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ة الناعمة من قبل رؤساء األقسام في الجامعات  القيادي  درجة ممارسة المهارات  
 دريسالت  ان من وجهة نظر أعضاء هيئة  عم  ة بمحافظة العاصمة الخاص  ة األردني  

 روال محمد أبو حاطوم: إعداد  
 الدكتورة ليلى محمد أبو العل : إشراف

 باللغة العربية  ص لخ  الم

المهاراتالتعرّإلىالدراسةُهذههدفت  ممارسة درجة على رؤساءالقياديّف قبل من الناعمة ة
الجامعات في العاصمةالخاّصةاألردنيّاألقسام بمحافظة هيئةعمّة أعضاء نظر وجهة من ان

المهارات ممارسة درجة في الفروق داللة عن والكشف رؤساءالقياديّالتدريس. قبل من الناعمة ة
ف الجامعاتاألقسام العاصمةالخاّصةاألردنيّي بمحافظة هيئةانعمّة أعضاء نظر وجهة من

المنهجتماستخدام.ةاألكاديميّ،سنواتالخبرة،الرتبةالجنسات:رالمتغيّمنلكّلمتغّيرعًاِتب ،التدريس
أهدافلالوصفي استبانةوالدراسة،تحقيق منالبيانات،لجمعكأداةتطوير الدراسة عينة تكونت

(عضوًامنأعضاءهيئةالتدريسفيالجامعاتاألردنيةالخاصةوتماختيارهمبطريقةعشوائية318)
درجةممارسةالمهاراتالقياديةالناعمةمنقبلرؤساءاألقسامفي.وتوصلتالدراسةإلىأنبسيطة

وجه من عمان العاصمة بمحافظة الخاصة األردنية جاءتالجامعات التدريس هيئة أعضاء نظر ة
أبعادمرتفعة،بدرجة جميع بدرجةالوجاءت الناعمة القيادية مهارةمرتفعة،مهارات ُبعد جاء حيث

الفعال عدماألولى،بالمرتبةالتواصل النتائج بينت كما المبادرة. مهارة ُبعد فجاء األخيرة المرتبة أما
إحصائية داللة ذات فروق قبلα=0.05)وجود من الناعمة القيادّية المهارات ممارسة درجة في )

رؤساءاألقسامفيالجامعاتاألردنّيةالخاّصةبمحافظةالعاصمةعّمانمنوجهةنظرأعضاءهيئة
وجودفروقذاتكماأظهرتالنتائج،(فيجميعاألبعادوالدرجةالكليةالجنس)متغّيرلُتعزىالتدريس

( إحصائية في(α=0.05داللة األقسام رؤساء قبل من الناعمة القيادّية المهارات ممارسة درجة في
ُتعزى التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من عّمان العاصمة بمحافظة الخاّصة األردنّية الجامعات

لمتغيرالفروقوجاءت،فيجميعاألبعادوالدرجةالكليةوسنواتالخبرة،كاديميةالرتبةاألين:متغّيرلل
و10خبرةلصالحالخبرةولمتغيرأستاذ،رتبةلصالحالرتبة الدراسةوقدمت.أقلسنوات بعضهذه

في الناعمة القيادية المهارات ممارسة درجة حول دراسات إجراء منها أخرىالتوصيات عمل بيئات
البيئاتالتربوية.غير

 جامعات األردنية الخاصة. ال األقسام،رؤساء  الناعمة،مهارات القيادية الالكلمات المفتاحية: 
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Abstract 
 الملخ ص باللغة اإلنجليزية 

This study aimed to identify the practicing level of soft leadership skills by heads of 

departments at Jordanian private universities in the capital Amman governorate from 

faculty members' Perspectives. And revealing the significance of the differences in the 

degree of practicing soft leadership skills by heads of departments at Jordanian private 

universities in the capital Amman governorate from faculty members' Perspectives, 

according to each of the following variables: gender, years of experience, and academic 

rank. The descriptive quantitative was used to achieve the objectives of the study, and 

developed a questionnaire as a tool for data collection. The study sample consisted of 

(318) members of the teaching staff in private Jordanian universities chosen in a simple 

random way. The study revealed that the degree of practicing soft leadership skills by 

heads of departments at Jordanian private universities in the capital Amman governorate 

from faculty members' Perspectives came to a high degree, and all dimensions of soft 

leadership skills came to a high degree, where the effective communication skill came 

first, while taking initiative skill came last. The results also showed that there were no 

statistically significant differences (α=0.05) in the practicing level of soft leadership 

skills by heads of departments at Jordanian private universities in the capital Amman 

governorate from faculty members' Perspectives due to the variable (gender) in all 

dimensions and the overall degree, On the other hand, there are statistically significant 

differences (α=0.05) in the practicing level of soft leadership skills by heads of 

departments at Jordanian private universities in the capital Amman governorate from 

faculty members' Perspectives, that are due to the variables (academic rank, years of 

experience) in all dimensions and the overall degree. The differences are in favor of the 

rank of proffessor and experience of ten years or less.  This study provided some of the 

following recommandations: preparing studies regarding the practicing level of soft 

leadership skills in different environments of educational environments. 

Keywords: Soft Leadership Skills, Department Heads, Jordanian Private 

Universities . 
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ل  : الفصل األو 
راسة وأهمي تها  خلفي ة الد 

مة ال  ُمقد 

يشهُده ما بسبب االهتمام هذا وازداد اإلدارة، علماء باهتمام القدم منذ القيادة موضوع َحِظَي

القيادةمنأبرزدواختالفمصادرالمعرفة،وُتعالعالممناالنفجارالمعرفّيوالتطّورالتكنولوجيّ

فيأعمالهامنخاللاإلدارةالناجحةلألفراد،ؤسساتالمواضيعاإلدارّيةالتيُتسهمفيارتقاءالم

الُبّدمنهإذ؛ةؤسسالقائدالُمحّركاألساسّيأليمُداألمثلللمواردالُمتاحة؛وعليهُيعثمارواالست

وفاعلّية بكفاءة ونشاطاته أعماله ُممارسة من ُتمّكنه معّينٍة، ومهاراٍت يتمّتَعفيكفاءاٍت  ومن  ،بأن 

.الّناعمةبالقيادةيتعّلقُماالمهاراتهذه

التأثإ القائدفي تميز السلوكياتالتي من مجموعة هيعبارةعن القيادة العاملينن يرعلى

حيثأنالقيادةتتكونمناألفرادواألهدافوقائدمؤثرفيسلوكالجماعة،والاألهداف،لتحقيق

والقيادةعمالهمدونضغوط،أفرادللقيامبسيمابأنالقيادةهيعمليةتأثيروإثارةللحماسبيناأل

تُ التي هي والحقيقية وخبراته القائد شخصية من بمستمد األفراد مع التعامل على طريقةقدراته

(.2019)بنات،ؤسسةتحفيزيةعلىالقيامبالعمللتحقيقأهدافالم

( هللا وفرج وسكر حشيش أبو من  كلٌّ أّن2019وذكر القيادال(، ضرورّيةيمهارات الناعمة ة

ال األساسّيةفي االستراتيجيات كإحدى التربوّي منللقائد كّل واّتفق اآلخرين، مع )الحدراوّيتعامل

خميس،Rao, 2013؛2020ومحّمد، السكارنة2013؛ المهارات(2010،؛ هذه أّن على ؛

ولبقة، ُمقنعة بصورة األفكار وعرض اآلخرين مع التعامل على القائد بمقدرة وترتبُط أساسّية،

شخصية،باإلضافةإلىالمقدرةعلىالتواصلواالّتصال،وخدمةاآلخرين،وتشمُلأيضًاالمهاراتال
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والّتفكير الوقت وإدارة االجتماعّي والتواصل األزمات وإدارة الّناجح، القرار اّتخاذ على المقدرة مثل

منا .ألركانالرئيسّيةلنجاحالجامعاتاإلبداعّيالناقدوالعملبروحالفريقالواحدواّلتيُتعدُّ

( ومحمد الحدراوّي بين مهارات2020كما ممارسة أّن المهارات( تتطلُب الّناعمة القيادة

والتركيز المرجّوة، األهداف لتحقيق اآلخرين؛ مع والتواصل االهتمام خالل من الصحيحة العقلّية

 علىاألفرادوليسعلىالمهام،والنظرإلىاألمورمنمنظورإنسانّي.

قيادةيتولىبمنالمتوفرة،والكفاياتالمقدراتتلكهيالجامعاتفيالقياديةالمهاراتوإن

والتيوالحرفية،واالحتراموالجاذبيةوالذوقباللباقةتتسمبطريقةوإداراتهموالكلياتواألقسامالجامعة

القياداتمقدرةالمهاراتهذهومنأهدافها،وتحقيقالجيدة،بالسمعةتتسمالجامعةجعلإلىتؤدي

علىواعتمادهاوالثقافية،اإلجتماعيةالناحيةمنمحيطهامتابعةعلىالجامعةوإدارةاألكاديمية

معالحوارأسلوبوتبنيهاالقرار،صنععمليةفيالعاملينوإشراكالحديثة،والبرمجياتالتقنيات

التيالمشكالتحلفيلهمالمساعدةوتقديمأنشطتها،هيكلةإعادةعندالتدريسوهيئةالموظفين

الموظفين،معللتواصلالفعالاإلتصالعناصرواستخدامالعملإلجراءاتواإلستجابةتواجههم،

حشيشأبو)ناجحةقيادةإلىتؤديالتيالمهمةالمهاراتمنوغيرهافريق،ضمنالعملوتشجيع

(.2019هللا،وفرجوسكر

درجة قياس القيادالإّن منيمهارات الجامعات تمّكُن األقسام رؤساء لدى الناعمة الوقوفة

تساعدهمفيامتالكالمهارات علىمهاراتالقادةالتربويّينالالزمة؛لممارسةالقيادةالناعمة،وقد 

والمهارات اآلخرين، معرفة ومهارة والتحفيز، الذاتّي، والتنظيم الذاتّي، الوعي مهارة مثل: الناعمة،

.(Rao, 2013االجتماعّية،ومهارةالتواصل،ومهارةتقديمالذات)
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الناعمة القيادّية المهارات أّن استنتاج يمكُن سبق ما ضو ء ُيشغيحتاجهاوفي منصبمن ُل

ّنهاتمّكنهمنإدارةعمله،وتضمُنلهالتمييزوالرقّيواإلبداعفيه،ويكوُنألفيالجامعة؛رئيسقسم

الجامعةلتحقيقهاواّلتيينتظُرها؛لتحقيِقاألهدافاّلتيتسعىعضاءهيئةالتدريسقائدًامحّفزًاأل

المجتمُع؛لذلكجاءتهذهالدراسةلتحديددرجةممارسةالمهاراتالقيادّيةالناعمةمنقبلرؤساء

هيئة أعضاء نظر وجهة من عّمان العاصمة بمحافظة الخاّصة األردنّية الجامعات في األقسام

التدريس.

راسة   مشكلة الد 

أداةًتُ القيادة وإبداع،قلتحقيعّد بفاعلية اإلدارة تلكوربماأهداف لتحقيق القادة يكتِف لم

ا في الصعبةاألهداف القيادّية المهارات وهيمتالك المهارات من أخرى مجموعة امتالك بل ،

أثقلتربماالناعمة،وفيوسطجائحةكوروناوماترافقمعهامنتغييراتوأعباءالقياديةالمهارات

الجامعّي، القيادّي الناعمة؛كاهل القيادية المهارات لممارسة األقسام رؤساء بحاجة الشعور ازداد

أصبحمنيمتلُكمهاراٍتقيادّيًةناعمًةيكوناألقدرعلىسرعةالتأقّلممعالظروفاّلتييحيث مرُّ

يمتلُكالمهاراتلحضورلمكانالعمل،فضاًلعلىأنبها،كتحويلالعملمنالمنزلبداًلمنا َمن 

العملالناعمةالقيادّية ظروف مَع يتكّيفوا بأن العمل فريق باقي مساعدة على مقدرًة أكثَر يكون

عنهم،أعباءالعملفمعندإصابتهمبفيروسكورونا،وتخفيالُمستجّدةبحالحدوثها،والوقوفمعه

معه التعامل إجراءات تعقيد موعدم نفسه الوقت في يتحّملون كما بّثم، في تتمّثُل هائلة هّمة

باتالطمأنينة وإقناعهم العاملين؛ نفوس إلىفي بحاجة األقسام رؤساء ولعّل السلطات، أوامر باع

المهارات هذه الناعمةممارسة التدريالقيادية هيئة أعضاء لدعم لديهم،؛ المعنوّية الروح ورف ع س

،وغيرهامناألزمات،منمختلفالجوانبوسطجائحةكوروناتحقيقاألهدافورفعمقدرتهمفي
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المهارات عن والبحث الجامعة، وخارج داخل والصحّية والنفسّية سلوكاالجتماعّية في ُتؤّثُر التي

دوًرامهمًّافيإدارةعواطفالناسوغرورهمومشاعرهمبنجاح،منخاللممارساٍتؤدياألفرادوت

ناعمٍة؛بهدفالتأثيرفيسلوكالعاملين،ومنخاللاّطالعالباحثةعلىبعضالدراساتفيهذا

من)الحدراويومحمد،  ,Rao؛2019؛أبوحشيشوسكروفرجهللا،2020المجال،كدراسةكلٌّ

خميس،2013 في(2013؛ للقائد ضرورّية الناعمة القيادية المهارات هذه أّن على أّكدت اّلتي

حاجتهاأكثرخاللجائحةكورونا، ؛للقيامبهذهلدىالباحثةمّماشّكلدافًعاجميعاألوقات،وزادت 

الدراسة.

 ها هدُف الدراسة وأسئلت

هذهالدراسُةإلىالتعّرفعلىدرجةممارسةالمهاراتالقيادّيةالناعمةمنقبلرؤساء هدفت 

هيئة أعضاء نظر وجهة من عّمان العاصمة بمحافظة الخاّصة األردنّية الجامعات في األقسام

رؤساء قبل من الناعمة القيادّية المهارات ممارسة درجة في الفروق داللة عن والكشف التدريس.

هيئة أعضاء نظر وجهة من عّمان العاصمة بمحافظة الخاّصة األردنّية الجامعات في األقسام

وعليهفإّنأسئلة،نواتالخبرة،الرتبةاألكاديمّية،سالجنسالمتغّيرات:منالتدريس،ِتب عًالكّلمتغّير

الّسؤالينالّتاليين:اإلجابةعنالدراسةتتمّثُلفي

المه .1 ممارسة درجة األردنّيةما الجامعات في األقسام رؤساء قبل من الناعمة القيادية ارات

الخاّصةبمحافظةالعاصمةعّمانمنوجهةنظرأعضاءهيئةالّتدريس؟

تقديراتعينة(فيα=0.(05هلُتوجُدفروٌقذاُتداللةإحصائّيةعندمستوىداللةإحصائية .2

درجةممارسةالمهاراتالقيادّيةالناعمةمنقبلرؤساءاألقسامفيالجامعاتاألردنّيةالدراسةل
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المتغّيرات: من متغّير لكّل تبعًا عّمان العاصمة بمحافظة الخبرة،الجنسالخاّصة سنوات ،

 الرتبةاألكاديمّية؟

 الدراسة  ة أهمي

أهمّيةالدراسةالحاليةباألهمّيةالنظرّيةواألهمّيةالتطبيقّية،وتكمُنأهمّيةالدراسة،في تمثلت 

األردنيّة الجامعات األقسامفي رؤساء لدى الّناعمة القيادّية المهارات موضوع على الضو ء تسليط

ّصةفيظّلاألزماتالجامعة،خاأهدافهاتحقيق  فيوأهميتهاالخاّصةبمحافظةالعاصمةعّمان،

بدرجة الجامعات إدارة تزويد على والعمل المهارات، من النوع هذا مثل تتطّلُب واّلتي المختلفة

ممارسةالمهاراتالقيادّيةالناعمةلدىرؤساءاألقسام.

هَمفيلفِتانتباهالباحثينللقيامبالعديدمنالدراساتفيُيَؤّمُلمنهذهالدراسةأنتسأيضاً

منأصحابالقراراتفيالجامعات؛لمساعدتهمباتخاذقراراتُتؤديإلىهذ االمجال،وأنتفيَدكلٌّ

زيادةتفعيلممارسةمهاراتالقيادةالناعمةمنقبلرؤساءاألقسامفيالجامعاتاألردنّيةالخاّصة

التدريس، هيئة أعضاء نظر وجهة من العاصمةعّمان يبمحافظة القنامماقد حولوّلُد لديهم عة

أهمّيتهاوحاجةاألداءالجامعّيلها.

 ُمصطلحات الدراسة 

 ى الدراسة المصطلحات اآلتية تتبن  

 درجة الممارسة 

بأنهاالدرجةالتيستحصلعليهاالباحثةنتيجةاستجابةأعضاءهيئةالتدريسعلىتعرفإجرائيًا:

الغرض.استبانةمهاراتالقياديةالناعمةوالتيأعدتلهذا
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مهارات القيادة الناعمة

بأنها: الناعمة القيادية المهارات التيتعرف المهارات من ومتخّصصٌة جديدٌة "مجموعٌة هي

تستنُدإلىالعقلّيةالّصحيحةمنخاللاالهتماموالتواصلمعاآلخرين؛لتحقيقاألهدافالمرجّوة،

(.210ص:2020،)الحدراويومحمدوالتركيزعلىاألفرادوليسعلىالمهام"

من:إجرائيًّاوُتعّرف يتمُّ الخاّصة األردنّية الجامعات في القسم رئيس يمتلُكها مهاراٌت بأّنها

على التأثير اآلخرينأعضاءخاللها مع الفّعال الّتواصل على مقدرته خالل من التدريس، هيئة

وتنمية مشتركةالتدريسهيئةأعضاءوالمبادرة رؤية وإيجاد وتوفيروتدريبهم، األزمات، وإدارة ،

الذكاءالشعورّي.

ة  الجامعات الخاص 

يتمُّوغيرها(،ماجستير،بكالوريوس،هيمؤسسةتعليمّيةخاّصةهدفهامنحالدرجاتالعلمّية)

الع التعليم وزارة من قرار بموجب تتمتُع/اليتأسيسها األمناء، ذاتبشخصّيةمجلس اعتبارّية

 (.2018،)قانونالجامعاتاألردنيةاستقاللمالّيوإداريّ

 أعضاء هيئة التدريس 

"هوكلشخصيقومبالتدريسفيالجامعات،والذيخولتهوزارةالتعليمالعاليللعملفيهذه

)أستاذ علمية" رتبة ويحمل عليا شهادات على حاصاًل ويكون مشارك،الجامعة، أستاذ،أستاذ

(.2021:430ساعد()النجار،م

 رئيس القسم 

"هوالشخصالمعينرسميًامنقبلرئاسةالجامعةليكونالمسؤولعنالقسموتنفيذشؤونه

إلىجانبكونهعضوهيئةتدريسيقومبالتدريسفيكليةمن،العلميةواإلداريةوالماليةوإدارتها

 (.2010:67،كلياتالجامعة")الحجيلي
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 حدود الدراسة

تتمّثُلحدودالدراسةالحاليةباآلتي:

الخاصةاألردنّيةفيالجامعاتهذهالدراسةعلىأعضاءهيئةالتدريستقتصراالحدود البشري ة:

.عّمانالعاصمةبمحافظة

ةبمحافظةالجامعاتاألردنّيةالخاصعلىاسةهذهالدرلالمكانّيةالحدوداقتصرت:الحدود المكاني ة

.(اإلسراءوجامعة،البتراجامعةاألوسط،الشرقجامعةالزيتونة،جامعة)العاصمةعّمان

الزمني ة: الحدود  متَ الدراسّي العام من األّول الدراسّي الفصل في الدراسة هذه تطبيق

(2021/2022.)

الموضوعي ة: الفعال،تتمّثلالحدود  )التواصل بــــ الُمتمّثلة الناعمة، القيادّية المهارات ممارسة في

،إدارةالتدريسهيئةمعأعضاءرؤيةُمشتركةإيجاد،التدريسهيئةأعضاءالُمبادرة،تنميةوتدريب

األزمات،الّذكاءالشعورّي(.
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 : الفصل الثاني
 والدراسات السابقة اإلطار النظري  

حيُثالحاليةقةبموضوعالدراسةالُمتعلّوالدراساتالسابقة،النظريّطارتناولهذاالفصلاإل

.والدراساتالسابقةالنظرّي،اإلطار:إلىقسمينتّمتقسيمهذاالفصل

 النظري  اإلطارأواًل: 

يتناوُلهذاالقسمموضوعالمهاراتالقيادّيةالناعمة؛وذلكمنخاللمفهومالمهاراتالقيادّية

الناعمةوأهمّيتهاوخصائصها؛وتناولأهمالمهاراتالقيادّيةالناعمةالتيمنالممكنأنتتوّفَرلدى

.القائد

 المهارات القيادي ة الناعمة مفهوم 

امتالكهــا  مـةالتـيالبـدمـنهمتطلباتاألساسـيةوالمواضـيعالتعتبرالمهاراتالقياديةمنالم

بأنهــا  ليهــاإعليــهفــالبــدمــنالنظــرة،ومــنقبــلالمــدراءوالقــادةفــيالمنظمــاتالحديثــةوالمعاصــر

الصـــلة، ذات الفرعيــة المواضــيع مــن العديــد تتضــمن التــي الذاتيــة والخصــائص المقومــات  مــن

مــن علىمال  برزهــاأولعـل وتنسيقالقدرة والتدريب واإلرشاد التوجيه خالل من اآلخرين في تأثير

والحكمــة البديهـة وســرعة الــدقيق وغيــرالفهـم المباشــر التحفيــز عبــر وتوحيــدها الجهــود وحشــد

وغير والمــادي والمعنــوي وجودهــاالمباشــر مــن بـد ال التــي الســمات مـن )الغريريهــا القادة ،لدى

2019.)

الشخصيةلونظرًا العالقات في القياديةلتعقيدات المهارات يسمى ما برز العمل بيئات في

وأصبحمن،ؤسساتفيالمكثيًرايتكّررُأصبح،الناعمةالقيادّيةالمهاراتمفهومإنّالناعمة؛حيث

هذهالمهاراتفيترتبطُو،ةالفردشخصيّفيتشكيلمًّامهدوراًتؤديهاأنّمة،حيثُمهالباتالُمتطلّ
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قدرتهعلىموكذلك،قنعةومُوعرضأفكارهبصورةلبقة،التعاملمعاآلخرينمقدرةالشخصعلى

اتاإلدارةأدبيّةالناعمةمنأبرزالمواضيعالتيتناولتهاالقياديّالمهاراتُتعدُّكماالفعال،التواصل

ةأعمالهم.فاعليّوتحقيق،قدراتالقادةمَفيصقلدورٌولهاوالحديثة،عاصرةالمُ

ل(Rao, 2013)ورأشاروقد  والمؤسساتلهاتتعّرُضاتالتيالتحديّمواجهةأّن تحقيقل،

ةفيالبشريّرالعديدمنالمواهبوالخبراتوالمهاراتوالكفاءاتتوفّمنالُبدّ،اإلستراتيجّيةاألهداف

اتالتحديّمنأجلمساعدتهافيمواجهةتلك؛بهاالقيادةالناعمةوتّتصفُتتمّثلُالتي،ةؤسسالمُ

مةالُمنظّهاتواجهُةالتيالبيئيّراتالتطوّالئممعمختلفالمُفوالتوازنالتكيّالتيتسهمفيتحقيق

.وُمستقباًلحاليًّا

يعتمدُوسلوكّي،وتشاركيّتكامليّقيادةُأنموذج:"بأّنهاأيضاً(Rao, 2013: 28)رووعّرفها

المهامإلنجازوالتعاون؛والتحفيزوالتقديرواالعترافوالتفاوضاإلقناع:مثلأدواٍت،مجموعةعلى

إّنهابل ،(عرجاء)ضعيفةقيادةهيوالالخاضعة،القيادةمننوًعاليستالناعمةوالقيادة.بفعالّية

حجاجوعرفتها  ".المهاملتنفيذوالمهّذب؛الُممتعالتواصلالقادةبموجبهايتبّنىحازمة،قيادة

"بأّنها(2014:12) التفاعالتتعزيزعلىوتعملَُتكتسَب،أنيمكنُشخصّيةوَمقدراتِسمات:

مع اآلخرين على السياق الشخصيّ والعملّي، وُتحّفز اآلفاق توأشار  ".الوظيفّية أريراتانا

(Ariratana, 2015: 331)بأّنهاالناعمةالقياديةللمهاراتاتعريفهفي" علىالتأثيرُممارسة:

بكفاءةالَمهامإلنجازالناعمة؛القيادّيةالمهاراتمنمجموعةخاللمنالقائدقبلمناألفراد

".وفاعلّية

"بأّنها(25ص،2016)الواحدعبدوعّرفها بخبرةترتبطُالتياألساسّيةالمهاراتتلك:

بصورةالقيادّيةوالمهاراتالسلوكّياتواستخدامأفكاره،وعرضاآلخرين،معالتعاملعلىالشخص
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وعرَّف".خدمتهمأثناءالعاملينمعوالتفاعلوالّتواصلاالّتصالعلىكذلكوَمقدرتهولبقة،ُمقنعة

األفرادعلىوالتأثيراألهداف،تحديدعملية:"بأّنهاالناعمةالقيادةمهارات(Rao, 2017:1)رو

تحقيقعلىوالعملباستمرار،وتحفيزهممعهم،والتفاوضقوّية،فرقوبناءاإلقناع،خاللمن

باستخدامالتنظيمّيةوالغاياتاألهداف،تحقيقفيُمساهمتهموتقديروجهودهم،طاقاتهمبينالتوافق

العملنتائجعلىُترّكزُالتيالمهارات:"بأّنها(318ص،2017)ميرووعّرفها".الناعمةالمهارات

وُمتمّثلة".الذاتبتطويروتنتهيأوالًذاتهعلىالقائدتعّرفمنتبدأُوالتياآلخرين،معوالعالقات

أوالكاريزماأوالحضورومهارةوالتنظيم،التخطيطومهارةاألزمات،إدارةومهارةالتواصل،بـمهارة

 االجتماعّية.العالقاتبناءومهارةالذات،تقديم

حيثُحازمة،قيادة:"بأّنهافعّرفتهاجديدًا،ُبعداًتعريفهافي(41ص،2018)عجيلوأضافت

لتنفيذالعمل؛فريقومعبعضهممعومتعاونينعاليةٍبثقةٍاالتصاالتسهولةعلىفيهاالقادةيعتمدُ

كلوعرَّفها".اإلتصاالتومهارة،العاطفيّالذكاءومهارةالرؤية،بـمهارةالمهاراتوتمّثلتّالمهام،

القيادةمهارات(Mishra & Gupta & Neetu, 2019 :2141)وجوبتاوكومارميشرامن

وتشملُالعمل،بيئةفيالشخصعالقةُتعززالتيالشخصّيةالسماتمنمجموعة:"بأّنهاالناعمة

الوقتوإدارةالجماعّي،والعملاللغوّية،والمهاراتوالتواصل،االتصالمهارات:المهاراتتلك

فيعالٍمستوىفيللبقاءالحاسمة؛األمورمنالناعمةالقيادّيةالمهاراتوُتعتبرُ.القيادّيةوالسمات

بشكلالعملمكانفيلألداءوفّعالةوأساسّيةالصعبة،للمهاراتُمكّملةأيضاًوُتعتبرُالعمل،مكان

الناعمة(18ص،2020)الزيانوعّرف".ُمستمر القيادية السمات:هابأنّالمهارات من "مزيج

والمهاراتالشخصيّ للقائدوالشخصيّةاالجتماعيّة ال؛ة لديه تعزيزمليكون على صالاالتّقدرة
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اآلخرينالفعّواصلوالتّ مع العالقاتوالتميّال في أخرىاالجتماعيّز ناحية ومن علىمقال،ة، درة

.ةوإتقان"بدقّإلنجازالمهامالمطلوبة؛ةعاليةوفعاليّالعملبكفاءة

عّرف )هابينما وُمحّمد بأن211ّص،2020الحدراوّي فياإليجابيّاألنماطىحدإهي":ها( ة

المحيطة،فينوالبيئةالموظّفيالعملبيناإليجابيّقحالةمنالتفاعلَخل زعلىتركّالقيادةوالتي

المهارات من مجموعة على التركيز خالل )من مثل: والعملالعاطفية، التعاون الجماعي،مهارة

التواصلو ومهارة المبادرة، ومهارة ال، القيادةممهارة على وقدرة والتدريب، التنمية وإمهارة تقان،

والفعاليّ الشخصيةالشخصية، وة الذات، تقديم عّرف."(مهارة حين )تفي ليفة أبو ،2020ها

،واضحةرؤىًمنخاللتقديمهم،رمجموعةمنالمهاراتالناعمةلدىالقادةتوافُ(بأّنها:"415ص

العمل لمشكالت مبتكرة وأفكارهم،وحلواًل العاملين آراء وتمكّوقبولهم العمل، فرق إدارة من نهم

