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مستوى القدرات القيادية لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية وعالقته بمستوى 
  التطوير المهني لدى أعضاء هيئات التدريس فيها

  عائشة علي أبو شلحه
 *راتب سالمة السعود أ.د.

 

  :ملخص
هدفت الدراسة إلى تعرف مستوى القدرات القيادية لدى رؤساء األقسام األكاديمية فيي الجامعيات 
األردنية وعالقته بمستوى التطوير المهني لدى أعضاء هيئات التدريس فيها، ولتحقيي  أهيداف الدراسية 

هيئية تيدريس  ( عضيو164تكونت عينة الدراسة من )و  ،تم تطوير استبانة، والتأكد من صدقها وثباتها
أظهيييرت نتيييار  الدراسييية أ  و  ،فيييي الجامعيييات األردنيييية، واعتميييدت الدراسييية المييينه  الوصييي ي المسيييحي

مستوى القدرات القيادية لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية كا  متوسيطاا، ومسيتوى 
سييية وظيييود عالقييية التطيييوير المهنيييي ليييدى أعضييياء هيئيييات التيييدريس ظييياء متوسيييطاا، كميييا أظهيييرت الدرا

ارتباطية ايجابية بيين مسيتوى القيدرات القياديية ليدى رؤسياء األقسيام األكاديميية فيي الجامعيات األردنيية 
وصيييت الدراسييية فيييي ئيييوء النتيييار  ، وأومسيييتوى التطيييوير المهنيييي ليييدى أعضييياء هيئيييات التيييدريس فيهيييا

ديميية بعقيد دورات تدريبييية، بضيرور  اههتميام برفيع مسيتوى القيدرات القيادييية ليدى رؤسياء األقسيام األكا
واهسييتمرار فييي التطييوير المهنييي ألعضيياء هيئيية التييدريس ااصيية فييي مجييالي البحيي  العلمييي وادميية 

 المجتمع المحلي.
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The Level of Leadership Abilities of Academic Department 

Chairpersons at the Jordanian Universities and its Relationship with 

the Level of Professional Development of the Faculty Members 

 

Aisha Ali Abu Shalha  

Prof. Rateb Salameh Alsoud*  
 

Abstract: 

The study aimed at identifying the level of leadership abilities of 

academic department chairpersons at the Jordanian universities and its 

relationship with the level of professional development of the faculty 

members. To achieve the objectives of this study, a questionnaire was 

developed where its validity and reliability were assured. The study sample 

consisted of (461) faculty members from Jordanian universities. The study 

used the descriptive survey method in data collection. The results revealed that 

the level of leadership abilities of academic department chairpersons was 

medium, and the level of professional development of the faculty members 

was medium as well. The results also revealed that there was a positive 

relationship between the level of leadership abilities of the academic 

departments' chairpersons and the level of professional development of their 

faculty members. The researchers recommended, in the light of the study 

results, that the levels of leadership abilities of academic department 

chairpersons should be raised through conducting training workshops. It has 

been recommended also that the professional development for faculty 

members should continue mainly in scientific research and community service 

domains. 

Keywords: Leadership Abilities, Professional Development, Jordanian 

Universities. 
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 المقّدمة:
يحظى قطاع التعليم العالي في األرد  بأهميية بالةية تنبيع مين اليدور اليم  يقيوم بيه هيما القطياع 
في عملية التنمية بم هومها الشيام  لقطاعيات الايناعة والتجيار  واألعميال وال راعية والايحة، و يرهيا 

ية كبييرى فييي ادميية وتضييطلع مسسسييات التعليييم العييالي بمسييسول ،ميين المييدمات اننسييانية واهظتماعييية
وتقييوم بييدور فاعيي  فييي نمييو المعرفيية وتييدريب  ،المجتمييع وتطييورو، كونهييا تقييع فييي قميية السييلم التعليمييي
 الكوادر البشرية وت ويدها بالمهارات العملية والعلمية.

وتعد الجامعات من أهم مسسسات التعلييم العيالي التيي تعمي  عليى تهيئية واعيداد الميوارد البشيرية 
تطلبييييات التنمييييية اهظتماعييييية الشيييياملة، ميييين اييييالل إعييييدادهم وت ويييييدهم بالمعييييارف التييييي تسييييتجيب لم

والمهييارات التييي تسيياعدهم علييى توظيييه مييا تعلمييوو فييي الجامعييات لمدميية مجييتمعهم، والمسيياهمة فييي 
ولييييم يعييييد دور  ،تطييييورو وتقدمييييه فييييي المجيييياهت الثقافييييية واهظتماعييييية واهقتاييييادية والسياسييييية كافيييية

ليييى ت وييييد الطلبييية بيييالعلوم والمعيييارف النظريييية بييي  تعيييدى  لييي  ليشيييم  انعيييداد الجامعيييات مقتايييراا ع
اهظتمييياعي واألاالقييييي، بحييييي  تتشيييم  لييييدى الطلبيييية منظوميييية متكاملييية ميييين المعييييارف، والمهييييارات، 
والقييييييدرات، التييييييي تمميييييينهم ميييييين تلبييييييية اطييييييي التنمييييييية اهظتماعييييييية واهقتاييييييادية التييييييي يحتاظهيييييييا 

  (Nemrat,2013).المجتمع
تطيع الجامعيييات أ  تقيييوم باليييدور المنيييوي بهيييا مييين عملييييات التيييدريس، والبحييي  العلميييي، وه تسييي

فالقيييياد  انداريييية فييييي  ،وادمييية المجتميييع إه بوظييييود قييييادات فاعلييية فييييي ممتليييه مسيييتوياتها اندارييييية
الجامعيييات مييين العناصييير المهمييية التيييي لهيييا األثييير الكبيييير فيييي قييييام العييياملين وأعضييياء هيئييية التيييدريس 

الموكلة إليهم بنجاح، كما أنها تسهم في نمو العالقات اننسانية بينهم بحيي  يسيود ظيو مين باألعمال 
الييود واهرتييرام والتعيياو  والثقيية، وفييي تهيئيية منيياي تنظيمييي إيجييابي وفاعيي  ل يييد ميين دافعييية العيياملين 

أ  تتوافر وهما يستدعي  ،للعم ، ويقو  من انتمارهم الوظي ي، مما يحق  األهداف ال ردية والمسسسية
القيدرات القياديية الالةمية للتعامي  ميع أعضياء هيئية التيدريس، وأ  لدى القاد  األكاديميين فيي الجامعية 

بحيي  لتوليد ليدى الجمييع الر بية فيي العمي  الجمياعي وبيروح ، يمتلكو  القيدر  فيي التيأثير فيي انايرين
  (Jaber,2000).ال ري 

يياد  األكاديميية وانداريية، بميا تتضيمنه مين تعيدد الق األكياديمي فيي الجامعيةويمث  ررييس القسيم 
في المهام واألدوار المنوطة به، فيواظه تحديات كثير  ومتنوعية، إ  إ  عمليه لييس قاصيراا عليى تسييير 
شيييسو  القسيييم تسيييييراا روتينيييياا، ومباشييير  أعماليييه التنظيميييية فقيييين بييي  يجيييب أ  يشيييتم  عليييى ظيييانبين 
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الجانب األكاديمي المتعل  بالعمليية التعليميية والبحثيية، :   أولهمامتالةمين متكاملين في منظومة وارد
وهييو أسيياي بنيييا  الجامعيية وموئييوعها الييرريس الييم  يعميي  علييى تحقييي  أهدافييه، وثانيهمييا: الجانييب 

  (Ashour,2012).اندار  وهو المسسول عن تهيئة المناي المناسب لتحقي  أعباء الجانب األول
ى ررييس القسيم األكيياديمي مجموعية مين القيدرات القياديية التيي تعيي ة ويتطليب  لي  أ  تتيوافر ليد

دورو القياد  في قياد  قسمه لتحقي  األهداف المنشود ، وامتالكه لمث  همو القدرات القياديية سيينعمس 
عليى مييا لتبنياو ميين اتجاهيات فكرييية، وممارسيات عملييية فيي التعاميي  ميع المتةيييرات والمسيتجدات التييي 

جامعيية علييى رييد سييواء، كبييروة ظيياهر  العولميية، واهن جييار المعرفييي، وتطييور تقنيييات تواظييه القسييم وال
ييه ميع اهتاال واهنترنت التي فرئت على الجامعات ئرور  إعداد هيئات تدريسية قيادر  عليى التك

ه سيييما وأ  إدارات الجامعييات أصييبحت تييدرت بييأ  مسييتوى فاعلييية أداء هييمو التحييديات والمتةيييرات، 
ات التدريسيية ه ليرتبي بسيمعة الكيادر األكياديمي ورسيب، وانميا بسيمعة الجامعية بأكملهيا أعضاء الهيئ

.(Shahin,2004) 
ولعي  ميين أهيم التحييديات التيي تواظييه الجامعييات العمي  علييى تيوفير األعييداد الكافيية ميين أعضيياء 

ات عضييو التييدريس المييسهلين علمياييا وتربوياييا، ميين اييالل إدار  بييرام  تطويرييية تسييتهدف مهييارات وقييدر 
هييي يةييياد   (Totah,2016)التطييوير المهنييي كمييا تراهييا  فعملييية، هيئيية التييدريس فييي أدوارو الممتل يية

ورفع مسيتواهم األداريي فيي  ،والتحسين المستمر ،فعالية أداء أعضاء هيئة التدريس عن طري  التطوير
ة، و ليي  ميين اييالل ظميييع الجوانييب الممتل يية سييواء كانييت تدريسييية، أو إدارييية، أو تنظيمييية، أو بحثييي

 برام  ممطي لها تشم  ابرات تربوية ردلثة، وأساليب سلوكية ظدلد ي.
أ  هيما للقيي بالعيبء الكبيير عليى إدار  الجامعية  (Shakhsheir,2010)وتسكد ريال الشمشيير 

للقيييام بميييا لليي م لتطيييوير أعضيياء الهيئييية التدريسييية مهنيايييا اسييتجابة لثسيييبا  والمبييررات، المتمثلييية فيييي 
والتةييير والتطيييور الملحييوو فيييي أدوار ومهييام أعضييياء هيئييية  ،ر التكنوليييوظي وانعماسيياته التربوييييةالتطييو 

 التدريس، وكمل  ت الد اههتمام بتطبي  اهعتماد األكاديمي ونظام الجود  في الجامعات.
ولقيييد اتجهيييت بعيييت الجامعيييات إليييى إنشييياء مراكييي  متمااييية تتسييياب  فيييي مضيييمار التطيييوير 

ا ررص الكثير من الجامعات عليى تطيوير هيمو المراكي ن لتتعيدى مررلية تطيوير  المهني، وبات وائحا
التدريس والتعليم وصوها إلى تحقي  التمي  وانبداع فيي التعلييم الجيامعي، وتعيد بيرام  التطيوير المهنيي 
ألعضيياء هيئييية التييدريس ئيييرور  ه  نييى عنهيييا لمواظهييية التحييديات المحليييية والعالمييية التيييي لواظههيييا 

