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واقع األداء اإلداري للقادة األكاديميين في الجامعات األردنية الرسمية بناًء على أنموذج قوة 
  القيادية من وجهة نظر القادة األكاديميين وأعضاء هيئة التدريس الشخصية

 بزادوغ دينا سعيد
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 ملخص:
تعرف واقع األداء اإلداري للقادة األكاديميين في الجامعات األردنية الرسمية إلى هدفت الدراسة 

استبانة وتم تطوير المنهج الوصفي المسحي،  باستخدامبناًء على أنموذج قوة الشخصية القيادية، 
هيئة  أعضاء( 015، و)اأكاديميً  ائًداق (962) لجمع المعلومات من عينة الدراسة المكونة من

هي )جامعة اليرموك والجامعة األردنية وجامعة مؤتة(،  تدريس، من ثالث جامعات أردنية رسمية
فروق ذات داللة  أن مستوى واقع األداء اإلداري كان متوسًطا، ووجود نتائج الدراسةأظهرت و 

وأعضاء هيئة التدريس  ادة األكاديميينالق تقديرات متوسطات بين( α=0.05إحصائية عند مستوى )
بضرورة تعريض القادة األكاديميين الختبار  للقادة األكاديميين، وأوصت الدراسة لواقع األداء اإلداري 

  شخصية يقوم على أنموذج قوة الشخصية القيادية قبل تسليمهم مناصب إدارية في الجامعات.
 .ألكاديميين، أنموذج قوة الشخصية القياديةاألداء اإلداري، القادة ا الكلمات المفتاحية:
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The Status Quo of the Administrative Performance of the Academic 

Leaders at Jordanian Public Universities Based on Leadership Personal 

Power Model from the Academic Leaders and the Faculty Members 

Perspectives 

Dina Said Bazadough  
*Anmar Mustafa KaylaniProf.  

Abstract: 

The study aimed at identifing the status quo of the administrative 

performance of the academic leaders at Jordanian public universities based 

on leadership personal power model. The researchers employed the 

descriptive survey method and developed a questionnaire to collect data 

from the study sample which consisted of 269 academic leaders and  510 

faculty members from three public Jordanian universities; Yarmouk 

University, University of Jordan and Mu'tah University. The results of the 

study indicated that the level of the administrative performance was in the 

meduim level, and that there were statistically significant differences at the 

level of statistical significance (α=0.05) between the average estimates of 

the sample of the academic leaders and faculty members related to  the 

status quo of administrative performance. The researchers recommended 

the need for exposing academic leaders to the personality test based on 

leadership personal power model before being appointed for administrative 

positions at universities. 

 

Keywords: Administrative Performance, Academic Leaders, Leadership 

Personal Power Model. 
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 مقدمة ال
مجموعة من السمات الشخصية تمكنه  الذي يملكشخصية القائد  معتتفاعل القيادة الحقيقية 

هذه السمات جذور عميقة لكون ت، وغالًبا ما سهاًل من القيام بعمله بطريقة تجعل تحقيق األهداف أمًرا 
الثقافة السائد في تأثر بنمط يفي نفسه، ال يمكن اكتسابها في فترة وجيزة من التدريب، وعادة ما 

 مواجهته لها. ة، والظروف والمواقف التي يمر بها وكيفيمجتمعه
التأثير في األفراد والتعاون معهم لتحقيق ، تجعله قادًرا على وتوفر هذه السمات في القائد

عني تحقيق أهدافهم يأهداف المنظمة التي ينتمون إليها باقتناع منهم أن تحقيق هذه األهداف 
(Elmeski, 2015 .) 

النظريات الكالسيكية والسلوكية ثم النظريات تطور مفهوم القيادة عبر العصور وظهرت ولقد 
الموقفية والحديثة، وحاولت كل نظرية معالجة نقاط الضعف في النظريات التي سبقتها، وأدى هذا 

، ديميينالبحث في الشخصية واسقاطها على واقع شخصيات القادة األكا التطور إلى الوصول لمنهج
عناصر القوة ومواجهة جوانب  إلبقاءطبيعة شخصيتهم  إلىهؤالء القادة لبمثابة تعريف  بحيث عّدت

 .في االرتقاء بمنظماتهم التربوية شخصياتهم وأساليبهم القياديةثراء وإالضعف ومعالجتها، 
إلى  اوثابتً  امركبً  اسلوكيً  انمطً  كونهاالشخصية وسماتها من المحاور المهمة في علم النفس، ف

حد كبير، ويتكون من تنظيم فريد لمجموعة من الوظائف والسمات المتفاعلة مًعا، والتي تنظم 
المقدرات العقلية والوجدانية واالنفعالية، والوظائف الفسيولوجية والتي تحدد طريقة الفرد في االستجابة 

 (.Cobb-Clark & Deborah, 2012وأسلوبه الفريد في التوافق مع البيئة )
كنظرية  والنماذج عديد من النظرياتالظهرت ، كما ولقد تطور مفهوم الشخصية عبر العصور

األنماط الجسمية والنفسية كالباحثون إلى أنماط  هاقسم والتيوالنظرية التطورية والسلوكية،  السمات
 ألسلوبالوصول إلى ا ، والذي يهدفالقيادية أنموذج قوة الشخصية ، ومن هذه النماذجالمزاجيةو 

، بهدف تمكين 0221( عام  (Janet Hagbergاألمثل في القيادة، وقامت ببنائه جانيت هاغبرغ 
في فهم الشخصيات  ومساعدتهممن فهم شخصياتهم القيادية وتخطيط مسارهم الوظيفي  ديرينالم

من  هأنوبعد االطالع على هذا األنموذج تبين األنسب للتعامل معهم،  ق الطر و القيادية في منظماتهم 
الممكن اسقاطه على األداء اإلداري للقادة األكاديميين في الجامعات األردنية الرسمية لتعرف واقع 

في تجويد العملية التعليمية التعلمية وتحسين أداء األهمية من أثر بالغ ئهم لما ألدا، أدائهم اإلداري 
 .اءةأعضاء هيئة التدريس، وإعداد طلبة قادرين على خدمة مجتمعاتهم بكف
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 : مشكلة الدراسة وأسئلتها
تكمن أهمية الجامعات في إعداد الفرد القادر على تعرف مشكالت مجتمعه والمساعدة في 
حلها على الوجه األكمل، ويقع على عاتق القادة األكاديميين مهمة التأثير في هؤالء األفراد ليأثروا 

في الجامعات بالتحسين المستمر بدورهم على مجتمعاتهم، ومن هنا كان البد من تعهد القادة 
 األسئلة اآلتية: تتمثل مشكلة الدراسة في اإلجابة عنألدائهم، و 

ما واقع األداء اإلداري للقادة األكاديميين في الجامعات األردنية الرسمية بناًء على أنموذج قوة  -
 التدريس؟الشخصية القيادية من وجهة نظر القادة األكاديميين وأعضاء هيئة 

من وجهة نظر القادة األكاديميين  (α=0.05)حصائية عند مستوى إذات داللة د فروق هل توج -
وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الرسمية في واقع األداء اإلداري للقادة األكاديميين 

 األكاديمية؟أنموذج قوة الشخصية القيادية، ُتعزى إلى متغيري المركز الوظيفي والرتبة ى بناًء عل
 : الدراسة هدف

تعرف واقع األداء اإلداري للقادة األكاديميين في الجامعات األردنية الرسمية  هدفت الدراسة
 .وأعضاء هيئة التدريسادة بناء على أنموذج قوة الشخصية القيادية من وجهة نظر الق

 تتمثل أهمية الدراسة فيما يأتي: أهمية الدراسة:
المعرفي الذي قد تضيفه إلى المكتبة العربية في تعرف  من خالل اإلثراء األهمية النظرية:

واقع األداء اإلداري للقادة األكاديميين في الجامعات األردنية الرسمية بناًء على أنموذج قوة 
 الشخصية القيادية.

