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امللخص
ىدفت ىذذه الدراةذة إلذق ت دذج درجذة ممارةذة أبعذاد ال يذادة التوويميذة وقتهتيذا فذج تنميذة
المةؤولية المجتمعية لدى رؤةاء الجامعات األردنية مذ وجيذة نظذر قمذداء الكميذات فذج ىذذه
الجامعات .تكونذت قينذة الدراةذة مذ

 )85قميذداً تذ اتتيذارى بالطيري ذة العئذوا ية .ولتو يذ

أىداف الدراةة هامذت الباوةذة ببنذاء أداة ل يذاس درجذة ممارةذة أبعذاد ال يذادة التوويميذة تكونذت
فج دورتيا النيا ية م

 )63ف رة وأترى ل ياس المةؤولية المجتمعية وتكونذت فذج دذورتيا
م ددهيما وةباتيما .أظيذرت نتذا

النيا ية م  )11ف رة وهد ت ي التو
ممارةة رؤةاء الجامعات األردنية لم يادة التوويمية مرتفعذة بئذكع قذا  .)6..6كمذا أظيذرت
النتذذا

الدراةذة أ درجذة

وجذذود فذذرو ذات دإلذذة إودذذا ية بذذي المتوةذذطات الوةذذابية إةذذتجابات أف ذراد قينذذة

الدراةذذة قمذذق ف ذرات أداة هيذذاس درجذذة ممارةذذة أبعذذاد ال يذذادة التوويميذذة بوةذذم متريذذر ةذذنوات
التبذذرة ولدذذالو ةذذنوات التبذذرة األقمذذق ،ووجذذود فذذرو ذات دإلذذة إودذذا ية بذذي المتوةذذطات
الوةذذذابية إةذذذتجابات أفذذذراد قينذذذة الدراةذذذة قمذذذق ف ذذذرات نفذذذس األداة بوةذذذم متريذذذر الرتبذذذة
األكاديمية ولدذالو ممذ ىذ فذج رتبذة أةذتاذ .زيذادة قمذق مذا ةذب  ،أظيذرت النتذا

أ درجذة

ممارةة رؤةاء الجامعات األردنية لممةؤولية المجتمعيذة متوةذطة بئذكع قذا  .)6..3كمذا
أظيرت النتا

وجود قتهة ارتباطية موجبذة وقاليذة  )R=.741بذي درجذة ممارةذة رؤةذاء

الجامعات األردنية لم يادة التوويمية ودرجة ممارةذتي ألبعذاد المةذؤولية المجتمعيذة مذ وجيذة
نظر قمداء الكميات فج ىذه الجامعات  .وفج ضوء ىذه النتا

أودذت الباوةذة بمجموقذة مذ

التوديات.
الكممات المفتاوية  :ال يادة التوويمية ،المةؤولية المجتمعية ،الجامعات األردنية.
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THE DEGREE OF PRACTICING THE DIMENSIONS OF
TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND ITS
RELATIONSHIP IN DEVELOPING THE SOCIAL
RESPONSIBILITY OF UNIVERSITY PRESIDENTS IN
JORDANIAN UNIVERSITIES
ABSTRACT

This study investigated the degree of practicing the dimensions of
transformational leadership and its relation in developing social
responsibility among Jordanian university presidents from the
perspective of the deans of some colleges in these universities. The study
adopted the descriptive survey method. The sample of the study
consisted of (85) deans chosen randomly. For the purpose of this, study
two questionnaires were designed to measure the degree of practicing the
dimensions of transformational leadership and social responsibility. The
results of the study showed that the degree of the practice of university
presidents of transformational leadership was generally high (3.73). It
also showed statistically significant differences at (α≤0.05) in practicing
the dimensions of transformational leadership. The results similarly
showed that the degree of the practice of presidents of Jordanian
universities on social responsibility is average in general (3.49). Finally,
the results showed a positive and high correlation relationship (R = .741)
between the degree of the practice of university presidents of
transformational leadership and the development of social responsibility
from the viewpoint of deans of colleges in these universities. In light of
these results the researcher recommended a set of recommendations.
Keywords:

Transformational leadership, Social responsibility, Jordanian

Universities.
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املقدمة:
تعد ال يادة فج أي مؤةةة م المؤةةات مؤئ ارً ىاماً قمق نجاح وتطور ىذه المؤةةة،

إذ تودد ال يادة ضم أود أدوارىا توجيات المؤةةة وتطمعاتيا المةت بمية ،كما أنيا ت و

بيندةة مجمع الممارةات والعمميات إضافة إلق ىندةة العتهات داتع وتارج إطار
المؤةةة.
وفج المؤةةات التربوية وتادة الجامعات أدبو تطوير ال يادة ضرورة مموة لمواجية
ومواكبة المةتجدات والترييرات المتتو ة ،وذلك وف فمةفة هيادية وديةة تراقج هابمية ال ا د
لمتعم والتطور ولعم األدوار الجديدة المناطة بو ،كما تةي ىذه الفمةفة فج إقادة دياغة
الةياةات واألىداف التربوية بما ينةج مع متطمبات العدر ومةتجداتو قبدالفتاح،
.)181.
وهد دفع ذلك العديد م

الجامعات إلق تريير أةاليبيا اإلدارية الت ميدية ،والبوث ق

مفاىي هيادية وديةة تمكنيا م

الب اء والمنافةة لتو ي

أىدافيا بكفاءة وفاقمية ،فظير

مفيو ال يادة التوويمية كأود األنماط ال يادية الوديةة التج ت و قمق توظيف اإلدارة المنتجة
التج تعمع قمق تعزيز هدرات العاممي  ،وائراكي فج قمميات دنع ال اررات وتو ي المئاركة
الفاقمة فج هيادة الجامعات .وفج اإلطار المجتمعج تةي ال يادة التوويمية فج تعزيز
المةؤولية المجتمعية تجاه المجتمع بودفيا م

الوظا ف األةاةية لمجامعات الرهم،

.)181.
وفج ىذا الةيا يؤكد كع م بتاري

 )Bokhari, 2017وجيفري وراتو

Giuffré

 )& Ratto, 2014أْ الجامعات تعتبر م أى المؤةةات المجتمعية لما ليا م دور
مووري مناط بيا لتعزيز أبعاد المةؤولية المجتمعية ،ففج البعد اإجتماقج تمعم الجامعات
دو ار ىاما فج تطوير أفراد المجتمع ال ادري قمق المةاىمة فج بناء مجتمع قادع وت دمج فج
جميع المناوج الةياةية واإجتماقية والة افية واإهتدادية ،وفج البعد البي ج يمك لمجامعات
أ تد م
وذلك م

تتع ممارةاتيا وأنئطتيا أنموذجا لممةؤولية المجتمعية واإةتدامة البي ية،

تتع تئجيع ممارةات اةتتدا الطاهة المتجددة واقادة التدوير ،أما فج البعد

اإهتدادي فيؤمع م الجامعات م تتع برامجيا األكاديمية ومجمع مئاريع وأنئطة البوث
العممج أ تدق اإهتداد ال ا قمق المعرفة وتعزيز التنمية المةتدامة فج المجتمع.
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كما يئير البدير  )181.إلق أ مفيو المةؤولية المجتمعية انت ع إلق الفكر اإلداري
الجامعج ،إذ أدبو اتجاىا إداريا وأتتهيا يةاقد الجامعات قمق تعزيز مكانتيا فج المجتمع،
م

تتع إدراجو ضم

منظومة العمع اإلداري الجامعج ،وتضمينو فج مناى

الجامعات،

وهياس جودة مترجاتيا بالدور الذي ت دمو لممجتمعات مما يؤةس إتجاه إداري جديد يتد
المجتمع وهضاياه ويةي فج وع مئكتتو.
وفج إئارة إلق أىمية ال يادة التوويمية ،وارتباطيا بالتطبي الفاقع لممةؤولية المجتمعية
تضم البيا التتامج لممؤتمر العربج الدولج الةانج ووع المةؤولية المجتمعية لمجامعات
العربية  )1813قددا م التوديات منيا قمق ةبيع المةاع إ الودر تضمي المةؤولية
المجتمعية فج التطط اإةتراتيجية لمجامعات ووضع مؤئرات أداء ليا ،وتدمي برام
تدريبية لتنمية هدرات ال يادات األكاديمية فج الجامعات وف

أفضع ممارةات ال يادة

التوويمية ،وتطوير مفيو المةؤولية المجتمعية لدى الجامعات لإلةيا الفاقع فج التنمية
المةتدامة.

مشكلة الدراسة:
تواجو الجامعات فج ال ر الوادي والعئري كريرىا م المؤةةات العديد م التوديات
والمةتجدات المتتو ة ،ول تعد الممارةات اإلدارية الت ميدية فج ظع ىذه التوديات والتووع
الةريع فج التعمي العالج العالمج هادرة قمق مواكبة الترييرات المتةارقة والمةتجدات
والمعايير العالمية الجديدة ،وأدبو م

الضروري اتباع ني

اةتراتيجج لتطوير ال يادات

األكاديمية ال ادرة قمق هيادة قممية التووع م أجع تعزيز اإلدتح والتنافةية واإةتدامة فج
الجامعات فج إطار مفاىي ال يادة التوويمية ).)Herbst, 2017
وفج ظع ىذه المةتجدات والمعايير العالمية ومفاىي ال يادة التوويمية أدبو م أولويات
ال يادات األكاديمية فج الجامعات اإىتما ب ضايا المجتمع وتدمتو ،وتوةيع آفاهو المعرفية
والة افية م تتع إدراج المةؤولية المجتمعية ضم التطة اإةتراتيجية لمجامعة ،وتوديد
الب ارم

واألنئطة التج تعزز تطور المجتمع وت دمو وتودث أة ار إيجابيا فج المناوج

اإلهتدادية واإلجتماقية والبي ية فج المجتمع.
وقميو وفج ضوء ماةب يمك توديد مئكمة الدراةة فج اإلجابة ق الةؤاع الر يس األتج:
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"ما درجة ممارةة أبعاد ال يادة التوويمية وقتهتيا فج تنمية المةؤولية المجتمعية لدى
رؤةاء الجامعات فج الجامعات األردنية؟"

أسئلة الدراسة:
تيدف الدراةة الوالية لإلجابة ق األة مة اآلتية:
-

ما درجة ممارةة رؤةاء الجامعات األردنية لم يذادة التوويميذة مذ وجيذة نظذر قمذداء
الكميات فج ىذه الجامعات ؟

-

ىذذع توجذذد فذذرو ذات دإلذذة إودذذا ية قنذذد مةذذتوى الدإلذذة  )α ≥8.80فذذج درجذذة
ممارةذذة رؤةذذاء الجامعذذة األردنيذذة لم يذذادة التوويميذذة مذ وجيذذة نظذذر قمذذداء الكميذذات
تعزى لمترير التبرة لدى ىؤإء العمداء  ،10-11 ،18-3 ،0-1أكةر م  )10؟

-

ىذذع توجذذد فذذرو ذات دإلذذة إودذذا ية قنذذد مةذذتوى الدإلذذة  )α ≥8.80فذذج درجذذة
ممارةذذة رؤةذذاء الجامعذذة األردنيذذة لم يذذادة التوويميذذة مذ وجيذذة نظذذر قمذذداء الكميذذات
تعذذزى لمتريذذر الرتبذذة األكاديميذذة لذذدى ىذذؤإء العمذذداء أةذذتاذ ،أةذذتاذ مئذذارك ،أةذذتاذ
مةاقد)؟

-

مذذا درجذذة ممارةذذة رؤةذذاء الجامعذذات األردنيذذة لممةذذؤولية المجتمعيذذة مذ وجيذذة نظذذر
قمداء الكميات فج ىذه الجامعات؟

-

ما العتهة اإرتباطية بي درجذة ممارةذة رؤةذاء الجامعذات األردنيذة لم يذادة التوويميذة
ودرجذذة ممارةذذتي لممةذذؤولية المجتمعيذذة م ذ وجيذذة نظذذر قمذذداء الكميذذات فذذج ىذذذه
الجامعات ؟

أٍنية الدراسة:
تنبع أىمية ىذه الدراةة م

أىمية الموضوع الذي تتناولو وىو العتهة بي

ال يادة

التوويمية والمةؤولية المجتمعية لمجامعات ،فعمق الرغ م أ مفيو ال يادة التوويمية يعد
م

المفاىي اإلدارية اليامة التج وظيت باىتما الباوةي  ،وتناولتيا العديد م

البووث

والدراةات كنمط م أنماط ال يادة الوديةة وقتهتيا بالعديد م المفاىي والميارات اإلدارية
فج المؤةةات ،إإ أ

الدراةات التج أجريت لت دج العتهة بي

والمةؤولية المجتمعية لمجامعات تجاه المجتمع تعد هميمة.
- 01. -
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كما تتمةع أىمية ىذه الدراةة فج إمكانية اإةتفادة م نتا جيا ،وتوظيفيا فج الجامعات
بوجو قا وفج الجامعات األردنية قمق وجو التدوص ،وفج ودود اطتع الباوةة هد تكو
ىذه الدراة ة م أولق الدراةات التج أجريت فج األرد لتناوع مفيو المةؤولية المجتمعية
فج الجامعات األردنية ،وقتهتو بأبعاد ال يادة التوويمية التج يمارةيا رؤةاء ىذه الجامعات.

حدود الدراسة:
الودود البئرية والمكانية والزمانية :اهتدرت ودود الدراةة البئرية قمق قينة م قمداء
الكميات فج الجامعات األردنية فج الفدع الدراةج األوع م العا الجامعج .1818/1813

التعريفات اإلجرائية:
ت تعريف المفاىي ذات العتهة المبائرة بالدراةة تعريفا إج ار يا قمق النوو األتج:
القيادة التحويلية :تمك ال يادة التج تةعق لتوويد الرؤية فج المؤةةة م
التابعي  ،واةتةارة تفكيرى ومكام

تتع إليا

اإلبداع لديي  ،مرمبة المدموة العامة لممؤةةة قمق

المدالو الئتدية.
املشؤولية اجملتنعية :الت از رؤةاء الجامعات المةتمر قج العمع ضم منظومة أتتهية
تئاركية وم تتع التطط والبرام واألنئطة ،بما يةي فج التنمية اإهتدادية واإلجتماقية
والبي ية فج المجتمع ومؤةةاتو المتتمفة.