داخلبفعاليّ وكفاءة مهار."مةالُمنظّة خالل بـمن تتمّثُل ناعمة، قيادّية الرؤيةات المشتركة،مهارة

الشعورّي.مهارةالذكاء،واإلتصاالتمهارةو

الفعالالتواصلكمهارةمهاراتُهناكأنّاالستنتاجيمكنُالسابقة،التعريفاتاستعراضوب

)منكلعليهاأجمع  ,Mishra & Gupta & Neetu؛2017،ميرو؛2016،الواحدعبد:

،ليفةأبو؛2018،عجيل:)منكلتواتفق،(2020،الزيان؛2020،ومحمدالحدراوي؛ ,2019

؛2018،عجيل؛2016،الواحدعبد:)منكلأجمعكما،المشتركةالرؤيةمهارةعلى(2020

Mishra & Gupta & Neetu, 2019مهارةعلى(2020،ليفةأبو؛2020،الزيان؛

ذكرها،الجماعيالعملمهارة:مثلالباحثين،بعضقبلمنُذكرتمهاراتهناكبينما،اإلتصال

كلاتفقكما،(2020،ومحمدالحدراوي(و)Mishra & Gupta & Neetu, 2019):منكل

)من (2017،ميرو)انفردبينما،جتماعّيةاإلالمهاراتعلى(2020،الزيان؛2017،ميرو:
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التالية:ب الذكاءبمهارة(2020،ليفةأبو)توانفرد،(والتنظيمالتخطيط  ،األزماتدارةإ)المهارات

)ةالتاليالمهاراتمنبكل((Rao, 2017رووانفرد،الشعوري قوّية،فرقبناءاإلقناع،:

)منكلواتفق،(التفاوض ،الذاتتقديممهارةعلى(2020،ومحمدالحدراوي؛2017،ميرو:

التنميةمهارة،القيادةعلىالمقدرةمهارة):التاليةبالمهارات(2020،ومحمدالحدراوي)وانفرد

 & Mishra & Gupta)انفردكما،(التعاونمهارة،الشخصيةالفعالية/الشخصيةاتقان،والتدريب

Neetu, 2019)التاليةبالمهارات( وانفرد،(القيادّيةالسمات،الوقتإدارةاللغوّية،المهارات:

.(الشخصّيةالسمات:)بمهارة(2020،الزيان)

هي:السماتالناعمة،ةّمعماوردمنتعريفات،ُيمكُناستنتاجأّنالمهاراتالقياديوانسجاًما

بقراراتهالمؤثرةباآلخرين،المرنالناجحالقائدبهايتحّلىالتيجتماعية،اإلوالعالقاتوالخصائص

ُتمّيزهُ تستلزمُموقفه؛وتدعمُنجاحه،فيهمُوُتسغيرهُعنوالتي حكيمةًعقلّيةًمهاراتٍتواُفرَألّنها

ُمشتركة،رؤيةوإيجادهم،وتدريبالعاملينوتنميةوالمبادرة،الفّعال،والتواُصلبالتحفيزإلدارةِالعمل

والَمقدرةالذكاءوتوفير مهارةعلىالشعورّي، منطقّي؛إنسانيَّمنظورٍمناألزماتإدارةتطبيق

.األهدافأفضللتحقيق

الناعمة،ُيالحظأّنهاُمتنّوعةوعديدة؛ولتحديدالالزممنهالرئيسالقيادّيةأنواعالمهاراتوبتتّبع

الجامعات؛ في )تمالقسم ملحق قائمة في الالزمة الناعمة القيادّية المهارات ُمعظم (،1حصر

آراءو،النظرياألدبومراجعة  السابقةالدراساتإلىوبالرجوع فيالخبراءمنمجموعةاستطالع

السابقةالناعمةالقياديةالمهاراتبينمنالقسمرئيسيحتاجهاقدأّيهالتحديدواإلدارة؛القيادة

أعضاءتنميةالُمبادرة،الفعال،التواصل:)التاليةالناعمةالقياديةللمهاراتالخبراءاعتمادتمالذكر،

التدريس الّذكاءاألزمات،إدارة،التدريسهيئةأعضاء  معُمشتركةرؤيةإيجاد،هموتدريبهيئة
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أبعادلتمثيل؛(اإلستبانة)الدراسةأداةبناءفيمحاورلتشكلاعتمادهمالباحثةوارتأت (.الشعوريّ

 .الناعمةالقيادّيةالمهاراتلُمتغّير

الفع ال مهارة التواصل: أو الً 

التواصلعمليُّتمّثلُ عملمهمًّامحوًراة مجال _ساتالمؤسّفي _عامبشكلالتعليمية

مهاراتالتواصل:مثل،ةأيضاًاليوميّلهاتأثيرًاكبيرًافيحياتناأنّكما_بشكلخاص_والجامعات

األشخاصالخاّص بين بالعالقات غيراللفظّي،والتواصل،ة ،دالجيّواإلصغاءاللفظّي،والتواصل

الحظاتوالتعليقات.المُيوتلقّ،وإبداءالمالحظاتوالتعليقات،والتعبيرعنالمشاعر

العملفيوالزمالءالقادةمعالتعاملكيفّية:بأّنهاالتواصلمهارة (2016)الواحدعبديعّرفو

بطالقة،التحّدثخاللمنسلس،بأسلوبالمؤسسةمعالمتعاملينمعالتعاملوكذلكبلطف،

وُيعّرفُ.ناجحةاجتماعّيةعالقاتتكوينمنالعاملُيّمكنُماوالتفاهم،االستماععلىوالمقدرة

القياديّ:هبأنّتواصل(ال2016)الدوسرّي مع وكذلكالتعاملبلطف،العملفيوالزمالءالتعامل

الزبائن علىمالفيوتتمّثلُاقة.بولبحسنمع ،واالستماعاإلصغاءمهارةو،بطالقةثالتحدّقدرة

. اآلخرينتحفيزقدرةعلىمالوةناجحة،اجتماعيّعالقاتتكوينوعلىإعطاءتغذيةراجعة،والمقدرة

آخر،إلىشخصمنحساسإأومعنىأوكلمةأوفكرةوصول:بأّنها(2019)البطشوُيعّرفها

عنفيهالتأثيربقصدآخر؛إلىشخصمنوالمشاعرواآلراءواألفكارالمعلوماتنقلعملّيةوهي

التواصل.عمليةلتحقيقأكثر؛أو(تعبيرلغة،إشارة،)معّينةرموزطريق

)(2020)ثابتمنكلوأشارت وإنسانيةراقيةمهارةالتواصلمهارةأن(2017وقويدر

المجاالت؛أغلبفيواالنطالقةالبدايةنقطةفتعدوالعاملين،القادةبينالعالقاتتسهيلفيوتسهم

نقاطومعالجةالمهارةهذهتعزيزالبيئاتجميعفيالقراراتوأصحابالقادةعلىيتسنىلذا

.فيهاالضعف
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عنوُممكن لفظّية، غير بطريقة أو األلفاظ، وتبادل الحديث طريق عن التواصل يكون أن

طريقاستخدامالبريداإللكترونّي،أوحّتىاألجهزةالمرئّيةوالسمعّية،فهووسيلةأساسية؛لتطبيِق

الُمتعّددة التواصل وسائل استخدام طريق عن أو الكتابة خالل من سواء االتصال؛ عملّية

(Nixon, 2013.)

وبشكلو التواصل على المقدرة لديهم أو؛الفعّالقادة الرموز أو الكلمات طريق عن سواء

مهاراتإدارةوث،ومهارةالكتابة،التحدّمهارةتكونُقد والتيشخصيًّا،هاالقائديمتلكُالمهاراتالتي

ةالتيتعملمّمهوالةالضروريّاتالعمليّاالتصالمنأنّمهارةاالستماع.وباعتبارو،االجتماعات

وبالتالي العمل، فريق ضمن التواصل ضمان معفإنّعلى المعلومات نقل إلى يسعون القادة

 بشكل فعّالعاملين والتنظيم المتبعة واإلجراءات العمل، في الخبرة طريق وعن دالجيّال

(George & MacLean, 2007.)

عمليةالقياديّالتواصلفإنّوبالتالي تطوير،دةُمعقّهو من وذلكاستراتيجيّتبدأ للتواصل، ة

دونهمالجيّضمنإطارالعمل،والقادةبشكلأكثركفاءةمعفريقهوزمالئهالقائدمنخاللتفاعل

علىمجموعةمنيعتمدُبل،طريقةواحدةلهعمليةليست التواصلأنّحقيقةداًجيّالذينيدركون

من؛وفهمهم،ثواالستماعإلىالعاملينالتحدّوهي:االتصال،عمليةَُتكّملُالتي،العواملالرئيسة

 (.Dahiya & Luthra al, 2015ة)المرجوّلإلىالنتائجالتوّصأجل

المعلوماتويستطيع على الحصول التواصل مهارة خالل من فيتُالتيو،ةكافّالقادة سهم

بةبينالطيّالفيتعزيزالعالقاتالفعّعندورهافضاًل،صحيحةةبصورةاإلداريّإنجازاألعمال

ةالتواصلفيإزالةجميعالحواجزبينالقادةوالعاملينفيجميععمليُّتسهمُ،كماالعاملينوالزبائن

 (.2019،ة)شياعوعباسيةالمواردالبشروفاعليّوبالتاليتعزيزكفاءة،المستوياتاإلدارية
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المالتواصليتمُّو العملؤسسفي وزمالء والموظفين الرؤساء بين واسترجاعلتدفّ؛ة ونشر ق

الوقت في العمل،الُمحدّالمعلومات مهام وإكمال وتنسيق وبكفاءة، الوقتواتّد في القرارات خاذ

لفهم؛األساسُيوّفرُقد التنظيمية،ة.والتواصلفيالحياةالتنظيميّإدارةالصراعاتيضاًأالمناسب،و

الصراعوالتعاونوصنعالقرارواستخدامالقوةوالسلطة:مثل،تحدثفيالمنظمةةبشري عمليةكلّ

والروح وإنشاءالعالمعنويّوالمقاومة والتماسك عليهاالة والحفاظ داخل  .قات مكانوأدوارالتواصل

هي والمرؤوسينالتحكّالعمل القادة بين يحدث فيما التحفيز؛م بين؛ألغراض التوازن ولتحقيق

إتقانُقائدأليالضروريّلهذاأصبحمنالصائبة؛وواتخاذالقرارات،ةؤسسالمُاحتياجاتوأهداف

لمإنّإذ؛التواصلمهاراتِ بلتُعد ها اآلن؛ بعد له مَخيارًا  دورهأصبحت  لممارسة القياديّطلبًا

 (.Ayub & Manaf & Hamzah, 2014ة)بفاعليّ

رؤساءبحيثإذاامتلك،ؤسسةمُأيّةداخلالُمهمّمناألعمدةالرئيسةُتعدّمهارةالتواصلفإنّ

،العاملينوزمالءهمفيالعملمعسواءكانتمعاإلدارةأو،تقنواالتعاملبهاأتلكالمهارةواألقسام

 (.2018،ذلكسيؤديإلىرفعمستوىاألداء)األغافإنّ

التواصل_أنّسبقا_ممّالباحثةوتستخلُص تَمهارة جالفعال األقسامميعلزم فيرؤساء

اتالتعاملأبجديّوإحدى،بأهميةدفةالقيادةُتعدُّفهي،النجاحاتلتحقيقيسعوننالجامعاتالذي

 ةالعملفيالجامعة.فاعليّوزيادة،القسمأهداففيتحقيق

 بادرةالمُ ثانيًا: مهارة 

لألشخاصالداخليّالدوافعأحدَالمبادرةُُتعتبرُ العوامل،وتتأّثرُ،ة من المبادرةتؤديوبالعديد

ةأومنالناحيةالتطبيقيّسواءمنالناحيةُمهمٌّ؛فهيمفهوم،ؤسسةوأدائهاالمُةفاعليّفيُمهمًّادوًرا

 .(2017،ة)حبشالنظريّ
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المبادرة(2017)وعباسالعدوانعّرفو إلىاألفكارتحويلعلىاألفرادمقدرة:بأّنهامهارة

أجلمنالمنّظمات؛وإدارةالتخطيطعلىالمقدرةعنفضالًواالبتكار،اإلبداعلتحقيقأفعال؛

ُيساعدُكماالمجتمع،ومععملهم،وأماكناليومّية،حياتهمفياألفراديدعمُوهذااألهداف،تحقيق

مّيزةَخل قفيالُمبادرةُتساهمُكما.األساسّيةالرشيدةوالقراراتاألخالقّيةوالقيمالفرصاغتنامعلى

ِضعفيالمنافسينتجعلُألّنهاتنافسّية؛ .اتؤسسللمُالناجحةللُمبادراتاالستجابةَمو 

عندمستقلٌّخاذموقفواتّ،ةالصعوباتوالعملعليها،وإحداثاألشياءرؤيّفالمبادرةهيمهارة

األهداف،للعملمناسبةًمساراتٍإنشاءَبادرةالمُوتتضّمنُالضرورة. االحتياجاتوتوقّوتحقيق ع

 (.2020،ات)الحدراويومحمداألولويّوتحديد

المّيزةتلكإيجادفيُتسهموبالتاليالمختلفة؛المجاالتكاّفةفيبالتقّدمالمبادرةوُتسهم

ُمستوىوتزيدُالُمؤّسسة،لدىاإلبداعمنتزيدُالُمبادرةأنّكماوالُمؤّسسات،األفرادلدىالتنافسّية

المبادرةفاألفرادُموّظفيها؛لدىاإلبداعيّالتفكير روح يملكون إرادة،الذين أشياءتجريبِلديهم

قدرةالفردعلىمَ:هاأنّعلىالُمبادرةُأيضًا.وُتعّرفُويكونلديهمرغبةفياالبتكارواإلبداع،جديدة

الفردةالتييصبحعندهاالعمليّالخروجعنالمألوففيالتفكير،والحصولعلىالتغييرمنخالل

يواجهها،اساًحسّ التي التيوالتغيّللمشكالت البيئةتحدثُرات إلىالمُفي يسعى فعندها حيطة،

.(2017،)حبشلمواجهةتلكالمشكالتاإلبداعّي؛تفكيرال

سبق_ممّستخلُصويُ لهاأنّ_ا المبادرة نجاحأهميّمهارة في كبيرة منات؛ؤسسالمة وذلك

أو،مشكلةمالحلّشاركةالمُأوعلىتقديماقتراحاتأوأفكارجديدةرؤساءاألقسامقدرةمَخالل

العمل.رقجديدةفيطُوابتكار،هإلنجازططبديلةخُووضع،سراعلتالفيهاالستشعاربخللماواإل
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 ثالثًا: مهارة تنمية العاملين وتدريبهم 

بطبيعتهاتفاعلّةعمليّالقيادة خالل،ية من تنمو والتي العالقات هو التفاعل هذا وأساس

التدريبوالموظّالتدريب، أنشطة في ينخرطون الذين المهارات،فون من المزيد ويكتسبون

ة.المهنيّحياتهمرمنُمبكّةفيوقتالقياديّيكونلديهمالمقدرةعلىتطويرمهاراتهماالجتماعية،

رسلوكهبشكلكبير،والتدريبيتغيّعأناُلمتوقّمنفالقيادة،علىممارسةىالفردتدريبًايتلقّوعندما

التحليلّي،ممارسةاألدواروالتفكيرمقدرةوتنمية،واإلنجاز،واالتصال،والتوجيه،علىالقيادةيشمل

للقائدالُمستمِمالتعلّوكفاءة والذكاءاالجتماعيّوالتواصل،ر العملاالجتماعّي،، على والتدريب

منالفريقفيُجزًءاويصبحُ،علىالتعاونةقدرالمَيكوَنلديهأن علىالقائديجبُحيثُالجماعّي؛

 (.Baron & Agustina, 2017)العملوحدة

راتالتطوّندماجمعواالمةالُمواءَماتوالعاملينعلىتحقيقالُمنظّتساعدُعملّيةٌهوفالتدريب

التغييرالبيئيّ سريعة بيئةتحدثُالتي،ة طريقالمنّظمات_تستطيعُإذ مات،الُمنظّعملفي عن

أنّغممنحقيقةالرّاهاآلخرين،علىوردودهتجإحداثالتغييرفيسلوكالفرد_ةالتدريبيّةالعمليّ

كأساسالذاتيّةالوعيأهميّساعدالعاملينلتحديدمستوىيُستمرالمُالتدريبوأنّالمواقفالتتغير،

فيماخاّصالذاتية،للتنمية الشخصية،يتعلقُة التيواتّبالفعالية الحاسمة القرارات فيتصبُّخاذ

 (.Baron & Agustina, 2017) ةؤسسالممصلحة

)رىتف عمليةبأنّ(2020ثابت هو الفرداتجاهاتتغييرهدفها،ومتجددةشاملةالتدريب

عرَّفكماأكملوجه.علىوإنجازهعمله،اءدأمننهُتمكّقدرات،مومهاراتبإكسابهوذلك؛وسلوكه

منالُمنّظمة؛قبلمنمنّظموبشكلمسبقًا،لهالُمخّططبأّنه:الجهدالتدريب(2019،18)كاظم
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تضمنُمستمرة،تعّلمعمليةوهوكاّفة،اإلدارّيةالمستوياتعلىوالقابلياتالمهاراتتطويرأجل

.أدائهموتحسينلتطويرجديدة؛وسلوكّياتمهاراتالعامليناكتساب

؛المعارفوالمعلوماتوالمهاراتلفيتنميةوتعزيزيتمثّالتدريبأنّ(2015وأشارزويلف)

بهدفإحداثتغييرملموسفياألداء.

الذييمتلكمهاراتهوجوهرعملالقائد،علىتدريبالموظفينوتطويرهمتركيزالقادةوإنّ

ةالناعمةفيبرنامجيودعمالمهاراتالقياد،ةلجهودهاألساسيّوهومنالمهامومسؤولّيات،ناعمة

(.Sadq, 2019)ةؤسسالمُيجابيةالمطلوبةفياإلزالسلوكياتسُيعزّالتدريبوالتعليم

ةالمهمّألنهاإحدىالركائز؛ماتالرائدةالمنظّرأسأولوياتالعديدمنعلىتنميةأصبحتالو

مة،وبالتاليالقضاءالمنظّيساعدفيالقضاءعلىنقاطالضعففي،الفعّإلنشاءهيكلتنظيمي

(.2019،لها)سعيدتحمّعلىالجوانبالسلبيةللتكاليفالتيينبغي

معيتالءمبشكلمستمروتطويره،ودعمهبكلالمجاالتالبشريّفالتنميةتعنيتنظيمالعنصر

،والنهوضبهاورفعكفاءتها)حسين،امؤسسةيعملبهأيّبهدفتحقيقأهداف؛راتالعصرتطوّ

2018.)

تجديدأنّ في اإلسهام في: تتمثل العاملين وتدريب تنمية مهارة التيوإثراءأهمية المعلومات

وتنفيذ أهدافها لصياغة المؤسسة كفـاءاتو،اسياستهتحتاجها وتطـوير تحسـين علـى المساعدة

دورهم،األفـرادقدراتمو واستيعاب فهمهـم تحسـين قراراو،وبالتـالي تحسين في األفراد مهتمساعدة

العملوحلّ في األفرادو،مشاكلهم بين االتصال مهارات تطوير في الدافعيةو،المساهمة تطوير

يساعدفيتحفيز،لألداء تطويرالعمّإذ على لدىو،ائهمدأال نقاطالضعف من بالتقليل السماح
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الفرصيوفّواألفراد، لهم ؛ر والتطويروللترقية في، واألفرادالمساهمة اإلدارة بين العالقة توطيد

.(2005الشنواني،)بيناألفرادالعامليناإلجتماعّيفيتطويرأساليبالتفاعلسهاماإلو،العاملين

عنطريقتزويدهالموظف،الرئيسمنالتدريبوالتنميةهوالعملعلىرفعكفاءةالهدفإّن

والمعلومات واإلجراءات األساليب بالخاّصبأحدث وذلكإة العمل يستطيع؛دارة عملهدألكي اء

العامة األهداف مع يتناسب الذي متنوعةوُتعدُّ،بالشكل أهدافًا والتدريب التنمية وشاملة،أهداف

معارفنُتتضمّ مهاراتهالموظف،زيادة وخبراته،وتنمية اتجاهاته بشكلمهمّداءأل؛وتطوير اته

(.2015،فاعل)األعمر

سبق القولمما تنميةأنّيمكن التدريسمهارة هيئة مقدرة،وتدريبهمأعضاء رؤساءتعني

وإحداثتغييرفيهم،أداءوتطويروصقلخبراتهم،بمعارفومهاراتجديدةهمتزويدعلىاألقسام

.إيجابيّوأنماطسلوكهمبشكلجازاتهم،نإ

 شتركة مُ ؤية رُ رابعًا: مهارة إيجاد 

الشعوروُيقصدُ المجموعة،بها في للمستقبل،بااللتزام مشتركة تصّورات وضع طريق عن

ُتؤديإلىتحقيق الحلمالمشترك،والسعيإلىإيجادالمبادئوالممارساتالتوجيهيةالتيُيؤّملأن 

(.Senge, 2007فالرؤيةالمشتركةُتوّفرالتركيزوالمقدرةعلىالتعّلم)

هذهتدّ بحيثالمهارةل المؤسسية؛ الرؤية نحو العاملين من الحقيقيين وااللتزام المقدرة على

دهمايؤديإلىتوحيدجهوممّةوأهدافهابرؤيةمتشابهةناجحة؛ؤسسالمينظرالعاملونإلىمستقبل

وضع األهدافُخطّفي وتحقيق المنشود، المستقبل إلى للوصول مشتركة عمل ةالمرجوّة

.(2011،)جبران
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ديإلىتزويدهمُتؤّهاأنّة،كماالشخصيّاهمرؤألنهاتعكس؛يلتزمونبالرؤيةالمشتركةفاألفراد

الالزمة بماوالتصرّم،للتعلّبالطاقة المستقبليةيّتفقُف، وتوجهاته التنظيم، غرض فهي؛مع لذا

.(2018،سة)حربللمؤسّةالمستقبليّحاألهدافُتوّضالقاعدةالتي

بحيثيجبأنتكونللمستقبل؛المقدرةعلىالتعبيرعنصورةملهمة:هابأنّالرؤيةتعنيإن

ستدامةمُأيضًاتحقيقرؤية،ةؤسسالممنأجلتحقيقالصالحالعاملجميعموظفي؛الرؤيةواضحة

(.Broyles, et al, 2015مة)الُمنظّداخلعمل

معقواًلبينيمكنللمرءأنيحكمعلىجودةالرؤيةمنحيثماإذاكانيخلقتوازناًوبالتالي

وعمّةالواقعيّ بينوالخاطر، يوازن كان إذا والا والقيم تمتلكهاماألهداف التي اتؤسسمُقدرات

عليهاألعمال؛ تكون سوف لما واضح وصف فهي أن،والمجتمعةؤسسالموبالتالي ذُتنفّبعد

بنجاح يريدون،أهدافهاقوُتحقّاستراتيجياتها ما حول األفراد تعبير عليهؤسسالمُوهي تكون أن ة

(.Nancy & Woolf & Lynn, 2014ة)ؤسسللموتقديمأفضلصورة،مستقبالً

ومنزاويةالمضمون،ةأوهيالفكرالسليماتجاهشيءماتصويريّةإدراكقوّ"الرؤيةهينّإ

تلكالصورةفإنّالمنظمّي؛ تعني مستقبلالذهنيّالرؤية عن والفكرية ،2012قاسمي،)"ةؤسسالمة

زاوية.(24 التعريف هذا يجبالتصويريّقدرةالمَةأهميّأثار التي السليمة المدراءأة يمتلكها ن

أو العليا اإلدارة عليهصانعووعناصر تكون أن يريدون ما حول بتحديد؛ستهمُمؤسّالقرار وذلك

السائدةمنعتقداتوالمُباإلضافةإلىالوقوفعلىنظامالقيملها،والحدودالجغرافية،مجالعملها

 ,Senge)مصلحةمنجهةأخرىالوطبيعةالعالقاتالتيسوفتنشأبيناألطرافذات،جهة

2007).
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كونالقيموالمعتقداتاالستراتيجيةناتالمكوّبوصفهأحداستراتيجيّالرؤيةهيمفهوموأيضاً

هافإنّ؛إذاأضفناإليهااألهدافالتييسعىالقائدإلىتحقيقهاضمنإطارعملالمؤسسةدة،ئالسا

والرسالة الواضحة الفلسفة للمؤسسة تعطي معويُ،سوف تنسجم أن الرؤية في مصالحالشترط

(.2018،ةللقيادة)عجيلالعامّ

واضحةالمشتركةُيلهمويوّحدة؛حيثوجودالرؤيةالؤسسوإيجادالرؤيةالمشتركةُيمّثلقلبالمُ

العاملينللعملالجماعّي،وإذاتّمبناءالرؤيةبشكلصحيحفإّناألفرادسيكافحونمنأجلتعّلمما

ةالرؤيةالمشتركة،ومستوىعاٍلمنالتمّكنالشخصّي،تتوّلُدؤسسيلزملتحقيقها،وعندماتمتلكالمُ

الفرقبينالرؤيةالمستقبلّيةوالواقعالحالي،والذيُيؤديالقّوةالتيتسوقالتغييرالذيُيعّبرعن

(.2007معتوّفرالتزامحقيقّيعنداألفراد)عبابنة،األهداف،تحقيقإلى

يتمُّوفقاألموراآلتية:ةؤسس(أّنتطويرالرؤيةالمشتركةفيالم2010ُوخضر)سلطانوذكر

 المشتركةتأتيمنالرؤىالشخصّية.تشجيعالرؤىالشخصّية،فالرؤية .1

 االلتزامبإيجادالرؤيةالمشتركةوتعاوناألفرادفيإيجادهاوتحقيقها. .2

 إرساءالرؤيةالمشتركةضمنمجموعةمناألفكارالمحدّدة. .3

 التركيزعلىالرؤيةاإليجابيةمقابلالرؤيةالسلبية. .4

 نالرؤىالخيالّية.االهتمامباإلبداع،معااللتزامبالواقعواالبتعادع .5

يتمُّإيجادالرؤيةالمشتركة،وتنتشربوجودالتعزيزواالتصالوااللتزام. .6

سبقممّستخلصيُو األقسامامتالكأّنا واضحةرؤساء لنجاحيُرؤية إلهام مصدر عتبر

التيوُيعدُّ،لجامعاتا البوصلة التدريسهُتوجّبمثابة هيئة الصحيحأعضاء االتجاه لوضع  في
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علىوجودرؤيةرؤساءاألقسام.ولهذاالسببيحرصوتحقيقها،الجامعةفيالعملوخطط  أهداف

 .أعضاءهيئةالتدريستحظىبتأييدوالتزامجميع

األزمات   إدارة مهارةخامسًا: 

المناسبالُمناخلتهيئةبالمنظمة؛القياداتبهاتقومالتياإلجراءاتتعنياألزماتإدارة

وقوعها؛قبلباألزمةالتنبؤعلىالمقدرةهناكليكونما؛أزمةحولكافيةمعلوماتعلىللحصول

(.2019الخويطر،)المستقبلفيمنهاواالستفادةآثارها،منالحدأومعالجتها،أولمنعها،

"هياألزماتإدارةومهارة للمشكالتالمناسبةالحلولوإيجادالتصّرفحسنعلىالمقدرة:

الصعبة،المواقفمعوالتعاملالمشكالت،حلمهارةفيوتتمّثلُ.واإلشكالّياتالمخاطروتوّقع

(.2016،42الدوسري،")اآلخرينبسلوكوالتنبؤ

المتوّقعةاألخطارلمواجهةالمتوّقعةباألزماتبالتنّبؤوالمستمّرةالعملّيةاإلجراءات"أيضاًهيو

ماالوضعإلىوالعودةتكلفة،وأقلوقتبأسرعاألخطارلهذهحلّوإيجادالمؤسسة،أوالعملألفراد

(.2017،21قويدر،")األزمةقبل

منوالتخفيفاإلمكانقدرودرئهااألزماتمعالتعاملفيالقائدومهاراتسلوكألهميةنظراً

األزمات،معالتعاملاستراتيجياتاستخدامإنّاألزمات.هذهلمواجهةاستراتيجياتهناك،حّدتها

يستطيعحيثُبه،الُمحيطةالموضوعّيةوالظروفللقائدالشخصيةوالمهاراتالمقدراتعلىيعتمد

االلتزامالقائدعلىشرطاًوليساألزمات،مواجهةفترةطوالاالستراتيجّياتاستخدامالقائد

الموقفاألزمةحسبالمفاضلةيجببمهارتهبلمعينة،باستراتيجّية االستراتيجياتبينوطبيعة

(.2015،األسمري)القائدمنالموقفتقديرعلىبناءًاألزمات،معبالتعاملالخاّصة
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ووضعوالمخاطربالتهديداتقائمةوضع:فياألزماتإدارةمهارةأهدافوتتمّثل المحتملة،