س أمناء الجامعات منها عند تعيين القادة المن خالل إمكانية استفادة مج األهمية التطبيقية:
  في مناصب إدارية في الجامعات.األكاديميين 

 تتبنى الدراسة المصطلحات اآلتية:: مصطلحات الدراسة
إصدار و  القرارات اتخاذالنشاط الذي يمارسه القائد اإلداري في مجال  األداء اإلداري )مفاهيمًيا(:

 ,Hayaliهو تحقيق ألهدافهم ) منظمتهماألوامر واإلشراف على اآلخرين واقناعهم بأن تحقيق أهداف 

2010.) 
 الرسميةتبعه القادة األكاديميين في الجامعات األردنية يالسلوك الذي  جرائًيا(:إاألداء اإلداري )

، وتم لكسب تعاون العاملين معهم واإلسهام في تعديل سلوكهم وسلوك الطلبة لتحقيق أهداف الجامعة
 .بأداة الدراسةقياسها 
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عن المشاركة في اإلدارة الجامعية بشكل مباشر  ون مسؤولالقادة ال)مفاهيمًيا(:  ون القادة األكاديمي
 ادةالق ؤالءنفذ هيسواء على مستوى القيادة العليا أم على مستوى الكليات والعمادات واألقسام العلمية، و 

 (.Al-Salateen, 2014أعمااًل إدارية وأكاديمية ترتبط بالتطورات الداخلية والخارجية للجامعة )
عمداء الكليات ونوابهم ورؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات جرائًيا(: إ) يون القادة األكاديم

 األردنية الرسمية.
الشخصيات القيادية في المنظمات إلى  أنموذج يقسم أنموذج قوة الشخصية القيادية )مفاهيمًيا(:

منها ونوع الدعم األنسب لكل  ،ستة مستويات لكل منها صفات محددة تختلف في وسائل التحفيز
(Kassem, 2014.) 

قيمة النتائج من تطبيق هذا األنموذج على عينة الدراسة  أنموذج قوة الشخصية القيادية )إجرائًيا(:
 والتي تقاس بأداة الدراسة.

 :حدود الدراسة
القادة األكاديميين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية  على اقتصرت الدراسة

 .9102/9102في العام الجامعي ، واألردنية، ومؤتة( اآلتية: )اليرموك الرسمية
 الدراسات السابقة: 

 تم تقسيم الدراسات السابقة إلى ما يأتي:
 لمتعلقة باألداء اإلداري:لسابقة االدراسات اأوًًل: 

تعرف واقع ممارسات القادة األكاديميين التي هدفت ( Hamroun, 2011دراسة حمرون )
وإعداد برنامج مقترح لتطوير القادة األكاديميين في مجال تطبيق  ،األداءبجامعة تبوك ألسلوب إدارة 

 جميع القادة األكاديميين إدارة األداء، استخدمت االستبانة أداة لجمع المعلومات، وتم تطبيقها على
مستوى ممارسة أسلوب إدارة األداء أن  عمادات في جامعة تبوك، وأظهرت نتائجها (6)كليات و (2)

 األداء.إلدارة  اأعدت الدراسة برنامجً و تبوك متوسط،  في جامعة
الكليات في  ةالكشف عن األداء اإلداري لقادإلى هدفت ف( Sharif, 2011دراسة شريف )أما 

تكونت عينة و جامعة باهاوالبور االسالمية في باكستان، واستخدمت االستبانة أداة لجمع المعلومات، 
 قادةأن األداء اإلداري ل نتائجهاوأظهرت  يئة تدريس،عضو ه( 01( طالب و)100الدراسة من )

 ممن الجامعة كان فعااًل كونه يتسم بالنزاهه وكون الجامعة تراعي توظيف األشخاص المؤهلين علمياً 
 يمتلكون شخصيات مؤثرة.
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تعرف مستوى واقع األداء اإلداري لدى رؤساء األقسام  (Al-Ali, 2016وهدفت دراسة العلي )
علوم التربوية في األردن من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، استخدمت االستبانة أداة في كليات ال

وأظهرت نتائجها وجود فروق ذات عضو هيئة تدريس، ( 062لجمع المعلومات، تكونت العينة من )
داللة احصائية ُتعزى للجنس والسلطة المشرفة والرتبة لصالح الذكور والجامعات الحكومية ورتبة 

 وأستاذ مشارك، وأن مستوى األداء اإلداري لدى رؤساء األقسام متوسط.أستاذ 
  أنموذج قوة الشخصية القيادية:متعلقة بالدراسات السابقة الثانًيا: 

أن هناك افتقاًرا لألدبيات والدراسات السابقة المتعلقة بدراسة أنموذج قوة الشخصية القيادية،  لوحظ
 تطرقت إلى قوة الشخصية وسمات الشخصية القيادية كما يأتي:على الدراسات التي  تم التركيزلذا 

هدفت تعرف السمات القيادية المفضلة لدى القادة التي ( Osman, 2011عثمان )دراسة 
استخدمت االستبانة أداة لجمع المعلومات، وتكونت و األكاديميين في جامعة صالح الدين في العراق، 

السمات القيادية لدى العمداء توفر  نتائجهاوأظهرت ، ( رئيس قسم96( عمداء و)01العينة من )
لوعي والسيطرة على االنفعاالت والتعاطف مع ا مهاراتإذ كانت األوساط الحسابية لورؤساء األقسام، 

 اآلخرين أعلى من الوسط الفرضي.
تعرف أثر األساليب القيادية لمديري المدارس المتوسطة  (Dale, 2012) يلدراسة دوهدفت 

أداء المعلمين في شرق مقاطعة تينيسي، استخدمت االستبانة أداة لجمع  اعليةرضا الوظيفي وفال في
وجود  نتائجهاوأظهرت مدارس متوسطة،  ثماني( معلًما في 019المعلومات، وتكونت العينة من )

المعلمين وتحقيق رضاهم  اعليةحصائية بين األسلوب القيادي للمدير وزيادة فإعالقة ذات داللة 
 .الطلبةو المعلمين  في أداءلوظيفي، وأن تدريب المدير على األساليب القيادية يؤثر بشكل مباشر ا

( فهدفت تعرف الشخصية القيادية لألستاذ Abdul Sada, 2014أما دراسة عبد السادة )
الجامعي وعالقتها بمستوى كفاءته المهنية من وجهة نظر طلبته، استخدمت االستبانة أداة لجمع 

تدريس من جامعة الكوفة في العراق، وأظهرت الهيئة  أعضاء( 001ومات، وتكونت العينة من )المعل
 فاعاًل  اوجود عالقة قوية بين الشخصية القيادية والكفاءة المهنية، وأن للشخصية القيادية دورً  نتائجها
 في نجاح العملية التربوية. اومؤثرً 

  موقع الدراسة من الدراسات السابقة:
خالل الدراسات السابقة أن بعضها هدف تعرف واقع األداء اإلداري للقادة يتضح من 

 خر تعرفوهدف بعضها اآل ،(Hamroun, 2011حمرون )األكاديميين في الجامعات مثل دراسة 
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، (Abdul Sada, 2014عبد السادة ) دور السمات الشخصية وقوة الشخصية في القيادة، كدراسة
ادها إلى أنموذج قوة الشخصية القيادية لتعرف واقع األداء اإلداري باستن تميزت الدراسة الحاليةو 
في قيادة الجامعات والتأثير في دور من  لهمفي الجامعات األردنية الرسمية، لما  ادة األكاديميينللق

سابقة عداد الطلبة لقيادة مجتمعاتهم، ولم تقم أي دراسة إ ، ليكونوا قادرين على أعضاء هيئة التدريس
 .بمثل هذه الدراسة ثيند علم الباحفي حدو 

 :منهج الدراسة
 .المسحي وصفيالالمنهج  اعتمدت الدراسة

  مجتمع الدراسة:
كون مجتمع الدراسة من جميع القادة األكاديميين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات ت

يعمل بها و  (،9102/9102)( جامعات، خالل العام الدراسي 01) ااألردنية الرسمية، والبالغ عدده
(، 9106/9102) التعليم العالي والبحث العلميوفًقا الحصائيات وزارة كاديميين األقادة من ال( 212)

وفًقا لبيانات الجامعات في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ( عضو هيئة تدريس، 0262و)
 .(9102/9102وضمان جودتها للفصل الدراسي الثاني في العام الجامعي )

  دراسة:ينة الع
القادة األكاديميين في ثالث  في تمثلتو تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية، 

جامعات أردنية رسمية من إقليم الشمال والوسط والجنوب، هي جامعة اليرموك والجامعة األردنية 
( 962الثالث )، وبلغ حجم العينة من الجامعات (9102/9102)وجامعة مؤتة، خالل العام الدراسي 

، ثم تم اختيار ثالثة أعضاء هيئة تدريس من كل قسم أكاديمي من الجامعات الرسمية اأكاديميً  ائًداق
( عضو هيئة تدريس من جامعة 062( عضو هيئة تدريس في الجامعة األردنية، و)901كما يأتي: )

التدريس  ، ليكون مجموع أعضاء هيئةة( عضو هيئة تدريس من جامعة مؤت039اليرموك، و)
 .العينة( يوضح توزع أفراد 0جدول )الو (، 001)

الدراسة من القادة األكاديميين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية  عينةتوزع أفراد  (1جدول )
 الرسمية حسب المركز الوظيفي والرتبة األكاديمية

