جامـعـــــــــة األزهــ  -غــ
عمــــاا ااسـاتــــا ااعليـــا
كليـــــــــة اارتبيــــــــــــة
قســــــم أصـــــــول اارتبيــــة

درجة ممارسة مديري املدارس للقيادة األخالقية يف ضوء بعض
املتغريات يف حمافظة غزة
The degree of the principals' practice of moral
leadership in the light of some variables in Gaza
Governorate
إعداد الباحث
حممد عبد الكريم رحيان

الدكتور /حممد هاشم آغا
أستاذ أصول الرتبية املشارك
جامعة األزهر – غزة

إشـــــراف

الدكتور /عبد الكريم حممد لبد
أستاذ املناهج وطرق التدريس املشارك
جامعة األزهر – غزة

قسمت هذه اا تااة اتتكماالً ملتطلبا احلصول على اـجة املاجستري يف أصول اارتبية
من كلية اارتبية  -جامعة األزه  -غ
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ 
(القلم :اآلية)4 ،

أ

إهـــــــساء
﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ صدق اهلل العظيم
إهلي ال يطيب الليل إال بشكرك وال يطيب النهار إال بطاعتك وال تطيب اللحظات إال بذكرك وال
تطيب اآلخرة إال بعفوك وال تطيب اجلنة إال برؤيتك ،اهلل جل جالله.
إىل من بلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة إىل نيب الرمحة ونور العاملني سيدنا حممد صل اهلل عليه وسلم .
إىل من سعى وشقي ألنعم بالراحة واهلناء ،الذي مل يخلل بش من أجل دفعي  ي رريق الناا الذي علمي
أن أرتقي سلم احلياة حبكمة وصرب إىل من علمي العطاء بدون انتظار إىل من أمحل أمسه بكل فلر
أرجو من اهلل أن ميد  ي عمرك وستخقي كلماتك جنوم أهتدي هبا (والدي العزيز).
إىل مالكي  ي احلياة إىل معي احلب والعطاء إىل معنى احلنان والتفاني إىل بسمة احلياة وسر الوجود إىل من
كان دعائها سر جناحي وحناهنا بلسم جراحي إىل أغلى احلخايب أرجو من اهلل أن ميد  ي عمرك
يارمز احلب وبلسم الشفاء (أمي احلخيخة).
إىل من هبا أكرب وعليها اعتمد إىل مشعة تنري ظلمة حياتي إىل من بوجودها أكتسب قوة وحمخة ال حدود
هلا إىل من عرفت معها معنى احلياة (زوجيت الغالية).
إىل من أرى التفاؤل بعيوهنن والسعادة  ي ضحكاهتن إىل شعلة الذكاء والنور إىل الوجوه املضيئة
بالرباءة والالتي مبحختهن أزهرت أيامي وتفتحت براعم الغد( شقيقاتي املاجدات).
إىل مهاة قلخى وقرة عيي أبنائي األعزاء على قلخى أدامهم وحفظهم املوىل عز وجل.
إىل الورن إىل األرض إىل الشهداء إىل االسرى القابعني  ي ساون االحتالل إىل عائليت العريقة عائلة رحيان
أنا منكم ولكم أنتمائي.
أهدي مثرة هذه العمل إليهم مجيعاً سائالً اهلل عز وجل أن يعلمنا ماينفعنا وأن ينفعنا مبا علمنا أنه عالم
الغيوب.

ا باحث
ب

شكـــــ وتقسيـــــ
)رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ على وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي
ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُخْتُ إليكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِنيَ)

(األحقاف :اآلية )15

بداية أشكر هللا سبحانه وتعالى الذي أنعم علي بفضله وكرمه ،ويسر لي الطريق لمواصلة تعليمي وقدر

لي النجاح في دراستي ووفقني في حياتي العلمية والعملية.

