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 شكر وتقدير

وسلم وبارك على معلم  وصل يارب... لجالل وجهك وعظيم سلطانكلحمد كما ينبغي لك اياربي 

 الدين.يوم  إلىومن تبعه بإحساٍن وعلى آله وصحبه أجمعين البشرية الخير

 أما بعد....

كل من ساندني وأفادني بحرف في هذه المسيرة المباركة  إلىأتقدم بجزيل الشكر ووافر العرفان  

 ....... معين العلم والمعرفةفيه من  طريقا ألتمسل لي وكل من سه  

 .... أشكر جامعتي الحبيبة التي وجدنا أنفسنا بها جامعة الشرق األوسط

 احتضنتنا طوال فترة الدراسة  التربوية التي كلية العلوموكل الشكر لكليتي العزيزة 

والعرفان على ترام والتقدير .... لكم كل اإلحقسم االدارة والمناهج األفاضل فيأساتذتي كما وأشكر 

 بها علي .... تكرمتم وتفضلتملتموه من جهد وعلى كل معلومة ما بذ

والداعم لي في هذا العمل منذ البداية وحتى النبيل الُخلق  الفاضل صاحبالدكتور  وأخص بالشكر

له باإلشراف على رسالتي  كل الشكر الدكتور خالد الحمادين .... لحظة كتابة هذه الكلمات على تفض 

 وتحمله كثرة التساؤالت ولم يبخل علي بجهد بارك هللا فيك وجزاك خير الجزاء..

 حفظه هللا -كما وأشكر صاحب القلب الطيب والعطاء الذي الينضب..... الدكتور أمجد درادكة 

 ومتعه بموفور الصحة والعافية .

بقبول مناقشة رسالتي األستاذ الدكتور وأخيرا أتقدم بالشكر الجزيل ألعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم 

 خالد الصرايرة  ستراك والدكتوررياض 

لص الشكر والثناء لكم مني خامن لم يتسع المجال لذكر أسمائهم وفي الختام بطاقة شكر كبيرة لكل 

                             والدعوات.
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 الحبيب...
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 هيا ..... وآمنة....... ........بلسم حياتي .... أُختاي إلى

    والمأوى.. السند..  إخواني ..من بهم أفاخر الدنيا  إلى
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لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة  اإليمانب القيادةدرجة ممارسة 
 واإلداريينالمعلمين القرار األخالقي من وجهة نظر  بصنعوعالقتها  مأدبا

 :إعـداد
 أسماء محمد رجا السواعدة

 :إشـراف
 محمد الحمادين الدكتـور: خالد

 الملخص

 بصنعوعالقتها  اإليمانب القيادة عالقة بين درجة ممارسةاستقصاء ال إلىهدفت هذه الدراسة 

 واإلداريينالمعلمين دبا من وجهة نظر أالثانوية في محافظة م المدارسالقرار األخالقي لدى مديري 

تم  اإلداريينو من المعلمين ( 613)تكونت عينة الدراسة و  االرتباطي وقد استخدم المنهج الوصفي

واستخدمت أداتان لجمع البيانات؛ األولى  الدراسة،من مجتمع  البسيطة اختيارهم بالطريقة العشوائية

صنع القرار األخالقي، وقد تم التأكد من  مستوىوالثانية لقياس  اإليمانب القيادةلقياس درجة ممارسة 

  صدق األداتين وثباتهما.

ي المدارس الثانوية كانت لدى مدير  اإليمانب القيادةوأظهرت النتائج أن درجة ممارسة 

وجود عالقة  إلىوأشارت النتائج  ،قي كان مرتفعا  صنع القرار األخال مستوىأن كذلك ، و مرتفعة

لدى مديري المدارس الثانوية  اإليمانب القيادةوذات داللة إحصائية بين درجة ممارسة قوية  إيجابية 

 القيادةفي محافظة مأدبا وصنع األخالقي، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة ممارسة 

وجود فروق ذات داللة وعدم ، الخدمة سنواتو ، والمؤهل العلمي ،تعزى لمتغير الجنس اإليمانب

 ،الخدمة سنواتو  ،والمؤهل العلمي ،سصنع القرار األخالقي تعزى لمتغيرات الجن مستوىإحصائية ل

من خالل برامج التطوير  االهتمام بتأهيل المديرينوتعزيز زيادة النتائج أوصت الباحثة  على وبناء  



 ل
 

 
 
 
 

تدريبية يلتحقون بها لتنمية المهارات اإلدارية ية وبرامج اإليمان القيادةممارسة  على التحفيزالتربوي، و 

، لمواكبة التغييرات الجديدة في التعليم في ظل العولمة وبخاصة في االيمانية ذات الصلة باألخالق

 مجال اإلدارة المدرسية.

، صنع القرار األخالقي، اإلداريين، اإليمانب القيادةالكلمات المفتاحية: مديري المدارس الثانوية، 

 .، محافظة مأدباالمعلمين واإلداريين
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the relation between the degree of 

leadership practice in faith and its relation to moral decision making among secondary 

school principals in the governorate of Madaba from the point of view of teachers and 

administrators. The descriptive descriptive method was used. The study sample 

consisted of 306 teachers and administrators randomly selected from the study 

community. The first to measure the degree of leadership practice by faith and the 

second to measure the level of ethical decision-making, and the validity and consistency 

of the instruments were verified. 

The results showed that there was a strong and statistically significant positive 

correlation between the degree of leadership practice in faith among secondary school 

principals in Madaba governorate and the moral fabrication, and the lack of There are 

no statistically significant differences in the level of leadership practice in faith due to 

the gender variable, scientific qualification, years of service, and the absence of 

statistically significant differences in the level of ethical decision making due to gender 

variables, scientific qualification and years of service. It aims to increase the interest in 

the rehabilitation of managers through educational development programs, and to 

encourage the practice of leadership and training programs to develop the administrative 

skills related to ethical ethics to keep pace with the new changes in education in light of 

globalization, especially in the field of school administration. 

Keywords: High school principals, Leadership by faith, Moral decision-making, 

Administrators, Teachers and administrators, Madaba Governorate.
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 الفصـل األول
 ميتهــاخلفيـة الدراســة وأه

 مقدمةال

تواجههه المؤسسههات التعليميههة تحههديات وبههغوطات كبيههرة نتيجههة التكنولوجيهها الحديثههة واإلنفجههار 

إدارات واعية تستطيع تحمهل  إلىمراحلها ومستوياتها  المؤسسات بكافة وتحتاج هذهالمعرفي الهائل؛ 

ي ههف لتعليميةا لعمليةا يتوقهف نجهاح إذالمسؤولية من أجل تحقيق أهداف المؤسسات على أكمل وجه 

الهدور ة ههههميأي هههف ومالهها مهن تهأثير اهههتهعمليا جهوهر دةاهلقيا تمثل يهلتااهتهإداراىهعل امقاصدها تحقيق

 .الذي تؤدي

إن المجتمعهات العربيهة واإلسهالمية وبخاصهة مهع بهدايات القهرن الحهادي والعشهرين يفتههرض أن 

مخرجات تربوية قادرة على أن ترقهى بنفسهها عبهر سهبل ديمومهة تعلمهها، مخرجهات تربويهة  إلىتتطلع 

ذات شخصيات ثرية تتمثل فيها المثهل والقهيم اإلنسهانية السهامية وبخاصهة تلهك النابعهة مهن المنظومهة 

نم المثههل والقهيم اإليمانالقيميهة  مههن  يههة أمهور يشههترك فيهها جميههع المهؤمنيناإليمانيهة لهههذه المجتمعهات وا 

صهل  واحهد وههو ال العلهي كلهها مهن أ السهماوية  بني البشر مهمها كانهت خلفيهاتهم، حيهث أن الهديانات

اإلدارة في اإلسالم مسؤولية على درجة كبيرة مهن الحاسهية، ألنهها تتبهمن أمانهة المسهؤول فهي و القدير 

مسههلماتهم  وقناعههاتهم ممهها يكههن  إلههىوتعلههيمهم والوصههول  العههاملينالبحههث عههن السههبل الكفيلههة بتثقيههف 

رشهادفي ذلك من معاناة، هدفها تثقيف الناس وتعلي لكهي ينمهوا ويتطهوروا باسهتمرار، فهاإلدارة  هممهم وا 

ههههي تلهههك العمليهههة التهههي يهههتم مهههن خاللهههها توحيهههد وتنسهههيق  (1116أبهههو العهههال)اإلسهههالمية كمههها عرفهههها 

ما تشمله هذه المدخالت من عواطهف وقهيم العناصر المادية في النظام والمدخالت البشرية فيه بكل 

وأحاسيس ومكونات مادية بهدف تحقيق نمايات النظام بما يحقق المصلحة العامة والخيهر العهام فهي 
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الوقت نفسه الهذي تعنهي فيهه ههذه اإلدارة لمصهلحة األفهراد وتهوجههم للعمهال الخيهرة وتنمهي فهيهم بعهد 

وترفع من سوية  ميق روح التعاون والتشارك بينهمالبمير والحس األخالقي في ممارسة أدوارهم وتع

  كفاياتهم المهنية.

وههي فهي حقيقتهها وجوهرهها عمليهة نمهو شهاملة  اإليمهانب القيهادةومن هذا المنطلق جاء مفههوم 

ومسهتمرة لجميهع جوانهب اإلنسهان العقليهة والروحيهة والجسهدية واالجتماعيهة والنفسهية علهى أن تهتم ههذه 

رادة ال تعههه ، بالتهههالي فههههي تهههرتبط ارتباطههها  وثيقههها  بعمليهههة اتخهههاذ إلىاألمهههور بطهههرق أخالقيهههة تنسهههجم وا 

والمثل والقيم األخالقيهة التهي يتمثلهها القائهد وينقهل أثرهها  اإليمان القرارات األخالقية النابعة من صميم

وههذا األسهلوب وفهر  وجههد.األههداف بأقهل وقهت  إلهىفي المؤسسهة للوصهول  واإلداريينالمعلمين  إلى

للقههادة والمسههؤولين مقههدرة علههى التمييههز واإلدراك الههذاتي، عههرفهم بمهها يتوجههب علههى كههل واحههد مههنهم أن 

مهن المسهؤولية والمسهائلة يعمل وكيف يرتب األمور ويبعها في سهياقتها المناسهبة بهمن حهس عهال  

 (.1113، طويلال)الذاتية 

والقائد الذي لديه ايمان وارتباط روحي مع الخالق سيقدم مثال عن التسامح والعدل والتوابهع 

هي مسؤولية وثقة يشعر بها القادة عندما يتعاملون  يةاإليمانالقيادة في و بعيدا عن الغرور والغطرسة 

عهههن  تقهههل أهميهههة عملهههه جهههزء مهههن عبهههادة ال كأدائهههه لصهههالته وصهههيامه ال دعهههمهههع أتبهههاعهم فههههو ي    

 .(1223 الفبل، )أبوع وجوده هو لخدمة أعباء المنظمة والمجتم المفروبة وأنالعبادات 

لهه قبهوال  فهي األرض ويتمثهل  إلىالقهوي بهأن جعهل ال تعه اإليمهانمن كان قلبهه عهامراب ب ويتميز

فههي بهذل جهههد كبيهر ألداء عملههه، وحههب الخيهر ورغبههة قويهة فههي الحفههاظ  بالرغبهة التلقائيههة اإليمههانههذا 

على ترابط أعباء مؤسسته والمحافظة على العالقات المتينة المبنية على المودة واالحترام ومستوى 
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موظهف ذو مسهتوى عهال  يعمل على ايجاديجعله يكسب الثقة من أتباعه و  اإليمانالقائد في التقوى و 

 (.1117، )محسن العمل والفريق العامل معه.ر القوي بالمسؤولية تجاه من الروحانية والشعو 

  المرؤوسهينعلهى  يهةاإليمانصهاحب األخهالق ( أن انعكاس تعامل القائد 1111ذكر الهاللي )

يحقهههق بهههذلك  اإليمهههانواالتعامهههل بهههأخالق   ،واإلرادة االلتهههزام والدافعيهههة فهههيوة الحسهههنة بهههأن يكهههون القهههد

العمهههل  بهههروح الفريق.وهنهههاك مكونهههان مميهههزان مهههن  إلهههىممههها يهههؤدي  ، العهههاملينالعدالهههة والنزاههههة بهههين 

أن الروحانيهههة تهههدل علهههى  إذ، المعروفهههة باسهههم الروحانيهههة والمسهههؤولية االجتماعيهههة اإلسهههالمية اإليمهههان

فهي مسهؤولياته فيؤديهها بكهل طاقتهه يرافهق أدائهه شخص يرتبط بعالقة وثيقة مع ال ممها يجعلهه مثهابراب 

 يحيا شعور السعادة والسالم والبركة بالقرب من ال والتقرب منه.تحمل  لذا فهو الصبر وال

مهههن  وفهههي العديهههدكمههها تعهههد عمليهههة صهههنع القهههرار األخالقهههي جهههزء  مهمههها  فهههي عمهههل المؤسسهههات 

المجاالت ويتأثر القرار األخالقي بعدة عوامل أهمها سلوك القائد واألنماط الشخصهية للفهراد وينظهر 

لعمليههة صههنع القههرار األخالقههي علههى أنههها عمليههة تهههتم بالقبههايا األخالقيههة وهههذه العمليههة تههدفع صههانع 

 لعملهههههههههههجههههههههههراء حكههههههههههم أخالقههههههههههي عههههههههههادل يههههههههههدل علههههههههههى ثقتههههههههههه بمؤسسههههههههههته ووالئههههههههههه إ إلههههههههههىالقههههههههههرار 

(Leonar_&_Haines,_2007). 

للمهمات التي يؤدونها ومن هذا المنطلق المههم ومهن   القرار األخالقي بصنع اإليمان ترجميو 

التربههوي رأت بههأن موبههوع الدراسههة والواقههع خبرتههها العمليههة واطالعههها علههى األدب  واهتمههام الباحثههة 

الحقيقههي  اإليمهانمهديرين يمتلكههون  إلههىربهوي يجهدير بالبحههث وفهي الوقههت نفسهه مههن حاجهة الميههدان الت

 العهاملينأفعال صادقة نزيهه والعمل بروح الفريق مع الهزمالء وجميهع  إلىفي قلوبهم ويترجمون ذلك 

داخل المنظمهة ومشهاركتهم القهرارات األخالقيهة الناتجهة مهن جهو عمهل يسهوده العدالهة والوبهوح وحهس  
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الباحثههة بههإجراء هههذه الدراسههة لمعرفههة  قامههتعههاب ذاتههي  بالمسههؤولية العظيمههة الملقههاة علههى عههاتقهم جمي

وعالقتهها   لدى مهديري المهدارس الثانويهة الحكوميهة فهي محافظهة مأدبها اإليمانب القيادةدرجة ممارسة 

 .واإلداريينالمعلمين من وجهة نظر  القرار األخالقي بصنع

 مشكلة الدراسة

واالجتماعيهة  شهؤونها التربويهة  والمشهرف علهى جميهع ول ألامدير المدرسة هو المسهؤول  ي عد

في ية  اإليمانا من البروري أن يرسخ القيم  فقد أصبح ، وتشعبت مهماته، حيث ازدادت واالدارية 

رفههي وسهههولة فههي ظههل التقههدم والتطههور فههي الكههم المع  الشههرعلى إيحههتكم ،  وأن نفههوس العههاملين معههه

 إلههىوهههذا األمههر قلههل مههن االتصههال والتواصههل عههن قههرب ممهها أدى  ، الحصههول علههى العلههوم المختلفههة

داخههل المؤسسههات التعليميههة تتمثههل بقلههة الههوازع  كالتاالبتعههاد عههن القههيم واألخههالق فبههدأت تتولههد مشهه

انتههاج  إلههىممهها أدى  المرؤوسههينالههديني وعههدم اإلخههالص فههي األداء وكثههرة النزاعههات والخالفههات بههين 

 بالشرع.الحقيقي  كة بعيدة كل البعد عن االلتزام مؤسسة بعيفة ذات مخرجات ركي

وجهههود النزاههههة فهههي التعهههامالت بهههين القائهههد  ن عهههدمأ إلهههى (1113أبهههو منصهههور ) توقهههد اشهههار 

ي اإليمهانوالموظفين وعدم وجود شفافية داخل المؤسسات والذي سببه االبتعاد والبعف فهي الجانهب 

صهناعة قههرارات العههاملين اليسهتطيع و  بيههنهمشههعور بعهدم العدالههة وبالتهالي انعههدام الثقهة  واألخالقهي يولهد

أخالقية فيبقى الجو والمناخ العام للمؤسسة ملهيء بالمشهاحنات غيهر الخالقهة والتنهافس غيهر الشهريف 

  وتصيد األخطاء فيما بينهم.الحقد والكراهية  بصفاتالذي يطبع الجو 

على السلوك  ي يؤثراإليمانأن التدين ووجود الوازع  إلى (Robbins,2003) روبنزكما بين 

( 1115)ودراسههههة الخشههههالي  (1116) ودراسههههة العههههوفي (1116) بههههارون ودراسههههة .الشخصههههي للقائههههد
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 اإليمهانمهن التمتع بالصفات األخالقية النابعة  على القائدن أ إلى (1117) والمطيريدرادكة  أشارو 

أكهدت  ،لديهم كونه مصدر ثقةداف ألها تحقيقفي  معه يسهمون العاملون  لديه كي يجعلالصادق 

ممارسهههههة القيهههههادة  أن( 1111) العرايبهههههةالدراسهههههات المختلفهههههة السهههههابقة مهههههن خهههههالل نتائجهههههها كدراسة

 الخشهههالي ودراسهههة، انعكهههاس ايجهههابي علهههى سهههلوك العهههاملينلها ، واألخالقيهههة جهههاءت بدرجهههة متوسهههطة

 األخالقيههة  مههرتبط بالممارسههات للمعلمههينتزام بههاألداء الههوظيفي لالبهها أن هنههاك ارتبههاط وثيههق( 1115)

 .لقائدلدى ا األخالقي ياإليمانوماهذه األخالق اال من وجود الجانب 

بالمسههؤولية الذاتيههة ألنههه  التصههرف إلههى ( يههدفع صههاحبه1115علههي ) بههال كمهها يشههير اإليمههان

هو ربا ال عز وجل بالتالي و يدل على إدراك عميق لوحدة االتجاه والمقصد والغاية من كل الحياة 

قههدرة علههى تحقيههق دورهههم فههي الحيههاة ويسههتمر هههذا الههدور طيلههة حيههاة االنسههان مفهههو يههزود المههؤمنين بال

الراحهة والسهعادة فهي  مهن ذلهك وههي نتيجةوهو يثق بال ومراقبة ذاتية وهو يؤدي أعماله بكل مصداقية

 .اآلخرةالدنيا واألجر والثواب في 

ت لفد فقمأدبهها  مدينههة فههي مههدارس حكوميههة فههي وخبرتههها كمعلمههة لباحثههةا عمههلل خههالن مو  

 االيجههههابي أهميتههههها وانعكاسهههههام غيههههة راإليمان بههههعف ممارسههههة القيهههادةعلى تههههدل  مؤشههههرات انتباههههها

وتوجههههاتهم فهههي بعهههدهم عهههن الجانهههب  المعلمهههين بهههينعميقهههة كمههها واجههههن الباحثهههة فجهههوة السهههلوك على

 .العملاألخالقي في حل المشكالت التي تواجههم في 

وبههين ممارسهته عمليهها  علههى  إلىيفصهلون بههين ايمههانهم بهال تعهه يرينلمههدا قههد يكهون بههأن كهذلكو  

 .(1111، الخبيراتومعامالت )هو تعامل  والشعائر وليسهو في الفرائض  اإليماناعتبار أن 
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بعهض مظهاهر الظلهم فهي  ووقهوعالتربهوي يعانيه الواقع المؤسسي  الباحثة على مااطالع ومن 

 ممهابهع أخالقهي و من لتكهون قراراتنها كلهها ياإليمهانمن كل هذه المعانهاة واالبتعهاد عهن البعهد المدارس و 

 اإليمههانب القيههادةمهها درجههة ممارسههة  -:الدراسههة فههي اإلجابههة عههن السههؤال الرئيسههيمشكلة ل تتمثق سب

القهههرار األخالقههي مهههن  بصههنععالقتههها و لههدى مههديري المهههدارس الثانويههة الحكوميههة فهههي محافظههة مادبههها 

 واإلداريين؟المعلمين وجهة نظر 

 وأسئلتها الدراسة هدف

لدى  باإليمانالقيادة درجة ممارسة هدف هذه الدراسة الى استقصاء العالقة االرتباطية بين ت

في مدارسهم وعالقتها بصنع القرار األخالقي محافظة مأدبا و في الحكومية  الثانوية مديري المدارس

 من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية: وذلكواإلداريين  المعلمينمن وجهة نظر 

مهن  في محافظة مأدبا الحكومية الثانوية مديري المدارس لدى اإليمانب القيادةما درجة ممارسة  .1

                                                                                                    ؟واإلداريينالمعلمين وجهة نظر 

مهن لدى مديري المدارس الثانويهة الحكوميهة فهي محافظهة مأدبها ار األخالقي القر  صنع مستوىما .1

 ؟واإلداريينالمعلمين وجهة نظر 

( بههههههين α=0.05عالقههههههة إرتباطيههههههة ذات داللههههههة إحصههههههائية عنههههههد مسههههههتوى الداللههههههة ) هههههههل يوجههههههد. 3

صهههههههنع القهههههههرار األخالقههههههههي لهههههههدى مهههههههديري المههههههههدارس  مسهههههههتوىو  اإليمههههههههانب القيهههههههادةدرجهههههههة ممارسهههههههة 

 مأدبا؟الثانوية الحكومية في محافظة 

 اسههههتجابة بههههين متوسههههطات (α = 1.15هههههل توجههههد فههههروق ذات داللههههة إحصههههائية عنههههد مسههههتوى ). 1

لهههدى مهههديري المهههدارس الثانويهههة الحكوميهههة فهههي  اإليمهههانب القيهههادة لدرجهههة ممارسهههة واإلداريهههينالمعلمهههين 

 العلمي؟والمؤهل  ،الخدمةسنوات و  ،لمتغيرات الجنس مأدبا تعزىمحافظة 
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 متوسههههطات اسههههتجابة بههههين (α = 1.15هههههل توجههههد فههههروق ذات داللههههة إحصههههائية عنههههد مسههههتوى ). 5

فههي المههدارس الثانويههة فههي محافظههة مادبهها تعههزى  القههرار األخالقههي صههنع مسههتوىل واإلداريههينالمعلمههين 

 العلمي؟والمؤهل  ،سنوات الخدمةو  ،لمتغيرات الجنس

 أهمية الدراسة

 القيهادةكمن أهمية الدراسة الحالية في جانبيها النظري والتطبيقي وفي تناولها لمتغيرين هما: ت

وجههة  القرار األخالقي مهن بصنعوعالقتها لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة مأدبا  اإليمانب

 وتتمثل أهمية الدراسة بالنقاط اآلتية: واإلداريينالمعلمين نظر 

النظريالجانب   

لههدى  اإليمههانب القيههادةالتههي درسههت عالقههة  الباحثههة،بحههدود علههم  والعربيههة،قلههة الدراسههات المحليههة  .1

 القرار األخالقي. بصنعمديري المدارس الثانوية في محافظة مأدبا وعالقتها 

 .تستمد الدراسة أهميتها من كونها تقدم إطارا نظريا حول متغيرات الدراسة .1

يؤمهههل أن ترفهههد ههههذه الدراسهههة المكتبهههة العربيهههة بشهههكل عهههام والمكتبهههة األردنيهههة بشهههكل خهههاص عهههن  .6

 .اإليمانب القيادةموبوع 

تكون هذه الدراسة منطلقا ألبحاث ودراسات أخرى بما توفره من أدب نظري ودراسهات يمكن أن  .1

 .سابقة ذات صلة

 البحث.استخدام أدوات  تطوير أو بناء أويمكن للباحثين أن يستفيدوا من طريقة أو  .5

 الموبوع.هذا في  أو حتى النادرة تعد هذه الدراسة من الدراسات القليلة .3

 الحقة.إثراء الباحثين اآلخرين في دراسات  .7
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 القيههادةالمعرفههة حههول  إلههىأهميههة علميههة بمهها يتوقههع أن تبههيفه نتههائج هههذه الدراسههة لهههذه الدراسههة  .8

 .باألخالقوعالقتها وربطها  اإليمانب

 

 الجانب العملي

يؤمههل أن تفيههد نتههائج هههذه الدراسههة مههديري المههدارس الثانويههة فههي محافظههة مأدبهها مههن  .1

القههرار األخالقههي لالرتقههاء  بصههنعواقترانههها  القيههادة باإليمههانخههالل تعههرف مههدى تههأثير 

 بالعمل التربوي في مدارسهم.

يؤمههل مههن هههذه الدراسههة لفههت نظههر القههائمين علههى السياسههات التعليميههة والتربويههة إلههى  .1

العودة إلى األخالقيات والعقيدة اإليمانية النها هي األنجح على اإلطالق مهن  أهمية

زمن الرسول صلى ال عليه وسلم وحتى هذا الهزمن وأكبهر دليهل ههي مهدارس الغهرب 

المتقدمههة وتركيزههها علههى جانههب األخههالق والقههيم وجعلههها عنصههر أساسههي فههي المنههاهج 

 .منذ الصغر

 .وبين صنع القرار األخالقي باإليمانالقيادة استنباط العالقة بين  .6
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 مصطلحات الدراسة 

 نذكر منها: بااليمانظهرت تعريفات للقيادة 

 (Leadership by faith) اإليمانب القيادة

حسهههاس والشهههعور الهههداخلي اطهههب أعمهههق مهههافي الهههنفس وهواإلالهههذي يخ القائهههد بأنهههها ههههي تهههأثير

مههن  وذلههكأي وقههت واي مكههان  أفبههل مهها لديههه فههيتقههديم  إلههىلالنسههان ممهها يدفعههه  إلىبمراقبههة ال تعهه

ة للتوصل الشعور بالثقة المتبادل إلى المرؤوسينخالل السلوكات األخالقية الروحانية للقائد مما يدفع 

 (.1113، )الطويل .تحقيق األهداف إلى

كمههها عرفهههت بأنهههها القيهههادة التهههي تهههؤثر فهههي سهههلوك القائهههد والجماعهههة بحيهههث يراعهههي ههههذا القائهههد 

الجههادعلى تحقيههق األهههداف بكههل إخههالص  بههه، والعمههلوالجماعههة ال عههز وجههل فههي أي نشههاط يقومههوا 

 (.1116، )ابو العال. إلىتعإرباء  ل 

 اإليمانب القيادةالتعريف اإلجرائي لمفهوم 

 إلىتصل  العمل، فهيبأنها قيادة أخالقية تنطلق من العقل والقلب والفؤاد ويصدمق ذلك كله  

وعقولهم وتترسخ في وجدانهم وتكون ملهمة لهم بحيث تأتي ممارساتهم للعمل متميهزة  العاملينقلوب 

 .صادقةومتقنة ونابعة من قناعة داخلية 

 (Moral decision-making) صنع القرار األخالقي

كانت مسألة معينة  إذايعرف بأنه العملية التي يستخدم األفراد فيها مبادئهم وقيمهم لتحديد ما 

  (.1118)الصيرفي،  م صواباأو موقفا معينا  خطأ ا
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فههي المؤسسهههات  القائهههد والعههاملين معههههويعههرف إجرائيههها بأنههه: العمليهههة التههي يهههتم مههن خاللهههها اسههتخدام 

د إن كانههت قبههية مهها صههحيحة، أم خاطئههة، وتقههاس باسههتبانة صههنع التربويههة للقواعههد األخالقيههة لتحديهه

 األخالقي التي تم تطويرها واعتمادها في هذه الدراسة. القرار

 األول والثاني الثانوي والتهي تلهيهي المرحلة التي تشمل على الصفين  :الحكوميةالمدرسة الثانوية 

 (.6:1118 ،التربية والتعليم )وزارةطالب تعليما نظاميا  11المرحلة األساسية ويتعلم بها أكثر من 

هو الشخص الذي عينته وزارة التربية والتعليم إلدارة شؤون المدرسة واإلشراف عليها  :المدرسةمدير 

صهوله علهى مؤههل ح إلهىويشترط فيه أن يكون مؤهال للتعليم فهي المرحلهة التهي يعمهل بهها باإلبهافة 

فهههي إدارة المدرسهههة وذو خبهههرة فهههي التعلهههيم ال تقهههل عهههن خمهههس سهههنوات لمهههن يعهههين مهههديرا فهههي المرحلهههة 

 .(6:1118التربية والتعليم  )وزارةالثانوية 

كههل مههن يتههولى التعلههيم أو أي خدمههة تربويههة متخصصههة فههي أي مؤسسههة تعليميههة حكوميههة أو  المعلــم:

 (.6:1118 ،المادةوالتعليم )وزارة التربية خاصة 

حسهههب تخصصههههه وحسههههب  ويسههههاند اإلدارة يقههههوم بتنظهههيم األمههههور اإلداريهههةكههههل شهههخص ههههو  اإلداري:

قيم مختبر الحاسهوب أمهين  علوم،مختبر القيم  المدير، مساعدوهم في المدرسة له  الوصف الوظيفي

 .(6:1118 ،التربية والتعليم )وزارةوالكاتب  أمين اللوازم، ،المرشد التربوي ،المكتبة

 حدود الدراسة

 يأتي:تتمثل حدود الدراسة بما 

 لمدارس الثانوية.في ا واإلداريينالمعلمين  -البشرية:الحدود 

 ./ األردن  محافظة مأدبا المكانية: الحدود 
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 .1112/  1118الفصل الدراسي الثاني للعام  الزمانية:الحدود 

لهدى مهديري المهدارس الثانويهة الحكوميهة فهي  اإليمهانب القيهادةدراسة درجة ممارسة  الموبوعي:الحد 

 .واإلداريينالمعلمين من وجهة نظر  القرار األخالقي بصنعوعالقتها  محافظة مأدبا

 محددات الدراسة

 :تتمثل محددات الدراسة بما يأتي

 البحث.مدى دقة الصدق والثبات ألدوات  .1

 م.انشغالهبعف استجابة المستجيبين بسبب  .1

 .دقة إجابة أفراد العينة وموبوعية المستجيبين عن فقرات األداتين مدى .6

وبيق وقت العمهل لتطبيهق األدوات كهون الباحثهة موظفهة  وتباعد المناطق صعوبة المواصالت .1

 .وأم

 ن نتائج هذه الدراسة ال يمكن تعميمها إال على المجتمع الذي سهحبت منهه العينهة ومها يماثلههاإ .5

 من مجتمعات.

 والدراسات التي تتحدث وتثري الموبوع. قلة المراجع .3
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة
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الثانيالفصل   

 األدب النظري والدراسات السابقة

تبمن ههذا الفصهل عربها  لهلدب النظهري والدراسهات السهابقة ذات الصهلة مهع عربها  لموقهع 

  يلي عرض لذلك السابقة. وفيماالدراسة الحالية من الدراسات 

 : األدب النظري أواًل:

القههرار  بصههنعوعالقتههها  اإليمههانب القيههادةاشههتمل األدب النظههري علههى موبههوعات ذات صههلة ب

 .األخالقي

  مفهوم القيادة:

التغييهر اإليجهابي  إلهىتؤثر القيادة في العملية اإلدارية فالقيادة الفعالة هي التي تقود المنظمهة 

تحقيق التوازن بهين الجوانهب التنظيميهة  إلى( فإن القيادة تسعى 1113المنشود وكما يشير عياصرة )

اإلدارية وايجادالفاعلية الدارة المنظمة لمسهاعدتها للوصهول  واالجتماعية واإلنسانية للعملية والتعليمية

 ت تأثيرا  على األداء.األهداف المنشودة لذا تعتبر القيادة أكثر العمليا إلى

 وتعههرف ايبهها بأنههها عمليههة التههأثير فههي سههلوك اآلخههرين وتوجيههه جهههودهم نحههو تحقيههق أهههداف

 (.1111، )العميان وغايات المنظمة.

