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THE DEGREE OF PRACTICING THE DIMENSIONS OF 

TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND ITS 

RELATIONSHIP IN DEVELOPING THE SOCIAL 

RESPONSIBILITY OF UNIVERSITY PRESIDENTS IN 

JORDANIAN UNIVERSITIES 
 

ABSTRACT 

 

       This study investigated the degree of practicing the dimensions of 

transformational leadership and its relation in developing social 

responsibility among Jordanian university presidents from the 

perspective of the deans of some colleges in these universities. The study 

adopted the descriptive survey method. The sample of the study 

consisted of (85) deans chosen randomly. For the purpose of this, study 

two questionnaires were designed to measure the degree of practicing the 

dimensions of transformational leadership and social responsibility. The 

results of the study showed that the degree of the practice of university 

presidents of transformational leadership was generally high (3.73). It 

also showed statistically significant differences at (α≤0.05) in practicing 

the dimensions of transformational leadership. The results similarly 

showed that the degree of the practice of presidents of Jordanian 

universities on social responsibility is average in general (3.49). Finally, 

the results showed a positive and high correlation relationship (R = .741) 

between the degree of the practice of university presidents of 

transformational leadership and the development of social responsibility 

from the viewpoint of deans of colleges in these universities. In light of 

these results the researcher recommended a set of recommendations.  

Keywords: Transformational leadership, Social responsibility, Jordanian 

Universities. 
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 املقدمة: 
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  مشكلة الدراسة:
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"

 أسئلة الدراسة:

- 

- ≥α

- ≥α

- 

- 

 أهمية الدراسة:
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 حدود الدراسة:

 :التعريفات اإلجرائية
     

 القيادة التحويلية    

املسؤولية اجملتمعية:    

 األدب النظري والدراسات السابقة: 

 مفهوم القيادة التحويلة:

تعتبر القيادة التحويلية قيادة أخالقية    

 القيادة التحويلية: أبعاد
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وظائف القائد التحويلي:

 

 

 

 

 

 

  املسؤولية اجملتمعية يف اجلامعات:

     

 أبعاد املسؤولية اجملتمعية للتعليم اجلامعي:

جتمايي:البعد اال
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البعد االقتصادي:
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 التعقيب يلى الدراسات السابقة:
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 واإلجراءات:الطريقة 
 جمتمع الدراسة ويينتها:

     

 ( 1الجدول)

 توزيع عينة الدراسة بحسب متغيرات الدراسة)الرتبة األكاديمية وسنوات الخبرة(

 % النسبة العدد فئات المتغير المتغير

 4.7 4 5-1 سنوات الخبرة 
6-10 18 21.2 
11-15 59 69.4 

 4.7 4 15أكثر من 
 100 85 المجموع

 47.1 40 أستاذ الرتبة األكاديمية
 30.6 26 أستاذ مشارك
 22.4 19 أستاذ مساعد
 100 85 المجموع

 الدراسة: تيصدق أدا

 ثبات أداة الدراسة:
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 (2الجدول )

 ولألداة ككلالخاصة بالقيادة التحويلية معامل الثّبات )كرونباخ ألفا( لمجاالت أداة الدراسة  

 قيمة معامل الثّبات)كرونباخ ألفا(  عدد الفقرات المجال

 0.82 10 التأثير المثالي

 0.80 8 التحفيز اإللهامي

 0.83 8 االستثارة الفكرية

 0.81 10 االعتبارات الفردية

 0.85 36 الثّبات الكلي لألداة ككل

 (3الجدول )

 معامل الثّبات )كرونباخ ألفا( لمجاالت أداة الدراسة الخاصة بالمسؤولية المجتمعية ولألداة ككل 

 قيمة معامل الثّبات)كرونباخ ألفا(  عدد الفقرات المجال

 0.79 7 البعد االجتماعي

 0.83 7 البعد االقتصادي

 0.81 7 البيئي البيئي

 0.84 21 الثّبات الكلي لألداة ككل

 املعاجلة اإلحصائية:  
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 نتائج الدراسة:

  الدراسة األول:نتائج سؤال 

 ( 4جدول )

 تبة الستجابات أفراد عينة الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والر

