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 اإلىداء
 (105)التكبة،.)عممكـ كرسكلو كالمؤمنكف كقؿ اعممكا فسيرل ا :)قاؿ تعالى

 عميو أفضؿ الصمكات كأتـ التسميـسيدنا محمد ، منارة العمـ كالعمماء،اإلماـ المصطفى، سيد الخمؽإلى 

 إىداء إلى أمي فمسطيف. . . . . . . أكالن كأخيران 

 إلى ريحانة بيتي العتيؽ، شمس عمرم كأكؿ باب إلى الجنة. . . . أمي

ا عمره كألبسو ثكب الصحة كالعافية. .  إلى مف سألت ا أف يرزقني بره في حياتو، إلى كالدم أطاؿ

 إلى مف عممني أف األعماؿ الكبيرة ال تتـ إال بالصبر كاإلصرار كالعزيمة

 إلى مف ضاقت السطكر مف ذكره فكسعو قمبي. . . زكجي العزيز

 إلى سندم في ىذه الدنيا كربيع عمرم الذم ال يجؼ. إخكتي كأخكاتي

إلى مف أناركا دركب العمـ ككقفكا عمى المنابر فأضاءكا لنا الطريؽ. . . أساتذتي األفاضؿ في جامعة 

 كمية الدراسات العميا  –القدس  أبك ديس 

إلى الذيف ييميـ مف األدب أف يككف حاميان لمفضيمة، داعيان لمتكجيو الصحيح، كسيمة لمنيكض بالشعكب 

 العربية.

ليكـ جميعان أىدم دراستي المتكاضعة. إ
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 :إقرار
أقٌر أنا معٌدة الرسالة أٌنيا قٌدمت لجامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير، كأٌنيا نتيجة أبحاثي الخاصة، 

حيثما كرد، كأٌف ىذه الرسالة، أك أٌم جزءو منيا، لـ يقدـ لنيؿ أٌية درجة لو باستثناء ما تٌمت اإلشارة 

ميا ألية جامعة أك معيد آخر.   عممية عي

 خمكد  محمد سميـ إسماعيؿاالسـ: 

 التكقيع:. . . . . . . . . . . . . . 

 ـ. 2017/ 10/ 18التاريخ: 
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 والتقدير الشكر
 

كيٍف ًمفى قاؿ تعالى:  اًكًريفى  ﴿ فىاٍعبيٍد كى  (55 لزمر,) ا﴾الشَّ

 كأخيران  الشكر  أكالن 

بفيض حب كعظيـ امتناف، أقدـ مف الشكر أجزلو، إلى مف كانت ليا أياد طيبة كجيكد جبارة في إنجاز 
 ىذا العمؿ المتكاضع 

 الدكتكرة: بعاد خالص 

 كىيئتيا اإلدارية كاألكاديمية  ،الفاضؿ ممثمة برئيسيا؛كما أقدـ خالص شكرم إلى جامعتي

  كما أتقدـ بعظيـ الشكر إلى كؿ مىٍف مٌد لي يد العكف، كساىـ في إنجاز ىذه الرسالة 

 الحمد  رب العالميف   
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  الممخص

لمديرم المدارس في محافظة  األخبلقيمستكل الذكاء  إلى التعرؼ إلىىدفت ىذه الدراسة 

، مف كجية نظر المدراء، كالمعمميف الجنس، كالتخصص  في ضكء بعض المتغيرات، كىي طكلكـر

حيث طبقت ىذه الدراسة في الفصؿ الدراسي ، كسنكات الخبرة، كمكاف المدرسة، كالسمطة المشرفة

 الكصفي المنيج باعإت تـ الدراسة أىداؼ حقيؽ، كلتـ2016/2017الثاني مف العاـ األكاديمي 

، كقد تـ 322مف ) تككنت عينة الدراسة حيثالتحميمي،  ( مف معممي المدارس في محافظة طكلكـر

كقد شكمت العينة ما  (Stratified Random Sample)اختيارىـ بطريقة العينة الطبقية العشكائية 

( مديران، كمديرة بنسبة 110%( تقريبان مف مجتمع الدراسة، في حيف بمغت عينة المديريف )15نسبتو )

ف كالمديرات، كبعد إطػبلع الباحثة عمى عدد مف الدراسات السابقة، ير ي%( مف مجتمع المد81)

( فقرة، 51ت في صكرتيا النيائية مف )كاألدكات المستخدمة فييا، قامت بتطكير استبانة خاصة، تككن

( فقرات، كتناكؿ البعد 7كعدد فقراتو )كزعت عمى ستة أبعاد رئيسة ؛ يدكر البعد األكؿ حكؿ: االحتراـ 

( 7( فقرات، كتناكؿ البعد الثالث: مكضكع التعاطؼ كعدد فقراتو )10الثاني: التسامح كعدد فقراتو )

( فقرات فتناكؿ مكضكع السيطرة كالتحكـ، كتناكؿ البعد 7فقرات، أما البعد الرابع: كعدد فقراتو )

( فقرة، كتناكؿ البعد السادس: جانب الرقابة 13د فقراتو )الخامس: مكضكع العدالة كالمساكاة كبمغ عد

 الرـز برنامج استخداـ ( فقرات، كلمكصكؿ إلى نتائج الدراسة التطبيقية تـ7الذاتية كعدد فقراتو)

المئكية،  النسب(األساليب اإلحصائية التالية:  استخداـ تـ البيانات؛ (، كلمعالجة(SPSS اإلحصائية

 سبيرماف(  ارتباط كركنباخ ألفا، كمعامؿ ارتباط الحسابي، كمعامؿ كالتكرارات، كالمتكسط

 الدراسة إلى النتائج اآلتية:  كبناء عمى النتائج اإلحصائية تكصمت

 (83.9بمغت الدرجة الكمية لمستكل الذكاء األخبلقي مف كجية نظر المدراء كالمديرات بمتكسط حسابي: )
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كجاء  لسيطرة كالتحكـكجاء بالرتبة الثانية بعد ا، بالرتبة األكلىاالحتراـ بعد كجاء  ، كقدأم درجة مرتفعة

الخامسة الرقابة الذاتية كجاء بالرتبة  ،العدالة كالمساكاة، كجاء بالرتبة الرابعة بعد التعاطؼبالرتبة الثالثة بعد 

الكمية لمذكاء األخبلقي  لممعمميف كالمعممات  بينما بمغت الدرجة  بالرتبة األخيرة،التسامح كجاء بعد  ،بعد

كجاء بالرتبة الثانية بعد ،%( بدرجة مرتفعة حيث جاء بعد االحتراـ بالرتبة األكلى79.9بنسبة مئكية بمغت )

كجاء بالرتبة  ،كالتحكـ كجاء بالرتبة الرابعة بعد السيطرة،كالمساكاة كجاء بالرتبة الثالثة بعد العدالة ،التعاطؼ

 ة بعد التسامح  كجاء بعد الرقابة الذاتية بالرتبة األخيرة كبدرجة مرتفعة. الخامس

ال تكجد فركؽ جكىرية بيف متكسطات الذكاء األخبلقي لدل مديرم كما دلت النتائج اإلحصائية أيضان أنو  

، مف كجية نظر المعمميف، كالمديريف، تعزل لمتغيرات الجنس، التخصص،  مدارسال في محافظة طكلكـر

في محافظة  مدارسسنكات الخبرة في حيف تكجد فركؽ في متكسطات الذكاء األخبلقي لدل مديرم ال

، مف كجية نظر المعمميف، كالمديريف، تعزل لمتغير مكاف المدرسة بيف مخيـ، كمدينة لصالح  طكلكـر

لمخيـ، كبيف المدينة، كقرية لصالح المدينة، كتكجد فركؽ، تعزل لمتغير السمطة المشرفة، بيف خاصة، ا

 ة لصالح خاصة. يكحككم

 كأكصت الدراسة:

بتصميـ برامج تدريبية لمديرم المدارس عمى ميارات الذكاء األخبلقي لتطكير قدراتيـ، كعمؿ معايير 

 بؿ. خاصة في تعييف مديرم المدارس في المستق
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Moral intelligence among school principals in the Tulkarm Governorate 

Prepared by: Kholoud Ismail   Supervised by Dr. Buad Khales 

Supervisor: Dr. Boad Al-Khales  

Abstract 

This study aimed to identify the level of moral intelligence among school principals 

in Tulkarm Governorate from the perspective of principals and teachers in Tulkarm 

Governorate schools in terms of the variables of gender ،specialization ،years of 

experience ،school location and supervisory body. This study was implemented during the 

second semester of the academic year 2016/2017. The descriptive analytical approach was 

used to achieve the objectives of the study. The actual study sample consisted of (322) 

schoolteachers in Tulkarm Governorate ،who were chosen by the Stratified Random 

Sample. The sample represented almost 15% of the study population. The sample of the 

principals (110) represented (81%) of the principals’ population.  

The researcher reviewed and researched a number of previous studies and 

instruments. Then she developed a special questionnaire ،which consisted of (52) 

paragraphs and distributed over six main dimensions as follows: first dimension (7 

paragraphs) addressed respect; second dimension (10 paragraphs) addressed tolerance; 

third dimension (7 paragraphs) addressed sympathy; fourth dimension (7 paragraphs) 

addressed domination and control; fifth dimension (13 paragraphs) addressed justice and 

equality; sixth dimension (8 paragraphs) addressed self-censorship. To reach the practical 

results of the study ،the SPSS software package was used. The collected data were 

analyzed and processed using the following statistical methods: percentages ،

reoccurrences،arithmetic means،Cronbach Alpha correlation coefficient ،and Spearman 

correlation coefficient.  

Based on these statistical results ،the study reached a set of important findings. The 

score of moral intelligence from the perspective of principals was high (arithmetic mean 3. 

94). This result was attributed to the nature of the social structure of the study population 

who shared positive emotions as teachers and principals. The rest of the dimensions were 

as follows: 1
st
 respect ،2

nd
 sympathy ،3

rd
 justice and equality ،4

th
 control ،5

th
 tolerance ،and 

6
th

 self-censorship. The statistical results showed that there were no significant differences 



 

 و

between scores of the moral intelligence among the principals in the Tulkarm Governorate 

from the perspective of teachers and principals due to the variables of gender ،

specialization ،and years of experience. Yet there were significant differences in the scores 

of moral intelligence among principals in the Tulkarm Governorate schools from the 

perspective of teachers and principals due to the variable of school location as follows: 

between the city and the camp in favor of the camp ،and between the city and the village in 

favor of the city. Besides ،in terms of the variable of supervisory body ،there are important 

differences between private and government schools in favor of private schools.  

The study reached a set of important recommendations. It mainly recommended the 

need to design training programmes for school principals to develop their skills and 

capacities in the field of moral intelligence as well as the need to establish special 

standards for the appointment of new principals in the future.  
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 وأىميتيا الدراسة مشكمةالفصل األول : 

 مقدمة 1.1
 يعتبر الذكاء األخبلقي مف المكضكعات ذات األىمية الكبيرة ألنو يساىـ في تشكيؿ كبناء

النفسي،  لمفرد؛ كاالستقرار النفسية الصحة تحقيؽ في ىامان  دكران  يشكؿ ، حيثالشخصية السكية لمفرد

 الذكاء إلى المختمفة، حيث ييشار مراحؿ نمكه اآلخريف، عبر مع التكيؼ، كالتعامؿ عمى كالقدرة

 قكية، بحيث أخبلقية قناعات تكافر يتطمب الصح، كالخطأ، كىذا فيـ عمى أنو: القدرة عمى األخبلقي

 بمكجبيا.  يتصرؼ الفرد

ف  الذات اآلخريف، كضبط بألـ كاإلحساس حياتية ؛ خصائص تتضمف المعرفية القدرة ىذه كا 

العاطفي، كمقاكمة الظمـ،  الرأم، كالتفاعؿ أك الحكـ إصدار قبؿ السيئ، كاإلصغاء بانفتاح الفعؿ تجاه

 (2000اآلخريف عمى أساس المكدة كاالحتراـ .)بكربا،   مع كالتعامؿ

إلى أف الذكاء األخبلقي نابع مف قدرات عقمية مستمدة مف األسس األخبلقية كالتي يقكد  كىذا 

تعيف الفرد عمى الخير كتكبح جماح الشر لديو كتجعمو قادر عمى التكيؼ في مجتمعو  بطريقة ايجابية 

األخبلقي، يتضمف  إلى أف الذكاء Gardner), .(2004, (2004،جاردنر)كما يشير باعثة لمخير 

 بالنكايا القياـ عف النفس لدل اآلخريف، كردع األلـ إدراؾ عمى لذاتو، كلآلخريف، كقدرتو اإلنساف احتراـ

 يتضمف االجتماعي، فيك الذكاء عف ينفصؿ ال الذكاء أف ىذا (,(Gardner جاردنر القاسية، يعتقد

 عمييـ، كالتسامح اآلخريف، كالعطؼ لمقيـ، كالميكؿ، كالفضائؿ، كالضمير، كاحتراـ الفرد مدل امتبلؾ

ف، معيـ  اآلخريف.  مع لمفرد االجتماعية العبلقات مف تنبثؽ الخصائص جميعيا ىذه كالعدالة، كا 

، التي ضمف نظرية جاردنر حداثة كتجددان  أنكاع الذكاءاتأكثر كعميو ييعتبر الذكاء األخبلقيُّ مف 

(: إف الذكاء األخبلقيَّ ىك 2005في عاـ ) (,(Gardner لمذكاءات المتعدِّدة؛ حيث اعتبر جاردنر
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الذم ينجح في إكساب األفراد الذكاء األخبلقي ىك  الضابط لمذكاءات المتعدِّدة األخرل، حيث المدير

كالتكاصؿ، كىك قدكة في التعاطؼ كاالحتراـ، كىك مف يجيد  الحكار فف مربٍّ يتصؼي بالصبر، كييجيد

 فف التسامح، كمراقبة الذات. 

 السنكات في األخبلقي تعميـ الذكاء الجـز بأنو يمكف األخبلقي يمكف ءلمذكا الفيـ العاـ كمف خبلؿ 

بداء األخبلقية كضبط كذلؾ إلكسابو بعض السمات الفرد حياة مف األكلى االحتراـ،  النفس، كالعدالة، كا 

 تكفير إلى المؤثرات الخارجية، باإلضافة لمكاجية الخطأ كالصح بمفيكمي الداخمي كتطكير اإلحساس

 الفرد لدل األخبلقية، كبالتالي تتكافر المكضكعات تخص المناقشات، كالحكارات لتي تسكدىا بيئة

 المكاطف إيجاد بدكره يضمف اآلخريف، كىذا مع التعامؿ أراد ما لذاتو، إذا مرجعية منظكمة قيمية

 . (2009الناصر،  )؛(  2005كالثقافات الخارجية. )حسيف،  اإلغراءات يقاـك الصالح، الذم

كمف ىذا المنطمؽ، ارتأت الباحثة دراسة الذكاء األخبلقي لدل شريحة مجتمعية ىامة، كىـ مدراء 

أنفسيـ؛ألنيـ أخذكا عمى عاتقيـ إرساء قكاعد التربية، كاألخبلؽ في مدارسيـ، كفؽ  مدارسالكمديرات ا

في الخط األمامي  اإلدارييف الذيف يقضكفمف ثقافتيـ التنظيمية اإلدارية، حيث إٌف مدير المدرسة ىك 

ثر ؤ ي مف الحمؿ التربكم كالتعميمي، كما يشكؿ حمقة كصؿ في العمؿ بيف الطمبة، كالمعمميف بحيث

الطبلب عمى الييئة التدريسية أكالن، كأخيران: حيث تشكؿ المدرسة المصنع التربكم إلعداد الجيؿ الجديد، 

 كفقان لمقيـ، كاألخبلؽ التربكية الحميدة. 

http://www.alukah.net/social/0/41302/
http://www.alukah.net/social/0/41302/
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 : وأسئمتيا دراسةال مشكمة 1. 2
 القيمية، المنظكمة في كاضحة مف تغيرات خاصة، العربية كالمجتمعات عامة، المجتمعات تعاني

 المجتمع،األمر شرائح كافة في األفراد لدل السمكؾ أنماط في التأثيرات السمبية مف كثيران  أحدث مما

األخبلقية  القيـ مف العديد غياب إلى كأدل عاـ، بشكؿ االلتزاـ الخمقي مظاىر ساىـ في اضعاؼ الذم

 مع تماس مباشر لدييـ ممف كبالذات التربكييف مف الكثير كيشكك كاإليثار كالتسامح كالمطؼ كالتعاكف

 مف الكثير انتقاؿ في كاضحا كيبدك كالتعميمات المدرسية، باألنظمة التزاميـ عدـ مف المدارس طمبة

 االنتماء، كغاب المدارس، في الغش تفشىفظير التعميمية، مؤسساتنا إلى غير السكية السمكؾ أنماط

 (2015،)مكمني.التعميمية لمؤسساتيـ عند الطمبة الكالء كضعؼ

كمف خبلؿ معايشة الباحثة، كعمميا في المدرسة، تبيف أىمية أف يتحمى مديرك المدارس بالذكاء 

داريان ؛ألنو يمعب إذ يعد المدير رأس األخبلقي، لما لو مف أثر جميؿ في المدرسة،  المدرسة تربكيان، كا 

الدكر الكبير في الصرح التعميمي فيك القدكة، كالنمكذج، كيؤثر في اآلخريف، كدكره ينعكس عمى جميع 

كمف ىذا المنطمؽ ارتأت الباحثة،دراسة أثر الذكاء األخبلقي عمى ، العامميف كالطمبة، كالمدرسة كثقافتيا

مدرسة، كالتي تعد مصنع األجياؿ حيث تتأثر المدرسة بالثقافات أىـ المجتمعات التربكية ؛كىي ال

مدراء، مف المجتمعية السائدة، سكاء سمبية أـ إيجابية مما يؤثر عمى القيـ الخمقية عمى أفرادىا، 

 استنادان إلى مشكمة الدراسة، تـ تحديد األسئمة الرئيسة اآلتية:ك ، معممكف، طمبة

، مف كجية نظر المدراء ما مستكل الذكاء األخبلقي لدل مد (1 يرم المدارس في محافظة طكلكـر

 أنفسيـ؟

، مف كجية نظر المعمميف؟ (2  ما مستكل الذكاء األخبلقي لدل مديرم المدارس في محافظة طكلكـر

 يف التالييف: سئمة فرعية تمثمت في السؤالف أانبثؽ عف السؤالي
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، مف كجية نظر ىؿ يختمؼ مستكل الذكاء األخبلقي لمديرم المدارس في محافظة  .1 طكلكـر

 المدراء أنفسيـ، باختبلؼ الجنس، كالتخصص، كسنكات الخبرة، كمكاف المدرسة، كالسمطة المشرفة؟

2.  ، مف كجية نظر ىؿ يختمؼ مستكل الذكاء األخبلقي لمديرم المدارس في محافظة طكلكـر

 لمشرفة؟. يف، باختبلؼ الجنس، كالتخصص، كسنكات الخبرة، كمكاف المدرسة، كالسمطة امالمعم

 فرضيات الدراسة  1.3
 سعت الدراسة إلى فحص الفرضيات التالية: 

( في متكسطات درجات α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) (1

، مف كجية نظر المديريف تعزل لمجنس.   الذكاء األخبلقي لمديرم المدارس في محافظة طكلكـر

(  في متكسطات درجات α ≤ 0.05إحصائية عند مستكل الداللة )ال تكجد فركؽ ذات داللة  (2

، مف كجية نظر المديريف، تعزل لمتخصص.   الذكاء األخبلقي لمديرم المدارس في محافظة طكلكـر

( في متكسطات درجات α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) (3

، مف كجية نظر المديريف، تعزل لسنكات الذكاء األخبلقي لمديرم المدارس في محافظ ة طكلكـر

 الخبرة. 

( في متكسطات درجات α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) (4

، مف كجية نظر المديريف، تعزل لمكاف  الذكاء األخبلقي لمديرم المدارس في محافظة طكلكـر

 المدرسة. 

( في متكسطات درجات α ≤ 0.05مستكل الداللة ) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند (5

، مف كجية نظر المديريف، تعزل لمسمطة  الذكاء األخبلقي لمديرم المدارس في محافظة طكلكـر

 المشرفة. 
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( في متكسطات درجات α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) (6

، مف كجية نظر المعمميف، تعزل لمجنس. الذكاء األخبلقي لمديرم المدارس في محافظة طك   لكـر

( في متكسطات درجات α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) (7

، مف كجية نظر المعمميف، تعزل لمتخصص.   الذكاء األخبلقي لمديرم المدارس في محافظة طكلكـر

( في متكسطات درجات α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) (8

، مف كجية نظر المعمميف، تعزل لسنكات  الذكاء األخبلقي لمديرم المدارس في محافظة طكلكـر

 الخبرة. 

( في متكسطات درجات α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) (9

، مف كجية نظر المعمميف، تعزل لمكاف  الذكاء األخبلقي لمديرم المدارس في محافظة طكلكـر

 المدرسة. 

( في متكسطات درجات α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) (10

، مف كجية نظر المعممي ف، تعزل لمسمطة الذكاء األخبلقي لمديرم المدارس في محافظة طكلكـر

 المشرفة. 

  :الدراسة أىداف 1.4
 محافظةالمدارس في   مديرم لدل األخبلقي الذكاء مستكل إلى التعرؼىدفت ىذه الدراسة؛ 

، الجنس، كالتخصص، كسنكات : لمتغيرات كفقان  كالمعمميف، ،أنفسيـ المديريف نظر كجية مف طكلكـر

 .الخبرة، كمكاف المدرسة، كالسمطة المشرفة
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 :الدراسة أىمية 1. 5
، حيث يعتبر الذكاء األخبلقيتكمف أىمية الدراسة مف أىمية المكضكع الذم تتناكلو حكؿ الذكاء 

األخبلقيُّ مف ضمف الذكاءات المتعدِّدة، كما أف الذكاء األخبلقي لو أىمية إيجابية عمى الصحة 

كاالستقرار النفسي )التنمية الفردية(، كعميو النفسية، فحيف يمتـز الفرد بما يقكؿ يجد نكعا مف الصحة، 

يعد البحث في الذكاء األخبلقي لمديرم المدارس مف المتغيرات الجديدة، كالميمة كما كيعد ىذا البحث، 

مف البحكث القبلئؿ الذم تناكؿ الذكاء األخبلقي مف ىذا الجانب، لذا فإف ىذه الدراسة رائدة في مجاؿ 

حيث يعرض عبلقة بيف الخمؽ ثؿ إضافة نكعية جديدة لممكتبة الفمسطينية،عمـ اإلدارة التربكية، كتم

كيؤمؿ مف ىذه كالعقؿ كىك أرقى ما يميز اإلنساف الكاعي القادر عمى بناء حياة كفؽ أسس متينة  

 الدراسة، أف تضيؼ مكضكعان ىامان لممكتبة العربية. 

التعميـ، كالجيات المختصة، في تعديؿ كيمكف أف تفيد ىذه الدراسة المسؤكليف في كزارة التربية ك 

 .كتحسيف قكاعد كسمكؾ المينة، كما تكمف تقديـ تكصيات كمقترحات

 : الدراسة محددات 1. 6
 تتحدد ىذه الدراسة المحددات اآلتية: 

  :كالبالغ  مدارساقتصرت الدراسة عمى مدراء، كمعممي الالمحدد البشري ، في محافظة طكلكـر

 معممان كمعممة.  233مديران كمديرة، ك 111عددىـ 

  :مديرم كمديرات اقتصرت الدراسة عمىالمحدد المكاني  .  المدارس في محافظة طكلكـر

  :ـ.  3112/ 3112 طيبِّقت الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ المحدد الزماني 

 كمصطمحات ىذه الدراسة، كفقا لما حددتو الدراسة في  تتحدد دالالت: يوميالمحدد المف

 كىي الذكاء األخبلقي، كمدير المدرسة. مصطمحاتيا، 
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 : الدراسة مصطمحات 1. 7
 النشاط اإلنساني الذم يمارسو الفرد مراعيا القكاعد األخبلقية المتعارؼ عمييا في الذكاء األخالقي :

مجتمعو، كما يرتبط مفيكـ الذكاء األخبلقي، بالنمك األخبلقي، الذم يشير إلى تمؾ التغيرات الكمية 

مكمني، كالنكعية لمسمكؾ األخبلقي، فمع نمك الفرد تنمك القكاعد األخبلقية لديو في الكـ كالنكع. )

2015) 

الذكاء األخبلقي إجرائيا: الٌدرجة التي يحصؿ عمييا المفحكصيف عمى مقياس الذكاء  الباحثة كتعرؼ

 األخبلقي، المستخدـ في الٌدراسة الحالٌية. 

  :ميامو؛  بالمدرسة، كمف مقيـ تربكم، كمشرؼ تربكم قائد مكظؼ بالمدرسة، كيعتبرمدير المدرسة

 تطكير، كتجديد عمى بالمدرسة، كيعمؿ مر االعمؿ الفني، كاإلد تسيير يف المناسبة القرارات اتخاذ

 ( 2001في المدرسة. )العاجز،  التربكم العمؿ

 الشؤكف جميع عف مدرستو في األكؿ يمي: بالمسؤكؿ بما إجرائيا المدرسة مدير الباحثة كتعرؼ 

 التربكية، كالتعميمية، كاإلدارية، كاالجتماعية. 

 فمسطينية تقع في الكسط الغربي مف فمسطيف الطبيعية، في شماؿ الضفة  حافظةم :محافظة طولكرم

الغربية،كتشكؿ أراضي مدينة طكلكـر فاصبلن بيف أراضي السمطة الكطنية الفمسطينية، كاألراضي 

" كـ عف شاطئ البحر المتكسط 15كتبعد " ـ.1948حتميا إسرائيؿ منذ العاـ الفمسطينية التي ت

 532-9" متران مف سطح البحر، كعمى خط العرض الجغرافي125-65ح بيف "كعمى ارتفاع يتراك 

شرقي خط غرينتش، كىي تمثؿ إحدل مدف  535 -1شماؿ خط االستكاء، كخط الطكؿ الجغرافي

جنيف( الذم عيرؼ بمثمث الرعب؛ لببلء أىمو في الجياد ضد  – نابمس -المثمث )طكلكـر

) مركز المعمكمات الكطني  .1936ينية في عاـ المستعمريف كاألجانب أثناء الثكرة الفمسط

 (2016،الفمسطيني



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السابقة والدراسات النظري اإلطار: الثاني الفصل
_________________________________________________________ 

  نظريال اإلطار 3.2
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 الفصل الثاني: اإلطار النظري والدراسات السابقة

 ييدؼ ىذا الفصؿ إلى استعراض األدب التربكم المتعمؽ بالذكاء األخبلقي.  