  :اإليمان

، وههو مهن األمهن أي بهدم  اإليمانيعرف  في اللغة  بأنمه مصدر آمنب ي هؤمن  إيمانها ، فههو مهؤمنه

 والتصديق. والطمأنينةقرار عني اإلوتالخوف، 
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قوله باللسان، واعتقهاده : هو اإليمان، منها تعريف بأكثر من جاءاصطالحا   اإليمانوتعريف  

 (1223، محسن)وينقص. بالقلب، وعمله بالجوارح يزيد 

عتقاد الجازم بأن ال رب كل شيء، ومليكه، وخالقه، وأنه الذي يسهتحق هو اإل :باهلل اإليمان

وخهوف، وذل، وخبهوع، وأنهه المتصهف  ورجهاء،ودعاء،  وصوم، صالة،وحده أن يفرد بالعبادة: من 

 (.1228، النجدي)نقص. بصفات الكمال كلها، المنزه عن كل 

عرفت بأنها القيادة التي تؤثر في سلوك القائد والجماعة بحيث يراعي هذا  :اإليمانالقيادة ب 

بكهههل الجهههادعلى تحقيهههق األههههداف  بهههه، والعمهههلالقائهههد والجماعهههة ال عهههز وجهههل فهههي أي نشهههاط يقومهههوا 

 (.1116، العال)ابو  إلىإخالص ارباء  ل تع

وتعرف ايبا بأنها عملية التأثير في األفراد وتحفيز االحساس الداخلي ليحدث انسجام 

لة وسالم يخلق بيئة عمل   (.1111، العينين)ابو ل عزوجل  بكل اخالص مطمئنة تعملوص 

 ية والمادية:اإليمانمنظومة القيم 

 أهمية على السماويةأكدت جميع الشرائع  وقد ،رفيع قيأخال بحس يتسم المؤمن االداري

 كانت وقد جماعات، أم أفرادا تابعين، أم كانوا قادة عاملين النفوس  في تنميته في األخالقي البعد

رسوله  إلىال سبحانه وتع الخلق، وبعث حسن في قمة وقيادته والسالم عليه الصالة الرسول إدارة

 خالق (بعثت ألتمم مكارم األ : ")إنما  صلى ال عليه وسلم الكريم إلتمام مكارم األخالق، إذ قال

وأن يكون كثير الحياء قليل األذى كثير  الحسن المؤمن، الخلقلذلك فإن من عالمات اإلداري و 

  .(1223الجزائري، )ا قورا صبورا شكور الزلل و  العمل قليلالصالح صدوق اللسان قليل الكالم كثير 



16 
 

 
 
 
 

 والعمل، يتطلب من اإلداري المؤمن المصداقية واإلخالص األخالقيإن البعد  يالحظ من

كل األديان السماوية وحتى  ااإلنسانية وأكدت عليه عبر تاريخوما من المفاهيم التي سادت 

اإلنساني فقد أصبح  الفعلسائر على الفلسفات الوبعية. لكن اليوم وفي عصر طغت فيه المادة 

ن اهتمام، واقعهيعيش ه إنسان ال اإلنسان المخلص الصدوق على أن إلىينظر  الناس يتراجع  وا 

اآلخرين  علىحتى إن المقدرة على خداع الذات والتحايل  يفيما يتعلق ببعد البمير اإلنسان

 .األحيان أصبحت وكأنها أمر مقبول أو حتى مطلوبا في بعض

في هذا العصر  االجتماعية والتربويةفي النظم  والعاملينإن المطلوب من برامج تربية القادة 

المهارية، ولكن أيبا مشاعرهم و ليس فقط  منظومات الناس المعرفية  تربيةالرقمي المعولم، إعادة 

الصادق واألصيل  العاملينشعور  كما يتطلب فيهم، اإليمانعد ووجدانهم وقيمهم واتجاهاتهم وب  

ذا ما تحقق ككل المؤسسة، ونحو الذين يعملون معهم بتوجه إيجابي نحو عملهم، ونحو األفراد ، وا 

خالص وصدق، عندها يصبح تواصل  لى قائما ع العاملينذلك أصبحت األمور تسير بأمانة وا 

إن على . والزيف والتظاهر تبتعد بها عن كل مظاهر التحايل و االهتمام والمصداقية والثقة المتبادلة 

الشجاعة في أن يكونوا  معهم، وأن تكون لديهم العاملينمع عالقات أخالقية القادة أن يعيشوا 

صادقين ومخلصين فيما يقولون وما يفعلون، وهذا يتطلب صدق اإلنسان مع ذاته وتمتعه ببعد 

المادي  فإن الكثير من قادة عالم اليوم ولذلكراسخة  ايمانيةمنظومة  إلىأخالقي متميز يستند 

يتحدثون عن المشاركة ويمارسون  فهم، مصداقية فيما يقولون وما يفعلونوال األصالة يفتقدون

 .(Blackaby, 2001ا )نقيبه

 وهي كما يوبحها الشكل التالي لبعض الفرق بين المنظومة القيمية اإليمانية والمادية: 
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                                       الكره        التمييز       الصراع                                    النزاهة       المساواة          العدالة

    االستغالل  المادة      التحايلالصدق                                           هللا      التعاون

   الحقد      السيطرة               الكذب                الكرم                            لمحبةا         الشفافية

       الدهاء           التحكم      لظلم ا                                          الصبر                      التسامح  

                                                                                                                          الرحمة        

 ( المنظومة المادية2شكل )                            يةاإليمانالقيمية  المنظومة( 1رقم )شكل 

  :باإليمان القيادة

 له العالم في شيءوكل  محدد نظام وفق يسير الكون في ما كل أن المؤمن القيادي يدرك

 المؤمن القيادي على آخر أمر هناك نو كال اهذ في عبثية أو عشوائية وال توجد أي ومكانه موقعه

 محاكمة وعلى لتفكيربا وميزه مخلوقاته بقية على ال كرمه الذي باإلنسان صلة على األمر ان

 اآلخر، بعبها ويرفض بعبهافيختار فاإلنسان هو المخلوق الوحيد الذي يصنع قراراته  ،األمور

. ومحاسب لئومسا مسؤول نفسه الوقت في ولكنه به، يقتنع ما وتشكيل اختياراته في بناء حر وهو

بشكل  والعملية واالجتماعية الشخصية محياته تسير وحتى مرؤوسا أم رئيسا أكان سواء واإلنسان

التي  ية األخالقيةاإليمانلمنظومة با مهتمثلوذلك ب مايمانه عليه أوجب ماكوا يدر  أن عليه سليم،

 ةايماني تقود المؤسسة التربوية قيادةتكون الشخصية القيادية التي لالقيم الفابلة بعدد من  تتمثل

 (.1116)محمود،فاعلة بكل نشاط لتحقيق أهداف المؤسسسة المخطط لها وتحقيق رؤيتها ورسالتها 
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 بمايلي:( أهم هذه القيم 1117وحدد بصفر )

 وعهدم سهلطانه بوحدانيهة واإلقهرار وحهده بهال اإليمهانوههو أههم صهفة وتعنهي  :اإليمـان -0

 إلهى والسهعي بهها وبهااللتزام."لهه شهريك ال وحهده ال إال إلهه ال "فهي تتبهح وههذه بهها أحهد أي إشهراك

 مها كهل في ال يستحبر المؤمن واإلداري ويعمل اإلنسان يقول ما في كل إلىوتع سبحانه إربائه

 .التبصر فرص وتزيد الزيغ فرص تقل وبذلك ويعمل، يقول

تحقيهق  إمكانهات فيها تكمن ورشدا حكمة أكثر قراراته تكون وبالتالي :والمساواة العدالة - 9

 ونكبيهرهم يعرفهه إلهىفالعهاملين فههي المؤسسهة مهن صههغيرهم  .ومهن تطبيهق العدالههة والمسهاواة .األههداف

والمسههاواة قيمههة حبههارية تبعههث الراحههة  هاونمههن حقههوق يأخههذ ممثههل مههاله نوهههاواجبههات يؤد مأن علههيه

 .تبيع حقوق أحد منهم والطمأنينة في نفوس العاملين والقائد وال

 بهال ويهؤمن ال يخشهى إنسهان وكهل المسهؤولو القائهد  أن باعتبهار :والنزاهـة سـتقامةاال- 3

 عمل أو قول كل لنفسه في ومحاسبته ه الوبوح والشفافيةفي يعمق مما ذه القيمبه االلتزام وببرورة

 تجسهيد علهى حريصها معهه وللعهاملين لغيهره قهدوة يكهون وبهذلك ممارسهة أو قهرار ألي اتخهاذه وعنهد

 لخدمهةو  خاللهها مهن العامهة والمصهلحة الخيهر وتحقيهقالبهياع وحفهظ الحقهوق مهن  مؤسسهته أهداف

 .فاعلية أكثر إدارته ستكون النوع هذا يعمل بها التيالمدرسية الطلبة والبيئة المعلمين و 

تحههث كههل مههن المههدير فهههذه القههيم مههن القههيم الحميههدة التههي  :الصــدق واإلخــالصو  األمانــة- 4

مطلههوب بكههل  كههل مههاهووالمرؤوسههين يعملههون الليههل مههع النهههار ومتابعههة العمههل بشههكل مسههتمر وأداء 

 .الشخصية القوية التي تتصرف بكل ثقة وقوة تبنيصدق واخالص و 
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 حقهوقمهن  عليهه من معرفة ما متقدم مستوى على المحافظة على يحرص منؤ الم المدير إن

 وكهذلك معهه للعهاملين يوفر المؤمن االداريو  رئيسيا مطلبا يشكل ذلك أن معتبرا أيبا معه العاملين

 فرصا توفر مناخات .والتسامح والطمأنينة الثقة ممارساتمن تنبع  ثرية إيجابية عمل مناخات لنفسه

 وأنظمتهه العمل قوانين عبر ذلك تحقق سواء معه للعاملين والنفسية الجسدية السالمة لتأمين متبصرة

 وتقهدير واهتمهام احتهرام موبهع فهي بهأنهم المرؤوسهين أن تشعر يمكن التي بالتسهيالت أم تعليماتهو 

سهعاد نفسهه إسهعاد علهى حهريص المهؤمن اإلداري إن وعنايتهه، مسهؤوليهم  وعلهى معهه العهاملين وا 

 المشهاحنة بعيهدة عهن متوازنهة حيهاة مهنهم واحهد كهل يعهيش أن يهمهه والخاصهة، المؤسسهية مصهالحهم

 .الذهني وأ الجسمي واألذى التوتر لهم يسبب أن شأنه من ما كل من يحميهم الوسطية، نحو وتتجه

 :اإليمانالقيادة ب خصائص 

وههي كمها  األخهرى ه مهن األنمهاط القياديهةعهدة تميزهها عهن غيهر  صيهة تمتهاز بخصهائاإليمان القيهادةإن 

 : (1118) طشطوشحددها 

فيها ممتد ليجعل الحياة كلها رحلة عبهادة خالصهة  اإليمان: و اإليمانتقوم في أساسها على فكرة  .1

بهال ومالئكتهه وكتبهه  اإليمهانالموصوف في الحهديث الصهحيح بأنهه ) اإليمانو  إلىل تبارك وتع

الكههون والحيههاة  إلههىيقههوم علههى نظههرة شههاملة  اإليمههانهههذا  ورسههله وبالقههدر خيههره وشههره مههن ال(

شههعور السههالم النفسههي والسههكينة القلبيههة واالطمئنههان  إلههىواالنسههان وهههذا الشههعور يقههود االنسههان 

 لرعاية ال.

اي أنها تعامل االنسان في نواحيه الروحية والعقلية والجسمية في تكامل ودون  المنفعة:تكاملية  .1

تمييههز وتهههتم بصههفاء الههروح ونقائههها دون أن تبههيح العزلههة واالنههزواء بههل تجعههل مههن خيههر النههاس 

 أنفعهم للناس منطلق لها وتوصي بالجار والصاحب وابن السبيل خيرا .
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الظهههن والتخمهههين وتعلمهههم البحهههث عهههن الهههدليل  يهههادةحيهههث تهههرفض ههههذا النهههوع مهههن الق الجهههاد:البحهههث  .6

وتطالب به حيث أن القران الكريم يقدم االدلة على وجودالخالق عز وجهل فههي تسهير علهى ههذا 

 النهج.

والتكتفهي بهاألداء كيفمها كهان " إن ال  واإلتقهان، تقهوم علهى أسهاس الجهودةوهي  واإلتقان:الجودة  .1

ذا عمههل أحههدكم عمههال أن يتقنههه " وهههذا الحههب لههيس أمههرا  معنويهها  يرغمههب فيههه وال يحاسههب يحههب إ

 .عليهابل هو المراقبة الربانية والجزاء المترتب  عليه،

فهي العمهل التربهوي هواالهتمهام بهاألفراد  اأساسه اإليمانب القيادةمما سبق بأن وتسستنتج الباحثة 

انشاء فريق عمل متكامل يعملون بكل جد ووعي واخهالص يمتلهك العاملين من جميع النواحي و 

 لها.حب مؤسسته واالنتماء  إلىهذا الفريق راحة نفسية واطمئنان تقوده 

 :ياإليمانصفات القائد 

ناجحها ،  قائدا  مؤثرا  أن يتحلمى بالعديد من الصفات التي تجعل منه  ياإليمانالقائد يجب على 

  (1111، سويدانالكما وبحها ) أهمهاوفيما يأتي بيانه 

ههفات اآلتيههة: مصههداقيمة الشههخص، واسههتحقاقه للثقههة، ومبادرتههه فههي عمههل  ألمانــةا - وهههي تجمههع الصم

نجازها بالشمكل المناسب، والرقابة الذاتيمة.  المهام، وا 

: يجههب أن يحههرص القائههد المسههلم علههى المؤاخههاة والمسههاواة بههين الجميههع، فههال اإلخــاء والمســاواة -

ن ونب إ ْخوبةه  ﴿يقول:  إلىوتعسبحانه  ا اْلم ْؤم   11آية:  الحجرات،سورة  ﴾ إ نَّمب

: يجهب أن يحهرص القائهد علهى العنايهة بهاألخالق، فعنهدما يهرى خلهال  أخالقيها  االهتمام بـاألخالق -

صالحه، وتقديم النصيحة.  يقوم بتهذيبه، وا 
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ههل القائههد : ت عتبههر هههذه الصههفة أرفههع وأسههمى صههفات القائههد، إتحّمــل المســةولية - ذ ينبغههي أن يتحمم

: ))كلُّكهم صهلى ال عليهه وسهلم الرسهولالمسؤولية الكاملة عهن قراراتهه التهي يتخهذها، حيهث يقهول 

 عليه(.متفق ) راع  وكلٌّ مسؤوله عن رعيت ه((.

من البروري أن يتوافر في القائد مجموعة من السمات من بينها ما  الناجح؟ما صفات القائد   -

 -:يلي

     والعبادات، الفرائض، كامال  ملتزما  بأداء جميع  يكون مةمنًا باهلل إيمانًا صحيحاً أن   -  

 .عملهيخلص في أداء  وأن عنه،هلالج لجال  ىاإلبتعاد عن كل ما نه وحريصا  على

خاصة  ويأخذ بآرائهم مع فريقه عليه أن يستمع إليهم، اإلبتعاد عن الشدة في التعامل -

 .بالنفعاآلراء الصحيحة التي تعود على الجميع 

 ترددالتنفيذ دون  الصائبة، والحرص علىتخاذ القرارات قدرة على امال -

أن يكون حريص على تطبيق و  اال يتحيز لشخص ما في فريقه،و  ،أن يتسم بالعدل_ 

 .المساواة

علههى تحمههل  ومقتههدري الههذي يعطههي ويقههدم للجميههع بكههل عدالههة اإليمانالقائههد وخالصههة ذلههك أن

بنههاء فريههق عمههل نههاجح داخههل  يسههتطيعواتخههاذ القههرارات وحههازم مههن غيههر شههدة هههذا القائههد  المسههؤوليات

 مؤسسته وينتج مخرجات تربوية متزنة.

 ي:اإليمانالقائد  لدى السلوكات

يبهبطها ايمانهه النهابع مهن المكنهون  بسلوكات خاصةالذي يمتلك صفات ايمانية  القائد يتميز

 :(1118) الطويلوبحها الداخلي لنفسه وهي كما 
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علهوم الهمهة والقهوة، والسهموم و  ، والحرص علهى اإلخهالص فهي العمهلرهوالقيام بأوام طاعة اهلل -

 .واألهداففي الغايات 

الرغبة في الثناء  إذ أن، فذلك من أهم ما يجب على القائد، تقدير األشخاص واالهتمام بهم -

 والشكر من األمور التي يحبمها الناس وترغبها نفوسهم.

، والحهرص كهذلك علهى عهدم اإلكثهار مهن العتهاب، والسهلبية عدم اإلكثار من النقدااليجابية و  -

فههالنفس البشههريمة تسههتثقل وتكههره كههلم مهها يخههدش ذاتههها ويقلمههل مههن قيمتههها، فالواجههب علههى القائههد 

 في التوجيه والنصح واإلرشاد. اختيار الطريقة الم ثلى

، والسهعي والعمهل علهى قبهاء حاجهاتهم، والحهرص حب الخير والمعروف لجميع األشـخاص -

 على قباء حاجات اآلخرين وتقديمها على المصالح الشخصيمة. 

 .وذلك يدلم على شدمة حرص القائد على األفراد، وحبمه لهم في التعامل خالصاإلصدٍق و ال -

بيئهههة تكهههون فيهههها المعلومهههات المتعلقهههة بهههالظروف والقهههرارات  ايجهههادوههههي  والشـــفافيةالنزاهـــة  -

واألعمههههال التههههي يقههههوم بههههها متاحههههة ومنظههههورة ومفهومههههة وبشههههكل أكثههههر تحديههههد ومههههنهج تههههوفير 

والقائهد ذو الشهفافية  ،معلومهة ووابهحةالمعلومات وجعل القرارات المتصهلة والمتعلقهة بالعمهل 

ه ويؤثر عد تماما عن كل ما يمس أمانتتعموما ويبالشبهات  قربة يجب أن ينأى بنفسه عن 

 .تحقيق أهداف مؤسسته على

قهههدرة علهههى مناقشهههة موال واالبتعهههاد عهههن الخصهههومة والنزاعهههات والخالفهههات الصـــبر والتحّمـــل، -

قناعهم، والحرص على االستماع الجيمد لهم.  ومحاورة اآلخرين وا 
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 األخالقي: القرار صنع

والنطههق اإلنسههان وميهزه عههن بههاقي الكائنههات بهنعم كثيههرة أهمههها العقههل  إلىخلهق ال سههبحانه وتعهه

التمييز بين األشياء بين الخيهر والشهر وبهين  مما جعله قادر على( واإلدارة )القوة المقدرةواالختالف و 

بمهها  وهههذه المزايها تشهير أظههن ال أعطهى اإلنسهان المقههدرة علهى صهنع القههرار واتخهاذه الفبهيلة والرذيلهة

 (1116، )الخفماف اسبا .يراه من

لعملية صنع القرار بالدرجة األولى بنطاق النتهائج والعواقهب األخالقيهة  األخالقييتعلق البعد  

وليمهههههههههز أشهههههههههار  ة كمهههههههههاالمرتبطهههههههههة بالنتهههههههههائج المحتملهههههههههة المترتبهههههههههة علهههههههههى تلهههههههههك القهههههههههرارات المتخهههههههههذ

(Williams,2002)  إن المعههايير الخاصههة باختيههار مسههار العمههل المناسههب مههن المنظههور األخالقههي

 .يتم اشتقاقها من االعتبارات الواسعة المتعلقة بما يجسد السلوك األخالقي

 األخالق: 

و أدب وهي في الغالب تختص بالمهن وتستخدم أو قيم أ التوافق مع معايير، األخالقتعني 

( تعني "المبادئ وقواعد (Ethicsهذه اللفظة كصفة، وهي كما جاءت في قاموس أكسفورد أن لفظة 

األخالق وعمقها أو  السلوك" فهي تحمل معنيين أولهما علم األخالق أو األدب وثانيهما مبمون

لق كما يراه علماء النفس هو صفة  ن الخ  نفسية مكنونة راسخة تصدر عنها األفعال دون األدب، وا 

 .(1111، قصد أو تكلف )ياغي

علم موبوعه أحكام قيميهة تتعلهق باألعمهال األخالق: وعلم  واألخالق لغة مأخوذة من خلق،

( أن األخههالق 1111) (. وذكههر نجههم1228، )مجمههع اللغههة العربيههة التههي توصههف بالحسههن أو القههبح

وبهين  التهي يسهتخدمها أفهراد المجتمهع للتمييهز بهين الصهواب والخطهأ، هي مجموعة من القيم والمعايير
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أن األخالق تعني مجموعة  إلى (1111. وأشار عبدالرحمن )ما هو مقبول أو غير مقبول اجتماعيا  

 األوامر والنواهي التي يعتمدها مجتمع ما في فترة زمنية.

ير أفراد المجتمع في التمييز األخالق بأنها:" مجموعة القيم والمعاي (13:1113) وعرف نجم

 بههههين مهههها هههههو جيههههد ومهههها هههههو سههههيء، وبههههين مهههها هههههو صههههواب وبههههين مههههاهو خطأ"كمهههها عههههرف أبههههو بكههههر

ة لتحديههد األخههالق بأنههها "القههيم والمبههادئ المعنويههة التههي تحكههم سههلوك الفههرد والجماعهه (111:1117)

للفهرد يهتحكم األخهالق علهى أنهها دسهتور  إلهى (1117)ونظهر المغربهيماهو صحيح وما ههو خهاط " 

 بسلوكه وقيمه اتجاه كل ما هو صحيح أو غير صحيح.

وقههد يههؤدي  ( أن األخههالق هههي المرجههع األسههاس لسههلوك األفههراد1113) ابههو منصههور توأبههاف

 تراجههههع األداء فههههي مؤسسههههاتهم.كما أكههههد روبنههههز إلههههىتراجههههع المسههههؤولين عههههن األخههههالق فههههي عملهههههم 

(Robbins, 2001 أن التزام القادة باالخالق يؤدي )عملهم ومن ثم تحقق أهداف نجاحهم في  إلى

 المنظمة.

 القرار بصنعأهمية األخالق 

 قبهل القرارسيساعد في تخفيف آثار  القرارإن وجود منهج أخالقي لتحليل الموقف قبل صنع 

فاالهتمام بهاألخالق فهي عمليهة صهنع القهرار يؤكهد علهى بهرورة  نتائج أكثر فائدة إلى اختياره سيؤدي

 .(1111، )الدرويش سير العمليات على أساس أخالقي في أي عمل وفي أي منظمة

وانخفبهت اآلثهار السهلبية  سهليما   القهرارجهاء  القهرارعاة الجوانب األخالقيهة فهي وكلما تمت مرا

 .(1117، والعجمي)حسان  له واإلداريينالمعلمين  حيث قبولالمترتبة عليه من 
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 القهراراتخهاذ  االخالقية قبهلعاة الجوانب مرا القراريجب على صانع  أنه( 1111) وبين جلدة

 أخالقيا، بمعنهىوبالتالي يكون القرار  ،واالنسانيةرت المادية واالجتماعية االعتباليتحقق التوازن بين 

 القرارات. بصنع فاألخالق تعد معياراب أساسيا  عي مصالح الجميع داخل المنظمة وخارجها يرا أن

تهه األخالقيهة ههو نتيجهة وعيهه لحاجاتهه راراأن السبب الختيهار الفهرد لق (1111وذكرت خلف )

رادتههه فههيفعنههدما يقههرر الفههرد الفعههل األخالقههي فإنههه يمههارس حريتههه  األخالقيههة مههن جهههة  القههرارهههذا  وا 

 .القرارم أخالقي عند اتخاذ از التسيبنى عليه  اختياره من جهة أخرى بالمسؤولية نتيجةويشعر 

 عملية صنع القرار األخالقي

ن كهل قهرار أو ايجابها  وأن مه الفرد سلبا   خالله مصلحةإن القرار األخالقي هو الذي تتأثر من 

 (.1117، أخالقية )المغربيكل قرار يتخذه الفرد خالل حياته البد أن يتبمن أبعادا 

عمليههة صههنع القههرار األخالقههي بأنههها: عمليههة يههتم مههن خاللههها  (1118) فقههد عههرف الصههيرفي

 بهههو هنهههديأفهههي  إليهههه( المشهههار 1111أمههها آل مهههذهب ) معرفهههة األبعهههاد األخالقيهههة للقهههرار قبهههل اتخهههاذه.

ماهو مهم أي )القهيم، بأنه عملية تنطوي على دراسة  ( فقد عرف صنع القرار األخالقي15:1111)

 كمكنونات عاطفية من عمليات صنع القرار. المبادئ()اإلجراءات لتوجيه  لعامة(اوالقواعد 

 معايير صنع القرار األخالقي

 منها:األخالقي  عدة معايير للقرار (1118ليه في جلدة )إ( المشار Saaty) وذكر سآتي

 األخالقيهههةتعمهههد بعهههض األنظمهههة  القهههائم:دون تبسهههيط لصهههعوبة الوبهههع  ايجهههاد الحقيقهههةو الدقهههة   .1

نصههاف حقههائق أو حقههائق غيههر أفههي ظههل حههدود بههيقة وفههي ظههل  لمعالجههة موبههوعات حساسههة

فقهد يفيهدها ههذا  الحساسهة،كافية دون تحديد األولويات والتبسيط غير المبرر لهذه الموبهوعات 
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المشههكالت المعقههدة  وسههيكون حههلبعيههد علههى المههدى ال إال إنههها لههن تجههد نفعهها   علههى المههدى القريههب

 تكلفة.صعوبة وأعلى أكثر 

تخطهيط دقيهق وتنفيهذ واع والتغييهر إلهى تحتهاج  فههي لتتم هذه المرحلة التغيير:المرونة في قبول  .1

   والمتغيرات..والتكيف مع المستجدات

 قتحقيهه إلههى راراتتسههعى القهه نتيجههة تسهههم فههي تحقيههق الهههدف: إلههىبههرورة أن يههؤدي كههل قههرار  .6

ن لههم تعمههل هههذه القههرارات علههى تحق سههةأهههداف المؤس هههذه األهههداف فالبههد أن يبههع القائههد ق يههوا 

 .أهدافا قابلة للتحقق

يعد عهدم اتخهاذ القهرار قهرارا  بحهد ذاتهه إال إنهه أسهوأ قهرار فهالهروب  القرار:عدم التهرب من اتخاذ  .1

جههود كبيهرة وتكلفهة عاليهة فيمها  إلهىمن الواقع اليحل المشكلة بل سيزيدها تعقيدا  وسهيؤدي ذلهك 

 .بعد

المشههكلة بطريقههة مخالفههة أي حههل  ة صههنع القههرار:فههي عمليهه )المبههدع( الخههالمقاسههتخدام التفكيههر  .5

أبهدال وتوليد  مقدرته على التخيل واالبتكار مستخدمام  تالمشكال عليها في حل ةللنماط المعتاد

 ممكنة للحل.

 مراحل عملية صنع القرار األخالقي

 : (1116) أوبحها العبيدي كما ن عملية صنع القرار األخالقي تمر بأربع مراحل وهيإ 

وتعني أن الفرد يجب أن يكون قادرا  على  األخالقي، رارعملية صنع الق مراحلوهي من أهم 

نتمييهههز مههها إذا كانهههت هنهههاك مشهههكلة أخالقيهههة أم  ههههذه المشهههكلة سهههتؤثر فهههي مصهههالح العديهههد مهههن  ال وا 

المشههكلة األخالقيههة يعنههي أنههه سههيكون غيههر قههادر علههى الحكههم  إدراكالفههرد علههى  عههدم مقههدرةو األفههراد، 

 المشكلة. والتصرف تجاه
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عمليههة عقليههة تقيميههة يحههدد الفههرد مههن خاللههها األبههدال التههي تعههد  األخالقههي: وهههيمرحلههة الحكههم  (1

 .صحيحة أخالقيا

الهرئيس حهرك وهي تعد الم اختيارها؟وهي تعني أي األبدال سيقرر الفرد مرحلة النية األخالقية:  (1

 د.للسلوك األخالقي للفر 

 .القراروهي المرحلة األخيرة في عملية صنع مرحلة السلوك األخالقي:  (6

تختلف هذه المراحل ف، في جميع المراحل نجاحهفنجاح الفرد في مرحلة ما ال يعني بالبرورة 

المراحهل  فيعلى ذلك قد يدرك الفرد أن هناك مشكلة أخالقية ولكنه يقيمها مثال البعضعن بعبها 

بتنفيهذ، الالحقة لها وقد ينوي أيبا اتخاذ قهرار أخالقهي بخصهوص مشهكلة مها ولكهن فهي النهايهة يقهوم 

 أخالقي سلوك آخر. غير

 تأثير األخالق على مراحل صنع القرار 

 كمهههها ذكرههههها وللخههههالق تههههأثير كبيههههر علههههى المراحههههل الرئيسههههة لعمليههههة صههههنع القههههرار وهههههي

 :(1111(جابر

مرحلهة وهنا يظههر أثهر األخهالق فيهها، فههي تعهد أصهعب  األولى،وهي المرحلة  المشكلة:تعرف  -1

  .ألن اإلطار الذي سينشأ من هذه المرحلة سيحدد نطاق العمل

 الههدف،سهيتم اختيهار  أخالقيهة فههلالمعبلة هنا في تحديد الههدف األكثهر  تظهر الهدف تحديد -1

  أخالقي؟بناء على أساس 

 دف المرغههوب تحقيقههه لههذلك ينبغههي أنءات تبعهها لنههوع الهههرااإلجهه اءات المتخههذة: يههتم تحديههدر اإلجهه -6

  اإلجراءات.تؤثر األخالق في 
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علهههى  ستحسهههب بنهههاء   تغييهههر فالنتهههائج إلهههىتوقهههع النتيجهههة: فهههي ههههذه المرحلهههة ال تحتهههاج األخهههالق  -1

 .المدخالت

 اختيار البديل األفبل والذي تعززه األخالق.  -5

: ويظههههر هنههها دور األخهههالق لهههذلك مهههن المههههم أن ينظهههر صهههانع القهههرار فهههي اآلثهههار القهههرارتنفيهههذ  -3

 التنفيذ. المترتبة على
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 الدراسات السابقة 

ألقهدم ايتبمن هذا الجزء عربا  للدراسات السابقة ذات الصلة بموبوع الدراسهة وترتيبهها مهن 

 : األحدث إلى

 : اإليمانب القيادة -0

 الدراسات العربية 

لهدى مهديري المهدارس  اإليمهانب القيهادةلى درجة ممارسهة إالتعرف  إلىالدراسة الحالية  هدفت 

القهههرار األخالقهههي وعلهههى الهههرغم مهههن أهميهههة  بصهههنعوعالقتهههها الثانويهههة الحكوميهههة فهههي محافظهههة مأدبههها 

جابيهة المتوقعهة فهي القيهادة يالموبوع وحاجة القيادات التربوية ألن تسلك مسلك ايمهاني وتأثيراتهها اإل

تخبههع موبههوع  وعلههى الههرغم مههن كثههرة األبحههاث التربويههة اال إنههه لههم يالحههظ تههوفر دراسههات عربيههة 

 الباحثهة  سوى دراسة واحدة فهي الجامعهة الهاشهمية فهي محافظهة الزرقهاء ولكهن ربطتهها اإليمانب القيادة

اسههات السههابقة العربيههة واألجنبيههة وعليههه فههإن الدراسههات السههابقة ستسههتعرض الدر مههع متغيههر مختلههف ،

لمتغيههر  الوحيههدة دراسههة ال فيمههايليللمتغيههر اآلخههر وهههو صههنع القههرار األخالقههي أمهها الدراسههات العربيههة 

مسهتوى  إلهىالتعهرف  إلهىذه الدراسهة حيهث ههدفت هه (1117الخبيرات )هي دراسة ية اإليمانالقيادة 

( 151لههدى القيههادات المدرسههة فههي محافظههة الزرقههاء وقههد تكونههت عينههة الدراسههة مههن ) اإليمههانب القيههادة

مههدير ومههديرة مدرسههة فههي محافظههة الزرقههاء وقههد كانههت النتيجههة أنهههم يههرون انفسهههم فههي المعههدل قههادة 

ية لها عالقات ايجابية في االلتهزام التنظيمهي والعمهل بثقهة اإليمانوأن القيادة  ايمانيين بدرجة متوسطة

ن لصهالح فئهة مه الخدمهة سهنواتوكان هناك فروق ذات داللهة احصهائية تعهزى لمتغيهر  ا وظيفيورب

 .وعدم وجود فروق تعزى لمتغيرات الجنس او المؤهل العلمي 11 -5
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وجههود درجههة ممارسههة مههديري المههدارس  إلههىالتعههرف  إلههى( هههدفت هههذه الدراسههة 1113) دراسههة أحمههد

معلمها  623تكونت العينة من  ظور إسالمي حيثمنالثانوية في األردن ألخالقيات اإلدارة المدرسية 

نتيجة أن درجهة ممارسهة المهدير ألخالقيهات اإلدارة  إلىومعلمة واستخدمت االستبانة كأداة وتوصلت 

والمعلمات وهناك فهروق  المعلمين واإلداريينظور إسالمي كانت مرتفعة من وجهة نظر منالمدرسية 

ي الهديني اإليمهانذات داللة إحصائية فيممارسة المديرين لمجال أخالقيات المدير الشخصية والتزامهه 

 حسب الجنس وكانت لصالح اإلناث.

