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 مية في الجامعات األردنية الخاصةالقيادة الرؤيوية لدى رؤساء األقسام األكادي
 وعالقتها بتفعيل الفرق البحثية

 عويضةإعداد: عائشة عبد الرزاق 
 إشراف: الدكتور خالد أحمد الصرايرة

 الملخص

درجة ممارسة القيادة الرؤيوية لدى رؤساء األقسام األكاديمية في  تعرفهدفت الد راسة 
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس،  وعالقتها بتفعيل الفرق البحثية ،الجامعات األردنية الخاصة

ة القيادة تباطي، وتم تطوير استبانتي الدراسة: استبانلوصفي االر ولتحقيق ذلك تم استخدام المنهج ا
وتكونت  ةالبحثي تفعيل الفرق، واستبانة ثة مجاالتثال( فقرة موزعة على 11وتكونت من ) الرؤيوية
، وتم التحقق من صدقهما وثباتهما، وتكونت عينة ( فقرة موزعة على ثالثة مجاالت11من )

الطريقة باختيارهم  ردنية الخاصة. ولقد تمالجامعات األتدريس في ( عضو هيئة 131الدراسة من )
  وائية البسيطة.شالع

 ةأن درجة ممارسة القيادة الرؤيوية لدى رؤساء األقسام األكاديمي إلى راسةالد   نتائج وأشارت
جاءت بدرجة مرتفعة، وأن درجة تفعيلهم للفرق البحثية من وجهة في الجامعات األردنية الخاصة 

كما تبين وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات ، جاءت بدرجة متوسطة هيئة التدريسنظر أعضاء 
بين درجة ممارسة القيادة الرؤيوية لدى رؤساء األقسام األكاديمية ودرجة تفعيلهم  حصائيةداللة إ

وصت أ عضاء هيئة التدريس، وقدللفرق البحثية في الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر أ
 جامعات األردنية الخاصة؛ لخدمةفي ال القادة األكاديمينلدى  رؤيويةقيادة العزيز التبالد راسة 

 .لتي تنظمهاووضع التشريعات ا تفعيل الفرق البحثيةوضرورة  ،العالي والمجتمع مؤسسات التعليم

، الجامعات األردنية الخاصة، ةالمفتاحية: القيادة الرؤيوية، رؤساء األقسام األكاديميالكلمات 
 .تفعيل الفرق البحثية
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Abstract 

This study aimed to identify the degree of practicing visionary leadership among 

heads of academic departments in Jordanian private universities and its relation to activate 

research teams from the point of view of faculty members. To achieve the purpose of the 

study, the researcher used the descriptive correlational approach. Two questionnaires 

were developed: the visionary leadership questionnaire and the activating research teams 

questionnaire, and their validity and reliability were verified. The sample of the study is 

chosen by simple random sampling. It consisted of (342) faculty members from Jordanian 

private universities. 

The results of the study indicated that the degree of practicing visionary leadership 

among the heads of academic departments in the private Jordanian universities was of a 

high degree. The degree of their activation research teams from faculty members’ point 

of view was medium. Furthermore, there was a positive correlation relationship with 

statistical significance between the degree of practicing the visionary leadership of the 

academic department heads and the degree of their activation of the research teams in the 

private Jordanian universities from the point of view of the faculty members. The study’s 

recommendations: strengthen the visionary leadership of academic leaders in the 

Jordanian private universities to serve higher education institutions and society, draw the 

attention of academic leaders of the importance of activating the research team and setting 

up the legislations which organise their work. 

Keywords: Visionary Leadership, Jordanian Private Universities, Heads of 

Academic Departments, Activating Research Teams. 
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 :الفصل األول
 خلفية الّدراسة وأهميتها

 مقدمة

 قيقد من مقدرتها على تحات المستجدة التي تحالتحدي مؤسسة تربوية إلى مواجهةتسعى كل 

خطط وجود قيادة تربوية ت هذا األمر يستدعيو  .التربوي هانظامفي  فراداألجهود  وتنسيق، أهدافها

فالقيادة مظهر من مظاهر التفاعل النشط لجميع الطاقات  .لهم األفراد الذين يحيطون بهاوتشرف وت  

 في األساليب رب من القائد إعادة النظ، وهذا يتطلةالمنشودهدف نحو تحقيق األ الموجهةواألنشطة 

لمؤسسة على لمساعدة ا ؛وتطوراته العصر متطلبات في محاكاةوظفها لت المؤسسة في ةالمتبعالقيادية 

 .ومواجهة تحديات المستقبلر العصمتطلبات التكيف مع 

لتربوية ا المشكالت على حلبالعمل عام والتعليم العالي بشكل خاص ويقوم التعليم بشكل 

دى األفراد، اإلنتاجية ل قدرةموتزويد األفراد والمجتمع بالعلوم والمعارف؛ لرفع ال واالجتماعية والعلمية

عليم العالي، الدول بالت لذلك اهتمت ،قتصادي، وتحقيق النمو االلديهم مستوى المعيشة تالي رفعالوب

لعمل برأس سوق امؤسسات التعليم العالي تزود  في المنظومة التعليمية، إذ لى رأس الهرمع بوصفه

يا على مواجهة التحديات ومواكبة التكنولوج لمتخصص في مختلف الميادين والمقتدرالمال البشري ا

 (. 1111، )نمور قتصاديةاالجتماعية و و على جميع األصعدة السياسية واالوتحقيق النم

تم تأسيس معاهد المعلمين  إذ ،(1941عام ) منذبالتعليم العالي لقد ابدى األردن اهتماًما خاًصا 

تم تحويل  (1981) وفي عام المرحلة الثانوية.د اإلنتهاء من والمعلمات ليتلقى الطلبة تعليمهم بع

، ريسيةمختلف المراحل التد هد إلى كليات مجتمع إلعداد المعلمين والمعلمات لتدريس الطلبة فيمعاال

رتأت اف؛ نةسسنة بعد  اإلقبال على كليات المجتمعدد الكليات وعدد الطلبة، وتبع ذلك تراجع ع وزاد
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امعات األردنية ن فتم افتتاح العديد من الجيالتعليم الجامعي للطلبة األردنيضرورة توفير القيادة األردنية 

سماح البمن الدول  ، وقد تميز األردن عن غيرهجتماعيةالحتياجات السياسية وااللتلبية االحكومية، 

 (.1998بتأسيس الجامعات األهلية )التل، للقطاع الخاص 

 بضرورة إنشاء جامعة أهلية مؤتمر المغتربين األردنيين الرابع أوصى  (1989) في عامو 

امعات الج بوجود زايدة للتعليم، وظهرت عوامل أسهمتاالحتياجات المت في األردن لتلبية خاصة

 اسةلدر استيعاب جميع الطلبة الراغبين في اعلى قدرة الجامعات الحكومية معدم  :ومنهاالخاصة 

اب رؤوس صحوتوفير العملة األجنية، وتشجيع أ دخول الجامعة،ب ، ورغبة أبناء المغتربين الجامعية

ي هللطلبة؛ فأبوابها  البد أن تفتح الجامعات الخاصةفكان  في األردن األموال باستثمار األموال

ة نفق ضحتلذلك أ ،تحقيق المردود المادي ة ذات رؤية ورسالة سامية فضاًل عنمؤسسات وطني

مشار إليه لا منصور)الجامعات الحكومية نفقات التعليم في من  أعلى التعليم في الجامعات الخاصة

د فراالتي تعمل على توفير التعليم أل الخاصة من المؤسساتالجامعات  أنو  (1111في ملحم، 

منها رًصا ح بوضع معايير لهذه الجامعات تقوم وزارة التعليم العالير فرص العمل. المجتمع وتوفي

  .(1119، ري)صبتلزمات المادية والبشرية فير المسعلى مستوى التعليم فيها وجودة مخرجاتها وتو 

 .اصة في تحقيق أهداف العملية التربويةخفي وحدة الجماعة  سللقيادة دور أساال شك أن 

. روح المعنويةع الورفنجاز اإلبه في  قتدىي   انموذجً  تخذي  إذ  عاملين،كثر شعوًرا بحاجات الاأل وفالقائد ه

التي  ماتتطبيق المهل واستعدادهممًعا  آزرهمفي تحقيق أهداف المرؤوسين وت ليتمث  فنجاح القائد 

في  فرايجب أن تتو وبالتالي  ،مرجو ةعلى عاتقه توجيه المؤسسة لتحقيق أهدافها الإذ يقع م بها؛ فهيكل  

ة يجابيالقيادة اإل القائد الذي يتميز بصفات :األهداف سهم في الوصول إلىعدة عناصر ت القيادة

 تجمعهم أفكار وتطلعات وغايات الذينلعمل القيادي، والجماعة الممثلة بالمرؤوسين يكون أساًسا ل
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الهدف الذي  فضاًل عنالمسؤولية طواعيًة،  من اجانبً م منه واحدلتحقيقها فيتحمل كل يسعون  مشتركة

 (.1114، )البدري يسعون إلنجازه فيتقبلون تنفيذ ما يطلبه القائد منهم

 التصورات المستقبلية للمؤسسة والموقع الذي تريد أن تشغله في المستقبل القريبت مثل  الرؤيةف

واضحة ؤية ر ذو  بوجود قائد إال ال يتم حقيق أهدافهاتنحو  وتوجيههاالمؤسسة  وتسييرأو البعيد، 

الرؤية هي المستقبل المثالي التي  أن " (Daft, 2004:404)ويضيف دافت . (1118، طوقان)

ذا لم يتحقق على أرض الواقع يكن حلمً المؤسسة تسعى  ه األفراد مرشدة توج ا ونجمةً للوصول إليه وا 

 ."في المؤسسة نحو المستقبل المنشود بطريقة جديدة ومختلفة

ضرورة تعزيز وتطوير الرؤية التي يمتلكها القادة ( إلى 1111فندي وسعيد وطه )وأشار 

اإلداريون، وضرورة انفتاح المنظمات العامة على المؤسسات األكاديمية لمتابعة أحدث التطورات 

العلمية في حقل اإلدارة وذلك من خالل االستشارات والبحوث المشتركة وخصوًصا في مجال تعميق 

اد ( بالتركيز على األفر 1117، وأوصت دراسة الطائي والتميمي )الرؤية اإلستراتيجية للقيادات اإلدارية

على التنبؤ وقراءة المستقبل، من خالل الدورات التدريبية وورش  الذين يحملون أفكار ورؤى مقتدرة

العمل وتعزيز االتصال بين األفراد في الفريق والقيادات العليا مما يسهل ويبسط عمل الفريق ويمنحه 

 المرونة الكافية في األداء.

القيادة الرؤيوية تتمثل "أن  (Griffin & Moorhead, 2011:327)يفن ومورهيد ر ك ريشيو 

 برمجةالمرؤوسين و  اتطاق َحفزو  اإلفصاح عن رؤيته المستقبلية وتنبوءاته،على قدرة القائد مفي 

 ".يثارواإلمن خالل إظهار الثقة العالية شكل يتناغم مع تحقيق الغايات سلوكياتهم ب
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مؤسساته ؤولة عن خدمة المجتمع ورفد ( أن الجامعات مس1113ويرى البندري وطعيمة )

عداد  ،كافة المجاالتبالتخصصات والخبرات في  المختلفة وتعزيز القيم اإلنسانية وتنمية المجتمع وا 

اء ية تدريس أكفضاء هيئتعيين أع يها، فيترتب عليلمأساليب البحث العبالمعرفة و د نسان صالح مزو  إ

ناء بمن أجل والذين بدورهم ينقلون العلوم والمهارات والمعارف للطلبة  ،ضمان الجودة ضمن معايير

 مجتمع.ال

عي على اد الطلب االجتمتزايَ و مواطنين، الزايد عدد السكان وارتفاع مستوى معيشة ونظًرا لت

تعليم لل فال بد وخدمة المجتمعالعلمي وتطويرة البحث ية هذه المتطلبات ولتنمية ، ولتلبالتعليم الجامعي

وهذا يتطلب  ،يتسمون بالكفاءة والفاعليةعلى أعضاء هيئة التدريس  أساسيعتمد بشكل أن الجامعي 

 (.1118وباحثين وأعضاء فاعلين في الجامعة )حسان والعجمي،  ةأن يجمعوا بين أدوارهم كأساتذ

أعضاء هيئة التدريس أساس العملية التعليمية والبحثية في الجامعات، ويقع على عاتقهم  ديعو 

أدائهم البحثي عن طريق زيادة  مضاعفةونه من أبحاث و تطوير وتقديم المعرفة من خالل ما يقدم

ق ر الجامعة إلى تشجيع التعاون بين أقسامها المتنوعة، وتشكيل الفبعدد األبحاث المنشورة، مما يدفع 

 (.1115، )حميد البحثية والمراكز البحثية على حد سواء

روط رؤساء أقسام ضمن ش بسلطات تمنح لهم ليصبحوا أعضاء هيئة التدريسيتمتع بعض و 

ورسم  جدولة المحاضرات، متكاملين:فهم يقومون بدورين  .التشريعات القانونية الجامعيةفي محددة 

يادي ر قدو هم لوعالقة الطلبة بالهيئة التدريسية ورؤساء األقسام، و  وأهدافهة القسم لسياس العامة طراأل

ية وتوفير بيئة احتياجات الطلبة والهيئة التدريس البحثية وتلبيةمثل في حل المشكالت وتفعيل الفرق يت

 (.1115_،وساندرزالتحفيز وتقديم الدعم )وارد  فضاًل عن، مالئمة للبحث العلمي
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أهداف القسم والجامعة من خالل وضع خطة األكاديمية في تحقيق  رؤساء األقسام ي سهم

جاح ن بما أن نجاح القسم معزو إلىبما يتناسب مع رؤية الجامعة وأهدافها، و  إستراتيجية واضحة

ة التدريس أعضاء هيئ في تنمية مقدرات تمامههيئة التدريس، لذلك يولي رئيس القسم جل اه أعضاء

العلوم ة و مناخ إيجابي لتبادل المعرفلهم يوفر . فهو فقط في مجال التدريسمجاالت وليس في جميع ال

جراء بحوث مشتر و  فيما بينهم ويشجعم على االبتكار واإلبداع،  (.1114 ندرز،ساووارد و  )بنسيمونكة ا 

بأن رؤساء األقسام يجب أن يتمتعوا بالمهارات القيادية  (Pourciau, 2006) سيوور ويضيف ب

خلق بيئة ب قوم رؤساء األقسامز العلمي. ولتحقيق ذلك يالالزمة إلدارة أقسامهم لتحقيق التنافس والتمي

 رجي ونشريسعى للحصول على تمويل خاكما لتزام بين أعضاء هيئة التدريس، إيجابية تبني الثقة واال

، وتعيين ءعضااألألعضاء هيئة التدريس، وتوضيح التوقعات من دعم والتوجيه األبحاث، وتقديم ال

لتمكينهم  سيةوتقليل األعباء التدريتتمتع بكفاءات عاليه، كما يقدم لهم التوجيه لرفع مقدراتهم  كوادر

  .التخصصاتو  األقسام األبحاث، وتشجيع التعاون بين األعضاء في مختلفمن إجراء 

التعليم العالي والبحث العلمي أهمية البحث العلمي وما له من أثر كبير في تقدم تدرك وزارة 

ظم طبيعة ن التي تنلقوانيوضعت اف ،عم البحث العلميصندوق د ، لذلك قامت بإنشاءاالدول ورفعته

مؤسسات لالمشاريع البحثية والباحثين والفرق البحثية في اقديم لمنح تالشروط و  عملها وتوضح مهامها

 لعيناتا جهزة وتجهيزات ومواد وتحليلأ منوتقديم الدعم للمشاريع البحثية ة، الخاصو  ةالعاماألردنية 

وتوفير نقفات السفر وتقديم المكافآت للفريق ومساعدي البحث والفنيين )وزراة التعليم العالي والبحث 

   .(1111 ،واالبتكار العلمي صندوق دعم البحث العلمي

 ورقيها، تهامجتمعاتميز و  رفعتها ومقياس لجامعات العلمي أحد الوظائف الرئيسة ل ي عد البحثو 

، فال هااتتطوير وتحسين مخرج، فتزايد االهتمام بالمراكز البحثيةبناء الفرق و من  ولىاأل المهمةهو و 
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 الفرقو  تحسين اآلليات التي تدعم البحوث العلمية من: إنشاء المراكزو الجامعات في استحدات  تتوانى

م الباحثين دع :التاليةوالبرامج الداعمة للبحث العلمي، وتقديم التمويل لتحقيق األهداف البحثية، 

والتميز،  وتحقيق الريادة وطنية، تشجيع الشراكات البحثية،الولوية األبحوث ذات وتوجيههم إلجراء 

  (.1113مما ينعكس إيجابًيا على المجتمع )زيدان، 

االت المجموعات البحثية لتتماشى مع التطور في المجو الفرق البحثية بناء  يشجع البحث العلمي

من  او من نفس التخصص بل يفضل أن يكون ينالعلمية واإلنسانية، فال يشترط أن يكون الباحث

ذات قيمة، ويتم ذلك في ظل قيادة ذات رؤية واضحة )البندري  للخروج بنتائج، البينيةتخصصات ال

 (.1113، وطعيمة

 حل المشكالت إيجابي فيأثر لما له من البحث العلمي باألردنية الجامعات وتهتم قيادة 

مراكز البحثية ل الفرق والشكت  فوتنمية المجتمعات وبناء الحضارات،  واكتشاف المعارف والعلوم ونشرها

ت محك مة،ت تل لتعاون بين وت شجع ا يح للباحثين تطوير مهاراتهم البحثية ونشر أبحاثهم في مجال 

جية راف وتو إلشعلى از أعضاء هيئة التدريس حفوت ،أعضاء هيئة التدريس إلجراء البحوث المشتركة

)العبيري،  كلياتهمو بأقسامهم  الرتقاءل تجويد مخرجاتهاو ، الدراسات العليا للقيام بالبحوث العلمية طلبة

1118.)  

لى عاتق على الدول، ويقع ع يفرض تحديات كبيرةيتميز هذا العصر بالمعرفة الالمتناهية مما 

ر الحاض تعامل معال من توفر قيادات قادرة علىفالبد  المعارف المتنوعة،و عاب العلوم يجامعات استال

 الفرق البحثية لمواجهة التحديات وحل المشكالت ومواكبة همية تفعيلوالتنبؤ بالمستقبل وتدرك أ

 العصر. 
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 مشكلة الّدراسة 

األردن  تنشأألتغيرات الهائلة والتقدم السريع واالنفجار المعرفي الذي يميز هذا العصر؛ لنظًرا 

ورد و  ،دينارمليون  (14)وقامت الحكومة بدعمه بمبلغ  ،لدعم البحث العلمي اصندوقً  1117عام 

من نظام صندوق ( 1118)سنة( 117د( نظام رقم )النقطة ) (1مادة رقم ) أهداف الصندوق، في

توفير البيئة المناسبة للجامعات والمراكز العلمية والبحثية واالبتكار لربط انشطتها "  العلميالبحث 

حث العلمي صندوق الب البحث العلميالتعليم العالي و  )وزارة "ةردنيالبحثية باحتياجات المؤسسات األ

 (.1118، واالبتكار

أعضاء الهيئة التدريسية  قدرةمالجامعات مسؤولة عن مواكبة المستجدات باعتمادها على ف

ي فالقيادة الناجحة في مؤسسات التعليم العال على استشراف المستقبل.فيها، عالوة على مقدرتهم 

ي التخطيط اإلستراتيجي؛ ألن العنصر المهم ففي نشاطات التعتمد على رؤيتها المحفزة للمزيد من 

قاموا بتفعيلها بطريقة مناسبة منسجمة إذا األكاديمية األقسام  ومنهم رؤساءنجاحها هم األشخاص؛ 

 تزام بها.تدريس على تنميتها وااللبتطويرها وتشجيع كافة أعضاء هيئة ال وامع رؤية الجامعة، فيقوم

حها في تحقيق وسيلة لمواصلة نجا التي ت عد لتطوير الفرق البحثيةيستخدموا اإلبداع  ،وفي الوقت ذاته

ا، ويرتفع الجامعة بسبب إيمانهم به هيئة التدريس في د أعضاءاألداء الذي تصبو إليه. فتتظافر جهو 

مستوى الثقة ساعين لتحقيق الصالح العام؛ مما له من أثر إيجابي في تقدم البحوث والمعارف 

 (.1111 اإلنسانية )كافري،

، المشتركة لحل المشكالتتشجيع البحوث على ( 1111) أوصت دراسة الشرع والزعبي وقد

ستاذ ممن بة أرتمن  أعضاء هيئة التدريس بحثية التي يرأسهاتشجيع تكوين الفرق الوذلك من خالل 

أوصت و  .يهات ألعضاء الفريق لحل المشكالتلتقديم المشورة والتوجالكفاية الالزمتين لديهم الخبرة و 
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 المختصةدورات الالبحثية من خالل ورشات العمل و بإعداد أعضاء الفرق  (1117دراسة البادري)

بالنتائج ج والخرو اإلحصائي في مجال التحليل  البحث العلمي لتزويدهم بالمهارات العلمية وخاصةً ب

 .ها وعدم تهمشيهاوتفعيل والتوصيات

رع شال ودعمها كدراسة على ضرورة إنشاء الفرق البحثية لقد حثت الكثير من الدراسات 

 )71(كل  ةالمعرفة يزيد بمعدل مر إذ أن حجم ، (1119ودراسة العايدي وأبو راس)( 1111والزعبي )

 اوهذ ن يلم بكل جوانب تخصصهطالعه أى أي باحث مهما كان ايوًما مما يجعل من الصعب عل

بحثية، ولعل إلى تفعيل الفرق الاألردن  يفتقرنظرائه لتغطية الثغرات المعرفية.  لتعاون معليدفعه 

أن أكثر األكاديمين الذين يسعون في تشكيل الفرق  إلىيعود ( 1119كما أشار شتيوي )السبب 

 كةلدى األكاديمين اآلخرين في المشار ما يولد نوًعا من الخوف م ،البحثية هم األقل مشاركة في البحث

 .االنضمام إلى الفرق البحثيةو 

يوية القيادة الرؤ ممارسة درجة  التالي: ما ة عن السؤال الرئيستتمثل مشكلة الد راسة باإلجاب

 الخاصة وعالقتها بتفعيل الفرق البحثية؟األردنية لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات 

 هدف الّدراسة وأسئلتها

القيادة الرؤيوية لدى رؤساء األقسام األكاديمية عرف درجة ممارسة تإلى  الحالية هدفت الد راسة

 اآلتية: من خالل اإلجابة عن األسئلة، بتفعيل الفرق البحثيةفي الجامعات األردنية الخاصة وعالقتها 

 ة؟صالخااألردنية درجة ممارسة القيادة الرؤيوية لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات  ما -1

 ما درجة تفعيل رؤساء األقسام األكاديمية للفرق البحثية في الجامعات األردنية الخاصة؟ -1
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≥∝) الداللة داللة إحصائية عند مستوىهل توجد عالقة ارتباطية ذات  -1 ( بين درجة 0.05

جة ودر ممارسة القيادة الرؤيوية لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة 

 تفعيلهم للفرق البحثية؟

 أهمية الّدراسة

القيادة الرؤيوية لدى رؤساء األقسام األكاديمية درجة ممارسة  معرفةفي هذه الد راسة  تكمن أهمية

 ة وعالقتها بتفعيل الفرق البحثية وذلك من خالل ما يأتي:الخاصاألردنية في الجامعات 

 أوًلا: األهمّية الّنظرّية 

 تتمث ل أهمية الد راسة في جانبها الن ظري فيما يلي: 

 اإلدارة والقيادة التربوية. عنرفد المكتبة التربوية بموضوعات حديثة  -

 .الرؤيوية والفرق البحثية هما: القيادةمفهومين إداريين مهمين  تتناول -

 .والفرق البحثيةبين القيادة الرؤيوية  التي جمعت علم الباحثة(حد )على  قلة الدراسات -

 فتح آفاق جديدة أمام الباحثين وطلبة الدراسات العليا لدراسة هذه المتغيرات. -

 ا: األهمّية الّتطبيقّية ثانيّ 

  ي:تتمث ل أهمي ة الد راسة في جانبها الت طبيقي فيما يل

 النظري اراإلط من االستفادة خالل من الحقة، دراسات في الباحثين الد راسة هذه تفيد أن يتوقع -

 .راسةالد  تي وأدا

ادة القي ممارسةدرجة على العالي  الجامعي التعليم ديمية في مؤسساتاألكاتعر ف القيادات  -

 .يةلفرق البحثلكاديمية رؤساء األقسام األ تفعيل وعالقتها بدرجةالرؤيوية 

 .بحثيةالر رؤساء األقسام إلى ضرورة تفعيل الفرق انظأه توج   -
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تفعيل ل قيادتها الرؤيوية توجيهالعالي على الجامعي مؤسسات التعليم قادة قدرة ممل أن تزيد يؤ  -

 المختلفة.الفرق البحثية في أقسامها 

 وتعريفاتها اًلجرائية مصطلحات الّدراسة

 اشتملت الد راسة على المصطلحات اآلتية:

 (Visionary Leadership) قيادة الرؤيويةال

عملية تأثير وتأثر بين القائد والتابعين وفق نظرة "( بأنها 1:1117عرفها الطائي والتميمي )      

تع به القائد ، من خالل ما يتمصورة للمستقبل محتملة التحقيقلرسم مبنية على روح التفاهم والتناغم 

 ."من فراسة لقراءة المستقبل والتنبؤ به

بأن ها عملية تفاعلية يلهم بها القائد المرؤوسين طواعية للتوافق بينهم إلعداد رؤية  وتعر ف إجرائيًّا

بصياغتها  لعملوتحديد أساليب ا التنبؤعلى بصيرة القائد المستقبلية ومقدرته على  طويلة األمد اعتمادً 

يحصل عليها رؤساء األقسام من خالل استجابة التي  وتقاس بالدرجةلتتناسب مع الوضع الحالي، 

 .على األداة المعد ة لهذه الغايةالتدريس أعضاء هيئة 

 (Research Teams) الفرق البحثية

الباحثين مجموعة من "( الفرق البحثية بأنها (Milojević, 2014:3984يعرف ميلويفيتش  

هودهم يسعون إلى توحيد جومات والموارد والمهارات، و المعلويتشاركون  مع بعضهم بعًضا يتعاونون

 ."بحثيةلوصول إلى نتائج تكون على شكل مقاالت وا ،لتحقيق الهدف

اهيم معرفية المجتمعية، أو تأصيل مفبأن ها قيام الباحثين بتناول القضايا والمشكالت وتعر ف إجرائيًّا 

 ون تخصصات متعددة سواًء من داخل أتحتاج إلى جهد بحثي متخصص، يتشارك فيه أعضاء م
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يحصل عليها رؤساء األقسام من خالل استجابة أعضاء هيئة تقاس بالدرجة التي  ،الجامعاتخارج 

 .على األداة المعد ة لهذه الغاية التدريس

  (Heads department)رؤساء األقسام األكاديمية 

( رؤساء األقسام األكاديمية بأنهم " أعضاء هيئة 137:1119ويعرف القضاة والصرايرة )        

التدريس المكلفين بإدارة األقسام األكاديمية بقرار من رئيس الجامعة وتوصية من عميد الكلية، وتحدد 

 مات في كل جامعة".صالحياتهم بموجب األنظمة والتعلي

ل رئيس الجامعة ينهم من قباإلدارية والعلمية يتم تعي بالكفاءة متميزون أشخاصم بأن هجرائيًّا إوتعر ف  

 لرؤيويةللقيادة ان عن األعمال اإلدارية والتعليمية في أقسامهم وتقاس بدرجة ممارستهم وهم مسؤولو 

 ودرجة تفعيلهم للفرق البحثية في أقسامهم.

