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 لماجستير، وأنها نتيجـة أبحـاثي     لنيل درجة ا  ،   هذه الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس        ةأقر أنا مقدم  

، أو أي جزء منها،  لـم يقـدم            حيثما ورد، وأن هذه الدراسة     له، باستثناء ما تمت اإلشارة      الخاصة

  .لنيل أية درجة عليا في جامعة أو معهد

  

  
 

  ..................:التوقيع

  

  بنان محمد علي حلبية: االسم 

  

  :.................التاريخ

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ب  

  رفان شكر وع
  

 أن أتقدم بجزيل الشكر  هنا إالي إتمام هذه الرسالة ، وال يسعنين من علأشكره بأحمد اهللا وأ

الذي اشرف على هذا العمل ولم يبخل علي بجهد أو ، شعيبات عوض والعرفان للدكتور محمد 

  . للعالم المتواضع  حيث كان مثاالً،  نصيحة

كمال خليل  والدكتورمحمد عبدالقادر عابدينقشة الدكتوركما أتقدم بجزيل الشكر ألعضاء لجنة المنا

أعضاء هيئة التدريس جامعة القدس ممثلة بلى إو ، على تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالةمخامرة 

  . في تحكيم أداة الدراسة داخل الجامعة وخارجهاأسهملى كل من إ ، وكلية العلوم التربويةفي 

ومديرية القدس الشريف، القدس،  مديرية ضواحي ية والتعليم فيوالشكر موصول إلى مديري الترب

  .    والى كل من قام بتعبئة أداة الدراسة من معلمين ومعلمات

  

  

  



ج  

  :ملخص الدراسة 

   
في محافظة القدس  ممارسة مديري المدارس الحكومية درجةهدفت هذه الدراسة التعرف على 

يث تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي المدارس  من وجهة نظر المعلمين، حاألخالقيةللقيادة 

عشوائية ختيار عينة إ، وقد تم معلماً من الجنسين ) 1709(  عددهم ومحافظة الالحكومية في 

 للدراسة حيث تكونت أداةً تبانةساإل  الباحثةاستخدمتو ومعلمة، معلماً ) 341 ( بلغ عددها بسيطة

و  القائد تجاه العاملين في المدرسة، أخالقيات:  وهي،  مجاالتةفقرة موزعة على ثالث ) 52(من 

تحققت قد  والمجتمع المحلي، واألمور أولياء القائد تجاه أخالقيات  و القائد تجاه الطلبة،أخالقيات

 من خالل حساب ها من خالل عرضها على عدد من المحكمين، ومن ثباتاألداةالباحثة من صدق 

ممارسة مديري المدارس درجة  أن نتائج الدراسة ظهرتأ وقد .ألفا كرونباخ الثباتمعامل 

حيث ،  من وجهة نظر المعلمين جاءت بدرجة مرتفعةاألخالقيةللقيادة في محافظة القدس الحكومية 

 أخالقيات فقد حصل مجال األداةبالنسبة لمجاالت أما  ،) 3.95( ككل لألداةبلغ المتوسط الحسابي 

 القائد تجاه أخالقيات ومجال ،) 4.02( بمتوسط حسابي بلغ ، ألولىاالقائد تجاه الطلبة على المرتبة 

، ومجال ) 3.93(بمتوسط حسابي بلغ الثانية،  والمجتمع المحلي على المرتبة األمور أولياء

وقد  . )3.92(بمتوسط حسابي بلغ ،  القائد تجاه العاملين في المدرسة على المرتبة الثالثةأخالقيات

ممارسة مديري المدارس درجة  في إحصائية وجود فروق ذات داللة أيضاً نتائج الدراسة أظهرت

 من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير الجنس ولصالح األخالقية للقيادة  في محافظة القدسالحكومية

في ممارسة مديري المدارس الحكومية درجة  في إحصائيةالذكور، وعدم وجود فروق ذات داللة 

الخبرة و المؤهل العلمي، ات من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغيرألخالقيةاللقيادة محافظة القدس 

 أوصت الدراسة، إليهاوعلى ضوء النتائج التي توصلت .  لهاعالمديرية التابو المرحلة،والتعليمية، 

    :وهي التوصيات، الباحثة بعدد من 

  

 وفي األخالقيةلق بالقيادة  تتعأخرى من هذه الدراسة في مجاالت القيام بدراسات موسعة انطالقاً

كساب إلعداد برنامج تدريبي متكامل إقيام وزارة التربية والتعليم العالي ب ضرورة ،أخرىبيئات 

ضع ضوابط ومعايير و ، المعارف والمهارات ذات العالقة بالقيادة األخالقيةالمديريين الحاليين

 بأخالقيات المدير الذي يتمتع ومكافأة رينالمدي أداء من قبل وزارة التربية والتعليم لتقييم أخالقية

عطاء مدير المدرسة فرصة المشاركة في رسم السياسات التربوية الخاصة بالمدرسة إ ،عاليةمهنية 

 .عداد مديري المستقبل  إالتأكيد على القيم الدينية واألخالقية أثناء  ،األمورللمعلمين وأولياء 
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Abstract   

 
This study aimed at determining to what degree government school principals practise 
ethical leadership from the teachers’ point of view. The study population consisted of all 
teachers in governmental schools in Jerusalem governorate totalling (1709) male and 
female teacher. A random sample consisting of (341) teachers was chosen. The researcher 
had developed a questionnaire which consisted of (52) items distributed on three domains. 
The first domain: the leader’s ethics towards the employees in the schools, the second 
domain is the leader’s ethics towards students, the final domain is the leader’s ethics 
towards guardians and local society. The validity and reliability of the tool were examined. 
Results showed that teachers believed that their principal practised ethical leadership at a 
high degree. As for the domains of the tool: the domain of the leader’s ethics towards 
students got the first place with an mean of (4.02), the domain of the leader’s ethics 
towards guardians and local society got the second place with an mean of (3.93) and the 
domain of the leader’s ethics towards the employees at school got the third place with an 
mean of (3.92). The results also showed that there were significant differences in the 
principal’s practice of the ethical leadership in governmental schools from the teachers’ 
point of view, due to gender in favor of males. However, there were no significant 
differences in the principals’ practice of ethical leadership due to qualification, experience, 
stage and directorate.  

 
The recommendations of the study were:  
 
Making extensive studies on the basis of this study in other domains relevant to ethical 
leadership and in other environments. The ministry of education needs to provide a training 
program so as to give the present   principals’   the knowledge and skills which are relevant 
to ethical leadership. Setting ethical standards by the ministry of education to assess the 
principals’ performance and reward those who show a high level of occupational ethics. 
Giving the head teacher a chance to participate in planing the epecial educational policy for 
school, teacher and parents.special training for all future head teachers in ethical & 
religious virtues & ensure them.  
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  الفصل األول

______________________________________________________ 

  مشكلة الدراسة 
  

   .ها محدداتإلى باإلضافة وأهدافها،وأهميتها  وفرضياتها،وأسئلتها  الدراسة، هذا الفصل مشكلة تناول

  

  مقدمةال  1.1

  

، نتيجة التطور التكنولوجي السريع الذي لم       الكثير من التحديات     النامية   المجتمعات يواجه التعليم في  

هذا رات في   يالحاجة إلى القيام بتغي   يقابله تكيف بالسرعة نفسها من قبل النظام التعليمي، لهذا برزت           

 تطـوير ليـر وا  يصبح أداة فعالة قادرة على إحداث التغ      ي، ل وأساليبه وطرقه وأدواته المختلفة   نظام  ال

شـباع  إل أنـشطة  خبرة وتعليم    كزامربوصفها  ،  ونخص بالذكر هنا المدارس     ،) 2006حمادات،  (

  .)1994 الفقي، ( التالميذحتياجات إ

  

  التي يتبناها المجتمع ويرسمها لنفـسه وفقـاً       األهدافمؤسسة تنفذ   "يضاً  أ تلعب المدرسة بوصفها     و

( " لـصفوف وخارجهـا     عة ومبرمجة داخل ا    متنو وأنشطةلخطط ومناهج محددة وعمليات تفاعل      

نماط سلوكية تتناسب مع القـيم      أ في مساعدة التالميذ على اختيار       ، دوراً )41 ، ص  2001عابدين،  

   . المألوفة 

  

  ما تقوم به من تعليم وتربيـة وتهيئـة         إلى باإلضافةوظيفة المدرسة    إن" ) 2006ناصر،  (يضيف  و

 للناشـئ،  المعرفة والمهـارات والخبـرات الالزمـة         سابإك، هو   الحياة العامة  أموروتدريب على   

لمناسـب   ا األخالقـي المتمثل بالـسلوك     القويم، حضاري قائم على الخلق      بأسلوب كل ذلك    متضمناً

   .  )280ص  ("والمرغوب
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 تمثل بيئة مصفاة للتربيـة      أنها وخصوصاً،  األخالقية في مجال التربية     أهدافهاولكي تحقق المدرسة    

على  قادراًو،   يكون على درجة مناسبة من الكفاءة        أنوجب على كل عنصر بشري فيها         ،   والتعليم

ناصـر،  ( بالمدير   في المدرسة ومروراً   العاملين   إلىمن المعلم   ،   وجه أكملتحمل تبعات واجبه على     

2006(.  

  

ـ    فمدير المدرسة هو الرئيس المباشر لجميع العاملين في المدرسة، وهو حلقة اإل            ي تصال الثابتـة ف

 الذي ترتكز عليـه     األولوالعامل   وهو قائد هذا الصرح،   ،  أنواعهاالعالقات المدرسية على اختالف     

 والسياسات العامـة    األهدافالعملية التربوية برمتها،  وهو القادر على رسم الخطط الالزمة لتحقيق            

  .)2006عياصرة،  (للمدرسة 

  

الـذي  ،   المحمـود  األخالقـي ة من السلوك     يتحلى بمستويات رفيع   أنوينتظر من القائد في مدرسته      

 يبـدأ و فراداأل يكسب   أنلكي يستطيع    القويمة،    السليمة والفلسفة التربوية   اإلدارية األسسينسجم مع   

يمكـن مـن      ما أفضلمحققين  ،   يكونوا أن حيث يجب    إلىمعهم من حيث هم، ثم يعمل على رفعهم         

  .)  2006حمادات ، ( وحسن سير العمل يجابية النتائج اإل

  

هميـة بالغـة،    أ اإللتزام بالمبادئ والسلوك األخالقي ذو       إن) 2005 العامري ،    والغالبي  ( ويضيف  

ن تـرى مـصالحها     أفهو يقوي اإللتزام بمبادئ العمل الصحيح والصادق ، ويبعد المؤسسة عـن             

تحقق لها فوائد على المدى القصير ولكنها سـتكون         بمنظور ضيق اليستوعب غير معايير محددة،       

سـالم  ن اإل إ، ف سالميةوفي مجتمعاتنا النامية وباألخص اإل    ،  ثر سلبي في األمد الطويل    أبالتأكيد ذات   

يعتبر الوعاء الحضاري واإلنساني الذي يطرح مفاهيم أخالقية راقية، في مختلف منـاحي الحيـاة،               

ـ     ،والذي منه استمد األفراد والمؤسسات قواعد عمل ومدونات أخالقية           لـى  إشير   لكن واقع الحال ي

فعلية لهؤالء األفراد والمؤسـسات،     وجود فجوة كبيرة بين هذا الوعاء الحضاري وبين الممارسات ال         

     .  تتجسد في تزايد الفضائح األخالقية، والنقد الموجه للمؤسسات
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   مشكلة الدراسة 2.1

  

من المديرين وبـين    الحظت وجود نوع من التباين بين سلوك العديد          ،من خالل عمل الباحثة معلمةً    

لما ،  ضرورية لمدير المدرسة  بأخالقيات المهنة فهي    وباألخص فيما يتعلق    ،  مولالمأدورهم التربوي   

 على نفـسه لتحقيـق       يكون رقيباً  أن، لذلك ينتظر من المدير      وإعداده النشء في تربية    تأثيرمن  له  

جابيتـه  يإ التعليمـي قوتـه و      يحفظ على النظام   أن، لكي يستطيع    وأخالقهالتكامل الالزم في سلوكه     

  .ودوره القيادي في المجتمع

  

 المدارس الحكومية في محافظـة      ممارسة مديري  درجةمشكلة الدراسة في معرفة     ومن هنا تحددت    

   .المعلمين من وجهة نظر األخالقيةالقدس للقيادة 
 
   أسئلة الدراسة3.1

  

  :تحاول هذه الدراسة اإلجابة على األسئلة اآلتية
 

من وجهة  ممارسة مديري المدارس الحكومية في محافظة القدس للقيادة األخالقية           درجة ما .1

 نظر المعلمين ؟ 
 ممارسـة   درجةفي   )α ≥ 0.05( عند مستوى الداللة     إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة       .2

المعلمـين  من وجهة نظـر      األخالقيةلقيادة  ل القدس   الحكومية في محافظة  مدارس  المديري  

 المرحلـة التـي يعلمهـا،     و ، لديه الخبرةسنوات  و ،ومؤهله العلمي  معلم، ال  جنس إلى تعزى

  المديرية التابع لها ؟ و
  

   فرضيات الدراسة4.1

  

  :ختبار الفرضيات اآلتيةإتسعى هذه الدراسة إلى 

  

تقديرات متوسطات  بين   )α ≥ 0.05(  عند مستوى الداللة   إحصائيةالتوجد فروق ذات داللة      •

األخالقيـة  لقيـادة   ل القدس   الحكومية في محافظة  مدارس  الديري   ممارسة م  درجة ل المعلمين

 ).ذكر ، أنثى(الجنس متغيرل تعزى
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متوسـطات  بـين    )α ≥ 0.05(   عند مـستوى الداللـة     إحصائيةالتوجد فروق ذات داللة      •

لقيـادة  ل القـدس    محافظة  الحكومية في  مدارسالممارسة مديري    درجةل المعلمينتقديرات  

  .) ، ماجستير فأعلىس ، بكالوريو متوسطدبلوم ( العلميل المؤهرلمتغيتعزى األخالقية 

متوسـطات  بـين   )α ≥ 0.05(  عند مـستوى الداللـة       إحصائيةالتوجد فروق ذات داللة      •

لقيـادة  ل القـدس    محافظة  الحكومية في  مدارسالممارسة مديري    درجةل المعلمينتقديرات  

ست سنوات ، من ست سنوات إلى عـشر    قل من   أ ( التعليمية ة الخبر لمتغيرتعزى  األخالقية  

  ). ، أكثر من عشر سنواتتسنوا

متوسـطات  بـين   )α ≥ 0.05(  عند مـستوى الداللـة       إحصائيةالتوجد فروق ذات داللة      •

لقيـادة  ل القـدس    محافظة  الحكومية في  مدارسالممارسة مديري    درجةل المعلمينتقديرات  

 . )ة ، ثانويةأساسي(المرحلة متغير لتعزى األخالقية 

       تقديرات متوسطات بين  )α ≥ 0.05( عند مستوى الداللة إحصائيةالتوجد فروق ذات داللة     

     األخالقية لقيادة ل القدس محافظة  الحكومية فيمدارسالممارسة مديري  درجةل المعلمين    
  .)يرية القدس الشريف ، مديرية ضواحي القدسمد (ةلمتغير المديري تعزى    

  

   الدراسةدافهأ 5.1

  

  :إلى هذه الدراسة التعرف هدفت

  

 وجهـة   األخالقية مـن  لقيادة  ل القدس   محافظةالحكومية في    مدارسال مديري    ممارسة درجة .1

 . نظر المعلمين
المرحلة و ، لديه الخبرةسنوات و ،ومؤهله العلمي، المعلمجنس  ثر متغيراتالكشف عن أا .2

 مدارسالمديري   ممارسةدرجةلالمعلمين  نظر وجهةفيالتابع لها المديرية التي يعلمها، و

 .األخالقيةقيادة  للمحافظة القدسالحكومية في 
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   الدراسةميةأه 6.1

  

  :الدراسة في جوانب متعددةهذه تكمن أهمية 

  

 وضرورة التمسك بهـا     األخالقيةالقيادة  أهمية   إلى مديري ومديرات المدارس     أنظارتوجيه   .1

  .اإلداريرتقاء بمستواهم لإل
  .المديرين لمتابعة سلوك كأداة  األخالقيات قائمة من إلىالوصول  .2
 فـي مـدير     األخالقيـات  التربوية في ضرورة توفر هذه       اإلدارة القائمين على شؤون     إفادة .3

  .كقائد تربويالمستقبل 
ضافته للمكتبـة الفلـسطينية     إدب التربوي المتعلق بالقيادة األخالقية و     ثراء األ إالمساهمة في    .4

 . ية والعرب
 

   حدود الدراسة7.1

  

  :حدود هيتمت مراعاة مجموعة من الحدود في تنفيذ هذه الدراسة، وهذه ال
 

خالل الفصل الدراسي الثاني من العـام األكـاديمي         تم تنفيذ هذه الدراسة     : الحدود الزمانية  •

2009/2010. 

 .ظة القدسمحافالحكومية في مدارس اليقتصر إجراء هذه الدراسة على : الحدود المكانية •

أساسي وهـو القيـادة      متغيرقتصرت تنفيذ هذه الدراسة على دراسة       إ: الحدود الموضوعية  •

 .األخالقية

  .اسة من حيث صدقها وثباتها الدرأداةمة ءتتحدد نتائج هذه الدراسة بمدى صالحية ومال •

 
 مصطلحات الدراسة  8.1 

  

المعايير في التـصرفات الشخـصية       ب لتزاماإلظهار سلوك مالئم من حيث      إهي  : القيادة األخالقية   

      تجاه والتعزيزتصال الثنائي اإل من خالل اإللألتباع وترويج هذا السلوك األشخاصوالعالقات بين 

)Den Hartog , 2009 & Kalshoven(  .  
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هي الممارسات األخالقية التي يظهرها القائد في عمله، والتي         : جرائي للقيادة األخالقية    التعريف اإل 

  .   تنعكس بدورها على العاملين والطلبة والمجتمع المحلي 

  

 إلـى   والتي تمتد من قرية العيزرية والطور شرقاً      ،  مدينة القدس وضواحيها    " هي  : محافظة القدس 

 مضاف إليها قريـة بيـت        ومن صور باهر جنوبا إلى جبع ومخماس شماالً        قطنة وبيت اكسا غرباً   

  ).22، ص 2003ابوصوي،  (  " صفافا جنوباً

  

 ممارسة ستجابات المعلمين بخصوصالمتوسط الحسابي إلهي : التعريف اإلجرائي لدرجة ممارسة 

  . كما تقيسها اداة الدراسة مديري المدارس الحكومية في محافظة القدس للقيادة األخالقية 
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  الفصل الثاني
 

  سابقة النظري والدراسات الاإلطار
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  الفصل الثاني

______________________________________________________  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  
 األخالقيـة، القيادة واألخالق والقيـادة     حول   األدبيات،بعض  ما ورد في    ل ضاًعر فصلهذا ال تناول  

  . الموضوع التي بحثت هذا -واألجنبيةية العرب- بعض الدراسات السابقة أيضاًوتناول 

  

   اإلطار النظري 1.2

  

  :المقدمة .1.1.2

  

إن نجاح أي مدرسة مرتبط بالكيفية التي يدير بها المدير مدرسته وباألسلوب القيادي الذي يمارسه، 

ئه السياسات والبرامج التعليمية وترجمة األهداف إلى واقع ملموس أمام رؤسا فهو المسئول عن تنفيذ

كوبر،  ( إليها أشار كما ة الموضوعية، فالمسؤولية بالمسؤولييسمىوهذا ما ) 2006عياصرة، ( 

هي الكلمة األكثر أهمية في كل مصطلحات اإلدارة، وهي الفكرة األساسية في تطوير ) 2001

 هو أنجع وسيلة للوفاء بهذه المسؤولية إن (Fowler,2010)ويقول  ، األخالق الخاصة بالدور اإلداري

 نوعية الخدمة التي وإثراء الموظفين، والتي تمكنهم من تحسين أدائهم لدىتعزيز النمو والتنمية 

على مدير المدرسة أن يوظف مفهوم  إن: عندما قال   (Renner, 2006) أكدهوهذا ما . يقدمونها 

خالل تطوير  لتنعكس آثارها على المعلمين والطلبة والمجتمع المحلي، وذلك من  ،القيادة بجدارة

ستغالل القيم األخالقية الداخلية في تفكيره، والتي تنعكس بدورها على السلوك إقدرته على 

 ,Reilly (ويضيف. لتزام بالصدق واألمانة وغيرها من الممارسات األخالقية  متمثلة باإل،الخارجي

 للمجتمع، حساسية ثراألك هو معالجة القضايا األخالقية للقيادة األخالقي الواجب إن :قائال )2006

   .وغيرها الحرية والعدالة األساسية مثل الحقوق يحصلوا علىحتى 

  



 10

 القيادة الحكيمة هي التي تقوم على أساس من القيم          أن )2004محمد،  ( في    Chakrabortyيؤكد  و

   .األخالقية

  

، عرفية مع بيئتنا   فقط من تفاعالتنا الم    عفالقيم تمثل مؤثرات قوية في الشخصية اإلنسانية، فهي ال تنب         

سـتجابات  من خالل ردود الفعـل واإل     ،  ستمرار تجربتنا في العالم   إولكنها أيضا تشكل مدركاتنا مع      

   ).2001كوبر، ( العاطفية 

  

إلى أن القادة األخالقيين يهتمون بقيمة وكرامة اإلنسان، حيـث تـأتي             ) 2007 (و أشار أبو النصر   

  . المعتقدات التي يدينون بها وأفعالهم متسقة مع هذه القيم ومقراراته
 

مفهوم القيادة واهم صـفات     في هذا المجال     وردن ن أ البد و  وبما أن حديثنا عن القادة األخالقيين كان      

  . القائد

    

 :مفهوم القيادة .2.1.2

  

، والتعرف على جميع المتغيرات المرتبطـة بهـا          بدراسة ظاهرة القيادة     الباحثينالعديد من   لقد قام   

  :تها ، لذا فقد تعددت مفاهيم القيادة ومن هذه المفاهيم ومدى فاعلي

  

هي عملية تأثير متبادلة لتوجيه النشاط اإلنساني في سبيل تحقيق          " القيادة   إن) 2001البدري،  ( يقول  

سـتمالة  إوهو القدرة على توجيه سلوك الجماعة في موقف معين لتحقيقه، أو هـي              ،  هدف مشترك 

 فيتفـاعلون معـاً   ،   يتفقون عليه ويقتنعون بأهميته    ،حقيق هدف مشترك  أفراد الجماعة للتعاون على ت    

 " تجاه نحو تحقيق األهداف المرسـومة     بطريقة تضمن تماسك الجماعة في عالقاتها وسيرها في اإل        

   ).50ص(
 

قدرة تأثير شخص ما على اآلخرين، بحيث يجعلهـم         " : بأنها   ) 2003عماد الدين،   (ويعرفها  

عترافهم التلقائي بقيمة القائد فـي تحقيـق         دونما إلزام قانوني، وذلك إل     يقبلون قيادته طواعية  

 عن آمالهم وطموحاتهم، مما يتيح له القدرة على قيادة الجماعة، وكسب            أهدافهم، وكونه معبراً  

 تحقيقهم ألهداف التنظيم يعد نجاحاً    ن  أوتحقيق التجانس فيما بينهم، وإقناعهم ب      ،تعاون العاملين معه  

   ). 12ص" ( ألهدافهم م وتحقيقاً لهشخصياً
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تشمل أي جهد لتشكيل سـلوك األفـراد أو         " إن القيادة    ) 2008 عامر،    و  محمد ( كل من    وأضاف

ص  " (حيث تحصل المؤسسة من خاللها على مزايا أو تحقيق ألغراضـها         المؤسسة،الجماعات في   

31.(  

  

أنشطة األفراد تجاه تحقيق أهـداف      يوجه  ،   سلوك لشخص ما   بأنها ) " 2007المخالفي،  ( ويعرفها  

   ). 25 ص(  " مشتركة

  

 لتحقيـق   ،  وتوجيه اآلخرينإللهامهي القدرة واالستعداد القيادة  إن ),Farahbakhsh 2007( ويقول

 . ختيارهم إة بحماسة وبم المنظأهداف

  

اآلخرين على  ومما سبق ذكره نالحظ أن القيادة فن وعلم، فهي فن يتمثل في القدرة على التعامل مع                 

حترامهم وطاعتهم وتعاونهم، وعلم ألنها تحتاج إلى اإللمام بقدر كبير مـن            إختالف ثقافاتهم وكسب    إ

