بسم الله الرحمن الرحيم
ملحق رقم )(1
طلب التحكيم
أخي المحكم _______________________________________ المحترم
،،تحية طيبة وبعد
الموضوع :طلب تحكيم الستبانة المرفقة
بالإشارة إلى الموضوع أعله ،ونظرًا لما تتمتعون به من خبرة وسمعة علمية  ،واستكما ً
ل
لإجراءات البحث ،أرفق لكم أداة الدراسة التي تدور حول قضية تربوية يتناولها الباحث في رسالة
:دكتوراه في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا بعنوان
مدى تأثير النمط القيادي في الجامعات الفلسطينية على مستوى الأداء الوظيفي للعاملين فيها من
.وجهة نظرهم
الرجاء التكرم بقراءة هذه الستبانة وتحكيمها وإبداء ما ترونه من ملحظات علمية ولغوية
 .وتنظيمية سواء بالحذف أو الإضافة أو التعديل
إنني إذ أرسل لكم خطابي هذا ،لأشكر لكم جهودكم وحسن تعاونكم لما فيه تقدم وتتطور المسيرة
 .العلمية في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية
،،،وتفضلوا بقبول فائق الحترام
الباحث
خالد نظمي عبد الفتاح قرواني
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ملحق رقم )(2
أسماء المحكمين
ققققق

قققق

ققققققق

قققققق

ق
123456789
10

د  .معزوز علونة
د.باسم شلش
د  .احمد الزير
د .فتحي خضر
د  .جمال أبو مرقة
د .منى البلبيسي
د .نافذ أيوب
د  .يحيى ندى
د .مجدي حمايل
د .ماهر بني نمرة

قياس وتقزيم
ادارة تربوية
علم نفس
اللغة العربية
تربية
علم نفس تربوي
ادارة تربوية
تربية
لغة انجليزية
رياضيات

جامعة القدس المفتوحة
جامعة القدس المفتوحة
جامعة القدس المفتوحة
جامعة النجاح الوطنية
جامعة الخليل
جامعة القدس المفتوحة
جامعة القدس المفتوحة
جامعة القدس المفتوحة
جامعة القدس
جامعة الخليل

بـســم الله الـرحـمــن الـرحـيـــم

ملحق رقم )(3
الستبانة في صورتها النهائية
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
كلية التربية
التخصص إدارة تربوية
حضسسرات الخ الفاضسسل /الخسست الفاضسسلة العامسسل /ة فسسي الجامعسسات الفلسسسطينية
المحترمين.
تحية طيبة وبعد:
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يسعدني أن أنقل إليكم أنني بصدد إعداد دراسة ميدانية ,تهدف إلى التعرف
على النمط القيادي ,الذي تمارسه إدارة الجامعات الفلسسسطينية ,واثسسر ذلسسك علسسى
مستوى الداء الوظيفي للعاملين في هذه الجامعات من وجهة نظر العاملين فيها،
وذلسسك بهسسدف اسسستكمال مطلوبسسات الحصسسول علسسى درجسسة السسدكتوراه فسسي الدارة
التربوية.
ة مسسن ثلثسسة أجسسزاء :الول :يحتسسوي علسسى معلومسسات
ون هسسذه السسستبان ُ
وتتكس ّ
شخصية ،والثاني :يحتوي على عشرة بنود ,ك ّ
ون مسسن خمسسسة خيسسارات،
ل بند مك ّ
يمثل كل خيار وصفا ً لطبيعة سسسلوك ادارة الجامعسسة القيسسادي ،وأمسسا البند الثــالث
فيشتمل على  40فقرة تمثل في مجموعها وصفا ً لتسسأثر الداء السسوظيفي للعسساملين
بالسلوك القيادي لدارة الجامعة أو عدم تأثره.
لذا ،يرجو الباحث مسسن حضسسرتك التكسسرم بالجابسسة عسسن هسسذه السسستبانة بدقسسة
وعناية ،كما يرجو تعاونك الجاد ،بالجابة عليها بدقة و عناية.
وستكون إجاباتك موضع ثقة الباحث وتقديره واهتمامه البسسالغ ,لمسسا لهسسا مسسن
أهمية قصوى في تشخيص النماط القياديسسة الكسسثر فاعليسسة ،وتحقيسسق أداء وظيفسسي
عال المستوى .ويعدك الباحث بأن تكون أجابتك سرية و لن تسسستخدم إل لغسسراض
البحث العلمي فقط ول داعي لذكر السم.
لذا ،يرجو الباحث التلطف بقراءة الرشادات التوضيحية السسواردة فسسي صسسدر
كل جزء بعناية بالغة قُب َي ْ َ
ل التكرم بالجابة عن أجزائها الثلثة.
مع فائق الشكر والتقدير
الباحث
خالد نظمي عبد الفتاح قرواني /سلفيت

