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ملخص: 
القيادة  متطلبات  لأهمية  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  اإدراكات  تعرف  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
النوعية، وواقع تبنيها يف كل من جامعتي القد�س وبريزيت بفل�سطني، و جامعة امللك في�سل 
باململكة العربية ال�سعودية، وَتَكَون جمتمع الدرا�سة من اأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعات 
الباحثان  ا�ستخدم  الدرا�سة  اأهداف  اأع�ساء. ولتحقيق  الدرا�سة )303(  الثالث، وبلغت عينة 
�سدقها  من  التحقق  مت  فقرة،   )44( ت�سم  جمالت  واأربعة  ق�سمني  من  مكونة  ا�ستبانة 
الإح�سائية  الرزم  برنامج  با�ستخدام  املنا�سبة  والإح�سائية  الرتبوية،  بالطرق  وثباتها 
للعلوم الجتماعية )spss( . واأظهرت نتائج الدرا�سة باأن )املجال الثالث: التنمية املهنية 
ي�ساوي  احل�سابي  متو�سطه  وكان   ، احل�سابية،  املتو�سطات  اأعلى  على  حاز  قد  والتدريب( 
)3.81( ثم )املجال الثاين: التعليم والتعلم( حيث كان متو�سطه احل�سابي، ي�ساوي )3.66، 
يف حني ح�سل )املجال الرابع: احلوكمة الر�سيدة( على اأدنى متو�سط ح�سابي مبقدار )3.61( 
يف حني بلغت الدرجة الكلية لواقع تبني القيادة للمتطلب )3.66( ، ولدرجة اأهمية املتطلب 

)2.51( . وعلى �سوء ذلك اأو�سى الباحثان مبجموعة من التو�سيات. 
الكلمات املفتاحية: اإدراك، تعليم عاٍل، القيادة النوعية. 
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The Degree of Awareness of the Teaching Staff of the Importance of 
Quality Leadership Requirements of the Members of the Reality of 
Adoption at the Universities of Al- Quds University and Birzeit Uni-

versity in Palestine and King Faisal University in Saudi Arabia

Abstract: 

The aim of this study is to identify the perceptions of faculty members 
with regard to the quality of leadership in both the universities of Al- Quds, 
Birzeit in Palestine, and King Faisal in Saudi Arabia. The study population 
consisted of faculty members at the three universities, totaling 303 members. 
To achieve the objectives of the study, researchers used a questionnaire 
composed of two parts, including four areas and 44 paragraphs that have 
been verified to test the validity and reliability of educational and appropriate 
statistical methods using Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) 
. The study results showed that professional development and training 
gained the highest average 3.81. Second was teaching and learning with 
3.66 and third was governance wise with 3.61. The total score of the reality 
of the adoption of the leadership was 3.66. The degree of importance of 
the requirement was 2.51. At the end, the researchers suggested a set of 
recommendations. 

Keywords: perception, higher education, the quality of leadership
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مقدمة: 
وت�سكل  واخلا�سة،  العامة  واملوؤ�س�سات  املنظمات  يف  مهمة  مكانًة  القيادة  حتتل 
حموًرا ترتكز عليه خمتلف الن�ساطات يف هذه املنظمات، وقد حتمت هذه الأهمية �رشورة 
العمل على تطوير القيادات يف هذه املنظمات مبا يتوافق مع متطلبات الع�رش، ل �سّيما يف 
الوقت الذي ات�سعت فيه دائرة العمل فيها من خالل زيادة احلجم، وتعدد املهمات، وتنوع 
العالقات؛ الأمر الذي يتطلب وجود قيادة واعية ومدركة ملهماتها وواجباتها، وقادرة على 
النظم  نقل  ميكن  التكاليف.ول  واأقل  ال�سبل  باأف�سل  الأهداف  حتقيق  نحو  باملنظمة  ال�سري 
املوؤ�س�سية من التقليدية اإىل الفاعلية يف الأداء اإل من خالل الهتمام بالقيادة التي اأ�سبحت 

ت�سكل متغرياً اأكرث اإحلاحًا، و�سمًة بارزًة من �سمات الإدارة احلديثة.
وتربز اأهمية القيادة يف اأية موؤ�س�سة كونها متثل حلقة الو�سل بني العاملني، وخطط 
املوؤ�س�سة وت�سوراتها امل�ستقبلية، ولأنها البوتقة التي تن�سهر بداخلها املفاهيم وال�سيا�سات 
الإيجابية يف املوؤ�س�سة، وتقلي�س  القوى  اأنها �رشورة لتدعيم  وال�سرتاتيجيات كافة، كما 
اجلوانب ال�سلبية فيها، وهي القادرة على ال�سيطرة على امل�سكالت التي تواجه العمل، وو�سع 
الأفراد وتدريبهم  تنمية  امل�سوؤولة عن  القيادة هي  فاإن  ثم  الالزمة لعالجها، ومن  احللول 
توظيفها  على  والعمل  باملوؤ�س�سة،  حتيط  التي  وامل�ستجدات  التغريات  ومواكبة  ورعايتهم، 

مل�سلحتها )العدلوين، 2002( .
اأو منظمة منوطة اإىل حد كبري  اأية موؤ�س�سة  اأن نتاجات  اأكدت درا�سات اليون�سكو  وقد 
باإدارتها التي متثل القيادة امل�سوؤولة عن �سري العمل، وعن توجيهها، على اأ�سا�س اأن النجاح 
تلك  به  تدار  الذي  الأ�سلوب  اأو  الطريقة  على  يعتمد  التنظيمات  من  تنظيم  اأو  عمل  اأي  يف 
فيها  املرغوب  الأهداف  نحو  والن�ساطات  الأعمال  توجيه  على  القيادة  وقدرة  التنظيمات، 

)بوز، 2003( .
الإن�سانية  للطبيعة  نظرا  ومتميزة  خا�سة  اأهمية  الرتبوية  املوؤ�س�سات  يف  وللقيادات 
التي تت�سف بها هذه املوؤ�س�سات التي ت�ستمل على �سبكة وا�سعة ومعقدة من العالقات البني 

�سخ�سية )اأبو عايد، 2005( .
يف  وبخا�سة  اجلامعة،  يف  الإيجابي  التغيري  دوافع  اأهم  من  النوعية  القيادة  وتعد 
اأ�سلوب التعامل مع املروؤو�سني، وذلك من خالل ت�سجيع اأع�ساء هيئة التدري�س على التغيري، 
ومنحهم فر�س الإبداع والبتكار، ودفعهم اإىل اتباع روؤية م�سرتكة للجامعة، وم�ساركتهم 
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القيادة  �سمات  اإىل  ينظر  اأن  وميكن  الواحد،  العمل  فريق  وبناء  الإدارية،  امل�سوؤوليات  يف 
الإداريني،  الرتبوية، وبخا�سة  القيادات  لدى  ال�سمات  توفر هذه  واأفكارها، ومدى  النوعية 
باأنها العامل امل�ساعد على النهو�س بالعملية التعليمية التعلمية، من خالل الأفكار والقيم 
القيادي، وكذلك من خالل توجيه  النمط  التي يتبناها هذا  التعاون  الأخالقية وبناء روح 
القدوة،  ال�سلوك  واتباع  التفكري،  يف  والإبداع  العقلية،  ال�ستثارة  نحو  ملروؤو�سيهم  القادة 

وتو�سيع الروؤية يف حتقيق اأهداف اجلامعة.
القيادات  وواقع  بعامة  التعليمية  املوؤ�س�سات  واقع  مراجعة  �رشورة  من  وانطالقا 
ت�ستطيع  وتاأ�سي�سها  متميزة  قيادات  بناء  على  للعمل  احلاجة  ظهرت  بخا�سة،  الرتبوية 
على  القدرة  ولديها  ثاقبة،  ا�ست�رشافية  نظرة  حتمل  الع�رش،  وتطورات  جتديدات  مواكبة 
معرفة ما يجب عمله، وكيفية اأدائه، من خالل ا�ستخدام و�سائل واأ�ساليب جديدة يف التفكري 
الفرد  قدرة  وتدعم  واملعرفية،  الأ�سا�سية  واملهارات  واخلربات  املعارف  تنمية  يف  ت�سهم 
اأ�س�س تربوية وعلمية حتكم تطبيقاتها،  الأ�ساتذة والطلبة على  التعلم، وترفع كفاءة  على 
باأف�سل  الكفاءات  ورفع  الأداء،  زيادة  الإيجابية يف  الجتاهات  وتوجه طرائقها، وتخلق 

. الطرق )طويقات، 2009( 
ولقد اجتهد العلماء والباحثون يف حتديد دور القيادة كمتغري مهم يف متهيد الطريق 
ملوؤ�س�سات تعليمية اأكرث فعالية وح�سا�سية وحتويلية للقرن احلادي والع�رشين، حتى تعددت 
اإىل  التعليمي  القائد  اإىل  الإجرائي  القائد  اإىل  املدير  من  القادة  دور  ت�سف  التي  املفاهيم 

القائد التحويلي )الهاليل، 2001( .
وتاأكيداً لهذا الدور املهم والفاعل للقيادة يف املوؤ�س�سات التعليمية تكررت التو�سيات 
ومنذ فرتة طويلة يف عدد من املوؤمترات والندوات ب�رشورة تقدمي عناية خا�سة بالقيادات 
الأول  العايل  التعليم  واأدائها، كما جاء يف موؤمتر  زيادة فاعليتها  والعمل على  اجلامعية، 
)وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، 1971( .وما اأ�سار اإليه موؤمتر التعليم العايل الثالث 
اختيار  �رشورة  على  والتاأكيد  اجلامعية،  القيادات  لبع�س  الإداري  الأداء  يف  �سعف  من 
مبتطلبات  ودعمها  اجلامعية،  الإدارة  دور  وتعزيز  املهمة،  هذه  لتويل  املنا�سب  ال�سخ�س 

التجديد والإبداع )وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، 1987( .
كما اأفرز عجز التعليم العايل عن مواجهة التحديات مبعزل عن قياداته �رشورة ال�سعي 
باجتاه تنمية هذه القيادات على النحو الذي ميكنها من ال�سطالع باأدوارها املن�سجمة مع 

متطلبات الع�رش، وتعزيز دورها الفاعل يف حتقيق جودة التعليم.
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النوعية:
ي�سري كمال )2004( اإىل اأنه ل يوجد اتفاق على تعريف النوعية، فهي مثل »احلرية« 
و »العدل« مفهوم ي�سعب حتديده متامًا، كما اأنه ل يوجد اتفاق على كيفية قيا�سها، و�سبب 
ا�ستعمالها، والأحكام حولها تختلف ح�سب  النوعية ل توجد مبعزل عن �سياق  اأن  ذلك هو 
منظور ال�سخ�س الذي يطلب منه احلكم عليها وح�سب الغر�س من اإ�سدار احلكم، هذا ف�ساًل 
عن اأن للنوعية مركبات كثرية تكّون م�ستواها ودرجة جودتها، ومع ذلك فال بد من حتديد 

