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د .أثير حسني الكوري
د .ميرنا سامي زريقات
د .أحمد غالب سليمان

درجة ممُ ارسة مُديري املدارس ُ
احلكومية القيادة األخالقيّة
في لواء بني كنانة من وجهة نظر املُعلمني

املُلخص:
هدفتِ ال ِّدرا�سة ال َّتعرف �إىل درجة ممُ ار�سة ُمديري املدار�س
أخالقية يف لواء بني كنانة من وجهة نظر
احلُكومية القيادة ال
ّ
الو�صفي ،وا�ستخدمت ال ِّدرا�سة يف
املنهج
املُعلمني ،واتبعت ال ِّدرا�سة
ُ
ُّ
جمع بياناتها ا�ستبانة درجة ممُ ار�سة ُمديري املدار�س احلُكومية
أخالقية يف لواء بني كنانة ُمكونة من ( )41فقرة ،وجرى
القيادة ال
ّ
عينة ال ِّدرا�سة من ()330
ال َّت�أكد من �صدقها وثباتها ،وتكونت ِّ
معلم ًا ومعلمة جرى اختيارهم بالطَّ ريقة الع�شوائية ،و�أظهرت
نتائج ال ِّدرا�سة �أن درجة ممُ ار�سة ُمديري املدار�س احلُكومية القيادة
ال
أخالقية يف لواء بني كنانة من وجهة نظر املُعلمني جاءت بدرجةٍ
ّ
تائج وجود فروقٍ ذات
املجاالت جميعها ،و�
متو�سطةٍ على
ِ
ِ
أظهرت ال َّن ُ
للجن�س ,وتعزى
إح�صائيةٍ يف ا�ستجابات �أفراد العينة تبع ًا
داللةٍ �
ِ
ّ
هذه الفروقات يف املجاالت جميعها ل�صالح الذكور ،ووجود فروق
إح�صائية ح�سب متغري امل�ؤهل العلمي ،با�ستثناء جمال
ذات داللة �
ّ
العالقات االن�سانية ،وتعزى هذه الفروقات يف املجاالت جميعها
إح�صائية
ل�صالح حملة البكالوريو�س ،ووجود فروق �أي�ض ًا ذات داللة �
ّ
ح�سب متغري �سنوات اخلربة ،وتعزى هذه الفروقات يف املجاالت
ل�صالح �سنوات اخلربة � 10سنوات ف�أقل.
ملفْتاح ّية :درج ُة املُمار�سةُ ،مديري املدار�س ،القيادة
الكلمات ا ِ
ُ
أخالقية ،املُعلمون ،لواء بني كنانة ،الأردن.
ال
ّ

Abstract:

This study aims to identify the practice degree of
ethical leadership by government schools’ principals
from the teachers› point of view in Bani Kinanah
District. The researchers follow the descriptive
method and designed a questionnaire of 41 questions.
The study sample consists of 418 teachers chosen
randomly. The results indicate that the practice degree
is a medium degree in all domains. The results indicate
’statically significant differences in the participants
responses according to gender in favor of males.
The results also indicate that there are statistically
significant differences according to the academic
qualifications except for human relations. There are
statistically significant differences according to years
of experience in all domains, in favor of participants
of less than ten years of experience.
Keywords: The practice degree, schools
principals, ethical leadership, teachers, Bani Kinana
District, Jordan.

املقدمة:
َي�شهد العامل تطوراً وا�سع ًا يف مخُ تلف املجاالت والأن�شطة يف
ظِ ل املُتغريات ال�سرَّ يعة ،ويظهر ت�أثري ُه جلي ًا يف ا ُ
مل�ؤ�س�سات الترَّ بوية،
واملعرفية� ،إذ
التكنولوجية
فالع�رص الذي نعي�ش ُه هو ع�رص ال َّثورة
َّ
ّ
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يمُ كن ُمواكبته بال َّتميز الإداري ال َّناجح الذي َيعتمد على القيادة
أ�سا�سية
أخالقية والتي تقف وراء كل جناح تحُ ققه  ،لأنها اللَّبنة ال
ال
ّ
ّ
لِبناء وتق ُّدم املُجتمعات ،و ُتعد املدر�سة يف جوهرها ُم�ؤ�س�سة �أخالقية
ُ�صممت لِرتتقي ولِتعلو باملُ�ستوى الترَّ بوي� ،إذ ُيعد ُمدير املدر�سة ُقدوة
حل�سا�سية
وللمعلمني وللطُ الب بِكالمِ ه وبِت�رصفاتِه ،ونظراً
للموظفني ُ
ُ
ّ
ُ�سلوكه ُخ�صو�ص ًا �أمام الطلبة الذين ما زالوا َيعي�شون مرحلة بِناء
وال�شخ�صية ،ممِ ا يجعل ُهناك حاجة ما�سة �إىل �رضورة ال َّت�أكد
ال ّذات َّ
على �أن يكون ُ�سلوكه �أخالقي ًا ُيتيح فُر�ص الأخذ بِيدهم واالرتقاء بهم
�إىل �أق�صى حد ممُ كن.
“نظام الأخالق ُيعد من القيم والقوانني التي تحُ دد �سلوك
الفرد ال�صحيح �سلوكي ًا ومعرفياً ،وما يجب �أن يكون عليه فهي ُتهذب
وت�صقل ال َّنف�س الب�رشية ،و ُتغري الإن�سان تغيرياً جذرياً ،وجتعل منه
�إن�سان ًا �صاحل ًا واعي ًا ُيقدِم على الفعل ال�صالح وين�رصف عن الفعل
ال�سيئ” (ال�ساموك وال�شمري.)164 :2003 ،
ِّ
وذكر قطب (ّ �“ )21 :2013أن التزام ا ُ
مل�ؤ�س�سة ال َّتعليمية
بالقيم الأخالقية تكون لها ال ِّدرع الواقي وحتميها من املخاطر �أو
الأزمات التي قد تتعر�ض لها ،وتحُ �صنها من �أي انزالق ُمعقد متلأه
املخاوف وعدم اال�ستقرار ،فالقيم الأخالقية تحُ �صن املُجتمعات
ال َّتعليمية من حالة الترَّ دي وال�ضعف يف ُبنيتها املُجتمعية وتفكك
�أوا�رص الألفة واملودة بني �أفرادها”.
« ُتعد املدر�سة ال ُّنواة ال
أ�سا�سية للترَّ بية فهي ت�ؤدي دوراً بارزاً
ّ
أخالقية
ل
ا
القواعد
وفق
ُجتمع
مل
ا
أفراد
يف ت�أهيل وتدريب وتربية �
ّ
وال�سيا�سي والعادات وال َّتقاليد
ّ
وال�سلوكية املُ�ستمدة من الفكر الترَّ بوي ِّ
البناء مع املُجتمع
ِتفاعلها
ب
الكبري
لدورها
إ�ضافة
ل
با
جتمع،
للم
َّ
ُ
املحلي يف �أغلب الظُّ روف واملُنا�سبات مبا يتنا�سب مع ال َّتعليمات
إ�سالمية» (احلياري.)122 :2001 ،
الإلهية التي تزخر بها الديانة ال
ّ
املدر�سية وات�سع جمالُها ،فلم تعد
“لقد تغريت �أدوار الإدارة
ّ
روتينية تهدف �إىل ت�سيري ُ�ش�ؤون
تقت�رص فقط على مجُ رد �أعمال
ّ
إدارية،
املدر�سة وفق قواعد وتعليمات ُمعينة ُتركز على ال َّنواحي ال ّ
بل �أ�صبحت لها �أدوار ا�ضافية وجماالت �أو�سع ُتعنى بكل ما ي ّت�صل
ومعلمني وطرائق تدري�س و�أن�شطة
بالعملية الترَّ بوية من طلبة ُ
ّ
مدر�سية  ،و�أي�ض ًا تعزيز العالقة باملُجتمع املدين ،ولهذا كان وجود
َّ
مبدير املدر�سة الذي ميتلك �سمات �أخالقية يف
�إدارة
مدر�سية ممُ ّثلة ُ
ّ
�سلوكه وقيادته للمواقف الإدارية يعد ُعن�رصاً حيوي ًا يف حتقيق
�أدوار املدر�سة وتنظيمها” (القرعان واحلراح�شة.)25 :2011 ،
فاملدر�سة هي اجلهة امل�س�ؤولة عن حتقيق الأهداف الرتبوية
وتنمية و�إعداد الطلبة ،وتقع مهمة جناحها يف �أداء ر�سالتها على
أخالقية من
ومديرين ،ف ُتعد القيادة ال
العن�رص الب�رشي من ُمعلمني ُ
ّ
املدر�سية ،والبد لكل �إداري تربوي
إدارة
أ�سا�سية يف ال
ال�رضوريات ال
ّ
ّ
�أن يتحلى بها ،ولذلك يقت�ضي منه �أن ميتلك جانبا كبريا من �سعة
ال�صدر ،والأخالق القيادية ،وفتح قنوات التوا�صل ،وتنعك�س �آثارها
الروح املعنوية ،وعلى
الإيجابية على العملية الترَّ بوية وعلى ُم�ستوى ُّ
العالقات االجتماعية داخل املدر�سة (درادكة واملطريي.)2017 ،
«و�أ�صبح من ال�رضوري االهتمام باملُدير وتعزيز نمُ وه وبناء
أخالقية لديه يف
أخالقية ،وتفعيل مبادئ القيادة ال
�شخ�صيته ال
ّ
ّ
�إطار �أخالقي �إن�ساين يتزامن مع االرتقاء يف تطوير �أداء ا ُ
مل�ؤ�س�سات
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ال َّتعليمية ومواجهة ُم�شكالتها وحتدياتها ،مبا يمُ كِنها من املناف�سة،
وال ُقدرة على ال َّتكيف مع متطلبات الع�رص” (الب�رشي.)12 :2011 ،
ال�سلوكات والأفعال
«فالقيادة الأخالقية «هي جمموعة من ُّ
التي يقوم بها القائد املدر�سي جتاه املُتعلم م�ستخدم ًا يف ذلك
الو�سائل وال�سبل املُالئمة ،والتي ميكن من خاللها �إك�ساب املُتعلم
الف�ضائل الأخالقية التي جتعل منه �إن�سان ًا �صاحل ًا نافع ًا ملجتمعه»
(العتيبي.)12 :2013 ،
“� ّإن مهنة ُمدير املدر�سة وال�سلوك العام ُمرتبطة بالقيادة
الأخالقية ،فهي ت�ستند �إىل جمموعة القواعد وال�ضوابط التي
والرفع
يحتاجها ُمدير املدر�سة للحفاظ على مهنة الإدارة املدر�سية َّ
من �ش�أنها” (عابدين“ .)245 :2001 ،ومِ ن املُ�سلم به � ّأن جناح
بكيفية تطبيق ُمدير املدر�سة للأ�سلوب القيادي الذي
املدر�سة ُمرتبط
ّ
عليمية،
ال�سيا�سات والربامج ال َّت ّ
يمُ ار�سه ،لأنه امل�س�ؤول عن تنفيذ ِّ
املدر�سية تتمثل يف ُمدير
إدارة
أخالقية يف جمال ال
والقيادة ال
ّ
ّ
املدر�سة عندما يكون ُقدو ًة و�أمنوذج ًا لعاملني واملعلمني والطلبة
باملدر�سة� ،إذ ُيقدم امل�صلحة العامة للمدر�سة فوق كل اعتبار،
نظيمية ،ويحر�ص على بناء املنظومة القيمة
و ُيراعي العدالة ال َّت
ّ
أخالقية” (اجلعيثي.)27 :2017 ،
وال
ّ
ذكر كل من اجلعيثني ( ،)2017و�أبو علبة (� )2015أبعاد
وال�سمات التي ينبغي
القيادة ال
ّ
أخالقية التي ُتو�ضح اخل�صائِ�ص ِّ
أخالقية
�أن تتوافر يف ُمدير املدر�سة قائدا يت�سم ب�صفات القيادة ال
ّ
ال�شخ�صية ملُدير
ال�صفات َّ
ويطبقها عملي ًا يف م�ؤ�س�سته الترَّ بوية� :أوالًِّ :
يتميز
وال�سمات التي يجب �أن ّ
املدر�سة :وهي جمموعة اخل�صائِ�ص ِّ
بها ُمدير املدر�سة التي ُت�ؤهله للتفاعل الإيجابي مع املُعلمني وتزيد
ال�صدق يف تعامالته معهم,
من ثقتهم به ،فهو قائد و�إداري يتحرى ِّ
و َيتميز بال َّنزاهة والأمانة يف �سلوكه وت�رصفاته ،و َيتحمل امل�س�ؤولية
جتاه �أخطائه و َيعرتف بها ،و َيتقبل ال َّنقد برحابة �صدر ،وال ُي�ستثار
ب�سهولة ،ويفي بوعوده التي يقطعها على نف�سه ،وهو القائد ال ُقدوة
ال�صفات الإدارية ملُدير
للآخرين يف ُ�سلوكه
ُ
وتعامالته .ثانياًِّ :
املدر�سة :من �أهم الأهداف ملُدير املدر�سة حتقيق ُر�ؤية املدر�سة
و�أهدافها املر�سومة والعمل مع �أفراد ا ُ
مل�ؤ�س�سة ال َّتعليمية وت�شجيعهم
على حتقيقها ،ولنجاح ُمدير املدر�سة عليه �أن يتحلى ب�صفات
أخالقية منها :ت�شجيعه للعامِ لني واملُعلمني على الإبداع وال َّتجديد،
�
ّ
ف ُي�رشكهم يف ال َّتخطيط و�صناعة القرارات ،و ُيوزع املهمات ح�سب
مقدراتهم ورغباتهم و ُيراعي الفروق الفردية بني املُعلمني يف
الأداء ،و ُيوفر لهم ال َّت�سهيالت لأداء �أعمالهم ،كما َيحر�ص على تنمية
املُعلمني مِ هني ًا واالرتقاء بكفاياتهم ،و ُيكافئ املُجتهدين و ُيحا�سب
املُق�رصين بعد تو�ضيح جوانب ال ُق�صور لديهم ،وهو قائد يعتمد
على معايري وا�ضحة لِتقييم �أداء العاملني ،ويتخذ القرارات العادلة.
ثالثاً :العالقات الإن�سانيةَ :يحر�ص القائد الأخالقي على �أن يت�سم
بقيادة �إن�سانية ،وبناء عَالقات تفاعليّة مع �أولياء الأمور والطلبة
واملُ�رشفني وامل�س�ؤولني ،و َيحرتم �أداء و ُقدرات املُعلمني  ،و ُين�صت
لهم باهتمام ،و ُيراعي حاجاتِهم وم�شاعرهم ،و ُيقدر ظُ روفهم ,و َيبذل
تعليمية ،و ُي�ساعدهم يف
جهداً كبرياً لِتح�سني �أو�ضاعِ هم وتوفري بيئة
ّ
حل ُم�شكالتهم ،و َيحر�ص على حِ فظ �أ�رسارهم ويك�سب �صداقتهم،
وي�س�أل عنهم و َيطمئن عن �أحوالِهم ،و ُي�شاركهم ُمنا�سباتهم،
و َيت�سامح مع املُق�رصين واملُخطئني و�إعطاء فر�ص لِت�صحيح