 الجامعة
 أعضاء هيئة التدريس ن والقادة األكاديمي

عمداء  المجموع
 الكليات

نواب 
 العمداء

رؤساء 
أستاذ  أستاذ األقسام

 مشارك
أستاذ 
 مساعد

 392 05 05 05 05 92 12 الجامعة األردنية

 909 06 06 06 06 11 11 جامعة اليرموك
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 الجامعة
 أعضاء هيئة التدريس ن والقادة األكاديمي

عمداء  المجموع
 الكليات

نواب 
 العمداء

رؤساء 
أستاذ  أستاذ األقسام

 مشارك
أستاذ 
 مساعد

 911 11 11 11 11 11 15 جامعة مؤتة

 105 105 105 105 06 14 المجموع
 015 967 المجموع الكلي 777

  أداة الدراسة:
 ديل دراسةك الدراسات السابقةبعض و  أنموذج قوة الشخصية القياديةوء االطالع على في ض

(Dale, 2012( ودراسة عبد السادة )Abdul Sada, 2014)، لقياس واقع األداء  استبانة تم تطوير
( فقرة منها 99، )( فقرة12تكونت االستبانة من )، و اإلداري للقادة األكاديميين في الجامعات الرسمية

 ( للبعد الداخلي.96للبعد الخارجي، و)
  صدق أداة الدراسة:

 عشرةمن خالل عرض األداة على  للتأكد من صدق أداة الدراسة تم استخدام صدق المحتوى،
ختصاص في اإلدارة التربوية في الجامعات األردنية، للحكم على درجة انتماء ذوي االمحكمين من 

امتالك وتم إلغاء فقرة )عدم امتالك المعلومات(، وتعديل فقرة )للمجاالت وسالمتها اللغوية، الفقرات 

)توفر معلومات غير مستخدمة(، في حين تم قبول  المعلومات مع العجز عن استخدامها( لتصبح
 ( فقرة مع اجراء تعديالت في صياغة بعضها لغوًيا.12الفقرات األخرى وعددها )

 : ثبات أداة الدراسة
باستخدام معادلة كرونباخ ألفا لإلتساق الداخلي الدراسة، تم التحقق من ثبات أداة 

((Cronbach-Alpha( 5.29 – 5.05، إذ تراوحت قيم معامالت الثبات للمجاالت بين) ، وهي
 ( اآلتي:9جدول )الكما في قيم مناسبة ألغراض الدراسة وتخدم أهدافها، وذلك 

 لمجاًلتقيم معامالت اًلتساق الداخلي لكل مجال من ا (2الجدول )
 ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجاًلت األبعاد

 الخارجي
 5.855 2 انعدام القوة
 5.705 2 قوة الجماعة
 5.805 2 قوة االنجاز

 الداخلي
 5.925 2 القوة بالتأثير
 5.865 2 القوة بالغرض
 5.925 2 القوة بالحكمة

 تمت اجراءات الدراسة كما يأتي: اجراءات الدراسة:
 أداة الدراسة. عدادإ  -
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 التأكد من الصدق والثبات. -
 تحديد مجتمع الدراسة وعينتها. -
 تطبيق أداة الدراسة. -
النحو اآلتي: لتوزيع الدرجات على  (Likert)تم استخدام مقياس ليكرت تصحيح أداة الدراسة:  -

 تم تحويل هذاو ، (0)، وضعيفة جًدا (9)(، وضعيفة 3(، متوسطة )1(، مرتفعة )0مرتفعة جًدا )
، (9.33 -0من )المستوى المنخفض  الميزان الخماسي إلى ثالثي، لتكون الدرجات كما يأتي:

 .(0 – 3.62من ) ، المستوى المرتفع(3.62 – 9.31)من  المستوى المتوسط
 متغيرات الدراسة: 

عضو هيئة و  )قيادي أكاديمي المركز الوظيفي وله مستويانشملت المتغيرات الوسيطة وهي: 
، والمتغير أستاذ مساعد(و  أستاذ مشاركو  )أستاذ رتبة األكاديمية ولها ثالثة مستوياتال(، و تدريس

واقع األداء اإلداري للقادة األكاديميين في الجامعات األردنية الرسمية بناًء على أنموذج المستقل وهو 
 .ستبانةفقرات االعن  العينةجابات أفراد إ وهو المتغير التابع، و قوة الشخصية القيادية
 :المعالجة اإلحصائية

، لإلجابة عن السؤال األول تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب
 استخدام تحليل التباين المتعدد.لإلجابة عن السؤال الثاني تم و 

 خلصت الدراسة إلى النتائج اآلتية:: نتائج الدراسة ومناقشتها
ما واقع األداء اإلداري للقادة األكاديميين في  :ؤال األولالسالنتائج المتعلقة باإلجابة عن 

الجامعات األردنية الرسمية بناًء على أنموذج قوة الشخصية القيادية من وجهة نظر القادة 
  األكاديميين وأعضاء هيئة التدريس؟

ادة تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات القلإلجابة عن هذا السؤال 
 وذلك كما يأتي: األكاديميين وأعضاء هيئة التدريس

 : أوًًل: الُبعد الخارجي
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات القادة األكاديميين وأعضاء 

 (.3جدول )ال فيلواقع األداء اإلداري للقادة األكاديميين للبعد الخارجي، وكانت كما  يسهيئة التدر 
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المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية لتقديرات القادة األكاديميين وأعضاء الهيئة  (3ول )جدال
 الرسمية مرتبًة تنازلًيا حسب المتوسطات الحسابية التدريسية لواقع األداء اإلداري في الجامعات األردنية

 للبعد الخارجي
 درجة الواقع تبةالرُ  اًلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي* المجاًلت الرقم
 متوسطة 0 991. 3.12 انعدام القوة 1
 متوسطة 9 1.08 3.32 القوة باإلنجاز 2
 متوسطة 3 991. 3.31 قوة الجماعة 3

 متوسطة 1.02 3.36 البعد ككل
 (0الدرجة العظمى من )* 

ف ( وانحرا3.12األولى بمتوسط حسابي ) رتبةالب جاءتظهر النتائج أن "مجال انعدام القوة" 
( وانحراف معياري 3.39الرتبة الثانية بمتوسط حسابي )ب"مجال القوة باإلنجاز" و(، 1.22معياري )

، (1.22( وانحراف معياري )3.30الرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )ب(، و"مجال قوة الجماعة" 0.12)
وأعضاء هيئة وتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات القادة األكاديميين 

 التدريس لواقع األداء اإلداري للقادة األكاديميين لمجاالت البعد الخارجي في األنموذج كما يأتي:
 (.1جدول )ال فيمجال انعدام القوة كما  كانت معايير: انعدام القوةمجال 
اء هيئة المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية لتقديرات القادة األكاديميين وأعض (4جدول )ال

 التدريس لواقع انعدام القوة في الجامعات األردنية الرسمية مرتبًة تنازلًيا حسب المتوسطات الحسابية
درجة  الرتبة اًلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي* الفقرات الرقم

 الواقع
 مرتفعة 0 1.92 3.89 االعتماد على قوة المركز في القيادة 1
 مرتفعة 9 1.03 3.84 في.االعتماد على المسمى الوظي 9
 مرتفعة 3 1.97 3.77 الحاجة إلى التوجيه من المسؤول المباشر. 5
 متوسطة 1 1.88 3.48 توفر معلومات غير مستخدمة. 3
 متوسطة 0 1.05 3.47 اعتماد أسلوب السيطرة في اإلدارة. 4
 متوسطة 6 1.09 3.03 التحفيز للعمل عن طريق التهديد بالعقاب. 7
 متوسطة 2 1.05 2.83 ض مستوى الثقة بالنفس.انخفا 6

 متوسطة 1.22 3.12 المجال ككل
 (0* الدرجة العظمى من )

جاءت " االعتماد على قوة المركز في القيادة( والتي نصت على "0تظهر النتائج أن الفقرة )
نصها  ( والتي كان9(، والفقرة )1.29( وانحراف معياري )3.22الرتبة األولى بمتوسط حسابي )ب
(، 0.13( وانحراف معياري )3.21" بالرتبة الثانية بمتوسط حسابي )االعتماد على المسمى الوظيفي"
الرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ب( والتي نصت على "انخفاض مستوى الثقة بالنفس" 6الفقرة )و 
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أعضاء يين و القادة األكاديم (، وقد بلغ المتوسط الحسابي لتقديرات050.( وانحراف معياري )9.23)
(، وهو ُيقابل 991.( وانحراف معياري )3.47هيئة التدريس على درجة واقع معايير المجال ككل )

 .متوسطةتقدير واقع بدرجة 
 (.0جدول)ال فيمجال القوة باإلنجاز كما  كانت معاييرمجال القوة باإلنجاز: 

قادة األكاديميين وأعضاء هيئة المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية لتقديرات ال (5جدول )ال
لمعايير هذا المجال مرتبة تنازلًيا حسب  التدريس لواقع قوة اإلنجاز في الجامعات األردنية الرسمية

 المتوسطات الحسابية
المتوسط  الفقرات الرقم

 الحسابي*
اًلنحراف 
 درجة الرتبة المعياري 

 الواقع
 فعةمرت 0 931. 3.74 امتالك المقدرة على االقناع. 02
 مرتفعة 9 921. 3.72 إثبات الذات عن طريق السعي للمنافسة. 02
 مرتفعة 3 1.09 3.69 االعتماد على قوة الشخصية في اإلدارة. 90
99 

التحفيز للعمل عن طريق )التحدي وطرح األسئلة وتقديم 
 متوسطة 1 1.07 3.46 التغذية الراجعة(.