 : النظري اإلطار 2. 1
 : األخالقي الذكاء مفيوم 1. 2. 1

البد مف ايراد كجيات النظر التربكية الفكرية في ىذا لمتعرؼ عمى مفيكـ الذكاء األخبلقي 

 الذكاءات كصؼ تتضمف المتعددة، التي الذكاءات نظرية ( (Gardner جاردنر الصدد حيث قدـ

كىما: الذكاء  الذكاء( أجؿ مف مؤتمر )تعمـ في محاضرتو في ذكرىما ذكاءيف أضاؼ السبع، ثـ

إلى أف   ,Gardner ,2004)جاردنر(ا أشاربالبيئة. كم المرتبط كالتككيف، كالذكاء بالخمؽ المرتبط

 المتعددة، التي الذكاءات شجرة في يافعة نبتةن  األخبلقي، الذم يمثؿ الذكاءات، ىك الذكاء أنكاع أحدث

("إلى أف الذكاء األخبلقي  2009بذاتيا،في حيف أشار )قطامي،  قائمة لتصبح نظرية تنمك ما سرعاف

ىك: القدرة عمى التمييز بيف الصكاب، كالخطأ بعد فيمو كاستيعابو، كااللتزاـ بالقيـ الخمقية، كالنكاىي، 

(  Beheshtifar, Moghadam & E,  2011 ) بيهيشتيفار وإسماعيلي وُمغدمكاألكامر" كما يتفؽ 

قي بأنو: التطبيؽ الفعمي في المكاقؼ الحقيقية لممبادئ األخبلقية العالمية، كالتي مف إلى الذكاء األخبل

: "القابمية (Borba 2000 ,مضمكنان مع )بكربا،، كجميعو يتفؽ أشأنيا التفريؽ بيف الصكاب، كالخط

أخبلقية، تدفعو لمتصرؼ بطريقة صحيحة  لفيـ الصكاب مف الخطأ، بحيث يككف لدل الفرد قناعات

أخبلقيا، كتتضمف تمؾ القابميات خصائص، كسمات أساسية منيا: إدراؾ ألـ اآلخريف، كضبط النفس، 

كالسيطرة عمى الدكافع السمبية، كاإلنصاؼ لآلخريف قبؿ إصدار األحكاـ، كتحدم الظمـ، كمحاربتو، 

 (Borba، 2000 ,،دير كالمكدة لآلخريف". )بكرباكالمعاممة الحسنة، القائمة عمى االحتراـ كالتق

مفيكـ الذكاء األخبلقي، يرتبط بمفيكـ السمكؾ األخبلقي، الذم يشير إلى ذلؾ  كعميو فإف 

النشاط اإلنساني الذم يمارسو الفرد مراعيا القكاعد األخبلقية المتعارؼ عمييا في مجتمعو. كما يرتبط 
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قي، الذم يشير إلى تمؾ التغيرات الكمية، كالنكعية لمسمكؾ مفيكـ الذكاء األخبلقي بالنمك األخبل

 ( 2015األخبلقي، فمع نمك الفرد تنمك القكاعد األخبلقية لديو في الكـ، كالنكع. )مكمني، 

 : األخالقي الذكاء أىمية 1.2.2
تكمف أىمية الذكاء األخبلقي، في أثره االيجابي عمى الصحة النفسية، فحيف يمتـز الفرد بما 

يقكؿ، يجد نكعان مف الصحة، كاالستقرار النفسي، كما أنو يساعد عمى التنمية الفردية، فقد يكاجو الفرد 

صاحب الذكاء األخبلقي بعض الصعكبات، كالمـك أحيانا، كقد يقابؿ أشخاصا ال يتميزكف بالذكاء 

لتـز األفراد بالذكاء األخبلقي، لكنو يمضي بينيـ مطمئنان إلى سبلمة أخبلقو، كمبادئو، كما أنو إذا ا

األخبلقي، كميزكا بيف الصح، كالخطأ، اكتسبكا ما يسمى بالصحة المجتمعية، كأصبحكا أصحاء 

مترابطيف متماسكيف، في حيف يؤدم ضعؼ الذكاء األخبلقي، إلى انحرافات، كارتكاب أخطاء في 

 ةكالقيـ اإليجابية األخبلقي العمؿ، كعميو يمكف القكؿ: إف الذكاء األخبلقي يقكدنا إلى جممة مف السمكؾ

حيث يؤدم إلى االىتماـ باآلخريف، كاالبتعاد عف األنانية، كالصبر، كالتسامح، كالعدؿ، كما يعطي 

 (2013رم، يلمفرد حصانة أخبلقية، كمناعة ذاتية كيقضي عمى الفساد األخبلقي. ) الزى

سراج كاحد، كبينيما خيط  ٌف األخبلؽ كالقيـ يسيراف في بكتقة كاحدة، كيصدراف مفكعميو  فإ
 دقيؽ مف االختبلؼ نجممو فيما يمي: 

يتمتع القادة اإلداريكف بالقدرة عمى تغيير المناخ التنظيمي، كبإمكانيـ التأثير عمى سمكؾ 

أحد التحديات الرئيسة التي  كلعؿالمينية،كأفعاؿ أفراد المنظمة مف خبلؿ تشكيؿ كصياغة نزاىتيـ 

دارتو، فإذا فٌرط القائد بمبادئو  يكاجييا قائد أم منظمة ىك اكتساب احتراـ كثقة العامميف تحت قيادتو كا 

كأظير أنو ضعيؼ القيـ كاألخبلؽ، سيككف أمران بالغ الصعكبة بالنسبة لو أف يكتسب كيحافظ عمى كالء 

مف كاحتراـ زمبلئو، فالناس ال يعرفكف ماذا يتكقعكف مف القائد صاحب السمكؾ المتذبذب، كغير الكاثؽ 

القيـ كاألخبلؽ التي ينبغي عميو مراعاتيا في عممو، إذ إف القائد الفاعؿ لف يككف بمقدكره تحقيؽ 

االزدىار كالنمك كتطكير مدارس ناجحة إال إذا أظير تمسيكان قكيان ككاضحان بالقيـ كاألخبلؽ كلكف ىؿ 
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، نقؼ عمى مفيكـ كؿ منيما ىناؾ فارؽ بيف القيـ كاألخبلؽ التي يمتمكيا المدير؟ كلمعرفة ىذه الفركؽ

في الفكر اإلنساني، كالتربكم فعند الكقكؼ عمى مفيـك القيـ نجد أنيا عبارة عف تصكرات تكضيحية 

الرفض، كىي تنبع مف التجربة االجتماعية كتتكحد بيا  لتكجيو السمكؾ، تحدد أحكاـ القبكؿ، أك

صية الفردية، كقد تككف كاضحة الشخصية، كىي عنصر مشترؾ في تككيف البناء االجتماعي، كالشخ

القيـ عبارة  السمكؾ تحديدان قاطعان، أك غامضة متشابية تجعؿ المكقؼ ممتبسا مختمطا، كما أف تحدد

عف: المعتقدات التي يحمميا الفرد نحك األشياء كالمعاني كأكجو النشاط المختمفة، التي تعمؿ عمى 

تكجيو رغباتو كاتجاىاتو نحكىا، كتحدد لو السمكؾ المقبكؿ كالمرفكض كالصكاب كالخطأ، كتتصؼ 

 ( 2013بالثبات النسبي. ) الظاىر كفتحي، 

(: " الخمؽ عبارة عف ىيئة 1999، يالفكر قاؿ )الجرجانا أكرد عمماء في حيف األخبلؽ كم

لمنفس راسخة يصدر عنيا األفعاؿ بسيكلة، كيسر مف غير حاجة إلى فكر، كركية، فإف كانت الييئة 

ف كاف الصادر منيا  مقان حسنان، كا  تصدر عنيا األفعاؿ الجميمة عقبلن كشرعان بسيكلة سميت الييئة: خي

نما قمنا إنو ىيئة راسخة ألف مف  يى يييئة التاألفعاؿ القبيحة سيمَّيت ال مصدر ذلؾ خمقان سيئان، كا 

"  ونفس ييصدر منو بذؿ الماؿ عمى الندكر بحالة عارضة ال يقاؿ خمقو السخاء ما لـ يثبت ذلؾ ف

ية كال ( إلى " أف الخمؽ ىك حاؿ النفس، بيا يفعؿ اإلنساف أفعالو ببل رك 1989كيذىب )الجاحظ، 

ضة كاالجتياد، بعض الناس غريزة كطبعان، كفى بعضيـ ال يككف إال بالريا يقد يككف ف اختيار، كالخمؽ

كثير مف الناس مف غير رياضة كال تعمؿ، ككالشجاعة كالحمـ كالعفة كالعدؿ  يكالسخاء قد يكجد ف

، فقاؿ: األخبلؽ " غرائز كامنة، تظير باالختيار، مدكغير ذلؾ مف األخبلؽ المحمكدة " أما الماكر 

 تقير باالضطرار".ك 
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كمف ىذا المنطمؽ يمكف القكؿ: إف األخبلؽ سجية كطبيعة مكجكدة لدل اإلنساف ريبي عمييا 

كغرست فيو منذ الصغر؛ فإما يحافظ عمييا كينمييا، أك يتجاىميا، في حيف القيـ تعتبر جزءان مف 

 األخبلؽ، كلكف يمـز األفراد في منظماتيـ كأعماليـ بمنظكمة مف القيـ. 

 : االخالقي الذكاء في (Borba)بوربا ميشيل نظرية 3. 2. 1
، كأف الخطأترل " ميشيؿ بكربا" أف الذكاء األخبلقي: ىك قدرة الفرد عمى فيـ الصكاب مف 

تككف لدل الفرد قناعات أخبلقية، تمكنو مف التصرؼ بالطريقة الصحيحة، عمى أساس امتبلؾ سبعة 

  كىذه الفضائؿ ىي:فضائؿ أخبلقية، تكجو سمككو ذاتيان، 

 التعاطؼ (Empathy )بمشاعرىـ، خاصة  اآلخريف، كالشعكر الناس اىتمامات مع التماثؿ : ىك

 تكقؼ السمكؾ أف شأنيا قكية، مف عاطفة االنفعالية، فيك بجكانبيـ كاأللـ، كالكعي الضيؽ مشاعر

 اآلخريف، كآرائيـ.  ألفكار الفرد كعي مف كتزيد العنيؼ، كالقاسي

 الضمير ( conscience )عمى  األفراد جعؿ عمى يساعد القكم، الذم الداخمي الصكت ذلؾ : ىك

الخطأ، كأساس  في يتمادكف بالذنب، حينما بإحساس الصكاب، كيشحنيـ القكيـ، لفعؿ الطريؽ

 برمتيا.  األخبلؽ جكىر أنو األخبلقي، كما الصالحة، كالسمكؾ المكاطنة

 ضبط النفس Self -control) يعطي  فعمو، مما قبؿ بالسمكؾ باالنفعاالت، كالتفكير تحكـال (: ىك

قكية، تقكد  داخمية ىك: آلية أعمالو، لذا عمى بالصكاب، كالسيطرة القياـ عمى اإلرادة قكة الفرد

 حكمة.  كأكثر أمنان  أكثر خياراتيـ تككف األخبلقي، بحيث سمككيـ

  االحتراـ(Respect ) :يراىـ، يستحقكف أشخاص نحك الفرد يكجيياإكبار، كتقدير،  مشاعر إظيار 

 مف جزءان  تصبح، األخيرة الحالة ىذه نفسو، كفي نحك المشاعر بيذه الفرد يتكجو المشاعر، كقد ىذه

 الحياة.  في أخرل مكضكعات عمى المشاعر ىذه المرء يضفي نفسو، كقد عف الفرد مفيـك
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 العطؼ أك الشفقة (Kindness ) :لآلخريف، كمساعدتيـ السعيدة غير بالمشاعر االىتماـ إظيار 

ف أساليبيـ؛ تحقير عف عمييـ، كالبعد الشفقة معنى محنيـ، كتعمـ في  بسيطة، كتطكير كانت كا 

 بقسكة.  اآلخريف معاممة عند رادعة كسائؿ

 التسامح ( Tolerance)احتراـ عمى الصغار جكىرية، تساعد أخبلقية فضيمة التسامح : يعد 

 عرقية، أك كانت الفركقات، سكاء عف النظر أشخاص، بغض أنيـ عمىالبعض،  بعضيـ

 المعتقدات.  في فركؽ أك حضارية مظيرية، أك اجتماعية، أك

  العدالة( Fairness )في  التحيز عف بإنصاؼ، كنزاىة، بعيدا التصرؼ عمى تحثنا : فضيمة

كانت العكاقب،  ميما الظمـ بكجو مفتكح، كالكقكؼ بعقؿ البدائؿ بيف المختمفة، كاالختيار المكاقؼ

) العبيدم كاىتمامان باآلخريف.  كفيمان  كتحضران  تسامحان  أكثر العدؿ، يككنكف يتعممكف الذيف فاألطفاؿ

 (2010كاألنصارم، 

 : والمجتمعات األفراد في األخالقي   الذكاء تنمية وطرق وسائل 4. 2. 1

نحاكؿ تنميتىو، كغرسو في ذلؾ إف تنمية الذكاء األخبلقي، ىي تنميةه ألبعاده، كمف أجؿ 

 :ةالمجتمع، مف خبلؿ كسائؿ التنمية التالي

 كعف كؿ بيعدو مف أبعاد الذكاء األخبلقي. ،القراءة المعمقة لمذكاء األخبلقي 

 ي حياة اإلنساف كمستقبمو لذا االىتماـ بالذكاء األخبلقي في مرحمة الطفكلة المبكرة؛ التي تؤثر ف

 يتكجب تعميـ األخبلؽ لؤلطفاؿ منذ صغرىـ. 

  التعزيز بجميع أنكاعو كأساليًبو، لكؿ مىف يتحمَّى بالذكاء األخبلقي، سكاء عمى مستكل األسرة أك

 المؤسسات. 

  داخؿ  تعزيز الطمبة كمف يتحمى بالذكاء األخبلقي كذلؾ قي األسرة كالمدرسة إضافة إلى ترتيب قكانيفى

 محيط األسرة، مع الحـز في تطبيقيا كالتشجيع عمييا. 
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  تنمية التفكير الناقد؛ مما يساعد عمى تمييز الفرد لمصكاب، كالخطأ بنفسو، كىذا مف أىـ ما ييساعد

 عمى إيقاظ الضمير. 

 ىك ا  التربية عمى سمسمة مف القيـ، مثؿ: المراقبة الذاتية، كمحاسبة النفس، كالتأكيد عمى أف الرقيب

عز كجؿ، فنحف لف نككف دكمان معيـ، كالتربية عمى مبدأ "أىًحبَّ ألخيؾ ما تيًحبُّ لنفسؾ"، كأف ما 

ريف أيضان، فيذا مف أىـ ما يكقظ اإلحساسى باآلخريف، كالتعاطؼ معيـ، كالتربية  ييؤذينا ييؤذم اآلخى

ريف، أك مقاطعت يـ عند الحديث، كتكضيح عمى ثقافة االحتراـ؛ مف خبلؿ عدـ السخرية مف اآلخى

اآلثار السمبية التي تعكدي عمى الفرد كعمى نفسو، كعمى اآلخريف، كالتربية عمى التسامح مع اآلخر، 

 (2016)الغامدم، التعرُّؼ إلى إيجابياًتو، كاحتراـ كجيًة نظًره. رغـ االختبلؼ، كذلؾ مف خبلؿ 

 الفمسطيني مكانة الذكاء األخالقي في الوسط التربوي  5. 2. 1
تكلي كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية اىتمامان بمديرم المدارس، سكاء حديثك العيد، أـ 

القدماء، فتقكـ الكزارة بالتنسيؽ مع المديريات التابعة ليا بتنفيذ دكرات مختمفة لممديريف؛ لدعـ نمكىـ 

تعريفان بصفات المدير، كالقائد الناجح، كتذكر الميني، كلتمكنيـ معرفة كأداءن، كتتضمف تمؾ الدكرات، 

كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية صفات المدير، كالقائد الناجح، مف خبلؿ ككنو يمثؿ القدكة 

الصالحة في جميع مياديف الحياة، كالسمككيات: كالصدؽ في القكؿ، كالعمؿ، كااللتزاـ كاالنتماء، 

أعضاء الييئة التدريسية، كالتبلميذ، ككذلؾ االبتعاد عف البيركقراطية، كالعدالة في التعامؿ مع جميع 

كالتسمط، ككذلؾ عف أسمكب التساىؿ المفرط، كالعمؿ مع أعضاء الييئة التدريسية بركح الفريؽ الكاحد، 

كما البد مف احتراـ كتقدير مشاعر المعمميف، كالتبلميذ، كمراعاة الظركؼ اإلنسانية الخاصة، متضمنان 

عمؿ بركح القانكف، بما ال يتعارض مع أىداؼ كزارة التربية كالتعميـ كأنظمتيا كقكانينيا، كاالبتعاد عف ال

كية، كالنشاط في تحسيف عمميتي التعميـ ياألنانية، كاألىكاء كالمصالح الشخصية، باإلضافة إلى الدينام

يقة حضارية محفزة، كذلؾ مف خبلؿ كالتعمـ، كالمتابعة كالتقييـ، كتقديـ التغذية العكسية لممعمميف بطر 
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تحفيز التبلميذ باستمرار عمى التعميـ كالتعمـ، كالنشاطات البلمنيجية المختمفة، كمشاركتيـ في 

النشاطات البلمنيجية المناسبة، كالتي تراعي ميكليـ، كمعاممتيـ كأبناء حقا كالتعامؿ مع المشكبلت، 

مؾ المشكبلت، كاألزمات، كتبسيطيا كاالبتعاد عف بأريحية، كدراسة كاستقصاء كتحميؿ لت كاألزمات

تكبيرىا كتعقيدىا، كعدـ انتقاد أعضاء الفريؽ أماـ بعضيـ، كعميو فإف المدير؛ ىك القائد الناجح كما 

تراه كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية، ىك الذم يكفر الجك النفسي، كالتعميمي المريح لممعمميف، 

د مف الفائدة التعميمية التعممية، كأف يكسب ثقة كاحتراـ مف حكلو مف المعمميف، كالتبلميذ، مع مزي

غير مباشر)كزارة  كؿ الذيف يعامميـ بشكؿ مباشر،أككالتبلميذ، كأكلياء األمكر، كالمجتمع المحمي، ك 

 (. 2010التربية كالتعميـ العالي،

تيسمى بالقكاعد الذىبية؛ لتحقيؽ السمكؾ  تحدد كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية، قكاعد ميمة

 اإليجابي لممدير، الذم يتحمى بالذكاء األخبلقي كىي كما يأتي:

   االحتراؼ الذم يتضمف الكفاءة، ػكالفاعمية، كتشمؿ أيضا البصيرة، حيث يككف لديو نظرة إيجابية

 تجاه نفسو، كسيككف بالضركرة عمى عمـ بيدفو. 

  اإلحساس -رفع الكعي  -التفاىـ  -العدؿ حيث ىناؾ عكامؿ تمنع المدير مف الظمـ: )التعاطؼ – 

 الرغبة في العدؿ(.  –التفكير في النتائج 

  :)العمؿ بركح الفريؽ )العمؿ الجماعي 

فمف المؤكد أنؾ إما مسؤكؿ عف فريؽ عمؿ، أك عضك بفريؽ عمؿ، إال إذا كانت لؾ مينة 

منفردا، فمك ألقيت نظرة لمحظات عمى فريؽ عمؿ نشيط، كفعاؿ، سترل كيؼ متخصصة؛ كأف تعمؿ 

أف اإليجابية تشكؿ العنصر الذىبي لفاعمية الفريؽ، فيي تدخؿ كخيط ذىبي مف نسيج الفاعمية، 

فتذكر أف سمككؾ لف يككف لو تأثير عميؾ فقط، بؿ عمى الفريؽ بأكممو، كما أف أعضاء الفريؽ 

 (2010ض. )كزارة التربية كالتعميـ العالي، سيؤثركف عمى بعضيـ البع
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كالمدير الذم يتحمى بالذكاء األخبلقي، كما تراه كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية، يستمع 

خبلص في العمؿ، كيعدؿ في تقكيـ المعمميف كالتبلميذ،  إلى المعمميف، كيحتـر آراءىـ، كيتسـ بجدية كا 

ىا، كيراعي المشاعر الكجدانية لممعمميف، كيحرص عمى تعزيز العمؿ كيؤمف بالقيـ األخبلقية كيعزز 

 الجماعي بيف المعمميف كلديو اتجاىات إنسانية نحك التبلميذ ػ 

 : المدرسية واإلدارة اإلدارة مفيوم  6. 2. 1
كالمفكر المستنير،  المدبر العقؿ ىك األمـ، كالمدير تقدـ في اآلف الحاسـ العنصر ىي اإلدارة 

 تصبح العصر الحالي بالخير، كالتقدـ، ففي ككؿ المؤسسة، كالمجتمع عمى يعكد بما األنشطة لتكجيو

العممي،  التطكر كاستثمارىا بتكظيؼ التطكرات، كالتغيرات مكاكبة في حيكية، كىامة اإلدارة كظيفة

 ، كتغييره، كتعمؿالمجتمع لتطكير أداةن  تعتبر اإلدارة المجتمع، حيث إف رغبات تحقيؽ في كالتكنكلكجي

 ىذا المستكيات، كيرجع جميع عمى التغيرات مف انفجاران، كسمسمة يشيد كرقيو، كالعالـ اليـك تقدمو عمى

 النشاط أنيا: ذلؾ اإلدارة عمى ( كتعرؼ2003اإلدارة، )سبلمة،  أساليب تغيير في إلى التغير؛

 أفضؿ المتاحة المادية، كالبشرية المكاردمرغكبة، باستخداـ  محددة نتائج تحقيؽ إلى اليادؼ اإلنساني

المجتمع. )حسيف،  في السائدة كاالجتماعية، كالسياسية االقتصادية الظركؼ ظؿ في ممكف استخداـ

2005) 

كاقع،  إلى كالفمسفات كالنظريات لؤلفكار ترجمة اإلدارة (: بأف2007كعميو يؤكد )الميكاني، 

 في تسييؿ أساس عامؿ أنيا إلى الثقافية، باإلضافة كالتيارات االجتماعية التغيرات تكجو أداة أنيا كما

 العصر في اإلدارة أصبحت كاستقراره، كلعؿ مف أبرز التطبيقات اإلدارية، اإلدارة المدرسية، فقد التغير

الفضاء،  اكتشاؼ عصر بيا، فمف األدكار المنكطة لتحقيؽ المدرسة تسيير عف المسؤكلة ىي الحالي

 نشاط، أك مف التعميمية، فما اإلدارة عصر السريع، كأخيرنا التغير عصر ر، إلىالكمبيكت عصر إلى

 تدفعيا، كتخرجيا مسؤكلة إدارة كرائيا مف كاف إال تعميمية إنتاجية، أك خدمة اختراع، أك اكتشاؼ، أك
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 أك دائرة أك مؤسسة أم تصادفو الذم اإلخفاؽ أك النجاح عف المسؤكلة ىي الكجكد، فاإلدارة حيز إلى

 مجتمع. 

كقد أكرد التربكيكف تعريفات متعددة لمفيكـ اإلدارة المدرسية، كعممية يمارسيا مدير المدرسة، 

(: جميع الجيكد، كاألنشطة، كالعمميات مف تخطيط، كتنظيـ، كرقابة، كمتابعة، 2001فمقد عرفيا دياب)

داري عداد التمميذ كتكجيو. . كالتي يقكـ بيا المدير، مع العامميف معو مف مدرسيف، كا  يف بغرض بناء ,كا 

مف جميع النكاحي )عقميان، كأخبلقيان، ككجدانيان، كجسميان، كغيرىا( لمساعدتو عمى أف يتكيؼ بنجاح مع 

 (66 ص ،2002 دياب،. )جتمعوالمجتمع، كيحافظ عمى بيئتو المحيطة كيساىـ في تقدـ م

 المدرسة داخؿ أجزاؤه تتفاعؿالذم  المنظـ الكؿ ذلؾ (: إنيا2008كلقد عرفيا ) أحمد، 

 الناشئيف إعداد في تضعيا الدكلة، كرغبة تربكية عامة، كفمسفة سياسة إيجابينا، كفف ال تفاعبلن  كخارجيا

 مف كحده، أك المدرسة مدير المدرسية ليست العاـ، كاإلدارة المجتمع، كالصالح أىداؼ مع يتفؽ بما

 الككبلء، كالمدرسيف مف مدير المدرسة، كمعاكنيو مف يتألؼ المدرسي، كلكنيا: جياز العمؿ يرأس

 ركح في دائرتو في الكؿ يعمؿ عممو، حيث كميامو كمتطمبات مسؤكلياتو حسب كؿ اإلدارييف، كالفنييف

 (2008العممية التعميمية. )أحمد،  نجاح عمى كالمشاكرة التعاكف مف

يستند  عمـ المدرسية اإلدارة إفكبناءن عمى ما تقدـ يمكف القكؿ: إف التكصؿ إلى مفيـك مفاده: 

 تتطمب ألف ممارستيا عمـ المينة، فيي بأخبلقيات لتزاـاالمف خبلؿ  ،إلى أس كقكاعد منيجية فكرية

 متطكرة، كي إدارية، كمسمكية تربكية ميارات تتطمب دقيقة، كما عممية، كمينية معارؼ، كمعمكمات

 فييا، كمستثمرنا الكقت، كالمكارد، كالمصادر كالعامميف المدرسة إدارة عمى قادرنا المدرسة مدير يككف

 يكجو بشكؿ فييا أداء المؤسسة، كالعامميف في تؤثر التي الرشيدة القرارات اتخاذ عمى المتكافرة، كقادرنا

مكاناتيـ الجميع جيكد  .المنشكدة بنجاح، كفعالية األىداؼ تحقيؽ نحك كا 
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 : المدرسة مدير أخالقيات 8. 2. 1
اإلدارة المدرسية كسيمةن ميمةن لتنظيـ الجيكد الجماعية في المدرسة، مف أجػؿ تنمية تعتبر 

التمميذ تنمية شاممة متكاممة، كمتكازنة، كفقان لقدراتو، كاستعداداتو، كظػركؼ البيئػة التػي يعيش فييا، كما 

ية ذات أىمية بالغة يحتاجيا المعمـ لتسيير أمكره، كأمكر مدرستو، كمػف ىنػا أصػبحت اإلدارة المدرس

بالنسبة لمتمميذ، كلممعمـ كغيرىـ ممف يعممكف فػي المدرسػة، بػؿ كألكلياء أمكر التبلميذ، كالبيئة المحمية، 

تيا مف الخصائص اءكما تحتاجيا المدرسة لتسيير أمكرىا التعميميػة، كقػد أصبح حسف اإلدارة ككف

رسة التقميدية، إف اإلدارة المدرسية لـ تعد مجرد تسيير الميمة التي تمتاز بيا المدرسة الحديثػة عػف المد

يعد ىدؼ مدير المدرسة المحافظة عمى النظاـ في مدرستو،  كلػـ رتيبا فحسب،شؤكف المدرسة تسييران 

بؿ أصبح محكر العمؿ في ىػذه اإلدارة، يدكر حكؿ التبلميذ كحكؿ تكفير كؿ الظركؼ، كاإلمكانيات 

كه العقمي، كالبدني، كالركحي، كالتي تعمؿ عمى تحسيف العممية التربكية التي تساعد عمػى تكجيػو نم

لتحقيؽ ىذا النمػك، كما أصبح يدكر حكؿ تحقيؽ األىداؼ، كاألغراض التربكية، كاالجتماعية ؛حجر 

 (2004، المنصكرماألسػاس فػي اإلدارة المدرسية. )

 لمدير المدرسة الناجح كىي:  كنتيجة ألىمية اإلدارة المدرسية ىناؾ عدة صفات، كمعايير 

عمى تككيف مما  يعني  قدرتو  ،أف يككف مدير المدرسة قدكة حسنة، في مظير، كسمككو، كتصرفاتو

لعدالة في التصرفات، كاألحكاـ بيف باكالتي تعينو عمى االتساـ  عبلقات إنسانية قائمة عمى ركح األخكة

مكاجية المكاقؼ، كاألزمات بيدكء،  ك ،كاألمانة في العمؿاإلخبلص، فعو إلى كىذا يد ،زمبلئو، كطبلبو

التكاصؿ مع أكلياء أمكر التبلميذ، مف خبلؿ  العمؿ عمى تحقيؽ المصمحة العامة، مف أجؿ كثبات

،ك التزامو البحث عف آراء اآلخريف، كأفكارىـكىذا  يفترض بالمدير أف يعمؿ عمى  ،كالمجتمع المحمي

، كذلؾ  كمو كتفادم تكرارىا التعرؼ إلى األخطاء،إلى درسة كأيضان يدفعو بالمركنة في تسير أعماؿ الم

 (2008)أحمد، بالمسؤكلية الممقاة عمى عاتقو.  الدائـ  اإلحساس  في إطار خمقي مبني عمى 
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 : باإلدارة الذكاء عالقة 9. 2. 1
دراؾ العبلقة بيف الذكاء كاإلدارة، البد لنا مف إدراؾ اليدؼ كالمغزل  مف كجكد ذكاء لدل لفيـ كا 

المدير خاصة، حيث يظف كثير مف المديريف أف عمييـ إما أف يقكدكا، أك أف يديركا، كلكف ىناؾ خطأ، 

يقضي كؿ كقتو في  ال يمكف لئلدارة أف تيدار دكف قيادة، فالمدير فبل يمكف لمقيادة أف تقكد دكف إدارة، كال

القيادة، أك في اإلدارة، أحيانان يتحتـ عمى المدير أف يغمؽ باب مكتبو، كيمسؾ بالسجبلت، كالممفات، 

كيقرر إلغاء بعض البنكد، أك تغيير بعض التنظيمات، كىنا يمارس اإلدارة، كفي أحياف أخرل يغادر 

ىـ عمى العمؿ، كىنا يمارس القيادة المدير مكتبو، كيتكاصؿ مع مرؤكسيو، كيستمع مقترحاتيـ، كيحفز 

فميس ىناؾ مف يستطيع أف يستغني عف اإلدارة بالقيادة، أك عف القيادة باإلدارة، كالبد لممدير أف يجمع 

حيث إف ىي فكرة الذكاء اإلدارم، كمف ىنا تبرز العبلقة بيف الذكاء، كاإلدارة،  بيف القيادة، كاإلدارة كىذه

لمقيادة، كمجاالن لئلدارة، فبل يجب أف تحؿ كاحدة منيا محؿ األخرل،  الذكاء اإلدارم يخصص مجاالن 

كيمكف إبراز العبلقة بيف الذكاء، كاإلدارة مف خبلؿ تكامؿ شخصية المدير في أدائو الكظيفي، كىناؾ 

 (: 2013)الطعيسي، : كسائؿ تؤثر في ىذه العبلقة، كىي

  :تكفي الممارسة، أك الخبرة كحدىا الكتساب الذكاء اإلدارم، البد أف تقترف الممارسة بكجية  الالرؤية

نظر كاعية، كرؤية شاممة، تعكس مستكل متميز مف التفكير الكاضح، كالنضج الذىني، كالكجداني 

نفس، يحتاجيا لتخطيط أىداؼ مرحمية تمكف المدير مف اكتساب الثقة باللدل المدير، ىذه الرؤية 

كاضحة، فيناؾ فرؽ بيف المدير الذم ينشغؿ بإجراءات تحقيؽ متطمبات محددة، كبيف المدير الذم 

 يفيـ الرؤية الكامنة كراء تحقيؽ ىذه المتطمبات. 

