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  وإِلى ُكلِّ طالِِب ِعْلٍم 

ةَ  رَ َ هذا ُأْهدي ثَمَ تواِضع دي اْلمُ   ُجهْ

  جعله اهللا من العلوم النافعة الخالصة لوجهه الكریم

 



 و
  

  فهرس المحتویات
  أ.................................................................................... العنوان

  ب...................................................تفویض................................
  ج....................................................قرار لجنة لمناقشة.....................

  د..................................................................شكر وتقدیر..............
  هـ.....................................................اإلهداء...............................

  و..........................................................قائمة المحتویات.................
  ح......................................................قائمة الجداول.......................

  ي.........................................................قائمة الملحقات..................
  ك................................................العربیة....................الملخص باللغة 

  ل................................................الملخص باللغة االنجلیزیة.................
  1.....................................................تهایَّ مِّ هّ وأَ  ةِ راَس ة الدِّ یَّ فِ لْ خَ : لوَّ اْألَ لُ ْص فَ الْ 

2.................................................................................... مقدمة  
  4.............................................................................مشكلة الدراسة

  5.....................................................................هدف الدراسة وأسئلتها
  6.............................................................................أهمیة الدراسة

  7.......................................................................مصطلحات الدراسة
  7.............................................................................حدود الدراسة

  8..........................................................................محددات الدراسة
  9............................................ةقَ ابِ السَّ  ِت راساري والدِّ ظَ النَّ  ُب دَ اْألَ : انيالثَّ  لُ ْص فَ الْ 

: األدب النظري   10.......................................................................أوًَّال
ا: الدراسات السابقة ذات الصلة   44........................................................ثانیً

  47.......................................السابقة وموقع الدراسة الحالیة منهاملخص الدراسات 
ْصُل الثَّالِثا   49.......................................................الطریقة واإلجراءات: ْلَف

  50...................................................................منهج البحث المستخدم
  50...........................................................................مجتمع الدراسة



 ز
  

  52............................................................................عینة الدراسة
  53.............................................................................أداة الدراسة

  55..........................................................................متغیرات الدراسة
  56......................................................................المعالجة اإلحصائیة

  56..........................................................................إجراءات الدراسة
ْصُل الرَّاِبع: َنتــــــاِئُج الدِّراَســــــــةِ    58.........................................................اْلَف

: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول   59............................................أوًال
ا: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني   69...........................................ثانیً
ا: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث   70..........................................ثالًث

ا: ً ــــــ   74........................................النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع رابعـ
ْصُل الخامس: مناقشة النتـــــائج   76......................................................اْلَف

: مناقشة نتائج السؤال األول   77.........................................................أوًال
ا: مناقشة نتائج السؤال الثاني   82........................................................ثانیً
  83.......................................................ثالثًا: مناقشة نتائج السؤال الثالث

ا: مناقشة نتائج السؤال  ً ــــــ   84......................................................الرابعرابعـ
  86..................................................................التوصیات والمقترحات

  87.........................................................................المراجع العربیة
  91.......................................................................األجنبیةالمراجع 
  95..............................................................................الملحقات



 ح
  

 قائمة الجداول

 رقم الفصل
رقم الجدول   

  
  ولادـــــــــالجمحتوى 

  الصفحة

  51  افراد مجتمع الدراسة من اعضاء هیئة التدریس على الجامعات حسب الجنستوزیع   3-1

 ع افراد عینة الدراســـــــة في الجامعات الثالث (الزیتونة، االســـــــراء، الشـــــــرق االوســـــــط)توز   3-2

  حسب متغیر الجنس

52  

  55  لداخليامعامل ثبات استبانة "القیادة الشبكیة" بطریقتي االختبار واعادة االختبار واالتساق   3-3

ام االقس رؤساءلدرجة ممارسة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب   4-1

 من وجهة نظر للقیادة الشبكیة في الجامعات الخاصة في العاصمة عمان ةاالكادیمی

  مرتبة تنازلیاً اعضاء هیئة التدریس 

59  

ام االقس رؤساءدرجة ممارسة لالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب   4-2

 لفقرات مجال للقیادة الشبكیة في الجامعات الخاصة في العاصمة عمان ةاالكادیمی

  اً مرتبة تنازلیمتطلبات الثقافة التنظیمیة من وجهة نظر اعضاء هیئة التدریس 

61  

ام االقس رؤساءدرجة ممارسة لالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب   4-3

 لفقرات مجال للقیادة الشبكیة في الجامعات الخاصة في العاصمة عمان ةاالكادیمی

 نازلیاً مرتبة تالكفایات التي یتمتع بها القائد من وجهة نظر اعضاء هیئة التدریس 

63  

ام االقس رؤساءدرجة ممارسة لالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب   4-4

 لفقرات مجال للقیادة الشبكیة في الجامعات الخاصة في العاصمة عمان ةاالكادیمی

65  



 ط
  

تتوافر لدى القائد الشبكي من وجهة نظر اعضاء هیئة التدریس  التي المتطلبات االداریة

 مرتبة تنازلیاً 

ام االقس رؤساءدرجة ممارسة لالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب   4-5

 لفقرات مجال للقیادة الشبكیة الجامعات الخاصة في العاصمة عمانفي  ةاالكادیمی

المتطلبات التكنولوجیة المتواجدة في االقسام التي یعمل بها القائد الشبكي من وجهة نظر 

  مرتبة تنازلیاً اعضاء هیئة التدریس 

67  

ة في االقسام االكادیمی رؤساءممارسة لدرجة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة   4-6

تبعا لمتغیر )، t-testواختبار (الجامعات الخاصة في العاصمة عمان للقیادة الشبكیة، 

  الجنس(ذكور، إناث)

69  

ة في االقسام االكادیمی رؤساءممارسة لدرجة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة   4-7

  ةة، تبعا لمتغیر الرتبة االكادیمیالجامعات الخاصة في العاصمة عمان للقیادة الشبكی

71  

ة في االقسام االكادیمی رؤساءممارسة داللة الفروق لدرجة  إلیجادتحلیل التباین األحادي   4-8

  الجامعات الخاصة في العاصمة عمان للقیادة الشبكیة، تبعا لمتغیر الرتبة االكادیمیة

73  

ة في االقسام االكادیمی رؤساءممارسة لدرجة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة   4-9

تبعا لمتغیر )، t-testواختبار (الجامعات الخاصة في العاصمة عمان للقیادة الشبكیة، 

  )نوع الكلیة ( علمیة، إنسانیة

75  

   



 ي
  

 قائمة الملحقات

  الصفحة  المحتوى  الرقم

  96  بصورتها األولیة االستبانة  1

  101  أسماء المحكمین  2

  102  بصورتها النهائیة ةاالستبان  3

البحث و  الى وزارة التعلیم العالي كتاب تسهیل مهمة من رئیس جامعة الشرق األوسط  4

  االردنیة العلمي

107  

جامعات االردنیة الى ال والبحث العلمي باحث من وزارة التعلیم العاليكتاب تسهیل مهمة   5

  الخاصة االردنیة في العاصمة عمان

108  

  

 

   



 ك
  

ممارسة رؤساء األقسام االكادیمیة بالجامعات الخاصة في العاصمة عمان درجة 
 للقیادة الشبكیة من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس

  إعداد

  علي جروح الكایدمیسون 

  إشراف

  ریفياس عبد مهدي الشّ كتور عبّ األستاذ الدّ 

  الملّخص

ة  االقسام االكادیمیة للقیادة الشبكی رؤساءممارسة التعرف الى درجة إلى راسة هدفت هذه الدّ 

 هذاولتحقیق ، نظر اعضاء هیئة التدریسفي الجامعات الخاصة في العاصمة عمان من وجهة 

اختیار عینة طبقیة عشوائیة نسبیة من هذه الجامعات الثالث وفقًا لمتغیر الجنس، بلغ عدد  الهدف تمّ 

فَ ) عضو هیئة تدریس242افرادها ( صدقها  ق منحقّ ، بعد التّ لجمع البیانات كأداة ت استبانة، ووظِّ

  راسة عن ما یأتي:وأسفرت نتائج الدّ ، وثباتها

ادة لقیلفي الجامعات الخاصة في العاصمة عمان  ةاالقسام االكادیمی ؤساءر درجة ممارسة  كانت -

) 3.39متوسطة، إذ بلغ المتوسط الحسابي ( ر اعضاء هیئة التدریسمن وجهة نظالشبكیة 

 .)0.33معیاري (وانحراف 

االقسام  رؤساءلدرجة ممارسة   )α ≥ 0.05( مستوىعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند  -

لجنس رات اقیادة الشبكیة، تبعا لمتغیاالكادیمیة في الجامعات الخاصة في العاصمة عمان لل

 .والرتبة االكادیمیة ونوع الكلیة

  .الجامعات الخاصةالقیادة الشبكیة، الكلمات المفتاحیة: 
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Abstract 

     This study aimed at finding out the degree of practicing network 
leadership by academic department heads in private universities in the 
capital Amman from faculty staff members’ point of view. To achieve the 
goal of the study, a proportional stratified random sample was drawn from 
the population of the study, consisted of (242) faculty staff members.  

      A questionnaire was developed to collect data. Validity and reliability of 
the questionnaire were assured. The Findings of the study were as the 
following:  

- The degree of practicing network leadership by academic 
department heads was medium from faculty staff members’ point of 
view. The mean was (3.39) with a standard deviation of (0.33). 

- There were no significant differences at (a < 0.05) in the degree of 
practicing network leadership by academic department heads in 
private universities in the Capital Amman, attributed to sex, 
academic rank and the kind of the college. 

Keywords: Network leadership, private universities.  
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  الفصل االول    

  واهمیتهاخلفیة الدراسة 

  مقدمة: 

المجاالت  من العدیدفي   بالســرعةبالتغیرات التكنولوجیة التي تتصــف العصــر الحاضــر یتســم 

ه العالم الذي یشــــــهد ،ظهور الثورة العلمیة والتكنولوجیة واالنفجار المعرفي وخاصــــــة في ظلوالجوانب 

واكبة م التربویةومنها المؤســـســـات  بمختلف انواعهاالمؤســـســـات  جمیعالذي فرض على ، االمر باســـره

كل یعتمد وبشـــنجاح أي مؤســـســـة  إذ ان .النجاحتحقیق االســـتمرار و هذه التطورات والتغیرات من أجل 

النتقال االتربویة وغیرها من المؤسسات فرض على المؤسسات ی االمر الذيعلى نوعیة القائد، اساسي 

والعمـــل على تطبیق مـــا یتوافق مع لقیـــادة الى االنمـــاط الحـــدیـــث ل االنظمـــة التقلیـــدیـــة في القیـــادةمن 

ة وضـــــــمان اســـــــتمراریتها ونوعی تربویةالمن اجل النهوض بالمؤســـــــســـــــة  متطلبات العصـــــــر التكنولوجي

  .مخرجاتها

إن المتأمل في العصــــــــــــر األكثر حداثة من العصــــــــــــر الذي ظهرت  فیه النظریات القدیمة في 

القیـــادة یجـــد العـــدیـــد من التطورات المتالحقـــة التي نتجـــت عن االنفجـــار المعرفي والتقني؛ ممـــا جعـــل 

ل اإلداري في أســالیب التعام وال ســیمار الهائل ذلك التطو  نتیجةمن التحدیات  كثیراً المؤســســات تواجه 

كان من المهم على القادة واإلداریین إعادة النظر في األســــــالیب المتبعة في قیادة  إذ ،)2008(الفقي،

فقد أفرز هذا التطور والتقدم بعض األســالیب والنظریات التي قد تكون  .المؤســســة نحو تحقیق أهدافها

  .)2007في المنظمات(القحطاني، والتي قدمهامناسبة لبعض المؤسسات في مجاالت التطور 



3 
  

 
 

من النظریات الحدیثة التي ظهرت بحیث تتناســـــــب مع األســـــــالیب القیادیة في المؤســـــــســـــــات و 

كون في ظلها شــــــخص خبیر یســــــهم بخبرته في صــــــنع القرار المعاصــــــرة نظریة القیادة الموزعة التي ی

ولیس كل شــــــخص صــــــانع قرار، كما أن لكل فرد قیمته وتأثیره في إنجاز العمل، وتؤدي األخطاء في 

  .)2010بیئة القیادة الموزعة إلى اكتشاف مداخل واتجاهات جدیدة ذات قیمة (الشهري، 

القیادة منذ القدم إلى العصـــــــر الحاضـــــــر انبثق منها إن هذه التطورات المتوقعة التي مرت بها   

ؤســــســــة مالتعقید الذي یحدث في المع ناســــب تمفهوم جدید للقیادة عرف باســــم القیادة الشــــبكیة بحیث ی

التغیر و  فالســــــــــلوك التنظیمي المعقد هو ســــــــــلوك یتصــــــــــف بعدم الخطیة، .وتعدد العوامل المؤثرة فیها

تركز القیـــادة  إذ ،(Marion, 2008) والحركـــة الــدینـــامیكیــة التحفیز الــذاتيو توقع، العــدم و الطــارئ، 

بین أعضــــائها د على التفاعل  ، فهي تعتموتفعیلها ة على تعزیز العالقات بین أقطاب الشــــبكةیالشــــبك

  .(Jopling & Crandall 2006)اتجاهین هما: قیادة السیاق، وقیادة العملیةبوتستلزم العمل 

والتي من ، (Blake & Mouton)ن رها بلیك وموتو یطو على توالتي عمل  الشبكة االداریةإن 

لین"، "االهتمام بالعامومن "االهتمام باإلنتاج"   اً مزیج یمثل إلى أســــــلوب القیادة على أنه خاللها ینظر

في اج، اإلنتب والكمواإلجراءات نوعیــة القرارات واألفكــار اإلبداعیة  من حیــثاالهتمــام بــاإلنتــاج  إذ یتم

مثل والمســـــــــائل التي تت جتماعیة،االعالقات الصـــــــــداقات و العلى بناء یتم هتمام بالعاملین اال  حین أن

البربري، ( لـــدى العـــاملین االجیـــدة بین العـــاملین وتحقیق الرضــــــــــــــ عالقـــةالعلى الثقـــة و بطبیعتهـــا بنـــاءً 

2014(.  

الســلوك ولیس و تختلف القیادة الشــبكیة عن أســالیب القیادة التقلیدیة في أنها تركز على الدور و 

مهمتها  ،على المنصـــــب والســـــلطة، وتقدر العمل الجماعي بشـــــكل أكبر بكثیر من األســـــالیب التقلیدیة



4 
  

 
 

تقدیم التســهیالت إلنجاز العمل ولیس ضــبط العمل، كما تؤكد على تعزیز العالقات المتكافئة والترابط  

  .(Reinelt,2010) بین العاملین ولیس التفاعل في ما بینها فقط

تل الحاضر، بحیث أح المهمة في العصر الموضوعاتوضوع القیادة الشبكیة من أكثر م ویعد

من الوسائل  دتعمكانة بارزة في الدراسات التربویة والنفسیة واالجتماعیة واإلداریة، كما أن هذه القیادة 

  الجهود الجماعیة وتحقیق غایات تلك الجهود. جمیعالمهمة لتنظیم 

  -مشكلة الدراسة: 

م االلوائح والتعلیمات الجامعیة ام تواجه الجامعات مشـــكالت عدیدة ســـواء في األنظمة التعلیمیة 

وعلى مخرجــات التعلیم وأداء  اتالجوانــب المــادیــة واإلداریــة ممــا انعكس ســــــــــــــلبــًا على العمــل في الجــامعــ

ل من األنماط القیادیة التقلیدیة المتبعة حال إلى  اتلجامعیًا في اأعضــــاء هیئة التدریس مما یتطلب التحوّ

دنو كج ســـــةادر كبعض الدراســـــات توصـــــلت  إذأســـــالیب أكثر حداثة، ومن هذه األنماط القیادة الشـــــبكیة، 

الى أهمیة (Angelides, 2010)  انجلیدس ســــةاودر   (Kiggundu & Moorosi, 2012)ومورســــي

بكیة بأنها عبارة القیادة الشوتتمیز . لعملإتباع المؤسسات أسالیب القیادة الشبكیة بحیث تتالءم مع بیئة ا

قدرات القیادیة المتمثلة في أنواع عدة من القیادات الحدیثة مثل القیادة العالئقیة، معن مزیج متنوع من ال

، وتواجه )Coleman, 2012( القیادة الموزعة، والقیادة التكوینیةو القیادة الموثوقیة، و القیادة الســیاسیة، و 

زمة وعدم وفرة المعلومات الالالقیادة الشــــــــبكیة العدید من المشــــــــكالت التي تتمثل في المركزیة الشــــــــدیدة 

ا وجمودهوالوضــــــــــــــع التنظیمي لألجهزة اإلداریــة وتعقــد في اإلجراءات وغموض وجمود األنظمة واللوائح 

من مؤسسات الجامعات هي  ان وحیث ،)2009 ،وعدم االستفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي (كنعان

بنّي توتطویر من خالل بحاجة إلى تغییر  ،من المؤســـــــــــســـــــــــاتكغیرها  ،فهيالتربیة والتعلیم في األردن 
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التدریس إلى القیادة الشـــــــبكیة وتوفیر متطلباتها وتطبیقها على جمیع المســـــــتویات بدءًا من عضـــــــو هیئة 

الجامعة لمواجهة التحدیات الملّحة لبقائها واســــــــــتمراریتها، ویعد رئیس  فرئیسرئیس القســــــــــم فعمید الكلیة 

) بإجراء 2011( وقد أوصـــى العجمي .القســـم العنصـــر األســـاســـي في تطبیق األنواع الحدیثة في القیادة

مزید من الدراســــــات فیما یتعلق بتطبیق مبادئ القیادة في التعلیم، ونظرًا لكون عضــــــو هیئة التدریس هو 

مارسة میمه، فإن هذا الدراســة تتلخص باســتقصاء درجة و ى رئیس القســم واألكثر إمكانیة في تقاألقرب إل

من وجهة نظر للقیادة الشـــــــبكیة بالجامعات الخاصــــــة في العاصـــــــمة عمان االكادیمیة رؤســــــاء األقســـــــام 

  أعضاء هیئة التدریس.

االقســـــام االكادیمیة  رؤســـــاءوفي ضــــوء ما تقدم تتحدد مشـــــكلة الدراســـــة في الكشــــف عن درجة ممارســـــة 

عاملین ال من وجهة نظر أعضــاء هیئة التدریس الشــبكیةبالجامعات الخاصــة في العاصــمة عمان للقیادة 

  فیها.

  هدف الدراسة واسئلتها

ي فللقیادة الشـــــبكیة  االقســـــام االكادیمیة  رؤســـــاءممارســـــة هدفت هذه الدراســـــة الى التعرف الى درجة 

نظر اعضاء هیئة التدریس وذلك من خالل االجابة من وجهة الجامعات الخاصة في العاصمة عمان 

 -:االتیهعن االسئلة 

ة القیادة الشبكی في الجامعات الخاصة في العاصمة عمان ةاالكادیمیاالقسام  رؤساءما درجة ممارسة  -1

 من وجهة نظر اعضاء هیئة التدریس؟

االقســــــام  رؤســــــاءفي درجة ممارســــــة  (α≤0.05)هل توجد فروق ذات داللة احصــــــائیة عند مســــــتوى  -2

 االكادیمیة في الجامعات الخاصة في العاصمة عمان للقیادة الشبكیة تعزى لمتغیر الجنس؟
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االقســــــام  رؤســــــاءفي درجة ممارســــــة  (α≤0.05)داللة احصــــــائیة عند مســــــتوى هل توجد فروق ذات  -3

 ؟كادیمیةالرتبة االاالكادیمیة في الجامعات الخاصة في العاصمة عمان للقیادة الشبكیة تعزى لمتغیر 

االقســــــام  رؤســــــاءفي درجة ممارســــــة  (α≤0.05)داللة احصــــــائیة عند مســــــتوى هل توجد فروق ذات  -4

 یة؟وع الكلاالكادیمیة في الجامعات الخاصة في العاصمة عمان للقیادة الشبكیة تعزى لمتغیر ن

  

  -أهمیة الدراسة: 

  األهمیة النظریة: 

ومن المؤمل أن ترفد  .وضـــــــــوعها في مجال القیادة التربویةتكمن أهمیة الدراســـــــــة من حداثة م

اول األردنیة بشكل خاص بأدب نظري موسع وجدید یتنوالمكتبات  ائجها المكتبات العربیة بشكل عامنت

  هذا المتغیر.

  األهمیة التطبیقیة:

  االهمیة التطبیقیة على النحو االتي: وتتمثل

 من توصیات طرحتهوما الیها الدراسة  اإلیه توصلت النتائج التي.  

  یؤمل ان تفید نتائج هذه الدراســـــــة االدارات العلیا في الجامعات االردنیة الخاصـــــــة من خالل االطالع

  على ماهیة هذه القیادة، ومدى امكانیة تطبیقها في المؤسسات الجامعیة. 