 متوسطة 0 1.03 3.38 االقتداء بالمسؤول المباشر. 00
02 

االهتمام باألمور المادية بشكل كبير )كالراتب والمقتنيات 
 متوسطة 6 1.16 3.31 الموجودة في المكتب(.

 متوسطة 2 1.21 2.95 االهتمام بمتابعة أداء األفراد. 91
 متوسطة 2 1.28 2.38 امتالك النضج القيادي الذي يجمع بين الواقعية والخبرة. 06

 متوسطة 1.08 3.32 المجال ككل
 (0الدرجة العظمى من )* 

الرتبة جاءت ب( والتي كان نصها "امتالك المقدرة على االقناع" 02تظهر النتائج أن الفقرة )
( والتي نصت على "إثبات 02(، والفقرة )1.23( وانحراف معياري )3.21األولى بمتوسط حسابي )

( وانحراف معياري 3.29حسابي )الذات عن طريق السعي للمنافسة" بالرتبة الثانية بمتوسط 
( والتي نصت على "امتالك النضج القيادي الذي يجمع بين الواقعية والخبرة" 06الفقرة )و (، 1.29)
(، وقد بلغ المتوسط الحسابي 0.92( وانحراف معياري )9.32الرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )ب

( 3.39واقع معايير المجال ككل ) لتقديرات القادة األكاديميين وأعضاء هيئة التدريس على درجة
 (، وهو يقابل تقدير واقع بدرجة متوسطة.0.12وانحراف معياري )

 (. 6جدول )ال فيمعايير مجال القوة بالجماعة كما  كانتمجال قوة الجماعة: 
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المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية لتقديرات القادة األكاديميين وأعضاء هيئة  (6جدول )ال
 دريس لواقع قوة الجماعة في الجامعات األردنية الرسمية مرتبًة تنازلًيا حسب المتوسطات الحسابيةالت
المتوسط  الفقرات الرقم

 الحسابي*
اًلنحراف 
درجة  الرتبة المعياري 

 الواقع
 متوسطة 0 1.92 3.59 باألمان. إلى الشعورالحاجة  11
 متوسطة 9 1.89 3.58 .قضمن فريانجاز األعمال بشكل أفضل أثناء العمل  19
 متوسطة 3 1.96 3.45 االلتزام بقواعد العمل بشكل حرفي. 7

 متوسطة 1 1.13 3.36 التحفيز للعمل عن طريق )التعلم والتدريب وتطوير المهارات(. 11
 متوسطة 0 1.05 3.23 التقرب من أصحاب المواقف القوية. 11
 متوسطة 6 1.04 3.15 االتكال على المسؤول المباشر بشكل كبير. 15
 متوسطة 2 1.99 2.80 االرتباك عند اتخاذ القرارات. 8

 متوسطة 1.22 3.30 المجال ككل
 (0* الدرجة العظمى من )

الرتبة جاءت ب" الحاجة إلى  الشعور باألمان( والتي نصت على "00تظهر النتائج أن الفقرة )
( والتي كان نصها 09وجاءت الفقرة )(، 0.92( وانحراف معياري )3.02األولى بمتوسط حسابي )

( 3.02" بالرتبة الثانية بمتوسط حسابي )نجاز األعمال بشكل أفضل أثناء العمل ضمن  فريقإ"
الرتبة ب( والتي نصت على "االرتباك عند اتخاذ القرارات" 2الفقرة )و (، 1.22وانحراف معياري )

قد بلغ المتوسط الحسابي لتقديرات ، و 0.99)( وانحراف معياري )9.21األخيرة بمتوسط حسابي )
( وانحراف 3.30أعضاء هيئة التدريس على درجة واقع معايير هذا المجال ككل )القادة األكاديميين و 

ى أن هناك بعض وقد تعزى هذه النتيجة إل، (، وهو يقابل تقدير واقع بدرجة متوسطة1.22معياري )
ن بناًء على أنموذج قوة الشخصية القيادية، وأن داري للقادة األكاديمييداء اإلالقصور في واقع األ

في الجامعات عبارة عن  الممارسةسلبية، فاألعمال اإلدارية ه لواقع تحسين العينةاتجاهات أفراد 
القادة ، و أفعال اعتاد الموظفون القيام بها، دون اخضاعها إلى أنموذج قوة الشخصية القيادية

حمرون  دراسةأبعاده ومجاالته أهمية، وتتفق هذه النتيجة مع ن ال يمنحون هذا األنموذج و و األكاديمي
(Hamroun, 2011 التي تعرفت على واقع ممارسات القادة األكاديميين في جامعة تبوك وأعدت )

 برنامًجا لتحسين األداء فيها.
 : ثانًيا: البعد الداخلي

األكاديميين وأعضاء  تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات القادة
 (.2جدول )ال فيكما ، وكانت هيئة التدريس لواقع األداء اإلداري للقادة األكاديميين للبعد الداخلي
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المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية لتقديرات القادة األكاديميين وأعضاء الهيئة التدريسية لواقع  (7جدول )ال
 للبعد الداخلي تنازلًيا حسب المتوسطات الحسابية ية الرسمية مرتبةاألداء اإلداري في الجامعات األردن

 درجة الواقع الرتبة اًلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي* المجاًلت الرقم
 متوسطة 0 1.74 3.59 القوة بالغرض 1
 متوسطة 9 1.05 3.35 القوة بالحكمة 2
 متوسطة 3 1.12 3.32 القوة بالتأثير 3

 متوسطة 0.96 3.44 البعد ككل
 (0الدرجة العظمى من )* 

( وانحراف 3.02الرتبة األولى بمتوسط حسابي )جاء بتظهر النتائج أن "مجال القوة بالغرض" 
( وانحراف معياري 3.30الرتبة الثانية بمتوسط حسابي )ب(، و"مجال القوة بالحكمة" 1.21معياري )

، (0.09( وانحراف معياري )3.39توسط حسابي )الرتبة األخيرة بمب"مجال القوة بالتأثير" و(، 0.10)
وتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات القادة األكاديميين وأعضاء هيئة 

 :كاآلتيالتدريس لمجاالت البعد الداخلي 
 (. 2جدول )ال فيمعايير مجال القوة بالغرض كما  كانت: القوة بالغرضمجال 
ات الحسابية واًلنحرافات المعيارية لتقديرات القادة األكاديميين وأعضاء هيئة المتوسط (8جدول )ال

 حسب المتوسطات الحسابية التدريس لواقع القوة بالغرض في الجامعات األردنية الرسمية مرتبة تنازلًيا
رقم 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي*
اًلنحراف 
درجة  الرتبة المعياري 

 الواقع
 مرتفعة 0 1.95 3.72 ق األهداف بشكل عملي.السعي لتحقي 10
 مرتفعة 9 1.06 3.71 التعامل مع األفراد بضمير واٍع. 17
34 

توفر صفات الشخصية الحكيمة مثل )الهدوء والتواضع 
 مرتفعة 3 1.00 3.70 وتحكيم الضمير(.

