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هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن درجة ممارسة أعضاء هيئة  :ملخص
 .التدريس للقيادة الشغوفة في جامعة اليرموك من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا

) 355(وقد تم استخدام المنهج الوصفي المسحي، وتكونت عينة الدراسة من 
ي جامعة اليرموك، وتمثلت أداة الدراسة طالبا وطالبة من طلبة الدراسات العليا ف

الطاقة الروحية، (فقرة، موزعة على خمسة مجاالت ) 43(استبانة مكونٍة من في 
وأظهرت نتائج الدراسة أن . )والذكاء العاطفي، والتحفيز، وااللتزام بالنجاح، والرؤية

درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس للقيادة الشغوفة جاءت بدرجة متوسطة، 
دم وجود بينت النتائج ع، و)8.17(، وانحراف معياري )3.18(بمتوسط حسابي 

فروق ذات داللة إحصائية ُتعزى ألثر متغيرات الجنس والبرنامج الدراسي، ووجود 
وأوصى الباحثان . فروق ُتعزى ألثر متغير نوع الكلية، لصالح الكليات اإلنسانية

ين تعزز القيادة الشغوفة لدى أعضاء برامج تربوية من ِقبل القادة الشغوفباقتراح 
هيئة التدريس، وإجراء دراسات تتعلق بالقيادة الشغوفة في بيئات تربوية مختلفة، 

  . وباستخدام أدوات بحث ومتغيرات أخرى

  )القيادة الشغوفة، جامعة اليرموك درجة ممارسة،: الكلمات المفتاحية(

ذ تمتلئ بالتحديات إ ؛باتت بيئة العمل الجامعي أكثر تعقيدا :مقدمة
فكلما تقدمنا خطوة إلى األمام، وجدنا أن هذه التحديات لم  .المتزايدة

بل أصبحت فريدة من نوعها، ولكن الحقيقة أن  ،تعد متسارعة فحسب
لذلك على الجامعات أن تسعى نحو التغيير  .تحديات اليوم نجاح الغد

ك لما لديها من إذ إنها المسؤولة عنه، وذل ؛والتطور في جميع المجاالت
موارد بشرية تمتلك من القدرات الفكرية والعلمية والثقافية والبحثية ما يفي 

ولعل األمر معقود على قياداتها الحكيمة التي تتمتع . بتحقيق هذا التقدم
ن القادم أجمل، وإلهاما للغد أبالشغف والحماس، والتي تمتلئ إيماًنا ب

إذ تنشر الفيض اللطيف من الفرح،  ؛اوالمستقبل األفضل والواعد، وروحي
وباليقين تحقق ما لم يتحقق من قبل، وتجعل النظر إلى مثل هذه 

 الفبشغفها تجعل الطلبة يحلقون ب .فرص لخلق النجاحعلى أنها التحديات 
وبسحر الجاذبية . إذ إنها تتواصل مع العقول والقلوب واألرواح ؛أجنحة

لى علطلبة، تجعلهم يضفون القيمة واألخالق وخلق الفرح وتعبئة طاقات ا
ن لتقديم كل ما ين وطموحيأي أداء يقومون به، كما تجعلهم طلبة حالم

  . بها رتقاءالهو رائد وفعال لخدمة مجتمعاتهم وا

من  افالقيادات األكاديمية هي العنصر المحوري لتحقيق ما أنيط به
ك يجب أن تتوفر ولذل .ينتأهداف وغايات تتعلق بالفاعلية والكفاءة المرغوب

لديها قدرات ومتطلبات خاصة، حتى تكون قادرة على مواجهة التغيرات 
-Ayasrah & Al( والتحوالت المعاصرة، والتعامل معها بكفاءة واقتدار

Fadil, 2006(.  ولذلك فإن التحوالت السريعة ُتلزم القيادات األكاديمية
حديات بتوظيف مداخل وأنماط قيادية جديدة تنسجم مع تلك الت

 ةطلبلوالمتغيرات المتسارعة، تهدف في غايتها إلى إطالق القدرات الكامنة ل
وذلك من خالل قيام أعضاء هيئة ، قيمة ويوتحفيزهم ذاتيا، وجعلهم ذ

التدريس باالهتمام بالطلبة، لما لذلك من أثر بالغ وأهمية كبيرة في كسب 
 & Hellawell(تمع عقولهم وقلوبهم بما يعود بالفائدة الكبيرة على المج

Hancock, 2001.(  
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Degree of Employing Passionate Leadership by 
Fac ul ty  M e mber s  a t  Y ar mouk  Uni ve r s i ty 
Mohammad Bani Hani and Ghadeer Khataibeh, Yarmouk 
University, Jordan.. 
 
Abstract: This study aims at revealing the degree of 
employing passionate leadership by Yarmouk University 
professors as perceived by graduate students. A descriptive 
survey method is used in which a questionnaire was randomly 
distributed to a sample of (355) graduate students. It is made 
of 43 statements distributed over 5 categories; spiritual energy, 
emotional intelligence, motivation, commitment to success 
and vision. The study revealed that the employment of 
passionate leadership by college professors came in a 
moderate degree, with an average of (3.18) and a standard 
deviation of (8.17). No statistical differences were found in the 
study attributed to gender or program of the study, but there 
were statistically significant differences found due to the type 
of college in favor of colleges of humanities. The researchers 
recommend that there should be training programs in 
passionate leadership offered by passionate leaders, as well as 
further research in various educational environments and using 
different research methodologies. 

(Keywords: Practicing Degree, Passionate Leadership, 
Yarmouk University) 

  

وبما أن موضوع الشغف في الوقت الحاضر مصدر اهتمام في 
فهو أيضا مهم للقادة  -التعليموعالم عالم األعمال  -عالمين مختلفين

)Whitegurst, 2016 .( ففي األدب الحديث الذي يهتم بالشغف في
 .)Davies, 2008(ميل إلى نشر الشغف كعامل نجاح ، هناك القيادة

فإن ما  ،وفي كثير من األوقات .نوفالشغف صفة يمتلكها القادة الناجح
إذ إنها مشاعر عميقة قابلة لالنفجار،  ؛يدفع الشغف مشاعر غير واعية

  . (Nias, 1996) أس والبهجة والغضب والفرحمشاعر تجلب الي

عنصرا أساسيا في تمكين القادة من المثابرة والتركيز الشغف يعد و
ويرتبط ). Elliott & Stead, 2009(على القيام بما يريدون القيام به 

لإلنجاز والرعاية والتعاون وااللتزام والثقة والشمولية  ندفاعبالحماس واال
)Day, 2004(.  عرفه فرايد وقد)Fried, 1995: 6(  قوة تحفيزية "بأنه

 ،تنبثق من قوة العاطفة، تولد الطاقة والعزم واإليمان وااللتزام لدى الناس
التصميم على تحقيق هدف ( تتمثل فيوتؤدي إلى تحقيق رؤية محسنة 

فقد نظر إلى ) Vallerand, 2012: 3(أما فاليران )". للغايةفيه مرغوب 
رغبة قوية تجاه نشاط معين يفضله الناس ويحبونه "الشغف على أنه 

ويجدونه مهما، ويشغلون فيه جهدهم وطاقتهم وأوقاتهم على نسق 
فقد رأى كوران وهيل وأبلتون وفاليران  ،ومن وجهة نظر فلسفية". منتظم

 ,Curran, Hill, Appleton, Vallerand& Standage(وستانداج 
ها لن يجد الفرد معنى لحياته؛ حيث أن الشغف خبرة إنسانية بدون )2015
  . بطاقة نفسية للمشاركة واالندماج في األنشطة ذات القيمةالشغف يزوده 
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زيقارمي ونايمن وهوسن وويت  فقد عرفه ،أما الشغف للعمل
 ,Zigarmi, Nimon, Houson, Witt & Diehl(وديل 

حالة وجدانية إيجابية مستمرة ومعتمدة على "بأنه  )13 :2009
معنى، وحالة الرفاه النابعة من تكرار التقييمات اإلدراكية ال

والوجدانية لمختلف المواقف الوظيفية والتنظيمية التي تؤدي إلى 
وعلى الرغم من تناول األدب . ءةنوايا وسلوكات عمل ثابتة وبّنا
لكيفية تجسيد هذه  فإنه لم يولللشغف في القيادة والمشاعر، 

في األدب المتخصص و. )Weber, 1949(القيادة اهتماما كبيرا 
ينظر إلى القيادة الشغوفة على أنها تدور حول  ،باإلدارة التربوية

ن كل طالب يمكن أن يتعلم ويعلم، أالطاقة وااللتزام واعتقاد 
واالهتمام بالعدالة االجتماعية والتفاؤل وإمكانية إحداث الفرق، كما 

دافع ثابت لتعزيز تعلم دور أو وظيفة إلى  ردالقيادة من مج نتقلت
أن  إلى (Day, 2004)داي  ويشير .)Davies, 2008(الطلبة 

القيادة الشغوفة أكثر من مجرد بناء القدرات والتركيز المجتمعي 
هوية القادة تتعدى ذلك إلى إذ إنها  ؛وأخالقيات الخدمة الجماعية

 .ومن هم وكيف يتصرفون بشكل عميق وعاطفي والتزامهم بعملهم
يولد الطاقة والتصميم والقناعة  ، فإنهيكون القائد شغوًفا فعندما

ويضيف ديفيز وبريقهاوس  .لدى الطلبة اكما يضع هاجس ،وااللتزام
)Davies & Brighouse, 2010(  أن القيادة الشغوفة تؤسس

التعليمية في -مجموعة من القيم واألغراض التي تدعم العملية
  . الجامعات

 ,George(مز وماكلين وماير جورج وسي وعلى حد تعبير
Sims, McLean & Mayer, 2007(،  فإن القيادة الشغوفة