مفهوم النوعية، اإذ بدون ذلك ي�سعب احل�سول عليها اأو تقييمها.
الإنتاج  يف  ظهوره  اأ�سل  اإىل  به  نعد  مل  اإن  قا�رشاً  يعد  النوعية  عن  احلديث  اأن  كما 
ال�سناعي واخلدمات التي تقدمها ال�رشكات، ففي نهاية الثمانينات، وبداية الت�سعينات تاأثر 
قطاع التعليم العايل يف اأمريكا بنتائج علم تطوير النوعية يف القطاع ال�سناعي حتى امتد 
تطبيقه يف عدد من جامعات العامل يف بريطانيا، ونيوزلندا، وبع�س من دول اآ�سيا ال�رشقية 

. )Malek & Kanji, 2000( كماليزيا
ومن اأ�سهر تعريفات النوعية يف جمال ال�سناعة والإنتاج التي حظيت بالقبول تعريف 
جوران )Juran,1993( الذي يعرفها باأنها »املالءمة لال�ستعمال« وهو ما ي�سري اإليه اإيفان�س 
)Evans,1993( باأن النوعية هي »تلبية توقعات امل�ستهلك، اأو ما يتفوق عليها«، وهذا اأي�سا 
ما عرب عنه �سيكيموتو )Sikomoto 1998,( عن النوعية بقوله »املنتجات واخلدمات اجليدة 

هي تلك التي تلبي حاجات الزبائن وحترتمها«.
اأما ميرتا )Mitra,1993( فيحاول اأن يربز اأهمية اخلدمات يف تعريفه للنوعية فيعرفها 

باأنها »مالءمة املنتج اأو اخلدمة اأو تلبية ال�ستعمال املق�سود منه كما يطلبه امل�ستهلك«.
ويف طرح اأو�سع للنوعية ي�سري ف�رش )Fesher,1996( اإىل اأن هذا املفهوم مفهوم جمرد 
يعني اأ�سياء خمتلفة لأفراد خمتلفني، وتعني يف جمال الأعمال وال�سناعة كم يكون الأداء 

اأو خ�سائ�س معينة ممتازة، ل �سيما عند مقارنتها مع معيار ي�سعه امل�ستهلك واملنظمة.
اأما قامو�س ويب�سرت )Webster,1985( فيعرف النوعية على اأنها م�سطلح عام قابل 

للتطبيق على اأية �سفة، اأو خا�سية منفردة اأو �ساملة.
اأنها  على  )اجلودة(  النوعية   ،)West- Burnham,1997( بورنهام  و�ست  يو�سح  كما 
اأ�سلوب اأو نظام اإداري يهدف اإىل زيادة فاعلية الأداء والإنتاج، من خالل تطوير العمليات 
م�ستخدما  وخمرجات؛  خطوات،  و�سل�سلة  مدخالت  من  واملكون  وحت�سينها  القائم  والنظام 
املوؤ�س�سة بهدف حتقيق  العاملني يف  يتم ذلك مب�ساركة جميع  اأ�سلوبا علميا مميزا، بحيث 
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رغبات ومتطلبات املنتفعني �سواء اأكانوا الداخليني اأم اخلارجيني.
ن�سوء  مع  بها  الأهمية  وتزايد  وحديثا،  قدميا  كبرية  اأهمية  النوعية  اكت�ساب  ومع 
الأ�سواق الكونية واملناف�سة الدولية يف عامل اليوم، فاإنها مل تعد اأحد الأن�سطة الوظيفية على 
امل�ستوى التنفيذي يف ال�رشكات فح�سب، بل اأ�سبحت ت�سكل اأحد جوانب التخطيط والتنفيذ 
ال�سرتاتيجيني يف ال�رشكات الناجحة، واأ�سبح لها منظماتها الدولية والإقليمية احلكومية، 
اإذ ت�سكل املنظمة العاملية للتوحيد القيا�سي )ISO( اإحدى اأهم املنظمات الدولية يف جمال 

النوعية يف الآونة الأخرية )ال�سياح والرو�سان، 2001( .
وعطفا على ا�ستعرا�س املفاهيم ال�سابقة للنوعية يالحظ اأن هناك ارتباطًا كبرياً ويف 
كثري من الأحيان تداخاًل بني هذا املفهوم، وبني مفهوم اجلودة، بل اإن النوعية يف كثري من 
)النوعية  اأن اجلودة تعني  اإىل  ال�سقاف )2004(  اإذ ي�سري  الكتابات مرادفة متاما للجودة، 
اجليدة( ، وتتعلق مبنظور العميل وتوقعاته من خالل مقارنة الأداء الفعلي للمنتج اأو اخلدمة 

مع التوقعات املرجوة من هذا املنتج اأو اخلدمة.

النوعية يف التعليم:
النوعية  مو�سوع  والعاملية  والإقليمية  املحلية  الرتبوية  املوؤمترات  من  عدد  طرح 
يف التعليم بهدف لفت الأنظار له بجدية، حيث مت التاأكيد يف موؤمتر اليون�سكو عن التعليم 
التعليم  وموؤ�س�سات  احلكومات،  على  ينبغي  ما  على  والع�رشين  احلادي  القرن  يف  العايل 
عمله بهذا اخل�سو�س من حيث البحث عن جودة النوعية يف كل �سيء يف ظل طغيان الكم 

)احلويل، 2004( .
الندوات  من  عدد  العربي  الوطن  يف  عقدت  والع�رشين  احلادي  القرن  بداية  ويف 
واملوؤمترات للنظر يف �سبل تطوير النوعية، واإدخال اإدارة اجلودة ال�ساملة يف التعليم مبا فيه 
التعليم اجلامعي، وكان بينها موؤمتر وزراء التعليم العرب الذي عقد يف بريوت عام 2004، 
وموؤمتر م�ستقبل التعليم اجلامعي العربي الذي عقد يف القاهرة عام )2004( بتنظيم من 

جامعة عني �سم�س، واملركز العربي للتعليم والتنمية )كمال، 2004( .
اأحوج  املجتمع  يف  موؤثرة  كموؤ�س�سات  اجلامعات  اأن  على   )2006( خلف  اأبو  ويوؤكد 
ما تكون اإىل التغيري والتحول اإىل النوعية كي تعر�س اأمام املجتمع منوذجا عن املوؤ�س�سة 
اأن ي�سخ دماًء جديدًة يف  �ساأنه  النوعية من  الإدارية  الأ�ساليب  التنويع يف  اأن  احلية، كما 
اجلامعة فيجددها، ويزيل عنها ال�سعور الزائف باملرجعية العلمية والإدارية املطلقة الذي 

ميكن اأن يتكون يف اأذهان النخبة امل�سوؤولة يف اجلامعة مع مرور الزمن.
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اإىل  ي�سري  امل�سطلح  هذا  اأن  بع�سهم  التعليم فريى  النوعية يف  بدللت  يتعلق  وفيما 
جمموع اجلهود التي يبذلها العاملون يف املوؤ�س�سة التعليمية لرفع م�ستوى املخرجات مبا 

يتنا�سب مع متطلبات املجتمع )جويلي، 2002( .
كما ي�سري دريب )2012( اإىل اأن اجلودة النوعية يف التعليم هي عملية تطبيق جمموعة 
اختيار  خالل  من  التعليمي  املنتج  م�ستوى  لرفع  التعليمية  واملوا�سفات  املعايري،  من 
قدراتهم  ورفع  الطلبة،  حاجات  لإ�سباع  املختلفة  العمليات  وتطبيق  اجليدة،  املدخالت 

املتنوعة التي تفي مبتطلبات ال�سوق وحاجات املجتمع.
كما يوؤكد عدد من املهتمني بالنوعية اأن هناك ارتباطًا كبرياً بينها وبني القيادة، فقد 
عّد اجن�سرتوم )2012( النوعية )اجلودة( جزءاً من القيادة، واأنهما مفهومان مرتابطان ل 
ميكن ف�سلهما عن بع�سها، فنجاح املنظمة يتطلب توفري النوع املنا�سب من القيادة، ول 

ميكن حت�سني النوعية بدون قيادة فعالة.

القيادة النوعية:
كما  وا�سح  ب�سكل  حتديدا  العربية  الكتابات  يف  النوعية  القيادة  م�سطلح  يظهر  مل 
يربز  بالقيادة  املرتبطة  الكتابات  تتبع  بالقيادة.فعند  املرتبطة  املفاهيم  من  غريه  ظهر 
اأو امل�سطلحات التي حتاول التعبري عن مفاهيم خمتلفة للقيادة  لنا عدد من التو�سيفات 
الت�ساركية،  التحويلية، والقيادة  وفق مداخلها واهتماماتها؛ كالقيادة الإبداعية، والقيادة 
والقيادة ال�سرتاتيجية...، ول �سك اأن اأي تو�سيف للقيادة يهدف اإىل اإبراز جانب من جوانب 
متطلبات عمل القيادة وواجباتها ول يعني انف�سال اأي منها عن الآخر، فالنظرة الفاح�سة 
القيادة  واأن  بينها،  فيما  امل�سرتكة  ال�سمات  من  عدداً  هناك  اأن  توؤكد  املفاهيم  هذه  لكل 

احلقيقية هي التي حتاول اأن جتمع خ�سائ�س هذه املفاهيم جميعًا.
القيادة  ت�سكل  اإذ  والنوعية،  اجلودة  اإدارة  يف  الأ�سا�سية  الركائز  اأحد  القيادة  وت�سكل 
من  التي  اجلامعي،  التعليم  جمال  يف  العاملية  اجلودة  مناذج  من  عدد  يف  رئي�سا  حمورا 
مالكوم  جائزة  ومنوذج   ،  )EFQM( والتميز  للجودة  الأوروبية  اجلائزة  منوذج  اأ�سهرها 
 Malcom Baldridge National( الأمريكية  املتحدة  بالوليات  للجودة  الوطنية  بالدريج 

. )Quality Award- MBNQA

تلك  يف  اإل  الباحَثني-  اطالع  ح�سب  النوعية-  القيادة  م�سطلح  تداول  يجر  ومل 
الكتابات التي حتدثت عن اجلودة عند ا�ستعرا�س دور القائد يف اإدارة اجلودة، وكذلك احلال 
يف الكتابات الأجنبية التي تتحدث عن اإدارة اجلودة )Quality leadership( فهناك ارتباط 
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 )Huang,1994( وا�سح بني مفهوم اجلودة، ومفهوم النوعية يف التعريف.وقد قدم هواجن 
اأداء  التعليمية، وبني  املوؤ�س�سات  القيادة يف  اأ�ساليب  ال�سلة بني  البحث عن  درا�سة حتاول 
�سلوكات قيادة اجلودة ال�ساملة.كما قدم العوا�زش )2010( كتابا بعنوان “ القيادة متكاملة 
اجلودة “ حاول اأن يو�سح فيه العالقة بني القيادة واجلودة والنوعية، وتاأثري ذلك يف خلق 

قادة فاعلني وموؤثرين.
والتعليمي  بعامة  الإداري  املجال  يف  امل�ستمرة  الإدارية  التجديدات  منطلق  ومن 
بخا�سة، وبعد دخول مفهوم النوعية يف جمال التعليم ب�سكل كبري، ارتاأى الباحثان �رشورة 
موؤ�س�سات  قيادات  واقع  يف  والبحث  العايل،  التعليم  يف  النوعية  القيادة  مفهوم  تاأ�سيل 

التعليم العايل، ومدى ممار�ستها ل�سلوكيات القائد النوعي.
واإذا كانت القيادة تت�سكل من جمموعة من ال�سلوكات واملمار�سات التي يتبناها القائد 
يف املنظمة، فاإن القيادة النوعية يف هذه الدرا�سة تعني جمموعة ال�سلوكات التي تنتج عن 
الأداء الذي متار�سه القيادة يف جمالت حمددة تت�سمن عددا من العمليات جمعها الباحثان 
التعليم  الثاين:  – املجال  والإداري  املايل  النظام  الأول:  )املجال  اأربعة جمالت هي؛  يف 

والتعلم – املجال الثالث: التنمية املهنية والتدريب – املجال الرابع: احلوكمة الر�سيدة( .

