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هــدفت الدراســة التعــرف إلــى درجــة فاعليــة القــرارات المتخــذة فــي مجــالس   :ملخــص
فــي الجامعــات األردنيــة ، ولتحقيــق أهــداف الدراســة تــم تطــوير     األقســام األكاديميــة  

المشــاركة فــي اتخــاذ : هــي مجــاالتفقــرة موزعــة علــى أربعــة  ) 52(اســتبانة تضــمنت 
وبعد التأكـد مـن صـدقها وثباتهـا تـم      . القرارات والثقافة التنظيمية والتمكين والقيادة

معـات األردنيـة والبـالغ    فـي الجا  أعضـاء هيئـة التـدريس   تطبيق االستبانة على عينة من 
وبعــد تطبيــق   .عضــوًا)3072(البــالغ مجتمــع الدراســة   مــن اعضــو) 378(عــددهم 

النتـــائج أهـــم  توصـــلت الدراســـة إلـــىاألداة وإجـــراء المعالجـــات اإلحصـــائية المناســـبة 
إن درجـــة فاعليـــة القـــرارات المتخـــذة فـــي مجـــالس األقســـام األكاديميـــة فـــي   : التاليـــة

وجـود فـروق    ،ة نظر أعضاء هيئة التـدريس كانـت مرتفعـة   الجامعات األردنية من وجه
ــال        ــد مجـ ــوك عنـ ــة اليرمـ ــالح جامعـ ــة لصـ ــر الجامعـ ــزى لمتغيـ ــائية تعـ ــة إحصـ ذات داللـ
المشـــاركة فـــي اتخـــاذ القـــرار ومجـــال الثقافـــة التنظيميـــة وذلـــك بعـــد إجـــراء اختبـــار    

الحكومية (مقارنة بين الجامعات عند ال وأن هنالك عالقة. للمقارنات البعدية) شيفية(
لصــالح الجامعــات الحكوميــة فــي فاعليــة القــرارات المتخــذة فــي مجــالس        ) والخاصــة
  .أقسامها

فاعليـة القـرارات، مجـالس األقسـام، الجامعـات األردنيـة، اتخــاذ       : الكلمـات المفتاحيـة  
  ).القرارات

تــــؤدي مؤسســــات التعلــــيم العــــالي دورًا مهمــــًا فــــي جميــــع   مقدمــــة
ر في تطوير المجتمـع وتقدمـه، وبـالرغم مـن     المجتمعات لما لها من دور كبي

ــا تتمحــور حــول وظــائف          ــالي فإنه ــيم الع ــاهيم حــول أهــداف التعل تعــدد المف
تعتبـــر الجامعـــة ومهـــام هـــي التـــدريس والبحـــث العلمـــي وخدمـــة المجتمـــع، و 

 والمزودة مؤهلةالبشرية القوى الالمسؤولة عن إعداد  المجتمعية المؤسسة
توفير الباحثين في مجاالت العمل تسعى إلى ، وبالمعرفة العلمية واألكاديمية

واإلنتاج وتطوير المعرفة من خالل تنشـيط البحـث العلمـي، فالجامعـة تتـألف      
مـــن عـــدد مـــن األقســـام التـــي تســـاهم فـــي تحقيـــق أهـــدافها متضـــمنة اتخـــاذ 

 وتطـوير البـرامج األكاديميـة    القرارات المهمة كاختيار أعضاء هيئـة التـدريس  
ــررات ال  ــد المقــ ــام     وتحديــ ــالل األقســ ــن خــ ــذة مــ ــالقرارات المتخــ ــية فــ دراســ

األكاديميــة تحــدد طــابع المؤسســة الجامعيــة بمــا تتضــمنه هــذه األقســام مــن   
متبعـة فـي صـنع القـرارات وأسـاليب اتخاذهـا،        قياديـة وأنمـاط  ثقافة تنظيمية، 

فأصــبح تمكــين األفــراد ضــروريًا لنجــاح المؤسســات وتطــوير القــرارات فيهــا    
أن حـــوالي ) ,Rita 1986(يـــة، حيـــث أشـــارت ريتـــا صـــناعة ومشـــاركة وفاعل

مــن القــرارات اإلداريــة فــي الجامعــة تتخــذ علــى مســتوى األقســام،     %) 80(
يعنــي التصـرف فـي عناصـر البيئــة    ) 2011(الطـائي  ولعبـادي  افـالقرار حسـب   

بقصد تحقيق الهدف، فعملية اتخـاذ القـرارات تجـري فـي دورة مسـتمرة مـع       
 .سهااستمرار العملية اإلدارية نف

 _________________________  
  .جامعة اليرموك، األردن ،م اإلدارة وأصول التربية، كلية التربيةقس  *   
  .األردن، وزارة التربية والتعليم األردنية **   

  .حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، اربد، األردن© 
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Abstract: This study aimed to identify the degree of effectiveness of 
decisions making in the academic departments Councils in Jordanian 
universities. To achieve the objectives of the study a questionnaire 
was developed which included (52) items distributed on four domains: 
participation in decision-making, organizational culture, 
empowerment, and leadership. After confirming validity and 
reliability, the researchers distributed the questionnaire on a random 
sample of (378) faculty members in Jordanian universities out of the 
population (3072). The study showed the following results: the degree 

of effectiveness of the decision-making at Councils of academic 
departments in Jordanian universities from faculty member's 
perspective was high. There were significant differences due to the 
university variable in favor of Yarmouk University in participating in 
decision-making and organizational culture domains. 

The results showed that there was a comparison relationship between 
universities (public and private) and in favor of the public universities 
in the effectiveness of the decision-making at academic Councils. 
Finally, the researchers suggested some recommendations and further 
studies.  
Keywords: Effective Decisions, Department Councils, Jordanian 
Universities, Decision-making). 

  
  

في الجامعات األوروبية منذ  األكاديمية لقد كانت بداية ظهور األقسام
الوسطى، حيث أدت زيادة أعداد المؤسسات التعليمية وتنظيمها العصور 

إلى دفع الجامعات إلى إيجاد كليات متعددة ومنفصلة مثل القانون وعلم 
تكن الكالم، والطب، واألدب، وعلى الرغم من أن هذه البنية الهيكلية لم 

، إال انه ابرز شكال أوليا اليوم الشكل الذي عليه القسم األكاديميتشبه 
  ). 1994بخاري، (بمفهوم التخصص 

بأنه ) Smart & Montgomery, 1976(لقد أكد سمارت ومونتجمري 
لفهم وتدعيم الكفاءة اإلدارية للجامعات البّد أن نقر بأن لألقسام األكاديمية  

وحدة األساسية لهذه المؤسسات، وليس أدل على أهمية، حيث أنها تؤلف ال
أهمية األقسام األكاديمية في الجامعات والمعاهد في الواليات المتحدة 

البناء األكاديمي ومعرفة والتطوير ال التركيزالبقاء ووحدة  هااألمريكية من أن
فضاء، فاألقسام األكاديمية لها أهمية بالغة في اتخاذ للبعد غزو الروس 

   .ويجب أن تكون هذه القرارات ذات اثر وفاعلية اإلستراتيجية تالقرارا
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ــة     ــع درجـ ــد مـــن رفـ ــة البـ ــر فاعليـ ــرار أكثـ  وحتـــى يكـــون القـ
القبــول لــدى المشــاركين، والقــرار الفعــال فهــو قــرار  المشــاركة و

قابل للتنفيذ ومقنع لآلخرين، ولكي يكـون القـرار فعـاًال يجـب أن     
اهيم فكرية عاليـة مجـرده   تتوفر فيه عدة أمور، كأن يتصدى لمف

أي مفــــاهيم إســــتراتيجية شــــاملة ذات تــــأثير قــــوي وأن تكــــون  
إمكانية تنفيذه قد دخلت تكوين القرار ذاته، بمعنى أن ال يكـون  
ــه      ــاع النـــاس بـ ــرار مطلـــوب إقنـ ــة، أو قـ ــرد حســـن نيـ ــرار مجـ القـ
ــامج عمــل         ــًا فــي شــكل برن ــرارا مترجم ــذه، وإنمــا يصــبح ق لتنفي

  ).2009بطرس، (

األســلوب القيــادي   أهميــة هــو  يكســب القــرارات إن الــذي 
المتبـع داخــل القسـم األكــاديمي والـذي يلعــب دورا أساسـيًا فــي     
تعزيــز ثقافــة التمكــين فــي المؤسســات التــي يتمتــع بهــا القــادة         
بصفات تميزهم مثل مقدرتهم على المجازفة والعمـل مـن خـالل    

ــز  ــق وتعزيــ ــة الفريــ ــة    الثقافــ ــراد والثقــ ــين األفــ ــة وتمكــ التنظيميــ
االحترام المتبادل مع األفراد والتي تعـزز مكانـة القائـد وتميـزه     و
)Hensley, 1998 .(  

والمؤسســـــة األكاديميـــــة مـــــن المؤسســـــات الفاعلـــــة فـــــي  
المجتمـع وبالتـالي حتـى تكـون قـرارات المجـالس فيهـا فاعلـة، ال         
ــة        ــادرة إلشــراك أعضــاء هيئ ــا مب ــادات فيه بــد مــن أن تكــون القي

وتمكينهم من ذلك حيث أن كسـب   التدريس في اتخاذ القرارات،
ــة مــن خــالل        ــالغ األهمي ــة التــدريس ب عقــول وقلــوب أعضــاء هيئ
  مشاركتهم في اتخاذ القرار بما يعود بفائدة كبيرة على الجامعـة 

