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وعالقتها بكفاءتهم  درجة التزام القيادات التربوية في الجامعات األردنية الرسمية بالقيم الدينية
 القيادية

  
 نائلة عبد السالم كريم المحادينأ. 

 *"محمد أمين" حامد القضاة أ.د.
 

 ملخص: 
ة بالقيم هدفت الدراسة التعرف إلى درجة التزام القيادات التربوية في الجامعات األردنية الرسمي

الدينية وعالقتها بكفاءتهم القيادية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانة ووزعت على 
. 2012/2013(من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات األردنية الرسمية للعام الدراسي 339)

 وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أبرزها:
، لكفاءة القيادات التربوية في الجامعات األردنية الرسمية متوسطةجاءت تصورات عينة الدراسة 

عدم وجود فروق ذات جاءت درجة التزامهم بالقيم الدينية كذلك متوسطة. وأظهرت نتائج الدراسة  كما
داللة إحصائية في درجة كفاءة القيادات التربوية في الجامعات األردنية الرسمية تعزى لمتغير الجنس 

لكلية، بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة كفاءة القيادات التربوية في والجامعة وا
الجامعات األردنية الرسمية تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية ولصالح األستاذ المشارك، ولم ُتظهر 

سمية النتائج فروقًا ذات داللة إحصائية في درجة التزام القيادات التربوية في الجامعات األردنية الر 
بالقيم الدينية تعزى لمتغيرات الدراسة، وكانت جميع معامالت االرتباط بين درجة التزام القيادات 

 التربوية في الجامعات األردنية الرسمية وكفاءاتهم القيادية موجبة ودالة إحصائًيا.
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Abstract 

 

This study aimed at recognizing the degree of commitment of 

educational leaders at Jordanian public universities to religious values, and 

its relationship with leadership efficiency. To accomplish the objectives of 

the study, a questionnaire was developed, and distributed to (339) faculty 

members of Jordanian public universities, for the academic year 2011-2012. 

The findings of the study revealed the following: 

The perspectives of a sample study of Educational Leadership Efficiency 

in Jordanian public universities were average. Regarding the degree of their 

commitment to religious values was also average. The results showed no 

statistically significant variances in the efficiency degree of educational 

leadership in public universities due to the gender variable and University 

and College, whereas there are significant variances in the efficiency degree 

of educational leadership in the Jordanian public universities that due to the 

academic rank variable and for the benefit of   the Associate Professor. 

There were no results that show statistically significant variances in the 

degree of commitment to educational leadership in the Jordanian public 

universities to religious valuesattributed to the variables of the study. As to 

all the correlation coefficients between the degree of commitment to 

educational leaderships in the Jordanian public universities and leadership 

efficiency are positive and statistically significant. 
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 :المقدمة
ي المعاصر، وذلك لما تشهده المؤسسات من تطورات ر تحتل القيادة مكانة كبيرة في الفكر اإلدا

في، وتعدد الحاجات والرغبات، وأصبحت وتغيرات وتحديات في ظل التقدم العلمي، والتطور المعر 
سيقها وفقًا الحاجة ماسة إلى قادة ذوي مهارات وكفاءات مناسبة ليقوموا بتوجيه العمليات اإلدارية وتن

، وهي من أهم العناصر ل فيهان القيادة الفّعالة متأثرة ومؤثرة بالبيئة التي تعمإللظروف المحيطة، إذ 
ت ألجل توجيه الجهود، وتنظيم األعمال، وتقسيم المهام، وتحقيق التي تحتاجها المؤسسات والمنظما
 الغايات واألهداف المرسومة. 

ويولي النظام التربوي القيادة اهتمامًا ملحوظًا من أجل تطوير العملية التربوية، وتحسين فعاليتها 
تربوية، كونها المرتكز وكفاءتها تخطيطًا وتنفيذًا وتقويمًا، فتقدم هذا النظام مرهون بتقدم القيادات ال

األساسي لتقدم المؤسسات التربوية. والنجاح والتميز يتطلب من القيادات التربوية ممارسات فعلية 
، لذا تتمثل في قيم ومبادئ وسلوكيات تكون من أنجع الوسائط وأهمها في تدعيم نفوذ القائد وتقدمه

المبادئ والسلوكيات، وموجهًا لقيم ومبادئ  فإنه يتعين على القائد أن يكون مثااًل في هذه القيم وتلك
 .(2009جماعته أثناء ممارستهم جميع الوظائف والمسؤوليات )طشطوش، 

واإلدارة المعتمدة على القيم تمثل فلسفة إدارية، واتجاهًا حديثًا في اإلدارة يقدم نفسه بدياًل عن 
ن الحادي والعشرين أن تحافظ على فلسفات واتجاهات إدارية سابقة، فلم يُعد باستطاعة مؤسسات القر 

براز هويتها، واستثمار طاقات أفرادها إال من خالل رسالة محددة، وقيم مرشدة  تحقيق تماسكها، وا 
تتبناها. وعليه فإنَّ اهتمام القيادات اإلدارية العليا بهذا االتجاه اإلداري الحديث بات أمرًا مهمًا 

فرازاته )صدام،  لمواجهة التحديات التي تفرضها معطيات هذا  (.  2003القرن وا 
وتركز نظريات ومدارس اإلدارة على تأثير القيم على الممارسات اإلدارية والقيادية، كما وتؤكد 
على أن القيم اإلدارية تمثل إطارًا مرجعيًا لسلوك القيادات اإلدارية، إْذ تعمل على التوجيه نحو 

في تعزيز هذه القيم، بل  اممهّ  اً للقيادة اإلدارية دور  األهداف التي تسعى المؤسسات إلى تحقيقها. وأن
إن القادة في الغالب هم الذين ينشئون القيم، ولهم تأثير كبير على أداء وسير العمل في المؤسسة. 
ويمكن القول بأن المؤسسة ال يمكن أن تستمر وتحقق الشهرة المميزة دون أن يكون لها نظام قيمي 

 .(2003اإلداريون ويتمثلونه )هيجان،  واضح يقوم بتعزيزه القادة
( يؤدي بصورة عامة أدوارًا 2004والتعليم الجامعي كما يرى الالمي المشار إليه في ستراك )

حيوية ومهمة في المجتمعات، ولعل من أهمها إيجاد شخصية متوازنة متكاملة للطالب فكريًا 
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من أجل صناعة الحاضر وفن التعامل مع وسلوكيًا. فالتعليم الجامعي يعمل على التجديد والتحديث، 
مستلزماته، ويرسم معالم المستقبل ويحدد حاجاته، وهو الذي يعد للمجتمع أطره اإلدارية، والفنية، 

فاق المعرفة، والذي يعالج القضايا، ويحل آ، وغيرها، وهو المسؤول عن توسيع والعسكرية، والمهنية
. وقد أصبحت مؤسساته مراكز أساسية لخدمة المشكالت، ويطور اإلمكانات، ويكشف الثروات

ثراء حياته، لذا فإن بقاء المجتمع يعتمد اعتمادًا كبيرًا على الجامعات والكليات  المجتمع المحلي وا 
 وقياداتها.

ولعل الجامعات من أهم المؤسسات التربوية التي تحتاج إلى عناية واهتمام في كفاءة القيادات 
خالقية، ألنها تعتبر مراكز اإلشعاع الفكري في المجتمع، وتقوم بأدوار التربوية وربطها بالقيم األ

مهمة على مستوى األفراد والجماعات، وتتفاعل مع البيئة المحيطة. وألن وظيفة النظام الجامعي 
تختلف عن وظيفة غيره من األنظمة، إذ إنَّ نتاج الجامعات يتمثل في إعداد اإلنسان وتمكينه من 

ما يتمثل في االهتمام في التنمية البشرية وربطها في العمل بهدف االنسجام مع أدوات المعرفة ك
الذات ومع اآلخرين في عصر المعلومات، وهذا كله يستدعي أن ُتدار الجامعات بفلسفة قيادية 
تنسجم مع خصائص هذا النظام، فالجامعات مؤسسات فريدة، ولها أهداف مميَّزة، وفيها مسؤولون 

، وتربية األجيال، وصناعة ءة خاصة، ويعّول عليها إعداد النشذات طبيعة علمييضطلعون بمهام 
 (.2007النهضة )المخالفي، 

والقيم ليست مجرد نظريات أو مفاهيم جامدة، بل البد من أن تترجم إلى سلوك عملي تطبيقي، 
ئد التربوي ، لذا تعد ممارسات القااألفراد في جميع الجوانب داخل المؤسسة فيله أثره المباشر 

السلوكية، والتزامه بالقيم على درجة كبيرة من األهمية، كونها تنعكس على طبيعة الدور القيادي لدى 
القائد مع مرؤوسيه، وبناء على ذلك تغدو معرفة وجهة نظر المرؤوسين حول مدى التزام القيادات 

ت كونها مؤسسات قيادية التربوية بالقيم واالتجاهات والسلوكيات ذات أهمية، وخاصة في الجامعا
فريدة تعتمد أنظمة إدارية، وهياكل تنظيمية تتناسب مع حجم المهمة التي أوكلت لها، والمتمثلة في 
تأهيل وتنمية الموارد البشرية، وتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية. وتأتي هذه الدراسة 

لجامعات األردنية الرسمية بالقيم الدينية، والكشف محاولة قياس درجة التزام القيادات التربوية في ا
 عن عالقة هذا االلتزام بكفاءتهم القيادية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية.
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 :  مشكلة الدراسة وأسئلتها  
ُتعدد  القيددادت التربويددة فددي الجامعدات هددي المحددرّاك الددرئيس، والمسدؤول عددن إنجدداز المهددام، وتحقيددق 

ء الرسالة، والقائمة على إثراء المنظومة القيمية. لذا يتطلب من هدذه القيدادات أن تكدون األهداف، وأدا
لهم لقيدددادة مؤسسددداتهم، لتعمدددل علدددى تفعيدددل دور العددداملين  واعيدددة وعلدددى مسدددتوى مدددن الكفددداءة التدددي تدددؤهّا

تقليديدددة وحفددزهم علدددى القيددام بواجبددداتهم علددى أكمدددل وجدده، بدددداًل مددن قيدددادات تتبنَّددى المفددداهيم اإلداريددة ال
مددن األدبيددات والدراسددات التربويددة  ومقاومددة التجديددد، وقددد أكدددت كثيددرالقائمددة علددى الضددبط والسدديطرة 
(، أنَّ مسددتوى القيددادات فددي 4002( المشددار إليهددا فددي سددتراك )Waltzerواإلداريددة، كدراسددة ولتددزر )

المؤسسددات فددي  مؤسسددات التعلدديم العددالي وكفاءتهددا مددن العوامددل األساسددية التددي يمكددن أن تجعددل هددذه
ددز إداريددًا وعلميددًا. لددذا أشددارت هددذه الدراسددات إلددى أهميددة  إعددداد قيددادات تربويددة، مددن خددالل  وضددع متميّا

ولعددلَّ المطلددب األساسددي لكددل قيددادة واعيددة وحكيمددة، هددو البددرامج التدريبيددةف لرفددع كفدداءة هددذه القيددادات، 
يدان المؤسسدة وفدق المعدايير والقديم االهتمام بالعالقات الشخصية والتشاركية، من أجدل الحفداع علدى ك

الساميةف ألنَّ االعتماد على بناء عالقات فردية وجماعية على أساس االلتزام بالقيم األخالقية يضدمن 
جدراءات  االرتقاء بمستوى األداء المؤسسدي القدائم علدى التفاعدل بدين القائدد والمرؤوسدين، وفدق أعمدال وا 

فالقيددادة تعتبددر فنددًا أخالقيددًا يرتفددع بالقددادة اإلداريددين إلددى  وقددوانين توضددح وتطبددق لكسددب والء العدداملين،
دة فدي إطدار قيمدي ينصدّب علدى  أفضل المستويات اإلدارية، ويجعل لهم رؤى مستقبلية واضدحة ومحددَّ
دق واألمانة والقوة وغيرهداف وذلدك لتقدديم أعلدى مسدتوى مدن الخدمدة، وهدذا مدا أشدارت إليده  مثاليَّات الصّا

 . (2002)( ودراسة تشارلز2003بقة، كدراسة الحنيطة)بعض الدراسات السا
 :وتحديدًا فإنَّ مشكلة الدراسة تسعى لإلجابة عن األسئلة اآلتية

ما درجة التزام القيادات التربوية في الجامعات األردنية الرسمية بالقيم الدينية من وجهة نظر  .1
 أعضاء الهيئة التدريسية؟

الجامعات األردنية الرسمية من وجهة نظر أعضاء الهيئة  ما درجة كفاءة القيادات التربوية في .4
 التدريسية؟ 

( في درجة كفاءة القيادات α≤0.05 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .3
التربوية في الجامعات األردنية من وجهة نظر الهيئة التدريسية تعزى للمتغيرات )الجنس، 

 اديمية(؟الجامعة، الكلية، الرتبة األك
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( في درجة التزام القيادات α≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  .2
التربوية في الجامعات األردنية الرسمية بالقيم الدينية تعزى للمتغيرات )الجنس، الجامعة، الكلية، 

 الرتبة األكاديمية(؟
( بين درجة  التزام القيادات α≤0.05 هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) .5

التربوية في الجامعات األردنية بالقيم الدينية وكفاءتهم القيادية من وجهة نظر أعضاء الهيئة 
 التدريسية؟ 

 هدف الدراسة إلى:أهداف الدراسة:
 التعرف إلى درجة كفاءة القيادات التربوية في الجامعات األردنية الرسمية. .1
 م القيادات التربوية في الجامعات األردنية الرسمية بالقيم الدينية.التعرف إلى درجة التزا .4
 التعرف إلى عالقة التزام القيادات التربوية بالقيم الدينية بدرجة كفاءتهم القيادية. .3
 إثراء األدب النظري المختص بكفاءة القيادات التربوية وعالقة ذلك بااللتزام بالقيم الدينية. .2
هم في تحسين أداء القيادات، ورفع كفاءتهم التربوية في الجامعات في تقديم التوصيات التي تس .5

 ضوء النتائج التي تظهرها الدراسة.

