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Abstract 

This study aimed to identify the extent to which scientific research contributes to enhancing 

change leadership among academic leaders at Yarmouk University from their point of view. 

The study used the descriptive analytical method. The study tool consisted of a questionnaire 

consisting of 22 items distributed over three areas; It was applied to a random sample of (65) 

academic leaders at Yarmouk University. The results indicated that the degree of scientific 

research’s contribution to promoting change leadership among academic leaders at Yarmouk 

University came with a total average of (3.74) high degree, and at the level of sub-fields; The 

field of "administrative and technical affairs" got the highest arithmetic average (3.81), then 

the field of "administrative legislation" with a mean of (3.77), and thirdly the field of "academic 

and teaching affairs" with a mean of (3.67). 

   The results also showed that there were no statistically significant differences at the level (α 

≤ 0.05) about the estimations of the sample members due to the variable of occupational rank, 

and the presence of statistically significant differences due to the variable of college and in 

favor of scientific colleges, and the variable of years of experience in favor of a category less 

than 10 years.       

Key words: Contribution of Scientific Research, Scientific Research, Change Leadership, 

Academic Leaders, Yarmouk University. 
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موك من  ي جامعة الير
ن
ن ف ي تعزيز قيادة التغيير لدى القادة األكاديميير

ن
وجهة   إسهام البحث العلمي ف

 نظرهم 

 

  سهير يعقوب

موكالجامعة   ، ةالباحث  األردن  ، ير

 الملخص

الد جامعة  راهدفت هذه  ي 
فن ن  األكاديميير القادة  لدى  التغيير  قيادة  تعزيز  ي 

فن العلمي  البحث  إسهام  مدى  إىل  التعرف  سة 

موك من وجهة نظرهم. استخدمت الد ، وقد تمثلت أداة الدراالير ي التحليلي
ي استبانه مكونة من  راسة المنهج الوصفن

سة فن

ي جامعة  65فقرة موزعة عل ثالثة مجاالت؛ تم تطبيقها عل عينة عشوائية مكونة من ) 22
ن فن ا من القادة األكاديميير

ً
( فرد

ي جامعة  
ن فن ي تعزيز قيادة التغيير لدى القادة األكاديميير

موك. وقد أشارت النتائج إىل أن درجة إسهام البحث العلمي فن الير

موك جاءت بمتوسط كلي ) بدرجة مرتفعة، وعل مستوى المجاالت الفرعية؛ حصل مجال "الشؤون اإلدارية    ( أي3.74الير

متوسط أعل  عل  )  والفنية"  ي )3.81حساب  ي  حساب  بُمتوسط  اإلدارية"  يعات 
التشر  " مجال  ثم  مجال"  3.77(،  وثالثا   ،)

ي    .(3.67) الشؤون األكاديمية والتدريسية" بُمتوسط حساب 

د العينة تعزى لمتغير  رات أفرا≥( حول تقدي0.05αرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )كما أظه

ة   الرتبة الوظيفية، ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الكلية ولصالح الكليات العلمية، ومتغير سنوات الخي 

 . سنوات 10ولصالح فئة أقل من 

، إسهام البحث العل: الكلمات المفتاحية ، البحث العلمي موك مي ، جامعة الير ن ، القادة األكاديميير  . قيادة التغيير

 

 

 المقدمة 

ي يعتمد عليها أي مجتمع يسىع لل
 البحث العلمي األرضية واألساس الت 

ّ
ي شت  مجاالت الحياة يعد

 ؛ تطور والتقدم فن

ي    خاصة
وما أدى إليه ذلك من بروز عرص جديد  ت وتحديات وتسارعات هائلة  اتغير من    يوميشهده العالم كل    ما   ظل فن

وري استيعاب جميع هذه التغير   ،المعرفة والمعلوماتعرص  يتمثل ب ا الذلك أصبح من الرصن
ً
ت ومواكبتها، بل التنبؤ أيض

. اواستشر  ،تقبليةت المس ابالتغير             ف المستقبل وفق منظور علمي مستقبلي يفهم الحاضن بأفق شامل يىعي أبعاد التغيير

ي االهتمام بالتعليم الجامىعي باعتباره العامل اإلسي   ذلكولكي يتم تحقيق    
ي الهام افإن أوىل الخطوات تتمثل فن تيج 

ي والحفا  ،مجتمعالذي يقوم بتأكيد هوية أي  
،  ظ عل مستقبله فن ي

(،  2015ظل التحديات والمستجدات الهائلة )السلطابن

ي بنيتها وب
ث فن

ّ
  تجعلها من أولويات اهتمامها خاصةمجها وبحوثها العلمية و راوهذا األمر يفرض عل الجامعات أن تحد

 ، ي
ف  بوية )شر ي تشكل دو  ،(2008البحوث الي 

بوية، وت را والت  ي عالج المشكالت الي 
د الصورة  حيوًيا فن

ّ
ر معلومات قّيمة تبد

ّ
وف

الق اع 
ّ
لدى صن الخياراراالضبابية  ي 

الثقة فن التعليمية، وترفع معدل  المُ رات   ت 
 
 نت
 
المُ رارابة والقخ  ت 

 
 ت
 
 خ
 
ي ذ

ة من قبلهم والت 

ي   تساعد
فن والتنمية  التغيير  عجلة  ودفع  بوي 

الي  العمل  تجويد  ي 
فن تسهم  ورسمها، كما  التعليمية  السياسة  تشكيل  عل 

،معاتهممجت  . (2019)الغفيلي
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أم الجامعية  المجتمعات  ي 
فن التغيير  أصبح  المنطلق  فالتحول    را ومن هذا  ا، 

ً
ي مفروض

من خالل  لاحفظ    فن معارف 

ي تنفذ مهامها فقط 
ية والت  ي إطار المعلوماتية، والتحول من ثقافة    القوى البشر

إىل تطوير للثقافة العلمية من خالل اإلبداع فن

ي المعلومات، كل هذه التغير االحتكار والت
وهذا مايدعو    ،ت تؤكد بأن التغيير أمر ملح وبالغ األهميةاملك إىل ثقافة التشارك فن

ي بيئة جامعية منفتحة عل العالم، وأن    ستجابةلال المجتمعات الجامعية  
للتغيير وتأثير التكنولوجيا المعلوماتية والعمل فن

ن وتزويد ن واألكاديميير تأهيل اإلداريير بالمهايتم  التغير راهم  للتعامل مع هذه  المطلوبة  ي شت  مجاالت  ت  ات 
المتسارعة فن

قادرة عل قيادة عملية التغيير بكل كفاءة وفاعلية، والعمل المخطط  فية رااستشر تغيير فاعلة    لوجود قيادة   الحياة، باإلضافة

ي آمال وتطلعات تلك المجتمعات واحتياجاتها .                (Bresnahan; Brynjolfsson; Hitt , 2002)وفق مايلت 

ي ) وذلك ألن    ؛أن أهمية البحوث العلمية هي أهمية مستمرة ودائمة للدول والجامعاتعل  (  2020ويؤكد الفرجاب 

مي   لذلك  ا المعرفة   ، المجتمىعي والتغيير  التطور  وهو  مهم  بعنرص  وترتبط  متجددة،  والمناهج  البحث  وأدوات  كمة 

الدفالمجتمعا من  حركة  إىل  دائًما  بحاجة  والقيادي رات  التعليمي  المجال  ي 
فن وخاصة  واألكاديمي  ي  المنهج  والبحث  سة 