مشكلة الدراسة:
ي�سري كو�ستني )Costin,1994( اإىل اأنه لي�س هناك من جامعة اأو موؤ�س�سة اأحرزت تقدما 
الدور  ففي ظل  عالية،  اإدارية  قدرة  ذات  قيادات  دون  ال�ساملة  اجلودة  اإدارة  مفهوم  �سمن 
)اأبو  الباحثني  من  عدد  وتاأكيدات  العايل،  التعليم  يف  اجلامعية  بالقيادات  املناط  الكبري 
خلف، 2006، ح�سان وح�سني، 2010؛ العوا�زش، 2010؛ الهادي، 2013( يف جمال اجلودة 
باأف�سل  العايل  التعليم  اأهداف  حتقيق  يف  القيادات  دور  على  العايل  التعليم  يف  والنوعية 
الطرق، واأقل التكاليف؛ برزت احلاجة لبيان متطلبات القيادة النوعية يف موؤ�س�سات التعليم 
اإىل طبيعة هذا  التعرف  التي من خاللها ميكن  العايل، وتاأطريه يف جمموعة من املحاور 
النوع من القيادة وواقعه، ومن ثم العمل على تطوير الأداء من خالل البحث عن مدى التزام 
القيادة اجلامعية بهذه املتطلبات و�سوًل اإىل اقرتاح الإجراءات واخلطوات الالزمة لرت�سيخ 

هذا املفهوم وجت�سيده واقعًا حيًا يف ممار�سات القيادات الرتبوية.
وقد حددت م�سكلة الدرا�سة باالأ�سئلة االآتية: 

وواقع  ● النوعية،  القيادة  متطلبات  لأهمية  التدري�س  اأع�ساء هيئة  اإدراك  درجة  ما 
تبنيها يف جامعتي القد�س وبريزيت يف فل�سطني، وجامعة امللك في�سل باململكة العربية 

ال�سعودية؟ 
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درجة  ● يف   )α≤0.05( دللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل 
اإدراك اأع�ساء هيئة التدري�س لأهمية متطلبات القيادة النوعية، وواقع تبنيها تعزى ملتغري 

)اجلامعة- اجلن�س – الرتبة الأكادميية – التخ�س�س – �سنوات اخلدمة( ؟ 

أهداف الدراسة:

هدفت الدرا�سة احلالية اإىل التعرف اإىل: 
درجة اإدراك اأع�ساء هيئة التدري�س لأهمية متطلبات القيادة النوعية، وواقع تبنيها . 1

يف جامعتي القد�س وبريزيت يف فل�سطني، وجامعة امللك في�سل باململكة العربية ال�سعودية.
املتطلبات . 2 على  والوقوف  العايل،  التعليم  موؤ�س�سات  يف  النوعية  القيادة  اأهمية 

الالزمة لهذه القيادة.
درجة ممار�سة القيادات لها على اأر�س الواقع كما يدركها اأع�ساء هيئة التدري�س . 3

يف اجلامعات حمل الدرا�سة، و�سول اإىل تبني مدخالت هذا النوع من القيادة يف موؤ�س�سات 
التعليم العايل.

)اجلامعة- . 4 ملتغريات:  تعزى  اإح�سائيًا  دالة  فروق  هناك  كانت  اإذا  فيما  التعرف 
اجلن�س – الرتبة الأكادميية – التخ�س�س – �سنوات اخلدمة( .

أهمية الدراسة: 

ت�ستمد هذه الدرا�سة اأهميتها من كونها حماولة بحثية ملو�سوع يت�سم باحلداثة ن�سبيا- 
بحدود علم الباحثني- حيث اأخذ يطبق يف موؤ�س�سات التعليم العايل ب�سكل وا�سع على ال�سعيد 
للقيادة  الإداري  للدور  وا�سٍح  و�سٍف  توفري  حماولتها  خالل  من  وذلك  والعاملي،  العربي 
النوعية يف موؤ�س�سات التعليم العايل، والك�سف عن مدى التزام القيادات مبمار�سات هذا النوع 
من القيادة، من خالل ت�سخي�س الواقع، الأمر الذي �سي�سهم يف الرتقاء بهذه املمار�سات.
كما تاأتي اأهميتها فيما تقدم من مقرتحات وتو�سيات من �ساأنها م�ساعدة اأ�سحاب القرار 
النوعية  القيادة  لواقع  بحثية  مقارنة  بتقدمي  اإثرائها  اإىل  اإ�سافة  والتطوير،  التح�سني  على 
يف بيئتني خمتلفتني يف اململكة العربية ال�سعودية، ودولة فل�سطني، واأخرياً من املتوقع اأن 
تفتح هذه الدرا�سة الباب للباحثني لطرق مفهوم القيادة النوعية يف اجلامعات ب�سكل اأو�سع 

يرثي امليدان الرتبوي، ويدعم الواقع الإداري ملوؤ�س�سات التعليم العايل ب�سكل عام.
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حدود الدراسة:

تتحدد الدرا�سة باحلدود االآتية:
لأهمية متطلبات . 1 التدري�س  اأع�ساء هيئة  اإدراك  التعرف على  املو�سوعية:  احلدود 

القيادة النوعية، وواقع تبنيها املتمثلة يف املجالت التية هي: )النظام املايل والإداري – 
التعليم والتعليم –التنمية املهنية والتدريب –احلوكمة الر�سيدة( .

القد�س، . 2 جامعتي  هي:  جامعات  ثالث  على  الدرا�سة  تقت�رش  املوؤ�س�سية:  احلدود 
وجامعة بريزيت بفل�سطني، وجامعة امللك في�سل باململكة العربية ال�سعودية خالل العام 

الدرا�سي 2013/ 2014.

مصطلحات الدراسة:

االإدراكات: من معاين كلمة اإدراك يف اللغة الفهم والتمييز. ◄
وتعرف راوية ح�سن، )2002( الإدراك باأنه العملية التي يقوم من خاللها الفرد بتنظيم 
انطباعاته احل�سية وتف�سريها لكي ي�سيف معني للبيئة التي يوجد فيها.ويقول م�سطفى: اإن 

الإدراك هو عملية ا�ستقبال وانتقاء وتف�سري ملثري اأو اأكرث يف بيئتنا املحيطة.
اأما التعريف الإجرائي لالإدراكات يف هذه الدرا�سة فهو: درجات اأع�ساء هيئة التدري�س 
على مقيا�س متطلبات القيادة النوعية التي تعرب عن فهمهم وتف�سريهم لواقع هذه املتطلبات.

القيادة النوعية:  ◄
اأبو  اأورده  ما  املثال  �سبيل  على  منها  عام  ب�سكل  للقيادة  التعريفات  من  عدد  هناك 
معني،  موقف  يف  التابعني  من  وجمموعة  قائد  بني  تفاعل  »عملية  اأنها  الن�رش )2007( 
اأهداف م�سرتكة، ثم القيام بالإجراءات الفاعلة لتحقيق تلك الأهداف،  يرتتب عليها حتديد 
وجوهر عملية القيادة هو؛ قدرة القائد على التاأثري يف الآخرين، وحتقيق النتائج املطلوبة 

من خاللهم«.

الدراسات السابقة: 
التي  الدرا�سات  من  عدد  وبرز  الهتمام  من  العايل مبزيد  التعليم  القيادة يف  حظيت 
بع�سها وفق  الباحثان  و�سي�ستعر�س  التعليم،  القيادة يف  اأمناط  الإداري حول  الفكر  اأثرت 

الرتتيب الزمني من الأقدم اإىل الأحدث.
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مع  التفاعل  بني  م�رش  يف  اجلامعية  »الإدارة  بعنوان:  بدرا�سة   (2002) ع�سيبة  قام 
والأدوار  التحديات،  هذه  اأبرز  حتديد  اإىل  هدفت  الواقع«  وم�سكالت  املعا�رشة،  التحديات 
انعكا�سات  من  كل  �سوء  يف  بها  القيام  اجلامعية  الإدارة  على  يتعني  التي  واملهمات 
بع�س  يف  اجلامعية  الإدارة  ومهمات  واأدوار  اجلامعي،  التعليم  على  املعا�رشة  التحديات 
الدول املتقدمة معتمدة املنهج الو�سفي يف حتقيق اأهدافها، وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن من 
اأهم معوقات الإدارة اجلامعية يف م�رش ق�سور ا�ستقالل اجلامعات، و�سعف بع�س القوانني 
الهيكل  وق�سور  املنا�سب،  التنظيمي  املناخ  وغياب  اجلامعي،  للعمل  املنظمة  واللوائح 

التنظيمي للجامعات اإ�سافة اإىل �سعف الإمكانات واملوارد املالية املتاحة.
كما قام اخلطيب ومعايعه (2006) بدرا�سة بعنوان: »الإدارة الإبداعية للجامعات« 
هدفت اإىل ت�سليط ال�سوء على الإدارة امل�ستقبلية للجامعات الأردنية كما يراها الأكادمييون 
Delphi Tech-( البحث ال�ستبانة املطورة وفق منهج دلفاي يف   االإداريون، وا�ستخدمت 
nique( ، حيث �سمت )88( فقرة وزعت على ت�سعة جمالت لالإدارة الإبداعية، ووزعت على 
اأن جمالت  اأهمها؛  اإىل جمموعة من النتائج  عينة بلغت )100( فرد.وقد تو�سلت الدرا�سة 

الدرا�سة الت�سعة ح�سلت على درجة تقدير كبرية تراوحت ما بني )4.45-4.22( .
»�سبل تغيري حوكمة،  بعنوان:  درا�سة  فاأجرى   (Kaho, Mok,2008) موك  كاهو  اأما 
التعليم يف  التغيري حلوكمة  بتحقيق  الكفيلة  ال�سبل  تقدمي  بهدف  اآ�سيا«  التعليم يف  واإدارة 
اآ�سيا، حيث ا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي من خالل مراجعة اأدبيات الدرا�سة، بالإ�سافة 
اإىل اإجراء جمموعة من املقابالت مع عينة من م�سوؤويل املوؤ�س�سات التعليمية.وكان من اأبرز 
نتائج الدرا�سة وجود فجوة كبرية بني التعليم الأكادميي، وبني الآليات والطرائق امل�ستخدمة 
يف احلوكمة، وكان من اأبرز ما اأو�ست به �رشورة تطوير �سيا�سات التعليم، وحتقيق نوع من 