الجامعين األمر الم  يحتم العم  على تطوير عضيو هيئية التيدريس مين منظيور أكثير اتسياعاا التعليم 
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، ووفيي  رؤييية منظوميية متعييدد  ال وايييا واألبعيياد، ومين ثييم بنيياء بييرام  تطويرييية متكامليية وشيياملة  وشيموها
 (Masoudi, 2013).لك  عنار من عناصر المنظومة، وتحدلد آليات تن يمها 

اديمي  و القييدرات القيادييية المرت عيية، والييم  يمثيي  رلقيية الوصيي  بييين إدار  إ  رريييس القسييم األكيي
الجامعة والقسم، ويسعى لتحقي  أهداف الجامعة بنجياح، سييقع عليى عاتقيه ظي ء مين مسيسولية تطيوير 

الظيروف المالرمية لتحسيين  فيسيعى لتمميين ةمالريه، وتهيئية ،قدرات وك اييات أعضياء الهيئية التدريسيية
ن ايييالل عملييييات التطيييوير المهنيييي فيييي مجييياهت التيييدريس والبحييي  العلميييي وادمييية ظيييود  أدارهيييم مييي

 المجتمع.
 مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

مييين ايييالل اطيييالع البيييارثين عليييى مجموعييية مييين الدراسيييات السيييابقة المتعلقييية برؤسييياء األقسيييام 
 ،(Nemrat,2013)، و(Omari,2006)، و(Oleimat,2003)األكاديمييية فييي الجامعيياتن كدراسيية 

وهعتقيياد البييارثين بأهمييية دور رؤسيياء األقسييام األكاديمييية فييي الجامعييات األردنييية بوصيي ها مسسسييات 
ت راظييية ماسييية إليييى تقيييدلر ك ييياءتهم فيييي تربويييية العلميييية، فقيييد لمسيييا أ  هنييياظامعيييية لهيييا رسيييالتها ال

مسيتوى  اهئطالع بأدوارهم وأداء المسسوليات المنوطة بهم، من االل إظراء م يد من الدراسيات عين
القدرات القيادية لدى ررييس القسيم، وعالقتيه بيالتطوير المهنيي ألعضياء هيئية التيدريس فيي الجامعيات، 
باعتبارو مين المتةييرات المهمية، والمرتبطية باألهيداف الحقيقيية للمسسسيات األكاديميية، األمير اليم  قيد 

دم وظيود دراسيات سيابقة يسهم في التعرف إلى ك اء  رؤسياء األقسيام فيي تحقيي  أهيداف أقسيامهم، ولعي
تناولييت موئييوع القييدرات القيادييية لييدى رؤسيياء األقسييام األكاديمييية وعالقتييه  -رسييب علييم البييارثين -

 بمتةير التطوير المهني ألعضاء هيئات التدريس األمر الم  سوغ للبارثين إظراء همو الدراسة.
ا على ما سب ، فإ  مشملة همو الدراسة تتمث  في الكشه عين م سيتوى القيدرات القياديية وتأسيسا

لدى رؤسياء األقسيام األكاديميية فيي الجامعيات األردنيية مين وظهية نظير أعضياء هيئيات التيدريس فيهيا 
 وعالقته بمستوى التطوير المهني، من االل انظابة عن األسئلة انتية:

ميييا مسيييتوى القيييدرات القياديييية ليييدى رؤسييياء األقسيييام األكاديميييية فيييي الجامعيييات  السؤؤؤ األ األوأل:
 األردنية من وظهة نظر أعضاء الهيئات التدريسية فيها؟ 

: مييا مسييتوى التطييوير المهنيييي لييدى أعضيياء الهيئييات التدريسييية فييي الجامعيييات السؤؤ األ النؤؤاني
 األردنية من وظهة نظرهم؟
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( بييين مسييتوى α=0.05هيي  توظييد عالقيية  ات دهليية إراييارية عنييد مسييتوى ) السؤؤ األ النالؤؤ :
ء األقسام األكاديمية في الجامعيات األردنيية ومسيتوى التطيوير المهنيي ليدى القدرات القيادية لدى رؤسا

 أعضاء الهيئات التدريسية فيها؟ 
 أهداف الدراسة:
هييمو الدراسيية إلييى تعييرف مسييتوى القييدرات القيادييية لييدى رؤسيياء األقسييام األكاديمييية فييي  هييدفت

 يئات التدريسية فيها.الجامعات األردنية وعالقته بمستوى التطوير المهني لدى أعضاء اله
 أهمية الدراسة:

ميييين المسميييي  أ  ت يييييد نتييييار  الدراسيييية المسييييسولين وأعضيييياء الهيئييييات التدريسييييية فييييي الجامعييييات 
األردنية، ليتممنوا من ااتيار الك اءات القيادية التربوية المناسيبة، وتطيوير ابراتهيا لالئيطالع باليدور 

كميا لسمي  أ  ت ييد دوارير التمطييي والتطيوير  ،هظتمياعيال اع  في قياد  المناشي العلمية والتربويية وا
والشييسو  األكاديمييية فييي صيييا ة المطييي، والبييرام  فييي شييتى مجيياهت التطييوير المهنييي لعضييو هيئيية 

 التدريس.
 تبنى البارثا  تعريف أهم ماطلحات الدراسة على النحو انتي: تعريف المصطلحات:

( عليييى أنهيييا Oleimat,2003ويعرفهيييا ) :Leadership Abilities)القؤؤؤدرات القياديؤؤؤة  
يمجموعييية المبيييرات والمهييييارات واألسييياليب التييييي لنبةيييي أ  يمتلكهييييا رؤسييياء األقسييييام األكاديميييية فييييي 
الجامعيييات األردنيييية، والتيييي تيييسهلهم ألداء المهيييام انداريييية المطليييو  مييينهم إنجاةهيييا لتحقيييي  األهيييداف 

لبارثييا  إظرارياييا: علييى أنهييا مجموعيية السييلوكيات التربوييية المرسييومة علييى مسييتوى الجامعييةي. ويعرفهييا ا
والمبييرات واألسيياليب والمهييارات الشماييية واننسييانية وال نييية وال كرييية، التييي يمارسييها رؤسيياء األقسييام 
األكاديمييية اييالل إدارتهييم للقسييم والتعاميي  مييع أعضيياء هيئييات التييدريس، وتقيياي بالدرظيية التييي يحايي  

 ة.عليها المستجيبو  على أدا  الدراس
: هويةييياد  فعالييية أداء أعضيياء هيئيية Professional Development)  التطؤؤوير المهنؤؤي

التدريس عن طري  تحسين ك التهم اننتاظية، ورفع مستوى أدارهم في: التيدريس الجيامعي، والتمطييي 
تقييويم لتييدريس المقييررات الدراسييية، والييتعلم ال ييرد  أو الييماتي، وماييادر الييتعلم وتكنولوظيييا التعليييم، وال

(. Shokhaibi ،2002 :38واهاتبييارات التحايييلية فييي التعليييم الجييامعي، ومنيياه  البحيي  العلميييي )
ويعرفه البارثا  إظرارياا: على أنه تطوير ك اية عضيو هيئية التيدريس فيي مجياهت )التيدريس الجيامعي 

يية مين ايالل البيرام  والمدمات الطالبية(، والبح  العلمي، وادمة المجتمع والجوانيب القياديية واندار 
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الممططيية التييي تشييتم  علييى ابييرات تربوييية ردلثيية، وأسيياليب سييلوكية ظدلييد ، ويقيياي بالدرظيية التييي 
 يحا  عليها المستجيبو  على المقياي الم  وئعه البارثا  لهما الةرض.

 حدود الدراسة:
الجامعيات همو الدراسة على أعضاء الهيئات التدريسية برتبة أستا  مسياعد فيأعلى فيي  اقتارت

 .8142/8142األردنية، الحمومية والماصة، في العام الدراسي الجامعي 
 األدب النظري:

يعد موئوع القياد  من الموئوعات التي رظيت باهتمام البارثين والم كيرين منيم القيدم، واةداد 
ومقتييدر  نظييراا ل ييياد  راظيية المسسسييات إلييى قييياد  فاعليية،  ،اههتمييام بهييا فييي ال كيير اندار  المعاصيير

 على التعام  مع التطورات، والتحديات، التي تشهدها المسسسات با ة مستمر .
  إرات التييي تعييد ظميعهييا ئييرورية لييه، ويتطلييب نجيياح القارييد التربييو  تييوافر مجموعيية ميين القييد

لتوقه نجاره على توظي ه لهمو القدرات االل ممارسته ألعماليه وتعامليه ميع ةمالريه، ودفعهيم للعمي  
وعلييى الير م ميين التشياب  بييين تليي  القيدرات التييي يايعب أرياناييا معرفيية  ،  أهيداف الجامعييةنحيو تحقييي

وألين تبييدأ األايرى إه أ  أهميتهيا تمتليه رسييب درظية ونيوع العمي  اندار  للقارييد  ؟ألين تنتهيي إريداها
اندار  التربييو ن فيياندار  العليييا تتطلييب قييدرا كبيييرا ميين القييدرات اندراكييية، وتقيي  كلمييا انم ييت السييلم 

بعمس القدرات ال نية التي يجب أ  تتوافر في المستويات اندارية األدنى بشيم  أكبير مين توافرهيا فيي 
 المستويات العليا.

إليييييى أ  القييييياد  التربويييييية هييييي إريييييدى عناصييييير اندار   (Alsoud,2013)دوقييييد أشيييييار السييييعو 
بتسيييير شييسو  المسسسيية التربوييية  التربويية، ويقييوم عليهييا قارييد تربيو  تجيياوة مررليية اندار ن التييي تعنيى

تسييييراا روتينياييا إلييى التييأثير السييحر  فييي العيياملين معييه فييي المسسسيية التربوييية، بمييا لييوفر لهييم فييرص 
 انبداع والتطوير.

ويعيييد التطيييوير المهنيييي مييين أهيييم متطلبيييات التعلييييم الجيييامعي، وتكمييين المبيييررات التيييي تسيييتدعي 
التدريسييييييييييية كمييييييييييا تراهييييييييييا نسيييييييييييبة المةييييييييييالر  اههتمييييييييييام بييييييييييالتطوير المهنييييييييييي ألعضيييييييييياء الهيئيييييييييية 

(Maghayreh,2014) :بانتي 
اهتجاهات المعاصر  المنادية بضرور  التحول من التعليم الجامعي السيطحي إليى التعلييم الجيامعي  .4

العميييي ، ويركييي  هيييما األايييير عليييى تنميييية المهيييارات المعرفيييية أو العقليييية العلييييا ليييدى الطلبييية مثييي  
 مشمالت، والت كير انبداعي المالق، والتعام  مع انارين. الت كير الناقد، ور  ال
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 وظود معالير عالمية للجود  واألداء واننجاة، والتي تتطلب استجابة سريعة ومالرمة مين أظي  أ  .8
 تكو  شروي اننجاة لدى عضو هيئة التدريس ممافئة ومقاربة لما هو سارد عالمياا.