و�إ�صالح الأخطاء ،وهذا كُ له ُي�ؤثر على العالقات ال َّتبادلية التي ت�سود
داخل ا ُ
مل�ؤ�س�سة الترَّ بوية ،وهو القائد الإن�سان الذي يتم ّثل معاين
إن�سانية يف تعامالتِه مع طلبته  ،فيك�سب ُحبهم وثقتهم وتقدير
ال
ّ
الروح املعنوية لديهم .رابعاً :العمل
�آبائِهم مما َينعك�س �إيجاب ًا على ُّ
بروح الفريقَ :يحر�ص املُدير الذي ي ّت�سم بالأخالق على �أن ُيعزز ثِقة
العامِ لني واملُعلمني ب�أنف�سهم وبمِ قدراتهم ،و َيتوا�صل مع املُعلمني
ِفعالية لِتن�سيق اجلُهود  ،والعمل اجلماعي ال�ستثمار طاقاتِهم من
ب ّ
�أجل َم�صلحة الطّ لبة وا ُ
بوية ،و ُينمي القائد الأخالقي
مل�ؤ�س�سة الترَّ ّ
اجلماعية وااللتزام ،و ُيعزز لديهم روح ال َّتعاون
ؤولية
ّ
لديهم روح املَ�س� ّ
واالن�سجام ،و َيحر�ص على توفري البيئة املُنا�سبة للتوا�صل وتحَ قيق
اجلماعية
الأهداف املن�شودة ،و ُيعزز لديهم َمهارة ِ�صناعة القرارات
ّ
ُمقدراً لآرائهم و�أفكارهم ،وين�سب ال َّنجاحات التي تتحقق �إليهم و�إىل
تعاونهم واجتهادهم.
ا�ستطاع الباحثون التو�صل �إىل بع�ض الدرا�سات التي تناولت
مو�ضوع الدرا�سة ،ومت ا�ستعرا�ضها وفق ًا لت�سل�سلها الزمني من الأقدم
�إىل الأحدث ،وهي على النحو الآتي:
�أجرى تورهان و�سيلكي ( )Turhan & Celike, 2011درا�سة
هدفت �إىل حتديد �أثر �سلوكيات القيادة الأخالقية ملديري املدار�س
الثانوية واملهنية على ت�صورات املعلمني حول العدالة التنظيمية.
و�أ�شارت النتائج �إىل �أن م�ستوى ممار�سة مديري املدار�س العادية
واملهنية ل�سلوكات القيادة الأخالقية متدن من وجهة نظر املعلمني
واملعلمات ،وخا�صة فيما يتعلق باتخاذ القرارات الأخالقية اخلا�صة
بالعدالة بني املعلمني واملعلمات .كما �أ�شارت الدرا�سة �إىل وجود
عالقة ارتباطية موجبة بني ممار�سة القيادة الأخالقية ملديري
املدار�س وبني العدالة التنظيمية.
وقام �أبويال ( )Abwalla, 2014بدرا�سة هدفت �إىل التعرف
على ت�أثري �أ�ساليب القيادة التي ميار�سها املديرون ودورهم يف �أداء
املعلمني الوظيفي يف املدار�س الثانوية العامة يف والية جامبيال
يف �أثيوبيا ،وتكونت عينة الدرا�سة من ع�رش مدار�س ثانوية عامة؛
( )170معلم ًا و ( )20مديراً ،وا�ستخدمت اال�ستبانة واملقابلة،
و�أظهرت النتائج �أن هناك عالقة �إيجابية بني �أ�ساليب القيادة و�أداء
املعلمني ،وك�شفت النتائج �أن النمط الدميقراطي كان ميار�س يف
املدار�س الثانوية العامة و�أن �أداء املعلمني كان متو�سط ًا و�أن هناك
دوراً لدى املديرين يف �صنع القرار واالت�صال وحت�سني م�ستوى �أداء
املعلمني.
و�أجرى ال�شتوي ( )2017درا�سة هدفت ال َّتعرف �إىل درجة
أخالقية من وجهة نظر
ممُ ار�سة ُمديري املدار�س ال ّثانوية للقيادة ال
ّ
الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية .وا�ستخدم
ُمعلميهم ،مبنطقة ّ
املنهج الو�صفي امل�سحي ،وجلمع املعلومات ا�ستخدمت اال�ستبانة،
عينة ال ِّدرا�سة من ( )367معلماً .و�أ�شارت نتائج ال ِّدرا�سة
وتكونت ِّ
الريا�ض يمُ ار�سون القيادة
�إىل �أن ُمديري املدار�س الثانوية مبنطقة ّ
ال�شخ�صية الأخالقية
اخل�صائ�ص
الأخالقية بدرجة كبرية� ،إذ ت�أتي
َّ
باملرتبة الأوىل ،تليها العالقات االن�سانية ،ويف الأخري ال�سلوكات
أخالقية ،كما �أظهرت نتائج ال ِّدرا�سة �أي�ض ًا �أن هناك فروق ًا
الإدارية ال
ّ
ذات داللة �إح�صائية بني ُمتو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة ال ِّدرا�سة
حول درجة ممُ ار�سة ُمديري املدار�س الثانوية للقيادة الأخالقية
الريا�ض باختالف ُمتغري ا ُ
مل�ؤهل العلمي ،وعدم ُوجود فروق
مبنطقة ّ
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درجة ممُ ارسة مُديري املدارس ُ
احلكومية القيادة األخالقيّة
في لواء بني كنانة من وجهة نظر املُعلمني