الـجزء الول:
المعلومات الشخصية للمستجيب:
أرجو وضع علمة ) √ ( على الجابة التي تناسبك:
 .1النوع:
أ .ذكر
 .2العمر:
أ .أقل من  30سنة
من  50سنة

ب .أنثى
ب .بين  50 – 31سنة

 .3الحالة الجتماعية:
ب .متزوج
أ .أعزب
 .4المؤهل العلمي:
أ .بكالوريوس
د .دكتوراه

ج.

ج .غير ذلك

ل
ب .دبلوم عا ٍ

 .5سنوات الخدمة:
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ج .ماجستير

أكثر

أ 7 – 3 .سنوات
ج 17 – 13 .سنة
 .6طبيعة العمل:
أ .أكاديمي

ب 12 – 8 .سنوات
د .أكثر من  17سنة
ب .إداري

 .7الراتب بالدينار الردني:
أ .أقل من  500دينار
ج 1100 – 801 .دينار

ب 800 – 501 .دينار
د .أكثر من  1100دينار

الـجزء الـثانــي:
فـقــرات الـنـمــط الـقيـادي
أرجو التكرم بوضع علمة ) √ ( في المكان المناسسب أمسام كسل عبسارة مسن
العبارات الخمس ,التي تصف المحاور التالية لنماط القيادة الدارية.
المحور الول :الجامعة ووظائف الدارة
تنظر إدارة الجامعة لوظيفة الدارة من خلل:
.1
.2
.3
.4
.5

أوافــ محايــ ل
أوافــ
د
ق
ق

كونها وسيله نقل وإيصال التعليمات إلى العاملين.
ممارسسسة الدارة للوظسسائف الداريسسة معتمسسدة علسسى فهسسم
العاملين وظروفهم وأفكارهم.
تنفيذ كافة الوظائف الدارية في الجامعة بنفسها.
تنفيذ كافسسة الوظسسائف الداريسسة مسسن خلل السسستئناس بسسآراء
العاملين.
عمل إدارة الجامعة على توفير المناخ السذي يسؤمن بالعمسل
الجماعي المتناسق والمجهود المشترك.

المحور الثاني :الجامعة والهداف
تنظر إدارة الجامعة للهداف على أنها:
 .1هدفها الساسي هو المحافظة على وظيفتها كإدارة
للجامعة.
 .2يمكسسن تحقيسسق أهسسداف الجامعسسة مسسن خلل تحقيسسق أهسسداف
العاملين فيها.
 .3المهم تحقيق أهداف الجامعة بصرف النظر عن أهداف
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أوافــ محايــ ل
أوافــ
د
ق
ق

العاملين في الجامعة.
 .4تعمل على تحقيق أهداف الجامعسسة وأهسسداف العسساملين دون
ترك أي منهما.
 .5تشرك إدارة الجامعة العاملين في رسم الهسسداف الخاصسسة
والعامة في ضوء الرؤية الشاملة للهداف.
المحور الثالث :الجامعة والسلطة
تفهم إدارة الجامعة محور السلطة على النحو التالي :أوافــ محايـ ل
أوافــ
د
ق
ق
 .1الدارة أداة لتنفيذ التعليمات واللوائح فقط.
ب العاملين ورضاهم عن إدارتهم.
 .2مدى ح ّ
 .3تمثل السلطة حقا ً مطلقا ً للقائد بحكم مركزه ,ولذلك على
العاملين الطاعة العمياء.
ً
 .4تمثل السسسلطة حقسا ً مشسستركا بيسسن إدارة الجامعسسة والعسساملين
فيها ،وتقوم على أساس اللتزام برأي الغلبية.
 .5إدارة الجامعة هي مستشار للعسساملين مسسن منطلسسق اللسستزام
بالموقف.
المحور الرابع :الجامعة والعلقات الشخصية
تنظر إدارة الجامعة للعلقات الشخصية من خلل:
.1
.2
.3
.4
.5

أوافــ محايـ ل
أوافــ
د
ق
ق

ن اللقاءات والتفاعل الشخصي مع العاملين يجب أن يكون
أ ّ
أقل ما يمكن.
أن اللقسساءات والتفاعسسل الشخصسسي مسسع العسساملين وسسسيلة
للعلقات الطيبة.
تؤدي اللقاءات والعلقات مع العاملين إلى ضياع السلطة
والمسؤولية.
اهتمام إدارة الجامعة بتطوير اللقاءات والعلقات الشخصسسية
الموجهة مع العاملين.
ترى إدارة الجامعة ضرورة اللقساءات والتفاعسل الهسادف مسع
العاملين ،لما فيه مصلحة الجامعة.

