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 درجة ممارسة القيادة اإليمانية لدى مديري مدارس تربية قصبة الزرقاء

 نسرين حرب محمد ضمرة
 *محمد عبود الحراحشةأ.د. 

 ملخص:
يري مدارس تربية قصبة القيادة اإليمانية لدى مدهدفت الدراسة التعرف إلى درجة ممارسة 

ودراسة أثر الجنس والمؤهل العلمي والخبرة والتخصص،  الزرقاء من وجهة نظر المعلمين،
 استبانة لقياسوتم تطوير لمالءمته لطبيعة الدراسة واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي 

 ت الشخصية( فقرة موزعة على المجاالت اآلتية )الصفا35القيادة اإليمانية وتكونت من )
 العمل بروح الفريق(. وتم التأكد من صدق األداة وثباتها.و  العالقات اإلنسانيةو الصفات اإلدارية و 

تربية قصبة الزرقاء األولى والثانية في معلمات الو  نمعلميالوتكون مجتمع الدراسة من جميع 
طة وتكونت العينة من ( وقد اختيرت عينة الدراسة بالطريقة العشوائية البسي4466والبالغ عددهم )

 ( معلمًا ومعلمة.476)
أن درجة ممارسة القيادة اإليمانية لدى مديري  النتائج اآلتيه: وقد توصلت الدراسة إلى

مدارس تربية قصبة الزرقاء من وجهة نظر المعلمين متوسطة وقد جاءت جميع المجاالت بدرجة 
الصفات و  العمل بروح الفريقو  يةالعالقات اإلنسانو  متوسطة على التوالي )الصفات الشخصية

في استجابات أفراد عينة  وجود فروق ذات داللة احصائيةعلى اإلدارية(، ودلت نتائج الدراسة 
سنوات( ودلت النتائج 5-10سنوات الخبرة ولصالح الخبرة المتوسطة من ) الدراسة تعزى لمتغير

  مؤهل العلمي والتخصص.حصائية تعزى لمتغير الجنس والإعدم وجود فروق ذات داللة  على
 .تربية قصبة الزرقاء القيادة اإليمانية،الكلمات المفتاحية: 
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The Degree of Practice Faith Leadership among the Principals of 

Kasbah Zarqa Schools 

 

Nisreen Harb Muhammad Damra 
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Abstract: 

The study aimed at identifying the degree of participating faith 

leadership among the principals of Kasbah Zarqa schools, and studying the 

effect of gender, academic qualification, experience and specialization. 

The study used the descriptive-survey methodology because of its 

appropriateness to the nature of the study. A questionnaire was developed 

to measure the faith leadership. It consisted of (35) items distributed 

among four dimensions. The validity and reliability of the tool were 

assured. The sample consisted of (375) male and female teachers. They 

were drawn from the population of the study by using simple random 

method. The findings showed that the degree of practicing faith leadership 

among the principals of Kasbah Zarqa schools was medium from teachers’ 

point of view. There were statistically significant differences in the 

responses of the sample subject due to years of experience in favor of (5-

10) year’s category. There were no statistically significant differences 

attributed to gender, academic qualification and specialization variables. 

Keywords: Faith leadership, Kasbah Zarqa. 
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 :المقدمة

إلددى حددال  نظرنددا المسددتويات، واذا جميددع علددى المهمددةيعددد موضددوق القيددادة مددن الموضددوعات 
ت فيهدا عبدارة عدن مجموعدة مدن القبائدل المتفرقدة تعددد نهدا ااندتإاإلسدالم ف األمة العربية قبل ظهور

 عثدة النبدي محمددعندد ظهدور اإلسدالم وبلكدن و  الزعامات والقيادات وقلت فيهدا وحددة الكلمدة والقيدادة،
رسول هللا عليه أفضل الصالة والتسليم تحولت هده  المجموعدات مدن ئبائدل متفرقدة ضدعيفة إلدى أمدة 

 للناس اافة. قوية مترابطة متماسكة تحمل الخير
 اً أساسدددي عمدددالً  عددددها قيدددادة مدددن اونهدددا عمدددل جدددانبي إلدددىوفدددي ظدددل التطدددورات التدددي لحقدددت بال

شرعت الدول المتقدمدة و  ،في تطوير المؤسسات التربوية وبالتالي تحقيق األهداف المنشودة اً محوريو 
العنصددددر الفعددددال الددددهي يقددددود إلددددى تقدددددمها  وصددددفهابالقيددددادة التربويددددة والتعليميددددة ب باالهتمدددداموالناميددددة 

 .(Qarqazah, 1993) هائرتقااو 
ادددان حجمهدددا  ويحدددرإل اإلسدددالم علدددى وجدددود القيدددادة فدددي الجماعدددة ذات الهددددف المشدددتر  أيددداً 

تفدداق إللحفددداع علددى مصددالحها، امددا حددث دائمددًا علددى تحديددد مددن يدددير مصددالح الجماعددة مددن خددالل 
الجماعة على شخص معين مدن أفرادهدا يتميدز بحسدن ئيادتده، تختدار  الجماعدة مدن بدين أفرادهدا وان 

ساسددية لتحقيددق أهددداف األفددراد، فكددان وجددود ن القيددادة هددي الوسدديلة األماعددة، وألصددغر حجددم تلدد  الج
الروح للجسد التي من غيرها يكدون جامددًا ال حيداة  ضروريًا اضرورة اً القائد فدي الفكدر اإلسالمي أمر 

، ويردق من تسول لده نفسده إيقداق الظلدم بعضاً فيه وال حرادة. فهو الهي ينتصف للناس من بعضهم 
 لجميدددعلوهددو الددهي يددنظم حيدداة الجماعدددة ويوجددده أعمالهدددا إلددى مدددا فيددده خيدددر  علدددى اآلخددرين تددداءواالع

(Ibrahim, 1997). 
أمددا عددن القائددد التربددوي وحاجتدده إلددى الراددائز اإليمانيددة فددي تطبيقدده للقيددادة، وذلدد  أن اإللتددزام 

دًا وموجهددًا لدده، وعليدده فددإن عليدده وفددق مبادئدده ويكددون مرشدد هدددها القائددد للددنهج اإلسددالمي، فيسددير رشدددي
اإليمدان بداي ينيدر للقائددد التربددوي دربده، فيمكندده مدن تحمدل أعبداء المسدؤولية، ويسدتطيع التغلد  علددى 

قددددرة علدددى حدددل المشدددكالت التدددي يمدددر بهدددا داخدددل المؤسسدددة التربويدددة برويدددة مالصدددعوبات بصدددبر، وال
ائددد تربددوي مددؤمن يقددود المؤسسددات مددة العربيددة المسددلمة إلددى قوحكمددة، ومددن هنددا اسددتدعت الحاجددة لأ

اإلصالح والتطور، ومن هندا فدإن اإليمدان فدي القيدادة يشدمل فهدم القائدد لقديم الجماعدة  تجا التربوية ب
 ومنحده هده  الثقدة لمريوسديه ثانيداً  والمؤسسة التي يتدولى ئيادتهدا وينتمدي إليهدا ومددى ثقتده بنفسده أوالً 

(Abu al-Fadl, 1996). 
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يمددان التددي تقددوم عليهددا المجتمعددات اإلنسددانية، تددؤدي مددن أراددان اإل رئيسدداً وتعددد األخددالق رانددًا 
ن القددوى العاملددة فددي المؤسسددات اافددة والتربويددة خاصددة، يبدد االجتماعيددةدور الضددابف فددي العالقددات 

والشخصدية التدي تمكنده مدن  ةيدكون مدراًا للمهدارات اإلداريدة والفنيعلى القائد أن  استوج لهل  فقد 
المعلمددين علددى أكمددل وجدده، تماشددياة مددع الرييددة المتمثلددة فددي تنميددة  اجدداتيحتاوتلبيددة إتمددام واجباتدده 

تسددود  مكددارم األخددالق، وفددي ظددل التزايددد المعرفددي مددن  تنظيمدديجدداد مجتمددع يالمؤسسددة وتطورهددا وا
السدريع فدي  والتغيدر يحكدم هدها التطدور والتزايدد ث عددد المددارس ادان البدد مدن وجدود نمدف ئيدادييدح

وتعزيزهدا المهارات الالزمة لتطبيق الممارسدات اإليجابيدة  إمتال توج  على القادة ي يهالمجتمع، وعل
فدددي  امبالمؤسسدددة سدددواء فدددي مكوندددات الوسدددف التربدددوي  واالرتقددداءالتدددي تحقدددق الوصدددول إلدددى الهددددف 

