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 امللخص

هدفت الّدراسة التعرف إلى مستوى القيادة الرؤيوية وعالقتها  

باملشاركة في صنع القرارات لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات 

األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. استخدمت 

( 60الّدراسة املنهج الوصفي االرتباطي، وتم تطوير استبانة تضمنت )

( عضو 278فقرة موزعة على ستة مجاالت. تكونت عينة الّدراسة من )

هيئة تدريس من الجامعات األردنية الخاصة في عمان تم اختيارهم 

. أظهرت نتائج الّدراسة أنَّ مستوى القيادة بالطريقة العشوائية

الرؤيوية، واملشاركة في صنع القرار لدى رؤساء األقسام األكاديمية في 

الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاء 

بدرجة مرتفعة. كما توصلت الّدراسة إلى وجود عالقة ارتباطّية إيجابّية 

 فع مستوى القيادة الرؤيوية ارتفع مستوى املشاركةتشير إلى أنه كلما ارت

في صنع القرارات والعكس صحيح. وأوصت الدراسة بأن على القيادات 

العليا في الجامعات األردنية أن تدرك أهمية القيادة الرؤيوية واملشاركة 

في صنع القرارات. وأنه ال بد من تعزز االعتماد على أسلوب القيادة 

عات من زيادة مستوى املشاركة في صنع القرارات فيها. الرؤيوية في الجام

كما أوصت بضرورة استثمار العالقة اإليجابية بين مستوى القيادة 

 الرؤيوية واملشاركة في صنع القرارات.
القيادة الرؤيوية، املشاركة في صنع القرارات،  الكلمات املفتاحية:
 أعضاء هيئة التدريس

Abstract 
The study aimed to identify the level of visionary 
leadership and its relationship to participation in 
decision-making among the heads of academic 
departments in private Jordanian universities from the 
point of view of the faculty members. The study used the 
descriptive correlative method, and a questionnaire was 
developed that included (60) paragraphs distributed in to 
six domains. The study sample consisted of (278) faculty 
members from private Jordanian universities in Amman, 
who were chosen randomly. The results of the study 
showed that the level of visionary leadership and 
participation in decision-making among the heads of 
academic departments in private Jordanian universities 
from Perspective of the faculty members was high. The 
study also found a positive correlation indicating that the 
higher the level of visionary leadership, the higher the 
level of participation in decision-making and vice versa. 
The study recommended that senior leaders in Jordanian 
universities should realize the importance of visionary 
leadership and participation in decision-making. And it 
is necessary to strengthen the reliance on the visionary 
leadership style in universities in order to increase the 
level of participation in decision-making in them. It also 
recommended the need to invest in the positive 
relationship between the level of visionary leadership and 
participation in decision-making. 
Keywords: Visionary Leadership, Participation in Decision 

Making, Faculty Members. 
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 مقدمة

 
ً
 حققت الجامعاُت األردنية الخاصة تقدما

ً
ومنافساٍت  ملحوظا

جمة، كما تعرضت إلى تحديات كثيرة، ومع ذلك استطاعت 

التقدم في التعليم والبحث العلمي، فدخلت في معايير التصنيفات 

العاملية املعروفة على مستوى العالم، وحققت زياداٍت واضحة في 

أعداد الطلبة، نتج عنه تسارع في تقدم مؤسسات التعليم العالي 

ك روجت الجامعات الخاصة لنفسها، في األردن. وفي ظل ذل

وعرضت سياستها وبرامجها، املتوائمة مع رؤيتها ومخرجاتها، من 

 رتقاء لن يكرتقاء باملسيرة التعليمية، غير أّن هذا اإل أجل اإل 
ّ
ون إال

بقيام الجامعات بوضع خطٍط محكمة لعملية تعاقب القيادات، 

 وعدم خطٍط قابلٍة للتطبيق العملّي، لكن ومع ضعف الخطط

على تطبيقها على أرض الواقع، أّدى إلى تنافس العاملين  الحرص

في مؤسسات التعليم العالي على املناصب القيادية، من خالل 

الحرص على األخذ بما يمكنهم من كسب مهاراٍت وكفايات جديدة، 

جادة للجامعات لوضع استراتيجياٍت ة تؤهلهم لذلك، وهذه دعو 

 (.2020قيادية فيها )السواعير، ب الخاصة لضبط تولي املناص

فأصبح من الضروري على املؤسسات إيجاد نمط قيادي 

تحكم الو يضمن تطوير أدائها بشكل مستمر، لكي تستطيع التأقلم 

باملتغيرات التي تحدث في البيئة املحيطة بها، مما يتيح للمؤسسات 

املحافظة على موقعها التنافس ي، وتحقيق أهدافها االستراتيجية 

املأمولة. وفي هذا االتجاه ظهرت عدة أنماط قيادية منها القيادة 

الرؤيوية كونها تمثل أحد األساليب اإلدارية املناسبة لقيادة 

عمليات التغيير في املؤسسة، إذ إنها تشجع العاملين على تعزيز 

قدراتهم وطرح أفكارهم اإلبداعية، وتركز على أهداف بعيدة املدى 

مبارك وعاللي، ي رؤية واضحة )أمحمدي و مع التأكيد على تبن

2020). 

والقيادة الرؤيوية تتعلق بمفاهيم التوجيه واإلرشاد والتأثير 

باآلخرين من أجل تحقيق أهداف مشتركة، فالرؤية هي التي تمثل 

املستقبل، الذي يسهل الطريق أمام التطوير والتغيير املطلوب، 

عال رية من خالل األفله وفق التقاليد اإلدا والتخطيطويتم رسمه 

التي يتبناها األفراد لتحقيق أهداف املؤسسات )الحميداوي، 

فالقيادة الرؤيوية تكمن في برمجة سلوك املرؤوسين بشكل  (.2018

يتناسب مع تحقيق األهداف، وذلك بزرع الثقة العالية لديهم من 

خالل قائد يتمتع بالقدرة على اإلفصاح عن رؤيته املستقبلية 

 ,Giffin & Moorhead)ث الطاقة لدى مرؤوسيه )بحيث يبع

2011. 

بوصلة الداخلية والخارطة التي لرؤيوية الوتعد القيادة ا

 ن في املؤسسات بعامة وفي املؤسساتو يهتدي بها القادة واملسؤول

وعليه من املفترض أن يتناسب أداء املرؤوسين  ،التعليمة بخاصة

 عن مع خطوط هذه الخارطة واتجاهها، ليكون بذ
ً
لك بعيدا

العشوائية. وفي هذا اإلطار يترتب على القائد اإلداري مشاركة 

املرؤوسين في عملية صنع القرار لتخفيف العبء عن كاهله من 

 بتكارية واإلبداعية في تبنيجانب، وإلطالق قدرات املرؤوسين اإل 

رؤية القيادة من جانب آخر. كما تفيد مشاركة الرؤية مع 

القرارات الصادرة ومراعاة ذلك في الواقع املرؤوسين، تبنيهم 

ستفادة من املعلومات العملي أثناء تنفيذها، باإلضافة إلى اإل 

املتوافرة لديهم؛ لهذا فإن مشاركة الرؤية لها أهميتها ولها تأثير 

إيجابي في جميع املؤسسات، وعلى وجه الخصوص في املؤسسات 

 (.2019 ي،التربوية )العمران

من خالل ما سبق يتبين بأن القيادة الرؤيوية دافع أساس ي 

للمؤسسات التعليمية والتربوية لالرتقاء والتمّيز عن غيرها من 

املؤسسات، من خالل ما تقوم به من رؤية مستقبلية للوضع 

الراهن وملكانتها بين املؤسسات املختلفة وهي منفعة مشتركة بين 

املؤسسة، وعليه ارتأ الباحثان القادة واملرؤوسين لتحقيق أهداف 

القيادة الرؤيوية وعالقتها باملشاركة في صنع القرارات لدى “دراسة 

رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة من وجهة 

 نظر أعضاء هيئة التدريس".

 مشكلة الدراسة

تسعى املؤسسات التربوية والتعليمية إلى استقطاب العنصر 

البشري املؤهل واملدرب بهدف محاكاة التطورات املستجدة في 

يتحقق بقيادة واعية ذات نظرة  الذي من املفترض أنقطاعتها، 

ثاقبة تستقرئ املاض ي وتفهم الواقع وتستشرف املستقبل، كما 

و ملؤسسته ضمن ما هيتحقق بقائد تربوي يمتلك قيادة رؤيوية 

متاح من )بيانات، ومعلومات، وأدوات، وموارد بشرية...(، 

بمشاركة مرؤوسيه وفق خطة موضوعة تسعى لتحقيق أفضل 

. وقد الحظ الباحثان من خالل مراجعتهما لألدب 
ً
النتائج مستقبال

النظري أن "القيادة الرؤيوية" مفهوم إداري حديث يحتاج إلى بحث 

ألن درجة مشاركة العاملين بصنع القرارات له واستقصاء وإثراء، 

تحقيق أهداف املؤسسات وصناعة القيادات، وأن  في تأثير واضح
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رؤيوية عند بعض اإلداريين وصناع القرار قد  ةعدم وجود قياد

يؤدي إلى إحداث خلل في املنظومة التعليمية في قطاع التعليم 

 ص.الجامعي بشكل عام وفي الجامعات األهلية بشكل خا

وبناء على ما سبق، تمثلت مشكلة الدراسة في اإلجابة عن 

 القيادة الرؤيوية وعالقتهاالسؤال الرئيس التالي: ما واقع ممارسة 

باملشاركة في صنع القرارات لدى رؤساء األقسام األكاديمية في 

 الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

 هدف الدراسة وأسئلتها

هدفت الدراسة التعرف إلى القيادة الرؤيوية وعالقتها باملشاركة في  

صنع القرارات لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات 

األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وسيتم 

 تحقيق هذا الهدف من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

ى رؤساء االقسام ما درجة ممارسة القيادة الرؤيوية لد  .1

األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة من وجهه نظر 

 أعضاء هيئة التدريس فيها؟

ما درجة ممارسة املشاركة في صنع القرارات لدى رؤساء   .2

االقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة من 

 وجهه نظر أعضاء هيئة التدريس فيها؟

ارسة القيادة الرؤيوية هل توجد عالقة ارتباطية بين مم .3

واملشاركة في صنع القرارات لدى رؤساء األقسام 

األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر 

 أعضاء هيئة التدريس؟  

 أهمية الدراسة

تتمحور أهمية الدراسة النظرية والعملية حول ممارسة القيادة 

قسام لدى رؤساء األالرؤيوية وعالقتها باملشاركة في صنع القرارات 

األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء 

 هيئة التدريس. وعليه فإن األهمية تتمثل في أنها: 

  تشكل إضافة ومعرفة ملوضوعات جديدة وهي القيادة

 الرؤيوية واملشاركة في صنع القرارات.

  تساهم في تقديم اقتراحات جديدة باملشاركة في صنع

ارات في الجامعات األردنية الخاصة بمحافظة القر 

العاصمة عمان من خالل قادة يتبنون الرؤى 

 املستقبلية والعمل بروح الفريق.

  تقدم بعض التوصيات واملقترحات التي تتعلق بالقيادة

الرؤيوية واملشاركة في صنع القرارات التي من املمكن أن 

التي و  يستفيد منها )املهتمون والباحثون واملفكرون(،

من املمكن أن تعمم على الجامعات الخاصة والحكومية 

 باألردن.

  تفيد أصحاب القرار اإلداري والتربوي في مؤسسات

التعليم العالي لألخذ ببعض االقتراحات والتوصيات 

 التي ستخرج بها الدراسة وتبنيها على أرض الواقع.

  تزود الباحثين بمقاييس ذات خصائص سيكومترية

 مقبولة.

 ود الدراسةحد

 تمثلت حدود الدراسة باآلتي:

طبقت الدراسة على عينة من أعضاء هيئة  الحدود البشرية:

التدريس في عدد من الجامعات األردنية الخاصة بمحافظة 

 العاصمة عمان.

تم إجراء هذه الدراسة خالل الفصل الدراس ي  الحدود الزمانية:

 م.2020/2021الثاني من العام الجامعي 

طبقت هذه الدراسة في عدد من الجامعات  املكانية:الحدود 

األردنية الخاصة بمحافظة العاصمة عمان وهي )جامعة الشرق 

 األوسط، وجامعة اإلسراء، وجامعة الزيتونة، وجامعة البترا(.

القيادة الرؤيوية وعالقتها باملشاركة في صنع  :الحدود املوضوعية

في الجامعات األردنية القرارات لدى رؤساء األقسام األكاديمية 

 الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

 
 
 مصطلحات الدراسة وتعريفها إجرائيا

( "بأنهاااااااااااااااااااا 11، 2020إدرياااااااااااااااااااس ) هااااااااااااااااااااويعرف القياااااااااااااااااااادة الرؤيوياااااااااااااااااااة:

القياااااااادة التاااااااي تمتلاااااااك رؤياااااااة واضاااااااحة ملساااااااتقبل املؤسساااااااة وتعمااااااال 

علااااااااااى تااااااااااوفير األساااااااااالوب املتسااااااااااق مااااااااااع تلااااااااااك الرؤيااااااااااة، وتعماااااااااال علااااااااااى 

تحقيااااااااق أهااااااااداف الفريااااااااق، فالقائااااااااد فيهااااااااا لديااااااااه الحريااااااااة لتوصاااااااايل 

وتعاااااااااارف وتطااااااااااوير رؤيااااااااااة صااااااااااورة واضااااااااااحة للمسااااااااااتقبل املنشااااااااااود". 

ااااااااا ب  هااااااااا: سااااااااعى القائااااااااد تصااااااااورات مسااااااااتقبلية للمؤسسااااااااة ي إجرائي 

الوصااااااول إليهاااااااا مااااااان خاااااااالل مرؤوساااااايه ضااااااامن أسااااااالوب متساااااااق ماااااااع 

ثاااااااااال لألفااااااااااراد، وسااااااااااتحدد ماااااااااان خااااااااااالل 
ُ
تلااااااااااك الرؤيااااااااااة واألعااااااااااراف وامل

الااااااااااااادرجات التاااااااااااااي سااااااااااااايجيب عليهاااااااااااااا أفاااااااااااااراد العيناااااااااااااة فاااااااااااااي مقياااااااااااااا  

 القيادة الرؤيوية.