التوازن، والو�سوح يف الأدوار الإدارية واملهام الوظيفية.
من جانبه قام طويقات (2009) بدرا�سة هدفت اإىل بناء برنامج تدريبي مقرتح لتطوير 
املهارات القيادية لعمداء الكليات وروؤ�ساء الأق�سام الأكادميية يف اجلامعات الأردنية يف 
�سوء الواقع والجتاهات الإدارية املعا�رشة، حيث ا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي واعتمد 
للقيادة املبدعة �سنفت يف خم�سة جمالت  �سلوكية  )52( خا�سية  ال�ستبانة املكونة من 
الت�سالت،  و�سعة  املجازفة،  للتغيري، وروح  والقابلية  القرار،  واتخاذ  امل�سكالت  هي: حل 
باأن درجة  النتائج  اأفادت  )499( فرداً.وقد  بلغت  الإبداع، وقد وزعت على عينة  وت�سجيع 
توفر خ�سائ�س القيادة الإبداعية عند عينة الدرا�سة متو�سطة ب�سكل عام، وقدمت برناجما 
التدريبية  الدورات  يف  منه  بالإفادة  واأو�ست  املبدعة،  القيادية  املهارات  لتطوير  تدريبيا 
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املقدمة للقيادات اجلامعية.
وعالقتها  الرتبية،  كليات  عمداء  لدى  اجلامعية  القيادة  اأبعاد   « بعنوان  درا�سة  ويف 
بالتطور املوؤ�س�سي« قام بها ح�سان وح�سني (2010) هدفت اإىل حتليل بع�س اأبعاد القيادة 
الأخالقي  للبعد  الكليات  عمداء  ممار�سات  واقع  على  والوقوف  الكليات،  لعمداء  املطلوبة 
املنهج  وا�ستخدمت  املمار�سات،  هذه  تفعيل  مقرتحات  وتقدمي  والعقلي،  والجتماعي 
الو�سفي التحليلي، واعتمدت ال�ستبانة اأداة جلمع بياناتها؛ وزعت على عينة بلغت )120( 
فردا من اأع�ساء هيئة التدري�س.وقد تو�سلت اإىل جمموعة من النتائج اأبرزها اأن يطلب من 
القيادة، كالقدرة  اإجنازاتهم املتعلقة باأبعاد  املتقدمني ملن�سب عميد كلية مناق�سة قائمة 
على العمل اجلماعي، والقدرة على التخطيط ال�سرتاتيجي، ومهارات التوا�سل وامل�ساركة، 
كذلك ربط �سغل املن�سب باجتياز برنامج تدريبي ملمار�سة اأبعاد القيادة يف اإدارة كلياتهم، 

واأخريا اعتماد منط قيادة متعدد الأبعاد ي�ستطيع التعامل مع خمتلف املواقف.
ويف درا�سة اخلوالدة وجرادات (2011) عن درجة ممار�سة عمداء الكليات، واأع�ساء 
هيئة التدري�س يف جامعة جر�س ل�سلوك القيادة التحويلية التي ا�ستخدمت ا�ستبانة القيادة 
متعددة العوامل )MLQ( ، ووزعت على عينة من اأع�ساء هيئة التدري�س بلغت )130( ع�سوا، 
عمداء  ممار�سة  درجة  اأن  نتائجها  اأبرز  من  طالبا.وكان   )380( بلغت  الطلبة  من  وعينة 
الكليات، واأع�ساء هيئة التدري�س ل�سلوك القيادة التحويلية على املجالت الثالثة: التاأثري، 
بتدريب  الدرا�سة  واأو�ست  متو�سطة،  بدرجة  جاء  الفردية  والعتبارية  العقلي،  والتحفيز 
العمداء واأع�ساء هيئة التدري�س على مهارات القيادة التحويلية، وتقدمي تغذية راجعة لهم 

عن ممار�ساتهم القيادية.
اأما ال�سمري (2011) فقد قام بدرا�سة بعنوان: »اإمكانية تطبيق القيادة التحويلية يف 
الإدارة اجلامعية من منظور عمداء الكليات وروؤ�ساء الأق�سام العلمية يف بع�س اجلامعات 
ال�سعودية، هدفت اإىل تعرف مدى ممار�سة القيادة اجلامعية ل�سلوكيات القيادة التحويلية، 
وحتديد اأهم �سمات القائد التحويلي، والك�سف عن مدى جاهزية اجلامعات لتطبيق القيادة 
التحويلية.وقد ا�ستخدمت ال�ستبانة وطبقت على )203( اأفراد من جمتمع الدرا�سة، وتو�سلت 
التاأثري املثايل،  القيادة اجلامعية متار�س �سلوكيات بعدي  اأن  اأهمها:  النتائج  اإىل عدد من 
الذهني،  التحفيز  بعدي  �سلوكيات  متار�س  حني  يف  جدا،  كبرية  بدرجة  الإلهامي  واحلفز 
التمتع بثقة ذاتية  التحويلي هي  للقائد  اأهم �سمه  واأن  الفردي بدرجة متو�سطة،  والعتبار 
ال�سعودية بدرجة  اإىل جاهزية بع�س اجلامعات  الداخلي، بالإ�سافة  ال�رشاع  عالية جتنبه 

كبرية جدا لتطبيق القيادة التحويلية.



درجة إدراك أعضاء هيئة التدريس ألهمية متطلبات القيادة النوعية وواقع 
تبنيها في جامعتي القدس وبيرزيت بفلسطني وجامعة امللك فيصل 

باململكة العربية السعودية
د. محمد عبد اإلله الطيطي
د. عادل عايد الشمري

108

ويف درا�سة للهادي (2013) تهدف اإىل تعرف اإدارة تغيري موؤ�س�سات التعليم للو�سول 
اإىل اجلودة النوعية والتميز يف الأداء، حيث ا�ستخدمت املنهج الو�سفي التحليلي امل�ستند على 
البيانات حول التنفيذ واجلودة.وقد تناولت الدرا�سة كيفية اإدارة التغري والآليات املطلوبة 
يف املوؤ�س�سات اجلامعية، واأ�ساليب اإدارة اجلودة النوعية، ومتيز الأداء كمدخل حديث للتغري، 
العربية،  اجلامعات  يف  تطبيقه  الأن�سب  بالنموذج  لالأخذ  العاملية  اجلودة  جوائز  ومناذج 
وبخا�سة  املتقدمة  الدول  بع�س  يف  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  جتارب  اإىل  ا  اأي�سً وتطرقت 
اجلامعات الأمريكية والربيطانية، وتو�سلت اإىل ت�سور مقرتح تطبيقه يف اجلامعات العربية 
لالرتقاء بها نحو اجلودة النوعية والتميز من خالل اختيار منوذج منا�سب من مناذج اجلودة 
ال�ساملة، وو�سع عملية التخطيط ذات ال�سبع خطوات مو�سع التنفيذ، واإحداث التقييم الذاتي 

بح�سب معايري منوذج اجلودة املطلوب.

تعقيب على الدراسات السابقة :

لنمط  مبا�رشة  درا�سة  تت�سمن  مل  اأنها  ال�سابقة  الدرا�سات  عر�س  خالل  من  يالحظ 
القيادة النوعية كما تناولتها الدرا�سة احلالية، ومل يقف الباحثان على درا�سة من هذا النوع 
ح�سب اإمكاناتهم البحثية، ويف هذا موؤ�رش على اأ�سالة الدرا�سة احلالية، وتناولها لنمط جديد 
من اأمناط القيادة التي ميكن اأن يعزز العمل الإداري والقيادي يف موؤ�س�سات التعليم العايل.

وقد ا�ستعر�س الباحثان جمموعة من الدرا�سات ذات العالقة بهذا النمط من القيادة؛ 
عالقة  ماله  ومنها  التغيري،  بقيادة  يرتبط  ما  ومنها  التحويلية،  بالقيادة  يرتبط  ما  منها 

بالإدارة الإبداعية وعملية التطوير يف جمال القيادة والإدارة اجلامعية بعامة.
النوعية، وحتديد  القيادة  متطلبات  بناء  مهما يف  الدرا�سات مرجعا  هذه  �سكلت  وقد 

جوانبها الإجرائية التي ميكن اأن ت�سف هذا النمط القيادي ب�سهولة وو�سوح.

منهج الدراسة: 

ا�ستخدم الباحثان يف هذه الدرا�سة املنهج الو�سفي التحليلي، حيث مت الرجوع اإىل الأدب 
ال�سابق  الأدب  اإىل  وبال�ستناد  للدرا�سة،  النظرية  اخللفية  لتو�سيح  املو�سوع  ال�سابق حول 
والدرا�سات ال�سابقة، ثم ت�سميم ا�ستبانة ا�ستهدفت جمع البيانات املتعلقة باملو�سوع، بعد 

ذلك مت حتليل البيانات ومعاجلتها اإح�سائيا ل�ستخراج النتائج ومقارنتها.
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جمتمع الدراسة: 
يتكون جمتمع الدرا�سة من جميع اأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعتي القد�س وبريزيت 
يف فل�سطني، وجامعة امللك في�سل باململكة العربية ال�سعودية، وهو موزع على النحو الآتي: 

الجدول (1) 
مجتمع الدراسة حسب الجنس والجامعة

اجلن�س
اجلامعة

املجموع
امللك في�سلبريزيتالقد�س

7966537492198ذكر

183215298696اأنثى

97986810472894املجموع

عينة الدراسة: 
تكونت عينة الدرا�سة من )303( اأفراد من اأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعتي القد�س 
وبريزيت يف فل�سطني وجامعة امللك في�سل باململكة العربية ال�سعودية، وقد مت اختيارهم 
ح�سب  الدرا�سة  عينة  اأفراد  توزيع  التالية  اجلداول  الطبقية.وتبني  الع�سوائية  بالطريقة 

متغريات الدرا�سة: 
الجدول (2) 

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة

الن�سبة املئويةالعدداملتغريات

اجلن�س
23075.9ذكر

7324.1اأنثى

303100.0املجموع

اخلربة

20367.0اأقل من 5 �سنوات

7123.4من -10 20 �سنة

258.3من -20 30 �سنة

41.3اأخرى

303100.0املجموع
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الن�سبة املئويةالعدداملتغريات

الرتبة

3712.2اأ�ستاذ دكتور

4916.2اأ�ستاذ م�سارك

15250.2اأ�ستاذ م�ساعد

6521.5حما�رش

303100.0املجموع

التخ�س�س
17959.1علوم اإن�سانية

12440.9علوم طبيعية

303100.0املجموع

اجلامعة

10233.7القد�س

9832.3بري زيت

10334.0امللك في�سل

303100.0املجموع

أداة الدراسة: 
اإىل  التعرف  لغر�س  اأعدت  با�ستبانة  الباحثان  ا�ستخدمتها  التي  الدرا�سة  اأداة  متثلت 
من  النوع  هذه  تبني  وواقع  النوعية،  القيادة  لأهمية  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  اإدراك  درجة 
القيادة يف جامعتي القد�س وبريزيت يف فل�سطني، وجامعة امللك في�سل باململكة العربية 
والدرا�سات  بالأدب  الباحثان  ا�ستعان  فقد  ال�ستبانة  ت�سميم  طريقة  عن  ال�سعودية.اأما 
ال�سابقة يف جمال البحث، لتحديد �سيغ الأ�سئلة املنا�سبة، وبعد ذلك ُعر�ست ال�ستبانة على 
عدد من ذوي اخلربة والخت�سا�س للتحقق من �سدقه، وقد اأجرى الباحثان التعديالت التي 

اأ�سار اإليها املحكمون، بحيث اأ�سبحت ال�ستبانة ب�سورتها النهائية مكونة من )44( فقرة.