وتقوم على خلق  ،قيادة بالقلب والروح وسحر الجاذبية واألخالق
كما -ن يومما ال شك فيه أن القادة الحقيقي. الفرح وتعبئة الطاقات

يظهرون شغًفا بهدفهم، ويمارسون  - )Day, 2004(داي يرى 
فهم ينشئون عالقات  ؛تمرار، ويقودون بقلوبهم وعقولهمقيمهم باس

طويلة األمد وذات مغزى، ولديهم االنضباط الذاتي للحصول على 
  . النتائج، فهم يعرفون من هم

فإن القيادة الشغوفة تسمح بالتواصل مع  ،وفي السياق ذاته
العقول واألرواح بطريقة ُتمكن من إحداث تأثير إيجابي دائم من 

مل، وذلك في حدود التجارب الفردية والجماعية والمشاعر خالل الع
لذا فإن إدراك حقيقة الطلبة، والشعور  .)Fried, 1995(واآلراء 

إنما ، )Empathy(المعروف بالتقمص  بما يشعرون به قدر اإلمكان
هو جزء أساسي من شغف الرعاية، ألنه إذا تم أخذ واقع الطلبة 

هذا يجعلنا فور به في واقع األمر، بالشع ءعلى أنه احتمال وتم البد
مضطرون  فنحنوبالتالي  ،يجب أن نتصرف وفًقا لذلك ناأنبنشعر 

نيابة عن أنفسنا، ولكن يكون ذلك نيابة كان ذلك للتصرف كما لو 
من الصعب وفعالقات الرعاية أساسية للقيادة الناجحة، ؛ عن الطلبة

على  تصور عضو هيئة تدريس شغوف دون نزاهة مهنية مبنية
ات أساسية في فالرعاية والرحمة سم ؛الترابط بين الطلبة ومعهم

  . (Noddings, 1984) العالقات مع الطلبة

 :يتكون من مجموعة عوامل، هيفهو  ،"االلتزام"أما شغف 
يديولوجيات التي توجه مجموعة واضحة ودائمة من القيم واآل

نشط لنهج الممارسة بغض النظر عن السياق االجتماعي، والرفض ال
، والرغبة المستمرة في )مجرد القيام بالمهمة(الحد األدنى للقيادة 

والقدرة على  ،التفكير بالتجربة والسياق الذي تحدث الممارسة فيه
التكيف، وإحساس دائم بالهوية والغرض، والمشاركة الفكرية 

فإن من أهمها  ،وفي سياق شغف الثقة. والعاطفية مع الجميع
التركيز على تحفيز الطلبة وكفاءة الذات، والبناء ممارسة الثقة، و

 & Leithwood) المستدام لمجتمع تشاركي منتج للعالقات
Jantzi, 2006)  على عدة مفاهيم، من الشغف يرتكز هذا النوع

إذ  ؛)Sachs, 2003( "الثقة النشطة والسياسة التوليدية": منها
النشطة أن الثقة ) Hargreaves, 1994: 424(يرى هارجريفز 

تعني أن أعضاء هيئة التدريس يشعرون بأنهم أقوى بااللتزام 
والمسؤولية تجاه طلبتهم، بحيث تعتمد الثقة النشطة على أنواع 
جديدة من العالقات االجتماعية والمهنية في أجزاء مختلفة من 

أنها تتطلب  وهي .بحيث يتم العمل بطرق استراتيجية ،التعليم
والمبادئ واالستراتيجيات موضع مجموعة مشتركة من القيم 

ومن السمات األساسية للسياسة التوليدية أنها تسمح  .النقاش
من تركها تحدث لهم  جعل األشياء تحدث بدًالبللطلبة والمجموعات 

 ,Sachs)واألهداف االجتماعية العامة في سياق من االهتمامات
2003).  

ية شغف المهمة األكاديم) Fullan, 2001(وقد وصف فوالن 
هذا  تغلغليإذ  ؛الطاقة والحماس واألملمزيج من نه أوالتربوية ب

بحيث يجعلهم في أفكار وكلمات وأفعال أعضاء هيئة تدريس الشغف 
إلى ) Brighouse, 2001(ويضيف بريقهاوس . شغوفين للغاية

؛ إذ يسعى القادة الشجاعة والقيادة والمثابرة والتفاؤل ذلك تجلي
 . تعليمية متميزة-يميةلتحقيق أهداف ورؤية تعل

فهم يحفزون طلبتهم للتغيير، ويتمتعون بالمقدرة الفكرية 
والفضول والسعي لإلتقان، وهم نموذج لعادات االستفسار والتفكير 

 ,Barth(والحوار التي تعزز التعلم، وإظهار المعرفة التربوية بعمق 
2001; Collarbone, 2003; Fullan, 2003; Senge, 

المعنى هو إحدى السمات المميزة لعضو هيئة  إن خلق ).1990
يهتم بالجانب العاطفي والروحي للطلبة، من ؛ فهو التدريس الشغوف

خالل التركيز على القيم والتطلعات وااللتزام، وإلهام الطلبة للوصول 
فشغفهم يحدث الفرق ويحول المعتقدات إلى . إلى أقصى إمكاناتهم

هيئة التدريس تمثل القلب  العاطفة لدى عضوذلك فإن ك. حقيقة
 ,Bolman & Deal(والرجاء واإليمان المتجذر في الروح 

1995.(  

وتشير دراسة أجرتها جامعة كورنيل إلى أن أفضل القادة هم 
إذ يهتمون  ؛الذين يتمتعون بإحساس شديد بالرحمة والشغف

فتعاطفهم هو ما يجلب النجاح،  .بطلبتهم، ويقودون من القلب
و من ؤسساتهم األكاديمية وأهدافهم وطلبتهم همتجاه وشغفهم 

فهم يقودون بنشر الطاقة في كل  .رئيسة للقيادة الناجحةالسمات ال
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إذ إنهم منغمسون في عملهم لدرجة أنهم سيفعلون  ؛مكان بعملهم
أي شيء معقول لتحقيق األهداف، ولديهم هالة تتحدث عن الهيمنة 

م وإثارة عقول الطلبة ففي داخلهم المقدرة على إلها .ولكن بحذر
ففي اللحظة التي يقابل الطلبة فيها عضو هيئة تدريس  ؛لفعل المزيد

، تنبعث منه طاقة ترتقي بالطلبة، وتدفعهم لبذل المزيد من اشغوًف
القادة  ذلك فإنك .إليه الجهد والذهاب إلى أبعد مما يطمحون

ففي النهاية يكمن نجاح أي جامعة في أيدي  ؛يسيرون بالرؤية
فهم الرؤية والعمل على تحقيقها، من في ساتذتها، والوسيلة تكمن أ

؛ إذ يعلمونهم خالل التأثير المستمر على الطلبة بكلماتهم وأفعالهم
وفتح  ،الخروج من منطقة الراحة الخاصة بهم، وجلب فرص جديدة

فإنهم فعندما يصبح الطلبة شغوفين بما يفعلونه أيضا،  .باب النجاح
 Insight Success: The)(إمكاناتهم حدود ن يقتربون أكثر م

Way of Business Solutions, N. D(.  

سمات أساسية تجعل القائد  10إلى أهم  قد تمت اإلشارةو
إذ إن  ؛عظيما، حيث تم التوصل إلى أن السمة الرئيسة هي الشغف

ما يفعلونه، وهم بشغف الالقادة األكثر نجاحا لديهم إحساس قوي ب
 .فرًقا كبيرا في كيفية ظهورهم والتفاعل مع الطلبة بذلك يصنعون

ا من الحب وليس من يصبح العمل نابع ،فعندما يحضر الشغف
فالقيادة . الوظيفة، األمر الذي يحدث فرًقا في مستوى النتائج

المشاركة دفعهم إلى ُتسهم في تطوير الطلبة و ألنهاالشغوفة هامة 
(Leaders Edge, Inc, 2020)، ددت هذه السمات وقد تح

  : باآلتي

هو شيء يتحمس له للغاية عندما يتعلق األمر والضعف، 
" أعضاء هيئة التدريس"فعندما يظهر القادة  ؛بموضوع القيادة

ذواتهم الحقيقية من خالل كونهم ضعفاء، يمكنهم التواصل مع الطلبة 
للوصول إلى مستويات أعلى، وسيحددون النغمة  ،بشكل أكثر فاعلية

وكيف يتصرفون  ،لكيفية تصرف معظم طلبتهم في الجامعةئمة المال
إذ  ؛تجاه بعضهم البعض، وفهم القيمة الحقيقية لرأس المال البشري

فهم  .اإن ازدهار الجامعات قائم على فهم القيمة الحقيقية لطلبته
فمدى النجاح قائم  ؛يمثلون أكبر رصيد لدى عضو هيئة التدريس

عمل عضو هيئة محور غفه، فالطلبة هم شفي على مشاركتهم جميعا 
التدريس، كما أن اإليجابية، واإليمان بالرسالة التي يسعى أعضاء 
هيئة التدريس لتحقيقها، واالستماع النشط لوجهات نظر الطلبة، 

 يعد من السمات األساسية للقادة، كل ذلك وإشراكهم في الشغف
)Leaders Edge, Inc, 2020( . 

