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 شكر وعرفان

الشكر والحمد هلل تعالى، الذي منحني المساعدة والرعاية والعزم والصبر، في مسيرة دراستي الجامعية، 

 .حتى أكملت هذه الرسالة

لرسالة، وكان خير معين ومرشد وكل الشكر والتقدير للدكتور محمد شعيبات، الذي أشرف على هذه ا

 ..بخطوة، حتى خرجت الرسالة لنور الدنيا خطوة لي 

، اللذين نائل عبد الرحمن. ، و دد محمد عبد القادر عابدين. أكما وأشكر عضوي لجنة المناقشة، 

 .تفضال بقبول مناقشة الرسالة وأثرياها بمالحظاتهما القيمة

جامعة القدس،  - برنامج ماجستير اإلدارة التربويةكما وأشكر جميع أعضاء هيئة التدريس في قسم 

رشادهم الطلبة جميعا  .لعطائهم وا 

ها وأخص بالذكر زميلي عيسى لكما وأشكر كل من ساعدني من أخوة وأخوات في جمع البيانات وتحلي

ح الذي ساعدني كما وأشكر الدكتور خضر أبو جحجو . امطير، وكل من ساهم في تحكيم أداة الدراسة

أشكر خطيبي محمد ابو شبيكة الذي ساعدني في ترجمة مالئيا ولغويا، كما و في تدقيق الرسالة إ

 .الملخص

كما وأشكر والدي الذي شجعني على اتمام الماجستير وكان خير معين لي طوال فترة الدراسة، كما 

 .وأشكر أقاربي وأخص بالذكر خالتي وعمي الدكتور إبراهيم أبو شبيكة لمساندتهم ودعمهم لي

 الحب والتقدير.. ولكم جميعا 

                                                                        الباحثة                 وجزاكم اهلل خير      
 فاطمة اعطيوي                                                                                                              
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 : ملخصال

بأخالقيات مهنة " رام اهلل والبيرة"مدارس محافظة ة التعرف إلى مدى التزام مديري هدفت هذه الدراس

اإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلميها، حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي مدارس 

وقد تم اختيار عينة طبقية عشوائية  معلما ومعلمة،( 3344)والبالغ عددهم " رام اهلل والبيرة"محافظة 

 أداة   استبانة   وقد تم بناء  . من مجتمع الدراسة% 04ومعلمة، بلغت نسبتها  معلما  ( 334)مكونة من 

أخالقيات المدير تجاه المهنة، أخالقيات : فقرة موزعة على خمسة مجاالت هي( 34)للدراسة تضمنت 

ء أمور الطلبة تجاه أولياقيات المدير الطلبة، أخال تجاهالمدير تجاه المعلمين، أخالقيات المدير 

، وقد تم التحقق من صدقها والمجتمع المحلي، أخالقيات المدير تجاه القوانين واألنظمة المدرسية

 . وثباتها بالطرق التربوية واإلحصائية المناسبة

 هممديري التزام لمدى" والبيرةرام اهلل "محافظة  معلمين مدارستقديرات وقد أظهرت نتائج الدراسة أن 

 ،(0..4)رجة مرتفعة وبمتوسط حسابي المدرسية على الدرجة الكلية جاءت بد اإلدارة مهنة بأخالقيات

من بين  في الترتيب األولوالمجتمع المحلي  الطلبة أمور أولياء  تجاه المدير أخالقيات مجال كانو 

المعلمين  تجاه المدير ن كان مجال أخالقياتفي حي ،(3.44)اة الدراسة بمتوسط حسابي مجاالت أد

فروق ذات  كما وأظهرت نتائج الدراسة أيضا  عدم وجود (.3..4)بمتوسط حسابي  في الترتيب األخير

مدى التزام مدير المدرسة بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية لفي وجهات نظر المعلمين داللة إحصائية 

مدى ل في وجهات نظرهم فروق ذات داللة إحصائية العلمي، ووجود، والمؤهل الجنس يتعزى لمتغير 

قل األسنوات الخبرة ولصالح الخبرة  التزام مدير المدرسة بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية تعزى لمتغير

 . الجهة المشرفة ولصالح المدارس الخاصة لمتغيرو سنوات،  3من 

االتصال والتواصل الفعالين بين اإلدارة  مرار فياالست: الباحثة بعدد من التوصيات وهي وقد أوصت

 .لقوانين واألنظمة وليس بحرفيتهاالمدرسية والمعلمين وأولياء األمور والمجتمع المحلي، والعمل بروح ا
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School Administration Ethics of the School Principals in "Ramallah and 

El Beira" Governorate from Teachers' Perspectives" 

Prepared by: Fatima Khalil Juma Itawi 

Supervision: Dr. Mohammed Shuibat 

 

Abstract 

This study aimed at identifying to what extent school principals, in Ramallah and El Beira 

governorate, are committed to school administration ethics from their teachers' perspective.  

The study population consisted of all (4430) male and female school teachers in "Ramallah 

and El Beira" governorate. The sample of the study was randomly selected. It consisted of 

a stratified a random sample of (440) male and female teachers which accounted to 10% of 

the study population. The researcher used a questionnaire to collect data. The questionnaire 

included (53) items distributed on five domains: principal's ethics towards  their 

profession, principal's ethics towards teachers, principal's ethics towards students, 

principal's ethics towards parents and principal's ethics towards schools rules and 

regulations. Validity and reliability were examined via the appropriate educational and 

statistical methods. 

The results revealed that teachers' evaluation for principals' commitment of school 

administration ethics on the total score took a high degree with a mean of (3.91), while 

principal's ethics towards students' parents and the local community was the highest among 

the study scopes with a mean of (4.02). The scope of principal's ethics towards teachers 

was the lowest with mean of (3.76). The study results also showed that there are no 

statistically significant differences for the commitment of the school principal of school 

administration ethics governorate from teachers' perspectives due to the gender and 

scientific qualification variables. There are statistically significant differences for the 

commitment of the school principal of school administration ethics governorate from 

teachers' perspectives due to the variable years of experience in favor of experience less 

than (5) years, and due to the variable of the supervising authority in favor of private 

schools.  

The researcher recommended a number of recommendations as follows: continue effective 

communication among the school administration, teachers, parents and the local 

community and working with the spirit of laws and regulations rather than literally.  
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 الفصل األول
 

 أسئلتهامشكلة الدراسة و 
 

 :المقدمة 1.1

 جميع تشمل آخر، بل دون ميدان علىفهي ال تقتصر  الشعوب، حياة في مهًما دوًرا ياتاألخالق تلعب

 . اإلداري العمل ذلك في بما العمل، ومجاالت الحياة مناحي

 لهم تضمن حقوًقا األفراد تمنح التي الملزمة، وتشريعاتها أخالقياتها لها أنواعها اختالف على فالوظائف

 وظائف في المختلفة المهن أصحاب عمل تنظم التي األخالقية الدساتير عن فضال. واالستقرار األمن

 (.0202، عباس بو) .العمل بأخالقيات تعرف والتي خاصة، أو حكومية
 

حيث الفاضلة هي الدعامة األولى لحفظ األمم والمجتمعات،  ياتاألخالقن أ( 0222)بطاح  وكما ذكر

ا بالمبادئ والمثل العليا التي تكافح من أجلها، فهي التي تساعد أفراد إنها تحافظ على تماسكها، وتزوده

إلى مستوى المجتمع على أن يكونوا متوافقين مع مجتمعهم، وتدفعهم إلى محاولة االرتقاء بسلوكهم 

من مصادر الضبط مهم هي مصدر  ياتالمثال الذي يحدده المجتمع، وعلى هذا األساس فإن األخالق

كان  ،األمم وازدهارها م  د  ق  االجتماعي، والواقع أن أي استقراء وثيق للتاريخ يدل بشكل واضح على أن ت  

    . مرتبطا بمدى التزامها بالمبادئ األخالقية والحفاظ عليها
 



2 
 

أو تندثر من  ترتقياألمم والشعوب إن  :مابقوله( 022، ص 0222)د ذلك حسان والعجمي ويؤك

وتحكم تصرفات األفراد والمؤسسات بها، وكما ترقى األمم  ،خالل األخالقيات التي تسود بها

فإنها تنمو وتزدهر وتستمر من خالل توفر مجموعة من األخالقيات  ؛فكذلك المؤسسات ،ياتباألخالق

 .إدارة هذه المؤسساتأمر ويؤمن بها المديرون الذين يناط بهم  ،لتي تسود تلك المؤسساتوالقيم ا
 

في حياة الفرد والمجتمع، وأنها  ياتاألخالق أهميةمنذ أقدم العصور على  ويتفق العلماء والمربون

 ياتقإذ إن العمل التربوي يختص في جانب أساسي منه بتنمية األخال سمى لمهنة التعليم؛الهدف األ

وال يوجد في الحقيقة  .عند الناشئة وتقويمها في حال تعرضها لالختالل أو اجتنابها الطريق القويم

ل لألخالق ميدان من ميادين االهتمام التربوي ال يمت إلى المسألة األخالقية بصلة؛ ألن المفهوم الشام

الفاضلة من األمور الضرورية  ويعد التمسك بالسلوكيات األخالقية. يشمل كل ميادين الخبرة اإلنسانية

اللقماني، . )بشكل خاص، ولألمور الحياتية بشكل عام والتعلمية والالزمة للعملية التربوية والتعليمية

 (.هـ 0202
 

لقد تزايد االهتمام بموضوع األخالقيات في العمل عامة، وأخالقيات العمل ( 0222)ويضيف الزهراني 

ت غير المقبولة من بعض الموظفين، وبما أن المدرسة تعد رمزا اإلداري خاصة، نتيجة لبعض التصرفا

بأخالقيات القائمين على هذه المؤسسة التربوية وخاصة  ميمثل أخالقيات المجتمع وقيمه؛ فإن االهتما

 .هميةمدير المدرسة يعد أمرا في غاية األ

لما لها من دور  ،تربويةأن اإلدارة المدرسية قد حظيت باهتمام كبير في الدراسات ال ومما ال يخفى

مدير المدرسة يعتبر إن ( 0222)فيقول طرخان ؛ التعلمية وآثار بارزة في إنجاح العملية التعليمية

مسئوال عن قيادة جميع الجهود والقوى التي يعايشها ضمن إطار عمله وتوجيهها لبلوغ األهداف 

ليتها وتقدمها، باإلضافة إلى المنشودة، وهو المسؤول عن سير األعمال في المدرسة من حيث فعا
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مسؤوليته في توفير وتهيئة جميع التسهيالت الالزمة للعملية التربوية، ولن يتسنى لمدير المدرسة أن 

يقوم بكامل أعماله بنجاح إال إذا كان يمتلك الكفاية في مختلف المهارات وعلى جانب كبير من 

 . أخالقيات العمل
 

 بها، يتحلى أن تربوي إداري لكل بد وال واإلدارية، التربوية عمليةال ضروريات من ضرورة فاألخالقيات

 على يكون أن منه يقتضي ولذلك والزمالء، التالميذ، مع اليومي عمله نصف من أكثر يقضي كونه

 والحزم، والتحمل، واألناة، والصبر، التالميذ، مع واللين والعطف، واالتزان، الحكمة، من كبير جانب

 التربوية مهمته ويؤدي شخصية، مصلحة ألية مركزه استغالل ويتجنب العمل، في التصرف وحسن

  .تربوي كقائد منه المتوقع الوجه على
 

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها 1.1

، ومن "رام اهلل والبيرة" والعمل التربوي في مدارس محافظة ،االجتماعيمن خالل معايشة الباحثة للواقع 

دور  ونظرا ألهمية ،(0222)ومنها دراسة أبو طبيخ  ألدب التربويعلى ا طالعهاواخالل قراءاتها 

له، الذي بدونه ، فإن ذلك يتطلب االهتمام بالجانب األخالقي التعلمية التعلميةالمدير في العملية 

جوفاء ال معنى لها، فالجانب األخالقي من أهم جوانب شخصية التعلمية تصبح العملية التعليمية 

على المدير  يجب التي واألسس القواعد مجموعة تمثل التي المهنة أخالقيات تبنى وعليهالمدير 

إلنجاح العملية  ومجتمعه، وزمالئه طالبه مع تعامله في ناجحا ليكون بمقتضاها؛ والعمل بها التمسك

ى التمسك بها، من ه يتسارع ليدلي بها لمعلميه ويحثهم علياتالتعلمية، الذي بدوره ومن نابع قيمه وأخالق

 . وقدوته الحسنة لهم خالل قيادته
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، بغية اإلسهام في أخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية تحديدورة ملحة لر وعليه ترى الباحثة أن هناك ض

في ( 0222)أبو طبيخ عليه  أكد ذيال رس بأهمية التمسك بأخالقيات مهنتهماتطوير وعي مديري المد

 .دراسته

رام اهلل " التزام مديري المدارس في محافظة  مدىعلى  عرفقد صاغت الباحثة مشكلة الدراسة في الت

 :قامت بتحديد مشكلتها في ضوء األسئلة اآلتية ،بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية" والبيرة

بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية من وجهة  "رام اهلل والبيرة"التزام مديري مدارس محافظة  دىما م .0

 نظر معلميها ؟

التزام مديري المدارس  دىلم المعلمين اتمتوسطات تقدير  بينق ذات داللة إحصائية هل توجد فرو  .0

سنوات الخبرة، و المؤهل العلمي، و بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية تعزى إلى متغيرات الجنس، 

 ؟ والجهة المشرفة
 

 :فرضيات الدراسة 1.1

 :تيةاآل األربعة الفرضيات الصفرية اغت الباحثةص نيلإلجابة على السؤال الثا

 اتتقدير  بين متوسطات( α ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .0

متغير جنس التزام مديري المدارس بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية تعزى إلى  دىلم المعلمين

 . المعلم

 اتتقدير  توسطاتبين م (α ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .0

المؤهل إلدارة المدرسية تعزى إلى متغير التزام مديري المدارس بأخالقيات مهنة ا دىالمعلمين لم

 . للمعلم العلمي
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 اتتقدير  بين متوسطات (α ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2

ة المدرسية تعزى إلى متغير سنوات التزام مديري المدارس بأخالقيات مهنة اإلدار  دىلم المعلمين

 . للمعلم الخبرة

 اتتقدير  بين متوسطات (α ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2

التزام مديري المدارس بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية تعزى إلى متغير الجهة  دىلم المعلمين

 (. ، خاصةحكومة، وكالة)التي يتبعها المعلم المشرفة 
 

 :أهداف الدراسة 1.1

 :الدراسة إلى تهدف

بأخالقيات مهنة اإلدارة " رام اهلل والبيرة"التزام مديري المدارس في محافظة  دىالتعرف إلى م .0

 .المدرسية من وجهة نظر معلميها

التزام  دىلم المعلمين داللة إحصائية بين متوسطات تقديرالكشف عما إذا كان هناك فروق ذات  .0

الجنس، المؤهل العلمي، )المدارس بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية تعزى إلى متغيرات  مديري

 (.سنوات الخبرة، الجهة المشرفة
 

 :أهمية الدراسة 1.1

 ينبغي التي األخالقية الممارسات تعزيز في  من أهمية الموضوع الذي تتناولهاهميتها  دراسةال تكتسب

 مكونات مختلف بين التربوية العالقات وفي اإلداري، العمل هجيةمن في إيجابية أكثر بشكل تنعكس أن

ن المدرسي، الوسط  األخالقية، بالتزاماتهم تبصرُّهم إذ المهنة، نحو إيجابية تجاهات المديرين لدى وتكوِّ

 تنظِّم كما والمجتمع، الفرد تجاه يحملونها التي التعلمية والتعليمية اإلدارية الرسالة بأبعاد وتوعيتهم

 المجتمع مكونات مختلف مع الالئق التعامل أساليب على وتدربهم واالجتماعية، اإلدارية عالقاتهم
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 والتحلِّي الحسنة، والقدوة األخالقية، االنضباط لقواعد معرفتهم فضال عن هذا والوطني، المحلي

 في خالقياأل القيمي البعد بأهمية الوعي تحقيق أجل من الشبهات، عن واالبتعاد المهني بالضمير

 من وجميع ،الموظفين مختلف بين المتبادل واالحترام والتعاون التواصل روح تنميةو  ،التربية مجال

 .معهم يتواصلون
 

  :لذا تظهر أهمية الدراسة في

 التعليم مدارس مديري اختيار عند ،الالزمة األخالقية المعايير لوضع القرار متخذي تفيد نتائجها أن -

 .العام

 لتحفيزهممهنة اإلدارة المدرسية خالقيات بأ التعليم مدارس مديري التزام مدى تحديد في متسه أنها -

 .بها االلتزام وضرورة ،بأهميتها وعيهم وتنمية ،تعاملهم تغيير على

 ،والتعليم التربية بوزارة التربوي التدريبفي  المدارس مديري تدريب برامج عن المسئولين تبصر أنها -

 ،المدارس مديري كفاءة لرفع معدة برامج ضمن إلدخالها المدرسية، اإلدارةمهنة  أخالقيات بأهمية

مهنة  أخالقيات برامج من تخلو تكاد ،المدارس لمديري الدورات برامج نإ بأهميتها؛ حيث وتوعيتهم

 .اإلدارة المدرسية

 التي، التربوي جالالم فيمهنة اإلدارة المدرسية  أخالقيات مجال في المعرفة من اً رصيد تضيف أنها -

 .الموضوعات هذه مثل إلى تفتقر

 في وتطبيقها أخرى تربوية مجاالت فيمهنة اإلدارة المدرسية  أخالقيات دراسة الباحثين تشجع أنها  -

 .التربوي اإلشراف المج
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 :محددات الدراسة 1.1

 :تقتصر هذه الدراسة على  :مكانية حدود

في محافظة خاصة ومدارس وكالة الغوث الدولية المدارس الحكومية وال معلمي ومعلمات

 ."رام اهلل والبيرة"

 .م0200| 0200الثاني الدراسي الفصل في أجريت الدراسة   :زمانية حدود

والمعالجات اإلحصائية . اقتصرت هذه الدراسة على األداة المستخدمة وهي االستبانة :حدود إجرائية

، وتحليل التباين (t- test)المعيارية، واختبار المتوسطات الحسابية واالنحرافات : اآلتية

 (.ANOVA)األحادي 
 

 :مصطلحات الدراسة 1.1
 

  :المدرسة ة/مدير 

ة |ة الدائم|ة عن إدارة المدرسة وتوفير البيئة التعليمية التعلمية المناسبة فيها، والمشرف|المسؤول "هو 

وتوجيههم وتقويم أعمالهم من أجل تحقيق لضمان سير العملية التربوية، وتنسيق جهود العاملين فيها 

 .(، ص ج0222، عطيوي. )" األهداف العامة للمدرسة
 

 :مفهوم المهنة

الحرفة التي تشتمل على مجموعة من المعارف العقلية، " بأنها ( 22، ص0222)عرفها أبو طبيخ و 

أو خبرات أو وهذا ما يشكل المضمون العقلي أو الفكري للمهنة باإلضافة إلى مجموعة ممارسات 

 .تطبيقات تهيكل المهنة
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  :أخالقيات المهنة 

 على تظهر أن يجب التي الفاضلة األخالقية القيم مجموعة"  بأنها ( 5، ص 0222)  أبو زيد عرفها

 ."المشروع  المهني لعمله أدائه حين المرء
 

 : المدرسية اإلدارة مهنة أخالقيات

 المهنية، الواجبات تتضمن التي التربوية المبادئ من مجموعة"بأنها ( 20، ص0220)يعرفها نزال 

  ."أيًضا الذات تجاهو  المهنة، وزمالء المحلي، والمجتمع والزمالء والطلبة، المعلمين، تجاه واألخالقية،

بأنها مجموعة من القيم والسلوكيات المهنية التي يفترض أن يتحلى بها مديرو  :وتعرفها الباحثة إجرائيا

 .لهم مع أطراف العملية التعليمية التعلميةالمدارس في تعام
 

 :مدى االلتزام بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية

وفقا " رام اهلل والبيرة"التي يحصل عليها مديرو مدارس محافظة  المستوىبأنها  :الباحثة إجرائيا تعرفه

 .همالمدارس بأخالقيات مهنت الباحثة لقياس مدى التزام مديري حددتهللمقياس الذي 
 

 :محافظة رام اهلل والبيرة

محافظة فلسطينية تقع وسط الضفة الغربية وتضم مدينتي رام اهلل "  بأنها( 9، ص0200)عرفتها نمر 

 ".حيطة بها والبيرة والقرى والمخيمات الم

 

 

 

 



 

 

 نيالفصل الثا

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
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 الفصل الثاني
 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 
مهنة اإلدارة  تناول اإلطار النظري الخاص بأخالقياتالجزء األول . ن هذا الفصل جزأينضمتي

الصلة بموضوع الدراسة، على النحو تناول الجزء الثاني الدراسات السابقة ذات المدرسية، في حين 

 :تاليال
 

 :اإلطار النظري 2.1

التربية كما هو معروف هي عملية  ألن  في الميدان التربوي بشكل عام،  بعدًا هاماً إن للبعد األخالقي 

ذا انتقلنا من البعد األخالقي العام إلى البعد األخالقي  تنمية لجميع جوانب شخصية اإلنسان، وا 

 .يعتبر ضرورة ملحة في الميدان التربوي، وذلك بالنظر إلى الحاجة الماسة إليهالمهني، فإنه 
 

حد مظاهر الضبط أختالفها، إذ تشكل ولألخالق دور مهم وأساسي في حياة المجتمعات على ا

لدى األفراد ودافعا محركا لتحريرهم من غرائزهم وأهوائهم، وتعمل أيضا على تعميق  ،االجتماعي

ن المجتمعات إلذلك ف ؛لى التكيف مع واقع بيئتهوتساعده ع ،نتماء إلى مجتمعهباال فردإحساس ال

عتمد على إمكانياتها البشرية القادرة تبقدر ما  ،لتقنيةالمتقدمة ال تعتمد دائما على إمكانياتها المادية وا

التي  على التمسك بمجموعة من األخالقيات والسلوكيات المهنية، ومن المسلم به أن جودة الخدمات

 (.1002ياغي، ) بهذه األخالقيات( المدير)لمسئول تقدم من أي طرف مرهونة بتمسك ا
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طيه، والقيم فاقد الشيء ال يع ألن ؛أن يكون المدير متمسكا بسمات أخالقية رفيعة على تحرص التربية

ئة الخلقية، لهذا هي إال انعكاسات للتنش اال يتجزأ من ثقافتنا، واألنماط السلوكية م الروحية الدينية جزء

ي المدرسة وفي العامل الخلقي هو أساس العمل التربوي وهذا العامل يبرز في كل مسارات العطاء ف