ثبات االستبانة: 

مت التاأكد من ثبات الأداة من خالل اإجراء اختبار التنا�سق الداخلي، وا�ستخراج معامل 
 )%96.4( الثبات  باأكملها، حيث كان معامل  الدرا�سة  عينة  اآلفا( على  )كرونباخ  الثبات 
وهو معامل ثبات جيد يف الأبحاث الرتبوية.وقد اأُعتمد توزيع الفقرات يف عملية الت�سحيح 
Lik-(  أأداة الدرا�سة لواقع تبني القيادة للمتطلب، وا�ستخراج النتائج باعتماد مقيا�س ليكرت
اأبدا(  موافق  غري  موافق-  غري  اأدري-  ل  موافق-  ب�سدة-  )موافق  اخلما�سي:   )ert Scale
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واأعطيت الأوزان )5، 4، 3، 2، 1( على التوايل.كما مت اعتماد مقيا�س ليكرت الثالثي لدرا�سة 
.واأعطيت  مهم(  غري  متطلب  الأهمية،  متو�سط  متطلب  مهم،  )متطلب  املتطلب  اأهمية  درجة 
3( يف عملية ت�سحيح فقرات  1( ، كما مت اعتماد التوزيع الآتي )اجلدول،   ،2 الأوزان )3، 

اأداة الدرا�سة وا�ستخراج النتائج وفقا لطريقة ليكرت اخلما�سية والثالثية.
الجدول (3) 

مفتاح الت�سحيح درجة اأهمية املتطلب

الدرجةالو�سط احل�سابي

درجة �سعيفة حدااقل من 1.8
درجة �سعيفة2.6-1.8 
درجة متو�سطة2.6 – 3.4
درجة مرتفعة4.2-3.4

درجة مرتفعة جدا4.2 – 5.0

مفتاح الت�سحيح لواقع تبني القيادة للمتطلب

الدرجةالو�سط احل�سابي

درجة �سعيفةاأقل من 2.39
درجة متو�سطةمن 2.39 – 2.54

درجة مرتفعةاأكرث من 2.54

املعاجلات اإلحصائية: 
متت املعاجلة االإح�سائية با�ستخدام برنامج احلزم االإح�سائية (spss) حيث مت 

بعد اإدخالها اإىل جهاز احلا�سب االآيل: 
ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لفقرات ال�ستبانة. -
ا�ستخراج الن�سب املئوية لأفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغريات البحث. -
لفح�س  -  LSD واختبار  الأحادي،  التباين  حتليل  واختبار   ، )ت(  اختبار  ا�ستخدام 

الفر�سيات املتعلقة مبتغريات الدرا�سة.
نتائج الدراسة ومناقشتها: 

اأع�ساء هيئة  ◄ اإدراك  ما درجة   اأول- النتائج املتعلقة ب�سوؤال الدرا�سة الأول: 
التدري�س الأهمية متطلبات القيادة النوعية وواقع تبنيها يف جامعتي القد�س 
وبريزيت يف فل�سطني، وجامعة امللك في�سل باململكة العربية ال�سعودية؟ 
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والنحرافات  احل�سابية،  املتو�سطات  ا�ستخراج  ال�سوؤال مت  هذا  الإجابة عن  اأجل  ومن 
املعيارية، والن�سبة املئوية ملجالت الدرا�سة، واجلداول الآتية تو�سح ذلك: 

الجدول (4) 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجال األول: 

النظام اإلداري والمالي مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجة أهميتها 

رقم 
الفقرةالفقرة

واقع تبني القيادة للمتطلبدرجة اأهمية املتطلب

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
التقدير

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
االهمية

1
تتبنى القيادة عملية تقومي م�ستمرة خلطط 

متو�سطه2.530.698مرتفعة4.120.825التح�سني والتطوير يف اجلامعة

3
توؤمن القيادة ب�رشورة التغيري الفعال وتدعو 

متو�سطه2.400.753مرتفعة3.860.800له

14
ت�سع القيادة معايري لالإنفاق ت�سهم يف 

تلبية احتياجات الأن�سطة والربامج املالئمة 
لأهداف العملية التعليمية

�سعيفة2.240.746مرتفعة3.840.858

7
تر�سخ القيادة مبادئ تفوي�س ال�سلطة 

متو�سطه2.490.557مرتفعة3.801.09مبوجب الأنظمة والقوانني

12
توظف القيادة بنود امليزانية بفاعلية وفقا 

�سعيفة2.370.744مرتفعة3.780.770خلطة التح�سني الفعلية

16
توزع القيادة بنود ال�رشف وفق احلاجات 

متو�سطه2.460.649مرتفعة3.740.775والأولويات

17
ت�سع القيادة ا�سرتاتيجيات وا�سحة وحمددة 
ملعاجلة امل�سكالت املتوقعة )مادية، اإدارية، 

تربوية، ...( 
متو�سطه2.420.755مرتفعة3.700.698

10
توزع القيادة العمل الإداري على اأع�ساء 

�سعيفة2.330.707مرتفعة3.660.913هيئة التدري�س كمجموعات

9
توفر القيادة معايري وا�سحة وحمددة 

مرتفعه2.690.559مرتفعة3.641.16لختيار من يتولون املنا�سب

8
حتدد القيادة الفرتة الزمنية الالزمة لإجناز 

متو�سطه2.330.745مرتفعة3.620.730الأعمال الإدارية

13
تعتمد القيادة مبداأ امل�ساركة يف اتخاذ 

�سعيفة2.360.747مرتفعة3.561.09القرارات الإدارية واملالية

5
تنتهج القيادة اأ�ساليب دميقراطية يف اإدارة 

متو�سطه2.440.711مرتفعة3.521.12اجلامعة
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رقم 
الفقرةالفقرة

واقع تبني القيادة للمتطلبدرجة اأهمية املتطلب

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
التقدير

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
االهمية

11
تعمل القيادة على احلد من امل�سكالت 

التي تعاين منها اجلامعة وترتبها ح�سب 
الأولويات

�سعيفة2.310.744مرتفعة3.480.962

متو�سطه2.390.598مرتفعة3.470.844تنظم القيادة وقتها ح�سب املهام والأولويات2

15
ت�سع القيادة قواعد لل�رشف تت�سم بب�ساطة 

متو�سطه2.440.663مرتفعة3.431.25الإجراءات

متو�سطه2.490.740متو�سطة3.381.00تقود القيادة عملية التغيري ب�سفافية ونزاهة4

6
حتدد القيادة امل�سوؤوليات وال�سالحيات 

متو�سطه2.410.596متو�سطة3.360.932ب�سكل وا�سح

متو�سطه2.420.397مرتفعة3.650.686املجال الكلي

الأول املتعلق بالنظام  القيادة للمجال  اأن واقع تبني  يت�سح من نتائج اجلدول )4( 
الإداري واملايل جاء بدرجة متو�سطة حيث ح�سل على متو�سط ح�سابي كلي )2.42( ، وكان 
اأقل متو�سط ح�سابي للفقرة )14( ، بينما ح�سلت الفقرة )9( اأعلى متو�سط ح�سابي يف هذا 
املحور بلغ )2.69( .اأما فيما يتعلق بدرجة اأهمية متطلبات هذا املحور فقط بلغ املتو�سط 
توزيع مفتاح  وفق  مرتفعة  اأهمية  درجة  �سمن  تقع  بذلك  وهي  ؛  احل�سابي العام )3.65( 
الت�سحيح املعتمد للدرا�سة، حيث جاءت الفقرة )1( يف اأعلى متو�سط ح�سابي بلغ )4.12( ، 

بينما كان اأقل متو�سط ح�سابي للفقرة )6( بلغ )3.36( .
الجدول (5) 

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للمجال الثاني: 
التعليم والتعلم مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجة أهمية تلك المتطلبات

رقم 
الفقرةالفقرة

واقع تبني القيادة للمتطلبدرجة اأهمية املتطلب

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
التقدير

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
االهمية

4
تدعم القيادة ممار�سة الطالب لالأن�سطة 

)التعليمية والجتماعية والريا�سية 
والثقافية...( 

مرتفعة2.720.454مرتفعة3.960.677
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رقم 
الفقرةالفقرة

واقع تبني القيادة للمتطلبدرجة اأهمية املتطلب

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
التقدير

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
االهمية

1
تعمل القيادة على تنمية قدرات اأع�ساء هيئة 

التدري�س يف ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التعلم 
املتمركزة حول املتعلم

متو�سطة2.490.694مرتفعة3.810.864

5
ت�سجيع القيادة اإجراء البحوث التي تتناول 

مرتفعة2.620.518مرتفعة3.800.959م�سكالت وق�سايا التعليم

7
ت�ساهم القيادة يف رفد اأع�ساء هيئة التدري�س 

متو�سطة2.370.607مرتفعة3.790.964بدورات اأدائية لتطوير املعرفة الذاتية لديهم

3
تتبنى القيادة ا�سرتاتيجيات تدري�س داعمة 

متو�سطة2.510.727مرتفعة3.430.994لتنمية مهارات التفكري الإبداعي لدى الطلبة

2
تّتبع القيادة نظمًا وا�سحة وعادله ملتابعة 

متو�سطة2.540.518مرتفعة3.420.793وتقومي اأداء اأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعة

6

تتبنى القيادة اأ�ساليب متقدمة يف اإدارة 
املعرفة ب�سكل فاعل والتي تعني )ال�ستثمار 
الأمثل لراأ�س املال الفكري، وحتويله اإىل قوة 

اإنتاجية ت�سهم يف تنمية اأداء الفرد، ورفع 
كفاءة املوؤ�س�سة( 

متو�سطة2.440.663متو�سطة3.380.745

متو�سطة2.530.313مرتفعة3.660.678املجال الكلي

يت�سح من نتائج اجلدول )5( اأن واقع تبني القيادة لهذا املحور جاء بدرجة متو�سطة 
بلغ  متو�سط ح�سابي  اأعلى  على   )4( الفقرة  وقد ح�سلت   ،  )2.53( كلي  مبتو�سط ح�سابي 
)2.72( ، بينما ح�سلت الفقرة )7( على اأقل متو�سط ح�سابي يف هذا املجال بلغ )2.37( 
اأهمية  درجة  اإىل  ي�سري  الكلي  املتو�سط  جاء  فقد  املحور  هذا  اأهمية  لدرجة  بالن�سبة  .اأما 
مرتفعة مبتو�سط ح�سابي )3.66( ، وكان اأعلى متو�سط ح�سابي من ن�سيب الفقرة )4( بلغ 

)3.96( ، بينما كان اأقل متو�سط ح�سابي من ن�سيب الفقرة )6( بلغ )3.38( .
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الجدول (6) 
المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للمجال الثالث: 

التنمية المهنية، والتدريب مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجة أهمية تلك المتطلبات