 هناك ثمة مسوغات عدة تبين أهمية هذه الدراسة ومنها:  أهمية الدراسة:
كفاءة القادة التربويين، ومحاولة  فيتعزيز االتجاهات العلمية التي تهتم بالقيم الدينية وأثرها  .1

 سهام في إضافة لبنات جديدة إلى هذا الموضوع الذي يهتم بالسلوك القيادي في المؤسسة.اإل
 محاولة تشجيع الباحثين على البحث العلمي في هذا الموضوع. .4
هم هذه الدراسة في رفد القيادة التربوية بنتائج حول العالقة بين القيم الدينية من المؤمل أن تس .3

 والكفاءة القيادية.
ستفيد من هذه الدراسة جميع المهتمين بأخالقيات القيادة التربوية في  المؤسسات ويمكن أن ي .2

 التربوية.

 حدود الدراسة:  يتحدد تعميم النتائج باآلتية:
اقتصرت الدراسة على القيادات التربوية في الجامعات الرسمية في المملكة األردنية الهاشمية  .1

 م(.  4012/ 2013)مؤتة، األردنية، اليرموك( للعام )
 الخصائص السيكرومترية ألداة الدراسة واألساليب اإلحصائية المستخدمة.  .4
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 مصطلحات الدراسة: 6.1
 يلي التعريف االصطالحي واإلجرائي لمصطلحات الدراسة: فيما
( هي: عملية يتم عن طريقها إثارة 2001( المشار إليه في عبيدات )(Baasعند باس : القيادة

طالق  طاقاتهم، وتوجيهها في االتجاه المرغوب. اهتمام اآلخرين، وا 
يعرفها عالم اللسانيات شومسكي: بأنها الرشد في استخدام الموارد بالشكل الذي يحقق  الكفاءة: 

أعلى مردودية، وذلك بإشباع حاجات ورغبات األفراد العاملين، ورفع الروح المعنوية لديهم ليعزز 
 2006). رغبتهم واندفاعهم )حمادات، 

بمجموعة من القدرات والمهارات : بأنها نشاط عملي، يتمثل الكفاءة القيادية إجرائيا   وتعرف
واالتجاهات والمعارف التي يمتلكها ويمارسها رئيس الجامعة، أو عميد الكلية، أو رئيس القسم، 

من  وتقاس  في هذه الدراسةوتمّكنه من أداء عمله وأدواره ومسؤولياته، ويالحظها ويقّيمها العاملون، 
 خالل األداة  التي صممت لهذا الغرض.

ويحدد في هذه الدراسة بأنه: كل فرد يحمل مؤهل دكتوراه أو ماجستير وبرتبة  عضو هيئة التدريس:
علمية على الترتيب أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، ويقوم بتدريس المقررات األكاديمية في 

 الجامعات األردنية الرسمية.
 ويقصد بهم في هذه الدراسة رؤساء الجامعات، وعمداء الكليات، ورؤساء األقسام.ية: القيادات التربو

هي المعتقدات التي يعتقد أصحابها بقيمتها، ويلتزمون بمضامينها، فهي تحدد السلوك  القيم:
 (. 2000المرغوب والمرفوض، والصواب والخطأ )القريوتي،

صرفات الفردية التي تحكم العالقات الشخصية : هي االعتقادات واالتجاهات والتالقيم الدينية
 (. 2000ي،تواالجتماعية والسياسية، وذلك باالستناد إلى توجيهات الكتب السماوية )القريو 

: بأنها مكون نفسي، ومعرفي، وعقلي، ووجداني، وأدائي، ومصدره إلهي، وتعرف القيم الدينية إجرائيا  
من خالل استجابات أفراد عينة الدراسة لألداة التي  يوجه السلوك ويدفعه، وتقاس في هذه الدراسة

 ُطورت لهذا الغرض.
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 الدراسات السابقة:
قام الباحثان بمراجعة مجموعة من الدراسات ذات عالقة بموضوع الدراسة، وتاليًا استعراض  

 لهذه الدراسات:

 أوال : الدراسات المتعلقة بالقيم:
حليل منظومة القيم المؤثرة على النظام اإلداري في ( التي هدفت إلى ت1993دراسة العواملة )

( 555إطار نظامي مقارن يشمل المجتمعات الرأسمالية الغربية واإلسالمية، وبلغ عدد أفراد العينة )
مسؤواًل في مختلف المستويات اإلدارية في جهاز اإلدارة العامة في األردن. وتوصلت الدراسة إلى 

م اإلسالمي يتميز بوجود منظومة قيم راسخة ومحكمة وتتصف نتائج كان من أهمها: أن النظا
باالنسجام والتكامل والعدالة اإللهية، وهذا يعني االستقرار واالستمرارية ضمن إطار واضح ومحدد 
المعالم، وأن نظام الرأسمالية ومنظومته القيمية يتصفان بأحادية البعد وعدم التوازن، نظرًا لما فيها 

كيز مادي، وأن النظام األردني يتصف بعدم الوضوح أو االختالط القيمي في من نزعة فردية وتر 
مجال النظام اإلداري، فهو يرتكز على مزيج من األسس العقالنية والقانونية واالجتماعية والدينية، 
مما يؤدي إلى التناقض واالزدواجية والصراع القيمي وبالتالي يؤدي إلى فساد وخلل في النظام 

ي منظومة قيمية راسخة المعالم ومستمدة من التراث العربي واإلسالمي يسهم في أن تبنّ اإلداري. و 
 نضج النظام اإلداري في األردن ويعطيه هوية مميزة. 

، دراسة حول "قيم الرؤساء وعملية صنع القرار" هدفت إلى (Keast, 1995)أجرى كيست 
لتي يستند إليها هذا القرار، حيث اعتمدت اختيار العالقة بين عملية صنع القرار اإلداري والقيم ا

الدراسة على إطار مفاهيمي يتكون من ثالثة أبعاد هي )أنواع القرار، وعملية صنع القرار، والقيم(، 
لدى الرؤساء في الكليات العامة في مقاطعة البرتا في كندا، وذلك باستخدام تصميم نوعي يركز على 

( حالة 24دت الدراسة على مرحلتين من المقابالت، شملت )تحليل متنوع لدراسة الحالة، حيث اعتم
من القرارات الحرجة، وأظهرت نتائج الدراسة تميز أنماط متكررة في مالمح عملية اتخاذ القرار والقيم 
التي يؤمن بها هؤالء الرؤساء، كما وأشارت الدراسة إلى مستويات متنوعة من المشاركة في أنواع 

 قة ذلك بإيمان الرؤساء بقيم المشاركة.مختلفة من القرارات وعال
شركة البوتاس والفوسفات  ، التي هدفت إلى مقارنة قيم مديري 1996)دراسة البداينة والعضايلة )

للجبيل وينبع وشركة سابك في السعودية. وقد شملت  في األردن، مع قيم المديرين في الهيئة الملكية
الفوسفات )اإلدارة العامة(، وشركة البوتاس )الموقع(، الدراسة جميع المديرين والمشرفين في شركة 
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من شركة البوتاس، أما عينة  (25) و( من شركة الفوسفات،85، منهم )(110)وكان عددهم 
مديرًا من سابك (50) و مديرًا ومشرفًا من الهيئة، (12)مديرًا ومشرفًا، و  (62)الهيجان فقد بلغت 

رت نتائج الدراسة وجود اتساق في قيم المديرين في في المراكز الرئيسية في الرياض، وأظه
المنظمات األردنية والمنظمات السعودية، وأن قيم الدفاع والنفوذ والفاعلية والعدالة والصفوة والكفاءة، 
قد احتلت أعلى القيم لدى المديرين في المنظمات األردنية، منها في المنظمات السعودية. أما قيم 

ظام االقتصادي والمكافأة وفرق العمل واستغالل الفرص، فقد احتلت أدنى القيم التنافس والقانون والن
في منظمات كال البلدين، ويالحظ أن االتجاه العام للقيم قد اتخذ النمط نفسه في كال البلدين مع 

 ارتفاع متوسط القيم لدى المديرين في المنظمات السعودية مقارنة معه في المنظمات األردنية.
(، بهدف تشخيص القيم الوظيفية السائدة في اإلدارات 1998اسة الطراونة والصرايرة، )وجاءت در 

( دائرة حكومية، حيث شملت عينة الدراسة 21الحكومية محافظه الكرك، وقد شارك في الدراسة )
( فردًا، وأظهرت النتائج وجود قيم وظيفية مشتركة بين العاملين في اإلدارات الحكومية في 254)

الكرك، وأن آراء الموظفين ال تختلف عن آراء الرؤساء حول موضوع القيم الوظيفية، كما  محافظة
أن آراء الذكور ال تختلف عن آراء اإلناث في مجال تشخيص القيم الوظيفية، وأنه ال توجد عالقة 

 بين المؤهل العلمي أو العمر للموظف وقيمه التي يؤمن بها في محيط عمله.
، فهدفت إلى مقارنة المعايير والقيم واألعراف السائدة في جامعتي (2000)يم أمَّا دراسة اإلبراه

بغداد واليرموك من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في كلتا الجامعتين، حيث تم اختيار عينة 
(، وقد أظهرت النتائج أن أعضاء الهيئات 350مقصودة ممن هم من حملة الدكتوراه، وبلغ عددهم )

جامعتين يستندون في رفضهم أو تأييدهم السلوك الذي يظهره عضو الهيئة التدريسية التدريسية في ال
إلى أسس ومعايير صحيحة وسليمة، كما أظهرت رفض أعضاء الهيئات التدريسية لكل سلوك ونص 
يخالف أو يتقاطع  والصيغ واألعراف والقيم التي تشكل ثقافة القسم وأخالقياته، وأن األقسام الدراسية 

 تا الجامعتين قد كونت لنفسها قيمًا وأعرافًا تتناسب ومستوى العاملين فيها. في كل
( التي أجراها في الجامعة (Charles Francis Roy, 2002دراسة تشارلز فرانسيس روي 

الكاثوليكية االسترالية الرقمية التي تهدف إلى معرفة درجة العالقة بين القيم األساسية والممارسات 
 (85)في  طالبا (22000) ارس المسيحية في أستراليا، حيث أجريت الدراسة علىالسائدة في مد

مدرسة وذلك من أجل تعزيز القيم المسيحية وربطها بالتراث المسيحي، ومن أهم  نتائج هذه الدراسة 
أن هذه المدارس لديها القدرة على التعبير عن قيمها التي تؤكد هويتها، والتي تؤدي دورًا كبيرًا في 
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وير قيادة الحزب الشيوعي الصيني في استراليا، وذلك نتيجة للكفاح الذي قام به الحزب الشيوعي تط
في شتى المجاالت من أجل االنخراط باستمرار مع هذه القيم، والعمل على صيانتها للحفاع على 

 مستقبل هذه المدارس. 
لتنظيمية وكفاءة األداء لدى ( والتي هدفت إلى معرفة العالقات بين القيم ا2003دراسة الحنيطة )

العاملين في الخدمات الطبية بوزارة الدفاع والطيران في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، 
( عاماًل عسكريًا ومدنيًا في اإلدارة العامة للخدمات الطبية، حيث 295وقد تكونت عينة الدراسة من )

فين. وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة ارتباط شملت مديري اإلدارات ورؤساء األقسام والمشر 
من أبعاد القيم التنظيمية )المتغيرات المستقلة( وبين كفاءة  ةموجبة ذات داللة إحصائية بين خمس

األداء وهي )القانون والنظام، والتنافس، والقوة، والدفاع، والكفاية(، حيث ترتفع كفاءة األداء بارتفاع  
 ية األبعاد لم يثبت لها عالقة ذات داللة إحصائية على كفاءة األداء.هذه األبعاد، أما بق

( تهدف إلى معرفة درجة وجود صراع بين القيم االجتماعية والقيم 2003وكانت دراسة الحنيطي )
التنظيمية لدى الموظفين في األجهزة الحكومية في األردن، ومدى تأثير خصائصهم الشخصية 

عن أسباب هذا الصراع، ومعرفة الجوانب الوظيفية التي يتعرض فيها  والوظيفية  في ذلك، والكشف
الموظفون للصراع بشكل كبير، وكذلك اآلثار المترتبة على هذا الصراع، وبحث طرق وأساليب 
التعامل معه، والتخفيف من حدته. وشملت الدراسة أربع وزارات حكومية تم اختيارها عشوائيًا، 

من مجموع الموظفين في الوزارات األربع. وتوصلت  (%15بنسبة )(موظفًا ً 343وتضمنت العينة )
الدراسة إلى وجود درجة متدنية من الصراع بين القيم االجتماعية والقيم التنظيمية بين الموظفين في 
األجهزة الحكومية، وأن الموظفين يميلون في اتجاهاتهم إلى تغليب القيم االجتماعية على القيم 

ن كان ذلك على حساب المصلحة العامة، كما أظهرت النتائج أن السبب الرئيسي التنظيمية، حتى وا  
في وجود صراع بين القيم االجتماعية والقيم التنظيمية يعود إلى العادات والتقاليد االجتماعية التي 

 بدورها تدفعهم وتجبرهم على خدمة األصدقاء واألقارب، وا عطائهم األولوية ضد اآلخرين.
( بهدف استطالع أثر القيم الشخصية والتنظيمية في فعالية 2003الحوامدة )وجاءت دراسة 

المديرين في الوزارات األردنية، كما هدفت إلى تنمية القيم ذات األثر اإليجابي في فعالية المديرين، 
وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع المديرين، مدير عام، ومدير إدارة، ومدير مختص، ومدير وحدة، 

( مديرًا، وشملت عينة الدراسة 550ديهم في مراكز الوزارات األردنية، والبالغ عددهم حوالي )ومساع
داللة إحصائية للقيم الشخصية والقيم  اذ اً مديرًا. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك أثر  (418)
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لى فاعليتهم في التنظيمية على فعالية المديرين، أي أن قيم المديرين الشخصية والتنظيمية تنعكس ع
أدائهم لمهامهم. كما دلت النتائج على أن لدى المديرين األردنيين تصورات بدرجة عالية عن نظام 
القيم الشخصية لديهم وعن مستوى فعاليتهم، وبدرجة متوسطة عن القيم التنظيمية السائدة في 

فريق، وقيم االهتمام بالموظفين، للقيم االجتماعية والفكرية، وقيم ال اً الوزارات األردنية، وأن هناك أثر 
 والعدالة، واإلبداع، والثقة في فعالية المديرين.