ي تطوير البحث العلمي واالهتمام به عل قائمة االسي    ،واإلداري
تيجيات األهم كون ذلك مرتبط بالتنمية الشاملة  الذلك يأب 

بويةإىل جانب توظيفه لحل المشكالت المطروحة أمام المؤس ي تجد الجامعات اليوم    ، سات الي 
ويعتي  أحد المفاتيح الت 

ي مواجهة المشكالت 
ة، وبالتاىلي فإن مشاركة البحث العلمي فن ي السنوات األخير

ق الطرق عنده وال سيما فن نفسها عل مفي 

 . (2021)الدحدوح، رراالخاصة بعملية التنمية والتغيير أصبحت أولوية قصوى لدى صناع الق

ي وقتنا  بالو    
ايد بأهمية البحث العلمي فن ن ي الدول المتقدمة   الحاضن رغم من االهتمام المي 

ي توىلي البحث   وخاصة فن
الت 

ي الجامعات وم
ة من دخلها القومي لتمويله فن ي خططها التنموية، وتخصص نسبة كبير

ة فن إال كز األبحاث،  را العلمي أولوية كبير

ي جامعاتنا العربية
 البحث العلمي فن

ّ
ومن ثم هناك انفصال    تيجياتاسي  واال مازال يفتقد لوضوح السياسات    األردنيةومنها    أن

ن ما تريده الدول أو تنهض به مؤسساتها العاملة ن ما تقوم به الجامعات من بحوث لها أغ  ،بير خاصة بها قد ال ال  ها ضراوبير

ورة مع أهداف التنمية وحاجات المجتمع ي بالرصن
الصادر عن المجلس االقتصادي    ر التقري  ويشير   . ( 2021)الجادري،  تلتف 

ي محور البحث العلمي    (2021) واالجتماعي 
،   واالبتكار فن ي تحديد األولويات الوطنية للبحث العلمي

أن ثمة عدم وضوح فن

األولويات تلك  وضع  عند  الطموحات  ي 
فن المبالغة   ،بسبب 

ي القيام بدورها، مؤكدا أ
نه ال بد من تحديد الغاية من تنفيذ ويشير إىل ضعف اإلمكانات وعدم جدية الجهات المعنية فن

ي األردن، ورسم اسي  
 . تيجية وخطة تنفيذية واضحة، مع توفير البيئة المناسبة له ضمن اإلطار الواقىعي االبحث العلمي فن

 

 مفهوم البحث العلمي 

يف "جهد فكري يتسم بمنهجية منظمة مدروسة، ويمكن توظ  : البحث العلمي بأنه  (2011،96المعايطة )يعّرف    

ي حل مشكالت الحياة"
 . نتائجها فن

( أن البحث العلمي هو" كل نشاط ذي منهج يهدف إىل إنتاج معارف جديدة ترتبط بفهم  5، 2011ويرى خرصن )   

ي النهاية إىل رفع قد
ي تحيط به، ويؤدي فن

ي هذه الظواهر والسيطرة  رااإلنسان للظواهر الطبيعية الت 
ت اإلنسان عل التحكم فن

 عل الطبيعة". 
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 مفهوم قيادة التغيير 

بمعتن أن إدارة التغيير   :"إدارة عمليات متعددة، متسلسلة تنتهي بإحداث التغيير المطلوبتعّرف قيادة التغيير بأنها   

ي، وم حله ابتداًء من تحديد الرؤية وانتهاًء إىل إحداث التغيير  راترتبط بشكل رئيس بمن يدير التغيير وبمنهجية العمل التغيير

 .  (2012،21) مساد،  رض المؤسسة بغض النظر عن مستوى تحقيقه"عل أ

 

 مجاالت قيادة التغيير 

كة:   -1 ن   تطوير رؤية مشي  العاملير ها عل  للمؤسسة ونشر مستقبلية  رؤية  البحث عن  من خالل   ، ويتحقق ذلك 

ال المستقبلية ويساعد  قائد فيستخدم  الرؤية  بناء  ي عملية 
المؤسسة فن ي 

ن فن العاملير لدمج  ك أهداف رادإ هم عل  أساليب 

ن مع م  قائد ويستثمر ال  ،المؤسسة كة للعاملير
عاته للقيم االجتماعية عند تطوير الرؤية  راالفرص المتاحة لينقل الرؤية المشي 

كة   . (2010)عماد الدين،  العامة المشي 

ن   هرمية، وإعطاء  أقل  بشكل  بإعادة بناء تنظيم المؤسسات  وذلك  : هيكلة التغيير   -2  مزي  العاملير
ً
ا من الصالحيات د

ي المؤسسة ) جالب،
ن المؤسسة واإلدارة فن  (. 2011والمشاركة بمرونة وتنمية روح الفريق وزيادة مستوى التعاون والثقة بير

التشاركيةالقيا  -3  ال  :دة  به  ك  يشر قيادة  أسلوب  صياغة  قائد وهي  ي 
فن المؤسسة  ي 

فن ن  وتحديد  راراالق  العاملير ت 

ن من حل مشكالتهم بأنفسهم وتعاون ال  ،ح الخطط المناسبةا األهداف واقي   ن العاملير ن    قائد وذلك من خالل تمكير مع العاملير

ي وضع االسي  
ن عل التغيير والتطور دون الحاجة إىل اإلكثار من    قائد وتشجيع ال  تيجيات والتوصيات المناسبة، افن العاملير

ال ويتقبل  المشاركااالقي    قائد التوجيه،  ويعزز  ن  العاملير مع  ويناقشها  والود  حات  المحبة  من  جو  ي 
فن البناءة  ات 

(2011Reeves,). 

ن   -4 ي   التحفير
ن المادي والمعنوي  قائد يتطلب التغيير شعور ال:  الفكرية  واالستثارة  الذهتن ن بالتحفير  م لدفعه  والعاملير

ي تحقيق 
ي المؤسسة وأفكارهم وربطها بمي  را آ  وذلك بدعم ،التغيير لبذل قصارى جهدهم فن

ن فن تقبل و  ،ت علميةراء العاملير

ي وجهات النظر  
اء فن

ّ
، وتوفير الممّما  االختالف البن ي التطوير وتحقيق التغيير

ي من  راجع والدرايسهم فن
سات المختلفة الت 

ي االطالع ع
ن فن                       (. 2010عماد الدين، ) سات الحديثةرال المستجدات والدشأنها مساعدة العاملير

 

 قيادة التغيير بعلمي  البحث العالقة 

ي التعليم الجامىعي 
كز  را والعمود الفقري إلنشاء الجامعات وم  ، يعتي  البحث العلمي أحد العناض االساسية والمهمة فن

أنه  إىل  باإلضافة  تخصصهم،  ي مجاالت 
فن التدريس  أعضاء هيئة  رفع مستوى  ي 

فن المهم  العامل  ، وكذلك  العلمي البحث 

عليه   تستند  الذي  األاألساس  تحقيق  نحو  الجامعة  بالمعرفة  انطالقة  يتسم  ي عرص 
فن المجتمع  اليها  يتطلع  ي 

الت  هداف 

ي المجاالت   ت المتسارعة. اوالتغير 
ي تطوير التعليم العاىلي وخاصة فن

ن البحث العلمي من أداء دوره فن فالبد من العمل عل تمكير

مج البحث  رات العلمية الحديثة من خالل برامع التطو  كما يتوجب عل الجامعات أن تتعامل   . اإلدارية والتنمويةو القيادية 