  :يشمؿ ميارة إدارة الذات، كالكقت، كالمعمكمات التي تسمح لممدير أف يرتقي إلى مستكيات سموك

 . أعمى مف االنجاز، ليصبح قدكة لمرؤكسيو
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  :أك ميارات القيادة التي ييدؼ المدير مف خبلليا إلى التأثير في اآلخريف، كقيادتيـ نحك فن االتصال

 تحقيؽ األىداؼ المرجكة. 

  :تتمثؿ في اإلنصات إلى آراء اآلخريف حكؿ إنجازات المدير، كجكدة عممو، يكفر ىذا التغذية الراجعة

الذاتي، كالتي تعمؿ عمى تأكيد أف تتحكؿ إلى ثقة  العنصر لممدير، الجرعة التي يحتاجيا مف النقد

بالنفس، كتمثؿ التغذية الراجعة عنصران أساسيا مف عناصر التطكير، كالتحسيف، كخبلصة القكؿ: إف 

 ( 2012العبلقة بيف اإلدارة، كالذكاء تتركز في الجكانب اآلتية: ) الصميبي، 

لفرص السانحة، كتنظيـ، كىندسة العمميات ابتكار، كاكتشاؼ االذكاء العقالني: ويشمل  جانب أ

دارة األزمات  مف خبلؿ التخطيط االستراتيجي.  كاإلجراءات، كالكقاية مف المشكبلت قبؿ حدكثيا، كا 

كيتضمف التعامؿ مع األفراد) المكظفيف كالعمبلء( كاإلنصات إلييـ، كفيـ جانب الذكاء الوجداني:  ب

تقاف ميارات القيادة، كالتفاكض، كاإلقناع، كالتأثير عمى اآلخريف، كحفزىـ، إمقاصدىـ، مف خبلؿ 

 كيعتمد ذلؾ عمى البصيرة، أك الحاسة السادسة، كالقدرة عمى استمياـ السيناريكىات المتكقعة لؤلحداث. 

ت الذكاء األخبلقي يتمتع بإمكانابعد مراجعة أدبيات الدراسات نظريان كتربكيان كجد أف كأخيران: ك 

يشير الذكاء األخبلقي إلى القدرة عمى تطبيؽ حيث كبيرة تجعمنا أكثر قدرة عمى فيـ التعمـ كالسمكؾ 

المبادئ األخبلقية في األىداؼ، كالقيـ كالتصرفات الشخصية، كيتككف الذكاء األخبلقي مف أربع 

، فاءة تتعمؽ بالشفقةكفاءات، تتعمؽ بالنزاىة، كثبلثة تتعمؽ بالمسؤكلية، كاثنتيف تتعمؽ بالتسامح، كك

، كتشير البحكث السريرية، كالعصبية إلى مدل معا يستند الذكاء األخبلقي إلى العاطفة كالعقؿحيث 

تأثير التنظيـ المشترؾ مع مقدمي الرعاية في كقت مبكر مف الحياة عمى االنفعاالت، كاألخبلؽ، 

بية، كالتطكرية، كالتنمكية تسيـ في شرح كاإلدراؾ، كالنظرية األخبلقية الثبلثية المككنة مف نتائج العص

االختبلفات بيف األداء األخبلقي، كتحديد أخبلقيات األمف، كالمشاركة، كالخياؿ التي يمكف تعزيزىا 

بالتجربة خبلؿ فترات حساسة، كيمكف إثارتيا مف ناحية ظرفية، كيعتمد األداء األخبلقي الناضج عمى 
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تتضافر معان في الخبرة األخبلقية التكيفية، كيمكف استثمار  تكامؿ العاطفة كالحدس كالمنطؽ، كالتي

 Narvaez, 2010 الخبرات األخبلقية في المنظمات باستخداـ نمكذج التعميـ األخبلقي التكاممي )

رة التربية كالتعميـ الفمسطيني حيف دعت مدراء المدارس إلى ايز( كىذا ما عززتو كأكدت عميو كز نارف

تساعد المدير عمى القيادة كاإلدارة المدرسية بشكؿ فاعؿ  يضمف النمك التربكم  جممة مف األخبلؽ التي

 كاألخبلقي  لمجيؿ الجديد مف الطمبة .

 

 : السابقة الدراسات 2. 2
نقطة مركزية في البحكث األكاديمية، بؿ ىي القاعدة الرئيسة لبناء جيد  تمثؿ الدراسات السابقة

نما ىي عممية  بحثي رصيف، كىذا ببل شؾ يؤكد عمى أف الدراسات األكاديمية ال تيبنى مف فراغ كا 

ضافة لممعرفة اإلنسانية،  معرفية تراكمية، تنطمؽ مف جيكد الباحثيف السابقيف، كغايتيا تحقيؽ تقدـ كا 

كفيما يمي عرض ألىميا ،الذكاء األخبلقيدراسات حكؿ ؿ العديد مف الباحثيف كالتربكييف تناك كلقد 

 عربيان كمحميان كعالميان مف األحدث إلى األقدـ: 

 : العربية الدراسات 2. 2. 1
مستكل الذكاء األخبلقي لدل طمبة  التعرؼ إلى ) 2016براىيم والمحسن )إىدفت دراسة 

درجات الذكاء األخبلقي كما ىدفت إلى الكشؼ عف الفركؽ بيف متكسط ،كالسعكديةالجامعات المصرية 

درجات الذكاء األخبلقي لطمبة كمية التربية بجامعة بيف طمبة كمية التربية بجامعة سكىاج كمتكسط 

ف ببناء مقياس لمذكاء اكلتحقيؽ ذلؾ، قاـ الباحث طاف بف عبدالعزيز عمى مقياس الذكاء األخبلقيمس

تـ تكزيعو عمى عينة كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ استخداـ  المنيج الكصفي  التحميمي حيث  األخبلقي،

 (208) ( طالبة مف كمية التربية بجامعة سكىاج ك218طالبة مف كمية التربية، منيـ ) (426) مقدارىا

الذكاء األخبلقي أظيرت النتائج أف متكسط  طاف بف عبدالعزيز كقدمطالبة مف كمية التربية بجامعة س



 

23 

الذكاء األخبلقي لدل في حيف أف متكسط  جيدان لدل طمبة كمية التربية بجامعة سكىاج بشكؿ عاـ كاف 

طاف بف عبدالعزيز كانت متكسطة. كما أشارت النتائج إلى عدـ كجكد مس  جامعةطمبة كمية التربية في 

 كمية التربية بجامعة سكىاج في حيففركؽ ذات داللة إحصائية في درجة الذكاء األخبلقي لدل طمبة 

 طاف بف عبد العزيز إلى المستكل الدراسي. مكجكد فركؽ لدل طمبة كمية التربية بجامعة س

الثانكية،  طمبة المرحمة لدل األخبلقي الذكاء درجة عف الكشؼ (2015) مومني دراسة  ىدفتك  

كلتحقيؽ األخبلقي،  الذكاء درجة بينيما في كالتفاعؿ الثانكم التعميـ الجنس، كفرع متغيرم أثر كبياف

 كطالبة طالب ( 408)  مف الدراسة عينة تككنتىدؼ الدراسة تـ استخداـ  المنيج الكصفي  التحميمي 

 مف األخبلقي مقياس الذكاء الباحث الدراسة، استخدـ ىدؼ القصدية، كلتحقيؽ بالطريقة تـ اختيارىـ

 المرحمة طمبة أف الدراسة كشفت نتائج ،كثباتو. صدقو مف التحقؽ بعد ( 2009 ) الناصر تطكير

 ككؿ، كعمى األخبلقي الذكاء مقياس عمى الذكاء األخبلقي، كذلؾ مف متكسطة درجة يمتمككف الثانكية

درجات  متكسط أف إلى الدراسة نتائج أشارت إذ التعاطؼ بيعد باستثناء الفرعية لممقياس األبعاد جميع

 الكمية الدرجة في داللة ذات فركؽ كجكد عف الدراسة نتائج مرتفع، ككشفت البعد ىذا عمى الطمبة

كلصالح  لمجنس تعزل )الضمير، االحتراـ، المطؼ، التسامح، العدؿ (األبعاد األخبلقي لدرجات لمذكاء

التعاطؼ، (عمى بعدم الطمبة درجات في إحصائية داللة ذات فركؽ ىناؾ يكف لـ حيف الطالبات، في

 الدرجة في إحصائية داللة ذات كجكد فركؽ الدراسة، إلى نتائج كأشارت لمجنس تيعزل) الذاتي كالتحكـ

الثانكم،  التعميـ لفرع تعزل األخبلقي لمذكاء الفرعية جميع األبعاد درجات األخبلقي، كفي لمذكاء الكمية

في  إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد عدـ إلى الدراسة نتائج أشارت الفرع العممي، كأخيران  طمبة كلصالح

 التعاطؼ، كالضمير، كالمطؼ، كالتسامح، كالعدؿ( األبعاد درجات األخبلقي، كفي لمذكاء الكمية الدرجة

 داللة ذات فركؽ ىناؾ كانت الثانكم، في حيف التعميـ كفرع الجنس متغيرم بيف ما لمتفاعؿ تعزل)
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 مع الجنس متغير لتفاعؿ تعزل) كاالحتراـالذاتي،  التحكـ( بعدم عمى الطمبة درجات في إحصائية

 التعميـ.  فرع متغير

لتعرؼ إلى الذكاء األخبلقي كتطبيقاتو في السنة النبكية اىدفت ( دراسة 2015حسن) كأجرل 

كأثره عمى سمكؾ المسمـ في العصر الحديث تعد ىذه الدراسة" الذكاء األخبلقي كتطبيقاتو في السنة 

التي اتبعت ، سمـ في العصر الحديث"، مف الدراسات اإلسبلمية المعاصرةالنبكية كأثره عمى سمكؾ الم

فقد تنبو المفكركف إلى أف قضية الذكاء األخبلقي مف أىـ القضايا التي تيـ العرب، المنيج الكصفي 

كالمسمميف خصكصا، كاإلنسانية عمكما، كتكمف أىمية ىذه الدراسة في أنيا تعالج مكضكعان ىامان 

 ران ما يطرح ىذا المكضكع في حمقات النقاش. كحيكيان، ككثي

كقد ركزت الدراسة عمى تكضيح مفيـك الذكاء األخبلقي، كنشأتو، كتطكره، كأىميتو، حيث 

بينت ىذه الدراسة أف الذكاء األخبلقي جزء أصيؿ مف اإلسبلـ، كىك جزء مف فضائؿ األخبلؽ الحسنة، 

مضيئة في ىذا المجاؿ، بحيث لـ يترككا لغيرىـ كأف كثيرا مف عمماء المسمميف كانت ليـ إسيامات 

 بصمة كاضحة. 

كىدفت ىذه الدراسة إلى بياف التأصيؿ الشرعي لمكضكع الذكاء األخبلقي، كما ىدفت إلى 

 بياف التطبيقات العممية الكاردة في السنة النبكية، كأثر الذكاء األخبلقي عمى سمكؾ المسمـ. 

سيامات السنة النبكية في ىذا المجاؿ كأف كؿ ما كما بينت الدراسة فضائؿ الذكاء األ خبلقي كا 

جاءت بو عالمة النفس كالتربية األمريكية ميشيؿ بكربا ىك جزء مف اىتماـ اإلسبلـ باألخبلؽ، بؿ كاف 

تناكليا لمفضائؿ السبع معالجة جزئية ترتبط بمجاؿ عمميا، بعكس شمكلية األخبلؽ في اإلسبلـ، كقد 

ستو المنيج الكصفي )التاريخي، الكثائقي( كخمصت الدراسة إلى عدة نتائج استخدـ الباحث في درا

منيا: أف الذكاء األخبلقي في اإلسبلـ ليس معرفة نظرية فحسب، بؿ معرفة تككف أساسا لمعمؿ 
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كالتطبيؽ السمككي، كىك نتاج اإلسبلـ نفسو، ألنو يتصؼ بصفة االعتداؿ الذم يتصؼ بو اإلسبلـ، 

 ة متكاممة. كما أنو يشكؿ منظكم

 لدل األخبلقي الذكاء مستكل لتعرؼ إلىادراسة ىدفت  (2014وأخرون) عتيفو كما أجرل 

كلتحقيؽ ىدؼ إيراف،  في اإلسبلمية إزاء جامعة في التدريسية، كاإلدارية الييئة أعضاء مف عينة

 مجتمع مف مدرسان (94 ) الدراسة مف عينة تككنتالدراسة تـ استخداـ  المنيج الكصفي  التحميمي 

األخبلقي  لمذكاء مقياس ببناء الباحثكف الدراسة، قاـ ىدؼ كلتحقيؽ 270 ) عددىـ ) كالبالغ الدراسة

 إلى الدراسة نتائج قبؿ سكريا، أشارت مف كالمحددة األخبلقي لمذكاء السبعة المجاالت قياس يتضمف

 األخبلقي.  الذكاء مف مرتفعة درجة لدييـ اإلدارييف التدريسية كالمدراء الييئة أعضاء أف

 التسامح كمتغير األخبلقي الذكاء بيف متغير العبلقة بياف إلى (2013)دراسة الزىيري ىدفت كما

ك محافظة بغداد،  في المتكسطة المرحمة طمبة مف كطالبة طالبان  (306)قكاميا عينة للد االجتماعي

المرحمة  طمبة أف: إلى عدة نتائج أىميا الدراسة تكصمت  باستخداـ المنيج الكصفي  التحميمي

 الذكاء في إحصائية داللة ذات كجكد فركؽ األخبلقي، كعدـ الذكاء مف مرتفع مستكل لدييـ المتكسطة

 كجكد عبلقة عف الدراسة نتائج كشفت لمجنس، كما التسامح االجتماعي، تعزل نتائج األخبلقي، كفي

 . االجتماعيكمتغير التسامح  ،الذكاء متغير بيف إحصائية داللة إيجابية، كذات

بدراسة  (  (Hosein poor, Z, & Ranjdoost, S (2013ورانجدوست) حسينكقاـ  

كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ  األخبلقي، األكاديمي، كالذكاء بيف التحصيؿ ما العبلقة بياف إلى ىدفت

 السنة طمبة مف كطالبة طالبان  ( 210مف ) الدراسة عينة تككنت استخداـ  المنيج الكصفي  التحميمي

 العينة مف عمى األخبلقي لمذكاء مقياسان  الباحثاف طيراف، كطبؽ مدينة في الثانكية لممرحمة الثالثة

اآلخريف،  تجاه األخبلقي: الصدؽ، كالتسامح، كالمسؤكلية لمذكاء اآلتية األبعاد إعدادىما، يتضمف

 كالذكاء األخبلقي األكاديمي التحصيؿ بيف إحصائيان  ةدال عبلقة كجكد لآلخريف، كبينت الدراسة كالتكدد
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 نتائج أشارت الطالب، كما لجنس األخبلقي، تعزل الذكاء في إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد كعدـ

 لحقؿ التخصص اآلخريف، تعزل تجاه المسؤكلية بعد في إحصائية داللة فركؽ ذات كجكد إلى الدراسة

 التسامح العمكـ اإلنسانية، المتغير األخبلقي كمتغير طمبة مع مقارنة الطبيعية العمـك طمبة لصالح

 االجتماعي.  التسامح مف عالية درجة لدييـ األخبلقي المرتفع الذكاء ذكم الطمبة إف االجتماعي، إذ

ىدفت الدراسػة الحاليػة إلػى التحقػؽ مػف أثػر برنػامج تػدريبي  دراسة (2013)  بشارةكما أجرل 

كلتحقيؽ ىدؼ فػي األردف،  SOS إلػى نظرية بكربا في تنمية الذكاء األخبلقي لػدل أطفػاؿ قػرلمسػتند 

طفػبلن كطفمػة،  ( 50تككنػت عينػة الدراسػة مػف )الدراسة تـ استخداـ  المنيج الكصفي  التحميمي  حيث 

-9عمػارىـ مػا بػيف )فػي العقبػة، تراكحػت أ SOS طفمػة مػف أطفاؿ قرل 25طفػبلن ك 25مػكزعيف إلػى 

سػنة تػـ تػكزيعيـ كفػؽ متغيػرٍم الجػنس، كالعمػر عشػكائيان إلػى مجمػكعتيف ىمػا: المجمكعػة  ( 14

الضػابطة كالمجمكعة التجريبية، كلتحقيػؽ أىػداؼ الدراسػة، بنػى الباحػث برنامجػان تػدريبيان فػي الػذكاء 

ختصػيف فػي عمػـ الػنفس التربػكم، كتربية الطفؿ، كالمناىج األخبلقػي، تػـ تحكيمػو مػف قبػؿ أسػاتذة م

دقيقػة، غطػت أبعػاد  (60جمسػة تدريبيػة، مػدة كػؿ منيػا ) ( 30كطرؽ التدريس، تػألؼ البرنػامج مػف )

الػذكاء األخبلقػي السػبعة، كىػي: التعػاطؼ، كالضمير، كضبط الػنفس، كاالحتػراـ، كالمطػؼ، كالتسػامح، 

يكمان، كاسػتخدـ فػي الدراسػة مقيػاس الػذكاء األخبلقػي الػذم  ( 90كالعػدؿ، كاسػتمر تطبيػؽ البرنامج )

حيػػث تػػـ التأكػػد مػػف صػػدقو بطريقػػة صػػدؽ المحكمػػيف، كصػػدؽ البنػاء، كعمػؿ  (2009طكره الناصػػر )

ة كركنبػاخ ألفػا لبلتسػاؽ الػداخمي، كشػؼ تحميػؿ الباحػث أيضػان عمػى التأكػد مػف ثباتػو باسػتخداـ معادلػ

التبػايف الثنػائي المصػاحب عػف كجػكد فػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي أداء األطفػػاؿ عمػػى مقيػػاس 

لػػـ الػػذكاء األخبلقػػي الكمػػي، تعػػزل إلػػى البرنػػامج التػػدريبي، كلصػػالح المجمكعػػة التجريبيػػة، فػػي حػػيف 

تظيػػر فػػركؽ دالػػة إحصائيان تعزل إلى الجنس، أك التفاعؿ بػيف البرنػامج التػدريبي كالجػنس، كمػا كشػؼ 

تحميؿ التبايف المصاحب المتعدد عف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في أداء األطفاؿ عمى كؿ 
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جػنس، أك التفاعؿ بيف البرنامج التدريبي بيعد مف أبعػاد مقيػاس الػذكاء األخبلقػي السػبعة، تعػزل إلػى ال

كالجنس، في حيف تكجد فركؽ دالة إحصائيان فػي أداء األطفػاؿ عمػى األبعػاد الثبلثػة لمقيػاس الػذكاء 

األخبلقػي )االحتػراـ، كالتسػامح، كالعػدؿ( تعػزل إلػى البرنػامج التػدريبي، كقػد نكقشػت النتػائج كانتيػت 

 . ض التكصػػياتالدراسػة إلػى بعػػ

 إلى Nobahar, N., & Nobahar, M)  2013 )(ونوبيار) نوبياركسعت دراسة  

كلتحقيؽ ىدؼ اإليرانية،  الجامعات إحدل مكظفي مكتبة لدل األخبلقي الذكاء مستكل عف الكشؼ

 مكشؼل كذلؾ باالستعانة بمقياس الذكاء األخبلقي كذلؾ الدراسة تـ استخداـ  المنيج الكصفي  التحميمي

 لمتغير تبعان ( مكظفان كمكظفة 100قكاميا ) كظفيفمف الم ل عينةلد الذكاء األخبلقي في الفركؽ عف

 داللة ذات فركؽ كجكد عدـ إلى النتائج أشارت فأكثر ( سنة 32سنة، (26العمرية كالمرحمة الجنس

 العمرية.  لممرحمة المكظؼ، أك لجنس تعزل األخبلقي مستكل الذكاء في إحصائية

 األخبلقي الذكاء إلى التعرؼ ىدفت إلى بدراسة (2010العبيدي واألنصاري)ككذلؾ قاـ 

 الذكاء بيف االرتباطية العبلقة كشؼ عف فضبلن  االبتدائي السادس الصؼ تبلمذة لدل الدراسي كالتكافؽ

 تحدد إذ كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ استخداـ  المنيج الكصفي  التحميمي  الدراسي، كالتكافؽ األخبلقي

 ( البحث عينة بمغتك  ،بغداد مدينة مف الجنسيف كبل مف االبتدائي السادس الصؼ بتبلمذة البحث

 التكافؽ األخبلقي، كالثاني لقياس الذكاء لقياس مقياسيف: أحدىما إعداد كتمميذة، تـ تمميذان  ) 500

كأظيرت عينة البحث،  عمى تطبيقيما تـ لممقياسيف السايككمترية الخصائص مف التأكد كبعد الدراسي

 لدل تبلمذة الدراسي كالتكافؽ األخبلقي الذكاء بيف إحصائيان  دالة مكجبة ارتباطية عبلقة كجكد النتائج

 . االبتدائي السادس

 لمذكاء المتكسطة طمبة الدراسة امتبلؾ درجة قياسإلى  (2010)الطائي  دراسة كما ىدفت

كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ استخداـ   األخبلقي، الذكاءفي  االجتماعي الفرع أثر األخبلقي، كبياف
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 الدراسة مف طمبة كطالبة طالب ( 400) مف الدراسة عينة تككنت المنيج الكصفي  التحميمي حيث 

البحث،  عينة لدل األخبلقي الذكاء مدينة بغداد، كلقياس في مدارس ثبلث في كالممتحقيف المتكسطة

 الذكاء مقياس الباحثة بتطبيؽ البحث، كقامت عينة لدل األخبلقي الذكاء مقياس الباحثة بتطبيؽ قامت

 األخبلقي، تكصمت لمذكاء السبعة الفضائؿ عمى فقرة مكزعة (70 ) يتضف الذم لبكربا األخبلقي

 متكسط كاف الذكاء األخبلقي، إذ مف مرتفعة درجة يمتمككف المتكسطة الدراسة طمبة إلى أف الدراسة

 الفرضي.  المتكسط مف األخبلقي أعمى الذكاء مقياس عمى درجاتيـ

  Esmaeli, A, & Moghadam, M Beheshtifar, M ))(2011اسماعيمي وآخرون ) دراسة كسعت

كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ استخداـ لممنيج الكصفي،  تأثٌر الذكاء األخالقً على القٌادةإلى التعرؼ 

حيث أشارت الدراسة إلى أف الذكاء األخبلقي ىك أحدث أنكاع الذكاءات كالذكاء األخبلقي ىك القدرة 

عمى التفريؽ بيف الحؽ كالخطأ كما ىك محدد بالمبادئ العالمية كما أف ىذا النكع مف الذكاء ىك 

كتظير الدراسات أف الذكاء األخبلقي يرتبط ارتباطا  لعالمية الحديثةبكصمة لمقادة في بيئة أعمالنا ا

كثيقا بفاعمية القيادة، كأف القادة الناجحيف سيعرضكف حتما بخيارات أخبلقية كأخبلقي تكصمت الدراسة 

إلى إف بناء الذكاء األخبلقي ىك مبادرة مستمرة، كىي مبادرة تحتاج دائما إلى أف تككف في صميـ ما 

 و المنظمات. تقكـ ب

العبلقة بيف الذكاء األخبلقي بالبيئة المدرسية، إلى التعرؼ  (2008دراسة شحاتو )كىدفت 

كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ استخداـ  المنيج الكصفي  كاألسرية لدل طبلب الصؼ األكؿ الثانكم، 

طالبان كطالبة بمحافظة المنيا بمصر، كتكصؿ الباحث إلى  (420)بمغت عينة البحث التحميمي  حيث 

: ال يكجد أثر لمجنس )الذككر، اإلناث( في الذكاء األخبلقي، كال يكجد أثر لمخمفية ةالنتائج اآلتي

الحضارية في الذكاء األخبلقي )ريؼ، حضر(، كيكجد عبلقة ارتباطية بيف الذكاء األخبلقي كالبيئة 

 االجتماعية لؤلسرة. 
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األخبلقي،  الذكاء بيف االرتباطية العبلقة قياس ىدفت إلى دراسة( 2007الشمري) جرل كأ

كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ استخداـ  المنيج الكصفي  التحميمي  حيث االجتماعية المتبادلة،  كالثقة

 مف كميات مف ثماني العشكائي الطبقي باألسمكب اختيارىـ تـ كطالبة طالبان  (400) الدراسة عينة بمغت

 االختصاص العممي، كقاـ في كميات اإلنساني، كأربع االختصاص في كميات بغداد، أربع جامعة

 لمذكاء )بكربا ( نظرية عمى اعتمادان  كذلؾ الجامعة لطمبة األخبلقي لمذكاء مقياس ببناء الباحث

 مكجبة ارتباطية عبلقة أخبلقي، ككجكد بذكاء يتمتعكف الجامعة طمبة الدراسة: إف األخبلقي، كتكصمت

 في فرؽ عدـ كجكد عف المتبادلة، فضبلن  االجتماعية كالثقة األخبلقي الذكاء بيف إحصائية داللة ذات

عممي، كفي الجانب األجنبي لـ  كاالختصاص  )إناث -ذككر (النكع متغيرم األخبلقي كفؽ الذكاء

 يتكافر الكثير مف الدراسات الحديثة حكؿ الذكاء األخبلقي. 