المحور الخامس :الجامعة والتحفيز
ترى إدارة الجامعة أن التحفيز:

أوافــ محايـ ل
أوافــ
د
ق
ق

 .1ليس له أثر في زيادة نشاط العاملين وفاعليتهم.
 .2يساهم في إسسسعاد العسساملين والعمسسل علسسى إشسسباع حاجسساتهم
معنويا ,وذلك باعتباره مهمة أساسية لها.
ث على
الح
في
تكفي
 .3لبد أن يكون ماديًا ،فالكلمة الطيبة ل
ّ
مزيد من العمل والداء
 .4ضسسرورة حسسث المنتسسج وإثسسابته ول بسد ّ مسسن تسسأنيب المتقسساعس
ومعاقبته.
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 .5ليسسس ضسسروريا ،لن مسسسألة العمسسل يجسسب أن تكسسون مسسسألة
رسالة والتزام ,وليست مجرد أخذ وعطاء فقط.
المحور السادس :الجامعة وأخطاء العاملين
تعالج إدارة الجامعة الخطاء من خلل:
.1
.2
.3
.4
.5

إيقاع الجزاء على المخطئ بهدف عدم إثارة الخرين ضدها.
تبرير الخطاء دائما حال وقوعها.
إيقاع العقوبة على المخطئ فور حدوث الخطأ،لن العفو
ضعف بذاته.
منح المخطئ فرصة للتراجع عن الخطأ علسسى أن يتسسم إيقسساع
الجزاء لحقًا.
معرفة السبب الذي أدى إلى وقوع الخطأ مسسن أجسسل علجسسه
وليس معاقبة المخطئ.

المحور السابع :الجامعة والصراع
تتعامل إدارة الجامعة مع الصراع من خلل:
.1
.2
.3
.4
.5

أوافــ محايـ ل
أوافــ
د
ق
ق

أوافــ محايـ ل
أوافــ
د
ق
ق

الحل الفضل لي مشكلة هو البتعاد عنها.
التقليل من أهمية الصراع وإيجاد المبررات للخرين.
قمع الصراع فورًا.
ضرورة المساواة في علج الصراع من أجل إذابته ومسسن ثسسم
القضاء عليه.
العمل على معرفة أسباب الصراع من أجل علجه بشسسفافية
وموضوعية.

المحور الثامن:الجامعة والتصالت
تفهم إدارة الجامعة الّتصالت على أنها:

أوافــ محايـ ل
أوافــ
د
ق
ق

 .1محدودة جدًا.
 .2في معظمها غير رسمية وتتعلق بأمور غير العمل.
 .3رسمية وموجهة بدقة.
 .4رسسسمية مسسن أجسسل العمسسل وغيسسر رسسسمية تتعلسسق باتجاهسسات
العاملين.
 .5عمليسسة مسسستمرة وتبادليسسة ،مبنيسسة علسسى أسسساس مسسن الثقسسة
والتفاهم.
المحور التاسع :الجامعة وتدريب العاملين
أوافــ محايـ ل
تعتقد إدارة الجامعة أن التدريب والتأهيل للعاملين:
أوافــ
د
ق
ق
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.1
.2
.3
.4
.5

ل جدوى منه ،لنه لن يحول السلبي إلى ايجابي.
ضروري على مستوى العلقات النسانية فقط.
ضروري على مستوى برامج ووسائل تطوير وزيادة الداء.
ضروري لتطوير الداء والعلقات النسانية معًا.
ضروري لتطوير الجامعة ككل وفي جميع المجالت.

المحور العاشر :إدارة الجامعة والعاملين
تقيم إدارة الجامعة العاملين من خلل:
.1
.2
.3
.4
.5

أوافــ محايـ ل
أوافــ
د
ق
ق

المساواة بينهم ,لن غير ذلك يدخلها في صراع معهم.
مدى انسجام كل منهم مع المجموعة.
مدى إنتاجية وأداء كل منهم.
الموازنة بيسسن النتسساج المقبسسول والعلقسسات النسسسانية الطيبسسة
المعقولة.
قدرات كل منهسم علسى دمسج أهسداف الجامعسة مسع أهسدافهم
الخاصة.