 )Hellawell & Hancock, 2001 .(   

وقد أجريت عـدة دراسـات فـي هـذا المجـال منهـا، دراسـة        
توى المشـاركة  هدفت إلى تحديـد مسـ   التي) 2013(رريب الله 

ــة التــدريس فــي الجامعــات       فــي صــناعة القــرار لــدى أعضــاء هيئ
ومعرفـــة إذا كـــان هنالـــك فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية الجزائريـــة 

تعزى إلى مشاركة أعضاء هيئة التدريس في صناعة القرار وقـد  
عضـــو هيئـــة تـــدريس  مـــن ) 320(تكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن 

ــالغ عــدده    ــة تــدريس،  عضــ) 1476(مجتمــع الدراســة والب و هيئ
وقــد اســتخدم الباحــث اســتبانه كــأداة لجمــع المعلومــات الالزمــة  

أن مســتوى المشــاركة فــي صــناعة  : وقــد توصــلت الدراســة إلــى 
القــرارات لــدى أعضــاء هيئــة التــدريس فــي الجامعــات الجزائريــة   

بشكل عام كـان متـدنيًا كمـا انـه ال     ) وهران، الجزائر، قسنطينة(
ية بــين الجامعــات الــثالث تعــزى توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائ

  .لمتغير المشاركة في صناعة القرار لدى أعضاء هيئة التدريس

إلـى تحديـد    دراسـة هـدفت   )2008(الـدخيل  كما وأجرى 
ــرارات      ــناعة القـ ــي صـ ــة التـــدريس فـ ــاء هيئـ ــاركة أعضـ ــة مشـ درجـ
الخاصة بشؤون القسم وشؤون أعضاء هيئة التـدريس وشـؤون   

ســـعودية وشــــملت الدراســــة  الطـــالب بكليــــات المعلمـــين فــــي ال  
مـــن أعضـــاء هيئـــة التـــدريس فـــي ســـبع كليـــات اختيـــرت ) 405(

قصديًا وقد استخدم الباحث استبانه أعدها لهذه الغايـة وزعـت   
ــة التـــدريس        ــتجابة أعضـــاء هيئـ ــات وكانـــت اسـ ــى ســـبعة كليـ علـ

ــة    ) 211( أن : عضــوًا وقــد توصــلت الدراســة إلــى النتــائج التالي
ضـعيفة فـي صـنع القـرارات     عضو هيئـة التـدريس يشـارك بدرجـة     

ــارك       ــدريس يشـ ــة التـ ــو هيئـ ــم، وأن عضـ ــؤون القسـ ــة بشـ الخاصـ
بدرجة ضعيفة في صـنع القـرارات الخاصـة بشـؤون أعضـاء هيئـة       
التدريس، وأن عضو هيئـة التـدريس يشـارك بدرجـة ضـعيفة فـي       

  .صنع القرارات الخاصة بشؤون الطلبة

ــام العمــري    بدراســة هــدفت  ) -Omari, 2007 AL(وق
العوامل التي تؤثر على مشاركة أعضاء هيئـة التـدريس    إلى فهم

في صنع القرار في األقسام األكاديمية، حيث قام الباحث بإجراء 
ــن   ــة مــ ــة مكونــ ــى عينــ ــته علــ ــام  )185(دراســ ــن األقســ ــوًا مــ عضــ

األكاديميــــــــة خــــــــالل الفصــــــــل األول مــــــــن العــــــــام الدراســــــــي  
، فـــي الجامعـــات األردنيـــة، وقـــد توصـــل الباحـــث 2006/2007

أن هنالـك متغيـرات لهـا التـأثير الكبيـر      : النتائج أهمهـا  لجملة من
علــــى المشــــاركة فــــي صــــنع القــــرار، وأن جميــــع أعضــــاء هيئــــة  
التدريس يتفاعلون في المشاركة باتخاذ القـرارات الفعالـة ضـمن    
األقسام األكاديمية باستثناء اثنين فقط منهم يصاحبهما الخوف 

فقد ) Miller,1999(أما دراسة مللر . في اتخاذ هذه القرارات
هدفت إلى معرفـة وجهـة نظـر رؤسـاء األقسـام بكليـات المجتمـع         
فــي المملكــة المتحــدة فــي إشــراك أعضــاء هيئــة التــدريس فــي         

قســم يتعلــق بكيفيــة  : اتخــاذ القــرار، قســمت األداة إلــى قســمين 
إشراك أعضـاء هيئـة التـدريس فـي أداء وظـائف القسـم والقسـم        

ــاني دور رؤســاء األقســام فــي تنم   ــة التــدريس   الث ــة أعضــاء هيئ ي
رئيس قسم وقد أسـفرت الدراسـة   ) 100(طبقت االستبانة على 

عن نتائج تشير في مجملها إلى أن رؤساء األقسام يرغبـون فـي   
إشـــراك أعضـــاء هيئـــة التـــدريس فـــي إدارة القســـم علـــى أســـاس  
التعاون وكذلك في تحديد أدوار رئيس القسم، وأقتـرح رؤسـاء   

ة التـدريس وإعطـائهم بعـض الحـوافز     األقسام مكافأة أعضاء هيئ
علــى مشــاركتهم فــي اإلدارة وقــد عــززت نتــائج المســح مفهــوم        

  .عمل رئيس القسم على انه المتحدث باسم الهيئة التدريسية

والتــي هــدفت التعــرف   )2006( دراســة انــدراوس  وأيضــًا
إلـــى درجـــة ممارســـة مفـــاهيم الثقـــة والتمكـــين لـــدى القيـــادات        

ــات   ــي الجامعــ ــة فــ ــمية األكاديميــ ــة الرســ ــة  . األردنيــ تكونــــت عينــ
الدراسة من جميع القادة األكاديميـة رؤسـاء الجامعـات ونـوابهم     

وقد  ).468(وعمداء الكليات ورؤساء األقسام والبالغ عددهم 
 )391(طور الباحث استبانه لقياس أراء المبحوثين استرد منهـا 

وقد أظهرت الدراسة شيوع كل ممارسـة مـن ممارسـات مفـاهيم     
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وشــيوع ممارســة مفــاهيم . ل دقــة المعلومــات وتوافرهــاالثقــة مثــ
ــلوك      ــذلك السـ ــة وكـ ــة عاليـ ــاديمي بدرجـ ــا األكـ ــين بمجاليهـ التمكـ
القيــادي الــذي كانــت درجــة ممارســته عاليــة  ككــل فــي مجــال         

وأيضــًا دراســة  .السياســات اإلداريــة والقــيم التنظيميــة الســائدة  
والتـي  ) Brain & Baek & Shim, 2010(براين وبيك وشـيم  

دفت إلــى بحــث تــأثير التمكــين علــى االلتــزام التنظيمــي وتــأثير  هــ
تعلم الثقافة التنظيمية على العالقات في التنظيم، وقد استخدم 

ــن   ــتبانه مـ ــاحثون اسـ ــنس   ) 12(البـ ــرات الجـ ــت متغيـ ــرة تناولـ فقـ
فــردًا ممــن ) 350(ومســتوى التعلــيم ونــوع العمــل وزعــت علــى 

ام فـي كوريـا تـم    يشغلون مناصب قيادية مختلفة فـي القطـاع العـ   
وقـد أظهـرت النتـائج    %)  84(استبانه بنسبة ) 294(استرداد 

أن التمكين النفسي وتعلم الثقافة والمتغيرات الديموغرافيـة لهـا   
تأثير كبير على االلتزام التنظيمي للعاملين في القطاع العـام فـي   
كوريـا وأظهــرت أن هنـاك التزامــًا كبيـرًا للمــوظفين عنـدما يكــون     

باإلضافة إلـى ذلـك   . ن كبير وتعليم للثقافة التنظيميةهنالك تمكي
ــين       ــة بـ ــى العالقـ ــة علـ ــة التنظيميـ ــتعلم الثقافـ ــدل لـ ــؤثر المعتـ المـ

  .التمكين والثقافة التنظيمية وااللتزام الوظيفي

هــدفت التعــرف إلــى   والتــي) 2012(أمــا دراســة الطراونــه  
ــة     ــة فـــي جامعـ ــام األكاديميـ ــاء األقسـ ــة أداء رؤسـ مســـتوى فاعليـ

اء التطبيقية مـن وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة التـدريس، تكـّون        البلق
ــة التــدريس المتفــرغين       ــع أعضــاء هيئ مجتمــع الدراســة مــن جمي

عضوا تم اختيار عينـة عشـوائية شـملت    ) 718(والبالغ عددهم 
عضــو هيئــة تــدريس واســتخدم الباحــث اســتبانه لقيــاس  ) 115(

ــائ    ــة النتـ ــرت الدراسـ ــد أظهـ ــا الباحـــث وقـ ــة األداء طورهـ ج فاعليـ
أن هناك درجات مرتفعـة مـن األداء فـي المجـال اإلداري     : التالية

والفنــي لــدى رؤســاء األقســام األكاديميــة وبدرجــة متوســطة فــي  
مجال التدريب والتعليم والعمل والبحث العلمي والبيئـة وخدمـة   
المجتمع وأن هنالك فروقًا ذات داللة إحصائية في مجـال العمـل   

لميـة والكليـات اإلنسـانية لصـالح     والبحث العلمي بين الكليات الع
الكليات العلمية وحسب متغير الجنس لصالح الذكور ولم تظهـر  
فروقا ذات داللة إحصائية تبعـا للرتبـة األكاديميـة والخبـرة لـدى      

  .أعضاء هيئة التدريس

والتـي هـدفت التعـرف إلـى     ) 2003( دراسة عليمات كذلك
ــا     ــاء األقســ ــة لرؤســ ــة التربويــ ــدرات القياديــ ــتوى القــ ــي مســ م فــ