 الّدراسةحدود 

 الد راسة على الحدود اآلتية: تملتشا

خاصة ال القيادة الرؤيوية لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات معرفة: الموضوعي الحد -

 الخاصة وعالقتها بتفعيل الفرق البحثية األردنية

 –1111) جامعيالد راسي األول من العام الالفصل  خاللتم تطبيق الدراسة  :الحد الّزماني -

1111.) 

 .الخاصةاألردنية : الجامعات المكاني الحد -

 التدريس.الدراسة على أعضاء هيئة  قتصرتا: ريشالب الحد -
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 محّددات الّدراسة

 .امدرجة صدق أداتي الدراسة وثباته -

 مدى صدق استجابة أعضاء هيئة التدريس على أداتي الدراسة. -

 لة.والمجتمعات المماث الذي سحبت منه العينةعلى المجتمع  الدراسة إالال يمكن تعميم نتائج  -
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 :الفصل الثّاني
 األدب الّنظري والّدراسات الّسابقة

لة بأهداف الد راسة الحالي ة، والدراسات  اتضم ن هذ الفصل عرًضا لألدب الن ظري ذي الص 

لة بالموضوع.  الس ابقة ذات الص 

 :  األدب الّنظريأوًلا

 القيادة الرؤيوية والفرق البحثية.ب تضمن األدبيات المتعلقة

 :  (Visionary Leadership)لقيادة الرؤيويةا-1

تعريف و ة الرؤيتعريف القيادة و تعريف  األدب النظري المتعلق بالقيادة الرؤيوية على تضمن      

 ونظريات القيادة القديمة ونظريات القيادة الحديثة والقيادة الرؤيوية أهمية القيادةالقيادة الرؤيوية و 

ومبادئ  القائد الرؤيوي وأبعاد القيادة الرؤيوية وخصائص والمهارات القيادية وأدوار القيادة الرؤيوية

  .يادة الرؤيويةقالالقيادة الرؤيوية ومتطلبات 

 : (Leadership)القيادة

قدرة على التأثير على اآلخرين، لتحقيق الرؤية معملية ال " القيادة بأنها (3:1119) الحر رفيع

المنشودة، ويقوم بها الفرد الذي يمتلك أكبر قدر ممكن من مصادر القوة التي تؤهلة لتوجية سلوك 

عالقة تأثير " هي ( أن القيادةDaft, 2014: 5ت )فدا ويشير ". فراد الوجهة التي يحددها برضاهماأل

نجازات بين  داف متعلقة بتحقيق األهالقائد والمرؤوسين الذين يسعون إلحداث تغيير حقيقي وا 

المحدد  هي أن "القيادة (Gichuhi & Karuoya, 2017: 3) كاروياو  شوهيتجي ويرى المشتركة".

لعريفان اعرفها تو  ." األساس في أداء المؤسسات وغالًبا ما تصنع الفارق في نهضتها أو تدهورها

سلسلة عمليات التأثير التي تصدر من القائد لألفراد والتي تصب بشكل مباشر "بأنها  (171:1119)
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جودة وكفاءة لمتفق عليها بعلى توجية اتجاهاتهم وسلوكاتهم نحو بيئة العمل، بهدف تحقيق األهداف ا

 التأثير" هي عملية ( (Ravikumar & Parks, 2020: 664باركس و  فيكومارر  امويعرفه عالية ".

 ". الجماعة تهم لتحقيق أهدافعلى اآلخرين بأسلوب يعزز مساهما

مما سبق يمكن تعريف القيادة بأنها عالقة بين القائد والمرؤوسين بحيث يقبلون توجيهات قائدهم 

 بشكل طوعي لتحقيق الهدف المنشود.

 :((Vision الرؤية

 .تتميزها عن غيرها من المؤسساقابلة لتحقيق ة رؤية واضحة تعليميؤسسة تربوية و كل مل       

تسيطر بوضوح على اتجاه المؤسسة التي يتبناها الذهن و  الرؤية هي حالة المستقبل المتخيلة أوف"

 .(17:1119، بالدوين)كارترايت و  "دد وجهتها المقصودةوتح

رغب ة التي تهالوجالمسار المستقبلي للمؤسسة الذي يحدد "( الرؤية بأنها 74:1114عرف خليل )وي

ت واإلمكانات التي تخطط قدرام، ونوعية الهتنوي تحقيق الذيوالمركز  المؤسسة في الوصول إليها،

 ."لتنميتها

 فرادها وتوجهمه فتغير سلوكيات أقيالذي تطمح لتحق المؤسسة مستقبل ايمكن تعربف الرؤية بأنه

 نحو تحقيق ذلك.

 :(Visionary Leadershipقيادة الرؤيوية )ال

 لتيا رؤية واضحةالمؤسسات من نجاح القائد. وبناًء عليه فإنه يجب أن يمتلك القائد نجاج       

وب وأحاسيس مخاطبة قلمهارة وية هي امتالك القائد القيادة الرؤيف" تنقل مؤسسته للمستقبل المنشود.

جعلهم جزء من بناء كبير يتجاوز حدود الذاتية، والنظر إلى ما وراء الواقع والحقائق الظاهرة، و العاملين 
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لمساعدتهم على رسم رؤية للمستقبل محتملة التحقيق حتى لو كانت خارج إطار الجوانب الملموسة 

 (.378:1118، الغالبيو  )العامري "في الوضع الراهن

"التواصل اللفظي لصورة مستقبلية  االرؤيوية بأنهالقيادة  (Day,2014:243) داييعرف 

 ."ن بالمساهمة في تحقيق المستقبلمشتركة بقصد إقناع اآلخري

قدرات والمهارات التي ممجموعة من ال"بأنها  (Molina, 2018:115)وبينما يعرفها مولينا 

على  ،ؤسساتالمطورها القائد من أجل تحفيز األفراد معه بطريقة مؤثرة، بهدف تحقيق االبتكار داخل 

  ."أساس االنفتاح على التغيير

مواجهة التحديات وزيادة الفرص "القيادة الرؤيوية هي  (Kahan, 2019:3ويرى كاهان )

في إنجاح المؤسسة  رهم بشكل كبيتسلوزيادة اإلنتاجية وتحسينها،  المستقبلية واغتنامها والتنبؤ بها،

مهارة تحليل البيئة ومعرفة اإلمكانيات غير المستغلة ومعرفة  يمتلكالقائد الرؤيوي فوالمرؤوسين، 

 ."ؤوسين وتلبيتها وقراءة المستقبلاحتياجات المر 

ومشتركة  صورة مستقبلية واضحةرسم على قدرة ممما سبق يمكن تعريف القيادة الرؤيوية بأنها ال

 للمؤسسة وتحفير التابعين على تبنيها وتحقيقها.

 القيادةأهمية 

 مناخ تنظيمي مناسب عمل على ايجادت هو وجود قيادة ،من العوامل المهمة لنجاح المؤسسات 

 يعد سلوكهم نحو تحقيق األهداف. إذوتوجه  على بذل أفضل ما لديهماألفراد حفز وتشجع وتللعمل 

حلل البيئة تو  حل المشكالت واتخاذ القرارات السليمةزة كالتخطيط و بمهارات متمي هتمتعالقائد قدوة لهم ل
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في  اط الضعفنق والتعرف إلى الداخلية والخارجية باستمرار لمواجهة التحديات واغتنام الفرص

 ها.يعزز ونقاط القوة ل يعالجهامؤسسته ل

، قهاتطبيستراتيجيات المراد وضع اإلالقائد مهام عمله و  ممارسةأهمية القيادة في  تكمنو        

آلخرين المحفز والملهم ل هو القائدبالمؤسسة، فوالتخطيط لألهداف قصيرة وطويلة المدى المتعلقة 

بأفكاره وقيمه التي يبثها فيهم، ويحثهم على تطبيق السياسة للوصول لألهداف المرجوة، ويفض 

 .(Bardwell & Holden, 2001) ازبيئة مناسبة للعمل واإلنج هيئةالنزاعات بين المرؤوسين وت

يتناسب مع  ستراتيجية بماقدرتها على تطوير الرؤية اإلمأهمية القيادة الرؤيوية ب بينما تكمنو  

التطلعات المستقبلية للمؤسسة، ووضع القيم والمبادئ التي توجه تطلعات المؤسسة بهدف إحداث 

تبنيها  يضع التصورات المستقبلية ويوصلها للمرؤوسين ويحثهم على هو الذي القائد الرؤيويفالتغيير؛ 

 (.Dhammika, 2014)الذي يتطلعون إليه  وىالمؤسسة إلى المست وتطبيقها بهدف نقل

القرن  في م والتعليم المستمراقتصاد المعرفة وتكنولوجيا التعلتجاهات الحديثة: لقد أكدت اال 

متطلبات هذا لقال بالمؤسسات التعليمية استجابًة نتلال المستندة إلى الرؤيةمية القيادة العشرين بأه

فراد ه األوجلقائد التي تداخلية لالالبوصلة فالرؤية هي  التقدم والتطور ومواجهة التحديات.العصر من 

ألفراد في لجميع ا اكتساب ثقتهم وتوضيح الرؤيةوذلك من خالل  ،وسلوكهم بما يتناسب مع رؤيته

لير يحداث التغإل اتخاذهايتم التي  اإلجراءات ةلمعرف ؛المؤسسة قوم تؤول إليه األمور فيس ما ىوا 

 إليه. لتزمون بها لتحقيق المستقبل الذي يتطلعونفراد بتطبيق الرؤية وياأل

 :قديمةيات القيادة الر نظ

نساني سلوك اإلالعلى  اوأثرهمنذ القدم ألهمية القيادة وتفسيرها بالقيادة  اهتم العلماء والمفكرون     

 تية:ظهرت النظريات اآلف وصول إلى الغاياتللتسيير الجماعات و 
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جل ر صنعون ومنها: نظرية النظريات القيادية التقليدية ومن مسلماتها أن القادة يولدون وال يال -

صائص وخيمتلكون صفات وسمات ادة ومن مسلماتها أن القادة يالقظريات ى نالعظيم وهي من أول

دة يملكون أن القانظرية الرجل العظيم بمتداًدا لاالسمات  نظريةجاءت وقد ، هاوال يكتسبو  هايرثو 

 .(1111، )الجاروديالسمات والخصائص هذه وحددت  سمات تجعلهم قادة

 لمهاراتااكتساب وتعلم لكن يمكنهم و  ،ن قادةال يولدو  ومن مسلماتها أن القادةنظريات السلوكية ال -

الجماعة )وأبعاد القيادة أال وهي:  على سلوك القائدأيًضا  وركزت ،قادةوالخصائص التي تجعلهم 

:  وهماعلى بعدين أالوتقوم  نظرية الشبكة اإلدارية السلوكية: النظريات ( ومنوالهدف والتفاعل

 :مجموعتين وهي تقسم المرؤوسين إلى X&Yونظرية  .عملبالتمام االهو بالعاملين  هتماماال

 (Y) مجموعة وبينما ،نالييكسلبيين ولديهم مهارات محدودة وات وهم مرؤوسين (X) مجموعة

اد أبع ةعلى ثالث ظرية األبعاد الثالث وتقومون لديهم مهارات متنوعة.و مرؤوسين إيجابيين مستقلين 

 .(1111)دواني، الفاعلية أال وهي: العمل والعاملون و 

ا في سوف ينجح دائمً ال يوجد نمط قيادي واحد  على أنه نظريةالقفية وتقوم هذه النظريات المو  -

 ها النظرياتومن ،معين موقفالعوامل المتعلقة بجميع المواقف، وأن النمط القيادي المتبع يرتبط ب

 :عواملة ثالثأداء القائد يعتمد على التي تنص على أن  Fiedler لفيدلر التالية: النظرية الموقفية

يوضح  التيو  ونظرية المسلك والهدف. وهيكل العمل ،وسلطة القائد ،عالقة القائد بالمرؤوسين

 .ينفاعلية القائد تعتمد على رضا المرؤوس وأن الطريق المؤدي للهدفمن خاللها القائد للمرؤوسين 

النظرية على أن سلوك القائد هذه وتقوم  (Hersey & Blanchard) ونظرية هيرسي وبالنشارد

 .(1118القحطاني، )يعتمد على درجة نضج العاملين 
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 نظريات القيادة الحديثة:

 نهممو  اإلداريينمن قبل الباحثين والمفكرين و م بالقيادة على جميع األصعدة هتماتزايد اال      

ات حديثة تحمل في على ظهور نظريذلك ساعد و  (Hunt( وهانت )Diltsوديلتز ) (Songسونج)

: القيادة ها النظريات التاليةالمستقبل ومنتحاكي و  ،تكيف مع الحاضرالو  ،والتكاملطياتها اإلبداع، 

 .(Song ,2002)، والقيادة الخادمة، والقيادة التحويلية يزميةر والقيادة الكااإللهامية، والقيادة الرؤيوية، 

ات جديدة ، مما فرض تحديواالنفجار المعرفينفتاح واالوالعشرون بالسرعة يتسم القرن الحادي و      

 ,Schermerhon, Osborn & Hunt) ولوجيتكنالالعولمة والمنافسة والتقدم العلمي و  :مثل

و التقدم والتكيف لمواجهة استدعى وجود قيادات حديثة تنقل المؤسسات نحوهذا ما  ،(2000

 هذا العصر ومنها األنماط القيادية التالية: احتياجات

قدرته مك ،القائد من سمات وخصائص على ما يمتلكهتعتمد هذه القيادة  :)الجاذبة( القيادة الكاريزمية -

ة على اتخاذ القرار قدر موالالنفس، بثقة الو  ،وسرعة البديهة ،والذكاء ،يههمالتأثير على األتباع وتوج في

 ؛المهارات التواصل واالتصوامتالك  ،مختلفةاإللمام بالمعارف الو  ،وتحمل النتائج ،وحل المشكالت

 (.1114 قودهم نحو تحقيق الغايات المرغوبة )يونس،وت هذب من حولتجشخصية جذابة  فهو يمتلك

 همبتدريب قوم القائداحتياجاتهم، إذ ي تلبيةو خدمة اآلخرين  ومن أولويات هذه القيادة :القيادة الخادمة -

نع القرار، ا في صبدورهم بخدمة اآلخرين، ويشتركون جميعً  فيقوموا ،هدافومساعدتهم على تحقيق األ

  (.1117حر، ال) ثليستمد القائد قوته من القيم والم  و 

على  قتدًرامبمقدرات عالية وصفات تجعلة القائد فيها يتمتع القيادة التي وهي  :القيادة اإللهامية-

 ،ألهداففهو ملهم يثير دافعيتهم نحو تحقيق ا ،اقاتهم الكامنةبذل طزهم لياآلخرين وتحف ثير فيأالت



19 
 

عجاب مثيرة لإلصفات شخصية اإلعجاب بما يمتلكه من و يثير فيهم الحماسة و  ،ويجذب من حوله

 .(1118فليون، )

دهم عمستوى الوعي والقيم لدى األفراد، وي   على رفع هذا النمط القيادييعمل  القيادة التحويلية: -

حداث  دواًرا مهمةخالل منحهم أليكونوا قادة المستقبل من  شعرون في ،تغييراللبناء المؤسسة وا 

 (.1119الثقة فيما بينهم )آل منصور،  سودتو  بأهميتهم في المؤسسة

ق، لتحق  لالمستقبل الواقعي القابل  كونها رؤية مشتركةهي القيادة المستندة على  :الرؤيويةالقيادة  -

مل ن على تحؤيويين مقتدرو وأن القادة الر  ،الصورة المستقبلية األفضل اي يجذب المؤسسة بوصفهوالذ

سسات ادة تأسيس المؤ ولديهم مهارة لحل المشكالت، وهم ق ا،واقعً  الرؤى وجعلها، وتحقيق المسؤولية

 (.1119، )الجنابي مهندسو المستقبل وبنائها وهم

 المهارات القيادية

ي جانًبا هذا يضفوالمهارات التي تميزه عن غيره،  على القائد أن يتصف بمجموعة من السمات

علية والنشاط ة الفاإلى زياد وتكلفة، إضافةً من القوة لتحقيق اإلنجازات داخل المؤسسة بأقل وقت وجهد 

مهارات ومن ال ،وال سيما أنه أساس أي مؤسسة وقدوتها يتأثر به األفراد ويتبعونه داخل المؤسسة

 (:1111، القيادية التي يجب أن يمتلكها القائد )عامر

قدرة على التفاعل اإليجابي مع المرؤوسين، وتتضمن األساليب مويقصد بها ال :الفنيةالمهارات  .أ

والتي ضه، ومواجهة المشكالت التي تعتر  تهاميعتمد عليها القائد في القيام بمه واإلستراتيجيات التي

 سة.على جميع أفراد المؤس ماتوتوزيع المه تتمثل في التخطيط واالتصال وبناء العالقات العامة،
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ائد القرارات والتفاعل النشط بين الق عملية صنعإشراك المرؤوسين في  هواإلنسانية: المهارات ب. 

ر األعمال تسيي والخبرة فينتاجية، والمقدرة على استثمار المعرفة مما يضاعف اإل والمحيطين به،

 داخل المؤسسة.

( أن القائد يجب أن يمتلك المهارات 1115يرى عياصرة والفاضل ) :المهارات الفكرية التصوريةج. 

بحيث  قدرة الذهنية والعقلية،مالمستقبل باالعتماد على امتالك ال التصورية وهي المقدرة على رؤية

ها وطبيعة لمؤسسة وبيئتعلى دراية شاملة با عر بالمشكلة قبل حدوثها، وهذا يتطلب أن يكونستشي

 .أهدافها ورؤيتهامعرفة ها و العاملين في

 ضاًل عنفباإلبداع، المتسمة  والمقدرة العقليةهي تلك الخصائص الشخصية  :المهارات الذاتية .د

أكمل لى ع اموتحمل ضغوط العمل والقيام بالمه االنفعاالت،ب التحكمعلى سالمة الجسد والقدرة 

 (.1111، )العجمي وجه

هذه األفكار  ومشاركة ،فكاراألبمهارات تشكيل وتوضيح الرؤية و  ةرؤيويمهارات القيادة التتعلق و 

لقائد وهذا يتطلب من ا ،تحقيق أحالمهم وأفكارهملوتحويل تلك الرؤية إلى أفعال  ،مع اآلخرين

دارة العالقات داخل المؤسسة من أجل التحرك نحو مهارات التواصل و  رؤيوي امتالكال التفاعل وا 

 .(Dilts, 2017) تحقيق أعلى التطلعات

تهم همون في نجاح مؤسسامتلكون المهارات القيادية يسالقادة الذين يأن  ،ستنتج مما سبقن

تدفعهم  ةبل القيادة الناجحة ملهمبيئة إيجابية للعمل ليس هذا فقط، والء المرؤوسين وتوفير وزيادة 

فيكتسب المرؤوسين بذلك مهارات القائد ويمكن شحذ هذه المهارات وتطوريها من خالل  ،بها لالقتداء

 ورشات العمل.و الدورات 
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 أدوار القيادة الرؤيوية

 اهالرؤية، بل ال بد من تحديد اآللية التي ستنفذ ال تقتصر على إعداد نهاتعددت أدوار القائد إذ إ

اختيار كافة الوسائل واألساليب لتساند وتدعم تطبيقها، وهذا  اعلى أرض الواقع، فيقع على عاتقه

 & Schermerhorn, Hunt)في المؤسسة وقابلة للتطبيق الخيال يتطلب مقدرة عقالنية بعيدة عن 

Osborn, 1997.) 
خرى تتجسد في التخطيط أ أدوارً  ن للقيادة الرؤيويةأ (Kantabutra, 2006)ا ر بوتارى كنتوي

هيئة الضاء ، وتمكين أعنينتهيئة كل األنظمة والقواو للرؤية، ثم إيصالها للمرؤوسين، ستراتيجي اإل

  .دريسية للسعي مًعا لتحقيق الرؤيةالت

 Waldman, De)نودورفماو براسا و أديتون و هاوس و واشبورن و دي لوك و والدمان أضاف  وقد

Luque, Washburn, House, Adetoun, Barrasa & Dorfman  , 2006) للقيادة  دوًرا آخر

يد الهدف أو جوهر الرؤية، والحرص على أن تتسم باإللهام والتحفيز لتحسين دتح يقوم علىالرؤيوية 

 الواقع الملموس والنهوض بالمؤسسة لألفضل، والسعي جاهًدا للوصول إلى الغاية من الرؤية. 