رقم 
الفقرةالفقرة

واقع تبني القيادة للمتطلبدرجة اأهمية املتطلب

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
التقدير

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
االهمية

3
ت�سجع القيادة اأع�ساء هيئة التدري�س على 

�سعيفة2.270.760مرتفعة3.990.929ال�ستخدام الأمثل للتكنولوجيا املتقدمة

6
تتيح القيادة لأع�ساء هيئة التدري�س الفر�سة 

حل�سور املوؤمترات والندوات العلمية داخل 
وخارج البالد

مرتفعة2.580.500مرتفعة3.960.771

4
ت�سجع القيادة التناف�س امل�ستحب بني اأع�ساء 
هيئة التدري�س لتح�سني م�ستوياتهم والرتقاء 

بها
متو�سطة2.440.673مرتفعة3.930.857

5
حتر�س القيادة على معرفة الحتياجات 
التدريبية لأع�ساء هيئة التدري�س لتطوير 

م�ستوى اأدائهم
متو�سطة2.490.655مرتفعة3.860.934

1
توفر القيادة الإمكانات املادية والب�رشية 

الالزمة لتفعيل دور وحدات التدريب وتنفيذ 
براجمها

مرتفعة2.720.461مرتفعة3.581.18

2
توفر القيادة قاعدة بيانات عن برنامج 

مرتفعة2.830.413مرتفعة3.501.02التدريب واجلودة يف اجلامعة

مرتفعة2.560.364مرتفعة3.810.714املجال الكلي

يت�سح من نتائج اجلدول )6( اأن واقع تبني القيادة ملجال التنمية املهنية والتدريب 
املجال  هذا  متو�سط يف  اأعلى  وكان   ،  )2.56( كلي  مرتفعة مبتو�سط ح�سابي  بدرجة  جاء 
للفقرة )1( بلغ )2.72( ، بينما اأقل متو�سط كان للفقرة )3( بلغ )2.27( .اأما درجة اأهمية 
هذا املحور فجاءت يف م�ستوى درجة مرتفعة اأي�سا مبتو�سط ح�سابي كلي )3.81( ، وح�سلت 
اأقل  على   )2( الفقرة  ح�سلت  بينما   ،  )3.99( بلغ  ح�سابي  متو�سط  اأعلى  على   )3( الفقرة 

متو�سط ح�سابي بلغ )3.50( .
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الجدول (7) 
المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للمجال الرابع: 

الحوكمة الرشيدة مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجة أهمية تلك المتطلبات 

رقم 
الفقرةالفقرة

واقع تبني القيادة للمتطلبدرجة اأهمية املتطلب

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
التقدير

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
االهمية

9
تدعم القيادة دور اجلامعة يف حتقيق 

مرتفعة2.890.322مرتفعة3.970.697م�سوؤوليتها املجتمعية

13
تتخذ القيادة القرارات الالزمة للو�سول 

مرتفعة2.560.529مرتفعة3.820.982للهدف باأقل جهود وتكاليف ممكنة

متو�سطة2.540.499مرتفعة3.810.660تلتزم القيادة بالقوانني والأنظمة اجلامعية3

2
تطبق القيادة نظامًا متقدمًا للرقابة 

�سعيفة2.370.605مرتفعة3.760.952وامل�ساءلة داخل اجلامعة

14
تربز القيادة اجنازات اجلامعة اعالميا مبا 

متو�سطة2.490.727مرتفعة3.740.796يخدم ر�سالتها

10
تعد القيادة خطط التح�سني والتقدم اجلامعي 

يف �سوء الإمكانات املادية والب�رشية 
املتاحة

�سعيفة2.270.762مرتفعة3.700.761

4
حتر�س القيادة على حماية م�سالح كل 

متو�سطة2.530.717مرتفعة3.690.848الأطراف امل�ساركة يف العمل

11
ت�سجع القيادة املبادرات الإبداعية للتطوير 

متو�سطة2.510.655مرتفعة3.680.687اجلامعي

8
تعمل القيادة على اإيجاد نظام موثق 

مرتفعة2.750.439مرتفعة3.671.45ومكتوب ي�سهل اأداء العمل داخل اجلامعة

1
توازن القيادة بني م�سوؤولياتها الوظيفية 

متو�سطة2.450.693مرتفعة3.640.698واللتزامات ال�سخ�سية

7
حتقق القيادة التوافق والن�سجام بني 

متو�سطة2.410.674متو�سطة3.341.14املوظفني داخل اجلامعة

5
حتر�س القيادة على ال�سفافية يف تقدمي 

مرتفعة2.770.443متو�سطة3.330.902املعلومات

12
توظف القيادة الت�رشيعات والقوانني مبا 

متو�سطة2.490.655متو�سطة3.260.873يحقق فعالية اجلامعة



117

2016 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد الرابع - ع )14( - نيسان 

رقم 
الفقرةالفقرة

واقع تبني القيادة للمتطلبدرجة اأهمية املتطلب

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
التقدير

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
االهمية

6
تعمل القيادة على التوا�سل مع اأع�ساء هيئة 

مرتفعة2.630.501متو�سطة3.141.31التدري�س على كافة امل�ستويات

متو�سطة2.540.295مرتفعة3.610.567املجال الكلي

يت�سح من نتائج اجلدول )7( اأن واقع تبني القيادة لهذا املجال جاء بدرجة متو�سطة 
)5( بلغ  للفقرة  اأعلى متو�سط ح�سابي  ، وكان   )2.54( الكلي  حيث بلغ املتو�سط احل�سابي 
اأقل متو�سط ح�سابي للفقرة )10( بلغ )2.27( .وفيما يتعلق بدرجة  ، بينما كان   )2.77(
 )3.61( بلغ  كلي  مرتفع مبتو�سط ح�سابي  اأهمية  م�ستوى  فقد جاء يف  املحور  هذا  اأهمية 
وبلغ   )6( للفقرة  جاء  متو�سط  اأقل  بينما   ،  )3.81( بلغ   )3( للفقرة  متو�سط  اأعلى  وكان   ،

. )3.14(
الجدول (8) 

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية الستمارة الدراسة حول إدراكات أعضاء هيئة التدريس
في جامعتي القدس وبيرزيت في فلسطين، وجامعة الملك فيصل بالرياض

ألهمية متطلبات القيادة النوعية وواقعها

املجال
واقع تبني القيادة للمتطلبدرجة اأهمية املتطلب

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

درجة التقدير 
واالهمية

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري 

درجة 
االهمية

متو�سطه2.420.397مرتفعة3.650.686املجال الأول: النظام الإداري واملايل
متو�سطة2.530.313مرتفعة3.660.678املجال الثاين: التعليم والتعلم

مرتفعة2.560.364مرتفعة3.810.714املجال الثالث: التنمية املهنية والتدريب
متو�سطة2.540.295مرتفعة3.610.567املجال الرابع: احلوكمة الر�سيدة

متو�سطة2.510.298مرتفعة3.660.587املجال الكلي

القيادة  ملتطلبات  اجلامعية  القيادات  تبني  واقع  اأن   )8( اجلدول  نتائج  من  يت�سح 
النوعية جاء بدرجة متو�سطة، حيث بلغ املتو�سط الكلي لالأداة )2.51( ، وقد ح�سل املجال 
يليه   ،  )2.56( بلغ  احل�سابية  املتو�سطات  اأعلى  على  والتدريب(  املهنية  )التنمية  الثالث 
)التعليم  الثاين  املجال  ثم   ،  )2.54( ح�سابي  مبتو�سط  الر�سيدة(  )احلوكمة  الرابع  املجال 
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والتعلم( حيث كان متو�سطه احل�سابي )2.53( ، يف حني ح�سل املجال الأول )النظام املايل 
والإداري( على اأدنى متو�سط ح�سابي بلغ )2.42( .

اأما فيما يتعلق بدرجة اأهمية املتطلبات فقد جاءت جميعها بدرجة مرتفعة من الأهمية 
حيث بلغ متو�سطها احل�سابي الكلي )3.66( ، وكان اأعلى متو�سط للمجال الأول بلغ )3.65( 

، بينما جاء اأقل متو�سط للمجال الرابع بلغ )3.61( .
ويف�رش الباحثان هذه النتيجة التي اأظهرت ا�ستجابات اأع�ساء هيئة التدري�س بدرجه 
متو�سطة اإىل اأنهم يرون اأن واقع تبني القيادة ملتطلبات القيادة النوعية مل تكن متثل الروؤية 
الكافية واملاأمول بها بالن�سبة لهم ، واأن هذه القيادات مل تقدم اأي جديد يف جمال تطوير 
العمل الإداري، بل اإن هناك تراجعًا فيما يقدم على �سعيد التنمية املهنية اأو التدريب اإ�سافة 
اإىل الأنظمة الإدارية التي بقيت على منطيتها التقليدية، كما يعزو الباحثان هذه النتيجة 
اإىل اأن اأع�ساء هيئة التدري�س يعي�سون الواقع العربي نف�سه برغم اختالف الإمكانيات بني 
اجلامعات اإل اأن املجتمع العربي مت�سابه اإىل حد كبري يف كثري من جوانب العمل الإداري 

فيه.
اأما فيما يتعلق بدرجة اأهمية املتطلب، فجاءت النتائج ت�سري اإىل اأهمية مرتفعة لكل 
جمالت الأداة، ويف�رش الباحثان ذلك على اأنه موؤ�رش مهم على �رشورة تبني اأمناط جديدة 
التدري�س،  هيئة  اأع�ساء  ي�ست�سعره  الذي  الأمر  العربية،  اجلامعات  يف  القيادي  العمل  من 

ويرون �رشورة تبنية من قيادات هذه اجلامعات.
النتائج املتعلقة ب�سوؤال الدرا�سة الثاين: هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية  ◄

عند م�ستوى داللة (α≥0.05) يف درجة اإدراك اأع�ساء هيئة التدري�س الأهمية 
متطلبات القيادة النوعية، وواقع تبنيها تعزى ملتغري )اجلامعة- اجلن�س – 

الرتبة االأكادميية – التخ�س�س – �سنوات اخلربة( ؟ 
Ú  )α≤0.05( الفر�سية االأوىل: ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة

يف اإدراكات اأع�ساء هيئة التدري�س لأهمية متطلبات القيادة النوعية وواقعها تعزى ملتغري 
اجلامعة؟ 

الجدول (9) 
المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية إلدراكات أعضاء هيئة التدريس

ألهمية متطلبات القيادة النوعية، وواقعها تبعا لمتغير الجامعة والجنس

املتو�سط العدداجلن�ساجلامعةاملجال
احل�سابي

االنحراف 
م�ستوى قيمة تاملعياري

الداللة

املجال الكلي لدرجة 
القد�ساأهمية املتطلب

683.84880.477450.962ذكر
0.339

343.76570.37383انثى
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املتو�سط العدداجلن�ساجلامعةاملجال
احل�سابي

