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الدكتـور :خالد محمد الحمادين
الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء العالقة بين درجة ممارسة القيادة باإليمان وعالقتها بصنع
القرار األخالقي لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة مأدبا من وجهة نظر المعلمين واإلداريين
وقد استخدم المنهج الوصفي االرتباطي وتكونت عينة الدراسة ( )613من المعلمين واإلداريين تم
اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة من مجتمع الدراسة ،واستخدمت أداتان لجمع البيانات؛ األولى
لقياس درجة ممارسة القيادة باإليمان والثانية لقياس مستوى صنع القرار األخالقي ،وقد تم التأكد من
صدق األداتين وثباتهما.
وأظهرت النتائج أن درجة ممارسة القيادة باإليمان لدى مديري المدارس الثانوية كانت
مرتفعة ،وكذلك أن مستوى صنع القرار األخالقي كان مرتفعا ،وأشارت النتائج إلى وجود عالقة
إيجابية قوية وذات داللة إحصائية بين درجة ممارسة القيادة باإليمان لدى مديري المدارس الثانوية
في محافظة مأدبا وصنع األخالقي ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة ممارسة القيادة
باإليمان تعزى لمتغير الجنس ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخدمة ،وعدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية لمستوى صنع القرار األخالقي تعزى لمتغيرات الجنس ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخدمة،
وبناء على النتائج أوصت الباحثة زيادة وتعزيز االهتمام بتأهيل المديرين من خالل برامج التطوير

ل

التربوي ،والتحفيز على ممارسة القيادة اإليمانية وبرامج تدريبية يلتحقون بها لتنمية المهارات اإلدارية
ذات الصلة باألخالق االيمانية ،لمواكبة التغييرات الجديدة في التعليم في ظل العولمة وبخاصة في
مجال اإلدارة المدرسية.
الكلمات المفتاحية :مديري المدارس الثانوية ،القيادة باإليمان ،صنع القرار األخالقي ،اإلداريين،
المعلمين واإلداريين ،محافظة مأدبا.
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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

خلفيـة الدراســة وأهميتهــا
المقدمة
تواجههه المؤسسههات التعليميههة تحههديات وبههغوطات كبيهرة نتيجههة التكنولوجيهها الحديثههة واإلنفجههار
المعرفي الهائل؛ وتحتاج هذه المؤسسات بكافة مراحلها ومستوياتها إلى إدارات واعية تستطيع تحمهل
المسؤولية من أجل تحقيق أهداف المؤسسات على أكمل وجه إذ يتوقهف نجهاح العملية التعليمية ف هي
تحقيق مقاصدهاا علهىإدا ارتههاالتهي تمثل القيهادة جهوهر عملياتهه ها ومالهها مهن تهأثير فه هي أهميه هة الهدور
الذي تؤدي.
إن المجتمعهات العربيهة واإلسهالمية وبخاصهة مهع بهدايات القهرن الحهادي والعشهرين يفتههرض أن
تتطلع إلى مخرجات تربوية قادرة على أن ترقهى بنفسهها عبهر سهبل ديمومهة تعلمهها ،مخرجهات تربويهة
ذات شخصيات ثرية تتمثل فيها المثهل والقهيم اإلنسهانية السهامية وبخاصهة تلهك النابعهة مهن المنظومهة
القيميهة اإليمانيهة لهههذه المجتمعهات وا من المثههل والقهيم اإليمانيههة أمهور يشههترك فيهها جميههع المهؤمنين مههن
بني البشر مهمها كانهت خلفيهاتهم ،حيهث أن الهديانات السهماوية كلهها مهن أصهل واحهد وههو ال العلهي
القديرواإلدارة في اإلسالم مسؤولية على درجة كبيرة مهن الحاسهية ،ألنهها تتبهمن أمانهة المسهؤول فهي
البحههث عههن السههبل الكفيلههة بتثقيههف العههاملين وتعلههيمهم والوصههول إلههى مسههلماتهم وقناعههاتهم ممهها يكههن
في ذلك من معاناة ،هدفها تثقيف الناس وتعليمهم وارشهادهم لكهي ينمهوا ويتطهوروا باسهتمرار ،فهاإلدارة
اإلس ههالمية كم هها عرفه هها أب ههو الع ههال( )1116ه ههي تل ههك العملي ههة الت ههي ي ههتم م ههن خالله هها توحي ههد وتنس ههيق
العناصر المادية في النظام والمدخالت البشرية فيه بكل ما تشمله هذه المدخالت من عواطهف وقهيم
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
البمير والحس األخالقي في ممارسة أدوارهم وتعميق روح التعاون والتشارك بينهم وترفع من سوية
كفاياتهم المهنية.
ومن هذا المنطلق جاء مفههوم القيهادة باإليمهان وههي فهي حقيقتهها وجوهرهها عمليهة نمهو شهاملة
ومسهتمرة لجميهع جوانهب اإلنسهان العقليهة والروحيهة والجسهدية واالجتماعيهة والنفسهية علهى أن تهتم ههذه
األم ههور بط ههرق أخالقي ههة تنس ههجم وارادة ال تعه هإلى ،بالت ههالي فه ههي ته هرتبط ارتباط هها وثيق هها بعملي ههة اتخ ههاذ
الق اررات األخالقية النابعة من صميم اإليمان والمثل والقيم األخالقيهة التهي يتمثلهها القائهد وينقهل أثرهها
إلى المعلمين واإلداريين في المؤسسهة للوصهول إلهى األههداف بأقهل وقهت وجههد .وههذا األسهلوب وفهر
للقههادة والمسههؤولين مقههدرة علههى التمييههز واإلدراك الههذاتي ،عهرفهم بمهها يتوجههب علههى كههل واحههد مههنهم أن
يعمل وكيف يرتب األمور ويبعها في سهياقتها المناسهبة بهمن حهس عهال مهن المسهؤولية والمسهائلة
الذاتية (الطويل.)1113 ،
والقائد الذي لديه ايمان وارتباط روحي مع الخالق سيقدم مثال عن التسامح والعدل والتوابهع
بعيدا عن الغرور والغطرسة والقيادة في اإليمانية هي مسؤولية وثقة يشعر بها القادة عندما يتعاملون
م ههع أتب ههاعهم فه ههو ي عه هد عمل ههه ج ههزء م ههن عب ههادة ال كأدائ ههه لص ههالته وص ههيامه ال تق ههل أهمي ههة ع ههن
العبادات المفروبة وأن وجوده هو لخدمة أعباء المنظمة والمجتمع (أبو الفبل.)1223 ،
ويتميز من كان قلبهه عهام ابر باإليمهان القهوي بهأن جعهل ال تعهإلى لهه قبهوال فهي األرض ويتمثهل
ههذا اإليمههان بالرغبهة التلقائيههة فههي بهذل جهههد كبيهر ألداء عملههه ،وحههب الخيهر ورغبههة قويهة فههي الحفههاظ
على ترابط أعباء مؤسسته والمحافظة على العالقات المتينة المبنية على المودة واالحترام ومستوى
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القائد في التقوى واإليمان يجعله يكسب الثقة من أتباعه ويعمل على ايجاد موظهف ذو مسهتوى عهال
من الروحانية والشعور القوي بالمسؤولية تجاه العمل والفريق العامل معه( .محسن.)1117 ،
ذكر الهاللي ( )1111أن انعكاس تعامل القائد صهاحب األخهالق اإليمانيهة علهى المرؤوسهين
ب ههأن يك ههون الق ههدوة الحس ههنة ف ههي االلته هزام والدافعي ههة واإلرادة ،واالتعام ههل ب ههأخالق اإليم ههان يحق ههق ب ههذلك
العدالههة والن ازه ههة بههين الع ههاملين  ،ممهها ي ههؤدي إلههى العم ههل بههروح الفريق.وهن ههاك مكونههان مميههزان م ههن
اإليم ههان ،المعروف ههة باس ههم الروحاني ههة والمس ههؤولية االجتماعي ههة اإلس ههالمية إذ أن الروحاني ههة ت ههدل عل ههى
شخص يرتبط بعالقة وثيقة مع ال ممها يجعلهه مثهاب ابر فهي مسهؤولياته فيؤديهها بكهل طاقتهه ي ارفهق أدائهه
الصبر والتحمل لذا فهو يحيا شعور السعادة والسالم والبركة بالقرب من ال والتقرب منه.
كم هها تع ههد عملي ههة ص ههنع القه هرار األخالق ههي ج ههزء مهم هها ف ههي عم ههل المؤسس ههات وف ههي العدي ههد م ههن
المجاالت ويتأثر القرار األخالقي بعدة عوامل أهمها سلوك القائد واألنماط الشخصهية للفهراد وينظهر
لعمليههة صههنع القهرار األخالقههي علههى أنههها عمليههة تهههتم بالقبههايا األخالقيههة وهههذه العمليههة تههدفع صههانع
الق ه ه ه ه هرار إله ه ه ه ههى إج ه ه ه ه هراء حكه ه ه ه ههم أخالقه ه ه ه ههي عه ه ه ه ههادل يه ه ه ه ههدل عله ه ه ه ههى ثقته ه ه ه ههه بمؤسسه ه ه ه ههته ووالئه ه ه ه ههه لعمله ه ه ه ههه
(.)Leonar_&_Haines,_2007
ويترجم اإليمان بصنع القرار األخالقي للمهمات التي يؤدونها ومن هذا المنطلق المههم ومهن
اهتمههام الباحثههة و خبرتههها العمليههة واطالعههها علههى األدب والواقههع التربههوي رأت بههأن موبههوع الد ارسههة
جهدير بالبحههث وفهي الوقههت نفسهه مههن حاجهة الميههدان التيربهوي إلههى مهديرين يمتلكههون اإليمهان الحقيقههي
في قلوبهم ويترجمون ذلك إلى أفعال صادقة نزيهه والعمل بروح الفريق مع الهزمالء وجميهع العهاملين
داخل المنظمهة ومشهاركتهم القه اررات األخالقيهة الناتجهة مهن جهو عمهل يسهوده العدالهة والوبهوح وحهس
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ذاتههي بالمسههؤولية العظيمههة الملقههاة علههى عههاتقهم جميع هاب قامههت الباحثههة بههإجراء هههذه الد ارسههة لمعرفههة
درجة ممارسة القيادة باإليمان لدى مهديري المهدارس الثانويهة الحكوميهة فهي محافظهة مأدبها وعالقتهها
بصنع القرار األخالقي من وجهة نظر المعلمين واإلداريين.
مشكلة الدراسة
يعد مدير المدرسة هو المسهؤول األول والمشهرف علهى جميهع شهؤونها التربويهة واالجتماعيهة
واالدارية  ،حيث ازدادت وتشعبت مهماته ،فقد أصبح من البروري أن يرسخ القيم ااإليمانية في
نفههوس العههاملين معههه ،وأن يحههتكم إلى الشههرع فههي ظههل التقههدم والتطههور فههي الكههم المعرفههي وسهههولة
الحصههول علههى العلههوم المختلفههة  ،وهههذا األمههر قلههل مههن االتصههال والتواصههل عههن قههرب ممهها أدى إلههى
االبتعههاد عههن القههيم واألخههالق فبههدأت تتولههد مش هكالت داخههل المؤسسههات التعليميههة تتمثههل بقلههة ال هوازع
الههديني وعههدم اإلخههالص فههي األداء وكث هرة الن ازعههات والخالفههات بههين المرؤوسههين ممهها أدى إلههى انتههاج
مؤسسة بعيفة ذات مخرجات ركيكة بعيدة كل البعد عن االلتزام الحقيقي بالشرع.
وق ههد اش ههارت أب ههو منص ههور ( )1113إل ههى أن ع ههدم وج ههود الن ازه ههة ف ههي التع ههامالت ب ههين القائ ههد
والموظفين وعدم وجود شفافية داخل المؤسسات والذي سببه االبتعاد والبعف فهي الجانهب اإليمهاني
واألخالقهي يولهد شههعور بعهدم العدالههة وبالتهالي انعههدام الثقهة بيههنهم واليسهتطيع العههاملين صهناعة قه اررات
أخالقية فيبقى الجو والمناخ العام للمؤسسة ملهيء بالمشهاحنات غيهر الخالقهة والتنهافس غيهر الشهريف
الذي يطبع الجو بصفات الحقد والكراهية وتصيد األخطاء فيما بينهم.
كما بين روبنز ( )Robbins,2003إلى أن التدين ووجود الوازع اإليماني يؤثر على السلوك
الشخص ههي للقائ ههد .ود ارس ههة ب ههارون ( )1116ود ارس ههة الع ههوفي ( )1116ود ارس ههة الخش ههالي ()1115
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وأشار درادكة والمطيري ( )1117إلى أن على القائد التمتع بالصفات األخالقية النابعة مهن اإليمهان
الصادق لديه كي يجعل العاملون يسهمون معه في تحقيق األهداف كونه مصدر ثقة لديهم ،أكهدت
الد ارس ه ههات المختلف ه ههة الس ه ههابقة م ه ههن خ ه ههالل نتائجه ه هها كدراسةالعرايب ه ههة ( )1111أن ممارس ه ههة القي ه ههادة
األخالقيههة جههاءت بدرجههة متوسههطة ،ولها انعكههاس ايجههابي علههى سههلوك العههاملين ،ود ارسههة الخشههالي
( )1115أن هنههاك ارتبههاط وثيههق بههااللتزام بههاألداء الههوظيفي للمعلمههين م هرتبط بالممارسههات األخالقيههة
وماهذه األخالق اال من وجود الجانب اإليماني األخالقي لدى القائد.
اإليمههان بههال كمهها يشههير علههي ( )1115يههدفع صههاحبه إلههى التصههرف بالمسههؤولية الذاتيههة ألنههه
يدل على إدراك عميق لوحدة االتجاه والمقصد والغاية من كل الحياة وهو ربا ال عز وجل بالتالي
فهههو يههزود المههؤمنين بالمقههدرة علههى تحقيههق دورهههم فههي الحيههاة ويسههتمر هههذا الههدور طيلههة حيههاة االنسههان
وهو يؤدي أعماله بكل مصداقية ومراقبة ذاتية وهو يثق بالنتيجة مهن ذلهك وههي ال ارحهة والسهعادة فهي
الدنيا واألجر والثواب في اآلخرة.
ومن خههالل عمههل الباحثههة كمعلمههة وخبرتههها فههي مههدارس حكوميههة فههي مدينههة مأدبهها فقد لفت
انتباهه هها مؤشه هرات ت ههدل على ب ههعف ممارس ههة القي ههادة اإليماني ههة رغم أهميته هها وانعكاس ههها االيج ههابي
علىالس ههلوك كم هها واجه ههن الباحث ههة فج ههوة عميق ههة ب ههين المعلم ههين وتوجه ههاتهم ف ههي بع ههدهم ع ههن الجان ههب
األخالقي في حل المشكالت التي تواجههم في العمل.
وكهذلك قههد يكهون بههأن المههديرين يفصهلون بههين ايمههانهم بهال تعهإلى وبههين ممارسهته عمليهها علههى
اعتبار أن اإليمان هو في الفرائض والشعائر وليس هو تعامل ومعامالت (الخبيرات.)1111 ،
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ومن اطالع الباحثة على ما يعانيه الواقع المؤسسي التربهوي ووقهوع بعهض مظهاهر الظلهم فهي
المدارس ومن كل هذه المعانهاة واالبتعهاد عهن البعهد اإليمهاني لتكهون ق ارراتنها كلهها منبهع أخالقهي وممها
سبق تتمثل مشكلة الد ارسههة فههي اإلجابههة عههن الس هؤال الرئيسههي -:مهها درجههة ممارسههة القيههادة باإليمههان
لههدى مههديري المههدارس الثانويههة الحكوميههة فههي محافظههة مادبهها وعالقتههها بصههنع الق هرار األخالقههي مههن
وجهة نظرالمعلمين واإلداريين؟
هدف الدراسة وأسئلتها
تهدف هذه الدراسة الى استقصاء العالقة االرتباطية بين درجة ممارسة القيادة باإليمان لدى
مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا ووعالقتها بصنع القرار األخالقي في مدارسهم
من وجهة نظر المعلمين واإلداريين وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:
 .1ما درجة ممارسة القيادة باإليمان لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا مهن
وجهة نظر المعلمين واإلداريين؟
 .1مامستوى صنع القرار األخالقي لدى مديري المدارس الثانويهة الحكوميهة فهي محافظهة مأدبها مهن
وجهة نظر المعلمين واإلداريين؟
 .3هه ه ههل يوجه ه ههد عالقه ه ههة إرتباطيه ه ههة ذات دالله ه ههة إحصه ه ههائية عنه ه ههد مسه ه ههتوى الدالله ه ههة ( )α=0.05به ه ههين
درج ه ه ههة ممارس ه ه ههة القي ه ه ههادة باإليم ه ه ههان ومس ه ه ههتوى ص ه ه ههنع القه ه ه هرار األخالق ه ه ههي ل ه ه ههدى م ه ه ههديري الم ه ه ههدارس
الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا؟
 .1ه ههل توجهههد ف ههروق ذات داللهههة إحص ههائية عنهههد مس ههتوى ( )α = 1.15ب ههين متوس ههطات اسهههتجابة
المعلمههين واإلداريههين لدرجههة ممارسههة القيههادة باإليمههان لههدى مههديري المههدارس الثانويههة الحكوميههة فههي
محافظة مأدبا تعزى لمتغيرات الجنس ،وسنوات الخدمة ،والمؤهل العلمي؟
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 .5ه ههل توجهههد ف ههروق ذات داللهههة إحص ههائية عنهههد مس ههتوى ( )α = 1.15ب ههين متوس ههطات اسهههتجابة
المعلمههين واإلداريههين لمسههتوى صههنع القهرار األخالقههي فههي المههدارس الثانويههة فههي محافظههة مادبهها تعههزى
لمتغيرات الجنس ،وسنوات الخدمة ،والمؤهل العلمي؟
أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة الحالية في جانبيها النظري والتطبيقي وفي تناولها لمتغيرين هما :القيهادة
باإليمان لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة مأدبا وعالقتها بصنع القرار األخالقي مهن وجههة
نظر المعلمين واإلداريين وتتمثل أهمية الدراسة بالنقاط اآلتية:
الجانب النظري
 .1قلههة الد ارسههات المحليههة والعربيههة ،بحههدود علههم الباحثههة ،التههي درسههت عالقههة القيههادة باإليمههان لههدى
مديري المدارس الثانوية في محافظة مأدبا وعالقتها بصنع القرار األخالقي.
 .1تستمد الدراسة أهميتها من كونها تقدم إطا ار نظريا حول متغيرات الدراسة.
 .6يؤمههل أن ترفههد هههذه الد ارسههة المكتبههة العربيههة بشههكل عههام والمكتبههة األردنيههة بشههكل خههاص عههن
موبوع القيادة باإليمان.
 .1يمكن أن تكون هذه الدراسة منطلقا ألبحاث ودراسات أخرى بما توفره من أدب نظري ود ارسهات
سابقة ذات صلة.
 .5يمكن للباحثين أن يستفيدوا من طريقة أو بناء أو تطوير أو استخدام أدوات البحث.
 .3تعد هذه الدراسة من الدراسات القليلة أو حتى النادرة في هذا الموبوع.
 .7إثراء الباحثين اآلخرين في دراسات الحقة.
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 .8لهههذه الد ارسههة أهميههة علميههة بمهها يتوقههع أن تبههيفه نتههائج هههذه الد ارسههة إلههى المعرفههة حههول القيههادة
باإليمان وعالقتها وربطها باألخالق.

الجانب العملي
 .1يؤمههل أن تفيههد نتههائج هههذه الد ارسههة مههديري المههدارس الثانويههة فههي محافظههة مأدبهها مههن
خههالل تعههرف مههدى تههأثير القيههادة باإليمههان واقترانههها بصههنع القهرار األخالقههي لالرتقههاء
بالعمل التربوي في مدارسهم.
 .1يؤمههل مههن هههذه الد ارسههة لفههت نظههر القههائمين علههى السياسههات التعليميههة والتربويههة إلههى
أهمية العودة إلى األخالقيات والعقيدة اإليمانية النها هي األنجح على اإلطالق مهن
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.
 .6استنباط العالقة بين القيادة باإليمان وبين صنع القرار األخالقي.
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مصطلحات الدراسة
ظهرت تعريفات للقيادة بااليمان نذكر منها:
القيادة باإليمان ()Leadership by faith
بأنههها ه ههي ت ههأثير القائ ههد ال ههذي يخاط ههب أعم ههق م ههافي ال ههنفس وهواإلحس ههاس والش ههعور ال ههداخلي
بمراقبههة ال تعهإلى لالنسههان ممهها يدفعههه إلههى تقههديم أفبههل مهها لديههه فههي أي وقههت واي مكههان وذلههك مههن
خالل السلوكات األخالقية الروحانية للقائد مما يدفع المرؤوسين إلى الشعور بالثقة المتبادلة للتوصل
إلى تحقيق األهداف( .الطويل.)1113 ،
كم هها عرف ههت بأنه هها القي ههادة الت ههي ت ههؤثر ف ههي س ههلوك القائ ههد والجماع ههة بحي ههث ي ارع ههي ه ههذا القائ ههد
والجماعههة ال عههز وجههل فههي أي نشههاط يقومهوا بههه ،والعمههل الجههادعلى تحقيههق األهههداف بكههل إخههالص
إرباء ل تعإلى( .ابو العال.)1116 ،
التعريف اإلجرائي لمفهوم القيادة باإليمان
ويصدق ذلك كله العمل ،فهي تصل إلى
بأنها قيادة أخالقية تنطلق من العقل والقلب والفؤاد
م
قلوب العاملين وعقولهم وتترسخ في وجدانهم وتكون ملهمة لهم بحيث تأتي ممارساتهم للعمل متميهزة
ومتقنة ونابعة من قناعة داخلية صادقة.
صنع القرار األخالقي ()Moral decision-making
يعرف بأنه العملية التي يستخدم األفراد فيها مبادئهم وقيمهم لتحديد ما إذا كانت مسألة معينة
أو موقفا معينا خطأ ام صوابا (الصيرفي.)1118 ،
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ويعههرف إجرائيهها بأنههه :العمليههة التههي يههتم مههن خاللههها اسههتخدام القائههد والعههاملين معههه فههي المؤسسههات
التربويههة للقواعههد األخالقيههة لتحديهد إن كانههت قبههية مهها صههحيحة ،أم خاطئههة ،وتقههاس باسههتبانة صههنع
القرار األخالقي التي تم تطويرها واعتمادها في هذه الدراسة.
المدرسة الثانوية الحكومية :هي المرحلة التي تشمل على الصفين األول والثاني الثانوي والتهي تلهي
المرحلة األساسية ويتعلم بها أكثر من  11طالب تعليما نظاميا (و ازرة التربية والتعليم.)6:1118 ،
مدير المدرسة :هو الشخص الذي عينته و ازرة التربية والتعليم إلدارة شؤون المدرسة واإلشراف عليها
ويشترط فيه أن يكون مؤهال للتعليم فهي المرحلهة التهي يعمهل بهها باإلبهافة إلهى حصهوله علهى مؤههل
فههي إدارة المدرسههة وذو خب هرة فههي التعلههيم ال تقههل عههن خمههس سههنوات لمههن يعههين مههدي ار فههي المرحلههة
الثانوية (و ازرة التربية والتعليم .)6:1118
المعلــم :كههل مههن يتههولى التعلههيم أو أي خدمههة تربويههة متخصصههة فههي أي مؤسسههة تعليميههة حكوميههة أو
خاصة (و ازرة التربية والتعليم المادة.)6:1118 ،
اإلداري :ه ههو ك ههل ش ههخص يق ههوم بتنظ ههيم األم ههور اإلداري ههة ويس ههاند اإلدارة حس ههب تخصص ههه وحس ههب
الوصف الوظيفي له في المدرسة وهم مساعد المدير ،قيم مختبر العلوم ،قيم مختبر الحاسهوب أمهين
المكتبة ،المرشد التربوي ،أمين اللوازم ،والكاتب (و ازرة التربية والتعليم.)6:1118 ،
حدود الدراسة
تتمثل حدود الدراسة بما يأتي:
الحدود البشرية -:المعلمين واإلداريين في المدارس الثانوية.
الحدود المكانية :محافظة مأدبا  /األردن .
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الحدود الزمانية :الفصل الدراسي الثاني للعام .1112 / 1118
الحد الموبوعي :دراسة درجة ممارسة القيهادة باإليمهان لهدى مهديري المهدارس الثانويهة الحكوميهة فهي
محافظة مأدبا وعالقتها بصنع القرار األخالقي من وجهة نظر المعلمين واإلداريين.
محددات الدراسة
تتمثل محددات الدراسة بما يأتي:
 .1مدى دقة الصدق والثبات ألدوات البحث.
 .1بعف استجابة المستجيبين بسبب انشغالهم.
 .6مدى دقة إجابة أفراد العينة وموبوعية المستجيبين عن فقرات األداتين.
 .1صعوبة المواصالت وتباعد المناطق وبيق وقت العمهل لتطبيهق األدوات كهون الباحثهة موظفهة
وأم.
 .5إن نتائج هذه الدراسة ال يمكن تعميمها إال على المجتمع الذي سهحبت منهه العينهة ومها يماثلهها
من مجتمعات.
 .3قلة المراجع والدراسات التي تتحدث وتثري الموبوع.
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الفصل الثاني

األدب النظري والدراسات السابقة
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الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة
تبمن ههذا الفصهل عربها لهلدب النظهري والد ارسهات السهابقة ذات الصهلة مهع عربها لموقهع
الدراسة الحالية من الدراسات السابقة .وفيما يلي عرض لذلك
أوالً :األدب النظري:
اشههتمل األدب النظههري علههى موبههوعات ذات صههلة بالقيههادة باإليمههان وعالقتههها بصههنع الق هرار
األخالقي.
مفهوم القيادة:
تؤثر القيادة في العملية اإلدارية فالقيادة الفعالة هي التي تقود المنظمهة إلهى التغييهر اإليجهابي
المنشود وكما يشير عياصرة ( )1113فإن القيادة تسعى إلى تحقيق التوازن بهين الجوانهب التنظيميهة
والتعليمية واالجتماعية واإلنسانية للعملية اإلدارية وايجادالفاعلية الدارة المنظمة لمسهاعدتها للوصهول
إلى األهداف المنشودة لذا تعتبر القيادة أكثر العمليات تأثي ار على األداء.
وتعههرف ايبهها بأنههها عمليههة التههأثير فههي سههلوك اآلخهرين وتوجيههه جهههودهم نحههو تحقيههق أهههداف
وغايات المنظمة( .العميان.)1111 ،
اإليمان:
هؤمن ،وههو مهن األمهن أي ب مهد
يعرف اإليمان في اللغة م
آمن يهؤمن إيمانها ،فههو م ه
بأنه مصدر ب
الخوف ،وتعني اإلقرار والطمأنينة والتصديق.
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هاد
وتعريف اإليمان اصطالحا جاء بأكثر من تعريف ،منها اإليمان هو :قو هل باللسان ،واعتق ه
بالقلب ،وعم هل بالجوارح يزيد وينقص( .محسن)1223 ،
اإليمان باهلل :هو اإلعتقاد الجازم بأن ال رب كل شيء ،ومليكه ،وخالقه ،وأنه الذي يسهتحق
وحده أن يفرد بالعبادة :من صالة ،وصوم ،ودعاء ،ورجهاء ،وخهوف ،وذل ،وخبهوع ،وأنهه المتصهف
بصفات الكمال كلها ،المنزه عن كل نقص( .النجدي.)1228 ،
القيادة باإليمان :عرفت بأنها القيادة التي تؤثر في سلوك القائد والجماعة بحيث يراعي هذا
القائههد والجماعههة ال عههز وجههل فههي أي نشههاط يقوم هوا بههه ،والعمههل الجههادعلى تحقيههق األهههداف بكههل
إخالص ارباء ل تعإلى (ابوالعال.)1116 ،
وتعرف ايبا بأنها عملية التأثير في األفراد وتحفيز االحساس الداخلي ليحدث انسجام
وصلة وسالم يخلق بيئة عمل مطمئنة تعمل بكل اخالص ل عزوجل (ابوالعينين.)1111 ،
منظومة القيم اإليمانية والمادية:
االداري المؤمن يتسم بحس أخالقي رفيع ،وقد أكدت جميع الشرائع السماوية على أهمية
البعد األخالقي في تنميته في نفوس العاملين قادة كانوا أم تابعين ،أفرادا أم جماعات ،وقد كانت
إدارة الرسول عليه الصالة والسالم وقيادته قمة في حسن الخلق ،وبعث ال سبحانه وتعإلى رسوله
الكريم إلتمام مكارم األخالق ،إذ قال صلى ال عليه وسلم (" :إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق )
ولذلك فإن من عالمات اإلداري المؤمن ،الخلق الحسن وأن يكون كثير الحياء قليل األذى كثير
شكور (الجزائري.)1223 ،
ا
الصالح صدوق اللسان قليل الكالم كثير العمل قليل الزلل وقو ار صبو ار
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يالحظ من إن البعد األخالقي يتطلب من اإلداري المؤمن المصداقية واإلخالص والعمل،
وما من المفاهيم التي سادت عبر تاريخ اإلنسانية وأكدت عليها كل األديان السماوية وحتى
الفلسفات الوبعية .لكن اليوم وفي عصر طغت فيه المادة على سائر الفعل اإلنساني فقد أصبح
ينظر إلى اإلنسان المخلص الصدوق على أنه إنسان ال يعيش واقعه ،وان اهتمام الناس يتراجع
فيما يتعلق ببعد البمير اإلنساني حتى إن المقدرة على خداع الذات والتحايل على اآلخرين
أصبحت وكأنها أمر مقبول أو حتى مطلوبا في بعض األحيان.
إن المطلوب من برامج تربية القادة والعاملين في النظم االجتماعية والتربوية في هذا العصر
الرقمي المعولم ،إعادة تربية ليس فقط منظومات الناس المعرفية والمهارية ،ولكن أيبا مشاعرهم
ووجدانهم وقيمهم واتجاهاتهم وبعد اإليمان فيهم ،كما يتطلب شعور العاملين الصادق واألصيل
بتوجه إيجابي نحو عملهم ،ونحو األفراد الذين يعملون معهم ،ونحو المؤسسة ككل ،واذا ما تحقق
ذلك أصبحت األمور تسير بأمانة واخالص وصدق ،عندها يصبح تواصل العاملين قائما على
االهتمام والمصداقية والثقة المتبادلة وتبتعد بها عن كل مظاهر التحايل والتظاهر والزيف .إن على
القادة أن يعيشوا عالقات أخالقية مع العاملين معهم ،وأن تكون لديهم الشجاعة في أن يكونوا
صادقين ومخلصين فيما يقولون وما يفعلون ،وهذا يتطلب صدق اإلنسان مع ذاته وتمتعه ببعد
أخالقي متميز يستند إلى منظومة ايمانية راسخة ولذلك فإن الكثير من قادة عالم اليوم المادي
يفتقدون األصالة والمصداقية فيما يقولون وما يفعلون ،فهم يتحدثون عن المشاركة ويمارسون
نقيبها (.)Blackaby, 2001
وهي كما يوبحها الشكل التالي لبعض الفرق بين المنظومة القيمية اإليمانية والمادية:
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النزاهة