( والتددي تهددف إلددى استكشداف ممارسددات القيدادة التددي (Barnet Ban, 2005دراسدة بارندت بددان 
( 30تسددهل االنتقددال مددن المعاهددد الدينيددة الكاثوليكيددة فددي عددالم األلفيددة الثالثددة، وقددد تمددت المقابلددة مددع )

في المناصب القيادية في المؤسسات الدينية وقدمت ردود زعماء الطوائف الدينية في يندو  ة ورجالامرأ 
سدداوت ويلددز فددي مددؤتمرهم السددنوي لوحددة ثمينددة لسددبر نتددائج البحددوث األساسددية لهددذه الدراسددة وصددفت 

سدددالة لاللتدددزام الدددديني المعاصدددر، وعلدددى ذلدددك تدددم تحديدددد هويدددة ور  اً أساسددد يعددددّ المقددداالت بدددأن اسدددم   
وتوجهددات المجتمددع، وأندده البددد مددن قيددادة واعيددة تعمددل علددى حشددد الطاقددات واستكشدداف أشددكال جديدددة 
ومتنوعددة مددن األسدداليب لتفعيددل الدددافع للتجمددع نحددو اسددم   الددذي يرمددز لاللتددزام الددديني،  والبددد لهددؤالء 

 صرة.القادة من قبول المعاناة، ودفع الثمن الحتمي من أجل القيادة الفّعالة المعا
( دراسة هدفت إلى معرفة دور القيم الشخصية والتنظيمية في فاعلية 2007األحمدي ) وأجرت

رؤساء األقسام بالجامعات السعودية، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وعملت على 
 رئيس قسم في سبع جامعات (363)تصميم استبانة، وتم توزيعها على أفراد العينة البالغ عددهم 

سعودية. وكان من أهم نتائج الدراسة أن ترتيب القيم لدى رؤساء األقسام تنازليا كان على النحو 
اآلتي: القيم الدينية والقيم الفكرية، ثم االجتماعية، ثم السياسية والجمالية، فاالقتصادية أخيرًا، وأن 

ارات، وأثبتت النتائج وجود أثر ترتيب القيم التنظيمية بدأ بقيمة الفريق وانتهى بالمشاركة في صنع القر 
للقيم الدينية واالجتماعية والفكرية كقيم الفريق واالهتمام بالموظفين والعدالة في فاعلية رؤساء 

 .األقسام
(، والتي هدفت التعرف إلى درجة ممارسة القيم اإلدارية اإلسالمية لدى 2008دراسة العلياني )

في المملكة العربية السعودية، وتكونت عينة الدراسة  مديري مدارس التعليم العام لمحافظة بلقرن 
( معلمًا، وتوصلت الدراسة إلى أن درجة ممارسة  (975( معلمًا من مجتمع الدراسات البالغ(383من

القيم اإلدارية واإلسالمية لدى مديري مدارس التعليم العام بمحافظة بلقران من وجهة نظر المعلمين 
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. وأن أبرز القيم التي يمارسها المديرون هي األمانة والتسامح 3.68كانت عالية وبمتوسط حسابي 
 والقدوة الحسنة والقوة والعدل والحكمة والعلم واإلبداع والشورى.

( دراسدة فدي الواليدات المتحددة تهددف (Crober and Kilpatrick, 2008وأجدرى جيربروكلبتدرك
سددددية فددددي قطدددداع الخدددددمات الصددددحية إلددددى مناقشددددة األدب النظددددري المنشددددور حددددول قدددديم القيددددادة المؤس

األمريكيددة، ولتحقيددق هددذا الهدددف تددم اسددتخدام منهجيددة البحددث النددوعي المعتمددد علددى الكتددب والدراسددات 
كتابًا ودراسة، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة مدن   27التي أجريت حول الموضوع، والبالغ عددها

اح القائدد فدي عملده، وأن القيدادة بدالقيم تسداهم النتائج والتي من أبرزها: اعتبار القيم من أهدم ركدائز نجد
بتشدددكيل ثقافدددة خاصدددة للقطددداع الصدددحي، وتدددؤدي ممارسدددة القيدددادة بدددالقيم لنجددداح المؤسسدددة، وأن القائدددد 
يمارس في القطاع الصحي األمريكي نوعين من القيم هما: القيم المهنية والقديم الشخصدية، كمدا بيندت 

ول اإلدارة بددالقيم بشددكل عددام، وفددي القطدداع الصددحي بشددكل النتددائج ضددالة اإلطددار النظددري المنشددور حدد
 خاص. 

أثر القيم الشخصية والقيم  ةمعرف والتي هدفت -دراسة تحليلية -( 2009دراسة الزهراني )
التنظيمية على أداء العاملين في مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، كما هدفت 

لتوافق القيمي بين القيم الشخصية والقيم التنظيمية لدى العاملين إلى طرح نموذج مقترح لتحقيق ا
بمؤسسات التعليم العالي في السعودية، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، أن للقيم 

على السلوك القيادي في منظمات العمل التربوي، وأن  اً مباشر  اً الشخصية والقيم التنظيمية تأثير 
قيم الشخصية والقيم التنظيمية يؤدي إلى صراع يؤثر سلبيًا على اإلنتاجية والرضاء التعارض بين ال

وأن نموذج التوافق يقوم على مبدأ الجمع بين األنساق القيمية، الشخصية  الوظيفي لدى العاملين،
وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي بهدف وصف القيم الشخصية والقيم منها والتنظيمية. 

تنظيمية، ومن ثم تحديد النموذج المقترح الذي يتضمن اآلليات والوسائل الممكنة لتطبيقه سعيًا ال
 لتحقق األهداف.

( والتي هدفت التعرف إلى طبيعة العالقة بين القيم اإلدارية والسلوك 2010دراسة آل ياسين )
ونت عينة الدراسة من القيادي للمديرين في المنشات الصناعية في مدينة كوانجو الصينية، حيث تك

، وأهم ما توصلت إليه نتائج اصغير  اصناعيًا ( مشروع38يعملون في ) ا( موظف152و) اً ( مدير  76)
الدراسة الحالية أنه ال يوجد عالقة معنوية بين كل من القيم اإلدارية: األخالقية، والتنظيمية، 

لفريق والنمط المتساهل. بينما اختلف واإلنسانية، وقيم المشاركة، والراحة والفراغ على كل من نمط ا
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ما بين تأثير عكسي أو  -السلطوي، والمعتدل، واإلنساني -تأثير القيم على بقية األنماط القيادية 
 إيجابي.

 :ثانيا : الدراسات المتعلقة بالقيادة
 للوظائف( والتي هدفت إلى تحديد الكفاءات القيادية العامة المطلوبة 2009دراسة الخضر )

ادية في الكويت، والتي يجب أن يتمتع بها القائد في القطاعين الحكومي والخاص، وما ترتيب القي
موظفًا  627 وقد شارك في الدراسة  أولوية هذه الكفاءات كما يراها القادة الحاليون ومرؤوسوهم.

منهم في القطاع  446إناثًا(، يعمل  240ذكورًا، و  387كويتيًا يعملون في دولة الكويت )
و 104 في حين بلغ عدد القياديين في القطاع الحكومي  في القطاع الخاص، 181لحكومي، وا

كفاءة كميًا. وخلصت  40مثلهم في القطاع الخاص. وقامت كل مجموعة بتقدير األهمية النسبية لد 
كفاءة هامة للقائد حظيت بأهمية نسبية لدى القادة في القطاع الحكومي  12الدراسة إلى وجود 

واثق من نفسه ولديه مصداقية، جدير بالثقة   دة في القطاع الخاص و مرؤوسيهم وهي:والقا
واالعتماد، يتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب، مرن في تفكيره ويتقبل التغيير، متفان و 
مخلص في عمله، يعرف جوانب القوة والضعف في ذاته، يخطط ويحفز ويؤثر إيجابيًا في اآلخرين، 

عاالته ومشاعره الداخلية، مسيطر على انفعاالته، يدرك الحاجة للتغيير ، يدير التغير بكفاءة، واع بانف
 لديه دافعية عالية لإلنجاز.

(، والتي هدفت التعرف إلى األنماط القيادية لدى األكاديميين اإلداريين 2010دراسة الجهيني )
( من أعضاء الهيئة 319عينتها من ) في جامعة طيبة في المملكة العربية السعودية، والتي تكونت

التدريسية والموظفين، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن جميع األنماط كان تقديرها متوسطًا، أي عدم 
وجود نمط قيادي سائد،  كما أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية في أنماط القيادة تعزى 

 لمتغير الوظيفة.  لمتغير الخبرة، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى 
(، وهدفت إلى التعرف إلى مستوى القيادة لدى مديري ومديرات المدارس 2010دراسة علوي )

األساسية في محافظة عدن وعالقتها بمتغير الجنس، وقد طبقت الدراسة على عينة من المديرين 
تم اختيارها عشوائيًا  ( مديرة (20و اً ( مدير 24ومديرة منها ) اً ( مدير  42والمديرات، والبالغ عددهم )

من المجتمع األصلي، وتوصلت النتائج إلى أن القدرة على القيادة التربوية لمديري ومديرات المدارس 
في القيادة بين المديرين والمديرات  اً األساسية بشكل عام يقع عند مستوى مقبول، وأن هناك فروق

 ولصالح المديرين.   
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(، والتي تشتمل عينتها على المدارس ابتداء من  Bees ،(2002الدراسة التي أجراها بيس 
مرحلة الروضة وحتى نهاية المرحلة الدراسية وكذلك الجامعات األمريكية الحديثة، والتي هدفت إلى 
لى اختبار قوة اتجاه كل من النظريات القيادية في تفسير  تفسير دور القائد في كل قطاع تعليمي، وا 

امعات، وأظهرت نتائج الدراسة أن القادة يفتقرون إلى الخبرة بوسائل السلوك للقطاعين المدارس والج
السيطرة على األمور، وأنهم غير مدركين للطريقة التي تمكنهم من التأثير الذي تظهره القيادة المثلى، 
مع علمهم بالعواقب الوخيمة التي تخلفها السيطرة المركزية، وأن القادة محبطون بسبب تعلقهم في 

الغموض حول قدرتهم على التوفيق بين األدوار القيادية الجديدة المالئمة واألدوار القديمة  دائرة من
لكثرة التغيرات البيئية والثقافية المتعلقة في القيادة والسلوك، وأن القادة العظماء هم وحدهم القادرون 

 .  على التوفيق بين األدوار

 التعليق على الدراسات السابقة:
راض للدراسددات السددابقة العربيددة منهددا واألجنبيددة يظهددر أن الدراسددة الحاليددة تتفددق مددن خددالل االسددتع

(، ودراسدة الحنيطدة 1996ودراسدة البدايندة والعضدايلة)Keast (1555 ،) مع كل مدن  دراسدة كيسدت
(، (Crober and Kilpatrick, 2008ودراسدة جيربروكلبتدرك (1996( ودراسدة الحوامددة )2003)

( فدي كونهددا تدددرس 2010ودراسددة آل ياسددين )( 2008العليداني )ودراسددة  (2007ودراسدة األحمدددي )
 القيم وعالقتها بالقيادة .

( 2009(، ودراسددة الحكمددي )2009(، ودراسددة جددان )2005كمدا أنهددا تتفددق مددع دراسددة غزيدوات )
 في كونها تبحث الكفاءة وأهميتها ودورها في التطوير والتحسين بما يضمن نجاح وتميز المؤسسات.

