط القيادي الديمقراطي لدى رؤساء االقسام

من ) (232فردا ،وتوصمت الدراسة إلى وجود عالقة بين النمط

األكاديمية في كميات المجتمع المتوسطة في فمسطين ،كما أظيرت

القيادي والرضا الوظيفي بين مستوى المؤىل والرضا الوظيفي.
كما أجرت عبد الرحمن ] [23دراسة ىدفت إلى معرفة األنماط

النتائج وجود اختالف في تقديرات أفراد مجتمع الدراسة لمنمط
القيادي السائد باختالف متغيرات المسمى الوظيفة ،والجنس،

القيادية لدى اإلداريين األكاديميين في الجامعات الفمسطينية من

المؤىل العممي ،سنوات الخبرة والجامعة التي تخرج منيا.

وجية نظر اإلداريين وأعضاء ىيئة التدريس ,وقد تكونت عينة

وأجرى ىاو ] [19دراسة مسحية ىدفت التعرف عمى النمط

الدراسة من ) )52إداريا و( )269عضواً من أعضاء ىيئة التدريس

القيادي بالنسبة إلى عامل الجنس ,وقد تكونت عينة الدراسة من

وتوصمت الدراسة إلى أن النمط القيادي الديمقراطي والدكتاتوري
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كانا من األنماط القيادية السائدة لدى اإلداريين األكاديميين في

اتبع المنيج الوصفي ،وىو منيج مناسب لمثل ىذه البحوث

الجامعات الفمسطينية في حين لم يكن النمط التسيبي من ىذه

التي ترمي إلى تحديد مستوى امتالك ميارات السموك القيادي لدى

األنماط.

القادة األكاديميين في جامعة الطفيمة التقنية.

يالحظ مما سبق أن العديد من الدراسات العربية واالجنبية

ب .مجتمع الدراسة وعينتها

اىتمت بالسموك القيادي وأىميتو في تطوير األداء ،وتوفير مناخ

تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء ىيئة التدريس في

داعم في المؤسسات التعميمية ومعرفة النمط القيادي وعالقتو

جامعة الطفيمة التقنية وعددىم ) )164عضو ىيئة تدريس وفقاً

بالرضا الوظيفي ،وادارة الوقت ،ومن ىنا فإن البحث الحالي ركز

إلحصاءات الجامعة لمعام الدراسي  ،2013/2102وقد وزعت أداة

عمى ميارات السموك القيادي لدى القادة األكاديميين في إحدى

الدراسة عمييم جميعا ،وتم استرداىا جميعاً ،وقد تم استثناء ()18

الجامعات العربية أال وىي جامعة الطفيمة التقنية .وقد استفاد

استبانة لعدم اكتمال المعمومات فييا ،وبذلك يصبح عدد أفراد عينة

الباحث من الدراسات السابقة في بناء األدب النظري ،وأداة

الدراسة ) (146عضو ىيئة تدريس ،والجدول ( )1يوضح توزيع

الدراسة .ومنيجية الدراسة.

أفراد عينة الدراسة من أعضاء ىيئة التدريس حسب الجنس،
والتخصص ،وسنوات الخبرة.

 .4الطريقة واالجراءات
أ .منهج الدراسة:

جدول 1
توزيع أفراد عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس حسب الجنس والتخصص وسنوات الخبرة
الجنس

سنوات الخبرة

التخصص

ذكر

انثى

كميات انسانية

كميات عممية

اقل من  5سنوات

 5سنوات فاكثر

104

42

64

82

74

72

146

146

146

لمفقرات ( )41فقرة موزعة عمى خمسة أبعاد ىي:

ج .أداة الدراسة
اعتمد الباحث عدداً من األساليب والخطوات الالزمة لبناء أداة



بعد اتخاذ القرارويضم ( )9فقرات.

البحث:



بعد منظومة القيادة اإلنسانية ويضم ( )9فقرات .

*االطالع عمى دراسات سابقة ذات عالقة بموضوع السموك



بعد االىتمام بالعمل ويضم ( )10فقرات .

القيادي ].[17,25,1,24



بعد التعامل مع المتغيرات السموكية ويضم ()7
فقرات .

*مراجعة األدب اإلداري والتربوي حول ميارات السموك القيادي .
*عرض الصياغة االولى لألداة والمكون من ( )51فقرة عمى



بعد التقويم ويضم ( )6فقرات .