المساواة

التعاون

هللا

الشفافية

المحبة

التسامح

العدالة
الصدق
الكرم
الصبر

الكره

التحايل
الكذب

التمييز

الصراع

المادة

االستغالل

السيطرة
الظلم

التحكم

الحقد
الدهاء

الرحمة
شكل رقم ( )1المنظومة القيمية اإليمانية

شكل ( )2المنظومة المادية

القيادة باإليمان:
يدرك القيادي المؤمن أن كل ما في الكون يسير وفق نظام محدد وكل شيء في العالم له
موقعه ومكانه وال توجد أي عشوائية أو عبثية في هذا الكون هناك أمر آخر على القيادي المؤمن
ان األمر على صلة باإلنسان الذي كرمه ال على بقية مخلوقاته وميزه بالتفكير وعلى محاكمة
األمور ،فاإلنسان هو المخلوق الوحيد الذي يصنع ق ارراته فيختار بعبها ويرفض بعبها اآلخر،
وهو حر في بناء اختياراته وتشكيل ما يقتنع به ،ولكنه في الوقت نفسه مسؤول ومسائل ومحاسب.
واإلنسان سواء أكان رئيسا أم مرؤوسا وحتى تسير حياتهم الشخصية واالجتماعية والعملية بشكل
سليم ،عليه أن يدركوا ما أوجب عليه ايمانهم وذلك بتمثلهم بالمنظومة اإليمانية األخالقية التي
تتمثل بعدد من القيم الفابلة لتكون الشخصية القيادية التي تقود المؤسسة التربوية قيادة ايمانية
فاعلة بكل نشاط لتحقيق أهداف المؤسسسة المخطط لها وتحقيق رؤيتها ورسالتها (محمود.)1116،
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وحدد بصفر ( )1117أهم هذه القيم بمايلي:
 -0اإليمـان :وههو أههم صهفة وتعنهي اإليمهان بهال وحهده واإلقهرار بوحدانيهة سهلطانه وعهدم
إشهراك أي أحهد بهها وههذه تتبهح فهي" ال إلهه إال ال وحهده ال شهريك لهه".وبهااللتزام بهها والسهعي إلهى
إربائه سبحانه وتعإلى في كل ما يقول اإلنسان ويعمل واإلداري المؤمن يستحبر ال في كهل مها
يقول ويعمل ،وبذلك تقل فرص الزيغ وتزيد فرص التبصر.
 - 9العدالة والمساواة :وبالتالي تكون ق ارراته أكثر حكمة ورشدا تكمن فيها إمكانهات تحقيهق
األههداف .ومهن تطبيهق العدالههة والمسهاواة .فالعهاملين فههي المؤسسهة مهن صههغيرهم إلهى كبيهرهم يعرفهون
أن علههيهم واجبههات يؤدنوههها مثههل مههالهم مههن حقههوق يأخههذونها والمسههاواة قيمههة حبههارية تبعههث ال ارحههة
والطمأنينة في نفوس العاملين والقائد وال تبيع حقوق أحد منهم.
- 3االسـتقامة والنزاهـة :باعتبهار أن القائهد والمسهؤول وكهل إنسهان يخشهى ال ويهؤمن بهال
وببرورة االلتزام بهذه القيم مما يعمق فيه الوبوح والشفافية ومحاسبته لنفسه في كل قول أو عمل
وعنهد اتخهاذه ألي قهرار أو ممارسهة وبهذلك يكهون قهدوة لغيهره وللعهاملين معهه حريصها علهى تجسهيد
أهداف مؤسسهته وحفهظ الحقهوق مهن البهياع وتحقيهق الخيهر والمصهلحة العامهة مهن خاللهها ولخدمهة
المعلمين والطلبة والبيئة المدرسية التي يعمل بها هذا النوع ستكون إدارته أكثر فاعلية.
- 4األمانــة والصــدق واإلخــالص :فهههذه القههيم مههن القههيم الحميههدة التههي تحههث كههل مههن المههدير
والمرؤوسههين يعملههون الليههل مههع النهههار ومتابعههة العمههل بشههكل مسههتمر وأداء كههل مههاهو مطلههوب بكههل
صدق واخالص وتبني الشخصية القوية التي تتصرف بكل ثقة وقوة.
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إن المدير المؤمن يحرص على المحافظة على مستوى متقدم من معرفة ما عليهه مهن حقهوق
العاملين معه أيبا معتب ار أن ذلك يشكل مطلبا رئيسيا واالداري المؤمن يوفر للعهاملين معهه وكهذلك
لنفسه مناخات عمل إيجابية ثرية تنبع من ممارسات الثقة والطمأنينة والتسامح .مناخات توفر فرصا
متبصرة لتأمين السالمة الجسدية والنفسية للعاملين معه سواء تحقق ذلك عبر قوانين العمل وأنظمتهه
وتعليماته أم بالتسهيالت التي يمكن أن تشعر المرؤوسهين بهأنهم فهي موبهع احتهرام واهتمهام وتقهدير
مسهؤوليهم وعنايتهه ،إن اإلداري المهؤمن حهريص علهى إسهعاد نفسهه واسهعاد العهاملين معهه وعلهى
مصهالحهم المؤسسهية والخاصهة ،يهمهه أن يعهيش كهل واحهد مهنهم حيهاة متوازنهة بعيهدة عهن المشهاحنة
وتتجه نحو الوسطية ،يحميهم من كل ما من شأنه أن يسبب لهم التوتر واألذى الجسمي أو الذهني.
خصائص القيادة باإليمان:
إن القيهادة اإليمانيهة تمتهاز بخصهائص عهدة تميزهها عهن غيهره مهن األنمهاط القياديهة األخهرى وههي كمها
حددها طشطوش (:)1118
 .1تقوم في أساسها على فكرة اإليمان :واإليمان فيها ممتد ليجعل الحياة كلها رحلة عبهادة خالصهة
ل تبارك وتعإلى واإليمان الموصوف في الحهديث الصهحيح بأنهه (اإليمهان بهال ومالئكتهه وكتبهه
ورسههله وبالقههدر خي هره وش هره مههن ال) هههذا اإليمههان يقههوم علههى نظ هرة شههاملة إلههى الكههون والحيههاة
واالنسههان وهههذا الشههعور يقههود االنسههان إلههى شههعور السههالم النفسههي والسههكينة القلبيههة واالطمئنههان
لرعاية ال.
 .1تكاملية المنفعة :اي أنها تعامل االنسان في نواحيه الروحية والعقلية والجسمية في تكامل ودون
تمييههز وتهههتم بصههفاء الههروح ونقائههها دون أن تبههيح العزلههة واالنههزواء بههل تجعههل مههن خيههر النههاس
أنفعهم للناس منطلق لها وتوصي بالجار والصاحب وابن السبيل خي ار.
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 .6البحههث الجههاد :حيههث ت هرفض هههذا النههوع مههن القيههادة الظههن والتخمههين وتعلمههم البحههث عههن الههدليل
وتطالب به حيث أن القران الكريم يقدم االدلة على وجودالخالق عز وجهل فههي تسهير علهى ههذا
النهج.
 .1الجودة واإلتقان :وهي تقهوم علهى أسهاس الجهودة واإلتقهان ،والتكتفهي بهاألداء كيفمها كهان " إن ال
يحههب إذا عمههل أحههدكم عمههال أن يتقنههه " وهههذا الحههب لههيس أم ه ار معنويهها يرمغههب فيههه وال يحاسههب
عليه ،بل هو المراقبة الربانية والجزاء المترتب عليها.
وتسستنتج الباحثة مما سبق بأن القيادة باإليمان أساسها فهي العمهل التربهوي هواالهتمهام بهاألفراد
العاملين من جميع النواحي وانشاء فريق عمل متكامل يعملون بكل جد ووعي واخهالص يمتلهك
هذا الفريق راحة نفسية واطمئنان تقوده إلى حب مؤسسته واالنتماء لها.
صفات القائد اإليماني:
يجب على القائد اإليماني أن يتحلمى بالعديد من الصفات التي تجعل منه قائدا مؤث ار ناجحها،
بيان أهمها كما وبحها (السويدان)1111 ،
وفيما يأتي ه
هداقية الشههخص ،واسههتحقاقه للثقههة ،ومبادرتههه فههي عمههل
الصههفات اآلتيههة :مصه م
 األمانــة وهههي تجمههع مالذاتية.
المهام ،وانجازها بال مشكل المناسب ،والرقابة
م
 اإلخــاء والمســاواة :يجههب أن يحههرص القائههد المسههلم علههى المؤاخههاة والمسههاواة بههين الجميههع ،فههالون إ ْخ بوةه ﴾ سورة الحجرات ،آية11 :
سبحانه وتعإلى يقول ﴿ :إَّن بما اْلم ْؤمن ب
 االهتمام بـاألخالق :يجهب أن يحهرص القائهد علهى العنايهة بهاألخالق ،فعنهدما يهرى خلهال أخالقيهايقوم بتهذيبه ،واصالحه ،وتقديم النصيحة.
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يتحمههل القائههد
تحمــل المســةولية :تعتبههر هههذه الصههفة أرفههع وأسههمى صههفات القائههد ،إذ ينبغههي أن م
ّ
المسؤولية الكاملة عهن ق ار ارتهه التهي يتخهذها ،حيهث يقهول الرسهول صهلى ال عليهه وسهلم(( :كلُّكهم
راع ٌّ
وكل مسؤو هل عن رعيته))( .متفق عليه).
-