يكفيني فخ اًر وأعت از اًز أن أكتب لكم وألجلكم أبتسامة رضا وكلمة شكر وتقدير إلى جامعة األزهر الغراء
ممثلة برئيسها األستاذ الدكتور /عبد الخالق عبد الرحمن الفرا ،وعميد الدراسات العليا الدكتور /أمين
توفيق حمد ،وعميد كلية التربية الدكتور /محمد محمد عليان الحتضانهما لي طوال فترة دراستي.

إلى من أعظما من عمرهما فأجزال وعمال فأجادا وعلما فأفادا وغرسا فأحسنا وصادقا فأخلصا وكان

الحصاد أجياالً ستذكرهم دائماً بكل خير وذكري طيبة في القلوب والعقول ستظل فواحة العبير مادام

في األبدان أرواح تسير ودماء تجري ،إلى الدكتورين المشرفين علي الرسالة ،الدكتور /محمد هاشم
آغا ،والدكتور /عبد الكريم محمد لبد ،علي ماقدما لي أثناء فترة إعداد الرسالة والذين كان لهم األثر

الكبير في إتمام هذا العمل المتواضع على أكمل وجه فكانا نعم الموجهين والمرشدين سائالً هللا عز
وجل أن يديم عليهم موفور الصحة والعافية وأن يجزيهما عني خير الجزاء وأن يجعل ما قدموا لي في

ميزان حسناتهم.

كما أتقدم بوافر الشكر وعظيم االمتنان إلى عضوي لجنة المناقشة.
الدكتور/محمد محمد عليان ،والدكتور /محمود ابراهيم خلف هللا ،على تفضلهما بقبول مناقشة الرسالة
والحكم عليها ،واثرائها بمالحظاتهم السديدة التي ستثري الرسالة وتجودها.

كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى األستاذ /إياد سعدي األغا لوقوفه معي طيلة فترة الدراسة.
إلى من سرنا سوياً ونحن نشق الطريق معاً نحو النجاح واإلبداع زمالئي في الدراسة (حسين العيلة،
محمود عبد الدايم ،أحمد فرينة) حفظهم هللا جميعاً

وأخي اًر أحمد هللا الذي وفقني إلنجاز هذا العمل ،فإن كان فيه صواب فتوفيق من هللا ،وماكان فيه من
قصور فهو من نفسي ومن الشيطان ،وأرجو من العلي القدير أن يجعل عملي خالصاً لوجه القدير،

وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم

القيامة.

الباحث

ج

ملخص الدراسة

درجة ممارسة مديري المدارس للقيادة األخالقية في ضوء بعض المتغيرات في محافظة غزة
إعداد الباحث :محمد عبد الكريم ريحان

د .محمد هاشم آغا

إشراف:

د .عبد الكريم محمد لبد

هدددفت الد ارسددة التعددرإ إلددى درجددة ممارسددة مددديري المدددارة للقيددادة األخالقيددة فددي ضددوء بع د

المتغي د درات فد ددي محافظد ددة غ د دزة ،ولتحقيدددق أهد ددداإ الد ارسد ددة اسد ددتخدم الباح د د

المد ددنه الوصد ددفي بأسد ددلوبه

تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات المدارة الحكومية شدر وغدرب غدزة،

التحليلي ،حي

والبالغ عددهم حسب سجالت الرسدمية التدابع لدو ازرة التربيدة والتعلديم العدالي ( )5730معلمداً ومعلمدة .تدم

تطبيق الدراسة علديهم بطريقدة عشدوائية ،وقدام الباحد

التددي تتحددد

باسدتخدام اسدتبانة تكوندت مدن ( )9مجداالت وهدي

عددن ممارسددة مددديري المدددارة للممارسددة القيددادة األخالقيددة فددي المجدداالت التاليددة :مجددال

الصد ددفات الشخصد ددية لمد دددير المدرسد ددة ،ومجد ددال الصد ددفات اإلداريد ددة لمد دددير المدرسدددة ،ومجد ددال العالقد ددات
اإلنسددانية لمدددير المدرسددة ،ومجددال العمددل بددروح الفريددق لدددي مدددير المدرسددة ،ومجددال اإلرشدداد األكدداديمي