ا التمددايز واالخددتالف بددين الدراسددات السددابقة والدراسددة الحاليددة فدديكمن فددي أن بعددض الدراسددات أمدد
السدابقة التددي أجريددت قددد تناولددت قددوة اتجدداه النظريدات القياديددة فددي توجيدده سددلوك القائددد التربددوي كدراسددة 

أداء (. وبعضدها قدد تناولدت أثدر القديم الشخصدية والقديم التنظيميدة علدى Bees, 2002بيس وجديمس )
 (.  2009(، ودراسة الزهراني )2003العاملين كدراسة الحنيطي )

( 2010وهندداك دراسددات بحثددت فددي أنمدداط القيددادة لدددى األكدداديميين واإلداريددين كدراسددة الجهينددي )
ومن هذه الدراسات مدن بحثدت فدي المقارندة بدين مجتمعدين مدن حيدث القديم كدراسدة البدايندة والعضدايلة 

( أمددا الدراسددات التددي بحثددت فدي موضددوع الكفدداءة فقددد تناولتهددا مددن 2005يم )( ودراسدة اإلبددراه1996)
جانددب الكفايددات التدريسددية والمهنيددة المتطلبددة لألسددتاذ الجددامعي، وأخددرى بحثددت الكفدداءة فددي مجتمعددات 

 (.2010( ودراسة آل ياسين )2003غير التربوية كدراسة الحنيطة )
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أنَّ هدذه  د من الميزات التي تميز هذه الدراسدة منهداومن خالل ما سبق فإنَّه يمكن اإلشارة إلى عد
نظر أعضاء الهيئة  الدراسة قامت بقياس القيم والكفاءة لدى القيادات التربوية في الجامعات من وجهة

نَّهددددا بحثددددت عالقددددة القدددديم الدينيددددة بالكفدددداءة القياديددددة لدددددى القددددادة فددددي مجتمددددع الجامعددددات أالتدريسددددية. و 
 كمؤسسات تربوية.

 ة والتصميم المنهجي

 منهجية الدراسة:
اعتمدت المنهجية المتبعة في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الذي يتضمن مسحًا  

مكتبيًا بالرجوع إلى المصادر والمراجع الستقصاء المعارف والمعلومات المتعلقة بالقيم، والكفاءة 
داني لجمع البيانات بواسطة أداة الدراسة القيادية لبناء اإلطار النظري للدراسة، واالستطالع المي

وتحليل نتائجها إحصائيًا لإلجابة عن أسئلة الدراسة، نظرًا لمالءمته لطبيعة الدراسة ولكونه أنسب 
 الطرق لتحقيق أهدافها.

 مجتمع الدراسة:
ن مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الرسمية والبالغ   تكوَّ
 4013/4012( عضو هيئة تدريس، وذلك حسب إحصائيات عام 6389دهم )عد

 عينة الدراسة:
نت عينة الدراسة من ثالث جامعات، تم اختيارها بطريقة قصدية وهي: جامعة مؤتة   تكوَّ
نة متيسرة، وبلغ عدد أعضاء الهيئة التدريسية في هذه عيّ  وجامعة اليرموك  جامعة األردنيةوال

ضو هيئة تدريس، حيث تم اختيار أفراد العينة من هذه الجامعات والبالغ ( ع2660الجامعات )
( عضو هيئة تدريس بطريقة طبقية عشوائية حسب الرتب األكاديمية والجنس والكلية، 339عددهم )
 ( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مستويات متغيراتها.1. ويبين الجدول )(%12)وبنسبة 
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 عينة الدراسة حسب متغيراتهاتوزيع أفراد  (1جدول )
 المجموع العدد الفئة المتغير المجموع العدد الفئة المتغير

 الجنس
 285 ذكر

339 
 الرتبة

أستاذ 
 مساعد

87 

339 
 54 أنثى

أستاذ 
 مشارك

83 

 الجامعة
 70 مؤتة

339 
 169 أستاذ

 155 األردنية
 الكلية

 339 175 علمية
 164 إنسانية 114 اليرموك 

 أداة الدراسة:
بتطوير استبانة تقيس درجة التزام القادة التربويين بالقيم ان الباحث لتحقيق أهداف الدراسة قام 

خالل مراجعة األدب النظري والدراسات   الدينية وتأثير ذلك االلتزام على كفاءتهم القيادية. وذلك من
(، ودراسة الغزيوات 1993سة العواملة )كدرا  السابقة والمتعلقة بالقيم والكفاءة القيادة التربوية

( فقرة تقيس الكفاءة القيادية 31وتمت صياغة )(. 2002تشارلز فرانسيس روي )(، ودراسة 2005)
( درجات، 3( درجات، و)غالبًا( وأعطيت )4ي )دائمًا( وأعطيت )يأتمن نوع ليكرت الرباعي، كما 

احدة، وقد قسمت على ثالثة أبعاد هي بعد و)أحيانًا( وأعطيت درجتان، و)نادرًا( وأعطيت درجة و 
( فقرة تقيس القيم 31الكفاءة اإلدارية، بعد الكفاءة الفنية وبعد الكفاءة المالية، وكذلك تمت صياغة )

( درجات، 3( درجات، و)غالبًا( وأعطيت )4الدينية من نوع ليكرت الرباعي، )دائمًا( وأعطيت )
عطيت درجة واحدة، والملحق )أ( يبن االستبانة بصورتها و)أحيانًا( وأعطيت درجتان و)نادرًا( وأ 

 األولية.

 صدق أداة الدراسة:
 للتأكد من صدق األداة قام الباحثان بما يلي:

 :صدق المحكمين .1
من المحكمين ذوي الخبرة واالختصاص في مجال القيادة  ( 11حيث تم عرض االستبانة على ) 

تفادة من آرائهم ومالحظاتهم واقتراحاتهم من حيث التربوية للحكم على صدق محتوى األداة لالس
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( 5مة الفقرات وصياغتها ودرجة انتماء كل فقرة للمجال الذي صنفت ضمنه، وتم اعتماد اتفاق )ءمال
وتم من المحكمين لتعديل أو حذف أي من الفقرات التي يرون أنها ال تحقق الهدف من االستبانة.

، وتكونت فقرات قط باالعتماد على مالحظات المحكمينتعديل بعض الفقرات وحذف فقرة واحدة ف
( فقرة مقسمة على ثالثة أبعاد هي:بعد الكفاءة اإلدارية ويتكون 31الكفاءة القيادية بعد التحكيم من )

( 9( فقرات.بعد الكفاءة المالية ويتكون من )10( فقرة. وبعد الكفاءة الفنية ويتكون من )12من )
 ( فقرة.31م الدينية )فقرات. وتكونت فقرات القي

 للكفاءة القيادية:االتساق الداخلي  .2
تم حساب معامل االرتباط بين أداء األفراد على كل فقرة وبين أدائهم على المجال التي تنتمي له 

 ( يبين نتائج ذلك.2والجدول )
 (معامل االرتباط بين األداء على كل فقرة و األداء على المجال2جدول )
 الكفاءة الماليةمجال  الكفاءة الفنيةمجال  ريةمجال الكفاءة اإلدا

رقم 
 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط الفقرة

1 0.64 (**) 1 0.63 (**) 1 0.50 (*) 
2 0.64 (**) 2 0.47(*) 2 0.72 (**) 
3 0.77(*) 3 0.52 (**) 3 0.64 (**) 
4 0.48 (**) 4 0.43(*) 4 0.59(**) 
5 0.74 (**) 5 0.73(**) 5 0.43 (*) 
6 0.66(*) 6 0.55(**) 6 0.89 (**) 
7 0.72 (**) 7 0.60(**) 7 0.42 (*) 
8 0.64 (**) 8 0.59 (**) 8 0.72 (**) 
9 0.47(*) 9 0.66 (**) 9 0.82 (**) 
10 0.64 (**) 10 0.64(**)   
11 0.54 (**)     
12 0.59(*)     
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( أن جميع قيم معامالت االرتباط كانت موجبة ومرتفعة ودالة إحصائيًا عند 2الجدول )يتبين من 
(، وهذا يدل على أن كل فقرة تقيس ما يقيسه المجال الذي تنتمي إليه، a=0.05مستوى الداللة )

( يبين 3وتم حساب معامل االرتباط بين أداء األفراد على المجال وعلى العالمة الكلية والجدول )
 ئج ذلك.نتا

 (معامل االرتباط بين أداء األفراد على كل مجال وبين أدائهم على األداة ككل3جدول )
 معامل االرتباط المجال

 (**)0.73 الكفاءة اإلدارية
 (**)0.70 الكفاءة الفنية
 (**)0.81 الكفاءة المالية

ودالة إحصائيًا عند ( أن جميع قيم معامالت االرتباط كانت موجبة ومرتفعة 3يتبين من الجدول )
 (، وهذا يدل على أن كل مجال يقيس ما تقيسه األداة ككل. α=0.01مستوى الداللة )

 :ثبات أداة الدراسة
( فردًا من مجتمع الدراسة ومن خارج عينتها،وتم حساب معامل 20تم تطبيق أداة الدراسة على )

 معامالت الثبات.( يبين قيم 2الثبات باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، والجدول )
 (قيم معامالت الثبات ألداة الدراسة4جدول )

 معامل الثبات المجال المتغير

 الكفاءة
 0.84 الكفاءة اإلدارية
 0.76 الكفاءة الفنية
 0.78 الكفاءة المالية

 0.85 القيم الدينية

حقق بها ( أن قيم معامالت الثبات مرتفعة وهذا يدل على أن األداة تت4يتبين من الجدول )
( 1( وأصغر قيمة )4و للحكم على درجة التقدير تم تقسيم المسافة بين أكبر قيمة )خاصية الثبات. 

إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي  نه:إوبناء على ذلك ف ،على التدريج إلى ثالث مسافات متساوية
ذا كانت قيمة المتوسط الحسابي التقدير مرتفعًا. ( فيكون 3للفقرة أكبر من) ( 2 -3للفقرة من ) وا 

ذا كان المتوسط الحسابي للفقرة أقل من   التقدير منخفضًا. ( فيكون 2) فيكون التقدير متوسطًا. وا 
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 متغيرات الدراسة: 
 الجنس: المتغيرات الديمغرافية:

والرتبة .: وله ثالث فئات ) اليرموك، األردنية، مؤتة(والجامعة وله فئتان )ذكر، أنثى(. 
: وله فئتان )العلمية، والكليةثالث فئات ) أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد(.: وله األكاديمية
 اإلنسانية(.

 االلتزام بالقيم الدينية  المتغير المستقل:

 :  كفاءة القيادات التربوية.المتغير التابع

 المعالجات اإلحصائية:
نحرافات لإلجابة عن السؤالين األول والثاني تم حساب المتوسطات الحسابية واال 

لإلجابة عن السؤال الثالث و الرابع تم استخدام تحليل التباين األحادي المتعدد، واختبار والمعيارية.
 )ت(.و لإلجابة عن السؤال الخامس تم استخدام معامل االرتباط )بيرسون(.

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:
لتربوية في الجامعات األردنية لإلجابة عن السؤال األول ونصه : ما درجة التزام القيادات ا

تم حساب المتوسطات الحسابية  جهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية؟بالقيم الدينية من و 
 ( يبين نتائج ذلك.5واالنحرافات المعيارية لكل فقرة والجدول )

 لقيم الدينية(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب التنازلي والدرجة لدرجة التزام با5جدول )
رقم 
 نص الفقرة الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الترتيب المعياري 

 مرتفعة 1 0.81 3.23 يتحلى باألخالق الفاضلة 2
 مرتفعة 2 0.82 3.17 يهتم بمظهره وهندامه 6
 مرتفعة 3 0.86 3.09 لديه إحساس بالمسؤولية الملقاة على عاتقه. 1
 مرتفعة 4 0.86 3.04 لبق في تعامله 12
 مرتفعة 5 0.87 3.03 لديه الثقة العالية بالنفس 11
 مرتفعة 6 0.90 3.01 يتواضع في تعامله مع اآلخرين 5
 متوسطة 7 0.85 2.99 الهدوء واالتزان وضبط النفسبيتصف  18
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رقم 
المتوسط  نص الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة الترتيب المعياري 

 متوسطة 7 0.83 2.99 يحسن في تصرفاته بالمواقف المختلفة 3
 توسطةم 8 0.95 2.97 يتصف بالنزاهة 24

7 
يؤثر على  يحترم خصوصية العاملين بما ال 

 متوسطة 8 0.86 2.97 إنجاز العمل.