عيييات فيييي الوقيييت الحائييير اههتميييام بأسييياليب التقيييويم تنييوع أسييياليب التقيييويم، ريييي  تجييياوةت الجام .3
التقليدييية المقتايير  علييى اهاتبييارات التحايييلية إلييى اههتمييام بييالتقويم الييماتي، وتقييدلر الحاظييات، 

 والسج  التقويمي، فضالا عن شمولية التقويم لجميع ظوانب شماية الطالب. 
 الدراسات السابقة ذات الصلة: 

  ء عددا من الدراسات السابقة  ات العالقة بمتةير  الدراسة:يعرض البارثا  في هما الج
 الدراسات السابقة ذات الصلة بالقيادة والقدرات القيادية لرؤساء األقسام األكاديمية: .1

إلى تعرف مسيتوى القيدرات القياديية التربويية لرؤسياء  (Oleimat,2003)هدفت دراسة عليمات 
أدارهييم لثعمييال اندارييية )اسييتمدام السييلطة، الموئييوعية، األقسييام فييي الجامعييات األردنييية ميين اييالل 

أظرييييت هيييمو الدراسييية فيييي الجامعيييات: األردنيييية و المرونييية، فهيييم انايييرين، معرفييية مبييياد  اهتايييال(، 
( ررييس قسيم، وقيد أظهيرت 61ووةعت استبانة على عينية الدراسية الممونية مين ) ،واليرموت والهاشمية

ف  مجيي  لرؤسيياء األقسييام، و ليي  ميين اييالل عمليييات التقييويم نتييار  الدراسيية ئييرور  وئييع نظييام رييوا
 الشاملة من عماد  الكلية ورراسة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

( فيي دراسية ليت هم المطاليب والمحيددات التيي تواظيه رؤسياء Wisdom,2011وتوص  وي دوم )
سييام فييي ظامعييات ألقاألقسييام األكاديمييية ميين وظهيية نظيير العمييداء وأعضيياء هيئييات التييدريس ورؤسيياء ا

( مييين أفيييراد العينييية، ومميييا توصيييلت إلييييه 200عيييد البارييي  اسيييتبانة تيييم توةيعهيييا عليييى )أ أمريمييية، وقيييد 
الدراسيية  يييا  األدليية الرسييمية التييي توئييم لييرريس القسييم انظييراءات التييي لتبعهييا أثنيياء أدارييه لعملييه، 

 ظراءات والتدريب. وعدم وظود أ  مواد مساعد  لرريس القسم فيما لتعل  بالسياسات وان
دراسيية هييدفت إلييى تحدلييد درظيية ممارسيية المهييارات القيادييية ب(Nemrat,2013) وقييام النمييرات 

ولتحقيي   نلدى رؤساء األقسام األكاديميية مين وظهية نظير أعضياء هيئية التيدريس فيي ظامعية اليرميوت
مهيييارات ( فقييير  موةعييية عليييى ثالثييية مجييياهت هيييي )ال48 لييي  أعيييد البارييي  اسيييتبانة اشيييتملت عليييى )

( عضو هيئة تدريس. 228اننسانية، والمهارات ال نية، والمهارات ال كرية( تكونت عينة الدراسة من )
وتوصلت الدراسة إلى أ  درظة ممارسة المهيارات القياديية ليدى رؤسياء األقسيام األكاديميية فيي ظامعية 

تعييي ى لمتةيييير   اليرميييوت كانيييت متوسيييطة، وأظهيييرت النتيييار  عيييدم وظيييود فيييروق  ات دهلييية إرايييارية
 )الجنس، وبلد الحاول على أار شهاد (.
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( عين واقيع األداء اندار  ليدى رؤسياء األقسيام Yousef,2016وكش ت دراسة يسيرى لوسيه )
ولتحقيي   لي  أعيدت البارثية مقياسيا  ،في كليات العلوم التربوية من وظهة نظر أعضياء هيئية التيدريس

( عضييو هيئيية تييدريس فييي الجامعييات 167ونيية ميين )( فقيير  تييم تطبيقييه علييى عينيية مم44لتكييو  ميين )
وأظهييرت نتييار  الدراسيية أ  مسييتوى تقييدلر أفييراد عينيية الدراسيية علييى  ،الحمومييية والماصيية فييي األرد 

األدا  كم  كا  متوسطا، كما أظهرت النتار  وظود فيروق  ات دهلية إرايارية ألثير الجينس ولايالم 
مييية، وعييدم وظييود فييروق  ات دهليية إراييارية ألثيير الييمكور، وألثيير الجامعيية لاييالم الجامعييات الحمو 

 الرتبة األكاديمية في مجاهت الدراسة.
 الدراسات السابقة ذات الصلة بالتطوير المهني لدى أعضاء الهيئات التدريسية: .2

إلييييى تعييييرف اهرتياظييييات التدريبييييية ألعضيييياء هيئيييية  (Omari,2006)هييييدفت دراسيييية العميييير  
نيييية الرسيييمية مييين وظهييية نظييير عميييداء الكلييييات ورؤسييياء األقسيييام التيييدريس الجيييدد فيييي الجامعيييات األرد

وقيد ااتيييرت عينيية الدراسية بالطريقيية العشييوارية  ،واتبعييت الدراسية الميينه  المسييحي ،واألعضياء أن سييهم
ولتحقييي  أهييداف الدراسيية اسييتمدم الباريي  اسييتبانة موةعيية علييى ثمانييية  ،( فييرداا 500والبييالع عييددها )

 ،وظود درظة ارتياظات تدريبية عالية لدى أعضياء هيئية التيدريس الجيدد وقد أظهرت النتار  ،مجاهت
كما أشارت نتار  الدراسة إلى وظود فروق  ات دهلة إراارية بين اسيتجابات أفيراد عينية الدراسية فيي 
 ،درظييية اهرتياظيييات التدريبيييية ألعضييياء هيئييية التيييدريس الجيييدد تعييي ى لمتةيييير التماييي  األكييياديمي

 ت العلمية(، والجنس لاالم )انناث(.وظاءت لاالم )الكليا
إليى تعيرف مسيتوى التنميية المهنيية لييدى  (Shakhsheir,2010)ريال الشمشيير  وهيدفت دراسية

وقييد ااتيييرت عينيية  ،اتبعييت الدراسيية الميينه  الوصيي يو  ،أعضيياء الهيئيية التدريسييية فييي ظامعيية النجيياح
ولتحقيي  هيدف الدراسية قاميت  ،ريس( عضيو هيئية تيد130الدراسة بالطريقة العشوارية والبالغ عيددها )

البارثة باسيتمدام اسيتبانة موةعية عليى أربعية مجياهت، وقيد أظهيرت نتيار  الدراسية أ  مسيتوى التنميية 
كميا أشيارت نتيار  الدراسية إليى عيدم وظيود فيروق  ،المهنية لدى أعضاء الهيئة التدريسية كيا  متوسيطاا 

التييدريس فييي تحدلييد مسييتوى التنمييية المهنييية  ات دهليية إراييارية بييين متوسييطات آراء أعضيياء هيئيية 
 تع ى لمتةير الجنس، ونوع الكلية، والرتبة األكاديمية.

( فييي إلييرا  إلييى تحدلييد Soleimani & Khaliyan,2012هييدفت دراسيية سييليماني وكاليييا  )
اتبعيت الدراسية الميينه  و  ،أنشيطة التطيوير المهنيي ألعضياء هيئية التيدريس فييي ظامعية انميام الايادق

ولتحقييي  أهييداف الدراسيية اسييتمدم البارثييا  اسييتبانة، تييم تطبيقهييا علييى عينيية الدراسيية البييالغ  ،حيالمسيي
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وقييد أظهييرت النتييار  أ  أهييم األنشييطة التييي تتبعهييا الجامعيية فييي  ،( عضييو هيئيية تييدريس50عييددها )
تحقيييي  التطيييوير المهنيييي ألعضيييارها هيييي المناقشييية ميييع الييي مالء، لليهيييا متابعييية المجيييالت واليييدوريات، 

 المشاركة في المستمرات، ثم المشاركة في تطوير المناه ، وأايراا القيام بالبحوث انظرارية. ف
دراسيية هييدفت إلييى تقييديم تاييور مقتييرح للتنمييية  (Maghayreh,2014) وأظييرت نسيييبة المةييالر 

 المهنية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الحمومية في ئوء معالير اهعتماد األكياديمي
وقيد تكيو  مجتميع الدراسية مين  ،واتبعت البارثة المنه  الوص ي التحليليي ،وئما  الجود  في األرد 

ظميييع أعضيياء هيئيية التييدريس فييي الجامعييات األردنييية الحمومييية التالييية: )ظامعيية اليرمييوت، والجامعيية 
الطبقييية  ( عضييو هيئيية تييدريس تييم ااتيييارهم بالطريقيية2527األردنييية، وظامعيية مستيية( والبييالغ عييددهم)

وقيد أظهيرت نتيار   ،( فقير (61العشوارية، ولتحقي  هدف الدراسة استمدمت البارثة استبانة ممونة من
 الدراسة أ  ظميع مجاهت التنمية المقتررة ظاءت بدرظة متوسطة.