 على فقرات مجاالت أداة الدراسة األربعة ولألداة ككل

 الرتبة  درجة الممارسة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال

 1 مرتفعة 0.704 3.992 التأثير المثالي

 2 مرتفعة 0.726 3.783 التحفيز اإللهامي

 4 متوسطة 0.717 3.502 االستثارة الفكرية

 3 متوسطة 0.816 3.628 االعتبارات الفردية

لجميعععععععع فقعععععععرات 

 األداة

  مرتفعة 0.683 3.736
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 . جمال التأثري املثالي:1
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 (  5جدول ) 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الممارسة والرتبة لكل فقرة من فقرات 

 مجال التأثير المثالي

رة
فق
ال

 

 نص الفقرة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الممارسة

 الرتبة

 

1 
يمتلك رئيس الجامعة رؤية واضحة 

 للتوجهات المستقبلية للجامعة
 4 مرتفعة 0.787 4.106

2 

العالقات اإلنسانية  رئيس الجامعة يقدر

ويعززها  أعضاء هيئة التدريسبينه وبين 

 .من خالل التواصل الفعال

 3 مرتفعة 0.769 4.165

3 

 منظومة من القيم يتبنى رئيس الجامعة

بين وتعزيزها يعمل على نشرها  المشتركة

 .أعضاء هيئة التدريسجميع 

 6 مرتفعة 0.892 4.035

4 

على عالية مقدرة رئيس الجامعة يمتلك 

وحلها مما يعزز ثقة مواجهة المشكالت 

 اآلخرين به.

 7 مرتفعة 0.887 3.894

5 

بعين االعتبار حاجات  رئيس الجامعةيأخذ 

اآلخرين ويضحي بمكاسبه الشخصية في 

 للجامعة.سبيل المصلحة العامة 

 10 متوسطة 1.077 3.647

6 

يوظف رئيس الجامعة مهارة اإلقناع ولغة 

إشارات( في التعبير عن -الجسد)إيماءات

 أفكاره.

 2 مرتفعة 0.799 4.200

7 
ي القيم واألخالق الت رئيس الجامعةيتمثل 

 .ينادي بها في ممارساته اليومية
 1 مرتفعة 0.750 4.282

8 
كقائد متمرس يتصرف رئيس الجامعة 

 يمتلك القوة والثقة بالنفس.
 9 مرتفعة 0.983 3.718

9 

 مبدأ المساءلة يطبق رئيس الجامعة

ويتخذ قرارات حازمة في  والشفافية

 .مواجهة األخطاء

 8 مرتفعة 0.990 3.824

10 
يعزز رئيس الجامعة قيم العمل الجماعي 

 .أعضاء هيئة التدريسوروح الفريق بين 
 5 مرتفعة 0.917 4.059

  مرتفعة 0.704 3.992 لجميع فقرات المجال
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 . جمال التحفيز اإلهلامي:2

 (  6جدول ) 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الممارسة والرتبة لكل فقرة من فقرات 

 التحفيز اإللهاميمجال 

رة
فق
ال

 

المتوسط  نص الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 الرتبة
 

 أعضععاء هيئععة التععدريس رئععيس الجامعععةشععرك ي   1
 الجامعة.صياغة رؤية ورسالة بناء وفي 

 6 متوسطة 0.948 3.647   

يتقبعععل رئععععيس الجامععععة أفكععععار أعضعععاء هيئععععة  2
 التدريس معه حتى لو تعارضت مع أفكاره

 8 متوسطة 0.868 3.506   

ي ي   رئعععيس الجامععععةيعععوفر  3 ي ايجابيعععا شعععععر مناخعععا
 باالستقرار.  أعضاء هيئة التدريس

 2 مرتفعة 0.885 3.953   

ويفوض  ،المهاماألدوار ويوزع رئيس الجامعة  4
ممعععا يععععزز الشععععور القيعععادي لعععد   صعععالحيات

    .أعضاء هيئة التدريس

 4 مرتفعة 0.824 3.847   

ي شععععرك رئععععيس الجامعععععة العمععععداء فععععي صععععنع  5
القعرارات، ويطلعع أعضععاء هيئعة التعدريس علععى 

 هذه القرارات.

 7 متوسطة 0.952 3.612   

االيجابيععة التععي  بالنتععائ  رئععيس الجامعععةيشععيد  6
 يحققها العاملون.