 : األجنبية الدراسات 3. 2. 1

 ،الذكاء األخبلقي إلى التعرؼ  (, 2015Khanh, et al)  خان وآخروندراسة ىدفت 

كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة  ،إيراف  كالرفاىية النفسية في طبلب الرعاية الصحية لطبلب الدراسات العميا في

بحثي متقاطع مقطعي كتـ جمع كقد تـ استخداـ تصميـ تـ استخداـ  المنيج الكصفي  التحميمي  

ككاف خمسة كسبعكف مشاركا يدرسكف في جامعتيف  البيانات مف خبلؿ إجراء أخذ العينات اليادؼ

كقد تـ تدبير أربعة نماذج فرعية  ،المعينيف ليذا الغرض شييرتيف متخصصتيف في العمكـ الصحية

كأظيرت النتائج أف جميع  مية،لمذكاء األخبلقي مف القياسات المتعددة األبعاد لمركحانية اإلسبل

المقاييس الفرعية لمذكاء األخبلقي ترتبط ارتباطا إيجابيا بالرفاه النفسي كأف الدرجة الكمية لمذكاء 

 األخبلقي جاءت كمؤشر إيجابي لمرفاه النفسي. 

إلى سعت  دراسة كصفية  ( MottaghiL, , et al ,2014) وآخرون  موتغيلكأجرل 

المنيج كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ استخداـ  القيادة، كالذكاء األخبلقي كتحديدىا،البحث في أنماط 
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 (52)خبير مف خبراء التدريب البدني في (108)تتككف عينة الدراسة مف التحميمي   حيث الكصفي 

كمية مف كميات العمـك الطبية، تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية بغرض إجراء الدراسة، تـ جمع البيانات مف 

مكثكقية االستبانة  ستبانة كبلرؾ لنمط القيادة، كالذكاء األخبلقي، تـ التأكد مف صبلحية كاخبلؿ تكزيع 

ا المناسب، كاستخدـ برنامج مف خبلؿ عرضيا عمى مجمكعة مف الخبراء، كاستخداـ معامؿ كركنباخ ألف

في تحميؿ البيانات، كأشارت النتائج إلى أف نمط القيادة الديمقراطية   (SPSS)  التحميؿ اإلحصائي

حقؽ أعمى الدرجات بيف األنماط الفرعية القيادية، كأف ىناؾ عبلقة طردية ىامة بيف أنماط القيادة 

قيادة الديمقراطية كالذكاء األخبلقي تمعب دكران ىامان في الديمقراطية كالذكاء األخبلقي، كأف العبلقة بيف ال

نجاح المنظمات، كأكصت الدراسة بضركرة قياـ مدراء المؤسسات بتنفيذ االستعدادات، كالمكاىب لدل 

 المكظفيف لتطكير مياراتيـ الناجمة عف المقاييس الفرعية لمذكاء األخبلقي. 

 إلى دور الذكاءالتعزف بدراسة هدفت    ( Pasha, et al, 3125)  وآخرون اباشكما قام 

كلتحقيؽ  في التنبؤ بمشاكؿ الصحة العقمية في طبلب الرعاية الصحية، اليكيةكأساليب األخبلقي 

استخداـ  المنيج الكصفي  التحميمي  مف خبلؿ تكزيع مقياس الذكاء األخبلقي لمطمبة  ىدؼ الدراسة تـ

طالبة مف كمية الطب مف جامعة بكبكؿ لمعمـك  (100ك)( طالب 100تمت الدراسة عمى عينة مف )

تكصمت الدراسة اف ىناؾ عبلقة إيجابية ككبيرة بيف الذكاء األخبلقي، كاليكية المعيارية ك  الطبية،

بيف اليكية التي تـ  (p <0. 05) كمشاكؿ الصحة النفسية لدل الطبلب ككانت ىناؾ عبلقة سمبية

لمطبلب كالذكاء األخبلقي أظيرت ىذه الدراسة أف الذكاء  تجنبيا كتجنب مشاكؿ الصحة العقمية

 األخبلقي ككضع اليكية ساىمت الحؿ في مشاكؿ الصحة العقمية. 

دراسة ىدفت التعرؼ إلى  (( Maeded &  Khaleghi,2013  ليغيكاو ميديد كأجرل

كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ استخداـ  المنيج  ،العبلقة بيف في الذكاء األخبلقي كالتسامح لممكظفيف

كليذا الغرض تـ اختيار العينات العنقكدية تـ اختيارىـ عشكائيا مف المكظفيف الكصفي  التحميمي  
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( حيث تـ استخداـ 250فارجاف، مجاؿ الفنكف كالتعميـ البالغ عددىـ)  العامميف في جامعة أصفياف فاال

سيمكف كأظيرت النتائج أف ىناؾ عبلقة كبيرة بيف الذكاء  مقياس الذكاء األخبلقي لكيؿ، لينيؾ

 األخبلقي كالتسامح المعنكم. 

ىدفت التعرؼ إلى الذكاء  بدراسة  ,Guiab, et al ) 2014) غياب وآخرون كقاـ 

: تأثيره عمى تعميـ المعمميف كلقد استخدمت الدراسة لممعمميف كالطمبة في الكمية األخبلقي الذاتي المدرؾ

الكصفي االرتباطي كقد تـ تكزيع االستبانة عمى عينة مف أفراد الجامعة الفمبينية في شماؿ  المنيج

-2013طالبان كطالبة في السنة الدراسية  (142ك ) ( معممان 34لكزكف حيث بمغ عدد المعمميف )

كبالتالي ككشفت النتائج أف أعضاء ىيئة التدريس كالطبلب يأتكف مف خمفيات ثقافية مختمفة؛ ـ ػ2014

مرتفع كىناؾ عبلقة كبيرة بنكع الجنس كالحالة المدنية كلكف المتغيرات األخرل ال تسفر عف عبلقات 

  ، كالعرؽ.كما يظير أف ىناؾ عبلقة إيجابية بيف الذكاء األخبلقي لدل الطبلب مع الجنس ،ىامة

دراسة ىدفت  ( Hoseinpoor & Ranjdoost ,2013) ورانجدوست ىوسينبوركأجرل 

في مدينة تبريز في  إلى تحديد العبلقة بيف الذكاء األخبلقي، كتحصيؿ الطبلب في المدارس اإلعدادية

استخدمت الدراسة أسمكب البحث الكصفي االرتباطي، كتككف مجتمع الدراسة مف جميع طبلب  ،إيراف

ث فقد كانت طالب منيـ كعينة عشكائية، أما أداة البح (210)إحدل المدارس اإلعدادية، تـ اختيار 

استبانة لينؾ ككيؿ لمذكاء األخبلقي، تـ التحقؽ مف صحتيا مف عرضيا عمى مجمكعة مف الخبراء، 

كما استخدـ معامؿ ألفا كركنباخ في تحديد مكثكقية الدراسة، تـ تحميؿ البيانات باستخداـ أساليب 

ة ىامة بيف الذكاء اإلحصاء الكصفية، كاالستنتاجية، أشارت النتائج إلى أف ىناؾ عبلقة إيجابي

األخبلقي، كتحصيؿ الطبلب، لكف ال تكجد عبلقة قكية بيف المسؤكلية، كتحصيؿ الطبلب، كأف 

التسامح أكثر شيكعا بيف الطالبات، في حيف تحمؿ المسؤكلية شائع بيف طبلب الفرع العممي أكثر مف 

 طبلب الفرع األدبي. 
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دراسة ىدفت لمبحث في العبلقة بيف الذكاء  ( Ashworth, 2013أشورث ) أجرلك 

حيث استخدمت ىذه الدراسة المنيج الكصفي  العاطفي، كاألداء المدرسي لدل مدراء المدارس الثانكية،

ىذه الدراسة االرتباطية استخدمت نمكذج البحث الذم يتميز بالتكضيح كالتسمسؿ،  التحميمي كتعد

المدارس الحككمية الثانكية في كالية تكساس، كأشار مف مديرم  (105)كتككنت عينة الدراسة مف 

تحميؿ البيانات الكمية إلى أنو ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الذكاء العاطفي، كاألداء 

المدرسي لدل مدراء المدارس الثانكية، بينما أشار تحميؿ البيانات النكعية إلى القيادة اإليجابية، 

كالميارات في التعامؿ مع اآلخريف كأشارت نتائج الدراسة إلى أف مستكل  كالميارات الشخصية القكية،

األداء المدرسي يتحسف مع الزمف، كأنو يتأثر ببناء العبلقات كالحافز كاإللياـ كالميارات التنظيمية 

كالعكاطؼ كميارات االتصاؿ كالتكاصؿ، كما أف إدراؾ المدير لمشاعره كمشاعر اآلخريف ككيفية 

يـ أمر ميـ في بناء العبلقات كالقيادة اإليجابية، إف اآلثار العممية ليذه الدراسة ىي تطكير التعامؿ مع

كتعزيز ميارات الذكاء العاطفي لدل المدير مف خبلؿ فرص التطكير الميني؛ مثؿ دكرات التعميـ 

 المستمر، كتطكير المكظفيف ككرش العمؿ. 

 الكشؼ دفت إلىدراسة ى  (Kindlon & Thompson, 2002)كندلون وثامسونأجرل ك 

المدرسة،  سف قبؿ األطفاؿ العاـ لدل الذكاء األخبلقي، كمستكيات الذكاء بيف االرتباطية العبلقة عف

حيث  إناث( – النكع )ذككر متغير كفؽ عمى األخبلقي الذكاء مستكل في الفركؽ قياس ككذلؾ

 مف كطفمة طفؿ (1000) مف الدراسة عينة كتألفتاستخدمت ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحميمي 

 داللة ذات مكجبة ارتباطية عبلقة الدراسة: كجكد إلييا تكصمت النتائج التي أبرز نيكيكرؾ، كمف مدينة

ف سف قبؿ األطفاؿ لدل العاـ الذكاء األخبلقي، كمستكيات الذكاء بيف إحصائية  كاحدان مف المدرسة، كا 

 الفائؽ، كىذا حتى االعتيادم، أك ذكائو رغـ األخبلقي الذكاء ميمة في مشاكؿ لديو أطفاؿ عشرة كؿ

مقصكدة،  تنشئة ىناؾ يكف لـ ما األخبلقي الذكاء مطمقان الكتساب معياران  يعد ال الذكاء أف إلى يرجع
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 عمى اإلناث لصالح األخبلقي الذكاء في فرؽ كجكد عف فضبلن  األخبلقي الذكاء لتعزيز، كبناء كمستمرة

 إناث(.  -ذككر( النكع متغير كفؽ

 : السابقة الّدراسات عمى التعقيب 3. 2. 2
بعد االٌطبلع عمى الدراسػات السػابقة بنكعييػا العربيػة، كاألجنبيػة فػي الجػانبيف لمكضػكع الرسػالة 

"الػػذكاء األخبلقػػي"، تبػػٌيف اشػػتماؿ الدراسػػات السػػابقة عمػػى العديػػد مػػف المحػػاكر الفكريػػة، كالنفسػػية، ذات 

الدراسػػة بجكانبػػو المختمفػػة، كمجتمعاتػػو المتعػػٌددة، فمػػف خػػبلؿ االطٌػػبلع عمػػى الدراسػػات الصػػمة بمكضػػكع 

العربية لكحظ اشػتماليا عمػى مكاضػيع كمضػاميف فكريػة متنكعػة حػكؿ مكضػكع الػذكاء األخبلقػي لشػرائح 

مجتمعية مختمفة كلػـ تركػز عمػى جانػب محػٌدد، فػبعض الدراسػات اتفقػت مػع الدراسػة الحاليػة فػي اليػدؼ 

 : يمي ما يتبيفمضمكف في حيف اختمؼ البعض اآلخر، كال

 سػعيان  األخبلقي بالذكاء المتعمقة اليامة الجكانب أحد إلى التعرؼ استيدفت قد الدراسات ىذه مف كؿ أف 

 كجػػكده مػػف تحػػد التػػي المعكقػػات أك فيػػو المػػؤثرة العكامػػؿ أك لػػو، المككنػػة عناصػػره حػػكؿ عميػػؽ فيػػـ إلػػى

 ثػػػـ كمػػف اإلدارم، التربػػكم االتجػػاه مككنػػػات بحػػث فػػي مجتمعػػة تسػػػيـ أف اسػػتطاعت كبػػذلؾ. كتطبيقيػػا

 بمػػا كمفرداتػػو عناصػػره، كترجمػػة كاقعيتػػو، كتأكيػػد األخبلقػػي، الػػذكاء مػػف المفيػػكـ بيػػذا يحػػيط مػػا تفسػػير

 . التربكم اإلدارم الميداف في العمؿ مع يتبلءـ

 كذلػؾ اإلبداعيػة، تطػكير إلػى الداعيػة كالعربيػة العالميػة، الحركػة دعـ في جميعان  تسيـ الدراسات ىذه أف 

 كتربكية. مجتمعية منظمة أم تمكيف في األخبلقي الذكاء أىمية عمى تأكيدىا خبلؿ مف

 كػؿ جانػب مػف عمييػا التركيػز تػـ التػي كالمتغيػرات األبعػاد حيػث مف بينيا فيما السابقة الدراسات تختمؼ 

 الجانػػػب إثػػػراء فػػػي كاإلسػػػياـ البحثيػػػة، الثغػػػرة ىػػػذه لسػػػد باحػػػث ألم مفتكحػػػان  البػػػاب يجعػػػؿ ممػػػا دراسػػػة،

 المعرفػػة يثػػرم االخػػتبلؼ أك التنػػكع، ذلػػؾ أف كمػػا األخبلقػػي، الػػذكاء مكضػػكع فػػي التطبيقػػي أك المعرفػػي،
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 قيػد لممشػكمة مناسػبة المتغيػرات أكثػر اختيػار فػي لمباحثة الفرصة أتاح مما المختمفة، اإلبداع جكانب في

 .  الدراسة

 األمػر الدراسػة، لمكضكع شامؿ تصكر تككيف في الباحثة مساعدة في كبيرة فائدة السابقة لمدراسات كاف 

 . الدراسة كفركض مشكبلت صياغة في ساىـ الذم

 كتختمػؼ الجكانػب، بعػض فػي تتفػؽ أنيػا كيجػد الحاليػة الدراسػة مػع السػابقة، الدراسات نتائج مراجعة لدل 

 البعض اآلخر، مما يحقؽ إثراءن عمميان في ميداف البحث العممي حكؿ الذكاء األخبلقي.  في

  كحسب عمـ الباحثة فإف ىذه الدراسة  تعتبر مف الدراسات الجديدة في مكضكعيا حكؿ الذكاء األخبلقي

 كمعمميف(  .،لدل الييئة  المدرسية ) مدراء
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 والمنيجية الدراسة إجراءات:  الثالث الفصل

 : المقدمة 3. 1

 إضافة ،كمنيجيتيا ،بيا تيرتاخ التي كالطريقة كعينتيا الدراسة لمجتمع كصفان  الفصؿ ىذا يتناكؿ    

 التي اإلحصائية الطرؽ يعرض ثـ ،كاجراءات األداة مف صدؽ كثبات استخدمت التي االختبارات إلى

 .النتائج كاستخبلص البيانات معالجة في استخدمت

 : الدراسة منيج 3. 2

 بأنو يعرؼ كالذم التحميمي الكصفي المنيج باستخداـ ةالباحث قامت الدراسة أىداؼ تحقيؽ أجؿ مف

 التدخؿ دكف ىي كما كالقياس لمدراسة كمتاحة مكجكدة كممارسات كظكاىر أحداث تتناكؿ البحث في طريقة

 سماتيا كيكضح الظاىرة يصؼ الكيفي فالتعبير كميا أك كيفيا عنيا كالتعبير معيا التفاعؿ كيتـ مجرياتيا في

 الخاصة البيانات جمع تـ كقد حجميا أك الظاىرة ىذه مقدار يكضح رقميان  كصفان  فيعطي الكمي التعبير أما

 .كاألكلية الثانكية المصادر مف بالدراسة

 : الدراسة مجتمع 3. 3

( 2100عددىـ) كالبالغطكلكـر محافظة في مدارس مف جميع المعمميف تككف مجتمع الدراسة       

ديرة ان كممدير  (135كالبالغ عددىـ )، في محافظة طكلكـرمعمـ كمعممة، كمف جميع مديرم المدارس 

شؤكف المكظفيف مديرية التربية كالتعميـ كذلؾ مف خبلؿ الرجكع إلى قسـ ،2017-2016 لمعاـ الدراسي

 في محافظة طكلكـر 

 : الدراسة عينة 3. 4

، في محافظة معممي المدارس ( مف 322تككنت عينة الدراسة الفعمية مف )       كقد تـ طكلكـر

حسب متغير الجنس،  (Stratified Random Sample)بطريقة العينة الطبقية العشكائية اختيارىـ 
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كتعتبر ىذه النسبة جيدة حيث يشير %( تقريبان مف مجتمع الدراسة، 15ة ما نسبتو )كقد شكمت العين

التي يككف فييا مجتمع الدراسة  كصفية( إلى أف العينة تككف ممثمة بالبحكث ال1992كاكم )معكدة كم

( استبانو عمى 350باحثة بتكزيع )كقد قامت ال، %( فما فكؽ10عندما تككف نسبة التمثيؿ  ) الؼباآل

كقد استبعد مف ، ( استبانو325كبعد إتماـ عممية جمع البيانات كصمت حصيمة الجمع )، المبحكثيف

مف بسبب عدـ صبلحيتيا لمتحميؿ اإلحصائي لكي تصبح عينة الدراسة  استبانات( 3حصيمة الجمع )

عينة   بمغتكما ، ( استبانو322يا )كالمعممات التي تـ إجراء التحميؿ اإلحصائي عميالمعمميف 

%( مف مجتمع المدرييف، كالمديرات، كىي نسبة تمثيؿ 81( مدير كمديرة بنسبة )110المديريف )

مرتفعة جدان تقترب مف المسح الشامؿ، عممان بأف الباحثة حاكلت تطبيؽ الدراسة عمى كامؿ المجتمع 

إال أنيا لـ تستطع تحقيؽ ذلؾ لبعض األسباب الخارجة عف نظران  لقمة عدد المديريف، كالمديرات، 

إرادتيا، كخركج بعض المديريف بإجازات شخصية، كاشتراؾ آخريف بدكرات تدريبية خارج المحافظة، 

، كالمعممات، ليصبح بذلؾ مجمكع حجـ عينة الدراسة مف المعمميفكسفر آخريف منيـ خارج الببلد، 

( يبيف كصؼ عينة 3. 1كالجدكؿ )مديران، كمديرة، ك ، كمعممةان، م( معم432)لمديريف، كالمديرات كا

 التي تـ تحميؿ استجاباتيا تبعان لمتغيراتيا المستقمة:  الدراسة
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 (: توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغيراتيا المستقمة  3. 1جدول رقم )

المتغيرات 
 المستقمة

 (322عينة المعممين )ن= (110عينة المديرين  )ن=

النسبة  العدد مستويات المتغير
النسبة المئوية  العدد مستويات المتغير المئوية)%(

)%( 

 الجنس
 1 .30 97 ذكر 1 .39 43 ذكر 
 9 .69 225 أنثى 9 .60 67 أنثى

 %100 322 المجمكع %100 110 المجمكع

 التخصص

 8 .29 96 عمـك طبيعية 6 .33 37 عمـك طبيعية

 2 .70 226 عمـك انسانية 4 .66 73 عمـك إنسانية
 %100 322 المجمكع %100 110 المجمكع 

عدد سنكات 
 الخبرة

 5 .15 50 سنكات 5أقؿ مف  9 .10 12 سنكات 5أقؿ مف 
 5 .24 79 سنكات 10-5مف  0 .20 22 سنكات 10-5مف 

 10أكثر مف 
 سنكات

 10أكثر مف  1 .69 76
 سنكات

193 59. 9 

 %100 322 المجمكع %100 110 المجمكع 

مكاف 
 المدرسة 

 3 .23 75 مدينة 3 .37 41 مدينة
 1 .66 213 قرية 9 .50 56 قرية
 6 .10 34 مخيـ 8 .11 13 مخيـ

 %100 322 المجموع %100 110 المجموع 

السمطو 
 المشرفة

 3 .86 278 حككمو 1 .69 76 حككمو
 5 .2 8 ككالة 5 .5 6 ككالة
 2 .11 36 خاصة 5 .25 28 خاصة

 %100 322 المجموع %100 110 المجموع 

 

 : الدراسة أداة 3. 5

 ، كمنيا دراسةبعد إطػبلع الباحثة عمى عدد مف الدراسات السابقة كاألدكات المستخدمة فييا     

قامت الباحثة بتطكير استبانة  (2013)بشارة  دراسة، ( 2010 )  الطائي دراسة، ك (2007، )الشمرم

في محافظة  طكلكـر مف  مدارسالتٌعرؼ إلى درجة الذكاء األخبلقي لدل مديرم الخاصة مف أجؿ 
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األكؿ تضمف  : كقد تككنت األداة في صكرتيا النيائية مف جزأيف، كجية نظر المعمميف كالمديريف

، كسنكات الخبرة، كمكاف المدرسة، كالتخصص، بيانات أكلية عف المفحكصيف تمثمت في الجنس

 مدارسأما الثاني فقد تككف مف الفقرات التي تقيس الذكاء األخبلقي لدل مديرم الالمشرفة،  لسمطةاك

األداة في  كقد تككنت، كالمديريف في محافظة طكلكـر، في محافظة  طكلكـر مف كجية نظر المعمميف

اـ كعدد يدكر البعد األكؿ حكؿ االحتر ، كزعت عمى ستة أبعاد رئيسة، فقرة( 52صكرتيا النيائية مف )

كتناكؿ البعد الثالث مكضكع ، ( فقرات10كتناكؿ البعد الثاني التسامح كعدد فقراتو )، ( فقرات7فقراتو )

، فتناكؿ مكضكع السيطرة، ( فقرات7أما البعد الرابع  كعدد فقراتو )، ( فقرات7التعاطؼ كعدد فقراتو )

تناكؿ البعد ك ، ( فقرة13) مغ عدد فقراتوكب، كالمساكاة، كتناكؿ البعد  الخامس مكضكع العدالة، كالتحكـ

 . فقرات( 8كعدد فقراتو)، السادس جانب الرقابة الذاتية
 

": جػدان  مكافػؽ: "األكزاف كأعطيت ،األبعاد خماسي ليكرت مقياس أساس عمى االستبانة تصميـ تـ كما  

": جػػدان  معػػارض" ،درجتػػيف": معػػارض" ،درجػػات ثػػبلث": محايػػد" ،درجػػات أربػػع": مكافػػؽ" ؛درجػػات خمػػس

 . كاحدة درجة

 : األداة صدق 3. 6

 عمػػى المقيػػاس بعػػرض كذلػػؾ ،الظػػاىرم بالصػػدؽ يعػػرؼ مػػا أك ،المحكمػػيف صػػدؽ الباحثػػة اسػتخدمت   

 بيػدؼ ،(2 رقػـ ممحػؽ) الخبػرة ذكم مػف كمنيجيػان  لغكيػان  االختصػاص ذكل مػف محكمػيف تسعةلجنة مف 

 الػذم لممجاؿ منيا كؿ كانتماء ،الفقرات صياغة كسبلمة ،أجمو مف أعد لما المقياس مناسبة مف التحقؽ

 إلػى يشػير مػا كىػك ،%52 المقيػاس عبػارات عمػى المحكمػيف بػيف االتفػاؽ نسبة بمغت كقد ،فيو كضعت

 (2665 عكدة،. )مقبكؿ بصدؽ يتمتع اسالمقي أف
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 : األداة ثبات 3. 7

 : فتيبطريق األداة ثبات باحتساب الباحثة قامت

 عينػػة عمػػى الدراسػػة أداة تطبيػػؽ تػػـ حيػث : (Test- Retest Method) االختبةةار إعةةادة طريقةةة. 1

، منطقػػة فػػي المػػدارس مػػف كمعممػػة معممػػان،( 00) مػػف مككنػػة اسػػتطبلعية  فػػي تضػػمينيـ يػػتـ لػػـ طػػكلكـر

 بيف بيرسكف ارتباط معامؿ احتساب تـ ثـ ،التطبيقيف بيف يكمان ( 21)زمني كبفرؽ األصمية الدراسة عينة

 . بو الكثكؽ كيمكف مرتفع معامؿ كىك( 54. 0) بمغ كقد ،التطبيؽ مرتي درجات

 بػػيف االرتبػػاط قػػكة إلػػى يشػػير الثبػػات مػػف النػػكع كىػػذا: (Consistency) الةةداخمي التجةةانس ثبةةات. 2

( ألفػػا كركنبػػاخ) طريقػػة ةالباحثػػ تاسػػتخدم التجػػانس معامػػؿ تقػػدير أجػػؿ كمػػف ،الدراسػػة أداة فػػي الفقػػرات

(Cronbach Alpha) .عمػى كركنبػاخ ألفػا بطريقػة الثبػات معامػؿ اختبار نتائج يبيف( 0. 2) كالجدكؿ 

 .المختمفة الدراسة أداة بعدم

 . الدراسة أبعاد عمى كرونباخ ألفا بطريقة الثبات معامل اختبار نتائج يبين: (3. 2) رقم جدول
 قيمة معامل الثبات عدد الفقرات أبعاد األداة

 0.90 7 حتراـ اال
 0.88 10 التسامح
 0.85 7 التعاطؼ

 0.69 7 السيطرة كالتحكـ 
 0.72 12 العدالة كالمساكاة 
 0.77 9 الرقابة الذاتية 

 0.87 الدرجة الكمية لمثبات 
 

( 0.69-0.90) بػػيف تػػراكح المختمفػػة االسػػتبانة لمحػػاكر الثبػػات أف( 0.2) الجػػدكؿ مػػف يتضػػح 

 . بيا الكثكؽ كيمكف ،الدراسة ألغراض مناسبة كىي( 0.87) الكمي لمثبات ألفا معامؿ قيمة بمغت بينما
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 : الدراسة متغيرات 8.3

 : كىما المتغيرات، مف نكعيف الدراسة ضمت

 كمعممي ،مديرم لدل األخبلقي الذكاء ىكك  تابع، متغيرو  عمى الحالية الدراسة تكمتح: التابع المتغير (2

 . مدارسال

 :  المستقمة المتغيرات( 2

 (. أنثى) ك (ذكر) :مستكياف كلو الجنس، -

 (. طبيعية عمكـ) ك ( انسانية عمكـ)  :مستكياف كلو التخصص، -  

 10)أكثر مف (سنكات 10-5سنكات( )مف  5)أقؿ مف :عدد سنكات الخبرة، كلو ثبلثة مستكيات  -

 سنكات(. 

 (.  مخيـ) ك (قرية) ك( مدينة) :مستكيات ثبلثة كلو المدرسة، مكاف -

 (. ككالة)  ك (خاصة) ك (حككمية)  :مستكيات ثبلثة كلو المشرفة، الجية -

 : الدراسة تطبيق إجراءات 3. 9

 االستبانة بإعداد الباحثة قامت كثباتيا، السابقة بالطرؽ المستخدمة األداة صدؽ مف التأكد بعد       

  :اآلتية الخطكات كفؽ الدراسة إجراءات تمت كقد، النيائي بشكميا

 كزارة إلى مكجو  قدسال جامعة في الدراسات العميا  كمية مف ميمة تسييؿ كتاب عمى الحصكؿ 

 .الدراسة تطبيؽ في ةالباحث ميمة لتسييؿ ؛العالي التعميـالتربية ك 

  حصر مجتمع الدراسة حسب البيانات الرسمية المتكفرة لدل مديرية التربية كالتعميـ في محافظة

 ،   ..كخصائصو الدراسة مجتمع لتحديد كذلؾطكلكـر

 الطبقية العشكائية بالطريقة الدراسة عينة اختيار  
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 بعد التأكد مف صدقيا  تطبيؽ األداة عمى العينة االستطبلعية، كتـ تطبيؽ األداة عمى العينة الفعمية

  .كثباتيا

 التربية مكتب طريؽ عف تعبئتيا بعد  كجمعيا، الدراسة عينة عمى االستبانات بتكزيعة الباحث قامت 

  .في محافظة طكلكـر كالتعميـ

 إحصائيا لمعالجتيا البيانات تفريغ ـ، كالتأكد مف مناسبتيا لمتحميؿ، ثاالستبيانات جمع.  