 .(Yaghi, 2011) منهجية العمل اإلداري 
ندد  الحيدداة حتددى وصددل نفتدداح علددى دول الغددرأ والتددأثر بمبددادئهم فددي مختلددف جواوفددي ظددل اإل

سدالمية إلالشدريعة ا فدنمف القيدادة الغربيدة مغداير ومخدالف لتعداليم إلى التقليدد فدي نمدف القيدادة، التأثر
 أسدهمتإيجاد أنظمدة وئيدادات وضدعية  فهها التوجه والتأثر بمبادئ الغرأ القيادية أدى إلى وئيمها،

التدددي عجدددزت القيدددادة الوضدددعية  فددي ضدددياق هويدددة القائدددد المسدددلم وتالشدددي بعددد  الحلدددول للمشدددكالت
الحاليددة عددن حلهددا ومعالجتهددا، فالقيددادة فددي اإلسددالم مددنهج وسددلو  إنسدداني يتعددين توظيفددده فدددي البي ددة 

تي أهميدددة القيدددادة انظدددام إسدددالمي فدددي أنهدددا تسدددتند إلدددى قددددوة العقيددددة أوتددد التربويددددة فدددي هدددها الزمدددان،
سددالمية الغددراء ومقاصدددها، بينمدددا تفتدددر  سددتلهامها روح الشددريعة اإلإعددن  وصددالحية القيددادة، فضددالً 

عدددن أن هددده  الدددنظم قدددد إسدددتلهمت  الدددنظم الوضدددعية إنحدددراف العددداملين وضدددعف أخالئيددداتهم، فضدددالً 
 .(Al-Badri, 2002) أحكامهدا مدن التجربة والخطأ

 القائددد بهددا قددومي التددي واألفعددال، األنمدداا السددلواية مددن نهددا مجموعددةأوعرفددت القيددادة اإليمانيددة ب
 إكسداأ خاللهدا مدن مكدني والتدي المالئمدة والسدبل الوسدائل ذلد  فديمًا المتعلم مسدتخد تجا  درسيالم

 ,Othman) ووطندده لمجتمعدده نافعدداً  صددالحاً  إنسدداناً  مندده التددي تجعددل األخالئيددة الفضددائل المددتعلم

2008). 
 هيالددد القائدددد بهدددا لتدددزمي يتدددال السدددلو  مدددن القواعدددد أو نهدددا القاعددددةأب (Yaghi,2011)اوَعرفهددد

 كددون ي مددا ومنهددا المددزا ، أصددل مددن اً يددعيطب كددون ي مددا منهددان: يقسددم إلددى جماعددة، وتنقسددم فددي شيعددي
 وفكدراً  ملكدة رو صدي حتى فأول أوالً  هيعل ستمري ثم الفكر ةيببدا وربما اان والتدري ، بالعادة اً مستفاد

 .القائد لدى
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التدي تدم  ضدوعاتالمو  إللتدزام التنظيمدي يعدد مدنابدان  ذادر ويرى الباحثان مدن خدالل مدا سدبق 
 المؤسسدة فاعليدةرتباا وطيد بافي حقل اإلدارة، لما له من عالقة و  بشكل ابير وواضح بها هتماماإل

الفدرد نحدو المؤسسدة ويشدمل الر بدة  تجدا اإللتزام التنظيمي عن  بريع إذنجاز العمل فيها، إومستوى 
ضددافي فددي ن خددالل بددهل الجهددد اإلشددخاإل مددفددي البقدداء عضددوًا فعددااًل فيهددا، ويظهددر اإللتددزام لدددى األ

فددددي بقائهددددا  يسددددهملقددددوة المؤسسددددة و  شددددخاإل الملتزمددددون تجددددا  مؤسسدددداتهم مصدددددراً العمددددل، ويعددددد األ
  ى.ومنافستها للمؤسسات األخر 

مدددن عناصدددر المجتمدددع لدددها ينددداا بهدددا  المدرسدددة مؤسسدددة تربويدددة تعليميدددة وعنصدددراً  نظدددرًا ألنو 
خددالل التغييددر الضددروري لبنيتهددا األساسددية مددن  سددتجابة للمتغيددرات التددي تحددده مددن حولهددا، مددناإل

تكنولوجيا وهياكل تنظيمية ونظم وأسالي  عمل وعالقات إنسانية وغير ، وان لم تواجه المؤسسة هها 
 التغيير المتسارق فإنها سوف تخر  من دائرة المنافسة وتنزوي بشكل مبكر.

 مشكلة الدراسة
 واالجتماعيدة التربويدة شدؤونها جميدع علدى فوالمشدر  األول المسدؤول هدو المدرسدة مددير يةعدد  

 القديم يرسدخ أن الضدروري  مدن أصدبح فقدد واجباته المهنيدة، وتشعبت زادت فقد واإلدارية والتعليمية،
 بشدرف مخدل هدو مدا واجتنداأ اإلسدالمية، الشدريعة إلدى يحدتكم وأن نفدوس العداملين، فدي األخالئيدة

 وينشدىء العداملين، جميدع ومدع اافدة العمدل التمجدا فدي اآلداأ واالحتدرام قواعدد ويراعدي المهندة،
 علدى والفائددة بدالنفع تعدود المخرجات وهه  الجيل هها أن يكون  تضمن آمنة صحية بي ة في الطلبة
 .مجتمعهم وعلى أنفسهم

 آثارها وتنعكس المدرسية، اإلدارة في األساسية الضروريات من تعد األخالئية كما ان القيادة
 االجتماعيدة والعالقدات للمعلمدين، التنظيمدي االلتدزام مسدتوى  وعلدى التربويدة علدى العمليدة اإليجابيدة

 وتقدع ،همواعدداد الطلبدة وتنميدة األهدداف تحقيق عن المسؤولة الجهة فالمدرسة هي المدرسة، داخل
 القائدد هدو المددير وألن ومدديرين(، )معلمدين البشدري  علدى العنصدر رسدالتها تنفيده فدي نجاحها مهمة
 كونده األهدداف تحقيدق فدي معده يسدهمون  يجعدل )العداملين كدي المهندة بأخالئيدات عيتمتد أن عليده

لها جاءت هده  الدراسدة للكشدف عدن ،  (Daradkeh & al-Mutairi, 2017)لديهم(  ثقة مصدر
  للقيادة اإليمانية. درجة ممارسة القادة التربويين في مديريات التربية والتعليم في قصبة الزرقاء

  أسئلة الدارسة:
  أجابت الدراسة عن األس لة اآلتية:
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القيددادة اإليمانيددة لدددى مددديري مدددارس تربيددة قصددبة الزرقدداء مددن وجهددة نظددر ممارسددة مددا درجددة  .6
 المعلمين؟

فددي متوسددف اسددتجابات  (α≤ 0.05)حصددائية عنددد مسددتوى داللددة إهددل هنددا  فددروق ذات داللددة  .2
مدديري مددارس تربيدة قصدبة الزرقداء أفراد عينة الدراسة عن درجة ممارسة القيدادة اإليمانيدة لددى 

 التخصص(؟و  سنوات الخبرةو  المؤهل العلميو  الجنس) اتمن وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير 
 أهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة الحالية إلى: 
درجة ممارسة القيدادة اإليمانيدة لددى مدديري مددارس تربيدة قصدبة الزرقداء مدن وجهدة  إلى التعرف .6

 نظر المعلمين.
عيندة الدراسدة لدرجدة ممارسدة القيدادة  بدين متوسدطات درجدات تقدديروجد فدروق تف فيما إذا الكش .2

اإليمانيدددة لددددى مدددديري مددددارس مديريدددة تربيدددة قصدددبة الزرقددداء مدددن وجهدددة نظدددر المعلمدددين تعدددزى 
 التخصص(.و  الخبرةسنوات و  المؤهل العلميو  الجنسلمتغيرات الدراسة )

 أهمية الدراسة: 
 ي:أتبما يتتمثل أهمية الدراسة 

النتدائج التدي تدم التوصدل اليهدا لددعم البحدث  افادة البداحثين فدي مجدال القيدادة التربويدة مدن خدالل .6
 العلمي.