عينة ال ِّدرا�سة
ذات داللة �إح�صائية بني ُمتو�سطات ا�ستجابات �أفراد ِّ
حول درجة ممُ ار�سة ُمديري املدار�س الثانوية للقيادة الأخالقية
باختالف ُمتغري �سنوات اخلدمة ،وباختالف ُمتغري نظام ال ِّدرا�سة.
و�أجرى �أوزان و�آخرون ()Ozan, Odemir and Yirci, 2017
درا�سة هدفت �إىل معرفة درجة ممُ ار�سة ُمديري املدار�س االبتدائية
أخالقية من وجهة نظر املُعلمني يف تركيا ،وا�ستخدمت
القيادة ال
ّ
ال ِّدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي ,وتكونت عينة ال ِّدرا�سة من
( )371معلم ًا ومعلمة ،وا�ستخدمت اال�ستبانة جلمع املعلومات
والبيانات ،و�أظهرت نتائج ال ِّدرا�سة �أن درجة ممُ ار�سة القيادة
أخالقية عند ُمديري املدار�س االبتدائية من وجهة نظر ُمعلمي
ال
ّ
كانت ُمرتفعة .كما �أظهرت نتائج ال ِّدرا�سة �أن هناك فروق ًا ذات داللة
�إح�صائية يف درجة ممُ ار�سة القيادة الأخالقية لدى املُديرين ُتعزى
ملُتغري �سنوات اخلربة ،ول�صالح �أ�صحاب اخلربة (� )16سنة ف�أكرث،
كما �أظهرت نتائج ال ِّدرا�سة �أن هناك فروق ًا ذات داللة �إح�صائية يف
أخالقية لدى املُديرين ُتعزى ملُتغري اجلن�س،
درجة ممُ ار�سة القيادة ال
ّ
وجاءت الفروق ل�صالح الإناث.
وقام درادكة واملطريي ( )2017بدرا�سة هدفت ال َّتعرف
أخالقية
�إىل درجة ممُ ار�سة ُمديرات املدار�س االبتدائية للقيادة ال
ّ
ودورها يف تعزيز الثقة ال ّتنظيمية من وجهة نظر املُعلمات يف
الطائف ،اململكة العربية ال�سعودية ،وا�ستخدمت ال ِّدرا�سة املنهج
عينة الدرا�سة من ( )432معلمة،
الو�صفي التحليلي ،وتكونت ّ
وا�ستخدمت اال�ستبانة جلمع البيانات ،و�أظهرت نتائج ال ِّدرا�سة � ّأن
درجة ممُ ار�سة القيادة الأخالقية عند ُمديرات املدار�س االبتدائية
من وجهة نظر املُعلمات ُمرتفعة على املحاور جميعها .كما �أظهرت
نتائج ال ِّدرا�سة عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات
عينة ال ِّدرا�سة يف م�ستوى القيادة الأخالقية التي تمُ ار�سها
�أفراد ِّ
ُمديرات املرحلة االبتدائية من وجهة نظر املُعلمات تعزى �إىل ُمتغري
�سنوات اخلربة.
وقام �إيرنيل ووزبيلني ( )Eranil and Ozbilen, 2017بدرا�سة
هدفت ال َّتعرف �إىل درجة ممُ ار�سة ُمديري املدار�س للقيادة الأخالقية
مب�ستوى املناخ ال ّتنظيمي لدى ُمعلمي املدار�س التابعة
وعالقتها ُ
للهيئة وزارة الترَّ بية الوطنية يف كندا ،كما هدفت �إىل الك�شف
عما �إذا كان هناك فروقات ذات داللة �إح�صائية بني ُمتو�سطات
أخالقية للقيادة
عينة الدرا�سة حول املُمار�سات ال
تقديرات �أفراد ِّ
ّ
الأخالقية ُتعزى للمتغريات (اجلن�س ،وا ُ
مل�ؤهل العلمي ،و�سنوات
اخلربة) ،وا�ستخدمت ال ِّدرا�سة املنهج الو�صفي االرتباطي ،وتكونت
عينة ال ِّدرا�سة من ( )383معلم ًا ومعلمة ،وا�ستخدمت اال�ستبانة
ِّ
جلمع البيانات ،و�أظهرت نتائج ال ِّدرا�سة �أن درجة ممُ ار�سة ُمديري
املدار�س ال ّثانوية للقيادة الأخالقية كانت ُمنخف�ضة ،كما �أظهرت
نتائج ال ِّدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات
عينة ال ِّدرا�سة حول املُمار�سات الأخالقية للقيادة
تقديرات �أفراد ِّ
ُتعزى ملُتغريي (اجلن�س ،و�سنوات اخلربة) ،وجاءت الفُروق ل�صالح
الإناث ،ولأ�صحاب �سنوات اخلربة الأكرث (ع�رش �سنوات ف�أكرث) على
الرتتيب .يف حني �أظهرت نتائج ال ِّدرا�سة عدم وجود فروق ذات
عينة ال ِّدرا�سة حول
داللة �إح�صائية بني ُمتو�سطات تقديرات �أفراد ِّ
املُمار�سات الأخالقية للقيادة ُتعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي.
وقامت الدجاين ( )2018بدرا�سة هدفت ال َّتعرف �إىل درجة
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الثانوية اخلا�صة
أخالقية لدى ُمدیري املدار�س
ممُ ار�سة القيادة ال
ّ
ّ
يف محُ افظة العا�صمة َعمان وعالقتها بااللتزام ال َّتنظيمي للمعلمني
من وجهة نظرهم ،وا�ستخدمت ال ِّدرا�سة املنهج الو�صفي االرتباطي،
عينة ال ِّدرا�سة من ( )370معلم ًا ومعلمة ،وحتقيق ًا لأهداف
وتكونت ِّ
ال ِّدرا�سة �أ�ستخدمت اال�ستبانة جلمع املعلومات والبيانات ،و�أظهرت
نتائج ال ِّدرا�سة � ّأن درجة ممُ ار�سة القيادة الأخالقية لدى ُمدیري
املدار�س الثانوية اخلا�صة كانت ُمتو�سطة .كما �أظهرت نتائج
ال ِّدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني ُمتو�سطات �أفراد
أخالقية ُتعزى �إىل ُمتغري (�سنوات
عينة درا�سة يف م�ستوى القيادة ال
ِّ
ّ
اخلربة) ،وجاءت الفُروق ل�صالح �أ�صحاب اخلربة ع�رش �سنوات ف�أكرث،
كما �أظهرت ال َّنتائج عدم وجود فُروق ذات داللة �إح�صائية ُتعزى
ملُتغريي اجلن�س وا ُ
مل�ؤهل العلمي.
كما قام اجلبوري ( )2018بدرا�سة هدفت الك�شف عن درجة
أخالقية وعالقتها
أ�سا�سية للقيادة ال
ممُ ار�سة ُمديري املدار�س ال
ّ
ّ
باملُ�ساءلة الإدارية من وجهة نظر املُعلمني ،وا�ستخدم املنهج
عينة ال ِّدرا�سة من ( )450معلم ًا ومعلمة
الو�صفي التحليلي ،وتكونت ِّ
جرى اختيارهم بالطريقة الع�شوائية ،وا�ستخدمت اال�ستبانة جلمع
البيانات ،وتو�صلت ال ِّدرا�سة �إىل � ّأن ُمديري املدار�س الأ�سا�سية
بينت ُوجود
يمُ ار�سون القيادة الأخالقية بدرجة ُمرتفعة ،كما ّ
أ�سا�سية للقيادة
عالقة طردية بني درجة ممُ ار�سة ُمديري املدار�س ال
ّ
أخالقية واملُ�ساءلة الإدارية من وجهة نظر املُعلمني.
ال
ّ
وقام العبادي ( )2019بدرا�سة هدفت ال َّتعرف �إىل درجة
أخالقية لدى ُمديري املدار�س يف لواء الأغوار
ممُ ار�سة القيادة ال
ّ
ال�شمالية وعالقتها بال ّتميز الإداري من وجهة نظر املُعلمني
َّ
واملُعلمات ،والك�شف عن املُ�شكالت التي تحَ ُ د من ممُ ار�سة املُديرين
أخالقية وال َّتميز الإداري من وجهة نظر القادة الإداريني،
للقيادة ال
ّ
وا�ستخدم املنهج الو�صفي االرتباطي واملنهج النوعي ،وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )317معلم ًا ومعلمة ،وحتقيق ًا لأهداف ال ِّدرا�سة
ِّ
قام الباحث ب�إجراء املُقابالت مع الإداريني ملعرفة املُ�شكالت
أخالقية وال َّتميز الإداري،
التي تحَ ُ د من ممُ ار�سة املُديرين للقيادة ال
ّ
وجلمع املعلومات ا�ستخدمت اال�ستبانة ،و�أظهرت ال َّنتائج � ّأن
أخالقية وال َّتميز الإداري لدى ُمديري مدار�س لواء
ممار�سة القيادة ال
ّ
الأغوار ال�شمالية من وجهة نظر املُعلمني جاءت بدرجة متو�سطة،
كما �أظهرت ال َّنتائج عدم ُوجود فُروق ذات داللة �إح�صائية يف
أخالقية لدى
ُمتو�سطات تقديرات املُعلمني لدرجة ممُ ار�سة القيادة ال
ّ
ُمديري املدار�س يف لواء الأغوار ُتعزى ملُتغري اجلن�س ،بينما وجدت
فُروق ذات داللة �إح�صائية يف ُمتو�سطات تقديرات املُعلمني لدرجة
أخالقية لدى ُمديري املدار�س يف لواء الأغوار
ممُ ار�سة القيادة ال
ّ
ُتعزى ملُتغري اخلربة ول�صالح اخلربات املُتقدمة (�10سنوات ف�أكرث)،
كما بينت ُوجود عالقات موجبة ذات داللة �إح�صائية بني درجة
ممُ ار�سة ُمديري املدار�س يف لواء الأغوار ال�شمالية للقيادة الأخالقية
 ،والتميز الإداري من وجهة نظر املُعلمني.
و�أجرى املالحيم ( )2020درا�سة هدفت �إىل ال َّتعرف على
ُكومية يف
القيادة ال
أخالقية لدى مديري املدار�س ال ّثانوية احل ّ
ّ
لواء ال�شوبك من وجهة نظر املُعلمني .وا�ستخدم الباحث يف درا�سته
املنهج الو�صفي االرتباطي ملُنا�سبته لطبيعة ال ِّدرا�سة ،وجلمع
عينة الدرا�سة من ()115
املعلومات ا�ستخدمت اال�ستبانة ،وتكونت ِّ
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معلم ًا ومعلمة .و�أ�شارت نتائج ال ِّدرا�سة �إىل �أن املُتو�سط احل�سابي
الكلي للقيادة الأخالقية كان بدرجة ُمتو�سطة� ،إذ �أتى جمال
أخالقية باملرتبة الأوىل ،يليها جمال العالقات
ال�سلوكات الإدارية ال
ّ
ُ
ال�شخ�صية وجميعها بدرجة
ال�سمات َّ
االن�سانية ،ويف الأخري جمال ِّ
ُمتو�سطة ،كما �أظهرت نتائج ال ِّدرا�سة �أي�ض ًا وجود عالقة ارتباطية
أخالقية و�أبعاد الـ�أداء
موجبة ودالة �إح�صائي ًا بني �أبعاد القيادة ال
ّ
الوظيفي لدى ُمديري املدار�س.
كما �أجرى مومني ( )2020درا�سة هدفت �إىل ال َّتعرف
على درجة ممُ ار�سة ُمديري املدار�س يف ُمديرية الترَّ بية
مبحافظة عجلون ،الأردن للقيادة الأخالقية من وجهة
وال َّتعليم ُ
نظر املُعلمني .وا�ستخدم الباحث يف درا�سته املنهج الو�صفي
عينة
االرتباطي ،وجلمع املعلومات ا�ستخدمت اال�ستبانة ،وتكونت ِّ
الدرا�سة من ( )438معلم ًا ومعلمة .و�أ�شارت نتائج ال ِّدرا�سة �إىل
� ّأن درجة ممً ار�سة ًمديري املدار�س يف ُمديرية الترَّ بية وال َّتعليم
مبحافظة عجلون من وجهة نظر املُعلمني جاءت ُمرتفعة ،وعدم
ُ
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية لت�صورات املُعلمني نحو ممُ ار�سة
أخالقية ُتعزى ملُتغري اجلن�س
ُمديري املدار�س ل�سلوكات القيادة ال
ّ
يف املجاالت ما عدا جمال العدالة والإن�سانية ،وجاءت الفُروق
ل�صالح املُعلمات ،وملُتغري ا ُ
مل�ؤهل العلمي يف املجاالت ما عدا
جمال االعتدال و�ضبط ال ّذات والأداة ككل ،وجاءت الفُروق ل�صالح
حملة ال ِّدرا�سات ال ُعليا ،وملُتغري �سنوات اخلربة.
و�أجرى املرقطن ( )2020درا�سة هدفت �إىل ال َّتعرف على
القيادة الأخالقية وعالقتها بالثقافة التنظيمية لدى مديري
املدار�س الثانوية احلكومية يف حمافظة الزرقاء من وجهة نظر
املُعلمني .وا�ستخدم الباحث يف درا�سته املنهج الو�صفي االرتباطي،
عينة الدرا�سة من
وجلمع املعلومات ا�ستخدمت اال�ستبانة ،وتكونت ِّ
( )331معلم ًا ومعلمة .و�أ�شارت نتائج ال ِّدرا�سة �إىل � ّأن درجة ممً ار�سة
ًمديري املدار�س للقيادة الأخالقية من وجهة نظر املُعلمني جاءت
ُمرتفعة ،و�أن هناك فروق ًا ذات داللة �إح�صائية ملُمار�سة ُمديري
أخالقية ُتعزى ملُتغري �سنوات اخلدمة،
املدار�س ل�سلوك القيادة ال
ّ
وامل�ؤهل العلمي يف املجاالت ما عدا جمال العالقات الإن�سانية،
وجاءت الفُروق ل�صالح «�أقل من خم�س �سنوات» ،ول�صالح م�ؤهل
البكالوريو�س ،وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري
اجلن�س يف املجاالت ما عدا جمال العالقات االن�سانية.
ال�سابقة من حيث �أهدافها واملُتغريات
وتباينت ال ِّدرا�سات ّ
ومتيزت هذه ال ِّدرا�سة عن غريها من ال ِّدرا�سات
التي تناولتها،
َّ
ال�سابقة �أ ّنها ال ِّدرا�سة الأوىل –يف ُحدود علم الباحثني– التي حاولت
ّ
ت�سليط ال�ضوء على درجة ممُ ار�سة ُمديري املدار�س احلُكومية القيادة
أخالقية يف لواء بني كنانة من وجهة نظر املُعلمني ،بالإ�ضافة �إىل
ال
ّ
متيزها عن غريها من ال ِّدرا�سات ال�سابقة يف جماالت �أداة ال ِّدرا�سة
وعينتها ،ومن هنا ميكن القول �إن هناك حاجة ُملحة لإجراء هذه
الدرا�سة ،وقد حتققت الإفادة من ال ِّدرا�سات ال�سابقة يف �إثراء الأدب
النظري ،وتطوير �أداة ال ِّدرا�سة ،والأ�ساليب الإح�صائية املُتبعة،
ومقارنتها.
ومناق�شة ال َّنتائج ُ
ُ