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

-

أن يكون مةمناً باهلل إيماناً صحيحاً كامال ملتزما بأداء جميع الفرائض ،والعبادات،

وحريصا على اإلبتعاد عن كل ما نهى ال ﷻعنه ،وأن يخلص في أداء عمله.
 اإلبتعاد عن الشدة في التعامل مع فريقه عليه أن يستمع إليهم ،ويأخذ بآرائهم خاصةاآلراء الصحيحة التي تعود على الجميع بالنفع.
 المقدرة على اتخاذ الق اررات الصائبة ،والحرص على التنفيذ دون تردد_ أن يتسم بالعدل ،واال يتحيز لشخص ما في فريقه ،وأن يكون حريص على تطبيق
المساواة.
وخالصههة ذلههك أن القائههداإليماني الههذي يعطههي ويقههدم للجميههع بكههل عدالههة ومقتههدر علههى تحمههل
المسههؤوليات واتخههاذ القه اررات وحههازم مههن غيههر شههدة هههذا القائههد يسههتطيع بنههاء فريههق عمههل نههاجح داخههل
مؤسسته وينتج مخرجات تربوية متزنة.
السلوكات لدى القائد اإليماني:
يتميز القائد الذي يمتلك صفات ايمانية بسلوكات خاصة يبهبطها ايمانهه النهابع مهن المكنهون
الداخلي لنفسه وهي كما وبحها الطويل (:)1118
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همو
 طاعة اهلل والقيام بأوامره ،والحرص علهى اإلخهالص فهي العمهل وعل مهو الهمهة والقهوة ،والس مفي الغايات واألهداف.
 تقدير األشخاص واالهتمام بهم ،فذلك من أهم ما يجب على القائد ،إذ أن الرغبة في الثناءيحبها الناس وترغبها نفوسهم.
والشكر من األمور التي م
 االيجابية وعدم اإلكثار من النقد والسهلبية ،والحهرص كهذلك علهى عهدم اإلكثهار مهن العتهاب،فههالنفس البشهرمية تسههتثقل وتكهره كه مل مهها يخههدش ذاتههها ويقلمههل مههن قيمتههها ،فالواجههب علههى القائههد
اختيار الطريقة المثلى في التوجيه والنصح واإلرشاد.
 حب الخير والمعروف لجميع األشـخاص ،والسهعي والعمهل علهى قبهاء حاجهاتهم ،والحهرصالشخصية.
على قباء حاجات اآلخرين وتقديمها على المصالح
م
 الصد ٍوحبه لهم.
ق واإلخالص في التعامل وذلك يد مل على م
شدة حرص القائد على األفراد ،م
 النزاهـــة والشـــفافية وه ههي ايج ههاد بيئ ههة تك ههون فيه هها المعلوم ههات المتعلق ههة ب ههالظروف والقه ه ارراتواألعم ههال الت ههي يق ههوم بهههها متاح ههة ومنظ ههورة ومفهوم ههة وبشه ههكل أكث ههر تحدي ههد وم ههنهج تهههوفير
المعلومات وجعل الق اررات المتصهلة والمتعلقهة بالعمهل معلومهة ووابهحة ،والقائهد ذو الشهفافية
يجب أن ينأى بنفسه عن قربة الشبهات عموما ويبتعد تماما عن كل ما يمس أمانته ويؤثر
على تحقيق أهداف مؤسسته.
التحمـــل ،واالبتع ههاد ع ههن الخص ههومة والن ازع ههات والخالف ههات والمق ههدرة عل ههى مناقش ههة
 الصـــبر و ّالجيد لهم.
ومحاورة اآلخرين واقناعهم ،والحرص على االستماع م
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صنع القرار األخالقي:
خلهق ال سههبحانه وتعهإلى اإلنسههان وميهزه عههن بههاقي الكائنههات بهنعم كثيهرة أهمههها العقههل والنطههق
واالختالف والمقدرة (القوة) واإلدارة مما جعله قادر على التمييز بين األشياء بين الخيهر والشهر وبهين
الفبهيلة والرذيلهة وهههذه الم ازيها تشهير أظههن ال أعطهى اإلنسهان المقههدرة علهى صهنع القهرار واتخهاذه بمهها
يراه مناسبا( .الخفماف)1116 ،
يتعلق البعد األخالقي لعملية صنع القرار بالدرجة األولى بنطاق النتهائج والعواقهب األخالقيهة
المرتبط ه ه ه ههة بالنت ه ه ه ههائج المحتمل ه ه ه ههة المترتب ه ه ه ههة عل ه ه ه ههى تل ه ه ه ههك القه ه ه ه ه اررات المتخ ه ه ه ههذة كم ه ه ه هها أش ه ه ه ههار وليم ه ه ه ههز
( )Williams,2002إن المعههايير الخاصههة باختيههار مسههار العمههل المناسههب مههن المنظههور األخالقههي
يتم اشتقاقها من االعتبارات الواسعة المتعلقة بما يجسد السلوك األخالقي.
األخالق:
تعني األخالق التوافق مع معايير ،أو قيم أو أدب وهي في الغالب تختص بالمهن وتستخدم
هذه اللفظة كصفة ،وهي كما جاءت في قاموس أكسفورد أن لفظة ) )Ethicsتعني "المبادئ وقواعد
السلوك" فهي تحمل معنيين أولهما علم األخالق أو األدب وثانيهما مبمون األخالق وعمقها أو
األدب ،وان الخلق كما يراه علماء النفس هو صفة نفسية مكنونة راسخة تصدر عنها األفعال دون
قصد أو تكلف (ياغي.)1111 ،
واألخالق لغة مأخوذة من خلق ،وعلم األخالق :علم موبوعه أحكام قيميهة تتعلهق باألعمهال
التههي توصههف بالحسههن أو القههبح (مجمههع اللغههة العربيههة .)1228 ،وذكههر نجههم ( )1111أن األخههالق
هي مجموعة من القيم والمعايير التهي يسهتخدمها أفهراد المجتمهع للتمييهز بهين الصهواب والخطهأ ،وبهين
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ما هو مقبول أو غير مقبول اجتماعيا .وأشار عبدالرحمن ( )1111إلى أن األخالق تعني مجموعة
األوامر والنواهي التي يعتمدها مجتمع ما في فترة زمنية.
وعرف نجم ( )13:1113األخالق بأنها ":مجموعة القيم والمعايير أفراد المجتمع في التمييز
ب ههين م هها ه ههو جي ههد وم هها ه ههو س ههيء ،وب ههين م هها ه ههو صه هواب وب ههين م ههاهو خطأ"كم هها ع ههرف أب ههو بك ههر
( )111:1117األخههالق بأنههها "القههيم والمبههادئ المعنويههة التههي تحكههم سههلوك الفههرد والجماع هة لتحديههد
ماهو صحيح وما ههو خهاط " ونظهر المغربهي( )1117إلهى األخهالق علهى أنهها دسهتور للفهرد يهتحكم
بسلوكه وقيمه اتجاه كل ما هو صحيح أو غير صحيح.
وأبههافت ابههو منصههور ( )1113أن األخههالق هههي المرجههع األسههاس لسههلوك األفهراد وقههد يههؤدي
ت ارجه ههع المسه ههؤولين عه ههن األخه ههالق فه ههي عملهه ههم إله ههى ت ارجه ههع األداء فه ههي مؤسسه ههاتهم.كما أكه ههد روبنه ههز
( )Robbins, 2001أن التزام القادة باالخالق يؤدي إلى نجاحهم في عملهم ومن ثم تحقق أهداف
المنظمة.
أهمية األخالق بصنع القرار
إن وجود منهج أخالقي لتحليل الموقف قبل صنع القرار سيساعد في تخفيف آثار القرار قبهل
اختياره سيؤدي إلى نتائج أكثر فائدة فاالهتمام بهاألخالق فهي عمليهة صهنع القهرار يؤكهد علهى بهرورة
سير العمليات على أساس أخالقي في أي عمل وفي أي منظمة (الدرويش.)1111 ،
وكلما تمت م ارعاة الجوانب األخالقيهة فهي القهرار جهاء القهرار سهليما وانخفبهت اآلثهار السهلبية
المترتبة عليه من حيث قبول المعلمين واإلداريين له (حسان والعجمي.)1117 ،
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وبين جلدة ( )1111أنه يجب على صانع القرار م ارعاة الجوانب االخالقية قبهل اتخهاذ القهرار
ليتحقق التوازن بين االعتبارت المادية واالجتماعية واالنسانية ،وبالتالي يكون القرار أخالقيا ،بمعنهى
أن ي ارعي مصالح الجميع داخل المنظمة وخارجها فاألخالق تعد معيا ابر أساسيا بصنع الق اررات.
وذكرت خلف ( )1111أن السبب الختيهار الفهرد لق ار ارتهه األخالقيهة ههو نتيجهة وعيهه لحاجاتهه
األخالقيههة فعنههدما يقههرر الفههرد الفعههل األخالقههي فإنههه يمههارس حريتههه وارادتههه فههي هههذا الق هرار مههن جهههة
ويشعر بالمسؤولية نتيجة اختياره من جهة أخرى سيبنى عليه التازم أخالقي عند اتخاذ القرار.
عملية صنع القرار األخالقي
إن القرار األخالقي هو الذي تتأثر من خالله مصلحة الفرد سلبا مهن كهل قهرار أو ايجابها وأن
كل قرار يتخذه الفرد خالل حياته البد أن يتبمن أبعادا أخالقية (المغربي.)1117 ،
فقههد عههرف الصههيرفي ( )1118عمليههة صههنع الق هرار األخالقههي بأنههها :عمليههة يههتم مههن خاللههها
معرفههة األبعههاد األخالقيههة للق هرار قبههل اتخههاذه .أمهها آل مههذهب ( )1111المشههار إليههه فههي أبههو هنههدي
( )15:1111فقد عرف صنع القرار األخالقي بأنه عملية تنطوي على دراسة ماهو مهم أي (القهيم،
والقواعد العامة) لتوجيه اإلجراءات (المبادئ) كمكنونات عاطفية من عمليات صنع القرار.
معايير صنع القرار األخالقي
وذكر سآتي ( )Saatyالمشار إليه في جلدة ( )1118عدة معايير للقرار األخالقي منها:
 .1الدق ههة وايج ههاد الحقيق ههة دون تبس ههيط لص ههعوبة الوب ههع الق ههائم :تعم ههد بع ههض األنظم ههة األخالقي ههة
لمعالجههة موبههوعات حساسههة فههي ظههل حههدود بههيقة وفههي ظههل أنصههاف حقههائق أو حقههائق غيههر
كافية دون تحديد األولويات والتبسيط غير المبرر لهذه الموبهوعات الحساسهة ،فقهد يفيهدها ههذا
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علههى المههدى القريههب إال إنههها لههن تجههد نفعهها علههى المههدى البعيههد وسههيكون حههل المشههكالت المعقههدة
أكثر صعوبة وأعلى تكلفة.
 .1المرونة في قبول التغيير :لتتم هذه المرحلة فههي تحتهاج إلهى تخطهيط دقيهق وتنفيهذ واع والتغييهر
والتكيف مع المستجدات.والمتغيرات.
 .6بههرورة أن يههؤدي كههل ق هرار إلههى نتيجههة تسهههم فههي تحقيههق الهههدف :تسههعى الق ه اررات إلههى تحقي هق
أهههداف المؤسسههة وان لههم تعمههل هههذه القه اررات علههى تحقيهق هههذه األهههداف فالبههد أن يبههع القائههد
أهدافا قابلة للتحقق.
 .1عدم التهرب من اتخاذ القرار :يعد عهدم اتخهاذ القهرار قه ار ار بحهد ذاتهه إال إنهه أسهوأ قهرار فهالهروب
من الواقع اليحل المشكلة بل سيزيدها تعقيدا وسهيؤدي ذلهك إلهى جههود كبيهرة وتكلفهة عاليهة فيمها
بعد.
 .5اسههتخدام التفكيههر الخ هالمق (المبههدع) فههي عملي هة صههنع الق هرار :أي حههل المشههكلة بطريقههة مخالفههة
للنماط المعتادة عليها في حل المشكالت مستخدمام مقدرته على التخيل واالبتكار وتوليد أبهدال
ممكنة للحل.
مراحل عملية صنع القرار األخالقي
إن عملية صنع القرار األخالقي تمر بأربع مراحل وهي كما أوبحها العبيدي (:)1116
وهي من أهم مراحل عملية صنع القرار األخالقي ،وتعني أن الفرد يجب أن يكون قاد ار على
تمييههز مهها إذا كانههت هنههاك مشههكلة أخالقيههة أم ال وان هههذه المشههكلة سههتؤثر فههي مصههالح العديههد مههن
األف هراد ،وعههدم مقههدرة الفههرد علههى إدراك المشههكلة األخالقيههة يعنههي أنههه سههيكون غيههر قههادر علههى الحكههم
والتصرف تجاه المشكلة.
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 )1مرحلههة الحكههم األخالقههي :وهههي عمليههة عقليههة تقيميههة يحههدد الفههرد مههن خاللههها األبههدال التههي تعههد
صحيحة أخالقيا.
 )1مرحلة النية األخالقية :وهي تعني أي األبدال سيقرر الفرد اختيارها؟ وهي تعد المحهرك الهرئيس
للسلوك األخالقي للفرد.
 )6مرحلة السلوك األخالقي :وهي المرحلة األخيرة في عملية صنع القرار.
فنجاح الفرد في مرحلة ما ال يعني بالبرورة نجاحه في جميع المراحل ،فهذه المراحل تختلف
عن بعبها البعض مثال على ذلك قد يدرك الفرد أن هناك مشكلة أخالقية ولكنه يقيمهافي الم ارحهل
الالحقة لها وقد ينوي أيبا اتخاذ قهرار أخالقهي بخصهوص مشهكلة مها ولكهن فهي النهايهة يقهوم بتنفيهذ،
غير أخالقي سلوك آخر.
تأثير األخالق على مراحل صنع القرار
وللخهههالق ته ههأثير كبيه ههر عله ههى الم ارحه ههل الرئيسهههة لعمليه ههة ص ههنع الق ه هرار وههههي كمه هها ذكرهه هها
جابر):)1111
 -1تعرف المشكلة :وهي المرحلة األولى ،وهنا يظههر أثهر األخهالق فيهها ،فههي تعهد أصهعب مرحلهة
ألن اإلطار الذي سينشأ من هذه المرحلة سيحدد نطاق العمل .
 -1تحديد الهدف تظهر المعبلة هنا في تحديد الههدف األكثهر أخالقيهة فههل سهيتم اختيهار الههدف،
بناء على أساس أخالقي؟
 -6اإلجهراءات المتخههذة :يههتم تحديههد اإلج ه ارءات تبعهها لنههوع اله هدف المرغههوب تحقيقههه لههذلك ينبغههي أن
تؤثر األخالق في اإلجراءات.
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 -1توقههع النتيجههة :ف ههي هههذه المرحلههة ال تحت ههاج األخههالق إل ههى تغييههر فالنتههائج ستحس ههب بنههاء عل ههى
المدخالت.
 -5اختيار البديل األفبل والذي تعززه األخالق.
 -3تنفي ههذ القه هرار :ويظه ههر هن هها دور األخ ههالق ل ههذلك م ههن المه ههم أن ينظ ههر ص ههانع القه هرار ف ههي اآلث ههار
المترتبة على التنفيذ.
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الدراسات السابقة
يتبمن هذا الجزء عربا للدراسات السابقة ذات الصلة بموبوع الد ارسهة وترتيبهها مهن األقهدم
إلى األحدث:
 -0القيادة باإليمان:
الدراسات العربية
هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف إلى درجة ممارسهة القيهادة باإليمهان لهدى مهديري المهدارس
الثانوي ههة الحكومي ههة ف ههي محافظ ههة مأدب هها وعالقته هها بص ههنع القه هرار األخالق ههي وعل ههى ال ههرغم م ههن أهمي ههة
الموبوع وحاجة القيادات التربوية ألن تسلك مسلك ايمهاني وتأثيراتهها اإليجابيهة المتوقعهة فهي القيهادة
وعلههى الههرغم مههن كث هرة األبحههاث التربويههة اال إنههه لههم يالحههظ تههوفر د ارسههات عربيههة تخبههع موبههوع
القيادة باإليمان سوى دراسة واحدة فهي الجامعهة الهاشهمية فهي محافظهة الزرقهاء ولكهن ربطتهها الباحثهة
الدرسههات السههابقة العربيههة واألجنبيههة
مههع متغيههر مختلههف ،وعليههه فههإن الد ارسههات السههابقة ستسههتعرض ا
للمتغيههر اآلخههر وهههو صههنع القهرار األخالقههي أمهها الد ارسههات العربيههة فيمههايلي الد ارسههة الوحيههدة لمتغيههر
القيادة اإليمانية هي دراسة الخبيرات ( )1117حيهث ههدفت ههذه الد ارسهة إلهى التعهرف إلهى مسهتوى
القيههادة باإليمههان لههدى القيههادات المدرسههة فههي محافظههة الزرقههاء وقههد تكونههت عينههة الد ارسههة مههن ()151
مههدير ومههديرة مدرسههة فههي محافظههة الزرقههاء وقههد كانههت النتيجههة أنهههم يههرون انفسهههم فههي المعههدل قههادة
ايمانيين بدرجة متوسطة وأن القيادة اإليمانية لها عالقات ايجابية في االلتهزام التنظيمهي والعمهل بثقهة
وربا وظيفي وكان هناك فروق ذات داللهة احصهائية تعهزى لمتغيهر سهنوات الخدمهة لصهالح فئهة مهن
 11 -5وعدم وجود فروق تعزى لمتغيرات الجنس او المؤهل العلمي.
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د ارسههة أحمههد ( )1113هههدفت هههذه الد ارسههة إلههى التعههرف إلههى وجههود درجههة ممارسههة مههديري المههدارس
الثانوية في األردن ألخالقيات اإلدارة المدرسية منظور إسالمي حيث تكونت العينة من  623معلمها
ومعلمة واستخدمت االستبانة كأداة وتوصلت إلى نتيجة أن درجهة ممارسهة المهدير ألخالقيهات اإلدارة
المدرسية منظور إسالمي كانت مرتفعة من وجهة نظر المعلمين واإلداريين والمعلمات وهناك فهروق
ذات داللة إحصائية فيممارسة المديرين لمجال أخالقيات المدير الشخصية والت ازمهه اإليمهاني الهديني
حسب الجنس وكانت لصالح اإلناث.
كمهها قههام الهههدبان ( )1112بد ارسههة كانههت قههد هههدفت إلههى التعههرف إلههى درجههة الت هزام مههديري المههدارس
األساسههية فههي مههديريات تربيههة عمههان بالمدونههة األخالقيههة للمهنههة مههن وجهههة نظههرهم ومههن وجهههة نظههر
معلميهم  ،واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي  ،وشملت عينة الدرسة ( )611مدي ار ومهديرة
مههن العههاملين فههي إدارة المههدارس األساسههية التابعههة لمههديريات عمههان األربعههة  ،وأظهههرت الد ارسههة أن
متوسههط درجههة إلت هزام المههدارس األساسههية لمههديريات تربيههة عمههان بأخالقيههات المهنههة مههن وجهههة نظههر
المديرين والمعلمهين كانهت مرتفعهة فهي جميهع مجهاالت الد ارسهة  ،وقهد أشهارت إلهى أن البعهد األخالقهي
لههاداري تشههكل محههو ار أساسههيا يجههب مراعاتههه عنههد اختيههار إداري المسههتقبل وت هربيتهم  ،وأن أخالقيههة
الفرد ال تتحقق بمجرد قراءته لمجموعة قواعد أخالقية  ،إنما تتم بلورة بعد الفرد األخالقهي عبهر سهبل
تربوية سليمة تزرع فيه ،وتنمي عدة مفاهيم وقيم واتجاهات ايجابية نحو اإللتزام بالسلوك األخالقي.
وأج ههرى عاب ههدين وش ههعيبات وحلبي ههة ( )1111د ارس ههة كان ههت ق ههد ه ههدفت إل ههى تع ههرف تق ههديرات
المعلمين لدرجة ممارسة مديريهم للقيادة األخالقية وجاءت بدرجة مرتفعة حيث أظهرت النتائج فروقا
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ذات داللههة إحصههائية فههي اسههتجابات المعلمههين تعههزى لمتغيههر الجههنس وجههاءت لصههالح الههذكور فيمهها
اليوجد فروق تعزى لمتغيري المؤهل العلمي والخبرة.
كمها أجههرى الشهريفي والتههنح ( )1111د ارسهة هههدفت إلهى التعههرف إلهى درجههة ممارسهة مههديري المههدارس
الثانوية الخاصة بإمارة الشارقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة للقيادة األخالقية وعالقتهها بدرجهة
تمكه هين المعلم ههين  ،واعتم ههدت الم ههنهج المس ههحي اإلرتب ههاطي  ،وق ههد تكون ههت العين ههة م ههن ( )111معل ههم
ومعلمة في المدارس الثانويهة الخاصهة تهم اختيهارهم بالطريقهة الطبقيهة العشهوائية وتهم اسهتخدام أداتهان
لجمههع البيانههات األولههى  :لقيههاس درجههة ممارسههة المههديرين للقيههادة األخالقيههة والثانيههة  :لقيههاس تمكههين
المعلمههين  ،وأظهههرت النتههائج أن ممارسههة المههديرين للقيههادة األخالقيههة كانههت متوسههطة مههن وجهههة نظههر
المعلم ههين ك ههذلك تمك ههين المعلم ههين كان ههت متوس ههطة بش ههكل ع ههام وللمج ههاالت الس ههتة م ههن وجه ههة نظ ههر
المعلمين أنفسهم وكانت هناك عالقة إيجابية ارتباطية دالة إحصائيا .
أما دراسة الحمادين ) )2014التي طبقت على ( )171من معلمين المدارس الثانوية في محافظهة
الكهرك وههدفت إلهى التعهرف أثهر التهدين (التقهوى أو اإليمهان) علهى أخالقيهات العمهل وقهد كانهت نتيجههة
هههذه الد ارسههة أنههه عنههدما يتههوفر اإليمههان أو التقههوى فههي نفههس الشههخص أو الفههرد يجعلههه يعطههي ويقههدم
ويحسهن مهن
للعمل بمزيد من الربهى النفسهي واالطمئنهان ويهوفر الفهرح والسهالم والعمهل بكهل ايجابيهة
م
انتاجية الفرد في عمله وأن االنسان الذي يخاف من ال ويعمل ب ايمانه وتقواه يعيش في حالة مهن
االستعداد للحساب فيبقى قريب من النزاهة والشفافية في عمله وأن اإليمان يرسم طريق الحياة بشكل
كامل ويوقظ في اإلنسان الوعي األخالقي.
كما أجرت بمرة ( )1118دراسة هدفت الدراسة إلى التعرف إلى درجة ممارسة القيادة اإليمانية
وعالقتها بااللتزام الذاتي لدى مديري المدارس في إدارة مديرية تربية قصبة الزرقاء من وجهة نظر
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المعلمين ،وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي  ،تم تطبيق الدراسة على عينة تكونت من
( )671معلما تم اختيارهم بناء على الطريقة العشوائية البسيطة  ،وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة
ممارسة القيادة ااإليمانية لدى مديريمدارس تربية قصبة الزرقاء من وجهة نظر المعلمين كانت
متوسطة ،كما أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى االلتزام الذاتي لدى مديري مدارس الزرقاء من وجهة
نظر المعلمين كانت متوسطة،وأ ظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروق ذات داللة إحصائية تعزى
لمتغير سنوات الخدمة وكانت لصالح فئة ( )11-5سنوات  ،كما أشارت النتائج إلى عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيرات الجنس والتخصص والمؤهالت العلمية.
 - 9الدراسات األجنبية عن القيادة باإليمان:
أجرى فيرهولم ( )Fairholm, 1996دراسة بينت الحاجة المتزايدة للقيهادة اإليمانيهة فهي مكهان
العمل إذا وافق المستجيبون في هذه الدراسة على أن اإليمهان جهزء مهن حيهاتهم العمليهة وأشهارت ههذه
الدراسة إلى وجود ارتباط بين اإليمهان والقهدرة علهى التهأثير فهي المؤسسهة والثقهة بالقيهادة اإليمانيهة فهي
مكههان العمههل كمهها أظهههرت الد ارسههة أن أبههرز القههيم للقيههادة اإليمانيههة هههي االسههتقامة واألمانههة ،وتقههديس
حيههاة اإلنسههان ،والعدالههة والمسههاواة ،واإليمههان بههال ،وأمههن العائلههة ،وخدمههة اآلخ هرين ،والحههب والعنايههة
واإلحسان.
أما دراسة كافاناج ( )Cavingh, 1999فأشارت إلى أن الروحانية تمكن رجهال األعمهال مهن
الحصههول علههى نظ هرة أفبههل عنههد شههركتهم وعههائلتهم وجي هرانهم ومجههتمعهم وأنفسهههم ،وأشههارت إلههى ان
االعتراف باالعتماد على ال يعطهي القائهد رؤيهة ثابتهة ومتوازنهة ،كمها بينهت الد ارسهة أهميهة االعتهراف
بوجود ال ،واالعتراف بأهمية الصالة وتشجيع الشركات على دمج اإليمان في مكان العمل.
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أما بيزلي ( )Beazley,2002فقد قام بدراسة أشارت إلى أن القائد الخادم هو إيماني بمنيا
وأن هذا اإليمان يرتبط بأداء المديرين في تنفيهذ أنشهطة القيهادة لوظهائفهم ،واسهتندت ههذه الد ارسهة إلهى
نظريههة  Argyrisالتههي تقههول بههأن المعتقههدات والقههيم والمواقههف للفههرد تتمثههل فههي التوجههه اإليمههاني للقائههد
وقد ركزت الدراسة على قياس البعد الفعال المرتبط بالصالة والتأمل ،والبعد المرتبط بالسلوك المتجهه
نحو القيم (األمانة – التوابع – وخدمة اآلخرين).
وأجرى ماركوس ( )Marquse,2004دراسة هدفت إلى وصف الطرق التي يمكن أن يسهاهم
بها الموظفون غيهر اإلداريهين فهي تأسهيس اإليمانيهة فهي العمهل ،وقهد بينهت نتائجهها أن إيجهاد اإليمهان
فههي العمههل هههو مههنهج داخلههي (البههاطن) بحيههث يشههعرون أنهههم قههادرون علههى إحههداث شههيء ذو معنههى
وهدف أسمى.
أما الدراسة التي قام بها كنجرسكي وسكربنيك ( )Kingeriski & Skrypnek, 2004دراسة
هههدفت إلههى تقههديم فهههم أفبههل لمعنههى اإليمههان فههي العمههل وأجريههت علههى ( )11شخصهها مههن العههاملين
والعههامالت ممههن خبههروا اإليمههان ودرسههوه وحرصهوا علههى االرتقههاء بههه مههن خههالل المقههابالت الشخصههية
واالستبيانات فقد أظهرت الدراسات ان اإليمان في مكان العمل حالة غيرية لها أبعاد مادية وعاطفية
وادراكيههة ومعرفيههة وبههين شخصههية وروحانيههة وأن هههذه الحالههة تبههمنت تههأثيرات ايمانيههة واعتقههادا بههأن
عمل الفرد يؤدي إلى زيادة اإلحساس باالتصال مع اآلخرين واحساس بالكمال والتفوق.
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الدرسات العربية صنع القرار األخالقي:
ا
وقامههت أبههو هنههدي ( )1111بههإجراء د ارسههة هههدفت إلههى تعههرف مسههتوى سههمات الشخصههية لههدى
مديري المدارس األساسية التابعة لوكالة الغوث الدولية في األردن وعالقتها بدرجهة ممارسهتهم لصهنع
القرار األخالقي من وجهة نظهر المعلمهين واإلداريهين ،وقهد تكونهت العينهة مهن ( )651معلمها ومعلمهة
ت ههم اختي ههارهم بالطريق ههة الطبقي ههة العشه هوائية وق ههد اس ههتخدم اختب ههار ايزن ههك ( )Eysenckلقي ههاس س ههمات
الشخص ههية ،واسهههتبانة صهههنع القه هرار األخالقه ههي لكه ههاوجر ( ،)Kaucherوأظه ههرت النته ههائج :أن درجهههة
ممارسة المديرين لصنع القرار األخالقي مهن وجههة نظهر المعلمهين واإلداريهين كهان متوسهطا ،ووجهود
عالق ههة ارتباطي ههة ب ههين مج ههال االنبس ههاط /االنطه هواء ل ههدى الم ههديرين ودرج ههة ممارس ههتهم لص ههنع القه هرار
األخالقي ،ووجود عالقة ارتباطية سلبية بين مجهال العصهبية بهين المهديرين ودرجهة ممارسهتهم لصهنع
القرار األخالقي.
وأج ههرت ال ههدرويش ( )1111د ارس ههة ه ههدفت إل ههى تع ههرف مس ههتوى ص ههنع القه هرار األخالق ههي ل ههدى
مهديري المههدارس المتوسهطة فههي دولهة الكويههت وعالقتهه بمسههتوى الهوالء التنظيمههي للمعلمهين مههن وجهههة
نظرهم ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )667معلما ومعلمة تم اختيهارهم بالطريقهة الطبقيهة العشهوائية
النسبية ،وتم استخدام أداتين األولى استبانة صنع القرار االخالقهي والثانيهة اسهتبانة الهوالء التنظيمهي،
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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 الدراسات األجنبية صنع القرار األخالقيوكهان الههدف مهن د ارسهة زيكهوريز ( )Zeguris, 2007وصهف عمليهة صهنع القهرار األخالقهي
لمههديرات المههدارس الثانويههة فههي مدينههة ديترويههت األمريكيههة ،وقههد اسههتخدمت المالحظههة ،والمقههابالت،
والوثائق ،ومالحظات من الميدان لجمع المعلومهات وقهد بينهت النتهائج أن هنهاك ثالثهة عوامهل لصهنع
القهرار األخالقههي وهههي :التركيبههة االجتماعيههة والقههيم والمفههاهيم وسههلوك المههديرين (القههادة) وقههد وجههد أن
هناك أربعة عوامل تؤثر بصنع القرار األخالقي عند المديرين وهي :اإلخهالص ،والعدالهة ،واالهتمهام
وسنوات الخدمة ،كما وجد دعم كبيهر لعمليهة صهنع القهرار األخالقهي مهن حيهث دعهم القهرار األخالقهي
ولم تجد هذه الدراسة أن للجنس تأثي ار في عملية صنع القرار األخالقي لمدير المدرسة.
كمه هها أجه ههرى كه ههوجر ( )Kaucher,2010د ارسه ههة هه ههدفت إله ههى تحديه ههد صه ههفات القائه ههد الفعه ههال
والمسههؤول عههن عمليههة صههنع الق ه اررات األخالقيههة ،فبههال عههن الكشههف عههن الد ارسههة التههي يكههون فيههها
القرار األخالقي مؤش ار فعال للقائهد الفعهال ،وتهم جمهع البيانهات باسهتخدام االسهتبانة التهي وزعهت علهى
ثههالث جامعههات وكليههات فههي جنههوبي كاليفورنيهها ،وأشههارت نتههائج الد ارسههة إلههى وجههود عالقههة قويههة بههين
القيههادة الفعالههة وعمليههة صههنع الق هرار األخالقههي .كمهها خلصههت إلههى أن القائههد الفعههال هههذا الههذي يتميههز
بالمصداقية واألمانة واإلصغاء ،والكفاءة والدافعية.
أما د ارسهة محمهود وعلهي ( )Mahmood & Ali، 1111فقهد ههدفت إلهى الكشهف عهن فاعليهة
عمليههة صههنع القهرار األخالقههي علههى المؤسسههات التربويههة ،ولتحقيههق أهههداف الد ارسههة تههم جمههع البيانههات
من عينة بلغت ( )116مدي ار  ،وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن المديرين فهي العهادة يفتقهدون القهدرة
على تصور درجة صنع الق اررات والنتائج والحلول الممكنة ،وتبعا لهذلك فههم يتخهذون قه اررات أخالقيهة
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خاطئة والتي تعمل بدورها على إعطاء نتائج غير مرغوب فيها من قبل كل المجتمع واألعمال ،كما
أشارت أن المنفعة المتبادلة تتصل بشكل مباشر باألخالق ،فبهال عهن ذلهك فهإن المصهالح المتبادلهة
ترتبط بفهم القبايا األخالقية واألبدال المطورة وادارتها.
وهدفت د ارسهة فهركيتش ( )Frketich, 2014إلهى تعهرف عمليهة صهنع القهرار األخالقهي للقهادة
في مجال التعليم والقرارت التي يتخذونها عند مواجهة معبلة أخالقيهة ،وتكونهت عمليهة الد ارسهة مهن
( )11قادة وتم استخدام المقابلة كأداتين للد ارسهة ،وقهد تناولهت الد ارسهة كيفيهة معالجهة القهادة ألفكهارهم
خالل عملية صنع القرار ،وفحصت الدراسة أيبا العوامل الفردية والظرفية التي حددها القهادة والتهي
تؤثر بصنع الق اررات األخالقية في أثناء عملية صنع القرار وبوجود المعبالت األخالقية .وأظههرت
نتيجهة الد ارسهة وجهود قيمهة عاليههة للقهيم الشخصهية والمعتقهدات لههدى جميهع القهادة ،وان قه ارراتهم تتوافههق
مع جميع القيم الشخصية.
وأما رس ْل ( )Russell,2015فقد أجرى دراسة هدفت إلى الكشف عن تأثير الخبرات المهنية
التدريبية التعليميهة لمهديري المهدارس الحكوميهة فهي عمليهة صهنع القهرار األخالقهي ،وقهد تكونهت العينهة
من ( )11مديري مدارس حكومية في تسع مناطق في والية ميزوري ،واستخدمت المقابلة الشخصية
كهأداة لهههذه الد ارسههة .وأظهههرت نتيجهة الد ارسههة أن الخبهرات المهنيههة التدريبيهة للمههديرين كانههت مههن أكثههر
العناصر المؤثرة في عملية صنع القرار األخالقي.
موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:
لم تجد الباحثة د ارسهات تهربط بهين متغيهر القيهادة باإليمهان ومتغيهر صهنع القهرار األخالقهي ممها
أدى بالباحثة إلى دراسة العالقة بين هذين المتغيرين.
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مههن خههالل الع ههرض السههابق للد ارسههات الس ههابقة العربيههة واألجنبيههة يتب ههين أن هنههاك تبههاين ب ههين
الد ارسههات حيههث تختلههف كههل د ارسههة عههن األخههرى امهها بالهههدف او مجتمههع الد ارسههة ،فههالبعض تنههاول
أثرالقيادة اإليمانية على االلتزام التنظيمي مثل دراسة الخبيرات ( )1117وهي من الدراسات القليلهة
العربيهة التههي تناولههت هههذا النههوع مههن القيههادة ،أمها د ارسههة بههمرة( )1118فقههد اختلفههت مههع هههذه الد ارسههة
بدرجههة ممارسههة القيادةبااليمههان حيههث كانههت النتيجههة متوسههطة وهنههاك فههروق ذات دالة تعههزى لمتغيههر
سنوات الخدمة.
وهن ه ههاك مجموع ه ههة م ه ههن الد ارس ه ههات األجنبي ه ههة الت ه ههي تناول ه ههت موب ه ههوع اإليم ه ههان مث ه ههل د ارس ه ههة فيره ه ههولم
( )Fairholm,1996الته ههي بينه ههت الحاجه ههة المت ازيه ههدة للقيه ههادة اإليمانيه ههة فه ههي مكه ههان العمه ههل إذا وافه ههق
المسههتجيبون فههي هههذه الد ارسههة علههى أن اإليمههان جههزء مههن حيههاتهم العمليههة وأشههارت هههذه الد ارسههة إلههى
وجودارتباط بين اإليمان والقدرة على التأثير في المؤسسة والثقة بالقيادة اإليمانية فهي مكهان العمهل ،
وكههذلك د ارسههة كافانههاج ( )Cavingh,1999,فأشههارت إلههى أن الروحانيههة تمكههن رجههال األعمههال مههن
الحصههول علههى نظ هرة أفبههل عنههد شههركتهم وعههائلتهم وجي هرانهم ومجههتمعهم وأنفسهههم ،وأشههارت إلههى ان
االعتراف باالعتماد على ال يعطي القائد رؤية ثابتة ومتوازنة.أما دراسة بيزلي (Beazley, 2002
) التي أشهارت إلهى أن القائهد الخهادم ههو إيمهاني بهمنيا وأن ههذا اإليمهان يهرتبط بهأداء المهديرين فهي
تنفيهذ أنشههطة القيههادة لوظهائفهم  ،وكههذلك د ارسههة مهاركوس ( )Marquse, 2004وهههي د ارسههة هههدفت
إلههى وصههف الطههرق التههي يمكههن أن يسههاهم بههها الموظفههون غيههر اإلداريههين فههي تأسههيس اإليمانيههة فههي
العمههل ،وقههد بينههت نتائجههها أن إيجههاد اإليمههان فههي العمههل هههو مههنهج داخلههي (البههاطن) بحيههث يشههعرون
أنه ههم ق ههادرون عل ههى إح ههداث ش ههيء ذو معن ههى وه ههدف اس ههمى ،أم هها الد ارس ههة الت ههي ق ههام به هها كنجرس ههكي
وسكربنيك ( )Kingeriski & Skrypnek ,2004التي هدفت إلى تقديم فهم أفبل لمعنى اإليمان
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فههي العمههل وأجريههت علههى ( )11شخصهها مههن المعلمههين واإلداريههين والعههامالت ممههن خبههروا اإليمههان
ودرس ههوه وحرص ه هوا علهههى االرتقه ههاء بهههه مهههن خ ههالل المقه ههابالت الشخص ههية واالس ههتبيانات فقهههد أظهه ههرت
الدراسات ان اإليمان في مكهان العمهل حالهة غيريهة لهها أبعهاد ماديهة وعاطفيهة وادراكيهة ومعرفيهة وبهين
شخصية وروحانية وأن هذه الحالة تبمنت تأثيرات ايمانية واعتقادا بأن عمل الفرد يؤدي إلهى زيهادة
اإلحس ه ه ه ههاس باالتص ه ه ه ههال م ه ه ه ههع اآلخه ه ه ه هرين واحس ه ه ه ههاس بالكم ه ه ه ههال والتف ه ه ه ههوق ،أم ه ه ه هها د ارس ه ه ه ههة الحم ه ه ه ههادين
) )Hamadin,2014التي طبقت على ( )171من معلمين المدارس الثانويهة فهي محافظهة الكهرك
وهدفت إلى التعرف على أثر التدين (التقوى أو اإليمان) على أخالقيات العمل وقد كانت نتيجة هذه
الد ارسههة أنههه عنههدما يتههوفر اإليمههان أو التقههوى فههي نفههس الشههخص أو الفههرد يجعلههه يعطههي ويقههدم للعمههل
ويحسهن مهن انتاجيهة
بمزيد من الربى النفسي واالطمئنان ويوفر الفرح والسالم والعمهل بكهل ايجابيهة
م
الفرد.
أم ه ه ه هها الد ارس ه ه ه ههات الس ه ه ه ههابقة المتعلق ه ه ه ههة بص ه ه ه ههنع القه ه ه ه هرار األخالق ه ه ه ههي مث ه ه ه ههل د ارس ه ه ه ههة زيك ه ه ه ههوريز
( )Zeguris,2007حيث وصف عملية صنع القرار األخالقي لمديرات المدارس الثانويهة فهي مدينهة
ديترويت األمريكية ،وقد بينت النتائج أن هنهاك ثالثهة عوامهل لصهنع القهرار األخالقهي وههي :التركيبهة
االجتماعيهة والقههيم والمفهاهيم وسههلوك المههديرين (القهادة) وقههد وجهد أن هنههاك أربعههة عوامهل تههؤثر بصههنع
الق ارر األخالقي عند المديرين وهي :اإلخالص ،والعدالة ،واالهتمام وسنوات الخدمة.
كمه هها أجه ههرى كه ههوجر ( )Kaucher,2010د ارسه ههة هه ههدفت إله ههى تحديه ههد صه ههفات القائه ههد الفعه ههال
والمسههؤول عههن عمليههة صههنع الق ه اررات األخالقيههة ،فبههال عههن الكشههف عههن الد ارسههة التههي يكههون فيههها
القرار األخالقي مؤش ار فعال للقائد الفعال ،وأشارت نتائج الد ارسهة إلهى وجهود عالقهة قويهة بهين القيهادة
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الفعالة وعملية صنع القرار األخالقي .كما خلصت إلى أن القائد الفعال هذا الذي يتميز بالمصداقية
واألمانة واإلصغاء ،والكفاءة والدافعية.
أما د ارسهة محمهود وعلهي ( )Mahmood & Ali، 1111فقهد ههدفت إلهى الكشهف عهن فاعليهة
عملية صنع القرار األخالقي على األعمال واإلدارة فهي أي منظمهة ،وقهد أشهارت نتهائج الد ارسهة إلهى
أن المههديرين فههي العههادة يفتقههدون القههدرة علههى تصههور درجههة صههنع القه اررات والنتههائج والحلههول الممكنههة،
وتبعا لذلك فهم يتخذون ق اررات أخالقية خاطئة والتي تعمهل بهدورها علهى إعطهاء نتهائج غيهر مرغهوب
فيه هها مه ههن قب ههل كه ههل المجتمه ههع واألعم ههال ،كمه هها أش ههارت أن المنفع ههة المتبادل ههة تتص ههل بشه ههكل مباشه ههر
بهاألخالق ،فبههال عههن ذلههك فهإن المصههالح المتبادلههة تهرتبط بفههم القبههايا األخالقيههة واألبههدال المطههورة
وادارتها.
وقامههت أبههو هنههدي ( )1111بههإجراء د ارسههة هههدفت إلههى تعههرف مسههتوى سههمات الشخصههية لههدى
مديري المدارس األساسية التابعة لوكالة الغوث الدولية في األردن وعالقتها بدرجهة ممارسهتهم لصهنع
القرار األخالقهي مهن وجههة نظهر المعلمهين واإلداريهين ،وأظههرت النتهائج :أن درجهة ممارسهة المهديرين
لصههنع القهرار األخالقههي مههن وجهههة نظههر المعلمههين واإلداريههين كههان متوسههطا ،ووجههود عالقههة ارتباطيههة
بههين مجههال االنبسههاط – االنط هواء لههدى المههديرين ودرجههة ممارسههتهم لصههنع الق هرار األخالقههي ،ووجههود
عالقة ارتباطية سلبية بين مجال العصبية بين المديرين ودرجة ممارستهم لصنع القار األخالقي.
وأج ههرت ال ههدرويش ( )1111د ارس ههة ه ههدفت إل ههى تع ههرف مس ههتوى ص ههنع القه هرار األخالق ههي ل ههدى
مهديري المههدارس المتوسهطة فههي دولهة الكويههت وعالقتهه بمسههتوى الهوالء التنظيمههي للمعلمهين مههن وجهههة
نظههرهم ،وأظهههرت النتههائج أن مسههتوى صههنع الق هرار األخالقههي لههدى مههديري المههدارس المتوسههطة كههان
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متوس ههطا م ههن وجه ههة نظ ههرهم ،وأن مس ههتوى اله هوالء التنظيم ههي ل ههدى معلم ههي الم ههدارس المتوس ههطة ك ههان
متوسطا أيبا من وجهة نظرهم.
وهدفت د ارسهة فهركيتش ( )Frketich, 2014إلهى تعهرف عمليهة صهنع القهرار األخالقهي للقهادة
فههي مجههال التعلههيم العههالي والق هرارت التههي يتخههذونها عنههد مواجهههة معبههلة أخالقيههة ،وأظهههرت نتيجههة
الد ارسههة وجههود قيمههة عاليههة للقههيم الشخصههية والمعتقههدات لههدى جميههع القههادة ،وان ق ه ارراتهم تتوافههق مههع
جميع القيم الشخصية.
وأما رس ْل ( )Russell,2015فقد أجرى دراسة هدفت إلى الكشف عن تأثير الخبرات المهنية
التدريبيههة التعليميههة لمههديري المههدارس الحكوميههة فههي عمليههة صههنع الق هرار األخالقههي ،وأظهههرت نتيجههة
الد ارسههة أن الخب هرات المهنيههة التدريبيههة للمههديرين كانههت مههن أكثههر العناصههر المههؤثرة فههي عمليههة صههنع
القرار األخالقي.
وعلى الرغم من االختالف بين الدراسة الحاليهة والد ارسهات السهابقة مهن حيهث موبهوع الد ارسهة
وأهههدافها واألسههلوب ،إال أن الد ارسههة الحاليههة تسههتفيد منههها فههي مجههاالت قيههاس القيههادة باإليمههان وكيههف
يمك ههن تطبيقه هها ل ههدى م ههديري الم ههدارس ،وك ههذلك معيق ههات تطبيقه هها ،كم هها اس ههتفادت مم هها توص ههلت الي ههه
الد ارس ههات الس ههابقة ف ههي تص ههور المف ههاهيم والم ههنهج واألدوات وبن ههاء أداة البح ههث وص ههياغة التوص ههيات
والمقترحات.
ولقههد تميههزت هههذه الد ارسههة عههن غيرههها بأنههها د ارسههة نههادرة بمتغيراتههها فلههم يسههبق ربههط المتغيهرين
بدراسة سبقت كما تميزت ب أنها تلفت النظهر إلهى التركيهز علهى الجانهب األخالقهي اإليمهاني خاصهة
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ف ههي زم ههن التكنولوجي هها الحديث ههة فالب ههد م ههن ب ههبط األم ههور ب ههاالخالق ومخاطب ههة واالهتم ههام بالجان ههب
الوجداني واالنفعالي للعاملين .
ولقههد كههان مههن أبههرز المشههكالت التههي واجهههت الباحثههة خههالل هههذه الد ارسههة هههو قلههة الد ارسههات
الس ههابقة ذات العالق ههة بالقي ههادة باإليم ههان مم هها اب ههطر الباحث ههة لاس ههتعانة بد ارس ههات أجنبي ههة أكث ههر م ههن
العربية.
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الفصل الثالث

الطريقة واإلجراءات
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الفصل الثالث

الطريقة واإلجراءات
تبههمن هههذا الفصههل عربهها لمههنهج الد ارسههة المسههتخدم ،ومجتمعههها ،وعينتههها ،ووصههفا ألداتههي
الد ارس ههة الت ههي طورتهم هها الباحث ههة ،وكيفي ههة إيج ههاد ص ههدقهما وثباتهم هها ،ومتغيه هرات الد ارس ههة ،والمعالج ههة
اإلحصائية التي تستخدم في تحليل البيانات واجراءات الدراسة.
منهج الدراسة:
من أجل تحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها تم استخدام المنهج الوصفي االرتبهاطي،
وه ههو الم ههنهج العلم ههي ال ههذي يف ههي ب ههأغراض الد ارس ههة حي ههث أن الد ارس ههة ج ههاءت لوص ههف وبي ههان درج ههة
ممارسة القيادة باإليمان لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة مأدبا.
مجتمع الدراسة:
تكههون مجتمههع الد ارسههة مههن المعلمههين واإلداريههين فههي المههدارس الثانويههة الحكوميههة فههي محافظههة مادبهها،
وال ههذي بل ههغ ع ههددهم ( )1171معلم هها وفق هها إلحص ههائيات و ازرة التربي ههة والتعل ههيم لمحافظ ههة مادب هها للع ههام
(2019 -2018م) والمتهوفرة لهدى مركههز الملكهة رانيها العبهدال لتكنولوجيها المعلومهات ،وههي موزعههة
كما في الجدول (.)1
الجدول ( )0توزيع افراد مجتمع الدراسة في المدارس الثانوية في محافظة مادبا بحسب المديرية
والجنس للعام (2019 -2018م(
عدد المعلمين واإلداريين

اللواء

عدد المدارس الثانوية

قصبة مادبا

92

339

ذيبان

03

912

902

المجموع

41

240

430

ذكور

إناث

العدد الكلي

404

247
494
0029
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عينة الدراسة:
تم استخدام اإلجراءات التالية في اختيار عينة الدراسة:
 .1اختيار عينة عشوائية بسيطة ،شملت لوائي قصبة مادبا وذيبان.
 .1اختيار عينة عشوائية بسيطة من المعلمين واإلداريين بحسب متغيرات الدراسة ،وحدد عدد
أفرادها في بوء عدد أفراد المجتمع وذلك بالرجوع إلى جدول تحديد حجم العينة من حجم
المجتمع الذي أعده كريسي ومورجان ) .(Krejcie & Morgan, 1970يوبح الجدول ()2
توزع عينة الدراسة بحسب متغيرات الجنس ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخدمة.
الجدول ( )9توزع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الد ارسة
المتغير
الجنس

المةهل العلمي

سنوات الخدمة

المستوى

العدد

أنثى

153

بكالوريوس فما دون

111

دراسات عليا

113

اقل من  5سنوات

35

ذكر

من  5إلى  11سنوات
أكثر من  11سنوات

151

المجموع

613

71

137

أداتا الدراسة:
ألغراض تحقيق أهداف الدراسة طورت الباحثة أداتي الدراسة بصورتهما األولية
(الملحق  )1اعتمادا على بعض الدراسات السابقة ،منها :دراسة الخبيرات (،)1117
ودراسة أبو هندي ( ،)1111ودراسة الحمادين ( ،)2014لقياس درجة ممارسة القيادة باإليمان
ومستوى صنع القرار األخالقي لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة مادبا .وبعد
االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة المتعلقة بهذين المتغيرين ،فبال عن آراء
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المحكمين والمختصين التربويين ،أصبحت االستبانة بصورتها النهائية مكونة من ( )26فقرة ألداة
درجة ممارسة القيادة باإليمان ،موزعة على خمسة أبعاد هي :اإليمان ،والعدالة والمساواة ،والنزاهة،
واألمانة والصدق ،والتصرف بمسؤولية .و( )11فقرة ألداة مستوى صنع القرار األخالقي ،إبافة
إلى المعلومات الديموغرافية األساسية للبحث ،والملحق ( )1يوبح ذلك.
هذا وقد اعتمد سلم ليكرت الخماسي لالستبانة؛ إذ حددت خمسة مستويات ،هي )5( :كبيرة
جدا )1( ،كبيرة )6( ،متوسطة )1( ،قليلة )1( ،قليلة جدا؛ إذ تمثل الدرجة ( )5درجة الكبيرة جدا،
كما تمثل الدرجة ( )1درجة القليلة جدا.
صدق أداتي الدراسة:
الصدق الظاهري ألداتي الدراسة:
للتأكد من صدق األداتين استخدم الصدق الظاهري ،حيث تم عربهما على ( )11محكماب
من ذوي االختصاص وسنوات الخدمة من أعباء هيئة التدريس في الجامعات األردنية والعربية
البالغ عددهم ( )11محكما ،والملحق ( )1يبين ذلك .وأخذت بالمالحظات والتوصيات التي اقترحها
المحكمون وتم اإلبقاء على الفقرات التي حصلت على نسبة موافقة ( )%81فأكثر ،ومعالجة بقية
الفقرات بالتعديل أو إعادة الصياغة أو الحذف ،ووصل عدد الفقرات النهائية للداة األولى عن
القيادة باإليمان إلى ( )13فقرة محكمة ،وأما األداة الثانية وصل عدد الفقرات النهائية فيها إلى
( )11فقرة محكمة.
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الصدق البنائي:
 .1صدق البناء :بعد التحقق من الصدق الظاهري للداتين تم تطبيقها على عينة  ،واستخراج
صدق االتساق الداخلي (البناء) لهما ،ومدى إسهام الفقرات المكونة للبعد ،وذلك بحساب مامل
ارتباط بيرسون ) .(Pearson Correlation Coefficintوتوبح الجداول ( )5 ،1 ،6ذلك.
جدول ( )3معامالت ارتباط فقرات أداة الدراسة بالدرجة الكلية للبعد المنتمي إلي فيما يتعلق بدرجة
ممارسة القيادة باإليمان
البعد
اإليمان
العدالة والمساواة
النزاهة
األمانة والصدق
التصرف بمسةولية