خطدوة  وصدفهابتطبيق القواعد االخالئية في االدارية التربويدة ب في المجال العملي افادة المديرين .2
 التربوي بشكل خاإل. في طريق التأصيل اإلسالمي للقيادة بشكل عام والقيادة في المجال

ممارسة القيادة االخالئيدة فدي العمدل االداري لتنميدة ن في ميدان القيادة التربوية من يالعامل افادة .4
 .القيم االخالئية لدى العاملين في المجال التربوي 

 حدود الدراسة ومحددتها:
 تتحدد الدراسة بالحدود والمحددات اآلتية: 

 موضوق دراسة القيادة اإليمانية. الدراسة على اقتصرت :حدود موضوعية
الدراسددة علددى عينددة مددن المعلمددين العدداملين فددي مديريددة تربيددة قصددبة اقتصددرت  حدددود رشددرية:

 الزرقاء.
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تطبيددددق الدراسددددة علددددى الفصددددل الدراسددددي األول مددددن العددددام الدراسددددي  إقتصددددر :حدددددود يمانيددددة
2162/2162. 

بة الزرقداء فدي المملكدة األردنيدة تطبيدق الدراسدة علدى مديريدة تربيدة قصد إقتصدر :حدود مكانية
 الهاشمية.
 : المحددات

والثبددددات لددددأداة(  )الصدددددق يتحدددددد تعمدددديم نتددددائج الدراسددددة فددددي ضددددوء الخصددددائص السدددديكومترية
 ستجابة أفراد عينة الدراسة.إوموضوعية 
 جرائي:واإل االصطالحيالتعريف 

 ن الضروري تعريفها:م لتي وجدا مصطلح القيادة االيمانيةفي الدراسة  الباحثان بإستخدم
 :  يمانراإلالقيادة 

بددث الحيدداة فددي الددنظم وتعميددق شددعور العدداملين بددالمودة والرضددا والتفدداني الددهي يددنعكس  "تعنددي
ن العمدددل الدددهي يباشدددرونه لددده أحسددداس فدددي المتعدددة و علدددى تجسددديد البعدددد الندددوعي فدددي العمدددل وعلدددى اإل

 .(AL-Taweel, 2006, p23)" ليهإضرورة في تحقيق ما يطمحون 
سدتجابات أفدراد عيندة الدراسدة علدى أداة ئيداس القيدادة جرائيدا: الدرجدة الكليدة إلإيمان القيادة باإل

العمدددل بدددروح و  العالقدددات اإلنسدددانيةو  )الصدددفات الشخصددديةالمجددداالت اآلتيددده  اإليمانيدددة والمحدددددة فدددي
 .الصفات اإلدارية(و  الفريق

 اإلدارة التربوية والبعد اإليماني 
ناجحة تعمل علدى تحقيدق ر بدات األفدراد واشدباق حاجداتهم ومحاولدة اإلنتفداق القيادة التربوية ال

مدن ضدرورة البواعددث الهاتيدة والحددوافز الداخليدة لأنشددطة الفرديدة لكدل فددرد مدن أفددراد المجتمدع وأحكددام 
القادة باألعتماد على سياسة المساواة وعدم التعالي التدي رادزت عليهدا الجواند  اإليمانيدة واألخالئيدة 

محاولدددة فدددر  السدددلطة علدددى المريوسدددين وعددددم إسدددتغالل الوظيفدددة لتحقيدددق مددد رأ شخصدددية  وعددددم
(Salama, 2003). 

الرادددائز اإليمانيدددة  وجميدددعفالقيدددادة التربويدددة ال يمكدددن أن تكدددون بمعدددزل عدددن القددديم واألخدددالق 
م األخالئيدة، فدالمجتمع يحكددم علدى النظدام التربدوي مدن خدالل الحكدد األنمداا السدلوايةوخاصدة القديم و 

علددى األنمدداا السددلواية التددي يمارسددها العدداملون فددي المؤسسددة وخاصددة القددادة، فالممارسددات القياديددة 
ممارسات العاملين في المؤسسة وذلد  بفعدل عمليدة التدأثير  فيغير المبنية على أةسس إيمانية تؤثر 
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ألحيددان إلددى وقددد يصددل فددي بعدد  ا التددأثير سددلبيًا فددي النظددام التربددوي التددي تنددتج عددن القيددادة، ويكددون 
 .(Ayesh, 2009)فشل العملية التربوية 

تتسدددم المدرسدددة ذات البعدددد اإليمددداني بوجدددود تعددداون بدددين األفدددراد العددداملين فيهدددا فدددي ظدددل وجدددود 
أهداف وئيم مشتراة واتفاق وتستمد اإلدارة المدرسية نجاحها من األسدس اإليمانيدة المتمثلدة بالعالقدة 

ميددع العناصددر البشددرية فددي المدرسددة مددن مدددير ومعلددم وطالدد  اإليجابيددة بددين المدددير والمعلددم وبددين ج
وتطبيق المباديء اإليمانية )العدل، والتسامح، واإليثار، والعفو( والعمدل ضدمن إطدار ايمداني مراعيدًا 
اإلحتدددرام المتبدددادل وتقويدددة العالقدددات مدددع العددداملين والمجتمدددع المحلدددي وتحسدددين الكفايدددات التعليميدددة 

نويددة لدددى العدداملين وتشددجيع روح اإلبتكددار واإلبددداق، ويددتم اددل ذلدد  مددن وتطويرهددا ورفددع الددروح المع
 ,Al-Hadban) خدددالل وضدددع مدوندددة ايمانيدددة توضدددح جميدددع األنشدددطة داخدددل المدرسدددة وخارجهدددا

2009). 
الدراسات السابقة الدى القيدادة االيمانيدة ومدن هده  الدراسدات مرتبدة حسد  التسلسدل وقد أشارت 

 الزمني من األقدم إلى األحده.
إلدى تحديدد العوامدل التدي  التعدرف ( دراسدة هددفتkinjerski & Skrypnek, 2006جدرى )ا

( مدددن الرجدددال 4( نسددداء و)61تعدددزز خبدددرة الفدددرد للروحانيدددة فدددي العمدددل وقدددد أجريدددت الدراسدددة علدددى )
جدر وممدن يعدرف عدنهم ( يعملون فدي وظدائف متعدددة متنوعدة مدفوعدة األ26-24أعمارهم ما بين )

سدددتخدام أسدددلوأ المقدددابالت، أظهدددرت النتدددائج أن اإللتدددزام إليدددة فدددي العمدددل وذلددد  بامدددتال  ايمانيدددة عا
يمددداني فدددي العمدددل يدددرتبف بشدددكل ابيدددر بعوامدددل تنظيميدددة مثدددل التأسددديس التنظيمدددي القدددوي والتكامدددل اإل

عضداء وفدرإل تحقيدق الدهات والتعلديم المسدتمر والتطدور حساس بروح الجماعة بدين األالتنظيمي واإل
 واسهاماتهم. واحترام الموظفين

مسدتوى ممارسدة مدديري المددارس فدي  إلدى دراسة هدفت التعدرف (,2117Karakoseجرى )أ
. وأشارت النتائج إلى في مدينة انقرة ترايا للقيادة األخالئية من وجهة نظر معلمي المدارس الثانوية

امدل مدع المعلمدين مثل العدالة فدي التع( أن مستوى ممارسة القيادة األخالئية والمسؤوليات األخالئية
التددي يمارسددها  االنمدداا السددلوايةوالتواضددع( اانددت مددن  وتشددجيعهم وفهددم المعلمددين والتحلددي بالصددبر

 .مدير المدرسة الثانوية بدرجة تتراوح بين متوسطة وعالية من وجهة نظر المعلمين
إلدى مسدتوى القيدادة اإليمانيدة التدي التعدرف  دراسدة هددفت (Al- Khudairat, 2007)أجدرت 

 التنظيمددي، االلتددزاماددزت علددى القدديم األخالئيددة الجوهريددة لدددى القيددادات المدرسددية وعالقتدده بدرجددة ر 



 .0202، الثالث األردنية، المجلد السادس، العددمجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

171 

( معلمددددًا 451( مدددددير مدرسددددة و)651اعتمدددددت الدراسددددة المددددنهج الوصددددفي، وشددددملت عينددددة الدراسددددة)
وتوصدلت هده  الدراسدة ومعلمة من مدارس محافظة الزرقاء وتم اختيدار العينتدين بالطريقدة العشدوائية 

إلى أن العالم بحاجة إلى ئيادة مستندة إلى قاعدة صلبة من المعدارف والمفداهيم ومنظومدة مدن القديم 
ات تشكل األبعاد البنائية لإلنسان المؤمن. وبينت الدراسة وجود عالقة ارتباطية ايجابية بدين تجاهوال

