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القرارات لدى رؤساء األقسام القيادة الرؤيوية وعالقتها بالمشاركة في صنع 
 األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 :إعداد
 يسراء زياد الهيمونإ

 :إشراف
  األستاذ الدكتور علي حسين حورية

 صالملخ  

دى رؤساء للقيادة الرؤيوية وعالقتها بالمشاركة في صنع القرارات مستوى ا إلى التعرفهدفت الد راسة 
األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. استخدمت 

 اوثباته ادقهص لهذا الغرض بعد التأكد من ة، وتم تطوير استباناالرتباطي الوصفي الد راسة المنهج
 تدريسهيئة و عض( 278تكونت عينة الد راسة من ) .ستة مجاالت( فقرة موزعة على 63تضمنت )و 
من الجامعات األردنية الخاصة في محافظة العاصمة عمان وهم  ،اختيارهم بالطريقة العشوائية تم

. أظهرت نتائج الد راسة أنَّ )جامعة البترا، جامعة الزيتونة، جامعة اإلسراء، جامعة الشرق األوسط(
لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات  والمشاركة في صنع القرار مستوى القيادة الرؤيوية

لد راسة ا وتوصلت (،مرتفعة) األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، قد جاء بدرجة
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيَّة ُتعزى لمتغيرات الجنس، التخصص، عدد سنوات الخبرة،  إلى

لمشاركة ا نه كلما ارتفع مستوى القيادة الرؤيوية ارتفع مستوىأ إلىوجود عالقة ارتباطي ة إيجابي ة تشير 
 أهمية يةردناأل الجامعات في العليا القيادات تدرك أن وصت الدراسة بما يلي:وأ .في صنع القرارات

 في يويةالرؤ  القيادة أسلوب على عتماداإل تعزيزو  .القرارات صنع في والمشاركة الرؤيوية القيادة
 بين جابيةاإلي العالقة استثمار ضرورةو  .القرارات صنع في المشاركة مستوى لزيادة وذلـك الجامعات،

 .القرارات صنع في والمشاركة الرؤيوية القيادة مستوى
لجامعات ا القيادة الرؤيوية، المشاركة في صنع القرارات، أعضاء هيئة التدريسالكلمات المفتاحية: 

 .األردنية الخاصة
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Abstract 

The study aimed to identify the visionary leadership and its relationship to participation 

in decision-making among heads of academic departments in private Jordanian 

universities from the point of view of faculty members. The study used the relational 

approach, and a questionnaire was developed for this purpose after ensuring their validity 

and reliability. It contains (60) paragraphs divided into six domains. The sample of the 

study consisted of (278) faculty members from private Jordanian universities were 

randomly selected. (Petra University, Al-Zaytoonah University, Al-Esraa University, and 

Middle East University) located in the capital governorate, Amman  . The results of the 

study showed that the level of visionary leadership and the participation in decision-

making among heads of academic departments in private Jordanian universities from the 

point of view of faculty members were (high), the study found that there were no 

statistically significant differences due to variables (gender, specialization, years of 

experience), In addition there is a positive relational relationship indicates that the higher 

the level of visionary leadership, the higher the level of participation in decision-making. 

The study concluded with the following: That senior leaderships in Jordanian universities 

realize the importance of visionary leadership and participation in decision-making. In 

addition, promoting reliance on the visionary leadership style in universities, in order to 

increase the level of participation in decision-making. In addition, the need to invest in 

the positive relationship between the level of visionary leadership and participation in 

decision-making. 

Keywords: Visionary Leadership, Participation in Decision Making, Faculty 

Members, Private Jordanian Universities.
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 الفصل األول
 خلفية الدراسة وأهميتها

  مقدمةال

 رئيسية محاور ثالثةمن خالل  ،الخدمةالتميز في تقديم  إلى ةً مؤسسات التعليم العالي جاهد سعىت

 والمدربة لةالمؤه البشريةالكوادر من خالل ويتحقق ذلك (، وخدمه المجتمع ،العلميوالبحث  ،التدريس)

 ترسم إذ تاحمضمن ما هو  ،المستقبلية الرؤيةبتسم واعية ت ظل قيادة في ،المعايير بأفضل تقاةوالمن

قييم شراك العاملين في تإ إلى ةفهي بحاج ،لمستقبل الذي ينتظرهم جميعاً لالمعالم  واضحة ةصور 

ا ووضع الخطط ومتابعته ،هوضعلى التطور والن هاالوضع الراهن واقتراح الحلول التي تساعد

ع الحلول والخطط ضتبل  ،بتوقع المعيقات قبل حدوثها ي تكتفال ويةرؤيال القيادةف ؛شراف عليهاواإل

سبل التي تضمن لاوتوفير  ةاقتراح حلول بديلع م حدوثهالمعالجتها قبل  العاملين فيها ةلمشارك الكفيلة

 وديمومتها. يميةالتعل العملية ةجل سالمأقدراتها وحاجاتها العاملين من  اسبين مستقبل بمابالتطبيقها 

 كثيرة اتوتعرضت لتحدي ،لقد حققت الجامعاُت األردنية الخاصة تقدمًا كبيرًا ومنافساٍت كبيرةو 

العالمية  التصنيفات فدخلت في ،والبحث العلمي ها استطاعت رغم ذلك من التقدم في التعليمأن إال

 ولذلك صار ،وحققت زياداٍت ملحوظًة في أعداد الطلبة ،للجامعات المعروفة على مستوى العالم

اء والعناية بأعض ،بجودة المخرجات التعليمية هتماماإلاألجدُر بالجامعات األردنية الخاصة زيادة 

 ،المجتمعب رتقاءواإلالهيئة التدريسية لتخريج أجيال مبدعة قادرة على ربط سوق العمل بالكفاءات 

خاصة ومن ضمنها الجامعات ال ،مؤسسات التعليم العالي في األردن تقدم تسارعاً في ويالحظ أن هناك

 طةيوأن تعرض سياستها وبرامجها بما يتناسب مع رؤيتها شر  ،التي يحقُّ لكلٍّ منها أن ترو ج لنفسها

ن إال  بقيام  لن يكو  رتقاءاإلإال  أن  هذا  ،بالمسيرة التعليمية رتقاءلإلوكل هذا يكون  ،ضمان مخرجاتها
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 ن ضعفكول ،القيادات، خطٍط قابلٍة للتطبيق العملي  الجامعات بوضع خطٍط محكمة لعملية تعاقب 

 تنافس العاملين في مؤسسات إلىأد ى  ،تطبيقها على أرض الواقع على الحرصوعدم  هذه الخطط

تؤهلهم  ،من خالل ما يمكنهم كسبه من مهاراٍت وكفايات جديدة ،التعليم العالي على المناصب القيادية

 بوهذا يشكل دعوًة جادة لتلك الجامعات لوضع استراتيجياٍت خاصة لتول ي هذه المناص ،لذلك

 (.2323)السواعير، 

 وم مسؤوله بمبادرتها، فالقادةاألخذ ب عملية التغيير التنظيمي تفاعل معيتميز دور القيادة بالو 

على  ، لذلك يكون التغييرمستقبالً  المراد تنفيذها لواجباتإلنجاز اط إعداد خط من خاللالتغيير، 

 (.2319)الحربي،  بمشاركة العاملين حتى يتم ضمان استمراره وبقائهنطاق وسع أ

 ،دائها بشكل مستمرأ يضمن تطوير ييجاد نمط قيادإصبح من الضروري على المؤسسات فأ

 لمؤسساتل تيحمما ي ،بها المحيطة البيئةتحكم بالمتغيرات التي تحدث في وال التأقلمتستطيع  لكي

 عدةظهرت  جاهتاإل. وفي هذا أمولةالم ستراتيجيةاإلهدافها أوتحقيق  ،التنافسي وقعهامعلى  المحافظة

يات التغيير عمل ةلقياد لمناسبةا اإلداريةساليب حد األأكونها تمثل  الرؤيوية القيادةمنها  قيادية نماطأ

هداف أز على تركو  ة،بداعياإل همأفكار على تعزيز قدراتهم وطرح تشجع العاملين  نهاأ ، إذالمؤسسة في

 .(2323، وعاللي مباركو  أمحمدي)واضحة  ةرؤي تبنيعلى  التأكيدالمدى مع  ةبعيد

المدير القائد  إحدى وظائف الرؤيوية تعد لقيادةاف اً آليوليس  اً إنساني اً تنظيم اإلدارييعد التنظيم و 

 رهي أمو  ،وتعد من متطلبات القيادة الناجحة التقليديين يرينالفعال والتي تميزه عن غيره من المد

ن حاجات وظيفة القائد الناجح تحقيق التوافق بي أصبحتإذ  ،والجماعاته التفاعالت بين األفراد ضتفر 

 .(2323)عبد الفتاح وأبو بشارة وعليان،  وأهداف المؤسسة التربوية ،معهورغبات المرؤوسين 
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أهداف  اآلخرين من أجل تحقيقبة تتعلق بمفاهيم التوجيه واإلرشاد والتأثير ويالقيادة الرؤيو 

 رالذي يسهل الطريق أمام التطوي ،الرؤية هي المستقبل المثالي الممكن الوصول إليهف ،مشتركة

 األفراد تبناهاي يفعال التاأل اإلدارية من خالل التقاليدوفق  له والتخطيطتم رسمه وي ،والتغيير المطلوب

 (.2318المؤسسات )الحميداوي،  أهدافلتحقيق 

وذلك  هداف،األسلوك المرؤوسين بشكل يتناسب مع تحقيق  تعديل ة تكمن فيويلقيادة الرؤياف

قبلية بحيث يبعث مستال تهفصاح عن رؤيبزرع الثقة العالية لديهم من خالل قائد يتمتع بالقدرة على اإل

 .Giffin & Moorhead), 2011)ه مرؤوسي ىالطاقة لد

فع بحيث يعمل على ر  ،صنع القرارات ةسلوب المناسب لعمليعلى األ ةي مؤسسأنجاح ويعتمد 

رارات الق ةسلوب صناعأن أ إلى باإلضافة ،مشاركتهم في تحقيق األهدافداء وخبرات العاملين و أ

 وأيتمثل بمرجعية تنفيذ األعمال لإلدارة العليا،  ًا؛مركزي اً داريإ اً مطن كانأسواء  المؤسسةالمتبع في 

بشكل  رعد مؤثيو  يرتكز على تفويض السلطة للمستويات اإلدارية األدنى، ؛ال مركزي اً إداري اً نمط

ي، األداء )الحميض يرفع منوبالتالي  ،للعاملين واكتساب الخبرات المعنويةعلى الروح مباشر 

2337). 

دارة العليا إلا ركزلذلك ت ،التي يقوم بها أفراد المؤسسة عملياتعملية صنع القرار من أهم ال تعدو 

 هاراتهمتنمية مب هتمفهي ت ،الحالية والمستقبليةت على هذه الجوانب في القيادات في معظم المؤسسا

 مل على تذليلعوت ،اركة جميع األفرادبمش يدةلهم فرصة صنع القرارات الرش تتيحو ، في صنع القرار

 (. 2313اًل )هبال وقرين، التي تعترضهم مستقب والصعوبات العقبات

هداف بمشاركة العاملين لتحقيق األ هفالقيادات اإلدارية هي المسؤولة عن صنع القرار وتنفيذ

كيزة ر سلسلة من القرارات التي تتخذ لتكون التنظيم اإلداري بالمؤسسة عبارة عن و  ،المرسومةواألنشطة 
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 اً فيذفي صنع القرار ال يعد تنفعملية إشراك  ،لمواجهة المواقف والتكيف مع البيئة المحيطة ةمادعو 

 ميةأهداف التن بل هو شي أساسي لمراعاة مصالح المؤسسة ولتحقيق حسب،مبدأ الديمقراطية فل

 (.2013)الحوراني،  المنشودة

رتقاء لإلة لمؤسسات التعليمية والتربويسي لاأسفع ادالرؤيوية من خالل ما سبق يتبين بأن القيادة 

ها رؤية مستقبلية للوضع الراهن ولمكانتمن خالل ما تقوم به من  ،عن غيرها من المؤسسات والتمي ز

 وعليه ،ةلتحقيق أهداف المؤسس منفعة مشتركة بين القادة والمرؤوسينبين المؤسسات المختلفة وهي 

وعالقتها بالمشاركة في صنع القرارات لدى رؤساء األقسام القيادة الرؤيوية “دراسة  ةالباحث تارتأ

 ."األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 مشكلة الدراسة

ة استقطاب العنصر البشري المؤهل والمدرب بهدف محاكا إلىالمؤسسات التربوية والتعليمية  ىتسع

 ئقر يتحقق بقيادة واعية ذات نظرة ثاقبة تست من المفترض أن الذي ،هاتعاقطالمستجدة في التطورات 

 ضمن تهلمؤسس ؤيويةر يمتلك قيادة تربوي قائد بيتحقق كما  ،تشرف المستقبلستفهم الواقع وتو الماضي 

خطة  وفق همرؤوسيبمشاركة  ...(،د بشريةر مواو  ،أدوات، ومعلومات، و بيانات)ما هو متاح من 

وقد الحظت الباحثة من خالل مراجعتها لألدب  .لتحقيق أفضل النتائج مستقبالً  ىموضوعة تسع

ثراء، أل إلىيحتاج  مفهوم إداري حديث"القيادة الرؤيوية" أن النظري  رجة مشاركة دن بحث واستقصاء وا 

عدم  وأن ،اتاديتحقيق أهداف المؤسسات وصناعة الق في العاملين بصنع القرارات له تأثير واضح

حداث خلل في المنظومة إ إلىيؤدي قد عند بعض اإلداريين وصناع القرار  ةوييرؤ  ةوجود قياد

 .بشكل خاص خاصةقطاع التعليم الجامعي بشكل عام وفي الجامعات الالتعليمية في 
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ات ؤسسمالتي يهتدي بها القادة والمسؤولين في ال رطةاخوالداخلية ال ةبوصللرؤيوية التعد القيادة او 

ط أن يتناسب أداء المرؤوسين مع خطو  وعليه، من المفترض بعامة وفي المؤسسات التعليمة بخاصة

د اإلداري يترتب على القائ. وفي هذا اإلطار عن العشوائية بعيداً  واتجاهها، ليكون بذلك طةار هذه الخ

رات دطالق قإلو  ه من جانب،عن كاهل ءخفيف العبلتمشاركة المرؤوسين في عملية صنع القرار 

في تبني رؤية القيادة من جانب آخر. كما تفيد مشاركة الرؤية مع  بتكارية واإلبداعيةالمرؤوسين اإل

 إلىضافة باإل أثناء تنفيذها، الواقع العمليذلك في مراعاة و لقرارات الصادرة اتبنيهم المرؤوسين، 

في  ابيأهميتها ولها تأثير إيجلها الرؤية مشاركة لهذا فإن  م؛من المعلومات المتوافرة لديه ستفادةاال

 (.2319 ي،)العمران في المؤسسات التربوية ات، وعلى وجه الخصوصمؤسسال جميع

 رجةد مامشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:  تمثلتوبناء على ما سبق، 

مية في م األكاديالقيادة الرؤيوية وعالقتها بالمشاركة في صنع القرارات لدى رؤساء األقساممارسة 

 ؟الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 هدف الدراسة وأسئلتها

الرؤيوية وعالقتها بالمشاركة في صنع القرارات لدى رؤساء األقسام  القيادة إلىالتعرف الدراسة  تهدف 

ذا وسيتم تحقيق ه األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:الهدف 

 األردنيةفي الجامعات قسام األكاديمية القيادة الرؤيوية لدى رؤساء األ درجة ممارسة ما  .1

 ؟فيها التدريس ةعضاء هيئأوجهه نظر  الخاصة من

قسام األكاديمية في الجامعات لدى رؤساء األالمشاركة في صنع القرارات  درجة ممارسة ما  .2

 ؟فيها األردنية الخاصة من وجهه نظر أعضاء هيئة التدريس
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بين متوسطات استجابات عينة  (a=0.05عند مستوى ) وجد فروٌق ذات داللٍة إحصائيَّةتهل   .0

في الجامعات قسام األكاديمية الرؤيوية لدى رؤساء األالقيادة  حول درجة ممارسة الدراسة

 ص،الجنس، التخص :تعزى لمتغيراتالتدريس  ةعضاء هيئأوجهه نظر  الخاصة من األردنية

 ؟الخبرة

متوسطات استجابات عينة بين  (a=0.05)عند مستوى داللٍة إحصائيَّة  ذات فروقٌ  وجدت هل  .1

ي ف األكاديميةقسام لدى رؤساء األ في صنع القرارات المشاركة حول درجة ممارسة ةالدراس

نس، الج :تعزى لمتغيراتوجهه نظر أعضاء هيئة التدريس  من الخاصة األردنيةالجامعات 

 ؟الخبرة التخصص،

 درجة ممارسة بين (a=0.05عند مستوى ) ذات داللة إحصائية هل توجد عالقة ارتباطية  .5

القيادة الرؤيوية والمشاركة في صنع القرارات لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات 

 األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟  

 أهمية الدراسة

ي فالقيادة الرؤيوية وعالقتها بالمشاركة ممارسة  درجة تتمحور أهمية الدراسة النظرية والعملية حول

صنع القرارات لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء 

 : قد أنهافي  تمثلوعليه فإن األهمية ت .هيئة التدريس

 .اراتة والمشاركة في صنع القر ويوهي القيادة الرؤي حديثة إضافة ومعرفة لموضوعات تشكل .1

 بمقترحات جديدة وتطويرية في مجال القيادة.تفيد هذه الدراسة بالخروج   .2

 .متغيرات أخرىتمثل منطلق لعمل أبحاث ودراسات ذات الصلة ب .0
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دنية الخاصة ر ت في الجامعات األالمشاركة في صنع القرار باتساهم في تقديم اقتراحات جديدة  .1

 .المستقبلية والعمل بروح الفريق ؤىالر  بمحافظة العاصمة عمان من خالل قادة يتبنون

رتباط بين القيادة الرؤيوية والمشاركة في صنع القرارات لمؤسسات تظهر مستوى قوة معامل اإل .5

 التعليم العالي.

تقدم بعض التوصيات والمقترحات التي تتعلق بالقيادة الرؤيوية والمشاركة في صنع القرارات  .6

ن أن من الممكالتي من الممكن أن يستفيد منها )المهتمون والباحثون والمفكرون(، والتي 

 تعمم على الجامعات الخاصة والحكومية باألردن.

 قتراحاتإلابعض ب خذأللصحاب القرار اإلداري والتربوي في مؤسسات التعليم العالي أ تفيد .7

 .والتوصيات التي ستخرج بها الدراسة وتبنيها على أرض الواقع

 .مقبولة ةسيكومتريتزود الباحثين بمقاييس ذات خصائص  .8

 الدراسةحدود 

 تمثلت حدود الدراسة الحالية باآلتي:

 ألردنيةاالجامعات  عدد من في التدريس ةعضاء هيئأالدراسة على عينة من  طبقت الحدود البشرية:

 .العاصمة عمانمحافظة ب الخاصة

الثاني من العام الجامعي  الدراسي إجراء هذه الدراسة خالل الفصل تم الحدود الزمانية:

 .م2323/2321

العاصمة محافظة ب الخاصة األردنيةالجامعات عدد من  فيهذه الدراسة  طبقت الحدود المكانية:

 سراء، وجامعة الزيتونة، وجامعة البترا(.)جامعة الشرق األوسط، وجامعة اإل يعمان وه
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القيادة الرؤيوية وعالقتها بالمشاركة في صنع القرارات لدى رؤساء األقسام  :الموضوعيةالحدود 

 .األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 محددات الدراسة

نتائج هذه الدراسة بمدى صدق وثبات أداة الدراسة وعلى المجتمع الذي سحبت منه العينة  يحدد تعميم

 معدة لذلك.ال وعلى المجتمعات المماثلة له، ومدى استجابة أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة

 مصطلحات الدراسة

القيادة التي تمتلك رؤية واضحة لمستقبل  ( "بأنهاp11, 2020) إدريس هاويعرف القيادة الرؤيوية:

 لفريق،ا هدافأعلى تحقيق  وتعمل ،الرؤيةالمؤسسة وتعمل على توفير األسلوب المتسق مع تلك 

 ".واضحة للمستقبل المنشودلقائد فيها لديه الحرية لتوصيل وتطوير رؤية صورة اف

 هل مرؤوسيها من خاليلإالقائد الوصول  تصورات مستقبلية للمؤسسة يسعى وتعرف إجرائياا بأنها: 

التي  ممتوسط العاوستحدد من خالل ال، ثل لألفرادسلوب متسق مع تلك الرؤية واألعراف والمُ أ منض

 .رؤيويةمقياس القيادة ال فيجيب عليها أفراد العينة سي

مها محيص بمختلف البدائل وتقويالتية تقوم على البحث و ملعوتعرف بأنها " :القرارات صنع 

فهي سلسلة متكاملة من القرارات الجزئية التي تكون في مجموعها القرار النهائي ، األنسبواختيار 

 (.p2 ,2018، تغنيما) "األساس

 تحديدو  الالزمة التخاذ القرار جمع المعلومات الضرورية إلىعملية تهدف  :هاعرف إجرائياا بأنوت

إيجابيات وسلبيات كل بديل من البدائل المتوفرة لغايات تسهيل عملية اتخاذ القرار المناسب المشترك 

اد العينة يجيب عليها أفر سالتي  متوسط العاموستحدد من خالل ال، بين جميع العناصر في المؤسسة

.تنع القرارامقياس المشاركة في صفي 



 

 

 

 

 

 

 :الثانيالفصل 
 والدراسات السابقة النظري طاراإل
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 الفصل الثاني
 النظري والدراسات السابقة طاراإل

قيب على ، والتعالدراسة وضوعوالدراسات السابقة ذات الصلة بم ،النظري طاريتناول هذا الفصل اإل

 .وموقع الدراسة الحالية منها الدراسات السابقة

  :  اإلطار النظريأوًلا

لرؤيوية، ؤيوي، أهمية القيادة ار )مفهومها، القائد ال القيادة الرؤيوية تضمن اإلطار النظري مبحثين هما:

 (،ؤيوية، مجاالت القيادة الر أدوار القيادة الرؤيوية، خصائص القائد الرؤيوي، تحديات القيادة الرؤيوية

امل واتخاذ القرار، المشاركة في صنع القرارات، العو  الفرق بين صنع القرار، امفهومه) اتالقرار صنع 

 التي تؤثر على المشاركة في عملية صنع القرارات للمؤسسات(.

 القيادة الرؤيوية

ومة قناع في بناء رؤية مفهمن خالل الحوار واإل الرؤيويينتمكن القادة  هي التي الرؤيويةالقيادة 

وواضحة للجميع تضع معايير لألداء لهم جميعًا وتعطي صورة واضحة لعمل كل فرد من أفراد 

احة بفاعلية الموارد المت وتوظيفبديمومة المتابعة وتقدير جهود العاملين  وتتميزالمؤسسة التربوية 

 اإلبداعيةرات المباد وتشجيعالدعم للعاملين بهدف التحسين والتطوير  وتوفير

(Green & Etherideg, 2001, p825). 

 األشخاص ذوي المستوى العالي وتصفهم بأنهم قادة فيتهتم المؤسسات في هياكلها اإلدارية و 

مهارات  تعلم دارة، فيمكناإليتوجب على من يشغل هذه المناصب أن يمتلك سمات تتجاوز واجبات 

 .,Ward) (2020س القيادة بهدف تطور القادة والعمل نحو تحقيق هدف مشترك مع مجموعة من النا
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الجتماعي افالقيادة هي عملية التأثير  ،القوة أووليس السلطة  االجتماعيالقيادة من التأثير  وتنبع

 (.Kruse, 2013)جهود اآلخرين نحو تحقيق الهدف دفع بالتي ت

وتعد القيادة عملية تعلم تعاونية مشتركة ُتسهم في دفع عجلة المؤسسة لألمام ومراعاة أن العصر 

 إلىافة يتطلب هندسة العالقات إض ااالتصاالت وهذالحالي يتميز بعصر ثورة المعلومات وتكنولوجيا 

أثير في رة على التالتربوية في جوهرها هي عملية قيادة بالمقام األول وقد واإلدارة ،العملياتهندسة 

 (.2313 )خلف،وأولوياتها والسعي الدائم لتطويرها العاملين وحفزهم لتحقيق أهداف المؤسسة 

شخص منفذ لألنظمة والتعليمات  من األخيرالفكر اإلداري خالل العقد  مفهوم القائد في لقد تطورو 

قائد مسؤول عن إحداث التغيير، يركز على بناء وتطوير رؤية مشتركة للمؤسسة ويهدف تحسين  إلى

 االعترافو أساليب التواصل مع العاملين وصنع القرارات بطريقة تعاونية، وتطبيق نموذج اإلدارة 

حداث التغيير بصورة تشاركية وأن يتم في بيئة عمل إبداعية  بتغيير طبيعة العالقات وا 

 (.2315، رم )أبو

وضون فهم قادة ال يخما يمكن أن تصبح عليه المؤسسة، لالقادة الرؤيويون مندفعون وملهمون ف

دواني، )تطوير وال االبتكارأشخاص هدفهم الدخول في عصور جديدة من  التقنية، لكنهمفي التفاصيل 

2318.) 

