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  واقع األداء الوظيفي للقادة األكاديميين في الجامعات األردنية الحكومية

 سوسن محمود المجالي
               *طناش يوسف سالمةد. أ.

 ملخص:
 جامعاتواقع األداء الوظيفي للقادة األكاديميين في ال على عرفهدفت الدراسة الحالية إلى الت

د من ( فقرة، وتم التأك75األردنية الحكومية، لتحقيق هدف الدراسة تم تطوير استبانة مكونة من )
هرت ( قائد أكاديمي، وأظ200صدقها وثباتها، ومن ثم تم توزيعها على عينة الدراسة المكونة من )

لحكومية نية اة تقدير واقع األداء الوظيفي للقادة األكاديميين في الجامعات األردنتائج الدراسة أن درج
وأظهرت  وتم استخدام المنهج المسحي، من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة كانت بدرجة متوسطة،

ي لوظيفالنتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد عينة الدارسة لواقع األداء ا
لي دة األكاديميين في الجامعات األردنية الحكومية تعزى للمسمى الوظيفي على المستوى الكللقا

رفع لتفعيل البرامج التدريبية بلألداة وعلى جميع األبعاد، وأوصت الدراسة في ضوء تلك النتائج 
 .ئجالنتامستوى أداء القادة األكاديميين، وتعزيز التقييم الدوري للقادة األكاديميين، ومناقشتهم ب

 .، الجامعات األردنية الحكوميةاألداء الوظيفي، القادة األكاديميين الكلمات المفتاحية:
 
 

 

 

 

 

 

                                                 
 كلية العلوم التربوية/ الجامعة االردنية *

 5/3/2017بحث تاريخ قبول ال                                          15/1/2017تاريخ استالم البحث 



 سالمة طناش. دأ.، سوسن المجالي                                      .....  واقع األداء الوظيفي للقادة األكاديميين

56 
 

The Reality of the Professional Performance of Academic Leaders at 

Jordanian Public Universities 

Abstract 

The study aimed at identifying the reality of the professional 

performance of academic leaders at Jordanian public universities. In order to 

achieve the goal of the study, a questionnaire was developed consisting of 

(75) paragraphs which their validity and reliability were confirmed. The 

study sample consists of (200) leaders, the study findings showed that the 

degree of appreciation and the reality of the Professional Performance of 

Academic Leaders at Jordanian Public Universities from the standpoint of 

the study sample was a fair degree. The lack of significant differences in the 

study sample to the reality of the Professional Performance of Academic 

Leaders at Jordanian Public Universities is due to the job variable at the 

macro level of the research tool variables. The study recommended, in 

regard of the previously mentioned findindings, initiating the training 

programmes to raise the level of performance of Academic Leaders, and 

enhancing the Academic Leaders Appraisal and discuss with them their 

appraisal items.    

Key Words: Professional Performance, Academic Leaders, Jordanian Public 

Universities. 
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 :المقّدمة
يعد األردن من الدول التي تسعى إلى النهوض بمستوى المؤسسات العلمية والتعليمية، إذ 

ك من تؤدي هذه المؤسسات دورا كبيرا ومميزا في إحداث التنمية الشاملة على مختلف المجاالت، وذل
رية ي إعداد األجيال الحضارية التي تمتلك مقومات النجاح، وتخريج الكوادر البشخالل إسهامها ف

المؤهلة التي تحمل على عاتقها مسؤولية خدمة المجتمع، والتفاني في االرتقاء به في ضوء 
 متطلباته.

، فهي نها تؤثر وتتأثر بالمجتمعإ والجامعة من أهم هذه المؤسسات التعليمية واالجتماعية، إذ
(. وتعد المدخل أو 2012ؤولة عن تقدمه من خالل صنع الحاضر ورسم المستقبل)عامر، المس

ي تبدأ تعد البداية التة عن تحديد نوعية المخرجات، كما المسؤول بوصفها الجهةالطريق لسوق العمل 
 فيها أساليب التطور والتقدم في المجتمع.

 ملياتيميين، فهم اللبنة األولى في عوتعتمد جودة الجامعة اعتمادا كبيرا على القادة األكاد
تحقيق أهدافها، وتنفيذ  ماتاإلصالح والتجديد والتطوير نحو األفضل، إذ يقع على عاتقهم مه
وما  ،(2011)الصرايرة، ماتهمرؤيتها، وخططها، وبرامجها المرتبطة بكفاءتهم وفاعليتهم في أداء مه

 يد والتحسين المستمر.يقدموه من معلومات، إذ تقوم هذه المعلومات بالتجد
ا يعد األداء الوظيفي للقادة األكاديميين من العناصر األساسية والمهمة التي تقوم عليه

م، افعهقدراتهم ودو مالجامعة، ومؤشرا على مدى التزامهم بعملهم وانتمائهم له، كونه يمثل انعكاسا ل
ضل تنسيق جهودهم ليقدموا أففالقائد األكاديمي هو الذي يؤثر ويوجه سلوك من حوله، ويعمل على 

تطوير و وية، ما لديهم، وهو المسؤول أيضا عن اتخاذ القرارات المناسبة لخدمة العملية التعليمية والترب
ي، )اللبد البرامج ذات الصفة التنموية التي تهدف إلى تحقيق األهداف التي يطمح إليها المجتمع

الكفاءة العلمية والتربوية، وحتى يكون  لذلك يطلب منه إن يكون على درجة عالية من ،(2015
مر، بشكل مست هأدائه وتجويد للقائد األكاديمي دور فعال في النهوض بالجامعة، البد له من تطوير

 وذلك لتحسين جودة المخرجات واالرتقاء بها لمواكبة المتغيرات ومتطلبات سوق العمل.
 كونهالها، وذلك ل فاعلةالواعية وال وعلى الجامعات أن تعمل على توفير القيادات األكاديمية

حوا ليصب وهذا يؤكد على تحويل أدوارهم ،ير والتجديد المستمريتؤدي دورا أساسيا في أداء عملية التغ
يجاد الرؤى الجديدة لها. تهاقادرين على تحويل منظماتهم وقياد  إلى النجاح، وا 
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 مشكلة الدراسة
ى دت إلرات المستمرة، واألعمال المتزايدة، التي أتتحمل الجامعة أعباء متزايدة، نتيجة التطو 

نما األوهذه العمليات ال تتطور وال تتغير، و العمليات اإلدارية واإلجرائية،  وزيادة هااتساع دور  فراد ا 
اسي ألسالقائمين بها هم الذين يتطورون ويتغيرون، لذا ينبغي التركيز عليهم باعتبارهم المحرك ا

ى على ما ألقماألكاديميون هم المسؤولون عن هذه العمليات اإلدارية القادة و  ء،للنمو والتغيير واالرتقا
ى وهذا األمر أدى إلى ضرورة التركيز على أدائهم كونه يعد مؤشرا على مد ،عاتقهم عبئا ثقيال

ادة لزي ودهمانتمائهم ووالئهم لعملهم، وهذا يدفعهم إلى زيادة الشعور بالرضا الوظيفي وبذل قصار جه
ة وضرور لذلك البد من التركيز على األداء الوظيفي للقادة األكاديميين  وى االنجاز لديهم،مست

ي فارية ، واالرتقاء به، واقتراح أفضل السبل لتطويره ليكون وسيلة فعالة، تضمن لهم االستمر هتحسين
 المستقبل.