فددي متغيددرات مختددارة مثددل يضددا أثددر القيددادة اإليمانيددة أالقيددادة اإليمانيددة واإللتددزام التنظيمددي. وأثبتددت 
 .الرضا الوظيفي والتمكن الوظيفي والروح المعنوية

األسددس الفكريدددة للقيددادة األخالئيدددة، إلدددى دراسددة هددددفت التعددرف  (Nasser, 2009) وأجددرت
ات القيادية الحديثة، والكشف عن الواقع الحدالي لممارسدة القيدادة المدرسدية لددى مدديري تجاهكأحد ال

واعتمدددددت الدراسددددة المددددنهج الوصددددفي  نة عمددددان فددددي ضددددوء تلدددد  األسددددس،التعلدددديم األساسددددي بسددددلط
( مدددير مدرسددة مددن اافددة محافظددات سددلطنة عمددان، واددان 667رتبدداطي، وشددملت عينددة الدراسددة )اإل

من أهم النتائج التي توصدلت إليهدا الدراسدة أن واقدع ممارسدات القيدادة األخالئيدة لددى مدديري التعلديم 
، وأظهددددرت النتددددائج وجددددود فددددروق ذات داللددددة إحصددددائية بددددين اً األساسددددي بسددددلطنة عمددددان اددددان عاليدددد

متوسددددطات تقددددديرات أفددددراد عينددددة الدراسددددة لممارسددددة القيددددادة األخالئيددددة، تعددددزى لمتغيددددرات المنطقددددة 
التعليميددة، والمسدددمى الدددوظيفي، وسددنوات الخبدددرة، بينمدددا ال توجدددد فددروق ذات داللدددة إحصدددائية، تعدددزى 

 .لمتغير المؤهل العلمي
درجدة ممارسدة  إلدى تعدرفال هددفتدراسدة   (Al- Sharafi & Al-Tanah, 2011)أجدرى 

مديري المدارس الثانوية الخاصة بإمارة الشارقة في دولة اإلمارات العربية المتحددة للقيدادة األخالئيدة 
رتبدداطي، وقددد تكونددت عينددة وعالقتهدا بدرجددة تمكددين المعلمددين، واعتمدددت الدراسددة المددنهج المسددحي اإل

معلدددم ومعلمدددة فدددي المددددارس الثانويدددة الخاصدددة تدددم اختيدددارهم بالطريقدددة الطبقيدددة  (211الدراسدددة مدددن)
رين للقيدادة األخالئيدة يالعشوائية واستخدمت أداتان لجمع البيانات األولى: لقياس درجة ممارسة المد

ات المعياريددة ومعامددل نحرافددوالثانيددة: لقيدداس تمكددين المعلمددين واسددتخدمت المتوسددطات الحسددابية واإل
وأظهدددرت النتدددائج أن درجدددة ممارسدددة المدددديرين للقيدددادة  بيرسدددون لمعالجدددة البياندددات إحصدددائياً ارتبددداا 

األخالئية اانت متوسطة من وجهة نظر المعلمين وأن درجة تمكين المعلمين اانت متوسطة بشدكل 
عام وللمجداالت السدتة مدن وجهدة نظدر المعلمدين أنفسدهم وااندت هندا  عالقدة ارتباطيده إيجابيدة دالدة 

 يا بين درجة ممارسة المديرين للقيادة ودرجة تمكين المعلمين.إحصائ
درجددددة ممارسددددة مددددديري المدددددارس إلددددى تعددددرف ال هدددددفت دراسددددة (Al-Otaibi,2013) أجددددرى 
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الثانوية للقيادة األخالئية وعالقتها بقيمهم التنظيمية من وجهة نظر المعلمين في الكويت، واعتمدت 
ومعلمدة يدرسدون المرحلدة  اً ( معلمد254شدملت عيندة الدراسدة )و  رتبداطي،الدراسة المنهج الوصدفي اإل
إلدى أن الدرجدة الكليدة للقيدادة األخالئيدة والقديم  شدارت نتدائج الدراسدةأ وقددالثانوية فدي دولدة الكويدت، 

التنظيميددة لمددديري المدددارس الثانويددة بالكويددت مددن وجهددة نظددر المعلمددين اانددت مرتفعددة. امددا أظهددرت 
داللددة إحصددائية موجبددة بددين درجددة ممارسددة القيددادة األخالئيددة لدددى مددديري  النتددائج وجددود عالقددة ذات

 .المدارس الثانوية في دولة الكويت وئيمهم التنظيمية
هدفت إلى تحديد تأثير القيادة األخالئيدة نحدو دراسة  (Ilham&Yaakob,2014)كما اجرى 

المدددارس الثانويددة فددي مددن مدرسددي  (426)اإللتددزام التنظيمددي فددي المدددارس. شددمل المسددح المقطعددي 
داة تضم األداة القيادة األخالئية في العمدل ومسدح أكيدا )والية شبه جزيرة ماليزيا( واستخدم الباحثان 

 فدياإللتزام للموظف النموذجي المكون من ثالثة مكونات، وبينت النتائج أن القيادة األخالئيدة تدؤثر 
األخالئيدة فدي اإللتدزام التنظيمدي داخدل المددارس، اإللتزام التنظيمي في المدارس، ووجود أثدر للقيدادة 

وبالتددالي يجدد  تطبيددق القيددادة األخالئيددة وممارسددتها مددن قبددل قددادة المدددارس لتحسددين نجدداح اإللتددزام 
 التنظيمي، وبالتالي تحسين األداء المدرسي.

ادة األخالئيدة يدالتعدرف إلدى درجدة ممارسدة الق بدراسدة هددفت (Al- Dajani, 2018) قامدتو 
 تنظيمدديال ري المدددارس الثانويددة الخاصددة فددي محافظددة العاصددمة عَمددان وعالقتهددا بدداإللتزاميمدددلدددى 

راسددة تددم اسددتخدام المددنهج الوصددفي اإل رتبدداطي وتددم  للمعلمددين مددن وجهددة نظددرهم، ولتحقيددق أهددداف الد 
 مداً ( معل471الطبقيدة المنتظمدة وتكوندت مدن) نة الدراسدة بالطريقدةيع ارين، وتم اختياستخدام استبانت

ادة يددتددي: إن درجتددي ممارسددة القومعلمددة فددي المدددارس الثانويددة الخاصددة، وأظهددرت نتددائج الدراسددة اآل
ة ذات داللددة إحصددائية يددجابيالتنظيمددي جدداءت بدرجددة متوسددطة، ووجددود عالقددة ا األخالئيددة واإللتددزام

فددي درجددة  التنظيمددي، ووجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية واإللتددزام ادة األخالئيددةيددن القين درجددة بدديبدد
سددنوات  61ر الخبددرة العمليددة لصددالح الف ددة يددلمتغ التنظيمددي تبعدداً  ادة األخالئيددة واإللتددزاميددممارسددة الق

 .ري الجنس والمؤهل العلمييفأكثر، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغ
اولدت تن التدي الدراسداتنددرة فدي هندا   بدأننه يمكن مالحظدة إبالرجوق إلى الدراسات السابقة ف

 (Al- Khudairat, 2007) ثرهدا فدي اإللتدزام التنظيمدي امدا فدي دراسدةأموضدوق القيدادة اإليمانيدة و 
مدن خدالل عدر  الدراسدات السدابقة  وجدد الباحثدان، امدا  (Ilham & Yaakob, 2014)ودراسدة 
 وتتناسدق واألجنبية منها، أن بع  الدراسات اختلفت فدي األهدداف التدي سدعت إلدى تحقيقهدا العربية
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مع موضوق الدراسة الحالية )القيادة االيمانية( من حيث اعتبار اسس القيادة االخالئيدة هدي االقدرأ 
-Al- Sharafi & Al)دراسدة ا، الى اسس القيادة االيمانية واالخه بها فدي دعدم الدراسدات السدابقة

Tanah, 2011)  ودراسدة (Nasser, 2009) ( ودراسدةkinjerski & Skrypnek, 2006 )
-Al)، ودراسدددة (Al- Dajani, 2018) دراسدددة( و ,2117Karakose) ، وادددهل  دراسدددةدراسدددة

Otaibi, 2013). 
في  وأثرهاعن الدراسات السابقة بانها تناولت موضوق القيادة االيمانية  الدراسة الحالية وتتميز

مي بع  المتغيرات فيها مثل )الجنس وسنوات الخبرة والمؤهل العل أثروربف  االلتزام التنظيمي
 .والتخصص(

 :منهج الدراسة
 األرتباطي لمالءمته طبيعة الدراسة وأهدافها. المسحي تم استخدام المنهج الوصفي