 المناسبة اإلحصائية المعالجة إجراء.  

 عرض نتائج الدراسة كمناقشتيا.  

  لتكصيات، كالمقترحات المرتبطة بنتائج الدراسةاتقديـ.  

 : الدراسة في المستخدمة اإلحصائية المعالجات 3. 11

( SPSS) االجتماعيػة لمعمػكـ اإلحصػائية ةالرزمػ برنػامج ـااسػتخدب البيانػات معالجػةب الباحثة قامت

 : التالية اإلحصائية المعالجات باستخداـ كذلؾ

 األكؿ: السػػػػؤاليف عػػػػف لئلجابػػػػة المئكيػػػػة لنسػػػػباك  المعياريػػػػة، كاالنحرافػػػػات الحسػػػػابية المتكسػػػػطات 

 . كالثاني

 اختبار "t "المستقمة لمعينات(Independent Sample test .) 

 األحادم التبايف تحميؿ اختبار(One Way ANOVA .) 

 الدراسة أداة فقرات بيف الداخمي االتساؽ لقياس ألفا كركنباخ معامؿ حساب . 

 اختبار LSD يمـز حيثما لمفركؽ البعدية لممقارنات .



 

 

 

 الدراسة نتائج: الرابع الفصل
_________________________________________________________ 

 

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ  4. 1

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني    4. 2

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث 4. 3

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع  4. 4

 النتائج المتعمقة بالفرضية األكلى  4. 5

 النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية  4. 6

 النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة  4. 7

 النتائج المتعمقة بالفرضية الرابعة 4. 8

 النتائج المتعمقة بالفرضية الخامسة 4. 9

 النتائج المتعمقة بالفرضية السادسة  4. 10

 النتائج المتعمقة بالفرضية السابعة 4. 11

 النتائج المتعمقة بالفرضية الثامنة 4. 12

 النتائج المتعمقة بالفرضية التاسعة 4. 13

 النتائج المتعمقة بالفرضية العاشرة  4. 14
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 الدراسة نتائج: الرابع الفصل
كذلؾ لئلجابة عف ، مف الدراسة عرضان كامبلن كمفصبلن لنتائج الدراسة يتضمف ىذا الفصؿ

 لدراسة كالتحقؽ مف صحة فرضياتيا. اأسئمة 

اعتمػدت المتكسػطات الحسػابية كاألكزاف النسػبية التقديريػة، كذلػؾ باالعتمػاد  ،كمف أجػؿ تفسػير النتػائج

 (:1.4جدكؿ ) ( كما ىك مكضح في2008 ،عمى تصنيؼ ) القاسـ

 طولكرم  محافظة في المدارس مديري لدى األخالقي الذكاء ودرجة المئوية النسبلمتوسط الحسابي و ( ا1.4) جدول
 .والمديرين المعممين نظر وجية من

    
 مػػف يعػػد الػذم ليكػػرت أسػػمكب عمػى تحميػػؿ االسػػتبانة لنتػائجا تفسػػيرى فػػي الباحثػة اسػػتندت كقػد

 الكقػت  يتطمػب ال فيػك، استخدامان  كأكثرىا ، كالتربكيةالنفسية كاالختبارات المقاييس بناء أساليب أشير

 تعطييػػا التػػي لتمػػؾ مماثمػػة نتػػائج إلػػى يػػؤدم فيػػك ذلػػؾ كمػػع، األخػػرل األسػػاليب فػػي المبػػذكؿ كالجيػػد

 مكافقتػو عػدـ أك، مكافقتػو درجػة ضػكء فػي المقيػاس عمػى المفحػكص درجػة كتتحػدد، األخػرل المقاييس

 بإعطػػاء، الدراسػػة ىػػذه فػػي مػػدارسال مػػديرم لػػدل األخبلقػػي الػػذكاء درجػػة كتتحػػدد، المقيػػاس بنػػكد عمػػى

 : الدراسة إلييا تكصمت التي لمنتائج عرض يمي كفيما، الفقرة اتجاه حسب لبلستجابة مختمفة أكزاف

 درجة  الذكاء األخالقي الوزن بالنسبة المئوية (5-1المتوسط الحسابي)
 

 منخفضة جدا %50أقؿ مف  2.5أقؿ مف
 منخفضة %59.9-50مف 2.9-2.5مف 
 متكسطة % 69.9-60مف  3.4- 3مف
 مرتفعة 79.9-% 70 3.9-3.5مف 
 مرتفعة جدا % فما فكؽ80 فما فكؽ 4
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 : األول الدراسة بسؤال المتعمقة النتائج 4. 1
 المدراء نظر وجية من طولكرم  محافظة في المدارس مديري لدى األخالقي الذكاء درجة ما

 ؟والمديرات

 كالنسب المعيارية، كاالنحرافات الحسابية، المتكسطات استخدمت السؤاؿ ىذا عف اإلجابة أجؿ مف   

 المدراء، نظر كجية مف محافظة طكلكـر في المدارس مديرم لدل األخبلقي الذكاء كدرجة المئكية،

 : ذلؾ يبيف( 2.4) كالجدكؿ كالمديرات

االنحرافات المعيارية ودرجة الذكاء األخالقي لدى مديري  ،النسب المئوية ،( المتوسطات الحسابية2. 4جدول)
المدارس في محافظة  طولكرم من وجية نظر المدراء والمديرات مرتبة تنازليًا حسب درجة الذكاء األخالقي عمى أبعاد 

 الدراسة. 

(، 4.64- 3.19أف جميع المتكسطات الحسابية تراكحت ما بيف )( 2.4) الجدكؿ خبلؿ مف يتضح  

( كبنسبة مئكية 0.34( كبانحراؼ معيارم )4.23االحتراـ  بالرتبة األكلى بمتكسط حسابي ) بعد كجاء 

( 4.23%( كبدرجة مرتفعة جدان، كجاء بالرتبة الثانية بعد السيطرة، كالتحكـ  بمتكسط حسابي )92.8)

ثالثة  %( كبدرجة مرتفعة جدان، كجاء بالرتبة ال84.7( بنسبة مئكية بمغت )0.44كبانحراؼ معيارم )

يب
لترت
ا

 

االنحراف  المتوسط الحسابي أبعاد الذكاء االخالقي
درجة  الذكاء  المئويةالنسبة  المعياري

 األخالقي

 مرتفعة جدا 92.83 0.34276 4.6416 االحتراـ  .1

 مرتفعة جدا 84.78 0.44216 4.2390 السيطرة كالتحكـ  .2

 مرتفعة جدا 84.16 0.40017 4.2078 التعاطؼ  .3

 مرتفعة جدا 82.36 0.32912 4.1182 العدالة كالمساكاة  .4

 مرتفعة جدا 81.61 0.37078 4.0803 الرقابة الذاتية  .5

 مرتفعة 77.67 0.39597 3.8836 التسامح  .6

 مرتفعة جدا 83.90 0.26529 4.1951 الدرجة الكمية 
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( بنسبة مئكية بمغت 0.40( كبانحراؼ معيارم بمغ )4.20بعد  التعاطؼ بمتكسط حسابي بمغ )

( 4.11%( كبدرجة مرتفعة كجاء بعد العدالة كالمساكاة بالرتبة الرابعة بعد بمتكسط حسابي )84.1)

بالرتبة  %( كبدرجة مرتفعة جدان، كجاء82.3( بنسبة مئكية بمغت )0.32كبانحراؼ معيارم مقداره )

( بنسبة مئكية 0.37) ( كبانحراؼ معيارم4.08الخامسة بعد الرقابة الذاتية بمتكسط حسابي بمغ )

( 3.88بالرتبة األخيرة  بمتكسط حسابي )بعد التسامح كجاء  ،جدا %( كبدرجة مرتفعة81.6بمغت )

  ،مرتفعة %( كبدرجة77.6( كبنسبة مئكية )0.39كبانحراؼ معيارم )

درجة الذكاء األخبلقي الكمي مف كجية نظر المدراء كالمديرات المتكسط الحسابي الكمي لقيمة كبمغت  

كتعزل ىذه  ،جدا %( كبدرجة مرتفعة83.9 )( بنسبة مئكية بمغت0.26معيارم )( كبانحراؼ 4.19)

 إف حيث الحنيفة، اإلسبلـ بأخبلؽ التربكم الكادر يتمتع  حيث الفمسطيني المجتمع طبيعةالنتيجة إلى 

نسانيان  فكريان، متقارب مجتمع  الفمسطيني مجتمعال  أىميا تربط التي القرل مف مزيج عف كعبارة كا 

 . الكريمة األخبلؽ لدييـ تسكد  لذا إنسانية أسرية عبلقات

 المدراء نظر كجية مف بعد لكؿ المككنة كالفقرات األخبلقي، الذكاء لمجاالت تفصيمي عرض يمي كفيما

 : كالمديرات
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 : االحترام: األول البعد
 مرتبة االحترام بعد لفقرات التقديرية المئوية والنسبة المعيارية االنحرافات الحسابية، المتوسطات(: 3.4) جدول

 تنازلياً 

 الفقرات الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

% 
 الدرجة

 مرتفعة جدا 94.91 0.53220 4.7455 استقبؿ المعمميف باحتراـ.   .1
 مرتفعة جدا 94.73 0.44262 4.7364 استخدـ  عبارات ميذبة مع المعمميف.   .2
 مرتفعة جدا 94.36 0.57680 4.7182 أتجنب التحدث عف اآلخريف بشكؿ غير الئؽ.   .3

4.  
أنتظر أف ينيي مف يتحدث كبلمو قبؿ أف 

  أتحدث. 
 مرتفعة جدا 92.36 0.54152 4.6182

5.  
ف  أتقبؿ اآلراء الصائبة  مف اآلخريف حتى كا 

 اختمفكا معي. 
 مرتفعة جدا 91.64 0.58076 4.5818

6.  
أتشاكر مع المعمميف في اتخاذ القرارات اليامة 

 بالمدرسة.  المتعمقة
 مرتفعة جدا 91.64 0.59635 4.5818

 مرتفعة جدا 90.18 0.55431 4.5091 استمع إلى نصائح المعمميف.   .7
 مرتفعة جدا 92.83 0.34276 4.6416 الكمية لبعد االحترامالدرجة  -

( كنصيا 1( أف جميع الفقرات جاءت بتقدير مرتفع جدان حيث جاءت الفقرة رقـ )3.4يبيف الجدكؿ )

 0.53( كبانحراؼ معيارم مقداره )4.74)استقبؿ المعمميف باحتراـ( بالرتبة األكلى بمتكسط حسابي )

( كنصيا )استمع إلى نصائح المعمميف. ( بالرتبة األخيرة 7في الفقرة رقـ )كجاءت جدا (كبدرجة مرتفعة 

 ( كبدرجة مرتفعة جدا. 0.55( كبانحراؼ معيارم )4.50بمتكسط حسابي بمغ )
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 التسامح: الثاني البعد
 مرتبة  التسامح بعد لفقرات التقديرية المئوية والنسبة المعياريةً  االنحرافات،الحسابيةً  المتوسطات(: 4.4) جدول

 تنازلياً 

 الفقرات الرتبة
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة %

 مرتفعة جدا 45 .91 56599 .0 5727 .4 أصغي لمف يعتذر عند إساءتو إلي.   .8
 مرتفعة جدا 91 .88 95386 .0 4455 .4 أمتنع عف استخداـ األلفاظ غير البلئقة.   .9

 مرتفعة جدا 55 .88 72262 .0 4273 .4 أقبؿ اعتذار مف يسيء إلي.   .10
 مرتفعة جدا 00 .88 87995 .0 4000 .4 ال أقبؿ الحديث عف خصكصيات اآلخريف.   .11
 مرتفعة جدا 27 .87 70029 .0 3636 .4 أتسامح مع اآلخريف  الذيف يختمفكف عني في معتقداتي.   .12
 مرتفعة جدا 36 .82 08138 .1 1182 .4 أعتذر عف خطئي.   .13
 مرتفعة جدا 09 .81 99389 .0 0545 .4 أتسامح مع أخطاء مف يسيء إلي.   .14
 مرتفعة 00 .76 19479 .1 8000 .3 أتجنب التشيير لمف أساء إلي.   .15
 منخفضة 09 .51 16985 .1 5545 .2  اعتبر االستماع إلى المسيء إضاعة لكقتي.   .16
 منخفضة 00 .42 18050 .1 1000 .2 أجد صعكبة  في تقبؿ األفكار الجديدة.   .17

 مرتفعة 67 .77 39597 . 8836 .3 الدرجة الكمية لبعد التسامح -
( 8( جاءت بتقدير مرتفع جدن حيث جاءت الفقرة رقـ )14-8( أف الفقرات مف )4.4يبيف الجدكؿ )

( كبانحراؼ 4.57كنصيا )أصغي لمف يعتذر عند إساءتو إلي( بالرتبة األكلى بمتكسط حسابي )

-16( بتقدير مرتفع، كالفقرات )15) ةكجاءت الفقر جدان، كبدرجة مرتفعة  ( 0.56يارم مقداره )ػػػػعػػػػػػم

( كنصيا )أجد صعكبة  في تقبؿ األفكار الجديدة( 17( جاءت بتقدير منخفض، كجاءت الفقرة رقـ )17

 . منخفضة( كبدرجة 1.18( كبانحراؼ معيارم )2.10بالرتبة األخيرة بمتكسط حسابي بمغ )

  



 

50 

 التعاطف: الثالث البعد
 مرتبة التعاطف بعد لفقرات التقديرية المئوية والنسبة المعيارية االنحرافات،الحسابية المتوسطات(: 5.4) جدول

 تنازلياً 

 الفقرات الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة % المعياري

 مرتفعة جدا 82 .93 50221 .0 6909 .4 أتعاطؼ مع ذكم االحتياجات الخاصة.   .18
 مرتفعة جدا 18 .90 57062 .0 5091 .4 أستمع لمشكبلت الطمبة.   .19

 مرتفعة جدا 18 .90 60192 .0 5091 .4 أشارؾ اآلخريف في مشاعرىـ.   .20
 مرتفعة جدا 00 .90 58655 .0 5000 .4 أستمع لمشكبلت المعمميف.   .21
 مرتفعة جدا 27 .89 63067 .0 4636 .4 يمكنني أف أتفيـ أحاسيس اآلخريف   .22
 مرتفعة جدا 27 .87 90592 .0 3636 .4 أظير تعاطفي مع اآلخريف بتعابير كجيي   .23
 منخفضة جدا 36 .48 35038 .1 4182 .2 أتحاشى االستماع ألحزاف اآلخريف ألم سبب كاف.   .24

 مرتفعة 16 .84 40017 .0 2078 .4 الدرجة الكمية لبعد التعاطف -
( 18( جاءت بتقدير مرتفع جدان حيث جاءت الفقرة رقـ )23-18الفقرات مف )( أف 5.4يبيف الجدكؿ )

( كبانحراؼ 4.69كنصيا )أتعاطؼ مع ذكم االحتياجات الخاصة( بالرتبة األكلى بمتكسط حسابي )

( كنصيا )أتحاشى االستماع 24كجاءت الفقرة رقـ )جدان، كبدرجة مرتفعة  ( 0.50معيارم مقداره )

( كبانحراؼ معيارم 2.41سبب كاف( بالرتبة األخيرة  بمتكسط حسابي بمغ ) ألحزاف اآلخريف ألم

 منخفضة جدان. ( كبدرجة 1.35)
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 : والتحكم السيطرة: الرابع البعد
االنحرافات المعيارية والنسبة المئوية التقديرية لفقرات بعد السيطرة والتحكم مرتبة ،(: المتوسطات الحسابية6.4جدول )

 تنازلياً 

 الفقرات الرتبة
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة %

 مرتفعة جدا 82 .89 61697 .0 4909 .4 أتقبؿ كجيات نظر اآلخريف.  .25

عدـ السخرية مف اآلخريف عندما  .26
 يتعرضكف إلى مكاقؼ محرجة

 مرتفعة جدا 09 .89 71210 .0 4545 .4

 مرتفعة جدا 73 .86 83805 .0 3364 .4 لـ أرد اإلساءة باإلساءة .27
 مرتفعة جدا 55 .86 70528 .0 3273 .4             أتخذ قرارتي بركية.  .28
 مرتفعة جدا 55 .82 82517 .0 1273 .4 أضبط أعصابي عندما أغضب.  .29
 مرتفعة جدا 36 .82 79830 .0 1182 .4 أتعاطى مع مف يخالفني الرأم.  .30
 مرتفعة 36 .76 19003 .1 8182 .3 أغضب عندما أتيـ بذنب لـ ارتكبو.  .31
 مرتفعة جدا 78 .84 44216 .0 2390 .4 الدرجة الكمية لبعد السيطرة والتحكم -

( جاءت بتقدير مرتفع جدا حيث جاءت الفقرة رقـ 30-25( أف الفقرات مف )6.4يبيف الجدكؿ )     

كبانحراؼ    (4.49اآلخريف( بالرتبة األكلى بمتكسط حسابي )( كنصيا )أتقبؿ كجيات نظر 25)

أغضب عندما أتيـ  ( كنصيا )31كجاءت الفقرة رقـ )جدان، كبدرجة مرتفعة  ( 0.61معيارم مقداره )

( كبدرجة 1.19( كبانحراؼ معيارم )81. 3بذنب لـ أرتكبو( بالرتبة األخيرة  بمتكسط حسابي بمغ )

 . مرتفعة
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   والمساواة العدالة: الخامس البعد
االنحرافات المعيارية والنسبة المئوية التقديرية لفقرات بعد ،(: المتوسطات الحسابية7.4جدول )

 العدالة والمساواة  مرتبة تنازلياً 

 الفقرات الرتبة
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة %

 مرتفعة جدا 73 .92 51983 .0 6364 .4 أتعامؿ مع مشاكؿ الطمبة دكف تحيز.  .32

33. 
أسعى لتحقيؽ المساكاة بيف المعمميف في تمبية  

 احتياجاتيـ. 
 مرتفعة جدا 82 .91 57939 .0 5909 .4

 مرتفعة جدا 91 .90 58477 .0 5455 .4 أكزع المياـ بيف المعمميف بصكرة عادلة.  .34
 مرتفعة جدا 18 .90 55431 .0 5091 .4 أشارؾ  المعمميف دكف استثناء في مناسباتيـ االجتماعية.  .35

 مرتفعة جدا 18 .90 52015 .0 5091 .4        أتشاكر مع المعمميف في المياـ المككمة إلييـ.  .36
 مرتفعة جدا 00 .90 53758 .0 5000 .4 أشرؾ المعمميف في األنشطة داخؿ المدرسة  بعدالة.  .37
 مرتفعة جدا 91 .88 64376 .0 4455 .4 أراعي حقكؽ اآلخريف.  .38
 مرتفعة جدا 91 .88 88397 .0 4455 .4    ال أقبؿ التخمي عف العدالة في حكمي عمى اآلخريف.  .39

 مرتفعة جدا 55 .88 72262 .0 4273 .4 يزعجني أف يعامؿ شخص ما بشكؿ غير عادؿ.  .40
 مرتفعة جدا 91 .86 73493 .0 3455 .4 أستخدـ أسمكب المكافأة مع المتميز.  .41
 متكسطة 09 .65 07034 .1 2545 .3 أستخدـ أسمكب العقاب مع المقصر.  .42
 منخفضة 82 .53 27607 .1 6909 .2 أصدر حكمي عمى اآلخريف مف النظرة األكلى.  .43
 منخفضة 73 .52 23947 .1 6364 .2 يصعب تحكمي بانفعاالتي عند تعرضي لمكقؼ محبط  .44

 مرتفعة جدا 36 .82 32912 .0 1182 .4 الدرجة الكمية لبعد العدالة كالمساكاة -
( جاءت بتقدير مرتفع جدان حيث جاءت الفقرة رقـ 41-32( أف الفقرات مف )7.4يبيف الجدكؿ )     

( كبانحراؼ 4.63)أتعامؿ مع مشاكؿ الطمبة دكف تحيز( بالرتبة األكلى بمتكسط حسابي )( كنصيا 32)

( كنصيا )يصعب تحكمي 44كجاءت الفقرة رقـ )جدان، كبدرجة مرتفعة  (0.51معيارم مقداره )

( كبانحراؼ 2.63بانفعاالتي عند تعرضي لمكقؼ إشارة أك إحباط( بالرتبة األخيرة  بمتكسط حسابي بمغ )

  . منخفضة( كبدرجة 23.1رم )معيا
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 البعد السادس: الرقابة الذاتية: 
االنحرافات المعيارية والنسبة المئوية التقديرية لفقرات بعد الرقابة الذاتية مرتبة ،(: المتوسطات الحسابية8.4جدول )

 تنازلياً 

المتوسط  الفقرات الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة % المعياري

45. 
ممتمكات المدرسة ألغراضي ال استخدـ 
 .الشخصية

4.3727 .539440 87.45 
 مرتفعة جدا

46. 
يرافقني الشعكر بالذنب عندما أظمـ 

      اآلخريف
 مرتفعة جدا 86.18 1.05574 4.3091

47. 
اعترؼ بأخطائي كأتقبؿ نصائح المعمميف 

 . كانتقاداتيـ
 مرتفعة جدا 84.36 770820. 4.2182

 مرتفعة جدا 82.55 651170. 4.1273 . خصكصيات المعمميفال أتدخؿ في  .48
 مرتفعة جدا 80.00 918710. 4.0000 .ال أتدخؿ في خصكصيات الطمبة .49

50. 
أتكقع نتائج أعمالي الخاطئة كالصحيحة 

 .قبؿ حدكثيا
 مرتفعة 77.82 580180. 3.8909

 مرتفعة 77.45 651170. 3.8727 .ال استغؿ المعمميف عند حاجتي ليـ .51
 مرتفعة جدا 81.61 370780. 4.0803  الدرجة الكمية  لمرقابة الذاتية -
ال استخدـ ممتمكات كنصيا )جدان  ة( جاءت بتقدير مرتفع45( أف الفقرة )8.4يبيف الجدكؿ )     

( كبانحراؼ معيارم مقداره 4.37( بالرتبة األكلى بمتكسط حسابي )المدرسة ألغراضي الشخصية

ال استغؿ المعمميف كالطمبة كأكلياء األمكر عند حاجتي ( كنصيا )51كجاءت الفقرة رقـ )، (0.5394)

 . مرتفعة ( كبدرجة0.651( كبانحراؼ معيارم )4.08( بالرتبة األخيرة  بمتكسط حسابي بمغ )ليـ.
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 ; الثانً الدراسة بسؤال المتعلقة النتائج

 ؟المعممين نظر وجية من طولكرم  محافظة في مدارسال مديري لدى األخالقي الذكاء درجة ما

 كالنسػب ،المعياريػة كاالنحرافػات ،الحسػابية المتكسػطات اسػتخدمت السػؤاؿ ىػذا عػف اإلجابة أجؿ مف   

 ،المعممػيف نظػر كجيػة مػف طػكلكـر  محافظة في مدارسال مديرم لدل األخبلقي الذكاء كدرجة المئكية،

 : ذلؾ بيفي( 6.4)  كالجدكؿ

المتوسطات الحسابية، النسب المئوية، االنحرافات المعيارية، ودرجة الذكاء األخالقي لدى مديري ( 9.4جدول)
المدارس في محافظة  طولكرم من وجية نظر المعممين مرتبة تنازليًا حسب درجة الذكاء األخالقي عمى أبعاد 

 الدراسة. 