 متوسطة 1 1.09 3.67 التعامل مع المسؤول المباشر بمصداقية بعيًدا عن التملق. 38
 متوسطة 0 1.10 3.59 توفير الدعم لآلخرين من خالل: )التمكين والتحفيز(. 36
 متوسطة 6 1.03 3.46 المقدرة على تفويض السلطة لآلخرين. 40
 متوسطة 2 1.97 3.45 االكتفاء بالتحفيز الذاتي بداًل من تحفيز المسؤول المباشر. 33
 متوسطة 2 1.02 3.43 الحاجة إلى الحماية من المسؤول المباشر. 37

 متوسطة 1.74 3.59 المجال ككل
 (0* الدرجة العظمى من )

السعي لتحقيق األهداف بشكل عملي" جاءت "( والتي كان نصها 30تظهر النتائج أن الفقرة )
( والتي نصت على 32الفقرة )و (، 1.20( وانحراف معياري )3.29بالرتبة األولى بمتوسط حسابي )

(، 060.( وانحراف معياري )3.20الرتبة الثانية بمتوسط حسابي )بضمير واٍع" "التعامل مع األفراد ب
الرتبة االخيرة بمتوسط ب( والتي نصت على "الحاجة إلى الحماية من المسؤول المباشر" 32والفقرة )
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القادة األكاديميين ت (، وقد بلغ المتوسط الحسابي لتقديرا1.02( وانحراف معياري )33.4حسابي )
(، وهو 741.( وانحراف معياري )3.59يئة التدريس على درجة واقع معايير المجال ككل )أعضاء هو 

 ُيقابل تقدير واقع بدرجة متوسطة.
 (. 2جدول )المعايير مجال القوة بالحكمة كما يوضح  كانتمجال القوة بالحكمة: 

ديميين وأعضاء هيئة المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية لتقديرات القادة األكا (9جدول )ال
 التدريس لواقع القوة بالحكمة في الجامعات اًلردنية الرسمية مرتبًة تنازلًيا حسب المتوسطات الحسابية

رقم 

 الفقرة
 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي*

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

درجة 

 الواقع

 متوسطة 0 0.90 3.61 ممارسة اإلدارة بحكمة. 19

 متوسطة 9 1.1 3.58 أكبر من األهداف الحالية. الطموح لتحقيق أهداف 16

 متوسطة 3 1.14 3.55 بث روح النشاط في اآلخرين. 11

 متوسطة 1 1.04 3.50 الوعي بمشكالت المجتمع. 11

 متوسطة 1 1.00 3.50 االبتعاد عن التسرع في الحكم على اآلخرين. 11

 متوسطة 6 1.14 3.37 تقبل آراء اآلخرين. 10

 متوسطة 2 1.00 3.32 التحفيز عن طريق طلب التضحية لصالح العمل. 17

 متوسطة 2 1.13 2.34 امتالك المقدرة على المخاطرة في اتخاذ القرار. 18

 متوسطة 1.05 3.35 المجال ككل

 (0* الدرجة العظمى من )
رتبة األولى الجاءت ب"  ( والتي كان نصها "ممارسة اإلدارة بحكمة19تظهر النتائج أن الفقرة )

( والتي نصت على "الطموح لتحقيق 16(، والفقرة )1.21( وانحراف معياري )3.60بمتوسط حسابي )
(، 0.0( وانحراف معياري )3.02أهداف أكبر من األهداف الحالية" بالرتبة الثانية بمتوسط حسابي )

الرتبة األخيرة بر" ( والتي نصت على "امتالك المقدرة على المخاطرة في اتخاذ القرا12الفقرة )و 
القادة ، وقد بلغ المتوسط الحسابي لتقديرات 1.13)( وانحراف معياري )9.31بمتوسط حسابي )

( وانحراف معياري 3.35أعضاء هيئة التدريس على درجة واقع معايير المجال ككل )األكاديميين و 
 (، وهو يقابل تقدير واقع بدرجة متوسطة.1.05)

 (. 01جدول )المعايير مجال القوة بالتأثير كما يوضح  كانتمجال القوة بالتأثير: 
المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية لتقديرات القادة األكاديميين وأعضاء هيئة  (11جدول )ال

 التدريس لواقع القوة بالتأثير في الجامعات األردنية الرسمية مرتبًة تنازلًيا حسب المتوسطات الحسابية
رقم 
المتوسط  راتالفق الفقرة

 الحسابي*
اًلنحراف 
درجة  الرتبة المعياري 

 الواقع
 متوسطة 0 1.02 3.57 تقديم المشورة لآلخرين. 91
 متوسطة 9 1.08 3.48 االعتماد في اإلدارة على أسلوب بناء الثقة مع اآلخرين. 98
 متوسطة 3 1.17 3.61 االهتمام بالتطوير في مجال التخصص. 91
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رقم 
المتوسط  راتالفق الفقرة

 الحسابي*
اًلنحراف 
درجة  الرتبة المعياري 

 الواقع
 متوسطة 1 1.99 3.40 هي )بعيوبها ومزاياها(.تقبل الذات كما  15
 متوسطة 0 1.14 3.37 ظهور مالمح القيادة الناجحة. 90
 متوسطة 6 1.08 3.32 توفير الوقت الكافي إلنجاز العمل من المسؤول المباشر. 97
 متوسطة 2 1.16 3.31 امتالك الشجاعة في مواجهة المخاوف الشخصية. 11
 متوسطة 2 1.27 3.30 ة.التمتع بسرعة البديه 97
 متوسطة 2 1.19 3.11 االهتمام بالنزاهة في التعامل مع اآلخرين. 96
 متوسطة 01 1.12 2.73 االستفادة من الماضي في حل مشكالت الحاضر. 19

 متوسطة 1.09 3.39 المجال ككل
 (0* الدرجة العظمى من )

بالرتبة األولى  جاءت لمشورة لآلخرين"( والتي كان نصها " تقديم ا91النتائج أن الفقرة ) تظهر
( والتي نصت على "االعتماد في 92(، والفقرة )0.19( وانحراف معياري )3.02بمتوسط حسابي )

( وانحراف معياري 3.12الرتبة الثانية بمتوسط حسابي )باإلدارة على أسلوب بناء الثقة مع اآلخرين" 
المرتبة بمن الماضي في حل مشكالت الحاضر"  ( والتي نصت على "االستفادة39الفقرة )و (، 0.12)

(، وقد بلغ المتوسط الحسابي لتقديرات 0.09( وانحراف معياري )9.23األخيرة بمتوسط حسابي )
( وانحراف 3.39القادة األكاديميين وأعضاء هيئة التدريس على درجة واقع معايير المجال ككل )

وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن هناك معرفة ، وسطة(، وهو ُيقابل تقدير واقع بدرجة مت0.09معياري )
األداء اإلداري للقادة األكاديميين بناًء على أنموذج قوة الشخصية العينة في واضحة من قبل أفراد 
في تعاملهم مع  ووعيهمنحو تحقيق أهداف منظماتهم، سعيهم مما يدل على ، القيادية بالبعد الداخلي

المشورة لآلخرين  ، وبتقديمهمدالة والموضوعية والوضوح والتحفيزاألفراد انطالًقا من مبادئ الع
دراسة مع وتتفق هذه النتيجة  ،التعامل مع المشكالت فيأسلوب الثقة في اإلدارة، والحكمة واعتمادهم 
السمات القيادية لدى العمداء ورؤساء األقسام في  توفر( التي أظهرت Osman, 2011عثمان )

 لعراق.جامعة صالح الدين في ا
عند  حصائيةإهل توجد فروق ذات داللة  النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني:

من وجهة نظر القادة األكاديميين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية  (α=0.05)مستوى 
ادية، ُتعزى أنموذج قوة الشخصية القيى عل الرسمية في واقع األداء اإلداري للقادة األكاديميين بناءً 

  إلى متغيري الرتبة األكاديمية والمركز الوظيفي؟
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات القادة  لإلجابة عن هذا السؤال

األكاديميين وأعضاء هيئة التدريس لواقع األداء اإلداري للقادة األكاديميين تبًعا الختالف متغير الرتبة 
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تبًعا  العينةتقديرات في وأظهرت النتائج أن هناك فروًقا ، ومتغير المركز الوظيفي ،األكاديمية
 .الختالف متغير الرتبة األكاديمية ومتغير المركز الوظيفي

تم استخدام تحليل التباين المتعدد لتقديرات القادة األكاديميين وأعضاء هيئة التدريس لواقع و 
 تعزى لمتغيرات الرتبة األكاديمية والمركز الوظيفيلبعد الخارجي، لاألداء اإلداري للقادة األكاديميين 

 (.00جدول )الكما يوضح 
نتائج تحليل التباين المتعدد للفروق لتقديرات أفراد العينة لتقديرات القادة األكاديميين  (11جدول )ال

ردنية الرسمية بناًء على وأعضاء هيئة التدريس لواقع األداء اإلداري للقادة األكاديميين في الجامعات األ 
 الوظيفي أنموذج قوة الشخصية القيادية للبعد الخارجي تعزى لمتغيرات الرتبة األكاديمية والمركز

مجموع  المجاًلت المتغيرات
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة ف المربعات