األدب اليظري والدراسات الشابقة:
مفَوو القيادة التحويلة:
رؼزجش اٌم١بدح اٌزس١ٍ٠ٛخ ل١بدح أخالل١خ تةعق لترةيخ هي العدع والمةاواة واإوت ار غيرىا
م ال ي  ،ويرتبط مفيو ال يادة التوويمية بالتووع األتتهج لممؤةةة ،ويعد بيرنز )Burns
المئار إليو فج الرهم  )1818مؤةس نظرية ال يادة التوويمية وأوع م اهترح أ المبدأ
األةاةج فج ىذه النظرية ىو تطوير العاممي فج المؤةةة ،وتوةي أدا ي وتعمي إدراكي
ليرت وا فو اىتماماتي الذاتية م أجع المدموة العامة.
أبعاد القيادة التحويلية :تئتمع ةموكيات ال يادة التوويمية قمق العديذد مذ العنادذر أبرزىذا مذا
يأتج:
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 -1التذذأةير المةذذالج :ويعنذذج ةذذموكات ال ا ذذد التوذذويمج التذذج تكةذذبو اوت ذ ار المرؤوةذذي ،
وتجعع منو أنموجذا ي تذدي بذو اآلتذرو وذلذك مذ تذتع اإلتذ از بالمعذايير األتتهيذة،
وايةار المدموة العامة قمق مدالوو الفردية ،والبعد ق التةمط والتفرد فج الةمطة.
 -1التوفيز اإلليامج :يعمع ال ا د التوويمج قمق إليذا العذاممي وتوفيذزى مذ تذتع بذث
روح التوذذدي والمةذذابرة ف ذيي  ،وائ ذراكي فذذج بنذذاء رؤيذذة ورةذذالة المؤةةذذة ودذذناقة
ال اررات ،وبناء جةور م الة ة والعتهات المينية معي .
 -6اإةذتةارة الفكريذذة :وتعنذذج هذذدرة ال ا ذذد التوذويمج قمذذق اةذذتةارة جيذذود العذذاممي الفكريذذة
والتوميميذذة وذلذذك بزيذذادة وقذذيي بن ذذاط ال ذذوة والضذذعف فذذج المؤةةذذة وتئذذجيعي قمذذق
ت ذذدي الومذذوع الموتممذذة بطذذر إبداقيذذة ،كمذذا يعمذذع ال ا ذذد التوذذويمج قمذذق نئذذر روح
اإبتكذذار واإبذذداع فذذج بي ذذة العمذذع ،وأتذذذ م تروذذاتي فذذج اإقتبذذار بعيذذدا ق ذ اإنت ذذاد
اليدا .
 -.اإقتبذذذارات الفرديذذذة :ويذذذث يعطذذذج ال ا ذذذد التوذذذويمج اىتمامذذذا تادذذذاً لكذذذع فذذذرد فذذذج
المؤةةة ،فيعمع قمق تطوير مياراتذو واإرت ذاء بمةذتوى أدا ذو ،ويتعذرف إلذق واجذات
العذذاممي أتذذذا فذذج اإقتبذذار الفذذرو الفرديذذة بيذذني  ،ويذذدق قمميذذة التذذدريم والتعمذذي
المةتمر التذج تةذي فذج تطذويرى )التمبذانج؛ وبذدير؛ والرهذم )1813 ،و (Vinger,
).2009
مسات القائد التحويلي :يمتمك ال ا د التوويمج رؤية واضوة لمتوجيات المةت بمية لممؤةةة،
ويتبنق منظومة م ال ي المئتركة يعمع قمق نئرىا وتعزيزىا بي جميع العاممي  ،كما يأتذ
بعي اإقتبار واجات اآلتري ويضوج بمكاةبو الئتدية فج ةبيع المدموة العامة ،وي در
العتهات اإلنةانية بينو وبي العاممي ويعززىا م تتع التوادع الفعاع ،وأتي ار يمارس ال ا د
التوويمج ةموكات تمي العاممي
 .Kinik, 2015وفج الةيا
التوويمج لمجموقة م

وتدق الميارات ال يادية واإلدارية لديي

& (Cetin,

ذاتو تؤكد الوريري  )1813قمق ضرورة امتتك ال ا د

الميارات منيا قمق ةبيع المةاع إ الودر ال درة قمق اةتئراف

المةت بع وامتتك رؤية متبدرة ،وتبنج ال ي التربوية واألتتهية وتمةميا فج ممارةاتو مما
يجعمو هدوة لزمت و.
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وظائف القائد التحويلي :أورد كع م ةميرات وم ابمة  )181.فج دراةتي ةت وظا ف
ر يةو لم ا د التوويمج تتتمف ق أي مدير أتر وىج:
 إدراك الواجة إلق التريير واهناع االعاممي بذلك. ت دي الرؤية والرةالة المةت بمية لممؤةةة وائراك العاممي فج دياغتيما. -إقادة تئكيع ة افة المؤةةة م

تتع تطوير األنماط والةموك والعادات وال ي

الةا دة بي العاممي .
 اتتيار نموذج التريير الفاقع المت لممؤةةة والذي يتواء مع الواهع العممج. إدارة الفترة اإنت الية وىج م ميا ال ا د التوويمج اليامة فج التووع إلق النيالتوويمج.
 تنفيذ التريير ومتابعتو م تتع العمميات واألنئطة ،واةتراتيجيات وأدوات المتابعةوالت يي .

املشؤولية اجملتنعية يف اجلامعات:
يعتبر مفيو المةؤولية المجتمعية فج الجامعات مفيوما ىاما كأود الوظا ف المناطة
بالجامعات ،وي دد بو الت از الجامعات باإةيا باإرت اء بالمةتوى التعميمج والة افج
واإهتدادي واإجتماقج ألفراد المجتمع.
وفج ىذا اإلطار هدمت مومد  )2016تدو ار م تروا لتنمية المةؤولية المجتمعية
لمجامعات فج ضوء مجتمع المعرفة جاء فيو قمق ةبيع المةاع إ الودر أ يت توظيف
أنئطة الجامعة األكاديمية والعممية فج تدمة المجتمع ،والعمع قمق تمويع البووث العممية
والتطبي ية المتعم ة بالتنمية المةتدامة وتنفيذىا ونئرىا ،ووع المئكتت اإهتدادية
واإجتماقية والبي ية ،وفج الةيا ذاتو أئار الةبيتج  )1810إلق دور الجامعات فج تو ي
المةؤولية المجتمعية م

تتع البوث العممج والئراكة المجتمعية واإةتدامة البي ية

واألنئطة والبرام األكاديمية.

أبعاد املشؤولية اجملتنعية للتعليه اجلامعي:
البعد االجتنايي :يئمع ىذا البعد دق األنئطة المجتمعية بمتتمف أنواقيا ،وتبنج المبادرات
المتتمفة ذات المردود اإجتماقج ،ورفع درجة الوقج فج مئروقات التنمية الئاممة
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بمةتوياتيا المتعددة ،ودق المراكز البوةية والعممية وتوفير البنية التوتية لتفعيع المةؤولية
المجتمعية لمجامعات تجاه المجتمع.
البعد البي ج :تتمةع المةؤولية المجتمعية فج الجامعات ضم ىذا البعد فج مراقاة اآلةار
البي ية المترتبة قمق أنئطتيا وقممياتيا وت ميع الممارةات الةمبية فج ىذا اإلطار ،واإةيا
فج رفع الوقج الدوج والبي ج لدى أفراد المجتمع ،وأتي ار إجراء د ارةات مةوية وتوميمية
ووع أةبام التموث البي ج.
البعد االقتصادي :يتمةع البعد اإهتدادي لممةؤولية المجتمعية فج الجامعات فج دق
المئاريع المجتمعية اإنتاجية ،وتبنج مفيو الجودة الئاممة والتنمية المةتدامة فج أنئطة
الجامعة ،ودق األنئطة اإهتدادية التادة بف ات المجتمع األهع وظا ومواربة الفةاد.
وهد وظيت مفاىي ال يادة التوويمية والمةؤولية المجتمعية لمجامعذات باىتمذا البذاوةي
فذذج مجذذاع التعمذذي العذذالج والجامعذذات ،إذ أظيذذرت العديذذد مذ الدراةذذات وجذذود قتهذذات ارتباطيذذة
إيجابيذذة بذذي مفيذذو ال يذذادة التوويميذذة والمفذذاىي اإلداريذذة الوديةذذة ،ففذذج مجذذاع تعذذرف تذذأةير
ال يذذذادة التوويميذذذة قمذذذق األداء الذذذوظيفج أجذذذرى كذذذع مذذذ منظذذذور وآتذذذرو

Manzoor,

) )Nurunnabi, Subhan, Shah, & Fallatah, 2019دراةة ىدفت
إلق تعرف تأةير ال يادة التوويمية قمق األداء الوظيفج فج الئركات المتوةطة والدريرة
فج باكةتا  ،وتكونت قينة الدراةة م

 168موظفا ،اةتتدمت الدراةة توميع اإنودار

لفوص ما إذا كانت المةؤولية اإجتماقية لمئركات هد توةطت فج العتهة بي
التوويمية واألداء الوظيفج .أئارت نتا

ال يادة

الدراةة إلق وجود قتهة ارتباط إيجابية بي ال يادة

التوويمية واألداء الوظيفج ،كما أظيرت أ المةؤولية اإجتماقية لمئركات توةطت بئكع
كبير تأةير ال يادة التوويمية قمق األداء الوظيفج.
كما أجرى الرئيدي  )1810دراةة ىدفت الدراةة إلق هياس مةتوى تطبي

ال يادة

التوويمية وتأةيرىا قمق اإلبداع التنظيمج فج الجامعات الةعودية الوكومية واألىمية فج مدينة
الرياض ،تكونت قينة الدراةة م

 )1..م العمداء ورؤةاء األهةا فج ىذه الجامعات،

واةتتد الباوث اإةتبانة كأداة جمع المعمومات .أظيرت النتا
جميعيا تمارس بمةتوى مرتفع ،وأ

أ أبعاد ال يادة التوويمية

ممارةة اإلبداع التنظيمج بجميع أبعاده بمةتوى
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متوةط .كما تبي وجود أةر داع إودا يا قند مةتوى الدإلة  )8.80 ≤αيدع قمق وجود
قتهة ارتباطية موجبة لممارةة ال يادة التوويمية قمق ممارةة اإلبداع التنظيمج.
وت دت دراةة العواودة  )1810قتهة ال يادة التوويمية بممارةة المنظمة المتعممة فج
جامعتج التميع والبوليتكنك فج فمةطي  ،ت اتتيار قينة قئوا ية طب ية بمغ قدد أفرادىا
درجة ممارةة ضوابط المنظمة

أىميا :إ
 )168أكاديميا .تودمت الدراةة إلق نتا
ي
المتعممة وال يادة التوويمية فج جامعتج التميع ،وبوليتكنك فمةطي

م

وجية نظر

األكاديميي فييما جاءت قالية ،ووجدت قتهة ارتباطية إيجابية مرتفعة دالة إودا يا قند
مةتوى الدإلة  (α=0.01بي ممارةة ال يادة التوويمية والمنظمة المتعممة.
كما ىدفت دراةة الرهم  )181.إلق التعرف قمق درجة ممارةة ال يادة التوويمية
المجتمعية لدى ال ادة األ كاديميي بجامعة الممك ةعذود ،تكونت قينة
وقتهتيا بالمةؤولية
ي
الدراةة م  110ها داً أكاديمياً بجامعة الممك ةعود بالرياض .أظيرت النتا درجة متوةطة
لممارةة ال يادة التوويمية ،كما بينت النتا

أ

ال ادة األكاديميو

بجامعة الممك ةعود
وجود قتهة

المجتمعية وأبعادىا بدرجة مرتفعة ،وأتي ار أظيرت النتا
المةؤولية
يتوممو
ي
ي
ذات دإلة إودا يية قند مةتوى  )α ≥8.80بي درجة ممارةة ال ادة األكاديميو ألبعاد

التوويمية ومةتوى المةؤولية المجتمعية  .وهد أودت الدراةة بتدمي برام لتنمية
ال يادة
ي
ال ادة فج مؤةةات التعمي العالج تأتذ باإقتبار أفضع الممارةات لم يادة التوويمية
والمةؤولية المجتمعية ،وأ يؤتذ بعي اإقتبار قند تعيي ال يادات األكاديمية فج الجامعة
ضرورة توافر تدا ص ال يادة التوويمية.
وفج دراةة أجراىا الترابئة والمعانج  )181.لتعرف أةر ال يادة التوويمية لدى العاممي
فج جامعة البم اء التطبي ية فج األرد

قمق اإبداع اإلداري لديي  ،أظيرت النت اج تب ينج

ال يادات اإلدارية فج جامعة البم اء التطبي ية لنمط ال يادة التوويمية بدرجة متوةطة ،ووجود
أةر ذي دإلة إودا ية لم يادة التوويمية قمق مةتوى اإلبداع اإلداري الذي يئعر بو
المئمولو بالبوث وقددى

 ،)131ويث فةر مترير ال يادة التوويمية  %11م التباي

فج مةتوى اإلبداع اإلداري وف اً ل يمة ، R2وقد وجود فرو

ذات دإلة إودا ية فج

تدورات المئمولي بالبوث نوو تب ينج ال يادات اإلدارية فج الجامعة لنمط ال يادة التوويمية
ي
تعزى لتدا دي الديمررافية.
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وأتي ار ىدفت دراةة وئاح  )1810إلق تعرف درجة ممارةة رؤةاء األهةا األكاديمية
فج كميات التمريض فج الجامعات األردنية لم يادة التوويمية ،وقتهتيا بمةتوى الدوة
التنظيمية م وجية نظر أقضاء ىي ة التدريس ،تكونت قينة الدراةة م

 )163قضو

ىي ة تدريس ،واةتتدمت اإةتبانة كأداة جمع المعمومات .أظيرت النتا

وجود قتهة

إيجابية دالة إودا يا بي درجة ممارةة رؤةاء األهةا األكاديمية لم يادة التوويمية ومةتوى
الدوة التنظيمية فج كميات التمريض فج الجامعات األردنية.
وفج إطار الدراةات التج تناولت مفيو المةؤولية المجتمعية فج الجامعات أجرت
الئيئنية  )1810دراةة ىدفت إلق معرفة دور جامعة ال دس المفتووة فج تدمة المجتمع
فج ضوء مة وليتيا المجتمعية م
الدراةة م