، (3.82 –4.44أف جميع المتكسطات الحسابية تراكحت ما بيف )( 6.1) الجدكؿ خبلؿ مف يتضح  

بنسبة مئكية ( ك 0.57) ( كبانحراؼ معيارم4.44بالرتبة األكلى بمتكسط حسابي ) االحتراـ  بعد كجاء 

( كبانحراؼ 4.09بمتكسط حسابي )التعاطؼ  بعدكجاء بالرتبة الثانية جدان،  بدرجة مرتفعة%( ك 88.9)

بعد العدالة، كجاء بالرتبة الثالثة  جدان، كبدرجة مرتفعة %( 81.9بنسبة مئكية بمغت )( 0.46معيارم )

بنسبة مئكية بمغت ك ( 0.42مغ )( كبانحراؼ معيارم ب3.89بمتكسط حسابي بمغ )كالمساكاة 

، (3.88كالتحكـ  بمتكسط حسابي )بالرتبة الرابعة بعد السيطرة، كجاء ، كبدرجة مرتفعة، %(77.9)

كجاء بالرتبة ، %( كبدرجة مرتفعة77.7( بنسبة مئكية بمغت )0.52كبانحراؼ معيارم مقداره )

  
يب
لترت
ا

 

 المتوسط الحسابي أبعاد الذكاء االخالقي
االنحراف 

 عياريالم
 النسبة المئوية

درجة  الذكاء 
 األخالقي

 مرتفعة جدا 88.90 0.57502 4.4450 االحتراـ   .1
 مرتفعة جدا 81.90 0.46914 4.0949 التعاطؼ   .2
 مرتفعة 77.94 0.42840 3.8970 العدالة كالمساكاة   .3
 مرتفعة 77.75 0.52162 3.8873 السيطرة كالتحكـ   .4
 مرتفعة 76.88 0.42724 3.8441 التسامح  .5
 مرتفعة 76.58 0.34635 3.8289 الرقابة الذاتية   .6

 مرتفعة 79.99 0.39620 3.9995    الدرجة الكمية 
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( بنسبة مئكية بمغت 0.42) معيارمكبانحراؼ ، (3.84الخامسة بعد التسامح  بمتكسط حسابي بمغ )

( 3.82كجاء بعد  الرقابة الذاتية بالرتبة األخيرة  بمتكسط حسابي )، %( كبدرجة مرتفعة76.8)

خبلقي األكبمغت درجة الذكاء . مرتفعة%( كبدرجة 76.5( كبنسبة مئكية )0.36كبانحراؼ معيارم )

%( كبدرجة 79.9ة مئكية بمغت )( بنسب0.39( كبانحراؼ معيارم )3.99الكمي بمتكسط حسابي )

مرتفعة، كتعزل ىذه النتيجة إلى طبيعة التركيبة االجتماعية ألفراد عينة الدراسة، كالتي يسكدىا 

كدراسة  كؿ المشاعر اإليجابية مع بعضيـ البعض كمعمميف، كمدراء، كاتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة، 

 . (2014، كآخركف عتيفو ( (2013، ك)بشارة، (,Ashworth  2013) دراسة مف

 : بعد لكؿ المككنة كالفقرات األخبلقي الذكاء لمجاالت تفصيمي عرض يمي كفيما

 : االحترام: األول البعد

االنحرافات المعيارية والنسبة المئوية التقديرية لفقرات بعد االحترام مرتبة ،(: المتوسطات الحسابية10.4جدول )
 تنازلياً 

المتوسط  الفقرات الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة %

 مرتفعة جدا 91.61 0.64707 4.5807 يستقبؿ المدير معمميو باحتراـ.   .1
 مرتفعة جدا 90.62 0.67022 4.5311 يستخدـ المدير عبارات ميذبة مع المعمميف.   .2

3.  
يتجنب المدير التحدث عف اآلخريف بشكؿ 

 غير الئؽ. 
 مرتفعة جدا 89.32 0.76146 4.4658

4.  
ينتظر المدير أف ينيي مف يتحدث كبلمو قبؿ 

 أف يتحدث. 
 مرتفعة جدا 88.82 0.69573 4.4410

 مرتفعة جدا 87.64 0.70604 4.3820 يستمع المدير إلى نصائح المعمميف.   .5

6.  
يتشاكر المدير مع المعمميف عند اتخاذ القرارات 

 الميمة المتعمقة بالمدرسة. 
جدامرتفعة  87.33 0.81794 4.3665  

7.  
يتقبؿ المدير اآلراء الصائبة  مف اآلخريف حتى 

ف اختمفكا معو.   كا 
 مرتفعة جدا 86.96 0.73422 4.3478

 مرتفعة جدا 88.90 0.57502 4.4450 الدرجة الكمية لبعد االحترام -
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( كنصيا 1حيث جاءت الفقرة رقـ )جميع الفقرات جاءت بتقدير مرتفع جدا  ( أف10.4يبيف الجدكؿ )

( كبانحراؼ معيارم مقداره 4.58)يستقبؿ المدير معمميو باحتراـ( بالرتبة األكلى بمتكسط حسابي )

يتقبؿ المدير اآلراء الصائبة  مف ( كنصيا )7كجاءت في الفقرة رقـ )جدان كبدرجة مرتفعة  ( 0.64)

ف اختمفكا معو معيارم  ( كبانحراؼ4.34( بالرتبة األخيرة بمتكسط حسابي بمغ )اآلخريف حتى كا 

 جدان.  ( كبدرجة مرتفعة0.73)

 : التسامح: الثاني البعد
(: المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسبة المئوية التقديرية لفقرات بعد التسامح  مرتبة 11.4جدول )

 تنازلياً 

المتوسط  الفقرات الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة % المعياري

 مرتفعة جدا 87.58 0.70108 4.3789 يصغي المدير لمف يعتذر عند إساءتو.   .8
 مرتفعة جدا 87.27 0.81743 4.3634 يمتنع المدير عف استخداـ األلفاظ غير البلئقة.   .9

 مرتفعة جدا 85.47 0.77731 4.2733 يقبؿ المدير اعتذار مف يسيء.   .10

11.  
ال يقبؿ المدير الحديث عف خصكصيات 

 اآلخريف. 
 مرتفعة جدا 85.34 0.82980 4.2671

12.  
يتسامح المدير مع اآلخريف  الذيف يختمفكف 

 معو في أرائو. 
 مرتفعة جدا 83.73 0.74219 4.1863

 مرتفعة 79.50 1.00435 3.9752 يعتذر المدير عف خطئو.   .13
 مرتفعة 78.76 0.95825 3.9379 يتسامح المدير مع أخطاء مف يسيء.   .14
 مرتفعة 78.20 1.01452 3.9099 يتجنب المدير التشيير لمف أساء إليو.   .15

إضاعة  يعتبر المدير االستماع إلى المسيء  .16
 . لكقتو

 منخفضة 52.98 1.10697 2.6491

 منخفضة 50.00 1.24368 2.5000 الجديد. يجد المدير صعكبة  في تقبؿ األفكار   .17
 مرتفعة 76.88 0.42724 3.8441 الدرجة الكمية لبعد التسامح -

( 8حيث جاءت الفقرة رقـ )( جاءت بتقدير مرتفع جدان 12-8الفقرات مف ) ( أف11.4يبيف الجدكؿ )

( كبانحراؼ 4.37( بالرتبة األكلى بمتكسط حسابي )يصغي المدير لمف يعتذر عند إساءتو كنصيا )

، ( جاءت بتقدير مرتفع15-13الفقرات مف ) كجاءتجدان، كبدرجة مرتفعة  ( 0.70معيارم مقداره )
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يجد المدير صعكبة  ( كنصيا )17كجاءت الفقرة رقـ )منخفض، ( جاءت بتقدير 17-16الفقرات )ك 

( 1.24( كبانحراؼ معيارم )2.50( بالرتبة األخيرة بمتكسط حسابي بمغ )في تقبؿ األفكار الجديدة

 . منخفضةكبدرجة 

 : التعاطف: الثالث البعد
 مرتبة التعاطف بعد لفقرات التقديرية المئوية والنسبة ،المعيارية واالنحرافات ،الحسابية المتوسطات: (12.4) جدول

 تنازلياً 

 الفقرات الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة % المعياري

 مرتفعة جدا 88.70 0.61934 4.4348 يستمع المدير لمشكبلت الطمبة.   .18
 مرتفعة جدا 87.14 0.68797 4.3571 يستمع  المدير لمشكبلت المعمميف.   .19
 مرتفعة جدا 86.34 0.94340 4.3168 يتعاطؼ المدير مع ذكم االحتياجات الخاصة.   .20
 مرتفعة جدا 85.96 0.81148 4.2981 يشارؾ المدير اآلخريف في مشاعرىـ.   .21
 مرتفعة جدا 85.84 0.72033 4.2919 يمكف لممدير أف يتفيـ أحاسيس اآلخريف   .22

23.  
يظير المدير تعاطفو مع اآلخريف بتعابير 

 كجيو. 
 مرتفعة جدا 84.53 0.80970 4.2267

24.  
يتحاشى المدير االستماع ألحزاف اآلخريف ألم 

     سبب كاف. 
 منخفضة 54.78 1.35123 2.7391

 مرتفعة 81.90 0.46914 4.0949 الدرجة الكمية لبعد التعاطف  -
( 18حيث جاءت الفقرة رقـ )( جاءت بتقدير مرتفع جدا 23-18الفقرات مف ) ( أف12.4يبيف الجدكؿ )

( كبانحراؼ معيارم مقداره 4.43( بالرتبة األكلى بمتكسط حسابي )يستمع المدير لمشكبلت الطمبةكنصيا )

يتحاشى المدير االستماع ألحزاف اآلخريف ( كنصيا )24كجاءت الفقرة رقـ )جدا، كبدرجة مرتفعة  ( 61.0)

( كبدرجة 1.35( كبانحراؼ معيارم )2.73بمتكسط حسابي بمغ ) ( بالرتبة األخيرة ألم سبب كاف

 . منخفضة
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  والتحكم السيطرة: الرابع البعد
 مرتبة والتحكم السيطرة بعد لفقرات التقديرية المئوية والنسبة المعيارية االنحرافات الحسابية، المتوسطات(: 13.4) جدول

 تنازلياً 

 الفقرات الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة % المعياري

 مرتفعة جدا 85.59 0.66708 4.2795                         يتخذ المدير قرارتو بركيو.   .25

26.  
ال يسخر المدير مف اآلخريف عندما يتعرضكف إلى 

 مكاقؼ محرجة. 
 مرتفعة جدا 83.91 0.77876 4.1957

 مرتفعة جدا 83.54 0.83705 4.1770 يستطيع المدير تقبؿ كجيات نظر اآلخريف.   .27
 مرتفعة جدا 81.37 0.87630 4.0683 ال يرد المدير اإلساءة عندما يتعرض ليا.    .28
 مرتفعة 78.01 0.87331 3.9006 يضبط المدير أعصابو عندما يغضب.   .29
 متكسطة 69.32 1.08534 3.4658 يغضب المدير عندما يتيـ بذنب لـ يرتكبو.   .30
 متكسطة 62.48 1.22923 3.1242 يرفض المدير التعاطي  مع مف يخالفو الرأم.   .31

 مرتفعة 77.75 0.52162 3.8873 السيطرة والتحكم الدرجة الكمية لبعد -
حيث جاءت الفقرة رقـ  ( جاءت بتقدير مرتفع جدان 28-25الفقرات مف ) ( أف13.4يبيف الجدكؿ )     

( كبانحراؼ معيارم 4.27( بالرتبة األكلى بمتكسط حسابي )يتخذ المدير قرارتو بركيو كنصيا )( 25)

يرفض المدير التعاطي  ( كنصيا )31كجاءت الفقرة رقـ )جدان، كبدرجة مرتفعة  ( 0.66داره )ػػػػػػػػػػػػػػػػمق

( 1.22معيارم )( كبانحراؼ 3.12بمتكسط حسابي بمغ ) ( بالرتبة األخيرة مع مف يخالفو الرأم

 . متكسطةكبدرجة 
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  والمساواة العدالة: الخامس البعد
(: المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسبة المئوية التقديرية لفقرات بعد العدالة 14. 7جدول )

 والمساواة  مرتبة تنازلياً 

 الفقرات الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة % المعياري

 مرتفعة جدا 58 .87 76075 .0 3789 .4 يتعامؿ المدير مع مشاكؿ الطمبة دكف تحيز.   .32

33.  
يسعى المدير لتحقيؽ المساكاة بيف المعمميف في 

 تمبية  احتياجاتيـ. 
 مرتفعة جدا 59 .85 75059 .0 2795 .4

 مرتفعة جدا 59 .85 64331 .0 2795 .4 يراعي المدير حقكؽ اآلخريف.   .34

35.  
يتشاكر المدير مع المعمميف في المياـ المككمة 

 إلييـ. 
 مرتفعة جدا 47 .85 70589 .0 2733 .4

36.  
يشرؾ  المدير المعمميف في األنشطة داخؿ 

 المدرسة  بعدالة. 
 مرتفعة جدا 34 .85 72135 .0 2671 .4

 مرتفعة جدا 09 .85 75529 .0 2547 .4  يكزع المدير المياـ بيف المعمميف بصكرة عادلة.   .37
 مرتفعة جدا 60 .83 80797 .0 1801 .4 يستخدـ المدير أسمكب المكافأة مع المتميز.   .38

39.  
ال يقبؿ المدير التخمى عف العدالة في حكمو عمى 

               اآلخريف. 
 مرتفعة جدا 35 .83 83711 .0 1677 .4

40.  
ينزعج المدير أف يعامؿ شخص ما بشكؿ غير 

 عادؿ. 
 مرتفعة جدا 24 .82 80492 .0 1118 .4

 متكسطة 73 .62 06778 .1 1366 .3 يستخدـ المدير أسمكب العقاب مع المقصر.   .41

42.  
يصدر المدير حكمو عمى اآلخريف مف النظرة 

 األكلى. 
 منخفضة 11 .53 10611 .1 6553 .2

43.  
يصعب عمى  المدير التحكـ بانفعاالتو عند 

 تعرضو لمكقؼ محبط 
 منخفضة 48 .52 09022 .1 6242 .2

 مرتفعة 94 .77 42840 .0 8970 .3 الدرجة الكمية لبعد العدالة والمساواة 
ًن 40-32الفقرات مف ) ( أف14.4يبيف الجدكؿ )      حيث جاءت الفقرة  ( جاءت بتقدير مرتفع جدان

( بالرتبة األكلى بمتكسط حسابي يتعامؿ المدير مع مشاكؿ الطمبة دكف تحيز( كنصيا )23رقـ )

( كنصيا 43كجاءت الفقرة رقـ )جدا، كبدرجة مرتفعة  ( 0.76( كبانحراؼ معيارم مقداره )4.37)

بمتكسط  ( بالرتبة األخيرة يصعب عمى  المدير التحكـ بانفعاالتو عند تعرضو لمكقؼ إشارة أك إحباط)

 . منخفضة( كبدرجة 1.09( كبانحراؼ معيارم )2.62حسابي بمغ )
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 : الذاتية الرقابة: السادس البعد
(: المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسبة المئوية التقديرية لفقرات بعد الرقابة الذاتية 14.4جدول )

 مرتبة تنازلياً 

 الفقرات الرتبة
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة %

44.  
ال يستخدـ المدير ممتمكات المدرسة ألغراضو 

 .الشخصية
4.1863 .737980 83.73 

 مرتفعة جدا

45.  
يشارؾ المدير المعمميف دكف استثناء في مناسباتيـ 

 .االجتماعية
 مرتفعة جدا 81.06 924070. 4.0528

 مرتفعة 78.07 1.02616 3.9037 .ال يستغؿ المدير المعمميف أكلياء األمكر عند حاجتو ليـ  .46

 مرتفعة 77.20 876680. 3.8602 يعترؼ المدير بأخطائو كيتقبؿ نصائح المعمميف   .47

 مرتفعة 73.35 1.32487 3.6677 .ال يتدخؿ المدير في خصكصيات المعمميف  .48

 مرتفعة 71.93 962730. 3.5963 .ال يتدخؿ المدير في خصكصيات الطمبة  .49

 متكسطة 62.61 1.56731 3.1304  يرافؽ المدير الشعكر بالذنب عندما يظمـ اآلخريف . .50

51.  
أعمالو الخاطئة كالصحيحة قبؿ يتصكر المدير نتائج 

 .حدكثيا
 منخفضة 59.38 1.14887 2.9689

 مرتفعة 76.58 346350. 3.8289 لمرقابة الذاتية الدرجة الكمية  -

ال يستخدـ المدير كنصيا )جدان ( جاءت بتقدير مرتفع 44الفقرة ) ( أف14.4يبيف الجدكؿ )     

حراؼ ػػػػػػػػػػان ( ك4.18األكلى بمتكسط حسابي )( بالرتبة ممتمكات المدرسة ألغراضو الشخصية.

يتصكر المدير نتائج أعمالو الخاطئة ( كنصيا )51كجاءت الفقرة رقـ )، (0.73يارم مقداره )ػػػػػػػػػػمع

( 1.14( كبانحراؼ معيارم )2.96بمتكسط حسابي بمغ ) ( بالرتبة األخيرة كالصحيحة قبؿ حدكثيا.

 . منخفضة كبدرجة
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 : الثالث بالسؤال المتعمقة النتيجة 4. 3
 نظػػػر كجيػػػة مػػػف طػػػكلكـر  محافظػػػة فػػػي مػػػدارسال مػػػديرم لػػػدل األخبلقػػػي الػػػذكاء درجػػػة تختمػػػؼ ىػػػؿ  

 كالسػػػمطة ،المدرسػػػة كمكػػػاف ،الخبػػػرة سػػػنكات كعػػػدد ،كالتخصػػػص ،الجػػػنس: متغيػػػرات حسػػػبب المعممػػػيف

 ؟المشرفة

 (. 2-2) الفرضيات فحص خبلؿ مف السؤاؿ ىذا عف اإلجابة كتمت

 : ونّصيا األولى، الفرضية فحص نتائج 4. 3. 1

( بػػػػيف متكسػػػػطات الػػػػذكاء α ≤ 05. 0ال تكجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتكل الداللػػػػة )  
 األخبلقي لدل مديرم المدارس في محافظة  طكلكـر مف كجية نظر المعمميف، تعزل لمتغير الجنس. 

 ( ىذه النتيجة. 4. 15كيبيف الجدكؿ) ،المستقمةتـ فحص الفرضية باستخداـ اختبار)ت(لمعينات 
  محافظة في مدارسال مديري لدى األخالقي الذكاء متوسطات بين الفروق لداللة( ت) اختبار نتائج( 15.4) الجدول

  .الجنس لمتغير تعزى المعممين نظر ةجيو  من طولكرم
 
 

 
 

                 
 (α ≤ 0.05*يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )

لمػػذكاء  ( أف قيمػػة مسػػتكل الداللػػة المحسػػكبة قػػد بمغػػت عمػػى الدرجػػة الكميػػة 15.4يتضػػح مػػف الجػػدكؿ )

األخبلقػػي لػػدل مػػديرم المػػدارس فػػي محافظػػة  طػػكلكـر مػػف كجيػػة نظػػر المعممػػيف تعػػزل لمتغيػػر الجػػنس 

(؛أم أننا نقبؿ الفرضية α ≤ 0.05( كىذه القيمة أكبر مف قيمة مستكل الداللة المحدد لمدراسة )0.92)

ل مػديرم المػدارس فػي الصفرية القائمة: بأنو ال تكجد فركؽ جكىرية بيف متكسطات الػذكاء األخبلقػي لػد

 محافظة  طكلكـر مف كجية نظر المعمميف، تعزل لمتغير الجنس. 

 (ت) االنحراف المتوسط العدد المتغير
 المحسوبة

 مستوى
 الداللة

 
 32417 .0 8698 .3 97     ذكر

  0.929 395 .1 35472 .0 8112 .3 222 أنثى
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 : ونّصيا الثانية، الفرضية فحص نتائج 4. 3. 2
( بيف متكسطات الذكاء α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )  

األخبلقي لدل مديرم المدارس في محافظة  طكلكـر مف كجية نظر المعمميف، تعزل لمتغير 

 التخصص. 

 ( ىذه النتيجة. 16.4تـ فحص الفرضية باستخداـ اختبار)ت(، كيبيف الجدكؿ)

  محافظة في مدارسال مديري لدى األخالقي الذكاء متوسطات بين الفروق لداللة( ت) اختبار نتائج( 16.4) الجدول
  .التخصص لمتغير تعزى المعممين نظر وجية من طولكرم

 
 

 
  
 

 (α ≤ 0002) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ يكجد
 ذكاءلمػػ  الكميػػة الدرجػػة عمػػى بمغػػت قػػد ةالمحسػػكب الداللػػة مسػػتكل قيمػػة أف( 2301) الجػػدكؿ مػػف يتضػػح

 لمتغيػػػػر تعػػػػزل ،المعممػػػػيف نظػػػػر كجيػػػػة مػػػػف طػػػػكلكـر  محافظػػػػة فػػػػي مػػػػدارسال مػػػػديرم لػػػػدل األخبلقػػػػي

 أننػا أم، (α ≤ 0.05) لمدراسػة المحػدد الداللػة مسػتكل قيمػة مػف كبػرأ ةالقيمػ كىذه( 0.52) تخصصال

( α ≤ 0002ال تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػػائية عنػد مسػتكل الداللػػة ): القائمػػة الصػفرية الفرضػية نقبػؿ

بيف متكسطات الذكاء األخبلقي لدل مديرم المػدارس فػي محافظػة  طػكلكـر مػف كجيػة نظػر المعممػيف، 

 . تعزل لمتغير التخصص

 (ت) (226= ن)   انسانية عموم (96= ن)   طبيعية عموم
 المحسوبة

 مستوى
 الداللة

 
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

3. 7863 0. 37729 3. 8469 0. 33156 -1. 439 0522 
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 :ونّصيا الثالثة، الفرضية فحص نتائج 4. 3. 3
 اليييذكاء متوسييي ا  بيييٌ (  α≤ 0.05ال تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل الداللػػػة )  

تعػزل لمتغيػر سػنكات  ،المعلميٌ  نظير وجهة م   ولكرم  محافظة فً مدارسال مدٌري لدى األخالقً

 الخبرة. 

سنكات  لمتغير تبعان  المعيارية كاالنحرافات ،الحسابية المتكسطات استخراج تـ الفرضية فحص أجؿ كمف

 فػي الفػركؽ داللػة إلػى لمتعػرؼ (One-way Anova) األحػادم التبػايف تحميػؿ اسػتخدـ ثػـ كمػف الخبػرة

في محافظة  طكلكـر مػف كجيػة نظػر المعممػيف تعػزل  مدارسمتكسطات الذكاء األخبلقي لدل مديرم ال

 : ذلؾ يبيناف( 2501)ك( 2401) كالجدكالف لمتغير سنكات الخبرة

االنحرافات المعيارية لدرجة الذكاء األخالقي لدى مديري المدارس في محافظة  ،( المتوسطات الحسابية17.4جدول)
 طولكرم من وجية نظر المعممين تعزى لمتغير سنوات الخبرة. 

 
 سنوات الخبرة

 المتوسط العدد
  

 االنحراف المعياري 

سنكات 5اقؿ مف   50 3. 7662 0. 28352 
 27261 .0 8803 .3 79 سنكات 5-10

سنكات 10اكثر مف   193 3. 8240 0. 38433 
 كانػت إف معرفػة أجػؿ كمػف ،الحسػابية المتكسػطات بػيف فػركؽ كجػكد( 2401) الجػدكؿ خػبلؿ مف يتضح

-One) األحػادم التبػايف تحميػؿ اختبػار ـاستخدا تـ ،اإلحصائية الداللة لمستكل كصمت قد الفركؽ ىذه

way Anova )ذلؾ يكضح( 2501) كالجدكؿ : 
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( نتائج تحميل التباين األحادي لداللة الفروق في الذكاء األخالقي لدى مديري 18.4جدول )
 المدارس في محافظة  طولكرم من وجية نظر المعممين تعزى لمتغير سنوات الخبرة

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 االنحراف

 "ف"
 المحسوبة 

 مستوى الداللة 

 بيف المجمكعات
داخؿ 

 المجمكعات
 المجمكع

0. 410 2 0. 205 1. 718 
 

0. 181 
 38. 096 319 0. 119 

 38. 506 321 

قػػػد بمغػػػت عمػػػى الدرجػػػة الكميػػػة لمػػػذكاء  المحسػػػكبة( أف قيمػػػة مسػػػتكل الداللػػػة 18.4يتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ)

 سػنكات لمتغيػر تعػزل ،المعممػيف نظػر كجيػة مػف طػكلكـر  محافظػة فػي مػدارسال مػديرم لػدل األخبلقي

 نقبػؿ كبيػذا(  ≥ 0.02 ) لمدراسػة المحػدد الداللػة مسػتكل مػةقي مػف أكبػر القيمػة كىذه( 0.18) الخبرة

 . إحصائيا دالة فركؽ كجكد بعدـ الصفرية الفرضية

 : ونصيا الرابعة، الفرضية فحص نتائج 4. 3. 4
 الييييذكاء متوسيييي ا  بييييٌ ( α ≤ 0.05ال تكجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتكل الداللػػػػة )  

تعػزل لمتغيػر مكػاف  المعلميٌ  نظير وجهية مي   يولكرم  محافظية فيً ميدارسال مدٌري لدى األخالقً

 المدرسة. 

مكػاف  لمتغيػر تبعػان  المعياريػة كاالنحرافػات الحسػابية المتكسػطات اسػتخراج تػـ الفرضػية فحص أجؿ كمف

 فػي الفػركؽ داللة إلى لمتعرؼ (One-way Anova) األحادم التبايف تحميؿ ـااستخد ثـ كمفالمدرسة 

تعزل ، في محافظة  طكلكـر مف كجية نظر المعمميف مدارسمتكسطات الذكاء األخبلقي لدل مديرم ال

 : ذلؾ بيفي( 2001)ك( 2601) كالجدكالف لمتغير مكاف المدرسة
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االنحرافات المعيارية لدرجة الذكاء األخالقي لدى مديري المدارس في محافظة  ،المتوسطات الحسابية( 19.4جدول)
 طولكرم من وجية نظر المعممين تعزى لمتغير مكان المدرسة. 

 
 مكان المدرسة

 المتوسط العدد
  

 االنحراف المعياري 

 0.82 8566 .3 75 مدينة
 0.97 7873 .3 213 قرية
 0.02 0279 .4 34 مخيـ

 كانػت إف معرفػة أجػؿ كمػف ،الحسػابية المتكسػطات بػيف فػركؽ كجػكد( 2601) الجػدكؿ خػبلؿ مف يتضح

-One) األحػادم التبػايف تحميػؿ اختبػار ـاسػتخدا تػـ اإلحصػائية الداللػة لمستكل كصمت قد الفركؽ ىذه

way Anova )ذلؾ يكضح( 2001) كالجدكؿ: 

األحادي لداللة الفروق في الذكاء األخالقي لدى مديري المدارس في محافظة  ( نتائج تحميل التباين 20.4جدول )
 طولكرم من وجية نظر المعممين تعزى لمتغير مكان المدرسة

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

متوسط  درجات الحرية
 االنحراف

 "ف"
 المحسوبة 

مستوى 
 الداللة 

 بيف المجمكعات
 داخؿ المجمكعات

 المجمكع

1. 773 2 . 886 7. 697 
 

0. 001 
 36. 733 319 . 115 

 38. 506 321 

 ذكاءلمػػػ الكميػػة الدرجػػػة عمػػى بمغػػػت قػػد ةالمحسػػػكب الداللػػة مسػػػتكل قيمػػة أف (20.1) الجػػػدكؿ مػػف يتضػػح

 سػنكات لمتغيػر تعػزل ،المعممػيف نظػر كجيػة مػف طػكلكـر  محافظػة فػي مػدارسال مػديرم لػدل األخبلقي

 رفضنػ كبيذا(  ≥   0.02 ) لمدراسة المحدد الداللة مستكل مةقي مف قؿأ القيمة كىذه( 0.00) الخبرة

( بػيف α ≤ 0002ال تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل الداللػة ) القائمػة : الصػفرية الفرضية

متكسطات الذكاء األخبلقي لدل مديرم المدارس في محافظة  طكلكـر مػف كجيػة نظػر المعممػيف تعػزل 

) باختبػار األحادم التبايف تحميؿ عبً أيت الفركؽ كانت مف لصالح تحديد أجؿ كمف. مكاف المدرسةلمتغير 

LSD )ذلؾ يبيف (2201) كالجدكؿ البعدية لممقارنات : 
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لممقارنات البعدية لداللة الفروق بين متوسطات الذكاء األخالقي لدى مديري  LSD( نتائج اختبار21.4جدول رقم )
 المدارس في محافظة  طولكرم من وجية نظر المعممين تعزى لمتغير مكان المدرسة. 

 

الفروق بين  المدرسة مكان (ب) المدرسة مكان (أ)
ب(-المتوسطات)أ  

الخطأ 
 المعياري

 مستوى الداللة

 129 .0 04556 .0 06932 .0 قرية مدينة

 015 .0 07016 .0 *17129 .0- مخيـ

 129 .0 04556 .0 *24060 .0- مدينة قرية

 000 .0 06267 .0 *24060 .0- مخيـ

 015 .0 07016 .0 0*17129.  مدينة مخيـ

 000 .0 06267 .0 0*24060.  قرية
 ( 0.05ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائيا عند مستكل  ≤) 

متكسػػطات الػػذكاء األخبلقػػي لػػدل مػػديرم  فػػي فػػركؽ كجػػكد( 2201) الجػػدكؿ خػػبلؿ مػػف يتضػػح

بػػيف مخػػػيـ،  تعػػزل لمتغيػػر مكػػاف المدرسػػة، فػػي محافظػػة  طػػكلكـر مػػف كجيػػة نظػػػر المعممػػيف مػػدارسال

 كقرية لصالح مدينة.  ،كمدينة لصالح مخيـ، كبيف مدينة،

 : ونصيا الخامسة، الفرضية فحص نتائج 4. 3. 5
 الذكاء متوسطات بين (  ≥  1.15)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   

تعزى لمتغير السمطة  المعممين نظر وجية من طولكرم  محافظة في مدارسال مديري لدى األخالقي
 المشرفة. 