 متوسطة 9 0.92 2.96 يقوم بأداء العمل بإخالص 13

8 
يتميز بالقدوة الحسنة في سلوكه الشخصي 

 والمهني مع العاملين
 متوسطة 10 0.93 2.92

 سطةمتو  11 0.87 2.89 يثابر في سبيل التميز والتقدم 16
 متوسطة 11 0.90 2.89 يتصف بالبشاشة وطالقة الوجهة 21

22 
يصبر ويتحمل مشاق العمل في سبيل تحقيق 

 األهداف
 متوسطة 11 0.87 2.89

 متوسطة 11 0.88 2.89 يتصف بالعقلية المنظمة 25

يتصف بالعفو والصفح عند المقدرة بما ال  15
 يتعارض مع مصلحة العمل

 متوسطة 11 0.90 2.89

 متوسطة 12 0.91 2.88 يترفع عن سفاسف األمور وصغائرها 26
 متوسطة 13 0.84 2.87 يتصف بالحزم والجدية 19
 متوسطة 14 0.91 2.86 يقول كلمة الحق 17
 متوسطة 14 0.93 2.86 يصدق في القول والفعل 23
 متوسطة 15 0.94 2.83 لديه إيمان بالتغير ويعمل من أجله 29

28 
على التعامل مع اآلراء النقدية  يمتلك المقدرة

 البناءة
 متوسطة 16 0.90 2.80

سبيل   لديه االستعداد للبذل والتضحية في 4
 إنجاح العمل

 متوسطة 16 0.95 2.80

 متوسطة 16 0.92 2.80 يقدم النصح للعاملين 9
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رقم 
المتوسط  نص الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة الترتيب المعياري 

 متوسطة 17 0.91 2.79 يتصف بالبصيرة ) الفطنة وبعد النظر( 27
 متوسطة 18 0.95 2.77 ة والمساواةيعمل بمبدأ العدال 10
 متوسطة 19 0.86 2.76 لديه ثقة عالية بالمرؤوسين وقدراتهم وآرائهم 14
 متوسطة 20 0.95 2.69 يتصف باإليثار 20

30 
يسلم المناصب القيادية للعاملين وفقًا لمبدأ 

 الكفاءة وتكافؤ الفرص
 متوسطة 21 1.02 2.60

 متوسطة  0.68 2.81 الكلي

( كان تقديرها مرتفعًا، وباقي الفقرات كان 12.11.6.5.2.1أن الفقرات ) (5)يتبين من الجدول 
( وبلغت يتحلى باألخالق الفاضلة( والتي تنص )2تقديرها متوسطًا، وأكبر تقدير كان للفقرة رقم )

ي إلى وربما يعزى ذلك التميز الخلق،(0.81( بانحراف معياري )3.23قيمة المتوسط الحسابي لها )
المنسوب اإليماني واالعتقاد الجازم لدى القادة، أنَّ التحلي بمثل هذه األخالق هي استجابة للنداء 
الرباني الذي ُيعد  منهج حياة، والذي يترتَّب على ممارسته سعادة في الدنيا وفالح في اآلخرة، ولعلَّ 

مات ودوافع التحلّاي باألخالق الفاضلة، كما أنَّه قد يعزى ذلك إلى محاولة  هذا األمر من أعظم مقوّا
القادة تمث ل بعض النظريات الحديثة والتي تركز على دور العالقات اإلنسانية واألخالق الفاضلة في 

( والتي تنص 30تميز أداء القادة ومؤسساتهم، كالقيادة الخلقية مثاًل.وأقل تقدير كان للفقرة رقم )
( حيث بلغت قيمة المتوسط لمبدأ الكفاءة وتكافؤ الفرص يسلم المناصب القيادية للعاملين وفقاً )

نما جاءت بدرجة متوسطة، 1.02( بانحراف معياري )2.60الحسابي لها ) (، وهي ليست ضعيفة، وا 
وقد يعزى ذلك إلى أن القادة يميلون في اتجاهاتهم إلى تغليب القيم االجتماعية المتمثلة في العادات 

رها تدفعهم بل وقد تجبرهم على خدمة األصدقاء واألقارب وا عطائهم والتقاليد واألعراف والتي بدو 
األولوية على حساب اآلخرين، وربما يعزى ذلك إلى طبيعة المجتمع األردني والذي يفرض في بعض 
الحاالت أن يتم تقسيم المناصب مناطقيًا أو فئويًا، مما يلزم القائد التربوي بتجاوز مبدأ الكفاءة، وهذا 

(، حيث أظهرت نتائجها أن السبب الرئيسي في وجود صراع بين 2003راسة الحنيطي )ما أكدته د
القيم االجتماعية والقيم التنظيمية يعود إلى العادات والتقاليد االجتماعية التي بدورها تدفعهم وتجبرهم 

 على خدمة األصدقاء واألقارب، وا عطائهم األولوية على حساب اآلخرين.
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( بانحراف معياري 2.81كلي متوسطًا وبلغت قيمة المتوسط الحسابي له )وفيما كان التقدير ال
(. مما يدل على التزام القيادات التربوية في الجامعات األردنية الرسمية بالقيم الدينية إلى حد 0.68)

 ما، وذلك إلدراك بعض هذه القيادات ألهمية القيم الدينية، فالقيم الدينية تمثل إطارًا مرجعيًا إلى حد
ما لسلوك القيادات التربوية في الجامعات الرسمية في األردن. والقيم الدينية قيم ثابتة مشتقة من 
العقيدة، فهي توجه المشاعر بحيث يتعين على من يلتزم بها أن يتوافق ويفكر في ضوئها قبل أن 

ك عالقة ( إذ توصلت إلى أن هنا2003 يعمل، واتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه الحنيطة )
( 2006موجبة ذات داللة إحصائية بين القيم التنظيمية وكفاءة األفراد، ومع نتائج دراسة الزهراني )

التي توصلت إلى أن القيم الشخصية والقيم التنظيمية تؤثر بشكل مباشر على السلوك القيادي في 
( والتي 2003مدة )منظمات العمل التربوي. واتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة الحوا
لتنظيمية السائدة في توصلت إلى أن لدى المديرين األردنيين تصورات بدرجة متوسطة عن القيم ا

 .ن قيم المديرين الشخصية والتنظيمية تنعكس على فاعليتهم في أدائهم لمهماتهمأالوزارات، و 
دم وجود عالقة حيث توصلت إلى ع ،(2010 واختلفت هذه النتائج مع نتائج دراسة آل ياسين )

موجبة معنوية للقيم األخالقية والتنظيمية على كل من نمطي: الفريق والمتساهل، واختلفت مع نتائج 
( من أن درجة ممارسة القيم اإلسالمية لدى المديرين في مدارس التعليم العام 2008دراسة العلياني )

 لفئة المستهدفة والبيئة.بمحافظة بلقران كانت عالية، وربما يعزى االختالف إلى اختالف ا
السؤال الثاني: ما درجة كفاءة القيادات التربوية فيي الجامعيات األردنيية مين عدن لإلجابة ثانيا : 

تدم حسداب المتوسدطات الحسدابية واالنحرافدات المعياريدة لكدل وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسيية؟  
 ( يبين نتائج ذلك.6مجال والجدول )

 ابية واالنحرافات المعيارية والترتيب والدرجة لفقرات كل مجال وللكلي(المتوسطات الحس6جدول )

المتوسط  المجال
 الحسابي

االنحراف 
المتوسط  المجال الدرجة الترتيب المعياري 

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة الترتيب المعياري 

الكفاءة 
 اإلدارية

 متوسطة 1 0.66 2.83
الكفاءة 
 المالية

 متوسطة 3 0.69 2.50

ءة الكفا
 الفنية

 متوسطة  0.62 2.66 الكلي متوسطة 2 0.68 2.60
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( أن جميددع المجدداالت كددان تقددديرها متوسددطًا، حيددث بلددغ المتوسددط الحسددابي 6يتبددين مددن الجدددول )
حيث كانت قيمدة  لمجال الكفاءة اإلدارية  ، وأعلى تقدير كان0.62واالنحراف المعياري   (2.66)لها

، وكانددت قيمدة المتوسددط الحسددابي (0.66( واالنحددراف معيداري )2.83المتوسدط الحسددابي لده تسدداوي )
، ( وأقدل تقددير كدان لمجدال الكفداءة الماليدة0.68( واالنحدراف المعيداري )2.60لمجال الكفداءة الفنيدة )

والتقددير الكلدي  K(0.69( واالنحراف معيداري )2.50حيث كانت قيمة المتوسط الحسابي له تساوي )
 .(0.62واالنحراف معياري ) ،(2.66متوسط الحسابي له تساوي )قيمة الوكانت  اكان متوسط

وربما يعزى ذلك إلى حرص القيادات التربوية علدى بدذل أقصدى الجهدود لرفدع سدوية المؤسسدة مدن 
قتراحدات التدي يتبناهدا األفدراد، خالل صياغة أهدافها بصدورة واضدحة ومحدددة، وتشدجيع المبدادرات واال

 عالوة على إجراء المسوحات والتقييمات الشمولية.    باع سياسة الباب المفتوح،تّ او 

 على النحو اآلتي: وكانت النتائج لفقرات كل مجال

( النتدددائج المتعلقدددة بالكفددداءة اإلداريدددة، حيدددث المتوسدددطات 3يظهدددر الجددددول )أوال : الكفييياءة اإلداريييية: 
 الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب والدرجة.

 لفقرات مجال الكفاءة اإلدارية مرتبة تنازليا   حسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب والدرجة(المتوسطات ال7جدول )
رقم 
 الفقرة

المتوسط  نص الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة الترتيب

 مرتفعة 1 0.76 3.06 يبذل الجهود لتحقيق األهداف الجامعية 1

5 
مغاالة  يستخدم السلطة اإلدارية الممنوحة دون 

 أو تشدد
 متوسطة 2 0.85 2.97

2 
يستعمل سياسة الباب المفتوح حيث األخذ 

 متوسطة 3 0.90 2.93 بالمقترحات

 متوسطة 4 0.85 2.82 يقوم أداء العاملين بأسلوب موضوعي 4
 متوسطة 4 0.83 2.82 يمتلك المقدرة على تحديد األولويات وااللتزام بها 10

11 
واء المشكالت بين يمتلك المقدرة على احت

 العاملين
 متوسطة 5 0.84 2.81
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رقم 
المتوسط  نص الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة الترتيب المعياري 

12 
يمتلك المقدرة على تقديم المقترحات التي تساعد 

 على النهوض بالعمل
 متوسطة 5 0.80 2.81

6 
يشجع المبادرة واالبتكار ويقدر العمل المبدع 

 والمميز
 متوسطة 6 0.90 2.78

8 
في تنفيذ اإلجراءات والسياسات اإلدارية  مرن 
 يةالجامع

 متوسطة 7 0.86 2.77

3 
يهتم بالتقارير الدورية بشكل معقول دون إفراط 

 أو تفريط.
 متوسطة 8 0.79 2.76

يعمل على تحقيق التوازن بين أهداف المؤسسة  9
 وأهداف العاملين

 متوسطة 9 0.82 2.73

7 
يتواصل مع العاملين من خالل عقد اللقاءات 
واالجتماعات لتلمس حاجاتهم واالستماع 

 لمطالبهم
 متوسطة 10 0.93 2.66

( كان يبذل الجهود لتحقيق األهداف الجامعية( والتي تنص )1أن الفقرة ) (7)يتبين من الجدول 
ولعل (، 0.76( واالنحراف المعياري )3.06، حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لها )اتقديرها مرتفع

 فضاًل عنالمسؤولية التي أنيطت بهم، لحجم القيادات التربوية ذلك يعزى إلى إدراك ووعي بعض 
لنجاح المؤسسة، وأن نجاح  اً وجعلها مقياس وضوح األهداف التي تسعى إلى تحقيقها في الجامعة،

المؤسسة مرهون بتحقيق أهدافها، وقد ظهر ذلك من خالل استجابات عينة الدراسة. وجاءت باقي 
يتواصل مع العاملين من ( والتي تنص )7رقم )الفقرات كان تقديرها متوسطًا، وأقل تقدير كان للفقرة 

( حيث بلغت قيمة المتوسط خالل عقد اللقاءات واالجتماعات لتلمس حاجاتهم واالستماع لمطالبهم
(. وربما يعزى ذلك إلى ضيق وقت القيادات، 0.93(، واالنحراف المعياري )2.66الحسابي لها )

جتماعات ال تعقد بشكل دوري بل عند الحاجة إليها وتزاحم المهام، وكثرة االنشغاالت. وربما ألن اال
 فقط لوضوح المهام، وتوزيع األدوار.
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( النتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 5يظهر الجدول )ثانيا : مجال الكفاءة الفنية:  
 للكفاءة الفنية: والترتيب والدرجة

 ة والترتيب والدرجة لفقرات مجااللكفاءة الفنية مرتبة تنازليا  (المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري8جدول )
رقم 
 الفقرة

المتوسط  نص الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة الترتيب

 متوسطة 1 0.85 2.74 يحرص على توجيه ودعم وتسهيل العمل اآلخرين 6

7 
 ةعلى جعل الجامعة مركز تطوير ونقطيعمل 

 انطالق إلحداث التغير
 متوسطة 2 0.86 2.69

2 
يحرص على إقامة عالقات أكاديمية مع جامعات 

 أخرى 
 متوسطة 3 0.85 2.68

1 
يعمل على توجيه البحوث العلمية بما يخدم 

 متوسطة 4 0.89 2.67 الجوانب التطبيقية

8 
ينمي روح العمل الجماعي لدى العاملين للمشاركة 

 في حمل أعباء أمانة المسؤولية
 وسطةمت 5 0.87 2.66

4 
يعمل على إشاعة روح التنافس العلمي 

 واألكاديمي المنظم بين الطلبة.
 متوسطة 6 0.89 2.64

5 
يحرص على توفير المراجع لجميع التخصصات 

 العلمية واإلنسانية للطلبة والمستفيدين
 متوسطة 7 0.88 2.63

 متوسطة 8 0.89 2.58 يشجع حركة التأليف لمختلف مجاالت المعرفة 3

9 
مل على إجراء استطالعات دورية حول ما يع

 يتعلق بالمناخ التنظيمي
 متوسطة 9 0.93 2.39

10 
يعمل على إجراء استطالعات دورية حول ما 

 يتعلق بالرضا الوظيفي
 متوسطة 10 0.97 2.28

( 6ًا، وأكبر تقدير كان للفقرة رقم )متوسطأنَّ جميع الفقرات كان تقديرها  (8)يتبين من الجدول 
( وبلغت قيمة المتوسط الحسابي لها يحرص على توجيه ودعم وتسهيل العمل لآلخريني تنص )والت
ولعل ذلك يعزى إلى مرونة النمط القيادي لدى القائد (، 0.85(، واالنحراف المعياري )2.74)
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وربما . أجل تحقيق األهداف المرسومة للجامعةمن  والعمل بروح الفريق الواحدالتربوي في الجامعة 
زى ذلك أن من المهام المناطة بإداري الجامعة تسهيل العمل لآلخرين وتقديم العون لهم، خاصة يع

وأن المناصب اإلدارية في الجامعة لها مدة معينة، وبالتالي فهي تتم بشكل دوري في أغلب األحيان، 
 مما يدفع القيادي ألن يكون مسهاًل للعمل وداعمًا لزمالئه.