مجموعة من المحكمين من أعضاء ىيئة التدريس من مختمف

وقد استخدمت االستبانة مقياس ليكرت ( )Likert Scalذا

التخصصات وطمب منيم اعطاء مالحظاتيم من تعديل أو حذف،

األبعاد الخمسة وجاءت بدرجات تنازلية من ( )1( – )5كنيايات

أو اضافة فقرات ،أو اعادة صياغة ,وبذلك اصبح العدد النيائي

لمقيم العظمى والصغرى المعبرة عن استجابات أعضاء الييئة
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التدريسية عمى فقرات االستبانة .

لعوامل وظروف مختمفة.

بناء عمى رأي الخبراء
األكاديميين لميارات السموك القيادي
ً

و .تطبيق األداة

بموافقتيم عمى المدى الذي وضعو الباحث.
2.33 -1

6

الوصفية ،حيث أن استجابات األشخاص قد تتباين من وقت آلخر،

تم اعتماد المدى التالي لمحكم عمى درجة مستوى امتالك القادة

فأقل

2013

بعد الحصول عمى الموافقات الرسمية من إدارة الجامعة قام

مستوى أداء متدن

الباحث بتوزيع االستبانة عمى عينة الدراسة ،وقد تم جمع ()146

3.67 -2.33 -2

مستوى أداء متوسط

استبانة خالل شير من المتابعة وىي الصالحة لمتحميل اإلحصائي.

 3.68 -3فأكثر

مستوى أداء عال

األساليب اإلحصائية

د .صدق األداة

من أجل تحميل بيانات الدراسة استخدم الباحث األساليب
اإلحصائية اآلتية:

لمتأكد من صدق األداة تم عرضيا عمى عدد من المحكمين
في أقسام المناىج وعمم النفس ،واإلدارة التربوية واقسام ادارة



المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

األعمال في كميات الجامعة وكميات أخرى خارج الجامعة ،وكان



تحميل التباين المتعدد ()MANOVA

عددىم  20محكماً استجاب منيم ست عشر محكماً ومن خالل

 .5النتائج

تحميل استجابات المحكمين واعتمادا عمى معيار نسبة اتفاق

أوالً :عرض النتائج الخاصة بالسؤال األول الذي ينص عمى "ما

( )%85فاكثر كان التحقق من الصدق الظاىري لألداة.

مستوى امتالك القيادات األكاديمية في جامعة الطفيمة التقنية

هـ .ثبات األداة

لميارات السموك القيادي من وجيو نظر أعضاء ىيئة التدريس؟ "

تم التأكد من ثبات االستبانة من خالل استخدام االختبار

ولإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية

واعادة تطبيق ،فقد أعيد تطبيق االستبانة عمى ( )21عضواً من

واالنحرافات المعيارية ،ألبعاد السموك القيادي والمتوسط العام

أعضاء ىيئة التدريس بفاصل زمني مقداره أسبوعان وظير أن

لألبعاد والجدول ( )2يبين ذلك .

معامل الثبات كان ) )1.84وىو مستوى مقبول في الدراسة
جدول 2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد السموك القيادي
رقم المجال

الرتبة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الدرجة

البعد

2

منظومة القيادة اإلنسانية

1

3.51

1.73

متوسط

3

االىتمام بالعمل

2

3.48

1.75

متوسط

4

التعامل مع المتغيرات السموكية

3

3.37

1.85

متوسط

1

اتخاذ القرار

4

3.36

1.81

متوسط

5

التقويم

5

2.83

1.79

متوسط

الكمي

3.35

1.61

في االستبانة

يشــير الجــدول ( (2إلــى أن منظومــة القيــادة اإلنســانية حصــمت

بع ــد العم ــل بمتوس ــط حس ــابي ) )3.48بـ ـانحراف معيـــاري ()0.75

عمى أعمى متوسـط حسـابي ( (3.5بـانحراف معيـاري ) (0.73يمييـا

وجـ ــاء فـ ــي المرتبـ ــة الثالثـ ــة ،بعـ ــد التعامـ ــل مـ ــع المغي ـ ـرات السـ ــموكية
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بمتوسط حسابي ) (3.36وبانحراف معيـاري ) ) 0.80وفـي المرتبـة

وإللق ــاء الض ــوء عم ــى مزي ــد م ــن التفاص ــيل ت ــم حس ــاب المتوس ــطات

الرابعــة جــاء بعــد اتخــاذ الق ـرار بمتوســط حســابي ) (3.36ب ـانحراف

الحسـ ــابية واالنح ارفـ ـ ـات المعياري ـ ــة لفقـ ـ ـرات ك ـ ــل بع ـ ــد م ـ ــن مج ـ ــاالت

معيــاري ) )0.80ثــم جــاء بعــد التقــويم فــي المرتبــة االخي ـرة بمتوســط

الدراسة.