 ) .6م

وجية نظر أقضاء اليي ة التدريةية ،تكونت قينة

أقضاء ىي ة التدريس فج الجامعة واةتتدمت الدراةة المني

الودفج التوميمج .أظيرت النتا

أ دور جامعة ال دس المفتووة فج تدمة المجتمع فج

ضوء مةؤولياتيا المجتمعية بمغ مةتوى مرتفع ،وتبي وجود فرو ذات دإلة إودا ية بي
اةتجابات أقضاء اليي ة التدريةية ووع دور جامعة ال دس المفتووة فج تدمة المجتمع فج
ضوء مة وليتيا المجتمعية تعزى لمتريرات الجنس ،والعمر ،والمؤىع العممج ،وةنوات
التدمة ،والرتبة األ كاديمية ،والكمية.
كمذذذا أجذذذرت التميذذذوي  )1813دراةذذذة لت دذذذج واهذذذع تفعيذذذع المةذذذؤولية المجتمعيذذذة لذذذدى
الجامعذذات الوكوميذذة فذذج مدينذذة الريذذاض م ذ وجيذذة نظذذر أقضذذاء ىي ذذة التذذدريس وال يذذادات
األكاديمية .انتيجت الدراةة المني الودفج المةذوج ،تكونذت قينذة الدراةذة مذ

 )063مذ

ال يادات األكاديميذة واةذتتدمت اإةذتبانة كذأداة لمدراةذة ،تودذمت الدراةذة إلذق أ واهذع تفعيذع
المةؤولية المجتمعية لمجامعة كا متوةطا ،وأ ىناك فرو ذات دإلة إودا ية لواهع تفعيذع
المةؤولية المجتمعية باتتتف متريرات الدراةة.
وىدفت دراةة نادر الدي وئ وارة والويمة  )1816إلق اةت داء درجة تومع الجامعات
اإردنية التادة لممةؤولية المجتمعية م
الدراةة المني

وجية نظر هادة المجتمع المومج .اقتمدت

الودفج المةوج ،وأظيرت النتا

أ الجامعات تعمع قمق المواءمة بي

متطمباتيا ومتطمبات المجتمع المومج فج مجاع التنمية المجتمعية ،وأودت الدراةة بتضمي
الة افة البي ية فج البرام األكاديمية التج تطرويا الجامعات.
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وفج اإتجاه ذاتو أجرى نجاتج وآترو
بمةؤوليتيا المجتمعية م

 )1811دراةة لتعرف واهع الت از الجامعات

تتع توميع موتوى المواهع والت ارير الةنوية ألفضع )18

جامعات فج العال  ،أظيرت النتا

أ

ىذه الجامعات ممتزمة بمةؤوليتيا تجاه المجتمع

وتنئر ذلك قمق مواهعيا وفج ت اريرىا الةنوية بدرجات متفاوتة ،كما أظيرت أ الجامعات
العئرة المدروةة جميعيا هد غطت مجاإت اإلدارة وهضايا المةتيمك ،والبي ة وو و اإلنةا
والممارةات اإلجتماقية.

التعقيب يلى الدراسات الشابقة:
يتوظ م

تتع ما ت مراجعتو م

الدراةات الةاب ة العربية واألجنبية التج تناولت

مفيو ال يادة التوويمية أ ىناك العديد م الدراةات التج ىدفت إلق اةت داء العتهة بي
ال يادة التوويمية وأةرىا قمق المفاىي اإلدارية الوديةة فج الجامعات كالدراةة الوالية ،كما أ
جميع ىذه الدراةات هد تمدت إلق وجود أةر إيجابج لم يادة التوويمية ،وقند ممارةتيا فج
الجامعات فإنيا تعزز وتطور المفاىي اإلدارية المتعددة ،كاإبداع ااإلداري والمواطنة وممارةة
مفيو المنظمة المتعممة .ف د اتف ت دراةة الرهم  )181.فج دراةة العتهة بي ال يادة
التوويمية والمةؤولية المجتمعية لم يادات األكاديمية فج الجامعات ،كما تئابيت دراةة
العواودة  )1810التج ىدفت إلق تعرف قتهة ال يادة التوويمية بممارةة المنظمة المتعممة،
ودراةة المعانج  )1816ببوث العتهة بي ال يادة التوويمية وةموك المواطنة التنظيمية،
ودراةة الترابئة والمعانج  )181.لمعرفة أةر ال يادة التوويمية قمق اإلبداع اإلداري .وكا
مجتمع ىذه الدراةات جميعيا ىو الجامعات كما فج الدراةة الوالية .وفيما يتعم
المةؤوليةالمجتمعية فج الجامعات ف د اتف ت ىذه الدراةة مع دراةة كع م
 ،)1810ودراةة التميوي  ،)1813ودراةة نادر الدي
ودراةة نجاتج وآترو

بمفيو
الئيئنية

وئ وارة والويمة ،)1816

 ،)1811ويث ىدفت ىذه الدراةات جميعيا إلق واهع ممارةة

المةؤولية المجتمعية فج الجامعات.
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الطريقة واإلجراءات:
جمتنع الدراسة ويييتَا:
أمذا قينذة
تكو مجتمع الدراةة م جميع العمداء فج الكميات التابعة لمجامعات األردنيذة .ي
طري ذذذة العئذذذوا ية.
الدراةذذذة فتكونذذذت مذذذ  )85قميذذذداً تذذذ اتتيذذذارى مذذذ مجتمذذذع الدراةذذذة بال ي
ويوضذذو الجذذدوع  )1توزيذذع قينذذة الدراةذذة بوةذذم متريذرات الدراةذذة الرتبة األكاديميذذة وةذذنوات

التبرة).
اٌدذٚي()1
رٛص٠غ ػٕ١خ اٌذساعخ ثسغت ِزغ١شاد اٌذساعخ(اٌشرجخ األوبد١ّ٠خ ٚعٕٛاد اٌخجشح)
إٌغجخ %
اٌؼذد
فئبد اٌّزغ١ش
اٌّزغ١ش
5
1
اٌخجشح
عٕٛاد
4.7
4
11-6
21.2
18
15
-11
69.4
59
أوثش ِٓ 15
4.7
4
اٌّدّٛع
111
55
أعزبر
اٌشرجخ األوبد١ّ٠خ
47.1
40
أعزبر ِشبسن
30.6
26
أعزبر ِغبػذ
22.4
19
اٌّدّٛع
111
55

صدق أداتي الدراسة:
لمتو م دد أداتج الدراةة ت ي قرضيما قمق لجنة م الموكمي تكونت م تةعة
موكمي م المتتدي فج اإلدارة التربوية ،وال ياس والت وي فج الجامعات األردنية ،وطمم
مني ت دي اهتراواتي وتدويباتي م

ويث ةتمة المرة ،ووضوح الف رات ،ومناةبتيا

لممجاع الذي تنتمج إليو ،وت األتذ باإهتراوات التج أبداىا الموكمو .

ثبات أداة الدراسة:
لمتيو م ةبذات أداتذج الدراةذة تذ ي تطبي يذا قمذق قينذة اةذتطتقية مذ مجتمذع الدراةذة
الذداتمج كرونبذاخ ألفذا) ،ويتيضذو
تكونت م  ، )60ة وةم معامذع الةبذات بطري ذة اإتةذا
ي
مذ الجذذدوع رهذ  )1هذذي معذذامتت الةيبذذات لمجذذاإت أداة الدراةذذة التادذذة بال يذذادة التوويميذذة
ولذذذةداة ككذذذع ويذذذث بمرذذذت  ،)8.00بينمذذذا تراووذذذت لمجذذذاإت أداة الدراةذذذة مذذذا بذذذي

-8.08

الدراةذذة .كمذذا
 )8.06وجميعيذذا تعذ يذد معذذامتت ةبذذات مناةذذبة وم بولذذة تربوي ذاً ،وتفذذج بذذأغراض ي
يتيضو م الجذدوع رهذ  )6هذي معذامتت الةيبذات لمجذاإت أداة الدراةذة التادذة بالمةذؤولية
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المجتمعيذذة ولذذةداة ككذذع ويذذث بمرذذت  ،)8.0.بينمذذا تراووذذت لمجذذاإت أداة الدراةذذة مذذا بذذي
 )8.06-8..3وجميعيذذا كذذذلك تعذ يذد معذذامتت ةبذذات مناةذذبة وم بولذذة تربويذاً ،وتفذذج بذذأغراض
الدراةة.
ي
اٌدذٚي ()2
ِؼبًِ اٌثّجبد (وشٔٚجبش أٌفب) ٌّدبالد أداح اٌذساعخ اٌخبصخ ثبٌم١بدح اٌزس١ٍ٠ٛخ ٌٚألداح وىً
اٌّدبي
اٌزأث١ش اٌّثبٌٟ
اٌزسف١ض اإلٌٙبِٟ
االعزثبسح اٌفىش٠خ
االػزجبساد اٌفشد٠خ
اٌثّجبد اٌىٌٍ ٟألداح وىً

ػذد اٌفمشاد

لّ١خ ِؼبًِ اٌثّجبد(وشٔٚجبش أٌفب)

11
5
5
11
36

1852
1851
1853
1851
1855

اٌدذٚي ()3
ِؼبًِ اٌثّجبد (وشٔٚجبش أٌفب) ٌّدبالد أداح اٌذساعخ اٌخبصخ ثبٌّغإ١ٌٚخ اٌّدزّؼ١خ ٌٚألداح وىً
اٌّدبي
اٌجؼذ االخزّبػٟ
اٌجؼذ االلزصبدٞ
اٌج١ئ ٟاٌج١ئٟ
اٌثّجبد اٌىٌٍ ٟألداح وىً

ػذد اٌفمشاد

لّ١خ ِؼبًِ اٌثّجبد(وشٔٚجبش أٌفب)

7
7
7
21

1870
1853
1851
1854

املعاجلة اإلحصائية:
لإلجابة ق أة مة الدرةة؛ أةتتدمت األةاليم اإلودا ية اآلتية:
 .1المتوةطات الوةابية واإنورافذات المعياريذة إةذتجابات أفذراد قينذة الدراةذة قمذق كذع ف ذرة
مذذ ف ذذرات أداتذذج الدراةذذة .ولموكذذ قمذذق درجذذة ممارةذذة رؤةذذاء الجامعذذات األردنيذذة لم يذذادة
التوويمية ولممةؤولية المجتمعية م وجية نظر قمداء الكميات فج ىذه الجامعات تذ ي تدذنيف
تمك الدرجة فج ةتةة مةتويات هميمة ،متوةطة ،كبيرة) بوةذم المتوةذط الوةذابج؛ باةذتتدا
المعادلة اآلتية:
طوع الف ة الواودة = ال يمة العميا لمبديع  -ال يمة الذدنيا لمبذديع) ÷ قذدد المةذتويات = -5
 1.33 = 3 ÷ )1وبإضافة  )1.33إلق ال يمة الدنيا لمبديع الوذد األدنذق)؛ يكذو المعيذار
فذذج التعبيذذر ق ذ تمذذك المةذذتويات ىذذو :متوةذذط وةذذابج  )2.33-1يذذد عع قمذذق درجذذة هميمذذة،
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ومتوةذذط وةذذابج  )3.67-2.34يذذد عع قمذذق درجذذة متوةذذطة ،ومتوةذذط وةذذابج )5-3.68

يد عع قمق درجة كبيرة.

 .1توميذع التبذاي األوذادي  ،)One Way Anovaإتتبذار الدإلذة اإلودذا ية لمفذرو بذي
المتوةطات الوةابية إةتجابات أفراد قينة الدراةة قمذق ف ذرات أداة الدراةذة بوةذم متريذري:
ةنوات التبرة التدريةية  0-1ةنوات 18-3 ،ةنوات 10-11 ،ةنة ،أكةر مذ  10ةذنة)،
ومترير الرتبة األكاديمية أةتاذ ،أةتاذ مئارك ،أةتاذ مةاقد).
 .6مدفوفة معامتت اإرتباط بيرةو ) بي درجة ممارةة رؤةاء الجامعات األردنيذة لم يذادة
التوويميذذة ودرجذذة ممارةذذتي لممةذذؤولية المجتمعيذذة م ذ وجيذذة نظذذر قمذذداء الكميذذات فذذج ىذذذه
الجامعات.
 ..اتتبذذذار معامذذذع تضذذذت التبذذذاي Factory )VIF

Inflation

 )Varianceوالتبذذذاي

المةموح ومعامع اإلتواء ألبعاد المةؤولية المجتمعية.
 .0نتا

توميع التباي لتنودار لمتأكد م دإلة النموذج لمتنبؤ بدرجة ال يادة التوويمية.

ىتائج الدراسة:
ىتائج سؤال الدراسة األول:
نص ةؤاع الدراةة اإوع قمذق مذا يمذج" :مذا درجذة ممارةذة رؤةذاء الجامعذات األردنيذة لم يذادة
التوويمية م وجية نظر قمداء الكميات فج ىذه الجامعات ؟"
لإلجابذذذذة قذذذذ ىذذذذذا الةذذذذؤاع تذذذذ ي وةذذذذام المتوةذذذذطات الوةذذذذابية ،واإنورافذذذذات المعياريذذذذة
إةتجابات أفراد قينذة الدراةذة قمذق الف ذرات المتعم ذة بالمجذاإت األربعذة ألداة الدراةذة ولذةداة
ككع والجدوع  ).يوضو تمك النتا .
خذٚي () 4
اٌّزٛعطبد اٌسغبث١خ ٚاالٔسشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٚاٌشرجخ العزدبثبد أفشاد ػٕ١خ اٌذساعخ
ػٍ ٝفمشاد ِدبالد أداح اٌذساعخ األسثؼخ ٌٚألداح وىً
اٌشرجخ
االٔسشاف اٌّؼ١بس ٞدسخخ اٌّّبسعخ
اٌّزٛعظ اٌسغبثٟ
اٌّدبي
1
ِشرفؼخ
0.704
3.992
اٌزأث١ش اٌّثبٌٟ
2
ِشرفؼخ
0.726
3.783
اٌزسف١ض اإلٌٙبِٟ
4
ِزٛعطخ
0.717
3.502
االعزثبسح اٌفىش٠خ
3
ِزٛعطخ
0.816
3.628
االػزجبساد اٌفشد٠خ
ِشرفؼخ
0.683
3.736
ٌدّ١عععععععغ فمعععععععشاد
األداح
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يتبي م الجدوع  ).أ المتوةط الوةابج إةتجابات أفراد قينذة الدراةذة قمذق ف ذرات
ي
مجذذذاإت أداة الدراةذذذة مجتمعذذذة هذذذد بمذذذغ  ،)3.736ممذذذا يعنذذذج أ درجذذذة ممارةذذذة رؤةذذذاء
الجامعات األردنية لم يادة التوويمية مرتفعذة بئذكع قذا وف ذاً لممعيذار الذذي اقتمذد فذج تدذنيف
درجذذة ممارةذذة فذذج ىذذذه الدراةذذة .وتئذذير ىذذذه النتذذا