وتعااااااااااارف بأنهاااااااااااا "عملياااااااااااة تقاااااااااااوم علاااااااااااى البحاااااااااااث  القااااااااااارارات: صااااااااااانع

واختياااااااااااار األنساااااااااااب، والتمحااااااااااايص بمختلاااااااااااف البااااااااااادائل وتقويمهاااااااااااا 

فهاااااااااي سلسااااااااالة متكاملاااااااااة مااااااااان القااااااااارارات الجزئياااااااااة التاااااااااي تكاااااااااون فاااااااااي 

(. 2، 2018مجموعهااااااااااااااااا القاااااااااااااااارار النهااااااااااااااااا ي األسااااااااااااااااا " )غنيمااااااااااااااااات، 

ااااااااااا ب  هاااااااااااا: عمليااااااااااة تهاااااااااادف إلاااااااااااى جمااااااااااع املعلوماااااااااااات  وتعاااااااااارف إجرائي 
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الضااااااااااااااارورية وتحديااااااااااااااااد إيجابيااااااااااااااااات وسااااااااااااااالبيات كاااااااااااااااال بااااااااااااااااديل ماااااااااااااااان 

قاااااااااااااااارار الباااااااااااااااادائل املتااااااااااااااااوفرة لغايااااااااااااااااات تسااااااااااااااااهيل عمليااااااااااااااااة اتخاااااااااااااااااذ ال

املناسااااااااااااااااب املشااااااااااااااااترك بااااااااااااااااين جميااااااااااااااااع العناصاااااااااااااااار فااااااااااااااااي املؤسساااااااااااااااااة، 

وساااااااااااتحدد مااااااااااان خاااااااااااالل الااااااااااادرجات التاااااااااااي سااااااااااايجيب عليهاااااااااااا أفااااااااااااراد 

 .العينة في مقيا  املشاركة في صنع القرارات

 األدب النظري والدراسات السابقة

: اإلطار النظري 
 

 أوًل

تضمن اإلطار النظري مبحثين رئيسين هما: القيادة الرؤيوية 

القائد الرؤيوي، أهمية القيادة الرؤيوية، أدوار القيادة )مفهومها، 

الرؤيوية، خصائص القائد الرؤيوي، تحديات القيادة الرؤيوية، 

مجاالت القيادة الرؤيوية(، وصنع القرارات )مفهومها، الفرق بين 

صنع القرار واتخاذ القرار، املشاركة في صنع القرارات، العوامل 

 عملية صنع القرارات للمؤسسات(. التي تؤثر على املشاركة في

 القيادة الرؤيوية

يؤكد مفهوم القيادة الرؤيوية على تمكين القادة من خالل الحوار 

قناع في بناء رؤية مفهومة وواضحة للجميع تضع معايير لألداء واإل

 وتعطي صورة واضحة لعمل كل فرد من أفراد املؤسسة 
ً
لهم جميعا

يف بعة وتقدير جهود العاملين وتوظالتربوية وتتميز بديمومة املتا

املوارد املتاحة بفاعلية وتوفير الدعم للعاملين بهدف التحسين 

 ,Green & Etheridegوالتطوير وتشجيع املبادرات اإلبداعية )

2001, p825). 

وتهتم املؤسسات في هياكلها اإلدارية في األشخاص ذوي 

هذه  يشغلاملستوى العالي وتصفهم بأنهم قادة يتوجب على من 

املناصب أن يمتلك سمات تتجاوز واجبات اإلدارة، فيمكن تعلم 

مهارات القيادة بهدف تطور القادة والعمل نحو تحقيق هدف 

 .,Ward) (2020مشترك مع مجموعة من النا  

سهم في دفع 
ُ
وتعد القيادة عملية تعلم تعاونية مشتركة ت

ورة ميز بعصر ثعجلة املؤسسة لألمام ومراعاة أن العصر الحالي يت

املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت وهذا يتطلب هندسة العالقات 

إضافة إلى هندسة العمليات، واإلدارة التربوية في جوهرها هي 

عملية قيادة باملقام األول وقدرة على التأثير في العاملين وحفزهم 

لتحقيق أهداف املؤسسة وأولوياتها والسعي الدائم لتطويرها 

 (.2010)خلف، 

ولقد تطور مفهوم القائد في الفكر اإلداري خالل العقد 

من شخص منفذ لألنظمة والتعليمات إلى قائد مسؤول عن  األخير

إحداث التغيير، يركز على بناء وتطوير رؤية مشتركة للمؤسسة 

ويهدف تحسين أساليب التواصل مع العاملين وصنع القرارات 

يعة واالعتراف بتغيير طب بطريقة تعاونية، وتطبيق نموذج اإلدارة

العالقات وإحداث التغيير بصورة تشاركية وأن يتم في بيئة عمل 

فالقادة الرؤيويون مندفعون وملهمون  (.2015إبداعية )أبو مر، 

ملا يمكن أن تصبح عليه املؤسسة، فهم قادة ال يخوضون في 

التفاصيل التقنية، لكنهم أشخاص هدفهم الدخول في عصور 

 (.2018بتكار والتطوير )دواني، جديدة من اال 

وعليه، يمكن القول بأن القيادة الرؤيوية: قاعدة معرفية 

مزودة بمهارات استبصار ترتكز على رؤية واعدة تتميز باإلبداع 

والتغيير نحو األفضل وذلك في االنفتاح والخيال املنطقي وتقبل 

األفكار فهي ال تعد فقط مرحلة تأسيس للمؤسسة بل هي تبقى 

 لى امتداد وجودها وعملها.ع

 أهمية القيادة الرؤيوية وأدوارها

تكمن أهمية القيادة الرؤيوية بمقدرتها على تطوير الخطط 

اإلستراتيجية بما يتناسب مع الرؤى املستقبلية للمؤسسة، ووضع 

القواعد واملبادئ التي توجه نظرة املؤسسة إلحداث التغيير، 

ن املستقبلية ويوصلها للعامليفالقائد الرؤيوي يضع التطلعات 

ويحثهم على تبنيها وتنفيذها بهدف االرتقاء باملؤسسة إلى املستقبل 

(. ويرى باردويل وهولدن Dhammika, 2014الذي يطمحون إليه )

(Bardwell & Holden, 2001 بأن أهمية القيادة الرؤيوية تكمن )

راد ملفي املهام التي يمارسها القائد في وضع اإلستراتيجيات ا

تطبيقها، والتخطيط لألهداف قصيرة وطويلة املدى املتعلقة 

باملؤسسة التربوية، إذ يعد القائد املحّفز وامللهم لآلخرين بأفكاره 

وقيمه التي يبثها فيهم ويحثهم على تطبيق السياسة للوصول 

لألهداف املنشودة وفض النزاعات بين العاملين وتهيئة بيئة عمل 

 مناسبة.

( أن أدوار القيادة الرؤيوية 06Kantabutra, 20انتابوترا )ويرى ك     

تتمثل في التخطيط اإلستراتيجي للرؤية، ثم إيصالها وتداولها لدى 

املرؤوسين، ثم تهيئة كل األنظمة والقوانين لتتآزر مع تنفيذ الرؤية، 

 لتحقيق 
ً
والعمل على تمكين أعضاء الهيئة التدريسية والسعي معا

 أخرى للقيادة Waldman, 2006دمان )الرؤية. وأضاف ول
ً
( أدوارا

تتمثل في تحديد الهدف والسعي للوصول إلى الغاية من الرؤية 

والحرص على أن تتسم باإللهام والتحفيز لتحسين الواقع امللمو  

 والنهوض باملؤسسة لألفضل.



 Doi: 10.36024/1248-042-002-012  234-211، 2022-( 2( عدد)42مجلد)مجلة اتحاد الجامعات العربية، 
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 القائد الرؤيوي  خصائص

 ( عدة خصائص يتميز بها القائدRobbins, 2003أورد روبنز )

الرؤيوي وتتمثل بتحديه لجميع العقبات والصعوبات التي تعترض 

تطبيق وتنفيذ الرؤية، ويتبّنى القائد الرؤيوي مشاركة العاملين في 

تحقيق رؤيته، ويراعي احتياجات العاملين وميولهم، ويحلل بيئة 

املؤسسة الداخلية والخارجية عند إجراء أي تغيير، ويتصور 

 
ً
.مستقبل املؤسسة مرتكزا

ً
 على إمكانياته وخططه املعدة مسبقا

 هتمام بهم، إذن يلهمون اآلخرين لل يكما أن القادة الرؤيوي

يتطلع العاملون إلى قادتهم لتقديم صورة عن املستقبل، وأن 

 ،
ً
 مشتركا

ً
مشاركة الرؤى واالستجابة القتراحات العاملين يبني هدفا

 م
ً
 شتويرفع من مستوى التحفيز وبالتالي ينشأ مستقبال

ً
 وشامال

ً
ركا

 (.Grieser, 2017نتماء ملؤسسته )إذ يشعر كل فرد باإل 

ن بعد نظر يمكن أن يتحقق من يوعليه فإن للقادة الرؤيوي

خالل فهم األشياء قبل أن يتمكن اآلخرون من ذلك، وقد تتعدى 

رؤيتهم العقبات أو مؤشرات التغير الواضحة، بل قد يبحثون في 

املنفصلة، كا أن لديهم القدرة على  االتجاهات الدقيقة واألحداث

تجميع املعلومات بطريقة منطقية على الرغم من تعددها 

 وامتزاجها بالشوائب.
 

 تحديات القيادة الرؤيوية ومجاًلتها

كأن يقوم  هناك بعض التحديات التي قد تواجه القائد الرؤيوي،

القادة أصحاب الرؤى بتوظيف أشخاص مهتمين بالتفاصيل 

معهم، والتضحية بالظروف الحالية على حساب املستقبل، للعمل 

وذلك الحتمالية تحقيقها، وتجاهل القضايا الروتينية الحالية، 

وذلك لغاية تحقيقها في املستقبل، ويركز القادة بشدة على هدف 

 أخرى، وقد يرفضون تغيير الخطة 
ً
واحد، وبالتالي قد تفوتهم فرصا

(. وتعد املعلومات Slavic, 2020ها )أو التخلي عنها لعدم اقتناعهم ب

ثروة ملن يمتلكها، وتتعدى أهمية هذه املعلومات في االستفادة منها 

في عملية صنع القرارات، في قد أنها تستخدم في العملية االدارية 

والتربوية من قبل إدارة حكيمة لها رؤيتها املستقبلية التي تضع 

ات، ا وفق املستجدالخطط وترسم السياسات، وتعمل على تعديله

 (.2005وتقوم الرقابة على تنفيذها وتقييمها )أبو سبت، 

( إلى أّن القيادة الرؤيوية تندرج في ثالثة 2010ويشير أبو زيد )     

مجاالت أساسية: الرؤية املستقبلية، وهي التي يبّين فيها القائد 

الهدف النها ي الذي يسعى الفريق إلى الوصول إليه، ويسوقه لهم 

ي صورٍة متفائلٍة باملستقبل اآلتي فيزرع فيهم روح األمِل ويهون ف

عليهم الصعاب. وإيصال الرؤية التي تؤكد على أّن القائد الحقيقي 

هو القائد الذي يستطيع إيصال الرؤية لفريقه بوضوح عن طريق 

 للعمل  ،املودة واإلقناع
ً
 مندفعا

ً
وهذا يجعل الفريق متحمسا

 من أجل فكرته. أ
ً
ما املجال الثالث فهو تمكين الرؤية، وهي مضحيا

، وتستفز 
ً
 وسلوكيا

ً
 فنيا

ً
 مؤهال

ً
 تجعل من الفريق العامل فريقا

ٌ
آلّية

مكامن القوة لديهم، وتعطيهم ثقة القائد، مما يوسع مجال حريتهم 

 في اتخاذ القرار املناسب لتحقيق األهداف املنشودة. 

 عملية صنع القرارات

من أهم املسؤوليات التي تلقى على كل  تعد عملية صنع القرارات

إداري، كونها تتم من خالل اتخاذ مجموعة القرارات بهدف التنفيذ 

لتتحول إلى سلسلة من أحداث، فتحليل عملية صنع القرارات 

ترتبط بفحص بعض البدائل التي استخلصت من مجموعة 

(. وتعرف عملية 2002قتراحات للخروج بأنسب بديل )أحمد، اإل

قرارات بأنها " إصدار قرار نها ي يجب أن يقوم به الشخص صنع ال

في موقف حاسم وذلك بعد فحصه الدقيق للخيارات املطروحة 

(. في حين يعرفها 34، 2010التي يمكن األخذ بها ")بلعجوز، 

( " تحديد واختيار البديل بناء على حقائق 219، 2008الحريري )

ر تج عملية صنع القراومعتقدات وقيم صانع القرار ومعاونيه وتن

 حكم نها ي قد يؤدي أو ال يؤدي إلى اتخاذ بديل".

( إلى عدة خطوات لعملية صنع 2005ويشير الخلف )

وتتضمن: مرحلة جمع املعلومات تهدف  القرارات وحل املشكالت

إلى تحديد املشكلة واألسباب وعرض البدائل ومرحلة املقارنة 

 مها، وبعد ذلك اختيار البديلواالختيار. ثم مقارنة البدائل وتقوي

املناسب قبل القيام بمرحلة التنفيذ والتقويم واملتابعة والتي 

 تتطلب: تنفيذ األمر الذي تم اعتماده واختياره. 

كما أن هناك عدة مقومات لعملية صنع القرار اإلداري 

  الناجح
ً
 أو أهدافا

ً
، أي أن يحقق هدفا

ً
كأن يكون القرار هادفا

. وأن يتم اتخاذه ؤسسةالسياسة العامة للممعينة ضمن نطاق 

من ضمن عدة بدائل مطروحة حتى نضمن صالحية االختيار 

وفاعلية القرار املتخذ. وأن يمثل القرار إرادة الجماعة: أي أن 

 ألحكام القانون واإلجراءات 
ً
يتماش ى مع مصلحة األغلبية وفقا

املتبعة. وأن يضمن القرار وسائل لتنفيذه. فالقرار الذي يصعب 

 )التهامي، أو يستحيل تنفيذ
ً
 صائبا

ً
 (.2008ه ال يكون قرارا

وال بد من التفريق بين صنع القرار واتخاذ القرار؛ فصنع القرار        

يكون باملشاركة بين القائد واألعضاء، أما اتخاذ القرار فيتم من 

وتحدث  .قبل القائد دون استشارة األعضاء في أغلب األحيان

يتم فيها وضع أسس القرار  عملية صنع القرار خالل الفترة التي

فهي تسبق اتخاذ القرار، ثم يتم اتخاذ القرار في اللحظة التي يتم 

 ,Akinyomi) فيها اختيار البديل املناسب من الخيارات املتاحة

2019 .) 
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  املشاركة في صنع القرارات

 برض ى 
ً
 وثيقا

ً
ترتبط عملية املشاركة في صنع القرارات ارتباطا

تساعدهم على زيادة االسهامات اإليجابية  العاملين ملهنتهم إذ

والتقليل من النتائج السلبية في عملية صنع القرار، وتؤدي عملية 

املشاركة في صنع القرارات بالنسبة للقائد التربوي إلى كسب 

املهارات كالتعرف على الظروف التي يجب إشراك العاملين في 

املين عملية صنع القرار، وكيفية تشكيل مجموعات من الع

بعملية صنع القرار، إضافة إلى اختيار العاملين في هذه العملية 

 (. 2010 بحرفية وخبرة والعمل بروح الفريق )غنيم وأحمد وطيبة،

وتكون املشاركة في عملية صنع القرار مجرد مناقشة إلغاء قرار 

قبل اتخاذه، ويمكن أن تكون درجة املشاركة كبيرة بحيث يكلف 

مشروع القرار، إذ يقوم جميع أفراد املؤسسة املشاركون بإعداد 

بدور فعال بالتأثير في صنع القرار، ويمكن أن يختلف أسلوب 

املشاركة ودرجتها في عملية صنع القرار باختالف املستويات 

 (.2002املشاركة ونوع القرارات املراد اتخاذها )اإلبراهيم، 

لين في "إسهام العام :وتعرف املشاركة في صنع القرار بأنها

في صنع  صنع القرارات بأشكال ودرجات مختلفة من املبادرة

 في مواقف الجماعة، وحثهم 
ً
 وعاطفيا

ً
القرارات ومشاركتهم عقليا

على املبادرة في تحقيق االهداف وتحمل املسؤوليات املنوطة بها" 

( "العمل 312، 2019(. وعرفها جيتو )30، 2000)الرويلي، 

 ادة والعاملين على اتخاذ القرارات املناسبةاملستمر والبّناء بين الق

من أجل توفير الوقت والجهد باإلضافة إلى التكلفة". ويعرفها 

الباحثان بأنها: اشراك فعلي وعقلي لألفراد في املؤسسة ضمن 

موقف اجتماعي )توجيه السلوك( وذلك باستخدام أسس عملية 

عبير للت وعلمية لتفعيل عملية املشاركة من خالل إطالق العنان

عن رأيهم وطرح األفكار ورؤى اإلبداعات التي تنصب لتحقيق 

 األهداف.