العلوم منها على وجه الخصوص علم اإلدارة، وعلوم أخرى مثل علم االجتماع وعلم النفس وغيرها               

   ). 2006أبو عابد، ( 

  

 عـن    منعزالً  لشخص ما أن يكون قائداً     نال يمك  أن القيادة هي صفة لنشاط الجماعة و       ويالحظ أيضاً 

  .  ) 2005البدري، (  به الفرد في موقف الجماعة مالجماعة، فالقيادة هي ما يسه
 

 :صفات القائد. 3.1.2

  

منهـا   ،قياديةهناك بعض السمات والخصائص التي البد من توافرها في الشخصية لتصبح شخصية             

 تروت(،   )2001عبد الحليم، (  ،( Carter & et al , 2005) ، )2007شفيق، ( كما وردت في 

   ):  Rozycki, 1993( ، ) ت.  ب عمارة،( ،) ( Wong, 1998 ، )1999 رفكن، و

  

لكي تقود الناس، "  لمبادئ ومعايير الجماعة، فكما يقول الفيلسوف الصيني الوتسي العمل وفقاً -1

  ".اتبع خطواتهم 

 .اني في األداء مع تحمل المسئوليةإنكار الذات واإلخالص في العمل والتف -2

 .القدرة على التخطيط السليم -3

يجابية والمبادأة والنشاط، وكلما عظمت تلك البواعث في النفس عظم الطموح الحماس واإل -4

 .واتسع أفق األهداف والغايات المثلى
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سيه وفهمه لآلخرين يساعده على االتـصال معهـم         واإللمام بمشكالت مجتمعه ومؤسسته ومرؤ     -5

 .عليةبفا

  .الذكاء وحسن التصرف في المواقف المختلفة -6
 

 الفاضـل،   وعياصـرة (، )Pingle & Cox (2007, ) 2007الحريـري ،  ( : ويضيف كل من

  ): 1995الطالب، ( ،  )2000سميث، ( ،  )2004حسن، ( ،  )2006
 
 .قوة الشخصية والطموح لتسلم زمام قيادة اآلخرين -1

 .د الدائمنتباه والحذر واالستعدااليقظة واإل -2

 .بكفاءةه واستخدامإدارة الوقت  -3

 . حترام اآلخرينإحترام النفس وإ -4

  .طالقة اللسان وحسن التعبير -5

 القدرة على تحقيق أهداف العمل بكفاءة عالية -6

 .تزان العاطفي والنضج العقلي والتحليل المنطقياإل -7

 .قوة التحمل والصبر والطاقة الكبيرة والجهد الفعال المستمر -8

 .  وتقبل النقد بالخطأعتراف  واإلاألعذارقبل  التسامح وت -9

  

يضم جميع هذه السمات، والسر في ذلك هو التفرد والخصوصية التـي            قيادي  لكن ليس هناك نمط     

          ). ت.بمارة، ع( أن يتشابه مع غيره من البشر تتميز بها الشخصية اإلنسانية، بحيث ال يمكن للفرد

  

 عمليـة صـنع     دة التي يمارسها المدير، إال أن اإلداري يعيش يومياً        ختالف أنماط القيا  إبالرغم من   و

 لمتطلباتها،  و تطوير إطار      التي تتطلب منه إدراكا عميقاً    ،  قرارات لها أبعادها ومتغيراتها اإلنسانية      

 خاصة فـي ممارسـة الـسلطة      ةصحيح للعمل، لذلك وجب على كل قائد ومدير أن يتحمل مسؤولي          

  . )( Lashway, 1996 شكل أساس نجاحه وضمان فاعليته ق اإلداري والقائد تبطريقة أخالقية، فأخال
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  : األخالقماهية  .4.1.2

  

قبل بدء الحديث عن األخالق البد وأن نذكر أن هناك عالقة قوية بين األخالق وأخالقيات العمـل ،                  

خالق التي حث ديننا    األخالقيات العمل لديها مستمدة من      أن  ألوباألخص في مجتمعاتنا االسالمية ،      

ن يتحلى بأخالقيـات العمـل دون تحليـه         ألتزام بها ، فال يحق للموظف       سالمي الحنيف على اإل   اإل

  . خالق وال العكس باأل

  

هيئة : "بأنها  )2004قرعوش وآخرون،   ( في  فاألخالق كما عرفها حجة اإلسالم أبو حامد الغزالي         

   ).17ص(" ة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية في النفس راسخة، تصدر عنها األفعال بسهول

  

 والتي عندما تصبح    ،  بأنها مجموعة من القواعد والمعايير    ) " 2006حمادات ،   (ويعرفها تايلور في    

وتتجسد فـي عاداتـه وتقاليـده       ،   من ثقافة المجتمع     ثابتة وتحكم سلوك أفراد المجتمع تشكل جزءاً      

  ). 21ص" ( وقوانينه 

  

 السلوك التي تخبرنا كيف يجب أن يتصرف البشر في المواقف العديـدة             لى معايير إواألخالق تشير   

 ومعلمـين ومهنيـين وغيـرهم       أعمال، ورجال   وأطفال، وآباء، فيها كأصدقاء، التي يجدون أنفسهم    
)Velasquez , et al , 2009 .(   
  

على قيم ومبادئ    وتشير األخالق إلى معايير السلوك التي توضح كيف يجب أن يتصرف الناس بناءً            

لتزام بفعـل مـا هـو        الخطأ، واإل  ويز بين الصحيح    يمحددة، فاألخالق تتعامل مع القدرة على التم      

  ).  Wilken, Walker, 2008(صحيح 

  

لتزام بمصلحة السواد من الناس تمثل جـوهر        إن خدمة اآلخرين واإل   )   "2007صر،  أبو الن ( ويذكر

   ). 407ص " (  كلمة األخالق هما تعني

  

عبارة عن تراكمات، حيث تبدأ مع المرء        ) 2006ناصر،  ( إن األخالق بشكل عام كما وردت في        

 به إلى المهنة التي يؤهل لها، وما تفرضه عليـه           وصوالً،   بجميع مراحل حياته   منذ الصغر مروراً  

ير المبـادئ والمعـاي   " وهي   ألخالقيات المهنة    ن نورد تعريفاً  أوفي هذا المجال البد و    . من واجبات 

كمـا أنهـا   .  لسلوك أفراد المهنة المستحب، والتي يتعهد أفراد المهنـة بالتزامهـا          التي تعتبر أساساً  

وتتميـز هـذه    .  لـشأنها   على المهنة ورفعاً   يلتزم بها أتباع المهنة حفاظاً     وضوابط،مجموعة قواعد   
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 بالمهنة أكثـر     عن األخالقيات الشخصية بأنها مرتبطة     – التي تسمى أخالقيات العمل      –األخالقيات  

، لكن هذا ال يعطي الحق لصاحب المهنة        )243، ص   2001عابدين،  "( رتباطها بالسلوك العام    إمن  

ن يتحلى بـاألخالق    أأن يتحلى بأخالق المهنة لوحدها دون أن يتحلى باألخالق العامة ، كما اليجوز              

   ) . 2008الديحاني ، ( العامة دون التحلي بأخالق المهنة 

  

  : ر األخالقمصاد .5.1.2

  

  ): اإللهي(المصدر الديني : أوال

  

ألنهـا   والجماعات،اتفقت األديان السماوية على أهمية األخالق والدور الّذي تلعبه في حياة األفراد             

الدرع الّذي يقي الفرد من الوقوع في الرذيلة، كما تحفظ األمم من االنهيار، وهي فضالً عن ذلـك                  

  ). 15 ص،2006يونس، (  إنسانيالعنصر المهم في كل نهضة وتقدم

  

ولما كان اإلسالم هو رسالة اهللا الخالدة، وخاتم األديان الّذي جمع اهللا فيه ما يـصلح حيـاة النـاس                    

الناس، وإلى أرفع   ويضمن لهم السعادة في الدنيا واآلخرة، وهو يدعو إلى أحسن أشكال التعاون بين              

أنه ليس من عند البشر، بل هو مـن          هوما يميز ،  لألخالق مصدر   أهممن هنا كان    ،  األخالق والمثل 

 سورة الملـك   (﴾أال يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير       ﴿ :  اهللا في كتابه العزيز      عند الخالق إذ يقول   

 أن نستفيد من منهجه وتوجيهاته كي نصل إلى أفضل تصور عن األخالقيات             فال بد ). 14  /67رقم  

   .) 2006يونس، (المطلوبة للقيادة التربوية 

  

 نظـام  ه لكناألخالقية،ليس مجرد مجموعة من المبادئ  اإلسالمي الدين إن) ( Shah, 2006 يقول و

    .واالقتصادية ة واالجتماعيالحياة السياسيةجميع مناحي متكامل يشمل 

  

  :  ثقافة المجتمع وقيمه وعاداته-ثانيا 

  

مة، ألنها تؤثر في تكوين أخالق أفراد        ألخالقيات اإلدارة والمنظ    قوياً إن أخالق المجتمع تمثل أساساً    

، فإذا كانت الثقافة السائدة في مجتمع ما ثقافـة           )2005،  نجم  (  يأتي منهم المديرون     نالمجتمع الذي 

تقبل التجديد وتتجسد فيها سمات التسامح والرغبة في التعاون وقبول الرأي اآلخر وحـب              ،  منفتحة  

حترام المواعيد والصدق،  فهنا يكـون الفـرد متمتعـاً           إالعمل واإلخالص فيه والمثابرة والدقة في       

تكثر فيهـا الوسـاطات     بسلوكيات إيجابية تجاه نفسه واآلخرين والعمل، أما إذا كانت ثقافة المجتمع            
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 هذه البيئـة    بإفرازات سيتأثر   بالتأكيد الفرد   نإفوالمحسوبيات وغيرها من الممارسات الالأخالقية ،       

  ).  2005 العامري،  والغالبي(

  

  :   توجهات علم التربية–ثالثا 

  

 التوجه إلى النواحي األخالقيـة      -ستمرارإب –لمتأمل في كتب علماء التربية ومفكريها، يالحظ        إن ا 

ن في هذا النظام يواجهون مواقـف يوميـة         ين العامل  وذلك أل  ،   ) 2006،يونس (في العمل التربوي  

 على المحك، ونخص بالـذكر هنـا مـدير          تختبر من خاللها خصالهم األخالقية وتوضع     ،  متكررة

  .الذي له الدور األكبر في بناء مستقبل األجيال الصاعدة، المدرسة

  

وتحمـل   هم المـشاركة الكفـؤة،      ، ويلهم كافة كقائد تربوي في مؤسسته يؤثر في العاملين       فالمدير  

.  القابلة للتحقيـق   المسؤولية في تحقيق األهداف التربوية المنشودة، ويجني معهم النجاحات المأمولة         

 وعليه فإن مديري المدارس الـذين       األولى،عبارة عن إجراء أخالقي بالدرجة      ية  ممارسات اإلدار فال

علـى  العمـل   لتزام بهـا و   يتمتعون بمنظومة قيمية يفهمونها ويدركونها ولديهم اإلرادة الصادقة لإل        

 في النهاية إلـى قيـادة أخالقيـة        من التغيير يؤدي     اً بإمكانهم أن يحققوا مستوى متقدم     تفعيلها، فإن 

  . ) 2010المنتدى التربوي ، (

  

ن ندمج بين هـذه المفـاهيم ،        أبعد الحديث عن كل من القيادة واألخالق بشكل منفرد، كان البد و           و

ن يمارسها تجاه العاملين    أ، وأهم األخالقيات التي البد للمدير       يةقلى الحديث عن القيادة االخال    إلنصل  

لبة وأولياء األمور والمجتمع المحلي، واآلثار المترتبة على عدم االلتـزام بهـذه             في المدرسة والط  

  . األخالقيات 

  

 : ماهية القيادة األخالقية. 6.1.2

  

                  األخـالق هـي قلـب القيـادة        نإ مرتبط بالحس األخالقي، إذ قيـل        خالقيةإن فهم طبيعة القيادة األ    

(Ciulla, 2004 ).من القادة في المدارس تـم تـدريبهم علـى حـل النزاعـات       لكن هناك عدد قليل 

 تطوير قدرات القادة  وكفاءاتهم الفنية في        إلى برزت الحاجة    لهذا  ،  األخالقيوالصراعات ذات الطابع    

 ،)Robbin & Trabichet ,2009( عادلـة  أخالقيـة تخاذ قرارات إ لمساعدتهم على  ، األخالقيةالقيادة 

 أنها لم تقدم أفكارا أو مناقشات متعمقة،        كاتبةالحظت ال ،  عند مراجعة األدب المتعلق بأخالقيات القيادة     و
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الدارس يشعر أن   ف،  بل تناقش األخالق بشكل مجزأ ومبعثر بحيث يصعب وجود مرجع ألعمال سابقة           

   .)Ciulla, 2004 (ة الصفرون من نقطؤمعظم المؤلفين يكتبون عن الموضوع األخالقي وكأنهم يبد

  

متالك الشجاعة لتمثيلها فـي جميـع       إو) الجوهرية  ( القيادة األخالقية هي معرفة قيمك المحورية       و

       .(Center of ethical leadership, 2007 ) أجزاء حياتك لخدمة الصالح العام

  

 الذين صـقلتهم تجـاربهم    أولئك األشخاصبأنها ما يتسم به  ( Davies and other , 2005)ويعرفها 

الكثيرة التي واجهتهم بمرور الوقت داخل المدرسة وخارجها ، والقيم الموجودة داخلهم هـي التـي                

تقودهم إلى التصرف بأخالقية في كل موقف، فال يوجد فرق عنـدهم بـين األخـالق الشخـصية                  

لى إبقاء  إتشتيت القيادة، و  واألخالق التربوية فهم يتطلعون إلى تمكين الفرد من النمو والتطور، والى            

  .    جو من التحدي والتساؤل مفتوحاً

  

إن القيادة األخالقيـة تبـدأ بالقـادة األخالقيـين          : وهي،  و يجمع تالمذة األخالق على نقطة واحدة        

Lashway, 1996 )(، وصوالً،  أي من خالل تنميتهم الشخصية عن طريق ممارسة معتادة للفضائل 

إن قلب المشروع األخالقي تنمية حسن الخلق من        ،  ة في سلوكهم، بمعنى آخر    لدمج المبادئ األخالقي  

 (Lashway, 1996)ويقول   .) ,Kanungo, 2007   Mendonca(خالل التزام الفضيلة في كل الظروف 

علمون ليس من خالل الكلمات فقط وإنما        الرسالة التي ينادون بها،  فهم ي       نإن القادة العظماء يجسدو   

 هناك بعض الدراسات    ؟   الفضائل األكثر أهمية بالنسبة لقادة المدارس      يفعال، إذن ما ه   من خالل األ  

 )    ( Strike, 2006 لويقو  .المرؤوسين من قبل  هي الميزة األكثر تقديراً تقترح أن الصدق واألمانة

  . حتى يعمل على تحقيق مقاصـد المجتمـع مـن حولـه             ،   إن النزاهة الشخصية ضرورية للقائد    

فضيلة الثبات التـي  : مثل  فضائل  من ال اً عدد ),Kanungo, 2007    Mendonca(ويضيف كل من 

 والعمل على تـذليل العقبـات سـعياً       ،  تعطي القائد الشجاعة لتحمل المخاطر ومواجهة الصعوبات        

مـن  ،  لتحقيق أهداف المؤسسة، وفضيلة التعقل التي تساعد على تقييم حاالت العمل بموضـوعية              

 للحكم الـسليم،     وصوال  لها نزيه الحوار الهادف وإجراء تحليل      ةطريقبخالل البحث عن المعلومات     

  .التي تبعد القائد عن الظلم وإيذاء اآلخرين من خالل سد حاجاتهم وفضيلة االيثار

  

 أي أن يهـتم  -وهي روح الخدمـة  :  إلى بعض متطلبات القيادة األخالقية ( Ciulla, 2004) وتشير

 بأي شـكل    رروح الخدمة ال تنك   القائد بمصالح األتباع ويتعاطف معهم ويقدم لهم العناية والرعاية، ف         

 بل إنها تطالب بنموذج للقيـادة       ، اإلبداع الفردي  قوال تعي ،  من األشكال الدوافع والمبادرات الفردية    



 17

 ومساعدة األتباع   - بما يضمن خير وسعادة الجميع،        ،   يعمل على إطالق القدرات الكامنة لدى الفرد      

  . مستوى أعلىرتقاء بهم لجل اإلأفي تقييم قيمهم وأخالقهم، من 

  

. متثاله للسلوك الفاضلإاآلخرين والمجتمع من خالل في فزعيم األخالقية يولد الفضائل في النفس و

 (Lashway, 1996) إلى الخلف حتى أرسطو كما ذكر في ن رجوعاًووهذا ما أكده الفالسفة األخالقي

 سرسة المعتادة، وليإن الفضيلة مهما كانت مرغوبة يجب أن تكون مقرونة بالمما:  اقالوحيث 

 كما يطور العازفون القدرة على العزف من خالل حتياط للقضايا البالغة األهمية، تماماًإحتفاظ بها كاإل

  .     من خالل ممارسة الفضيلةأفاضلالعزف وباستمرار على آلة ما، وكذلك الناس فإنهم يصبحون 
                                   

  أن هناك نماذج مختلفة لتوجيه القيادة األخالقية ومنهـا   ) Wilken ,Walker, 2008( ويذكر كل من 

  : الذي يستخدم ستة أعمدة من القيم األخالقية وهي، )   Josephson(نموذج 

لتزامه باألمانة إجدير بالثقة متمثلة في ، تحمل المسؤولية والمتمثلة في سعيه للتفوق، حترام اآلخرينإ

  . الفضيلة المدنية، اإلنصاف، ن والمتمثلة في تقديره وحبه لهمرعاية اآلخري، والصدق

  

 هناك خمسة مبادئ أنعندما قاال  )  Schulte (  ،)2009 ,  Glanz , 2009(  كل من أيضاكده أ وهذا ما

 . اإلخالص، العدل، اإلحسان ،اإليذاء عدم ،حترام الذاتإ:  في نماذج المواقع القيادية وهيأخالقية
  

للقيادة األخالقية، ولقد تم عمل هذا النموذج من قبل مؤسس مركز القيـادة              ) V-4( ج  وهناك نموذ 

 على بحثه عن القيادة الرسمية والشغف الشخصي حول اإليمـان           األخالقية الدكتور بيل جريس بناءً    

) السلوك والتـصرفات    ( الداخلية مع   ) المعتقدات والقيم   ( واألخالقيات، وهو إطار عمل تتناغم فيه       

  . ( Center of ethical leadership, 2007)  جل تقدم الصالح العامأالخارجية من 

  

 الـصالح   إلى منك رحلة شخصية باتجاه النزاهة والتزاما علنياً      ذلك   يتطلب   أخالقياً اًلتصبح قائد أي  

ر رؤية حول إمكانيـة أن يكـون        يطوتو،  هم الجوهرية   م عن قي  اإلعالن هذا من خالل     ويبدأ،  العام  

عندئذ يتحركون نحـو التـزام      ،  ثم يجدوا صوتهم الشخصي للتعبير عن هذه الرؤية       ،  عالم مختلفا   ال

، فالقيـادة   خارجي أكثر بالحياة والتصرف بطرق تخدم المجتمع وتساهم في تقـدم الـصالح العـام              

 ألفكـار سـتماع    اإل إلـى من خالل خلق المساحات التي تؤدي       ،    تشجع الناس للعمل معاً     األخالقية

  .  )  Dufresne ,  Mukenzie 2009( خرين وتقييمها ومنها لبناء رؤية عامة وصالحة اآل
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 المفتـاح  تعتبـر ثالثة عوامل  ) (Center of ethical leadership, 2007في ولقد حدد الدكتور جريس 

  : هي لتطور القيادة األخالقية

  

نه عندما يـتم وضـع      أ على   لةً ودا  إن الخدمة تربط الرؤية بالقيم، مؤشرةً      :(Service)  الخدمة -

) في القـيم    ( ن الرؤية الكامنة فيها     إختبار والتجربة من خالل خدمة اآلخرين ف      قيمنا تحت اإل  

  . ما تتكشفغالباً

هي كلمة يونانية للمدينة وهي  جذر الكلمة اإلنجليزيـة   )  Polis(وكلمة  :  ) Polis( المدينة  -

)Politics ( فإننا ،  نجهر ونفصح عن رؤيتنا في سياق العمل العام  السياسة ، فبينما نتعلم كيف

 .  نخرطنا بفن السياسة إشتركنا وإنكون قد 

  ،التجديدن منطقة عملنا تتحول إلى      إبينما يعود صوتنا ويرجع إلى قيمنا ف      : (Renewal) التجديد -

ستراحة من التصرف بطريقـة منتظمـة       إنحتاج إلى    متعددة،وبينما نعبر عن صوتنا بطرق      

 .ورؤيتنا  لنتأمل إذا ما كانت تصرفاتنا منسجمة مع قيمنا ،متكررةو
 

 هي المعيـار     -على الصعيدين الداخلي والخارجي    - العالقات االيجابية    أنالقائد األخالقي يدرك    و

 هذه األنواع من العالقات تنمو فـي بيئـة غنيـة بالمبـادئ              نأالذهبي لجميع الجهود التنظيمية، و    

حترام والصدق و النزاهة والعدالة والرحمة، حيث تهدف هذه المبـادئ إلـى             اإلكالثقة و : األساسية

إلحداث التغير نحو   ،   عن طريق العمل معاً    ،إطالق الطاقة واإلبداع من الناس داخل وخارج المنظمة       

  . (Berghofer, Schwartz,n.d)األفضل 
 

ـ     أوالً  هي   ستمرارية جودة النظام المدرسي   إلذلك على مدير المدرسة أن يدرك أن           يء وقبل كـل ش

 فالمعلمون هم أساس الثقافة والعلم، فهم يضيئون الـدنيا          - من جودة المعلمين الذين يعملون معه        نابعةً

هم فكـر، وفـي     لمبنور المعرفة وينيرون الطريق بمشاعل العلم أمام الناس، ففي عملهم جهد، وفي ع            

فهم محور العملية التربوية، وبهم يكون تطـور    -يجابية التالميذ   إ،  و  - ) 1998خلف،  ( مهنتهم بناء   

بـد   ،  لذلك كان ال     )1999الطويل،  ( وعي إدارته   إلى  ، ودعم المجتمع المحلي باإلضافة      -المجتمع  

ومـن هـذه    ،  للوصول للقيادة األخالقيـة     ،   من األخالقيات تجاه هذه الفئات       اًللمدير أن يمارس عدد   

   : األخالقيات

  

 مـن   قتناع، فالقرار الجماعي أفضل وأصوب غالبـاً      إعلنية، بعد مناقشة و   تخاذ القرارات بصورة    إ -1

وهذا ما أكده    ). 1995الطالب،  (لتزام بالعمل لتحقيق الهدف    ويؤدي إلى زيادة اإل    القرار الفردي، 

Strike, 2006 )  ( القرارات الجيدة تنتج معلمين جيـدين وهـذا هـو مقـصد     إن:  عندما قال 



 19

 كتابه الكريم عز قائل في    أو لقد صدق    .  والمبنية على النزاهة واالحترام    ،أخالقيات صنع القرار  

) 159 / 3 رقـم    آل عمران سورة  (﴾  ... وشاورهم في األمر فإذا عزمت فتوكل على اهللا       ... ﴿

إن أفضل القادة هم أولئك الذين يتقاسمون ما لـديهم مـن              ) " 1999 رفكن،    و تروت( ويؤكد  

 ).145ص"(حكمة وحنكة مع الجيل الذي يليهم 

  

 بتزويد معلميـه بأفـضل الفـرص والخبـرات           ،القيادي ممارسة دوره    ى عل المديرأن يحرص    -2

عابدين، ( واألفكار والبدائل التربوية الممكن توافرها والمستجدة، لتنمية مهاراتهم ولزيادة كفاءتهم           

سهامات القادة ال   إعندما ذكر أن     ) 2004 بوسنر ،    وكوزس  (  ، وهذا ماأكده      )246ص ،2001

ر قدرات البشر وتنمية فرق العمل التـي يعملـون          تتمثل في تحقيق أهدافهم اليومية ، بل في تطوي        

  .  على قيادتها 
  

ن أالنقد الهادف لموظفيه، من خالل التركيز على جوهر المشكلة، وإبداء المالحظات البنـاءة، و              -3

يجابيـة بـين الطـرفين،      يكون نقده بأسلوب هادئ وبمعزل عن اآلخرين، مما ينمي العالقة اإل          