 مجتمع الدراسة
 ،قصدددبة الزرقددداء األولدددى والثانيدددةفدددي معلمدددات الو  نمعلمددديالتكدددون مجتمدددع الدراسدددة مدددن جميدددع 

 (2162التربية والتعليم،  وزارة)ومعلمة  ( معلماً 4466والبالغ عددهم )
 عينة الدراسة

يوضح  (1الجدول )و ، ( معلما ومعلمة476)تم اختيار عينة عشوائية بسيطة مكونة من 
 .ذل 

 الخبرة والتخصصالجنس والمؤهل العلمي وسنوات  تويع أفراد عينة الدراسة حسب (1الجدول )
 % العدد الجنس المتغير
 %47 174 ذاور الجنس

 %53 200 إناه
  374 المجموق

 %55 204 بكالوريوس هلالمؤ 
 %45 170 دراسات عليا

  374 المجموق 
سنوات 
 الخبرة
 

 %21 77 سنوات 5أقل من 
 %45 196 سنوات 10أقل من  -5من

 %27 101 سنوات10أكثر من 
  374 المجموق

 التخصص
 

 %46 171 انساني
 %54 203 علمي

  374 المجموق
 



 نسرين ضمرة، أ.د. محمد الحراحشة                                                    .....ة القيادةدرجة ممارس

  111 

 داة الدراسةأ
اعتمادًا على بع  الدراسات السابقة ادراسة  يرات الدراسةتم تطوير أداة لقياس متغ

(Ilham&Yaakob,2014)  ودراسة(2117Karakose,) يتضمن  محور، فقد تكونت األداة من
الصفات ) مجاالت وهي( 4( فقرة موزعة على )35: تكون من )فقرات ذات صلة بالقيادة االيمانية

 .العمل بروح الفريق(و  يةالعالقات اإلنسانو الصفات اإلدارية و الشخصية 
 صدق أداة الدراسة

بعرضددها علدى مجموعددة مددن المحكمددين،  الظداهري قددام الباحثددانللتأكدد مددن صدددق أداة الدراسددة 
واددان الغددر  مددن التحكدديم هددو التحقددق مددن درجددة مناسددبة الصددياغات  ،( محكمدداً 13بلددغ عددددهم )

ومدددى ئياسددها لددهل  المجددال الددهي  اللغويددة للفقددرات ومدددى انتمدداء الفقددرات للمجددال الددهي وردت فيدده،
تنتمدددي إليددده، وقدددد تدددم األخددده بمالحظدددات المحكمدددين، إذ تدددم تعدددديل صدددياغة بعددد  الفقدددرات، وحدددهف 

( من المحكمدين وقدد تكوندت %02وبعد ذل  تم إعادة صياغتها وفق ما وافق عليه ) .بعضها اآلخر
بشدكلها النهدائي  االسدتبانةت ( فقدرات، فأصدبح5تم حهف )وقد ( فقرة 40من)األداة بصورتها األولية 

 أربعة مجاالت.( فقرة موزعة على 35مكونة من )
 ثبات أداة الدراسة

 تساق الداخلي )معامل ارونبدا  ألفدا(،للتأكد من ثبات أداة الدراسة، تم استخدام ئيم معامل اإل
 تساق الداخلي وفق معادلة ارونبا  ألفا.( يبين معامل اإل2والجدول )

 عامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا لمجاالت الدراسةقيم م (2الجدول )
 معامل الثبات المجال المحور

 اإليمانية القيادة
 0.84 الصفات الشخصية
 0.80 الصفات اإلدارية

 0.81 العالقات اإلنسانية

 0.80 العمل بروح الفريق

 .( أن جميع ئيم معامل الثبات مقبولة لغايات البحث0ين الجدول)بي
 علددى المتوسددطات الحسددابية إلجابددات أفددراد العينددة لتكددون مؤشددرًا علددى درجددة انمددد الباحثددعتا و 

 :اآلتية وذل  اعتمادًا على المعادلةممارسة القيادة االيمانية 
 1.33  =      1-5 =  الحد األدنى –لحد األعلى ا

 3         عدد المستويات        

 2.44=6.44+6المدى االول  -



 .0202، الثالث األردنية، المجلد السادس، العددمجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

111 

 4.47=6.44+2.46المدى الثاني  -

 5=6.44+4.42المدى الثالث  -

 :تيومن ثم أصبحت التقديرات ااآل

 ( مؤشرَا قليالَ 2.44أقل من أو يساوي ) .1

 مؤشرَا متوسطاَ  (4.47( واقل من او تساوي )2.46او تساوي) أكبر .1

 مرتفعاً ( مؤشرَا 4.42او تساوي ) أكبر .1

  نتائج أسئلة الدراسة ومناقشتها:
 حس  تسلسل أس لتها:لت الدراسة إلى النتائج اآلتية و توص

مددا درجددة ممارسددة القيددادة اإليمانيددة لدددى مددديري مدددارس  النتددائج المتعلقددة رالسددؤال ا ول:
لإلجابدة عدن هدها السدؤال تدم اسدتخرا  المتوسدطات  ؟من وجهدة نردر المعلمدينتربية قصبة الزرقاء 

 ،جة ممارسدة القيدادة اإليمانيدة مدن وجهدة نظدر المعلمديندر لمجاالت ات المعيارية نحرافالحسابية واإل
 يبين ذل . (3والجدول)
القيادة اإليمانية مرتبة درجة والرتبة لمجاالت لالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية وا (3الجدول )

 تنايليًا 
 الدرجة اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المجال الرقم الرتبة
 متوسطة 0.58 3.57 شخصيةالصفات ال 1 1
 متوسطة 0.59 3.50 العالقات اإلنسانية 3 2
 متوسطة 0.56 3.45 العمل بروح الفريق 4 3
 متوسطة 0.59 3.42 الصفات اإلدارية 2 4

 متوسطة 0.50 3.49 الدرجة الكلية
 اءلدى مدديري مددارس تربيدة قصدبة الزرقد أن درجة ممارسة القيادة اإليمانية( 3يبين الجدول )

معيدددداري  إنحراف(، وبدددد3.49مددددن وجهددددة نظددددر المعلمددددين جدددداءت متوسددددطة بمتوسددددف حسددددابي بلددددغ )
 فقدد ،(3.42-3.57)مدابين  لمجداالت القيدادة اإليمانيدةتراوحت المتوسطات الحسدابية  ( وقد0.50)

فدددي الرتبدددة األولدددى  "الصدددفات الشخصدددية" مجدددال جددداءجددداءت جميدددع المجددداالت بدرجدددة )متوسدددطة(، و 
(، بينمددا جدداء مجددال" العالقددات 581.معيدداري بلددغ ) إنحرافوبدد (3.57ابي بلددغ )متوسددف حسددبددأعلى 

(، في حدين 0.59معياري بلغ ) إنحرافوب ((3.50بمتوسف حسابي بلغ اإلنسانية" في الرتبة الثانية 
معيداري  بدإنحرافو  (3.45بمتوسدف حسدابي بلدغ )جاء مجال" العمل بروح الفريدق" فدي الرتبدة الثالثدة 

( 3.42بمتوسدددف حسدددابي بلدددغ ) "الصدددفات اإلداريدددة" فدددي الرتبدددة االخيدددرة جددداء مجدددالو  (،561.بلدددغ )
 (.0.59وانحراف معياري قدر  )
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هه  النتيجة أن مدديري المددارس يمتلكدون المعرفدة بأهميدة القيدادة اإليمانيدة فدي العمليدة  وتفسر
الطريدق  بداي وأنده انلحقيقدة اإليمدانطالقدًا مدن الفهدم الصدحيح  اداريين في المدرسة بوصفهمالقيادية 

القائددد  هر المطلددوأ الددهي يحتاجدديددالحقيقددي الددهي يوصددل إلددى النجدداح والتميددز والفددالح واحددداه التغي
علدى تحمدل أعبداء  اً للقائددد التربددوي دربده، ويجعلده قدادر  بداي ينيدر للقيدادة، اإليمدانالتربوي في تطبيقه 

علدى حدل المشدكالت التدي يمدر بهدا داخدل المسؤولية والتغل  على الصعوبات بصدبر، فيجعلده قدادرا 
المؤسسة التربوية بروية وحكمة. فإتباعده للدنهج اإلسدالمي، يسداعد  علدى السدير وفدق مبادئده ويكدون 

 مرشدًا وموجهًا له.
ه أهدافه اإلدارية ويضفي علدى سدلوا لتزام المدير بالقيادة اإليمانية بالمدرسة يحققإواهل  أن 

داري فدي ئيادتده عاملين التدابعين لده فدي المدرسدة ويدؤدي إلدى النجداح اإلحترام والقبول من الطابع اإل
عدالء شدأنها أكثدر ا النسدبيه و  وربما تعدزى هده  النتيجدة إلدى تمسد  األفدراد بدالقيم اإلجتماعيدةالتربوية، 

 من القيم الدينية الثابتة وهها ربما يعود إلى سيادة القيم المادية في المجتمع.
التدي   (Al- Sharafi & Al-Tanah, 2011)اسدة مدع نتدائج دراسدة واتفقدت نتدائج هده  الدر 

 القيادة األخالئية بدرجة متوسطة. سلو شارت إلى أن المديرين يمارسون أ
 ,Nasser) ودراسددة ،(Karakose,2007)واختلفددت نتددائج هدده  الدراسددة مددع نتددائج دراسددة 

لقيددددادة األخالئيددددة بدرجددددة ا سددددلو لكدددددتا علددددى أن درجددددة ممارسددددة مددددديري المدددددارس أاللتددددان  (2009
 مرتفعة.