حسابي ) (2.83بانحراف معيـاري ) (0.79وأمـا المتوسـط الحسـابي

أوالً :بعد اتخاذ القرار :تم حساب المتوسطات الحسابية

الكمي فقد بمغ ) (3.35بانحراف معياري ) (0.61وبدرجة متوسطة،

واالنحرافات المعيارية والجدول ( )3يبين ذلك.

جدول 3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات البعد األول إتخاذ القرار
الرتبة

رقم الفقرة في

الفقرات

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الدرجة

1

1

يحدد المشكمة بشكل واضح

3.92

1.10

عالي

2

2

يبحث عن معمومات قابمة لمقياس لمتغيرات المشكمة

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

يوازن بين المخاطر التي قد يسببيا اختيار البديل

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

االستبانة

البعد ككل

3.36

حسابي ) )3.01بانحراف معياري ).(1.29

يبين الجدول ( )3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
لفقرات البعد األول إتخاذ القرار ويظير أن فقرة "يحدد المشكمة

ثانيا :مجال القيادة اإلنسانية

بشكل واضح" قد حصمت عمى أعمى متوسط حسابي )(3.92

ويبين

بانحراف معياري ) )1.09في حين أن فقرة" يستعين بجمسات

الجدول()4

المتوسطات

الحسابية

واالنحرافات

المعيارية لفقرات البعد الثاني منظومة القيادة اإلنسانية.

العصف الذىني في إيجاد البدائل " قد حصمت عمى أدنى متوسط
جدول 4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات البعد الثاني منظومة القيادة اإلنسانية
الرتبة

رقم الفقرة في

الفقرات

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الدرجة

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 أفع ــال ــو

3.52

1.17

متوسط

4

12

يمتزم بمعايير العدل والنزاىة والشفافية في الخيارات المطروحة

3.51

1.10

متوسط

5

13

يتعامل مع إدارة الوقت عمى إنيا إدارة الذات

3.38

1.07

متوسط

االستبانة
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تابع جدول 4
6

15

يييئ مناخ اجتماعي داع ــم لتطويـر العمل

3.37

1.09

متوسط

7

17

يقيم عالقـ ــات إنسانية كدافع لمعمـ ــل

3.36

1.13

متوسط

8

16

يدرك حاج ـ ــات العامميـ ــن النفسي ــة واالجتماعية

3.31

1.21

متوسط

9

18

ينظر لكل عضو عمى أساس إنو إنسان متفرد لو حاجاتو وقدراتو

3.32

1.06

متوسط

البعد ككل

3.51

0.73

يبين الجدول ( )4أن فقرة " يثق بأداء الزمالء " حصمت عمى

معياري ).)1.06

أعمى متوسط حسابي ) )4.06وبانحراف معياري ) )1.01في حين

ثالثا :مجال العمل
يبين الجدول ) (5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

حصمت فقرة " ينظر لكل عضو عمى أساس إنو إنسان متفرد لو

لفقرات البعد الثالث االىتمام بالعمل.

حاجاتو وقدراتو" عمى أقل متوسط ) ) 3.31بانحراف

جدول 5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات البعد الثالث "االهتمام بالعمل"
الدرجة

االنحراف المعياري

المتوسط

الفقرات

الحسابي

رقم الفقرة
في

الرتبة

االستبانة

عالي

1.13

3.73

يضع الخطط والبرامج التي تسيم في تحقيق أىداف العمل

19

1

متوسط

1.07

3.6

يطمب من الجميع االلتـزام بالقوانين واألنظمة المعمول بيا

23

2

متوسط

0.99

3.53

يمتزم بالمواعـيد المحددة إلنجاز األعمال

24

3

متوسط

1.2

3.52

يمتزم بالوقت المحدد لجداول االجتماعات

28

4

متوسط

1.14

3.51

يحدد اإلجراءات واألساليب المناسبـة إلنجاز األعمال

21

5

متوسط

0.97

3.49

يــوزع الميـام واألدوار حسـب االختصاص

20

6

متوسط

1.09

3.46

يشرك الزمالء في المجـان المختمفــة.