 3 مرتفعة 0.807 3.941   

 الحمعاس والمنافسعةروح  رئيس الجامععةحفز ي   7
 ويعزز انجازاتهم. أعضاء هيئة التدريسبين 

 5 مرتفعة 0.882 3.765   

علععى دعععم روح الفريععق  رئععيس الجامعععةيعمععل  8
 الجامعة.في  أعضاء هيئة التدريسبين 

 1 مرتفعة 0.816 4.000   

  مرتفعة 0.726 3.783 لجميع فقرات المجال
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 . جمال االستثارة الفكرية:3

      

 (7جدول ) 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الممارسة والرتبة لكل فقرة من فقرات 

 مجال االستثارة الفكرية

رة
فق
ال

 

المتوسط  نص الفقرة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الممارسة

 الترتيب

 

 أعضععاء هيئععة التععدريسيحفععز رئععيس الجامعععة  1

البتكار أساليب حديثة ومتطورة لسعير العمليعات 

 األكاديمية واإلدارية.

 6 متوسطة 0.985 3.353  

يعمل رئيس الجامعة علعى عقعد دورات تدريبيعة  2

 للعاملين تنمي لديهم مهارات حل المشكالت.

 2 مرتفعة 0.905 3.72   

يعععععدعم رئعععععيس الجامععععععة األفكعععععار التطويريعععععة  3

 في الجامعة.والمبادرات اإلبداعية 

 8 متوسطة 0.986 3.07   

يشجع رئعيس الجامععة الحعوار وتبعادل الخبعرات  4

 بين أعضاء هيئة التدريس.

 1 مرتفعة 0.784 3.80   

ألعضععاء هيئععة يمععنر رئععيس الجامعععة الحععوافز  5

 المتميزين. .التدريس

 5 متوسطة 0.881 3.52   

يطلععع رئععيس الجامعععة أعضععاء هيئععة التععدريس  6

 المستو  أدائهم ودرجة تقدمهم في العمل.على 

 7 متوسطة 0.950 3.24   

يتبنععى رئععيس الجامعععة المقترحععات المقدمععة مععن  7

 أعضاء هيئة التدريس لتطوير الجامعة.

 4 متوسطة 0.993 3.57   

يدعم رئيس الجامعة إجراء البحوث والدراسات  8

 العلمية من خالل نظام للمكافأت.

 3 مرتفعة 0.881 3.71   

  متوسطة 0.717 3.502 لجميع فقرات المجال
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 :االيتبارات الفردية . جمال4
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 (  8جدول ) 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الممارسة والرتبة لكل فقرة من فقرات 

 االعتبارات الفرديةمجال 

رة
فق
ال

 

المتوسط  نص الفقرة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الممارسة

 الترتيب

 

ألعضععاء المهععام الجامعععة  رئععيسيوكععل  1

وفقععععا  الجامعععععةفععععي  هيئععععة التععععدريس

 .لخصائصهم واستعداداتهم الشخصية

 5 متوسطة 0.958 3.659   

يسععهم رئععيس الجامعععة فععي تنميععة ثقععة  2

أعضعععععاء هيئعععععة التعععععدريس بأنفسعععععهم 

 .ويعززها

 4 متوسطة 1.095 3.671   

يعامعععل رئعععيس الجامععععة أعضعععاء هيئعععة  3

بععععين االعتبعععار التعععدريس بعدالعععة أخعععذا 

 الفروق الفردية بينهم.

 7 متوسطة 1.018 3.553   

الجعامعي استبانه بداية الععام  يتم توزيع 4

لمعرفعععة الحاجعععات التدريبيعععة ألعضعععاء 

 هيئة التدريس.

 3 مرتفعة 0.941 3.682   

يععوفر رئععيس الجامعععة بععرام  تدريبيععة  5

ألعضاء هيئة التعدريس وفقعا لحاجعاتهم 

 ورغباتهم.

 1 مرتفعة 0.866 4.188   

يراععععععي رئعععععيس الجامععععععة الحاجعععععات  6

الشخصية ألعضعاء هيئعة التعدريس بمعا 

 اليتعارض مع المصلحة العامة.

 6 متوسطة 1.088 3.647   

يتقبععععل رئععععيس الجامعععععة  راء وأفكععععار  7

أعضععععاء هيئععععة التععععدريس المعارضععععة 

 آلرائه.

 9 متوسطة 1.031 3.482   

المهارات القياديعة الجامعة  يدعم رئيس 8

 .أعضاء هيئة التدريسلد  

 2 مرتفعة 0.875 3.741   

يحتععرم رئععيس الجامعععة وجهععات النظععر  9

 . المتباينة في العمل

 10 متوسطة 1.203 3.129   

يقععدر رئععيس الجامعععة اإلنجععاز المتميععز  10

 لعضو هيئة التدرس ويكافئه عليه.