 (. 1002البرازي، ) الساحة وفي البيئة
 

فأخالقيات المهنة وقواعد السلوك، ضرورة يلتزم بها المهنيون ويقدرونها، ال سيما في مهنة التعليم، 

مرجعية ذاتية يسترشدون بها ورقيبا داخليا يقو مون بواسطته و ي سلوك المربين، فهي من أهم المؤثرات ف

 .ممارساتهم المهنية وعالقاتهم مع اآلخرين، وتساعدهم في أداء واجباتهم وتلبية حقوقهم
 

 : مفهوم األخالق 1.2.1

فقد جاء  هناك عدة تعاريف لألخالق منها اللغوي ومنها االصطالحي، أما التعريف اللغوي لألخالق

الطبع، والسجية، والعادة، والمروءة، والفطرة، واشتق من  :من جمع ُخُلق، ومن معاني الُخلق في اللغة

، 1002ناصر، ) ، صار له خلق، أي أصبح عنده عادةخلق خليق، وما أخلقه ويقال للذي ألف شيئاً 

 (.12ص
 

دين والطبع والسجية، وحقيقته أن الُخُلُق بضم الالم وسكونها هو ال: )(62، 2112) قال ابن منظورو  

صورة اإلنسان الباطنة وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة 

 (.وأوصافها ومعانيها
 

أما التعريف االصطالحي فقد اختلفت وجهات النظر حوله، وذلك تبعًا الختالف الغاية منه في نظر 

حال للنفس داعية لها إلى أفعالها من غير : الخلق": بقوله( 00، ص1002) المعرفين، فعرفه الرازي

منها ما يكون طبيعي ا من أصل المزاج، كاإلنسان الذي : فكر وال روية، وهذه الحال تنقسم إلى قسمين
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ومنها ما يكون مستفادا بالعادة والتدر ب، وربما . يحركه أدنى شيء نحو غضب ويهيج من أقل سبب

 . "أوال فأوال حتى يصير ملكة وخلقا ة والفكر، ثم يستمركان مبدؤه بالروي
 

هيئة راسخة في النفس تصدر عن األفعال اإلرادية "بأنها ( 240، ص 2110)وكما عرفها الجزائري 

واالختيارية من حسنة أو سيئة أو جميلة أو قبيحة، وهذه الهيئة قابلة لتأثير التربية الحسنة والسيئة 

 ".فيها

مجموعة القواعد السلوكية التي تحدد السلوك "أن األخالق هي ( 10، ص 2160)ويرى مكروم 

اإلنساني وتنظمه، وينبغي أن يحتذيها اإلنسان فكرا وسلوكا في مواجهة المشكالت االجتماعية 

والمواقف الخلقية المختلفة، والتي تبرز المغزى االجتماعي لسلوكه بما يتفق وطبيعة اآلداب والقيم 

 ".سائدةاالجتماعية ال
 

مما سبق يتضح أن األخالق مفهوم يبحث في الخير، والحسن، ويتقرب منه، كما يبحث في الشر 

والقبح ويبتعد عنه ومن هنا تدخل العملية األخالقية في جميع العالقات اإلنسانية، وهذه العملية تمارس 

 .اط بالواجبات الفطرية الخيرةبمراتب مختلفة أدناه مرتبة القيام بالواجبات عنوة، وأعالها مرتبة االرتب
 

 :أهمية األخالق 2.2.1

 :ينظر إليها من اعتبارات مختلفة أهمهامية األخالق للحياة اإلنسانية إنَّ أه
 

 :عالقة األخالق ببناء الشخصية اإلنسانية: أولا 

وهذه اإلنسان جسد وروح، ظاهر وباطن، واألخالق تمثل صورة اإلنسان الباطنة، والتي محلها القلب، 

الصورة الباطنة هي قوام شخصية اإلنسان ، فاإلنسان ال يقاس بطوله وعرضه، أو لونه وجماله، أو 

نما بأخالقه وأعماله المعبرة عن هذه األخالق  .(1006أبو طبيخ، ) فقره وغناه، وا 
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 :آثارها في سلوك الفرد والمجتمع: نياا ثا

أما أثرها في سلوك الفرد  .وفي سلوك المجتمع تظهر أهمية األخالق لما لها من أثر في سلوك الفرد،

فلما تزرعه في نفس صاحبها من الرحمة، والصدق، والعدل، واألمانة، والحياء، والعفة، والتعاون، 

ة للفرد هي وغير ذلك من القيم واألخالق السامية، فاألخالق بالنسب... والتكافل، واإلخالص، والتواضع

ا في سلوك المجتمع كله، فاألخالق هي األساس لبناء المجتمعات وأما أثره .أساس الفالح والنجاح

 . (1000أبو زيد، ) اإلنسانية، إسالمية كانت أو غير إسالمية

فالعمل الصالح المدعم بالتواصي بالحق، والتواصي بالصبر في مواجهة المغريات والتحديات من شأنه 

نحطاط، وليس ابتالء األمم والحضارات كامنًا أن يبني مجتمعًا محصنًا ال تنال منه عوامل التردي واال

. ودها وتتحلى بهافي ضعف إمكاناتها المادية أو منجزاتها العلمية، إنما في قيمتها الخلقية التي تس

 (.2127الغزالي، )
 

 :مفهوم األخالقيات المهنية 2.2.1

التي يجب على  مجموعة القواعد واألسس" أخالقيات المهنة  بأنها  (26، ص2162)المصري  عرفت

ما دام  ،المهني التمسك بها والعمل بمقتضاها، ليكون ناجحا في تعامله مع الناس وناجحا في مهنته

 ".قادرا على اكتساب ثقة زبائنه والعاملين معه من زمالء ورؤساء ومرؤوسين 
 

لسلوك المبادئ والمعايير التي تعتبر أساسا "بأنها ( 000، ص 2112)وكما عرفها السعود و بطاح 

 ".أفراد المهنة المستحب، والتي يتعهد أفراد المهنة بالتزامها 
 

مجموعة قواعد وضوابط يلتزم بها أتباع المهنة "فقد عرفها بأنها ( 140، ص 1002)وأما عابدين 

 ".حفاظا على المهنة ورفعا لشأنها 
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 :استراتيجية السلوك األخالقي في المنظمة 2.2.1

استراتيجية للسلوك األخالقي سواء بشكل ( درسة أو جامعة، أو شركةم)يجب أن يكون لكل منظمة 

وتعمل  ،صريح أو ضمني، هذه االستراتيجية تمثل األساس الذي تبنى عليه السياسات التنظيمية

كمرشد في اتخاذ القرارات، وأن تتضمن هذه االستراتيجية أهدافا محددة تساعد المنظمة في قياس مدى 

 . نجازتقدمها في العمل واال

 :للمنظمة هي يإلى مرتكزات استراتيجية السلوك األخالق( 1002)وأشار حسان والعجمي 

 .أن تحدد استراتيجية السلوك األخالقي نجاح المنظمة في ضوء قيمها والسلوك األخالقي لها .2

 .أن يفهم المرؤوسون في كل مستوى األهداف التي تسعى إليها هذه االستراتيجية .1

 .أهداف السلوك األخالقي بنفس األهمية التي ينظر بها إلى األداء واإلنتاجيةأن يتم النظر على  .0

 .تطبيقهاعن تقصيرهم في  ُيسألونو  ،عليهم تحقيقها ،أن تحدد للمرؤوسين أهدافا أخالقية .4

المستفيدين  ،العاملين)أن تراعي استراتيجية السلوك األخالقي كل األطراف المتعاملة مع المنظمة  .5

 ... (.، (الطلبة)ظمة من خدمات المن

 .أن تتم مراعاة السلوك األخالقي عند اتخاذ القرار .2

أن تتم مراجعة هذه االستراتيجية من آن آلخر لمعرفة مدى تحقيقها ألهدافها ومالءمتها لبيئة وواقع  .7

 . المنظمة
 

 :دور أخالقية المهنة في اإلدارة المدرسية 2.2.1
 

غير العادلة،  تحسين المجتمع بصفة عامة، إذ تقل الممارساتإن االلتزام بأخالقيات العمل ُيسهم في 

وتسند األعمال  ويتمتع الناس بتكافؤ الفرص، ويجني كل امرٍئ ثمرة جهده، أو يلقى جزاء تقصيره،

ه الموارد لما هو أنفع، وتضيق الخناق على المحتالين، واالنتهازيين، وتوسَّع  لألكثر كفاءة وعلًما، وتوجَّ
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كل هذا وغيره يتحقق إذا التزم الجميع باألخالقيات كما  (. 1007الزهراني، ) مجتهدين،الفرص أمام ال

 :أنها تؤدي إلى

على  دعم الرضا واالستقرار االجتماعيين بين غالبية الناس، إذ يسود العدل ويحصل كل ذي حق  -

 .مما يجعل غالبية الناس في حالة رضا واستقرار ،حقه

 .الفريق وزيادة اإلنتاجية، وهو ما يعود بالفائدة على الجميعتوفر بيئة مواتية لروح   -

 .زيادة ثقة الفرد بنفسه وثقته بالمنظمة، والمجتمع، ويقلل القلق والتوتر بين األفراد  -

الجميع  تقلل تعريض المؤسسات للخطر، ألن المخالفات، والجرائم، والمنازعات تقل؛ إذ يتمسك  -

 .قيمة أخالقية - خيًراأوال وأ - بالقانون الذي هو  

أو  ،ليقرروا السلوك الواجب ،إن وجود مواثيق أخالقية معلنة، يوفر المرجع الذي يحتكم إليه الناس -

 (.2110مرعي وبلقيس، ) يحكموا على السلوك الذي وقع فعالل
 

فهي  رسيةوفي الحياة التنظيمية المدرسية فإن الذي يلزم الجميع باألنظمة والقوانين، هي اإلدارة المد

بمثابة القائد لجميع الموظفين والقدوة واألنموذج لهم، ويكون تعاملها مع الجمهور على مستوى عال من 

شعر الموظف يديها فوق كل اعتبار، كما يجب أن األخالقيات، فال بد أن تكون المصلحة العامة ل

الموظفين، خاصة فيما  جميع بقيمته الذاتية وأهمية وجوده في المنظمة، وأن تتمثل العدالة في معاملة

التدريب اإلداري، وحضور  يتعلق بشؤون الترقية واإلجازات، والنقل الوظيفي، واالشتراك في برامج

 .( 1000المزروعي، ) خرى التي يمنحها النظام والقانونالمؤتمرات، واالستفادة من المميزات األ
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 :ةأهمية األخالقيات المهنية في اإلدارة المدرسي 2.2.1
 

اآلخرين في  إن السلوكيات األخالقية ذات اآلثار المحمودة في الحياة، تنظِّم عالقات اإلنسان مع

والتزام اآلداب، والتعامل  ، وأداء الواجبات والحقوق،الصدق، واألمانة، والعفة، والعدل: المجتمع ومنها

 (.2111الميداني، )مع اآلخرين ليظهر الود في المجتمع على خير وجه 

أخالقيات المهنة لمدير المدرسة من أن اإلدارة المدرسية تتعامل مع اإلنسان وتحاول  ضرورةنبع وت

يجابية وتنمي فيه الخلق القويم، وترسخ فيه القيم السامية والشعور  ،صياغة شخصيته صياغة سليمة وا 

ه والتي يمتد بالمسؤولية، كما أنها تقوم بصياغة القرارات التي تنعكس على حاضر المجتمع ومستقبل

 .تأثيرها ألجيال عديدة
 

على مركز في مدرسته، فهو المسؤول عن صناعة القرارات فيها، ومن هنا كان أوحيث أن المدير يتبوأ 

 . (145، ص 1002،عابدين) " ال مفر من وجود قواعد للسلوك المهني واألخالقيات الملزمة له
 

 :ئد للمدرسة، يؤثر من ناحيتين هماإلى أن فساد المدير كقا( 145، ص1002)يشر عابدين 

تدني احترام المرؤوسين له ولمركزه القيادي بشكل عام، ويتبع هذا أن المرؤوسين الذين يرفضون  .2

االنحراف مع فساد المدير ينطوون على أنفسهم، ويعزلون أنفسهم عن االنتماء الحقيقي لمهنتهم، أو 

 (.المهنة)يتركون المدرسة 

الختيار من هم على شاكلتهم لملء الوظائف الشاغرة وتولي المسؤوليات  ميل المديرين الفاسدين .1

 .الحساسة مما يقود إلى التغريب األخالقي للمدرسة
 

عامال "أن االلتزام بأخالقيات المهنة يعتبر " ( 007، ص 2112)السعود و بطاح وأشار عابدين عن 

بذل الجهد وتأدية العمل بأمانة وتحمل  ا، حيث إنه يقود إلىنتاجهأساسيا في نجاح المؤسسة وتعظيم إ

 ". المسؤولية بغير تردد
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والقواعد االخالقية ألزم . دارة المدرسة ترتبط ارتباطا وثيقا بمهنة التربية والتعليمإومما ال شك فيه أن 

تفاعلهما مع العقول والنفوس لمهنة التربية والتعليم واإلدارة المدرسية منها ألية مهنة أخرى، نظرا ل

 . "رواح، وليس مع األجساد فحسب، أو مع المباني والطرقات واآلالتاألو 
 

األخالقية التي ينبغي أن  كما تتجلى أهمية أخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية في تعزيز الممارسات

التربوية بين مختلف مكونات  تنعكس بشكل أكثر إيجابية في منهجية العمل اإلداري، وفي العالقات

ن لدى المديرين اتجاهات إيجابية نحوالوسط المدرس المهنة، إذ تبصرُّهم بالتزاماتهم األخالقية،  ي، وتكوِّ

يحملونها تجاه الفرد والمجتمع، كما تنظِّم عالقاتهم  وتوعيتهم بأبعاد الرسالة اإلدارية والتعليمية التي

ت المجتمع المحلي التعامل الالئق مع مختلف مكونا اإلدارية واالجتماعية، وتدربهم على أساليب

االنضباط األخالقية، والقدوة الحسنة، والتحلِّي بالضمير المهني واالبتعاد عن  معرفتهم قواعدو  والوطني،

التواصل  تنمية روحو تحقيق الوعي بأهمية البعد القيمي األخالقي في مجال التربية،  الشبهات، من أجل

 (. 1002احسينات، ) جميع من يتواصلون معهملموظفين و والتعاون واالحترام المتبادل بين مختلف ا
 

ن المخالفات تقل، والمنازعات تقل حيث ؛ ألوااللتزام بأخالقيات العمل يقلل تعريض المؤسسات للخطر

 (.1002، عفيفي)هو أواًل وأخيرًا قيمة أخالقية  يتمسك الجميع بالقانون الذي

 

 :أبعاد أخالقية مهنة اإلدارة المدرسية 2.2.1
 

دبيات العالمية المتعلقة بهذا الموضوع إلى أن االتجاه الحالي في القيم األخالقية المرتبطة تشير األ

شاعة الديمقراطية، والحرية: باإلدارة يرتكز على محاورة عديدة منها  . أهمية المواطنة، وا 
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درسة عن أبعادا ألخالقية مهنة اإلدارة المدرسية التي ال غنى لمدير الم( 1002)عابدين وقد حدد 

 :مراعاتها وهي

أن يتحلى مدير المدرسة بالموضوعية وعدم التحيز أو المحاباة في تطبيق األنظمة والتعليمات،  .2

وفي عالقاته مع التالميذ، والمعلمين، والسلطات التعليمية والتربوية، والمجتمع، بحيث يعطي كل 

 .ذي حق حقه

 .ته، وال يخذله، وال يحقرهأن يحترم مدير المدرسة كرامة كل فرد، وقيمته وشخصي .1

أن يحترم مدير المدرسة القوانين، واألنظمة، والتعليمات، واللوائح المعمول بها، دون تالعب بها  .0

 .أو تحايل عنها، مظهرا أقصى درجات األمانة واإلخالص والشعور بالمسؤولية

معنوية والهمة أن يظهر مدير المدرسة مستوى الئقا من االنتماء الصادق لعمله، ومن الروح ال .4

 .العاليتين

أن يراعي مدير المدرسة استعدادات المرؤوسين وقدراتهم حين اتخاذ القرار، ويتشاور معهم، ويقوم  .5

 .بتبيان أسباب قراره

بحيث ال يخفي أية شواهد  ،أن يتعهد مدير المدرسة بإقرار الحق والعدالة في المدرسة والمجتمع .2

ائن يمكن أن تساعد في ذلك، وال يخضع ألية ضغوط أو و بيانات أو حقائق أو قر أو معلومات أ

 .ابتزاز يمكن أن يؤثر على الحق والعدالة

، وفي مجال مهنة (األكاديمي)أن يهتم مدير المدرسة بالنمو المهني في مجال تخصصه الدراسي  .7

اإلدارة المدرسية، فيحرص على المشاركة في المؤتمرات والندوات واألنشطة التي تساعده على 

 .لكذ

أن يحرص مدير المدرسة على ممارسة دوره القيادي بتزويد معلميه وتالميذه بأفضل الفرص  .6

 .والخبرات واألفكار والبدائل التربوية الممكن توافرها والمستجدة
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أن يحرص مدير المدرسة على توثيق صلته بالمجتمع المحلي ليكون شريكا فاعال في دعم مسيرة  .1

 .التربية والتعليم

دير المدرسة على كسب ثقة المجتمع وأولياء األمور نحوه، وتجاوز أية ممارسات ال أن يحرص م .20

 .مهنية في عالقته معهم قد تعرقل أهداف المدرسة

و معنوية، أو مادية أو تحقيق مكاسب شخصية، أن يتسامى مدير المدرسة بسلوكه عن التوجه نح .22

 .قد تؤثر على سلوكه المهني كمدير للمدرسة

المدرسة بعدم القيام بأية مشاريع أو أعمال قد تعيق تفرغه لممارسة متطلبات دوره  أن يلتزم مدير .21

 .المهني كقائد تربوي ومدير مدرسة

نجازاتها  .20 أن يهتم مدير المدرسة بتوفير المعلومات الدقيقة والمجردة عن المدرسة وفعاليتها وا 

مع المحلي لحفزهم على المشاركة وأنشطتها وأوجه القوة والضعف فيها ألولياء األمور وأفراد المجت

 .الفاعلة

ن يلتزم مدير المدرسة بتشجيع االبتكار واإلبداع والمبادرة لدى العاملين والتالميذ وتقدير أ .24

 .إسهاماتهم

أن يلتزم مدير المدرسة بتوفير مناخ أو بيئة عمل صحية تساعد على العمل وتسودها األلفة  .25

 .والمحبة والمودة والتعاون

 .المجتمع المدرسيألفراد قوق المدنية واإلنسانية أن يدعم الح .22

بما يساعد على تحقيق الغايات واألهداف  ،المدرسة السياسات التربوية المخططة أن يطبق مدير .27

 .المرغوبة

ولتصحيح القوانين والسياسات التربوية أو  ،أن يسلك مدير المدرسة طرقا مناسبة للتعبير عن الرأي .26

 .تغييرها
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ويسعى لتطويرها وتحسين فعاليتها من خالل  ،لمدرسة على مستوى المهنةأن يحافظ مدير ا .21

 .البحث والدراسة

 .أن يحترم مدير المدرسة العقود واالتفاقيات السارية، ويلتزم بما تم التوصل إليه بشأنها .10
 

 :مصادر أخالقيات المهنة في اإلدارة المدرسية  2.2.1
 

 بلورة كافة في المهن أخالقيات منه تنطلق الذي األساس تعتبر التي المصادر من مجموعة هناك

 مصادر هناك خمسة الباحثون أن ويرى ميادينه، شتى في المجتمع واقع تعكس والتي أخالقياتها،

 : وهي المهنية لألخالقيات

 (:الديني)المصدر الفكري  .2

 .يدته، أو من قراءاتهأي اإلطار الفكري المتماسك لما يؤمن به الفرد، ولقناعاته الفكرية المستقاة من عق

أهم مصادر أخالقيات المهنة؛ إذ أنه يوفِّر  خاصة ُيمثِّل المصدر الديني، في المجتمع اإلسالميحيث 

ألخالقيات المهنة خلق الرقابة الذاتية في الفرد؛ فالمهني يمكن أن يتهرب من الرقابة السياسية، أو 

ناصر، ) سبحانه وتعالىيتهرب من رقابة اهلل االجتماعية، أو القانونية لكنه ال يستطيع أبًدا أن 

1002.) 
 