6

7

الفقرة

1

2

3

4

5

م .ارتباط بيرسون

0.82

0.85

0.85

0.78

0.78

مستوى الداللة

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

م .ارتباط بيرسون

0.81

0.84

0.86

0.84

مستوى الداللة

0.00

0.00

0.00

0.00

م .ارتباط بيرسون

0.32

0.72

0.63

0.41

0.59

مستوى الداللة

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

م .ارتباط بيرسون

0.76

0.87

0.81

0.85

0.78

مستوى الداللة

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

م .ارتباط بيرسون

0.77

0.82

0.86

0.83

0.85

0.84 0.83

مستوى الداللة

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

يالحظ من الجدول ( )6أن قيم معامالت ارتباط الفقرات في بعد اإليمان تراوحت بين
( )1.85-1.78وقد كانت جميع القيم دالة إحصائيا عند درجة الداللة ( )α=0.05وهذا يدل على
وجود قدر مرتفع من صدق االتساق الداخلي بين فقرات هذا البعد.
كما يالحظ من أن قيم معامالت ارتباط الفقرات في بعد العدالة والمساواة تراوحت بين
( )1.81-1.81وقد كانت جميع القيم دالة إحصائيا عند درجة الداللة ( )α=0.05وهذا يدل على
وجود قدر مرتفع من صدق االتساق الداخلي بين فقرات هذا البعد.
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ويالحظ من أن قيم معامالت ارتباط الفقرات في بعد النزاهة تراوحت بين ()1.71-1.61
وقد كانت جميع القيم دالة إحصائيا عند درجة الداللة ( )α=0.05وهذا يدل على وجود قدر مقبول
من صدق االتساق الداخلي بين فقرات بعد النزاهة.
كما يالحظ من قيم معامالت ارتباط الفقرات في بعد العدالة والمساواة تراوحت بين (-1.73
 )1.87وقد كانت جميع القيم دالة إحصائيا عند درجة الداللة ( )α=0.05وهذا يدل على وجود
قدر جيد من صدق االتساق الداخلي بين فقرات هذا البعد.
كما يالحظ من قيم معامالت ارتباط الفقرات في بعد التصرف بمسةولية تراوحت بين
( )1.83-1.77وقد كانت جميع القيم دالة إحصائيا عند درجة الداللة ( )α=0.05وهذا يدل على
وجود قدر مرتفع من صدق االتساق الداخلي بين فقرات هذا البعد.
جدول ( )4معامالت ارتباط فقرات أداة الدراسة بالدرجة الكلية للبعد المنتمي إلي فيما يتعلق بمستوى
صنع القرار األخالقي
الفقرة

ممارسة
صنع القرار
األخالقي

1

م .ارتباط بيرسون

0.76

الفقرة

9

درجة الداللة

0.00

م .ارتباط بيرسون

0.77

الفقرة

17

درجة الداللة

م .ارتباط بيرسون
درجة الداللة

0.00
0.60
0.00

2

3

4

0.70 0.66 0.49
0.00 0.00 0.00
10

11

12

0.76 0.76 0.79
0.00 0.00 0.00
18

19

20

0.67 0.74 0.74
0.00 0.00 0.00

5

0.60
0.00
13

0.76
0.00
21

0.66
0.00

6

7

8

0.75 0.76 0.78
0.00 0.00 0.00
14

15

16

0.47 0.48 0.68
0.00 0.00 0.00
22

0.62
0.00

يالحظ من الجدول ( )1أن قيم معامالت ارتباط الفقرات في بعد ممارسة صنع القرار
األخالقي تراوحت بين ( )1.72-1.17وقد كانت جميع القيم دالة إحصائيا عند درجة الداللة
( )α=0.05وهذا يدل على وجود قدر جيد من صدق االتساق الداخلي بين فقرات األداة.
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جدول ( )2مصفوفة معامالت االرتباط ألبعاد أداتي الدراسة
البعد

اإليمان

اإليمان

1.00

العدالة والمساواة
النزاهة
األمانة والصدق

العدالة

القيادة

مستوى صنع

باإليمان

القرار

0.72

األمانة

التصرف

والصدق

بمسةولية

0.79

0.39

0.73

0.71

0.87

1.00

0.42

0.75

0.74

0.88

0.74

1.00

0.46

0.36

0.62

0.57

1.00

0.81

0.89

0.82

1.00

0.85

0.88

1.00

0.85

والمساواة

النزاهة

التصرف بمسةولية
القيادة باإليمان الكلية
ممارسة صنع القرار األخالقي

الكلية

األخالقي

1.00

يشير الجدول ( )5إلى وجود معامالت ارتباط مرتفعة ودالة إحصائيا عند درجة الداللة
( )α=0.05بين أبعاد األداتين.
ثبات أداتي الدراسة:
للتأكد من ثبات أداتي الدراسة قامت الباحثة باستخدام نوعين من الثبات ،كما هو موبح
بالجدول ( )6أدناه ،وهي كاآلتي:
 .1طريقة االختبار واعادة االختبار ) (test – retestحيث وزعت االستبانتان على عينة مكونة
من ( )11فردا من خارج عينة الدراسة مرتين ،بفارق زمني مدته أسبوعان ،واستخراج معامل
ارتباط بيرسون ( )Pearson Correlationبين استجاباتهم في المرتين.
 .2طريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة (كرونباخ ألفا) ) (Cronbach Alfaعلى األبعاد
جميعها واألداة ككل؛ إذ يقيس مدى التناسق في إجابات المستجيبين عن كل الفقرات الموجودة
في االستبانة ،والجدول ( )6يبين ثبات األداة لالستبانتين.
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الجدول ( )4معامل ثبات استبانة القيادة باإليمان و استبانة صنع القرار األخالقي بطريقة االختبار
واعادة االختبار (  )t- testواالتساق الداخلي (كرونباخ ألفا)
االستبانة

معامل الثبات

معامل الثبات

االختبار – إعادة االختبار

االتساق الداخلي
1.21

الرقم

البعد

1

اإليمان

1.88

1

العدالة والمساواة

1.21

1.21

ممارسة القيادة

6

النزاهة

1.78

1.71

باإليمان

1

األمانة والصدق

1.82

1.21

5

التصرف بمسؤولية

1.21

1.21

القيادة باإليمان (الدرجة الكلية)

1.78

1.21

صنع القرار األخالقي (الدرجة الكلية)

1.88

1.21

صنع القرار األخالقي

يالحظ من معامل ثبات االستبانة لدرجة ممارسة القيادة باإليمان لدى مديري ومديرات
المدارس الثانوية الحكومية من وجهة نظر المعلمين واإلداريين في محافظة مادبا باستخدام معامل
ارتباط بيرسون بلغ ( ،)0.78وتراوح معامل ثبات أبعاد االستبانة الخمس بين ( )1.21–1.78وهي
معامالت مرتفعة ،وكان مجال التصرف بمسؤولية هو األعلى ( .)1.21بينما بلغ معامل الثبات
الستبانة صنع القرار األخالقي ( )0.88وهي قيمة مرتفعة ايبا ،وهذه القيم مقبولة حسب
( )Sekaran،1116والدراسات السابقة.
متغيرات الدراسة:
 .1اشتملت الدراسة على المتغيرات التابعة اآلتية:
 درجة ممارسة القيادة باإليمان. مستوى صنع القرار األخالقي .2اشتملت الدراسة على المتغيرات المستقلة الوسيطة اآلتية:
 -الجنس وله فئتان (ذكر ،أنثى).
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 المؤهل العلمي وله مستويان (بكالوريوس فما دون ،دراسات عليا) عدد سنوات الخدمة وله ثالثة مستويات( :أقل من  5سنوات ،من  5إلى أقل 11سنوات11 ،سنوات فأكثر).
المعالجة اإلحصائية:
استخدمت الوسائل اإلحصائية اآلتية لمعالجة البيانات إحصائية:
 .1لاجابة عن السؤالين األول والثاني استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
والرتب.
 .2لاجابة عن السؤال الثالث ،استخدم معامل ارتباط بيرسون لحساب قيمة معامل االرتباط بين
متغيري القيادة باإليمان وصنع القرار األخالقي.
 .3لاجابة عن السؤالين الرابع والخامس ،استخدم االختبار التائي ( )t-testلعينتين مستقلتين
بالنسبة لمتغير الجنس ومتغير المؤهل العلمي  ،وتحليل التباين األحادي (One - way
) ANOVAبالنسبة لمتغير سنوات الخدمة.
 .4تم تحديد مستوى القيادة باإليمان مستوى صنع القراراألخالقي بتطبيق المعادلة اآلتية:

القيمة العليا البديلة−القيمة الدنيا للبديل
عدد المستويات

=

𝟓𝟏−

𝟒

𝟑

𝟑

= =  ( 1311المدى)

وبذلك يكون المستوى المنخفض من ()2.33 -1
ويكون المستوى المتوسط من ()3.67 -1.61
والمستوى المرتفع من (.)5 -6.38
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إجراءات الدراسة
تلخصت االجراءات التي قامت الباحثة باآلتية:
 .1الحصول على براءة بحثية من مكتبة الجامعة األردنية .ملحق رقم ( )1يبين ذلك
 .1الرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة.
 .6تحديد مجتمع الدراسة وعينته.
 .1تطوير أداتي الدراسة (االستبانتين) .ملحق رقم ( )6يبين ذلك
 .5التحقق من صدق وثبات األداتين.
 .3الحصول على كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط موجه إلى و ازرة التربية والتعليم
والملحق ( )3يبين ذلك.
 .7تطبيق االستبانتين على عينة الدراسة وجمع البيانات .حيث تم توزيع ( ، )681تم استرجاع
( )668منها ،والباقي فقد ،هذا وقد تم استثناء ( )61لوجود بيانات مفقودة غير معبأة ،فكان
العدد النهائي الذي خبع للتحليل (.)613
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الجدول ( )7مدارس العينة ونسبة االعادة من االستبانات
المديرية

المدرسة
مادبا ث بنين

56

25

23

92%

28

20

17

85%

ابوعبيدة الثانوية للبنين
القادسية الثانوية للبنين

52

طارق بن زياد الثانوية للبنين

45

الخنساء ث بنات

61

الفيحاء الثانوية للبنين
مادبا ث بنات

18
61

االميرة بسمة الثانوية للبنات

52

ذيبان ث بنين

25

ام ايمن الثانوية للبنات

37

العالية ث بنين

25

المشرفة ث بنين

25

الشقيق ث بنات

25

مليح ث بنات

40

بر از ث بنين

ذيبان

واإلداريين

الموزعة

العائدة

االعادة

50

ماعين ث بنين

مادبا

عدد المعلمين

عدد االستبانات

عدد االستبانات

نسبة

ذيبان ث بنات

العالية ث بنات
لب ث بنات

السواعدة ث بنات

30
50
30
51
40

801

20
25
20
10
30
30
30
30
20
20
15
14
18
12
15
18
14
14

400

 .8تحليل البيانات اإلحصائية ،باستخدام برمجية الرزمة اإلحصائية ).(SPSS
 .2عرض نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها.
 .11تقديم التوصيات والمقترحات بناء على ما تم التوصل إليه من نتائج.

18
23
17
8

90%
92%
85%
80%

27

90%

27

90%

27
27
15
16
12
11
10
8

90%
90%
75%
80%
80%
79%
56%
67%

10

67%

10

71%

16
12

334

89%
86%
84%
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الفصل الرابع

نتائج الدراسة
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الفصل الرابع

نتائج الدراسة
تناول هذا الفصل عربا للنتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة بهدف التعرف على درجة
ممارسة القيادة باإليمان وعالقتها بصنع القرار األخالقي لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في
محافظة مادبا من وجهة نظر المعلمين واإلداريين ،من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
السةال األول :ما درجة ممارسة القيادة باإليمان لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية
في محافظة مأدبا من وجهة نظر المعلمين واإلداريين؟
لاجابة عن هذا السؤال ،تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة
ممارسة القيادة باإليمان من وجهة نظر المعلمين واإلداريين بشكل عام ،ولكل بعد من أبعاد أداة
الدراسة ،ويظهر ذلك في الجدول ( )8ذلك.
الجدول ( )7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة ممارسة القيادة باإليمان لدى
مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا من وجهة نظر المعلمين واإلداريين مرتبة تنازليا.
الرقم

البعد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الرتبة

درجة الممارسة

0

اإليمان

1.11

1.73

1

مرتفعة

2

التصرف بمسةولية

1.11

1.77

1

مرتفعة

4

األمانة والصدق

6.23

1.75

6

مرتفعة

9

العدالة والمساواة

6.21

1.86

1

مرتفعة

3

النزاهة

1.82

1.33

5

متوسطة

الدرجة الكلية

6.77

1.51

مرتفعة

يظه ه ههر الج ه ههدول ( )8أن درج ه ههة ممارس ه ههة القي ه ههادة باإليم ه ههان ل ه ههدى م ه ههديري الم ه ههدارس الثانوي ه ههة
الحكومي ه ههة ف ه ههي محافظ ه ههة مأدب ه هها م ه ههن وجه ه ههة نظ ه ههر المعلم ه ههين واإلداري ه ههين كان ه ههت مرتفع ه ههة  ،إذ بل ه ههغ
المتوسه ه ه ههط الحسه ه ه ههابي ( )6.77واالنح ه ه ه هراف المعيه ه ه ههاري ( ،)1.51وجه ه ه ههاءت أبعه ه ه ههاد األداة جميعهه ه ه هها
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به ه ه ه ههين الدرجه ه ه ه ههة المتوسه ه ه ه ههطة والمرتفعه ه ه ه ههة ،إذ تراوحه ه ه ه ههت المتوسه ه ه ه ههطات الحسه ه ه ه ههابية به ه ه ه ههين (– 1.82
 ،)1.11وج ه ههاء ف ه ههي الرتب ه ههة األول ه ههى بع ه ههد اإليم ه ههان ،بمتوس ه ههط حس ه ههابي ( )1.11وانحه ه هراف معي ه ههاري
( )1.73وبدرجه ههة مرتفعه ههة ،وفه ههي الرتبه ههة الثانيه ههة جه ههاء بعه ههد التصه ههرف بمسه ههؤولية بمتوسه ههط حسه ههابي
( )1.11وانح ه ه هراف معيه ه ههاري ( )1.77وبدرجه ه ههة مرتفعه ه ههة ،وفه ه ههي الرتبه ه ههة الثالثه ه ههة جه ه ههاء بعه ه ههد األمانه ه ههة
والص ه ه ههدق بمتوس ه ه ههط حس ه ه ههابي (  )6.23وانحه ه ه هراف معي ه ه ههاري ( )1.75وبدرج ه ه ههة مرتفع ه ه ههة  ،وج ه ه ههاء
فه ه ه ههي الرتبه ه ه ههة الرابعه ه ه ههة بعه ه ه ههد العداله ه ه ههة والمسه ه ه ههاواة بمتوسه ه ه ههط حسه ه ه ههابي ( )6.21وانح ه ه ه هراف معيه ه ه ههاري
( )1.86وبدرجه ههة مرتفع ه ههة ،وجه ههاء ف ه ههي الرتبه ههة الخامس ه ههة واألخي ه هرة بع ه ههد الن ازهه ههة ،بمتوس ه ههط حس ه ههابي
( )1.82وانحراف معياري ( )133وبدرجة متوسطة.
أما بالنسبة لفقرات كل بعد ،فكانت النتائج على النحو اآلتي:
 .1بعــــــد اإليمــــــان :تهه ههم حسهه ههاب المتوسهه ههطات الحسهه ههابية واالنح ارف ه ههات المعياري ه ههة والرتهه ههب ودرجهه ههة
ممارس ه ههة القي ه ههادة باإليم ه ههان ل ه ههدى م ه ههديري الم ه ههدارس الثانوي ه ههة الحكومي ه ههة ف ه ههي محافظ ه ههة مأدب ه هها م ه ههن
وجهة نظر المعلمين واإلداريين  -لفقرات هذا البعد ،والجدول ( )2يوبح ذلك.
الجدول ( )2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة ممارسة القيادة باإليمان لدى
مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا من وجهة نظر المعلمين واإلداريين لبعد اإليمان
مرتبة تنازليا.
الرقم

البعد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

درجة

االممارسة

2

يبتعد المدير عن الحرام خوفا من غبب ال

4.28

0.88

1

مرتفعة

5

يتمنى المدير الخير لجميع المعلمين واإلداريين معه.

4.18

0.92

1

مرتفعة

3

يشعر المدير بمراقبة ال تعإلى في أعماله التي يؤديها.

4.16

0.90

6

مرتفعة

1

يمثل المدير قدوة حسنة للعاملين بالتزامه بالعبادات.

4.10

0.98

1

مرتفعة

4

يتميز المدير بالهدوء المؤدي لطمأنينة النفس.

3.81

0.99

5

مرتفعة

1.11

1.73

الدرجة الكلية

مرتفعة
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يالحه ه ههظ ف ه ه ههي الج ه ه ههدول ( )2أن درج ه ه ههة ممارس ه ه ههة القيه ه ههادة باإليم ه ه ههان ل ه ه ههدى م ه ه ههديري الم ه ه ههدارس
الثانوي ه ه ههة الحكومي ه ه ههة ف ه ه ههي محافظ ه ه ههة مأدب ه ه هها  -لبع ه ه ههد اإليم ه ه ههان كان ه ه ههت مرتفع ه ه ههة ،إذ بل ه ه ههغ المتوس ه ه ههط
الحسه ه ههابي ( )1.11و انح ه ه هراف معي ه ه هاري ( ،) 1.73وجه ه ههاءت فق ه ه هرات هه ه ههذا البعه ه ههد جميعهه ه هها بدرجه ه ههة
مرتفع ه ههة  ،إذ تراوح ه ههت المتوس ه ههطات الحس ه ههابية ب ه ههين ( ،)1.18 -6.81وج ه ههاء ف ه ههي الرتب ه ههة األول ه ههى
فقه ه هرة ( )1والت ه ههي ت ه ههنص :يبتع ه ههد الم ه ههدير ع ه ههن الحه ه هرام خوف ه هها م ه ههن غب ه ههب ال " ،بمتوس ه ههط حس ه ههابي
( )4.28وانحه ه هراف معي ه ههاري ( )0.88وبدرج ه ههة مرتفع ه ههة ،وف ه ههي الرتب ه ههة الثاني ه ههة ،ج ه ههاءت الفقه ه هرة ()5
والته ه ههي ته ه ههنص " :يتمنه ه ههى المه ه ههدير الخيه ه ههر لجميه ه ههع المعلمه ه ههين واإلداريه ه ههين معه ه ههه ".بمتوسه ه ههط حسه ه ههابي
( )4.18وانحه ه هراف معيه ه هاري ( )0.92وبدرج ه ههة مرتفع ه ههة ،وف ه ههي الرتب ه ههة الثالث ه ههة ،ج ه ههاءت الفقه ه هرة ()6
والت ه ههي ت ه ههنص ":يش ه ههعر الم ه ههدير بمراقب ه ههة ال تعه ه هإلى ف ه ههي أعمال ه ههه الت ه ههي يؤديه ه هها ".بمتوس ه ههط حس ه ههابي
( )4.16وانحه ه ه ه هراف معيه ه ه ه هاري ( )0.90وبدرج ه ه ه ههة مرتفع ه ه ه ههة ،والرتب ه ه ه ههة الرابع ه ه ه ههة بمتوس ه ه ه ههط حس ه ه ه ههابي
( )4.10وانحه ه هراف معيه ه هاري ( )0.98وبدرج ه ههة مرتفع ه ههة للفقه ه هرة ( )1والت ه ههي ت ه ههنص " :يمث ه ههل الم ه ههدير
قهه ههدوة حسهه ههنة للعه ه ههاملين بالت ازمهه ههه بالعبهه ههادات ،" .وجه ه ههاءت فه ه ههي الرتب ه ههة الخامس ه ههة الفق ه ه هرة ( )4والتهه ههي
ت ه ههنص ":يتمي ه ههز الم ه ههدير باله ه ههدوء الم ه ههؤدي لطمأنين ه ههة ال ه ههنفس" بمتوس ه ههط حس ه ههابي ( )3.81وانحه ه هراف
معياري ( )0.99وبدرجة مرتفعة.
 .9بعد التصرف بمسةولية:
ته ه ه ههم حسه ه ه ههاب المتوسه ه ه ههطات الحسه ه ه ههابية واالنح ارفه ه ه ههات المعياريه ه ه ههة والرته ه ه ههب ودرجه ه ه ههة ممارسه ه ه ههة
القيه ههادة باإليمه ههان له ههدى مه ههديري المه ههدارس الثانويه ههة الحكوميه ههة فه ههي محافظه ههة مأدبه هها مه ههن وجهه ههة نظه ههر
المعلمين واإلداريين  -لفقرات هذا البعد ،والجدول ( )11يوبح ذلك.
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الجدول ( )01المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة ممارسة القيادة باإليمان لدى
مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا من وجهة نظر المعلمين واإلداريين لبعد التصرف
بمسةولية مرتبة تنازليا.
الفقرة

الرقم

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

درجة
الممارسة

21

يلتزم المدير (بقوانين وأنظمة) العمل.

4.21

0.91

1

مرتفعة

26

المدير حريص على تحقيق األهداف.

4.13

0.87

2

مرتفعة

4.08

0.94

3

مرتفعة

24

ال يتردد المدير في ممارسة السلوك المناسب.

3.96

0.93

4

مرتفعة

22

يعالج المدير األمور التي تواجهه بفعالية.

3.93

0.96

5

مرتفعة

3.87

0.92

6

مرتفعة

3.85

1.00

7

مرتفعة

4.00

0.77

25

23
20

يتمتع المدير بشخصية جادة ذات عالقات إنسانية
مع المعلمين واإلداريين.

يدرك المدير بأن هناك أكثر من بديل لمواجهة
الموقف الواحد.
يتحمل المدير مسؤولية أخطائه.
الدرجة الكلية

مرتفعة

يالحه ه ههظ مه ه ههن الجه ه ههدول ( )11أن درجه ه ههة ممارسه ه ههة القي ه ههادة باإليمه ه ههان له ه ههدى مه ه ههديري المه ه ههدارس
الثانوي ه ههة الحكومي ه ههة ف ه ههي محافظ ه ههة مأدب ه هها م ه ههن وجه ه ههة نظ ه ههر المعلم ه ههين واإلداري ه ههين لبع ه ههد التص ه ههرف
بمس ه ه ههؤولية كان ه ه ههت مرتفع ه ه ههة ،إذ بل ه ه ههغ المتوس ه ه ههط الحس ه ه ههابي ( )1.11وانحه ه ه هراف معيه ه ه هاري ( ،)1.77
وج ه ههاءت فقه ه هرات ه ه ههذا البع ه ههد جميعه ه هها مرتفع ه ههة  ،إذ تراوح ه ههت المتوس ه ههطات الحس ه ههابية ب ه ههين (-3.85
 ،)1.11وج ه ههاء ف ه ههي الرتب ه ههة األول ه ههى فقه ه هرة ( )11والت ه ههي ت ه ههنص"يلت ه ههزم الم ه ههدير ( بقه ه هوانين وأنظم ه ههة )
العمه ه ه ههل "  ،بمتوسه ه ه ههط حسه ه ه ههابي (  )1.11وانح ه ه ه هراف معي ه ه ه هاري ( )1.21وبدرجه ه ه ههة مرتفعه ه ه ههة ،وفه ه ه ههي
الرتبه ه ه ههة الثانيه ه ه ههة ،جه ه ه ههاءت الفق ه ه ه هرات رقه ه ه ههم ( ،)13بمتوسه ه ه ههط حسه ه ه ههابي ( )1.16وانح ه ه ه هراف معي ه ه ه هاري
( )1.87والت ه ههي ت ه ههنص" :الم ه ههدير حه ه هريص عل ه ههى تحقي ه ههق األهداف"وبدرج ه ههة مرتفع ه ههة ،وف ه ههي الرتب ه ههة
الثالث ه ههة ،ج ه ههاءت الفقهه هرة ( )15والت ه ههي تنص"يتمت ه ههع الم ه ههدير بشخص ه ههية ج ه ههادة ذات عالق ه ههات إنس ه ههانية
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م ه ه ه ههع المعلم ه ه ه ههين واإلداري ه ه ه ههين"بمتوس ه ه ه ههط حس ه ه ه ههابي ( )1.18وانحه ه ه ه هراف معي ه ه ه ههاري ( ،)1.21والرتب ه ه ه ههة
الرابعه ههة للفق ه هرة ( )11والته ههي ته ههنص"ال يته ههردد المه ههدير فه ههي ممارسه ههة السه ههلوك المناسه ههب " ،بمتوسه ههط
حس ه ه ه ههابي (  )6.23وانحهه ه ه هراف معيه ه ه ه هاري (  )1.26وبدرج ه ه ه ههة مرتفع ه ه ه ههة ،والرتب ه ه ه ههة الخامس ه ه ه ههة للفقهه ه ه هرة
( )11والته ه ه ههي ته ه ه ههنص" :يعه ه ه ههالج المه ه ه ههدير األمه ه ه ههور الته ه ه ههي تواجهه ه ه ههه بفعاليه ه ه ههة "بمتوسه ه ه ههط حسه ه ه ههابي (
 )6.26وانحه ه ه هراف معيه ه ه هاري (  )1.23وبدرج ه ه ههة مرتفع ه ه ههة ،والرتب ه ه ههة السادس ه ه ههة الفقه ه ه هرة ( )16والت ه ه ههي
تنص"يه ه ههدرك المه ه ههدير به ه ههأن هنه ه ههاك أكثه ه ههر مه ه ههن به ه ههديل لمواجهه ه ههة الموقه ه ههف ال ه ه هواح"بمتوسه ه ههط حسه ه ههابي
( )6.87وانح ه ه هراف معيه ه ههار (  )1.21وبدرج ه ه ههة مرتفعه ه ههة  ،والرتبه ه ههة الس ه ه ههابعة الفق ه ه هرة ( )11والت ه ه ههي
ت ه ه ه ههنص"يتحم ه ه ه ههل الم ه ه ه ههدير مس ه ه ه ههؤولية أخطائ ه ه ه ههه "بمتوس ه ه ه ههط حس ه ه ه ههابي ( )6.85وانحه ه ه ه هراف معي ه ه ه ههاري
( )1.11وبدرجة مرتفعة.
 .3بعد األمانة والصدق:
ته ه ه ههم حسه ه ه ههاب المتوسه ه ه ههطات الحسه ه ه ههابية واالنح ارفه ه ه ههات المعياريه ه ه ههة والرته ه ه ههب ودرجه ه ه ههة ممارسه ه ه ههة
القيه ههادة باإليمه ههان له ههدى مه ههديري المه ههدارس الثانويه ههة الحكوميه ههة فه ههي محافظه ههة مأدبه هها مه ههن وجهه ههة نظه ههر
المعلمين واإلداريين  -الفقرات لهذا البعد ،والجدول ( )11يوبح ذلك.
الجدول ( )00المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة ممارسة القيادة باإليمان لدى
مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا من وجهة نظر المعلمين واإلداريين لبعد األمانة
والصدق مرتبة تنازليا.
الفقرة

الرقم

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

درجة
الممارسة

17

ينجز المدير مهماته في الوقت المناسب.

4.06

0.84

1

مرتفعة

16

يحفظ المدير حقوق المعلمين واإلداريين من البياع.

4.04

0.92

2

مرتفعة

18

يقوم المدير بالتوجيه المستمر للعاملين لتحقيق األهداف.

3.98

0.91

3

مرتفعة

3.89

0.95

4

مرتفعة

19

يقوم المدير بمتابعة المعلمين واإلداريين لغاية تحقيق األهداف
بعيدا عن التسلط.
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15

المدير يفي بالوعد عندما يعد المعلمين واإلداريين.
الدرجة الكلية

3.86

0.97

3.96

0.75

5

مرتفعة
مرتفعة

يالحه ه ه ههظ فه ه ه ههي الجه ه ه ههدول ( )11أن درجه ه ه ههة ممارسه ه ه ههة القيه ه ه ههادة باإليمه ه ه ههان وعالقتهه ه ه هها بصه ه ه ههنع الق ه ه ه هرار
األخالق ه ههي له ه ههدى الم ه ههدارس الثانويهه ههة الحكومي ه ههة فهه ههي محافظه ه ههة مأدب ه هها م ه ههن وجه ه ههة نظه ه ههر المعلمهه ههين
واإلداري ه ه ه ههين لبع ه ه ه ههد األمان ه ه ه ههة والص ه ه ه ههدق كان ه ه ه ههت مرتفع ه ه ه ههة ،إذ بل ه ه ه ههغ المتوس ه ه ه ههط الحس ه ه ه ههابي ()6.23
وانح ه ه هراف معي ه ه هاري ( ،)1.75وجه ه ههاءت فق ه ه هرات هه ه ههذا البعه ه ههد جميعهه ه هها بدرجه ه ههة مرتفعه ه ههة ،إذ تراوحه ه ههت
المتوسه ه ههطات الحسه ه ههابية به ه ههين ( .)1.13 -3.86وجه ه ههاء فه ه ههي الرتبه ه ههة األوله ه ههى ،الفق ه ه هرة ( )17والته ه ههي
ت ه ههنص"ينج ه ههز الم ه ههدير مهمات ه ههه ف ه ههي الوق ه ههت المناسب"بمتوس ه ههط حس ه ههابي ( )1.13وانحه ه هراف معيه ه هاري
(  )1.81بدرج ه ه ه ههة مرتفع ه ه ه ههة ،وف ه ه ه ههي الرتب ه ه ه ههة الثاني ه ه ه ههة ،ج ه ه ه ههاءت الفقه ه ه ه هرة ( )13وبمتوس ه ه ه ههط حس ه ه ه ههابي
( )1.11وانحه ه ه ه ه ه هراف معي ه ه ه ه ه ههاري (  ،)1.21والت ه ه ه ه ه ههي ت ه ه ه ه ه ههنص"يحفظ الم ه ه ه ه ه ههدير حق ه ه ه ه ه ههوق المعلم ه ه ه ه ه ههين
واإلداريه ههين مه ههن البه ههياع " ،وفه ههي الرتبه ههة الثالثه ههة ،جه ههاءت الفق ه هرة ( )18والته ههي تنص"يقه ههوم المه ههدير
بالتوجيه ه ههه المسه ه ههتمر للعه ه ههاملين لتحقيه ه ههق األهه ه ههداف "بمتوسه ه ههط حسه ه ههابي ( )6.28وانح ه ه هراف معيه ه ههاري
( )1.21وبدرج ه ه ه ههة مرتفع ه ه ه ههة ،والرتب ه ه ه ههة الرابع ه ه ه ههة بمتوس ه ه ه ههط حس ه ه ه ههابي (  )6.82وانح ه ه ه هراف معي ه ه ه ههاري
( )1.25وبدرجه ه ه ه ههة مرتفعه ه ه ه ههة للفق ه ه ه ه هرة ( )12والته ه ه ه ههي ته ه ه ه ههنص "يقه ه ه ه ههوم المه ه ه ه ههدير بمتابعه ه ه ه ههة المعلمه ه ه ه ههين
واإلداريه ههين لغايه ههة تحقيه ههق األهه ههداف بعيه ههدا عه ههن التسه ههلط " ،وجه ههاءت فه ههي الرتبه ههة الخامسه ههة واألخي ه هرة
الفقه ه ه هرة ( )15والت ه ه ههي ت ه ه ههنص"الم ه ه ههدير يف ه ه ههي بالوع ه ه ههد عن ه ه ههدما يع ه ه ههد المعلم ه ه ههين واإلداري ه ه ههين" متوس ه ه ههط
حسابي (  )6.83وانحراف معياري (  )1.75وبدرجة مرتفعة.
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 .4بعد العدالة والمساواة:
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة ممارسة القيادة باإليمان
لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا من وجهة نظر المعلمين واإلداريين -
لفقرات هذا البعد ،والجدول ( )11يوبح ذلك.
الجدول ( :)09المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة ممارسة القيادة باإليمان لدى
مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا من وجهة نظر المعلمين واإلداريين لبعد العدالة
والمساواة مرتبة تنازليا.
الرقم
7
2
8
3

الفقرة
يبذل المدير جهده ليكون حسن التعامل مع المعلمين
واإلداريين
يحل المدير بنفسه سوء الفهم الذي يحدث بينه وبين
المعلمين واإلداريين
يتحلى المدير بالصبر في المناقشات مع المعلمين
واإلداريين
مهمات العمل بين المعلمين واإلداريين
يوزع المدير م
بعدالة
الدرجة الكلية