إلذذق أ الةذذموك ال يذذادي والممارةذذات

اإلدارية لرؤةاء الجامعات األردنية تتفذ مذع مفيذو الةذموك ال يذادي التوذويمج ،وتو ذ أبعذاد
ال يذذادة التوويميذذة مذ ويذذث هذذدرتي المرتفعذذة قمذذق التذذأةير فذج المرؤوةذذي واليذذامي  ،وتوفيذذز
دافعيذذذتي  .وهذذذد اتف ذذذت ىذذذذه النتذذذاا

مذذذع نتذذذا

دراةذذذة كذذذع مذذذ العذذذواودة  ،)1810ودراةذذذة

الرئذذذذيدي  ،)1810واتتمفذذذذت مذذذذع دراةذذذذة الرهذذذذم  ،)181.ودراةذذذذة الترابئذذذذة والمعذذذذانج
 )181.ويث جاءت درجة ممارةة ال يادة التوويمية متوةطة بدورة قامة.
ولمزيد م التوضيو؛ ت ي وةام المتوةطات الوةابية واإنورافات المعياريذة لكذع ف ذرة مذ
ف رات مجاإت ال يادة التوويمية ،والجداوع  )0 ،). ،)3 ،)0تبي تمك النتا كاآلتج:

 .1جمال التأثري املجالي:
تكو ىذا المجاع م

 )18ف رات ،والجدوع  )0يبي المتوةطات الوةذابية واإنورافذات

المعيارية لكع ف رة م تمك الف رات.
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خذٚي ( ) 5
اٌّزٛعطبد اٌسغبث١خ ٚاالٔسشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٚدسخخ اٌّّبسعخ ٚاٌشرجخ ٌىً فمشح ِٓ فمشاد
ِدبي اٌزأث١ش اٌّثبٌٟ
اٌفمشح
1
2
3
4
5
6
7
5
0
11

ٔص اٌفمشح
ّ٠زٍه سئ١ظ اٌدبِؼخ سؤ٠خ ٚاضسخ
ٌٍزٛخٙبد اٌّغزمجٍ١خ ٌٍدبِؼخ
٠مذس سئ١ظ اٌدبِؼخ اٌؼاللبد اإلٔغبٔ١خ
ثٚ ٕٗ١ث ٓ١أػضبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ ٠ٚؼضص٘ب
ِٓ خالي اٌزٛاصً اٌفؼبي8
٠زجٕ ٝسئ١ظ اٌدبِؼخ ِٕظِٛخ ِٓ اٌمُ١
اٌّشزشوخ ٠ؼًّ ػٍٔ ٝشش٘ب ٚرؼض٠ض٘ب ثٓ١
خّ١غ أػضبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ8
ّ٠زٍه سئ١ظ اٌدبِؼخ ِمذسح ػبٌ١خ ػٍٝ
ِٛاخٙخ اٌّشىالد ٚزٍٙب ِّب ٠ؼضص ثمخ
ا٢خش ٓ٠ثٗ8
٠أخز سئ١ظ اٌدبِؼخ ثؼ ٓ١االػزجبس زبخبد
ا٢خش٠ٚ ٓ٠ضس ٟثّىبعجٗ اٌشخص١خ فٟ
عج ً١اٌّصٍسخ اٌؼبِخ ٌٍدبِؼخ8
ٛ٠ظف سئ١ظ اٌدبِؼخ ِٙبسح اإللٕبع ٌٚغخ
اٌدغذ(ئّ٠بءاد-ئشبساد) ف ٟاٌزؼج١ش ػٓ
أفىبسٖ8
٠زّثً سئ١ظ اٌدبِؼخ اٌمٚ ُ١األخالق اٌزٟ
ٕ٠بد ٞثٙب فِّ ٟبسعبرٗ اٌ١ِٛ١خ8
٠زصشف سئ١ظ اٌدبِؼخ ومبئذ ِزّشط
ّ٠زٍه اٌمٛح ٚاٌثمخ ثبٌٕفظ8
٠طجك سئ١ظ اٌدبِؼخ ِجذأ اٌّغبءٌخ
ٚاٌشفبف١خ ٠ٚزخز لشاساد زبصِخ فٟ
ِٛاخٙخ األخطبء8
٠ؼضص سئ١ظ اٌدبِؼخ ل ُ١اٌؼًّ اٌدّبػٟ
ٚسٚذ اٌفش٠ك ث ٓ١أػضبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ8
ٌدّ١غ فمشاد اٌّدبي

اٌّزٛعظ
اٌسغبثٟ

االٔسشاف
اٌّؼ١بسٞ

دسخخ
اٌّّبسعخ

اٌشرجخ

4.106

0.787

ِشرفؼخ

4

4.165

0.769

ِشرفؼخ

3

4.035

0.892

ِشرفؼخ

6

3.894

0.887

ِشرفؼخ

7

3.647

1.077

ِزٛعطخ

10

4.200

0.799

ِشرفؼخ

2

4.282

0.750

ِشرفؼخ

1

3.718

0.983

ِشرفؼخ

9

3.824

0.990

ِشرفؼخ

8

4.059

0.917

ِشرفؼخ

5

3.992

0.704

ِشرفؼخ

يتبذذذي مذذذ الجذذذدوع  )0أ المتوةذذذطات الوةذذذابية لف ذذذرات مجذذذاع التذذذأةير المةذذذالج
تراووت ما بي

 )4.282 -3.647وهد ودمت معظ ف رات ىذذاالمجاع قمذق درجذة مرتفعذة.

وجذذاءت بالمرتبذذة األولذذق بدرجذذة مرتفعذذة الف ذذرة التذذج ندذذت قمذذق" يتمةذذع ر ذذيس الجامعذذة ال ذذي
واألتذذت التذذج ينذذادي بيذذا فذذج ممارةذذاتو اليوميذة" ،ويذذث بمذذغ متوةذذطيا الوةذذابج .)4.282
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وهذذذد يفةذذذر ذلذذذك بذذذأ أفذذذراد قينذذذة الدراةذذذة العمذذذداء) يمتمكذذذو درجذذذة مرتفعذذذة مذذذ الة ذذذة فذذذج
المنظومة ال يمية واألتتهية لرؤةاء الجامعات ،وهذد يكذو الةذبم فذج ذلذك المينيذة األتتهيذة
التذذذج يمارةذذذيا رؤةذذذاء الجامعذذذات ،والةذذذعج لتو يذذذ العدالذذذة بعيذذذدا قذذذ التويذذذزات الئتدذذذية
والف وية.
كما يتبي م الجدوع  )0أ الف رة التج جاءت فذج المرتبذة األتيذرة ب ا مذة ف ذرات مجذاع
التذذأةير المةذذالج ندذذت قمذذق" يأتذذذ ر ذذيس الجامعذذة بعذذي اإقتبذذار واجذذات اآلتذذري ويضذذوج
بمكاةذذذبو الئتدذذذية فذذذج ةذذذبيع المدذذذموة العامذذذة لمجامعذذذة" ،ويذذذث بمذذذغ متوةذذذطيا الوةذذذابج
 ،)3.647وجاءت بدرجة ممارةة متوةطة.

 .0جمال التحفيز اإلهلامي:
تكو ىذا المجاع مذ

 )0ف ذرات ،والجذدوع  )3يبذي المتوةذطات الوةذابية واإنورافذات

المعيارية لكع ف رة م تمك الف رات.

اٌفمشح
1
2
3
4
5
6
7
5

خذٚي ( ) 6
اٌّزٛعطبد اٌسغبث١خ ٚاالٔسشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٚدسخخ اٌّّبسعخ ٚاٌشرجخ ٌىً فمشح ِٓ فمشاد
ِدبي اٌزسف١ض اإلٌٙبِٟ
اٌشرجخ
دسخخ
اٌّزٛعظ االٔسشاف
ٔص اٌفمشح
اٌسغبث ٟاٌّؼ١بس ٞاٌّّبسعخ

٠شععشن سئعع١ظ اٌدبِؼععخ أػضععبء ٘١ئععخ اٌزععذس٠ظ
ف ٟثٕبء ٚص١بغخ سؤ٠خ ٚسعبٌخ اٌدبِؼخ8
٠زمجعععً سئععع١ظ اٌدبِؼعععخ أفىعععبس أػضعععبء ٘١ئعععخ
اٌزذس٠ظ ِؼٗ زز ٌٛ ٝرؼبسضذ ِغ أفىبسٖ
٠عععٛفش سئععع١ظ اٌدبِؼعععخ ِٕبخعععب ي ا٠دبث١عععب ي ٠شعععؼش
أػضبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ ثبالعزمشاس8
ٛ٠صع سئ١ظ اٌدبِؼخ األدٚاس ٚاٌّٙبَ٠ٚ ،فٛض
صعععالز١بد ِّعععب ٠ؼعععضص اٌشعععؼٛس اٌم١عععبدٌ ٞعععذٜ
أػضبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ8
٠شععععشن سئعععع١ظ اٌدبِؼععععخ اٌؼّععععذاء فعععع ٟصععععٕغ
اٌمشاساد٠ٚ ،طٍعغ أػضعبء ٘١ئعخ اٌزعذس٠ظ ػٍعٝ
٘زٖ اٌمشاساد8
٠شعع١ذ سئعع١ظ اٌدبِؼععخ ثبٌٕزععبئح اال٠دبث١ععخ اٌزععٟ
٠سممٙب اٌؼبٍِ8ْٛ
٠سفض سئ١ظ اٌدبِؼعخ سٚذ اٌسّعبط ٚإٌّبفغعخ
ث ٓ١أػضبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ ٠ٚؼضص أدبصار8ُٙ
٠ؼّععً سئعع١ظ اٌدبِؼععخ ػٍعع ٝدػععُ سٚذ اٌفش٠ععك
ث ٓ١أػضبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ ف ٟاٌدبِؼخ8
ٌدّ١غ فمشاد اٌّدبي

3.647

0.948

ِزٛعطخ

6

3.506

0.868

ِزٛعطخ

8

3.953

0.885

ِشرفؼخ

2

3.847

0.824

ِشرفؼخ

4

3.612

0.952

ِزٛعطخ

7

3.941

0.807

ِشرفؼخ

3

3.765

0.882

ِشرفؼخ

5

4.000

0.816

ِشرفؼخ

1

3.783

- 01. -

0.726

ِشرفؼخ
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يتبي م الجدوع  )3أ المتوةطات الوةذابية لف ذرات مجذاع التوفيذز اإلليذامج تراووذت
ما بي

 .)4.000-3.506وهد جاءت بالمرتبة األولذق الف ذرة التذج ندذت قمذق" يعمذع ر ذيس

الجامعذذة قمذذق دقذ روح الفري ذ بذذي أقضذذاء ىي ذذة التذذدريس فذذج الجامعذذة" ،بمتوةذذط وةذذابج
 ،)4.000وبدرجذذة ممارةذذة مرتفعذذة .وهذذد تعذذزى ىذذذه النتذذا

إلذذق إدراك رؤةذذاء الجامعذذات

ألىمية العمع الجماقج ،وتأةير الفري فج اإرت ذاء بالعمذع المؤةةذج ودقذ ال يذادة بعيذدا قذ
البيروهراطية ،وىذا ينعكس قمق إيجابيا قمق مكانة رؤةاء الجامعات أنفةي  ،وهذد اتف ذت ىذذه
النتا

مع دراةة الرئيدي .)1810

 .3جمال االستجارة الفكرية:
تكو ىذا المجاع مذ

 )0ف ذرات ،والجذدوع  ).يبذي المتوةذطات الوةذابية واإنورافذات

المعيارية لكع ف رة م تمك الف رات.

اٌفمشح
1
2
3
4
5
6
7
5

خذٚي ( )7
اٌّزٛعطبد اٌسغبث١خ ٚاالٔسشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٚدسخخ اٌّّبسعخ ٚاٌشرجخ ٌىً فمشح ِٓ فمشاد
ِدبي االعزثبسح اٌفىش٠خ
اٌزشر١ت
دسخخ
اٌّزٛعظ االٔسشاف
ٔص اٌفمشح
اٌسغبث ٟاٌّؼ١بس ٞاٌّّبسعخ

٠سفععض سئعع١ظ اٌدبِؼععخ أػضععبء ٘١ئععخ اٌزععذس٠ظ
الثزىبس أعبٌ١ت زذ٠ثخ ِٚزطٛسح ٌغع١ش اٌؼٍّ١عبد
األوبد١ّ٠خ ٚاإلداس٠خ8
٠ؼًّ سئ١ظ اٌدبِؼخ ػٍع ٝػمعذ دٚساد رذس٠ج١عخ
ٌٍؼبٍِ ٓ١رٌّٕ ٟذِٙ ُٙ٠بساد زً اٌّشىالد8
٠عععععذػُ سئععععع١ظ اٌدبِؼعععععخ األفىعععععبس اٌزط٠ٛش٠عععععخ
ٚاٌّجبدساد اإلثذاػ١خ ف ٟاٌدبِؼخ8
٠شدغ سئع١ظ اٌدبِؼعخ اٌسعٛاس ٚرجعبدي اٌخجعشاد
ث ٓ١أػضبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ8
ّ٠ععٕر سئعع١ظ اٌدبِؼععخ اٌسععٛافض ألػضععبء ٘١ئععخ
اٌزذس٠ظ 8اٌّزّ١ض8ٓ٠
٠طٍععغ سئعع١ظ اٌدبِؼععخ أػضععبء ٘١ئععخ اٌزععذس٠ظ
ػٍ ٝاٌّغز ٜٛأدائٚ ُٙدسخخ رمذِ ُٙف ٟاٌؼًّ8
٠زجٕعع ٝسئعع١ظ اٌدبِؼععخ اٌّمزشزععبد اٌّمذِععخ ِععٓ
أػضبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ ٌزط٠ٛش اٌدبِؼخ8
٠ذػُ سئ١ظ اٌدبِؼخ ئخشاء اٌجسٛس ٚاٌذساعبد
اٌؼٍّ١خ ِٓ خالي ٔظبَ ٌٍّىبفأد8
ٌدّ١غ فمشاد اٌّدبي

3.353

0.985

ِزٛعطخ

6

3.72

0.905

ِشرفؼخ

2

3.07

0.986

ِزٛعطخ

8

3.80

0.784

ِشرفؼخ

1

3.52

0.881

ِزٛعطخ

5

3.24

0.950

ِزٛعطخ

7

3.57

0.993

ِزٛعطخ

4

3.71

0.881

ِشرفؼخ

3

3.502
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0.717

ِزٛعطخ

رجة ممارسة أبعاد القيادة التحويلية وعالقتها في تنمية المسؤولية المجتمعية .........................................