لمدددير المدرسددة ،ومجددال التمكددين اإلداري لمدددير المدرسددة ،ومجددال العدالددة التنظيميددة لمدددير المدرسددة،
ومجددال الصددحة النفسددية ،ومجددال إدارة التميددز لمدددير المدرسددة وللحصددول علددى النتددائ اسددتخدم الباح د

النسددب المئويددة ،والتك د اررات ،والمتوسددطات الحسددابية ،واختبددار ألفددا كرونبددا  ،ومعامددل ارتبددا بيرسددون،

واختبار) (T-Testواختبار تحليل التباين األحادي ،واختبار شيفيه للفرو الثنائية.
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

 .1أن درجددة تقدددير ممارسددة مددديري المدددارة فددي محافظددة غ دزة للقيددادة األخالقيددة مددن وجدده نظددر

المعلمين يقع عند مستوى وزن نسبي ( )84.00%أي بدرجة كبيرة.

 .2توجددود ف درو ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى داللددة (  )   0.05بددين متوسددطات تقددديرات

عينة الدراسة لممارسة مديري المدارة للقيادة األخالقية في محافظة غزة تعزى إلدى متغيدر الجدنة

وكدذل فددي بدداقي المجدداالت باسددتثناء مجددال العالقددات اإلنسددانية وللتعددرإ علددى الفددرو لصددال مددن

تكون تبين أنها لصال اإلنا .

 .3وجود فرو ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين متوسط تقديرات عينة

الدراسة (مرتفعي/منخفضي) في ممارسة القيادة األخالقية وكذل في باقي المجاالت وتبين أن
الفرو لصال مرتفعي ممارسة القيادة االخالقية.

 .4وجود فرو ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين متوسط تقديرات عينة

الدراسة (مرتفعي/منخفضي) في اإلرشاد األكاديمي وتبين أن الفرو لصال مرتفعي االرشاد
األكاديمي.

د

 .5وجود فرو ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين متوسط تقديرات عينة

الدراسة (مرتفعي  /منخفضي) في التمكين اإلداري وتبين أن الفرو لصال مرتفعي التمكين
اإلداري

 .6وجود فرو ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين متوسط تقديرات عينة

الدراسة (مرتفعي  /منخفضي) في العدالة التنظيمية وتبين أن الفرو لصال مرتفعي العدالة
التنظيمية

 .7وجود فرو ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين متوسط تقديرات عينة
الدراسة (مرتفعي  /منخفضي) في الصحة النفسية وتبين أن الفرو لصال مرتفعي الصحة
النفسية

 .8وجود فرو ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين متوسط تقديرات عينة

الدراسة (مرتفعي  /منخفضي) في إدارة التمييز وتبين أن الفرو لصال مرتفعي إدارة التمييز

 .9وجود عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستوى داللة إحصائية (  )   0.05بين

متوسطات درجات تقديرات أفراد عينة الد ارسة لدرجة ممارسة مديري المدارة للقيادة األخالقية
ومتوسطات درجات تقديراتهم لمستوي اإلرشاد األكاديمي ،والتمكين اإلداري ،والعدالة

التنظيمية ،والصحة النفسية ،وادارة التميز.

وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث بما يلي:

 .1اعتماد مبدأ أن التنمية لن تتحقق إال من خالل الشراكة مما يتطلب تعزيز العمل بروح الفريق
وصناعة الق اررات الجماعية واش ار العاملين بالتخطيط ايضاً

 .2التأكيد على أهمية االلتزام بالخصائص األخالقية في توزيع األعباء المدرسية بعدالة وكذل
الق اررات العادلة والمتوازنة واعتماد معايير واضحة لتقيم أداء العاملين.

 .3التواصل داخل وخارج المدرسة وزيادة االهتمام بالعالقات اإلنسانية.