25

7

متوسط

1.11

3.36

االجتماعات يمتزم بالوقت المحدد لجداول

22

8

متوسط

1.06

3.36

يضـع مؤشـرات عمـل واضحــة لإلنجاز

27

8

متوسط

1.05

3.33

يتقن ميارات االتصال اإلداري لمتأثير واإلقناع.

26

10

0.75

3.48

البعد ككل

بانحراف معياري .1.05

يشــير الجــدول( )5إلــى أن فق ـرة " يضععع الخطععط والب ـرامج التــي

رابعا :التعامل مع المتغيرات السموكية

تسـ ــيم فـ ــي تحقيـ ــق أىـ ــداف العمـ ــل" عمع ععى متوسع ععط حسع ععابي 3.72

يبين الجدول ( )6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

ب ـانحراف معيــاري  1.12فــي حــين أن فق ـرة يــتقن ميــارات اإلتصــال

لفقرات البعد الرابع التعامل مع المتغيرات السموكية .

اإلداري لمتأثير واإلقناع " حصمت عمعى أقـل متوسـط حسـابي 3.32
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جدول 6

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات البعد الرابع" التعامل مع المتغيرات السموكية"
الرتبة

رقم الفقرة في

الفقرات

االستبانة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الدرجة

1

29

يستفيـ ــد مـ ــن ذوي الخب ـ ـ ـرات

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 لمزمـ ــالء الجدد

3.41

1.07

متوسط

4

33

يقدم توجييات عمميـة لمن لـيس لديــو خبرة بالعمل

3.30

1.08

متوسط

5

32

يشرك من لديو خبره وحماس بتحمــل المسؤولية

3.29

.99

متوسط

5

32

يشرك من لديو خبره وحماس بتحمــل المسؤولية

3.29

.99

متوسط

7

34

يبذل جيدا مستمـ ار لتغيير مسمم ــات الزمالء الذين ال يرغبون في العمل

3.07

1.05

متوسط

بانحراف معياري 1.05

يشير الجـدول ( )6إلى أن فقرة يستفيد من ذوي الخبرات
"حصمت عمى أعمى متوسـط حسابي ( )3.83بانحراف معياري

خامسا :التقويم

( )1.16وأن فقرة "يبذل جيدا مستم اًر لتغيير مسممات الزمالء الذين

يبين الجدول ( )7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
لفقرات البعد الخامس " التقويم"

ال يرغبون في العمل" حصمت عمى أقل متوسط حسابي ((3.06

جدول 7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات البعد الخامس " التقويم"
الرتبة

رقم الفقرة في
االستبانة

الفقرات

المتوسط الحسابي

االنحراف
المعياري

الدرجة

1

39

يستخدم تطبيقات الحاسب االلكتروني لعممية التحميل وعرض المؤشرات الرقمية

3.45

1.37

متوسط

2

40

يقدم تقارير واضحة عن المنجزات والمعيقات

3.18

1.08

متوسط

3

38

يقدم تغذية راجعة عن سير العمل في الوقت المناسب .

2.85

1.23

متوسط

4

41

يقـدم تفسي ار واضحا لنتائج التقويم مستخدما النماذج الرياضية

2.71

1.21

متوسط

5

37

يعتمد معايير تقويمية في ضوء وصف الميام لكل مركز وظيفي

2.44

1.01

متوسط

6

36

يضع خطة شاممة لعممية تقويم البرامج والنشاطات .

2.38

1.17

متوسط

ميارات السموك القيادي لدى القيادات األكاديمية في جامعة الطفيمة

يشير الجدول ( )7إلى أن فقرة "يستخدم تطبيقات الحاسب

التقنية تعزى لمتغيرات الجنس والتخصص والخبرة .