 الدًللة
 الرتبة األكاديمية

 8021.قيمة ويلكس =
 *1.000 25.465 10.238 2 20.476 انعدام القوة

 *1.000 14.909 4.365 2 8.730 قوة الجماعة

 *1.000 15.194 5.162 2 10.324 قوة اإلنجاز

 المركز الوظيفي
 9191.قيمة ويلكس =

 *1.000 9.210 3.703 3 11.109 انعدام القوة

 *1.016 3.486 1.021 3 3.062 قوة الجماعة

 *1.000 10.249 3.482 3 10.446 قوة اإلنجاز

 الخطأ
 1.402 712 286.253 انعدام القوة

 1.293 712 208.457 قوة الجماعة 

 1.340 712 241.892 قوة اإلنجاز

 (α = 0.5)* ذات دًللة إحصائية عند مستوى 
القادة  في تقديرات( α = 0.5)وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى تظهر النتائج 

تدريس لواقع األداء اإلداري للقادة األكاديميين في الجامعات األردنية األكاديميين وأعضاء هيئة ال
ولتحديد مصادر تلك الرتبة األكاديمية وعلى جميع المجاالت، للبعد الخارجي تعزى لمتغير  الرسمية
تبًعا الختالف متغير الرتبة األكاديمية  العينةلتقديرات ( Scheffeتم استخدام اختبار شيفيه )الفروق 

 (. 09جدول )ال فيت كما وكان
( للفروق بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة على Scheffe( نتائج اختبار شيفيه )12جدول )ال

 مجاًلت األداة حسب متغير الرتبة األكاديمية 
 المجال  أستاذ أستاذ مشارك مساعد أستاذ

 الرتبة األكاديمية المتوسط الحسابي 3.60 3.67 3.33
 أستاذ 3.60  1.08 *1.27

 أستاذ مشارك 3.67   *1.35 انعدام القوة
 مساعد أستاذ 3.33   

 المجال الرتبة األكاديمية المتوسط الحسابي 3.23 3.42 3.12
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 المجال  أستاذ أستاذ مشارك مساعد أستاذ
 الرتبة األكاديمية المتوسط الحسابي 3.60 3.67 3.33

 أستاذ 3.23  *1.18 1.05
 أستاذ مشارك 3.42   *1.23 قوة الجماعة

 أستاذ مساعد 3.12   
 المجال ديميةالرتبة األكا المتوسط الحسابي 3.93 3.50 3.64

 أستاذ 3.93  *1.43 *1.29
 أستاذ مشارك 3.50   *1.14 قوة اإلنجاز

 أستاذ مساعد 3.64   
 (α = 0.5)*ذات دًللة إحصائية عند مستوى    

أستاذ  رتبةأستاذ، وتقديرات  رتبةبين متوسط تقديرات وجود فروق دالة إحصائًيا تظهر النتائج 
بين متوسط  ذاته على المجال اأن هناك فروقً و أستاذ،  رتبةولصالح  مساعد على مجال انعدام القوة

وقد تعزى هذه النتيجة ، أستاذ مشارك وأستاذ مساعد، ولصالح تقديرات أستاذ مشارك رتبةتقديرات 
، الذين يجدون أن المجالفي انعكاس استجابة أفراد العينة على فقرات  اكبيرً  ًراإلى أن للخبرة دو 
والحاجة إلى التوجيه من المسؤول المباشر،  ،ة المركز والمسمى الوظيفي في القيادةاالعتماد على قو 

األداء اإلداري فواستخدام أسلوب السيطرة في اإلدارة كلها من األمور التي تحد من التقدم اإلداري، 
اد حسب ألفراد، فالنظم اإلدارية ال تعني توجيه األفر احتياجات ااستثمار اإلمكانيات وتوفير بيتحسن 

كاديمية وتتجه وجهة نظر القيادة األ، األداء جودةالخطط المعتمدة فقط، بل تحقيق مستوى مرتفع في 
بتحسين األداء األقل تميًزا وتطويره واالهتمام  وأعضاء هيئة التدريس إلى الحفاظ على األداء المتميز

( Al-Ali, 2016) مع دراسةنتيجة وتتفق هذه ال، باستمرار لتحقيق الميزة التنافسية للمنظمة التربوية
التي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية في واقع األداء اإلداري لرؤوساء األقسام في كليات 

 العلوم التربوية في األردن من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس لصالح رتبة أستاذ وأستاذ مشارك.
تبة األكاديمية أستاذ وأستاذ مساعد، تقديرات الر  بين متوسط دالة إحصائًيا اأن هناك فروقً و 

وتعزى ، أستاذ مشارك رتبةوتقديرات الرتبة األكاديمية أستاذ مشارك على مجال قوة الجماعة ولصالح 
بحكم خبرتهم يدركون أهمية العمل ضمن فريق ويؤمنون بقوة  العينةهذه النتيجة إلى أن أفراد 

ق أهدافهم المشتركة، من خالل توزيع المسؤوليات الجماعة، ألنه يحث األفراد للعمل مًعا نحو تحقي
يزيد من ثقته و بينهم كٌل حسب تخصصه، فالعمل الجماعي يشعر الفرد باالنتماء وااللتزام لمنظمته، 

 .لتقديمه امميزً  ًئالديه شيبأن يشعر ففي تحسين العمل،  يمكن أن تسهمبنفسه ويشعره بأن أفكاره 
أستاذ رتبة أستاذ، وتقديرات  رتبةبين متوسط تقديرات  صائًيادالة إح اكما يظهر أن هناك فروقً 

 على المجال اهناك فروقً وأن أستاذ،  رتبةمساعد وأستاذ مشارك على مجال قوة اإلنجاز ولصالح 
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، أستاذ مساعدرتبة أستاذ مشارك وأستاذ مساعد، ولصالح تقديرات  رتبةبين متوسط تقديرات  ذاته
وتقوي الدافعية نحو  ،وة اإلنجاز تسهم في تحسين نظر األفراد للعملوتعزى هذه النتيجة إلى أن ق

، وتكون قوة اإلنجاز محصلة أمور كثيرة ممهدة لها والتي بمجرد ما تنتهي يصبح األهدافتحقيق 
تحقيق اإلنجاز عبارة عن مسألة وقت ال أكثر، ومن هذه األمور توفر الدافعية لإلنجاز وتوفر قوى 

عية وتوفر بيئة عمل جيدة ومريحة تسهم في تحقيق النجاح وبلوغ األهداف القابلة خارجية داعمة للداف
 ادةاألداء اإلداري لقأن التي أظهرت (، Sharif, 2011)دراسة وتتفق هذه النتيجة مع ، لإلنجاز

بأهمية التأثير في تحقيق إنجازات  كونهم يأمنون سالمية في باكستان كان فعااًل جامعة باهاوالبور اإل
 فضل. أ

القادة األكاديميين تقديرات بين متوسطات (α = 0.5)عند مستوى  دالة إحصائًيأ افروقً أن هناك و 
المركز للبعد الخارجي تعزى لمتغير وأعضاء هيئة التدريس لواقع األداء اإلداري للقادة األكاديميين 

 (Scheffe)شيفيه  تم استخدام اختبارولتحديد مصادر تلك الفروق الوظيفي وعلى جميع المجاالت، 
 .(03)جدول اللتقديرات عينة الدراسة تبًعا الختالف متغير المركز الوظيفي كما يوضح 

( للفروق بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة على مجاًلت Scheffeنتائج اختبار شيفيه ) (11)جدول ال
 األداة حسب متغير المركز الوظيفي 

 المجال  ميدع نائب عميد رئيس قسم عضو هيئة تدريس
 المركز الوظيفي المتوسط الحسابي 3.83 3.41 3.50 3.48

 عميد 3.83  *1.42 1.33 *1.35
انعدام 
 القوة

 نائب عميد 3.41   1.09 1.07
 رئيس قسم 3.50    1.02

 عضو هيئة تدريس 3.48    
 المجال المركز الوظيفي المتوسط الحسابي 3.46 3.25 3.22 3.30

 عميد 3.46  1.21 1.23 1.16
قوة 

 الجماعة
 نائب عميد 3.25   1.03 1.05
 رئيس قسم 3.22    1.07

 عضو هيئة تدريس 3.30    
 المجال المركز الوظيفي المتوسط الحسابي 4.20 3.64 3.47 3.62

 عميد 4.20  *1.57 *1.73 *1.58
قوة 

 اإلنجاز
 نائب عميد 3.64   1.16 1.01
 قسمرئيس  3.47    1.15

 عضو هيئة تدريس 3.62    
 (α = 0.5)*ذات دًللة إحصائية عند 
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بين متوسط تقديرات المركز الوظيفي عميد، وتقديرات وجود فروق دالة إحصائًيا  تظهر النتائج
 االمركز الوظيفي نائب عميد على مجال انعدام القوة ولصالح المركز الوظيفي عميد، وأن هناك فروقً 

بين متوسط تقديرات المركز الوظيفي عميد، وتقديرات المركز الوظيفي عضو هيئة  ذاتهعلى المجال 
ذات داللة إحصائية بين متوسط  اكما تظهر أن هناك فروقً د، تدريس ولصالح المركز الوظيفي عمي

تقديرات المركز الوظيفي عميد، وتقديرات المركز الوظيفي نائب عميد ورئيس قسم وعضو هيئة 
وتعزى هذه النتيجة إلى أن المركز ، قوة االنجاز ولصالح المركز الوظيفي عميد تدريس على مجال

، وعلى مجاالت البعد العينةالوظيفي من الناحية اإلدارية له تأثير كبير على استجابات أفراد 
إذ أن الخارجي فوظيفة عميد الكلية تختلف متطلباتها عن وظيفة نائب عميد أو عضو هيئة تدريس، 

لتي يقوم بها عميد الكلية تؤثر وتتأثر في أداء ووجهة نظر العمداء لتحسين األداء ا ماتلمها
التي توصلت إلى وجود فروق ذات  (Al-Ali, 2016العلي ) دراسةوتتفق هذه النتيجة مع ، اإلداري 

داللة إحصائية تعزى للمركز الوظيفي وأن مستوى األداء اإلداري لدى رؤساء األقسام مستوى 
 متوسط.