مستوى  لىإمن مستوى الرؤية  نتقالاإل ،يتضمن المسار النموذجي للتغيير في المؤسسات الذكيةو 

دارة العمليات المختلفة الت علىوالكلية والجزئية  العمل، والقدرة على القيادة الفوقية ي تشكل تحفيز وا 

اء مجتمع نشإلتوفر اإللهام والتحفيز من خالل تشكيل الرؤية إضافًة ، المسار بين الرؤية والعمل

خالل  من ،إلظهار الرؤية والرسالة استراتيجية ادعلى إيج القيادة الكليةبحيث تعمل ، داخل نظام
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نظيمي الت على توفر الهيكل أن يعمل القائدإذ ينبغي على  ،الحالة المطلوبة إلىللوصول  المسار تحديد

 (.Dilts, 1995)من خالل مهام وعالقات واضحة المتسلسل 

فالقادة  وية،الحياة في الرؤية التربالقيادة الديناميكية الفاعلة هي التي لديها القدرة على بث دماء و 

سعي الدؤوب بها وال االلتزام منهمويتوقع  ،للرؤية ومناصرين لهاالتربويون يجب أن يكونوا مدركين 

والسر الذي يكمن وراء نجاحات القيادة الرؤيوية هو قدرتها على  ،من أجلها العاملين دعمفي نشرها و 

لكسب  وذلك ،تركةرؤية مش إلىتحويلها و مهاراتها  واستغالل وترجمتها تفسير الرؤى التربوية للمؤسسة،

 التصالاهذا يحتم على القائد أن يوظف مهارات و  ،من أجلهاوحشد جهود العاملين  الدعم والتأييد لها،

 ها لقراراتهودمجها في رؤيته ومشاركت للعاملين حتى يتسنى له دمج رؤاهم االستماعويحسن  ،والتواصل

 (.2331الطويل، )

وعليه، يمكن القول بأن القيادة الرؤيوية: قاعدة معرفية مزودة بمهارات استبصار ترتكز على 

 ،ل األفكارنفتاح والخيال المنطقي وتقبرؤية واعده تتميز باإلبداع والتغيير نحو األفضل وذلك في اإل

 فهي ال تعد فقط مرحلة تأسيس للمؤسسة بل هي تبقى على امتداد وجودها وعملها.

 أهمية القيادة الرؤيوية 

ية ة بمقدرتها على تطوير الخطط اإلستراتيجية بما يتناسب مع الرؤى المستقبلويتكمن أهمية القيادة الرؤي

ؤيوي يضع فالقائد الر  ووضع القواعد والمبادئ التي توجه نظرة المؤسسة إلحداث التغيير، للمؤسسة،

 إلىبالمؤسسة  تقاءاالر لى تبنيها وتنفيذها بهدف للعاملين ويحثهم ع ويوصلهاالتطلعات المستقبلية 

 (.Dhammika, 2014)إليه المستقبل الذي يطمحون 

أهمية القيادة الرؤيوية تكمن في  بأن (Bardwell & Holden, 2001)وهولدن ويرى باردويل 

 وطويلةف قصيرة لألهدا تطبيقها، والتخطيطالمهام التي يمارسها القائد في وضع اإلستراتيجيات المراد 
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لتي يبثها فيهم لآلخرين بأفكاره وقيمه ا والملهميعد القائد المحف ز  التربوية، إذالمدى المتعلقة بالمؤسسة 

بيئة  تهيئةو ويحثهم على تطبيق السياسة للوصول لألهداف المنشودة وفض النزاعات بين العاملين 

 مناسبة.عمل 

  أدوار القيادة الرؤيوية

لقيادة الرؤيوية تتمثل في التخطيط اإلستراتيجي اأدوار ( أن 36Kantabutra, 20) بوترايرى كانتا

 تنفيذ الرؤية، عم تآزرتثم تهيئة كل األنظمة والقوانين ل ،للرؤية، ثم إيصالها وتداولها لدى المرؤوسين

 لتحقيق الرؤية.  لسعي معاً او الهيئة التدريسية  عضاءأتمكين والعمل على 

 الهدف والسعي في تحديد تتمثل أخرى للقيادة اً أدوار ( Waldman, 2006)ولدمان  وأضاف

وس تحفيز لتحسين الواقع الملمالالغاية من الرؤية والحرص على أن تتسم باإللهام و  إلىللوصول 

 والنهوض بالمؤسسة لألفضل.

 القائد الرؤيوي خصائص

ميع جل هيتحدتتمثل بخصائص يتميز بها القائد الرؤيوي و  ةعد (Robbins, 2003)ورد روبنز أ

ة العاملين في يتبن ى القائد الرؤيوي مشارك، و العقبات والصعوبات التي تعترض تطبيق وتنفيذ الرؤية

ند ع يحلل بيئة المؤسسة الداخلية والخارجية، و يراعي احتياجات العاملين وميولهم، و تحقيق رؤيته

 مستقبل المؤسسة مرتكزًا على إمكانياته وخططه المعدة مسبقًا.يتصور ، و أي تغيير إجراء

من خالل فهم األشياء قبل أن يتمكن اآلخرين من  يتحقق يمكن أن للقادة الرؤيويون بعد نظرو 

 واألحداثقيقة الد باالتجاهاتيبحثون  الواضحة، بلمؤشرات التغير  أورؤيتهم العقبات  ذلك، وتتعدى

القدرة أيضًا على تجميع أجزاء مختلفة من المعلومات بطريقة منطقية على الرغم  المنفصلة، ولديهم

ر ذلك وما هو غي ،للشوائب فلديهم القدرة على اختيار ما هو مهم وامتالكهامن تعدد هذه المعلومات 
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معها وتحمل تم ج طريقة في استخدام المعلومات التي ، ولديهمللخروج باستنتاجات منطقية ذات معنى

مرون فهم مست ،بعض المخاطر أكثر تكلفة وصعوبة مخاطر المحسوبة من خاللها حتى لو كانتال

 ا.المؤسسة عن المخاطر التي قد تتعرض له بعدمور وتتسير بها األو  يخطط لها على الطريقة التي

عن صورة  قادتهم لتقديم إلى ونالعامل عيتطل إذ ،بهم لالهتمامالقادة الرؤيويون يلهمون اآلخرين و 

فع من مستوى ر وي مشتركًا،العاملين يبني هدفًا  القتراحاتن مشاركة الرؤى واالستجابة وأ المستقبل،

 هتمؤسسل نتماءباإليشعر كل فرد  إذ وشامالً وبالتالي ينشأ مستقباًل مشتركًا  التحفيز

(Grieser, 2017). 

 تحديات القيادة الرؤيوية

يقوم القادة أصحاب الرؤى بتوظيف أشخاص  كأن ،الرؤيويالقائد تواجه قد  هناك بعض التحديات التي

 الحتماليةذلك و  ،التضحية بالظروف الحالية على حساب المستقبل، و مهتمين بالتفاصيل للعمل معهم

يركز القادة بشدة ، و وذلك لغاية تحقيقها في المستقبل ،الحالية روتينيةتجاهل القضايا ال، و تحقيقها

لعدم  ي عنهاالتخل أووقد يرفضون تغيير الخطة  تفوتهم فرصًا أخرى، على هدف واحد، وبالتالي قد

 .(Slavic, 2020)بها اقتناعهم 

عملية  االستفادة منها في في وتتعدى أهمية هذه المعلومات ،تعد المعلومات ثروة لمن يمتلكهاو 

ها رؤيتها حكيمة لتربوية من قبل إدارة الدارية و العملية اإلأنها تستخدم في  قد صنع القرارات، في

الرقابة  وتقوم ،مستجداتالوتعمل على تعديلها وفق  ،تضع الخطط وترسم السياسات التي المستقبلية

 (.2335أبو سبت، ) هاوتقييمعلى تنفيذها 

 مجاًلت القيادة الرؤيوية

لرؤية ا أساسية: تثالثة مجاال تندرج فيأن  القيادة الرؤيوية  إلى (2313 والحميداوي، أبو زيد( شيروي

لوصول إليه، ويسوقه ا إلىوالتي يبي ن فيها القائد الهدف النهائي الذي يسعى الفريق  ، وهيالمستقبلية
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وليس من  هون عليهم الصعاب،يلهم في صورٍة متفائلٍة بالمستقبل اآلتي فيزرع فيهم روح األمِل و 

ون رؤية موروثة يقه وقد تكبل قد يشاركه في تشكيلها فر  ،الضروري أن يشكل القائد هذه الرؤية وحده

ن  القائد الحقيقي هو القائد الذي التي تؤكد على أ إيصال الرؤية المجال الثاني هو ممن سبقهم.

ًا عن طريق المودة واإلقناع وهذا يجعل الفريق متحمسًا مندفع لفريقه بوضوحيستطيع إيصال الرؤية 

يق وهي آلي ٌة تجعل من الفر  ،تمكين الرؤية أما المجال الثالث فهوللعمل مضحيًا من أجل فكرته. 

مما يجعل لديهم  ،وتعطيهم ثقة القائد ،وتستفز مكامن القوة لديهم ،العامل فريقًا مؤهاًل فنيًا وسلوكياً 

 لىإالحرية الالزمة في اتخاذ القرار المناسب في حال واجهتهم أموٌر في تحقيق الهدف دون الرجوع 

ز، وهي المجاالت التي ول د لدى العاملين دافعًا نحو العمل واإلنجاوهذا ي ،اإلدارة في كل صغيرة

 اعتمدتها الباحثة في أداة الدراسة.

 اتالقرار  عثانياا: صن

 تخاذكونها تتم من خالل ا، يمن أهم المسؤوليات التي تلقى على كل إدار  عملية صنع القرارات عدت

رتبط ت تاعملية صنع القرار  أحداث، فتحليل من سلسلة إلىمجموعة القرارات بهدف التنفيذ لتتحول 

 (.2332د، أحم)بفحص بعض البدائل التي استخلصت من مجموعة االقتراحات للخروج بأنسب بديل 

موقف  في الشخصيجب أن يقوم به  قرار نهائي إصدار " ابأنه اتصنع القرار  عملية عرفتو 

 (.01p ,2313ز بلعجو ) " األخذ بهاالمطروحة التي يمكن  للخياراتوذلك بعد فحصه الدقيق  حاسم

 معتقداتحقائق و بناء على  يلتحديد واختيار البد "( p219 ,2338)الحريري في حين يعرفها 

اتخاذ  لىإيؤدي  ال أونهائي قد يؤدي  حكم رالقرا صنعة وقيم صانع القرار ومعاونيه وتنتج عملي

 ."بديل
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ي تتطلب تمييز بين القرارات التعلى ال يرونالمدمطلًبا مهًما حيث يساعد يعد وعملية صنع القرار 

وق بهدف حل المشكالت التي تع ،وخاصة في المواقف الصعبة واالبتكارعمليات معقدة كالتفكير 

 (. 2006العزاوي،) سير العمل بالمؤسسة

وتعرف الباحثة بأنه: إصدار حكم نهائي في موقف معين الختيار البديل المناسب من خالل فهم 

أفضل النتائج مثل: ماذا يجب أن نعمل، وعلى من  إلىالمدير لكل عملية بعدة أطر مهمة للوصول 

 تقع المسؤولية، والوقت المناسب له، وذلك بعد مناقشة عدة بدائل متاحة.

 وتتضمن: ية صنع القرارات وحل المشكالتعمللخطوات هناك عدة 

 نةالمقار  مرحلةو  البدائلوعرض واألسباب تحديد المشكلة  إلىتهدف مرحلة جمع المعلومات 

التنفيذ لة قبل القيام بمرح المناسباختيار البديل  ذلك البدائل وتقويمها، وبعد مقارنة. ثم واالختيار

  .(2335)الخلف،  األمر الذي تم اعتماده واختيارتنفيذ  والتي تتطلب: والمتابعةوالتقويم 

 واطف، وعدمالععن  المجامالت، والتخليعدم قبول تتمثل األسس الرئيسية لعملية صنع القرار ب

 صالح،) التسرع في اتخاذ القرار ، وعدملكتمانواعلى السرية  اإلنجازات، والحفاظالتردد في تحقيق 

2017).  

أن يحقق  أي ،هادفاً أن يكون القرار ك القرار اإلداري الناجح هناك عدة مقومات لعملية صنع

أن يتم اتخاذه من ضمن عدة بدائل . و ؤسسةللمأهدافًا معينة ضمن نطاق السياسة العامة  أو اً هدف

أن يمثل القرار إرادة الجماعة: أي . و المتخذ نضمن صالحية االختيار وفاعلية القرار مطروحة حتى

ائل أن يضمن القرار وس. و األغلبية وفقًا ألحكام القانون واإلجراءات المتبعةأن يتماشى مع مصلحة 

 (.2008التهامي، ) صائباً يكون قرارًا  تنفيذه اليستحيل  أوالذي يصعب  فالقرار .لتنفيذه
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 هواتخاذصنع القرار 

 ،األعضاءو  ن صنع القرار يكون بالمشاركة بين القائدأوهو  ،هناك فرق بين صنع القرار واتخاذ القرار

كون واتخاذ القرار ي ،من قبل القائد دون استشارة األعضاء في أغلب األحيان مما اتخاذ القرار فيتأ

 .عادة وليد اللحظة لألهمية مثل القرارات العسكرية التي ال تحتمل التأجيل

ار، القر اتخاذ  فهي تسبق القرار وتحدث عملية صنع القرار خالل الفترة التي يتم فيها وضع أسس

 من الخيارات المتاحة االختيار وذلكيتم اتخاذ القرار في اللحظة التي يتم فيها  مث

(Akinyomi, 2019.) 

عدة عمليات ب وتمريرهاالعملية األولى لبدء البحث عن عدة بدائل  بأنهاصنع القرار وتعد عملية 

اتخاذ  المطروحة، فإنقرار مناسب من بين مجموعة البدائل وتليها اتخاذ  ،كالمعالجة والدراسة والبحث

 .(2316، ي)الحيار القرار مرحلة نهائية لعملية صنع القرار 

  المشاركة في صنع القرارات

ترتبط عملية المشاركة في صنع القرارات ارتباطًا وثيقًا برضى العاملين لمهنتهم إذ تساعدهم على 

عملية المشاركة  وتؤديزيادة االسهامات اإليجابية والتقليل من النتائج السلبية في عملية صنع القرار، 

لتي يجب إشراك ظروف اعلى ال المهارات كالتعرفكسب  إلىفي صنع القرارات بالنسبة للقائد التربوي 

 قرار، إضافةالالعاملين في عملية صنع القرار، وكيفية تشكيل مجموعات من العاملين بعملية صنع 

 (.2313 طيبة،و )غنيم وأحمد الفريق اختيار العاملين في هذه العملية بحرفية وخبرة والعمل بروح  إلى

كون ويمكن أن ت ،هقرار قبل اتخاذتكون المشاركة في عملية صنع القرار مجرد مناقشة إلغاء و 

ة يقوم جميع أفراد المؤسس إذ ،درجة المشاركة كبيرة بحيث يكلف المشاركون بإعداد مشروع القرار
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ويمكن أن يختلف أسلوب المشاركة ودرجتها في عملية صنع  ،في صنع القرار فعال بالتأثيربدور 

 (.2002، )اإلبراهيم اد اتخاذهاالقرار باختالف المستويات المشاركة ونوع القرارات المر 

ذ إعملية تنظيمية تتم بمشاركة المرؤوسين في المؤسسة  :بأنها المشاركة في صنع القراروتعرف 

جات" المخر التركيز على  إلىباإلضافة  ،التخطيط وحل المشكالت وسلطةالمسؤولية  لهم تكون

(MacCab, 1999.) 

القرارات  في صنع إسهام العاملين في صنع القرارات بأشكال ودرجات مختلفة من المبادرة"هي ف

وحثهم على المبادرة في تحقيق االهداف وتحمل  ،عقليًا وعاطفيًا في مواقف الجماعة ومشاركتهم

 (.p30, 2000ي الرويل) "المسؤوليات المنوطة بها

العمل المستمر والبن اء بين القادة والعاملين على اتخاذ القرارات "( p312, 2019) جيتوعرفها و 

 ."التكلفة إلىالمناسبة من أجل توفير الوقت والجهد باإلضافة 

توجيه ) ياجتماعاشراك فعلي وعقلي لألفراد في المؤسسة ضمن موقف  وتعرفها الباحثة بأنها:

لتعبير إطالق العنان لمن خالل المشاركة وذلك باستخدام أسس عملية وعلمية لتفعيل عملية  السلوك(

 األهداف.اإلبداعات التي تنصب لتحقيق  ورؤىعن رأيهم وطرح األفكار 

 القرارات صنع ليةمع في المشاركة على تؤثر التي العوامل

ؤثر على والتي ت على المشاركة في عملية صنع القرار العوامل الشخصية:ومن العوامل التي تؤثر 

كه على عملية سلو  واتجاهاته ونمطوقيمه  وخبراتهي ومركزه االجتماعي لمومستواه العشخصية المدير 

والتي تتمثل  :تنظيميةالعوامل الو  وبالتالي ينعكس على عالقته بالعاملين معه. ،صنع القرار واتخاذه

مر من وصعوبة التعليمات واألواقمة الهيكل التنظيمي  إلىصعوبة إيصال المعلومات والتقارير في 
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ظاهرة  انتشار إذ أن جتماعية:اال لعوامالو  ،القرارالقاعدة سوف تنعكس على عملية صنع  إلىقمته 

لجماعة معينة كلها عادات وقيم وتقاليد موروثة تنعكس  ةالثواب والعقاب بمزاجي إلىالوساطة والميل 

 .(2313راشدة، ) القرارا على صنع سلبً 

تمثل مؤسسات التعليم العالي أهم روافد المعرفة فهي حصن منيع للمؤسسات والمجتمعات ودرع و 

 تعدو أحالم المجتمعات بالتنمية الشاملة لتحقيق فهي تسعى عبر طموحاتها  ،والعقباتواقي لألزمات 

مع ال يرجع ظى به المجتفأي تقدم يح ،واالقتصادية االجتماعيةركن أساسي في تحقيق برامج التنمية 

التعليم خبرة ومهارة القوى البشرية ف إلىتوافر الموارد الطبيعية واإلمكانات المادية بقدر ما يرجع  إلى

العالي شهد خالل العقدين السابقين نموًا كبيرًا وتضاعف في أعداد الطلبة الملتحقين بالجامعات في 

 (.2338، جميع المستويات )القرم
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 الدراسات السابقة ذات الصلةا: نيا ثا

مجموعة من الدراسات السابقة ذات الصلة بمتغيرات الدراسة تم عرضها زمنًيا من  إلى الرجوع بعد

 : لهايلي عرًضا  وفيمااألحدث  إلىاألقدم 

 الرؤيوية بالقيادة الصلة ذات الدراسات -2

التحقيق التجريبي في اآلثار المباشرة للتعبير  إلى( بدراسة هدفت Groves, 2006) جروفسقام 

لعاطفي على العالقة ا ديايلقا عن التأثير المعتدل للتعبير فضاًل  ،العاطفي للقائد على القيادة الرؤيوية

( من 025و)قائد تنظيمي  (138من)  العينة تكونت ،بين القيادة الرؤيوية وحجم التغيير التنظيمي

كأداة للدراسة  االستبانةواستخدمت  ،منظمة عبر العديد من الصناعات( 61أتباعهم المباشرين من)

العاطفي ادي القيوخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج : إن التعبير  ،األمريكية والية كاليفورنيا في

عالقة بين القيادة تنسيق ال إلىالعاطفي  ياديلقاأدى التعبير و  ،مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقيادة الرؤيوية

 الرؤيوية وحجم التغير التنظيمي.

 ثر المترتببناء واختبار انموذج يفسر األ إلى ( دراسة هدفت2310أجرى فندي وكاظم وطه )و 

ية( ) التأثير في تصورات اآلخرين عن صورتهم الشخص على العالقة بين ثالثة أساليب إلدارة االنطباع

سية للقيادة واألدوار الرئيالمؤسسة في تحقيق األهداف التنظيمية  أوالتي يحملها األفراد اتجاه القائد 

 االستبانة( كما واستخدمت 28الرؤيوية في مدينة بغداد، على عينة من قيادات وزارة النقل عددها )

لتأكيد على صحة الفرضيات المبنية من أبرزها وجود عالقة ارتباط باوخرجت الدراسة  ،كأداة للدراسة

، فضاًل عن األثر الموجب لتطبيق أساليب إدارة ارة االنطباع وأدوار القيادة الرؤيويةبين أساليب إد

 .االنطباع على أدوار تلك القيادة ونجاحها
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( بدراسة هدفت Taylor & Cornelius & Colvin, 2014) وقامت تايلور وكورنيلوس وكولڤن

دراك الفعالية الت إلى ة ثم التنبؤ نظيمية في المنظمات غير الربحيتحقيق العالقة بين القيادة الرؤيوية وا 

 )جميع األصعدة شخصي وأكاديمي ومهني( من القيادة التحويلية بأن القادة ذوي المستويات العالية

من  (221( قادة التنظيم التنفيذيين و)105لديهم منظمات أكثر فاعلية على عينة تكونت من )

وكما  في والية تكساس، دراسةللكأداة  االستبانةمنظمة غير ربحية واستخدمت  (52مرؤوسيهم من )

خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج وهي تحديد الدرجة التي توجد بها عالقة بين سلوكيات القيادة 

دراك الفعالية التنظيمية   أن القادة ذوي المستويات العالية لديهم فاعلية أكثر.و الرؤيوية وا 

بناء مقياس القيادة الرؤيوية لرؤساء األندية، والتعرف ( دراسة هدفت 2318أجرى الكواز )وكما 

على صفات القائد التربوي، والمقارنة بين رؤساء األندية ومدراء المنتديات في القيادة الرؤيوية، على 

( 69( استخدموا لبناء المقياس و)196( عضوا من األندية والمنتديات منهم )265مجتمع تكون من )

ئج كأداة لدراسة، وخرجت الدراسة بمجموعة من النتا االستبانة، واستخدمت ىمحافظة نينو لتطبيقه في 

أهمها: يمتلك رؤساء األندية صفات القائد الرؤيوي بدرجة متوسطة، والرؤساء هم الذين يحددون 

 وشعور العاملين بحرية المناقشة وتبادل األفكار مع اإلدارة العليا. األهداف في ضوء الموارد المتاحة،

ادة من خالل القي االبتكاري( دراسة هدفت لبحث إمكانية تحقيق التسويق 2319حامد ) جرىوأ

 وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج: ارتفاع كأداة للدراسة االستبانةالرؤيوية في بغداد واستخدمت 

 ةفي مستوى االتصاالت في الشركة المبحوثة على مستوى القيادة الرؤيوية، ومستوى مقبول من الرؤي

  في الشركة المبحوثة على مستوى القيادة الرؤيوية.

ة لدى ويدرجة ممارسة القيادة الرؤي على التعرف إلىدراسة هدفت  (2321)ة عويض أجرتو 

ردنية الخاصة وعالقتها بتفعيل الفرق البحثية من وجهة رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األ
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ردنية عضو هيئة التدريس في الجامعات األ 012من  العينة تكونتالتدريس، نظر أعضاء هيئة 

د توصلت وق .االستبانة كأداة للدراسة تواستخدم االرتباطي،استخدام المنهج الوصفي  مالخاصة، وت

ردنية أن  درجة ممارسة القيادة الرؤيوية لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األ إلىالدراسة 

وأن درجة تفعيلهم للفرق البحثية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  ،الخاصة جات بدرجة مرتفعة

كما تبي ن وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين درجة ممارسة  ،ت بدرجة متوسطةءجا

ردنية ودرجة تفعيلهم للفرق البحثية في الجامعات األ ،ة لدى رؤساء األقسام األكاديميةويالقيادة الرؤي

 .ن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسالخاصة م

 الدراسات ذات الصلة بصنع القرارات  -0

التعرف على بعض أبعاد المناخ التنظيمي للبنك األهلي  إلى( دراسة هدفت 2330أجرى المقدادي )

دارة الصراع، واالتصالاألردني المتمثلة بالقيادة  وسمات القرارات اإلدارية وتصميم العمل على  وا 

أجريت الدراسة على جميع العاملين في البنك األهلي  إذ ،في صنع القرار اإلداريدرجة المشاركة 

، مدير (69موظف وحدة إدارية و) (133( موظف فرع و)116األردني على عينة تكونت من )

النتائج أهمها: أن أبعاد المناخ وخرجت الدراسة بمجموعة من  كأداة للدراسة، االستبانةواستخدمت 

دارةو  واالتصال عموماً  المتمثلة بالقيادةالتنظيمي  ة الصراع وغيرها تؤثر إيجابيًا على الدرجة العام ا 

 للمشاركة في صنع القرار اإلداري.