ــة       ــك مــن خــالل أدائهــم إلعمــالهم اإلداري ــة وذل الجامعــات األردني
اسـتخدام السـلطة والموضـوعية والمرونـة وفهـم      :على المجاالت

اآلخــرين ومعرفـــة مبـــادئ االتصـــال، اســـتخدم الباحـــث اســـتبيانًا  
فقـرة موزعـة علـى خمسـة مجـاالت وقـد بلغـت        ) 50(يتكون من 

أظهـرت الدراسـة    رئيس قسم أكاديمي وقد) 60(عينة الدراسة 
أن مســتوى قــدرات العينــة تقــع ضــمن المتوســط : النتـائج التاليــة 

وان الخبرة اإلداريـة لرؤسـاء األقسـام ليسـت كبيـرة وان رؤسـاء       
   .األقسام بحاجة إلى تدريب لزيادة قدراتهم اإلدارية

هــدفت التعــرف إلــى  والتــي) 2010( وكــذلك دراســة فالتــه
كليـــات التربيـــة للبنـــات   درجـــة فاعليـــة أداء رئيســـات األقســـام ب   

بجامعة أم القرى لمهامهن اإلدارية من وجهة نظر عضوات هيئة 
التــدريس، حيــث جــاءت هــذه الدراســة فــي التعــرف علــى درجــة     
فاعليـــــة أداء الرئيســـــات لمهـــــامهن المتعلقـــــة باتخـــــاذ القـــــرار،   

حيــث قامــت الباحثــة . والتخطــيط، والتقــويم، والتنظــيم والقيــادة
نة طبقية بكليـات التربيـة للبنـات متمثلـًة     بإجراء الدراسة على عي

باألقســام األكاديميــة بكليــات التربيــة للبنــات بمكــة، كليــة التربيــة   
ــأداة     ــتبانة كـ ــة االسـ ــة، اســـتخدمت الباحثـ ــام األدبيـ للبنـــات لألقسـ
للدراســة، تــم توزيعهــا علــى كافــة عينــة الدراســة والبــالغ عــددها  

أهــم  عضــوًا مــن أعضــاء هيئــة التــدريس، وخلصــت إلــى       ) 50(
شعور رئيسات األقسام بعظم المسؤولية الملقاة : النتائج التالية

على عـاتقهن تجـاه القـرارات التـي يتخـذها مجلـس القسـم حيـث         
أن جميـــع المتغيـــرات الـــواردة فـــي المجـــال لهـــا داللـــة إحصـــائية  
لصالح االستجابة بدرجة عالية، وارتفـاع مسـتوى المشـاركة فـي     

 .اتخاذ القرار

فقد هدفت إلـى  )  Jaskyte, 2004( دراسة جاسكايتأما 
اختبــــار العالقـــــة بــــين متغيـــــرات القيــــادة التحويليـــــة والثقافـــــة    
التنظيمية، وطبقت هذه الدراسة في منظمات الخدمـة اإلنسـانية   
ــم إرســال        ــا األمريكيــة واســتخدمت اســتبانه ت فــي واليــة جورجي

ــا   ) 743( ــاد منهـ ــا عـــن طريـــق البريـــد عـ ــتبانه، ) 247(منهـ اسـ
أن هنالك عالقة إيجابية ضمن القيادة التحويلية  وبينت الدراسة

والقيم التنظيمية والثقافيـة تشـير إلـى أن ممارسـات القيـادة فـي       
هذه العينة ابتكرت ثقافـة قويـة حـول القـيم التـي يمكـن أن تحـد        
ــين       ــة اإلبــداع كمــا أظهــرت هــذه الدراســة أن الصــلة ب مــن عملي

لقيـادة التحويليـة   القادة والثقافة التنظيمية مهمة لفهـم كيـف أن ا  
ويتضــــح مــــن خــــالل اســــتعراض     .واإلبــــداع مرتبطــــان بــــبعض   

الدراســات الســابقة أن المجتمعــات التــي طبقــت عليهــا الدراســة    
تنوعـــت مـــابين محليـــة وعربيـــة، وأجنبيـــة، وعيناتهـــا كانـــت مـــن   

وقــــد ) أعضــــاء هيئــــة تــــدريس، ورؤســــاء أقســــام ( الجامعــــات 
فــي اســتخدام  تشــابهت الدراســة الحاليــة مــع الدراســات الســابقة 

المنهج الوصفي وفي تناولها لمجاالت مثل المشـاركة فـي اتخـاذ    
القرار والتمكـين والقيـادة والثقافـة التنظيميـة وتختلـف الدراسـة       
الحالية في تناولها الشمولي لكل من المشاركة في اتخاذ القـرار  
والتمكـــين والقيـــادة والثقافـــة التنظيميـــة وأثرهـــا علـــى فاعليـــة       

ستفادة من الدراسـات السـابقة فـي إثـراء األدب     القرارات وتم اال
ــالنظـــــري وب ــا  نـــ ــة ومناقشـــــة النتـــــائج ومقارنتهـــ اء أداة الدراســـ

  . بالدراسات السابقة
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  :مشكلة الدراسة وأسئلتها

تعتبر القرارات اإلدارية األساس العلمي الـذي تقـوم عليـه     
ــي      ــالقرارات هـ ــواء، فـ ــى السـ ــة علـ ــة، واإلداريـ ــام األكاديميـ األقسـ

ألســاس والمــتحكم بعمــل وســير إجــراءات المؤسســات المحــرك ا
أن علـى  ) Moody, 1983(األكاديمية، وحسب ما يرى مـودي  

متخذ القرار ليس فقـط أن يتخـذ قـرارا صـحيحًا فقـط بـل يجـب        
أن يتخــذه فــي الوقــت المناســب، وبأقــل تكلفــة ممكنــة، وبحســب   

قلــة مــن الدراســات التــي تناولــت موضــوع      فــإن ن يعلــم البــاحث 
قرارات المنبثقـة عـن األقسـام األكاديميـة فـي الجامعـات       فاعلية ال

العربية وخاصة األردنية، لـذا تكمـن مشـكلة الدراسـة فـي تقـدير       
درجة فاعلية القرارات المتخذة فـي مجـالس األقسـام األكاديميـة     

وقد حاولـت الدراسـة   . في الجامعات األردنية الرسمية والخاصة
  :اإلجابة عن األسئلة البحثية اآلتية

درجــة فاعليــة القــرارات المتخــذة فــي مجــالس األقســام    مــا .1
األكاديمية كما يراها أعضاء هيئة التـدريس فـي الجامعـات    

والخاصـة  ) اليرموك، األردنية، آل البيـت (األردنية الرسمية 
  ؟)جدارا، اربد األهلية، جرش األهلية(

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة    .2
)α =0.05 (ــين متو ــة   بــ ــراد عينــ ــتجابات أفــ ــطات اســ ســ

الدراســــة حــــول فاعليــــة اتخــــاذ القــــرارات فــــي الجامعــــات  
الكليـــــة والرتبـــــة األكاديميـــــة (األردنيـــــة وفقـــــًا لمتغيـــــرات 

 ؟)وسنوات الخبرة والجامعة

تكمن أهمية هذه الدراسة لألعضاء : أهمية الدراسة وأهدافها
ر فــي مجــالس األقســام األكاديميــة فــي الجامعــات األردنيــة إلظهــا  

أهميــة المشــاركة فــي عمليــة اتخــاذ القــرار فــي هــذه الجامعــات،     
ــى       ــذة علـ ــرارات المتخـ ــة القـ ــين فاعليـ ــى تحسـ ــؤدي إلـ ــذي يـ والـ
  مســتوى األقســام فيهــا، حيــث أن نتــائج هــذه الدراســة ســتفيد        

ــالى ( ــه تعـ ــإذن اللـ ــة،   ) بـ ــام األكاديميـ ــي األقسـ ــرار فـ ــحاب القـ أصـ
ــدر      ــة تـ ــاء هيئـ ــام وأعضـ ــاء لألقسـ ــن رؤسـ ــرار مـ ــناع القـ يس وصـ

والقيــادات األكاديميــة علــى مســتوى الكليــات واإلدارة الجامعيــة   
ككل، وتهـدف الدراسـة إلـى التعـرف إلـى درجـة فاعليـة القـرارات         
المتخذة في مجالس األقسام األكاديمية في عـدد مـن الجامعـات    

ــرات     ــر المتغيـ ــد اثـ ــى تحديـ ــدفت إلـ ــا وهـ ــة، كمـ ــة ( األردنيـ الكليـ
ــرة    ــنوات الخبـ ــة وسـ ــة األكاديميـ ــةوالرتبـ ــة  ) والجامعـ ــى فاعليـ علـ

  .   القرارات المتعلقة بأعضاء مجالس األقسام األكاديمية

  

  :حدود الدراسة

 ــة ــة خــــالل الفصــــل   : الحــــدود الزمانيــ ــراء الدراســ ــم إجــ تــ
 .م2012/2013الدراسي الثاني من العام الدراسي 

 اليرمــوك، (الجامعــات األردنيــة الرســمية : الحــدود المكانيــة
ــت  ــة، آل البيـ ــة ، وال)األردنيـ ــة،   (خاصـ ــد األهليـ ــدارا، اربـ جـ

 ).جرش األهلية

 ــرية ــة التــــدريس فــــي   : الحــــدود البشــ ــاء هيئــ ــع أعضــ جميــ
ــمية  ــة الرســـ ــات األردنيـــ ــة، آل  ( الجامعـــ ــوك، األردنيـــ اليرمـــ