( بدراسههة كانههت قههد هههدفت إلههى التعههرف إلههى درجههة التههزام مههديري المههدارس 1112كمهها قههام الهههدبان )

تربيههة عمههان بالمدونههة األخالقيههة للمهنههة مههن وجهههة نظههرهم ومههن وجهههة نظههر األساسههية فههي مههديريات 

 ( مديرا ومهديرة611) وشملت عينة الدرسة معلميهم ، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ، 

مههن العهههاملين فهههي إدارة المههدارس األساسهههية التابعهههة لمهههديريات عمههان األربعهههة ، وأظههههرت الدراسهههة أن 

متوسههط درجههة إلتههزام المههدارس األساسههية لمههديريات تربيههة عمههان بأخالقيههات المهنههة مههن وجهههة نظههر 

القهي المديرين والمعلمهين كانهت مرتفعهة فهي جميهع مجهاالت الدراسهة ، وقهد أشهارت إلهى أن البعهد األخ

وأن أخالقيههة  عنههد اختيههار إداري المسههتقبل وتههربيتهم ،يجههب مراعاتههه  لههاداري تشههكل محههورا  أساسههيا  

عبهر س هبل الفرد ال تتحقق بمجرد قراءته لمجموعة قواعد أخالقية ، إنما تتم بلورة ب عد الفرد األخالقهي 

 .و اإللتزام بالسلوك األخالقية نح، وتنمي عدة مفاهيم وقيم واتجاهات ايجابيتربوية سليمة ت زرع فيه

تعهههرف تقهههديرات  إلهههى( دراسهههة كانهههت قهههد ههههدفت 1111وأجهههرى عابهههدين وشهههعيبات وحلبيهههة )        

المعلمين لدرجة ممارسة مديريهم للقيادة األخالقية وجاءت بدرجة مرتفعة حيث أظهرت النتائج فروقا 
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وجهههاءت لصهههالح الهههذكور فيمههها ذات داللهههة إحصهههائية فهههي اسهههتجابات المعلمهههين تعهههزى لمتغيهههر الجهههنس 

 والخبرة. اليوجد فروق تعزى لمتغيري المؤهل العلمي

( دراسهة هههدفت إلهى التعههرف إلهى درجههة ممارسهة مههديري المههدارس 1111كمها أجههرى الشهريفي والتههنح )

الثانوية الخاصة بإمارة الشارقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة  للقيادة األخالقية وعالقتهها بدرجهة 

( معلهههم 111ين المعلمهههين ، واعتمهههدت المهههنهج المسهههحي اإلرتبهههاطي ، وقهههد تكونهههت العينهههة مهههن )تمكههه

ومعلمة في المدارس الثانويهة الخاصهة تهم اختيهارهم بالطريقهة الطبقيهة العشهوائية  وتهم اسهتخدام أداتهان 

تمكههين  لجمههع البيانههات األولههى : لقيههاس درجههة ممارسههة المههديرين للقيههادة األخالقيههة والثانيههة : لقيههاس

، وأظهههرت النتههائج أن ممارسههة المههديرين للقيههادة األخالقيههة كانههت متوسههطة مههن وجهههة نظههر المعلمههين 

المعلمهههين كهههذلك تمكهههين المعلمهههين كانهههت متوسهههطة بشهههكل عهههام وللمجهههاالت السهههتة مهههن وجههههة نظهههر 

 المعلمين أنفسهم وكانت هناك عالقة إيجابية ارتباطية دالة إحصائيا .

( من معلمين  المدارس الثانوية في محافظهة 171(  التي طبقت على )(2014 أما دراسة الحمادين

( علهى أخالقيهات العمهل وقهد كانهت نتيجههة اإليمهانالتعهرف أثهر التهدين )التقهوى أو  إلهىالكهرك وههدفت 

أو التقههوى فههي نفههس الشههخص أو الفههرد يجعلههه يعطههي ويقههدم  اإليمههانهههذه الدراسههة أنههه عنههدما يتههوفر 

للعمل بمزيد من الربهى النفسهي واالطمئنهان ويهوفر الفهرح والسهالم والعمهل بكهل ايجابيهة ويحسمهن مهن 

الذي يخاف من ال ويعمل ب ايمانه وتقواه يعيش في حالة مهن  االنسانانتاجية الفرد في عمله وأن 

يرسم طريق الحياة بشكل  اإليمانمن النزاهة والشفافية في عمله وأن االستعداد للحساب فيبقى قريب 

 كامل ويوقظ في اإلنسان الوعي األخالقي.

 ية اإليماندرجة ممارسة القيادة إلى  التعرف إلى هدفت الدراسة ( دراسة 1118كما أجرت بمرة )

من وجهة نظر  الزرقاء بةمديرية تربية قصمديري المدارس في إدارة  لدىوعالقتها بااللتزام الذاتي 
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من  ونتتك تم تطبيق الدراسة على عينة ، ستخدمت الدراسة المنهج الوصفيوقد ا المعلمين،

 لدراسة أن درجةا ، وأظهرت نتائج بسيطةالعشوائية الطريقة ال( معلما  تم اختيارهم بناء  على 671)

ن كانت من وجهة نظر المعلمي تربية قصبة الزرقاءمدارس مديرياإليمانية لدى القيادة ا ممارسة 

من وجهة اء لدى مديري مدارس الزرق الذاتيأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى االلتزام كما  متوسطة،

تعزى ة ظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروق ذات داللة إحصائي ،وأكانت متوسطةنظر المعلمين 

شارت النتائج إلى عدم وجود أكما  ،( سنوات 11-5) لمتغير سنوات الخدمة وكانت لصالح فئة 

الجنس والتخصص والمؤهالت العلمية.  تعزى لمتغيراتفروق ذات داللة إحصائية   

 : اإليمانب القيادةالدراسات األجنبية عن  - 9

يهة فهي مكهان اإليماندراسة بينت الحاجة المتزايدة للقيهادة ( Fairholm, 1996أجرى فيرهولم )

جهزء مهن حيهاتهم العمليهة وأشهارت ههذه  اإليمهانجيبون في هذه الدراسة على أن العمل إذا وافق المست

يهة فهي اإليمانوالقهدرة علهى التهأثير فهي المؤسسهة والثقهة بالقيهادة  اإليمهانوجود ارتباط بين  إلىالدراسة 

يههة هههي االسههتقامة واألمانههة، وتقههديس اإليمانالدراسههة أن أبههرز القههيم للقيههادة مكههان العمههل كمهها أظهههرت 

اآلخههرين، والحههب والعنايههة بههال، وأمههن العائلههة، وخدمههة  اإليمههانحيههاة اإلنسههان، والعدالههة والمسههاواة، و 

 .واإلحسان

أن الروحانية تمكن رجهال األعمهال مهن  إلى( فأشارت Cavingh, 1999أما دراسة كافاناج )

ان  إلههىالحصههول علههى نظههرة أفبههل عنههد شههركتهم وعههائلتهم وجيههرانهم ومجههتمعهم وأنفسهههم، وأشههارت 

االعتراف باالعتماد على ال يعطهي القائهد رؤيهة ثابتهة ومتوازنهة، كمها بينهت الدراسهة أهميهة االعتهراف 

 في مكان العمل. اإليماندمج ركات على همية الصالة وتشجيع الشبوجود ال، واالعتراف بأ
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أن القائد الخادم هو إيماني بمنيا   إلى( فقد قام بدراسة أشارت Beazley,2002أما بيزلي )

 إلهىيرتبط بأداء المديرين في تنفيهذ أنشهطة القيهادة لوظهائفهم، واسهتندت ههذه الدراسهة  اإليمانوأن هذا 

ي للقائههد اإليمههانالتههي تقههول بههأن المعتقههدات والقههيم والمواقههف للفههرد تتمثههل فههي التوجههه  Argyrisنظريههة 

وقد ركزت الدراسة على قياس البعد الفعال المرتبط بالصالة والتأمل، والبعد المرتبط بالسلوك المتجهه 

 وخدمة اآلخرين(. –التوابع  –نحو القيم )األمانة 

وصف الطرق التي يمكن أن يسهاهم  إلى( دراسة هدفت Marquse,2004وأجرى ماركوس )

 اإليمهانيهة فهي العمهل، وقهد بينهت نتائجهها أن إيجهاد اإليمانبها الموظفون غيهر اإلداريهين فهي تأسهيس 

فههي العمههل هههو مههنهج داخلههي )البههاطن( بحيههث يشههعرون أنهههم قههادرون علههى إحههداث شههيء ذو معنههى 

 .أسمىوهدف 

( دراسة Kingeriski & Skrypnek, 2004ي وسكربنيك )أما الدراسة التي قام بها كنجرسك

 العههاملين( شخصهها  مههن 11فههي العمههل وأجريههت علههى ) اإليمههانتقههديم فهههم أفبههل لمعنههى  إلههىهههدفت 

المقههابالت الشخصههية  بههه مههن خههالل ودرسههوه وحرصههوا علههى االرتقههاء اإليمههانوالعههامالت ممههن خبههروا 

لها أبعاد مادية وعاطفية في مكان العمل حالة غيرية  اإليمانفقد أظهرت الدراسات ان واالستبيانات 

دراكيههة ومعرفيههة وبههين شخصههية وروحانيههة وأن هههذه الحالههة تبههم نت تههأثيرات ايمانيههة واعتقههادا  بههأن وا 

 .ن واحساس بالكمال والتفوقزيادة اإلحساس باالتصال مع اآلخري إلىعمل الفرد يؤدي 
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 األخالقي:صنع القرار  سات العربيةاالدر 

سههمات الشخصههية لههدى  مسههتوىتعههرف  إلههى( بههإجراء دراسههة هههدفت 1111وقامههت أبههو هنههدي )

مديري المدارس األساسية التابعة لوكالة الغوث الدولية في األردن وعالقتها بدرجهة ممارسهتهم لصهنع 

( معلمها ومعلمهة 651، وقهد تكونهت العينهة مهن )المعلمهين واإلداريهينالقرار األخالقي من وجهة نظهر 

( لقيهههاس سهههمات Eysenckتيهههارهم بالطريقهههة الطبقيهههة العشهههوائية وقهههد اسهههتخدم اختبهههار ايزنهههك )تهههم اخ

(، وأظهههههرت النتههههائج: أن درجههههة Kaucherالشخصههههية، واسههههتبانة صههههنع القههههرار األخالقههههي لكههههاوجر )

كهان متوسهطا، ووجهود  المعلمهين واإلداريهينممارسة المديرين لصنع القرار األخالقي مهن وجههة نظهر 

لههههدى المههههديرين ودرجههههة ممارسههههتهم لصههههنع القههههرار  االنبسههههاط /االنطههههواءاطيههههة بههههين مجههههال عالقههههة ارتب

األخالقي، ووجود عالقة ارتباطية سلبية بين مجهال العصهبية بهين المهديرين ودرجهة ممارسهتهم لصهنع 

 ار األخالقي.ر الق

تعهههرف مسهههتوى صهههنع القهههرار األخالقهههي لهههدى  إلهههى( دراسهههة ههههدفت 1111وأجهههرت الهههدرويش )

مهديري المههدارس المتوسهطة فههي دولهة الكويههت وعالقتهه بمسههتوى الهوالء التنظيمههي للمعلمهين مههن وجهههة 

( معلما ومعلمة تم اختيهارهم بالطريقهة الطبقيهة العشهوائية 667نظرهم، وقد تكونت عينة الدراسة من )

صنع القرار االخالقهي والثانيهة اسهتبانة الهوالء التنظيمهي، النسبية، وتم استخدام أداتين األولى استبانة 

وأظهرت النتائج أن مستوى صنع القرار األخالقي لدى مديري المدارس المتوسطة كان متوسهطا مهن 

وجهة نظرهم، وأن مستوى الوالء التنظيمي لدى معلمهي المهدارس المتوسهطة كهان متوسهطا أيبها  مهن 

 وجهة نظرهم.
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 صنع القرار األخالقي الدراسات األجنبية -

( وصهف عمليهة صهنع القهرار األخالقهي Zeguris, 2007وكهان الههدف مهن دراسهة زيكهوريز )

لمههديرات المهههدارس الثانويههة فهههي مدينههة ديترويهههت األمريكيههة، وقهههد اسههتخدمت المالحظهههة، والمقهههابالت، 

ة عوامهل لصهنع والوثائق، ومالحظات من الميدان لجمع المعلومهات وقهد بينهت النتهائج أن هنهاك ثالثه

وقههد وجههد أن ( القههرار األخالقههي وهههي: التركيبههة االجتماعيههة والقههيم والمفههاهيم وسههلوك المههديرين )القههادة

القرار األخالقي عند المديرين وهي: اإلخهالص، والعدالهة، واالهتمهام  بصنعهناك أربعة عوامل تؤثر 

مهن حيهث دعهم القهرار األخالقهي ، كما وجد دعم كبيهر لعمليهة صهنع القهرار األخالقهي سنوات الخدمةو 

 ولم تجد هذه الدراسة أن للجنس تأثيرا  في عملية صنع القرار األخالقي لمدير المدرسة.

تحديهههههد صهههههفات القائهههههد الفعهههههال  إلهههههى( دراسهههههة ههههههدفت Kaucher,2010كمههههها أجهههههرى كهههههوجر )

ههها والمسههؤول عههن عمليههة صههنع القههرارات األخالقيههة، فبههال عههن الكشههف عههن الدراسههة التههي يكههون في

القرار األخالقي مؤشرا فعال للقائهد الفعهال، وتهم جمهع البيانهات باسهتخدام االسهتبانة التهي وزعهت علهى 

وجههود عالقههة قويههة بههين  إلههىثههالث جامعههات وكليههات فههي جنههوبي كاليفورنيهها، وأشههارت نتههائج الدراسههة 

ا الههذي يتميههز أن القائههد الفعههال هههذ إلههىالقيههادة الفعالههة وعمليههة صههنع القههرار األخالقههي. كمهها خلصههت 

 الدافعية.و بالمصداقية واألمانة واإلصغاء، والكفاءة 

الكشهف عهن فاعليهة  إلهى( فقهد ههدفت Mahmood & Ali، 1111علهي )و  أما دراسهة محمهود

، ولتحقيههق أهههداف الدراسههة تههم جمههع البيانههات المؤسسههات التربويههةعمليههة صههنع القههرار األخالقههي علههى 

أن المديرين فهي العهادة يفتقهدون القهدرة  إلى، وقد أشارت نتائج الدراسة  مديرا( 116من عينة بلغت )

على تصور درجة صنع القرارات والنتائج والحلول الممكنة، وتبعا  لهذلك فههم يتخهذون قهرارات أخالقيهة 
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خاطئة والتي تعمل بدورها على إعطاء نتائج غير مرغوب فيها من قبل كل المجتمع واألعمال، كما 

لمنفعة المتبادلة تتصل بشكل مباشر باألخالق، فبهال عهن ذلهك فهإن المصهالح المتبادلهة أشارت أن ا

دارتها.  ترتبط بفهم القبايا األخالقية واألبدال المطورة وا 

قهي للقهادة تعهرف عمليهة صهنع القهرار األخال إلهى( Frketich, 2014وهدفت دراسهة فهركيتش )

التي يتخذونها عند مواجهة معبلة أخالقيهة، وتكونهت عمليهة الدراسهة مهن  والقرارتالتعليم في مجال 

( قادة وتم استخدام المقابلة كأداتين للدراسهة، وقهد تناولهت الدراسهة كيفيهة معالجهة القهادة ألفكهارهم 11)

خالل عملية صنع القرار، وفحصت الدراسة أيبا العوامل الفردية والظرفية التي حددها القهادة والتهي 

القرارات األخالقية في أثناء عملية صنع القرار وبوجود المعبالت األخالقية. وأظههرت  بصنع تؤثر

ن قهراراتهم تتوافههق  نتيجهة الدراسهة وجهود قيمهة عاليههة للقهيم الشخصهية والمعتقهدات لههدى جميهع القهادة، وا 

 مع جميع القيم الشخصية.

ْل ) عن تأثير الخبرات المهنية  الكشف إلى( فقد أجرى دراسة هدفت Russell,2015وأما ر س 

التدريبية التعليميهة لمهديري المهدارس الحكوميهة فهي عمليهة صهنع القهرار األخالقهي، وقهد تكونهت العينهة 

( مديري مدارس حكومية في تسع مناطق في والية ميزوري، واستخدمت المقابلة الشخصية 11من )

نيههة التدريبيهة للمههديرين كانههت مههن أكثههر كهأداة لهههذه الدراسههة. وأظهههرت نتيجهة الدراسههة أن الخبههرات المه

 العناصر المؤثرة في عملية صنع القرار األخالقي.

  السابقة:موقع الدراسة الحالية من الدراسات 

ومتغيهر صهنع القهرار األخالقهي ممها  اإليمهانب القيهادةلم تجد الباحثة دراسهات تهربط بهين متغيهر 

 المتغيرين.دراسة العالقة بين هذين  إلىأدى بالباحثة 
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مهههن خهههالل العهههرض السهههابق للدراسهههات السهههابقة العربيهههة واألجنبيهههة يتبهههين أن هنهههاك تبهههاين بهههين 

، فهههالبعض تنهههاول امههها بالههههدف او مجتمهههع الدراسهههةالدراسهههات حيهههث تختلهههف كهههل دراسهههة عهههن األخهههرى 

ات القليلهة الدراسمن وهي  (1117دراسة الخبيرات ) التنظيمي مثلية على االلتزام اإليمانأثرالقيادة 

( فقههد اختلفههت مههع هههذه الدراسههة 1118أمها دراسههة بههمرة) القيههادة،تناولههت هههذا النههوع مههن  التههيالعربيهة 

بدرجههة ممارسههة القيادةبااليمههان حيههث كانههت النتيجههة متوسههطة وهنههاك فههروق ذات دالة تعههزى لمتغيههر 

 سنوات الخدمة.

مثهههههل دراسهههههة فيرههههههولم  اإليمهههههانهنهههههاك مجموعهههههة مهههههن الدراسهههههات األجنبيهههههة التهههههي تناولهههههت موبهههههوع و 

(Fairholm,1996 التههههي بينههههت الحاجههههة المتزايههههدة للقيههههادة )يههههة فههههي مكههههان العمههههل إذا وافههههق اإليمان

 إلههىجههزء مههن حيههاتهم العمليههة وأشههارت هههذه الدراسههة  اإليمههانالمسههتجيبون فههي هههذه الدراسههة علههى أن 

ية فهي مكهان العمهل ، اإليمانبالقيادة  والقدرة على التأثير في المؤسسة والثقة اإليمانوجودارتباط بين 

أن الروحانيههة تمكههن رجههال األعمههال مههن  إلههى( فأشههارت ,Cavingh,1999كافانههاج ) وكههذلك دراسههة

ان  إلههىالحصههول علههى نظههرة أفبههل عنههد شههركتهم وعههائلتهم وجيههرانهم ومجههتمعهم وأنفسهههم، وأشههارت 

 Beazley, 2002بيزلي )نة.أما دراسة االعتراف باالعتماد على ال يعطي القائد رؤية ثابتة ومتواز 

يهرتبط بهأداء المهديرين فهي  اإليمهانأن القائهد الخهادم ههو إيمهاني بهمنيا  وأن ههذا  إلهى( التي  أشهارت 

دراسههة هههدفت وهههي ( Marquse, 2004مهاركوس )، وكههذلك دراسههة  تنفيهذ أنشههطة القيههادة لوظهائفهم

يههة فههي اإليمانوصههف الطههرق التههي يمكههن أن يسههاهم بههها الموظفههون غيههر اإلداريههين فههي تأسههيس  إلههى

فههي العمههل هههو مههنهج داخلههي )البههاطن( بحيههث يشههعرون  اإليمههانالعمههل، وقههد بينههت نتائجههها أن إيجههاد 

أمههها الدراسهههة التهههي قهههام بهههها كنجرسهههكي  ،أنههههم قهههادرون علهههى إحهههداث شهههيء ذو معنهههى وههههدف اسهههمى

 اإليمانتقديم فهم أفبل لمعنى  إلى( التي هدفت Kingeriski & Skrypnek ,2004وسكربنيك )
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 اإليمهههانوالعهههامالت ممهههن خبهههروا  واإلداريهههينالمعلمهههين ( شخصههها  مهههن 11فهههي العمهههل وأجريهههت علهههى )

ودرسههههوه وحرصههههوا علههههى االرتقههههاء بههههه مههههن خههههالل المقههههابالت الشخصههههية واالسههههتبيانات فقههههد أظهههههرت 

دراكيهة ومعرفيهة وبهين في  اإليمانالدراسات ان  مكهان العمهل حالهة غيريهة لهها أبعهاد ماديهة وعاطفيهة وا 

زيهادة  إلهىشخصية وروحانية وأن هذه الحالة تبمنت تأثيرات ايمانية واعتقادا  بأن عمل الفرد يؤدي 

، أمههههههههها دراسهههههههههة الحمهههههههههادين اآلخهههههههههرين واحسهههههههههاس بالكمهههههههههال والتفهههههههههوق اإلحسهههههههههاس باالتصهههههههههال مهههههههههع

Hamadin,2014) ( من معلمين  المدارس الثانويهة فهي محافظهة الكهرك 171على )(  التي طبقت

( على أخالقيات العمل وقد كانت نتيجة هذه اإليمانالتعرف على أثر التدين )التقوى أو  إلىوهدفت 

أو التقههوى فههي نفههس الشههخص أو الفههرد يجعلههه يعطههي ويقههدم للعمههل  اإليمههانالدراسههة أنههه عنههدما يتههوفر 

طمئنان ويوفر الفرح والسالم والعمهل بكهل ايجابيهة ويحسمهن مهن انتاجيهة بمزيد من الربى النفسي واال

 الفرد.

زيكههههههههههوريز  مثههههههههههل دراسههههههههههةالمتعلقههههههههههة بصههههههههههنع القههههههههههرار األخالقههههههههههي  الدراسههههههههههات السههههههههههابقةأمهههههههههها 

(Zeguris,2007 حيث وصف عملية صنع القرار األخالقي لمديرات المدارس الثانويهة فهي مدينهة )

ديترويت األمريكية، وقد بينت النتائج أن هنهاك ثالثهة عوامهل لصهنع القهرار األخالقهي وههي: التركيبهة 

 بصههنعاالجتماعيهة والقههيم والمفهاهيم وسههلوك المههديرين )القهادة( وقههد وجهد أن هنههاك أربعههة عوامهل تههؤثر 

 .سنوات الخدمةر األخالقي عند المديرين وهي: اإلخالص، والعدالة، واالهتمام و القرا

تحديهههههد صهههههفات القائهههههد الفعهههههال  إلهههههى( دراسهههههة ههههههدفت Kaucher,2010كمههههها أجهههههرى كهههههوجر )

والمسههؤول عههن عمليههة صههنع القههرارات األخالقيههة، فبههال عههن الكشههف عههن الدراسههة التههي يكههون فيههها 

وجهود عالقهة قويهة بهين القيهادة  إلهىد الفعال، وأشارت نتائج الدراسهة القرار األخالقي مؤشرا فعال للقائ
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أن القائد الفعال هذا الذي يتميز بالمصداقية  إلىالفعالة وعملية صنع القرار األخالقي. كما خلصت 

 واألمانة واإلصغاء، والكفاءة والدافعية.

الكشهف عهن فاعليهة  إلهى( فقهد ههدفت Mahmood & Ali، 1111أما دراسهة محمهود وعلهي )

 إلهىعملية صنع القرار األخالقي على األعمال واإلدارة فهي أي منظمهة،  وقهد أشهارت نتهائج الدراسهة 

أن المههديرين فههي العههادة يفتقههدون القههدرة علههى تصههور درجههة صههنع القههرارات والنتههائج والحلههول الممكنههة، 

ا علهى إعطهاء نتهائج غيهر مرغهوب وتبعا  لذلك فهم يتخذون قرارات أخالقية خاطئة والتي تعمهل بهدوره

فيههههها مههههن قبههههل كههههل المجتمههههع واألعمههههال، كمهههها أشههههارت أن المنفعههههة المتبادلههههة تتصههههل بشههههكل مباشههههر 

بهاألخالق، فبههال عههن ذلههك فهإن المصههالح المتبادلههة تههرتبط بفههم القبههايا األخالقيههة واألبههدال المطههورة 

دارتها.  وا 

سههمات الشخصههية لههدى  مسههتوى تعههرف إلههى( بههإجراء دراسههة هههدفت 1111وقامههت أبههو هنههدي )

مديري المدارس األساسية التابعة لوكالة الغوث الدولية في األردن وعالقتها بدرجهة ممارسهتهم لصهنع 

، وأظههرت النتهائج: أن درجهة ممارسهة المهديرين المعلمهين واإلداريهيناألخالقهي مهن وجههة نظهر  القرار

كههان متوسههطا، ووجههود عالقههة ارتباطيههة  المعلمههين واإلداريههينلصههنع القههرار األخالقههي مههن وجهههة نظههر 

االنطههواء لههدى المههديرين ودرجههة ممارسههتهم لصههنع القههرار األخالقههي، ووجههود  –بههين مجههال االنبسههاط 

 عالقة ارتباطية سلبية بين مجال العصبية بين المديرين ودرجة ممارستهم لصنع القار األخالقي.

القهههرار األخالقهههي لهههدى  تعهههرف مسهههتوى صهههنع إلهههى( دراسهههة ههههدفت 1111وأجهههرت الهههدرويش )

مهديري المههدارس المتوسهطة فههي دولهة الكويههت وعالقتهه بمسههتوى الهوالء التنظيمههي للمعلمهين مههن وجهههة 

نظههرهم، وأظهههرت النتههائج أن مسههتوى صههنع القههرار األخالقههي لههدى مههديري المههدارس المتوسههطة كههان 
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لمتوسهههطة كهههان متوسهههطا مهههن وجههههة نظهههرهم، وأن مسهههتوى الهههوالء التنظيمهههي لهههدى معلمهههي المهههدارس ا

 متوسطا أيبا  من وجهة نظرهم.

تعهرف عمليهة صهنع القهرار األخالقهي للقهادة  إلهى( Frketich, 2014وهدفت دراسهة فهركيتش )

فههي مجههال التعلهههيم العههالي والقههرارت التهههي يتخههذونها عنهههد مواجهههة معبههلة أخالقيهههة، وأظهههرت نتيجهههة 

ن قههراراتهم تتوافههق مههع  الدراسههة وجههود قيمههة عاليههة للقههيم الشخصههية والمعتقههدات لههدى جميههع القههادة، وا 

 جميع القيم الشخصية.

ْل ) الكشف عن تأثير الخبرات المهنية  إلى( فقد أجرى دراسة هدفت Russell,2015وأما ر س 

التدريبيههة التعليميههة لمههديري المههدارس الحكوميههة فههي عمليههة صههنع القههرار األخالقههي، وأظهههرت نتيجههة 

الدراسههة أن الخبههرات المهنيههة التدريبيههة للمههديرين كانههت مههن أكثههر العناصههر المههؤثرة فههي عمليههة صههنع 

 القرار األخالقي.

الدراسهات السهابقة مهن حيهث موبهوع الدراسهة و الرغم من االختالف بين الدراسة الحاليهة وعلى 

وكيههف  اإليمههانب القيههادةقيههاس ههها فههي مجههاالت إال أن الدراسههة الحاليههة تسههتفيد من واألسههلوب،وأهههدافها 

مههها توصهههلت اليهههه كمههها اسهههتفادت م تطبيقهههها،وكهههذلك معيقهههات  المهههدارس،مهههديري يمكهههن تطبيقهههها لهههدى 

الدراسهههات السهههابقة فهههي تصهههور المفهههاهيم والمهههنهج واألدوات وبنهههاء أداة البحهههث وصهههياغة التوصهههيات 

 والمقترحات.

ولقههد تميههزت هههذه الدراسههة عههن غيرههها بأنههها  دراسههة نههادرة بمتغيراتههها فلههم يسههبق ربههط المتغيههرين 

ي خاصهة اإليمهانالتركيهز علهى الجانهب األخالقهي  إلهىبدراسة سبقت كما تميزت ب أنها تلفت النظهر 
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فهههي زمهههن  التكنولوجيههها الحديثهههة فالبهههد مهههن بهههبط األمهههور بهههاالخالق ومخاطبهههة واالهتمهههام بالجانهههب 

 الوجداني  واالنفعالي للعاملين  .