 :المصدر الجتماعي .1

اإلطار االجتماعي الذي تمثله قيم المجتمع الذي ينتمي إليه الفرد ويعمل فيه، وعاداته، " ويقصد به 

ويتضمن هذا المجتمع المؤسسة التي يعمل فيها الفرد حيث إن لها قيمها . وتقاليده، ومعاييره، وقوانينه

 (.1002عابدين، ) " التي تؤثر بشكل عام على أفرادهاعاداتها ونظمها األخالقية والقيمية و 
 

وقد يحمل المهنيون إلى أي مؤسسٍة يعملون فيها عادات المجتمع األكبر الذي يعيشون فيه، وتقاليده 

بية؛ فالمجتمع الذي وأعرافه، سواًء كانت هذه العادات والتقاليد أمراًضا اجتماعية ، أم قيما وتقاليد إيجا
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يتمسك أفراده بمصالحهم الضيقة؛ فإن ذلك يؤثِّر في السلوك المهني؛ فينقل هذه األنماط من السلوك 

فإذا ما تخلَّص مدير المدرسة من المعتقدات السلبية التي اكتسبها من المجتمع؛  .إلى مؤسسة العمل

ي عمله، وعلى عالقاته داخل فإن ذلك سينعكس على سلوكه داخل المنظمة، وعلى سير أدائه ف

، وعلى إنتاجية العاملين معه ووالئهم وانتمائهم، جها، مما ينعكس أثره على المدرسةالمدرسة وخار 

 (.1005الحوراني، ) عكس على إنجاز األهداف المنشودةوبالتالي فال بد أن ين
 

 :المصدر السياسي .2

فال . األفراد وسلوكياتهم وقيمهم وقناعاتهمأي نمط النظام السياسي وانعكاسات توجهاته على أخالقيات 

ريب أن النظام الذي ينهج المشاركة واحترام اإلنسان ورأيه وحقه في التعبير سيؤثر على أخالقيات 

كما أن النظام الذي يؤمن بالقمع والتسلط ويمارسها سيجعل من . الفرد المهنية وتوجهاته نحو اآلخرين

 (.144ص ، 1002عابدين، ) في المهن المتنوعة فراد العاملينذلك نهجا مشروعا لأل
 

 :المصدر القتصادي .2

ففي حين أن من المأمول أن تكون . أي الظروف واألوضاع االقتصادية التي يعمل الفرد في ظلها" 

درجة عالية من ( لمستوىا)لدى الفرد ومن بينهم المهنيون واإلداريون ذي الوضع االقتصادي الجيد 

وعدم كفاية ما يناله الموظف من عوائد  ،لوفاء وااللتزام، فإن الوضع المترديالقناعة والنزاهة وا

الوظيفة، وهي أخالقيات غير قد يدفع به إلى الغش وقبول رشوة واستغالل  ،اقتصادية ومردودات مالية

 .(144، ص1002عابدين، ) "سليمة
 

أفراد أسرته؛ فإنه من  فإذا كان الشخص يعيش في وضع اقتصادي مريح، ويمكنه العيش بكرامة مع

السهل أن تتوقع منه أخالقياٍت رفيعة والتزاًما أكيدا، أما إذا كان وضعه االقتصادي ال يمكنه من الوفاء 

تجاه أسرته ومجتمعه؛ فيتوقع منه االنحراف، والغش، واالرتشاء، واستغالل الوظيفة، ابالتزاماته المتعددة 
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شكل كبير في الوقت الحاضر، إذ تطرح التكنولوجيا في ولعل أهمية البعد االقتصادي قد تتضاعف ب

ذ تس  (.1007بني خالد، ) ود النزعة االستهالكية بين الناسكل يوم الكثير من المغريات، وا 
 

 :المصدر المنظمي .2

ونعني بهذا المصدر البيئة التنظيمية التي عمل فيها الفرد بكل ما فيها من قوانين ولوائح وأنظمة وقيم 

األسلوب الذي تطبق فيه  ل تمدد سلوك العاملين فيها وتوجه مسارهم، أيضا يعني بهذاوتقاليد ومث

دارة داخل التنظيم وأنماط تقسيم العمل ونظم االستراحة والمكافأة وأشكال الرقابة والعقاب، مبادئ اإل

لتنظيمية وهي أيضا تؤثر على قيم الفرد والتزامه وأسلوب عمله، كذلك هناك تفاعال خصبا بين البيئة ا

والبيئة االجتماعية العامة، فاللوائح والقوانين المطبقة في المؤسسة تستمد في العادة أو تتأثر على األقل 

لقيم والسلوك بالقوانين في البالد، وأنماط القيم والسلوك السائدة في المجتمع هي عينة ممثلة ألنماط ا

 (.1006أبو طبيخ، ) الشائعة في المجتمع
 

 :ل التي تؤثر على أخالقية مهنة اإلدارة المدرسيةالعوام 20.2.1
 

هناك العديد من العوامل التي يصعب حصرها في تأثيرها على األخالقيات المهنية لإلدارة، وذلك أن 

نما تعمل في وسط اجتماعي، وتتأثر بالعوامل السياسية، واالقتصادية،  اإلدارة ال تعمل في فراغ، وا 

بها، والموظف في الوقت نفسه هو المواطن الذي يعيش في بيئة اإلدارة والحضارية للدولة التي تعمل 

وينقل إليها القيم والعادات السائدة في مجتمعه، ويبقي لتلك العوامل أثٌر واضح داخل المنظمات، رغم 

 .ي الحد من أثرها في سلوك الموظفوجود القوانين واللوائح التي تقوم بدورها ف
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( 1000) المزروعيها األثر الواضح في األخالقيات المهنية كما أشار إليها من أهم العوامل التي لو 

 :لإلدارة ما يأتي

 .البيئة االجتماعية .2

 .البيئة االقتصادية .1

 .البيئة السياسية .0
 

 حسان)لدى المديرين كما وردت عند ومن العوامل األخرى التي تؤئر على أخالقيات األعمال 

 (:1007والعجمي، 

 .(تؤدى أو ال تؤدى إلى االلتزام بأخالقيات األعمال)للمنظمة  السياسات الرسمية .2

 ... (.الخلفيات الشخصية مثل النشأة والقيم )قيم وسلوك المديرين  .1

 (.يقارن الفرد نفسه باآلخرين)سلوكيات اآلخرين في المنظمة  .0

 (.كقدوة أمام مرؤوسيهم)سلوكيات الرؤساء  .4
 

 :مبادئ أخالقيات مدير المدرسة 22.2.1
 

مجموعة مبادئ اعتبرها أخالقيات للقائد، يمكن االستئناس  مستفيدًا من البقري( 1002)عابدين د حد

 :بها في تحديد أخالقيات مدير المدرسة بوصفه قائدا تربويا، وهذه المبادئ هي
 

 : الشعور بالمسؤولية .2

سامية المطلوب لللسلطة، وتحقيقا للقيم الخلقية ا ءة ذلك ضمانا لعدم االستخدام السيوتتجلى ضرور 

 .توفرها لدى المدير
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 : التوافق .1

بمعنى أن يتعامل مع الناس من حوله وكأنه أحدهم ـ بروح التآلف والمودة ـ فال ينطوي على نفسه، وال 

يعزل نفسه عنهم، وأن يكيف سلوكه دائما مدخال في اعتباره آمال األفراد الذين يتعامل معهم وقيمهم 

 .ا على نزعاته وأهوائه، وعلى نزعات اآلخرين وأهواءهمومهاراتهم الشخصية، ومسيطر 
 

 :التزان العاطفي .2

 . ويعمل االتزان على تآلف المسؤولين والتفافهم  حول المدير 
 

 : العدل .2

فمن األخالقيات أن يتوخى المدير العدل ويعمل بروحه، ويؤثر في المرؤوسين ليجعلهم أقرب إلى 

كما ينبغي . ولترهيبهم من اغتصاب حق اآلخرين. دون زمالئهمالعدل منهم إلى االستئثار بالمنفعة 

 . على المدير أن يتحرى قدرات األفراد وكفاءاتهم في توزيع األعمال والمهام عليهم
 

 : إثارة التنافس .2

 ،باعث اجتماعي يؤدي دور الثواب والعقاب األدبيين على التقدم أو التلف عن اآلخرينوالتنافس هو 

 .نتهي األمر بالناس فيها إلى التعاون والتوافقوهو عملية تفاعل ي
 

 :تنمية األخالقيات المهنية 21.2.1
 

إن من الواضح أن اإلنسان ال يولد ولديه أخالقيات مهنية، بل يكتسب هذه األخالقيات ويطورها من 

ثل ، ولكي يتم ضمان تطوير م(المجتمعية)الذاتية، والتنظيمية، والخارجية : المصادر المختلفة وهي

هذه األخالقيات واالرتقاء بمستوى االلتزام بها، فإن أتباع كل مهنة ال بد من أن يطوروا ما يسمى 

بالدستور األخالقي للمهنة، الذي يمثل عقدا ضمنيا بين المهني والمجتمع، والذي هو تعبير مباشر عن 
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ال بد من اإلشارة إلى أنه التوجه المهني لجماعة مهنية ما، ولشعورها بالمسؤولية إزاء أعضائها، وهنا 

ن كان االهتمام بالدساتير والسبعيأصبح لكل مهنة دستور أخالقي خالل الخمس  ن سنة األخيرة، وا 

األخالقية قد تراجع خالل الحرب العالمية الثانية بسبب أولوية القضية العالمية إال أنه عاد ليتقدم من 

يضعوا جملة سياسات  نمل بها منتسبو المهنة من أجديد بعد ذلك، والواقع أنه ال بد للمنظمة التي يع

 (.1002بطاح، ) اهم في الوصول إلى الهدف المنشودوأن يتخذوا عدة إجراءات تس
 

 :إلى أهداف الدستور األخالقي للمهنة وهي( 140، ص1002)وقد أشار عابدين 

 .الداخلين في المهنة دتوجيه سلوك األعضاء الجد .2

 .ن يتعاملون معهممهنة أنفسهم، وبينهم وبين ماد التنظيم العالقة بين أفر  .1

وعن نتائجه أدبيا وقانونيا، بحيث توفر  ،تحديد مستوى مسؤولية أفراد المهنة عما يقومون به .0

وفر الحماية لآلخرين من اعتداءاتهم من جهة، وتو الحماية ألفراد المهنة من تعسف اآلخرين 

 .من جهة أخرى تعسفهمو قصور أفراد المهنة 

 .إلى الجمهورل أفراد المهنة وتقديم الخدمة من قب ،معايير الكفاءة والفعالية في التنفيذتحديد  .4

طار فكري وحضاري ألنم .5 اط تحديد إطار مهني عام لمتطلبات الدخول في المهنة من جهة، وا 

 .ى الداخلين في المهنة من جهة أخرىالسلوك المتوقعة والمقبولة لد

 . ى أفراد المهنةني لدروح االلتزام والوالء المه تنمية .2
 

أن يستخدم كمرشد للعاملين، " وأشار بعض الباحثين إلى أن الهدف من الدستور األخالقي المهني هو 

وللمديرين عند التطبيق في التفاعالت اليومية، وعند اتخاذ القرارات وذلك باالنسجام مع رسالة 

 (.14، ص 1002 بطاح،. )" المنظمة، والمبادئ اإلرشادية، والقيمة الجوهرية
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عدة توصيات يجب أن ( Lindsey & Prentice, 1985)عن ليندسي وبرنتس  (1002) ونقل بطاح

 :تؤخذ باالعتبار عند تطوير أية جماعة مهنية لدستورها األخالقي وأهمها

والمجتمع بشكل عام حساسين للقيم التي ( في المهنة) تطوير برامج ونشاطات لجعل األعضاء  .2

 .هالاواستعم المعرفة المهنية تؤثر في تطوير

 .تباع المهنةألالتي تمثل التطلعات المشتركة  ،تجديد المبادئ األخالقية األساسية .1

 .تنظيم مناقشات وحوارات توضح ما هو الفعل األخالقي الخاص بالمهنة، ولماذا هو مهم للمهنة .0

بل المتأثرين بالسلوك إعداد معايير مهنية للسلوك يمكن فهمها بسهولة من قبل األعضاء، ومن ق .4

 .المهني

قوانين ال يمكن أن تفرض أو تخرق،  تاالتفاق على أن مبادئ السلوك المهني هي مرشدات، وليس .5

يجب أن تطور المجتمعات معايير سلوكية عامة يمكن الحكم  ،وعندما يحدث تعارف بين المبادئ

 .على أساسها بأن السلوك غير مهني مسيء

التي يمكن التعامل من  ،وك المهني مصحوبة بمجموعة من اإلجراءاتيجب أن تكون معايير السل .2

 .خاللها مع الشكاوي

 .انجاز مراجعات دورية للقيم المهمة لعمل األعضاء .7

 .طراف المعنيةومن قبل جميع األ ،مراجعة وتدقيق أية اتهامات خطيرة متعلقة بسلوك غير مهني .6

 .هنةطباعة وتوزيع منشورات تبين حالة األخالقيات للم .1

من التعبير عن اهتماماتهم وأسباب  - الجماعات المتأثرة بالمهنة وخصوصا -تمكين المجتمع  .20

 .قلقهم ألعضاء المهنة
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التي توضح التصرفات الصائبة  ،شير إلى قيم السلوك واألخالقتإن أخالقيات العمل اإلداري 

ن المناخ األخالقي يؤدي إلى تدعيم الثق والخاطئة ة لدى اإلداريين والتزامهم في بيئة العمل، وا 

فاإلداري هو الذي يتمتع بخصائص وسمات أخالقية بأعمالهم، وباألسس الصحيحة للمناخ األخالقي، 

مميزة له عن غيره مما يعني أن جذور التصرفات األخالقية تكمن في سمات الفرد الشخصية الموجهة 

ن المديرين ذوي السمات األخالقيةو لتصرفاته األخالقية،  هم الذي يعترفون بأهمية المشكالت  ،ا 

ولديهم قدرة على فهم نقاط القوة والضعف في المبادئ  ،األخالقية الحساسة في العمل واإلدارة

خالقية، ومعرفة لفة عند اتخاذهم لقرراتهم بصورة أاألخالقية لإلدارة، والتوفيق بين وجهات النظر المخت

ي لعمل ما هو مقبول أخالقيًا،  إضافة لقدرتهم على الوسائل المتنوعة التي تحقق النموذج األخالق

 .خ أخالقيات العمل واإلدارةس  ر  التصرف بطريقة تُ 

وتدريبه بشكل منظم ال يكفي على أية حال لضمان نجاحه  ،ختيار الموفق لمدير المدرسةاإلف

، فالقوانين وحدها ان الضمان الكبير في الواقع هو التزام هذا المدير بأخالقيات مهنية رفيعة. وفعاليته

لن تكون كافية، والمراقبة وحدها لن تكون كافية ما لم تتوافر مجموعة من القواعد واألصول المهنية 

التي يؤمن بها المدير ويعمل في ضوئها، ولعل من المحال أن نحلم بأن يكون المدير مخلصا متفانيا 

ليكون قدوة  ،ي سلوكه التربوي خصوصاية عالية فدون أن يكون مؤمنا ومطبقا لمعايير أخالق ،ومبدعا

 .في المؤسسة
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 :الدراسات السابقة  1.1
 

 من عدد على وقفت المدرسية، بأخالقيات مهنة اإلدارة المتصلة السابقة دراساتال الباحثة مراجعة بعد

 يةدراسات باللغة العرب إلى الدراسات هذه قسِّمت إذ المدرسية، اإلدارة بأخالقيات المتعلقة الدراسات

 تسلسلها بحسب ،جنبيةباللغة األ الدراسات ثم أوال، باللغة العربية الدراسات عرض وتم ،جنبيةباللغة األو 

 :اآلتي النحو على وكانت القديم، إلى الحديث من التاريخي
 

 :دراسات باللغة العربية 2.1.1
 

 العلمية ماألقسا رؤساء التزام على درجة التعرف إلى هدفت دراسة (1020)بو عباس قامت 

 الهيئة كليات في التدريس هيئة ألعضاء المعنوية الروح بمستوى وعالقتها اإلداري العمل بأخالقيات

 قامت أهدافها ولتحقيق أنفسهم، األعضاء يراها كما الكويت دولة في والتدريب التطبيقي للتعليم العامة

 عضو(  055)  أفرادها عدد لغب طبقية عشوائية عينة اختيار خالل من وذلك أسئلتها عن باإلجابة

 . الكويت محافظات جميع في(  2074)  أفراده عدد البالغ المجتمع من تدريس هيئة
 

 النظري األدب على اعتمادا اإلداري العمل بأخالقيات المتعلقة األولى األداة بتطوير الباحثة وقامت

 في لتستخدم جاهزة اختيارها فتم ةالثاني األداة أما ،فقرة(  40)  من السابقة حيث تكونت والدراسات

 الدراسة أسفرت وقد. وثباتها صدقها من التحقق تم أن بعد التدريس هيئة ألعضاء المعنوية الروح قياس

 العمل بأخالقيات العلمية األقسام رؤساء التزام درجة أن :يأتي ما أهمها كان النتائج من مجموعة عن

 هيئة أعضاء يراها كما الكويت دولة في والتدريب التطبيقي العامة للتعليم الهيئة كليات في اإلداري

 كليات في التدريس هيئة ألعضاء المعنوية الروح مستوى أن .المجاالت ولجميع مرتفعة كانت التدريس

 .متوسًطا كان أنفسهم األعضاء يراها كما الكويت دولة في والتدريب التطبيقي للتعليم العامة الهيئة



28 
 

 خالل من وذلك الهيئة كليات في العاملة التدريسية الهيئة أوضاع تفقد على ملبالع ةأوصت الباحثو 

 تجاه المعنوية روحهم يعزز بما الرئيسة احتياجاتهم على والتعرف ،معهم المستمرة اللقاءات إجراء

 .العمل
 

هدفت إلى التعرف إلى تقديرات معلمي المدارس الثانوية الحكومية دراسة  (1020) عابدينوأجرى 

لى االختالف فيها بحسب كل  الفلسطينية ومديريها لدرجة االلتزام المهني للطرف اآلخر لكل منهم، وا 

وطبقت الدراسة على عينة طبقية عشوائية . من الجنس، وعدد سنوات الخبرة، مستوى المؤهل العلمي

فلسطينة بلغت من المديرين والمعلمين في المدارس الثانوية الحكومية في محافظات الضفة الغربية ال

. معلمًا من الجنسين، واستخدمت فيها استبانة تم إعدادها لهذا الغرض( 524)مديرًا و ( 170)

وأشارت النتائج أن درجة االلتزام المهني لدى المديرين كما يراها المعلمون عاليو، وأنها لدى المعلمين 

ين متوسطات استجابات كل من كما يراها المديرون متوسطة، وأن هناك فروقا ذات داللة إحصائية ب

المديرين والمعلمين لتحديد درجة االلتزام المهني لدى بعضهم بعضا لصالح المعلمين، وأنه ال فروق 

ذات داللة إحصائية بين تقديرات المعلمين لدرجة االلتزام المهني لدى المديرين تعزى لمتغيرات الجنس 

ق ذات داللة احصائية أيضا بين تقديرات المديرين وعدد سنوات الخبرة والمؤهل العلمي، وأنه ال فرو 

لدرجة االلتزام المهني لدى المعلمين تعزى لمتغيري عدد سنوات الخبرة والمؤهل العلمي، بينما وجدت 

 .فروق ذات داللة احصائية تبعا للجنس لصالح المعلمات
 

 الثانوية حكوميةال المدارس مديري التزام درجة تعرفهدفت إلى بدراسة  (1020)يحيى  تقامو 

وقد تكون مجتمع . مدارسهم معلمي نظر وجهة من المدرسية اإلدارة مهنة بأخالقيات الفلسطينية

من مجتمع الدراسة، %( 22)معلما ومعلمة وقد تم أخذ عينة عشوائية بنسبة ( 21052)الدراسة من 

الدراسة إلى النتائج توصلت . فقرة( 24)تكونت من  استبانة الباحثة طورتولغايات تطبيق الدراسة 
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 المدرسية اإلدارة مهنة بأخالقيات الفلسطينية الثانوية الحكومية المدارس مديري التزام درجة إن: التالية

 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد، و جًدا كبيرة كانت مدارسهم معلمي نظر وجهة من

(α = 0.05) اإلدارة مهنة بأخالقيات الفلسطينية الثانوية ةالحكومي المدارس مديري التزام درجة في 

 سنوات ولمتغير الذكور؛ ولصالح الجنس لمتغير تعزى مدارسهم، معلمي نظر وجهة من المدرسية

: تنازلًيا مرتبة اآلتية المديريات ولصالح المديرية ولمتغير ؛(سنوات 2 منأقل )  الفئة ولصالح الخبرة

وال  .طولكرم ومديرية ،"حوارة" نابلس جنوب ومديرية قلقيلية، ديريةوم قباطية، ومديرية طوباس، مديرية

: أوصت الباحثة .العلمي المؤهل لمتغير تعزى  الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد

 على اإلجابة دقة وأهمية التربوية، الدراسات بأهمية توعيتهم لزيادة للمعلمين ومحاضرات دورات عقد

 ممكن وضع أفضل إلى الوصول بغية التربوية، والخدمات المدارس مستويات سينتح في أسئلتها

 .والمدارس للتالميذ
 

دراسة هدفت إلى التعرف على درجة التزام مديري المدارس األساسية في  (1002)الهدبان  أجرت

يهم، مديريات تربية عمان الكبرى بالمدونة األخالقية للمهنة من وجهة نظرهم ومن وجهة نظر معلم

وتكونت عينة الدراسة من جميع مديري المدارس . اولتحقيق أهدافها قامت الباحثة باإلجابة عن أسئلته

مدير ومديرة ومن أربع ( 100)األساسية في مديريات تربية عمان الكبرى األربعة والبالغ عددهم 

لباحثة ا تستخدممعلم ومعلمة، وا( 621)معلمين لكل مدرسة أساسية في المديريات والبالغ عددهم 

أن متوسط درجة التزام مديري المدارس : وأسفرت الدراسة عن النتائج التالية. االستبانة أداة لدراستها

األساسية لمديريات تربية عمان الكبرى بأخالقيات المهنة من وجهة نظر المدراء والمعلمين قد وقعت 

ووجود فروق ذات داللة احصائية في ضمن درجة االلتزام المرتفعة لجميع مجاالت الدراسة التسع، 

تفاعل كال من الجنس والخبرة والمؤهل العلمي و  ،اء لألخالقيات تعزى لمتغير الجنسدرجة التزام المدر 
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من وجهة نظر المدراء، ووجود فروق ذات داللة احصائية في درجة التزام المدراء لألخالقيات تعزى 

 .والمؤهل العلمي من وجهة نظر المعلمينلمتغير الجنس والخبرة وتفاعل كال من الخبرة 
 

دراسة هدفت إلى التعرف على مدى التزام مديري المدارس األساسية  (1002) أبو طبيخ وكما أجرى

قام الباحث  هاولتحقيق أهداف .الدنيا بأخالقيات مهنة التعليم بمحافظة غزة من وجهة نظر المعلمين

( 105)منهج الوصفي التحليلي، وبلغت عينة الدراسة وقد استخدم الباحث ال .اباإلجابة عن أسئلته

التابعة لوزارة التربية والتعليم غزة  التربية في معلم ومعلمة في المدارس األساسية الدنيا في مديريات

: فقرة موزعة على خمسة مجاالت وهي( 20)واستخدم االستبانة أداة لدراسته، حيث تكونت من . العالي

المعلمين، والطلبة، والمجتمع المحلي، والمناهج الدراسية، والمرافق والتجهيزات أخالقيات المدير تجاه )

هناك اتفاق على تحلي المديرين بأخالقيات مهنة التعليم : وتوصل الباحث إلى النتائج اآلتية. الدراسية

هناك تباين في ترتيب أخالقيات المدير لمجاالت . في جميع المجاالت بنسب مختلفة وبنسب كبيرة

. االستبانة ككل من وجهة نظر المعلمين حيث المجال أخالقيات المدير تجاه الطلبة على أعلى نسبة

توجد فروق بين مدى التزام مديري المدارس األساسية الدنيا بأخالقيات مهنة التعليم تعزى لمتغير 

هنة التعليم تعزى وال توجد فروق بين مدى التزام مديري المدارس األساسية الدنيا بأخالقيات م. الجنس

برامج األخالق المهنة في المدارس، بهتمام الزيادة ابوقد أوصى الباحث   .لمتغير سنوات الخبرة

 .والتركيز على تدريب المديرين علميا وأخالقيا ومهنيا
 

التعرف على درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية في  بدراسة هدفت إلى  (1002)حلبية قامت 

حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع  .ألخالقية من وجهة نظر المعلمينقيادة امحافظة القدس لل

معلما من الجنسين، وقد تم اختيار عينة ( 2701)معلمي المدارس الحكومية في المحافظة وعددهم 