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

درجة
الممارسة

1.12

1.21

1

مرتفعة

6.21

1.11

1

مرتفعة

6.88

1.22

6

مرتفعة

6.73

1.11

1

مرتفعة

6.21

1.86

مرتفعة

يالحه ه ههظ فه ه ههي الجه ه ههدول ( )11أن درجه ه ههة ممارسه ه ههة القيه ه ههادة باإليمه ه ههان له ه ههدى مه ه ههديري المه ه ههدارس
الثانويهه ههة الحكوميهه ههة فهه ههي محافظه ه ههة مادبهه هها مهه ههن وجههه ههة نظه ه ههر المعلم ه ههين واإلداري ه ههين لبعهه ههد العداله ه ههة
والمس ه ه ه ه ههاواة كانهه ه ه ه ههت مرتفعه ه ه ه ه ههة،حيث ته ه ه ه ه هراوح المتوسه ه ه ه ه ههط الحس ه ه ه ه ههابي ( )1.12-6.73واالنح ه ه ه ه ه هراف
المعيه ه ه ههاري ( ،)1.11 - 1.21وجه ه ه ههاءت فق ه ه ه هرات هه ه ه ههذا البعه ه ه ههد جميعهه ه ه هها فه ه ه ههي الدرجه ه ه ههة المرتفعه ه ه ههة،
فكانه ههت الرتبه ههة األوله ههى للفق ه هرة ( )7والته ههي ته ههنص "يبه ههذل المه ههدير جهه ههده ليكه ههون حسه ههن التعامه ههل مه ههع
المعلمه ه ه ههين واإلداريه ه ه ههين" بمتوسه ه ه ههط حسه ه ه ههابي (  )1.12وانح ه ه ه هراف معي ه ه ه هاري (  ،)1.21وجه ه ه ههاء فه ه ه ههي
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الرتب ههة الثانيه ههة الفق ه هرة ( )2والته ههي تهههنص "يحه ههل المه ههدير بنفس ههه س ههوء الفههههم ال ههذي يح ههدث بينهههه وبهههين
المعلمه ه ه ه ههين واإلداريه ه ه ه ههين " ،بمتوسه ه ه ه ههط حسه ه ه ه ههابي ( )6.21وانح ه ه ه ه هراف معي ه ه ه ه هاري (  )1.11وبدرجه ه ه ه ههة
مرتفع ههة ،وف ههي الرتب ههة الثالث ههة ،ج ههاءت الفقه هرة ( )8والته ههي ت ههنص عل ههى" يتحل ههى الم ههدير بالص ههبر فهههي
المناقشه ه ههات مه ه ههع المعلمه ه ههين واإلداريه ه ههين "بمتوسه ه ههط حسه ه ههابي ( )6.88وانح ه ه هراف معيه ه ههاري ( )1.22
وبدرج ه ههة متوس ه ههطة ،وف ه ههي الرتب ه ههة الرابع ه ههة واالخيه ه هرة ج ه ههاءت الفقه ه هرة ( )3والت ه ههي ت ه ههنص عل ه ههى "ي ه ههوزع
مهمه ه ههات العمه ه ههل به ه ههين المعلمه ه ههين واإلداريه ه ههين بعداله ه ههة
المه ه ههدير م

"بمتوسه ه ههط حسه ه ههابي ( )6.73

وانحراف معياري (  )1.22وبدرجة مرتفعة.
 .2بعد النزاهة:
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة ممارسة القيادة باإليمان
لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا من وجهة نظر المعلمين واإلداريين -
لفقرات هذا البعد ،والجدول ( )16يوبح ذلك.
الجدول ( )03المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة ممارسة القيادة باإليمان لدى
مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا من وجهة نظر المعلمين واإلداريين لبعد النزاهة
مرتبة تنازليا.
الرقم
11
16

الفقرة
يعطي المدير كل ذي حق حقه من غير محاباة.
يطبق المدير مبدأ الشورى مع المعلمين واإلداريين في

أعمال المدرسة

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري
6.81

1.11

1

6.11

1.16

1

متوسطة

1.78

1.15

6

متوسطة

1.18

1

متوسطة

5

منخفبة

11

1.58

11

يثور المدير غببا ألصغر األسباب

1.21

1.65

1.21

1.33

الدرجة الكلية

الممارسة
مرتفعة

يحمل المدير المعلمين واإلداريين أعماالب فوق طاقتهم
م
يستغل المدير أغراض ومرافق المدرسة لعمله الخاص

11

الرتبة

درجة

متوسطة

62

يظهه ه ه ههر الجه ه ه ههدول ( )16درجه ه ه ههة ممارسه ه ه ههة القيه ه ه ههادة باإليمه ه ه ههان له ه ه ههدى مه ه ه ههديري المه ه ه ههدارس الحكوميه ه ه ههة
الثانويه ههة فه ههي محافظه ههة مادبه هها مه ههن وجهه ههة نظه ههر المعلمه ههين واإلداريه ههين لبعه ههد الن ازهه ههة ،حيه ههث بله ههغ المتوسه ههط
الحسه ه ه ههابي لهه ه ه ههذا البعه ه ه ههد ( )1.21واالنح ه ه ه هراف المعي ه ه ه هاري ( ،) 1.33توزعه ه ه ههت فق ه ه ه هرات هه ه ه ههذا البعه ه ه ههد عله ه ه ههى
المسه ه ه ه ههتويات الثالثه ه ه ه ههة؛ المه ه ه ه ههنخفض والمتوسه ه ه ه ههط والمرتفه ه ه ه ههع ،إذ تراوحه ه ه ه ههت المتوسه ه ه ه ههطات به ه ه ه ههين (– 1.21
 ،)6.81واالنحه ه ه ه هراف المعيه ه ه ه هاري ( .)1.65 – 1.11وج ه ه ه ههاء ف ه ه ه ههي الرتب ه ه ه ههة األول ه ه ه ههى الفقه ه ه ه هرة ( )11والت ه ه ه ههي
ت ه ههنص " يعط ه ههي الم ه ههدير ك ه ههل ذي ح ه ههق حق ه ههه م ه ههن غي ه ههر محاب ه ههاة " .بمتوس ه ههط حس ه ههابي ( )6.81وانحه ه هراف
معي ه ه ههاري( ) 1.11ودرج ه ه ههة مرتفع ه ه ههة  ،وف ه ه ههي الرتب ه ه ههة الثاني ه ه ههة ج ه ه ههاءت الفقه ه ه هرة ( )16والت ه ه ههي ت ه ه ههنص" يطب ه ه ههق
المه ه ههدير مبه ه ههدأ الش ه ه ههورى مه ه ههع المعلم ه ه ههين واإلداريه ه ههين ف ه ه ههي أعمه ه ههال المدرس ه ه ههة " بمتوسه ه ههط حسه ه ههابي ()6.11
وانحه ه ه هراف معي ه ه ههاري ( ) 1.16وبمس ه ه ههتوى متوس ه ه ههط ،وف ه ه ههي الرتب ه ه ههة الثالث ه ه ههة ج ه ه ههاءت الفقه ه ه هرة ( ) 11والت ه ه ههي
يحمه ه ه ههل المه ه ه ههدير المعلمه ه ه ههين واإلداريه ه ه ههين أعمه ه ه ههاالب فه ه ه ههوق طه ه ه ههاقتهم "بمتوسه ه ه ههط حسه ه ه ههابي ( )1.78
ته ه ه ههنص " م
وانحه ه هراف معيه ه هاري ( )1.15وبمس ه ههتوى متوس ه ههط ،و الفقه ه هرة (  )11ج ه ههاءت بالرتب ه ههة الرابع ه ههة والت ه ههي ت ه ههنص "
يس ه ه ههتغل الم ه ه ههدير أغه ه ه هراض وم ارف ه ه ههق المدرس ه ه ههة لعمل ه ه ههه الخ ه ه ههاص "بمتوس ه ه ههط حس ه ه ههابي (  )1.58وانحه ه ه هراف
معي ه هاري ( ) 1.18وبمسه ههتوى متوسه ههط وفه ههي الرتبه ههة الخامسه ههة واألخي ه هرة جه ههاءت الفق ه هرة ( )11والته ههي ته ههنص
" يث ه ه ههور الم ه ه ههدير غب ه ه ههبا ألص ه ه ههغر األس ه ه ههباب "بمتوس ه ه ههط حس ه ه ههابي ( ) 1.21وانحه ه ه هراف معيه ه ه هاري ( )1.65
وبدرجة منخفبة.
الســــةال الثــــاني :مــــا مســــتوى صــــنع القــــرار األخالقــــي لــــدى مــــديري المــــدارس الثانويــــة الحكوميــــة فــــي
محافظة مأدبا من وجهة نظر المعلمين واإلداريين؟
لاجابه ه ههة عه ه ههن هه ه ههذا الس ه ه هؤال ته ه ههم حسه ه ههاب المتوسه ه ههطات الحسه ه ههابية واالنح ارفه ه ههات المعياريه ه ههة والرته ه ههب
ومس ه ههتوى ص ه ههنع القه ه هرار األخالق ه ههي ل ه ههدى م ه ههديري الم ه ههدارس الثانوي ه ههة الحكومي ه ههة ف ه ههي محافظ ه ههة مأدب ه هها م ه ههن
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وجه ه ه ههة نظ ه ه ههر المعلم ه ه ههين واإلداري ه ه ههين بش ه ه ههكل ع ه ه ههام ،ولك ه ه ههل فقه ه ه هرة م ه ه ههن فقه ه ه هرات أداة الد ارس ه ه ههة بالتفص ه ه ههيل،
والجدول ( )11يظهر ذلك.
الجدول ( :)04متوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى صنع القرار األخالقي لدى
مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا من وجهة نظر المعلمين واإلداريين مرتبة تنازليا
لفقرات االستبانة
الفقرة

الرقم

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

درجة

االتوافر

4

يبع المدير مصلحة المدرسة أوال عند اتخاذ القرار

4.18

0.89

1

مرتفعة

1

تتطابق ق اررات المدير وأخالقيات المهنة

4.13

0.85

2

مرتفعة

22
3

لبية للعاملين
الس م
صرفات م
يرفض المدير التم م

4.12

0.93

3

مرتفعة

يميز المدير بين القرار األخالقي والال أخالقي

4.09

0.95

4

مرتفعة

5

يلتزم العاملون بق اررات المدير

4.01

0.86

5

مرتفعة

12

يوبح المدير القيم الجوهرية للمدرسة

4.00

0.89

6

مرتفعة

19
9

المدير ي ْعتبببر أنموذجاب أخالقياب في ممارسة أدواره المدرسية

3.95

0.94

7

مرتفعة

يمارس المدير العدالة االجتماعية التي تمنحه قوة أخالقية

3.94

0.91

8

مرتفعة

8

يعالج المدير المشكالت التي تواجهه في وقتها

3.90

0.91

9

مرتفعة

14

يطور المدير مهاراته اإلدارية ليكون قاد ار على صنع القرار األخالقي

3.89

0.97

10

مرتفعة

7

يقوم المدير األداء المدرسي بناء على مخرجات العملية التعليمية
م

3.88

0.91

11

مرتفعة

3.88

1.00

12

مرتفعة

0.91

13

مرتفعة

14

مرتفعة
مرتفعة

15

يرفض المدير المساومة على ق ارراته

6

يوفر المدير بيئة تربوية تساعد في عملية صناعة القرارت

3.87

10

يوظف المدير التغذية الراجعة المتعلقة بق ارراته

3.85

0.93

3.84

0.93

15

3.83

0.99

16

مرتفعة

0.94

17

مرتفعة

18

مرتفعة

19

مرتفعة

11

يساعد المدير المعلمين واإلداريين في تطوير مهاراتهم بصنع القرار
األخالقي

18
13

تجود من نتاجات التمعلمم
يوفر المدير بيئة
م
تعليمية أخال مقية م

يشرك المدير المعلمين واإلداريين في عملية صنع الق اررات األخالقية

3.81

21

ينظر المدير إلى الطملبة بوصفهم محور الق اررات اإلدارمية

3.74

0.96

3.70

0.97

20

يلجأ المدير لحدسه القائم على المعرفة لصنع القرار عندما ت ْخفق

جميع المحاوالت
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2

يرفض المدير مبدأ "الغاية تبرر الوسيلة" عند اتخاذ القرار

3.69

1.05

20

مرتفعة

17

يراعي المدير الفروق بين المعلمين واإلداريين عند اتمخاذ القرار

3.58

1.06

21

متوسطة

16

تتأثر ق اررات المدير بمشاعره

3.20

1.22

22

متوسطة

3.89

0.63

الدرجة الكلية

مرتفعة

يالحه ه ههظ فه ه ههي الجه ه ههدول ( )11أن مسه ه ههتوى صه ه ههنع الق ه ه هرار األخالقه ه ههي له ه ههدى مه ه ههديري المه ه ههدارس
الثانوي ه ههة الحكومي ه ههة ف ه ههي محافظ ه ههة مأدب ه هها م ه ههن وجه ه ههة نظ ه ههر المعلم ه ههين واإلداري ه ههين كان ه ههت مرتفع ه ههة،
حيه ه ه ههث بله ه ه ههغ المتوسه ه ه ههط الحسه ه ه ههابي له ه ه ههلداة ( )6.82وبه ه ه ههانحراف معيه ه ه ههاري( ،)1.36وقه ه ه ههد جه ه ه ههاءت
الفق ه ه ه ه ه هرات به ه ه ه ه ههين المتوسهه ه ه ه ههطة والمرتفعه ه ه ه ه ههة ،إذ تراوحهه ه ه ه ههت المتوسه ه ه ه ه ههطات الحس ه ه ه ه ههابية به ه ه ه ه ههين (-6.1
 )1.18وانح ارفه ه ههات معياري ه ه ههة تراوح ه ه ههت ب ه ه ههين ( .)1.11-1.82وجه ه ههاء ف ه ه ههي الرتب ه ه ههة األول ه ه ههى فقهه ه هرة
( )1والته ههي ته ههنص " :يبه ههع المه ههدير مصه ههلحة المدرسه ههة أوال عنه ههد اتخه ههاذ الق ه هرار" بمتوسه ههط حسه ههابي
( )1.18وانحه ه ه هراف معيه ه ه هاري ( )1.82وبمس ه ه ههتوى مرتف ه ه ههع ،وف ه ه ههي الرتب ه ه ههة الثاني ه ه ههة ج ه ه ههاءت الفقه ه ه هرات
رقه ه ه ههم ( )1والته ه ه ههي ته ه ه ههنص" تتطه ه ه ههابق ق ه ه ه ه اررات المه ه ه ههدير و أخالقيه ه ه ههات المهنه ه ه ههة " بوسه ه ه ههط حسه ه ه ههابي
( )1.16وانح ه ه ه هراف معي ه ه ه هاري ( )1.85وبمسه ه ه ههتوى مرتفه ه ه ههع ،وفه ه ه ههي الرتبه ه ه ههة الثالثه ه ه ههة جه ه ه ههاءت الفق ه ه ه هرة
هلبية للع ه ه ه ههاملين " بمتوس ه ه ه ههط حس ه ه ه ههابي
الس ه ه ه ه م
( )11والت ه ه ه ههي ت ه ه ه ههنص" :يه ه ه ه هرفض الم ه ه ه ههدير التمص ه ه ه ه مهرفات م
( )1.11وانح ه ه ه هراف معي ه ه ه هاري (  )1.26وبمسه ه ه ههتوى مرتفه ه ه ههع ،والرتبه ه ه ههة الرابعه ه ه ههة بمتوسه ه ه ههط حسه ه ه ههابي
( )1.12وانحه ه هراف معي ه ههاري ( )1.25وبمس ه ههتوى مرتف ه ههع للفقه ه هرة ( )6والت ه ههي ت ه ههنص " يمي ه ههز الم ه ههدير
ب ه ههين القه ه هرار األخالق ه ههي وال ه ههال أخالق ه ههي" ،والرتب ه ههة الخامس ه ههة للفقه ه هرة ( )5بمتوس ه ههط حس ه ههابي ()1.11
وانحهه هراف معيه ه هاري ( )1.83وبمس ه ههتوى مرتف ه ههع والت ه ههي ت ه ههنص " :يلت ه ههزم الع ه ههاملون بقه ه ه اررات الم ه ههدير"،
والرتب ه ههة السادس ه ههة للفقه ه هرة ( )11الت ه ههي ت ه ههنص عل ه ههى " يوب ه ههح الم ه ههدير الق ه ههيم الجوهري ه ههة للمدرس ه ههة "
بمتوسه ه ه ههط حسهه ه ههابي ( )1.11وانح ه ه ه هراف معي ه ه ه هاري (  )1.82وبمس ه ه ههتوى مرتفه ه ه ههع ،والرتبهه ه ههة السه ه ه ههابعة
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للفقه ه هرة ( )12الت ه ههي ت ه ههنص عل ه ههى "الم ه ههدير ي ْعتببب ه ههر أنموذجه ه هاب أخالقيه ه هاب ف ه ههي ممارس ه ههة أدواره المدرس ه ههية"
بمتوس ه ههط حس ه ههابي ( )6.25وانحه ه هراف معيه ه هاري ( )1.21وبمس ه ههتوى مرتف ه ههع ،والرتب ه ههة الثامن ه ههة للفقه ه هرة
( )2الت ه ه ههي ت ه ه ههنص عل ه ه ههى "يم ه ه ههارس الم ه ه ههدير العدال ه ه ههة االجتماعي ه ه ههة الت ه ه ههي تمنح ه ه ههه ق ه ه ههوة أخالقي ه ه ههة".
بمتوسه ه ه ههط حسه ه ه ههابي ( )6.21وانح ه ه ه هراف معي ه ه ه هاري ( )1.21وبمسه ه ه ههتوى مرتفه ه ه ههع .والرتبه ه ه ههة التاسه ه ه ههعة
للفق ه هرة ( )8الته ههي ته ههنص عله ههى " يمه ههارس المه ههدير العداله ههة االجتماعيه ههة الته ههي تمنحه ههه قه ههوة أخالقيه ههة "
بمتوس ه ههط حس ه ههابي ( )6.2وانحه ه هراف معي ه ههاري ( )1.21ومس ه ههتوى مرتف ه ههع ،والرتب ه ههة العاشه ه هرة للفقه ه هرة
( )11الت ه ههي ت ه ههنص عل ه ههى " يس ه ههاعد الم ه ههدير المعلم ه ههين واإلداري ه ههين ف ه ههي تط ه ههوير مه ه ههاراتهم بص ه ههنع
القه ه هرار األخالقهه ههي " بمتوسه ه ههط حسهه ههابي ( )6.82وانح ه ه هراف معي ه ه هاري ( )1.27وبمسهه ههتوى مرتفه ه ههع،
والرتب ه ههة الحاديهه ههة عش ه ه هرة للفقه ه هرة ( )7التهه ههي تهه ههنص علهه ههى " يق ه ه مهوم المه ه ههدير األداء المدرسه ه ههي بنه ه ههاء
عل ه ه ههى مخرجهه ه ههات العمليهه ه ههة التعليميه ه ه ههة " بمتوسه ه ه ههط حسهه ه ههابي ( )1.88وانح ه ه ه هراف معي ه ه ه هاري ()1.22
وبمسه ه ه ههتوى مرتفه ه ه ههع ،والرتبه ه ه ههة الثانيه ه ه ههة عش ه ه ه هرة للفق ه ه ه هرة ( )5الته ه ه ههي ته ه ه ههنص عله ه ه ههى " ي ه ه ه هرفض المه ه ه ههدير
المسهه ه ههاومة عله ه ه ههى ق ار ارته ه ه ههه " بمتوسه ه ه ههط حسه ه ه ههابي ( )6.88وانح ه ه ه هراف معي ه ه ه هاري ( )1.11وبمسه ه ه ههتوى
مرتفه ههع ،والرتبه ههة الثالثه ههة عش ه هرة للفق ه هرة ( )3الته ههي ته ههنص عله ههى "يه ههوفر المه ههدير بيئه ههة تربويه ههة تسه ههاعد
ف ه ههي عملي ه ههة ص ه ههناعة القه ه هرارت" بمتوس ه ههط حس ه ههابي ( )6.87وانحه ه هراف معيه ه هاري ( )1.21وبمس ه ههتوى
مرتفه ه ههع  ،والرتبه ه ههة الرابعه ه ههة عش ه ه هرة للفق ه ه هرة ( )11الته ه ههي ته ه ههنص عله ه ههى " يوظه ه ههف المه ه ههدير التغذي ه ه ههة
الراجعه ه ه ه ه ههة المتعلقه ه ه ه ه ههة بق ار ارته ه ه ه ه ههه " بمتوسه ه ه ه ه ههط حسه ه ه ه ه ههابي ( )6.85وانح ه ه ه ه ه هراف معي ه ه ه ه ه هاري ()1.26
وبمس ه ه ههتوى مرتف ه ه ههع والرتب ه ه ههة الخامس ه ه ههة عشهه ه هرة للفقه ه ه هرة ( )11الت ه ه ههي ت ه ه ههنص عل ه ه ههى "يس ه ه ههاعد الم ه ه ههدير
المعلمه ه ه ههين واإلداريه ه ه ههين فه ه ه ههي تطه ه ه ههوير مهه ه ه ههاراتهم بصه ه ه ههنع الق ه ه ه هرار األخالقه ه ه ههي" بمتوسه ه ه ههط حسه ه ه ههابي
( )6.81وانح ه ه هراف معي ه ه هاري ( )1.26وبمسه ه ههتوى مرتفه ه ههع  ،والرتبه ه ههة السادسه ه ههة عش ه ه هرة للفق ه ه هرة ()18
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أخالقي ه ههة تج ه ه مهود م ه ههن نتاج ه ههات ال ه ههتمعلمم" بمتوس ه ههط
تعليمي ه ههة
الته ههي ت ه ههنص عل ه ههى " ي ه ههوفر الم ه ههدير بيئ ه ههة
م
م
حسهه ههابي ( )6.86وانح ه ه هراف معي ه ه هاري ( )1.22وبمسه ه ههتوى مرتفه ه ههع ،والرتبه ه ههة السه ه ههابعة عش ه ه هرة للفق ه ه هرة
( )16الت ه ه ههي ت ه ه ههنص عل ه ه ههى " يش ه ه ههرك الم ه ه ههدير المعلم ه ه ههين واإلداري ه ه ههين ف ه ه ههي عملي ه ه ههة صه ه ه هنع القه ه ه ه اررات
األخالقيه ه ههة " بمتوسه ه ههط حسه ه ههابي ( )6.81وانح ه ه هراف معي ه ه هاري ( )1.21وبمسه ه ههتوى مرتفه ه ههع ،والرتبه ه ههة
أخالقيه ههة تجه ه مهود مه ههن
تعليميه ههة
الثامنه ههة عش ه هرة للفق ه هرة ( )11الته ههي ته ههنص عله ههى "يه ههوفر المه ههدير بيئه ههة
م
م
نتاجه ه ههات ال ه ه ههتمعلمم " بمتوس ه ه ههط حس ه ه ههابي ( )6.71وانحهه ه هراف معيه ه ه هاري ( )1.23وبمس ه ه ههتوى مرتف ه ه ههع،
والرتب ه ه هة التاسه ه ههعة عش ه ه هرة للفق ه ه هرة ( )11الته ه ههي ته ه ههنص عله ه ههى " يلجه ه ههأ المه ه ههدير لحدسه ه ههه القه ه ههائم عله ه ههى
المعرفه ه ههة لصه ه ههنع الق ه ه هرار عنه ه ههدما ت ْخفه ه ههق جميه ه ههع المحه ه ههاوالت " بمتوسه ه ههط حسه ه ههابي ( )6.7وانح ه ه هراف
معي ه هاري ( )1.27وبمسه ههتوى مرتف ه ههع ،والرتبه ههة العش ه ههرون للفق ه هرة ( )1الته ههي ت ه ههنص عله ههى " يهه هرفض
الم ه ههدير مبهه ههدأ "الغايهه ههة تب ه ههرر الوس ه ه هيلة" عنهه ههد اتخهه ههاذ القه ه هرار" بمتوسه ه ههط حس ه ههابي ( )6.32وانح ه ه هراف
معيه ه ه هاري ( )1.15وبمس ه ه ههتوى مرتف ه ه ههع ،والرتب ه ه ههة الحادي ه ه ههة والعش ه ه ههرون للفقه ه ه هرة ( )17الت ه ه ههي ت ه ه ههنص
عل ه ههى " ي ارع ه ههي الم ه ههدير الف ه ههروق ب ه ههين المعلم ه ههين واإلداري ه ههين عن ه ههد اتمخ ه ههاذ القه ه هرار" بمتوس ه ههط حس ه ههابي
( )6.58وانحه ه ه هراف معيه ه ه هاري ( )1.13وبمس ه ه ههتوى متوس ه ه ههط  ،والرتب ه ه ههة الثاني ه ه ههة والعش ه ه ههرون للفقه ه ه هرة
( )13الت ه ههي ت ه ههنص عل ه ههى " تت ه ههأثر قه ه ه اررات الم ه ههدير بمش ه ههاعره " بمتوس ه ههط حس ه ههابي ( )6.1وانحه ه هراف
معياري ( )1.11وبمستوى متوسط.
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الســـــةال الثالـــــث :هـــــل يوجـــــد عالقـــــة إرتباطيـــــة ذات داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد مســـــتوى الداللـــــة
( )α=0.05بـــــين درجـــــة ممارســـــة القيـــــادة باإليمـــــان ومستوىصـــــنع القـــــرار األخالقـــــي لـــــدى
مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا؟
لاجابه ههة عه ههن هه ههذا الس ه هؤال ته ههم حسه ههاب معه ههامالت االرتبه ههاط به ههين درجه ههة ممارسه ههة القيه ههادة باإليمه ههان
بأبعاده ه هها الخمس ه ههة ومس ه ههتوى ص ه ههنع القه ه هرار األخالق ه ههي عن ه ههد م ه ههديري الم ه ههدارس الثانوي ه ههة الحكومي ه ههة
ف ه ههي محافظ ه ههة مأدب ه هها  -باس ه ههتخدام معام ه ههل ارتب ه ههاط بيرس ه ههون (

Correlation

Pearson

 ،)Coefficientويظهر ذلك في الجدول (.)15
الجدول ( :)02معامالت االرتباط بين درجة ممارسة القيادة باإليمان ومستوى صنع القرار األخالقي عند
مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا باستخدام معامل إرتباط بيرسون
القيادة باإليمان
البعد

األمانة

التصرف

والصدق

بمسةولية

صنع القرار

معامل االرتباط

0.72

0.74

1.35

0.82

0.88

1.85

األخالقي

مستوى الداللة

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

اإليمان

العدالة

القيادة

والمساواة

النزاهة

باإليمان
الكلية

يتب ه ه ههين ف ه ه ههي الج ه ه ههدول ( )15وج ه ه ههود عالق ه ه ههة إيجابي ه ه ههة قوي ه ه ههة ب ه ه ههين درج ه ه ههة ممارس ه ه ههة القي ه ه ههادة
باإليم ه ه ههان ومس ه ه ههتوى ص ه ه ههنع القه ه ه هرار األخالق ه ه ههي عن ه ه ههد م ه ه ههديري الم ه ه ههدارس الثانوي ه ه ههة الحكومي ه ه ههة ف ه ه ههي
محافظ ه ه ههة مأدب ه ه هها ،إذ بل ه ه ههغ معام ه ه ههل االرتب ه ه ههاط ( )1.85وبدرج ه ه ههة دالل ه ه ههة ( ،)1.11وك ه ه ههذلك وج ه ه ههود
عالقه ههة إيجابيه ههة قويه ههة به ههين معظه ههم أبعه ههاد درجه ههة ممارسه ههة القيه ههادة باإليمه ههان ومسه ههتوى صه ههنع الق ه هرار
األخالقه ه ه ههي ،إذ ت ه ه ه هراوح معامه ه ه ههل االرتبه ه ه ههاط به ه ه ههين ( )1.88( - )1.35ألربعه ه ه ههة أبعه ه ه ههاد مه ه ه ههن أبعه ه ه ههاد
القيهه ههادة باإليمهه ههان وههه ههي اإليمهه ههان و العدالهه ههة والمسهه ههاواة واألمان ه ههة والص ه ههدق والتصه ه ههرف بمسه ه ههؤولية،
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بينمه هها كه ههان االرتبه ههاط ايجابيه هها متوسه ههطا به ههين بعه ههد الن ازهه ههة وت ه هوافر صه ههنع الق ه هرار األخالقه ههي ،إذ بله ههغ
(.)1.35
الســــةال الرابــــع :هــــل توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى الداللــــة ()α=0.05
بـــــين متوســـــطات اســـــتجابات المعلمـــــين واإلداريـــــين لدرجـــــة ممارســـــة القيـــــادة باإليمـــــان لـــــدى
مــــديري المــــدارس الثانويــــة الحكوميــــة فــــي محافظــــة مأدبــــا تعــــزى لمتغيــــرات الجــــنس وســــنوات
الخدمة والمةهل العلمي؟
تمت اإلجابة عن هذا السؤال على النحو اآلتي:
 .1الجنــس
ت ه ه ه ههم حس ه ه ه ههاب المتوس ه ه ه ههطات الحس ه ه ه ههابية واالنح ارف ه ه ه ههات المعياري ه ه ه ههة لدرج ه ه ه ههة ممارس ه ه ه ههة القي ه ه ه ههادة
باإليمه ه ه ههان له ه ه ههدى مه ه ه ههديري المه ه ه ههدارس الثانويه ه ه ههة الحكوميه ه ه ههة فه ه ه ههي محافظه ه ه ههة مأدبه ه ه هها -وته ه ه ههم تطبيه ه ه ههق
اختبار( )t-testتبعا لمتغير الجنس ،وكما يظهر ذلك بالجدول (.)13
الجدول ( )04المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة القيادة باإليمان لدى مديري المدارس
الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا ،واختبار ) (t-testتبعا لمتغير الجنس

البعد
العدالة والمساواة
اإليمان
النزاهة
األمانة والصدق
التصرف بمسةولية
القيادة باإليمان
الدرجة الكلية