 ).جدارا، اربد األهلية، جرش األهلية(، والخاصة )البيت

  :مصطلحات الدراسة

) جودتـه ( وهـي نتيحـه لنوعيـة القـرار     :فاعلية اتخاذ القرار
حيــث يكــون مقبــوال لــدى مــن ينفــذوه، ومفهــوم الفاعليــة يركــز     ب

تحقيــــــــــــــق األهــــــــــــــداف المؤسســــــــــــــية علــــــــــــــى أســــــــــــــلوب 
ــه   .):200728،الصــيرفي( ــة    ويقصــد ب فــي هــذه الدراســة فاعلي

القرارات المتخذة في مجالس األقسام األكاديميـة فـي الجامعـات    
  .األردنية

نشـاط إداري  " ):2011430( لفتـه  عرفـة  :اتخاذ القرارات
وجــه نحــو صــناعة واختيــار القــرار األفضــل أو الممكــن   خــاص م

ويقصـــد بـــه فـــي هـــذه الدراســـة  ."مـــن مجموعـــة بـــدائل متاحـــة
القرارات المتخذة في مجالس األقسام األكاديميـة فـي الجامعـات    

 .األردنية

وهي وحدات تعليمية وبحثية أساسية  :األقسام األكاديمية
ام األكاديمية ويقصد بها في هذه الدراسة األقس. ومكان للبحث

  .في الجامعات األردنية

تــم اســتخدام األســلوب الوصــفي المســحي،  : منهجيــة الدراســة
فقـرة  ) 52(وقد تم  تطّوير استبانه كأداة للدراسة تكونـت مـن   

المشــاركة فــي اتخــاذ القــرار،    : موزعــة علــى أربــع مجــاالت هــي    
  .والثقافة التنظيمية والتمكين، والقيادة

عشــوائية  تــم اختيــار عينــة طبقيــة  : مجتمــع الدراســة وعينتهــا 
مــن جميــع أعضــاء هيئــة التــدريس فــي مجتمــع  ) 378(وعــددها 

الدراسة من الجامعات األردنية المختارة وعـددها سـتة جامعـات    
عضـو  ) 3072(والتي شكلت مجتمع الدراسة الذي بلغ تعـداده  

  ). 1(هيئة تدريس موزعين حسب الجدول 
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  مجتمع وعينة الدراسة :1جدول 

 الجامعة مالرق
العدد الكلـي ألعضـاء   

 هيئة التدريس

ــوائية   ــة العشــ العينــ
 المختارة

ــتردة   ــتبانات المسـ عـــدد االسـ
 والصالحة للتحليل

 (%)نسبة االسترداد 

 89.2 107 120 928 جامعة اليرموك 1

 70.7 82 116 1416 الجامعة األردنية 2

 87.1 74 85 318 جامعة ال البيت 3

 75.0 36 48 82 جامعة اربد األهلية 4

 81.6 31 38 149 جامعة جدارا 5

 90.6 48 53 179 جامعة جرش األهلية 6

 82.20 378 460 3072 الكلي

تم تطوير اسـتبانه كـأداة لجمـع البيانـات تكونـت       :أداة الدراسة
المشــاركة فــي : فقــرة موزعــة علــى أربــع مجــاالت هــي ) 52(مــن 

فقــــرة ) 11(فقــــرة والثقافــــة التنظيميــــة   ) 15(اتخــــاذ القــــرار  
  .فقرة) 14(فقرة، والقيادة ) 12(والتمكين 

مــن أجــل وضــع االســتبانة فــي صــورتها   : صــدق أداة الدراســة
ــا      ــوعيتها ودقتهـ ــموليتها وموضـ ــدى شـ ــن مـ ــد مـ ــة والتأكـ النهائيـ
ووضوح صياغتها، تم عرض االستبانة على لجنة من المحكمين 

مختصـين فـي اإلدارة التربويـة ومـن ذوي      محكمـا ) 12(عددهم 
الخبرة في هذا المجال وقد تم األخذ بالمالحظات التـي أبـداها   

 ،%)80(أعضاء لجنـة التحكـيم التـي تـم التوافـق عليهـا بنسـبة        
فقرة، أضيفت فقرتـان وثـم حـذفت    ) 55(حيث كان عدد الفقرات

 ليصــبح عــدد فقــرات االســتبانة بصــورتها النهائيــة  خمــس فقــرات
  .فقرة )52(

ثبــــات األداة تــــم حســــاب  للتأكــــد مــــن : ثبــــات أداة الدراســــة
ــتخدم     ــا المسـ ــاخ ألفـ ــات مـــن خـــالل معامـــل كرونبـ معـــامالت الثبـ
لقيـــاس ثبـــات األداة، وذلـــك بتطبيقهـــا علـــى عينـــة اســـتطالعية       

)Pilot Sample (  مكونــة مــن)ــة تــدريس مــن   ) 40 عضــو هيئ
مجتمـــع الدراســـة وخـــارج العينـــة، حيـــث تراوحـــت قيمـــة معامـــل 

ــي    ــا بـ ــة مـ ــاالت المدروسـ ــا للمجـ ــاخ ألفـ ، )0.94-0.91(ن كرونبـ
) 2(وكانت النتائج كمـا فـي الجـدول    ) 0.96(وعلى األداة ككل 

  :اآلتي
  ألفا لقياس ثبات األداة معامل كرونباخ :2جدول 

 )االتساق الداخلي(ألفامعامل كرونباخ مجاالت االستبانة

 0.93 المشاركة في اتخاذ القرار
 0.91 الثقافة التنظيمية

 0.93 التمكين
 0.94 القيادة

 0.96 الكلي

   :اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية :متغيرات الدراسة

هنالــك عــددا مــن المتغيــرات المســتقلة    : المتغيــرات المســتقلة 
  :المستويات كما يلي أولكل منها عدد من الفئات 

أســتاذ، أســتاذ  : (الرتبــة األكاديميــة ولهــا أربــع مســتويات     .1
  ).مشارك، أستاذ مساعد، مدرس

ــة ول .2 علميـــة طبيعيـــة وفيزيائيـــة، علميـــة    : (هـــا فئتـــان الكليـ
 ).اجتماعية وإنسانية

) اليرموك، األردنية، آل البيت(رسمية : الجامعة ولها فئتان .3
 ).اربد األهلية، جدرا، جرش األهلية(وخاصة 

، ســنوات 5اقــل : (الخبــرة الوظيفيــة ولهــا ثــالث مســتويات .4
 ).سنوات 10سنوات، أكثر من  5-10

ــة  ــرات التابعـ ــالس     :المتغيـ ــي مجـ ــذة فـ ــرارات المتخـ ــة القـ فاعليـ
األقســــام األكاديميــــة، فــــي الجامعــــات األردنيــــة، والــــذي شــــمل 

المشاركة في اتخاذ القرار والثقافـة التنظيميـة   : المجاالت التالية
  .والتمكين والقيادة

مـــن أجـــل تحقيـــق أهـــداف الدراســـة      :المعالجـــة اإلحصـــائية 
ائية المناســبة، واختبــار فرضــياتها، تــم اختيــار األســاليب اإلحصــ  

كمـــا تـــم ترميـــز مجـــاالت االســـتبانة، وإدخالهـــا فـــي الحاســـوب،   
وتحليلهــــا باســــتخدام برنــــامج الحــــزم اإلحصــــائية للدراســــات      

ــة  ــائية   SPSS)(االجتماعيــــ ــاليب اإلحصــــ ــي األســــ ــا يلــــ ، وفيمــــ
 : المستخدمة

ــائص    - ــة لوصــــــــف الخصــــــ ــرارات والنســــــــب المئويــــــ التكــــــ
  .  الديموغرافية والوظيفية لعينة الدراسة

للتحقـق  ) Crombach Alpha(عامل االتسـاق الـداخلي   م -
  . من ثبات أداة الدراسة



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 342

ــاس     - ــة لقيــ ــات المعياريــ ــابية واالنحرافــ ــطات الحســ المتوســ
فاعلية القرارات المتخذة من خالل إجابات أفـراد الدراسـة   

 .على فقرات االستبانة

ــة بــــين فئــــات    - ــان الفــــروق الزوجيــ المقارنــــات البعديــــة لبيــ
ــة إح ــتويين   المتغيــــرات الدالــ ــا أكثــــر مــــن مســ ــائيا ولهــ صــ

 ). شيفيه(

ــادي    - ــل التبـــاين األحـ لبيـــان الفروقـــات  ) ANOVA(تحليـ
 .الحاصلة لمجموعة متغيرات الدراسة

، )ســلم ليكــرت الخماســي  (اســتخدم ســلم القيــاس التــالي     -
 -الدرجـة األعلـى   : (لقياس مستوى تأثير فقرات االستبانة

 )عدد تدريجات المقياس÷ الدرجة األدنى 

وهي الفاصل بين  0.8= 5÷)1-5=(فترة طول ال
 .المستوى والذي يليه

  مستوى متدن جدًا             1.8 -1من  .1

  . مستوى متدن 2.60-1.80أكثر من   2.