معلما ومعلمة، واستخدمت الباحثة االستبانة أداة للدراسة حيث ( 042)عشوائية بسيطة بلغ عددهم 
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العاملين في المدرسة، : ) تجاهاموزعة على ثالثة مجاالت وهي أخالقيات القائد رة فق (51)تكونت من 

أن درجة ممارسة مديري : وقد أظهرت نتائج الدراسة(. والطلبة، وأولياء األمور والمجتمع المحلي

 ،المدارس الحكومية في محافظة القدس للقيادة األخالقية من وجهة نظر المعلمين جاءت بدرجة مرتفعة

وأظهرت أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية في محافظة 

وعدم وجود  ،تعزى لمتغير الجنس ولصالح الذكور القدس للقيادة األخالقية من وجهة نظر المعلمين

قيادة ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية في محافظة القدس لل فروق

األخالقية من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغيرات المؤهل العلمي والخبرة التعليمية والمرحلة والمديرية 

دراسات موسعة انطالقا من هذه الدراسة في بإجراء أوصت الباحثة  وفي ضوء النتائج .التابع لها

ارة التربية والتعليم العالي مجاالت أخرى تتعلق بالقيادة األخالقية وفي بيئات أخرى، وضرورة قيام وز 

بإعداد برنامج تدريبي متكامل إلكساب المديرين الحاليين المعارف والمهارات ذات العالقة بالقيادة 

 .األخالقية
 

 العام التعليم مدارس مديري ممارسة بدراسة هدفت إلى التعرف على درجة (1002)الزهراني قام كما و 

حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، . اإلداري العمل تألخالقيا المكرمة مكة بمدينة للبنين

لمكرمة حيث بلغ عددهم وتم اختيار عينة عشوائية من معلمي مدارس التعليم العام للبنين بمدينة مكة ا

 رأى: وتوصل الباحث إلى النتائج التالية. ، وقد استخدم الباحث االستبانة أداة لدراستهمعلم( 200)

 اإلداري العمل ألخالقيات المكرمة مكة بمدينة العام التعليم مدارس مديري ممارسة درجة نأ المعلمون

 التنظيميةو  االتصال:  اإلداري العمل أخالقيات ألبعاد التالي الترتيب وفق عالية ممارسة بدرجة كانت

 األمور أولياءب المدرسة مدير عالقةو  المهنيةو  القرار اتخاذالمدرسي و  بالمجتمع المدرسة مدير عالقةو 

ووجود فروق ذات داللة إحصائية وفقا لمتغير المرحلة الدراسية ولصالح معلمي . المحلي والمجتمع

ين الذين أعمارهم وفقا لمتغير العمر ولصالح المعلم ووجود فروق ذات داللة إحصائية. المرحلة الثانوية
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العلمي ولصالح المعلمين الذين  ووجود فروق ذات داللة إحصائية وفقا لمتغير المؤهل. فأكثر( 45)

 بمديري خاصة أخالقية منظومة وضع وقد أوصى الباحث بالعمل على. مؤهالتهم ماجستير فأكثر

 اإلدارة مجال في المختصون وضعها في يشارك اإلداري العمل أخالقيات أبعاد على تحوي المدارس

 .المدرسة لمدير الوظيفي باألداء وربطها يةالمدن وزارة الخدمة وممثلو والتعليم التربية بوزارة المدرسية
 

علمين ألخالقيات مهنة التعليم دراسة هدفت إلى التعرف على درجة ممارسة الم (1002)طريف  أجرى

بنسبة ( 540)األردن من وجهة نظر مدراء المدارس، وقد اختيرت عينة عشوائية بلغ عدد أفرادها  في

وتوصل الباحث إلى . أداة االستبانة لتحقيق هدفه من مجتمع الدراسة، واستخدم الباحث%( 20)

تعزى للجنس  (α = 0.05)وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة : النتائج اآلتية

لنوع تعزى ( α = 0.05)ولصالح اإلناث، ووجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 

 = α)وق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة وجود فر  متعزى للمدارس الحكومية، وعدالمدرسة 

 .للخبرة (0.05
 

دراسة هدفت إلى التعرف إلى درجة التزام اإلداريين التربويين في مديريات ب (1002)بني خالد  وقام

. التربية والتعليم في محافظة المفرق بأخالقيات مهنة التعليم من وجهة نظر مديري المداري الثانوية

لدراسة وعينتها من جميع مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في محافظة وتكون مجتمع ا

اعتمادا على األدب ( االستبانة)أداة الدراسة  مديرا ومديرة وتم تكوين( 222)دهم المفرق والبالغ عد

العالقة بالمجتمع المحلي، : )مجاالت هي ةالسابقة حيث اشتملت على خمس ، والدراساتالنظري

. ة بالطلبة، والعالقة بالمعلمين، وااللتزام بالقوانين واألنظمة والتعليمات، والعالقة بالمهنةوالعالق

أن درجة التزام المديرين ومساعديهم بأخالقيات مهنة التعليم من وجهة : وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي

قة بالطلبة والعالقة والعال ،نظر مديري المدارس الثانوية كانت متوسطة لمجاالت العالقة بالمعلمين
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وعدم  ،وااللتزام بالقوانين واألنظمة والتعليمات ،ومرتفعة لمجالي العالقة بالمهنة. بالمجتمع المحلي

وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة التزام المديرين ومساعديهم بأخالقيات مهنة التعليم من 

 .برتهم، ومؤهلهم العلميوجهة نظر مديري المدارس الثانوية تبعا لجنسهم، وسنوات خ
 

 بدولة الثانوية المدارس مديري التزام درجة تعرف علىال إلى هدفت دراسة (1002) البشري جرتأو 

 عينة اختيرت وقد مدارسهم، معلمي نظر وجهة المهنة من بأخالقيات المتحدة العربية اإلمارات

 تطويرها تماالستبانة  أداة الباحثة واستخدمت. ومعلمة معلًما( 150) أفرادها عدد بلغ طبقية عشوائية

 مديري التزام درجة متوسط أن النتائج أظهرت وقد .الدراسة مجال في المقاييس ببعض باالستعانة

 مدارسهم معلمي نظر وجهة من المهنة بأخالقيات المتحدة العربية اإلمارات دولة في الثانوية المدارس

 إحصائية عند دالة فروق وجود وعدم. الدراسة االتمج لجميع المرتفعة االلتزام درجة ضمن وقع قد

 مدارسهم معلمي نظر وجهة من المهنة ألخالقيات المديرين التزام درجة في (α ≤ 0.05) مستوى

 الجنس لمتغير تعزى إحصائية داللة ذات فروق ووجود الخبرة، وسنوات العلمي، المؤهل لمتغير تعزى

 .الذكور ولصالح
 

ة هدفت إلى تعرف إلى درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية األكاديمية في بدراس (1002)أحمد  قام

ن وقد تكو   ،األردن ألخالقيات اإلدارة المدرسية من منظور إسالمي من وجهة نظر المعلمين والمعلمات

معلما ( 0200)مجتمع الدراسة من جميع معلمي المرحلة الثانوية في محافظة عمان البالغ عددهم 

، وألغراض %(20)معلما ومعلمة أي بنسبة ( 012)فقد بلغ  ما عينة الدراسة من المعلمينومعلمة، أ

توصل و . الدراسة قام الباحث بتطوير استبانة خاصة بأخالقيات اإلدارة المدرسية من منظور إسالمي

 ،يإسالمور درجة ممارسة المدير ألخالقيات اإلدارة المدرسية من منظ: الباحث إلى النتائج التالية

كانت مرتفعة من وجهة نظر المعلمين والمعلمات، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة 
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المديرين لمجال أخالقيات المدير الشخصية والتزامه اإلسالمي حسب جنس المعلم لصالح اإلناث، 

أولياء  ووجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة المديرين لمجال أخالقيات المدير تجاه

 .األمور والمجتمع المحلي حسب جنس المعلم ولصالح اإلناث
 

درجة التزام رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات  ةعرفمدراسة هدفت إلى  (1002)قزق  أجرى و 

ن مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس في األردنية الرسمية بأخالقيات المهنة، وقد تكو  

عينة عشوائية بلغت تار عضو، وقد اخ( 1760)الرسمية الثماني الذين بلغ عددهم  الجامعات األردنية

وأظهرت . ، ولتحقيق أغراض الدراسة فقد استخدم الباحث االستبانة%(15)عضو بنسبة ( 2601)

كانت درجة التزام رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الرسمية : نتائج الدراسة ما يلي

وجود فروق ذات داللة . من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بدرجة مرتفعة ،ت المهنةبأخالقيا

احصائية تعزى للتفاعل بين متغيري التخصص والرتبة األكاديمية من وجهة نظر أعضاء هيئة 

 .التدريس
 

 مديري لدى اإلداري العمل أخالقيات واقع إلى التعرف على هدفت دراسةب ( 1002)  طرخان وقام

 طبقية عينة على الدراسة وأجريت القيادي، بسلوكهم وعالقته األردن، في الغوث وكالة مدارس اتومدير 

 الدراسة وخلصت .العشوائية الطبقية بالطريقة اختيارهم تم ومعلمة معلًما(  402)  من تكونت عشوائية

 على اإلداري سلوكهم في يعتمدون األردن، في الدولية الغوث وكالة مدارس ومديرات مديري أن إلى

 الدراسة مجاالت على سلوكهم في تأثيرها لدرجة استناًدا -تنازلًيا مرتبة - اآلتية األخالقية المعايير

 واألنظمة بالقوانين المدير عالقةو  نفسها، بالمهنة المدير عالقةو  بالمعلمين، المدير عالقة: " بـ المتمثلة

 النتائج أبرزت وقد". عالقة المدير بالطلبة و لي، المجتمع المح مع المدير عالقةو  المرعية، المدرسية

 مرتبة اآلتية المعايير القيادي سلوكهم في يعتمدون األردن، في الغوث وكالة ومديرات مديري أن أيًضا
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 وصناعة المدير والعمل، واالتصال، االعتبارية،) على سلوكهم في تأثيرها لدرجة استناًدا ،تنازلًيا ترتيًبا

 عند إحصائية داللة ذات فروًقا هناك أن الدراسة نتائج ، وكشفت(للسلطة المدير مواستخدا القرار،

 العمل بأخالقيات بااللتزام يتعلق فيما اإلناث، لصالح الجنس عامل ألثر (α = 0.05) الداللة مستوى

 .اإلداري
 

 الثانوية المدارس مديري التزام بدراسة هدفت إلى التعرف على مدى ( 1002)  المزروعي كما قام 

 أثر إلى والتعرف والتدريسية، اإلدارية الهيئات نظر وجهة من المهنة بأخالقيات عمان سلطنة في

 العينة، أفراد تقدير درجة في والجنس، الخبرة، وسنوات العلمي، والمؤهل الوظيفي، المركز متغيرات

ناثًا ذكوًرا معلًما،(  20 )و إدارًيا،(  206)  من وتألفت عشوائية، طبقية عينة على الدراسة وأجريت  .وا 

 الثانوية المدارس مديري التزام لمدى والمعلمين اإلداريين تقدير درجة أن :إلى النتائج وخلصت

 جميع في اإلداريين درجة من أقل جاءت المعلمين تقدير درجة أن حين في مرتفعة، المهنة بأخالقيات

 مع المدير وعالقة بالطلبة، المدير وعالقة مين،بالمعل المدير عالقة) في المتمثلة مجاالت الدراسة،

 ذات فروق، و (للمدير المهنية والتوجهات المسؤولين، مع والعالقة األمور، وأولياء المحلي المجتمع

 مجاالت جميع في المركز الوظيفي تعزى لمتغير (α = 0.05)الداللة  مستوى عند إحصائية داللة

تعزى  (α = 0.05)الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق ، واإلداريين لصالح الدراسة

 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق، و الدراسة مجاالت جميع في لمتغيرات الدراسة بين اإلدارايين

 الدراسة، مجاالت من مجالين في المعلمين، تعزى لمتغير سنوات الخبرة بين (α = 0.05)الداللة 

 ال فيما الطويلة، الخبرة ذوي لصالح" للمدير المهنية والتوجهات لمعلمينبا المدير عالقة" في والمتمثلين

 .األخرى للمتغيرات تعزى فروق توجد
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الكرك  محافظة في المدارس مديري التزام مدى" بعنوان دراسة (2222) وبطاح السعود كما وأجرى

 العلمي، والمؤهل لجنسا متغيرات أثر التعرف على إلى هدفت ".نظرهم وجهة من المهنية باألخالقيات

 من المهنة بأخالقيات الكرك محافظة في المدارس مديري التزام مدى في واإلدارية التعليمية والخبرة

 ومديرات مديري جميع من المكون الدراسة مجتمع على تطبيقه تم مقياس بناء تم وقد نظرهم، وجهة

 . مديرة(  206)  و مديًرا(  77)  عددهم والبالغ الكرك محافظة في والثانوية األساسية المدارس

لى الذكور، لصالح الجنس متغير إلى تعود إحصائية داللة ذات فروًقا هناك أن النتائج أظهرت وقد  وا 

 كلية دبلوم مؤهل حملة لصالح (α ≤ 0.05)عند مستوى الداللة  إحصائيةذات داللة  فروق وجود

لى وجود فروق ذات داللة  المجتمع،  مؤهل حملةلصالح  (α ≤ 0.05)توى الداللة عند مس إحصائيةوا 

ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وأشارت النتائج أيضا إلى وجود فروق  المجتمع، كلية دبلوم

(α ≤ 0.05) الطويلة الخبرة لصالح الخبرة التعليمية، متغير إلى تعود. 

 

 :دراسات باللغة األجنبية 1.1.1
 

ت إلى تعرف مدى التزام أساتذة الجامعات بأخالق مهنة التعليم من بدراسة هدف(  Dahel, 2006)قام 

وقد تكون مجتمع الدراسة من طالب جامعة ريجيس للطالب المهنيين في والية . وجهة نظر الطلبة

وأظهرت نتائج . طالبا( 202)كولورادو في الواليات المتحدة األمريكية، وتكونت عينة الدراسة من 

حديد تسعة مبادئ أخالقية في التعليم الجامعي من شأنها أن تعرف أساتذة الدراسة إلى إمكانية ت

وتضمنت هذه المبادئ إقامة عالقات حميمة مع الطالب، والقدرة . الجامعة طرق التعليم الفعال والناجح

. على تفهم ظروف الطالب، وتقدير مشاعرهم واحترامهم، والقدرة على إدارة المنهاج والتحضير للدروس

ستخدام التكنولوجيا في المحاضرات له أثر كبير في نجاح العملية التربوية من خالل تقريب وأن ا
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المفاهيم بحث تصبح مفهومة وسهلة لدى الطالب، وأن أسلوب األساتذة المتمثل بالدقة والفعالية يؤدي 

خراجه من التلقين الممل إلى فضاء اإلبداع  . والتقدم دورًا كبيرًا في تغيير المسار األكاديمي، وا 
 

المعايير  في التربويين القادة وعي مدى معرفة هدفت إلى دراسة (Stacey et al, 2003) وأجرت

 وسلوكات اإلدارة اإلدارية، المسؤولية على التركيز تم إذ المدرسية، باإلدارة تتعلق التي األخالقية

 للسلوك األخالقي، القومية رالمعايي على بناء اليومي، القرار اتخاذ وسلوكات وخصائصها، األخالقية

 الدكتوراه يحملون شهادة ممن أورليوس، نيو مدينة في مدرسة مدير( 65) من الدراسة عينة وتكونت

 للمدير المدارس دراكات مديريا تتضمن التي المقاييس من مجموعة عليهم طبقت التربوية، اإلدارة في

 الدراسة نتائج وأشارت .مدير المدرسة لدى وخصائصها األخالقية اإلدارة سلوكات وتقييم األخالقي،

 واالنفتاح، واالحترام والمساواة، العدل كانت تحقيق المديرين عند األخالقية اإلدارة سلوكات أكثر أن إلى

 المناسبة النماذج وتوفير التسهيالت، وتقديم للمعلمين والطلبة، واإلصغاء الطالب، حول والتمركز

 التربوية، العملية عن عالية توقعات وامتالك العلمية، والمعرفة يجابية،واإل والصدق، التعلم، لعملية

 .العملية باإلدارة المعرفة عن فضال
 

بدراسة هدفت إلى تعرف أهم القيم األخالقية التي يعلمها المدرسون  (Campbell, 2002)وقام 

مها وترسيخها في نفوس للطالب في المدارس في بريطانيا، والتي يؤدي المدرس دورًا رئيسًا في تعلي

طالبا من المرحلة الثانوية ( 00)وقد استخدم أسلوب دراسة الحالة على عينة مكونة من . الطالب

وقد أظهرت نتائج الدراسة تطبيق . يهمبوية التي اكتسبها الطالب من معلملقياس أثر األخالق التر 

كما وأظهرت النتائج . لمدير والمعلمينأخالقيات مهنة التعليم من أعضاء الهيئة التدريسية المتمثلة با

أن االلتزام بأخالقيات المهنة ضرورية إلنجاح العملية التربوية وسيرها بشكل فاعل، وأن المعلم الناجح 
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قادر على تفعيل دور الطالب في الغرفة الصفية من خالل غرس القيم االيجابية فيه مثل الحوار 

 . والمناقشة االيجابية وتعزيز روح التعاون

دراسة هدفت إلى معرفة ادراكات المعلمين والمديرين ألخالقيات اإلدارة ( Awender, 2001)وأجرى 

مدارس أساسية في مدينة اونتاريو في كندا، إذ تم توزيع ( 205)وأجريت الدراسة على . المدرسية

وقد . ساستبيانات الدراسة على المعلمين ومديري المدارس والمشرفين العاملين في هذه المدار 

استخرجت النسب ومعامالت االرتباط لتحديد درجة االرتباط بين اجابات المديرين والمعلمين 

وأظهرت نتائج الدراسة أن ادراكات المعلمين والمشرفين مختلفة نحو التزام مديري المدارس . والمشرفين

ختالفات ما بين وكان هناك ا. بأخالقيات عملهم بشكل عام، وما يتعلق بعملية التدريس بشكل خاص

وكانت ادراكات المعلمين والمشرفين . المعلمين والمشرفين والمديرين في تحديد نوعية هذه األخالقيات

في حين ادراكات . تتركز على األخالقيات المتعلقة بالعملية التدريسية، وبخاصة الجانب الفني منها

كانت المرتبطة منها بالعملية التدريسية المديرين ركزت على أخالقيات تتعلق بالجوانب االدارية سواء أ

 .أم المرتبطة بالمجاالت األخرى التي تتعلق بالمدرسة

دراسة هدفها التعرف إلى بعض الممارسات اإلدارية في  (Necolas & Kenng, 2001)وأجرى 

الشكلية، : المدارس الثانوية في شنغهاي، وذلك باستخدام أداة تضمنت المجموعات القيمية التالية

( 160)وقد شملت عينة الدراسة . والقيادة، والبيروقراطية، والمشاركة، والتعاون، والرقابة الذاتية للمعلم

مدرسة اختيرت بطريقة عشوائية، وأظهرت نتائج الدراسة أن معظم المعلمين فضلوا ( 17)معلما من 

 .قيم المشاركة والتعاون
 

كشف عن تصورات أعضاء هيئة التدريس بدراسة هدفت إلى ال (Schulte et al, 2001)وقامت 

والطلبة للمناخ الخلقي في كلية التربية في إحدى الجامعات األمريكية، وأثر هذا المناخ الخلقي على 

عضو هيئة تدريس و ( 07)وتكونت عينة الدراسة من . استمرار الطلبة في دراستهم في هذه الكلية
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ارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة وأش. طالبا وطالبة من مرحلة البكالوريوس( 162)

إحصائية بين تصورات أعضاء هيئة التدريس والطلبة للمناخ الخلقي في مجال سلوك األستاذ 

لى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لهذه التصورات تعزى للتفاعل بين دور  الجامعي، وا 

هيئة التدريس يرون أن أكثر أنماط المستجيب وتخصصه أو للتخصص األكاديمي، وتبين أن أعضاء 

يعترف بالمساهمات الجادة للطلبة، يبدي اهتماما )سلوك األستاذ الجامعي تأثيرًا في المناخ الخلقي هي 

 (.بتطور الطلبة مهنيا، يقدم الدعم والتشجيع للطلبة، يحافظ على أسرار الطلبة
 

القيات التربوية في المجتمع بدراسة هدفت إلى الكشف عن أثر األخ (Mortland, 2000)قامت 

وأظهرت نتائج الدراسة أن المعلمين في المدارس . معلما( 0102)األمريكي، وتكونت عينة الدراسة من 

األمريكية على درجة عالية من االلتزام بالمتطلبات الوظيفية وبأخالقيات المهنة، وأسفرت النتائج أن 

لمدرسة والمعلمين في أخالقيات المهنة، إذ أشارت هنالك أثر لمتغير الجنس في درجة التزام مدير ا

 .النتائج إلى أن اإلناث أكثر التزاما بأخالقيات التعليم من الذكور

دراسة هدفت إلى البحث في أخالقيات المهنة في كاليفورنيا ودورها ( Dorsey et al, 1997)وأجرى 

. معلمًا ومعلمة( 162)نة الدراسة من في إعداد المعلم والتحديات التي يواجهها المعلمون، وتكونت عي

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن العمل على تأهيل المعلمين الكتساب أخالقيات المهنة يعمل على رفع 

وأظهرت الدراسة أن نجاح العملية التربوية يكون من خالل . كفاءة المعلمين وزيادة تحصيلهم األكاديمي

مل بشكل متواصل على النهوض بالعملية التربوية وعلى جهد المعلم ذي األخالق الحميدة، الذي يع

 . تقدمها وتطورها
 

دراسة هدفت إلى تحديد أدوار ومسؤوليات مديري المدارس ( Rosie & Louise, 1997)وأجرى 

وركزت هذه الدراسة على تحديد الخصائص الضرورية لهؤالء المساعدين من . الثانوية والمساعدين



40 
 

. موعة من مساعدي مديري المدارس الثانوية في والية الميسيسيبيخالل تطبيق مقياس على مج

وأظهرت النتائج أنه ال . مساعد مدير( 216)مدير مدرسة ثانوية، و( 272)وتكونت عينة الدراسة من 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في آراء مديري المدارس الثانوية ومساعديهم تتعلق باألدوار 

ات األخالقية التي أشار إليها أفراد يأما السلوك. عدي مديري المدارس الثانويةوالمسؤوليات الفعلية لمسا

العينة من المديرين ومساعديهم، فكانت إصدار األحكام على السلوك األخالقي، ومهارات القيادة 

وقد تبين أن أفضل . االعتمادية، وااللتزام، والوالء، ومهارات حل الصراع، ومهارات اإلصغاء الفعال

رة أو سلوك موجود لدى مديري المدارس ومساعديهم تمثلت باالتصال المكتوب، ولم تكن هناك مها