الجنس

العدد

انثى

156

انثى

156

انثى

156

انثى

156

انثى

156

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

ذكر
انثى

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

3.88

0.82

150

3.94

150

4.16

150
150
150
150
156

4.05
2.96
2.84
3.98
3.95
4.00
4.00
3.79
3.71

0.83
0.72
0.80
0.64
0.68
0.80
0.69
0.82
0.72
0.61
0.61

قيمة t

مستوى الداللة

0.64

0.53

1.32

0.19

1.68

0.09

0.41

0.68

0.02

0.98

1.13

0.26
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تش ه ه ههير النت ه ه ههائج الت ه ه ههي تظه ه ه ههر ف ه ه ههي الج ه ه ههدول ( )13إل ه ه ههى ع ه ه ههدم وج ه ه ههود ف ه ه ههروق ذات دالل ه ه ههة
إحصه ههائية عنه ههد درجه ههة الدالله ههة ( )α=0.05به ههين متوسه ههطات اسه ههتجابة أف ه هراد عينه ههة الد ارسه ههة لدرجه ههة
ممارس ه ههة القي ه ههادة باإليم ه ههان ل ه ههدى م ه ههديري الم ه ههدارس الثانوي ه ههة الحكومي ه ههة ف ه ههي محافظ ه ههة مأدب ه هها تع ه ههزى
لمتغيه ههر الج ه ههنس ،اس ه ههتنادا إل ه ههى قيم ه ههة ( )tالمحس ه ههوبة لمتغي ه ههر درج ه ههة ممارس ه ههة القي ه ههادة باإليم ه ههان ،إذ
بلغ ه ه ههت ( )1.16وبدرج ه ه ههة دالل ه ه ههة ( ،)1.13وك ه ه ههذلك ع ه ه ههدم وج ه ه ههود دالل ه ه ههة إحص ه ه ههائية ف ه ه ههي جمي ه ه ههع
األبعاد التي تكون منها المقياس.
 .2المةهل العلمي
ت ه ه ه ههم حس ه ه ه ههاب المتوس ه ه ه ههطات الحس ه ه ه ههابية واالنح ارف ه ه ه ههات المعياري ه ه ه ههة لدرج ه ه ه ههة ممارس ه ه ه ههة القي ه ه ه ههادة
باإليمه ههان له ههدى مه ههديري المه ههدارس الثانويه ههة الحكوميه ههة فه ههي محافظه ههة مأدبه هها  -تبعه هها لمتغيه ههر المؤهه ههل
العلمي ،ويظهر ذلك بالجدول (.)17
الجدول ()02

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة القيادة باإليمان لدى مديري
المدارس الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا ،واختبار ) (t-testتبعا لمتغير المؤهل العلمي
البعد

المؤهل

العدد

المتوسط الحسابي

العدالة
والمساواة

بكالوريوس فما دون

100

3.95

0.83

دراسات عليا

206

3.89

0.83

بكالوريوس فما دون

100

4.06

0.79

دراسات عليا

206

4.13

0.75

بكالوريوس فما دون

100

2.93

0.77

دراسات عليا

206

2.88

0.60

اإليمان
النزاهة
األمانة والصدق
التصرف
بمسؤولية
القيادة باإليمان
الدرجة الكلية

االنحراف المعياري قيمة t

مستوى الداللة

0.61

0.54

0.72

0.47

0.51

0.60

بكالوريوس فما دون

100

3.93

0.81

دراسات عليا

206

3.98

0.71

0.56

0.57

بكالوريوس فما دون

100

3.96

0.79

دراسات عليا

206

4.02

0.76

0.63

0.52

بكالوريوس فما دون

100

3.74

0.65

دراسات عليا

206

3.75

0.59

0.13

0.89
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يالح ه ههظ م ه ههن الج ه ههدول ( )17ع ه ههدم وج ه ههود ف ه ههروق ذات دالل ه ههة إحص ه ههائية عن ه ههد درج ه ههة الدالل ه ههة
( )α=0.05به ه ههين متوسه ه ههطات اسه ه ههتجابة أف ه ه هراد عينه ه ههة الد ارسه ه ههة لدرجه ه ههة ممارسه ه ههة القيه ه ههادة باإليمه ه ههان
ل ه ههدى م ه ههديري الم ه ههدارس الثانوي ه ههة الحكومي ه ههة ف ه ههي محافظ ه ههة مأدب ه هها تع ه ههزى لمتغيه ه هر المؤه ه ههل العلم ه ههي،
اس ه ههتنادا إل ه ههى قيم ه ههة ( )tالمحس ه ههوبة لمتغي ه ههر درج ه ههة ممارس ه ههة القي ه ههادة باإليم ه ههان ،إذ بلغ ه ههت (

-

 )0.13وبدرجه ههة دالله ههة ( ،)0.89وك ه ههذلك عه ههدم وجه ههود دالل ه ههة إحصه ههائية فه ههي جمي ه ههع األبعه ههاد الت ه ههي
تكون منها المقياس.
 .3سنوات الخدمة:
ته ه ه ههم حسه ه ه ههاب المتوسه ه ه ههطات الحسه ه ه ههابية واالنح ارفه ه ه ههات المعياريه ه ه ههة لدرجه ه ه ههة ممارسه ه ه ههة القيه ه ه ههادة
باإليمه ه ههان له ه ههدى مه ه ههديري المه ه ههدارس الثانويه ه ههة الحكوميه ه ههة فه ه ههي محافظه ه ههة مأدبه ه هها تبعه ه هها لمتغيه ه ههر عه ه ههدد
سنوات الخدمة ،كما يظهر ذلك بالجدول (.)18
الجدول ( )07المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة القيادة باإليمان لدى مديري
المدارس الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا تبعا لمتغير سنوات الخدمة
البعد

اإليمان

العدالة
والمساواة

النزاهة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
0.88

سنوات الخدمة

العدد

اقل من  2سنوات

65

4.04

 2إلى  01سنوات

75

4.16

0.73

اكثر من  01سنوات

166

4.11

0.73

اقل من  2سنوات

65

3.92

0.89

 2إلى  01سنوات

75

4.04

0.71

اكثر من  01سنوات

166

3.85

0.85

اقل من  2سنوات

65

2.93

0.69

 2إلى  01سنوات

75

2.92

0.70

اكثر من  01سنوات

166

2.88

0.64
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اقل من  2سنوات

65

3.82

0.82

 2إلى  01سنوات

75

4.12

0.73

اكثر من  01سنوات

166

3.95

0.72

اقل من  2سنوات

65

3.87

0.83

 2إلى  01سنوات

75

4.14

0.75

اكثر من  01سنوات

166

3.99

0.75

القيادة

اقل من  2سنوات

65

3.70

0.68

باإليمان

 2إلى  01سنوات

75

3.85

0.58

الكلية

اكثر من  01سنوات

166

3.73

0.59

األمانة
والصدق
التصرف
بمسةولية

يالحه ه ههظ م ه ه ههن الج ه ه ههدول ( )18ع ه ه ههدم وج ه ه ههود ف ه ه ههروق ظاهري ه ه ههة ب ه ه ههين المتوس ه ه ههطات الحس ه ه ههابية
لدرجه ههة ممارسه ههة القيه ههادة باإليمه ههان له ههدى مه ههديري المه ههدارس الثانويه ههة الحكوميه ههة فه ههي محافظه ههة مأدبه هها
تبع ه هها لمتغي ه ههر ع ه ههدد س ه ههنوات الخدم ه ههة ،إذ حص ه ههل المعلم ه ههون ذوو س ه ههنوات الخدم ه ههة م ه ههن  5س ه ههنوات
وأق ه ههل م ه ههن  11س ه ههنوات عل ه ههى أعل ه ههى متوس ه ههط حس ه ههابي بل ه ههغ ( ،)6.85وبالرتب ه ههة الثاني ه ههة المعلم ه ههون
ذوو س ه ه ههنوات الخدم ه ه ههة أكث ه ه ههرمن  11س ه ه ههنوات وبل ه ه ههغ المتوس ه ه ههط الحس ه ه ههابي ( ،)6.76وأخيه ه ه ه ار ج ه ه ههاء
المتوس ه ه ههط الحس ه ه ههابي للمعلم ه ه ههون ذوو س ه ه ههنوات الخدم ه ه ههة  5س ه ه ههنوات وأق ه ه ههل بالرتب ه ه ههة األخيهه ه هرة إذ بل ه ه ههغ
(.)6.71
ولتحدي ه ههد فيم ه هها إذا كان ه ههت الف ه ههروق ذات دالل ه ههة إحص ه ههائية عن ه ههد درج ه ههة الدالل ه ههة (،)α=0.05
ته ههم اسه ههتخدام اختبه ههار تحليه ههل التبه ههاين األحه ههادي )ANOVA
في الجدول (.)12

 (one-wayوجه ههاءت النته ههائج كمه هها
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الجدول ( )02تحليل التباين األحادي إليجاد داللة الفروق لدرجة ممارسة القيادة باإليمان ،تبعا لمتغير
سنوات الخدمة
مجموع

درجة

متوسط

قيمة

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

ف

الداللة

بين المجموعات

.50

2

.25

.43

.65

داخل المجموعات

176.79

303

.58

المجموع

177.29

305

بين المجموعات

2.02

2

1.01

داخل المجموعات

206.74

303

.68

المجموع

208.76

305

بين المجموعات

.18

2

.09

داخل المجموعات

133.12

303

.44

المجموع

133.30

305

بين المجموعات

3.19

2

1.60

داخل المجموعات

166.99

303

.55

المجموع

170.18

305

بين المجموعات

2.44

2

1.22

داخل المجموعات

179.03

303

.59

المجموع

181.47

305

القيادة

بين المجموعات

.99

2

.49

باإليمان

داخل المجموعات

112.34

303

.37

المجموع

113.33

305

البعد

اإليمان

العدالة
والمساواة

النزاهة

األمانة
والصدق
التصرف
بمسةولية

الكلية

مصدر التباين

1.48

.20

2.90

2.06

1.33

.23

.82

.06

.13

.27

تش ه ه ههير النت ه ه ههائج الت ه ه ههي تظه ه ه ههر ف ه ه ههي الج ه ه ههدول ( )12إل ه ه ههى ع ه ه ههدم وج ه ه ههود ف ه ه ههروق ذات دالل ه ه ههة
إحص ه ههائية عن ه ههد درج ه ههة الدالل ه ههة ( )α=0.05ب ه ههين متوس ه ههطات االس ه ههتجابة لدرج ه ههة ممارس ه ههة القي ه ههادة
باإليمه ههان له ههدى مه ههديري المه ههدارس الثانويه ههة الحكوميه ههة فه ههي محافظه ههة مأدبه هها -تعه ههزى لمتغيه ههر سه ههنوات
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الخدمه ه ه ههة ،اسه ه ه ههتنادا إله ه ه ههى قيمه ه ه ههة (ف) المحسه ه ه ههوبة لمتغيه ه ه ههر القيه ه ه ههادة باإليمه ه ه ههان ،إذ بلغه ه ه ههت ()1.66
وبدرجة داللة ( ،)0.27وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لجميع أبعاد المقياس.
الســـةال الخـــامس :هـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة ()α=0.05
بــــــين متوســــــطات اســــــتجابة المعلمــــــين واإلداريــــــين لمســــــتوى صــــــنع القــــــرار األخالقــــــي فــــــي
المــــدارس الثانويــــة فــــي محافظــــة مأدبــــا تعــــزى لمتغيــــرات الجــــنس وســــنوات الخدمــــة والمةهــــل
العلمي؟
تمت اإلجابة عن هذا السؤال على النحو اآلتي:
 .1الجنس:
ته ه ههم حسه ه ههاب المتوسه ه ههطات الحسه ه ههابية واالنح ارفه ه ههات لمسه ه ههتوى صه ه ههنع الق ه ه هرار األخالقه ه ههي فه ه ههي
المه ههدارس الثانويه ههة فه ههي محافظه ههة مادبه هها وته ههم إج ه هراء اختبه ههار ( (t-testتبعه هها لمتغيه ههر الجه ههنس ،كمه هها
يظهر ذلك بالجدول (.)11
الجدول ( )91المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى صنع القرار األخالقي في المدارس
الثانوية في محافظة مادبا ،واختبار ) )t-testتبعا لمتغير الجنس.
البعد
توافر صنع القرار األخالقي

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

ذكر

150

3.90

0.64

أنثى

156

3.88

0.63

الجنس العدد

قيمة t
0.30

درجة
الداللة
0.77

تش ه ه ههير النت ه ه ههائج الت ه ه ههي تظه ه ه ههر ف ه ه ههي الج ه ه ههدول ( )11إل ه ه ههى ع ه ه ههدم وج ه ه ههود ف ه ه ههروق ذات دالل ه ه ههة
إحصه ه ههائية عنه ه ههد درجه ه ههة الدالله ه ههة ( )α=0.05به ه ههين متوسه ه ههطات االسه ه ههتجابة لمسه ه ههتوى صه ه ههنع الق ه ه هرار
األخالقه ههي فه ههي المه ههدارس الثانويه ههة فه ههي محافظه ههة مادبه هها تعه ههزي لمتغيه ههر الجه ههنس ،اسه ههتنادا إله ههى قيمه ههة
( )tالمحسوبة لمتغير صنع القرار األخالقي إذ بلغت ( )1.61وبدرجة داللة (.)1.77
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 .2المةهل العلمي:
ته ه ه ههم حسه ه ه ههاب المتوسه ه ه ههطات الحسه ه ه ههابية واالنح ارفه ه ه ههات المعياريه ه ه ههة لمسه ه ه ههتوى صه ه ه ههنع الق ه ه ه هرار
األخالقه ههي له ههدى مه ههديري المه ههدارس الثانويه ههة الحكوميه ههة فه ههي محافظه ههة مأدبه هها  -تبعه هها لمتغيه ههر المؤهه ههل
العلمي ،ويظهر ذلك بالجدول (.)11
الجدول ()21
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة صنع القرار األخالقي لدى مديري
المدارس الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا ،واختبار ) (t-testتبعا لمتغير المؤهل العلمي
البعد

المؤهل

مستوى صنع
القرار االخالقي

بكالوريوس
فما دون
دراسات عليا

العدد
100
206

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

3.86

0.69

3.90

0.60

قيمة t
0.51 -

مستوى
الداللة
0.61

تش ه ه ههير النت ه ه ههائج الت ه ه ههي تظه ه ه ههر ف ه ه ههي الج ه ه ههدول ( )11إل ه ه ههى ع ه ه ههدم وج ه ه ههود ف ه ه ههروق ذات دالل ه ه ههة
إحصه ه ههائية عنه ه ههد درجه ه ههة الدالله ه ههة ( )α=0.05به ه ههين متوسه ه ههطات االسه ه ههتجابة لمسه ه ههتوى صه ه ههنع الق ه ه هرار
األخالق ه ههي ف ه ههي الم ه ههدارس الثانوي ه ههة ف ه ههي محافظ ه ههة مادب ه هها تع ه ههزى لمتغي ه ههر المؤه ه ههل العلم ه ههي ،اس ه ههتنادا
ارألخالق ه ه ههي إذ بلغ ه ه ههت ( )1.51-وبدرج ه ه ههة دالل ه ه ههة
إل ه ه ههى قيم ه ه ههة ( )tالمحس ه ه ههوبة لمتغي ه ه ههر ص ه ه ههنع القر ا
(.)1.31

75

 .3سنوات الخدمة:
ت ه ه ه ههم حس ه ه ه ههاب المتوس ه ه ه ههطات الحس ه ه ه ههابية واالنح ارف ه ه ه ههات المعياري ه ه ه ههة لمس ه ه ه ههتوى ص ه ه ه ههنع القه ه ه ه هرار
األخالقه ههي ف ه ههي الم ه ههدارس الثانوي ه ههة فه ههي محافظ ه ههة مادب ه هها تبع ه هها لمتغيه ههر ع ه ههدد س ه ههنوات الخدم ه ههة ،كم ه هها
يظهر ذلك بالجدول (.)11
جدول ( )99المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى صنع القرار األخالقي في المدارس
الثانوية في محافظة مادبا تبعا لمتغير عدد سنوات الخدمة.
البعد

توافر صنع القرار
األخالقي

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
1.32.

سنوات الخدمة

العدد

اقل من  2سنوات

65

3.77

 2إلى  01سنوات

75

4.01

1.31.

أكثر من  01سنوات

166

3.88

1.31.

المجموع

306

3.89

1.32.

تش ه ههير النت ه ههائج الت ه ههي تظه ه ههر ف ه ههي الج ه ههدول ( )11إل ه ههى ع ه ههدم وج ه ههود ف ه ههروق ظاهري ه ههة ب ه ههين
متوسه ه ههطات االسه ه ههتجابة لمسه ه ههتوى صه ه ههنع الق ه ه هرار األخالقه ه ههي فه ه ههي المه ه ههدارس الثانويه ه ههة فه ه ههي محافظه ه ههة
مادب ه ه هها تع ه ه ههزى لمتغي ه ه ههر ع ه ه ههدد س ه ه ههنوات الخدم ه ه ههة ،ولتحدي ه ه ههد فيم ه ه هها إذا كان ه ه ههت الف ه ه ههروق ذات دالل ه ه ههة
إحصه ههائية عنه ههد درجه ههة دالله ههة ( )α=0.05ته ههم اسه ههتخدام اختبه ههار تحليه ههل التبه ههاين األحه ههادي (one-
) way ANOVAوجاءت النتائج كما في الجدول (.)16
الجدول ( )93تحليل التباين األحادي إليجاد داللة الفروق لمستوى صنع القرار األخالقي في المدارس
الثانوية في محافظة مادبا تبعا لمتغير عدد سنوات الخدمة
البعد
توافر صنع القرار
األخالقي

مجموع

درجة

متوسط

قيمة

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

ف

الداللة

بين المجموعات

2.03

2

1.01

2.57

0.08

داخل المجموعات

119.67

303

0.39

المجموع

121.70

305

مصدر التباين
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تب ه ههين النت ه ههائج ف ه ههي الج ه ههدول ( )16ع ه ههدم وج ه ههود ف ه ههروق ذات دالل ه ههة إحص ه ههائية عن ه ههد مس ه ههتوى
الدالل ههة ()α=0.05

لمس ههتوى ص ههنع القه هرار األخالق ههي ف ههي الم ههدارس الثانوي ههة ف ههي محافظ ههة مادب هها

تع ه ههزى لمتغي ه ههر س ه ههنوات الخدم ه ههة ،اس ه ههتنادا إل ه ههى قيم ه ههة (ف) المحس ه ههوبة إذ بلغ ه ههت ( )1.57وبدرج ه ههة
داللة (.)1.18

77

الفصل الخامس

مناقشة النتائج والتوصيات
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الفصل الخامس

مناقشة النتائج والتوصيات
تبه ه ههمن هه ه ههذا الفصه ه ههل عربه ه هها لمناقشه ه ههة نته ه ههائج الد ارسه ه ههة فه ه ههي به ه ههوء األسه ه ههئلة الموبه ه ههوعة،
كما تبمن التوصيات التي تم التوصل إليها في بوء هذه النتائج وموبحة كاآلتي:
مناقشة نتائج السةال األول والذي ينص " :ما درجة ممارسة القيادة باإليمان لدى مديري المدارس
الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا من وجهة نظر المعلمين واإلداريين؟
أوبه ه ههحت النته ه ههائج فه ه ههي الجه ه ههدول ( )8أن درجه ه ههة ممارسه ه ههة القيه ه ههادة باإليمه ه ههان له ه ههدى مه ه ههديري
الم ه ههدارس الثانوي ه ههة الحكومي ه ههة ف ه ههي محافظ ه ههة مأدب ه هها م ه ههن وجه ه ههة نظ ه ههر المعلم ه ههين واإلداري ه ههين كان ه ههت
مرتفعه ه ههة  ،إذ بله ه ههغ المتوسه ه ههط الحسه ه ههابي ( )6.77واالنح ه ه هراف المعيه ه ههاري ( ،)1.51وجه ه ههاءت أبعه ه ههاد
األداة جميعهه ه ه هها به ه ه ههين الدرجه ه ه ههة المتوسه ه ه ههطة والمرتفعه ه ه ههة ،وتعه ه ه ههزو الباحثه ه ه ههة هه ه ه ههذه النتيجه ه ه ههة إله ه ه ههى أن
الم ه ههديرهو قم ه ههة ه ه ههرم العملي ه ههة التعليمي ه ههة التعلمي ه ههة وه ه ههو مح ه ههط اهتم ه ههام المعلم ه ههين واإلداري ه ههين مع ه ههه
وأن ه ه ه ههذه المب ه ه ههادئ اإليماني ه ه ههة األخالقي ه ه ههة الت ه ه ههي ال تنفص ه ه ههل ع ه ه ههن العم ه ه ههل اإلداري والترب ه ه ههوي ب ه ه ههل
تحس ه ههنه وتزي ه ههد م ه ههن فاعليت ه ههه ك ه ههذلك أنه ه هه م ه ههن الممك ه ههن أن المعلم ه ههين واإلداري ه ههين ي ه ههرون م ه ههن الته ه هزام
المدير بالقيم واألخالق الحميدة النابعة في معظمها من الديانات السماوية المختلفة.
وعنه ههد الرجه ههوع إله ههى أبعه ههاد االسه ههتبانة التفصه ههيلية ،يالحه ههظ مه ههن بعه ههد اإليمه ههان جه ههاء فه ههي الرتبه ههة
األول ه ه ههى ،بمتوس ه ه ههط حس ه ه ههابي ( )1.11وانحه ه ه هراف معيه ه ه هاري ( )1.73وبدرج ه ه ههة مرتفع ه ه ههة وه ه ه ههذا ي ه ه ههدل
عل ه ههى أن ه ههه ربم ه هها ان س ه ههلوك م ه ههدير المدرس ه ههة ن ه ههابع م ه ههن ص ه ههفات ايماني ه ههة مت ه ههوفرة ف ه ههي شخص ه ههيته أو
ربم ه هها تك ه ههون العالق ه ههات ودي ه ههة ب ه ههين الم ه ههدير والمعلم ه ههين واإلداري ه ههين مع ه ههه وبالت ه ههالي يرون ه ههه ص ه ههاحب
خل ه ه ههق ايم ه ه ههاني كم ه ه هها أن بع ه ه ههد التص ه ه ههرف بمس ه ه ههؤولية ج ه ه ههاء بمتوس ه ه ههط حس ه ه ههابي ( )1.11وانحه ه ه هراف
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معيه هاري ( )1.77وبدرج ههة مرتفع ههة وال ههذي حص ههل عل ههى الرتب ههة الثاني ههة مم هها ي ههدلل

عل ههى أنه هه م ههن

الممك ه ههن أن يك ه ههون هن ه ههاك انعك ه ههاس أو عالق ه ههة ب ه ههين أن م ه ههن يت ه ههوفر لدي ه ههه ق ه ههيم اإليم ه ههان حت ه ههى ول ه ههو
كان ه ههت جزئي ه ههة ف ه ههإن ذل ه ههك ي ه ههنعكس بش ه ههكل ايج ه ههابي عل ه ههى العم ه ههل وس ه ههلوك القائ ه ههد ،وربم ه هها نج ه ههد أن ه ههه
يحاسه ههب نفسه ههه عله ههى كه ههل مايصه ههدر عنه ههه مه ههن تص ه هرفات فهه ههي تص ه هرفات مسه ههؤولة ويتحمه ههل بكه ههل
رحابة صدر وبكل طمأنينة ويسود العمل نوع من األلفة والراحة النفسية.
وج ه ه ههاء بع ه ه ههد األمان ه ه ههة والص ه ه ههدق ف ه ه ههي الرتب ه ه ههة الثالث ه ه ههة بمتوس ه ه ههط حس ه ه ههابي ( )6.23وانحه ه ه هراف
معي ه ه هاري ( )1.75وبدرجه ه ههة مرتفعه ه ههة ،حيه ه ههث تعه ه ههزو الباحثه ه ههة ذله ه ههك إله ه ههى أن قه ه ههد يكه ه ههون المعلمه ه ههين
واإلداري ه ههين او اإلداري ه ههين وه ه ههم األق ه ههرب لمالحظ ه ههة تفاص ه ههيل شخص ه ههية الم ه ههدير بحك ه ههم قه ه هربهم مهه ههن
الم ه ههديروفق اله ه ههرم ال ه ههوظيفي فه ه ههم أق ه ههرب ألن يالحظه ه هوا س ه ههلوكاته وق ه ههد يك ه ههون ش ه ههاهد مواقه ه هف تثب ه ههت
أن الم ه ههدير يمتل ه ههك س ه ههلوكات تهه ههدل عل ه ههى الص ه ههدق واألمان ه ههة فه ه ههي أعمال ه ههه الت ه ههي يؤديه ه هها وينقه ه ههل
أثرههه هها للعه ه ههاملين معهه ههه ممهه هها جعه ه ههل مجهه ههال الصهه ههدق واألمان ه ههة بدرج ه ههة مرتفعه ه ههة ،أم ه هها فه ه ههي المرتبه ه ههة
الرابع ه ههة ق ه ههد ج ه ههاء بع ه ههد العدال ه ههة والمس ه ههاواة بمتوس ه ههط حس ه ههابي ( )6.21وانحه ه هراف معيه ه هاري ()1.86
وبدرج ههة مرتفعه ههة ،وته ههرى الباحث ههة ههههذه