إلييى تعييرف مسييتوى التطييوير المهنييي ومعوقاتييه   (Totah,2016)ليانييا طييوطم وهييدفت دراسيية
متبعيية الميينه   ،هيية نظير أعضيياء هيئية التييدريس فييي ظامعية القييدي الم توريةليية اهرتقيياء بيه ميين وظآو 

ا492تكونت عينية الدراسية مين )قد الوص ي في دراستها، و  واسيتمدمت البارثية اسيتبانة ممونية  ،( فيردا
وأظهرت النتار  أ  درظة التطيوير المهنيي ليدى أعضياء هيئية التيدريس ظياءت بدرظية  ،( فقر 28من )

أميييا بمايييوص آليييية اهرتقييياء  ،التطيييوير المهنيييي ليييدلهم ظييياءت بدرظييية متوسيييطة عاليييية، وأ  معوقيييات
بيالتطوير المهنييي فيييرى أفيراد عينيية الدراسيية أ  هنييات مجموعية ميين األسيياليب تسياعد علييى  ليي ، منهييا 

 إظاة  الت رغ العلمي، وتم يه األعباء التدريسية.
 موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:

سييات السييابقة قييد سييلطت الضييوء علييى موئييوع القييدرات القيادييية لييدى رؤسيياء لالرييأ أ  الدرا 
األقسام األكاديمية، وبعضيها تنياول التطيوير المهنيي ليدى أعضياء هيئية التيدريس، أميا دراسية البيارثين 
الحالية فتتمي  بأنها من أوار  الدراسات التيي تناوليت دراسية العالقية بيين القيدرات القياديية ليدى رؤسياء 

 م األكاديمية ومستوى التطوير المهني لدى أعضاء هيئة التدريس.األقسا
 : منهج الدراسة ومجتمعها وعينتها: الطريقة واإلجراءات

ظمييع أعضياء تكو  مجتمع الدراسة، التي استمدمت المنه  الوص ي المسيحي اهرتبياطي، مين 
وعيددهم  8142 /8142معي الهيئات التدريسية في الجامعات األردنية الحمومية والماصة للعيام الجيا

 تم ااتيار عينة الدراسة بالطريقة العنقودية العشوارية، وفقاا لإلظراءات انتية:و  ،( عضوا41236)
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وتيم تحدليد الجامعيات التيي  ،تم تقسيم مجتمع الدراسة إلى ثالثية أقياليم: شيمال، ووسيي، وظنيو 
من كي  إقلييم بطريقية عشيوارية. تنطو  تحت ك  إقليم، ومن ثم ااتيار ظامعة رمومية وأارى ااصة 

وعليييه، فقييد وقييع ااتيييار البييارثين علييى ظامعيية آل البيييت )رمومييية(، وظامعيية ظيير  )ااصيية( لتمييثال 
 ،والجامعيية األردنييية )رمومييية( وظامعيية ال رقيياء الماصيية )ااصيية( لتمييثال إقليييم الوسييي ،إقليييم الشييمال

  ظامعة ااصة في إقليم الجنيو  فقيد تيم وظامعة مستة )رمومية( لتمث  إقليم الجنو ، ولعدم وظود أ
وتييم ااتيييار كليتييين  ،ااتيييار ظامعيية الشييرق األوسييي التييي تقييع فييي ظنييو  عمييا  لتمثيي  إقليييم الجنييو 

كميا تيم  ،علميتين وكليتين إنسيانيتين مين كي  ظامعية مين الجامعيات الممثلية للعينية بالطريقية العشيوارية
لييات العلميية واننسيانية التيي تيم ااتيارهيا ليمثليوا عينية ااتيار ظميع أعضاء الهيئات التدريسية فيي الك
( عضيو هيئيية تييدريس، وتييم توةيييع أدوات الدراسيية 221الدراسية، وبييمل  ظيياءت عينيية الدراسيية لتشييم  )

يييا، رييييي  اسيييترظع منهيييا ) ( تيييوةع أفييييراد العينييية رسييييب 4( أدا . ويوئييييم الجيييدول )164علييييهم ظميعا
 متةيرات الدراسة.

 د عينة الدراسة من أعضاء هيئات التدريس حسب متغيرات الدراسة.(: توزع أفرا1جدوأل  
 المجموع العدد الفئات المتغير
 79 أنثى 164 382  كر الجنس

 109 ااصة 461 352 رمومية نوع الجامعة
 200 إنسانية 461 261 علمية نوع الكلية

 الرتبة األكاديمية
 147 أستا 

 156 أستا  مشارت 461
 158 ا  مساعدأست

 سنوات المبر 
 82 سنوات فأق  2

 115 سنوات 41من  أق -2 461
 264 سنوات فأكثر 41

 :أداتا الدراسة
 لتحقي  أهداف الدراسة، قام البارثا  بتطوير أداتين كانتي:

 أداة قيؤا  مسؤتوى القؤدرات القياديؤة لؤدى رؤسؤؤاء األقسؤام األكاديميؤة فؤي الجامعؤات األردنيؤؤة: .4
( فقيييير ، 48( فقيييير  موةعيييية علييييى أربعيييية مجيييياهت وهييييي: القييييدرات الشماييييية )21نيييت ميييين )وتكو 

 ( فقر .48( فقر ، والقدرات ال كرية )41( فقر ، والقدرات ال نية )48والقدرات اننسانية )
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: أداة قيؤؤا  مسؤؤتوى التطؤؤوير المهنؤؤي لؤؤدى أعضؤؤاء هيئؤؤات التؤؤدريس فؤؤي الجامعؤؤات األردنيؤؤة .8
عة على أربعة مجاهت، وهيي: التيدريس الجيامعي والميدمات الطالبيية ( فقر  موة 82وتكونت من )

( فقيرات، والقيدرات القياديية وانداريية 2( فقيرات، وادمية المجتميع )6( فقرات، والبح  العلمي )2)
 ( فقرات.2)

 صدق األداتين:
( محمميييا مييين  و  اهاتاييياص فيييي 43للتحقييي  مييين صيييدق المقياسيييين، تيييم عرئيييهما عليييى )

 دنية، وتم األام بمالرظاتهم.الجامعات األر 
 ثبات األداتين: 

(، ريي  test-retestللتأكد من ثبات المقياسين، تم استمدام طريقية اهاتبيار واعياد  اهاتبيار) 
(، ولمقيييياي 99.بليييغ معامييي  الثبيييات لمقيييياي مسيييتوى القيييدرات القياديييية لرؤسييياء األقسيييام األكاديميييية )

 (.91.دريس )مستوى التطوير المهني ألعضاء هيئات الت
وللحمييم علييى كيي  ميين مسييتوى القييدرات القيادييية لييدى رؤسيياء اهقسييام ومسييتوى التطييوير المهنييي 
ألعضيياء الهيئيية التدريسييية، تييم اسييتمدام المحيي  التييالي: مسييتوى ميينم ت )متوسييي رسييابي أقيي  ميين 

 فأكثر(.  3.62(، ومستوى مرت ع )3.62-8.31(، مستوى متوسي )8.33
 :المعالجة اإلحصائية

 ظابة عن أسئلة الدراسة تم استمدام األساليب انراارية انتية:لإل
 لإلظابة عن السسال األول والثاني تم استمراج المتوسطات الحسابية، واهنحرافات المعيارية. -
 لإلظابة عن السسال الثال  تم رسا  معام  ارتباي بيرسو . -

 نتائج الدراسة ومناقشتها:
أل األوأل والؤيي نؤنص علؤؤا: مؤا مسؤتوى القؤدرات القياديؤة لؤؤدى أواًل: النتؤائج المتعلقؤة بالسؤ ا

 رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء الهيئات التدريسية فيها؟ 
لإلظابيية عييين هيييما السييسال، تيييم رسيييا  المتوسيييطات الحسييابية، واهنحرافيييات المعياريييية، والرتيييب 

نيية الدراسيية علييى مقييياي مسييتوى القييدرات القيادييية لييدى رؤسيياء والمسييتوى لييدرظات اسييتجابات أفييراد عي
 ( لبين  ل .8األقسام األكاديمية من وظهة نظر أعضاء الهيئات التدريسية فيها. والجدول )
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(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقدنرات أفراد عينة الدراسة لمستوى القدرات 2جدوأل  
م األكاديمية في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء الهيئات التدريسية القيادية لدى رؤساء األقسا

 .فيها علا مجاالت األداة ككل ورتبها ومستواها
 المستوى  الرتبة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المجاأل رقم المجاأل

 مرت ع 1 55. 3.72 القدرات ال نية 3
 مرت ع 2 63. 3.70 القدرات ال كرية 4
 متوسي 3 60. 3.58 لقدرات اننسانيةا 2
 متوسي 4 52. 3.51 القدرات الشماية 1

 متوسي  52. 3.63 المستوى الكلي للقدرات القيادية
( أ  مسييييتوى القييييدرات القيادييييية لييييدى رؤسيييياء األقسييييام األكاديمييييية فييييي 8لتبييييين ميييين الجييييدول )

كيييا  متوسييطاان إ  بلةيييت قيمييية الجامعييات األردنيييية ميين وظهييية نظييير أعضيياء الهيئيييات التدريسييية فيهيييا 
وتراورييت مسييتويات مجيياهت أدا  قييياي  ،(1.28(، واهنحييراف المعيييار  )3.63المتوسييي الحسييابي )

وقييد تعيي ى هييمو النتيجيية إلييى التبييالن فييي  ،مسييتوى القييدرات القيادييية بييين المسييتويين المرت ييع والمتوسييي
ر ، واقتايارها علييى األدوار الروتينيية، كمييا إدرات رؤسياء األقسيام األكاديمييية ألدوارهيم القيادييية المعاصي

ي يمتن ها الةميوض فيي تيممن ت سير  ل  بطبيعة دور رريس القسم األكاديمي المعقد  والمتشابمة، وال
ظييي   ييييا  التوصييييه اليييوظي ي الوائيييم و المحيييدد لمهيييام ررييييس القسيييم، إئيييافة إليييى عيييدم اعتمييياد 

القياديية ليدى رؤسيياء األقسيام األكاديميية، وااصيية وتطيوير القييدرات  ،الجامعيات لسياسية محييدد  لتنميية
و يير معيدلن  ،لتولو  هما المناب دو  تدريب مسب ، فقد يمونو  ممن هم أق  ابر  ودراييةقد أنهم 

مسييبقاا، فااتيييارهم لييتم بنيياء علييى انجيياةاتهم األكاديمييية، أو بنيياء علييى معييالير فردييية وشماييية لعميييد 
أشييارت إلييى أ  درظيية  يالتيي (Nemrat, 2013)مييع نتييار  دراسيية وات قييت نتييار  هييمو النتيجيية ،الكلييية

كميا تيم  ،ممارسة المهارات القيادية لدى رؤساء األقسام األكاديمية في ظامعة اليرموت كانيت متوسيطة
رسييا  المتوسيييطات الحاسيييبية واهنحرافيييات المعياريييية لتقيييدلرات أفييراد عينييية الدراسييية عليييى فقيييرات كييي  

 مجال على رد ، وكما للي:
 ( انتي:3ويوئم  ل  ظدول ) لمجاأل األوأل: مجاأل القدرات الفنية:ا

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقدنرات أفراد عينة الدراسة لمستوى القدرات القيادية لدى 3جدوأل  
ا مجاأل القدرات رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء الهيئات التدريسية فيها عل

 .الفنية ورتبتها ومستواها
رقم 
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المستوى  الرتبة المعياري 

 مرت ع 1 70. 4.31 يطب  رريس القسم )األنظمة والتعليمات( النافم  بالجامعة. 33
 مرت ع 2 79. 4.15 الجامعة.يامم رريس القسم المطي المناسبة بما لت   مع أهداف  25
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رقم 
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المستوى  الرتبة المعياري 

 مرت ع 3 75. 4.14 لدلر رريس القسم اهظتماعات بشم  منظم. 34
لبين رريس القسم ألعضاء هيئة التدريس )رقوقهم  29

 مرت ع 4 88. 3.95 وواظباتهم( المناوص عليها في اللوارم.

 ات الحدلثة ب اعلية ننجاة أعماليستمدم رريس القسم التقني 28
 مرت ع 5 87. 3.82 القسم.