طريقعنأزماتأومخاطرلحدوثالُمصاِحبةالمفاجأةوتجّنبأهميتها،حسبلهاأولويات

الُمبّكراإلنذارإشاراتواكتشافالمحتملة،والمخاطرالتهديدلمصادروالدقيقةالمستمرةالمتابعة

ُخططووضعمضادة،إجراءاتالتخاذالمناسب؛الوقتفيالقرارلُمتّخذتوصيلهاوضمان

وتحديداألزمات،حدوثمنعلمحاولةالالزمة؛الوقائيةواإلجراءاتالمّبكراإلنذارونظمالطوارئ

الطبيعية،لألوضاعوالعودةالنشاطاستعادةوأساليبالمعنية،األطرافمعاالتصاالتُخّطة

الوقتاستغاللوحسنوالمواجهة،المنععمليةفيوالضعفالقّوةنواحيوتحليلالتعّلموأساليب

واالستغاللالمواجهة،أوالمنعقرارالّتخاذالالزمالوقتتقليلطريقعنلمواجهة؛وذلكلالُمتاح

ء معالتعاملعلىوالَمقدرةاألزمة،معللتعاملتوجيهها؛سرعةوضمانالمتاحةللمواردالُكف 

المعنّيةاألطرافأمامالُمنّظمةصورةعلىوالمحافظةالفعل،بردوليسالمبادرةبأسلوباألزمة

مستقباًل،مواجهتهاطرقوتحسينالسابقة،األزماتمنالمستفادةالدروسواستخالصوالمجتمع،

(.2014الشريف،)األزمةتطرحهاقد اّلتيالفرصواقتناص

الواضحالتحديد:فيتتمّثلأساسية،ومبادئمقوماتعلىتعتمداألزماتإدارةمهارةنّإ

استراتيجيًا،توّجهاًُتؤّمنالتيالنظموتصميموالُخطط،السياساتووضعأولوياتها،وترتيبلألهداف

ورسموإعدادحدوثها،عندلمواجهتهااإلعدادأوآثارها،حّدةمنالتخفيفأواألزمات،أخطارلدرء

فيومديرينومؤّهلينخبرةذيأفرادمنعملفريقوتكويناألزماتلمواجهةالبديلة؛السيناريوهات

تقومتلقائّيةآلّيةإيجادوالمتعددة،األنشطةبينالتكاملوتحقيقالقويّوالتنظيماألزمات،إدارةمجال

وقتالمعنوّياتورفعلألزمة،والُمفاجأةالُمتسارعةلألحداثالسريعةواالستجابةالوقت،كسبعلى

وتحليلالقرارات،اّتخاذكفاءةتدعيمعلىيعملاألزماتإلدارةمعلوماتنظاموتوفيراألزمات؛
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أوُممكنًا،ذلككانمااألزماتوقوعدونللحيلولةمستقباًل؛منهالالستفادةالسابقة؛األزماتوتقييم

.(2017الثويني،)تقديرأقلعلىأضرارهاتقليص

رئيسالقسميحتاجهاالتيالناعمةالقياديةالمهاراتمنُتعدّاألزماتإدارةمهارةّأنُيستنتج

.وغيرهاكوروناأزمةمثلاألزماتأوقاتفيخاصة،فيالجامعات

 الشعوري   الذكاء مهارةسادسًا:

وإدارةالتنظيميّالسلوكمجاليدخلتالتيالحديثةالمفاهيممنالشعوريّالذكاءمفهومُيعدّ

العقلي،الذكاءأوالشعوريّالذكاءعلىينصبُّالعشرينالقرنفيالتركيزكانفقد.البشريةالموارد

(.2015،بظاظو)تؤسساالمُفيالعاملينأداءمستوىُمحّدداتأحدبوصفه

للقائديسمحُالذيالتعاطفعلىوالمقدرةواالنضباط،الذاتّي،التمّكن"  :هوالشعوريّالذكاءنإ

دائم،ليكونأصيل؛العاطفيّالذكاءيكونأنويجباآلخرين،وجذبالشخصّيةالعواطفتوجيه

علىالسيطرةعلىالمقدرةلهاالتيالشخصّيةذوقائدهماتجاهاهتماماتهميركزوناألفرادكون

أنحاءجميعفيالنجاحتحقيقفيفعالّيةوأكثرنضوجاًأكثريكونوبالتاليالعاطفّي؛االنضباط

(.Casimir & Zhidong & Bindu & Mark ,35:2016")ؤسسةالمُ

المشاكلمعالتعاملوكيفّيةالسلوك،معالتعاملكيفّيةعلىالفردمقدرة":أنهويعّرف

بفهمالشعوريّالذكاءيرتبطإذإيجابّية،نتائجإلىُتؤديالتيالقراراتاّتخاذوكيفيةاالجتماعّية،

المطالبتلبيةفيللنجاحالُمحيطةالبيئةمعوالتكّيفمعهم،والتواصلولآلخرين،لذاتهالشخص

.(,2017:56Farzaneh, Asri & Tabrizi)"االجتماعّية
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عام،بشكلالشعوريّالذكاءنظرياتتقسيموتمّ.المشروعنجاحفيُيسهمالشعوريّوالذكاء

وإدارةلفهمالرئيسةالخصائصلديهالمقدرةفأنموذجالمقدرة،أنموذج:أّوالً:هماصيغتينإلى

وفقاًتحسينهاُيمكناّلتيالمفيدة،والسلوكّياتاألفكارتشكيلُتسّهلوالتياآلخرين،األفرادمشاعر

(.Wang et, al. 2018)المتفاهمينالقادةبعضلدىالمتوّفرةوالخبرةالعمرلتطّور

معالشعوريّالذكاءيبدأأي:العواطفإدراكأواّلً_:وهيمقدرات،أربعلهالمقدرةُأنموذجنّإ

عنهاالتعبيرعلىالمقدرةإلىباإلضافةواضح،بشكلوتقييمهامشاعرهإدراكعلىالفردمقدرة

ورؤيةالمختلفة،المشاعربينالتفرقةعلىالمقدرةوهي:العاطفيّاالستيعابثانيًا_.ُمناسبةبصورة

الفردمقدرة:العواطففهمثالثًا_.الّصحيحةالقراراتاّتخاذعلىتساعدياُمتعّددة،اوزمناألمور

الوقت،نفسفيوالحزنبالفرحالشخصشعورمثل:والمختلفة،الُمعقّدةالعواطفوتحليلفهمعلى

مقدرةوهي:العواطفإدارةرابعًا_اآلخر.إلىالمشاعرأحدمناالنتقالإلىالمقدرةإلىباإلضافة

.(2006،وحسين)حسينبهاالتحّكمإلىباإلضافةعليهاويتعّرفمشاعرهيفهمأنالفرد

السلوكياتمعالشخصّيةالجوانببينيجمعالمختلطاألنموذجنّإ:المختلطاألنموذجثانيًا_

الناعمة،قيادتهُيمارسالذيللقائديمكنوبالتالي.القائدالفرديمتلكهاالتيوالكفاءاتاالجتماعّية

اُلمتكاملالعملفريقفيوالُمستقّرةالطويلةالعالقاتتحقيقخاللمنالتعاون؛تعزيزُيحّققأن

(2016,Casimir & Zhidong & Bindu & Mark).

رئيسية،أبعادخمسلهالُمختلطاألنموذجأنّ(2012)رشادأوضحاألنموذجهذهأبعادوعن

الوعيتشمل:والتيالشخص،داخلاالنفعاالت:أّوالً:وهيالفردلدىالشعوريّالذكاءبمستوى

التعاطف،وتشمل:البينشخصّيةالعالقات:ثانياًواالستقاللّية.الذاتتحقيقالذات،تقديربالذات،

فيتطبيقهامحاولةالبينشخصّيةالمقدراتُتمّثلوالتياالجتماعّية،العالقاتاالجتماعّية،المسؤولّية
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علىالفردمقدرةوتشمل:الضغوطإدارة:ثالثاً.باآلخرينلعالقاتهالفردإدارةمهاراتوفيالواقع

فيالفردنجاحوتشمل:التكّيفعلىالمقدرة:رابعاً.االندفاعفيوالتحّكمالضغوط،وتحّملإدارة

.عاليةبمهارةالمشكالتحلّعلىالمقدرةلىإباإلضافةمعها،والتكّيفبمرونةالظروفمواكبة

.والسعادةالتفاؤللهُتحّققوالتيالمجتمعداخلللفردالتفاؤلّيةويشملالنظرة:العامالمزاج:خامساً

إذالقيادّية،المهاراتتطويرمناتؤسسالمتمّكنالتيالعواملأحدالشعوريّالذكاءُيعد

سلوكّياتهم،علىالتأثيرأجلمنفّعالة،استراتيجّياتووضعاآلخريناحتياجاتفهممنُيمّكنهم

بذلك،القياموكيفّيةعليهواالّتفاقعمله،يلزمماوفهماآلخرين،علىالتأثيرلعملّيةممهأمروهذا

التكّيف،فيالمتمّثلةالشعوريّالذكاءمهارةأنّكما.األهدافتحقيقإلىالراميةالجهودوتيسير

منالعاليالمستوىذويالقادةُيظهرإذالقيادة؛فعالّيةعلىقويّإيجابيّأثرلهاالقلق،وإدارة

السلوكَالذكاء أداءعلىينعكسوبالتاليللتفّوق،أتباعهمعلىوالتأثيرالفّعال،القياديّالشعورّي

.(Margaret, 2017)القائد

الفرق بين المهارات الصلبة والمهارات الناعمة 

باإلنسان الخاصة المختلفة للمهارات الكبيرة المظلة تعتبر والصلبة الناعمة المهارات إن

وغالب جداًًًوالمهنة، كبير بشكل والدراسات الكتب عنه تحدثت فيا تجمع المهارات هذه ألن ،

المهارات جهةداخلها من به المحيطة والظروف وسماته اإلنسان بشخص عالقة لها ومنالتي ،

اإل المهارات تجمع أخرى لهاجهة التي المهاراتعالقةحترافية مثل العملية والخبرة بالمؤهالت

.(2017،التقنيةوالفنيةواللغوية)قويدر

يسختالفالرئأناإل(Mishra & Gupta & Neetu, 2019)ميشراوجوبتاونيتا أشارو

والناعمة الصلبة المهارات وتُ؛بين العمل، مكان في واستخدامها اكتسابها كيفية المهاراتدعفي
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خرينفيالناعمةمنبثقةمنالسماتالشخصيةلإلنسانمثلإدارةالوقتأوالتواصلمعأشخاصأ

وتعتبر الصلبةاألوقاتالصعبة، أوالتدريبالمحدد،مهاراتالمهارات التعليم منخالل مكتسبة

بةلالصكيفيةاستخدامجهازمعينأوبرنامجأوأداةأخرى،ويمكنتعريفالمهاراتتشملمثالً

علىأنهاالمعرفةالفنيةالخاصةبكفيحينأنالمهاراتالناعمةهيعاداتكالعامةفيمكان

.العمل

المحددةالمهاراتتلكبأنهاالصلبةالمهارات ( Investopedia, 2014) انفيستوبديايرىو

قياسهاويصعبملموسةفهيالناعمةالمهاراتنقيضعلىوقياسهاتعريفهاويمكنللتعليم،القابلة

استخدامعلىقدرةموالوالقراءة،والرياضات،والكتابة،الطباعةمثلالعملمهاراتوتشمل  كميًا،

األخرين،معالتعاملدابآمثلتقودهاالشخصيةفهيالناعمةالمهاراتأمااآللي،الحاسببرامج

صغيرة.نقاشاتفينخراطواإلستماعواإل

( أيضًا والمهارأب(David, 2018وأشار الناعمة المهارات بين التوازن المفتاحن هو الصلبة ات

وقدقارنبينالمهاراتالصعبةوالمهاراتالناعمةفيالنقاطاآلتية:،للنجاحفيالعمل

تبينكيفيةالتعاملمعالحياةوالعمل؛بينماالمهاراتالصلبةتتضمنأنالمهاراتالناعمة -

 قدراتالمحددةللنجاحفيالعمل.مالمعرفةوال

أنالمهاراتالناعمةهيمهاراتشخصيةذاتيةمنالصعبقياسها؛بينماالمهاراتالصلبة -

 ةللتعلم،يمكنتعريفهاوقياسها.قدراتقابلمهي

نماالمهاراتثباتها؛بيإوالصفاتالشخصيةفمنالصعب المهاراتالناعمةتتعلقبالخصائص -

 التعليم،الجوائز.ثباتهامنخاللالشهادة،درجةإالصلبةمنالسهولة
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،مهارةإدارةاألزمات،مهارةالتفكيرالناقد،تصالةعلىالمهاراتالناعمةمهارةاإلمناألمثل -

إدارةالغضب،مهارةالتفاوض مهاراتالحاسوبالبينما،مهارة منأمثلتها الصلبة ،مهارات

مهاراتتحليلالبيانات.

 أهمي ة المهارات القيادي ة الناعمة 

فيتحقيقالعديدمندورًابارزًاالعاملون،الناعمةالتييمتلكهااألفرادالقيادّيةالمهاراتأخذت

الذياإليجابيّالمزايا األمر العمل، لبيئة تحقيقُيسهّة عليها الظروفالتكيّل مع ة،كافّةالبيئيّف

األعمالالمطلوبةفيهاإنجازليتم؛الناعمةالقياديةفرضعليهاضرورةاالهتمامبمفهومالمهاراتو

أك ممكنمعلى وجه العمل،ل في النجاح تحقيق عن المطلوبةفضاًل األهداف وتحقيق

(Vijayalakshm, 2016: 2860).

 تتمّثلُكما المهاراتأهميّ ة القيادّية  منالناعمة كّل تناولها كما ،)عجيل 2018)

ُتساهمReddy, 2013و) بأّنها الصراعالحدّفي( العاملينالسلبيّالتنظيميّمن تقليلو،بين

العمل. تحقيقوتُإجهاد على تلبيةالُمتميّالتنظيميّداءاألساعد طريق عن أصحابمُز تطلبات

جميعهم الدعمعنتهاأهميّبرزتُكما.المصالح تقديم القيامالُمستمر،طريق على األفراد وتحفيز

عنطريقالتعاون،لىتحقيقاألهدافاالستراتيجيةطويلةاألمدتعملع،والفعّبأعمالهمبشكل

الجماعة بروح إلىوالعمل وتسعى بشكل، وأفكارهم آرائهم إلى واالستماع العاملين األفراد تشجيع

ُتساعدعلىمواجهةالمواقفالصعبة،،كماةوالتنظيميّةالشخصيّلتحقيقجميعاحتياجاتهممستمر؛

من لتحقيقوُتمّكنهم الفريق؛ أعضاء على التأثير من ُتمّكنهم ثّم ومن اإليجابّية، المواقف تطوير

المزيدمنالنجاحفيحياتهم،وُتشّجعاألشخاصعلىتحسينمهاراتاالتصاالت،سواءاالتصال

لتحقيق وذلك الكتابي؛ أو وتاللفظّي المرجّوة. الشخصيّمدورًاؤديالنتائج الُبنية تشكيل في ةهمًا
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لألفراد،كماأّنهاُتمّكنهاجتماعيًّا،كماُيمكنمنخاللهاإيجادالحلولالمناسبةللمشكالتالمتعّلقة

بالوظيفةالتييعملبها.

الناعمةيالقيادالمهاراتةأهميّإبرازوُيمكنُ فيتُهاأنّفي،ة ومواقفشخصيّتغييرساعد ة

،الفعّةعلىنحوالمرجوّوصواًلإلىتحقيقالنتائج،ةبموضوعيّفيالقضاياوتنظرُوسلوكاألفراد،

أداةوُتعدّ،وإدارةالوقت،قدرةعلىتحقيقالتوازنمولديهاالالتنظيمية،ةالصراعاتحدّفمنوُتخفّ

الموظفين ونجاح،استبقاء بساللة التغيير عمليات والغموضوتُ،وتسهل التعقيد ويتمّكن،دير

بموجبالموظّ وقتهمفون إدارة على التوتروُتقلّ،باألفرادتهتمُّألنهابفعالّية؛ها مستويات من ،ل

زالتميُّتعّززوبالتالي،متهملُمنظّفينووالئهمالموظّزمشاركةعزّوت،حافظعلىاستدامةالموظفينوتُ

(.Rao, 2013ةواإلخاء)األخوّزوُتعزّ،ةالتنظيميّةفيالفاعليّوتحقيق

 بأهمّية(Sadq, 2019)صادقتأوصوقد  المنّظمات في األفراد وعي زيادة ضرورة إلى

كفريق الدقيق الُمناخ َخلق مع الفرص، واحتضان الستغالل والسعي الناعمة، القيادية المهارات

داءوإنجازاألهداف.واحد؛منأجلتحسيناأل

حيتّضحُ األكثر الموضوعات من ُتعتبر الناعمة القيادّية المهارات أّن سبق_ يوّية_مّما

مزايا ُتعّزز شخصّية سمات ُتعتبر أّنها كما العلمّية، القائد حياة في أهمّية وأكثر رئيسوفعالّية،

أعضاء؛وذلكألّنهاتعملعلىتحقيقالتواصلمعجامعيداءال،وتكسبهاألفضلّيةفياألالقسم

وحّلالمشكالتوالتعاون،وكذلكُتساعدفيالتكّيفمعكاّفةالظروف.هيئةالتدريس

 خصائص المهارات القيادي ة الناعمة

ناعمةالذينالقياديةالبهاالقادةأصحابالمهاراتيّتصفُالعديدمنالخصائصالتيوجدتُ

ما أبعد الذينيرون فهم اآلخرون، الرؤيةتقعُيرى صياغة عاتقهم لتوجهاتاالستراتيجيّعلى ة
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فيؤسسالم العاملين األفراد في والتأثير للمهاراتهاة، الخصائص من العديد توجد إذ القيادّية،

التي القادةيتّالناعمة بها تحقيقممدىوتعني:المرونة:ومنهاوالعاملين،صف على القادة قدرة

معوالتكيّالتوازن التيالمُةالبيئيّراتالتطوّف الديمومةتُتسارعة تحقيق في التنظيمية،سهم

عناالستراتيجية؛هاتوالتوجّ وضعوذلك األمدالخُطريق طويلة وغايتها،طط أهدافها وتحديد

الرؤية رسم عن فضاًل تطبيقهاالمستقبليّورسالتها، إمكانية ومدى طريقوخفّ،ة عن الحركة ة

.(Madden, 2015)العاملينتطلباتواحتياجاتلمُاالستجابةالسريعة

المهاراتنّإ أّنالناعمةةالقياديخصائص في تتمّثُل عمليّالناعمةالقيادّيةالمهارات، ةُتعّد

ىتنميتهارةباستمرار،األمرالذييدفعالعاملينإلالمتطوّوذلكمنأجلمواجهةالمواقفُمستمرًة؛

فأكثروالتعلّ أكثر إنّم الالقياديةالمهارات، من نابعة وكفاءتهمالناعمة للفرد الداخلية قدرات

الشخصي،إنّأوالمهنيّمةفيالعملوالمنظّسهمفيتقديمالقيمةالمضافةللفردتُفهيالشخصية؛

ونوع،ةوالظروفالخارجيةالنفسيّربناءعلىحالتهتتغيّالناعمةالقيادّيةكفاءةالفردفيالمهارات

.(2017)المالح،األفرادالذينيتفاعلمعهمعلىعكسالمهاراتالصلبة

 التعليم العالي في األردن 

 فيإرساءدعائمالتطوروالتحديث،وتوفيرمقوماترغبًة،يشهدالتعليمالعالياهتماماًبالغاً

 لكترونياتفيالمجاالتالمختلفةوتوجيهاالستثمارفيمجالالمعرفةاإلبداعواالبتكارواستخداماإل

االقتصادية المنافسة واعتماد العلمي كوادر،والبحث وتنمية البشرية المهارات تطوير يتطلب  وهذا

  بسببارتفاعوتيرةالتنافس،وتغير  هذاالعصروالتكيفمعنتائجهلمعستطيعالتعامتقدراتمو

االجتمااألنما اإلط نتيجة والثقافية فيعية اعتالل يرافقهمن وما االتصاالت شبكات وتطور   نفتاح

منظومة  األخالقيةالقيمية  المنظومة رأس على الجامعات ومنها العالي التعليم مؤسسات تأتي
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ويقعالعبءاألكبرعليهافيتلبيةمتطلباتالعصرالمتغيرةألنهامراكزفكر،فيالمجتمع  التعليم

ع.وإشعا

  وتعتمدالمجتمعاتالحديثةفيالوقتالحاليعلىالجامعاتلتعميقالفهماإلنسانيوتحسين

ف وكذلك البشرية. اإلنإحالة التنمية بوظيفة تقوم اإلالجامعة ودعم التكنولوجي  ختراعقتصادية

والتدهورالبيئي.ومخاطبةالقضاياالعالميةمثلالفقر،المرض،الصراعالسياسيالعرقي والعلمي

مؤسسةوطنيةاجتماعيةللتعليمالعاليتعنىبنشرالمعرفةوالعلمبأنهاتعريفالجامعة  ويمكن

البحث وتسعى  وتشجيع المجتمع وخدمة الفردلالعلمي شخصية وتكوين االنتماءتنمية وتعزيز

(.2018،)قانونالجامعاتاألردنيةالمبادرةالشخصيةوالعملالجماعي الوطنيوتشجيع

الجامعاتاإلدارةتتطلب منإدراكفي غيرها عن الجامعات يميز الذي والتفرد  التعقيد

وصعوبة والتداخل بالتعقيد يتصف الذي الجامعي العمل طبيعة عن ناتج التميز وهذا المؤسسات

الجامعة؛ويقع،التقييم خصوصية مع التعامل مسؤولية القادة عاتق تواجهعلى إدارةحيث

وهذااألهدافالمشكالتومنبينهامشكلةتنسيقجهودالجامعةنحوتحقيق امعاتالعديدمنالج

.واعيةإدارةيتطلب

 تراعيتطويرهيكلةالجامعةوبنيتهاومواردهااستراتيجيةالناجحةتتطلبتبنيمنهجيةواإلدارة

(.2004،)أبونبعهورؤيتهاورسالتهاأهدافهاوتقنياتالعمللتحقيقاإلداريةالبشريةوعملياتها

 الجامعات األردنية الخاصة 

( المادة سو16تتص الجامعات قانون من يك( أن على خاصة أو رسمية كانت لكلاء ون

مجلس الكلياتجامعة وعمداء الرئيس نواب وعضوية الرئيس برئاسة العمداء( )مجلس يسمى
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وتكون العمداءوالمعاهد، مجالس والمعاهد،صالحيات الكليات بإنشاء األمناء مجلس بتوصية

ينأعضاءهيئةياألكاديميةودمجهاأووقفقبولهاأوإلغائها،وتعبرامجوالتخصصاتالوإنشاء

في بأنواعهماونقلهم،اتالجامع التدريس اإلجازات ومنحهم واعارتهم وانتدابهم وتثبيتهم وترقيتهم

هيئة أعضاء وتقييم استقالتهم، وبحوثهموقبول األكاديمية وأنشطتهم تدريسهم وأساليب التدريس

القرارات واتخاذ التعليمات،العلمية لتنفيذووضع بالعملأالالزمة العالقة ذات األنظمة حكام

.(2018،)رواشدةميللجامعةاألكادي

الجا ظلتكتسب في كبيرة أھمية الخاّصة التومعات تمويل عن الحكومّية الموارد   سععجز

ف ظلالمنشود وفي الجامعي، التعليم مجال بإعي الخاصالمطالبة للقطاع دور حقلطاء في

التعليم؛البشرّيةالتنمية على الطلب تزايد إلى وعدمواستناًدا االستيعابّية  الجامعي المقّدرات   كفاية

المتقّدمين  عدممقدرةالجامعاتالرسمّيةعلىاستيعابالطلبةكافةلّ،وفيظيةللجامعاتالحكوم

خارجهاإلي ومن األردن داخل من الثانويةالعامة األوضاعهمنالناجحينفي وبسبب لسياسّيةا  ،

انحواستثماريً  هاًتوجاتالثمانيننهايةاألردنّفيشهدغيرالمستقّرةفيالدولالعربيةالمجاورة،

امباالستثمارفيهتمواال  صةويمكنإيجازمبّرراتإنشاءالجامعاتالخا.إنشاءالجامعاتالخاصة

:فيالتعليمالعاليفياألردنعلىالنحواآلتيعالخاصالقطا

الت - الخاصعليمُيخفف الماليالعالي األعباء الثقيمن تتحمّ  لةة علىلهاالتي لإلنفاق   الدولة

وتزداد الحكومي، التعليم بهذهِقطاع باستمرار األعباء والتوسحكم الطلبة أعداد في   عالنمو

 .فيالدراساتالعلمّيةوالتكنولوجّيةومتطلباتالبحثالعلمي

الخاّص - العالي منإنّالتعليم الهشأن الضغوط من الدولة يعفي تمهاأن التي ارسهائلة

والجامعيهامجتمعات العالي التعليم يستوعب لكي اإلسالمّية؛ العربية الدول في وخاصة ،
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إّن  السياسّيةواالجتماعية؛إذهااأبعادهاجميعخريجيالمرحلةالثانويةالعامة،وھيضغوطل

تعليمعالٍوجوداللمسؤولينعنالتعليمالعالي،ورًاكبيلھمًقبولخريجيالمرحلةالثانويةيمث

منخاص معهمّالهذايخفف تتناسب التي األعداد الحكومية الجامعات تقبل إذ تهامقّدرا  ؛

ُيؤالمعياراألفضلّيةبينالطلبة،وتحيلمنلفقًواتهوإمكانا الثانوّيةالعاّمة  فيهمجموعهلهُم 

 .العاليهتعليم إذاشاءمواصلة ؛إلىالتعليمالخاصهالعاليالحكوميللتوجللقبولبالتعليم

  فرًصاللتعليمداخلالبالدألبناءتلكالفئةالمستريحةاقتصادًيا،يتيحالتعليمالعاليالخاص -

إرسال تعليمهمبدالًمن يجنهملمواصلة مما البالد، خارج أجنبية جامعات  المشكالتبهمفي

 سرهم.خارجإشرافأهمنتيجةوجودلهاالتيقديتعّرضون

أسهاماإل - تحقيق المجتمعهدفي وتزويد القادمة، لألجيال المعارف ونقل العالي، التعليم   اف

التهبحاجا لإلمهامن والبحوث الدراسات وإجراء المختلفة، حلّسهامرات المشكالتفي

 المجتمعية.

التعليم - فرص األردنمحدودّية ألبناء الرسمّية األردنّية الجامعات في   المغتربين،يينالُمتاحة

 .فيدولالخليجالعربيهموخاّصةالمقيمينمن

ا - جامعاألوضاع وإغالق فلسطين، في واالنتفااتهالمضطربة عمّضة،   نهايةفيبهاتالتي

التسعين وبداية توج  اتالثمانينّيات إلى لنيلهأدى الخاصة؛ األردنية الجامعات إلى   الطلبة

.(2010الخزاعلة،)هاالجامعّيةبجميعمستوياتشهاداتال
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 ثانيًا: الدراسات السابقة ذات الصلة 

الدراسةقامت موضوع مجال في أجريت التي والبحوث الدراسات على باالطالع الباحثة

الناعمةالقياديّالمهاراتوهي،الحالية وسوفة إلىالباحثةعرضت، األقدم من الدراسات هذه

األحدثعلىالنحواآلتي:

ونقانقوكاالسنونقدراسةهدفت  ,Wongkalasin & Bouphan & Ngang)بوفان

فيالتعرّإلى(2013 الناعمة القيادية المهارات تأثير مدى على للمراكزالتنظيميّناخالمُف

في تايالند.مُالصحية في كاين خون االستبيانااستخدتمقاطعة كأداةالشخصيّقابالتوالمُم ة

البيانات. إلىوتوّصلتجميع البحث مرتفعأنّل كان المبحوثة الصحية المراكز اهتمام مستوى

ريالبحث)مهاراتالقيادةالناعمةوالمناخالتنظيمي(،فضاًلعنوجودعالقةإيجابيةمعتدلةلمتغيّ

.الكليّعلىالمستوىالتنظيميّناخوالمُبينمهاراتالقياديةالناعمة

دراسة لتطوير(  Crosbie, 2014)  كروسبيوهدفت كمنهجية التدريب دور تحديد إلى

استكشافدورُثمّومنللقيادة،وإلثباتأهميةتطويرالمهاراتالناعمةللقيادة،"المهاراتالناعمة"

التدريب،إلىجانبالعناصراألساسيةاألخرى،فيمساعدةالقادةعلىتطويرالمهاراتالناعمة،

( من الدراسة عينة في10وتكونت مدراء التحتية.( البنية البحثمشاريع منُيمثّوهذا عينة ل

دالبحثثمانيةوحدّالناعمة،القيادةلتطويرمهارات؛األبحاثالتيجمعهامنخمسةبرامجمختلفة

العمل )مهارة هي الناعمة للقيادة التواصل،الجماعيّمهارات الالمُ، القيادة،مبادرة، على قدرة

والتدريب،الفاعليةالشخصية،ومهارةتقديمالذات(.التخطيطوالتنظيم،التنمية

إلىتنميةوتطويرالمهاراتالناعمةلدىهدفت ( Ariratana, 2015)  أريراتاناهاتودراسةأجر

المؤسسات )التعليميّمديري من عينة على دراسته في أيضًا التحليلي المنهج واستخدم (477ة،
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هموأنّهامستوىالمهاراتالناعمةلدىمديريالتعليممرتفع،أهمّمديرًا،وتوصلتالدراسةإلىنتائج

ونروحعملوُيعززّدةمعاآلخرينجيّويبنونعالقات،يستخدمونمهاراتالتكنولوجيافياالتصال

الفريق.