 .4العمل على تشجيع المعلمين الجدد وتطوير مهاراتهم التعليمية من أجل تحقيق التميز في
العملية التربوية.

ه

Abstract
The degree of the principals' practice of moral leadership in the light of some
variables in Gaza Governorate
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The study aimed to identify the degree of school principals' practice of moral
leadership in the light of some variables in the Gaza Governorate. To achieve the
objectives of the study, the researcher used the descriptive method of analytical method.
The study society consisted of all teachers and teachers of public schools in East and West
Gaza, their numberaccounts for (5730) teacher and teacher according to the official records
of the ministry of higher education. The study was applied using the random sample. The
researcher used a questionnaire that consisted of the following axes of ethical leadership
and consisted of (9) areas, which discuss the role of the school principals in the practice of
ethical leadership in the following areas: the personal qualities, the administrative qualities,
human relations, teamwork, academic guidance, administrative empowerment, the area of
organizational justice, mental health, and the management distinction of the school
principal .To get results, the researcher used the percentages, frequencies, and arithmetic
averages, Alpha Cronbach test, Pearson correlation coefficient, test (T-Test), and analysis
of variance mono test, test Chevah bilateral differences...
The study concluded the following results:
1. The degree of assessment of the practice of school principals in the Gaza
governorate of ethical leadership from the perspective of teachers falls at a relative
level of weight (84.00%), a large degree.
2. There were statistically significant differences at the level of (   0.05 ) between
the average of the sample of the study for the practice of school principals for the
ethical leadership in Gaza Governorate attributed to gender variable as well as in
the other fields except for the field of human relations and to identify differences in
favor of those who are found to be in favor of females.
3. There were statistically significant differences at the level of (   0.05 ) between
the average of the sample of the study (high and low) in the practice of moral
leadership as well as in the other fields and found that the differences in favor of
high moral driving practice.
4. There were statistically significant differences at the mean level between the
average of the sample of the study (high and low) in the academic guidance and
found that the differences in favor of high academic guidance.
5. There were statistically significant differences at the level of (   0.05 ) between
the average of the sample of the study sample (high and low) in administrative
و

empowerment and found that the differences in favor of the higher administrative
empowerment
6. There were statistically significant differences at the level of significance between
the average of the sample of the study sample (high and low) in the organizational
justice.
7. There were statistically significant differences at the mean level between the mean
(low and high) of the sample of the study sample in the mental health and found
that the differences in favor of high mental health
8. There were statistically significant differences at the level of (   0.05 ) between
the average of the sample of the study (high and low) in the administration of
discrimination.
9. There is a statistically significant correlation between (   0.05 ) the mean scores
of the sample of the study and the degree of principals' conduct of the ethical
leadership and the average scores of their degrees of academic guidance,
administrative empowerment, organizational justice, mental health and excellence
management.
In the light of the results of the study, the researcher recommended the following:
1. Adopting the principle that development can only be achieved through partnership,
which requires strengthening teamwork and collective decision- making and
involving planning personnel as well
2. Emphasizing the importance of commitment to ethical characteristics in the
distribution of school burdens fairly, as well as fair and balanced decisions and the
adoption of clear criteria for assessing the performance of employees.
3. Communicating inside and outside the school and increasing interest in human
relations.
4. Encouraging new teachers and develop their educational skills in order to achieve
distinction in the educational process.
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الفصل األول

اإلطار العام للدراسة
المقدمة:
اتسم القرن الحادي والعشرون بسرعة التحوالت التي شملت جميع مجاالت الحياة،
االقتصادية واالجتماعية ،والثقافية ،والتربوية ،واإلدارية ،والتكنولوجية ،حي

تغيرت أمور عديدة في

عملية التربية والتعليم ،وقد أدى ذل إلى تغير أدوار المؤسسات التعليمية ،وأصبحت هنا حاجة إلى
مؤسسة تربوية متطورة ،تسعى لمواكبة المستجدات ،وتعمل على تلبية المتطلبات ،وكادر فني مهني

متطور معرفياً ومهارياً ومنهجياً قادر على إعداد النشء إعداداً يمكنه من التعايش بثقة واقتدار فيه

والتكيف معه وأن العملية التعليمية من خالل نظام مدرسي كامل متكامل يهدإ لتحسين العملية

التعلمية واإلرتقاء بها إلى أعلى مستوى ممكن.