وقد تم حساأ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على 
 كانت على النحو اآلتي:ف، منفرداً ال مجال فقرات 
 الصفات الشخصية ا ول: المجال

لحسددددابية تددددم اسددددتخدام المتوسددددطات ا لبيددددان درجددددة تقدددددير فقددددرات مجددددال الصددددفات الشخصددددية
 .( يوضح ذل 4والجدول) ات المعيارية والدرجة والرتبةنحرافواإل

 الصفات الشخصية المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والدرجة والرتبة لفقرات (4الجدول )
 مرتبة تنايليًا 

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

اإلنحراف 
 الدرجة المعياري 

 مرتفعة 0.72 4.23 ة باألمانة في أداء أعماله داخل المدرسةيتصف مدير المدرس 1 1
 مرتفعة 0.75 3.75 يتمثل المدير بالنزاهة واألمانة في تصرفاته 2 2
 مرتفعة 0.80 3.69 ومظهر  الشخصي هيهتم المدير بهندام 3 3
 ةمتوسط 0.88 3.65 يلتزم مدير المدرسة بالقوانين واألنظمة 4 4
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المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

اإلنحراف 
 الدرجة المعياري 

 متوسطة 0.96 3.43 ى المال العام بإستثمار  بفاعلية لمصلحة المدرسةيحافظ المدير عل 5 5
 متوسطة 0.90 3.41 يتصف المدير بالصبر في انجاز أعماله 8 6
 متوسطة 0.98 3.38 مقدرة المدير على ممارسة متطلبات دور  تعزز ثقته بنفسه 9 7
 طةمتوس 0.94 3.34 يلتزم المدير بوعود  التي يقطعها على نفسه 6 8
 متوسطة 0.94 3.34 يمثل المدير قدوة حسنة في أداء العمل بطريقة أخالئية 7 8

 متوسطة 0.58 3.57 الدرجة الكلية
أن درجددة تقدددير مجددال الصددفات الشخصددية جدداء بدرجددة متوسددطة بمتوسددف  (4يبددين الجدددول )

فقرات مجدال ( وتراوحت المتوسطات الحسابية ل581.معياري بلغ ) وبانحراف(، 3.57) حسابي بلغ
يتصددف  ( والتددي تددنص علددى"1جدداءت الفقددرة ) فقددد(، 3.34-4.23"الصددفات الشخصددية" مددا بددين )

مدير المدرسة باألمانة فدي أداء أعمالده داخدل المدرسدة " فدي الرتبدة األولدى وبدرجدة مرتفعدة بمتوسدف 
ديري هدده  النتيجددة إلددى فهددم مدد ويعددزو الباحثددان( 721.معيدداري بلددغ) وانحددراف( 4.23حسددابي بلددغ )

رايددزة النجدداح التددي تصددل بهددم إلددى  وَعددد يمدداني المدددارس بأهميددة االمانددة فددي العمددل مددن الجاندد  اإل
إلدددى قلدددة ، النجددداح فدددي العمدددل، وادددهل  ادرا  المديريدددة بأهميدددة البعدددد المتعلدددق بالصدددفات الشخصدددية

بينمدا ، عمدالهمبدار  رايدز  أساسدية فدي أداء ا  وَعدد  للمعرفة بالمتغير األخالقي واعدت يرينامتال  المد
( ونصها "يمثل المددير قددوة حسدنة فدي أداء العمدل بطريقدة أخالئيدة "بالرتبدة األخيدرة 7) جاءت الفقرة

وقدد تعدزى النتيجدة  (941.) معيداري بلدغ وانحدراف (3.34وبدرجة متوسدطة وبمتوسدف حسدابي بلدغ )
 ي أداء اعمالهم.رايز  أساسية ف وعد للمعرفة بالمتغير األخالقي  يرينالمدإلى قلة امتال  
 الصفات اإلدارية المجال الثاني:

تدددددم اسدددددتخدام المتوسدددددطات الحسدددددابية لبيدددددان درجدددددة تقددددددير فقدددددرات مجدددددال الصدددددفات اإلداريدددددة 
 .( يوضح ذل 5المعيارية والدرجة والرتبة والجدول ) واالنحرافات
 مجال الصفات اإلدارية ات المعيارية والدرجة والرتبة لفقراتنحرافالمتوسطات الحسابية واإل  (5الجدول )

 مرتبة تنايليًا 
المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة

 الحسابي
اإلنحراف 
 الدرجة المعياري 

 مرتفعة 1.07 3.68 يشجع المدير على اإلبداق والتجديد 10 1
 متوسطة 0.93 3.54 وأهدافها تهاورسال المدرسةحرإل المدير على تحقيق ريية ي 12 2
 متوسطة 0.98 3.51 ير اإلمكانيات لتقديم التسهيالت للمعلمينيجتهد المدير في توف 11 3
 متوسطة 0.93 3.38 يقدم المدير الدعم المساند لمن يحتاجه من المعلمين 15 4
 متوسطة 1.01 3.37 يعتمد المدير معايير واضحة لتقديم أداء المعلمين 16 5
 متوسطة 0.93 3.35 يحرإل المدير على التنمية المهنية للمعلمين 13 6
 متوسطة 1.00 3.34 قدراتهمميوزق المدير األعباء على المعلمين بعدالة وفقا ل 18 7



 نسرين ضمرة، أ.د. محمد الحراحشة                                                    .....ة القيادةدرجة ممارس

  111 

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

اإلنحراف 
 الدرجة المعياري 

 متوسطة 0.93 3.32 للمجتهدين تهبمكافأيعزز المدير العمل الناجح  14 8
 متوسطة 0.97 3.32 يفيد المدير من مالحظات االخرين في تطوير أدائه 17 8

 متوسطة 0.59 3.42 الدرجة الكلية
جددداء بدرجدددة متوسدددطة بمتوسدددف  اإلداريدددة أن درجدددة تقددددير مجدددال الصدددفات (5ين الجددددول )يبددد

( وتراوحدت المتوسدطات الحسدابية لفقدرات مجددال 0.59معيداري بلددغ) وبدانحراف(، 3.42حسدابي بلدغ)
الفقدرة  باسدتثناءجاءت جميدع الفقدرات بدرجدة متوسدطة  فقد(، 3.68-3.32الصفات اإلدارية ما بين)

والتددي تددنص علددى" يشددجع المدددير علددى اإلبددداق والتجديددد" فددي الرتبددة  مرتفعددة، ( جدداءت بدرجددة10)
  النتيجددة إلددى أن ه( وتعددزى هدد1.07) معيدداري بلددغ وانحددراف( 3.68األولددى بمتوسددف حسددابي بلددغ )

هم الفرصددة ئكانددات والتسددهيالت للمعلمددين العطدداالمدددارس يمتلكددون المقدددرة علددى تددوفير االم مددديري 
( ونصدها " يفيدد المددير مدن 17) بينمدا جداءت الفقدرة ا يساعدهم علدى االبدداق،لتقديم ما هو جديد مم

بالرتبددددة األخيددددرة وبدرجددددة متوسددددطة وبمتوسددددف حسددددابي بلددددغ  خددددرين فددددي تطددددوير أدائدددده"مالحظددددات اآل
يحتدداجون إلددى تفعيددل  يرينوتعددزى هدده  النتيجددة إلددى أن المددد (971.معيدداري بلددغ) وانحددراف (3.32)