االنحراف 
م�ستوى قيمة تاملعياري

الداللة

املجال الكلي لدرجة 
اأهمية املتطلب

بريزيت
823.84120.485710.267ذكر

0.790
163.82410.13770اأنثى

امللك في�سل
- 803.38310.773600.536ذكر

0.593
.233.47420.46941انثى

املجال الكلي لواقع 
تبني القيادة للمتطلب

القد�س
682.38780.215510.673ذكر

0.503
342.35910.17523انثى

بريزيت
- 822.39830.191290.218ذكر

0.828
162.40950.17423انثى

امللك في�سل
- 802.72300.335304.210ذكر

0.000
232.90850.11106انثى

اأكرب من   sig اأن قيمة  تبني   )Independent Samples Test( اإىل اختبار  بال�ستناد 
بعدم  القائلة  ال�سفرية  الفر�سية  نقبل  فاإننا  لذا  اإح�سائيا،  دالة  لي�ست  بذلك  وهي   ،0.05
وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة الإح�سائية )α≤0.05( يف متو�سطات 
متطلبات  لأهمية  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  اإدراكات  لدرجة  الدرا�سة  عينة  اأفراد  ا�ستجابات 
القيادة النوعية، وواقع تبنيها تبعا ملتغري اجلن�س على املجال الكلي لواقع تبني القيادة 
بعدم وجود فروق  القائلة  ال�سفرية  الفر�سية  للمتطلب وجلميع اجلامعات.بينما مت رف�س 
ا�ستجابات  ملتو�سطات   )α≤0.05( الإح�سائية  الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات 
اأفراد عينة الدرا�سة لإدراكات اأع�ساء هيئة التدري�س لأهمية متطلبات القيادة النوعية تبعا 
ملتغري اجلن�س على املجال الكلي تبعا جلامعة امللك في�سل حيث اإن الفروق كانت ل�سالح 

الناث.
ويعزو الباحثان هذه النتيجة اإىل اأن اجلامعات تعي�س الظروف الجتماعية والثقافية 
نف�سها، وتختلف يف الظروف القت�سادية، ولذلك جاءت ا�ستجابات اأع�ساء هيئة التدري�س 
اأن الإدارات اجلامعية يف الوطن العربي مل  مت�سابهة يف واقع تبني القيادة للمتطلب كون 

ترتِق اإىل النوعية يف اأدائها، وهذا ما اأ�سار اإليه جميع اأع�ساء هيئة التدري�س ذكورا واناثا.
اأما فيما يتعلق با�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة لإدراكات اأع�ساء هيئة التدري�س تبعا 
ملتغري اجلن�س على املجال الكلي لدرجة اأهمية املتطلب تبعا جلامعة امللك في�سل حيث اإن 
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ال�سعودية  يع�سن يف اجلامعات  الإناث  الذكور من كون  الإناث على  ل�سالح  الفروق كانت 
واقعا اجتماعيا يختلف عن باقي اجلامعات حيث يوجد لديهن واقعا اجتماعيا قد يجعل 
لهن خ�سو�سية تختلف عن باقي املجتمعات مما يجعلهن يطالنب بالتطوير والتغيري يف 

احتياجاتهن.
Ú  الدللة م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  الثانية:  الفر�سية 

اأع�ساء  لإدراكات  الدرا�سة  عينة  اأفراد  ا�ستجابات  متو�سطات  يف   )α≤0.05( الإح�سائية 
هيئة لأهمية متطلبات القيادة النوعية وواقعها تبعا ملتغري الدرجة العلمية.

الجدول (18) 
المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية إلدراكات أعضاء هيئة التدريس

ألهمية متطلبات القيادة النوعية، وواقعها تبعا لمتغير الدرجة العلمية

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددالدرجة العلميةاملجالاجلامعة

جامعة القد�س

املجال الكلي لدرجة 
اأهمية املتطلب

143.360.49180ا�ستاذ دكتور

144.330.00000ا�ستاذ م�سارك

543.830.39451ا�ستاذ م�ساعد

203.720.30759حما�رش

1023.820.44546املجموع

املجال الكلي لواقع 
تبني القيادة للمتطلب

142.340.23517ا�ستاذ دكتور

142.370.19940ا�ستاذ م�سارك

542.400.19920ا�ستاذ م�ساعد

202.340.19758حما�رش

1022.370.20255املجموع

جامعة 
بريزيت

املجال الكلي لدرجة 
اأهمية املتطلب

43.360.54723اأ�ستاذ دكتور

144.330.00000ا�ستاذ م�سارك

603.810.43821ا�ستاذ م�ساعد

203.650.33213حما�رش

983.830.44718املجموع
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االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددالدرجة العلميةاملجالاجلامعة

جامعة 
بريزيت

املجال الكلي لواقع 
تبني القيادة للمتطلب

42.490.15767اأ�ستاذ دكتور

142.420.20734ا�ستاذ م�سارك

602.390.18476ا�ستاذ م�ساعد

202.360.19276حما�رش

982.400.18780املجموع

جامعة امللك 
في�سل

املجال الكلي لدرجة 
اأهمية املتطلب

193.300.84620ا�ستاذ دكتور

213.320.86227ا�ستاذ م�سارك

383.450.54082ا�ستاذ م�ساعد

253.460.74102حما�رش

1033.400.71588املجموع

املجال الكلي لواقع 
تبني القيادة للمتطلب

192.690.28526اأ�ستاذ دكتور

212.710.37872ا�ستاذ م�سارك

382.820.27450ا�ستاذ م�ساعد

252.760.31246حما�رش

1032.760.30945املجموع

الجدول (19) 
 (ONE WAY Analysis of Variance) نتائج اختبار تحليل التباين األحادي

إلدراكات أعضاء هيئة التدريس ألهمية متطلبات القيادة النوعية، وواقعها تبعا لمتغير الدرجة العلمية

جمموع م�سدر التبايناملجالاجلامعة
املربعات

درجة 
احلرية

متو�سط 
م�ستوى قيمة فاملربعات

الداللة

جامعة القد�س

املجال الكلي 
لدرجة اأهمية 

املتطلب

6.85132.28416.9660.000بني املجموعات

13.191980.135داخل املجموعات

20.042101املجموع

املجال الكلي 
لواقع تبني القيادة 

للمتطلب

0.06330.0210.5050.680بني املجموعات

4.081980.042داخل املجموعات

4.144101املجموع
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جمموع م�سدر التبايناملجالاجلامعة
املربعات

درجة 
احلرية

متو�سط 
م�ستوى قيمة فاملربعات

الداللة

جامعة 
بريزيت

املجال الكلي 
لدرجة اأهمية 

املتطلب

5.07431.69111.0990.000بني املجموعات

14.324940.152داخل املجموعات

19.39897املجموع

املجال الكلي 
لواقع تبني القيادة 

للمتطلب

0.06730.0220.6300.597بني املجموعات

3.354940.036داخل املجموعات

3.42197املجموع

جامعة امللك 
في�سل

املجال الكلي 
لدرجة اأهمية 

املتطلب

0.51430.1710.3280.805بني املجموعات

51.760990.523داخل املجموعات

52.274102املجموع

املجال الكلي 
لواقع تبني القيادة 

للمتطلب

0.30330.1011.0570.371بني املجموعات

9.464990.096داخل املجموعات

9.768102املجموع

بال�ستناد اإىل اختبار التباين الأحادي تبني اأن قيمة sig اأكرب من 0.05، وهي بذلك 
لي�ست دالة اإح�سائيا، لذا فاإننا نقبل الفر�سية ال�سفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات دللة 
اإح�سائية عند م�ستوى الدللة الإح�سائية )α≤0.05( يف متو�سطات ا�ستجابات اأفراد عينة 
ملتغري  تبعا  وواقعها  النوعية  القيادة  متطلبات  لأهمية  هيئة  اأع�ساء  لإدراكات  الدرا�سة 
الدرجة العلمية يف جامعة امللك في�سل، وعلى املجالني )املجال الكلي لواقع تبني القيادة 
ال�سفرية جلامعتي  الفر�سية  ، ومت رف�س  املتطلب(  اأهمية  لدرجة  الكلي  املجال  للمتطلب، 
)القد�س وبريزيت( تبعا للمجال الكلي لواقع تبني القيادة للمتطلب، وتقبل بالفر�س البديل، 
الثنائية  للمقارنات   )LSD( اختبار  ن�ستخدم  فاإننا  الأبعاد  بني  الفروق  معرفة  اأجل  ومن 

للمجال الكلي تبعا جلامعة القد�س على املجال الكلي لواقع تبني القيادة للمتطلب.
الجدول (20) 

نتائج اختبار (LSD) للمقارنات الثنائية للمجال الكلي تبعا لجامعة القدس
على المجال الكلي لواقع تبني القيادة للمتطلب

حما�رشا�ستاذ م�ساعدا�ستاذ م�ساركا�ستاذ دكتوراالبعادجامعة القد�س

املجال الكلي لواقع 
- 0.36520*- 0.47504*- 0.97391*ا�ستاذ دكتورتبني القيادة للمتطلب
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حما�رشا�ستاذ م�ساعدا�ستاذ م�ساركا�ستاذ دكتوراالبعادجامعة القد�س

املجال الكلي لواقع 
تبني القيادة للمتطلب

0.60872*0.49887*ا�ستاذ م�سارك

0.10985ا�ستاذ م�ساعد

حما�رش

اأ�ستاذ دكتور  بال�ستناد اإىل اختبار املقارنات الثنائية تبني وجود فروق بني درجة 
واأ�ستاذ م�سارك ل�سالح اأ�ستاذ م�سارك، واأ�ستاذ دكتور واأ�ستاذ م�ساعد ل�سالح اأ�ستاذ م�ساعد، 
اأ�ستاذ  ل�سالح  م�ساعد  واأ�ستاذ  م�سارك  واأ�ستاذ  حما�رش،  ل�سالح  وحما�رش  دكتور  واأ�ستاذ 

م�سارك، واأ�ستاذ م�سارك وحما�رش ل�سالح اأ�ستاذ م�سارك.
الجدول (21) 

نتائج اختبار (LSD) للمقارنات الثنائية للمجال الكلي تبعا لجامعة بيرزيت
على المجال الكلي لواقع تبني القيادة للمتطلب

حما�رشا�ستاذ م�ساعدا�ستاذ م�ساركا�ستاذ دكتوراالبعادجامعة بريزيت

املجال الكلي لواقع 
تبني القيادة للمتطلب

- 0.29547- 0.44856*- 0.97391*ا�ستاذ دكتور

0.67845*0.52536*ا�ستاذ م�سارك

0.15309ا�ستاذ م�ساعد

حما�رش

بال�ستناد اإىل اختبار املقارنات الثنائية تبني وجود فروق بني اأ�ستاذ دكتور واأ�ستاذ 
اأ�ستاذ م�ساعد، وبني  اأ�ستاذ م�سارك، واأ�ستاذ دكتور واأ�ستاذ م�ساعد ل�سالح  م�سارك ل�سالح 
اأ�ستاذ م�سارك واأ�ستاذ م�ساعد ل�سالح اأ�ستاذ م�سارك، واأ�ستاذ م�سارك وحما�رش ل�سالح اأ�ستاذ 

م�سارك.
ويعزو الباحثان وجود الفروق يف جامعتي القد�س وبريزيت فقط دون جامعة امللك 
ال�سيا�سي  ال�ستقرار  حيث  من  الفل�سطينية  اجلامعات  تعي�سها  التي  الأو�ساع  اإىل  في�سل 
املوارد  نق�س  وب�سبب  الأحيان،  الأ�سا�سية يف كثري من  املتطلبات  اإن  والقت�سادي، حيث 
بغريها  مقارنة  الأ�ساتذة  لهوؤلء  التطلعات  �سقف  ارتفاع  اإىل  يوؤدي  مما  تلبيتها  ميكن  ل 
من اجلامعات ذات المكانيات، ولذلك كانت هناك فروق بني الدرجات العلمية املختلفة، 
وكانت ل�سالح من هم برتبة ا�ستاذ م�سارك.ويف تقدير الباحثني اأن اأع�ساء هيئة التدري�س 
يف هذه الرتبة قد يظهر منهم تقديرات تختلف عن غريهم كونهم قد اأم�سوا فرتة طويلة يف 
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العمل الأكادميي، ول زالوا يتطلعون اإىل الو�سول اإىل املرتبة الأكادميية التالية.
Ú  الدللة م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  الثالثة:  الفر�سية 

اأع�ساء  لإدراكات  الدرا�سة  عينة  اأفراد  ا�ستجابات  متو�سطات  يف   )α≤0.05( الإح�سائية 
هيئة التدري�س لواقع متطلبات القيادة النوعية، واأهميتها تبعا ملتغري التخ�س�س.