ي ذلك التعليم  والتطوير ويتم بالتخطيط العلمي الجيد ممّ 
ن مختلف القطاعات الحكومية بما فن ا يفرض مشاركة فعالة بير

ي را العاىلي إلث ي الجامعات مما ينعكس بشكل ايجاب 
 بشكل عل قيادة الجامعات والتعليم الجامىعي   ء عملية البحث العلمي فن

http://www.rimakjournal.com/


 
Volume 5, Issue 1, January 2023 

 

315  

 
 

www.rimakjournal.com 

 

ن    ،عام كير
، والي  ن ي جميع مجاالتها البحثية والمعرفية والقيادية، وتعزيز ثقافة الجودة والتمير

وذلك إلحداث تطور شامل فن

ت الحالية واألنماط القيادية  راتيجيات وتحديث الهياكل التنظيمية، وتغيير النظم التقليدية وتطوير المهااعل وضع االسي  

    . (2013)الهادي،الفاعلة

ي التعليم الجامىعي بشكل عام  ساتراوقد تناولت العديد من الد
ي إحداث التغيير فن

وواقع قيادة    ، دور البحث العلمي فن

ي الجامعات
ي تطوير البحث العلمي   القيادات األكاديميةودور    التغيير فن

تساديك )فقد    ؛فن   (Gebretsadik  ,2022أجرى جيي 

ن من المستوى المتوسط    سة هدفت إىل تقييم مساهمة القادةراد ي إحدى  األكاديميير
ي إحداث االستعداد للتغيير فن

والدنيا فن

. وتمثلت أداة الد  الجامعات األثيوبية.  ي المسجي
سة باستخدام نموذج معدل لمقياس  رااستخدم الباحث المنهج الوصفن

ي التغيير التنظيمي 
عضًوا    180عل عينة مكونة من  ومقياس تقييم موقف التغيير المعدل تم تطبيقهما    ،معتقدات متلف 

ي الجامعة منخفضة وتواجه عادة مقاومة  
ي الجامعة. وقد أظهرت النتائج أن الجاهزية للتغيير فن

من أعضاء هيئة التدريس فن

ن قيادة التغيير واالستعداد للتغيير لدى أعضاء  را من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة. كما أظهرت الد سة وجود عالقة بير

 س. هيئة التدري

( فافا  أجرت  ي  راد  (,2020Vabaكما 
فن السائدة  القيادية  واألنماط  التحويلية  القيادة  تأثير  إىل  التعرف  سة هدفت 

يدفع الثقافة    المنظمة كعنرص ريئس  العلمي واإلنتاجية وانعكاس ذلك عل  لالبتكار  العلمي فيها، كبيئة  البحث  أداء  من 

. اعتمدت الب ي من خالل الدرااحثة المنهج االستقالتنظيمية واألداء التنظيمي
سات واألدبيات السابقة. حيث أظهرت راب 

ي مشاري    ع البحث    النتائج
ين فن ن مباشر ي بيئات البحث والتطوير، وأن لهم تأثير عل األداء كمساهمير

للقادة دور مهم فن أن 

ي  العلمي 
ي   ،وأداء الفريق البحت 

ن وتحديد المهمات والتوقيت الزمتن ن عل المهاكذلك دورهم كداعمير كير
 ت والمهام. را والي 

ي تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس  را( د2018أجرت أبوشاور)و 
سة هدفت إىل معرفة درجة تأثير البحث العلمي فن

الد أداة  ، وتمثلت  ي
المنهج الوصفن الباحثة  اتبعت  ي جامعة حائل فرع اإلناث. حيث 

تم  راأكاديمًيا ومهنًيا فن سة باستبانه 

ي  100ل عينة طبقية عشوائية مكونة من )تطبيقها ع
جامعة. وقد توصلت  ال( عضو من أعضاء هيئة التدريس اإلناث فن

ي تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس لكنه تأثير منخفض، كما توصلت الدراالد
سة إىل  راسة إىل وجود تأثير للبحث العلمي فن

ي المحور األكا
ي هو أعل منه فن

ي المحور المهتن
، وأن هناك فروقا ذات داللة إحصائية لدرجة تأثير البحث  أن التأثير فن ديمي

ة والجنسية غير السعودية.  ي الخي  ي تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس ولصالح متغير
 العلمي فن

ي الجامعات األردنية الخاصة  هدفت    سةرا( د2018أجرى طناش والكبيسي )  ذلك ك
إىل معرفة واقع قيادة التغيير فن

. وتمثلت أداة الدمن وجهة ن ي
. اتبع الباحثان المنهج الوصفن ن ن واألكاديميير سة بتطوير  راظر أعضاء هيئة التدريس واإلداريير

ي الجامعات الخاصة. 500تم تطبيقها عل عينة عنقودية عشوائية مكونة من )  استبانه
( عضًوا من أعضاء هيئة التدريس فن

ي جميع  وقد أشارت النتائج إىل أن درجة توافر متطلبات ق 
ي الجامعات األردنية الخاصة كانت متوسطة فن

يادة التغيير فن

تعزى لمتغير الجنس والمسم   (≥0.05αالمجاالت. كما أشارت النتائج إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند )

ة لصالح فئة أقل من  ، ووجود فروق تعزى لمتغير الخي  ي
        سنوات.  6الوظيفن

ي ضو 
ي تطوير التعليم الجامىعي والقيادةوفن

الجامعية لقيادة التغيير   ء ما سبق عن أهمية البحث العلمي ودوره فن

الد البحث  راكانت هذه  للكشف عن مدى إسهام  ي جامعة    العلمي سة 
ن فن القادة األكاديميير لدى  التغيير  تعزيز قيادة  ي 

فن

موك من وجهة نظرهم  .الير
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 سة وأسئلتها رامشكلة الد 

ي    وتعليمية  اقتصادية واجتماعية  را الشديد نشاطا ليس له آثا  ولألسف البحث العلمي  يمثل    بات
وذلك ألن  ،  ا جامعاتنفن

ي ينتجها  
ي    عضاء هيئات التدريس أمعظم البحوث الت  قيات العلمية،راغأهي بحوث تلت    ضهم الشخصية للحصول عل الي 

معظم   وأصبحت، (هراوالدكتو الحصول عل شهادة )الماجستير  لتلبية متطلباتفقط سات العليا راوكذلك بحوث طلبة الد

هذه النتاجات البحثية ليست ذات صلة بالجوانب التطبيقية وبعيدة عن رؤية المجتمع وحاجاته ومشكالته، ويغلب عليها 

ي    العلمي إسهام البحث    مدىلكشف عن  ا  سة من خاللرالذلك تتحدد مشكلة هذه الد.  الطابع الفردي والشخصي 
تعزيز  فن

موك من وجهة نظرهم ي جامعة الير
ن فن                                             اإلجابة عن األسئلة اآلتية:  من خالل  قيادة التغيير لدى القادة األكاديميير

  

                                             سةراأسئلة الد

موك من وجهة نظرهم العلمي إسهام البحث  مدىما  -1 ي جامعة الير
ن فن ي تعزيز قيادة التغيير لدى القادة األكاديميير

  ؟ فن

2- ( اإلحصائية  الداللة  عند مستوى  إحصائية  داللة  ذات  توجد فروق  ن   (≥0.05αهل  أف  بير العينة  رااستجابات    حولد 