يعمل على إجراء استطالعات دورية حول ما ( والتي تنص )10رقم )و أقل تقدير كان للفقرة 
(. 0.97(، واالنحراف المعياري )2.28( وبلغت قيمة المتوسط الحسابي لها )يتعلق بالرضا الوظيفي

فلعل ذلك يعزى إلى محدودية اهتمام القيادات التربوية في ميول واتجاهات واهتمامات العاملين، 
لمناخ التنظيمي في الجامعات، أو االتفاق المسبق على المهام الموكلة لجميع وربما يعزى إلى تشابه ا

 العاملين، ووضوح األدوار والواجبات، فال يرى القادة ضرورة إلجراء مثل هذه االستطالعات.

( النتددائج المتوسددطات الحسددابية واالنحرافددات المعياريددة 5يظهددر فددي الجدددول )ثالثييا : الكفيياءة المالييية: 
 والدرجة للكفاءة المالية: والترتيب

 (المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب والدرجة لفقرات مجااللكفاءة المالية مرتبة تنازليا  9جدول )
رقم 
المتوسط  نص الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة الترتيب المعياري 

 توسطةم 1 0.87 2.69 يحرص على تحسين الوضع المادي للجامعة 3
 متوسطة 2 0.88 2.66 يستخدم المخصصات المالية بحكمة واقتصاد 2

1 
يعمل على توظيف الموارد المالية لالرتقاء 

 متوسطة 3 0.88 2.64 بالعملية التعليمية.

4 
   يحرص على تحسين الوضع المادي

 للعاملين في الجامعة.
 متوسطة 4 0.95 2.56

 متوسطة 5 0.90 2.42 ة.استثمارية لخدمة الجامع اً يضع خطط 5

9 
يدعم التخصصات التطبيقية والمهنية التي 

 تتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي
 متوسطة 6 0.85 2.41

8 
يعمل على إعداد الطاقة العاملة المؤهلة 

 متوسطة 7 0.87 2.40 مفتاح التنمية االقتصادية بعّدها  الخبيرة
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رقم 
المتوسط  نص الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة الترتيب المعياري 

6 
يم يعمل على المواءمة بين مخرجات التعل

 واحتياجات سوق العمل.
 متوسطة 8 0.85 2.36

7 
يحرص على ربط نظام التعليم بتنمية 

 االقتصاد المحلي.
 متوسطة 9 0.88 2.33

( 3ًا، وأكبر تقدير كان للفقرة رقم )متوسطأن جميع الفقرات كان تقديرها  (9)يتبين من الجدول 
ت قيمة المتوسط الحسابي لها ( وبلغيحرص على تحسين الوضع المادي للجامعةوالتي تنص )

(، ربما يعزى إلى أن القيادات التربوية في الجامعات الحكومية 0.87( واالنحراف المعياري )2.69)
نجاح  يبذلون جهودا من أجل تحسين الوضع المالي، لما له من دور كبير في تميز أداء الجامعة وا 

من ، وذلك من خالل محاولة كل ةائدق ماتهمالعلمية على اعتبار أنها من مهكثير من األنشطة 
جلب الدعم المالي إلقامة الندوات والمؤتمرات والمحاضرات، وتوطيد رئيس الجامعة أو عميد الكلية 

 العالقة مع المجتمع المحلي والقطاع الخاص، والمساهمة في توطين التقنية وتطويرها. 
ظام التعليم بتنمية االقتصاد يحرص على ربط ن( والتي تنص )7وأقل تقدير كان للفقرة رقم )

(. فقد يعزى ذلك 0.88( واالنحراف المعياري )2.33( وبلغت قيمة المتوسط الحسابي لها )المحلي
لى ضعف االرتباط بين التخطيط  إلى ضعف المواءمة بين التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وا 

ياسات خطط التنمية، إذ ال بدَّ من أن التربوي والتخطيط للقوى العاملة والذي ينبغي أن ينطلق من س
يكون هناك رؤية واضحة عند المخططين لالحتياجات المستقبلية تمكن مؤسسات التعليم العالي من 
إعادة هيكلة وهندرة البرامج التعليمية وفقًا للمنظور المستقبلي للدولة. وقد يعزى إلى سرعة تغيير 

نه قد يعزى ذلك إلى أتعليم العالي لهذا التغير. كما لاحتياجات سوق العمل وبطء استجابة مؤسسات ا
ميول الطلبة لدراسة التخصصات األدبية واإلنسانية  أكثر منه إلى التخصصات العلمية أو المهنية 
)التطبيقية( مما يفرز خريجين ليس لديهم خبرات في المجاالت التي يتطلبها سوق العمل المحلي، 

مية االقتصاد المحلي، وربما يعزى ذلك إلى أن ربط نظام التعليم وبالتالي يؤثر ذلك سلبًا على تن
ن طرح التخصصات الجديدة إالقائد التربوي بشكل مباشر، إذ  بتنمية االقتصاد المحلي ليس من مهام

تبدأ من العميد ورئيس القسم ولكنها في النهاية من صالحيات مجالس الجامعات ومجالس التعليم 
 .العالي وهيئة االعتماد
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فيي درجية   (a≤0,05)وجيد فيروق تات داللية إحصيائية عنيد مسيتول الدالليةتالسؤال الثالث:  هيل 
كفيياءة القيييادات التربوييية فييي الجامعييات األردنييية ميين وجهيية نظيير أعضيياء الهيئيية التدريسييية تعييزل 

 لمتغيرات )الجنس و الجامعة و الكلية والرتبة األكاديمية(؟  
تحليل التباين األحادي المتعدد لدراسة أثر كل متغير على درجة عن السؤال تم استخدام  لإلجابة

 كفاءة القادة، وكانت النتائج على النحو اآلتي:
تدم حسداب المتوسدطات الحسدابية واالنحرافدات المعياريدة  لدرجدة كفداءة القدادة حسدب بالنسبة للجنس: 

 ( يبين نتائج ذلك. 10متغير الجنس والجدول )

 سابية واالنحرافات المعيارية لدرجة كفاءة القيادات من وجهة(المتوسطات الح10جدول )
 نظر أعضاء هيئة التدريس حسب متغير الجنس 

المتوسط  المستول  المجال
 الحسابي

االنحراف 
المتوسط  المستول  المجال المعياري 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

الكفاءة 
 اإلدارية
 

 0.68 2.85 ذكر
الكفاءة 
 المالية

 0.69 2.50 ذكر
 0.69 2.46 أنثى 0.58 2.71 أنثى
 0.69 2.50 الكلي 0.66 2.83 الكلي

الكفاءة 
 الفنية

 0.69 2.60 ذكر
 الكلي

 0.63 2.67 ذكر
 0.55 2.60 أنثى 0.63 2.58 أنثى
 0.62 2.66 الكلي 0.68 2.60 الكلي

ة كفداءة القيدادات لدرجد األوسداط الحسدابية ( وجود اختالف ظداهري فدي قديم10يتبين من الجدول )
التربويددة حسددب متغيددر الجددنس، ولمعرفددة إذا كانددت هددذه الفددروق ذات داللددة إحصددائية تددم إجددراء تحليددل 
التباين األحادي المتعددد ألثدر الجدنس علدى كفداءة القيدادات التربويدة فدي الجامعدات األردنيدة، والجددول 

 ( يبين نتائج ذلك.11)
 لمتعدد ألثر الجنس على كفاءة القيادات التربوية(نتائج تحليل التباين األحادي ا11جدول )

 مستول الداللة قيمة ف قيمة هوتلنج
0.01 0.12 0.30 



 .6102، المجلد األول، العدد األول، األردنيةمجلة التربوية ال، األردنيةالجمعية التربوية 

933 

( α≤0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )11يتبين من الجدول )
لتدريسية في مستوى كفاءة القيادات التربوية في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء الهيئة ا

وقد يعزى ذلك إلى أن الكفاءة القيادية مرتبطة بأداء القيادات التربوية واألداء ُتعزى لمتغير الجنس، 
يتأثر به كل عضو هيئة تدريس سواء أكان ذكرا أم أنثى على السواء، كونهم يعيشون الظروف 

 واألحوال نفسها. 
فات المعياريدة لمسدتوى لدرجدة كفداءة القدادة تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرا بالنسبة للجامعة:

 ( يبين نتائج ذلك.12حسب متغير الجامعة والجدول )
 من وجهة نظر (المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستول كفاءة القادة12جدول )

 أعضاء هيئة التدريس حسب متغير الجامعة

المتوسط  المستول  المجال
 الحسابي

االنحراف 
المتوسط  المستول  لمجالا المعياري 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

الكفاءة 
 اإلدارية
 

 0.64 2.89 مؤتة
الكفاءة 
 المالية

 0.79 2.52 مؤتة
 0.67 2.48 األردنية 0.67 2.79 األردنية
 0.66 2.50 اليرموك 0.67 2.84 اليرموك
 0.69 2.50 الكلي 0.66 2.83 الكلي

الكفاءة 
 الفنية

 0.67 2.70 مؤتة

 الكلي

 0.63 2.72 مؤتة
 0.61 2.63 األردنية 0.69 2.56 األردنية
 0.61 2.66 اليرموك 0.68 2.59 اليرموك
 0.62 2.66 الكلي 0.68 2.60 الكلي

لمسدددتوى كفددداءة   األوسددداط الحسدددابية ( وجدددود اخدددتالف ظددداهري فدددي قددديم12يتبدددين مدددن الجددددول )
مدددن وجهدددة نظدددر أعضددداء الهيئدددة التدريسدددية حسدددب متغيدددر القيدددادات التربويدددة فدددي الجامعدددات األردنيدددة 

الجامعة، ولمعرفة إذا كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية تم إجراء تحليل التباين األحادي المتعدد 
 ( يبين نتائج ذلك.13ألثر الجامعة على كفاءة القيادات التربوية، والجدول )

 ألثر الجامعة على كفاءة القيادات التربوية( نتائج تحليل التباين األحادي المتعدد 13جدول )
 مستول الداللة قيمة ف قيمة ولكس الميدا

0.99 0.74 0.17 
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( α≤0.05( عددم وجددود فدروق ذات داللددة إحصدائية عنددد مسدتوى الداللددة )13يتبدين مدن الجدددول )
لتدريسددية فدي مسددتوى كفداءة القيددادات التربويددة فدي الجامعددات األردنيددة مدن وجهددة نظددر أعضداء الهيئددة ا

 ُتعزى لمتغير الجامعة.
تدددم حسددداب المتوسدددطات الحسدددابية واالنحرافدددات المعياريدددة لمسدددتوى كفددداءة القيدددادات  بالنسيييبة للكليييية:

التربوية في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية حسب متغيدر الكليدة 
 ( يبين نتائج ذلك.14والجدول )

واالنحرافات المعيارية لدرجة كفاءة القادةمن وجهة نظر أعضاء  (المتوسطات الحسابية14جدول )
 هيئة التدريس حسب متغير الكلية

المتوسط  المستول  المجال
 الحسابي

االنحراف 
المتوسط  المستول  المجال المعياري 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

الكفاءة 
 اإلدارية
 

 0.63 2.79 علمية
الكفاءة 
 المالية

 0.70 2.48 علمية
 0.69 2.50 إنسانية 0.68 2.84 إنسانية
 0.69 2.50 الكلي 0.66 2.83 الكلي

الكفاءة 
 الفنية

 0.66 2.57 علمية
 الكلي

 0.61 2.63 علمية
 0.62 2.67 إنسانية 0.69 2.61 إنسانية
 0.62 2.66 الكلي 0.68 2.60 الكلي

لمستوى كفاءة القيادات  لحسابيةاألوساط ا ( وجود اختالف ظاهري في قيم14يتبين من الجدول )
التربوية في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضداء الهيئدة التدريسدية حسدب متغيدر الكلية،ولمعرفدة 
إذا كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية تم إجراء تحليل التباين األحدادي المتعددد ألثدر الكليدة علدى 

 نتائج ذلك.( يبين 15كفاءة القيادات التربوية، والجدول )
 (نتائج تحليل التباين األحادي المتعدد ألثر الكلية على كفاءة القيادات التربوية15جدول )

 مستول الداللة قيمة ف قيمة هوتلنج
0.00 0.11 0.85 

( α≤0.05( عددم وجددود فدروق ذات داللددة إحصدائية عنددد مسدتوى الداللددة )15يتبدين مدن الجدددول )
يددة فدي الجامعددات األردنيددة مدن وجهددة نظددر أعضداء الهيئددة التدريسددية فدي مسددتوى كفداءة القيددادات التربو 
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وقد يعزى ذلك إلى حرص القيادات التربوية من رؤساء جامعات وعمداء ورؤسداء تعزى لمتغير الكلية.
أقسددام علددى إتبدداع سياسددات متقاربددة، كددون هددذه الجامعددات تنطددوي تحددت مظلددة التعلدديم العددالي، عددالوة 