ولقههد كههان مههن أبههرز المشههكالت التههي واجههههت الباحثههة خههالل هههذه الدراسههة هههو قلههة الدراسهههات 

أجنبيهههة أكثهههر مهههن ممههها ابهههطر الباحثهههة لاسهههتعانة بدراسهههات  اإليمهههانب القيهههادةب السهههابقة ذات العالقهههة

 العربية.
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 الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات

عربهها لمههنهج الدراسههة المسههتخدم، ومجتمعههها، وعينتههها، ووصههفا ألداتههي  الفصههلتبههمن هههذا 

الدراسهههة التهههي طورتهمهههها الباحثهههة، وكيفيهههة إيجههههاد صهههدقهما وثباتهمههها، ومتغيههههرات الدراسهههة، والمعالجههههة 

جراءات الدراسة  .اإلحصائية التي تستخدم في تحليل البيانات وا 

 منهج الدراسة:

ة عن أسئلتها تم استخدام المنهج الوصفي االرتبهاطي، واإلجاب الدراسةمن أجل تحقيق أهداف 

وبيهههان درجهههة  جهههاءت لوصهههفحيهههث أن الدراسهههة  وههههو المهههنهج العلمهههي الهههذي يفهههي بهههأغراض الدراسهههة

 .في محافظة مأدبا الثانويةلدى مديري المدارس  اإليمانب القيادةممارسة 

 مجتمع الدراسة:

فههي المههدارس الثانويههة الحكوميههة فههي محافظههة مادبهها،  واإلداريههينالمعلمههين تكههون مجتمههع الدراسههة مههن 

 معلمههها وفقههها إلحصهههائيات وزارة التربيهههة والتعلهههيم لمحافظهههة مادبههها للعهههام( 1171)والهههذي بلهههغ عهههددهم 

والمتهوفرة لهدى مركههز الملكهة رانيها العبهدال لتكنولوجيها المعلومهات، وههي موزعههة ( م 2018-2019)

                       .(1) كما في الجدول

في محافظة مادبا بحسب المديرية  الثانوية المدارستوزيع افراد مجتمع الدراسة في  (0) الجدول
 )م 2019-2018)والجنس للعام 

 عدد المدارس الثانوية اللواء
 واإلداريينالمعلمين عدد 

 العدد الكلي إناث ذكور
 247 404 339 92 قصبة مادبا

 494 902 912 03 ذيبان
 0029 430 240 41 المجموع
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 عينة الدراسة:
 :تم استخدام اإلجراءات التالية في اختيار عينة الدراسة

 .وذيبانلوائي قصبة مادبا  شملت بسيطة، عشوائيةاختيار عينة  .1

 بحسب متغيرات الدراسة، وحدد عدد المعلمين واإلداريينمن بسيطة عشوائية  عينةاختيار  .1

 جدول تحديد حجم العينة من حجم إلىأفرادها في بوء عدد أفراد المجتمع وذلك بالرجوع 

( 2يوبح الجدول ) .(Krejcie & Morgan, 1970)المجتمع الذي أعده كريسي ومورجان 

                 .الخدمة سنواتتوزع عينة الدراسة بحسب متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، و 

 سةأفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراتوزع  (9)الجدول 

 
 :الدراسة أداتا

  األولية بصورتهما الدراسةألغراض تحقيق أهداف الدراسة طورت الباحثة أداتي 

، (1117) الخبيراتدراسة : ( اعتمادا على بعض الدراسات السابقة، منها1ق الملح)

 اإليمانب القيادة، لقياس درجة ممارسة (2014) الحمادينودراسة  (،1111أبو هندي )ودراسة 

صنع القرار األخالقي لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة مادبا. وبعد  مستوىو 

 االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة المتعلقة بهذين المتغيرين، فبال عن آراء

 المجموع العدد المستوى المتغير
 الجنس
 

 151 ذكر

613 

 153 أنثى

 المةهل العلمي
 111 دون فما بكالوريوس

 113 دراسات عليا

 الخدمة سنوات
 35 سنوات 5اقل من 

 71 سنوات 11 إلى 5من 
 137 سنوات 11من  أكثر
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ة دافقرة أل( 26) منمكونة النهائية  بصورتهاانة االستبصبحت أالمحكمين والمختصين التربويين، 

، والعدالة والمساواة، والنزاهة، اإليمان، موزعة على خمسة أبعاد هي: اإليمانب القيادةدرجة ممارسة 

صنع القرار األخالقي، إبافة  مستوىة دا( فقرة أل11صرف بمسؤولية. و)واألمانة والصدق، والت

 .( يوبح ذلك1المعلومات الديموغرافية األساسية للبحث، والملحق ) إلى

كبيرة ( 5: )؛ إذ حددت خمسة مستويات، هيةمد سلم ليكرت الخماسي لالستباناعتهذا وقد 

درجة الكبيرة جدا، ( 5)قليلة جدا؛ إذ تمثل الدرجة ( 1)قليلة، ( 1)متوسطة، ( 6)كبيرة، ( 1)جدا، 

 .درجة القليلة جدا( 1)كما تمثل الدرجة 

 صدق أداتي الدراسة:

 الصدق الظاهري ألداتي الدراسة:

 ماب محك( 11)للتأكد من صدق األداتين استخدم الصدق الظاهري، حيث تم عربهما على 

والعربية من أعباء هيئة التدريس في الجامعات األردنية  سنوات الخدمةمن ذوي االختصاص و 

وأخذت بالمالحظات والتوصيات التي اقترحها . يبين ذلك( 1)محكما ، والملحق  (11) البالغ عددهم

فأكثر، ومعالجة بقية ( %81)المحكمون وتم اإلبقاء على الفقرات التي حصلت على نسبة موافقة 

الفقرات بالتعديل أو إعادة الصياغة أو الحذف، ووصل عدد الفقرات النهائية للداة األولى عن 

 إلىفقرة محكمة، وأما األداة الثانية وصل عدد الفقرات النهائية فيها ( 13) إلى اإليمانب القيادة

 .فقرة محكمة( 11)
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 البنائي:الصدق 

صدق البناء: بعد التحقق من الصدق الظاهري للداتين تم تطبيقها على عينة ، واستخراج  .1

صدق االتساق الداخلي )البناء( لهما، ومدى إسهام الفقرات المكونة للبعد، وذلك بحساب مامل 

 ( ذلك.5، 1، 6. وتوبح الجداول )(Pearson Correlation Coefficint)ارتباط بيرسون 

ت ارتباط فقرات أداة الدراسة بالدرجة الكلية للبعد المنتمي إلي  فيما يتعلق بدرجة ( معامال3جدول )
 اإليمانب القيادةممارسة 

 7 6 5 4 3 2 1 الفقرة البعد

 اإليمان
 0.78 0.78 0.85 0.85 0.82 م. ارتباط بيرسون

  
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 الداللة مستوى

  
 العدالة والمساواة

    0.84 0.86 0.84 0.81 بيرسونم. ارتباط 
 0.00 0.00 0.00 0.00 الداللة مستوى

   
 النزاهة

 0.59 0.41 0.63 0.72 0.32 م. ارتباط بيرسون
  

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 الداللة مستوى
  

 األمانة والصدق
 0.78 0.85 0.81 0.87 0.76 م. ارتباط بيرسون

  
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 الداللة مستوى

  
يةالتصرف بمسةول  

 0.84 0.83 0.85 0.83 0.86 0.82 0.77 م. ارتباط بيرسون
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 الداللة مستوى

بين  تراوحت اإليمان( أن قيم معامالت ارتباط الفقرات في بعد 6الجدول ) منيالحظ 

( وهذا يدل على α=0.05( وقد كانت جميع القيم دالة إحصائيا عند درجة الداللة )1.78-1.85)

 وجود قدر مرتفع من صدق االتساق الداخلي بين فقرات هذا البعد.

تراوحت بين  العدالة والمساواةأن قيم معامالت ارتباط الفقرات في بعد  يالحظ منكما 

( وهذا يدل على α=0.05( وقد كانت جميع القيم دالة إحصائيا عند درجة الداللة )1.81-1.81)

 وجود قدر مرتفع من صدق االتساق الداخلي بين فقرات هذا البعد.
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( 1.71-1.61تراوحت بين ) النزاهةأن قيم معامالت ارتباط الفقرات في بعد  يالحظ منو 

( وهذا يدل على وجود قدر مقبول α=0.05ة إحصائيا عند درجة الداللة )وقد كانت جميع القيم دال

 من صدق االتساق الداخلي بين فقرات بعد النزاهة.

-1.73تراوحت بين ) العدالة والمساواةقيم معامالت ارتباط الفقرات في بعد  يالحظ منكما 

وهذا يدل على وجود  (α=0.05( وقد كانت جميع القيم دالة إحصائيا عند درجة الداللة )1.87

 قدر جيد من صدق االتساق الداخلي بين فقرات هذا البعد.

تراوحت بين  التصرف بمسةوليةقيم معامالت ارتباط الفقرات في بعد  يالحظ منكما 

( وهذا يدل على α=0.05( وقد كانت جميع القيم دالة إحصائيا عند درجة الداللة )1.77-1.83)

 اق الداخلي بين فقرات هذا البعد.وجود قدر مرتفع من صدق االتس

 مستوىمعامالت ارتباط فقرات أداة الدراسة بالدرجة الكلية للبعد المنتمي إلي  فيما يتعلق ب (4جدول )
 صنع القرار األخالقي

ممارسة صنع القرار ( أن قيم معامالت ارتباط الفقرات في بعد 1الجدول ) منيالحظ 

( وقد كانت جميع القيم دالة إحصائيا عند درجة الداللة 1.72-1.17تراوحت بين ) األخالقي

(α=0.05 وهذا يدل على ).وجود قدر جيد من صدق االتساق الداخلي بين فقرات األداة 

  

ممارسة 
 صنع القرار
 األخالقي

 8 7 6 5 4 3 2 1 الفقرة
 0.75 0.76 0.78 0.60 0.70 0.66 0.49 0.76 م. ارتباط بيرسون
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة

 16 15 14 13 12 11 10 9 الفقرة
 0.47 0.48 0.68 0.76 0.76 0.76 0.79 0.77 م. ارتباط بيرسون
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة

   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة   0.62 0.66 0.67 0.74 0.74 0.60 م. ارتباط بيرسون   22 21 20 19 18 17 الفقرة
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 ( مصفوفة معامالت االرتباط ألبعاد أداتي الدراسة2جدول )

وجود معامالت ارتباط مرتفعة ودالة إحصائيا عند درجة الداللة  إلى( 5) الجدوليشير 

(α=0.05.بين أبعاد األداتين ) 

 :ثبات أداتي الدراسة

قامت الباحثة باستخدام نوعين من الثبات، كما هو موبح للتأكد من ثبات أداتي الدراسة 

 ( أدناه، وهي كاآلتي: 6بالجدول )

عادة االختبار  .1 حيث وزعت االستبانتان على عينة مكونة  (test – retest)طريقة االختبار وا 

 واستخراج معامل( فردا من خارج عينة الدراسة مرتين، بفارق زمني مدته أسبوعان، 11من )

 ( بين استجاباتهم في المرتين.Pearson Correlationارتباط بيرسون )

 على األبعاد (Cronbach Alfa) ام معادلة )كرونباخ ألفا(االتساق الداخلي باستخد طريقة  .2

مدى التناسق في إجابات المستجيبين عن كل الفقرات الموجودة  جميعها واألداة ككل؛ إذ يقيس

 ( يبين ثبات األداة لالستبانتين.6االستبانة، والجدول ) في

  

 اإليمان البعد
العدالة 
 النزاهة والمساواة

األمانة 
 والصدق

التصرف 
 بمسةولية

 القيادة
  اإليمانب

 الكلية

 صنع  ستوىم
القرار 
 األخالقي

 0.72 0.87 0.71 0.73 0.39 0.79 1.00 اإليمان
  العدالة والمساواة

1.00 0.42 0.75 0.74 0.88 0.74 
   النزاهة

1.00 0.46 0.36 0.62 0.57 
 0.82 0.89 0.81 1.00    األمانة والصدق

     التصرف بمسةولية
1.00 0.85 0.88 

      الكلية اإليمانب القيادة
1.00 0.85 

       ممارسة صنع القرار األخالقي
1.00 
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و استبانة صنع القرار األخالقي بطريقة االختبار  اإليمانب القيادةمعامل ثبات استبانة  (4الجدول )
عادة االختبار )   ( واالتساق الداخلي )كرونباخ ألفا(-test tوا 

 البعد الرقم االستبانة
 معامل الثبات

 إعادة االختبار –االختبار 
 معامل الثبات

 االتساق الداخلي

 القيادة ممارسة
 اإليمانب

 1.21 1.88 اإليمان 1
 1.21 1.21 والمساواةالعدالة  1
 1.71 1.78 النزاهة 6
 1.21 1.82 األمانة والصدق 1
 1.21 1.21 التصرف بمسؤولية 5

 1.21 1.78 )الدرجة الكلية( اإليمانب القيادة
 1.21 1.88 صنع القرار األخالقي )الدرجة الكلية( القرار األخالقيصنع 

لدى مديري ومديرات  اإليمانب القيادةمعامل ثبات االستبانة لدرجة ممارسة  يالحظ من 

في محافظة مادبا باستخدام معامل  المعلمين واإلداريينالمدارس الثانوية الحكومية من وجهة نظر 

( وهي 1.21–1.78(، وتراوح معامل ثبات أبعاد االستبانة الخمس بين )0.78ارتباط بيرسون بلغ )

الثبات بينما بلغ معامل  (.1.21مرتفعة، وكان مجال التصرف بمسؤولية هو األعلى )معامالت 

( وهي قيمة مرتفعة ايبا، وهذه القيم مقبولة حسب 0.88صنع القرار األخالقي ) الستبانة

(1116،Sekaran.والدراسات السابقة ) 

 متغيرات الدراسة:

 اشتملت الدراسة على المتغيرات التابعة اآلتية:  .1

 . اإليمانب القيادة درجة ممارسة -

 القرار األخالقي صنعمستوى  -

 اشتملت الدراسة على المتغيرات المستقلة الوسيطة اآلتية: .2

 )ذكر، أنثى(.   وله فئتان الجنس -
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 ( دراسات عليا، فما دون )بكالوريوس وله مستويان المؤهل العلمي -

 11أقل  إلى 5سنوات، من  5)أقل من  وله ثالثة مستويات:  الخدمة سنواتعدد  -

 سنوات فأكثر(.11سنوات، 

 المعالجة اإلحصائية:

 استخدمت الوسائل اإلحصائية اآلتية لمعالجة البيانات إحصائية:

المعيارية  لاجابة عن السؤالين األول والثاني استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات .1

 .والرتب

بين  استخدم معامل ارتباط بيرسون لحساب قيمة معامل االرتباطلاجابة عن السؤال الثالث،  .2

 صنع القرار األخالقي.و  اإليمانب القيادةمتغيري 

( لعينتين مستقلتين t-testلاجابة عن السؤالين الرابع والخامس، استخدم االختبار التائي ) .3

 One - way) األحادي وتحليل التباين،  ومتغير المؤهل العلمي بالنسبة لمتغير الجنس

ANOVA)  الخدمة سنواتبالنسبة لمتغير. 

 األخالقي بتطبيق المعادلة اآلتية:صنع القرار مستوى   اإليمانب القيادة ىتحديد مستو تم  .4

 

القيمة العليا البديلة−القيمة الدنيا للبديل

عدد المستويات
  =

𝟏−𝟓

𝟑
  =

𝟒

𝟑
 ) المدى( 1311=  

 (2.33 -1وبذلك يكون المستوى المنخفض من )

 (3.67 -1.61)ويكون المستوى المتوسط من 

 (.5 -6.38)والمستوى المرتفع من 
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 إجراءات الدراسة

 :اآلتيةبالباحثة  التي قامتاالجراءات  تلخصت

 يبين ذلك (1ملحق رقم ) األردنية.الجامعة  مكتبةمن الحصول على براءة بحثية  .1

 األدب النظري والدراسات السابقة. إلى الرجوع .1

 مجتمع الدراسة وعينته. تحديد .6

 يبين ذلك (6ملحق رقم ) أداتي الدراسة )االستبانتين(. تطوير .1

 األداتين.التحقق من صدق وثبات  .5

وزارة التربية والتعليم  إلىالحصول على كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط موجه  .3

 يبين ذلك. (3والملحق )

( ، تم استرجاع 681البيانات. حيث تم توزيع )تطبيق االستبانتين على عينة الدراسة وجمع  .7

( لوجود بيانات مفقودة غير معبأة، فكان 61( منها، والباقي فقد، هذا وقد تم استثناء )668)

 (.613العدد النهائي الذي خبع للتحليل )
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 مدارس العينة ونسبة االعادة من االستبانات (7)الجدول 

 .(SPSS)البيانات اإلحصائية، باستخدام برمجية الرزمة اإلحصائية تحليل  .8

 ها.ر ض نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيعر  .2

 على ما تم التوصل إليه من نتائج. والمقترحات بناءتقديم التوصيات  .11

 

 

 المدرسة  المديرية
المعلمين عدد 

  واإلداريين
عدد االستبانات 

 الموزعة
عدد االستبانات 

 العائدة
نسبة 
 االعادة

 مادبا

 %92 23 25 56 مادبا ث بنين
 %90 18 20 50 ابوعبيدة الثانوية للبنين

 %85 17 20 28 ماعين ث بنين
 %92 23 25 52 الثانوية للبنينالقادسية 

 %85 17 20 18 الفيحاء الثانوية للبنين
 %80 8 10 45 طارق بن زياد الثانوية للبنين

 %90 27 30 61 مادبا ث بنات
 %90 27 30 61 الخنساء ث بنات

 %90 27 30 52 االميرة بسمة الثانوية للبنات
 %90 27 30 37 ام ايمن الثانوية للبنات

 ذيبان

 %75 15 20 25 ذيبان ث بنين
 %80 16 20 25 العالية ث بنين

 %80 12 15 30 بنينبرزا ث 
 %79 11 14 25 المشرفة ث بنين
 %56 10 18 50 ذيبان ث بنات
 %67 8 12 25 الشقيق ث بنات
 %67 10 15 30 العالية ث بنات
 %89 16 18 40 مليح ث بنات
 %71 10 14 51 لب ث بنات

 %86 12 14 40 السواعدة ث بنات
    801 400 334 84% 
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

درجة تناول هذا الفصل عربا للنتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة بهدف التعرف على 

القرار األخالقي لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في  بصنعوعالقتها  اإليمانب القيادةممارسة 

 من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية: ،واإلداريينالمعلمين محافظة مادبا من وجهة نظر 

لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية  اإليمانب القيادةما درجة ممارسة السةال األول:  

  ؟واإلداريينالمعلمين في محافظة مأدبا من وجهة نظر 

 اجابة عن هذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجةل

بشكل عام، ولكل بعد من أبعاد أداة  واإلداريينالمعلمين من وجهة نظر  اإليمانب القيادةممارسة 

 ( ذلك.8الدراسة، ويظهر ذلك في الجدول )

لدى  اإليمانب القيادةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة ممارسة  (7الجدول )
 مرتبة تنازليا. واإلداريينالمعلمين مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا من وجهة نظر 

 الممارسةدرجة  الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي البعد الرقم
 مرتفعة 1 1.73 1.11 اإليمان 0
 مرتفعة 1 1.77 1.11 التصرف بمسةولية 2
 مرتفعة 6 1.75 6.23 األمانة والصدق 4
 مرتفعة 1 1.86 6.21 العدالة والمساواة 9
 متوسطة 5 1.33 1.82 النزاهة 3

 مرتفعة  1.51 6.77 الدرجة الكلية

لهههههدى مهههههديري المهههههدارس الثانويهههههة  اإليمهههههانب القيهههههادة( أن درجهههههة ممارسهههههة 8يظههههههر الجهههههدول )

كانهههههت مرتفعهههههة ، إذ بلهههههغ  واإلداريهههههينالمعلمهههههين الحكوميهههههة فهههههي محافظهههههة مأدبههههها مهههههن وجههههههة نظهههههر 

(، وجهههههههههاءت أبعهههههههههاد األداة جميعهههههههههها 1.51( واالنحهههههههههراف المعيهههههههههاري )6.77المتوسهههههههههط الحسهههههههههابي )
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 – 1.82بهههههههههههين الدرجهههههههههههة المتوسهههههههههههطة والمرتفعهههههههههههة، إذ تراوحهههههههههههت المتوسهههههههههههطات الحسهههههههههههابية بهههههههههههين )

( وانحهههههراف معيهههههاري 1.11، بمتوسهههههط حسهههههابي )اإليمهههههان(، وجهههههاء فهههههي الرتبهههههة األولهههههى ب عهههههد 1.11

بمتوسهههههط حسهههههابي  التصهههههرف بمسهههههؤوليةبدرجهههههة مرتفعهههههة، وفهههههي الرتبهههههة الثانيهههههة جهههههاء ب عهههههد ( و 1.73)

األمانههههههة ( وبدرجههههههة مرتفعههههههة، وفههههههي الرتبههههههة الثالثههههههة جههههههاء ب عههههههد 1.77( وانحههههههراف معيههههههاري )1.11)

( وبدرجهههههههة مرتفعهههههههة ، وجههههههههاء 1.75( وانحهههههههراف معيهههههههاري )6.23بمتوسهههههههط حسهههههههابي )   والصهههههههدق

( وانحهههههههههراف معيهههههههههاري 6.21بمتوسهههههههههط حسهههههههههابي ) لمسهههههههههاواةالعدالهههههههههة وافهههههههههي الرتبهههههههههة الرابعهههههههههة ب عهههههههههد 

( وبدرجهههههة مرتفعهههههة، وجهههههاء فهههههي الرتبهههههة الخامسهههههة واألخيهههههرة ب عهههههد النزاههههههة، بمتوسهههههط حسهههههابي 1.86)

 ( وبدرجة متوسطة. 133( وانحراف معياري )1.82)

 أما بالنسبة لفقرات كل بعد، فكانت النتائج على النحو اآلتي:

: تههههههم حسههههههاب المتوسههههههطات الحسههههههابية واالنحرافههههههات المعياريههههههة والرتههههههب ودرجههههههة اإليمــــــانعــــــد . ب  1

لههههههدى مههههههديري المههههههدارس الثانويههههههة الحكوميههههههة فههههههي محافظههههههة مأدبهههههها مههههههن  اإليمههههههانب القيههههههادةممارسههههههة 

 ( يوبح ذلك.2لفقرات هذا البعد، والجدول ) - واإلداريينالمعلمين وجهة نظر 

لدى  اإليمانب القيادةودرجة ممارسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  (2الجدول )
 اإليمانلبعد  واإلداريينالمعلمين مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا من وجهة نظر 

 تنازليا.مرتبة 

المتوسط  البعد الرقم
 الحسابي

االنحراف 
درجة  الرتبة المعياري

 الممارسةا
 مرتفعة 1 0.88 4.28 يبتعد المدير عن الحرام خوفا  من غبب ال 2
 مرتفعة 1 0.92 4.18 معه. المعلمين واإلداريينيتمنى المدير الخير لجميع  5
 مرتفعة 6 0.90 4.16 في أعماله التي يؤديها. إلىيشعر المدير بمراقبة ال تع 3
 مرتفعة 1 0.98 4.10 بالتزامه بالعبادات.يمثل المدير قدوة حسنة للعاملين  1
 مرتفعة 5 0.99 3.81 النفس.المؤدي لطمأنينة  يتميز المدير بالهدوء 4

 مرتفعة  1.73 1.11 الدرجة الكلية
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لهههههههدى مهههههههديري المهههههههدارس  اإليمهههههههانب القيهههههههادة( أن درجهههههههة ممارسهههههههة 2يالحهههههههظ فهههههههي الجهههههههدول )

كانهههههههت مرتفعهههههههة، إذ بلهههههههغ المتوسهههههههط  اإليمهههههههانلبعهههههههد  -الثانويهههههههة الحكوميهههههههة فهههههههي محافظهههههههة مأدبههههههها 

(، وجههههههاءت فقههههههرات هههههههذا البعههههههد جميعههههههها بدرجههههههة  1.73اري )يهههههه( و انحههههههراف مع1.11الحسههههههابي )

(، وجههههههاء فههههههي الرتبههههههة األولههههههى 1.18 -6.81مرتفعههههههة ، إذ تراوحههههههت المتوسههههههطات الحسههههههابية بههههههين )

وسهههههط حسهههههابي ( والتهههههي تهههههنص: يبتعهههههد المهههههدير عهههههن الحهههههرام خوفههههها  مهههههن غبهههههب ال "، بمت1فقهههههرة )

( 5( وبدرجههههههة مرتفعههههههة، وفههههههي الرتبههههههة الثانيههههههة، جههههههاءت الفقههههههرة )0.88( وانحههههههراف معيههههههاري )4.28)

معههههههه." بمتوسههههههط حسههههههابي  المعلمههههههين واإلداريههههههينوالتههههههي تههههههنص: " يتمنههههههى المههههههدير الخيههههههر لجميههههههع 

( 6( وبدرجههههههة مرتفعههههههة، وفههههههي الرتبههههههة الثالثههههههة، جههههههاءت الفقههههههرة )0.92اري )يهههههه( وانحههههههراف مع4.18)

فهههههي أعمالهههههه التهههههي يؤديهههههها." بمتوسهههههط حسهههههابي  إلى:" يشهههههعر المهههههدير بمراقبهههههة ال تعهههههوالتهههههي تهههههنص

( وبدرجههههههههههة مرتفعههههههههههة، والرتبهههههههههة الرابعههههههههههة بمتوسههههههههههط حسههههههههههابي 0.90اري )يهههههههههه( وانحهههههههههراف مع4.16)

( والتهههههي تهههههنص: " يمثهههههل المهههههدير 1( وبدرجهههههة مرتفعهههههة للفقهههههرة )0.98اري )يههههه( وانحهههههراف مع4.10)

( والتههههههي 4بالعبههههههادات. "، وجههههههاءت فههههههي الرتبههههههة الخامسههههههة الفقههههههرة )قههههههدوة حسههههههنة للعههههههاملين بالتزامههههههه 

( وانحهههههراف 3.81المهههههؤدي لطمأنينهههههة الهههههنفس" بمتوسهههههط حسهههههابي ) يتميهههههز المهههههدير بالههههههدوءتهههههنص:" 

 ( وبدرجة مرتفعة. 0.99اري )يمع

  :بمسةولية عد التصرف. ب  9

تههههههههم حسههههههههاب المتوسههههههههطات الحسههههههههابية واالنحرافههههههههات المعياريههههههههة والرتههههههههب ودرجههههههههة ممارسههههههههة 

لههههدى مههههديري المههههدارس الثانويههههة الحكوميههههة فههههي محافظههههة مأدبهههها مههههن وجهههههة نظههههر  اإليمههههانب القيههههادة

 ( يوبح ذلك.11لفقرات هذا البعد، والجدول ) - واإلداريينالمعلمين 
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لدى  اإليمانب القيادةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة ممارسة  (01الجدول )
لبعد التصرف  واإلداريينالمعلمين مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا من وجهة نظر 

 بمسةولية مرتبة تنازليا.

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
درجة 
 الممارسة

 مرتفعة 1 0.91 4.21 العمل. وأنظمة( )بقوانينيلتزم المدير  21
 مرتفعة 2 0.87 4.13 المدير حريص على تحقيق األهداف. 26

25 
يتمتع المدير بشخصية جادة ذات عالقات إنسانية 

 .المعلمين واإلداريينمع 
 مرتفعة 3 0.94 4.08

 مرتفعة 4 0.93 3.96 في ممارسة السلوك المناسب. يتردد المديرال  24
 مرتفعة 5 0.96 3.93 .األمور التي تواجهه بفعالية يعالج المدير 22

23 
يدرك المدير بأن هناك أكثر من بديل لمواجهة 

 الموقف الواحد.
 مرتفعة 6 0.92 3.87

 مرتفعة 7 1.00 3.85 أخطائه.يتحمل المدير مسؤولية  20
 0.77 4.00 الدرجة الكلية

 
 مرتفعة

لههههههدى مههههههديري المههههههدارس  اإليمههههههانب القيههههههادة( أن درجههههههة ممارسههههههة 11يالحههههههظ مههههههن الجههههههدول )

التصهههههرف لبعهههههد   واإلداريهههههينالمعلمهههههين الثانويهههههة الحكوميهههههة فهههههي محافظهههههة مأدبههههها مهههههن وجههههههة نظهههههر 

(، 1.77اري ) يههههههه( وانحهههههههراف مع1.11كانهههههههت مرتفعهههههههة، إذ بلهههههههغ المتوسهههههههط الحسهههههههابي ) بمسهههههههؤولية

-3.85فقهههههرات ههههههذا البعهههههد جميعهههههها مرتفعهههههة ، إذ تراوحهههههت المتوسهههههطات الحسهههههابية بهههههين )وجهههههاءت 

يلتهههههزم المهههههدير ) بقهههههوانين وأنظمهههههة ( "( والتهههههي تهههههنص11(، وجهههههاء فهههههي الرتبهههههة األولهههههى فقهههههرة )1.11

( وبدرجههههههههة مرتفعههههههههة، وفههههههههي 1.21اري )يهههههههه( وانحههههههههراف مع1.11بمتوسههههههههط حسههههههههابي ) ، " العمههههههههل 

اري يهههههههه( وانحههههههههراف مع1.16بمتوسههههههههط حسههههههههابي ) (،13) الرتبههههههههة الثانيههههههههة، جههههههههاءت الفقههههههههرات رقههههههههم

لمههههههدير حههههههريص علههههههى تحقيههههههق األهداف"وبدرجههههههة مرتفعههههههة، وفههههههي الرتبههههههة ا ":( والتههههههي تههههههنص1.87)

المهههههدير بشخصهههههية جهههههادة ذات عالقهههههات إنسهههههانية  "يتمتهههههع( والتهههههي تنص15الثالثهههههة، جهههههاءت الفقهههههرة )
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(، والرتبهههههههههة 1.21( وانحهههههههههراف معيهههههههههاري )1.18بمتوسهههههههههط حسهههههههههابي )"المعلمهههههههههين واإلداريهههههههههينمهههههههههع 

بمتوسهههههط ، "المهههههدير فهههههي ممارسهههههة السهههههلوك المناسهههههب  ال يتهههههردد "( والتهههههي تهههههنص11الرابعهههههة للفقهههههرة )

( وبدرجهههههههههة مرتفعهههههههههة، والرتبهههههههههة الخامسهههههههههة للفقهههههههههرة 1.26اري ) يههههههههه( وانحهههههههههراف مع6.23حسهههههههههابي ) 

بمتوسههههههههط حسههههههههابي ) "المههههههههدير األمههههههههور التههههههههي تواجهههههههههه بفعاليههههههههة  عههههههههالج ي ":( والتههههههههي تههههههههنص11)

( والتههههههههي 16( وبدرجههههههههة مرتفعههههههههة، والرتبههههههههة السادسههههههههة الفقههههههههرة )1.23اري ) يههههههههوانحههههههههراف مع( 6.26

بمتوسهههههههط حسهههههههابي "تنص"يههههههدرك المهههههههدير بهههههههأن هنهههههههاك أكثهههههههر مهههههههن بههههههديل لمواجههههههههة الموقهههههههف الهههههههواح

والتهههههههي  (11( وبدرجهههههههة مرتفعهههههههة ، والرتبهههههههة السهههههههابعة الفقهههههههرة )1.21( وانحهههههههراف معيهههههههار  ) 6.87)

( وانحههههههههههراف معيههههههههههاري 6.85"بمتوسههههههههههط حسهههههههههابي )يتحمههههههههههل المهههههههههدير مسههههههههههؤولية أخطائهههههههههه "تهههههههههنص

 .( وبدرجة مرتفعة1.11)

 : األمانة والصدق. بعد 3

تههههههههم حسههههههههاب المتوسههههههههطات الحسههههههههابية واالنحرافههههههههات المعياريههههههههة والرتههههههههب ودرجههههههههة ممارسههههههههة 

لههههدى مههههديري المههههدارس الثانويههههة الحكوميههههة فههههي محافظههههة مأدبهههها مههههن وجهههههة نظههههر  اإليمههههانب القيههههادة

 ( يوبح ذلك.11الفقرات لهذا البعد، والجدول ) - واإلداريينالمعلمين 

لدى  اإليمانب القيادةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة ممارسة  (00الجدول )
لبعد األمانة  واإلداريينالمعلمين مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا من وجهة نظر 

 .تنازلياوالصدق مرتبة 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  الرتبة
 الممارسة