يتبي م الجدوع  ).أ المتوةطات الوةابية لف رات مجاع اإةتةارة الفكرية تراووذت مذا
بي

 .)3.800-3.071وهد تددرت ها مذة ف ذرات ىذذا المجذاع وبالمرتبذة األولذق الف ذرة التذج

ندت قمق" يئجع ر يس الجامعذة الوذوار وتبذادع التبذرات بذي أقضذاء ىي ذة التذدريس" ،ويذث
بمذذغ متوةذذطيا الوةذذابج  ،)3.800وجذذاءت بدرجذذة ممارةذذة مرتفعذذة .كمذذا يتبذذي مذ الجذذدوع
 ).أ الف ذذرة التذذج جذذاءت فذذج المرتبذذة األتيذذرة ب ا مذذة ف ذرات مجذذاع اإةذذتةارة الفكريذذة ندذذت
قمذذق" يذذدق ر ذذيس الجامعذذة األفكذذار التطويريذذة والمبذذادرات اإلبداقيذذة فذذج الجامعذذة " ،ويذذث بمذذغ
متوةذذطيا الوةذذابج  ،)3.071وجذذاءت بدرجذذة ممارةذذة متوةذذطة .وودذذع ىذذذا المجذذاع قمذذق
درجذذة متوةذذطة فذذج اةذذتجابات أف ذراد قينذذة الدراةذذة العمذذداء) ،وهذذد يفةذذر ذلذذك بذذأ رؤةذذاء
الجامعات بواجة إلق المزيد م اإىتما فج دقذ المبذادرات التطويريذة واإبداقيذة ،وهذد اتف ذت
ىذذذه النتيجذذة مذذع دراةذذة الع ذواودة  )1810التذذج ائذذارت إلذذق ضذذرورة دق ذ اإبذذداع والعتهذذة
اإيجابية بي ةموكات ال يادة التوويمية وابداع العاممي .

 .4جمال االيتبارات الفردية:
تكو ىذا المجاع م

 )18ف رات ،والجدوع  )0يبي المتوةطات الوةذابية واإنورافذات

المعيارية لكع ف رة م تمك الف رات.
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اٌفمشح

خذٚي ( ) 5
اٌّزٛعطبد اٌسغبث١خ ٚاالٔسشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٚدسخخ اٌّّبسعخ ٚاٌشرجخ ٌىً فمشح ِٓ فمشاد
ِدبي االػزجبساد اٌفشد٠خ
اٌزشر١ت
دسخخ
اٌّزٛعظ االٔسشاف
ٔص اٌفمشح
اٌسغبث ٟاٌّؼ١بس ٞاٌّّبسعخ

1
2
3
4
5
6
7
5
0
11

ٛ٠وععً سئعع١ظ اٌدبِؼععخ اٌّٙععبَ ألػضععبء
٘١ئععععخ اٌزععععذس٠ظ فعععع ٟاٌدبِؼععععخ ٚفمععععب
ٌخصبئصٚ ُٙاعزؼذادار ُٙاٌشخص١خ8
٠غعع ُٙسئعع١ظ اٌدبِؼععخ فعع ٟرّٕ١ععخ ثمععخ
أػضعععععبء ٘١ئعععععخ اٌزعععععذس٠ظ ثأٔفغعععععُٙ
٠ٚؼضص٘ب8
٠ؼبِعععً سئععع١ظ اٌدبِؼعععخ أػضعععبء ٘١ئعععخ
اٌزعععذس٠ظ ثؼذاٌعععخ أخعععزا ثؼععع ٓ١االػزجعععبس
اٌفشٚق اٌفشد٠خ ث8ُٕٙ١
٠زُ رٛص٠غ اعزجبٔٗ ثذا٠خ اٌؼعبَ اٌدعبِؼٟ
ٌّؼشفعععخ اٌسبخعععبد اٌزذس٠ج١عععخ ألػضعععبء
٘١ئخ اٌزذس٠ظ8
٠ععٛفش سئعع١ظ اٌدبِؼععخ ثععشاِح رذس٠ج١ععخ
ألػضبء ٘١ئخ اٌزعذس٠ظ ٚفمعب ٌسبخعبرُٙ
ٚسغجبر8ُٙ
٠شاػععععع ٟسئععععع١ظ اٌدبِؼعععععخ اٌسبخعععععبد
اٌشخص١خ ألػضعبء ٘١ئعخ اٌزعذس٠ظ ثّعب
ال٠زؼبسض ِغ اٌّصٍسخ اٌؼبِخ8
٠زمجععععً سئعععع١ظ اٌدبِؼععععخ آساء ٚأفىععععبس
أػضععععبء ٘١ئععععخ اٌزععععذس٠ظ اٌّؼبسضععععخ
٢سائٗ8
٠ذػُ سئ١ظ اٌدبِؼخ اٌّٙبساد اٌم١بد٠عخ
ٌذ ٜأػضبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ8
٠سزععشَ سئعع١ظ اٌدبِؼععخ ٚخٙععبد إٌظععش
اٌّزجبٕ٠خ ف ٟاٌؼًّ8
٠مععذس سئعع١ظ اٌدبِؼععخ اإلٔدععبص اٌّزّ١ععض
ٌؼض١٘ ٛئخ اٌزذسط ٠ٚىبفئٗ ػٍ8ٗ١
ٌدّ١غ فمشاد اٌّدبي

3.659

0.958

ِزٛعطخ

5

3.671

1.095

ِزٛعطخ

4

3.553

1.018

ِزٛعطخ

7

3.682

0.941

ِشرفؼخ

3

4.188

0.866

ِشرفؼخ

1

3.647

1.088

ِزٛعطخ

6

3.482

1.031

ِزٛعطخ

9

3.741

0.875

ِشرفؼخ

2

3.129

1.203

ِزٛعطخ

10

3.529

1.119

ِزٛعطخ

8

3

0.816

ِزٛعطخ

يتبذذي م ذ الجذذدوع  )0أ المتوةذذطات الوةذذابية لف ذرات مجذذاع اإقتبذذارات الفرديذذة
تراووت ما بذي

 ،)4.188-3.129وهذد ودذع المجذاع ككذع قمذق درجذة متوةذطة .وجذاءت

بالمرتبذذة األولذذق الف ذذرة التذذج ندذذت قمذذق" يذذوفر ر ذذيس الجامعذذة ب ذرام تدريبيذذة ألقضذذاء ىي ذذة
التذذدريس وف ذذا لواجذذاتي ورغبذذاتي ” ،بمتوةذذط وةذذابج  ،)4.188وبدرجذذة ممارةذذة مرتفعذذة.
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تمتيذا فذج المرتبذذة الةانيذة الف ذرة التذذج ندذت قمق"يذذدق ر ذيس الجامعذة الميذذارات ال ياديذة لذذدى
أقضذذاء ىي ذذة التذذدريس" ويذذث بمذذغ متوةذذطيا الوةذذابج  ،)3.741وجذذاءت بدرجذذة ممارةذذة
مرتفعة .وهد يعزى ذلك كما ورد فج دراةة الرهم ، )181.التج اتف ذت مذع ىذذه النتذا  ،إلذق
إدراك رؤةذذاء الجامعذذات ألىميذذة الةنذذاء والت ذذدير فذذج وفذذز التفذذو وتنميذذة الة ذذة بذذالنفس لذذدى
المرؤوةي .

ثاىياً :اليتائج املتعلقة بشؤال الدراسة الجاىي
"ىع توجد فرو ذات دإلة إودا ية قند مةتوى الدإلة  )α ≥8.80فج درجة ممارةة
رؤةاء الجامعة األردنية لم يادة التوويمية م وجية نظر قمداء الكميات ،تعزى لمترير التبرة
لدى ىؤإء العمداء  ،10-11 ،18-3 ،0-1أكةر م  )10؟"
لإلجابة ق ىذا الةؤاع ت وةام المتوةذطات الوةذابية واإنورافذات المعياريذة إةذتجابات
أفراد قينة الدراةة قمق ف ذرات اإةذتبانة بوةذم متريذر ةذنوات التبذرة -11 ،18-3 ،0-1
 ،10أكةر م  ،)10ويبي الجدوع  )3ىذه النتا .
خذٚي()0
اٌّزٛعطبد اٌسغبث١خ ٚاالٔسشافبد اٌّؼ١بس٠خ اعزدبثبد أفشاد ػٕ١خ اٌذساعخ ػٍٝ
فمشاد االعزجبٔخ ثسغت ِزغ١ش عٕٛاد اٌخجشح
االٔسشاف اٌّؼ١بسٞ
اٌّزٛعظ اٌسغبثٟ
اٌؼذد
عٕٛاد اٌخجشح
0.443
3.861
4
5-1
0.591
3.400
18
11-6
0.677
3.881
59
15-11
0.458
2.993
4
أوثش ِٓ 15
0.684
3.736
85
اٌّدّٛع

كما ت ي اةتتدا توميع التباي األوذادي  )One Way Anovaإتتبذار الدإلذة اإلودذا ية
لمفرو بي المتوةطات الوةابية إةتجابات أفراد قينة الدراةة قمق ف رات اإةذتبانة بوةذم
متريذذر ةذذنوات التبذذرة  ،10-11 ،18-3 ،0-1أكةذذر م ذ  ،)10ويبذذي الجذذدوع  )18ىذذذه
النتا .
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خذٚي()11
ٔزبئح رسٍ ً١اٌزجب ٓ٠األزبد )One Way Anova( ٞالخزجبس اٌذالٌخ اإلزصبئ١خ ٌٍفشٚق
ث ٓ١اٌّزٛعطبد اٌسغبث١خ العزدبثبد أفشاد ػٕ١خ اٌذساعخ ػٍ ٝفمشاد االعزجبٔخ ثسغت عٕٛاد اٌخجشح
دسخبد
ِدّٛع
ِصذس اٌزجبٓ٠
اٌسش٠خ
اٌّشثؼبد
3
5.545
ث ٓ١اٌّدّٛػبد
81
داخً اٌّدّٛػبد 33.746
84
39.291
اٌّدّٛع
* راد دالٌخ ئزصبئ١خ ػٕذ ِغز0.05≥ α ٜٛ

ِزٛعظ
اٌّشثؼبد
1.848
0.417

ف
48436

اٌذالٌخ
اإلزصبئ١خ
* 18116

يتبذذي مذذ الجذذدوع  )18وجذذود فذذرو ذات دإلذذة إودذذا ية بذذي المتوةذذطات الوةذذابية
إةتجابات أفراد قينة الدراةة قمق ف رات اإةذتبانة بوةذم متريذر ةذنوات التبذرة -3 ،0-1
 ،10-11 ،18أكةذذذر مذذذ  ،)10ممذذذا يعنذذذج أ درجذذذة ممارةذذذة رؤةذذذاء الجامعذذذات لم يذذذذادة
التوويمية تتتمف باتتتف ةنوات التبرة.
ولمعرفة لدالو م كانت تمك الفرو ؛ أجريت الم ارنذات الةنا يذة البعديذة بذي المتوةذطات
الوةذذابية إةذذتجابات أف ذراد قينذذة الدراةذذة قمذذق ف ذرات اإةذذتبانة بوةذذم متريذذر ةذذنوات التبذذرة
باةذتتدا اتتبذار أهذع فذر داع  ، ) Least Significant Difference : LSDويتضذم
الجدوع  )11نتا

الم ارنات الةنا ية.

خذٚي ()11
ٔزبئح اٌّمبسٔبد اٌثٕبئ١خ اٌجؼذ٠خ ٌٍفشق ث ٓ١اٌّزٛعطبد اٌسغبث١خ العزدبثبد أفشاد
ػٕ١خ اٌذساعخ ػٍ ٝفمشاد االعزجبٔخ ثسغت ِزغ١ش اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ
ثبعزخذاَ اخزجبس ألً فشق داي () LSD
ِغز ٜٛاٌذالٌخ
اٌفشق ث ٓ١اٌّزٛعطبد اٌسغبث١خ
عٕٛاد اٌخجشح
11-6
5-1
18211
18461
15-11
18053
- 0812
أوثشِٓ 15
18161
18565
5-1
11-6
18211
-18461
15
11
18117
*-18451
اوثش ِٓ 15
18255
18417
5 -1
15-11
18053
- 0812
11 - 6
18117
*18451
أوثش ِٓ 15
18110
*18555
5-1
أوثش ِٓ 15
18161
-18565
11 - 6
18255
-18417
15-11
18110
*-18555
* راد دالٌخ ئزصبئ١خ ػٕذ ِغز0.05≥ α ٜٛ
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تئير الم ارنات الةنا ية البعدية بي المتوةطات الوةابية إةذتجابات أفذراد قينذة الدراةذة
قمق ف رات اإةتبانة بوةم مترير المؤىع العممج التج يبينيا الجدوع  )0إلق:
 .1وجود فر ذي دإلة إودا ية بي المتوةط الوةابج إةتجابات أفراد قينذة الدراةذة ممذ
 )10-11قامذا الذذي بمذغ  ،)3.881والمتوةذط الوةذابج إةذتجابات

بمرت ةذنوات تبذرتي

أفذراد قينذذة الدراةذذة ممذ بمرذذت ةذذنوات تبذذرتي  )18 – 3أقذوا الذذذي بمذذغ  ،)3.400ويذذث
جذذاء ىذذذا الفذذر بم ذذدار  .)8..01وىذذذه النتيجذذة تعنذذج أ درجذذة ممارةذذة رؤةذذاء الجامعذذات
األردنية لم يادة التوويمية م وجية نظر أفراد قينة الدراةة مم بمرت ةذنوات تبذرتي -11
 )10قاما جذاءت أقمذق مذ

درجذة ممارةذة رؤةذاء الجامعذات األردنيذة لم يذادة التوويميذة مذ

وجية نظذر أفذراد قينذة الدراةذة ممذ ممذ بمرذت ةذنوات تبذرتي  )18 – 3أقذوا  .وهذد تعذزى
ىذه النتا

إلق أنو كمما زادت ةنوات التبرة لدى قمداء الكميات ،كمما تراكمت لذديي المعرفذة،

وترةذتت معذايير أد لموكذ قمذق الممارةذات ال ياديذذة التوويميذة لذدى رؤةذاء الجامعذات ،وهذذد
اتتمفت ىذه النتا

مع دراةة العواودة التج ل تظير فييا فرو دالة إودا يا تعذزى لمتريذرات

الدراةة.