وهناك عدة عوامل تؤثر على املشاركة في عملية صنع القرار منها: 

العوامل الشخصية، التي تتمثل في شخصية املدير ومستواه 

العلمي ومركزه االجتماعي وخبراته وقيمه واتجاهاته ونمط سلوكه 

القرار واتخاذه. والعوامل التنظيمية، التي تتمثل  على عملية صنع

يمي قمة الهيكل التنظ في صعوبة إيصال املعلومات والتقارير إلى

وصعوبة التعليمات واألوامر من قمته إلى القاعدة سوف تنعكس 

على عملية صنع القرار. ثم العوامل االجتماعية، التي تتمثل في 

ينة، بناء على عادات وقيم الثواب والعقاب بمزاجية لجماعة مع

(. 2010وتقاليد موروثة تنعكس سلًبا على صنع القرار )راشدة، 

وتمثل مؤسسات التعليم العالي أهم روافد املعرفة فهي حصن 

منيع للمؤسسات واملجتمعات ودرع واقي لألزمات والعقبات، فهي 

تسعى عبر طموحاتها لتحقيق أحالم املجتمعات بالتنمية الشاملة 

 ركنوتعد 
ً
 أساسي ا

ً
في تحقيق برامج التنمية االجتماعية  ا

واالقتصادية، فأي تقدم يحظى به املجتمع ال يرجع إلى توافر 

املوارد الطبيعية واإلمكانات املادية بقدر ما يرجع إلى خبرة ومهارة 

القوى البشرية فالتعليم العالي شهد خالل العقدين السابقين 

 وتضاعف في أعداد ال
ً
 كبيرا

ً
طلبة امللتحقين بالجامعات في نموا

 (.2008جميع املستويات )القرم، 

ا: الدراسات السابقة ذات الصلة  ثاني 

بعد الرجوع إلى مجموعة من الدراسات السابقة ذات الصلة 

بمتغيرات الدراسة تم عرضها في محورين ورتبت زمنًيا من األقدم 

 إلى األحدث وفق اآلتي: 

 بالقيادة الرؤيوية. الدراسات ذات الصلة 1

( دراسة هدفت إلى بناء واختبار 2013أجرى فندي وكاظم وطه )

انموذج يفسر االثر املترتب على العالقة بين ثالثة أساليب إلدارة 

االنطباع ) التأثير في تصورات اآلخرين عن صورتهم الشخصية( 

التي يحملها األفراد اتجاه القائد أو املؤسسة في تحقيق األهداف 

ظيمية واألدوار الرئيسية للقيادة الرؤيوية في مدينة بغداد، التن

( كما واستخدمت 28على عينة من قيادات وزارة النقل عددها )

داة للدراسة، وخرجت الدراسة بالتأكيد على صحة أاالستبانة 

الفرضيات املبنية من أبرزها وجود عالقة ارتباط بين أساليب 

 عن األثر املوجب نطباع وأدوار القيادة الر إدارة اإل 
ً
ؤيوية، فضال

 لتطبيق أساليب إدارة االنطباع على أدوار تلك القيادة ونجاحها.

 & Taylor & Cornelius) وقامت تايلور وكورنيلو  وكولڤن

Colvin, 2014 بدراسة هدفت إلى تحقيق العالقة بين القيادة )

م ثالرؤيوية وإدراك الفعالية التنظيمية في املنظمات غير الربحية 

)جميع األصعدة  التنبؤ بأن القادة ذوي املستويات العالية

شخص ي وأكاديمي ومنهي( من القيادة التحويلية لديهم منظمات 

( قادة التنظيم التنفيذيين 135أكثر فاعلية على عينة تكونت من )

( منظمة غير ربحية واستخدمت 52( من مرؤوسيهم من )221و)

تكسا ، وكما خرجت الدراسة في والية  االستبانة أداة للدراسة

بمجموعة من النتائج وهي تحديد الدرجة التي توجد بها عالقة بين 
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سلوكيات القيادة الرؤيوية وإدراك الفعالية التنظيمية وأن القادة 

 ذوي املستويات العالية لديهم فاعلية أكثر.

( دراسة هدفت بناء مقيا  القيادة 2018كما أجرى الكواز )

األندية، والتعرف على صفات القائد التربوي،  الرؤيوية لرؤساء

واملقارنة بين رؤساء األندية ومدراء املنتديات في القيادة الرؤيوية، 

( عضوا من األندية واملنتديات منهم 265على مجتمع تكون من )

( لتطبيقه في محافظة 69( استخدموا لبناء املقيا  و)196)

وخرجت الدراسة  نينوى، واستخدمت االستبانة أداة لدراسة،

بمجموعة من النتائج أهمها: يمتلك رؤساء األندية صفات القائد 

الرؤيوي بدرجة متوسطة، والرؤساء هم الذين يحددون األهداف 

في ضوء املوارد املتاحة، وشعور العاملين بحرية املناقشة وتبادل 

 األفكار مع اإلدارة العليا.

ة تحقيق ( دراسة هدفت لبحث إمكاني2019وأجرى حامد )

التسويق االبتكاري من خالل القيادة الرؤيوية في بغداد 

واستخدمت االستبانة أداة للدراسة وخرجت الدراسة بمجموعة 

من النتائج: ارتفاع في مستوى االتصاالت في الشركة املبحوثة على 

مستوى القيادة الرؤيوية، ومستوى مقبول من الرؤية في الشركة 

 دة الرؤيوية. املبحوثة على مستوى القيا

( دراسة هدفت إلى التعرف على درجة 2021وأجرت عويضة )

ممارسة القيادة الرؤيوية لدى رؤساء األقسام األكاديمية في 

الجامعات األردنية الخاصة وعالقتها بتفعيل الفرق البحثية من 

عضو  342تكونت العينة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، 

األردنية الخاصة، وتم استخدام  هيئة التدريس في الجامعات

املنهج الوصفي االرتباطي، واستخدمت االستبانة أداة للدراسة. 

أّن درجة ممارسة القيادة الرؤيوية لدى وقد توصلت الدراسة إلى 

رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة جات 

نظر  ةبدرجة مرتفعة، وأن درجة تفعيلهم للفرق البحثية من وجه

أعضاء هيئة التدريس جاءت بدرجة متوسطة، كما تبّين وجود 

عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين درجة ممارسة 

القيادة الرؤيوية لدى رؤساء األقسام األكاديمية، ودرجة تفعيلهم 

للفرق البحثية في الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر 

 أعضاء هيئة التدريس.

 الدراسات ذات الصلة باملشاركة في صنع القرار. 2

 ,Stam & Knippenberg & Wisseأجرى ستام ونبنبيرج وويس ي )

( دراسة هدفت إلى التحقق في آثار األنظمة التي تركز على 2009

صنع املواقف غير املرغوب بها، وكذلك اإلجراءات التي تركز على 

( طالبا 87) تعزيز املواقف املرغوب بها، وأجريت على عينة

( عام، في والية نيوجرس ي وكما استخدمت 26( و)18أعمارهم بين )

املالحظة أداة للدراسة، وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج 

وهي: أن اإلجراءات التعزيزية والوقائية تتوقف على التركيز 

التنظيمي للمتابعين، وأن اإلجراءات الوقائية تؤدي أداء أفضل من 

 الترويج.

( بدراسة هدفت التعرف على مستوى 2010الكريم ) وقام

املشاركة في صنع القرار والرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة 

التدريس في الجامعات الحكومية األردنية وتكونت عينة الدراسة 

( عضو هيئة تدريس موزعين على ثالث جامعات حكومية 250من )

واستخدمت جامعة )اليرموك واألردنية والعلوم والتكنولوجيا( 

االستبانة أداة للدراسة وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج 

أهمها: وجود مستوى مشاركة ضعيف في صنع القرار ألداء أعضاء 

هيئة التدريس، ومستوى من الرضا الوظيفي لديهم، وإلى وجود 

 عالقة إيجابية ملستوى املشاركة في صنع القرار والرضا الوظيفي.

دراسة هدفت إلى تأثير نمط  (Hasan, 2012)وأجرت حسن 

الفرد املعرفي على صنع قراره حول قبول التكنولوجيا، على عينة 

( سكرتير، في مدينة غزة كما واستخدمت 400تكونت من )

داة للدراسة، وخرجت الدراسة بعدة نتائج أهمها: أاالستبانة 

مناقشة اآلثار املترتبة عليها للبحث على نمط الفرد املعرفي لصنع 

قراره حول عوامل قبول استخدم للتكنولوجيا وكذلك املمارسات 

 لتعزيز استخدام تكنولوجيا املعلومات.

دراسة هدفت إلى التعرف على  (Matar, 2015)مطر  وأجرى 

أثر التفكير اإلستراتيجي على عملية صنع القرار لدى املدراء 

العاملين في مكتب غزة اإلقليمي تابع لألونروا، من مجتمع من 

العاملين في مكتب غزة اإلقليمي على عينة عشوائية  يريناملد

وخرجت  ( واستخدمت االستبانة أداة للدراسة،98جمعوا منها )

الدراسة بعدة نتائج أهمها: وجود أثر ذي داللة إحصائية لألبعاد 

ووجود عالقة بين أبعاد التفكير االستراتيجي، ووجود أثر التفكير 

 .العاملين يرينع القرار لدى املداإلستراتيجي على عملية صن

دراسة هدفت إلى توضيح أثر  (ALhafi, 2015)وأجرى الحافي 

األخالقيات املهنية على عملية صنع القرار في املنظمات غير 

 ( مدير 116الحكومية الدولية في قطاع غزة من مجتمع تكون من )
ً
 ا

 ( مدير 86من اإلدارة العليا والوسطى ومن عينة تكونت من )
ً
من  ا

( من املجتمع الكلي، 74.1اإلدارة العليا والوسطى بنسبة )

واستخدمت االستبانة أداة للدراسة، وخرجت الدراسة بنتائج 

وهي: األثر اإليجابي لألخالقيات املهنية )الصدق واألمانة والنزاهة 

 وتقبل اآلخرين( املتمثلة على عملية صنع القرار.
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كونها من  السابقةتميزت الدراسة الحالية عن الدراسات 

عرف التي تهدف للت –في حدود علم الباحثين  –الدراسات القليلة 

على القيادة الرؤيوية وعالقتها باملشاركة في صنع القرارات لدى 

رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة من وجهة 

 نظر أعضاء هيئة التدريس.

 الطريقة واإلجراءات

 منهجية الدراسة 

استخدمت الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي، إذ تم 

استقصاء مستوى القيادة الرؤيوية واملشاركة في صنع القرارات 

لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة، ثم 

 قيا  العالقة بينهما.

 مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الهيئة التدريسية في 

امعات الخاصة التابعة ملحافظة العاصمة عمان والبالغ الج

 لبيانات وزارة التعليم العالي للفصل 997عددهم )
ً
، وفقا

ً
( عضوا

 .2021-2020الثاني للعام الدراس ي 

 عينة الدراسة

( عضو هيئة تدريس من 278تكونت عينة الدراسة من )

 من 
ً
التخصصات العلمية واإلنسانية تم اختيارهم عشوائيا

مع الدراسة، ولسهولة وصول الباحثين ألفراد العينة في: مجت

جامعة الشرق األوسط، وجامعة اإلسراء، وجامعة الزيتونة، 

وجامعة البترا، التي تم اختيارها قصدًيا. وقد تم االستناد إلى جدول 

تحديد حجم العينة من حجم املجتمع الذي أعده كريجس ي 

لتشكل العينة ما نسبته (. Krejcie & Morgan, 1970ومورجان )

( يوضح توزيع أفراد 1( من مجتمع الدراسة؛ والجدول )28%)

 ملتغيراتها:
ً
 العينة تبعا

 توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا ملتغيراتها : (1الجدول )

 النسبة العدد الفئات متغيرات الدراسة الرقم

 الجنس 1
 59.4 165 ذكر

 40.6 113 أنثى

 التخصص 2
 33.8 94 كلية علمية

 66.2 184 كلية انسانية

3 
عدد سنوات 

 الخدمة

 31.3 87 سنوات فأقل 5

 16.2 45 سنوات 10 – 6

 52.5 146 سنة فأكثر 11

 100.0 278 املجموع

 

 

 أداة الدراسة 

 تم استخدام استبانة مكونة من جزأين:

 : البيانات األولية.الجزء األول 

من محورين رئيسين: محور  : االستبانة، وتكونتالجزء الثاني

القيادة الرؤيوية وتكون من ثالثة أبعاد؛ ومحور املشاركة في 

 صنع القرارات وتكّون من ثالثة أبعاد.

 وقد طور الباحثان أداة الدراسة وفق الخطوات التالية: 

 تحديد مجاالت محور القيادة الرؤيوية )الرؤية املستقبلية، .1

ايصال الرؤية، تمكين الرؤية(، ومجاالت محور املشاركة في 

صنع القرارات )املشاركة في عملية صنع القرار، مراحل صنع 

 صنع القرار(. القرار، 

( فقرة. 60تم تطوير فقرات األداة في صورتها النهائية من ) .2

( يوضح املحاور واملجاالت والفقرات املرتبطة بها 2والجدول )

 أدنى استجابة وأعلى استجابة. إضافة إلى 

محاور الدراسة وأبعادها وعدد فقرات كل بعد  : (2الجدول )

 وأدنى استجابة وأعلى استجابة لكل منها

 املجال املحور 
عدد 

 الفقرات

أدنى 

 درجة

أعلى 

 درجة

الفقرات 

الدالة 

 عليها

ية
يو

ؤ ر
 ال

دة
يا
لق

ا
 

الرؤية 

 املستقبلية
10 10 50 1 – 10 

ايصال 

 الرؤية
8 8 40 11 – 18 

تمكين 

 الرؤية
8 8 40 19 – 26 

الدرجة 

الكلية 

 للمحور 

26 26 130 1 - 26 

ت
ا ار

قر
 ال

نع
ص

في 
ة 

رك
شا

امل
 

املشاركة في 

 صنع القرار
11 11 55 1 – 11 

مراحل 

 صنع القرار
10 10 50 12 – 21 

 34 – 22 65 13 13 صنع القرار

الدرجة 

الكلية 

 للمقياس

34 34 170 1 - 34 
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 صادق األداة

 استخرجت دالالت الصدق بطريقتين هما:

 . الصدق الظاهري )صدق املحكمين(1 

تم عرض أداة الدراسة على مجموعة من أعضاء هيئة التدريس في 

كليات التربية بالجامعات األردنية، وذلك للتأكد من الصدق 

الظاهري لألداة، من خالل إبداء مالحظاتهم واقتراحاتهم حول 

فقرات املجاالت من حيث مدى مالءمة صياغتها اللغوية، ومدى 

 ملالحظات واقتراحات انتمائها وتمثيلها ملجاالت املحور. 
ً
وتبعا

املحكمين، قام الباحثان باألخذ باملالحظات وإجراء التعديالت 

( 60املطلوبة. وبعد إجراء التعديالت املطلوبة بقى عدد الفقرات )

 فقرة موزعة على مجاالت محوري األداة.