ُمشكلة ِّ
الدراسة وأسئلتها:
أخالقية منطا من �أمناط القيادة التي ت�ؤدي
ُتعد القيادة ال
ّ

دوراً مهم ًا يف الأداء الوظيفي للعاملني �إيجاب ًا و�سلباً ،وهي �أحد
�أهم �أ�سباب جناح ا ُ
مل�ؤ�س�سة الترَّ بوية ،من حيث دور ُمدير املدر�سة
عليمية والترَّ بوية وت�أثريه يف ُ�سلوك العاملني
يف حت�سني
العملية ال َّت ّ
ّ
معه ،كما �أ�شارت �إىل ذلك العديد من ال ِّدرا�سات الترَّ بوية مثل درا�سة
أخالقية
إدارية ال
ّ
ال�سلوكات ال ّ
املالحيم ( )2020فجاء جمال ُّ
باملرتبة الأوىل ،ودرا�سة ُمومني (� )2020أ�شارت �إىل � َّأن درجة
ممُ ار�سة ُمديري املدار�س يف ُمديرية الترَّ بية وال َّتعليم جاءت ُمرتفعة،
والروح املعنوية للعاملني يف ا ُ
مل�ؤ�س�سة الترَّ بوية
وينخف�ض الأداء ُّ
ال�سلوك الأخالقي ملُدير املدر�سة الذي
يف
تدنيا
عندما ُيالحظون
ُ
يمُ كن �أن ي�ستخدم الأمناط الدكتاتورية اال�ستبدادية يف ال َّتعامل،
ومن خالل واقع عمل الباحثني يف جمال ال َّتدري�س ومعاي�شتهم
للواقع وتوا�صلهم املبا�رش مع ُمديري املدار�س ،فقد الحظوا اختالف
املُمار�سات الأخالقية لدى املُديرين وما له من ت�أثري كبري على
العاملني ومخُ رجات ال َّتعليم ،وهذا ُيعد م�ؤ�رشاً �سلبي ًا قد ُي�ؤثر على
العملية ال َّتعليمية وخمرجاتها.
طبيعة
ّ
وبناء على ما �سبق تتمثل ُم�شكلة ال ِّدرا�سة يف حماولة معرفة
ً
أخالقية يف لواء
درجة ممُ ار�سة ُمديري املدار�س احلُكومية القيادة ال
ّ
بني كنانة من وجهة نظر املُعلمني وذلك بالإجابة على اال�سئلة
الآتية:
● ●ما درجة ممُ ار�سة ُمديري املدار�س احلُكومية القيادة
أخالقية يف لواء بني كنانة من وجهة نظر املُعلمني؟
ال
ّ
● ●هل ُتوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
عينة ال ِّدرا�سة حول
( )α≥.05بني ُمتو�سطات ا�ستجابات �أفراد ِّ
أخالقية يف
درجة ممُ ار�سة ُمديري املدار�س احلُكومية القيادة ال
ّ
لواء بني كنانة من وجهة نظر املُعلمني ُتعزى الختالف ُمتغريات:
(اجلن�س ،وا ُ
مل�ؤهل العلمي ،و�سنوات اخلربة) ؟

أهداف ِّ
الدراسة:
ت�سعى هذه ال ِّدرا�سة �إىل ال َّتعرف �إىل درجة ممُ ار�سة ُمديري
أخالقية يف لواء بني كنانة من
املدار�س احلُكومية القيادة ال
ّ
إح�صائية بني
�
داللة
ذات
ُروق
ف
عن
وجهة نظر املُعلمني ،والك�شف
ّ
عينة ال ِّدرا�سة ملُمار�سة ُمديري
متو�سطات درجات تقدير �أفراد ِّ
أخالقية يف لواء بني كنانة من وجهة
املدار�س احلُكومية القيادة ال
ّ
نظر املُعلمني ُتعزى ملُتغريات اجلن�س ،وا ُ
مل�ؤهل العلمي ،و�سنوات
اخلربة.

أهميّة ِّ
الدراسة:
الفعال يف الت�أثري وتن�شيط
أهمية دور ُمدير املدر�سة ّ
نظراً ل ِّ
عليمية وتطويرها وباعتماده على القيادة الأخالقية يف
ملية ال َّت ّ
ال َع ّ
أهمية
ل
وا
ة
ظري
ن
ال
ية
أهم
ل
ا
من
ة
احلالي
را�سة
د
ال
ية
أهم
�
أتي
�
ت
التعامل،
ِّ
َّ
َّ ّ
ِّ
ِّ
ِّ
العملية لها على النحو الآتي:
َّ
Ú Úالأه ِّمية النَّظر ّية :تتمثل بقلة ال ِّدرا�سات الأردنية  -على
حد علم الباحثني  -التي تتناول القيادة الأخالقية ،وبهذا تكون
هذه ال ِّدرا�سة انطالقة لدرا�سات �أخرى وت�سد �أي فجوات قد توجد يف
هذا املجال ،وكما تربز �أهمية هذه ال ِّدرا�سة ب�سبب ا�ستهدافها فئة
مهمة ذات الدور الأكرب باملنظومة التعليمية وهم ُمديري املدار�س
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د .أثير حسني الكوري
د .ميرنا سامي زريقات
د .أحمد غالب سليمان

درجة ممُ ارسة مُديري املدارس ُ
احلكومية القيادة األخالقيّة
في لواء بني كنانة من وجهة نظر املُعلمني

احلُكومية الذين تقع عليهم م�س�ؤولية ت�سيري العملية ال َّتعليمية من
خالل ت�أثريهم وتفاعلهم املُبا�رش مع املُعلمني.
Ú Úالأه ِّمية ال َعمل ّية :تتمثل يف امكانية توظيف ال َّنتائج يف
املدار�س احلُكومية ،لأن فهم القائمني �أهمية القيادة الأخالقية يف
تنظيم الأداء ال ِّدرا�سي والت�أثري على �سلوك املعلمني والطلبة ُي�سهم يف
الروح املعنوية.
االرتقاء باملُ�ستوى ال َّتعليمي ورفع ُّ

التَّعريفات االصطالحيّة واإلجرائيّة:
ت�ض ّمنت ال ِّدرا�سة تعريف بع�ض  املُ�صطلحات ا�صطالحياً
و�إجرائياً كما ي�أتي:
◄◄القيادة الأخالقية« :كل ما يت�سم به املُديرون والقادة
نتيجة اخلربات التي مروا فيها داخل املُنظمة وخارجها ،والقيم
التي يحملونها التي تقودهم �إىل ال َّت�رصف ب�أخالقية يف كل موقف،
ُمتطلعني �إىل متكني الآخرين من ال ُّنمو والتطور ،و�إىل �أذكاء روح
ال َّتفا�ؤل وال َّتحدي» (اجلبوري ،)20 ،2018 ،و ُتعرف �إجرائي ًا �أنها:
املبادئ التي ميتلكها ُمديرو املدار�س احلُكومية يف لواء بني كنانة،
قيا�سها من خالل ا�ستجابات �أفراد عينة ال ِّدرا�سة
والتي ميكن
ُ
ال�صفات
على ا�ستبانة القيادة ال
أخالقية يف جماالت عدة (جمال ِّ
ّ
ال�صفات الإدارية ملُدير املدر�سة،
جمال
املدر�سة،
ال�شخ�صية ملُدير
َّ
ِّ
جمال العالقات الإن�سانية ،جمال العمل بروح الفريق) والتي جرى
توزيعها �إلكرتونياً.
◄◄ ُمدير املدر�سة“ :القائد الرتبوي والإداري للمدر�سة،
وهو الذي ي�ؤدي دوراً مهم ًا يف ت�سيري العملية الرتبوية و�إجناحها
ودعم التغيري الإيجابي ،وامل�س�ؤول عن توفري بيئة تربوية �إيجابية
عرف الباحثون مدير املدر�سة
و�صحية” (العجمي ،)9 ،2010 ،و ُي ّ
�إجرائ ًيا �أ َّنهُ :مدير �أو ُمديرة يف املدار�س احلكومية يف لواء بني كنانة
ومكلف ر�سمي ًا من قبل وزارة الرتبية وال َّتعليم يف �إدارة املدر�سة.
ُ
عرف الباحثون درجة املُمار�سة �إجرائي ًا �أنها :ال َّدرجة التي
و ُي ّ
ي�سجلها امل�ستجيبون لأداة ال ِّدرا�سة التي �أعدها الباحثون لقيا�س
م�ستوى ممُ ار�سة ُمديري املدار�س احلكومية من وجهة نظر املُعلمني
يف لواء بني كنانة يف �أثناء قيامهم بالعمل.
ال�شخ�ص الذي ميتلك
عرف الباحثون املُعلم �إجرائي ًا �أنهَّ :
و ُي ّ
املهارة وال ُقدرة على حت�سني ُم�ستوى الطلبة مبختلف اجلوانب
الترَّ بوية ،و ُيعني ر�سمي ًا يف دائرة الترَّ بية وال َّتعليم ويكون م�س�ؤو ًال
عليمية.
ُمبا�رشاً عن
العملية ال َّت ّ
ّ

ُحدود ِّ
الدراسة ومحُ دداتها:
تتحدد هذه ال ِّدرا�سة باحلُدود الآتية:
Ú Úاحلُدود املو�ضوع ّية :اقت�رصت هذه ال ِّدرا�سة على درجة
أخالقية يف لواء بني
ممُ ار�سة ُمديري املدار�س احلُكومية القيادة ال
ّ
كنانة من وجهة نظر املُعلمني.
عينة من
Ú Úاحلُدود الب�رش ّية :اقت�رصت هذه ال ِّدرا�سة على ّ
املُعلمني واملُعلمات يف املدار�س احلكومية يف لواء بني كنانة.
Ú Úاحلُدود املكان ّية :اقت�رصت هذه ال ِّدرا�سة على املدار�س
احلكومية يف لواء بني كنانة.
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Ú Úاحلُدود ال َّزمن ّية :طُ بقت هذه ال ِّدرا�سة يف العام ال ِّدرا�سي
(.)2021 /2020
�أما محُ دداتها ف�إنها تتحدد مب�ستوى �صدق وثبات الأداة
العينة لفقرات الأداة.
ومو�ضوعية ا�ستجابة �أفراد ّ

َّ
الطريقة واإلجراءات:

ت�ضمن هذا اجلزء و�صف ًا ملنهج ال ِّدرا�سة ،ومجُ تمع ال ِّدرا�سة ،
وعينتها و�أداة ال ِّدرا�سة  ،والإجراءات الالزمة للتحقق من �صدق
إح�صائية التي جرى
وثبات �أداة ال ِّدرا�سة ،والإجراءات والطُ رق ال
ّ
ا�ستخدامها يف حتليل البيانات.

منهج ِّ
الدراسة:
يف �ضوء طبيعة ال ِّدرا�سة والأهداف التي �سعى الباحثون �إىل
حتقيقها ا�ستخدم املنهج الو�صفي الذي يعتمد على درا�سة الواقع �أو
الظاهرة كما هي ميداني ًا ويهتم بو�صفها ،فهو املنهج الأكرث مالءم ًة
وا�ستخدام ًا ملثل هذا النوع من ال ِّدرا�سات والتي ت�ستخدم �أداة جلمع
الكمية عن طريق اال�ستبانة� ،إ�ضافة
البيانات ،وجرى جمع البيانات
ّ
�إىل �سهولة فهم الظاهرة وفق هذا املنهج و�سهولة تف�سريها.