للقيادة الرؤيوية ثالث أدوار رئيسية  في أن  هناك( 1111فندي وسعيد وطه ) ما أكده اوهذ

 الرؤية، تطبيقو إيصال الرؤية للمرؤوسين،  :وهوبصياغة الرؤية أال  رئيسال الدورباإلضافة إلى 

 يمية.حقيق التغيير للمؤسسة التعلمحركات مهمة لت عدت  وهذه جميًعا  وتنظيم وتحفيز المرؤوسين

 القيادة الرؤيوية أبعاد

 لتحقيقهاد فر ئد واألوهي حلم يسعى القا ،مثالي للمؤسسةصورة ذهنية لمستقبل هي  :الرؤية -

والغياض  والسعيد والمنصور )حلمي للتحقيق وقابليتهاوح وتتصف الرؤية بالوض .إليهالوصول و 

الطريق والمسار  توضيحعلى:  ( أن الرؤية تساعد1119)يرى الحر و  .(1111، والكريدا وعبدالرحمن
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م شعور عافي ضتو ، أمثلالموارد بشكل  تستغلالطاقات و وظف وت ،تسلكه المؤسسةالمستقبلي الذي 

بعض مواصفات الرؤية الجيدة أال  (1118ويضيف طوقان ) .بأن المؤسسة تقوم ببناء مستقبلها

استنادها على إمكانيات المؤسسة، قابلية قياس الرؤية ضمن و ، مستقبل المؤسسةراف وهي: استش

جاربها السابقة ت الرؤية تصور مشترك بين القائد واألفراد، تستند المؤسسة علىف الفترة الزمنية المحددة،

 بالمرونه الستيعاب التغييرات. بارات واضحة وقليلة، وتتصفبعوتصاغ  في بناء الرؤية

 ألفرادل على القائد استخدام الوسائل المناسبة لضمان وصول الرؤية المستقبلية إيصال الرؤية: -

همها ويضع ففالقائد يؤمن برؤية ويوضحها لهم ويساعدهم على  .شجيعهم على تبنيهاوتهم اقناعو 

عملية  ل هوتصااإليتم إال بعملية اإلتصال و  إن إيصال الرؤية ال، ستراتيجيات لضمان تطبيقهااال

(، 1114)مسلم،  إرسال األفكار والمعلومات إلى الطرف اآلخر والتأثير عليه بهدف تحقيق األهداف

الوسيلة الوحيدة التي يتم من خاللها أساس نجاح المؤسسات فهو غة كونه تصال أهمية باللإلو 

 وجيهوت تخاذ القرارعلى امقتدر يكون القائد غير  من غيرهاو  ،خارجهاداخل المؤسسة و التواصل 

ليهم وال إالموكلة  ال يدركون المهمات نهمفإ ومراقبة ومتابعة مهماته األساسية وكذلك األفراد األفراد

وتلبية  لمنافسةالتغييرات واواكبة ال تستطيع المؤسسة موالبشرية، و در الموارد المادية تهفاحتياجاتهم، 

 (.1111هيار المؤسسة )حريم، ان مما يؤدي إلى ،دينيمستفاحتياجات ال

عطائهم و م قدراتهمالمهارات ورفع وذلك من خالل اكسابهم  ،التمكين: يقوم القائد بتمكين األفراد - ا 

ورة ، أخطائهم )برني ومست فيتحمل األفراد مسؤولية ،همية في اتخاذ القرار بما يخص مهامر الح

ي تحقيق تشركهم فو أنها تستخرج الطاقات الكامنه لالفراد، وتكمن أهمية التمكين في . (1118

لحوظ على يؤثر بشكل م وهذا وبالتالي زيادة طاقتهم اإلنتاجية.األهداف وتنمي شعورهم باإلنتماء 

 (.1117والنهدي،  ةوالحوافز)الطراونمي مناخ التنظيالالنمط القيادي المتبع و 
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 الرؤيويخصائص القائد 

يمتلك هو ففي أي مؤسسة في العصر الحالي،  هافر ايجب تو  تيالقائد من أهم العناصر الي عد 

ل بكل ببصيرة خاصة تظهر مقدرته على رؤية المستقو الفريدة التي تميزه عن غيره،  لخصائصا

أورد و  .اعنها وتمثله داخل المؤسسة لتعبر الممارسات والسلوكياتتحرك جميع موضوعية، فالرؤية 

 وهي على النحو اآلتي: ،عدة خصائص للقيادة الرؤيوية (Robbins, 2003) روبينز

 تقديم تصور مقترح لمستقبل المؤسسة للنهوض بها إلى وضع أفضل من الحالي. قدرة علىمال -

 وعقبات لتطبيق الرؤية.مل ما قد ينتج من تحديات تح  و  المجازفة -

 إشراك المرؤوسين ومراعاة حاجاتهم وأهدافهم. -

 ومعرفة المتطلبات إلحداث التغيير. البيئة الداخلية والخارجية باستمرار تحليل -

 (:Frcetin,2012( المشار إليه في فرستين )Sabanciي )سويضيف سابان

 .أفضل المستقبلههم نحو يوجتمن حوله و بالنفس وغرس الثقة ب الثقة -

دارة و  عرض البيانات المعقدة بطريقة قابلة للفهم والتحليل - تراتيجيات سعمليات المجموعة وتطوير إا 

 موجهة نحو اإلنتاجية والعمل.

 وجعل المرؤوسين يعكسون الرؤية من خالل أعمالهم وأفكارهم.فرص جديدة  الحدس اليجاد -

كففالطالقففة اللغويففة، والتنبؤ بففالمعيقففات تجعلففه يؤثر بففاألفراد،  خصففففففففففففففائصيتصففففففففففففففف القففائففد ب 

ادة قدرات الذهنية نحو هدف معين لتحقيقه، وزيمال وجيهقدرة على االسففففففتقصففففففاء، وتمالمسففففففتقبلية، وال

 (.1113، الدافعية نحو العمل الجاد المستمر للوصول إلى أهداف المؤسسة )الخطيب والخطيب
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 مبادئ القيادة الرؤيوية

 :(Bennis,1997)المبادئ اآلتية تعتمد القيادة الرؤيوية على  

طالقأداء القادة الذي يتميز بروح التحدي واالبتكار وتعزيز اآلخرين  -  ق.اآلفا للمبادرة وا 

ع ر الرؤية المشتركة مطو يعمل على تو  موجًها يكون فالقائد ،الحماسب مليءالالدافع الملهم و  -

 اآلخرين.

  وتقديم مثال جيد لهم. ودعم اآلخرينتشجيع العمل الجماعي  -

 .العمل بروح الفريق الواحد ى درجات النجاح من خالل روحالوصول إلى أقص -

 لقيادة الرؤيوية:امبادئ  منعدًدا  (Walden & Shiba,2001)ويضيف والدين وشيبا   

 لمجتمع.االقائد الرؤيوي صاحب بصيرة متيقظ ويجب عليه مراقبة الواقع ليدرك التغيرات في  -

على ة ضغط الخارجي والتعليمات الداخليالقائد الرؤيوي ال يستسلم ويقوم بمعادلة المقاومة بين ال -

 الرغم من وجود مقاومة.

لرؤيوية من تجاه التحوالت اا ويوضحام التقليدي والقديم حداث تغيير وتعطيل النظبإ يقوم ئدالقا -

 للقائد.خالل صورة توضيحية مرئية والسلوك التعاوني 

بما في ذلك هيكل عمل جديد وأنشطة  ،ظيمية وسلوكية جديدة ونظام تشغيلإنشاء أنظمة تن -

 ونظام مبتكر لتقديم تغذية راجعة للنتائج.

 .لتمكين التغيير وعنصر أساسيالتغيير الحقيقي قائد هو  -

 الرؤيويةادة يقالمتطلبات 

 (Kananurak, 2011): أتيوهي ما ي الرؤيويةتعددت متطلبات القادة 

(Elumti, Minnis & Abebe, 2005) (Pounder, 2001) ((Tepsaeng, 2009 

 والبيئة وتوصيل الرؤية. عاملينعن طريق فهم المؤسسة والعلى االنجاز حث التواصل وال -
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 على التنبؤ بالمستقبل وتحليله.مقتدر التفكير المنفتح ال -

 نحو تطوير الثقافة لدعم العمل الممتاز.الكفاءة في إنشاء الشبكات والعمل الجماعي  -

الكفاءة في تطوير التفاعل مع األفراد من خالل االتصال ثنائي االتجاه، واالعتراف بأهمية األفراد  -

 ومشاركتهم.

على سبيل المثال وضوح التواصل والثقة بالنفس، وتعلم أن . تطوير العادات الشخصية المرغوبة -

نقاط الضعف لدى التابعين واستدامة التوصيات لتحسينها الفشل طريق إلى النجاح، وفهم 

 واستثمار نقاط القوة.

 :(Research Team)الفرق البحثية  -2

 لعلميلبحث العلمي وأهمية البحث اتعريف ا على النظري المتعلق بالفرق البحثيةتضمن األدب     

ة الفرق البحثية وأهمية الفرق البحثيوصفات الباحث العلمي ومشكالت البحث العلمي وتعريف 

لفرق البحثية والعوامل المؤثرة في تفعيل االفرق تفعيل متطلبات وخصائص فرق البحث الناجح و 

 .البحثية

 :لبحث العلميا

ل إلى المعارف صو لو لاهر وحل المشكالت التي تواجهه تفسير الظو لالبحث العلمي اهتم اإلنسان ب

التقدم  اراةومج، الكريمة والحياةتحقيق الرفاهية الوعي ل ةالمجتمعات وزياددقيقة المثمرة، وتنمية ال

 .العلمي والتقني

البحث العلمي بأنه " طريقة من طرق التفكير المنظم  (3: 1111منسي وأحمد )كل من يعرف       

تائج نأو الدراسة الدقيقة التي تعتمد على وسائل موضوعية لجمع البيانات، وهي طريقة تؤدي إلى 

نظمة عملية م( بأنها "35:1117ري )فها الزهويعر  يمكن التثبت منها في أي وقت من األوقات".
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االستقصاء ك متنوعة أساليب وتستخدم ،عن التساؤالت جابةاإلل إلى حل المشكالت أو و صللو 

 يمكن أن تؤدي إلى معرفة جديدة".التي والمالحظة، و 

 : أهمية البحث العلمي

يهتم البحث العلمي بوصف الظاهرة باالعتماد على جمع المعلومات الخاصة بها ثم القيام بعملية     

جراء المقارنة للوصول إلى أسبابها،والسعي الالتصنيف والتنظيم،  كذلك و  كتشاف أسباب حدوثها، وا 

على  السيطرةو طالع على البيانات والنتائج الحالية، وقد يقوم أيًضا بعملية الضبط باالالتنبوء بها 

  من األهداف األساسية للعلوم. الظاهرة إذ ي عد

 توثيق آخر ماو  ،تكمن أهمية البحث العلمي بما يقدمه من معارف جديدة في شتى المجاالت    

وتطوير  ،نسانالوعي وثقافة اإلرفع مستوى في أيًضا  يسهمكما  ،توصل إليه الفكر اإلنساني

 حل المشكالت التي تواجه المجتمعإذ ت ،مرتبطة بالواقعالبحوث ال ،جدوى كثرهاأن ا  و  .المجتمعات

 .(1115ي، لعلمية المناسبة )المرعشالحلول التقدم تخدمه و و 

د فال يوج ،مام الباحثين( بأن البحث العلمي يفتح اآلفاق أ1111ويضيف المحروقي وناجي)     

تفسير  يما حوله فاالستفادة مو ، بتكاربداع واالإلى اإل الباحث عيدف اإلنساني وهذا حدود للتفكير

 .تحقق منهااللى تعميمات و للوصول إالظواهر 

 صفات الباحث العلمي:

عبد النور  يتطلب نجاح البحث العلمي إلى باحث ذات صفات معينة وهي كما أشار إليها    

(1111:) 

وأن يتعامل مع البيانات  ،تجرد من كل ميل أو هوىلصفات األخالقية: أن يكون موضوعي ويا    

دوثها حتى بل حقعملية البحثية التصور سير متواضًعا ولديه المقدرة على و بعقالنية دون تحيز، 

يتصف بالنزاهة فهو يراعي األمانة العلمية عند نقل البيانات أو  يستطيع تنظيم عمله. كما يجب أن
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درة على منها: المقفأما الصفات العلمية  .ويسلك الطريق الصحيح للوصول إلى الهدف ،قتباساال

جال موحب االستطالع وقراءة كل ماهو جديد في  ق والمالحظة الدقيقة واالستنباطالتفكير الخال

ج يمتلك المقدرة على كتابة البحث وعرض النتائ البد أن ،لى المقدرة العلميةضافة إوباإل. تخصصة

 ومناقشتها.

الرغبة  ،ن الباحث يتمتع بالصفات الشخصية ومنهاأ (5111والخفاجي)ويضيف المعموري      

لمام بقواعد والمقدرة على التعبير واإل ،االبتكار والصبر والذكاءوالمقدرة على اإلبداع و  بالبحثلقيام با

ألنانية خالق العلمية بحيث يتجرد من ااألأن يتمتع الباحث بباإلضافة إلى صفات علمية منها:  ،اللغة

والمقدرة على الفهم واالستيعاب بشكل علمي ومنظم ويميل إلى تنمية  ،ويوظف العلم لخدمة المجتمع

 لديه دراية واسعة في مجال تخصصة.خبرات أن يكون المهارات و ال

 مشكالت البحث العلمي:

على لمقدرة االهيئة التدريسية و  يتطلب إجراء األبحاث العلمية توافر كفاءات ومهارات في أعضاء    

، واستخدام استراتيجيات تنظم آلية جمع البيانات للوصول إلى الصائب خاذ القرارالتعلم واإلقناع وات

لمي مشكالت البحث العومن  يئة مناخ محفز نشط مالئم إلجرائه.وهذا يتطلب ته .المرجوة األهداف

 :( 1119الطيطي، بو سمرة و )أ ما يلي

 العلمي.البحث ب المخصصات المادية المتعلقةقلة  -

عباء التدريسية وعدم وجود الوقت الكافي إلجراء البحوث انشغال أعضاء هيئة التدريس باأل -

 العلمية.

 عدم وضوح السياسات المتعلقة بالبحث العلمي. -

 أفضل. عمل عربية أو أجنبية لتوفر فرصهجرة الباحثين إلى دول  -

 المجتمع.مشكالت وقضايا العدم التنسيق بين مواضيع البحث العلمي و  -
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والمقاالت  قلة المراجع العلمية :من مشكالت البحث العلميأن  (1118الربيعي ) ويرى 

ات، معوقات ميدانية تواجه الباحث عند جمع البيانوجود ، و بقضايا جديةعدم ارتباط البحوث و ، العربية

لبحث عن ميزانية اولة فساد بعض اإلدارات المسؤ و قلة التمويل، و وصعوبة الوصول إلى المعلومات، 

   البيانات اإلحصائية عن الباحث واعتبارها سرية.و  حجب المعلوماتو العلمي، 

في مهًما عاماًل  دت عفي المخرجات األكاديمية، إذ للوصول إلى الجودة  جامعاتال تسعىو      

 فتتيح، الدوليو يين المحلي ها على التميز على المستو فيها، وحصولبة استمراريتها وزيادة أعداد الطل

 زويدهتبخدمة المجتمع المحلي  فضاًل عنها في كافة دول العالم، لجميع خرجي فرص عمل أكبر

لى لذلك تركز الجامعات جل اهتمامها ع .بأهم الوسائل التكنولوجية وأحدث نتائج البحوث والدراسات

 البحث العلمي كوسيلة لالرتقاء بمؤسسات التعليم الجامعي.

المجاالت العلمية واإلنسانية  كبيًرا باألبحاث العلمية فييشهد العصر الحالي اهتماًما 

، إضافة حثيةبمؤسسات الوالالجامعات ، إذ يتجه إلى دعم ومساندة الفرق البحثية في كافة واالجتماعية

، فيسهم الدراسات العليا المشاركين بةتخصصات أعضاء هيئة التدريس وطل إلى التأكيد على اختالف

ذلك في تنوع األفكار والموضوعات التي يتم التطرق إليها من شتى التخصصات، للوصول إلى 

مل عب زيادة االهتمام بتناغم و وهذا يتطل .تي تهم اإلنسانيةال مخرجات نوعية تخدم جميع الجوانب

 (.1119_،عي )العايدي وأبو راسمع رؤية مؤسسات التعليم الجاموانسجامها الفرق البحثية 

 فرق البحثيةالتعريف 

مجموعة " بأنهفريق البحث  (Thomas & Wionczek, 2013:28)عرف توماس ويونكزاك       

، معرفة بطرق البحث العلمي شخصين( يعملون تحت قيادة شخص لديهعلى األقل من الباحثين )

يتشاركون نتائج وتطورات البحث، ويكون القائد هو ف ،وتقوم هذه المجموعة بااللتقاء بشكل دوري
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نتمي ثر من فريق بحث واحد أو يريق البحث، وقد يعمل الباحث في أكالشخص األكثر فاعلية في ف

  ."إلى منظمات مختلفة

"مجموعة من الباحثين ومساعدي البحث،  ابأنه الفرق البحثية (71:1114وتعرف الشربجي )      

اإلدارة البحثية للفريق، ويهتم هذا الفريق بدراسة الظواهر والمشكالت المرتبطة يرأسهم باحث يتولى 

 بمجال محدد، ويتسم باالستمرارية وتكامل دراساته واالستقاللية، ويسعى إلى تقديم حلول للمشكالت

 ."البحثية التي يتناولها بالدراسة

تخصصات تتكامل في وهي مجموعة بحثية في مجال محدد، في تخصص معين، أو عدة "     

لى تعزيز ال ،يق إنجازات بحثية نوعية وابتكاريةموضوع معين، تهدف إلى تحق البحثية  قدراتموا 

الجماعية، وتنفيذ المشاريع البحثية، والرقي بها في ذلك المجال، يرأسها ويديرها رئيس المجموعة 

 ،عمادة البحث العلمي القرىجامعة أم ) اإلداريينمن الباحثين ومساعدي الباحثين و  وتضم عدًدا

1115.) 

لتوجيه التابعين لقسم ا من التربويين ( الفرق البحثية بأنها " مجموعة133:1117) يعرف البادري

المهني بالمحافظة التعليمية، وعادة ما تتألف الفرق البحثية من أخصائيي التوجيه المهني ومشرفو 

يتمثل هدفهم  ،التوجه المهني وأحياًنا ينضم إليهم رئيس قسم التوجه المهني بالمحافظات التعليمية

 لمهني".األساسي في إعداد البحوث ذات العالقة بعملية التوجيه ا

البحثية هي مجموعة من الباحثين إما من أعضاء هيئة التدريس  ن الفرقأمما سبق يمكن القول 

بهدف حل مشكالت أو  مًعا دراسات عليا، يعملون التخصصات وطلبةأو الباحثين من مختلف 

 نتائج.اجتماعية والوصول إلى ظواهر 
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 أهمية الفرق البحثية

الجامعي يم مؤسسات التعللمساندتها و  العلمية؛ وثة البحإنتاجيتسهم الفرق البحثية في زيادة 

العالي في السعي نحو التميز في الجانب األكاديمي، إذ يساعد اختالف التخصصات العلمية ألعضاء 

هيئة التدريس في الفرق البحثية إلى تعدد وتفرد اإلنتاج البحثي األكاديمي، وهذا يقود الجامعة نحو 

د الدولي، باإلضافة إلى توفر الدعم المادي الذي يؤثر إيجابًيا في المخرجات التصنيف على الصعي

 (.Defazio, Lockett & Wright, 2009) النوعية لإلنتاج البحثي

ألدوات إلى البيانات وبناء ا لوصولالبحثية في االبحثي بين أعضاء الفرق التعاون ويساعد       

ناك تنوع ويكون هالبحثية بأقل وقت وجهد، وينمي مهارات الباحثين بشكل أسرع من العمل لوحده، 

ن البحوثاألتشمل تخصصات بينية بحيث تكون بحيث  بحاثباأل  بحاث متكاملة وأكثر جدوى، وا 

ل األمثل جهود الباحثين بشكمر ويستث ، الصعيد المحلي والدولي ىتعزز مكانة الباحث عل المشتركة

 (.1111، لحل القضايا في مختلف المجاالت )جونسون

قدمه من ما ت، لالمؤسسات وتحقيق التنافسية فرق البحثية من العوامل المهمة لتطورت عد ال      

غنى أ، كما أن البحوث المشتركة وتفسير أفضل للمالحظات وحلول للمشكالت ،مرجعية بحثية غنية

عبد الحافظ  ية )ثبحال ساسية في تشكيل المراكزة األ، وأن الفرق البحثية هي البنيالفرديةمن البحوث 

 (1119، نور الدينعبد المعطي و و 

   خصائص فريق البحث الناجح  

 & Gelling)بمجموعة من الخصائص أال وهي ة حالفرق البحثية الناج تتميز    

Chatfield,2001)(Whelley,Radtke,Burgstahler&Christ,2003): 

يمانهم بأهداف المجموعة. -  االلتزام والمساهمة بين األعضاء وارتباطهم وا 
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 واألدوار. مراعاة العدالة في توزيع المكافآت -

 العمل. لتحلي بأخالقياتاالتوافق واالنسجام في العمل و  -

 ن الحريةجو م يجاديعمل على إو  الناجحوهو جزء مهم في التعاون  ،لتواصل الفعال والمفتوحا -

 التعبير واإلبداع. في

 يتم اتخاذ القرارات عن طريق المناقشة والتوافق النهائي.و عملية مشتركة نع القرار ص -

 فر في أعضاء الفرق البحثيةامهارات والكفايات التي يجب أن تتو ال

عملية البحث  ااألساليب التي تبنى عليهولفهم البحوث المتنوعة و  لتعزيز العمل البحثي وتطويره     

ارات ومه قدراتممن تنمية البد سليمة علمية سس وفق أ ابحث وتنفيذهخطط الضع و لو العلمي 

 .عضاء الفرق البحثيةأ

البحث العلمي يتطلب مهارات وكفايات لدى الباحث إلنتاج بحوث ذات كفاءة وجودة عالية  

تقبل  ضاًل عنفناع وتحمل المسؤولية، قالمتنوعة والمقدرة على اإلكالمقدرة على تنمية مهاراته البحثية 

يات لحلها، لتحديد المشكلة ووضع االستراتيج بالكفايات العلمية كالبصيرة تمتعالات و هالنقد والتوجي

 ،والتوصل إلى النتائج وتحليلها والمقدرة على إدراة وتنظيم البحث وجمع البيانات )عطوان والفليت

1111.) 