ميرو هدفت(2017)وأجرى الدراسة المهاراتإلى على اإلداريةتعرف للقيادات ،الناعمة

االرتجال في منالمنظمّي،ودورها عدد في اإلدارية القيادات من عينة آراء استطالع خالل من

دهوك، جامعة البيانات.وتمّكليات لتجميع كأداة االستبيان منوتكّونت استخدام الدراسة عينة

ومسؤولي66) األقسام ورؤساء ومعاونيهم العمداء من وأظهرتالدراسة(فردًا اإلدارية. نالوحدات

من القيادي،نتائجالعدد المهاراتالناعمةالتييمتلكها بين إيجابية معنوية عالقة ظهور ،منها:

التعاملالفوريمعها،تتطلبُالمشاكلوالمواقفالتيحلّفييّالمنظمقدرتهعلىاالرتجالموبين

هاأنيعملأفرادالعينةالمستجيبةمنالقياداتأهمّكانمن،ووضعالبحثعددًامنالمقترحات

وكلياتها الجامعة في أزماتعلىاإلدارية معالجة في والمبتكرة المسبوقة غير الحلول اعتماد

العمل والتي؛ومشاكل الطارئة الحاالت مواجهة في ضرورية منتطلّتكونها عالية مستويات ب

.المنظميّاالرتجال

فعلىاستخدامالتعرّإلى(  Baron & Agustina, 2017)اناقوستيبارونووهدفتدراسة

المرؤوسين، أداء في للقائد الناعمة القطاعوطُالمهارات في الدراسة ماليزياالصحيّبقت ،في

باعتمادعينةعشوائيةلإلجابةعناالستمارةالتياعتمدتكأداةلتجميعالبيانات.وتوصلتالدراسة

المهاراتالناعمةأنّللمهاراتالناعمةللمديرينعالقةإيجابيةمعأداءالمرؤوسين،وأيضاًأنّإلى

ساهمفيتنميةمهارةالتدريبومهارةتقديمالذات.تُللمدير
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مارسةمديريمُفعلىدرجةالتعرّإلىهدفت (دراسة2018)نالجرايدةوالعلويمكلّوأجرى

للمهاراتالناعمةفيواليةصوربسلطنةعمان،ولتحقيقهذهالدراسة بناءاستبيان،تمّالمدارس

)وتكوّ من الدراسة عينة مساعدا50ًنت منتوّصوقد .ماًومعلّللمدير( مجموعة إلى الدراسة لت

درجةممارسةمديريالمدارسللمهاراتالناعمةفيواليةصوربسلطنةعمانأنّمنها:،النتائج

للمهارات المدارس مديري ممارسة درجة في إحصائية داللة ذات فروق ووجود عالية، جاءت

ىالوظيفي،وعدموجودفروقذاتداللةإحصائيةوالُمسمّعزىلمتغيريالنوعاالجتماعيتُالناعمة

يالمؤهلالعلميولسنواتالخبرة.عزىلمتغيرتُفيدرجةممارسةمديريالمدارسللمهاراتالناعمة

هدفتإلىالتعرفعلىدورالمهاراتالقياديةالناعمةدراسة (Sadq, 2019)صادقوأجرت

منتتكّالتي أبعادها مهارات):ون التدريب، مهارات المبادرة، مهارات االتصال، بناءمهارات

تعزيز،(الفريق التيتعلّفي األعمال ريادة منتتكوّم أبعادها ريادة)ن ونية القيادية، الكفاءة

منوجهةنظرأعضاءمجالسالكلياتفيجامعةصالحالدين،أربيل(األعمال،والسلوكالجريء

المنهجااستخدتم.العراق/ البياناتالمسحّي،م لجمع كأداة اإلستبانة نةعيّنتتكوّ.واستخدمت

من الدين(41)الدراسة صالح جامعة كليات من عدد في الكليات مجالس أعضاء من .عضوًا

وتأثيرللقياداتعلىالمهاراتالناعمةإيجابيّالنتائجالتيتوصلتإليهاالدراسةهناكارتباطوأهمّ

.وفرديّماعيّجمريادةاألعمالبشكلوتعلّ

ليفةتوأجر هدفت2020)أبو دراسة في( والنزاهةالبحث القيادةالناعمة أبعاد بين العالقة

الفروق عن الكشف وكذلك الجوف، جامعة في العاملين لدى العمل بيئة في للعاملين السلوكية

بعادالقيادةالناعمة)الرؤية،واالتصاالت،والذكاءالشعوري(والنزاهةةفياتجاهالعاملينألالمعنويّ

العمل بيئة في للعاملين الوظيفة،الُمتغيّبحسبالسلوكية وطبيعة )الجنس، الديموغرافية رات
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العمرية، الجامعة(.وُمدّوالمرحلة في العمل المنهجوتبنّة الدراسة باإلضافةالتحليلّي،الوصفيّت

دراسة البيانات.مسحيّإلى لتجميع كأداة االستقصاء واستخدم من)تكوّة، عينةالدراسة (337نت

جاوموظّفموظّ في ألبعادفة اإلدراك من معتدلة درجة عن الدراسة نتائج كشفت الجوف. معة

القيادةالناعمةوالنزاهةالسلوكيةللعاملينفيبيئةالعمل،باإلضافةإلىوجودعالقةإيجابيةمعنوية

معدالدراسةعنأسفرت بينأبعادالقيادةالناعمةوالنزاهةالسلوكيةللعاملينفيبيئةالعمل،وأخيرًا

فروق العاملينمعنويّوجود اتجاه في بيئةأل؛ة في للعاملين السلوكية والنزاهة الناعمة القيادة بعاد

العملبحسب)طبيعةالوظيفة،ومدةالعملفيالجامعة(.

دراسةو ومحمدهدفت تسليط2020)الحدراوي إلى للقيادةالضو ( الفكرية المرتكزات على ء

التنظيمي، والتطوير اهتماموالتعرّالناعمة، مستوى على القيادةالُمنظّف بمهارات المبحوثة مة

البيانات. لتجميع كأداة االستبيان واستخدم )تكوّالناعمة، من الدراسة عينة فيموظّ(50نت فًا

إنّمنها:،الدراسةعددمنالنتائجوأظهرت ة.عشوائيّبطريقةاختيرتفيالسليمانية،التقنيّالمعهد

العمل مهارة ومهارةالجماعيّمستوى ضعيف، بمستوى جاءت التواصل ومهارة متوسطًا، جاء

ككلّامتالكمهاراتالقيادةالناعمةأنّ،منعالقاتالتأثيرنوتبيّالمبادرةجاءتبمستوىمرتفع.

وبمستوياتأفضلمن،مةالُمنظّالتيتنتهجهاالقياداتفيتلكالتنظيميّؤثرفيعملياتالتطويريُ

.نفردلعددمنتلكالمهاراتالمُاالمتالك

 ,Gintinga, Mahiranissa)فبريانسياهوبكتياوماهرانيساوجينتينجا  منكلّدراسةهدفت 

Bektia, Febriansyah, 2020)علىالتعرّإلى الفريق لبناء الخارجي التدريب تأثير على ف

)العمل بـ المتمثلة الناعمة المهارات طلبةالجماعيّتطوير لدى واألخالق( والقيادة والتواصل

نتعينةتكوّ.معهدباندونغللتكنولوجيافي واإلدارة،ماجستيرإدارةاألعمالفيكليةإدارةاألعمال
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المشاركةأي )الجوانبالثالثةلمستوىالتفاعلأنّالنتائجإلىوأشارت.(طالبا104ًالدراسةمن)

والمساهمة الغالب(والتواصل في جيدة كانت التدريب برنامج المشاركين.في نصف من أكثر

وكانتسلوكياتالمهارات.ةالتدريبيةالتيتعكسمستوىالمعرفةلتقييمالتدريبالمادّفهموا(65٪)

أشارتالبياناتالنوعية،هياالتصالوالقيادةرتبشكلكبيرمنخاللالتدريبتغيّالناعمةالتي

المناقشاتتمّالتي خالل من عنأنّإلى،جمعها ومسؤولين وعيًا أكثر أصبحوا المشاركين

مفيًدالتطويرالمهاراتبرنامجاً برنامجتدريبفريقالعمل ُيعدّبشكلعام، اتوأخالقيّاستيعابقيم

.بماجستيرإدارةاألعمالطالّةبينالشخصيّ

 وموقع الدراسة الحالية منها  الدراسات السابقةملخص 

بتنّوعاألهدافمنخاللاستعراضالدراساتالسابقةالعربيةمنهاواألجنبي،تبّينأّنهاتنّوعت 

كلكدراسةها؛حيُثرّكزتجميعالدراساتعلىتناولالمهاراتالقياديةالناعمة،التيسعتلتحقيق

( ليفة؛2020،ومحمددراويحال؛Sadq, 2019؛2017،ميرومن: ذلك(2020،أبو واّتفق

الدراسةالحاليةعنالدراساتالسابقةفيالنقاطالتالية:تمّيزت معالدراسةحاليًا.وقد 

رؤساءجاءت  - قبل من الناعمة القيادية المهارات ممارسة درجة معرفة أجل من الدراسة هذه

انمنوجهةنظرأعضاءهيئةعمّةبمحافظةالعاصمةالخاّصاألقسامفيالجامعاتاألردنية

التدريس،علىخالفالدراساتالسابقة.

كلمن:دراسةكلجمعالبياناتكأدواتٍمعظمالدراساتالسابقةاالستبانةوالمقابلةاسُتخدمت  -

(Baron & Agustina, 2017والعلوي؛2017،ميرو؛ اتفقت وقد .(2018،الجرايدة

المعلومات لجمع كأداة االستبانة باستخدامها السابقة الدراسات مع الحالية كدراسة،الدراسة

 .(2020ومحمد،الحدراوي؛ودراسة2018،والعلويالجرايدة؛ودراسة2017ميرو،)
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السابقةأمّ - الدراسات من الحالية الدراسة موقع ممارسةفيتلخّا درجة موضوع تناولها في ص

األردنية الجامعات في األقسام رؤساء قبل من الناعمة القيادية بمحافظةالخاّصالمهارات ة

-،حيُثالتتوافُردراسةفيهذاالمجالانمنوجهةنظرأعضاءهيئةالتدريسعمّالعاصمة

 .-الباحثةفيحدودعلم

؛ودراسة(2018والعلوي،الجرايدة)كدراسةاساتالسابقةاستفادتالدراسةالحاليةمنالدروقد  -

مناإلطاركاالستفادةةعدّفيجوانب(2020ودراسة)أبوليفة،؛(2020)الحدراويومحمد،

الدراسةالنظريّ موضوع صياغة القيادية،في المهارات ممارسة درجة بموضوع يتعلق فيما

انمنعمّةبمحافظةالعاصمةالخاّصاألردنيةالناعمةمنقبلرؤساءاألقسامفيالجامعات

التدريس هيئة أعضاء نظر واالطّوجهة واإلجراءات، الدراسة طريقة سير كيفية على الع

ةوكيفيةالبحثيّاألدواتعلىف،أيضًاالتعرّوأخذمايتناسبمنهامعالدراسةالحالية،المتبعة

للجانإعدادها وعرضها صدقها.للتأكّمينالمحكّ، من األساليبود من ةاإلحصائيّاالستفادة

الدراسةالمُ في وستخدمة مقارنة، في منها واالستفادة ومقترحاتها وتوصياتها النتائج دراسة

الحالية. الدراسة بنتائج علىنتائجها الحالية،الوباإلطالع والدراسة السابقة مادراسات يتبين

 يلي:

الحالية • الدراسة قبلالتعرفهدفت من الناعمة القيادية المهارات ممارسة درجة على

الخاصة األردنية الجامعات في األقسام درجة،رؤساء  في الفروق داللة عن والكشف

ممارسةالمهاراتالقياديةالناعمةمنقبلرؤساءاألقسامفيالجامعاتاألردنيةالخاصة

 .بمحافظةالعاصمةعمان
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هذهاستخدمتو،أعضاءهيئةالتدريسبطريقةعشوائيةاشتملتعينةهذهالدراسةعلى •

وتمالوصفيالمنهجالدراسة والدراسات، النظري باألدب باالستعانة االستبانة تطوير

 ةذاتالصلةبالدراسةالحالية.السابق

السابقةالدراساتقبلمنمجتمعةتطبيقهايتملم(مهارات)مجاالتمجموعةتطبيقتم •

.الموضوعنفسفيخاضتالتي

التطرقيتملميشملالمهاراتالتيتمأخذآراءالخبراءحولها،ونظريإطارإضافةتم •

 .الموضوعنفسفيبحثتالتيالسابقةالدراساتقبلمنإلىهذهالمهاراتمجتمعة
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 : الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات

راسةالتيقامتالباحثةها،وأداةالدتوعينلوصفًالمنهجالدراسة،ومجتمعهاالفصذاهيتناول

الدراسة،بتطوير وصدق ثبات من التحقق وطريقة تطبيقهاها، وآلية الدراسة والُمعالجةوإجراءات ،

اإلحصائيةالتياستخدمتهاالباحثةلإلجابةعنأسئلةالدراسة.

 منهج الدراسة 

استخدامالدراسة؛أهدافلتحقيق وهوالمنهجتم العلميالوصفي؛ لطبيعةالمالءمالمنهج

الجامعاتلتحديدالدراسة؛ في األقسام رؤساء قبل من الناعمة القيادية المهارات ممارسة درجة

.منوجهةنظرأعضاءهيئةالتدريس،ةبمحافظةالعاصمةعمانالخاّصاألردنية

 مجتمع الدراسة 

الدراسةنّتكو ُمجتمع في1832)من الخاّصة األردنية الجامعات في تدريس هيئة عضو )

جامعةالبتراالخاصة، اإلسراء، جامعة سميةللتكنولوجيا، األميرة وهي)جامعة محافظةالعاصمة

جامعةالزيتونةاألردنيةالخاصة،جامعةالشرقاألوسط،جامعةالعلومالتطبيقيةالخاصة،جامعة

،جامعةالجامعةالعربيةالمفتوحة،جامعةالحسينالتقنية،دلفياالخاصةجامعةفيالعمانالعربية،

وذلكاستنادًاإلىالبياناتالمنشورةعلىموقعوزارةالتعليمالعاليوالبحثالعلمي(؛عماناألهلية

(www.moh.gov.jo)يوّضحتوزيعأفرادمجتمعالدراسة(1والجدول)(.2021-2020)لعام

منأعضاءهيئةالتدريسفيالجامعاتالخاّصةفيمحافظةعمانحسبالجامعةوالجنس:

  

http://www.moh.gov.jo/
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 ( 1جدول )ال
ة في محافظة عمان حسب    توزيع أفراد مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاص 

 الجامعة والجنس 

 اسم الجامعة  الرقم 
 عدد أعضاء هيئة التدريس 

 المجموع 
 أنثى  ذكر

10724131جامعةاألميرةسميةللتكنولوجيا.1
18375258جامعةاالسراء.2
169114283البتراالخاصةجامعة.3
190102292جامعةالزيتونةاألردنيةالخاصة.4
12152173جامعةالشرقاالوسط.5
14384227جامعةالعلومالتطبيقيةالخاصة.6
7751128جامعةعمانالعربية.7
15094244جامعةفيالدلفياالخاصة.8
261743جامعةالحسينالتقنية.9

341953الجامعةالعربيةالمفتوحة.10
 1832 632 1200 المجموع  

 عينة الدراسة 

العينة حجم وبلغ المجتمع، من بسيطة عشوائية عينة اختيار أعضاءمنعضواً(318)تم

وفقاًهيئة ،(Krejcie, Morgan, 1970)اإلحصائيةالعيناتجداوللبياناتالتدريس،

.الديموغرافيةمتغيراتهانةالدراسةحسب(توزيعأفرادعي2ُويوّضحالجدول)

 ( 2الجدول )
 الديموغرافية   هاتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات

 النسبة المئوية  العدد  الفئة  المتغير 

 الجنس 
 62.9 200ذكر
 37.1 118أنثى
 100.0 318 الكلي 
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 النسبة المئوية  العدد  الفئة  المتغير 

 الرتبة األكاديمية 

 40.9 130أستاذ
 23.3 74أستاذمشارك
 35.8 114أستاذمساعد

 100.0 318 الكلي 

 سنوات الخبرة

 40.9 130سنوات5أقلمن
 24.8 79سنوات10إلى–سنوات5من

 34.3 109سنوات10أكثرمن
 100.0 318 الكلي 

 أداة الدراسة

ممارسةالمهاراتالقياديةالناعمةمناستبانةتقيسدرجةتطويرتمافالدراسة،تحقيقًاألهد

األردنية الجامعات في األقسام رؤساء العاصمةالخاّصقبل بمحافظة نظرعمّة وجهة من ان

التدريس هيئة وأعضاء النظرّي األدب إلى بالرجوع وذلك العالقةبعض؛ ذات السابقة الدراسات

جُ من الدراسة أداة وتكّونت األولبالموضوع. الجزء تّضّمن حيُث الديم:زَأين؛ غرافيةوالمعلومات

الدراسة، مساعد(،كالجنسلعينة أستاذ مشارك، أستاذ )أستاذ، األكاديمية والرتبة أنثى(، )ذكر،

من )أقل الخبرة من5وسنوات إلى5سنوات، منسنوات،10سنوات كماسنوات10أكثر (؛

جامعاتاألردنيةالتناولالجزءالثانيدرجةممارسةرؤساءاألقسامللمهاراتالقياديةالناعمةفي

األداةمنسّتة الخاّصةفيمحافظةالعاصمةعّمانمنوجهةنظرأعضاءهيئةالتدريس.وتكّونت 

)مه المبادرة،اأبعاد مهارة الفعال، التواصل ارة هيئة أعضاء تنمية ملتدريسمهارة هارةوتدريبهم،

التدريس هيئة أعضاء مع مشتركة رؤية األزمات،إيجاد إدارة الشعوري،مهارة الذكاء (مهارة

خبراءفيبمجموعة(ُيبّيناألداةبصورتهااألولية؛لتحديدهذهالمهاراتتّماالستعانة2والملحق)
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إلكترو؛اإلدارة وأخرى وجاهية مقابالت إجراء طريق عن تطبيقوذلك طريق عن .الزوومنية

.متّماألخذبآرائهن(يبّيُنأسماءخبراءاإلدارةالذي3والملحق)

 صدق أداة الدراسة 

صدقأداةالّدراسةبطريقتينهما:تّمالتحّققمن

دق الظاهري   ً: الص   أوال 

ةالناعمةمنقبلرؤساءالقياديّمارسةالمهاراتللتحّققمنالّصدقالظاهرّيلمقياسدرجةمُ

الجامعات في العاصمةالخاّصةاألردنيّاألقسام بمحافظة هيئةعمّة أعضاء نظر وجهة من ان

وبلغالتدريس التربوّية، اإلدارة مجال في الُمختّصين الُمحّكمين من مجموعة على عرضه تّم ،

( )14عددهم والُمحلق األردنية، الجامعات من محّكًما أسم4( يوّضُح الُمحّكمين( والبياناتاء

وكانالغرضمنالّتحكيمهوالّتحّققمندرجةُمناسبةالّصياغاتالّلغوّيةللفقرات،،الخاصةبهم

تّمدرجةو  وقد  إليه، تنتمي اّلذي الُبعد لذلك قياسها ومدى فيه، وردت اّلذي للُبعد الفقرات انتماء

تّمحذفوتعديلصياغ ةبعضالفقرات،ودمجبعضهااآلخراألخُذبُمالحظاتالُمحّكمين؛إذ  .وقد 

أداةالدراسةبصورتهااألولّيةمن) (،واستقّرتاألداة2ق)(فقرة،كماهوُمبيَّنفيالُملح55تكّونت 

( على النهائّية )47بصورتها الُملحق في ُمبّين هو كما الفقرات، بعض بحذف وذلك فقرة؛ )5.)

ا ألداةمناألبعادالسّتةاآلتية:وتكّونت 

ل: (.7-1(فقراتوهيالفقرات)7الفّعال،وله)مهارةالتواصلالُبعد األو 

(.15-8(فقراتوهيالفقرات)8)المبادرة،ولهُمهارةعد الثاني:البُ 

التدريسالث:الث  عد  البُ  هيئة أعضاء تنمية ولُهوتدريبمهارة الفقرات6)هم، وهي فقرات، )

(16-21.)
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الرابع:البُ  إيجادعد  التدريسمُؤيةرُمهارة هيئة أعضاء مع )شتركة وله الفقرات7، وهي فقرات )

(22-28.)

(.39-29(فقرةوهيالفقرات)11،وله)رةإدارةاألزماتمهاعد الخامس:البُ 

(.47-40(فقراتوهيالفقرات)8)الشعورّي،ولهمهارةالذكاءادس: الس  عد البُ 

من كّل إعطاء خالل من وذلك الدراسة؛ أداة لتصحيح الخماسّي؛ ليكرت سّلم اعتماد وتّم

درجاته بين من واحدًة درجًة رقميًّاالفقرات ُتمّثُل واّلتي أبًدا( نادًرا، أحياًنا، غالًبا، )دائًما، الخمسة

تمَد5،4،3،2،1) ابّيإلجاباتعّينةالدراسة؛لتكنعلىالمتوّسطالحس(علىالترتيب،كمااع 

االستنادإلىالمعادلةالّتالية:مؤّشرًاعلىالمستوى؛وذلكب

عددالمستويات/الحّداألدنىللبدائل(–=)الحّداألعلىللبدائلطولالفترة

3(/1-5=)طولالفترة

1.33طولالفترة=

لي:ياثالثةكموبذلكتكونالمستويات

2.33-1الّدرجةالُمنخفضةمن

3.67-2.34الّدرجةالُمتوّسطةمن

5-3.68الّدرجةالُمرتفعةمن

 ثانيًا: صدق البناء 

الدرجة وبين فقرة، كّل ارتباط ُمعامالت  اسُتخرجت  للقياس؛ البناء صدق دالالت الستخراج

الكلّية،وبينكّلفقرةوارتباطهابالمجالاّلتيتنتميإليه،وبينالمجاالتببعضهاالبعضوالدرجة

(عضًوامنأعضاءهيئةالتدريس،30علىعّينةاستطالعّيةمكّونةمن)الكلّية،وتّمتطبيقذلك

وتّماختيارهممنُمجتمعالدراسةوخارجعينتها،والجداولالّتاليةُتوّضُحذلك:
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 ( 3الجدول )
رجة ا الالفع  مهارة التواصل ُمعاملت االرتباط بين فقرات الُبعد،  لكلية، والُبعد ال تي تنتمي إليه والد 

رقم 
 الفقرة 

 الفقرة 
ُمعامل االرتباط  

 مع الُبعد 
ُمعامل االرتباط  

 مع األداة 
 **0.591 **0.728 .ُتشعُرأعضاءهيئةالّتدريسبالّراحةمناسبةًألفاًظايستخدمُ.1
 **0.703 **0.768 .أثناءتواصلهةإيجابيّانطباعاتعلىتكوينيحرُص.2
 **0.620 **0.780 .أهدافهُلغةالجسد؛لترجمةيستخدمُ.3
 **0.656 **0.845 .تواصلهفيالّتكنولوجّيةالوسائلُيوّظفُ.4
 **0.808 **0.831 .التدريسهيئةبينأعضاءلالخبراتفيماتبادُُيشّجُععلى.5

6.
يحرُصعلىتقديمالّتغذيةالراجعةحولُمنجزاتأعضاء

 **0.814 **0.826 الّتدريس.هيئة

 **0.605 **0.771.التدريسهيئةبينأعضاءفيماالبّناءالحوارعلىُيشّجعُ.7
0.01اللةالدّعندمستوىدالّ**

لومعاألوّالُبعدفقرةمنالفقراتمعكلّعاملارتباطمُقيمأنّ(3الجدول)نتائجمنيتّضحُ

بينالداخليّساقاالتّإلىصدقُيشيرُاإحصائيًّا؛ممّةودالّومقبولةموجبةللقياس،ةالكليّالدرجة

لقياسه.أُعّدت ناسبتهالقياسماومُل،األوّالُبعدفقرات

 ( 4الجدول )
لكلية، والُبعد ال تي تنتمي إليه الُمبادرة والدرجة امهارة  ُمعاملت االرتباط بين فقرات الُبعد، 

0.01اللةالدّعندمستوى**دالّ

رقم 
 الفقرة 

 الفقرة 
ُمعامل االرتباط  

 الُبعد مع 
ُمعامل االرتباط  

 مع األداة 
 **0.769 **0.816 قبلوقوعها.ُيبادُرفياستشرافالُمشكالت .8
 **0.909 **0.923 جديدة.تطويرّيةتطبيقأفكارعندةالمسؤوليّيتحّملُ.9

 **0.764 **0.812 .يتبّنىُمدّونةالسلوكفيعمله .10
 **0.888 **0.911 أعضاءهيئةالّتدريس.القيادّيةلدىمهاراتالتطويربُيبادرُ .11
 **0.889 **0.890 .يستثمُرالفرصألُمتاحةفيتذليلُمشكالتالعمل .12
 **0.839 **0.857 .النظرّيةإلىواقععمّلّيملموساألفكارُيحّولُ .13
 **0.850 **0.850التنافسّيةمعالجامعاتاألخرىةيتبّنىُمبادراتُمؤسسّيةُتحّفزعلىالمقدر.14
 **0.762 **0.803يتبّنىنظامًالمكافئةأعضاءهيئةالّتدريس..15
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ومعالّثانيالُبعدفقرةمنالفقراتمعكلُّعاملارتباطمُقيمأنّ(4الجدول)نتائجمنيتّضحُ

بينالداخليّساقاالتّإلىصدقُيشيرُاإحصائيًّا؛ممّةودالّومقبولةموجبةللقياس،ةالكليّرجةالدّ

قياسه.لأُعّدت ناسبتهالقياسماومُ،الثانيالُبعدفقرات

 ( 5الجدول )
والُبعد  لكلي ة هم، والدرجة اتنمية أعضاء هيئة التدريس وتدريبمهارة معاملُت االرتباط بين فقرات الُبعد، 

ال تي تنتمي إليه 

رقم 
 الفقرة 

 الفقرة 
معامل االرتباط  

 مع الُبعد 
معامل االرتباط  

 مع األداة 

16. 
هيئةيّتبُعاألسلوبالعلمّيفيتحديداحتياجاتأعضاء

 **0.765 **0.753 الّتدريس.

17. 
الّتدريسبمواعيدالُمؤتمراتهيئةأعضاءيحرُصعلىإبالغ

 .الُمناسبفيالوقت
0.843** 0.806** 

الّتدريسللبرامجالتدريبّيةفيالعملّيةهيئةأعضاءُيتابُعتوظيف .18
 التدريسّية

0.921** 0.853** 

19. 
هيئةلبرامجالّتدريبالمقدمةألعضاءالالزمعمالدُّيقّدمُ

 **0.818 **0.869 الّتدريس.

 **0.887 **0.889 التعّلمالذاتّيالُمستمر.الّتدريسعلىهيئةأعضاءُيشّجعُ .20

21.
التدريس؛لرفعالروحهيئةأعضاءيحرُصعلىإبرازإنجازات

المعنوّيةلديهم.
0.850** 0.843** 

0.01عندمستوىالداللةدالّ**

ومعالثالثالُبعدفقرةمنالفقراتمعكلّعاملارتباطمُقيمأنّ(5الجدول)نتائجمنيّتضحُ

بينالداخليّساقاالتّإلىصدقُيشيرُاإحصائيًّا؛ممّةودالّومقبولةةللمقياسموجبةالكليّالدرجة

تلقياسه.أُعدّلقياسما؛ناسبتهاومُ،الُبعدالثالثفقرات
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 ( 6الجدول )
إيجاد رؤية مشتركة مع أعضاء هيئة التدريس والدرجة الكلي ة  مهارة  ُمعاملت االرتباط بين فقرات الُبعد، 

والُبعد ال تي تنتمي إليه 

0.01**دالعندمستوىالداللة

ومعالرابعالُبعدفقرةمنالفقراتمعكلّقيممعاملارتباطأنّ(6الجدول)نتائجضحمنيتّ

بينالداخليّساقاالتّقصد إلىُيشيرُاإحصائيًّا؛ممّةودالّومقبولةوجبةمُللقياس؛ةالكليّالدرجة

لقياسه.أُعّدت ،ومناسبتهالقياسماالُبعدالرابعفقرات

 ( 7الجدول )
والُبعد ال تي تنتمي إليه  فقرات الُبعد، مهارة إدارة األزمات والدرجة الكلي ةُمعاملت االرتباط بين 

رقم 
 الفقرة 

ُمعامل االرتباط   الفقرة 
 مع الُبعد 

ُمعامل االرتباط  
 مع األداة 

 **0.836 **0.889 يحرُصعلىبناءفريقعمٍل؛إلدارةاألزمات..29
 **0.823 **0.904 األزمة.ُيتابُعاالجراءاتالوقائّيةلمنع؛حدوث.30
 **0.881 **0.885 تّتسمقراراتهبالمرونةفيحالحدوثاألزمة..31
 **0.850 **0.927 ُيحّلُلأسبابحدوثاألزمات..32
 **0.832 **0.889 ُيقّدُمالدعملفريقإدارةاألزمات؛للخروجبأقلالخسائر..33

والبياناتالدقيقةأثناءحدوثيحرُصعلىاستخدامالمعلومات.34
 األزمة.