اء ا واقع األدوفي ضوء ما تقدم، فان مشكلة الدراسة تتمثل في اإلجابة عن السؤال اآلتي: م
 الوظيفي للقادة األكاديميين في الجامعات األردنية الحكومية؟

 هدف الدراسة وأسئلتها
ة ألردنيواقع األداء الوظيفي للقادة األكاديميين في الجامعات ا علىهدفت الدراسة إلى التعرف 

 الحكومية، وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 ظرهم؟قادة األكاديميين في الجامعات األردنية الحكومية من وجهة نما واقع األداء الوظيفي لل .1
قادة ( لواقع األداء الوظيفي للα≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .2

 األكاديميين في الجامعات األردنية الحكومية تعزى للمسمى الوظيفي؟
 أهمية الدراسة

 راسة الجهات اآلتية:يؤمل أن تستفيد من نتائج هذه الد
لقوة االقادة األكاديميون وذلك من خالل االستفادة من تحسين أدائهم، وتطويره، ومعرفة مواطن  .1

 لتعزيزها ومواطن الضعف إلصالحها.
 .اإلدارة األكاديمية وذلك من خالل تحسين عمليات اتخاذ القرارات، وتطوير العاملين فيها .2
 .،وتحسين جودة المخرجات لمجاراة متطلبات سوق العملالجامعة وذلك من خالل تحقيق أهدافها .3
 الباحثون وذلك من خالل االستفادة من األدب النظري ونتائج هذه الدراسة. .4
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 مصطلحات الدراسة
 هذه الدراسة المصطلحات اآلتية: تضمنت

هم دائوير أ: متابعة سلوك األفراد وتنميه عند قيامهم بالمتطلبات الوظيفية، وتطاألداء الوظيفي
 (.Goldhaber&Hansen, 2010لتحقيق األهداف المرجوة )
ة، في فاعليو : المهمات والوظائف التي يقوم بها القادة األكاديميون بكفاءة ويعرف إجرائيًا بأنه

 الجامعات األردنية الحكومية. 
ء : ويقصد بهم في هذه الدراسة العمداء، ونوابهم ومساعديهم، ورؤساالقادة األكاديميون 

 ام.األقس
 حدود الدراسة

اقتصرت هذه الدراسة على القادة األكاديميين في الجامعات األردنية الحكومية للعام 
 (.2017/  2016الدراسي)

 محددات الدراسة
 عيتهمتتحدد نتائج هذه الدراسة بدرجة صدق األداة وثباتها، وبدقة أفراد عينة الدراسة وموضو 

 مستخدمة لجمع البيانات الالزمة إلجراء الدراسة.في استجاباتهم عن فقرات أداة الدراسة ال
 الدراسات السابقة

ظيفي وهو األداء الو  ،تضمن هذا الجزء عرضًا للدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة
ة عربي وتم تقسيمها إلى الدراسات السابقة إلى دراسات ،ألكاديميين في الجامعات الحكوميةللقادة ا

 ضها وفق تسلسل زمني من األقدم إلى األحدث، وذلك كاآلتي: وأجنبية، تاليا عر 
 الدراسات العربية .أ

مدى فعالية أداء عمداء الكليات  علىدراسة هدفت إلى التعرف ( 2007) نيشرف الدأجرى 
في جامعة صنعاء من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، وتم استخدم أداة جاهزة لتقييم فعالية أداء 

( عضو هيئة تدريس، وقد أظهرت 148لجامعات، وتألفت عينة الدراسة من )عمداء الكليات في ا
هذه الدراسة أن فعالية أعضاء عمداء الكليات في جامعة صنعاء من وجهة نظر أعضاء هيئة 

في خمسة محارو هي: دعم التنوع المؤسسي، والبحث العلمي جاءت بدرجة متوسطة التدريس 
دارة الكلية، ووجو  د التعليم في الكلية، والرؤية و وضوح الهدف، وأن فعالية أداء وخدمة المجتمع، وا 



 سالمة طناش. دأ.، سوسن المجالي                                      .....  واقع األداء الوظيفي للقادة األكاديميين

60 
 

العالقات اإلنسانية : عمداء الكليات قد جاءت بدرجة عالية في محورين فقط من محاور الدراسة هما
 .ومهارات االتصال

ة ( دراسة هدفت إلى تعرف إلى مستوى أداء رؤساء األقسام األكاديمي2010وأجرى الزهراني )
هة نظر أعضاء ات الحكومية السعودية في ضوء أنموذج جلبرت لهندسة السلوك من وجفي الجامع

 ( عضو هيئة640واستخدم فيها استبانه طبقها على عينة الدراسة المكونة من ) ،هيئات التدريس
ن أو األكاديمية جاءت بدرجة متوسطة، تدريس، وتوصلت الدراسة إلى أن نتائج أداء رؤساء األقسام 

ية، الكل ذات داللة إحصائية لمستوى أداء رؤساء األقسام األكاديمية تعزى إلى متغير نوع هناك فروقا
 ومتغير الرتبة، والخبرة.

 ( إلى بناء أنموذج لتقييم األداء الوظيفي لرؤساء األقسام2011وهدفت دراسة الحياصات )
 قياسو  ،دارية المعاصرةواالتجاهات اإل ،األكاديمية في الجامعات األردنية العامة في ضوء الواقع

عليم مدى كفايته. وقد تم تطوير أداة تكونت من أربعة مجاالت) اإلداري التنفيذي، ضمان جودة الت
ريقة بالط وقد تم اختيار عينة الدراسة ،ية، البحث العلمي وخدمة المجتمع(وتطويره، العالقات اإلنسان

داء ن واقع تقييم األأ. وأظهرت النتائج (عميد42سة من )الطبقية العشوائية إذ تكونت عينة الدرا
امت الوظيفي لرؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات العامة جاء بدرجة متوسطة، وفي ضوء ذلك ق

 الباحثة في بناء أنموذج مقترح لتقييم األداء الوظيفي لرؤساء األقسام في الجامعات.
ستوى األداء الوظيفي ألعضاء م على( دراسة هدفت إلى التعرُّف 2011وأجرى الصرايرة )

نة ت عيطب ِّق. و الهيئات التدريسية في الجامعات األردنية الرسمية من وجهة نظر رؤساء األقسام فيها
ء أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى األداء الوظيفي ألعضا ،رئيس قسم أكاديمي (77ى )الدراسة عل

 غيراتد فروق ذات داللة إحصائية تعود لمتالهيئات التدريسية كانت مرتفعة، باإلضافة إلى عدم وجو 
درجة  مكان الحصول علىو سنوات الخبرة، و الرتبة األكاديمية، و نوع الكلية، والجنس، ( الدراسة وهي

 (.الدكتوراه، والجامعة التي يعمل فيها
( إلى بناء أنموذج مقترح لتقييم األداء الوظيفي لموظفي 2015وهدفت دراسة قطيشات )

دنية الحكومية استنادا إلى قواعد القيادة األخالقية. وقد تم تطوير أداة تكونت من ثالثة الجامعات األر 
ت األخالقية التعامل الصفاو الصفات األخالقية الشخصية، و مجاالت )الصفات األخالقية اإلدارية، 

إداريا  ( موظفا407إذ بلغ عددها ) ،وقد تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية ،مع اآلخرين(
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وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة مالءمة األنموذج المقترح  ،وأكاديميا إداريا من الجامعة األردنية
 لتقييم أداء موظفي الجامعات األردنية استنادا إلى قواعد القيادة األخالقية جاء بدرجة مرتفعة.