وهو ما يعبر عنه -ن االلتزام القوي بالنجاح باإلضافة إلى أهذا 
على هو إيمان قوي بعالقة ذات قيمة عالية تشجع  - بااللتزام الشغفي

 ,Palmatier, Dant & Grewal(أقصى جهد للحفاظ عليها بذل 
فهو  .إذ يعد االلتزام أعلى مرحلة في الرابطة العالئقية؛ )2007

 .قلل االنتهازيةيسهل التعاون واالتفاق ويرفع األداء وي

أما بالنسبة للثقة، فهي تتكون من النزاهة، واإلحسان، وذلك 
فالنزاهة  .)Paliszkiewicz, 2012(يس ينحسب ما ذكره باليسك

االلتزام بمجموعة من المبادئ األخالقية التي تعبر عن في تتمثل 

أما  .النزاهة الشخصية، بحيث تكون مقبولة وإيجابية بالنسبة للطلبة
أن عضو هيئة التدريس يريد ب همهو اعتقاد الطلبة وإيمانفسان اإلح

بعيدا عن التمركز حول  ،خيرا لهم، ويملك نوايا حسنة تجاههم
أنه يهتم بمصالحهم بالدوافع الذاتية أو التمركز حول الذات، و

  .وأحوالهم

معظم الطلبة يخافون من الفشل في بعض الحاالت، وهذا إن 
ل ما يتوجب فعله للمضي ُقدما والوصول من شأنه أن يمنع من فع

الحاجز ذا الخوف بمثابة ه ويمكن اعتبار .الشخصيةإلى أهدافهم 
الذي يحول بين الطلبة وبين تفجير طاقاتهم، والوصول إلى أهدافهم 

ولكن في سبيل الوصول بالطلبة إلى النجاح والسعادة  .وطموحاتهم
ي تحول دون الوصول يجب العمل على إزالة العقبات الت ،الحقيقية

فال بد من قتل الفشل، والتغلب على القلق، والهروب  ؛إلى النجاح
من اليأس، والنفور من الكسل، وبث النشاط، واستثمار الطاقات، 

بما منحهم الله من مواهب،  الطلبةواالعتدال والتوازن، وتبصير
وإشعال حماس العزم لديهم حتى يتوقد الذكاء، وتعريفهم بأسرار 

وغ، وسمات العبقرية، وكيفية العود إلى المجد، وفوائد الشدائد، النب
والتمسك بالغد، والتحكم في الميول، واالستنارة بالمشورة، وحب 
التفاؤل، واالبتعاد عن التشاؤم، وفعل الممكن، ومحاولة قهر 

  .)Abdel Fattah, 1992(المستحيل 

صياغة ن، إذ يقومون بيمن سمات القادة الشغوفأيضا والرؤية 
فهم قادرون  .لديهم إيمان بالفرص والبدائلورؤية عميقة الجذور، 

على تصور المستقبل والتواصل مع الطلبة بشكل واضح وحيوي، 
كما أن رؤيتهم ترتبط بواقع الطلبة في ضوء الظروف الحالية 

إذ إن جوهر  ؛باإلضافة إلى األمل والتطلعات للمستقبل ،للجامعة
قلب والعقل والقدرة على نقل اإلحساس الرؤية يجب أن يتصل بال

 & Davies( بأهمية النظر إلى تحقيق مستقبل أفضل
Brighouse, 2010(.  ففي الرؤية التي يضعها عضو هيئة

 ,Maher( ماهر التدريس يتحقق الكثير من المزايا كما ذكر
انخفاض إمكانية الفشل في تحقيق أهداف : ذلك ، ومن)2013

اظ على توازن بيئة العمل األكاديمي، الرؤية الموضوعة، والحف
تدفع وتحفز الطلبة، الرؤية  المسار السليم، كما أنفي وتوجيهها 

إذ ُتشعرهم بأنهم يملكون جامعتهم  ؛وترفع درجة حماسهم لإلنجاز
شجعهم على يمما يساعد على زيادة والئهم، وبالتالي  ،ومصيرهم

افعة، يمكنها أن المبادرة بسلوكات رائدة، وتقديم أفكار جديدة ون
تساعد عضو هيئة التدريس على تحقيق الرؤية المستقبلية بصورة 

  .أفضل

إذ إن  ؛)Goleman, 1997( ضاف إلى ذلك الذكاء العاطفيي
التعامل مع العواطف والمشاعر يمكن أن يسهم في التعامل اإليجابي 
مع احتياجات الطلبة وتحفيزهم بفاعلية، فعضو هيئة التدريس الذي 

ع بذكاء عاطفي يعتقد أنه أكثر والء والتزاما وسعادة في العمل، يتمت
أداء أفضل، ولديه مقدرة على إدخال السعادة والبهجة صاحب و

إذ  ؛والثقة والتعاون بين الطلبة من خالل عالقته الشخصية معهم
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يقود بقلبه وعقله سعيا إليجاد بيئة تشجع العمل الجماعي، 
  .النتائج المرغوبة والتعاون، والجودة، وتحقيق

وفهم  ،فالذكاء العاطفي يركز على الذات وفهمها ،ومن هنا
وممارسة السلوك اإليجابي تجاههم، ونبذ كل  ،سلوك الطلبة

ويتطلب ذلك  .وزيادة الرحمة والرأفة في العمل ،األساليب السلبية
من أعضاء هيئة التدريس أن يتعلموا عن إدراك المشاعر ومعرفتها 

طلبتهم، وأن يستجيبوا لها بشكل مالئم ويطبقوا في في أنفسهم و
المعلومات بفاعلية، ويعملوا على تقوية مشاعرهم في العمل، ومعرفة 
قدرتهم على تحسين المشاعر وإدراكها وتطبيقها بشكل فاعل 

   .(Al-Tai & Al-Atwi, 2010) وجعلها مصدر قوتهم

در المقدرة على التمييز بين مصاالذكاء العاطفي ويتضمن 
اإلحباط والتعامل معها، والمقدرة على فهم مشاعر الطلبة وتوقع 

جتماعية الالزمة لبناء عالقات جيدة ردود فعلهم، والمهارات اال
االستماع واالستيعاب واإلقناع على قدرة البما في ذلك  ،معهم

نفعاالت وتوظيفها من أجل تعظيم إذ به يتم ضبط اال ؛والقيادة
 نفعاالتتخاذ القرار المناسب كردة فعل لهذه االا فيالقدرة والفاعلية 

(Abdul Haq, 2008).  

وقد تحدث دانيال جولمان عن نموذج قيادي مكون من ستة 
صاحب الرؤية، : أنماط تسود مجال العمل، وهذه األنماط هي

وتعد . والتواصلي، والمدرب، والديمقراطي، والضابط، والقسري
ينما يعد النمطان الخامس األنماط األربعة األولى إيجابية، ب

 وقد هدفت دراسة بني هاني ومصطفى. والسادس سلبيين
)Banihani & Mustafa, 2016 ( إلى التعرف إلى النمط القيادي

السائد لدى المديرين في المدارس األردنية وفًقا لنموذج جولمان، 
وتبين أن صاحب الرؤية جاء في الدرجة األولى من حيث االستخدام 

ت المدارس في شمال األردن، وتاله النمط التواصلي، ثم بين إدارا
المدرب، ثم الديمقراطي، ثم الضابط، وجاء النمط القسري في 

  . المرتبة األخيرة وبدرجة متوسطة

 12أن القيادة الشغوفة تتسم بـ  )Ray, 2019(ويذكر راي 
فعندما يوجد عضو هيئة  ؛سمة أساسية تميز األفضل عن البقية

فإنه بشكل تلقائي يتم تحفيز النظام الحسي لدى  تدريس شغوف،
 .إذ تتأثر عواطفهم عندما تلتقط الطاقة اإليجابية والمعدية ؛الطلبة

السعي إليجاد : فهو يقود بقلٍب وروح، ومن السمات التي تميزه
إذ إنه منفتح  ؛الحلول بدًلا من المشكالت، والفهم العميق للطلبة

اء المتباينة، كما أنه محاور متميز، ويقدر االختالفات، ويحترم اآلر
إذ يركز  ؛يستمع للطلبة بقصد الفهم، ووضوح الرؤية لديه يميزه

على المستقبل، ويرى أن الفرص تكمن في التحديات، كما يعمل 
فهو يدرك إمكانات  .على أن يغذي نفسه والطلبة بالطاقة اإليجابية

ى الحياة، الطلبة ويستخدم نقاط قوتهم بشكل حدسي، ويتعلم مد
لديه فإن فعقبات العمل ال تثبطه، وبالتالي  .ويؤمن بنفسه وبالطلبة

المقدرة على التحفيز واإللهام وخلق رؤية مغناطيسية تتطلب التفاني 
  . والمثابرة والمهارة

انطالًقا من أهمية القيادة الشغوفة في تحقيق النجاح في قيادة 
 دايائج دراسة المدارس والطلبة والمجتمعات، فقد أظهرت نت

(Day, 2004)  ،شغف القيادة الناجحة"المعنونة بـ  في إنجلترا" ،
بغض النظر عن  ينريأن السمة الرئيسة للنجاح في القيادة بين المد

األساليب واالستراتيجيات هي الشغف بالتعليم تجاه الطلبة 
وأظهرت . والمدارس والمجتمعات التي عملوا فيها في إنجلترا

قد حافظوا على نجاحهم من  هالمدارس العشر يريدرأن مالنتائج 
سمات قيادية أساسية، وأن هذه السمات  10خالل تطبيق مزيج من 

مكنتهم من إدارة عدد من التوترات والمعضالت المرتبطة بإدارة 
التغيير، وأن طبيعة هذا الشغف تتحدد بستة عوامل أساسية 

تزام والثقة للنجاح؛ شغف اإلنجاز والرعاية والتعاون واالل
  . والشمولية

ولم يكتف الباحثون بدراسة السمة الرئيسة للنجاح في القيادة 
 )Matta & Murphy, 2005( وهي الشغف، بل قام ماتا ومورفي

عندما تحفز القيادة الشغوفة التغيير "دراسة معنونة بـ إجراء ب
أظهرت وقد . "حكاية تنمية القدرات التحويلية في أوغندا: الدائم

إذ يمكن  ؛ن على تحقيق نتائج غير عاديةيئجها مقدرة المديرنتا
للقيادة الشغوفة والملتزمة أن تغير األمور في وقت قصير بشكل 