 . صدق اًلتساق الداخلي2

 ( مست30تم تطبيق األداة على عينة استطالعية مكونة من )
ً
جيبا

من خارج عينة الدراسة ومن داخل املجتمع وتم حساب معامل 

ارتباط فقرات األداة بمجاالتها املكونة لكل محور، ومن ثم تم 

حساب معامل ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية للمحور، ويوضح 

 ( قيم تلك املعامالت.3الجدول )

 اط فقرات األداة بمجاًلتها وبمحاورها معامالت ارتب: (3الجدول )

 الفقرة املحور 

معامل 

اًلرتباط 

 باملجال

معامل 

اًلرتباط 

 باملحور 

 الفقرة

معامل 

اًلرتباط 

 باملجال

معامل 

اًلرتباط 

 باملحور 

 الفقرة

معامل 

اًلرتباط 

 باملجال

معامل 

اًلرتباط 

 باملحور 

القيادة 

 الرؤيوية

 

1 0.39 0.31 11 0.58 0.56 19 0.83 0.76 

2 0.41 0.32 12 0.81 0.79 20 0.52 0.58 

3 0.52 0.55 13 0.64 0.63 21 0.64 0.44 

4 0.72 0.67 14 0.84 0.82 22 0.77 0.61 

5 0.70 0.57 15 0.75 0.68 23 0.76 0.72 

6 0.64 0.54 16 0.81 0.68 24 0.71 0.50 

7 0.76 0.60 17 0.71 0.67 25 0.82 0.75 

8 0.89 0.72 18 0.71 0.60 26 0.63 0.66 

9 0.68 0.61       

10 0.71 0.66       

املشاركة في 

صنع 

 القرارات

27 0.57 0.54 39 0.54 0.52 51 0.59 0.51 

28 0.59 0.63 40 0.61 0.48 52 0.59 0.48 

29 0.73 0.50 41 0.51 0.59 53 0.45 0.35 

30 0.65 0.58 42 0.61 0.62 54 0.50 0.57 

31 0.60 0.47 43 0.61 0.68 55 0.54 0.55 

32 0.72 0.62 44 0.69 0.65 56 0.40 0.33 

33 0.61 0.56 45 0.70 0.52 57 0.33 0.33 

34 0.83 0.70 46 0.47 0.33 58 0.65 0.56 

35 0.79 0.69 47 0.45 0.33 59 0.44 0.34 

36 0.69 0.56 48 0.68 0.56 60 0.57 0.49 

37 0.62 0.59 49 0.74 0.63    

38 0.60 0.59 50 0.36 0.33    

( أن معامالت ارتباط فقرات املحور 3يالحظ من خالل الجدول )

( في حين تراوحت معامالت 0.89 – 0.39األول قد تراوحت بين )

(. كما بين الجدول أن 0.82– 0.31ارتباط فقراته باملحور بين )

 0.33معامالت ارتباط فقرات مجاالت املحور الثاني تراوحت بين )

( في حين تراوحت معامالت ارتباط فقراته باملحور بين 0.83–

(. وجميع قيم املحورين مقبولة لغايات الدراسة 0.70 – 0.33)

 الحالية. 
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 ثابااات محور القيادة الرؤيوية

 :تم التحقق من ثبات أداة الدراسة من خالل ما يلي

حيث تم تطبيق األداة على مجموعة  . طريقة التجزئة النصفية:1

، ومن ثم تم 30من خارج عينة الدراسة مكّونة من )
ً
( مستجيبا

حساب معامل جتمان للتجزئة النصفية على مجاالت أداة 

 الدراسة والدرجة الكلية لكل محور.

 حساب معامل الثبات  . طاارياقة اًلتساق الداخلي:2
ً
وتم أيضا

اارياقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا، بط

( يبين معامالت ثبات أداة الدراسة بطريقتي 4والجدول رقم )

 التجزئة واالتساق الداخلي ملجاالت األداة ومحاورها.

معامالت الثبات بطريقتي التجزئة النصفية : (4الجدول )

 واًلتساق الداخلي ملحوري أداة الدراسة ومجاًلتها 

 املجال الرقم
التجزئة 

 النصفية

اًلتساق 

الداخلي 

 (اكرونباخ ألف)

القيادة 

 الرؤيوية

 0.82 0.76 الرؤية املستقبلية

 0.88 0.89 ايصال الرؤية

 0.86 0.89 تمكين الرؤية

الدرجة الكلية 

 للمحور 
0.81 0.93 

املشاركة 

في صنع 

 القرارات

املشاركة في عملية 

 صنع القرار
0.82 0.88 

 0.78 0.61 مراحل صنع القرار

 0.72 0.60 صنع القرار

الدرجة الكلية 

 للمحور 
0.72 0.90 

( قيم معامالت الثبات بطريقتي كرونباخ 4يبّين الجدول )

ألفا، والتجزئة النصفية لفقرات األداة. حيث تراوحت قيم 

 باستخدام القيادة الرؤيوية معامالت الثبات على مجاالت محور 

(، في حين بلغ معامل كرونباخ ألفا على 0.88 –0.82كرونباخ ألفا )

(، وتراوحت قيم معامالت الثبات على 0.93الفقرات املحور ككل )

باستخدام طريقة التجزئة القيادة الرؤيوية مجاالت محور 

(، في حين بلغ معامل ثبات التجزئة 0.89 –0.76النصفية )

( أن قيم 4الجدول )كما بّين  .(0.81)النصفية على املحور ككل 

حور م معامالت الثبات وفق طريقتي كرونباخ ألفا لفقرات مجاالت

(، في حين بلغ 0.88 – 0.72املشاركة في صنع القرارات تراوحت )

(، وتراوحت 0.90معامل كرونباخ ألفا على فقرات املحور ككل )

 راراتقيم معامالت الثبات على مجاالت املشاركة في صنع الق

(، في حين بلغ 0.82 –0.60باستخدام طريقة التجزئة النصفية )

واعتباارت  .(0.72معامل ثبات التجزئة النصفية على املحور ككل )

 مة لغايات هذه الدراسة.ئهذه القيم في املحورين مال 

 طرق استخراج درجات الحكم على اًلستجابات

اج استخر للحكم على آراء املستجيبين على املقيا  بعد 

متوسطاتهم الحسابية فقد قام الباحثان بتطبيق معادلة حسابية 

لذلك، من خالل إيجاد مدى االستجابة على سلم االستجابة 

، وتمت قسمتها 4الخماس ي، وكان املدى لتلك االستجابات يساوي 

قرارات  3على عدد القرارات التي تنفصل عندها االستجابات وهي 

سطة، بدرجة منخفضة( ثم الحكم )بدرجة مرتفعة، بدرجة متو 

(، 1.33على القيمة الناتجة، وقد بلغت نقطة الحكم )القطع( )

 (.5وهي املعيار للفصل بين الدرجات كما في الجدول)

املدى املعدل لدرجات الحكم على استجابات أفراد : (5الجدول )

 عينة الدراسة

 املدى املعدل الذي يتبعه املعيار الرقم

 (3.68 – 5) درجة مرتفعة .1

 (2.34 – 3.67) درجة متوسطة .2

 (1 - 2.33) درجة منخفضة .3

 إجراءات الدراسة

 لتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع الخطوات واإلجراءات التالية:

 تحديد مشكلة الدراسة وأسئلتها وأهدافها. .1

 تطوير استبانة الدراسة بمحوريها )القيادة الرؤيوية .2

 القرارات( ألعضاء هيئة التدريس.املشاركة في صنع و 

توزيع األداة على عينة الدراسة لغايات جمع البيانات من  .3

 خالل االستعانة بأعضاء هيئة التدريس املحترمين.

تفريغ البيانات في برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم  .4

 ثم معالجتها واستخراج النتائج. (SPSS)االجتماعية 

والخروج . راسةعرض النتائج التي توصلت لها الد .5

 باملقترحات والتوصيات. 

 املعالجة اإلحصائية

 بإدخال النتائج إلى تمت املعالجات اإلحصائية لبيانات الدراسة

باستخدام الرزمة  Spss (Spss V.23))برنامج الرزم اإلحصائية 

 (، وذلك على النحو اآلتي:SPSSاإلحصائية للعلوم االجتماعية )
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  تّم استخراج والثانيلإلجابة عن السؤالين األول ،

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والرتب 

 لفقرات مستوى مستوى القيادة الرؤيوية و لفقرات 

املشاركة في صنع القرارات لدى رؤساء األقسام األكاديمية 

من وجهة نظر أعضاء هيئة  في الجامعات األردنية الخاصة

 التدريس.

  ،تم حساب معامل ارتباط لإلجابة عن السؤال الثالث

 Pearson)استخدام معامل ارتباط بيرسون بيرسون 

correlation)  بين كل من مجاالت القيادة الرؤيوية

والدرجة الكلية لها ومجاالت املشاركة في صنع القرارات 

 والدرجة الكلية.

 نتائج الدراسة ومناقشتها

ها: ما ومناقشتالسؤال األول  باإلجابة عنالنتائج املتعلقة أوًل. 

مستوى القيادة الرؤيوية لدى رؤساء األقسام األكاديمية في 

من وجهة نظر أعضاء هيئة  الجامعات األردنية الخاصة

 التدريس؟

وللجابة عن هذا السؤال، تم استخراج املتوسطات الحسابية 

واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ملجاالت 

يوية وعلى املحور ككل، كما يوضح في محور القيادة الرؤ 

 (:6الجدول)

افات املعيارية : (6الجدول ) املتوسطات الحسابية واًلنحر

ًلستجابات أفراد عينة الدراسة على مجاًلت محور القيادة 

 الرؤيوية وعلى املحور ككل

 املجال الرقم
املتوسط 

 الحسابي

اًلنحراف 

 املعياري 

رتبة 

 املجال
 الدرجة

1 
الرؤية 

 مرتفعة 2 0.71 3.85 املستقبلية

 مرتفعة 1 0.77 3.89 ايصال الرؤية 2

 مرتفعة 3 0.77 3.78 تمكين الرؤية 3

 مرتفعة  0.71 3.84 الدرجة الكلية للمقيا 

جاء في املرتبة  ايصال الرؤية،مجال ( أن 6يالحظ من الجدول )

(، 3.89األولى وقد حصل على أعلى استجابة بمتوسط حسابي )

 وانحراف ويشير إلى درجة مرتفعة في مستوى القيادة الرؤيوية

بة وحصل على املرت، الرؤية املستقبليةمجال (، تاله 0.77معياري )

 (، 3.85بمتوسط حسابي )الثانية 
ً
 ويشير إلى درجة مرتفعة أيضا

تمكين  مجالوجاء في املرتبة األخيرة   ،(0.71وانحراف معياري )

( ويشير 0.77( وانحراف معياري )3.78بمتوسط حسابي ) الرؤية

 إلى 
ً
لدى أفراد عينة الدراسة كما يظهر في  درجة مرتفعة أيضا

الجدول، وقد أشار متوسط االستجابة ألفراد عينة الدراسة على 

(. وهو 0.71( وبانحراف معياري )3.84املقيا  ككل إلى متوسط )

 .يشير إلى درجة مرتفعة من املستوى في القيادة الرؤيوية

كما تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات 

املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات كل مجال من 

 املجاالت كما يلي:

 املجال األول: الرؤية املستقبلية .1

حيث تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية 

الرؤية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال 

 (:7كما يظهر في الجدول ) املستقبلية

افات املعيارية : (7الجدول ) املتوسطات الحسابية واًلنحر

ًلستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال الرؤية 

 املستقبلية

 الفقرة الرقم
املتوسط 

 الحسابي

اًلنحراف 

 املعياري 
 الدرجة رتبةال

1 

تنسجم التصورات 
املستقبلية ألعضاء 

هيئة التدريس مع رؤية 
 القسم وخططه

 مرتفعة 5 0.85 3.87

2 

تظهر التصورات 
املستقبلية للقسم في 
سلوك أعضاء هيئة 

 التدريس.

 مرتفعة 8 0.82 3.80

3 

يوفر رئيس القسم 
مناخ إيجابي ألعضاء 
هيئة التدريس لتطوير 

 ادائهم وفق الرؤية.

 مرتفعة 6 0.95 3.83

4 

تمتاز رؤية القسم 
باالستقرار النسبي 

ويتضح ذلك من خالل 
 رؤية القسم وخططه.

 مرتفعة 4 0.89 3.88

5 
رؤية القسم على تركز 

تحسين األداء ألعضاء 
 هيئة التدريس.

 مرتفعة 7 0.97 3.83

6 
يشارك رئيس القسم 
أعضاء هيئة التدريس 

 في بناء الرؤية.
 مرتفعة 1 0.89 3.94

7 

يسعى رئيس القسم إلى 
مستقبل مثالي بناء 

ضمن استراتيجيات 
 تعليمية حديثة.

 مرتفعة 10 0.99 3.74

8 
يؤدي التصور 

املستقبلي لرئيس 
القسم إلى تحقيق 

 مرتفعة 2 0.82 3.92
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 الفقرة الرقم
املتوسط 

 الحسابي

اًلنحراف 

 املعياري 
 الدرجة رتبةال

األهداف بفاعليه 
بمشاركة أعضاء هيئة 

 التدريس.

9 

يتبنى رئيس القسم 
تصورات أعضاء هيئة 

التدريس لوضع 
 األهداف.

 مرتفعة 9 0.86 3.76

10 

تتميز رؤية رئيس القسم 
بتفهم أعمال أعضاء 

هيئة التدريس 
 ومتطلباتها.

 مرتفعة 3 0.78 3.90

 مرتفعة  0.71 3.85 الدرجة الكلية للمجال

املتعلقة أنَّ املتوسطات الحسابية ( 7يالحظ من الجدول )     

(، وتشير 3.94 – 3.74تراوحت بين ) قدالرؤية املستقبلية  بمجال

جميعها إلى درجة مرتفعة في مستوى فقرات الرؤية املستقبلية، أّما 

(، وانحراف 3.85) املجال ككل، فقد حصل على متوسط حسابي

ويشير إلى درجة مرتفعة في مستوى القيادة  ،(0.71معياري )

ضاء عالرؤيوية املتعلقة بمجال الرؤية املستقبلية من وجهة نظر أ

 هيئة التدريس.

والتي  الرؤية املستقبلية( في مجال 6الفقرة )وجاءت 

يشارك رئيس القسم أعضاء هيئة التدريس في بناء تنص على "

( 3.94قد حصلت على أعلى درجة بمتوسط حسابي ) الرؤية"

( والتي تنص على "يؤدي 8(، تلتها الفقرة )0.89وانحراف معياري )

 قسم إلى تحقيق األهداف بفاعليهالتصور املستقبلي لرئيس ال

بمشاركة أعضاء هيئة التدريس" حصلت على متوسط حسابي 

( والتي 7(، في حين حصلت الفقرة )0.82( وانحراف معياري )3.92)

تنص على "يسعى رئيس القسم إلى بناء مستقبل مثالي ضمن 

استراتيجيات تعليمية حديثة"، على أقل درجة بمتوسط حسابي 

( والتي تنص 9( تلتها الفقرة )0.99وانحراف معياري )( 3.74وقدره )

على "يتبنى رئيس القسم تصورات أعضاء هيئة التدريس لوضع 

(، وانحراف معياري 3.76األهداف" حصلت على متوسط حسابي )

(0.86.) 