0.913** 0.855** 

َدانتهائها..35  **0.784 **0.872ُيتابُعالتغذيةالراجعةمنفريقالعملإلدارةاألزمةبع 

رقم 
 الفقرة 

 الفقرة 
معامل االرتباط  

 مع الُبعد 
معامل االرتباط  

 مع األداة 
 **0.827 **0.828 ُيناقشأهدافالجامعةمعأعضاءهيئةالتدريس. .22

23. 
يحرُصعلىوجودخّطةعملُمشتركةتستثمُرجهود

 أعضاءهيئةالتدريس.
0.924** 0.899** 

 **0.840 **0.917 .ألعضاءهيئةالّتدريسبطريقةُمبتكرةالقسمؤيةرُُيوّضحُ .24
 **0.845 **0.897ُيتابُعالتزامأعضاءهيئةالتدريسبُرؤيةالقسم..25
 **0.892 **0.937 .القسممعُرؤيةالجامعةرؤيةيحرُصعلىتناُغم .26
 **0.854 **0.898 .ُيشارُكأعضاءهيئةالتدريسفيبناءُرؤيةللقسم .27
 **0.824 **0.862يتبّنىرؤيةللقسمتحّققالّصالحالعام. .28
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رقم 
 الفقرة  الفقرة 

ُمعامل االرتباط  
 مع الُبعد 

ُمعامل االرتباط  
 مع األداة 

تكوناألزمةدافعًالتطويرتعّلمهفيإدارةاألزمات..36  **0.868 **0.890يحرُصأن 

37.
استمرارّيةالعمل)إعادةالنشاطفيالقسم(بعدحدوثيحرُصعلى

 **0.843 **0.934األزمة.

منجّراءاألزمة..38  **0.806 **0.863يحرُصعلىحصرالخسائراّلتيحدثت 
 **0.847 **0.857ُينّوُعفياالستراتيجّياتالُمستخدمةللّتعاملمعاألزمات..39
0.01**داّلعندمستوىالّداللة

ومعالخامسالُبعدفقرةمنالفقراتمعكلّعاملارتباطمُقيمأنّ(7الجدول)نتائجمنيتّضحُ

بينالداخليّساقاالتّإلىصدقُيشيرُاإحصائيًّا؛ممّةودالّومقبولةموجبةللقياس؛ةالكليّرجةالدّ

لقياسه.أُعّدت ناسبتهالقياسماومُ،الُبعدالخامسفقرات

 ( 8الجدول )
رجة مهارة  ُمعاملت االرتباط بين فقرات الُبعد  الكلية والُبعد ال تي تنتمي إليه الذكاء الشعوري  والد 

رقم 
 الفقرة 

معامل االرتباط   الفقرة 
 مع الُبعد 

معامل االرتباط  
 مع األداة 

 **0.829 **0.854 الّتدريس.ألعضاءهيئةالنفسيّعميقّدمالدّ.40
 **0.689 **0.820 .الّضاغطةفيالمواقفأعصابهىضبطالسيطرةعليستطيعُ.41
 **0.644 **0.818 يحرصعلىمتابعةالتغّيراتالنفسّيةألعضاءهيئةالّتدريس..42

43.
عضاءهيئةالتدريس؛لمساعدتهمفيمواجهةألُيقّدُمالتسهيالتالالزمة

 **0.684 **0.704 ضغوطاتالعمل.

 **0.771 **0.845 .بموضوعّيةذيوقعفيهالّقدرةالكافيةعلىتصحيحالخطأمباليتمّتعُ.44
 **0.613 **0.664 ُيعّبُرعنمشاعرهبصورةُمناسبة..45
 **0.798 **0.821الّطارئة.المواقفمعيتكّيف.46
 **0.905 **0.879.المهنّيةالّضغوطاتمنللتخفيفالعملمناخفياإليجابّيةالّطاقةيبثُّ.47

0.01عندمستوىالداللةدالّ**
معاملارتباطأنّ(8الجدول)نتائجمنيتّضحُ معكلّقيم الفقرات من الّسادس،الُبعدفقرة

الّداخليّساقاالتّإلىصدقُيشيرُاإحصائيًّا؛ممّةودالّومقبولةموجبةللقياس؛ةالكليّومعالدرجة

لقياسه.أُعّدت ،ومناسبتهالقياسماالُبعدالسادسبينفقرات
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ببعضها المجاالت ارتباط ومعامالت الكلية، بالدرجة الُبعد ارتباط معامل استخراج تّم كما

(يوّضحذلك:9البعض،والجدول)

 ( 9الجدول )
 المجاالت ببعضها والدرجة الكلي ة معاملت االرتباط بين 

 المهارة 
واصل  الت  

 ال الفع  
 المبادرة 

تنمية 
أعضاء هيئة 

التدريس  
 وتدريبيهم 

جاد رؤية  إي
مشتركة مع 
أعضاء هيئة 

 التدريس 

إدارة  
 األزمات 

الذكاء  
 الشعوري 

الدرجة  
 الكلية 

 **0.863 **0.732 **0.710 **0.816 **0.810 **0.848 1 ال الفع  التواصل 
 **0.972 **0.897 **0.872 **0.922 **0.942 1 **0.848 المبادرة

تنمية أعضاء هيئة  
 **0.971 **0.919 **0.895 **0.901 1 **0.942 **0.810 التدريس وتدريبيهم

جاد رؤية مشتركة مع  إي
 **0.955 **0.825 **0.898 1 **0.901 **0.922 **0.816 أعضاء هيئة التدريس

 **0.937 **0.858 1 **0.898 **0.895 **0.872 **0.710 إدارة األزمات 
 **0.929 1 **0.858 **0.825 **0.919 **0.897 **0.732 الذكاء الشعوري 
 1 **0.929 **0.937 **0.955 **0.971 **0.972 **0.863 الدرجة الكلية 

ومعببعضهامعمجالمنأبعاداألداةكلّقيممعاملارتباطأنّ(9الجدول)نتائج  ضحمنيتّ

بينالداخليّساقاالتّشيرإلىصدقيُااحصائيًّا؛ممّةودالّومقبولةموجبةللقياس،ةالكليّالدرجة

لقياسه.أُعّدت ،ومناسبتهالقياسماأبعاداألداة

راسة   ثبات أداة الد 

حسابمعاملالثباتلهذهاالستبانةبطريقةاالّتساقالداخلّيتمللتحّققمنثباتأداةالدراسة،

(إليجادمعاملاالّتساقالداخلّيلألداة،إذتّمتطبيقاالستبانةCronbach Alphaكرونباخألفا)

(10والجدول)الدراسة،(عضوهيئةتدريسمنخارجعّينة30علىعّينةاستطالعّيةمكّونةمن)

يوّضحذلك:
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 ( 10الجدول )
 قياس المهارات القيادي ة الناعمة ُمعامل االت ساق الداخلي  )كرونباخ ألفا( لم 

الرقم  
 المجال 

 المجاالت 
عدد  
 الفقرات 

معامل الثبات  
 االتساق الداخلي 

70.901الالفعّالتواصل.1
80.948المبادرة.2
60.925دريسوتدريبيهمالتّتنميةأعضاءهيئة.3
70.959دريسالتّجادرؤيةمشتركةمعأعضاءهيئةإي.4
110.974إدارةاألزمات.5
80.920الشعوريّالذكاء.6

470.988ةالكليّرجةالدّ-

من )نتائجيتبّيُن االستبانة،10الجدول ثبات معامل أّن المهارات( ممارسة ةالقياديّدرجة

انمنوجهةعمّةبمحافظةالعاصمةالخاّصاألردنيةّالناعمةمنقبلرؤساءاألقسامفيالجامعات

نظرأعضاءهيئةالتدريس مقبولةألغراضالدراسةالحالية،وقد  باستخداممعاملكرونباخألفا،ُتعدُّ

معامال )تراوحت بين ما الثبات أهداف0.974-0.901ت لتحقيق ومناسبة؛ مرتفعة قيم وهي )

الّدراسة.

راسة   إجراءات الد 

إجراءخطوات؛لتحقيقاألهدافالّتالية:تم

بعدتحديدعنوانالّدراسةوصياغةمشكلةالدراسةوتساؤالتها،وأهدافها،تّماستعراضالّدراسات -

ةالناعمةمنقبلرؤساءالقياديّممارسةالمهاراتالسابقةواألدبالنظرّيذاتالعالقةبموضوع

 .انعمّةبمحافظةالعاصمةالخاّصةاألردنيّاألقسامفيالجامعات
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كانالهدفمنهاالتأكدمنالمهاراتالقياديةباإلدارة،مجموعةمنالمختصينمقابلةفرديةمع -

 واألخذبآرائهم.الجامعات،الالزمةلرئيسالقسمفيالناعمة

تصميمأداةالّدراسةبصورتهااألولّيةوعرضهاعلىلجنةمنالمحكمينإلبداءمالحظاتهمحول -

 والتركيبّيةومناسبتهلغاياتالّدراسة.سالمةالمقياساللغوّية

تطويرالّصورةالّنهائيةللقياس؛لتطبيقهوذلكبعدالتأكدمنصدقالمقياسمنخاللعرضه -

من المقياس، ثبات من التحّقق وكذلك واالختصاص، الخبرة َذِوي المحكمين من لجنة على

 خاللُمعاملاالّتساقالّداخلي)كرونباخألفا(.

تطبيقمهمةتسهيلبهدفالجامعةإدارةقبلمنالعلميوالبحثالعاليالتعليمارةوزمخاطبة -

 .المهمةتسهيلكتبينيب،(6)حقوالملالدراسةأداة

من - َتكّوَن الدراسة مجتمع أّن حيُث وعينتها؛ الّدراسة مجتمع فيتحديد التدريس هيئة أعضاء

)األردنّيةالجامعات من الدراسة عينة بينما عّمان، العاصمة محافظة في (318الخاّصة

 .بسيطةةعضوًامنأعضاءهيئةالتدريستّماختيارهمبطريقةعشوائيّ

على - الكترونية استبانة إنشاء خالل من الدراسة عينة على الدراسة مقياس  Googleتوزيع

docsسالرابطاالستبانةلعينةالدراسة.خاللارمن؛حيثقامتالباحثةبتوزيعاالستبانة 

ُثّم، ExcelاكسلبصيغةملفGoogle docsتحميلاستجاباتعّينةالّدراسةمنتم - ومن 

تحليلالبياناتوتفسير.ُثّمSPSSتّمتحليلهذهالبياناتبواسطةبرنامجالّرزمةاالجتماعّية

 نتائجالّدراسة.بةاستنادًاإلىتقديمالتوصياتالمناسوالنتائج،
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 المعالجة اإلحصائي ة 

طرحهافي تّم اّلتي األسئلة اإلجابةعلى بهدف اإلحصائية؛ الرزم الباحثةبرنامج استخدمت

لدراسة،وذلكعلىالّنحواآلتّي:مقّدمةا

 لإلجابةعنالّسؤالاألّول،تّماستخدامالمتوّسطاتالحسابّيةواالنحرافاتالمعيارّية. -

لإلجابة - المعي واالنحرافات الحسابّية المتوسطات استخدام تّم الّثاني، الّسؤال ارّيةعن

Independent Sample t-testالتبايناألتحليلو(حاديOne Way ANOVA)واختبار

 شيفيه
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 : لفصل الرابعا
 نتائج الدراسة

التي الدراسة لنتائج عرضًا الفصل هذا التعرّتناول  علىهدفت  المهاراتف ممارسة درجة

ةبمحافظةالعاصمةعمانالخاّصةاألردنيّمنقبلرؤساءاألقسامفيالجامعات،ةالناعمةالقياديّ

النحواآلتي:وذلكعلى؛منوجهةنظرأعضاءهيئةالتدريس
   السؤال األولالمتعلقة بنتائج ال

بنتائج  ال األول:  المتعلقة  رؤساء  السؤال  قبل  من  الناعمة  القيادية  المهارات  ممارسة  درجة  ما 
العاصمة عمان من وجهة نظر أعضاء هيئة   بمحافظة  الخاصة  األردنية  الجامعات  في  األقسام 

 التدريس؟

السؤال هذا عن المتوسطاتتّملإلجابة واالنحرافاتالحسابيّاستخراج لتقديراتالمعياريّة ة

حذلك:يوّض(11والجدول)،أعضاءهيئةالتدريسعلىأبعادالدراسة

 ( 11جدول )ال
 والترتيب والدرجة لتقديرات عينة الدراسة  ةالمعياري  ة واالنحرافات  الحسابي  المتوسطات  

 الُبعد  الرقم  الترتيب 
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الدرجة 

مرتفعة 0.82 4.08 التواصلالفّعال 1 1
 مرتفعة 0.93 4.06 إيجادرؤيةمشتركةمعأعضاءهيئةالّتدريس 4 2
 مرتفعة 0.95 4.02 تنميةأعضاءهيئةالّتدريسوتدريبيهم 3 3
 مرتفعة 0.90 3.99 الذكاءالشعوريّ 6 4
 مرتفعة 1.04 3.92 إدارةاألزمات 5 5
 مرتفعة 0.96 3.88 المبادرة 2 6
مرتفعة 0.88 3.98 الدرجةالكلية - -

نتائجُيبّين )من المهاراتأنّ(11الجدول ممارسة رؤساءالقياديّدرجة قبل من الناعمة ة

األردنية الجامعات في العاصمةالخاّصاألقسام بمحافظة هيئةعّماة أعضاء نظر وجهة من ن

بدرجة جاءت المتوسط؛مرتفعةالتدريس بلغ االنحراف،(3.98)الحسابيّحيث قيمة وبلغت
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حيثجاءُبعد؛ةالناعمةبدرجةمرتفعةالقياديّمهاراتالكماجاءتجميعأبعاد،(0.88المعياري)

،(0.82وبانحرافمعياري)،(4.08بالمرتبةاألولىبمتوسطحسابيبلغ)التواصلالفعالمهارة

الثا بالمرتبة ُبعدوجاء الّتدريسنية هيئة أعضاء مع مشتركة رؤية بلغحسابيّبمتوسطإيجاد

حسابيُّبعدمهارةالمبادرةبمتوسطفجاء؛االمرتبةاألخيرةأمّ،(0.93)معياريّوبانحراف،(4.06)

(.0.96)معياريّ(وانحراف3.88)

المتوسطاتوتمّ واالنحرافاتالحسابيّحساب أفرادالمعياريّة لتقديرات الدراسةة على،عينة

علىالنحوالتالي:كانت ؛حيثُُبعدعلىحداكلّفقرات

ال الفع  عد األول: مهارة التواصل  البُ 

طاتالمتوسّاستخدامتمّالفّعال،مهارةالتواصلُبعدنةالدراسةلفقراتعيّلحسابتقديراتأفراد

حذلك:ُيوّض،(12والجدول)المعيارّية،ةواالنحرافاتالحسابيّ

 ( 12الجدول )
 ال الفع  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بالُبعد مهارة التواصل 

 الفقرة  الرقم ترتيبال
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الدرجة 

إيجابيةأثناءتواصله.يحرُصعلىتكوينانطباعات 2 1 مرتفعة 0.88 4.30 
 مرتفعة 1.01 4.17 يستخدُمألفاظًامناسبةُتشعرأعضاءهيئةالتدريسبالراحة 1 2
 مرتفعة 0.99 4.12 ُيشّجُععلىالحوارالبّناءبينأعضاءهيئةالتدريس. 7 3
 مرتفعة 1.10 4.04 يشجععلىتبادلالخبراتفيمابينأعضاءهيئةالتدريس 5 4
 مرتفعة 1.07 4.01 يوّظُفالوسائلالتكنولوجيةفيتواصله. 4 5

6 6 
يحرُصعلىتقديمالتغذيةالراجعةحولمنجزاتأعضاء

 مرتفعة 1.10 3.98 هيئةالتدريس.

 مرتفعة 1.05 3.92 يستخدُملغةالجسدلترجمةأهدافه. 3 7
الالفع  مهارة التواصل   - -  مرتفعة  0.82 4.08 
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)نتائجنُيبيّ التواصلأنّ(12الجدول مهارة لُبعد الدراسة عينة أفراد تقدير الفّعال،درجة

ناعمةقياديّكمهارة بمتوسطجاءت ة )،(4.08)حسابيّمرتفعة معياري وقد ،(0.82وانحراف

(بالمرتبة2الفقرةرقم)جاءت (،حيث4.30ُ-3.92للفقراتمابين)الحسابّيةطاتالمتوسّتراوحت 

انطباعاتيحرُص":علىتنّصوالتي،مرتفعةوبدرجةاألولى تكوين تواصله"إيجابيّعلى أثناء ة

)وجاءت ،(4.30)حسابيّبمتوسط رقم الثانية1الفقرة بالمرتبة مرتفعة( تنّصوالتي،وبدرجة

بينما،(4.17)حسابيّشعرأعضاءهيئةالتدريسبالراحة"بمتوسطتُألفاظًامناسبةيستخدمُ":على

)جاءت  والتي3الفقرة أهدافه":علىتنّص( لترجمة الجسد لغة األخيرةيستخدُم بالمرتبة وبلغ."

.مرتفعةوبدرجة (1.05)معياريوانحراف  ،(3.92)الحسابّيمتوسطال

مبادرة الُ عد الثاني: مهارة البُ 

أفراد تقديرات لفقراتعيّلحساب الدراسة منة المبادرةُبعد تّمهارة طاتالمتوسّاستخدام،

ذلك:ُيوّضحُ(13والجدول)،ةالمعياريّةواالنحرافاتالحسابيّ

 ( 13الجدول )
 بادرة المُ مهارة  ِبُبعد قة المتعل  ة للفقرات المعياري  ة واالنحرافات  الحسابي  طات  الُمتوس  

 الفقرة  الرقم  ترتيبال
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف 
 الدرجة المعياري 

مرتفعة 1.04 4.01 يتحّمُلالمسؤولّيةعندتطبيقأفكارتطويرّيةجديدة. 9 1
 مرتفعة 1.17 4.01 يستثمُرالفرصالُمتاحةفيتذليلمشكالتالعمل. 12 1
 مرتفعة 1.11 3.95 ملموس.يحّوُلاألفكارالنظرّيةإلىواقععملّي 13 3
مرتفعة 1.20 3.94يتبّنىمدّونةالسلوكفيعمله. 10 4
 مرتفعة 1.16 3.85 ُيبادربتطويرالمهاراتالقيادّيةلدىأعضاءهيئةالتدريس 11 5

يتبّنىُمبادراتُمؤسسّيةُتحّفزعلىالمقدرةالتنافسّيةمع 14 6
 مرتفعة 1.12 3.84 الجامعاتاألخرى.

 مرتفعة 1.15 3.78 ُيبادُرفياستشرافالمشكالتقبلوقوعها. 8 7
 متوسطة 1.25 3.67 يتبّنىنظامًالُمكافئةأعضاءهيئةالتدريس. 15 8
 مرتفعة  0.96 3.88 مهارة المبادرة  - -
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كمهارة،المبادرةنةالدراسةلُبعدمهارةعيّدرجةتقديرأفرادأنّ(13)الجدولالنتائجفينبيّتُ

ناعمةقياديّ بمتوسطجاءت ة وقد (0.96)معياريّوانحراف،(3.88)حسابيّمرتفعة تراوحت ،

(والتي9الفقرةرقم):الفقرتانجاءت حيثُ،(4.01-3.67للفقراتمابين)الحسابّيةطاتالمتوسّ

)،"جديدةتطويرّيةأفكارتطبيقعندالمسؤولّيةيتحّملُ":علىتنّص رقم تنّصوالتي  (12والفقرة

"على األولىالعمل"مشكالتتذليلفيالُمتاحةالفرصيستثمرُ: حسابيب.بالمرتبة متوسط

يحّوُلاألفكارالنظرّيةإلى":علىتنّصوالتي،(بالمرتبةالثانية13وجاءتالفقرةرقم)،(4.01)

ىيتبنّ"تنّصعلى:والتي،(15الفقرة)جاءت بينما،(3.95)حسابيّ"بمتوسطواقععملّيملموس

األخيرة بالمرتبة التدريس" هيئة أعضاء لمكافئة وبدرجة (3.67)الحسابيّطالمتوسّوبلغ.نظامًا

.(1.25)معياريوانحرافمتوسطة،

عد الثالث: مهارة تنمية أعضاء هيئة التدريس وتدريبهم البُ 

وتدريبهمتمّمهارةتنميةأعضاءهيئةالتدريسعدبُنةالدراسةلفقراتعيّتقديراتأفرادلحساب

حذلك:يوّض(14والجدول)،ةواالنحرافاتالمعياريةالحسابيّطاتالمتوسّاستخدام

 ( 14الجدول )
 تنمية أعضاء هيئة  مهارة   ِبُبعد قة المتعل  ة للفقرات المعياري  ة واالنحرافات  الحسابي  طات  المتوس  

 التدريس وتدريبهم 

 الفقرة  الرقم  ترتيب ال
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الدرجة 

1 17 
يحرُصعلىإبالغأعضاءهيئةالتدريسبمواعيد

 المؤتمراتفيالوقتالمناسب.
مرتفعة 1.03 4.21

 مرتفعة 1.10 4.04 المستمر.ُيشّجُعأعضاءهيئةالتدريسعلىالتعّلمالذاتّي 20 2

2 21 
يحرُصعلىإبرازإنجازاتأعضاءهيئةالتدريس؛لرفع

 الروحالمعنوّيةلديهم.
 مرتفعة 1.06 4.04

4 18 
ُيتابُعتوظيفأعضاءهيئةالتدريسللبرامجالتدريبيةفي

 مرتفعة 1.11 4.03 العمليةالتدريسية.
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 الفقرة  الرقم  ترتيب ال
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الدرجة 

5 19 
التدريبالُمقّدمةألعضاءهيئةُيقّدُمالدعمالالزملبرامج

 مرتفعة 1.14 3.91 التدريس.

6 16 
يّتبُعاألسلوبالعلمّيفيتحديداحتياجاتأعضاءهيئة

التدريس.
 مرتفعة 1.14 3.89

 مرتفعة  0.95 4.02 مهارة تنمية أعضاء هيئة التدريس وتدريبهم  - -

)نتائجبّينُتُ هيئةأنّ(14الجدول أعضاء تنمية مهارة لُبعد الدراسة عينة أفراد تقدير درجة

وانحرافمعياري،(4.02)حسابّيمرتفعةبمتوسطجاءت ةناعمةقياديّالتدريسوتدريبهمكمهارة

المتوسّوقد ،(0.95) الفقرةجاءت حيثُ،(4.21-3.89):ةللفقراتمابينالحسابيّطاتتراوحت 

( والتي17رقم ) فييحرُص":علىتنصُّ المؤتمرات بمواعيد التدريس هيئة أعضاء إبالغ على

األولىالمُالوقت بالمرتبة مرتفعةناسب" وجاءت،(4.21)حسابيّالمتوسطالوبلغ.وبدرجة

)الفقرة:الفقرتان والتي20رقم على":علىتنّص( التدريس هيئة أعضاء الذاتّيُيشّجُع التعّلم

والتيتنّصعلى:"يحرُصعلىإبرازإنجازاتأعضاءهيئةالتدريس؛  (21والفقرةرقم)"،المستمر

لديهم المعنوّية الروح بينما،(4.04)حسابيّطبمتوسّو،مرتفعةوبدرجةالثانيةبالمرتبة"،لرفع

)جاءت  على:والتي،(16الفقرة هيئةالعلميّاألسلوبيّتبعُ"تنّص أعضاء احتياجات تحديد في

األخيرة بالمرتبة معياريوانحراف،(3.89)الحسابّيمتوسطالوبلغ.مرتفعةوبدرجةالتدريس"

(1.14).

شتركة مع أعضاء هيئة التدريسمُ عد الرابع: مهارة إيجاد رؤية البُ 

أفراد تقديرات هيئةُبعدلفقراتالدراسةةعّينلحساب أعضاء مع مشتركة رؤية إيجاد مهارة

حذلك:ُيوّض(15والجدول)المعيارّية،ةواالنحرافاتالحسابيّاستخدامالمتوسطاتتمّ،التدريس
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 ( 15الجدول )
إيجاد رؤية مشتركة مع أعضاء  مهارة   ِبُبعد قة الُمتعل  ة للفقرات المعياري  ة واالنحرافات  الحسابي  طات  المتوس  

 التدريس هيئة 

 الفقرة  الرقم رتيب تال
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الدرجة 

مرتفعة 1.05 4.17 يحرُصعلىتناغمرؤيةالقسممعرؤيةالجامعة. 26 1
 مرتفعة 1.05 4.10ُيناقُشأهدافالجامعةمعأعضاءهيئةالتدريس. 22 2
 مرتفعة 1.09 4.08 القسم.ُيتابُعالتزامأعضاءهيئةالتدريسبرؤية 25 3

يحرُصعلىوجودُخّطةعملمشتركةتستثمُرجهود 23 4
أعضاءهيئةالتدريس.

 مرتفعة 1.08 4.05

 مرتفعة 1.09 4.03 يتبّنىرؤيةللقسمُتحّقُقالصالحالعام. 28 5

ُيوّضحرؤيةالقسمألعضاءهيئةالتدريسبطريقة 24 6
 ُمبتكرة.

مرتفعة 1.02 4.00

مرتفعة 1.14 3.99ُيشارُكأعضاءهيئةالتدريسفيبناءُرؤيةللقسم. 27 7
 مرتفعة  0.93 4.06 مهارة إيجاد ُرؤية ُمشتركة مع أعضاء هيئة التدريس  - -

درجةتقديرأفرادعينةالدراسةلُبعدمهارةإيجادرؤيةمشتركةمع(أن15ّالجدول)نتائجُتبّينُ

هيئة ناعمةقياديّكمهارةالتدريسأعضاء بمتوسطجاءت ة وانحراف،(4.06)حسابيّمرتفعة

جاءت حيثُ،(4.17-3.99ةللفقراتمابين)الحسابيّطاتالمتوسّتراوحت وقد ،(0.93)معياريّ

( رقم بالمرتبةتناغُعلىيحرُص":علىتنّصتيوال،(26الفقرة الجامعة" رؤية مع القسم رؤية م

حسابي.األولى مرتفعة(4.17)بُمتوسط )وجاءت ،وبدرجة رقم على22الفقرة تنص والتي ):

هيئةُيناقُش" أعضاء مع الجامعة الثانيةدريس"التّأهداف )،بالمرتبة حسابي   (4.10بمتوسط

ُيشارُكأعضاءهيئةالتدريسفيبناء"على:(والتيتنص27بينماجاءتالفقرة).مرتفعةوبدرجة

وبدرجة  (1.14)معياريّوانحراف  (،3.99متوسطالحسابي)الوبلغاألخيرة،"بالمرتبةُرؤيةللقسم

مرتفعة.
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عد الخامس: مهارة إدارة األزمات البُ 

طاتالُمتوسّاستخدامتمّ،عدمهارةإدارةاألزماتبُنةالدراسةلفقراتعيّلحسابتقديراتأفراد

ذلك:ُيوّضحُ(16والجدول)،ةالمعياريّةواالنحرافاتالحسابيّ

 ( 16الجدول )
طات الحسابي ة واالنحرافات المعياري ة للفقرات الُمتعل قة ِبُبعد مهارة إدارة األزمات   الُمتوس 

 الفقرة  الرقم  ترتيب ال
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الدرجة 

1 37 
يحرُصعلىاستمرارّيةالعمل)إعادةالنشاطفيالقسم(

 بعدحدوثاألزمة.
مرتفعة 1.05 4.04

منجّراء 38 2 يحرُصعلىحصرالخسائرالتيحدثت 
 األزمة.