التعرف على طبيعة عملية صنع القرارات  إلى( دراسة هدفت 2337أجرى الحميضي )كما 

وظفي تكون من جميع ممستوى الرضى الوظيفي على مجتمع يبوعالقتها السعودي لمجلس الشورى 

 ( واستخدمت%53معنوية ) ( ومستوى%95مجلس الشورى لمدينة الرياض على عينة عند مستوى )

كأداة للدراسة وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج: الموافقة على عملية صنع القرارات،  االستبانة
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ملية صنع بها عتسير لتي ، وأن أفراد العينة موافقون على بعض المراحل اتتسم بالالمركزية وأنها

 .لديهم الرضى الوظيفيمما يحقق  القرارات

 إلى( بدراسة هدفت Stam & Knippenberg & Wisse, 2009) قام ستام ونبنبيرج وويسيو 

التي  تجراءاالتي تركز على صنع المواقف غير المرغوب بها، وكذلك اإل األنظمةالتحقق في آثار 

( 26)( و18أعمارهم بين ) ( طالبا87)تركز على تعزيز المواقف المرغوب بها، وأجريت على عينة 

والية نيوجرسي وكما استخدمت المالحظة كأداة للدراسة، وخرجت الدراسة بمجموعة من  عام، في

 جراءاتاإل ين، وأنعللمتابتتوقف على التركيز التنظيمي  والوقائيةالتعزيزية  جراءاتاإل وهي: أنالنتائج 

 الوقائية تؤدي أداء أفضل من الترويج.

( دراسة هدفت التعرف على مستوى المشاركة في صنع القرار والرضا 2313أجرى الكريم )و 

الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية األردنية وتكونت عينة الدراسة من 

جامعات حكومية جامعة )اليرموك واألردنية والعلوم  ثالثهيئة تدريس موزعين على  ( عضو253)

جود و  كأداة للدراسة وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج أهمها: االستبانةواستخدمت  والتكنولوجيا(

في ومستوى من الرضا الوظي مستوى مشاركة ضعيف في صنع القرار ألداء أعضاء هيئة التدريس،

لى وجود عالقة إيجابية لمس  توى المشاركة في صنع القرار والرضا الوظيفي.لديهم، وا 

اره قر صنع تأثير نمط الفرد المعرفي على  إلىدراسة هدفت  (Hasan, 2012) حسن أجرتو 

كما واستخدمت  مدينة غزة يسكرتير، ف( 133حول قبول التكنولوجيا، على عينة تكونت من )

على ث مناقشة اآلثار المترتبة عليها للبح كأداة للدراسة، وخرجت الدراسة بعدة نتائج أهمها: االستبانة

ستخدم للتكنولوجيا وكذلك الممارسات لتعزيز اقراره حول عوامل قبول لصنع نمط الفرد المعرفي 

 استخدام تكنولوجيا المعلومات.
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التفكير اإلستراتيجي على التعرف على أثر  إلىدراسة هدفت  (Matar, 2015) مطر أجرىو 

من المدراء  مجتمع لألونروا، منعملية صنع القرار لدى المدراء العاملين في مكتب غزة اإلقليمي تابع 

كأداة  االستبانة( واستخدمت 98العاملين في مكتب غزة اإلقليمي على عينة عشوائية جمعوا منها )

 ألبعاد ووجود عالقة بينلذي داللة إحصائية أثر  أهمها: وجودوخرجت الدراسة بعدة نتائج  للدراسة،

أثر التفكير اإلستراتيجي على عملية صنع القرار لدى المدراء ، ووجود أبعاد التفكير االستراتيجي

 العاملين.

توضيح أثر األخالقيات المهنية على عملية  إلىدراسة هدفت  (ALhafi, 2015) الحافي أجرىو 

( مدير 116من مجتمع تكون من )ية الدولية في قطاع غزة في المنظمات غير الحكومصنع القرار 

( مدير من اإلدارة العليا والوسطى بنسبة 86من اإلدارة العليا والوسطى ومن عينة تكونت من )

ألثر ا الدراسة بنتائج وهي: للدراسة، وخرجتكأداة  االستبانةواستخدمت  ،( من المجتمع الكلي71.1)

ية صنع على عمل )الصدق واألمانة والنزاهة وتقبل اآلخرين( المتمثلة اإليجابي لألخالقيات المهنية

 القرار.

 اا: التعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منهثالثا 

 ية:المالحظات اآلت هال السابقة التي حصلت عليها تبينعلى الدراسات الباحثة من خالل اطالع 

لوصفي اتشابهت الدراسة الحالية في المنهج المستخدم وهو المنهج  من حيث المنهج المستخدم:

(، ودراسة 2310(، ودراسة فندي وكاظم وطه )Groves, 2006جروفس )مع دراسة  .رتباطياال

(، 2337(، ودراسة الحميضي )Taylor & Cornelius & Colvin, 2014) نڤوكورنيلوس وكول

 ستام ونبنبيرج وويسيدراسة  ماأ (،2321)ة عويض ودراسة (،2313ودراسة الكريم )

(Stam & Knippenberg & Wisse, 2009( ودراسة الكواز ،)2319(، ودراسة حامد )2318 ،)
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(، Matar, 2015) طر(، ودراسة مHasan, 2012(، ودراسة حسن )2330ودراسة المقدادي )

 تم استخدام المنهج الوصفي المسحي. دفق (.,ALhafi 2015ودراسة الحافي )

وهي االستبانة في المنهج المستخدم وهو  الدراسة الحاليةتشابهت أداة : من حيث أداة الدراسة

فندي وكاظم وطه ودراسة ( Groves, 2006)جروفس مع دراسة  رتباطيالمنهج الوصفي اال

 ودراسة( Taylor & Cornelius & Colvin, 2014) تايلور وكورنيلوس وكولڤنودراسة  (،2310)

 (2313الكريم )ودراسة ( 2337الحميضي ) ودراسة( 2330المقدادي )ودراسة ( 2318الكواز )

حامد ودراسة  (ALhafi, 2015) الحافي (Matar, 2015) طرم ةودراس (Hasan, 2012) حسن

 ستام ونبنبيرج وويسيأما دراسة . (2321)ة عويض ودراسة (2319)

(Stam & Knippenberg & Wisse, 2009 )مالحظة.استخدمت ال فقد 

تشابهت الدراسة الحالية في عينة الدراسة وهي أعضاء هيئة التدريس، مع من حيث العينة: 

واختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من  (،2321) ة، ودراسة عويض(2313الكريم )دراسة 

تام سالتي كانت عينتها القادة التنظيمية، ودراسة  (Groves, 2006جروفس )حيث العينة مع دراسة 

كانت عينتها الطالب،  التي( Stam & Knippenberg & Wisse, 2009ونبنبيرج وويسي )

لوس تايلور وكورني التي كانت عينتها قيادات وزارة النقل، و دراسة( 2310فندي وكاظم وطه )ودراسة 

ودراسة  التي كانت عينتها قادة التنظيم، (Taylor & Cornelius & Colvin, 2014) وكولڤن

( التي كانت 2330( التي كانت عينتها أعضاء األندية والمنتديات، ودراسة المقدادي )2318الكواز )

 ودراسة ( التي كانت عينتها موظفي مجلس الشورى،2337عينتها موظفي البنك، ودراسة الحميضي )

التي كانت عينتها  (Matar, 2015) طرودراسة م كانت عينتها السكرتير،(Hasan, 2012)  حسن

 التي كانت عينتها المدراء. (ALhafi, 2015)المدراء، ودراسة الحافي 
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، في إعداد األدب النظري على الدراسات السابقةها اطالع بعد ة ما استفادت منهالباحث وظفت

فيد منه أيًضا ، وستستالدراسة كيفية تطوير أداةفي منهجية الدراسة، و في اختيار عينة الدراسة، و وفي 

 مناقشة النتائج وتفسيرها.في 

 ةعلم الباحث ودحد في –القليلة تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بكونها من الدراسات 

ألقسام االقيادة الرؤيوية وعالقتها بالمشاركة في صنع القرارات لدى رؤساء  التي تهدف للتعرف على –

.األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
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 الفصل الثالث
 اإلجراءاتالطريقة و 

 الدراسة، وأدوات ،الدراسة وعينتها وطريقة اختيارها لمنهجية الدراسة، ومجتمعيتناول هذا الفصل عرضاً 

جراءات تنفيذها  .الحصول على النتائج والتحليالت اإلحصائية التي أتبعت في ،وا 

 منهجية الدراسة 

درجة  استقصاءتم  إذ، (Relational Design) االرتباطي الوصفي الدراسة المنهج تاستخدم

القيادة الرؤيوية والمشاركة في صنع القرارات لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات  ممارسة

اركة القيادة الرؤيوية والمش درجة ممارسة األردنية الخاصة، ثم قياس العالقة بينهما من خالل مقياسي

 .ةفي صنع القرارات والذين تم تطويرهما ليتوافقا مع أهداف الدراس

 مجتمع الدراسة

ظة التابعة لمحافأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الخاصة الدراسة من جميع  مجتمعتكون 

-2323( عضوًا في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 997عمان والبالغ عددهم )العاصمة 

 العلمية واالنسانية وفقًا لبيانات وزارة التعليم العالي.في جميع التخصصات  2321

 عينة الدراسة

الجامعات الخاصة  عشوائيًا من تم اختيارهم ( عضو هيئة تدريس278تكونت عينة الدراسة من )

ق : جامعة الشر فيسهولة وصول الباحثة ألفراد العينة ك لوذل ،التابعة لمحافظة العاصمة عمان

التخصصات من  االتي تم اختيارها قصديً  ،سراء، وجامعة الزيتونة، وجامعة البترااألوسط، وجامعة اإل

جدول تحديد حجم العينة من حجم المجتمع الذي أعده كريجسي  إلىوذلك استناًدا نسانية، العلمية واإل
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( من مجتمع %28لتشكل العينة ما نسبته ) .(Krejcie & Anamorgan, 1970ومورجان )

 لعينة تبعًا لمتغيراتها:ا أفراد ( يوضح توزيع1الدراسة؛ وجدول )

 (2جدول )
  اتهاأفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير  توزيع

 النسبة العدد الفئات متغيرات الدراسة الرقم

 الجنس 1
 59.4 165 ذكر
 40.6 113 أنثى

 التخصص 2
 33.8 94 كلية علمية
 66.2 184 كلية انسانية

 الخبرة 0
 31.3 87 سنوات فأقل 5
 16.2 45 سنوات 13 – 6

 52.5 146 سنة فأكثر 11
 100.0 278 المجموع

 ستبانة(ا)الدراسة  اةأد

 :جزئينتم استخدام استبانة واحدة تتكون من 

 .ديمغرافية: البيانات الالجزء األول

 االستبانة. وتكونت من محورين رئيسيين:: الجزء الثاني

 محور القيادة الرؤيوية وتكون من ثالثة أبعاد.المحور األول:  -

 .ن من ثالثة أبعادوتكو   اتفي صنع القرار : محور المشاركة المحور الثاني -

 القيادة الرؤيويةمستوى  المحور األول:

 لية: التاوفق الخطوات  القيادة الرؤيوية درجة ممارسة أداة ألغراض الدراسة الحالية ةالباحث طورت

إلشارة ل وتحديد السلوكات األكثر استخداماً  األكثر شيوعاً  مجاالت القيادة الرؤيوية تحديد: أوًل

تحليل  إلىناد ست، وباإلستدالل عليهاسلوكات بسيطة يسهل اإل إلىلتلك المجاالت من خالل تجزئتها 
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 ،يةالرؤية المستقبلمجاالت القيادة الرؤيوية وهي:  ةالباحث وضحت ،السابق في الموضوع األدب

بوصفها أكثر المجاالت التي وردت في المراجع المتخصصة واألصيلة،  تمكين الرؤية، ايصال الرؤية

 حيث تم االعتماد على هذه المجاالت كإطار نظري في هذه الدراسة.

استشارة  تتم. حيث ( فقرة26األولية من ) افي صورته تكونتل داةتم تطوير فقرات األ: ثانياا 

في القياس والتقويم حول سلم اإلجابة الذي يمكن استخدامه مع مثل هذا النوع من المقاييس  مختص

 خماسي رتـــإمكانية استخدام مقياس ليك إلى أشار، حيث المستجيبينالمخصصة لهذا المستوى من 

 )موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة(.يتكون من 

 اوفيم، مجاالت القيادة الرؤيوية( فقرة تضمنت 26النهائية من ) اصورته في داةاأل ت: تكونثالثاا 

 على تلك المجاالت: داةلتوزيع فقرات األ يلي وصف

 (0جدول )
 القيادة الرؤيوية وعدد فقرات كل بعد وأدنى استجابة وأعلى استجابة لكل منها أداة مجاًلت 

 المجال الرقم
عدد 
 الفقرات

أدنى 
 درجة

أعلى 
 درجة

الفقرات الدالة 
 عليها

 13 – 1 53 13 13 الرؤية المستقبلية 1
 18 – 11 13 8 8 ايصال الرؤية 2
 26 – 19 13 8 8 تمكين الرؤية 0

 26 - 1 103 26 26 الدرجة الكلية للمقياس 

موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بين ) داةفقرات األ علىتتراوح اإلجابة و 

لجميع الفقرات حيث أن جميعها ( 1- 2 – 0 – 1 – 5وتقابلها الدرجات التالية على التوالي )( بشدة

 فقرات إيجابية.

  



32 

 القيادة الرؤيوية محور دقـص

 :ماه بطريقتيناستخرجت دالالت الصدق 

 (صدق المحكمينالصدق الظاهري ) -أ

القيادة واإلدارة في مجموعة من أعضاء هيئة التدريس على  القيادة الرؤيوية أداة تم عرض

من الصدق  وذلك للتأكد الجامعات األردنية،والمناهج والتدريس والقياس والتقويم من أساتذة  ،التربوية

دى ممن حيث  داةحول فقرات األ وتعديالتهم مالحظاتهم واقتراحاتهم ، وذلك إلبداءداةالظاهري لأل

جاالت لم، ومدى انتمائها وتمثيلها دراسةلعينة الالفقرات  مالءمةصياغتها اللغوية، ومدى مالءمة 

 القيادة الرؤيوية.

جراءــيــاألخذ بمالحظات المحكمب ةالباحث تقام ،المحكمين وتبعًا لمالحظات واقتراحات  ن وا 

عادة صياغة بعض الفقرات . حيث تم التعديالت المطلوبة اإلبقاء على بعض الفقرات دون تعديل، وا 

تم لم يو المعنى بكلمات أخرى أكثر وضوحَا، من حيث واضحة الواستبدال الكلمات غير  ،وتبسيطها

 ( فقرة حيث تتوزع الفقرات على مجاالت القيادة الرؤيوية.26ليبقى عدد الفقرات ) ةفقر  أيحذف 

 صدق اًلتساق الداخلي -ب

لدراسة ومن داخل ( مستجيبًا من خارج عينة ا03على عينة استطالعية مكونة من ) داةتم تطبيق األ

بمجاالتها المكونة لها، ومن ثم تم حساب معامل  داةالمجتمع ثم تم حساب معامل ارتباط فقرات األ

 .( قيم تلك المعامالت0بالدرجة الكلية، ويوضح جدول ) داةارتباط فقرات األ
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 (3جدول )
 القيادة الرؤيوية بمجاًلته وبالدرجة الكلية له  أداةمعامالت ارتباط فقرات 

 الفقرة
معامل 

اًلرتباط 
 بالمجال

معامل 
اًلرتباط 
بالدرجة 

 الكلية

 الفقرة
معامل 

اًلرتباط 
 بالمجال

معامل 
اًلرتباط 
بالدرجة 

 الكلية

 الفقرة
معامل 

اًلرتباط 
 بالمجال

معامل 
اًلرتباط 
بالدرجة 

 الكلية
1 0.39 0.31 11 0.58 0.56 19 0.83 0.76 
2 0.41 0.32 12 0.81 0.79 23 0.52 0.58 
0 0.52 0.55 10 0.64 0.63 21 0.64 0.44 
1 0.72 0.67 11 0.84 0.82 22 0.77 0.61 
5 0.70 0.57 15 0.75 0.68 20 0.76 0.72 
6 0.64 0.54 16 0.81 0.68 21 0.71 0.50 
7 0.76 0.60 17 0.71 0.67 25 0.82 0.75 
8 0.89 0.72 18 0.71 0.60 26 0.63 0.66 
9 0.68 0.61       
13 0.71 0.66       

 داةاألمجاالت ب القيادة الرؤيوية أداة( أن معامالت ارتباط فقرات 0يالحظ من خالل الجدول )

ن بالدرجة الكلية بي داة( في حين تراوحت معامالت ارتباط فقرات األ3.89 – 3.09قد تراوحت بين )

 ( وهي قيم مقبولة لغايات الدراسة الحالية. 3.82– 3.01)

 محور القيادة الرؤيوية اتــبـث

 القيادة الرؤيوية من خالل ما يلي: درجة ممارسة أداة من ثباتتم التحقق 

على مجموعة من خارج عينة  داةحيث تم تطبيق األ :(Split-half) التجزئة النصفيةطريقة . 1

نة   االتمج على جتمان للتجزئة النصفية، ومن ثم تم حساب معامل مستجيباً  (03من )الدراسة مكو 

 والدرجة الكلية لها.أداة الدراسة 
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 لداخلي حسبقة االتساق اـريــوتم أيضًا حساب معامل الثبات بط :قة اًلتساق الداخليـريــط .0

اق تساإلت ثبات أداة الدراسة بطريقتي التجزئة و ( يبين معامال1وجدول رقم ) معادلة كرونباخ ألفا،

 .واألداة ككل للمجاالتالداخلي 

 (4جدول )
 القيادة الرؤيوية  درجة ممارسة داةأل اًلتساق الداخليت الثبات بطريقتي التجزئة النصفية و معامال

 المجال الرقم
التجزئة 
 النصفية

 اًلتساق الداخلي
 اباستخدام كرونباخ ألف

 3.82 3.76 المستقبليةالرؤية  1
 3.88 3.89 ايصال الرؤية 2
 3.86 3.89 تمكين الرؤية 0

 3.90 3.81 الدرجة الكلية للمقياس

 فقرات األداةلالتجزئة النصفية و  ،كرونباخ ألفا ت الثبات وفق طريقتي( قيم معامال1) يبي ن الجدول

 –3.82ستخدام كرونباخ ألفا )اب القيادة الرؤيوية حيث تراوحت قيم معامالت الثبات على مجاالت

تراوحت قيم معامالت الثبات و  (،3.90على الفقرات ككل )معامل كرونباخ ألفا في حين بلغ (، 3.88

في حين بلغ (، 3.89 –3.76التجزئة النصفية ) طريقة ستخدامباالقيادة الرؤيوية على مجاالت 

لغايات هذه  مالءمةرت هذه القيم ــواعتب .(3.81ككل ) داةعلى األالتجزئة النصفية  ثباتمعامل 

 الدراسة.

 محور القيادة الرؤيويةإجراءات تطبيق 

ينة تم التواصل مع أفراد عحيث  فردي لكل منهم،بشكل  على المستجيبين داةاأل ت الباحثةطبق 

رسال الدراسة عن  أداة الدراسة عن طريق الحصول على أرقام هواتهم من خالل رؤساء األقسام، وا 

الباحثة  إلىبتعبئته وتصل استجاباتهم  المستجيبونيقوم  (Google forms) طريق رابط الكتروني

كل المناسب ، بالشداةمباشرة، كما أكدت الباحثة على المستجيبين أن يأخذوا الوقت المالئم لتعبئة األ
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وأن  ومصداقية وبعيًدا عن التسرع،وبالطريقة المالئمة، والتأكيد على اإلجابة عليه بكل موضوعية 

 استجابتهم سوف تستخدم فقط ألغراض البحث العلمي وستعامل بسرية تامة.

 محور القيادة الرؤيويةطرق استخراج الدرجات على 

لى ستجابة خماسي تتراوح اإلجابة عسلم اإل تدريج، وبما أن داةفي ضوء سلم اإلجابة على فقرات األ

بلها ( وتقاموافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدةن )ما بي داةجميع فقرات األ

 ،لجميع الفقرات حيث أن جميعها فقرات إيجابية( 1- 2 – 0 – 1 – 5الدرجات التالية على التوالي )

( وهي تمثل أدنى درجة يمكن أن يحصل 26بين ) القيادة الرؤيوية أداة وبذلك تتراوح الدرجات على

  .داة( وتمثل أعلى درجة يمكن أن يحصل عليها المفحوص على األ103المفحوص، و)عليها 

 ةالباحث تالحسابية فقد قام مبعد استخراج متوسطاته داةعلى األ المستجيبينوللحكم على آراء 

كان و  ،خماسيالسلم االستجابة يجاد مدى االستجابة على إمن خالل  ،بإجراء معادلة حسابية لذلك

ندها عوتمت قسمتها على عدد القرارات التي تنفصل  ،المدى لتلك االستجابات يساوي أربعة

ة ( ثم الحكم على القيمقرارات )بدرجة مرتفعة، بدرجة متوسطة، بدرجة منخفضة 0االستجابات وهي 

وقد تم تحديدها كمعيار للفصل بين الدرجات  (1.00) م )نقطة القطع(وقد كانت نقاط الحك ،الناتجة

 كما يلي:

 القيادة الرؤيوية لدرجة ممارسةالمدى المعدل 
 المدى المعدل الذي يتبعه المعيار الرقم
 (0,68 - 5) درجة مرتفعة .1
 (2,01 - 0,67) درجة متوسطة .2
 (1 - 2,00) درجة منخفضة .0

لقيادة ا درجة ممارسة إلىستجابات مع أفراد عينة الدراسة لإلشارة متوسط كل سلم من اإلويظهر 

 لتحقيق أهداف الدراسة. ةالمعد ألداةالرؤيوية حسب ا

(5جدول )  
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 المشاركة في صنع القرارات المحور الثاني:

لخطوات ا وفق القراراتالمشاركة في صنع  درجة ممارسة أداةألغراض الدراسة الحالية  ةالباحث طورت

 التالية: 

جزئتها من خالل ت األكثر شيوعا السلوكيات الدالة على المشاركة في صنع القرارات تحديد: أوًل

 ،وضوعالسابق في الم األدبتحليل  إلىستناد ، وباإلسلوكات بسيطة يسهل االستدالل عليها إلى

، ارالمشاركة في عملية صنع القر المشاركة في صنع القرارات وهي ) المجاالت الدالة ةالباحث وضحت

المراجع المتخصصة واألصيلة، واألدب  إلى( من خالل الرجوع صنع القرار، مراحل صنع القرار

 النظري المستخدم في هذه الدراسة.

مجموعة عرضت على  ،( فقرة01األولية من ) اتكون في صورتهتل داةاألفقرات تطوير : ثانياا 

 من المحكمين.

مجاالت المشاركة في صنع ( فقرة تضمنت 01النهائية من ) افي صورته داةاأل ت: تكونثالثاا 

 على تلك المجاالت: داةلتوزيع فقرات األ يلي وصف وفيما ،القرارات

 (6جدول )
 المشاركة في صنع القرارات وعدد فقرات كل بعد وأدنى استجابة وأعلى استجابة لكل منها أداةمجاًلت 

 المجال الرقم
عدد 
 الفقرات

أدنى 
 درجة

أعلى 
 درجة

 الفقرات الدالة عليها

 11 – 1 55 11 11 رالمشاركة في عملية صنع القرا 2
 21 – 12 53 13 13 مراحل صنع القرار 0
 01 – 22 65 10 10 صنع القرار 3
 01 - 1 173 01 01 الدرجة الكلية للمقياس 4
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موافق، محايد، غير موافق، غير موافق موافق بشدة، بين ) داةفقرات األ علىتتراوح اإلجابة و 

لجميع الفقرات حيث أن جميعها ( 1- 2 – 0 – 1 – 5( وتقابلها الدرجات التالية على التوالي )بشدة

 فقرات إيجابية.