 . عالقة دالة بين المديري ومساعديهم في األدوار والمسؤوليات المثالية والواقعية لمساعدي المديرين
 

بدراسة هدفت إلى التعرف على السلوك القيادي لدى مديرات ومديري  (Hughes, 1996)قام 

معلم ( 400)وتكونت عينة الدراسة من . المدارس الثانوية في كارولينا الجنوبية كما يتصورها معلموها

مدرسة ثانوية في كارولينا الجنوبية، واستخدم ( 60)معلمة، اختيروا بالطريقة العشوائية من ( 400)و 

قة دالة إحصائيا بين وأظهرت نتائج الدراسة إلى أنه ال توجد عال. الباحث االستبانة أداة لدراسته

وال توجد فروق . تصورات المعلمين والسلوك القيادي لمدير المدرسة وجنس المعلمين وجنس المدير

ومديرات المدارس الثانوية في السلوك ( الذكور)ذات داللة إحصائية بين مديري المدارس الثانوية 

 .القيادي
 

ير األخالقي لدى إداريي المدارس دراسة بعنوان التفك (Kirby & Paradise, 1990)وأجرى 

بهدف دراسة المشكالت التي يواجهها . في بوسطن بالواليات المتحدة األمريكية( المدير األخالقي)

داريين من  اإلداريون التربويون والمستويات النمطية لتفكيرهم األخالقي، وشملت عينة الدراسة مديرين وا 

ارير الخاصة باتخاذ القرار بشأن المشكالت األخالقية المدارس الحكومية، وركزت الدراسة على التق
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التي تواجههم في المدارس، وأظهرت نتائج الدراسة بأن كال من المديرين واإلداريين يضعون في 

االعتبار العوامل االجتماعية لدى اتخاذ القرار، ويرى اإلداريون أنفسهم بأنهم على مستوى أعلى في 

توصلت الدراسة إلى أن السلوك . ارسهم في حل المشكالت األخالقيةالتفكير األخالقي من مديري مد

األخالقي للرؤوساء يؤثر في السلوك األخالقي للمرؤوسين، وأنه يمكن ربط المستوى األخالقي بشكل 

عكسي مع طول المدة الزمنية داخل المؤسسة أي كلما زادت مدة الخدمة في مؤسسة قل المستوى 

 . األخالقي

 

 :ى الدراسات السابقةتعليق عل 2.1
 
 

عرض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية، التي تم االطالع عليها يالحظ ما  دبع
 :يلي

 

بعض الدراسات تناولت أخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية ومدى التزام مديري المدارس بها، المتمثلة  -

ء أمورهم والمجتمع المحلي مثل دراسة الهدبان باهتمام المدير بالمعلمين وعالقته بالطلبة وأوليا

، وأحمد (1002)، والبشري (1007)، والزهراني (1006)، وحلبية (1006)، وأبو طبيخ (1001)

 ,Mortland)و، (2112)، والسعود وبطاح (1000)، والمزروعي (1000)، وطرخان (1002)

 . (Hughes, 1996)، و(2000
 

، (1007)تعليم ومدى التزام المعلمين بها كدراسة طريف بعض الدراسات تناولت أخالقيات ال -

(Dahel, 2006 ) ودور أخالقيات المهنة في إعداد المعلم والتحديات التي يواجهه كدراسة ،

(Dorsey et al, 1997). 
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التزام اإلداريين ، و (1020)االلتوام المهني للمدرين كدراسة عادبدين بعض الدراسات تناولت  -

يريات التربية والتعليم، والتزام رؤوساء أقسام الجامعات بأخالقيات العمل اإلداري التربويين في مد

 (. 1005)، وقزق (1007)، ودراسة بني خالد (1020)كدراسة بوعباس 
 

بعض الدراسات تناولت مدى وعي المديرين بالمعايير األخالقية التي تتعلق باإلدارة المدرسية  -

 .(Awender, 2001)و، (Stacey et al, 2003)، وكدراسة
 

أظهرت نتائج الدراسات السابقة وجود تفاوت في درجة االلتزام بأخالقيات المهنة ويعود ذلك إلى  -

 .طبيعة الدراسة والعينة المستهدفة
 

معظم الدراسات توصلت إلى ضرورة االلتزام بأخالقيات المهنة وأهميتها، وخصوصا في مجال  -

 .عالقة المدير بالمعلمين
 

راسة الحالية من الدراسات السابقة من المنهجية المتبعة، وكيفية بناء األداة المستخدمة، أفادت الد -

 .ومناقشة النتائج لبيان مدى االتفاق مع هذه الدراسات واالختالف عنها
 

تميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة التي أجريت في فلسطين بمحاور أداة االستبانة حيث  -

فة كأخالقيات المدير اتجاه القوانين واألنظمة المدرسية، والعينة التي تطرقت إلى محاور مختل

التي لم تتطرق إليها أي دراسة سابقة، كما " رام اهلل والبيرة"طبقت عليها أداة الدراسة وهي محافظة 

 .في البالد العربية  بحدود علم الباحثة تنل حظها من الد رسوأجريت على مدراس الوكالة التي لم 

 



 

 

 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات
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 الفصل الثالث
 

 الطريقة واإلجراءات
 
 

تناولت الباحثة في هذا الفصل عرضا لمنهج الدراسة، ووصفا لمجتمع الدراسة وعينتها، وكذلك األداة 

لجات المستخدمة من حيث بنائها وصدقها وثباتها، كما شمل إجراءات تطبيق الدراسة، والمعا

 .اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات
 

 :منهج الدراسة 3.1

المسحي في دراستها للحصول على البيانات الالزمة، للتعرف الباحثة باستخدام المنهج الوصفي  قامت

 وجهة من المدرسية اإلدارة مهنة بأخالقيات" والبيرة اهلل رام" محافظة مدارس مديري التزام على مدى

 .امعلميه نظر
 

 :مجتمع الدراسة 3.1

، والبالغ عددهم "رام اهلل والبيرة " تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات مدارس محافظة 

، وذلك حسب آخر إحصائية (2.4)جدول  م1421| 1422معلما ومعلمة في العام الدراسي ( 3344)

، ودائرة التربية والتعليم في وكالة " رام اهلل والبيرة" صادرة عن مديرية التربية والتعليم في محافظة 

 .الغوث الدولية
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حسب متغير الجهة المشرفة والجنس توزيع أفراد مجتمع الدراسة :(3.1)جدول   

 المجموع أنثى ذكر الجهة المشرفة
 4221 2121 2431 حكومة
 113 212 34 وكالة
 2473 117 183 خاصة
 3344 1171 2118 المجموع

 

 

 

 :عينة الدراسة 1.1

الطبقية اسة، وتم اختيار أفرادها بطريقة معلمًا ومعلمة من مجتمع الدر ( 334)نت عينة الدراسة من تكو 

ختير من ، ثم ألمتغيري الجنس والجهة المشرفةأي تم توزيع أفراد العينة إلى طبقات طبقا . العشوائية

 .من أفرادها%( 24)نسبة كل طبقة 

ويوضح جدول . راد العينة، وقد تم استرجاعها جميعهااستبانة على أف( 334)وقامت الباحثة بتوزيع 

 .توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة( 1.4)

سة حسب متغير الجهة المشرفة والجنتوزيع أفراد عينة الدراس :(2.1) جدول  

 المجموع أنثى ذكر الجهة المشرفة
 424 214 234 حكومة
 11 21 24 وكالة
 241 11 44 خاصة
 334 114 284 المجموع
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 :أداة الدراسة 3.1

 ،لدراسة مدى التزام مديري المدارس بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسيةقامت الباحثة ببناء استبانة 

أبو طبيخ، )مستفيدة من األدب التربوي وبعض الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة ومنها 

في صورتها  تكونت، حيث (1444طرخان، )و(  1441الزهراني، ( )1441بني خالد، ( )1448

أخالقيات و أخالقيات المدير تجاه المهنة، خمسة مجاالت، وهي فقرة، موزعة على ( 13)األولية من 

أخالقيات المدير تجاه أولياء أمور الطلبة و أخالقيات المدير تجاه الطلبة، و المدير تجاه المعلمين، 

 .القوانين واألنظمة المدرسية تجاهأخالقيات المديرة و والمجتمع المحلي، 
 

 

 :صدق أداة الدراسة 3.1

تم التحقق من صدق أداة الدراسة بعرضها على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص والخبرة 

، وأبدوا (1)محكما، ملحق ( 22)وكلية العلوم التربوية، حيث بلغ عددهم  ،من أساتذة جامعة القدس

  من المحكمين،% 14أكثر من  بها ثارالمالحظات التي أ ميعأخذ جبعض المالحظات حولها، وتم 

تم تعديلها إلى " يعتز بالمهنة ويعتبرها من المهن السامية( "2)حيث تم تعديل بعض الفقرات مثل الفقرة 

تم تعديلها " يطبق كل ما هو جديد في مجال اختصاصه المهني واإلداري( " 3)، والفقرة "يعتز بالمهنة"

"  28، وقد تم حذف بعض الفقرات مثل الفقرة "ى تطبيق أساليب وآليات عمل جديدة يحرص عل" إلى 

يدعو إلى إقامة المسابقات "  44، والفقرة "ينمي لدى المعلمين العادات الحميدة والقيم الخلقية والرفيعة

وتكونت  ،(4)م إخراج االستبانة بشكلها النهائي، ملحق ث ، "والحفالت للترويج عن الطلبة بشكل دائم

 : من
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  :الجزء األول

سنوات و المؤهل العلمي، و الجنس، : يحتوي على بيانات شخصية تتعلق بأفراد العينة المختارة متضمنة

 .والجهة المشرفةالخبرة، 

  :الجزء الثاني

فقرة ذات صلة بموضوع الدراسة، وهي مجاالت أخالقيات اإلدارة المدرسية لمديري ( 74)يتضمن 

 .(4.4)مجاالت، جدول  ة، وتغطي خمس"رام اهلل البيرة"ارس في محافظة المد
         

 مجاالت أداة الدراسة (:1.1)جدول     

 العدد أخالقيات اإلدارة المدرسية المجال
 8 أخالقيات المدير تجاه المهنة األول
 21 أخالقيات المدير تجاه المعلمين الثاني
 24 لطلبةأخالقيات المدير تجاه ا الثالث
 8 أخالقيات المدير تجاه أولياء أمور الطلبة والمجتمع المحلي الرابع
 8 أخالقيات المدير تجاه القوانين واألنظمة المدرسية الخامس

 74 المجموع
 

 

 :ثبات أداة الدراسة 3.1

حيث بلغ تم حساب معامل ثبات الدراسة بوساطة معادلة كرونباخ ألفا لمجاالت األداة، والمجال الكلي، 

، وهذه (4.32)ولم تقل أي من قيم معامالت الثبات عن ( 4.38) للدرجة الكليةمعامل ثبات االستبانة 

 .معامالت الثبات لمجاالت أداة الدراسة( 3.4)القيمة مقبولة ألغراض البحث العلمي، ويوضح جدول 
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 لفامعامالت ثبات مجاالت أداة الدراسة وفق معادلة كرونباخ أ (:3.1)جدول  

 معامل الثبات عدد الفقرات مجاالت أخالقيات اإلدارة المدرسية

 0.908 8 أخالقيات المدير تجاه المهنة

 0.961 21 أخالقيات المدير تجاه المعلمين

 0.938 24 أخالقيات المدير تجاه الطلبة

 0.918 8 أخالقيات المدير تجاه أولياء أمور الطلبة والمجتمع المحلي

 0.935 8 ير تجاه القوانين واألنظمة المدرسيةأخالقيات المد

 0.981 74 الكلي

 
 

 :متغيرات الدراسة 3.1

 :اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية

 :أوال ـ المتغيرات المستقلة

 .الجنس .2

 (.سنوات 24من  أكثرسنوات،  24ـ  7من خمس سنوات، من  أقل)وله ثالثة مستويات : الخبرة .1

 (.من بكالوريوس، بكالوريوس، أعلى من بكالوريوس أدنى)ثة مستويات وله ثال: المؤهل العلمي .4

 (.حكومة، وكالة، خاصة)وله ثالثة مستويات : الجهة المشرفة .3
 

 :ثانيا ـ المتغيرات التابعة

 .مدى التزام مديري المدارس بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسيةوجهات نظر المعلمين حول 
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 :إجراءات الدراسة 3.1

 :بالدراسة وفقًا لإلجراءات اآلتيةلباحثة قامت ا

        محكمين، استرجعت جميعها من ال (22)على  ةنسخ (22)عة االستبانة األولية وتوزيع طبا -

 (.2)ملحق 

 .فقرة( 74)إجراء التعديالت في ضوء توجيهات المحكمين حيث أصبحت مكونة من  -

 .حصر مجتمع الدراسة -

العشوائية الطبقية من مجتمع الدراسة المكون من جميع معلمي  تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة -

 ".رام اهلل والبيرة " المدارس في محافظة 

 .(4)، محلق طباعة االستبانة في صورتها النهائية بعد التأكد من صدقها -

، من خالل الحصول (3)سة ملحق القيام بإجراءات فنية ورسمية التي تتيح للباحثة تطبيق أداة الدرا -

كتاب رسمي من جامعة القدس، لتسهيل مهمة الباحثة، حيث تم مخاطبة وزارة التربية والتعليم  على

أخذ  بعد( 3)، ومخاطبة دائرة التربية والتعليم في وكالة الغوث ملحق (3)العالي الفلسطيني ملحق 

 .الموافقة لتسهيل مهمة الباحثة في تطبيق الدراسة

فردا، وبمساعدة عدد من ( 334)عينة الدراسة والبالغ عددهم توزيع أداة الدراسة على جميع أفراد  -

 .م1421| 1422في الفصل الدراسي الثاني " رام اهلل والبيرة " الزمالء في محافظة 

 .استبانة( 334)بعد شهر من توزيع االستبانة تم استرجاعها جميعها   - -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  
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 :حصاييةالمعالجة اإل 9.1

قامت الباحثة باستخدام المعالجات اإلحصائية المناسبة من خالل  هافرضياتو أسئلة الدراسة للتحقق من 

 SPSS: Statistical Package For Social) استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

Sciences.) 

يجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، واختبا ، واختبار التحليل التباين (t- test) ر وا 

 .للمقارنات البعديةLSD  واختبار، (One - way ANOVA)األحادي 
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 نتائج الدراسة
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 الفصل الرابع
 

 نتائج الدراسة
 

أداة الدراسة، من خالل مجموعة من األدوات اإلحصائية، حيث عرض نتيجة بيانات  تناول هذا الفصل

تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة عن أسئلة الدراسة، في حين تم 

في فحص الفرضية الصفرية األولى، وتحليل التباين   (Independent t-test)" ت"تخدام اختبار اس

. للمقارنات البعدية  LSD، واختبار(الثانية، والثالثة، والرابعة)األحادي في فحص الفرضيات الصفرية 

لحسابية واالنحرافات الفقرات من خالل المتوسطات اب مدى االلتزاموقد تم اعتماد المقياس التالي لتحديد 

 .المعيارية

 (مدى الفئة)  1.11=   4 =   1-5= القيمة الدنيا للبديل  –ة العليا للبديل القيم
 1       1            ستويات   معدد ال               

 
 
 
 
 
 
 
 

 مدى متوسطها الحسابي مدى االلتزام

 3.11 – 1 منخفض

 3..1 – 3.14 متوسط

 5 - 3..1 مرتفع



51 
 

 :عرض النتائج 4.1

 :بعد الحصول على نتائج التحليل اإلحصائي المستخدم تم عرض النتائج على النحو اآلتي
 

 :النتائج المتعلقة بالسؤال األول للدراسة والذي نصه 4.4.1

بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية من وجهة " رام اهلل والبيرة"ما مدى التزام مديري مدارس محافظة 
 ا ؟نظر معلميه

 

آراء أفراد ولإلجابة عن هذا السؤال تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات  
 (.1.4)كما هو مبين في جدول . على فقرات أداة الدراسة ومجاالتها والدرجة الكلية عينة الدراسة

 

أفراد عينة الدراسة على  لتقديرات آراء  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: (4.1)جدول 
 مجاالت الدراسة مرتبة تنازليا  

رقم 
 المجال

المتوسط  الترتيب المجال
 الحسابي

 مدى االلتزام االنحراف المعياري

4 
 أمور أولياء  تجاه المدير أخالقيات
 والمجتمع المحلي الطلبة

 مرتفع 1... 3..4 1

 مرتفع 3... ....1 3 المهنة تجاه المدير أخالقيات 1

 مرتفع .... 5...1 1 الطلبة تجاه المدير أخالقيات 1

5 
 القوانين تجاه المدير أخالقيات
 المدرسية واألنظمة

 مرتفع .... 1..1 4

 مرتفع .... .1.3 5 المعلمين تجاه المدير أخالقيات 3

 مرتفع 3... 1..1 الدرجة الكلية
 

" والبيرة اهلل رام" محافظة مدارس مديري التزام مدىلأفراد العينة  اتر أن تقدي( 1.4)من جدول  اتضح

المدرسية على الدرجة الكلية جاءت بدرجة مرتفعة، وفق المقياس الذي اعتمد  اإلدارة مهنة بأخالقيات

تبين ( 1.4)ومن خالل الجدول (. 3...)وانحراف معياري ( 1..1)في الدراسة، وبمتوسط حسابي 
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 والمجتمع الطلبة أمور أولياء  تجاه المدير أخالقيات أنه جاء في المرتبة األولى في المجاالت مجال

المهنة  تجاه المدير ، يليه مجال أخالقيات(0.1.)، وانحراف معياري (3..4)المحلي بمتوسط حسابي 

الطلبة  تجاه المدير ، يليه مجال أخالقيات(3...)وانحراف معياري ( ....1)بمتوسط حسابي 

القوانين  تجاه المدير ، يليه مجال أخالقيات(...)ي وانحراف معيار ( 5...1)بمتوسط حسابي 

، وجاء بالمرتبة األخيرة مجال (....)وانحراف معياري ( 1..1)بمتوسط حسابي  واألنظمة المدرسية

، وجميعها بدرجة (....)وانحراف معياري ( .1.3)المعلمين بمتوسط حسابي  تجاه المدير أخالقيات

 .مرتفعة

 :خمسة في الدراسة فجاءت نتائجها كما يليأما فيما يخص المجاالت ال

 .تجاه المهنةأخالقيات المدير : المجال األول

تجاه أخالقيات المدير " لفقرات مجال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية:(2.1)جدول
 " المهنة

رقم 
المتوسط  الترتيب الفقرة المجال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

مدى 
 االلتزام

 مرتفع .3.. .4.1 1 بالمهنة يعتز 1
 مرتفع 35.. 4.11 3 بتميز اإلدارية مهامه أداء على يحرص .
 مرتفع 33.. 1..4 1 يتحمل الصعوبات التي تواجهه أثناء أدائه لمهنته 3

5 
 في المتخصصة التدريبية البرامج في المشاركة على يحرص
 مرتفع 34.. 3..4 4 المدرسية اإلدارة  مجال

 مرتفع 3... 3..1 5 تربوي كقائد المهني دوره مارسةلم يتفرغ 4
 مرتفع 1... 1.34 . عمله في جديدة عمل وآليات أساليب تطبيق على يحرص 3
 مرتفع .... 1.33 3 يحرص على متابعة تحصيله األكاديمي 3
 مرتفع .... .1.3 3 والدراسة يطور نفسه من خالل البحث 1

 مرتفع 3... ...1 الدرجة الكلية
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أن المتوسطات الحسابية لتقديرات أراء أفراد عينة الدراسة لمدى التزام مديري ( 3.4)جدول اتضح من 

تجاه المهنة  كانت مرتفعة وقد حصلت في مجال أخالقيات المدير "  يرة رام اهلل والب" مدارس محافظة 

وانحراف ( .4.1)على أعلى متوسط حسابي وقدره "  يعتز بالمهنة "والتي نصها ( 1)الفقرة رقم 

فقد " يطور نفسه من خالل البحث والدراسة "والتي نصها ( 1)أما فقرة رقم  .(.3..)معياري بلغ 

وجاءت  ،(....) نحرافها المعياري مقداره، وا(.1.3)حصلت على أقل متوسط حسابي حيث بلغ 

معياري مقداره ، وانحراف (...1)للمجال ككل وبمتوسط حسابي بلغ " مرتفع"الدرجة الكلية بتقدير

(0.07). 
 

 .تجاه المعلمينأخالقيات المدير مجال : المجال الثاني
تجاه أخالقيات المدير  "لمجا ارية لفقراتالحسابية واالنحرافات المعي المتوسطات:(3.1)جدول

 " نعلميالم
رقم 

المتوسط  الترتيب الفقرة المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مدى 
 االلتزام

 مرتفع 33.. ...1 1 الحميدة العادات المعلمين لدى ينمي 13

 مرتفع 4... 4..1 3 تستوجب الحزم التي األمور في المعلمين مع بحزم يتعامل 34

 مرتفع 4... 1.33 1 بأمانة للمسؤولين رفعها عند المعلمين إنجازات ينسب 15

تفعمر 1... 1.31 4 لهم ومعلومة واضحة معايير على بناء المعلمين ُيقّيم .3  

 مرتفع .... .1.3 5 والدراسة بالبحث أنفسهم تطوير على المعلمين ُيشجع .1

 مرتفع 1... .1.3 . المعلمين لدى الذاتية المساءلة مبدأ ينمي .1

 مرتفع 5... .1.3 3 مع المعلمين تعامله في أقوله أفعاله تطابق أن على يحرص 13

 مرتفع 3... .1.3 3 بالعدل المعلمين يعامل .