فالدالالت السحرية والملهمة ال يمكن تكرارها، كما  .ملحوظ وعميق
أنها تنمي القدرات إلحداث تغيير دائم وطويل المدى، وذلك 

رات، والتعزيز المستمر للحفاظ على طالق العنان للقدإبالتحدي و
الزخم، وبناء الثقة في الفريق، والتعاون والتمكين والمساءلة، 
والتركيز الدؤوب على تحقيق نتائج طموحة بشكل متزايد، وكذلك 
إعطاء أعضاء هيئة التدريس مساحة للتقدم مع اإلجابات التي 

ما يبدو تناسبهم الكتشاف الحلول الصحيحة، وإلهامهم للوصول إلى 
، واإليمان بأنه يمكن للعاملين أن يحدثوا فرًقا كبيرا، مستحيًال

أعضاء هيئة التدريس  تلتهموبشكل عام وجود بيئة مقنعة 
  . والمديرين للتفوق في أداء يفوق التوقعات

كشفت نتائج دراسة ماركيس في الواليات المتحدة األمريكية، و
(Marques, 2007)  الذكاء العاطفي : القيادة"المعنونة بـ

عن تصورات طلبة القيادة حول صفات  "وماذا بعد؟ ،والشغف
القيادة القابلة للتطبيق بشكل عام، وكذلك أعضاء هيئة التدريس في 
مناصب مختلفة بصفتين يمكن اعتبارهما عنصرين مهمين للنجاح 

ترتبط إذ إن القيادة  ؛والشغف ،الذكاء العاطفي: العام في القيادة
قد ال ف ،ما يفعلهبلم يكن القائد شغوًفا ، وعاطفي والشغفالذكاء الب

يكون هناك سبب يجعله يقود في المقام األول، وبدون الذكاء 
قد يفتقر القائد إلى الجودة الحاسمة للقراءة بين السطور  ،العاطفي
إلى أن الشغف الدراسة وقد توصلت  .ع إلى غير المنطوقاواالستم
والذكاء التربوي،  ،واالبتكار ،يمةأن يحتوي على العزمن ال بد 

والمثابرة، والرؤية، وااللتزام، والشجاعة، واإلبداع، والتفكير متعدد 
أما . األبعاد، والحسم، والوضوح، والمرونة، والحب للعمل والتقدم

يشتمل على االمتثال، وعقلية األوبرا، والسلوك فهو الذكاء العاطفي، 
قيم، والنزاهة، والصدق، والثقة، األخالقي، واالنفتاح العقلي، وال
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واالحترام، والرحمة، والعدالة، واللطف، والتسامح، واالستماع، 
   .والحساسية، والحب للناس

ون وكوبر يوفي السياق ذاته، أظهرت نتائج دراسة أجراها موري
)Morrison & Cooper, 2008(  شغفي واستباقي"معنونة بـ :

" لنداية تغيير المناهج في نيوزدور مدير المدرسة الثانوية في قياد
أن هناك عوامل مشتركة في العمل تمتلك أهمية حاسمة للقدرات 

ن يالقيادية التي تم تحديدها بشكل شائع، وهي أن القادة الشغوف
للتعلم ال يعتذرون، ويركزون بحزم استباقي على رفع مشاركة الطلبة 

تعليم في وإنجازهم داخل وخارج التعليم الرسمي، ويدركون أن ال
القرن الحادي والعشرين يمثل خروجا عن العمل كالمعتاد ويتطلب 

اتغيير التي عميق الجذور، وإنشاء القواعد المهنية الجديدة  اثقافي
أن االنتباه علما بتتطلب تحوالت أساسية في التفكير والسلوك، 

للبعد اإلنساني للتغيير ضروري، وأن قيادة تنفيذ المناهج الجديدة 
  . اشخصيا جاح تتطلب إرادة مهنية وتواضعبن

رسل وفي الواليات المتحدة األمريكية، أظهرت نتائج دراسة 
(Russell, 2008) أن " القيادة التربوية المتحمسة"معنونة بـ ال

الحماس والمشاركة في العمل مرتبطان بأسلوب القيادة التعاوني 
. والتنظيمية وأخالقيات العمل القوية ومواءمة المهام الشخصية

أن القادة يسعون إلى تحقيق التقدم من خالل التعاون،  وهذا يعني
ويظهرون أخالقيات عمل قوية، ويوضحون ألنفسهم ولآلخرين كيف 

ملتزمون هم كذلك تتماشى المهمة التنظيمية مع المهمة الشخصية، و
أولئك الذين يعملون نفسها لدى تعزيز الخصائص لومتحمسون 

  .معهم

الكروا أكدت نتائج دراسة يات المتحدة األمريكية، في الوالو
)Lacroix, 2012(  دور القيادة بالهدف والشغف"المعنونة بـ :

ن يأن القادة الفعال" مفاتيح القيادة الفعالة في التعليم المهني والتقني
بل هم قادة  ،ليسوا مجرد رؤى) CTE(في التعليم المهني والتقني 

بوضوح، ويمكنهم التعبير عن رؤية تربويون يفهمون المهمة 
المدرسة ويقومون بكل ما يلزم إلنجاز هذه المهمة وتنفيذها، 
ويعرفون هدفهم وسبب تعيينهم، ويركزون على المستقبل ويفكرون 
في المصير، ويقودون بتوقعات عالية ويضعون نغمة لآلخرين 

 نيتركو هادفون ومصممون ومثابرون ومقنعون، والهم ليتبعوها، و
. ي شيء يقف في طريق تحقيق المهمة التي شرعوا في تحقيقهاأ

كما يرون أن مفاتيح النجاح في أي مؤسسة تنبع من القيم والمبادئ 
األساسية ونظام المعتقدات المضمنة في مهمتها التي يقوم بها كل 

كل شخص لديه شكل من ويمكن القول إن . من يرتبط بالمؤسسة
عن نجاحها أو  ونلجميع مسؤولأشكال الملكية في المؤسسة، وا

هذه القيم والمعتقدات تقع على عاتق القائمين على القيادة و. زوالها
  . مسؤولية غرسها في كل فرد تحت قيادتهم

يظهر من األدب النظري والدراسات  ،في ضوء ما تقدم
السابقة التي تم عرضها أن هناك محاوالت متواضعة لبعض الكتاب 

القيادة الشغوفة، التي تطرق لها الباحثان  موضوعدراسة والباحثين ل
حديًثا هذا الموضوع ال يزال  إذ ؛في األدب النظري في هذا البحث

في أدبيات القيادة، وكذلك ظهوره في المؤسسات التربوية 
الدراسات الهادفة في الوطن العربي  ندرةوفي ظل . والتعليمية

هذه الدراسة يرى الباحثان أن . لتأصيل موضوع القيادة الشغوفة
تعرف إلى درجة ل الدراسات العربية للائجاءت كواحدة من أو

أعضاء هيئة التدريس للقيادة الشغوفة في مؤسسات التعليم ممارسة 
  .نيعلم الباحثحدود في  ،العالي

  هائلتسأمشكلة الدراسة و

بالعلم تنهض األمم، ومهما حاولنا النهوض بغيره تبوء 
ة يدركها كل ذي عقل وال يصعب المحاوالت بالفشل، وهذه حقيق

فهمها على أحد، ولكن بالتأمل لواقع مؤسسات التعليم العالي الذي 
إن هناك ف ،نعيشه في األردن، وبالرغم من اإليجابيات الموجودة

بية، ومنها ضعف بعض السلبيات والثغرات التي يلمسها خبراء التر
عات الجامقيادة الشغوفة في للعضاء هيئة التدريس أ ممارسة

وهذا ما الحظه الباحثان في بيئة . جامعة اليرموكاألردنية، ومنها 
 ,Day( دايوقد أشارت نتائج العديد من الدراسات، . العمل

2004(.  

، أن هناك تبايًنا في (Marques, 2007)ماركيس ودراسة 
، األمر الذي أعضاء هيئة التدريس للقيادة الشغوفةدرجة ممارسة 

أعضاء "ممارسات القيادات األكاديمية في يستدعي إعادة النظر 
مصلحة خدمة الطلبة في وتوجيهها فيما يصب " هيئة التدريس

والمجتمع المحلي عبر بث طاقة عميقة جدا إيمانية وروحية 
أنماط كما أنها تحويلية هادفة جامعة لكل ما سبق من  ،وملهمة
كبيرة في  التي ُتحدث تحوالت" القيادة الشغوفة"ة فيما يسمى القياد

من األداء الطلبة هذه القيادات  نقلإذ بها ت ؛السلوكفي الفكر ثم 
بإرادتهم دون أدنى نفسه الجيد إلى األداء العظيم، وفي الوقت 
فالقيادة الشغوفة تضفي . استخدام ألي من أساليب البيروقراطية

على األشياء قيمة عميقة وكبيرة متجذرة يصعب ألي أحد انتزاعها 
  .بهاأو العبث 

ثم إن المشاعر التي يحتفظ بها القادة عن العمل في بيئة 
العمل األكاديمي تؤثر بشكل مباشر على إحساس الطلبة بالملكية 

إذ  ؛(Russell, 2008)والمشاركة واإللهام، وااللتزام واالستماع 
أثناء تحقيق األغراض التي وجد من في تتجلى جميع هذه المشاعر 

ولذلك إذا  .ريس في المؤسسات األكاديميةأجلها أعضاء هيئة التد
أن تتسم بيئة " أعضاء هيئة التدريس"ن وأراد القادة األكاديمي

العمل األكاديمي بالفاعلية والحماس، وتعمل على تحقيق رؤية 
ينطوي على توليد رؤى جديدة  الجامعة بشكل جذري وعميق

تمرة، منبثقة عن رؤية الجامعة تتواءم والتغيرات والتطورات المس
فإنه ال بد من تبني القيادة التي من الممكن أن تتجذر في قلوب 