 محور المشاركة في صنع القراراتدق ـص

 :ماه بطريقتيناستخرجت دالالت الصدق 

 (صدق المحكمين)الظاهري الصدق  -أ

ارة القيادة واإلدفي هيئة التدريس  أعضاءوهم  ،ينمحكممجموعة من التم عرض االختبار على 

من الصدق  وذلك للتأكد الجامعات األردنية،والمناهج والتدريس والقياس والتقويم من أساتذة  ،التربوية

دى ممن حيث  داةحول فقرات األ وتعديالتهم مالحظاتهم واقتراحاتهم إلبداء ، وذلكداةالظاهري لأل

مشاركة في لل، ومدى انتمائها وتمثيلها لعينة الدراسةالفقرات  مالءمةصياغتها اللغوية، ومدى مالءمة 

 صنع القرارات.

جراء التعديالتــيــوقد تم األخذ بمالحظات المحكم ،المحكمين وتبعًا لمالحظات واقتراحات  ن وا 

عادة صياغة بعض الفقر باإلبقاء على بعض الفق ةالباحث تقام . حيثالمطلوبة ات رات دون تعديل، وا 

 كوذل .وضوحاً المعنى بكلمات أخرى أكثر من حيث واضحة الواستبدال الكلمات غير  ،وتبسيطها

اسبة ه، وفاعلية بدائل فقراته، ومنــوح لغتــدى وضــ، وملعينة الدراسةفقراته  مالءمةكم على مدى للح

 صنع القرارات.للمشاركة في لها ــيمثــومدى ت ،عددها

 صدق اًلتساق الداخلي -ب

( مستجيبًا من خارج عينة الدراسة ومن داخل 03على عينة استطالعية مكونة من ) داةتم تطبيق األ

( قيم تلك 7، ويوضح جدول )داةلأل بالدرجة الكلية األداة المجتمع ثم تم حساب معامل ارتباط فقرات

 المعامالت:
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 (7جدول )
 المشاركة في صنع القرارات بالدرجة الكلية له  أداةمعامالت ارتباط فقرات 

 الفقرة
معامل 

اًلرتباط 
 بالمجال

معامل 
اًلرتباط 
بالدرجة 

 الكلية

 الفقرة
معامل 

اًلرتباط 
 بالمجال

معامل 
اًلرتباط 
بالدرجة 

 الكلية

 الفقرة
معامل 

اًلرتباط 
 بالمجال

معامل 
اًلرتباط 
بالدرجة 

 الكلية
1 0.57 0.54 10 0.54 0.52 25 0.59 0.51 
2 0.59 0.63 11 0.61 0.48 26 0.59 0.48 
0 0.73 0.50 15 0.51 0.59 27 0.45 0.35 
1 0.65 0.58 16 0.61 0.62 28 0.50 0.57 
5 0.60 0.47 17 0.61 0.68 29 0.54 0.55 
6 0.72 0.62 18 0.69 0.65 03 0.40 3.00 
7 0.61 0.56 19 0.70 0.52 01 0.33 3.00 
8 0.83 0.70 23 0.47 3.00 02 0.65 0.56 
9 0.79 0.69 21 0.45 3.00 00 0.44 0.34 
13 0.69 0.56 22 0.68 0.56 01 0.57 0.49 
11 0.62 0.59 20 0.74 0.63    
12 0.60 0.59 21 0.36 0.30    

االت مجب المشاركة في صنع القرارات أداة( أن معامالت ارتباط فقرات 7يالحظ من خالل جدول )

ة بالدرجة الكلي داة( في حين تراوحت معامالت ارتباط فقرات األ3.80– 3.00قد تراوحت بين ) داةاأل

 ( وهي قيم مقبولة لغايات الدراسة الحالية. 3.73 – 3.00بين )

 محور المشاركة في صنع القرار اتــبـث

 مستوى القيادة الرؤيوية من خالل ما يلي: أداةمن ثبات تم التحقق 

على مجموعة من خارج عينة  داةاألحيث تم تطبيق  :(Split-half) التجزئة النصفيةطريقة . 1

نة   االتمج على جتمان للتجزئة النصفية، ومن ثم تم حساب معامل مستجيباً  (03من )الدراسة مكو 

 والدرجة الكلية لها.أداة الدراسة 
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تساق الداخلي حسب قة اإلـريــوتم أيضًا حساب معامل الثبات بط :قة اًلتساق الداخليـريــط .0

اق تساإلت ثبات أداة الدراسة بطريقتي التجزئة و ( يبين معامال8وجدول رقم ) ،معادلة كرونباخ ألفا

 لغايات هذه الدراسة. مالءمةرت هذه القيم ــواألداة ككل واعتب للمجاالتالداخلي 

 (8جدول )
 اتالمشاركة في صنع القرار  درة ممارسة داةألاًلتساق الداخلي ت الثبات بطريقتي التجزئة النصفية و معامال

 المجال الرقم
التجزئة ثبات 

 النصفية
باستخدام  اًلتساق الداخلي

 كرونباخ ألفا
 3.88 3.82 رالمشاركة في عملية صنع القرا 1
 3.78 3.61 مراحل صنع القرار 2
 3.72 3.63 صنع القرار 0

 3.93 3.72 الدرجة الكلية للمقياس

 فقرات األداةلالتجزئة النصفية و  ،كرونباخ ألفا ت الثبات وفق طريقتي( قيم معامال8) يبي ن جدول

اخ ألفا ستخدام كرونباب اتالمشاركة في صنع القرار  حيث تراوحت قيم معامالت الثبات على مجاالت

تراوحت قيم و  (،3.93على الفقرات ككل )معامل كرونباخ ألفا في حين بلغ (، 3.88 – 3.72)

 –3.63ة )التجزئة النصفي طريقة ستخدامبا اتالمشاركة في صنع القرار معامالت الثبات على مجاالت 

رت هذه القيم ــواعتب .(3.72ككل ) داةعلى األالتجزئة النصفية  ثباتمعامل في حين بلغ (، 3.82

 لغايات هذه الدراسة. مالءمة

 القراراتمحور المشاركة في صنع إجراءات تطبيق 

نة الدراسة تم التواصل مع أفراد عيحيث  فردي لكل منهم،بشكل  على المستجيبين داةاأل ت الباحثةطبق

رسال ،عن طريق الحصول على أرقام هواتهم من خالل رؤساء األقسام الدراسة عن طريق  أداة وا 

احثة مباشرة، الب إلىوتصل استجاباتهم  تهيقوم المستجيبون بتعبئ (Google forms)  رابط الكتروني

وبالطريقة  ، بالشكل المناسبداةكما أكدت الباحثة على المستجيبين أن يأخذوا الوقت المالئم لتعبئة األ
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المالئمة، والتأكيد على اإلجابة عليه بكل موضوعية ومصداقية وبعيًدا عن التسرع، وأن استجابتهم 

 امة.سوف تستخدم فقط ألغراض البحث العلمي وستعامل بسرية ت

 محور المشاركة في صنع القرارطرق استخراج الدرجات على 

لى ستجابة خماسي تتراوح اإلجابة عسلم اإل تدريج، وبما أن داةفي ضوء سلم اإلجابة على فقرات األ

بلها ( وتقاموافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدةما بين ) داةجميع فقرات األ

 ،لجميع الفقرات حيث أن جميعها فقرات إيجابية( 1- 2 – 0 – 1 – 5التوالي )الدرجات التالية على 

( وهي تمثل أدنى درجة يمكن 01بين ) اتالمشاركة في صنع القرار  أداة وبذلك تتراوح الدرجات على

( وتمثل أعلى درجة يمكن أن يحصل عليها المفحوص على 173أن يحصل عليها المفحوص، و)

  .داةاأل

 ةالباحث تالحسابية فقد قام مبعد استخراج متوسطاته داةعلى األ المستجيبينوللحكم على آراء 

كان و  ،خماسيالستجابة سلم اإلستجابة على يجاد مدى اإلإمن خالل  ،بإجراء معادلة حسابية لذلك

ندها عوتمت قسمتها على عدد القرارات التي تنفصل  ،المدى لتلك االستجابات يساوي أربعة

ة ( ثم الحكم على القيمقرارات )بدرجة مرتفعة، بدرجة متوسطة، بدرجة منخفضة 0ستجابات وهي اإل

وقد تم تحديدها كمعيار للفصل بين الدرجات  (1.00) وقد كانت نقاط الحكم )نقطة القطع( ،الناتجة

 كما يلي:

  



41 

 (9جدول )
 المشاركة في صنع القرار ة ممارسةالمدى المعدل لدرج

 المدى المعدل الذي يتبعه المعيار الرقم
 (0,68 - 5) درجة مرتفعة .1
 (2,01 - 0,67) درجة متوسطة .2
 (1 - 2,00) درجة منخفضة .0

 ةدرجة ممارس إلىمتوسط كل سلم من االستجابات مع أفراد عينة الدراسة لإلشارة  إلىويظهر 

 لتحقيق أهداف الدراسة. ةالمعد داةالمشاركة في صنع القرار حسب األ

 إجراءات الدراسة

 تباع الخطوات واإلجراءات التالية:التحقيق أهداف الدراسة تم 

 تحديد مشكلة الدراسة وأسئلتها وأهدافها. .1

 اإلطالع على األدب النظري والدراسات السابقة. .2

عضاء هيئة أل (المشاركة في صنع القراراتو  القيادة الرؤيويةالدراسة بمحوريها ) تطوير استبانة .0

 .التدريس

لغايات جمع البيانات من خالل االستعانة بأعضاء  ممثلة الدراسة على عينة الدراسة أداةتوزيع  .1

 هيئة التدريس المحترمين.

ثم معالجتها  (SPSS)في برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية  تتفريغ نتائج االستبيانا .5

 واستخراج النتائج.

 .النتائج التي توصلت لها الدراسة ومناقشة عرض .6

  .الخروج بالمقترحات والتوصيات .7
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 متغيرات الدراسة

 المتغيرات الرئيسة:

 .(تمكين الرؤية ،ايصال الرؤية، الرؤية المستقبليةالتالية: ) المجاالت اوينبثق منه القيادة الرؤيوية .1

 نعص، مراحل صنع القرار، المشاركة في عملية صنع القرار) المشاركة في صنع القرارات .2

 .(القرار

 المتغيرات الديمغرافية: 

 أنثى(.الجنس: )ذكر،  .1

 (.كليات علمية، كليات إنسانية) التخصص .2

 سنة فأكثر(. 11سنوات،  13 – 6سنوات فأقل،  5الخبرة: ) .0

 ةالمعالجة اإلحصائي

 برنامج الرزم اإلحصائية إلىتم إدخال النتائج  تمت المعالجات اإلحصائية لبيانات الدراسة

(Spss (Spss V.23) باستخدام ( الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعيةSPSS وذلك على النحو ،)

 اآلتي:

 ب نحرافات المعيارية والرت، تم  استخراج المتوسطات الحسابية واإللإلجابة عن السؤال األول

األكاديمية في الجامعات األردنية القيادة الرؤيوية لدى رؤساء األقسام  درجة ممارسة لفقرات

 .فيها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس الخاصة

 رتب نحرافات المعيارية وال، تم  استخراج المتوسطات الحسابية واإللإلجابة عن السؤال الثاني

المشاركة في صنع القرارات لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات  درجة ممارسة لفقرات

 .فيها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريساألردنية الخاصة 
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 فقراتل نحرافات المعيارية،، تم  استخراج المتوسطات الحسابية واإللإلجابة عن السؤال الثالث 

فقد تم  والتخصصلفحص الفروق التي تعزى لمتغير الجنس و  ،القيادة الرؤيوية درجة ممارسة

ولفحص الفروق التي تعزى لمتغير الخبرة فقد تم  استخدام اختبار )ت( للعينات المستقلة،

 One)وتحليل التباين المتعدد  (One Way ANOVA)استخدام اختبار تحليل التباين األحادي 

Way MANOVA). 

 ،فقرات لنحرافات المعيارية، ستخراج المتوسطات الحسابية واإلتم  ا لإلجابة عن السؤال الرابع

التي تعزى لمتغير الجنس  فحص الفروقول ،المشاركة في صنع القرارات درجة ممارسة

ير للعينات المستقلة، ولفحص الفروق التي تعزى لمتغ (ت)فقد تم استخدام اختبار  والتخصص

وتحليل التباين  (One Way ANOVA)الخبرة فقد تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي 

 .(One Way MANOVA)المتعدد 

 حساب معامل ارتباط بيرسونتم خامس، لإلجابة عن السؤال ال (Pearson correlation) 

 ن كل من مجاالت القيادة الرؤيوية والدرجة الكلية لها ومجاالت المشاركة في صنع القراراتبي

والدرجة الكلية.



 

 

 

 

 
 

 :الرابعالفصل 
 نتائج الدراسة
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

القيادة الرؤيوية وعالقتها بالمشاركة في صنع القرارات لدى رؤساء  التعرف إلى هدفت هذه الدراسة

مت توقد ، األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 :لة الدراسة وفق اآلتياإلجابة عن أسئ
 بالسؤال األولالنتائج المتعلقة 

ما درجة ممارسة القيادة الرؤيوية لدى رؤساء الذي نص على:  السؤال األولبالنتائج المتعلقة 
 األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة من وجهه نظر أعضاء هيئة التدريس فيها؟األقسام 

 أفرادات الستجابنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية واإلتم استخراج ، لإلجابة عن هذا السؤالو 

 (:01، كما يوضح في جدول )ككل داةاألعلى مجتمعة و  الدراسة لمجاالتعينة الدراسة 

 (22جدول )

ادة القي أداةنحرافات المعيارية ًلستجابات أفراد عينة الدراسة على مجاًلت المتوسطات الحسابية واإل 
 ككل داةالرؤيوية وعلى األ

 رقم
 المجال مجالال

المتوسط 
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

رتبة 
 المجال

 الدرجة

 مرتفعة 2 0.71 3.85 الرؤية المستقبلية 1
 مرتفعة 1 0.77 3.89 ايصال الرؤية 2
 مرتفعة 0 0.77 3.78 تمكين الرؤية 0

 مرتفعة  0.71 3.84 الدرجة الكلية للمقياس
جاء في المرتبة األولى وقد حصل على أعلى  ،ايصال الرؤيةمجال ( أن 13يالحظ من جدول )

اري وانحراف معي لقيادة الرؤيويةلمرتفعة  ممارسة درجة إلىويشير  ،(0.89)ي استجابة بمتوسط حساب

(، 0.85بمتوسط حسابي )وحصل على المرتبة الثانية  ،الرؤية المستقبليةمجال (، تاله 3.77)

تمكين  مجالوجاء في المرتبة األخيرة   ،(3.71وانحراف معياري ) درجة مرتفعة أيضاً  إلىويشير 

لدى أفراد  أيضاً  درجة مرتفعة إلى( ويشير 3.77( وانحراف معياري )0.78بمتوسط حسابي ) الرؤية
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 داةستجابة ألفراد عينة الدراسة على األعينة الدراسة كما يظهر في الجدول، وقد أشار متوسط اإل

لقيادة لمرتفعة  ممارسة درجة إلى(. وهو يشير 3,71( وبانحراف معياري )0.81متوسط ) إلىككل 

 .الرؤيوية

ى المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عل نحرافاتكما تم استخراج المتوسطات الحسابية واإل

 فقرات كل مجال من المجاالت كما يلي:

 الرؤية المستقبليةالمجال األول:  .2

نحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على حيث تم استخراج المتوسطات الحسابية واإل

 (:11كما يظهر في جدول ) الرؤية المستقبليةفقرات مجال 

 (22) جدول
 نحرافات المعيارية ًلستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال الرؤية المستقبليةالمتوسطات الحسابية واإل 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

رتبة 
 الدرجة الفقرة

 مرتفعة 5 0.85 3.87 تنسجم التصورات المستقبلية ألعضاء هيئة التدريس مع رؤية القسم وخططه 1
 مرتفعة 8 0.82 3.80 تظهر التصورات المستقبلية للقسم في سلوك أعضاء هيئة التدريس. 2

0 
يوفر رئيس القسم مناخ إيجابي ألعضاء هيئة التدريس لتطوير ادائهم وفق 

 مرتفعة 6 0.95 3.83 الرؤية.

1 
النسبي ويتضح ذلك من خالل رؤية القسم  ستقرارتمتاز رؤية القسم باإل

 وخططه.
 مرتفعة 1 0.89 3.88

 مرتفعة 7 0.97 3.83 رؤية القسم على تحسين األداء ألعضاء هيئة التدريس.تركز  5
 مرتفعة 1 0.89 3.94 يشارك رئيس القسم أعضاء هيئة التدريس في بناء الرؤية. 6

7 
بناء مستقبل مثالي ضمن استراتيجيات تعليمية  إلىيسعى رئيس القسم 

 حديثة.
 مرتفعة 13 0.99 3.74

8 
مشاركة تحقيق األهداف بفاعليه ب إلىيؤدي التصور المستقبلي لرئيس القسم 

 مرتفعة 2 0.82 3.92 أعضاء هيئة التدريس.

 مرتفعة 9 0.86 3.76 يتبنى رئيس القسم تصورات أعضاء هيئة التدريس لوضع األهداف. 9
 مرتفعة 0 0.78 3.90 تتميز رؤية رئيس القسم بتفهم أعمال أعضاء هيئة التدريس ومتطلباتها. 13

 مرتفعة  0.71 3.85 الدرجة الكلية للمجال
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تراوحت  قدالمستقبلية الرؤية  بمجالالمتعلقة أنَّ المتوسطات الحسابية ( 11يالحظ من جدول )     

أم ا  ،فقرات الرؤية المستقبليةل مرتفعة ممارسة درجة إلىوتشير جميعها (، 0.91 – 0.71بين )

 درجة إلىويشير  ،(71,3(، وانحراف معياري )0.85) المجال ككل، فقد حصل على متوسط حسابي

ئة من وجهة نظر أعضاء هي الرؤية المستقبليةلقيادة الرؤيوية المتعلقة بمجال ممارسة مرتفعة ل

 التدريس.

 يشارك رئيس القسم أعضاء" التي تنص علىو  الرؤية المستقبليةفي مجال  (6) الفقرةوجاءت 

( وانحراف 0.91قد حصلت على أعلى درجة بمتوسط حسابي ) "بناء الرؤية فيهيئة التدريس 

تحقيق  لىإيؤدي التصور المستقبلي لرئيس القسم ( والتي تنص على "8تلتها الفقرة ) (،3.89معياري )

وانحراف ( 0.92) يبحصلت على متوسط حسا "األهداف بفاعليه بمشاركة أعضاء هيئة التدريس

قبل بناء مست إلىيسعى رئيس القسم "التي تنص على و  (7) في حين حصلت الفقرة ،(3.82) معياري

 ( وانحراف0.71على أقل درجة بمتوسط حسابي وقدره )"، مثالي ضمن استراتيجيات تعليمية حديثة

يتبنى رئيس القسم تصورات أعضاء هيئة التدريس ( والتي تنص على "9تلتها الفقرة ) (3.99معياري )

 (.3.86(، وانحراف معياري )0.76" حصلت على متوسط حسابي )لوضع األهداف

 ايصال الرؤيةالمجال الثاني:  .0

المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على  نحرافاتحيث تم استخراج المتوسطات الحسابية واإل

 (:12كما يظهر في جدول ) ايصال الرؤيةفقرات مجال 
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 (20جدول )
 لرؤيةايصال انحرافات المعيارية ًلستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال المتوسطات الحسابية واإل 

بين  تراوحت الرؤية قدالمتوسطات الحسابية المتعلقة بمجال ايصال أنَّ ( 12يالحظ من جدول )

على جميع فقرات إيصال الرؤية ل مرتفعة ممارسة درجة إلىوتشير جميعها (، 1.32 – 0.73)

 ،(77,3) ي(، وانحراف معيار 0.89) الفقرات، أم ا المجال ككل، فقد حصل على متوسط حسابي

ن وجهة نظر م الرؤية المستقبليةلقيادة الرؤيوية المتعلقة بمجال ل مرتفعة ممارسة درجة إلىويشير 

 أعضاء هيئة التدريس.

يشجع رئيس القسم أعضاء هيئة التي تنص على " الرؤية ايصال في مجال  (11) الفقرةوجاءت 

( وانحراف 1.32حسابي ) قد حصلت على أعلى درجة بمتوسط م".التدريس على تحقيق رؤية القس

صورة ب يوصل رئيس القسم الرؤية المستقبلية" ( والتي تنص على16تلتها الفقرة ) (،3.83معياري )

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

رتبة 
 الدرجة الفقرة

 مرتفعة 1 0.80 4.02 يشجع رئيس القسم أعضاء هيئة التدريس على تحقيق رؤية القسم. 11

12 
يتأكد رئيس القسم من إيصال الرؤية ألعضاء هيئة التدريس من خالل 

 مرتفعة 6 0.85 3.88 هداف المحققة.األ

يوضح رئيس القسم األفكار التي تتضمنها الرؤية ألعضاء هيئة  10
 مرتفعة 0 0.78 3.95 التدريس.

 مرتفعة 7 0.95 3.76 يوضح رئيس القسم الرؤية بمهارة عالية ألعضاء هيئة التدريس. 11

يعكس رئيس القسم الرؤية من خالل األعمال التي يقوم بها أعضاء هيئة  15
 التدريس.

 مرتفعة 5 0.88 3.90

يئة ألعضاء ه يوصل رئيس القسم الرؤية المستقبلية بصورة واضحة 16
 مرتفعة 2 0.79 3.96 التدريس.

 مرتفعة 8 1.02 3.70 يلتزم رئيس القسم وأعضاء هيئة التدريس بتبادل التغذية الراجعة. 17

تصال المختلفة لضمان توضيح الرؤية يستخدم رئيس القسم أنواع اإل 18
 ألعضاء هيئة التدريس.

 مرتفعة 1 0.91 3.91

 رتفعةم  0.77 3.89 مجالالدرجة الكلية لل 
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 (،3.79، وانحراف معياري )(0.96". حصلت على متوسط حسابي )واضحة ألعضاء هيئة التدريس

بادل ئة التدريس بتيلتزم رئيس القسم وأعضاء هيوالتي تنص على " ،(17) حين حصلت الفقرة في

، تلتها الفقرة (1.32( وانحراف معياري )0.73على أقل درجة بمتوسط حسابي ) ".التغذية الراجعة

. حصلت "يوضح رئيس القسم الرؤية بمهارة عالية ألعضاء هيئة التدريس (، والتي تنص على "11)

 (.3.95(، وانحراف معياري )0.76على متوسط حسابي )

 تمكين الرؤيةالمجال الثالث:  .3

نحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على حيث تم استخراج المتوسطات الحسابية واإل

 التالي. (10كما يظهر في جدول ) تمكين الرؤيةفقرات مجال 
 (23جدول )

 المعيارية ًلستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال تمكين الرؤية نحرافاتالمتوسطات الحسابية واإل 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

رتبة 
 الفقرة

 الدرجة

19 
رفع مستوى والء أعضاء  إلىيسعى رئيس القسم من خالل تمكين الرؤية 

 هيئة التدريس في القسم.
 مرتفعة 1 0.91 3.86

23 
زيادة كفاءة أداء أعضاء  إلىيسعى رئيس القسم من خالل تمكين الرؤية 

 هيئة التدريس.
 مرتفعة 2 0.84 3.83

21 
يمنح رئيس القسم الفرصة ألعضاء هيئة التدريس في توظيف الرؤية 

 لتجويد التدريس.
 مرتفعة 1 0.89 3.78

22 
ب لنشر المناسيتيح رئيس القسم ألعضاء هيئة التدريس اختيار األسلوب 

 ثقافة مشاركة الرؤية.
 مرتفعة 5 0.84 3.78

20 
يمنح رئيس القسم الصالحيات ألعضاء هيئة التدريس للقيام بالمهمات التي 

 تحقق الرؤية.
 مرتفعة 0 0.93 3.82

 مرتفعة 6 0.89 3.78 يحرص رئيس القسم إلشراك أعضاء هيئة التدريس في بناء الرؤية. 21

القسم روح اإلبداع في نفوس أعضاء هيئة التدريس لبناء رؤية يزرع رئيس  25
 مستقبلية واعدة.