 8 متوسطة 1.119 3.529   

  متوسطة 0.816 3 المجاللجميع فقرات 
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 ثانيًا: النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة الثاني    

≥α

 (9جدول)

 المعيارية استجابات أفراد عينة الدراسة علىالمتوسطات الحسابية واالنحرافات 

  سنوات الخبرةبحسب متغير  االستبانةفقرات  

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة

1-5 4 3.861 0.443 

6-10 18 3.400 0.591 

11-15 59 3.881 0.677 

 0.458 2.993 4 15أكثر من 

 0.684 3.736 85 المجموع
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 (10جدول)

 ( الختبار الداللة اإلحصائية للفروقOne Way Anovaنتائ  تحليل التباين األحادي )

 سنوات الخبرةبحسب  االستبانةبين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات 

 

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

الداللة  ف

 اإلحصائية

 * 0.006 4.436 1.848 3 5.545 المجموعاتبين 

 0.417 81 33.746 داخل المجموعات

 84 39.291 المجموع

 α ≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستو   *

     

 (11جدول )

 نتائ  المقارنات الثنائية البعدية للفرق بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد 

 بحسب متغير المؤهل العلمي االستبانةعينة الدراسة على فقرات 

 ( LSDباستخدام اختبار أقل فرق دال ) 

 مستو  الداللة الفرق بين المتوسطات الحسابية سنوات الخبرة

1-5                         6-10 

                             11-15 

   15من أكثر                             

0.461 

02. 0- 

0.868 

0.200 

0.953 

0.061 

6-10                      1-5  

                            11-15 

       15اكثر من                             

0.461- 

0.481-* 

0.407 

0.200 

0.007 

0.258 

11-15                       1- 5   

                               6 - 10 

       15أكثر من                               

02. 0- 

0.481* 

0.888* 

0.953 

0.007 

0.009 

   5-1                     15أكثر من 

                                 6 - 10  

                                11-15 

0.868- 

0.407- 

0.888-* 

0.061 

0.258 

0.009 

 α ≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستو   *
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 ثالثًا: النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة الثالث

≥α

 (12جدول)

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية استجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات 

 الرتبة األكاديميةبحسب متغير  االستبانة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الرتبة األكاديمية

 0.611 3.982 40 أستاذ

 0.627 3.536 26 أستاذ مشارك

 0.757 3.493 19 أستاذ مساعد

 0.684 3.736 85 المجموع
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 (13جدول)

 ( الختبار الداللة اإلحصائية للفروقOne Way Anovaنتائ  تحليل التباين األحادي )

 بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات

 الرتبة األكاديميةبحسب متغير  االستبانة 

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

الداللة  ف

 اإلحصائية

 * 0.006 5.41 2.290 2 4.581 بين المجموعات

 0.423 82 34.710 داخل المجموعات

 84 39.291 المجموع

 α ≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستو   *

 (14جدول )

 نتائ  المقارنات الثنائية البعدية للفرق بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد 

 الرتبة األكاديميةبحسب متغير  االستبانةعينة الدراسة على فقرات 

 ( LSDباستخدام اختبار أقل فرق دال ) 

 مستو  الداللة الفرق بين المتوسطات الحسابية المؤهل العلمي

 أستاذ مشارك                           أستاذ

 أستاذ مساعد                                

0.446* 

0.489* 

0.008 

0.008 

 أستاذ                    أستاذ مشارك

 أستاذ مساعد                                

0.446-* 

0.043 

0.008 

0.825 

 أستاذ                   أستاذ مساعد

 أستاذ مشارك                               

0.489-* 

0.043- 

0.008 

0.825 

 α ≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستو   *
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. 
 : الرابعنتائج سؤال الدراسة 
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 ( 15 جدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة الستجابات أفراد عينة الدراسة 

 على فقرات مجاالت أداة الدراسة األربعة ولألداة ككل
 الرتبة  الممارسةدرجة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال

 2 متوسطة 0.37692 3.4891 جتماعيالبعد اال
 1 متوسطة 0.32990 3.5748 البعد االقتصادي

 3 متوسطة 0.25671 3.4151 البيئيالبعد 
  متوسطة 0.20425 3.4930 لجميع فقرات األداة

     

 جتمايي:. البعد اال1

      

 (  16جدول ) 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الممارسة والرتبة لكل فقرة من فقرات 

 البعد االجتماعي

رة
فق
ال

 

المتوسط  نص الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 الرتبة

الجامعة ممثلة برئيسها دورات تعقد إدارة  1
تدريبية للطلبة والعاملين في الجامعة لتعزيز 

 مفهوم المسؤولية المجتمعية لديهم.