الفريق وأن يمتلك المقدرة على العمل بروح  أن ( أن الباحث يجب1111)ويضيف عبد الرزاق     

النتائج والمقدرة  توصل إلىلالكفايات اإلجرائية المتمثلة بالمقدرة على اتباع خطوات البحث ل يكون لديه

لى توثيق والمقدرة ععلى صياغة المشكلة وأهداف الدراسة وتحليل البيانات ومعالجتها بطرق منطقية 

 .ويم العملية البحثيةالمصادر والوصول إلى حلول للمشكالت وتق
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 لفرق البحثية: اتفعيل متطلبات 

 .ذلك التي تساعدها على ،البد من توفر بعض المتطلبات ،الكي يقوم الفرق البحثية بمهامه    

 المتطلبات اإلدارية والتنظيمية والمتطلبات المادية والبشرية. تقسيم هذه المتطلبات إلى: ويمكن 

عضاء، األن توفير شبكات االتصال المناسبة بي :ومنها المتطلبات اإلدارية والتنظيمية للفرق البحثية  -

 ةبة تعمل جاهدو ريق دؤ وتوفر قيادة ف كل مستمر من قبل اإلدارة العليا،لفرق البحثية بشتقديم الدعم لو 

 .(,Newell 1020) والكليات والقطاعات المختلفةلتوفير قنوات تواصل فعالة بين األقسام االكاديمية 

إجراء كافة  يبشكل فعال ف هميسفإنه  ،التمويل :ومنها للفرق البحثية المتطلبات المادية والبشرية -

تعتمد وهنا  نلباحثون الجادو وتوفر ا .حتاجه الفرقتبحاث وتوفير كل ما األنشطة والدراسات لتنفيذ األ

م من تالفرق البحثية على اختيار الباحثين الذين يتسمون بالنشاط والجدية في البحث العلمي، وهذا ي

 ل أساسعام عدي   الفريقالنسجام بين أعضاء او  ر الكفاءات المناسبة.ياخالل إجراء المقابالت الخت

ز العمل ه، وهذا يتطلب االستناد إلى معايير لتحفيفي التقدم بالبحث العلمي لألمام للوصول إلى غايات

 .(1114، )الشوربجي أعضاء الفريقباآلراء مع  وتشجيع التشاركبروح الفريق 

 حثيةفرق البتفعيل ال مؤثرة فيالعوامل ال

يعد دور رئيس الفريق البحثي ذو أهمية بالغة في استمرار عمل كافة أعضاء هيئة التدريس 

ير لتحقيق الهدف المرجو من إنشائها، وتوف الحفاظ على تماسك األعضاء علىقدرة مفي التنسيق وال

دى أعضاء لسهم باالبتكار، وال سيما إذا توافر جانب الخبرة السابقة جميع السبل إلنتاج أفكار بحثية ت  

 Verbree, Horlings, Groenewegen, Van) البحثية الفرقهيئة التدريس في العمل ضمن 

der Weijdan & Van den Besselaar, 2015). 
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ات بل يتعدى ذلك إكساب المهارات والخبر ، على إجراء البحوثحثية ال يقتصر دور الفرق البو 

عرف توال ،طالع على آخر المستجداتات الدورية لمناقشة األبحاث واالجتماعوعقد اال ،للباحثين الجدد

 ستمرارا، مما يساعد على تغلب عليهاوالنقاط الضعف  على ركيزستفادة منها والتنقاط القوة واال إلى

 .(1119، الدين نورو  عبد المعطيو  حافظعبد ال) العملية البحثية في الفرق

الباحثين قلة المعلومات وافتقار المكتبات  ( أن من الصعوبات التي تواجه1118)يرى الفتلي 

لدى  عدم دقة المعلومات للمعلومات الالزمة للبحث،المبحوثة للمصادر الحديثة، وافتقار المؤسسات 

ر ضعف في توفيعينة الدراسة، مال االستبانات الموزعة من قبل أفراد المؤسسات المبحوثة، إه

ضاء ضعف التشريعات لمتابعة البحوث ونشرها، عدم تفرغ األعو  المستلزمات البحثية الالزمه للباحثين

 لتي تشجع على إجراء البحوث، عدمت اآعضاء بمهام إدارية، قلة المكافاألتكليف و إلجراء البحوث، 

 قلة الدعم المقدم للباحثين. كفاية التمويل المقدم من المؤسسات المستفيدة،

النتائج و التحيز في الرأي، والتفسير السطحي للمشكالت، ( أن 1111الخزندار واألسعد )ويضيف 

بداعية، إضافة إلى قلة االنفتاح على مواكبة األفكار الحديثة، وندرة قواعد باإلال تتسم البحثية 

والفرق  ميةوالدراسات العلالمعلومات اإللكترونية العربية، وضعف التعاون المشترك مع مراكز األبحاث 

، وركود الجانب التسويقي لألبحاث، وعدم وجود معايير لقياس ما تم العربية في الجامعات البحثية

  .والدراسات في الدول العربية لتوصل إليه من نتائج البحوثا

إن من سلبيات التعامل مع الجامعات األخرى في عملية إجراء ( 1111ضيف العاجز وحماد )وي

على آرائهم في دراسة الظواهر المبحوثة، أنه قد تفرض عليك تحديات  لالطالعاألبحاث المشتركة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .والفرقالبد لك من التكيف معها ألن هذه الشراكة تدعم البحوث 
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 السابقةالدراسات  ثانياا:

سب إذ تم تقسيمها حتضمن هذا الجزء عرًضا للدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، 

 :األقدم إلى األحدث ترتيبها منتم و  المتغيرات

 :الدراسات المتعلقة بالقيادة الرؤيوية

مدى اإلستفادة من القيادة الرؤيوية  إلى تعرفال ( دراسة هدفت1111والباشقالي )أجرى خضر 

الرؤيوية لقيادة للتحديد األبعاد المؤثرة  التعليمية خاصة الجامعات،في التعلم التنظيمي في المؤسسات 

. جمع البيانات استبانة بغرض تصميم وتم المنهج الوصفي االرتباطي، واتبعتالتعليم التنظيمي،  على

، فرًدا( 83وعددهم ) في العراق يات جامعة دهوكعشوائية من كلتكونت عينة الدراسة من مجموعة 

م التنظيمي علتسهم في تعزيز التن القيادة الرؤيوية وأبعادها بأ كليات مدركةالأن جميع  النتائجوأظهرت 

ى المستوى التعلم التنظيمي علهناك عالقة ارتباطية بين أبعاد القيادة الرؤيوية و  وأن مستوياته،على 

 ليات الجامعة المبحوثة.الكلي لك

دراسة هدفت إلى اختبار وبناء انموذج يفسر االثر المترتب  (1111) وسعيد وطه فنديوأجرى 

تبعت اة الرئيسية للقيادة الرؤيوية. ثاللثدوار اعلى العالقة بين ثالث أساليب إلدارة االنطباع واأل

ة الدراسة من عينلجمع البيانات، بينما تكونت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وصممت استبانة 

(، وأشارت الدراسة إلى وجود عالقة 18بغداد في العراق وبلغ عددها ) في اإلداريةقيادات وزارة النقل 

طبيق فضاًل عن االثر الموجب لت القيادة الرؤيويةر ارتباطية موجبة بين اساليب إدارة االنطباع وأدوا

 ادوار تلك القيادة ونجاحها. اساليب إدارة االنطباع على

 (Yordsala, Tesaputa & Sri-Ampai, 2014) يروساال وتيسابوتا وسري أمباي وقام

ديري ملدى تطوير القيادة الرؤيوية  إلىاالحتياجات الحالية دراسة األوضاع و دراسة هدفت إلى ب
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تطوير إلى تطوير برنامج القيادة الرؤيوية وتنفيذ البرنامج المطور ل المدارس االبتدائية التايلندية، إضافةً 

مدارس اليري مد تكون مجتمع الدراسة منو م استخدام المنهج الوصفي المسحي، ت. في تايالند اإلداريين

تقييم برنامج التطوير  وتم( مدير مدرسة ابتدائية، 194) عينة الدراسة بلغ عددو االبتدائية في تايالند، 

أهم  تالمنظمة، وكان همدرسة ابتدائية من خالل استخدام االستبانة والمقابلة شب مدير( 14قبل ) من

جاءت بدرجة قد و  الحاجة إلى تطوير القيادة الرؤيوية لدى مديري المدارس االبتدائية التايالندية تائجنال

 ، وأظهرت أيًضا ارتياح لدى المديرين والمعلمين الستخدام البرنامج.مرتفعة

تحديد العالقة بين أبعاد القيادة الرؤيوية ل( دراسة هدفت 1114ميرخان وأومر ) أجرىكما 

شخيص ، فضاًل عن تحديد تأثيرها في تالعراق أربيل -وعمليات المعرفة في كليات جامعة صالح الدين

 لدراسةال الوصفي، وتكونت عينة واستخدمت الدراسة منهج التحلي نظمات.ومعرفة مدى دعم هذه الم

وعلمية في كليات جامعة ألساتذه المساعدين من الذين ال يشغلون مناصب إدارية ساتذة وامن األ

إعداد استبانة لجمع المعلومات، وأثبتت النتائج تحقق  ، وتم(111)أربيل وبلغ عددهم  –صالح الدين 

       ات والتأثير بين متغيري البحث وبدرجات متفاوتة.فرضيات العالق

( دراسة هدفت إلى تسليط الضوء على دور القيادة الرؤيوية في 1117الطائي والتميمي )أجرى و 

القيادات اإلدارية في ديوان  تكون مجتمع الدراسة منو  أداء فرق العمل في ديوان الرقابة المالية،

موزعين  القيادات اإلدارية من فرًدا (31)من  ةكانت عينة الدراسة مكون .في العراق الرقابة اإلدارية

 العاملين ومعاونيهم، والسادة الخبراء( واستخدمت والمديرينالتنظيمي )رئاسة الديوان، حسب الهيكل 

 كانت الشخصية كأدوات للدراسة، و الدراسة المنهج االستطالعي، كما تم استخدام االستبانة والمقابال

 غيرات البحث مع وجود أثرأهم النتائج أن هناك عالقة ارتباطية طردية ذات داللة معنوية بين مت

 المتغيرات.معنوي بين تلك 
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( دراسة هدفت لتصميم مقياس لقياس القيادة الرؤيوية لدى رؤساء 1118بينما أجرى الكواز )

تهم للقيادة م حسب ممارستعرف على صفاتهم، والمقارنة فيما بينهالاألندية والمنتديات في العراق، و 

( عضًوا من المنتديات 154واتبعت الدراسة المنهج الوصفي، إذ تكونت عينة الدراسة من ) الرؤيوية.

واألندية الرياضية، وتم تصميم استبانة كأداة لجمع البيانات، وأظهرت الدراسة  أن رؤساء األندية 

ارسة مومنتديات يمتلكون صفات القائد الرؤيوي بدرجة متوسطة، وأنه ال توجد فروق ذات داللة بين م

ع األعضاء كما أجمندية. الرؤساء األندية والمنتديات للقيادة الرؤيوية إال في بعد التمكين لصالح األ

على أن الرؤساء يأخذون بعين اإلعتبار تلبية احتياجات العاملين وتعيين المتميزين وذوي الخبرة وهم 

ية ء يستطيعون تنبوء بكيفيحددون األهداف ضمن اإلمكانات المتاحة، وال يتفقون على أن الرؤسا

 األداء.

ة لوحدل اإلداريالكادر  لدىالقيادة الرؤيوية ( دراسة لتحديد Molina, 2018) مولينا أجرىكما 

وكانت  ،من مدرسين ومديرين ًدافر  (18)وتكونت عينة الدراسة من . في اليابان Guapanالتعليمية 

لقيادة هناك ضعًفا في ممارسة اأظهرت النتائج أن واستخدمت المنهج الوصفي. أداة الدراسة استبانة، 

 رشاداتإ تقديم تمو  ،ة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسيةالرؤيوية لدى أعضاء الهيئة اإلداري

  كانار وازوجز وأبرشية غابون. مقاطعة في الدولة من الممولة الخاصةارس المد لمديري

( دراسة هدفت إلى تعرف مدى تطبيق خصائص القيادة الرؤيوية 1119وأجريا حنظل ورزوقي )

انتين إضافًة وتم تصميم استب الح الدين في العراق.في المستشفيات محافظة ص المنظماتلتعزيز أداء 

من العاملين في  فرًدا (81إلى المقابالت كأدوات لجمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة من )

 ي.تخدمت الدراسة المنهج االستطالعالدين العام وسامراء العام والبلد العام(، واس )صالحمستشفيات 

توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة معنوية بين خصائص القيادة الرؤيوية وتعزيز أداء 
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وثة وهي ألداء للمنظمة المبحالمنظمة الصحية، وتتفاوت تأثير خصائص القيادة الرؤيوية على تميز ا

 بالترتيب الرؤية فالتمكين ثم اإلتصاالت.

ستراتيجيات إبيان وتوضيح مفهوم إعادة صياغة  ( دراسة هدفت إلى1119) القريوتي تجر أ

 .وسيط رود القيادة الرؤيوية كمتغيتطوير الموارد البشرية وأبعادها، وأثرها في الذكاء التنافسي بوج

مجموعة لا والوسطى في الشركات التابعة من جميع المديرين في اإلدارة العليتكون مجتمع الدراسة و 

 ( مديًرا من اإلدارات العليا والوسطى في مجموعة الحوراني111تكونت عينة الدراسة من )الحوراني، و 

لدراسة، أداة لاستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم استخدام االستبانة ك ، إذفي عمان

تطوير  ستراتيجياتإن األهمية النسبية إلعادة صياغة وكانت من أهم النتائج التي توصلت إليها أ

صائية حإذو داللة  واضح وجود أثر. كما تبين موعة الحوراني جاءت مرتفعةالموارد البشرية في مج

ذو  آخر أثركما ظهر  ،للقيادة الرؤيوية كمتغير وسيط في الذكاء التنافسي في مجموعة الحوراني

 ستراتيجيات تطوير الموارد البشرية بأبعادها المختلفة. إحصائية معنوية إلعادة صياغة إداللة 

 بالفرق البحثيةالدراسات المتعلقة 

إلى التركيز على كيفية دراسة هدفت  (Tomas & Castro, 2013) كاستروو  توماس أجرى

دارة الفرق البحثية من  في مجال العلوم  الفرق البحثيةواتي يقدن لتصور الباحثات التشكيل وتشغيل وا 

الفرق البحثية في مرأة مسؤولة عن ( ا14من ) العينة تكونت، وأجريت الدراسة في كندا .جتماعيةاال

ائج أن وكانت أهم النت. لدراسةلأداة م المنهج النوعي، والمقابلة كااستخدتم جتماعية، و مجال العلوم اال

جيدة،  سانيةإنمناخ عمل جيد وعالقات  فرق بحثية متماسكة للغاية وايجاد ن إلى بناءو يسع ينالباحث

 قدرة على توليد أداء أكاديمي وعلمي عاٍل يرتبط ارتباًطا وثيًقا بالمجموعات الدولية األخرى.ممع ال
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تطور البحث العلمي في مجال التربية  مدى التعرف إلى( دراسة هدفت 1114أجرت الشوربجي )

وكيفية  والمعوقات التي تعترضها اصة من خالل عمل الفرق البحثية وتتبع تطورها واحتياجاتها،الخ

 ونتلايرمراسة حالة الفريق البحثي " تحدي التواصل" في كلية التربية بجامعة دوقد تم  .التغلب عليها

 ،هج الوصفيالمن وتم استخدام ع لجامعة مونتلاير،فريق التواصل التابوكانت عينة الدراسة ، في كندا

أظهرت الدراسة عدة نتائج منها أن حيث دراسة، للوات مالحظة والمقابالت الشخصية كأداواستخدام ال

يق على في أهمية وجود تخطيط مسبق يساعد الفر  مثلالفريق البحثي يمتلك نقاط قوة ونقاط ضعف تت

 استثمار الفرص والتغلب على المشكالت التي تواجهه.   

مناخ  علىتؤثر إيجابًيا  التي الكامنة العوامل إلىدراسة هدفت التعرف ب( 1115)السعيد  وقام

مشاريع عند انجاز ال ابتكارية، نتاجات توصل إلىلعاماًل مهًما لفرق البحث والتي تعد بدورها عمل 

. (NEPRUللجنة الوطنية لتقييم وبرمجة البحوث الجامعية)وا (PNRبرنامج الوطني للبحث )التابعة لل

بغرض  تبانةوتم تصميم اس يلي،وأجريت الدراسة في الجزائر واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحل

 البحث العلميلتطوير  مشروع لوكالتين وطنيتين( 119وتكونت عينة الدراسة من ) جمع البيانات،

(ANDRU وANDRS) كامنة ويمكن عوامل  (7)هناك أن ، وأظهرت النتائج عشوائيةالطريقة غير ب

تسيطر ة خارجيعة العمل من داخل فريق البحث، وعوامل تتحكم بها طبيو داخلية تقسيمها إلى عوامل 

عليها الظروف التي يتشكل ويعمل فيها الفريق، وتتأثر باإلجراءات والممارسات التي تسبق تشكيل 

 .بدايةالالفريق في 

قسام أل( دراسة هدفت إلى قياس مدى تمكن أعضاء الفرق البحثية التابعة 1117) البادريأجرى و 

تبعت او  ،وأجريت الدراسة في سلطنة ع مان .البحثالمهني بالمحافظات التعليمية من مهارات  التوجيه

مية من جميع أعضاء الفرق البحثية بالمحافظات التعليالدراسة مجتمع وتكون  المنهج الوصفي،الدراسة 
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 مدى تمكن أعضاء الفرق البحثيةلقياس  واستخدمت االستبانة ،( عضًوا31تكونت عينة الدراسة من )و 

تمكنون مالدراسة أن أعضاء الفرق البحثية نتائج أظهرت و رات البحث العلمي كأداة للدراسة. من مها

 لها كان بدرجةن امتالكهم فإ ماعدا مهارة التحليل اإلحصائي ،ارات البحث العلمي بدرجة عاليةمهمن 

متوسطة، كما ظهرت صعوبات تواجه الفرق البحثية تتمثل في عدم وجود حوافز ودعم مادي، إضافة 

 إلى صعوبات تواجه أعضاء الفرق البحثية تعزى لمتغير النوع االجتماعي والمؤهل العلمي.  

إلدارة الفرق البحثية متعددة التخصصات مقترح تصور إلى تقديم ( 1118) هدفت دراسة العبيريو 

أهمية الفرق البحثية متعددة ، والتعرف إلى المعرفي لجامعة تبوكمال الكمدخل لتنمية رأس 

مية رأس نالتخصصات والتحديات التي تواجهها، والتي تضعف دورها في بناء مجتمع المعرفة ولت

نهج النوعي، واستخدمت المقابلة كأداة الدراسة في السعودية، ووظفت الموأجريت  المال المعرفي.

( عضًوا من أعضاء اللجنة الدائمة للبحث العلمي بجامعة 11وتكونت عينة الدراسة من )للدراسة، 

أن هناك اجماع كبير بين الخبراء بأهمية إدارة الفرق البحثية متعددة  إلى وتوصلت الدراسةتبوك، 

الفرق،  إلدارةا، حيث قدمت الدراسة تصور مقترح تطبيقه التي تواجه والصعوباتالتخصصات 

 وتضمنت الخطوات لعمل الفرق البحثية في الجامعة.

دراسة ب (De Oliveira, Amaral & Pechenco, 2019) بيتشنكووليفيرا وامرال و  دي قام

ني لتقييم وطالنظام ال، و يةفرق البحثالإلى وضع إطار منهجي لمعهد تخريج الدورات وتقييم  تهدف

ار على حيث يحتوي اإلط ،برازيلية المعلومات الوصفية التي تجريها وكالة عامة الخريجين ومراجعة

 الوصفي م المنهجخد  ثالثة مستويات من التحليل، مما يسمح بمشاركة العديد من صانعي القرار، است  

قدرات الفردية، لهدف استكشاف أربعة أبعاد تحليلية )ابللدراسة  ةأداكاستبانة تم تصميم و التحليلي، 

أهم النتائج وضع إطار مقترح مناسب لكل من جاءت والتعاون، والمحتوى، والمخرجات/ النتائج(، و 
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الباحثين وصناع القرار لتحليل الدورات وفرق البحث )تقييم نتائج الفرق البحثية(، ووضع معايير 

 وضوابط لتقييم نتائج الفرق البحثية.

تحسين اداء التعليم دراسة هدفت إلى ( 1119) الدينعبد المعطي ونور و  بينما أجرى عبد الحافظ

 .المتقدمة على خبرات الدولبناًء  لتطويرة من خالل وضع سيناريوهات مشروعات التنافسيالجامعي لل

. ناريوهاتوأسلوب السي من خالل استبانةالمنهج الوصفي وتمثلت أداة الدراسة هذه الدراسة واستخدمت 

وصلت وت. في مصر الهيكل اإلداري لجامعة أسيوطتكونت عينة الدراسة من مجموعة أفراد يمثلون 

من المتطلبات الالزمة لتطبيق  توافر العديدينة ككل على أهمية إجماع أفراد الع إلىالدراسة 

فيما يخص  (1.84المشروعات التنافسية بجامعة أسيوط حيث بلغ متوسط الوزن النسبي للعينة ككل )

وهي أعلى من الحد األعلى للثقة وهي تعبر  ( فيما يخص مدى توافرها،1.74درجة األهمية و)مدى 

فرق كل من تكوين ال عينة مما يؤكد على إدراكهم ألهمية توافرعن درجة اإلدراك اإليجابية ألفراد ال

نشاء مراك لبحثي لتطبيق ز للتميز االبحثية، تفعيل الشراكة البحثية، وتشكيل حاضنات المشروعات، وا 

ي استجابات ف( 1.11حصائية عند مستوى داللة )لتنافسية، ووجود فروق ذات داللة إالمشروعات ا

كيل الثانية على المحاور التالية: "تكوين الفرق البحثية، تفعيل الشراكة البحثية، وتشو افراد العينة األولى 

نشاء مراكز للتميز البحثي" المشروعات، حاضنات لى وتدل هذه النتيجة ع لصالح درجة األهمية، وا 

ادراك أفراد العينة األولى والثانية ألهمية توافر تلك المتطلبات لتطبيق المشروعات التنافسية بجامعة 

 أسيوط.

أثر فرق البحث االفتراضية على مهارات البحث  إلىتعرف  تهدف( دراسة 1111) أحمدأجرت 

تخدمت مصر واسأجريت الدراسة في  زية كلغة أجنبية.اللغة اإلنجليبة االكاديمية لدى طالب كتاالو 

. طالبة (11) بيةيوأخرى تجر  طالبة (11ضابطة )وتكونت العينة من مجموعة  ،التجريبيشبة المنهج 
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ا بين فرق دال إحصائيً  وتم تصميم أداة اختبار موحد، وتوصلت الدراسة إلى النتائج أن هنالك وجود

وعتين لذلك في االختبار البعدي لصالح المجموعة التجريبية، لذلك خلصت متوسطي درجات المجم

 ة لدىكاديميألالكتابة ااالفتراضية لتنمية مهارات البحث و فرق البحث يمكن استخدام  الباحثة إلى أنه

 نجلزية كلغة أجنبية.طالب اللغة اإل

 السابقة موقع الدراسة الحالية من الدراساتالتعقيب على الدراسات السابقة و 

 االطالع على الدراسات السابقة تبين لدى الباحثة المالحظات اآلتية: خاللمن 

ر خض دراسة الحالية من حيث المنهج المستخدم وهو المنهج الوصفي مع الدراسةتشابهت 

 ,Yordsalaيروساال وتيسابوتا وسري أمباي )و ، (1111) وطه وسعيد، فندي(، 1111والباشقالي )

Tesaputa & Sri-Ampai, 2014،) السعيد (، و 1114وميرخان وأومر) (،1114) والشوربجي

(، 1118)(، والعبيري Molina,2018(، ومولينا )1118كواز)(، 1117) بادريوال(، 1115)

، وديوليفيرا وامرال وبيتشنكو (1119، وعبدالحافظ وعبد المعطي ونور الدين )(1119) والقريوتي

(De Oliveira, Amaral & Pechenco, 2019.)  واختلفت مع دراسة توماس وكاسترو

(Tomas & Castro, 2013)، ( أحمد 1119(، وحنظل ورزوقي )1118والطائي والتميمي ،)

 .والمنهج شبة التجريبي المنهج النوعي والمنهج االستطالعي من حيث استخدامها (1111)

 (، 1111خضر والباشقالي) الدراسة الحالية من حيث األداة االستبانة مع دراسة تشابهتو 

الطائي و  (،1115(، والسعيد )1114وميرخان وأومر ) (،1113يروساال وتيسابوتا وسري أمباي )

، حنظل ورزوقي (1119) والقريوتي (،1118) (، وكواز1118، ومولينا )(1117والتميمي )

 .(1119)، وعبد الحافظ وعبد المعطي ونور الدين (1119) بيتشنكووامرال و ودي وليفيرا (، 1119)
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والعبيري (، 1114، الشوربجي )(Tomas & Castro,2013توماس وكاسترو )واختلفت مع دراسة 

 .حيث استخدموا المقابلة واختبار موحد كأدوات للدراسة (1111أحمد )(، 1118)

 ( من حيث البلد وهو األردن.1119) وتيريالحالية مع دراسة الق الدراسةوكما تشابهت 

 ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة 

 : فهدف الدراسة سات السابقة من حيث الهدفعن الدراالدراسة الحالية هذه  تميزت

عالقتها الخاصة و القيادة الرؤيوية لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية  التعرف إلى

ة الحالية أنها جمعت بين القيادة الرؤيوية والفرق البحثية، وت عد الدراس فضاًل عن ،بتفعيل الفرق البحثية

وتأمل  .علم الباحثة( من الموضوعات التي تفتقر إليها مؤسسات التعليم العالي في األردن حد )على

 المجال. أخرى في هذاة بداية طريق لدراسات تكون هذه الدراس في أن الباحثة
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 :الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات

، وصدق ااتيهومجتمع الدراسة وعينتها وأد تناول هذا الفصل عرضًا لمنهج الدراسة المستخدم

جراءاتها، والوسائل اإلحصائية للبياناتموثباته اتيناألد  كما يأتي:هي و  ،ا وا 

 منهج الدراسة

لنوع من لمثل هذا ا ةً مالئمكثر األإذ يعد المنهج  ،الوصفي االرتباطي استخدام منهج البحثم ت

 راسات وتم استخدام االستبانة وسيلة لجمع البيانات المتعلقة بالدراسة. الد  

 مجتمع الّدراسة

ددهم والبالغ عأعضاء هيئة التدريس في الجامعات االردنية الخاصة كون مجتمع الدراسة من ت

صائية حسب إحممن يحملون رتبة أستاذ وأستاذ مشارك وأستاذ مساعد، و  عضو هيئة تدريس (1311)

 .1120/1111للعام الجامعي وضمان جودتها مؤسسات التعليم العالي عتماد هيئة ا

 عينة الّدراسة

ات من أعضاء هيئة التدريس في الجامع البسيطة العشوائيةبالطريقة  الدراسة عينةسحب م ت  

وبلغ  (1111/1111) من العام األول الدراسي الفصل الملتحقين بعملهم خاللية الخاصة األردن

 (Krijcie & Morgan,1970) مورجانكرجسي و  العينات اإلحصائية جدولل وفًقا حجم العينة

 .من مجتمع الدراسة %13وبنسبة  ريس في الجامعات األردنية الخاصةهيئة التد( عضو 131)
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 الّدراسة تاأدا

استخدام أداتين، وهما: استبانة القيادة تم ، واإلجابة عن أسئلتها من أجل تحقيق أهداف الد راسة

يصال الرؤية )االتصال(، وا  مجاالت )الرؤية، ثة وتوزعت على ثال ،فقرة (11الرؤيوية وتكونت من )

مجاالت )مهارات  ى ثالثةفقرة وتوزعت عل (11البحثية وتكونت من )الفرق تفعيل والتمكين(، واستبانة 

بشرية للفرق مادية والالمتطلبات الو المتطلبات اإلدارية والتنظيمية للفرق البحثية، و البحث العلمي، 

 منها:(، وفيما يلي وصف لكل البحثية

 :أوًلا: استبانة القيادة الرؤيوية

تطوير نه في مواإلفادة األدب التربوي السابق  علىا اعتمادً القيادة الرؤيوية  تطوير استبانة  تم

( ودراسة 1111مثل دراسة فندي وسعيد وطه ) ذات الصلة لدراسات السابقةا، والرجوع إلى األداة

ة ، إذ تكونت األستبانن والمختصين التربوييناء المحكميآر  فضاًل عن، (1117الطائي والتميمي )

بحسب مقياس ليكرت تملت على خمس بدائل من اإلجابات، اشو  فقرة( 13من )بصورتها األولية 

( درجات، قلياًل 1، أحياًنا )( درجات3( درجات، غالًبا )4دائًما ) وهي: (Likert scaleالخماسي )

 ث مجاالت كما يلي:( يبين ذلك، موزعة على ثال1لحق )درجة واحدة والمدرجتين، نادًرا 

 ( فقرات.9على ) واشتمل الرؤية -

 ( فقرات.8على ) واشتمل )االتصال( ايصال الرؤية -

 ( فقرات.7على ) واشتملالتمكين  -
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 :صدق استبانة القيادة الرؤيوية

القيادة الرؤيوية، من خالل عرضها بصورتها األولية على من صدق محتوى استبانة  تم التحقق    

، إذ طلب (1والعربية، الملحق )( محكمين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية 11)

ما يرونه  إضافة أو وصحتها، وتعديل الفقرات وحذفلمجالها مدى إنتماء  منهم إبداء آرائهم لبيان

( يبين بعض 1والجدول )فأكثر من المحكمين  (%81مناسًبا، وتم تعديل الفقرات التي أجمع عليها )

 فقرات التي تم تعديلها:ال

 تم تعديلها من قبل المحكمين الستبانة القيادة الرؤيوية( الفقرات التي 1الجدول )

 اسم المجال التعديل الفقرة رقم الفقرة

يقوم رئيس القسم بتكوين تصورات مستقبلية  .1
 للقسم تنسجم مع استراتيجيات الجامعة

يقوم رئيس القسم بتكوين تصورات 
مستقبلية للقسم تنسجم مع 

 األهداف االستراتيجية للجامعة.