 متوسطة 8 0.92 3.62

26 
يسعى رئيس القسم الثقة بينه وبين أعضاء هيئة التدريس من خالل تبادل 

 األفكار أثناء بناء الرؤية.
 مرتفعة 7 0.93 3.78

 مرتفعة  0.77 3.78 الدرجة الكلية للمجال
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بين  تراوحت قد الرؤيةالمتوسطات الحسابية المتعلقة بمجال تمكين أنَّ ( 10يالحظ من جدول )

 ،(25فقرات تمكين الرؤية عدا الفقرة )ل مرتفعة ممارسة درجة إلىوجميعها يشير (، 0.86 – 0.62)

(، وانحراف 3.78) أم ا المجال ككل، فقد حصل على متوسط حسابي التي جاءت بدرجة متوسطة،

ن م لقيادة الرؤيوية المتعلقة بمجال تمكين الرؤيةل مرتفعة ممارسة درجة إلىويشير  ،(77,3) يمعيار 

 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

يسعى رئيس القسم من خالل ، والتي تنص على "تمكين الرؤيةفي مجال (، 19)الفقرة  وجاءت

رجة قد حصلت على أعلى د ."رفع مستوى والء أعضاء هيئة التدريس في القسم إلىتمكين الرؤية 

يسعى  (، والتي تنص على "23تلتها الفقرة ) (،3.91( وانحراف معياري )0.86بمتوسط حسابي )

ى حصلت عل ."زيادة كفاءة أداء أعضاء هيئة التدريس إلىرئيس القسم من خالل تمكين الرؤية 

التي تنص و (، 25)في حين حصلت الفقرة  (،3.81نحراف معياري )(، وا0.80متوسط حسابي )

 ،"القسم روح اإلبداع في نفوس أعضاء هيئة التدريس لبناء رؤية مستقبلية واعدة رئيس يزرع" على

يسعى رئيس (، "26، تلتها الفقرة )(3.92( وانحراف معياري )0.62) حسابيعلى أقل درجة بمتوسط 

حصلت على  ."أعضاء هيئة التدريس من خالل تبادل األفكار أثناء بناء الرؤيةالقسم الثقة بينه وبين 

 (.3.90(، وانحراف معياري )0.78متوسط حسابي )
 ثانيبالسؤال الالنتائج المتعلقة 

ما درجة ممارسة المشاركة في صنع القرارات لدى السؤال الثاني الذي نص على: النتائج المتعلقة ب
األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة من وجهه نظر أعضاء هيئة التدريس رؤساء األقسام 

 فيها؟

 أفرادابات الستجنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية واإلتم استخراج ، السؤال هذالإلجابة عن و 

  (:01، كما يوضح في جدول )ككل المقياسعلى و  الدراسة لمجاالتعينة الدراسة 
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 (24جدول )
اركة المش أداة مجاًلتالمتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية ًلستجابات أفراد عينة الدراسة على 

 ككل داةفي صنع القرارات وعلى األ
 رقم

 المجال مجالال
المتوسط 
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

رتبة 
 مجالال

درجة 
 اًلستخدام

 مرتفعة 1 0.77 3.76 المشاركة في عملية صنع القرار 1
 مرتفعة 2 0.78 3.73 مراحل صنع القرار 2
 مرتفعة 0 0.65 3.72 صنع القرار 0

 مرتفعة  0.68 3.74 الدرجة الكلية للمقياس

 ،جاء في المرتبة األولى ،المشاركة في عملية صنع القرارمجال  ( أن 11) يالحظ من جدول

مشاركة في لل مرتفعة ممارسة درجة إلىويشير ( 0.76بمتوسط حسابي ) استجابةحصل على أعلى و 

 وحصلفي المرتبة الثانية  مراحل صنع القرار مجال(، تاله 3.77صنع القرارات وانحراف معياري )

وانحراف معياري  درجة مرتفعة أيضاً  إلىويشير (، 0.70بمتوسط حسابي )الثانية  رتبةعلى ال

 ي( وانحراف معيار 0.72بمتوسط حسابي ) مجال صنع القراروجاء في المرتبة األخيرة  ،(3.78)

، وقد أشار متوسط االستجابة ألفراد عينة الدراسة في صنع القرار درجة مرتفعة إلى( ويشير 3.65)

 ممارسة وهو يشير إلى درجة (.3,68) ي( وانحراف معيار 0.71متوسط ) إلىككل داة على األ

 في صنع القرارات. للمشاركة مرتفعة

نحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على كما تم استخراج المتوسطات الحسابية واإل

 فقرات كل مجال من المجاالت كما يلي:

 في عملية صنع القرار المشاركةالمجال األول:  .2

 المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على نحرافاتحيث تم استخراج المتوسطات الحسابية واإل

  (:15كما يظهر في جدول ) المشاركة في عملية صنع القرارفقرات مجال 
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 (25جدول )
نحرافات المعيارية ًلستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال المشاركة المتوسطات الحسابية واإل 

 في عملية صنع القرار

المشاركة في عملية صنع المتوسطات الحسابية المتعلقة بمجال أنَّ ( 15يالحظ من جدول )

فقرات المشاركة لمرتفعة  ممارسة درجة إلىوجميعها يشير (، 1.32 – 0.50بين ) قد تراوحت القرار

أم ا المجال ككل، فقد حصل على التي جاءت بدرجة متوسطة،  ،(13في صنع القرار عدا الفقرة رقم )

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

رتبة 
 الفقرة

 الدرجة

 مرتفعة 0 1.04 3.83 مشاورة أعضاء القسم في المهام التي ستوكل إليهم. 1
 مرتفعة 8 1.05 3.70 اعتماد مبدأ المشاركة في صنع القرار.  2

تشجيع أعضاء القسم على المبادرات التي تنهض   0
 بالقسم.

 مرتفعة 1 0.82 4.02

1 
المالحظات التي يبديها أعضاء القسم حول األساليب  

 المثلى ألداء العمل تحظى باالهتمام.
 مرتفعة 2 0.97 3.85

5 
عقد لقاءات دورية ألعضاء القسم لمشاورتهم حول 

 مستوى األداء وكيفية تفعيله.
 مرتفعة 6 0.99 3.74

منح أعضاء القسم الصالحيات الكافية ألداء مهامهم  6
 بها. التي يكلفون

 مرتفعة 1 0.91 3.83

7 
رؤساء األقسام يتابعون نتائج العمل وال يتدخلون كثيرًا 

 في تفاصيل التنفيذ.
 مرتفعة 13 1.02 3.67

 مرتفعة 7 0.92 3.71 صنع القرارات بالقسم بناء على البيانات المتوفرة. 8

9 
مشاركة أعضاء القسم في تحديد الدورات التدريبية 

 التي تناسبهم.
 مرتفعة 9 1.06 3.70

13 
تقوم القيادات اإلدارية بزيارات دورية لألقسام واإلدارات 

 للتعرف على أدائها والمشكالت التي تواجهها.
3.53 1.00 11 

متوسط
 ة

مشاورة أعضاء القسم بالخطط والبرامج التي ستنفذ   11
 بالقسم.

 مرتفعة 5 0.88 3.82

 مرتفعة  0.77 3.76 الدرجة الكلية للمجال
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مشاركة في لل مرتفعة ممارسة درجة إلىويشير  ،(77,3(، وانحراف معياري )0.76) متوسط حسابي

 يس.من وجهة نظر أعضاء هيئة التدر  المشاركة في عملية صنع القرارالمتعلقة بمجال  صنع القرارات

سم تشجيع أعضاء القوالتي تنص" ،في عملية صنع القرارالمشاركة ي مجال ف (0)الفقرة  وجاءت

( وانحراف 1.32على أعلى درجة بمتوسط حسابي ) حصلتقد "، على المبادرات التي تنهض بالقسم

المالحظات التي يبديها أعضاء القسم حول  ( والتي تنص على "1) تلتها الفقرة (،3.82معياري )

(، وانحراف 0.85متوسط حسابي )"، حصلت على األساليب المثلى ألداء العمل تحظى باالهتمام

تقوم القيادات اإلدارية بزيارات ، والتي تنص على" (13) في حين حصلت الفقرة (،3.97معياري )

ط على أقل درجة بمتوس "،دورية لألقسام واإلدارات للتعرف على أدائها والمشكالت التي تواجهها

رؤساء األقسام  لتي تنص على "( وا7) ، تلتها الفقرة(1.33( وانحراف معياري )0.50حسابي )

(، 0.67ابي)"، حصلت على متوسط حسيتابعون نتائج العمل وال يتدخلون كثيرًا في تفاصيل التنفيذ

 (.1.32وانحراف معياري )

 مراحل صنع القرارالمجال الثاني:  .0

المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على  نحرافاتالحسابية واإل المتوسطاتحيث تم استخراج 

 (:16كما يظهر في جدول )مراحل صنع القرار فقرات مجال 
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 (26جدول )
 نحرافات المعيارية ًلستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال مراحل صنع القرارالمتوسطات الحسابية واإل 

 حتقد تراو  صنع القرارمراحل المتوسطات الحسابية المتعلقة بمجال أنَّ ( 16) جدوليالحظ من 

أم ا المجال ككل، فقد حصل  ،الفقراتوبدرجات متوسطة إلى مرتفعة على  (،0.83– 0.66بين )

 لفقرات مرتفعة ممارسة درجة إلىويشير  ،(78,3(، وانحراف معياري )0.70) على متوسط حسابي

 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. رصنع القرا مجال مراحل

يتحرى رؤساء األقسام  " ، والتي تنص علىمراحل صنع القرارفي مجال  (11)الفقرة  وجاءت

( 0.83قد حصلت على أعلى درجة بمتوسط حسابي )، "البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشكلة

دراسة المشكلة التي يراد اتخاذ القرار  ( والتي تنص على "12تلتها الفقرة ) (،3.92وانحراف معياري )

 (،3.93(، وانحراف معياري )0.79"، حصلت على متوسط حسابي )فيها من قبل القيادات اإلدارية

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

رتبة 
 الفقرة

 الدرجة

دراسة المشكلة التي يراد اتخاذ القرار فيها من قبل القيادات  12
 اإلدارية.

 مرتفعة 2 0.90 3.79

يشاور رؤساء األقسام أعضاء هيئة التدريس بشأن البدائل  10
 مرتفعة 1 0.91 3.76 المناسبة لحل المشكلة.

 مرتفعة 1 0.92 3.80 لة.المتعلقة بالمشكيتحرى رؤساء األقسام البيانات والمعلومات  11

تقوم القيادات اإلدارية العليا بمراجعة جميع البدائل المتاحة  15
 التخاذ القرار المناسب.

 متوسطة 9 0.92 3.67

 مرتفعة 7 0.99 3.69 يراجع رئيس القسم جميع البدائل المتاحة التخاذ القرار المناسب. 16
 مرتفعة 8 0.93 3.68 .بدراسة النتائج المتوقعة للقرار المراد اتخاذهيقوم رئيس القسم   17
 مرتفعة 5 0.90 3.73 يقدم رئيس القسم مبررات للقرار المتخذ. 18
 متوسطة 13 1.00 3.66 يوضح رئيس القسم طريقة تنفيذ القرار وبدائل التنفيذ. 19
 مرتفعة 0 0.87 3.77 يحدد رئيس القسم فترة زمنية لتنفيذ القرار. 23
 مرتفعة 6 0.90 3.72 يحدد رئيس القسم فترة زمنية لتقييم القرار. 21

 رتفعةم  0.78 3.73 مجالالدرجة الكلية لل
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 "يوضح رئيس القسم طريقة تنفيذ القرار وبدائل التنفيذ التي تنص على"و  (19) في حين حصلت الفقرة

( والتي تنص 15، تلتها الفقرة )(1.33) يوانحراف معيار  ،(0.66على أقل درجة بمتوسط حسابي )

، حصلت "ر المناسبتقوم القيادات اإلدارية العليا بمراجعة جميع البدائل المتاحة التخاذ القرا على "

 (.3.92(، وانحراف معياري )0.67على متوسط حسابي )

 صنع القرارالمجال الثالث:  .3

نحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على حيث تم استخراج المتوسطات الحسابية واإل

 (:17كما يظهر في جدول )صنع القرار فقرات مجال 

 (27جدول )
 نع القرارصنحرافات المعيارية ًلستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال المتوسطات الحسابية واإل 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

رتبة 
 الفقرة

 الدرجة

القدرة على تحديد المشكالت التي قسام رؤساء األيمتلك  22
 .جامعاتتحيط بال

 متوسطة 9 1.00 3.66

20 
المعلومات الالزمة قبل اتخاذ رؤساء األقسام يجمع 
 متوسطة 13 0.97 3.64 القرار.

 مرتفعة 2 0.81 3.88 في اتخاذ القرار. تحدياتبعض اليواجهون  21
 مرتفعة 8 0.87 3.68 البدائل المحتملة قبل اتخاذ القرار. يضع رؤساء األقسام 25

الختيار األسس التي ستستخدم حدد رؤساء األقسام ي 26
 وتقييم البدائل بشكل علمي.

 متوسطة 10 0.98 3.57

27 
يقوم رؤساء األقسام بتحديد الخطة التي سيتم تنفيذ 

 .القرارات من خاللها
 مرتفعة 6 0.80 3.74

28 
تبادل اآلراء عند وضع أفضل يقوم رؤساء األقسام ب 

 البدائل الممكنة للقرار.
 مرتفعة 0 0.78 3.80

29 
التجارب السابقة قبل اتخاذ  إلىتطلع رؤساء األقسام ي

 مرتفعة 1 0.81 3.77 القرار.

03 
القدرة على اتخاذ القرارات في  قسامرؤساء األيمتلك 

 الوقت المناسب.
 مرتفعة 7 0.80 3.69
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ين ب قد تراوحت صنع القرار المتوسطات الحسابية المتعلقة بمجالأنَّ  (17) الجدوليالحظ من 

المجال ككل، فقد حصل على مرتفعة على الفقرات، أم ا  إلىمتوسطة  ات(، وبدرج0.91– 0.57)

 مجال لفقراتمرتفعة  ممارسة درجة إلىويشير  ،(65,3(، وانحراف معياري )0.72) متوسط حسابي

 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. صنع القرارات

يراعي رؤساء األقسام األنظمة المعمول التي تنص"  ،صنع القرارفي مجال  (00)الفقرة  وجاءت

( وانحراف 0.91قد حصلت على أعلى درجة بمتوسط حسابي ) ،واتخاذه" القراربها أثناء صناعة 

، "يواجهون بعض التحديات في اتخاذ القرار ( التي تنص على "21تلتها الفقرة ) (،3.80معياري )

، (26) في حين حصلت الفقرة(، 3.81(، وانحراف معياري )0.88حصلت على متوسط حسابي )

، "ء األقسام األسس التي ستستخدم الختيار وتقييم البدائل بشكل علمييحدد رؤساوالتي تنص على " 

(، والتي تنص 01، تلتها الفقرة )(3.98) ي( وانحراف معيار 0.57على أقل درجة بمتوسط حسابي )

وسط "، حصلت على متالغائها حسب الحاجة أولدى رؤساء األقسام المرونة في تعديل القرارات  على "

 (.3.88وانحراف معياري )(، 0.63حسابي )

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

رتبة 
 الفقرة

 الدرجة

01 
غائها ال أومرونة في تعديل القرارات لدى رؤساء األقسام ال

 حسب الحاجة.
 متوسطة 12 0.88 3.60

قبل اتخاذ  منطقية مبررات إلى رؤساء األقساميستند  02
 القرار.

 مرتفعة 5 0.75 3.76

00 
يراعي رؤساء األقسام األنظمة المعمول بها أثناء صناعة 

 القرار واتخاذه.
 مرتفعة 1 0.83 3.94

01 
األقسام بتعديل القرارات بناًء على التغذية يقوم رؤساء 

 الراجعة.
 متوسطة 11 0.91 3.61

 مرتفعة  0.65 3.72 الدرجة الكلية للمجال
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 ثالثبالسؤال الالنتائج المتعلقة 

توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى هل الذي نص على:  السؤال الثالثب النتائج المتعلقة
القيادة الرؤيوية  حول درجة ممارسة بين متوسطات استجابات عينة الدراسة (α  =.0.0دًللة )

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة 
 ؟)الجنس والتخصص والخبرة( عزى لمتغيراتت

 ولإلجابة عن هذا السؤال فقد تم فحص أثر كل متغير من المتغيرات على حدة:

رؤساء األقسام لدى  القيادة الرؤيوية حول درجة ممارسة . الفروق التي تعزى لمتغير الجنس1
 .من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة

نحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على أداة حيث تم حساب المتوسطات الحسابية واإل

لة، روق بينهما باستخدام اختبار )ت( للعينات المستقلمتغير الجنس، كما تم حساب الف عزىالدراسة ت

 ( يظهر ذلك.18وجدول )

 (28جدول )
المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية ونتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة لبيان الفروق التي 

القيادة الرؤيوية لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات  نس حول درجة ممارسةتعزى لمتغير الج
 األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 العدد الفئة المجال
المتوسط 
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

نتائج 
 اختبار ت

درجات 
 الحرية

الدًللة 
 اإلحصائية

 الرؤية المستقبلية
 0.75 3.88 165 ذكور

1.009 276 0.31 
 0.65 3.80 113 إناث

 ايصال الرؤية
 0.85 3.89 165 ذكور

0.017 276 0.99 
 0.63 3.89 113 إناث

 تمكين الرؤية
 0.80 3.75 165 ذكور

0.774 276 0.44 
 0.73 3.83 113 إناث

الدرجة الكلية ألداة 
 الدراسة

 0.77 3.84 165 ذكور
0.118 276 0.91 

 0.62 3.83 113 إناث
 (.α  =2.25دًللة إحصائية عند مستوى دًللة ) ذات *
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ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة عدم وجود فروق  إلى( 18جدول ) كما في نتائجالتشير 

(α = 0.05)  القيادة الرؤيوية لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات في أي من مجاالت

يث لمتغير الجنس ح عزىالدرجة الكلية ت أو هيئة التدريساألردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء 

( وهي قيم غير دالة إحصائيًا 1.339 – 3.317تراوحت قيم اختبار )ت( للعينات المستقلة بين )

 كما يظهر من الداللة اإلحصائية.

سام رؤساء األقلدى  القيادة الرؤيوية حول درجة ممارسة التخصص. الفروق التي تعزى لمتغير 0
 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة

نحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على أداة حيث تم حساب المتوسطات الحسابية واإل

لمتغير التخصص، كما تم حساب الفروق بينهما باستخدام اختبار )ت( للعينات  عزىالدراسة ت

 ( يظهر ذلك.19ول )المستقلة، وجد

 (29جدول )
نحرافات المعيارية ونتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة لبيان الفروق التي المتوسطات الحسابية واإل 

القيادة الرؤيوية لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات  حول درجة ممارسةتخصصتعزى لمتغير ال
 األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 العدد الفئة المجال
المتوسط 
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

نتائج 
 اختبار ت

درجات 
 الحرية

الدًللة 
 اإلحصائية

 الرؤية المستقبلية
 0.73 3.83 94 علمية

0.279 276 0.78 
 0.70 3.86 184 إنسانية

 ايصال الرؤية
 0.83 3.88 94 علمية

0.201 276 0.84 
 0.74 3.89 184 إنسانية

 تمكين الرؤية
 0.86 3.80 94 علمية

0.214 276 0.83 
 0.73 3.78 184 إنسانية

الدرجة الكلية ألداة 
 الدراسة

 0.78 3.83 94 علمية
0.088 276 0.93 

 0.67 3.84 184 إنسانية
 (.α =2.25دًللة إحصائية عند مستوى دًللة ) ذات *
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ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة عدم وجود فروق  إلى( 19جدول ) كما في نتائجالتشير 

(α = 0.05)  القيادة الرؤيوية لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة من في

بار لمتغير التخصص حيث تراوحت قيم اخت عزىالدرجة الكلية ت أو هيئة التدريسوجهة نظر أعضاء 

( وهي قيم غير دالة إحصائيًا كما يظهر من الداللة 3.279 – 3.388)ت( للعينات المستقلة بين )

 اإلحصائيةـ.

رؤساء األقسام لدى  القيادة الرؤيوية حول درجة ممارسة . الفروق التي تعزى لمتغير الخبرة3
 .من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة

رافات المعيارية نحولفحص الفروق التي تعزى لمتغير الخبرة فقد تم حساب المتوسطات الحسابية واإل

القيادة الرؤيوية لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة من  درجة ممارسةل

 ( يوضح ذلك.23لمتغير الخبرة وجدول ) عزىت نظر أعضاء هيئة التدريسوجهة 

 (02جدول )
القيادة الرؤيوية لدى رؤساء األقسام  حول درجة ممارسة نحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية واإل  

 لمتغير الخبرة عزىاألكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ت
 العدد اًلنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفئة المجال

 الرؤية المستقبلية
 87 0.71 3.83 سنوات 5أقل من 

 45 0.87 3.76 سنوات 13 – 5من 
 146 0.66 3.89 سنوات 13أكثر من 

 ايصال الرؤية
 87 0.79 3.93 سنوات 5أقل من 

 45 0.84 3.95 سنوات 13 – 5من 
 146 0.73 3.84 سنوات 13أكثر من 

 تمكين الرؤية
 87 0.89 3.78 سنوات 5أقل من 

 45 0.90 3.82 سنوات 13 – 5من 
 146 0.65 3.77 سنوات 13أكثر من 

الدرجة الكلية 
 ألداة الدراسة

 87 0.75 3.84 سنوات 5أقل من 
 45 0.80 3.84 سنوات 13 – 5من 

 146 0.65 3.84 سنوات 13أكثر من 
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القيادة الرؤيوية لدى رؤساء  حول درجة ممارسة ( وجود فروق ظاهرية23)يالحظ من جدول 

لمتغير  عزىتاألقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

لتباين االخبرة ولحساب الفروق اإلحصائية على الدرجة الكلية ألداة الدراسة أوالً تم إجراء اختبار تحليل 

أداة الدراسة ككل، وجدول أفراد عينة الدراسة على  تالستجابا (one way ANOVA) حادياأل

 ( يوضح ذلك21)

 (02جدول )
 ير الخبرةلمتغ عزىنتائج اختبار تحليل التباين األحادي لحساب الفروق على الدرجة الكلية ألداة الدراسة ت

 المصدر
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسطات 
 المربعات

قيمة اختبار 
 ف

الدًللة 
 اإلحصائية

 0.99 0.003 0.002 2 0.003 الخبرة
   3.507 275 139.412 الخطأ
    277 139.415 عدلالكلي الم

 αذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )عدم وجود فروق  إلى( 21جدول ) كما في نتائجالتشير 

القيادة الرؤيوية لدى رؤساء األقسام األكاديمية في  درجة ممارسةلفي الدرجة الكلية  (0.05 =

 لمتغير الخبرة حيث بلغت عزىتالجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

 ( وهي قيمة غير دالة إحصائية كما يظهر من الداللة اإلحصائية.3.330قيمة اختبار ف )

في  أثرهوللكشف عن لمتغير الخبرة،  عزىتكما تم حساب الفروق على مجاالت أداة الدراسة 

 one way) المتعدد األحاديإجراء اختبار تحليل التباين مجاالت أداة الدراسة بشكل تفصيلي فقد تم 

MNOVA) ( 22كما يظهر في جدول:) 
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 (00جدول )
 نتائج اختبار تحليل التباين األحادي المتعدد ألثر الخبرة في مجاًلت أداة الدراسة

 المتغيرات التابعة ر المصدر
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسطات 
 المربعات

اختبار 
 ف

الدًللة 
 اًلحصائية

 الخبرة
 0.55 3.591 3.299 2 3.598 الرؤية المستقبلية 1
 0.54 3.610 3.361 2 3.722 إيصال الرؤية 2
 0.94 3.067 3.040 2 3.080 تمكين الرؤية 0

 الخطأ
   3.506 275 139.115 الرؤية المستقبلية 1
   3.592 275 162.774 إيصال الرؤية 2
   3.602 275 165.416 تمكين الرؤية 0

 الكلي المعدل
    277 139.710 الرؤية المستقبلية 1
    277 160.196 إيصال الرؤية 2
    277 165.496 تمكين الرؤية 0

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  إلى( 22جدول ) كما في نتائجالتشير 

(α  =0.05) قيما  )ف(قيم اختبار  تراوحتحيث  ،لمتغير الخبرة عزىفي مجاالت أداة الدراسة ت

 كما يظهر من الداللة اإلحصائية. اً غير دالة إحصائي وجميعها قيماً ( 3.613 – 3.367تراوحت بين )
 رابعبالسؤال الالنتائج المتعلقة 

توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى هل السؤال الرابع والذي نص على: النتائج المتعلقة ب
المشاركة في  حول درجة ممارسة بين متوسطات استجابات عينة الدراسة (α  =.0.0دًللة )

 من وجهة نظر أعضاءلدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة  صنع القرارات
 ؟)الجنس والتخصص والخبرة( عزى لمتغيراتهيئة التدريس ت

 :هولإلجابة عن هذا السؤال تم فحص أثر كل متغير من المتغيرات على حد

ؤساء ر لدى  القرارات صنعالمشاركة في  حول درجة ممارسة . الفروق التي تعزى لمتغير الجنس1
 نظر أعضاء هيئة التدريسمن وجهة  األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة

نحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على حيث تم حساب المتوسطات الحسابية واإل

للعينات  )ت(لمتغير الجنس، كما تم حساب الفروق بينهما باستخدام اختبار تعزى  أداة الدراسة

 ( يظهر ذلك.20المستقلة، وجدول )
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 (03جدول )
نحرافات المعيارية ونتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة لبيان الفروق التي واإل المتوسطات الحسابية 

المشاركة في صنع القرارات لدى رؤساء األقسام األكاديمية في  حول درجة ممارسة تعزى لمتغير الجنس
 الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 العدد الفئة المجال
المتوسط 
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

نتائج 
 اختبار ت

درجات 
 الحرية

الدًللة 
 اإلحصائية

المشاركة في عملية 
 صنع القرار

 0.85 3.72 165 ذكور
1.199 276 0.23 

 0.63 3.83 113 إناث

 مراحل صنع القرار
 0.81 3.68 165 ذكور

1.338 276 0.18 
 0.71 3.80 113 إناث

 صنع القرار
 0.69 3.68 165 ذكور

1.029 276 0.30 
 0.59 3.77 113 إناث

الدرجة الكلية ألداة 
 الدراسة

 0.75 3.69 165 ذكور
1.259 276 0.21 

 0.58 3.80 113 إناث
 (.α =2.25دًللة إحصائية عند مستوى دًللة ) ذات *

ذات داللة إحصائية عند مستوى عدم وجود فروق  إلى( 20جدول ) كما في نتائجالتشير 

المشاركة في صنع القرارات لدى رؤساء األقسام األكاديمية في أي من مجاالت  (α = 0.05داللة )

لمتغير  ىعز الدرجة الكلية ت وفي في الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 ( وهي قيم غير1.008 – 1.329الجنس حيث تراوحت قيم اختبار )ت( للعينات المستقلة بين )

 دالة إحصائيًا كما يظهر من الداللة اإلحصائية.