النتيج ههة قهههد تع ههود إلهههى أن اله هوازع ال ههديني له ههدى المه ههدير

ظ ه ه ههاهر ف ه ه ههي تعامالت ه ه ههه وق ار ارت ه ه ههه وك ه ه ههذلك ق ه ه ههد يك ه ه ههون ص ه ه ههدق المس ه ه ههتجيبين ف ه ه ههي تعبئ ه ه ههة فقه ه ه هرات
االسه ه ه ههتبانة وجه ه ه ههاء فه ه ه ههي الرتبه ه ه ههة الخامسه ه ه ههة واألخي ه ه ه هرة بعه ه ه ههد الن ازهه ه ه ههة ،بمتوسه ه ه ههط حسه ه ه ههابي ()1.82
وانحه ه هراف معيهه ههاري ( )1.33وبدرج ه ههة متوسه ه ههطة وتع ه ههزو الباحث ه ههة ذل ه ههك إل ه ههى أن ه ههه ق ه ههد يكهه ههون له ه ههدى
المه ه ههدير ال ه ه هوازع اإليمه ه ههاني نظريه ه هها ولكه ه ههن ال يظه ه ه ههر فه ه ههي سه ه ههلوكه فه ه ههي مدرسه ه ههته او عه ه ههدم اط ه ه ههالع
المعلمه ههين واإلداريه ههين والمعلمه ههين واإلداريه ههين معه ههه عله ههى توبه ههيح العماله ههه الته ههي يقه ههوم بهه هها بشه ههكل
مباشه ههر فيكه ههون التفسه ههير لهه هها عله ههى حسه ههب مه ههايفهم المعلمه ههين واإلداريه ههين معه ههه و به ههدون التأكه ههد مه ههن
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ال ههدافع ألعمال ههه فت ههرى الباحث ههة أن ههه ق ههد يك ههون ع ههدم وب ههوح األه ههداف م ههن أعم ههال الم ههدبر ق ههد يفس ههر
بعبهم مواقفه بأنها تفتقر إلى الشفافية والنزاهة وجاءت بهذه الدرجة.
وتش ه ه ههير نت ه ه ههائج فقه ه ه هرات بع ه ه ههد اإليم ه ه ههان الحاص ه ه ههل عل ه ه ههى الرتب ه ه ههة األول ه ه ههى بمتوس ه ه ههط حس ه ه ههابي
( )1.11وانحه ه ه هراف معيهه ه ههاري ( ،)1.73وأن الفقه ه ه هرة ( )1حصه ه ه ههلت عل ه ه ههى أعله ه ه ههى رتب ه ه ههة بمتوسه ه ه ههط
حس ه ههابي ( )1.18وانحه ه هراف معيه ه هاري ( )1.88والت ه ههي ت ه ههنص " :يبتع ه ههد الم ه ههدير ع ه ههن الحه ه هرام خوف ه هها
م ه ههن غب ه ههب ال " ،وتع ه ههزو الباحث ه ههة ه ه ههذه النتيج ه ههة إل ه ههى أن ه ههه م ه ههن المحتم ه ههل أن الم ه ههديرتظهر لدي ه ههه
س ه ههلوكات ايماني ه ههة ق ه ههد يك ه ههون المجتم ه ههع ال ه ههذي يع ه ههيش في ه ههه مجتم ه ههع ملت ه ههزم وق ه ههد تك ه ههون البيئ ه ههة الت ه ههي
يعم ه ههل به ه هها بيئ ه ههة ذات منب ه ههع أخالق ه ههي وق ه ههد يك ه ههون الم ه ههدير م ه ههن ذوي الخبه ه هرات التربوي ه ههة وشخص ه ههية
ذات طه ه ههابع أخالقه ه ههي حيه ه ههث حصه ه ههلت عله ه ههى الدرجه ه ههة المرتفعه ه ههة ،فه ه ههي حه ه ههين حصه ه ههلت الفق ه ه هرة ()1
عله ه ههى الرتبه ه ههة الخامسه ه ههة واألخي ه ه هرة بمتوسه ه ههط حسه ه ههابي ( )6.81وانح ه ه هراف معي ه ه هاري ( )1.22والته ه ههي
ته ههنص " :يتميه ههز المه ههدير بالهه ههدوء المه ههؤدي لطمأنينه ههة اله ههنفس " كمه هها أنهه هها جه ههاءت بدرجه ههة مرتفعه ههة إال
أنه هها أدن ههى الفقه هرات ف ههي ه ههذا البع ههد ،ويع ههزى ذلهههك إل ههى أنه هه م ههن المحتم ههل أن الم ههدير لدي ههه أخهههالق
واله ه هوازع اإليم ه ههاني مت ه ههوفر لك ه ههن ب ه ههغوطات العم ه ههل وكثه ه هرة األعم ه ههال المطلوب ه ههة من ه ههه كم ه ههدير أدت
إله ههى هه ه هذه النتيج ه ههة ،وق ه ههد يك ه ههون الس ه ههبب ه ه ههو المعلم ه ههين واإلداري ه ههين مع ه ههه وع ه ههدم قي ه ههامهم بواجب ه ههاتهم
المكلفه ههين بهه هها ممه هها يه ههزعج المه ههدير ويه ههؤثر عل ه ههى هدوئه ههه عنه ههدما ال تتحقه ههق األهه ههداف الته ههي يس ه ههعى
إل ه ه ههى تحقيقه ه ه هها وق ه ه ههد يع ه ه ههزى ايب ه ه هها إل ه ه ههى أن التعليم ه ه ههات الت ه ه ههي يتلقاه ه ه هها م ه ه ههدير المدرس ه ه ههة وأن أداء
األعم ه ههال المطلوب ه ههة من ه ههه محكوم ه ههة بوق ه ههت مع ه ههين م ه ههن قب ه ههل الس ه ههلطة المشه ه هرفة علي ه ههه ف ه ههي مديريه ه هة
التربي ه ههة وكثه ه هرة الب ه ههغوطات ت ه ههؤدي ب ه ههه إل ه ههى الت ه ههوتر وذل ه ههك إلنج ه ههاز األعم ه ههال بأس ه ههرع وق ه ههت وق ه ههد
يك ه ههون الم ه ههدير يعم ه ههل م ه ههع بع ه ههض م ه ههن شخص ه ههيات المعلم ه ههين واإلداري ه ههين الغي ه ههر مبالي ه ههة بالعم ه ههل.
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وعنه ههد النظه ههر إله ههى نتيجه ههة بعه ههد التصه ههرف بمسه ههؤولية بمتوسه ههط حسه ههابي ( )1.11وانح ه هراف معي ه هاري
( )1.77والته ههي جه ههاءت فه ههي الرتبه ههة الثانيه ههة  ،نجه ههد أن الفق ه هرة ( )11والته ههي ته ههنص " :يلته ههزم المه ههدير
( بقه ه هوانين وأنظم ه ههة ) العم ه ههل" حص ه ههلت عل ه ههى الرتب ه ههة األوله ه هى بمتوس ه ههط حس ه ههابي( )1.11وانحه ه هراف
معيه ه ه هاري ( )1.21وبدرج ه ه ههة مرتفعه ه ه ههة مم ه ه هها يهه ه ههدلل عل ه ه ههى أن ق ه ه ههد يك ه ه ههون الم ه ه ههدير مطل ه ه ههع وبشهه ه ههكل
تفص ه ههيلي عل ه ههى قه ه هوانين العم ه ههل وك ه ههذلك ق ه ههديكون خب ه ههع ل ه ههدورات تدريبي ه ههة وورش ه ههات عم ه ههل تأهيلي ه ههة
قب ه ههل أن يص ه ههبح م ه ههدي ابر وتش ه ههير ه ه ههذه النتيج ه ههة إل ه ههى أن الم ه ههدير قه ه هد تع ه ههرض إل ه ههى خبه ه هرات س ه ههابقة
جعلت ه ههه ي ه ههتفهم القه ه هوانين ويلت ه ههزم به ه هها وك ه ههذلك ق ه ههد تك ه ههون القه ه هوانين واألنظم ه ههة تحك ه ههم الم ه ههدير بالتقي ه ههد
وااللت ه ه هزام به ه ه هها ،فه ه ههي ح ه ه ههين أن الفقهه ه هرة ( )11حصه ه ههلت عل ه ه ههى الرتب ه ه ههة السه ه ههابعة واألخيهه ه هرة بمتوس ه ه ههط
حس ه ه ه ه ههابي (  )6.85وانح ه ه ه ه ه هراف معي ه ه ه ه ه هاري ( )1.11والت ه ه ه ه ههي ت ه ه ه ه ههنص" :يتحم ه ه ه ه ههل المديرمسهه ه ه ه ههؤولية
أخطائه ه ههه" ،وتعزوالباحثه ه ههة ذله ه ههك إله ه ههى أنه ه ههه مه ه ههن المحتمه ه ههل أن هه ه ههذه الفق ه ه هرة حصه ه ههلت عله ه ههى الرتبه ه ههة
األخي ه هرة بحس ه ههب مه هها فهمه ه هها المسه ههتجيبين أن تطبي ه ههق الق ه هوانين وتقي ه ههد المه ههدير بأنظم ه ههة العمه ههل أن ه ههه
ع ه ههدم تحم ه ههل لمس ه ههؤولية أخطائ ه ههه ،أو ق ه ههد يك ه ههون الس ه ههبب ه ه ههو الخالف ه ههات ب ه ههين الم ه ههدير والمعلم ه ههين
واإلداري ه ههين مع ه ههه ف ه ههي وجه ه ههات النظ ه ههر وتع ه ههزو الباحث ه ههة ايب ه هها إل ه ههى أن ه ههه ق ه ههد يك ه ههون التن ه ههافس ب ه ههين
المعلمه ه ههين واإلداريه ه ههين فه ه ههي األداء فيه ه ههرى المعله ه ههم أو اإلداري أن المه ه ههدير غيه ه ههر قه ه ههادر عله ه ههى تحمه ه ههل
مسه ه ههؤولية أخطائ ه ه ههه وق ه ه ههد يك ه ه ههون فعليه ه ه هاب الم ه ه ههدير ال يتحم ه ه ههل مس ه ه ههؤولية أخطائ ه ه ههه إم ه ه هها ب ه ه ههعف ف ه ه ههي
شخصهههيته كمه ههدير أو قهههد يكه ههون عش ه هوائي فه ههي العمه ههل وغيه ههر م ههنظم واليعمه ههل به ههمن خطه ههة منظمه ههة
مبرمجة للعمل .جعل من هذه الفقرة تحصل على الرتبة األخيرة.
وتشه ه ههير النته ه ههائج حصه ه ههول بعه ه ههد األمانه ه ههة والصه ه ههدق عله ه ههى الرتبه ه ههة الثالثه ه ههة بمتوسه ه ههط حسه ه ههابي
( )6.23وانحه ه هراف معيه ه هاري ( )1.75وبدرج ه ههة مرتفع ه ههة ،حي ه ههث ت ه ههرى الباحث ه ههة أن ه ههه م ه ههن الطبيعهه ههي
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أن االنس ههان ال ههذي لدي ههه ق ههيم ومب ههادئ تس ههتند إل ههى المنظوم ههة اإليماني ههة تلقائي هها س ههيتوفر عن ههده أمان ههة
وص ه ه ههدق .وج ه ه ههاءت الفقه ه ه هرة ( )17والت ه ه ههي ت ه ه ههنص " :ينج ه ه ههز المديرمهمات ه ه ههه ف ه ه ههي الوق ه ه ههت المناس ه ه ههب
"بالمرتب ه ه ههة األول ه ه ههى بمتوس ه ه ههط حس ه ه ههابي ( )1.13وانحه ه ه هراف معيه ه ه هاري ( ،)1.81وت ه ه ههرى الباحث ه ه ههة أن
هه ههذه النتيجه ههة ته ههدل عله ههى أنه ههه مه ههن المؤمه ههل أن العمه ههل االداري يتطله ههب االنجه ههاز بدقه ههة ليه ههنجح وقه ههد
يك ه ه ههون متابع ه ه ههة م ه ه ههديريات التربي ه ه ههة م ه ه ههن أقس ه ه ههام إداري ه ه ههة واشه ه ه هرافية للعم ه ه ههال وزي ه ه ههارات الم ه ه ههدارس
المتكه ه ه ههررة والمخاطبه ه ه ههات الدوريه ه ه ههة المسه ه ه ههتمرة جعله ه ه ههت المه ه ه ههدير يهه ه ه ههتم بإنجه ه ه ههازه ألعماله ه ه ههه بالوقه ه ه ههت
المناس ه ه ههب  ،وك ه ه ههذلك تس ه ه ههتطيع أن تع ه ه ههزو الباحث ه ه ههة حص ه ه ههول الفقه ه ه هرة ( )15عل ه ه ههى الرتب ه ه ههة األخيه ه ه هرة
بمتوس ه ههط حس ه ههابي ( )6.83وانحه ه هراف معيه ه هاري ( )1.27وبدرج ه ههة مرتفع ه ههة والت ه ههي ت ه ههنص " :الم ه ههدير
يف ه ههي بالوع ه ههد عن ه ههدما يع ه ههد المعلم ه ههين واإلداري ه ههين" عل ه ههى أنه ه هها نتيج ه ههة ق ه ههد يك ه ههون أح ه ههد أس ه ههبابها ه ه ههو
التخط ه ههيط السه ه هريع غي ه ههر المب ه ههرمج وع ه ههدم االلته ه هزام ب ه ههالخطط وق ه ههد يك ه ههون القه ه هوانين واألنظم ه ههة الت ه ههي
تقي ه ه ههد المهه ه ههدير مم ه ه هها يجعلهه ه ههه غي ه ه ههر قهه ه ههاد ار عل ه ه ههى أن يفهه ه ههي بوع ه ه ههده وق ه ه ههد يك ه ه ههون أراء المسهه ه ههتجيبين
الشخصه ههية مه ههن وجهه ههة نظه ههرهم ألعمه ههال المه ههدير أنه ههه ال يفه ههي بالوعه ههد وخه ههالف فه ههي وجهه ههات النظه ههر
فقه ههط .وجه ههاء بعه ههد العداله ههة والمسه ههاواة فه ههي الرتبه ههة الرابعه ههة بمتوسه ههط حسه ههابي ( )6.21وانح ه هراف
معيه ه ههاري ( ،)1.86كمه ه هها وحصه ه ههلت الفق ه ه هرة ( )7عله ه ههى الرتبه ه ههة األوله ه ههى بمتوسه ه ههط حسه ه ههابي ()1.12
وانح ه هراف

معيه ههاري ( ،)1.21بدرجه ههة مرتفعه ههة والته ههي ته ههنص عله ههى " يبه ههذل المه ههدير جهه ههده ليكه ههون

حسه ههن التعام ه ههل م ه ههع المعلم ه ههين واإلداريه ههين " مم ه هها ي ه ههدلل إم ه هها أن يكه ههون الم ه ههدير بموقع ه ههه كمس ه ههؤول
له ه ههه قبه ه ههول عنه ه ههد المعلمه ه ههين واإلداريه ه ههين معه ه ههه أو قه ه ههد يكه ه ههون حجه ه ههم العمه ه ههل اله ه ههذي يؤديه ه ههه المعلمه ه ههين
واإلداريه ه ههين جعه ه ههل مه ه ههن المديريحسه ه ههن التعامه ه ههل للتعه ه ههاون فيمه ه هها بيه ه ههنهم لتحقيه ه ههق األهه ه ههداف المرجه ه ههوة
وت ه ه ههوفر ج ه ه ههو ومن ه ه ههاخ تنظيم ه ه ههي يس ه ه ههوده االحته ه ه هرام المتب ه ه ههادل وتق ه ه ههدير الجه ه ه ههود المبذول ه ه ههة ،وج ه ه ههاءت
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مهمه ههات العمه ههل به ههين المعلمه ههين واإلداريه ههين
بالرتبه ههة األخي ه هرة الفق ه هرة ( )3والته ههي ته ههنص" يه ههوزع المه ههدير م
بعداله ه ههة" وبمتوسه ه ههط حسه ه ههابي ( )6.73وانح ه ه هراف معيه ه ههاري( )1.11ودرجه ه ههة مرتفعه ه ههة وممه ه هها يجعه ه ههل
الباحث ه ههة تع ه ههزو ذل ه ههك إل ه ههى أن ه ههه م ه ههن المتوق ه ههع أن يك ه ههون الم ه ههدير عن ه ههده معه ه هايير واس ه ههس ف ه ههي توزي ه ههع
المهمهه ههات كه ه ههل حسهه ههب اداءه وانجا ازته ه ههه مهه ههن المعلمهه ههين واإلداريه ه ههين وك ه ههذلك المعلم ه ههين واإلداريه ه ههين
ينظ ههرون له ههذا التوزي ههع بأن ههه غي ههر ع ههادل وأن الم ههدير غي ههر منص ههف ف ههي ذل ههك وتعتق ههد الباحث ههة أن ههه
اخه ههتالف فه ههي وجهه ههات النظه ههر كه ههل حسه ههب موقعه ههه أمه هها بعه ههد الن ازهه ههة فقه ههد جه ههاء بالرتبه ههة الخامسه ههة
واألخي ه ه ه هرة بدرجه ه ه ههة متوسه ه ه ههطة ومتوسه ه ه ههط حسه ه ه ههابي ( )1.21وانح ه ه ه هراف معيه ه ه ههاري ( )1.33وجه ه ه ههاءت
الفق ه ه هرة ( )11بالرتب ه ه ههة االوله ه ههى والت ه ه ههي ته ه ههنص " :يعط ه ه ههي الم ه ه ههدير كه ه ههل ذي ح ه ه ههق حقه ه ههه م ه ه ههن غي ه ه ههر
محابه ه ه ههاة " .بمتوسه ه ه ههط حسه ه ه ههابي ( )6.81وانح ه ه ه هراف معي ه ه ه هاري ( )1.11وبدرجه ه ه ههة مرتفعه ه ه ههة وتعتقه ه ه ههد
الباحث ه ههة أن الم ه ههدير ي ه ههتفهم أن م ه ههن أه ه ههم األم ه ههور الت ه ههي تس ه ههاعده عل ه ههى تحقي ه ههق أه ه ههداف المدرس ه ههة
وانجه ه ههاز العمه ه ههل هه ه ههو العه ه ههدل وعه ه ههدم التمييه ه ههز به ه ههين المعلمه ه ههين واإلداريه ه ههين فه ه ههي المدرسه ه ههة وجه ه ههاءت
بالرتبه ههة الخامس ه ههة واألخيهه هرة وبدرج ه ههة منخفب ه ههة الفقهه هرة ( ) 11والت ه ههي ت ه ههنص عل ه ههى "يس ه ههتغل الم ه ههدير
أغهه ه ه هراض وم ارف ه ه ه ههق المدرس ه ه ه ههة لعمل ه ه ه ههه الخ ه ه ه ههاص" بمتوس ه ه ه ههط حس ه ه ه ههابي( )1.21وانحه ه ه ه هراف معي ه ه ه ههاري
( )1.65مم ه هها ي ه ههدلل باعتق ه ههاد الباحث ه ههة عل ه ههى أنه ه هه يوج ه ههد ثقاف ه ههة أخالقي ه ههة ل ه ههدى الم ه ههدير وق ه ههد يك ه ههون
التنش ه ه ههئة اإلجتماعي ه ه ههة والبيئ ه ه ههة المحيط ه ه ههة طابعه ه ه هها الع ه ه ههام أخالق ه ه ههي وه ه ه ههذا مؤش ه ه ههر ب ه ه ههأن المنص ه ه ههب
كم ه ههدير ال ي ه ههؤثرعلى الس ه ههلوك لم ه ههن لدي ه ههه وازع ومرجعي ه ههة ديني ه ههة وق ه ههد يك ه ههون زي ه ههادة ال ه ههوعي سه ه هواء
عنه ه ههد المه ه ههدير أو المعلمه ه ههين واإلداريه ه ههين معه ه ههه وقه ه ههد يكه ه ههون المتابعه ه ههة والته ه ههدقيق مه ه ههن قبه ه ههل الجهه ه ههات
المسؤولة سببا في ابتعاد المدير عن استغالل مهنته .
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اتفق ه ه ه ههت ه ه ه ه ههذه الد ارس ه ه ه ههة م ه ه ه ههع د ارس ه ه ه ههة الخب ه ه ه ههيرات ( )1117حي ه ه ه ههث كان ه ه ه ههت نتائجه ه ه ه هها أن
الم ه ههديرين ي ه ههرون أنفس ه هههم ق ه ههادة ايم ه ههانيين ،وك ه ههذلك أن هن ه ههاك عالق ه ههة ايجابي ه ههة ب ه ههين القائ ه ههد اإليم ه ههاني
وب ه ههين رب ه هها المعلم ه ههين واإلداري ه ههين والثق ه ههة فيم ه هها بي ه ههنهم مم ه هها ي ه ههؤدي إل ه ههى انج ه ههاز العم ه ههل وااللته ه هزام
التنظيمه ههي عن ه ههد المعلمه ههين واإلداري ه ههين  ،وقه ههد اتفق ه ههت هه ههذه الد ارس ه ههة عله ههى النتيج ه ههة ولكنهه هها اختلف ه ههت
معهه هها فه ههي آليه ههة التطبي ه ههق حيه ههث أن الد ارسه ههة الس ه ههابقة كانه ههت مه ههن وجه ه ههة نظه ههر المه ههديرين أنفس ه هههم
وه ههذه الد ارس ههة م ههن وجه ههة نظ ههر المعلم ههين واإلداري ههين ،كم هها اتفق ههت م ههع د ارس ههة

الحم ههادين

) (hamadin,2014ف ه ه ههي النتيج ه ه ههة ومجتم ه ه ههع الد ارس ه ه ههة ال ه ه ههذي طب ه ه ههق الد ارس ه ه ههتين عل ه ه ههى الم ه ه ههدارس
الثانوي ه ه ههة ،كم ه ه هها اختلف ه ه ههت م ه ه ههع د ارس ه ه ههة م ه ه ههاركوس ( )Marquse,1111ف ه ه ههي اله ه ه ههدف والفه ه ه ههرق أن
د ارسه ههة مه ههاركوس كانه ههت مه ههن أجه ههل وصه ههف الطه ههرق الته ههي يمكه ههن أن يسه ههاهم فيهه هها غي ه هراإلداريين فه ههي
تأس ه ههيس اإليماني ه ههة ف ه ههي العم ه ههل واتفقه ه هت ف ه ههي النت ه ههائج حي ه ههث انه ه هها كان ه ههت ان ت ه ههوفر اإليم ه ههان ف ه ههي
العمل هو منهج باطن يدفع العامل إلى احداث شيء ذومعنى.
مناقشة نتائج السةال الثاني والذي ينص :ما مستوى صنع القرار األخالقي لدى مديري المدارس
الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا من وجهة نظر المعلمين واإلداريين؟
تشير النتائج الموبحة في الجدول ( )16أن مستوى صنع القرار األخالقي لدى مديري
المدارس الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا من وجهة نظر المعلمين واإلداريين كانت مرتفعة،
بمتوسط حسابي ( )6.82وانحراف معياري ( )1.36وبمستوى مرتفع ،وجاءت لجميع الفقرات بين
المستوى المتوسط والمرتفع ،فجاءت الفقرة ( )1والتي تنص " يبع المدير مصلحة المدرسة أوال
عند اتخاذ القرار"بالرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )1.18وانحراف معياري ( )1.82وبمستوى
مرتفع ،وباعتقاد الباحثة أنه يعود ذلك إلى أنه قد يكون المدير فعاال في عمله وقد يكون يمتلك وازع
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ديني أخالقي وقد يكون يتوفر لديه التنافس مع مدارس أخرى فيقدم مصلحة مدرسته ليرتقي ويتقدم
بذلك مصلحة المدرسة نصب عينيه عند اتخاذ ق ارراته وفي الرتبة األخيرة جاءت الفقرة( )13والتي
تنص على " تتأثر ق اررات المدير بمشاعره " بمتوسط حسابي ( )6.11وانحراف معياري ()1.11
وبدرجة متوسطة وقد تعزى هذه النتيجة إلى عدم قبول المدير ألي تصرف أو سلوك ال أخالقي
يصدر من أي عبو من أعباء المجتمع المدرسي ،مما يؤدي للحفاظ على مستوى أخالقي
مناسب من العالقات داخل المدرسة تدفع المعلمين واإلداريين كافة إلى احترام بعبهم بعبا .أو قد
تنسب هذه النتيجة إلى حرص المدير على أن تكون الق اررات التي يصدرها متسقة مع أخالقيات
المهنة ،وهذا يؤدي بدوره إلى احترام المعلمين واإلداريين للق اررات التي يصدرها المدير ،وتقيدهم
بمبامينها ،ونتيجة لذلك فقد تسود بين المدير والمعلمين واإلداريين عالقة ايجابية يغلب عليها
االحترام المتبادل مما يؤدي إلى اندفاع األطراف المختلفة لتحقيق أهداف العملية التربوية .وربما
عكست هذه النتيجة المرتفعة احترام المدير للق اررات التربوية سواء التي تصدرها و ازرة التربية والتعليم
أم مديرية التربية والتعليم التابعة لها .أو أن مدير المدرسة يبع في االعتبار مصلحة المدرسة أوال
عند اتخاذ القرار التربوي ،بحيث يبمن الفائدة المتوخاة من وراء هذا القرار .وقد تنسب هذه النتيجة
المرتفعة إلى التزام مدير المدرسة والتقيد بأخالقيات المهنة لبرورتها في العمل اإلداري التربوي،
وانعكاسها على العملية التربوية بأكملها ،لذلك فهو يتجنب إيقاع األذى على المعلمين واإلداريين،
إال إذا كان ذلك األذى نتيجة لسوء تصرف ،ووفقا للقانون ،أو ربما عكست هذه النتيجة رغبة
المدير في تطوير مهاراته اإلدارية من أجل التمكن من صنع قرار أخالقي له تأثير في المعلمين
واإلداريين داخل المدرسة .وربما تعود هذه النتيجة إلى توافر بعض الصفات والخصائص اإليجابية
في شخصية المديرمثل األمانة والموبوعية ونبذ التعصب وااللتزام فبال عن حرص المدير على
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توفير بيئة أخالقية داخل المدرسة ،والعمل على توبيح القيم األساسية للمدرسة وأهميتها في العمل
التربوية بشكل عام نتيجة إلدراك المدير أن األخالق تعد المرجع لسلوك المعلمين واإلداريين ،وأن
التخلي عنها يولد بعف في مستوى اإلنتاجية وكذلك تراجع في األداء المدرسي ،لذلك يفصل
المدير بين السلوك األخالقي والسلوك الالأخالقي ويرفض المساومة كما يرفض التصرفات السلبية
من بعض المعلمين واإلداريين فبال عن رفبه مبدأ "الغاية تبررالوسيلة " للوصول من وراء ذلك
إلى سلوك أخالقي إيجابي يمكن ان ينتج عنه قرار أخالقي يخدم العملية التربوية ويحقق أهدافها.
وربما تعود هذه النتيجة المرتفعة إلى ممارسة المدير للعدالة االجتماعية والتنظيمية في تعامله
مع المعلمين واإلداريين في المدرسة ،بما يبمن رباهم عن المدير وممارسته اإلدارية ،فبال عن
تميز ق اررته التي تتميز بالموبوعية والشفافية واتخاذه القرار المناسب في الوقت المناسب مما يشير
إلى مقدرته على تقدير المواقف وكيفية التعامل معها باتخاذ القرار الذي يراه مناسبا آخذا في
االعتبار جملة من الظروف التربوية واألخالقية واإلنسانية التي توظف لصالح المؤسسة التربوية
المعلمين واإلداريين فيها.
واتفقت

هذه

النتيجة

بشكل

عام

مع

النتيجة

التي

توصلت

إليها

د ارسة

كوجر) (kucher,2010واختلفت مع النتيجة التي توصلت إليها أبوهندي ( )1111حيث كانت
النتيجة متوسطة ،والدرويش ( )1111كانت النتيجة متوسطة.
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مناقشة نتائج السةال الثالث والذي ينص على :ما العالقة اإلرتباطية في استجابة المعلمين
واإلداريين لدرجة ممارسة القيادة باإليمان لمديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا
ومستوى صنع القرار األخالقي؟"
يتبين في الجدول ( )11وجود عالقة إيجابية قوية بين درجة ممارسة القيادة باإليمان
ومستوى صنع القرار األخالقي عند مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا ،إذ بلغ
معامل االرتباط (  )1.85وبدرجة داللة ( ،)1.11وكذلك وجود عالقة إيجابية قوية بين معظم
أبعاد درجة ممارسة القيادة باإليمان ومستوى صنع القرار األخالقي ،إذ تراوح معامل االرتباط بين
( )1.88( - )1.35ألربعة أبعاد من أبعاد القيادة باإليمان وهي اإليمان والعدالة والمساواة واألمانة
والصدق والتصرف بمسؤولية ،بينما كان االرتباط ايجابيا متوسطا بين بعد النزاهة وتوافر صنع
القرار األخالقي ،إذ بلغ (.)1.35
وتعزو الباحثة إلى أنه يعد ذلك شيء طبيعي لقياس القيادة باإليمان وتوافر صنع القرار
األخالقي ،مما أدى إلى وجود عالقة ارتباطية ايجابية مما أثر على االستجابات للمعلمين كما أن
هناك عالقة ارتباطية قوية بين درجة ممارسة القيادة باإليمان وصنع القرار األخالقي وتوفر قيادة
فاعلة ذات مرجعية ايمانية أخالقية تهتم ب مراعاة الفروق بين المعلمين واإلداريين دون تحيز او
محاباة وتهتم ب ايجاد بيئة تربوية صحية آمنة مريحة للعمل ،وبالتالي فإن السلوكيات الدالة على
ممارسة القيادة باإليمان من قبل مديري المدارس ،أدت إلى توفر صنع قرار أخالقي ،حيث ترى
الباحثة أنه من الممكن أن من تتوفر لديه صفات ايمانية ينتج عنه ق اررات ذات مرجعية أخالقية وقد
اتفقت هذه الدراسة مع دراسة (الحمادين. )9104،
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مناقشة نتائج السةال الرابع والذي ينص على :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
( )α=0.05بين متوسطات استجابات المعلمين واإلداريين لدرجة ممارسة القيادة باإليمان لدى
مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا تعزى لمتغيرات الجنس وسنوات الخدمة
والمةهل العلمي؟"
 -0متغير الجنس
تشير النتائج التي تظهر في الجدول ( )13إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
درجة الداللة ) (α=0.05بين متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة القيادة باإليمان
لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا تعزى لمتغير الجنس ،استنادا إلى قيمة
) (tالمحسوبة لمتغير درجة ممارسة القيادة باإليمان ،إذ بلغت ( )1.16وبدرجة داللة (،)1.13
وكذلك عدم وجود داللة إحصائية في جميع األبعاد التي تكون منها المقياس وقد تعزو الباحثة من
وجهة نظرها ذلك بأن اإليمان ال يقتصر على جنس فهو للذكور واالناث على حد سواء لذلك لم
نجد في فروق في استجابات المعلمين واإلداريين تعزى لمتغير الجنس.
 -1متغير المةهل العلمي
أما متغير المؤهل العلمي كما تشير النتائج التي تظهر في الجداول ( )13و ( )17إلى انه
ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند درجة الداللة ( )α=0.05بين متوسطات االستجابة لدرجة
ممارسة القيادة باإليمان لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا -تعزى لمتغير
المؤهل العلمي ،استنادا إلى قيمة (ف) المحسوبة لمتغير القيادة باإليمان ،إذ بلغت ( )1.11وبدرجة
داللة ( ،)1.61وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لجميع أبعاد المقياس .وتعزو الباحثة
باعتقادها أن الغالبية العظمى في عينة االستجابة منهم مؤهلهم هو البكالوريوس مما جعل هناك
تشابه في استجاباتهم حول االبعاد والفقرات للداة.
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-3متغير سنوات الخدمة
أما بالنسبة لمتغير سنوات الخدمة تشير النتائج في الجدول ( )12إلى عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية عند درجة الداللة ( )α=0.05بين متوسطات االستجابة لدرجة ممارسة القيادة
باإليمان لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا -تعزى لمتغير سنوات الخدمة،
استنادا إلى قيمة (ف) المحسوبة لمتغير القيادة باإليمان ،إذ بلغت ( )1.66وبدرجة داللة (،)1.17
وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لجميع أبعاد المقياس وتعزو الباحثة ذلك باعتقادها إلى أنه
هذه الدراسة طبقت على المدارس الثانوية وهي مدارس مستقرة من ناحية التشكيالت المدرسية
وبالتالي فمعلمين واداريي هذه المدارس من ذوي الخبرات وسنوات الخدمة الطويلة بسبب وجود
الصف الثاني الثانوي (الثانوية العامة) فهو محتم عليهم االستمرار واالستقرار فباعتقاد الباحثة أن
هذا سبب رئيسي لعدم وجود فروق تعزى لمتغير سنوات الخدمة فهم متقاربين في سنوات الخدمة
وطريقة التفكير وكذلك االنطباع العام عن القائد أو المدير.
اختلفت هذه الدراسة مع دراسة أحمد ( )1113حيث اظهرت دراسته وجود فروق ذات داللة
إحصائية تعز إلى متغير سنوات الخدمة ،واتفقت الدراسة مع دراسة الخبيرات ( )1117لعدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغير المؤهل العملي واختلفت معها إلى وجود فروق
ذات داللة احصائية تعزى لنوات سنوات الخدمة لصالح ذوي سنوات الخدمة من  11 -5سنوات.
كما اختلفت مع دراسة بمرة ( )1118في ان دراستها اظهرت ان هناك فروق تعزى لمتغير سنوات
الخدمة.
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مناقشة نتائج السةال الخامس :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )α=0.05بين متوسطات استجابة المعلمين واإلداريين لمستوى صنع القرار األخالقي في
المدارس الثانوية في محافظة مأدبا تعزى لمتغيرات الجنس وسنوات الخدمة والمةهل العلمي؟
 -0الجنس
تشير النتائج التي تظهر في الجدول ( )11إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
درجة الداللة ( )α=0.05بين متوسطات االستجابة لمستوى صنع القرار األخالقي في المدارس
الثانوية في محافظة مادبا تعزي لمتغير الجنس وقد يعزى ذلك إلى أن المعلمون والمعلمات يتبعون
جهة إشرافية واحدة ويخبع كالهم لتعليمات واحدة وهذا لم يجعل لمتغير الجنس تأثير في
استجابات المعلمين واإلداريين على مستوى صنع القرار األخالقي لدى مديري المدارس الثانوية
الحكومية وكذلك قديكون التركيبة االجتماعية في بيئة الدراسة ذات مرجعية أخالقية مما توفرت
ممارستها لدى المديرين.
 -9المةهل العلمي
كما تشير النتائج التي تظهر في الجدول ( )11إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
عند درجة الداللة ( )α=0.05بين متوسطات االستجابة لمستوى صنع القرار األخالقي في
المدارس الثانوية في محافظة مادبا تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،استنادا إلى قيمة (ف) المحسوبة
لمتغير القيادة باإليمان ،إذ بلغت ( )1.15وبدرجة داللة ( )1.68وقد يعزى ذلك من وجهة نظر
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
صفات أخالقية وبالتالي يكون مجتمع وبيئة المدارس التي يديرونها ذات سمات أخالقية بجميع
أمورها وق ارراتها.
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 -3سنوات الخدمة
كما وتبين النتائج في الجدول ( )11عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ( )α=0.05لمستوى صنع القرار األخالقي في المدارس الثانوية في محافظة مادبا تعزى
لمتغير سنوات الخدمة ،استنادا إلى قيمة (ف) المحسوبة إذ بلغت ( )1.57وبدرجة داللة ()1.18
وتعزي الباحثة إلى أنه قد يكون ذلك بسبب الثقافة التي تعايش بها المعلمون والمعلمات والتي قد
تكون شكلت سلوكهم األخالقي عامل مؤثر في تكوين شخصياتهم وتصوراتهم عن األخالق
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
الباحثة عدم وجود فروق في الجنس او المؤهل العلمي أو سنوات الخدمة ألسباب رئيسية أولها أن
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
اإلمكان صناعة ق اررات أخالقية وثالثها أن المعلمين واإلداريين والمعلمات من يدرسون في المدارس
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
التنافس في الدراسة أو العمل بها فهو حافز ألن يكون من أعبائها اداري أو طالب أو معلم .وقد
اتفقت مع دراسة زيكوريز (.)1117، Zeguris

92

التوصيات والمقترحات
في بوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة توصي الباحثة باآلتي:
 في بوء النتيجة التالية التي توصلت إليها الباحثة :أن درجة ممارسة القيادة باإليمان وعالقتهابصنع القرار األخالقي لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة مادبا من وجهة نظر
المعلمين واإلداريين  -جاءت بدرجة مرتفعة وعليه أوصت الباحثة باآلتي:
 العمل على تعميق وزيادة الوعي بأهمية القيادة واالدارة بالنمط اإليماني لدى مديري المدارسعن طريق التوعية واطالعهم على نتائج الدراسات.
 العمل على تعميق وزيادة االهتمام بالجانب اإليماني والقيمي لدى مديري المدارس عن طريقورشات عمل تدريبهم واطالعهم على التجارب المختلفة.
 زيادة االهتمام بتأهيل المديرين من خالل برامج التطوير التربوي ،وتدريبهم على القيادةاإليمانية األخالقية وبرامج تدريبية يلتحقون بها لتنمية المهارات اإلدارية ذات الصلة باألخالق،
لمواكبة التغييرات الجديدة في التعليم في ظل العولمة وبخاصة في مجال اإلدارة المدرسية.
 تشجيع مديري ومديرات المدارس على تبني مبادرات قيمية وأخالقية ،وابراز األفكار الخالقة،واستغاللها في العمل ،واتخاذ الق اررات المهمة ،وتحمل المخاطر المحسوبة المترتبة على مثل
هذه األساليب.