وتشير هذه النتيجة إلى أن أفراد عينة الدراسة يؤكدون على 

ام األكاديمية، تطبيق القيادة الرؤيوية لدى رؤساء األقس

وباملستوى املطلوب من خالل استجاباتهم التي أشارت إلى ممارسة 

القيادة الرؤيوية بدرجة مرتفعة من املستوى. وربما يعود السبب في 

ذلك إلى أن رؤساء األقسام ومن خالل متابعة ملمارساتهم يقومون 

بتوضيح الرؤية بمهارة عالية، ويشجعون على تحقيق رؤية القسم، 

خالل األعمال التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى من 

استخدام أنواع االتصال املختلفة لضمان توضيح الرؤية ألعضاء 

هيئة التدريس. وهذا ما أظهرته استجابات أفراد عينة الدراسة. 

 إلى أنه قد يكون هناك قناعة لدى 
ً
وقد تعزى هذه النتيجة أيضا

ردنية الخاصة بأن القيادة الرؤيوية رؤساء األقسام بالجامعات األ 

وفرت لهم قاعدة معرفية ترتكز على رؤية واعده تتميز باإلبداع 

والتغيير نحو األفضل وذلك من خالل تقبل األفكار التي تساعد 

 على نجاح العمل.

( بأن 2020وتتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليه إدريس )

املسؤول رؤية واضحة القيادة الرؤيوية والتي من خاللها يمتلك 

ملستقبل املؤسسة، تساعده على توفير األسلوب املتسق مع تلك 

الرؤية، إضافة إلى تحقيق األهداف للفريق، فالقائد لديه الحرية 

 لتوصيل وتطوير رؤية أي صورة واضحة للمستقبل املنشود. 

وربما يعود السبب في ذلك إلى أن رؤساء األقسام وجدوا أن 

ة هي التي تمكنهم من بناء رؤية مفهومة وواضحة، القيادة الرؤيوي

تضع معايير لألداء، وتعطي صورة واضحة ألعضاء هيئة التدريس 

من خالل الحوار واإلقناع، إضافة إلى توفير الدعم لهم وتقدير 

جهودهم وتوظيف املوارد املتاحة بفاعلية بهدف التحسين 

وهولدن  اردويلوالتطوير وتشجيع املبادرات. وهذا ما أشار إليه ب

(Bardwell & Holden, 2001 من أن أهمية القيادة الرؤيوية )

تكمن في املهام التي يمارسها القائد في وضع اإلستراتيجيات املراد 

تطبيقها، والتخطيط لألهداف قصيرة وطويلة املدى املتعلقة 

باملؤسسة التربوية، إذ يعد القائد املحّفز وامللهم لآلخرين بأفكاره 

، التي يبثها فيهم ويحثهم على تطبيق السياسة للوصول وقيمه

لألهداف املنشودة وتهيئة بيئة عمل مناسبة. وهذا ما جعل هذا 

املستوى ذات الدرجة املرتفعة لدى رؤساء األقسام، وهذا ما 

 أشارت إليه استجابات عينة الدراسة. 

أما على مستوى املجاالت وجاء مجال ايصال الرؤية في املرتبة 

ولى، وقد حصل على أعلى استجابة بمتوسط حسابي وقدره األ 

( ويشير إلى درجة مرتفعة في مستوى القيادة الرؤيوية، في 3.89)

حين تاله مجال الرؤية املستقبلية، وحصل على املرتبة الثانية 

، 3.85بمتوسط حسابي وقدره )
ً
(، ويشير إلى درجة مرتفعة أيضا

ره ن الرؤية بمتوسط حسابي وقدوجاء في املرتبة األخيرة مجال تمكي

 لدى أفراد عينة الدراسة.3.78)
ً
 ( ويشير إلى درجة مرتفعة أيضا
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فقد أشارت النتائج املتعلقة بمجال الرؤية املستقبلية أنَّ  

(، وبدرجة 3.94 – 3.74املتوسطات الحسابية، قد تراوحت بين )

 مرتفعة من املستوى على جميع الفقرات، أّما املجال ككل، فقد

(، 0.71(، وانحراف معياري 3.85حصل على متوسط حسابي )

ويشير إلى درجة مرتفعة في مستوى القيادة الرؤيوية املتعلقة 

 بمجال الرؤية املستقبلية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن استجابات عينة الدراسة 

ء ناخ إيجابي ألعضاأشارت إلى أن رؤساء األقسام يحاولون توفير م

هيئة التدريس لتطوير أدائهم وفق الرؤية. والعمل على تحسين 

أدائهم وزرع الثقة لديهم من خالل مشاركتهم في بناء الرؤية. إضافة 

إلى اإلفصاح عن رؤيتهم املستقبلية، وتبني تصورات أعضاء هيئة 

التدريس، ووجود انسجام بين التصورات املستقبلية ألعضاء هيئة 

دريس مع رؤية القسم وخططه. والتي تظهر في وضع األهداف، الت

وفي سلوك أعضاء هيئة التدريس، وتفهم أعمال أعضاء هيئة 

 & Giffin)التدريس ومتطلباتها. وهذا ما أكده كيفن وموهيد )

Moorhead, 2011  الذي يرى أن القيادة الرؤيوية تكمن في برمجة

سلوك املرؤوسين بشكل يتناسب مع تحقيق األهداف، وذلك بزرع 

الثقة العالية لديهم من خالل قائد يتمتع بالقدرة على اإلفصاح 

 عن رؤيته املستقبلية بحيث يبعث الطاقة لدى مرؤوسيه.

 املجال الثاني: ايصال الرؤية .2

حيث تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية 

 ايصال الرؤيةالستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال 

 (:8كما يظهر في الجدول )

 (8الجدول )

افات املعيارية ًلستجابات أفراد  املتوسطات الحسابية واًلنحر

 ايصال الرؤيةعينة الدراسة على فقرات مجال 

 رةالفق الرقم
املتوسط 

 الحسابي

اًلنحراف 

 املعياري 

رتبة 

 الفقرة
 الدرجة

11 

يشجع رئيس 
القسم 

أعضاء هيئة 
التدريس على 
تحقيق رؤية 

 القسم.

 مرتفعة 1 0.80 4.02

12 

يتأكد رئيس 
القسم من 

إيصال الرؤية 
ألعضاء هيئة 
التدريس من 

خالل 

 مرتفعة 6 0.85 3.88

 رةالفق الرقم
املتوسط 

 الحسابي

اًلنحراف 

 املعياري 

رتبة 

 الفقرة
 الدرجة

االهداف 
 املحققة.

13 

يوضح رئيس 
القسم 

األفكار التي 
تتضمنها 
الرؤية 

ألعضاء هيئة 
 التدريس.

 مرتفعة 3 0.78 3.95

14 

يوضح رئيس 
القسم الرؤية 
بمهارة عالية 
ألعضاء هيئة 

 التدريس.

 مرتفعة 7 0.95 3.76

15 

يعكس رئيس 
القسم الرؤية 

من خالل 
األعمال التي 

يقوم بها 
أعضاء هيئة 
 التدريس.

 مرتفعة 5 0.88 3.90

16 

يوصل رئيس 
القسم الرؤية 
املستقبلية 

بصورة 
واضحة 

ألعضاء هيئة 
 التدريس.

 مرتفعة 2 0.79 3.96

17 

يلتزم رئيس 
القسم 

وأعضاء هيئة 
التدريس 
بتبادل 
التغذية 
 الراجعة.

 مرتفعة 8 1.02 3.70

18 

يستخدم 
رئيس القسم 

أنواع 
االتصال 
املختلفة 
لضمان 

توضيح الرؤية 
 لألعضاء.

 مرتفعة 4 0.91 3.91

 
الدرجة الكلية 

 مرتفعة  0.77 3.89 للمجال

املتوسطات الحسابية املتعلقة بمجال أنَّ ( 8يالحظ من الجدول )

(، وتشير جميعها إلى 4.02 – 3.70بين ) ايصال الرؤية قد تراوحت

درجة مرتفعة في مستوى فقرات إيصال الرؤية على جميع 

 الفقرات، أّما املجال ككل، فقد حصل على متوسط حسابي



 القيادة الرؤيوية وعالقتها باملشاركة في صنع القرارات لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة 

 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
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ويشير إلى درجة مرتفعة في  ،(0.77(، وانحراف معياري )3.89)

القيادة الرؤيوية املتعلقة بمجال الرؤية املستقبلية من  مستوى 

 نظر أعضاء هيئة التدريس.وجهة 

ايصال الرؤية التي تنص على ( في مجال 11الفقرة )وجاءت 

يشجع رئيس القسم أعضاء هيئة التدريس على تحقيق رؤية " 

( 4.02القسم". قد حصلت على أعلى درجة بمتوسط حسابي )

( والتي تنص على 16(، تلتها الفقرة )0.80وانحراف معياري )

 املستقبلية.  "يوصل رئيس القسم الرؤية

بصورة واضحة ألعضاء هيئة التدريس". حصلت على متوسط 

(، في حين حصلت الفقرة 0.79(، وانحراف معياري )3.96حسابي )

(، والتي تنص على "يلتزم رئيس القسم وأعضاء هيئة التدريس 17)

( 3.70بتبادل التغذية الراجعة". على أقل درجة بمتوسط حسابي )

(، والتي تنص على " 14، تلتها الفقرة )(1.02وانحراف معياري )

يوضح رئيس القسم الرؤية بمهارة عالية ألعضاء هيئة التدريس". 

 (.0.95(، وانحراف معياري )3.76حصلت على متوسط حسابي )

وقد تعزى هذه النتيجة إلى ما أشارت إليه عينة الدراسة من 

يشجعون أعضاء خالل استجاباتهم أن رؤساء األقسام عادة ما 

هيئة التدريس على تحقيق رؤية القسم. وعكس هذه الرؤية، 

واستخدام أنواع االتصال املختلفة لضمان توضيح الرؤية ألعضاء 

ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن القائد الرؤيوي هو  هيئة التدريس.

القادر على إيصال الرؤية ألعضاء هيئة التدريس في قسمه بطريقة 

رونها كما يرون واقعهم، سلسة، وبصورة واضحة تجعلهم ي

ه ال 
ّ
فيتحمسون لها ويندفعون نحوها ويضحون من أجلها، ألن

قيمة للرؤية مهما كانت را عة إذا لم يفهمها أعضاء هيئة التدريس 

 .ويؤمنوا بها

 املجال الثالث: تمكين الرؤية .3

حيث تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية 

 ةتمكين الرؤيالستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال 

 ( التالي.9كما يظهر في الجدول )

افات املعيارية : (9الجدول ) املتوسطات الحسابية واًلنحر

 ًلستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال تمكين الرؤية

ال
قم

ر
 

 الفقرة
املتوسط 

 الحسابي

اًلنحراف 

 املعياري 

رتبة 

 الفقرة
 الدرجة

19 
يسعى رئيس 
القسم من 
خالل تمكين 

 مرتفعة 1 0.91 3.86

ال
قم

ر
 

 الفقرة
املتوسط 

 الحسابي

اًلنحراف 

 املعياري 

رتبة 

 الفقرة
 الدرجة

الرؤية إلى رفع 
مستوى والء 
أعضاء هيئة 
التدريس في 

 القسم.

20 

يسعى رئيس 
القسم من 
خالل تمكين 

الرؤية إلى زيادة 
كفاءة أداء 

أعضاء هيئة 
 التدريس.

 مرتفعة 2 0.84 3.83

21 

يمنح رئيس 
القسم الفرصة 
ألعضاء هيئة 
التدريس في 

توظيف الرؤية 
لتجويد 
 التدريس.

 مرتفعة 4 0.89 3.78

22 

يتيح رئيس 
القسم 
لألعضاء 
اختيار 
األسلوب 

املناسب لنشر 
ثقافة مشاركة 

 الرؤية.

 مرتفعة 5 0.84 3.78

23 

يمنح رئيس 
القسم 

الصالحيات 
هيئة ألعضاء 
التدريس 

للقيام باملهمات 
التي تحقق 

 الرؤية.

 مرتفعة 3 0.93 3.82

24 

يحرص رئيس 
القسم إلشراك 
أعضاء هيئة 
التدريس في 
 بناء الرؤية.

 مرتفعة 6 0.89 3.78

25 

يزرع رئيس 
القسم روح 
اإلبداع في 

نفو  أعضاء 
هيئة التدريس 

لبناء رؤية 
 مستقبلية.

 متوسطة 8 0.92 3.62
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ال
قم

ر
 

 الفقرة
املتوسط 

 الحسابي

اًلنحراف 

 املعياري 

رتبة 

 الفقرة
 الدرجة

26 

رئيس  يسعى
القسم لزرع 

 الثقة بينه وبين
 أعضاء هيئة
التدريس من 
خالل تبادل 
األفكار أثناء 
 بناء الرؤية.

 مرتفعة 7 0.93 3.78

 مرتفعة  0.77 3.78 الدرجة الكلية للمجال

املتوسطات الحسابية املتعلقة بمجال أنَّ ( 9يالحظ من الجدول )

(، وجميعها يشير إلى 3.86 – 3.62بين ) تمكين الرؤية قد تراوحت

(، 25درجة مرتفعة في مستوى فقرات تمكين الرؤية عدا الفقرة )

التي جاءت بدرجة متوسطة، أّما املجال ككل، فقد حصل على 

ويشير إلى  ،(77,0(، وانحراف معياري )3.78) متوسط حسابي

ن يدرجة مرتفعة في مستوى القيادة الرؤيوية املتعلقة بمجال تمك

 الرؤية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

(، في مجال تمكين الرؤية، والتي تنص على 19الفقرة )وجاءت 

"يسعى رئيس القسم من خالل تمكين الرؤية إلى رفع مستوى والء 

أعضاء هيئة التدريس في القسم". قد حصلت على أعلى درجة 

لفقرة (، تلتها ا0.91( وانحراف معياري )3.86بمتوسط حسابي )

(، والتي تنص على " يسعى رئيس القسم من خالل تمكين 20)

الرؤية إلى زيادة كفاءة أداء أعضاء هيئة التدريس". حصلت على 

(، في حين 0.84(، وانحراف معياري )3.83متوسط حسابي )

(، والتي تنص على" يزرع رئيس القسم روح 25حصلت الفقرة )

 ناء رؤية مستقبليةاإلبداع في نفو  أعضاء هيئة التدريس لب

( وانحراف 3.62وقدره ) حسابيواعدة"، على أقل درجة بمتوسط 

(، "يسعى رئيس القسم 26(، تلتها الفقرة )0.92معياري وقدره )

الثقة بينه وبين أعضاء هيئة التدريس من خالل تبادل األفكار 

(، وانحراف 3.78أثناء بناء الرؤية". حصلت على متوسط حسابي )

 (.0.93معياري )

وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن استجابات عينة الدراسة من 

ن م أعضاء هيئة التدريس، أشارت إلى أن رؤساء األقسام يسعون 

خالل تمكين الرؤية إلى رفع مستوى والء أعضاء هيئة التدريس في 

وبين أعضاء هيئة التدريس من خالل وزيادة الثقة بينهم  القسم،

نح مرؤية، إضافة إلى زيادة كفاءتهم بتبادل األفكار أثناء بناء ال

الفرصة لهم في توظيف الرؤية لتجويد التدريس، ومنح الصالحيات 

 ألعضاء هيئة التدريس للقيام باملهمات التي تحقق الرؤية.