  عقد الدورات لاالردنیة مل من هذه الدراســـــة بان تفید مراكز التدریب والتعلیم المســـــتمر في الجامعات یؤ

  االقسام االكادیمیة واالداریین االخرین.  رؤساءالتدریبیة الخاصة بهذا النوع من القیادة ل

  تطبق على مراحل تعلیمیة غیر جامعیة. اخرى  ألبحاثیتوقع ان تكون هذه الدراسة منطلقًا رئیسًا  
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  مصطلحات:تعریف ال

  القیادة الشبكیة :

عرفت القیادة بانها عملیة تتضــمن تفاعالً دینامیكیًا بین االفراد ویمكن النظر الیها بشــكل عام على انها 

  )2008عملیة یتأثر بها االخرون لتحقیق اهداف محددة في موقف معین (العرفي ومهدي، 

فت كذلك بأنها: التأثیر الذي یمارســـــــــــــه فرد ما في ســـــــــــــلوك أفراد آخرین ودفعهم للعمل بإتجاه معین  وعرّ

  ). 2014لتحقیق أهداف مرغوبة (الموسوي، 

طة في والمتراب بعضـــــاً بأنها: " مجموعة من العناصـــــر المســـــتقلة عن بعضـــــها  وعرفت القیادة الشـــــبكیة

یع العناصر لتحقیقها دون أن تكون قادرة على تحقیقها نحو  إنجاز مهمة معینة تســعى جمذاته الوقت 

  ).Silivia,2011:70"(بمفردها

  ممارسة القیادة الشبكیة :

تعرفهــا البــاحثــة اجرائیًا بأنها الكفایات القیادیة والمتطلبات التكنولوجیة واإلداریة والثقافیة الواجب توافرها و 

والتي تمّكن العاملین من تطبیق ممارســــــات القیادة الشــــــبكیة بشــــــكل فّعال الخاصــــــة بالجامعات األردنیة 

ي من خالل اجاباتهم عن فقرات االســــــتبانة التأفراد العینة  حصــــــل علیهابالدرجة التي  تم قیاســــــهاوالتي 

  .طورت واستخدمت في هذه الدراسة

  حدود الدراسة

 محافظة الخاصة في الجامعات االردنیةاقتصرت هذه الدراسة على اعضاء هیئات التدریس العاملین في 

  .)2018-2017االول للعام الدراسي (الدراسي العاصمة عمان خالل الفصل 
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  محددات الدراسة

لذي سحبت ا مدى تمثیل العینة المختارة للمجتمع، و ادرجة صدق أداة الدراسة وثباتهنتائج الدراسة ب تحددت

ال و  ،عن فقرات االستبانة المعتمدة جمع البیانات العینة مستوى الدقة والموضوعیة في إجابات أفراد، و منه

  .تعمم نتائج الدراسة إال على المجتمع الذي سحبت منه العینة وعلى المجتمعات المماثلة له

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

    

  

  

  الفصل الثاني

  االدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة
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  الفصل الثاني

  ذات الصلة النظري والدراسات السابقة االدب

النظري المتعلق بالقیادة بشــــــكل عام والقیادة الشــــــبكیة  لألدباشــــــتمل هذا الفصــــــل على عرض 

بشــكل خاص فضالً عن الدراسات السابقة العربیة واالجنبیة ذات الصلة والتي تم ترتیبها من االقدم الى 

  :االتياالحدث من حیث سنة النشر وعلى النحو 

: االدب النظري   اوًال

  تضمن االدب النظري ما یأتي:

  تمهید  

ما  ظل يوفتمثل القیادة المحور االســــاســــي المهم الذي ترتكز علیه كافة النشــــاطات التعلیمیة، 

 الحاجة أصبحت المجال التربوي من تنامي وكبر حجم المتطلبات والحاجات في هذا المجال فقد هیشهد

 المهمة الذي یضــمن للمؤســســات التربویة التمیز، وهذه المالئم بالشــكل التغییر والتطویر ملحة إلحداث

الالزمة لتعزیز الممارســات األخالقیة التي قیادة إداریة واعیة، تمتلك من المهارات  ظل إال في تتحقق ال

ینبغي أن تنعكس بشـــــــــــــكل أكثر إیجابیة في منهجیة العمل اإلداري، وفي العالقات التربویة بین مختلف 

ن لدى المدیرین اتجاهات إیجابیة نحو المهنة، إذ تبصرُّهم بالتزاماتهم مكونا ت الوسط التربوي، بحیث تكوِّ

 ,Crowاألخالقیــة، وتوعیتهم بــأبعــاد الرســــــــــــــالــة اإلداریــة والتعلیمیــة التي یحملونهــا تجــاه الفرد والمجتمع(

2013.(  
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إذ  العاملین داخل المؤســـســـات،ة في تشـــكیل العالقات بین الرئیســـ الموضـــوعاتوتُعد القیادة من 

أنها تكتســب دورًا في توجیه العالقات لتحقیق األهداف الرئیســة التي تسعى إلى تحقیقها، فأسلوب القیادة 

المتبع في أي مؤســســة كفیل بتحدید المناخ التنظیمي السائد في المنظمة، والذي یؤدي بدوره الى تشكیل 

  ثقافة التنظیمیة لدى األفراد.عوامل أخرى ذات اتصال بمستویات األداء وال

عملیة  ا كما انه، افكار العاملینعلى إدارة األتباع وتحریك  تساعدالقیادة بأنها عملیة توصف و 

الصفات و یستدعي الفهم الدقیق لخصائص القادة الذي یتم من خاللها التفاعل بین القادة واألتباع، األمر 

 ا یؤثر فیهم ویجعلهم یتجهون الوجهـــة المطلوبـــة منهم فيتعزیز اإلدراك بمـــ لیتم الواجـــب توافرهـــا لـــدیهم

ســـــــــلوكهم، وهذا الوصـــــــــف للقیادة یبین أهمیة فهم ســـــــــلوك األتباع داخل المؤســـــــــســـــــــة إلحداث التغییرات 

  ).2014المطلوبة، ولجعلهم یتقبلون وجود القیادة بشكل اختیاري (الحربي، 

المر اقیادیة، الممارســـات الا هفی المؤســـســـات التي تســـود مجموعةوتُعد المؤســـســـات التربویة من 

مــاتهم تــأدیــِة أدوارهم ومه على تجعلهم قــادرینمهــاراٍت وكفــایــاٍت قیــادیــة،  لــدیهمیتطلــب وجود أفراد  الــذي

، ویعملون على تلبیة احتیاجات اآلخرین، وبما یتماشــى مع الرؤیة المتمثلة في إعادةَ التركیز بشــكل جید

لألســــــــــالیب  ممارســــــــــتهم بین حالة من التوازن قائمة وعلى إحداثعلى اســــــــــتراتیجیات القیادة الخادمة ال

 من الهدف ألن خدمة األتباع قبل أي شـــــــــيء، على القادة تحث األتباع، لكونها وبین خدمة القیادیة

المؤسسات التي یعملون فیها  مســتوى ورفع حیاة األتباع أنفســهم، العمل على تحســین هو الخادمة القیادة

)Spears, 2005.(  
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  مفهوم القیادة

نظر إلى القیــادة بــأنهــا عالقــة التــأثیر بین القــادة واألتبــاع الــذین یعتزمون إجراء تغییرات حقیقیــة  ُ ی

 موجودة في األشــــخاص والمؤســــســــات، وهي تقومهي األهداف المشــــتركة للطرفین، فالقیادة  تبینونتائج 

على عملیــات اإلقنــاع لآلخرین للتعــاون في انجــاز األهداف المشــــــــــــــتركة، وهي تمثل عملیة التفاعل بین 

شــخصیة القائد وأتباعه من حیث اتجاهاتهم وحاجاتهم ومشكالتهم، كذلك المؤسسة ذاتها من حیث القیام 

الخصـــــــــائص التي تتمتع بها الجماعة والمواقف التي تواجهها،  ببناء العالقات بین األفراد وغیر ذلك من

دراك القائد لهؤالء  دراك اآلخرین له وإ ـــــــــائص بإطار یســـــــــــــتند إلى إدراك القائد لذاته وإ إذ تأتي تلك الخصــــ

  ).2011اإلدراك المشترك بین القائد واآلخرین للموقف وللجماعة (النمر، و األفراد اآلخرین، 

ه دراستها في اآلونة االخیرة وذلك نظرًا لما شهدت تاكثر المفاهیم التي تمیعد مفهوم القیادة من و 

ظهرت  القیادة فقد ن في مجالللمفاهیم التي قدمها الباحثو وتنوع وخاصــــــــــــــة في تعدد  القیــادة من تطور

ن في الجماعات مما دعا الباحثی يالعدید من النظریات التي حاولت العمل على تفســــــیر الســــــلوك القیاد

نقیض  هوو قود " " ال یعني لغة ومفهوم القیادة  .فیها ودراستها نیف انواع القیادة لتسهیل البحثالى تص

لیل المقدمة كالد" الســـــــــــوق " یقال : یقود الدابة من أمامها ویســـــــــــوقها من خلفها وعلیه فمكان القائد في 

، ركةاآلخرین وتوجیه ســلوكهم لتحقیق أهداف مشــت فيالتأثیر  علىقدرة مالقیادة هي الو  .والقدوة والمرشــد

  إذن مسؤولیة تجاه المجموعة المقودة للوصول إلى األهداف المرسومة. فهي

) بانها عملیة تأثیر تتم في النشـــــاطات والعملیات لمجموعة من االعضــــــاء 2009( زیادعرفها و 

  وتوجیهها وفق اتجاه محدد.
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السلوك الذي یقوم به الفرد حین یوجه نشاط جماعة القیادة بانها ) 2008( عبوي عرّف في حین

  نحو غایة مشتركة لتحقیقها.

) القیادة بأنها العملیة التي یتم من خاللها التأثیر في 1998(والدهان ورمضــــــان،  وعرف ســــــالم

ســـلوك األفراد والجماعات وأنشـــطتهم، وذلك من أجل دفعهم للعمل برغبة واضـــحة لتحقیق أهداف محددة 

  معینة.في ظل ظروف 

صــــفة لشــــخص  بانهالقائد   (Winston & Patterson, 2006) وباترســــون ونســــتون وعرف

قــدرات ومواهــب بحیــث یقوم بــالتركیز على میقوم بــاختیــار وتزویــد وتــدریــب اشــــــــــــــخــاص آخرین یملكون 

یجعل من یتبع له متحمســـــــــــًا للعمل و قدرات التي یمتلكها االشـــــــــــخاص نحو مهمة المنظمة واهدافها، مال

  للخروج بعمل منظم ومنسق لتحقیق اهداف محددة.وبذل الجهد 

 الى ان (Szilagyi & Wallad)ســــــیزالجي ووالس نقالً عن  )2008( العرفي ومهدي واشــــــار

  .في االخر باتجاه تحقیق االهداف العالقة بین شخصین او اكثر یحاول احدهما التأثیر هيالقیادة 

فــت القیــادة التربویــة تعریفــات عدیدة  ) بانها "دور اجتماعي تربوي 1984، عرفها (زهران فقدوعرّ

یقوم به المربي اثناء تفاعل مع جماعة من الطالب ویتسم هذا الدور بأن المربي یكون له القوة والمقدرة 

، (الدویك واخرون هاسبیل تحقیق االهداف التربویة، وعرفعلى التأثیر في الطالب، وتوجیه سلوكهم في 

  ) بانها "عالقة بین شخص یوجه ویرشد اشخاص یقبلون هذا التوجیه.2002

اجات إحداث تغییرات تلبي الحالعمــل على القــائــد من خاللهــا  یتمكنالعملیــة التي  تمثــلالقیــادة فــ

 تمثیلو مفاهیم معیاریة ودیمقراطیة ومفاهیم رمزیة، مجموعة تتضمن و الحقیقیة للعاملین داخل المنظمة. 
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. وتهتم لكونهاالتي یمت خالقاألالقادة وكذلك  یمتلكهاالتي قیم الالتركیز على بالجوهر األســــاســــي للقیادة 

هذه القیادة اهتمامًا كبیرًا باألخالق والقیم الشـــخصـــیة للقائد ودوره في تطبیق منظومة أخالقیة شـــخصـــیة 

  )2009على القائد أن یطبق ما یأتي: (الدرادكة، یجب و ، وتطویرها

  .متماسكاً ویتمتع بالذات الواحدة  اً أخالق متلكأن ی -

  .، ویتم االقتداء بهمقدرة التأثیر في اآلخرینالو جیده یمتلك مالمح  -

  داخل المؤسسة. اآلخرینعلى  یطبقهأن یطبق القائد على نفسه ما  -

امتالك  حول تمحور بشـــــــــكل رئیست بان القیادةالتعریفات الســـــــــابقة یبدو ومن خالل النظر الى 

 مقدرات ارتفعتهذه الیتضــــــــــح بانها كلما ارتفعت  والذيمن یتبعه بالعمل  فيقدرة على التأثیر مال القائد

  له نحو تحقیق االهداف المرجوة.التابعین قدرة على توجیه العاملین مفاعلیة القیادة وال

  ناجحةمالمح القیادة ال

  حددت المالمح العامة للقیادة الناجحة باألمور اآلتیة:

لوك عملیة تســـــتهدف التأثیر التوجیهي في ســـــ بوصـــــفهاالقیادة كمقدرة على التأثیر في اآلخرین،  -1

األتباع وتنســـیق جهودهم وعالقاتهم وتصـــرفاتهم وبما یكفل تحقیق األهداف المنشـــودة (الشـــماع، 

2009.( 

التســــــــــــــلیم بأهمیة العوامل التي تتصــــــــــــــل بالموقف الذي تتم فیه  بمعنى، موقفیهالقیــادة كعملیــة   -2

ممارســة القیادة وأثر هذه العوامل في فاعلیة القیادة، التي توصــف بأنها عملیة تأثیر في أنشــطة 

  ).2012األتباع نحو تحقیق األهداف في موقف محدد بذاته (المجذوب، 
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ُصـــــبغونالقیادة بوصـــــفها عملیة ســـــلوكیة ینجزها القادة ال -3  ذین یرشـــــدون اآلخرین والذین بدورهم ی

صــــفة الشــــرعیة على هذا الســــلوك التفاعلي بین القائد واألتباع وبمقتضــــاها یقوم القائد بتشــــجیع 

  ).2009األتباع ومساعدتهم على العمل بحماس من أجل تحقیق األهداف (الشماع، 

كار وبین تتطلب اإلبداع واالبتلتفاعل بین المواقف التي امحصـــــلة وهي القیادة كعملیة تفاعلیة،  -4

عة من مجمو عالقة مركبة بین  بوصفهاامتالك مهارات إنســانیة قادرة على التفاعل مع المواقف 

ـــــــــماتهم (القریوتي، المتغیرات ال ـــــــــوقف واتجاهات األتباع وحاجاتهم وسـ محددة بصفات القائد والمـ

2008.(  

ســـاعد ت التي األداةالقائد وتحلیل شـــخصـــیته هو  ذي یملكهطبیعة اإلدراك الو صـــیة القائد، اخإن  -5

، وهذا األســـــلوب یمكن أن ینعكس على القائد في القائد تحدید األســـــلوب اإلداري الذي یتبناه في

  ).2014أهمیة إدارة الوقت وطریقة استثماره له (صالح، 

  اهمیة القیادة

  )2011(العجمي،  :فهاصبو داخل المنظمات وتمثلت بالعدید من الجوانب  خاصةالقیادة اهمیة احتلت 

  والطموحات المستقبلیة. والعاملینحلقة وصل تربط بین خطط المؤسسة 

 .  تقوم على تحقیق اهداف المنظمة المحددة مسبقًا

  في العمل ووضع الخطط لحلها. العاملینتقوم بالسیطرة على المشكالت التي تواجه 

  بمواكبة التغیرات التي تحیط بالمنظمة بقصد توظیفها لخدمة المنظمة.تقوم 
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  نظریات القیادةالتطور التاریخي ل

  فیما یأتي عرض تاریخي للنظریات التي تناولت القیادة

  العظیم الرجل نظریة .1

وم تقاذ ســــــــادت نظریة الرجل العظیم في مجال القیادة في أواخر القرن الثامن عشــــــــر المیالدي 

النظریة على االفتراض القائل بأن التغیرات الجوهریة التي طرأت على حیاة المجتمعات اإلنســــــــــانیة هذه 

ین قدرات ال تتكرر في أناس كثیر مإنمــا تحققــت عن طریق أفراد ولــدوا بمواهــب فذة، وأن هذه المواهب وال

أصحاب هذه النظریة أن الرجال العظام یبرزون في المجتمع لما یتمتعون به  واوضحعلى مر التاریخ ، 

قــدرات غیر مــألوفة وامتالكهم مواهب عظیمة وســــــــــــــمات وراثیة تجعل منهم قادة أیا كانت المواقف ممن 

ویعد فرانسیس جالتون من اهم الدعاة لنظریة الرجل العظیم وقد قدم العدید من البیانات  .التي یواجهونها

 ي فالحصــــــــــــائیة والوراثیة تأییدًا لصــــــــــــحة تلك النظریة من حیث تأثیر الصــــــــــــفات والســــــــــــمات الوراثیة وا

تؤمن هــذه النظریــة بعــدم جــدوى تنمیــة المهــارة القیــادیــة، ألن القــائــد یولــد وال و ، )2007(ابراهیم, القیــادة

مكنهم بحیث ت یصــــــنع، ولكن نتائج الدراســــــات دلت على أنه  باإلمكان اكتســــــاب األفراد بعض المهارات

  .)2004, الشریففیما بعد أن یصبحوا قادة ناجحین (

،  ألنهیرفض معظم علماء االجتماع مدخل (الرجل العظیم) للقیادة،  مدخل بســـــــیط وســـــــاذج جدًا

ــــادیــــة  ــــدرات القی ــــائج االبحــــاث التي تم التوصــــــــــــــــــل الیهــــا ال تعزز الفكرة التي تقول ان الق كمــــا ان نت

  )2008(العرفي ومهدي، موروثة.
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  نظریة السمات .2

لك مجموعة من الصـــــــــفات الشـــــــــخصـــــــــیة مثل: الذكاء تتقوم هذه النظریة على أن الفرد الذي یم

قدرة على التعاون والحماس والشـــــــــــــجاعة والمبادأة والقدوة الحســــــــــــــنة، والمهارة اللغویة موالدهاء والحزم وال

, قائ یعداالنسانیة، مراعاته للعالقات و  ,مقدرة على التكیفولیة واإلنجاز والؤ والتقدیر والمس إنه غالبًا  إذدًا

ــــــــمات ذات جذور عمیقة في نفســــــــــــه وال یمكن اكتســــــــــــابها في فترة وجیزة من التدریب  ما تكون هذه الســــ

ة على تركز هذه النظری إذواإلعداد، وعادة ما تتأثر ســمات الشــخصــیة بنمط الثقافة السائد في المجتمع، 

حدید مجموعة تم ت إذالخصــــــائص التي یتمتع بهاء القائد والممیزات التي یتمیز بها عن غیره من األفراد 

  ).1998، سالم وآخرونمن السمات التي ینبغي توافرها بالقائد (

  ): 2009( كنعانوفقًا لـومن االنتقادات التي وجهة لنظریة السمات 

 مات المذكورة في شخص واحد.صعوبة توافر جمیع الس .1

 اختالف الباحثین في تحدید السمات القیادیة. .2

 النظریة األهمیة النسبیة للسمات المختلفة في التأثیر على القائد ونجاحه. لم توضح .3

غفالها الطبیعة الموقفیة للقیادة .  .4  عدم واقعیتها وإ

بمراجعــة االدبیــات التي تنــاولــت  (Ralph Stogdill)م قــام رالف ســــــــــــــتوجــدل 1948في عــام 

موضـــــوع القیادة وحدد من خاللها نظامًا تصـــــنیفیًا للقیادة قائمًا على ســـــت فئات وهي: (العرفي ومهدي، 

2008(  
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درســـــت الخصـــــائص الجســـــمیة مثل العمر والمظهر والطول والوزن في بعض  الخصــــائص الجســــمیة: .1

على عمل  للمشـــــرفنظر  فقدصـــــل لها متناقضـــــة، االبحاث المبكرة للقیادة، وجاءت النتائج التي تم التو 

اقة تفوق ولدیة ط ًا جهوریاً على انه طویل القائمة ضــــــخم الجســـــم ویمتلك صــــــوت في مصـــــنع للفوالذ بانه

كثیرًا طــاقــة المرؤوس وعلى الرغم من ارتبــاط هــذه العوامل بالقیادة المؤثرة اال انه من المحتمل ان یكون 

ي اختیار القائد وفي فاعلیته، اال ان القیود والشـــــــــــروط قد تســـــــــــاعد في للعوامل الموقفیة االخرى تأثیر ف

اختیار القائد اال انه لیس هناك ضــــــمان لتحقیق القیادة المؤثرة عند توفر الشــــــروط، ویعد هذا االفتراض 

 ضعیف.

ض االجتماعیة للقادة على بعالخلفیة ركزت الــدراســــــــــــــات العدیدة التي بحثت في  الخلفیــة االجتمــاعیــة: .2

العوامل، مثل التعلیم والثقافة واالســــتقرار والموقع االجتماعي وتوصــــلت بعض الدراســــات الى ان الموقع 

االجتماعي یفید في الحصـــــــــــول على موقع قیادي، وان العدید من الناس من الشـــــــــــریحة و االقتصـــــــــــادي 

القادة  لمیمواقع ذات مســـتوى عاٍل، وكذلك بمقدورهم االرتفاع الى  المنخفضـــةاالقتصـــادیة واالجتماعیة 

مما كانوا علیه، وكما هو الحال بالنســـبة للخصـــائص الجســـمیة  اً الى أن یكونوا اكثر ثقافة واحســـن تعلیم

فان المواقع القیادیة على اســـــــــاس عوامل الخلفیة االجتماعیة قد تكون ظاهرة موقفیه للمجتمع المتطور، 

 بین فاعلیة القائد وعوامل الخلفیة االجتماعیة. فضالً عن عدم وجود روابط متناسقة

اشـــــارت العدید من الدراســـــات التي تناولت موضـــــوع العالقة بین الذكاء والموقع القیادي الى ان  الذكاء: .3

القادة یتصــــــــــــــفون بأحكامهم المتمیزة، واتخاذهم القرارات والمعرفة وطالقة الكالم. وعلى الرغم من وجود 

ال، اال أن العالقة ال زالت ضــــــعیفة ویظهر ان هناك عوامل اخرى ینبغي بعض االتســــــاق في هذا المج

 اخذها بعین االعتبار.
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قدمت االبحاث التي تناولت موضـــــــوع الخصـــــــائص المرتبطة بالمهمة  الخصـــــائص المرتبطة بالمهمة: .4

والتوجه  ،نتائج ایجابیة موحدة، تفید أن القائد یتصــــف بالحاجة العالیة الى االنجاز والمســــؤولیة والمبادأة

العالي نحو انجاز المهمة. وبصــــورة عامة، توضـــــح هذه النتائج أن القائد یمكن وصــــفه بذلك الشـــــخص 

 وحاجة النجاز المهمة. اً الذي یظهر دافعیة عالیة وحافز عالی

افادت االبحاث التي درســــــت العوامل الشــــــخصــــــیة بان القادة المؤثرین یتمیزون بصــــــفات  الشــــخصــــیة: .5

شـــاط والثقة بالنفس، والتكامل الشـــخصـــي). وعلى الرغم من أن هذه النتائج لم شـــخصـــیة محددة مثل (الن

تكن متساوقة كلیًا عبر جمیع المجموعات التي تمت دراستها، اال انها تفید بان سمات الشخصیة ینبغي 

 اخذها بعین االعتبار في أیة طریقة أو نظریة للقیادة.

في موضوع الخصائص االجتماعیة أن القادة  اوضــحت الدراســات التي بحثت الخصــائص االجتماعیة: .6

هم أولئك االفراد الذین یشاركون بشكل نشیط في الفعالیات المختلفة، ویتفاعلون بشكل جید مع مجموعة 

كبیرة من النـــاس، فضــــــــــــــالً عن تعـــاونهم مع االخرین، وهـــذه المهـــارات تـــدعى (مهـــارات التفـــاعـــل بین 

رغب في تحقیق التجانس والثقة والتماســـــــــــــك بین االشـــــــــــــخاص) وتكون موضـــــــــــــع تقدیر الجماعة التي ت

 اعضائها.