مجُ تمع ِّ
الدراسة:
تكو َن جمتمع ال ِّدرا�سة من املعلِّمني البالغ عددهم ()776
ّ
واملعلِّمات والبالغ عددهن ( )1216يف املدار�س احلكومية يف لوا ِء
بني كِ نانة ،خالل العام ال ِّدرا�سي ( )2021 /2020والبالغ عددهم
الع�شوائية،
العينة بالطريقة
الكلي ( )1992معلم ًا ومعلمة ،واختريت ِّ
َّ
واجلدول ( )1يو�ضح ذلك:
الجدول ()1
لواء بني
توزيع أفراد مجتمع الدراسة من المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية في ِ
كِنانة

املديرية

املعلمني

املعلمات

املجموع

لوا ِء بني كِ نانة

776

1216

1992

عيِّنة ِّ
الدراسة:
الع�شوائية من
عينة ال ِّدرا�سة بالطريقة
جرى اختيار ِّ
ّ
عينة ال ِّدرا�سة على (ُ )330معلم ًا
مجُ تمع ال ِّدرا�سة ،وا�شتملت ّ
ومعلمة يف املدار�س احلكومية ،ووزعت ( )350ا�ستبانة على
ُ
عينة ال ِّدرا�سة ،وت وا�سرتدت ( )330ا�ستبانة ،بن�سبة
�أفراد ِّ
( ،)94%واجلدول ( )2يو�ضح ال ِّتكرارات وال ِّن�سب املئوية لأفراد
عينة ال ِّدرا�سة ح�سب ُمتغرياتها.
ِّ
الجدول ()2
التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها

املتغريات

اجلن�س

الفئات

التكرار

الن�سبة

ذكر

150

45.5

انثى

180

54.5

املجموع

330

100.0

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )13العدد ( - )38نيسان 2022م

الفئات

التكرار

الن�سبة

املتغريات

بكالوريو�س

279

84.5

درا�سات عليا

51

15.5

املجموع

330

100.0

�أقل من � 10سنوات

103

31.2

�10سنوات ف�أكرث

227

68.8

املجموع

330

100.0

امل�ؤهل العلمي

�سنوات اخلربة

أداة الدراسة:
قام الباحثون بتطوير �أداة الدرا�سة ،ا�ستناداً ملراجع الأدب
النظري وال ِّدرا�سات ال�سابقة ذات ال�صلة مثل درا�سة مقابلة (،)2020
ودرا�سة املرقطن (.)2020

صدق أداة ِّ
الدراسة:
�1 .1صدق املُحتوى (�صدق املُحكمني):
جرى ال َّتحقق من �صدق الأداة بعد عر�ضها ب�صورتها الأولية
على ( )10محُ كمني من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات الأردنية
للحكم عليها من
من املُخت�صني يف الإدارة الرتبوية واللغة العربيةُ ،
ومنا�سبة الفقرات ،و�إ�ضافة �أو حذف� ،أو
حيث ال�صياغة اللّغوية ُ
ومالحظاتهم عدلت �صياغة
اقرتاح فقرات ،ويف �ضوء �آراء املُحكمني ُ
بع�ض الفقرات التي �أجمع عليها ثمانية حمكمني ف�أكرث ،لت�ستقر
اال�ستبانة ب�صورتها النهائية على ( )41فقرة.
�2 .2صدق ال ِّبناء :
البناء طُ بقت الدرا�سة على عي ّنة
ال�ستخراج دالالت �صدق ِّ
عينة ال ِّدرا�سة
ا�ستطالعية ت�ألفت من ( )30معلم ًا ومعلمة ،من خارج ّ
ّ
امل�ستهدفة ،من �أجل ح�ساب معامل االرتباط املُ�صحح لعالقة
الفقرات ب�أداة ال ّدرا�سة وباملجال الذي تنتمي �إليه ،وكما هو مبني
يف اجلدول (.)3

الجدول ()3
معامالت االرتباط بين مجاالت استبانة درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية القيادة األخالقية في لواء بني كنانة والدرجة الكليّة ببعضها

ال�صفات ال�شخ�صية ملُدير املدر�سة
ِّ

املجاالت
ال�صفات ال�شخ�صية ملُدير املدر�سة
ِّ

ال�صفات الإدارية ملدير املدر�سة
ِّ

العالقات الإن�سانية العمل بروح الفريق الدرجة الكلية

1

ال�صفات الإدارية ملدير املدر�سة
ِّ

**.962

1

العالقات الإن�سانية

**.934

**.953

1

العمل بروح الفريق

**.931

**.943

**.963

1

**.977

**.984

**.981

**.978

الدرجة الكلية

ثبات أداة ِّ
الدراسة:
لأغرا�ض ال َّتحقق من ثبات الأداة وثبات االت�ساق ال ّداخلي
ح�سب با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألف ا �Cron
للأداة وجماالتهاُ ,
للعينة اال�ستطالعية،
 bach’s Alphaعلى بيانات التطبيق الأول ّ
ولأغرا�ض ال َّتحقق من ثبات الإعادة لأداة ال ِّدرا�سة وجماالتها؛ جرى
ال َّتحقق بطريقة االختبار و�إعادة االختبار ( )Test - Retestبتطبيق
املقيا�س ،و�إعادة تطبيقه بعد �أ�سبوعني على جمموعة من خارج
كونة من ( )30معلم ًا ومعلمة ،وح�سب معامل ارتباط
ِّ
عينة ال ِّدرا�سة ُم ّ
بري�سون بني تقديراتهم يف املرتني على �أداة ال ِّدرا�سة ،وذلك كما يف
اجلدول (.)4
الجدول ()4
قيم معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا لمجاالت استبانة درجة ممارسة مديري المدارس
الحكومية القيادة األخالقية في لواء بني كنانة وال ّدرجة الكليّة

املجال

االت�ساق الداخلي عدد الفقرات

ال�صفات ال�شخ�صية ملُدير املدر�سة
ِّ

.98

10

ال�صفات الإدارية ملدير املدر�سة
ِّ

.97

12

العالقات الإن�سانية

.98

11

العمل بروح الفريق

.97

8

املجال
االداة ككل

1

االت�ساق الداخلي عدد الفقرات
.99

41

يالحظ من اجلدول (َّ � )4أن قيم كرونباخ الفا ملجاالت ا�ستبانة
درجة ممار�سة مديري املدار�س احلكومية القيادة الأخالقية يف لواء
بني كنانة من وجهة نظر املعلمني وال ّدرجة الكلية بلغت (،)0.99
وعدت هذه القيم مالئمة لغايات هذه ال ّدرا�سة.

إجراءات الدراسة:
حتديد ُم�شكلة ال ِّدرا�سة وو�ضع خمطط لها ،و�إعداد �أداة ال ِّدرا�سة،
وال َّتحقق من �صدقها وثباتها ،ثم �أخذ املُوافقة لتطبيق ال ِّدرا�سة
عينة
بالتن�سيق مع اجلهات املعنية ،ثم توزيع اال�ستبانات على �أفراد ِّ
ال ِّدرا�سة ثم جمعهما بعد فرتة من الزمن وتفريغها  ،و�إدخالها �إىل
احلا�سوب با�ستخدام برنامج ( )SPSSملعاجلتها �إح�صائياً ،و�إجراء
التحليالت الإح�صائية املنا�سبة ثم ا�ستخراج النتائج وتف�سريها،
وتقدمي التو�صيات املالئمة يف �ضوء النتائج.

املعاجلة اإلحصائية:
للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ،جرى ا�ستخدام الأ�ساليب
38

د .أثير حسني الكوري
د .ميرنا سامي زريقات
د .أحمد غالب سليمان

درجة ممُ ارسة مُديري املدارس ُ
احلكومية القيادة األخالقيّة
في لواء بني كنانة من وجهة نظر املُعلمني

الإح�صائية الآتية :للإجابة عن ال�س�ؤال الأول ا�ستخدمت املتو�سطات
احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ،والرتب ،وللإجابة عن ال�س�ؤال
الثاين ا�ستخدمت املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية،
وحتليل التباين الثالثي (دون تفاعل لها) .واعتمدت ال ِّدرا�سة �سلم
ليكرت اخلما�سي :وهي :درجة ( )1قليلة جداً ،ودرجة قليلة (،)2
ودرجة ( )3متو�سطة ،ودرجة ( )4كبرية ،ودرجة ( )5كبرية جداً،
ثم اعتمد املتو�سطات احل�سابية لإجابات �أفراد العينة؛ لتكون م�ؤ�رشاً
على درجة التقدير باالعتماد على املعادلة التالية:
مق�سوما على عدد
مدى الفئة= (�أعلى قيمة – �أدنى قيمة)
ً
اخليارات
مدى الفئة=  0.8 = 5 ÷ 4 =1 - 5وبذلك حدد الباحثون
خم�سة م�ستويات ،واجلدول ( )5يبني ذلك:
الجدول ()5
المعيار اإلحصائي لتحديد درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية القيادة األخالقية في لواء
بني كنانة من وجهة نظر المعلمين

املتو�سط احل�سابي

الدرجة

من � 1.00أقل من 1.80

قليلة جداً

من � 1.80أقل من 2.60

قليلة

من � 2.60أقل من 3.40

متو�سطة

من � 3.40أقل من 4.20

كبرية

من 5.00 – 4.20

كبرية جداً

نتائج ِّ
الدراسة ومناقشتها:
ت�ضمن هذا اجلزء عر�ض ًا للنتائج التي تو�صلت �إليها هذه
ال ِّدرا�سة من خالل �إجابة �أفراد العينة على �أ�سئلة ال ِّدرا�سة ،على النحو
الآتي:
◄◄النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الأول ومناق�شتها:
ما درجة ممُ ار�سة ُمديري املدار�س احلكومية القيادة الأخالق ّية يف
لواء بني كنانة من وجهة نظر املُعلمني؟
احل�سابية
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ح�سبت املُتو�سطات
ّ
والرتب ،ودرجات الفقرة لكل فقرة على
واالنحرافات
ّ
املعيارية ُّ
الكلية لكل جمال من جماالت اال�ستبانة ،مرتبة
ثم الدرجة
ّ
حده ّ ،
يو�ضح النتائج
تنازلي ًا وفق املتو�سطات احل�سابية ،واجلدول (ّ )6
املتعلّقة بذلك.
الجدول ()6
المتوسطات الحسابية مرتبة تنازليًّا واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة مديري المدارس
الحكومية القيادة األخالقية في لواء بني كنانة من وجهة نظر المعلمين.