   .ةف؛ أال وهي القيادة الشغووعقول وأرواح طلبتها

تتضاعف إمكانية مواجهة تبديد الجهد ة فبالقيادة الشغوو
" أعضاء هيئة التدريس"ن ووالطاقة؛ إذ يقوم القادة األكاديمي

جاهدين على تطوير  نبمسؤولياتهم بالشكل الناجع، ويعملو
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ها، وبها يقدمون الخدمة الجماعية القوية فيالمؤسسات التي يعملون 
وفي هذا الشأن، . بشكل أخالقيالمؤسسة واألفراد التي تدعم 

 (McLaughlin & Talbert, 2001) ماكلولين وتالبرتيشير 
الرعاية والثقة والشمولية إلى أن القيادة الشغوفة ترتكز على 

ومن هنا سعت هذه الدراسة تحديدا لإلجابة عن . لتزاموالتعاون واال
  : سؤالي الدراسة اآلتيين

ما درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس للقيادة الشغوفة في جامعة  -
 اليرموك؟ 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
)0.05≤α ( بين متوسطات استجابات طلبة الدراسات العليا لدرجة

: أعضاء هيئة التدريس للقيادة الشغوفة ُتعزى لمتغيراتممارسة 
  ؟ )الجنس، والبرنامج الدراسي، ونوع الكلية(

  أهداف الدراسة

  :ةاآلتياألهداف سعت الدراسة إلى تحقيق 

درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس للقيادة الشغوفة في تعرف  -
  .جامعة اليرموك من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا

كل من الجنس، والبرنامج الدراسي، ونوع الكلية في  أثر تعرف -
  .تقديرات طلبة الدراسات العليا لدرجة ممارسة القيادة الشغوفة

  أهمية الدراسة

اكتسبت الدراسة أهميتها من خالل تناولها لموضوع قل 
ولعل ما يميز هذه الدراسة أن هدفها  .تناوله، وهو القيادة الشغوفة

وهم أعضاء هيئة  ،"األكاديمية"ت الجامعية صوب باتجاه القيادا
التدريس، وذلك للكشف عن درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس 

وقد تكون  .للقيادة الشغوفة من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا
هذه الدراسة األولى من نوعها في محاولة سد الفجوة في هذا 

وذلك في  ،الموضوع في بيئة التعليم العالي في األردن تحديدا
  : ويمكن تقسيم أهمية الدراسة الحالية إلى .نيعلم الباحث حدود

من خالل للدراسة تتضح األهمية النظرية  :األهمية النظرية -
إثراء أدبيات  من أجل التركيز على موضوع القيادة الشغوفة

الدراسة النظرية حول أبعاد القيادة الشغوفة، وكذلك نقل األفكار 
هرة المتعلقة بالقيادة الشغوفة إلى الثقافة المتاحة حول الظا

هذه الدراسة العربية، وتكوين قاعدة بحثية صالحة للنشر؛ إذ تفتح 
المزيد من الدراسات واألبحاث التي إلجراء أمام الباحثين الباب 

  .تتناول القيادة الشغوفة، وخصوصا في مؤسسات التعليم العالي

من  الدراسة الحالية إفادة كلِّ يتوقع من نتائج :األهمية التطبيقية -
أصحاب القرار في جامعة اليرموك تحديدا، ومؤسسات التعليم 
، العالي بشكل عام في األردن، وخصوصا في مجال القيادة التربوية

السياسات التعليمية في تطوير ي واضعإلى جانب إفادة 
استراتيجيات جديدة للقيادة، وتطوير معايير اختيار القيادات 

في ضوء متطلبات القيادة " أعضاء هيئة التدريس"كاديمية األ

في تقديم أطر منهجية تسهم القيادة الشغوفة  ذلك فإنك. الشغوفة
وإجرائية تساعد اإلداريين في األماكن التعليمية المختلفة في وضع 

  .قيادتهمفي  برامج تدريبية ألعضاء هيئة التدريس تراعي الشغف

  حدود الدراسة ومحدداتها

  :الدراسة بالحدود والمحددات اآلتية تحددت

تعرف إلى العلى اقتصرت هذه الدراسة : الحدود الموضوعية -
  .أعضاء هيئة التدريس للقيادة الشغوفة درجة ممارسة

طلبة الدراسات اقتصرت هذه الدراسة على  :الحدود البشرية -
  .في جامعة اليرموك العليا

راسة في جامعة اليرموك في تم تطبيق هذه الد: الحدود المكانية -
  .األردن

من تم تطبيق هذه الدراسة في الفصل األول  :الحدود الزمانية -
  .م2020/2021لعام الدراسي ا

  اإلجرائية والتعريفات االصطالحية 

التعريفات هما يتناول هذا الجزء قسمين من التعريفات، 
  : االصطالحية والتعريفات اإلجرائية

أكثر من مجرد بناء القدرات هي " :حاالقيادة الشغوفة اصطال
تتضمن والتركيز المجتمعي وأخالقيات الخدمة الجماعية؛ إذ إنها 

هوية القادة ومن هم وكيف يتصرفون بشكل عميق وعاطفي 
القائد الشغوف يولد الطاقة والتصميم والقناعة ف .والتزامهم بعملهم

  ).Day, 2004" (لدى الطلبة اكما يضع هاجس ،وااللتزام

أعضاء هيئة التدريس للقيادة درجة ممارسة تعرف و

كل فعل يقوم به عضو هيئة التدريس في  :بأنَّها اصطالحا الشغوفة
المحاضرات أو خالل مرحلة اإلشراف على أطروحات ورسائل طلبة 

غرس روح اإليمان والتفاؤل والتحدي في متمثًلا  ،الدراسات العليا
بالدرجة التي سيسجلها إجرائيا وتعرف . لدى الطلبة وبناء الطاقات

الطاقة : المستجيبون على أداة القيادة الشغوفة بمجاالتها اآلتية
  .الروحية، والذكاء العاطفي، والتحفيز، وااللتزام بالنجاح، والرؤية

ويرى الباحثان أن القيادة الشغوفة قيادة تنطلق من االهتمام 
لقلب والروح، العقل وافي ؛ إذ تتجذر هموالتعاطف معباآلخرين 

وُتطلق العنان لطاقاتهم، وتوجههم نحو تحقيق النتائج المرجوة في 
 .تينوبكفاءة وفاعلية كبير ،أقل جهدبأقصر وقت و

 الطريقة واإلجراءات

يشمل هذا الجزء عرضا لمنهج الدراسة، ومجتمع الدراسة 
، واألداة التي تم استخدامها، وطرق العينة وعينتها، وطريقة اختيار

  .التحقق من صدقها وثباتها، واإلجراءات المتبعة في تطبيقها
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  منهج الدراسة

وذلك لمناسبته  ،استخدم الباحثان المنهج الوصفي المسحي
وذلك لمعرفة التطور الحادث في  ،طبيعة هذه الدراسة وأهدافها

جامعين  ،ق للقيادةمنطلق أعممن إذ أصبحنا ننظر  ؛رؤيتنا للقيادة
القيادة "أال وهو  ؛مفاهيم القيادة للوصول إلى مفهوم القيادة األعمق

قام الباحثان باستخدام أداة االستبانة للكشف عن  وقد". الشغوفة
  .درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس للقيادة الشغوفة

  مجتمع الدراسة وعينتها

عليا في تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الدراسات ال
في الفصل األول من العام الدراسي  جامعة اليرموك في األردن

وتم اختيار عينة عشوائية من مجتمع الدراسة . م2020/2021
ويعد . طالبا وطالبة من طلبة الدراسات العليا) 355(مكونة من 

ن يحجم العينة مقبوًلا ألغراض الدراسة الحالية نظرا العتماد الباحث
 & Mcmillan(كأداة لجمع البيانات على االستبانة 

Schumacher, 2001.(  

  )1(جدول ال

  التكرارات والنسب المئوية حسب متغيرات الدراسة

 (%) النسبة التكرار الفئات  

  الجنس
 40.0 142 ذكر
 60.0 213 أنثى

 البرنامج الدراسي
 65.6 233 ماجستير
 34.4 122 دكتوراه

 نوع الكلية
 91.0 323 إنسانية

 9.0 32 لميةع
 100.0 355 المجموع 

  أداة الدراسة

 درجة ممارسةلتحقيق أهداف الدراسة، تم بناء استبانة ل
أعضاء هيئة التدريس للقيادة الشغوفة، وذلك من خالل االطالع على 

، )Davies, 2008(كدراسة ديفيس  األدب النظري والبحثي
ودراسة الكروكس  ،(Marques, 2007)ودراسة ماركيس 

(Lacroix, 2012) ، ودراسة داي)Day, 2004( ةالمتعلق 
باإلضافة إلى استطالع آراء أعضاء هيئة هذا . بالقيادة الشغوفة

. لقيادة الشغوفةا ةلى خبرتهم في ممارسإالتدريس، للتعرف 
  : تم إجراء ما يأتي ،وللتحقق من صدق األداة وثباتها

ن بلغ عددهم تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمي :أوًال
محكمين موزعين على كليات التربية في جامعة اليرموك، ) 8(

وُطلب من هؤالء إبداء . والجامعة الهاشمية، والجامعة األردنية
إضافة اقتراح و ،آرائهم في األداة من حيث شموليتها ومدى أهميتها

  .أو حذف ما يرونه مناسبا من األداة، وإبداء أي مقترحات أخرى

أكد جميع المحكمين على فاعلية  ،هذه الخطوةوبعد إجراء 
فقرات،  ثالثحذف التي تضمنت األداة، وتم األخذ بجميع اآلراء 

وتعديل أربع فقرات من ِقبل مجموعة من المحكمين ذوي 
علم النفس، والقياس والتقويم، واللغة العربية في ختصاص في اال