الـجزء الـثـالــث:
المحور :الداء الوظيفي
الر
قم

الفقرات التي تتعلق بالداء
الوظيفي

1

تؤدي الطريقة التي تمارسها إدارة الجامعسسة
في تطبيق النطمسسة والقسسوانين والتعليمسسات
الى اداء بمستوى.........
يؤدي مستوى العلقات النسانية بيسسن ادارة
الجامعسسسسسسسسة والعسسسسسسسساملين إلسسسسسسسسى اداء
وظيفي.............................
تسسؤدي الفسسرص السستي تتيحهسسا ادارة الجامعسسة
للعاملين ،كي يكونوا مسؤولين عن تخطيط
اعمالهم إلى أداء وظيفي...
تؤثر الفرص السستي يمنحهسسا العمسسل للعسساملين
للسسسسسسستقرار السسسسسسوظيفي علسسسسسسى الداء
بشكل.............................

2
3
4
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عال
جدا ً

عال

متو
سط

ضعي
ف

ضعي
ف
جدا ً

 5يسسؤثر شسسعور العسساملين بسسأن التعليسسم مهنسسه
ممتعسسسسسسسسسة علسسسسسسسسسى مسسسسسسسسسستوى الداء
بشكل..................................
 6يفهسسم العسساملون إدارة الجامعسسة مسسن خلل
التصال المكتوب والواضح ممسسا يسسؤثر علسسى
الداء الوظيفي بشكل.........
 7تسسؤدي الفسسرص السستي تتيحهسسا إدارة الجامعسسة
للتقسسسسسسسسسسدم المهنسسسسسسسسسسي إلسسسسسسسسسسى اداء
وظيفي......................................
 8تؤثر الطريقة التي تتبعها ادارة الجامعة في
اتخاذ قراراتها على مستوى الداء الوظيفي
بدرجة...........
 9تسسؤثر الفسسرص السستي تمنحهسسا إدارة الجامعسسة
للعاملين لتنمية مهاراتهم وقدراتهم الخاصسسة
علسسسسسسسى مسسسسسسسستوى الداء السسسسسسسوظيفي
بدرجة .............................................
..
عال
الفقرات التي تتعلق بالداء
الر
جدا ً
الوظيفي
قم
10

11
12

13
14
15
16
17

يسسؤثر أسسسلوب إدارة الجامعسسة فسسي تسسوجيه
العسسساملين نحسسسو البسسسداع تمهيسسسدا ً لتحقيسسسق
أهدافهم في مستوى الداء الوظيفي بدرجة
.....................................
تعالسسسج إدارة الجامعسسسة أخطسسساء العسسساملين
بطريقة تؤثر على مسسستوى الداء السسوظيفي
بدرجة ........................
تتيسسسح إدارة الجامعسسسة للعسسساملين الفرصسسسة
للتواصسسل والعلقسسات النسسسانية فيمسسا بينهسسم
بحيسسث تسسؤثر علسسى مسسستوى الداء السسوظيفي
بدرجة ......................................
تمنسسح إدارة الجامعسسة العسساملين حريسسة فسسي
اتخاذ القرارات في أعمالهم مما يؤدي السسى
مستوى اداء وظيفي.........
ن فسسرص
يشسسعر العسساملون فسسي الجامعسسة بسسأ ّ
الترقية والتقدير المهني كثيرة مما يؤثرعلى
مستوى الداءالوظيفي بدرجة
تشسسجع إدارة الجامعسسة العسساملين لكتسسساب
مهسسارات متعسسددة ممسسا يسسؤثر علسسى مسسستوى
الداء الوظيفي بدرجة ..........
تتبع إدارة الجامعسسة طريقسسة جيسسدة فسسي حسسل
مشكلت العاملين فسسي الجامعسسة ممسسا يسسؤثر
على مستوى الداء الوظيفي بشكل...
تعمل إدارة الجامعة على إكساب العسساملين
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عال

متو
سط

ضعي
ف

ضعي
ف
جدا ً

الخبرات اثناء العمل مما يؤثر على مستوى
الداء الوظيفي بشكل ....
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