نه إفحترامهم الجم له، أما النقد الالذع       إستجابتهم لتوجيهاته و  إرتياحهم، وسرعة   إبصورة تعكس   

  ).1994المزجاجي،  ( س إلى التنافر بين المدير والمرؤويؤدي
  

 بغض النظر عن أجناسهم وألوانهم أو أصولهم القومية أو          ،أن يعامل مرؤوسيه بالعدل واإلنصاف     -4

 وإذا حكمـتم بـين   ﴿ في كتابه العزيـز  حيث قال اهللا  ،  الدينية، فذلك من مقتضيات القيادة السليمة     

  ).2009الدعيلج،  ) ( 58  /4 رقم النساءسورة ( ﴾الناس أن تحكموا بالعدل 
 

 بـين الرؤيـة العامـة المـشتركة المتعلقـة       ،  يساعد العاملين معه على إيجاد التوافق والتناغم       -5

عماد الـدين،   (  وجماعات   اً، وبين أهدافهم الخاصة أفراد    وأولوياتهابالمؤسسة التعليمية وأهدافها    

2006 .(  

  

، العمـل هتمام بمشاكل موظفيه، وذلك باإلصغاء الجيد للمشكلة، ومعرفة مدى تأثيرها علـى             اإل -6

بل مع عنصر بـشري لـه مـشاعر         ،   مع آلة جامدة صماء    لوالسعي إلى حلها، فالقائد ال يتعام     

  ).1994المزجاجي، ( وأحاسيس 
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 يؤدونه،  يعمق مشاعر الثقة لديهم       يميتهم وأهمية الدور الذ   وإشعارهم بأه ،  حترام المرؤوسين   إ -7

 أعلى شـكل مـن   )Stone, Patterson 2005,(فالثقة كما يذكرها كل من  ). 2005سعدون، ( 

 .  ألنه يؤدي إلى إخراج أفضل ما لديهم ،لإلنسان أشكال التحفيز
  

 والتمـسك بمعـايير     لتالعب بها  وعدم ا  لقوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بها    ل  المدير احترام -8

الطويـل،   (نتماء صادق وبمراعاة مبادئ الشورى والديمقراطية     إأخالقية رفيعة وبمعنوية عالية وب    

1999.( 
 
وهي ترمز إلى معان    ،   فاألمانة في نظر الشارع واسعة الداللة        ،  األمانة من   يتميز بحس عال   أن -9

 كامالً في العمل الّذي ينـاط بـه، وأن          شتى، مناطها جميعاً أن يحرص المرء على أداء واجبه        

إن  ) 2001كـوبر،   ( ويؤكـد     ).2008العجمـي،    (  جهده في إبالغه تمام اإلحسان     ذيستنف

 يحصلون على ثقة اآلخرين بسبب توافق أقوالهم         ، المديرين الذين يملكون هذا النوع من األمانة      "

  ). 85ص" (مع أفعالهم 
 

يز في تطبيقه لألنظمة والتعليمات، بغض النظر عـن         تمسك المدير بالموضوعية وعدم التح     -10

أية خلفيات ذات أبعاد تحيزية قد تؤثر وتنعكس على من يتعامل معهم، بمعنى ضرورة احتـرام                

   ).1999الطويل،  ( المدير لكرامة كل فرد وقيمته، وأن يعطي كل ذي حق حقه
  

م ألداء أعمـالهم بأفـضل      يظهر ثقته بقدرة العاملين معه على بذل أقصى جهودهم وقدراته          -11

  ). 2006عماد الدين، ( صورة ممكنة 
 

ثر في أ لما للثواب والعقاب من ،)المرتكب للخطأ عن قصد ( إثابة المحسن ومعاقبة المقصر -12

قر ديننا اإلسالمي سياسة الترهيب أنحرافات، فقد والتقليل من اإل، إصالح سلوك األفراد

 من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما﴿:  الكريموالترغيب حيث قال اهللا تعالى في كتابه

فتقدير اإلداري لجهود العاملين يعزز  .) 46 /41رقم   سورة فصلت(﴾ بك بظالم للعبيد ر

 ويوصلهم إلى مرحلة متقدمة من الرضا عن أنفسهم، مما يعمق دافعيتهم ،فيهم االنتماء للعمل

فعلى القائد أن ال  ). 1999الطويل، ( التراجع ستمرار في العمل والعطاء وعدم التوقف أو لإل

 وتشجيعاً، محسن وأمثالهبال ن في ذلك إجحافاًأل،  إلى المحسن والمقصر بمنزلة سواءرينظ

 ).1994المزجاجي، ( للمسيء وأشباهه 
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وبالعدالة االجتماعية، والتي تحفزه على المساعدة الفعالة       ) محبة الغير   ( أن يتمتع بقيم الغيرية      -13

  ( 2006المجتمع  ين والضعفاء، مما يؤدي إلى تحسين ومساعدة المحتاج ،خرين األقل حظاًلآل
       , et al,   ( Hughes 

    

 بقبول عمـوالت أو     نفسه ال يسمح ل   بحيث،   دوره بتجرد   مدير المدرسة متطلبات    يمارس أن -14

للتأثير على مهنية    الالمهنية   تالسلوكيارشوات أو هدايا مغرضة، وال يعطي أي منفذ لمثل هذه           

 عن القيام بأيـة مـشاريع مـن     ن يحجم أوإدارته للنظام المدرسي الّذي يتحمل مسؤولية قيادته،        

  ).1999، الطويل(   تربويكمسئولالممكن أن تعيق تفرغه لممارسة متطلبات دوره المهني 
 

 ر إسـهاماتهم  بتكار واإلبداع والمبادرة لدى المعلمين والتالميـذ، وتقـدي        أن يلتزم بتشجيع اإل    -15

      .) 2001 عابدين،(
 

 وفي مجال مهنة اإلدارة المدرسية بكل        ،  بنموه المهني في مجال تخصصه األكاديمي       المدير هتمامإ -16

 المشاركة في المؤتمرات والندوات وأية نشاطات       من خالل  ومهارية،ما فيها من مضامين مفاهيمية      

، )1999الطويـل،    ( نمو مهنته وتطورهـا     يمكن أن يكون لها مردود أو إسهام في        ،أخرى واعدة 

متالكه لقيم علمية قوية تجعله يستمتع بالتعلم، والتعمق في المشكالت وتحليل بياناتها،            إوهذا نابع من    

  . ) Hughes ,et al ,  2006 (ومواكبة التكنولوجيا 
 

 المقدمـة   رتقاء بمستوى الخدمات التربوية   وضرورة اإل ،   نحو الطلبة  لتزاما حقيقياً إأن يظهر    -17

وتحقيق األهـداف   ،  لهم، من خالل حرصه على تنفيذ البرامج والمشاريع التجديدية والتطويرية         

  ).  2006عماد الدين، ( التي تؤثر على تحسين نوعية حياتهم بصورة مباشرة 
 

قتراح الحلول العملية   إو وتحليلها،التعرف على الصعوبات التي يواجهها التالميذ وتشخيصها         -18

  ).2001دين، عاب( لها 
 

من خالل إعداد برنامج صحي يهدف إلى تقديم العديد مـن           ،  االهتمام بالصحة العامة للطلبة    -19

واتخـاذ اإلجـراءات    ،  مراض عند التالميـذ   التعرف على العيوب البدنية واأل    :  مثل ،الخدمات

المناسبة حيالها، تقديم برنامج رياضي متكامل، العمل علـى أن تكـون المدرسـة وفـصولها                

 ).1994الفقي، (واإلشراف على التغذية المدرسية ، افقها نظيفة وآمنةومر
 

ستعمال أي اقتراحات للتهديد أو العقاب مع الطلبة، فاإلكثار مـن اللـوم والتـوبيخ               إيتحاشى   -20

 ).1994الفقي،  (أ على معرفة ما وقع منه من خطهوال يساعد عليها،والعقاب يجعل الطالب يعتاد 
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 الثقة الّتي يمنحها له أولياء األمور وأن يتسامى في تعاملـه            ة ويقدر  مدير المدرس  أن يحترم  -21

جتماعية أو غيرها، لتفعيل أهـداف      إقتصادية أو   إعن التأثر بأية أبعاد أو مترتبات        بعيداً ،معهم

  ).1999الطويل،  ( العملية التربوية ومراميها
 

واآلراء والتوجهـات   على إعالم أفراد مجتمعـه المحلـي بالبـدائل          مدير المدرسة   حرص   -22

 تبيان مناحي القوة والضعف في مدرسته دون أي حجب أو تـشويه ألي               و التربوية المستجدة، 

المجتمع شريكاً فاعالً فـي     المحلية، لجعل    بين المدرسة وبيئتها     ى العر جل توثيق أ، من   معلومة

 .  )1999الطويل،  ( دعم مسيرة المدرسة لتحقيق أهدافها ومراميها وتفعيلها
  

ن الفشل في أل ،)Berghofer, Schwartz,n.d(في بالوعود التي يلتزم بها أمام اآلخرين ي -23

 إلى السخرية من جانب األعضاء فحسب، بل إلى إبعاد أعضاء يتحقيق هذه الوعود ال يؤد

حيث قال اهللا في   ( ciulla, 2004)لى التخلي عن مسئوليات أخالقية إو، المنظمة عن األهداف

 .  ) 34  /17رقم  سورة اإلسراء(﴾  واوفو بالعهد إن العهد كان مسئوال ﴿كتابه العزيز 
  

من خـالل إدراكـه لمعـاييره وممارسـاته          أخالقي، على تقييم نفسه كقائد      أن يكون قادراً   -24

 بعض األسئلة التي طرحها المعهد الـوطني  ( Hughes ,et al ,  2006 )األخالقية، وهنا يعرض 

 : والتي تيسر عملية التقييم الذاتي، األمريكيةتحدة  في الواليات الملألخالقيات
 

   المعضالت األخالقية ؟ يكيف أقرر ما ه -1

 عتقادات األخالقية ؟كيف أضع المعايير واإل -2
 عتقادات والمعايير ؟ وإذا قمت بهذا هل أتقيد بهذه اإل -3
 شعر بالخزي منها ؟أ تكرار قيامي ألمور ىما مد -4
 ورة بها ؟ تكرار قيامي بأمور أنا فخىما مد -5
 عترف بأخطائي ؟ أقر وأهل  -6
 رتكبتها ؟إفعل كي أصحح أخطائي التي أماذا  -7
 غلب األحيان مصلحة اآلخرين قبل مصلحتي ؟ أهل أضع في  -8
  يعاملوه؟أن يعامل اآلخرين كما يحب نن على المرء أأالذهبية التي تقول بتبع القاعدة أهل  -9

  صادق ؟ أناهل  -10
  ؟ تيوأمانستقامتي إهل يحترم الناس  -11
  حدثت معي ؟أشياء ثالثة أفضلما  -12
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  وغير الصادق الذي قمت به ؟األسوأماهو الشيء  -13
 هل قمت بتصحيح الموقف ؟ -14
  الذي قمت به ؟مانةًأ وكثر صدقاًما هو العمل األ -15

  

ممارسـات القيـادة األخالقيـة     ثالثة مقاييس مستقلة لقياس  )Berghofer, Schwartz,n.d(ويعرض 

   :وهي ) 1انظر ملحق رقم (لألفراد والمؤسسات 

  

 مقياس الكفاءة األخالقية الذي يقود إلى الحاصل األخالقي -1
 The Ethical Competence Scale leading to the Ethical Quotient (EthQ)  

  مقياس للقيادة األخالقية الذي يقود إلى حاصل القيادة األخالقي  -2

   The Ethical Leadership Scale leading to the Ethical Leadership Quotient (EthLQ)  

   مقياس المؤسسة األخالقية الذي يقود إلى حاصل المؤسسة األخالقية -3
The Ethical Organization Scale leading to the Ethical Organization Quotient (EthOQ  

 
لك من مردود سلبي في     يشكل خطرا كبيرا، لما لذ    ف وغيرها،أما عدم التزام المدير بهذه األخالقيات       

 )2005 العـامري،   والغالبي(، )2001عابدين،  (: تم ذكرها في   أمور عدة   في إفساد النظام متمثالً  

  : ) 2005 عبد المجيد ، وفليه ( ، 

  

 .سين للمدير ولمركزه القيادي وحترام المرؤإتدني  -1
  .اإلنتاجنخفاض في جودة إ -2
 .زدياد معدل الدوران في المدرسةإ -3
 في العمل وفـي الحيـاة       اإلحباطبسبب مواجهة صور عديدة من       العمل،ة منازعات   زدياد نسب إ -4

    .الشخصية

 وأهداف تحديد رؤية ورسالة     إمكانيةتشوش الفكر االستراتيجي في المؤسسة والذي ينعكس على          -5

 . المؤسسة
 عتبارات ردود الفعل السريعةإتصال مع المحيط الخارجي يجري وفق اإل -6

  ).اسات علمية ومنهجية منتظمة غير قائمة على در ( 

  . المسؤولين، بغض النظر عن الجوانب الموضوعية في العملإرضاءشيوع ثقافة  -7

 عن االحتفال باألداء المتميـز للمبـدعين        تنظيم الحفالت والمناسبات المظهرية والسياسية بعيداً      -8

 .نجازاتهمإو
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 .لتعامل مع المشكالت المطروحةبداعية في اسلوب العلمي المنهجي والحلول اإل األإلىفتقار اإل -9
  . التركيز على الجانب الكمي من النتائج وليس النوعي  -10

 
   ) :2007حسان و العجمي ، ( خالقيات لدى القادة كما تم ذكرها في العوامل التي تؤثر على األ

  

   ) .األخالقياتلتزام بهذه  اإلإلىتؤدي   الأوتؤدي (  السياسات الرسمية للمؤسسة -1

  .. ) ..والقيمالخلفيات الشخصية مثل النشأة ( سلوك القادة  قيم و-2

 ).يقارن الفرد نفسه باآلخرين (  سلوكيات اآلخرين في المؤسسة -3
 ) . مرؤوسيهم أمامكقدوة (  سلوكيات الرؤساء -4

  
 

 :خالل من األخالقياتلذلك يمكن العمل على تحسين التزام القادة بهذه 
  

  إعدادهمكجزء من دراستهم في فترة ،  للمديرينواألخالقية على القيم الدينية التأكيد

(bon, et al, 2006    المشكالت أهمية عندهم و توعيتهم حول األخالقية غرس القيم إلى، مما يؤدي 

والتي تساعدهم على مواجهة هـذه      ،  وتطوير مهاراتهم العقلية النقدية والتحليلية    ،  وأنواعها األخالقية

 العليا في المنظمـة     اإلدارةقيام  ، و  )  1996متياس وآخرون ،    (  مستقلة   المشكالت وحلها بصورة  

 العمل  بأخالقياتلتزام  بوضع ضوابط خارجية متمثلة في عدد من السياسات والقواعد التي تدعم اإل           

رتكاب األعمال  إإلى اإلهمال في األداء و     -محالة    ال - المدير أ، فمن دون هذه الضوابط سوف يلج      

أخالقيـة  لالأن تكون العقوبات والجزاءات المتعلقة بالممارسات ا      ، و )  2001وبر ،   ك ( المحظورة  

، ن يتم تطبيقها بحزم، وذلك بمراقبة أداء المديرين من قبل الـسلطات العليـا               أللمديرين واضحة، و  

حسان والعجمـي ،    (  بمثابة حافز لآلخرين     ا األفراد الملتزمين باألخالقيات ، حتى يكونو      أأن يكاف و

2007. (  

  

لتحفـز   أي _ البـشرية  اإلمكانـات لكي تبرز وتضخم ،   فاعلة   األخالقية تكون القيادة    أنيجب   إذن

حداث التغير نحو االفـضل      ، إل  عندهمبداع  طالق الطاقة واإل  الناس داخل المنظمة وخارجها على إ     

دة للـسلوك  متثـال القـا  إب إاليتم ذلـك   ، وال)  ( Renner ,2006 _هداف المرجوة والى تحقيق األ

التركيز على القـيم والمعـايير      بأي  ،    ),Karakose 2007(  في حياتهم المهنية والشخصية      األخالقي

  ،  ( Wong , 1998)  والـسياسات واألنظمة    من التركيز على القواعدبدالً، السلوكية في المدرسة

 للمـوظفين   خالقـي األ الـسلوك     قادرين على خلق الظروف المناسبة لتعزيز وتنمية       نعندئذ يكونو 
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 في المدرسة األخالقي الوسائل للنهوض بالوعي إحدىومن ،   ( Weichun & et al ,2004 )والطلبة 

مشابهة لتلك الموجودة في العديد من المستشفيات، لـيس لعمـل قواعـد             ،   لألخالق تشكيل لجنة    ،  

،  األخالقيـة لمعضالت  قتراح حلول ل  إ، و األخالقيةبل لزيادة الوعي في القضايا      ،  وسيطرة رسمية   

 ومحاولة تحديد مـن     ،ختبر المشكالت من عدة وجهات نظر مختلفة، كتوقع نتائج كل خيار           تُ أنمثل  

: ل نفسه   أ يس اوعنده)  لغيرك ما تحبه لنفسك      أحب(    القاعدة الذهبية    تباعإ أو وكيف،   يتأثرسوف  

عندها نكون قد وفرنا  ( Lashway, 1996) يتعامل معنا الغير في ظل ظروف مشابهة أنكيف نحب 

وعلى خلـق نـوع مـن       ،  حماية لكل من الفرد والمهنة ، فهي تساعد الفرد على تحسين نفسه مهنياً            

القيادة األخالقية هي ترياق لليأس ف إذن   ( Şahin & et al, 2009) االنضباط الداخلي في مكان العمل

   ( 1995 , فاألخالق هـي أملنـا  ،لناالتي تلقي بظاللها على مستقبوالسخرية التي سحقت روحنا، و

Pinnell & Eagan ( .  
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   الدراسات السابقة2.2
 

عرضاً للدراسات السابقة التي بحثت موضوع الدراسة، ولقد قامت الباحثة تناول هذا المحور 

 الدراسات لى عربية وأجنبية، حسب اللغة المنشورة بها، ولقد تم ترتيبها حسبإبتصنيف الدراسات 

  . األحدث  

  

   :العربيةالدراسات . 1.2.2 
  

   ) 2009الحبسي ، ( دراسة 

  

تجاهات القيادية األسس الفكرية للقيادة األخالقية كأحد اإلعلى تعرف الحيث هدفت هذه الدراسة إلى 

الحديثة، والكشف عن الواقع الراهن لممارسات القيادة المدرسية لدى مديري مدارس التعليم 

بسلطنة عمان ولتحقيق تلك األهداف قامت الباحثة بتحليل األدب  ) 10-5( سي الصفوف األسا

 مفردة تمثل مكونات القيادة األخالقية موزعة )60( مكونة من ستبانهإالنظري ذي العالقة وبناء 

 وذلك بجميع  فرداً)447(تم توزيعها على . الهدف، المعرفة، السلطة، الثقة: على أربعة محاور

ات ومناطق سلطنة عمان، حيث تمت المعالجة اإلحصائية باستخدام الرزم اإلحصائية للعلوم محافظ

االجتماعية، إذ تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ومن أهم النتائج التي 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة ، توصلت إليها الدراسة

المنطقة التعليمية، النوع، المسمى الوظيفي، وسنوات الخبرة، بينما ال : تعزى للمتغيرات التالية ،

  .توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي 
  
 

   ) 2006يونس ، ( دراسة 

  

إلى التعرف على درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في األردن هذه الدراسة هدفت حيث 

خالقيات اإلدارة المدرسية من منظور إسالمي من وجهة نظر المعلمين والمعلمات، حيث تكون أل

مجتمع الدراسة من معلمي المرحلة الثانوية في محافظة عمان بمديرياتها التربوية األربع والبالغ 

م ستخدإمن المجتمع ، و % 14.3 إي بنسبة )450(وعينة الدراسة ،  ومعلمة معلماً)3133(عددهم 

أخالقيات مدير المدرسة (  للدراسة والتي اشتملت على أربع مجاالت ستبانة أداةًالباحث اإل

الشخصية، أخالقيات مدير المدرسة تجاه المعلمين، أخالقيات المدير تجاه الطلبة، أخالقيات المدير 

اإلدارة ، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة المدير ألخالقيات ) تجاه أولياء األمور 
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المدرسية من منظور إسالمي كانت مرتفعة من وجهة نظر المعلمين والمعلمات، وقد أظهرت 

النتائج عدم  وجود فروق ذات داللة إحصائية في األداة ككل  لممارسة المديرين ألخالقيات اإلدارة 

ة من منظور إسالمي من وجهة نظر المعلمين حسب جنسهم، وعن وجود فروق ذات داللة إحصائي

في األداة ككل  لممارسة المديرين ألخالقيات اإلدارة من منظور إسالمي من وجهة نظر المعلمين 

حسب مؤهلهم العلمي ولصالح حملة الدبلوم ، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في األداة ككل 

علمين ولكل مجاالتها لممارسة المديرين ألخالقيات اإلدارة من منظور إسالمي من وجهة نظر الم

  .حسب الخبرة التعليمية 

  

   ) 1998 خلف،(دراسة 

  

 من اإلسالمية التربية إطار المدرسية في اإلدارة التعرف على مفهوم إلى  هذه الدراسة هدفتحيث

 هيئة التدريس في كلية التربية ومديري المدارس الثانوية في محافظة اربد، حيث أعضاءوجهة نظر 

ستخدم الباحث االستبانة إ، وفرداً)  135(من فس مجتمع الدراسة  والذي هو ن الدراسةعينة تتكون

 المدرسية تجاه الطلبة ، مفهوم اإلدارةمفهوم (  مجاالت ة حيث تكونت من خمس،  للدراسةكأداة

 اإلدارة المدرسية تجاه المشرفين التربويين، مفهوم اإلدارة المدرسية تجاه المعلمين ، مفهوم اإلدارة

 نتائج أظهرت، وقد ) ليين و المدرسية تجاه المسؤاإلدارةمجتمع المحلي، مفهوم المدرسية تجاه ال

ستجابات أعضاء هيئة التدريس في كلية إمتوسطات الفقرات التي تم الحصول عليها من  أنالدراسة 

  ) 4.42(التربية ومدراء المدارس الثانوية كانت متوسطات عالية حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي 

 من وجهة نظر عينة إحصائية فروق ذات داللة وجود  عدميضاًأظهرت نتائج الدراسة أقد ، و

  . الجنس إلى تعزى اإلسالمية التربية إطار المدرسية في اإلدارةالدراسة في مفهومهم نحو 

  

   ) 1995عبيدات ، ( دراسة 

  

عوامل نجاحها وصفات  التربوية واإلدارية قائمة بمهمات القيادة إيجاد إلى  هذه الدراسة هدفتحيث

  فرداً)725(، حيث تكون مجتمع الدراسة من اإلسالمي التربوي في ضوء الفكر اإلداريالقائد 

 مستوى مشرف تربوي في إلى عام في الوزارة أمينمن مستوى ، تنوعت مراكزهم الوظيفية

 للدراسة كأداةتبانة س ، واستخدم الباحث اإلفرداً ) 484(مديرية التربية والتعليم، وعينة الدراسة من 

 اإلدارية التربوية، عوامل نجاح القيادة اإلداريةمهمات القيادة (  مجاالت ةوالتي احتوت على ثالث

 حد إلى نتائج الدراسة التزام عينة الدراسة أظهرت، وقد )  التربوي اإلداري القائد تالتربوية، صفا

 التربوي في ضوء اإلداريا، وصفات القائد  التربوية، وعوامل نجاحهاإلداريةكبير بمهمات القيادة 
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 على األردن التربويين في اإلداريينثر للجنس في التزام القادة أنه ليس هناك أ ، واإلسالميالفكر 

نه ليس هنالك أ، واإلسالميمستوى القيادة العليا والوسطى بمجاالت المقياس الثالثة في ضوء الفكر 

 على مستوى القيادة العليا األردن التربويين في اإلداريين ثر للمؤهل العلمي في التزام القادةأ

ثر للمركز أنه ليس هنالك من أ، واإلسالميوالوسطى بمجاالت المقياس الثالثة في ضوء الفكر 

 على مستوى القيادة العليا والوسطى األردن التربويين في اإلداريينالوظيفي في التزام القادة 

   . اإلسالميوء الفكر بمجاالت المقياس الثالثة في ض

  

   ) 1990عمر ، ( دراسة 

  