 .مستوى متوسط 3.40-2.60أكثر من  .3

 .مستوى مرتفع 4.20-3.40أكثر من  .4

   .مستوى مرتفع جدًا 5-4.20أكثر من . 5

تطبيـــق إجـــراءات الدراســـة  بعـــد :عـــرض النتـــائج وتفســـيرها
وإجراء التحليالت اإلحصائية المناسبة، تم الوصول إلـى النتـائج   

  :  التالية

مـا درجـة فاعليـة القـرارات المتخـذة فـي       : " السؤال األول
مجالس األقسام األكاديمية كما يراها أعضاء هيئة التدريس في 

ــمية  ــة الرســ ــات األردنيــ ــة، آل البيــــ (الجامعــ ــوك، األردنيــ ) تاليرمــ
   ؟)جدارا، اربد األهلية، جرش األهلية(والخاصة 

تـــم اســـتخراج المتوســـطات : الســـؤالولإلجابـــة عـــن هـــذا 
لفقـرات االسـتبانة، ومجاالتهـا    الحسابية، واالنحرافـات المعياريـة   

 .)3(كما هو مبين في الجدول  األربعة

  لدراسة، في فاعلية اتخاذ القرار بالنسبة لمجاالت االستبانةآلراء أفراد عينة االمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :3جدول 

 مجاالت االستبانة الرقم الرتبة
المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة الفاعلية

 مرتفعة 680. 3.98 المشاركة في اتخاذ القرار 1 1

 مرتفعة 580. 3.87 القيادة 4 2

 مرتفعة 620. 3.81 التمكين 3 3

 مرتفعة 570. 3.76 لتنظيميةالثقافة ا 2 4

 مرتفعة  3.86 فاعلية اتخاذ القرار ككل

المتوسطات الحسابية، قد تراوحـت  أن ) 3(يبين الجدول 
وقـد أظهـرت    ،وجميعهـا مرتفعـة الدرجـة   ) 3.98-3.76(ما بين 

الدراســـة أنهـــا جـــاءت بدرجـــة موافقـــة كبيـــرة علـــى األداة ككـــل،  
إلــى المشــاركة  ذلــك،  ىوقــد يعــز ) 3.86: (وبمتوســط حســابي 

 ىالعالية ألعضاء هيئة التدريس في اتخاذ القرار، الذي قد يعـز 
إلى انه يسود هذه األقسام جو من المشـاركة فـي اتخـاذ القـرار     
وتفهم لرؤساء األقسام، ألهمية مشـاركة أعضـاء هيئـة التـدريس     
في عملية اتخاذ القـرار، وكـذلك قـد يكـون السـبب وجـود منـاخ        

العمل الجماعي، ووجـود ثقافـة تؤكـد     مريح في األقسام يسوده
وقـــد أظهـــرت  .أهميـــة المشـــاركة فـــي عمليـــة صـــناعة القـــرارات  

بدرجــة " المشــاركة فــي اتخــاذ القــرار"الدراســة أن أعلــى مجــال 
قــد يعــزى ذلــك إلــى إدراك  ) 3.98(مرتفعــة وبمتوســط حســابي  

أهميــــة المشــــاركة فــــي اتخــــاذ القــــرار مــــن قبــــل أعضــــاء هيئــــة 
األقسام؛ حيث أن المشاركة في اتخاذ  التدريس، وكذلك رؤساء

 القرار تنطوي على توفير بدائل وحلول في عملية صناعة 

القـــرار وهـــذا يتـــأتى مـــن إتبـــاع الطريقـــة العلميـــة، واســـتغالل        
  .الخبرات، وحماس األعضاء في القسم األكاديمي

ــال   ــا مجـ ــادة"أمـ ــال " القيـ ــين"ومجـ ــاءت  " التمكـ ــث جـ حيـ
، 3.81(يب بمتوسـط حسـابي   بدرجة موافقة مرتفعة وعلى الترت

، وقــد يعــزى ذلــك إلــى  وضــوح أهميــة مفهــوم التمكــين     )3.87
وضــرورته لــإلدارات الحديثــة، حيــث أنــه واضــح بالشــكل الكــافي   
لمعظــم األعضــاء فــي األقســام األكاديميــة، فقيــادة القســم تقــوم     

أمـا مجـال   . بتفعيله، ونشر ثقافته بين أعضاء القسـم األكـاديمي  
ء بدرجــــة مرتفعــــة وبمتوســــط حســــابي والــــذي جــــا"القيــــادة "
، وقد يعزى ذلك إلى الخبـرة لـدى رؤسـاء األقسـام فـي      )3.87(

الجوانـــب اإلداريـــة، وهـــذا قـــد يولـــد رضـــا لـــدى أعضـــاء هيئـــة   
التدريس، عن األسـلوب المسـتخدم فـي إدارة الجلسـات، وربمـا      
ــم      ــرئيس القســـ ــية لـــ ــفات الشخصـــ ــرتبط بالصـــ ــر مـــ ــون األمـــ يكـــ

  .ع أعضاء هيئة التدريساألكاديمي، وطريقة تواصله م
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أمــا بالنســبة للمجــال األخيــر والــذي جــاء بدرجــة مرتفعــة     
وبمتوســــط حســــابي " الثقافــــة التنظيميــــة"أيضــــًا، وهــــو مجــــال

: ، وفـــي أقـــل المجـــاالت األربعـــة وقـــد يعـــزى ذلـــك إلـــى)3.76(
وضــوح مفهــوم الثقافــة التنظيميــة، لــدى كثيــر مــن أعضــاء هيئــة   

ــم ت    ــة القسـ ــة رئاسـ ــع ممارسـ ــدريس، مـ ــاون   التـ ــة التعـ ــل ثقافـ فعيـ
الجمــاعي، وربمــا االهتمــام فــي األقســام األكاديميــة لرفــع الــروح   

وقـد تـم حسـاب المتوسـطات     المعنوية لألعضـاء داخـل القسـم،    

الحسابية، واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة، 
  :، حيث كانت على النحو التاليكل مجال على حدهعلى فقرات 

   :مجال المشاركة في اتخاذ القرار  .1

جاءت المشاركة في اتخاذ القرار في المرتبـة األولـى، بـين    
مجــــاالت فاعليــــة القــــرارات المتخــــذة وبمتوســــط حســــابي بلــــغ  

 :اآلتي) 4( ويوضحها الجدول). 3.98(

  نازليًاالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال المشاركة في اتخاذ القرار مرتبة ت :4جدول 
 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات المتعلقة بمجال المشاركة في اتخاذ القرار الرقم الرتبة

 مرتفعة جدًا 1.00 4.31 .تعتبر المشاركة في اتخاذ القرارات احد أساليب اإلدارة الفاعلة 10 1

 مرتفعة 0.91 4.20 .ريستعطي المشاركة في اتخاذ القرار أهمية ألعضاء هيئة التد 7 2

3 6 
تساعد المشاركة في اتخـاذ القـرار علـى إيجـاد عالقـات بـين أعضـاء

 .القسم األكاديمي
 مرتفعة 0.98 4.17

 مرتفعة 0.91 4.08 .ترتبط القرارات التي يتخذها مجلس القسم بأهداف القسم 11 4

5 8 
تمـــنح المشـــاركة فـــي اتخـــاذ القـــرارات المرؤوســـين قـــدر  أكبـــر مـــن

 .قوةال
 مرتفعة 0.90 4.05

 مرتفعة 0.97 4.05 .تمكن المشاركة في اتخاذ القرار مسؤوليات وسلطات رئيس القسم 9 6

7 5 
تؤدي عملية المشـاركة فـي اتخـاذ القـرار تحسـين وتنسـيق االتصـال

 .بين المرؤوسين
 مرتفعة 0.90 4.03

8 2 
تخـاذتتوفر ثقة متبادلة بين أعضاء القسم ورئيسـهم للمشـاركة فـي ا

 القرار
 مرتفعة 1.01 3.95

9 4 
تسهم مشاركة أعضاء هيئـة التـدريس فـي اتخـاذ القـرار فـي تحملهـم

 .المسؤولية
 مرتفعة 1.01 3.91

10 3 
تــوفر المشــاركة فــي اتخــاذ القــرار فرصــة اإلبــداع لــدى أعضــاء هيئــة

 .التدريس
 مرتفعة 1.02 3.90

 مرتفعة 0.89 3.90 .باألغلبيةُتتخذ قرارات مجلس القسم عن طريق التصويت 14 11

12 15 
تتخذ الخطوات العلميـة الموضـوعية فـي صـنع القـرارات اإلداريـة فـي

 مجلس القسم
 مرتفعة 0.95 3.90

 مرتفعة 1.01 3.84 يتاح لكل عضو في القسم فرصة المشاركة في اتخاذ القرار 1 13

14 12 
ر حــوليعتمــد أعضــاء القســم علــى أفكــاري آرائــي التــي غالبــًا تتمحــو

 مصلحة القسم
 مرتفعة 1.09 3.82

15 13 
تتم الموافقة الجماعيـة واتخـاذ القـرار علـى الموضـوعات المطروحـة

 .بعد مناقشتها
 مرتفعة 1.00 3.66

 مرتفعة  3.98 المجال ككل 

المتوسطات الحسابية، قد تراوحـت  أن ) 4(يبين الجدول 
، )10(بلغـــت أعلـــى الفقـــرات الفقـــرة  ،)4.31 -3.66( مـــا بـــين

ــابي   ــط حسـ ــها  ) 4.31(وبمتوسـ ــي نصـ ــة، والتـ ــة مرتفعـ  :وبدرجـ
ــاليب اإلدارة      " ــد أسـ ــرارات أحـ ــاذ القـ ــي اتخـ ــاركة فـ ــر المشـ تعتبـ

وبدرجـة  ) 4.20(، بمتوسـط حسـابي   )7(يليها الفقرة " الفاعلة
تعطـي المشـاركة فـي اتخـاذ القـرار أهميـة       "مرتفعة، والتي تنص 

ــة الفقــرات وا  ". ألعضــاء هيئــة التــدريس   لتــي انحصــرت  أمــا بقي
وبدرجة مرتفعة وقـد  ) 3.82-4.08( متوسطاتها الحسابية بين