ثالجاً :اليتائج املتعلقة بشؤال الدراسة الجالح
ىع توجد فرو

ذات دإلة إودا ية قند مةتوى الدإلة  )α ≥8.80فج درجة

ممارةة رؤةاء الجامعة األردنية لم يادة التوويمية تعزى لمترير الرتبة األكاديمية لدى أفراد
قينة الدراةة أةتاذ ،أةتاذ مئارك ،أةتاذ مةاقد)؟
لإلجابة ق ىذا الةؤاع ت وةام المتوةذطات الوةذابية واإنورافذات المعياريذة إةذتجابات
أف ذراد قينذذة الدراةذذة قمذذق ف ذرات اإةذذتبانة بوةذذم متريذذر الرتبذذة األكاديميذذة أةذذتاذ ،أةذذتاذ
مئارك ،أةتاذ مةاقد)؟ ،ويبي الجدوع  )11ىذه النتا .
خذٚي()12
اٌّزٛعطبد اٌسغبث١خ ٚاالٔسشافبد اٌّؼ١بس٠خ اعزدبثبد أفشاد ػٕ١خ اٌذساعخ ػٍ ٝفمشاد
االعزجبٔخ ثسغت ِزغ١ش اٌشرجخ األوبد١ّ٠خ
االٔسشاف اٌّؼ١بسٞ
اٌّزٛعظ اٌسغبثٟ
اٌؼذد
اٌشرجخ األوبد١ّ٠خ
0.611
3.982
40
أعزبر
0.627
3.536
26
أعزبر ِشبسن
0.757
3.493
19
أعزبر ِغبػذ
0.684
3.736
85
اٌّدّٛع
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كمذذا ت ذ ي اةذذتتدا توميذذع التبذذاي األوذذادي  )One Way Anovaإتتبذذار الدإلذذة
اإلودذذا ية لمفذذرو بذذي المتوةذذطات الوةذذابية إةذذتجابات أفذذراد قينذذة الدراةذذة قمذذق ف ذذرات
اإةذذتبانة بوةذذذم متريذذذر الرتبذذذة األكاديميذذذة أةذذتاذ ،أةذذذتاذ مئذذذارك ،أةذذذتاذ مةذذذاقد) ويبذذذي
الجدوع  )16ىذه النتا .
خذٚي()13
ٔزبئح رسٍ ً١اٌزجب ٓ٠األزبد )One Way Anova( ٞالخزجبس اٌذالٌخ اإلزصبئ١خ ٌٍفشٚق
ث ٓ١اٌّزٛعطبد اٌسغبث١خ العزدبثبد أفشاد ػٕ١خ اٌذساعخ ػٍ ٝفمشاد
االعزجبٔخ ثسغت ِزغ١ش اٌشرجخ األوبد١ّ٠خ
اٌذالٌخ
ف
ِزٛعظ
دسخبد
ِدّٛع
ِصذس اٌزجبٓ٠
اإلزصبئ١خ
اٌّشثؼبد
اٌسش٠خ
اٌّشثؼبد
* 18116
5841
2.290
2
4.581
ث ٓ١اٌّدّٛػبد
0.423
82
داخً اٌّدّٛػبد 34.710
84
39.291
اٌّدّٛع
* راد دالٌخ ئزصبئ١خ ػٕذ ِغز0.05≥ α ٜٛ

يتبذذي مذذ الجذذدوع  )16وجذذود فذذرو ذات دإلذذة إودذذا ية بذذي المتوةذذطات الوةذذابية
إةتجابات أفراد قينة الدراةة قمق ف ذرات اإةذتبانة بوةذم متريذر الرتبذة األكاديميذة أةذتاذ،
أةتاذ مئارك ،أةتاذ مةذاقد) ممذا يعنذج أ درجذة ممارةذة رؤةذاء الجامعذات األردنيذة لم يذادة
التوويمية تتتمف باتتتف قدد رتبي األكاديمية.
ولمعرفة لدالو م كانت تمك الفرو ؛ أجريت الم ارنذات الةنا يذة البعديذة بذي المتوةذطات
الوةابية إةتجابات أفراد قينة الدراةة قمق ف ذرات اإةذتبانة بوةذم متريذر الرتبذة األكاديميذة
باةذتتدا اتتبذار أهذع فذر داع  ، ) Least Significant Difference : LSDويتضذم
الجدوع  )1.نتا

الم ارنات الةنا ية.

خذٚي ()14
ٔزبئح اٌّمبسٔبد اٌثٕبئ١خ اٌجؼذ٠خ ٌٍفشق ث ٓ١اٌّزٛعطبد اٌسغبث١خ العزدبثبد أفشاد
ػٕ١خ اٌذساعخ ػٍ ٝفمشاد االعزجبٔخ ثسغت ِزغ١ش اٌشرجخ األوبد١ّ٠خ
ثبعزخذاَ اخزجبس ألً فشق داي () LSD
ِغز ٜٛاٌذالٌخ
اٌفشق ث ٓ١اٌّزٛعطبد اٌسغبث١خ
اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ
18115
*18446
أعزبر ِشبسن
أعزبر
18115
*18450
أعزبر ِغبػذ
18115
*-18446
أعزبر
أعزبر ِشبسن
18525
18143
أعزبر ِغبػذ
18115
*-18450
أعزبر
أعزبر ِغبػذ
18525
-18143
أعزبر ِشبسن
* راد دالٌخ ئزصبئ١خ ػٕذ ِغز0.05≥ α ٜٛ
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تئير الم ارنات الةنا ية البعدية بي المتوةطات الوةابية إةذتجابات أفذراد قينذة الدراةذة
قمق ف رات اإةتبانة بوةم مترير الرتبة األكاديمية التج يبينيا الجدوع  )11إلق:
 .1وجود فر ذي دإلة إودا ية بي المتوةط الوةابج إةتجابات أفراد قينذة الدراةذة ممذ
فج رتبة أةتاذ والذي بمغ  ،)3.982والمتوةط الوةابج إةتجابات أفذراد قينذة الدراةذة ممذ
فج رتبة أةتاذ مئارك والذي بمذغ  ،)3.536ويذث جذاء ىذذا الفذر بم ذدار  .)8...3وىذذه
النتيجذة تعنذذج أ درجذة ممارةذذة رؤةذاء الجامعذذات األردنيذة لم يذذادة التوويميذة مذ وجيذة نظذذر
أفراد قينة الدراةة ممذ فذج رتبذة أةذتاذ أقمذق مذ

درجذة ممارةذة رؤةذاء الجامعذات األردنيذة

لم يادة التوويمية م وجية نظر أفراد قينة الدراةة مم فج رتبة أةتاذ مئارك.
 .1وجود فر ذي دإلة إودا ية بي المتوةط الوةابج إةتجابات أفراد قينذة الدراةذة ممذ
فج رتبة أةتاذ والذي بمغ  ،)3.982والمتوةط الوةابج إةتجابات أفذراد قينذة الدراةذة ممذ
فج رتبة أةتاذ مةاقد والذي بمغ  ،)3.493ويذث جذاء ىذذا الفذر بم ذدار  .)8..03وىذذه
النتيجذة تعنذذج أ درجذة ممارةذذة رؤةذاء الجامعذذات األردنيذة لم يذذادة التوويميذة مذ وجيذة نظذذر
أفراد قينة الدراةة ممذ فذج رتبذة أةذتاذ أقمذق مذ

درجذة ممارةذة رؤةذاء الجامعذات األردنيذة

لم يادة التوويمية م وجية نظذر أفذراد قينذة الدراةذة ممذ فذج رتبذة أةذتاذ مةذاقد .وهذد تعذزى
ىذذذه النتذذا

لممعرفذذة التراكميذذة العمميذذة واإلداريذذة لمذ ىذ فذذج رتبذذة أةذذتاذ ،ممذذا يجعذذع فيميذ

ووكمي قمق ممارةات رؤةاء الجامعة ألبعاد ال يادة التوويمية أكةر وضووا.

ىتائج سؤال الدراسة الرابع:
نذذص ة ذؤاع الدراةذذة الرابذذع قمذذق مذذا يمذذج" :مذذا درجذذة ممارةذذة رؤةذذاء الجامعذذات األردنيذذة
لممةؤولية المجتمعية م وجية نظر قمداء الكميات فج ىذه الجامعات؟"
لإلجابذذذذة قذذذذ ىذذذذذا الةذذذذؤاع تذذذذ ي وةذذذذام المتوةذذذذطات الوةذذذذابية ،واإنورافذذذذات المعياريذذذذة
إةتجابات أفراد قينذة الدراةذة قمذق الف ذرات المتعم ذة بالمجذاإت األ ربعذة ألداة الدراةذة ولذةداة
ككع والجدوع  )10يوضو تمك النتا .
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خذٚي ( ) 15
اٌّزٛعطبد اٌسغبث١خ ٚاالٔسشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٚاٌشرجخ العزدبثبد أفشاد ػٕ١خ اٌذساعخ
ػٍ ٝفمشاد ِدبالد أداح اٌذساعخ األسثؼخ ٌٚألداح وىً
االٔسشاف اٌّؼ١بس ٞدسخخ اٌّّبسعخ
اٌّزٛعظ اٌسغبثٟ
اٌّدبي
ِزٛعطخ
0.37692
3.4891
اٌجؼذ االخزّبػٟ
ِزٛعطخ
0.32990
3.5748
اٌجؼذ االلزصبدٞ
ِزٛعطخ
0.25671
3.4151
اٌجؼذ اٌج١ئٟ
ِزٛعطخ
0.20425
3.4930
ٌدّ١غ فمشاد األداح

اٌشرجخ
2
1
3

ولمزيد م التوضيو؛ ت ي وةام المتوةطات الوةابية واإنورافات المعيارية لكع ف رة مذ
ف ذرات مجذذاإت المةذذؤولية المجتمعيذذة ،والجذذداوع  ،) 10 ،) 1. ،)13تبذذي تمذذك النتذذا
كاآلتج:

 .1البعد االجتنايي:
تكذذذو ىذذذذذا المجذذذذاع مذذذذ

 ).ف ذذذرات ،والجذذذذدوع  ) 13يبذذذذي المتوةذذذذطات الوةذذذذابية

واإنورافات المعيارية لكع ف رة م تمك الف رات.
خذٚي ( ) 16
اٌّزٛعطبد اٌسغبث١خ ٚاالٔسشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٚدسخخ اٌّّبسعخ ٚاٌشرجخ ٌىً فمشح ِٓ فمشاد
اٌجؼذ االخزّبػٟ
اٌفمشح

ٔص اٌفمشح

 1رؼمذ ئداسح اٌدبِؼخ ِّثٍخ ثشئ١غٙب دٚساد
رذس٠ج١خ ٌٍطٍجخ ٚاٌؼبٍِ ٓ١ف ٟاٌدبِؼخ ٌزؼض٠ض
ِف َٛٙاٌّغإ١ٌٚخ اٌّدزّؼ١خ ٌذ8ُٙ٠
 2رٕفز ئداسح اٌدبِؼخ ِّثٍخ ثشئ١غٙب ثشاِح
ٚٚسػ ػًّ ٌزط٠ٛش ِٙبساد أفشاد اٌّدزّغ
اٌّسٍ ِٓ ٟخالي اٌزؼٍ ُ١اٌّغزّش8
٠ 3ذػُ سئ١ظ اٌدبِؼخ األٔشطخ ٚاٌجشاِح
اٌّدزّؼ١خ اٌزطٛػ١خ اٌّخزٍفخ8
٠ 4شبسن سئ١ظ اٌدبِؼخ ف ٟاألٔشطخ ٚاٌجشاِح
اٌّدزّؼ١خ اٌز ٟرٕظّٙب اٌدبِؼخ8
٠ 5ششف سئ١ظ اٌدبِؼخ ػٍ ٝئصذاس ٔششاد
ِٚط٠ٛبد رٛػ٠ٛخ رغٍظ اٌضٛء ػٍٝ
ِشىالد ئخزّبػ١خ ِٛخٙخ ٌٍّإعغبد
اٌزشث٠ٛخ ف ٟاٌّدزّغ8
٠ 6ؼضص سئ١ظ اٌدبِؼخ ٔمً اٌّؼشفخ ثٓ١
اٌدبِؼخ ِٚإعغبد اٌّدزّغ ِٓ خالي دػُ
رمذ ُ٠االعزشبساد اإلداس٠خ ٚاٌفٕ١خ ٌٙزٖ
اٌّإعغبد8
٠ 7ؼمذ سئ١ظ اٌدبِؼخ ارفبل١بد ٌٍزؼب ْٚاٌؼٍّٟ
ٚاٌِّ ٟٕٙغ ِإعغبد اٌّدزّغ اٌّسٍ8ٟ
ٌدّ١غ فمشاد اٌجؼذ االخزّبػٟ

اٌّزٛعظ
اٌسغبثٟ
3.341

االٔسشاف
اٌّؼ١بسٞ
1.732

دسخخ
اٌّّبسعخ
ِزٛعطخ

6

3.047

1.815

ِزٛعطخ

7

3.729

1.643

ِشرفؼخ

2

3.342

1.546

ِزٛعطخ

5

3.388

1.536

ِزٛعطخ

4

3.623

1.654

ِزٛعطخ

3

3.952

1.433

ِشرفؼخ

1

3.489

1.376

ِزٛعطخ
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 .0جمال البعد االقتصادي:
تكو ىذا المجاع م

 ).ف رات ،والجدوع  )1.يبي المتوةطات الوةذابية واإنورافذات

المعيارية لكع ف رة م تمك الف رات.