 مرتفعة 1.13 4.01

3 36 
لتطويرتعّلمهفيإدارةيحرُصأنتكوناألزمةدافعًا

 األزمات.
 مرتفعة 1.14 3.98

 مرتفعة 1.20 3.93 ُيقّدُمالدعملفريقإدارةاألزماتللخروجبأقلالخسائر. 33 4

5 34 
يحرُصعلىاستخدامالمعلوماتوالبياناتالدقيقةأثناء

حدوثاألزمة.
مرتفعة 1.24 3.92

 مرتفعة 1.22 3.91 الوقائّيةلمنعحدوثاألزمة.ُيتابُعاالجراءات 30 6
مرتفعة 1.15 3.88 تّتسمقراراتهبالمرونةفيحالحدوثاألزمة. 31 7
مرتفعة 1.21 3.87ُيحّلُلأسبابحدوثاألزمات. 32 8
مرتفعة 1.18 3.86 يحرُصعلىبناءفريقعملإلدارةاألزمات. 29 9

9 35 
الراجعةمنفريقالعملإلدارةاألزمةبعدُيتابعالتغذية

 انتهائها.
مرتفعة 1.23 3.86

مرتفعة 1.20 3.82ُينّوعفياالستراتيجياتالمستخدمةللتعاُملمعاألزمات. 39 11
 مرتفعة  1.04 3.92 مهارة إدارة األزمات  - -

كمهارة،لُبعدمهارةإدارةاألزماتنةالدراسةعيّدرجةتقديرأفرادأنّ(16الجدول)نتائجُتبّينُ

ناعمة )،مرتفعةجاءت قيادية حسابي )،(3.92بمتوسط معياري تراوحت وقد ،(1.04وانحراف

تنّصوالتي،(37الفقرةرقم)جاءت حيثُ،(4.04-3.82ةللفقراتمابين)الحسابيّطاتالمتوسّ
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  بالمرتبةاألولىبعدحدوثاألزمة"،النشاطفيالقسم(ةالعمل)إعادةاستمراريّعلىيحرُص":على

)،(4.04)حسابيبمتوسط،مرتفعةوبدرجة رقم علىيحرُص":علىتنّصالتي،(38والفقرة

التي الخسائر اجرّمنحدثت حصر بالمرتبة األزمة" حسابيمتوسّو،مرتفعةوبدرجة  لثانيةاء ط

والتي(،39)رقمالفقرةجاءت بينما،(4.01) ؛ستخدمةالمُاتاالستراتيجيّفيُينّوعُ"على:تنصُّ

(1.20)حسابيومتوّسط،(3.82متوسطالحسابي)الوبلغ.للتعاملمعاألزمات"بالمرتبةاألخيرة

.وبدرجةمرتفعة

الشعوري  عد السادس: مهارة الذكاء البُ 

طاتالمتوسّاستخدامالشعورّيتمّهارةالذكاءُبعدمنةالدراسةلفقراتعيّتقديراتأفرادلحساب

ذلك:ُيوّضحُ(17والجدول)،ةالمعياريّةواالنحرافاتالحسابيّ

 ( 17الجدول )
 الشعوري  عد مهارة الذكاء ِببُ قة المتعل  ة للفقرات المعياري  ة واالنحرافات  الحسابي  طات  الُمتوس  

 الفقرة  الرقم ترتيب ال
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الدرجة 

مرتفعة 0.97 4.08 يتكّيُفمعالمواقفالطارئة. 46 1
 مرتفعة 1.02 4.08 يستطيُعالسيطرةعلىضبطأعصابهفيالمواقفالضاغطة. 41 1
 مرتفعة 1.04 4.04 ُيعّبُرعنمشاعرهبصورةُمناسبة. 45 3

4 47 
الطاقةاإليجابّيةفيُمناخ العمل؛للتخفيفمنيبثُّ

 الضغوطاتالمهنّية.
 مرتفعة 1.11 4.01

5 43 
ُيقّدُمالتسهيالتالالزمةألعضاءهيئةالتدريس؛لمساعدتهم

 فيمواجهةضغوطاتالعمل.
 مرتفعة 1.07 3.97

6 44 
يتمّتُعبالمقدرةالكافيةعلىتصحيحالخطأالذيوقعفيه

 مرتفعة 1.11 3.93 بموضوعّية.

مرتفعة 1.16 3.92 ُيقّدُمالدعمالنفسّيألعضاءهيئةالتدريس. 40 7
مرتفعة 1.03 3.91 َيحرُصعلىُمتابعةالتغّيراتالنفسّيةألعضاءهيئةالتدريس. 42 8
 مرتفعة  0.90 3.99 الشعوري  مهارة الذكاء   - -
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كمهارةالشعوريّنةالدراسةلُبعدمهارةالذكاءعيّدرجةتقديرأفرادأنّ(17الجدول)نتائجنبيّتُ

ناعمةقياديّ بمتوسطمُجاءت ة )3.99)حسابيّرتفعة معياري وانحراف تراوحت وقد ،(0.90(

)الحسابيّطاتالُمتوسّ بين ما للفقرات )،الفقرتانجاءت حيثُ،(4.08-3.91ة رقم (46الفقرة

مع":علىتنصوالتي الطارئةيتكّيُف )"المواقف رقم "41والفقرة على: تنص والتي يستطيُع(

الضاغطة المواقف في أعصابه ضبط على األولى"السيطرة الحسابيّمتوسطالوبلغ،بالمرتبة

"بالمرتبةعنمشاعرهبصورةُمناسبةُيعّبرُ":علىتنّصوالتي،(45الفقرةرقم)وجاءت ،(4.08)

).الثانية حسابي بينما،(4.04بمتوسط )جاءت  علىيحرُص":علىتنّصوالتي،(42الفقرة

  (3.91)الحسابيّطالمتوسّوبلغ.ةألعضاءهيئةالتدريس"بالمرتبةاألخيرةالنفسيّراتالتغيّتابعةمُ

.وبدرجةمرتفعة(1.03)معياريوانحراف
 ثاني السؤال الالمتعلقة بنتائج ال

بنتائج  ال داللة  المتعلقة  مستوى  عند  إحصائي ة  داللة  ذاُت  فروٌق  ُتوجُد  هل  الثاني:  السؤال 
(، في درجة ُممارسة المهارات القيادي ة الناعمة من قبل رؤساء األقسام في  α═0.05)إحصائية  

ة بمحافظة العاصمة عم ان من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، تبعًا  الجامعات األردني ة الخاص 
 ، سنوات الخبرة، الرتبة األكاديمي ة؟ الجنسغي ر من المتغي رات: لكل  مت

 أواًل: الفروق تبعًا لمتغير الجنس

(،α=0.05)فروٌقذاُتداللةإحصائّيةعندمستوىداللةإحصائيةلمعرفةماإذاكانهناك

فيدرجةُممارسةالمهاراتالقيادّيةالناعمةمنقبلرؤساءاألقسامفيالجامعاتاألردنّيةالخاّصة

تبعًا التدريس، هيئة أعضاء نظر وجهة من عّمان العاصمة الجنسبمحافظة استخدام  لمتغير تم

(18ل)،والجدوIndependent Sample t-testنتينمستقلتينوالمعروفباسمي"ت"لعاختبار

ُيوّضُحذلك:
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للفروق بين متوسطات  (independent sample t-testمستقلتين )نتائج اختبار )ت( لعينتين
قيادي ة الناعمة من قبل رؤساء األقسام في الجامعات  الدراسة نحو درجة ُممارسة المهارات الاستجابات أفراد

ة بمحافظة العاصمة عم ان من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، تبعًا لمتغير الجنس   األردني ة الخاص 

 الجنس  الُبعد 
حجم  
 العينة 

المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة
 ت

درجات 
 الحرية 

مستوى  
 الداللة

التواصل الفع ال 
 0.83 4.07 200 ذكر

0.21 316 0.84 
 0.79 4.09 118 انثى

المبادرة
 1.05 3.85 200 ذكر

0.81 316 0.42 
 0.78 3.94 118 انثى

إيجاد رؤية مشتركة مع أعضاء 
هيئة الت دريس 

 0.97 4.02 200 ذكر
0.06 316 0.95 

 0.91 4.02 118 انثى
تنمية أعضاء هيئة الت دريس  

 وتدريبيهم
 1.00 4.04 200 ذكر

0.57 316 0.57 
 0.81 4.10 118 انثى

 إدارة األزمات 
 1.08 3.91 200 ذكر

0.24 316 0.82 
 0.97 3.93 118 انثى

الذكاء الشعوري  
 0.95 3.96 200 ذكر

0.95 316 0.35 
 0.82 4.06 118 انثى

 الدرجة الكلية 
 0.94 3.96 200 ذكر

0.49 316 0.63 
 0.79 4.01 118 انثى

(،فيدرجةα=0.05ودفروقذاتداللةإحصائّية)عدموج(18الجدول)نتائجمنيتبّيُن

ُممارسةالمهاراتالقيادّيةالناعمةمنقبلرؤساءاألقسامفيالجامعاتاألردنّيةالخاّصةبمحافظة

هيئة أعضاء نظر وجهة من عّمان األبعادالعاصمة جميع في الجنس لمتغّير ُتعزى التدريس؛

.(α=0.05حيثكانتجميعقيم)ت(غيردالةاحصائيًا)؛والدرجةالكلية

 الرتبة األكاديمية ثانيًا: الفروق تبعًا لمتغير 

لدرجة المعيارّية واالنحرافات الحسابّية الُمتوسّطات استخراج تّم التساؤل هذا عن لإلجابة

ممارسةالمهاراتالقيادّيةالناعمة،منقبلرؤساءاألقسامفيالجامعاتاألردنّيةالخاّصةبمحافظة

 ( 18الجدول )
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تبعًا التدريس، هيئة أعضاء نظر وجهة من عّمان األكاديميمتغّيرلالعاصمة والجدولةالرتبة ،

(ُيوّضُحذلك:19)

طات الحسابي ة واالنحرافات المعياري ة لدرجة ممارسة المهارات القيادي ة الناعمة من قبل رؤساء   المتوس 
ة بمحافظة العاصمة عم ان، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس،   األقسام في الجامعات األردني ة الخاص 

 الرتبة األكاديمية متغي ر  لتبعًا 
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  لعددا مستويات الرتبة األكاديمية  الُبعد 

 التواصل الفع ال 

 0.67 4.25 130ستاذأ
 0.85 4.14 74 مشارك
 0.90 3.84 114 مساعد
 0.82 4.08 318 الكلي

 المبادرة

 0.93 4.04 130أستاذ
 1.00 3.91 74 مشارك
 0.93 3.69 114 مساعد
 0.96 3.88 318 الكلي

مشتركة مع  إيجاد رؤية 
 أعضاء هيئة الت دريس

 0.96 4.17 130أستاذ
 0.96 4.07 74 مشارك
 0.89 3.82 114 مساعد
 0.95 4.02 318 الكلي

تنمية أعضاء هيئة  
 الت دريس وتدريبيهم

 0.93 4.18 130أستاذ
 0.95 4.11 74 مشارك
 0.91 3.89 114 مساعد
 0.93 4.06 318 الكلي

 األزمات إدارة 

 1.07 4.07 130أستاذ
 0.98 4.03 74 مشارك
 0.99 3.67 114 مساعد
 1.04 3.92 318 الكلي

 ء الشعوري  الذكا

 0.86 4.28 130أستاذ
 0.89 3.97 74 مشارك
 0.85 3.68 114 مساعد
 0.90 3.99 318 الكلي

 ( 19الجدول )
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ةالمعياريّةواالنحرافاتالحسابيّطاتالمتوسّتباينًاظاهريًافي،(19الجدول)نتائجمنيتبّيُن

الخاّصة األردنّية الجامعات في األقسام رؤساء قبل من الناعمة القيادّية المهارات ممارسة لدرجة

.الرتبةاألكاديميةمتغّيرلتبعًا،منوجهةنظرأعضاءهيئةالتدريس،بمحافظةالعاصمةعّمان

الفروق داللة بيناإلحصائيّولبيان القيادّيةالحسابيّطاتالمتوسّة المهارات ممارسة لدرجة ة

الناعمةمنقبلرؤساءاألقسامفيالجامعاتاألردنّيةالخاّصةبمحافظةالعاصمةعّمانمنوجهة

هيئ أعضاء التدريسنظر األكاديميةمتغّيرلتبعًاة األ،الرتبة التباين تحليل حادياستخدام

(One Way ANOVA)،(:20حفيالجدول)موّضكماهو

 ( 20جدول )ال
الرتبة  ا لمتغير  الفروق بين المتوسطات الحسابية تبعً  لمعرفة داللة  (ANOVA) االحاديتحليل التباين 

كاديمية األ 

 التباين مصدر  الُبعد 
مجموع  
 المربعات 

درجات  
 الحرية 

متوسط مجموع  
 المربعات 

 قيمة ف 
مستوى  

 الداللة 

 التواصل الفع ال 
 5.443 2 10.886 بينالمجموعات

 639. 315 201.134 داخلالمجموعات 000. 8.524
  317 212.020الكلي

 المبادرة 
 3.800 2 7.600 بينالمجموعات

 897. 315 282.436 المجموعاتداخل 015. 4.238
  317 290.036 الكلي

إيجاد رؤية مشتركة  
مع أعضاء هيئة  

 3.716 2 7.432 بينالمجموعات
4.230 .015 

 879. 315 276.761 داخلالمجموعات

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  لعددا مستويات الرتبة األكاديمية  الُبعد 

 الدرجة الكلية 

 0.87 4.16 130أستاذ
 0.88 4.03 74 مشارك
 0.86 3.75 114 مساعد
 0.88 3.98 318 الكلي
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 التباين مصدر  الُبعد 
مجموع  
 المربعات 

درجات  
 الحرية 

متوسط مجموع  
 المربعات 

 قيمة ف 
مستوى  

 الداللة 
  317 284.194 الكلي الت دريس 

تنمية أعضاء هيئة  
 الت دريس وتدريبيهم

 2.617 2 5.234 بينالمجموعات
 860. 315 270.963 داخلالمجموعات 049. 3.043

  317 276.198 الكلي

 إدارة األزمات 
 5.484 2 10.967 بينالمجموعات

 1.047 315 329.844 داخلالمجموعات 006. 5.237
  317 340.811 الكلي

 الذكاء الشعوري 
 11.147 2 22.295 بينالمجموعات

 745. 315 234.783 داخلالمجموعات 000. 14.956
  317 257.078 الكلي

 الدرجة الكلية 
 5.100 2 10.200 بينالمجموعات

 756. 315 238.008 داخلالمجموعات 001. 6.750
  317 248.208 الكلي

مني )نتائجتبّيُن داللة(20الجدول ذات فروق )وجود درجةα=0.05إحصائية في ،)

ُممارسةالمهاراتالقيادّيةالناعمةمنقبلرؤساءاألقسامفيالجامعاتاألردنّيةالخاّصةبمحافظة

العاصمةعّمان،منوجهةنظرأعضاءهيئةالتدريس؛ُتعزىلمتغّيرالرتبةاألكاديمّيةفيجميع

(للمقارناتالبعدية،عائديههذهالفروقتماستخداماختبار)شيفيه؛ولمعرفةاألبعادوالدرجةالكلية

لك:ذ(يوضح21والجدول)
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 ( 21الجدول )
  عينة  ادأفر الحسابية الستجابات   المتوسطاتالفروق بين    فحص داللةلللمقارنات البعدية   شيفيه باراخت  نتائج 

ة   حول اسةالدر  درجة ُممارسة المهارات القيادي ة الناعمة من قبل رؤساء األقسام في الجامعات األردني ة الخاص 
 نظر أعضاء هيئة التدريس؛ ُتعزى لمتغي ر الرتبة األكاديمي ة  وجهةبمحافظة العاصمة عم ان، من 

 مساعد  مشارك  ستاذ أ المتوسط الحسابي  الرتبة األكاديمية  األبعاد 

الفع ال التواصل 
 000.*662.--- 4.25ستاذأ

036.*------4.14مشارك

---3.84مساعد

المبادرة 
 016.*640.---4.08ستاذأ

293.-----3.91مشارك

--3.69مساعد
إيجاد رؤية مشتركة  

مع أعضاء هيئة  
الت دريس 

 017.*763.--4.17ستاذأ

219.--4.07مشارك

--3.82مساعد

تنمية أعضاء هيئة  
الت دريس وتدريبيهم

 75.0* 893. -- 4.18ستاذأ

279.--4.11مشارك
--3.89مساعد

إدارة األزمات 
010.*969.--4.07ستاذأ

061. --4.03مشارك
--3.67مساعد

 الذكاء الشعوري 
 000.*043.*--4.28ستاذأ

085.--3.97مشارك
--3.68مساعد

 الدرجة الكلية 
 002.*624.--4.16استاذ

096.--4.03مشارك
--3.75مساعد

:يليما(21)الجدولنتائجمنيتبين

ُممارسةدرجةحولالدراسةعينةأفرادالستجاباتالحسابيةالمتوسطاتبينالفروقأن -

بمحافظةالخاّصةاألردنّيةالجامعاتفياألقسامرؤساءقبلمنالناعمةالقيادّيةالمهارات
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الرتبةالتدريس؛هيئةأعضاءنظروجهةمنعّمان،العاصمة رتبتهلمتغير كانت من بين

.أستاذولصالحرتبةأستاذوأستاذمساعد

مهارةُممارسةدرجةحولالدراسةعينةأفرادالستجاباتالحسابيةالمتوسطاتبينالفروقأن -

العاصمةبمحافظةالخاّصةاألردنّيةالجامعاتفياألقسامرؤساءقبلمنالفعالالتواصل

بينمنكانترتبتهأستاذالرتبةلمتغيرُتعزىالتدريس؛هيئةأعضاءنظروجهةمنعّمان،

مساعد لألستاذأستاذرتبةولصالحوأستاذ كانتقيمةالوسطالحسابي حيث وهي4.25)، )

ذأستابينمنكانترتبته(،بينما3.84)أعلىمقارنًةبقيمةالوسطالحسابيلألستاذالمساعد

رك.لصالحرتبةأستاذمشاوأستاذمساعدمشارك

مهارةُممارسةدرجةحولالدراسةعينةأفرادالستجاباتالحسابيةالمتوسطاتبينالفروقأن -

منعّمان،العاصمةبمحافظةالخاّصةاألردنّيةالجامعاتفياألقسامرؤساءقبلمنالمبادرة

مساعدالتدريس؛هيئةأعضاءنظروجهة وأستاذ أستاذ رتبته كانت من بين الرتبة لمتغير

(وهيأعلىمقارنًةبقيمة4.08)ذحيثكانتقيمةالوسطالحسابيلألستا،ولصالحرتبةأستاذ

(.3.91)المساعدالوسطالحسابيلألستاذ

مهارةُممارسةدرجةحولالدراسةعينةأفرادالستجاباتالحسابيةالمتوسطاتبينالفروقأن -

األردنّيةالجامعاتفياألقسامرؤساءقبلمنالّتدريسهيئةأعضاءمعمشتركةرؤيةإيجاد

لمتغيرالرتبةبينالتدريس؛هيئةأعضاءنظروجهةمنعّمان،العاصمةبمحافظةالخاّصة

.منكانترتبتهأستاذوأستاذمساعدولصالحرتبةأستاذ

مهارةُممارسةدرجةحولالدراسةعينةأفرادالستجاباتالحسابيةالمتوسطاتبينفروقإنال -

الخاّصةاألردنّيةالجامعاتفياألقسامرؤساءقبلمنوتدريبيهمالّتدريسهيئةأعضاءتنمية
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لمتغيرالرتبةبينمنكانتالتدريس؛هيئةأعضاءنظروجهةمنعّمان،العاصمةبمحافظة

.رتبتهأستاذوأستاذمساعدولصالحرتبةأستاذ

مهارةُممارسةدرجةحولالدراسةعينةأفرادالستجاباتالحسابيةالمتوسطاتبينالفروقأن -

العاصمةبمحافظةالخاّصةاألردنّيةالجامعاتفياألقسامرؤساءقبلمناألزماتإدارة

لمتغيرالرتبةبينمنكانترتبتهأستاذوأستاذالتدريس؛هيئةأعضاءنظروجهةمنعّمان،

.مساعدولصالحرتبةأستاذ

مهارةُممارسةدرجةحولالدراسةعينةأفرادالستجاباتالحسابيةالمتوسطاتبينالفروقأن -

العاصمةبمحافظةالخاّصةاألردنّيةالجامعاتفياألقسامرؤساءقبلمنالشعوريالذكاء

لمتغيرالرتبةبينمنكانترتبتهأستاذوأستاذالتدريس؛هيئةأعضاءنظروجهةمنعّمان،

.لصالحرتبةأستاذوأستاذمشاركبينمنكانترتبتهأستاذ،ومساعدولصالحرتبةأستاذ

الفروقفيجميعاألبعادالدالةإحصائيًاكانتلصالحيالحظمننتائجالتحليلبشكلعامأن -

أستاذ.

 ثالثًا: الفروق تبعًا لمتغير سنوات الخبرة

لدرجة المعيارّية واالنحرافات الحسابّية الُمتوسّطات استخراج تّم التساؤل هذا عن لإلجابة

ممارسةالمهاراتالقيادّيةالناعمة،منقبلرؤساءاألقسامفيالجامعاتاألردنّيةالخاّصةبمحافظة

(22لجدول)،واسنواتالخبرةمتغّيرلالعاصمةعّمانمنوجهةنظرأعضاءهيئةالتدريس،تبعًا

ُيوّضُحذلك:
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طات الحسابي ة واالنحرافات المعياري ة لدرجة ممارسة المهارات القيادي ة الناعمة من قبل رؤساء   المتوس 
ة بمحافظة العاصمة عم ان، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس،   األقسام في الجامعات األردني ة الخاص 

 سنوات الخبرة متغي ر لتبعًا 
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد سنوات الخبرةمستويات  الُبعد 

 التواصل الفع ال 

 0.71 4.19 130سنوات5أقلمن
 0.84 4.18 79سنوات10إلى–سنوات5من

 0.88 3.87 109 سنوات10أكثرمن
 0.82 4.08 318 الكلي

 المبادرة

 0.76 4.10 130سنوات5أقلمن
 0.91 3.97 79 سنوات10إلى–سنوات5من

 1.11 3.56 109 سنوات10أكثرمن
 0.96 3.88 318 الكلي

إيجاد رؤية مشتركة مع  
 أعضاء هيئة الت دريس

 0.79 4.20 130سنوات5أقلمن
 0.92 4.09 79 سنوات10إلى–سنوات5من

 1.08 3.76 109 سنوات10أكثرمن
 0.95 4.02 318 الكلي

تنمية أعضاء هيئة  
 الت دريس وتدريبيهم

 0.63 4.27 130سنوات5أقلمن
 0.96 4.14 79 سنوات10إلى–سنوات5من

 1.12 3.75 109 سنوات10أكثرمن
 0.93 4.06 318 الكلي

 إدارة األزمات 

 0.84 4.09 130سنوات5أقلمن
 0.99 4.10 79 سنوات10إلى–سنوات5من

 1.19 3.57 109 سنوات10أكثرمن
 1.04 3.92 318 الكلي

 الذكاء الشعوري  

 0.72 4.16 130سنوات5أقلمن
 0.94 4.08 79 سنوات10إلى–سنوات5من

 1.01 3.73 109 سنوات10أكثرمن
 0.90 3.99 318 الكلي

 الدرجة الكلية 

 0.68 4.16 130سنوات5أقلمن
 0.88 4.09 79 سنوات10إلى–سنوات5من

 1.02 3.69 109 سنوات10أكثرمن
 0.88 3.98 318 الكلي

 ( 22الجدول )
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ةالمعياريّةواالنحرافاتالحسابيّطاتالمتوسّتباينًاظاهريًافي،(22الجدول)نتائجمنيتبّيُن

الخاّصة األردنّية الجامعات في األقسام رؤساء قبل من الناعمة القيادّية المهارات ممارسة لدرجة

.سنواتالخبرةمتغّيرلتبعًا،منوجهةنظرأعضاءهيئةالتدريس،بمحافظةالعاصمةعّمان

الفروق داللة بيناإلحصائيّولبيان القيادّيةالحسابيّطاتالمتوسّة المهارات ممارسة لدرجة ة

الناعمةمنقبلرؤساءاألقسامفيالجامعاتاألردنّيةالخاّصةبمحافظةالعاصمةعّمانمنوجهة

تبعًا التدريس هيئة أعضاء الخبرة،متغّيرلنظر األتمسنوات التباين تحليل حادياستخدام

(One Way ANOVA)،(:23حفيالجدول)موّضكماهو

 ( 23جدول )ال
سنوات الخبرة لمتغير   الفروق بين المتوسطات الحسابية تبعاً  لمعرفة داللة  (ANOVA) االحاديتحليل التباين 

مجموع   مصدر التباين  الُبعد 
 المربعات 

درجات 
 الحرية 

متوسط مجموع  
 المربعات 

مستوى   قيمة ف 
 الداللة

 التواصل الفع ال 
 5.465 3.555 2 7.110 بينالمجموعات

 
 

.005 
 
 

 651. 315 204.910 داخلالمجموعات
  317 212.020 الكلي

 المبادرة
 10.674 9.204 2 18.408 بينالمجموعات

 
 

.000 
 
 

 862. 315 271.627 داخلالمجموعات
  317 290.036 الكلي

إيجاد رؤية مشتركة مع  
 أعضاء هيئة الت دريس

 6.793 5.875 2 11.750 بينالمجموعات
 
 

.001 
 
 

 865. 315 272.444 داخلالمجموعات
  317 284.194 الكلي

تنمية أعضاء هيئة  
 الت دريس وتدريبيهم

 10.089 8.314 2 16.628 بينالمجموعات
 
 

.000 
 
 

 824. 315 259.570 داخلالمجموعات
  317 276.198 الكلي

 إدارة األزمات 
 9.763 9.946 2 19.893 بينالمجموعات

 
 

.000 
 
 

 1.019 315 320.918 داخلالمجموعات
  317 340.811 الكلي
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 مصدر التباين  الُبعد 
مجموع  
 المربعات 

درجات 
 الحرية 

متوسط مجموع  
 قيمة ف  المربعات 

مستوى  
 الداللة

 الذكاء الشعوري  
 7.313 5.704 2 11.408 بينالمجموعات

 
 

.001 
 
 

 780. 315 245.670 داخلالمجموعات
  317 257.078 الكلي

 الدرجة الكلية 
 7.109 2 14.218 بينالمجموعات

 743. 315 233.990داخلالمجموعات 000. 9.570
  317 248.208 الكلي

من )نتائجيتبّيُن و23الجدول )( إحصائية داللة ذات فروق درجةα═0.05جود في ،)

ُممارسةالمهاراتالقيادّيةالناعمةمنقبلرؤساءاألقسامفيالجامعاتاألردنّيةالخاّصةبمحافظة

لمتغّير ُتعزى التدريس؛ هيئة أعضاء نظر وجهة من عّمان، الخبرةالعاصمة جميعسنوات في

شيفيه(للمقارناتالبعدية،عائديههذهالفروقتماستخداماختبار)؛ولمعرفةاألبعادوالدرجةالكلية

لك:ذ(يوضح24والجدول)

 ( 24الجدول )
  الحسابية الستجابات أفراد   نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لفحص داللة الفروق بين المتوسطات

عينة الدراسة حول درجة ُممارسة المهارات القيادي ة الناعمة من قبل رؤساء األقسام في الجامعات األردني ة  
ة بمحافظة العاصمة عم ان، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؛ ُتعزى لمتغي ر    سنوات الخبرةالخاص 

المتوسط   سنوات الخبرة األبعاد
 الحسابي 

أقل من 
 سنوات 5

 –سنوات   5من 
 سنوات  10إلى 

أكثر من  
 سنوات 10

 التواصل الفع ال 
01.* 998.-- 4.19سنوات5أقلمن

 035.*--4.18سنوات10إلى–سنوات5من

--3.87سنوات10أكثرمن

 المبادرة
 000.* 630.--4.10سنوات5أقلمن

01.*--3.97سنوات10إلى–سنوات5من

--3.56سنوات10منأكثر
إيجاد رؤية مشتركة  

مع أعضاء هيئة  
 الت دريس

 002.*72.--4.20سنوات5أقلمن

060.--4.09سنوات10إلى–سنوات5من

--3.76سنوات10أكثرمن
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 سنوات الخبرة األبعاد
المتوسط  
 الحسابي 