الجود   القسم لضما حرص رريس القسم على تطوير ي 37
 مرت ع 5 74. 3.82 )اندارية، واألكاديمية، والبحثية( في القسم.

يمتل  رريس القسم القدر  على إدار  الحوار البناء مع  32
 مرت ع 7 80. 3.80 أعضاء هيئة التدريس.

 متوسي 8 71. 3.62 يعتمد رريس القسم آليات أداء وائحة ننجاة مسسولياته. 31
لتابع رريس القسم أثر برام  التنمية المهنية في أعضاء  38

 متوسي 9 80. 3.60 هيئة التدريس.
 متوسي 10 84. 3.59 ي وض رريس القسم السلطات وف  ئوابي تنظيمية. 26
 متوسي 11 78. 3.46 التدريس.لبين رريس القسم معالير األداء ألعضاء هيئة  36
 متوسي 12 86. 3.43 القسم.سم على هيملة التةيير لترسيمه في ثقافة يعم  رريس الق 27
 متوسي 13 75. 3.30 ي ع  رريس القسم دور القسم بتقديم ادمات للمجتمع المحلي. 30
يسهم رريس القسم في تحقي  األمن الوظي ي ألعضاء هيئة  35

 متوسي 14 90. 3.12 التدريس.
 تفعمر   55. 3.72 مستوى القدرات الفنية

( أ  مسييييتوى القييييدرات القيادييييية لييييدى رؤسيييياء األقسييييام األكاديمييييية فييييي 3لتبييييين ميييين الجييييدول )
الجامعيات األردنيية ميين وظهية نظير أعضيياء الهيئيات التدريسيية فيهييا عليى مجيال يالقييدرات ال نييةي كييا  

 (، وتت يي  هييمو النتيجيية مييع إرييدى نتييار 1.22(، وانحييراف معيييار  )3.28مرت عيياان بمتوسييي رسييابي )
التييي أشييارت أ  درظييية تحقيي  المهييارات ال نيييية لرؤسيياء األقسييام األكاديميييية  (Ashour,2012)دراسيية

 بجامعة الطاره كانت مرت عة. 
إ  ظيياءت فييي  ،وقييد ظيياءت فقييرات مجييال يالقييدرات ال نيييةي بمسييتويات مييا بييين المتوسييي والمرت ييع

بييي  ررييييس القسيييم )األنظمييية ( والتيييي تييين  عليييى ييط33الرتبييية األوليييى بمسيييتوى مرت يييع ال قييير  رقيييم )
( والتييي تيين  علييى 82وفييي الرتبيية الثانييية بمسييتوى مرت ييع ال قيير  رقييم ) ،والتعليمييات( النافييم  بالجامعييةي

يياييمم رريييس القسييم المطييي المناسييبة بمييا لت يي  مييع أهييداف الجامعييةي، وقييد تعيي ى هييمو النتيجيية لكييو  
لجهييية المنوطييية بهيييا تن ييييم قيييرارات الجامعييية نيييه اإإ   ،ررييييس القسيييم يمثييي  القيييياد  األكاديميييية وانداريييية

ولوارحها وأنظمتها، ويتحم  المسسولية التن يمية للواظبات والمهام المطالب بتن يمها أميام مين هيم أعليى 
 منه في الدرظة التنظيمية من القيادات اندارية في الجامعة. 
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تقيييديم ايييدمات ( والتيييي تييين  عليييى يي عييي  ررييييس القسيييم دور القسيييم ب31وظييياءت ال قييير  رقيييم )
للمجتمع المحليي في الرتبية قبي  األايير  وبمسيتوى متوسيين ويممين ت سيير هيمو النتيجية بمثير  األعبياء 
والمهييام اندارييية الملقييا  علييى كاهيي  رريييس القسييم األكيياديمي، وهنشييةاله بالقيييام بييأدوارو الروتينييية والتييي 

لمجتمييع، والتيييي تعمييي  عليييى ربيييي تسييتهل  ظييي  وقتيييه، بانئيييافة لوظييود مراكييي  اهستشيييارات وادمييية ا
، مما قلي  نسيبياا مين دور ررييس القسيم األكياديمي الجامعة بالمجتمع من االل برام  التأهي  والتدريب

ييا إلييى أ  وظي يية الجامعيية فييي مجييال  ،فييي ت عييي  ادميية المجتمييع المحلييي وقييد تعيي ى هييمو النتيجيية أيضا
مين أعضياء هيئية التيدريس ورؤسياء األقسيام ادمة المجتمع المحلي ه تي ال  امضية بالنسيبة للكثييرين 

 (.,9102Nemratاألكاديمية على رد سواء، وتت   همو النتيجة مع إردى نتار  دراسة )
( والتيييي تييين  عليييى ييسيييهم ررييييس القسيييم فيييي تحقيييي  األمييين اليييوظي ي 32وظييياءت ال قييير  رقيييم )

ليى اقتايار دور ررييس إر  وبمستوى متوسيي، وقيد يعي ى  لي  ألعضاء هيئة التدريسي في الرتبة األاي
القسم على الجانب األكاديمي واندار ، دو  النظر إلى الجوانب التيي تعمي  عليى تيدعيم ورفيع األمين 
اليييوظي ي ألعضييياء هيئييية التيييدريس مثييي  الجانيييب المييياد ن مييين رواتيييب وريييواف  ااصييية فيييي ظيييروف 

كيياديمي رلقييية تواصيي  ئيييعي ة فييي إيايييال مطاليييب اقتاييادية اانقييية، بحييي  يشيييم  رريييس القسيييم األ
أعضاء هيئة التدريس إليى اندارات العلييا فيي الجامعية، ومسياعدتهم فيي الحايول عليى رقيوقهم، وقيد 

 يمو  لعقود العم  المرنة في الجامعات الماصة دور في انم اض األمن الوظي ي.
 ر  هما المجال:( لوئم نتا1) لوالجدو  الفكرية:المجاأل الناني: مجاأل القدرات 

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقدنرات أفراد عينة الدراسة لمستوى القدرات القيادية لدى 4جدوأل  
رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء الهيئات التدريسية فيها علا مجاأل القدرات 

 .الفكرية ورتبتها ومستواها
رقم 
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المستوى  الرتبة المعياري 

 مرت ع 1 82. 4.10 لتمم رريس القسم القرارات المناسبة وف  المعطيات المتارة. 49
لبد  رريس القسم إيجابية في التعام  مع المشمالت  42

 مرت ع 2 82. 3.94 اليومية التي تواظه القسم

توفير المعلومات الكافية ل ري   يحرص رريس القسم على 47
 مرت ع 3 83. 3.88 المناسبة.العم  والتي تساعد على اتما  القرارات 

 مرت ع 4 79. 3.77 يستمدم رريس القسم مهارات الت كير في عمله القياد . 39
يستمدم رريس القسم أسلوبا علميا لح  المشمالت التي  43

 مرت ع 5 79. 3.74 تواظه القسم.

رريس القسم أبدال رلول مناسبة للمشمالت التي  يضع 40
 مرت ع 6 75. 3.71 القسم.تواظه 
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رقم 
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المستوى  الرتبة المعياري 

 مرت ع 7 81. 3.70 القرار.للت م رريس القسم بالمطوات العلمية في عملية صنع  46
لناقش رريس القسم المعنيين بأبدال الحلول المممنة للمشملة  44

 مرت ع 8 78. 3.69 قب  تبنيها.
 متوسي 9 73. 3.59 سم الممارسات لتقلي  الجهد الضارع.يقوم رريس الق 48
يطور رريس القسم تاورا مستشرفا للقسم في ئوء تحلي   41

 متوسي 10 76. 3.51 الواقع.معطيات 
 متوسي 11 76. 3.48 العم .يستشرف رريس القسم األرداث المستقبلية في مجال  45
يم يشرت رريس القسم أعضاء هيئة التدريس في تقو  50

 متوسي 12 94. 3.27 اننجاةات الماصة بالقسم.
 مرتفع  63. 3.70 مستوى القدرات الفكرية

( أ  مسييييتوى القييييدرات القيادييييية لييييدى رؤسيييياء األقسييييام األكاديمييييية فييييي 1لتبييييين ميييين الجييييدول )
الجامعيات األردنييية مين وظهيية نظيير أعضياء الهيئيية التدريسييية فيهيا علييى مجييال يالقيدرات ال كريييةي كييا  

(، وتمتليه هيمو النتيجية ميع 1.63(، واهنحيراف المعييار  )3.21 عاان إ  بلغ المتوسيي الحسيابي )مرت
( رييي  كانييت درظيية ممارسيية المهييارات القيادييية ال كرييية ليييدى ,9102Nemrat)إرييدى نتييار  دراسيية 

رؤساء األقسام األكاديميية فيي ظامعية اليرميوت متوسيطة، وتراوريت مسيتويات فقيرات هيما المجيال بيين 
( والتيي تيين  عليى يلتميم رريييس القسيم القييرارات 19لمسيتوى المتوسيي والمرت ييعن إ  رليت ال قير  رقييم )ا

المناسيبة وفي  المعطييات المتارييةي فيي الرتبية األولييى وبمسيتوى مرت يعن ويمميين ت سيير هيمو النتيجيية أ  
المتيوفر  مسيبقاا،  رريس القسم يمتل  مهارات اتميا  القيرار فيتميم قراراتيه بنياء عليى الحقيار  والمعلوميات

بعيد أ  ليتم ظميع البيانيات وتحليلهييا، ووئيع المييارات المممنية، ثيم اتمييا  القيرار المناسيب، وهيما لييدل  
( 21أ  رريس القسم األكياديمي لتبيع المطيوات العلميية فيي صينع القيرار واتميا و. وظياءت ال قير  رقيم )

يم اهنجيياةات الماصيية بالقسييمي والتييي تيين  علييى ييشييرت رريييس القسييم أعضيياء هيئيية التييدريس فييي تقييو 
بالرتبيية األاييير  وبمسيييتوى متوسييين وقيييد يعيي ى  لييي  إلييى أ  ررييييس القسييم األكييياديمي ه لتبنييى مييينه  

 القياد  التشاركية، وه لهتم بأ  يشاركه أعضاء الهيئات التدريسية بتقويم انجاةات القسم. 
 (:2لمجال ظدول )ويوئم نتار  هما االمجاأل النال : مجاأل القدرات اإلنسانية: 

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقدنرات أفراد عينة الدراسة لمستوى القدرات القيادية لدى 5جدوأل  
رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء الهيئات التدريسية فيها علا مجاأل القدرات 

 .اإلنسانية ورتبتها ومستواها
قم ر 

المتوسط  الفقرة الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المستوى  الرتبة المعياري 

 مرت ع 1 82. 3.93 يحافأ رريس القسم على ااوصية أعضاء هيئة التدريس. 19
 مرت ع 2 73. 3.85لراعي رريس القسم ارتياظات أعضاء هيئة التدريس لتحقي   17
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قم ر 
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المستوى  الرتبة المعياري 

 العم .أهداف 
 مرت ع 3 74. 3.80 أعضاء هيئة التدريس. لبني رريس القسم عالقات وثيقة مع 13
 مرت ع 4 73. 3.76 التدريس.يع ة رريس القسم السلوت انيجابي ألعضاء هيئة  16
 مرت ع 4 73. 3.76 لتبنى رريس القسم مبدأ العالقات اننسانية في العم . 18
 مرت ع 6 74. 3.74 يقدم رريس القسم الدعم المعنو  ألعضاء هيئة التدريس. 14
يعم  رريس القسم على رفع مستوى الروح المعنوية  21

 مرت ع 7 77. 3.71 ألعضاء هيئة التدريس.