استخدام تحليل التباين المتعدد لتقديرات القادة األكاديميين وأعضاء هيئة التدريس لواقع  وتم
، تعزى لمتغيرات الرتبة األكاديمية والمركز الوظيفيللبعد الداخلي، األداء اإلداري للقادة األكاديميين 

 .(01)جدول ال فيالمركز الوظيفي كما و تبًعا الختالف متغير الرتبة األكاديمية 
نتائج تحليل التباين المتعدد للفروق لتقديرات أفراد العينة لتقديرات القادة األكاديميين  (14جدول )ال

وأعضاء هيئة التدريس لواقع األداء اإلداري للقادة األكاديميين في الجامعات األردنية الرسمية بناًء على 
 تبة األكاديمية والمركز الوظيفيأنموذج قوة الشخصية القيادية للبعد الداخلي تعزى لمتغيرات الر 

مجموع  المجاًلت المتغيرات
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 مستوى الدًللة قيمة ف المربعات

 الرتبة األكاديمية
قيمة ويلكس 

=.8361 

 *1.000 50.340 26.210 2 52.419 القوة بالتاثير

 *1.000 25.348 11.825 2 23.650 القوة بالغرض

 *1.000 30.482 18.334 2 36.668 القوة بالحكمة

 المركز الوظيفي
قيمة ويلكس 

=.9181 

 *1.000 14.618 7.611 3 22.833 القوة بالتاثير

 *1.000 15.089 7.039 3 21.117 رضغالقوة بال

 *1.000 9.880 5.943 3 17.828 القوة بالحكمة

 الخطأ
 1.521 712 370.708 القوة بالتاثير

 1.466 712 332.144 رضغالقوة بال 

 1.601 712 428.242 القوة بالحكمة

 (α = 0.5)* ذات دًللة إحصائية عند مستوى 
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القادة تقديرات بين متوسطات  (α = 0.5)وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى  تظهر النتائج
داخلي تعزى لمتغير للبعد الاألكاديميين وأعضاء هيئة التدريس لواقع األداء اإلداري للقادة األكاديميين 

تم استخدام اختبار شيفيه ولتحديد مصادر تلك الفروق الرتبة األكاديمية وعلى جميع المجاالت، 
(Scheffe )جدول الر الرتبة األكاديمية وكانت كما يوضح يلتقديرات عينة الدراسة تبًعا الختالف متغ
(00.) 

توسطات تقديرات عينة الدراسة على ( للفروق بين مScheffe( نتائج اختبار شيفيه )15جدول )ال
  حسب متغير الرتبة األكاديمية مجاًلت األداة

 المجال  أستاذ أستاذ مشارك مساعد أستاذ
 الرتبة األكاديمية المتوسط الحسابي 4.02 3.29 3.83

 أستاذ 4.02  *1.73 1.18
 أستاذ مشارك 3.29   *1.54 القوة بالتأثير

 مساعد أستاذ 3.83   
 المجال الرتبة األكاديمية المتوسط الحسابي 3.85 3.36 3.72

 أستاذ 3.85  *1.49 1.13
 أستاذ مشارك 3.36   *1.36 القوة بالغرض

 أستاذ مساعد 3.72   
 المجال الرتبة األكاديمية المتوسط الحسابي 3.71 3.18 3.64

 أستاذ 3.71  *1.54 1.08
 اركأستاذ مش 3.18   *1.46 بالحكمةالقوة 

 أستاذ مساعد 3.64   
  (α ≤ 0.5)*ذات دًللة إحصائية عند مستوى 

أستاذ  رتبةأستاذ، وتقديرات  رتبةبين متوسط تقديرات وجود فروق دالة إحصائًيا تظهر النتائج 
بين متوسط  ذاته على المجال اأستاذ، وأن هناك فروقً  رتبةمشارك على مجال القوة بالتأثير ولصالح 

وتعزى هذه النتيجة ، أستاذ مساعدرتبة أستاذ مشارك وأستاذ مساعد، ولصالح تقديرات  بةرتتقديرات 
إلى أن الخبرات التي يمتلكها األستاذ واألستاذ المساعد، واألبحاث الوظيفية وأبحاث الترقية التي 

ظيفي التأثير الشخصي والتأمل الو  مهاراتسهام في زيادة وعيهم في تعرف يقومون بها من شأنها اإل
فالمقدرة على التأثير في األفراد ومعتقداتهم وسلوكهم هي  ، شكل منطقيبوتعاملهم مع المواقف 

ويتضمن مجال القوة بالتأثير مجموعة من المهارات ، الوسيلة لتحقيق المكاسب المهنية واالجتماعية
اص في الضرورية للوصول إلى قمة مراحل قوة الشخصية وهي مرحلة قوة الحكمة، عبر جدار خ

شخصيات القادة يجعلهم قادرين على النظر بعمق ألنفسهم واالنتقال من مرحلة التأثير إلى مرحلتي 
لوصول للقيادة الحقيقية يتطلب المرور بأزمة االستقامة ومواجهة الجدار من افالغرض والحكمة، 
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تمل بدون توظيف وإلن المقدرة على التأثير في اآلخرين ال تك، خالل مواجهة الماضي والتغلب عليه
كان ال بد من تعميق الثقة بالنفس أواًل قبل افتراض تعميق الثقة مع اآلخرين ، المهارات الذاتية

( التي أظهرت Dale, 2012) يلد دراسةوالتأثير فيهم لتحقيق األهداف، وتتفق هذه النتيجة مع 
متوسطة في شرق مقاطعة حصائية بين األسلوب القيادي لمديري المدارس الإوجود عالقة ذات داللة 

  .وفعالية األفراد وتحقيق رضاهم الوظيفي تينيسي
رتبة أستاذ، وتقديرات  رتبةبين متوسط تقديرات وجود فروق دالة إحصائًيا كما تظهر النتائج 

بين ذاته على المجال  اأستاذ، وأن هناك فروقً  رتبةأستاذ مشارك على مجال القوة بالغرض ولصالح 
وتعزى هذه ، أستاذ مشارك وأستاذ مساعد، ولصالح تقديرات أستاذ مساعد تبةر متوسط تقديرات 

تحقيق لأستاذ مساعد يدركون تماًما أهمية استخدام قوتهم الموجهة  رتبةالنتيجة إلى أن أصحاب 
لتزام بالصفات اإليجابية ن مجال قوة الغرض يسهم في االإف وتحسين المهارات القيادية، إذ األهدا
مجال قوة الغرض يسهم في التركيز على الطاقة الداخلية، ، في حياة الفرد بشكل أفضلتؤثر فالتي 

عن طريق استجماع األفكار بهدوء، والتفكير في أهداف العمل، وتقبل األمور بقناعة أو رفضها 
 ,Abdul Sadaعبد السادة ) دراسةوتتفق هذه النتيجة مع ، بأدب، واتخاذ القرارات بثقة دون تردد

وجود عالقة قوية بين الشخصية القيادية والكفاءة المهنية في جامعة الكوفة في  التي أظهرت( 2014
 .العراق، وأن للشخصية القيادية دور فاعل ومؤثر في نجاح العملية التربوية

أستاذ  وتقديرات رتبةأستاذ،  رتبةبين متوسط تقديرات وجود فروق دالة إحصائًيا كما يظهر 
بين متوسط ذاته على المجال  اأستاذ، وأن هناك فروقً  رتبةة بالحكمة ولصالح مشارك على مجال القو 