 المدرسية ومدى التزام مديري اإلدارة مهنة أخالقيات التعرف على إلى  هذه الدراسة هدفتحيث

 من المديرين والمديرات   )508  ( حيث تكون مجتمع الدراسة منبها، األكاديميةالمدارس الثانوية 

من المجتمع، واستخدم الباحث  % 25.5 بنسبة أي  ومديرة مديراً)130(وعينة الدراسة من 

عالقة المدير بالمعلمين، عالقة المدير (  مجاالت ةأربع للدراسة والتي اشتملت على كأداةاالستبانة 

 أن نتائج الدراسة أظهرتوقد ) بالطلبة، عالقة المدير بالمجتمع المحلي، عالقة المدير بالمهنة 

 المدرسية كانت مرتفعة، وقد اإلدارة أخالقياتب األكاديميةنوية درجة التزام مديري المدارس الثا

لتزام نحو  لمتغير المديرية على مقياس اإلإحصائية وجود فروق ذات داللة أيضاً  النتائج أظهرت

وجود فروق عن لتزام الكلي، ولتزام نحو المهنة وعلى مقياس اإللتزام نحو الطلبة واإلالمعلمين واإل

لتزام نحو المجتمع المحلي، وعن عدم وجود  لمتغير الجنس على مقياس اإلةإحصائيذات داللة 

لتزام ، وعن عدم وجود فروق ذات داللة  لمتغير الخبرة على مقاييس اإلإحصائيةفروق ذات داللة 

 التأهيللتزام، وعن وجود فروق ذات داللة لمتغير  على مقاييس اإلاإلداري التأهيل لمتغير إحصائية

  .لتزام الكلي لتزام نحو المجتمع ومقياس اإللى مجال اإل عاألكاديمي

  

   )1985 سليمان،(دراسة 

  

االسالمي  مهنة التربية والتعليم في ضوء الفكرأخالقيات التعرف على إلىهذه الدراسة  هدفت حيث

 وقد، األخالقيات منطقة اربد بهذه –ومدى التزام المديرين والمعلمين في مدارس وكالة الغوث 

 أداةًستبانة واستخدم الباحث اإل بين مدير ومعلم،   مستجيًب)360( عينة الدراسة من تكونت

 درجة التزام عينة الدراسة أن نتائج الدراسة أظهرتوقد  فقرة ، )44( على للدراسة والتي اشتملت

هل ثر لمتغير الجنس والمؤأ عن عدم وجود أيضاً النتائج أظهرت، وقد  المهنة كان مرتفعاًبأخالقيات

  . المهنة بأخالقيات في التزام المديرين والمعلمين األكاديميالمسلكي والتخصص 
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   ) 1983المومني ، (دراسة 

   

 لمهنة األخالقية التعرف على مدى التزام المدير والمعلم بالقواعد إلى هذه الدراسة  هدفتحيث

من المعلمين  )2202( ومديرة ومن مديراً)  126(التعليم، حيث تكون مجتمع الدراسة من 

 من المديرين والمديرات والمعلمين والمعلمات، واستخدم  فرداً)425( وعينة الدراسة من والمعلمات

لتزام نحو لتزام نحو الطلبة، اإلاإل(  مجاالت أربعوالتي اشتملت على ،  للدراسةأداةًستبانة الباحث اإل

 نتائج الدراسة وجود فروق أظهرتوقد ) ة لتزام نحو المهنلتزام نحو زمالء المهنة، اإلالمجتمع، اإل

 مقياس االلتزام نحو الطلبة، وعدم وجود فروق ذات داللة ىالخبرة عل لمتغير إحصائيةذات داللة 

 لمتغير الخبرة على مقياس االلتزام نحو المجتمع وزمالء المهنة والمهنة ذاتها، وعدم وجود إحصائية

 نحو أو نحو الطلبة األخالقيةلتزام بالقواعد ى مقياس اإل لمتغير الجنس علإحصائيةفروق ذات داللة 

 المقياس الكلي ، و عدم وجود فروق ذات أو نحو المهنة ذاتها أو نحو زمالء المهنة أوالمجتمع 

 أو نحو المجتمع أو نحو الطلبة األخالقية على مقياس االلتزام بالقواعد التأهيل لمتغير إحصائيةداللة 

 إحصائيةوجود فروق ذات داللة عن  المقياس الكلي، و أو نحو المهنة ذاتها أونحو زمالء المهنة 

  .لتزام نحو الطلبة ولصالح المديرين لمتغير الوظيفة على مقياس اإل
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   :األجنبيةالدراسات . 2.2.2
 

    ) Helvaci ( 2010,دراسة  
 

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن السلوكيات األخالقية لمديري المدارس األساسية من وجهة حيث 

نظر المعلمين، وتكون مجتمع الدراسة من المعلمين الذين يعملون في المدارس األساسية في محافظة  

)Uşak(  المقاطعات التالية و)(Banaz, Ulubey, Sivaslı  ، استخدم الباحث مقياس وفي تركيا

أخالقيات التواصل  ( مجاالت ةوالذي تضمن أربع) Yılmaz , 2005 (القيادة األخالقية ل

communicative ethics  أخالقيات المناخ ، climatic ethics   األخالق في صنع القرار ، 

ethic in decision – making   األخالقيات السلوكية ، behavioral ethics  (    وقد أظهرت

كانت   األخالقية لمديري المدارس األساسية من وجهة نظر المعلمينالسلوكيات نتائج الدراسة أن 

      . االربعة متوسطة في المجاالت 

 
    )   ( Yıldırım , Baştuğ, 2010 دراسة 

 

سلوك للإلى معرفة مدى إظهار مديري المدارس االبتدائية العامة والخاصة  حيث هدفت هذه الدراسة

 ومعلمة في اًمعلم )529( ومعلمة منهم اًمعلم) 6878( األخالقي، وتكون مجتمع الدراسة من

   ومعلمة في المدارس الحكومية االبتدائية داخل اًمعلم ) 6349(المدارس الخاصة االبتدائية و 

413و ومعلمة في المدارس الخاص اًمعلم )91(وعينة الدراسة منفي تركيا     ( Konya province)           

 ، كأداة للدراسة)  ( Yilmaz,2006  ةستبانإ ومعلمة في المدارس الحكومية، واستخدم الباحثان اًمعلم

 ، أخالقيات  communicative ethicsأخالقيات التواصل  ( اشتملت على أربع مجاالت حيث 

 ،   ethic in decision – making ، األخالق في صنع القرار   climatic ethicsالمناخ 

مستوى ممارسة  وقد أظهرت نتائج الدراسة أن،  )  behavioral ethicsاألخالقيات السلوكية 

 بالنسبة للمجاالت اً في المدارس العامة والخاصة كان مرتفع لسلوكيات القيادة األخالقيةيرينالمد

 عن الدراسة أيضاًوقد أظهرت نتائج  ، )أخالقيات التواصل (  وباألخص في المجال األول ةاألربع

ق في ممارسة سلوكيات القيادة األخالقية بين مدراء المدارس العامة والخاصة ولصالح ووجود فر

  . المدارس الخاصة في جميع المجاالت األربع 

  

  
 



 31

     ( Yilmaz , 2010)  دراسة
 

ظيمي في بتكار التنتأثير سلوكيات القيادة األخالقية على اإلإلى دراسة هذه الدراسة حيث هدفت 

 284(  527 نة الدراسة يوقد بلغت ع 2009 و 2008وقد أجريت الدراسة بين عامي . المدارس

 في تركيا ،  )Konya province  (يعملون في المدارس االبتدائية في  )   معلمة243معلم ، 

(  مجاالت ةوالذي تضمن أربع ) (Yilmaz ,2004واستخدم الباحث مقياس القيادة األخالقية ل 

 ، األخالق   climatic ethics ، أخالقيات المناخ  communicative ethicsخالقيات التواصل  أ

  behavioral ethics ، األخالقيات السلوكية   ethic in decision – makingفي صنع القرار 

 والذي تم تكيفه مع السياق المدرسي في دراسة (Cavus ,2006 )ومقياس االبتكار التنظيمي ل) 

Yilmaz , Sunbul ,2008) (عالقة ذات داللة ن للدراسة، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود يكادات

:  التالية بشأن األبعاديرين والمديراتإحصائية بين اإلبداع التنظيمي وسلوكيات القيادة األخالقية للمد

 .واألخالقيات السلوكيةاتخاذ القرارات وأخالقيات البيئية األخالقيات 
 

   ) Bowers , 2009(   دراسة

بين سلوك القيادة األخالقية ومستويات الفعالية حيث هدفت هذه الدراسة إلى التحقق من وجود عالقة 

 كانوا ملتحقين ببرنامج من المعلمين والمعلمات )209( عينة الدراسة بلغتالجماعية للمعلمين، وقد 

 ،  واستخدم الباحث 2008 في صيف comprehensive Midwesternالتعليم العالي في جامعة 

 ، ، األولى مقياس القيادة األخالقية لجمع تصورات لسلوك القيادة األخالقيةستبانتين لجمع المعلوماتإ

والثانية نموذج الفعالية الجماعية لجمع بيانات عن كفاءة الموظفين، وقد أظهرت نتائج الدراسة عن 

 . ويات الفعالية الجماعية للمعلمينوجود عالقة قوية بين سلوك القيادة األخالقية ومست

  

    ), Hussin & et al  2009(  دراسة
 

حيث هدفت هذه الدراسة إلى بحث تأثير القيادة األخالقية على المشاركة الوظيفية للمحاضرين، 

محاضر من خمسة معاهد فنية في ماليزيا، شملت العينة ) 306(حيث تكونت عينة الدراسة من 

 47.5(ناث، حيث كان معظم المحاضرين من حملة البكالوريوس من اإل 186 من الذكور و120

، %)8.8( من حملة درجة الماجستير وما تبقى منهم من حملة شهادة الدبلوم%) 43.5(و %) 

حيث اشتملت على أبعاد ،  بنداً)22 ( والتي ضمتستبانة كأداة للدراسةن اإلوواستخدم الباحث

 أن مستوى المشاركة الوظيفية للمحاضرين  كانت ج الدراسةوقد أظهرت نتائالتفويض والتعزيز، 
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نه يمكن أن تزداد أألنهم يرون أن عملهم ليس في غاية األهمية ألنه ال يلبي احتياجاتهم، و معتدلة،

 . زدياد القيادة األخالقية لرؤساء األقسامإهذه المشاركة ب
 

  ) ,Mirk 2009(دراسة 
  

والمتصفين ، مدارس الموصى عليهم من قبل اإلدارات العليا قام الباحث بدراسة على عدد من قادة ال

نفتاح والصدق وبناء العالقات مع اآلخرين ، حول مساهمة األخالق والقيم في باألمانة والنزاهة واإل

والتي تسهم في ، قيادة مؤثرة وفعالة، ثم قام الباحث بمناقشة التوصيات الخمس الرئيسية للقادة

  : ألخالقية و هي المحافظة على القيادة ا

  

  .اجعل قيادتك تنبع من قيمك العميقة -1

 .امتلك الشجاعة للتواصل  -2
 .قم بأداء وظائفك  -3
 .اًاجعل من النتائج نموذج -4
 .استند على اآلخرين للحصول على الدعم  -5

  

   ) Tennakoon ,2009  )   Ponnu &دراسة 
 

لتزام الموظف من حيث اإلية على تأثير سلوكيات القيادة األخالق دراسة ىإلذه الدراسة حيث هدفت ه

  إناث يعملون في 97ذكور و  77 موظف منهم 174التنظيمي و ثقته بقائده، وبلغت عينة الدراسة 

)  (Brown et al, 2005 قطاع الشركات في ماليزيا، واستخدم الباحث مقياس القيادة األخالقية ل

أظهرت نتائج الدراسة أن ، وياس الثقةومق ) Mowday et al (1979(لتزام التنظيمي ل اإلةستبانإو

  . على الموظف متمثل في التزامه التنظيمي وثقته بقائده يجابيإسلوك القيادة األخالقية لديها تأثير 
 

     ( Wellman, Perkins & Wellman, 2009) دراسة 

  

ات القيادية ،  كان هناك عالقة بين القيم الروحية والممارسإذا تحديد ما إلىحيث هدفت هذه الدراسة 

هتمام ومراعاة اآلخرين، السمو والتفوق، البحث عن الخير حيث تمثلت  القيم الروحية في اإل

 ،  )challenging the process (والصدق والتسامح، والممارسات القيادية تمثلت بتحدي العملية

      ، تمكين اآلخرين من التصرف  )inspiring a shared vision(الهام رؤية مشتركة 
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)enabling others to act (تشكيل الطريق كنموذج ، )  modeling the way ( تشجيع القلب ،

)encouraging the heart. ( .  

  مديرا71ًطرق البحث الكمي لجمع البيانات ، وتكونت عينة الدراسة من واستخدم في هذه الدراسة 

لتابعة لوزارة التربية والتعليم في ممن يعملون في المدارس ا ) ذكور 36 ، إناث 35( ومديرة 

عالقة ذات داللة  وجود عن وقد أظهرت نتائج الدراسة ، 2005 – 2004تكساس للعام الدراسي 

 ، حيث كانت العالقة قوية جداًين والمديراتريللمدالقيم الروحية والممارسات القيادية إحصائية بين 

 ، بينما كانت العالقة قوية نسبياً  )challenging the process (تحدي العملية بين القيم الروحية و

تمكين اآلخرين من ، )   modeling the way ( تشكيل الطريق كنموذج بين القيم الروحية و 

،  ) inspiring a shared vision(الهام رؤية مشتركة  ، ، ) enabling others to act( التصرف

ناث التزاماً بالقيم الروحية أكثر من وقد أظهرت اإل  ،  ).encouraging the heart  (تشجيع القلب

  .  الذكور 

  

   )  Easley  , 2008(   دراسة
  

 التي تؤثر على األخالقيةستكشاف عوامل وظروف القيادة إ تحديد وإلىهذه الدراسة حيث هدفت 

كزة واحدة  المعلم وسط المعلمين البدالء، حيث شارك المعلمين البدالء في مجموعة مرإبقاء إمكانية

  .ن وتحليلها لعدد من المواضيع يوتم تسجيل حوارات المشارك

  :  كالتالي األخالقيةثالثة من هذه المواضيع عرفت القيادة 

  

  .احترام المعلمين كمهنيين  -1

 .المعلمين عالقات جيدة مع إقامة -2
 . الصحيحة األشياءالتركيز على  -3

  

    ),Karakose 2007(    دراسة
  

قتراحات على قوة إوتقديم  القيادة األخالقية،اسة إلى شرح أساسيات سلوكيات حيث هدفت هذه الدر

 مدرسة ثانوية في 36 ومعلمة يعملون في  معلماً)850(هذه النتائج، حيث تكون مجتمع الدراسة من 

 ةستبانإ معلما ومعلمة، واستخدم الباحث )463(، وعينة الدراسة من في تركيا  ( kutahya )مدينة 

Yilmaz,2006 ) (ًمجاالت ة للدراسة والتي اشتملت على أربع أداة  )  أخالقيات التواصل

communicative ethics  أخالقيات المناخ ، climatic ethics   األخالق في صنع القرار ، 
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ethic in decision – making   األخالقيات السلوكية ، behavioral ethics (  ، وقد أظهرت

 لسلوكيات القيادة األخالقية فيما يتعلق بالمجال األول يرينتوى ممارسة المدنتائج الدراسة أن مس

 لسلوكيات القيادة األخالقية فيما يرينكانت مرتفعة، أما مستوى ممارسة المد) أخالقيات التواصل (

كانت معتدلة، أما مستوى ) أخالقيات المناخ، األخالق في صنع القرار(يتعلق بالمجال الثاني والثالث 

) األخالقيات السلوكية( لسلوكيات القيادة األخالقية فيما يتعلق بالمجال الرابع يرينممارسة المد

 عن وجود فروق  لمتغير الجنس في مجال كانت منخفضة  وقد أظهرت نتائج الدراسة أيضاًف

أخالقيات المناخ ولصالح الذكور، وعن وجود فروق  لمتغير مستوى التعليم في مجال األخالقيات 

  . السلوكية ، وعن عدم وجود فروق لمتغير سنوات الخبرة في المجاالت األربع
 

    ) ,Gimas 2004(    دراسة 
 

كالعلم بالذات (  هذه الدراسة إلى معالجة المقاييس والمعايير األخالقية للقادة التربويين حيث

الل إخراج برامج القيادة لى تجهيز قادة المدارس المستقبليين من خإو) والمعرفة والكفاءة الذاتية 

عتماد وتعليم المعلم من القادة التربويين القدرة على شرح ، حيث يتوقع المجلس الوطني إلالتربوية

كبر أ بعمق المعايير األخالقية كاإلنصاف والنزاهة والسلوك األخالقي ، وبحثت هذه الدراسة أيضاً

 لقيادة األخالقيةحتفاظ بالمعايير الذات واإل المعرفة وفعالية أهميةفي تنمية الفرد من خالل دراسة 

 واألمانة والقيم األخالقية المنظمات المهنية لمديري التعليم بالمعايير أشادتمؤثرة وفعالة، حيث 

ن ي وطالب جامعتين في بريطانيا معتمدتأساتذةوالسلوك الشخصي المهني، ولقد تم جمع البيانات من 

، األخالقي المعرفة والكفاءة الذاتية والسلوك أهميةالمعلم حول عتماد وتعليم من المجلس الوطني إل

  .  التمسك بالقيم والمعتقدات هي الذخيرة لتحقيق الكفاءة  الذاتيةأنحيث بينت نتائج الدراسة 
 

   ) Moorhouse ,2002(    دراسة

مجموعة خصائص القيادة األخالقية بمساعدة  أولويات تحديد وترتيب إلىهدفت هذه الدراسة حيث 

قطاع :  في أربع مجموعات متميزة وهي  -  )إناث 18 ذكور ، 28 ( 46 بلغ عددهم - قادةمن ال

 Upper East( داخل قاطعاتوالدين، والمجتمعات التعليمية في ست م، والسياسة، األعمال

Tennessee (  وهذه المقاطعات هي : 
Carter, Greene, Johnson, Unicoi, Sullivan, and Washington.  

 األخالقي في القائد أهمية األكثر أنها دلفي في جمع الخصائص التي يعتقد أسلوبالباحثة واستخدمت 

ن قائمة أ بشاآلراء في اًتوافقستبانات  النتائج بعد ثالث جوالت من اإلأظهرت، وقد والقائد الناجح 

لصفات % 90بنسبة ، ناجح والقائد الاألخالقي في القائد أهمية األكثر أنهاالخصائص التي يعتقد 
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تفاق  التي تم اإلاألخالقي، ومن صفات القائد لصفات القائد الناجح% 74و نسبة ، األخالقيالقائد 

  . ه، يفتقر للنفاق، يحفظ السر، مستمع جيد ئالصدق، نكران الذات، يعترف بخط: عليها 
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  : التعليق على الدراسات السابقة . 3.2.2

  

ستعراض الدراسات العربية ذات العالقة تشير إلى أن بعضها تحدث عن مدى التزام المديرين إإن 

المومني ( ،  ) 1985سليمان ، ( ،  ) 1990عمر، ( ،  ) 2008جواد ، (بأخالقيات المهنة كدراسة 

 ، وبعضها اآلخر تحدث عن صفات القائد اإلداري التربوي في ضوء الفكر اإلسالمي ) 1983، 

 ) 1995عبيدات ، ( ،  ) 1998خلف ، ( ،  ) 2006يونس ، ( ومدى التزام المديرين بها كدراسة 

والتي تحدثت عن القيادة  ) 2009الحبسي ، ( ختالف مع الدراسة الحالية ، أما دراسة إوفي هذا 

  . االخالقية ومدى ممارسة مديري المدارس لها اتفقت مع الدراسة الحالية 

  

دراسات السابقة األجنبية ذات العالقة تشير إلى أن بعضها تحدث عن مستوى أما استعراض ال

  ) ( Yıldırım , Baştuğ, 2010ممارسة مدراء المدارس لسلوكيات القيادة األخالقية كدراسة 

,2010 ) Helvaci (،) 2007 Karakose,(  وهذا يتفق مع الدراسة الحالية.  
  

  كدراسة  عن تأثير القيادة األخالقية على المشاركة الوظيفية الدراسات أيضاًبعض وتحدثت 

 )2009  Hussin , et al ,( ، بتكار التنظيمي كدراسةو على اإل  

 (Yilmaz, 2010)  لتزام التنظيمي وثقة الموظف بقائده كدراسة  ، وعلى اإل   

& Tennakoon, 2009)   Ponnu (كدراسة ، وعلى الفعالية الجماعية ،)2009 ،Bowers(  ،  

  إلى تقييم أخالقيات القادة في المصانع من قبل الموظفين كدراسة ومنها ماهدف 

  )2008, Holt, McCann( هدف إلى تقييم السلوك األخالقي للمدراء في الشركات  ما، ومنها 

هدف إلى تحديد العالقة بين القيم الروحية والممارسات  ا ما، ومنه ),Al-Sharif 2008( كدراسة 

ستنباط تعاريف إهدف إلى  ومنها ما، Wellman, Perkins, Wellman, 2009)(القيادية كدراسة 

  )  Mirk, (   ،  )2008 ,  Easley 2009 ( للقيادة األخالقية وتحديد ممارساتها كدراسة

 ،)2004 Gimas  ( ، )2002, Moorhouse (  ،يعها تختلف مع الدراسة الحالية موج .  