تثمن إدارة الجامعة جهود العاملين وأداءهم
فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي العمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل
بدرجة .............................................
.
تعمل إدارة الجامعسسة علسسى تشسسجيع التعسساون
بين العاملين ممسسا يسسؤدي إلسسى مسسستوى أداء
وظيفي....................
تحقسسسق إدارة الجامعسسة للعسساملين الشسسعور
بالمان السسوظيفي ممسسا يسسؤثر علسسى مسسستوى
الداء الوظيفي بدرجة ..........
تعمد إدارة الجامعة إلى تفسسويض السسسلطات
للعاملين لتسهيل انجاز العمال ممسسا يسسؤدي
إلى اداء وظيفي......
تسسسترك إدارة الجامعسسسة الحريسسسة للعسسساملين
للتنافس البناء بين العاملين مما يسسؤثر علسسى
الداء الوظيفي بدرجة .........
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ملحق رقم )(6
المعالت الرياضية لختبارات المعالجات الحصائية
المستخدمة في الدراسة
أو ً
ل :معادلة كرنباخ ألفا

م.ث = )ن÷[ن{ -1)(]1-مج [ع ²س] ÷ [ع ²ك}](
حيث إن م.ث= معامل ثبات كرونباخ ألفا
ن= عدد العناصر
مج = مجموع )ع ²س( تباينات العناصر
ع ²ك= تباين الدرجة الكلية
ثانيًا :اختبار )ت( )(Independent-t-test
قيمة )ت(=)[ م  - 1م  [ ÷] 2ع )1²ن  +(1-1ع )2²ن ÷[1)(]½(1-2ن

÷[1+]1ن](2
وتشير الرموز التالية إلى:
ع  =1²مربع النحراف المعياري للعينة الولى.
ع  =2²مربع النحراف المعياري للعينة الثانية.
ن  =1العينة الولى.
ن  =2العينة الثانية.
ن  + 1ن  = 1- 2درجات الحرية
ثالثًا :اختبار تحليل التباين الحادي)(One Way ANOVA
ويستخدم اختبار التحليل الحادي لدراسة أثر متغير مستقل له مستويات متعددة
على متغير تابع معين.
وتم حساب تحليل التباين الحادي من خلل استخدام المعادلت التالية:
 -1المعادلة الولى
م ي = مج سك )[- ²مج س ن( ÷ ²ن]
وتشير الرموز التالية إلى:
م ي= المجموع الكلي للمربعات.
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مج سك  =²مجموع مربع درجات المجموعة )ك(.
مج س ن= المجموع الكلي لدرجات عينات الدراسة.
-2المعادلة الثانية

م ب=[)مج

سك(÷²نك(

) -مج

سن(÷ ²ن]

وتشير الرموز التالية إلى :
م ب= مجموع المربعات بين المجموعات.

مج
مج

سك= مجموع درجات كل مجموعة من مجموعات الدراسة.
س

ن=

المجموع الكلي لدرجات مجموعة الدراسة.

نك= عدد أفراد كل مجموعة من مجموعات الدراسة.
ن= المجموع الكلي لعدد أفراد عينة الدراسة.
-3المعادلة الثالثة:

م د =[)مج س ²ك( – )مج سك( ÷] ²ن

ك

وتشير الرموز التالية إلى :
م د= مجموع المربعات داخل المجموعات.

مج

س ²ك= مجموع مربع درجات الفراد في كل مجموعة من مجموعات

الدراسة.

)مج

سك( =²مربع مجموع درجات الفراد في كل مجموعة من مجموعات

الدراسة.

ن

ك=

عدد أفراد كل مجموعة من مجموعات الدراسة.

 _4قيمة) ف(
وتم حساب قيمة )ف( بالمعادلة التالية:
قيمة)ف(= متوسط مجموع المربعات بين المجموعات
متوسط مجموع المربعات داخل المجموعات
رابعًا :اختبار شفيه

ل=[ ف× عد ÷(1 { ²نس (÷1 )+نص(}) ك]½ ( 1-
وتشير الرموز التالية إلى :
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ل= الفرق الحرج أو مدى شيفيه المعياري.
ف= قيمة )ف( عند درجات حرية = )ك، 1-ن-ك(
عد  =²متوسط مجموع المربعات داخل المجموعات.

ن

س

 ،ن= عدد أفراد مجموعتين من مجموعات الدراسة.

نص= عدد المتوسطات أو المجموعات.
المرجع) :عزو.(1988 ،
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