 مع نتيجة دراسة  نتيجةواتفقت 
ً
هذه الدراسة ضمنيا

( التي توصلت إلى أن درجة ممارسة القيادة 2021عويضة )

ى رؤساء القسام األكاديمية في الجامعات األردنية الرؤيوية لد

 الخاصة جاءت بدرجة مرتفعة.

نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة الكواز  واختلفت

( التي أشارت إلى أن رؤساء األندية يمتلكون صفات القائد 2018)

الرؤيوي بدرجة متوسطة. كما تختلف مع ما ورد في نتائج دراسة 

( التي أشارت إلى مستوى مقبول من الرؤية في الشركة 2019حامد )

 املبحوثة على مستوى القيادة الرؤيوية.

 بالسؤال الثانيتائج املتعلقة الن

النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني ومناقشتها: ما مستوى 

املشاركة في صنع القرارات لدى رؤساء األقسام األكاديمية في 

 الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

السؤال، تم استخراج املتوسطات الحسابية  هذاللجابة عن و 

واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ملجاالت 

ح في ، كما يوضككل املحور  محور املشاركة في صنع القرارات وعلى

 (:10الجدول )

افات املعيارية ًلستجابات : (10الجدول ) املتوسطات الحسابية واًلنحر

مجاًلت مقياس املشاركة في صنع القرارات وعلى  أفراد عينة الدراسة على

 املقياس ككل

 رقم

 املجال
 املجال

املتوسط 

 الحسابي

اًلنحراف 

 املعياري 

 رتبة 

 املجال

درجة 

 اًلستخدام

املشاركة في  1
عملية صنع 

 القرار
 مرتفعة 1 0.77 3.76

مراحل صنع  2
 القرار

 مرتفعة 2 0.78 3.73

 مرتفعة 3 0.65 3.72 صنع القرار 3

 مرتفعة  0.68 3.74 الدرجة الكلية للمقيا 

مجال املشاركة في عملية صنع ( أن  10يالحظ من الجدول )

متوسط ب استجابةجاء في املرتبة األولى، وحصل على أعلى  القرار،

 املشاركة فيويشير إلى درجة مرتفعة في مستوى ( 3.76حسابي )

مراحل صنع  مجال(، تاله 0.77صنع القرارات وانحراف معياري )

وسط بمتفي املرتبة الثانية وحصل على الرتبة الثانية  القرار

 (، 3.73حسابي )
ً
وانحراف معياري  ويشير إلى درجة مرتفعة أيضا

بمتوسط  مجال صنع القراروجاء في املرتبة األخيرة  ،(0.78)

( ويشير إلى درجة مرتفعة 0.65ف معياري )( وانحرا3.72حسابي )

في صنع القرار، وقد أشار متوسط االستجابة ألفراد عينة الدراسة 



 القيادة الرؤيوية وعالقتها باملشاركة في صنع القرارات لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة 
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( وهو يشير إلى درجة مرتفعة 3.74على املقيا  ككل إلى متوسط )

 (.0.68وبانحراف معياري )

أشارت نتائج هذا السؤال إلى أن مستوى املشاركة في صنع القرارات 

ام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة من لدى رؤساء األقس

 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، جاء بدرجة مرتفعة. 

وجاء مجال املشاركة في عملية صنع القرار، في املرتبة األولى، 

ويشير إلى ( 3.76فقد حصل على أعلى استجابة بمتوسط حسابي )

 وانحرافاملشاركة في صنع القرارات درجة مرتفعة في مستوى 

ة ، في املرتب(، في حين تاله مجال مراحل صنع القرار0.77معياري )

 (، 3.73حسابي ) الثانية بمتوسط
ً
 ويشير إلى درجة مرتفعة أيضا

وجاء في املرتبة األخيرة مجال صنع القرار  ،(0.78وانحراف معياري )

( ويشير إلى درجة 0.65( وانحراف معياري )3.72بمتوسط حسابي )

.مرتفعة أيض
ً
 ا

وتشير هذه النتيجة إلى أن أفراد عينة الدراسة يؤكدون على 

املشاركة في صنع القرارات لدى رؤساء األقسام األكاديمية في 

وباملستوى املطلوب من خالل الجامعات األردنية الخاصة، 

درجة باملشاركة في صنع القرارات استجاباتهم التي أشارت إلى 

 مرتفعة من املستوى. 

لذي اهذه النتيجة إلى أن رئيس القسم الناجح هو  تعزى وقد 

يشارك املرؤوسين من أعضاء هيئة التدريس في قسمه في عملية 

صنع القرار لتخفيف العبء عن كاهله من جانب، وتبنيهم 

القرارات الصادرة ومراعاة ذلك في الواقع العملي أثناء تنفيذها، 

كال قرارات بأشأعضاء هيئة التدريس في صنع اللهذا فإن مشاركة 

ودرجات مختلفة، وحثهم على املبادرة في تحقيق االهداف، وتحمل 

ي تأثير إيجابي في على األداء والعمل ف املسؤوليات املنوطة بهم لها

الذي يرى  (2015أبو مر )وهذا ما أكده القسم والكلية والجامعة. 

من شخص منفذ  تطور الفكر اإلداري خالل العقد األخيرأن 

والتعليمات إلى قائد مسؤول عن إحداث التغيير، يركز لألنظمة 

على بناء وتطوير رؤية مشتركة للمؤسسة، ويهدف تحسين أساليب 

التواصل مع العاملين وصنع القرارات بطريقة تعاونية، وتطبيق 

نموذج اإلدارة واالعتراف بتغيير طبيعة العالقات وإحداث التغيير 

 إبداعية. بصورة تشاركية وأن يتم في بيئة عمل

ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى ما أشار اليه )التهامي، 

( بأن من مقومات عملية صنع القرار، اإلداري الناجح، أن 2008

 معينة ضمن نطاق السياسة العامة للجامعة. 
ً
يحقق القرار أهدافا

وأن يتم اتخاذه من ضمن عدة بدائل مطروحة حتى نضمن 

ذلك  وربما يعود السبب فير املتخذ. صالحية االختيار وفاعلية القرا

عملية املشاركة ( إلى أن 2010من وجهة نظر غنيم وأحمد وطيبة )

 برض ى أعضاء هيئة التدريس 
ً
 وثيقا

ً
في صنع القرارات ترتبط ارتباطا

بعملهم؛ إذ تساعدهم على زيادة االسهامات اإليجابية والتقليل من 

كة في ي عملية املشار النتائج السلبية في عملية صنع القرار، وتؤد

صنع القرارات بالنسبة للقائد إلى كسب املهارات كالتعرف على 

الظروف التي ينبغي إشراك أعضاء هيئة التدريس في عملية صنع 

القرار، وكيفية تشكيل مجموعات منهم بعملية صنع القرار 

 بحرفية وخبرة والعمل بروح الفريق.

نحرافات كما تم استخراج املتوسطات الحسابية واال 

املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات كل مجال من 

 املجاالت كما يلي:

 املشاركة في عملية صنع القراراملجال األول:  .1

حيث تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية 

الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال املشاركة في 

 (:11القرار كما يظهر في الجدول )عملية صنع 

افات املعيارية ًلستجابات : (11الجدول ) املتوسطات الحسابية واًلنحر

 أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال املشاركة في عملية صنع القرار

قم
لر

ا
 

 الفقرة
املتوسط 

 الحسابي

اًلنحراف 

 املعياري 

رتبة 

 الفقرة
 الدرجة

1 
مشاورة أعضاء 

تي ال لقسم في املهاما
 ستوكل إليهم

 مرتفعة 3 1.04 3.83

2 
ماد مبدأ اعت 

املشاركة في صنع 
 القرار

 مرتفعة 8 1.05 3.70

3 
تشجيع أعضاء  

على املبادرات  القسم
 التي تنهض بالقسم

 مرتفعة 1 0.82 4.02

4 

املالحظات التي  
يبديها األعضاء حول 
األساليب املثلى لألداء 

 تحظى باالهتمام

 مرتفعة 2 0.97 3.85

5 

عقد لقاءات دورية 
ألعضاء القسم 

اورتهم حول ملش
مستوى األداء 

 وتفعيله

 مرتفعة 6 0.99 3.74

6 

منح أعضاء القسم 
الصالحيات الكافية 

مهامهم التي ألداء 
 يكلفون بها

 مرتفعة 4 0.91 3.83
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قم
لر

ا
 

 الفقرة
املتوسط 

 الحسابي

اًلنحراف 

 املعياري 

رتبة 

 الفقرة
 الدرجة

7 

رؤساء األقسام 
يتابعون نتائج العمل 

 فيوال ي
ً
 تدخلون كثيرا
 تفاصيل التنفيذ

 مرتفعة 10 1.02 3.67

8 
صنع القرارات 
بالقسم بناء على 

 البيانات املتوفرة.
 مرتفعة 7 0.92 3.71

9 

مشاركة أعضاء 
 القسم في تحديد
الدورات التدريبية 

 التي تناسبهم

 مرتفعة 9 1.06 3.70

10 

تقوم القيادات 
اإلدارية بزيارات 
دورية لألقسام 
واإلدارات للتعرف 

 واملشكالتعلى أدائها 
 التي تواجهها.

 متوسطة 11 1.00 3.53

11 

مشاورة أعضاء  
القسم بالخطط 
والبرامج التي ستنفذ 

 بالقسم.

 مرتفعة 5 0.88 3.82

 مرتفعة  0.77 3.76 الدرجة الكلية للمجال

املتوسطات الحسابية املتعلقة أنَّ ( 11يالحظ من الجدول )

 – 3.53بين ) تراوحتقد املشاركة في عملية صنع القرار بمجال 

(، وجميعها يشير إلى درجة مرتفعة في مستوى فقرات 4.02

(، التي جاءت بدرجة 10املشاركة في صنع القرار عدا الفقرة رقم )

 متوسطة، أّما املجال ككل، فقد حصل على متوسط حسابي

ويشير إلى درجة مرتفعة في  ،(0.77(، وانحراف معياري )3.76)

كة في املشار املتعلقة بمجال  القرارات املشاركة في صنعمستوى 

 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.عملية صنع القرار 

املشاركة في عملية صنع القرار، ي مجال ف( 3وجاءت الفقرة )

تشجيع أعضاء القسم على املبادرات التي تنهض والتي تنص"

على أعلى درجة بمتوسط حسابي وقدره  حصلتبالقسم"، قد 

( والتي 4(، تلتها الفقرة )0.82) وقدرهاف معياري ( وانحر 4.02)

تنص على " املالحظات التي يبديها أعضاء القسم حول األساليب 

املثلى ألداء العمل تحظى باالهتمام"، حصلت على متوسط حسابي 

(، 10(، في حين حصلت الفقرة )0.97(، وانحراف معياري )3.85)

م زيارات دورية لألقساوالتي تنص على" تقوم القيادات اإلدارية ب

واإلدارات للتعرف على أدائها واملشكالت التي تواجهها"، على أقل 

(، تلتها 1.00( وانحراف معياري )3.53درجة بمتوسط حسابي )

( والتي تنص على " رؤساء األقسام يتابعون نتائج العمل 7الفقرة )

 في تفاصيل التنفيذ"، حصلت على متوسط 
ً
وال يتدخلون كثيرا

 (.1.02(، وانحراف معياري )3.67)حسابي

إلى أن استجابات عينة هذه النتيجة  الباحثانويعزو 

الدراسة من أعضاء هيئة التدريس أشارت إلى أن رؤساء األقسام 

يقومون بمشاورة أعضاء القسم بالخطط والبرامج التي ستنفذ 

بالقسم واملهام التي ستوكل إليهم، إضافة إلى اعتمادهم مبدأ 

في صنع القرار، وتشجيع أعضاء القسم على املبادرات املشاركة 

التي تنهض بالقسم.  وتقبل املالحظات التي يبديها أعضاء القسم 

حول األساليب املثلى ألداء العمل، وصنع القرارات بالقسم بناء 

على البيانات املتوفرة. ومنح أعضاء القسم الصالحيات الكافية 

 ألداء مهامهم التي يكلفون بها.

 مراحل صنع القرارجال الثاني: امل .2

الحسابية واالنحرافات املعيارية  املتوسطاتحيث تم استخراج 

الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال مراحل صنع 

 (:12القرار كما يظهر في الجدول )

افات املعيارية ًلستجابات : (12الجدول ) املتوسطات الحسابية واًلنحر

 على فقرات مجال مراحل صنع القرارأفراد عينة الدراسة 

قم
لر

ا
 

 الفقرة
املتوسط 

 الحسابي

اًلنحراف 

 املعياري 

رتبة 

 الفقرة
 الدرجة

12 

دراسة املشكلة 
التي يراد اتخاذ 
القرار فيها من 
قبل القيادات 

 اإلدارية.

 مرتفعة 2 0.90 3.79

13 

يشاور رؤساء 
األقسام 

أعضاء هيئة 
التدريس بشأن 

البدائل 
لحل املناسبة 
 املشكلة.

 مرتفعة 4 0.91 3.76

14 

يتحرى رؤساء 
األقسام 
البيانات 

واملعلومات 
املتعلقة 
 باملشكلة.

 مرتفعة 1 0.92 3.80

15 

تقوم القيادات 
اإلدارية العليا 
بمراجعة جميع 
البدائل املتاحة 
التخاذ القرار 

 املناسب.

 مرتفعة 9 0.92 3.67

16 
يراجع رئيس 
 مرتفعة 7 0.99 3.69القسم جميع 
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قم
لر

ا
 

 الفقرة
املتوسط 

 الحسابي

اًلنحراف 

 املعياري 

رتبة 

 الفقرة
 الدرجة

 املتاحةالبدائل 
التخاذ القرار 

 املناسب.

17 

يقوم رئيس  
القسم بدراسة 

النتائج 
املتوقعة للقرار 
 .املراد اتخاذه

 مرتفعة 8 0.93 3.68

18 
يقدم رئيس 
القسم مبررات 
 للقرار املتخذ.

 مرتفعة 5 0.90 3.73

19 

يوضح رئيس 
القسم طريقة 
تنفيذ القرار 
وبدائل 
 التنفيذ.

 متوسطة 10 1.00 3.66

20 

يحدد رئيس 
القسم فترة 
زمنية لتنفيذ 
 القرار.

 مرتفعة 3 0.87 3.77

21 

يحدد رئيس 
القسم فترة 
زمنية لتقييم 
 القرار.