خذٚي ( ) 17
اٌّزٛعطبد اٌسغبث١خ ٚاالٔسشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٚدسخخ اٌّّبسعخ ٚاٌشرجخ ٌىً فمشح ِٓ فمشاد
ِدبي اٌجؼذ االلزصبدٞ

اٌفمشح
1
2
3
4
5
6
7

ٔص اٌفمشح
رؼًّ ئداسح اٌدبِؼخ ِّثٍخ ثشئ١غٙب ػٍٝ
اعزمطبة دػُ ِٓ إٌّظّبد ٚاٌدٙبد اٌّبٔسخ
ٌزٕف١ز ِشبس٠غ رخذَ اٌّدزّغ اٌّسٍ8ٟ
٠مذَ سئ١ظ اٌدبِؼخ ِٕسب ي دساع١خ ٚخصِٛبد
ٌطٍجخ اٌّدزّغ اٌّسٍ ٟثٕبء ػٍِ ٝؼب١٠ش ػبدٌخ
ٚشفبفخ8
٠ششف سئ١ظ اٌدبِؼخ ػٍ ٝرٕف١ز دساعبد
ِٚشبسع ثسث١خ ٚرٛظ١ف ٔزبئدٙب ف ٟرمذ ُ٠زٍٛي
ِ١ٕٙخ ٌّشىالد الزصبد٠خ ف ٟاٌّدزّغ اٌّسٍ8ٟ
٠مذَ سئ١ظ اٌدبِؼخ اعزشبساد ِدبٔ١خ ٌّشبس٠غ
االػّبي اٌصغ١شح ٚاٌّزٛعطخ ف ٟاٌّدزّغ8
٠أخز سئ١ظ اٌدبِؼخ ثبالػزجبس زبخبد اٌّدزّغ
ٚعٛق اٌؼًّ ػٕذ اعزسذاس اٌجشاِح األوبد١ّ٠خ
ف ٟاٌدبِؼخ8
٠ؼمذ سئ١ظ اٌدبِؼخ ششاوبد ِغ اٌّإعغبد
االٔزبخ١خ ف ٟاٌّدزّغ8
٠ضٚد سئ١ظ اٌدبِؼخ صٕبع اٌمشاس ثزمبس٠ش
ٚأٚساق ػًّ رزؼٍك ثبٌزّٕ١خ اإللزصبد٠خ فٟ
اٌّدزّغ8
ٌدّ١غ فمشاد اٌّدبي

اٌّزٛعظ
اٌسغبثٟ

االٔسشاف
اٌّؼ١بسٞ

دسخخ
اٌّّبسعخ

اٌشرجخ

3.0824

.5391

ِزٛعطخ

7

3.1765

.6931

ِزٛعطخ

6

3.8118

.4991

ِشرفؼخ

3

3.4235

.5851

ِزٛعطخ

5

4.0824

.5811

ِشرفؼخ

1

4.0000

.5111

ِشرفؼخ

2

3.4471

.5871

ِزٛعطخ

4

3.5748

.3291

ِزٛعطخ

 .3جمال البعد البيئي:
تكو ىذا المجاع م

 ).ف رات ،والجدوع  )10يبي المتوةطات الوةذابية واإنورافذات

المعيارية لكع ف رة م تمك الف رات.
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خذٚي ( )15
اٌّزٛعطبد اٌسغبث١خ ٚاالٔسشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٚدسخخ اٌّّبسعخ ٚاٌشرجخ ٌىً فمشح ِٓ فمشاد
ِدبي اٌجؼذ اٌج١ئٟ
اٌزشر١ت
دسخخ
اٌّزٛعظ االٔسشاف
ٔص اٌفمشح
اٌسغبث ٟاٌّؼ١بس ٞاٌّّبسعخ

1
2
3
4
5

6
7

٠ششف سئ١ظ اٌدبِؼخ ػٍ ٝئخشاء
دساعبد ِغس١خ ٚرسٍ١ٍ١خ زٛي أعجبة
اٌزٍٛس اٌج١ئ8ٟ
٠ذػُ سئ١ظ اٌدبِؼخ ػمذ إٌذٚاد
ٚاٌّسبضشاد ٌٕشش اٌٛػ ٟاٌج١ئٟ
ٚاٌصس ٟث ٓ١أفشاد اٌّدزّغ8
ٛ٠فش سئ١ظ اٌدبِؼخ ِ١ضأ١خ ٌٍذساعبد
ٚاٌّشبس٠غ اٌزطج١م١خ اٌخبصخ ثزذ٠ٚش
إٌفب٠بد8
٠شبسن سئ١ظ اٌدبِؼخ ف ٟاأل٠بَ اٌطج١خ
اٌّدبٔ١خ اٌز ٟرمذِٙب اٌدبِؼخ ثصٛسح
دٚس٠خ ألفشاد اٌّدزّغ8
٠ششف سئ١ظ اٌدبِؼخ ػٍ ٝرم ُ١١األثش
اٌج١ئ ٌٍّّبسعبد ٚاألٔشطخ فٟ
اٌدبِؼخ ف ٟئطبس دٚس اٌدبِؼخ
اٌّسٛس ٞف ٟاٌّسبفظخ ػٍ ٝاٌج١ئخ8
رزضّٓ خّ١غ اٌخطظ اٌذساع١خ ِغبلب
ٌٍزشث١خ اٌج١ئ١خ وّزطٍت خبِؼخ ئخجبس8ٞ
٠ششف سئ١ظ اٌدبِؼخ ػٍ ٝاٌزٛعغ فٟ
اٌّغبزبد اٌخضشاء ٚاعزخذاَ ِصبدس
اٌطبلخ اٌجذٍ٠خ اٌصذ٠مخ ٌٍج١ئخ داخً
اٌسشَ اٌدبِؼ8ٟ
ٌدّ١غ فمشاد اٌّدبي

3.329

1.472

ِزٛعطخ

5

3.623

1.654

ِزٛعطخ

2

2.741

1.600

ِزٛعطخ

7

3.423

1.542

ِزٛعطخ

4

2.917

1.621

ِزٛعطخ

6

4.341

1.476

ِشرفؼخ

1

3.529

1.502

ِزٛعطخ

3

3.415

1.256

ِزٛعطخ

يتبي م الجدوع  )10أ المتوةط الوةابج إةتجابات أفراد قينة الدراةة قمذق ف ذرات
ي
مجذذذاإت أداة الدراةذذذة مجتمعذذذة هذذذد بمذذذغ  ،)3.4930ممذذذا يعنذذذج أ درجذذذة ممارةذذذة رؤةذذذاء
الجامعذذات األردنيذذة لممةذذؤولية المجتمعيذذة متوةذذطة بئذذكع قذذا وف ذاً لممعيذذار الذذذي اقتمذذد فذذج

تدنيف درجة ممارةة فذج ىذذه الدراةذة .ويذث جذاءت درجذة ممارةذة رؤةذاء الجامعذات لمبعذد
اإهتدذذذادي متوةذذذطة ،واوتمذذذت المرتبذذذة األولذذذق بمتوةذذذط وةذذذابج  ،) 3.5748تمتيذذذا فذذذج
المرتبذذة الةانيذذة وبمتوةذذط وةذذابج  )3.4891درجذذة ممارةذذة البعذذد اإجتمذذاقج التذذج اتةذذمت
أيضا بأنيا متوةطة .فج وي جذاءت درجذة ممارةذة رؤةذاء الجامعذات لمبعذد البي ذج متوةذطة
وبالمرتبذذذذة الةالةذذذذة بمتوةذذذذط وةذذذذابج  .)3.4151وهذذذذد تعذذذذزى ىذذذذذه النتذذذذا

إلذذذذق أ مفيذذذذو

المةذذؤولية المجتمعيذذة فذذج الجامعذذات األردنيذذة بواجذذة إلذذق المزيذذد م ذ اإىتمذذا م ذ رؤةذذاء
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الجامعذذات ،وأ الجامعذذات بواجذذة إلذذق المزيذذد مذذ ق ذذد الئذذراكات مذذع المؤةةذذات واليي ذذذات
الة افية واإهتدادةة والبي ية فج المجتمع.
كمذذا يتبذذي م ذ الجذذداوع  ،)13و  ،)1.و  )10أ درجذذات اةذذتجابة أف ذراد قينذذة الدراةذذة
قمذذق ف ذرات مجذذاإت المةذذؤولية المجتمعيذذة جميعيذذا تراووذذت بذذي المرتفعذذة والمتوةذذطة ،وهذذد
تددرت ها مة الف رات وبالمرتبة األولق الف رة التج ندت قمق" تتضم جميع التطذط الدراةذية
مةذذاها لمتربيذذة البي يذذة كمتطمذذم جامعذذة إجبذذاري " ،ويذذث بمذذغ متوةذذطيا الوةذذابج ،)4.341
وجاءت بدرجة ممارةة مرتفعة .وهد تعذزى ىذذه النتيجذة إلذق اإىتمذا الئذديد مذ وزارة التعمذي
العذذذالج والبوذذذث العممذذذج األردنيذذذة ،وىي ذذذة اقتمذذذاد مؤةةذذذات التعمذذذي العذذذالج األردنيذذذة بالتربيذذذة
البي يذذة ،إذ اوقذذزت ىذذذه الجيذذات لمجامعذذات األردنيذذة منذذذ قذذدة ةذذنوات لتضذذمي مذذادة التربيذذة
البي ية فج المةاهات الجامعية اإلجبارية ،لزيادة وقج الطمبة بالتريرات والمئكتت البي يذة التذج
يواجييا العال ،وةبع وميذا والترمذم قمييذا .أمذا الف ذرة التذج جذاءت فذج المرتبذة األتيذرة ب ا مذة
ف ذرات أبعذذاد المةذذؤولية المجتمعيذذة ف ذذد ندذذت قمذذق" يذذوفر ر ذذيس الجامعذذة ميزانيذذة لمدراةذذات
والمئذذاريع التطبي يذذة التادذذة بتذذدوير النفايذذات " ،ويذذث بمذذغ متوةذذطيا الوةذذابج ،)2.741
وجذذاءت بدرجذذة ممارةذذة متوةذذطة .وهذذد يعذذزى ذلذذك إلذذق وجذذود أولويذذات لمئذذاريع بي يذذة مةذذع
مئذذذاريع اةذذذترتع مذذذوارد الطاهذذذة المةذذذتدامة فذذذج توليذذذد الكيربذذذاء ،ويذذذث أدذذذبوت العديذذذد مذذذ
الجامعذذات األردنيذذة تعتمذذد قمذذق الطاهذذة الئمةذذية فذذج تئذذريميا≤ ،فذذج وذذي تع ذذد العديذذد م ذ
الجامعذات األردنيذذة ومنيذذا جامعذذة الزيتونذذة األردنيذذة قمذذق ةذذبيع المةذذاع اتفاهيذذات مذذع مؤةةذذات
تادة لمتتمص م النفايات واقادة تدويرىا .وهد اتف ت ىذه النتا
 ،)1813واتتمفذذذت مذذذع نتذذذا
أظيرت النتا

مع نتذا

دراةذة التميذوي

دراةذذذة كذذذع مذذذ الرهذذذم  ،)181.والئيئذذذنية  ،)1810إذ

فج كمتا الدراةتي درجة مرتفعة لممارةة أبعاد المةؤولية المجتمعية.

ىتائج سؤال الدراسة اخلامص:
نص ةؤاع الدراةة التامس قمق ما يمج" :ما العتهة اإ رتباطية بي درجة ممارةة
رؤةاء الجامعات األردنية لم يادة التوويمية ودرجة ممارةتي لممةؤولية المجتمعية م وجية
نظر قمداء الكميات فج ىذه الجامعات ؟"
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لتجابة ق ىذا الةؤاع ت وةام هي معامتت اإرتباط لتوديد العتهة اإرتباطية
بي درجة ممارةة رؤةاء الجامعات األردنية لم يادة التوويمية ودرجة ممارةتي لممةؤولية
المجتمعية م وجية نظر قمداء الكميات فج ىذه الجامعات والجدوع  )13يوضو ذلك.
خذٚي ()10
اٌؼاللبد االسرجبط١خ ث ٓ١دسخخ ِّبسعخ سؤعبء اٌدبِؼبد األسدٔ١خ ٌٍم١بدح اٌزس١ٍ٠ٛخ ٚدسخخ ِّبسعزُٙ
ٌٍّغإ١ٌٚخ اٌّدزّؼ١خ ِٓ ٚخٙخ ٔظش ػّذاء اٌىٍ١بد ف٘ ٟزٖ اٌدبِؼبد
األثؼبد

اٌجؼذ
االخزّبػٟ
اٌجؼذ
االلزصبدٞ
اٌجؼذ
اٌج١ئٟ
اٌّغإ١ٌٚخ
اٌّدزّؼ١خ

اٌزأث١ش اٌّثبٌٟ
اٌذالٌخ
لّ١خ
االسرجبط
1.000 0.614

اٌزسف١ض اإلٌٙبِٟ
اٌذالٌخ
لّ١خ
االسرجبط
1.529 0.069

االعزثبسح اٌفىش٠خ
اٌذالٌخ
لّ١خ
االسرجبط
**1.000 0.496

االػزجبساد اٌفشد٠خ
اٌذالٌخ
لّ١خ
االسرجبط
*0.046 0.217

اٌم١بدح اٌزس١ٍ٠ٛخ
اٌذالٌخ
لّ١خ
االسرجبط
1.000
*0.463

**

0.243

*

1.025

*

0.258

**

1.017

*

0.616

0.631

1.000

1.013

1.909

**0.572

0.000

*0.489

0.691

*

1.000

**

0.391

1.000

1.044

0.686

*

**

1.000

**

0.587

1.000

0.460

1.000

*

1.000

**

0.475

1.000

**

**

0.460

0.000

*

0.741

1.000

*

** راد دالٌخ ئزصبئ١خ ػٕذ ِغزα≤0.01 ٜٛ
* راد دالٌخ ئزصبئ١خ ػٕذ ِغزα≤0.05 ٜٛ

يوضو الجدوع  )13وجود قتهات ارتباطيذة موجبذة بذي درجذة ممارةذة رؤةذاء الجامعذات
األردنيذذة لم يذذادة التوويميذذة ودرجذذة ممارةذذتي ألبعذذاد المةذذؤولية المجتمعيذذة مذذ وجيذذة نظذذر
قمذذداء الكميذذات فذذج ىذذذه الجامعذذات .ويذذث بمذذغ معامذذع اإرتبذذاط الكمذذج بذذي مجذذاإت ال يذذادة
التوويمية مجتمعة وأبعذاد المةذؤولية المجتمعيذة مجتمعذة  )0.741وىذج دالذة اودذا يا قنذد
قند مةتوى .α≤0.01
كما يبي الئكع  )1العتهات اإرتباطية بذي درجذة ممارةذة رؤةذاء الجامعذات األردنيذة لم يذادة
التوويميذذة ودرجذذة ممارةذذتي لممةذذؤولية المجتمعيذذة م ذ وجيذذة نظذذر قمذذداء الكميذذات فذذج ىذذذه
الجامعات.
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اٌشىً( )1اٌؼاللبد االسرجبط١خ ث ٓ١دسخخ ِّبسعخ سؤعبء اٌدبِؼبد األسدٔ١خ ٌٍم١بدح اٌزس١ٍ٠ٛخ ٚدسخخ
ِّبسعزٌٍّ ُٙغإ١ٌٚخ اٌّدزّؼ١خ ِٓ ٚخٙخ ٔظش ػّذاء اٌىٍ١بد ف٘ ٟزٖ اٌدبِؼبد

ٛ٠ضر اٌشعىً ( )1أْ دسخعخ ِّبسععخ اٌم١عبدح اٌزس١ٍ٠ٛعخ فغعشد ِعب ٔغعجزٗ (ِ )18540عٓ رجعب ٓ٠دسخعخ
ٌٍّغإ١ٌٚخ اٌّدزّؼ١خ8

وهبع البدء فج تطبي توميع اإنودار لتجابة ق أةذ مة الدراةذة ،هامذت الباوةذة بذإجراء
بعض اإتتبارات ،وذلك م أجع ضما مت مة البيانات إفتراضات توميع اإل نوذدار ،وذلذك مذ
تذتع التأكذد مذ قذد وجذود ارتبذاط قذاع بذي المتريذرات المةذت مة

)Multicollinearity

باةذتتدا اتتبذار معامذع تضذت التبذاي ( ).(Factory Inflation Variance:VIFواتتبذار
التبذذاي المةذذموح  )Toleranceلكذذع متريذذر م ذ متري ذرات الدراةذذة ،مذذع مراقذذاة قذذد تجذذاوز
معامذذع تضذذت التبذذاي لم يمذذة  ،18وهيمذذة اتتبذذار التبذذاي المةذذموح  )Toleranceأكبذذر مذ
 ، 8.80وتذ أيضذذا التأكذذد م ذ اتبذذاع البيانذذات لمتوزيذذع الطبيعذذج Distribution Normal
باوتةذام معامذع اإلتذواء  Skewnessومراقذاة أ البيانذات تتبذع التوزيذع الطبيعذج إذا كانذت
هيمة معامع اإلتواء ت ع ق

 )1والجدوع  )18يبي نتا

ىذه اإتتبارات.