موك من وجهة نظرهم  العلمي ام البحث  دى إسهلمتقديرهم   ي جامعة الير
ن فن ي تعزيز قيادة التغيير لدى القادة األكاديميير

  فن

ة، واسنوات ، و كليةت الاتعزى إىل متغير   ؟  لرتبة الوظيفيةالخي 

 

: راهدفت هذه الد: سةراأهداف الد ي
 سة إىل تحقيق اآلب 

ي تعزيز قيادة ال إسهام البحث العلمي  مدى التعرف إىل  - 
ي جامعةفن

ن فن موك تغيير لدى القادة األكاديميير ، وذلك لتسليط الير

ن   ي تحتاج إىل مزيد من التطوير والتحسير
 الضوء عل الجوانب الت 

ن استجابات أف -  ي تعزيز   البحث العلمي    إسهام مدى حول  د العينة  راالكشف عن وجود فروقات ذات داللة إحصائية بير
فن

موك قيادة التغيير لدى القادة األكاد ي جامعة الير
ن فن ي ضوء  يميير

وذلك للوصول إىل فهم أفضل وأعمق للنتائج، والتوصية فن

 .  هذه النتائج

 

 سةراالدأهمية 

ي  سةرا: إن هذه الداألهمية النظرية 
ي راالد -حدود علم الباحثة  -فن

ي  سة األوىل من نوعها الت 
إسهام البحث  بحثت فن

ي تعزيز قيادة التغيير لدى القادة األ   العلمي 
موكفن ي جامعة الير

ن فن سة فيما قد تضيفه من أدب  را، كما تنبع أهمية الدكاديميير

بوي والمكتبة العلمية العربية.  ي المجال الي 
 تربوي فن

سة من خالل ما توصلت إليه من نتائج يؤمل أن يستفيد را: تكمن األهمية التطبيقية لهذه الداألهمية التطبيقية

ن  من القادة األكر  رامنها أصحاب الق ي اتخاذ القاديميير
موك فن ي جامعة الير

البحث    وتطوير ت المتعلقة من أجل تعزيز  رارافن

ي نتائجهالعلمي  
ن آخرين إلجرا، وربما تفتح هذه الدوتبتن ي مواضيع  راء المزيد من الدرا سة اآلفاق لباحثير

سات المشابهة فن

  . سة الحاليةراتربوية أخرى ذات صلة بالد
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 ئية راجوال التعريفات االصطالحية 

ي هذه الدإسهام    مدىب   يقصد 
ي يسجلها المستجيبون عل أداة الدبأنها    : ا(ئيً راسة )اجرافن

ي أعدتها  راالدرجة الت 
سة الت 

 الباحثة. 

ي يقوم بها اإلنسان مستخدًما األسلوب العلمي يعّرف البحث العلمي ) اصطالًحا( بأنه:  
وقواعد   ، "الجهود المنظمة الت 

الكتشاف العلمية  مشاكلها   الطريقة  لمواجهة  الظواهر  ن هذه  بير العالقة  ولتحديد  عليها،  لزيادة سيطرته  البيئة   ، ظواهر 

  . (2010،671الصوص، ) والقدرة عل اكتشاف الحلول المناسبة لها"

ي البحثية   ءاترا واإلج هي الممارسات ا(: ئيً راجإ) البحث العلمي ويعّرف  
ن )أعضاء  الت  يقوم بها مجموعة من الباحثير

ن  -سات عليا راريس، طلبة دهيئة تد موك وفق خطة علمية منظمة ومتسلسلة (إداريير ي جامعة الير
الوصول لحل   بهدف ،فن

ن امشكلة أو إثبات فرضية باالعتماد عل األدلة والي     . هير

)اصطالًحا( ية للتحولبأنها   تعّرف قيادة التغيير ن إىل   : "االستخدام األمثل لإلمكانات المادية والبشر  من واقع معير

ر ممكن عل األف  ( 2020،139د والمنظمة وبأقرص وقت وجهد ". )أبو كريم،راواقع أفضل، وبأقل ضن

ي تضعها االخطط واالسي   : ا نهبأا  ئيً را إجير كن تعريف قيادة التغيمي 
ي قيادالتيجيات الت 

موك جامعات فن   )رئيس، ة الير

ي إطار رؤية تصورية مستقبلية
حداث إل   ،المنشود   الواقع  إىل  الحاىلي ن الواقع  امعة مللتحول بالج  عمداء، رؤساء أقسام( فن

ي   ير التغي ية وااألمث  االستغاللل  المن خ  اإليجاب  ومواكبة    ،وتحدياته  ية، واستيعاب مستجدات العرص ادملل للموارد البشر

 للمجتمع.  الشاملة التنمية تحقيقو  ،واإلداريةالعلمية  التكنولوجية تراالتطو 

ن ياألكاديمالقادة   يقوم : هو كل  ير موك )عميد   من  الير ي عمادات وكليات جامعة 
إداري فن نائب    بتقلد منصب  كلية، 

   . 2022- 2021سي راللعام الد عميد، رئيس قسم(

  

   سةراحدود الد

يتحدد موضوع  البحث    مدىبقياس    سةراالدهذه    حدود موضوعية:  القادة    العلمي إسهام  لدى  التغيير  تعزيز قيادة  ي 
فن

ي 
ن فن موك من وجهة نظرهماألكاديميير  .  جامعة الير

ية:    موكسة عل راالدهذه طبقت حدود بشر ي جامعة الير
ن فن  . القادة األكاديميير

موكحدود مكانية:    ي المملكة األردنية الهاشمية جامعة الير
ي مدينة اربد فن

 . فن

ي العام الدراالدهذه حدود زمنية: تم تطبيق   
 (. 2022/ 2021سي )راسة زمنيا فن

 

 ءات راوالجقة الطري 

الد الد:  سةرامنهج  هذه  ي 
فن الباحثة  التحليلي  رااستخدمت  ي 

الوصفن المنهج  نتائج سة  وتفسير  وتحليل  لوصف 

 . ساترااألكي  مالءمة لهذا النوع من الد، إذ ُيعد العينةاستجابات 

موك والبالغراتكون ُمجتمع الد  : سةرامجتمع الد ي جامعة الير
ن فن   ( 141عددهم )  سة من جميع القادة األكاديميير

موك   ، وذلك وفقا  عضًوا   (. 2022/ 2021سي )راللعام الدإلحصاءات جامعة الير
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الد  الد:  سةراعينة  )  65سة من  راتكونت عينة  ن  القادة االكاديميير العميد، رئيس عضًوا من  عميد كلية، ونائب 

موك  (قسم ي جامعة الير
ي   حيث تم استخدام طريقة )العينات العشوائية البسيطة( بشكل  ، فن

وبن ن  1والجدول )  . الكي  ( ُيبير

   ت: اتغير حسب المسة راالدد عينة راتوزي    ع أف

ي اتغير م د العينة حسب راتوزي    ع أف (1الجدول )
ة والمسم الوظيفن  ت الكلية وسنوات الخير

 النسبة رراالتك الفئات  سةراالدت امتغير 

     الكلية

 % 52.3 34                    علمية

 % 47.7 31 انية إنس

 %100.0 65 المجموع

                    الرتبة الوظيفية

 % 16.9 11 عميد كلية

 % 33.8 22 نائب العميد

 % 49.2 22 رئيس قسم 

 %100.0 65 المجموع

ة         سنوات الخير

 % 58.5 38 سنوات 10أقل من 

 % 41.5 27 سنوات فأكير  10

 %100.0 65 المجموع

 