 لمتغيػػػر تبعػػػان  المعياريػػػة كاالنحرافػػػات ،الحسػػػابية المتكسػػػطات اسػػػتخراج تػػػـ الفرضػػػية فحػػػص أجػػػؿ كمػػػف

 داللػػة إلػػى لمتعػػرؼ (One-way Anova) األحػػادم التبػػايف تحميػػؿ اسػػتخدـ ثػػـ كمػػف، السػػمطة المشػػرفة

فػػي محافظػػة  طػػكلكـر مػػف كجيػػة نظػػر  مػػدارسمتكسػػطات الػػذكاء األخبلقػػي لػػدل مػػديرم ال فػػي الفػػركؽ

 : ذلؾ افبيني( 2001)ك( 2201) كالجدكالفالسمطة المشرفة تعزل لمتغير ، المعمميف
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  محافظة في مدارسال مديري لدى األخالقي الذكاء لدرجة المعيارية االنحرافات،الحسابية المتوسطات( 22.4)جدول
  .المشرفة السمطة لمتغير تعزى المعممين نظر وجية من طولكرم

 
 السمطة المشرفة

 المتوسط العدد
  

 االنحراف المعياري 

 0.96 7959 .3 278 حككمية
 0.7 9636 .3 8 ككالة
 0.66 0537 .4 36 خاصة

 

 كانػت إف معرفػة أجػؿ كمػف ،الحسػابية المتكسػطات بػيف فػركؽ كجػكد( 2201) الجػدكؿ خػبلؿ مف يتضح

-One) األحػادم التبػايف تحميػؿ اختبػار ـاستخدا تـ ،اإلحصائية الداللة لمستكل كصمت قد الفركؽ ىذه

way Anova )ذلؾ يكضح( 2001) كالجدكؿ : 

التباين األحادي لداللة الفروق في الذكاء األخالقي لدى مديري المدارس في محافظة  ( نتائج تحميل 23.4جدول )
 طولكرم من وجية نظر المعممين تعزى لمتغير السمطة المشرفة

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

متوسط  درجات الحرية
 االنحراف

 "ف"
 المحسوبة 

مستوى 
 الداللة 

 بيف المجمكعات
 داخؿ المجمكعات

 المجمكع

2. 267 2 1. 134 9. 979 
 

0. 000 
 36. 239 319 0. 114 

 38. 506 321 

 لمذكاء الكمية الدرجة عمى بمغت قد المحسكبة الداللة مستكل قيمة أف( 2334) الجدكؿ مف يتضح
 السمطة لمتغير تعزل المعمميف، نظر كجية مف طكلكـر  محافظة في المدارس مديرم لدل األخبلقي
 نرفض كبيذا(  ≥  0305) لمدراسة المحدد الداللة مستكل قيمة مف أقؿ القيمة كىذه( 0300) المشرفة
 بيف (  ≥  0305)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  القائمة : الصفرية الفرضية

تعزل  المعمميف نظر كجية مف طكلكـر  محافظة في المدارس مديرم لدل األخبلقي الذكاء متكسطات
 لمتغير السمطة المشرفة. 

 لممقارنات( LSD)باختبار األحادم التبايف تحميؿ عبً أيت الفركؽ كانت مف لصالح تحديد أجؿ كمف

 : ذلؾ يبيف (2101) كالجدكؿ البعدية
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لممقارنات البعدية لداللة الفروق بين متوسطات الذكاء األخالقي لدى مديري  LSD( نتائج اختبار24.4جدول رقم )
 المدارس في محافظة  طولكرم من وجية نظر المعممين تعزى لمتغير السمطة المشرفة.

 السمطة المشرفة )ب( )أ(السمطة المشرفة
الفروق بين 
 ب(-المتوسطات)أ

الخطأ 
 مستوى الداللة المعياري

 حككمية
 166 .0 12087 .0 16776 .0- ككالة

 000 .0 05970 .0 *25779 .0- خاصة

 ككالة
 166 .0 12087 .0 167760.  حككمية

 495 .0 13174 .0 09003 .0- خاصة

 خاصة
 000 .0 05970 .0 0*25779.  حكومٌة

 495 .0 13174 .0 090030.  وكالة

 مستكل عند إحصائيا داللة ذات فركؽ ىناؾ (0002  ≤) 
متكسػػطات الػػذكاء األخبلقػػي لػػدل مػػديرم  فػػي فػػركؽ كجػػكد( 2101) الجػػدكؿ خػػبلؿ مػػف يتضػػح

بػيف خاصػػة، السػمطة المشػرفة تعػزل لمتغيػر ، فػي محافظػة  طػكلكـر مػف كجيػة نظػػر المعممػيف مػدارسال

 كحككمة لصالح خاصة. 

 : الرابع بالسؤال المتعمقة النتيجة 4. 4
 نظةةر وجيةةة مةةن طةةولكرم  محافظةةة فةةي مةةدارسال مةةديري لةةدى األخالقةةي الةةذكاء درجةةة تختمةةف ىةةل  

 والسةمطة ،المدرسةة ومكةان ،الخبةرة سةنوات وعةدد ،والتخصةص ،الجنس من: متغيرات يحسب المدراء

 ؟المشرفة

 (. 20_3)الفرضيات خبلؿ مف السؤاؿ ىذا عف اإلجابة كتمت
 : كنٌصيا السادسة، الفرضية فحص نتيجة 1. 4. 4
 اليييذكاء متوسييي ا  بيييٌ ( α ≤ 05. 0ال تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل الداللػػػة )  

  .الجنس لمتغٌر تعزى دراء،الم نظر وجهة م   ولكرم  محافظة فً مدارسال مدٌري لدى األخالقً

 ( ىذه النتيجة. 25.4تـ فحص الفرضية باستخداـ اختبار)ت(، كيبيف الجدكؿ)
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  محافظة في مدارسال مديري لدى األخالقي الذكاء متوسطات بين الفروق لداللة( ت) اختبار نتائج( 25.4) الجدول
  .الجنس لمتغير تعزى المدراء نظر وجية من طولكرم

 
 

                 
 
 
 (α ≤ 0002) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ يكجد*
 األخبلقػي ذكاءلمػ  الكميػة الدرجػة عمػى بمغػت قػد ةالمحسػكب الداللة مستكل قيمة أف( 2201) الجدكؿ مف يتضح

 ةالقيم كىذه( 0.20) الجنس لمتغير تعزل المدراء، نظر كجية مف طكلكـر  محافظة في مدارسال مديرم لدل

ال  بأنػو: القائمػة الصػفرية الفرضػية نقبػؿ أننػا أم، ( α≤ 0.05) لمدراسػة المحػدد الداللػة مسػتكل قيمػة مػف كبرأ

( بػػيف متكسػػطات الػػذكاء األخبلقػػي لػػدل α ≤ 02. 0تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة )

 طكلكـر مف كجية نظر المدراء، تعزل لمتغير الجنسمديرم المدارس في محافظة  

 نتائج فحص الفرضية السابعة، ونّصيا:  2. 4. 4 

 الييييذكاء متوسيييي ا  بييييٌ ( α ≤ 0.05ال تكجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتكل الداللػػػػة )  

 لمتغٌيير تعييزى المييدراء، نظيير وجهيية ميي   ييولكرم  محافظيية فييً مييدارسال مييدٌري لييدى األخالقييً

 التخصص. 

 ( ىذه النتيجة. 26.4تـ فحص الفرضية باستخداـ اختبار)ت(، كيبيف الجدكؿ)
 

( نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين متوسطات الذكاء األخالقي لدى مديري المدارس في محافظة  26.4الجدول )
 . التخصص لمتغير تعزى  طولكرم من وجية نظر المدراء

 
 

 
 

 (ت) (67= ن)   أنثى (43= ن)    ذكر
 المحسوبة

 مستوى
 الداللة

 
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

3. 9078 0. 21438 3. 9705 0. 27014 -1. 285 05202 

 (ت) (33= ن)   انسانية عموم (33= ن)   طبيعية عموم
 المحسوبة

 مستوى
 الداللة

 
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

3. 9580 0. 25699 3. 9399 0. 24900 0. 357 0532 
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 (α ≤ 0002) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ يكجد*

 ذكاءلمػػ  الكميػػة الدرجػػة عمػػى بمغػػت قػػد ةالمحسػػكب الداللػػة مسػػتكل قيمػػة أف( 2301) الجػػدكؿ مػػف يتضػػح

 تخصػصال لمتغيػر تعػزل المػدراء، نظػر كجية مف طكلكـر  محافظة في مدارسال مديرم لدل األخبلقي

 نقبػػػؿ أننػػػا أم، ( α≤ 0.05) لمدراسػػػة المحػػػدد الداللػػػة مسػػػتكل قيمػػػة مػػػف كبػػػرأ ةالقيمػػػ كىػػػذه( 0.72)

( α ≤ 0002ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصػائية عنػد مسػتكل الداللػة ) : بأنو: القائمة الصفرية الفرضية

بػػيف متكسػػطات الػػذكاء األخبلقػػي لػػدل مػػديرم المػػدارس فػػي محافظػػة  طػػكلكـر مػػف كجيػػة نظػػر المػػدراء، 

 تعزل لمتغير التخصص.

 : ونّصيا الثامنة، الفرضية فحص نتائج 3. 4. 4
 الييييذكاء متوسيييي ا  بييييٌ ( α ≤ 0.05ال تكجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتكل الداللػػػػة )  

تعػزل لمتغيػر سػنكات  دراء،المي نظير وجهية مي   يولكرم  محافظة فً مدارسال مدٌري لدى األخالقً

 الخبرة. 

سنكات  لمتغير تبعان  المعيارية كاالنحرافات ،الحسابية المتكسطات استخراج تـ الفرضية فحص أجؿ كمف

 فػي الفػركؽ داللػة إلػى لمتعػرؼ (One-way Anova) األحػادم التبػايف تحميػؿ اسػتخدـ ثػـ كمػف الخبػرة

تعػزل دراء، فػي محافظػة  طػكلكـر مػف كجيػة نظػر المػ مدارسمتكسطات الذكاء األخبلقي لدل مديرم ال

 : ذلؾ افبيني( 2501)ك( 2401) كالجدكالف لمتغير سنكات الخبرة

االنحرافات المعيارية لدرجة الذكاء األخالقي لدى مديري المدارس في محافظة   ،المتوسطات الحسابية( 27.4جدول)
 طولكرم من وجية نظر المدراء تعزى لمتغير سنوات الخبرة. 

 
 سنوات الخبرة

 المتوسط العدد
  

 االنحراف المعياري 

 25044 .0 8613 .3 12 سنكات 5اقؿ مف 
 26668 .0 9357 .3 22 سنكات 5-10
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 24651 .0 9623 .3 76 سنكات 10اكثر مف 
 كانػت إف معرفػة أجػؿ كمػف ،الحسػابية المتكسػطات بػيف فػركؽ كجػكد( 2401) الجػدكؿ خػبلؿ مف يتضح

-One) األحػادم التبػايف تحميػؿ اختبػار ـاستخدا تـ ،اإلحصائية الداللة لمستكل كصمت قد الفركؽ ىذه

way Anova )ذلؾ يكضح( 2501) كالجدكؿ : 

( نتائج تحميل التباين األحادي لداللة الفروق في الذكاء األخالقي لدى مديري المدارس في محافظة  28.4جدول )
 طولكرم من وجية نظر المدراء تعزى لمتغير سنوات الخبرة

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

متوسط  درجات الحرية
 االنحراف

 "ف"
 المحسوبة 

مستوى 
 الداللة 

 بيف المجمكعات
 داخؿ المجمكعات

 المجمكع

0. 109 2 0. 054 0. 863 
 

0. 425 
 6. 741 107 0. 063 

 6. 850 109 

 ذكاءلمػػػ الكميػػػة الدرجػػػة عمػػػى بمغػػػت قػػػد ةالمحسػػػكب الداللػػػة مسػػػتكل قيمػػػة أف (25.1)الجػػػدكؿ مػػػف يتضػػػح

 سػػنكات لمتغيػػر تعػػزل دراء،المػػ نظػػر كجيػػة مػػف طػػكلكـر  محافظػػة فػػي مػػدارسال مػػديرم لػػدل األخبلقػػي

 نقبػػػػؿ كبيػػػػذا(  ≥ 0.02)االحصػػػػائية الداللػػػػة مسػػػػتكل مػػػػةقي مػػػػف أكبػػػػر القيمػػػػة كىػػػػذه( 0.42) الخبػػػػرة

( بػيف α ≤ 0002ال تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل الداللػة ) القائمػة : الصػفرية الفرضية

نظػر المػدراء، تعػزل متكسطات الذكاء األخبلقي لدل مديرم المدارس فػي محافظػة  طػكلكـر مػف كجيػة 

 لمتغير سنكات الخبرة.

 نتائج فحص الفرضية التاسعة، ونصيا:  4. 4. 4 

 اليييذكاء متوسييي ا  بيييٌ (  α≤ 0.05ال تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل الداللػػػة )  

تعػزل لمتغيػر مكػاف   لميدراءا نظير وجهية مي   يولكرم  محافظية فيً ميدارسال ميدٌري لدى األخالقً

 المدرسة. 

مكػاف  لمتغيػر تبعػان  المعياريػة كاالنحرافػات الحسػابية المتكسػطات اسػتخراج تػـ الفرضػية فحص أجؿ كمف

 في الفركؽ داللة إلى لمتعرؼ (One-way Anova) األحادم التبايف تحميؿ استخدـ ثـ كمف، المدرسة
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تعػزل ، المػدراءفػي محافظػة  طػكلكـر مػف كجيػة نظػر  مدارسمتكسطات الذكاء األخبلقي لدل مديرم ال

 : ذلؾ افبيني( 0001)ك( 2601) كالجدكالف لمتغير مكاف المدرسة

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الذكاء األخالقي لدى مديري المدارس في محافظة  29.4جدول)
 طولكرم من وجية نظر المدراء تعزى لمتغير مكان المدرسة. 

 
 مكان المدرسة

 المتوسط العدد
  

 االنحراف المعياري 

 256790. 4.0047 41 مدينة
 238400. 3.9098 56 قرية
 267770. 3.9167 13 مخيـ

 كانػت إف معرفػة أجػؿ كمػف ،الحسػابية المتكسػطات بػيف فػركؽ كجػكد( 2601) الجػدكؿ خػبلؿ مف يتضح

-One) األحػادم التبػايف تحميػؿ اختبػار ـاستخدا تـ ،اإلحصائية الداللة لمستكل كصمت قد الفركؽ ىذه

way Anova )ذلؾ يكضح( 0001) كالجدكؿ : 

  محافظة في مدارسال مديري لدى األخالقي الذكاء في الفروق لداللة األحادي التباين تحميل نتائج( 31.4) جدول
 لمتغير مكان المدرسة تعزى المدراء نظر وجية من طولكرم

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

متوسط  درجات الحرية
 االنحراف

 "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 بيف المجمكعات

 داخؿ المجمكعات

 المجمكع

.2260 2 .1130 1.826 

 

.1660 

 6.624 107 .0620 

 6.850 109 

 ذكاءلمػػػ الكميػػة الدرجػػػة عمػػى بمغػػػت قػػد ةالمحسػػػكب الداللػػة مسػػػتكل قيمػػة أف (00.1) الجػػػدكؿ مػػف يتضػػح

 سػػنكات لمتغيػػر تعػػزل ،المػػدراء نظػػر كجيػػة مػػف طػػكلكـر  محافظػػة فػػي مػػدارسال مػػديرم لػػدل األخبلقػػي

 قبػػؿن كبيػػذا(  ≥ 0.02) لمدراسػػة المحػػدد الداللػػة مسػػتكل مػػةقي مػػف كبػػرأ القيمػػة كىػػذه( 0.16) الخبػػرة

( بػػيف  α≤ 0002ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة )القائمػػة : الصػػفرية الفرضػػية
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األخبلقي لدل مديرم المدارس فػي محافظػة  طػكلكـر مػف كجيػة نظػر المػدراء  تعػزل متكسطات الذكاء 

 لمتغير مكاف المدرسة.

 نتائج فحص الفرضية العاشرة، ونصيا:  5. 4. 4 

 األخالقيً اليذكاء متوس ا  بٌ ( α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللػة )  

 تعزل لمتغير السمطة المشرفة.  دراء،الم نظر وجهة م   ولكرم  محافظة فً مدارسال مدٌري لدى

السػمطة  لمتغيػر تبعان  المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات استخراج تـ الفرضية فحص أجؿ كمف

 فػي الفركؽ داللة إلى لمتعرؼ (One-way Anova) األحادم التبايف تحميؿ استخدـ ثـ كمف، المشرفة

تعػزل دراء، فػي محافظػة  طػكلكـر مػف كجيػة نظػر المػ مدارساألخبلقي لدل مديرم المتكسطات الذكاء 

 : ذلؾ بيفي( 0201)ك( 0201) كالجدكالفالسمطة المشرفة لمتغير 

المعيارية لدرجة الذكاء األخالقي لدى مديري المدارس في محافظة   واالنحرافات( المتوسطات الحسابية 4. 31جدول)
 راء تعزى لمتغير السمطة المشرفة. طولكرم من وجية نظر المد

 
 السمطة المشرفة

 المتوسط العدد
  

 االنحراف المعياري 

 0.25 9465 .3 76 حككمو
 0.49 9918 .3 6 ككالة
 0.24 9348 .3 28 خاصة

 كانػت إف معرفػة أجػؿ كمػف ،الحسػابية المتكسػطات بػيف فػركؽ كجػكد( 0201) الجػدكؿ خػبلؿ مف يتضح

-One) األحػادم التبػايف تحميػؿ اختبػار ـاستخدا تـ ،اإلحصائية الداللة لمستكل كصمت قد الفركؽ ىذه

way Anova )ذلؾ يكضح( 0201) كالجدكؿ : 

( نتائج تحميل التباين األحادي لداللة الفروق في الذكاء األخالقي لدى مديري المدارس في محافظة  32.4جدول )
 المشرفةطولكرم من وجية نظر المدراء تعزى لمتغير السمطة 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

متوسط  درجات الحرية
 االنحراف

 "ف"

 المحسوبة 

مستوى 
 الداللة 
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 بيف المجمكعات

 داخؿ المجمكعات

 المجمكع

.0160 2 .0080 .1260 

 

.8820 

 6.834 107 .0640 

 6.850 109 

 ذكاءلمػػػ الكميػػة الدرجػػػة عمػػى بمغػػػت قػػد ةالمحسػػػكب الداللػػة مسػػػتكل قيمػػة أف (02.1) الجػػػدكؿ مػػف يتضػػح
 السػػمطة لمتغيػػر تعػػزل ،المػػدراء نظػػر كجيػػة مػػف طػػكلكـر  محافظػػة فػػي مػػدارسال مػػديرم لػػدل األخبلقػػي
 قبػؿن كبيػذا(  ≥ 0.02) لمدراسػة المحػدد الداللػة مسػتكل مةقي مف كبرأ القيمة كىذه( 0.88) المشرفة
( بػػػيف α≤0002ال تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل الداللػػػة ) القائمػػػة: الصػػػفرية الفرضػػػية

متكسطات الذكاء األخبلقي لدل مديرم المدارس فػي محافظػة  طػكلكـر مػف كجيػة نظػر المػدراء، تعػزل 
لمتغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمطة المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفة.



 

 

 

 

 
 

 والتوصيات النتائج: الخامس الفصل
__________________________________________________________ 

 نتائج المتعمقة السؤال األول 6. 2

 نتائج المتعمقة السؤال الثاني 6. 3

 نتائج المتعمقة السؤال الثالث 6. 4

 نتائج المتعمقة السؤال الرابع  6. 5

 التوصيات.  6. 6
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 مناقشة النتائج والتوصياتالفصل الخامس: 

 يتضمف ىذا الفصؿ مناقشة نتائج الدراسة في ضكء أسئمتيا كفرضياتيا كتـ تقديـ عدد مف التكصيات. 

 : األول بالسؤال المتعمقة النتائج مناقشة 1. 5

 ما درجة الذكاء األخالقي لدى مديري المدارس في محافظة طولكرم من وجية نظر المديرين؟

بينت النتائج أف درجة الذكاء األخبلقي الكمي لدل مديرم المدارس في محافظة طكلكـر مف 

%(. كتعزك الباحثة ذلؾ 83.9المديريف، كانت مرتفعة، حيث بمغت النسبة المئكية الكمية )كجية نظر 

، ككجكد النزعة األخبلقية اإلسبلمية، حيث إف مكضكع  إلى أف طبيعة المجتمع في محافظة طكلكـر

ّنك : "قاؿ عنو القرآف -صمى ا عميو كسمـ -األخبلؽ أصيؿ مف الناحية اإلسبلمية، رسكلنا الكريـ وا 

، " كما يدرؾ المعممكف، كالمديركف أىمية الذكاء األخبلقي كانعكاسو عمى الطمبة لعمى خمق عظيم

عامة، كالمجتمع حيث كال يختمؼي اثناًف عمى أىمية ىذه األبعاد لممجتمع  كرهبكافة أبعاده، كمحا

يا مف االضطرابات النفسية، ككذلؾ تىحمي المجتمعى مف  المدرسي خاصة ؛ ألنيا تسمك بالنفس، كتيخمِّصي

االنحراؼ، كالعيٍدكاف، كالفساد كغيًرىا مف المشكبلت األخبلقية، كىذا ما أشارٍت إليو الدراساتي النفسية 

 . كاالجتماعية

عمييا، كيجد أنيا اتفقت ىذه  االطبلعلدراسات األخرل التي أمكف كلدل مقارنة ىذه النتائج، مع نتائج ا

كأخركف،  عتيفو ( (2013، ك)بشارة، (Ashworth ،2013) دراسة: النتيجة مع نتيجة كدراسة كؿ مف

2014) . 
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 : الثاني بالسؤال المتعمقة النتائج مناقشة 2. 5

 طولكرم من وجية نظر المعممين؟ما درجة الذكاء األخالقي لدى مديري المدارس في محافظة 

 ، أظيرت النتائج أف درجة الذكاء األخبلقي الكمي لدل مديرم المدارس في محافظة طكلكـر

 %(. 29.9مف كجية نظر المعمميف، كانت مرتفعة، حيث بمغت النسبة المئكية الكمية )

كتعزك الباحثة ذلؾ، إلى طبيعة التركيبة االجتماعية ألفراد عينة الدراسة، كالتي يسكدىا   

كاتفقت ىذه النتيجة مع نتائج الدراسات  المشاعر اإليجابية مع بعضيـ البعض كمعمميف، كمدراء، 

التي بينت  2013)كنكبيار،  دراسة )نكبيار(، ك 2013)اشكرث،  : دراسةكدراسة كؿ مفالسابقة 

 (2014كأخركف،  عتيفو (اإليرانية الجامعات إحدل مكظفي مكتبة لدل األخبلقي الذكاء ارتفاع مستكل

 جامعة في التدريسية كاإلدارية الييئة أعضاء مف عينة لدل األخبلقي ع مستكل الذكاءارتفا تكالتي أيد

 اإلسبلمية.  إزاء

 : الدراسة بفرضيات المتعمقة النتائج مناقشة 5. 3

 : والسادسة األولى بالفرضية المتعمقة النتائج 1. 3. 5

( بيف متكسطات الذكاء األخبلقي α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )

 في محافظة طكلكـر مف كجية نظر المعمميف كالمديريف، تعزل لمتغير الجنس.  مدارسلدل مديرم ال

( متكسطات α ≤ 0.05مستكل الداللة ) فركؽ ذات داللة إحصائية عند كأشارت النتيجة أنو ال تكجد

في محافظة طكلكـر مف كجية نظر المعمميف كالمديريف، تعزل  مدارسالذكاء األخبلقي لدل مديرم ال

 لمتغير الجنس. 

كتعزك الباحثة ذلؾ، إلى أف طبيعة األفراد، كما يرتبط بيـ مف مشاعر، كانعكاسات ىذه االنفعاالت، 

كالمشاعر عمى الذكاء االخبلقي ىي كاحدة عمى جميع المعمميف، كالمدراء، بصرؼ النظر عف نكعيـ 

لداعية االجتماعي، حيث إف جميعيـ يعيشكف في المجتمع ذاتو، كضمف نفس العادات، كالتقاليد ا
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 ، )حسيف(Ashworth ،2013)كؿ مف: لمتمسؾ باألخبلؽ كالقيـ، كقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة 

بأنو ال تكجد فركؽ تعزل لمتغير الجنس، بينما  (2014كأخركف،  عتيفو ((2013كرانجدكست، 

 ( كالتي أكجدت فركقان لصالح اإلناث. 2015، مكمني )اختمفت مع دراسة 

 : والسابعة الثانية بالفرضية المتعمقة النتائج مناقشة 2. 3. 5

( بيف متكسطات الذكاء األخبلقي α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )

في محافظة طكلكـر مف كجية نظر المعمميف، كالمديريف، تعزل لمتغير  مدارسلدل مديرم ال

 التخصص. 

≤  0.05مستكل الداللة ) جد فركؽ ذات داللة إحصائية عندكأظيرت نتيجة فحص الفرضية أنو ال تك 

α )في محافظة طكلكـر مف كجية نظر المعمميف،  مدارسمتكسطات الذكاء األخبلقي لدل مديرم الل

 كالمديريف، تبعا لمتغير التخصص. 

صيمة أف ىذا المستكل  يرتبط  بح ،كالمديريف تعزك الباحثة ذلؾ إلى أف أفراد مجتمع الدراسة مف المعمميف 

كليس  الميني كالعائمي كمدل خبراتو  التي اكتسبيا مف المجتمع، العامة كرؤيتو الشخصيةو ثقافت

يدرككف مستكيات الذكاء األخبلقي لدل مديرم كما أنيـ لمتخصص األكاديمي  تأثير عمى ىذا الرأم 

مستمر كيحتككف بيـ  رييـ بشكؿ يكميمدارسيـ بغض النظر عف تخصصاتيـ فيـ يتعاممكف مع مدي

بغض قادركف عمى الحكـ عمى مستكل الذكاء األخبلقي لدل معممييـ، باإلضافة إلى أف المدراء  ،كأسرة

كلدل  فمكضكع الذكاء األخبلقي مرتبط بالقيـ اإلنسانية كليس العممية ،عف التخصص األكاديمي النظر

عمييا، كجد أنيا تختمؼ مع الدراسات  االطبلعمقارنة ىذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة، التي أمكف 

كالتي أكجدت فركقان لصالح التخصص ( 2007الشمرم،(كدراسة( 2015، مكمني السابقة كدراسة كؿ مف)

 يعية. ( أيضان لصالح تخصص العمكـ الطب2013كرانجدكست،  كدراسة )حسيفالعممي، 
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 : والثامنة الثالثة بالفرضية المتعمقة النتائج مناقشة 3. 3. 5

المتكسطات  بيف( α≤  0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  

في محافظة طكلكـر مف كجية نظر المعمميف  مدارسمذكاء األخبلقي لدل مديرم الل الحسابية

 تعزل لمتغير عدد سنكات الخبرة. كالمديريف 

 0.05)أظيرت نتائج فحص الفرضية عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

 ≥α )في محافظة طكلكـر مف كجية نظر  مدارسلمتكسطات الحسابية لمذكاء األخبلقي لدل مديرم ال

 تعزل لمتغير عدد سنكات الخبرة. المعمميف، 

أف الذكاء قدرة فطرية عامة، يكلد اإلنساف مزكدان بيا، كتستمر معو طكؿ كتعزك الباحثة ذلؾ 

بيئة تتميز  يينشأ ف مميمان، فالفرد الذ حياتو، كالذكاء ىك بمثابة عطاء مف ا، تمعب البيئة دكران 

لتالي بيئة مفتقرة لمثقافة، كالعمـ، كبا ييعيش ف ميتمتع بنسبة ذكاء مرتفعة عف قرينو الذ يبالثراء الثقاف

نما تزيد مف خبرتو المعرفية،  فإف السمات المينية، كالخبرات الكظيفية قد ال تؤثر في ذكاء الفرد، كا 

كالثقافية كلدل مقارنة نتيجة ىذه الدراسة، مع نتائج الدراسات السابقة، كجد أف الدراسة أتت بمتغيرات 

ث أف الدراسات السابقة لـ تبحث ، حيجديدة، كىذا يدؿ أف الدراسة أحدثت إضافة عممية بحثية جديدة

في العبلقة بيف  مستكل الذكاء األخبلقي كسنكات الخبرة  كبحثت في العبلقة بيف متغيرات شخصية 

 أخرل لذا فإف ىذه  الدراسة أتت بدراسة عبلقة جديدة مختمفة عف الدراسات السابقة األخرل .