 مرتفعة 1 0.84 4.06 المناسب.ينجز المدير مهماته في الوقت  17
 مرتفعة 2 0.92 4.04 البياع. من المعلمين واإلداريينيحفظ المدير حقوق  16
 مرتفعة 3 0.91 3.98 األهداف.يقوم المدير بالتوجيه المستمر للعاملين لتحقيق  18

تحقيق األهداف  لغاية المعلمين واإلداريينيقوم المدير بمتابعة  19
 التسلط.بعيدا  عن 

 مرتفعة 4 0.95 3.89
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القهههههههههرار  بصههههههههنعوعالقتههههههههها  اإليمهههههههههانب القيههههههههادة( أن درجهههههههههة ممارسههههههههة 11يالحههههههههظ فههههههههي الجههههههههدول )

المعلمههههههين األخالقههههههي لههههههدى المههههههدارس الثانويههههههة الحكوميههههههة فههههههي محافظههههههة مأدبهههههها مههههههن وجهههههههة نظههههههر 

( 6.23متوسههههههههههط الحسههههههههههابي )كانههههههههههت مرتفعههههههههههة، إذ بلههههههههههغ ال لبعههههههههههد األمانههههههههههة والصههههههههههدق واإلداريههههههههههين

بدرجههههههة مرتفعههههههة، إذ تراوحههههههت  (، وجههههههاءت فقههههههرات هههههههذا البعههههههد جميعههههههها1.75اري )يههههههوانحههههههراف مع

( والتههههههي 17(. وجههههههاء فههههههي الرتبههههههة األولههههههى، الفقههههههرة )1.13 -3.86المتوسههههههطات الحسههههههابية بههههههين )

اري يههههه( وانحهههههراف مع1.13"بمتوسهههههط حسهههههابي )ينجهههههز المهههههدير مهماتهههههه فهههههي الوقهههههت المناسب"تهههههنص

وبمتوسهههههههههط حسهههههههههابي  (13( بدرجهههههههههة مرتفعهههههههههة، وفهههههههههي الرتبهههههههههة الثانيهههههههههة، جهههههههههاءت الفقهههههههههرة )1.81) 

المعلمهههههههههههههين (، والتهههههههههههههي تهههههههههههههنص"يحفظ المهههههههههههههدير حقهههههههههههههوق 1.21معيهههههههههههههاري ) ( وانحهههههههههههههراف 1.11)

( والتهههههي تنص"يقهههههوم المهههههدير 18، وفهههههي الرتبهههههة الثالثهههههة، جهههههاءت الفقهههههرة )"مهههههن البهههههياع   واإلداريهههههين

( وانحههههههراف معيههههههاري 6.28بالتوجيههههههه المسههههههتمر للعههههههاملين لتحقيههههههق األهههههههداف "بمتوسههههههط حسههههههابي )

ري يههههههههها( وانحهههههههههراف مع6.82متوسهههههههههط حسهههههههههابي ) ابعهههههههههة ب( وبدرجهههههههههة مرتفعهههههههههة، والرتبهههههههههة الر 1.21)

المعلمههههههههههين بمتابعههههههههههة يقههههههههههوم المههههههههههدير "( والتههههههههههي تههههههههههنص 12( وبدرجههههههههههة مرتفعههههههههههة للفقههههههههههرة )1.25)

، وجههههاءت فههههي الرتبههههة الخامسههههة واألخيههههرة "لغايههههة تحقيههههق األهههههداف بعيههههدا  عههههن التسههههلط  واإلداريههههين

متوسهههههههط  "واإلداريهههههههين المعلمهههههههينالمهههههههدير يفهههههههي بالوعهههههههد عنهههههههدما يعهههههههد "( والتهههههههي تهههههههنص15الفقهههههههرة )

 .( وبدرجة مرتفعة1.75اري ) ي( وانحراف مع6.83حسابي ) 

  

 مرتفعة 5 0.97 3.86 .المعلمين واإلداريينالمدير يفي بالوعد عندما يعد  15
 مرتفعة  0.75 3.96 الدرجة الكلية
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 . بعد العدالة والمساواة:4

 اإليمانب القيادةتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة ممارسة 

 - واإلداريينالمعلمين لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا من وجهة نظر 

 ( يوبح ذلك.11لفقرات هذا البعد، والجدول )

لدى  اإليمانب القيادةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة ممارسة : (09الجدول )
العدالة لبعد  واإلداريينالمعلمين مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا من وجهة نظر 

 تنازليا.مرتبة  والمساواة

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
درجة 
 الممارسة

7 
المعلمين يبذل المدير جهده ليكون حسن التعامل مع 

 واإلداريين
 مرتفعة 1 1.21 1.12

يحل المدير بنفسه سوء الفهم الذي يحدث بينه وبين  2
 المعلمين واإلداريين

 مرتفعة 1 1.11 6.21

8 
المعلمين يتحلى المدير بالصبر في المناقشات مع 

 واإلداريين
 مرتفعة 6 1.22 6.88

3 
 المعلمين واإلداريينبين  مهممات العمليوزع المدير 

 بعدالة
 مرتفعة 1 1.11 6.73

 مرتفعة  1.86 6.21 الدرجة الكلية

لههههههدى مههههههديري المههههههدارس  اإليمههههههانب القيههههههادة( أن درجههههههة ممارسههههههة 11يالحههههههظ فههههههي الجههههههدول )

لبعههههههد العدالههههههة   واإلداريههههههينالمعلمههههههين الثانويههههههة الحكوميههههههة فههههههي محافظههههههة مادبهههههها مههههههن وجهههههههة نظههههههر 

واالنحههههههههههههراف  (1.12-6.73والمسههههههههههههاواة كانههههههههههههت مرتفعههههههههههههة،حيث تههههههههههههراوح المتوسههههههههههههط الحسههههههههههههابي )

(، وجهههههههههاءت فقهههههههههرات هههههههههذا البعهههههههههد جميعهههههههههها فههههههههي الدرجهههههههههة المرتفعهههههههههة، 1.11 - 1.21ري )معيههههههههاال

يبهههههذل المهههههدير جههههههده ليكهههههون حسهههههن التعامهههههل مهههههع "( والتهههههي تهههههنص 7فكانهههههت الرتبهههههة األولهههههى للفقهههههرة )

(، وجههههههههاء فههههههههي 1.21اري ) عيهههههههه( وانحههههههههراف م1.12بمتوسههههههههط حسههههههههابي )  "المعلمههههههههين واإلداريههههههههين
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يحههههل المههههدير بنفسههههه سههههوء الفهههههم الههههذي يحههههدث بينههههه وبههههين " ( والتههههي تههههنص2الرتبههههة الثانيههههة الفقههههرة )

( وبدرجههههههههههة 1.11اري ) يهههههههههه( وانحههههههههههراف مع6.21بمتوسههههههههههط حسههههههههههابي ) ،" المعلمههههههههههين واإلداريههههههههههين

يتحلههههى المههههدير بالصههههبر فههههي  "( والتههههي تههههنص علههههى8مرتفعههههة، وفههههي الرتبههههة الثالثههههة، جههههاءت الفقههههرة )

( 1.22)  معيهههههههاري( وانحههههههراف 6.88بمتوسههههههط حسههههههابي )" المعلمههههههين واإلداريههههههينالمناقشههههههات مههههههع 

يهههههوزع "( والتهههههي تهههههنص علهههههى 3واالخيهههههرة جهههههاءت الفقهههههرة )رجهههههة متوسهههههطة، وفهههههي الرتبهههههة الرابعهههههة وبد

ههههههات  العمههههههل بههههههين  ( 6.73بمتوسههههههط حسههههههابي )  "بعدالههههههة المعلمههههههين واإلداريههههههينالمههههههدير مهمم

 .( وبدرجة مرتفعة1.22اري ) يوانحراف مع

 عد النزاهة:. ب  2

 اإليمانب القيادةتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة ممارسة 

- واإلداريينالمعلمين لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا من وجهة نظر 

 ( يوبح ذلك.16هذا البعد، والجدول ) لفقرات

لدى  اإليمانب القيادةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة ممارسة  (03الجدول )
لبعد النزاهة  واإلداريينالمعلمين مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا من وجهة نظر 

 مرتبة تنازليا.

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
درجة 
 الممارسة

 مرتفعة 1 1.11 6.81 يعطي المدير كل ذي حق حقه من غير محاباة. 11

في  المعلمين واإلداريينيطبق المدير مبدأ الشورى مع  16
 أعمال المدرسة

 متوسطة 1 1.16 6.11

 متوسطة 6 1.15 1.78 أعماالب فوق طاقتهم المعلمين واإلداريينيحممل المدير  11
 متوسطة 1 1.18 1.58 ومرافق المدرسة لعمله الخاص يستغل المدير أغراض 11
 منخفبة 5 1.65 1.21 يثور المدير غببا ألصغر األسباب 11

 متوسطة  1.33 1.21 الدرجة الكلية
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لههههههههدى مههههههههديري المههههههههدارس الحكوميههههههههة  اإليمههههههههانب القيههههههههادة( درجههههههههة ممارسههههههههة 16يظهههههههههر الجههههههههدول )

المتوسهههههط  حيهههههث بلهههههغلبعهههههد النزاههههههة،  واإلداريهههههينالمعلمههههين الثانويههههة فهههههي محافظهههههة مادبههههها مهههههن وجههههههة نظهههههر 

(، توزعههههههههت فقههههههههرات هههههههههذا البعههههههههد علههههههههى 1.33اري )يهههههههه( واالنحههههههههراف المع1.21هههههههههذا البعههههههههد )الحسههههههههابي ل

 – 1.21) المسههههههههههتويات الثالثههههههههههة؛ المهههههههههههنخفض والمتوسههههههههههط والمرتفههههههههههع، إذ تراوحهههههههههههت المتوسههههههههههطات بهههههههههههين

( والتهههههههههي 11ولهههههههههى الفقهههههههههرة )(. وجهههههههههاء فهههههههههي الرتبهههههههههة األ1.65 – 1.11اري )يههههههههه، واالنحهههههههههراف المع(6.81

( وانحهههههراف 6.81تهههههنص " يعطهههههي المهههههدير كهههههل ذي حهههههق حقهههههه مهههههن غيهههههر محابهههههاة. " بمتوسهههههط حسهههههابي )

( والتهههههههي تهههههههنص" يطبهههههههق 16( ودرجهههههههة مرتفعهههههههة ، وفهههههههي الرتبهههههههة الثانيهههههههة جهههههههاءت الفقهههههههرة )1.11معيهههههههاري)

( 6.11فهههههههي أعمهههههههال المدرسهههههههة " بمتوسهههههههط حسهههههههابي ) المعلمهههههههين واإلداريهههههههينالمهههههههدير مبهههههههدأ الشهههههههورى مهههههههع 

( والتهههههههي  11) ( وبمسهههههههتوى متوسهههههههط، وفهههههههي الرتبهههههههة الثالثهههههههة جهههههههاءت الفقهههههههرة 1.16) معيهههههههاري وانحهههههههراف 

ههههههههل المههههههههدير  ( 1.78بمتوسههههههههط حسههههههههابي ) أعمههههههههاالب فههههههههوق طههههههههاقتهم " المعلمههههههههين واإلداريههههههههينتههههههههنص " يحمم

( جهههههاءت بالرتبهههههة الرابعهههههة والتهههههي تهههههنص " 11( وبمسهههههتوى متوسهههههط، و الفقهههههرة ) 1.15اري )يهههههوانحهههههراف مع

( وانحههههههههراف 1.58بمتوسههههههههط حسههههههههابي ) المههههههههدير أغههههههههراض ومرافههههههههق المدرسههههههههة لعملهههههههه الخههههههههاص " يسهههههههتغل

( والتهههههي تهههههنص 11( وبمسهههههتوى متوسهههههط  وفهههههي الرتبهههههة الخامسهههههة واألخيهههههرة جهههههاءت الفقهههههرة )1.18اري )يهههههمع

( 1.65اري ) يههههههه( وانحهههههههراف مع 1.21بمتوسهههههههط حسهههههههابي )" يثهههههههور المهههههههدير غبهههههههبا ألصهههههههغر األسهههههههباب" 

 وبدرجة منخفبة.

القــــرار األخالقــــي لــــدى مــــديري المــــدارس الثانويــــة الحكوميــــة فــــي  صــــنع مســــتوىمــــا لثــــاني: الســــةال ا

 ؟واإلداريينالمعلمين محافظة مأدبا من وجهة نظر 

لاجابههههههة عههههههن هههههههذا السههههههؤال تههههههم حسههههههاب المتوسههههههطات الحسههههههابية واالنحرافههههههات المعياريههههههة والرتههههههب 

القهههههرار األخالقهههههي لهههههدى مهههههديري المهههههدارس الثانويهههههة الحكوميهههههة فهههههي محافظهههههة مأدبههههها مهههههن  صهههههنع مسهههههتوىو 
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فقهههههههرات أداة الدراسهههههههة بالتفصهههههههيل،  فقهههههههرة مهههههههنبشهههههههكل عهههههههام، ولكهههههههل  واإلداريهههههههينالمعلمهههههههين وجههههههههة نظهههههههر 

 ( يظهر ذلك.11والجدول )

ي لدى القرار األخالق صنع مستوىو متوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  :(04الجدول )
نازليا مرتبة ت واإلداريينالمعلمين مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا من وجهة نظر 

 لفقرات االستبانة

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة المعياري

درجة 
 التوافرا

 مرتفعة 1 0.89 4.18 ة المدرسة أوال عند اتخاذ القراريبع المدير مصلح 4
 مرتفعة 2 0.85 4.13 وأخالقيات المهنةقرارات المدير تتطابق  1
لبيمة للعاملين يرفض المدير 22 فات السم  مرتفعة 3 0.93 4.12 التمصرم
 مرتفعة 4 0.95 4.09 ال أخالقييميز المدير بين القرار األخالقي وال 3
 مرتفعة 5 0.86 4.01 يلتزم العاملون بقرارات المدير 5
 مرتفعة 6 0.89 4.00 ح المدير القيم الجوهرية للمدرسةيوب 12
 مرتفعة 7 0.94 3.95 قياب في ممارسة أدواره المدرسيةالمدير ي ْعتبببر أنموذجاب أخال 19
 مرتفعة 8 0.91 3.94 تماعية التي تمنحه قوة أخالقيةيمارس المدير العدالة االج 9
 مرتفعة 9 0.91 3.90 المشكالت التي تواجهه في وقتها يعالج المدير 8

 مرتفعة 10 0.97 3.89 ن قادرا على صنع القرار األخالقييطور المدير مهاراته اإلدارية ليكو  14

م المدير األداء  7  مرتفعة 11 0.91 3.88 العملية التعليميةعلى مخرجات  المدرسي بناء  يقوم
 مرتفعة 12 1.00 3.88 قراراتهرفض المدير المساومة على ي 15
 مرتفعة 13 0.91 3.87 ية تساعد في عملية صناعة القرارتيوفر المدير بيئة تربو  6
 مرتفعة 14 0.93 3.85 المتعلقة بقراراتهغذية الراجعة يوظف المدير الت 10

11 
القرار  بصنعمهاراتهم تطوير  في المعلمين واإلداريينيساعد المدير 

 مرتفعة 15 0.93 3.84 األخالقي

د منقيمة يوفر المدير بيئة تعليميمة أخال 18  مرتفعة 16 0.99 3.83 نتاجات التمعلمم تجوم
 مرتفعة 17 0.94 3.81 في عملية صنع القرارات األخالقية المعلمين واإلداريينيشرك المدير  13
 مرتفعة 18 0.96 3.74 بوصفهم محور القرارات اإلداريمة الطملبة إلىينظر المدير  21

20 
ار عندما ت ْخف ق يلجأ المدير لحدسه القائم على المعرفة لصنع القر 

 جميع المحاوالت
 مرتفعة 19 0.97 3.70
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صههههههنع القههههههرار األخالقههههههي لههههههدى مههههههديري المههههههدارس  مسههههههتوى( أن 11)يالحههههههظ فههههههي الجههههههدول 

كانهههههت مرتفعهههههة،  واإلداريهههههينالمعلمهههههين الثانويهههههة الحكوميهههههة فهههههي محافظهههههة مأدبههههها مهههههن وجههههههة نظهههههر 

جهههههههههاءت  (، وقهههههههههد1.36( وبهههههههههانحراف معيهههههههههاري)6.82حيهههههههههث بلهههههههههغ المتوسهههههههههط الحسهههههههههابي لهههههههههلداة )

 -6.1إذ تراوحههههههههههههت المتوسههههههههههههطات الحسههههههههههههابية بههههههههههههين ) والمرتفعههههههههههههة، بههههههههههههين المتوسههههههههههههطةالفقههههههههههههرات 

(. وجهههههههاء فهههههههي الرتبهههههههة األولهههههههى فقهههههههرة 1.11-1.82وانحرافهههههههات معياريهههههههة تراوحهههههههت بهههههههين ) ( 1.18

بمتوسهههههط حسهههههابي  ير مصهههههلحة المدرسهههههة أوال عنهههههد اتخهههههاذ القهههههرار"( والتهههههي تهههههنص: " يبهههههع المهههههد1)

( وبمسهههههههتوى مرتفهههههههع، وفهههههههي الرتبهههههههة الثانيهههههههة جهههههههاءت الفقهههههههرات 1.82اري )يههههههه( وانحهههههههراف مع1.18)

بوسههههههههط حسههههههههابي  تتطههههههههابق قههههههههرارات المههههههههدير و أخالقيههههههههات المهنههههههههة "   "( والتههههههههي تههههههههنص1رقههههههههم )

( وبمسههههههههتوى مرتفههههههههع، وفههههههههي الرتبههههههههة الثالثههههههههة جههههههههاءت الفقههههههههرة 1.85اري )يهههههههه( وانحههههههههراف مع1.16)

هههههههههلبيمة للعهههههههههاملين ""( والتهههههههههي تهههههههههنص: 11) بمتوسهههههههههط حسهههههههههابي  يهههههههههرفض  المهههههههههدير التمصهههههههههرمفات السم

( وبمسهههههههههتوى مرتفهههههههههع، والرتبهههههههههة الرابعهههههههههة بمتوسهههههههههط حسهههههههههابي 1.26اري ) يههههههههه( وانحههههههههراف مع1.11)

( والتههههههي تههههههنص " يميههههههز المههههههدير 6)( وبمسههههههتوى مرتفههههههع للفقههههههرة 1.25( وانحههههههراف معيههههههاري )1.12)

( 1.11بمتوسهههههط حسهههههابي ) (5بهههههين القهههههرار األخالقهههههي والهههههال أخالقهههههي"، والرتبهههههة الخامسهههههة للفقهههههرة )

( وبمسهههههتوى مرتفهههههع والتهههههي تهههههنص: " يلتهههههزم العهههههاملون بقهههههرارات المهههههدير"، 1.83اري )يهههههوانحهههههراف مع

 هريههههههة للمدرسههههههة "( التههههههي تههههههنص علههههههى " يوبههههههح المههههههدير القههههههيم الجو 11والرتبههههههة السادسههههههة للفقههههههرة )

( وبمسههههههههتوى مرتفههههههههع، والرتبههههههههة السههههههههابعة 1.82اري ) يهههههههه( وانحههههههههراف مع1.11بمتوسههههههههط حسههههههههابي )

 مرتفعة 20 1.05 3.69 تبرر الوسيلة" عند اتخاذ القرار يرفض المدير مبدأ "الغاية 2
 متوسطة 21 1.06 3.58 عند اتمخاذ القرار المعلمين واإلداريينبين  يراعي المدير الفروق 17
 متوسطة 22 1.22 3.20 تتأثر قرارات المدير بمشاعره 16

 0.63 3.89 الدرجة الكلية
 

 مرتفعة
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 ( التهههههي تهههههنص علهههههى "المهههههدير ي ْعتبببهههههر أنموذجهههههاب أخالقيهههههاب فهههههي ممارسهههههة أدواره المدرسهههههية"12للفقهههههرة )

 ( وبمسهههههتوى مرتفهههههع، والرتبهههههة الثامنهههههة للفقهههههرة1.21اري )يههههه( وانحهههههراف مع6.25بمتوسهههههط حسهههههابي )

 ( التههههههههي تههههههههنص علههههههههى "يمههههههههارس المههههههههدير العدالههههههههة االجتماعيههههههههة التههههههههي تمنحههههههههه قههههههههوة أخالقيههههههههة."2)

( وبمسهههههههههتوى مرتفهههههههههع. والرتبهههههههههة التاسهههههههههعة 1.21)اري يههههههههه( وانحهههههههههراف مع6.21بمتوسههههههههط حسهههههههههابي )

"  ( التههههي تههههنص علههههى " يمههههارس المههههدير العدالههههة االجتماعيههههة التههههي تمنحههههه قههههوة أخالقيههههة 8للفقههههرة )

ومسههههههتوى مرتفههههههع، والرتبههههههة العاشههههههرة للفقههههههرة  ( 1.21راف معيههههههاري )( وانحهههههه6.2بمتوسههههههط حسههههههابي )

 بصههههههنعفهههههي تطههههههوير مهههههههاراتهم   المعلمههههههين واإلداريههههههين( التهههههي تههههههنص علههههههى " يسهههههاعد المههههههدير 11)

( وبمسههههههتوى مرتفههههههع، 1.27)  اري يهههههه( وانحههههههراف مع6.82بمتوسههههههط حسههههههابي ) القههههههرار األخالقههههههي "

م المههههههدير األداء المدرسههههههي ( التههههههي تههههههنص علههههههى 7والرتبههههههة  الحاديههههههة عشههههههرة للفقههههههرة ) بنههههههاء   "  يقههههههوم

( 1.22اري )يهههههههه( وانحههههههههراف مع1.88بمتوسههههههههط حسههههههههابي ) علههههههههى مخرجههههههههات العمليههههههههة التعليميههههههههة "

( التههههههههي تههههههههنص علههههههههى " يههههههههرفض المههههههههدير 5وبمسههههههههتوى مرتفههههههههع، والرتبههههههههة الثانيههههههههة عشههههههههرة للفقههههههههرة )

وبمسههههههههتوى ( 1.11اري )يهههههههه( وانحههههههههراف مع6.88بمتوسههههههههط حسههههههههابي ) المسههههههههاومة علههههههههى قراراتههههههههه "

( التههههي تههههنص علههههى "يههههوفر المههههدير بيئههههة تربويههههة تسههههاعد 3الثالثههههة عشههههرة  للفقههههرة ) مرتفههههع، والرتبههههة 

( وبمسهههههتوى 1.21اري )يههههه( وانحهههههراف مع6.87بمتوسهههههط حسهههههابي ) فهههههي عمليهههههة صهههههناعة القهههههرارت"

( التهههههههي تهههههههنص علهههههههى " يوظهههههههف المهههههههدير التغذيهههههههة 11الرابعهههههههة عشهههههههرة  للفقهههههههرة ) مرتفهههههههع ، والرتبهههههههة 

( 1.26اري )يههههههههههههه( وانحهههههههههههههراف مع6.85بمتوسهههههههههههههط حسهههههههههههههابي ) بقراراتهههههههههههههه  " تعلقهههههههههههههة الراجعهههههههههههههة الم

"يسهههههههاعد المهههههههدير  ( التهههههههي تهههههههنص علهههههههى 11وبمسهههههههتوى مرتفهههههههع والرتبهههههههة الخامسهههههههة عشهههههههرة للفقهههههههرة )

بمتوسهههههههههط حسهههههههههابي  القهههههههههرار األخالقهههههههههي" بصههههههههنعفهههههههههي تطهههههههههوير مههههههههههاراتهم   المعلمههههههههين واإلداريهههههههههين

( 18الرتبهههههههة السادسهههههههة عشهههههههرة للفقهههههههرة )( وبمسهههههههتوى مرتفهههههههع ، و 1.26اري )يههههههه( وانحههههههراف مع6.81)
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د  بمتوسهههههط  مهههههن نتاجهههههات الهههههتمعلمم" التهههههي تهههههنص علهههههى " يهههههوفر المهههههدير بيئهههههة تعليميمهههههة أخالقيمهههههة تجهههههوم

( وبمسههههههتوى مرتفههههههع، والرتبههههههة السههههههابعة عشههههههرة للفقههههههرة 1.22اري )يهههههه( وانحههههههراف مع6.86حسههههههابي )

نع القهههههههرارات فهههههههي عمليهههههههة صههههههه المعلمهههههههين واإلداريهههههههين( التهههههههي تهههههههنص علهههههههى " يشهههههههرك المهههههههدير 16)

( وبمسهههههههتوى مرتفههههههع، والرتبهههههههة 1.21اري )يهههههه( وانحهههههههراف مع6.81بمتوسهههههههط حسههههههابي ) األخالقيههههههة "

د 11الثامنهههههة عشهههههرة للفقهههههرة ) مهههههن  ( التهههههي تهههههنص علهههههى "يهههههوفر المهههههدير بيئهههههة تعليميمهههههة أخالقيمهههههة تجهههههوم

( وبمسهههههههتوى مرتفهههههههع، 1.23اري  )يههههههه( وانحهههههههراف مع6.71بمتوسهههههههط حسهههههههابي ) نتاجهههههههات الهههههههتمعلمم  "

( التهههههههي تهههههههنص علهههههههى " يلجهههههههأ المهههههههدير لحدسهههههههه القهههههههائم علهههههههى 11ة التاسهههههههعة عشهههههههرة للفقهههههههرة )والرتبههههههه

( وانحههههههراف 6.7" بمتوسههههههط حسههههههابي )المعرفههههههة لصههههههنع القههههههرار عنههههههدما ت ْخف ههههههق جميههههههع المحههههههاوالت 

( التهههههي تهههههنص علهههههى " يهههههرفض 1للفقهههههرة ) ( وبمسهههههتوى مرتفهههههع، والرتبهههههة العشهههههرون 1.27) اري يهههههمع

( وانحههههههراف 6.32بمتوسههههههط حسههههههابي ) يلة" عنههههههد اتخههههههاذ القههههههرار"المههههههدير مبههههههدأ "الغايههههههة تبههههههرر الوسهههههه

( التههههههههي تههههههههنص 17( وبمسههههههههتوى مرتفههههههههع، والرتبههههههههة الحاديههههههههة والعشههههههههرون للفقههههههههرة )1.15) اري يههههههههمع

بمتوسهههههط حسهههههابي  عنهههههد اتمخهههههاذ القهههههرار" المعلمهههههين واإلداريهههههينعلهههههى " يراعهههههي المهههههدير الفهههههروق بهههههين 

الرتبههههههههة الثانيههههههههة والعشههههههههرون للفقههههههههرة ( وبمسههههههههتوى متوسههههههههط ، و 1.13) اري يهههههههه( وانحههههههههراف مع6.58)

( وانحهههههراف 6.1" بمتوسهههههط حسهههههابي ) ( التهههههي تهههههنص علهههههى " تتهههههأثر قهههههرارات المهههههدير بمشهههههاعره13)

 .( وبمستوى متوسط1.11) اري عيم
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ذات داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد مســـــتوى الداللـــــة  رتباطيـــــةهـــــل يوجـــــد عالقـــــة إالســـــةال الثالـــــث: 

(α=0.05 ) ـــــين ـــــادةدرجـــــة ممارســـــة ب ـــــانب القي ـــــيمستوىو  اإليم ـــــرار األخالق ـــــدى  صـــــنع الق ل

 مأدبا؟مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة 

 اإليمهههههانب القيهههههادةدرجههههة ممارسهههههة لاجابههههة عهههههن ههههههذا السههههؤال تهههههم حسهههههاب معههههامالت االرتبهههههاط بهههههين 

القههههههرار األخالقههههههي عنههههههد مههههههديري المههههههدارس الثانويههههههة الحكوميههههههة  صههههههنع مسههههههتوىبأبعادههههههها الخمسههههههة و 

 Pearson Correlationباسهههههتخدام معامهههههل ارتبهههههاط بيرسهههههون ) -فهههههي محافظهههههة مأدبههههها 

Coefficient( ويظهر ذلك في الجدول ،)15.) 

القرار األخالقي عند  صنع مستوىو  اإليمانب القيادةمعامالت االرتباط بين درجة ممارسة : (02الجدول )
 بيرسونبا باستخدام معامل إرتباط مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة مأد

 البعد

 اإليمانب القيادة

 اإليمان
العدالة 
 والمساواة

 النزاهة
األمانة 
 والصدق

التصرف 
 بمسةولية

 القيادة
 اإليمانب

 الكلية
صنع القرار 
 األخالقي

 851. 0.88 0.82 1.35 0.74 0.72 معامل االرتباط 
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الداللة

 

 القيههههههههادة( وجههههههههود عالقههههههههة إيجابيههههههههة قويههههههههة بههههههههين درجههههههههة ممارسههههههههة 15يتبهههههههين فههههههههي الجههههههههدول )

القهههههههرار األخالقهههههههي عنهههههههد مهههههههديري المهههههههدارس الثانويهههههههة الحكوميهههههههة فهههههههي  صهههههههنع مسهههههههتوىو  اإليمهههههههانب

(، وكههههههههذلك وجههههههههود 1.11( وبدرجههههههههة داللههههههههة )1.85محافظههههههههة مأدبهههههههها، إذ بلههههههههغ معامههههههههل االرتبههههههههاط )

القهههههرار  صهههههنع مسهههههتوىو  إليمهههههاناب القيهههههادةبهههههين معظهههههم أبعهههههاد درجهههههة ممارسهههههة  قويهههههة عالقهههههة إيجابيهههههة

( ألربعههههههههة أبعههههههههاد مههههههههن أبعههههههههاد 1.88) -( 1.35األخالقههههههههي، إذ تههههههههراوح معامههههههههل االرتبههههههههاط بههههههههين )

، و العدالههههههة والمسههههههاواة واألمانههههههة والصههههههدق والتصههههههرف بمسههههههؤولية اإليمههههههانوهههههههي  اإليمههههههانب القيههههههادة
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إذ بلههههغ النزاهههههة وتههههوافر صههههنع القههههرار األخالقههههي، بينمهههها كههههان االرتبههههاط ايجابيهههها متوسههههطا بههههين بعههههد 

(1.35). 