 6 متوسطة 0.732 3.341

تنفذ إدارة الجامعة ممثلة برئيسها برام   2
وورش عمل لتطوير مهارات أفراد المجتمع 

 المحلي من خالل التعليم المستمر.

 7 متوسطة 0.815 3.047

يدعم رئيس الجامعة األنشطة والبرام   3
 المجتمعية التطوعية المختلفة.

 2 مرتفعة 0.643 3.729

يشارك رئيس الجامعة في األنشطة والبرام   4
 المجتمعية التي تنظمها الجامعة.

 5 متوسطة 0.546 3.342

يشرف رئيس الجامعة على إصدار نشرات  5
ومطويات توعوية تسلط الضوء على 

إجتماعية موجهة للمؤسسات  مشكالت
 التربوية في المجتمع.

 4 متوسطة 0.536 3.388

يعزز رئيس الجامعة نقل المعرفة بين  6
الجامعة ومؤسسات المجتمع  من خالل دعم 
تقديم االستشارات  اإلدارية والفنية لهذه 

 المؤسسات.

 3 متوسطة 0.654 3.623

 يعقد رئيس الجامعة اتفاقيات للتعاون العلمي 7
 والمهني مع مؤسسات المجتمع المحلي.

 1 مرتفعة 0.433 3.952

  متوسطة 0.376 3.489 لجميع فقرات البعد االجتماعي
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 . جمال البعد االقتصادي:2

 (  17جدول ) 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الممارسة والرتبة لكل فقرة من فقرات

 البعد االقتصاديمجال 

رة
فق
ال

 

 نص الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 الرتبة
 

1 
تعمل إدارة الجامعة ممثلة برئيسها على 

والجهات المانحة استقطاب  دعم من المنظمات 
 لتنفيذ مشاريع تخدم المجتمع المحلي.

 7 متوسطة 0.539 3.0824

2 
ي دراسية وخصومات  يقدم رئيس الجامعة منحا
لطلبة المجتمع المحلي بناء على معايير عادلة 

 وشفافة.
 6 متوسطة 0.693 3.1765

3 
يشرف رئيس الجامعة على تنفيذ دراسات 

تقديم حلول  ومشارع بحثية وتوظيف نتائجها في
 مهنية لمشكالت اقتصادية في المجتمع المحلي.

 3 مرتفعة 0.499 3.8118

4 
يقدم رئيس الجامعة استشارات مجانية لمشاريع 

 االعمال الصغيرة والمتوسطة في المجتمع.
 5 متوسطة 0.585 3.4235

5 
يأخذ رئيس الجامعة باالعتبار حاجات المجتمع 

األكاديمية  وسوق العمل عند استحداث البرام 
 في الجامعة.

 1 مرتفعة 0.581 4.0824

6 
يعقد رئيس الجامعة شراكات مع المؤسسات 

 االنتاجية في المجتمع.
 2 مرتفعة 0.511 4.0000

7 
يزود رئيس الجامعة صناع القرار بتقارير 
وأوراق عمل تتعلق بالتنمية اإلقتصادية في 

 المجتمع.
 4 متوسطة 0.587 3.4471

  متوسطة 0.329 3.5748 المجاللجميع فقرات 

 :البعد البيئي. جمال 3   
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 (18جدول ) 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الممارسة والرتبة لكل فقرة من فقرات 

 البعد البيئيمجال 

رة
فق
ال

 

المتوسط  نص الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 الترتيب

 

يشرف رئيس الجامعة على إجراء  1
دراسات مسحية وتحليلية حول أسباب 

 التلوث البيئي.

 5 متوسطة 0.472 3.329

يدعم رئيس الجامعة عقد الندوات  2
والمحاضرات لنشر الوعي البيئي 

 والصحي بين أفراد المجتمع.

 2 متوسطة 0.654 3.623

يوفر رئيس الجامعة ميزانية للدراسات  3
والمشاريع التطبيقية الخاصة بتدوير 

 النفايات.

 7 متوسطة 0.600 2.741

في األيام الطبية يشارك رئيس الجامعة  4
المجانية التي تقدمها الجامعة بصورة 

 دورية ألفراد المجتمع.