األولية من وقد تكونت االستبانة في صورتها . الجامعات األردنية
وبعد إجراء التعديالت التي طلبها المحكمون، أصبح . فقرة) 46(

  .فقرة) 43(عدد فقرات األداة 

التحقق من ثبات أداة القيادة الشغوفة بطريقة االختبار  تم: ثانيا
بتطبيق أداة الدراسة، وإعادة ) test-retest(وإعادة االختبار 

ج عينة الدراسة مكونة تطبيقها بعد أسبوعين على مجموعة من خار
طالبا وطالبة من طلبة الدراسات العليا، ومن ثم حساب ) 30(من 

وقد بلغ معامل  .معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في المرتين
وتم أيضا حساب معامل ). 0.90(ارتباط بيرسون بين التطبيقين 

ت غالثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا، وبل
فإن هاتين القيمتين  ،وتأسيسا على ما سبق). 0.89( قيمة ألفا

 ,Odeh(إيجابيا على موثوقية االستبانة  مؤشرًا انن وتعطيامقبولت
  .يوضح ذلك) 2(والجدول ). 2010

  )2(جدول ال

مجاالت لمعامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة ل
  والدرجة الكلية لألداة

 االتساق الداخلي إلعادةثبات ا المجال
 0.81 0.89 الطاقة الروحية
 0.83 0.87 الذكاء العاطفي

 0.78 0.90 التحفيز
 0.80 0.92 االلتزام بالنجاح
 0.76 0.87 الرؤية المستقبلية

  0.89  0.90  األداة ككل

وقد تم اعتماد سلم ليكرت ذي التدرج الخماسي، وذلك على 
. ، متوسطة، قليلة، قليلة جداكبيرة جدا، كبيرة: النحو اآلتي

) 5 ,4 ,3 ,2 ,1: (وصححت هذه األداة بناًء على األوزان اآلتية
وقد تم اعتماد المقياس التالي ألغراض  .للدرجات سابقة الذكر

  :تحليل النتائج

  قليلة : 2.33-1.00من 

   متوسطة: 3.67-2.34 من

  كبيرة : 5.00-3.68 من

  :ستخدام المعادلة التاليةوقد تم احتساب المقياس من خالل ا

 )1(الحد األدنى للمقياس  -)5(الحد األعلى للمقياس 
 )3(عدد الفئات المطلوبة 

5-1 =1.33  
 3  

  .إلى نهاية كل فئة) 1.33(إضافة الجواب تمت ومن ثم 
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  متغيرات الدراسة

  :اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية

يئة التدريس أعضاء ه درجة ممارسة :المتغير الرئيس، وهو . أ
للقيادة الشغوفة في جامعة اليرموك من وجهة نظر طلبة الدراسات 

  .العليا

 :، وهي)الوسيطة(المتغيرات الثانوية   . ب

 ).ذكر، أنثى: (الجنس، وله فئتان -1

 ).ماجستير، دكتوراه: (البرنامج الدراسي، وله مستويان -2

 ).إنسانية، وعلمية: (نوع الكلية، وله فئتان -3
  

  نتائج الدراسة 

فت الدراسة إلى الكشف عن درجة ممارسة أعضاء هيئة هد
وقد كانت نتائج  .التدريس للقيادة الشغوفة في جامعة اليرموك

  :اإلجابة عن أسئلة الدراسة على النحو اآلتي

: الذي نص علىو ،النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول: ًالأو
ة في جامعة ما درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس للقيادة الشغوف"

  ؟"اليرموك من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا

تم استخراج المتوسطات الحسابية  ،لإلجابة عن هذا السؤال
المعيارية لدرجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس للقيادة واالنحرافات 

 ،االشغوفة في جامعة اليرموك من وجهة نظر طلبة الدراسات العلي
 .ذلكبين ي) 3( والجدول

  )3(ل الجدو

  مرتبة تنازليا درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس للقيادة الشغوفة في جامعة اليرموكالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل
  حسب المتوسطات الحسابية

  المستوى  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المجال  الرقم  الرتبة

 متوسط 8360. 3.28 الطاقة الروحية  1 1
 متوسط 8160. 3.25 اللتزام بالنجاحا  4 2
 متوسط 8830. 3.17 الرؤية المستقبلية  5 3
 متوسط 8880. 3.12 الذكاء العاطفي  2 4
 متوسط 8840. 3.11 التحفيز  3 5

 متوسط 8170. 3.18 الدرجة الكلية    
أعضاء هيئة درجة ممارسة أن ) 3(الجدول من بين تي

ليرموك من وجهة نظر طلبة التدريس للقيادة الشغوفة في جامعة ا
، بمتوسط حسابي بلغ )متوسطة(قد حققت درجة  االدراسات العلي

لمتوسطات ، وأن ا)0.817(، وانحراف معياري بلغ )3.18(
 وقد حقق مجال .)3.28-3.11(بين  تراوحت ماللفقرات الحسابية 

، )3.28(متوسط حسابي بلغ بأعلى الطاقة الروحية المرتبة األولى 

المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ ز التحفيمجال  حققبينما 
)3.11(.  

وقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
، كل مجال على حدةعلى فقرات  طلبة الدراسات العليالتقديرات 

  :اآلتي كانت على النحوو

  الطاقة الروحية: المجال األول

  )4(جدول ال

  ا حسب المتوسطات الحسابيةمرتبة تنازلي الطاقة الروحيةالمتعلقة ب فات المعيارية للفقراتالمتوسطات الحسابية واالنحرا

  الفقرات  الرقم  الرتبة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  المستوى

1 4 
يشارك عضو هيئة التدريس الطلبة بشعوره القوي بالمسؤولية تجاه رسالته 

 متوسط 9570. 3.54 .السامية في المهنة

 متوسط 1.012 3.46 ).سجيته، وقلبه، وروحه، وأخالقه(يعلم عضو هيئة التدريس الطلبة بـ  5 2

3 3 
اإليمان (يشحذ عضو هيئة التدريس همم الطلبة؛ إذ يلهب حماسهم بـ 

 متوسط 9320. 3.38 .باتجاه التقدم المستمر) والشجاعة والعاطفة

4 1 
إذ يعيش معهم  ؛ع الطلبةيقدر عضو هيئة التدريس كل لحظة يقضيها م

 متوسط 9730. 3.35 ).االحتياجات والرغبات واإلنجاز(



  بني هاني و خطايبة

 671  
 

  الفقرات  الرقم  الرتبة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  المستوى

5 2 
الطلبة؛ وذلك ) الدعم المستمر واالعتراف بقيمة(يقدم عضو هيئة التدريس 

 متوسط 9170. 3.27 .لتحقيق النتائج التي يرغب بتحقيقها لديهم

6 7 
بإنجاز ) مهنيالسعادة والحب الصادق واالعتزاز ال(تتجلى في سيماه 

 متوسط 9850. 3.22 .الطلبة

6 8 
عد مصدرشعر عضو هيئة التدريس الطلبة باألمان باحتوائهم؛ إذ ياي )افكري 

اوعاطفي (متوسط 1.045 3.22 .لهم امميز 

8 6 
من فرط ) تغني وترقص وتنمو(يجعل عضو هيئة التدريس أرواح الطلبة 

 متوسط 1.098 2.83 .سعادتها وشعورها بنشوة التميز

 متوسط 8360. 3.28 الطاقة الروحية    
          

مجال الطاقة الروحية قد حقق ن أ) 4(الجدول من بين تي
، وأن )3.28(درجة متوسطة؛ إذ بلغ المتوسط الحسابي له 

ت وقد حقق .)3.54-2.83(المتوسطات الحسابية قد تراوحت بين 
س الطلبة يشارك عضو هيئة التدري" التي تنص على) 4( ةالفقر

المرتبة " بشعوره القوي بالمسؤولية تجاه رسالته السامية في المهنة

) 6( ةت الفقرحققبينما ، )3.54(متوسط حسابي بلغ ب ،األولى
تغني وترقص (يجعل عضو هيئة التدريس أرواح الطلبة "ونصها 

، المرتبة األخيرة" من فرط سعادتها وشعورها بنشوة التميز) وتنمو
   .)2.83(لغ متوسط حسابي بب

 الذكاء العاطفي: المجال الثاني

  )5(جدول ال

  حسب المتوسطات الحسابية امرتبة تنازلي الذكاء العاطفيالمتعلقة ب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

1 9  
؛ لتطوير )الثقة واالستقاللية والكفاءة الذاتية(الطلبة  يمنح عضو هيئة التدريس

 متوسط 9290. 3.38 .األفكار اإلبداعية

 متوسط 9140. 3.38 .الطلبة) قلوب وعقول وأرواح(يغرس عضو هيئة التدريس قيمه في   12 1
 توسطم 1.004 3.30 .تجاه أي حدث) حماسه وفرحه وإيجابيته(يشارك عضو هيئة التدريس الطلبة   13 3
 متوسط 9110. 3.23 .في تعامله مع الطلبة؛ لتحقيق النجاح) الفرح والفكاهة(يستخدم عضو هيئة التدريس   10 4

5 11  
خلق الفرح (؛ من أجل )سحر ج؛ إذبيته وأخالقه(يستخدم عضو هيئة التدريس 

 متوسط 1.006 3.19 .الطلبة) وتعبئة طاقات

6 14  
دافئة ومتناغمة (بطريقة  ةالطلب) ت ومشاكلطموحا(يستمع عضو هيئة التدريس إلى 
 متوسط 1.048 3.11 .للوصول بهم إلى التميز) ومثمرة