ــــع:  ــــد مســــتوىالســــةال الراب ــــة إحصــــائية عن ــــروق ذات دالل ــــة  هــــل توجــــد ف ( α=0.05)الدالل

لـــــدى  اإليمـــــانب القيـــــادةلدرجـــــة ممارســـــة  واإلداريـــــينالمعلمـــــين بـــــين متوســـــطات اســـــتجابات 

ســــنوات لمتغيــــرات الجــــنس و  مأدبــــا تعــــزىمــــديري المــــدارس الثانويــــة الحكوميــــة فــــي محافظــــة 

 العلمي؟والمةهل  الخدمة

 تمت اإلجابة عن هذا السؤال على النحو اآلتي:

 الجنــس .1

 القيهههههههههادةممارسهههههههههة  لدرجهههههههههةالمعياريهههههههههة تهههههههههم حسهههههههههاب المتوسهههههههههطات الحسهههههههههابية واالنحرافهههههههههات 

تطبيهههههههههق  وتهههههههههم- لهههههههههدى مهههههههههديري المهههههههههدارس الثانويهههههههههة الحكوميهههههههههة فهههههههههي محافظهههههههههة مأدبههههههههها اإليمهههههههههانب

 (.13نس، وكما يظهر ذلك بالجدول )تبعا لمتغير الج( t-testاختبار)

لدى مديري المدارس  اإليمانب القيادةلدرجة ممارسة ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 04الجدول )
 تبعا لمتغير الجنس (t-test)، واختبار الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا

 مستوى الداللة tقيمة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس البعد

 0.53 0.64 0.83 3.94 150 ذكر العدالة والمساواة
 0.82 3.88 156 انثى

 0.19 1.32 0.72 4.16 150 ذكر اإليمان
 0.80 4.05 156 انثى

 0.09 1.68 0.64 2.96 150 ذكر النزاهة
 0.68 2.84 156 انثى

 0.68 0.41 0.80 3.98 150 ذكر األمانة والصدق
 0.69 3.95 156 انثى

 0.98 0.02 0.82 4.00 150 ذكر التصرف بمسةولية
 0.72 4.00 156 انثى

 اإليمانب القيادة
 الدرجة الكلية

 0.61 3.71 156 انثى 0.26 1.13 0.61 3.79 150 ذكر
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عههههههههدم وجهههههههود فههههههههروق ذات داللههههههههة  إلههههههههى( 13تشهههههههير النتههههههههائج التهههههههي تظهههههههههر فههههههههي الجهههههههدول )

لدرجهههههة بههههين متوسههههطات اسههههتجابة أفهههههراد عينههههة الدراسههههة  (α=0.05)إحصههههائية عنههههد درجههههة الداللهههههة 

تعهههههزى  لهههههدى مهههههديري المهههههدارس الثانويهههههة الحكوميهههههة فهههههي محافظهههههة مأدبههههها اإليمهههههانب القيهههههادةممارسهههههة 

، إذ اإليمهههههانب القيهههههادةدرجهههههة ممارسهههههة  ( المحسهههههوبة لمتغيهههههرtقيمهههههة ) إلهههههىلمتغيهههههر الجهههههنس، اسهههههتنادا 

(، وكههههههههذلك عههههههههدم وجههههههههود داللههههههههة إحصههههههههائية فههههههههي جميههههههههع 1.13( وبدرجههههههههة داللههههههههة )1.16)بلغههههههههت 

 األبعاد التي تكون منها المقياس.

 المةهل العلمي .2

 القيهههههههههادةممارسهههههههههة  لدرجهههههههههةالمعياريهههههههههة تهههههههههم حسهههههههههاب المتوسهههههههههطات الحسهههههههههابية واالنحرافهههههههههات 

تبعهههها لمتغيههههر المؤهههههل   - لههههدى مههههديري المههههدارس الثانويههههة الحكوميههههة فههههي محافظههههة مأدبهههها اإليمههههانب

 (.17العلمي، ويظهر ذلك بالجدول )

 ( 02الجدول )
لدرجة ممارسة القيادة باإليمان لدى مديري المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 المؤهل العلميتبعا لمتغير  (t-test)، واختبار المدارس الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا

 مستوى الداللة t قيمة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤهل البعد

العدالة 
 والمساواة

 0.83 3.95 100 بكالوريوس فما دون
0.61 0.54 

 0.83 3.89 206 دراسات عليا

 اإليمان
 - 0.79 4.06 100 بكالوريوس فما دون

0.72 
0.47 

 0.75 4.13 206 دراسات عليا

 النزاهة
 0.77 2.93 100 بكالوريوس فما دون

0.51 0.60 
 0.60 2.88 206 دراسات عليا

 األمانة والصدق
 - 0.81 3.93 100 بكالوريوس فما دون

0.56 
0.57 

 0.71 3.98 206 دراسات عليا

التصرف 
 بمسؤولية

 - 0.79 3.96 100 بكالوريوس فما دون
0.63 

0.52 
 0.76 4.02 206 دراسات عليا

 القيادة باإليمان
 الدرجة الكلية

 - 0.65 3.74 100 بكالوريوس فما دون
0.13 

0.89 
 0.59 3.75 206 دراسات عليا
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عهههههدم وجهههههود فهههههروق ذات داللهههههة إحصهههههائية عنهههههد درجهههههة الداللهههههة ( 17يالحهههههظ مهههههن الجهههههدول )

(α=0.05)  القيههههههادة باإليمهههههههانلدرجههههههة ممارسههههههة بههههههين متوسههههههطات اسههههههتجابة أفههههههراد عينههههههة الدراسههههههة 

 العلمهههههي،ر المؤههههههل تعهههههزى لمتغيههههه لهههههدى مهههههديري المهههههدارس الثانويهههههة الحكوميهههههة فهههههي محافظهههههة مأدبههههها

 -)، إذ بلغهههههت القيهههههادة باإليمهههههاندرجهههههة ممارسهههههة  ( المحسهههههوبة لمتغيهههههرtقيمهههههة ) إلهههههىاسهههههتنادا 

وكهههههذلك عهههههدم وجهههههود داللهههههة إحصهههههائية فهههههي جميهههههع األبعهههههاد التهههههي (، 0.89( وبدرجهههههة داللهههههة )0.13

 تكون منها المقياس.

 : الخدمة سنوات .3

 القيهههههههههادةتههههههههم حسههههههههاب المتوسهههههههههطات الحسههههههههابية واالنحرافهههههههههات المعياريههههههههة لدرجهههههههههة ممارسههههههههة  

لهههههههدى مهههههههديري المهههههههدارس الثانويهههههههة الحكوميهههههههة فهههههههي محافظهههههههة مأدبههههههها تبعههههههها لمتغيهههههههر عهههههههدد  اإليمهههههههانب

 (.18ذلك بالجدول )ا يظهر ، كمالخدمة سنوات

لدى مديري  اإليمانب القيادةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة  (07الجدول )
 الخدمة سنواتالمدارس الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا تبعا لمتغير 

 العدد سنوات الخدمة البعد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 اإليمان
 0.88 4.04 65 سنوات 2اقل من 

 0.73 4.16 75 سنوات 01 إلى 2
 0.73 4.11 166 سنوات 01اكثر من 

العدالة 
 والمساواة

 0.89 3.92 65 سنوات 2اقل من 
 0.71 4.04 75 سنوات 01 إلى 2

 0.85 3.85 166 سنوات 01اكثر من 

 النزاهة
 0.69 2.93 65 سنوات 2اقل من 

 0.70 2.92 75 سنوات 01 إلى 2
 0.64 2.88 166 سنوات 01اكثر من 
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األمانة 
 والصدق

 0.82 3.82 65 سنوات 2اقل من 
 0.73 4.12 75 سنوات 01 إلى 2

 0.72 3.95 166 سنوات 01اكثر من 

التصرف 
 بمسةولية

 0.83 3.87 65 سنوات 2اقل من 
 0.75 4.14 75 سنوات 01 إلى 2

 0.75 3.99 166 سنوات 01اكثر من 
 القيادة

  اإليمانب
 الكلية

 0.68 3.70 65 سنوات 2اقل من 
 0.58 3.85 75 سنوات 01 إلى 2

 0.59 3.73 166 سنوات 01اكثر من 
 

( عهههههههدم وجهههههههود فهههههههروق ظاهريهههههههة بهههههههين المتوسهههههههطات الحسهههههههابية 18يالحهههههههظ مهههههههن الجهههههههدول ) 

لهههههدى مهههههديري المهههههدارس الثانويهههههة الحكوميهههههة فهههههي محافظهههههة مأدبههههها  اإليمهههههانب القيهههههادةلدرجهههههة ممارسهههههة 

سههههههنوات  5مههههههن  سههههههنوات الخدمههههههة، إذ حصههههههل المعلمههههههون ذوو الخدمههههههة سههههههنواتتبعهههههها لمتغيههههههر عههههههدد 

(، وبالرتبهههههة الثانيهههههة المعلمهههههون 6.85سهههههنوات علهههههى أعلهههههى متوسهههههط حسهههههابي بلهههههغ ) 11وأقهههههل مهههههن 

(، وأخيههههههههرا جههههههههاء 6.76) وبلههههههههغ المتوسههههههههط الحسههههههههابي سههههههههنوات 11من أكثههههههههر  سههههههههنوات الخدمههههههههةذوو 

بلهههههههغ سهههههههنوات وأقهههههههل بالرتبهههههههة األخيهههههههرة إذ  5 سهههههههنوات الخدمهههههههةالمتوسهههههههط الحسهههههههابي للمعلمهههههههون ذوو 

(6.71.) 

، (α=0.05)ولتحديههههههد فيمهههههها إذا كانههههههت الفههههههروق ذات داللههههههة إحصههههههائية عنههههههد درجههههههة الداللههههههة 

وجههههاءت النتههههائج كمهههها  (one-way ANOVA)تههههم اسههههتخدام اختبههههار تحليههههل التبههههاين األحههههادي 

 (.12في الجدول )
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، تبعا لمتغير اإليمانب القيادةتحليل التباين األحادي إليجاد داللة الفروق لدرجة ممارسة  (02الجدول )
 الخدمة سنوات

 مصدر التباين البعد
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

 اإليمان
 65. 43. 25. 2 50. المجموعات بين

 58. 303 176.79 داخل المجموعات
  

 305 177.29 المجموع
   

العدالة 
 والمساواة

 23. 1.48 1.01 2 2.02 المجموعات بين
 68. 303 206.74 داخل المجموعات

  
 305 208.76 المجموع

   

 النزاهة
 82. 20. 09. 2 18. المجموعات بين

 44. 303 133.12 داخل المجموعات
  

    305 133.30 المجموع
األمانة 
 والصدق

 06. 2.90 1.60 2 3.19 المجموعات بين
 55. 303 166.99 داخل المجموعات

  
 305 170.18 المجموع

   
التصرف 
 بمسةولية

 13. 2.06 1.22 2 2.44 المجموعات بين
   59. 303 179.03 داخل المجموعات

 305 181.47 المجموع
   

 القيادة
  اإليمانب

 الكلية

 27. 1.33 49. 2 99. المجموعات بين
 37. 303 112.34 داخل المجموعات

  
 305 113.33 المجموع

   
عههههههههدم وجهههههههود فههههههههروق ذات داللههههههههة  إلههههههههى( 12تشهههههههير النتههههههههائج التهههههههي تظهههههههههر فههههههههي الجهههههههدول )

 القيههههههادةبههههههين متوسههههههطات االسههههههتجابة لدرجههههههة ممارسههههههة  (α=0.05)إحصههههههائية عنههههههد درجههههههة الداللههههههة 

 سهههههنواتتعههههزى لمتغيههههر  -لههههدى مههههديري المههههدارس الثانويههههة الحكوميههههة فههههي محافظههههة مأدبهههها اإليمههههانب
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( 1.66، إذ بلغههههههههت )اإليمههههههههانب القيههههههههادةقيمههههههههة )ف( المحسههههههههوبة لمتغيههههههههر  إلههههههههى، اسههههههههتنادا الخدمههههههههة

 (، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لجميع أبعاد المقياس.0.27وبدرجة داللة )

ـــد الســـةال الخـــامس:  ـــة إحصـــائية عن ـــروق ذات دالل ـــةهـــل توجـــد ف ( α=0.05) مســـتوى الدالل

فــــــي صــــــنع القــــــرار األخالقــــــي  مســــــتوىل واإلداريــــــينالمعلمــــــين بــــــين متوســــــطات اســــــتجابة 

والمةهــــل  ســــنوات الخدمــــةدبــــا تعــــزى لمتغيــــرات الجــــنس و المــــدارس الثانويــــة فــــي محافظــــة مأ

 العلمي؟

 تمت اإلجابة عن هذا السؤال على النحو اآلتي:

 الجنس:  .1

القهههههههرار األخالقهههههههي فهههههههي  صهههههههنع مسهههههههتوىلتهههههههم حسهههههههاب المتوسهههههههطات الحسهههههههابية واالنحرافهههههههات 

تبعههههها لمتغيهههههر الجهههههنس، كمههههها  t-test)اختبهههههار ) إجهههههراءوتهههههم  المهههههدارس الثانويهههههة فهههههي محافظهههههة مادبههههها

 (.11)يظهر ذلك بالجدول 

القرار األخالقي في المدارس  صنع مستوىل( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 91الجدول )
 ( تبعا لمتغير الجنس.(t-testواختبار  ،مادباالثانوية في محافظة 

 العدد الجنس البعد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
درجة 
 الداللة

 0.77 0.30 0.64 3.90 150 ذكر القرار األخالقي توافر صنع
 0.63 3.88 156 أنثى

 

عههههههههدم وجهههههههود فههههههههروق ذات داللههههههههة  إلههههههههى( 11التهههههههي تظهههههههههر فههههههههي الجهههههههدول )تشهههههههير النتههههههههائج 

القههههههرار  صههههههنع مسههههههتوىلبههههههين متوسههههههطات االسههههههتجابة  (α=0.05)إحصههههههائية عنههههههد درجههههههة الداللههههههة 

قيمههههة  إلههههىتعههههزي لمتغيههههر الجههههنس، اسههههتنادا  األخالقههههي فههههي المههههدارس الثانويههههة فههههي محافظههههة مادبهههها

(t المحسوبة لمتغير )(.1.77( وبدرجة داللة )1.61إذ بلغت ) صنع القرار األخالقي 



74 
 

 
 
 
 

 المةهل العلمي:  .2

القهههههههههرار  صهههههههههنع مسهههههههههتوىلالمعياريهههههههههة تهههههههههم حسهههههههههاب المتوسهههههههههطات الحسهههههههههابية واالنحرافهههههههههات  

تبعهههها لمتغيههههر المؤهههههل  -األخالقههههي لههههدى مههههديري المههههدارس الثانويههههة الحكوميههههة فههههي محافظههههة مأدبهههها 

 (.11علمي، ويظهر ذلك بالجدول )ال

 (21الجدول )

لدى مديري  صنع القرار األخالقيلدرجة ممارسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية   

 المؤهل العلميتبعا لمتغير  (t-test)، واختبار المدارس الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا

 العدد المؤهل  البعد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
مستوى 
 الداللة

 مستوى صنع
 القرار االخالقي 

 بكالوريوس 
 فما دون

100 
3.86 0.69 

- 0.51 0.61 
 0.60 3.90 206 دراسات عليا

 

عههههههههدم وجهههههههود فههههههههروق ذات داللههههههههة  إلههههههههى( 11تشهههههههير النتههههههههائج التهههههههي تظهههههههههر فههههههههي الجهههههههدول )

صههههههنع القههههههرار  مسههههههتوىلبههههههين متوسههههههطات االسههههههتجابة  (α=0.05)إحصههههههائية عنههههههد درجههههههة الداللههههههة 

، اسهههههتنادا المؤههههههل العلمهههههيلمتغيهههههر  ىتعهههههز  األخالقهههههي فهههههي المهههههدارس الثانويهههههة فهههههي محافظهههههة مادبههههها

وبدرجههههههههة داللههههههههة  (1.51-)إذ بلغههههههههت  ألخالقههههههههيا( المحسههههههههوبة لمتغيههههههههر صههههههههنع القرار tإلههههههههى قيمههههههههة )

(1.31.) 
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 :الخدمة سنوات .3

القههههههههههرار  صههههههههههنع مسهههههههههتوىتهههههههههم حسههههههههههاب المتوسههههههههههطات الحسهههههههههابية واالنحرافههههههههههات المعياريههههههههههة ل

، كمههههها الخدمهههههة سهههههنواتاألخالقهههههي فهههههي المهههههدارس الثانويهههههة فهههههي محافظهههههة مادبههههها تبعههههها لمتغيهههههر عهههههدد 

 (.11يظهر ذلك بالجدول )

القرار األخالقي في المدارس  صنع مستوىلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (99جدول )
 .الخدمةتبعا لمتغير عدد سنوات  الثانوية في محافظة مادبا

 العدد سنوات الخدمة البعد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القرار  توافر صنع
 األخالقي

 1.32. 3.77 65 سنوات 2اقل من 
 1.31. 4.01 75 سنوات 01 إلى 2
 1.31. 3.88 166 سنوات 01من  أكثر

 1.32. 3.89 306 المجموع

عههههههدم وجههههههود فههههههروق ظاهريههههههة بههههههين  إلههههههى( 11تشههههههير النتههههههائج التههههههي تظهههههههر فههههههي الجههههههدول )  

القههههههرار األخالقههههههي فههههههي المههههههدارس الثانويههههههة فههههههي محافظههههههة  صههههههنع مسههههههتوىمتوسههههههطات االسههههههتجابة ل

كانههههههههت الفههههههههروق ذات داللههههههههة  إذا، ولتحديههههههههد فيمهههههههها الخدمههههههههةمادبهههههههها تعههههههههزى لمتغيههههههههر عههههههههدد سههههههههنوات 

-one)( تهههههم اسهههههتخدام اختبهههههار تحليهههههل التبهههههاين األحهههههادي α=0.05إحصهههههائية عنهههههد درجهههههة داللهههههة )

way ANOVA) ( 16وجاءت النتائج كما في الجدول.)  

القرار األخالقي في المدارس  صنع مستوىلتحليل التباين األحادي إليجاد داللة الفروق  (93الجدول )
 الخدمة سنواتتبعا لمتغير عدد  الثانوية في محافظة مادبا

 مصدر التباين البعد
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

القرار  توافر صنع
 األخالقي

 0.08 2.57 1.01 2 2.03 المجموعات بين
     0.39 303 119.67 داخل المجموعات

       305 121.70 المجموع
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( عهههههدم وجهههههود فهههههروق ذات داللهههههة إحصهههههائية عنهههههد مسهههههتوى 16تبهههههين النتهههههائج فهههههي الجهههههدول )

القهههرار األخالقهههي فهههي المهههدارس الثانويهههة فهههي محافظهههة مادبههها  صهههنع مسهههتوىل (α=0.05الداللهههة )

( وبدرجهههههة 1.57)( المحسهههههوبة إذ بلغهههههت فقيمهههههة ) إلهههههى، اسهههههتنادا الخدمهههههة سهههههنواتتعهههههزى لمتغيهههههر 

 (.1.18داللة )
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

تبههههههمن هههههههذا الفصههههههل عربهههههها لمناقشههههههة نتههههههائج الدراسههههههة فههههههي بههههههوء األسههههههئلة الموبههههههوعة، 

 التوصيات التي تم التوصل إليها في بوء هذه النتائج وموبحة كاآلتي: كما تبمن

لدى مديري المدارس  اإليمانب القيادةما درجة ممارسة  السةال األول والذي ينص: "مناقشة نتائج 

 ؟واإلداريينالمعلمين مأدبا من وجهة نظر  الثانوية الحكومية في محافظة

لهههههههدى مهههههههديري  اإليمهههههههانب القيهههههههادة( أن درجهههههههة ممارسهههههههة 8أوبهههههههحت النتهههههههائج فهههههههي الجهههههههدول )

كانهههههت  واإلداريهههههينالمعلمهههههين المهههههدارس الثانويهههههة الحكوميهههههة فهههههي محافظهههههة مأدبههههها مهههههن وجههههههة نظهههههر 

(، وجهههههههاءت أبعهههههههاد 1.51( واالنحهههههههراف المعيهههههههاري )6.77مرتفعهههههههة ، إذ بلهههههههغ المتوسهههههههط الحسهههههههابي )

أن  إلههههههههىاألداة جميعههههههههها بههههههههين الدرجههههههههة المتوسههههههههطة والمرتفعههههههههة، وتعههههههههزو الباحثههههههههة هههههههههذه النتيجههههههههة 

معههههههه  المعلمهههههين واإلداريهههههينالمهههههديرهو قمهههههة ههههههرم العمليهههههة التعليميهههههة التعلميهههههة وههههههو محهههههط اهتمهههههام 

يههههههههة األخالقيهههههههة التههههههههي ال تنفصههههههههل عهههههههن العمههههههههل اإلداري والتربههههههههوي بههههههههل اإليمانبههههههههادئ وأن ههههههههذه الم

يهههههرون مهههههن التهههههزام  واإلداريهههههينالمعلمهههههين مهههههن الممكهههههن أن  هأنههههه تحسهههههنه وتزيهههههد مهههههن فاعليتهههههه كهههههذلك

 .المدير بالقيم واألخالق الحميدة النابعة في معظمها من الديانات السماوية المختلفة

جههههاء فههههي الرتبههههة  اإليمههههانب عههههد  يالحههههظ مههههنأبعههههاد االسههههتبانة التفصههههيلية،  إلههههىوعنههههد الرجههههوع 

( وبدرجهههههههة مرتفعهههههههة وههههههههذا يهههههههدل 1.73اري )يههههههه( وانحهههههههراف مع1.11بمتوسهههههههط حسهههههههابي ) األولهههههههى،

نهههههابع مهههههن صهههههفات ايمانيهههههة متهههههوفرة فهههههي شخصهههههيته أو  سهههههلوك مهههههدير المدرسهههههةأنهههههه ربمههههها ان علهههههى 

معهههههه وبالتهههههالي يرونهههههه صهههههاحب  واإلداريهههههين المعلمهههههينربمههههها تكهههههون العالقهههههات وديهههههة بهههههين المهههههدير و 

( وانحهههههههراف 1.11بمتوسهههههههط حسهههههههابي )جهههههههاء كمههههههها أن ب عهههههههد التصهههههههرف بمسهههههههؤولية  خلهههههههق ايمهههههههاني 
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ه مههههن علهههى أنهههه ( وبدرجههههة مرتفعهههة والههههذي حصهههل علههههى الرتبهههة الثانيههههة ممهههها يهههدلل1.77اري )يهههمع

حتهههههى ولهههههو  اإليمهههههانالممكهههههن أن يكهههههون هنهههههاك انعكهههههاس أو عالقهههههة بهههههين أن مهههههن يتهههههوفر لديهههههه قهههههيم 

نجهههههد أنهههههه وربمههههها  ،كانهههههت جزئيهههههة فهههههإن ذلهههههك يهههههنعكس بشهههههكل ايجهههههابي علهههههى العمهههههل وسهههههلوك القائهههههد

كهههههل مايصهههههدر عنهههههه مهههههن تصهههههرفات فههههههي تصهههههرفات مسهههههؤولة ويتحمهههههل بكهههههل علهههههى يحاسهههههب نفسهههههه 

 رحابة صدر وبكل طمأنينة ويسود العمل نوع من األلفة والراحة النفسية. 

( وانحهههههههراف 6.23بمتوسهههههههط حسهههههههابي ) ثالثهههههههةوجهههههههاء ب عهههههههد األمانهههههههة والصهههههههدق فهههههههي الرتبهههههههة ال

المعلمههههههين كههههههون  قههههههد يأن  إلههههههى( وبدرجههههههة مرتفعههههههة، حيههههههث تعههههههزو الباحثههههههة ذلههههههك 1.75اري )يههههههمع

او اإلداريههههههين وهههههههم األقههههههرب لمالحظههههههة تفاصههههههيل شخصههههههية المههههههدير بحكههههههم قههههههربهم مههههههن  واإلداريههههههين

ف تثبهههههت مواقهههههفههههههم أقهههههرب ألن يالحظهههههوا سهههههلوكاته وقهههههد يكهههههون شهههههاهد المهههههديروفق الههههههرم الهههههوظيفي 

ينقههههههل و  يمتلههههههك سههههههلوكات  تههههههدل علههههههى الصههههههدق واألمانههههههة فههههههي أعمالههههههه التههههههي يؤديههههههها أن المههههههدير  

أمهههههها فههههههي المرتبههههههة  ممهههههها جعههههههل مجههههههال الصههههههدق واألمانههههههة بدرجههههههة مرتفعههههههة، للعههههههاملين معههههههه أثرههههههها 

( 1.86اري )يههههههوانحهههههراف مع( 6.21العدالههههههة والمسهههههاواة بمتوسهههههط حسههههههابي ) الرابعهههههة قهههههد جههههههاء ب عهههههد

 الههههوازع الههههديني لههههدى المههههدير أن  إلههههى تعههههودقههههد  النتيجههههة  عههههة، وتههههرى الباحثههههة هههههذهوبدرجههههة مرتف

صهههههههدق المسهههههههتجيبين  فهههههههي تعبئهههههههة فقهههههههرات  ظهههههههاهر فهههههههي تعامالتهههههههه  وقراراتهههههههه وكهههههههذلك قهههههههد يكهههههههون 

( 1.82وجههههههههاء فههههههههي الرتبههههههههة الخامسههههههههة واألخيههههههههرة ب عههههههههد النزاهههههههههة، بمتوسههههههههط حسهههههههههابي )االسههههههههتبانة 

أنههههههه قههههههد يكههههههون لههههههدى  إلههههههىذلههههههك ( وبدرجههههههة متوسههههههطة وتعههههههزو الباحثههههههة 1.33وانحههههههراف معيههههههاري )

ي نظريههههههها ولكهههههههن ال يظههههههههر فهههههههي سهههههههلوكه فهههههههي مدرسهههههههته او عهههههههدم اطهههههههالع اإليمهههههههانالمهههههههدير الهههههههوازع 

بشهههههكل معهههههه علهههههى توبهههههيح العمالهههههه التهههههي يقهههههوم بهههههها  المعلمهههههين واإلداريهههههينو  المعلمهههههين واإلداريهههههين

بههههدون التأكههههد مههههن  معههههه و المعلمههههين واإلداريههههينمباشههههر فيكههههون التفسههههير لههههها علههههى حسههههب مههههايفهم 
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يفسهههر ههههداف مهههن أعمهههال المهههدبر قهههد ألعمالهههه فتهههرى الباحثهههة أنهههه قهههد يكهههون عهههدم وبهههوح األ الهههدافع

 بهذه الدرجة. الشفافية والنزاهة وجاءت  إلىبعبهم مواقفه بأنها تفتقر 

الحاصهههههههل علهههههههى الرتبهههههههة األولهههههههى بمتوسهههههههط حسهههههههابي  اإليمهههههههانوتشهههههههير نتهههههههائج فقهههههههرات ب عهههههههد 

بمتوسههههههههط  ( حصههههههههلت علههههههههى أعلههههههههى رتبههههههههة1(، وأن الفقههههههههرة )1.73( وانحههههههههراف  معيههههههههاري )1.11)

يبتعهههههد المههههههدير عههههههن الحههههههرام خوفهههههها   ( والتههههههي تههههههنص: "1.88اري )يهههههه( وانحههههههراف مع1.18حسهههههابي )

أنهههههه مهههههن المحتمهههههل أن المهههههديرتظهر لديهههههه  إلهههههىمهههههن غبهههههب ال "، وتعهههههزو الباحثهههههة ههههههذه النتيجهههههة 

سهههههلوكات ايمانيهههههة قهههههد يكهههههون المجتمهههههع الهههههذي يعهههههيش فيهههههه مجتمهههههع ملتهههههزم وقهههههد تكهههههون البيئهههههة التهههههي 

وشخصهههههية وقهههههد يكهههههون المهههههدير مهههههن ذوي الخبهههههرات التربويهههههة ذات منبهههههع أخالقهههههي يعمهههههل بهههههها بيئهههههة 

( 1حيههههههث حصههههههلت علههههههى الدرجههههههة المرتفعههههههة، فههههههي حههههههين حصههههههلت الفقههههههرة ) ذات طههههههابع أخالقههههههي 

( والتههههههي 1.22اري )يهههههه( وانحههههههراف مع6.81بمتوسههههههط حسههههههابي ) علههههههى الرتبههههههة الخامسههههههة واألخيههههههرة

يتميههههز المههههدير بالهههههدوء المههههؤدي لطمأنينههههة الههههنفس " كمهههها أنههههها جههههاءت بدرجههههة مرتفعههههة إال  تههههنص: "

مههههن المحتمههههل أن المههههدير لديههههه أخههههالق  هأنهههه إلههههىهههههذا البعههههد، ويعههههزى ذلههههك  أنههههها أدنههههى الفقههههرات فههههي

ي متههههههوفر لكههههههن بههههههغوطات العمههههههل وكثههههههرة األعمههههههال المطلوبههههههة منههههههه كمههههههدير أدت اإليمههههههانوالههههههوازع 

معهههههه وعهههههدم قيهههههامهم بواجبهههههاتهم  المعلمهههههين واإلداريهههههينذه النتيجهههههة ،وقهههههد يكهههههون السهههههبب ههههههو هههههه إلهههههى

ال تتحقهههههق األههههههداف التهههههي يسهههههعى  المكلفهههههين بهههههها ممههههها يهههههزعج المهههههدير ويهههههؤثر علهههههى هدوئهههههه عنهههههدما

أن التعليمهههههههات التهههههههي يتلقاهههههههها مهههههههدير المدرسهههههههة وأن أداء  إلهههههههىوقهههههههد يعهههههههزى ايبههههههها  تحقيقهههههههها إلهههههههى

ة األعمهههههال المطلوبهههههة منهههههه محكومهههههة بوقهههههت معهههههين مهههههن قبهههههل السهههههلطة المشهههههرفة عليهههههه فهههههي مديريههههه

التههههههوتر وذلههههههك إلنجههههههاز األعمههههههال بأسههههههرع وقههههههت وقههههههد  إلههههههىالتربيههههههة وكثههههههرة البههههههغوطات تههههههؤدي بههههههه 

 الغيههههههر مباليههههههة بالعمههههههل.  المعلمههههههين واإلداريههههههينيكههههههون المههههههدير يعمههههههل مههههههع بعههههههض مههههههن شخصههههههيات 
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اري يههههه( وانحهههههراف مع1.11بمتوسهههههط حسهههههابي ) ب عهههههد التصهههههرف بمسهههههؤولية نتيجهههههة إلهههههىوعنههههد النظهههههر 

يلتهههههزم المهههههدير  ( والتهههههي تهههههنص: "11الرتبهههههة الثانيهههههة ، نجهههههد أن الفقهههههرة )( والتهههههي جهههههاءت فهههههي 1.77)

( وانحههههههراف 1.11ى بمتوسههههههط حسهههههابي)) بقهههههوانين وأنظمهههههة ( العمههههههل" حصهههههلت علههههههى الرتبهههههة األولههههه

قههههههههد يكههههههههون المههههههههدير مطلههههههههع وبشههههههههكل ( وبدرجههههههههة مرتفعههههههههة ممهههههههها يههههههههدلل علههههههههى أن 1.21اري )يههههههههمع

وورشهههههات عمهههههل تأهيليهههههة  تدريبيهههههة تفصهههههيلي علهههههى قهههههوانين العمهههههل وكهههههذلك قهههههديكون خبهههههع لهههههدورات

خبههههههرات سههههههابقة  إلههههههىد تعههههههرض أن المههههههدير قهههههه إلههههههىوتشههههههير هههههههذه النتيجههههههة   قبههههههل أن يصههههههبح مههههههديراب 

جعلتهههههه يهههههتفهم القهههههوانين ويلتهههههزم بهههههها وكهههههذلك قهههههد تكهههههون القهههههوانين واألنظمهههههة تحكهههههم المهههههدير بالتقيهههههد 

متوسهههههههط ب ( حصهههههههلت علهههههههى الرتبهههههههة السهههههههابعة واألخيهههههههرة11فهههههههي حهههههههين أن الفقهههههههرة ) ،وااللتهههههههزام بهههههههها

( والتههههههههههههي تههههههههههههنص: "يتحمههههههههههههل المديرمسههههههههههههؤولية 1.11اري )يهههههههههههه(  وانحههههههههههههراف مع6.85حسههههههههههههابي ) 

أنهههههههه مهههههههن المحتمهههههههل أن ههههههههذه الفقهههههههرة حصهههههههلت علهههههههى الرتبهههههههة  إلهههههههى، وتعزوالباحثهههههههة ذلهههههههك أخطائهههههههه"

األخيهههههرة بحسهههههب مههههها فهمهههههها المسهههههتجيبين  أن تطبيهههههق القهههههوانين وتقيهههههد المهههههدير بأنظمهههههة العمهههههل أنهههههه 

المعلمهههههين ائهههههه، أو قهههههد يكهههههون السهههههبب ههههههو الخالفهههههات بهههههين المهههههدير و عهههههدم تحمهههههل لمسهههههؤولية  أخط

أنهههههه قهههههد يكهههههون التنهههههافس بهههههين  إلهههههىوتعهههههزو الباحثهههههة ايبههههها  معهههههه فهههههي وجههههههات النظهههههر  واإلداريهههههين

فههههههي األداء فيههههههرى المعلههههههم أو اإلداري أن المههههههدير غيههههههر قههههههادر علههههههى تحمههههههل  المعلمههههههين واإلداريههههههين

مسهههههههؤولية أخطائهههههههه وقهههههههد يكهههههههون فعليهههههههاب المهههههههدير ال يتحمهههههههل مسهههههههؤولية أخطائهههههههه إمههههههها بهههههههعف فهههههههي 

شخصههههيته كمههههدير أو قههههد يكههههون عشههههوائي فههههي العمههههل وغيههههر مههههنظم واليعمههههل بههههمن خطههههة منظمههههة  

 األخيرة. على الرتبة جعل من هذه الفقرة تحصلمبرمجة للعمل  .