  

( ،  )1990، عمر ( ،  )1985، سليمان ( واتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة كل من  

ممارسة في أن  )  Holt, McCann( ، )2010 , Baştuğ, Yıldırım ,2008(، )2006 ،يونس 

 2007( ، ومع دراسة بة مرتفعة المديرين للقيادة األخالقية وألخالقيات المهنة كانت بنس

karakose,(   في ممارسة القيادة األخالقية تعزى لمتغير وجود فروق ذات داللة إحصائيةفي 

 ، في )Holt , McCann ,2008(،  ) 2009الحبسي ، ( مع دراسة الجنس ولصالح الذكور، و 

قيات المهنة تعزى لمتغير  في ممارسة القيادة األخالقية وأخالوجود فروق ذات داللة إحصائيةعدم 
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فروق  عدم وجودفي  ، ),karakose 2007( ،  ) 2006يونس ، ( المؤهل العلمي، ومع دراسة  

  .  في ممارسة القيادة األخالقية وأخالقيات المهنة تعزى لمتغير الخبرة التعليمية  ذات داللة إحصائية

  

مجال ( مجاالت أداة الدراسة فيها ، و) فلسطينية ( وان أهم ما يميز هذه الدراسة أن بيئتها 

مجال أخالقيات القائد تجاه الطلبة ، مجال أخالقيات القائد تجاه أولياء  أخالقيات القائد تجاه العاملين،

تختلف عن الدراسات التي تحدثت عن نفس الموضوع كدراسة       )  األمور والمجتمع المحلي 

Yıldırım , Baştuğ, 2010 ) (   ،,2010 ) Helvaci ( ،) ، 2007 (  ، )2009الحبسي 

Karakose, ( ، ففي دراسة ) ، الهدف ، المعرفة (  كانت محاور األداة تعبر عن ) 2009الحبسي

  من ، وأجريت هذه الدراسة في سلطنة عمان ، أما دراسة كل ) ، السلطة ، الثقة 

,2010 ) Helvaci ( ،Yıldırım , Baştuğ, 2010 ) ( ،) 2007 Karakose,(   فكانت بيئتها

أخالقيات التواصل ، أخالقيات المناخ ، أخالقيات صنع القرار ، ( تركية ، ومجاالت الدراسة فيها 

  ) . لوكية األخالقيات الس
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  الفصل الثالث 

  

  منهج الدراسة واجراءاتها 
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  الفصل الثالث 

______________________________________________________  

   وإجراءاتهامنهج الدراسة 
  

وثباتها،  صدق األداة ختبارإ، وتهاوعينتها، وأدا ها، ومجتمعمنهج الدراسةناول هذا الفصل ت

  . المستخدمةاإلحصائية واألدوات هاوإجراءاتومتغيرات الدراسة 

  

  منهج الدراسة  1.3

  

 وجهات نظر المعلمين حول درجةستخدام المنهج الوصفي للتعرف على إتم في هذه الدراسة 

  . ه لهذه الدراسة، لمالءمتمحافظة القدس للقيادة األخالقيةالحكومية في مدارس الممارسة مديري 
 

   مجتمع الدراسة2.3

  

في الذين يعملون في المدارس الحكومية جميع المعلمين والمعلمات تكون مجتمع الدراسة من 

  الشريف مديرية القدس:مديريتين والموزعين في 2009/2010 للعام الدراسي  القدسمحافظة

معلماً ) 962( بلغ عددهم ن والذيمديرية ضواحي القدسمعلماً ومعلمة، و) 747( بلغ عددهم نوالذي

  . ومعلمة
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   عينة الدراسة3.3

  

 من مجتمع %20العينة   ختيار عينة عشوائية بسيطة  لتمثيل مجتمع الدراسة، حيث بلغت نسبةإتم 

لمديرية القدس ) معلماً ومعلمة  149( و، لمديرية ضواحي القدس) ومعلمة اًمعلم 192(الدراسة 

  .  عينة الدراسة حسب متغيراتها المستقلة أفراد يبين توزيع )1.3(والجدول  الشريف،

وهي نسبة استرجاع % 99.4سترجاع حوالي ستمارة، وبلغت نسبة اإلإ 339سترجاع إوقد تم 

   .إحصائيامرتفعة ومقبولة 

  

   .  عينة الدراسة حسب متغيراتها المستقلةأفرادتوزيع  : 1.3جدول 

  

  العدد  المستوى  المتغير  الرقم
  لجنسا  1  146  ذكر

  193  أنثى

  65   متوسطدبلوم

  232  بكالوريوس فقط

  المؤهل العلمي  2

  42  فأعلىماجستير 

  97  قل من ست سنواتأ

  111   سنوات10- 6من 

  الخبرة التعليمية  3

  131   سنوات10 من أكثر

  المرحلة  4  214  ةأساسي

  125  ةثانوي

  المديرية  5  145  مديرية القدس الشريف

  194  مديرية ضواحي القدس

  

   أداة الدراسة4.3

  

الحكومية في مدارس ال ممارسة مديري درجة حولستبانة كأداة لجمع البيانات ستخدام اإلإتم 

 التربوي باألدبمن وجهة نظر المعلمين ، ولقد استعانت الباحثة  األخالقيةمحافظة القدس للقيادة 

، حيث األداةي بناء هذه ف ) 1998خلف ، ( ،  ) 2006يونس ، ( مثل دراسة والدراسات السابقة 
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 القائد أخالقيات:  مجاالت هي ة فقرة موزعة على ثالث51من  األوليةفي صورتها ستبانة تكونت اإل

 األمور أولياء القائد تجاه أخالقيات القائد تجاه الطلبة، أخالقياتتجاه العاملين في المدرسة، 

  .   ) 2 انظر ملحق رقم( والمجتمع المحلي 

  

  :صدق أداة الدراسة. 1.4.3

  

  االختصاص وذويمن  الدراسة على عدد من المحكمين أداةتم عرض ، للتحقق من صدق األداة 

وقد أبدى هؤالء المحكمون مالحظاتهم على ،  ) 3 ملحق رقم انظر(  محكمين 10بلغ عددهم الخبرة 

مدى سالمة العبارات  ،األداةالتابعة لها نتماء الفقرات للمجاالت إ من حيث شموليتها، األداةهذه 

في )  23  ، 5( عادة صياغة بعض الفقرات لوجود أخطاء لغوية فيها، كفقرة إحيث تم ووضوحها، 

في  ) 16 ، 13 ، 12 ، 11 ، 8 ، 6 ، 2( مجال أخالقيات القائد تجاه العاملين في المدرسة، وفقرة 

في مجال أخالقيات القائد تجاه أولياء األمور  ) 4 ، 3 ، 2( مجال أخالقيات القائد تجاه الطلبة، وفقرة 

كفقرة ) أي تقيس بعدين و أكثر( ، وقد تم اعادة صياغة بعض الفقرات ألنها مركبة والمجتمع المحلي

في مجال  ) 4( في مجال أخالقيات القائد تجاه العاملين في المدرسة، وفقرة ) 17 ، 15 ، 14(

في مجال أخالقيات القائد تجاه أولياء األمور والمجتمع ) 12(، وفقرة ةأخالقيات القائد تجاه الطلب

يعد برامج عالجية خاصة لتلك ( وهي ضافة فقرة في مجال أخالقيات القائد تجاه الطلبة إو، المحلي

والتي تكونت   ) 4انظر ملحق رقم   (  بصورتها النهائيةستبانةاإلاخراج تم ومن ثم ، ) الصعوبات 

 متغيرات، القسم 5والبالغ عددها شتمل على المتغيرات المستقلة للدراسة إ األول القسم : من قسمين 

 أخالقيات:  مجاالت ة على ثالثة فقرة موزع52ستبانة والبالغ عددها اشتمل على فقرات اإلإالثاني 

 أخالقيات  فقرة ،17 القائد تجاه الطلبة ضم أخالقيات فقرة ، 23ضم القائد تجاه العاملين في المدرسة 

  . فقرة 12 والمجتمع المحلي ضم األمور أولياءالقائد تجاه 

  

موافق : ستجابة المستجيبين على فقرات االستبانة وفق مقياس ليكرت الخماسي كالتالي إوتم تدريج 

 ثالث درجات، وأعطيت درجات، محايد أربع وأعطيت خمس درجات، موافق وأعطيتبشدة 

  .  درجة واحدة وأعطيتشدة ن، معارض بي درجتوأعطيتمعارض 

  

ستبانة مع رتباط بيرسون لفقرات اإل، بحساب معامل اإل الدراسةأداةمن صدق  أيضاكما تم التحقق  

   ) : 4.3(، ) 3.3(، ) 2.3(ولاجدال وهذا ما يوضحه لألداةالدرجة الكلية 
  



 42

ط فقرات رتباوفة إ لمصف)Pearson Correlation(رتباط بيرسون إنتائج معامل :  2.3 جدول

  . خالقيات القائد تجاه العاملين في المدرسة أمجال 

  

مستوى Rقيمة   الفقراتالرقم 

  الداللة
 0.000  0.692  يشجع العمل بروح الفريق  1

 0.000  0.720  يبني عالقات اجتماعية طيبة مع العاملين  2

 0.000  0.701  يساعد المعلمين في إزالة العقبات التدريسية  3

 0.000  0.709   في عملية التدريس الصفي يدعم المعلم  4

 0.000  0.706  يوزع الواجبات على العاملين في المدرسة بعدالة   5

 0.000  0.784   على تبادل اآلراء والخبرات يتشاور مع العاملين قبل اتخاذ القرار حرصاً  6

 0.000  0.806  يحرص على توجيه المعلمين توجيها هادفاً  7

 0.000  0.726  ءة المعلمين الجدديساعد في تطوير كفا  8

 0.000  0.775  يعتمد على معايير واضحة في تقييم أداء العاملين في المدرسة   9

 0.000  0.762  يعمل على تقليل الفجوة بين طموحات المعلمين وأهداف المدرسة  10

 0.000  0.776  يشجع المعلمين على اإلبداع والتجديد في التعليم  11

 0.000  0.786  مناسب لزيادة دافعية األداء  يهيئ المناخ ال  12

 0.000  0.741  يشعر العامل بأهمية الدور الذي يلعبه للصالح العام   13

 0.000  0.812  يعمل على معالجة مشاكل العاملين   14

 0.000  0.783  يتقبل النقد   15

 0.000  0.786  يثق بالعاملين   16

 0.000  0.728  يعبرعن نقده للعامل بهدوء  17

 0.000  0.750  يسعى لحل الخالفات واإلصالح بين العاملين   18

 0.000  0.716  يضبط نفسه عند وقوع بعض التجاوزات غير المقصودة من بعض العاملين   19

 0.000  0.441  يشارك العاملين في مناسباتهم االجتماعية   20

لتربوية على أكمـل    يقدم كافة المصادر والوسائل الالزمة للعاملين لتنفيذ البرامج ا          21

  وجه 

0.682  0.000 

 0.000  0.764  يستبعد اثر العالقات الشخصية مع العاملين عند إصدار القرارات المتعلقة بهم   22

 0.000  0.728   في مجاالت تخصصهم ديشجع المعلمين على متابعة ما يستج  23
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رتباط فقرات إمصفوفة  ل)Pearson Correlation(رتباط بيرسون إنتائج معامل   :3.3 جدول

  . مجال اخالقيات القائد تجاه الطلبة 

  

الدالة Rقيمة   الفقرات الرقم

  اإلحصائية
 0.000   0.635  يحترم مشاعر وأحاسيس الطلبة  1

 0.000   0.619  يتجنب العقوبات الظالمة بالطلبة والتي تجعلهم موضع سخرية  2

 0.000   0.725  يشجع الطلبة على التعاون   3

 0.000   0.778  ي لدى الطلبة االعتزاز واالفتخار بمبادئهم ينم  4

 0.000   0.805  يراعي العدالة في التعامل مع الطلبة  5

 0.000   0.765  النظام  على الطلبة الخارجينيعتني بدراسة حالة   6

 0.000   0.749  يختار األساليب التربوية المناسبة لحل مشاكل الطلبة   7

 0.000   0.707   للطلبة المتفوقين  يقدم حوافز تشجيعية  8

 0.000   0.731  يهتم بالصحة العامة للطلبة   9

 0.000   0.729  يدرس أوضاع الطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلم   10

 0.000   0.750  يعد برامج عالجية خاصة لتلك الصعوبات   11

 0.000   0.644 يشرك الطلبة في تنظيم الرحالت واألنشطة الرياضية المختلفة   12

 0.000   0.708  يتجنب المحسوبية في معاملته للطلبة   13

 0.000   0.750  يعمل على غرس واحترام النظام لدى الطلبة   14

 0.000   0.708  يحافظ على األسرار المتعلقة بالطلبة والتي يطلع عليها بحكم وظيفته   15

 0.000   0.795  من خالل المجالس المدرسية يتيح الفرصة أمام الطلبة للتعبير الحر عن آرائهم   16

 0.000   0.713  يحرص على الظهور أمام الطلبة بمظهر القدوة   17
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فقرات رتباط إلمصفوفة ) Pearson Correlation(رتباط بيرسون إنتائج معامل :  4.3جدول

  .مور والمجتمع المحلي ولياء األأخالقيات القائد تجاه أمجال 

  

الدالة Rقيمة   راتالفق الرقم

  اإلحصائية

 0.000  0.752  يعقد لقاءات منتظمة بين المدرسة والمجتمع المحلي  1

 0.000  0.736   أولياء األمور لحضور برامج المدرسة وأنشطتها ويدع  2

 0.000  0.725  رك بعض المختصين من أولياء األمور إللقاء محاضرة عامة ايش  3

 0.000  0.701  ور بسبب نفوذهم ومراكزهم االجتماعية يتجنب المحاباة  ألولياء األم  4

 0.000  0.609  يستقبل أولياء األمور بالبشاشة والتكريم   5

 0.000  0.810  يحرص على تقديم الخدمة الفاعلة للمجتمع المحلي من خالل المدرسة   6

 0.000  0.800  يفعل مجلس اآلباء للمساهمة في حل المشكالت المدرسية   7

 0.000  0.831  لتزامات التي يتعهد بها ألولياء األموريفي باال  8

 0.000  0.773  يعمل على تعميق اإلحساس بقيمة الملكية العامة بين أفراد المجتمع   9

 0.000  0.793  يشرك أولياء األمور في رسم بعض السياسات التربوية للمدرسة   10

 0.000  0.720  يقدم تقريرا منظما عن الطالب لولي أمره   11

 0.000  0.697  يتقبل آراء ووجهات نظر أولياء األمور   12

  

  إحصائياً جميع قيم معامل االرتباط دالة أن ) 4.3(،  ) 3.3(، ) 2.3 (ة ويالحظ من الجداول الثالث

  .  للدراسة كأداةعتمادها إ وبهذا يمكن تساق داخلي بين الفقرات،إ هناك أنوهذا يدل على   ،

  

  :راسةالد داةأ ثبات .2.4.3

  

   ) 5.3(جدول الستخدام معادلة كرونباخ الفا، وهذا ما يوضحه إ الدراسة بأداةتم حساب معامل ثبات 
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  نتائج معامل الثبات كرونباخ ألفا لمجاالت أداة الدراسة والدرجة الكلية) 5.3(جدول

  )ألفا (معامل الثبات  المجال الرقم

  0.9607  رسة  أخالقيات القائد تجاه العاملين في المد  1

  0.9421  أخالقيات القائد تجاه الطلبة  2

  0.9264  أخالقيات القائد تجاه أولياء األمور والمجتمع المحلي  3

  0.9763  الدرجة الكلية

  

 تمتـع   إلى وهذا يشير    مرتفعة، جميع قيم معامل الثبات جاءت بدرجة        أن) 5.3(ويالحظ من جدول    

   .ةالدراس بأغراض الدراسة بثبات يفي أداة

  

   متغيرات الدراسة 5.3

  

  :المتغيرات المستقلة 

   .أنثى ذكر، :مستويانالجنس وله متغير •

 .فأعلى ماجستير فقط، بكالوريوس ، متوسطدبلوم :مستويات ةالمؤهل العلمي وله ثالثمتغير •

 عشر إلى من ست سنوات سنوات،قل من ست أ :مستويات ةالخبرة التعليمية وله ثالثمتغير •

  .سنواتن عشر  مأكثر سنوات،

 .ةثانوي ،ةأساسي :المرحلة وله مستويانمتغير •

  .القدس مديرية ضواحي الشريف، مديرية القدس :مستويانالمديرية وله متغير •

  

   :التابعالمتغير 

 من وجهة نظر األخالقيةمحافظة القدس للقيادة الحكومية في مدارس ال ممارسة مديري درجة

   .المعلمين
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  اسة  إجراءات الدر6.3

  

  : هذه الدراسة قامت الباحثة بالخطوات التالية  إلجراء

  

 . ستعانة بهما في إعداد أداة الدراسة مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة لإل •

  . داة الدراسةألعداد مسودة إ •

  .التحقق من صدق أداة الدراسة وثباتها  •

 . حصر مجتمع الدراسة  •

 . ختيار عينة ممثلة لمجتمع الدراسةإ •

، ومن ثم  ) 7 ،6 ، 5انظر ملحق ( من الجامعة الباحثة الحصول على كتب تسهيل مهمة  •

ستبانة على المدارس إرسالها إلى الجهات المختصة للحصول على كتب تسمح بتوزيع اإل

  ) .9 ، 8انظر ملحق (

 . م2010 –2009ستبانات على المدارس في الفصل الثاني من العام الدراسي  تم توزيع اإل •

ستالمها من أفراد عينة إستبانات للتأكد من صالحيتها للتحليل اإلحصائي، بعد مراجعة اإل •

 .الدراسة 

 متسلسلة، لتفريغ بياناتها على الحاسوب، إلجراء التحليل ستبانات أرقاماًإعطاء اإل •

  ). SPSS( اإلحصائي المناسب ألسئلة الدراسة وفرضياتها، باستخدام البرنامج اإلحصائي 

  

   المعالجة اإلحصائية 7.3

  

  .رتباط بيرسون  إلستخدام معامل اإتم التحقق من صدق أداة الدراسة ب •

 . تم التحقق من ثبات األداة بحساب معامل الثبات كرونباخ الفا  •

 ستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية إتمت المعالجة اإلحصائية للبيانات ب •

Statistical Package for Social sciences   (SPSS)    المعالجات ستخدامإ، حيث تم 

  : اآلتية اإلحصائية 

  

  .   لالجابة عن السؤال األولالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية -

 . ، والفرضية الخامسة  ، والفرضية الرابعة لفحص الفرضية األولى t-testاختبار   -

فحص الفرضية الثانية ، و  ، لOne- Way ANOVAتحليل التباين األحادي  -

 . الفرضية الثالثة 
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عتمد في عدد من ُأ، علماً بأن هذا المفتاح عتماد المفتاح التالي لتحديد درجة الممارسةإوقد تم 

   ) : 2010أبوصبحة ، ( ،  ) 2009الخاروف ، (  الدراسات كدراسة 
 

أكبر من              لدرجة الكلية و اأو المجال أذا كان المتوسط الحسابي للفقرة إ : الدرجة مرتفعة

  ) . نحراف معياري واحد  إ+3( 

  و الدرجة الكلية محصوراً بين                  أو المجال أذا كان المتوسط الحسابي للفقرة إ : الدرجة متوسطة

  ) . نحراف معياري واحد إ_  +3( 

 و الدرجة الكلية أصغر من ذا كان المتوسط الحسابي للفقرة او المجال اإ : الدرجة منخفضة

  ) .نحراف معياري واحد إ - 3( 
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  الفصل الرابع

______________________________________________________ 

  نتائج الدراسة 

 الدراسـة   أسـئلة  من خالل فحـص      الدراسة،لنتائج التي توصلت إليها     ل اً هذا الفصل عرض   يتضمن

   .وفرضياتها

  

     النتائج المتعلقة بالسؤال األول1.4

من وجهة نظر   محافظة القدس للقيادة األخالقية     الحكومية في   مدارس  ال ممارسة مديري    درجةما  

   ؟  المعلمين

ستجابات أفراد  نحرافات المعيارية إل  بية واإل المتوسطات الحسا تم استخراج   ،   عن هذا السؤال   لإلجابة

الحكوميـة فـي    مدارس  ال ممارسة مديري    درجةعن  ستبانة التي تعبر    عينة الدراسة على فقرات اإل    

 ككل و الجـدول     داةواأل ة للمجاالت الثالث  من وجهة نظر المعلمين   محافظة القدس للقيادة األخالقية       

  :يبين ذلك) 1.4(
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ستجابات أفراد عينة الدراسة على المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إل  : 1.4جدول رقم 

   . داة والدرجة الكلية مجاالت األ

الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

نحراف اإل

 المعياري

 الدرجة ترتيبال

  مرتفعة  3  0.68  3.92  أخالقيات القائد تجاه العاملين في المدرسة  1

  مرتفعة  1  0.63  4.02  يات القائد تجاه الطلبةأخالق  2

أخالقيات القائد تجاه أولياء األمور   3

  والمجتمع المحلي

  مرتفعة  2  0.67  3.93

  مرتفعة  -  0.61  3.95  الدرجة الكلية

   

معيـاري  النحـراف  إلوا) 3.95 (للدرجـة الكليـة   المتوسط الحسابي يالحظ من الجدول السابق أن    

 محافظة القـدس للقيـادة       الحكومية في  مدارسالممارسة مديري   درجة  ن  أوهذا يدل على    ) 0.61(

  .مرتفعة جاءت بدرجة  من وجهة نظر المعلميناألخالقية

  

أن مجال أخالقيات القائد تجاه الطلبة حـصل علـى          لى  إ) 1.4( كما وتشير النتائج في الجدول رقم     

 ومجال أخالقيات القائد تجـاه      ، )0.63(نحراف معياري   إو) 4.02(المرتبة األولى بمتوسط حسابي     

نحـراف  إو) 3.93(أولياء األمور والمجتمع المحلي حصل على المرتبة الثانية بمتوسـط حـسابي           

، ومجال أخالقيات القائد تجاه العاملين في المدرسة  حصل على المرتبة الثالثـة               ) 0.67(معياري  

    ) . 0.68(نحراف معياري إو) 3.92(بمتوسط حسابي

  

 درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية للقيادة األخالقية من وجهة نظر المعلمـين             وللتعرف على 

نحرافـات  ستخراج المتوسطات الحسابية واإل   إستبانة بصورة تفصيلية، تم     لكل مجال من مجاالت اإل    

  ) .4.4(، ) 3.4(، ) 2.4(المعيارية للمجاالت كما هو مبين في الجداول 

   

  :المدرسةقيات القائد تجاه العاملين في  أخال:األولالمجال  .1.1.4  

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية السـتجابات أفـراد عينـة          ) 2.4(يظهر الجدول رقم    

 محافظـة    الحكومية في  مدارسال ممارسة مديري    درجةالدراسة والتي تعبر عن     الدراسة على أداة    

   .المعلمينمن وجهة نظر   العاملين في المدرسةاألخالقية تجاهالقدس للقيادة 
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ستجابات أفراد عينة الدراسة على     نحرافات المعيارية إل  المتوسطات الحسابية واإل  :  2.4جدول رقم   

  .  مرتبة تنازلياًخالقيات القائد تجاه العاملين في المدرسة أفقرات مجال 

الترتيب في 

 االستبانة

المتوسط  الفقرات

 الحسابي

نحراف اإل

 المعياري

  الدرجة

  مرتفعة  0.81  4.25  يشجع العمل بروح الفريق  1

  مرتفعة  0.87  4.21  يشارك العاملين في مناسباتهم االجتماعية  20

  مرتفعة  0.83  4.17  يبني عالقات اجتماعية طيبة مع العاملين  2

  مرتفعة  0.79  4.12  يدعم المعلم في عملية التدريس الصفي  4

  مرتفعة  0.81  4.05  ةيساعد المعلمين في إزالة العقبات التدريسي  3

  مرتفعة  0.84  4.04  يحرص على توجيه المعلمين توجيها هادفا  7

  مرتفعة  0.88  4.03  يساعد في تطوير كفاءة المعلمين الجدد  8

  مرتفعة  0.88  3.96  يشعر العامل بأهمية الدور الذي يلعبه للصالح العام  13

 البرامج التربوية علـى     يقدم كافة المصادر والوسائل الالزمة للعاملين لتنفيذ        21

  أكمل وجه

  مرتفعة  0.87  3.96

  مرتفعة  0.91  3.95  يشجع المعلمين على اإلبداع والتجديد في التعليم  11

  مرتفعة   0.89  3.94   في مجاالت تخصصهمديشجع المعلمين على متابعة ما يستج  23

  مرتفعة  0.92  3.93  يسعى لحل الخالفات واإلصالح بين العاملين  18

  متوسطة  0.95  3.90  د على معايير واضحة في تقييم أداء العاملين في المدرسةيعتم  9

  توسطةم  1.01  3.85  يعمل على معالجة مشاكل العاملين  14
يستبعد اثر العالقات الشخصية مع العاملين عند إصدار القرارات المتعلقـة             22

  بهم

  توسطةم  1.05  3.84

  توسطةم  0.88  3.84  داء  يهيئ المناخ المناسب لزيادة دافعية األ  12
  توسطةم  1.03  3.81  يوزع الواجبات على العاملين في المدرسة بعدالة   5

  متوسطة  0.87  3.81  يعمل على تقليل الفجوة بين طموحات المعلمين وأهداف المدرسة  10
  توسطةم  0.99  3.79  يثق بالعاملين  16
  توسطةم  1.07  3.75  اآلراء والخبرات يتشاور مع العاملين قبل اتخاذ القرار حرصا على تبادل   6

  توسطةم  1.02  3.67  يضبط نفسه عند وقوع بعض التجاوزات غير المقصودة من بعض العاملين  19
  توسطةم  1.05  3.63  يعبر عن نقده للعامل بهدوء  17
  توسطةم  1.10  3.59  يتقبل النقد   15

  مرتفعة 0.68  3.92  الدرجة الكلية  
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) 0.68(معياري  النحراف  إلوا) 3.92 (للدرجة الكلية  المتوسط الحسابي    نيالحظ من الجدول السابق أ    

 محافظة القدس للقيـادة األخالقيـة        الحكومية في  مدارسالممارسة مديري   درجة  أن  وهذا يدل على    

كما وتشير النتـائج فـي    ، مرتفعة جاءت بدرجة من وجهة نظر المعلمين    تجاه العاملين في المدرسة   

، والنصف اآلخر جاء بدرجة      مرتفعة  جاءت بدرجة  تقريبا نصف الفقرات  أن ىإل) 2.4( الجدول رقم 

  . متوسطة 

  

، يليهـا فقـرة   )4.25(على أعلى متوسـط حـسابي   " يشجع العمل بروح الفريق"وقد حصلت فقرة  

يتقبـل  " ، بينما حصلت فقـرة      )4.21(بمتوسط حسابي   " يشارك العاملين في مناسباتهم االجتماعية      "

  ).3.59( متوسط حسابي على أقل" النقد

  

 :   أخالقيات القائد تجاه الطلبة :الثانيالمجال . 2.1.4

سـتجابات أفـراد عينـة      المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إل    ) 3.4(يظهر الجدول رقم    

محافظـة  الحكومية في   مدارس  ال ممارسة مديري    درجةالدراسة والتي تعبر عن     الدراسة على أداة    

   .المعلمين من وجهة نظر  في المدرسةلطلبة ااألخالقية تجاهة القدس للقياد
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينـة الدراسـة            : 3.4جدول رقم     

  . مرتبة تنازلياًالطلبة على فقرات مجال اخالقيات القائد تجاه 

  

المتوسط  الفقرةالرقم

 الحسابي

اف نحراإل

 المعياري

 الدرجة

يحافظ على األسرار المتعلقة بالطلبة والتي يطلع عليها   15

  بحكم وظيفته

  مرتفعة  0.73  4.22

  مرتفعة  0.75  4.17  يشجع الطلبة على التعاون  3
  مرتفعة  0.80  4.17  يعمل على غرس واحترام النظام لدى الطلبة  14
  مرتفعة   0.85  4.16  يحرص على الظهور أمام الطلبة بمظهر القدوة  17
  مرتفعة  0.78  4.11  يهتم بالصحة العامة للطلبة  9
  مرتفعة  0.86  4.07  يراعي العدالة في التعامل مع الطلبة  5
  مرتفعة  0.87  4.06  ينمي لدى الطلبة االعتزاز واالفتخار بمبادئهم  4
  مرتفعة  0.87  4.06  يقدم حوافز تشجيعية للطلبة المتفوقين    8
  مرتفعة  0.88  4.02  اسيس الطلبةيحترم مشاعر وأح 1
يتجنب العقوبات الظالمة بالطلبة والتي تجعلهم موضع  2

  سخرية

  مرتفعة  0.90  4.01

  مرتفعة  0.85  4.01  يختار األساليب التربوية المناسبة لحل مشاكل الطلبة  7
  مرتفعة  0.85  3.96  يعتني بدراسة حالة الطلبة الخارجين على النظام  6
  متوسطة  1.00  3.94  بية في معاملته للطلبةيتجنب المحسو  13
يتيح الفرصة أمام الطلبة للتعبير الحر عن آرائهم من   16

  خالل المجالس المدرسية

  متوسطة  0.95  3.94

  متوسطة  0.90  3.88 يدرس أوضاع الطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلم  10

يشرك الطلبة في تنظيم الرحالت واألنشطة الرياضية   12

  ختلفةالم

  متوسطة  0.99  3.87

  متوسطة  1.00  3.72  يعد برامج عالجية خاصة لتلك الصعوبات  11

  مرتفعة 0.63  4.02  الكلية الدرجة

  

معيـاري  النحـراف  إل وا)4.02( للدرجـة الكليـة   المتوسط الحسابي يالحظ من الجدول السابق أن    

محافظة القـدس للقيـادة     ي  الحكومية ف مدارس  الممارسة مديري   درجة  أن   وهذا يدل على     )0.63(

كمـا وتـشير     مرتفعـة،     جاءت بدرجة   من وجهة نظر المعلمين    األخالقية تجاه الطلبة في المدرسة    
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ستثناء الفقـرة رقـم     إ، ب مرتفعةجاءت بدرجة   فقرات   ال معظم أنلى  إ) 2.4( النتائج في الجدول رقم   

10،11،12،13،16  .  