يعــــزى ذلــــك إلــــى الميــــل لــــدى أفــــراد العينــــة، التخــــاذ القــــرار   
 بالمشاركة، ونظرتهم اإليجابية للمشاركة في القرار وألن 

المشــاركة فــي اتخــاذ القــرار تشــعر أحيانــًا باإلنجــاز وقــد يعــزى   
قســام إشــراك أعضــاء هيئــة  الســبب أيضــًا؛ إلــى رغبــة رؤســاء األ  

أمــا  .التــدريس، علــى أســاس مــن التعــاون واالحتــرام المتبــادل      
، وبدرجـة  )3.66(، التـي جـاءت بمتوسـط حسـابي     )13(الفقرة 

تتم الموافقة الجماعية واتخـاذ القـرار علـى    "مرتفعة والتي نصها
، وربمــا يعــزى الســبب "الموضــوعات المطروحــة بعــد مناقشــتها

س القسـم فـي إدارة الجلسـات والـذي     في ذلك؛ إلـى أسـلوب رئـي   
يتضمن النقاش، ثـم التصـويت علـى القـرار ولـيس بالضـرورة أن       

  .تتم الموافقة الجماعية عليه إن لم يكن مستحيًال
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وقد حاز مجال القيادة علـى المرتبـة الثانيـة     :مجال القيادة .2
وبمســــتوى ) 3.87(بــــين المجــــاالت، وبمتوســــط حســــابي  

ات الحسـابية، واالنحرافـات   وقد تم تحليل المتوسط. مرتفع

المعياريــة، لفقــرات هــذا المجــال كمــا هــو موضــح بالجــدول    
  :، كما يلي)5(

  القيادة مرتبة تنازليًامجال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات  :5جدول 

 القيادةبمجال الفقرات المتعلقة  الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  ةالدرج

 مرتفعة 0.88 4.08 .يعمل رئيس القسم على إيجاد روح الفريق الواحد داخل مجلس القسم 43 1

 مرتفعة 0.97 4.02 .يتبنى رئيس القسم القرارات التي صدرت باألغلبية عن مجلس القسم 46 2

 مرتفعة 0.92 4.00 .يحترم رئيس القسم وجهات النظر المعارضة لرأيه 49 3

 مرتفعة 0.88 3.99 .قسم على تعزيز التواصل والتعاون بين أعضاء مجلس القسميعمل رئيس ال 42 4

 مرتفعة 1.01 3.91 .يحرص رئيس القسم على إشراك أعضاء هيئة التدريس في قرارات القسم 44 6

 مرتفعة 0.96 3.91 .يستخدم رئيس القسم الخطوات العلمية في صنع القرار اإلداري داخل المجلس 50 5

 مرتفعة 1.01 3.90 .ص رئيس القسم على الوضوح والدقة في صياغة القرارات المتعلقة بالقسميحر 45 7

8 47 
يحرص رئـيس القسـم علـى تـوفير المعلومـات الكافيـة ألعضـاء القسـم والتـي تسـاعد فـي            

 .اتخاذ القرارات السليمة
 مرتفعة 0.96 3.88

 مرتفعة 1.06 3.84 .سم بكفاءة واقتداريعالج رئيس القسم القضايا والمشكالت المتعلقة بالق 41 9

 مرتفعة 1.00 3.82 .يتشاور رئيس القسم مع األعضاء في عملية صنع القرار 52 10

 مرتفعة 1.01 3.80 ).كاالبتكار والمرونة و المبادرة(يمتلك رئيس القسم خصائص شخصية قيادية 39 11

 مرتفعة 1.01 3.78 .ركيةينطلق رئيس القسم في عمله من مبدأ القيادة التشا 51 12

13 48 
يســتخدم رئــيس القســم أســلوب تواصــل فعــال مــع أعضــاء هيئــة التــدريس ألخــذ آرائهــم      

 .باستمرار
 مرتفعة 1.01 3.75

 مرتفعة 1.01 3.68 .يدير رئيس القسم الجلسات وفق أسلوب ديموقراطي 40 14

 مرتفعة  3.87 المجال ككل  

حسابية قد تراوحت المتوسطات الأن ) 5(يبين الجدول و
المتوســــطات، جــــاءت وجميــــع هــــذه ) 4.08 -3.68(مــــا بــــين 

يعمـل  " ، والتـي نصـها  )43(حيث جاءت الفقـرة  بدرجة مرتفعة، 
" رئــيس القســم علــى إيجــاد روح الفريــق داخــل مجلــس القســم    

ــابي   ــط حســ ــة   ) 4.08(وبمتوســ ــي المرتبــ ــة، فــ ــة مرتفعــ وبدرجــ
رئـيس القسـم    يتبنـى "  والتـي نصـها  ) 46(األولى، يليهـا الفقـرة   

وبمتوسـط  " القرارات التي صدرت باألغلبيـة عـن مجلـس القسـم    
وبدرجــــة مرتفعــــة، أمــــا بقيــــة الفقــــرات فقــــد  ) 4.02(حســــابي 

وبدرجـة  ) 3.75-3.99(تراوحت متوسطاتها الحسابية مـا بـين   
ــال اإلداري،     ــي المجـ ــى أن األداء فـ ــك إلـ ــد يعـــزى ذلـ ــة، قـ مرتفعـ

قناعـة لـدى رؤسـاء     والفني لرؤسـاء األقسـام مرتفـع، وأن هنالـك    
األقسام بأهميـة دورهـم، كـدافع ومحفـز ألعضـاء هيئـة التـدريس        
ــر أدوار رؤســاء       نحــو العمــل اإليجــابي فــي القســم حيــث أن أكث
 األقسام فاعلية أنه، يتواصل بفاعلية ، وغلبة الموضوعية وروح 

ــنهم    ــى العالقــات بي ــرة  . الفريــق عل ــي نصــها )40(أمــا الفق   ، والت
" لجلســــات وفــــق أســــلوب ديمقراطــــي يــــدير رئــــيس القســــم ا"

وبدرجــة مرتفعــة، ) 3.68(بالمرتبــة األخيــرة وبمتوســط حســابي 
كما قد يعزى ذلك إلى االهتمام الكبير من قبل رؤسـاء األقسـام   

بشكل أعلى من اهتمـامهم بالبعـد   ) بعد المهمة(بالبعد الوظيفي 
حيــث أن اســتخدام الــنمط اإلنســاني يرفــع   ) العالقــات(اإلنســاني 

  .لمعنوية ألعضاء هيئة التدريسالروح ا

لقد حاز مجـال التمكـين علـى المرتبـة الثالثـة بـين       : التمكين .3
. بمســـتوى مرتفـــع) 3.81(المجـــاالت، وبمتوســـط حســـابي  

وقــد تــم إجــراء تحليــل المتوســطات الحســابية واالنحرافــات 
المعياريــة، لفقــرات هــذا المحــور كمــا هــو موضــح بالجــدول   

 :، كما يلي)6(
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 التمكين مرتبة تنازليًامجال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات  :6جدول 

 التمكينبمجال الفقرات المتعلقة  الرقم الرتبة
المتوســــــــط 

 الحسابي

االنحــــــــــــــــراف 
 المعياري

 الدرجة

1 37 
يمّكــن القســم أعضـــاء هيئــة التـــدريس الحصــول علــى المعلومـــات المطلوبــة بســـرعة       

 .وسهولة
 عةمرتف 0.90 3.93

 مرتفعة 0.99 3.92 .يثق القسم في مقدرتي على أداء المهام الموكلة إلي 35 2

 مرتفعة 1.00 3.87 .يوفر القسم أحدث األبحاث والكتب ذات العالقة بمجال التخصص 33 3

 مرتفعة 1.00 3.86 .يمنحني القسم المرونة للتصرف في أداء مهامي 34 4

 مرتفعة 1.03 3.86 .الذين يقدمون مبادرات مدروسة يدعم القسم أعضاء هيئة التدريس 38 5

 مرتفعة 1.03 3.82 .يتيح لي عملي في القسم فرص للتعلم واكتساب مهارات جديدة 36 6

7 30 
وقـــوع أعضـــاء هيئـــة التـــدريس فـــي األخطـــاء فرصـــة تمكـــنهم مـــن الـــتعلم واكتشـــاف    

 .أخطائهم
 مرتفعة 1.05 3.78

 مرتفعة 1.01 3.74 .س على قصص نجاح زمالئهميطلع القسم أعضاء هيئة التدري 31 9

 مرتفعة 1.00 3.74 .تهيئ إدارة القسم البيئة المناسبة التي تشجع هيئة التدريس على اإلبداع واالبتكار 32 8

 مرتفعة 1.05 3.73 .يساهم أعضاء القسم في إثراء رؤية وخطط القسم اإلستراتيجية 28 10

 مرتفعة 1.03 3.71 .أي تغيير على طريقة عمل القسمتؤخذ وجهة نظري قبل إحداث  29 11

 مرتفعة 1.05 3.69 .تمكن الجامعة األقسام األكاديمية من التحكم بالموارد التي تحتاجها إلنجاز أعمالها 27 12

 مرتفعة  3.81 المجال ككل  

المتوسطات الحسابية قد تراوحت أن ) 6(يبين الجدول و
ــين   ــا بـ ــع )3.93 -3.69(مـ ــذه ، وجميـ ــاءت  هـ ــطات، جـ المتوسـ

ــة المســـتوى،   فـــي المرتبـــة األولـــى   ) 37(جـــاءت الفقـــرة  مرتفعـ
 وبدرجــــة مرتفعــــة، والتــــي نصــــها )3.93(وبمتوســــط حســــابي 

يّمكن القسم أعضاء هيئة التـدريس الحصـول علـى المعلومـات     "
ــرة   ــا الفقــ ــهولة، يليهــ ــة بســ ــابي  ) 35(المطلوبــ وبمتوســــط حســ