الع عل األدب النظريقامت الباحثة    : سةراالد  أداة
ّ
ي هسة )استبانرا، بتطوير أداة الدبالموضوع  صلةال  ا ذ  وبعد االط

( والت 

من) األولية  فقرة24تكونت بصورتها   عل    ( 
ً
رئيسية:    ثالثموزعة الشؤون    مجالمجاالت  اإلدارية، ومجال  يعات  التشر

ن عل  . ال الشؤون اإلدارية والفنيةومج  ،األكاديمية والتدريسية ، تم استخدام مقياس  األداة  ولتقدير عالمات المستجيبير

: بدرجة  ا  ليكرت خماسي التدري    ج وهي
ً
ة، بدرجة متوسطة، بدرجة قليلة، بدرجة قليلة جد ا، بدرجة كبير

ً
ة جد                 . كبير

 

 : سةراالد ة صدق أدا 

الظاهريا المح  لصدق  (:  )صدق  ن بعرض كمير الباحثة  هيئة   األداة  قامت  أعضاء  من  ن  المحكمير من  عدد  عل 

ي الجامعات األردنية  التدريس  
ة واالختصاصفن ي   ذوي الخي 

بية وعددهم )  فن ؛ للتحقق من صحة ودقة  10كليات الي  ن ( محكمير

 مالحظاتالوبناًء عل    تللمجاال ئها  ئهم من حيث وضوحها، وصياغتها اللغوية، ومدى انتماراوإبداء آ  ،ترامحتوى الفق

مجاالت   ثالث( فقرة موزعة عل  22من)  النهائيةبصورتها    حيث تكونت االستبانه  ،ترافقالء بعض التعديالت عل  را تم إج

  .رئيسية

http://www.rimakjournal.com/


 
Volume 5, Issue 1, January 2023 

 

319  

 
 

www.rimakjournal.com 

 

البناء   أداة  : صدق  تم تطبيق  البناء  من صدق  عينة    سةراالد  للتحقق  من خارج  استطالعية  عينة   سة راالدعل 

ن   ا عضوً   (25ستهدفة والُمكونة من )الم ن الفقرا ، إذ تم استخمن القادة االكاديميير الكلية ت والدرجة  راج معامالت االرتباط بير

ي الجدول )لل
ن الفقرة والدرجة الكلية لألداة وكانت النتائج كما فن                                       (: 2مجال المنتمية إليه، وبير

ن الفق( 2الجدول )  الكلية لألداة الدرجة ت مع الدرجة الكلية للمجال و رامعامالت االرتباط بير

يعات الدارية   مجال التشر
األكاديمية  الشؤون    مجال 

 التدريسيةو 
 الشؤون الدارية والفنية  مجال

 الفقرة

الفقرة   االرتباط  معامل 

 لفقرةا مع 

الفقرة   االرتباط  معامل 

 قرةالف مع 

الفقرة   االرتباط  معامل 

 مع 

 األداة  المجال األداة  المجال األداة  المجال

1 0.789** 0.696** 9 0.753** 0.654** 17 0.850** 0.802** 

2 0.801** 0.796** 10 0.582** 0.522** 18 0.811** 0.785** 

3 0.797** 0.759** 11 0.723** 0.633** 19 0.824** 0.812** 

4 0.774** 0.693** 12 0.703** 0.690** 20 0.872** 0.779** 

5 0.883** 0741** 13 0.731** 0.687** 21 0.778** 0.663** 

6 0.676** 0.598** 14 0.698** 0.559** 22 0.797** 0.651** 

7 0.733** 0.694** 15 0.765** 0.651**    

8 0.776** 0.669** 16 0.669** 0.638**    

   ) α = 10.0 ) مستوى دالة إحصائًيا عند  **   

 

سون )ج  را كما تم استخ ن مجاالت  Pearsonقيم معامالت االرتباط بير كما والدرجة الكلية لألداة    سةراالدأداة  (؛ بير

ن  هو  ي الجدول )ُمبير
 (: 3 فن

ن المجاالت والدرجة الكلية لألداة  االرتباط معامالت  قيم( 3) الجدول  بير

 المجاالت
يعات   التشر

 الدارية 

األكاديمية  ا لشؤون 

 والتدريسية 

الشؤون الدارية  

 والفنية

الدرجة  

 الكلية  

يعات الدارية   **0.898 **0.759 **0.698 1 التشر

 **0.911 **0.778 1  الشؤون األكاديمية والتدريسية 

 **0.902 1   الشؤون الدارية والفنية 

 1    الدرجة الكلية 

   ) α = 0.01) مستوى عند دالة إحصائًيا   **   
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من   ا عضوً   (25ستهدفة ُمكونة من ) المعينة  المن خارج    استطالعيةعل عينة األداة  تمَّ تطبيق    :سةراالد  ةثبات أدا

موك ي جامعة الير
ن فن ت األداة باستخدام معادلة  را، ثم تّم حساب قيم معامالت ثبات االتساق الداخلي لفقالقادة االكاديميير

ن قيم معامالت الثبات ألداة  4ت، والجدول )راعل الفق العينةد  را( الستجابات أفCronbach–Alphaكرونباخ ألفا ) ( ُيبير

 
ّ
 سة. راالد

  معامالت االتساق الداخلي كرونباخ ألفا ألداة (4الجدول )
 
 سة راالد

 تراعدد الفق كرونباخ ألفا  مجاالت األداة

يعات الدارية  8 0.877 التشر

 8 0.869 الشؤون األكاديمية والتدريسية

 6 0.791 الشؤون الدارية والفنية

 22 0.901 األداة ككل 

 

 سةرات الدامتغير 

 :
ا
 : (ت المستقلة )التصنيفيةاالمتغير  أوًل

 )علمية، إنسانية(.  : انالكلية، وله فئتمتغير 

ة، وله مستويان: )متغير   (. سنوات فأكي   10سنوات ،  10أقل من سنوات الخي 

 (. عميد كلية، نائب العميد، رئيس قسممستويات: ) الثثالرتبة الوظيفية، وله متغير 

ن مدى  ت التابعة: االمتغير ثانًيا:   ي تعزيز قيادة التغيير لدى القادة األكاديميير
 .  إسهام البحث العلمي فن

  

   المعالجة الحصائية 

 األداة. ت رافق لتب ات المعيارّية والر فرانحج المتوسطات الحسابّية واال را تّم استخ،  لإلجابة عن السؤال األول 

ي  
    (MANOVAت )ااستخدام اختبار تحليل التباين المتعدد المتغير  ، تم لإلجابة عن السؤال الثانن

ا و ألداة و عل ا العينةد راأفاستجابات لمتوسطات  
ً
 . سةراالد تالمتغير   فق

ي ثالثة مستويات. من خالل المعادلة اآلتية:  عل األداةدرجة التم تحديد  
 فن

 القيمة األدبن للبديل /عدد الدرجات.  –القيمة األعل للبديل  طول الفئة =     

 طول الفئة للفقرة   1.33=  3( / 1–5= )          

 مرتفعة 5.00-3.68 ،متوسطة 3.67-2.34 ،منخفضة 2.33 - 1 : وعليه أصبحت الدرجات 
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 سة ومناقشتها رانتائج الد

ي تعزيز قيادة  مدى: ما  ألول والذي نصَّ علالنتائج المتعلقة بالسؤال ا
ن
التغيير لدى القادة      إسهام البحث العلمي ف