أقل من 
 سنوات 5

 –سنوات   5من 
 سنوات  10إلى 

أكثر من  
 سنوات 10

تنمية أعضاء هيئة  
 الت دريس وتدريبيهم

 000.* 594.--4.27سنوات5أقلمن
02.*--4.14سنوات10إلى–سنوات5من

--3.75سنوات10أكثرمن

 إدارة األزمات 
000.*999.--4.09سنوات5أقلمن

002.* --4.10سنوات10إلى–سنوات5من

--3.57سنوات10أكثرمن

 الذكاء الشعوري 
001.*834.--4.16سنوات5أقلمن

030.*--4.08سنوات10إلى–سنوات5من

--3.73سنوات10أكثرمن

 الدرجة الكلية 
03.0*860.-- 4.16سنوات5أقلمن

008.*--4.09سنوات10إلى–سنوات5من

-- 3.69سنوات10أكثرمن

:يليما(24)الجدولنتائجمنيتبين

ُممارسةدرجةحولالدراسةعينةأفرادالستجاباتالحسابيةالمتوسطاتبينالفروقأن -

بمحافظةالخاّصةاألردنّيةالجامعاتفياألقسامرؤساءقبلمنالناعمةالقيادّيةالمهارات

بينمنالخبرةسنواتلمتغّيرُتعزىالتدريس؛هيئةأعضاءنظروجهةمنعّمان،العاصمة

خبرته منكانت منوسنوات5أقل خبرتهولصالحسنوات10أكثر كانت 5منأقلمن

من،سنوات خبرته كانت من من10إلى–سنوات5)وبين وأكثر سنوات10سنوات(

سنوات(.10إلى–سنوات5ولصالحمنكانتخبرته)

مهارةُممارسةدرجةحولالدراسةعينةأفرادالستجاباتالحسابيةالمتوسطاتبينالفروقأن -

العاصمةبمحافظةالخاّصةاألردنّيةالجامعاتفياألقسامرؤساءقبلمنالفعالالتواصل

ُتعزىلمتغّيرسنواتالخبرةبينمنكانتخبرتهالتدريس؛هيئةأعضاءنظروجهةمنعّمان،

،وبينسنوات5سنواتولصالحمنكانتخبرتهأقلمن10سنواتوأكثرمن5أقلمن
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ولصالحمنكانتسنوات10وأكثرمن(سنوات10إلى–سنوات5)منمنكانتخبرته

.سنوات(10إلى–سنوات5خبرته)

مهارةُممارسةدرجةحولالدراسةعينةأفرادالستجاباتالحسابيةالمتوسطاتبينالفروقأن -

منعّمان،العاصمةبمحافظةالخاّصةاألردنّيةالجامعاتفياألقسامرؤساءقبلمنالمبادرة

5ُتعزىلمتغّيرسنواتالخبرةبينمنكانتخبرتهأقلمنالتدريس؛هيئةأعضاءنظروجهة

من وأكثر من10سنوات أقل خبرته كانت من ولصالح كانت5سنوات من وبين سنوات،

5سنواتولصالحمنكانتخبرته)10سنوات(وأكثرمن10إلى–سنوات5)خبرتهمن

سنوات(.10إلى–سنوات

مهارةُممارسةدرجةحولالدراسةعينةأفرادالستجاباتالحسابيةالمتوسطاتبينالفروقأن -

األردنّيةالجامعاتفياألقسامرؤساءقبلمنالّتدريسهيئةأعضاءمعمشتركةرؤيةإيجاد

لمتغّيرسنواتُتعزى التدريس؛هيئةأعضاءنظروجهةمنعّمان،العاصمةبمحافظةالخاّصة

سنواتولصالحمنكانتخبرته10سنواتوأكثرمن5الخبرةبينمنكانتخبرتهأقلمن

سنوات.5أقلمن

مهارةُممارسةدرجةحولالدراسةعينةأفرادالستجاباتالحسابيةالمتوسطاتبينالفروقأن -

الخاّصةاألردنّيةالجامعاتفياألقسامرؤساءقبلمنوتدريبيهمالّتدريسهيئةأعضاءتنمية

ُتعزىلمتغّيرسنواتالخبرةالتدريس؛هيئةأعضاءنظروجهةمنعّمان،العاصمةبمحافظة

سنواتولصالحمنكانتخبرتهأقل10سنواتوأكثرمن5بينمنكانتخبرتهأقلمن

من5من خبرته كانت من وبين من10إلى–سنوات5)سنوات، وأكثر 10سنوات(

سنوات(.10إلى–سنوات5سنواتولصالحمنكانتخبرته)
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مهارةُممارسةدرجةحولالدراسةعينةأفرادالستجاباتالحسابيةالمتوسطاتبينالفروقأن -

العاصمةبمحافظةالخاّصةاألردنّيةالجامعاتفياألقسامرؤساءقبلمناألزماتإدارة

ُتعزىلمتغّيرسنواتالخبرةبينمنكانتخبرتهالتدريس؛هيئةأعضاءنظروجهةمنعّمان،

سنوات،وبين5سنواتولصالحمنكانتخبرتهأقلمن10سنواتوأكثرمن5أقلمن

سنواتولصالحمنكانت10سنوات(وأكثرمن10إلى–سنوات5)منكانتخبرتهمن

سنوات(.10إلى–سنوات5خبرته)

مهارةُممارسةدرجةحولالدراسةعينةأفرادالستجاباتالحسابيةالمتوسطاتبينفروقالأن -

العاصمةبمحافظةالخاّصةاألردنّيةالجامعاتفياألقسامرؤساءقبلمنالشعوريالذكاء

ُتعزىلمتغّيرسنواتالخبرةبينمنكانتخبرتهالتدريس؛هيئةأعضاءنظروجهةمنعّمان،

سنوات،وبين5سنواتولصالحمنكانتخبرتهأقلمن10سنواتوأكثرمن5أقلمن

سنواتولصالحمنكانت10سنوات(وأكثرمن10إلى–سنوات5)منكانتخبرتهمن

سنوات(.10إلى–سنوات5خبرته)

منبأنه:يالحظمننتائجالتحليلأنجميعالفروقالدالةإحصائيًاكانتلصالحويمكنالقول

 .وأقلسنوات10كانتعددسنواتخبرته
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 : الفصل الخامس
 والتوصياتنتائج المناقشة 

علىتضمّ وذلك الدراسة، بها خرجت التي والتوصيات الدراسة نتائج مناقشة الفصل هذا ن

النحواآلتي:
   السؤال األولالمتعلقة بنتائج مناقشة ال

بمناقشة   المتعلقة  قبل  السؤال  النتائج  من  الناعمة  القيادي ة  المهارات  ممارسة  درجة  ما  األول: 
ة بمحافظة العاصمة عم ان من وجهة نظر أعضاء  رؤساء األقسام في الجامعات األردني ة الخاص 

 هيئة الت دريس؟ 

قبل من الناعمة القيادية المهارات ممارسة درجة أّن األول بالسؤال المتعّلقة النتائج  أظهرت 

األقسام أعضاءرؤساء نظر وجهة من عّمان العاصمة بمحافظة الخاّصة األردنّية الجامعات في

بدرجةمرتفعة، جميعأبعادالمهاراتالقيادّيةالناعمةبدرجةمرتفعة؛هيئةالتدريس،جاءت  وجاءت 

رؤساءاألقسامفيالجامعاتأعضاءهيئةالتدريسلديهمقناعةكافيةبأنُيعزىذلكإلىأّنقدو

يعودقدالخاّصة،لديهماهتمامكبيرفيممارسةالمهاراتالقيادّيةالناعمةأثناءعملهم،واألردنّية

انجاحال في الناعمة القيادّية المهارات امتالكهم بأهمية األقسام رؤساء وعي إلى ذلك في سبب

المهاراتالمهما يمتلكون لقادة العالي التعليم مؤّسسات حاجة وإدراكهم عاتقهم، على الملقاة ت

زيادة في ذلك ُيسهُم بما المنشودة؛ األهداف تحقيق من ليتمكنوا تؤهلهم التي الناعمة القيادّية

تواجهه ديكونكماق،موتحسينأدائهمالوظيفي،وتمكينهممناجتيازالعديدمنالمشكالتالتيقد 

منأحداألسبابالتيجعلتجميعهذهاألبعادتأتيمرتفعة؛إلىاستجابةأفرادعينةالدراسةمن

كعضوهيئة الوظيفية لمهامهم باإلضافة رئيسقسم منصب يشغلون الذين التدريس هيئة أعضاء

الناعمة،تدريس القيادية المهارات هذه ممارسة بضرورة لتحق،وإيمانهم لها؛ أفضلوحاجتهم يق

الوظيفي بالمستوى واإلرتقاء ما  .النتائج المهاراتأنّإلى(Rao, 2013)روليهإأشاروهذا
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بموضوعّية،القضايافيوتنظرُاألفراد،وسلوكومواقفشخصّيةتغييرفيُتساعدالناعمةالقيادية

هذهالنتيجةالموظفين.استبقاءأداةوُتعدّفّعال،نحوعلىالمرجّوةالنتائجتحقيقإلىوصوالً واتفقت 

نتيجة )مع والعلوي الجرايدة ممارسة2018دراسة درجة أّن نتائجهما  أظهرت  والتي مهاراتال(،

مرتفعة.يالقياد جاءت الناعمة بالمرتبةجاءالفعالالتواصلمهارةُبعدأنالنتائجأظهرتكما  ة

المرتبةأّما،التدريسهيئةأعضاءمعُمشتركةرؤيةإيجادمهارةُبعدالثانيةبالمرتبةوجاءاألولى،

.المبادرةمهارةُبعدفجاءاألخيرة

ل: مهارة التواصل الفع ال  الُبعد األو 

قيادّية كمهارة الفعال، التواصل مهارة لُبعد الدراسة عينة أفراد تقدير درجة أّن النتائج  بّينت 

ُتعزىهذهالنتيجةإلىاألولى،بالمرتبةوجاءتناعمةجاءتمرتفعة، التدريسهيئةأعضاءأن  وقد 

بدرجةالخاّصة،األردنية  الجامعاتفياألقسامرؤساءأنيرون المهارة هذه مرتفعة،يطبقون

وامتالكهمالجامعة،لحرصهمعلىالتواصلالفعالالذييعتبرأحدمعاييرتقييمرؤساءالقسمفي

يقوم التي الوظيفّية فالمهام وخارجها. الجامعة داخل اآلخرين مع التفاعل على رئيسبهاالمقدرة

ُيؤ ومّما والمناقشة، الحوار على تعتمُد اإلصغاءالقسم مهارة يتقنون األقسام رؤساء أّن ذلك ّكُد

منُتعدّالتواصلمهارة(إلىأن2018ّ)غااآل  ؛أشارمتهومحاوربأعضاءهيئةالتدريس واالهتمام

التعاملوأتقنواالمهارةتلكالعاملونامتلكإذابحيث،ؤسسةمأيّداخلالُمهّمةالرئيسةاألعمدة

الحدراوياألداءمستوىرفعإلىسيؤديذلكفإنّبها، دراسة نتيجة مع النتيجة هذه  واختلفت  .

نتائجهاأّنمستوىمهارةالتواصلجاءضعيف.2020ومحمد) (،التيأظهرت 
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الُبعد الثاني: مهارة المبادرة 

ناعمةقياديةكمهارةالمبادرةمهارةلُبعدالدراسةعينةأفرادتقديردرجةأنّالنتائجأظهرت 

أعضاءأن:أوالًتفاسيرعدةإلىالنتيجةهذهُتعزىوقد األخيرة؛بالمرتبةوجاءتمرتفعة،جاءت

الخاّصة،األردنيةالجامعاتفياألقسامرؤساءلدىالمبادرةثقافةتوفريالحظونالتدريسهيئة

يحققوناألقسامرؤساءأنّإلىذلكيؤكدومّماأفعال،إلىاألفكارتحويلعلىالمقدرةويمتلكون

وعباسالعدوانذكرهماوهذا.المبادرةخاللمنالعملفيجديدةُطرقالبتكارويسعونأهدافهم،

.واالبتكاراإلبداعلتحقيقأفعال؛إلىاألفكارتحويلعلىاألفرادمقدرةهيالمبادرة:أنّ(2017)

يرونالتدريسهيئةأعضاءأنإلىذلكيعزىقداألخيرة،وبالمرتبةمرتفعةجاءتأنهاعن:ثانياً

األردنيةالجامعاتفياألقسامرؤساءلدىالمهاراتباقيمنأقلبدرجةتتوفرالمهارةهذهبأن

فّتمالمبادرة؛مهارةمنأكبربشكلاألخرىالناعمةالقياديةالمهاراتبأهميةاألخيرةلقناعةالخاّصة

األولويةوأخذتاألهمتكونقدالمهاراتباقيألنالمهارات،باقيبمستوىليسولكنممارستها

)الحدراويأكدهماوهذا.أكبربشكلوُتّطبق رؤّيةمهارةهيالمبادرةبأن(2020ومحمد

االحتياجاتوتوّقعاألهدافوتحقيق.الضرورةعندمستقلٌّموقفواّتخاذعليها،والعملالصعوبات

رؤساءقبلمنالتدريسهيئةأعضاءمكافئةنظامأنإلىأيضاًتعزىقد:ثالثاً.األولوّياتوتحديد

معالنتيجةهذهاّتفقت .مانوعاًمكلفةتكونقدلعلهاميزانية،إلىيحتاجالجامعات،فياألقسام

)الحدراويدراسةنتيجة جاءالمبادرةمهارةمستوىأنّنتائجهاأظهرت التي(،2020ومحمد

 .مرتفع

الُبعد الثالث: مهارة تنمية أعضاء هيئة التدريس وتدريبهم 

النتائجإلى أّندرجةتقديرأفرادعينةالدراسةلُبعدمهارةتنميةأعضاءهيئةالتدريستوّصلت 

ُتعزىهذهالنتيجة؛وتدريبهمكمهارةقيادّيةناعمةجاءتمرتفعة التدريسهيئةأعضاءأنإلىوقد 
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الجامعاتبأنيرون في األقسام أعضاءالمقدرةيمتلكونالخاّصة،األردنّيةرؤساء تطوير على

مّماُيسهمفي.هيئةالتدريس،عنطريقتدريبهمواكسابهممهاراتجديدةُتسهمفيممارسةالقيادة

األقسا رؤساء بين وأعضاتوطيدالعالقة أساليبالتفاعلءم تطوير والمساهمةفي هيئةالتدريس،

بينهم. ثابتوت  االجتماعي إلىالتدريببأنّ(2020)ؤكد وسلوكه؛الفرداتجاهاتتغييريهدف

(2018)حسينوأشار.وجهأكملعلىوإنجازهعمله،داءأمنُتمّكنهومقدرات،مهاراتبإكسابه

أن بماوتطويرهالمجاالت،بكلودعمهالبشريّالعنصرتنظيمتعنيالتنميةإلى يتالءمباستمرار

هذهالنتيجة.كفاءتهابها،ورفعيعملمؤسسةأيّأهدافتحقيقبهدفالعصر؛وتطّورات اختلفت 

الحدراوي دراسة نتيجة )مع التنمية2020ومحمد مهارة مستوى أّن نتائجها  أظهرت  التي ،)

ريبجاءضعيف.تدالو

الُبعد الرابع: مهارة إيجاد رؤية ُمشتركة مع أعضاء هيئة التدريس

أعضاء مع مشتركة رؤية إيجاد مهارة لُبعد الدراسة عينة أفراد تقدير درجة أّن النتائج  بّينت 

ُتعزىهذهالنتيجةهيئةالتدريسكمهارةقياديةناعمةجاءتمرتفعة؛ هيئةأعضاءإلىقناعةوقد 

الجامعاتبأنالتدريس في األقسام المشتركةالخاّصةاألردنّيةرؤساء الرؤية كإحدىيوفرون ؛

ممازادمنرفعقناعةعينةالدراسةبتطبيق،مهامهمالوظيفيةومعاييرتقييمأداءهمفيالجامعات

بدرجةمرتفعةفيالجامعات المهارة األقساملهذه الرؤية،رؤساء عن األقساميعبرون رؤساء وأن

وهذاماأشار،يسوواضحةتحققالصالحالعاملجميعأعضاءهيئةالتدر،بصورةملهمةللمستقبل

التعبيرعلىالمقدرةتعنيإلىأنالرؤية( Broyles, et al, 2015؛2018،عجيل)إليهكلمن

موظفيلجميعالعامالصالحوتحققواضحة؛الرؤيةتكونبحيثللمستقبل؛ملهمةصورةعن

ذلكالُمنّظمة وُيفّسر رؤاهمأيضاً. تعكس ألّنها المشتركة؛ بالرؤية يلتزمون األقسام رؤساء بأّن
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هذهالنتيجةمعنتيجةدراسةأبوليفة)(2018)حربوهذاماأكدهالشخصّية، (،2020.واتفقت 

نتائجهاأّنمستوىمهارةالرؤيةالمشتركةجاءمرتفع. التيأظهرت 

البعد الخامس: مهارة إدارة األزمات 

قيادية كمهارة األزمات إدارة مهارة لُبعد الدراسة عينة أفراد تقدير درجة أّن النتائج  أظهرت 

ولعلأزمةكوروناالتياجتاحتجميعالجامعاتعامًة_والجامعاتاألردنية؛ناعمةجاءتمرتفعة

األزماتالخاصة_خاصًة؛وّفرتقناعةكافيةلدىأعضاءهيئةالتدريسبنجاحتطبيقمهارةإدارة

،دةالنشاطإلىالقسمبعدحدوثاألزمةووع،عدونجاحتجربةالتعلمعنبُ،خاللهذهالجائحة وقد 

النتيجة هذه الناعمةإلىأيضاًُتعزى القيادية المهارة هذه تطبيق بأهمية األقسام رؤساء ،وعي

الدوسريكمايحدثفيأزمةكورونا.وهذاماأكده،وحسنالتصرففياألزماتوأسلوبالتعامل

امتالكرؤساءالتصّرف.وقديعزىذلكإلىحسنعلىالمقدرةتعنياألزماتبأّنإدارة    (2016)

الجامعات في ونظمالمقدرةالخاّصةاألردنّية  األقسام الطوارئ ُخطط وضع المّبكرعلى اإلنذار

القّوة نواحي وتحليل التعّلم وأساليب األزمات، حدوث منع لمحاولة الالزمة؛ الوقائية واإلجراءات

(بأن2014)الشريفهتوهذاماأكداألزمات،والضعف،وحسناستغاللالوقتالُمتاحلمواجهة

خطط بوضع تتمثل األزمات (2017)ميرودراسةنتيجةمعالنتيجةهذهواتفقت  .الطوارئإدارة

.مرتفعةجاءتاألزماتإدارةمهارةأننتائجهاأظهرتوالتي

الُبعد السادس: مهارة الذكاء الشعوري  

أّن إلى النتائج  مهارةتوصلت  لُبعد الدراسة عّينة أفراد تقدير كمهارةالشعوريالذكاءدرجة ،

مرتفعة؛ جاءت ناعمة إلىقيادّية النتيجة؛ هذه ُتعزى لديهمهيئةأعضاءأنوقد تولدت التدريس

المقدرةعلىالسيطرةعلىلديهمالخاّصة،األردنّية  رؤساءاألقسامفيالجامعاتقناعةمرتفعةبأن
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العاطفّي؛ فيوالُمستقّرةالطويلةالعالقاتتحقيقخاللمنالناعمة؛القيادةُممارسةو  االنضباط

وهذاالتعليمّية،ودعمالعملّيةالجامعة،لمالهامنتأثيرفيتحقيقأهدافاُلمتكامل،العملفريق

واختلفتهذه.(Casimir & Zhidong & Bindu & Mark ,2016)كاسميروآخرونماأكده

نتائجهاأّنمستوىمهارةالذكاءالشعورّي(،التي2020النتيجةمعنتيجةدراسةأبوليفة) أظهرت 

جاءمتوسط.
 ثانيالسؤال الالمتعلقة بنتائج مناقشة ال

ة عند مستوى داللة  السؤال الثاني: هل ُتوجُد فروٌق ذاُت داللة إحصائي  النتائج المتعلقة بمناقشة  
(، في درجة ممارسة المهارات القيادي ة الناعمة، من قبل رؤساء األقسام في  α=0.05إحصائي ة )

التدريس؛  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  عم ان  العاصمة  بمحافظة  ة،  الخاص  األردني ة  الجامعات 
 ، سنوات الخبرة، الرتبة األكاديمي ة؟ الجنس  تبعًا لكل  متغي ر من المتغي رات: 

اهريةفيالمتوسطاتالحسابّيةواالنحرافاتالمعيارّيةلدرجةالنتائجإلىوجودفروقظأشارت

ممارسةالمهاراتالقيادّيةالناعمة،منقبلرؤساءاألقسامفيالجامعاتاألردنّيةالخاّصةبمحافظة

سنوات المتغّيرات: من متغّير لكّل تبعًا التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من عّمان العاصمة

ديمّية.الخبرة،الرتبةاألكا

(،فيدرجةممارسةالمهاراتα=0.05جودفروقذاتداللةإحصائّية)النتائجعدمووبّينت 

القيادّيةالناعمةمنقبلرؤساءاألقسامفيالجامعاتاألردنّيةالخاّصةبمحافظةالعاصمةعّمان،

لمتغّير التدريسُتعزى أعضاءهيئة نظر وجهة والجنسمن الكلّية. والدرجة األبعاد جميع قدفي

إلى ذلك مناهيئةأعضاءقبلمنتامةقناعةوجودُيعزى الجنسينلتدريس رؤساءبأنكال

النظرالناعمةالقيادّيةالمهاراتامتالكبأهميةاهتماملديهماألقسام بغض جنسهم.، ويمكن  عن

الناعمةالمهاراتيمتلكوناألقسامرؤساءبأنذلكتفسير عملبيئةيجادإخاللمنالقيادية

أعضاءنظروجهةمنوذلكبكفاءة،العملضبطوكذلكوجه،أكملعلىاألعمالوأداءمالئمة،
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هذهالنتيجةمعنتيجةدراسةالجنسين.كالمنالتدريسهيئة ،(2018)الجرايدةوالعلوياختلفت 

نتائجه  أظهرت  القياداالتي المهارات لمستوى إحصائّية داللة ذات فروق ُتعزىيوجود الناعمة؛ ة

.الجنسلُمتغّير

(،فيدرجةممارسةالمهاراتα=0.05جودفروقذاتداللةإحصائّية)النتائجوأظهرتكما

القيادّيةالناعمةمنقبلرؤساءاألقسامفيالجامعاتاألردنّيةالخاّصةبمحافظةالعاصمةعّمان

فيوكانتالفروقبشكلعاملمتغّيرالرتبةاالكاديميةتبًعامنوجهةنظرأعضاءهيئةالتدريس

األبعاد احصائياًجميع الكليةالدالة أستاذلصالحوالدرجة قناعةوجودإلىذلكُيعزىوقد؛رتبة

األقسامرؤساءأنأستاذ،فئةضمناألكاديميةرتبهمتقعالذينالتدريسهيئةأعضاءقبلمنتامة

وتطبيقبامتالكمرتفعوعيلديهموكافية،بدرجةالناعمةالقيادّيةالمهاراتيمارسونالجامعاتفي

.أعمالهمفاعلّيةوتحقيقالقادة،َمقدراتصقلفيودورها.الناعمةالقيادّيةالمهارات

ذا فروق وجود إلى النتائج أشارت )كما إحصائية داللة ممارسةα=0.05ت درجة في ،)

بمحافظة الخاّصة األردنّية الجامعات في األقسام رؤساء قبل من الناعمة، القيادّية المهارات

لمتغّيرسنواتالخبرةفيجميعاألبعادتبًعاالعاصمةعّمانمنوجهةنظرأعضاءهيئةالتدريس

احصائيًا لصالحالكلّية،والدرجةالدالة الفروق هذهقدو.وأقل  نواتس10الخبرةوجاءت ُتعزى

الخبرة،منذويجاءتالفروقلصالحهمنالذيقناعاتأعضاءهيئةالتدريسارتفاعالنتيجةإلى

لمهاراتالقياديةلفيالجامعاترؤساءاألقسامهناكفروقفيدرجةممارسةأّنب؛وأقلسنوات10

الخبرةتختلفالناعمة، يُباختالفسنوات وقد خبرتهمفيالميدانعزىلديهم، أن نتيجة أقلذلك

اتفقتهذهحيثوريماأنهميحتاجونممارسةالمهاراتالقياديةالناعمةأكثرمعرؤساءاألقسام.

فروقألبعادالقيادةالناعمةوجودنتائجهاأظهرتالتي(2020)ليفةأبودراسةنتيجةالنتيجةمع
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،(2018)والعلويالجرايدةدراسةنتيجةمعالنتيجةهذهاختلفت و  بحسبمدةالعملفيالجامعة.

الناعمة؛القياديةالمهاراتلمستوىإحصائّيةداللةذاتفروقوجودعدمنتائجهاأظهرت التي

.الخبرةسنواتلُمتغّيرُتعزى

 التوصيات 

:تائج،قامتبتقديممجموعةتوصياتفيضوءماتوّصلتإليهالباحثةمنن

أكثر؛المبادرةثقافةلنشرالممكنةالجهودكافةبذلإلىاألقسامرؤساءيسعىأنضرورة -

المهارةلهذهممارستهمدرجةوتحسين.األخرىالناعمةالقياديةالمهاراتلمستوىلترتقي

.الناعمةالقيادية

البيئاتغيرأخرىعملبيئاتفيالناعمةالقياديةالمهاراتممارسةدرجةحولدراساتإجراء -

 .التربوية

 .جديدةتطويريةأفكاربتطبيقيبادرونالذينالتدريسهيئةأعضاءلمكافئةنظامتبنيضرورة -

األردنيةالجامعاتفياألقسامرؤساءامتالكمنالمرتفعةالدرجةعلىالمحافظةضرورة -

فياالستمرارعلىوتحفيزهملهممكافئاتتقديمخاللمنالناعمة،القيادّيةللمهاراتالخاّصة

عملهم.خاللممارستها
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 قائمة المراجع 

 أواًل: المراجع العربية 

.عمان:الوراقللنشر.اإلدارةالجامعيةدراساتفيتحديث.(2004،عبدالعزيز)نبغةبوأ

بناء(.أثرالمهاراتالقياديةالناعمةعلى2019أبوحشيش،بساموسكر،ناجيوفرجهللا،أحمد)
  التنظيميةمنخاللاليقظةاالستراتيجيةكمتغيروسيط"دراسةحالةجامعةاألقصى"،السمعة

 .168-141،(2)2،مجلةجامعةاألقصىللعلومالتربويةوالنفسية

سناءأبو لدى2020)ليفة، بيئةالعمل السلوكيةفي والنزاهة القيادةالناعمة أبعاد بين (.العالقة
الجوف، جامعة في اإلداريةالعاملين للعلوم العربية النشرالمجلة مجلس الكويت، جامعة ،

.414-447،ص(3)27العلمي،

،السعودية،األزماتدرءومواجهةودورهافياالستراتيجيةالقيادة.(2015)،عبدالعزيزاألسمري
.41-1،األمنيةجامعةنايفالعربيةللعلوم

)األعمر، الحميد عبد شركة(.2015عالء في المتدربين أداء على والتنمية التدريب أثر
األردن.عمان،األوسط،جامعةالشرقمنشورة،رسالةماجستيرغير،األردنيةاالتصاالت

حلمياألغا، على(.2018)وفيق تطبيقية دراسة الوظيفي: باألداء وعالقتها الناعمة المهارات
األزهر،جامعة،غيرمنشورةماجستيررسالة،الجنوبيةالعاملينفيبنوكمحافظاتفلسطين

 فلسطين.غزة،

علي)أالبطش، محمد ال.  (2019حمد وعالقتهابتنمية االستراتيجية القيادة مهاراتدرجةممارسة
،غيرمنشورةرسالةماجستير،الناعمةلدىالعاملينبالمنظماتغيرالحكوميةفيقطاعغزة

 غزة،فلسطين.،جامعةاالقصى

أثرالذكاءالعاطفيعلىاألداءالوظيفيلمدراءالعاملينفيمكتبغزة(.2015عزمي)بظاظو،
التابع ادارة،لألونروااإلقليمي عموم في الماجستير شهادة لنيل قدم الجامعةاألعمال.بحث

.قسمإدارةاألعمالالعليا،التجارة،الدراساتغزةكلية–اإلسالمية
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( محمد أسيل في(.2019بنات، الناعمة المهارات على وأثرها القيادة في النفوذ وتكتيكات القوة
رسالةماجستيرغيرمنشورة،جامعةعمانالعربية،،شركاتتكنولوجياالمعلوماتفياألردن

األردن.عمان،

محمدثابت، فؤاد الهيئات(.2020)آمال لدى الناعمة المهارات لتنمية مقترح برنامج فاعلية
األقصى،جامعة،غيرمنشورةماجستيررسالة،األقصىاإلداريةلألطرالطالبيةفيجامعة

فلسطين.غزة،

(.برنامجمقترحلتنميةمهاراتإدارةاألزماتلمعلميالمدارس2017،سليمانبنناصر)الثويني
-109،ص23،مجمجلةالجامعةاإلسالميةللدراساتالتربويةوالنفسيةئل،الثانويةبمدينةحا

135.