 يم المعلمين.التغهية الراجعة عند تقي
 المجال الثالث: العالقات اإلنسانية

لبيددددان درجددددة تقدددددير فقددددرات مجددددال العالقددددات اإلنسددددانية تددددم اسددددتخدام المتوسددددطات الحسددددابية 
 ذل :( يوضح 6والجدول ) والدرجة والرتبة المعيارية واالنحرافات
مجال العالقات اإلنسانية  اتالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والدرجة والرتبة لفقر  (6الجدول )

 مرتبة تنايليًا 
المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة

 الحسابي
اإلنحراف 
 الدرجة المعياري 

 مرتفعة 0.82 3.94 وتقدير باحتراميتعامل المدير مع أولياء األمور  24 1
 متوسطة 1.03 3.67 يحافظ المدير على خصوصيات المعلمين المهنية 19 2
 متوسطة 0.76 3.50 ير مع المخط ين في حقه الشخصييتسامح المد 25 3
 متوسطة 0.88 3.45 ينصت المدير بإهتمام لجميع العاملين 21 4
يحرإل المدير على تأليف القلوأ وحل المشكالت بين  26 5

 متوسطة 0.82 3.44 المعلمين
 متوسطة 0.94 3.44 يقدر المدير ظروف المعلمين مراعيا حاجاتهم ومشاعرهم 20 5
 متوسطة 0.92 3.31 يشار  المدير المعلمين في مناسباتهم اإلجتماعية 22 7
 متوسطة 1.00 3.25 الطلبة بتقدير احتياجاتهم يحترم المدير مشاعر 23 8

 متوسطة 0.58 3.50 الدرجة الكلية
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( أن درجددة تقدددير مجددال "العالقددات اإلنسددانية "جدداء بدرجددة متوسددطة بمتوسددف 6يبددين الجدددول )
( وتراوحدت المتوسدطات الحسدابية لفقدرات مجدال 0.58) (، وبإنحراف معياري بلغ3.50غ)حسابي بل

جدداءت جميددع الفقددرات بدرجددة متوسددطة بإسددتثناء  فقددد(، 3.25-3.94) العالقددات اإلنسددانية مددا بددين
( والتددي تددنص على"يتعامددل المدددير مددع أوليدداء األمددور بددإحترام وتقدددير" فددي الرتبددة األولددى 24الفقددرة )

( وتعددزى هدده  النتيجددة 0.82) ( وانحددراف معيدداري بلددغ3.94رتفعددة بمتوسددف حسددابي بلددغ )وبدرجددة م
بينمددا جدداءت  ،إلددى تعزيددز البعددد التشدداراي بددين المدرسددة وأوليدداء االمددور إلحددداه التغييددر المطلددوأ

الطلبدددة بتقددددير احتياجددداتهم "بالرتبدددة األخيدددرة وبمتوسدددف  ( ونصدددها "يحتدددرم المددددير مشددداعر23) الفقدددرة
عدن  يرينالمددوقد تعزى هه  النتيجة إلى إغفال  (1.00) وانحراف معياري بلغ (3.25لغ )حسابي ب

 التعامل المباشر مع الطلبة وفهم احتياجاتهم إلحداه التأثير االيجابي.
 المجال الرارع: العمل بروح الفريق

تددددم اسددددتخدام المتوسددددطات الحسددددابية  لبيددددان درجددددة تقدددددير فقددددرات مجددددال العمددددل بددددروح الفريددددق
 :( يوضح ذل 7والجدول ) والدرجة والرتبةاإلنحرافات المعيارية و 

مجال العمل بروح  المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والدرجة والرتبة لفقرات (7الجدول )
 مرتبة تنايليًا  الفريق

الر الرتبة
المتوسط  الفقرات قم

 الحسابي
اإلنحراف 
 الدرجة المعياري 

 مرتفعة 0.90 3.75 عد التشاراي بين المعلمينيعزز المدير الب 27 1
 متوسطة 0.83 3.48 يقدر المدير آراء االخرين وأفكارهم ويستثمرها لصالح العمل 28 2
 متوسطة 0.84 3.43 قدراتهمميعزز المدير ثقة المعلمين بأنفسهم و  29 3
 متوسطة 0.91 3.43 ينمي المدير لدى العاملين روح المسؤولية واإللتزام لدى العاملين 32 3
 متوسطة 0.95 3.41 يوفر المدير المنا  المناس  للتواصل بهدف تنسيق العمل الجماعي 31 5
 متوسطة 0.98 3.41 إلى فرد أو جماعة من المعلمين في المدرسة االنحيازيتجن  المدير  34 5
 متوسطة 0.94 3.38 بهم بالعمل الجماعيغاالعمال على جميع المعلمين لير  يوزق المدير 33 7
 متوسطة 0.89 3.37 يعزز المدير مهارات التقييم والمسائلة لدى المعلمين 30 8
 متوسطة 0.96 3.36 اإليجابي االختالفيوضح المدير للمعلمين أهمية  35 9

 متوسطة 0.56 3.45 الدرجة الكلية
بمتوسددف جدداء بدرجددة متوسددطة  أن درجددة تقدددير مجددال العمددل بددروح الفريددق (7يبددين الجدددول )

المتوسدطات الحسدابية لفقدرات مجددال وتراوحدت ( 561.معيداري بلددغ) وبدانحراف(، 3.45)حسدابي بلدغ
، وقددد جدداءت جميددع الفقددرات بدرجددة متوسددطة بإسددتثناء (3.36-3.75العمددل بددروح الفريددق مددا بددين)

درجدة يعزز المدير البعد التشاراي بين المعلمدين" فدي الرتبدة األولدى وبوالتي تنص على"( 27) ةالفقر 
أن  إلدددى وقدددد تعدددزى النتيجدددة (901.) معيددداري بلدددغ وانحدددراف (3.75مرتفعدددة بمتوسدددف حسدددابي بلدددغ )
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عديددد مددن الحلددول التددي قددد تعتددر  سددهم بتشددجيع المعلمددين علددى إيجدداد اإلدارة الناجحددة يمكددن أن ت
يوضدددح المددددير ونصدددها" ( 35) ةبينمدددا جددداءت الفقدددر  ،مدددن خدددالل تطبيدددق مبددددأ الشدددورى  سدددير العمدددل

وانحددددراف  (3.36بالرتبددددة األخيددددرة وبمتوسددددف حسددددابي بلددددغ ) ن أهميددددة اإلخددددتالف اإليجددددابي"للمعلمددددي
وعددم  يرينالمددوقدد تعدزى هده  النتيجدة إلدى  يداأ البعدد التشداراي عندد أغلد   (961.) معياري بلدغ

دوار للمعلمين بإبداء آرائهدم ومناقشدتها مدع بعضدهم الدبع  لتعزيدز تكامدل األالكافية اعطاء الفرصة 
 .المعلمين للوصول إلى الهدف المرجوبين 

 داللدةذات داللدة احصدائية عندد مسدتوى هل هندا  فدروق الثاني:  السؤالر المتعلقة اإلجارة
(05.0)  مدن اإليمانيدة لددى مدديري مددارس تربيدة قصدبة الزرقداء في درجة ممارسة القيادة

 التخصص(؟و  الخبرةالجنس، المؤهل العلمي، سنوات ) المعلمين تعزى لمتغيرات وجهة نرر
لدرجدددة  المعياريدددة واالنحرافددداتلإلجابدددة عدددن هدددها السدددؤال تدددم اسدددتخرا  المتوسدددطات الحسدددابية 

 المعلمدين رمدن وجهدة ندظاإليمانية لدى مديري مدارس تربية قصبة الزرقاء  القيادة اإليمانية ممارسة
  .( يوضح ذل8والتخصص والجدول ) حس  متغيرات الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة

لدى مديري  لدرجة ممارسة القيادة اإليمانية المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية (8الجدول )
العلمي وسنوات  المؤهلو  الجنس)من وجهة نرر المعلمين حسب متغيرات  مدارس تربية قصبة الزرقاء