القسم فـي مقـدرتي    يثق"وبدرجة مرتفعة والتي نصها ) 3.92(
أمـا بقيـة الفقـرات فقـد تراوحـت      " على أداء المهام الموكلـة إلـيّ  
، وبدرجـة مرتفعـة   ) 3.71-3.82(متوسطاتها الحسـابية مـابين   

ــرة   ــاءت الفقـ ــا جـ ــها ) 27(بينمـ ــام  "ونصـ ــة األقسـ تمكـــن الجامعـ
" األكاديمية من التحكم بالموارد التـي تحتاجهـا إلنجـاز أعمالهـا    

وبدرجة مرتفعـة  ) 3.69(وبمتوسط حسابي  في المرتبة األخيرة
وربمــا قــد يعــزى ذلــك إلــى؛ شــيوع كــل ممارســة مــن ممارســات   

دقة المعلومات، وتوافرهـا، وشـيوع ممارسـة    : مفاهيم الثقة مثل
مفاهيم التمكين في المجال األكاديمي، وكذلك ممارسة السـلوك  
القيــادي، الــذي يمثــل تمكــين األفــراد؛ حيــث أن القــادة الــذين        

ون صــفات اســتثنائية يعملــون بــروح الفريــق، وبنــاء رؤيــة   يمتلكــ
 .مشتركة مع أعضاء القسم، من خالل الثقة، والتمكين

جــــاءت الثقافـــة التنظيميـــة بالمرتبــــة   : الثقافـــة التنظيميـــة   .4
الرابعــة واألخيــرة، بــين مجــاالت فاعليــة القــرارات المتخــذة،    

، )3.76(وقـــــد بلـــــغ المتوســـــط الحســـــابي لهـــــذا المجـــــال 
تفـــع، وتـــم اســـتخراج المتوســـطات الحســـابية  وبمســـتوى مر

واالنحرافــات المعياريــة لهــذه الفقــرات، كمــا هــو موضــح فــي   
  :األتي) 7(الجدول 

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال الثقافة التنظيمية مرتبة تنازليًا :7جدول 
 الدرجة االنحراف المعياري متوسط الحسابيال الفقرات المتعلقة بمجال الثقافة التنظيمية الرقم الرتبة

 مرتفعة 0.94 3.99 .يؤكد رئيس القسم على تحقيق األهداف بكفاءة وفعالية 23 1

 مرتفعة 1.03 3.90 .يركز أعضاء القسم على ترابط وتماسك العمل الجماعي 18 2

 مرتفعة 1.07 3.89 .يوجد توازن ما بين الصالحيات والمسؤوليات لألقسام 24 3

 مرتفعة 0.97 3.84 .يرتبط أعضاء القسم بعالقات شخصية متبادلة ومنسجمة 20 4

 مرتفعة 1.01 3.80 .يوجد اهتمام وتركيز داخلي في األقسام على أخالقيات العمل 26 5

 مرتفعة 1.05 3.77 توجد عالقة وثقة متبادلة بين جميع أفراد القسم 19 6

7 16 
ــيه ا    ــويض مرؤوســـ ــم تفـــ ــيس القســـ ــرص رئـــ ــؤوليات  يحـــ ــن المســـ ــد مـــ لمزيـــ

 .والصالحيات

3.75 
 مرتفعة 0.94

 مرتفعة 1.08 3.63 .يوجد وضوح وترتيب منظم إلجراءات العمل الداخلية للقسم 17 8

 مرتفعة 1.07 3.60 .يمتلك معظم أعضاء القسم المبادرات الفعالة 21 9

 مرتفعة 1.07 3.54 .يهتم القسم بتطوير الموارد البشرية والحرص على رفع معنوياتهم 22 10

 مرتفعة 1.09 3.51 .أإلبداعيةتقدم الجامعة الحوافز المادية والمعنوية لألقسام  25 11

 مرتفعة  3.76 المجال ككل 
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المتوسطات الحسابية قد تراوحت أن ): 7(يبين الجدول 
جــاءت وبمســتوى مرتفــع لكــل الفقرات، )3.99 -3.51(مــا بــين 
كـد رئـيس القسـم علـى تحقيـق      يؤ"  ، والتـي نصـها  )23(الفقرة 

وبدرجـة  ) 3.99(وبمتوسـط حسـابي   " األهداف بكفاءة وفاعلية
يركز أعضـاء القسـم علـى    " ونصها ) 18( يليها الفقرةمرتفعة، 

 )3.90(وبمتوســط حســابي " تــرابط وتماســك العمــل الجمــاعي 
يوجـد تـوازن مـا    " ونصها  )24( ،يليها الفقرة وبدرجة مرتفعة

وبمتوســط حســابي . " ليات لألقســامبــين الصــالحيات والمســؤو
  ، أما بقية الفقرات وبدرجة مرتفعة )3.89(

وبنســبة ) 3.60-3.84(فقــد بلغــت المتوســطات الحســابية لهــا   
، وربمــا قــد يعــزى الســبب إلــى قناعــة القيــادة األكاديميــة مرتفعــة

ــى إدارة الثقافــــة       ــادة يعتمــــد علــ ــام، أن نجــــاح القيــ ــي األقســ فــ
تشـكيلها، وفرضـها بمـا يتـوافر مـع      التنظيمية، بواسطة فهمها، و

المتطلبــــات الداخليــــة، والخارجيــــة للبيئــــة المحيطــــة، حيــــث أن 
ــد  ــيس القســم "القائ ــى االهتمــام     " رئ ــق، وعل يفضــل عمــل الفري

وجـاءت  . بأعضاء هيئـة التـدريس، والمشـاركة فـي اتخـاذ القـرار      
تقـــــدم الجامعـــــة الحـــــوافز الماديـــــة    " ونصـــــها ، )25(الفقـــــرة 

بالمرتبـــة األخيـــرة وبمتوســـط   " إلبداعيـــة والمعنويـــة لألقســـام ا 
وبدرجة مرتفعة، وربما قد يعزى السـبب، إلـى   ) 3.51(حسابي 

ــات     ــذه إدارات الجامعـ ــذي تتخـ ــالي، الـ ــادي والمـ ــع االقتصـ الوضـ
  . ذريعة لذلك

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية  : " الســؤال الثــاني
بــين متوســطات اســتجابات ) α =0.05(عنــد مســتوى الداللــة 

عينة الدراسة حول فاعليـة اتخـاذ القـرارات فـي الجامعـات      أفراد 
ــًا لمتغيــرات   ــة األكاديميــة وســنوات   (األردنيــة وفق الكليــة و الرتب

 ؟)الخبرة والجامعة

تــــم اســــتخراج المتوســــطات  هــــذا الســــؤاللإلجابــــة عــــن 
ــة  ــابية، واالنحرافـــات المعياريـ ــة   الحسـ ــراد عينـ ــات نظـــر أفـ لوجهـ

ــــ   ــذة فـ ــرارات المتخـــ ــو القـــ ــة، نحـــ ــام  الدراســـ ــالس األقســـ ي مجـــ
. الدراســةللمتغيــرات تبعــا  األكاديميــة، فــي الجامعــات األردنيــة، 

ولبيان داللـة الفـروق اإلحصـائية بـين المتوسـطات الحسـابية تـم        
لكلية، وتحليل التباين األحـادي،  لمتغير ا "ت"استخدام اختبار 

ــة   ــرات المتبقي ) 12،13، 8،9،10،11(ول اوالجــد، لكــل المتغي
  .كذل توضحالتالية 

لتوضــــيح أثــــر متغيــــر الكليــــة فــــي جميــــع  : متغيــــر الكليــــة .1
اختبـار   إجـراء وفي فاعلية اتخاذ القـرار ككـل تـم     ،المجاالت

 :)8(في الجدول  هو كما" ت"

 الكليةتبعًا لمتغير " ت"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار  :8جدول 

 المجاالت

 واجتماعية علمية إنسانية علمية طبيعية وفيزيائية
  قيمة

 ت

الداللة 
 اإلحصائية

المتوسط
 الحسابي

االنحراف
 المعياري

المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 280. 1.08 650. 3.69 530. 3.77 المشاركة في اتخاذ القرار
 260. 1.13 650. 3.67 540. 3.76 القيادة
 100. 1.52 540. 3.76 610. 3.67 التمكين

 070. 1.83 760. 3.64 630. 3.81 يميةالثقافة التنظ
 150. 1.44  3.67  3.78 فاعلية اتخاذ القرار ككل

ــدول   ــين مـــن الجـ ــة    )8(يتبـ ــود فـــروق ذات داللـ ــدم وجـ عـ
تعـزى ألثـر متغيـر     )α =0.05( إحصائية عند مستوى الداللـة 

  .وفي فاعلية اتخاذ القرار ككل ،الكلية في جميع المجاالت

ــير   ــة تشــ ــذه النتيجــ ــه  هــ ــة  أنــ ــروق ذات داللــ ــد فــ ال يوجــ
 إحصــائية لمجــاالت اتخــاذ القــرار، ولفاعليــة اتخــاذ القــرار ككــل    

وهـذا يـدل علـى     ،)الكلية(فيما يتعلق بمتغير الدراسة الوظيفي 

تشابه مستويات إدراك أعضاء هيئـة التـدريس لفاعليـة القـرارات     
  . عن الكلية التابعين لها المتخذة ومجاالتها، بغض النظر

الرتبـــة لتوضـــيح أثـــر متغيـــر   : بـــة األكاديميـــة متغيـــر الرت .2
وفــي فاعليــة اتخــاذ القــرار  ،فــي جميــع المجــاالت األكاديميــة