لواة  رريس القسم بين الح م واللين في التعام  مع أعضاء  24
 متوسي 8 73. 3.60 التدريس.هيئة 

التدريس لتقب  رريس القسم النقد البناء من أعضاء هيئة  20
 سيمتو  9 80. 3.59 ررب. بادر

لهتم رريس القسم بتكوين صداقات مع أعضاء هيئة  23
 متوسي 10 94. 3.14 التدريس.

يشارت أعضاء هيئة التدريس مناسباتهم اارج نطاق العم   15
 متوسي 11 98. 3.07 الرسمي.

يجد رريس القسم طرقا مناسبة لالرت ال بإنجاةات أعضاء  22
 متوسي 12 92. 2.98 هيئة التدريس.

 متوسي  60. 3.58 درات اإلنسانيةمستوى الق
( أ  مسييييتوى القييييدرات القيادييييية لييييدى رؤسيييياء األقسييييام األكاديمييييية فييييي 2لتبييييين ميييين الجييييدول )

الجامعييات األردنييية ميين وظهيية نظيير أعضيياء الهيئييات التدريسييية فيهييا علييى مجييال يالقييدرات اننسييانيةي 
(. وااتل ت هيمو النتيجية 1.61ر  )(، واهنحراف معيا3.22كا  متوسطاان إ  بلغ المتوسي الحسابي )

التيي أشييارت نتارجهيا إلييى أ  مسيتوى واقييع األداء اندار  ( Yousef,2016)ميع إرييدى نتيار  دراسيية 
لييدى رؤسيياء األقسييام األكاديمييية فييي كليييات العلييوم التربوييية فييي األرد  فييي مجييال العالقييات اننسييانية 

ميا بيين المسيتوى المرت يع والمسيتوى المتوسيي،  كا  مرت عاا، وقد تراورت مسيتويات فقيرات هيما المجيال
( والتيييي تييين  عليييى ييحيييافأ ررييييس القسيييم عليييى ااوصيييية أعضييياء هيئييية 49إ  رليييت ال قييير  رقيييم )

التييدريسي فييي الرتبيية األولييى وبمسييتوى مرت ييعن ويمميين ت سييير  ليي  أ  رريييس القسييم األكيياديمي يمتليي  
 أعضاء هيئة التدريس.تهات ااوصية منظومة أاالقية وقيم مهنية، تمنعه من ان

( والتي تن  على يلراعي رريس القسيم 42وظاءت في الرتبة الثانية بمستوى مرت عن ال قر  رقم )
ارتياظيييات أعضييياء هيئييية التييييدريس لتحقيييي  أهيييداف العميييي ي، وقيييد يعييي ى  ليييي  إليييى أ  ررييييس القسييييم 

شيباع ر بياتهم إمنيه بيأ   عيرف ارتياظياتهم إيمانايااألكاديمي يظهر اهتماماا بأعضاء هيئية التيدريس، ويت
وتبدلييد مميياوفهم، سيسييه  قيييامهم بمهييامهم الممتل يية وةييياد  توقعيياتهم بييأ  ظهييودهم لتحقييي  مسييتويات 

 اننجاة األعلى ستكو  ناظحة. 
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( والتيييي أشيييارت أ  رؤسييياء ,9102Nemratوااتل يييت هيييمو النتيجييية ميييع إريييدى نتيييار  دراسييية )
وظيياءت ال قيير  رقييم  ،س لتحقيي  العميي  بدرظيية متوسيطةاألقسيام لراعييو  ارتياظييات أعضياء هيئيية التييدري

( والتييي تيين  علييى ييشييارت رريييس القسييم أعضيياء هيئيية التييدريس مناسييباتهم اييارج نطيياق العميي  42)
( والتيي تين  عليى ييجيد 88الرسميي في الرتبة قب  األاير  وبمستوى متوسي، بينما رلت ال قر  رقم )

ةات أعضيياء هيئيية التييدريسي فييي الرتبيية األاييير  وبمسييتوى رريييس القسييم طرقيياا مناسييبة لالرت ييال بإنجييا
ويمميين ت سييير  ليي  أ  رريييس القسييم ه يمتليي  الوقييت الكييافي لطييول سيياعات العميي ، ولكثيير   ،متوسييي

األعبيياء األكاديمييية واندارييية الملقييا  علييى عاتقييه، ولعييدم تقييدلر رؤسيياء األقسييام ألهمييية هييما التواصيي  
 وتحسين آداء أعضاء هيئة التدريس.اننساني وانظتماعي في تطوير 

 (:6) ويوئم نتار  هما المجال ظدولالمجاأل الرابع: مجاأل القدرات الشخصية: 
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقدنرات أفراد عينة الدراسة لمستوى القدرات القيادية لدى 6جدوأل  

ن وجهة نظر أعضاء الهيئات التدريسية فيها علا مجاأل القدرات رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية م
 الشخصية ورتبتها ومستواها.

رقم 
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المستوى  الرتبة المعياري 

 مرت ع 1 75. 4.16 .كيات رريس القسم أاالقيات المهنةتراعي سلو  6
 ت عمر  2 70. 3.87 .لتسم رريس القسم بانيجابية 1
 مرت ع 3 68. 3.79 .شجاعة الالةمة للتعبير عن أفكارويمتل  رريس القسم ال 2
 مرت ع 4 69. 3.77 .العم  القسم ئةويلتحم  رريس  3
 مرت ع 5 75. 3.68 .يحرص رريس القسم على تحقي  المساوا  بين أعضاء هيئة التدريس 12
 متوسي 6 74. 3.67 قته بن سه.لتحلى رريس القسم بقدرته على ئبي سلوكه نابعة من ث 7
 متوسي 7 78. 3.62 لتحلى رريس القسم بالحممة في تارفاته. 4
 متوسي 8 75. 3.49 لراعي رريس القسم الوسطية في سلوكه. 10
 متوسي 9 85. 3.46 يعترف رريس القسم بأاطاره معتمرا عنها. 5
 وسيمت 10 74. 3.37 التدريس.لسثر رريس القسم في أعضاء هيئة  11
يستأثر رريس القسم بانمتياةات التي توفرها الجامعة لمالحته  9

 متوسي 11 92. 3.24 الشماية.
 منم ت 12 96. 1.94 العم .يقدم رريس القسم تضحيات شماية لاالم  8

 متوسط  52. 3.51 مستوى القدرات الشخصية
كاديميييية فيييي الجامعيييات ( أ  مسيييتوى القيييدرات القياديييية لييدى رؤسييياء األقسيييام األ6لبييين ظيييدول )

األردنيييية مييين وظهييية نظييير أعضييياء الهيئيييات التدريسيييية فيهيييا عليييى مجيييال يالقيييدرات الشماييييةي كيييا  
(، وتراوريييت مسيييتويات 1.28(، واهنحيييراف المعييييار  )3.21متوسيييطاان إ  بليييغ المتوسيييي الحسيييابي )

( والتيي 6 قير  رقيم )إ  رليت ال ،ال قرات في هما المجال ما بيين المسيتوى المرت يع والمسيتوى المينم ت
تن  على يتراعي سلوكيات رريس القسم أاالقيات المهنةي في الرتبة األولى وبمستوى مرت يعن ويممين 
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ت سير  ل  أ  رريس القسم األكاديمي للت م بمجموعية مين القواعيد واندا  السيلوكية واألاالقيية، التيي 
ع كميي ، ويحييرص علييى أداء ظميييع يجييب أ  لتحلييى بهييا كقارييد فييي مهنتييه تجيياو عملييه، وتجيياو المجتميي

فيي ريين رليت ال قير   ،أعماله بدقة وف  الليوارم واألنظمية كميا ظياء فيي نظيام الجامعية التيي يعمي  بهيا
( والتييي تيين  علييى ييقييدم رريييس القسييم تضييحيات شماييية لاييالم العميي ي فييي الرتبيية األاييير  2رقييم )

ام أكاديميين ه يشيعرو  باهنتمياء وبمستوى منم تن ويممن أ  تع ى همو النتيجة لوظود رؤساء أقس
إلييى عملهييم أو ظييامعتهم، وه ياييلو  إلييى مررليية الت يياني وتقييديم تضييحيات ميين أظيي  تحقييي  أهييداف 
القسم، وهما يعميس افتقيارهم للمعنيى الحقيقيي للقيياد  بالحيب، التيي تيرى بيأ  ريب القاريد للمنظمية التيي 

 حقي  األهداف المنشود  .يعم  بها لنعمس في ت انيه، وتقديم تضحيات من أظ  ت
مناقشة النتائج المتعلقة بالس األ الناني، واليي ننص علا: ما مستوى التطوير المهني لدى 

 أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات األردنية من وجهة نظرهم؟ 
 لإلظابة عن هما السسال، تم رسا  المتوسطات الحسابية واهنحرافات المعيارية، وتحدليد الرتيب

رظات استجابات أفيراد عينية الدراسية عليى أدا  قيياي مسيتوى التطيوير المهنيي ليدى أعضياء الهيئيات لد
 ( لبين  ل .2التدريسية في الجامعات األردنية، والجدول )

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقدنرات أفراد عينة الدراسة لمستوى التطوير المهني لدى 7جدوأل  
 ات التدريسية في الجامعات األردنية من وجهة نظرهم علا مجاالت األداة ككل ورتبها ومستواها.أعضاء الهيئ
رقم 
المتوسط  المجاأل المجاأل

 الحسابي
االنحراف 
 المستوى  الرتبة المعياري 

 متوسي 1 63. 3.61 القدرات القيادية واندارية 3
 متوسي 2 60. 3.55 التدريس الجامعي والمدمات الطالبية 2
 متوسي 3 65. 3.50 البح  العلمي 1
 متوسي 4 69. 3.14 ادمة المجتمع 4

 56. 3.45 المستوى الكلي التطوير المهني
 

 متوسط
( أ  مسييتوى التطييوير المهنييي لييدى أعضيياء الهيئييات التدريسييية فييي الجامعييات 2لبييين الجييدول)