رقم
ال ُّرتبة
املجال
1

3

2

2

3

1

املجال
العالقات الإن�سانية
ال�صفات الإدارية
ِّ
ملدير املدر�سة
ال�صفات ال�شخ�صية
ِّ
ملُدير املدر�سة

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الدرجة

3.01

.490

متو�سطة

3.00

.500

متو�سطة

2.99

.520

متو�سطة
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رقم
ال ُّرتبة
املجال
4

4

املجال
العمل بروح الفريق

االداة ككل

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الدرجة

2.98

.500

متو�سطة

3.00

.490

متو�سطة

احل�سابية قد تراوحت ما
يبينّ اجلدول رقم (ّ � )6أن املُتو�سطات
ّ
بني ( )3.01 – 2.98فح�صل املجال الثالث :العالقات الإن�سانية
على املرتبة الأوىل بدرجة (متو�سطة) ،ومبتو�سط ح�سابي (،)3.01
ال�صفات الإدارية ملدير
وبانحراف معياري ( ،)0.49واملجال الثاينِّ :
املدر�سة بدرجة (متو�سطة) ،ومبتو�سط ح�سابي ( ،)3.00وبانحراف
ال�صفات ال�شخ�صية
معياري ( )0.50على التوايلّ � ،أما املجال الأولِّ :
ملُدير املدر�سة فقد جاء باملرتبة الثالث بدرجة (متو�سطة)،
ومبتو�سط ح�سابي ( ،)2.99وبانحراف معياري (ّ � ،)0.52أما
املجال الرابع :العمل بروح الفريق فقد جاء باملرتبة الرابعة بدرجة
متو�سطة ,ومبتو�سط ح�سابي ( ،)2.98وبانحراف معياري (،)0.50
�أما املتو�سط العام لدرجة ممار�سة مديري املدار�س احلكومية
القيادة الأخالقية يف لواء بني كنانة من وجهة نظر املعلمني لدرجة
فقد بلغت قيمته ( ،)3.00وبانحراف معياري ( )0.49وبدرجة
(متو�سطة) �أي�ضاً.
ومرتبط
وهذا ُي�شري �إىل � ّأن دور القيادة ال
أخالقية ُمهم ُ
ّ
بوية،
بالإدارة
املدر�سية و ُيحقق ال َّتميز والإبداع يف الأهداف الترَّ ّ
ّ
مب�ستقبل ا ُ
َدر�سية
ويرتبط ُ
بوية� ،إذ � َّإن جناح الإدارة امل ّ
مل�ؤ�س�سة الترَّ ّ
بال�سلوك الأخالقي الذي ُي�سهم
ُمرتبط مبدى التزام ُمدير املدر�سة ُّ
إنتاجية يف
والفاعلية وال
يف ابتكار ُ�سبل ال َّنجاح ورفع الكفاءة
ّ
ّ
فمدير املدر�سة
مخُ تلف املجاالت ،وهذا ما ُي�ؤكده املُتخ�ص�صون؛ ُ
للم�ؤ�س�سة الترَّ بوية هو الذي يحظى بتقدير كبري
الناجح بقيادته ُ
من الآخرين ،وهو الذي ي�ستطيع �أن ُيلهم الآخرين  ،و ُيفجر طاقاتِهم
فعال ،وقد ُتعزى هذه ال َّنتيجة �إىل � ّأن
ال�ستثمارها يف تعاون ُمثمر ّ
ُكومية ميتلكون منطا من �أمناط القيادة
بع�ض ُمديري املدار�س احل ّ
للمعلمني
أخالقية الذي ُي�ؤثر يف
وهو القيادة ال
دافعية العمل ُ
ّ
ّ
داخل املدر�سة ،فاملعلمني ينظرون للمدير القائد باحرتام وتقدير
مما ي�ساعد على العمل �ضمن منظومة واحدة م�شرتكة ،وقد ُتعزى
هذه ال َّنتيجة �أي�ض ًا �إىل قِلة تعاون واعتماد بع�ض مديري املدار�س
ُكومية مبد�أ ال َّتعاون وال َّت�شاركية وتطوير العالقات الإن�سانية
احل ّ
و�شعور املُعلمني ب�أثر هذا
مع املُعلمني للح�صول على �أداء �إيجابي ُ ،
للمدير .وتتفق هذه ال َّنتائج مع نتائج
ال َّنمط الأخالقي وتقديرهم ُ
درا�سة املالحيم ( )2020التي �أظهرت � َّأن املُتو�سط احل�سابي الكلي
(متو�سطة) ،وتختلف هذه ال َّنتائج
للقيادة الأخالقية كان بدرجة ُ
مع نتائج درا�سة املرقطن ( )2020التي �أظهرت نتائجها � ّأن درجة
ممً ار�سة ًمديري املدار�س للقيادة الأخالقية من وجهة نظر املُعلمني
(مرتفعة).
جاءت ُ
ال�صفات ال�شخ�صية ملُدير املدر�سة
�Ú Úأوالً :جمال ِّ

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )13العدد ( - )38نيسان 2022م

الجدول ()7
الصفات الشخصية لمُدير المدرسة
المتوسطات الحسابية مرتبة تنازليًّا واالنحرافات المعيارية المتعلقة بمجال ِّ

الرتبة رقم الفقرة

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

الفقرة

ال َّدرجة

1

6

َيحث ُمدير املدر�سة على ثقافة ال َّتعاون.

3.01

.578

متو�سطة

2

7

ُيق ِّدر ُمدير املدر�سة اجنازات املُعلمني.

3.01

.573

متو�سطة

3

4

َيتحرى ُمدير املدر�سة ال�صدق يف تعامله مع املُعلمني.

3.00

.56

متو�سطة

4

5

َيتحمل ُمدير املدر�سة م�س�ؤولية قراراته.

3.00

.537

متو�سطة

5

9

ُيوفر ُمدير املدر�سة مناخ ُيعزز الدعم النف�سي والوظيفي لدى املُعلمني.

3.00

.565

متو�سطة

6

3

َيعتمد ُمدير املدر�سة على املبادئ الأخالقية يف تعامله.

2.99

.562

متو�سطة

7

2

َيعمل ُمدير املدر�سة على حل املُ�شكالت والعقبات التي تواجه املُعلمني.

2.98

.567

متو�سطة

8

8

َين�رش ُمدير املدر�سة الألفة واملحبة بينه وبني املُعلمني.

2.98

.57

متو�سطة

9

10

ُيعزز ُمدير املدر�سة ال�شعور باالرتياح والر�ضا الوظيفي لدى املُعلمني.

2.97

.561

متو�سطة

10

1

َيتقبل ُمدير املدر�سة ال َّنقد البناء برحابة �صدر.

2.95

.557

متو�سطة

2.99

.520

متو�سطة

املجال ككل

احل�سابية قد تراوحت ما بني
يبني اجلدول (ّ � )7أن املتو�سطات
ّ
(� ،)3.01 – 2.95أما املتو�سط احل�سابي العام فقد بلغ (،)2.99
(متو�سطة)  ,وقد ُيعزى ذلك �إىل
وبانحراف معياري ( )0.52وبدرجة ُ
احلكومية ال يعتمدون كثريا على املبادئ
� ّأن بع�ض مديري املدار�س
ّ
أخالقية يف ال َّتعامل مع املُعلمني حلل املُ�شكالت والعقبات التي
ال
ّ
تواجههم ،وقد ُتعزى هذه ال َّنتيجة �أي�ض ًا لعدم قيام بع�ض ُمديري
املدار�س بتقدير املُعلمني كثريا لإجنازاتهم وعدم توفري املناخ
ا ُ
مل�ؤ�س�سي الإيجابي الذي ُيعزز دعم ًا معنوي ًا لتح�سني الأداء الوظيفي.
جاءت الفقرة ( )6التي ن�صها “ َيحث ُمدير املدر�سة على ثقافة
ال َّتعاون ».يف املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.01وبانحراف
(متو�سطة) ،وقد ُيعزى ذلك �إىل اهتمام
معياري ( ،)0.578وبدرجة ُ
بع�ض ُمديري املدار�س مببد�أ ال َّتعاون يف ال َّتعامل مع املُعلمني �أكرث
عينة ال ِّدرا�سة �أن
من الأمور الأخرى ،وقد ُيعزى ذلك �أي�ض ًا �إىل اعتقاد ِّ
بع�ض ا املديرين يرون انعكا�س هذا املبد�أ ب�شكل �إيجابي على املناخ
ال َّتعليمي وعلى ر�سالة املدر�سة وحتقيق �أهدافها.

جاءت الفقرة ( )1التي ن�صها « َيتقبل ُمدير املدر�سة ال َّنقد
البناء برحابة �صدر ».يف املرتبة الأخرية مبتو�سط ح�سابي (،)2.95
وبانحراف معياري ( )0.557وبدرجة (متو�سطة) ،وقد ُيعزى ذلك
عينة ال ِّدرا�سة �أن بع�ض مديري املدار�س احلُكومية ال
�إىل اعتقاد �أفراد ِّ
يتقبلون ال َّتعديل على قراراتهم املُتخذة يف حل املُ�شكالت والعقبات،
وقد ُيعزى ذلك �أي�ض ًا �إىل املركز الوظيفي الذي ي�شغله ُمدير املدر�سة
�إذ يعتقد بع�ضهم �أنه ال جمال للخط�أ لديه ،فالبد �أن ميتلك املُديرون
قناعة � ّأن ال َّنقد املُوجه لهم مِ ن قبل ُمعلميهم لي�س للتقليل من عملهم
وكفاءتهم و�إنمَّ ا نقد بناء ي�أتي يف خدمة م�صلحة العمل داخل
ا ُ
مل�ؤ�س�سة الترَّ بوية ،وتتفق هذه ال َّنتائج مع نتائج درا�سة العبادي
أخالقية وال َّتميز الإداري
( )2019التي �أظهرت � َّأن ممُ ار�سة القيادة ال
ّ
لدى ُمديري مدار�س لواء الأغوار ال�شمالية من وجهة نظر املُعلمني
جاءت بدرجة (متو�سطة) ،وتختلف هذه ال َّنتائج مع نتائج درا�سة
تورهان و�سيلكي ( )Turhan & Celike, 2011التي �أظهرت نتائجها
� ّأن م�ستوى ممار�سة مديري املدار�س العادية واملهنية ل�سلوكات
القيادة الأخالقية جاءت بدرجة (متدنية).

ال�صفات الإدارية ملُدير املدر�سة
Ú Úثانياً :جمال ِّ
الجدول ()8
الصفات اإلدارية لمدير المدرسة
المتوسطات الحسابية مرتبة تنازليًّا واالنحرافات المعيارية المتعلقة بمجال ِّ

الرتبة

رقم الفقرة

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

الفقرة

الدرجة

1

20

َيلتزم ُمدير املدر�سة بالقوانني والتعليمات ال�ضابطة للعمل.

3.02

.591

متو�سطة

2

12

َي�أخذ ُمدير املدر�سة بعني االعتبار االقرتاحات والآراء التي ُيقدمها املُعلمون.

3.01

.581

متو�سطة

3

13

للمعلمني �ضمن معايري وا�ضحة.
قوم ُمدير املدر�سة الأداء ال َّتدري�سي ُ
ُي ّ

3.01

.537

متو�سطة

4

19

ُيحا�سب ُمدير املدر�سة املُعلمني املُق�رصين بعد تو�ضيح جوانب الق�صور لهم.

3.01

.529

متو�سطة

5

14

ُي�شجع ُمدير املدر�سة املُعلمني على بذل جهد �أكرب لتطوير وتحَ �سني مهاراتِهم الأدائية.

3.00

.557

متو�سطة

6

15

ُيراعي ُمدير املدر�سة الفروق الفردية بني املُعلمني يف الأداء.

3.00

.535

متو�سطة

40

د .أثير حسني الكوري
د .ميرنا سامي زريقات
د .أحمد غالب سليمان

درجة ممُ ارسة مُديري املدارس ُ
احلكومية القيادة األخالقيّة
في لواء بني كنانة من وجهة نظر املُعلمني

الرتبة

رقم الفقرة

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

الفقرة

الدرجة

7

16

للمعلمني ب�شكل وا�ضح.
ُيو�ضح ُمدير املدر�سة �أولويات العمل ُ

3.00

0.562

متو�سطة

8

21

َيعتمد ُمدير املدر�سة على مبد�أ الت�شاركية مع املُعلمني يف عملية �صناعة القرارات التي تهمهم.

3.00

0.532

متو�سطة

9

11

للمعلم.
َي�ستخدم ُمدير املدر�سة �أ�ساليب التعزيز لإثارة الدافعية ُ

2.99

0.517

متو�سطة

10

18

للمعلمني لإدارة ال�صف بنجاح با�ستخدام الأ�ساليب احلديثة.
ُيقدم ُمدير املدر�سة تعليمات و�إر�شادات ُ

2.99

0.54

متو�سطة

11

22

للمعلمني با�ستمرار.
َيحر�ص ُمدير املدر�سة على التنمية
َّ
املهنية ُ

2.99

0.543

متو�سطة

12

17

ُيوزيع ُمدير املدر�سة املهام الوظيفية على املُعلمني بعدالة.