 مرتفع 3... 1.33 . تواضع بكل للمعلمين واإلرشاد النصح يقدم 13

 مرتفع 1... 1.34 .1 المعلمين لدى الجمعيّ  العمل روح ينمي 14

 مرتفع .1.1 1.31 11 لمعلمينا من مواليه وجماعات شلل تكوين عن يبتعد 31

 مرتفع 3... .1.3 13 العمل أثناء في المعلمين لجميع متكافئة فرص توفير على يحرص 31

 مرتفع .... 3..1 11 موضوعية بطرق المعلمين مشكالت يعالج 11

 متوسط 3... 1..1 14 ورؤيتها المدرسة رسالة إعداد في المعلمين يشرك .1

 متوسط 1..1 1..1 15 إنجازات من يحققونه ما لقاء معنويا المعلمين يعزز 11

 متوسط ...1 1.51 .1 تعصب أو انفعال دون البناء النقد يتقبل 33

 مرتفع .... .1.3 الدرجة الكلية
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أن المتوسطات الحسابية لتقديرات أراء أفراد عينة الدراسة لمدى التزام مديري ( 1.4)جدول  اتضح من

تجاه المعلمين  كانت مرتفعة وقد في مجال أخالقيات المدير "  يرة رام اهلل والب" مدارس محافظة 

على أعلى متوسط "  ينمي لدى المعلمين العادات الحميدة "ها والتي نص( 13)حصلت الفقرة رقم 

يتقبل النقد  "والتي نصها ( 33)أما فقرة رقم  .(0.82)وانحراف معياري بلغ ( 3.96)حسابي وقدره 

، وانحرافها (1.51)فقد حصلت على أقل متوسط حسابي حيث بلغ " البناء دون انفعال أو تعصب

للمجال ككل وبمتوسط حسابي بلغ " مرتفع" الدرجة الكلية بتقديروجاءت ( ...1)المعياري مقداره 

 (.0.06)، وانحراف معياري مقداره (3.77)
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 تجاه الطلبةأخالقيات المدير مجال : المجال الثالث

لمدى التزام آراء أفراد عينة الدراسة االنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية و  (4.4)جدول بين  

مرتبة  تجاه الطلبةأخالقيات المدير لفقرات مجال  رسة بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسيةمدير المد

 .تنازليا  

 "طلبةتجاه الخالقيات المدير أ"لفقرات مجالالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :(1.1)جدول

رقم 
 المجال

المتوسط  الترتيب الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مدى 
 االلتزام

 مرتفع 33.. 4.13 1 للطلبة والعائلية الخاصة األسرار على يحافظ 11
 مرتفع 33.. .4.1 3 المدرسية واللوائح القوانين احترام على الطلبة يحث 33

14 
 داخل واالجتماعية الصحية الطلبة بخدمات يعتني

 المدرسة
 مرتفع 33.. 3..4 1

 مرتفع 35.. 3..4 4 ومشاكلهم الطلبة شكاوي إلى يستمع .3

 ذوي خاصة الطلبة لدى المعنوية الروح رفع على يعمل 15
 الخاصة االحتياجات

 مرتفع .3.. ...4 5

 مرتفع .3.. 4..4 . بالعدل الطلبة يعامل 35

 مرتفع 31.. 3..4 3 والمناسبات واألنشطة الواجبات أداء على الطلبة ُيشجع .1
 مرتفع 33.. 1..4 3 الدراسي لعاما خالل المختلفة إنجازاتهم على الطلبة يعزز .3

 مرتفع 33.. ...1 . الحق قول في الجرأة على الطلبة يعّود 33

 مرتفع 33.. ...1 .1 ومعلميهم بمدرستهم الطلبة يحبب .1

13 
 العملية في الفردية وخصائصهم الطلبة احتياجات يراعي

 التعلمية التعليمية
 مرتفع .... ...1 11

لحاق وتحقيرهم لبةالط إهانة عن ُيمسك 11  مرتفع .... 1.31 13 بهم األذى وا 

 الفينة بين المدرسية الطلبة لجان مع لقاءات يعقد 13
 واألخرى

 متوسط ...1 5..1 11

 مرتفع .... ...1 الدرجة الكلية
 

أن المتوسطات الحسابية لتقديرات أراء أفراد عينة الدراسة لمدى التزام مديري ( 4.4)جدول  اتضح من

كانت مرتفعة وقد حصلت   طلبةفي مجال أخالقيات المدير اتجاه ال"  رام اهلل والبيرة " س محافظة مدار 
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على أعلى متوسط "  يحافظ على األسرار الخاصة والعائلية للطلبة "والتي نصها ( 11)الفقرة رقم 

عقد لقاءات ي "والتي نصها ( 13)أما فقرة رقم (. 0.78)وانحراف معياري بلغ  (4.18)حسابي وقدره 

فقد حصلت على أقل متوسط حسابي حيث بلغ "  مع لجان الطلبة المدرسية بين الفينة واألخرى

للمجال ككل " مرتفع" ، وجاءت الدرجة الكلية بتقدير(...1)، وانحرافها المعياري مقداره (5..1)

 (. 0.06)، وانحراف معياري مقداره (...1)وبمتوسط حسابي بلغ 
 

 .تجاه  أولياء أمور الطلبة والمجتمع المحليأخالقيات المدير ال مج: المجال الرابع

لمدى التزام مدير المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية آراء أفراد عينة الدراسة ( 5.4)جدول بين 

تجاه أولياء أمور الطلبة أخالقيات المدير لفقرات مجال  المدرسة بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية

 .مرتبة تنازليا   مع المحليوالمجت
 

 تجاهت المدير أخالقيا"  الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال المتوسطات :(5.1)جدول 
 " أمور الطلبة والمجتمع المحلي أولياء
رقم 

 الترتيب الفقرة المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مدى 
 االلتزام

 مرتفع .3.. 4.13 1 الطلبة أمور أولياء دور أهمية يقدر 13

41 
 لتقاليد احترامها في قدوة مدرسته تكون أن على يحرص
 المحلي المجتمع

 مرتفع .3.. .4.1 3

 مرتفع .3.. 3..4 1 أبناءهم تهم أمور في الطلبة أمور أولياء مع يتشاور .1

45 
 بين تتم التي اللقاءات في مدرسته عن الحقيقية الصورة ينقل

 المحلي معوالمجت المدرسة
 مرتفع 33.. ...4 4

 مرتفع .3.. 3..4 5 الرسمية االجتماعات في األمور أولياء أمام به يلتزم ما ينفذ .4
 مرتفع 33.. 5..1 . ومناسباته أنشطته في المحلي المجتمع يشارك 43

44 
 ومواقعهم المحلي المجتمع أفراد خبرات من يستفيد

 الطالبية المشكالت حل في والوظيفية االجتماعية
 مرتفع 35.. 3..1 3

 مرتفع .3.. 1.31 3 منهم بعضا أو األمور أولياء محاباة عن ُيمسك 41

 مرتفع 1... 3..4 الدرجة الكلية
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أن المتوسطات الحسابية لتقديرات أراء أفراد عينة الدراسة لمدى التزام مديري ( 5.4)جدول  اتضح من

أولياء أمور الطلبة والمجتمع تجاه مجال أخالقيات المدير في "  يرة رام اهلل والب" مدارس محافظة 

"  يقدر أهمية دور أولياء أمور الطلبة "والتي نصها ( 1)كانت مرتفعة وقد حصلت الفقرة رقم   المحلي

والتي ( 41)أما فقرة رقم (. 0.80)وانحراف معياري بلغ  (4.18)على أعلى متوسط حسابي وقدره 

فقد حصلت على أقل متوسط حسابي حيث "  ولياء األمور أو بعضا منهمُيمسك عن محاباة أ "نصها 

للمجال ككل " مرتفع" وجاءت الدرجة الكلية بتقدير، (.3..)، وانحرافها المعياري مقداره (1.33)بلغ 

 (.0.37)، وانحراف معياري مقداره (4.02)وبمتوسط حسابي بلغ 
  

 .انين واألنظمة المدرسيةتجاه القو أخالقيات المدير مجال : المجال الخامس

لمدى التزام مدير المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية آراء أفراد عينة الدراسة  (4..)جدول بين 

تجاه القوانين واألنظمة أخالقيات المدير لفقرات مجال  المدرسة بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية

 .مرتبة تنازليا  المدرسية 
 

تجاه أخالقيات المدير "  رية لفقرات مجالطات الحسابية واالنحرافات المعياالمتوس :(6.1) جدول
 "القوانين واألنظمة المدرسية 

رقم 
المتوسط  الترتيب الفقرة المجال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

مدى 
 االلتزام

 مرتفع 31.. 4.14 1 تطبيقها عند المدرسي االنضباط معايير يراعي .4

 بالنظام تتعلق تعليمات من عنه يصدر ما بيقتط في بنفسه يبدأ 43
 مرتفع 33.. 1..4 3 المدرسي واالنضباط

 مرتفع 3... ...1 1 واألنظمة القوانين على والطلبة المعلمين ُيطلع .4

 من العقوبات للمخالفين إصدار عند واألنظمة القوانين الئحة إلى يستند .5
 مرتفع 33.. 1..1 4 والطلبة المعلمين قبل

 مرتفع 3... 1.33 5 والقانون بالنظام التربوية العملية أطراف إخالالت معالجة في العدل يتحرى 51

 مرتفع 1... .1.3 . والفنية اإلدارية لمهامه  تنفيذه أثناء أفعال إلى أقواله يترجم 53
 مرتفع 33.. 1.35 3 بمرونة واألنظمة القوانين تطبيق في ضغوط من له يتعرض ما يواجه 51

 متوسط .... 5..1 3 واألنظمة القوانين الئحة إعداد في  التعليمية العملية عناصر يشرك 43
 مرتفع 3... 1..1 الدرجة الكلية
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أن المتوسطات الحسابية لتقديرات أراء أفراد عينة الدراسة لمدى التزام مديري ( 6.4)جدول  اتضح من

كانت القوانين واألنظمة المدرسية  تجاهات المدير في مجال أخالقي"  يرة رام اهلل والب" مدارس محافظة 

"  يراعي معايير االنضباط المدرسي عند تطبيقها "والتي نصها ( 46)مرتفعة وقد حصلت الفقرة رقم 

والتي ( 43)أما فقرة رقم (. 0.81)وانحراف معياري بلغ  (4.14)على أعلى متوسط حسابي وقدره 

فقد حصلت على أقل "  القوانين واألنظمة في إعداد الئحة يشرك عناصر العملية التعليمية "نصها 

 وجاءت الدرجة الكلية بتقدير ،(....)، وانحرافها المعياري مقداره (5..1)متوسط حسابي حيث بلغ 

  .(0.98)، وانحراف معياري مقداره (3.91)للمجال ككل وبمتوسط حسابي بلغ " مرتفع"

 

 :والذي نصه النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 2.4.1

 

 المدارس مديري التزام لمدى المعلمين تقديرات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد هل

 الخبرة، وسنوات العلمي، والمؤهل الجنس، متغيرات إلى تعزى المدرسية اإلدارة مهنة بأخالقيات

 المشرفة؟ والجهة

 

 

الستجابات أفراد  ،ة، واالنحرافات المعياريةولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابي 

والتحقق من ما إذا كان . عينة الدراسة لمدى التزام مديري المدارس بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية

وذلك من خالل فحص الفرضيات ، (α ≤ 0.05)هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

، الجهة سنوات الخبرة، المؤهل العلميالجنس، : عا  لمتغيراتالصفرية المنبثقة عن السؤال الثاني تب

 .المشرفة
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 :نتائج الفرضية األولى والتي نصها

 تقديرات متوسطات بين (α ≤ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 جنس متغير إلى تعزى المدرسية اإلدارة مهنة بأخالقيات المدارس مديري التزام لمدى المعلمين

 .المعلم
 

للعينات  (Independent t-test)" ت"باستخدام اختبار  ةولفحص هذه الفرضية الصفرية قامت الباحث

"   لمدى التزام مديري مدارس محافظة 0لقياس داللة الفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة ؛المستقلة

( 3.4)بين جدول ، و جنس المعلمزى إلى متغير تع ،بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية" رام اهلل والبيرة 

 .نتيجة فحص الفرضية الصفرية األولى

-Independent t)" ت"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار :(7.1)جدول 

test ) رام اهلل والبيرة " للفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لمدى التزام مديري مدارس محافظة "
 جنس المعلمبأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية تعزى إلى متغير 

 

المتوسط  الجنس المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
t 

مستوى 
 الداللة

 أخالقيات المدير تجاه المهنة
 3... 3..1 ذكر

1..41 - ...51 
 33.. 5..4 أنثى

 أخالقيات المدير تجاه المعلمين
 31.. 1.33 ذكر

3.415 ...15* 
 .3.. .1.3 أنثى

 أخالقيات المدير تجاه الطلبة
 3... 1..4 ذكر

..... ..113 
 3... 3..1 أنثى

 أمور أولياء تجاه المدير أخالقيات
 المحلي والمجتمع الطلبة

 1... 4.11 ذكر
3.3.. ..134 

 3... 3..1 أنثى

 واألنظمة القوانين تجاه المدير أخالقيات
 المدرسية

 3... ...1 ذكر
1..11 ....4* 

 .3.. .1.3 أنثى

 الدرجة الكلية
 1.64 3.67 ذكر

4.131 1.446 
 1.67 3.33 أنثى

 .(α ≤ 0.05)داللة إحصائية عند مستوى الداللة *
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بين ( α ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة انه ( 3.4)جدول  اتضح من

لمدى التزام مديري المدارس بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية تعزى إلى  المعلمين اتتقدير  متوسطات

، ومستوى (441)، عند درجة حرية (1.430)المحسوبة " ت"حيث بلغت قيمة . متغير جنس المعلم

 ≥ α)للدرجة الكلية وهي قيمة غير دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة ( 0.116)الداللة اإلحصائية 

 .ل الفرضية الصفرية األولىوعليه تقب، (0.05
 

 :نتائج الفرضية الثانية والتي نصها

 تقديرات متوسطات بين (α ≤ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

المؤهل  متغير إلى تعزى المدرسية اإلدارة مهنة بأخالقيات المدارس مديري التزام لمدى المعلمين

  .العلمي للمعلم
 

 

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  ،تائج هذه الفرضية الصفريةولفحص ن 

المعلمين لمدى التزام مديري المدارس بأخالقيات مهنة اإلدارة  الستجابات أفراد عينة الدراسة حول تقدير

 (.8.4)جدول ،  كما هو مبين في للمعلم لمؤهل العلميتعزى إلى متغير ا ،المدرسية
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استجابات  لمتوسطاترافات المعيارية والنسب المئوية المتوسطات الحسابية واالنح :(8.4) دولج
بأخالقيات مهنة اإلدارة " رام اهلل والبيرة " أفراد عينة الدراسة لمدى التزام مديري مدارس محافظة 

 للمعلم ية تعزى إلى متغير المؤهل العلميالمدرس

سط المتو  العدد المؤهل العلمي المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

تجاه أخالقيات المدير 
 المهنة

 .... ...4 33 أدنى من بكالوريوس
 .3.. ...1 .11 بكالوريوس

 .3.. 3..1 55 أعلى من بكالوريوس

تجاه أخالقيات المدير 
 المعلمين

 .3.. 1.31 33 أدنى من بكالوريوس
 33.. .1.3 .11 بكالوريوس

 31.. 1.35 55 أعلى من بكالوريوس

تجاه أخالقيات المدير 
 الطلبة

 53.. ...1 33 أدنى من بكالوريوس
 .... 1..4 .11 بكالوريوس

 34.. 5..1 55 أعلى من بكالوريوس

 تجاه المدير أخالقيات
 الطلبة أمور أولياء

 المحلي والمجتمع

 35.. ...4 33 أدنى من بكالوريوس

 3... 1..4 .11 بكالوريوس
 34.. ...1 55 بكالوريوسأعلى من 

 تجاه المدير أخالقيات
 المدرسية واألنظمة القوانين

 3... 1.33 33 أدنى من بكالوريوس
 33.. 3..1 .11 بكالوريوس

 .3.. 4..1 55 أعلى من بكالوريوس

 الدرجة الكلية
 1.53 3.33 72 أدنى من بكالوريوس

 1.65 3.32 346 بكالوريوس
 1.71 3.33 55 أعلى من بكالوريوس

 

 

وللتحقق  ،وجود فروق بين هذه المتوسطات( 8.4)تبين من خالل قيم المتوسطات الحسابية في جدول 

من أن الفروق في المتوسطات الحسابية ذات داللة إحصائيا  أم ال، استخدمت الباحثة تحليل التباين 

 (.9.4) ، في جدول(One Way ANOVA)األحادي 
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للفروق بين  (One Way ANOVA)تحليل التباين األحادي  نتائج اختبار :(9.4) جدول
" رام اهلل والبيرة " أفراد عينة الدراسة لمدى التزام مديري مدارس محافظة استجابات  متوسطات

 للمعلم ية تعزى إلى متغير المؤهل العلميبأخالقيات مهنة اإلدارة المدرس

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

وسطات مت
مستوى  قيمة ف المربعات

 الداللة

تجاه أخالقيات المدير 
 المهنة

 3.... 14.. 13... 3 11... بين المجموعات
 4.5.. .44 43..313 داخل المجموعات

  443 31..313 المجموع

تجاه أخالقيات المدير 
 المعلمين

 5.3.. 535.. .11.. 3 .3... بين المجموعات
 ..5.. .44 3.4..35 داخل المجموعات

  443 414...3 المجموع

تجاه أخالقيات المدير 
 الطلبة

 .31.. ..1.. 33... 3 143.. بين المجموعات
 415.. .44 ....1.1 داخل المجموعات

  443 1.1.331 المجموع
 تجاه المدير أخالقيات

 الطلبة أمور أولياء
 المحلي والمجتمع

 343.. 1.5.. 34... 3 143.. بين المجموعات

 445.. .44 1.5.311 داخل المجموعات
  443 .1.5.33 المجموع

 تجاه المدير أخالقيات
 المدرسية واألنظمة القوانين

 335.. 111.. .3... 3 151.. بين المجموعات
 531.. .44 ....353 داخل المجموعات

  443 353.353 المجموع

 الدرجة الكلية
 1.332 1.174 1.131 3 .5... بين المجموعات
 1.121 .44 134.331 داخل المجموعات

  443 13..134 المجموع
 

 

بين  (α ≤ 0.05)أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( 9.4)جدول  اتضح من

" والبيرة  رام اهلل" متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لمدى التزام مديري مدارس محافظة 

المحسوبة " ف"بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية تعزى إلى متغير المؤهل العلمي، حيث بلغت قيمة 

للدرجة الكلية وهي قيمة غير دالة إحصائيا ، ( 0.932)، ومستوى الداللة اإلحصائية (0.071)

 .وبالتالي تقبل الفرضية الصفرية الثانية
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 :نتائج الفرضية الثالثة والتي نصها

 تقديرات متوسطات بين (α ≤ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال
سنوات  متغير إلى تعزى المدرسية اإلدارة مهنة بأخالقيات المدارس مديري التزام لمدى المعلمين

  .لمعلمل الخبرة
 

أفراد  متوسطاتعيارية لتم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم ،ولفحص نتائج هذه الفرضية
المعلمين لمدى التزام مديري المدارس بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية تعزى  عينة الدراسة حول تقدير

 (.4..1)جدول سنوات الخبرة،  كما هو مبين في  إلى متغير
 

 

مدى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل :(41.1)جدول 
سية تعزى إلى متغير بأخالقيات مهنة اإلدارة المدر " رام اهلل والبيرة " التزام مديري مدارس محافظة 

 للمعلم سنوات الخبرة

 العدد سنوات الخبرة المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 تجاه المهنةأخالقيات المدير 
 4... 3..4 1.1 سنوات 5أقل من 

 3... 5..4 .13 سنوات .1 – 5من 
 34.. 1..1 314 سنوات .1أكثر من 

 تجاه المعلمينأخالقيات المدير 
 3... ...1 1.1 سنوات 5أقل من 

 .3.. 1.31 .13 سنوات .1 – 5من 
 35.. 4..1 314 سنوات .1أكثر من 

 تجاه الطلبةأخالقيات المدير 
 3... 4.14 1.1 سنوات 5أقل من 

 .5.. 1..5 .13 سنوات .1 – 5من 
 31.. 3..1 314 سنوات .1أكثر من 

 أولياء تجاه المدير أخالقيات
 المحلي والمجتمع الطلبة أمور

 .5.. 4.15 1.1 سنوات 5أقل من 
 1... 4..4 .13 سنوات .1 – 5من 

 33.. 3..1 314 سنوات .1أكثر من 

 القوانين تجاه المدير أخالقيات
 المدرسية واألنظمة

 .... .4.1 1.1 سنوات 5أقل من 
 .3.. 4..1 .13 سنوات .1 – 5من 

 31.. 1.31 314 سنوات .1أكثر من 

 الدرجة الكلية
 1.55 1.17 1.1 سنوات 5أقل من 

 1.53 3.35 .13 سنوات .1 – 5من 
 1.74 3.33 314 سنوات .1أكثر من 
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. متوسطاتوجود فروق بين هذه ال( 4..1)تبين من خالل قيم المتوسطات الحسابية في جدول 

وللتحقق من أن الفروق في المتوسطات الحسابية ذات داللة إحصائيا  أم ال، استخدمت الباحثة تحليل 

 (.11.4) ، في جدول(One Way ANOVA)التباين األحادي 

للفروق بين  (One Way ANOVA) نتائج اختبار تحليل التباين األحادي :(44.1) جدول
" رام اهلل والبيرة " اسة لمدى التزام مديري مدارس محافظة أفراد عينة الدر استجابات  متوسطات

 للمعلم سية تعزى إلى متغير سنوات الخبرةبأخالقيات مهنة اإلدارة المدر 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسطات 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

تجاه أخالقيات المدير 
 المهنة

 134.. 4...3 .3..1 3 53..3 بين المجموعات
 ..4.. .44 33..315 داخل المجموعات

  443 31..313 المجموع

تجاه أخالقيات المدير 
 المعلمين

 *1.... .3... ....3 3 13..3 بين المجموعات
 534.. .44 353.1.3 داخل المجموعات

  443 414...3 المجموع

تجاه أخالقيات المدير 
 الطلبة

 *.3... 11..1 31..1 3 1.1.3 وعاتبين المجم
 433.. .44 .133.41 داخل المجموعات

  443 1.1.331 المجموع
 تجاه المدير أخالقيات

 الطلبة أمور أولياء
 المحلي والمجتمع

 .5... 3.345 .1.35 3 ..3.5 بين المجموعات

 .41.. .44 .1.1.13 داخل المجموعات
  443 .1.5.33 المجموع

 تجاه المدير القياتأخ
 واألنظمة القوانين
 المدرسية

 *3.... .3..5 .3.35 3 ..5.3 بين المجموعات
 ..5.. .44 553..34 داخل المجموعات

  443 353.353 المجموع

 الدرجة الكلية
 *1.115 5.334 2.242 2 1.121 بين المجموعات

 1.141 111 431.513 داخل المجموعات
  112 431.332 المجموع

 

 .(α ≤ 0.05)داللة إحصائية عند مستوى الداللة *
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بين  (α ≤ 0.05) أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( 11.4)جدول  اتضح من

" رام اهلل والبيرة " متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لمدى التزام مديري مدارس محافظة 

المحسوبة " ف"لمدرسية تعزى إلى متغير سنوات الخبرة، حيث بلغت قيمة بأخالقيات مهنة اإلدارة ا