اإللكتروني لعممية التحميل وعرض المؤشرات الرقمية" عمى أعمى
متوسط حسابي ) (3.45بانحراف معياري ( (1.37في حين أن

ولإلجابة عن ىذا السؤال تم استخدام تحميل التباين المتعدد

فقرة" يضع خطة شاممة لعممية تقويم البرامج والنشاطات" حصمت

) (MANOVAعمى اعتبار أن مجاالت ميارات السموك القيادي

عمى أقل متوسط ( )2.38بانحراف معياري ).)1.17

(اتخاذ القرار ،منظومة القيادة اإلنسانية ،االىتمام بالعمل ،التعامل

ثانيا :عرض النتائج الخاصة بالسؤال الثاني:

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

ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية يبين متوسطات درجات
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ميارات السموك القيادي حسب متغير الجنس.

واالنحرافات المعيارية لمجاالت
الجدول 8

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد مهارات السموك القيادي حسب متغير الجنس.
البعد االول

البعد الثاني

البعد الثالث

الجنس

اتخاذ القرار

منظومة القيادة اإلنسانية

االهتمام بالعمل

ذكور  /المتوسط

البعد الرابع
التعامل مع المتغيرات
السموكية

البعد الخامس
التقويم

3.60

3.55

3.41

2.80

.73

.74

.76

.87

إناث  /المتوسط

3.38

3.27

3.33

3.31

2.92

االنحراف المعياري

.85

.89

.77

.89

.59

3.36

االنحراف المعياري

.79

الحسابي عمى الترتيب ( )3.41( )3.55( ،)3.60بانحرافات

يبين الجدول ( )8أن المتوسط الحسابي لإلناث في بعدي

معيارية (.)0.76(،)0.74(،)0.73

اتخاذ القرار ،والتقويم أعمى من الذكور حيث بمغ عمى الترتيب في
البعدين ( )2.92 3.38بانحراف معياري( )0.59( )0.85أما بعد

أما جدول ( )9فيبين قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات

منظومة القيادة اإلنسانية ،واالىتمام بالعمل ،التعامل مع المتغيرات

المعيارية ألبعاد ميارات السموك القيادي حسب متغير التخصص.

السموكية فقد كان الذكور أعمى من اإلناث حيث بمغ متوسطيم
جدول 9

قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد مهارات السموك القيادي حسب متغير التخصص
البعد االول

البعد الثاني

البعد الثالث

البعد الرابع

البعد الخامس

الكميات \التخصص

اتخاذ القرار

منظومة القيادة اإلنسانية

االهتمام بالعمل

التعامل مع المتغيرات السموكية

التقويم

العممية /المتوسط

3.51

3.48

3.56

3.51

2.91

االنحراف المعياري

.73

.73

.71

. 82

.75

اإلنسانية /المتوسط

3.19

3.54

3.40

3.21

2.74

االنحراف المعياري

. 86

. 88

.81

.76

.76

القيادة اإلنسانية فقد كانت التخصصات اإلنسانية أعمى من العممية

يبين الجدول ( )9أن الكميات العممية كان متوسطيا الحسابي أعمى

حيث بمغ متوسطيم الحسابي ( )3.48وبانحراف معياري

من الكميات اإلنسانية في أبعاد الدراسة (اتخاذ القرار ،االىتمام

(.).73

بالعمل ،التعامل مع المتغيرات السموكية ،التقويم) حيث بمغ

ولفحص داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية تم إجراء تحميل

متوسطيا الحسابي عمى الترتيب ()2.91 ،3.51، 3.56 ،3.51

التباين المتعدد ( )MANOVAوالجدول ( )11يبين ىذه النتائج .

والنحرافات معيارية ( ).75 ،.82 ،.71،.73أما في بعد منظومة
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جدول 10

تحميل التباين المتعدد المتالك القادة األكاديميين لمهارات السموك القيادي وفقا لمتغيرات الدراسة
المصدر