الجدول (22) 
نتائج اختبار Independent Samples Test إلدراكات أعضاء هيئة التدريس

ألهمية متطلبات القيادة النوعية وواقعها تبعا لمتغير التخصص 

املتو�سط العددالتخ�س�ساجلامعةاملجال
احل�سابي

االنحراف 
م�ستوى قيمة تاملعياري

الداللة

املجال الكلي لدرجة 
اأهمية املتطلب

القد�س
- 703.77220.513482.182علوم ان�سانية

0.031
323.92800.20606علوم طبيعية

بريزيت
- 613.75670.523325.622علوم ان�سانية

0.000
373.97310.22894علوم طبيعية

امللك في�سل
483.41250.612030.120علوم ان�سانية

0.905
553.39550.80117علوم طبيعية

املجال الكلي لواقع 
تبني القيادة للمتطلب

القد�س
- 702.37800.211010.020علوم ان�سانية

0.984
322.37880.18589علوم طبيعية

بريزيت
612.41210.191820.812علوم ان�سانية

0.419
372.38030.18182علوم طبيعية

امللك في�سل
482.83980.239302.419علوم ان�سانية

0.017
552.69870.34869علوم طبيعية

من  اأكرب   sig قيمة  اأن  تبني   Independent Samples Test اختبار  اإىل  بال�ستناد 
بعدم  القائلة  ال�سفرية  الفر�سية  نقبل  فاإننا  لذا  اإح�سائيا،  دالة  لي�ست  بذلك  وهي   ،0.05
وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة الإح�سائية )α≤0.05( يف متو�سطات 
القيادة  التدري�س لأهمية متطلبات  اأع�ساء هيئة  الدرا�سة لإدراكات  اأفراد عينة  ا�ستجابات 
النوعية، وواقعها تبعا ملتغري التخ�س�س يف جامعة امللك في�سل على املجال الكلي لواقع 
تبني القيادة للمتطلب، وجامعة القد�س وبريزيت على املجال الكلي لدرجة اأهمية املتطلب.

بينما قيمة sig اأ�سغر من 0.05، وهي بذلك دالة اإح�سائيا، لذا فاإننا نرف�س الفر�سية 
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الإح�سائية  الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  بعدم  القائلة  ال�سفرية 
)α≤0.05( يف متو�سطات ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة لإدراكات اأع�ساء هيئة التدري�س 
لأهمية متطلبات القيادة النوعية تبعا ملتغري التخ�س�س يف جامعة القد�س وبريزيت حيث 
الكلي لأهمية  الإن�سانية على املجال  العلوم  العلوم طبيعية على  الفروق كانت ل�سالح  اإن 
القيادة  تبني  لواقع  الكلي  املجال  على  في�سل  امللك  وجامعة  النوعية،  القيادة  متطلبات 
للمتطلب، وقد كانت الفروق ل�سالح العلوم الن�سانية على العلوم الطبيعية يف كل اجلامعات.
القد�س  جامعتي  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  اأن  اإىل  النتيجة  هذه  الباحثان  ويف�رش 
معها،  يتعاي�سون  التي  والقت�سادية  والجتماعية  ال�سيا�سية  الأو�ساع  وبحكم  وبريزيت، 
اأن�سجت مدركاتهم النقدية لنوعية القائد، وكيفية اختياره، حيث اإن اأع�ساء هيئة التدري�س 

يف فل�سطني كثريو الحتكاك بالأو�ساع ال�سيا�سية من غريهم.
Ú  الدللة م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  الرابعة:  الفر�سية 

اأع�ساء  لإدراكات  الدرا�سة  عينة  اأفراد  ا�ستجابات  متو�سطات  يف   )α≤0.05( الإح�سائية 
هيئة التدري�س لأهمية متطلبات القيادة النوعية، وواقعها تبعا ملتغري �سنوات اخلربة 

الجدول (23) 
نتائج اختبار Independent Samples Test إلدراكات أعضاء هيئة التدريس

ألهمية متطلبات القيادة النوعية، وواقعها تبعا لمتغير سنوات الخبرة

املتو�سط العدد�سنوات اخلربةاجلامعةاملجال
احل�سابي

االنحراف 
م�ستوى قيمة تاملعياري

الداللة

املجال الكلي لدرجة 
اأهمية املتطلب

القد�س
- 773.77440.476472.369اقل من 10 �سنوات

0.021
253.96480.29608من 10 - اإىل اأقل من 20 �سنة

بريزيت
843.82180.481420.065اقل من 10 �سنوات

0.948
143.93770.00000من 10 - اإىل اأقل من 20 �سنة

املجال الكلي لواقع 
تبني القيادة للمتطلب

القد�س
- 772.37610.200220.189اقل من 10 �سنوات

0.850
252.38490.21365من 10 - اإىل اأقل من 20 �سنة

بريزيت
842.40260.189230.316اقل من 10 �سنوات

0.753
142.38540.18508من 10 - اإىل اأقل من 20 �سنة

من  اأكرب   sig قيمة  اأن  تبني   Independent Samples Test اختبار  اإىل  بال�ستناد 
بعدم  القائلة  ال�سفرية  الفر�سية  نقبل  فاإننا  لذا  اإح�سائيا،  دالة  لي�ست  بذلك  وهي   ،0.05
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وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة الإح�سائية )α≤0.05( يف متو�سطات 
القيادة  التدري�س لأهمية متطلبات  اأع�ساء هيئة  الدرا�سة لإدراكات  اأفراد عينة  ا�ستجابات 
النوعية، وواقعها تبعا ملتغري �سنوات اخلربة جلامعة بريزيت على املجال الكلي لواقع تبني 
املتطلب،  اأهمية  لدرجة  الكلي  املجال  على  وبريزيت  القد�س  جامعة  و   ، للمتطلب  القيادة 
بينما كانت هناك فروق يف جامعة القد�س على املجال الكلي لواقع تبني القيادة للمتطلب، 

وقد كانت الفروق ل�سالح من 10 - اإىل اأقل من 20 �سنة على اأقل من 10 �سنوات
ويعزو الباحثان ال�سبب اإىل اأن جامعة القد�س كونها جامعه لها ظروفها اخلا�سة فهي 
جامعه تتعر�س اإىل ق�سور يف اأداء الإدارة اجلامعية من حيث عدم �سيطرة الإدارة اجلامعية 
على الأو�ساع الداخلية لهذه اجلامعة، كون و�سعها املايل مرتٍد، وبها خلل اإداري وا�سح، 
وت�سخم وظيفي هائل يف اجلهازين الإداري والأكادميي، مما جعل اأع�ساء هيئة التدري�س 
بقية  عن  اختلف  ب�سكل  اجلامعية  اإدارتهم  و�سع  يقيمون  �سنة   20 من  اأقل  اإىل   -  10 من 

زمالئهم كونهم عاي�سوا الأو�ساع يف هذه اجلامعة اأكرث من بقية زمالئهم.
الجدول (24) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلدراكات أعضاء هيئة التدريس
ألهمية متطلبات القيادة النوعية وواقعها تبعا لمتغير سنوات الخبرة تبعا لجامعة الملك فيصل

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعدد�سنوات اخلربةاملجالاجلامعة

جامعة 
امللك 
في�سل

املجال الكلي 
لدرجة اأهمية 

املتطلب

423.48160.71468اقل من 10 �سنوات

323.47140.60168من 10 - اإىل اأقل من 20 �سنة

253.30080.78838من 20 - اإىل اأقل من 30 �سنة

42.68080.90105اخرى

1033.40340.71588املجموع

املجال الكلي 
لواقع تبني القيادة 

للمتطلب

422.78270.30522اقل من 10 �سنوات

322.79200.29205من 10 - اإىل اأقل من 20 �سنة

252.68520.35304من 20 - اإىل اأقل من 30 �سنة

42.84730.17279اخرى

1032.76440.30945املجموع
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الجدول (25) 
 (ONE WAY Analysis of Variance) نتائج اختبار تحليل التباين األحادي
إلدراكات أعضاء هيئة التدريس لمتطلبات القيادة النوعية تبعا لمتغير سنوات الخبرة

جمموع م�سدر التبايناملجالاجلامعة
املربعات

درجة 
احلرية

متو�سط 
م�ستوى قيمة فاملربعات

الداللة

جامعة 
امللك 
في�سل

املجال الكلي لدرجة 
اأهمية املتطلب

2.75730.9191.8370.145بني املجموعات

49.517990.500داخل املجموعات

52.274102املجموع

املجال الكلي لواقع 
تبني القيادة للمتطلب

0.00110.0010.0360.850بني املجموعات

4.1421000.041داخل املجموعات

4.144101املجموع

بال�ستناد اإىل اختبار التباين الأحادي تبني اأن قيمة sig اأكرب من 0.05، وهي بذلك 
لي�ست دالة اإح�سائيا، لذا فاإننا نقبل الفر�سية ال�سفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات دللة 
اإح�سائية عند م�ستوى الدللة الإح�سائية )α≤0.05( يف متو�سطات ا�ستجابات اأفراد عينة 
اأع�ساء هيئة التدري�س لأهمية متطلبات القيادة النوعية، وواقعها تبعا  الدرا�سة لإدراكات 
ملتغري �سنوات اخلربة جلامعة امللك في�سل على املجال الكلي لواقع تبني القيادة للمتطلب، 

واملجال الكلي لدرجة اأهمية املتطلب.
يف  خا�س  طابع  لها  ال�سعودية  اجلامعات  اأن  اإىل  النتيجة  هذه  الباحثان  ويف�رش 
ا�ستقطاب اخلربات من الدول املختلفة، حيث اإنها ت�سمح با�ستقطاب اخلربات من كل مكان، 
الكفاءات  تعتمد على  الفل�سطينية  اجلامعات  ال�سعودية، يف حني  احلكومة  وبت�سهيالت من 

املحلية، وذلك بحكم الإغالق املفرو�س عليها من الحتالل ال�سهيوين.

التوصيات:
الرتبوي يف . 1 القيادي  للعمل  مقيا�سا  تكون  النوعية،  للقيادة  قيادية  نظرية  بلورة 

اجلامعات.
مع . 2 ين�سجم  مبا  اجلامعات،  يف  القيادية  الكفايات  اإعداد  عملية  يف  النظر  اإعادة 

متطلبات القيادة النوعية.
اختيار القيادات الرتبوية على اأ�س�س مو�سوعية وعلمية.. 3
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