للدرجة الكلية وهي قيمة دالة إحصائيا ، وبالتالي ( 0.005)، ومستوى الداللة اإلحصائية (5.391)

توجد فروق ذات داللة " ترفض الفرضية الصفرية الرابعة ونقبل الفرضية البديلة والتي تنص على أنه 

بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول مدى  (α ≤ 0.05)مستوى الداللة إحصائية عند 

تعزى إلى متغير " رام اهلل والبيرة " التزام مدير المدرسة بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية في محافظة 

 للمقارنات  LSDولمعرفة مصدر الفروق بين المتوسطات استخدمت الباحثة اختبار" سنوات الخبرة 

 (.12.4)جدول ن يبالبعدية كما 
 

للمقارنات البعدية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة   LSDنتائج اختبار :(12.4) جدول
تعزى " ة رام اهلل والبير " حول مدى التزام مدير المدرسة بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية في محافظة 

 للمعلم إلى متغير سنوات الخبرة

 المجال
 ت الخبرةسنوا

 سنوات 41أكثر من  سنوات 41 – 5من  سنوات 5أقل من  

 تجاه المهنةأخالقيات المدير 
 5..15.. 3335...  سنوات 5أقل من 

 13331..  - 3335... سنوات 41 – 5من 
 -  13331..-  5..15.. سنوات 41أكثر من 

تجاه أخالقيات المدير 
 المعلمين

 * .1353.. .1154..  سنوات 5أقل من 
 * .3..1..  - .1154..   سنوات 41 – 5من 

  *- .3..1.. *- .1353.. سنوات 41أكثر من 

 تجاه الطلبةأخالقيات المدير 
 * 313.3.. 135.3..  سنوات 5أقل من 

 3.4....  - 135.3.. سنوات 41 – 5من 
 -  3.4.... *- 313.3.. سنوات 41أكثر من 

 ياءأول تجاه المدير أخالقيات
 المحلي والمجتمع الطلبة أمور

 * 3..13.. ..114..  سنوات 5أقل من 

 ..34...  - ..114.. سنوات 41 – 5من 

 -  ..34... *- 3..13.. سنوات 41أكثر من 
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 القوانين تجاه المدير أخالقيات
 المدرسية واألنظمة

 *  33113..  .1554..  سنوات 5أقل من 

 133.3..  - .1554.. سنوات 41 – 5من 
 -  133.3.. *- 33113.. سنوات 41أكثر من 

 الدرجة الكلية
 * 1.21534 1.44675  سنوات 5أقل من 

 1.42346   - 1.44675 سنوات 41 – 5من 
 -  1.42346 *- 1.21534 سنوات 41أكثر من 

 

بين  (α ≤ 0.05)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وجود ( 13.4)جدول اتضح من 

" رام اهلل والبيرة " متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لمدى التزام مديري مدارس محافظة 

سنوات والمعلمين ذوي  .1ما بين المعلمين ذوي الخبرة أكثر من بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية 

لصالح  أخرى جهةمن  سنوات .1 – 5وللمعلمين ذوي الخبرة من  جهةمن  سنوات 5الخبرة أقل من 

توجد فروق ذات داللة و كما  .سنوات 5سنوات و أكثر من  .1المعلمين ذوي الخبرة أقل  من 

سنوات   5سنوات والمعلمين ذوي الخبرة أقل من  .1المعلمين ذوي الخبرة أكثر من إحصائية ما بين 

 .سنوات 5لصالح المعلمين ذوي الخبرة أقل من 

 

 :انتائج الفرضية الرابعة والتي نصه

 تقديرات متوسطات بين (α ≤ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 الجهة متغير إلى تعزى المدرسية اإلدارة مهنة بأخالقيات المدارس مديري التزام لمدى المعلمين

 (.خاصة وكالة، حكومة،) المعلم يتبعها التي المشرفة

ج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ااستخر تم  ،ولفحص نتائج هذه الفرضية الصفرية

المعلمين لمدى التزام مديري المدارس بأخالقيات مهنة  حول تقدير ،الستجابات أفراد عينة الدراسة

 (.11.4) جدول الجهة المشرفة،  كما هو مبين فيتعزى إلى متغير  ،اإلدارة المدرسية
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فات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمدى المتوسطات الحسابية واالنحرا: (43.1)جدول 
ية تعزى إلى متغير بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرس" رام اهلل والبيرة " التزام مديري مدارس محافظة 

 الجهة المشرفة

المتوسط  العدد الجهة المشرفة المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

تجاه أخالقيات المدير 
 المهنة

 31.. 1..1 .11 حكومة
 33.. 1.33 33 وكالة
 .... 4.33 ..1 خاصة

تجاه أخالقيات المدير 
 المعلمين

 34.. .1.3 .11 حكومة
 .... 4..3 33 وكالة
 .... ...1 ..1 خاصة

تجاه أخالقيات المدير 
 الطلبة

 1... 1..4 .11 حكومة
 33.. 1.31 33 وكالة
 55.. .4.1 ..1 خاصة

 هتجا المدير أخالقيات
 الطلبة أمور أولياء

 المحلي والمجتمع

 5... ..؟4 .11 حكومة
 35.. .1.1 33 وكالة
 .... 3..4 ..1 خاصة

 تجاه المدير أخالقيات
 المدرسية واألنظمة القوانين

 34.. 3..1 .11 حكومة
 5... 1.13 33 وكالة
 .... 4..4 ..1 خاصة

 الدرجة الكلية
 1.63 3.32 .11 حكومة
 1.73 3.23 33 وكالة
 1.55 1.13 ..1 خاصة

 

. وجود فروق بين هذه المتوسطات( 11.4)تبين من خالل قيم المتوسطات الحسابية في جدول  

وللتحقق من أن الفروق في المتوسطات الحسابية ذات داللة إحصائيا  أم ال، استخدمت الباحثة تحليل 

 (.14.4) ، في جدول(One Way ANOVA)التباين األحادي 
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للفروق بين  (One Way ANOVA)نتائج اختبار تحليل التباين األحادي  :(41.1)دول ج
" رام اهلل والبيرة " استجابات أفراد عينة الدراسة لمدى التزام مديري مدارس محافظة متوسطات 

 ية تعزى إلى متغير الجهة المشرفةبأخالقيات مهنة اإلدارة المدرس

مجموع  مصدر التباين المجال
 تالمربعا

درجات 
 الحرية

متوسطات 
مستوى  قيمة ف المربعات

 الداللة

تجاه أخالقيات المدير 
 المهنة

 *1.... 3.433 1.555 3 .3.11 بين المجموعات
 .43.. .44 531..31 داخل المجموعات

  443 31..313 المجموع

تجاه أخالقيات المدير 
 المعلمين

 *1.... 1...33 11.3.3 3 31.314 بين المجموعات
 513.. .44 31...31 داخل المجموعات

  443 414...3 المجموع

تجاه أخالقيات المدير 
 الطلبة

 *1.... 31.535 331.. 3 13.5.3 بين المجموعات
 1.4.. .44 131.331 داخل المجموعات

  443 1.1.331 المجموع
 تجاه المدير أخالقيات

 الطلبة أمور أولياء
 المحلي والمجتمع

 *1.... 54..14 5.331 3 11.3.3 بين المجموعات

 413.. .44 134.113 داخل المجموعات
  443 .1.5.33 المجموع

 تجاه المدير أخالقيات
 المدرسية واألنظمة القوانين

 *1.... 115..1 .5..5 3 11.113 بين المجموعات
 543.. .44 14...34 داخل المجموعات

  443 353.353 المجموع

 الدرجة الكلية
 *1.114 43.225 7.171 2 41.413 بين المجموعات

 1.333 .44 471.731 داخل المجموعات
  443 431.332 المجموع

 .(α ≤ 0.05)داللة إحصائية عند مستوى الداللة *

بين  (α ≤ 0.05)أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( 14.4)جدول  اتضح من

" رام اهلل والبيرة " توسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لمدى التزام مديري مدارس محافظة م

المحسوبة " ف"، حيث بلغت قيمة الجهة المشرفةبأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية تعزى إلى متغير 

، وبالتالي للدرجة الكلية وهي قيمة دالة إحصائيا  ( 1.....)، ومستوى الداللة اإلحصائية (13.335)

توجد فروق ذات داللة " ترفض الفرضية الصفرية الرابعة ونقبل الفرضية البديلة والتي تنص على أنه 
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بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول مدى  (α ≤ 0.05) إحصائية عند مستوى الداللة

تعزى إلى متغير " هلل والبيرة رام ا" التزام مدير المدرسة بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية في محافظة 

للمقارنات   LSDولمعرفة مصدر الفروق بين المتوسطات استخدمت الباحثة اختبار" الجهة المشرفة 

 (.15.4)جدول البعدية كما يبن 
 

للمقارنات البعدية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة   LSDنتائج اختبار :(45.1)جدول 
تعزى "  رام اهلل والبيرة" مدرسة بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية في محافظة حول مدى التزام مدير ال

 إلى متغير الجهة المشرفة

 المجال
 سنوات الخبرة

 خاصة وكالة حكومة 

أخالقيات المدير اتجاه 
 المهنة

 *- 33..3.. 5.33...  حكومة
 *-15.15..    -   5.33... وكالة
  *15.15.. *33..3.. خاصة

القيات المدير اتجاه أخ
 المعلمين

 *- 33115.. *333.1..  حكومة
 *-3..5..1    * - 333.1.. وكالة
  *3..5..1 *33115.. خاصة

أخالقيات المدير اتجاه 
 الطلبة

 *- 3..14.. *33.13..  حكومة
 *- 434....  * - 33.13.. وكالة
  *3535... *3..14.. خاصة

 اتجاه المدير أخالقيات
 الطلبة أمور ياءأول

 المحلي والمجتمع

-  1..1... *434....  حكومة

 *- 333.4..  * -3533... وكالة

  *333.4.. 1..1... خاصة

 اتجاه المدير أخالقيات
 واألنظمة القوانين

 المدرسية

 *- 11.43.. *154....  حكومة
 * -331.1..  * -154.... وكالة
  *331.1.. *11.43.. خاصة

 الكليةالدرجة 
 *- 1.314.. *43.3...  حكومة
 *- 31.33..  * -43.3... وكالة
  *31.33.. *1.314.. خاصة

 .(α ≤ 0.05)داللة إحصائية عند مستوى الداللة *
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ما بين  (α ≤ 0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( 13.4) جدول اتضح من 

لصالح الخاصة  جهة أخرىومدارس الوكالة من  جهة من والخاصة المدارس التابعة للحكومة

ما بين المدارس  (α ≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة و كما حكومة، وال

 .الخاصةلصالح المدارس التابعة للحكومة والخاصة 
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 :ملخص نتائج الدراسة 2.1

 محافظة مدارس مديري التزام لمدى" رام اهلل والبيرة"تقديرات معلمي المدارس في محافظة جاءت  -

وبمتوسط  ،بدرجة مرتفعة ،المدرسية على الدرجة الكلية اإلدارة مهنة بأخالقيات" والبيرة اهلل رام"

 (.3...)وانحراف معياري ( 1..1)حسابي 

من  ألولفي الترتيب ا ،والمجتمع المحلي الطلبة أمور أولياء  تجاه المدير كان مجال أخالقيات -

في حين كان (. 0.1.)، وانحراف معياري (3..4)بين مجاالت أداة الدراسة بمتوسط حسابي 

وانحراف ( .1.3)بمتوسط حسابي  في الترتيب األخير ،المعلمين تجاه المدير مجال أخالقيات

 (.....)معياري 

استجابات بين متوسطات  (α ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

رام " مدى التزام مدير المدرسة بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية في محافظة لأفراد عينة الدراسة 

 .جنس المعلمتعزى لمتغير " اهلل والبيرة 

بين متوسطات استجابات  (α ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

بأخالقيات مهنة اإلدارة " رام اهلل والبيرة " ري مدارس محافظة لمدى التزام مدي ،أفراد عينة الدراسة

 .للمعلم تعزى إلى متغير المؤهل العلمي ،المدرسية

بين متوسطات استجابات أفراد  (α ≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

بأخالقيات مهنة اإلدارة  "رام اهلل والبيرة " لمدى التزام مديري مدارس محافظة  ،عينة الدراسة

 5سنوات والمعلمين ذوي الخبرة أقل من  .1ما بين المعلمين ذوي الخبرة أكثر من  ،المدرسية

المعلمين لصالح  ،جهة أخرىمن  سنوات .1 – 5وللمعلمين ذوي الخبرة من  جهةمن  سنوات
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 ،لة إحصائيةكما توجد فروق ذات دال .سنوات 5أكثر من و     سنوات  .1ذوي الخبرة أقل  من 

 ،سنوات 5والمعلمين ذوي الخبرة أقل من  ،سنوات .1المعلمين ذوي الخبرة أكثر من ما بين 

 .سنوات 5لصالح المعلمين ذوي الخبرة أقل من 

ما بين المدارس التابعة  (α ≤ 0.05)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة توجد  -

توجد و كما حكومة، لصالح الخاصة وال جهة أخرىن ومدارس الوكالة م جهةمن  والخاصة للحكومة

التابعة للحكومة ما بين المدارس  (α ≤ 0.05)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 .الخاصةلصالح المدارس والخاصة 
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 الفصل الخامس

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات
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 الفصل الخامس
 

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

 

 .تناول هذا الفصل مناقشة إجابة نتائج الدراسة وفقا ألسئلتها وفرضياتها ثم عرضا للتوصيات
 

 :مناقشة نتائج إجابة الدراسة األول 5.1

بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية من وجهة " رام اهلل والبيرة"محافظة  ما مدى التزام مديري مدارس

 نظر معلميها ؟

     محافظة مدارس مديري التزام لمدى" رام اهلل والبيرة"تقديرات معلمي المدارس في محافظة جاءت 

متوسط حسابي المدرسية على الدرجة الكلية بدرجة مرتفعة وب اإلدارة مهنة بأخالقيات" والبيرة اهلل رام"

  (.0...)وانحراف معياري ( 3..1)
 

ادراك المعلمين الهتمام المديرين  :وقد تعزى هذه النتيجة من وجهة نظر الباحثة إلى األسباب التالية

ضافة إلى أن المعلمين على صلة مباشرة مع إ بمساعدتهم وتوجيههم النجاح العملية التعليمية التعلمية،

اًل من صلب عمل المدير، فكل معلم مسؤول عن بعض األعمال اإلدارية المديرين اذ يمارسون أعما
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الموكلة إليه والتي من بينها المناوبة اليومية، والمساعدة في حل المشكالت المتعلقة بالتالميذ وأولياء 

والتعاون،  أمور الطلبة، فهذا يؤكد على أهمية أن تكون العالقة بينهم على أساس من التفاهم، والود،

 . لتالي رضاهموبا

، (2..8)، والبشري (.8.3)، و بو عباس (2..8)دراسة أبو طبيخ نتائج وتتفق هذه النتيجة مع 

 (. 2..8)وأحمد 
 

، والمجتمع المحلي الطلبة أمور أولياء  تجاه المدير اتفق أفراد عينة الدراسة على أن مجال أخالقيات

، (8..2)وذلك حسب تقديراتهم وبمتوسط حسابي  ،بالمرتبة األولى مقارنة مع المجاالت األخرى تجاء

 (.3.2)وفقا لجدول (. 1...)وانحراف معياري 
 

بأهمية االتصال والتواصل  مدير المدرسةوعي المعلمين يدركون أن ذلك إلى  السبب في وتعزو الباحثة

مور بمتابعة مع أولياء األمور ومدى تأثيره في تحصيل الطلبة بالتعاون مع معلميهم،  ودور أولياء األ

األبناء من حيث أداء واجباتهم المدرسية مما يساعد على رفع الكفاءة الداخلية لمخرجات المدارس، 

والذي يتم من خالل مقابلة أولياء االمور لمناقشاتهم في بعض األمور التي تهم التالميذ، لذلك من 

 .الضروري التحلي باألخالقيات في التعامل مع هذه الفئة

أن المدرسة لم تعد بمفردها قادرة على تحقيق أهدافها المنشودة إال ك إلى ادراك المعلمين ذلوقد يعزى 

بالتعاون مع أفراد ومؤسسات المجتمع المحلي من خالل إشراكهم في جميع المراحل العملية التربوية، 

عرفي ليواكب التطور الم ؛حيث تلعب المدرسة دورا في تنمية المجتمع وتوعيته والنهوض بمستواه

الذين سيشعرون بصلتهم الوثيقة  ،وهذا سبيل لتوفير االطمئنان النفسي والروحي للطالب ،التكنولوجيو 

  (.2..8)وأحمد ( 2..8)م، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة البشري هبمجتمع
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 تباقي المجاال إال أنها أقل من ؛رتفعةجاءت بدرحة مفقد  ،المعلمين تجاه المدير أما مجال أخالقيات 

 وتعزو الباحثة ذلك إلى (.3.2)وفقا لجدول (. 2...)وانحراف معياري ( 1.02)بمتوسط حسابي 

باإلضافة حصة اسبوعيًا،  80 -82العبء الملقاة على المعلمين من حصص دراسية التي تمدت من 

إلى سلطة التفويض من قبل المدير من مناوبة ومتابعة سجالت المدرسة، وما يطلبه الموجهين من 

علميهم من خطط عالجية وتحضيرية، فهذا يشكل ضغطًا كبيرًا على المعلمين، وقلة التحفيز المعنوي م

 واإلشراف اإلدارية واألنظمة والرقابة بالقوانين يلتزمون عام بشكل والمادي لهم، كما أن مدراء المدرس

 يجعل المعلمين مماو  المديرين بين إنسانية عالقات وجود فرصة يقلل هذاو  ؛المعلمين على المباشر

 (.1..8)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة طرخان . المركز من مستمدة سلطتهم
 

 :مناقشة نتائج إجابة سؤال الدراسة الثاني 5.1

 المدارس مديري التزام لمدى المعلمين تقديرات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد هل

 الخبرة، وسنوات العلمي، والمؤهل الجنس، متغيرات إلى تعزى المدرسية اإلدارة مهنة بأخالقيات

 المشرفة؟ والجهة

 

 :نتائج الفرضية األولى والتي نصها 5.5.1

 تقديرات متوسطات بين( ≥ 1α...) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 جنس متغير إلى تعزى المدرسية اإلدارة مهنة بأخالقيات المدارس مديري التزام لمدى المعلمين

 .المعلم
 

فروق ذات داللة  عدم وجود للعينات المستقلة (Independent t-test)" ت"اختبار أظهرت نتائج 

مدى التزام لبين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة  (α ≤ 0.05)إحصائية عند مستوى الداللة 
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جنس تعزى لمتغير " هلل والبيرة ارام " مدير المدرسة بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية في محافظة 

 تقديراتجنس المعلم ال يؤثر على  ، وهذا يعنياألولى قبول الفرضية الصفريةالمعلم، وبالتالي 

 ،بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية" رام اهلل والبيرة " لمدى التزام مديري مدارس محافظة  المعلمين

األنظمة ات نشأوا في بيئة ومدارس متشابهة، وأن مالمعلمين والمعلموتعزو الباحثة سبب ذلك إلى أن 

 .نفسها المهام والمسؤولياتب ويقوم المعلمونوالقوانين موحدة في جميع المدارس، 
 

تختلف هذه في حين (. 2..8)، وشمس الدين (0..8)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة بني خالد 

، والبشري (0..8)، وطريف (2..8)، وأبو طبيخ (8.33)النتيجة مع دراسة مقابلة والحوامدة 

(8..2). 
 