6 17  
يلهم عضو هيئة التدريس الطلبة للتعلم المستمر مع إحداث تطور متِفق مع 

 متوسط 1.023 3.11 .خصائصهم؛ للوصول بهم إلى قدراتهم الكامنة

8 18  
لطلبة عن طريق القيام باألمور األكاديمية من يحتضن عضو هيئة التدريس تميز ا

 متوسط 1.132 2.96 .خالل المتعة

9 16  
يطلب عضو هيئة التدريس من الطلبة تقديم تغذية راجعة حول أداءه، وذلك ليشعرهم 

 متوسط 1.181 2.88 .بأهمية آرائهم

10 15  
؛ وذلك يطلب عضو هيئة التدريس من الطلبة تقديم أوراق تأملية لحدث حصل معهم

 متوسط 1.255 2.65 .للتعرف على شخصياتهم بشكل أكبر

 متوسط 8880. 3.12 الذكاء العاطفي    
          

مجال الذكاء العاطفي قد حقق درجة ن أ )5(الجدول من بين تي
المتوسطات الحسابية ، وأن )3.12(متوسطة، بمتوسط حسابي بلغ 

، 9( تانقرت الفوقد حقق .)3.38-2.65(قد تراوحت بين للفقرات 

الثقة (يمنح عضو هيئة التدريس الطلبة " تنصان على انوالت) 12و
يغرس "، و"؛ لتطوير األفكار اإلبداعية)واالستقاللية والكفاءة الذاتية

" الطلبة) قلوب وعقول وأرواح(عضو هيئة التدريس قيمه في 
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 ةت الفقرحققبينما ، )3.38(بمتوسط حسابي بلغ  ،المرتبة األولى
يطلب عضو هيئة التدريس من الطلبة تقديم أوراق "ا ونصه) 15(

لى شخصياتهم بشكل إوذلك للتعرف  ،تأملية لحدث حصل معهم
   .)2.65(بمتوسط حسابي بلغ ، المرتبة األخيرة" أكبر

 التحفيز :المجال الثالث

  )6(جدول ال

  حسب المتوسطات الحسابيةا تنازليمرتبة  التحفيزالمتعلقة ب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

1 23  
ن مفتخرا بهم؛ ييروي عضو هيئة التدريس قصصا عن إنجاز طلبته السابق

 متوسط 1.036 3.28 .نقطة انطالق لحوار تأملي عميقذلك ليكون 

2 22  
رات إيجابية محفزة للطلبة في كل محاضرة، يذكر عضو هيئة التدريس عبا

 متوسط 1.001 3.25 .يمكن للجميع إحداث فرق: ، مثال ذلك)حماسهم وثقتهم والتزامهم(لرفع 

3 20  
يشترك فيها ) لتعلم واإلنجازا(يبني عضو هيئة التدريس ثقافة داعمة لـ 
 متوسط 1.039 3.19 .جميع الطلبة

4 19  
ظام الحسي للطلبة؛ إذ تتأثر عواطفهم بالتقاط يحفز عضو هيئة التدريس الن

 متوسط 1.035 3.14 .الطاقة اإليجابية المعدية منه

5 24  
فيها من كل " كالجنة"أن المحاضرات بيشعر عضو هيئة التدريس الطلبة 

 متوسط 1.122 3.10 ).أنها بيئة خصبة للتفكير اإلبداعي الجماعي(أي  ؛زوج بهيج

 متوسط 1.133 3.10 .لتدريس دعم الطلبة لبعضهم البعضيقدر عضو هيئة ا  26 5

7 21  
يعمق عضو هيئة التدريس شغف التعلم لدى الطلبة على المدى البعيد عن 

 متوسط 9720. 3.08 .طريق التحفيز المستمر

8 25  
يتابع عضو هيئة التدريس الطلبة في المحاضرات وخارجها؛ لالطمئنان على 

 متوسط 1.175 2.77 .ممدى تقدمهم في تحقيق أهدافه

 متوسط 8840. 3.11 التحفيز    
          

حقق درجة قد التحفيز مجال ن أ) 6(الجدول من بين تي
، وأن المتوسطات الحسابية )3.11(متوسطة، بمتوسط حسابي بلغ 

) 23( ةت الفقروقد حقق .)3.28-2.77(تراوحت بين للفقرات قد 
ا عن إنجاز طلبته يروي عضو هيئة التدريس قصص" التي تنص على

" نقطة انطالق لحوار تأملي عميقذلك ن مفتخرا بهم؛ ليكون يالسابق

 ةت الفقرحققبينما ، )3.28(بمتوسط حسابي بلغ ، المرتبة األولى
يتابع عضو هيئة التدريس الطلبة في المحاضرات "ونصها ) 25(

المرتبة " وخارجها؛ لالطمئنان على مدى تقدمهم في تحقيق أهدافهم
   .)2.77(بمتوسط حسابي بلغ  ،خيرةاأل

 االلتزام بالنجاح :المجال الرابع

  )7(جدول ال

  حسب المتوسطات الحسابيةا مرتبة تنازلي االلتزام بالنجاحالمتعلقة ب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

1 27  
) السعي واالجتهاد والمثابرة(يغرس عضو هيئة التدريس لدى الطلبة أن 
 متوسط 8380. 3.53 .أساس التميز

2 28  
ُتالحظ جهود التطوير التي يسعى عضو هيئة التدريس إلحداثها لدى الطلبة 

 متوسط 9190. 3.32 .في كل محاضرة أو لقاء

3 31  
صل إلى أفضل ما توصل إليه يمتلك عضو هيئة التدريس دافع الفضول للتو

 متوسط 1.033 3.27 .العلم وتحديدا فيما يخص الحقل المعرفي

 متوسط 9520. 3.23 .يحافظ عضو هيئة التدريس على الطاقات اإلبداعية لدى الطلبة  29 4
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 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

5 32  
لكل ما هو غير ) نين ومكتشفيمستفسر(يجعل عضو هيئة التدريس الطلبة 

 متوسط 9780. 3.21 .مما يبعدهم عن مخاوفهم ،سهممعروف من خالل اإليمان بأنف

6 30  
ينغمس عضو هيئة التدريس في عمله لدرجة أنه سيفعل أي شيء ممكن 

 متوسط 1.040 3.10 .لتحقيق أهداف طلبته السامية

6 33  
بالرؤية التي يسعى لتحقيقها لدى  اعميًق ايمتلك عضو هيئة التدريس إيماًن

 متوسط 9970. 3.10 .ا لتحقيقهاكبير اإضافي اجهدطويًال ويبذل  االطلبة لدرجة أنه يقضي وقًت

 متوسط 8160. 3.25 االلتزام بالنجاح    
          

مجال االلتزام بالنجاح قد حقق ن أ) 7(الجدول من بين تي
المتوسطات ، وأن )3.25(درجة متوسطة، بمتوسط حسابي بلغ 

ت قوقد حق .)3.53-3.10(قد تراوحت بين للفقرات الحسابية 
يغرس عضو هيئة التدريس لدى " التي تنص على) 27( ةالفقر

المرتبة  "أساس التميز) السعي واالجتهاد والمثابرة(الطلبة أن 
، 30( تانت الفقرحققبينما ، )3.53(ابي بلغ سبمتوسط ح، األولى

ينغمس عضو هيئة التدريس في عمله لدرجة أنه "ونصاهما ) 33و

يمتلك "، و"ف طلبته الساميةسيفعل أي شيء ممكن لتحقيق أهدا
بالرؤية التي يسعى لتحقيقها لدى  اعميًق اعضو هيئة التدريس إيماًن

ا كبير اإضافي اجهدطويًال ويبذل  االطلبة لدرجة أنه يقضي وقًت
  .)3.10(متوسط حسابي بلغ ، المرتبة األخيرة" . لتحقيقها

  

 الرؤية المستقبلية :المجال الخامس

  )8(جدول ال

  حسب المتوسطات الحسابية امرتبة تنازلي الرؤية المستقبليةالمتعلقة ب ات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقراتالمتوسط

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

1 41  
لدى الطلبة تجاه رسالتهم ) اإليمان وااللتزام(يعزز عضو هيئة التدريس 

 متوسط 9480. 3.28 .األكاديمية

2 43  
يهتم عضو هيئة التدريس بأي سلوك يصدر عنه مراعيا في ذلك األهداف 

 متوسط 1.023 3.26 .المنبثقة من رؤيته لتحقيقها لدى الطلبة حتى على المدى البعيد

3 39  
يعيد عضو هيئة التدريس تحديد مهمته والهدف منها بشكل مستمر، وذلك 

 متوسط 1.014 3.21 .تقبليةبما يتناسب مع رؤيته المس

4 42  
في ) المستدام(يركز عضو هيئة التدريس على إحداث التغيير طويل المدى 

 متوسط 9880. 3.18 .شخصية الطلبة، من خالل بناء قدراتهم

5 34  
يرفع عضو هيئة التدريس درجة حماس الطلبة للقيام باألداء المتميز؛ لتحقيق 

 متوسط 9990. 3.16 .الرؤية المستقبلية لمهنته

5 35  
التفاني والمثابرة (يضع عضو هيئة التدريس رؤية مغناطيسية تتطلب 

 متوسط 9800. 3.16 ).والمهارة

5 38  
ينفذ عضو هيئة التدريس الرؤية المستقبلية من خالل المحاضرات التي 

 متوسط 1.004 3.16 .يقدمها للطلبة

8 36  
عيدة المدى متفقة مع يتمتع عضو هيئة التدريس بإحساس واضح برؤية ب

 متوسط 1.017 3.15 ).عقل منفتح ومزاج هادئ(

9  40  
الطلبة ضمن الرؤية ) رغبات وحاجات(يحقق عضو هيئة التدريس 

 متوسط 9610. 3.13 .المستقبلية

 متوسط 9870. 3.04 .كبيرا مدعوما باألمل والتفاؤل إيماًناعضو هيئة التدريس بالطلبة  ؤمني  37  10
 متوسط 8830. 3.17 لمستقبليةالرؤية ا    
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مجال الرؤية المستقبلية قد حقق ن أ) 8(الجدول من  يتبين
المتوسطات ، وأن )3.17(درجة متوسطة، بمتوسط حسابي بلغ 