خذٚي ()21
اخزجبس ِؼبًِ رضخُ اٌزجبٚ ٓ٠اٌزجب ٓ٠اٌّغّٛذ ِٚؼبًِ االٌزٛاء ألثؼبد اٌّغإ١ٌٚخ اٌّدزّؼ١خ
ِؼبًِ االٌزٛاء
اٌزجب ٓ٠اٌّغّٛذ
ِؼبًِ رضخُ اٌزجب)VIF(ٓ٠
ِّبسعخ أثؼبد
()Skewness
()Tolerance
( Variance Inflation
اٌّغإ١ٌٚخ
)Factory
اٌّدزّؼ١خ
0.860
االخزّبػٟ
اٌجؼذ
0.584
1.713
0.439
اٌجؼذ االلزصبدٞ
0.462
2.165
0.057
اٌجؼذ اٌج١ئٟ
0.753
1.328
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يتوظ م الجذدوع  )18أ هذي اتتبذار معامذع تضذت التبذاي أهذع مذ

 )18ويذث تراووذت

 )2.165-1.328وتراووذذت هذذي اتتبذذار التبذذاي المةذذموح مذذا بذذي

)0.753-0.462

بذذي

وىذذج أكبذذر م ذ  8.80كمذذا يتوذذظ أ البيانذذات تتبذذع التوزيذذع الطبيعذذج ويذذث تراووذذت هذذي
معامع اإلتواءبي

 )0.860 -0.057وىج ت ع ق

.)1

خذٚي()21
ٔزبئح رسٍ ً١اٌزجبٌ ٓ٠الٔسذاس ٌٍزأوذ ِٓ دالٌخ إٌّٛرج ٌٍزٕجإ ثذسخخ اٌّغإ١ٌٚخ اٌّدزّؼ١خ
ِٓ خالي دسخخ ِّبسعخ اٌم١بدح اٌزس١ٍ٠ٛخ
اٌذالٌخ
لّ١خ
اٌّؼبِالد
اٌّؼبِالد غ١ش
أثؼبد اٌم١بدح
اخزجبس د االزصبئ١خ
اٌّؼ١بس٠خ
اٌّؼ١بس٠خ
اٌزس١ٍ٠ٛخ
Beta
اٌخطأ
لّ١خ ثبثذ
اٌزٕجإ  Bاٌّؼ١بسٞ
ِزغ١عععععععععشاد اٌزأث١ش اٌّثبٌٟ
*0.003
3.037
0.365
0.110
0.335
ثبٌّٕٛرج
اٌزسف١ض اإلٌٙبِٟ
*0.000
7.007
0.487
0.062
0.431
ِزغ١عععععععععشاد االعزثبسح اٌفىش٠خ
0.240
1.183
0.126
0.075
0.089
ِغزجؼذٖ
0.095
1.690
0.138
0.074
االػزجبساد اٌفشد٠خ 0.125
* راد دالٌخ ئزصبئ١خ ػٕذ ِغزα≤0.05 ٜٛ

يتوظ م الجدوع  )11أ هي اتتبار ت) تئير إلق أ التمك م ممارةذة ال يذادة
التوويميذذة ببعذذدي التذذأةير المةذذالج و التوفيذذز اإلليذذامج هذذادرة قمذذق التنبذذؤ بدرجذذة المةذذؤولية
المجتمعية ويث كانت هي اتتبار ت) دالة اودا يا قند مةتوى .α≤0.05
خذٚي()22
ّٔٛرج اٌزٕجٛء ثذسخخ اٌّغإ١ٌٚخ اٌّدزّؼ١خ ِٓ خالي أثؼبد اٌم١بدح اٌزس١ٍ٠ٛخ ٌذ ٜسؤٚعبء اٌدبِؼبد
األسدٔ١خ
ِؼبًِ
ِغزٜٛ
لّ١خ F
ِزٛعظ
دسخبد
ِدّٛع
اٌزسذ٠ذ
اٌّصذس
دالٌخ F
اٌّسغٛثخ
اٌّشثؼبد
اٌسش٠خ
اٌّشثؼبد
R
Square
ّٔٛرج
.555
4
2.219
اٌزٕجإ
*0.000
34.543
1.633
اٌجٛالٟ
80
1.285
.016
اٌّدّٛع
84
3.504
* راد دالٌخ ئزصبئ١خ ػٕذ ِغزα≤0.05 ٜٛ

يتضذذذو مذذذ جذذذدوع  )11وجذذذود أةذذذر ذي دإلذذذة إودذذذا ية قنذذذد مةذذذتوى قنذذذد مةذذذتوى
 α≤0.05ألبعذذذاد ال يذذذادة التوويميذذذة قمذذذق مةذذذتوى المةذذذؤولية المجتمعيذذذة الذذذذي يئذذذعر بيذذذا
رؤوةاء الجامعات األردنية .وقند دراةة أةذر كذع بعذد بئذكع منفذرد أظيذرت النتذا
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إلييذذا الجذذدولي  )11 :و  )11وجذذود أةذذر ذي دإلذذة إودذذا ية قنذذد مةذذتوى  α≤0.05ألبعذذاد
ال يادة التوويمية اآلتية:
 .1التذذأةير المةذذالج :وهذذد فةذذذر ىذذذا البعذذد باإئذذذتراك مذذع بعذذد التوفيذذذز اإلليذذامج مذذا نةذذذبتو
 )8.633م التباي فج مةتوى المةؤولية المجتمعية.
 .1التوفيذذز اإلليذذامج :وهذذد فةذذذر ىذذذا البعذذد باإئذذذتراك مذذع بعذذد التذذذأةير المةذذالج مذذا نةذذذبتو
 )8.633م التباي فج مةتوى المةؤولية المجتمعية.
ىذذذا الةذؤاع التذذج أئذذارت إلذذق وجذذود قتهذذة ارتباطيذذة موجبذذة ودالذذة بذذي

وهذذد اتف ذذت نتذذا

ال يادة التوويمية والمةؤولية المجتمعية مع دراةة الرهم .)181.

التوصيات:
فج ضوء النتا

تودج الباوةة بما يمج:

 اىتمذذا الجامعذذات األردنيذذة بالوظيفذذة الةالةذذة مذ وظا فيذذا وىذذج تدمذذة المجتمذذع ،وذلذذك مذتتع تفعيع مةؤوليتيا اإجتماقيذة قبذر البذرام واألنئذطة والئذراكات التذج تعذزز الجوانذم
اإجتماقية واإهتدادية والبي ية فج المجتمع.
 اةتوداث إدارة متتددة لممةذؤولية المجتمعيذة داتذع الجامعذات األردنيذة ميمتيذا تتطذيطالبذرام وتنفيذذذىا والتنةذذي مذذع مؤةةذذات المجتمذع ،وذلذذك بيذذدف تبذذادع التبذرات والتجذذارم
العممية فيما بينيا ،والتعذرف إلذق ن ذاط ال ذوة ومجذاإت التوةذي لتطبيذ أفضذع الممارةذات
فج مجاع تدمة المجتمع.
 تطوير مفيو المةؤولية المجتمعية وتضمينو فج التطط الجامعية ،وتنفيذ البرامواألنئطة المرتبطة بالمجتمع ،ووضع مؤئرات أداء ليذه البرام .
 تنفيذ برام تدريبية لتنمية هدرات رؤةاء الجامعات األردنية وف أفضع ممارةات ال يادةالتوويمية.
 -تعزيز ممارةات رؤةاء الجامعات األردنية بودفي هادة توويمي  ،وت ييمي وف

معايير

ال يادة التوويمية.
 إجراء المزيد م الدراةات ووع مفذاىي ال يذادة التوويميذة ،وةذبع ترةذيتيا فذج الجامعذات،وأةرىا فج تفعيع المفاىي اإلدارية الوديةة.
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املراجع
املراجع العربية:
أحاندو ،سيسي .)ٕٓٔٙ( .متطمبات جودة المسؤولية االجتماعية في التعميم الجامعي لخدمة المجتمع.
مجمة دراسات لجامعة األغواط ،العدد ٕٗ.

البصير ،خالد بن عبدالكريم .)ٕٓٔٚ( .واقع تفعيل المسؤولية المجتمعية بكميات جامعة اإلمام محمد بن
سعود اإلسالمية .مجمة البحث العممي في التربية ،العدد .ٔٛ

التمباني ،نهاية؛ وبدير ،رامز؛ والرقب ،أحمد .)ٕٖٓٔ( .عالقة القيادة التحويمية بتمكين العاممين في
الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة .مجمة جامعة النجاح لألبحاث (العموم االنسانية) المجمد ).)27

الثبيتي ،خالد عواضٕٓٔ٘ ( .م) .دور أقسام اإلدارة التربوية بالجامعات السعودية في تحقيق المسؤولية
اإلجتماعية .مجمة جامعة طيبة لمعموم التربوية .مجمد ٓٔ ،عددٔ ،ص ٔ٘.ٙٚ-

الحريري ،رافدةٕٓٔٙ( .م) .فنون معاصرة في القيادة التربوية .األردن ،عمان :دار المناهج لمنشر
والتوزيع.

الخرابشة ،عمر محمد و المعاني ،ايمن عودة .)ٕٓٔٚ( .أثر تطبيق القيادة التحويمية عمى اإلبداع
اإلداري لدى العاممين في جامعة البمقاء التطبيقية .المجمة التربوية ،المجمد ٖٔ ،العدد ٕٔٔٔٚ .

الخميوي ،نوف .)ٕٓٔٙ( .واقع تفعيل المسؤولية المجتمعية لدى الجامعات الحكومية في مدينة الرياض
من

وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والقيادات األكاديمية( .رسالة دكتوراه غير منشورة) جامعة

الممك سعود.

الرشيدي ،عمي ضبيان .)ٕٓٔٛ( .القيادة التحويمية وعالقتها باإلبداع التنظيمي لدى عمداء ورؤساء
الرياض .المجمة العربية لمدراسات االمنية .المجمد ٖٖ،
األقسام بالجامعات ا ْلحكومية واألهمية بمدينة ّ
العدد ٔ.ٚ

الرقب ،أحمد صادق .)ٕٓٔٓ( .عالقة القيادة التحويمية بتمكين العاممين في الجامعات الفمسطينية بقطاع
غزة( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة األزهر ،غزة.

الرقب ،توفيق زايد ٕٓٔٚ( .م) .درجة ممارسة القيادة التحويمية وعالقتها بالمسؤولية المجتمعية لدى القادة
األكاديميين بجامعة الممك سعود .المجمة الدولة التربوية المتخصصة .المجمد  ،ٙالعددٓٔ.

سميرات ،سمر أكثم و مقابمة ،عاطف يوسف .)ٕٓٔٗ(.درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة

لمقيادة التحويمية وعالقتها بدافعية المعممين نحو عممهم .مجمة دراسات العموم التربوية ،المجمد ٔٗ،

ممحق ٔ.
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الشيشنننية ،منننى نمننر .)ٕٓٔٛ( .دور جامعننة القنندس المفتوحننة فنني خدمننة المجتمننع فنني ضننوء مسننئوليتها

المجتمعي ننة م ننن وجه ننة نظ ننر أعض نناء الهيئ ننة التدريس ننية  .مجم ننة الجامع ننة اإلس ننالمية لمد ارس ننات التربوي ننة

والنفسية ،العدد .ٕٙ

عبدالفتاح ،محمدٕٓٔٗ( .م) .مهارات القيادة اإلدارية في المؤسسات التعميمية .عمان :مؤسسة الوراق
لمنشر والتوزيع.

العواودة ،انتصار طالبٕٓٔٛ( .م) .عالقة القيادة التحويمية بممارسة المنظمة المتعممة في جامعتي

الخميل وبوليتيكنك فمسطين من وجهة نظر األكاديميين فيهما .مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث

والدراسات التربوية والنفسية .المجمد  ،ٜعدد .ٕٙ

محمد ،مديحة فخري محمود .)ٕٓٔٙ( .تصور مقترح لتنمية المسؤولية االجتماعية لمجامعات المصرية

عمى ضوء مجتمع المعرفة .مجمة دراسات عربية في التربية و عمم النفس ،العدد ٓ ،ٛص -ٗٓٚ

ٖٔٗ.

تحمل الجامعات االردنية الخاصة
ناصر الدين ،يعقوب ،شقوارة ،سناء ،الحيمة ،محمد .)ٕٖٓٔ ( .درجة ُ
لممسؤولية المجتمعية من وجهة نظر قادة المجتمع المحمي .مجمة جامعة األداء والتنمية ،المجمد ٕ،
العدد ٕ ،ص ٔ.ٖٛ-

وشاح ،مؤيد أحمدٕٓٔ٘ ( .م) .درجة ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية في كميات التمريض في

الجامعات األردنية لمقيادة التحويمية وعالقتها بمستوى الصحة التنظيمية من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس (رسالة ماجستير غير منشورة) .جامعة الشرق األوسط ،األردن.
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