 

  الهدف و نظریة المسار  .3

ز یتقوم نظریة المســــــــار والهدف على أســــــــاس التحفیز محاولة الربط بین الســــــــلوك القیادي وتحف

یعمل القائد على التأثیر في ســـــلوك العاملین من خالل تغییر ســـــلوكه لیكون قدوة لآلخرین،  إذ، التابعین
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وف یقودهم لتوقعهم بأن ذلك س هعلى أن القادة والتابعین لهم یسیرون في طریق واحدهذه النظریة وتقوم 

  ) 2009لتحقیق رغباتهم. (كنعان, 

وتفســــــر نظریة المســــــار والهدف كیف أن ســــــلوك القائد یؤثر في دافعیة المرؤوســــــین وادائهم في 

ن دافعیة ي الدافعیة ووفقًا لنظریة التوقع فاالمواقف المختلفة. واســـتمت هذه النظریة من (نظریة التوقع) ف

، وتوقعه من اً كون ناجحیســـــ لإلداءالفرد تعتمد على توقعه من أن الجهد الذي یبذله لبلوغ مســـــتوى أعلى 

أن االداء االعلى یكون اســــــاس الحصــــــول على نتائج ایجابیة وتجنب النتائج الســــــلبیة، ونظریة المســــــار 

ر في هذه التوقعات التي تؤثر بدورها في اداء المرؤوســـین، وتحدد والهدف تصـــف ســـلوك القائد بانه مؤث

ى الذي یحقق وان المد ك القائد سیزید دافعیة المرؤوسین،االفتراضات االساسیة لهذه النظریة في أن سلو 

فیه القائد الرضا لحاجات المرؤوسین یتوقف على االداء الفعال، فضالً عن تقدیم القائد التوجیه والتدریب 

، وهناك العدید من التعدیالت التي اجریت كتطویر على نظریة المســـــــــــار دعم المطلوب للمرؤوســـــــــــینوال

 على الرغم منم، 1974سلر عام دم وهاوس و 1971م وهاوس عام 1970والهدف من قبل ایفانز عام 

  السابقة. ةتبدو متسقة عبر التعدیالت الثالثمواصفات معینة للقیادة أن هناك 

فهم  على المســـاعدةنموذج المســـار والهدف للقیادة كباقي االســـالیب االحتمالیة االخرى یحاول أو 

ســــــــــــــاس التوقع، یقوم على ا اً وارتقــائی اً جــدیــد ویعــد مــدخالً القیــادة والتنبؤ بفــاعلیتهــا في المواقف المختلفــة، 

المختلفة،  التأثیرلیات آوتركز هذه النظریة على القائد بوصــــــــــــفة مصــــــــــــدر المكافآت وهو یحاول التنبؤ ب

  واالسالیب القیادیة المختلفة.
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   (y)ونظریة  (x)نظریة .4

 إذفي توضـــــــیحهما ألوضـــــــاع واقع العالم.  اختالف وتناقض  (y)ونظریة  (x)نظریةبین یوجد 

یقومان على افتراضــــــات مختلفة عن األفراد، كما أنه من الواضــــــح أن هؤالء الذین یقومون بمســــــؤولیات 

إداریــة أو قیــادیــة یعتقــدون أن إحــدى هــاتین النظریتین تكون أكثر دقــة من األخرى في تمثیلهــا للطبیعــة 

االعتقاد بأن دافعیة  یمیلون إلى (x)البشــــریة. فهؤالء الذین ینظرون إلى مرؤوســــیهم بما یتفق مع نظریة 

العاملین في األســاس تقوم على مبدأ الجزرة والعصــا. وعلیه یدعون مســبقًا إلى ضــرورة اإلشــراف المغلق 

المتشـــدد على مرؤوســـیهم، كما یؤمنون بحتمیة الحاجة إلى ممارســـة الضـــبط الهرمي من أعلى إلى أدنى 

ي رة جیدة إال أنها مجردة وغیر عملیة ففي منظماتهم، ویعتقدون أن صــــنع القرار التشــــاركي قد تكون فك

موعتین في العمل بناء على مج همع تابعی وتعاملهتقوم هذه النظریة على اســـــاس القائد . و العالم الواقعي

وتحكم وجهات لیات العمل آان للمرؤوســــــین وجهات نظر خاصــــــة حول  حمن االفتراضــــــات التي توضــــــ

تركز االفتراضــــــات، و م على ضــــــوء هلنظریة یتعامل معالنظر هذه ســــــلوكهم وتعاملهم، والقائد وفق هذه ا

ن، تابعیهبعض الجوانب المتعلقة بطبیعة اإلنســــان وســــلوك القائد مع  ىعل أحداهما   (y) (x)نظریتي وإ

لتي تهتم بتصــــــــــــمیم اإلنتاج واعلى القیادة المتســــــــــــلطة التي تركز  x)تعرض نظریة ( إذتناقض األخرى 

جراءاته   )1999(حسین, .العمل وإ

  النظریة السلوكیة  .5

ات من یات وحتى فترة الســــتینیجاءت هذه النظریة نتیجة لدراســــات عدیدة قد اجریت في االربعین

ألعماله القیادیة  اثناء تنفیذهفي القرن الماضي، وتم التركیز في هذه الدراسات على سلوك القائد وتحلیله 
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هداف واشباع تحقیق التوازن بین تحقیق األوتحلیل مدى تأثیره في فاعلیة العاملین معه ویتحقق نجاحه ب

  )2004الرغبات لدى الجماعة. (حسن، 

لماء قاد العإذ ات یعدم القناعة بنظریة الســــــمات في القیادة خالل الخمســـــــینهذه النظریة ل جاءت

الســلوكیین الى تركیز اهتمامهم على الســلوك الواقعي للقائد، واالســاس الذي اســتند الیه مدخل (االســلوب 

ادي) هو االعتقاد بان القادة المؤثرین یســـــــتخدمون اســـــــلوبًا خاصـــــــًا لقیادة االفراد والجماعات لتحقیق القی

اهداف معینة تؤدي الى انتاجیة ومعنویة عالیتین، وركزت على فاعلیة القائد ولیس على ظهور شــخص 

  )2008(العرفي ومهدي،  القائد.

یة قد تمثلت بانها غیر كافة لتحلیل فاعلومن اهم االنتقــادات التي وجهــت للنظریــة الســــــــــــــلوكیــة ف

القائد لكونها تتعامل مع المهمات وعامل البیئة المحیطة واداء المهمات، اال انها لم تأخذ بعین االعتبار 

التفاعل بین المتغیرات الســـــــابقة والتي لها دور هام في فاعلیة القائد في العدید منم المواقف. (المطیري، 

2011(  

  ة النظریة الموقفی .6

یر هذه تشــــــــــــــ إذالنظریة الموقفیة من النظریات الحدیثة واالفضــــــــــــــل بین النظریات القیادیة  تعــد

بناء على العوامل الخارجیة ولیس على أســـــــاس صـــــــفاته الشـــــــخصــــــــیة یتم اختیار القائد  أنالنظریة الى 

نما ترتبط بتفاعل القائد مع موقف معین (كنعان, هي فلســــــــــــــفة النظریة أن المواقف و ) 2009 وحدها وإ

لظروف تواجههم ولذلك فإن ا التيالتي تبرز القادة وتكشـــــــــــــف عن إمكانیاتهم الحقیقة باختالف المواقف 

) 2006 االجتماعیة واالقتصـــــادیة والثقافیة والســـــیاســـــیة هي القادرة على إیجاد القادة ونجاحهم (الحربي,

عناصـــــره  الموقف بجمیعفالقائد الفعال یجب أن یدرس  النمط القیادي الفعال یختلف باختالف الموقف،و 
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 ،تحلیــل توقعــات العــاملین من األعمــال التي یؤدونهــا، و وخبراتهم قــدرات العــاملینموقوف على ال( :منهــا

  .)ـاخ العام السائـد في المنظمـةدراسـة المنو 

تغیرات ب ابلتهامقعلى أن التغیرات التي تحدث في البیئة الخارجیة یجب النظریة الموقفیة ركز وت

اســتراتیجیات إداریة بدیلة عند حدوث متغیرات بیئیة مفاجئة  وتعد، تناســب معهابشــكل یداخل المؤســســة 

جــة كــل غیر منــاســــــــــــــبــة لمعــالوالتطویر بــانهــا ر یقــابلــة للتغیالغیر ن المعــاییر اإلداریــة أوعلیــه تفترض 

 من الممكنال توجد طریقة مثالیة لتقســـــــــــیم األدوار والمســـــــــــؤولیات وال یوجد نمط قیادي و  ،المســـــــــــتجدات

نما المواقف هي التي تقر    .أفضل الطرق واألنماط راستخدامه بفعالیة في كل المواقف وإ

  النظریة التفاعلیة  .7

ب القیـــادة عملیـــة تفـــاعلیـــة بین الجوانـــأن تقوم على فكرة و یطلق على هـــذه النظریـــة (التوافقیـــة) 

تعد القیادة و  ،ثیة والصــــفات المكتســــبة من البیئةمزج بین الصـــفات الوراتالشـــخصــــیة والظروف الخارجیة 

مراد خصائص المنظمة الو عناصر الموقف و : الســمات االتیهعملیة تفاعل اجتماعي ترتكز على األبعاد 

 تاقدرة القائد على التفاعل مع عناصـــــر الموقف والمهممیتمحور حول  اً أســـــاســـــی اً وتطرح معیار . قیادتها

ات أما تطبیق، المحددة وأعضــــاء المنظمة المنقادة وقیادة الجمیع نحو األهداف المنشــــودة بنجاح وفاعلیة

هذه النظریة من ناحیة عملیة فهي انه یتوجب على اإلدارة تحرّي الكفاءة والجدارة في التعیینات للوظائف 

محاولة تصـــمیم اإلعمال بشـــكل یســـاعد على تركیز اهتمام العامل والموظف بما یجري  اإلداریة ومن ثم

تــاحــة المجــال لــه إلظهــار مواهبــه والتفــاعــل مع هــذه المواقف ممــا یؤدي إلى نجــاحــه  ل وإ في مجــال العمــ

قدرة على التأثیر في اآلخرین وهذا ما یســــاعده على تعبئة جهدهم لمزید من العمل الذي ال مواكتســــابه ال

  )2006(الحربي، .بد أن ینعكس ایجابیًا على التنظیم ككل
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  القیادة الشبكیة

  تم التطرق الى مفهوم الشبكة والقیادة الشبكیة ونشأتها وخصائصها وكما یأتي:

  مفهوم الشبكة

بأنها عبارة عن هیاكل تشـــــتمل على عدة اقطاب  الشـــــبكة (McGuire, 2003) عرف مكجایر

  االداریة والمنظمات ویجمعها عدد من الروابط. باألقسامالقیادة في تتمثل 

في الشــــــــــبكة بانها عبارة عن تعبیر یتمثل  (Castaneda, 2011) كاســــــــــتنیدا في حین عرف

ق انشطة للمنظمة وتعمل وف تحققهاالجتماعي، تم ایجاده لتحقیق المكاسب للمشاركین اكثر مما  التفاعل

  یر رسمیة.تعاونیة وفي بعض االحیان تمتلك صفة رسمیة او غ

  مفهوم القیادة الشبكیة

ین مفهوم خاص بالقیادة یربط بعن عبارة  من خالل النظر الى نظریة القیادة الشــبكیة یبدو أنها

ونظریة القیادة الموزعة، اال انها لیست بهذا الشكل تحدیدًا بل یوجد اختالف مع  ةنظریة القیادة التشــاركی

  .هاذات كباقي النظریات الخاصة بالقیادة تحمل الخصائص اهذه المفاهیم وبشكل كبیر اال انه

انها نمط یقوم على توجیه مجموعة من بالقیادة الشــــــــــــبكیة   (Silvia, 2011)ســــــــــــلیفیا عرف و 

هدف  بقصــــد انجاز وتحقیق الوقت ذاتهفي  بعضــــاً العناصــــر التي تملك صــــفة االســــتقالل عن بعضــــها 

  بشكل منفرد. تحقیقهعلى  العملتسعى جمیع العناصر الى تحقیقه، دون 
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قیادة انها نمط قیادي یتمثل في ب (Schreiber & Carley, 2008) شـــــــرایبر وكیرلي عرفهاو 

جابة الى الترویج للتعلم الذي یســــمح باالســــتو یتم من خاللها تفعیل العمل الجماعي الســــریع  يتالالتغییر 

  التغییر الفعال.

نموذج یتم االقیادة الشـــبكیة بانها عبارة عن  (Beales & Fisher, 2010)بیلز وفشــر وعرف 

  .القادةو على قوة مشتركة واحترام متبادل بین العاملین  ن من خالله التخاذ قرار یكون مبنیاً التعاو 

بانها عبارة عن نمط قیادي یهدف  (Archer & Cameron, 2013) رونیارجر وكامعرفها و 

ـــة  ـــاف ـــائج داخـــل المنظمـــة، بمعنى العمـــل على اســــــــــــــتخالص االختالفـــات في الخبرة والثق الى تحقیق نت

  لمهارات الموجودة خارج المنظمة.او 

   -بان القیادة الشبكیة تتمیز بما یأتي: تجد الباحثةمن خالل التعریفات السابقة و 

خاص او منظمات یوجد بینهم اختالف واضــــح وتباین من حیث الثقافة تتمثل القیادة الشـــبكیة بقیادة اشــــ -

 والخبرة وطرق تنفیذ العمل.

الهدف من القیادة الشــبكیة العمل على حل المشــكالت المعقدة التي یصــعب على اعضــاء الشــبكة حلها  -

 بشكل منفرد.

 عدم وجود سلطة رسمیة على افراد الشبكة من قبل القائد الشبكي. -

 الشبكیة الى تحقیق التغییر والتطور.تهدف القیادة  -

 المتنوعة في الشبكة.العناصر  جمیعن في القیادة الشبكیة من یستفید المشاركو  -
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  طبیعة القیادة الشبكیة

یمیة ها لتناســـــب بعض االشـــــكال التنظؤ كثیر من نظریات القیادة وخاصـــــة القیادة التقلیدیة تم بنا

الفاعلیة ومفاهیم التحكم والتي اصـــــــــــبحت ذات قابلیة ضـــــــــــعیفة في هذا  مثللتتكیف من بعض المفاهیم 

كثیر  انماط القیادة التقلیدیة في جمیعان القیادة الشــــبكیة تختلف عن  إذالعلم والمعرفة، عصــــر عصــــر ال

رةقیادة  تعدمن الجوانب فهي  ولیســــت موجهة كما انها تعبر عن قیادة منبثقة من بعض التفاعالت  میســــّ

التركیز القیادة الشــــــــــــبكیة ب وتقوم، جاذبیهذوي  إلفرادونتیجة للعالقات بین االشــــــــــــخاص ولیس من تأثیر 

عل بین اعضــاء لى التفاانها تعتمد ع إذبین اقطاب الشــبكة وتفعیلها وبشــكل كبیر على تعزیز العالقات 

 (Schreiber & Carley, 2008)م باتجاهین: ز تلالشبكة وت

  االتجاه االول: قیادة السیاق:

في هذا االتجاه تقوم القیادة على ایجاد العملیات التنظیمیة التي تقوم بالســــــــــــــماح للفعل الجمعي 

بشكل یجعلها  همن خالل االســتجابة للبیئة المتغیرة، بمعنى انها تطوع هیكلیة العمل وتنظیماته وتشریعات

  من اجل تحقیق اهداف المنظمة او المؤسسة. ىى مع التغیرات التي تجر شتتما

  االتجاه الثاني: القیادة العملیة:

ف داخل المنظمة بواســــــــــــــطة التفاعالت تســــــــــــــهیــل التعلم والتكیعلى یتم العمــل  في هــذا االتجــاه

تركیز على تقوم بالرســمیة والتي تكون عبارة عن فعل جماعي، بمعنى انها الالطارئة والدینامیكیات غیر 

  التفاعل بین عناصر الشبكة (العناصر البشریة) بشكل جماعي.
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  ة یالقیادة الشبك نشأة

في  هیعــد نمط القیــادة الشــــــــــــــبكیــة من االنمــاط الحــدیثــة وفقــًا لنظریــات القیــادة والــذي لم یــأخــذ حقــ

 & Silvia) ســلفیا ومكجیري الدراســات والبحوث العلمیة، االمر الذي اكد علیه العدید من الباحثین مثل

McGuire, 2010)  هوفالنــدو (Hoflund, 2012) ورد في ادبیــات القیــادة كثیر من التعریفــات  فقــد

 & Sun)مفهوم القیــادة التكــاملیــة.و  المرادفــة لمفهوم القیــادة الشــــــــــــــبكیــة كمفهوم القیــادة التضـــــــــــــــافریــة،

Anderson, 2012)   

 ات اال انه لم یحظ بالظهوریول مرة خالل الخمســـــیناما ظهور مفهوم القیادة الشـــــبكیة فقد كان ا

تم نشـــــر دراســـــة تمثلت فقد م 1994في عام  االالواســـــع في مجال البحوث والدراســـــات ولم یأخذ صـــــداه 

بمفهوم القیادة التضـــــافریة واكدت بمتنها البحثي على اهمیة العمل وفق مبدأ التحالفات (الشـــــبكة) بحیث 

ط الروابفي ظمــة الرســــــــــــــمیــة، وانــه بحــاجــة الى نســــــــــــــیج مكثف یتمثــل ال یمكن التحكم بــه من خالل االن

  )2011(الزكي وحماد،  المتداخلة والبنیة التحتیة التي تقوم على تعزیز عملیة التعلم

  (Silvia, 2011) ذلك الى سببین هما: ویعزىلبعض المفاهیم  بدیالً مفهوم القیادة الشبكیة لقد جاء 

االجتماعیة واجراء العدید من الدراسات على محیط المنظمات وذلك في ظهور مفهوم خاص بالشــبكات  .1

 شبكات.الكثیر من ه العصر من تطور تكنولوجي وظهور ظل ما شهد

في العدید من الدراســات التي اجریت في مجال الدراســة الخاصــة  الشــبكیةما زال اســتخدام مفهوم القیادة  .2

وم القیادة في النمطین واالخذ بمفهذاتها مط على الفكرة بالقیادة الشـــــــــبكیة واقتصـــــــــار الفكرة الرئیســـــــــة للن

 .الموزعة
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 وصــــــــفهبالى المفهوم الظاهر في الیابان والخاص بالتشــــــــبیك ة لهذا النمط وتعود الفكرة الرئیســــــــ

 مثل ةة ســــمبوصــــفالدراســــات في العدید من  تطبیقهوالذي تم  الیابانيصــــفة اســــاســــیة في الفكر االداري 

تتم من خالل فرق العمل ولیس من القیادة بشـــــــــكل مباشـــــــــر، وكذلك القیام  المنظماتاتخاذ القرارات في 

حریة ذ االســتراتیجیات الخاصــة بكل قســم بفي المنظمات التي تنفّ  االداریةبالســماح للعاملین في االقســام 

  (Tuimala & Ahola, 2000)مطلقة.

  خصائص القیادة الشبكیة

ادة الشــــبكیة القیو لیة العمل والتطبیق للنمط تتعلق بآط القیادة خصــــائص یمتلك كل نمط من انما

  وهي:  (Tremblay, 2012)ترمبليتتمتع بمجموعة من الخصائص كما بینها 

  -التوسع: .1

قصــد بها یالعام ان الشــبكة بمفهومها  إذالتوســع في العمل،  الىاالندماج بالقیادة الشــبكیة یؤدي 

وكــذلــك فــان بنــاء الشــــــــــــــبكــة بحــاجــة الى وجود العــدیــد من التعــامــل مع العــدیــد من االفراد والمنظمــات، 

كثیر من التحدیات التي من الصـــــعب على نظمات التي تقوم بالعمل على حل المؤســـــســـــات واالفراد والم

ضــــــمام أن ان إذبشــــــكل فردي، والتوســــــع یعد میزة من میزات القیادة الشــــــبكیة، لها المنظمة ایجاد الحلول 

االســـتفادة  قدرة علىمالعددیة بل انه یشـــمل الالزیادة  ال یقصـــد بهالشـــبكة االفراد والمنظمات الحدیثة الى 

 قدرة على الحصــول على الخبراتمالخدمات والمنتجات المتوفرة بین اعضــاء الشــبكة وكذلك ال جمیعمن 

 بادل االفكار الجدیدةاكتســــــــــــــاب خبرات جدیدة من خالل عملیة تو الجــدیــدة والمختلفة في مجاالت العمل 

  (Wicks, 2012).والمتطورة
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  -التنسیق عبر القطاعات: .2

نوعة كثیر من القطاعات المتل به بحاجة الى تنسیق واسع بین التغییر االجتماعي عند العمإن 

وهذا النوع من التنســــــــــــیق بحاجة الى وجود حلقات وصــــــــــــل عبر المنظمات واالفراد او من خالل توفیر 

  (Kruse, 2013)  العمل.ة داخل المنظمة بقصد التقلیل من الفجوات في یهیكل

  -قدرة:مبناء ال .3

قدرة عمل الشــــــــــــــبكات على توفیر البنیة التحتیة لتمكین انجاز العمل وتحقیق مببناء ال یقصــــــــــــــد

االهداف التي یتم تحدیدها بشــــكل مســــبق وذلك من خالل الرؤیة المشــــتركة بین اطراف الشــــبكة، وكذلك 

ل هذه حقدرتها على ملى التحدیات والصــــــعوبات التي تواجه المؤســــــســــــة وزیادة إیتم من خاللها التعرف 

عملیة  فيدرة قمالمشــكالت والتحدیات وذلك من خالل التحدید االســتراتیجي للموارد، بحیث یتمثل بناء ال

قدرة المنظمة على مواجهة المشكالت والعقبات وكذلك مواكبة التطور والنمو ممستمرة تقوم على تحسین 

  (Kania & Kramer, 2011)  ة وهي:ة عناصر رئیستي یمكن ان تتم من خالل ثالثوال

 التطور التنظیمي. -

 بناء الشراكات. -

 تقویة المجتمع المدني المحیط. -

  -تقلیص الفعل المستقل: .4

القیام بتطبیق القیادة الشــــــــــــــبكیة لالســــــــــــــتفادة من تأثیر العمل الجماعي بنجاح یكون بحاجة من 

یع النظرة، بحیث وتوسالمنظمة وقیادتها الى النظرة المستقبلیة البعیدة بشكل یفوق االهتمامات الشخصیة 
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داف یة في االهیتم توفیر طرق للمحــاســــــــــــــبة الجماعیة وعدم تنازل المنظمة عن اهدافها وایجاد نقلة نوع

 (Kruse, 2013) المحددة في المنظمة والعمل بالتركیز علیها.

  -العقلیة طویلة المدى: .5

وفیر اال من خالل التفكیر بت ثماره يهذه الصــــــــفة بأن هذا النمط من انماط القیادة ال یؤتتتمثل 

ات الحلول السریعة للتحدی وراء الى ماالمدى الطویل وااللتزام طویل المدى بحاجة الى النظر  ذات حلول

  (Wicks, 2012) والعقبات وبحاجة الى تركیز متزامن ومحدد وخاصة على العملیات وتطورها.

  -االتصال الجمعي: .6

اشـــــكالها بین افراد المنظمة  على بناء الثقة في الشـــــبكة واالتصــــــال  بجمیعلیة االتصـــــال آ تقوم

هم اهداف ا بوصـــــفههر اهمیة الحوار البناء وهنا تظقصـــــد به االتصـــــال بین مجتمع الشـــــبكة، الجمعي ی

 (Kania & Kramer, 2011)االتصال الذي یؤدي الى تحقیق االهداف. 

  -اعادة الصیاغة: .7

هداف تنفیذ نمط القیادة الشـــــــــبكیة بحاجة الى اعادة قراءة للمفاهیم المتوفرة بقصـــــــــد انجاز األإن 

روف على التفكیر في الظ المقدرةللمفاهیم من خالل توفر وخالل عملیة اعادة القراءة تتم اعادة صیاغة 

یقة وامر التي تتســـم بالمرونة، فطر والقیادة الشــبكیة بحاجة الى طریقة جدیدة من األ ،المحیطة بعدة طرق

  السلطة المشتركة. هاالنضباط في المنظمة تتحول الى انضباط جمعي یكون مصدر 
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  -العملیة: .8

ســـــاؤل حول لتمزید من التفكیر واتكون عملیة جماعیة یقصـــــد به ادة لتوســـــیع فهم مفهوم القیإن 

 ذإقیادة المنظمة وخاصــة في الهیكلیات والعملیات الخاصــة بالمنظمات التقلیدیة، االفتراضــات الخاصــة ب

ومن  ،ان القیادة الشــــــبكیة وبســــــبب مجالها وتوســــــعها تقوم على زیادة حجم التعامل الذي یتم من خاللها

یذ انها تقوم جمیعها على توفیر المرونة العالیة لتنفیبدو خالل النظر ودراســة خصــائص القیادة الشـــبكیة 

بشــــــكل  ةتقر مســــــالاالعمال الشـــــبكیة والتي تمثل الخیار االفضــــــل للعمل في البیئات شـــــدیدة التغیر وغیر 

  (Kruse, 2013) ة من افضل انماط القیادة.یخاص وهذا ما یجعل القیادة الشبك

  عناصر القیادة الشبكیة

یتم  قدرات القیادیة التيممزیج من ال النها تتكون منالقیادة الشــــــــــــــبكیة من االنواع المتمیزة تعــد 

 (Coleman, 2012) كولمان قام وقدجل االســـــــــــتفادة من الموارد البشـــــــــــریة، العمل على تنمیتها من ا

  لهذه العناصر: موذج یبین عناصر القیادة الشبكیة وفیما یأتي شرحنابتصمیم 
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  لمان لعناصر القیادة الشبكیةونموذج كا

 القیادة الموثوقیة:  .1

قدرة على ادراك الذات مكعنصـــــــــــر من عناصـــــــــــر القیادة الشـــــــــــبكیة المن القیادة هذا النوع یمثل 

 مهماتهبوالســــــــــــــلبیات التي یملكها الفرد، ومن یملك هذه الصــــــــــــــفة من القادة یقوم باالهتمام  باإلیجابیات

 ،عهالظهور بمشاعره امام العاملین مویقوم بالتركیز على النتائج وال یخاف من  ،واالعمال المطلوبة منه

من  لیعمویقوم بــاالهتمــام ببنــاء العالقــات مع االخرین على المدى الطویل، كما ان هذا النوع من القادة 

  (Kruse, 2013)ثقة. اجل نشر المشاعر االیجابیة بین العاملین مثل التمكین واالحترام وال
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 القیادة العالئقیة: .2

وتعــد من نمــاذج القیــادة التي تقوم بــالتركیز على الفكرة المتمثلــة بــان القیــادة الفــاعلــة تقوم على 

توفیر عالقات ایجابیة داخل منظمة العمل، بحیث ان العالم بشــــــــــــــكله العام یقوم على على قدرة القائد م

ن ًا في نجاح القادة، و من النماذج التي تمثل ســـببًا رئیســـ القیادةویعد هذا النوع من بناء العالقات،  عدم إ

 في المنظمة من العاملوناســـتخدامه من قبل القادة یؤدي الى فشـــلهم، وذلك من خالل اطالق ما یملكه 

م یكن ال یوجــد قــائــد ول فبــدون وجود العالقــة بــالعالقــةبنــاء العالقــات، بحیــث ان القیــادة تتمثــل و قــدرات م

یرفع من قیمــة التعــاون والمســـــــــــــــاعــدة والعمــل بروح الفریق الواحــد  من القیــادة ن فهــذا النوعاملو هنــاك عــ

 . (Breedt, 2014)استخدام المهارات الشخصیة لتحقیق اهداف المنظمة ب

 :ةالقیادة الموزع .3

على توزیع الســــلطة بقصــــد العمل على توســــیع حیز النفوذ  نمطًا حدیثًا یقومالقیادة الموزعة تعد 

قــدرات وامكــانیــات بشــــــــــــــكــل مخــالف مالعــاملین من اجــل توظیف مــا یملكون من مهــارات و  فيوالتــأثیر 

ید ســـمح بالتركیز على وضــــع القیادة بإذ ان هذه النمط یللطریقة الهرمیة للقیادة واالدارة داخل المنظمة، 

لباقي اعضـــــــاء الفریق العاملین مع القائد بتأدیة االدوار القیادیة في  شـــــــخص واحد ویتم اتاحة الفرصـــــــة

من القیادة  اً القرارات وان یكونوا جزء صنعالمواقع التي تمكنهم من اظهار كفاءتهم والمشاركة في عملیة 

  .(Arrowsmith, 2007)المنظمةداخل 

ة یادقدرات والصـــــفات القیماالشـــــخاص الذین یمتلكون ال لجمیعوهذا النوع یمثل عملیة تشـــــاركیة 

  المساعدة في تطویر عمل المنظمة ورفض فكرة القائد الواحد. شأنهاالتي من 
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 القیادة السیاسیة: .4

تبط للعمل في الشبكة ویر  الخططامكانیة ادارة العالقات ووضع  من القیادة والمقصود بهذا النوع

بســــــیاســــــة الدولة ویتأثر بالتغیرات الســــــیاســــــیة في الدولة وكذلك العالقات االســــــتراتیجیة للشــــــركاء داخل 

یتماشـــى مع كافة تفاصـــیل العمل على مســـتوى العاملین في الشـــبكة والعالقة مع االفراد  بحیثالشـــبكة، 

 (Coleman, 2012)في محیطهم.