 على بعضها البعض من خالل المؤتمرات والندوات العلمية. على انفتاح هذه الجامعات
تدددم حسددداب المتوسدددطات الحسدددابية واالنحرافدددات المعياريدددة لمسدددتوى كفددداءة القيدددادات  بالنسيييبة للرتبييية:

التربوية في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية حسب متغيدر الرتبدة 
 ذلك. ( يبين نتائج16األكاديمية والجدول )

 (المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستول كفاءة القيادات التربوية16جدول )
 حسب متغير الرتبة األكاديمية 

المتوسط  المستول  المجال
 الحسابي

االنحراف 
المتوسط  المستول  المجال المعياري 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

الكفاءة 
 اإلدارية
 

أستاذ 
 مساعد

2.78 0.70 

لكفاءة ا
 المالية

أستاذ 
 مساعد

2.40 0.75 

أستاذ 
 مشارك

2.92 0.64 
أستاذ 
 مشارك

2.70 0.68 

 0.65 2.45 أستاذ 0.65 2.81 أستاذ
 0.69 2.50 الكلي 0.66 2.83 الكلي

الكفاءة 
 الفنية

أستاذ 
 0.70 2.55 مساعد

 الكلي

أستاذ 
 0.64 2.60 مساعد

أستاذ 
 مشارك

2.71 0.70 
أستاذ 
 مشارك

2.79 0.61 

 0.60 2.62 أستاذ 0.66 2.57 أستاذ
 0.62 2.66 الكلي 0.68 2.60 الكلي

لمسدددتوى كفددداءة   األوسددداط الحسدددابية ( وجدددود اخدددتالف ظددداهري فدددي قددديم16يتبدددين مدددن الجددددول )
القيادات التربوية في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضداء الهيئدة التدريسدية حسدب متغيدر الرتبدة 
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يمية،ولمعرفدددة إذا كاندددت هدددذه الفدددروق ذات داللدددة إحصدددائية تدددم إجدددراء تحليدددل التبددداين األحدددادي األكاد
 ( يبين نتائج ذلك.17المتعدد ألثر الرتبة األكاديمية على كفاءة القيادات التربوية، والجدول )

 ت التربوية(نتائج تحليل التباين األحادي المتعدد ألثر الرتبة األكاديمية على كفاءة القيادا17جدول )
 مستول الداللة قيمة ف قيمة ولكس المدا

0.99 0.74 0.02 
( فددي α≤0.05( وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى الداللددة )17يتبددين مددن الجدددول )

مستوى كفاءة القيادات التربوية في الجامعات األردنية من وجهة نظدر أعضداء الهيئدة التدريسدية ُتعدزى 
(، ولمعرفة علدى أي مجدال 0.05يمية، حيث كانت قيمة مستوى الداللة أقل من )لمتغير الرتبة األكاد

 ( يبين نتائج ذلك.18كانت الفروق تم إجراء تحليل التباين األحادي لكل مجال وللكلي والجدول )
 (نتائج تحليل التباين األحادي ألثر الرتبة األكاديمية على كفاءة القيادات التربوية18جدول )
مصدر 

 المتغير التابع نالتباي
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 قيمة ف المربعات

مستول 
 الداللة

الرتبة 
 األكاديمية

 0.33 1.11 0.05 2 0.99 الكفاءة اإلدارية
 0.24 1.43 0.67 2 1.34 الكفاءة الفنية
 0.01 5.02 2.38 2 4.76 الكفاءة المالية
 0.08 2.53 0.96 2 1.93 الكلي

 الخطأ

   0.45 336 15.94 لكفاءة اإلداريةا
   0.47 336 16.49 الكفاءة الفنية
   0.47 336 16.08 الكفاءة المالية
   0.38 336 13.18 الكلي

 المجموع

    338 150.93 الكفاءة اإلدارية
    338 158.83 الكفاءة الفنية
    338 163.83 الكفاءة المالية
    338 130.11 الكلي

( فددي  α≤0.05( وجدود فددروق ذات داللددة إحصددائية عندد مسددتوى الداللددة )18ين مددن الجدددول )يتبد
مستوى كفاءة القيادات التربوية في الجامعات األردنية من وجهة نظدر أعضداء الهيئدة التدريسدية ُتعدزى 
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عمدل لمتغير الرتبة األكاديمية على مجدال الكفداءة الماليدة فقدط، ولمعرفدة لصدالح مدن تعدود الفدروق تدم 
 ( يبين نتائج ذلك .19مقارنات بعدية بطريقة شيفيه، والجدول )

 نتائج مقارنات شيفيه ألثر الرتبة األكاديمية على كفاءة القيادات التربوية (19جدول )

الفرق بين  (2الوسط ) (1الوسط ) المجال
 الوسطين

 مستول الداللة

 الكفاءة المالية
 أستاذ مساعد

 0.02 0.30 أستاذ مشارك
 0.88 0.05 أستاذ

 0.02 0.25 أستاذ أستاذ مشارك

( أن الفروق كانت بين ذوي رتبة األستاذ المساعد وبين ذوي رتبة األستاذ 19يتبين من الجدول )
المشارك ولصالح ذوي رتبة األستاذ المشارك ، وكانت الفروق كذلك بين ذوي رتبة األستاذ وبين ذوي 

وربما يعزى ذلك إلى أن أعضاء الهيئة  رتبة األستاذ المشارك.رتبة األستاذ المشارك ولصالح ذوي 
وير أنفسهم، وتحسين التدريسية من رتبة أستاذ مساعد يسعون في بداية حياتهم األكاديمية إلى تط

هم أكاديميًا، والوصول إلى درجة عالية من الكفاءة العلمية مما يتطلب منهم االهتمام العلمي ئأدا
تعيينهم ينشطون في األداء الوظيفي إلثبات وجودهم في األقسام التي تم تعينهم والمعرفي، ففي بداية 

فيها، ففي مثل هذه الفترة  قد يغلب االهتمام العلمي على االهتمام المادي، وقد يعزى ذلك إلى 
محدودية معرفتهم في األمور المالية، بحكم فترة خدمته القصيرة في الجامعة إذا ما قورنت مع فترة 

مة لكل من األستاذ واألستاذ المشارك، أما عضو الهيئة التدريسية من رتبة أستاذ فقد وصل إلى الخد
أعلى رتبة أكاديمية، وربما تقلده مواقع مختلفة في الجامعة خالل فترة خدمته الجامعية والتي تزيد 

 عشر سنوات، فيكون أقرب لمعرفة الظروف المالية الصعبة للجامعات، أما عضو هيئة على
ثبات الذات، وبلغ من العلم والمعرفة  التدريس من رتبة أستاذ مشارك فقد تجاوز مرحلة التثبيت وا 
مبلغًا، ولم يصل بعد إلى أعلى رتبة أكاديمية، فيبقى مهتما بالجانب المالي آماًل في تحسين وضعه 

أنه مهم في المادي بما ينسجم مع وضعه االجتماعي، أو أنه يبقى ينظر إلى الجانب المالي على 
 تميز األداء العلمي حيث الحاجة إلى دعم بحوث الترقية والمشاركة في مشاريع البحث العلمي.
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فييي درجيية التييزام  a≤0,05)السييؤال الرابييع: هييل هنيياا فييروق تات دالليية إحصييائية عنييد مسييتول الدالليية )
ء الهيئيية التدريسييية فييي القيييادات التربوييية فييي الجامعييات األردنييية بييالقيم الدينييية  ميين وجهيية نظيير أعضييا

 الجامعات األردنية الحكومية ُتعزل لمتغيرات )الجنس و الجامعة والكلية والرتبة األكاديمية(؟ 
وحده على  درجة التزام القيادات التربوية في  ل تم دراسة أثر كل متغيرالسؤا عنلإلجابة 

دريسية في الجامعات األردنية، الجامعات األردنية بالقيم الدينية  من وجهة نظر أعضاء الهيئة الت
 وكانت النتائج على النحو اآلتي:

تدم  إجدراء اختبدار )ت( لدراسدة أثدر الجدنس علدى  درجدة التدزام القيدادات التربويدة فدي للجينس: بالنسبة
الجامعددات األردنيددة بددالقيم الدينيددة  مددن وجهددة نظددر أعضدداء الهيئددة التدريسددية فددي الجامعددات 

 ن نتائج ذلك. ( يبي20األردنية والجدول )
 (نتائج اختبار )ت(  ألثر الجنس على درجة التزام القيادات التربوية في الجامعات األردنية بالقيم الدينية20جدول )

المتوسط  المستول  المتغير
 الحسابي

االنحراف 
درجات  قيمة ت المعياري 

 مستول الداللة الحرية

 الجنس
 0.72 2.92 ذكر

0.60 337 0.55 
 0.67 2.85 أنثى

( α≤0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )20يتبين من الجدول )
في درجة التزام القيادات التربوية في الجامعات األردنية بالقيم الدينية من وجهة نظر أعضاء الهيئة 

 التدريسية في الجامعات األردنية ُتعزى لمتغير الجنس.
المتوسدددطات الحسدددابية واالنحرافدددات المعياريدددة لدرجدددة التدددزام القيدددادات تدددم حسددداب  بالنسيييبة للجامعييية:

التربويدددة فدددي الجامعدددات األردنيدددة بدددالقيم الدينيدددة  مدددن وجهدددة نظدددر أعضددداء الهيئدددة التدريسدددية 
 ( يبين نتائج ذلك.21حسب متغير الجامعة والجدول )

 نة الدراسة(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة التزام عي21جدول )
 بالقيم الدينية حسب متغير الجامعة 

المتوسط  المستول 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط  المستول 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 0.70 2.89 اليرموك 0.77 2.96 مؤتة
 0.71 2.91 الكلي 0.70 2.90 األردنية
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لدرجدة التدزام القيدادات   حسدابيةاألوسداط ال ( وجود اختالف ظاهري في قيم21يتبين من الجدول )
التربويدة فددي الجامعددات األردنيددة بددالقيم الدينيددة حسدب متغيددر الجامعددة، ولمعرفددة إذا كانددت هددذه الفددروق 
ذات داللة إحصائية تم إجراء تحليل التباين األحادي ألثر الجامعة على درجة التزام القيادات التربوية 

 ( يبين نتائج ذلك.22الجدول )في الجامعات األردنية بالقيم الدينية، و 
 (نتائج تحليل التباين األحادي ألثر الجامعة على درجة عينة الدراسةبالقيم الدينية22جدول )

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 قيمة ف المربعات

مستول 
 الداللة

 0.81 0.21 0.11 2 0.22 الجامعة
   0.51 336 17.37 الخطأ
    338 17.59 المجموع

(  α≤0.05( عدم وجدود فدروق ذات داللدة إحصدائية عندد مسدتوى الداللدة )22يتبين من الجدول )
 في درجة التزام القيادات التربوية في الجامعات األردنية بالقيم الدينية ُتعزى لمتغير الجامعة.

القيددادات التربويددة فددي تددم إجددراء اختبددار )ت( لدراسددة أثددر الكليددة علددى  درجددة التددزام  بالنسييبة للكلييية:
الجامعددات األردنيددة بدددالقيم الدينيددة  مددن وجهدددة عينددة الدراسددة حسدددب متغيددر الكليددة والجددددول 

 ( يبين نتائج ذلك. 23)
 (نتائج اختبار )ت( ألثر الكلية على درجة عينة الدراسةبالقيم الدينية23جدول )

المتوسط  المستول  المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة 
 ت

جات در 
 الحرية

مستول 
 الداللة

 الكلية
 0.83 337 0.21 0.64 2.92 علمية
    0.74 2.90 إنسانية

( α≤0.05( عددم وجددود فدروق ذات داللددة إحصدائية عنددد مسدتوى الداللددة )23يتبدين مدن الجدددول )
لهيئدة في درجة التزام القيادات التربوية في الجامعات األردنية بالقيم الدينية  مدن وجهدة نظدر أعضداء ا

 التدريسية في الجامعات األردنية تعزى لمتغير الكلية.
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تدددم حسددداب المتوسدددطات الحسدددابية واالنحرافدددات المعياريدددة لدرجدددة التدددزام  بالنسيييبة للرتبييية األكاديميييية:
القيدددادات التربويدددة فدددي الجامعدددات األردنيدددة بدددالقيم الدينيدددة  مدددن وجهدددة نظدددر أعضددداء الهيئدددة 

 ( يبين نتائج ذلك.24جدول )التدريسية حسب متغير الرتبة وال
 (المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة التزام عينة الدراسة بالقيم الدينية حسب متغير الرتبة24جدول )

 المستول 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المستول  المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 0.71 2.87 أستاذ 0.75 2.84 أستاذ مساعد
 0.71 2.91 الكلي 0.67 3.05 أستاذ مشارك

لدرجدة التدزام القيدادات   األوسداط الحسدابية ( وجود اختالف ظاهري في قيم24يتبين من الجدول )
التربوية في الجامعات األردنية بالقيم الدينيدة حسدب متغيدر الرتبة،ولمعرفدة إذا كاندت هدذه الفدروق ذات 

ن األحادي ألثر الجامعة على درجدة التدزام القيدادات التربويدة فدي داللة إحصائية تم إجراء تحليل التباي
 ( يبين نتائج ذلك.25الجامعات األردنية بالقيم الدينية، والجدول )

 بالقيم الدينية (نتائج تحليل التباين األحادي ألثر الجامعة على درجة التزام عينة الدراسة25جدول )

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 ةالحري

متوسط 
مستول  قيمة ف المربعات

 الداللة
 0.10 2.28 1.15 2 2.03 الجامعة
   0.50 336 17.29 الخطأ
    338 17.59 المجموع

( α≤0.05( عددم وجددود فدروق ذات داللددة إحصدائية عنددد مسدتوى الداللددة )25يتبدين مدن الجدددول )
 الدينية تعزى لمتغير الرتبة. في درجة التزام القيادات التربوية في الجامعات األردنية بالقيم

وربما يعزى ذلك إلى أن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية  ينظرون إلى درجة التزام 
ثابتة، مستمدة من الكتب السماوية، وقد  اً كونها قيمة بالقيم الدينية نظرة متشابهةف القيادات التربوي

ئة التدريسية كونهم يحملون درجات علمية يعزى ذلك إلى تقارب وجهات النظر بين أعضاء الهي
 متقاربة ويعيشون ظروفًا متشابهة في البيئة االجتماعية والثقافية والدينية.
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السييؤال الخييامس: هييل هنيياا عالقيية تات دالليية إحصييائية بييين درجيية التييزام القيييادات التربوييية فييي 
 ر أعضاء هيئة التدريس؟الجامعات األردنية بالقيم الدينية وكفاءتهم القيادية  من وجهة نظ

( 26السؤال تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين أداء أفراد عينة الدراسدة، الجددول ) عنلإلجابة 
 يبين نتائج ذلك .