 مرتفعة 6 0.90 3.72

 مرتفعة  0.78 3.73 الدرجة الكلية للمجال

املتوسطات الحسابية املتعلقة أنَّ ( 12) الجدول يالحظ من 

(، 3.80– 3.66بين ) قد تراوحتصنع القرار مراحل بمجال 

وجميعها يشير إلى درجة مرتفعة في مستوى فقرات مراحل صنع 

( التي جاءت بدرجة متوسطة، أّما املجال 19القرار عدا الفقرة )

(، وانحراف معياري 3.73) ككل، فقد حصل على متوسط حسابي

صنع  احلويشير إلى درجة مرتفعة في مستوى مجال مر  ،(0.78)

 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. القرار

( في مجال مراحل صنع القرار، والتي 14وجاءت الفقرة )

تنص على " يتحرى رؤساء األقسام البيانات واملعلومات املتعلقة 

( 3.80باملشكلة"، قد حصلت على أعلى درجة بمتوسط حسابي )

تنص على " ( والتي 12(، تلتها الفقرة )0.92وانحراف معياري )

دراسة املشكلة التي يراد اتخاذ القرار فيها من قبل القيادات 

(، وانحراف معياري 3.79اإلدارية"، حصلت على متوسط حسابي )

( والتي تنص على" يوضح 19(، في حين حصلت الفقرة )0.90)

رئيس القسم طريقة تنفيذ القرار وبدائل التنفيذ" على أقل درجة 

(، تلتها الفقرة 1.00انحراف معياري )(، و 3.66بمتوسط حسابي )

( والتي تنص على " تقوم القيادات اإلدارية العليا بمراجعة 15)

جميع البدائل املتاحة التخاذ القرار املناسب"، حصلت على 

 (.0.92(، وانحراف معياري )3.67متوسط حسابي )

استجابات عينة الدراسة من هذه النتيجة إلى أن  تعزى وقد 

يقومون لتدريس، أشارت إلى أن رؤساء األقسام أعضاء هيئة ا

دراسة املشكلة التي يراد اتخاذ القرار فيها من قبل القيادات ب

اإلدارية. كما يشاور رؤساء األقسام أعضاء هيئة التدريس بشأن 

البدائل املناسبة لحل املشكلة، ويتحرون البيانات واملعلومات 

قرار ل املتاحة التخاذ الاملتعلقة باملشكلة، ويراجعون جميع البدائ

املناسب، وفي النهاية يتم دراسة النتائج املتوقعة للقرار املراد 

اتخاذه، مع توضح لطريقة تنفيذ القرار وبدائل تنفيذه، وتحديد 

 الفترة الزمنية للتنفيذ وتقييم القرار.

 صنع القراراملجال الثالث:  .3

رية املعياحيث تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات 

الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال صنع القرار كما 

 (:13يظهر في الجدول )

افات املعيارية ًلستجابات :(13الجدول ) املتوسطات الحسابية واًلنحر

 أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال صنع القرار

 الفقرة الرقم
املتوسط 

 الحسابي

اًلنحراف 

 املعياري 

رتبة 

 الفقرة
 الدرجة

22 

يمتلك رؤساء 
القسام القدرة 
على تحديد 

املشكالت التي 
 تحيط بالجامعات.

 متوسطة 9 1.00 3.66

23 

يجمع رؤساء 
األقسام 

املعلومات الالزمة 
 قبل اتخاذ القرار.

 متوسطة 10 0.97 3.64

24 
يواجهون بعض 
التحديات في 
 اتخاذ القرار.

 مرتفعة 2 0.81 3.88

25 

رؤساء يضع 
األقسام البدائل 
املحتملة قبل 
 اتخاذ القرار.

 مرتفعة 8 0.87 3.68

26 

يحدد رؤساء 
األقسام األسس 
التي ستستخدم 
الختيار وتقييم 
البدائل بشكل 

 علمي.

 متوسطة 13 0.98 3.57



 Doi: 10.36024/1248-042-002-012  234-211، 2022-( 2( عدد)42مجلد)مجلة اتحاد الجامعات العربية، 

 

 
-229- 

 

 الفقرة الرقم
املتوسط 

 الحسابي

اًلنحراف 

 املعياري 

رتبة 

 الفقرة
 الدرجة

27 

يقوم رؤساء 
األقسام بتحديد 
الخطة التي سيتم 
تنفيذ القرارات 

 من خاللها.

 مرتفعة 6 0.80 3.74

28 

يقوم رؤساء  
األقسام بتبادل 
اآلراء عند وضع 
أفضل البدائل 
 املمكنة للقرار.

 مرتفعة 3 0.78 3.80

29 

يتطلع رؤساء 
األقسام إلى 

التجارب السابقة 
 قبل اتخاذ القرار.

 مرتفعة 4 0.81 3.77

30 

يمتلك رؤساء 
القسام القدرة 

على اتخاذ 
القرارات في الوقت 

 املناسب.

 مرتفعة 7 0.80 3.69

31 

لدى رؤساء 
األقسام املرونة في 
تعديل القرارات أو 

الغائها حسب 
 الحاجة.

 متوسطة 12 0.88 3.60

32 

يستند رؤساء 
األقسام إلى 

مبررات منطقية 
 قبل اتخاذ القرار.

 مرتفعة 5 0.75 3.76

33 

يراعي رؤساء 
األقسام األنظمة 
املعمول بها أثناء 
صناعة القرار 

 واتخاذه.

 مرتفعة 1 0.83 3.94

34 

يقوم رؤساء 
األقسام بتعديل 
القرارات بناًء على 
 التغذية الراجعة.

 متوسطة 11 0.91 3.61

 مرتفعة  0.65 3.72 الدرجة الكلية للمجال

 املتوسطات الحسابية املتعلقة بمجالأنَّ ( 13) الجدول يالحظ من 

(، وبدرجات متوسطة 3.94– 3.57بين ) قد تراوحتصنع القرار 

إلى مرتفعة على الفقرات، أّما املجال ككل، فقد حصل على 

ويشير إلى  ،(65,0(، وانحراف معياري )3.72) متوسط حسابي

من وجهة نظر  صنع القرارات درجة مرتفعة في مستوى مجال

 أعضاء هيئة التدريس.

( في مجال صنع القرار، التي تنص" يراعي 33وجاءت الفقرة )

رؤساء األقسام األنظمة املعمول بها أثناء صناعة القرار واتخاذه"، 

( وانحراف 3.94قد حصلت على أعلى درجة بمتوسط حسابي )

( التي تنص على " يواجهون بعض 24(، تلتها الفقرة )0.83معياري )

(، 3.88لت على متوسط حسابي )التحديات في اتخاذ القرار"، حص

(، والتي 26(، في حين حصلت الفقرة )0.81وانحراف معياري )

تنص على " يحدد رؤساء األقسام األسس التي ستستخدم الختيار 

وتقييم البدائل بشكل علمي"، على أقل درجة بمتوسط حسابي 

(، والتي تنص 31(، تلتها الفقرة )0.98( وانحراف معياري )3.57)

دى رؤساء األقسام املرونة في تعديل القرارات أو الغائها على " ل

(، وانحراف 3.60حسب الحاجة"، حصلت على متوسط حسابي )

 (.0.88معياري )

 السبب في ذلك إلى أن رؤساء األقسام يمتلكون  يعودوربما 

القدرة على تحديد املشكالت التي تحيط بالجامعات. حيث 

اتخاذ القرار، وتحديد  يقومون بجمع املعلومات الالزمة قبل

األسس التي ستستخدم الختيار وتقييم البدائل بشكل علمي، 

إضافة إلى مراعاة األنظمة املعمول بها أثناء صناعة القرار 

واتخاذه، مع وجود املرونة في تعديل القرارات أو الغائها حسب 

الحاجة. كما يقوم رؤساء األقسام بتبادل اآلراء عند وضع أفضل 

ملمكنة للقرار، وتحديد الخطة التي سيتم تنفيذ القرارات البدائل ا

استجابات عينة الدراسة التي من خاللها، وهذا ما أظهرته وأكدته 

املشاركة في صنع القرارات درجة مرتفعة في مستوى  أشارت إلى

املشاركة في عملية صنع املتعلقة بمجال لدى رؤساء األقسام، و 

 التدريس.من وجهة نظر أعضاء هيئة القرار 

 مع نتيجة دراسة  نتيجةواتفقت 
ً
هذه الدراسة ضمنيا

( التي توصلت إلى أن هناك موافقة على عملية 2007الحميض ي )

صنع القرارات، وأنها تتسم بالالمركزية، وأن أفراد العينة موافقون 

على املراحل التي تسير بها عملية صنع القرارات مما حقق الرضا 

 ختلفت مع ما ورد في نتائج دراسة الكريمالوظيفي لديهم. في حين ا

( التي أشارت إلى وجود مستوى مشاركة ضعيف في صنع 2010)

 القرار ألداء أعضاء هيئة التدريس.

النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها: هل توجد عالقة 

( بين α  =0.05ارتباطية ذات دًللة إحصائية عند مستوى )

املشاركة في صنع القرارات لدى مستوى القيادة الرؤيوية و 

رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة من 

 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

وللجابة عن هذا السؤال، تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين 

كل من مجاالت القيادة الرؤيوية والدرجة الكلية لها ومجاالت 

والدرجة الكلية لها، كما في الجدول املشاركة في صنع القرارات 

 ( ذلك:14)



 القيادة الرؤيوية وعالقتها باملشاركة في صنع القرارات لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة 

 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 علي حسين حورية إسراء زياد الهيموني
 

 

 

-230- 

 

ومجاًلت املشاركة في صنع القرارات والدرجة  معامالت ارتباط بيرسون بين كل من مجاًلت القيادة الرؤيوية والدرجة الكلية لها: (14الجدول )

 الكلية لها

( أن معامالت ارتباط بيرسون بين املجال 14يالحظ من الجدول )

األول من مجاالت القيادة الرؤيوية: الرؤية املستقبلية وبين مجاالت 

املشاركة في صنع القرارات والدرجة الكلية لها قد تراوحت بين 

داللة ( وهي معامالت ارتباط مقبولة وذات 0.71 – 0.61)

 أن معامالت ارتباط 28كما يالحظ من الجدول )إحصائية. 
ً
( أيضا

صال إياملجال الثاني من مجاالت القيادة الرؤيوية: بيرسون بين 

الرؤية وبين مجاالت املشاركة في صنع القرارات والدرجة الكلية لها 

( وهي معامالت ارتباط مقبولة وذات 0.76 – 0.61قد تراوحت بين )

 أن معامالت 18داللة إحصائية. كما يالحظ من الجدول )
ً
( أيضا

املجال الثالث من مجاالت القيادة الرؤيوية: ارتباط بيرسون بين 

ة وبين مجاالت املشاركة في صنع القرارات والدرجة تمكين الرؤي

( وهي معامالت ارتباط 0.82 – 0.64الكلية لها قد تراوحت بين )

 18كما يالحظ من الجدول ) مقبولة وذات داللة إحصائية.
ً
( أيضا

الدرجة الكلية للقيادة الرؤيوية أن معامالت ارتباط بيرسون بين 

رات والدرجة الكلية لها قد وبين مجاالت املشاركة في صنع القرا

( وهي معامالت ارتباط مقبولة وذات 0.80 – 0.64تراوحت بين )

 داللة إحصائية.

أشارت نتائج هذا السؤال، إلى وجود عالقة ارتباطية ذات داللة       

إحصائية، بين مجاالت مستوى القيادة الرؤيوية والدرجة الكلية 

والدرجة الكلية لها لدى لها ومجاالت املشاركة في صنع القرارات 

رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة من وجهة 

وهذا يعني وجود عالقة ارتباطية دالة . نظر أعضاء هيئة التدريس

 بين جميع املجاالت على أداة الدراسة، ويستدل من هذه 
ً
إحصائيا

ى و أن مستوى القيادة الرؤيوية تؤثر وتتأثر بمست على النتيجة

ن إإذ  ،ات لدى رؤساء األقسام األكاديميةاملشاركة في صنع القرار 

نه كلما ارتفع مستوى القيادة أ تؤكدهذه العالقة اإليجابية 

الرؤيوية ارتفع مستوى املشاركة في صنع القرارات والعكس 

مل تعالقيادة الرؤيوية أّن أفراد عينة الدراسة يرون أّن  أيصحيح. 

ي صنع القرارات لدى رؤساء األقسام املشاركة فعلى تعزيز 

، وأن املشاركة في صنع القرارات تعزز وتدعم القيادة األكاديمية

 الرؤيوية.

ة القياد ويمكن أن تعزى هذه النتيجة بأّن التكامل ما بين

الرؤيوية واملشاركة في صنع القرارات لدى رؤساء األقسام 

صالح العمل يراعي ماألكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة 

ويحد من استغالل السلطة. فالجامعات تسعى لتحقيق أفضل 

القيادة الرؤيوية واملشاركة في صنع القرارات النتائج، حيث تعمل 

 التميز في األداء.إلى الوصول إلى 

القيادة الرؤيوية بدرجة وقد تعزى النتيجة إلى أّن توظيف 

يعمل على تحقيق األهداف والوصول إلى مستوى إداري  عالية،

الذي يمحو من املشاركة في صنع القرارات شامل يحوي إنجازات 

االذهان صورة القيادة املتسلطة، ويفسح املجال أمام اإلبداع 

 واالبتكار، ويحدث تغييرات جذرية في مفهوم العمل اإلداري.

إلدارية هي القيادات ابأن  (2013الحوراني )ويؤكد ذلك 

املسؤولة عن صنع القرار وتنفيذها بمشاركة العاملين لتحقيق 

االهداف واألنشطة املرسومة، فالتنظيم اإلداري باملؤسسة عبارة 

عن سلسلة من القرارات التي تتخذ لتكون ركيزة ودعامة ملواجهة 

املواقف والتكيف مع البيئة املحيطة، فإشراك أعضاء هيئة 

 ملبدأ الديمقراطية التدريس في عملية صن
ً
ع القرار ال يعد تنفيذا

فحسب بل هو ش ي أساس ي ملراعاة مصالح املؤسسة ولتحقيق 

 األهداف املنشودة والتنمية.

( 2013النتيجة مع دراسة فندي وكاظم وطه )هذه وتتفق 

التي أشارت إلى وجود عالقة ارتباط بين أساليب إدارة االنطباع 

 رقم

 املجال

مجاًلت القيادة 

 الرؤيوية

الدرجة الكلية لصنع  املشاركة في صنع القراراتمجاًلت 

 صنع القرار مراحل صنع القرار املشاركة في عملية صنع القرار القرارات

معامل 

 بيرسون 

الدًللة 

 اإلحصائية

معامل 

 بيرسون 

الدًللة 

 اإلحصائية

معامل 

 بيرسون 

الدًللة 

 اإلحصائية

معامل 

 بيرسون 

الدًللة 

 اإلحصائية

 0.00 0.69 0.00 0.63 0.00 0.61 0.00 0.71 املستقبليةالرؤية  1

 0.00 0.68 0.00 0.61 0.00 0.57 0.00 0.76 إيصال الرؤية 2

 0.00 0.76 0.00 0.67 0.00 0.64 0.00 0.82 تمكين الرؤية 3

 0.00 0.75 0.00 0.67 0.00 0.64 0.00 0.80 الدرجة الكلية للقيادة الرؤيوية
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ك مع نتيجة دراسة تايلور وأدوار القيادة الرؤيوية، وكذل

( التي Taylor & Cornelius & Colvin, 2014) وكورنيلو  وكولڤن

أشارت إلى وجود عالقة بين سلوكيات القيادة الرؤيوية وإدراك 

الفعالية التنظيمية. كما اتفقت ضمنًيا مع نتيجة دراسة املقدادي 

القيادة ب( التي أشارت إلى أن أبعاد املناخ التنظيمي املتمثلة 2003)

 على الدرجة 
ً
 واالتصال وإدارة الصراع وغيرها تؤثر إيجابيا

ً
عموما

العامة للمشاركة في صنع القرار اإلداري. واتفقت مع نتيجة دراسة 

( التي أشارت إلى وإلى وجود عالقة إيجابية ملستوى 2010الكريم )

املشاركة في صنع القرار والرضا الوظيفي، واتفقت نتيجة هذه 

 مع نتيجة دراسة عويضة )الدراسة 
ً
( التي توصلت 2021ضمنيا

وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين درجة 

ممارسة القيادة الرؤيوية لدى رؤساء األقسام األكاديمية ودرجة 

تفعيلهم للفرق البحثية في الجامعات االردنية الخاصة من وجهة 

 نظر أعضاء هيئة التدريس. 