  

علـى  " الطلبة والتي يطلع عليها بحكم وظيفتـه        يحافظ على األسرار المتعلقة ب    " وقد حصلت فقرة    

يشجع "و  " يعمل على غرس واحترام النظام لدى الطلبة        " ، يليها فقرة    )4.22(أعلى متوسط حسابي    

يعد برامج عالجية خاصة لتلك     " ، بينما حصلت فقرة     )4.17( حسابي   بمتوسط" التعاونالطلبة على   

  ).3.72(على أقل متوسط حسابي " الصعوبات 

  

 :  المحلي  أخالقيات القائد تجاه أولياء األمور والمجتمع :الثالث المجال .3.1.4

سـتجابات أفـراد عينـة      نحرافات المعيارية إل  المتوسطات الحسابية واإل  ) 4.4(يظهر الجدول رقم    

 محافظـة    الحكومية في  مدارسال ممارسة مديري    درجةالدراسة والتي تعبر عن     الدراسة على أداة    

   .المعلمين وجهة نظر منالمحلي أولياء األمور والمجتمع   تجاهة األخالقيةالقدس للقياد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 55

على ستجابات أفراد عينة الدراسة     نحرافات المعيارية إل  المتوسطات الحسابية واإل  :  4.4 جدول رقم   

  . أولياء األمور والمجتمع المحلي خالقيات القائد تجاه أفقرات مجال 

  

المتوسط  الفقرةالرقم

 الحسابي

االنحراف 

المعياري

  الدرجة

  مرتفعة  0.74  4.20  يستقبل أولياء األمور بالبشاشة والتكريم  5
  مرتفعة  0.83  4.05  يفي بااللتزامات التي يتعهد بها ألولياء األمور  8
يعمل على تعميق اإلحساس بقيمة الملكية العامة بين   9

  أفراد المجتمع

  مرتفعة  0.79  4.02

  مرتفعة   0.85  4.02  ل آراء ووجهات نظر أولياء األموريتقب  12
يحرص على تقديم الخدمة الفاعلة للمجتمع المحلي من  6

  خالل المدرسة

  مرتفعة  0.90  3.97

  مرتفعة  0.86  3.96  يعقد لقاءات منتظمة بين المدرسة والمجتمع المحلي 1
  مرتفعة  0.88  3.95   أولياء األمور لحضور برامج المدرسة وأنشطتها ويدع 2

  مرتفعة  0.92  3.93  يقدم تقريرا منظما عن الطالب لولي أمره  11
  متوسطة  0.95  3.91  يفعل مجلس اآلباء للمساهمة في حل المشكالت المدرسية  7
يتجنب المحاباة  ألولياء األمور بسبب نفوذهم ومراكزهم  4

  االجتماعية

  متوسطة  1.02  3.79

 السياسات التربوية يشرك أولياء األمور في رسم بعض 10

  للمدرسة

  متوسطة  1.07  3.71

يشارك بعض المختصين من أولياء األمور إللقاء  3

  محاضرة عامة 

  متوسطة  1.01  3.61

  مرتفعة 0.67  3.93  الدرجة الكلية

  

معيـاري  النحـراف  إلوا) 3.93 (للدرجـة الكليـة   المتوسط الحسابي يالحظ من الجدول السابق أن    

 محافظة القـدس للقيـادة       الحكومية في  مدارسالممارسة مديري   درجة  أن  وهذا يدل على    ) 0.67(

كما  مرتفعة،    جاءت بدرجة  من وجهة نظر المعلمين   تجاه أولياء األمور والمجتمع المحلي       األخالقية

  .مرتفعةستبانة جاءت بدرجة  اإل الفقرات فيمعظمأن لى إ )4.4( وتشير النتائج في الجدول رقم

، )4.20(على أعلى متوسط حـسابي      " قبل أولياء األمور بالبشاشة والتكريم      يست" وقد حصلت فقرة    

، بينما حصلت   )4.05(بمتوسط حسابي    " يفي بااللتزامات التي يتعهد بها ألولياء األمور      " يليها فقرة   
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على أقل متوسط حسابي    " يشارك بعض المختصين من أولياء األمور إللقاء محاضرة عامة          " فقرة  

)3.61.(  

  

    المتعلقة بالسؤال الثانينتائج  ال2.4

ممارسـة   درجـة  فـي  )α ≥ 0.05( عند مستوى الداللة     إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة      

 تعزى   من وجهة نظر المعلمين    األخالقيةمحافظة القدس للقيادة    الحكومية في   مدارس  المديري  

 المديرية التـابع    لمها،الخبرة لديه، المرحلة التي يع    سنوات  و ومؤهله العلمي، المعلم،  لجنس  

  لها ؟ 

  

وتمت اإلجابة على هذا السؤال من خالل اإلجابة على فرضيات الدراسة، وجاءت النتائج المتعلقـة               

  :بهذه الفرضيات على النحو اآلتي

  

  : نتائج الفرضية األولى  .1.2.4   

قـديرات  بين متوسطات ت   )α ≥ 0.05( عند مستوى الداللة   توجد فروق ذات داللة إحصائية       ال

األخالقيـة  لقيـادة   ل القـدس    الحكومية في محافظة  مدارس  ال ممارسة مديري    المعلمين لدرجة 

 .الجنسمتغير ل تعزى

يوضـحه   وهـذا مـا   للعينات المـستقلة  ) t(اختبار ستخدام إ تم األولىلفحص الفرضية الصفرية    و

  . ) 5.4( جدولال
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    عينة الدراسة علـى مجـاالت    أفراد اتستجابإللمستقلة للعينات ا"  t " نتائج اختبار :5.4جدول     

  .  لمتغير الجنس ستبانة وفقاًاإل

  

  العدد الجنس  المجال
المتوسط 

  الحسابي

نحراف اإل

  المعياري
 "t"قيمة

مستوى 

  الداللة
أخالقيات القائد تجاه   0.68  4.04  146  ذكر

  0.67  3.82  193  أنثى  العاملين في المدرسة  

3.044  0.003*  

أخالقيات القائد تجاه   0.63  4.11  146  ذكر

  0.63  3.95  193  أنثى  الطلبة

2.369  0.018*  

أخالقيات القائد تجاه   0.70  4.08  146  ذكر

أولياء األمور والمجتمع 

  المحلي

  0.63  3.81  193  أنثى

3.669  0.000*  

  0.62  4.08  146  ذكر
  الدرجة الكلية

  0.59  3.86  193  أنثى

3.230  0.001*  

  )α ≥ 0.05(ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة      * 

 بين متوسطات تقديرات المعلمـين لدرجـة ممارسـة        يتبين من خالل الجدول السابق وجود فروق        

تعزى لمتغير الجنس وكانـت هـذه        األخالقية محافظة القدس للقيادة      الحكومية في  مدارسالمديري  

 أخالقيات القائد تجاه العاملين      مجال (لكلية وفي جميع المجاالت      الدرجة ا  الفروق لصالح الذكور في   

 مجال أخالقيات القائـد تجـاه أوليـاء األمـور           الطلبة،  أخالقيات القائد تجاه    مجال   ،  في المدرسة 

   . األولىوبهذا نرفض الفرضية الصفرية  ) والمجتمع المحلي

  

  :نتائج الفرضية الثانية. 2.2.4 

بـين متوسـطات تقـديرات       )α ≥ 0.05(   عند مستوى الداللة   إحصائيةة  التوجد فروق ذات دالل   

تعـزى  األخالقية  لقيادة  ل القدس   محافظة  الحكومية في  مدارسالممارسة مديري   المعلمين لدرجة   

  .المؤهل العلميلمتغير

  

أوالً نحرافـات المعياريـة      واإل المتوسطات الحسابية ستخراج  إتم  الثانية  لفحص الفرضية الصفرية    و

  . ) 6.4( جدولاليوضحه  وهذا ماتأكد من وجود فروق بين المتوسطات لل
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 علـى   أفراد عينة الدراسـة    اتستجابنحرافات المعيارية إل  إلالمتوسطات الحسابية وا   :  6.4 جدول  

  .  لمتغير المؤهل العلمي وفقاًستبانة مجاالت اإل
المتوسط   العدد  المؤهل العلمي  المجال

  الحسابي

االنحراف 

  اريالمعي

  0.59  4.04  65  دبلوم متوسط

  0.68  3.89  232  بكالوريوس فقط

أخالقيات القائد تجاه 

  العاملين في المدرسة  

  0.811  3.86  42 ىأعلماجستير ف

  0.55  4.17  65  دبلوم متوسط

  0.64  3.98  232  بكالوريوس فقط
  أخالقيات القائد تجاه الطلبة

  0.69  4.02  42 أعلىماجستير ف

  0.58  4.07  65  دبلوم متوسط

  0.69  3.90  232  بكالوريوس فقط
القائد تجاه أولياء أخالقيات 

  األمور والمجتمع المحلي

  0.71  3.86  42 أعلىماجستير ف

  0.52  4.09  65  دبلوم متوسط

  0.61  3.92  232  بكالوريوس فقط
  الدرجة الكلية

  0.70  3.91  42 أعلىماجستير ف

  

 ممارسة مديري   تقديرات المعلمين لدرجة    متوسطات بينود فروق    وج )6.4(يالحظ من الجدول رقم     

ستخدام تحليـل   إ تم   ، ولمعرفة داللة الفروق    األخالقيةمحافظة القدس للقيادة    الحكومية في   مدارس  ال

   )7.4( كما يظهر في الجدول رقم )One Way ANOVA(األحادي التباين 
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  وفقاًستبانةعلى مجاالت اإل الدراسة عينة أفراد اتستجابإل ألحاديانتائج تحليل التباين  :7.4 جدول

  . لمتغير المؤهل العلمي 

  

ــوع   مصدر التباين  المجال مجم

  المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 ربعاتمال

  "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

  الداللة
  0.629  2  1.258  بين المجموعات

ــل  داخــــ

  المجموعات

155.997  336  
أخالقيات القائد 

تجاه العاملين في 

  المدرسة  

  338  157.255  المجموع

0.464  
  

1.355  
  

0.259  
  

  0.927  2  1.854  بين المجموعات

ــل  داخــــ

  المجموعات

132.876  336  
أخالقيات القائد 

  تجاه الطلبة

  338  134.730  المجموع

0.395  
  

2.344  
  

0.098  
  

  0.860  2  1.719  بين المجموعات

ــل  داخــــ

  المجموعات

151.671  336  
أخالقيات القائد 

تجاه أولياء األمور 

  لمحليوالمجتمع ا

  338  153.390  المجموع

0.451  
  

1.904  
  

0.151  
  

  0.749  2  1.498  بين المجموعات

داخـــــــل 

  المجموعات

124.569  336  
  الدرجة الكلية

  338  126.067  المجموع

0.371  
  

2.020  
  

0.134  
  

  

أكبر من مستوى الداللة وهي  )0.134( للدرجة الكلية مستوى الداللة أن يالحظ من الجدول السابق 

 ممارسة بين متوسطات تقديرات المعلمين لدرجة ةلة إحصائيالأي أنه ال توجد فروق ذات د )0.05(

تعزى لمتغير المؤهل العلمي، وبهذا  األخالقيةمحافظة القدس للقيادة الحكومية في مدارس المديري 

    .الثانيةالصفرية نقبل الفرضية 

  

  : نتائج الفرضية الثالثة. 3.2.4    

بين متوسطات تقـديرات     )α ≥ 0.05(  عند مستوى الداللة     إحصائيةالتوجد فروق ذات داللة     

األخالقيـة  لقيـادة   ل القـدس    محافظة  الحكومية في  مدارسالممارسة مديري   المعلمين لدرجة   

  . الخبرة التعليميةلمتغيرتعزى 
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أوالً نحرافات المعيارية  واإل الحسابيةالمتوسطاتستخراج إتم ثالثة الية الصفرية لفحص الفرضو

  . ) 8.4( جدولاليوضحه  وهذا ماللتأكد من وجود فروق بين المتوسطات 

  

 علـى   أفراد عينـة الدراسـة     اتستجابنحرافات المعيارية إل   المتوسطات الحسابية واإل    :8.4جدول  

  .  الخبرة التعليمية  لمتغير وفقاًستبانةمجاالت اإل

  

المتوسط   العدد  الخبرة التعليمية  المجال

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  0.73  3.86  97   سنوات6قل من أ

  0.69  3.93  111   سنوات10 - 6من 
أخالقيات القائد تجاه 

  العاملين في المدرسة  

  0.64  3.94  131  سنوات10 من أكثر

  0.64  3.97  97   سنوات6ن قل مأ

  0.69  4.03  111   سنوات10 - 6من 
  أخالقيات القائد تجاه الطلبة

  0.57  4.06  131  سنوات10 من أكثر

  0.73  3.85  97   سنوات6قل من أ

  0.69  3.94  111   سنوات10 - 6من 
أخالقيات القائد تجاه أولياء 

  األمور والمجتمع المحلي

  0.61  3.97  131  سنوات10 من أكثر

  0.63  3.89  97  نوات س6قل من أ

  0.65  3.96  111   سنوات10 - 6من 
  الدرجة الكلية

  0.56  3.99  131  سنوات10 من أكثر

  

ممارسة مديري    تقديرات المعلمين لدرجة    متوسطات بينوجود فروق   ) 8.4(يالحظ من الجدول رقم     

يـل  سـتخدام تحل  إ تم    ولمعرفة داللة الفروق   ،األخالقيةمحافظة القدس للقيادة    الحكومية في   مدارس  ال

  ).9.4( كما يظهر في الجدول رقم )One Way ANOVA(األحادي التباين 

  

  

  

  

  

  



 61

سـتبانة  على مجاالت اإل الدراسة عينة أفراد اتستجاب إلاألحادي تحليل التباين نتائج   : 9.4 جدول

  . لمتغير الخبرة التعليمية وفقاً

   

ــوع   مصدر التباين  المجال مجم

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

 اتربعمال

  "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

  الداللة
  0.187  2  0.373  بين المجموعات

داخـــــــل 

  المجموعات

156.882  336  
أخالقيات القائد 

تجاه العاملين في 

  المدرسة  

  338  157.255  المجموع

0.467  
  

0.399  
  

0.671  
  

  0.226  2  0.451  بين المجموعات

داخـــــــل 

  المجموعات

134.278  336  
أخالقيات القائد 

  تجاه الطلبة

  338  134.730  المجموع

0.400  
  

0.565  
  

0.569  
  

  0.425  2  0.850  بين المجموعات

داخـــــــل 

  المجموعات

152.540  336  
أخالقيات القائد 

تجاه أولياء األمور 

  والمجتمع المحلي

  338  153.390  المجموع

0.454  
  

0.936  
  

0.393  
  

  0.243  2  0.487  بين المجموعات

ــل  داخـــــ

  المجموعات

125.580  336  
  الدرجة الكلية

  338  126.067  المجموع

0.374  
  

  0.651  
  

0.522  
  

  

أكبر من مستوى الداللة وهي  )0.522(للدرجة الكلية  مستوى الداللة أنمن الجدول السابق  يالحظ 

مارسة م بين متوسطات تقديرات المعلمين لدرجة اللة إحصائيةدذات  أي أنه ال توجد فروق )0.05(

الخبرة التعليمية ، تعزى لمتغير  األخالقية محافظة القدس للقيادة  الحكومية فيمدارسالمديري 

  . الثالثةوبهذا نقبل الفرضية الصفرية 

    

  : نتائج الفرضية الرابعة. 4.2.4  

 بين متوسطات تقـديرات     )α ≥ 0.05(  عند مستوى الداللة     إحصائيةالتوجد فروق ذات داللة     

األخالقيـة  لقيـادة   ل القـدس    محافظة  الحكومية في  مدارسالممارسة مديري   درجة  ل المعلمين

 .  المرحلةلمتغيرتعزى 
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 جدولاليوضحه    ما وهذاالمستقلة  للعينات  ) t(ختبار  إ ستخدامإتم  رابعة  اللفحص الفرضية الصفرية    و

 )10.4 ( .  

  

علـى مجـاالت    الدراسـة  عينة دأفرا اتستجابإلللعينات المستقلة "  t " نتائج اختبار  :10.4جدول 

  .  لمتغير المرحلة  وفقاًستبانةاإل

  

المتوسط   العدد  المرحلة  المجال

 الحسابي

االنحراف 

  المعياري

مستوى  "t"قيمة

  الداللة
أخالقيات القائد تجاه العاملين   0.68  3.88  214  ةأساسي

  0.68  3.98  125  ةثانوي  في المدرسة  

1.228  0.220  

   تجاه الطلبةأخالقيات القائد  0.63  4.01  214  ةأساسي

  0.64  4.05  125  ةثانوي

0.565  0.573  

أخالقيات القائد تجاه أولياء   0.67  3.86  214  ةأساسي

  0.67  4.03  125  ةثانوي  األمور والمجتمع المحلي

2.233  0.026*  

  الدرجة الكلية  0.60  3.92  214  ةأساسي

  0.62  4.01  125  ةثانوي

1.356  0.176  

  )α ≥ 0.05(ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  * 

أخالقيـات   في مجـال      إحصائية ذات داللة    عدم وجود فروق  ) 10.4(يتبين من خالل الجدول رقم      

 ذات  وجـد فـروق   ت أخالقيات القائد تجاه الطلبة، بينما        وفي مجال  القائد تجاه العاملين في المدرسة    

ولـصالح المرحلـة    قائد تجاه أولياء األمور والمجتمع المحلي        في مجال أخالقيات ال    إحصائيةداللة  

بـين متوسـطات    في الدرجة الكلية     إحصائيةذات داللة   عدم وجود فروق     أيضاً يالحظو  الثانوية،  

 األخالقيـة  محافظة القدس للقيـادة       الحكومية في  مدارسالممارسة مديري   تقديرات المعلمين لدرجة    

  .  بل الفرضية الصفرية الرابعة ، وبهذا نقتعزى لمتغير المرحلة

  

  : ةنتائج الفرضية الخامس. 5.2.4 

بين متوسطات تقديرات  )α ≥ 0.05( عند مستوى الداللة إحصائيةالتوجد فروق ذات داللة 

األخالقية لقيادة ل القدس محافظة  الحكومية فيمدارسالممارسة مديري المعلمين لدرجة 

  . المديرية لمتغيرتعزى 
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يوضـحه    مـا  وهـذا المستقلة  للعينات  ) t(ختبار  إ ستخدامإتم  خامسة  الضية الصفرية   لفحص الفر و

  . ) 11.4( جدول

  

علـى مجـاالت    الدراسة عينة أفراد اتستجابإلللعينات المستقلة "  t " نتائج اختبار :11.4 جدول 

  . متغير المديرية ل ستبانة وفقاًاإل

  

المتوسط   العدد  المديرية  المجال

 الحسابي

راف االنح

  المعياري

مستوى   "t"قيمة

  الداللة
أخالقيات القائد تجاه   0.67  3.99  145  مديرية القدس

  0.69  3.86  194 مديرية ضواحي القدس  العاملين في المدرسة  

1.846  0.066  

  أخالقيات القائد تجاه الطلبة  0.60  4.10  145  مديرية القدس

  0.65  3.96  194 مديرية ضواحي القدس

20.062  0.040*  

أخالقيات القائد تجاه أولياء   0.65  3.98  145  مديرية القدس

  0.69  3.88  194 مديرية ضواحي القدس  األمور والمجتمع المحلي

1.299  0.199  

  الدرجة الكلية  0.59  4.03  145  مديرية القدس

  0.62  3.90  194 مديرية ضواحي القدس

1.930  0.054  

  )α ≥ 0.05( الداللة ذات داللة احصائية عند مستوى* 

 أخالقيات القائد تجاه     في مجال  إحصائية ذات داللة    يتبين من خالل الجدول السابق عدم وجود فروق       

العاملين في المدرسة  ومجال أخالقيات القائد تجاه أولياء األمور والمجتمع المحلي بينما تبين وجود               

عـدم   أيـضاً ة القدس الشريف، ويالحظ     ولصالح مديري فروق في مجال أخالقيات القائد تجاه الطلبة        

ممارسة بين متوسطات تقديرات المعلمين لدرجة      في الدرجة الكلية     إحصائيةذات داللة   وجود فروق   

ديرية، وبهذا نقبـل    تعزى لمتغير الم   األخالقيةمحافظة القدس للقيادة    الحكومية في   مدارس  المديري  

  .   الفرضية الصفرية الخامسة
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  ل الخامس الفص

  

  مناقشة النتائج والتوصيات 
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  الخامس الفصل 

______________________________________________________ 

  مناقشة النتائج والتوصيات 

 التعرف علـى    إلىوالتي هدفت   ،   الدراسة إليهامناقشة النتائج التي توصلت     على  يشتمل هذا الفصل    

 مـن وجهـة نظـر       األخالقيةلمدارس الحكومية في محافظة القدس للقيادة        ممارسة مديري ا   درجة

  .الدراسة كما يشتمل على التوصيات المنبثقة من نتائج المعلمين،

  

   األول مناقشة نتائج السؤال 1.5
 
من وجهة نظر    األخالقية المدارس الحكومية في محافظة القدس للقيادة        ممارسة مديري  درجة ما

  المعلمين ؟ 
 

ممارسة مديري المدارس   درجة  أن   )1.4( جدول  ال الواردة في    األول نتائج سؤال الدراسة     تأظهر

جـاءت بدرجـة مرتفعـة      ،  الحكومية في محافظة القدس للقيادة األخالقية من وجهة نظر المعلمين         

نحـراف  إلوا) 3.95( الحسابي للدرجـة الكليـة       بلغ المتوسط  حيث   ككل، ولألداة ةللمجاالت الثالث 

لى الممارسة الفعلية مـن قبـل المـديرين للقيـادة     إ وتعزو الباحثة هذه النتيجة  ،) 0.61(ي  معيارال

األخالقية، وذلك نتيجة حث ديننا االسالمي الحنيف على التحلي بمستويات رفعية من األخـالق، أو               

ن لمعرفة المدير بأهمية هذه الممارسات في تحقيق األهداف المرجوة من العمليـة التعليميـة، أو ال               

حث قانون الخدمة الفلسطيني على ذلك حسب       : بعض المدراء مضطرين لممارستها لسببين، األول       

  . وعي األفراد من حولهم بضرورة تحليهم بهذه الممارسات : والثاني  ) 1999عمرو ، (ماورد في 

  

يونس  ،) 1990( عمر   ،) 1985( نتائج دراسة سليمان     المجال مع هذه الدراسة في هذا     وتتفق نتيجة   

 )2006 (،)2008 ,Holt, McCann (، )  2010 , Baştuğ, Yıldırım  (   ممارسـة   أنفـي

  .  المهنة كانت بنسبة مرتفعة ألخالقياتالمديرين 
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ممارسـة المـديرين للقيـادة     أن في  ) Helvaci ( 2010,وتختلف نتيجة هذا السؤال مع نتائج دراسة 

  .  كانت بنسبة متوسطةاألخالقية

  

بمتوسـط  مجال أخالقيات القائد تجاه الطلبـة        األولى فقد جاء في المرتبة      األداة بالنسبة لمجاالت    أما

 في  الطلبة لتحقيق التكامل لهم   بهتمام المدير   إويعزى ذلك لمالحظة المعلمين ب    ،   )4.02( حسابي بلغ   

  .فهم محور العملية التعليميةلية والبدنية واالجتماعية النواحي العق

  

 حـسابي   المدرسة بمتوسط مجال أخالقيات القائد تجاه العاملين في        األخيرةفي حين جاء في المرتبة      

لسوء فهم المدير من قبل المعلمين وخاصة عندما يضطر المدير في            وقد يعزى ذلك     ،) 3.92( بلغ  

   .األداء جهد في أدنى نتيجة ميلهم لبذل العاملين،ع بعض بعض األحيان للتعامل بقسوة م

   

   :مجال أخالقيات القائد تجاه العاملين في المدرسة .  1.1.5

  

 فقرات هذا المجال حصلت على درجة       نصف أن ) 2.4(جدول  ال نتائج الدراسة الواردة في      أظهرت

لفقرات بين  لتوسطات الحسابية    تراوحت الم  ولقد  متوسطة، بينما النصف اآلخر على درجة       ،مرتفعة

 )3.59- 4.25 ( .  