  القیادة التكوینیة: .5

الذي  ،یهتم بــالعملیــة التي یتم من خاللها تحدید ســــــــــــــیاق العمل التعاوني من القیــادة لنوعوهــذا ا

ر المؤكدة وتلقي الضوء على الطبیعة العالئقیة وغی ،یتأثر بكیفیة تحدید الرؤى المختلفة للعمل الصحیح

لعمل صــــــــــــــیاغة اعلى دور الســــــــــــــلطة في ذاته في الوقت تؤكد بینما  ،لكل من القیادة والحیاة التنظیمیة

والواقع، وتعطي صــــــورة واضـــــــحة لجمیع اعضــــــاء الشـــــــبكة بكل ما یتم توقعه منهم وتحدید ما یجب ان 

ا، وتحتاج بناء الشبكة والتوقعات منهبن، وتركز على الطریقة التي یقوم القائد من خاللها و یتوقعه االخر 

  (Coleman, 2012)الخرین. قدرة على تفهم وجهات نظر امالى امتالك مهارات االتصال العالیة وال

  اهمیة القیادة الشبكیة

 یفتوظ والســـعي الى الشـــبكات داخل ملالع من خالل اهمیة  اهمیتهأ الشـــبكیة القیادةتكتســب 

 اهمیة القیادة الشــبكیة من خالل وتتضــح شــكل من الممكن تحقیقه لألهداف المرجوة، ضــلبأف اهإمكانیات

  :العوامل الرئیسة اآلتیة
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  التغییر:قیادة  

كیة یمكن العمل على ومن خالل القیادة الشـــــبالحاضـــــر  العصـــــریعد التغییر ســـــمة من ســـــمات 

الولویات على تحدید امواجهة التحدیات االجتماعیة والبیئیة في ظل ما یواجهه العالم من تعقید، والعمل 

، فان توفر بعض  (Tener, 2013)قدرة على التكیف مع المتغیرات موالاالســــــــتراتیجیة نتیجة التغییر، 

قدرة على التنبؤ بالمســــــــتقبل، االمر الذي یؤدي الى مض الالعوامل المؤثرة في المؤســــــــســــــــة یدل على خف

 وكارلي شــــــــرایبر هاقدرة في المؤســـــــســــــــة على التكیف بشـــــــكل ســــــــریع، والقیادة الشـــــــبكیة كما بینمزیادة ال

(Schreiber & Carley, 2008)  التعلم او عن طریقعلى التغییر  على تســـــــهیل المقدرةهي العمل 

  التكیف او الجمع بینهما.

  المتعلمةبناء المنظمة:  

من مجموعة من الوحدات التنظیمیة التي تعمل نظــامــًا اجتمــاعیــًا مركبًا المنظمــة المتعلمــة  تمثــل

لبیئة ادف محدد، وتقوم بالحصـــــــــول على مدخالتها من بناء العالقات التبادلیة والتكاملیة لتحقیق ه على

ر، على البیئة المحیطة (ســـــــلطان وخضـــــــ اً منفتح اً المحیطة بها وتقدم لهذه البیئة مخرجاتها، وتمثل نظام

ف في بیئات تســـتفید من االختال فإنهاواالنفتاح تملك صـــفة التغییر  بوصـــفهاوالقیادة الشـــبكیة ، )2010

منظمة. لتي تستطیع التغلغل داخل الثقافة التعلم ا إلیجاد اً اساسی اً تعد شــرط فإنهاالعمل ومن خالل ذلك 

(Dering & Cunningham & Whitby, 2006)  
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 قدرة على مواجهة االزمات:مال  

 قدرة على العمل في بیئة متغیرة وباســــــــــتمرارمالقیادة الشــــــــــبكیة بطبیعتها للمنظمة من التســــــــــهم 

عة تكون بســــــبب الحاجة الى ســــــر قدرة على ادارة ازماتها وما تواجهه من كوارث موتعطیها الفاعلیة في ال

على اســـــــــــتكشـــــــــــاف الفرص المقدرة نقل المعلومات والســـــــــــرعة في اتخاذ القرارات وكذلك تعطي المنظمة 

لي، مع المجتمع المح االتصـــــالعلى اســـــتثمارها بواســـــطة  والمقدرة ،المتاحة في البیئة المحیطة للمنظمة

فهي تتصـــــــف بالمرونة الالزمة لتوفیر ذلك من خالل اللجوء الى والعالم الخارجي الذي تقدم خدماتها له 

  (Tremblay, 2012)استخدام تكنولوجیا المعلومات بطریقة ممتازة نحو خدمة االهداف. 

  اهمیة القیادة الشبكیة في االدارة التربویة

لتي ا تظهر اهمیة هذا النوع من القیادة في العملیة التربویة بشــكل واضــح في ظل زیادة العوامل

لیــة التربویــة الخــدمــة في العم متلقواان الطلبــة  إذلبیئــة التربویــة وتغیرهــا بــاســــــــــــــتمرار، ا فيتقوم بــالتــأثیر 

المؤثرات  ي ووسائل االعالم وكثیر منلوالمعلم والزمالء والبیئة التعلیمیة والمجتمع المح باألسرة ونیتأثر 

  ن شخصیة الطالب.تكوّ التي 

بحاجة الى تضــافر الجهود لمســاعدة القیادة في تحقیق اهدافها وبناء الشــراكات  فاألمرومن اجل التأثیر 

نحو العمل  االنتقالبان  (Coleman, 2012) مما یخدم العملیة التربویة، وبین كولمانبشــكل مســتمر 

  .وضح التغیر في التوجهات التربویة في العصر الحاضری المنظماتفي 

 (Jopling & Crandall, 2006) جوبلنج وكرندال كما وضحهاربویة في االدارة التان القیادة الشــبكیة 

  :یأتيتعمل على ما 
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  على النمو والتحسن المستمر.المقدرة بناء  

 ن على قیادة عدد كبیر مالمقدرة من اجل التعلم وذلك باستخدام القیادة  عمل العمل على تطویر

  .وتطویرهم االفراد

  التعلیمیــة من جــانــب الطــالــب والمعلم ودعم العملیــة رفع المعــاییر من خالل تحســــــــــــــین العملیــة

  .كافة التعلیمیة المشتركة بین االدارات التربویة

  كفایات القائد الشبكي

المهارات ویقصد بها الصفات و على تنفیذ العمل بالطریقة الصحیحة المقدرة الكفایات مدى تمثل 

 ر مورسفقد ذكالعمــال بالشــــــــــــــكل الجید التي یمتلكهــا القــائــد الشــــــــــــــبكي والتي تمكنــه من العمــل وتنفیــذ ا

(Morse, 2007) ومن ابرزها:من هذه الصفات  اً عدد  

لدیه العمل التشــــاركي ویقتنع به بقوة، و  أهمیة یدركان القائد الشــــبكي  إذالتوجه نحو العمل التشــــاركي:  .1

 هذا قوفأتي یلمدى االســـــــــــتفادة من هذه الشـــــــــــراكات وما تقدمه للقائد، والتوجه نحو الشـــــــــــراكات الرؤیة 

عمل الوالشــــــــــبكات المتعددة لما یخدم  باألنظمةالمعنى بالحاجة الن تكون متضــــــــــمنًا وفاعالً ومتصــــــــــالً 

وطرق التواصـــــــــــل والوصـــــــــــل في الوقت الذي یرى فیه  لإلمكانیاتوتحقیق االهداف، ومدى رؤیة القائد 

 من الصعوبات التي تعیق تنفیذ اعمالهم. اً كثیر ون خر اآل

إذ یها، في المنظمة التي یعمل ف الحداث التغییرالقائد الشبكي یملك الشغف الكبیر  إنشــغف االنجاز:  .2

وجلــب النفع العــام للمنظمــة التي یعمــل فیهــا، وهــذا االمر یعــد  هفي ایجــاد قیمــة لعملــیمتلــك الحمــاس  انــه

 العالیة على التركیز.المقدرة  یمنحهویًا للعمل بالنسبة للقائد وهو ما قحافزًا 
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الثة ابعاد خالل النظر في ثالتفكیر المنطقي: والمقصود بالتفكیر  المنطقي الرؤیة والصورة الكاملة من  .3

ة والتي تعد ثار الصـــغیرة والناتج لما بعد القضـــیة الحالیعلى المســـتقبل واآلالتفكیر في التأثیر تتمثل في 

 ات.الوظائف والتخصصمحل التركیز والتفكیر في القضایا واالستراتیجیات التي تتقاطع في 

بالمخاطرة فهو  باالنفتاح والرغبة اً متمیز  اً ریادی قائداً یعد العقلیة المتفتحة وقوة المخاطرة: القائد الشـــــــــبكي  .4

 ثیرعلى الرغم من كعلى الشعور باالرتیاح المقدرة وحب المخاطرة یدل على  ،شــخص ال یخشى الفشل

 متوقعة.الغیر  لألشیاءعلى االستیعاب  المقدرةو  ،بالمنظمة ةمن الظروف غیر المؤكدة والمحیط

رین وان خالعالقات مع اآل لالبقاء علىالمقــدرة : والقــائــد الشــــــــــــــبكي یملــك حــب التبــادل بــالمنفعــة والترابط .5

هم، واالخــذ بوجهات نظر  بــاألخرینقــدرة على فهم االهتمــام ممن الكــل ولــدیــه ال اً تكون هــذه العالقــات جزء

 بطریقة صحیحة. التشبیكولدیه االولویة والتي تعد االساس في تطبیق مهارات 

 ینســــب الالجیدة على التواضــــع، فالقائد الشــــبكي  للمقدرةمالكًا القائد الشــــبكي التواضــــع: ال بد ان یكون  .6

جاح فهو یعد ي هذا النف النجاح وانه ســـبب النجاح لنفســـه فقط بل یشـــعر جمیع العاملین بمشـــاركتهم في

 على التواضع في آن واحد. اً وقادر  اً شخصًا ریادیًا وطموح

 ذإعلى ادارة الوقت وتحدید االولویات بشـــكل صـــحیح وفعال، المقدرة القائد الشـــبكي یمتلك ادارة النفس:  .7

ان ادارة النفس تعد من المهارات المهمة واالســـــاســــــیة التي یتصـــــف بها اي قائد لكونها تكســــــبه االهمیة 

نهایة العمل والتفكیر في ال وبدءفالعمل المعقد داخل المنظمات یتطلب قیادة تتصــــــــــف بقوة االســــــــــتعداد 

 .ألهمیتهابالناتج وتنفیذ االعمال وفقًا 

 المرتبطةئة من المهارات الخاصـــــة بتحلیل البی اً االســـــتراتیجي كثیر التفكیر یشـــــمل التفكیر االســـــتراتیجي:  .8

نهائیة النتائج ال الىمواجهتها في العمل والتعرف  تتمبالعمل من حیث اعادة صــــــیاغة المشــــــكالت التي 

 لیات التفكیر المنظم.آوتحدید اصحاب العالقة لعمل معین وتحدید 
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المهارات وتقدیم ي ف التحالف الفعال في الشبكة والمتمثلنجاح القائد الشبكي الى ایجاد یستند التسهیل:  .9

 وتنظیم اعضـــــاء الجماعة واكســــابهم المقدرة على صـــــیاغةعلى تولید افكار متطورة  للجماعةالمســــاعدة 

 للتأقلم مع الصراعات ومحاربة الخوف والتردد. االجراءات

  وظائف القیادة الشبكیة

لمدرســــیة ة الوطنیة للقیادة ایتم تحدیدها من قبل الكلة على خمس وظائف رئیســــالقیادة الشــــبكیة  تشــــتمل

   (National College For School Leadership, 2005 ):االتيوهي على النحو 

  الوظیفة االولى: االتصال:

بین ها ونقلنقــل الخبرات والمعلومــات والتوجیهــات االداریــة یعرف االتصــــــــــــــال بــانــه عملیــة تبــادل 

واالتصــــــــــــــال ، )2011مجموعة من االفراد لتنفیذ العملیات االداریة من اجل تحقیق االهداف (العجمي، 

ي یتم فقدان الحركة الدائبة فانه بدون االتصــــــال  إذداخل الهیكل التنظیمي للمنظمة  ةیعد عصــــــب الحیا

على  وجود االتصــال الفعال داخل المنظمة یعد دلیالً  وأن، وتوقف جمیع االنشــطة االخرى فیها المنظمة

، وتزداد اهمیة توفر االتصــــــــال في الشــــــــبكة االداریة لما یتطلبه العمل من وجود المناخ التنظیمي الفعال

  ).2010(حمود، انفتاح وسرعة في تبادل الخبرات والمعلومات على وجه الخصوص 

تعدد االتجاهات او ما یســـــــمى بالمعقد، ونمط االتصــــــال المنتشــــــر في الشـــــــبكة هو االتصــــــال م

تواجه  الحلول المبتكرة للمشكالت المعقدة التيو بتوفیر القرارات االبداعیة  االتصــالویتمیز هذا النوع من 

ن بحاجة الى الوصــــــــــــــول الى و المنظمــة، ویتم اللجوء الى مثل هذا النمط في الظروف التي یكون العامل

  .قرار جماعي
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قدرة على مساعدة زمالء مي من تفهم الفرد لما یطلب منه من اعمال والان اهمیة االتصــال تأتو 

لى طبیعة المشكالت التي تواجه العمل والسعي ا إلىالعمل على العمل بدقه وارتفاع االنتاجیة، والتعرف 

فهوم الذات من تدعیم م تنبعقدرة على االنجاز، وكذلك متحســین ظروف العمل وتوفیر البیئة المناســبة لل

والعالقات االنســـــــانیة وتنمیة روح العمل الجماعي وبناء وحدة الهدف والمفهوم لدى العاملین، واالســـــــهام 

حادیث المغرضــــة في العمل والتي لها تأثیر ســــلبي على اداء الفاعلیة التنظیمیة في الحد من انتشــــار األ

  (NCSL, 2005 ) المتوقعة.

   المعرفة:الوظیفة الثانیة: ادارة 

تمثل ادارة المعرفة حزمة من العملیات التنظیمیة واالنشــــــطة المختلفة العابرة للمجاالت الوظیفیة 

والتي تقوم بتنفیذ العملیة التكوینیة للمعرفة الجدیدة بصـــــورتها المســـــتمرة والربط بین تكنولوجیا المعلومات 

  )2007المنظمة. (یاسین، للموارد البشریة المتوفرة داخل قدرة على االبتكار موال

وتكمن اهمیــة ادارة المعرفــة بــانهــا فرصـــــــــــــــة للمنظمــة للعمــل على خفض التكــالیف ورفع القیمــة 

للموجودات الداخلیة وتتمثل بانها عملیة نظامیة تكاملیة لتنســـــیق انشـــــطة المنظمة ســـــعیًا لتحقیق اهدافها 

همیــة ادارة ، كمــا ان اوتقویمــه وتطبیقــهوكــذلــك تحــدیــد المعرفــة المطلوبــة وتحــدیــد المتوفر منهــا وتطویره 

اداة للمنظمات الســــــــتثمار رأس المال الفكري فیها وكذلك اداة لتحفیز المنظمات  بوصــــــــفهاالمعرفة تأتي 

مات ظلحصــول على المیزة التنافسیة الدائمة في بیئة المنلقدرات االبداعیة وتوفیر الفرصــة مللوتشــجیعها 

ما توافر بعض الشــــــــــــروط ك ال بد منق ادارة المعرفة في المنظمة ومن اجل تطبیوتعظیم قیمة المعرفة، 

  :االتي) على النحو 2008(وضحها علیان
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 التكنولوجیا من حواسیب وبرمجیات خاصة.توفیر بنیة تحتیة تتمثل في  .1

 المسؤولین عن تنفیذ االنشطة وتطبیقها. بوصفهمالمعرفة  لدیهمتوفیر موارد بشریة  .2

بالمرونة من اجل تمكین االفراد العاملین من اطالق ابداعاتهم والعمل داخل ویتصـــف الهیكل التنظیمي  .3

 المنظمة بحریة الكتشاف المعرفة وتولدیها.

ثقافة ایجابیة تدعم المعرفة وتقوم على تأســــــــــــــیس  لتكوینالعــامــل الثقــافي والــذي یعــد من االمور المهمة  .4

 الشبكات الفاعلة بین االفراد. وفق اساس المشاركة بالمعرفة والخبرة الشخصیة وبناءمجتمع 

  الوظیفة الثالثة: تغییر العالقات:

 یكلیات الموجودة التيتغییر العالقات الموجودة، من خالل اله إلىالعمل في الشــــــــــــــبكات یؤدي 

 اً نموذجاد في تنفیذ العمل، بحیث ان الشبكة تع اً علیها فكرة الســلطة الهرمیة والتي تعد تحدی اســســت بناء

من  تســــــــــــــمح لكل فردفي العمــل من خالل تبني االدوار القیــادیــة الجــدیــدة، والقیــادة تكون موزعــة  اً مختلفــ

 دور رئیس في تنفیذ االعمال، والقائد الشبكي یقوم بالعمل على وتأدیةفي العمل واتخاذ القرارات  االسهام

  ویقوم ببناء الثقة كجزء من عملیة االبداع.ویتها وتفتوفیر هذه العالقات 

  قدرة:میفة الرابعة: بناء الالوظ

قیام الشبكة بتوفیر بنیة تحتیة من اجل انجاز االهداف المرسومة وذلك من  یقصد بهذه الوظیفة

  . (Tremblay, 2012)اطراف الشبكة  لجمیعخالل رؤیة مشتركة 

والقائد الشـــــبكي حال قیامة ببیان مدى تدفق القیم واالولویات واالنشـــــطة داخل الشـــــبكة مع القیم 

واالولویات واالنشــطة للمنظمة والموارد البشــریة فیها، فان النتیجة ســتكون دعم المشــاركین داخل الشــبكة 
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مر هو ان األور بللحصــول على طرق للتعلم الشــبكي في الحیاة المهنیة المتبعة بشــكل یومي، بدل الشــع

عبارة عن حافز للعاملین لكون العاملین داخل الشــــــبكة بحاجة الى البناء وفق ما  وجلعهعمل اضــــــافي، 

  )2007(یاسین،  یعرفونه بشكل مسبق ویتقنون تنفیذه.

  الوظیفة الخامسة: التخطیط لالستدامة:

ون التخطیط یك إذبكة، القائد الشــبكي بالتخطیط لالســتدامة منذ اللحظة االولى لتأســیس الش یقوم

وفق اتجاهین االول یتمثل بالتفكیر في كیفیة الحفاظ على حیویة الشــبكة والمشــروعات المخصــصــة فیها 

مع متابعة التطورات الحاصلة في مجال عمل الشبكة، والثاني یتمثل بالعمل على تحقیق انتشار الشبكة 

ى والهادفة والمتداخلة في طبیعة العمل تســــــع وملكیتها، وفي جمیع االحوال فان بناء التحالفات الواســــــعة

لى نشــر واالســتعداد للتعلم یقوم ع ا، فالعمل المتشــابك والمعتمد على بعضــهوتطویرها الى تأمین الشــبكة

  (Coleman, 2012) ثقافة المحاسبة بشكل مشترك.

  التحدیات التي تواجه القائد الشبكي

طبیعة عمل القائد الشــــــبكي لیســــــت ســــــهلة وخالل تنفیذها یواجه بعض التحدیات من جانب إن 

على النحو  (Castaneda & Reinelt, 2010) كاســــــــــتایندا ورانیلت وضــــــــــحها فقدالتطبیق والتنفیذ 

  االتي:

 ایجاد الوقت والمكان المناسبین من اجل بناء العالقات وبناء الثقة. -

 فراد الممثلین بالقیادة في عملهم.العمل على بناء الثقة بین اال -

 االشخاص الذین یملكون وقت فراغ طویل اصحاب القوة داخل الشبكة.یعد  -
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 اً در ولیس مصــ اً االوقات وفي بعض المنظمات تهدید اغلباصــحاب الصــالحیات الكاملة في یشــكل  -

 للقوة.

حو افكار لتحریك االفراد نطبیعة اللغة الســائدة داخل الشــبكة والتي في بعض االحیان تكون مناســبة  -

 جدیدة.