موك من وجهة نظرهم؟" ي جامعة الير
ن
ن ف ات المعيارية، والرتب،  فرانحتّم حساب الُمتوسطات الحسابية، واال  األكاديميير

ن نتائج ذلك: 5). والجدول ألداة، وللدرجة الكلية لاألداةوالدرجة، لكل مجال من مجاالت   ( ُيبيرَّ

ي تعزيز قيادة التغيير    دىوالرتب لم  اتفرانحواال ( الُمتوسطات الحسابية  5الجدول )
ن
إسهام البحث العلمي ف

   مرتبة تنازلًيا 

 المجاالت الفقرة
المتوسط 

ي   الحسانر

 فرانحاال 

 المعياري

 
 الدرجة  الرتبة 

يعات الدارية . 1  مرتفعة  2  0.77 3.77 التشر

2 . 
األكاديمية    الشؤون

 والتدريسية

3.67 0.87  
 توسطةم 3

 رتفعة م 1  0.72 3.81 الشؤون الدارية والفنية . 3

 رتفعة م          0.76 3.74 الدرجة الكلية

 

ن من الجدول  ت ي موك م  درجةأن  بير ي جامعة الير
ن فن ي تعزيز قيادة التغيير لدى القادة األكاديميير

ن  إسهام البحث العلمي فن

ي ) كما أن المجاالت جاءت    (0.76معياري )  فراانح( و 3.74وجهة نظرهم ككل قد جاءت بدرجة )ُمرتفعة(، وبُمتوسط حساب 

ي ) : بالمرتبة األوىل جاء مجال " الشؤون اإلدارية والفنية " بدرجة )ُمرتفعة(، وبُمتوسط حساب  ي
تيب اآلب  ا للي 

ً
ي  3.81وفق

( وفن

يعات المرتبة الثانية مجال " ي ) التشر ي المرتبة الثالثة جاء مجال "3.77اإلدارية " بدرجة )ُمرتفعة(، وبُمتوسط حساب 
  ( ، أما فن

)الشؤون األكاديمية والتدريسية ي  بُمتوسط حساب  )ُمتوسطة(،  بدرجة  تقدي .  )3.67"  ي 
النتيجة فن تعزى هذه  أفراوقد  د رات 

نظ المستقبلية    را العينة  تللتوجهات  ي 
موك  نتهجها الت  الير تغيير ن  م  جامعة  سياساتها وتحسينات مستقبلية    تاإحداث  ي 

فن

   ،واإلدارية  التعليمية
ً
ونيةل  ا وتحديث وكذلك    ، تيجية تعليمية وفق أحدث التقنيات المعاضةاكإسي    منظومتها التعليمية االلكي 

ي أقرتها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العااخطط االسي  لل  ها إعداد
وبما    األردنية  ىلي تيجية حسب معايير ضمان الجودة الت 

ي   ومواكبة التقدم العلمي   ،ت والتحدياتايتوافق مع التغير 
أصبحت    التعليم، لذلك  ظل تداعيات اقتصاد المعرفة وتدويل  فن

تطو   تحد  أمام  اآلن    الجامعة أكي   تكون  أن  إىل  ظهور  ة  وتنافسي  را وبحاجة  بعد  والعالمي خاصة  المحلي  التعليم  سوق  ي 
فن

ي فرضت عل كل جامعة العمل عل صياغة اسي  التصنيفات العالمية لل
ة  اجامعات الت  ن تيجيات تنافسية لبناء واستدامة مير

ي قطاع التعليم
   ومخرجاتها   البحوث الجامعية  وال شك أن  . تنافسية فن

ّ
ي سلم تصنيف اأحد أهم مؤشر   تعد

ن فن ت الجودة والتميير

ا   األسباب  وقد تعزو الباحثة  . الجامعات
ً
ي عملية التعليم وإخ  من  ة كورونا سببته جائحما  إىل    أيض

وع را تغيير جذري فن ج مشر

  ادةالق، وتجربة  حيث أصبح جزًءا من المنظومة التعليمية للجامعات   ، ج إىل التطبيق الفعلي العملي را التعلم عن بعد من األد

ن االكاديمي ي استخدام التقنيات الحديثة  أنفسهم  ير
ة كورونا   الشخصية فن ي حاالت    واإلدارية  التعليميةخطط  تفعيل الو   ،في 

فن

ي سياسات الجامعات التعليمية والقيادية  را ، لذلك أصبح التغيير أمالطوارئ
ا   وقد تعزو الباحثة النتيجة  . والفنية  حتمًيا فن

ً
  أيض

http://www.rimakjournal.com/


 

RIMAK International Journal of Humanities and Social Sciences 

 

322  

 

www.rimakjournal.com 

 

ي األردن فتحت اآلفاق أمام الجامعات األردنية كافة لتطويالما يحدث حاليا من تغيير   ربما 
ي سياسة التعليم العاىلي فن

ر  ت جذرية فن

 األوىل من نوعها عل مستوى المملكةاإلداريةو  بنيتها التعليمية األكاديمية
ّ
وقد   . ، وتجارب  ها الخاصة باستحداث مشاري    ع تعد

ي  (  Gebretsadik  ,2022)هذه النتيجة مع نتيجة    تفقتا
، واختلفت فن ن قيادة التغيير واالستعداد للتغيير وجود عالقة بير

 . ي الجاهزية للتغيير
ي أكي  منه  2018سة أبو شاور)رامع د  ك كذل   واتفقت   معها فن

ي المحور المهتن
ي أن تأثير البحث العلمي فن

( فن

 . ي المحور األكاديمي
 فن

  .
ً
ي الذي نصَّ علثانيا

  الداللة  هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   : "النتائج المتعلقة بالسؤال الثابن

(α≤0.05)  ي تع
ن
ي مدى إسهام مخرجات البحث العلمي ف

ن
موك من  ف ي جامعة الير

ن
ن ف زيز قيادة التغيير لدى القادة األكاديميير

عزى لُمتغير 
ُ
ة   ،الكلية، الرتبة الوظيفيةت:  اوجهة نظرهم ت ات فرانحتوسطات الحسابية، واال تّم حساب المُ   ؟"  سنوات الخير

ي مدى    سةراالدد  رات أفراتقديلالمعيارية  
ي تعزيز قيادة الفن

ي  إسهام مخرجات البحث العلمي فن
ن فن تغيير لدى القادة األكاديميير

موك   جامعة الير
ً
ة ،الرتبة الوظيفية، الكلية)ت المتغير   وفقا ن الجدول يُ (، كما  سنوات الخي   . (6) بيرَّ

ي مدى إسهام البحث العلمي رات أفراات المعيارية لتقديفرانح( الُمتوسطات الحسابية واال 6جدول )
ن
د العينة ف

ي تعزيز قيادة التغيير لدى 
ن
 لُمتغير ف

ً
ن وفقا  سةراالدت االقادة األكاديميير

 