2.98

0.52

متو�سطة

3.00

.500

متو�سطة

املجال ككل

احل�سابية قد تراوحت ما بني
يبني اجلدول (ّ � )8أن املتو�سطات
ّ
(� ،)3.02 – 2.98أما املتو�سط احل�سابي العام فقد بلغ (،)3.00
وبانحراف معياري ( )0.50وبدرجة (متو�سطة) ،وقد ُيعزى ذلك �إىل
املهام التي تقع على عاتق ُمدير املدر�سة من م�س�ؤوليات ووظائف
تربوية كثرية منها توزيع املهام  ،وتقومي املُعلمني  ،واحلر�ص على
ّ
للمعلمني با�ستمرار� ،إذ ينبغي على ُمدير املدر�سة
ة
ِهني
مل
ا
نمية
ال َّت
َّ ُ
ممُ ار�ستها بفعالية كبرية وو�ضع وتطبيق ُخطط ُمبتكرة لالرتقاء
باملدر�سة  ،والنهو�ض بها يف جميع املجاالت.
جاءت الفقرة ( )20التي ن�صها « َيلتزم ُمدير املدر�سة بالقوانني
والتعليمات ال�ضابطة للعمل ».يف املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي
( ،)3.02وبانحراف معياري ( ،)0.591وبدرجة (متو�سطة) ،وقد
ُيعزى ذلك �إىل � َّأن ُمدير املدر�سة ي�ضع ال َّتعليمات والقوانني على ر�أ�س
ُ�سلم الأولويات  ،وهو من �أحد �أهم م�صادر ال ُقوة التي يعتمد عليها
�أمام املُعلمني التي ُيلزم املُعلمني بتطبيقها وال َّتقيد بها ،وقد ُيعزى
عينة ال ِّدرا�سة ترى � َّأن ُمديري املدار�س ُيركزوا
ذلك �أي�ض ُا �أن �أغلب ِّ
على تطبيق ال َّتعليمات املُت�صلة ب�إدارة املدر�سة �أكرث من االعتماد
على الإدارة االن�سانية يف توجيه و�ضبط العمل� ,أي � ّأن اعتماد ُمديري

الر�سمية.
املدار�س الرئي�س على تطبيق �سلطة الوظيفة َّ
جاءت الفقرة ( )17التي ن�صها على « ُيوزيع ُمدير املدر�سة
املهام الوظيفية على املُعلمني بعدالة ».يف املرتبة الأخرية مبتو�سط
(متو�سطة)،
ح�سابي ( ،)2.98وبانحراف معياري ( )0.52وبدرجة ُ
عينة ال ِّدرا�سة � ّأن بع�ض املديرين يغيب
وقد ُيعزى ذلك �إىل اعتقاد ِّ
عنهم تطبيق مبد�أ العدالة والإن�صاف يف توزيع املهام التي يجب
�أن تمُ ار�س على الكادر الإداري وال َّتعليمي ،وقد ُيعزى ذلك �أي�ض ًا �إىل
ال�شخ�صية واملح�سوبية بني ُمدير املدر�سة وبع�ض
ُوجود العالقات َّ
املُعلمني مما ُي�ؤدي �إىل ُ�شعور بع�ضهم بعدم ُوجود عدالة بالتعامل
وتوزيع املهام ،وتتفق هذه ال َّنتائج مع نتائج درا�سة العبادي
أخالقية وال َّتميز
( )2019والتي �أظهرت � َّأن ممُ ار�سة القيادة ال
ّ
الإداري لدى ُمديري مدار�س لواء الأغوار ال�شمالية من وجهة نظر
املُعلمني جاءت بدرجة (متو�سطة) ،وتختلف هذه ال َّنتائج مع نتائج
درا�سة مومني ( )2020والتي �أظهرت نتائجها � ّأن درجة ممُ ار�سة
مبحافظة عجلون من
ُمديري املدار�س يف ُمديرية الترَّ بية وال َّتعليم ُ
(مرتفعة).
وجهة نظر املُعلمني ة ُ
Ú Úثالثاً :جمال العالقات الإن�سانية

الجدول ()9
المتوسطات الحسابية مرتبة تنازليًّا واالنحرافات المعيارية المتعلقة بمجال العالقات اإلنسانية

الرتبة

رقم الفقرة

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

الفقرة

الدرجة

1

24

ُي�شارك ُمدير املدر�سة املُعلمني يف املنا�سبات االجتماعية اخلا�صة.

3.05

.592

متو�سطة

2

27

َيهتم ُمدير املدر�سة باحلاجات االن�سانية لدى املُعلمني.

3.03

.514

متو�سطة

3

23

َيحرتم ُمدير املدر�سة �أداء وقدرات املُعلمني.

3.02

.49

متو�سطة

4

25

َيعمل ُمدير املدر�سة على تطوير عالقات �إن�سانية مع خمتلف الأفراد الذين يتعامل معهم.

3.02

.522

متو�سطة

5

29

للمعلمني.
َيحر�ص ُمدير املدر�سة �أن يكون قدوة ح�سنه ُ

3.02

.511

متو�سطة

6

28

َيت�صف ُمدير املدر�سة بالأمانة والنزاهة يف ت�أدية املهمات ويف تعامله مع الآخرين.

3.01

.546

متو�سطة

7

32

َيحر�ص ُمدير املدر�سة على �سمعة العاملني معه.

3.01

.546

متو�سطة

8

26

ُيحافظ ُمدير املدر�سة على �أ�رسار املُعلمني اخلا�صة.

3.00

.551

متو�سطة

9

33

َيبذل ُمدير املدر�سة جهداً كبرياً لتح�سني �أو�ضاع املُعلمني وتوفري لهم بيئة تعليمية.

3.00

.529

متو�سطة

10

30

َيتعامل ُمدير املدر�سة مع املُعلمني بكل توا�ضع واحرتام.

2.99

.543

متو�سطة

11

31

َي�سعى ُمدير املدر�سة �إىل ك�سب جميع العاملني ب�أ�سلوبه اللني واحل�ضاري.

2.99

.532

متو�سطة

3.01

.490

متو�سطة

املجال ككل

41
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احل�سابية قد تراوحت بني
ُيبني اجلدول (ّ � )9أن املتو�سطات
ّ
(� ،)3.05 – 2.99أما املتو�سط احل�سابي العام فقد بلغ (،)3.01
وبانحراف معياري ( )0.49وبدرجة (متو�سطة) ،وقد يعزى ذلك �إىل
وجود عالقات مرتابطة ي�سودها طابع املحبة والتقدير والتوا�ضع
واالحرتام املتبادل بني بع�ض مديري املدار�س واملعلمني التي
لها الأثر الكبري يف الت�أثري على خمرجات التعليم داخل امل�ؤ�س�سة
التعليمية  ،والدور الفعال يف دفع م�سرية العطاء نحو التقدم والتميز،
وتتفق هذه ال َّنتائج مع نتائج درا�سة الدجاين ( ،)2018والتي
�أظهرت � َّأن درجة ممُ ار�سة القيادة الأخالقية لدى ُمدیري املدار�س
الثانوية اخلا�صة كانت ُمتو�سطة.
جاءت الفقرة ( )24التي ن�صها “ ُي�شارك ُمدير املدر�سة
املُعلمني يف املنا�سبات االجتماعية اخلا�صة ”.يف املرتبة الأوىل
مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.05وبانحراف معياري ( ،)0.592وبدرجة
(متو�سطة) ،وقد ُيعزى ذلك �إىل �سعي بع�ض ُمديري املدار�س بتوثيق
العالقات وال َّتفاعل اجتماعي ًا مع الكادر التعليمي ،وهذا ال َّتفاعل له
�أهمية كبرية ُت�ؤثر على ال َّتوافق االجتماعي وتي�سري عملية االندماج

يف احلياة االجتماعية وتقوية �أوا�رص املحبة واملودة والت�آخي.
جاءت الفقرة ( )31التي ن�صها « َي�سعى ُمدير املدر�سة �إىل
ك�سب العاملني جميعا ب�أ�سلوبه اللني واحل�ضاري ».يف املرتبة
الأخرية مبتو�سط ح�سابي ( ،)2.99وبانحراف معياري ()0.532
عينة ال ِّدرا�سة ترى ب�أن بع�ض
وبدرجة (متو�سطة) ،وقد ُيعزى ذلك �أن ِّ
ُمديري املدار�س بعيدون عن ا�ستخدام الأ�سلوب اللَّني واحل�ضاري ،
ك�إعطاء فُر�صة لت�صليح الأخطاء دون املُعاقبة ،فالأوىل �أن يكون
العقاب ت�صليح الأخطاء  ،وال َّتعلم منها  ،وتعميم ال َّتجربة لأفراد
املجموعة لتفادي الأخطاء م�ستقب ًال  ،ولتعزيز النمط احل�ضاري يف
العالقة بني املُدير والعاملني البد �أن تكون العالقات االن�سانية وقيم
الت�سامح ُمتغلبة على ال�شعور ال�سائد ،وتختلف هذه ال َّنتائج مع نتائج
درا�سة ال�شتوي ( )2017والتي �أظهرت � َّأن ُمديري املدار�س الثانوية
الريا�ض يمُ ار�سون القيادة الأخالقية بدرجة (كبرية)،
مبنطقة ّ
وتختلف هذه ال َّنتائج �أي�ض ًا مع نتائج درا�سة �إيرنيل ووزبيلني( (�Era
 )nil and Ozbilen, 2017والتي �أظهرت نتائجها �أن درجة ممُ ار�سة
(منخف�ضة).
ُمديري املدار�س ال ّثانوية للقيادة الأخالقية كانت ُ
Ú Úرابعاً :جمال العمل بروح الفريق

الجدول ()10
المتوسطات الحسابية مرتبة تنازليًّا واالنحرافات المعيارية المتعلقة بمجال العمل بروح الفريق

الرتبة

رقم الفقرة

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

الفقرة

الدرجة

1

34

ُي�شجع ُمدير املدر�سة على العمل بروح الفريق الواحد.

3.02

.52

متو�سطة

2

38

َي�سعى ُمدير املدر�سة لتعميق احلوار بني املُعلمني.

3.01

.526

متو�سطة

3

40

َيتوا�صل ُمدير املدر�سة مع املُعلمني بفعالية لتن�سيق اجلهود.

3.00

.546

متو�سطة

4

37

ُينمي ُمدير املدر�سة ُروح ال َّتعاون واالن�سجام بني املُعلمني.

2.99

.546

متو�سطة

5

35

َين�سب ُمدير املدر�سة االجنازات جلميع العاملني.

2.98

.545

متو�سطة

6

36

ُي�ساعد ُمدير املدر�سة املُعلمني يف الأعمال املطلوبة منهم.

2.98

.526

متو�سطة

7

39

ُينمي ُمدير املدر�سة االح�سا�س بامل�س�ؤولية لدى املُعلمني.

2.98

.531

متو�سطة

8

41

ُيقرب ُمدير املدر�سة وجهات ال َّنظر املُختلفة بني املُعلمني ما �أمكن.