  

يعزى و ،) 4.25 (  متوسط حسابي بلغ   أعلىعلى  " يشجع العمل بروح الفريق     "  حصلت فقرة    ولقد 

 لما له مـن دور فـي تحقيـق          الجماعي،هتمام المدير بالعمل    إ مالحظة المعلمين تشجيع و    إلىذلك  

 ونتيجة التغلـب علـى      المنظمة،ن األلفة بين أفراد      نتيجة خلق جو م    عالية،أهداف المؤسسة بكفاءة    

   .الفرديمشكالت العمل 

  

وتعزو الباحثة هذه النتيجة     ) 3.59( قل متوسط حسابي بلغ     أعلى  " يتقبل النقد   " بينما حصلت فقرة    

طفـال علـى الـذات    تفعالً ال يتقبلون النقد والنصيحة ظناً منهم أن ذلك يعد       بعض المديرين    أن إلى

ـ  ، علماً  رؤسائهم أماميقلل من هيبتهم    مما  سلطات الممنوحة لهم     ال وعلى ن القائـد والمـدير فـي    أ ب

 اإلنتاج حالة من    أفضل إلىن يتقبل النصح حتى يصل بمؤسسته       أ البد و  ةالمؤسسات التعليمية التربوي  

  . والتطور 

  

   : مجال أخالقيات القائد تجاه الطلبة . 2.1.5
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 فقرات هذا المجال حصلت على درجـة        معظم أن ) 3.4(جدول  الي  نتائج الدراسة الواردة ف    أظهرت

   .  ) 4.22 – 3.72 (بين لفقرات لحيث تراوحت المتوسطات الحسابية  مرتفعة،

  

 علـى    " المتعلقة بالطلبة والتي يطلع عليها بحكم وظيفتـه        األسراريحافظ على   "  حصلت فقرة    ولقد

الممارسـة الفعليـة لمـديري       إلىثة هذه النتيجة    ، وتعزو الباح   ) 4.22(  متوسط حسابي بلغ     أعلى

 المدارس الحكومية في محافظة القدس في حفظ أسرار الطلبة التي يطلعون عليها نتيجـة امـتالكهم                

قد حث اهللا في كتابه العزيز على هذه        ل و  النفس والمجتمع ،   إصالح إلى والتي تسعى    األمانةلفضيلة  

  .   )58 / 4رقم  سورة النساء (﴾  أهلها إلى األماناتؤدوا  تأن يأمركم اهللا إن ﴿   الفضيلة فقال

  

قل متوسـط حـسابي بلـغ             أعلى  " يعد برامج عالجية خاصة لتلك الصعوبات       " بينما حصلت فقرة    

 المعلمون والمرشدون التربويون في المدارس هم من يتـابعون          معظم أن   إلىعزى ذلك   يو ،)3.72(

  . نشغاله بالمهام الملقاة على عاتقه مدير إل وبشكل دقيق وليس الاألمورهذه 
  

   :المحليتجاه أولياء األمور والمجتمع مجال أخالقيات القائد  . 3.1.5
  

 فقرات هذا المجال حصلت على درجـة        معظم أن ) 4.4( نتائج الدراسة الواردة في جدول       أظهرت

" ولقد حصلت فقرة     ،) 4.20 – 3.61 (بين  لفقرات  ل حيث تراوحت المتوسطات الحسابية      مرتفعة،

وتعزو الباحثـة    ) 4.20(  متوسط حسابي بلغ     أعلىعلى  "  بالبشاشة والتكريم    األمور أولياءيستقبل  

 والمجتمع المحلي   األمور أولياء وجود عالقة وطيدة بينه وبين       أهميةب المدير   إدراك إلىهذه النتيجة   

فـي تربيـة     دور المدرسـة     بأهمية حليالم والمجتمع   األمرفقناعة ولي   ،  في خدمة العمل التربوي     

حاجـات المدرسـة     يتلمـسون    أبنائهم وغرس القيم اإلسالمية والعادات الحسنة في سلوكهم يجعلهم        

بـالخلق الحـسن     الحنيف حثنا علـى التحلـي        اإلسالمين ديننا   ، وأل ومشكالتها واإلسهام في حلها   

  . عاملة حسنة ومعاملة الناس م

  

قـل  أعلى  "  محاضرة عامة    إللقاء األمور أولياءض المختصين من    يشارك بع " بينما حصلت فقرة    

ضعف تواصل بعض   : لسببين، األول   وتعزو الباحثة هذه النتيجة     ،   )  3.61(متوسط حسابي بلغ    

 محاضـرة أو نـدوة فـي        إلقاءاعتقاد بعض المديرين أن     : المديرين مع المجتمع المحلي، والثاني      

، علماً بأن هذه المحاضرات لها أثـر        خص في المدارس الثانوية    للوقت وباأل  ةالمدرسة يعتبر مضيع  

   . في توسيع الدائرة الثقافية للطلبة، وزيادة معرفتهم العلمية 
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   الثاني مناقشة نتائج السؤال 2.5

  

 ممارسة مـديري    درجةفي   )α ≥ 0.05( عند مستوى الداللة     إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة      

  جـنس  إلـى  المعلمين تعزى من وجهة نظر     األخالقيةلقيادة  ل القدس   ظةالحكومية في محاف  مدارس  ال

   والمديرية التابع لها ؟ والمرحلة التي يعلمها،، لديهالخبرةسنوات و ،ومؤهله العلمي المعلم ،

   

  : قامت الباحثة بمناقشة نتائج سؤال الدراسة الثاني من خالل فرضيات الدراسة التالية

  

   : األولىفرضية مناقشة نتيجة ال . 1.2.5

   

 بين متوسطات تقديرات )α ≥ 0.05(الداللة  عند مستوى إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال

تعزى األخالقية لقيادة ل القدس محافظة  الحكومية فيمدارسالممارسة مديري لدرجة  المعلمين

    .س الجنلمتغير

  

  عن    t-testبنتائج اختبار والخاص ) 5.4(جدول ال الواردة في األولىتشير نتائج الفرضية 

 الحكومية في مدارسالممارسة مديري  لدرجة بين متوسطات تقديرات المعلمين فروق وجود

وكانت هذه الفروق لصالح الذكور في الدرجة ، تعزى لمتغير الجنس األخالقيةمحافظة القدس للقيادة 

طبيعة شخصية   إلى :األولببين وتعزو الباحثة هذه النتيجة لس، الكلية وفي جميع مجاالت الدراسة

 على عواطفهن اإلناثتعتمد حيث ، األمور الحكم على إصدار في األنثىالذكر، والتي تختلف عن 

 باألخالقياتلتزام قدرة على مالحظة بوادر عدم اإلم أكثر اإلناث نأل: الثاني، ولألمورمهن يتقي أثناء

سرية لى طبيعة التنشئة األإ، وذلك عائد واألنظمةن  بطبيعتهن للتقيد بالقوانييميلن ألنهنمن الذكور، 

  . فلسطين للفتاه في 

  

وجود فـروق ذات     في ،    ),karakose 2007(  مع دراسة    في هذه الدراسة    المتغير   ا هذ يجةوتتفق نت 

 ختلـف وت تعزى لمتغير الجنس ولصالح الذكور،       األخالقيةممارسة القيادة   درجة   في   إحصائيةداللة  

في عدم وجود فروق  ،  )Holt , McCann ,2008(،  ) 1998(خلف ،  ) 2006(س مع دراسة  يون

  . المهنة تعزى لمتغير الجنس وأخالقيات األخالقيةممارسة القيادة درجة  في إحصائيةذات داللة 

  

  : مناقشة نتيجة الفرضية الثانية  . 2.2.5
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 بين متوسطات تقـديرات     )α ≥ 0.05(  عند مستوى الداللة     إحصائيةتوجد فروق ذات داللة      ال

تعـزى  األخالقية  لقيادة  ل القدس   محافظة  الحكومية في  مدارسالممارسة مديري   لدرجة   المعلمين

  . العلميالمؤهل لمتغير

  

 لـى إ األحاديوالخاص بنتائج تحليل التباين      ) 7.4(جدول  التشير نتائج الفرضية الثانية الواردة في       

ممارسـة مـديري     لدرجة ن متوسطات تقديرات المعلمين   بي إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة      

وقد يعزى ذلك    المدارس الحكومية في محافظة القدس للقيادة األخالقية تعزى لمتغير المؤهل العلمي،          

ليـست  هـي    الحنيـف و   اإلسالمي هي متطلبات مستمدة من ديننا       األخالقية متطلبات القيادة    أن إلى

 . العلمية مهما اختلفت مؤهالتهم من شخصيتهم أزء اليتجزفهي ج،  هيئة التدريسأعضاءغريبة عن 

  

  ، ) 2009( مع دراسة الحبسي هذا المتغير في هذه الدراسة   واتفقت نتيجة

   )2008 , Holt  &McCann( في ممارسة القيادة إحصائيةوجود فروق ذات داللة ، في عدم 

   .المؤهل العلمي  المهنة تعزى لمتغير وأخالقيات األخالقية

  

  : مناقشة نتيجة الفرضية الثالثة  . 3.2.5

  

 بين متوسطات تقـديرات     )α ≥ 0.05(  عند مستوى الداللة     إحصائيةتوجد فروق ذات داللة      ال

تعـزى  األخالقية  لقيادة  ل القدس   محافظة  الحكومية في  مدارسالممارسة مديري   لدرجة   المعلمين

  . التعليميةالخبرة  لمتغير

  

 لىإ تحليل التباين األحادي والخاص بنتائج  )9.4(جدول اللثالثة الواردة في تشير نتائج الفرضية ا

ممارسة مديري  لدرجة بين متوسطات تقديرات المعلمين ةلة إحصائيال فروق ذات دعدم وجود

وتعزو ، تعزى لمتغير الخبرة التعليمية األخالقية محافظة القدس للقيادة  الحكومية فيمدارسال

 قصرت لن تؤثر على أو ان الخبرة التعليمية للمعلم مهما طالت :جة لسببين االول الباحثة هذه النتي

 لعمله من قانون أدائه أثناء يمارسها الموظف أن التي يجب باألخالقتقييمه للمدير، نتيجة لمعرفته 

 يتحلى أن التي يجب باألخالقيات، ومن معرفته )1999، وعمر(حسب ماورد في الخدمة الفلسطيني 

، لذلك تقييم المدير من الناحية المسلم والموجودة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرةبها 

أن مديري المدارس الحكومية في : ، والثاني بل لمعايشة محدودة، حتاج لخبرة طويلةي  الاألخالقية

يع المعلمين لى درجة أن جمإخالقيات القيادة أثناء أدائهم لعملهم أمحافظة القدس يلتزمون فعالً ب

  . وعلى اختالف سنوات خبرتهم اكدو ذلك 
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في  ،) ,karakose 2007(  ،) 2006(مع دراسة يونس  هذا المتغير في هذه الدراسة تيجةوتتفق ن

 المهنة تعزى وأخالقيات األخالقيةممارسة القيادة درجة  في إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة 

   .التعليميةلمتغير الخبرة 

  

  : ناقشة نتيجة الفرضية الرابعة م. 4.2.5

  

 بين متوسطات تقـديرات     )α ≥ 0.05(  عند مستوى الداللة     إحصائيةالتوجد فروق ذات داللة     

األخالقيـة  لقيـادة   ل القـدس    محافظة  الحكومية في  مدارسالممارسة مديري   لدرجة   المعلمين

 .  المرحلةلمتغيرتعزى 

  

عدم عن     t-testوالخاص بنتائج اختبار ) 10.4(ل  الواردة في جدورابعةتشير نتائج الفرضية ال

بين متوسطات تقـديرات المعلمـين لدرجـة        وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية         

   .المرحلةمارسة مديري مدارس محافظة القدس للقيادة األخالقية تعزى لمتغير م

  

 ائد تجاه العاملين في المدرسـة     أخالقيات الق  في مجال    إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة      عن  و

 لم يكن للمرحلـة التـي يدرسـها         بأنهويمكن تفسير ذلك      أخالقيات القائد تجاه الطلبة،    وفي مجال 

الحكوميـة  ممارسة مديري المدارس    درجة  المعلمون دور بارز في اختالف وجهات نظرهم حول         

 الباحثة هـذه النتيجـة الـى أن         وتعزو  تجاه العاملين والطلبة     األخالقيةللقيادة  في محافظة القدس    

ن هنـاك بعـض     معظم معلموا المرحلتين تعلموا في الجامعة نفس المواد أو التخصـصات، أو أل            

            علموا في الوقت   المعلمين علموا المرحلة األساسية ثم علموا المرحلة الثانوية، أو بالعكس، أو أنهم ي

  . لها معلموا المرحلتين نفسه المرحلتين ، أو بسبب تشابه بعض الدورات التي يخضع 

  

 في مجال أخالقيات القائد تجاه أولياء األمـور والمجتمـع           إحصائيةوجد فروق ذات داللة     ت بينما  

أن معلموا المرحلة الثانوية يواجهون صعوبات       إلى، ويعزى ذلك    المحلي ولصالح المرحلة الثانوية   

هؤالء الطلبة، مما يحتم على المدير      ومشاكل اكثر مع طلبتهم بسبب المرحلة العمرية التي يمر بها           

مـن خـالل    ،  في دعم العملية التعليمية   ولياء االمور لما لهم من دور       أأن يتعاون وبشكل أكبر مع      

  . المستمرة للتحصيل العلمي ألبنائهم المساندة والمتابعة
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  : مناقشة نتيجة الفرضية الخامسة   . 5.2.5

  

بين متوسطات تقديرات  )α ≥ 0.05(وى الداللة  عند مستإحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال

تعزى األخالقية لقيادة ل القدس محافظة  الحكومية فيمدارسالممارسة مديري المعلمين لدرجة 

   .  المديريةلمتغير
 

 عن    t-testوالخاص بنتائج اختبار ) 11.4(جدول التشير نتائج الفرضية الخامسة الواردة في 

بين متوسطات تقديرات المعلمين لدرجة إحصائية في الدرجة الكلية عدم وجود فروق ذات داللة 

    .المديرية محافظة القدس للقيادة األخالقية تعزى لمتغير  الحكومية فيمدارسالممارسة مديري 

  

المدرسة  أخالقيات القائد تجاه العاملين في  في مجالإحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة عن و 

 المديريتين تقعان أن إلى  ويعزى ذلك المحلي تجاه أولياء األمور والمجتمع  أخالقيات القائدومجال

في نفس المحافظة وتعانيان من نفس الظروف و المشاكل، ومعظم معلمي المديريتين  يعيشون في 

نفس المنطقة الجغرافية  ، حيث يوجد هناك عدد كبير ممن يعملون في مدارس القدس من حملة 

ويعانون من نفس الظروف المعيشية  ، القدسويقطنون في ضواحيهوية الضفة الغربية 

مديري ممارسة درجة  حول  المعلمين في وجهات نظراًلهذا السبب لم نالحظ اختالف جتماعية، واإل

أخالقيات في مجال المدارس الحكومية في محافظة القدس للقيادة األخالقية تعزى لمتغير المديرية 

  . لمدرسة ومجال أخالقيات القائد تجاه أولياء األمور والمجتمع المحلي القائد تجاه العاملين في ا

  

  بينما تبين وجود فروق في مجال أخالقيات القائد تجاه الطلبة ولصالح مديرية القدس الشريف، 

القدس نتيجة الحكومية في المدارس من طلبة ال تسرب العديد من إلىوتعزو الباحثة هذه النتيجة 

 إلىالحواجز التي تعرقل وصولهم متمثلة في طلبة الية السيئة التي يعاني منها  الدراساألوضاع

مما يجعل   ، واألمانالمدارس لقوانين السالمة  لى عدم استيفاءإو الغرف الصفية قلةلى إالمدارس و

 مع طالبهم خالقيةاألفي مديرية مدارس القدس الشريف يمارسون متطلبات القيادة  مديري المدارس

من مديري المدارس في مديرية ضواحي القدس حتى يحققوا لطالبهم الراحة النفسية والتي  أكثر

  .  تجعلهم يستمرون في التعلم 
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  التوصيات

  :يلين الباحثة توصي بما فإ الدراسة إليهافي ضوء النتائج التي توصلت 

  

سة في مجاالت أخرى تتعلق بالقيادة األخالقية،  من هذه الدرا القيام بدراسات موسعة انطالقاً-1

  .وفي بيئات أخرى

كساب إل  قيام وزارة التربية والتعليم العالي بإعداد برنامج تدريبي متكاملةضرور  -2

 . المديرين الحاليين المعارف والمهارات ذات العالقة بالقيادة األخالقية 
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بية والتعليم لتقييم أداء المديرين، ومكافأة  وضع ضوابط ومعايير أخالقية من قبل وزارة التر-3

 . المدير الذي يتمتع بأخالقيات مهنية عالية

عطاء مدير المدرسة فرصة المشاركة في رسم السياسات التربوية الخاصة بالمدرسة إ -4

 . للمعلمين وأولياء األمور 

  . بل عداد مديري المستقإ التأكيد على القيم الدينية واألخالقية أثناء -5   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    : العربية المراجع

  

  القرآن الكريم 

  

محافظة األنشطة المدرسية في المدارس الحكومية في  ) . 2010. (  صبحة ، عالية أبو  -

رسالة  ( فلسطين، القدس،جامعة  ،ومعلميها من وجهة نظر مديري هذه المدارس الخليل

  ) ماجستير غير منشورة 
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 الصف في مدارس محافظة القدس من وجهة إدارةتقييم  ) . 2003. ( ابوصوي ، هالة  -

   .)رسالة ماجستير غير منشورة (فلسطين،، القدس جامعة ،والمديريننظر المعلمين 

 األولى، ة، الطبعالفاعلةاتجاهات حديثة في القيادة التربوية  ) . 2006 ( .محمود عابد، أبو -

   .األردن اربد، :والتوزيع للنشر األملدار 

 الطبعة ،المعاصرة وتنمية الموارد البشرية االتجاهات إدارة ) . 2007 ( .مدحت النصر، أبو -

 .مصر القاهرة، :العربية مجموعة النيل األولى،

 ة، الطبعالتعليمية في المؤسسات واإلدارية القيادية األساليب ) . 2001. ( البدري ، طارق  -

 .األردن عمان، :والتوزيع دار الفكر للطباعة والنشر األولى،

االتجاهات الحديثة لإلدارة المدرسية في تنمية القيادة  ) . 2005. (  ، طارق لبدريا -

 .عمان ، األردن : ، الطبعة األولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع التدريسية 

  األولى، ة الطبع زايد،عيسى ترجمة ،البساطةنجاحك في . تروت ، جاك  و رفكن ، ستيف  -

  .1999 .السعودية الرياض، :والتوزيع الدولية للنشر راألفكابيت 

 األساسي في مدارس التعليم األخالقيةواقع ممارسات القيادة  ) . 2009.(الحبسي ، رضية  -

رسالة ماجستير ( سلطنة عمان ،قابوسجامعة السلطان  عمان،بسلطنة ) 10-5( الصفوف 

 ).منشورةغير 

 ، الطبعة  االستراتيجي في المنظومة المدرسيةالتخطيط ) . 2007. ( الحريري ، رافدة  -

  . األردنعمان ، :  ، دار الفكر للنشر والتوزيع األولى

 دار األولى، الطبعة ،التربوية اإلدارة ) . 2007. ( حسان ، حسن  و العجمي ، محمد  -

 .األردن عمان، :والطباعةالمسيرة للنشر والتوزيع 

 :الكندي دار األولى، الطبعة ،ومفاهيم ونظريات اتأساسيالقيادة  ) . 2004 ( .ماهر حسن، -

 .األردن اربد،

قيم العمل وااللتزام الوظيفي لدى المديرين والمعلمين  ) . 2006. ( حمادات ، محمد حسن  -

  .األردن عمان، :والتوزيع دار حامد للنشر األولى، الطبعة المدارس،في 

س الحكومية في محافظات وسط الضفة تقدير مديري المدار ) . 2009. ( الخاروف ، سناء  -

 جامعة ،المدرسة وعالقته بتقديرهم لفعالية اإلنسانيةالغربية لممارستهم مهارات العالقات 

 ) رسالة ماجستير غير منشورة  ( فلسطين، القدس،

 من وجهة اإلسالمية التربية إطار المدرسية في اإلدارةمفهوم  ) . 1998. ( خلف ، هشام  -

 ،  التدريس في كلية التربية ومديري المدارس الثانوية في محافظة اربد هيئةأعضاءنظر 

 .) رسالة ماجستير غير منشورة ( ، األردنجامعة اليرموك ، 
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 الرواد األولى، الطبعة ،التربوية واإلدارة العامة اإلدارة ) . 2009 . ( إبراهيمالدعيلج ،  -

 .األردن عمان، :والتوزيعللنشر 

 المهنة في المصارف بأخالقياتمدى التزام المديرين .  ) 2008( . الديحاني ، بندر  -

جامعة عمان العربية للدراسات  ، التجارية في دولة الكويت من وجهة نظر العاملين فيها

  ) .  رسالة ماجستير غير منشورة ( ، األردنالعليا ، 

الواجب ،  الخدمة ، الفعالالقائد الديناميكي المنتج  ) . 2005. ( سعدون ، شوكت  -

 .األردن اربد، ، المسؤولية

 اإلسالميأخالقيات مهنة التربية والتعليم في ضوء الفكر ) . 1985. (سليمان ، عدنان  -

 ،  منطقة اربد بهذه األخالقيات–ومدى التزام المديرين والمعلمين في مدارس وكالة الغوث 

   ) . ةغير منشوررسالة ماجستير (  ، األردنجامعة اليرموك ، 

 ، األولى ، الطبعة العربية  دسوقي  ، ترجمة كمالقواعد ومعدات للقادة. يث  بيري سم -

  . 2000. القاهرة ، مصر : لثقافة العالمية  واةالمعرفالجمعية المصرية لنشر 

 الطبعة ،القيادةالقيادة تطبيقات العلوم السلوكية في مجال  ) . 2007 ( .محمد شفيق، -

 .مصر القاهرة، :والتوزيععة والنشر  شركة نهضة مصر للطبااألولى،

 ، الطبعة الثانية ، المعهد العالمي للفكر دليل التدريب القيادي ) . 1995 ( .هشام الطالب، -