والمدرسة مؤسسة اجتماعية لتربية أبناء المجتمع وفقاً لظروفه وامكانياته المادية والبشرية وفي

إطار فلسفته وقيمه وتقاليده ،لتساير إتجاهاته وتطلعاته المستقبلية وما يحد

فيه من تطورات وتغيرات

في مجاالت الحياة المختلفة االجتماعية واالقتصادية والسياسية من أجل تحقيق هذا الهدإ يتطلب

إدارة واعية قادرة على زيادة التفاعل بين المدرسة والمجتمع المحلي عبر برام وأنشطة تعليمية متنوعة
ومتجددة( .الخطيب.)5 :2011 ،
وتعد اإلدارة المدرسية هي المعيار الذي يحدد نجاح أو فشل أي مؤسسة تعليمية ،حي

تعد

القيادة التربوية جوهر العمل اإلداري ،ألنها تمثل عامالً مهماً في نجاح أو فشل اإلدارة التعليمية ،لما
فيها من تأثير مباشر على العملية التعليمية ،لذل

العملية اإلدارية وقلبها الناب

أجمع الكثير من العلماء أن القيادة هي جوهر

وهي مفتاح اإلدارة وأن أهميتها ودورها نابع من كونها تقوم بدور أساسي

يؤثر في عناصر العملية اإلدارية فتجعل اإلدارة أكثر ديناميكية وفعالية ،وتعمل كأداة محركة لتحقيق

أهدافها( .الكردي.)41 :2004 ،

ولقد شهدت السنوات الماضية تطو اًر كبي اًر في اإلدارة المدرسية فلم تعد مجرد تسيير روتيني

لشئون المدرسة ولم يعد هدإ المدير مجرد المحافظة على النظام في المدرسة والتأكيد على سير
المدرسة وفق الجدول الموضوع والتأكد من أن المعلمين الذين آتموا جداولهم وحصر الحضور والغياب

للمعلمين والطالب ،بل أصب محور اإلدارة المدرسية ينصب عليها بتوفير الظروإ واإلمكانيات التي
تساعد المعلم على القيام بدورة بأكمل وجه ،وتنمية النمو العقلي والجسمي واألخالقي والروحي

واالجتماعي له ،حي

ينعكة بدوره إيجابياً على العملية التربوية ممايسهم في إحدا

لمخرجات التعليم (.سعد.)13 :2005 ،

2

نقلة نوعية أفضل

ويواجه المدير يومياً العديد من المشكالت التي تتطلب مهارات قيادية معينة في التعامل

معها ،وقدرات تحليلية متعددة ،وتختلف تل

المشكالت من حي

بساطتها وتعقيداتها ومن حي

تأثيراتها على أداء المدير والمؤسسة مع هذه المهارات اإلدارية والقدرات الفكرية التي ترتبط غالباً

بشخصية المدير التي تميزه عن غيرة ،وتشكل اإلطار العام ألسلوبه في تطبيق مهاراته اإلدارية.
(أيوب.)2 :2001 ،
وتعتبر األخال هي الركيزة األساسية لمدير المدرسة ،التي من خاللها يستطيع كسب قلوب

معلميه الذين هم حجر األساة في المؤسسة التربوية ،فبدنوهم ال يستطيع مدير المدرسة التقدم
بالمسيرة التعلمية أو النهو