 الرؤية

يؤمن رئيس القسم بالتصورات العقالنية  .1
 هتظهر جلًيا في سلوكللجامعة ف بليةقالمست

يؤمن رئيس القسم بالتصورات 
 العقالنية المستقبلية للجامعة

 الرؤية

يؤمن رئيس القسم بضرورة توفير مناخ إيجابي  .3
 للهيئة التدريس واالهتمام بأدائهم

يؤمن رئيس بضرورة  توفير مناخ 
 إيجابي للهيئة التدريس

 الرؤية

يؤثر رئيس القسم على أعضاء هيئة التدريس  .9
 ويشجعهم على تحقيق الرؤية

يشجع رئيس القسم أعضاء هيئة 
 التدريس لتحقيق الرؤية

ايصال الرؤية 
 )االتصال(

يمتلك رئيس القسم مهارة عالية في التعبير  .13
 عن الرؤية

يمتلك رئيس القسم مهارة لغوية 
 لتعبير عن الرؤية

ايصال الرؤية 
 )االتصال(

يؤمن رئيس القسم بالمقدرات الكامنة ألعضاء  .15
 هيئة التدريس ويمنحهم الفرصة إلظهارها

يؤمن رئيس القسم بالمقدرات 
 الكامنة ألعضاء هيئة التدريس .

 التمكين
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يثق رئيس القسم بأعضاء هيئة التدريس  .17
وبة بالمهمات المطلفيمنحهم الصالحيات للقيام 
 منهم

يوفر رئيس القسم الفرص إلظهار 
 قدرات أعضاء هيئة التدريس

 التمكين

يعمل رئيس القسم على زيادة كفاءة أعضاء  .11
 هيئة التدريس في الجامعة

يحرص رئيس القسم على زيادة 
كفاءة أعضاء هيئة التدريس في 

 الجامعة

 التمكين

نظيمي الوالء التيسهم التمكين في رفع مستوى  .11
 لدى أعضاء هيئة التدريس في القسم

يؤمن رئيس القسم بضرورة تمكين 
 أعضاء هيئة التدريس

 التمكين

 من قبل المحكمين الستبانة القيادة الرؤيوية م حذفها( الفقرات التي ت1الجدول )

 المجال الفقرة رقم الفقرة

تقبل العقالنية لمستزود رؤية رئيس القسم الجامعة بالتصورات  .8
 المؤسسة.

 الرؤية

يعمل رئيس القسم على ايصال الرؤية المستقبلية بصورة  .11
 واضحة ألعضاء الهيئة التدريس

 ايصال الرؤية )االتصال(

 ًلستبانة القيادة الرؤيويةمؤشرات صدق البنائي 

المجال باب مدى ارتباط كل فقرة باستخدام معامل االرتباط لحسبنائي التم التحقق من الصدق 

 نمطبقت األداة على عينة  ذلكلو فقرة باألداة ككل،  ارتباط كلالذي تنتمي إليه، ثم حساب مدى 

تدريس في الجامعات األردنية هيئة عضو ( 11) أفرادها بلغ عددنتها عيخارج  الدراسة ومن مجتمع

إليجاد العالقة االرتباطية  (Pearson Correlationواستخدم معامل االرتباط بيرسون ) الخاصة،

 (:1وذلك كما هو مبين في الجدول ) هابين
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 : قيم معامالت ارتباط بيرسون لكل فقرة مع المجال الذي تنتمي إليه ألداة القيادة الرؤيوية (1الجدول )

 التمكين رقم الفقرة إيصال الرؤية رقم الفقرة الرؤية رقم الفقرة

1 .724** 9 .820** 16 .735** 

2 .712** 10 .831** 17 .848** 

3 .794** 11 .755** 18 .865** 

4 .804** 12 .856** 19 .889** 

5 .537* 13 .840** 20 .854** 

6 .756** 14 .867** 21 .865** 

7 .867** 15 .752** 22 .836** 

8 .852**     

الداللة  وىمرتفعة ودالة إحصائًيا عند مستون ( بأن قيم معامالت ارتباط بيرس1يظهر الجدول )      

(α ≤ 0.05)   ( وهذا يشير إلى و 0.30حيث أن جميعها أكبر من .) جود صدق اتساق داخلي بين

 انة القيادة الرؤيوية.فقرات استب

 صدق البنائي ًلستبانة القيادة الرؤيوية:ال

 (11من ) على عينة استطالعيةإليجاد الصدق البنائي لمجاالت االستبانة تم تطبيق األداة     

هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة من خارج عينة الدراسة، وتم ايجاد معامل ارتباط عضو 

 (:3(، كما هو مبين في الجدول )Pearson Correlationبيرسون )

مع : معامالت ارتباط بيرسون لكل مجال من مجاالت االستبانة القيادة الرؤيوية  (3الجدول )
 االستبانة ككل والقيمة الكلية.
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عدد  المجال
 الفقرات

ايصال  الرؤية المعامالت
الرؤية 

 )االتصال(

 القيادة الرؤيوية التمكين

 
 الرؤية

 
8 

 **912. **763. **755. 1 معامل االرتباط
 000. 000. 000.  مستوى الداللة

 30 30 30 30 العدد
ايصال الرؤية 
 )االتصال(

 
7 

 **919. **808. 1 **755. االرتباطمعامل 
 000. 000.  000. مستوى الداللة

 30 30 30 30 العدد
 

 التمكين
 
7 

 **934. 1 **808. **763. معامل االرتباط
 000.  000. 000. مستوى الداللة

 30 30 30 30 العدد
 

 القيادة الرؤيوية
 
22 

 1 **934. **919. **912. معامل االرتباط
  000. 000. 000. مستوى الداللة

 30 30 30 30 العدد
وذات داللة عالية جاءت بدرجة معامالت االرتباط المجاالت أن قيم ( 3يالحظ من الجدول )

 إحصائية، وهذا يعزز من صدق االتساق الداخلي لفقرات استبانة القيادة الرؤيوية.

 استبانة القيادة الرؤيوية:ثبات 

د إليجا (Cronbach-Alpha)لفا أاستخدام معادلة كرونباخ ب سةالدرا اةثبات أد تم التأكد من     

 (.4، وكما هو مبين في الجدول )ككلجميع المجاالت واألداة  لألداة علىمعامل االتساق الداخلي 

 (ألفا )كرومباخلمجاالت القيادة الرؤيوية معامل الثبات لالتساق الداخلي  (4الجدول )

 معامل ثبات  ألفا كرونباخ الفقرات عدد المجال الرقم
 1.91 8 الرؤية 1
 1.91 7 ايصال الرؤية )االتصال( 1
 1.95 7 التمكين 1

 1.95 11 القيادة الرؤيوية
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ياس قهذا يشير بأن األداة قادرة على و  األداة مرتفعة( بأن معامالت ثبات 4ونستدل من الجدول )

وأن أدنى معامل ثبات كان  (0.96لمجاالت األداة ) معامل ثباتأن اعلى بذ يشير ما أعدت له، إ

 < α) معامل الثباتإمكانية ثبات النتائج عند تطبيق األداة، حيث أن قيمة ؤكد مما ي (،1.91)

مناسبة للتطبيق على عينة الدراسة. وبعد التحقق من صدق األداة وثباتها تدل على أن األداة  (0.60

ع قيم من المالحظ أن جمي، و (1هو مبين في الملحق ) كما (22نهائية مكونة من )بحت بصورة أص

 أنها مناسبة للتطبيق لتحقيق أغراض الدراسة.الثبات مرتفعة، وهذا يعزز 

 الفرق البحثية:تفعيل ثانياا: استبانة 

لمتعلق األدب النظري السابق االفرق البحثية من خالل االطالع على تفعيل تبانة اس تم تطوير      

ات الصلة بالدراسات السابقة ذاة الدراسة، كما تم االستعانة دالبحثية واإلفادة منه في تطوير أبالفرق 

ونت تك ، إذآراء المحكمين والمختصين التربويين فضاًل عن(، 1115السعيد )دراسة كبالفرق البحثية 

الخماسي مقياس ليكرت على خمس بدائل من اإلجابات وفًقا لاشتملت و فقرة،  (17األداة من )

(Likert scale( وهي: دائًما )درجات1( درجات، أحياًنا )3( درجات، غالًبا )4 ) ،قلياًل درجتين ،

 وهي:مجاالت  ذلك، موزعة على ثالثة( يبين 1درجة واحدة والملحق )نادًرا 

 .( فقرة19) من ، وتكونمهارات البحث العلمي يحرص رئيس القسم على تدعيم -

 ( فقرات.9)من  والتنظيمية للفرق البحثية، وتكونالمتطلبات اإلدارية  -

 ( فقرات.9)من  وتكون المتطلبات المادية والبشرية للفرق البحثية، -
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 :فرق البحثيةالتفعيل صدق استبانة 

( 11ألولية على )اعرضها بصورتها ب، فرق البحثيةالتفعيل ق محتوى استبانة حقق من صدتم الت    

مدى ببداء آرائهم إل(، 1التدريس في الجامعات األردنية والعربية، الملحق )محكمين من أعضاء هيئة 

ت التي ما يرونه مناسًبا، وتم تعديل الفقراأو إضافة وحذف وصحتها، وتعديل الفقرات الفقرات إنتماء 

 :فقرات التي تم تعديلهاال( يبين بعض 5( فأكثر من المحكمين والجدول )%81أجمع عليها )

الفرق عيل تف الستبانة درجةمن قبل المحكمين أو دمجها  تعديل عليهاالالفقرات التي تم  (5الجدول )
 البحثية

 اسم المجال التعديل  الفقرة ةرقم الفقر 
يمتلك المعرفة التامة بالتفريق بين  .9

 الداللة العلمية والداللة اإلحصائية
امتالك المعرفة التامة بالتفريق بين 

 والداللة اإلحصائيةالداللة العلمية 
يحرص رئيس القسم على 

 تدعيم المهارات البحث العلمي
المقدرة على صياغة أهداف الدراسة  .11

 وأهميتها
المقدرة على صياغة أهداف الدراسة 

 نظرًيا وعلمًيا
يحرص رئيس القسم على 

 تدعيم المهارات البحث العلمي
ع جالتامة بطريقة توثيق المر المعرفة  .14

متبع في المؤسسات كما هو 
 المعتمدة للتوثيق

اإللمام بطريقة التوثيق المراجع كما 
هو متبع في المؤسسات المعتمدة 

 للتوثيق

يحرص رئيس القسم على 
 تدعيم المهارات البحث العلمي

الدراية التامة بشروط العينة البحثية  .17
 حجمها وطريقة اختيارها.

اإللمام بشروط اختيار العينة البحثية 
 )حجمها وطريقة اختيارها(

يحرص رئيس القسم على 
 تدعيم المهارات البحث العلمي

امتالك المقدرة على صياغة النتائج  .19
 وعرضها

يحرص رئيس القسم على  امتالك المقدرة على مناقشة النتائج
 تدعيم المهارات البحث العلمي

ألعضاء الفرق البحثية يسمح رئيس  .11
 ة خارجيةبالعمل مع مؤسسات بحثي

يسمح رئيس ألعضاء الفرق البحثية 
 بالعمل مع مؤسسات بحثية خارجية

المتطلبات المادية والبشرية 
 البحثيةللفرق 

يتواصل رئيس القسم مع إدارة  .13
الجامعة لتوفير الخبراء والباحثين 
 من مراكز المعروفة في مجاالتها

 العميديتواصل رئيس القسم مع 
قسامها ين في ألتوفير الخبراء والباحث

 المختلفة

المتطلبات المادية والبشرية 
 للفرق البحثية

الجامعة الفرق البحثية  تستقطب .14
للعمل مع الباحثين في اقسامها 

 المختلفة

 رئيس القسم على استقطابيحرص 
الفرق البحثية للعمل مع الباحثين في 

 اقسامها المختلفة

المتطلبات المادية والبشرية 
 للفرق البحثية
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 فرق البحثيةال تفعيلمن قبل المحكمين الستبانة  م حذفها( الفقرات التي ت7الجدول )

 المجال الفقرة رقم الفقرة

يحرص رئيس القسم على تدعيم  إجراء مقارنات بين المتغيرات البحث العلمي .3
 المهارات البحث العلمي

بحث اإلهداء الالمعرفة التامة بالصفحات التهيدية التي يتكون منها  .7
 والمقدمة والملخص.

يحرص رئيس القسم على تدعيم 
 المهارات البحث العلمي

المتطلبات اإلدارية والتنظيمية  يوفر رئيس القسم المناخ المناسب لتأسيس الفرق البحثية في قسمه .11
 للفرق البحثية

يوفر رئيس القسم المختبرات والتجهيزات الالزمة لعمل الفرق  .11
 البحثية

لفرق ل مالية والبشريةالمتطلبات ال
 البحثية

 الفرق البحثية تفعيل صدق البنائي ًلستبانةالمؤشرات 

ة ارتباط كل فقر  مدى قياسن خالل حساب معامل االرتباط لصدق البنائي مال تم التحقق من

لى عينة األداة عك طبقت لذل .اط كل فقرة باألداة ككلتنتمي إليه، ثم قياس مدى ارتب بالمجال الذي

تدريس في الجامعات هيئة عضو  (11) من خارج عينتها بلغ عدده أفرادها من مجتمع الدراسة

إليجاد العالقة  (Pearson Correlation) األردنية الخاصة، وتم استخدام معامل االرتباط بيرسون

 :(8، وذلك كما هو مبين في جدول)االرتباطية بينها

 البحثية الفرق ألداة تفعيللكل فقرة مع المجال الذي تنتمي إليه قيم معامالت االرتباط  (8الجدول )

 
رقم 
 الفقرة

يحرص رئيس القسم 
مهارات على تدعيم 

 البحث العلمي

المتطلبات اإلدارية  رقم الفقرة
والتنظيمية للفرق 

 البحثية

رقم 
 الفقرة

المتطلبات المالية 
 والبشرية للفرق البحثية

1 .745** 17 .672* 25 .822** 
2 .865** 18 .644* 26 .894** 
3 .651* 19 .842** 27 .833** 
4 .795** 20 .826** 28 .834** 
5 .871** 21 .831** 29 .776** 



41 
 

6 .806** 22 .855** 30 .902** 
7 .829** 23 .907** 31 .748** 
8 .767** 24 .849** 32 .816** 
9 .813**     
10 .846**     
11 .880**     
12 .837**     
13 .841**     
14 .804**     
15 .516     
16 .697*     

إحصائية عند مستوى الداللة  بيرسون مرتفعة ودالة ارتباطت أن قيم معامالإلى  (8يشير جدول )

(α ≤ 0.05)  ،( 0.30إذا كانت جميعها أكبر من)   اخلي بين فقرات دوهذا يدل على وجود اتساق

 الفرق البحثية. استبانة

 الفرق البحثية تفعيل صدق البنائي ًلستبانةال

( 11من ) إليجاد الصدق البنائي لمجاالت االستبانة تم تطبيق األداة على عينة استطالعية

تدريس في الجامعات األردنية الخاصة من خارج عينة الدراسة، وتم ايجاد معامل هيئة عضو 

 (:9(، كما هو مبين في الجدول )Pearson Correlationبيرسون )ارتباط 
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انة مع االستب تفعيل الفرق البحثية جاالتمعامالت ارتباط بيرسون لكل مجال من م(: 9الجدول )
 ككل والقيمة الكلية.

عدد  المجال
 الفقرات

يحرص رئيس  المعامالت
القسم على 

هارات م تدعيم
 البحث العلمي

المتطلبات 
اإلدارية 

والتنظيمية 
 ةللفرق البحثي

المتطلبات 
المالية 

والبشرية 
 للفرق البحثية

الفرق 
 البحثية

يحرص رئيس 
القسم على 

مهارات تدعيم 
 البحث العلمي

 
 

16   

معامل 
 االرتباط

1 .710** .609** .838** 

مستوى 
 الداللة

 .000 .000 .000 

 30 30 30 30 العدد
المتطلبات 
اإلدارية 

 والتنظيمية للفرق
 البحثية

 
 
 8 

معامل 
 االرتباط

.710** 1 .764** .827** 

مستوى 
 الداللة 

.000  .000 .000 

 30 30 30 30 العدد

 
المتطلبات 

المالية والبشرية 
 للفرق البحثية

 
 
  8 

معامل 
 االرتباط

.609** .764** 1 .758** 

مستوى 
 الداللة

.000 .000  .000 

 30 30 30 30  العدد
 
 

 الفرق البحثية

 
 
  44 

معامل 
 االرتباط

.838** .827** .758** 1 

مستوى 
 الداللة

.000 .000 .000  

 30 30 30 30 العدد
( أن قيم معامالت االرتباط المجاالت جاءت بدرجة عالية وذات داللة 9الحظ من الجدول )ي

 الفرق البحثية.ات استبانة ، وهذا يعزز من صدق االتساق الداخلي لفقر إحصائية



43 
 

 ثبات استبانة الفرق البحثية

(، إليجاد Cronbach’s Alphaباستخدام معامل كرونباخ ألفا )أداة الدراسة كد من ثبات التأ تم    

 (:11كما هو مبين في جدول) معامل االتساق الداخلي لألداة على جميع المجاالت واألداة ككل،

 فرق البحثية )كرونباخ ألفا(الامل ثبات االتساق الداخلي لمجاالت ( مع11الجدول )

 معامل ثبات كرونباخ ألفا عدد الفقرات المجال الرقم
 1.95 15 يحرص رئيس القسم على تدعيم المهارات البحث العلمي 1
 1.91 8 المتطلبات اإلدارية والتنظيمية للفرق البحثية 1
 1.91 8 للفرق البحثيةالمتطلبات المالية والبشرية  1

 1.94 11 الفرق البحثية
(، وهذا 0.92وأقل قيمة )  (1.95( قيم الثبات لالداة، حيث أن أعلى قيمة )11ويظهر جدول )

 الثبات جميعها مرتفعة، قيمإذ يتضح أن  ة قادرة على قياس ما أعدت لقياسه. يدل على أن األدا

 < Alphaإمكانية ثبات النتائج عند تطبيق األداة، حيث تعتبر قيم معامل الثبات ) إلى وذلك يشير

0.06)  

مناسبة من أجل تطبيق األداة على عينة. وبعد التأكد من صدق االداة وثباتها أصبحت األستبانة 

 ( فقرة. 11بصورتها النهائية مكونة من )

 تصحيح مقياس القيادة الرؤيوية والفرق البحثية:

تم استخدام تدرج ليكرت لإلجابة عن أداتي الدراسة القيادة الرؤيوية والفرق البحثية، فقد أعطيت      

على التوالي لكل فقرة من فقرات األداة لتتم معالجتها إحصائًيا، عل النحو   (1,2,3,4,5الدرجات )

 (1( درجتين، نادًرا )1( درجات، قلياًل )1( درجات، أحياًنا )3( درجات، غالًبا )4: دائًما )اآلتي

حكم ل، كما تم استخدام معادلة طول الفئة لتحديد مستويات القيادة الرؤيوية والفرق البحثية، وادرجة

 هي على النحو اآلتي: هاعلى مستويات
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  الحد األدنى )لتدرج ليكرت( –الحد األعلى طول الفئة= 
 عدد الفئات المفترضة (عدد المستويات )              
           = 4-1       = 3        =1.11 

               1           1 
 فتكونت من المستويات اآلتية:

 .( 2.33-1المستوى المنخفض من )-

 .(1.57-1.13المستوى المتوسط من )-

 (.4-1.58المستوى المرتفع من )-

 اإلحصائية المعالجة

 اإلحصائية اآلتية:، تم استخدام الوسائل راسةأسئلة الدلإلجابة عن 

 ارية والرتبةفات المعيالإلجابة عن السؤالين األول والثاني تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحر  -

 .والدرجة

. (Pearson Correlationارتباط بيرسون )لسؤال الثالث تم استخدام معامل لإلجابة عن ا -

لقياددة ابين متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة  االرتباطية العالقةلمعرفة 

رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة ودرجة تفعيلهم للفرق  الرؤيوية لدى

 .البحثية
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 إجراءات الدراسة

 :ق الدراسة وفق اإلجراءات اآلتيةتم تطبي   

وية دراسة القيادة الرؤيوضوع ذات الصلة بم الس ابقةالر جوع إلى األدب الن ظري  والد راسات  -

 .الفرق البحثيةو 

جميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة للفصل  من تحديد مجتمع الد راسة -

 .( عضو هيئة تدريس1311عددهم )والبالغ  1119/1111 من العام الجامعي األول

ؤساء ر أداة تفعيل الفرق البحثية في القيادة الرؤيوية و  والمتمثلة بأداة الد راسة اتيتطوير أد -

 األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة.

 م العاليعليالحصول على كتاب تسهيل مهمة الباحثة من جامعة الش رق األوسط إلى وزارة الت -

 .والبحث العلمي

( محكمين من ذوي 11)ا على ممن خالل عرضهأداتي الدراسة وثباتهما الت أكد من صدق  -

 االختصاص، واستخدام الطرق الستخراج مؤشرات صدق البنائي، واستخراج معامل الثبات.