ى لد القرارات صنعالمشاركة في  حول درجة ممارسة التخصص. الفروق التي تعزى لمتغير 0
 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة

المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على أداة  نحرافاتحيث تم حساب المتوسطات الحسابية واإل

للعينات ) ت) ، كما تم حساب الفروق بينهما باستخدام اختبارالتخصصلمتغير  عزىالدراسة ت

 ( يظهر ذلك.21المستقلة، وجدول )
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 (04جدول )
المعيارية ونتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة لبيان الفروق التي  نحرافاتالمتوسطات الحسابية واإل  

المشاركة في صنع القرارات لدى رؤساء األقسام األكاديمية  حول درجة ممارسة تخصصتعزى لمتغير ال
 في الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 العدد الفئة المجال
المتوسط 
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

نتائج 
  اختبار ت

درجات 
 الحرية

الدًللة 
 اإلحصائية

المشاركة في صنع 
 القرار

 0.79 3.76 94 علمية
3.113 276 0.91 

 0.76 3.77 184 إنسانية

 مراحل صنع القرار
 0.88 3.74 94 علمية

3.277 276 0.78 
 0.72 3.72 184 إنسانية

 صنع القرار
 0.71 3.74 94 علمية

3.362 276 0.72 
 0.62 3.71 184 إنسانية

الدرجة الكلية ألداة 
 الدراسة

 0.75 3.74 94 علمية
3.170 276 0.86 

 0.65 3.73 184 إنسانية
 (.α  =2.25دًللة إحصائية عند مستوى دًللة ) ذات *

داللة ذات داللة إحصائية عند مستوى عدم وجود فروق  إلى( 21جدول ) كما في نتائجالتشير 

(α =0.05)  المشاركة في صنع القرارات لدى رؤساء األقسام األكاديمية في في أي من مجاالت

متغير ل عزىالدرجة الكلية توفي  ،الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

ر غي( وهي قيم 3.062 – 3.110التخصص حيث تراوحت قيم اختبار )ت( للعينات المستقلة بين )

 .كما يظهر من الداللة اإلحصائيةـ دالة إحصائياً 

ؤساء ر لدى  القرارات صنعالمشاركة في  حول درجة ممارسة . الفروق التي تعزى لمتغير الخبرة3
 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة

رافات المعيارية نحولفحص الفروق التي تعزى لمتغير الخبرة فقد تم حساب المتوسطات الحسابية واإل

المشاركة في صنع القرارات لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية  درجة ممارسةل

 ( يوضح ذلك.25لمتغير الخبرة وجدول ) عزىت الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
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 (05جدول )
المشاركة في صنع القرارات لدى رؤساء  درجة ممارسةنحرافات المعيارية لالمتوسطات الحسابية واإل  

 خبرةلمتغير ال عزىاألقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ت
 العدد اًلنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفئة المجال

المشاركة في 
 عملية صنع القرار

 87 0.83 3.70 سنوات 5أقل من 
 45 0.80 3.81 سنوات 13 – 5من 

 146 0.72 3.79 سنوات 13أكثر من 

  مراحل صنع القرار
 87 0.88 3.76 سنوات 5أقل من 

 45 0.97 3.68 سنوات 13 – 5من 
 146 0.64 3.72 سنوات 13أكثر من 

 صنع القرار
 87 0.68 3.81 سنوات 5أقل من 

 45 0.75 3.68 سنوات 13 – 5من 
 146 0.60 3.68 سنوات 13أكثر من 

الدرجة الكلية 
 ألداة الدراسة

 87 0.76 3.76 سنوات 5أقل من 
 45 0.79 3.72 سنوات 13 – 5من 

 146 0.60 3.73 سنوات 13أكثر من 
 القرارات صنعالمشاركة في  حول درجة ممارسة ( وجود فروق ظاهرية25يالحظ من جدول )

لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

لمتغير الخبرة ولحساب الفروق اإلحصائية على الدرجة الكلية ألداة الدراسة أوالً تم إجراء اختبار  عزىت

أداة الدراسة ات أفراد عينة الدراسة على الستجاب (one way ANOVA) األحاديالتباين تحليل 

 .( يوضح ذلك26ككل، وجدول )

 (06جدول )
 ير الخبرةلمتغ عزىنتائج اختبار تحليل التباين األحادي لحساب الفروق على الدرجة الكلية ألداة الدراسة ت

 المصدر
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسطات 
 المربعات

قيمة اختبار 
 ف

الدًللة 
 اإلحصائية

 0.94 3.065 3.031 2 3.061 الخبرة
   3.471 275 129.531 الخطأ
    277 129.593 عدلالكلي الم
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  إلى( 26جدول ) كما في نتائجالتشير 

(α = 0.05في الدرجة الكلية ل )المشاركة في صنع القرارات لدى رؤساء األقسام  درجة ممارسة

الخبرة  لمتغير عزىاألكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ت

( وهي قيمة غير دالة إحصائية كما يظهر من الداللة 3.365حيث بلغت قيمة اختبار ف )

 اإلحصائية.

في  أثرهوللكشف عن لمتغير الخبرة،  عزىالدراسة تكما تم حساب الفروق على مجاالت أداة 

 دالمتعد األحاديإجراء اختبار تحليل التباين مجاالت أداة الدراسة بشكل تفصيلي فقد تم 

one way MNOVA) )(:27يظهر في جدول ) كما 

 (07جدول )
 نتائج اختبار تحليل التباين األحادي المتعدد ألثر الخبرة في مجاًلت أداة الدراسة

 المتغيرات التابعة ر المصدر
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسطات 
 المربعات

اختبار 
 ف

الدًللة 
 اًلحصائية

 الخبرة
1 

المشاركة في عملية 
 صنع القرار

0.572 2 0.286 0.487 0.62 

 0.87 0.138 0.084 2 0.167 مراحل صنع القرار 2
 0.30 1.197 0.508 2 1.016 صنع القرار 0

 الخطأ
1 

المشاركة في عملية 
   0.588 275 161.717 صنع القرار

   0.606 275 166.736 مراحل صنع القرار 2
   0.424 275 116.680 صنع القرار 0

الكلي 
 المصحح

المشاركة في عملية  1
 صنع القرار

162.289 277    

    277 166.903 مراحل صنع القرار 2
    277 117.696 صنع القرار 0
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  إلى( 27جدول ) كما في نتائجالتشير 

(α = 0.05) اوحت قيم اختبار ف قيما تر  تراوحتلمتغير الخبرة حيث  عزىفي مجاالت أداة الدراسة ت

 قيم غير دالة إحصائية كما يظهر من الداللة اإلحصائية. وجميعها( 1.197 – 3.108بين )
 خامسبالسؤال الالنتائج المتعلقة 

ية ذات دًللة إحصائ هل توجد عالقة ارتباطيةالسؤال الخامس والذي نص على: النتائج المتعلقة ب
القيادة الرؤيوية والمشاركة في صنع القرارات لدى  درجة ممارسة بين (α  =0.05عند مستوى )

 ؟من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسرؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة 

ية الرؤيو حساب معامل ارتباط بيرسون بين كل من مجاالت القيادة تم ، لإلجابة عن هذا السؤالو 

( 28في جدول ) كما ،والدرجة الكلية لها ومجاالت المشاركة في صنع القرارات والدرجة الكلية لها

 ذلك:

 معامالت ارتباط بيرسون بين كل من مجاًلت القيادة الرؤيوية والدرجة الكلية لها
 ومجاًلت المشاركة في صنع القرارات والدرجة الكلية لها

( أن معامالت ارتباط بيرسون بين المجال األول من مجاالت القيادة 28الحظ من جدول )ي

 الرؤيوية: الرؤية المستقبلية وبين مجاالت المشاركة في صنع القرارات والدرجة الكلية لها قد تراوحت

 وذات داللة إحصائية. مقبولة( وهي معامالت ارتباط 3.71 – 3.61بين )

 رقم
 المجال

مجاًلت القيادة 
 الرؤيوية

 الدرجة الكلية القراراتمجاًلت المشاركة في صنع 
صنع  للمشاركة في
 القرارات

المشاركة في عملية 
 صنع القرار

 صنع القرار مراحل صنع القرار

معامل 
 بيرسون

الدًللة 
 اإلحصائية

معامل 
 بيرسون

الدًللة 
 اإلحصائية

معامل 
 بيرسون

الدًللة 
 اإلحصائية

معامل 
 بيرسون

الدًللة 
 اإلحصائية

1 
الرؤية 
 المستقبلية

0.71 0.00 0.61 0.00 0.63 0.00 0.69 0.00 

 0.00 0.68 0.00 0.61 0.00 0.57 0.00 0.76 إيصال الرؤية 2
 0.00 0.76 0.00 0.67 0.00 0.64 0.00 0.82 تمكين الرؤية 0

 
الدرجة الكلية 
 0.00 0.75 0.00 0.67 0.00 0.64 0.00 0.80 للقيادة الرؤيوية

 (08جدول )
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المجال الثاني من مجاالت ( أيضًا أن معامالت ارتباط بيرسون بين 28يالحظ من جدول )كما 

إيصال الرؤية وبين مجاالت المشاركة في صنع القرارات والدرجة الكلية لها قد  القيادة الرؤيوية:

 وذات داللة إحصائية. مقبولة( وهي معامالت ارتباط 3.76 – 3.57تراوحت بين )

المجال الثالث من مجاالت ( أيضًا أن معامالت ارتباط بيرسون بين 28) كما يالحظ من جدول

تمكين الرؤية وبين مجاالت المشاركة في صنع القرارات والدرجة الكلية لها قد تراوحت  القيادة الرؤيوية:

 وذات داللة إحصائية. مقبولة( وهي معامالت ارتباط 3.82 – 3.61بين )

ية الدرجة الكلية للقيادة الرؤيو ( أيضاً أن معامالت ارتباط بيرسون بين 28من جدول ) كما يالحظ

( وهي 3.83 – 3.61وبين مجاالت المشاركة في صنع القرارات والدرجة الكلية لها قد تراوحت بين )

وذات داللة إحصائية. مقبولةمعامالت ارتباط 



 

 

 

 

 

 :الخامسالفصل 
 مناقشة النتائج والتوصيات
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

تعود إليها ي واألسباب الت ،وعالقتها بالدراسات السابقة ،يعرض هذا الفصل نتائج الدراسة ومناقشتها

 تلك النتائج كما يلي:
شة  ئج المتعلقة مناق  بالسؤال األولالنتا

القيادة الرؤيوية لدى رؤساء  درجة ممارسة مناقشة نتائج السؤال األول؛ والذي نص على: ما
 ؟افيه األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

القيادة الرؤيوية لدى رؤساء األقسام  درجة ممارسة أنَّ  النتائج المتعلقة بهذا السؤال، أوضحت

، قد جاء بدرجة األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 .مرتفعة

وقد حصل على أعلى استجابة بمتوسط حسابي  ،ايصال الرؤية في المرتبة األولىمجال  وجاء

، قبليةالرؤية المست مجال، في حين تاله الرؤيويةلقيادة لمرتفعة  ممارسة درجة إلىويشير ( 0.89)

وجاء في  درجة مرتفعة أيضًا، إلىويشير (، 0.85بمتوسط حسابي )وحصل على المرتبة الثانية 

لدى  درجة مرتفعة أيضاً  إلى( ويشير 0.78المرتبة األخيرة مجال تمكين الرؤية بمتوسط حسابي )

 الدراسة.أفراد عينة 

أن أفراد عينة الدراسة يؤكدون على تطبيق القيادة الرؤيوية لدى رؤساء  إلىوتشير هذه النتيجة 

ة ممارسة القياد إلىاألقسام األكاديمية، وبالمستوى المطلوب من خالل استجاباتهم التي أشارت 

ن خالل وماألقسام أن رؤساء  إلىوربما يعود السبب في ذلك  .لممارسةمن ا مرتفعةالرؤيوية بدرجة 

ح الرؤية بمهارة عالية، ويشجعون على تحقيق رؤية القسم، من يتوضيقومون برساتهم امتابعة لمم

 استخدام أنواع االتصال المختلفة إلى، إضافة خالل األعمال التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس
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قد و  لضمان توضيح الرؤية ألعضاء هيئة التدريس. وهذا ما أظهرته استجابات أفراد عينة الدراسة.

 لخاصةا رؤساء األقسام بالجامعات األردنيةلدى قناعة هناك  أنه قد يكون إلى أيضاً  النتيجةهذه  تعزى

ير نحو تتميز باإلبداع والتغي ةالقيادة الرؤيوية وفرت لهم قاعدة معرفية ترتكز على رؤية واعد بأن

 األفضل وذلك من خالل تقبل األفكار التي تساعد على نجاح العمل.

( بأن القيادة الرؤيوية والتي من خاللها يمتلك 2020) إليه إدريسمع ما أشار  النتيجةتتفق هذه و 

توفير األسلوب المتسق مع تلك الرؤية،  ىالمسؤول رؤية واضحة لمستقبل المؤسسة، تساعده عل

ورة واضحة أي ص ،تحقيق األهداف للفريق، فالقائد لديه الحرية لتوصيل وتطوير رؤية إلىإضافة 

 للمستقبل المنشود. 

رؤساء األقسام وجدوا بأن القيادة الرؤيوية هي التي تمكنهم أن  إلىوربما يعود السبب في ذلك 

وتعطي صورة واضحة ألعضاء هيئة التدريس  ،يير لألداءتضع معا ،بناء رؤية مفهومة وواضحة من

تقدير جهودهم وتوظيف الموارد المتاحة و لهم الدعم توفير  إلىمن خالل الحوار واإلقناع، إضافة 

 وهولدن باردويل ما أشار إليه. وهذا بفاعلية بهدف التحسين والتطوير وتشجيع المبادرات

(Bardwell & Holden, 2001 من أن أهمية القيادة الرؤيوية تكمن في المهام التي يمارسها )

علقة لألهداف قصيرة وطويلة المدى المتالقائد في وضع اإلستراتيجيات المراد تطبيقها، والتخطيط 

ا فيهم ويحثهم على التي يبثه ،بالمؤسسة التربوية، إذ يعد القائد المحف ز والملهم لآلخرين بأفكاره وقيمه

 للممارسة جةدر ال تهيئة بيئة عمل مناسبة. وهذا ما جعلو تطبيق السياسة للوصول لألهداف المنشودة 

  راسة.ما أشارت إليه استجابات عينة الد، وهذا مرتفعة لدى رؤساء األقسام

المتوسطات  أنَّ  الرؤية المستقبليةبمجال النتائج المتعلقة أشارت  أما على مستوى المجاالت فقد

مرتفعة على جميع الفقرات، أم ا المجال ممارسة  (، وبدرجة0.91 – 0.71، قد تراوحت بين )ةالحسابي
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 ممارسة درجة إلىويشير  ،(71,3(، وانحراف معياري 0.85) ككل، فقد حصل على متوسط حسابي

 لقيادة الرؤيوية المتعلقة بمجال الرؤية المستقبلية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.لمرتفعة 

اولون قسام يحأن رؤساء األ إلىاستجابات عينة الدراسة أشارت  أن إلىهذه النتيجة  قد تعزىو 

دائهم أدائهم وفق الرؤية. والعمل على تحسين أألعضاء هيئة التدريس لتطوير  توفير مناخ إيجابي

لمستقبلية، ا ماإلفصاح عن رؤيته إلىوزرع الثقة لديهم من خالل مشاركتهم في بناء الرؤية. إضافة 

وجود انسجام بين التصورات المستقبلية ألعضاء هيئة و تبني تصورات أعضاء هيئة التدريس، و 

رؤية القسم وخططه. والتي تظهر في وضع األهداف، وفي سلوك أعضاء هيئة التدريس، التدريس مع 

 هيدر كيفن ومو  هذا ما أكدهو  وتفهم أعمال أعضاء هيئة التدريس ومتطلباتها.

((Giffin & Moorhead, 2011  القيادة الرؤيوية تكمن في برمجة سلوك المرؤوسين الذي يرى أن

وذلك بزرع الثقة العالية لديهم من خالل قائد يتمتع بالقدرة على  بشكل يتناسب مع تحقيق األهداف،

 اإلفصاح عن رؤيته المستقبلية بحيث يبعث الطاقة لدى مرؤوسيه.

ين ب المتوسطات الحسابية، قد تراوحت أنَّ  إلى الرؤيةايصال بمجال المتعلقة  النتائج أشارتو 

على جميع الفقرات، أم ا المجال ككل، فقد حصل على  مرتفعة ممارسة (، وبدرجة1.32 – 0.73)

 لقيادة الرؤيويةلمرتفعة  ممارسة درجة إلىويشير  ،(77,3(، وانحراف معياري )0.89)متوسط حسابي 

 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.إيصال الرؤية المتعلقة بمجال 

 ماما أشارت إليه عينة الدراسة من خالل استجاباتهم أن رؤساء األقس إلىهذه النتيجة  قد تعزىو 

خدام أنواع واست ،هذه الرؤية يشجعون أعضاء هيئة التدريس على تحقيق رؤية القسم. وعكسعادة ما 

ن أبلنتيجة اويمكن تفسير هذه  .االتصال المختلفة لضمان توضيح الرؤية ألعضاء هيئة التدريس

وبصورة  لسة،سسمه بطريقة قلقادر على إيصال الرؤية ألعضاء هيئة التدريس في القائد الرؤيوي هو ا
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فيتحمسون لها ويندفعون نحوها ويضحون من أجلها، ألن ه  ،واضحة تجعلهم يرونها كما يرون واقعهم

 .بهاويؤمنوا أعضاء هيئة التدريس  ال قيمة للرؤية مهما كانت رائعة إذا لم يفهمها

 ينب المتوسطات الحسابية، قد تراوحتأنَّ  تمكين الرؤية بمجال المتعلقةالنتائج أشارت و 

مرتفعة على الفقرات، أم ا المجال ككل، فقد حصل  إلى متوسطة مارسة(، وبدرجة م0.86 – 0.62)

لقيادة ل مرتفعة ممارسة درجة إلىويشير  ،(77,3، وانحراف معياري )((3.78على متوسط حسابي 

 الرؤيوية المتعلقة بمجال تمكين الرؤية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. 

 إلىرت أشا، ريسأن استجابات عينة الدراسة من أعضاء هيئة التد إلىهذه النتيجة  قد تعزىو 

 والء أعضاء هيئة التدريس درجة ممارسة رفع إلىمن خالل تمكين الرؤية  أن رؤساء األقسام يسعون

، اء الرؤيةتبادل األفكار أثناء بنوبين أعضاء هيئة التدريس من خالل  هموزيادة الثقة بين ،في القسم

 الصالحيات منح، و في توظيف الرؤية لتجويد التدريسلهم منح الفرصة ب تهمزيادة كفاء إلىإضافة 

 .ألعضاء هيئة التدريس للقيام بالمهمات التي تحقق الرؤية

أن درجة  إلى( التي توصلت 2321هذه الدراسة ضمنيًا مع نتيجة دراسة عويضة ) نتيجةواتفقت 

جة الخاصة جاءت بدر  األردنيةقسام األكاديمية في الجامعات ألممارسة القيادة الرؤيوية لدى رؤساء ا

 مرتفعة.

ة أن رؤساء األندي إلى( التي أشارت 2318نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة الكواز ) واختلفت

( 2319القائد الرؤيوي بدرجة متوسطة. كما تختلف مع ما ورد في نتائج دراسة حامد ) يمتلكون صفات

 مستوى مقبول من الرؤية في الشركة المبحوثة على مستوى القيادة الرؤيوية. إلىالتي أشارت 
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شة  ئج المتعلقة مناق  ثانيبالسؤال الالنتا

المشاركة في صنع القرارات لدى  درجة ممارسة ما مناقشة نتائج السؤال الثاني والذي نص على:
 هيئة التدريس ردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاءرؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األ 

 ؟فيها

المشاركة في صنع القرارات لدى رؤساء األقسام  درجة ممارسة أن إلى أشارت نتائج هذا السؤال،

  .عةجاء بدرجة مرتف ،األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

ابة فقد حصل على أعلى استج األولى،المرتبة  القرار، فيوجاء مجال المشاركة في عملية صنع 

لمشاركة في صنع القرارات وانحراف لمرتفعة  ممارسة درجة إلىويشير ( 0.76بمتوسط حسابي )

بي حسا الثانية بمتوسطالمرتبة  ، فيالقرارمراحل صنع  تاله مجال(، في حين 3.77معياري )

وجاء في المرتبة األخيرة مجال  ،(3.78وانحراف معياري ) درجة مرتفعة أيضاً  إلىويشير (، 0.70)

 درجة مرتفعة أيضًا. إلى( ويشير 3.65معياري ) ( وانحراف0.72صنع القرار بمتوسط حسابي )

ى المشاركة في صنع القرارات لدأن أفراد عينة الدراسة يؤكدون على  إلىوتشير هذه النتيجة 

وبالمستوى المطلوب من خالل استجاباتهم رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة، 

 . مارسةبدرجة مرتفعة من المالمشاركة في صنع القرارات  إلىالتي أشارت 

ة الذي يشارك المرؤوسين من أعضاء هيئأن رئيس القسم الناجح هو  إلىهذه النتيجة  تعزىقد و 

التدريس في قسمه في عملية صنع القرار لتخفيف العبء عن كاهله من جانب، وتبنيهم القرارات 

في  سهيئة التدريأعضاء أثناء تنفيذها، لهذا فإن مشاركة  الصادرة ومراعاة ذلك في الواقع العملي

لمسؤوليات وتحمل ا ،هدافوحثهم على المبادرة في تحقيق األ، صنع القرارات بأشكال ودرجات مختلفة

مر أبو  هذا ما أكدهو . تأثير إيجابي على األداء والعمل في القسم والكلية والجامعة لها ،المنوطة بهم

من شخص منفذ لألنظمة والتعليمات  الفكر اإلداري خالل العقد األخير تطورأن الذي يرى  (2315)
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هدف تحسين وي ،قائد مسؤول عن إحداث التغيير، يركز على بناء وتطوير رؤية مشتركة للمؤسسة إلى

عتراف أساليب التواصل مع العاملين وصنع القرارات بطريقة تعاونية، وتطبيق نموذج اإلدارة واإل

حداث التغيير بصورة تشاركية وأن يتم في بيئة عمل إبداعية.بتغيير طبي  عة العالقات وا 

من مقومات عملية صنع  ( بأن2008ما أشار اليه )التهامي،  إلىويمكن أن تعزى هذه النتيجة 

القرار أهدافًا معينة ضمن نطاق السياسة العامة للجامعة. وأن يتم  حققي نأ، الناجحاإلداري  ،القرار

 ختيار وفاعلية القرار المتخذ.اتخاذه من ضمن عدة بدائل مطروحة حتى نضمن صالحية اإل

عملية المشاركة أن  إلى (2313من وجهة نظر غنيم وأحمد وطيبة ) وربما يعود السبب في ذلك

اعدهم على زيادة إذ تس ى أعضاء هيئة التدريس بعملهم؛ارتباطًا وثيقًا برض ترتبط في صنع القرارات

سهامات اإليجابية والتقليل من النتائج السلبية في عملية صنع القرار، وتؤدي عملية المشاركة في اإل

أعضاء  شراكإنبغي يكسب المهارات كالتعرف على الظروف التي  إلىصنع القرارات بالنسبة للقائد 

حرفية بعملية صنع القرار ب همفي عملية صنع القرار، وكيفية تشكيل مجموعات من لتدريسهيئة ا

 .وخبرة والعمل بروح الفريق

 ارالمشاركة في عملية صنع القر بمجال أشارت النتائج المتعلقة أما على مستوى المجاالت فقد 

مرتفعة،  إلى(، وبدرجة متوسطة 1.32 – 0.50بين ) المتعلقة قد تراوحت الحسابيةالمتوسطات أنَّ 

 إلىويشير  ،(77,3(، وانحراف معياري )0.76)أم ا المجال ككل، فقد حصل على متوسط حسابي 

اركة في المشبمجال  األقسام المتعلقةلمشاركة في صنع القرارات لدى رؤساء ل ممارسة مرتفعة درجة

 التدريس. من وجهة نظر أعضاء هيئةعملية صنع القرار 

أن استجابات عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس أشارت  إلىهذه النتيجة  الباحثةوتعزو 

لمهام ايقومون بمشاورة أعضاء القسم بالخطط والبرامج التي ستنفذ بالقسم و أن رؤساء األقسام  إلى
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على القسم  أعضاء وتشجيعمبدأ المشاركة في صنع القرار،  اعتمادهم إلىإضافة  ،التي ستوكل إليهم

وتقبل المالحظات التي يبديها أعضاء القسم حول األساليب المثلى  المبادرات التي تنهض بالقسم.