يعات    مستويات  الُمتغير   التشر

 الدارية

الشؤون 

األكاديمية  

 والتدريسية

الشؤون 

الدارية 

 والفنية

الدرجة 

 الكلية

 علمية  الكلية

 N= 34 

ي   3.44 3.53 3.33 3.47 الوسط الحسانر

 فرانحاال 

 المعياري

0.64 0.73 0.60 0.62 

  إنسانية

N= 31 

ي   4.07 4.11 4.03 4.09 الوسط الحسانر

 فرانحاال 

 المعياري

0.78 0.88 0.73 0.77 

 المجموع

N=65 

ي   3.74 3.81 3.67 3.77 الوسط الحسانر

 فرانحاال 

 المعياري

0.77 0.87 0.72 0.76 

الرتبة  

 الوظيفية

 عميد كلية  

N=11 

ي   3.89 3.89 3.82 3.97 الوسط الحسانر

 فرانحاال 

 ريالمعيا

0.73 0.71 0.75 0.69 

ي  نائب العميد  3.68 3.80 3.57 3.70 الوسط الحسانر
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يعات    مستويات  الُمتغير   التشر

 الدارية

الشؤون 

األكاديمية  

 والتدريسية

الشؤون 

الدارية 

 والفنية

الدرجة 

 الكلية

 N=22  فرانحاال 

 المعياري

0.67 0.85 0.59 0.68 

 رئيس قسم 

 N=32 

ي   3.73 3.79 3.68 3.74 الوسط الحسانر

 فرانحاال 

 المعياري

0.85 0.95 0.81 0.85 

 المجموع

N=65 

ي   3.74 3.81 3.67 3.77 الوسط الحسانر

 فرانحاال 

 المعياري

0.77 0.87 0.72 0.76 

سنوات 

ة  الخير

 سنوات  10أقل من  

N=38 

ي   3.98 4.07 3.93 3.96 الوسط الحسانر

 فرانحاال 

 المعياري

0.70 0.76 0.60 0.66 

 سنوات فأكير  10

 N=27 

ي   3.41 3.44 3.29 3.50 الوسط الحسانر

 فرانحاال 

 المعياري

0.79 0.89 0.74 0.77 

 مجموعال

N=65 

ي   3.74 3.81 3.67 3.77 الوسط الحسانر

 فرانحاال 

 المعياري

0.77 0.87 0.72 0.76 

 

ن المتوسطات الحسابية6يظهر الجدول ) ا   سةراالد  د راأف  الستجابات  ( وجود فروق ظاهرية بير
ً
،  الكلية)  تالمتغير   وفق

ة  ،الرتبة الوظيفية ن المت  ، (سنوات الخي  ت اوسطات تم استخدام تحليل التباين متعدد المتغير ولبيان الفروق اإلحصائية بير

   المجاالت عل   سة رادالد عينة  را( الستجابات أفMANOVA)التابعة
ً
  ( 7، والجدول )سةراالد  تالمتغير  ا والدرجة الكلية وفق

 يوضح نتائج ذلك. 
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ي استجابات ا  (MANAOVA)ت  االمتغير   (: نتائج تحليل تباين المتعدد 7دول )ج   
ن
ي مدى إسهامراألفف

ن
البحث      د ف

عزى لمتغير 
ُ
موك ت ي جامعة الير

ن
ن ف ي تعزيز قيادة التغيير لدى القادة األكاديميير

ن
 سةرات الداالعلمي ف

 / التباين  مصدر 

 المتغير 
 المجاالت

مجموع 

 المربعات 

 درجات

 الحرية

 متوسط

 المربعات 
 Fقيمة 

 مستوى 

 الداللة

 الكلية 

Hotelling's 

=0.278 

F =5.365 

Sig =0.002 

يعات الدارية  0.000 13.704 6.250 1 6.250 التشر

األكاديمية   الشؤون 

 والتدريسية

7.790 1 7.790 13.992 0.000 

الدارية   الشؤون 

 والفنية

5.568 1 5.568 15.380 0.000 

 0.000 16.017 6.592 1 6.592 الدرجة الكلية

 الرتبة الوظيفية 

Wilks' Lambda 

=0.951 

F =0.488

 

  

Sig =0.810 

يعات الدارية  0.516 0.669 0.305 2 0.610 التشر

األكاديمية   الشؤون 

 والتدريسية

0.763 2 0.382 0.685 0.508 

الدارية   الشؤون 

 والفنية

0.140 2 0.070 0.194 0.824 

 الدرجة الكلية
0.469 2 0.235 0.570 0.569 

ة   سنوات الخير

Hotelling's 

=0.317 

F =6.124 

Sig =0.001 

يعات الدارية  0.008 7.535 3.437 1 3.437 التشر

األكاديمية   الشؤون 

 والتدريسية

7.027 1 7.027 12.622 0.001 

الدارية   الشؤون 

 والفنية

6.177 1 6.177 17.061 0.000 

 0.001 13.031 5.363 1 5.363 الدرجة الكلية

 الخطأ

يعات الدارية  0.456 60 27.366 التشر

 

األكاديمية  ا لشؤون 

 والتدريسية

33.403 60 0.557 

الدارية   الشؤون 

 والفنية

21.724 60 0.362 
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 / التباين  مصدر 

 المتغير 
 المجاالت

مجموع 

 المربعات 

 درجات

 الحرية

 متوسط

 المربعات 
 Fقيمة 

 مستوى 

 الداللة

 0.412 60 24.695 الدرجة الكلية

 المعدل المجموع

يعات الدارية  64 37.610 التشر

 

 

األكاديمية   الشؤون 

 والتدريسية

48.691 64 

الدارية  الشؤون 

 والفنية

33.568 64 

 64 36.995 جة الكليةالدر 

 (≥0.05α) الداللة*دالة عند مستوى 

ن من الجدول  : الكليةغير  مت  -1  ن تقدي  (≥0.05α)وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة    يتبير د رات أفرابير

عزى لُمتغير الكلية، إذ ت  سةراالد
ُ
ن )( عل المجاال fوحت القيم اإلحصائية الختبار )راعل جميع المجاالت ت  -   13.704ت بير

الداللة أقل من )15.380 . وكما  0.05( وبمستوى 
ً
ن وجود فروق  يت (، وتعتي  هذه القيم دالة إحصائيا  عند   دالةبير

ً
إحصائيا

(0.05α≤)  ( الختبار  اإلحصائية  القيمة  بلغت  إذ  للكلية،  تعزى  لألداة  الكلية  الدرجة  )Fعل  األداة ككل  عل   )16.017  )

ي  0.000وبمستوى داللة ) . حيث جاءت الفروق لصالح فئة الكليات العلمية بمتوسط حساب 
ً
( وتعد هذه القيمة دالة إحصائيا

ي تقدي  . عل جميع المجاالت والدرجة الكلية لألداة  اإلنسانيةأعل مقارنة بالكليات  
  را د العينة نظرات أفراوقد يعزى السبب فن

ي  لما يشهده التعليم الجامىعي 
ي ايير تغحاليا من   االردن فن

ي   خاصة وتقنياته الحديثة التعليم  ات سياست فن
بعد جائحة كورونا الت 

ي سياساتها وب  الجامعات األردنية إلعادة النظر   فتحت اآلفاق أمام
ي    المتمثلة  ا مجها وخططهرافن

  ،ر سياسة التعليم المدمجراإقفن

ونية بما يتوافق  كذلك التوجهات المستقبلية لجميع الجامعات حاليا لتحديث منظو   ،وخطط الطوارئ ومتها التعليمية االلكي 

العاىلي  التعليم  وزارة  العرص   مع خطة  تكنولوجية حديثة مساندة    ،ومستجدات  وقنوات  لوجود وسائل  ورية  الرصن والحاجة 

ي عملية التعلم
أن  مع هذه التوجهات وتحديث السياسات    يمكن إنه  وبوجهة نظرهم    ،لطلبة الكليات العلمية والهندسية فن