فيالمعلميننظروجهةمنتعليميكقائدوالمديرمتعلمةكمنظمةالمدرسة(.2011)عليجبران،
 .458-427ص،(1)19،مجلةالجامعةاإلسالميةاألردن،

(.درجةممارسةمديريالمدارسللمهاراتالناعمةفيوالية2018،محمدوالعلوي،سعيد)الجرايدة
عمان، بسلطنة النوعيةصور التربية مجاالت في عربية بحوث ص12ع،مجلة ،287-

253.

)،الحجيلي محمد مهامهم2010نصر نحو ذمار جامعة في األكاديمية األقسام رؤساء آراء .)
.92-25،59ع،مجلةجامعةدمشق،ةاإلداريةواألكاديمي

عليحبش، )(.2017)صالح التعليم معلومات إدارة نظام جودة المبادرةEMISأثر على )
لدى اإلداري غزة واإلبداع بقطاع الغوث وكالة مدارس )منشورة،مديري ماجستير (،رسالة

فلسطين.،غزة،جامعةاإلسالمية)غزة(

)حجاج، نعيم دراسة(.2014عال اإلدارية، الوظائف اقتناص عملية في الناعمة المهارات دور
عل غزةىتطبيقية قطاع في اإلدارية غزة،رسالة،الوظائف اإلسالمية، الجامعة ماجستير،

 فلسطين.
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 .األردن،دارالفكر،الذكاءالوجدانيللقيادةالتربوية(.2006)وحسين،طهسالمة،حسين

دورتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتفيتنميةالمواردالبشريةفي(.2018عصامعبيد)حسين،
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،مؤسسةالرؤياللصحافةاألردن(.المهاراتالناعمةالتييبحثونعنها،2013،عبدهللا)خميس
.والنشر

سلما محمد والتعليم(.2010) نالخزاعلة، التربية وزارتي بين التربوي  مكتبة:عمان.النظام
 . المجتمعالعربيللنشروالتوزيع

ذكري القيادات(.2019)الخويطر، دور العزيزاألميربجامعةاألكاديميةتطوير عبد بن سطام
.206-205،(10)3،المجلةالعربيةللتربيةالنوعية،األزماتفيإدارة

الرجوعتم educ.com-http://www.new ،المهاراتالناعمة(.2016الدوسري،محمدسعد)
.16/10/2021بتاريخإليه

،عالم،مصروالمراهقةالذكاءالوجدانيوتنميتهفيمرحلةالطفولة(.2012)،عليموسى.رشاد
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 األردن.،عمان،جامعةعمانالعربية،غيرمنشورةماجستير

.عمان:مكتبةالمجتمعالعربي،وأساليبالعالقاتالعامةنظريات(.2015)مهديزويلف،

http://www.new-educ.com/
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.للعلوموالتكنولوجيا،السودان

دارالمسيرةللنشروالتوزيع.األردن،عمان،،الفعالةالقيادةاإلدارية(.2010)باللالسكارنة،

حيدرمأكرنسوزا،سلطان ضحى متع(.2010)وخضر، كمنظمات التربوية ،مةلالمؤسسات
 .نوموزعونالفكرناشرو،دارنعما

)الشريف عمر بنت ريم الوظيفي  (2014، األداء تحسين في اإلداري التطوير إدارة رسالةدور ،
.ماجستيرغيرمنشورة،جامعةالملكعبدالعزيز،جدة،السعودية

)،الشنواني األهداف(.2005صالح مدخل اإلنسانية، والعالقات األفراد مصرإدارة مؤسسة، ،
.شباب

فيالتنظيميةللعدالةالوسيطالدور(.2019)المحسنعبدعليوعباس،حسينحسامشياع،
اإلدارية،للعلومالعراقيةالمجلةالبشرية،للموارداألداءوفاعليةالتنظيميالتعقيدبينالعالقة

15(59)،115-185.

،أطروحةدكتوراهغيروالتطلعاتمةالواقعلكمنظمةمتعاألردنيةالمدرسة(.2007)،صالحعبابنة
 .األردن،ن،عمااألردنيةمنشورة،الجامعة

األكاديمية،(.دورالمهاراتالناعمةفيالحصولعلىالوظائف2016)مؤمنخلفالواحد،عبد
.29-19،(2)6،والدراساتمجلةجامعةفلسطينلألبحاث

)،عجيل الناعمة(.2018سامية التنظيميالقيادة االلتزام تحقيق في اإلدارة،ودورها مجلة
 .62-34ص،(25)7،واالقتصاد

دورنظمالمعلوماتاإلداريةبتعزيزالمهارات(.2017،منورمحمودوعباس،فرحات،)العدوان
األردنية الصناعية الشركات لدى العاملين لدى التحولالناعمة حول الثاني الدولي الملتقى ،
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وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية الكبيرة، المعطيات على التنبؤية للمؤسسات الرقمي
.التسيير،جامعةالمسيلة

)،الغريري عيسى شركات(.2019خضر في االستراتيجي التوجه على القيادية المهارات أثر
في العراقية بغدا  االتصاالت منشورة،محافظة غير ماجستير العربيةجامعة،رسالة ،عمان

 األردن.،عمان

)قاسمي، دراسة(.2012السعيد الجزائرية: االقتصادية المؤسسة في والبيئة الرسالة بين التفاعل
عباس،جامعةفرحات،غيرمنشورةدكتوراهأطروحة،األدويةبعضمؤسساتصناعيةحالة

الجزائر.

( رقم االردنية الجامعات 18قانون لسنة )2018 الموقع: من
2018.pdf-http://www.mohe.gov.jo/ar/GovPapers/18إليه الرجوع بتاريختم

16/9/2021

.العالقةبينالمهاراتالقياديةوتقدريرالذاتلدىرؤساءالجامعات(2013محمدإبراهيم)،القداح
.433-445،(3)7،مجلةالدراساتالتربويةوالنفسية،األردنية

دورالمهاراتالناعمةفيتحسينأداءالموظفينفيالوزاراتالفلسطينية،(.2017)أريجقويدر،
على ميدانية الفلسطينية()دراسة الوزارات لدى اإلشرافية الوظائف في رسالة،العاملين

 .فلسطينماجستير،أكاديميةاإلدارةوالسياسةللدراساتالعليابغزة،

عمار دراسة2019)جباركاظم، اإلداري: االبداع عناصر في البشرية الموارد تدريب دور .)
الثال الرصافة لتربية العامة المديرية في اإلداريةبغداد،-ثةميدانية والعلوم االقتصاد ،مجلة

25(115)،15-35.

( ثامر الصلبة(.2017المالح، والمهارات الناعمة المهارات علىحقيقة موقع االنترنت:.
educ.com-https://www.new.22/11/2021بتاريختمالرجوععليه

)ميرو، دراسة2017شيرزاد المنظمي: االرتجال في اإلدارية للقيادة الناعمة المهارات دور .)
دهوك، جامعة كليات في اإلدارية القيادات من عينة آلراء دهوكاستطالعية جامعة ،مجلة

.338-318،ص(2)20

http://www.mohe.gov.jo/ar/GovPapers/18-2018.pdf
https://www.new-educ.com/
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 (1ملحق )ال
 استطلع آراء مجموعة من الخبراء









.......................................................الدكتور/الدكتورةالمحترم...........

هللاوبركاتهالسالمعليكمورحمةُ

وبعد،طيبةًتحيةً

درجة ممارسة المهارات القيادية الناعمة من قبل رؤساء  الباحثةبدراسةتهدفللكشفعن"فتقوم
العاصمة عمان من وجهة نظر أعضاء بمحافظة  الخاصة  األردنية  الجامعات  في  هيئة    األقسام 

جامعة"،التدريس التربوية، اإلدارة في الماجستير درجة على الحصول لمتطلبات استكمااًل وذلك
الهدفاألوسط،الشرق هو ُتجمع التي المعلومات من تامةالعلمي،الغرض بسرية وستتعامل

.لتحقيقهدفالدراسة

ُعرفعنكممنخبرةعلميةونظريةمتميزةولماالناعمة،تمعملجدولبمعظمالمهاراتالقيادية
هذه أيديكم أضعبين العلميفإني لبيانفيمجالالبحث كلالجدول اعتبار مهارةكمهارةمدى

منمنكمالتفضلبإبداءالرأيراجياًالخاصة،قياديةناعمةقديحتاجهارئيسالقسمفيالجامعات
 . أمالخاللاإلجابةعلىكلمهارةبنعم

  لرئيس   تلزم  وقد  بالجدول  تذكر  لم  ناعمة  قيادية  مهارة  هناك  كان  إن  نظرك  وجهة  من  كرذ  مع
 ................................. ة الجامع في القسم

 الجامعة التخصص األكاديمية  الرتبة اسم الخبير
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 ال نعم الناعمة المهارات القيادية   الرقم  ال نعم المهارات القيادية الناعمة  الرقم 
التخطيطوالتنظيم10التواصلالفعال 1
إدارةاألزمات11العملالجماعي 2
بناءعالقاتاجتماعية12المبادرة 3
الرؤيةالمشتركة13المقدرةعلىالقيادة 4
التفكيراإلبداعي14التنميةوالتدريب 5
القرارصنع15الفاعليةالشخصية 6
التعاملمعاآلخرين16تقديمالذات 7
   إدارةالوقت17الحضوروالكاريزما 8
التفاوض18الذكاءالشعوري 9
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 (2ملحق )ال
 أداة الدراسة بصورتها األولية 

 
 كلي ة الدراسات العليا 

ستبانةاإل

.............................................................الدكتور/الدكتورةالمحترم...........

هللاوبركاتهالسالمعليكمورحمةُ

وبعد،طيبةًتحيةً

"فتقوم عن للكشف تهدف بدراسة في الباحثة األقسام  رؤساء  قبل  من  الناعمة  القيادية  المهارات  درجة ممارسة 
عمان العاصمة  بمحافظة  الخاصة  األردنية  التدريس  الجامعات  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  استكمااًل"،من  وذلك

الغرضمنالمعلوماتالتياألوسط،لمتطلباتالحصولعلىدرجةالماجستيرفياإلدارةالتربوية،جامعةالشرق
(55هذااإلستبيانالمكونمن)تطويرتم.وستتعاملبسريةتامةلتحقيقهدفالدراسةالعلمي،ُتجمعهوالهدف

  فقرة.

اولما هذه أيديكم بين أضع فإني العلمي البحث مجال في متميزة ونظرية علمية خبرة من عنكم ستبانةإلُعرف
منكمالتفضلبإبداءالرأيفيدرجةمالئمةكلفقرةللمقياسالتيوضعتفيهوسالمةصياغتهاراجياًلتحكيمها،

تاللغوية، فقرة أي وإضافة مناسبًا ترونه تعديل أي ليكرتوإجراء ميزان يعتمد سوف والذي وجودها ضرورة رون
 .الخماسي

 أبداً نادراً اًأحيان غالباً دائماً
 شاكر لكم حسن تعاونكم.... 

 الباحثة:
   روال محمد أبو حاطوم

 بيانات المحكم:
  التخصص  الثلثي  االسم
  جهة العمل   الرتبة 
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 أواًل: البيانات الشخصية 

 ينطبق عليك:  فيما( √يرجى وضع إشارة )
 أنثى                     ذكر:               الجنس (1

 
 أستاذ مشارك                 أستاذ    :        الرتبة األكاديمية (2

 أستاذ مساعد                        
 سنوات   10إلى  –سنوات  5سنوات                من  5أقل من سنوات الخبرة :         (3

 سنة   10أكثر من                    
 

 المهارات القيادية الناعمة ثانيًا: مقياس 
(عندالفقرةالتيتعبرفيهاعنرأيك.√ يرجىقراءةكلفقرةبدقةووضعإشارة) •

 الفقرات  الرقم 
 مدى انتماء الفقرة  وضوح الفقرة 

 ملحظات 
 واضحة 

غير  
 واضحة 

 ال تنتمي  تنتمي 

 : عند تواصل رئيس القسم مع أعضاء هيئة التدريس فإنه: البعد األول: مهارة التواصل واالتصال 
هميستخدمألفاظًامناسبةخاللتواصلهمع .1

 .تشعرهمبالراحة
     

أثناءعلىتكوينعالقاتإيجابيةيحرص .2
 .تواصلهمعهم

     

يستخدممهاراتالتواصلغيراللفظي .3
 .لترجمةأهدافه

     

همإليجادالحلوليتبادلالمعلوماتمع .4
 العمل.تقللأخطاءالتي

     

تواصلهفيالتكنولوجيةالوسائليوظف .5
 .معهم

     

      .بينهمتبادلالخبراتفيماحفزهمعلىي .6
الهادفألعضاءاالستماعيحرصعلى .7

علىاالستعانةهيئةالتدريسمنأجل
 الفهم.
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 الفقرات  الرقم 
 مدى انتماء الفقرة  وضوح الفقرة 

 ملحظات 
 واضحة 

غير  
 واضحة 

 ال تنتمي  تنتمي 

يحرصعلىتقديمالتغذيةالراجعةحول .8
 مهامهم.

     

     .بينهمفيماالبناءةالحواراتعلىيشجعهم.9
 البعد الثاني: مهارة المبادرة 

قبلوقوعهابادرفياستشرافالمشكالتي .10
 اإلنذاراتالمبكرة.منخاللتقصي

     

تطبيقأفكارجديدةعنديتحملالمسؤولية .11
 .تطويرية

     

األخالقيةفيتبنيالقيميحرصعلى .12
 .عمله

     

مهاراتالقياديةلدىالتطويرببادري .13
 أعضاءهيئةالتدريس.

     

منالفرصالمتاحةفيتذليليستفيد .14
 .مشكالتالعمل

     

النظريةإلىواقععملياألفكاريحول .15
 .ملموسبطريقةإبداعية

     

يبادربمبادراتمؤسسيةتحّفزعلىالمقدرة.16
التنافسيةمعالجامعاتاألخرى.

     

يعززروحالمبادرةلدىأعضاءهيئة.17
التدريسمنخالل)الترقياتوالمكافآت(.

     

تحليلخاللمنالعمليحدداحتياجات.18
.العملسوقفيوالضعفالقوةنقاط

     

هم: يقوم رئيس القسم بما يلي اتجاه أعضاء هيئة  وتدريبأعضاء هيئة التدريس تنمية   البعد الثالث: مهارة 
 التدريس 

يتبعاألسلوبالعلميفيتحديد .19
 .االحتياجاتالتدريبيةلهم

     

يحرصعلىإبالغهمبمواعيدالمؤتمرات .20
 .فيالوقتالمناسب
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 الفقرات  الرقم 
 مدى انتماء الفقرة  وضوح الفقرة 

 ملحظات 
 واضحة 

غير  
 واضحة 

 ال تنتمي  تنتمي 

يتابعتوظيفهمللبرامجالتدريبيةالمقدمة .21
 .لهم

     

لبرامجالتدريبالمقدمةالالزميقدمالدعم .22
 لهم.

     

      يشجعهمعلىالتعلمالذاتيالمستمر. .23
يحرصعلىتحديثالهيكلالتنظيميفي .24

القسمللقضاءعلىنقاطالضعففي
األداء.

    

أعضاءهيئةالتدريستأهيليحرصعلى .25
ة.لتوليمهامجديد

    

يحرصعلىإبرازإنجازاتهملرفعالروح.26
المعنويةلديهم.

    

 مع أعضاء هيئة التدريس  رؤية مشتركة إيجاد   البعد الرابع: مهارة
يحرصعلىمناقشةأهدافالجامعةمع .27

 أعضاءهيئةالتدريس.
     

حرصعلىوجودخطةعملمشتركةي .28
 ُتوَّحدجهودأعضاءهيئةالتدريس.

     

ألعضاءهيئةالمشتركةالرؤيةيوضح .29
 .إبداعيةالتدريسبطريقة

     

يحرصعلىأنتعكسالرؤيةالمشتركة.30
التدريس.رؤيةأعضاءهيئة

     

للقسممشتركةالرؤيةيحرصعلىتناغمال .31
 .معرؤيةالجامعة

     

يحرصأنتكونالرؤيةالمشتركةمستدامة .32
 .داخلللقسم

     

تحظىمشتركةيحرصعلىوجودرؤية .33
 .أعضاءهيئةالتدريسبتأييدوالتزامجميع
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 الفقرات  الرقم 
 مدى انتماء الفقرة  وضوح الفقرة 

 ملحظات 
 واضحة 

غير  
 واضحة 

 ال تنتمي  تنتمي 

يبنيرؤيةمشتركةتحققالصالحالعام .34
لجميعمنتسبيالقسم.

     

المشتركةالفلسفةالواضحةالرؤية تصف.35
لرسالةالقسم.

     

 البعد الخامس: مهارة إدارة األزمات 
يحرصعلىبناءفريقعملإلدارة.36

 .األزمات
     

يستشعراإلنذاراتالمبكرةلألزماتقبل.37
 .وقوعها

     

يحرصأنيكونقرارهأقربللرشدفي.38
 .حالحدوثاألزمات

     

يمتلكمهارةتحليلأسبابحدوث.39
 .األزمات

     

يعملبإيجابيةمعفريقإدارةاألزمات.40
 .للخروجبأقلالخسائر

     

يحرصعلىاستخدامالمعلوماتوالبيانات.41
 .الدقيقةأثناءحدوثاألزمة

     

يحرصعلىالتزودبالتغذيةالراجعةمن.42
.فريقالعملإلدارةاألزمةبعدانتهائها

     

يحرصأنتكوناألزمةدافعًالتطوير.43
تعلمهفيإدارةاألزمات.

     

لطبيعته)إعادةيحرصعلىعودةالعمل.44
النشاطفيالقسم(بعدحدوثاألزمة.

     

يحرصعلىحصرالخسائرالتيحدثت.45
منجراءاألزمة.

     

يمتلكمهارةالمفاضلةفياستخدام.46
اإلستراتيجياتالخاصةبالتعاملمع

األزمات.
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 الفقرات  الرقم 
 مدى انتماء الفقرة  وضوح الفقرة 

 ملحظات 
 واضحة 

غير  
 واضحة 

 ال تنتمي  تنتمي 

 مهارة الذكاء الشعوري  البعد السادس: 
النفسيةدعمالجوانبيحرصعلى.47

 ألعضاءهيئةالتدريس.
     

فيأعصابهىضبطيستطيعالسيطرةعل048
 .الضاغطةالمواقف

     

يتوفرلديهحسمرهفاتجاهالتغيرات049
 النفسيةألعضاءهيئةالتدريس.

     

عضاءهيئةألقدمكلالتسهيالتالالزمةي050
ضغوطاتالتدريسلمساعدتهمفيمواجهة

 الحياة.

     

قدرةالكافيةعلىتصحيحالخطأميتمتعبال051
 .بلباقةالذيوقعفيه

     

يحرصعلىنشرثقافةالذكاءالشعوري.52
 بيناألعضاء.

     

المقدرة .53 مشاعره   التعبير  على  يمتلك   عن 

.مناسبة بصورة
    

بطريقة.54 الطارئة المواقف مع يتكيف
إبداعية.

    

العمل.55 مناخ في اإليجابية الطاقة يبث
للتخفيفمنضغوطالحياةومطالبها.
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 (3الملحق )
 حول المهارات القيادية الناعمة  م األخذ بآرائهو مقابلتهم  تتم   نأسماء خبراء اإلدارة الذي

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الجامعة التخصص الرتبة األكاديمية  الدكتورة  اسم الدكتور/ الرقم
جامعةالشرقاألوسطاإلدارةالتربويةأستاذدكتورد.عليحسينحورية 1
التطبيقيةالبلقاءجامعةالتربويةاإلدارةدكتورأستاذبدحمحمدأحمدد.أ 2
جامعةالبلقاءالتطبيقيةادارةتربويةدكتوراستاذد.عمرمحمدالخرابشة 3
مؤتهجامعةالتربويةاإلدارةدكتورأستاذحوامدةباسم.د 4
اليرموكجامعةالتربويةاإلدارةدكتورأستاذاإلبراهيمبدريعدنان.د 5
التطبيقيةالبلقاءجامعةالتربويةاإلدارةمشاركأستاذالقداحإبراهيممحمد.د 6
األوسطجامعةالشرقاإلدارةالتربويةأستاذمشارككاظمعادلالغولد. 7
 جامعةعمانالعربية مناهجوطرقتدريس أستاذمشاركالمومنيجهادد. 8
البيتآلجامعةالتربويةاإلدارةساعدمأستاذحراحشةأحمدعالء.د9
األوسطالشرقجامعةالتربويةاإلدارةمساعدأستاذعليوةحسينخولة.د 10
والتعليمالتربيةوزارةوتربوينفسيإرشاددكتورةالفقهاءعثمانرنا.د 11
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 (4الملحق )
 قائمة بأسماء السادة المحكمين 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 جهة/ مكان العمل  الرتبة  التخصص  االسم الرقم 
جامعةالبلقاءالتطبيقيةدكتوراستاذإدارةتربويةأحمدمحمدبدح-1
األوسطالشرقجامعةدكتورأستاذالتربويةاالدارةحوريةحسينعلي-2
اليرموكجامعةدكتورأستاذعاليتعليمإدارةعاشورعليمحمد-3
جامعةآلالبيتدكتوراستاذأصولالتربيةتيسيرمحمدالخوالدة-4
قابوسالسلطانجامعةدكتورأستاذعاليتعليمإدارةالعمريأحمدأيمن-5
األردنيةالجامعةمشاركاستاذتربويةإدارةعبابنةأحمدصالح-6
جامعةالشرقاألوسطأستاذمشاركمناهجوطرقتدريسعثمانناصرمنصور-7
جامعةالشرقاألوسطاستاذمشاركإدارةتربويةكاظمعادلالغول-8
جامعةالشرقاألوسطاستاذمشاركإدارةتربويةإبراهيمأحمدأبوجامع-9

جامعةمؤتةأستاذمشاركإدارةتربويةالصرايرةخالدأحمد-10
جامعةالشرقاألوسطاستاذمشاركمناهجوطرقتدريسمحمدحمزة-11
 العربيةعمانجامعةمساعدأستاذوالتقويمالقياسالنصراوينسلمانمعين-12
جامعةالشرقاألوسطأستاذمساعدإدارةتربويةخولةحسينعليوة-13
والتعليمالتربيةوزارةدكتوراهوتربوينفسيارشادالفقهاءعثمانرنا-14
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 (5ملحق )ال
 نهائية الأداة الدراسة بصورتها 

 
 كلي ة الدراسات العليا 

ستبانةاإل
الدكتور/الدكتورةالمحترم

........................................................................
هللاوبركاتهالسالمعليكمورحمةُ

وبعد،طيبةًتحيةً
درجة ممارسة المهارات القيادية الناعمة من قبل رؤساء  الباحثةبدراسةتهدفللكشفعن"فتقوم

العاصمة عمان من وجهة   بمحافظة  الخاصة  األردنية  الجامعات  في  نظر أعضاء هيئة  األقسام 
جامعة"،التدريس التربوية، اإلدارة في الماجستير درجة على الحصول لمتطلبات استكمااًل وذلك
الهدفاألوسط،الشرق هو ُتجمع التي المعلومات من هذاتطويرتمحيثالعلمي،الغرض

 (فقرة.47اإلستبيانالمكونمن)

يعطيعالموضوألن من أفضل فأنتم مباشرة، التكرمريخصكم أرجو وعليه المجال هذا في أيه
فقرباالطالع كافة على واإلجابة المرفقة االستبانة البياناتعلى جمع أجل من االستبانة هذه ات
التيللدرالالزمة اآراوستكون.بهاأقوماسة إنجاز في تصب قيمة مساهمة المتوخاةؤكم ألهداف

علماً وستعاملتحقيقها، العلمي البحث ألغراض ستستخدم االستبانة في الواردة المعلومات بأن
بسريةتامةودونأنيطلععليهاأحد.

 لكم حسن تعاونكم.... ةشاكر 

 الباحثة:
   روال محمد أبو حاطوم

  



104 

 
 

 أواًل: البيانات الشخصية 
 ينطبق عليك:  فيما( √يرجى وضع إشارة )

 أنثى                   ذكر:               الجنس (4
 

 أستاذ مشارك                 أستاذ    :        الرتبة األكاديمية (5
 أستاذ مساعد                          

 سنوات   10إلى  –سنوات  5سنوات                من  5أقل من سنوات الخبرة :         (6
 سنوات   10أكثر من                    

 

 المهارات القيادية الناعمة ثانيًا: مقياس 

(عندالفقرةالتيتعبرفيهاعنرأيك.√ قراءةكلفقرةبدقةووضعإشارة)يرجى •

 غالباً  دائماً  الفقرات  الرقم 
أحيانا 

 ًً 
 أبداً  نادراً 

 يلي:  الفعال: يقوم رئيس القسم بما  البعد األول: مهارة التواصل 
      .تشعرأعضاءهيئةالتدريسبالراحةيستخدمألفاظًامناسبة .1
      .أثناءتواصلهإيجابيةانطباعاتعلىتكوينيحرص .2
      .لغةالجسدلترجمةأهدافهيستخدم .3
      .تواصلهفيالتكنولوجيةالوسائليوظف .4
      .التدريسهيئةبينأعضاءتبادلالخبراتفيماشجععلىي .5

6. 
هيئةيحرصعلىتقديمالتغذيةالراجعةحولمنجزاتأعضاء

 التدريس.
     

     .التدريسهيئةبينأعضاءفيماالبناءالحوارعلىيشجع.7
 : يلي  بما القسم   رئيس : يقومالبعد الثاني: مهارة المبادرة

      قبلوقوعها.استشرافالمشكالتبادرفيي .8

      جديدة.تطويريةتطبيقأفكارعنديتحملالمسؤولية .9

      .يتبنىمدونةالسلوكفيعمله .10

      أعضاءهيئةالتدريس.مهاراتالقياديةلدىالتطويرببادري .11
      .يستثمرالفرصالمتاحةفيتذليلمشكالتالعمل .12
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 غالباً  دائماً  الفقرات  الرقم 
أحيانا 

 ًً 
 أبداً  نادراً 

      .النظريةإلىواقععمليملموساألفكاريحول .13

يتبنىمبادراتمؤسسيةتحّفزعلىالمقدرةالتنافسيةمع.14
الجامعاتاألخرى.

     

     يتبنىنظامًالمكافئةأعضاءهيئةالتدريس..15
 يلي: هم: يقوم رئيس القسم بما وتدريبأعضاء هيئة التدريس تنمية   البعد الثالث: مهارة 

16. 
هيئةيتبعاألسلوبالعلميفيتحديداحتياجاتأعضاء

 التدريس.
     

17. 
التدريسبمواعيدالمؤتمراتهيئةأعضاء  يحرصعلىإبالغ
 .فيالوقتالمناسب

     

التدريسللبرامجالتدريبيةفيهيئةأعضاء يتابعتوظيف .18
 .العمليةالتدريسية

     

19. 
هيئةلبرامجالتدريبالمقدمةألعضاءالالزميقدمالدعم

 التدريس.
     

      التدريسعلىالتعلمالذاتيالمستمر.هيئةأعضاء يشجع .20

21.
التدريسلرفعالروحهيئةأعضاء يحرصعلىإبرازإنجازات

المعنويةلديهم.
    

 : يلي بما  القسم   رئيس مع أعضاء هيئة التدريس: يقوم  رؤية مشتركة إيجاد   البعد الرابع: مهارة
      يناقشأهدافالجامعةمعأعضاءهيئةالتدريس. .22

حرصعلىوجودخطةعملمشتركةتستثمرجهودأعضاءي .23
 هيئةالتدريس.

     

      .ألعضاءهيئةالتدريسبطريقةمبتكرةالقسمرؤيةيوضح .24
     التزامأعضاءهيئةالتدريسبرؤيةالقسم.يتابع.25
      .القسممعرؤيةالجامعةرؤيةيحرصعلىتناغم .26
      .يشاركأعضاءهيئةالتدريسفيبناءرؤيةللقسم .27
     يتبنىرؤيةللقسمتحققالصالحالعام. .28

 يلي:   : يقوم رئيس القسم بماالبعد الخامس: مهارة إدارة األزمات
      .يحرصعلىبناءفريقعملإلدارةاألزمات.29
      يتابعاالجراءاتالوقائيةلمنعحدوثاألزمة..30
      .تتسمقراراتهبالمرونةفيحالحدوثاألزمة.31
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