 : والتاسعة الرابعة بالفرضية المتعمقة النتائج مناقشة 4. 3. 5

 األخالقً الذكاء متوس ا  بٌ (  α≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللػة ) 

تعػزل لمتغيػر مكػاف  كالمػديريف المعلميٌ  نظير وجهية مي   يولكرم محافظية فيً ميدارسال ميدٌري لدى

 المدرسة. 
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فػػي محافظػػة  مػػدارسمتكسػػطات الػػذكاء األخبلقػػي لػػدل مػػديرم الل فػػركؽ كجػػكد النتػػائج أظيػػرت

طكلكـر مف كجية نظر المعمميف، تعػزل لمتغيػر مكػاف المدرسػة بػيف مخػيـ كمدينػة لصػالح مخػيـ، كبػيف 

 مدينة كقرية لصالح مدينة. 

الثقافة المجتمعية السائدة في التجمعات السكانية  كتعزك الباحثة السبب في ذلؾ إلى اختبلؼ 

مراكز الثقافة المعرفية، كاالنفتاح الثقافي الكبير يعرؼ ب أك ماالمدينة حيث اقتراب السكاف مف األكبر 

 ،األفراد ينظركف إلى جكانب مختمفة مف القيـ كبطريقة ذات أبعاد متنكعةفي المجتمع المدني يجعؿ 

ت مصغرة يحكميا نكع محدد مف العادات كالتقاليد كما أف مجتمعاعبارة عف  إف القرل كما يمكف القكؿ

، كحمائؿ عشائرية ليا طابعيا الخاص تقتصر عمى عائبلت محددة لمقرية كالمدينة الطبيعة المجتمعية  

فإٌف طبيعة الثقافة الفكرية، كالظركؼ المعيشية، كاالقتصادية في ىذه المجتمعات تؤدم إلى  كعميو

، كجد أف ةكلدل مقارنة نتيجة ىذه الدراسة مع نتائج الدراسات السابقكجكد فركقات، كاختبلفات، 

تعزل لمتغير السكف  (، كالتي أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ 2008سة اختمفت مع دراسة شحاتو )الدرا

جعمت المجتمع يغدك التي سادت العالـ مؤخران  عمى اعتبار أف الثكرة المعرفية  بيف الحضر كالريؼ

مكاف  في حيف باقي الدراسات لـ تبحث في العبلقة بيف متغيرعدـ كجكد فركؽ كبالتالي كقرية صغيرة 

 مستكل الذكاء األخبلقي. السكف ك

 : والعاشرة الخامسة بالفرضية المتعمقة النتائج مناقشة 5. 3. 5

( بيف متكسطات الذكاء  α≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )

في محافظة طكلكـر مف كجية نظر المعمميف كالمديريف تعزل لمتغير  مدارساألخبلقي لدل مديرم ال

 السمطة المشرفة. 
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في  مدارسمتكسطات الذكاء األخبلقي لدل مديرم اللبينت نتائج فحص الفرضية كجكد فركؽ 

محافظة طكلكـر مف كجية نظر المعمميف تعزل لمتغير السمطة المشرفة بيف خاصة، كحككمة لصالح 

 خاصة. 

تتبع أنظمة مختمفة في   الخاص في القطاع  مدارسلباحثة ذلؾ إلى أف ككف الكتعزك ا

مرتبطة بتحقيؽ نكع مف المنافسة في األداء الميني األسمكب اإلدارم كذلؾ ألىداؼ خاصة بيا 

الدعـ اإلمكانيات الكافية لتحقيؽ جكدة  تكفر لممعمـ، كلممدير كما كالكظيفي مع المدارس األخرل 

نجد أف فنحف  ،ليدؼ تسكيقي إدارم ،كاإلبداع، كما أنيا تحث كتشجع عمى التميز، الكافي لمتميز

خبلؿ السنكات الماضية كما أف ىذه المدارس الخاصة ان انتشاران كتطكران كاسع قطاع التعميـ الخاص شيد

تختمؼ بشكؿو عاـ عف مدارس القطاع الحككمي، كمدارس الككالة الخاصة بالبلجئيف 

الفمسطينييف؛ككنيا ال تشكؿ جزءان مف نظاـ تعميمي ممركز، كلككنيا تعتمد عمى الرسكـ السنكية 

كـ عمى أسس مادية ربحية فقط، كبعضيا اآلخر لتبلميذىا، كىي تتبايف فيما بينيا بحكـ أف بعضيا يق

يقـك بفعؿ ارتباطاتو الدينية، أك الطائفية، إلى جانب أنيا تتمثؿ في أنيا مدارس لمنخبة، أم ألبناء 

الطبقة الكسطى كبناتيـ، كلمشرائح الغنية في المجتمع الفمسطيني كلدل مقارنة نتيجة ىذه الدراسة مع 

  نيا أتت بمتغيرات جديدة لـ تتطرؽ ليا الدراسات السابقة. نتائج الدراسات السابقة كجد أ
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 : التوصيات 4. 5

 بناءن عمى نتائج الدراسة، تكصي الباحثة بما يمي: 

  ؿ برامج لمرقابة الذاتية مرتبطة بالتعزيز المادم كالمعنكم يإدارة التربية كالتعميـ عمى تفعحث

 لممدراء كالمعمميف.

  المرتبطة  القيادة ميارات تفعيؿ مف لتمكينو المدرسة مدير عاتؽ عمى الممقاة األعباء تخفيؼ

 .عمى ذلؾ كتحفيز المعمميف  مثالي، كتأثير الياـ مف الفاعؿ بالذكاء األخبلقي 

  تصميـ برامج تدريبية لمديرم المدارس عمى ميارات الذكاء األخبلقي لتطكير قدراتيـ، كعمؿ

 مستقبؿ. معايير خاصة في تعييف مديرم المدارس في ال

  إجراء دراسات أخرل تربط الذكاء األخبلقي بمتغيرات أخرل مثؿ: الثقافة التنظيمية، كالمناخ

 التنظيمي، كاإلبداع، كالقيادة التحكيمية كغيرىا. 

 مف الفاعمة القيادة ميارات تفعيؿ مف لتمكينو المدرسة؛ مدير عاتؽ عمى الممقاة األعباء تخفيؼ 

 لممعمميف.  كأخبلقي، كتحفيزمثالي،  إلياـ، كتأثير

  دكرىا بالمدارس، كبياف أكساط العامميف األخبلقي في بالذكاء المتعمقة المكضكعات ثقافة نشر 

 مينينا.  األفراد نجاح في

  التي األساليب أفضؿ بكصفيا الديمكقراطيةتباع األنماط اإلدارية إتشجيع إدارة المدارس عمى 

 اليكمية التفاعبلت في التعامؿ أسمكب حيث مف بو حتذليي  كأنمكذج أفضؿ نتائج لىإ تؤدم

 ، كبالتالي تنمية الذكاء األخبلقي لدل المدراء كالمعمميف .لؤلفراد
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 المحكمين: ( قائمة بأسماء 1الممحق رقم)

 

 الرقـ االسـ التخصص مكاف العمؿ

. اشرؼ ابك خيرافد تربية جامعة القدس  1 

يناس ناصرإد.  اساليب تدريس جامعة القدس  2 

. حسني عكضد عمـ النفس التربكم جامعة القدس المفتكحة  3 

جامعة القدس  . سمير شقيرد صحة نفسية   4 

صبرم . محمكدد لغة عربية جامعة القدس المفتكحة  5 

د محمكد أبك سمرة أ. ادارة تربكية جامعة القدس  6 

 7 د. محمد شعيبات ادارة تربكية جامعة القدس

. محسف عدسد اساليب تدريس جامعة القدس  8 

فعفيؼ زيدا أ.د مناىج كتدريس جامعة القدس  9 
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 االستبانة في صورتيا النيائية (2)الممحق رقم
 

العميا الدراسات عمادة  
التربوية العموم كمية  

 

 المحترمة المعممة المحترم، المعمم
 :وبعد وبركاتو، اهلل ورحمة عميكم السالم

 لدى مديري المدراس في محافظة  طولكرم الذكاء األخالقي تقكـ الباحثة بإجراء دراسة لمتعرؼ إلى "   

سيساعد في  االستبانةإف حسف تعاكنكـ في اإلجابة عمى فقرات " من وجية نظر المديرين والمعممين

ألغراض البحث  الكصكؿ إلى النتائج المتكخاة مف ىذه الدراسة، عممان بأف ىذه االستبانة لف تستخدـ إال

 العممي. 

كؿ الشكر كالتقدير لتعاكنكـ                                                                        
ماعيؿالباحثة:خمكد إس                     

 

 :الشخصية البيانات
 :لك والمناسب اإلجابة حول إشارة ضعو  يرجى: فضمك من 

 أنثى ❒       ذكر   ❒ :      الجنس    

  :عمـك إنسانية  ❒عمـك طبيعية  ❒ التخصص 
      :سنكات 10أكثر مف  ❒( سنكات    10-5) ❒  سنكات    5أقؿ مف   ❒سنكات الخبرة 
 خيـم  ❒  قرية    ❒       مدينة❒المدرسة:   مكاف. 
 ككالة  ❒خاصة  ❒      حككمة❒: السمطة المشرفة. 
وضع  ٌرجى المدارس ومدٌرات مدٌري لدىالذكاء األخالقي  تقٍس التالٍة العبارات; الجزء الثاني .1

 في خانة اإلجابة التي تناسبك: )×( إشارة 
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 الفقرة الرقم

موافق 
 بشدة

معارض  معارض محايد موافق
 بشدة

 االحترام
      ينتظر المدير أف ينيي مف يتحدث كبلمو قبؿ أف يتحدث. 1

      يستمع المدير إلى نصائح المعمميف. 2

      يتجنب المدير التحدث عف اآلخريف بشكؿ غير الئؽ. 3

      يستخدـ المدير عبارات ميذبة مع المعمميف. 4

اتخاذ القرارات الميمة المتعمقة  يتشاكر المدير مع المعمميف عند 5
 بالمدرسة. 

     

ف اختمفكا  6 يتقبؿ المدير اآلراء الصائبة  مف اآلخريف حتى كا 
 معو.

     

      يستقبؿ المدير معمميو باحتراـ.  7

 التسامح

      يعتبر المدير االستماع إلى المسئ إضاعة لكقتو. 8

      يتجنب المدير التشيير لمف أساء إليو. 9

      ال يقبؿ المدير الحديث عف خصكصيات اآلخريف. 10

      يمتنع المدير عف استخداـ األلفاظ غير البلئقة. 11

      يجد المدير صعكبة  في تقبؿ األفكار الجديدة . 12

      يسامح المدير  مع أخطاء مف يسيء .  13

      يقبؿ المدير اعتذار مف يسيء  . 14

      .آرائويتسامح المدير مع اآلخريف  الذيف يختمفكف معو في  15

      يصغي المدير لمف يعتذر عند إساءتو.  16

      يعتذر المدير عف خطئو. 17

 التعاطف
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 الفقرة الرقم

موافق 
 بشدة

معارض  معارض محايد موافق
 بشدة

      يتحاشى المدير االستماع ألحزاف اآلخريف ألم سبب كاف. 18

      يشارؾ المدير اآلخريف في مشاعرىـ . 19

      لممدير أف يتفيـ أحاسيس اآلخريف .يمكف  20

      يستمع  المدير لمشكبلت المعمميف. 21

      يستمع المدير لمشكبلت الطمبة. 22

      يتعاطؼ المدير مع ذكم االحتياجات الخاصة. 23

      يظير المدير تعاطفو مع اآلخريف بتعابير كجيو. 24

 السيطرة و التحكم  

      قرارتو بركيو.يتخذ المدير  25

      يستطيع المدير تقبؿ كجيات نظر اآلخريف . 26

      يرفض المدير التعاطي  مع مف يخالفو الرأم. 27

      يغضب المدير عندما يتيـ بذنب لـ يرتكبو. 28

      يضبط المدير أعصابو عندما يغضب . 29

مكاقؼ ال يسخر المدير مف اآلخريف عندما يتعرضكف إلى  30
 محرجة.

     

      ال يرد المدير اإلساءة عندما يتعرض ليا .  31

 العدالة والمساواة

      اليقبؿ المدير التخمى عف العدالة في حكمو عمى اآلخريف. 32

      يصدر المدير حكمو عمى اآلخريف مف النظرة األكلى. 33

      ينزعج المدير أف يعامؿ شخص ما بشكؿ غير عادؿ. 34

يصعب عمى  المدير التحكـ بانفعاالتو عند تعرضو لمكقؼ  35
 محبط. 
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 الفقرة الرقم

موافق 
 بشدة

معارض  معارض محايد موافق
 بشدة

      يراعي المدير حقكؽ اآلخريف.  36

يسعى المدير لتحقيؽ المساكاة بيف المعمميف في تمبية   37
 احتياجاتيـ.

     

      يستخدـ المدير اسمكب العقاب مع المقصر. 38

      المكافأة مع المتميز.يستخدـ المدير اسمكب  39

      يشرؾ  المدير المعمميف في األنشطة داخؿ المدرسة بعدالة. 40

      يكزع المدير المياـ بيف المعمميف بصكرة عادلة. 41

      يتشاكر المدير مع المعمميف في المياـ المككمة إلييـ . 42

      يتعامؿ المدير مع مشاكؿ الطمبة دكف تحيز.  43

      يشارؾ المدير المعمميف دكف استثناء في مناسباتيـ االجتماعية. 44

 الرقابة الذاتية
      يرافؽ المدير الشعكر بالذنب عندما يظمـ اآلخريف. 45

      ال يستخدـ المدير ممتمكات المدرسة ألغراضو الشخصية. 46

      يستغؿ المدير المعمميف عند حاجتو ليـ. ال 47

      يعترؼ المدير بأخطائو.  48

      يتصكر المدير نتائج أعمالو الخاطئة قبؿ حدكثيا. 49

      ال يتدخؿ المدير في خصكصيات المعمميف.  50

      يتدخؿ المدير في خصكصيات الطمبة. ال 51

 تعاونكم حس  لكم  شاكرٌ 
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 االستبانة في صورتيا النيائية
 

 العميا الدراسات عمادة
 التربوية العموم كمية

 

 المحترمة ةالمدير  المحترم، مديرال
 :وبعد وبركاتو، اهلل ورحمة عميكم السالم

 طولكرم  محافظة في رساالمد مديري لدى األخالقي الذكاء" إلى لمتعرؼ دراسة بإجراء الباحثة تقكـ   

 في سيساعد ستبانةاال فقرات عمى اإلجابة في تعاكنكـ حسف إف " والمعممين المديرين نظر وجية من

 البحث ألغراض إال تستخدـ لف االستبانة ىذه بأف عممان  الدراسة، ىذه مف المتكخاة النتائج إلى الكصكؿ

 . العممي

                                                                                           لتعاكنكـ كالتقدير الشكر كؿ
 إسماعيؿ خمكد:الباحثة

 :الشخصية البيانات
 : لك ةالمناسب اإلجابة حول إشارة ضعو  يرجى: فضمك من 
        :أنثى    ❒ذكر          ❒الجنس 
   :عمـك إنسانية  ❒عمكـ طبيعية  ❒التخصص 
      :فأكثر سنكات 10 ❒( سنكات    10-5) ❒  سنكات    5أقؿ مف   ❒سنكات الخبرة 
  :مخيـ.  ❒قرية       ❒مدينة       ❒مكاف   المدرسة 
  :خاصة.  ❒ككالة   ❒حككمة       ❒السمطة المشرفة 

 
 وضع ٌرجى المدارس ومدٌرات مدٌري لدى األخالقي الذكاء تقٍس التالٍة العبارات; الثاني الجزء .2

 : تناسبك التي اإلجابة خانة في)×(  إشارة
 
 الفقرة الرقم

موافق 
 بشدة

 معارض معارض محايد موافق
 بشدة

 االحترام
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 الفقرة الرقم

موافق 
 بشدة

 معارض معارض محايد موافق
 بشدة

      أنتظر أف ينيي مف يتحدث كبلمو قبؿ أف أتحدث. 1

      استمع إلى نصائح المعمميف. 2

      أتجنب التحدث عف اآلخريف بشكؿ غير الئؽ. 3

      استخدـ  عبارات ميذبة مع المعمميف. 4

أتشاكر مع المعمميف في اتخاذ القرارات اليامة المتعمقة  5
 بالمدرسة. 

     

ف اختمفكا معي. 6       أتقبؿ اآلراء الصائبة  مف اآلخريف حتى كا 

      استقبؿ المعمميف باحتراـ.  7

 التسامح

      إضاعة لكقتي. المسيءاعتبر االستماع إلى  8

      أتجنب التشيير لمف أساء إلي. 9

      ال أقبؿ الحديث عف خصكصيات اآلخريف. 10

      استخداـ األلفاظ غير البلئقة.أمتنع عف  11

      أجد صعكبة  في تقبؿ األفكار الجديدة . 12

      أتسامح مع أخطاء مف يسيء إلي .  13

      أقبؿ اعتذار مف يسيء إلي. 14

       .رائيآأتسامح مع اآلخريف  الذيف يختمفكف عني في  15

      أصغي لمف يعتذر عند إساءتو إلي. 16

      .أعتذر عف خطئي 17

 التعاطف
      أتحاشى االستماع ألحزاف اآلخريف ألم سبب كاف. 18

      أشارؾ اآلخريف مشاعرىـ . 19
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 الفقرة الرقم

موافق 
 بشدة

 معارض معارض محايد موافق
 بشدة

      يمكنني أف أتفيـ أحاسيس اآلخريف. 20

      أستمع لمشكبلت الطمبة . 21

      أستمع لمشكبلت المعمميف. 22

      الخاصة.أتعاطؼ مع ذكم االحتياجات  23

      أظير تعاطفي مع اآلخريف بتعابير كجيي . 24

 السيطرة والتحكم

      أتخذ قراراتي بركية. 25

      أتقبؿ كجيات نظر اآلخريف . 26

      أتعاطى مع مف يخالفني الرأم. 27

      أغضب عندما أتيـ بذنب لـ ارتكبو. 28

      أضبط أعصابي عندما أغضب . 29

      عدـ السخرية مف اآلخريف عندما يتعرضكف إلى مكاقؼ محرجة. 30

      لـ أرد اإلساءة باإلساءة. 31

 العدالة والمساواة

      ال أقبؿ التخمي عف العدالة في حكمي عمى اآلخريف. 32

      أصدر حكمي عمى اآلخريف مف النظرة األكلى. 33

      عادؿ.يزعجني أف يعامؿ شخص ما بشكؿ غير  34

      . محبط  يصعب تحكمي بانفعاالتي عند تعرضي لمكقؼ 35

      أراعي حقكؽ اآلخريف.  36

      أسعى لتحقيؽ المساكاة بيف المعمميف في تمبية  احتياجاتيـ. 37

      أستخدـ أسمكب العقاب مع المقصر . 38

      أستخدـ أسمكب المكافأة مع المتميز. 39
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 الفقرة الرقم

موافق 
 بشدة

 معارض معارض محايد موافق
 بشدة

      المعمميف في األنشطة داخؿ المدرسة بعدالة.أشرؾ  40

      أكزع المياـ بيف المعمميف بصكرة عادلة. 41

      أتشاكر مع المعمميف في المياـ المككمة إلييـ . 42

      أتعامؿ مع مشاكؿ الطمبة دكف تحيز.  43

      أشارؾ  المعمميف دكف استثناء في مناسباتيـ االجتماعية. 44

 الرقابة الذاتية

      يرافقني الشعكر بالذنب عندما أظمـ اآلخريف. 45

      ال استخدـ ممتمكات المدرسة ألغراضي الشخصية. 46

      ال استغؿ المعمميف عند حاجتي ليـ. 47

      اعترؼ بأخطائي. 48

      أتكقع نتائج أعمالي الخاطئة قبؿ حدكثيا. 49

      المعمميف . ال أتدخؿ في خصكصيات 50

      ال أتدخؿ في خصكصيات الطمبة. 51
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 كتاب تسييل ميمة (3)الممحق رقم
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 فيرس الجداول
          

 رقم الجدول عنوان الجدول رقم الصفحة
 3. 1 تكزيع عينة الدراسة تبعان لمتغيراتيا المستقمة  39
 3. 2 يبيف نتائج اختبار معامؿ الثبات بطريقة ألفا كركنباخ عمى أبعاد الدراسة.  41

45 
المتكسط الحسابي كالنسب المئكية كدرجة الذكاء األخبلقي لدل مديرم المدارس في  

 نظر المعمميف كالمديريف.محافظة  طكلكـر مف كجية 
1 .4 

46 

المتكسطات الحسابية، النسب المئكية، االنحرافات المعيارية كدرجة الذكاء األخبلقي  
لدل مديرم المدارس في محافظة  طكلكـر مف كجية نظر المدراء كالمديرات مرتبة 

 تنازليان حسب درجة الذكاء األخبلقي عمى أبعاد الدراسة.

2 .4 

48 
المتكسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية كالنسبة المئكية التقديرية لفقرات بعد  

 االحتراـ مرتبة تنازليان 
3 .4 

49 
المتكسطات الحسابيةن،االنحرافات المعياريةن كالنسبة المئكية التقديرية لفقرات بعد  

 التسامح  مرتبة تنازليان 
4 .4 

50 
المتكسطات الحسابية،االنحرافات المعيارية كالنسبة المئكية التقديرية لفقرات بعد  

 التعاطؼ مرتبة تنازليان 
5 .4 

51 
فقرات بعد المتكسطات الحسابية،االنحرافات المعيارية كالنسبة المئكية التقديرية ل 

 السيطرة كالتحكـ مرتبة تنازليان 
6 .4 

52 
المتكسطات الحسابية،االنحرافات المعيارية كالنسبة المئكية التقديرية لفقرات بعد 

 العدالة كالمساكاة  مرتبة تنازليان 
7 .4 

53 
المتكسطات الحسابية،االنحرافات المعيارية كالنسبة المئكية التقديرية لفقرات بعد  

 الرقابة الذاتية مرتبة تنازليان 
8 .4 

54 

المتكسطات الحسابية، النسب المئكية، االنحرافات المعيارية، كدرجة الذكاء األخبلقي  
لدل مديرم المدارس في محافظة  طكلكـر مف كجية نظر المعمميف مرتبة تنازليان 

 حسب درجة الذكاء األخبلقي عمى أبعاد الدراسة.

9 .4 

المتكسطات الحسابية،االنحرافات المعيارية كالنسبة المئكية التقديرية لفقرات بعد   55 9 .4 
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 رقم الجدول عنوان الجدول رقم الصفحة
 االحتراـ مرتبة تنازليان 

56 
المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية، كالنسبة المئكية التقديرية لفقرات بعد 

 التسامح  مرتبة تنازليان 
10 .4 

57 
المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية، كالنسبة المئكية التقديرية لفقرات بعد  

 التعاطؼ مرتبة تنازليان 
11 .4 

58 
المتكسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية كالنسبة المئكية التقديرية لفقرات بعد  

 السيطرة كالتحكـ مرتبة تنازليان 
12 .4 

60 
ة التقديرية لفقرات بعد المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية، كالنسبة المئكي 

 العدالة كالمساكاة  مرتبة تنازليان 
13 .4 

61 
المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية، كالنسبة المئكية التقديرية لفقرات بعد  

 الرقابة الذاتية مرتبة تنازليان 
14 .4 

62 
نتائج اختبار )ت( لداللة الفركؽ بيف متكسطات الذكاء األخبلقي لدل مديرم  

 المدارس في محافظة  طكلكـر مف كجية نظر المعمميف تعزل لمتغير الجنس.
15 .4 

63 
نتائج اختبار )ت( لداللة الفركؽ بيف متكسطات الذكاء األخبلقي لدل مديرم  

 المدارس في محافظة  طكلكـر مف كجية نظر المعمميف تعزل لمتغير التخصص.
16 .4 

64 
المتكسطات الحسابية،االنحرافات المعيارية لدرجة الذكاء األخبلقي لدل مديرم  

 4 .17 المدارس في محافظة  طكلكـر مف كجية نظر المعمميف تعزل لمتغير سنكات الخبرة.

65 
نتائج تحميؿ التبايف األحادم لداللة الفركؽ في الذكاء األخبلقي لدل مديرم المدارس  

 4 .18 في محافظة  طكلكـر مف كجية نظر المعمميف تعزل لمتغير سنكات الخبرة

65 
المتكسطات الحسابية،االنحرافات المعيارية لدرجة الذكاء األخبلقي لدل مديرم  

 4 .19 المدارس في محافظة  طكلكـر مف كجية نظر المعمميف تعزل لمتغير مكاف المدرسة.

66 
نتائج تحميؿ التبايف األحادم لداللة الفركؽ في الذكاء األخبلقي لدل مديرم المدارس  

 4 .20 في محافظة  طكلكـر مف كجية نظر المعمميف تعزل لمتغير مكاف المدرسة

لممقارنات البعدية لداللة الفركؽ بيف متكسطات الذكاء األخبلقي  LSDنتائج اختبار  67 21. 4 
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لدل مديرم المدارس في محافظة  طكلكـر مف كجية نظر المعمميف تعزل لمتغير 

 مكاف المدرسة.

67 

المتكسطات الحسابية،االنحرافات المعيارية لدرجة الذكاء األخبلقي لدل مديرم  
المدارس في محافظة  طكلكـر مف كجية نظر المعمميف تعزل لمتغير السمطة 

 4 .022 المشرفة.

68 
نتائج تحميؿ التبايف األحادم لداللة الفركؽ في الذكاء األخبلقي لدل مديرم المدارس  

 4 .23 في محافظة  طكلكـر مف كجية نظر المعمميف تعزل لمتغير السمطة المشرفة

69 

لممقارنات البعدية لداللة الفركؽ بيف متكسطات الذكاء األخبلقي  LSDنتائج اختبار 
لدل مديرم المدارس في محافظة  طكلكـر مف كجية نظر المعمميف تعزل لمتغير 

 4 .24 السمطة المشرفة.

70 
نتائج اختبار )ت( لداللة الفركؽ بيف متكسطات الذكاء األخبلقي لدل مديرم  

 4 .25 المدارس في محافظة  طكلكـر مف كجية نظر المدراء تعزل لمتغير الجنس.

71 
نتائج اختبار )ت( لداللة الفركؽ بيف متكسطات الذكاء األخبلقي لدل مديرم  

 4 .26 المدارس في محافظة  طكلكـر مف كجية نظر المدراء  تعزل لمتغير التخصص.

71 
المتكسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية لدرجة الذكاء األخبلقي لدل مديرم  

 4 .27 المدارس في محافظة  طكلكـر مف كجية نظر المدراء تعزل لمتغير سنكات الخبرة.

71 
نتائج تحميؿ التبايف األحادم لداللة الفركؽ في الذكاء األخبلقي لدل مديرم المدارس 

 4 .28 في محافظة  طكلكـر مف كجية نظر المدراء تعزل لمتغير سنكات الخبرة

72 
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجة الذكاء األخبلقي لدل مديرم  

 4 .29 المدارس في محافظة  طكلكـر مف كجية نظر المدراء تعزل لمتغير مكاف المدرسة.

73 
نتائج تحميؿ التبايف األحادم لداللة الفركؽ في الذكاء األخبلقي لدل مديرم المدارس  

 4 .30 في محافظة  طكلكـر مف كجية نظر المدراء تعزل لمتغير مكاف المدرسة

74 
المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية لدرجة الذكاء األخبلقي لدل مديرم  

 4 .31 المدارس في محافظة  طكلكـر مف كجية نظر المدراء تعزل لمتغير السمطة المشرفة.
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74 
نتائج تحميؿ التبايف األحادم لداللة الفركؽ في الذكاء األخبلقي لدل مديرم المدارس  

 4 .32 في محافظة  طكلكـر مف كجية نظر المدراء تعزل لمتغير السمطة المشرفة
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