 الدراسات األجنبية .ب
( دراسة هدفت إلى Heck, Johnsrud& Rosser, 2000أجرى هيك وجونسرود و روزر )

تبانه ا اسواستخدم فيه ،ء في مؤسسات التعليم العاليبناء أنموذج لتقييم فاعلية أداء العمداء والرؤسا
وتوصلت  ،ن اإلداريين وأعضاء هيئة التدريس( فرد م900طبقت على عينة الدراسة المكونة من )

ات يتدريس لفاعلية أداء عمداء الكلالدراسة إلى وجود تفاوت في نظرة اإلداريين وأعضاء هيئة ال
سام ق( من هذا التفاوت كان متوقعا بين العمداء ورؤساء األ%11ن )أورؤساء األقسام األكاديمية، و 

عية وقد تم بناء أنموذج لتقييم األداء من خالل تشكيل لجنة جام ،بسبب اختالف قدراتهم الشخصية
يم، يم واتخاذ القرارات حول أهداف نظام التقيبحثت في إمكانية الوصول إلى أنماط إدارية للتقي

جراءات جمع البيانات.  والمقاييس المستخدمة في قياس األداء، وا 
( دراسة هدفت إلى تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس من وجهة Freeze, 2004وأجرى فريز )

معة با من الجا( طال112نظر الطلبة. واستخدم فيها استبانه طبقت على عينة الدراسة المكونة من )
هم  بوالية جنوب كارولينا، وتوصلت الدراسة إلى أن تقييم الطلبة يؤدي إلى تحسين مهارات وأدائ

 عضو هيئة التدريس.
تقييم أداء رؤساء األقسام في جامعة ( دراسة هدفت إلى (Dunning, 2007أجرى داننج 

نة فت عينوع المفتوح والمغلق، تألنبراسكا، وتم استخدام أداة االستبانة إذ احتوت على أسئلة من ال
من  50 % هذه الدراسة بأنوقد أظهرت  قسام،األرؤساء  من (306)عميدا و (43)الدراسة من

 .الرؤساء يفتقدون معرفة وفهم الوصف الوظيفي الخاص بموقعهم
مستوى العوامل  علىدراسة هدفت إلى التعرف  (Abdel-Razek, 2011)أجرى عبد الرازق و 

فيها  ي فعالية األداء للعاملين المتخصصين في رعاية الشباب بجامعة حلوان، واستخدمتتؤثر ف التي
وأظهرت نتائج الدراسة أن  ،( عامل مختص100راسة المكونة من )استبانه طبقها على عينة الد

المناخ التنظيمي وفعالية األداء الوظيفي للمختصين جاءت بدرجة متوسطة، وأظهرت أيضا وجود 
 وفعالية األداء الوظيفي.  ،إحصائيا بين المناخ التنظيمي عالقة دالة

( دراسة بعنوان "تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس في كليات Siddiqi, 2015أجرى صديقي )و 
المجتمع". أجريت هذه الدراسة في الواليات المتحدة، وقامت على دراسة الوضع الحالي ألداء أعضاء 
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ستخدام نتائج التقييم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية المهنية. هيئة التدريس، وتقييمه وكيفية ا
ية تم استخدام التقييم لمراجعة السياسات المؤسسما وهدفت هذه الدراسة إلى التحقق من ما إذا 

وأشارت النتائج إلى أن العديد من كليات المجتمع كانت تستخدم  ،المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس
تخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية المهنية، كما يتم استخدام نتائج التقييم الستمرار عقود نتائج التقييم ال

 العمل، والمكافآت. 
 ملخص الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها

يتضح من خالل ما تم استعراضه من الدراسات السابقة، إن األداء حظي باهتمام الباحثين 
ى ت الدراسات السابقة على جوانب متعددة من األداء، فمنها ما ركز علعربيا وأجنبيا، فقد ركز 

 مستوى األداء، ومنها ما ركز على فعالية األداء، ومنها ما ركز على تقييم األداء. 
 وتم التعرف من خالل تلك الدراسات إلى ما يأتي:

 لى المشكلة.وذلك تبعا الختالف وجهات نظر الباحثين إ ،تباين تلك الدراسات في أهدافها -
 عة بحثاعتماد معظم الدراسات السابقة على االستبانة كأداة لتحقيق أهدافها كونها األنسب لطبي -

 الدراسة.
ئها، ية بناتشابهت الدراسات السابقة  في إجراءاتها من حيث العينة وطريقة اختيارها، واألداة وكيف -

 وصدقها وثباتها.
معايير األداء التي  علىلسابقة في التعرف ن على الدراسات ايولقد أفاد اطالع الباحث

ليل استخدمها الباحثون في دراساتهم، وفي بناء أداة الدراسة، وفي اختيار عينة الدراسة، والتح
لها و تنا وتتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في ،ائي المناسب وفقا ألسئلة الدراسةاإلحص

 واقع األداء علىف عنها في عدة جوانب أهمها: التعرف نها تختلأموضوع األداء الوظيفي، إال 
 ة إلىالوظيفي للقادة األكاديميين في الجامعات األردنية الرسمية، في حين هدفت الدراسات السابق

 ( وغيرها، ومنها ما ركز2015(، ودراسة قطيشات )2010تقييم مستوى األداء كدراسة الزهراني )
 واختلفت أيضا في مجتمع الدراسة، إذ ،(، وغيرها2007دين )كدراسة شرف العلى فعالية األداء 

في  كان مجتمع الدراسة جميع العمداء ونوابهم ورؤساء األقسام في الجامعات األردنية الحكومية،
 حين تناولت الدراسات السابقة كل منهم على حدا.
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 الطريقة واإلجراءات
 مجتمع الدراسة

موزعة األكاديميين في الجامعات األردنية الحكومية، والمن جميع القادة  تكون مجتمع الدراسة
قليم الشمال(، والبالغ عدده قليم الوسط، وا  ( قائدا 784م)على أقاليم المملكة الثالثة) إقليم الجنوب، وا 

زيع ( تو 1(. ويبين الجدول)2016والبحث العلمي  أكاديميا، )وفق إحصائيات وزارة التعليم العالي
 وفق اإلقليم والجامعة: أفراد مجتمع الدراسة

 توزيع مجتمع الدراسة حسب اإلقليم والجامعة (1الجدول)
 المجموع رئيس قسم نائب عميد عميد الجامعة اإلقليم
 

 الجنوب
 82 53 17 12 مؤتة

 28 17 4 7 الطفيلة التقنية
 57 - 2 54 الحسين بن طالل

 
 الوسط

 141 89 30 22 األردنية
 73 43 15 15 الهاشمية
 39 17 13 9 األلمانية

 126 81 26 19 البلقاء التطبيقية
 

 الشمال
 93 60 18 15 اليرموك
 45 23 12 10 آل البيت

 101 57 30 14 العلوم والتكنولوجيا
 784 440 167 177 المجموع

 (2016، والبحث العلمي )المصدر: وزارة التعليم العالي

 عينة الدراسة
بالطريقة الطبقية العشوائية، وذلك بتقسيم المملكة األردنية الهاشمية تم اختيار عينة الدراسة 