مجموعة من التحدیات التي تواجه القائد الشــــــــبكي الى  (Coleman, 2012) واشــــــــار كولمان

  :االتيوعلى النحو 

 تشجیع العاملین على الشعور بامتالك الشبكة والمشاركة وفقًا للعمل التعاوني. التمكین والمقصود به -

 ؤیة جماعیة والهام العاملین على اتباعها.صناعة الوعي من خالل الترویج لتوفیر ر  -

 الحفاظ على االلتزام والفاعلیة في اداء العمل بما یوفر تأمین منفعة آمنة من العمل الجماعي. -

  ادارة الصراع بین العاملین داخل الشبكة. -

بان القیادة الشــــــــــبكیة تعمل على توفیر الحلول المناســــــــــبة في  وفي ضــــــــــوء ما تقدم یمكن القول

نظمات مومیتها والماالوقات المناســـــبة لكثیر من التحدیات والمشـــــكالت التي تواجه المنظمات العاملة بع

ان المنظمات التربویة في الوطن العربي واالردن خاصــــة هي بحاجة  إذالتربویة على وجه الخصـــوص، 

واجهة العدید من ومبكیة لما تتصــف به من مرونة وتغیرات في التقدم التكنولوجي الى تطبیق القیادة الشــ

  االزمات.
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 :ذات الصلة الدراسات السابقة

بالقیادة الشــــــــــــــبكیة في االدارة  عالقةلها  تلــدراســــــــــــــات التي كانلمراجعــة  بــإجراءقــامــت البــاحثــة 

التربویة، اال ان الباحثة الحظت وجود ندرة في الدراســـات الســـابقة العربیة واالجنبیة التي اجریت في هذا 

 لدراسات السابقة التي تم الحصول علیها على مجموعتین طبقاً لعرض  وفیما یأتي، لحداثتهرًا المجال نظ

  للتسلسل الزمني وعلى النحو االتي:

في الى دراســة الســلوك القیادي   (McGuire & Silvia, 2009)دراســة مكجیور وســلفیات هدف

 اط القیادة من خالل دراســـــة ســـــلوكمعالجة الخطأ في تطبیق هذا النمط من انمل محاولةالقیادة الشـــــبكیة 

وبینت النتائج ان هناك العدید من انماط  قائد شـــــــبكي) 500اشـــــــتملت عینة الدراســـــــة على ( فقدالقادة، 

وبینت  ،في تنفیذ القیادة الشــــبكیة في ســــیاق العمل التعاوني الكبیر في ادارة المنظمات اً دور  تؤديالقیادة 

مل تلبیة متطلبات القیادة الشــــبكیة، وفقًا الحتیاجات ععلى  یقومالقادة في شـــبكتهم  الدراســـات ان ســــلوك

  المدیرین.

فقد هدفت الى تحدید االنشــــطة   (Kubiak & Bertram, 2010)ك وبیرترام اما دراســــة كویبا

والصــعوبات التي تواجه القادة الشــبكیین في مدارس الوالیات المتحدة االمریكیة وتم تطبیق الدراســة على 

بالقیادة الشــبكیة،  تقاد) مركزًا 12) فردًا من مســاعدي القادة الشــبكیین یعملون في (19عینة مكونه من (

واعتمد في جمع المعلومات على المقابلة وتحلیل الوثائق، وبینت نتائج الدراســة بان اهم النشــاطات التي 

یقوم بتنفیذها القادة الشــــــــــبكیون تمثلت ببناء العالقات مع قادة شــــــــــبكیین جدد وتطویر خطط االنشــــــــــطة 

  الشبكیة.
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لى طبیعــة القیــادة الالزمة لتحقیق لتعرف اا ) Coleman, 2012(كولمــان دراســــــــــــــة  وهــدفــت

جمع لكات في العمل المدرســـي في المملكة المتحدة  واســـتخدم المنهج النوعي ااقصـــى اســـتفادة من الشـــر 

ى تم توزیع استبانة عل، و خبرة طویلة لدیهممن قادة المدراس الذین  فرداً  )49(البیانات عن طریق مقابلة 

من الحاضــــــــرین والمهتمین  وكان من نتائج الدراســــــــة ان القیادة التعاونیة عبارة عن  شــــــــخصــــــــاً ) 139(

لدراســــــــة افراد ا اغلبوان  ن اشــــــــكال القیادة وهي القیادة األخالقیةعالتركیبة الذكیة من المجموع مختلفة 

ف من نســـــــــــــبة خفیوالتابدوا تفاعلهم ورغبتهم بتطبیق القیادة التعاونیة لكونها تقوم على نقل المســـــــــــــؤولیة 

  . المخاطر وبناء الثقة بین الرئیس والتابعین

الى توضـــــــیح دور  (Kiggundu & Moorosi, 2012)وهدفت دراســــــة كجیوندو وموروســـــــي 

برنامج تدریبي في مجال الشـــــبكة في تطویر عمل القیادة المدرســـــیة من وجهة نظر مدیري المدارس في 

) مدیرًا 418) مدیرًا من اصل (284جنوب افریقیا، واستخدم المنهج الوصفي وتمثلت عینة الدراسة بــــــــ (

ســـــة بان ة للدراســـــة، وبینت نتائج الدراالتحقوا بالبرنامج التدریبي، وتم اســـــتخدام المقابلة الشـــــخصـــــیة كأدا

تطویر التعلم المشــــترك ویســــهل عملیة تقییم المشــــكالت المدرســــیة وكذلك ان النظام الشــــبكي یعمل على 

عملیة التشــــــبیك بحاجة الى وســـــــائل االتصــــــال التكنولوجیة حتى تدعم التواصـــــــل المســـــــتمر بین اطراف 

  الشبكة.

الى تحلیل نماذج القیادة االداریة الجامعیة لتكوین بیئة (Sart, 2014) هدفت دراســـــة ســـــارت و 

) جامعة في 12) عضو هیئة تدریس من (42تعلمیة في ظل التطور والحداثة، واشتملت الدراسة على (

) %78اســطنبول، واســتخدمت المقابالت الشــخصــیة كأداة للدراســة وبینت نتائج الدراســة بان ما نســبته (

ا على ان الدیمقراطیة التشــــــــــــاركیة هي انموذج القیادة الجدیدة المهمة التي من افراد عینة الدراســــــــــــة اكدو 
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) منهم اكد على اهمیة التعاون بین %80یمكن ان تعزز االبتكار واالدارة في العمل، وان ما نســــــــــــــبته (

ــاء الجامعات للتحول في الجامعة من خالل االســـــتشـــــارة واكتســـــاب الخبرات، كما بینت النتائج بان  رؤســـ

ت التي تطبق القیــادة التعــاونیــة تولــد بیئــة اكثر مالءمــة لالبتكــار، وان النمط القیــادي یؤدي دورًا الجــامعــا

   مهمًا في ادارة الجامعة للوصول الى افضل النتائج.

الى التعرف الى درجة توافر متطلبات القیادة الشبكیة بوزارة  )2014( راسة أبو سلطانوهدفت د

التربیة والتعلیم العالي في محافظة غزة وســــــــبل تعزیزها، والكشــــــــف عن وجود فروق دالة احصــــــــائیًا بین 

) موظفًا 138متوسطات تقدیرات افراد عینه الدراسة تعزى للمتغیرات الدیمغرافیة، وشملت عینة الدراسة (

) موظفًا یحملون مســــــمیات اشــــــرافیة وتم تصــــــمیم اداتین للدراســــــة هما 179اســــــة البالغ (من مجتمع الدر 

االســــتبانة وورشــــة عمل، وبینت نتائج الدراســــة وجود فروق داله احصــــائیًا بین متوســــطات تقدیرات افراد 

 عینة الدراســة تعزى لمتغیر الجنس لصــالح الذكور ووجود فروق دالة احصــائیًا لمتغیر المســمى الوظیفي

ووجود فروق دالة احصــــائیًا لصــــالح متغیر المؤهل العلمي ومتغیر ســــنوات  ،لصــــالح متغیر المدیر العام

  الخدمة.

التعرف الى درجة توافر متطلبات القیادة الشبكیة في جامعة الى  )2015( دراسة مقابلةوهدفت 

 اعضاء) 308ن (عینة الدراسة م وتكونتالطائف من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس وسبل تعزیزها 

، ) فقرة30( مكونة من استبانةهیئة تدریس اختیروا بالطریقة العشــوائیة و لتحقیق اهداف الدراسة طورت 

ن درجــة توافر متطلبــات القیادة الشــــــــــــــبكیة جاءت بدرجة مرتفعة لمجال كفایات القیادة واظهرت النتــائج أ

  الشبكیة .
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  نهاملخص الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالیة م

تمثلت اهداف الدراسات السابقة بدراسة السلوك القیادي وكذلك تحدید االنشطة والصعوبات التي 

كات في ااقصــــــى اســــــتفادة من الشــــــر تواجه القادة الشــــــبكیین والتعرف على طبیعة القیادة الالزمة لتحقیق 

 & Kubiak)كویباك وبیرترام ودراسة   (McGuire & Silvia, 2009)دراســة مكجیور وســلفیاك العمل

Bertram, 2010)  كولمان ودراسة)Coleman, 2012 ( .  

الى التعرف الى درجة  )2014( راســــــة أبو ســــــلطاندو  )2015( مقابلةفي حین هدفت دراســــــة 

في بئیــات مختلفــة ویالحظ اختالف الــدراســـــــــــــــات من حیــث البیئــات  توافر متطلبــات القیــادة الشــــــــــــــبكیــة

  المدروسة.

یث ح من حیث حجم عینة الدراســــــة فقد تراوحت أحجام العیناتوقد تباینت الدراســــــات الســــــابقة 

  ) وضمن بیئات مختلفة.308، 138، 418، 139، 19، 500تراوحت بین (

الخاصة  الجامعاتاختیار عینة طبقیة عشوائیة نسبیة من  تمّ أما حجم عینة الدراسة الحالیة، فقد 

  .) عضو هیئة تدریس242افرادها (بلغ عدد  ومكونه من ثالث جامعات، إذ في العاصمة عمان

  

كما اعتمدت الدراسة الحالیة على االستبانة أداةً لجمع البیانات والتي تم تطویرها باالستفادة من 

الدراسات السابقة، فضالً عن االستفادة منها في تطویر موضوع الدراسة والمشكلة وكیفیة اختیار العینة 

االستفادة من نتائج الدراسات السابقة عند مناقشة نتائج الدراسة ومنهج الدراسة المستخدم، فضالً عن 

  الحالیة.
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یُِّز هذه الدراسة عن غیرها من الدِّراسات هو و  مَ ُ جمعها بین القیادة الشبكیة وممارستها من ما ی

 ةهناك ممارسة لدیهم للقیادة الشبكی ان الهدف منها معرفة ما إذا كان، وكقبل رؤساء االقسام االكادیمیة

ذ إومدى معرفته بتطبیقات القیادة الشبكیة، وتمیزت الدراسة بتقدیم مفهوم القیادة الشبكیة بشكل مباشر، 

دُّ الدراسة الحالیة في حدود علم الباحثة من حیث موضوعها من الدراسات التي تفتقرها البیئة  ، الردنیةاتُعَ

ى تّنَْصبُّ َأْهَدافها نحو إصالح ال وتأمل الباحثة أن تكون هذه الدراسة بدایة الطرَّیق لدراساٍت  مؤسسات ُأْخرَ

  ، فضالً عن كونها إضافة جدیدة لثقافة المجال التربوي والمهتمین به.االردنالتربویة وقیاداتها في 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  الطریقة واالجراءات
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  الفصل الثالث

  الطریقة واالجراءات

اشــــــتمل هذا الفصـــــــل على عرض لمنهج الدراســــــة المســـــــتخدم ومجتمع الدراســـــــة وعینتها واالداة 

ي تحلیل فالمســتخدمة في جمع البیانات وكیفیة ایجاد صـــدقها وثباتها والمعالجة االحصــائیة المســـتخدمة 

  البیانات فضالً عن االجراءات المتبعة في تطبیق الدراسة وعلى النحو االتي:

  المستخدممنهج الدراسة 

ذه المنهج المالئم لمثل ه هتم اســـتخدام منهج البحث الوصـــفي المســـحي في هذا الدراســـة بوصـــف

  الدراسة واستخدمت االستبانة وسیلة لجمع بیانات الدراسة.

  مجتمع الدراسة

تضـــمن مجتمع الدراســـة جمیع الجامعات االردنیة الخاصـــة ضـــمن حدود العاصـــمة عمان والتي 

حسب احصائیة هیئة االعتماد لمؤسسات التعلیم العالي االردنیة للعام الجامعي  ) جامعة13بلغ عددها (

) یبین توزیع افراد مجتمع الدراســــــــــــــة من اعضــــــــــــــاء هیئة التدریس على 1-3والجــدول ( 2017/2018

  حسب الجنس.الجامعات 
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  )1-3الجدول (

  لجنستوزیع افراد مجتمع الدراسة من اعضاء هیئة التدریس على الجامعات حسب ا

  الجامعة

  الرتبة االكادیمیة  الجنس

  المجموع
  استاذ  انثى  ذكر

استاذ 

  مشارك

استاذ 

  مساعد

  89  33  25  31  14  75  عمان العربیة

  229  42  39  25  51  118  الشرق االوسط

  212  135  54  23  54  158  عمان االهلیة

  254  159  64  31  57  197  العلوم التطبیقیة

  214  134  49  31  41  173  فیالدلفیا

  223  153  44  26  42  181  االسراء

  227  155  45  27  70  157  البتراء االهلیة

  255  179  53  23  60  195  الزیتونة االردنیة

  98  51  31  16  13  85  االمیرة سمیة للتكنولوجیا

  15  8  4  3  1  14  االكادیمیة االردنیة للموسیقى

  32  20  12  0  10  22  االنوروا -كلیة العلوم التربویة واالداب 

  6  5  0  1  2  4  كلیة االردن الجامعیة التطبیقیة للتعلیم الفندقي والسیاحي

  40  27  9  4  12  28  الجامعة العربیة المفتوحة

  1812  المجموع
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  عینة الدراسة

  اختیرت عینة الدراسة الحالیة وفقًا لمرحلتین:

ثالث جامعات هي : شــــــــــــــملــت المرحلــة االولى: تم في هــذه المرحلــة اختیــار عینــة عنقودیــة عشــــــــــــــوائیــة 

  (الزیتونة، االسراء، الشرق االوسط).

المرحلة الثانیة: تم فیها اختیار عینة طبقیة عشــــــــــــــوائیة نســــــــــــــبیة من هذه الجامعات الثالث وفقًا لمتغیر 

) عضـــــــو هیئة تدریس، اســـــــتنادًا الى جدول تحدید حجم العینة من حجم 242الجنس، بلغ عدد افرادها (

ع افراد ) یبین توز 2والجدول ( (Krejcie & Morgan, 1970)المجتمع الذي اعده كریجس ومورجن 

  عینة الدراسة في الجامعات الثالث حسب متغیر الجنس.

  )2-3الجدول (

  حسب متغیر الجنس  (الزیتونة، االسراء، الشرق االوسط) ع افراد عینة الدراسة في الجامعات الثالثتوز 

  افراد العینة  افراد المجتمع  الجنس  الجامعة

  الزیتونة
  73  195  ذكر
  22  60  انثى

  95  255  المجموع

  االسراء
  68  181  ذكر
  16  42  انثى

  84  223  المجموع

  الشرق االوسط
  44  118  ذكر
  19  51  انثى

  63  169  المجموع
  242  647  المجموع الكلي
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  اداة الدراسة

قامت الباحثة بتطویر اســـــتبانة لقیاس درجة ممارســـــة رؤســـــاء االقســـــام االكادیمیة في الجامعات 

العاصـــــمة عمان للقیادة الشـــــبكیة من وجهة نظر اعضــــــاء هیئة التدریس االردنیة الخاصـــــة في محافظة 

وذلك بعد مراجعة االدب النظري ذي العالقة بموضــوع الدراســة والمتمثل في القیادة الشبكیة والرجوع الى 

  ).2015( ) ودراسة مقابلة2014( الدراسات السابقة ذات الصلة مثل دراسة ابوسلطان

  ) فقرة موزعة على اربعة مجاالت وهي:47ا االولیة من (وقد تكونت االستبانة بصورته

 ) فقرة.23مجال كفایات القائد وتكون من ( -

 ) فقرات.9مجال المتطلبات التكنولوجیة وتكون من ( -

 ) فقرات.7مجال المتطلبات االداریة وتكون من ( -

 ) فقرات.8مجال الثقافة التنظیمیة وتكون من ( -

وقد اعطي لفقرات االســـتبانة وزن متدرج حســــب تدرج ســـلم لیكرت الخماســــي، فقد اعطي البدیل 

 ( ) خمس درجات، االول (دائمًا ) اربع درجات، والبدیل الثاني (غالبًا درجات،  ثالثوالبدیل الثالث (احیانًا

) درجــة واحــدة، والملحق (والبــدیــل الرابع ( ) درجتین، والبــدیــل الخــامس (ابــدًا ــانــة 1نــادرًا ) یبین االســــــــــــــتب

  بصورتها االولیة.

  صدق اداة الدراسة

للتأكد من صــــدق اداة الدراســــة تم اســــتخدام الصــــدق الظاهري من خالل عرض االســــتبانة على 

) اعضــــــــــــــاء هیئة تدریس یعملون في الجامعة االردنیة وجامعة 10مجموعــة من المحكمین بلغ عددهم (

) یبین 2القیادة التربویة والمناهج، والملحق (و الشـــــــرق االوســـــــط وجامعة االســـــــراء في تخصـــــــص االدارة 

الدراســــــــة، وقد طلب من المحكمین بیان رأیهم بعدد فقرات االســــــــتبانة من حیث  ألداةء المحكمین اســــــــما
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 الدراســــة الحالیة، وهل بحاجة ألغراضانتمائها للمجال الذي وضــــعت فیه ومدى صــــالحیة هذه الفقرات 

الى تعــدیــل، ومــا التعــدیــل المقترح، وبعــد ذلــك تم اختیــار الفقرات التي نــالــت موافقــة المحكمین بنســــــــــــــبــة 

 لمحكمون على بعض فقراتبعض التعـــدیالت التي اقترحهـــا ا بـــإجراء) فـــاكثر، وقـــامـــت البـــاحثـــة 80%(

وفي بدون حذف او اضـــافة ) فقرة 47من (واصـــبحت االســـتبانة في صـــورتها النهائیة مكونه االســـتبانة، 

  ) یبین االستبانة بصورتها النهائیة.3ضوء هذه النتیجة عدت االستبانة صادقة، والملحق (

 ثبات اداة الدراسة

بات اداة الدراســـــــــــــة "اســـــــــــــتبانة القیادة الشـــــــــــــبكیة" باعتماد طریقة االختبار واعادة ثتم التأكد من 

یق االستبانة على عینة من اعضاء هیئة التدریس من خارج عینة إذ تم تطب (test- re test)االختبار 

، وبعد مرور اســـــبوعین اعید تطبیق االداة ذاتها علیهم، وقد حســـــب 15الدراســـــة، بلغ عددهم ( ) عضـــــوًا

داه وقد بلغت قیمة معامل الثبات لأل (Pearson)معاملة ثبات االداة باســــتخدام معامل ارتباط بیرســــون 

) وإلیجاد معامل االتساق 0.85 -0.81لمجاالت االداة فقد تراوحت قیمتها بین ( )ـــــــ أما بالنسبة0.88(

، وقــد تراوحــت قیم معــامــل (Cranach- Alpha)الــداخلي لالداه تم اســــــــــــــتخــدام معــادلــة كرونبــاخ الفــا 

) یبین قیم معامالت ثبات اســــــــــــــتبانة "القیادة 3) والجدول (0.86 -0.77االتســــــــــــــاق الــداخلي ما بین (

  ریقتي االختبار واعادة االختبار واالتساق الداخلي.الشبكیة" بط
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  )3-3الجدول (

  معامل ثبات استبانة "القیادة الشبكیة" بطریقتي االختبار واعادة االختبار واالتساق الداخلي

 المجال #
طریقة االختبار واعادة االختبار 

 باستخدام معامل االرتباط بیرسون

طریقة االتساق الداخلي 

 معادلة كرونباخ الفاباستخدام 

 0.79 0.81 كفایات القائد  .1

 0.77 0.83 المتطلبات التكنولوجیة  .2

 0.85 0.82 المتطلبات االداریة  .3

 0.86 0.85 الثقافة التنظیمیة  .4

  0.88 الدرجة الكلیة

  

 وتعد هذه القیم للطریقتین مقبولة الغراض الدراســـة الحالیة في ضـــوء ما توصـــلت الیة الدراســـات الســـابقة

  .ة، وبذلك یمكن ان تعد االداة ثابتفي هذا المجال من قیم لمعامالت الثبات

  متغیرات الدراسة

 المتغیرات المستقلة الوسیطة واشتملت على: .1

 الجنس وله فئتان (ذكور، اناث).  .أ

 10اقل من  -5ســـــــنوات، ومن  5ســـــــنة الى اقل من  1مســـــــتویات (من  ةالخبره ولها ثالث  .ب

 فاكثر).سنوات  10سنوات، ومن 

 مستویات (استاذ، استاذ مشارك، استاذ مساعد). ةالرتبة االكادیمیة ولها ثالث  .ت
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 التخصص وله مستویان (اكادیمي علمي، وانساني).  .ث

 المتغیر التابع .2

  درجة ممارسة رؤساء االقسام االكادیمیة في الجامعات االردنیة الخاصة للقیادة الشبكیة.

  المعالجات االحصائیة

  البیانات احصائیًا تم استخدام الوسائل االحصائیة االتیة:لمعالجة 

عن الســـــــؤال االول تم اســـــــتخدام المتوســـــــطات الحســـــــابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب  لإلجابة .1

 ودرجة الممارسة.

ائي بار التتم اســـــتخدام االخت ونوع الكلیةالمتعلقین بالجنس  والرابعلین الثاني اعن الســـــؤ  لإلجابة .2

 قلتین.لعینتین مست

 بالرتبة االكادیمیة تم استخدام تحلیل التباین االحادي. السؤال الثالث المتعلقعن  لإلجابة .3

طریقة االختبار واعادة االختبار بثبات اداة الدراســـــــــة  إلیجادارتباط بیرســـــــــون  اســـــــــتخدام معامل .4

(test- re test). 

إلیجاد قیمة معاملة االتســــــــــاق الداخلي  (Cranach- Alpha)اســــــــــتخدام معادلة كرونباخ الفا  .5

 داه.لأل

 

  اجراءات الدراسة

بعد قیام الباحثة بتحدید مجتمع دراســـــــتها واختیار العینة وتطویر اســـــــتبانة القیادة الشـــــــبكیة التي 

  عتمدت لجمع بیانات الدراسة الحالیة، والتأكد من صدقها وثباتها تم القیام باإلجراءات االتیة:أُ 
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تســـــهیل مهمة من جامعة الشـــــرق االوســـــط موجه الى وزارة التعلیم العالي  الحصـــــول على كتاب .1

 ) یبین ذلك.4والبحث العلمي والملحق (

الحصــــول على كتاب تســــهیل مهمة من وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي موجه الى جامعات  .2

ئات عضـــاء هی(االســـراء، الزیتونة، الشـــرق االوســـط) لتطبیق اداة الدراســـة على افراد العینة من ا

 .) یبین ذلك5والملحق ( التدریس في هذه الجامعات

توزیع اســـتبانة الدراســـة القیادة الشـــبكیة على افراد عینة الدراســـة في الجامعات الثالث المشـــمولة  .3

 بالدراسة.