ي ضوء إمكانيات الجامعة المتاحة، ومن خالل تطوير بنيتها   أو   اتالتقني  تطبق هذه 
موك فن ي جامعة الير

احتمالية تطبيقها فن

ية  ،التحتية البشر يعاتها   ، ومواردها وكوادرها  المختي    ،وتشر العلمي  اوتحديث  البحث  ات ومواد  ن الكليات ت والتجهير بخالف 

ي تعتمد أغلب مساقاتها عل التد
وعات وأبحاث  تراا بواالختريس النظري اإلنسانية، الت  وتكليف الطالبة بإعداد المواد كمشر

   . علمية بأنفسهم وتقويمهم بناًء عل ذلك

ن    الوظيفية:   الرتبة تغير  م  -2 ن تقدي   (≥0.05α)عدم وجود فروق دالة إحصائًيا عند  يتبير عل جميع   العينة ت  رابير

عزى لُمتغير الرتبة الوظيفية، إذ ت  المجاالت
ُ
ن )fحت القيم اإلحصائية الختبار )و رات ( 0.685  -  0.194( عل المجاالت بير

. كما  0.05وبمستوى الداللة أكي  من )
ً
ن عدم وجود فروق  يت (، وتعتي  هذه القيم غير دالة إحصائيا عند    إحصائًيا   دالة بير

(0.05α≤)    عل الدرجة الكلية لألداة تعزى للرتبة الوظيفية، إذ بلغت القيمة اإلحصائية( الختبارF( عل األداة ككل )0.570 )

 0.569وبمستوى داللة )
ً
ن  أن    وقد تعزى هذه النتيجة إىل  .( وتعد هذه القيمة غير دالة إحصائيا من جميع القادة األكاديميير

ي بغض النظر عن نوع  و واألقسام    الكليات
ي نفس الجامعة  لهم  الرتبة والمسم الوظيفن

دة،  ويطبقون سياسات واح  يعملون فن

http://www.rimakjournal.com/


 

RIMAK International Journal of Humanities and Social Sciences 

 

326  

 

www.rimakjournal.com 

 

مون ن ن  بنفس ال  ويلي  يعات وقوانير ة ال الجامعة  تشر
ّ
وقد تعزو    . األكاديمي و اإلداري    ية بواقع الجامعةرا، وعل دللجامعة  موحد

ي  رامن تغيير عل سياسة التعليم العاىلي من إق  را مؤخ  را الباحثة السبب لما ط
ر التعليم المدمج كسياسة وطنية تعليمية فن

ي التوجه ل تحديث    جميع الجامعات، والتشجيع عل
ي التعليم، وتأكيد الجامعة نيتها فن

ي األساليب التكنولوجية الحديثة فن
تبتن

التطو  التعليمية وفق أحدث  التعليم، وبما  رامنظومتها  العالمية لضمان جودة  المعايير  ينسجم مع  التكنولوجية وبما  ت 

ي كافة ب
    ايجابيا   ا قدمت مؤشر   مجها التعليميةرايتناسب مع التحديات، فن

ً
ما يخص  فيعن إمكانية التحديث والتغيير مستقبًل

ي عدم وجود فروق    (2018طناش والكبيسي )  سةرا، وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دالعملية التعليمية واإلدارية
فن

 لمتغير الرتبة الوظيفية. 

ة:   سنواتتغير  م  -3 ن    الخير ن تقدي يتبير عزى    عل  العينةد  رات أفراوجود فروق دالة إحصائًيا بير
ُ
ت جميع المجاالت 

ة، إذ ت  ن )fوحت القيم اإلحصائية الختبار )رالُمتغير سنوات الخي  ( وبمستوى الداللة 17.061  -7.535( عل المجاالت بير

ن وجود فروق  ت كما ي  ،(≥0.05α)عند   لة إحصائًيا (، وتعتي  هذه القيم دا0.05أقل من ) عل الدرجة الكلية    إحصائًيا   دالةبير

لمُ  تعزى  )لألداة  القيمة اإلحصائية الختبار  بلغت  إذ  ة،  الخي  )Fتغير سنوات  األداة ككل  داللة  13.031( عل  وبمستوى   )

ي أعل    10  من  . حيث جاءت الفروق لصالح فئة )أقلإحصائًيا ( وتعد هذه القيمة دالة  0.001) سنوات( بمتوسط حساب 

( عل جميع المجاالت والدرجة    سنوات  10مقارنة بفئة ) ي تقدي  . الكلية لألداةفأكي 
العينة د  راأفت  راوقد تعزى هذه النتيجة فن

ن أن   موك    القادة األكاديميير ي جامعة الير
ةفن ي الخي 

ي  خاصة من هم مدرسي    حديت 
ن باستمفن ر  راالكليات العلمية والهندسية قائمير

ية بمتطلبات تطبيق هذه  راعل د  مشاري    ع علمية وهمأو ابتكار    الحديثة،  التقنية  العلمية  األبحاثتجريب أو تطبيق    عل

ي قد تواجه تطبيقها    ،األبحاث
إنه    نظرهم وبوجهة    . ض البحث العلمي رامن حيث اإلنفاق الماىلي أو توفير أغوالمعوقات الت 

ي األردنالما يحدث حاليا من تغيير   را نظ
ي سياسة التعليم العاىلي فن

ي  اآلفاق أمام الجامعالمجال و   فتحقد ت  ت جذرية فن
ة لتبتن

يعاتها    الالزمة لتطبيقها وتفعيلها التحتية    ةبنيالتطوير  و تطبيقها    تماليةأو اح  األبحاث العلمية  ئجنتا مّما يسهم  وتعديل تشر

ي إحداث التغيير والتطوير. 
ي وجود فرق لصالح فئة أقل 2018سة طناش والكبيسي )راوقد اتفقت هذه النتيجة مع د  فن

( فن

 . سنوات10من 

 

 :  التوصيات 

ي ضوء النت
ي توصلت إليها الدفن

 : بسة فإن الباحثة توصي راائج الت 

لدى    - العلمي  البحث  ثقافة  ن تعزيز  العمل  أ  ز راوإب  الباحثير البحثية    بأسلوب همية  المتعددة    ءرا وإجالفرق  البحوث 

 .ةيحقيقبمشكالت  العلمية المرتبطةالمشكالت والقضايا  لمعالجةالتخصصات 

ن من ابية لتدريب عقد اتفاقيات ثقافية مع جامعات أجن - تنمية   علسات العليا راهيئة التدريس وطلبة الد أعضاءلباحثير

وفق خطط  ت وورش تدريبية متخصصة راخالل عقد دو من  التطبيقية والنوعية وخاصة البحوث ت البحث العلمي رامها

ن جودته. علمية ومدروسة   وذلك لالرتقاء بمعايير البحث العلمي وتحسير

ي دعم وتطوير البحتعزيز التفاعل والت   -
ي نتائجها  العلمي  وثشاركية مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لكي تسهم فن

ة وتبتن

 . وعمادة البحث العلمي  الجامعة عبالتنسيق م
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وقرا تذليل االج - يعات البحث العلمي و راءات البير ت والمخصصات المالية لإلنفاق عل  راتوسيع المقدطية المرتبطة بتشر

ي  البحث العلمي 
موك.  فن  جامعة الير

ي راسة مماثلة للدراء درا إج -
ي  سة الحالية فن

 .حل أخرىرامالمستقبل فن
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