 4 متوسطة 0.542 3.423

يشرف رئيس الجامعة على تقييم األثر  5
البيئ للممارسات واألنشطة في 
الجامعة في إطار دور الجامعة 

 المحوري في المحافظة على البيئة.

 6 متوسطة 0.621 2.917

الخطط الدراسية مساقا تتضمن جميع  6
 للتربية البيئية كمتطلب جامعة إجباري.

 1 مرتفعة 0.476 4.341

يشرف رئيس الجامعة على التوسع في  7
المساحات الخضراء واستخدام مصادر 
الطاقة البديلة الصديقة للبيئة داخل 

 الحرم الجامعي.

 3 متوسطة 0.502 3.529

  متوسطة 0.256 3.415 لجميع فقرات المجال
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≤

 :اخلامسنتائج سؤال الدراسة 
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 (19جدول )

الجامعات األردنية للقيادة التحويلية ودرجة ممارستهم العالقات االرتباطية بين درجة ممارسة رؤساء 

 للمسؤولية المجتمعية من وجهة نظر عمداء الكليات في هذه الجامعات
 القيادة التحويلية االعتبارات الفردية االستثارة الفكرية التحفيز اإللهامي التأثير المثالي األبعاد

قيمة 

 االرتباط

قيمة  الداللة

 االرتباط

قيمة  الداللة

 االرتباط

قيمة  الداللة

 االرتباط

قيمة  الداللة

 االرتباط

 الداللة

البعد 

 االجتماعي

0.614
**
 

.0000 0.069 .5290 0.496
**

 .0000 0.217
*

 0.046 0.463
*

*
 

.0000 

البعد 

 االقتصادي

0.243
*
 

.0250 0.631
**
 

.0000 .0130 .9090 0.572
**

 0.000 0.489
*

*
 

.0000 

البعد 

 البيئي 

0.258
*
 

.0170 0.691
**
 

.0000 0.391
**

 .0000 .0440 0.686 0.460
*

*
 

.0000 

المسؤولية 

 المجتمعية

0.616
**
 

.0000 0.587
**
 

.0000 0.475
**

 .0000 0.460
**

 0.000 0.741
*

*
 

.0000 

 α≤0.01ذات داللة إحصائية عند مستو   **

  α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستو   *

   

α≤
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العالقات االرتباطية بين درجة ممارسة رؤساء الجامعات األردنية للقيادة التحويلية ودرجة ( 1الشكل)

 ممارستهم للمسؤولية المجتمعية من وجهة نظر عمداء الكليات في هذه الجامعات

 
 معن تبعاين درجعة (0.549معا نسعبته ) ( أن درجعة ممارسعة القيعادة التحويليعة فسعرت1يوضر الشعكل )

 .للمسؤولية المجتمعية

 (20جدول )

 التباين والتباين المسموح  ومعامل االلتواء ألبعاد المسؤولية المجتمعيةاختبار معامل تضخم 

أبعاد ممارسة 

المسؤولية 

 المجتمعية

 (VIFمعامل تضخم التباين)

(Variance Inflation 

Factory) 

التباين المسموح 

(Tolerance) 

 معامل االلتواء

(Skewness) 

 0.860 0.584 1.713 البعد االجتماعي

 0.439 0.462 2.165 االقتصاديالبعد 

 0.057 0.753 1.328 البعد البيئي
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 (21جدول)

 المسؤولية المجتمعيةنتائ  تحليل التباين لالنحدار للتأكد من داللة النموذج للتنبؤ بدرجة 

 من خالل درجة ممارسة القيادة التحويلية 

أبعاد القيادة  

 التحويلية

المعامالت غير 

 المعيارية

المعامالت 

المعيارية 

Beta 

قيمة 

 اختبار ت

الداللة 

 االحصائية

قيمة ثابت 

 Bالتنبؤ 

الخطأ 

 المعياري

متغيععععععععرات 

 بالنموذج

 *0.003 3.037 0.365 0.110 0.335 التأثير المثالي

 *0.000 7.007 0.487 0.062 0.431 التحفيز اإللهامي

متغيععععععععرات 

 مستبعده

 0.240 1.183 0.126 0.075 0.089 االستثارة الفكرية

 0.095 1.690 0.138 0.074 0.125 االعتبارات الفردية

 α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستو   *

α≤

 (22جدول)