قليم الشمال، ومن ثم اختيار جامعة واحدة من كل  قليم الوسط، وا  إلى ثالثة أقاليم، إقليم الجنوب، وا 
إقليم من األقاليم الثالثة بالطريقة العشوائية، إذ وقع االختيار على ثالث جامعات، وهي: مؤتة لتمثل 

بمسح  انليم الجنوب، والهاشمية لتمثل إقليم الوسط، وآل البيت لتمثل إقليم الشمال. ثم قام الباحثإق
آراء عينة الدراسة، وذلك بتوزيع األداة )االستبانة( على جميع القادة األكاديميين في تلك الجامعات 

استبانة بنسبة ( 185( قائدا أكاديمي، وتم استرداد )200التي تم اختيارها، والبالغ عددهم)
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( توزع أفراد عينة الدراسة وفق 2( من مجموع االستبانات الكلي، ويوضح الجدول)%92.5)
 الجامعات.

 توزع عينة الدراسة في الجامعات األردنية الحكومية (2الجدول)
 عدد المسترجع رئيس قسم نائب عميد عميد اسم الجامعة اإلقليم
 76 53 17 12 مؤتة الجنوب
 70 43 15 15 يةالهاشم الوسط
 39 23 12 10 آل البيت الشمال

 185 119 44 37 المجموع

 أداة الدراسة
 تعرفللوذلك  ،بتطوير أداة الدراسة )االستبانة( الخاصة انقام الباحثلتحقيق أهداف الدراسة 

جوع من خالل الر  واقع األداء الوظيفي للقادة األكاديميين في الجامعات األردنية الحكومية، على
 ( وتم بواسطتها2011الحياصات )دراسة (، و 2010لبعض الدراسات السابقة مثل دراسة الزهراني )

م ة، وتجمع المعلومات عن واقع األداء الوظيفي للقادة األكاديميين في الجامعات األردنية الحكومي
ها بصورتصياغة فقرات األداة، وا عدادها في صورتها األولية، وبعد التحكيم تكونت أداة الدراسة 

مجال و ، (9وعدد فقراته ) التواصلمجال ( فقرة موزعة على سبعة مجاالت، وهي: 75النهائية )
عدد و  التمكين مجالو  ،(10وعدد فقراته ) عمل الفريق مجالو  ،(10وعدد فقراته ) التطوير والتحسين

 اذ القراراتخ مجالو  ،(18وعدد فقراته ) القيادة مجالو  ،(9وعدد فقراته ) التقييم مجالو  ،(11فقراته )
 .(8وعدد فقراته )
 صدق األداة

للتحقق من صدق أداة الدراسة تم اعتماد طريقة صدق المحتوى، إذ تم عرض االستبانة 
 الخبراء ممن اتمن أساتذة الجامع ين( محكم10( فقرة على )79بصورتها األولية والمكونة من )

 جامعةو وأصول التربية من الجامعة األردنية،  يحملون درجة الدكتوراه في تخصصات اإلدارة التربوية
اء ل إبدجمن أجامعة الهاشمية وجامعة مؤتة، إذ طلب منهم قراءة بنود فقرات االستبانة، الاليرموك، و 

وانتمائها  آرائهم وملحوظاتهم حول مدى سالمة الفقرات من حيث وضوحها، وصياغتها اللغوية،
ضافة الفقرات ناوقد قام الباحث للمجال الذي وضعت فيه،  باألخذ بجميع المالحظات، وتعديل وا 
 رة.( فق75، حتى خرجت أداة الدراسة بصورتها النهائية إذ تكونت من )المقترحة من قبل المحكمين
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 ثبات األداة
السلتخراج درجلة ثبلات  معادللة كرونبلاخ ألفلا،الباحثان معاملل االتسلاق اللداخلي حسلب  استخدام

 كاآلتي: الثبات لمجاالت الدراسة، وهي ت( معامال3ويبين الجدول)، أداة الدراسة حسب المجاالت
 باستخدام معادلة كرونباخ ألفا لكل مجال ولألداة ككلثبات ال تمعامالقيم  (3جدول )

  االتساق الداخلي المجال
 0.90 مجال التواصل 

 0.90 مجال التطوير والتحسين
 0.87 مجال عمل الفريق

 0.89 مجال التمكين
 0.88 ال التقييممج

 0.91 مجال القيادة
ويمكن  ألغراض الدراسة، مقبولة( وتعد هذه المعامالت 0.87وقد زادت معامالت الثبات عن )

 االعتماد عليها في تفسير النتائج الواردة عنها.
 نتائج الدراسة ومناقشتها

 عرض النتائج المتعلقة بالسؤال األول:
كومية الوظيفي للقادة األكاديميين في الجامعات األردنية الح لإلجابة عن سؤال: "ما واقع األداء

، من وجهة نظرهم؟" تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لجميع مجاالت االستبانة
ل والتللي تقلليس واقللع األداء الللوظيفي للقللادة األكلللاديميين فللي الجامعللات األردنيللة الحكوميللة، لكللل مجلللا

 ( تبين نتائج ذلك. وعلى النحو اآلتي:11، 10، 9، 8 ،7، 6، 5، 4ل )ولكل فقرة، والجداو 
   المجاالت

ي يميين فالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع األداء الوظيفي للقادة األكاد (4جدول)
 جاالتالجامعات األردنية الحكومية مرتبة تنازليًا حسب الم

 الدرجة الرتبة المعياري  افاالنحر  الحسابي المتوسط المجال الرقم
 متوسط 1 0.74 2.97 التواصل 1
 متوسط 2 0.70 2.77 التطوير والتحسين 2
 متوسط 3 0.64 2.76 عمل الفريق 3
 متوسط 4 0.60 2.71 القيادة 6
 متوسط 5 0.66 2.64 التمكين 4
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 الدرجة الرتبة المعياري  افاالنحر  الحسابي المتوسط المجال الرقم
 متوسط 6 0.72 2.61 التقييم 5
 متوسط 7 700. 2.59 اتخاذ القرار 7

 متوسط --- 0.54 2.72 لكليالمجموع ا
( أن درجلللللة تقلللللدير واقلللللع األداء اللللللوظيفي للقلللللادة 4يتبلللللين ملللللن النتلللللائج الموضلللللحة بالجلللللدول )

بدرجلللة  جلللاءتاألكلللاديميين فلللي الجامعلللات األردنيلللة الحكوميلللة ملللن وجهلللة نظلللر أفلللراد عينلللة الدراسلللة 
اقلللل ملللن الواحلللد ( وهلللي قيملللة 0.54( وبلللانحراف معيلللاري )2.72متوسلللطة، إذ بللللغ المتوسلللط العلللام )

يين لواقلع األداء اللوظيفي للقلادة األكلاديمصحيح، مما يعني تجانس أفلراد مجتملع الدراسلة فلي تقلديرهم 
ع للللم يصلللل إللللى المسلللتوى ، وتشلللير هلللذه النتيجلللة إللللى أن هلللذا الواقلللفلللي الجامعلللات األردنيلللة الحكوميلللة