 تدريس فيهيئة ( عضو 11العينة االستطالعية وقوامها )تم توزيع االستبانة إلكترونًيا على  -

، لمعرفة مدى وضوح الجامعات األردنية الخاصة من مجتمع الدراسة ومن خارج عينتها

 ات.فقر ال، وتم التأكد من وضوح لمستغرق في اإلجابة على األداتينالوقت الفقرات، و ا

تدريس في هيئة عضو  (131لبالغ عددهم )إلكترونًيا وا تطبيق األداة على عينة الد راسة -

 .الجامعات األردنية الخاصة

برنامج ال، ضمن تمهيدًا إلجراء المعالجة اإلحصائي ةجمع البيانات وتصنيفها وتدقيقها  -

 .النتائج على ( والحصولSPSS-V21اإلحصائي )
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 .قةدراسات السابالباالستعانه باألدب النظري ونتائج  عرض نتائج الد راسة ومناقشتها -

رسالة بشكلها وكتابة ال لى ما تم  الت وصل إليه من نتائجتقديم الت وصيات والمقترحات بناًء ع -

 النهائي.
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 :الفصل الرابع
 راسةالدّ  نتائج

ألقسام لدى رؤساء ا ادة الرؤيويةالقيتعرف التي هدفت إلى نتائج الدراسة يعرض هذا الفصل 

ل اإلجابة عن خال وذلك من األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة وعالقتها بتفعيل الفرق البحثية

 األسئلة اآلتية:
 النتائج المتعلقة بالسؤال األول

لدى رؤساء األقسام األكاديمية ما درجة ممارسة القيادة الرؤيوية السؤال األول: 

 ؟في الجامعات األردنية الخاصة

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة لإلجابة عن السؤال األول تم 

 عضاءأنظر من وجهة  صةالرؤيوية لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاالقيادة 

  .( يبين ذلك11في أداة القيادة الرؤيوية، والجدول )ولكل مجال على حدا  ككل مجاالتالتدريس للهيئة 

عينة  أفراد فات المعيارية والرتب ودرجة تقديراتاالحسابية واالنحر المتوسطات  (11الجدول )
ية في الجامعات األردنية لدى رؤساء األقسام األكاديمية القيادة الرؤيو مجاالت الدراسة لدرجة ممارسة 

 .صةالخا

المتوسط  المجال الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة الممارسة الرتبة

 مرتفعة 1 1.75 1.78 ايصال الرؤية )االتصال( 1
 مرتفعة 1 1.81 1.74 التمكين 1
 مرتفعة 1 1.77 1.73 الرؤية 1

 مرتفعة  1.71 1.75 القيادة الرؤيوية
الرؤيوية في قيادة األكاديمين لمجاالت الاألقسام رؤساء ( أن درجة ممارسة 11يبين الجدول )

سط المتو  وبلغ جاءت مرتفعة، يةالجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

كل مجال  ةممارس ، كما أن درجة(1.71بينما بلغ االنحراف المعياري ) (1.75) داة ككلالحسابي لأل
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، (1.78 – 1.78) قد تراوحت المتوسطات الحسابية بينجمعيها جاءت مرتفعة، و من مجاالت األداة 

جاء مجال "ايصال الرؤية )االتصال(" في الرتبة إذ ، (1.81 – 1.75) بين ةالمعياري اتواالنحراف

"التمكين" بالرتبة الثانية جاء مجال وبينما (، 1.75( وانحراف معياري )1.78األولى بمتوسط حسابي )

جاء مجال "الرؤية" في الرتبة الثالثة بمتوسط (، وقد 1.81( وانحراف معياري )1.74ي )بمتوسط حساب

 (.1.77( وانحراف معياري )1.73ي )حساب

وبالنسبة لفقرات كل مجال من مجاالت أداة القيادة الرؤيوية كانت النتائج كما تظهرها الجداول 

(11( ،)11( ،)13). 

  المجال األول: الرؤية

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية للقيادة  ح سبت

 (11كما يظهر في الجدول ) لفقرات مجال الرؤية الرؤيوية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة رؤساء األقسام (11الجدول )

  ًيامرتبة تنازل مجال الرؤيةجامعات األردنية الخاصة لفقرات في الاألكاديمية للقيادة الرؤيوية 

رقم 
 ةالفقر 

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
درجة 
 الممارسة

3 
بضرورة توفير مناخ إيجابي للهيئة يؤمن رئيس القسم 

 التدريس.
 مرتفعة 1 0.87 4.02

1 
يقوم رئيس القسم بتكوين تصورات مستقبلية للقسم تنسجم 

 مرتفعة 1 0.93 3.78 األهداف اإلسترايجية للجامعة. مع

1 
ة بتصوراته المستقبلية الوالء لدى الهيئ يعزز رئيس القسم

 التدريسية لتحقيق األهداف بفاعلية.
 مرتفعة 1 0.93 3.78

1 
يؤمن رئيس القسم بالتصورات العقالنية المستقبلية للجامعة 

. 
 مرتفعة 3 0.97 3.77



51 
 

5 
حسين على ت رؤية رئيس القسم أعضاء هيئة التدريس تحفز

 األداء لزيادة اإلنتاجية.
 مرتفعة 3 0.98 3.77

 مرتفعة 5 0.74 3.71 رئيس القسم باالستقرار النسبي. تتصف رؤية 4
 متوسطة 7 1.11 3.64 .تشجع الرؤية أعضاء هيئة التدريس على العمل الجماعي 8

7 
االعتبار احتياجات أعضاء هيئة  يأخذ رئيس القسم بعين

 التدريس عند وضع الرؤية.
 متوسطة 8 1.08 3.47

 مرتفعة  1.77 1.73 الرؤية
ة دنيرؤساء األقسام للقيادة الرؤيوية في الجامعات األر  ( بأن درجة ممارسة11دول )يظهر الج

 ، حيث بلغعن فقرات مجال الرؤية جاءت مرتفعة الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

(، وتراوحت الفقرات بين الدرجتين 1.77( وبلغ االنحراف المعياري )1.73المتوسط الحسابي )

جاءت في الرتبة األولى الفقرة و  (.3.11-1.37بين )المتوسطة والمرتفعة، والمتوسطات الحسابية 

حسابي  "، بمتوسطوفير مناخ إيجابي للهيئة التدريسيؤمن رئيس القسم بضرورة ت ونصها " (3)

نصها ( و 7مرتفعة، بينما جاءت في الرتبة األخيرة الفقرة ) ( ودرجة1.87نحراف معياري )( وبا3.11)

متوسط "، بضاء هيئة التدريس عند وضع الرؤيةاحتياجات أعاالعتبار  يأخذ رئيس القسم بعين "

 ، وبدرجة متوسطة.(1.18( وانحراف معياري )1.37حسابي )

  المجال الثاني: ايصال الرؤية )اًلتصال(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية  تم احتساب

هو ما ك ايصال الرؤية )اتصال(هيئة التدريس لفقرات مجال  للقيادة الرؤيوية من وجهة نظر أعضاء

 (11في الجدول ) مبين

ؤساء األقسام (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة ر 11الجدول )
 ال(ايصال الرؤية )اتصاألكاديمية للقيادة الرؤيوية في الجامعات األردنية الخاصة لفقرات المجال 

 .مرتبة تنازلًيا
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رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  الرتبة
 الممارسة

 مرتفعة 1 0.83 3.87 يشجع رئيس القسم أعضاء هيئة التدريس لتحقيق الرؤية. 9
يوظف رئيس القسم أنواع االتصال المختلفة لضمان  11

 وضوح الرؤية لدى أعضاء هيئة التدريس.
 مرتفعة 1 0.85 3.86

يصغي رئيس القسم آلراء أعضاء هيئة التدريس للتأكد من  14
 وصول الرؤية لهم.

 مرتفعة 1 0.94 3.86

 مرتفعة 3 0.99 3.82 يمتلك رئيس القسم مهارة لغوية لتعبير عن رؤية 11
يتحلى رئيس القسم بالمقدرة على توضيح األفكار التي  13

 تتضمنها الرؤية.
 مرتفعة 4 0.89 3.81

يؤمن رئيس القسم بالرؤية ويعمل بها مما ينعكس على  11
 أعضاء هيئة التدريس.

 مرتفعة 5 0.94 3.69

يمتلك رئيس القسم المقدرة على إقناع أعضاء هيئة  11
 بالرؤية.التدريس 

 متوسطة 7 0.88 3.53

 مرتفعة  1.75 1.78 تصال(االايصال الرؤية )
 

رؤساء األقسام للقيادة الرؤيوية في الجامعات األردنية  ( بأن درجة ممارسة11دول )يتضح من الج

الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس لفقرات مجال ايصال الرؤية )اتصال( جاءت مرتفعة، 

بالدرجة الفقرات  وجاءت (،1.75النحراف المعياري )( وبلغ ا1.78حيث بلغ المتوسط الحسابي )

(، 1.87-1.41، والمتوسطات الحسابية بين )بدرجة متوسطة( جاءت 11باستثناء الفقرة ) المرتفعة

، "يشجع رئيس القسم أعضاء هيئة التدريس لتحقيق الرؤية"( ونصها 9فجاءت في الرتبة األولى الفقرة )

( ودرجة ممارسة مرتفعة، بينما جاءت في الرتبة 1.81وبانحراف معياري ) (1.87بمتوسط حسابي )

، "يمتلك رئيس القسم المقدرة على إقناع أعضاء هيئة التدريس بالرؤية" ( ونصها11األخيرة الفقرة )

 وبدرجة متوسطة. (،1.88وانحراف معياري ) (1.41بمتوسط حسابي )
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 التمكين :الثالثالمجال 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية  تم حساب 

ي الجدول ف هو مبينكما  التمكينهيئة التدريس لفقرات مجال  للقيادة الرؤيوية من وجهة نظر أعضاء

(13) 

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة رؤساء األقسام 13الجدول )
 .نازلًيامرتبة ت التمكينلفقرات المجال  ةاألكاديمية للقيادة الرؤيوية في الجامعات األردنية الخاص

رقم 
 ةالفقر 
 

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة الممارسة ةالرتب

 مرتفعة 1 0.85 3.98 يؤمن رئيس القسم بضرورة تمكين أعضاء هيئة التدريس. 11
 مرتفعة 1 0.85 3.86 القسم بالمقدرات الكامنة ألعضاء هيئة التدريس.يؤمن رئيس  15
يوفر رئيس القسم المعلومات ألعضاء هيئة التدريس لفهم  19

 المهمات الموكلة إليهم.
 مرتفعة 1 0.98 3.82

يمنح رئيس القسم أعضاء هيئة التدريس الصالحيات للقيام  18
 بالمهمات المطلوبة منهم.

 مرتفعة 3 1.03 3.75

يحرص رئيس القسم على زيادة كفاءة أعضاء هيئة التدريس  11
 في الجامعة.

 مرتفعة 4 1.03 03.7

يشرك رئيس القسم أعضاء هيئة التدريس في صناعة القرارات  11
 التي تزيد من أدائهم.

 متوسطة 5 0.93 3.66

يوفر رئيس القسم الفرص إلظهار قدرات أعضاء هيئة  17
 التدريس.

 متوسطة 7 01.1 3.58

 مرتفعة  1.81 1.75 التمكين
( بأن درجة ممارسة رؤساء األقسام للقيادة الرؤيوية في الجامعات األردنية 13يظهر الجدول )

المتوسط  بلغ جاءت مرتفعة، وقد الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس لفقرات مجال التمكين

وتراوحت الفقرات بين الدرجتين المتوسطة والمرتفعة، (، 1.81االنحراف المعياري )( و 1.75الحسابي )

( 11(، فجاءت في الرتبة األولى الفقرة )1.98-1.48بينما تراوحت المتوسطات الحسابية بين )

( 1.98"، بمتوسط حسابي )يؤمن رئيس القسم بضرورة تمكين أعضاء هيئة التدريس ونصها "
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 ( ونصها17بينما جاءت في الرتبة األخيرة الفقرة )( ودرجة ممارسة مرتفعة، 1.84وبانحراف معياري )

( وانحراف 1.48، بمتوسط حسابي )"يوفر رئيس القسم الفرص إلظهار قدرات أعضاء هيئة التدريس"

 (، وبدرجة متوسطة.1.11معياري )
 الثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال ا

معات البحثية في الجاالسؤال الثاني: ما درجة تفعيل رؤساء األقسام األكاديمية للفرق 
 األردنية الخاصة؟

ؤساء ر لإلجابة عن السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تفعيل 

ريس من وجهة نظر أعضاء هيئة التد صةفي الجامعات األردنية الخا للفرق البحثية األقسام األكاديمية

 ( يظهر ذلك.14البحثية، والجدول )بشكل عام ولكل مجال من المجاالت أداة الفرق 

ل درجة تفعي معيارية والرتب لمجاالت أداة( المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال14الجدول )

 ثية في الجامعات االردنية الخاصة مرتبة تنازلًيا.رؤساء األقسام للفرق البح

المتوسط  المجال الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 متوسطة 1 0.83 3.50 مهارات البحث العلمييحرص رئيس القسم على تدعيم  1
 متوسطة 1 0.96 3.03 المتطلبات اإلدارية والتنظيمية للفرق البحثية 1
 متوسطة 1 0.97 2.68 المتطلبات المادية والبشرية للفرق البحثية 1

 متوسطة  1.47 1.14 الفرق البحثية
لفرق البحثية جاءت تفعيل ا لمجاالت أداة تفعيل رؤساء األقسام( أن درجة 14يظهر الجدول )

االنحراف المعياري ( وبلغ 1.14بدرجة متوسطة، بحيث أن المتوسط الحسابي لألداة ككل بلغ )

ت الحسابية بين ( كما جاءت مجاالت األداة جميعها بدرجة متوسطة وتراوحت المتوسطا1.47)

مهارات البحث العلمي" بالرتبة األولى القسم على تدعيم ال "يحرص رئيس ، وجاء مج(1.58-1.41)

ية (، وقد جاء مجال "المتطلبات اإلدارية والتنظيم1.81( وانحراف معياري )1.41بمتوسط حسابي)
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(، وكما جاء مجال 1.95معياري ) ( وبانحراف1.11بمتوسط حسابي ) للفرق البحثية" بالرتبة الثانية

( وبانحراف معياري 1.58بمتوسط حسابي ) " بالرتبة الثالثةلفرق البحثيةالمتطلبات المادية والبشرية ل"

(1.97.) 

وبالنسبة لفقرات كل مجال من مجاالت أداة الفرق البحثية كانت النتائج كما هو مبين في الجداول 

(15( ،)17( ،)18:) 

 مهارات البحث العلمييحرص رئيس القسم على تدعيم المجال األول: 

تفعيل رؤساء األقسام األكاديمية للفرق البحثية في الجامعة األردنية الخاصة من لحساب درجة 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات  نظر أعضاء هيئة التدريس تم احتساب وجهة

 (.15كما يظهر في جدول ) مهارات البحث العلميجال يحرص رئيس القسم على تدعيم م

ت الحسابية واالنحرفات المعيارية لدرجة تفعيل رؤساء األقسام (: المتوسطا15الجدول )
لى علفقرات مجال يحرص رئيس القسم جامعات األردنية الخاصة األكاديمية للفرق البحثية في ال

 تنازلًيا.مهارات البحث العلمي مرتبة تدعيم 

رقم 
 الفقرة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

11 
اإللمام بطريقة توثيق المراجع كما هو متبع في 

 المؤسسات المعتمدة للتوثيق
 مرتفعة 1 1.07 3.78

13 
اإللمام بشروط  اختيار العينة البحثية )حجمها وطريقة 

 مرتفعة 2 1.01 3.76 اختيارها(.

 متوسطة 3 0.97 3.62 المقدرة على صياغة أهداف الدراسة نظرًيا وعلمًيا. 11

7 
على صياغة عنوان البحث العلمي بطريقة المقدرة 

 صحيحة.
 متوسطة 4 0.88 3.59

 متوسطة 5 0.87 3.58 المقدرة على كتابة أسئلة البحث بشكل علمي. 8

11 
المقدرة على بناء أداة البحث العلمي والتحقق من 

 دالالت صدقها وثباتها.
 متوسطة 5 1.03 3.58
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 متوسطة 7 0.94 3.57 امتالك المقدرة على مناقشة النتائج. 15

11 
المقدرة على استخدام آليات جمع البيانات سواًء 
 )الوصفية أم االرتباطية أم السببية أم التجريبية(

 متوسطة 8 1.03 3.54

المقدرة على تحديد متغيرات الدراسة وتعريفها اصطالحًيا  9
جرائًيا.  وا 

 متوسطة 9 0.92 3.50

1 
حيث صحتها أو المقدرة على اختبار الفرضيات من 

 عدمه.
 متوسطة 11 0.95 3.47

 متوسطة 11 0.99 3.46 اإللمام بمتغيرات البحث العلمي. 1

4 
امتالك المقدرة على استخدام الدراسات السابقة كمصدر 

 رئيسي تقوم عليه فرضيات البحث العلمي.
 متوسطة 11 1.08 3.43

 متوسطة 11 1.06 3.40 اإللمام بتنظيم فصول البحث العلمي بالشكل الصحيح. 3
 متوسطة 13 0.99 3.35 المقدرة على إجراء العمليات اإلحصائية وتفسيرها. 14

امتالك المعرفة التامة بالتفريق بين الداللة العلمية  5
 والداللة اإلحصائية للبحث.

3.26 1.07 14 
 

 متوسطة

 متوسطة 15 1.09 3.15 إجراء مقارنات بين البحوث على اختالف أنواعها. 1
 متوسطة  0.83 3.50 يحرص رئيس القسم على تدعيم المهارات البحث العلمي

ت األردنية في الجامعاتفعيل رؤساء األقسام للفرق البحثية تفعيل ( يظهر بأن درجة 15الجدول )

هارات ميحرص رئيس القسم على تدعيم الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس لفقرات مجال 

(، 1.81االنحراف المعياري )( و 1.41جاءت متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي ) العلميالبحث 

-1.14الفقرات بين الدرجتين المتوسطة والمرتفعة، وتراوحت المتوسطات الحسابية بين ) وتدرجت

اإللمام بطريقة توثيق المراجع كما هو ( ونصها "11، حيث جاءت في الرتبة األولى الفقرة )(1.78

( وبدرجة 1.17( وانحراف معياري )1.78بمتوسط حسابي ) "،في المؤسسات المعتمدة للتوثيقمتبع 

إجراء مقارنات بين البحوث على اختالف "( ونصها 1مرتفعة، بينما جاءت في المرتبة األخيرة الفقرة )

 ( وبدرجة متوسطة.1.19( وانحراف معياري )1.14بمتوسط حسابي ) "،أنواعها
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 المتطلبات اإلدارية والتنظيمية للفرق البحثيةالمجال الثاني: 

تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تفعيل رؤساء األقسام للفرق البحثية 

إلدارية المتطلبات افي الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس لفقرات مجال 

 (.17كما هو مبين في الجدول ) والتنظيمية للفرق البحثية

(: المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجة تفعيل الفرق البحثية لرؤساء األقسام 17الجدول )
ة لفقرات المجال المتطلبات اإلدارية والتنظيمية للفرق البحثي األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة

 .امرتبة تنازليً 

رقم 
 ةالفقر 

 الفقرات
المتوسط 

 لحسابيا
االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
درجة 
 الممارسة

 متوسطة 1 1.04 3.37 يطور رئيس القسم ثقافة العمل ضمن الفرق البحثية في قسمه. 17
 متوسطة 2 1.09 3.32 يوفر رئيس القسم الخبرات الالزمة إلدارة الفرق البحثية. 18

11 
مل عيسهل رئيس القسم اإلجراءات مع اإلدارة العليا لتفعيل 

 الفرق البحثية
 متوسطة 3 1.19 3.30

 متوسطة 4 1.12 3.14 يشجع رئيس القسم تكوين الفرق البحثية في قسمه. 11

11 
يوفر رئيس القسم نظام متخصص لتبادل المعلومات بين 

 الفرق البحثية.
 متوسطة 5 1.17 2.92

19 
يطور رئيس القسم شراكات بحثيه مع مؤسسات بحثية خارج 

 متوسطة 6 1.08 2.77 الجامعة.

 متوسطة 7 1.22 2.71 يشرك رئيس القسم مؤسسات المجتمع المحلي بالفرق البحثية. 11
 متوسطة 8 1.23 2.69 تفعيل العقود القانونية لتنظيم عمل الفرق البحثية. 13

 متوسطة  961. 3.03 المتطلبات اإلدارية والتنظيمية للفرق البحثية
ثية للفرق البحرؤساء األقسام في الجامعات األردنية الخاصة أن درجة تفعيل  (17يبين الجدول )

د ق مجال المتطلبات اإلدارية والتنظيمية للفرق البحثيةلفقرات  جهة نظر أعضاء هيئة التدريسو من 

وجاءت  (1.95( واالنحراف المعياري )1.11) جاءت بدرجة متوسطة، وبلغ المتوسط الحسابي

وبدرجة ( 1.17-1.59الحسابية بين )درجة متوسطة إذ تراوحت المتوسطات ها بجميع الفقرات

يطور رئيس القسم ثقافة العمل  " على ( والتي تنص17في الرتبة األولى الفقرة ) متوسطة، وقد جاءت
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 بدرجة متوسطة، (1.13(  وانحراف معياري )1.17) " بمتوسط حسابيضمن الفرق البحثية في قسمه

تفعيل العقود القانونية لتنظيم عمل  " على ( والتي تنص13وقد جاءت في المرتبة األخيرة الفقرة )

  .( وبدرجة متوسطة1.11(، وانحراف معياري )1.59" بمتوسط حسابي ) الفرق البحثية

 المتطلبات المادية والبشرية للفرق البحثيةالمجال الثالث: 

األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة للفرق البحثية تم حساب درجة تفعيل رؤساء األقسام 

ن م المتطلبات المادية والبشرية للفرق البحثية مجالعضاء هيئة التدريس لفقرات من وجهة نظر أ

 .(18الحسابية واالنحرافات المعيارية كما هو مبين في الجدول )حساب المتوسطات خالل 

رافات المعيارية لدرجة تفعيل رؤساء األقسام األكاديمية ( المتوسطات الحسابية واالنح18الجدول )
لبحثية مجال المتطلبات المادية والبشرية للفرق الفقرات  ةنية الخاصة للفرق البحثيفي الجامعات األرد

 تنازلًيا. مرتبة

رقم 
 الفقرات ةالفقر 

المتوسط 
 الحسابي

االنحرافات 
 الدرجة ةالرتب المعيارية

19 
ن مع العميد لتوفير الخبراء والباحثين ميتواصل رئيس القسم 

 متوسطة 1 1.19 2.98 .المراكز البحثية المتخصصة في مجاالتها

11 
يسعى رئيس القسم إلى توفير البرامج التدريبية الالزمة لعمل 

دارتها.  الفرق البحثية  وا 
 متوسطة 2 1.18 2.84

 متوسطة 3 1.14 2.83 لبحثية.ايسعى رئيس القسم إلى توفير حاضنات علمية للفرق  14

15 
يسهل رئيس القسم ألعضاء الفرق البحثية بالعمل مع 

 مؤسسات بحثية خارجية.
 متوسطة 4 1.15 2.67

11 
يحرص رئيس القسم على استقطاب الفرق البحثية للعمل مع 

 متوسطة 4 1.18 2.67 الباحثين في أقسامها المختلفة.