2.97

.545

متو�سطة

املجال ككل

2.99

.500

متو�سطة

احل�سابية قد تراوحت
ُيبني اجلدول (ّ � )10أن املتو�سطات
ّ
بني (� ،)3.02 – 2.97أما املتو�سط احل�سابي العام فقد بلغ
( ،)2.99وبانحراف معياري ( )0.50وبدرجة (متو�سطة) ،وقد
ُيعزى ذلك لوجود عدد ُمتو�سط من ُمديري املدار�س الذين يهتمون
بالعمل اجلماعي وبروح الفريق وال َّتعاون  ،واالن�سجام يف حتقيق
الأهداف ب�أقل وقت وجهد ،وقد ُيعزى ذلك �أي�ض ًا �إىل وجود مهارات
الفعالة التي قد ي�ستخدمها بع�ض ُمديري املدار�س لتن�سيق
ال َّتوا�صل ّ
اجلُهود والعمل �ضمن فريق واحد ُمتكامل ،وتختلف هذه ال َّنتائج مع
نتائج درا�سة �أوزان و�أوزدمري ويري�سي (Ozan, Odemir and Yirci,
أخالقية عند ُمديري
 ،)2017التي �أظهرت � َّأن درجة ممُ ار�سة القيادة ال
ّ
(مرتفعة).
املدار�س االبتدائية من وجهة نظر املُعلمني كانت ُ
جاءت الفقرة ( )34التي ن�صها « ُي�شجع ُمدير املدر�سة على
العمل بروح الفريق الواحد ».يف املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي
(متو�سطة) ،وقد
( ،)3.02وبانحراف معياري ( ،)0.52وبدرجة ُ

ُيعزى ذلك �إىل � ّأن �أغلب املديرين يف�ضلون من طاقم املدر�سة العمل
جمموعة واحدة ليت�شاركوا يف حتقيق �أهداف ا ُ
مل�ؤ�س�سة ال َّتعليمية ،
وهذا يعطي انطباعا ايجابيا لعمل املُدير الذي ُيوحد �أفراد ا ُ
مل�ؤ�س�سة
للغايات والأهداف املر�سومة.
جاءت الفقرة ( )41التي ن�صها “ ُيقرب ُمدير املدر�سة وجهات
ال َّنظر املُختلفة بني املُعلمني ما �أمكن ”.يف املرتبة الأخرية مبتو�سط
ح�سابي ( ،)2.97وبانحراف معياري ( )0.545وبدرجة (متو�سطة)،
وقد ُيعزى ذلك �إىل اهتمام بع�ض املديرين بالأهداف التي يجب
الو�صول �إليها ،وحتقيق ذلك بالعمل مع ًا وتن�سيق اجلهود والتعاون
على ذلك �أكرث من تقريب وجهات ال َّنظر املختلفة التي قد حتظى
بقدر قليل من انتباهه من�شغ ًال ب�أعمال وم�س�ؤوليات بحكم مركزه
الوظيفي ,وتختلف هذه ال َّنتائج مع نتائج درا�سة درادكة واملطريي
( )2017التي �أظهرت نتائجها � ّأن درجة ممُ ار�سة القيادة الأخالقية
عند ُمديرات املدار�س االبتدائية من وجهة نظر املُعلمات كانت
42
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(مرتفعة) على املحاور جميعها.
ُ
ال�س�ؤال الثاين :هل تُوجد
◄◄النتائج املتعلقة بالإجابة عن ّ
فروق ذات داللة �إح�صائ ّية عند م�ستوى الداللة ( )α≥.05بني
متو�سطات ا�ستجابات �أفراد ع ّينة الدرا�سة حول درجة ممار�سة
مديري املدار�س احلكومية القيادة الأخالقية يف لواء بني كنانة
من وجهة نظر املعلمني تُعزى الختالف متغريات (اجلن�س ،وامل�ؤهل
العلمي ،و�سنوات اخلربة) ؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية ،
واالنحرافات املعيارية  ،وحتليل التباين املتعدد ال�ستجابات �أفراد
عينة ال ِّدرا�سة ح�سب متغريات اجلن�س ،واخلربة ،وامل�ؤهل العلمي،
واجلداول ذوات الأرقام ( )12 ،11تبني ذلك.

م�صدر
التباين
اجلن�س

امل�ؤهل
العلمي

الجدول ()11
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية درجة ممارسة مديري المدارس القيادة األخالقية
في لواء بني كنانة من وجهة نظر المعلمين حسب متغيرات الجنس ،والمؤهل العلمي ,وسنوات
الخبرة

املتغريات

الفئات
ذكر

3.10

.45

150

�أنثى

2.91

.51

180

املجموع

3.00

.49

330

بكالوريو�س

3.01

.47

279

درا�سات عليا

2.91

.62

51

املجموع

3.00

.49

330

�أقل من � 10سنوات

3.09

.58

103

� 10سنوات ف�أكرث

2.96

.44

227

املجموع

3.00

.49

330

اجلن�س

امل�ؤهل
العلمي

�سنوات
اخلربة

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري العدد

�سنوات
اخلربة

يالحظ من اجلدول ( )11وجود فروق ظاهرية يف املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد الدرا�سة حول
ّ
درجة ممار�سة مديري املدار�س احلكومية القيادة الأخالقية يف
لواء بني كنانة من وجهة نظر املعلمني فيها ب�سبب اختالف فئات
متغريات اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،و�سنوات اخلربة ،ولفح�ص �أثر كل
جمال على حده ح�سبت نتائج حتليـل التبايـن الثالث ي �way ANO
 ،)VA) 3واجلدول ( )12يبني هذه النتائج.

اخلط�أ

الجدول ()12
تحليل التباين الثالثي للمتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على كل مجال من
مجاالت درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية القيادة األخالقية في لواء بني كنانة من
وجهة نظر المعلمين ،وفقاً لمتغير (الجنس ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة)

م�صدر
التباين

اجلن�س

املجال
ال�صفات
ِّ
ال�شخ�صية
ملُدير
املدر�سة
ال�صفات
ِّ
الإدارية
ملدير
املدر�سة

جمموع
املربعات
4.294

3.061

درجة
احلرية
1

1

متو�سط
املربعات
4.294

3.061

قيمة ف

17.069

12.838

الداللة
الإح�صائية
*.000

*.000

املجموع

املجال
العالقات
الإن�سانية
العمل بروح
الفريق
ال�صفات
ِّ
ال�شخ�صية
ملُدير
املدر�سة
ال�صفات
ِّ
الإدارية
ملدير
املدر�سة
العالقات
الإن�سانية
العمل بروح
الفريق
ال�صفات
ِّ
ال�شخ�صية
ملُدير
املدر�سة
ال�صفات
ِّ
الإدارية
ملدير
املدر�سة
العالقات
الإن�سانية
العمل بروح
الفريق
ال�صفات
ِّ
ال�شخ�صية
ملُدير
املدر�سة
ال�صفات
ِّ
الإدارية
ملدير
املدر�سة
العالقات
الإن�سانية
العمل بروح
الفريق
ال�صفات
ِّ
ال�شخ�صية
ملُدير
املدر�سة
ال�صفات
ِّ
الإدارية
ملدير
املدر�سة
العالقات
الإن�سانية
العمل بروح
الفريق

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة ف

الداللة
الإح�صائية

2.793

1

2.793

12.189

*.001

3.098

1

3.098

13.107

*.000

1.233

1

1.233

4.903

*.027

.957

1

.957

4.013

.612

1

.612

2.672

.103

.926

1

.926

3.918

*.049

1.618

1

1.618

6.430

*.012

1.766

1

1.766

7.407

*.007

1.005

1

1.005

4.385

*.037

1.016

1

1.016

4.298

*.039

82.004

326

.252

77.723

326

.238

74.696

326

.229

77.055

326

.236

3036.370

3054.014

330

330

3071.719

330

3039.656

330

* ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ()α≥.05
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إح�صائية
يبني اجلدول ( )12وجود فروق ذات داللة �
ّ
عند املصادر واملراجع العربية:
إح�صائية ( )α≥.05ملجاالت درجة ممُ ار�سة
م�ستوى الداللة ال
ّ

أخالقية يف لواء بني كنانة من
ُمديري املدار�س احلكومية القيادة ال
ّ
وجهة نظر املُعلمني على ح�سب ُمتغري اجلن�س ،و ُتعزى هذه الفروقات
يف املجاالت جميعها ل�صالح الذكور ،وترجع هذه ال َّنتيجة �إىل � ّأن
أخالقية
جماالت اهتمام ُمديري املدار�س من فئة الذُّكور بالقيادة ال
ّ
ال�شخ�صية الذكرية املُنطلقة من ثقافة ُمتمحورة حول
�أكرث ،لطبيعة َّ
و�صولهم للهدف املطلوب يف جو ميل�ؤُه الألفة بعيداً عن عقبات
�شخ�صية ُم�ؤثرة على العمل؛ لأن لدى الذُّكور ُقدرة �أكرب على الف�صل
ّ
والعملية.
ة
خ�صي
ال�ش
احلياة
بني
َّ
ّ
ّ
إح�صائية عند م�ستوى الداللة
وجود فروق ذات داللة �
ّ
إح�صائية ( )α≥.05ملجاالت درجة ممُ ار�سة ُمديري املدار�س
ال
ّ
احلكومية القيادة الأخالقية يف لواء بني كنانة من وجهة نظر
املُعلمني على ح�سب ُمتغري ا ُ
مل�ؤهل العلمي ،با�ستثناء جمال العالقات
االن�سانية ،و ُتعزى هذه الفروقات يف املجاالت ل�صالح حملة
ال�سبب � ّأن �أ�صحاب البكالوريو�س
البكالوريو�س ،ويعزو الباحثون َّ
بالأغلب يعدوا �أقل خربة من ناحية �أكادميية  ،و� ّأن توكيل املهمات
والعمل املبا�رش مع الإدارة واملُدير يكون يف الغالب من �أ�صحاب
ال ِّدرا�سات ال ُعليا؛ ولهذا فان نظرة �أ�صحاب البكالوريو�س تكون لقلة
العمل املُبا�رش مع املُدير  ،ولقلة ُم�شاركتهم يف املهمات املدر�سية.
إح�صائية عند م�ستوى الداللة
وجود فُروق ذات داللة �
ّ
إح�صائية ( )α≥.05ملجاالت درجة ممُ ار�سة ُمديري املدار�س
ال
ّ
أخالقية يف لواء بني كنانة من وجهة نظر
احلُكومية القيادة ال
ّ
املُعلمني على ح�سب ُمتغري �سنوات اخلربة ،و ُتعزى هذه الفروقات
ل�صالح �سنوات اخلربة (� 10سنوات ف�أقل) ،وهذا يدل على � َّأن
للمعلمني
وم�شاركتهم للمهمات ُ
معظم املديرين يكون اعتمادهم ُ
من ذوي اخلربة (� 10سنوات ف�أكرث) �إذ تكون العالقة قوية من
ال�سبب � ّأن
العملية
ال َّناحية
ّ
ّ
واالجتماعية ,و�أي�ض ًا يعزو الباحثون َّ
ال�صالحيات التي متنحها لهم
ُمديري املدار�س يت�رصفون يف �ضوء َّ
الأنظمة والقوانني ،ويكون تعاملهم مخُ تلفا مع املُعلمني من ذوي
(� 10سنوات ف�أقل) ،وكذلك االعتبارات التي يعتمدها املُعلمون
أخالقية تت�أثر
يف تقديراتهم لدرجة ممُ ار�سة ُمديرهم للقيادة ال
ّ
بالعالقات املُتغرية عرب ال�سنوات املُختلفة.
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يف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة يو�صي الباحثون
مبا يلي:
�1 .1رضورة ت�شجيع مديري املدار�س على ت�أدية دور �أكرب
فيما يتعلق بغر�س وتطبيق مفاهيم القيادة الأخالقية لك�سب جميع
العاملني بالأ�سلوب اللني واحل�ضاري  ،وبا�ستخدام الطرق العملية
التي تعود ب�آثار ايجابية على خمرجات التعليم وحتقق الأهداف
الرتبوية.
2 .2تنظيم لقاءات تدريبية فعالة ملديري املدار�س من قبل
متدربني قادرين على تنمية دورهم يف تطبيق القيادة الأخالقية
مع املعلمني لتقريب وجهات النظر املختلفة ولتحقيق �أكرب فائدة
مرجوة والو�صول للأهداف املطلوبة.

 �أبو علبة ،نور .)2015( .القيادة الأخالقية لدى مديري املدار�س بوكالة
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(ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة) ،اجلامعة الإ�سالمية ،غزة ،فل�سطني.
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التنظيمي للمعلمني من وجهة نظرهم( ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة)،
جامعة ال�رشق الأو�سطّ ،عمان ،الأردن.
 درادكة� ،أجمد واملطريي ،هدى .)2017( .دور القيادة الأخالقية يف تعزيز
الثقة التنظيمية لدى مديرات مدار�س املرحلة االبتدائية مبدينة الطائف من
وجهة نظر املعلمات .املجلة الأردنية يف العلوم الرتبوية223 ،)2( 13 ،
 .237 ال�ساموك� ،سعدون وال�شمري ،هدى� .)2003( .أ�سا�سيات الرتبية الإ�سالمية.
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