ور ور اإلداري واختالطللله باللللد، وغيلللاب اللللدللللى اكتفلللاء القلللادة األكلللاديميين بهلللذه المهلللاراتا  المطللللوب، و 
 وقد اتفقلت هلذه الدراسلة ملع ،األكاديمي مما جعلهم غير قادرين على تحديد مهامهم بالشكل المطلوب

وحصلل  (.2015( ودراسة قطيشلات )2011( واختلفت مع دراسة الصرايرة )2010دراسة الزهراني )
  .مجال التواصل على المرتبة األولى

دنية واقع األداء الوظيفي للقادة األكاديميين في الجامعات األر للوقوف بصورة تفصيلية على 
 ، فقد تم تناولها حسب مجاالت االستبانة، وعلى النحو اآلتي:الحكومية

 المجال األول: مجال التواصل 
ليًا بة تناز مرتصل المتعلقة بمجال التوا فقراتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل (5جدول )

 حسب المتوسطات الحسابية
 لدرجةا الرتبة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الفقرات الرقم
 متوسط 1 1.01 3.10 يتعامل بتواضع مع اآلخرين 4
 متوسط 2 1.09 3.04 يحث على االحترام المتبادل 8
 متوسط 2 0.97 3.04 يشارك في المناسبات االجتماعية 2
 متوسط 4 0.97 3.01 الوضوح في التعامل مع اآلخرينيتصف ب 1

7 
يضفي مناخات من الصداقة مع العاملين 

 معه
 متوسط 5 0.97 2.97

6 
يسهم في فتح قنوات االتصال والتواصل 

 مع اآلخرين
 متوسط 5 0.96 2.97

 متوسط 7 1.01 2.90 يحث على االحترام المتبادل 9
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 لدرجةا الرتبة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الفقرات الرقم
 متوسط 8 1.09 2.88 ينيتصف بالوضوح في التعامل مع اآلخر  3
 متوسط 9 0.96 2.83 يتقبل النقد البناء 5

 متوسط --- 0.74 2.97 المجال الكلي
أن واقلع األداء اللوظيفي فلي مجلال التواصلل، جلاء ( 5) الجلدولفي من النتائج الموضحة يبين 

 ( وهلللي قيملللة اقلللل ملللن الواحلللد0.74( وانحلللراف معيلللاري )2.97بدرجلللة متوسلللطة وبمتوسلللط حسلللابي )
ين لواقللع األداء الللوظيفي للقللادة األكللاديميتقللديرهم صلحيح ممللا يعنللي تجللانس أفللراد مجتمللع الدراسلة فللي 

 ، في مجال التواصل.في الجامعات األردنية الحكومية
 وفيمللا يتعلللق بترتيللب كللل عبللارة مللن العبللارات الدالللة علللى واقللع األداء الللوظيفي لمجللال التواصللل

 .(3.10- 2.83)دير متوسطة، إذ تراوحت متوساطاتها الحسلابيةفقد جاءت جميع العبارات بدرجة تق
ى وقلد يعلزى ذللك إلل " بالرتبة األولى،يتعامل بتواضع مع اآلخرين"والتي تنص على( 4) ةجاءت الفقر و 

وضلوح بإدراك القائد األكاديمي لذاته وقدرته عللى التنلاغم والتوافلق ملع العلاملين معله، والتعاملل معهلم 
للك إللى ذ". وقلد يعلزى يتقبل النقد البناء"والتي تنص على ( 5)الرتبة األخيرة الفقرة بجاءت و وايجابية، 

 طلةو عدم وجود الوقلت الكلافي للتواصلل ملع اآلخلرين، وذللك لكثلرة األعبلاء الوظيفيلة والمسلؤوليات المن
(، والحياصللات 2010بهللم، التللي تسللتهلك جللل وقللتهم. وقللد اتفقللت هللذه الدراسللة مللع دراسللة الزهرانللي )

 (.2007(، واختلفت مع دراسة شرف الدين )2011)
 المجال الثاني: مجال التطوير والتحسين 

ة، لبيان درجة تقدير فقرات هذا المجلال تلم اسلتخدام المتوسلطات الحسلابية واالنحرافلات المعياريل
 ( يبين ذلك.6والجدول )

رتبة مالتحسين و بمجال التطوير  المتعلقة فقراتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل (6جدول )ال
 تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

 لدرجةا الرتبة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الفقرات الرقم
 متوسط 1 0.98 2.90 يشجع اإلبداع في العمل 1
 متوسط 2 0.97 2.86 يتعامل بايجابية مع مقترحات التطوير 4
 متوسط 3 1.00 2.85 يهيئ فرص المبادرة 2

5 
يحرص على رفع الروح المعنوية لدى 

 العاملين
 متوسط 3 1.00 2.85

 متوسط 5 0.89 2.80 يمتلك المقدرة على إقناع اآلخرين 10
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 لدرجةا الرتبة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الفقرات الرقم
 متوسط 6 1.00 2.79 يبدي اهتماما في تطوير بيئة العمل 7

6 
يمتلك المقدرة على تطوير أساليب 

 العمل
 متوسط 7 0.93 2.78

 متوسط 8 0.95 2.71 يهيئ فرص المبادرة 3

9 
يشجع برامج التطوير الذاتي ألعضاء 

 هيئة التدريس
 متوسط 9 0.98 2.59

8 
يحث على الدورات التدريبية 

المتخصصة قائمة على احتياجات 
 العمل

 متوسط 9 0.95 2.59

 متوسط --- 0.70 2.77 المجال الكلي
 ظيفي لمجال التطوير والتحسين،أن واقع األداء الو ( 6) الجدولفي من النتائج الموضحة يبين 

قلل ملن الواحلد أقيمة ( وهي 0.70( وانحراف معياري )2.77جاء بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي )
ين لواقللع األداء الللوظيفي للقللادة األكللاديميتقللديرهم صلحيح ممللا يعنللي تجللانس أفللراد مجتمللع الدراسلة فللي 

 .ينالتطوير والتحس، في مجال في الجامعات األردنية الحكومية
 وفيمللا يتعلللق بترتيللب كللل عبللارة مللن العبللارات الدالللة علللى واقللع األداء الللوظيفي لمجللال التطللوير

 2.59)والتحسين فقد جلاءت جميلع العبلارات بدرجلة تقلدير متوسلطة، إذ تراوحلت متوسلطاتها الحسلابية
د يعلزى وقل " بالرتبلة األوللى،يشلجع اإلبلداع فلي العملل"والتي تنص على ( 1) ةجاءت الفقر و  ،(2.90-

 ذلللك إلللى االهتمللام بالعوامللل المؤديللة إلللى زيللادة الرضللا الللوظيفي ورفللع الللروح المعنويللة وتهيئللة فللرص
تلنص  والتلي( 8)بالرتبلة األخيلرة الفقلرة جلاءت و  واالرتقاء بها، المبادرة لتحسين وتطوير أساليب العمل

". وقد يعلزى ذللك العمليحث على الدورات التدريبية المتخصصة قائمة على احتياجات "مايلي: على 
ن عمليللة أإلللى أن عمليللة التغيللر والتحسللين تعللد مللن العمليللات غيللر المحببللة لللديهم وذلللك العتقللادهم بلل