وتعزى هذه النتيجة ، أستاذ مساعدرتبة أستاذ مشارك وأستاذ مساعد، ولصالح تقديرات  رتبةتقديرات 
بحكم خبرتهم لديهم مقدرة على احتواء المواقف  رتبة أستاذإلى أن أعضاء هيئة التدريس من حملة 

بشكل أفضل من باقي أعضاء الهيئة التدريسية من أصحاب الرتب األخرى، في  ت الطارئةوالمشكال
دارة باستخدام اذ مساعد لديهم توجه واضح نحو اإلأسترتبة حين أن أعضاء هيئة التدريس من حملة 

عم الطرق المقبولة اجتماعية وعرفًيا، واإلدارة الحكيمة تعمل على احتواء المواقف بطريقة حضارية تد
األهداف العامة للمنظمة، وتعمل على تحقيق الرضا لجميع األطراف في ابتعادها عن أسلوب 

 .الترهيب في تعاملها مع األفراد
بين  (α = 0.5)وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة اإلحصائية وتظهر النتائج 

األداء اإلداري للقادة األكاديميين القادة األكاديميين وأعضاء هيئة التدريس لواقع تقديرات متوسطات 
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تم ولتحديد مصادر تلك الفروق المركز الوظيفي وعلى جميع المجاالت، للبعد الداخلي تعزى لمتغير 
لتقديرات عينة الدراسة تبًعا الختالف متغّير المركز الوظيفي كما ( Scheffeاستخدام اختبار شيفيه )

 .(06جدول )ال في
( للفروق بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة على مجاًلت Scheffeشيفيه ) نتائج اختبار (16جدول )ال

 الوظيفي ز األداة حسب متغير المرك
 المجال  عميد نائب عميد رئيس قسم عضو هيئة تدريس

 المركز الوظيفي المتوسط الحسابي 4.37 3.47 3.63 3.61
 عميد 4.37  *1.89 *1.73 *1.76

القوة 
 بالتأثير

 نائب عميد 3.47   1.16 1.14
 رئيس قسم 3.63    1.02

 عضو هيئة تدريس 3.61    
 المجال المركز الوظيفي المتوسط الحسابي 4.13 3.65 3.55 3.56

 عميد 4.13  *1.49 *1.59 *1.58
القوة 
 بالغرض

 نائب عميد 3.65   1.11 1.10
 رئيس قسم 3.55    1.01

 عضو هيئة تدريس 3.56    

 المجال المركز الوظيفي المتوسط الحسابي 4.13 3.30 3.35 3.47
 عميد 4.13  *1.83 *1.78 *1.66

القوة 
 بالحكمة

 نائب عميد 3.30   1.06 1.17
 رئيس قسم 3.35    1.12

 عضو هيئة تدريس 3.47    
 (α = 0.5)*ذات دًللة إحصائية عند مستوى الدًللة 

بين متوسط تقديرات المركز الوظيفي عميد، وتقديرات ئًيا وجود فروق دالة إحصا تظهر النتائج
المركز الوظيفي نائب عميد ورئيس قسم وعضو هيئة تدريس على جميع المجاالت ولصالح المركز 

على عاتق عميد  ةاألكاديمية واإلدارية الملقا اتوتعزى هذه النتيجة إلى أن المهم، الوظيفي عميد
هم االهتمام بشخصيتهم القيادية، واتباع األساليب اإلدارية التي من الكلية متعددة وكبيرة وتتطلب من

الفروق  ةمراعا مننية على أسس مبالتواصل بين القائد واألفراد عملية سهلة  شأنها أن تجعل عملية
 والمقدرات الفردية لألفراد.

ن وأعضاء هيئة للفروق بين تقديرات القادة األكاديميي المتعددوتم إجراء اختبار تحليل التباين 
تعزى لمتغيرات الرتبة األكاديمية للمقياس ككل، التدريس لواقع األداء اإلداري للقادة األكاديميين 

وكانت كما يوضح ، تبًعا الختالف متغير الرتبة األكاديمية ومتغير المركز الوظيفي والمركز الوظيفي
 (.02جدول )ال
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روق بين تقديرات لتقديرات القادة األكاديميين وأعضاء هيئة اختبار تحليل التباين الثنائي للف (17جدول )ال
التدريس لواقع األداء اإلداري للقادة األكاديميين في الجامعات األردنية الرسمية بناًء على أنموذج قوة 

 حسب متغيرات الرتبةاألكاديمية والمركز الوظيفي وتفاعالتها للمقياس ككلالشخصية القيادية 
 الدًللة اإلحصائية قيمة ف المربعات متوسط الحرية درجات لمربعاتا مجموع المتغيرات

 1*000. 11.966 3.162 2 6.323 الرتبة األكاديمية

 1*000. 15.544 4.107 3 12.320 المركز الوظيفي

* المركز الرتبة األكاديمية 
 1*000. 26.607 7.030 3 21.090 الوظيفي

  2641. 712 188.117 الخطأ

  712 188.117 الكلي

 (α= 0.5)* ذات دًللة إحصائية عند مستوى الدًللة 
بين  (α = 0.5)فروق دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة اإلحصائية تظهر النتائج وجود 

وأعضاء هيئة التدريس لواقع األداء اإلداري للقادة األكاديميين  ينتقديرات القادة األكاديميمتوسطات 
تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية  على المقياس ككل، الرتبة األكاديمية تعزى لمتغيراتللمقياس ككل، 

لتقديرات ( Scheffeتم استخدام اختبار شيفيه ) ولتحديد مصادر الفروق ، ومتغير المركز الوظيفي
 (.02جدول )ال فيعينة الدراسة كما 

نة الدراسة على ( للفروق بين متوسطات تقديرات عيScheffe( نتائج اختبار شيفيه )18جدول )ال
 الوظيفي والرتبة األكاديمية المقياس ككل حسب متغير المركز

  عميد نائب عميد رئيس قسم عضو هيئة تدريس
 المتغير 

 المتوسط الحسابي 4.02 3.45 3.45 3.51
 عميد 4.02  *1.57 *1.57 *1.52

المركز 
 الوظيفي

 نائب عميد 3.45   1.00 1.05
 رئيس قسم 3.45    1.05

    3.51 
عضو هيئة 

 تدريس

 

 المتغير   أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد
 المتوسط الحسابي 3.72 3.40 3.56

الرتبة  أستاذ 3.72  *1.32 *1.17
 أستاذ مشارك 3.40   *1.15 األكاديمية

 أستاذ مساعد 3.56   
 (α = 0.5)*ذات دًللة إحصائية عند مستوى الدًللة 

بين متوسط تقديرات المركز الوظيفي عميد، وتقديرات وجود فروق دالة إحصائًيا ائج تظهر النت
المركز الوظيفي نائب عميد ورئيس قسم وعضو هيئة تدريس على المقياس ككل ولصالح المركز 

رتبة أستاذ، وتقديرات  رتبةذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات  اأن هناك فروقً ، و الوظيفي عميد
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ذات داللة  اأستاذ، وأن هناك فروقً  رتبةشارك وأستاذ مساعد على المقياس ككل ولصالح أستاذ م
أستاذ  رتبةأستاذ مساعد ولصالح  رتبةأستاذ مشارك، وتقديرات  رتبةإحصائية بين متوسط تقديرات 

وتعزى هذه النتيجة إلى أن وجهة نظر عميد الكلية تختلف عن وجهة نظر النواب ورؤساء ، مساعد
تقديراتهم لتحسين األداء االداري، وهذا االختالف نابع عن  عنسام وأعضاء هيئة التدريس األق
ومتفهمة لجميع الظروف،  الحساسة التي يقوم بها العميد والتي تتطلب منه شخصيه قوية ماتالمه

مهارات )الوعي والسيطرة أظهرت أن ( التي Osman, 2011عثمان ) دراسةوتتفق هذه النتيجة مع 
االنفعاالت والدافعية الشخصية والتعاطف مع اآلخرين والمهارات االجتماعية( جاءت بداللة على 

 احصائية أعلى من الوسط الفرضي.
  التوصيات:

التي أظهرت أن مستوى واقع األداء اإلداري في الجامعات األردنية في ضوء نتائج الدراسة 
على أنموذج قوة  بناءً ار شخصية عريض القادة الختبت بضرورة الرسمية متوسط، فإنه يوصى

 .الشخصية القيادية قبل تسليمهم مناصب إدارية في الجامعات
كما أظهرت وجود فروق دالة احصائًيا بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لواقع األداء اإلداري 

 رجاتمخ لتحسين وتحسينه كاديمييناأل ادةأداء القتعرف المزيد من الدراسات لإجراء مما يستلزم 
 .الجامعات
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