 إخباع المديرين قبل تعينهم إلى مجموعة من امتحانات القبول لقياس مدى امتالكهم ألبرزالصفات القيادية اإليمانية األخالقية التي تبمن أهليتهم لهذا المنصب كما يجب متابعتهم من
المسؤولين بشكل دوري.
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 في بوء النتيجة التي توصلت إليها الباحثة وهي :وجود عالقة إيجابية وذات داللة إحصائيةبين درجة ممارسة القيادة باإليمان في المدارس الثانوية الحكومية  -من وجهة نظر المعلمين
واإلداريين  -أوصت الباحثة بما يلي:
 العمل على زيادة توعية مديري ومديرات المدارس على الحث والتشجيع على ابراز وربطالجانب اإليماني مع العمل خاصة في المدارس وبأساليب متنوعة.
 القيام بدراسات مماثلة مع متغيرات أخرى مثل الدافعية ،االلتزام التنظيمي ،االنبباطالمدرسي.
 عقد دورات تدريب وورش عمل لتأهيل مديري ومديرات المدارس على كيفية القيادة اإليمانيةداخل المؤسسة التعليمية.
 القيام بدراسات مماثلة تقيس القيادة اإليمانية في المدارس األساسية وكذلك المدارسالخاصة.
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المراجع العربية

المصادر والمراجع

أبو العال ،سهير عبد اللطيف ( .)1116عملية صنع القرار واتخاذ القرار التربوي في اإلدارة
المدرسية (دراسة ميدانية) ،مجلة كلية التربية.12-5:)1(12 ،
أبو العينين ،جميل ( .)1111أحوال اإلدارة من القرآن والسنة .لبنان – بيروت :دار ومكتبة
الهالل.
أبو الفبل ،عبد الشافي ( )1223القيادة اإلدارية في اإلسالم .ط ،1المعهد العالمي للفكر
اإلسالمي.
أبو منصور ،بدور سليمان ( .)1113مستوى أخالقيات العمل اإلداري لدى مديري المدارس
األساسية الخاصة في العاصمة عمان وعالقتها بدرجة دافعية المعلمين واإلداريين نحو

العمل( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة الشرق األوسط ،عمان ،األردن.
أبو هندي ،نسرين ( .)1111مستوى سمات الشخصية لدى مديري المدارس األساسية التابعة
لوكالة الغوث الدولية في األردن وعالقتها بدرجة ممارستهم لصنع القرار األخالقي من

وجهة نظر المعلمين واإلداريين( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة الشرق األوسط،
عمان ،األردن.
أحمد ،أسامة ( .)1113درحة ممارسة مديري المدارس الثانوية في األردن ألخالقيات اإلدارة
منظور إسالمي من وجهة نظر المعلمين واإلداريين والمعلمات( .رسالة ماجستير غير

منشورة ،جامعة عمان العربية ،عمان.
أحمد"،مسند اإلمام أحمد" .القاهرة :طبعة دار المعارف.1281 ،
آل مذهب ،معدي بن محمد ( .)1111اإلداري المسةول "مدخل أخالقي للدور اإلداري" .الرياض:
إدارة النشر العلمي والمطابع.
بارون ،روبرت ،وجيرنبرج ،جيرالد ( .)1111إدارة السلوك في المنظمات .ترجمة مهدي العلي،
دار المريخ للنشر.
بطاح ،أحمد ( .)1113السياسات التربوية وصنع القرار األخالقي .األردن ،عمان.
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بكر ،عبد الجواد ( .)1111السياسات التعليمية وصنع القرار .اإلسكندرية :دار الوفاء.
البلوي ،عبير كنيعان ( .)1117الثقافة التنظيمية في المدارس الحكومية في محافظة البلقاء
وعالقتها بدرجة ممارسة المديرين لعملية صنع القرار األخالقي من وج نظر المعلمين

واإلداريين( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة الشرق األوسط ،عمان ،األردن.
جابر ،نبيهة ( .)1111األخالق وصنع القرار ،القرار األخالقي متاح على الموقع اإللكتروني
 ،http://dambihagaber.blogspot.comاسترجع بتاريخ .1118/11/6
الجزائري .أبو بكر( ،)1272منهاج المسلم .القاهرة ،مكتبة الكليات األزهرية.
جلدة ،سليم ( .)1111أخالقيات اإلدارة في عالم األعمال .عمان :دار اإلعالم للنشر والتوزيع.
جلدة ،سليم بطرش ( .)1118أساليب اتخاذ الق اررات اإلدارية الفعالة .ط ،1عمان :دار الراية
للنشر والتوزيع.
حامد ،سليمان ( .)1112اإلدارة التربوية المعاصرة .ط ،1عمان :دار أسامة للنشر والتوزيع.
الحريري ،رافدة عمر ( .)1118مهارات القيادة التربوية في اتخاذ الق اررات اإلدارية .عمان ،دار
المنهج للنشر والتوزيع ناشرون وموزعون.
حسان ،حسن محمد ،والعجمي ،محمد حسنين ( .)1117اإلدارة التربوية .عمان :دار المسيرة
للنشر والتوزيع والطباعة.
الخشالي ،شاكر جاد ال ( .)1116أثر األنماط القيادية لرةساء األقسام العلمية على االلتزام

التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة .المجلة األردنية للعلوم

التطبيقية.11-16 ،)1( 3 ،
الخبيرات ،أمينة غديفان داوود ( .)1117مستوى القيادة اإليمانية لدى القيادات المدرسية
وعالقتها بدرجة االلتزام التنظيمي( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،الجامعة الهاشمية،

عمان ،األردن.
الخفاجي ،نعمة عباس ( .)1112ثقافة المنظمة .عمان :دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.
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الخفاف ،ايمان عباس ( .)1116الذكاء االنفعالي :تعلم كيف تفكر انفعالياً .ط ،1عمان :دار
المناهج للنشر والتوزيع.

خلف ،محاسن هادي ( .)1111دور القيم األخالقية في تنمية الموارد البشرية :أثر الفعل
األخالقي في اتخاذ القرار( .أطروحة دكتوراه غير منشورة) ،الجامعة االفترابية الدولية
بريطانيا ،متاح على الموقع ،www.abhe.co.ukتم االسترجاع بتاريخ .1118/11/61
الدرويش ،دالل عبد المحسن ( .)1111مستوى صنع القرار األخالقي لدى مديري المدارس

المتوسطة في دولة الكويت وعالقت بمستوى الوالء التنظيمي للمعلمين من وجهة نظرهم.

(رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة الشرق األوسط ،األردن ،عمان.
الرواشدة ،خلف سليمان ( .)1117صناعة القرار المدرسي والشعور باألمن والوالء التنظيمي.
عمان :دار الحق للنشر والتوزيع.
روبنز بام ،وسكوت ،جين ( .)1111الذكاء الوجداني .ترجمة صفاء األعسر وعالء الدين كفافي،
القاهرة :دار قباء للنشر والتوزيع.

سويدان ،طارق ( .)1111صناعة القائد .دار األندلس .الخبراء
الشريفي  ،عباس عبد المهدي والتنح  ،منال محمود (.)1111درجة ممارسة مديري المدارس
الثانوية الخاصة بإمارة الشارقة للقيادة األخالقية وعالقتها بدرجة تمكين المعلمين ".مجلة

العلوم التربوية والنفسية  ،البحرين . 131-163 : )1(11،
الشيخ ،معتصم عبد الفتاح ( .)1111اإلدارة التربوية الحديثة وأثرها في التعليم .عمان :دار
المستقبل للنشر والتوزيع.
الصيرفي ،محمد ( .)1118القرار اإلداري ونظم دعم  .اإلسكندرية :دار الفكر الجامعي.
بمرة  ،نسرين حرب محمد( .)1118درجة ممارسة القيادة اإليمانية وعالقتهابااللتزام الذاتي

لدى مديري مدارس تربية قصبة الزرقاء من وجهة نظر المعلمين(رسالة ماجستير غير

منشورة )  .جامعة آل البيت  ،المفرق.
طشطوش ،هايل عبد المولى ( .)1118ط .1األردن – إربد :دار الكندي للنشر والتوزيع.
الطويل ،هاني ( .)1222اإلدارة التعليمية مفاهيم  ...وآفاق .عمان :مكتبة وائل للنشر والتوزيع.
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الطويل ،هاني عبد الرحمن ( .)1113أبدال في إدارة النظم التربوية “القيادة باإليمان" .عمان
المكتبة الوطنية.
الطويل ،هاني عبد الرحمن ( .)1118اإلدارة باإليمان .عمان ،مكتبة وائل للنشر والتوزيع.
عابدين ،محمد وشعيبات  ،محمد وحلبية ،بيان (.)1111درجة ممارسة المديرين للقيادة األخالقية
كما يراها معلمو المدارس الحكومية في محافظة القدس  .مجلة جامعة القدس المفتوحة

لألبحاث والدراسات .617-636،)1(18
عبد الرحمن ،طه ( .)1111سؤال في األخالق :مساهمة بالنقد األخالقي للحداثة الغربية .ط،1
الدار البيباء :المركز الثقافي العربي.
العبيدي ،أحمد يوسف ( .)1116أثر شدة الموقف األخالقي في عملية صنع القرار األخالقي،
دراسة ميدانية مجلة العلوم االقتصادية السياسية.616-161)1( ،
العبيدي ،محمد جاسم ( .)1111علم النفس الشخصية.ط ،1عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع.
العتيبي ،أحمد ( .)1116درجة ممارسة مديري المدارس للقيادة األخالقية وعالقتها بقيمهم

التنظيمية من وجهة نظر المعلمين واإلداريين ( رسالة ماجستير غير منشورة).جامعة

الشرق األوسط ،األردن ،عمان.
العرايبة ،رائدة هاني ( .)1111مستوى القيادة األخالقية لمديري المدارس الثانوية الحكومية
في عمان وعالقت بمستوى ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية من وجهة نظر المعلمين

واإلداريين( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة الشرق األوسط ،عمان ،األردن.
علي ،جعفر( .)1115مستوى الوجود والدافع في اإلسالم .مجلة تاريخ اإلدارة ،ط5، 1
(.35-51،)11
العميان ،محمد سلمان ( .)1111السلوك التنظيمي في منظمات األعمال .عمان :دار وائل للنشر
والتوزيع.
عواد ،فتحي أحمد ( .)1116إدارة األعمال الحديثة .عمان :دار الصفاء للنشر والتوزيع.
عياصرة ،علي ( .)1113القيادة والدافعية في اإلدارة التربوية( .رسالة ماجستير غير منشورة)،
جامعة الشرق األوسط ،األردن ،عمان.
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الغزالي ،أبو حامد محمد(" ) 1227إحياء علوم الدين " ،بيروت :دار الفكر.
الفهداوي فهمي خليفة ( .)1111اإلدارة في اإلسالم؛ المنهجية والتطبيق والقواعد .ط ،1األردن،
عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع.
القرآن الكريم.
مجمع اللغة العربية ( .)1228المعجم الوسيط .ط ،6القاهرة :دار الدعوة.
محسن ،حامد ( .)1223فتح اهلل الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد .األردن ،عمان :دار
المؤيد.
محمود ،زياد ( .)1111القيادة وفق توجيهات اإلسالمية .األردن ،عمان :دار وائل للنشر
والتوزيع.
المطيري ،حزام ( .)1227اإلدارة اإلسالمية المنهج والممارسة ،الرياض ،مكتبة الملك فهد.
المطيري ،هدى ( .)1117دور القيادة األخالقية في تعزيز الثقة التنظيمية لدى مديرات مدارس
المرحلة االبتدائية بمدينة الطائف من وجهة نظر المعلمات( .رسالة ماجستير غير

منشورة) جامعة الشرق ،األردن.
المغربي ،كامل محمد ( .)1117اإلدارة أصالة المبادئ ووظائف المنشأة مع حداثة وتحديات
القرن الحادي والعشرين .عمان :دار الفكر ناشرون وموزعون.

ملحم ،هبة محمد ( .)1117الذكاء العاطفي لدى مديري المدارس الثانوية في العاصمة عمان

وعالقت بمستوى ممارستهم لعملية صنع القرار األخالقي من وجهة نظر المعلمين

واإلداريين( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة الشرق األوسط ،عمان ،األردن.
النجدي ،محمد عبد الوهاب ( .)1228أصول اإليمان .الرياض :مطبعة سفير.

نجم ،نجم عبود ( .)1113أخالقيات اإلدارة ومسةولية األعمال في شركات األعمال.ط ،1األردن،
عمان :الوراق للنشر والتوزيع.
نجم ،نجم عبود ( .)1111القيادة اإلدارية في القرن الواحد والعشرين .عمان :دار صفاء
للطباعة والنشر والتوزيع.
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النعيمي ،صالح عبد القادر ( .)1118المدير القائد والمفكر االستراتيجي .من مهارات التفاعل
مع اآلخرين .عمان :إثراء للنشر والتوزيع.

نصوصه ،وخرج أحاديثه،
النووي ،االمام ابي زكريا يحيى ( .)1227رياض الصالحين.ط ،6حقق
ب
وعلق عليه الشيخ :شعيب األرنؤوط.
نيوشل ،روبرت ( .)1117القائد ) .)The servant leaderط ،1مصر ،الجيزة :دار الفاروق
لالستثمارات الثقافية.
الهدبان  ،إسالم ( .)1112درجة اإللتزام بممارسة المدونة األخالقية في السلوك اإلداري لدى
مديري المدارس األساسية في مديريات تربية عمان  "،رسالة ماجستير غير

منشورةالجامعة األردنية ،عمان  ،األردن .
الهواري ،سيد ( .)1111اإلدارة :األصول واألسس العملية للقرن .القاهرة :مكتبة عين شمس و ازرة
التربية والتعليم ،قانون التربية والتعليم رقم ( )6لعام .1221
ياغي ،محمد عبد الفتاح ( .)1111األخالقيات في اإلدارة .عمان :مكتبة اليقظة للنشر والتوزيع.
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الملحقات
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الملحق رقم ()1
المملكة االردنية الهاشمية
وزارة التعليم العالي
جامعة الشرق األوسط
كليةالعلوم التربوية
قسم اإلدارة والمناهج

استبانة تحكيم

حضرة االستاذ/ة الدكتور/ة السيد/ة 3333333333333333333333333333333333333333333333المحترم3
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  .......وبعد
تعد الباحثة رسالة ماجستير بعنوان :درجة ممارسة القيادة باإليمان وعالقتها بصنع القرار
األخالقي لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا من وجهة نظر المعلمين
واإلداريين تهدف الدراسة إلى استقصاء العالقة بين درجة ممارسة القيادة باإليمان لدى مديري
المدارس الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا وعالقتها بصنع القرار األخالقي من وجهة نظر
المعلمين واإلداريين3ولتحقيق هدف الدراسة طورت الباحثة استبانة لهذا الغرض ,ولما عرف
عنكم من خبرات وقدرات عالية في مجال البحث العلمي ,نأمل من سعادتكم التكرم بإبداء آرائكم
عنوضوح كل عبارة ومالحظاتكم حول محاور االستبانة ومدى وضوح كل منها وانتمائها لبعضها
كما آمل التفضل بإضافة ما ترونه مناسبًا من عبارات ومقترحات علما ً بأن االستبانة مكونة من
ثالثة أقسام3كما أرجو العلم بأن اإلجابة عن فقرات أداة الدراسة سوف تكون وفق سلم ليكرت
الخماسي,على النحو اآلتي( :أوافق بشدة  ,أوافق  ,محايد  ,ال أوافق  ,ال أوافق بشدة)
وجزاكم هللا خيراً 3
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البيانات الشخصية للمحكم

االسم
التخصص
الجامعة
الرتبة األكاديمية وتاريخ
الحصول عليها

الباحثة أسماء محمد السواعدة
Asmaamoha78@gmail.com
رقم الهاتف 7002702771

القسم األول :الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة
الرجاء وضع إشارة √ أمام العبارة المناسبة فيما يأتي:
الجنس:

)

المؤهل العلمي):

( ذكر

)

( بكالوريوس )

( أنثى
( ماجستير)

( دكتوراه

عدد سنوات الخدمه ) (:أقل من 5سنوات  ) ( 3أقل من 17سنوات (
فأكثر3

)  17سنوات
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القسم الثاني :استبانه درجة ممارسة القيادة باإليمان:

الرقم

مجال اإليمان:
 -1ينصح المدير المعلمين واإلداريين بالتوجه
بالدعاء إلى هللا تعإلى في المواقف التي تواجهه.
 -2يؤدي المدير أعماله على أكمل وجه ويترك
النتائج هلل.
 -3يؤدي المدير صلواته الخمس مهما كان منشغالً.
 -4يبتعد المدير عن الحرام خوفا ً من غضب هللا.
 -5يشعر المدير بمراقبة هللا تعإلى في أعماله التي
يؤديها.
 -6يشجع المدير المعلمين واإلداريين على أداء
الصلوات.
 -7يمتلك المدير نفسا هادئة مطمئنة فهو يتمنى
الخير لجميع المعلمين واإلداريين معه.
مجال العدالة والمساواة:
 -8يوزع المدير األعمال والمهمات بين المعلمين
واإلداريين بالتساوي.
 -9يبحث المدير عن اي فرصة لخدمة المعلمين
واإلداريين.
 11يق ّي م المدير المعلمين واإلداريين ويصفهم بعدالة.
 11يبذل المدير جهده ليكون محسنا مع المعلمين
واإلداريين.
 12المدير لديه الصبر في المناقشات مع جميع
المعلمين واإلداريين.
 13في قضايا النزاع بين المدير والمعلمين
واإلداريين ،المدير يسوي الخالفات بنفسه.
 15يحرص المدير على مبدأ الشورى مع المعلمين
واإلداريين معه في أعمال المدرسة.
( )3مجال النزاهة:
 16المدير يقول الحق بغض النظر عن النتائج.
 17يأخذ المدير بأفكار المعلمين واإلداريين التي
يقترحونها.

غير
منتمية
منتمية
غير
مناسبة
مناسبة
غير
واضحة
واضحة

الفقـــــرة

وضوح
الفقرة

الصياغة
اللغوية

االنتماء
للمجال

المالحظات
والتعديالت
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18
19
21
21

يستغل المدير أغراض ومرافق المدرسة لعمله
الخاص.
يغضب المدير ألصغر األسباب.
يتحمل المدير مسؤولية أخطاءه.
يعطي المدير كل ذي حق حقه من غير محاباة

 22يح ّم ل المدير المعلمين واإلداريين أعماال فوق
طاقتهم.
( )4مجال األمانة والصدق:
المدير يفي بالوعد عندما يعد المعلمين
23
واإلداريين.
يحفظ المدير حقوق المعلمين واإلداريين من
24
الضياع.
 25ينجز المدير مهماته في الوقت المناسب.
المدير يقوم بالتوجيه المستمر للعاملين لتحقيق
26
أهداف المؤسسة.
يقوم المدير بالمتابعة الحثيثة لخطوات التنفيذ
 27بعيدا عن التسلط واإلزعاج للعاملين.
( )5مجال التصرف بمسؤولية:
 28يمتلك المدير االستعداد لمواجهة أصعب الظروف
التي يمر بها العمل.
 29يلتزم المدير بكل ما يتطلبه العمل.
 31يعالج المدير األمور التي تواجهه بصفة القائد
الحقيقي.
 31يدرك المدير أن هناك أكثر من أسلوب لمواجهة
الموقف الواحد.
 32يظهر المدير الشجاعة في تصرفاته.
 33يتمتع المدير بشخصية جادة ذات عالقات إنسانية
منبعها التوافق والوئام.
 34المدير عالي الهمة باستمرار فهو يمتلك قوة
السمو بالغايات واألهداف.
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القسم الثالث :مستوى صنع القرار األخالقي:
* ( أرجو وضع إشارة (×) في مربع اإلجابة المناسبة):

وضوح

الصياغة

الفقرة

اللغوية

واضحة

-1

يؤثر بعض األشخاص من خارج مجتمع المدرسة في
قرارات المدير3

-7

يفصل المدير بين القرار األخالقي والالأخالقي3

-5

يضع المدير مصلحة المدرسة أوال عند اتخاذ القرار3

-2

يحترم المعلمون قرارات المدير3

-0

يحفز المدير المعلمين واإلداريين على العمل بالشكل
المطلوب3

-8

يوفر المدير بيئة تربوية تساعد في عملية صناعة
القرارت3

-7

تتسم قرارات المدير بالشفافية3

-17

يشجع المدير المعلمين واإلداريين على إبداء آرائهم
بصدد الموضوعات التي تحتاج إلى قرارات3

-11

يلتزم المعلمون بتنفيذ القرار بالشكل المطلوب3

غير واضحة

-2

يرفض المدير مبدأ "الغاية تبرر الوسيلة" عند صنع
القرار3

مناسبة

-1

يحرص المدير على تطابق قراراته وفق أخالقيات
المهنة3

غير مناسبة

الرقم

الفقـــــرة

المالحظات
والتعديالت
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-12

يتخذ المدير القرار المناسب بالشكل المناسب3

-11

يلتزم المدير بأخالقيات المهنة3

-17

يزود المدير المعلمين واإلداريين بالمعلومات
المتعلقة بصنع القرار3

-15

يعتمد المدير في تقويم األداء المدرسي على
مخرجات العملية التعليمية3

-12

ينقل المدير التعليمات للعاملين بأمانة3

-10

يسود عالقة المدير بالمعلمين واإلداريين االحترام
المتبادل3

-18

يتجنب المدير إيذاء المعلمين واإلداريين في
المدرسة3

-17

يرفض المدير التصرفات غير األخالقية التي تصدر
عن المعلمين واإلداريين3

-27

يكافئ المدير الممارسات المتميوة للمعلمين3

-21

يشعر المدير المعلمين واإلداريين بأنهم متساوون
من حيث األهمية3

-22

يحرص المدير على معالجة المشكالت في وقتها3

-21

يمارس المدير العدالة االجتماعية التي تمنحه قوة
أخالقية3

-27

يطلب المدير تزويده بتغذية راجعة عن قراراته3

-25

يحترم المدير التعليمات التربوية3

-22

يساعد المدير المعلمين واإلداريين في تطوير
مهاراتهم3

-20

يحرص المدير على إيجاد بيئة مدرسية أخالقية3

-28

يطور المدير مهاراته اإلدارية ليكون قادرا على صنع
القرار األخالقي3
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-27

يوضح المدير القيم الجوهرية للمدرسة3

-17

يشرك المدير المعلمين واإلداريين في جمع البيانات
ذات الصلة بالموضوع الذي سيتخذ القرار بشأنه3

-11

ينبذ المدير التعصب عند مالحظة ظهوره3

-12

يوفر المدير فرصا تساعد المعلمين واإلداريين على
النجاح3

-11

يلتزم المدير بموضوعية العالمات التي حصل عليها
الطلبة3

اقتراحات:
3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
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ملحق رقم ( ) 2
قائمة المحكمين
أستاذ

إدارة تربوية/تفكير نظمي

الجامعة األردنية

أستاذ

مناهج وأساليب تدريس العلوم

جامعة الشرق
األوسط

أستاذ

إدارة تربوية

رياض بدري ستراك
أحمد فتحي أبو كريم

أستاذ

إدارة تربوية

-5

أحمد محمد بطاح

أستاذ

إدارة والسياسة والتخطيط التربوي

جامعة الشرق
األوسط
جامعة الشرق
األوسط
الجامعة األردنية

-6

محمد سليم الزبون

أستاذ

أصول التربية

الجامعة األردنية

-7

أمجد محمود درادكة

-8

رابعة اسماعيل العناتي

-9

فواز شحادة

-11

صالح أحمد عبابنة

-11

بسام مصطفى العمري

-12

عمر عبد الرزاق
الهويمل
عمر صالح العمري

-14

رقيةحسن فالتة

أستاذ
مشارك
أستاذ
مشارك
أستاذ
مشارك
أستاذ
مشارك
أستاذ
مشارك
أستاذ
مشارك
أستاذ
مشارك
أستاذ
مساعد

اإلدارة التربوية

جامعة الشرق
األوسط
جامعة الطائف

-1
-2
-3
-4

-13

هاني عبدا لرحمن
الطويل
عايش محمود أبو
زيتون

مناهج واساليب تدريس التربية
اسالمية
مناهج وطرق تدريس
إدارة تربوية

جامعة الشرق
األوسط
الجامعة األردنية

إدارة  /التعليم العالي

الجامعة األردنية

مناهج وأساليب تدريس لغة عربية

جامعة مؤتة

تكنولوجيا التعليم

جامعة مؤتة

مناهج وطرق تدريس

جامعة الطائف
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الملحق رقم ( ) 1
جامعة الشرق األوسط
كلية العلوم التربوية

اإلستبانة بعد التحكيم

حضرة المعلم/ة 333333333333333333333333333333333333333333333المحترم/ة
السالم عليكم ورحمةهللا وبركاته  .......وبعد
تعد الباحثة رسالة ماجستير بعنوان ( :درجة ممارسة القيادة باإليمان وعالقتها بصنع
القرار األخالقي لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا من وجهة نظر
المعلمين واإلداريين ) تهدف الدراسة إلى استقصاء العالقة بين درجة ممارسة القيادة باإليمان
لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا وعالقتها بصنع القرار األخالقي من
وجهة نظر المعلمين واإلداريين ,كما تهدف إلى معرفة درجة اختالف وجهات النظر باختالف
متغيرات الجنس و المؤهل العلمي والتخصص وسنوات الخدمة 3ولتحقيق هذا الغرض تم تطوير
استبانتين :األولى  :القيادة باإليمان و الثانية  :صنع القرار األخالقي
كما أرجو العلم بأن اإلجابة عن فقرات أداة الدراسة سوف تكون وفق سلم ليكرت الخماسي ,على
النحو اآلتي( :كبيرة جداً ,كبيرة ,متوسطة ,قليلة ,قليلة جداً)3
شاكرةً لكم حسن تعاونكم ,آمل أن تمنحوني من وقتكم الثمين جزءاً في ملئ فقرات االستبانة,
وكلي ثقة بأن تتم اإلجابة بدقة وصدق وأمانة وموضوعية حول جميع العبارات الواردة فيها,
ألهمية الدراسة ونتائجها التي تعتمد في المقام األول على المعلومات المقدمة من قبلكم ,علما ً أنه
سيتم التعامل مع البيانات بسرية تامة وألغراض البحث العلمي فقط وجزاكم هللا خيراً
الباحثة :أسماء محمد رجا السواعدة
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الرجاء وضع إشارة √ أمام العبارة المناسبة فيما يأتي:
الجنس:

)

المؤهل العلمي:

( ذكر
(

عدد سنوات الخدمه(:

)

( أنثى

) دبلوم ( ) دبلوم عالي ( ) بكالوريوس )

( ماجستير)

) أقل من  5سنوات  ) ( 3من  5إلى  17سنوات ( 3

( دكتوراه

) أكثر من  17سنوات 3

* أرجو وضع إشارة (×) في مربع اإلجابة المناسبة:

استبانة درجة ممارسة القيادة باإليمان:

الرقم
.4

يتميز المدير بالهدوء المؤدي لطمأنينة النفس.

.5

يتمنى المدير الخير لجميع المعلمين واإلداريين معه.

المجال الثاني  :العدالة والمساواة
.6

يوزع المدير مه ّمات العمل بين المعلمين واإلداريين باإلنصاف

.7

يقيم المديرأعمال المعلمين واإلداريين ويصفهم بعدالة

.8

يتحلى المدير بالصبر في المناقشات مع المعلمين واإلداريين.

 .9يحل المدير بنفسه الخالفات اللتي تحدث بينه وبين المعلمين
واإلداريين
المجال الثالث  :النزاهة
 .11يعطي المدير كل ذي حق حقه من غير محاباة.
 .11يستغل المدير أغراض ومرافق المدرسة لعمله الخاص.
 .12يثور المدير غضبا ً ألصغر األسباب.
 .13يطبق المدير مبدأ الشورى مع المعلمين واإلداريين في أعمال
المدرسة.
 .14يح ّمل المدير المعلمين واإلداريين أعماالَ فوق طاقتهم.
المجال الرابع  :األمانة والصدق

كبيرة جدا

.3

يشعر المدير بمراقبة هللا تعإلى في أعماله التي يؤديها.

كبيرة

.2

يبتعد المدير عن الحرام خوفا ً من غضب هللا.

متوسطة

.1

يمثل المدير قدوة حسنة للعاملين بالتزامه بالعبادات.

قليلة

المجال األول  :اإليمان

قليلة جدا
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 .15المدير يفي بالوعد عندما يعد المعلمين واإلداريين.
 .16يحفظ المدير حقوق المعلمين واإلداريين من الضياع.
 .17ينجز المدير مهماته في الوقت المناسب.
 .18يقوم المدير بالتوجيه المستمر للعاملين لتحقيق األهداف.
 .19يقوم المدير بمتابعة المعلمين واإلداريين لغاية تحقيق األهداف بعيداً
عن التسلط
المجال الخامس  :التصرف بمسؤولية
 .21يتحمل المدير مسؤولية أخطائه.
 .21يلتزم المدير (بقوانين وأنظمة) العمل.
 .22يعالج المدير األمور التي تواجهه بفعالية.
 .23يدرك المدير بأن هناك أكثر من بديل لمواجهة الموقف الواحد
 .24ال يتردد المدير في ممارسة السلوك المناسب.
 .25يتمتع المدير بشخصية جادة ذات عالقات إنسانية مع المعلمين
واإلداريين
 .26المدير حريص على تحقيق األهداف.
* (أرجو وضع إشارة (×) في مربع اإلجابة المناسبة):
مستوى صنع القرار األخالقي:

الرقم

كبيرة جدا

كبيرة

متوسطة

قليلة

تتطابق قرارات المدير وأخالقيات المهنة.
يرفض المدير مبدأ "الغاية تبرر الوسيلة" عند اتخاذ القرار.
يميز المدير بين القرار األخالقي والالأخالقي.
يضع المدير مصلحة المدرسة أوال عند اتخاذ القرار.
يلتزم العاملون بقرارات المدير.
يوفر المدير بيئة تربوية تساعد في عملية صناعة القرارت.
يقوم المدير األداء المدرسي بنا ًء على مخرجات العملية التعليمية.
ّ
يعالج المدير المشكالت التي تواجهه في وقتها.
يمارس المدير العدالة االجتماعية التي تمنحه قوة أخالقية.

قليلة جدا

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
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يوظف المدير التغذية الراجعة المتعلقة بقراراته.
11
.11
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
1
2
1
2
2
-

يساعد المدير المعلمين واإلداريين في تطوير مهاراتهم بصنع القرار
األخالقي.
يوضح المدير القيم الجوهرية للمدرسة.

يشرك المدير المعلمين واإلداريين في عملية صنع القرارات األخالقية.

يطور المدير مهاراته اإلدارية ليكون قادرا على صنع القرار األخالقي.

يرفض المدير المساومة على قراراته.

تتأثر قرارات المدير بمشاعره.
يراعي المدير الفروق بين المعلمين واإلداريين عند ا ّتخاذ القرار.
تجود من نتاجات ال ّتعلّم.
يوفر المدير بيئة تعليم ّية أخالق ّية ّ
المدير ي ْع َت َبر أنموذجا َ أخالقيا َ في ممارسة أدواره المدرسية.
يلجأ المدير لحدسه القائم على المعرفة لصنع القرار عندما ت ْخفِق جميع
المحاوالت.
ينظر المدير إلى ّ
الطلبة بوصفهم محور القرارات اإلدار ّية.
السلب ّية للعاملين.
صرفات ّ
يرفض المديرال ّت ّ
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