وتتغيلر  وبالتالي تتغير المسؤوليات الملقاة عللى علاتقهم ،ير قد تعمل على زيادة األعباء الوظيفيةيالتغ
 .طبيعة العمل

 المجال الثالث: مجال عمل الفريق 
ة، درجة تقدير فقرات هذا المجلال تلم اسلتخدام المتوسلطات الحسلابية واالنحرافلات المعياريللبيان 
 ( يبين ذلك.7والجدول )
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 تنازلياً  مرتبةيق المتعلقة بمجال عمل الفر  فقراتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل (7جدول )ال
 حسب المتوسطات الحسابية

 لدرجةا الرتبة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الفقرات الرقم
 متوسط 1 1.00 2.85 يشارك بفعالية في االجتماعات 7
 متوسط 2 0.95 2.83 يستخدم أسلوب الحوار البناء مع اآلخرين 3
 متوسط 2 0.91 2.83 يحث على طرح األفكار لتحسين العمل 6
 متوسط 4 0.99 2.82 يعقد االجتماعات بشكل منتظم 9

8 
لين معه الصالحيات الكاملة يخول للعام

 لتنفيذ األعمال الموكلة لهم
 متوسط 5 1.00 2.78

 متوسط 6 0.94 2.75 يشجع على العمل بروح الفريق 1
 متوسط 7 0.89 2.73 ينجز العمل بشكل تشاركي 4

10 
يحث على  االستفادة من خبرات زمالئه 

 في العمل
 متوسط 8 0.94 2.71

 متوسط 9 0.95 2.69 يدعم عمل الفريق 5

2 
يساند العاملين معه في حالة األعباء 

 الوظيفية الزائدة
 متوسط 10 0.94 2.68

 متوسط --- 0.64 2.76 المجال الكلي

أن واقلع األداء اللوظيفي لمجلال عملل الفريلق، جلاء ( 7) الجدولفي من النتائج الموضحة يبين 
قلللل ملللن الواحلللد أ( وهلللي قيملللة 0.64( وانحلللراف معيلللاري )2.76بدرجلللة متوسلللطة وبمتوسلللط حسلللابي )

ين لواقللع األداء الللوظيفي للقللادة األكللاديميتقللديرهم صلحيح ممللا يعنللي تجللانس أفللراد مجتمللع الدراسلة فللي 
 .عمل الفريقفي مجال و ، في الجامعات األردنية الحكومية

وفيملللا يتعللللق بترتيلللب كلللل عبلللارة ملللن العبلللارات الداللللة عللللى واقلللع األداء اللللوظيفي لمجلللال عملللل 
- 2.68)فقد جاءت جميع العبارات بدرجة تقدير متوسطة، إذ تراوحلت متوسلاطاتها الحسلابية ،الفريق
 " بالرتبلللة األوللللى،يشلللارك بفعاليلللة فلللي االجتماعلللات"والتلللي تلللنص عللللى ( 7) ةجلللاءت الفقلللر و  .(2.85

فيلة يسلاند العلاملين معله فلي حاللة األعبلاء الوظي"والتلي تلنص عللى ( 2)وبالرتبة األخيرة جاءت الفقلرة 
ن وقللد  يعللزى ذلللك إلللى أن الثقافللة التللي يتمتعللون بهللا فللي األصللل لللم تكللن مبنيللة علللى التعللاو  ،"الزائللدة

 والعمل الجماعي، وغموض الرؤية واألهداف، وعدم نقل األفكار بشكل واضح.
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 المجال الرابع: مجال التمكين
ة، رافلات المعياريللبيان درجة تقدير فقرات هذا المجلال تلم اسلتخدام المتوسلطات الحسلابية واالنح

 ( يبين ذلك.8والجدول )
زليًا رتبة تنامالمتعلقة بمجال التمكين  فقراتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل (8جدول )ال

 حسب المتوسطات الحسابية
 لدرجةا الرتبة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الفقرات الرقم
 متوسط 1 0.94 2.74 رةيعزز الثقة بين العاملين واإلدا 10

1 
يسعى لوضع الرجل المناسب في 

 المكان المناسب
 متوسط 2 1.07 2.72

 متوسط 2 0.91 2.72 ينجز العمل في الوقت المحدد 2
 متوسط 4 0.93 2.71 يشجع على تحمل المسؤوليات المتعددة 3
 متوسط 5 0.97 2.70 يشجع على االستقاللية في العمل 6
 متوسط 6 0.93 2.66 لمسؤولية المهنيةيشجع على تحمل ا 4
 متوسط 7 1.01 2.64 يوفر فرص جديدة للنمو المهني 5
 متوسط 8 0.96 2.61 يهتم بدعم القدرات الذاتية 9
 متوسط 9 1.04 2.57 يعزز الدافعية نحو العمل 7
 متوسط 10 0.94 2.55 يشجع الرقابة الذاتية 8

11 
ي يحث على عقد الدورات التدريبية الت

 تدعم القدرات
 متوسط 11 1.01 2.50

 متوسط --- 0.66 2.64 المجال الكلي
أن واقلللع األداء اللللوظيفي لمجلللال التمكلللين، جلللاء ( 8) الجلللدولفلللي ملللن النتلللائج الموضلللحة يبلللين 

( وهلللي قيملللة اقلللل ملللن الواحلللد 0.66( وانحلللراف معيلللاري )2.64بدرجلللة متوسلللطة وبمتوسلللط حسلللابي )
ين لواقللع األداء الللوظيفي للقللادة األكللاديميتقللديرهم تمللع الدراسلة فللي صلحيح ممللا يعنللي تجللانس أفللراد مج

 .التمكين، في مجال في الجامعات األردنية الحكومية
وفيما يتعلق بترتيب كل عبارة من العبارات الدالة على واقع األداء الوظيفي لمجال التمكلين فقلد 

 .(2.74 - 2.50)ها الحسللابيةجللاءت جميللع العبللارات بدرجللة تقللدير متوسللطة، إذ تراوحللت متوسللطات
ويعلزى ذللك  " بالرتبلة األوللى،يعزز الثقلة بلين العلاملين واإلدارة"والتي تنص على ( 10) ةجاءت الفقر و 

إلى إدراك ودعم القدرات الذاتية وقدرات العاملين معه وتعزيز االسلتقاللية نحلو العملل لتعميلق وتعزيلز 
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يحلث عللى عقلد اللدورات التدريبيلة "والتلي تلنص عللى ( 11)بالرتبة األخيرة الفقرة جاءت و الثقة بينهم، 
 وذلللك لوجللود ،وقللد يعللزى ذلللك إلللى عللدم وجللود الثقللة بشللكل كبيللر بللين العللاملين ،"التللي تللدعم القللدرات

 النتيجة ولم تختلف مع أية دراسة. لم تتفق هذه ، لذلكالتنافسية على المراكز اإلدارية
 المجال الخامس: مجال التقييم

ة، تقدير فقرات هذا المجلال تلم اسلتخدام المتوسلطات الحسلابية واالنحرافلات المعياريللبيان درجة 
 ( يبين ذلك.9والجدول )