 (التخصصو  الخبرة
الصفات   الفئات المتغير

 الشخصية
الصفات 
 اإلدارية

العالقات 
 إلنسانيةا

روح 
 الكلي الفريق

 الجنس
 3.52 3.47 3.54 3.46 3.62 س ذكور

 511. 601. 591. 661. 621. ق
 3.45 3.43 3.47 3.39 3.53 س إناث

 471. 521. 591. 521. 531. ق

المؤهل 
 العلمي

 3.49 3.44 3.52 3.41 3.61 س ركالوريوس
 511. 581. 601. 611. 591. ق

 3.48 3.45 3.48 3.44 3.53 س دراسات عليا
 471. 531. 571. 561. 551. ق

سنوات 
 الخبرة

 3.52 3.44 3.50 3.49 3.64 س سنوات 5أقل من 
 591. 0.62 6701. 0.710 0.650 ق

 3.43 3.44 3.47 3.34 3.49 س 01إلى أقل من  سنوات5من 
 471. 551. 591. 541. 561. ق

 3.56 3.47 3.56 3.53 3.68 س سنوات01أكثر من 
 431. 521. 521. 541. 521. ق

 3.46 3.43 3.49 3.36 3.56 س انساني التخصص
 501. 0.58 571. 641. 601. ق
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الصفات   الفئات المتغير
 الشخصية

الصفات 
 اإلدارية

العالقات 
 إلنسانيةا

روح 
 الكلي الفريق

 3.51 3.47 3.51 3.48 3.59 س علمي
 481. 541. 601. 541. 1 56. ق

 اإلنحراف المعياري  س= المتوسف الحسابي    ق=
لمجدداالت بددين المتوسددطات الحسددابية واإلنحرافددات المعياريددة  فروقددا ظاهريددة (8يبددين الجدددول )

بسددب   درجددة ممارسددة القيددادة اإليمانيددة لدددى مددديري تربيددة قصددبة الزرقدداء مددن وجهددة نظددر المعلمددين
 10سددددنوات(، )أكثددددر مددددن  10أقددددل مددددن  -5سددددنوات، مددددن ) 5مددددن  )أقددددلسددددنوات الخبددددرة اخددددتالف 

لفروق اإلحصدائية بدين المتوسدطات الحسدابية تدم انساني( ولبيان داللة ا ،التخصص )علمي،سنوات(
 ( يوضح ذل . 9والجدول ) المتعدداستخدام تحليل التباين 

 لدرجة الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة والتخصص  ثر المتعدد نتائج تحليل التباين (9الجدول )
 نرر المعلمينمن وجهة  لدى مديري مدارس تربية قصبة الزرقاء ممارسة القيادة اإليمانية

درجات  مجموع المربعات المجاالت مصدر التباين
الداللة  قيمة ف متوسط المربعات الحرية

 اإلحصائية

 الجنس
 008.هوتلنج=

 597.ح=

 111. 2.596 8501. 1 8501. الصفات الشخصية
 201. 1.683 5751. 1 0.575 الصفات اإلدارية

 241. 1.401 4901. 1 4901. العالقات اإلنسانية
 391. 7301. 0.234 1 2341. العمل بروح الفريق

 151. 2.102 5141. 1 5141. الكلي

 العلمي المؤهل
 024.هوتلنج=

 066.ح=

 031. 4.530 1.483 1 1.483 الصفات الشخصية
 781. 08101. 0.028 1 0281. الصفات اإلدارية

 211. 1.559 5451. 1 5451. العالقات اإلنسانية
 5.39E-006 1 5.39E-006 .0001 1.00 الفريق العمل بروح
 291. 1.125 2751. 1 2751. الكلي

 سنوات الخبرة
 941.ويلكس=

 004.ح=
 

 0.000* 5.616 1.838 2 3.676 الصفات الشخصية
 0.01* 4.730 1.617 2 3.234 الصفات اإلدارية

 271. 1.312 4591. 2 0.981 العالقات اإلنسانية
 931. 0721. 0.023 2 0461. يقالعمل بروح الفر 

 061. 2.904 7091. 2 1.419 الكلي

 التخصص
 هوتلنج=022.
 ح =099.

 341. 9331. 3051. 1 3051. الصفات الشخصية
 021. 5.868 2.006 1 2.006. الصفات اإلدارية

 0.58 4071. 1081. 1 1081. العالقات اإلنسانية
 481. 5081. 1631. 1 0.163 العمل بروح الفريق

 171. 1.921 4691. 1 4691. الكلي

 الخطأ
   3271. 368 120.437 الصفات الشخصية
   0.348 368 125.819 الصفات اإلدارية

   3501. 368 128.762 العالقات اإلنسانية
   3211. 368 118.067 العمل بروح الفريق
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درجات  مجموع المربعات المجاالت مصدر التباين
الداللة  قيمة ف متوسط المربعات الحرية

 اإلحصائية
   2441. 368 89.888 الكلي

 الكلي

    374 4909.938 الصفات الشخصية
    374 4525.556 الصفات اإلدارية

    374 4726.734 العالقات اإلنسانية
    374 4575.630 العمل بروح الفريق

    374 4647.882 الكلي
 ( α≤0.05)ذات داللة احصائية عند مستوى داللة * 

 ( اآلتي:9)يتبين من الجدول 
دلددت ص لصددالح طلبددة البكددالوريوس، امددا دلددت النتددائج علددى وجددود فددروق فددي متغيددر التخصدد

لمتغيدر الخبدرة علدى مجدالي  تعدزى ( α≤0.05النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية عند مسدتوى )
يوضدح  (10الصفات الشخصية واإلدارية ولبيان داللة الفروق تدم اسدتخدام اختبدار شديويه والجددول )

 .ذل 
 مجالي الصفات الشخصية والصفات اإلدارية  ثر الخبرة على هنتائج اختبار شيفي (10الجدول )

 سنوات 5أقل من  المستويات المجال
 (3.53س)

 سنوات 10أقل من  -5من
 (3.64س)

 سنوات فأكثر  10
 (3.44س)

الصفات 
 الشخصية

 سنوات 5أقل من 
 911. 161. ____ (3.53س)

 سنوات 10أقل من  -5من
 0.03* ____ 161. (3.64س)

 سنوات فأكثر10
 ____ 0.03* 911. (3.44س)

الصفات 
 اإلدارية

 1-5 المستويات
 (3.49س)

10-5 
 (3.34س)

 فأكثر 10
 (3.53س)

 سنوات 5أقل من 
 921. 151. ____ (3.49س)

 سنوات 10أقل من  -5من
 0.03* ____ 151. (3.34س)

 سنوات فأكثر 10
 ____ 0.03* 921. (3.53س)

 س = المتوسف الحسابي

فددروق ذات داللددة احصددائية علددى مجددال الصددفات الشخصددية بددين  ( وجددود10يبددين الجدددول )
سددنوات فددأكثر( وجدداءت 10) ( والخبددرة الطويلددةسددنوات61مددن  أقددل– 5) مسددتويات الخبددرة المتوسددطة

( وجددود فددروق 10(، امددا بددين الجدددول )سددنوات61مددن  أقددل– 5) الفددروق لصددالح الخبددرة المتوسددطة



 .0202، الثالث األردنية، المجلد السادس، العددمجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

111 

اإلداريددددة بددددين مسددددتويات الخبددددرة  ال الصددددفاتمجددددثددددر سددددنوات الخبددددرة علددددى ذات داللددددة احصددددائية أل
 فأكثر( ولصالح الخبرة المتوسطة. تسنوا (10 ( والخبرة الطويلة5-10) المتوسطة

درا  للرييدددة زيدددادة نسدددبة المعرفدددة واإلدورًا فدددي  تدددؤديأن الخبدددرة إلدددى  ويعدددزو الباحثدددان هددده  النتيجدددة
 .هداف المرجو تحقيقهاالعامة واأل
 التوصيات:
 بالتوصيات اآلتية: يوصي الباحثان الدراسة، التي توصلت إليها جنتائالفي ضوء 

اإليمانيدددة وذلددد  مدددن خدددالل اعطددداء  القيدددادةالمددددارس بأهميدددة  ديري زيدددادة درجدددة الدددوعي لددددى مددد -
عقددد دورات تدريبيددة ، و نعكس علددى مسددتوى أدائهددم السددلواي داخددل مدارسددهمتددمحاضددرات توعويددة 

 .اليمانيةالقيادة االمدارس متضمنة مهارات  يري لمد
سدددلواية االقيدددادة اإليمانيدددة وعالقتهدددا  وربطهدددا بمتغيدددراتإجدددراء دراسدددات مماثلدددة  يقتدددرح الباحثدددان -

 القيادة اإليمانية وعالقتها بالجودة الشاملة. بسلواهم المواطنة أو
وضددع منظومددة ئيميددة ومبددادئ ايمانيددة للقيددادة التربويددة تالئددم القيددادة فددي المدددارس وتتناسدد  مددع  -

 والمجتمع االردني. يعة االسالميةالشر معطيات 
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