   ومقترحاتهاتوصيات الدراسة 

 صيانيو ن يله الدراسة من نتائج، فإن الباحثفي ضوء ما توصلت 

 بما يلي:

  تعزيز االعتماد على أسلوب القيادة الرؤيوية في

الجامعات، وذلاك لزيادة مستوى املشاركة في صنع 

 القرارات.

  ضرورة استثمار العالقة اإليجابية بين مستوى القيادة

 القرارات.الرؤيوية واملشاركة في صنع 

  ضرورة إشراك أكبر عدد ممكن من أعضاء الهيئة

التدريسية في عملية صنع القرار وعدم االقتصار على 

 فئة معينة توكل إليها االمور.

   تشجيع رؤساء األقسام على زرع روح اإلبداع في نفو

 أعضاء هيئة التدريس لبناء رؤية مستقبلية واعدة.

 قسام واإلدارات تكثيف الزيارات الدورية لرؤساء األ

 للتعرف على أدائها واملشكالت التي تواجهها.

  ضرورة تدريب رؤساء األقسام على املرونة في تعديل

القرارات أو الغائها حسب الحاجة، وبناء على التغذية 

 الراجعة.

  إجراء املزيد من الدراسات على موضوع القيادة الرؤيوية

ردنية واملشاركة في صنع القرارات في الجامعات األ 

 الحكومية والخاصة ومن خالل دراسة متغيرات أخرى.

  إجراء أبحاث للقيادة الرؤيوية مع متغيرات أخرى في

 الجامعات األردنية.

  االستفادة من جامعات أخرى عن كيفية تطبيق القيادة

 الرؤيوية وعالقتها باملشاركة في صنع القرار.

 املراجع العربية

(. أثااااااااااااااااااار التمكاااااااااااااااااااين النفسااااااااااااااااااا ي علاااااااااااااااااااى 2010أباااااااااااااااااااا زياااااااااااااااااااد، ريااااااااااااااااااااض )

ساااااااااااااااااالوك املواطنااااااااااااااااااة للعاااااااااااااااااااملين فااااااااااااااااااي مؤسسااااااااااااااااااة الضاااااااااااااااااامان 

مجلااااااااااااااااااااااااااة جامعااااااااااااااااااااااااااة النجاااااااااااااااااااااااااااح االجتماااااااااااااااااااااااااااعي فااااااااااااااااااااااااااي األردن، 

 (.23(، )2، )لألبحاث

(. تحلياااااااااااااااااال مسااااااااااااااااااتويات املشاااااااااااااااااااركة 2002االبااااااااااااااااااراهيم، عاااااااااااااااااادنان )

فاااااااااااااي اتخااااااااااااااذ القااااااااااااارارات الجامعياااااااااااااة، دراساااااااااااااة ميدانياااااااااااااة فاااااااااااااي 

، جامعااااااااااااااااااااااااااااااة دمشااااااااااااااااااااااااااااااقمجلااااااااااااااااااااااااااااااة جامعااااااااااااااااااااااااااااااة اليرمااااااااااااااااااااااااااااااوك، 

(18،)139-168. 

تقااااااااااااااااايم دور نظااااااااااااااااام املعلومااااااااااااااااااات (. 2005أباااااااااااااااااو سااااااااااااااااابت، صااااااااااااااااابري )
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 غزة.-غير منشورة(، الجامعة اإلسالمية، 

أثاااااااااااار تطبيااااااااااااق برناااااااااااامج القيااااااااااااادة ماااااااااااان (. 2015أباااااااااااو ماااااااااااار، أساااااااااااماء )
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 غزة. -اإلسالمية 

اإلدارة التعليمياااااااااااااااااااااة باااااااااااااااااااااين (. 2002أحمااااااااااااااااااااد، إباااااااااااااااااااااراهيم احمااااااااااااااااااااد )

، اإلسااااااااااااااااااكندرية: مكتباااااااااااااااااااة املعاااااااااااااااااااارف النظريااااااااااااااااااة والتطبياااااااااااااااااااق

 الحديثة.
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 ، الجزائر: ديوان املطبوعات الجامعية.3ط

املااااااااااااااااااااادخل إلاااااااااااااااااااااى (. 2008التهاااااااااااااااااااااامي، حساااااااااااااااااااااين عباااااااااااااااااااااد الااااااااااااااااااااارحمن )

القااااااااااااااااااااااااااهرة: ، أصاااااااااااااااااااااااااول اإلدارة ومباااااااااااااااااااااااااادئ اإلدارة العاماااااااااااااااااااااااااة

 الدار العاملية للنشر والتوزيع.
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(. املشاااااااااااااااركة فااااااااااااااي صااااااااااااااناعة القاااااااااااااارار 2019جيتاااااااااااااو، عبااااااااااااااد الحااااااااااااااق )

الترباااااااااااااااااااااااااااااااااوي وآلياااااااااااااااااااااااااااااااااات تفعيلهاااااااااااااااااااااااااااااااااا فاااااااااااااااااااااااااااااااااي املؤسساااااااااااااااااااااااااااااااااات 

 .58، مجلة التربويةالتعليمية، 

(. متطلباااااااااااااااااااااااات اساااااااااااااااااااااااتخدام الاااااااااااااااااااااااتعلم 2019الحرباااااااااااااااااااااااي، مناااااااااااااااااااااااال )

التنظيماااااااااااااااااااااااي كمااااااااااااااااااااااادخل اساااااااااااااااااااااااتراتيجي لتنمياااااااااااااااااااااااة مهاااااااااااااااااااااااارات 

ى العااااااااااااااااااااااااملين باملؤسساااااااااااااااااااااااات القياااااااااااااااااااااااادة اإلبداعياااااااااااااااااااااااة لاااااااااااااااااااااااد

املجلااااااااااااااااااة العربيااااااااااااااااااة لااااااااااااااااااآلداب التربوياااااااااااااااااة بدولااااااااااااااااااة الكوياااااااااااااااااات، 

 .92-63(، 6، )والدراسات السابقة

مهااااااااااااااااااارات القيااااااااااااااااااادة التربويااااااااااااااااااة فااااااااااااااااااي (. 2008الحريااااااااااااااااااري، رافااااااااااااااااااده )

، األردن: دار املنااااااااااااااااااااااااااااااا ج اتخاااااااااااااااااااااااااااااااذ القاااااااااااااااااااااااااااااارارات اإلداريااااااااااااااااااااااااااااااة

 النشر والتوزيع.

القيااااااااااااااااااااادة الكاريزميااااااااااااااااااااة (. 2018الحميااااااااااااااااااااداوي، خالااااااااااااااااااااد اسااااااااااااااااااااود )

متاااااااااااااااااااوفر عبااااااااااااااااااار موقاااااااااااااااااااع:  ،والقياااااااااااااااااااادة الرؤيوياااااااااااااااااااة

.html--http://arabacademics.org/588  

مقارناااااااااااااااااااااة باااااااااااااااااااااين كيفياااااااااااااااااااااة اتخااااااااااااااااااااااذ (. 2013الحاااااااااااااااااااااوراني، ناااااااااااااااااااااوال )

القاااااااااااااااارار بااااااااااااااااين املاااااااااااااااادراء واملااااااااااااااااديرات دراسااااااااااااااااة حالااااااااااااااااة علااااااااااااااااى 

-الااااااااااااااااااادوليبرنااااااااااااااااااامج التربياااااااااااااااااااة والتعلاااااااااااااااااايم بوكالاااااااااااااااااااة الغااااااااااااااااااوث 

، )رساااااااااااااااااالة ماجساااااااااااااااااتير غياااااااااااااااار منشاااااااااااااااااورة(، الجامعاااااااااااااااااة غاااااااااااااااازة

 اإلسالمية، كلية التجارة، غزة.

فاعليااااااااااااااااة برنااااااااااااااااامج تاااااااااااااااادريبي (. 2005الخلااااااااااااااااف، سااااااااااااااااعد إبااااااااااااااااراهيم )

مبناااااااااااااااااااي علااااااااااااااااااااى االساااااااااااااااااااتراتيجيات املعرفيااااااااااااااااااااة للتعلااااااااااااااااااايم فااااااااااااااااااااي 

تنميااااااااااااااااااة مهااااااااااااااااااارات تفكياااااااااااااااااار صاااااااااااااااااانع القاااااااااااااااااارار لاااااااااااااااااادى طلبااااااااااااااااااة 

. )رسااااااااااااااااااااااااالة جامعاااااااااااااااااااااااة األميااااااااااااااااااااااار ساااااااااااااااااااااااالطان فاااااااااااااااااااااااي الريااااااااااااااااااااااااض

 منشورة( األردن: الجامعة األردنية. دكتوراه غير

عالقاااااااااااااااة القياااااااااااااااادة التحويلياااااااااااااااة (. 2010خلاااااااااااااااف، محماااااااااااااااد كاااااااااااااااريم )

باإلياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااداع اإلداري لااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادى رؤسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااء األقساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام 

، )رسااااااااااااااااااالة األكاديميااااااااااااااااااة فااااااااااااااااااي جامعااااااااااااااااااة اإلسااااااااااااااااااالمية بغاااااااااااااااااازة

ماجسااااااااااااااااااااااتير غياااااااااااااااااااااار منشااااااااااااااااااااااورة(، الجامعااااااااااااااااااااااة اإلسااااااااااااااااااااااالمية، 

 كلية التجارة، غزة.

، 2، طبويااااااااااااااااااااااةالقيااااااااااااااااااااااادة التر (. 2018دوانااااااااااااااااااااااي، كمااااااااااااااااااااااال سااااااااااااااااااااااليم )

 عمان: دار املسيرة للطباعة والنشر.

املشاااااااااااااااااااااااركة فااااااااااااااااااااااي عمليااااااااااااااااااااااة صاااااااااااااااااااااانع (. 2010، عزياااااااااااااااااااااازو )راشاااااااااااااااااااااادة

، متااااااااااااااااااااااااوفر عباااااااااااااااااااااااار موقاااااااااااااااااااااااااع: القاااااااااااااااااااااااارار وساااااااااااااااااااااااابل تفعيلهااااااااااااااااااااااااا

https://iefpedia.com  

صاااااااااااااااانع القاااااااااااااااارار فااااااااااااااااي إدارة (. 2000عبااااااااااااااااد   )الرويلااااااااااااااااي، سااااااااااااااااعود 

، تعلااااااااااااااااااااااااااايم البناااااااااااااااااااااااااااين باململكااااااااااااااااااااااااااااة العربياااااااااااااااااااااااااااة السااااااااااااااااااااااااااااعودية

)رسااااااااااااااااااالة ماجسااااااااااااااااااتير غياااااااااااااااااار منشااااااااااااااااااورة(، جامعااااااااااااااااااة امللااااااااااااااااااك 

 الرياض. -سعود 

تعاقااااااااااااااااااااااب القيااااااااااااااااااااااادات (. 2020الساااااااااااااااااااااواعير، حسااااااااااااااااااااااام محمااااااااااااااااااااااد )

األكاديميااااااااااااااااااااة فااااااااااااااااااااي الجامعااااااااااااااااااااات األردنيااااااااااااااااااااة الخاصااااااااااااااااااااة فااااااااااااااااااااي 

محافظااااااااااااااااااااااااااااة العاصاااااااااااااااااااااااااااامة عمااااااااااااااااااااااااااااان وعالقتااااااااااااااااااااااااااااه بااااااااااااااااااااااااااااإدارة 

اع التنظيماااااااااااااااي مااااااااااااااان وجهاااااااااااااااة نظااااااااااااااار أعضااااااااااااااااء هيئاااااااااااااااة الصااااااااااااااار 

، )رسااااااااااااااااااااااااااالة ماجسااااااااااااااااااااااااااتير غياااااااااااااااااااااااااار منشااااااااااااااااااااااااااورة(، التاااااااااااااااااااااااااادريس

 األردن.-جامعة الشرق األوسط، عمان

عمليااااااااااااااااااااة (. 2007عبااااااااااااااااااااد العزيااااااااااااااااااااز باااااااااااااااااااان محمااااااااااااااااااااد الحميضاااااااااااااااااااا ي، )

، صااااااااااااااااااااااااااانع القااااااااااااااااااااااااااارارات وعالقتهاااااااااااااااااااااااااااا بالرضاااااااااااااااااااااااااااا الاااااااااااااااااااااااااااوظيفي

)رسااااااااااااااااااالة ماجسااااااااااااااااااتير غياااااااااااااااااار منشااااااااااااااااااورة(، جامعااااااااااااااااااة نااااااااااااااااااايف 

علياااااااااااااااااااااااااااااااا، العربيااااااااااااااااااااااااااااااة للعلااااااااااااااااااااااااااااااوم، كليااااااااااااااااااااااااااااااة الدراسااااااااااااااااااااااااااااااات ال

 السعودية.

عباااااااااااااااد الفتااااااااااااااااح، أساااااااااااااااامة وأباااااااااااااااو بشاااااااااااااااارة، جماااااااااااااااال وعلياااااااااااااااان، آالء 

(. الاااااااااااااااااااااااانمط القيااااااااااااااااااااااااادي السااااااااااااااااااااااااائد فااااااااااااااااااااااااي املاااااااااااااااااااااااادار  2020)

الحكوميااااااااااااااااااااة للناااااااااااااااااااااث فااااااااااااااااااااي الزرقاااااااااااااااااااااء وعالقتااااااااااااااااااااه باملناااااااااااااااااااااخ 

التنظيمااااااااااااااااااااااااي ماااااااااااااااااااااااان وجهااااااااااااااااااااااااة نظاااااااااااااااااااااااار معلمااااااااااااااااااااااااات التربيااااااااااااااااااااااااة 

مجلااااااااااااااااااااااااة الجامعااااااااااااااااااااااااة اإلسااااااااااااااااااااااااالمية للعلااااااااااااااااااااااااوم الرياضااااااااااااااااااااااااية، 

 .986-971(، 5)28، التربوية والنفسية

، إدارة اتخاااااااااااااااااااااااذ القاااااااااااااااااااااارار(. 2006العاااااااااااااااااااااازاوي، خلياااااااااااااااااااااال محمااااااااااااااااااااااد )

 ، عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع.1ط

القياااااااااااااااااااااااااااادة (. 2019العمرانااااااااااااااااااااااااااي، عباااااااااااااااااااااااااااد الغناااااااااااااااااااااااااااي اساااااااااااااااااااااااااااماعيل )

، متاااااااااااااااااااااوفر عبااااااااااااااااااااار الرؤيوياااااااااااااااااااااة فاااااااااااااااااااااي املؤسساااااااااااااااااااااات التربوياااااااااااااااااااااة

  https://www.facebook.comموقع:

القياااااااااااااااااااااااااااادة الرؤيوياااااااااااااااااااااااااااة لااااااااااااااااااااااااااادى (. 2021عويضاااااااااااااااااااااااااااة، عا شاااااااااااااااااااااااااااة )

رؤسااااااااااااااااااااااااااااااء األقساااااااااااااااااااااااااااااام األكاديمياااااااااااااااااااااااااااااة فاااااااااااااااااااااااااااااي الجامعاااااااااااااااااااااااااااااات 
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