زليًا رتبة تنامالمتعلقة بمجال التقييم  فقراتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل (9جدول )ال
 حسب المتوسطات الحسابية

 لدرجةا الرتبة ف المعياري االنحرا المتوسط الحسابي الفقرات الرقم
 متوسط 1 0.92 2.69 يستخدم معايير عادلة في عملية التقييم 1
 متوسط 2 0.97 2.67 يطبق التقييم بموضوعية 6
 متوسط 2 1.05 2.67 يقيم جودة العملية التعليمية باستمرار 2

8 
يوثق عمليات التقييم بوصفها مرجعا 

 ألعمال المراجعة
 متوسط 3 1.08 2.63

 متوسط 3 0.97 2.63 يوفر نظام عادل للحوافز 4

9 
يحفز أعضاء هيئة التدريس لمالحقة 

 المستجدات العلمية
 متوسط 4 1.14 2.61

3 
يركز على العوامل التي تزيد من الرضا  

 الوظيفي
 متوسط 5 0.91 2.60

7 
يطور نظم لتقييم األداء وفقا الحتياجات 

 التقييم
 متوسط 6 1.04 2.55

 متوسط 7 0.95 2.50 م فعال لتقييم األداءيضع نظا 5
 متوسط --- 0.72 2.61 المجال الكلي

ة أن واقع األداء الوظيفي لمجال التقييم، جلاء بدرجل( 9) الجدولفي من النتائج الموضحة يبين 
قل من الواحد صحيح مما أ( وهي قيمة 0.72( وانحراف معياري )2.61متوسطة وبمتوسط حسابي )

امعلات لواقع األداء اللوظيفي للقلادة األكلاديميين فلي الجتقديرهم اد مجتمع الدراسة في يعني تجانس أفر 
 .التقييم، في مجال األردنية الحكومية
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فقلد  وفيما يتعلق بترتيب كل عبارة ملن العبلارات الداللة عللى واقلع األداء اللوظيفي لمجلال التقيليم
 .(2.69-2.50)وسلللطاتها الحسلللابيةجلللاءت جميلللع العبلللارات بدرجلللة تقلللدير متوسلللطة، إذ تراوحلللت مت

د وقل " بالرتبلة األوللى،يسلتخدم معلايير عادللة فلي عمليلة التقيليم "والتلي تلنص عللى ( 1) ةجاءت الفقر و 
ل يعللزى ذلللك إلللى شللعورهم وثقللتهم بعدالللة التقيلليم ومعللاييره المطبقللة عللليهم ممللا يجعلهللم يللؤدون األعمللا

". يضللع نظللام فعللال لتقيلليم األداء"والتللي تللنص علللى ( 5)بالرتبللة األخيللرة الفقللرة جللاءت و  بكفللاءة أعلللى،
نملافلي عمليلة ا متبع وقد يعزى ذلك إلى عدم وجود نظام فعال  لتقيليم، وعلدم ممارسلته بشلكل فعللي، وا 

 Heck  (2000.)اتفقت مع دراسة  يمارس بشكل نظري أو شكلي.
 المجال السادس: مجال القيادة

ة، خدام المتوسلطات الحسلابية واالنحرافلات المعياريللبيان درجة تقدير فقرات هذا المجلال تلم اسلت
 ( يبين ذلك.10والجدول )

نازليًا مرتبة ت المتعلقة بمجال القيادة فقراتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل (10جدول )ال
 حسب المتوسطات الحسابية

 لدرجةا الرتبة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الفقرات الرقم

5 
العمل بصورة  المشكالتيشارك في حل 

 فاعلة
 متوسط 1 1.01 2.90

 متوسط 2 1.01 2.88 يمتلك المقدرة على مواجهة صعوبات 4
 متوسط 2 0.92 2.88 يسعى ليكون قدوة حسنة في عمله 3
 متوسط 4 1.03 2.82 يحافظ على أوقات العمل 2

6 
يقدم المصلحة العامة على المصلحة 

 الشخصية
 متوسط 5 0.89 2.79

 متوسط 6 9.96 2.77 إيجاد بيئة تنظيمية أكثر مرونة 1
 متوسط 7 0.98 2.75 يدير الوقت بطريقة فعالة 7
 متوسط 8 0.89 2.73 يمتلك المقدرة على تحمل المخاطر 13
 متوسط 9 0.93 2.72 العمل أسراريحافظ على  9

15 
يمارس الشفافية في آليات العمل 

 األكاديمي
 متوسط 10 1.01 2.69

17 
يجري التعديالت المستمرة على هيكل 
 التنظيمي وفقا لمتغيراتها اإلستراتيجية

 متوسط 11 0.98 2.67

 متوسط 12 0.98 2.64يتماشى مع األنماط الجديدة لألداء  11
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 لدرجةا الرتبة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الفقرات الرقم
 األكاديمي

 متوسط 13 1.01 2.61 يطور الفكر القيادي لدى العاملين 18
 متوسط 13 0.92 2.61 يوزع األعمال بشكل عادل 10
 متوسط 15 0.95 2.59 يشجع على تحسين األداء النوعي 16

12 
يوائم بين متطلبات الجامعة وحاجات 

 المجتمع
 متوسط 16 0.90 2.58

 متوسط 17 0.92 2.52 يجد حلول واقعية للمشكالت التي تواجهه 14
 متوسط --- 0.60 2.71 المجال الكلي

أن واقلللع األداء اللللوظيفي لمجلللال القيلللادة، جلللاء ( 10) لالجلللدو فلللي ملللن النتلللائج الموضلللحة يبلللين 
قلللل ملللن الواحلللد أقيملللة  ( وهلللي0.60( وانحلللراف معيلللاري )2.71بدرجلللة متوسلللطة وبمتوسلللط حسلللابي )

ين لواقللع األداء الللوظيفي للقللادة األكللاديميتقللديرهم صلحيح ممللا يعنللي تجللانس أفللراد مجتمللع الدراسلة فللي 
 .القيادةل ، في مجافي الجامعات األردنية الحكومية

فقلد  وفيما يتعلق بترتيب كل عبارة من العبلارات الداللة عللى واقلع األداء اللوظيفي لمجلال القيلادة
 .(2.90-2.52)جلللاءت جميلللع العبلللارات بدرجلللة تقلللدير متوسلللطة، إذ تراوحلللت متوسلللطاتها الحسلللابية

 تبلة األوللى،" بالر العمل بصورة فاعللة المشكالتيشارك في حل "والتي تنص على ( 5) ةجاءت الفقر و 
". يجلد حللول واقعيلة للمشلكالت التلي تواجهله "والتلي تلنص عللى ( 14)وبالرتبة األخيلرة جلاءت الفقلرة 

وقد يعزى ذلك إلى أهمية اللدور اللذي يقلوم بله كقائلد كونله محلط أنظلار ، وهلو المسلؤول عللى تحقيلق 
 لم تتفق وتختلف مع أية دراسة. أهداف المنظمة.