كمــا فــي الجــدول   ككــل تــم إجــراء تحليــل التبــاين األحــادي  
)9(: 
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الرتبة  لفاعلية القرارات المتخذة تبعا لمتغيرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحليل التباين األحادي  :9جدول 
  األكاديمية

 المجاالت

 مدرس أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ

 ف قيمة
الداللة 
المتوسط  اإلحصائية

 الحسابي

االنحراف
 المعياري

المتوسط
 الحسابي

االنحراف
 المعياري

المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المشاركة في
 اتخاذ القرار

3.81 .380 4.13 .360 3.81 .640 3.71 .570 1.30 .280 

 520. 760. 570. 3.72 650. 3.78 610. 4.03 460. 3.64 القيادة
 060. 1.11 740. 3.91 680. 3.82 660. 4.08 570. 3.74 التمكين
الثقافة

 التنظيمية
3.92 .440 4.19 .440 3.75 .640 3.73 .700 1.09 .360 

فاعلية اتخاذ
 كلالقرار 

3.77  4.11   3.79  3.72  1.14 .330 

ــدول   ــين مـــن الجـ ــدم  )9(يتبـ ــة  عـ ــود فـــروق ذات داللـ وجـ
تعـزى ألثـر الرتبـة    ) α =0.05( إحصائية عند مستوى الداللـة 

. األكاديمية في جميع المجاالت، وفي فاعلية اتخـاذ القـرار ككـل   
هذه النتيجة تشير إلى أنه ال يوجد فروق ذات داللـة إحصـائية،   

فيمـا يتعلـق بمتغيـر الدراسـة      ت فاعلية اتخاذ القرار ككللمجاال
وجهات  تشابهوهذا قد يدل على  ،)الرتبة األكاديمية(الوظيفي 

ــرارات     ــة القــ ــة فاعليــ ــة فــــي إدراكهــــم لدرجــ ــة الدراســ نظــــر عينــ

المتخذة، وقد يشير ذلك إلى الثقافة التنظيميـة لهـذه الجامعـات    
وجهــات نظــر  ربوتقــا ومــا تتطلبــه مــن قــيم ومعتقــدات مشــتركة

  .أفراد عينة الدراسة

 الخبــرةمتغيــر سـنوات  أثـر   معرفــةل: الخبـرة متغيـر ســنوات   .3
وفــي فاعليــة اتخــاذ القــرار ككــل تــم       ،فــي جميــع المجــاالت  

  :)10(كما في الجدول  إجراء تحليل التباين األحادي

  سنوات الخبرةعًا لمتغير المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحليل التباين األحادي تب :10جدول 

  المجاالت
 سنوات10أكثر  سنوات 10-5 سنوات 5أقل من 

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

المتوسط
 الحسابي

االنحراف
 المعياري

المتوسط
 الحسابي

االنحراف
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المشاركة في 
 اتخاذ القرار

3.72 .550 3.75 .590 3.82 .640 .330 .720 

 200. 1.64 670. 3.88 550. 3.67 570. 3.76 القيادة
 090. 960. 860. 3.66 550. 3.58 660. 3.71 التمكين اإلداري
 310. 1.18 860. 3.89 640. 3.68 660. 3.78 الثقافة التنظيمية
فاعلية اتخاذ 
 القرار ككل

3.75  3.70  3.86  .870 .420 

ــين مــن الجــدول    ــروق ذات داللــة   م عــد )10(يتب وجــود ف
تعزى ألثـر متغيـر   ) α =0.05( إحصائية، عند مستوى الداللة

وهذا قد يكون عائـدا إلـى   . جميع المجاالتسنوات الخبرة، في 
المناخ السـائد داخـل األقسـام األكاديميـة، والتوجـه فيهـا بحيـث        

ــى       ــة أو حتـ ــرات القديمـ ــزز دور الخبـ ــال يعـ ــك مجـ ــون هنالـ ال يكـ
  . يثة المتحمسة للعملتشجيع الخبرات الحد

فــي جميــع  متغيــر الجامعــة  لتوضــيح أثــر  : متغيــر الجامعــة  .4
وفي فاعلية اتخاذ القـرار ككـل تـم إجـراء تحليـل       ،المجاالت

  ):11(كما في الجدول التباين األحادي 
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  الجامعةتبعًا لمتغير ) ANOVA(تحليل التباين األحادي  :11 جدول

يةدرجة الحر مجموع المربعات المجاالت )ف(قيمة  متوسط المربعات   
الداللة 
 اإلحصائية

 المشاركة في اتخاذ القرار
22.353 5 4.471 8.867 *.000 

187.552 372 .504   

209.905 377    

 الثقافة التنظيمية
6.658 5 1.332 2.832 *.016 

174.950 372 .470   

181.608 377    

 التمكين
3.554 5 .711 1.679 .139 

157.483 372 .423   

161.037 377    

 القيادة
5.037 5 1.007 1.964 .083 

190.867 372 .513   

195.905 377    

  ).  =0.05(دالة عند مستوى الداللة * 

ــين مــن الجــدول    ــروق ذات داللــة   عــدم  )11(يتب وجــود ف
تعـزى ألثـر متغيـر     )α =0.05( إحصائية عند مستوى الداللـة 

، وأنه يوجـد فـروق ذات   )التمكين، والقيادة(لي مجاالجامعة في 
  المشاركة (مجالي في  تعزى ألثر متغير الجامعة داللة إحصائية

 
 

 

وقد يـدل ذلـك علـى قلـة     . )في اتخاذ القرار، والثقافة التنظيمية
تفعيــل مفهــوم التمكــين ونشــر ثقافتــه داخــل األقســام األكاديميــة  

   .الثقافة التنظيميةالمشاركة في اتخاذ القرار، و بنفس مستوى

للمقارنـــات البعديـــة  ) شـــيفية( كـــذلك تـــم القيـــام باختبـــار   
  :لمعرفة الفروقات اإلحصائية كاآلتي

   الجامعة ألثر متغيرشفية المقارنات البعدية بطريقة  :12 دولج
 جرش األهلية جدارا إربد األهلية آل البيت اليرموك األردنية المتوسط الحسابي الجامعة 

المشاركة 
ي اتخاذ ف

 القرار

     *15.  3.72 األردنية
       4.25 اليرموك
     *16.  4.19 آل البيت

     *13.  3.94 إربد األهلية
       3.65 جدارا

    32. 17.  3.77 جرش األهلية

  الثقافة
 التنظيمية

     *09.  3.79 األردنية
       3.91 اليرموك
       3.74 آل البيت

       3.56 بد األهليةإر
     04.  3.77 جدارا

    48. *39.  3.89 جرش األهلية

  ).α 0.05=(دالة عند مستوى الداللة * 
ــن الجـــدول    ــا مـ ــين لنـ ــة  ) 12(يتبـ ــروق ذات داللـ ــود فـ وجـ

والجامعــــة  بــــين جــــامعتي اليرمــــوك) α =0.05( إحصــــائية 
الح وآل البيـــت واربـــد األهليـــة ، وجـــاءت الفـــروق لصـــ  األردنيـــة

جامعــة اليرمــوك فــي مجــال المشــاركة فــي اتخــاذ القــرار، وهــذا     
الجامعـات، أكثــر  هـذه  يـدل علـى أن أعضـاء هيئـة التــدريس، فـي      

ــة     ــالح جامعـ ــاذ القـــرار، ولصـ ــة المشـــاركة فـــي اتخـ ــًا ألهميـ إدراكـ
  .اليرموك ذات المتوسط األعلى

ــائية      ــة إحصــ ــروق ذات داللــ ــود فــ ــين وجــ ــا تبــ = α( كمــ
، والجامعة األردنيةوك وجرش األهلية بين جامعتي اليرم )0.05

وجاءت الفروق، لصالح جامعة اليرموك أيضـًا فـي مجـال الثقافـة     
التنظيميــة، وقــد يعــزى ذلــك إلــى أن تفعيــل الثقافــة التنظيميــة        
ــام األكاديميـــة لجامعـــة اليرمـــوك يعـــود     بشـــكل داعـــم فـــي األقسـ
 إلدراك رئاسة األقسام وأعضاء هيئة التدريس فيها لدور الثقافة

: مـا يلـي   إلـى لقد توصلت النتائج . التنظيمية في رشد القرارات
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فــي المرتبــة األولــى،    مجــال المشــاركة فــي اتخــاذ القــرار،     جــاء
: ، تــاله فــي المرتبــة الثانيــة)3.98(متوســط حســابي بلــغ بــأعلى 
، يليــــه مجــــال )3.87(بمتوســــط حســــابي بلــــغ  القيــــادةمجــــال 

اءت الثقافــة ، بينمــا جــ)3.81(التمكــين وبمتوســط حســابي بلــغ 
، )3.76(التنظيمية في المرتبة األخيـرة وبمتوسـط حسـابي بلـغ     

  ).3.86(ككل لفاعلية اتخاذ القرار وبلغ المتوسط الحسابي 
تعزيز : الدراسة إلى عدد من التوصيات ما يلي تخلصو
المشاركة في اتخاذ القرار ومفهوم التمكين واألساليب مفهوم 

نشر وبناء مفهوم م في القيادية الديموقراطية التي تساه
العمل  .الثقافة التنظيمية، والتمكين، داخل األقسام األكاديمية

بناء فرق عمل داخل كل قسم أكاديمي مما يعزز دور  على
كذلك إجراء المزيد من . القيادة الديمقراطية والتمكين

الدراسات حول فاعلية القرارات في األقسام األكاديمية 
 .وعالقتها بمتغيرات أخرى
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