 (قيم معامالت االرتباط بين درجة عينة الدراسةبالقيم الدينية  وكفاءتهم القيادية26جدول )
 معامل االرتباط 

 0.79** الكفاءة اإلدارية
 0.74** فاءة الفنيةالك

 0.69** الكفاءة المالية
 0.82** الكلي

( أن جميدددع معدددامالت االرتبددداط  بدددين درجدددة التدددزام القيدددادات التربويدددة فدددي 26يتبدددين مدددن الجددددول )
الجامعات األردنية بالقيم الدينيدة  وكفداءتهم القياديدة كاندت موجبدة ودالدة إحصدائيًا عندد مسدتوى الداللدة 

(α  =0.01  وتراو ،)( وكاندت أقدل قيمدة لمعددامالت 0.82–0.69حدت قديم معدامالت االرتبداط  بدين )
االرتبددداط بدددين مجدددال الكفددداءة الماليدددة والكفددداءة اإلداريدددة، وأعلدددى قيمدددة لمعدددامالت االرتبددداط كاندددت بدددين 
يدل الدرجة الكلية اللتزام القيادات التربوية في الجامعات األردنية بالقيم الدينية والكفاءة القيادية، وهذا 

على أنه كلما زادت درجة التزام القيادات التربويدة فدي الجامعدات األردنيدة بدالقيم الدينيدة زادت كفداءتهم 
هددذه النتيجددة منطقيددة، فددالقيم بشددكل عددام تمثددل أداة للضددبط والرقابددة الفرديددة القياديددة. ويددرى الباحثددان 

يجابيدة ات، وكلما زادت القديم اإلح المؤسسواالجتماعية والتنظيمية، والبعد القيمي من أهم عناصر نجا
لدى القادة اإلداريين، أثر ذلك في كفاءة اإلجراءات اإلدارية، والقيم الدينية تنعكس بشكل مباشر على 
سددلوك القيددادات التربويددة ومعتقددداتهم وممارسددتهم داخددل مؤسسدداتهم. وأنهددا لددم تكددن عبددارة عددن شددعارات 

نمدا ظهدرت فدي بعدض قدراراتهم اإلداريدة والفنيدة يرددها القادة في المحاضدرات والنددوات والمدؤت مرات، وا 
والمالية، وهذا ما لمسه أعضاء الهينة التدريسية في الجامعدات األردنيدة ومددى انعكاسدها علدى الكفداءة 

 القيادية، وقد ظهر ذلك من خالل استجابات عينة الدراسة.
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 التوصيات:
 آلتي:في ضوء ما تقدم من مناقشة ونتائج توصي الدراسة با 
الحكوميددة مددن أجددل غددرس   المؤسسددات عقددد الندددوات والمددؤتمرات العلميددة لمختلددف المسددتويات فددي .1

ثقافة تنظيمية تستند عل قيم دينية راسدخة تشدكل مرجعيدة يحدتكم إليهدا الموظفدون بكافدة مسدتوياتهم 
 الوظيفية.

لقيم الدينيددة وأثددره توسدديع نطدداق الدراسددة، كددإجراء دراسددة مماثلددة مددن قبددل البدداحثين حددول االلتددزام بددا .4
علددى كفدداءة القيددادات التربويددة تشددمل متغيددرات وقطاعددات أخددرى واسددتخدام أسدداليب متعددددة لجمددع 
المعلومددددات كتحليددددل المحتددددوى والمقابلددددة والمالحظددددة مددددن أجددددل توظيددددف القدددديم الدينيددددة فددددي جميددددع 

 المؤسسات الحكومية.
المتوسددطة مددن خددالل دعددوة القيددادات العمددل علددى تعزيددز االلتددزام بددالقيم الدينيددة بددأكثر مددن الحالددة  .3

التربويدة للعمدل علدى إقامدة النددوات والمدؤتمرات التثقيفيددة مدن أجدل بيدان دور القديم الدينيدة فدي رفددع 
الكفاءة القيادية، ومحاولدة الحدد مدن المعوقدات االجتماعيدة كالعدادات والتقاليدد التدي تقددم المصدلحة 

 لى مستوى الكفاءة القيادية.الشخصية على المصلحة العامة مما يؤثر سلبًا ع

 المراجع
- http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/topics/67675/posts/159256  

- Research theises. www.dcu.edu.an leader Doctoral 
- uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/.../res%203.doc 
- academy.org/.../master_degree_letter_by_malath_al_yaseen-www.ao 

  مساء   11ة  الساع  4\4\2012بتاريخ 
(، مقارنة للمعايير والقيم واألعراف السائدة في جامعتي بغداد واليرموك 2000، عدنان )اإلبراهيم -

(، 16دمشق،)مجلة جامعة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في كلتا الجامعتين، 
2،)151-415. 
ألقسام دور القيم الشخصية والتنظيمية في فاعلية رؤساء ا(، 4003، وفاء )األحمدي -

، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، بالجامعات الحكومية السعودية
 المملكة العربية السعودية. 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/topics/67675/posts/159256
http://www.dcu.edu.an/
http://www.ao-academy.org/.../master_degree_letter_by_malath_al_yaseen
http://www.ao-academy.org/.../master_degree_letter_by_malath_al_yaseen
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الجامعة الكاثوليكية  الحياة الدينية في وقت حرج للتغيير الحاسم.، 2005)بان) بارنت -
 cand@-eda.au- www.res 2011 - 2000 االسترالية، الرسائل الرقمية، 

(  قيم المديرين كمؤشر لثقافة المنظمات دراسة مقارنة 1996، والعضايلة، علي )ذياب، البداينة -
 . 44-3(، 8، مجلد )مجلة جامعة الملا سعود، العلوم اإلدارية بين األردن والسعودية 

األساسية والممارسات السائدة في درجة العالقة بين القيم ( 2002فرانسيس روي ) تشارلز -
 .مدارس  المسيحية في استراليا

، كفايات تدريس عضو الهيئة التعليمية في األقسام التربوية 2009)جان، خديجة محمد )  -
، جامعة أم القرل مجلة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة من وجهة نظر طالبات الدراسات العليا، 

(14)4،107-123. 
أنماط القيادة لدل األكاديميين اإلداريين في جامعة طيبة من وجهة (، 2010الجهيني، خالد ) -

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مؤتة،مؤتة،  نظر أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين فيها
 الكرك.

( الكفاءات المهنية المتطلبة لألستاذ الجامعي من وجهة نظر (2009 ، إبراهيم الحسن الحكمي -
مجلة رسالة ها ببعض المتغيرات، كلية التربية، جامعة أم القرى، فرع الطائف، طالبه وعالقت
 .55-13ص(. 90، العدد )الخليج العربي

، دار الحامد للنشر والتوزيع، القيادة التربوية في القرن الجديد(، 2006حمادات، محمد حسن ) -
 عمان، األردن.

دراسة تطبيقية ، وعالقتها بكفاءة األداء القيم التنظيمية(، 2003) خالد بن عبد الحنيطة،   -
أكاديمية ، ، رسالة ماجستير غير منشورةعلى العاملين بالخدمات الطبية في مدينة الرياض

 الرياض.  نايف العربية  للعلوم األمنية،
(، الصراع بين القيم االجتماعية والقيم التنظيمية لدى  الموظفين 2003الحنيطي، محمد فالح ) -

،  1(03)دراسات العلوم اإلدارية، الحكومية في األردن، دراسة ميدانية تحليلية، في األجهزة 
355-215. 

ثرها في فاعلية المديرين في الوزارات أالقيم الشخصية والتنظيمية و (، 2003، نضال )الحوامدة -
 .،رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مؤتة، قسم اإلدارة العامة األردنية

mailto:cand@-eda.au-
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(،الكفاءات القيادية كما يراها القادة ومرؤوسوهم في القطاعين 2009) الخضر، عثمان حمود  -
 . 908لعدد جريدة أفاق الكويت ا الحكومي والخاص بدولة الكويت،

، تطوير الكفايات اإلدارية لنواب العمداء للشؤون األكاديمية في (2008الدعيس، محمد ناجي ) -
طروحة دكتوراه منشورة ، جامعة دمشق، الجامعات اليمنية باستخدام برامج تدريبي محوسب، أ

 ، المجلد السادس، العدد األول.مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
(، نموذج مقترح للتوافق بين القيم الشخصية والقيم التنظيمية 2009الزهراني، عبد  أحمد ) -

 مكة المكرمة  -القرل جامعة أم دراسة تحليلية،   -بمؤسسات التعليم العالي السعودية 
 ، دار وائل للنشر، عّمان، األردن.دراسات في اإلدارة التربوية(، 2004 ستراك، رياض ) -
، ندوة اإلدارة بالقيم ،اإلدارة بالقيم اتجاه اإلدارة المعتمدة على القيم(، 2003صدام، محمد ) -

 طنة عمان.إداري حديث لألداء القيادي المميز، المنعقدة بمعهد اإلدارة العامة، سل
(، "القيم الوظيفية في الخدمة العامة: دراسة 1998الطراونة، تحسين أحمد، والصرايرة، أكثم ) -

 .الثاني، العدد الثاني، المجلد مجلة جرش للبحوث والدراساتميدانية لموظفي محافظة الكرك"، 
شر ، دار الكندي للنأساسيات في القيادة واإلدارة(، 2009طشطوش، هايل عبد المولى ) -

 والتوزيع، إربد، األردن. 
، دار البيارق للطباعة القيادة واإلدارة التربوية في اإلسالم(، 2001عبيدات، زهاء الدين )  -

 وللنشر، عمان، األردن.
(، القدرة على القيادة التربوية لمديري المدارس األساسية 2010علوي، عادل عبد المجيد ) -

، التاسع، المجلد ن للعلوم االجتماعية واإلنسانيةمجلة جامعة عدومديراتها في محافظة عدن، 
 .100- 27، ص:السابع عشرالعدد 

درجة ممارسة القيم اإلدارية اإلسالمية لدل مديري مدارس التعليم (، 2008العلياني، سعد ) -
رسالة ماجستير غير العام في بلقرن في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر المعلمين، 

 Eyefuqusa\ files thesis md 567.pds.www أم القرى، السعودية.منشورة، جامعة 
(، منظومة القيم المؤثرة في النظام اإلداري، دراسة مقارنة، 1993العواملة، نائل عبد الحافظ ) -

 .420-387، ص2، العدد الخامس، العلوم اإلدارية، المجلد مجلة جامعة الملا سعود
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م الكفايات التدريسية لدى أعضاء الهيئة التدريسية في (، تقوي2005، محمد إبراهيم )الغزيوات -
 مجلة كلية التربية، كلية العلوم التربوية بجامعة مؤتة من وجهة نظر طلبة الدراسات االجتماعية،

 .140 – 157، ص:، العدد الثاني والعشرون جامعة اإلمارات العربية المتحدة، السنة العشرون 
 األردن.-المنظمة العربية للعلوم اإلدارية،عمانالتنظيمي،  السلوا(،2000القريوتي، محمد قاسم) -
 .الكفاءة اإلدارية(، 2010كردي، أحمد السيد ) -
، دار زهران   للنشر القيادة اإلدارية التربوية (،2007المخالفي، محمد الخامس سعيد ) -

 والتوزيع، عمان، األردن.
 ،إطارا  مرجعيا  للسلوا اإلداري  القيم التنظيمية بصفتها (،2003هيجان، عبد الرحمن أحمد ) -

ندوة اإلدارة بالقيم، اإلدارة بالقيم اتجاه إداري حديث لألداء القيادي المميز، المنعقدة بمعهد اإلدارة 
 العامة، سلطنة عمان.

عالقة القيم اإلدارية بأنماط السلوا القيادي للمدير الصيني في (، 2010ياسين، مالذ محمد ) -
صغيرة، دراسة ميدانية في مدينة كوانجو الصينية األكاديمية العربية المنشئات الصناعية ال
 المفتوحة في الدنمارا.
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