 ذ القرارالمجال السابع: مجال اتخا
ة، لبيان درجة تقدير فقرات هذا المجلال تلم اسلتخدام المتوسلطات الحسلابية واالنحرافلات المعياريل

 ( يبين ذلك.11والجدول )
نازليًا مرتبة ت المتعلقة بمجال التواصل فقراتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل (11جدول )ال

 حسب المتوسطات الحسابية
 لدرجةا الرتبة االنحراف المعياري  لمتوسط الحسابيا الفقرات الرقم
 متوسط 1 1.03 2.74 االتزان في اتخاذ القرارات األكاديمية 3
 متوسط 2 1.01 2.65 يشرك اآلخرين في عملية اتخاذ القرار 1
 متوسط 2 0.90 2.65يمتلك المقدرة على اتخاذ القرارات  2
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 لدرجةا الرتبة االنحراف المعياري  لمتوسط الحسابيا الفقرات الرقم
 السليمة

4 
يحث على المشاركة في عملية صنع 

 القرار
 متوسط 2 0.90 2.65

5 
يوجه عملية صنع القرار بما يتناسب 

 وظروف العمل
 متوسط 5 1.09 2.59

6 
يتخذ إجراءات جذرية تصحيحية في 

 الحاالت الطارئة
 متوسط 6 0.96 2.55

 متوسط 7 0.92 2.51 يثق في القرارات التي يتم اتخاذها 7

8 
يحث العاملين على استطالع الرأي 

 اتخاذ القرارقبل عملية 
 متوسط 8 0.97 2.42

 متوسط --- 0.70 2.59 المجال الكلي
ء أن واقع األداء الوظيفي لمجال اتخاذ القرار، جا( 11) الجدولفي من النتائج الموضحة يبين 

قلللل ملللن الواحلللد أ( وهلللي قيملللة 0.70( وانحلللراف معيلللاري )2.59بدرجلللة متوسلللطة وبمتوسلللط حسلللابي )
ين لواقللع األداء الللوظيفي للقللادة األكللاديميتقللديرهم مجتمللع الدراسلة فللي  صلحيح ممللا يعنللي تجللانس أفللراد
 .اتخاذ القرار، في مجال في الجامعات األردنية الحكومية

 قلراراتخاذ الوفيما يتعلق بترتيب كل عبارة من العبارات الدالة على واقع األداء الوظيفي لمجال 
 .(2.74- 2.42)راوحلت متوسلطاتها الحسلابيةفقد جاءت جميع العبارات بدرجة تقلدير متوسلطة، إذ ت

بالرتبلة و  " بالرتبلة األوللى، االتزان في اتخاذ القرارات األكاديمية "والتي تنص على ( 3) ةجاءت الفقر و 
يحللث العللاملين علللى اسللتطالع الللرأي قبللل عمليللة "مللايلي والتللي تللنص علللى ( 8)األخيللرة جللاءت الفقللرة 

 لة.وذلك لعدم وجود قرارات كام ،اقتناعهم وثقتهم بالقرارات وقد يعزى ذلك إلى عدم ،"اتخاذ القرار
 عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:

( α≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ): "لإلجابة عن السؤال
؟" تم وظيفيلواقع األداء الوظيفي للقادة األكاديميين في الجامعات األردنية الحكومية تعزى للمسمى ال
 ك.( ذل12حساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى متغير الدراسة، ويبين الجدول)
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 فيى الوظيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع األداء الوظيفي حسب متغير المسم (12جدول)
 صائيةالداللة اإلح درجات الحرية ف األوساطمربع  مجموع المربعات 
 759. 184 392. 222. 667. مجال التواصل

 735. 184 426. 212. 637. مجال التطوير والتحسين
 717. 184 451. 188. 563. مجال عمل الفريق

 849. 184 267. 120. 361. مجال التمكين
 622. 184 590. 315. 945. مجال التقييم
 997. 184 017. 006. 019. مجال القيادة
 149. 184 1.800 872. 2.617 ذ القرارمجال اتخا

 885. 184 217. 066. 197. المستوى الكلي
 ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات12يتبين من نتائج الموضحة في الجدول )

عزى تومية أفراد عينة الدارسة لواقع األداء الوظيفي للقادة األكاديميين في الجامعات األردنية الحك
 الوظيفي على المستوى الكلي لألداة وعلى جميع األبعاد، مما يعني أن هناك توازن في للمسمى

إذ أن  لهم، األداء بين القادة األكاديميين، وهذا يدل على أنه ال يوجد اختالف في بيئة العمل بالنسبة
 إلى ذلك األداء الوظيفي لديهم معتمد على توزيع األدوار في األداء، حسب المسمى الوظيفي، ويعزى 

ي بعة فأن مستوى األداء الوظيفي لجميع القادة األكاديميين يعتمد على اإلجراءات والتعليمات المت
وهذه النتيجة اختلفت مع جميع  ،هام بعض النظر عن المسمى الوظيفيتنفيذ ما لديهم من م

 الدراسات السابقة.
 التوصيات

 ي انبثقت من نتائج الدراسة:تعرضت الباحثة فيما يلي إلى مجموعة من التوصيات الت
ن في أشارت نتائج الدراسة في سؤالها األول إلى أن واقع  األداء الوظيفي للقادة األكاديميي .1

 البرامج وتنظيم تفعيلب الجامعات األردنية الحكومية قد جاء متوسطا، وعليه توصي الباحثة
 .التدريبية لرفع مستوى أداء القادة األكاديميين

نة في تقديرات أفراد عيسؤال الثاني إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية أشارت نتائج ال .2
مى ى للمسالدارسة لواقع األداء الوظيفي للقادة األكاديميين في الجامعات األردنية الحكومية تعز 

 ج.النتائتعزيز التقييم الدوري للقادة األكاديميين، ومناقشتهم ب، وعليه توصي الباحثة بالوظيفي
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 جعالمرا
كاديمية أنموذج مقترح لتقييم األداء الوظيفي لرؤساء األقسام األ (. 2011الحياصات، هوازن ) -

 طروحة، أفي الجامعات في ضوء الواقع واالتجاهات اإلدارية المعاصرة وقياس مدى كفايته
 دكتوراه غير منشورة،جامعة عمان العربية، عمان، األردن. 

ية رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات الحكومتقويم أداء (. 2010الزهراني، سعيد ) -
، سالسعودية بناء على أنموذج جلبرت لهندسة السلوك من وجهة نظر أعضاء هيئة التدري

 أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة عمان العربية، عمان، األردن.
وجهة  تقييم فعالية أداء عمداء الكليات في جامعة صنعاء من(. 2007شرف الدين، علي ) -

 ة.، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة صنعاء، الجمهورية اليمنينظر أعضاء هيئة التدريس
ردنية (. األداء الوظيفي لدى أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات األ2011الصرايرة، خالد ) -

 .652-601(، 2)27، مجلة جامعة دمشقالرسمية من وجهة نظر رؤساء األقسام فيها، 
 ، عمان: دار الفكر.1. طاستراتيجيات إدارة الموارد البشرية(. 2011مح )عامر، سا -
دنية أنموذج مقترح لتقييم األداء الوظيفي لموظفي الجامعات األر (. 2015قطيشات، دالل ) -

 ألردنية،امعة ا، أطروحة دكتوراه غير منشورة، الجالحكومية استنادا إلى قواعد القيادة األخالقية
 عمان، األردن.  

 ، عمان: دار دجلة. 1، طتنمية األداء الوظيفي واإلداري (. 2015للبدي، نزار )ا -
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