 متوسطة 5 1.22 2.64 ة.مصادر لتمويل الفرق البحثييسعى رئيس القسم إلى إيجاد  17
 متوسطة 7 1.17 2.52 يسعى رئيس القسم إلى توفير الميزانية الالزمة للفرق البحثية. 18

11 
يخصص رئيس القسم نسبة من إيرادات القسم لدعم جهود 

 الفرق البحثية.
 منخفضة 8 1.19 2.27

 متوسطة  0.97 2.68 المتطلبات المادية والبشرية للفرق البحثية
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( أن درجة تفعيل رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة 18يظهر الجدول )

للفرق البحثية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس لفقرات مجال المتطلبات المادية والبشرية للفرق 

(، 1.97( واالنحراف المعياري )1.58متوسطة، وبلغ المتوسط الحسابي ) بدرجة البحثية قد جاءت

وتراوحت المتوسطات ، ( جاءت بدرجة منخفضة11الدرجة المتوسطة باسثناء الفقرة )قرات بوجاءت الف

يتواصل رئيس القسم " ونصها (19، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )(1.98-1.17الحسابية بين )

الخبراء والباحثين من المراكز البحثية المتخصصة في مجاالتها" بمتوسط حسابي مع العميد لتوفير 

( 11( وبدرجة متوسطة، بينما جاء في المرتبة األخيرة الفقرة )1.19( وبانحراف معياري )1.98)

يخصص رئيس القسم نسبة من إيرادات القسم لدعم جهود الفرق البحثية"، بمتوسط حسابي ونصها "

 .منخفضة( وبدرجة 1.19معياري ) نحراف( وا1.17)
 لثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال ا

 αمستوى الدًللة ) حصائية عندعالقة ارتباطية ذات دًللة إ السؤال الثالث: هل توجد

بين درجة ممارسة القيادة الرؤيوية لدى رؤساء األقسام األكاديمية في    (0.05 ≥

 الجامعات األردنية الخاصة ودرجة تفعيلهم للفرق البحثية؟

 Pearsonباستخدام معامالت ارتباط بيرسون ) وتم اإلجابة عن هذا السؤال بحساب قيم االرتباط

Correlatioرسة القيادة الرؤيوية لدى رؤساء األقسام قات االرتباطية بين درجة مما( لتحديد العال

( يظهر 19هم للفرق البحثية والجدول )األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة وعالقتها بدرجة تفعيل

 .ذلك
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(: العالقات االرتباط بيرسون بين درجة ممارسة القيادة الرؤيوية لدى رؤساء األقسام 19الجدول )

 األردنية الخاصة وعالقتها بدرجة تفعيلهم للفرق البحثيةاألكاديمية في الجامعات 

   (α = 0.05) ** دال إحصائًيا عند تحقق داللة 

( العالقات االرتباطية بين درجة ممارسة القيادة الرؤيوية لدى رؤساء األقسام 19يوضح الجدول )

األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة وعالقتها بدرجة تفعيلهم للفرق البحثية، حيث يظهر وجود 

ت اعالقات دالة إحصائًيا بين جميع مجاالت القيادة الرؤيوية لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامع

لدى رؤساء األقسام في الجامعات األردنية األردنية الخاصة وجميع مجاالت تفعيل الفرق البحثية 

ية فرق البحثحصائًيا بين جميع مجاالت تفعيل الوعالقات دالة إ (α = 0.05عند تحقيق )الخاصة 

ند الرؤيوية علدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة وجميع مجاالت القيادة 

(، وكذلك وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بين مجموع درجات القيادة الرؤيوية α = 0.05تحقيق )

 وكلها مرتفعة ودالة إحصائًيا.  (551.ومجموع درجات تفعيل الفرق البحثية بلغت )

 الرؤية المعامالت المجال
ايصال الرؤية 
 )اتصال(

 القيادة الرؤيوية التمكين

يحرص رئيس القسم 
مهارات على تدعيم 
 البحث العلمي

.384** معامل االرتباط  **411. **441. **441. 
 .11 .11 .11 .11 تحقيق الداللة

 131 131 131 131 العدد

المتطلبات اإلدارية 
 ةوالتنظيمي للفرق البحثي

 .417** .354** .338** .481** معامل االرتباط
 .11 .11 .11 .11 تحقيق الداللة

 131 131 131 131 العدد

المتطلبات المادية 
 والبشرية للفرق البحثية

 .317** .171** .138** .358** معامل االرتباط
 .11 .11 .11 .11 تحقيق الداللة

 131 131 131 131 العدد

 الفرق البحثية
 .441** .391** .389** .445** معامل الرتباط
 .11 .11 .11 .11 تحقيق الداللة

 131 131 131 131 العدد
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 :الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

التي توصلت إليها الدراسة بناًء على األسئلة النتائج يشمل هذا الفصل عرًضا لمناقشة 
الموضوعة، إضافًة إلى التوصيات التي تم التوصل إليها في ضوء النتائج الموضحة على التحو 

 اآلتي:
 النتائج المتعلقة بالسؤال األولمناقشة 

ة في مي: ما درجة ممارسة القيادة الرؤيوية لدى رؤساء األقسام األكاديالسؤال األولنتائج مناقشة 

 الجامعات األردنية الخاصة؟

أن درجة ممارسة القيادة الرؤيوية لدى رؤساء األقسام األكاديمية  (11أشارت النتائج في جدول )

في الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاءت بدرجة مرتفعة، حيث 

ذ جاءت مجاالت األداة جميعها بدرجة مرتفعة،1.71( واالنحراف )1.75بلغ المتوسط الحسابي )  (، وا 

(، 1.81-1.75، واالنحرافات المعيارية بين )(1.78-1.73)بية بين وتراوحت المتوسطات الحسا

راف معياري ( وبانح1.78مجال ايصال الرؤية )اتصال( بمتوسط حسابي )فجاءت في الرتبة األولى 

راف وانح (1.74، ثم في الرتبة الثانية مجال التمكين وبمتوسط حسابي )( وبدرجة مرتفعة1.75)

( 1.73بمتوسط حسابي )في الرتبة األخيرة مجال الرؤية  ء، وبينما جاة( وبدرجة مرتفع1.81معياري )

رؤية قسام امتالك رؤساء األإلى   يعزى ذلكوقد   درجة مرتفعة أيًضاب( و 1.77وانحراف معياري )

بأن  على تبنيها، ويؤمنون نهمو ألقسامهم، فيوضحون الرؤية لألعضاء ويشجع مستقبلية واضحة

لى المستقبل إ والجامعةاألكاديمية تحقيق مهامهم ونقل األقسام هو الطريق لعضاء وتمكينهم األ تفويض

حيث أن درجة ممارسة أدوار ( 1111)دراسة فندي وسعيد وطه مع تلك النتيجة وتتفق  المنشود،

( 1118دراسة كواز ) معوتختلف هذة النتيجة دة الرؤيوية لدى القيادات اإلدارية جاءت مرتفعة القيا
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ين ب مارسة القيادة الرؤيويةلى وجود درجة متوسطة لمالتي أشارت إ (1119ورزوقي )دراسة حنظل و 

 .في المنظمات المبحوثة األندية والمدراء رؤساء

 مجاًلت القيادة الرؤيوية بشكل منفصل:

: الرؤية  أوًلا

مثلة والمتدراسة عينة ال مجال الرؤية من وجهة نظرجميع فقرات  تبين أن (11)بالعودة إلى جدول 

قد جاءت جميعها بين الدرجتين  بعدد من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة،

( واالنحراف المعياري بين 3.11-1.37، وتراوحت المتوسطات الحسابية بين )والمتوسطة مرتفعةال

 ( وبدرجة1.77المعياري )واالنحراف  (1.73العام للمجال قد بلغ ) متوسطال ، وأن(1.73-1.11)

اخ إيجابي من" يؤمن رئيس القسم بضرورة توفير  ( في الرتبة األولى ونصها3مرتفعة، وجاءت الفقرة )

نحراف معياري )( 3.11بمتوسط حسابي )، للهيئة التدريس" إلى حرص  يعزى ذلكقد و  ،(1.87وا 

ى تحسين مما يؤدي إل ،أعضاء هيئة التدريس دعموت تحفز مالئمةعمل رؤساء األقسام إلى تهيئة بيئة 

مناخ لاقسام بأن إلى إيمان رؤساء األ ذلك كما يعزى األداء ورفع جودة المخرجات التعليمية والعلمية،

( في 7وجاءت الفقرة )وسير العمل في مؤسسة،  لطبيعة العالقات بين األعضاءالسائد هو انعكاس 

بعين االعتبار احتياجات أعضاء هيئة التدريس عند وضع  رة ونصها "يأخذ رئيس القسمالرتبة األخي

ع شراك أعضاء هيئة التدريس عند وضإتعزى هذه النتيجة إلى حرص رؤساء األقسام على ، و الرؤية" 

لى الرغم من ع الرؤية فيشعرون بأنها تلبي احتياجانهم وأنهم جزء منها فيتبنوها ويسعون إلى تحقيقها

لرؤية يجب بأن اإدراك رؤساء األقسام إلى . وتعزى أيًضا لمستوى المطلوبالحوافز والدعد المقدليس با

تي حتياجات واإلمكانات الحالية فهي الوسيلة الاالتحقيق وتأخذ بالحسبان أن تكون واقعية وقابلة لل
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ثرة ولكن اإلمكانات الحالية تشكل ع وتحقيق النتائج المستقبلية توجه األعضاء إلى إنجاز األهداف

  .بالمستوى المرغوبو عضاء في الوقت الحالي األتلبية احتياجات الرؤساء حيث اليمكنهم أمام 

 يصال الرؤية )اًلتصال(إثانياا: 

ين بصال الرؤية )االتصال( قد جاءت إيلمجال  تبين بأن جميع فقرات (11بالعودة إلى جدول )

ابية إذا تراوحت المتوسطات الحسعينة الدراسة،  على وجهة نظربناًء والمتوسطة عة فمرتالدرجتين ال

(، وأن المتوسط الحسابي لمجال ككل 1.99-1.81واالنحرافات المعيارية بين ) (1.87-1.41بين )

( في الرتبة األولى وتنص 9( وبدرجة مرتفعة، وجاءت الفقرة )1.75( واالنحراف المعياري )1.78)

اف (، وانحر 1.87بمتوسط حسابي ) على "يشجع رئيس القسم أعضاء هيئة التدريس لتحقيق الرؤية"

النتيجة إلى سعي رؤساء األقسام إلى تقديم الحقائق الملموسة حول قد تعزى هذه (، و 1.81معياري )

( في الرتبة 11، بينما جاءت الفقرة )تنفيذ الرؤيةل عضاءاأللما لها من دور فعال في تشجيع الرؤية، 

بحيث بلغ  "قناع أعضاء هيئة التدريس بالرؤيةعلى إيمتلك رئيس القسم المقدرة  " ص علىاألخيرة وتن

رؤساء  أن وقد تعزى النتيجة إلى ،(1.88( وبلغ االنحراف المعياري )1.41المتوسط الحسابي )

لكافية لتسويق المهارات ا، ولكن ال يمتلكون األقسام يمتلكون الرؤى لنقل مؤسساتهم للمستقبل المنشود

 .بالمنطق والبراهين ليتم تبنيها هيئة التدريسأفكارههم ألعضاء 

 ثالثاا: التمكين

مجال التمكين قد جاء بين الدرجتين المرتفعة نالحظ بأن فقرات ( 13إلى جدول ) بالرجوع

، واالنحرافات المعيارية بين (1.98 -1.48والمتوسطة، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية بين )

وبدرجة  (،1.81)واالنحراف المعياري  (،1.75)أن المتوسط العام للمجال بلغ و (، 1.84-1.11)

يؤمن رئيس القسم بضرورة تمكين ( ونصها "11رتبة األولى الفقرة )مرتفعة، إذ جاءت الرتبة في ال



71 
 

 وتعزى هذه النتيجة (،1.84( وبانحراف معياري )1.98أعضاء هيئة التدريس" بمتوسط حسابي )

ومنحهم الثقة  ،التدريس قدرات أعضاء هيئةمتنمية مهارات و  أهمية رؤساء األقسام إدراكإلى 

مكاناتهم واستثمار خبراتهم وا   ،في عملية صنع القرار شراكهموا   ،عمالاألحيات والحرية في أداء والصال

"يوفر  :خيرة التي تنص على( في الرتبة األ17لتحقيق الغايات بكفاءة وفاعلية، وقد جاءت الفقرة )

راف معياري (، وانح1.48ضاء هيئة التدريس "بمتوسط حسابي )رئيس القسم الفرص إلظهار قدرات أع

 يعطيهمفالتدريس ورؤساء األقسام،  متبادلة بين أعضاء هيئةقة ثإلى أن هناك  (، ويعزى ذلك1.11)

هم دفعتعلم مما يلاألخطاء هي فرص لويؤمن أن الحرية إلظهار أفكارهم ومناقشتها مع اإلدارة العليا 

جميع لرغم من ذلك ينتاب رؤساء األقسام بعض الخوف من منح الصالحيات وبال بداع واالبتكارلإل

 األعضاء لتفاوت مقدراتهم.
 ثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال المناقشة 

ما درجة تفعيل الفرق البحثية رؤساء األقسام األكاديمية للفرق : ثانيالسؤال النتائج مناقشة  

 الخاصة؟البحثية في الجامعات األردنية 

( أن درجة تفعيل رؤساء األقسام األكاديمية للفرق البحثية في 14)أشارت النتائج في جدول 

د نية الخاصة قالجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األرد

(، وجاءت 1.47ف المعياري )( واالنحرا1.14جاءت بدرجة متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي )

( 1.41-1.58) األداة جميعها بدرجة متوسطة إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بينمجاالت 

يحرص رئيس القسم "(، وقد جاء في الرتبة األولى المجال 1.97-1.81بين ) واالنحرافا المعيارية

( وبدرجة 1.81) ( وانحراف معياري1.41بمتوسط حسابي ) "مهارات البحث العلميتدعيم على 

ثانية بمتوسط لمجال المتطلبات اإلدارية والتنظيمية للفرق البحثية في الرتبة ابينما جاء متوسطة، 

مجال  متوسطة، إذ جاء في الرتبة الثالثة( وبدرجة 1.95( وانحراف معياري )1.11)حسابي 
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( 1.97( وبانحراف معياري )1.58المتطلبات المادية والبشرية للفرق البحثية بمتوسط حسابي )

ة لما أهمية تفعيل الفرق البحثيإدراك رؤساء األقسام األكاديمية وقد يعزى ذلك إلى  .وبدرجة متوسطة

الستفادة االمخرجات المعرفية والبحثية للجامعات و  ل المشكالت ورفع مستوىكبير في حلها من أثر 

 ولكن هذه النتيجة المتوسطة جاءت دون ،البشريةو منها لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية 

ى إلى وهي تسع ،وفي الجامعة ،المستوى المرغوب الذي تسعى له القيادات األكاديمية في األقسام

 حافظعبد ال دراسةو  (1118)ق هذه النتيجة مع دراسة العبيري وتتف، تفعيلة لإلرتقاء بهذا المستوى

 .(1111ودراسة أحمد ) ( 1119) نور الدينو  عبد المعطيو 

 مجاًلت الفرق البحثية بشكل منفصل:

 مهارات البحث العلمي: يحرص رئيس القسم على تدعيم أوًلا 

هارات ميحرص رئيس القسم على تدعيم "فقرات المجال ( يتبين أن أغلب 15إلى الجدول )بالعودة 

الدرجتين المرتفعة والمتوسطة، إذ تراوحت ب ة نظر عينة الدراسة قد جاءتمن وجه "البحث العلمي

وأن المتوسط ، (1.19-1.87معيارية بين )النحرافات اال( و 1.78-1.14المتوسطات الحسابية بين )

( وبدرجة متوسطة، وقد جاء في 1.81( وبانحراف معياري )1.41لفقرات مجال قد بلغ )العام لجميع 

اإللمام بطريقة توثيق المراجع كما هو متبع في المؤسسات  "( والتي تنص على11ولى الفقرة )الرتبة األ

تعزى قد و  ( وبدرجة مرتفعة،1.17( وانحراف معياري )1.78بمتوسط حسابي ) " للتوثيقالمعتمدة 

لبحث اأن يتمتع أعضاء هيئة التدريس بأخالقيات  على تيجة إلى أن رؤساء األقسام يحرصونهذه الن

( في الرتبة 1وجاءت الفقرة )العالمية المعمول بها في مؤسساتهم، توثيق اتباع أساليب الالعلمي و 

( وانحراف 1.14األخيرة ونصها "إجراء مقارنات بين البحوث على اختالف أنواعها" بمتوسط حسابي )

في الكا بالمستوىليس رؤساء األقسام  سعيوبدرجة متوسطة، وقد يعزى ذلك أن  (1.19معياري )
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عقد حلقات  عدمو في مجال البحوث  تالتدريس بالمستجدا خلفية المعرفية لدى أعضاء هيئةالثراء إل

 . وسدهاهم لمعرفة الفجوة المعرفية لمناقشتها والمقارنة بين

 :المتطلبات اإلدارية والتنظيمية للفرق البحثيةثانياا: 

المجال " المتطلبات اإلدارية والتنظيمية للفرق ( تبين أن جميع فقرات 17بالعودة إلى جدول )

نحرفات اال( و 1.17-1.59البحثية جاءت بدرجة متوسطة، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية بين )

، واالنحراف (1.11(، وأن المتوسط العام لكافة فقرات الدراسة بلغ )1.11-1.13معيارية بين )ال

األولى ونصها "يطور رئيس ( في الرتبة 17قرة )( وبدرجة متوسطة، وجاءت الف1.95المعياري )

، (1.13( وانحراف معياري )1.17ثقافة العمل ضمن الفرق البحثية في قسمة" بمتوسط حسابي )القسم 

ة يتنمبأهمية الفرق البحثية في تطور القسم و  األكاديميةرؤساء األقسام إيمان النتيجة إلى وتعزى تلك 

نجع لحل المشكالت التي تواجه القسم وهي الطريقة الطريقة األ ، فهيمقدرات أعضاء هيئة التدريس

البحثية أال  تعتري عمل الفرقأن هناك شائبة التي توجه األفراد وطاقاتهم لتحقيق التنمية الشاملة إال 

 عة التدريس المتميزين بالخبرة واالتقان في مجال عملهم ال يميلون إلى العمل موهي أن أعضاء هيئ

بة . بينما جاءت في الرتللوقت المخصص إلجراء البحوثا هدرً العهد إذ يعتبرون أعضاء حديثي 

( والتي تنص على "تفعيل العقود القانونية لتنظيم عمل الفرق البحثية" بمتوسط 13األخيرة الفقرة )

غياب وضعف التشريعات الجامعية  يعزى ذلك إلىقد ( و 1.11( وانحراف معياري )1.59حسابي )

وضعف نظام المكافأت والحوافز المقدمة لدعم المشاريع البحثية المشجعة على تفعيل الفرق البحثية 

 وأعضاء الفرق.
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 ثالثاا: المتطلبات المادية والبشرية للفرق البحثية:

ق المادية والبشرية للفر ( يتضح أن غالبية الفقرات مجال " المتطلبات 18بالعودة إلى الجدول )

، تراوحت المتوسطات ( جاءت بدرجة منخفضة11البحثية" جاءت بدرجة متوسطة باستثناء الفقرة )

(، وأن المتوسط العام لكافة 1.11-1.13( واالنحرافات المعيارية بين )1.98-1.17الحسابية بين )

األولى ، وجاءت في الرتبة متوسطة( وبدرجة 1.97( واالنحراف المعياري )1.58فقرات المجال بلغ )

لمراكز اعميد لتوفير الخبراء والباحثين من "يتواصل رئيس القسم مع ال ( وتنص على اآلتي19الفقرة )

( وتعزى تلك 1.19( وانحراف معياري )1.98البحثية المتخصصة في مجاالتها" بمتوسط حسابي )

م والخبراء للتعاون مع األعضاء في القسمتخصصين لنتيجة إلى محاولة رؤساء األقسام استقطاب الا

 يجذب الخبراء للعمل لدى الفرق البحثية حديث ت وتبادل المعارف إال أنه من صعبالكتساب الخبرا

حثية هتمامات بز على العمل إلظهار إذ كان هناك افالبد من تقديم برنامج بحثي واضح محف ،العهد

إلى أيًضا عزى وقد يكز البحثية للمشاركة في البحوث، مشتركة بين الفرق والخبراء العاملين في المرا

 احثين من المراكز البحثية المتخصصة.لدى الكلية لتوفير الب ضعف اإلمكانات المادية

ت قسم نسبة من إيرادال( في الرتبة األخيرة والتي تنص على "يخصص رئيس ا11وجاءت الفقرة )

ويعزى ذلك (، 1.19راف معياري )وبانح (1.17القسم لدعم جهود الفرق البحثية" بمتوسط حسابي )

جتماعية الالزمة لبناء العالقات الخارجية والحصول على المهارات االإلى افتقار رؤساء األقسام إلى 

 .لمعنية المستفيدة من األبحات واالقتصار فقط على تمويل داخلي غير كافٍ تمويل من الجهات ا
 لثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال امناقشة 

حصائية ذات دًللة إ مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث والذي ينص: هل توجد عالقة ارتباطية

بين درجة ممارسة القيادة الرؤيوية لدى رؤساء األقسام األكاديمية  (α ≤ 0.05عند مستوى الدًللة )

 ؟في الجامعات األردنية الخاصة ودرجة تفعيلهم للفرق البحثية



77 
 

( أن العالقات االرتباطية بين درجة ممارسة القيادة الرؤيوية لدى رؤساء 19أشار الجدول )

األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة ودرجة تفعيلهم للفرق البحثية، حيث تبين وجود 

الجامعات  يرؤساء األقسام األكاديمية فعالقة دالة إحصائًيا بين جميع مجاالت القيادة الرؤيوية لدى 

وعالقات دالة   (α = 0.05األردنية الخاصة وجميع مجاالت تفعيل الفرق البحثية عند مستوى )

حصائًيا بين جميع مجاالت تفعيل الفرق البحثية لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية إ

كما أن هناك عالقة  .(α = 0.05ة الرؤيوية عند مستوى الداللة )الخاصة وجميع مجاالت القياد

ارتباطية ذات داللة احصائية بين جميع مجاالت القيادة الرؤيوية ومجاالت الفرق البحثية جميعها إذ 

قيادة ال أن (، وكانت جميعها مرتفعة ودالة إحصائًيا، وتعزى هذه النتيجة إلى1.441بلغت قيمتها )

ق حقوت يمؤسسات التعليم الجامعتطوير ي سهم فالتي ت، نماط القيادة الحديثة المعاصرةمن أ الرؤيوية

مواكبة المستجدات العلمية و  ،فرادلأل رؤىاليصال وا  من خالل قراءة المستقبل ، الريادة العالمية

نوتكنولوجية، وتحل طالق وتنمية ال تنبؤ بهاالتهاز الفرص و يل البيئة الداخلية والخارجية وا  قدرات وا 

ثية شجيع العمل في الفرق البحت بيئة عمل جذابة معززة ومحفزة، وخلق الطاقات الكامنة لدى األفراد

التنافسية و  لتفسير الظواهر وعالج المشكالت واستيعاب المعارف والعلوم وتحقيق التنمية المستدامة

 مؤسسات التعليم العالي.ل

  



78 
 

 التوصيات

 في ضوء النتاج الدراسة، توصي الباحثة باآلتي:

 ؛رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصةلدى  رؤيويةقيادة الالعزيز ت -

زارة و  وتنظيم ورش تدريبية من قبلالجامعي العالي والمجتمع،  خدمة المؤسسات التعليمل

 ل ومواكبة المستجداتبالمستقب للتنبؤقادة التربويين التنمية رؤى ل والبحث العلميالتعليم العالي 

 .وحل المشكالت

بحثية ووضع لفرق الا التعليم العالي بأهمية تفعيلمؤسسات وجيه انتباه واهتمام القادة في ت -

مادية والمعنوية الحوافز الم فالبد من تقدي ؛التشريعات والقوانيين التي تشجع على تشكيلها ودعمها

 .ر إيجابي في تحسين األداء وتجويد المخرجاتثألعضاء الفرق لما له من أ

 .الشراكات البحثية بين الجامعات األردنية الخاصة والمراكز البحثية المتخصصةتدعيم  -

تخصيص جزء من إيرادات الجامعة لتنمية الفرق البحثية في كلياتها وأقسامها المتنوعة وتشجيع  -

 البحوث المتكاملة. جراءبينهم إلما التعاون في 

م مارسة القيادة  درجة الحكومية، للتعرف إلىإجراء دراسة م ماثلة عن الجامعات األردنية  -

 الرؤيوية ودرجة تفعيل الفرق البحثية.

 الفرق البحثية.التي تواجه إجراء دراسة مستقبلية مقترحة عن معوقات  -
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 والتوزيع.
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جلة "، م(. "أثر أبعاد القيادة الرؤيوية في التعلم التنظيمي1111خضر، شهاب والباشقالي، محمود )
 .149-113(، 1) 14، دهوك
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 عمان: مركز ديبونو لتعلم التفكير.، مناهج البحث التربوي(. 1117) حيدرالزهري، 
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"رؤية جديدة لدور البحث العلمي في تحقيق الشراكة الفاعلة  (.1111العاجز، فؤاد وحماد، حسن )
 وظيفه،وتمؤتمر البحث العلمي: مفاهيمه وأخالقياته مع قطاعات اإلنتاج من منظور تكاملي"، 

 .مايو، غزة الجامعة اإلسالمية 11-10للفترة من 
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 .47-31  ، (4) 17، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات اًلقتصادية واإلداريةاإلسالمية"، 

مدخل  (." إدارة الفرق البحثية1119) محمد، نور الدينو  أحمد، عبد المعطيو  سماء، أحافظعبد ال
، ة اسيوطجامع–المجلة العلمية لكلية التربية "، لتطوير المشروعات التنافسية بجامعة أسيوط

14 (11 ،)411-418. 

المؤتمر العلمي (. إدارة المعرفة في المؤسسة الجامعية، نموذج جديد، 1111عبد الرزاق، عزة )
رة، لمعرفة التربوية المعاصالثاني عشر بالتعاون مع مركز الدراسات المعرفية بالقاهرة، حال ا

ا "،    .طنطا كلية التربة جامعة طنطا ،فمبرنو  5-2للفترة مصر نموذجا

 ، عمان: اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.1، طمنهجية البحث السياسي (.1111عبد النور، ناجي )

"إدارة فرق العمل البحثية متعددة التخصصات كمدخل لتنمية رأس المال  (.1118العبيري، فهد )
 .11-1(، 47، )كلية التربية المجلة التربويةالمعرفي بجامعة تبوك "رؤية استشرافية"" 

ن: ، عمااًلتجاهات الحديثة في القيادة اإلدارية والتنمية البشرية (.1111) محمد حسنين العجمي،
 دار المسيرة.
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"واقع ممارسة قيادة التغيير في مؤسسات التعليم العام الكويتية من  (.1119أمثال حمد )العريفان، 
-151( ، 51) 51، لكلية التربية بسوهاج المجلة التربيةوجهة نظر مديري المدارس فيها"، 

183. 