االختبار

قيمة االختبار

ف

درجات الحرية

مستوى الداللة

الجنس

ىوتمنج

0.116

3.099

5

* .011

التخصص

ىوتمنج

0.136

3.65

5

* .004

الخبرة

ىوتمنج

.021

.557

5

.733

تفاعل الجنس مع التخصص

ويمكس

.949

1.440

5

.214

تفاعل الجنس مع الخبرة

ويمكس

.941

1.691

5

.141

تفاعل التخصص مع الخبرة

ويمكس

.959

1.142

5

.341

تفاعل الجنس مع الخبرة مع التخصص

ويمكس

.931

1.990

5

.084

فروقا ذات داللة إحصائية

( )0.05≤αوفي حين لم تظير أية فروقا دالة إحصائياً تعزى

يبين الجدول ( )10أن ىناك

لمستوى امتالك القادة األكاديميين لميارات السموك القيادي في

لمتغير الخبرة أو لتفاعل الجنس مع التخصص ،وتفاعل الجنس مع

جامعة الطفيمة التقنية تعزى لمتغير الجنس حيث بمغت قيمة اختبار

الخبرة ،وتفاعل التخصص مع الخبرة ،وتفاعل الجنس والتخصص

ىوتمنج ) ).011وبمغت قيمة (ف) المناظرة ليذه القيمة )(3.099

والخبرة ولتحديد في أي المتغيرات التابعة كان ىناك أثر لمجنس أو

وىي دالة عند مستوى الداللة ( ،)0.05≤αكما أن ىناك فروقا

التخصص تم تحميل التباين لميارات أبعاد السموك القيادي كما

دالة إحصائياً في مستوى امتالك القادة األكاديميين لميارات

يمي:

السموك القيادي في جامعة الطفيمة التقنية تعزى لمتغير التخصص،

أوالً :الجنس

حيث بمغت قيمة اختبار ىوتمنج ) )0.136وبمغت قيمة )ف(

ولتحديد في أي المتغيرات التابعة كان ىنالك أثر لمجنس تم إجراء

المناظرة ليا

) )3.65وىي دالة إحصائياً عند مستوى الداللة

تحميل التباين والجدول ( )11يبين ىذه النتائج .

جدول 11
تحميل التباين لمهارات أبعاد السموك القيادي حسب متغير الجنس

الجنس

درجة الحرية

مستوى الداللة

متوسط المربعات

ف

المصدر  -البعد

مجموع المربعات

6.82

0.11

0.74

اتخاذ القرار

6.82

1

8.2

* 0.005

القيادة اإلنسانية

4.94

1

4.94

* 0.018

االىتمام بالعمل

3.019

1

3.019

5.76

التعامل مع المتغيرات السموكية

1.27

1

1.27

2.082

0.151

التقويم

1.73

1

1.73

0.028

0.867

يبين الجدول ( )11أن ىناك فروقا ذات داللة إحصائية عند

الجدول ( )8فإن ىذه الفروق تعزى لمذكور حيث بمغ متوسطيم

مستوى ( )0.05≤αفي بعدي القيادة اإلنسانية واالىتمام بالعمل،

الحسابي في بعد القيادة اإلنسانية ( )3.60وبانحراف معياري

حيث بمغت قيمة (ف) لبعد القيادة اإلنسانية ( )8.2وىي دالة

( ).73وفي بعد االىتمام بالعمل بمغ متوسطيم الحسابي

إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05≤αأما بعد االىتمام بالعمل

( )3.55وبانحراف معياري ().74

فقد بمغت قيمة (ف) ( )5.76وىي دالة إحصائياً من خالل
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لمتخصص فقد تم إجراء تحميل التباين والجدول ( )12يوضح ذلك