) 41( ةت الفقروقد حقق .)3.28-3.04(الحسابية قد تراوحت بين 
لدى ) اإليمان وااللتزام(يعزز عضو هيئة التدريس " التي تنص على

متوسط حسابي ، بالمرتبة األولى" ة تجاه رسالتهم األكاديميةالطلب
عضو هيئة  ؤمني"ونصها ) 37( ةت الفقرحققبينما ، )3.28(بلغ 

المرتبة " كبيرا مدعوما باألمل والتفاؤل اإيماًنالتدريس بالطلبة 
   .)3.04(متوسط حسابي بلغ ، باألخيرة

 :الذي نص علىو ،النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني. ثانيا
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة "
)0.05≤α ( في تقديرات طلبة الدراسات العليا لدرجة ممارسة أعضاء

الجنس، والبرنامج : (لمتغيرات هيئة التدريس للقيادة الشغوفة ُتعزى
 "؟)الدراسي، ونوع الكلية

ات الحسابية تم استخراج المتوسط لإلجابة عن هذا السؤال،
لدرجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس للقيادة المعيارية  واالنحرافات

 .الجنس، والبرنامج الدراسي، ونوع الكليةحسب متغيرات الشغوفة 
  .يبين ذلك) 9(والجدول 

  )9(الجدول 

الجنس، والبرنامج الدراسي، ونوع حسب متغيرات لدرجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس للقيادة الشغوفة المعيارية  المتوسطات الحسابية واالنحرافات
 الكلية

  العدد  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  

 البرنامج الدراسي
 233 7580. 3.20 ماجستير
 122 9220. 3.14 دكتوراه

 الجنس
 142 9210. 3.19 ذكر
 213 0.743 3.18 أنثى

 نوع الكلية
 323 8240. 3.22 إنسانية
 32 6650. 2.83 علمية

في المتوسطات الحسابية ظاهريا ا تبايًن) 9( الجدولمن يبين 
لدرجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس للقيادة واالنحرافات المعيارية 

الجنس، والبرنامج الدراسي،  بسبب اختالف فئات متغيرات الشغوفة

ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات  .ونوع الكلية
الثالثي، كما هو مبين في  م استخدام تحليل التباينت ،الحسابية

  .)10(جدول ال

  )10(جدول ال

 درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس للقيادة الشغوفةعلى  الجنس، والبرنامج الدراسي، ونوع الكليةألثر  الثالثيتحليل التباين 

 اإلحصائية الداللة  )ف(قيمة   متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين

 3150. 1.010 6660. 1 6660.  الجنس
 7840. 0750. 0490. 1 0490. البرنامج الدراسي

 0080. 7.103 4.684 1 4.684 نوع الكلية
   6590. 351 231.481 الخطأ
    354 236.490 الكلي

       

  :اآلتي )10(يتبين من الجدول 

ُتعزى ألثر  )α≥0.05(جود فروق ذات داللة إحصائية عدم و -
  . 0.315بداللة إحصائية بلغت  1.010؛ إذ بلغت قيمة ف الجنس

ُتعزى ألثر  )α≥0.05(جود فروق ذات داللة إحصائية عدم و  -
بداللة إحصائية بلغت  0.075؛ إذ بلغت قيمة ف البرنامج الدراسي

0.784 .  

ُتعزى ألثر نوع  )α≥0.05(جود فروق ذات داللة إحصائية و  -
، 0.008بداللة إحصائية بلغت  7.103إذ بلغت قيمة ف ؛ الكلية

 .وجاءت الفروق لصالح الكليات اإلنسانية
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  مناقشة النتائج

ظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال األول أن درجة ممارسة أ
أعضاء هيئة التدريس للقيادة الشغوفة في جامعة اليرموك من وجهة 

وسطة وعلى الترتيب نظر طلبة الدراسات العليا جاءت بدرجة مت
الطاقة الروحية، فااللتزام : اآلتي حسب المتوسطات الحسابية

ويمكن أن . بالنجاح، فالرؤية المستقبلية، فالذكاء العاطفي، فالتحفيز
تعزى هذه النتائج إلى ضعف اهتمام أعضاء هيئة التدريس بالبحث 
عن كل ما هو جديد في الحقول المعرفية، مما يؤدي إلى الحد من 

" الجامعات"دات المعرفية في المؤسسات التعليمية جوظيف المستت
كما أنهم قد يلتزمون وفي تعامل أعضاء هيئة التدريس مع طلبتهم، 

بالقيام بالحد األدنى من واجباتهم دون النظر إلى ما هو أبعد 
. وأعمق من ذلك، متمثًال في المستقبل البعيد وبناء قدرات الطلبة

التحديات التي تمر بها المؤسسات التعليمية، وقد ُتعزى أيضا إلى 
، ال سيما أنه "جائحة كورونا"ومنها الجامعات، ومن هذه التحديات 

قد تم تطبيق هذه الدراسة خالل الفترة التي حصلت فيها هذه 
وقد رافقتها تغيرات فريدة من نوعها، كما أنها متسارعة . الجائحة

وقد . النوع من القيادة جدا، وقد حجمت المقدرة على توظيف هذا
فرضت تلك الظروف واجبات ومسؤوليات كبيرة جدا تحتاج إلى 

وقد تعزى . مهارات جديدة وإضافية للتعامل مع مثل هذه الجائحة
هذه النتائج أيضا إلى ضعف متابعة أعضاء هيئة التدريس للطلبة بعد 
تخرجهم، وذلك لالطمئنان على مدى تقدم الطلبة في تحقيق 

م الشخصية والمؤسسية والمجتمعية؛ إذ إن الطلبة هم أهدافه
السبيل لخدمة المجتمعات ورقيها، وغياب االهتمام بمعرفة خلفيات 
الطلبة السابقة، والتعرف إليهم بشكل عميق، يقود إلى ضعف 

وربما تعزى هذه  .التواصل معهم بالطريقة األمثل التي ترتقي بهم
قد يعمدون إلى استخدام أنماط النتائح إلى أن أعضاء هيئة التدريس 

قيادية بعيدة كل البعد عن الشغف العميق النابع من القلب والروح 
والسعي لغرس شعور التميز لدى الطلبة؛ إذ يكون هناك ضعف في 
قدرتهم على الوصول إلى ما هو عميق لدى الطلبة، وهي الروح 

ضعف كذلك فإن . التي من شأنها أن تسمو بالطلبة بشكل ال مثيل له
تفاؤل بعض أعضاء هيئة التدريس وإيمانهم بإمكانات الطلبة 
وقدرتهم على التميز وإحداث التغيير والتأثير المطلوب منهم من 
شأنه أن يحد بشكل كبير من سعي أعضاء هيئة التدريس لتحقيق 

 2008(ون وكوبر سموريوقد أشارت دراسة . هذا النوع من القيادة
(Morrison& Cooper,  ن يركزون بحزم يالقادة الشغوفإلى أن

استباقي على رفع مشاركة الطلبة وإنجازهم، ويدركون أن التعليم في 
القرن الحادي والعشرين يمثل خروجا عن العمل كالمعتاد ويتطلب 

اتغيير عميق الجذور اثقافي.  

وقد أظهرت نتائج السؤال الثاني عدم وجود فروق ذات داللة 
وقد ُتعزى . ي الجنس والبرنامج الدراسيإحصائية ُتعزى ألثر متغير

هذه النتيجة إلى أن جميع الطلبة يتعرضون للممارسات نفسها من 
ِقبل أعضاء هيئة التدريس، األمر الذي يعكس عدالة المعاملة مع 

كذلك فإن طلبة الدراسات العليا . الطلبة بغض النظر عن الجنس
يتم التعامل معهم سواء في برنامج الماجستير أو برنامج الدكتوراه 

كطلبة يأتون للحصول على الدرجات العلمية التي تؤهلهم للعمل 
الحًقا وليس كزمالء وأساتذة مستقبليين، حيث ال توجد مشاريع 
وفرص بحثية مشتركة بين األساتذة والطلبة من شأنها أن تقلص 

  .الفجوة بينهم وتوثق العالقة بينهم وتنشر ثقافة الزمالة

ة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية وقد كشفت الدراس
وقد ُتعزى . ُتعزى ألثر متغير نوع الكلية، لصالح الكليات اإلنسانية

هذه النتيجة لطبيعة التخصصات والحقول المعرفية للكليات 
اإلنسانية، التي بطبيعتها تدرس مواد في العلوم اإلنسانية وتتعرض 

لعلمية التي غالبا للعالقات االنسانية، وذلك على خالف التخصصات ا
  .ال تتطرق لمواضيع في اإلنسانيات بشكل عام

  التوصيات

  :يوصيان باآلتي نيباحثفإن ال ،في ضوء نتائج الدراسة

على معرفة خلفيات الطلبة  ضرورة تركيز أعضاء هيئة التدريس -
  . واحتياجاتهم، وذلك للوصول بهم إلى التميز وفًقا إلمكاناتهم

و عميق ومتجذر لدى الطلبة، والسعي لغرس ما هكل التأكيد على  -
  .رةاالجتهاد والمثابالتميز لديهم من خالل 

ضرورة تعيين القيادات الشغوفة من أعضاء هيئة التدريس في  -
المراكز القيادية في الجامعات، وذلك ليكون التغيير على نطاق 

 .أشمل وأوسع

القيادة برامج تربوية من ِقبل القادة الشغوفين تعزز اقتراح  -
  .الشغوفة لدى أعضاء هيئة التدريس

إجراء دراسات تتعلق بالقيادة الشغوفة في بيئات تربوية مختلفة،  -
 .وباستخدام أدوات بحث ومتغيرات أخرى
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