األمانهههههههة والصهههههههدق علهههههههى الرتبهههههههة الثالثهههههههة بمتوسهههههههط حسهههههههابي  ب عهههههههد النتهههههههائج حصهههههههول وتشهههههههير

تههههههرى الباحثههههههة أنههههههه مههههههن الطبيعههههههي ( وبدرجههههههة مرتفعههههههة، حيههههههث 1.75اري )يههههههمع ( وانحههههههراف6.23)
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يههههة تلقائيهههها سههههيتوفر عنههههده أمانههههة اإليمانالمنظومههههة  إلههههىأن االنسههههان الههههذي لديههههه قههههيم ومبههههادئ تسههههتند 

مهماتههههههههه فههههههههي الوقههههههههت المناسههههههههب ينجههههههههز المدير  ( والتههههههههي تههههههههنص: "17الفقههههههههرة ) وجههههههههاءت وصههههههههدق.

(، وتهههههههرى الباحثههههههههة أن 1.81اري )يهههههههه( وانحهههههههراف مع1.13"بالمرتبهههههههة األولهههههههى بمتوسههههههههط حسهههههههابي )

قهههههة ليهههههنجح وقهههههد يتطلهههههب االنجهههههاز بدأن العمهههههل االداري  المؤمهههههلأنهههههه مهههههن  ههههههذه النتيجهههههة تهههههدل علهههههى

شهههههههرافية  تمهههههههديريايكهههههههون متابعهههههههة  للعمهههههههال وزيهههههههارات المههههههههدارس  التربيهههههههة مهههههههن أقسههههههههام إداريهههههههة وا 

المتكهههههههههررة والمخاطبهههههههههات الدوريهههههههههة المسهههههههههتمرة جعلهههههههههت المهههههههههدير يههههههههههتم بإنجهههههههههازه ألعمالهههههههههه بالوقهههههههههت 

 ( علههههههههى الرتبهههههههة األخيههههههههرة15، وكهههههههذلك تسههههههههتطيع أن تعهههههههزو الباحثههههههههة حصهههههههول الفقهههههههرة ) المناسهههههههب

المهههههدير  رجهههههة مرتفعهههههة والتهههههي تهههههنص: "( وبد1.27اري )يههههه( وانحهههههراف مع6.83بمتوسهههههط حسهههههابي )

قهههههد يكهههههون أحهههههد أسهههههبابها ههههههو علهههههى أنهههههها نتيجهههههة " المعلمهههههين واإلداريهههههينيفهههههي بالوعهههههد عنهههههدما يعهههههد 

التخطهههههيط السهههههريع  غيهههههر المبهههههرمج وعهههههدم االلتهههههزام بهههههالخطط وقهههههد يكهههههون القهههههوانين واألنظمهههههة التهههههي 

لمسههههههههتجيبين وقههههههههد يكههههههههون أراء اتقيههههههههد المههههههههدير ممهههههههها يجعلههههههههه غيههههههههر قههههههههادرا علههههههههى أن يفههههههههي بوعههههههههده 

الشخصههههية مههههن وجهههههة نظههههرهم ألعمههههال المههههدير أنههههه ال يفههههي بالوعههههد وخههههالف فههههي وجهههههات النظههههر 

 ( وانحههههراف6.21الرابعههههة بمتوسههههط حسههههابي )وجههههاء ب عههههد العدالههههة والمسههههاواة فههههي الرتبههههة  فقههههط.

( 1.12( علههههههى الرتبههههههة األولههههههى بمتوسههههههط حسههههههابي )7(، كمهههههها وحصههههههلت الفقههههههرة )1.86معيههههههاري )

" يبههههذل المههههدير جهههههده ليكههههون  والتههههي تههههنص علههههى (، بدرجههههة مرتفعههههة1.21)معيههههاري  وانحههههراف

إمههههها أن يكهههههون المهههههدير بموقعهههههه كمسهههههؤول  " ممههههها يهههههدلل  المعلمهههههين واإلداريهههههينحسهههههن التعامهههههل مهههههع 

المعلمههههههين معههههههه أو قههههههد يكههههههون حجههههههم العمههههههل الههههههذي يؤديههههههه  المعلمههههههين واإلداريههههههينلههههههه قبههههههول عنههههههد 

األهههههههداف المرجهههههههوة تعهههههههاون فيمهههههها بيههههههنهم لتحقيههههههق جعههههههل مههههههن المديريحسههههههن التعامههههههل لل واإلداريههههههين

وجهههههههاءت وتهههههههوفر جهههههههو ومنهههههههاخ تنظيمهههههههي يسهههههههوده االحتهههههههرام المتبهههههههادل وتقهههههههدير الجههههههههود المبذولهههههههة، 
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ههههات العمههههل بههههين 3بالرتبههههة األخيههههرة الفقههههرة )  المعلمههههين واإلداريههههين( والتههههي تههههنص" يههههوزع المههههدير مهمم

جهههههههة مرتفعهههههههة وممههههههها يجعهههههههل ( ودر 1.11( وانحهههههههراف معيهههههههاري)6.73بعدالهههههههة" وبمتوسهههههههط حسهههههههابي )

يير واسهههههس فهههههي توزيهههههع اأنهههههه مهههههن المتوقهههههع أن يكهههههون المهههههدير عنهههههده معههههه إلهههههىالباحثهههههة تعهههههزو ذلهههههك 

 المعلمههههههين واإلداريههههههينوكههههههذلك  المعلمههههههين واإلداريههههههينالمهمههههههات  كههههههل حسههههههب اداءه وانجازاتههههههه مههههههن 

ينظههههرون لهههههذا التوزيههههع بأنههههه غيههههر عههههادل وأن المههههدير غيههههر منصههههف فههههي ذلههههك وتعتقههههد الباحثههههة أنههههه 

امسهههههة أمهههها بعههههد النزاهههههة  فقههههد جههههاء بالرتبههههة الخاخههههتالف فههههي وجهههههات النظههههر كههههل حسههههب موقعههههه  

( وجههههههههاءت 1.33( وانحههههههههراف معيههههههههاري )1.21واألخيههههههههرة بدرجههههههههة متوسههههههههطة ومتوسههههههههط حسههههههههابي )

يعطهههههههي المهههههههدير كهههههههل ذي حهههههههق حقهههههههه مهههههههن غيهههههههر  التهههههههي تهههههههنص: "( بالرتبهههههههة االولهههههههى و 11الفقهههههههرة )

وتعتقهههههههههد  ( وبدرجهههههههههة مرتفعهههههههههة1.11اري )يهههههههه( وانحهههههههههراف مع6.81) محابههههههههاة. " بمتوسهههههههههط حسهههههههههابي

الباحثهههههة أن المهههههدير يههههههتفهم أن  مهههههن أههههههم األمههههههور التهههههي تسهههههاعده علههههههى تحقيهههههق أههههههداف المدرسههههههة 

نجههههههاز العمههههههل هههههههو  وجههههههاءت  فههههههي المدرسههههههة  المعلمههههههين واإلداريههههههينالعههههههدل وعههههههدم التمييههههههز بههههههين وا 

يسهههههتغل المهههههدير ( والتهههههي تهههههنص علهههههى " 11) بالرتبهههههة الخامسهههههة واألخيهههههرة وبدرجهههههة منخفبهههههة الفقهههههرة

( وانحهههههههههراف معيهههههههههاري 1.21بمتوسهههههههههط حسهههههههههابي) "أغهههههههههراض ومرافهههههههههق المدرسهههههههههة لعملهههههههههه الخهههههههههاص

وقهههههد يكههههههون  أخالقيهههههة لهههههدى المهههههديريوجهههههد ثقافهههههة ه أنههههه علهههههى باعتقهههههاد الباحثهههههة ( ممههههها يهههههدلل1.65)

مؤشهههههههر بهههههههأن المنصهههههههب  التنشهههههههئة اإلجتماعيهههههههة والبيئهههههههة المحيطهههههههة طابعهههههههها العهههههههام أخالقهههههههي وههههههههذا

سههههههواء  وقههههههد يكهههههون زيههههههادة الهههههوعي  على السهههههلوك لمههههههن لديهههههه وازع ومرجعيههههههة دينيهههههةكمهههههدير ال يههههههؤثر 

معههههههه وقههههههد يكههههههون المتابعههههههة والتههههههدقيق مههههههن قبههههههل الجهههههههات  المعلمههههههين واإلداريههههههينعنههههههد المههههههدير أو 

 . ا في ابتعاد المدير عن استغالل مهنتهالمسؤولة سبب
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أن  نتائجههههههههههاحيهههههههههث كانهههههههههت   (1117الخبهههههههههيرات )اتفقهههههههههت ههههههههههذه الدراسهههههههههة مهههههههههع دراسهههههههههة 

ي اإليمهههههانالمهههههديرين يهههههرون أنفسههههههم قهههههادة ايمهههههانيين، وكهههههذلك أن هنهههههاك عالقهههههة ايجابيهههههة بهههههين القائهههههد 

انجههههههاز العمههههههل وااللتههههههزام  إلههههههىوالثقههههههة فيمهههههها بيههههههنهم ممهههههها يههههههؤدي  المعلمههههههين واإلداريههههههينوبههههههين ربهههههها 

، وقهههههد اتفقهههههت ههههههذه الدراسهههههة علهههههى النتيجهههههة ولكنهههههها اختلفهههههت  المعلمهههههين واإلداريهههههينالتنظيمهههههي عنهههههد 

التطبيهههههق حيهههههث أن الدراسهههههة السهههههابقة كانهههههت مهههههن وجههههههة نظهههههر المهههههديرين أنفسههههههم   آليهههههة فهههههي معهههههها 

 الحمههههادين  ، كمهههها اتفقههههت مههههع دراسههههة واإلداريههههينالمعلمههههين وجهههههة نظههههر  وهههههذه الدراسههههة مههههن

(hamadin,2014) الدراسهههههههتين علهههههههى المهههههههدارس  فهههههههي النتيجهههههههة ومجتمهههههههع الدراسهههههههة الهههههههذي طبهههههههق

فههههههههي الهههههههههدف والفههههههههرق أن ( ,1111Marquseالثانويههههههههة، كمهههههههها اختلفههههههههت مههههههههع دراسههههههههة مههههههههاركوس )

دراسههههة مههههاركوس كانههههت مههههن أجههههل وصههههف الطههههرق التههههي يمكههههن أن يسههههاهم فيههههها غيههههراإلداريين فههههي 

فههههههي  اإليمههههههانت فههههههي النتههههههائج حيههههههث انههههههها كانههههههت ان تههههههوفر قههههههواتفيههههههة فههههههي العمههههههل  اإليمانتأسههههههيس 

 ذومعنى. احداث شيء إلىالعمل هو منهج باطن يدفع العامل 

القرار األخالقي لدى مديري المدارس  صنع مستوىما  ينص:السةال الثاني والذي مناقشة نتائج 

 ؟واإلداريينالمعلمين الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا من وجهة نظر 

القرار األخالقي لدى مديري  صنع مستوى( أن 16تشير النتائج الموبحة في الجدول )

كانت مرتفعة،  واإلداريينالمعلمين المدارس الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا من وجهة نظر 

، وجاءت لجميع الفقرات بين رتفع( وبمستوى م1.36اري )يمع ( وانحراف6.82بمتوسط حسابي )

يبع المدير مصلحة المدرسة أوال  ( والتي تنص "1المتوسط والمرتفع، فجاءت الفقرة )المستوى 

( وبمستوى 1.82( وانحراف معياري )1.18عند اتخاذ القرار"بالرتبة األولى بمتوسط حسابي )

قد يكون المدير فعاال في عمله وقد يكون يمتلك وازع  أنه إلىذلك أنه يعود الباحثة وباعتقاد  مرتفع،
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سته ليرتقي ويتقدم س مع مدارس أخرى فيقدم مصلحة مدر ديني أخالقي وقد يكون يتوفر لديه التناف

( والتي 13وفي الرتبة األخيرة جاءت الفقرة)بذلك مصلحة المدرسة نصب عينيه عند اتخاذ قراراته 

 (1.11) ارييمع ( وانحراف6.11تنص على " تتأثر قرارات المدير بمشاعره " بمتوسط حسابي )

تصرف أو سلوك ال أخالقي  عدم قبول المدير ألي إلىوقد تعزى هذه النتيجة  وبدرجة متوسطة

على مستوى أخالقي  يصدر من أي عبو من أعباء المجتمع المدرسي، مما يؤدي للحفاظ

أو قد . بعبا احترام بعبهم إلىكافة  المعلمين واإلداريينمناسب من العالقات داخل المدرسة تدفع 

أخالقيات  حرص المدير على أن تكون القرارات التي يصدرها متسقة مع إلىتنسب هذه النتيجة 

 وتقيدهم المدير،للقرارات التي يصدرها  المعلمين واإلدارييناحترام  إلىالمهنة، وهذا يؤدي بدوره 

ية يغلب عليها عالقة ايجاب المعلمين واإلداريينونتيجة لذلك فقد تسود بين المدير و  بمبامينها،

 التربوية. وربماالمختلفة لتحقيق أهداف العملية  األطرافاندفاع  إلىمما يؤدي  المتبادل االحترام

وزارة التربية والتعليم التربوية سواء التي تصدرها  للقراراتالمدير  احترامالمرتفعة  عكست هذه النتيجة

ال بع في االعتبار مصلحة المدرسة أو أو أن مدير المدرسة ي لها.والتعليم التابعة  مديرية التربية أم

وقد تنسب هذه النتيجة . القرارهذا  من وراءالتربوي، بحيث يبمن الفائدة المتوخاة  القرارعند اتخاذ 

مدير المدرسة والتقيد بأخالقيات المهنة لبرورتها في العمل اإلداري التربوي، التزام  إلىالمرتفعة 

، المعلمين واإلداريينالتربوية بأكملها ،لذلك فهو يتجنب إيقاع األذى على  العمليةوانعكاسها على 

و ربما عكست هذه النتيجة رغبة تصرف، ووفقا للقانون، أ إال إذا كان ذلك األذى نتيجة لسوء

المعلمين أخالقي له تأثير في  قرارالتمكن من صنع  اإلدارية من أجل مهاراتهالمدير في تطوير 

توافر بعض الصفات والخصائص اإليجابية  إلىوربما تعود هذه النتيجة . داخل المدرسة واإلداريين

فبال عن حرص المدير على  وااللتزامفي شخصية المديرمثل األمانة والموبوعية ونبذ التعصب 
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العمل داخل المدرسة، والعمل على توبيح القيم األساسية للمدرسة وأهميتها في  توفير بيئة أخالقية

، وأن المعلمين واإلداريينلسلوك إلدراك المدير أن األخالق تعد المرجع نتيجة  التربوية بشكل عام

لذلك يفصل  في األداء المدرسي، تراجعوكذلك في مستوى اإلنتاجية التخلي عنها يولد بعف 

السلبية  القي ويرفض المساومة كما يرفض التصرفاتالالأخ المدير بين السلوك األخالقي والسلوك

ذلك  وراءفبال عن رفبه مبدأ "الغاية تبررالوسيلة " للوصول من  المعلمين واإلداريينبعض  من

 . العملية التربوية ويحقق أهدافها أخالقي يخدم قرارسلوك أخالقي إيجابي يمكن ان ينتج عنه  إلى

في تعامله  والتنظيميةاالجتماعية ممارسة المدير للعدالة  إلىوربما تعود هذه النتيجة المرتفعة 

عن  ، فبالفي المدرسة، بما يبمن رباهم عن المدير وممارسته اإلدارية المعلمين واإلداريينمع 

المناسب في الوقت المناسب مما يشير  القراربالموبوعية والشفافية واتخاذه  قرارته التي تتميزتميز 

مناسبا آخذا في  يراهالذي  القرارالمواقف وكيفية التعامل معها باتخاذ  مقدرته على تقدير إلى

توظف لصالح المؤسسة التربوية  واألخالقية واإلنسانية التيالتربوية  االعتبار جملة من الظروف

 .فيها المعلمين واإلداريين

 سةمع النتيجة التي توصلت إليها دراواتفقت هذه النتيجة بشكل عام 

حيث كانت ( 1111هندي )التي توصلت إليها أبو  واختلفت مع النتيجة (kucher,2010)كوجر

  كانت النتيجة متوسطة. (1111) والدرويش متوسطة، النتيجة
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المعلمين استجابة  اإلرتباطية فيما العالقة  :على السةال الثالث والذي ينصمناقشة نتائج 

لمديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا  اإليمانب القيادةلدرجة ممارسة  واإلداريين

 القرار األخالقي؟" صنع مستوىو 

 اإليمانب القيادة( وجود عالقة إيجابية قوية بين درجة ممارسة 11يتبين في الجدول )

القرار األخالقي عند مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا، إذ بلغ  صنع مستوىو 

(، وكذلك وجود عالقة إيجابية قوية بين معظم 1.11( وبدرجة داللة )1.85معامل االرتباط ) 

القرار األخالقي، إذ تراوح معامل االرتباط بين  صنع مستوىو  اإليمانب القيادةأبعاد درجة ممارسة 

والعدالة والمساواة واألمانة  اإليمانوهي  اإليمانب القيادة( ألربعة أبعاد من أبعاد 1.88) -( 1.35)

والصدق والتصرف بمسؤولية، بينما كان االرتباط ايجابيا متوسطا بين بعد النزاهة وتوافر صنع 

 (.1.35القرار األخالقي، إذ بلغ )

صنع القرار  وتوافر اإليمانب القيادةأنه يعد ذلك شيء طبيعي لقياس  إلىوتعزو الباحثة 

مما أثر على االستجابات للمعلمين كما أن وجود عالقة ارتباطية ايجابية  إلى، مما أدى األخالقي

وصنع القرار األخالقي وتوفر قيادة  اإليمانب القيادةهناك عالقة ارتباطية قوية بين درجة ممارسة 

دون تحيز او  المعلمين واإلداريينراعاة الفروق بين تهتم ب مفاعلة ذات مرجعية ايمانية أخالقية 

وبالتالي فإن السلوكيات الدالة على  تهتم ب ايجاد بيئة تربوية صحية آمنة مريحة للعمل،محاباة  و 

توفر صنع قرار أخالقي، حيث ترى  إلىس، أدت من قبل مديري المدار  اإليمانب القيادةممارسة 

الباحثة أنه من الممكن أن من تتوفر لديه صفات ايمانية ينتج عنه قرارات ذات مرجعية أخالقية وقد 

 . (9104)الحمادين، دراسةمع هذه الدراسة اتفقت 
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 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى على: السةال الرابع والذي ينصمناقشة نتائج 

(α=0.05 بين متوسطات استجابات ) لدى  اإليمانب القيادةلدرجة ممارسة  واإلداريينالمعلمين

 سنوات الخدمةلمتغيرات الجنس و  مأدبا تعزىمديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة 

 "العلمي؟والمةهل 

 متغير الجنس -0

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  إلى( 13تشير النتائج التي تظهر في الجدول )

 اإليمانب القيادةبين متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة  (α=0.05) درجة الداللة

 قيمة إلىلدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا تعزى لمتغير الجنس، استنادا 

(t) (، 1.13( وبدرجة داللة )1.16، إذ بلغت )اإليمانب القيادةلمحسوبة لمتغير درجة ممارسة ا

من  قد تعزو الباحثةو وكذلك عدم وجود داللة إحصائية في جميع األبعاد التي تكون منها المقياس

لذلك لم على حد سواء  ال يقتصر على جنس فهو للذكور واالناث  اإليمانذلك بأن  وجهة نظرها 

 . تعزى لمتغير الجنس واإلداريينالمعلمين نجد في فروق في استجابات 

 متغير المةهل العلمي  -1

انه  إلى( 17) ( و13) ولافي الجد النتائج التي تظهر تشيركما المؤهل العلمي أما متغير 

( بين متوسطات االستجابة لدرجة α=0.05د فروق ذات داللة إحصائية عند درجة الداللة )ال يوج

تعزى لمتغير  -لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا اإليمانب القيادةممارسة 

( وبدرجة 1.11، إذ بلغت )اإليمانب القيادةقيمة )ف( المحسوبة لمتغير  إلىالمؤهل العلمي، استنادا 

وتعزو الباحثة  (، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لجميع أبعاد المقياس.1.61داللة )

الغالبية العظمى في عينة االستجابة منهم مؤهلهم هو البكالوريوس مما جعل هناك باعتقادها أن 

 تشابه في استجاباتهم حول االبعاد والفقرات للداة.
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 متغير سنوات الخدمة -3

عدم وجود فروق  إلى( 12تشير النتائج في الجدول )  الخدمة سنوات أما بالنسبة لمتغير

 القيادة( بين متوسطات االستجابة لدرجة ممارسة α=0.05ذات داللة إحصائية عند درجة الداللة )

، الخدمة سنواتتعزى لمتغير  -لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا اإليمانب

(، 1.17( وبدرجة داللة )1.66)، إذ بلغت اإليمانب القيادةقيمة )ف( المحسوبة لمتغير  إلىاستنادا 

أنه  إلىباعتقادها  وتعزو الباحثة ذلك  وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لجميع أبعاد المقياس

هذه الدراسة طبقت على المدارس الثانوية وهي مدارس مستقرة من ناحية التشكيالت المدرسية 

الطويلة بسبب وجود  وات الخدمةسنوبالتالي فمعلمين واداريي هذه المدارس من ذوي الخبرات و 

الصف الثاني الثانوي )الثانوية العامة( فهو محتم عليهم االستمرار واالستقرار فباعتقاد الباحثة أن 

 سنوات الخدمةفهم متقاربين في  الخدمة سنواتهذا سبب رئيسي لعدم وجود فروق تعزى لمتغير 

 لمدير.وطريقة التفكير وكذلك االنطباع العام عن القائد أو ا

وجود فروق ذات داللة  حيث اظهرت دراسته( 1113) أحمداختلفت هذه الدراسة مع دراسة 

عدم ( ل1117) الخبيرات، واتفقت الدراسة مع دراسة الخدمة سنواتمتغير  إلى إحصائية تعز 

وجود فروق  إلىالمؤهل العملي واختلفت معها  متغير إلىتعزى  وجود فروق ذات داللة إحصائية

 سنوات. 11 -5من  سنوات الخدمةلصالح ذوي  سنوات الخدمةذات داللة احصائية تعزى لنوات 

( في ان دراستها اظهرت ان هناك فروق تعزى لمتغير سنوات 1118كما اختلفت مع دراسة بمرة )

 الخدمة.
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 الداللةمستوى هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند السةال الخامس: مناقشة نتائج 

(α=0.05 بين متوسطات استجابة ) صنع القرار األخالقي في  مستوىل واإلداريينالمعلمين

 والمةهل العلمي؟ سنوات الخدمةالمدارس الثانوية في محافظة مأدبا تعزى لمتغيرات الجنس و 

 الجنس  -0

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  إلى( 11في الجدول ) تظهرتشير النتائج التي 

صنع القرار األخالقي في المدارس  مستوى( بين متوسطات االستجابة لα=0.05درجة الداللة )

أن المعلمون والمعلمات يتبعون  إلىمحافظة مادبا تعزي لمتغير الجنس وقد يعزى ذلك الثانوية في 

جهة إشرافية واحدة ويخبع كالهم لتعليمات واحدة وهذا لم يجعل لمتغير الجنس تأثير في 

صنع القرار األخالقي لدى مديري المدارس الثانوية  مستوىعلى  المعلمين واإلدارييناستجابات 

ت مرجعية أخالقية مما توفرت الحكومية وكذلك قديكون التركيبة االجتماعية في بيئة الدراسة ذا

 ممارستها لدى المديرين.

 المةهل العلمي -9

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  إلى( 11تشير النتائج التي تظهر في الجدول )كما 

صنع القرار األخالقي في  مستوى( بين متوسطات االستجابة لα=0.05عند درجة الداللة )

قيمة )ف( المحسوبة  إلىتعزى لمتغير المؤهل العلمي، استنادا  مدارس الثانوية في محافظة مادبا ال

( وقد يعزى ذلك من وجهة نظر 1.68( وبدرجة داللة )1.15بلغت )، إذ اإليمانب القيادةلمتغير 

الباحثة بأن أغلب عينة الدراسة تتقارب بمستوى المؤهل العلمي لذلك لم نجد فروق وكذلك قد يكون 

أحد األسباب هو أن المدارس الثانوية يؤهل لقيادتها قادة من ذوي الخبرة الطويلة ممن يمتلكون 

يكون مجتمع وبيئة المدارس التي يديرونها ذات سمات أخالقية بجميع وبالتالي صفات أخالقية 

 أمورها وقراراتها.
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 سنوات الخدمة  -3

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 11تبين النتائج في الجدول )كما و 

تعزى صنع القرار األخالقي في المدارس الثانوية في محافظة مادبا  مستوى( لα=0.05الداللة )

 (1.18( وبدرجة داللة )1.57غت )قيمة )ف( المحسوبة إذ بل إلى، استنادا الخدمة سنواتلمتغير 

أنه قد يكون ذلك بسبب الثقافة التي تعايش بها المعلمون والمعلمات والتي قد  إلىوتعزي الباحثة 

عامل مؤثر في تكوين شخصياتهم وتصوراتهم عن األخالق  تكون شكلت سلوكهم األخالقي

والسلوك األخالقي ولم يكن عدد سنوات خدمتهم اي العمل في المدارس حيث يكون التركيز في هذه 

السنوات على الجانب المهني وما يتبمنه من مفاهيم ومعارف وخبرات وسلوكات تربوية، وتعزو 

 أنألسباب رئيسية أولها   الخدمة سنواتالباحثة عدم وجود فروق في الجنس او المؤهل العلمي أو 

تشكيالت المدارس الثانوية مستقرة على شخصيات قيادية فذة ومؤهلة قياديا وأخالقيا، وثانيها  ان 

المرحلة العمرية التي تتعامل معها المدارس الثانوية هي مرحلة حساسة لذلك يحاول المدير قدر 

والمعلمات من يدرسون في المدارس  المعلمين واإلدارييناإلمكان صناعة قرارات أخالقية وثالثها أن 

الثانوية هم من ذوي الخبرات وذلك لوجود الثانوية العامة في هذه المدارس وحاجة هذه المرحلة لمن 

هم على قدر هذه المسؤولية وتنافس المدارس في أخالق الكادر والطالب واالداريين وبالتالي 

وقد  أو طالب أو معلم. اداريمن أعبائها  التنافس في الدراسة أو العمل بها فهو حافز ألن يكون

 .(Zeguris ،1117اتفقت مع دراسة زيكوريز )
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 التوصيات والمقترحات

 في بوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة توصي الباحثة باآلتي:

وعالقتها  اإليمانب القيادةدرجة ممارسة  في بوء النتيجة التالية التي توصلت إليها الباحثة: أن -

القرار األخالقي لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة مادبا من وجهة نظر  بصنع

 جاءت بدرجة مرتفعة وعليه أوصت الباحثة باآلتي: - واإلداريينالمعلمين 

 لدى مديري المدارس ياإليمانالنمط العمل على تعميق وزيادة الوعي بأهمية القيادة واالدارة ب -

 الدراسات.عن طريق التوعية واطالعهم على نتائج 

 مديري المدارس عن طريق والقيمي لدىي اإليمانالجانب ب االهتمامالعمل على تعميق وزيادة  -

 المختلفة.تدريبهم واطالعهم على التجارب ورشات عمل 

 القيادة زيادة االهتمام بتأهيل المديرين من خالل برامج التطوير التربوي، وتدريبهم على -

األخالقية وبرامج تدريبية يلتحقون بها لتنمية المهارات اإلدارية ذات الصلة باألخالق، ية اإليمان

 لمواكبة التغييرات الجديدة في التعليم في ظل العولمة وبخاصة في مجال اإلدارة المدرسية.

براز  -  األفكار الخالقة،تشجيع مديري ومديرات المدارس على تبني مبادرات قيمية وأخالقية، وا 

واستغاللها في العمل، واتخاذ القرارات المهمة، وتحمل المخاطر المحسوبة المترتبة على مثل 

 هذه األساليب.

 

مجموعة من امتحانات القبول لقياس مدى امتالكهم ألبرز  إلىقبل تعينهم  المديرينإخباع  -

المنصب كما يجب متابعتهم من  تبمن أهليتهم لهذا األخالقية التيية اإليمانالصفات القيادية 

 المسؤولين بشكل دوري. 
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 في بوء النتيجة التي توصلت إليها الباحثة وهي: وجود عالقة إيجابية وذات داللة إحصائية  -

المعلمين من وجهة نظر  -الحكومية الثانوية المدارس  في اإليمانب القيادةممارسة بين درجة 

 أوصت الباحثة بما يلي: - واإلداريين

على الحث والتشجيع على ابراز وربط  العمل على زيادة توعية مديري ومديرات المدارس -

 .خاصة في المدارس وبأساليب متنوعةي مع العمل اإليمانالجانب 

االنبباط  تزام التنظيمي،، االلالدافعية القيام بدراسات مماثلة مع متغيرات أخرى مثل -

 .المدرسي

ية اإليمانالقيادة على كيفية  عمل لتأهيل مديري ومديرات المدارس عقد دورات تدريب وورش -

 المؤسسة التعليمية. داخل

ذلك المدارس ية في المدارس األساسية وكاإليمانة القيادالقيام بدراسات مماثلة تقيس  -

 .الخاصة
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 المصادر والمراجع
 المراجع العربية

عملية صنع القرار واتخاذ القرار التربوي في اإلدارة  (.1116اللطيف )أبو العال، سهير عبد 
 .12-5(:1)12، ، مجلة كلية التربيةالمدرسية )دراسة ميدانية(

دار ومكتبة  بيروت: –لبنان  .والسنةأحوال اإلدارة من القرآن (. 1111أبو العينين، جميل )
 الهالل.

، المعهد العالمي للفكر 1ط اإلدارية في اإلسالم.القيادة  (1223عبد الشافي ) ،الفبلأبو 
  اإلسالمي.

أخالقيات العمل اإلداري لدى مديري المدارس  مستوى (.1113) بدور سليمان منصور،أبو 
نحو  المعلمين واإلدارييناألساسية الخاصة في العاصمة عمان وعالقتها بدرجة دافعية 

 .األوسط، عمان، األردنالشرق  (، جامعة)رسالة ماجستير غير منشورة .العمل

سمات الشخصية لدى مديري المدارس األساسية التابعة  مستوى (.1111) أبو هندي، نسرين
لوكالة الغوث الدولية في األردن وعالقتها بدرجة ممارستهم لصنع القرار األخالقي من 

األوسط، الشرق  منشورة(، جامعة)رسالة ماجستير غير  .المعلمين واإلداريينوجهة نظر 
 األردن.  عمان،

درحة ممارسة مديري المدارس الثانوية في األردن ألخالقيات اإلدارة (. 1113أسامة ) أحمد،
ماجستير غير  . )رسالةوالمعلمات المعلمين واإلداريينظور إسالمي من وجهة نظر من

 عمان. العربية،عمان  منشورة، جامعة

 .1281 طبعة دار المعارف، القاهرة: ".مسند اإلمام أحمد"أحمد،

: ". الرياض"مدخل أخالقي للدور اإلداري المسةول اإلداري (.1111بن محمد ) مذهب، معديآل 
 إدارة النشر العلمي والمطابع.