  . األمريكيةالواليات المتحدة :  فيرجينيا \هيرندن  : اإلسالمي

ر وائل  دااألولى،الطبعة  ،وآفاق التعليمية مفاهيم اإلدارة ) . 1999. (الطويل ، هاني  -

  .األردن عمان، :والنشرللطباعة 

 دار األول، اإلصدار/ األولى الطبعة ،الحديثة المدرسية اإلدارة ) . 2001 (.محمد عابدين، -

 .األردن عمان، :والتوزيعالشروق للنشر 

القيادة للمديرين  : اإلدارة يشكسبير ف ) . 2001. ( عبد الحليم ، احمد عبد الفتاح  -

  .108-101 ص ،)1(  عدد ،) 8(  مجلد ،اإلدارية العربية للعلوم المجلة ،المعاصرين 

 في األردن التربوية في واإلدارةتحليل وتقويم القيادة  ) . 1995. ( عبيدات ، زهاء الدين  -

  ) . غير منشورة  دكتوراهرسالة ( جامعة أم درمان ، السودان،  ، اإلسالميضوء المنظور 

  الطبعة ،والتطبيق والتخطيط التربوي النظرية دارةاإل ) . 2008. ( العجمي ، محمد  -

 .األردن عمان، :والتوزيع دار المسيرة للنشر األولى،
 
 إعدادالتربية العملية وتطبيقاتها في  ) . 2008 ( .الرحمن عبد محسن و الهاشمي، عطية، -

 .األردن عمان، :المناهج دار المستقبل،معلم 
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 مركز األولى، الطبعة ،التغير مدير المدرسة لقيادة ادإعد ) . 2003. ( عماد الدين ، منى  -

  .األردن عمان، :األكاديميالكتاب 
 
 والقيادة التربوية في البالد العربية اإلدارةآفاق تطوير  ) . 2006. ( عماد الدين ، منى  -

 :األكاديمي مركز الكتاب األولى، الطبعة ،المتميزة من التجارب والنماذج العالمية باإلفادة

 .األردن عمان،

  .  ، هال بوك شوب للنشر األولى ، الطبعة الشخصية القيادية) . ت.ب  ( .عاطف عمارة، -

 المدرسية ومدى التزام مديري المدارس اإلدارة مهنة أخالقيات ) . 1990. ( عمر ، جمال  -

 .) رسالة ماجستير غير منشورة  (األردن، األردنية، الجامعة ،بها األكاديميةالثانوية 

 :الحق ،1998شرح قانون الخدمة المدنية الفلسطيني لعام  ) . 1999. ( عمرو ، عدنان  -

  .فلسطين اهللا،رام 

 ، دار األولى ، الطبعة  التربويةاإلدارةالقيادة والدافعية في  ) . 2006. ( عياصرة ، علي  -

  .األردنعمان ، : الحامد للنشر والتوزيع 

 اإلدارية القيادة وأساليب اإلدارياالتصال  ) . 2006.( عياصرة ، علي  و الفاضل ، محمد  -

 .األردن عمان، :والتوزيع دار الحامد للنشر األولى، الطبعة التربوية،في المؤسسات 

 وأخالقيات االجتماعية ةالمسؤولي.  ) 2005. ( الغالبي ، طاهر  و العامري ، صالح  -

  .األردنعمان ، : وائل للنشر  ، دار األولى ، الطبعة ) والمجتمع األعمال ( عمالاأل

 ، منشورات  األولى ، الطبعة  المدرسية العاصرةاإلدارة ) . 1994. ( الفقي ، عبد المؤمن  -

  .بنغازي : جامعة قاريونس 

 إدارةالسلوك التنظيمي في  ) . 2005.  ( فليه ، فاروق  و  عبدالمجيد  ، السيد   -

  .ردناأل عمان، :المسيرة دار التعليمية،المؤسسات 

 دار المناهج الرابعة، الطبعة ،اإلسالم في األخالق ) . 2004. ( قرعوش ، كايد  و آخرون  -

 .األردن عمان، :والتوزيعللنشر 

 ، ترجمة  "اإلداري للدور أخالقيمدخل "  المسؤول اإلداري ) . 2001. ( كوبر ، تيري  -

 .  ، السعودية الرياض:  النشر العلمي والمطابع إدارةمعدي بن محمد آل مذهب ، 

 المصادر الموثوق أكثر -القيادة تحد  ) . 2004. ( كوزس ، جيمس  و  بوسنر ، برايز  -

 حقوق الترجمة العربية والنشر ،أفضلبها التي يمكنك االعتماد عليها حتى تصبح قائدا 

 .السعودية الرياض، :جريروالتوزيع محفوظة لمكتبة 

 ،اإلنسانيةالمجلة العربية للعلوم .  المهنة قياتأخال ) . 1996. (متياس ، ميشيل  وآخرون  -

  .248 – 222 ص ،) 54( العدد 
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) 1(ملحق رقم   

 المقاييس الثالثة لقياس ممارسات القيادة االخالقية لألفراد والمؤسسات

 

Ethical Competence Scale 
 

Personal Record Form 
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Personal Ethical Competence 
How we maintain our personal commitment to an ethical life 

Foundational 
Characteristics 

How we are 
grounded in 
thought and 
action 

Always 
in 
Place 

Usually 
in 
Place 

Sometimes 
in Place 

Rarely 
in 
Place 

Never 
in 
Place 

Chosen 
Value 

Characteristic Explanation 10-9 8-7 6-5 4-3 2-1   

1.Trustworthiness Being 
reliable and 
dependable 

Being 
willing to 
admit 
mistakes 

Being true to 
your word 

Being 
worthy of 
confidence 

Keeping 
promises 

            

 

 

 

Social Ethical Competence 
How we handle relationships  

Empathy 

How we strive 
to understand 
and appreciate 
the worth of 
others 

Always 
in 
Place 

Usually 
in 
Place 

Sometimes 
in Place 

Rarely 
in 
Place 

Never 
in 
Place 

Chosen 
Value 

Characteristic Explanation 10-9 8-7 6-5 4-3 2-1   

13.Understanding Being sensitive             
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Others to others' 
feelings and 
perspectives 

Taking an active 
interest in others' 
concerns 

Being attentive 
to emotional 
cues 

Listening deeply 

Being willing to 
change our mind 
or direction to 
accommodate 
others as long as 
the ethical 
foundation 
remains secure 

Being able to 
walk in someone 
else's shoes  

Social Skills 

How we act to 
induce 
desirable, 
ethically 
grounded 
responses in 
others  

Always 
in 
Place 

Usually 
in 
Place 

Sometimes 
in Place 

Rarely 
in 
Place 

Never 
in 
Place 

Chosen 
Value 

Characteristic Explanation 10-9 8-7 6-5 4-3 2-1   

18.Communication Sending clear, 
transparent 
messages, 
avoiding mixed 
messages 

Seeking to be 
clearly 
understood 
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Participating 
effectively in 
give-and-take 

Dealing with 
difficult issues 
straightforwardly

Welcoming full 
sharing of 
information 

Staying 
receptive to bad 
news as well as 
good 

Making it a point 
to keep others 
informed 

  

Global Ethical Competence 
How we see the earth and all life on it as a web of delicate connections requiring 

stewardship for sustainability  

Connections 

How we act as 
part of a 
complex 
interconnected 
whole 

Always 
in 
Place 

Usually 
in Place

Sometimes 
in Place 

Rarely 
in 
Place 

Never 
in 
Place 

Chosen 
Value 

Characteristic Explanation 10-9 8-7 6-5 4-3 2-1   

25.Interdependence Understanding 
our 
connections to 
each other and 
the Earth 

Searching 
continuously 
for connections 

Seeking always 
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to see the big 
picture, taking 
the impact of 
your actions 
throughout the 
system into 
consideration 

Seeking to 
practice 
systems 
thinking 

Future 
Orientation 

How we act as 
responsible 
participants in 
creating a 
mutually 
beneficial 
future  

Always 
in 
Place 

Usually 
in 
Place 

Sometimes 
in Place 

Rarely 
in 
Place 

Never 
in 
Place 

Chosen 
Value 

Characteristic Explanation 10-9 8-7 6-5 4-3 2-1   

28.Future 
Orientation 

Seeing that 
actions today 
create the 
future 
tomorrow 

Being guided 
by a vision of 
what is worth 
doing 

Working with 
others to create 
a shared vision 

Caring about 
the legacies 
you leave for 
future 
generations 

Looking 
forward in a 
positive way to 
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the future 

  

Ethical Leadership Scale 

Personal Record Form  

Relationship  
to Self 

Personal 
Qualities of the 
Ethical Leader 

Always 
in 
Place 

Usually 
in 
Place 

Sometimes 
in Place 

Rarely 
in 
Place 

Never 
in 
Place 

Chosen 
Value 

Characteristic Explanation 10-9 8-7 6-5 4-3 2-1   

1.Acts with 
integrity 

Keeps promises 
and 
commitments 
and expects 
others to keep 
theirs 

Maintains 
loyalty to those 
not present 

Apologizes 
sincerely 

Acts with 
honesty 

Takes 
responsibility 
and cleans up 
after mistakes 

            

Relationship 
to Others 

Qualities that 
allow the 
ethical leader 
to connect with 
and empower 
others 

Always 
in 
Place 

Usually 
in 
Place 

Sometimes 
in Place 

Rarely 
in 
Place 

Never 
in 
Place 

Chosen 
Value 

Characteristic Explanation 10-9 8-7 6-5 4-3 2-1   

26.Compassionate Caring and             
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empathetic 

Is sympathetic 
to the needs of 
others 

Does not turn 
away from 
helping others 

Acts from a 
good heart as 
well as a firm 
resolve 

Treats people 
with genuine 
affection 

Relationship to 
the Whole 

Qualities that 
reveal the 
ethical leader's 
sense of 
connection 
with a grand 
design and a 
higher purpose 

Always 
in 
Place 

Usually 
in 
Place 

Sometimes 
in Place 

Rarely 
in 
Place 

Never 
in 
Place 

Chosen 
Value 

Characteristic Explanation 10-9 8-7 6-5 4-3 2-1   

38.Tolerates 
contradiction and 
anxiety 

Is able to live 
with 
contradiction 

Is prepared to 
wait for closure 

Is able to 
tolerate large 
amounts of 
anxiety 

Understands 
that 
contradiction 
and anxiety can 
be the 
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accompaniments 
of creative 
growth 

Ethical Organization Scale 

Personal Record Form  

    
Always 
in 
Place 

Usually 
in 
Place 

Sometimes 
in Place 

Rarely 
in 
Place 

Never 
in 
Place 

Chosen 
Value 

Factor Explanation 10-9 8-7 6-5 4-3 2-1   

1.Economic 
considerations 

Is financially 
successful 

Its products 
and services 
make a 
positive 
contribution 
to the 
economy 

Pays the 
appropriate 
taxes 

Provides 
appropriate 
remuneration 
to members 
of its 
workforce 

Allows its 
workforce to 
benefit from 
strong profits 
with shares, 
bonuses 
and/or salary 
adjustments 

Provides 
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products and 
/ or services 
of value and 
of high 
quality 

2.Relationships 
with the 
workforce 

Creates a 
safe, healthy, 
attractive 
work 
environment 
for its 
workforce 

Treats 
members of 
the 
workforce 
with dignity 
and respect 

Provides fair 
and equal 
opportunity 
for 
advancement 
without 
regard for 
ethnicity, 
gender, age 
or other 
distinctions 

Provides 
physical and 
mental health 
support for 
members of 
the 
workforce 

Provides 
meaningful 
work 

Encourages 
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self-
development 
for members 
of its 
workforce 

3.Relationships 
with 
contractors and 
suppliers 

Pays 
contractors 
and suppliers 
fairly and on 
time 

Provides a 
fair 
transparent 
bidding 
system for 
new 
contracts 

Responds 
courteously 
and promptly 
to questions 
from 
contractors 
and suppliers 

Provides all 
necessary 
information 
and feedback 
to contractors 
and suppliers 

            

 
  

  )2(ملحق رقم 

  االستبانة قبل التحكيم 

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  

  جامعة القدس 
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  كلية الدراسات العليا 

  برنامج التربية 

  تخصص ادارة تربوية 

  

  : ة  /ة  المحترم /حضرة الدكتور

  :السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

  : جراء دراسة بعنوان إتقوم الباحثة ب

  

محافظة القدس للقيادة االخالقية من وجهة نظر الحكومية في مدارس ال ممارسة مديري درجة" 

  "المعلمين 

  

ختصاصيون في مجال البحث العلمي وفي إ لمتطلبات درجة الماجستير ، وحيث انكم ستكماالًإوذلك 

العلمي من بداء رايكم المهني وإستبانة المرفقة وليكم بطلب تحكيم اإلإتوجه أنني إ، فهذا المجال 

  :حيث 

  .داء شمولية األ •

 .مدى سالمة العبارات ووضوحها  •

 .نتماء الفقرات للمجاالت التابعة لها إ •

 . و تعديل فقرات المجال أضافة إو أحذف  •

  

  .خذ بمحمل الجد مالحظاتكم وآراءكم أهذا وسن

  .شاكرين لكم حسن تعاونكم 

                               الباحثة                                                    

  حلبية                                                                              بنان 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 
 
  

  : أختي المعلمة / أخي المعلم 

  :وبعدالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 
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 جهودكم المباركة في تعليم أبنائنا، وسعيكم الدائم لتطويرهم، أتقدم لكم بخالص التحية والتقدير على

  . فبارك اهللا فيكم

  :  وهي بعنوان – الماجستير –أرفق لكم مع هذا الكتاب استبانة أجريها لمتطلبات رسالتي الجامعية 

 من وجهة نظر األخالقية محافظة القدس للقيادة  الحكومية فيمدارسال ممارسة مديري درجة"

  "ينالمعلم

أمام التقدير     ) (  وإنني آمل منكم التكرم بقراءة فقرات االستبانة بصورة جيدة ووضع عالمة 

 محايد، موافق، بشدة،موافق (  حيث يوجد خمس تقديرات هي فقرة، لكل الذي ترونه مناسباً

  )  معارض بشدة معارض،

  .العلميراض البحث  ولن تستخدم إال ألغالكاملة،علماً بان البيانات ستحاط بالسرية 
  .والتقديرولكم خالص الشكر 

    الباحثة                                                                                          

   بنان حلبية                                                                                         

  : المعلمة/ مة عن المعلم معلومات عا
  : الجنس-1

  أنثى _    ذكر                             ب-   أ

  : المؤهل العلمي-2

  ماجستير فأعلى _ بكالوريوس فقط             ج_  دبلوم متوسط                     ب- أ

  :  الخبرة التعليمية-3

 أكثر من عشر سنوات _             ج        10- 6_  ب     اقل من ست سنوات          -أ 

  :  المرحلة -4

   ة ثانوي-                            بةاساسي- أ

  :  المديرية-5

   مديرية ضواحي القدس_  مديرية القدس الشريف                ب- أ
  

  

  

  أخالقيات القائد تجاه العاملين في المدرسة  

موافق   الفقرات  

  بشدة

ارض مع معارض  محايد موافق

  بشدة
            يشجع العمل بروح الفريق  1
          يبني عالقات اجتماعية طيبـة مـع         2
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  العاملين
يساعد المعلمين في إزالـة العقبـات         3

  التدريسية

          

يدعم المعلم فـي عمليـة التـدريس          4

  الصفي 

          

 الواجبـات علـى     عادال في تقـسيم     5

  العاملين 

          

ذ القرار  يتشاور مع العاملين قبل اتخا      6

  حرصا على تبادل اآلراء والخبرات 

          

يحرص على توجيه المعلمين توجيها       7

  هادفا

          

يساعد في تطوير كفـاءة المعلمـين         8

  الجدد

          

يعتمد على معايير واضحة في تقييم        9

  أداء العاملين في المدرسة 

          

يعمل علـى تقليـل الفجـوة بـين           10

  مدرسةطموحات المعلمين وأهداف ال

          

يشجع المعلمين على اإلبداع والتجديد       11

  في التعليم

          

يهيئ المناخ المناسب لزيادة دافعيـة        12

  األداء  

          

يشعر العامل بأهمية الـدور الـذي         13

  يلعبه للصالح العام 

          

يتفهم مشاكل عامليه ويعمـل علـى         14

   معالجتها 

          

            ويعترف بخطئه يتقبل النقد   15
            يثق بالعاملين   16
 وبصورة  يعبر عن نقده للعامل بهدوء      17

  غير علنية 
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يسعى لحل الخالفات واإلصالح بين       18

  العاملين 

          

يضبط نفـسه عنـد وقـوع بعـض           19

التجاوزات غير المقصودة من بعض     

  العاملين 

          

يشارك العـاملين فـي مناسـباتهم         20

  االجتماعية 

          

يقدم كافة المصادر والوسائل الالزمة       21

للعاملين لتنفيذ البرامج التربوية على     

  أكمل وجه 

          

يستبعد اثر العالقات الشخصية مـع        22

العاملين عنـد إصـدار القـرارات       

  المتعلقة بهم 

          

يساعد على توسيع آفاق المعرفة لدى        23

المعلمين بتـشجيعهم علـى متابعـة       

  م مجاالت تخصصهمايستجد 

          

  

  أخالقيات القائد تجاه الطلبة 

موافق   الفقرات  

  بشدة

معارض  معارض  محايد  موافق

  بشدة
            يحترم مشاعر وأحاسيس الطلبة  1
 العقوبات الظالمة اليوقع  2

الطلبة والتي واالهانات في 

  تجعلهم موضع سخرية

          

            يشجع الطلبة على التعاون   3
زاز ينمي لدى الطلبة االعت  4

وعقائدهم واالفتخار بمبادئهم 

  وتراث اجدادهم 

          

          يراعي العدالة في التعامل مع   5
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  الطلبة
يعتني بدراسة حالة الطلبة    6

 المنحرفين وذوي االخالق الرديئة 
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  جامعة القدس   احمد فهيم جبر . د  1
  جامعة القدس  محمد عابدين . د  2



 98

  جامعة القدس  محمود ابوسمرة . د  3
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 
 
  



 99

  : أختي المعلمة / أخي المعلم 

  :وبعدالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

أتقدم لكم بخالص التحية والتقدير على جهودكم المباركة في تعليم أبنائنا، وسعيكم الدائم لتطويرهم، 

  . فبارك اهللا فيكم

  :  وهي بعنوان – الماجستير –أرفق لكم مع هذا الكتاب استبانة أجريها لمتطلبات رسالتي الجامعية 

 من وجهة نظر األخالقيةمحافظة القدس للقيادة الحكومية في مدارس ال ممارسة مديري درجة"

  "المعلمين

أمام التقدير    )  (   وإنني آمل منكم التكرم بقراءة فقرات االستبانة بصورة جيدة ووضع عالمة 

 محايد، موافق، بشدة،موافق (  حيث يوجد خمس تقديرات هي فقرة،الذي ترونه مناسبا لكل 

  )  معارض بشدة معارض،

  .العلمي ولن تستخدم إال ألغراض البحث الكاملة،علماً بان البيانات ستحاط بالسرية 
  .والتقديرولكم خالص الشكر 

    الباحثة                                                                                      

   بنان حلبية                                                                                      

  : المعلمة/ معلومات عامة عن المعلم 
  : الجنس-1

  أنثى _    ذكر                             ب-   أ

  : المؤهل العلمي-2

  ماجستير فأعلى _ بكالوريوس فقط             ج_  دبلوم متوسط                     ب- أ

  :  الخبرة التعليمية-3

 أكثر من عشر سنوات _                     ج10- 6_  ب     اقل من ست سنوات          -أ 

  :  المرحلة -4

   ة ثانوي-ب                            ةاساسي- أ

  :  المديرية-5

   مديرية ضواحي القدس_       برية القدس الشريف      مدي- أ
  أخالقيات القائد تجاه العاملين في المدرسة  

موافق   الفقرات  

  بشدة

معارض  معارض  محايد موافق

  بشدة
            يشجع العمل بروح الفريق  1
يبني عالقات اجتماعية طيبـة مـع         2

  العاملين
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عد المعلمين في إزالـة العقبـات       يسا  3

  التدريسية

          

يدعم المعلم فـي عمليـة التـدريس          4

  الصفي 

          

يوزع الواجبات على العـاملين فـي         5

  المدرسة بعدالة 

          

يتشاور مع العاملين قبل اتخاذ القرار        6

  حرصا على تبادل اآلراء والخبرات 

          

يحرص على توجيه المعلمين توجيها       7

  اهادف

          

يساعد في تطوير كفـاءة المعلمـين         8

  الجدد

          

يعتمد على معايير واضحة في تقييم        9

  أداء العاملين في المدرسة 

          

يعمل علـى تقليـل الفجـوة بـين           10

  طموحات المعلمين وأهداف المدرسة

          

يشجع المعلمين على اإلبداع والتجديد       11

  في التعليم

          

مناسب لزيادة دافعيـة    يهيئ المناخ ال    12

  األداء  

          

يشعر العامل بأهمية الـدور الـذي         13

  يلعبه للصالح العام 

          

            يعمل على معالجة مشاكل العاملين   14
            يتقبل النقد   15
            يثق بالعاملين   16
  يعبر عن نقده للعامل بهدوء  17

   

          

يسعى لحل الخالفات واإلصالح بين       18

  ملين العا
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يضبط نفـسه عنـد وقـوع بعـض           19

التجاوزات غير المقصودة من بعض     

  العاملين 

          

يشارك العـاملين فـي مناسـباتهم         20

  االجتماعية 

          

يقدم كافة المصادر والوسائل الالزمة       21

للعاملين لتنفيذ البرامج التربوية على     

  أكمل وجه 

          

ـ       22 ع يستبعد اثر العالقات الشخصية م

العاملين عنـد إصـدار القـرارات       

  المتعلقة بهم 

          

 ديشجع المعلمين على متابعة ما يستج       23

  في مجاالت تخصصهم 

          

  

  أخالقيات القائد تجاه الطلبة 

موافق   الفقرات  

  بشدة

معارض   معارض  محايد  موافق

  جدا
            يحترم مشاعر وأحاسيس الطلبة  1
ة يتجنب العقوبات الظالمة بالطلب  2

  والتي تجعلهم موضع سخرية

          

            يشجع الطلبة على التعاون   3
ينمي لدى الطلبة االعتزاز   4

  واالفتخار بمبادئهم 

          

يراعي العدالة في التعامل مع   5

  الطلبة

          

يعتني بدراسة حالة الطلبة    6

  الخارجين على النظام  

          

يختار األساليب التربوية المناسبة   7

  مشاكل الطلبة لحل 
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يعد برامج عالجية خاصة لتلك   11

  الصعوبات 

          

يشرك الطلبة في تنظيم الرحالت   12

لمختلفة واألنشطة الرياضية ا  

          

يتجنب المحسوبية في معاملته   13

  للطلبة 

          

يعمل على غرس واحترام النظام   14

  لدى الطلبة 

          

يحافظ على األسرار المتعلقة   15

بالطلبة والتي يطلع عليها بحكم 

  وظيفته 

          

يتيح الفرصة أمام الطلبة للتعبير   16

الحر عن آرائهم من خالل 

   المجالس المدرسية

          

يحرص على الظهور أمام الطلبة   17

  بمظهر القدوة 

          

  

  

  أخالقيات القائد تجاه أولياء األمور والمجتمع المحلي 

  

موافق   الفقرات  

  بشدة

معارض   معارض  محايد  موافق

  بشدة
يعقد لقاءات منتظمة بين المدرسة   1

  والمجتمع المحلي
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 أولياء األمور لحضور برامج ويدع  2

  رسة وأنشطتها المد
          

يشارك بعض المختصين من أولياء   3

  األمور إللقاء محاضرة عامة 
          

يتجنب المحاباة  ألولياءاألمور بسبب   4
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يحرص على تقديم الخدمة الفاعلة   6

  ل المدرسة للمجتمع المحلي من خال
          

يفعل مجلس اآلباء للمساهمة في حل   7

  المشكالت المدرسية 
          

يفي بااللتزامات التي يتعهد بها   8

  ألولياء األمور
          

يعمل على تعميق اإلحساس بقيمة   9
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  رسة السياسات التربوية للمد
          

يقدم تقريرا منظما عن الطالب لولي   11

  أمره 
          

يتقبل آراء ووجهات نظر أولياء   12

  األمور 
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  مديرية القدس الشريف/ كتاب تسهيل مهمة 
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