 جمع االستبانات من اعضاء هیئة التدریس عینة الدراسة ورصد البیانات في جداول خاصة. .4

 .(SPSS)تحلیل البیانات احصائیًا باالستناد الى الحزمة االحصائیة للعلوم االجتماعیة  .5

 استخالص النتائج وفقًا السئلة الدراسة في الفصل الرابع. .6

 .التوصیات في ضوء نتائج الدراسةمناقشة النتائج في الفصل الخامس وتقدیم  .7

  اجراءات تصحیح االستبانة

درجة ممارســــــــــة رؤســــــــــاء االقســــــــــام االكادیمیة في الجامعات اعتمدت المعادلة االتیة في تحدید 

  االردنیة الخاصة في محافظة العاصمة عمان للقیادة الشبكیة:

  القیمة الدنیا للبدیل) / عدد المستویات -(القیمة العلیا للبدیل

 =)5-2/(3  =4/1 =1.33  

  )2.33-1تتراوح ما بین (وبذلك تكون درجة الممارسة المنخفضة 

  )3.67-2.34وتكون درجة الممارسة المتوسطة تتراوح ما بین (

    ).5-3.68تتراوح ما بین ( فإنهااما درجة الممارسة المرتفعة 



  

  

  

  

  

  

  

  

 الفصل الرابع

  نتائج الدراسة
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 الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

 الدراسة وفقًا ألسئلتها وعلى النحو االتي:هذا الفصل عرضًا لنتائج تضمن 

في الجامعات الخاصـــة في العاصـــمة  ةاالقســـام االكادیمی رؤســـاءما درجة ممارســـة الســـؤال األول: 

 من وجهة نظر اعضاء هیئة التدریس؟القیادة الشبكیة عمان 

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة ممارسة 

من وجهة نظر القیادة الشبكیة في الجامعات الخاصة في العاصمة عمان  ةاالقسام االكادیمی رؤساء

 ك.) ذل1-4اعضاء هیئة التدریس بشكل عام ولكل مجال من مجاالت أداة الدراسة،  ویظهر الجدول (

  )1-4الجدول (

ات في الجامع ةاالقسام االكادیمی رؤساءلدرجة ممارسة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب 

 مرتبة تنازلیاً من وجهة نظر اعضاء هیئة التدریس القیادة الشبكیة الخاصة في العاصمة عمان 

المتوسط  المجال الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة  الرتبة
 الممارسة

متطلبات الثقافة التنظیمیة المتواجدة لدى القائد  4
 الشبكي

 متوسطة 1 0.61 3.56

 متوسطة 2 0.33 3.52 الكفایات التي یتمتع بها القائد  1
 متوسطة 3 0.62 3.20 ي تتوافر لدى القائد الشبكالتي المتطلبات االداریة  3

2 
لتي االقسام االمتطلبات التكنولوجیة المتواجدة في 

 متوسطة 4 0.22 3.07 یعمل بها القائد الشبكي

 متوسطة  0.33 3.39 الدرجة الكلیة
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في الجامعات الخاصة في  ةاالقسام االكادیمی رؤساء) أن درجة 1-4یالحظ من الجدول (

من وجهة نظر اعضاء هیئة التدریس كانت متوسطة، إذ بلغ ممارسة القیادة الشبكیة العاصمة عمان 

)، وجاءت مجاالت األداة جمیعها في الدرجة 0.33) وانحراف معیاري (3.39المتوسط الحسابي (

)، وجاء في الرتبة األولى مجال" 3.07 -3.56المتوسطة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابیة بین (

ري ) وانحراف معیا3.56متطلبات الثقافة التنظیمیة المتواجدة لدى القائد الشبكي"، بمتوسط حسابي (

) وانحراف 3.52، وفي الرتبة الثانیة جاء مجال" الكفایات التي یتمتع بها القائد" بمتوسط حسابي ()0.61(

شبكي" تتوافر لدى القائد الالتي ، وجاء في الرتبة قبل االخیرة مجال" المتطلبات االداریة )0.33معیاري (

االخیرة مجال" المتطلبات التكنولوجیة ، وجاء في الرتبة )0.62) وانحراف معیاري (3.20بمتوسط حسابي (

). 0.22) وانحراف معیاري (3.07المتواجدة في االقسام التي یعمل بها القائد الشبكي" بمتوسط حسابي (

  أما بالنسبة لفقرات كل مجال فكان النتائج على النحو اآلتي:

  مجال متطلبات الثقافة التنظیمیة المتواجدة لدى القائد الشبكي -1

 ةمیاالقسام االكادی رؤساءدرجة ممارسة لتم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 

المتواجدة  متطلبات الثقافة التنظیمیةوفقاً لمجال "القیادة الشبكیة عمان في الجامعات الخاصة في العاصمة 

  .) ذلك2-4ویظهر الجدول ( ،"لدى القائد الشبكي
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  )2-4الجدول (

ي ف ةاالقسام االكادیمی رؤساءدرجة ممارسة لالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب 

لفقرات مجال متطلبات الثقافة التنظیمیة وفقًا القیادة الشبكیة الجامعات الخاصة في العاصمة عمان 

  مرتبة تنازلیاً من وجهة نظر اعضاء هیئة التدریس 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
درجة  الرتبة المعیاري

 الممارسة
 مرتفعة 1 0.93 3.87 االلتزام بالمیثاق األخالقي للجامعة. 47

العمل على وضع برامج تدریبیة لتطویر  43
 العاملین.

 مرتفعة 2 0.78 3.86

یقوم بتشجیع الثقافة التنظیمیة التي تسهل  41
 عملیة تبادل المعلومات.

 مرتفعة 3 0.87 3.81

یبدو مفهوم القیادة الشبكیة واضحا الرتباطه  40
 بالثقافة التنظیمیة.

 متوسطة 4 1.20 3.60

 متوسطة 5 1.20 3.49 یعمل على أن تسود روح الثقة بین العاملین. 45
 متوسطة 6 1.39 3.47 یؤكد االلتزام بالقیم التنظیمیة للجامعة. 46
 متوسطة 7 0.99 3.29 یحفز العاملین باستمرار لتطویر أنفسهم. 44

42 
یعمل على ان تشجع الثقافة التنظیمیة تولید 

 األفكار اإلبداعیة.
 متوسطة 8 1.13 3.10

 متوسطة  0.61 3.56 الدرجة الكلیة
في الجامعات الخاصة  ةاالقسام االكادیمی رؤساء) أن درجة ممارسة 2-4یالحظ من الجدول (

مجال متطلبات الثقافة التنظیمیة من وجهة نظر اعضاء  لفقرات وفقاً القیادة الشبكیة في العاصمة عمان 

)، وجاءت 0.61) وانحراف معیاري (3.56هیئة التدریس كانت متوسطة، إذ بلغ المتوسط الحسابي (

 -3.87فقرات هذا المجال في الدرجتین المرتفعة والمتوسطة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابیة بین (
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) التي تنص على" االلتزام بالمیثاق األخالقي للجامعة "، 47فقرة ()، وجاءت في الرتبة األولى ال3.10

) 43) وبدرجة مرتفعة، وجاءت في الرتبة الثانیة الفقرة (0.93) وانحراف معیاري (3.87بمتوسط حسابي (

) وانحراف 3.86"، بمتوسط حسابي (العمل على وضع برامج تدریبیة لتطویر العاملینالتي تنص على" 

) التي تنص على" یحفز 44وبدرجة مرتفعة، وجاءت في الرتبة قبل االخیرة الفقرة ( )0.78معیاري (

) وبدرجة متوسطة، 0.99) وانحراف معیاري (3.29العاملین باستمرار لتطویر أنفسهم"  بمتوسط حسابي (

 ) التي تنص على" یعمل على ان تشجع الثقافة التنظیمیة تولید42وجاءت في الرتبة االخیرة الفقرة (

  ) وبدرجة متوسطة.1.13) وانحراف معیاري (3.10األفكار اإلبداعیة"  بمتوسط حسابي (

  مجال الكفایات التي یتمتع بها القائد -2

 ةمیاالقسام االكادی رؤساءدرجة ممارسة لتم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 

ها وفقًا لفقرات مجال "الكفایات التي یتمتع بالقیادة الشبكیة في الجامعات الخاصة في العاصمة عمان 

  ) ذلك.3-4ویظهر الجدول ( ،القائد"
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  )3-4الجدول (
ات في الجامع ةاالقسام االكادیمی رؤساءدرجة ممارسة لالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب 

لفقرات مجال الكفایات التي یتمتع بها القائد من وجهة نظر  وفقاً القیادة الشبكیة الخاصة في العاصمة عمان 
  مرتبة تنازلیاً اعضاء هیئة التدریس 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة  الرتبة
 الممارسة

 مرتفعة 1 0.78 3.96 یتمتع بمهارات استخدام التكنولوجیا. 3
 مرتفعة 2 0.87 3.95 یتحمل المسؤولیة الكاملة عن تصرفاته. 7
 مرتفعة 3 0.91 3.93 یمیل إلى تبسیط األمور بدًال من تعقیدها. 21
 مرتفعة 4 0.89 3.92 لدیه شخصیة ذات اخالق عالیة. 12
 مرتفعة 5 0.90 3.91 لدیه مستوى عال من التفكیر المنظم. 16
 مرتفعة 6 0.90 3.90 یمتلك مهارات اتصال عالیة.  6
 مرتفعة 6 0.74 3.90 العالیة بنفسه.یمتلك الثقة  9
 مرتفعة 6 0.73 3.90 یحترم وجهات النظر المختلفة. 18
 مرتفعة 9 0.75 3.88 الحسم عند اتخاذ القرارات. 14
 مرتفعة 9 0.77 3.88 یمتلك المقدرة على بناء رؤیة واضحة للقسم األكادیمي. 23
 متوسطة 11 1.06 3.59 لدیه الحرص على تبادل المنفعة. 20
 متوسطة 12 0.98 3.51 یمتلك المقدرة على التأثیر في االخرین. 1
 متوسطة 13 0.90 3.48 لدیه االستعداد الكافي لتحمل المخاطرة. 19
 متوسطة 14 1.11 3.40 یتحلى بعقلیة منفتحة تتقبل االختالفات. 17
 متوسطة 15 1.16 3.33 یتحلى بالمرونة عند التعامل مع االخرین. 11
 متوسطة 15 1.14 3.33 یمتلك مهارات خاصة في إدارة الوقت. 22
 متوسطة 17 0.95 3.19 یتمتع بمهارات تحلیل المواقف. 5
 متوسطة 18 0.87 3.17 یتمتع بالنشاط والحیویة في أداء مهماته. 8
 متوسطة 19 0.71 3.10 لدیه المقدرة على التفكیر بعید المدى. 10
 متوسطة 20 0.69 3.04 بشكل فعال.یتمكن من إدارة نفسه  4
 متوسطة 21 0.51 2.98 یمتلك مهارات التعلم المستمر. 15
 متوسطة 22 0.85 2.90 یحرص على االستماع الجید لآلخرین. 13
 متوسطة 23 0.66 2.69 لدى رئیس القسم شغف في إنجاز مهماته. 2

 متوسطة  0.33 3.52 الدرجة الكلیة 
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في الجامعات الخاصة  ةاالقسام االكادیمی رؤساء) أن درجة ممارسة 3-4یالحظ من الجدول (

اء لفقرات مجال الكفایات التي یتمتع بها القائد من وجهة نظر اعض وفقاً القیادة الشبكیة في العاصمة عمان 

)، وجاءت 0.33) وانحراف معیاري (3.52هیئة التدریس كانت متوسطة، إذ بلغ المتوسط الحسابي (

 -3.96المجال في الدرجتین المرتفعة والمتوسطة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابیة بین (فقرات هذا 

) التي تنص على" یتمتع بمهارات استخدام التكنولوجیا"، 3)، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة (2.69

) 7( ة) وبدرجة مرتفعة، وجاءت في الرتبة الثانیة الفقر 0.78) وانحراف معیاري (3.96بمتوسط حسابي (

) وانحراف معیاري 3.95"، بمتوسط حسابي (یتحمل المسؤولیة الكاملة عن تصرفاتهالتي تنص على" 

) التي تنص على" یحرص على 13) وبدرجة مرتفعة، وجاءت في الرتبة قبل االخیرة الفقرة (0.87(

ة، وجاءت ) وبدرجة متوسط0.85) وانحراف معیاري (2.90االستماع الجید لآلخرین"  بمتوسط حسابي (

) التي تنص على" لدى رئیس القسم شغف في إنجاز مهماته "  بمتوسط حسابي 2في الرتبة االخیرة الفقرة (

  ) وبدرجة متوسطة.0.66) وانحراف معیاري (2.69(

  تتوافر لدى القائد الشبكيالتي مجال المتطلبات االداریة  -3

 ةادیمیاالكاالقسام  رؤساءدرجة ممارسة لتم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 

وفقًا لفقرات مجال "المتطلبات االداریة التي القیادة الشبكیة في الجامعات الخاصة في العاصمة عمان 

  ) ذلك.4-4ویظهر الجدول ( ،تتوافر لدى القائد الشبكي"
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  )4-4الجدول (

ي ف ةاالقسام االكادیمی رؤساءدرجة ممارسة لالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب 

 تيال لفقرات مجال المتطلبات االداریة وفقاً القیادة الشبكیة الجامعات الخاصة في العاصمة عمان 

  مرتبة تنازلیاً تتوافر لدى القائد الشبكي من وجهة نظر اعضاء هیئة التدریس 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 الرتبة
رجة د

 الممارسة
 مرتفعة 1 0.89 3.76 یشجع على المشاركة في صنع القرارات. 38

التوجه نحو الالمركزیة في أثناء وضع اللوائح  36
 اإلداریة.

 متوسطة 2 1.22 3.33

 متوسطة 3 0.95 3.30 یمتلك المرونة في العمل اإلداري. 39

35 
یمیل إلى الهیكل اإلداري االفقي ویبتعد عن الشكل 

 الهرمي في إدارة القسم.
 متوسطة 4 1.39 3.28

33 
العمل على مشاركة األقسام للموارد المادیة 

 والبشریة.
 متوسطة 5 1.16 3.12

34 
یضع اللوائح اإلداریة لتسهیل التنسیق بین األقسام 

 المختلفة.
 متوسطة 6 0.53 2.93

 متوسطة 7 0.59 2.69 یحرص على ان تسود روح الفریق أجواء العمل. 37
 متوسطة  0.62 3.20 الدرجة الكلیة 

في الجامعات الخاصة  ةاالقسام االكادیمی رؤساء) أن درجة ممارسة 4-4من الجدول ( یتبین

قائد الشبكي تتوافر لدى الالتي لفقرات مجال المتطلبات االداریة  وفقاً القیادة الشبكیة في العاصمة عمان 

) وانحراف معیاري 3.20كانت متوسطة، إذ بلغ المتوسط الحسابي (من وجهة نظر اعضاء هیئة التدریس 

ذ إباستثناء فقرة واحدة جاءت بدرجة مرتفعة، المتوسطة،  الدرجة)، وجاءت فقرات هذا المجال في 0.62(

) التي تنص 38)، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة (2.69 -3.76تراوحت المتوسطات الحسابیة بین (
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) 0.89) وانحراف معیاري (3.76شاركة في صنع القرارات"، بمتوسط حسابي (على" یشجع على الم

التوجه نحو الالمركزیة في أثناء ) التي تنص على" 36وبدرجة مرتفعة، وجاءت في الرتبة الثانیة الفقرة (

) وبدرجة متوسطة، وجاءت 1.22) وانحراف معیاري (3.33"، بمتوسط حسابي (وضع اللوائح اإلداریة

) التي تنص على" یضع اللوائح اإلداریة لتسهیل التنسیق بین األقسام 34الرتبة قبل االخیرة الفقرة (في 

) وبدرجة متوسطة، وجاءت في الرتبة 0.53) وانحراف معیاري (2.93المختلفة "  بمتوسط حسابي (

ي وسط حساب) التي تنص على" یحرص على ان تسود روح الفریق أجواء العمل" بمت37االخیرة الفقرة (

  ) وبدرجة متوسطة.0.59) وانحراف معیاري (2.69(

  مجال المتطلبات التكنولوجیة المتواجدة في االقسام التي یعمل بها القائد الشبكي -4

 ةمیاالقسام االكادی رؤساءدرجة ممارسة لالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة تم حساب 

تواجدة المتطلبات التكنولوجیة الم وفقًا لمجال "القیادة الشبكیة في الجامعات الخاصة في العاصمة عمان 

  ) ذلك.5-4ویظهر الجدول ( ،"في االقسام التي یعمل بها القائد الشبكي
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  )5-4الجدول (

ات في الجامع ةاالقسام االكادیمی رؤساءالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب لدرجة ممارسة 

لفقرات مجال المتطلبات التكنولوجیة المتواجدة في االقسام  وفقاً القیادة الشبكیة الخاصة في العاصمة عمان 

  التي یعمل بها القائد الشبكي من وجهة نظر اعضاء هیئة التدریس مرتبة تنازلیاً 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 الرتبة
درجة 

 الممارسة
 مرتفعة 1 0.87 3.95 یتاح للعاملین استخدام الفاكس ألغراض اكادیمیة. 26
 مرتفعة 2 0.88 3.93 توجد شبكة داخلیة تربط بین األجهزة االلكترونیة. 31

یتوفر للعاملین استخدام تقنیات حدیثة مثل: تقنیة  30
Video conference. 

 متوسطة 3 1.13 3.52

 متوسطة 4 0.92 3.18 شبكة االنترنت بسهولة.یوفر للعاملین الدخول إلى  25

24 
یتاح للعاملین الوصول لشبكات التواصل االجتماعي 

 ) Facebook) ،Twitter ،You tubeمثل
2.90 0.49 5 

 متوسطة

 متوسطة 6 0.61 2.70 یتوفر للعاملین في الجامعات أجهزة حاسوب.  27

 متوسطة 7 0.59 2.69 .الالزمةتوفر قواعد بیانات تمد العاملین بالمعلومات  32

 متوسطة 8 0.49 2.39 یتاح للعاملین استخدام برامج المحادثة الفوریة. 29
 متوسطة 9 0.50 2.38 یتواجد للعاملین برید الكتروني. 28

 متوسطة  0.22 3.07 الدرجة الكلیة 
في الجامعات الخاصة  ةاالقسام االكادیمی رؤساء) أن درجة ممارسة 5-4من الجدول ( یتبین

لفقرات مجال المتطلبات التكنولوجیة المتواجدة في االقسام التي  وفقاً القیادة الشبكیة في العاصمة عمان 

یعمل بها القائد الشبكي من وجهة نظر اعضاء هیئة التدریس كانت متوسطة، إذ بلغ المتوسط الحسابي 

مجال في الدرجتین المرتفعة والمتوسطة، إذ )، وجاءت فقرات هذا ال0.22) وانحراف معیاري (3.07(

) التي تنص 26)، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة (2.38 -3.95تراوحت المتوسطات الحسابیة بین (
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) وانحراف معیاري 3.95على" یتاح للعاملین استخدام الفاكس ألغراض اكادیمیة"، بمتوسط حسابي (

توجد شبكة داخلیة تربط ) التي تنص على" 31انیة الفقرة () وبدرجة مرتفعة، وجاءت في الرتبة الث0.87(

) وبدرجة مرتفعة، وجاءت 0.88) وانحراف معیاري (3.93"، بمتوسط حسابي (بین األجهزة االلكترونیة 

) التي تنص على" یتاح للعاملین استخدام برامج المحادثة الفوریة"  29في الرتبة قبل االخیرة الفقرة (

) وبدرجة متوسطة، وجاءت في الرتبة االخیرة الفقرة 0.49) وانحراف معیاري (2.39بمتوسط حسابي (

) 0.50) وانحراف معیاري (2.38) التي تنص على" یتواجد للعاملین برید الكتروني" بمتوسط حسابي (28(

  وبدرجة متوسطة.
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في درجة ممارســــة  (α≤0.05)هل توجد فروق ذات داللة احصــــائیة عند مســـتوى  الســـؤال الثاني:

االقســام االكادیمیة في الجامعات الخاصــة في العاصــمة عمان للقیادة الشــبكیة تعزى لمتغیر  رؤســاء

  الجنس؟

ة ممارسلدرجة لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة      

غیر تبعا لمتاالقسام االكادیمیة في الجامعات الخاصة في العاصمة عمان للقیادة الشبكیة ،  رؤساء

  ) ذلك. 6-4ویظهر الجدول (لعینتین مستقلتین ) t-test، كما تم تطبیق اختبار (الجنس

  )6-4الجدول (

االقسام االكادیمیة في الجامعات  رؤساءممارسة لدرجة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 

  تبعا لمتغیر الجنس(ذكور، إناث))، t-testواختبار (الخاصة في العاصمة عمان للقیادة الشبكیة، 

المتوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

االنحراف 
مستوى  قیمة ت المعیاري

 الداللة

 الكفایات التي یتمتع بها القائد 
 0.502 0.673 0.32 3.52 185 ذكور
   0.35 3.49 57 إناث

المتطلبات التكنولوجیة المتواجدة في 
 االقسام التي یعمل بها القائد الشبكي

 0.081 1.754 0.22 3.08 185 ذكور
   0.20 3.03 57 إناث

المتطلبات االداریة التي تتوافر لدى 
 القائد الشبكي 

 0.655 0.448 0.60 3.21 185 ذكور
   0.68 3.17 57 إناث

متطلبات الثقافة التنظیمیة المتواجدة 
 لدى القائد الشبكي

 0.626 0.488 0.62 3.57 185 ذكور
   0.58 3.53 57 إناث

 الدرجة الكلیة
 0.405 0.834 0.32 3.40 185 ذكور
   0.34 3.36 57 إناث
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  مســــــــــــــتوىعــدم وجود فروق ذات داللــة إحصـــــــــــــــائیــة عنــد  )6-4النتــائج في الجــدول ( اظهرت      

 )0.05 ≤ α  ( االقسام االكادیمیة في الجامعات الخاصة في العاصمة عمان  رؤساءلدرجة ممارســة

) وبمســـتوى 0.834، اســـتنادًا إلى قیمة (ت) المحســـوبة إذ بلغت (للقیادة الشـــبكیة، تبعا لمتغیر الجنس

االت ، وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصــــــــــــــائیة في جمیع المج) للــدرجــة الكلیــة0.405داللــة (

 -0.081) وبمســـــــتوى داللة بین (0.448-1.754اســـــــتنادًا إلى قیم (ت) المحســـــــوبة إذ بلغت بین (

0.655.(  

  

في درجة ممارســة  (α≤0.05)داللة احصــائیة عند مســتوى الســؤال الثالث: هل توجد فروق ذات 

غیر تعزى لمت االقسام االكادیمیة في الجامعات الخاصة في العاصمة عمان للقیادة الشبكیة رؤســاء

  الرتبة االكادیمیة؟

لإلجابة عن هذا الســــؤال تم حســــاب المتوســــطات الحســــابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة              

االقســـام االكادیمیة في الجامعات الخاصـــة في العاصـــمة عمان للقیادة الشـــبكیة، تبعا  رؤســـاءممارســـة 

  لمتغیر الرتبة االكادیمیة. 
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  )7-4الجدول (

االقسام االكادیمیة في الجامعات  رؤساءممارسة لدرجة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 

  الخاصة في العاصمة عمان للقیادة الشبكیة، تبعا لمتغیر الرتبة االكادیمیة

 المجال
الرتبة 

 االكادیمیة
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف المعیاري

 لقائداالكفایات التي یتمتع بها 

 0.31 3.50 38 أستاذ
 0.32 3.58 72 أستاذ مشارك
 0.33 3.49 132 أستاذ مساعد

 0.33 3.52 242 المجموع

المتطلبات التكنولوجیة المتواجدة 
في االقسام التي یعمل بها 

 القائد الشبكي

 0.25 3.03 38 أستاذ
 0.20 3.09 72 أستاذ مشارك
 0.21 3.07 132 أستاذ مساعد

 0.22 3.07 242 المجموع
  

المتطلبات االداریة التي تتوافر 
  لدى القائد الشبكي

  
 

 0.65 3.08 38 أستاذ
 0.60 3.29 72 أستاذ مشارك
 0.62 3.19 132 أستاذ مساعد

 0.62 3.20 242 المجموع

متطلبات الثقافة التنظیمیة 
 المتواجدة لدى القائد الشبكي

 0.66 3.60 38 أستاذ
 0.62 3.63 72 مشاركأستاذ 

 0.59 3.51 132 أستاذ مساعد
 0.61 3.56 242 المجموع

 الدرجة الكلیة

 0.34 3.37 38 أستاذ
 0.31 3.45 72 أستاذ مشارك
 0.33 3.37 132 أستاذ مساعد

 0.33 3.39 242 المجموع
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لدرجة ممارسة ) وجود فروق ظاهریة بین المتوسطات الحسابیة 7-4یالحظ من الجدول (      

االقسام االكادیمیة في الجامعات الخاصة في العاصمة عمان للقیادة الشبكیة، تبعا لمتغیر  رؤساء

)، 3.45) على أعلى متوسط حسابي بلغ (فئة (أستاذ مشارك، إذ حصل اصحاب الرتبة االكادیمیة

ولتحدید فیما إذا كانت )، 3.37إذ بلغ ( فئتي (أستاذ، وأستاذ مساعد)وأخیرًا جاء المتوسط الحسابي ل

تم  تطبیق تحلیل  )α ≥ 0.05( مستوىذات داللة إحصائیة عند  الحسابیه الفروق بین المتوسطات

)، وجاءت نتائج تحلیل التباین على النحو الذي یوضحه One way ANOVAالتباین األحادي ( 

  ):8-4الجدول (
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  )8-4الجدول (