ترجمة مهدي العلي،  إدارة السلوك في المنظمات. (.1111) جيرالد وجيرنبرج، روبرت، بارون،
 دار المريخ للنشر.

 .األردن ،عمان. األخالقيالسياسات التربوية وصنع القرار  (.1113) بطاح، أحمد
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 دار الوفاء. اإلسكندرية:. السياسات التعليمية وصنع القرار(. 1111، عبد الجواد )بكر

لثقافة التنظيمية في المدارس الحكومية في محافظة البلقاء (. ا1117عبير كنيعان ) البلوي،
المعلمين وعالقتها بدرجة ممارسة المديرين لعملية صنع القرار األخالقي من وج  نظر 

 .األوسط، عمان، األردنالشرق  (، جامعة)رسالة ماجستير غير منشورة .واإلداريين

متاح على الموقع اإللكتروني                   ألخالقيالقرار ا القرار،األخالق وصنع (. 1111نبيهة ) جابر،
http://dambihagaber.blogspot.com 6/11/1118، استرجع بتاريخ. 

  األزهرية.مكتبة الكليات  القاهرة، .المسلممنهاج  (،1272أبو بكر) الجزائري.

 دار اإلعالم للنشر والتوزيع. عمان: .األعمالأخالقيات اإلدارة في عالم (. 1111سليم ) جلدة،

دار الراية  عمان: ،1ط .الفعالةأساليب اتخاذ القرارات اإلدارية (. 1118سليم بطرش ) جلدة،
 للنشر والتوزيع.

 دار أسامة للنشر والتوزيع. عمان: ،1ط .المعاصرةالتربوية اإلدارة (. 1112سليمان ) حامد،

دار  عمان،. مهارات القيادة التربوية في اتخاذ القرارات اإلدارية(. 1118رافدة عمر ) الحريري،
 المنهج للنشر والتوزيع ناشرون وموزعون.

دار المسيرة  عمان: .التربويةاإلدارة  (.1117، محمد حسنين )محمد، والعجميحسن  حسان،
 للنشر والتوزيع والطباعة.

أثر األنماط القيادية لرةساء األقسام العلمية على االلتزام (. 1116شاكر جاد ال ) الخشالي،
. المجلة األردنية للعلوم التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة

 .11-16 (،1) 3 التطبيقية،

ية لدى القيادات المدرسية اإليمانمستوى القيادة (. 1117الخبيرات، أمينة غديفان داوود )
الهاشمية، الجامعة  (،ماجستير غير منشورة . )رسالةالتنظيميوعالقتها بدرجة االلتزام 

 .عمان، األردن

 دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع. عمان: .المنظمةثقافة (. 1112نعمة عباس ) الخفاجي،

http://dambihagaber.blogspot.com/
http://dambihagaber.blogspot.com/
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 ، عمان: دار1ط .انفعالياً ف تفكر تعلم كي االنفعالي:الذكاء  (.1116الخفاف، ايمان عباس )
 والتوزيع.المناهج للنشر 

الفعل  البشرية: أثردور القيم األخالقية في تنمية الموارد (. 1111خلف، محاسن هادي )
غير منشورة(، الجامعة االفترابية الدولية  دكتوراه)أطروحة . القراراألخالقي في اتخاذ 

 .61/11/1118االسترجاع بتاريخ  ،تمwww.abhe.co.ukعلى الموقع  بريطانيا، متاح

مستوى صنع القرار األخالقي لدى مديري المدارس  (.1111) عبد المحسن الدرويش، دالل
. المتوسطة في دولة الكويت وعالقت  بمستوى الوالء التنظيمي للمعلمين من وجهة نظرهم

 عمان. األردن، جامعة الشرق األوسط، غير منشورة(، )رسالة ماجستير

 .التنظيميصناعة القرار المدرسي والشعور باألمن والوالء (. 1117الرواشدة، خلف سليمان )
 عمان: دار الحق للنشر والتوزيع.

كفافي، صفاء األعسر وعالء الدين  ترجمة الوجداني.الذكاء  (.1111) جين وسكوت، روبنز بام،
 دار قباء للنشر والتوزيع. :القاهرة

 . دار األندلس. الخبراء صناعة القائد(. 1111سويدان، طارق )

درجة ممارسة مديري المدارس (.1111الشريفي ، عباس عبد المهدي والتنح ، منال محمود )
مجلة ". الثانوية الخاصة بإمارة الشارقة للقيادة األخالقية وعالقتها بدرجة تمكين المعلمين

 . 131-163( : 1)11البحرين ،العلوم التربوية والنفسية ، 

دار  عمان: .التعليماإلدارة التربوية الحديثة وأثرها في (. 1111الشيخ، معتصم عبد الفتاح )
 المستقبل للنشر والتوزيع.

 دار الفكر الجامعي. اإلسكندرية:. القرار اإلداري ونظم دعم (. 1118محمد ) الصيرفي،

درجة ممارسة القيادة اإليمانية وعالقتهابااللتزام الذاتي (. 1118نسرين حرب محمد)بمرة ، 
رسالة ماجستير غير )لدى مديري مدارس تربية قصبة الزرقاء من وجهة نظر المعلمين

 جامعة آل البيت ، المفرق..  (منشورة 

 دار الكندي للنشر والتوزيع. إربد: –األردن  .1(. ط1118طشطوش، هايل عبد المولى )

 وائل للنشر والتوزيع. . عمان: مكتبةوآفاقالتعليمية مفاهيم ...  اإلدارة (.1222هاني ) ،الطويل

http://www.abhe.co.uk،تم
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عمان  ".القيادة باإليمان“التربوية أبدال في إدارة النظم  (.1113) عبد الرحمنالطويل، هاني 
 المكتبة الوطنية.

 مكتبة وائل للنشر والتوزيع. عمان، .اإليمانباإلدارة  (.1118) عبد الرحمنهاني  ،الطويل

درجة ممارسة المديرين للقيادة األخالقية (.1111عابدين ،محمد وشعيبات ، محمد وحلبية، بيان )
مجلة جامعة القدس المفتوحة  . كما يراها معلمو المدارس الحكومية في محافظة القدس

 .617-636(،1)18 لألبحاث والدراسات

، 1ط .الغربيةمساهمة بالنقد األخالقي للحداثة (. سؤال في األخالق: 1111طه ) الرحمن، عبد
 العربي.الثقافي  البيباء: المركز الدار

، شدة الموقف األخالقي في عملية صنع القرار األخالقي أثر (.1116أحمد يوسف ) العبيدي،
 .616-161(1) ،السياسيةمجلة العلوم االقتصادية دراسة ميدانية 

 دار المسيرة للنشر والتوزيع. ، عمان:1الشخصية.طالنفس  (. علم1111محمد جاسم ) العبيدي،

درجة ممارسة مديري المدارس للقيادة األخالقية وعالقتها بقيمهم  (.1116العتيبي، أحمد )
جامعة ) رسالة ماجستير غير منشورة(. المعلمين واإلداريينالتنظيمية من وجهة نظر 

 الشرق األوسط ،األردن ،عمان.

مستوى القيادة األخالقية لمديري المدارس الثانوية الحكومية . (1111)رائدة هاني  العرايبة،
المعلمين في عمان وعالقت  بمستوى ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية من وجهة نظر 

 .ألردنعمان، ا األوسط،جامعة الشرق  )رسالة ماجستير غير منشورة(، .واإلداريين

 5، 1ط ،اإلدارةمجلة تاريخ  مستوى الوجود والدافع في اإلسالم.(. 1115جعفر) علي،
(11،)51-35. 

دار وائل للنشر  عمان: األعمال.(. السلوك التنظيمي في منظمات 1111محمد سلمان ) العميان،
 والتوزيع.

 دار الصفاء للنشر والتوزيع. عمان: .الحديثةإدارة األعمال (. 1116فتحي أحمد ) عواد،

 القيادة والدافعية في اإلدارة التربوية. )رسالة ماجستير غير منشورة(، (.1113) علي عياصرة،
 .األردن، عمان األوسط،جامعة الشرق 
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 "إحياء علوم الدين "، بيروت: دار الفكر. ( 1227)أبو حامد محمد الغزالي،

 األردن، ،1. طالمنهجية والتطبيق والقواعد اإلسالم؛اإلدارة في  (.1111فهمي خليفة ) الفهداوي
 دار المسيرة للنشر والتوزيع. عمان:

 القرآن الكريم.

 دار الدعوة. القاهرة:، 6(. المعجم الوسيط. ط1228مجمع اللغة العربية )

 : دار. األردن، عمانفتح اهلل الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد(. 1223، حامد )محسن
 المؤيد.

: دار وائل للنشر . األردن، عمانالقيادة وفق توجيهات اإلسالمية(. 1111، زياد )محمود
 والتوزيع.

 فهد.مكتبة الملك  الرياض، والممارسة،اإلدارة اإلسالمية المنهج  (.1227، حزام )المطيري

يرات مدارس دور القيادة األخالقية في تعزيز الثقة التنظيمية لدى مد(. 1117هدى ) المطيري،
)رسالة ماجستير غير . المعلماتالمرحلة االبتدائية بمدينة الطائف من وجهة نظر 

 األردن.منشورة( جامعة الشرق، 

إلدارة أصالة المبادئ ووظائف المنشأة مع حداثة وتحديات ا (.1117كامل محمد ) المغربي،
 .وموزعونعمان: دار الفكر ناشرون  .القرن الحادي والعشرين

العاطفي لدى مديري المدارس الثانوية في العاصمة عمان  الذكاء (.1117محمد ) هبةملحم، 
المعلمين وعالقت  بمستوى ممارستهم لعملية صنع القرار األخالقي من وجهة نظر 

 .األوسط، عمان، األردنالشرق  (، جامعة)رسالة ماجستير غير منشورة .واإلداريين

 مطبعة سفير. الرياض: .اإليمان(. أصول 1228محمد عبد الوهاب ) النجدي،

 األردن، ،1األعمال.ط أخالقيات اإلدارة ومسةولية األعمال في شركات (.1113) نجم عبود نجم،
 الوراق للنشر والتوزيع. عمان:

دار صفاء  عمان: القيادة اإلدارية في القرن الواحد والعشرين.(. 1111)نجم عبود  نجم،
 للطباعة والنشر والتوزيع.
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المدير القائد والمفكر االستراتيجي. من مهارات التفاعل (. 1118صالح عبد القادر ) النعيمي،
 إثراء للنشر والتوزيع. عمان: اآلخرين.مع 

ه،، حقق 6.طرياض الصالحين(. 1227) االمام ابي زكريا يحيى النووي،  أحاديثه،وخرج  نصوصب
 وعلق عليه الشيخ: شعيب األرنؤوط.

مصر، الجيزة: دار الفاروق  ،1(. ط(The servant leaderد القائ (.1117) روبرت نيوشل،
 لالستثمارات الثقافية.

درجة اإللتزام  بممارسة المدونة األخالقية في السلوك اإلداري لدى  (. 1112الهدبان ، إسالم )
" رسالة ماجستير غير مديري المدارس األساسية في مديريات تربية عمان ،

 األردنية ،عمان ، األردن .منشورةالجامعة 

وزارة  مكتبة عين شمس القاهرة: .األصول واألسس العملية للقرن اإلدارة:(. 1111) سيد الهواري،
 .1221( لعام 6رقم ) قانون التربية والتعليم والتعليم،التربية 

 مكتبة اليقظة للنشر والتوزيع. عمان: .اإلدارةاألخالقيات في (. 1111محمد عبد الفتاح ) ياغي،
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 (1)الملحق رقم                                            

 المملكة االردنية الهاشمية   

 وزارة التعليم العالي   

                                                 جامعة الشرق األوسط                  

 العلوم التربويةكلية

 استبانة تحكيمقسم اإلدارة والمناهج                    

 

 3333333333333333333333333المحترمحضرة االستاذ/ة الدكتور/ة السيد/ة 3333333333333333333333

 وبعد ....... هللا وبركاته عليكم ورحمةالسالم 

القرار  بصنعوعالقتها  اإليمانب القيادةدرجة ممارسة تعد الباحثة رسالة ماجستير بعنوان: 

المعلمين األخالقي لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا من وجهة نظر 

لدى مديري  اإليمانب القيادةدرجة ممارسة بين  ستقصاء العالقةا إلىتهدف الدراسة  واإلداريين

القرار األخالقي من وجهة نظر  بصنعالمدارس الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا وعالقتها 

لهذا الغرض, ولما عرف  انةولتحقيق هدف الدراسة طورت الباحثة استب3واإلداريينالمعلمين 

مل من سعادتكم التكرم  بإبداء آرائكم عنكم من خبرات وقدرات عالية في مجال البحث العلمي, نأ

عنوضوح كل عبارة ومالحظاتكم حول محاور االستبانة ومدى وضوح كل منها وانتمائها لبعضها 

كما آمل التفضل بإضافة ما ترونه مناسبًا من عبارات ومقترحات علماً بأن االستبانة مكونة من 

الدراسة سوف تكون وفق سلم ليكرت  ة ثالثة أقسام3كما أرجو العلم بأن اإلجابة عن فقرات أدا

                                              ايد , ال أوافق , ال أوافق بشدة(الخماسي,على النحو اآلتي: )أوافق بشدة , أوافق , مح

  3وجزاكم هللا خيراً 
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 البيانات الشخصية للمحكم                                                           

 

                                                                                                الباحثة أسماء محمد السواعدة

Asmaamoha78@gmail.com                                                                          

  7002702771رقم الهاتف          

 

 الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة القسم األول:

 :أمام العبارة المناسبة فيما يأتي√ الرجاء وضع إشارة         

 أنثى(        ) ذكر          (     )الجنس:      

 دكتوراه   (       )ماجستير   (        )بكالوريوس:(     ) المؤهل العلمي

سنوات  17)     (   سنوات    17سنوات 3  )   ( أقل من5أقل من  الخدمه:)    ( عدد سنوات 

 3فأكثر

 

 

   االسم

   التخصص

   الجامعة 

الرتبة األكاديمية وتاريخ 

 الحصول عليها

  

mailto:Asmaamoha78@gmail.com
mailto:Asmaamoha78@gmail.com
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 :اإليمانب القيادةالقسم الثاني: استبانه درجة ممارسة 

قم
لر
ا

 

 الفقـــــرة

 وضوح

 الفقرة
 الصياغة

 اللغوية
 االنتماء

 المالحظات للمجال

 والتعديالت

حة
ض
وا

 

ير
غ

حة 
ض
وا

 

بة
س
نا
م

 

ير
غ

بة 
س
نا
م

 

ية
تم
من

 

ير
غ

ية 
تم
من

 

  :اإليمان مجال
 بالتوجه واإلداريين المعلمين المدير ينصح -1

 تواجهه. التي المواقف في إلىتع هللا إلى بالدعاء
       

 ويترك وجه أكمل على أعماله المدير يؤدي -2

 هلل. النتائج
       

        منشغالً. كان مهما الخمس صلواته المدير يؤدي -3

ً  الحرام عن المدير يبتعد -4         هللا. غضب من خوفا

 التي أعماله في إلىتع هللا بمراقبة المدير يشعر -5

 يؤديها.
       

 أداء على واإلداريين المعلمين المدير يشجع -6

 الصلوات.
       

 يتمنى فهو مطمئنة هادئة نفسا المدير يمتلك -7

 معه. واإلداريين المعلمين لجميع الخير
       

 :والمساواة العدالة جالم
 المعلمين بين والمهمات األعمال المدير يوزع -8

 بالتساوي. واإلداريين
       

 المعلمين لخدمة فرصة اي عن المدير يبحث  -9

 .واإلداريين
       

11
- 

        بعدالة. ويصفهم واإلداريين المعلمين المدير يقّيم

11
- 

 المعلمين مع محسنا ليكون جهده المدير يبذل

 .واإلداريين
       

 جميع مع المناقشات في الصبر لديه المدير 12

 .واإلداريين المعلمين
       

 المعلمينو المدير بين النزاع قضايا في 13

 بنفسه. الخالفات يسوي المدير ،واإلداريين
       

 المعلمين مع الشورى مبدأ على المدير يحرص 15

 المدرسة. أعمال في معه واإلداريين
       

 النزاهة: مجال  (3)       

        النتائج. عن النظر بغض الحق يقول المدير 16

 التي واإلداريين المعلمين بأفكار المدير يأخذ 17

 يقترحونها.
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 لعمله المدرسة ومرافق أغراض المدير يستغل 18

 الخاص.
       

        األسباب. ألصغر المدير يغضب 19

        أخطاءه. مسؤولية المدير يتحمل  21

        محاباة غير من حقه حق ذي كل المدير يعطي 21

 فوق أعماال واإلداريين المعلمين المدير يحّمل 22

 طاقتهم.
       

  والصدق: األمانة مجال (4)    

23 
 المعلمين يعد عندما بالوعد يفي المدير

 .واإلداريين
       

24 
 من واإلداريين المعلمين حقوق المدير يحفظ

 الضياع.
       

        المناسب. الوقت في مهماته المدير ينجز 25

26 
 لتحقيق للعاملين المستمر بالتوجيه يقوم المدير

 المؤسسة. أهداف
       

27 
 التنفيذ لخطوات الحثيثة بالمتابعة المدير يقوم

        للعاملين. واإلزعاج التسلط عن بعيدا

   بمسؤولية: التصرف مجال (5)    
 الظروف أصعب لمواجهة االستعداد المدير يمتلك 28

 العمل. بها يمر التي
       

        العمل. يتطلبه ما بكل المدير يلتزم 29
 القائد بصفة تواجهه التي األمور المدير يعالج 31

 الحقيقي.
       

 لمواجهة أسلوب من أكثر هناك أن المدير يدرك 31

 الواحد. الموقف
       

        تصرفاته. في الشجاعة المدير يظهر 32

 إنسانية عالقات ذات جادة بشخصية المدير يتمتع 33

 والوئام. التوافق منبعها
       

 قوة يمتلك فهو باستمرار الهمة عالي المدير 34

 واألهداف. بالغايات السمو
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 صنع القرار األخالقي:  مستوى القسم الثالث:

 في مربع اإلجابة المناسبة(:)×( * ) أرجو وضع إشارة 

قم
لر

ا
 

 الفقـــــرة

وضوح 

 الفقرة

الصياغة 

 اللغوية
المالحظات 

 والتعديالت
حة

ض
وا

حة 
ض

وا
ر 

غي
 

بة
س

نا
م

بة 
س

نا
 م

ير
غ

 

وفق أخالقيات يحرص المدير على تطابق قراراته  -1

 المهنة3

     

يرفض المدير مبدأ "الغاية تبرر الوسيلة" عند صنع  -2

 القرار3

     

يؤثر بعض األشخاص من خارج مجتمع المدرسة في  -1

 قرارات المدير3

     

      يفصل المدير بين القرار األخالقي والالأخالقي3 -7

      القرار3يضع المدير مصلحة المدرسة أوال عند اتخاذ  -5

      يحترم المعلمون قرارات المدير3 -2

على العمل بالشكل  المعلمين واإلداريينيحفز المدير  -0

 المطلوب3

     

يوفر المدير بيئة تربوية تساعد في عملية صناعة  -8

 القرارت3

     

      تتسم قرارات المدير بالشفافية3 -7

على إبداء آرائهم  واإلداريينالمعلمين يشجع المدير  -17

 قرارات3 إلىبصدد الموضوعات التي تحتاج 

     

      يلتزم المعلمون بتنفيذ القرار بالشكل المطلوب3 -11
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      يتخذ المدير القرار المناسب بالشكل المناسب3 -12

      يلتزم المدير بأخالقيات المهنة3 -11

بالمعلومات  المعلمين واإلداريينيزود المدير  -17

 المتعلقة بصنع القرار3

     

يعتمد المدير في تقويم األداء المدرسي على  -15

 مخرجات العملية التعليمية3

     

      ينقل المدير التعليمات للعاملين بأمانة3 -12

االحترام  المعلمين واإلداريينيسود عالقة المدير ب -10

 المتبادل3

     

في  المعلمين واإلداريينيتجنب المدير إيذاء  -18

 المدرسة3

     

يرفض المدير التصرفات غير األخالقية التي تصدر  -17

 3المعلمين واإلداريينعن 

     

      يكافئ المدير الممارسات المتميوة للمعلمين3 -27

بأنهم متساوون  المعلمين واإلداريينيشعر المدير  -21

 من حيث األهمية3

     

      يحرص المدير على معالجة المشكالت في وقتها3 -22

يمارس المدير العدالة االجتماعية التي تمنحه قوة  -21

 أخالقية3

     

      يطلب المدير تزويده بتغذية راجعة عن قراراته3 -27

      يحترم المدير التعليمات التربوية3 -25

في تطوير  المعلمين واإلداريينيساعد المدير  -22

 مهاراتهم3

     

      يحرص المدير على إيجاد بيئة مدرسية أخالقية3 -20

يطور المدير مهاراته اإلدارية ليكون قادرا على صنع  -28

 القرار األخالقي3
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 اقتراحات:

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 

  

      يوضح المدير القيم الجوهرية للمدرسة3 -27

في جمع البيانات  المعلمين واإلداريينيشرك المدير  -17

 ذات الصلة بالموضوع الذي سيتخذ القرار بشأنه3

     

      ينبذ المدير التعصب عند مالحظة ظهوره3 -11

على  المعلمين واإلداريينيوفر المدير فرصا تساعد  -12

 النجاح3

     

يلتزم المدير بموضوعية العالمات التي حصل عليها  -11

 الطلبة3

     



110 
 

 
 
 
 

 ( 2ملحق رقم ) 

 المحكمينقائمة 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

لرحمن  هاني عبدا أستاذ إدارة تربوية/تفكير نظمي الجامعة األردنية
 الطويل

1- 

جامعة الشرق 
 األوسط

 مناهج وأساليب تدريس العلوم

 
 عايش محمود أبو أستاذ

 زيتون

 

2- 

جامعة الشرق 
 األوسط

  أستاذ إدارة تربوية
 رياض  بدري ستراك

3- 

جامعة الشرق 
 األوسط

 -4 أحمد فتحي أبو كريم أستاذ إدارة تربوية

 -5 أحمد محمد بطاح أستاذ إدارة والسياسة والتخطيط التربوي الجامعة األردنية

 -6 محمد سليم الزبون أستاذ أصول التربية الجامعة األردنية

جامعة الشرق 
 األوسط

أستاذ  اإلدارة التربوية
 مشارك

 -7 أمجد محمود درادكة

تدريس التربية  مناهج واساليب جامعة الطائف
 اسالمية

أستاذ 
 مشارك

 -8 رابعة اسماعيل العناتي

جامعة الشرق 
 األوسط

أستاذ  مناهج وطرق تدريس
 مشارك

 -9 فواز شحادة

أستاذ  إدارة تربوية الجامعة األردنية
 مشارك

 -11 صالح أحمد عبابنة

أستاذ  إدارة / التعليم العالي الجامعة األردنية
 مشارك

 -11 العمريبسام مصطفى 

أستاذ  مناهج وأساليب تدريس لغة عربية جامعة مؤتة
 مشارك

الرزاق  عبد عمر
 الهويمل

12- 

أستاذ  تكنولوجيا التعليم جامعة مؤتة
 مشارك

 -13 عمر صالح العمري

أستاذ  مناهج وطرق تدريس جامعة الطائف
 مساعد

 -14 رقيةحسن فالتة
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 ( 1الملحق رقم ) 

األوسط                                                             جامعة الشرق   

 اإلستبانة بعد التحكيم                        كلية العلوم التربوية

  

 

 حضرة  المعلم/ة 333333333333333333333333333333333333333333333المحترم/ة

 وبعد ....... السالم عليكم ورحمةهللا وبركاته

 بصنعوعالقتها  اإليمانب القيادةدرجة ممارسة تعد الباحثة رسالة ماجستير بعنوان: ) 

القرار األخالقي لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا من وجهة نظر 

 اإليمانب القيادةدرجة ممارسة بين ستقصاء العالقة ا إلىتهدف الدراسة (  واإلداريينالمعلمين 

من القرار األخالقي  بصنعالثانوية الحكومية في محافظة مأدبا وعالقتها لدى مديري المدارس 

معرفة درجة اختالف وجهات النظر باختالف  إلىكما تهدف , واإلداريينالمعلمين وجهة نظر 

الغرض تم تطوير 3ولتحقيق هذا  الخدمة سنواتمتغيرات الجنس و المؤهل العلمي والتخصص و

 الثانية : صنع القرار األخالقي  و اإليمانب القيادة:  :األولى استبانتين

 ىالخماسي, علكما أرجو العلم بأن اإلجابة عن فقرات أداة الدراسة سوف تكون وفق سلم ليكرت 

 قليلة جداً(3 متوسطة, قليلة, كبيرة, جداً,النحو اآلتي: )كبيرة 

 االستبانة,ملئ فقرات  جزءاً فيآمل أن تمنحوني من وقتكم الثمين  تعاونكم,شاكرةً لكم حسن 

 فيها,وكلي ثقة بأن تتم اإلجابة بدقة وصدق وأمانة وموضوعية حول جميع العبارات الواردة 

علماً أنه  قبلكم,ألهمية الدراسة ونتائجها التي تعتمد في المقام األول على المعلومات المقدمة من 

 خيراً  هللا وجزاكمفقط تامة وألغراض البحث العلمي بيانات بسرية سيتم التعامل مع ال

            محمد رجا السواعدة      الباحثة: أسماء                                                                            
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 :أمام العبارة المناسبة فيما يأتي√ الرجاء وضع إشارة            

 أنثى(        ) ذكر          (     )الجنس:      

 دكتوراه   (      )ماجستير  (     ))    (  دبلوم   )   (  دبلوم عالي    )   ( بكالوريوس      المؤهل العلمي:

 3 سنوات 17من  كثرأ)     ( سنوات 3    17 إلى 5سنوات 3  )   ( من  5أقل من  الخدمه:)    ( عدد سنوات 

 في مربع اإلجابة المناسبة:)×( ة * أرجو وضع إشار 

 :اإليمانب القيادةاستبانة درجة ممارسة  

قم
لر
ا

 

 الفقـــــرة

دا
ج
ة 
ير
كب

 

رة
بي
ك

 

طة
س
تو
م

 

لة
لي
ق

 

دا  
ج
ة 
يل
قل

 

   اإليمانالمجال األول : 

      يمثل المدير قدوة حسنة للعاملين بالتزامه بالعبادات.  .1

      خوفاً من غضب هللا.يبتعد المدير عن الحرام   .2

      في أعماله التي يؤديها. إلىيشعر المدير بمراقبة هللا تع  .3

       النفس.المؤدي لطمأنينة  يتميز المدير بالهدوء  .4

      معه. المعلمين واإلداريينيتمنى المدير الخير لجميع   .5

 المجال الثاني : العدالة والمساواة

      باإلنصاف المعلمين واإلداريينبين  مهّمات العمليوزع المدير   .6

      ويصفهم بعدالة  المعلمين واإلداريينيقيم المديرأعمال   .7

      .المعلمين واإلداريينيتحلى المدير بالصبر في المناقشات مع   .8

المعلمين بينه وبين اللتي تحدث  الخالفاتيحل المدير بنفسه   .9
  واإلداريين

     

 المجال الثالث : النزاهة 

       محاباة. يعطي المدير كل ذي حق حقه من غير   .11

      الخاص.يستغل المدير أغراض ومرافق المدرسة لعمله   .11

      األسباب.يثور المدير غضباً ألصغر   .12

في أعمال  المعلمين واإلداريينيطبق المدير مبدأ الشورى مع    .13
 المدرسة.

     

      طاقتهم.أعماالَ فوق  المعلمين واإلداريينيحّمل المدير   .14

 المجال الرابع : األمانة والصدق
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      .المعلمين واإلداريينالمدير يفي بالوعد عندما يعد   .15

      الضياع. من المعلمين واإلداريينيحفظ المدير حقوق   .16

      المناسب.ينجز المدير مهماته في الوقت   .17

      األهداف.يقوم المدير بالتوجيه المستمر للعاملين لتحقيق   .18

تحقيق األهداف بعيداً  لغاية المعلمين واإلداريينيقوم المدير بمتابعة   .19
 التسلط عن 

     

 المجال الخامس : التصرف بمسؤولية

      أخطائه.يتحمل المدير مسؤولية   .21

      العمل. وأنظمة( )بقوانينيلتزم المدير   .21

      بفعالية.األمور التي تواجهه  يعالج المدير  .22

      يدرك المدير بأن هناك أكثر من بديل لمواجهة الموقف الواحد   .23

      المناسب.ممارسة السلوك  في يتردد المديرال   .24

المعلمين يتمتع المدير بشخصية جادة ذات عالقات إنسانية مع   .25
   واإلداريين

     

      تحقيق األهداف.المدير حريص على   .26

 

 في مربع اإلجابة المناسبة(:)×( وضع إشارة  )أرجو* 

 صنع القرار األخالقي: مستوى

قم
لر
ا

 

 الفقـــــرة

دا
ج
ة 
ير
كب

 

رة
بي
ك

 

طة
س
تو
م

 

لة
لي
ق

 

دا
ج
ة 
يل
قل

 

      .وأخالقيات المهنةتتطابق قرارات المدير  -1

      القرار.يرفض المدير مبدأ "الغاية تبرر الوسيلة" عند اتخاذ  -2
      يميز المدير بين القرار األخالقي والالأخالقي. -3

      يضع المدير مصلحة المدرسة أوال عند اتخاذ القرار. -4

      يلتزم العاملون بقرارات المدير. -5
      يوفر المدير بيئة تربوية تساعد في عملية صناعة القرارت. -6

      على مخرجات العملية التعليمية. المدرسي بناءً يقّوم المدير األداء  -7
      وقتها.يعالج المدير المشكالت التي تواجهه في  -8

      يمارس المدير العدالة االجتماعية التي تمنحه قوة أخالقية. -9
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11
-. 

      .المتعلقة بقراراتهيوظف المدير التغذية الراجعة 

11
- 

القرار  بصنعتطوير مهاراتهم  في واإلداريينالمعلمين يساعد المدير 
 األخالقي.

     

1
2
- 

      يوضح المدير القيم الجوهرية للمدرسة.

1
3
- 

      في عملية صنع القرارات األخالقية. المعلمين واإلداريينيشرك المدير 

1
4
- 

      صنع القرار األخالقي. يطور المدير مهاراته اإلدارية ليكون قادرا على

1
5
- 

      يرفض المدير المساومة على قراراته.

1
6
- 

      بمشاعره.تتأثر قرارات المدير 

1
7
- 

      عند اّتخاذ القرار. المعلمين واإلداريينيراعي المدير الفروق بين 

1
8
- 

      نتاجات الّتعلّم. تجّود منيوفر المدير بيئة تعليمّية أخالقّية 

1
9
- 

      المدرسية.المدير ي ْعَتَبر أنموذجاَ أخالقياَ في ممارسة أدواره 

2
1
- 

يلجأ المدير لحدسه القائم على المعرفة لصنع القرار عندما ت ْخفِق جميع 
 المحاوالت.

     

2
1
- 

      الّطلبة بوصفهم محور القرارات اإلدارّية. إلىينظر المدير 

2
2
- 

      الّسلبّية للعاملين. يرفض المديرالّتصّرفات
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(  7الملحق رقم )
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 (5) الملحق رقم
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 (2) الملحق رقم

 