ثانياً :التخصص :ولتحديد أي المتغيرات التابعة كان أثر

جدول 11

تحميل التباين المتعدد ألبعاد مهارات السموك القيادي حسب متغير التخصص

التخصص

البعد

مجموع المربعات

درجة الحرية

متوسط المربعات

ف

مستوى الداللة

اتخاذ القرار

5.306

1

5.306

8.57

* 0.004

القيادة اإلنسانية

0.542

1

0.542

0.899

0.345

االىتمام بالعمل

3.618

1

3.618

6.908

* 0.01

6.367

1

6.367

10.446

* 0.002

0.783

1

0.783

1.279

0.26

التعامل مع المتغيرات
السموكية
التقويم

يبين الجدول ( )12أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند

المشكالت خوفا من الفشل ومترتبات التغيير ،وتعرض القيادات

مستوى ( )0.05≤αفي أبعاد اتخاذ القرار ،االىتمام بالعمل،

األكاديمية إلى كثير من الضغوطات الداخمية ،والخارجية التي تؤثر

التعامل مع المتغيرات السموكية حيث بمغت قيمة (ف)  8.57في

عمى ق ارراتيا ،وقمة البرامج التدريبية لمقيادات عمى ميارات السموك

بعد اتخاذ القرار وىي دالة إحصائياً عند مستوى الداللة

القيادي ،كذلك اتباع منيج المعالجات الجزئية ،وعدم االرتقاء إلى

( )0.05≤αوفي بعد االىتمام بالعمل بمغت قيمة (ف) 6.908

مستوى الفكر القيادي ،وغياب العمل المؤسسي ،وقمة أو ندرة

وىي ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05≤αوفي بعد

الحوارات بين القادة األكاديميين وزمالئيم في العمل وضعف

التعامل مع المتغيرات السموكية بمغت قيمة (ف)  10.446وىي

ممارسة االستبصار وتمحيص المتغيرات بقصد فيم إطارىا الكمي،

دالة إحصائياً عن مستوى الداللة ( ) 0.05≤αومن خالل الجدول

ويحتاج التقويم الفعال إلى اشراك أعضاء ىيئة التدريس في تحديد

( )9فان ىذه الفروق تعزى لصالح ذوي التخصصات العممية حيث

أىداف البرامج والنشاطات واعتماد معايير ومؤشرات واضحة في

بمغت قيمة المتوسط الحسابي ألبعاد اتخاذ القرار ،واالىتمام

ضوء وصف الميام لمعاممين وطبيعة البرامج التي تقدم األمر الذي

بالعمل ،والتعامل مع المتغيرات السموكية عمى الترتيب (،3.51

يتطمب تقديم تقارير واضحة عن المنجزات والمعيقات ،وتفسي ار

 )3.51 ،3.56بانحرافات معيارية ).)28.0( ،(0.71) ، (0.73

واضحا لنتائج التقويم ،كما يحتاج إلى مزيد من الوقت في االعداد
والتخطيط واعداد التقارير األمر الذي يجعل القادة األكاديميين ال

 .6مناقشة النتائج

يمارسونو.

أظيرت نتائج الدراسة أن مستوى امتالك أعضاء ىيئة التدريس
في جامعة الطفيمة التقنية كان متوسطا ويمكن أن يعزى ىذا إلى

وقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة النايف

أن ميارات السموك القيادي تحتاج إلى ميارات خاصة في التحميل

والشريفي  *17+التي توصمت إلى أن السموك القيادي ألفراد العينة

والتنبؤ والمقارنة وتفعيل استخدام العصف الذىني لمواجية

كان بمستوى المتوسط ودراسة عبد الرحمن ] [23التي توصمت إلى

المستجدات ،واتقان ميارات االتصال واالقناع ،وتنفيذىا يحتاج إلى

أن نمط القيادي الديمقراطي والدكتاتوري كانا من األنماط القيادية

وقت وجيد اضافيين من القائد األكاديمي ،ويشير ايضا إلى

لدى األكاديميين في الجامعات الفمسطينية كذلك دراسة بوركيو][21

اىتمامات القادة ما زالت تركز عمى الصيغ التقميدية ،ومازال لدى

التي توصمت إلى أن ىناك مجموعة من الميارات التي ال بد من

اإلداريين تخوف من عممية التغيير في نمط التفكير خاصة في حل

توافرىا في القادة األكاديميين الدافعية والحماس وتطوير المنظومة
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عمى التواصل في اي وقت ،وقد ينجزون األعمال المطموبة خارج