 :نتائج الفرضية الثانية والتي نصها 5.5.1

 تقديرات متوسطات بين( ≥ α 1...) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 المؤهل متغير إلى تعزى المدرسية اإلدارة مهنة بأخالقيات المدارس مديري التزام لمدى  المعلمين

 .معلملل العلمي

فروق ذات داللة عدم وجود  (One Way ANOVA)أظهرت نتائج تحليل التباين األحادي 

مدى التزام لبين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة  (α ≤ 0.05)إحصائية عند مستوى الداللة 

المؤهل  تعزى لمتغير" اهلل والبيرة رام " مدير المدرسة بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية في محافظة 

لمدى التزام الثانية، وهذا يعني أن تقديرات المعلمين قبول الفرضية الصفرية العلمي للمعلم، وبالتالي 

هي نفسها في جميع  بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية" رام اهلل والبيرة " مديري مدارس محافظة 

أو أعلى  ،أو بكالوريوسأدنى من بكالوريوس  كان سواء ،المدارس بغض النظر عن المؤهل العلمي
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التي تركز على التمتع بمستويات عالية من  ،المنظومة األخالقية وقد يعزى ذلك إلى. من بكالوريوس

المعلمين، وأن األنظمة والقوانين واألعراف م بالعمل هي واحدة لكل ، وأن معايير االلتزاأخالقيات المهنة

النظر عن المؤهل العلمي، وأن مهنية المدير تفرض والتقاليد المرعية بالمهنة تطبق على الجميع بغض 

لذا  ؛السعي إلى التعاون والعمل بروح الفريقو  ،من خالل التمسك بها ،عليه الحرص على شرف المهنة

، و (2..8)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة البشري . لم يظهر لمتغير المؤهل العملي أية فروق

 (.1..8)، وطرخان (2..8)ه النتيجة مع دراسة أحمد هذتختلف في حين أنها (. 1..8)المزروعي 

 

 :نتائج الفرضية الثالثة والتي نصها 5.5.1

 تقديرات متوسطات بين( α ≤ ...1) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 سنوات متغير إلى تعزى المدرسية اإلدارة مهنة بأخالقيات المدارس مديري التزام لمدى المعلمين

 .للمعلم الخبرة
 

رفض الفرضية الصفرية الثالثة،  (One Way ANOVA)أظهرت نتائج تحليل التباين األحادي 

بين  (α ≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة أي وقبول الفرضية البديلة، 

" هلل والبيرة رام ا" متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لمدى التزام مديري مدارس محافظة 

والمعلمين ذوي  ،سنوات .3ما بين المعلمين ذوي الخبرة أكثر من  ،بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية

 ،جهة أخرىمن  سنوات .3 – 5وللمعلمين ذوي الخبرة من  ،جهةمن  سنوات 5الخبرة أقل من 

احثة سبب ذلك إلى تعزو الب .سنوات 5سنوات و أكثر من  .3المعلمين ذوي الخبرة أقل  من لصالح 

حاطتهم بمزيد من االهتمام سنوات 5ذوي الخبرة أقل من المديرين على المعلمين تركيز  أن والزيارات  وا 

ومعاملتهم معاملة تربوية تحقق لهم الطمأنينة، وتشعرهم بقيمتهم، وتنمية ، المتكررة اإلشرافية واإلرشادية

دماجهم مع المعلمين القد ،مواطن اإلبداع لديهم يشعرهم زيارات التبادلية فيما بينهم، وتشجيع ال ،امىوا 
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 .3المعلمين ذوي الخبرة أكثر من  إلى أن أيضا يعود السببو . تجاه مهنته بالثقة بمديرهم وبأخالقياته

مما يشيع  ،وأنه يحترمهم بسبب هذه الخبرات ،يكونون في سن متقاربة مع سنوات خبرة المدير  ،سنوات

 لم إن ،له مناظر مستوى في المعلمين هؤالء أن ،المدير لشعور نظراً  وربما ،جوًا من المودة بينهم

ووضع رؤى  ،، فيشركهم في التخطيط لمستقبل المدرسةاألكاديمية األمور في خاصة منه أقدر وايكون

 .بمدى أخالقيات مديرهم ،الً ومالحظًة قواًل وفع ،وأكثر حساً  ،تربوية لها، فهم أكثر قرباً  وأهداف  
 

سنوات والمعلمين  .3المعلمين ذوي الخبرة أكثر من توجد فروق ذات داللة إحصائية ما بين و كما 

وتعزو الباحثة سبب . سنوات 5سنوات  لصالح المعلمين ذوي الخبرة أقل من  5ذوي الخبرة أقل من 

وأقواله سنوات يشعرون بالروتين ألفعال المدير  .3ذلك إلى أن المعلمين القدامى ذوي الخبرة أكثر من 

، فخبرتهم مناظرة لخبرة مديرهم، أما المعلمين ذوي وبأخالقياته اتجاه مهنته فهم على دراية تامة به

على رغبة هم كل عمل يقوم به المدير هو عمل تميز وابداع و  ربما يرو أنسنوات  5الخبرة أقل من 

لهم في مسيرتهم  الحسنةوة القد فيعتبرون المدير بمثابةهو جديد  ومستمرة على االطالع بكل ماتامة 

 .، لما يروه من دعم ومساندة في بداية مسيرتهم التعليمية التعلميةالتعلمية التعليمية

 :والتي نصها رابعةنتائج الفرضية ال 4.5.1

 تقديرات متوسطات بين( ≥ α 1...) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 الجهة متغير إلى تعزى المدرسية اإلدارة مهنة بأخالقيات دارسالم مديري التزام لمدى المعلمين

 (. خاصة وكالة، حكومة،) المعلم يتبعها التي المشرفة
 

رفض الفرضية الصفرية الرابعة،  (One Way ANOVA)أظهرت نتائج تحليل التباين األحادي 

 والخاصة التابعة للحكومةوجود فروق ذات داللة إحصائية ما بين المدارس وقبول الفرضية البديلة أي 

 إلى نتيجة ذلك وتعزو الباحثة. حكومةلصالح الخاصة وال ،ومدارس الوكالة من طرف آخر ،من طرف
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لى  ،تتبع نفس األنظمة والقوانين الصادرة من وزارة التربية والتعليم ،المدارس الحكومة والخاصة أن وا 

مدارس الوكالة  أن وقد يكون السببلتعليم، من وزارة التربية والهم صادر موحد وجود دستور أخالقي 

فهي  ،هي مدارس أساسية وثانوية ،المدارس الخاصة والحكومة في حين أن ،هي مدارس أساسية فقط

المرحلة وتعتبر  ،ألن المدرسة الثانوية محط أنظار الجميع ؛أكثر كفاءة وأكثر التزاما بأخالقيات العمل

ذلك الهيئة التدريسية هي أكثر وعيا وممارسة ألدوارهم مما يساعد وك ،الثانوية نهاية المرحلة الدراسية

 .م بأخالقيات العمل اإلداريامدير المدرسة على االلتز 
 
 

لصالح المدارس التابعة للحكومة والخاصة كما توجد فروق ذات داللة إحصائية ما بين المدارس 

 ،خاصة جهاتمشيدة من قبل هي مدارس الخاصة، وتعزو الباحثة ذلك إلى أن المدارس الخاصة 

وزارة التربية والتعليم، فإن لم تثبت وجودها في التمسك وااللتزام من  ثم حصلت على ترخيصومن 

شرافها على معلميها،واألخالقيات بالقوانين واألنظمة وتواصلها المستمر مع أولياء أمور  ، وعالقاتها وا 

 .سيؤثر على سمعتها مما يعيق عملهافإن ذلك  ؛الطلبة والمجتمع المحلي
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 :التوصيات 5.1

 :في ضوء نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها توصي الباحثة بما يلي

 

 :توصيات تتعلق بمديري المدارس: أوالا 

 .العمل بروح القوانين واألنظمة ليس بحرفيتها .3

درسية والمعلمين وأولياء األمور والمجتمع االتصال والتواصل الفعالين بين اإلدارة الماالستمرار في  .8

 .المحلي

مجال لعمل على تعزيز المعلمين معنويًا، حيث جاءت نتيجة اإلجابة عن سؤال الدراسة األول في ا .1

يعزز المعلمين معنويًا لقاء ما يحققونه من "وهي ( 33)أن الفقرة  المعلمين تجاه المدير أخالقيات

 .بمدى متوسط، " إنجازات

، حيث جاءت نتيجة ووضع أهداف ورؤى المدرسة وتطويرها ،لمعلمين في اتخاذ القراراتإشراك ا .2

وهي ( .3)أن الفقرة  المعلمين تجاه المدير مجال أخالقياتاإلجابة عن سؤال الدراسة األول في 

 .بمدى متوسط، " يشرك المعلمين في إعداد رسالة المدرسة ورؤيتها"
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 :جراء بحوث ودراسات تربوية مستقبليةتوصيات تتعلق بإ: نياا ثا

ألن  ؛في مختلف محافظات الوطن ،االستمرار في إجراء دراسات وبحوث متممة لهذه الدراسة .3

 .المدير هو الركن المنير لمدرسته

من وجهة نظر  ،إجراء دراسات حول مدى التزام المديرين بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية .8

 .محافظات الوطن المشرفين التربويين في مختلف

إجراء دراسات حول مدى التزام المديرين بأخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية في مدارس التابعة   .1

 .للوكالة

إجراء دراسة للتعرف على مدى التزام موظفي وزارة التربية والتعليم بأخالقيات الوظيفة من وجهة  .2

 .نظر المدراء والمعلمين

اإلدارة العمل على التزام المدراء والمعلمين بأخالقيات مهنة إجراء دراسة للتعرف على أثر ضغوط  .5

 . المدرسية والتعليم
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 .مكتبة اليقظة للنشر والتوزيع، عمان .3ط ،األخالقيات في اإلدارة :(3..8. )محمد. ياغي .15

درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانوية الفلسطينية بأخالقيات (: .8.3. )يحيى، سجى .12

. جامعة النجاح الوطنية، فلسطين. ة اإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلمي مدارسهممهن

 (.رسالة ماجستير غير منشورة)
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 (1)ملحق رقم 

 االستبانة األولية

 

 ة| المحترم ...................................... حضرة 

 تحية طيبة وبعد،

أخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية لدى مديري مدارس محافظة " بين يديكم استبانة لدراسة بعنوان    
، وذلك استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير  "ظر معلميها من وجهة ن" رام اهلل والبيرة "

 .في اإلدارة التربوية من جامعة القدس

جراء أي تعديل     بداء رأيكم في فقراتها، وا  ترجو الباحثة من حضرتكم التكرم بتحكيم هذه االستبانة وا 
 .ترونه مناسبا  

 ولكم منا جزيل الشكر

 الباحثة                                                                                        

 عطيويافاطمة خليل 
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 ،ة| المحترم  ة|المعلم حضرة     

 تحية طيبة وبعد،

أخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية لدى مديري مدارس محافظة " بين يديك استبانة لدراسة بعنوان    
، وذلك استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير  "وجهة نظر معلميها  من" رام اهلل والبيرة "

 .في اإلدارة التربوية من جامعة القدس

ترجو الباحثة من حضرتكم اإلجابة عن فقرات االستبانة، علما بأن إجابتكم ستعامل بسرية تامة ولن    
 تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط

 إنجاح هذه الدراسة، وكما منا جزيل الشكر نأمل تعاونكم معنا في

 الباحثة                                                                                     

 فاطمة خليل عطيوي

 :البيانات الشخصية: القسم األول

 بجانب اإلجابة التي تنطبق عليك(  ) يرجى وضع إشارة 

 أنثى           ذكر     :        الجنس

 أعلى من بكالوريوس  بكالوريوس فقط                  أدنى من بكالوريوس          :       المؤهل العلمي

 سنوات  01سنوات             أكثر من  01 – 5سنوات              من  5أقل من :        سنوات الخبرة

 خاصة                        وكالة                       حكومة     :        الجهة المشرفة
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 :فقرات االستبانة: القسم الثاني

أمام الفقرة، وتحت الدرجة التي تراها (  ) يرجى قراءة الفقراة التالية بعناية واإلجابة عنها بوضع إشارة 
 مناسبة

 الفقرة الرقم
 الدرجة

 داقليلة ج قليلة  متوسطة  كبيرة كبيرة جدا
 أخالقيات المدير تجاه المهنة: المجال األول

      يعتز بالمهنة ويعتبرها من المهن السامية .0
      يحرص على متابعة تحصيله األكاديمي  .2
      يسعى لبناء سمعته المهنية من خالل البحث والدراسة .3
 ، سة دوره المهني كمسؤول تربوي فقطيتفرغ لممار  .4

 ما من شأنه إعاقة هذا التفرغمبتعدا عن كل 
     

 يحرص على المشاركة في البرامج التدريبية  .5
 المتخصصة في مجال اإلدارة المدرسية

     

 يحرص على متابعة ما يعقد من مؤتمرات  .6
 تربوية متخصصة في مجال اإلدارة المدرسية

     

      يحرص على أداء مهامه اإلدارية بتميز .7
      صعوبات التي تواجهه أثناء أدائه لمهنتهيتحمل ال .8
 يطبق كل ما هو جديد في مجال اختصاصه  .9

 المهني واإلداري
     

 اخالقيات المدير تجاه المعلمين: المجال الثاني
      يشارك المعلمين في إعداد رسالة المدرسة وخطتها .01
      يثير دافعية المعلمين نحو العمل .00
 المعلمين معنويا ويشجعهم على ما يحققوه منيعزز  .02

 انجازات 
     

      يقدم النصح واإلرشاد للمعلمين بكل تواضع .03
      يعالج مشكالت المعلمين بطرق موضوعية وسليمة .04
      ينمي روح العمل الجماعي لدى المعلمين .05
      ينسب أعمال المعلمين عند رفعها للمسؤولين بأمانة .06
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 الرقم
 

 الدرجة الفقرة
 قليلة جدا قليلة  متوسطة  كبيرة كبيرة جدا

 يشجع المعلمين على الشعور بالمسؤولية واإلقبال  .07
 على تحملها

     

 ينمي لدى المعلمين العادات الحميدة والقيم الخلقية  .08
 والرفيعة

     

      نيوازن بين أقواله وأفعاله في التعامل مع المعلمي .09
      يشرف على أداء المعلمين باعتباره مشرفا مقيما .21
      ُيطلع المعلمين على ما كتبه عنهم من تقارير .20
      يشجع الزيارات التبادلية بين المعلمين .22
      يتقبل النقد البناء دون انفعال أو تعصب  .23
  يطلب تنفيذ اللوائح والقوانين بنوع من  .24

 نسانية والزمالةاإل
     

 يتعامل بحزم مع المعلمين في األمور التي تستوجب  .25
 الحزم

     

      يحرص على التواصل مع المعلمين خارج المدرسة .26
 أخالقيات المدير تجاه الطلبة: المجال الثالث

      يعامل الطلبة بالصبر والحلم .27
      يستمع إلى شكاوي الطلبة ومشاكلهم .28
      يعّود الطلبة على الجرأة في قول الحق .29
      يمّرس الطلبة على احترام القوانين واللوائح المدرسية .31
      يسعى لتطوير الطلبة أكاديميا وتروبويا بشتى السبل .30
      يحث الطلبة على أداء الواجبات واألنشطة والمناسبات .32
 والحفالت للترويج عن يدعو إلى إقامة المسابقات .33

 الطلبة بشكل دائم
     

 يشارك الطلبة في أعمالهم الجماعية داخل المدرسية  .34
 بشكل من التواضع

     

 يراعي احتياجات الطلبة وفروقهم الفردية في  .35
 العملية التعليمية التعلمية
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 الرقم
 

 الدرجة الفقرة
 ة جداقليل قليلة  متوسطة  كبيرة كبيرة جدا

      يحافظ على األسرار الخاصة والعائلية للطلبة .36
 

 يعتني بخدمات الطلبة الصحية واالجتماعية  .37
 داخل المدرسة

     

 يعمل على رفع الروح المعنوية لدى الطلبة خاصة  .38
 ذوي االحتياجات الخاصة بهم

     

      يحبب الطلبة بمدرستهم ومعلميهم .39
      لبة بأسلوب محبب عبر اإلذاعةيوجه الط .41
      يراقب سلوك الطلبة في كافة مرافق المدرسة .40
 يعقد لقاءات مع لجان الطلبة المدرسية بين الفينة  .42

 واألخرى
     

 أخالقيات المدير تجاه  أولياء أمور الطلبة والمجتمع المحلي: المجال الرابع
      طلبةيقدر أهمية دور أولياء أمور ال .43
      يتشاور مع أولياء أمور الطلبة في أمور تهم أبنائهم .44
      يلجأ إلى أسلوب الحوار في االجتماع مع أولياء األمور .45
 ينفذ ما يلتزم به أمام أولياء األمور في االجتماعات  .46

 الرسمية
     

      تنسجم أقواله مع أفعاله أمام أفراد المجتمع المحلي .47
      يشارك المجتمع المحلي في إحياء مناسباته .48
 يحرص على أن تكون مدرسته قدوة في احترامها  .49

 لتقاليد المجتمع المحلي
     

 يستفيد من خبرات أفراد المجتمع المحلي  .51
 ومواقعهم االجتماعية والوظيفية في حل المشكالت 

 الطالبية

     

      منها حلي ويناقشهم لتنفيذ الممكنيتقبل آراء المجتمع الم .50
 ينقل الصورة الحقيقية عن مدرسته في اللقاءات التي تتم  .52

 بين المدرسة والمجتمع المحلي
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 الدرجة الفقرة الرقم
 قليلة جدا قليلة  متوسطة  كبيرة كبيرة جدا

 أخالقيات المدير تجاه القوانين واألنظمة المدرسية: المجال الخامس
      يراعي معايير االنضباط المدرسي عند تطبيقها .53

 
 يبدأ بنفسه في تطبيق ما يصدر عنه من تعليمات  .54

 تتعلق بالنظام واالنضباط المدرسي
     

      يقوم بتجوالت تفقدية لالطمئنان عن سير العمل .55
      يحرص على اتباع مبدأ المساءلة .56
 ن واألنظمة المقررة من وزارة يقوم بتطويع القواني .57

 التربية والتعليم بطرق منطقية
     

 يشارك عناصر العملية التعليمية في إعداد الئحة  .58
 القوانين واألنظمة

     

      ُيطلع المعلمين والطلبة على الئحة القوانين واألنظمة .59
 يستند إلى الئحة القوانين واألنظمة عند إصدار  .61

 للمخالفين من قبل المعلمين والطلبة العقوبات
     

 يواجه ما يتعرض له من ضغوط في تطبيق  .60
 القوانين واألنظمة بمرونة وحكمة وتعقل

     

 يترجم أقواله إلى أفعال في أثناء تنفيذه لمهامه  .62
 اإلدارية والفنية

     

 يعمل على غرس روح النظام واحترام القانون لدى  .63
 جميع أطراف العملية التعليمية التعلمية

     

 يتحرى العدل في معالجة إخالالت أطراف العملية  .64
 التربوية بالنظام والقانون
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 (2)ملحق رقم 

 أسماء محكمي أداة الدراسة

 مكان العمل        الدرجة العلمية اسم المحكم             الرقم

 جامعة القدس دكتوراه سمحسن عد .1

 جامعة القدس دكتوراه محمد عابدين .2

 جامعة القدس دكتوراه عفيف زيدان .3

 جامعة القدس دكتوراه ابراهيم عرمان .4

 رام اهلل| كلية العلوم التربوية  دكتوراه محمد عمران .5

 رام اهلل| كلية العلوم التربوية  دكتوراه ناصر السعافين .6

 رام اهلل| كلية العلوم التربوية  دكتوراه ورنبيل منص .7

 رام اهلل| كلية العلوم التربوية  دكتوراه رائد أسعد .8

 جامعة الخليل دكتوراه كمال مخامرة .9

ن ايمان .11  وكالة| مديرة مدرسة بيت عنان ماجستير يوسف محمد عالا

 موظف حكومة ماجستير خليل جمعة اعطيوي .11
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 (3)ملحق رقم 

 االستبانة النهائية

 ،ة| المحترم  ة|المعلم حضرة     

 تحية طيبة وبعد،

أخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية لدى مديري مدارس محافظة " بين يديك استبانة لدراسة بعنوان    
، وذلك استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير "من وجهة نظر معلميها " رام اهلل والبيرة "

 .دارة التربوية من جامعة القدسفي اإل

ترجو الباحثة من حضرتكم اإلجابة عن فقرات االستبانة، علما بأن إجابتكم ستعامل بسرية تامة ولن    
 تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط

 نأمل تعاونكم معنا في إنجاح هذه الدراسة، وكما منا جزيل الشكر

 الباحثة                                                                                     

 عطيويافاطمة خليل 

 :البيانات الشخصية: القسم األول

 بجانب اإلجابة التي تنطبق عليك(  ) يرجى وضع إشارة 

 ذكر                أنثى:        الجنس

أعلى من    وس فقط             بكالوري    أدنى من بكالوريوس        :       المؤهل العلمي
 بكالوريوس 

 سنوات  01أكثر من          سنوات     01 – 5من   سنوات             5أقل من :       سنوات الخبرة

 حكومة                        وكالة                            خاصة:        الجهة المشرفة
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 :بانةفقرات االست: القسم الثاني

أمام الفقرة، وتحت الدرجة التي تراها (  ) يرجى قراءة الفقراة التالية بعناية واإلجابة عنها بوضع إشارة 
 مناسبة

 الفقرة الرقم
 الدرجة

 قليلة جدا قليلة  متوسطة  كبيرة  كبيرة جدا
 تجاه المهنةاأخالقيات المدير : المجال األول

      يعتز بالمهنة  .0

      لى متابعة تحصيله األكاديمي يحرص ع .2

      يطور نفسه من خالل البحث والدراسة .3

      يتفرغ لممارسة دوره المهني كقائد تربوي  .4

 يحرص على المشاركة في البرامج التدريبية  .5

 المتخصصة في مجال اإلدارة المدرسية

     

      يحرص على أداء مهامه اإلدارية بتميز .6

      حمل الصعوبات التي تواجهه أثناء أدائه لمهنتهيت .7

يحرص على تطبيق أساليب وآليات عمل جديدة في  .8
 عمله

     

 أخالقيات المدير اتجاه المعلمين: المجال الثاني
      يعامل المعلمين بالعدل  .9

      يشرك المعلمين في إعداد رسالة المدرسة ورؤيتها .01

      ن معنويا لقاء ما يحققونه من إنجازات يعزز المعلمي .00
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 الفقرة الرقم
 الدرجة

 قليلة جدا قليلة  متوسطة  كبيرة  كبيرة جدا
      يقدم النصح واإلرشاد للمعلمين بكل تواضع .02

      يعالج مشكالت المعلمين بطرق موضوعية  .03

      ينمي روح العمل الجمعّي لدى المعلمين .04

      نسب إنجازات المعلمين عند رفعها للمسؤولين بأمانةي .05

      ينمي مبدأ المساءلة الذاتية لدى المعلمين .06

      ينمي لدى المعلمين العادات الحميدة .07

 يحرص على أن تطابق أفعاله أقوله في تعامله مع  .08

 المعلمين

     

      الدراسةُيشجع المعلمين على تطوير أنفسهم بالبحث و  .09

      ُيقّيم المعلمين بناء على معايير واضحة ومعلومة لهم .21

 يحرص على توفير فرص متكافئة لجميع المعلمين  .20

 في أثناء العمل

     

      يتقبل النقد البناء دون انفعال أو تعصب  .22

      يبتعد عن تكوين شلل وجماعات مواليه من المعلمين .23

 ل بحزم مع المعلمين في األمور التي تستوجب يتعام .24

 الحزم
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 الفقرة الرقم
 التقدير

 قليلة جدا قليلة  متوسطة  كبيرة  كبيرة جدا

 اخالقيات المدير اتجاه الطلبة: المجال الثالث

      يعامل الطلبة بالعدل .25

      يستمع إلى شكاوي الطلبة ومشاكلهم .26

      يعّود الطلبة على الجرأة في قول الحق .27

      يحث الطلبة على احترام القوانين واللوائح المدرسية .28

 يعزز الطلبة على إنجازاتهم المختلفة خالل  .29
 العام الدراسي

     

      واألنشطة والمناسباتُيشجع الطلبة على أداء الواجبات  .31
لحاق األذى بهم ُيمسك عن إهانة الطلبة .30       وتحقيرهم وا 
 يراعي احتياجات الطلبة وخصائصهم الفردية في  .32

 العملية التعليمية التعلمية
     

      يحافظ على األسرار الخاصة والعائلية للطلبة .33
 يعتني بخدمات الطلبة الصحية واالجتماعية  .34

 داخل المدرسة
     

 وية لدى الطلبة خاصة يعمل على رفع الروح المعن .35
 ذوي االحتياجات الخاصة 

     

      يحبب الطلبة بمدرستهم ومعلميهم .36

 يعقد لقاءات مع لجان الطلبة المدرسية بين الفينة  .37

 واألخرى
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 الفقرة الرقم
 التقدير

 قليلة جدا قليلة   متوسطة  كبيرة  كبيرة جدا

 اتجاه  أولياء أمور الطلبة والمجتمع المحلي أخالقيات المدير: المجال الرابع

      يقدر أهمية دور أولياء أمور الطلبة .38

      يتشاور مع أولياء أمور الطلبة في أمور تهم أبناءهم .39

 ينفذ ما يلتزم به أمام أولياء األمور في االجتماعات  .41

 الرسمية

     

      ا منهمُيمسك عن محاباة أولياء األمور أو بعض .40

      يشارك المجتمع المحلي في أنشطته ومناسباته .42

 يحرص على أن تكون مدرسته قدوة في احترامها  .43

 لتقاليد المجتمع المحلي

     

 يستفيد من خبرات أفراد المجتمع المحلي  .44
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