القيادة التحويلية  لد  رؤوساء الجامعات المسؤولية المجتمعية من خالل أبعاد نموذج التنبوء بدرجة 

 األردنية 

 المصدر

معامل 

 التحديد

R 

Square 

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 Fقيمة 

 المحسوبة

مستو  

 Fداللة 

نموذج 

 التنبؤ
.6330 

2.219 4 .555 

34.543 0.000* 
 80 1.285 البواقي

.016 
 84 3.504 المجموع

 α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستو   *

     
α≤
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α≤

 التوصيات:
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 املراجع

 املراجع العربية:

(. متطلبات جودة المسؤولية االجتماعية في التعليم الجامعي لخدمة المجتمع. 2016أحاندو، سيسي. )
 .42، العدد مجلة دراسات لجامعة األغواط

صير، خالد  بكليات جامعة اإلمام محمد بن  المجتمعية المسؤولية تفعيل (. واقع2017) بن عبدالكريم.الب
ث العلمي في التربيةسعود اإلسالمية.   .18، العدد مجلة البح

ب ؛رامزر، وبدي؛ التلباني، نهاية القة القيادة التحويلية بتمكين العاملين في ع (.2013. )أحمد، والرق
  .((27المجلد  مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية(. قطاع غزةالجامعات الفلسطينية في 

م(. دور أقسام اإلدارة التربوية بالجامعات السعودية في تحقيق المسؤولية 2015الثبيتي، خالد عواض. )  
  .67-51، ص 1، عدد10. مجلد مجلة جامعة طيبة للعلوم التربويةاإلجتماعية. 

م(. فنون معاصرة في القيادة التربوية. األردن، عمان: دار المناهج للنشر 2016الحريري، رافدة. ) 
   والتوزيع.

(. أثر تطبيق القيادة التحويلية على اإلبداع 2017ايمن عودة. )، المعاني وعمر محمد ، الخرابشة
ى العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية اإلداري   17. 121، العدد 31، المجلد التربويةالمجلة . لد

ى الجامعات الحكومية في مدينة الرياض (. 2016الخليوي، نوف. )  واقع تفعيل المسؤولية المجتمعية لد
س والقيادات األكاديمية  من  ضاء هيئة التدري . )رسالة دكتوراه غير منشورة( جامعة وجهة نظر أع

ك سعود.  المل
ي القيادة التحويلية وعالقتها باإلبداع التنظيمي لدى عمداء ورؤساء (. 2018علي ضبيان. )، الرشيد

، 33. المجلد المجلة العربية للدراسات االمنية .األقسام بالجامعات اْلحكومية واألهلية بمدينة الرّياض
 . 71العدد 

ب، أحمد صادق. ) الفلسطينية بقطاع عالقة القيادة التحويلية بتمكين العاملين في الجامعات (. 2010الرق
 )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة األزهر، غزة.. غزة

ب، توفيق زايد. ) م(. درجة ممارسة القيادة التحويلية وعالقتها بالمسؤولية المجتمعية لدى القادة 2017الرق
ك سعود.  صةاألكاديميين بجامعة المل ص  .10، العدد6. المجلد المجلة الدولة التربوية المتخ

ف. و ت، سمر أكثمسميرا ف يوس  (. درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة 2014)مقابلة، عاط
مجلة دراسات  .للقيادة التحويلية وعالقتها بدافعية المعلمين نحو عملهم                          

 .1، ملحق 41، المجلد العلوم التربوية
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(. دور جامعنننة القننندس المفتوحنننة فننني خدمنننة المجتمنننع فننني ضنننوء مسنننئوليتها 2018مننننى نمنننر. )، الشيشننننية
ضنننناء الهيئننننة التدريسننننية المجتمعيننننة مننننن  مجلننننة الجامعننننة اإلسننننالمية للدراسننننات التربويننننة  . وجهننننة نظننننر أع

 . 26، العدد والنفسية
. عمان: مؤسسة الوراق مهارات القيادة اإلدارية في المؤسسات التعليميةم(. 2014عبدالفتاح، محمد. )
 للنشر والتوزيع.

ب. ) صار طال م(. عالقة القيادة التحويلية بممارسة المنظمة المتعلمة في جامعتي 2018العواودة، انت
مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث الخليل  وبوليتيكنك فلسطين من وجهة نظر األكاديميين فيهما. 

 . 26، عدد 9. المجلد والدراسات التربوية والنفسية
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