وصنع القرارات بالقسم بناء على البيانات المتوفرة. ومنح أعضاء القسم الصالحيات ، ألداء العمل

 الكافية ألداء مهامهم التي يكلفون بها.

بين  المتوسطات الحسابية، قد تراوحتأنَّ  إلى مراحل صنع القراربمجال النتائج المتعلقة  وأشارت

على الفقرات، أم ا المجال ككل، فقد  مارسةمرتفعة من الم إلى(، وبدرجة متوسطة 0.83– 0.66)

مرتفعة  ممارسة درجة إلىويشير  ،(78,3(، وانحراف معياري )0.70)حصل على متوسط حسابي 

ة نظر من وجه مراحل صنع القراربمجال المتعلقة األقسام  لدى رؤساء لمشاركة في صنع القراراتل

 أعضاء هيئة التدريس.

 إلىرت أشا ،استجابات عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريسأن  إلىهذه النتيجة  تعزىقد و 

إلدارية. كما ادراسة المشكلة التي يراد اتخاذ القرار فيها من قبل القيادات يقومون بأن رؤساء األقسام 

البيانات ون ويتحر  ،يشاور رؤساء األقسام أعضاء هيئة التدريس بشأن البدائل المناسبة لحل المشكلة

 في النهايةو  ،جميع البدائل المتاحة التخاذ القرار المناسب ونويراجع ،والمعلومات المتعلقة بالمشكلة

حديد ، وتهنفيذت لطريقة تنفيذ القرار وبدائل مع توضح ذه،يتم دراسة النتائج المتوقعة للقرار المراد اتخا

 تنفيذ وتقييم القرار.لزمنية لالفترة ال

 ينب المتوسطات الحسابية قد تراوحتأنَّ  صنع القراربمجال وأشارت النتائج المتعلقة 

مرتفعة على الفقرات، أم ا المجال ككل، فقد حصل  إلىمتوسطة  مارسةم(، وبدرجة 0.91– 0.57)

لمشاركة ل مرتفعة ممارسة درجة إلىويشير  ،(65,3(، وانحراف معياري )0.72)على متوسط حسابي 
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من وجهة نظر أعضاء هيئة صنع القرار  ة بمجالالمتعلق لدى رؤساء األقسام في صنع القرارات

 التدريس.

ي القدرة على تحديد المشكالت الت أن رؤساء األقسام يمتلكون إلىالسبب في ذلك  يعودوربما 

بجمع المعلومات الالزمة قبل اتخاذ القرار، وتحديد األسس التي  ونتحيط بالجامعات. حيث يقوم

ناعة مراعاة األنظمة المعمول بها أثناء ص إلىستستخدم الختيار وتقييم البدائل بشكل علمي، إضافة 

الغائها حسب الحاجة. كما يقوم رؤساء  أود المرونة في تعديل القرارات مع وجو  واتخاذه،القرار 

يذ القرارات وتحديد الخطة التي سيتم تنف ،األقسام بتبادل اآلراء عند وضع أفضل البدائل الممكنة للقرار

 مارسةم درجة مرتفعة في إلىأشارت  التي استجابات عينة الدراسةمن خاللها، وهذا ما أظهرته وأكدته 

رار المشاركة في عملية صنع القالمتعلقة بمجال المشاركة في صنع القرارات لدى رؤساء األقسام، و 

 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

 أن إلى توصلت( التي 2337مع نتيجة دراسة الحميضي ) هذه الدراسة ضمنياً  نتيجةواتفقت 

المراحل  لىعزية، وأن أفراد العينة موافقون على عملية صنع القرارات، وأنها تتسم بالالمرك موافقة هناك

ما ورد في  عاختلفت مالوظيفي لديهم. في حين  االتي تسير بها عملية صنع القرارات مما حقق الرض

وجود مستوى مشاركة ضعيف في صنع القرار ألداء  إلى( التي أشارت 2313نتائج دراسة الكريم )

 أعضاء هيئة التدريس.
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شة  ئج المتعلقة مناق  ثالثبالسؤال الالنتا

نتائج السؤال الثالث الذي نص على: هل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى  مناقشة
القيادة الرؤيوية  حول درجة ممارسة بين متوسطات استجابات عينة الدراسة (α = 0.05دًللة )

لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 
 )الجنس والتخصص والخبرة(؟ عزى لمتغيراتت

 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة عدم إلىهذا السؤال ب المتعلقة نتائجالأشارت 

(α = 0.05)  أي من مجاالت القيادة الرؤيوية لدى رؤساء األقسام األكاديمية  أوفي الدرجة الكلية

هذا و  لمتغير الجنس. عزىمن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ت ،في الجامعات األردنية الخاصة

القيادة الرؤيوية لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة  درجة ممارسة يعني أن

 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ال يختلف باختالف جنسهم.  

القيادة  مارسةدرجة مل جميع أفراد عينة الدراسة من الجنسين في تقديراتهم بين توافقال يعزىوقد 

ن أ إلى ية في الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظرهم،الرؤيوية لدى رؤساء األقسام األكاديم

ولذلك  ،القيادة الرؤيوية معرفة بممارساتلديهم اطالع و  ناث من أعضاء هيئة التدريسلذكور واإلا

 القيادة الرؤيوية لدى رؤساء األقسام األكاديمية. درجة ممارسة تجاه رهمتتساوى وجهات نظ

التي يمارسها رؤساء األقسام  أن القيادة الرؤيوية إلى أيضاً  هذه النتيجة تعزىويمكن أن 

القائد  ، فممارساتأنثىم أ سواء أكان ذكراً  في الجامعة طبق على عضو هيئة التدريساألكاديمية، تُ 

التعليمات و  ينكونها مستقاة من األنظمة والقوان ،مرتبطة بجنس عضو هيئة التدريس الرؤيوي غير

  .العاملين فيها النظر عن جنس بغضالجامعة التي تصدرها إدارة 

 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة عدم إلى كما أشارت نتائج هذا السؤال

(α = 0.05)  في الدرجة الكلية وفي أي من مجاالت القيادة الرؤيوية لدى رؤساء األقسام األكاديمية

هذا و  لمتغير التخصص. عزىالتدريس تفي الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة 



78 

القيادة الرؤيوية لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة  درجة ممارسة يعني أن

دريس كان عضو هيئة الت ، سواءمن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ال يختلف باختالف التخصص

   في الكليات العلمية أم اإلنسانية.

 ممية أاء ذوي التخصصات العلو جميع أفراد عينة الدراسة س بين توافقنتيجة ال تعزى أنويمكن 

القيادة الرؤيوية لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات  درجة ممارسةتقديراتهم ل اإلنسانية في

 درجة إلىتسعى للوصول  الجامعات األردنية الخاصةن  أ إلىنظرهم األردنية الخاصة من وجهة 

مل ، فالجميع مطالب ببذل الجهد والعالقيادة الرؤيوية لدى رؤساء األقسام األكاديميةمن  يةعال ممارسة

ن موهذا ما لمسته عينة الدراسة  ،القيادة الرؤيويةمن  يةعال درجة ممارسة إلىبأقصى طاقة للوصول 

 جميع التخصصات األكاديمية سواء أكانت علمية أم انسانية.

 (α = 0.05داللة )ذات داللة إحصائية عند مستوى  عدم وجود فروق إلىكما أشارت النتائج 

أي من مجاالت القيادة الرؤيوية لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات  وفي الكليةفي الدرجة 

رجة د وهذا يعني أن لمتغير الخبرة. عزىاألردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ت

القيادة الرؤيوية لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة من وجهة  ممارسة

 الخبرة.  متغير نظر أعضاء هيئة التدريس ال يختلف باختالف 

إال ، تهمسنوات خبر  بغض النظر عن لدراسةأن جميع أفراد عينة ابالنتيجة تفسير هذه ويمكن 

األقسام  القيادة الرؤيوية لدى رؤساء حول درجة ممارسة فيما يتعلق بما لمسوه ،أن بينهم قواسم مشتركة

ن م األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظرهم، وبالتالي ال يعد عامل الخبرة مؤثراً 

 .وجهة نظرهم
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شة  ئج المتعلقة مناق  رابعبالسؤال الالنتا

هل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى مناقشة نتائج السؤال الرابع الذي نص على: 
المشاركة في  حول درجة ممارسة بين متوسطات استجابات عينة الدراسة (α = 0.05دًللة )

صنع القرارات لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء 
 )الجنس والتخصص والخبرة(؟ غزى لمتغيراتهيئة التدريس ت

 ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةعدم وجود فروق  إلى السؤال أشارت نتائج هذا

(α = 0.05)  لدى رؤساء المشاركة في صنع القرارات أي من مجاالت  في أوفي الدرجة الكلية

لمتغير  عزىالتدريس تاألقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة 

لدى رؤساء األقسام األكاديمية في المشاركة في صنع القرارات  درجة ممارسة وهذا يعني أن الجنس.

 الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ال يختلف باختالف جنسهم.  

المشاركة  مارسةم تقديراتهم درجةجميع أفراد عينة الدراسة من الجنسين في بين  التوافقوقد يعزى 

 لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظرهمفي صنع القرارات 

نع المشاركة في ص بممارسات اطالع ومعرفةلديهم  ناث من أعضاء هيئة التدريسالذكور واإل أن إلى

هم ر . ولذلك تتساوى وجهات نظاألردنية الخاصةلدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات القرارات 

 لدى رؤساء األقسام األكاديمية.تجاه المشاركة في صنع القرارات 

 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة عدم إلىكما أشارت نتائج هذا السؤال 

(α = 0.05)  لدى رؤساء المشاركة في صنع القرارات في أي من مجاالت  أوفي الدرجة الكلية

رجة الد أواألقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

دى رؤساء لالمشاركة في صنع القرارات  درجة ممارسة وهذا يعني أن لمتغير التخصص. عزىالكلية ت

األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ال يختلف 

 باختالف التخصص.  
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 مجميع أفراد عينة الدراسة سواء ذوي التخصصات العلمية أ بين توافقالنتيجة  تعزىويمكن أن 

اديمية لدى رؤساء األقسام األكلقرارات المشاركة في صنع ا درجة ممارسة إلى تقديراتهم اإلنسانية في

 لمتغير التخصص. عزىنظرهم تفي الجامعات األردنية الخاصة من وجهة 

درجة  إلىالجامعات األردنية الخاصة عموًما تسعى للوصول أن   إلى النتيجةتعزى هذه كما قد 

بذل ، فالجميع مطالب بلدى رؤساء األقسام األكاديميةمن المشاركة في صنع القرارات  يةعال ممارسة

هذا و من المشاركة في صنع القرارات  يةعال درجة ممارسة إلىالجهد والعمل بأقصى طاقة للوصول 

 جميع التخصصات األكاديمية سواء أكانت علمية أم انسانية.في ما لمسته عينة الدراسة 

 (α = 0.05)داللة فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  عدم وجود إلىكما أشارت النتائج 

 رؤساء األقسام األكاديمية في لدىالمشاركة في صنع القرارات مجاالت أي من  أوالكلية في الدرجة 

عني وهذا ي لمتغير الخبرة. عزىالجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ت

لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية المشاركة في صنع القرارات  درجة ممارسة أن

 الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ال يختلف باختالف عدد سنوات الخبرة.  

جميع أفراد عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بغض النظر  بين توافقالنتيجة قد تعزى و 

اديمية لدى رؤساء األقسام األكالمشاركة في صنع القرارات  درجة ممارسة في ،عن سنوات الخبرة لديهم

أن جميع أفراد عينة الدراسة مهما اختلفت  إلى ،ت األردنية الخاصة من وجهة نظرهمفي الجامعا

اركة في المش درجة ممارسة سنوات خبرتهم إال أن بينهم قواسم مشتركة فيما يتعلق بما لمسوه من

م األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظرهم، األقسا لدى رؤساءصنع القرارات 

 ا لديهم.وبالتالي ال يعد عامل الخبرة مؤثرً 
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شة  ئج المتعلقة مناق  خامسبالسؤال الالنتا

الخامس الذي نص على: هل توجد عالقة ارتباطية ذات دًللة إحصائية عند مناقشة نتائج السؤال 
القيادة الرؤيوية والمشاركة في صنع القرارات لدى رؤساء  درجة ممارسة ( بينα = 0.05مستوى )

 األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

 سةدرجة ممار  بين مجاالت ،وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية إلىالسؤال  نتائج هذاأشارت 

ا ومجاالت المشاركة في صنع القرارات والدرجة الكلية لها لدى القيادة الرؤيوية والدرجة الكلية له

وهذا  .رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 الدراسة، ويستدل من هذه ةيعني وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين جميع المجاالت على أدا

ارات لدى المشاركة في صنع القر  درجة ممارسةب ثرأتوت تؤثر الرؤيويةالقيادة  درجة ممارسة النتيجة أن

 رسةدرجة مما تنه كلما ارتفعأ إلىن هذه العالقة اإليجابية تشير أرؤساء األقسام األكاديمية. إذ 

 أفراد عينة أن   أي صحيح.لمشاركة في صنع القرارات والعكس ا ت درجة ممارسةالرؤيوية ارتفع القيادة

 المشاركة في صنع القرارات لدى رؤساء األقسامتعمل على تعزيز القيادة الرؤيوية الدراسة يرون أن  

 .الرؤيوية القيادة، وأن المشاركة في صنع القرارات تعزز وتدعم األكاديمية

ات القيادة الرؤيوية والمشاركة في صنع القرار  ويمكن أن تعزى هذه النتيجة بأن  التكامل ما بين

يراعي مصالح العمل ويحد من استغالل لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة 

صنع  القيادة الرؤيوية والمشاركة فيالسلطة. فالجامعات تسعى لتحقيق أفضل النتائج، حيث تعمل 

 األداء.التميز في  إلىالوصول  إلىالقرارات 

 هدافألايعمل على تحقيق  ،القيادة الرؤيوية بدرجة عاليةأن  توظيف  إلىوقد تعزى النتيجة 

من  الذي يمحوالمشاركة في صنع القرارات حوي إنجازات ت ةشامل ةإداري درجة ممارسة إلىوالوصول 

اإلبداع واالبتكار، ويحدث تغييرات جذرية في  أمامذهان صورة القيادة المتسلطة، ويفسح المجال األ

 اإلداري.مفهوم العمل 
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 االقيادات اإلدارية هي المسؤولة عن صنع القرار وتنفيذهأن ب (2013)الحوراني ويؤكد ذلك 

هداف واألنشطة المرسومة، فالتنظيم اإلداري بالمؤسسة عبارة عن سلسلة بمشاركة العاملين لتحقيق األ

من القرارات التي تتخذ لتكون ركيزة ودعامة لمواجهة المواقف والتكيف مع البيئة المحيطة، فإشراك 

هو شي  لب حسبمبدأ الديمقراطية فل اً في عملية صنع القرار ال يعد تنفيذ أعضاء هيئة التدريس

 والتنمية.مصالح المؤسسة ولتحقيق األهداف المنشودة أساسي لمراعاة 

وجود عالقة ارتباط  إلى( التي أشارت 2310نتيجة مع دراسة فندي وكاظم وطه )ال هذه وتتفق

 وكولڤن دراسة تايلور وكورنيلوس، وكذلك مع نتيجة بين أساليب إدارة االنطباع وأدوار القيادة الرؤيوية

(Taylor & Cornelius & Colvin, 2014التي )  وجود عالقة بين سلوكيات القيادة  إلىأشارت

دراك الفعالية  ( التي أشارت 2330مع نتيجة دراسة المقدادي ) اتفقت ضمنًياكما  التنظيمية.الرؤيوية وا 

دارة الصراع وغيرها تؤثر إيجابيًا  أن إلى أبعاد المناخ التنظيمي المتمثلة بالقيادة عمومًا واالتصال وا 

( التي 2313العامة للمشاركة في صنع القرار اإلداري. واتفقت مع نتيجة دراسة الكريم ) على الدرجة

قت نتيجة واتف، وجود عالقة إيجابية لمستوى المشاركة في صنع القرار والرضا الوظيفي إلىأشارت 

وجود عالقة ارتباطية موجبة  ( التي توصلت2321هذه الدراسة ضمنيًا مع نتيجة دراسة عويضة )

داللة إحصائية بين درجة ممارسة القيادة الرؤيوية لدى رؤساء األقسام األكاديمية ودرجة تفعيلهم  ذات

  للفرق البحثية في الجامعات االردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.
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 التوصيات

 في ضوء ما توصلت له الدراسة من نتائج، فإن الباحثة توصي بما يلي:

 نعص في والمشاركة الرؤيوية القيادة أهمية ردنيةاأل الجامعات في العليا القيادات تدرك أن 

 .القرارات

 لمشاركةا درجة ممارسة لزيادة وذلـك الجامعات، في الرؤيوية القيادة أسلوب على عتماداإل تعزيز 

 .القرارات صنع في

 نعص في والمشاركة الرؤيوية القيادة حول درجة ممارسة اإليجابية العالقة استثمار ضرورة 

 .القرارات

 دموع القرار صنع عملية في التدريسية الهيئة أعضاء من ممكن عدد أكبر إشراك ضرورة 

 .االمور إليها توكل معينة فئة على قتصاراإل

 ؤيةر  لبناء التدريس هيئة أعضاء نفوس في اإلبداع روح زرع على األقسام رؤساء تشجيع 

 .واعدة مستقبلية

 تواجهها تيال والمشكالت أدائها على للتعرف واإلدارات األقسام لرؤساء الدورية الزيارات تكثيف. 

 األقسام لرؤساء وبدائله القرار تنفيذ طرق توضيح ضرورة. 

 القرار اتخاذ قبل المعلومات جمع آلية على األقسام رؤساء تدريب. 

 علمية بأسس وتقييمها البدائل على دوري بشكل األقسام رؤساء اطالع. 

 بالجامعات المحيطة المشكالت األقسام رؤساء معرفة. 

 وبناء الحاجة، حسب الغائها أو القرارات تعديل في المرونة على األقسام رؤساء تدريب ضرورة 

 .الراجعة التغذية على
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 المقترحات
 قرارات صنع الالدراسات على موضوع القيادة الرؤيوية والمشاركة في األبحاث و  إجراء المزيد من

 .والخاصة الحكومية األردنية الجامعاتفي 

 ادة الرؤيوية مع متغيرات أخرى في الجامعات األردنية.يللق ودراسات إجراء أبحاث 

 .إجراء أبحاث ودراسات للمشاركة في صنع القرارات مع متغيرات أخرى في الجامعات األردنية 

 من جامعات أخرى عن كيفية تطبيق القيادة الرؤيوية وعالقتها بالمشاركة في صنع  االستفادة

القرار.



 قائمة المراجع

 المراجع العربية

(. أثر التمكين النفسي على سلوك المواطنة للعاملين 2313) والحميداوي، خالد أسود رياض، زيد وأب
 (.20(، )2، )لألبحاث مجلة جامعة النجاحفي مؤسسة الضمان االجتماعي في األردن، 

(. تحليل مستويات المشاركة في اتخاذ القرارات الجامعية، دراسة ميدانية 2332االبراهيم، عدنان )
 .168-109(،18، )مجلة جامعة دمشق في جامعة اليرموك،

تقيم دور نظم المعلومات اإلدارية في صنع القرارات اإلدارية في (. 2335أبو سبت، صبري )
-، الجامعة اإلسالمية، غير منشورة(رسالة ماجستير ) ،الفلسطينية في قطاع غزةالجامعات 

 .غزة

أثر تطبيق برنامج القيادة من أجل المستقبل على تحسين المهارات (. 2315أبو مر، أسماء )
لجامعة اغير منشورة(، رسالة ماجستير ) ،القيادية لدى مديري المدارس وكالة الغوث بقطاع غزة

 .غزة-اإلسالمية 

عارف مكتبة الم :اإلسكندرية اإلدارة التعليمية بين النظرية والتطبيق،(. 2332أحمد، إبراهيم احمد )
 الحديثة.

دور القيادة التحويلية في تحقيق األهداف (. 2323) ، مبارك وعاللي، فتيحةوبسود ، محمدامحمدي
استرجع بتاريخ  .comhttps://scholar.googleمتوفر عبر موقع:  اًلستراتيجية،

th.sep.2020 

3 15 

 ، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية.0، طالمدخل لنظرية القرار(. 2313بلعجوز، حسين )

 :، القاهرةأصول اإلدارة ومبادئ اإلدارة العامة إلىالمدخل (. 2338التهامي، حسين عبد الرحمن )
 الدار العالمية للنشر والتوزيع.

المشاركة في صناعة القرار التربوي وآليات تفعيلها في المؤسسات (. 2319) جيتو، عبد الحق
 .58، مجلة التربوية التعليمية،

https://scholar.google.com/scholar?hl=ar&as_sdt=0%2C5&q=%D8%AF%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A&btnG=%20
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(. متطلبات استخدام التعلم التنظيمي كمدخل استراتيجي لتنمية مهارات القيادة 2319الحربي، منال )
دراسات ة لآلداب والالمجلة العربياإلبداعية لدى العاملين بالمؤسسات التربوية بدولة الكويت، 

 .92-60(، 6، )السابقة

، األردن: دار المناهج مهارات القيادة التربوية في اتخاذ القرارات اإلدارية(. 2338الحريري، رافده )
 النشر والتوزيع.

متوفر عبر موقع:  ،القيادة الكاريزمية والقيادة الرؤيوية(. 2318الحميداوي، خالد اسود )
.html--http://arabacademics.org/588، 15/21/2323 استرجع بتاريخ. 

مقارنة بين كيفية اتخاذ القرار بين المدراء والمديرات دراسة حالة على (. 2310الحوراني، نوال )
لجامعة ، اغير منشورة( رسالة ماجستير) ،غزة-برنامج التربية والتعليم بوكالة الغوث الدولي

 اإلسالمية، كلية التجارة، غزة.