وفيما يخص مستوى امتالك ميارات السموك لمقادة األكاديميين

اوقات الدوام الرسمي ،كما لدييم القدرة عمى تبسيط االجراءات

وفقا ألبعاده الخمسة أظيرت نتائج الجدول ( )2ان منظومة القيادة

وتوزيع الميام واألدوار ،وتحديد مؤشرات ومعايير إلنجاز الميام

اإلنسانية حصمت عمى اعمى متوسط حسابي مما يشير إلى أن

واألعمال عمى عكس اإلناث فين أكثر التزاما بالتعميمات واألنظمة

معظم أفراد العينة ييتمون بالبعد اإلنساني في التعامل العتقادىم

ويبدين مخاوف من تفويض الصالحيات باإلضافة إلى منظومة

بأنو يييئ مناخاً داعما في العمل ،ويرفع الروح المعنوية لدى

القيم االجتماعية التي تحد من عالقاتين خارج الوقت الرسمي ،وقد

أعضاء الييئة التدريسية لممشاركة في صنع الق اررات ،وجاء في

اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة ابو سمره ،غنيم ] [18التي

المرتبة الثانية مجال العمل مما يشير إلى أن أفراد العينة يعتقدون

أظيرت نتائجيا وجود اختالف في تقديرات أفراد مجتمع الدراسة

ان العمل أساس التنظيم وجوىر العمل اإلداري وجاء في المرتبة

لمنمط القيادي السائد باختالف متغيرات المسمى الوظيفي والجنس

الثالثة التعامل مع المتغيرات السموكية الذي يشير إلى اىمية مقبولة

والمؤىل العممي ،ودراسة ىاو ] [19التي توصمت إلى وجود

في تغيير مسممات المرؤوسين في حين ان بعدي اتخاذ القرار

اختالف بين الرؤساء الذكور واإلناث ود ارسة بوركيو ] [21التي

والتقويم قد حصمتا عمى اقل متوسط حسابي العتقادىم أن بعد

توصمت إلى الميارات القيادية التي يجب توافرىا في رؤساء االقسام

اتخاذ القرار ،والتقويم يحتاج إلى ميارات فنية متخصصة من القادة

األكاديمية الدافعية والحماس وتطوير منظومة البحث العممي.

األكاديميين من حيث تصنيف المعمومات وتكامميا وتحديد

يتضح من الجدول ( )9ان الفروق في المتوسطات الحسابية

المشكالت وطرح البدائل وتحميميا واعتماد معايير التقويم واستخدام

لمتغير التخصص في أبعاد :اتخاذ القرار ،والتعامل مع المتغيرات

التطبيقات التقنية لمحاسوب ،واعداد مؤشرات واضحة لنجاح البرامج

السموكية ،واالىتمام بالعمل ،جاءت لصالح الكميات العممية .وربما

والفعاليات واألنشطة الجامعية .يتضح من الجدول ( )8ان الفروق

يعزى ذلك إلى أن القادة األكاديميين من الكميات العممية لدييم

في المتوسطات الحسابية لمتغير الجنس في المجالين جاءت

توجيات الستخدام اإلسموب العممي لمواجية المشكالت التي تواجو

لصالح الذكورفي بعدي المنظومة اإلنسانية واالىتمام بالعمل وربما

العمل ابتداء من التعريف بالمشكمة ،وتحديد األىداف ،واختيار

يعزى ذلك إلى أن الذكور من أعضاء الييئة التدريسية في بعد

بناء عمى ىذه المعطيات،
البدائل والموازنة بينيما واتخاذ القرار ً

منظومة القيادة اإلنسانية والعمل ىم اقدر عمى التحفيز والتأثير في

والتخطيط لتنفيذه كذلك إتاحة فرص التجريب والتحميل وربط النتائج

رفع الروح المعنوية لدى األفراد ويثقون بأداء الزمالء والعاممين،

باألسباب وتعزيز التطبيق العممي ،وتضييق الفجوة بين النظرية

وأكثر إدراكا لحاجات العاممين النفسية واالجتماعية ،ويمكن وصف

والتطبيق ،وعادة ما يتطمب تحميل الظواىر االجتماعية ،والطبيعية

نموذج االتصال بأنو مفتوح بينيم ،مما ينعكس إيجابياً عمى مناخ

المحيطة بالعمل الجامعي االستعانة بذوي الخبرات ،وتطبيق المنيج

العمل من حيث إدراكيم لقدرات الزمالء وامكاناتيم وبالتالي توجيو

العممي.

سموكيم ،كذلك ىم أكثر ممارسة لتفويض الصالحيات ،وبمورة ما

 .7التوصيات
بناء عمى ما توصمت إلية الدراسة الحالية من نتائج فإن

تتفق عميو أفراد الجماعة مـن آراء وأفكار لصالح عممية اتخاذ
الق اررات ،وااللتزام بما ينبثق عن عمل المجان المختمفة وااللتزام
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THE LEVEL OF THE ACADEMIC LEADER
POSSESSION FOR THE SKILLS OF LEADERSHIP
BEHAVIOR FROM THE STAFF MEMBER
PERSPECTIVES IN TAFILA TECHNICAL
UNIVERSITY
Hani Ahmad Al- kremen
Tafila Technical University
hanikremen@yahoo .com
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.
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