"كفايات البحث العلمي لدى طلبة الدراسات العليا في كليات  (.1111عطوان، أسعد والفليت، جمال )
ه البحث العلمي مفاهيمه وأخالقيات :المؤتمر العلمي األول التربية بالجامعات الفلسطينية"،

 مايو، غزة الجامعة اإلسالمية. 13-10وتوظيفه، للفترة 

داري واساليب القيادة اإلدارية تصال اإلاإل  (.1115محمد محمود ) عياصرة، علي أحمد والفاضل،
 الحامد للنشر والتوزيع.دار عمان: ، في المؤسسات التربوية

 مجلة القادسية في(. "المعوقات التي تواجه الباحث في الجامعات العراقية"، 1118الفتلي، حسين )
 .131-119(، 3-1) 7، اآلداب والعلوم التربوية

، عمان: مركز 1، طالقيادة التحويلية ودورها في تطوير مهارات الموظفين(. 1118فليون، مراد )
 .ياألكاديمالكتاب 

أثر تطبيق أساليب إدارة االنطباع "(. 1111فندي، علي حسون وسعيد، هديل كاظم وطه، أسماء )
 .118-87(، 13) ،مجلة كلية بغداد للعلوم اًلقتصادية الجامعة. "على أدوار القيادة الرؤيوية

الرياض: ، 1، طالقيادة اإلدارية التحول نحو نموذج القيادي العالي(. 1118القحطاني، سالم )
 مكتبة الملك فهد الوطنية

إعادة صياغة استراتيجيات تطوير الموارد البشرية وأثرها  (.1119) تمارا محمود رشيدالقريوتي، 
، حورانيالميدانية على مجموعة  الرؤيوية: دراسةفي الذكاء التنافسي الدور الوسيط للقيادة 

 األردن. ،عمان ،اإلسالميةالعلوم  منشورة(. جامعة)اطروحة دكتوراه غير 

(. " السلوكيات غير المرغوب فيها التي 1119القضاة، محمد إسماعيل والصرايرة، خالد أحمد )
 ،يةدراسات العلوم التربو يمارسها رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الحكومية"، 

35 (1 ،)131-147. 

 انالعبيكمد التوبة(، السعودية: )ترجمة مح، الرؤيةتوصيل (. 1119كارترايت، تالوال وبالدوين، ديفيد )
 .للنشر
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 ،القيادة الفاعلة واإلدارة في الجامعات والكليات (. دليل إداريي التعليم العالي:1111كافري، بيتر )
 .للنشر العبيكان: الرياض

(. "دراسة مقارنة في القيادة الرؤيوية بين األندية الرياضية والمنتديات في 1118الكواز، عدي )
 .174-135(، 57) 11، مجلة الرافدين للعلوم الرياضيةمحافظة نينوى". 

، الرياض: 1، طالوجيز في إعداد البحث العلمي القانوني(. 1111حمد )ناجي، أالمحروقي، شادية و 
 االقتصاد.مكتبة القانون 

، بيروت: دار 1، طأصول كتابة البحث العلمي وتحقيق المخطوطات (.1115المرعشلي، يوسف )
 المعرفة.

 ، عمان: دار المعتز للنشر والتوزيع.1ط ،مهارات اإلتصال اإلداري والحوار(. 1114مسلم، عبداهلل )

عمان: الدار المنهجية ، 1، طمناهج في البحث العلمي(. 1115المعموري، حامد والخفاجي، عارف )
 للنشر والتوزيع.

، رياض: دار 1، طمصادر المعلومات اإللكترونية في المكتبات الجامعية(. 1111ملحم، أحمد )
 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.

أسس البحث العلمي في المجاًلت النفسية واًلجتماعية  (.1111)منسي، محمود وأحمد، سهير
 االسكندرية للكتاب.مركز  ، مصر:والتربوية

"دور أبعاد القيادة الرؤيوية في تفعيل عمليات إدارة المعرفة:  (.1114شيروان )ميرخان، خالد وأومر، 
دراسة تحليلية آلراء عينة من أعضاء هيئة التدريسية في كليات جامعة صالح الدين أربيل"، 

 .177-141(، 1) 18، مجلة العلوم اإلنسانية واًلجتماعية

كفاءة أعضاء التدريس وأثرها على جودة التعليم العالي دراسة حالة كلية (. 1111ال )نمور، نو 
، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة منتوري قسنطينة، العلوم اًلقتصادية وعلوم التسيير

 جزائر.ال

 ،دور رئيس القسم في تطوير أعضاء هيئة التدريس الجدد(. 1115وارد، كيلي وساندرز، كارال )
 .للنشر )ترجمة مازن عز الدين العطار(، الرياض: العبيكان
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تعليمات دعم  (.1118وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار)
، متوفر عبر البحث العلمي واًلبتكار صندوق دعم البحث العلمي واًلبتكار

 .19/4/1111استرجع بتاريخ  instructions-http://www.srf.gov.jo/srisf-2018-1موقع،

تعليمات دعم  (.1111وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار)
( من نظام صندوق 12تضى المادة رقم )قالصادرة بم  2020( لسنة 1البحث العلمي رقم )

 ، متوفر عبر موقع،1118( لسنة 101ًلبتكار رقم )دعم البحث العلمي وا
 searchable.pdf-2020-structures-http://srf.gov.jo/sites/default/files/upload/pages/srisf   استرجع

 19/12/1111بتاريخ 

 ، عمان: دار الخليج.1ط، مهارات القيادة التربوية الحديثة (.1114يونس، ناريمان )
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 (1الملحق )

 أداتا الدراسة بصورتهما األولية

 

 

 اهللوفقه  ---------------------------------سعادة األستاذ الدكتور/ة :

 :وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهلل 

"القيادة الرؤيوية لدى رؤساء األقسام األكاديمية في بعنوان تقوم الباحثة بإجراء دراسة 
ل ، وذلك استكمااًل لمتطلبات الحصو "وعالقتها بتفعيل الفرق البحثية الخاصة الجامعات األردنية

يًقا ألهداف وتحقعلى درجة الماجستير في تخصص اإلدارة والقيادة التربوية من جامعة الشرق األوسط 
ألقسام رؤساء الدى  القيادة الرؤيوية درجة ممارسة استبانة تقيس تا الدراسة:الدراسة تم تطوير أدا

( 13وتكونت من)أعضاء هيئة التدريس  من وجهة نظراألكاديمية  في الجامعات األردنية الخاصة 
لجامعات األردنية في ا األكاديمية األقسام لدى رؤساء ةقياس درجة تفعيل الفرق البحثيل واستبانة ،فقرة

 .( فقرة17) من تتكونو الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

، )دائًما، غالًبا، أحياًنا، قلياًل  وقد صممت وفًقا لتدرج ليكرت الخماسي على النحو التالي:
ألهمية رأيكم العلمي، و قدرات متميزة في مجال البحث منادًرا(، ونظًرا لما تتمتعون به من خبرة تربوية و 

بداء رأيكم عن فقراتها من حيث  في تحقيق أهداف الدراسة، نرجو التكرم بتحكيم هذه االستبانة وا 
ضافات إ عدم انتمائها، ودرجة مناسبة الصياغة اللغوية للفقرات وأية تعديالت أو انتمائها للمجال أو

 مقترحة.

 عائشة عبد الرزاق محي الدين عويضة الباحثة:                      الرجاء كتابة البيانات اآلتية:

  

 سماال 
 /التخصصالرتبة األكاديمية 

 جهة العمل 

 كلية العلوم التربوية 

 قسم اإلدارة والمناهج 
 

 تحكيم استبانة
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 األداة األولى:

 القيادة الرؤيوية:ستبانة ا
 التعديل

 المقترح

 الرقم  الفقرة اًلنتماء للمجال الصياغة اللغوية

 غير

 متناسبة

غير  مناسبة
 منتمية

 منتمية

 التمكينالمجال الثالث: 

يؤمن رئيس القسم بالمقدرات الكامنة ألعضاء هيئة      
 التدريس ويمنحهم الفرصة إلظهارها.

11 

يثق رئيس القسم بأعضاء هيئة التدريس فيمنحهم      
 الصالحيات للقيام بالمهمات المطلوبة منهم.

11 

يمنح رئيس القسم أعضاء هيئة التدريس اختيار      
 األسلوب الذي المناسب إلتمام العمل.

20 

يوفر رئيس القسم المعلومات التي يحتاجها أعضاء      
 هيئة التدريس لفهم المهمات الموكلة إليهم.

21 

يشرك رئيس القسم أعضاء هيئة التدريس في صناعة      
 القرارات التي تزيد من أدائهم.

22 

أعضاء هيئة يعمل رئيس القسم على زيادة كفاءة      
 التدريس في الجامعة.

25 

يسهم التمكين في رفع مستوى الوًلء التنظيمي لدى      
 أعضاء هيئة التدريس في القسم.

22 
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 داة الثانية:األ
 :تفعيل الفرق البحثيةاستبانة درجة 

 

 

 التعديل
 المقترح

 الرقم الفقرة اًلنتماء للمجال الصياغة اللغوية
 غير

 متناسبة

غير  مناسبة
 منتمية

 منتمية

 مهارات البحث العلمي:المجال األول: 

 1 اإللمام بمتغيرات البحث العلمي وطرق ضبطها.     

المقدرة على اختبار الفرضيات من حيث صحتها او      
 عدمه.

2 

 5 إجراء مقارنات بين البحوث على اختالف أنواعها.     

 2 العلمي.إجراء مقارنات بين متغيرات البحث      

اإللمام بعناصر المخطط لها المتعلقة بالبحث العلمي      
 وفق ترتيب متفق عليه.

3 

 6 اإللمام بتنظيم أصول البحث العلمي بالشكل الصحيح.     

المعرفة التامة بالصفحات التمهيدية التي يتكون منها      
 البحث اإلهداء والمقدمة والملخص.

1 

استخدام الدراسات السابقة كمصدر  لديه المقدرة على     
 رئيسي تقوم عليه فرضيات البحث العلمي.

1 

يمتلك المعرفة التامة بالتفريق بين الدًللة العلمية      
 والدًللة اإلحصائية للبحث.

1 

المقدرة على صياغة عنوان البحث العلمي بطريقة      
 صحيحة.

10 

ل وكتابة أسئلتها بشكالمقدرة على تحديد مشكلة البحث      
 علمي.

11 

المقدرة على تحديد متغيرات الدراسة ومصطلحاتها      
جرائياا.  اصطالحياا وا 

12 

 15 المقدرة على صياغة أهداف الدراسة وأهميتها.     
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 التعديل
 المقترح

 الرقم الفقرة اًلنتماء للمجال الصياغة اللغوية

 غير

 متناسبة

غير  مناسبة
 منتمية

 منتمية

المقدرة التامة على استخدام آليات جمع البيانات سواءا      
 )الوصفية أو اًلرتباطية أو السببية أو التجريبية(.

12 

المعرفة التامة بطريقة توثيق المرجع كما هو متبع في      
 المؤسسات المعتمدة للتوثيق 

13 

المقدرة على بناء أداة البحث العلمي والتحقق من      
 وثباتها.صدقها 

16 

الدراية التامة بشروط العينة البحثية حجمها وطريقة      
 اختيارها.

11 

 11 الدراية التامة بالعمليات اإلحصائية وتحليلها وتفسيرها.     

 11 امتالك المقدرة على صياغة النتائج وعرضها.     

 الثاني: المتطلبات اإلدارية والتنظيمية للفرق البحثية:المجال 

يوفر رئيس القسم المناخ المناسب لتأسيس الفرق      

 البحثية في قسمه.
02 

يطور رئيس القسم ثقافة العمل ضمن الفرق      

 البحثية في قسمه.

01 

يوفر رئيس القسم الخبرات الالزمة إلدارة الفرق      

 البحثية.
00 

يطور رئيس القسم شراكات بحثيه مع فرق بحثية      

 بحثية خارج الجامعة.في مؤسسات 
02 

يشرك رئيس القسم مؤسسات المجتمع المحلي      

 بالفرق البحثية.
02 

يشجع رئيس القسم تكوين الفرق البحثية في      

 قسمه.
02 

يسهل رئيس القسم اإلجراءات مع اإلدارة العليا      

 لتفعيل عمل الفرق البحثية
02 

لتبادل يوفر رئيس القسم نظام متخصص      

 المعلومات بين الفرق البحثية.

02 

 02 تفعيل العقود القانونية لتنظيم عمل الفرق البحثية.     
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 التعديل
 المقترح

 الرقم الفقرة اًلنتماء للمجال الصياغة اللغوية

 غير

 متناسبة

غير  مناسبة
 منتمية

 منتمية

 البحثية:الثالث: المتطلبات المادية والبشرية للفرق المجال 

يسعى رئيس القسم إلى توفير حاضنات علمية      

 للفرق البحثية.
02 

يسمح رئيس القسم ألعضاء الفرق البحثية بالعمل      

 مع مؤسسات بحثية خارجية.

22 

يوفر رئيس القسم المختبرات والتجهيزات اللزمة      

 لعمل الفرق البحثية.
21 

مصادر لتمويل يسعى رئيس القسم إلى إيجاد      

 الفرق البحثية.
20 

يسعى رئيس القسم إلى توفير الميزانية الالزمة      

 للفرق البحثية من البحث العلمي.
22 

يتواصل رئيس القسم مع إدارة الجامعة لتوفير      

الخبراء والباحثين من المراكز البحثية المعروفة 

 في مجاالتها.

22 

البحثية للعمل مع الباحثين تستقطب الجامعة الفرق      

 في أقسامها المختلفة.
22 

توفير البرامج التدريبية الالزمة لعمل الفرق البحث      

 وإدارتها.

22 

تخصيص نسبة من إيرادات القسم لدعم جهود      

 الفرق البحثية.

22 
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 (0الملحق )

 قائمة أسماء المحكمين

 

 الجامعة التخصص األكاديميةالرتبة  اسم المحكم الرقم
 جامعة محمد الخامس الرباط علم نفس التربوي أستاذ أحمد أوزي د.  1
 جامعة البلقاء التطبيقية إدارة تربوية أستاذ احمد محمد بدحد.  1
 جامعة اليرموك إدارة تربوية أستاذ أحمد محمود رضواند.  1
 جامعة السلطان قابوس العاليإدارة التعليم  أستاذ أيمن أحمد العمريد.  3
 آل البيتجامعة  مناهج علوم أستاذ سليمان القادريد.  4
 جامعة اليرموك مناهج تربية الطفولة أستاذ علي أحمد البركاتد.  5
 جامعة الشرق األوسط اإلدارة والتخطيط التربوي أستاذ علي حسين حوريةد.  7
 جامعة البلقاء التطبيقية إدارة تربوية أستاذ عمر محمد الخرابشةد.  8
 جامعة إربد األهلية إرشاد نفسي وتربوي أستاذ نشأت أبو حسونةد.  9
 جامعة الشرق األوسط إدارة وتخطيط تربوي استاذ مشارك العال ليلى محمد ابود.   11
 جامعة عمان العربية إدارة تربوية أستاذ مشارك رامي ابراهيم الشقراند.  11
 جامعة مؤتة قياس وتقويم أستاذ مشارك الطراونةصبري حسن د.  11
 جامعة الشرق األوسط  مناهج وطرق تدريس أستاذ مشارك عثمان ناصر منصورد.  11
 جامعة الشرق األوسط اإلدارة التربوية أستاذ مشارك كاظم عادل الغولد.  13
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 (5الملحق )

 أداتا الدراسة بصورتهما النهائية

 

                                                                      

 

 هللاوفقه  ----------------------------الدكتور/ة : /سعادة األستاذ

 ، وبعد:السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

"القيادة الرؤيوية لدى رؤساء األقسام األكاديمية في تقوم الباحثة بإجراء دراسة  بعنوان          

، وذلك استكماًلا لمتطلبات الحصول "وعالقتها بتفعيل الفرق البحثيةالخاصة الجامعات األردنية 

على درجة الماجستير في تخصص اإلدارة والقيادة التربوية من جامعة الشرق األوسط وتحقيقاا 

 درجة ممارسة القيادة الرؤيوية ساقيل األولى ستبانةاًل تي الدراسة:ألهداف الدراسة تم تطوير أدا

أعضاء هيئة التدريس  من وجهة نظررؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة لدى 

مجاًلت، واًلستبانة الثانية لقياس درجة تفعيل الفرق  ة، موزعة على ثالث ( فقرة22وتكونت من)

موزعة على  ( فقرة32من) تتكونالخاصة، وفي الجامعات األردنية  البحثي في األقسام األكاديمية

 مجاًلت. ثالثة

ا(،  وقد صممت وفقاا لتدرج ليكرت الخماسي على النحو التالي: ، نادرا ا، قليالا ا، أحيانا ا، غالبا )دائما

ا بأنه سيتم التعامل  وآملة أن ا من وقتكم الثمين لإلجابة عن فقرات اإلستبانتين، علما تمنحوني جزءا

 .مع البيانات بسرية تامة وألغراض البحث العلمي فقط. شاكرة لكم حسن تعاونكم

 وتقبلوا فائق اًلحترام والتقدير

 عائشة عبد الرزاق محي الدين عويضة الباحثة: 

 

 

 كلية العلوم التربوية 

 قسم اإلدارة والمناهج
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 ًلستبانة األولى:ا

 استبانة القيادة الرؤيوية

 نادًرا
 
 قلياًل 
 

 
 أحياًنا
 

 
 غالًبا
 

 الرقم الفقرة دائًما

 المجال األول: الرؤية

يقوم رئيس القسم بتكوين تصورات مستقبلية      
 للقسم تنسجم مع األهداف اإلسترايجية للجامعة.

1 

يؤمن رئيس القسم بالتصورات العقالنية      
 المستقبلية للجامعة .

1 

يعزز رئيس القسم بتصوراته المستقبلية الوالء      
 لدى الهيئة التدريسية لتحقيق األهداف بفاعلية.

1 

يؤمن رئيس القسم بضرورة توفير مناخ إيجابي      
 للهيئة التدريس. 

3 

 4 تتصف رؤية رئيس القسم باالستقرار النسبي.     

ريس التدتحفز رؤية رئيس القسم أعضاء هيئة      
 على تحسين األداء لزيادة اإلنتاجية.

5 

يأخذ رئيس القسم بعين االعتبار احتياجات      
 أعضاء هيئة التدريس عند وضع الرؤية.

7 

تشجع الرؤية أعضاء هيئة التدريس على العمل      
 الجماعي.

8 
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 الرقم الفقرة دائًما غالًبا أحياًنا قلياًل  نادًرا

 المجال الثاني: ايصال الرؤية )االتصال(:

     
يشجع رئيس القسم أعضاء هيئة التدريس 

 لتحقيق الرؤية.
9 

     
يوظف رئيس القسم أنواع االتصال المختلفة 
لضمان وضوح الرؤية لدى أعضاء هيئة 

 التدريس.
11 

     
يمتلك رئيس القسم المقدرة على إقناع أعضاء 

 بالرؤية.هيئة التدريس 
11 

     
يؤمن رئيس القسم بالرؤية ويعمل بها مما 

 ينعكس على أعضاء هيئة التدريس.
11 

 11 يمتلك رئيس القسم مهارة لغوية لتعبير عن رؤية     

     
يتحلى رئيس القسم بالمقدرة على توضيح 

 األفكار التي تتضمنها الرؤية.
13 

     
دريس التيصغي رئيس القسم آلراء أعضاء هيئة 
 للتأكد من وصول الرؤية لهم.

14 

 الرقم  الفقرة دائًما غالًبا أحياًنا قلياًل  نادًرا

 المجال الثالث: التمكين

التمكين : هي استراتيجية لدعم المرؤوسين ورفع األداء، واستخراج القدرات الكامنة وتوظيفها في العمل، ورفع 
القرارات لحل المشكالت التي تعترضهم أثناء تنفيذ مهام دون الرجوع إلى الثقة بالنفس، ومنح الحرية في إتخاذ 

 اإلدارة .

يؤمن رئيس القسم بالمقدرات الكامنة ألعضاء      
 هيئة التدريس.

15 

يوفر رئيس القسم الفرص إلظهار قدرات      
 أعضاء هيئة التدريس.

17 
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يمنح رئيس القسم أعضاء هيئة التدريس      
 للقيام بالمهمات المطلوبة منهم.الصالحيات 

18 

يوفر رئيس القسم المعلومات ألعضاء هيئة      
 التدريس لفهم المهمات الموكلة إليهم.

19 

يشرك رئيس القسم أعضاء هيئة التدريس في      
 صناعة القرارات التي تزيد من أدائهم.

11 

يحرص رئيس القسم على زيادة كفاءة أعضاء      
 في الجامعة. هيئة التدريس

11 

يؤمن رئيس القسم بضرورة تمكين أعضاء هيئة      
 التدريس.

11 
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 األداة الثانية:

 استبانة درجة تفعيل الفرق البحثية:

 

 

 نادًرا

 

 قلياًل 

 

 أحياًنا

 

 غالًبا

 

 الفقرة دائًما

 

 الرقم

 

 المجال األول: يحرص رئيس القسم على تدعيم المهارات البحث العلمي اآلتية :

 1 اإللمام بمتغيرات البحث العلمي.     

المقدرة على اختبار الفرضيات من      
 حيث صحتها أو عدمه.

1 

إجراء مقارنات بين البحوث على      
 اختالف أنواعها.

1 

اإللمام بتنظيم فصول البحث      
 العلمي بالشكل الصحيح.

3 

امتالك المقدرة على استخدام      
كمصدر رئيسي الدراسات السابقة 

 تقوم عليه فرضيات البحث العلمي.

4 

امتالك المعرفة التامة بالتفريق بين      
الداللة العلمية والداللة اإلحصائية 

 للبحث.

5 

المقدرة على صياغة عنوان البحث      
 العلمي بطريقة صحيحة.

7 

المقدرة على كتابة أسئلة البحث      
 بشكل علمي.

8 
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تحديد متغيرات الدراسة المقدرة على      
جرائًيا.  وتعريفها اصطالحًيا وا 

9 

المقدرة على صياغة أهداف الدراسة      
 نظرًيا وعلمًيا.

11 

المقدرة على استخدام آليات جمع      
البيانات سواًء )الوصفية أم 

 االرتباطية أم السببية أم التجريبية(.

11 

اإللمام بطريقة توثيق المراجع كما      
هو متبع في المؤسسات المعتمدة 

 للتوثيق 

11 

المقدرة على بناء أداة البحث      
العلمي والتحقق من دالالت صدقها 

 وثباتها.

11 

اإللمام بشروط  اختيار العينة      
 البحثية )حجمها وطريقة اختيارها(.

13 

المقدرة على إجراء العمليات      
 اإلحصائية وتفسيرها.

14 

 15 امتالك المقدرة على مناقشة النتائج.     

 الرقم الفقرة دائًما غالًبا أحياًنا قلياًل  نادًرا

 المجال الثاني : المتطلبات اإلدارية والتنظيمية للفرق البحثية:

يطور رئيس القسم ثقافة العمل      
 ضمن الفرق البحثية في قسمه.

17 

رئيس القسم الخبرات الالزمة يوفر      
 إلدارة الفرق البحثية.

18 

يطور رئيس القسم شراكات بحثيه      
 مع مؤسسات بحثية خارج الجامعة.

19 
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يشرك رئيس القسم مؤسسات      
 المجتمع المحلي بالفرق البحثية.

11 

يشجع رئيس القسم تكوين الفرق      
 البحثية في قسمه.

11 

القسم اإلجراءات مع يسهل رئيس      
اإلدارة العليا لتفعيل عمل الفرق 

 البحثية

11 

يوفر رئيس القسم نظام متخصص      
لتبادل المعلومات بين الفرق 

 البحثية.

11 

تفعيل العقود القانونية لتنظيم عمل      
 الفرق البحثية.

13 

 الرقم الفقرة دائًما غالًبا أحياًنا قلياًل  نادًرا

 الثالث: المتطلبات المادية والبشرية للفرق البحثيةالمجال 

يسعى رئيس القسم إلى توفير      
 .حاضنات علمية للفرق البحثية

25 

يسهل رئيس القسم ألعضاء الفرق      
البحثية بالعمل مع مؤسسات بحثية 

 .خارجية

26 

يسعى رئيس القسم إلى إيجاد      
 .مصادر لتمويل الفرق البحثية

27 

يسعى رئيس القسم إلى توفير      
 .الميزانية الالزمة للفرق البحثية

28 

يتواصل رئيس القسم مع العميد      
لتوفير الخبراء والباحثين من 

المراكز البحثية المتخصصة في 
 .مجاالتها

29 
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يحرص رئيس القسم على استقطاب      
الفرق البحثية للعمل مع الباحثين 

 .في أقسامها المختلفة

30 

يسعى رئيس القسم إلى توفير      
البرامج التدريبية الالزمة لعمل 

دارتها  .الفرق البحثية  وا 

31 

يخصص رئيس القسم نسبة من      
إيرادات القسم لدعم جهود الفرق 

 .البحثية

32 
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 (3الملحق )

 البراءة البحثية
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 (4الملحق )

 األوسطمهمة من جامعة الشرق الكتاب تسهيل 

 

 
 



117 
 

 (5المحلق )

 من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهمةالكتاب تسهيل 

 