االقسام االكادیمیة في  رؤساءممارسة لدرجة  الفروقتحلیل التباین األحادي الیجاد داللة 

  الجامعات الخاصة في العاصمة عمان للقیادة الشبكیة، تبعا لمتغیر الرتبة االكادیمیة

مجموع  مصدر التباین المجال
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
مستوى  قیمة ف المربعات

 الداللة

الكفایات التي یتمتع بها 
 القائد

 0.158 1.859 0.196 2 0.391 بین المجموعات
   0.105 239 25.143 داخل المجموعات

    241 25.534 المجموع
المتطلبات التكنولوجیة 
المتواجدة في االقسام 
التي یعمل بها القائد 

 الشبكي

 0.353 1.045 0.048 2 0.096 بین المجموعات
   0.046 239 11.015 داخل المجموعات

    241 11.111 المجموع

المتطلبات االداریة التي 
تتوافر لدى القائد 

 الشبكي

 0.230 1.478 0.566 2 1.132 بین المجموعات
   0.383 239 91.523 داخل المجموعات

    241 92.656 المجموع
متطلبات الثقافة 

التنظیمیة المتواجدة لدى 
 القائد الشبكي

 0.388 0.951 0.356 2 0.712 بین المجموعات
   0.374 239 89.483 المجموعاتداخل 

    241 90.195 المجموع

 الدرجة الكلیة
 0.184 1.707 0.179 2 0.359 بین المجموعات
   0.105 239 25.124 داخل المجموعات

    241 25.483 المجموع
 مســــــتوىوجود فروق ذات داللة إحصــــــائیة عند عدم  ) إلى8-4النتائج في الجدول ( اشــــــارت

)0.05 ≤ α(  االقسام االكادیمیة في الجامعات الخاصة في العاصمة عمان  رؤساءدرجة ممارسة في

)، 1.707، اســــــتنادًا إلى قیمة ف المحســــــوبة إذ بلغت (للقیادة الشــــــبكیة، تبعا لمتغیر الرتبة االكادیمیة
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وجود فروق ذات داللة احصــــــــــــائیة في جمیع المجاالت" إذ عدم وكذلك  ،)0.184وبمســــــــــــتوى داللة (

  ).0.388 -0.158)، وبمستوى داللة بین (0.951 -1.859ت قیم (ف) المحسوبة بین (تراوح

 

في درجة ممارسة  (α≤0.05)داللة احصائیة عند مستوى السؤال الرابع: هل توجد فروق ذات 

االقسام االكادیمیة في الجامعات الخاصة في العاصمة عمان للقیادة الشبكیة تعزى لمتغیر  رؤساء

  نوع الكلیة؟

ارسة مملدرجة لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 

نوع یر تبعا لمتغاالقسام االكادیمیة في الجامعات الخاصة في العاصمة عمان للقیادة الشبكیة،  رؤساء

  ) ذلك. 9-4الجدول (ویظهر لعینتین مستقلتین ) t-test، كما تم تطبیق اختبار (علمیة، إنسانیة)الكلیة (
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  )9-4الجدول (

االقسام االكادیمیة في الجامعات الخاصة  رؤساءممارسة لدرجة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 

  نوع الكلیة ( علمیة، إنسانیة)تبعا لمتغیر )، t-testواختبار (في العاصمة عمان للقیادة الشبكیة، 

المتوسط  العدد نوع الكلیة المجال
 الحسابي

االنحراف 
 مستوى الداللة قیمة ت المعیاري

الكفایات التي یتمتع بها 
 القائد 

 0.313 1.011- 0.34 3.49 99 علمیة
   0.32 3.53 143 إنسانیة

المتطلبات التكنولوجیة 
المتواجدة في االقسام التي 

 یعمل بها القائد الشبكي

 0.458 0.744- 0.24 3.06 99 علمیة

   0.19 3.08 143 إنسانیة

المتطلبات االداریة التي 
 تتوافر لدى القائد الشبكي 

 0.055 1.900- 0.57 3.11 99 علمیة
   0.64 3.26 143 إنسانیة

متطلبات الثقافة التنظیمیة 
المتواجدة لدى القائد 

 الشبكي

 0.217 1.238- 0.62 3.50 99 علمیة

   0.60 3.60 143 إنسانیة

 الدرجة الكلیة
 0.124 1.543- 0.33 3.35 99 علمیة
   0.32 3.42 143 إنسانیة

)  α ≥ 0.05( مستوى)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند 9-4النتائج في الجدول ( اظهرت

كیة، الشب االقسام االكادیمیة في الجامعات الخاصة في العاصمة عمان للقیادة رؤساءلدرجة ممارسة 

  ، اســــــــــــــتنـــادًا إلى قیمـــة (ت) المحســــــــــــــوبـــة إذ بلغـــتعلمیـــة، إنســــــــــــــــانیـــة)تبعـــا لمتغیر نوع الكلیـــة ( 

، وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة ) للدرجة الكلیة0.124) وبمستوى داللة (1.543-( 

) وبمســتوى 0.744--1.900-اســتنادًا إلى قیم (ت) المحســوبة إذ بلغت بین (في جمیع المجاالت 

  ).0.458 -0.055داللة بین (
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  مناقشة النتائج والتوصیات
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصیات

تََضمََّن هذا الفصل مناقشة النتائج التي توصلت إلیها الدراسة وفقًا ألهدافها وأسئلتها، كما تضمن 

  المقترحات.عدًدا من التوصیات المنبثقة من النتائج وكذلك 

 :   :الذي ینص على السؤال األولالمتعلقة ب نتائجالمناقشة اوًال

لقیادة لفي الجامعات الخاصـــــة في العاصـــــمة عمان  ةاالقســـــام االكادیمی رؤســـــاءما درجة ممارســـــة 

  من وجهة نظر اعضاء هیئة التدریس؟الشبكیة 

األكادیمیة في ) الى أن درجة ممارســــــــــة رؤســــــــــاء االقســــــــــام 1-4أشــــــــــارت النتائج في الجدول (

الجامعات الخاصـــــة في العاصـــــمة عمان للقیادة الشـــــبكیة كانت متوســـــطة من وجهة نظر أعضـــــاء هیئة 

) للدرجة الكلیة ، وتراوحت  0.33) بإنحراف معیاري (  3.39التدریس ، إذ بلغ المتوســـــط الحســـــابي ( 

وسطة ، وقد تعزى هذه ) وبدرجة مت 3.07 – 3.56قیم المتوسطات الحسابیة للمجاالت كافة ما بین ( 

النتیجة المتوســطة الى أن رؤســاء االقســام األكادیمیة یعملون على تلبیة المتطلبات التي تفرضها الثقافیة 

، إیمانا منهم بأهمیتها وضـــــــــرورتها للعمل القیادي الجامعي وبخاصـــــــــة لســـــــــائدة في جامعاتهمالتنظیمیة ا

من  ،نو ت هذه النتیجة ما یتمتع به القادة التربویالممارســــات المنبثقة عن القیادة الشــــبكیة . وربما عكســـــ

رؤســــاء االقســــام األكادیمیة من كفایات تمكنهم من أداء مهماتهم بالشــــكل المطلوب وبما یحقق األهداف 

ام بالمتطلبات اإلداریة المطلوب من رؤســاء األقســ االیفاءالتربویة ألقســامهم ، وقد تعود هذه النتیجة الى 

م وربما الخاصــــــة بأقســــــامه مهمات المكلفین بها فضــــــال عن تحقیق األهداف التربویةالقیام بها إلنجاز ال
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لیة ، مالنتیجة الى قیام رؤســـــــــاء هذه األقســـــــــام بتلبیة المتطلبات التكنولوجیة ألقســـــــــامهم الع هذهنســـــــــبت 

عات هم فالجاماألداء اإلداري الذي یصــب في مصــلحة اقســامهم ومن ثم كلیاتوتحقیق مزید من اإلنجاز و 

المتوســطة لهذه الممارســـة من رؤســاء األقســام ال تصـــل  . وعلى الرغم من أن الدرجةتي ینتســبون الیهاال

، إال انها تعد درجة مقبولة ومؤشـــــرا إیجابیا على حســـــن األداء والممارســـــة لرؤســـــاء الدرجة الطموحةالى 

  بكیة.االقسام األكادیمیة . ومن هذا المنطق تمت مناقشة المجاالت األربعة للقیادة الش

 & Kiggunduمع ما توصلت الیه دراسة كجوندو وموروسي (  المتوسطةواتفقت هذه النتیجة 

Moorrosi, 2012) ودراسة سارت (Sart, 20142015( ) ودراسة مقابلة(  

  وفیما یأتي عرض لمناقشة النتائج الخاصة بكل مجال من مجاالت القیادة الشبكیة:

  المتواجدة لدى القائد الشبكيمتطلبات الثقافة التنظیمیة مجال   .أ

)  3.56) أن المتوســـــــط الحســـــــابي لفقرات هذا المجال بلغ ( 2-4أظهرت النتائج في الجدول (

یمیة درؤســاء االقسام األكا التزام) وبدرجة متوســطة وقد تنســب هذه النتیجة الى 0.61بانحراف معیاري (

ل والتفاعل لیها في التعامبثقة التي یســـــــــتند ا، بوصـــــــــفة القاعدة األخالقیة المنبالمیثاق األخالقي للجامعة

، يمل اإلداري الجامع، وبما یتضــــمنه من مبادئ واســــس أخالقیة یهتدى بها في العالیومي، مع األخرین

وانعكاس ذلك على المناخ التنظیمي للجامعة وســـــــــیادة العالقات اإلنســـــــــانیة االیجابیة بین العاملین كافة 

 بعض البرامج وتنظیم الدورات بإعدادیقوم به رؤســــــــــــــاء هذه االقســــــــــــــام هذه النتیجة الى ما  ىوربمــا تعز 

مات المنوطة ، لیتمكنوا من أداء المههنیا وتربویاً التــدریبیــة للعــاملین بهــدف إعــدادهم وتــدریبهم لتطویرهم م

الیهم بالشــــــــكل الصــــــــحیح . وقد یكون للثقافة التنظیمیة الســــــــائدة في الجامعة دور یشــــــــجع العاملون من 
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المهمات. مما قد یعكس جانبا أخالقیا یتمثل في التعاون بین  إلنجازخاللها بتبادل المعلومات تســــــــهیال 

حب الى ســـ، والذي قد ینومات فیما بینهم وضـــمن اختصـــاصـــاتهماعضـــاء هیئة التدریس في تبادلهم للمعل

ین یر التعاون ب، ذلك أن التعاون ســمة أســاسیة للمؤسسات المختلفة ومن غمجاالت اخرى غیر أكادیمیة

ین القیادة مفاهیمي ب ارتباط. وقد تعود هذه النتیجة الى وجود العــاملین ال یتحقق أي انجــاز یــذكراالفراد 

. وهذا االرتباط یعد عامل قوة قد یســـــهم في رغبة رؤســـــاء األقســـــام األكادیمیة لشـــــبكیة والثقافة التنظیمیةا

نهایة الى ، التي قد یقود في العلى ثقافتهم التنظیمیة بدو غریبالممارســـــــــة هذا النوع من القیادة الذي ال ی

  تكوین األفكار االبداعیة لدى جمیع العاملین.

  :الكفایات التي یتمتع بها القائدمجال   .ب

توســـط الحســـابي لفقرات مجال الكفایات التي یتمتع بها القائد ، م) أن ال3-4یتبین من الجدول (

الى أن رؤســاء األقســام  النتیجة) وبدرجة متوســطة وقد تعود هذه 0.33معیاري ( بانحراف)  3.52بلغ (

بفاعلیة  التكنولوجیا المتوفرة في أقسامهم استخدامزمة التي تمكنهم من الاألكادیمیة یتمتعون بالمهارات ال

مجاالت أخرى غیر  عن توظیف هذه التكنولوجیا في إلنجاز االعمال والمهمات والمشـــــــروعات، فضـــــــال

شــــــروعات البحثیة، وتنظیم البرامج والدورات التدریبیة للعاملین في اقســــــامهم وفي الجامعة مإداریة مثل ال

بشـــكل عام. وربما تعزى هذه النتیجة الى أن رؤســـاء األقســـام، كما یرى أعضـــاء هیئة التدریس العاملون 

ي ة بهم والتصــــــــــرفات التكاملة عن األعمال المكلفین بها والمهمات المنوط المســــــــــؤولیةمعهم، یتحملون 

یعد عامال  ةالمسؤولییبدونها في أثناء تفاعلهم مع األخرین من العاملین وأعضاء هیئة التدریس. وتحمل 

یجابیا فوس ، قد تحقق ثقة في نل اإلدارة الجامعیةج، وكفایة ضــــــــــــــروریة لر في انجاز المتطلبات فاعال وإ

یع االطراف داخل القسم األكادیمي الواحد، وربما وترســي دعائم عالقات إنســانیة سلیمة بین جم العاملین



80 
  

 
 

تنســـب هذه النتیجة الى میل رؤســـاء االقســـام االكادیمیة الى تســـهیل االمور وتقدیم ید العون والمســـاعدة 

واإلجابة عن بعض تســـاؤالتهم وتوفیر ما یحتاجونه من أجهزة  ،جاز االعمال ألعضـــاء هیئة التدریسإلن

. وقد یعكس ذلك ما یتمتع به رؤســــــــاء األقســــــــام من شــــــــخصــــــــیات لمتاحةواد وفي حدود اإلمكانیات اوم

متواضــــــعة ومتزنة وذات اخالق رفیعة من شــــــأنها أن تذلل العقبات وتؤدي الى تجاوز صــــــعوبات العمل 

ذلك الى تمتع رؤســـــــاء االقســــــــام بدرجة عالیة من الذكاء والتفكیر  یعودوتحقیق األهداف التنظیمیة. وقد 

طة بهم. فضــــــــــــــال عن ذلك، و جــابــا على طبیعــة االعمال اإلداریة واالكادیمیة المنالمنظم الــذي ینعكس ای

كان نوعها ودرجتها ال یمكن حلها أو التغلب علیها إال  أیاوحیث أن الصــــــعوبات والعقبات والمشــــــكالت 

عالیة، كما یرى اعضاء هیئة التدریس، یساعدهم  اتصــال، فان تمتع رؤســاء األقســام بمهارات باالتصــال

تخلص من بعض المشـــــــــكالت وتجاوز بعضـــــــــها االخر مما قد یضـــــــــفي نوعا من الراحة النفســـــــــیة في ال

 ألهدافاوالطمأنینة في نفوس العاملین في القســـــــم، ویهیئ الفرصـــــــة المناســـــــبة لتالقي األخطاء وتحقیق 

  المرجوة .

ثقة سب تمكنهم من كبأنفسهم، الى تمكین رؤساء األقسام من ثقة عالیة  النتیجةوقد تعزى هذه 

العاملین معهم. األمر الذي یؤدي الى سیادة الثقة بین جمیع اعضاء القسم الواحد فتنطلق الطاقات النفسیة 

المتبادل بین رئیس القسم واعضاء هیئة  االحترامللعمل واإلبداع . وربما عكست هذه النتیجة صفة 

ایا امل بموضوعیة في القضالتدریس في تقبل الرأي والرأي اآلخر، ووجهات النظر المتباینة، والتع

األكادیمیة، مما قد یؤدي في النهایة الى مقدرة رؤساء األقسام على حسم األمور وكذلك الحسم في اتخاذ 

لى قد تتولد لدى رؤساء االقسام المقدرة عفتقدم،  االقرار على مستوى القسم الذي یدیرونه. وفي ضوء م

  .الى رؤیة الجامعة كلیة المستندةبناء الرؤیة السلیمة ألقسامهم في ضوء رؤیة ال
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  : المتطلبات االداریة تتوافر لدى القائد الشبكيمجال   .ت

ا المجال جاء في الدرجة ) أن المتوسط الحسابي لفقرات هذ4-4أظهرت النتائج في الجدول (

) . وقد تعزى هذه النتیجة الى أن 0.62) بانحراف معیاري (3.20، إذ بلغ المتوسط الحسابي (المتوسطة

ع المشاركة ، فیقدمون على تشجیإلقسامهمرؤساء االقسام األكادیمیة یعملون على تلبیة المتطلبات اإلداریة 

یمانهم بأن تعدد ال، العتقادهم بأهمیة هذه المشاركةفي عملیة صنع القرارات عقل لا عقول أفضل من، وإ

اء في الجامعات. وتشجیع رؤس للحوكمةة لمشاركة تعكس أحد المبادئ الرئیسالواحد. ال سیما وأن هذه ا

االقسام علیها یعد امرا في غایة االهمیة لما له من نتائج إیجابیة تنعكس على جمیع العاملین في القسم 

 العام لدى رؤساء األقسام نحو الالمركزیة في العمل للتوجهاالكادیمي. وربما تأتي هذه النتیجة انعكاسا 

نجازهمن أهمیتها في تسهیل العمل  اإلداري، ایماناً  خذ بهذا من ضرورة األ انطالقاً في الوقت المناسب،  وإ

ي عدادهم لیكونوا قادة في الروتین وممارسة التفویض لتطویر األخرین وإ ف(الالمركزیة) وتال بدأمال

وأهمیة هذه المرونة في التعامل وفي إنجاز  ي،وعا من المرونة في العمل االدار یعكس ن. مما قد المستقبل

المهمات وتوفیر هذه الصفة لدى رؤساء االقسام یؤدي الى تحقیق األهداف وتجاوز اي عائق في العملیة 

  .االداریة

  المتطلبات التكنولوجیة المتواجدة في االقسام التي یعمل بها القائد الشبكيمجال   .ث

) بانحراف معیاري 3.07) أن التوسط الحسابي لفقرات هذا المجال بلغ (5-4یتبین من الجدول (

ة في الى توافر المتطلبات التكنولوجیة للعملیة التعلیمی النتیجة) وبدرجة متوسطة . وقد تعزى هذه 0.22(

وجیا سواء هذه التكنول الستخدامالفرصة أمام  أعضاء هیئة التدریس  بإتاحةالقسم، وقیام رؤساء األقسام 

عمل رؤساء . ولذلك فقد یالبحثیةأكان ذلك لألغراض العلمیة والتعلیمیة والتربویة أم لألغراض اإلداریة أم 
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االقسام على توفیر شبكة داخلیة تربط بین األجهزة االلكترونیة المتاحة داخل القسم االكادیمي، لتسهیل 

ند تعلیمهم ع استخدامهاهیئة التدریس یمكنهم  ألعضاءثة إنجاز االعمال. فضال عن توفیر تقنیات حدی

الطلبة وفي اثناء اقامة الندوات والمؤتمرات وكذلك في الدورات التدریبیة التي یتم تنظیمها للعاملین في 

الجامعة وخارجها. وربما عكست هذه النتیجة ما یقوم به رؤساء األقسام من جهد لتوفیر الدخول الى 

بشكل فعال وسهل فضال عن توفیر الوصول الى شبكات التواصل االجتماعي  ستخدامهاواشبكة االنترنت 

  .تربویاً و  األكادیمیة واإلداریة، وبما یرفع من مستوى القسم أكادیمیاً  لألغراضالمتنوعة وتوظیف ذلك 

 :   :الثاني الذي ینص علىالسؤال المتعلقة ب نتائجالمناقشة ثانیًا

االقســـام  رؤســـاءفي درجة ممارســـة  (α≤0.05)ئیة عند مســـتوى هل توجد فروق ذات داللة احصـــا

  االكادیمیة في الجامعات الخاصة في العاصمة عمان للقیادة الشبكیة تعزى لمتغیر الجنس؟

  ) عــدم وجود فروق ذات داللــة إحصـــــــــــــــائیــة عنــد مســــــــــــــتوى6-4أظهرت النتــائج في الجــدول (

) في درجة ممارســـــة رؤســـــاء االقســـــام األكادیمیة في الجامعات الخاصـــــة في العاصـــــمة ∞ ≥ 0.05( 

) وبمستوى 0.834حسوبة البالغة (مالى قیمة  "ت" ال استناداً عمان للقیادة الشبكیة تعزى لمتغیر الجنس 

) للدرجة الكلیة. وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصــــــــــــــائیة في جمیع المجاالت إذ 0.405داللة (

  ) .0.448) الى (1.754المجاالت من ( لهذهاوحت القیم التائیة تر 

 فوصــــــــــوتنســــــــــب هذه النتیجة الى أن اعضــــــــــاء هیئة التدریس من كال الجنســــــــــین متفقون في 

ممارســات رؤســاء االقسام األكادیمیة للقیادة الشبكیة األمر الدي یستدل منه على أن قدرة متغیر الجنس 

 اعضــاء هیئة التدریس عند وصــفهم لممارســات اســتجاباتفي  تالفاتاخلم یكن متغیرا مؤثرا في إحداث 

. وقد یعود ذلك الى خضــوع اعضـــاء هیئة التدریس من الذكور واالناث للقیادة الشـــبكیة رؤســاء اقســامهم
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أثرون ، ویتعة الواحدةالى تعلیمات وأنظمة وتشــــــــــــــریعات إداریة واحدة ویعملون في بیئة واحدة في الجام

ذاته بغض النظر عن جنســـهم. وهذا قد یؤكد أن وجود االفراد في بیئة واحدة یســـودها بالمناخ التنظیمي 

  مناخ واحد ال تتأثر إجاباتهم تبعا لجنسهم .

  .) 2014واختلفت هذه النتیجة مع ما توصلت إلیه دراسة أبو سلطان ( 

 :   :الثالث الذي ینص علىالسؤال المتعلقة ب نتائجالمناقشة ثالثًا

االقســـام  رؤســـاءدرجة ممارســـة في  (α≤0.05)عند مســـتوى  ذات داللة احصـــائیةهل توجد فروق 

  االكادیمیة في الجامعات الخاصة في العاصمة عمان للقیادة الشبكیة تعزى لمتغیر الرتبة االكادیمیة؟

  ) عــدم وجود فروق ذات داللــة إحصـــــــــــــــائیــة عنــد مســــــــــــــتوى 407أظهرت النتــائج في الجــدول (

) في درجة ممارســة رؤســاء االقســام االكادیمیة في الجامعات الخاصة في العاصمة عمان ∞ ≥ 0.05(

) وبمســـــتوى داللة 1.707(للقیادة الشـــــبكیة وفقا لمتغیر الرتبة األكادیمیة إذ بلغت قیمة "ف" المحســـــوبة 

 ) وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في جمیع المجاالت إذ تراوحت قیم  " ف∞ ≥ 0.184(

). وقد تعزى هذه النتیجة الى أن متغیر الرتبة األكادیمیة لیس من 0.951 – 1.859" المحســوبة بین (

أعضــــــاء هیئة التدریس فیما یتعلق بوصــــــفهم لدرجة ممارســــــة  اســــــتجاباتفي  فرقاً المتغیرات التي تحدث 

 ختالفاس على رؤســــاء اقســــامهم للقیادة الشــــبكیة. وقد یســــتدل من هذه النتیجة أن اعضــــاء هیئة التدری

رتبهم العلمیة متفقون في وصف رؤساء اقسامهم من حیث ممارستهم للقیادة الشبكیة. وقد یعود ذلك الى 

، وذلك اً مؤثر  اً أن الرتبة األكادیمیة لعضــو هیئة التدریس ســواء أكانت استاذ مساعد أم أستاذ لم تعد متغیر 

ا في ظــل إدارة واحــدة ومنــاخ واحــد إن أعضـــــــــــــــاء هیئــة التــدریس على اختالف هــذه الرتــب یعملون معــ

  ویخضعون لتشریعات واحدة .
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 :   :الرابع الذي ینص علىالسؤال المتعلقة ب نتائجالمناقشة رابعًا

االقسام  رؤساءفي درجة ممارسة  (α≤0.05)داللة احصائیة عند مستوى هل توجد فروق ذات 

  االكادیمیة في الجامعات الخاصة في العاصمة عمان للقیادة الشبكیة تعزى لمتغیر نوع الكلیة؟

) في ∞ ≥ 0.05) عدم وجود فروق ذات داللة إحصـــائیة عند مســـتوى (12یتبین من الجدول (

ة كیدرجة ممارســــة رؤســــاء األقســــام األكادیمیة في الجامعات الخاصــــة في العاصــــمة عمان للقیادة الشــــب

) 1.543-الى قیمة "ت" المحســــــوبة التي بلغت (  تعزى لمتغیر نوع الكلیة (علمیة، إنســــــانیة)، إســــــتناداً 

) وكذلك لم تكن هناك فروق ذات داللة إحصـــــــــــائیة عند مســـــــــــتوى   ∞ ≥ 0.124وبمســـــــــــتوى داللة  ( 

  - 1.900الى قیم  "ت" المحســـوبة التي تراوحت ما بین ( اســـتنادا) في جمیع المجاالت، ∞ ≥ 0.05(

- 0.744 . (  

وقد تعزى هذه النتیجة الى أن اعضــــــــــاء هیئة التدریس من الكلیات العلمیة والكلیات اإلنســــــــــانیة 

متفقون على وصــف ممارســات رؤســاء أقســامهم للقیادات الشــبكیة، مما قد یشــیر الى أن هذا المتغیر لم 

لمؤثرة في إحداث فروق ذات داللة إحصــائیة في اســتجابات أعضــاء هیئة التدریس، یكن من المتغیرات ا

ذلك أن الكلیات العلمیة واإلنســـــــــانیة تعمل ضـــــــــمن إطار هیكل تنظیمي واحد و تخضـــــــــع لرئیس جامعة 

واحــد، وتطبق على العــاملین التشــــــــــــــریعــات اإلداریــة ذاتهــا ، فضــــــــــــــال عن كون البیئــة الجــامعیــة والمناخ 

، في ظــل هــذا الموقف ال یكون لمتغیر التخصــــــــــــــص أو نوع الكلیــة دور أو تأثیر في اتــهذالتنظیمي هو 

  .استجابات اعضاء هیئة التدریس
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  :والمقترحات التوصیات

  التي:ا تقدم التوصیات والمقترحات على النحوما توصلت الیه الباحثة من نتائج فإنها  ضوءفي 

  :التوصیات

درجة ممارســة رؤســاء االقســام االكادیمیة في الجامعات الخاصة في اشــارت نتائج الســؤال االول الى أن 

  العاصمة عمان للقیادة الشبكیة كانت متوسطة وعلیه توصي الباحثة بتعزیز:

مفهوم القیادة الشــــبكیة من خالل عقد ورشــــات العمل واقامة الدورات التدریبیة الخاصــــة بالجانب العملي  -

 ة.وتوسیع الیات التدریب المشترك بین كافة المؤسسات التربویوالتركیز علیه اكثر من الجانب النظري 

رف هیئة التدریس في الجامعات الخاصــــة لتع ألعضـــاءعقد ندوات تثقیفیة في موضـــوع القیادة الشـــبكیة  -

 ماهیة هذه القیادة وامكانیة تطبیقها في الجامعات االردنیة.