، واهنحييراف المعيييار  (3.12األردنييية ميين وظهيية نظييرهم كييا  متوسييطاان إ  بلييغ المتوسييي الحسييابي )
( ريي  ظياء مجيال يالقيدرات 3.64ييي  3.41(، وتراورت المتوسطات الحسابية للمجاهت بين )1.26)

القيادييية وانداريييةي فييي الرتبيية األولييى، تييالو مجييال يالتييدريس الجييامعي والمييدمات الطالبيييةي فييي الرتبيية 
ال يالمجتمييع المحليييي فييي الرتبيية الرابعيية الثانييية، ويمجييال البحيي  العلميييي فييي الرتبيية الثالثيية، وريي  مجيي

واألاييير . كمييا تييم رسييا  المتوسييطات الحسييابية واهنحرافييات المعيارييية لتقييدلرات أفييراد عينيية الدراسيية 
 على فقرات ك  مجال على رد ، كما للي:
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 (:2) نتار  هما المجال ظدول ويوئمواإلدارية: المجاأل األوأل: مجاأل القدرات القيادية 
لمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لتقدنرات أفراد عينة الدراسة لمستوى التطوير المهني لدى أعضاء (: ا8جدوأل  

 .الهيئات التدريسية في الجامعات األردنية من وجهة نظرهم علا مجاأل القدرات القيادية واإلدارية ورتبها ومستواها
رقم 
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المستوى  الرتبة ي المعيار 

ئما  ل ود رريس القسم أعضاء هيئة التدريس بمعالير  27
 مرت ع 1 82. 3.93 واهعتماد. الجود 

هيئة التدريس في عمليات  القسم أعضاءيشرت رريس  21
 مرت ع 2 74. 3.71 القسم. التمطيي في

يشرت رريس القسم أعضاء هيئة التدريس بتاميم اطة  25
 مرت ع 3 81. 3.69 سم.التطوير المهني للق

22 
يشجع أعضاء هيئة التدريس على انلتحاق بدورات تدريبية 
ل ياد  وعيهم باألدوار المنوطة بهم في مجاهت )التدريس، 

 والبح  العلمي، وادمة المجتمع(.
 متوسي 4 77. 3.66

دورات لتعريف أعضاء هيئة  القسم بعقدلنسب رريس  26
 متوسي 5 88. 3.58 ولوارحه. التدريس بضوابي العم  اندار  

هيئة لنمي رريس القسم القدرات القيادية لدى أعضاء  24
 متوسي 6 78. 3.37 قيادية.من االل إشراكهم في مهام  التدريس

 بدورات لتطويريشرت رريس القسم أعضاء هيئة التدريس  23
 متوسي 7 72. 3.29 القيادية.م اهيمهم 

 متوسط  63. 3.61 يةمستوى القدرات القيادية واإلدار 
( أ  مسييتوى التطييوير المهنييي لييدى أعضيياء الهيئييات التدريسييية فييي الجامعييات 2لبييين الجييدول)

األردنييية ميين وظهيية نظييرهم علييى مجييال يالقييدرات القيادييية وانداريييةي كييا  متوسييطاان إ ا بلييغ المتوسييي 
ات مييا بييين المسييتوى وقييد تراورييت مسييتويات ال قيير  ،(1.63(، واهنحييراف المعيييار  )3.64الحسييابي )

( والتيي تين  عليى يلي ود 82المرت ع والمتوسي وظاءت في الرتبة األولى وبمستوى مرت ع ال قير  رقيم )
رريييس القسييم أعضيياء هيئيية التييدريس بمعييالير ئييما  الجييود  واهعتمييادي. وفييي الرتبيية الثانييية وبمسييتوى 

عضييياء هيئييية التيييدريس فيييي ( والتيييي تييين  عليييى ييشيييرت ررييييس القسيييم أ 84مرت يييع ظييياءت ال قييير  رقيييم )
( والتيي تين  عليى ييشيرت ررييس القسيم أعضياء 82عمليات التمطييي فيي القسيمي. ورليت ال قير  رقيم )

هيئيية التييدريس بتاييميم اطيية التطييوير المهنييي فييي القسييمي فييي الرتبيية الثالثيية وبمسييتوى مرت ييعن ويمميين 
وعيي وادرات أ  تحقيي  معيالير  ت سير  ل  بأ  رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية على

ت التدريسيية لإلفيياد  الجيود  واهعتمياد، واهرتقياء بالقسيم األكياديمي ه يميو  إه بإشيرات أعضياء الهيئيا
 من ابراتهم.
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( وبمسيتوى متوسيي والتيي تين  عليى ييشيرت ررييس 83أما في الرتبة األاير  رليت ال قير  رقيم )
م ياهيمهم القيادييةين وقيد تعي ى هيمو النتيجية إليى ئيعه القسم أعضياء هيئية التيدريس بيدورات لتطيوير 

إدرات رؤسييياء األقسيييام األكاديميييية ألهميييية ت عيييي  ظانيييب التيييدريب اندار  والقيييياد ، والتنسييييب بعقيييد 
وقيد يميو  لعيدم إليالء  ،دورات لتعريف أعضاء الهيئات التدريسية بالجانيب القيياد  واندار  وم اهيميه

ء هيئييية التيييدريس فيييي صييينع القيييرارات انداريييية والتركيييي  عليييى اليييدور الجامعييية أهميييية لمشييياركة أعضيييا
األكياديمي فقييي لعضييو هيئيية التييدريس أثيير كبييير فيي  ليي ، وهنييا يظهيير إ  ييال رريييس القسييم األكيياديمي 
لمبييدأ هييام فييي القييياد  التحويلييية وهييو تحوييي  أعضيياء الهيئيية التدريسييية إلييى قيياد  ميين اييالل اكسييابهم 

 (.Totah,2016يادية. وقد ات قت همو النتيجة مع إردى نتار  دراسة )المهارات والم اهيم الق

 (:9)نتار  هما المجال ظدول ويوئمالطالبية: الناني: مجاأل التدريس الجامعي والخدمات المجاأل 
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقدنرات أفراد عينة الدراسة لمستوى التطوير المهني لدى 9جدوأل  

عضاء الهيئات التدريسية في الجامعات األردنية من وجهة نظرهم علا مجاأل التدريس الجامعي والخدمات الطالبية أ
 ورتبها ومستواها.

رقم 
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المستوى  الرتبة المعياري 

يشرت رريس القسم األعضاء في برام  انرشاد )المهني  7
 مرت ع 1 81. 4.02 للطلبة.واألكاديمي( 

يشرت رريس القسم أعضاء هيئة التدريس في تطوير  6
 مرت ع 2 82. 3.75 الطالبية.السياسات المتعلقة ببرام  المدمات 

يشرت رريس القسم األعضاء في تطوير البرام  التربوية  1
 مرت ع 3 70. 3.70 الجامعة.التي تقدمها 

مستجدات في يشجع رريس القسم األعضاء على متابعة ال 2
 مرت ع 4 75. 3.69 مجاهت تماااتهم.

يعم  رريس القسم على انرتقاء بالمهارات التدريسية  4
 متوسي 5 76. 3.47 لعضو هيئة التدريس.

يحدد رريس القسم انرتياظات التدريبية ألعضاء هيئة  3
 متوسي 6 75. 3.30 التدريس في مجال التدريس.

 ظدلد  فيجار  عالمية ل ود رريس القسم األعضاء بت 5
 متوسي 7 83. 2.94 مجاهت تماااتهم.

 متوسط  60. 3.55 مستوى التدريس الجامعي والخدمات الطالبية
لهيئييات التدريسييية فييي الجامعييات ( أ  مسييتوى التطييوير المهنييي لييدى أعضيياء ا9لبييين الجييدول )

بييةي كيا  متوسيطاان إ  بلييغ ردنيية مين وظهية نظيرهم عليى مجيال يالتيدريس الجيامعي والميدمات الطالاأل
(، وقييييد تراورييييت المتوسييييطات الحسييييابية 1.61(، واهنحييييراف المعيييييار  )3.22المتوسييييي الحسييييابي )

( فجياءت فيي الرتبية األوليى وبمسيتوى مرت يع ال قير  رقيم 1.18 – 8.91لل قرات في هيما المجيال بيين )
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انرشيييياد المهنييييي  ( والتييييي تيييين  علييييى ييشييييرت رريييييس القسييييم أعضيييياء هيئيييية التييييدريس فييييي بييييرام 2)
( والتيي تيين  علييى ييشيرت رريييس القسييم 6واألكياديمي للطلبييةي، وفيي الرتبيية الثانييية ظياءت ال قيير  رقييم )

أعضاء هيئة التيدريس فيي تطيوير السياسيات المتعلقية ببيرام  الميدمات الطالبييةي، وتشيير هيمو النتيار  
تيدريس والطلبية. وفيي الرتبية إلى ررص رريس القسم األكاديمي على توثيي  الايلة بيين عضيو هيئية ال

( والتييي تيين  علييى يليي ود رريييس القسييم أعضيياء هيئيية التييدريس بتجييار  2األاييير  ظيياءت ال قيير  رقييم)
عالميييية ظدليييد  فيييي مجييياهت تمااييياتهمي وبمسيييتوى متوسيييين وقيييد يعييي ى  لييي  إليييى عيييدم اهعتمييياد 

  يعتمييد عضييو المباشيير علييى رريييس القسييم األكيياديمي لمتابعيية مييا يسييتجد فييي مجييال التمايي ، رييي
هيئة التدريس على  اتيه وااصية فيي ظي  تيوافر التقنييات الحدلثية ووسيار  اهتايال واهنترنيت، ريي  

 يسر.كافة أصناف المعرفة بم  سهولة و  تتوفر
 (:41) نتار  هما المجال ظدول مويوئ العلمي:المجاأل النال : مجاأل البح  

رية لتقدنرات أفراد عينة الدراسة لمستوى التطوير المهني لدى (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا11جدوأل  
 أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات األردنية من وجهة نظرهم علا مجاأل البح  العلمي ورتبها ومستواها.

رقم 
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المستوى  الرتبة المعياري 

تدريس على رضور يشجع رريس القسم أعضاء هيئة ال 10
 مرت ع 1 0.79 3.72 المستمرات العلمية التي تساعدهم في تطوير أن سهم.

يشجع رريس القسم أعضاء هيئة التدريس على إظراء  11
 مرت ع 1 0.81 3.72 لتطوير أن سهم مهنيا. وظماعية(بحوث )فردية 

لوفر رريس القسم التسهيالت الالةمة لتشجيع األعضاء  8
 مرت ع 3 0.78 3.69 مي.على البح  العل

تدريبية يشرت رريس القسم أعضاء هيئة التدريس ببرام   12
 متوسي 4 0.77 3.42 المهارات البحثية. على

يحدد رريس القسم انرتياظات البحثية الالةمة ألعضاء  9
 متوسي 5 0.77 3.34 هيئة التدريس.