 ع ، متوفر عبر موقبين صنع القرار واتخاذ القرار الفرق(. 2316) نالحياري، ايما

https://mawdoo3.com  1/11/3232استرجع بتاريخ 

فاعلية برنامج تدريبي مبني على اًلستراتيجيات المعرفية للتعليم (. 2335الخلف، سعد إبراهيم )
لة . رسافي تنمية مهارات تفكير صنع القرار لدى طلبة جامعة األمير سلطان في الرياض

 الجامعة األردنية. :األردن )غير منشورة(دكتوراه 

ويلية باإليداع اإلداري لدى رؤساء األقسام األكاديمية القيادة التح عالقة(. 2313خلف، محمد كريم )
، الجامعة اإلسالمية، كلية التجارة، غير منشورة(ماجستير  رسالة) ،في جامعة اإلسالمية بغزة

 غزة.

 ، عمان: دار المسيرة للطباعة والنشر.2، طالقيادة التربوية(. 2318دواني، كمال سليم )

، متوفر عبر موقع: عملية صنع القرار وسبل تفعيلها المشاركة في(. 2313، عزيزو )راشدة
https://iefpedia.com  5/11/2323استرجع بتاريخ 

 ،مملكة العربية السعوديةصنع القرار في إدارة تعليم البنين بال(. 2333الرويلي، سعود عبد اهلل )
 .الرياض-، جامعة الملك سعود (رسالة ماجستير غير منشورة)

http://arabacademics.org/588--.html
https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%B5%D9%86%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/03/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D8%A9.pdf
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تعاقب القيادات األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة في (. 2323السواعير، حسام محمد )
محافظة العاصمة عمان وعالقته بإدارة الصراع التنظيمي من وجهة نظر أعضاء هيئة 

 األردن.-ماجستير غير منشورة(، جامعة الشرق األوسط، عمان، )رسالة التدريس

 https://mawdoo3.com، متوفر عبر موقع: صناعة القرارات اإلدارية(. 2317صالح، رزان )
 0/11/2323استرجع بتاريخ 

التقييم والمسائلة كمدخل في إدارة النظم التربوية، في: عدنان (. 2331الطويل، هاني )
 ، بيروت: الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية.1، طاألمين)محرر(، اإلدارة التربوية في البلدان العربية

لة رسا ،عملية صنع القرارات وعالقتها بالرضا الوظيفي(. 2337عبد العزيز بن محمد الحميضي، )
 ، جامعة نايف العربية للعلوم، كلية الدراسات العليا، السعودية.شورة(غير من ماجستير)

(. النمط القيادي السائد في المدارس 2323عبد الفتاح، أسامة وأبو بشارة، جمال وعليان، آالء )
الحكومية لإلناث في الزرقاء وعالقته بالمناخ التنظيمي من وجهة نظر معلمات التربية الرياضية، 

 .986-971(، 5)28، للعلوم التربوية والنفسية اإلسالميةالجامعة مجلة 

 ، عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع.1، طإدارة اتخاذ القرار(. 2336العزاوي، خليل محمد )

متوفر عبر  ،القيادة الرؤيوية في المؤسسات التربوية(. 2319العمراني، عبد الغني اسماعيل )
 th.sep.202028استرجع بتاريخ   https://www.facebook.comموقع:

القيادة الرؤيوية لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية (. 2321عويضة، عائشة )
 ، رسالة )ماجستير غير منشورة(، جامعة الشرق األوسط،الخاصة وعالقتها بتفعيل الفرق البحثية

 .األردن-عمان

(. واقع اتخاذ القرار في 2313طيبة، أحمد بن محمد )و احمد إبراهيم ، احمدو  يبن علو غنيم، احمد 
، معهد البحوث العلمي، جامعة ام القرى، مجلة البحوث التربوية والنفسية اإلدارة المدرسية،

 مكة المكرمة.

تطوير انموذج إلدارة اًلزمات في مؤسسات التعليم العالي في (. 2338محمد حسين امين )القرم، 
 ، الجامعة األردنية، كلية الدارسات العليا، األردن.(غير منشورة رسالة دكتوراه). األردن

file:///C:/Users/ahourieh/Downloads/اسراء-المخطط.docx
https://www.facebook.com/1821046774802272/posts/2205570883016524/
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 ر، متوفأثر سلوك القيادة على جودة القرارات في المؤسسة(. 2313) ، عليهبال، عبد الملك وقرين
 25th.sep.2020استرجع بتاريخ  http://iefpedia.comموقع:  عبر
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 (2الملحق )
 أداة الدراسة بصورتها األولية

 

 

 
 

 اهللوفقه  ---------------------------------ة: الدكتور/ حضرة

 ، وبعد:اهلل وبركاتهالسالم عليكم ورحمة 

القيادة الرؤيوية وعالقتها بالمشاركة في صنع القرارات لدى الباحثة بإجراء دراسة بعنوان "  متقو 

، "رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

ية، إلدارة والقيادة التربو وذلك استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في تخصص ا

وتحقيًقا ألهداف الدراسة تم تطوير أداة للدراسة تتضمن جزأين، الجزء األول: المتغيرات الديمغرافية 

( فقرة موزعة على محورين القيادة 63الخاصة بأفراد عينة الدراسة، والجزء الثاني: استبانة تضمن )

تميزة في تربوية ومقدرات م اتونظًرا لما تتمتعون به من خبر  ،القراراتالرؤيوية والمشاركة في صنع 

لى فقرات ع بالتحكيممجال البحث العلمي، وألهمية رأيكم في تحقيق أهداف الدراسة، يرجى التكرم 

لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي و  مقياس ليكرت الخماسي، إلىمع العلم أنها تستند األداة 

 واقبلوا فائق االحترام والتقدير. تعاونكم،فقط.  شاكرة لكم 

                 سراء زياد الهيمونيإ الباحثة: 

 

  

 كلية العلوم التربوية 

 قسم اإلدارة والمناهج
أداةتحكيم    
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                 اآلتية:الرجاء كتابة البيانات 

 )البيانات الخاصة بأفراد عينة الدراسة(:: المتغيرات الديمغرافيةالجزء األول: 

 ذكر             الجنس:   .1
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 سنوات. 13-6من                                  

 سنة فأكثر. 11                                
 

  جهة العمل .1
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 اًلستبانة الجزء الثاني:
 المحور األول: القيادة الرؤيوية

 

 

  

 التعديل
 المقترح

 اًلنتماء للمجال الصياغة اللغوية
 غير الرقم الفقرة

غير  مناسبة متناسبة
 منتمية منتمية

 المستقبلية المجال األول: الرؤية
التصورات المستقبلية ألعضاء هيئة تنسجم      

 .هوخطط التدريس مع استراتيجيات القسم
1 

تظهر التصورات المستقبلية للقسم في       
 سلوك أعضاء هيئة التدريس.

2 

يتطلع القسم لتوفير مناخ ايجابي ألعضاء       
 هيئة التدريس لتطوير أدائهم. 

0 

تمتاز رؤية القسم باالستقرار النسبي       
 ويتضح ذلك من خالل الخطة.

1 

رؤية القسم على تحسين األداء تركز      
 ألعضاء هيئة التدريس.

5 

يشارك رئيس القسم أعضاء هيئة التدريس      
 بناء الرؤية. في

6 

الي بناء مستقبل مث إلىيسعى رئيس القسم      
 ضمن استراتيجيات تعليمية حديثة

7 

 لىإؤدي التصور المستقبلي لرئيس القسم ي     
 تحقيق األهداف بفاعلية.

8 

يتبنى رئيس القسم تصورات أعضاء هيئة       
 التدريس لوضع األهداف.

9 

تتميز رؤية رئيس القسم بتفهم أعمال      
 13 ومتطلباتها.أعضاء هيئة التدريس 
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 التعديل
 المقترح

 اًلنتماء للمجال الصياغة اللغوية
 غير الرقم الفقرة

 متناسبة
غير  مناسبة

 منتمية
 منتمية

 ايصال الرؤية المجال الثاني: 
يشجع رئيس القسم أعضاء هيئة التدريس      

 . على تحقيق رؤية القسم
11 

الرؤية يتأكد رئيس القسم من إيصال      
هداف ألعضاء هيئة التدريس من خالل األ

 .المحققة
12 

يوضح رئيس القسم األفكار التي تطلبها      
 .الرؤية ألعضاء هيئة التدريس

10 

رئيس القسم الرؤية بمهارة عالية  يوضح     
 .ألعضاء هيئة التدريس

11 

الل من خ القسم بالرؤيةترتبط أعمال رئيس      
 هيئة التدريس.على أعضاء انعكاسها 

15 

يوصل رئيس القسم الرؤية المستقبلية      
 .بصورة واضحة ألعضاء هيئة التدريس

16 

 أعضاء هيئة التدريسو زم رئيس القسم تيل     
 .الرؤيوية بتبادل التغذية الراجعة

17 

يستخدم رئيس القسم أنواع االتصال      
المختلفة لضمان توضيح الرؤية ألعضاء 

 .هيئة التدريس
18 
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 التعديل
 المقترح

 اًلنتماء للمجال الصياغة اللغوية
 غير الرقم الفقرة

غير  مناسبة متناسبة
 منتمية منتمية

 الثالث: تمكين الرؤيةالمجال 
 لىإالتمكين يسعى رئيس القسم من خالل      

أعضاء هيئة التدريس  (والءو مستوى ) رفع
 في القسم.

19 

من خالل تمكين الرؤية يسعى رئيس القسم      
 .زيادة كفاءة أداء أعضاء هيئة التدريس إلى

23 

يمنح رئيس القسم الفرصة ألعضاء هيئة      
 .توظيف الرؤية لتجويد التدريسالتدريس في 

21 

يتيح رئيس القسم ألعضاء هيئة التدريس      
نشر ثقافة مشاركة اختيار األسلوب المناسب ل

 .الرؤية
22 

يمنح رئيس القسم الصالحيات ألعضاء هيئة      
 .التي تحقق الرؤيةالتدريس للقيام بالمهمات 

20 

عضاء هيئة أ إلشراكرئيس القسم  سعىي     
 .في بناء الرؤيةالتدريس 

21 

روح اإلبداع في نفوس رئيس القسم  زرعي     
من خالل بناء رؤية  عضاء هيئة التدريسأ

 .مستقبلية واعدة
25 

سعى رئيس القسم لزرع الثقة بينه وبين ي     
أعضاء هيئة التدريس من خالل تبادل األفكار 

 .أثناء بناء الرؤية
26 
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 المحور الثاني: المشاركة في صنع القرار

 التعديل
 المقترح

 اًلنتماء للمجال الصياغة اللغوية
 غير الرقم الفقرة

 متناسبة
غير  مناسبة

 منتمية
 منتمية

 مشاركة في عملية صنع القرارال: ولالمجال األ 
يتم مشاورة أعضاء القسم في المهام التي      

 ستوكل إليهم.
1 

 2 يتم اعتماد مبدأ المشاركة عند صنع القرار.     
يتم تشجيع أعضاء القسم على المبادرات      

 التي تنهض بالقسم.
0 

المالحظات التي يبديها أعضاء القسم حول      
األساليب المثلى ألداء العمل تحظى 

 هتمام.باإل
1 

يتم عقد لقاءات دورية ألعضاء القسم      
لمشاورتهم حول مستوى األداء وكيفية 

 تفعيله.
5 

يتم منح أعضاء القسم الصالحيات الكافية      
 ألداء مهامهم التي يكلفون بها.

6 

رؤساء األقسام يتابعون نتائج العمل وال      
 يتدخلون كثيرا في تفاصيل التنفيذ.

7 

يتم صنع القرارات بالقسم بناء على البيانات      
 المتوفرة.

8 

يحدد أعضاء القسم الدورات التدريبية التي      
 تناسبهم.

9 

تقوم القيادات اإلدارية بزيارات دورية      
للتعرف على أدائها لألقسام واإلدارات 

 والمشكالت التي تواجهها.
13 

يتم مشاورة أعضاء القسم بالخطط والبرامج      
 التي ستنفذ بالقسم.

11 
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 التعديل
 المقترح

 اًلنتماء للمجال الصياغة اللغوية
 غير الرقم الفقرة

غير  مناسبة متناسبة
 منتمية منتمية

 مراحل صنع القرار: ثانيالمجال ال
يتم دراسة المشكلة التي يراد اتخاذ القرار      

 12 فيها من قبل القيادات اإلدارية.

يسعى رؤساء األقسام لمشاورة أعضاء هيئة      
التدريس بشأن المقترحات المناسبة لحل 

 المشكلة.
10 

يتأكد رؤساء األقسام من البيانات      
 والمعلومات المتعلقة بالمشكلة.

11 

القيادات اإلدارية لجميع البدائل صياغة      
 المتاحة التخاذ قرار الحل.

15 

يراجع رئيس القسم جميع البدائل المتاحة      
 التخاذ القرار المناسب.

16 

يقوم رئيس القسم بدراسة النتائج المتوقعة      
 للقرار المراد اتخاذه.

17 

 18 يقدم رئيس القسم مبررات للقرار المتخذ.     
يوضح رئيس القسم طريقة تنفيذ القرار      

 وبدائل التنفيذ.
19 

 23 يحدد رئيس القسم فترة زمنية لتنفيذ القرار.      
 21 يحدد رئيس القسم فترة زمنية لتقييم القرار.     
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 التعديل
 المقترح

 اًلنتماء للمجال الصياغة اللغوية
 غير الرقم الفقرة

غير  مناسبة متناسبة
 منتمية منتمية

 المجال الثالث: صنع القرار
يمتلك رؤساء األقسام القدرة على تحديد      

 المشكالت التي تحيط بالجامعات.
22 

يجمع رؤساء األقسام المعلومات الالزمة      
 قبل اتخاذ القرار.

20 

تواجه رؤساء األقسام بعض الصعوبات      
 والمشكالت في اتخاذ القرار.

21 

يستطيع رؤساء األقسام وضع البدائل      
 المحتملة قبل اتخاذ القرار.

25 

يحدد رؤساء األقسام األسس التي ستستخدم      
 الختيار وتقييم البدائل بشكل علمي.

26 

يقوم رؤساء األقسام بتحديد الخطة التي      
 سيتم تنفيذ القرارات من خاللها.

27 

األقسام بتبادل اآلراء عند وضع يقوم رؤساء      
 أفضل البدائل الممكنة للقرار.

28 

يطلع رؤساء األقسام على التجارب السابقة      
 قبل اتخاذ القرار.

29 

يمتلك رؤساء األقسام القدرة على اتخاذ      
 القرارات في الوقت المناسب.

03 

قسام المرونة في تعديل لدى رؤساء األ     
 الغائها حسب الحاجة. أوالقرارات 

01 

مبررات منطقية  إلىيستند رؤساء األقسام      
 قبل اتخاذ القرار.

02 

يراعي رؤساء األقسام األنظمة المعمول بها      
 أثناء صناعة القرار واتخاذه.

00 

يقوم رؤساء األقسام بتعديل القرارات بناء      
 على التغذية الراجعة.

01 
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 (0الملحق )
 المحكمينالسادة أسماء بقائمة 

 

  

 الجامعة التخصص المحكم اسم الرقم
 كلية األميرة عالية الجامعية اإلدارة التربوية األستاذ الدكتور عمر محمد الخرابشة 1

2 
األستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب 

 حمزة
مناهج عامة وأساليب تدريس 

 رياضيات
 جامعة الشرق الوسط

 جامعة مؤتة اإلدارة التربوية الصرايرةالدكتور خالد احمد  0
 جامعة الشرق األوسط اإلدارة التربوية الدكتور كاظم عادل الغول 1
 جامعة البترا تكنولوجيا التعليم الدكتور هشام راجي العميان 5
 -سابقا-جامعة الشرق الوسط  مناهج عامة وأساليب تدريس ةالدكتور فواز حسن شحاد 6

مناهج وأساليب تدريس لغة  محمد عجاجالدكتور منير  7
 عربية

 جامعة البترا

 جامعة الشرق األوسط اإلدارة والتخطيط التربوي الدكتورة ليلى أبو العال 8
 جامعة الشرق األوسط مناهج وأساليب تدريس الدكتور عثمان ناصر منصور 9
 الجامعية عاليةكلية األميرة  اإلدارة التربوية الدكتور أحمد محمد بدحاألستاذ   13
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 ( 3الملحق )
 األداة بصورتها النهائية 
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 اًلستبانة      الجزء الثاني:

 الرؤيوية                                                                                         ةالقياد المحور األول:

 
 

غير 
موافق 

 بشدة

ير غ
 موافق حايدم موافق

موافق 
 الرقم الفقرة بشدة

 المستقبلية ةالمجال األول: الرؤي
تنسجم التصورات المستقبلية ألعضاء هيئة      

 وخططه. القسم رؤيةالتدريس مع 
1 

تصورات المستقبلية للقسم في تظهر ال      
 .سلوك أعضاء هيئة التدريس

2 

يوفر رئيس القسم مناخ إيجابي ألعضاء      
 هيئة التدريس لتطوير ادائهم وفق الرؤية.

0 

ستقرار النسبي ؤية القسم باإلتمتاز ر       
رؤية القسم  ويتضح ذلك من خالل

 وخططه.
1 

رؤية القسم على تحسين األداء تركز      
 .ألعضاء هيئة التدريس

5 

يشارك رئيس القسم أعضاء هيئة التدريس      
 .بناء الرؤية في

6 

الي بناء مستقبل مث إلىيسعى رئيس القسم      
 .ضمن استراتيجيات تعليمية حديثة

7 

 إلى رئيس القسمل يالتصور المستقبليؤدي      
اء أعضبمشاركة هداف بفاعليه تحقيق األ

 .هيئة التدريس
8 

ئة أعضاء هي القسم تصوراترئيس  تبنىي     
 لوضع األهداف.التدريس 

9 

 أعمال بتفهم تتميز رؤية رئيس القسم     
 ومتطلباتها. أعضاء هيئة التدريس

13 
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غير 
موافق 

 بشدة

 غير
وافق م موافق محايد وافقم

 الرقم الفقرة بشدة

 ايصال الرؤية المجال الثاني: 
يشجع رئيس القسم أعضاء هيئة التدريس      

 . على تحقيق رؤية القسم
11 

يتأكد رئيس القسم من إيصال الرؤية      
هداف ألعضاء هيئة التدريس من خالل األ

 .المحققة
12 

 منهاتضيوضح رئيس القسم األفكار التي ت     
 .الرؤية ألعضاء هيئة التدريس

10 

رئيس القسم الرؤية بمهارة عالية  يوضح     
 .ألعضاء هيئة التدريس

11 

يعكس رئيس القسم الرؤية من خالل      
األعمال التي يقوم بها أعضاء هيئة 

 التدريس.
15 

يوصل رئيس القسم الرؤية المستقبلية      
 .بصورة واضحة ألعضاء هيئة التدريس

16 

 أعضاء هيئة التدريسو زم رئيس القسم تيل     
 تبادل التغذية الراجعة.ب

17 

يستخدم رئيس القسم أنواع االتصال      
المختلفة لضمان توضيح الرؤية ألعضاء 

 .هيئة التدريس
18 
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غير 
موافق 

 بشدة

 غير
وافق م موافق محايد وافقم

 الرقم الفقرة بشدة

 الثالث: تمكين الرؤيةالمجال 

     
 ؤيةالر  تمكينيسعى رئيس القسم من خالل 

والء أعضاء هيئة التدريس  مستوى رفع إلى
 في القسم.

19 

     
من خالل تمكين الرؤية يسعى رئيس القسم 

 .زيادة كفاءة أداء أعضاء هيئة التدريس إلى
23 

     
يمنح رئيس القسم الفرصة ألعضاء هيئة 

توظيف الرؤية لتجويد التدريس في 
 .التدريس

21 

     
يتيح رئيس القسم ألعضاء هيئة التدريس 

لنشر ثقافة اختيار األسلوب المناسب 
 .مشاركة الرؤية

22 

     
يمنح رئيس القسم الصالحيات ألعضاء 

حقق التي تهيئة التدريس للقيام بالمهمات 
 .الرؤية

20 

     
أعضاء هيئة  إلشراكرئيس القسم  حرصي

 .بناء الرؤيةالتدريس في 
21 

     
يزرع رئيس القسم روح اإلبداع في نفوس 
أعضاء هيئة التدريس لبناء رؤية مستقبلية 

 واعدة.
25 

     
يسعى رئيس القسم الثقة بينه وبين أعضاء 
هيئة التدريس من خالل تبادل األفكار أثناء 

 بناء الرؤية.
26 
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 الثاني: المشاركة في صنع القرار المحور

 

غير 
موافق 

 بشدة

 غير
موافق  موافق محايد وافقم

 الرقم الفقرة بشدة

 في عملية صنع القراراألول: المشاركة المجال 
في المهام التي القسم مشاورة أعضاء      

 هم.إليستوكل 
1 

 2 اعتماد مبدأ المشاركة في صنع القرار.     
أعضاء القسم على المبادرات التي ع يتشج      

 .تنهض بالقسم
0 

ول حالقسم المالحظات التي يبديها أعضاء      
األساليب المثلى ألداء العمل تحظى 

 باالهتمام.
1 

القسم عقد لقاءات دورية ألعضاء      
مستوى األداء وكيفية  لمشاورتهم حول

 تفعيله.
5 

الصالحيات الكافية القسم منح أعضاء       
 .ألداء مهامهم التي يكلفون بها

6 

يتابعون نتائج العمل وال  رؤساء األقسام     
 يتدخلون كثيرًا في تفاصيل التنفيذ.

7 

صنع القرارات بالقسم بناء على البيانات      
 المتوفرة.

8 

مشاركة أعضاء القسم في تحديد الدورات      
 التي تناسبهم.التدريبية 

9 

تقوم القيادات اإلدارية بزيارات دورية      
على أدائها لألقسام واإلدارات للتعرف 
 والمشكالت التي تواجهها.

13 

القسم بالخطط والبرامج مشاورة أعضاء       
 .التي ستنفذ بالقسم

11 
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غير 
موافق 

 بشدة

 غير
موافق  موافق محايد وافقم

 الرقم الفقرة بشدة

 مراحل صنع القرارالمجال الثاني: 
يها فدراسة المشكلة التي يراد اتخاذ القرار      

 القيادات اإلدارية.من قبل 
12 

رؤساء األقسام أعضاء هيئة يشاور      
حل المناسبة لبدائل التدريس بشأن ال

 .المشكلة
10 

يتحرى رؤساء األقسام البيانات والمعلومات      
 بالمشكلة. المتعلقة

11 

ميع جالعليا بمراجعة القيادات اإلدارية  تقوم     
 .المناسب قرارالالبدائل المتاحة التخاذ 

15 

جميع البدائل المتاحة يراجع رئيس القسم      
 .مناسبقرار الالالتخاذ 

16 

عة دراسة النتائج المتوقيقوم رئيس القسم ب      
 .للقرار المراد اتخاذه

17 

 18 .يقدم رئيس القسم مبررات للقرار المتخذ     
طريقة تنفيذ القرار  يوضح رئيس القسم     

 التنفيذ. وبدائل
19 

 23 لقرار.لتنفيذ ا يحدد رئيس القسم فترة زمنية     
 21 لقرار.لتقييم ايحدد رئيس القسم فترة زمنية      
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غير 
موافق 

 بشدة

 غير
وافق م موافق محايد وافقم

 الرقم الفقرة بشدة

 صنع القرارالمجال الثالث: 
تحديد القدرة على قسام رؤساء األيمتلك      

 .جامعاتالمشكالت التي تحيط بال
22 

المعلومات الالزمة قبل رؤساء األقسام يجمع      
 اتخاذ القرار.

20 

 21 في اتخاذ القرار. تحدياتبعض اليواجهون      
البدائل المحتملة قبل  يضع رؤساء األقسام     

 اتخاذ القرار.
25 

دم ستستخاألسس التي حدد رؤساء األقسام ي     
 الختيار وتقييم البدائل بشكل علمي.

26 

يقوم رؤساء األقسام بتحديد الخطة التي سيتم      
 .تنفيذ القرارات من خاللها

27 

تبادل اآلراء عند يقوم رؤساء األقسام ب      
 وضع أفضل البدائل الممكنة للقرار.

28 

 التجارب السابقة إلىتطلع رؤساء األقسام ي     
 قبل اتخاذ القرار.

29 

القدرة على اتخاذ  قسامرؤساء األيمتلك      
 القرارات في الوقت المناسب.

03 

مرونة في تعديل لدى رؤساء األقسام ال     
 الغائها حسب الحاجة. أوالقرارات 

01 

 ةمنطقي مبررات إلى رؤساء األقساميستند      
 قبل اتخاذ القرار.

02 

يراعي رؤساء األقسام األنظمة المعمول بها      
 أثناء صناعة القرار واتخاذه.

00 

يقوم رؤساء األقسام بتعديل القرارات بناًء      
 على التغذية الراجعة.

01 
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 ( 4الملحق )
 كتاب تسهيل المهمة 