  المقترحات

ا (الجنس، دراسته توجود فروق تبعًا للمتغیرات التي تماجراء دراســة لمعرفة االســباب الكامنة وراء عدم  -

 الخبرة، نوع الكلیة).

 اجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالیة على الجامعات الحكومیة لمقارنة نتائجها مع نتائج الدراسة الحالیة. -

روح المعنویة، لاجراء دراســة ارتباطیة بین القیادة الشــبكیة ومتغیرات اداریة اخرى مثل (الثقة التنظیمیة، ا -

 المناخ التنظیمي، االداء الوظیفي للعاملین).

  

    



87 
  

 
 

  قائمة المراجع

  أوًال : المراجع العربیة

ـــــد بن عبداللــــــه ( اإلدارة التعلیمیة والمدرسیة نظریات وممارسات في المملكة ) 2014ال ناجي ، محمـ

  ، الریاض: مكتبة رفد لالستشارات اإلداریة والتربویة.العربیة السعودیة

  للنشر والتوزیع. دار المسیرةعمان:  ,االدارة التربویة )2007حسان حسین ( ،ابراهیم

درجة توافر متطلبات القیادة الشــــــــبكیة في وزارة التربیة والتعلیم العالي ) 2014ابوســــــــــــلطان، نوال (

  الجامعة االسالمیة، غزة: فلسطین.، رسالة ماجستیر، بمحافظات غزة وسبل تعزیزها

 ، القیادة التربویة في ضـــوء اســـتراتیجیات التغییر رؤیة مســـتقبلیة) 2014أحمد ( البربري، محمـــــــــــــــــد

  الریاض: دار الزهراء.

كتبة م :، الریاضرسیة في ضوء اتجاهات القیادة التربویة الحدیثةدالقیادة الم )2006( قاسم الحربي,

 للطباعة والنشر. الرشید

 ضــــوء اتجاهات القیادة التربویة  الحدیثة القیادة المدرســــیة في) 2006(قاســـــم بن عائل  الحربي,
  .مكتبة الرشیدالریاض: 

. الحدیثة القیادة المدرســـــیة في ضـــــوء اتجاهات القیادة التربویة). 2014( ،الحربي، قاســــــم عائل

  .الریاض: مكتبة الرشد

الثانویة  المعاهد إدارة في المدرســـــــیة المجالس دور تطویر) 2004عبدالتواب ( أشـــــــــرف حســـــــــن،

  .االزهر جامعة القاهرة: ،)منشورة غیر ماجستیر رسالة (،الذاتیة اإلدارة اتجاه ضوء في األزهریة

  المطبعیة للنشر والتوزیع.دار النیل القاهرة،  ,االدارة الفعالة )1999( حسین ,عبد الفتاح
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  .دار النیلالقاهرة:  ,االدارة الفعالة)1999( عبد الفتاح ,حسین

  عمان: دار صفاء للنشر والتوزیع. الفعال في ادارة االعمال،االتصال ) 2010حمود، خضیر (

األنمــاط القیــادیــة لــدى القیــادات األكــادیمیـة في الجــامعــات )، 2009( ،الـدرادكــة، هــاجم على أحمــد

األردنیة الرســـمیة وفقًا لنظریة هیرســـي وبالنشـــارد وعالقتهما بااللتزام التنظیمي ألعضـــاء 

   .لجنانجامعة ا: لبنان طرابلس،، )غیر منشورة دكتوراه (أطروحة، الهیئات التدریسیة فیها

، عمان: دار الفكر للنشــــر اســـس االدارة التربویة واالشـــراف التربوي) 2002الدویك، تیســــیر وآخرون (
  والتوزیع.

اســــــــــســــــــــها ومتطلبات تطبیقها في مدارس التعلیم  -) القیادة الموزعة2011الزكي، احمد وحماد، وحید (

  .490-453)، 10، (كلیة التربیة جامعة بورسعیدمجلة العام بمصر، 

  .مكتبة الفالح، عمان: االدارة التربویة )1984(حامد  ،زهران

  ، عمان: دار الیازوري. وظائف اإلدارة) 2009زیاد، فرید (

, المفاهیم اإلداریة الحدیثة )1998( محسن ومخامرة، أمیمةوالدهان،  زیادورمضان،   فؤاد الشیخ، سالم
 .ركز الكتب األردنيعمان: م, 6طبعة 

عمان: دار  المؤســـســـات التربویة كمنظمات متعلمة،) 2010ســــلطان، ســــوزان وخضــــر، ضــــحى (

  الفكر.

االنمــاط القیــادیــة وعالقتهــا بــاألداء الوظیفي من وجهــة نظر  )2004طالل عبــدالملــك  ( ،الشــــــــــــــریف

نایف العربیة للعلوم ، جامعة غیر منشـــــــــورة) ماجســـــــــتیر رســـــــــالة( ،العاملین بإمارة مكة المكرمة

  المملكة العربیة السعودیة. ،االمنیة
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  .للنشر والتوزیع والطباعة مكتبة الرافدین بغداد: ،نظریة المنظمة)، 2009الشماع، خلیل محمد (

) واقع ممارســة مدیري المدارس الثانویة بمدینة الریاض للقیادة الموزعة، 2010الشــهري، عبدالعزیز (

  .57-13)، 28( مجلة التربیة،

ـــــد ( القیادة اإلداریة بین التبادلیة والتحویلیة وأثرها في تنفیذ ) 2013صالح ، أحمد والمبیضین ، محمـ
  .58-74) ، 1(40. مجلة دراسات (العلوم اإلداریة)،  األهداف االستراتیجیة لوزارة البیئة األردنیة

دار الكندي، للنشــــر  :إربد ومفاهیم،القیادة: أســـاســـیات ونظریات )، 2014صــــالح، ماهر محمد، (
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  عمان، دار البدایة. القیادة ودورها في العملیة االداریة،) 2008عبوي، زید (

األنماط القیادیة الســائدة لدى مدیري المدارس المتوسطة وعالقتها ) 2011العجمي، هیف منصــور (

(رســـــالة ماجســـــتیر غیر  المعلمینبتفویض الســــلطة للمعلمین في دولة الكویت من وجهة نظر 

ان منشورة) جامعة الشرق األوسط   .، االردنعمّ

  بنغازي: دار الكتب الوطنیة. مدخل الى االدارة التربویة،) 2008العرفي، عبداهللا ومهدي، عباس عبد (

ر ، عمان: دااصولها وتطبیقاتها -االدارة التعلیمیة واالشــراف التربوي) 2008عطوي، عزت جودت (

  ة للنشر والتوزیع.الثقاف

  .دار صفاء للنشر والتوزیع :، عمانإدارة المعرفة) 2008علیان، ربحي مصطفى(

  ، القاهرة: دار الیقین للنشر والتوزیع.سحر القیادة) 2008الفقي، إبراهیم (

  مكتبة الملك فهد الوطنیة الریاض.الریاض: ،  القیادة اإلداریة) 2008القحطاني، سالم سعید (
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)1الملحق (  

  االستبانات بصورتها األولیة

  الموضوع: تحكیم استبانة

  األستاذ الدكتور / .................................................................. المحترم   

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته وبعد 

"درجة ممارسة رؤساء االقسام االكادیمیة بالجامعات تقوم الباحثة بإجراء دراسة بهدف التعرف إلى      

الخاصة في العاصمة عمان للقیادة الشبكیة من وجهة نظر اعضاء هیئة التدریس، وذلك استكماًال 

  والقیادة التربویة من جامعة الشرق االوسط.االدارة لمتطلبات الحصول على ماجستیر 

ونظرًا لما تتمتعون به من درایة ومعرفة وخبرة في مجال البحث العلمي وسمعة علمیة في التخصص 

مدى وضوحها، و فإنني أرجو منكم التكرم بابداء رأیكم حول: الفقرات الواردة في االستبانة ومدى صالحیتها 

بدال االستجابة واضافة أي عبارات تقترحونها فضالً عن التعدیالت ودقة صیاغتها اللغویة، ومالءمة أ

  والمالحظات المناسبة من وجهة نظركم.
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االسم الرباعي : ..........................................        

.الدرجة العلمیة : .........................................        

............................................... :التخصص        

  .:...............................................مقر العمل      

علمًا بان القیادة الشبكیة تعرف بانها: نوع جدید من نماذج القیادة تهدف الى حل مشكالت معقدة یصعب 

على أفراد الشبكة حلها كل على حده. وتتركز على قیادة أشخاص أو هیئات یوجد اختالف واضح وتباین 

د من الموارد المتنوعة تفیوالیات العمل وتعمل على تحقیق تغیر واضح وتس والخبرةكبیر بینهم في الثقافة 

.   في الشبكة، ولیس للقائد الشبكي سلطة رسمیة على افراد الشبكة غالبًا

ا بان االستبانة سوف تَ    د على المقیاس الخماسي اآلتي :مِ تَ ْع علمً

ا =  ا =   5دائمً ا =   4غالبً ا =   3أحیانً   1مطلقًا =   2نادرً
  

  المبذولة في تحكیم االستبانة.شاكرةً ومثمنًة لكم تعاونكم وجهودكم العلمیة 

  میسون علي جروح الكایدالباحثة : 
  

ا یرجى تعبئة البیانات اآلتیة :   تكرمً
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  القسم الثاني 
  عند االختیار المناسب:(×) نرجو منكم وضع إشارة 

  استبانة القیادة الشبكیة لرؤساء األقسام األكادیمیة في الجامعات الخاصة في العاصمة عمان 
  

بحاجة   الفقرة صالحیة  الفقرة  م
إلى 
  تعدیل

التعدیل 
    المقترح

  صالحة  
غیر 
  صالحة

  المجال األول: كفایات القائد 
          یمتلك المقدرة على التأثیر في االخرین.  1
          شغف في إنجاز مهماته.لدى رئیس القسم   2
          یتمتع بمهارات استخدام التكنولوجیا.  3
          یتمكن من إدارة نفسه بشكل فعال.  4
          .المواقفیتمتع بمهارات تحلیل   5
          یمتلك مهارات اتصال عالیة.   6
          یتحمل المسؤولیة الكاملة عن تصرفاته.  7
          مهماته.یتمتع بالنشاط والحیویة في أداء   8
          یمتلك الثقة العالیة بنفسه.  9

          لدیه المقدرة على التفكیر بعید المدى.  10
          لتعامل مع االخرین.عند االمرونة بیتحلى   11
          اخالق عالیة.ذات لدیه شخصیة   12
          .لآلخرین یحرص على االستماع الجید  13
          اتخاذ القرارات. عندالحسم   14
          رات التعلم المستمر المتجدد.ایمتلك مه  15
          لدیه مستوى عال من التفكیر المنظم.  16
          بعقلیة منفتحة تتقبل االختالفات.یتحلى   17
          تحترم وجهات النظر المختلفة.  18
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          لتحمل المخاطرة. الكافي االستعداد لدیه  19
          لدیه الحرص على تبادل المنفعة.  20
          من تعقیدها. یمیل إلى تبسیط األمور بدالً   21
          یمتلك مهارات خاصة في إدارة الوقت.  22
          واضحة للقسم األكادیمي. متلك المقدرة على بناء رؤیةی  23

  م التي یعمل بها القائد الشبكياقساألالمجال الثاني: المتطلبات التكنولوجیة في 
التواصل االجتماعي ح للعاملین الوصول لشبكات یتا  24

  ،Facebook، Twitter، You tubeمثل

        

          إلى شبكة االنترنت بسهولة. وفر للعاملین الدخولی  25
          .ألغراض اكادیمیةیتاح للعاملین استخدام الفاكس   26
          یتوفر للعاملین في الجامعات أجهزة حاسوب.   27
          یتواجد للعاملین برید الكتروني.  28
          یتاح للعاملین استخدام برامج المحادثة الفوریة.  29
 Videoتقنیات حدیثة مثل: تقنیة  یتوفر للعاملین استخدام  30

conference.  
        

          .األجهزة االلكترونیةیتواجد شبكة داخلیة تربط بین   31
          توفر قواعد بیانات تمد العاملین بالمعلومات الالزمة.  32

  المتطلبات اإلداریة للقائد الشبكيالمجال الثالث: 
          .للموارد المادیة والبشریةاألقسام  العمل على مشاركة  33
          ة.بین األقسام المختلف لتسهیل التنسیقیضع اللوائح اإلداریة   34
ي ف یمیل إلى الهیكل اإلداري االفقي ویبتعد عن الشكل الهرمي  35

  .إدارة القسم
        

          الالمركزیة في أثناء وضع اللوائح اإلداریة.التوجه نحو   36
          على ان تسود روح الفریق أجواء العمل. یحرص  37
          القرارات. یشجع على المشاركة في صنع  38
          اإلداري. العملیمتلك المرونة في   39
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  المجال الرابع: متطلبات الثقافة التنظیمیة لدى القائد الشبكي
          میة.ا الرتباطه بالثقافة التنظیالقیادة الشبكیة واضحیبدو مفهوم   40
          یقوم بتشجیع الثقافة التنظیمیة التي تسهل عملیة تبادل المعلومات.  41
          یعمل على ان تشجع الثقافة التنظیمیة تولید األفكار اإلبداعیة.  42
          العمل على وضع برامج تدریبیة لتطویر العاملین.  43
          العاملین باستمرار لتطویر أنفسهم.یحفز   44
          بین العاملین.الثقة یعمل على أن تسود روح   45
          یؤكد االلتزام بالقیم التنظیمیة للجامعة.  46
          االلتزام بالمیثاق األخالقي للجامعة.  47

  
  

  برأیك، ما سبل تعزیز متطلبات القیادة الشبكیة لدى رؤساء األقسام االكادیمیة؟
............................................................................................._  
............................................................................................._  

  
  مالحظات المحكمین:

-............................................................................................  
-............................................................................................  
-............................................................................................  
  

  مقترحات المحكمین:
-.........................................................................................  
-.........................................................................................  
-.........................................................................................  
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) 2الملحق (   

  أسماء المحكمین

حكِّم  م   العنوان  التخصص  اسم اْلمُ
  جامعة الّشرق األوسط المناهج وطرق التدریس  أ . د  ابتسام جواد مهدي  1
  جامعة الشرق االوسط االدارة التربویة  أ . د  أحمد ابوكریم  2
ة االدارة التربویة  أنمار الكیالنيأ . د    3  الجامعة األردنیّ
جامعة الّشرق األوسط االدارة التربویة  األستاذ الّدكتور محمود الحدیدي  4  
  جامعة االسراء المناهج وطرق التدریس  أ . د  احمد ابراهیم صومان  5
  جامعة الشرق االوسط االدارة التربویة  د. امجد الدرادكة  6
  جامعة االسراء المناهج وطرق التدریس  حسین المستریحيد.   7
  جامعة االسراء المناهج وطرق التدریس  د. غادي طاشمان  8
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  )3الملحق (

  االستبانات بصورتها النهائیة

االقسام االكادیمیة بالجامعات الخاصة في العاصمة عمان  رؤساءاستبانة درجة ممارسة       
  للقیادة الشبكیة من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس 

  الدكتور الفاضل ..................................... المحترم

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته .........وبعد

ة تقوم بها الباحثة بهدف التعرف إلى درج إن االستبانة التي بین یدیك جزء من دراسة میدانیة،
ة نظر من وجه االقسام االكادیمیة بالجامعات الخاصة في العاصمة عمان للقیادة الشبكیة رؤساءممارسة 

   بوصفك عضوًا فاعًال في الجامعة تم اختیارك لالجابة عن فقرات االستبانة و أعضاء هیئة التدریس. 

إذ تأمل منك الباحثة التعاون باإلجابة عن فقرات االستبانة بصدق وموضوعیة، علمًا بأن اجاباتك        
  ستعامل بسریة تامة ولن تستخدم اال ألغراض البحث العلمي.

  : یأتيراجیة منك مراعاة ما 

  اإلجابة عن جمیع فقرات االستبانة. -1

  جات الخمسة للمقیاس.إعطاء حكم واحد فقط لكل فقرة من بین التدر  -2

  شاكرین ومثمنین لكم جهودكم الطیبة

  الباحثة: میسون علي جروح الكاید الخضیر

  أوال: البیانات العامة 
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  الجنس : -1

  ذكر

    أنثى

  

  :ةالرتبة العلمی-2

  أستاذ                              

  أستاذ مشارك                       

  أستاذ مساعد                     

  

  

    نوع الكلیة : -3

  علمیة 

        إنسانیة

  

  

  

االقسام االكادیمیة في الجامعات الخاصة في  رؤساءالصورة النهائیة الستبانة القیادة الشبكیة لدى 
  العاصمة عمان 
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  مطلقاً   نادراً   أحیاناً   غالباً   دائما  العبارات  1م

  1 2  3 4 5  اآلتیة :یتمتع القائد بالكفایات   

            یمتلك المقدرة على التأثیر في االخرین.  1
            لدى رئیس القسم شغف في إنجاز مهماته.  2
            یتمتع بمهارات استخدام التكنولوجیا.  3
            یتمكن من إدارة نفسه بشكل فعال.  4
            .المواقفیتمتع بمهارات تحلیل   5
            یمتلك مهارات اتصال عالیة.  6
            یتحمل المسؤولیة الكاملة عن تصرفاته.  7
            یتمتع بالنشاط والحیویة في أداء مهماته.  8
            یمتلك الثقة العالیة بنفسه. 9

            لدیه المقدرة على التفكیر بعید المدى. 10
            لتعامل مع االخرین.عند االمرونة بیتحلى  11
            اخالق عالیة.ذات لدیه شخصیة  12
            .لآلخرین یحرص على االستماع الجید  13
            اتخاذ القرارات. عندالحسم  14
            .ارات التعلم المستمریمتلك مه 15
            لدیه مستوى عال من التفكیر المنظم. 16
            بعقلیة منفتحة تتقبل االختالفات.یتحلى  17
            النظر المختلفة.حترم وجهات ی 18
            لتحمل المخاطرة. الكافي االستعداد لدیه 19
            لدیه الحرص على تبادل المنفعة. 20
            من تعقیدها. یمیل إلى تبسیط األمور بدالً  21
            یمتلك مهارات خاصة في إدارة الوقت. 22
            واضحة للقسم األكادیمي. متلك المقدرة على بناء رؤیةی 23
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  مطلقاً   نادراً   أحیاناً   غالباً   دائماً   العبارات  2م

ا المتواجدة في االقسام التي یعمل بهالمتطلبات التكنولوجیة  
  القائد الشبكي 

5  4 3 2 1 

24 
یتاح للعاملین الوصول لشبكات التواصل االجتماعي 

  ) Facebook)، Twitter، You tubeمثل

          

            شبكة االنترنت بسهولة.یوفر للعاملین الدخول إلى   25
            یتاح للعاملین استخدام الفاكس ألغراض اكادیمیة.  26
            یتوفر للعاملین في الجامعات أجهزة حاسوب.   27
            یتواجد للعاملین برید الكتروني.  28
            یتاح للعاملین استخدام برامج المحادثة الفوریة. 29
 Videoیتوفر للعاملین استخدام تقنیات حدیثة مثل: تقنیة  30

conference.  
          

            جد شبكة داخلیة تربط بین األجهزة االلكترونیة.تو  31
            توفر قواعد بیانات تمد العاملین بالمعلومات الالزمة. 32

  
  مطلقاً   نادراً   أحیاناً   غالباً   دائماً   العبارات  3م

  1 2  3  4 5  :لشبكي المتطلبات االداریة اآلتیةلدى القائد ا تتوافر
            .للموارد المادیة والبشریةاألقسام  العمل على مشاركة 33
            لمختلفة.بین األقسام ا لتسهیل التنسیقیضع اللوائح اإلداریة  34
 یمیل إلى الهیكل اإلداري االفقي ویبتعد عن الشكل الهرمي 35

  .في إدارة القسم
          

            التوجه نحو الالمركزیة في أثناء وضع اللوائح اإلداریة. 36
            على ان تسود روح الفریق أجواء العمل. یحرص 37
            القرارات. یشجع على المشاركة في صنع 38
            اإلداري. العملیمتلك المرونة في   39
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  مطلقاً   نادراً   أحیاناً   غالباً   دائماً   العبارات  4م

  1  2 3  4  5  متطلبات الثقافة التنظیمیة المتواجدة لدى القائد الشبكي
ة ا الرتباطه بالثقافیبدو مفهوم القیادة الشبكیة واضح 40

  التنظیمیة.
          

یقوم بتشجیع الثقافة التنظیمیة التي تسهل عملیة تبادل  41
  المعلومات.

          

ار األفكیعمل على ان تشجع الثقافة التنظیمیة تولید  42
  اإلبداعیة.

          

            العمل على وضع برامج تدریبیة لتطویر العاملین. 43
            یحفز العاملین باستمرار لتطویر أنفسهم. 44
            بین العاملین.الثقة یعمل على أن تسود روح  45
            یؤكد االلتزام بالقیم التنظیمیة للجامعة. 46
            للجامعة.االلتزام بالمیثاق األخالقي  47
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  )4الملحق(

  الردنیةاوالبحث العلمي الى وزارة التعلیم العالي  كتاب تسهیل مهمة من رئیس جامعة الشرق األوسط
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  )5الملحق(

باحث من وزارة التعلیم العالي االردنیة الى الجامعات الخاصة االردنیة في كتاب تسهیل مهمة 
 العاصمة عمان

 