يعتمد رريس القسم البحوث العلمية كمعيار لتقويم أداء  13
 متوسي 6 0.88 3.11 عضو هيئة التدريس.

 متوسط  0.65 3.50 مستوى البح  العلمي
( أ  مسيتوى التطيوير المهنيي ليدى أعضياء الهيئيات التدريسيية فيي الجامعيات 41لبيين الجيدول )

األردنيييية مييين وظهييية نظيييرهم عليييى مجيييال يالبحييي  العلمييييي كيييا  متوسيييطاان إ  بليييغ المتوسيييي الحسيييابي 
 – 3.44(، وقييد تراورييت المتوسييطات الحسييابية لل قييرات بييين )1.62لمعيييار  )( واهنحييراف ا3.21)

( والتيي تين  عليى ييشيجع 41( ري  رلت فيي الرتبية األوليى وبمسيتوى مرت يع ال قرتيا ، رقيم )3.28
ررييييس القسيييم أعضييياء هيئييية التيييدريس عليييى رضيييور الميييستمرات العلميييية التيييي تسييياعدهم فيييي تطيييوير 
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التيي تين  عليى ييشييجع ررييس القسيم أعضياء هيئية التيدريس عليى إظييراء ( و 44أن سيهمي، وال قير  رقيم )
بحييوث )فردييية وظماعييية( لتطييوير  أن سييهم مهنيييااين وقييد تعيي ى هييمو النتيجيية كييو  البحيي  العلمييي ميين 
أولويات القياد  الجامعية العليا، ومين ئيمنها ررييس القسيم األكياديمي ندراكهيم أهميية البحي  العلميي، 

ي يساعد عضو هيئة التدريس على اهرتقياء بممارسياته المهنيية لمدمية الجامعية ري  أ  البح  العلم
رقييم التييي يعميي  بهييا، والمجتمييع الييم  يعيييش فيييه. ورلييت فييي الرتبيية األاييير  وبمسييتوى متوسييي ال قيير  

( والتييييي تيييين  علييييى ييعتمييييد رريييييس القسييييم البحييييوث العلمييييية كمعيييييار لتقييييويم أداء عضييييو هيئيييية 43)
همو النتيجة عدم وئوح آلية تقيويم أعضياء هيئية التيدريس و موئيها، وئيعه التدريسي، وقد تعمس 

فييي قييدر  رريييس القسييم علييى القيييام بعملييية التقييويم، وعييدم اقتاييار تقييويم عضييو هيئيية التييدريس علييى 
 البحوث العلمية. 

 (:11  نتار  هما المجال ظدول مويوئ المجتمع:المجاأل الرابع: مجاأل خدمة 
الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقدنرات أفراد عينة الدراسة لمستوى التطوير المهني لدى (: المتوسطات 11جدوأل  

 أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات األردنية من وجهة نظرهم علا مجاأل خدمة المجتمع ورتبها ومستواها.
رقم 
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المستوى  الرتبة المعياري 

 متوسي 1 80. 3.38 .لالةمة لت عي  الشراكة المجتمعيةفر رريس القسم انممانات الو  14
يح  رريس القسم األعضاء على المشاركات التطوعية لمدمة  16

 متوسي 2 78. 3.31 المجتمع المحلي.

يع ة رريس القسم أعضاء هيئة التدريس المتمي ين في مجال  15
 متوسي 3 80. 3.26 .ادمة المجتمع

يح  رريس القسم األعضاء على توظيه بحوثهم لمدمة المجتمع  20
 متوسي 4 83. 3.16 المحلي.

لتعاو  مع األعضاء في ر  المشمالت التي تواظه المجتمع  17
 متوسي 5 83. 3.15 المحلي.

يعقد رريس القسم بالتعاو  مع أعضاء هيئة التدريس دورات  19
 متوسي 6 86. 2.86 لتأهي  فئات المجتمع المحلي.

يشجع رريس القسم أعضاء هيئة التدريس على المشاركة في  18
 متوسي 7 1.04 2.85 والمسسسات المدنية(. )النقابات

 متوسط  69. 3.14 مستوى خدمة المجتمع
( أ  مسيتوى التطيوير المهنيي ليدى أعضياء الهيئيات التدريسيية فيي الجامعيات 44لبيين الجيدول )

ال يادمييية المجتمييعي كيييا  متوسييطاان إ  بليييغ المتوسييي الحسيييابي األردنييية ميين وظهييية نظييرهم عليييى مجيي
يييييي  8.22(، وقييد تراورييت المتوسييطات الحسييابية لل قييرات بييين )1.69(، واهنحييراف المعيييار  )3.41)

( والتي تين  41( وظميعها كانت في المستوى المتوسي. وظاءت في الرتبة األولى ال قر  رقم )3.32
انات الالةمة لت عي  الشراكة المجتمعيةي وفيي الرتبية الثانيية ظياءت ال قير  على يلوفر رريس القسم انمم
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( والتييي تيين  علييى ييحيي  رريييس القسييم أعضيياء هيئيية التييدريس علييى المشيياركات التطوعييية 46رقييم )
( والتيي تين  عليى ييشيجع ررييس 42لمدمة المجتمع المحليي. وفي الرتبة األاير  ظاءت ال قير  رقيم )

وقيييد تعيي ى هيييمو التييدريس عليييى المشيياركة فيييي )النقابييات والمسسسيييات المدنييية(ين القسييم أعضيياء هيئييية 
النتيجة إليى أ  دور الجامعية فيي مجيال ادمية المجتميع المحليي هلي ال  امضية بالنسيبة للكثييرين مين 
أعضاء هيئة التدريس ورؤساء األقسام األكاديمية على رد سواء، وتت   همو النتيجية ميع إريدى نتيار  

وه شييي  أ  لمحدوديييية مي انييييات الجامعيييات وئيييعه انن ييياق أثييير عليييى  (،Nemrat,2013دراسييية )
 تقلي  دور الجامعة في ادمة المجتمع المحلي.

مناقشؤة النتؤؤائج المتعلقؤة بالسؤؤ األ النالؤ ، والؤؤيي نؤؤنص علؤا: هؤؤل توجؤد عالقؤؤة ذات داللؤؤة 
األقسام األكاديمية ( بين مستوى القدرات القيادية لدى رؤساء α=  1.15إحصائية عند مستوى  

 في الجامعات األردنية ومستوى التطوير المهني لدى أعضاء الهيئات التدريسية فيها؟ 
لإلظابيية عيين هييما السييسال، فقييد تييم رسييا  معاميي  ارتبيياي بيرسييو  بييين درظييات مسييتوى القييدرات 

وير المهنيي القيادية لدى رؤساء األقسيام األكاديميية فيي الجامعيات األردنيية وبيين درظيات مسيتوى التطي
 ( لبين همو النتار . 48لدى أعضاء الهيئات التدريسية فيها، والجدول )

(: معامل ارتباط بيرسون بين درجات مستوى القدرات القيادية لدى رؤساء األقسام األكاديمية ودرجات 12جدوأل  
 .التدريسية فيهامستوى التطوير المهني لدى أعضاء الهيئات 

التدريس  المجاأل
 الجامعي

لبح  ا
 العلمي

خدمة 
 المجتمع

القدرات القيادية 
 االدارية

المستوى الكلي 
 للتطوير المهني

 573.** 480.** 495.** 479.** 541.** معام  انرتباي القدرات الشخصية
 000. 000. 000. 000. 000. مستوى الدهلة

 652.** 530.** 578.** 543.** 616.** معام  انرتباي القدرات اإلنسانية
 000. 000. 000. 000. 000. مستوى الدهلة

 736.** 665.** 564.** 662.** 681.** معام  انرتباي القدرات الفنية
 000. 000. 000. 000. 000. مستوى الدهلة

 679.** 600.** 524.** 607.** 643.** معام  اهرتباي القدرات الفكرية
 000. 000. 000. 000. 000. مستوى الدهلة

 المستوى الكلي
 للقدرات القيادية

 740.** 639.** 604.** 644.** 696.** معام  انرتباي
 000. 000. 000. 000. 000. مستوى الدهلة

 (α≤ 0.01)** دال ارااريا عند مستوى 
( وظيييود عالقييية ارتباطيييية إيجابيييية ودالييية إرايييارياا بيييين درظيييات مسيييتوى 48لتبيييين مييين الجيييدول)

لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية، وبيين درظيات مسيتوى التطيوير  القدرات القيادية
(، وقيد تعي ى النتيجية إليى أ  740.المهني ليدى أعضياء الهيئيات التدريسيية، إ  بليغ معامي  اهرتبياي )
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 الممارسييات التييي يقييوم بهييا رؤسيياء األدقسييام األكاديمييية والتييي تعمييس قييدراتهم القيادييية تسييهم فييي رفييع
 مستوى التطوير المهني لدى أعضاء الهيئات التدريسية وه سيما القدرات القيادية ال نية. 

وكييا  أعلييى معاميي  ارتبيياي بييين مجييالي يالقييدرات ال نيييةي ميين مجيياهت القييدرات القيادييية ويمجييال 
التييييدريس الجييييامعي والمييييدمات الطالبيييييةي ميييين مجيييياهت التطييييوير المهنييييي، إ  بلييييغ معاميييي  انرتبيييياي 

( ويع ى  لي  إليى أ  اميتالت ررييس القسيم للقيدرات القياديية ال نيية، سييوث  العالقية انيجابيية 0.681)
ييياالتدريسيييية  بيييين ررييييس القسيييم واألعضييياء، مميييا لييينعمس عليييى اهرتقييياء بمهييياراتهم  ، وتن ييييماا،)تمطيطا

 وتقويماا(.
 التوصيات:
 تي:تار  الدراسة، لوصي البارثا  بانفي ئوء ن

جامعيات برفيع القيدرات القياديية ليدى رؤسياء األقسيام األكاديميية بعقيد دورات تدريبيية ةياد  اهتمام ال -
 لهم وبشم  دور ، وااصة في مجالي القدرات اننسانية والشماية.

 وئع معالير مقننة لتم على أساسها ااتيار رؤساء األقسام األكاديمية. -
 م سياسات القسم واتما  القرارات.منم الم يد من الاالريات لرؤساء األقسام األكاديمية في رس -
تم يييه األعبييياء انداريييية عييين كاهييي  رؤسييياء األقسييام بتعييييين مسييياعدلن لهيييمن ليتنسيييى لهيييم القييييام  -

 بأدوارهم ب اعلية.
ر  الجامعات على اهستمرار في التطيوير المهنيي ألعضياء هيئية التيدريس، وااصية فيي مجيالي  -

 البح  العلمي وادمة المجتمع المحلي.
م ييييد مييين الدراسيييات المسيييتقبلية المتعلقييية بمسيييتوى القيييدرات القياديييية ليييدى رؤسييياء األقسيييام إظيييراء ال -

 األكاديمية مع متةيرات أارى مث  الوهء التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس.
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