بها ،لذل كان على مدير المدرسة بصفته القائد لهذه المسيرة أن يتصف

بأفضل األخال  ،ويتحلى بقيم اإلسالم ليستطيع من خاللها كسب معلميه والنهو

بهم لتحقيق

األهداإ المرجوة منهم (الهندي.)3 :2013 ،
وفي ميدان اإلدارة المدرسية فإن القيادة األخالقية تعني أن يكون المدير قدوة ونموذجاً لجميع
المعلمين والطلبة ،وأن يتعامل معهم بخلق حسن ،وأن تكون المصلحة العامة في المدرسة فو كل
اعتبار ،وأن تراعي العدالة التنظيمية ،وأن يبني ثقافة تنظيمية أخالقية( .المزروعي.)31 :2003 ،
لذل كان هنا حاجة لقادة أخالقيين بارعين في كل مستوى ،وأن مستقبل المجتمع يتوقف
على مثل هؤالء القادة الذين باستطاعتهم ممارسة قيادة أخالقية قوية تتضمن خدمة لآلخرين وللمعلمين

وتعهداً لهم ،ألن نجاح القادة في أداء أعمالهم يتوقف على مدى إلتزامهم األخالقي في تحقيق اهداإ

المؤسسة( .الشريفي والتن .)138 :2011 ،

ويعتبدر المدير قائدداً تربويداً ممدا يحدتم علديهم تدوفير البيئدة التدي تددعم تمكين المعلمين بمنحهم

االستقاللية والسلطة لتحديد األمور المتعلقة بعملهم ومدرستهم ،ممدا يدنعكة إيجابي داً علدى المدرسددة
والمدرسددين والعمليددة التربويددة ،فيددؤدي إلددى رفددع معنويددات المعلمددين ومسددتوى رضاهم الذي يعد ثمرة
من ثمار التمكين فيثيدر دافعيدة المعلمدين للعمدل ،ويعطديهم اإلحسداة بالرغبدة في اإلندماج واإلخالص

وهذا هو الشدعور الدذي تسدعى المنظمدات علدى أخدتالإ أنواعهدا إلدى غرسده في أعضائها ،لما له من
ارتبا في بقاء المؤسسات واستمرارها( .العمري ،وكمال .)476 :2011
وكما يبقي المدير هو العنصر األساسي والمهم في مدخالت المدرسة باإلضافة للمدخالت

األخرى كالطالب والمنهاج وغيرها وينعكة تطوير وتحسين أداء المعلم التعليمي بصورة مباشرة على
تحسين هذه العملية وتطويرها وزيادة فعاليتها( .العاجز ،ونشوان.)4 :2005 ،
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فالمنا المدرسي الصحي يعطي الفرصة لنمو الطاقات اإلبداعية ويشجع على التجديد

ويمن األفراد مجاالً أوسع في العمل واالتصاالت واتخاذ الق اررات المتعلقة باإلدارة المدرسية ،ويقدم

الحوافز المادية والمعنوية .فالمنظمات المبدعة هي التي توفر مناخاً تنظيميياً مالئماً يتأصل فيه اإلبداع
كهدإ مؤسسي متجدد( .الزعبي والعزب.)3 :2007 ،

إن قيام مدير المدرسة بتطبيق إدارة التميز في مدرسته يتوقف على التهيئة الشاملة للمنا

المدرسي لتكون متوافقة مع متطلبات النجاح والتميز ،حي

إنه من الصعب أن يقوم مدير المدرسة

بممارسة إدارة التميز في ظل منا تنظيمي سيئ( .الزطمة)32 :2015 ،
ولقد تناولت العديد من الدراسات بع

( )2012حي

جوانب هذه المشكلة البحثية مثل دارسة عابدين

بينت درجة ممارسة المديرين للقيادة األخالقية بانها مرتفعة حسب تقديرات أفراد العينة

وهم المعلمين وهي أن مدير يعمل على تشجيعهم للعمل بروح الفريق ،ودراسة العمري وكمال ()2011

حي

أظهرت أن المديرين يمارسون القيادة األخالقية بدرجة كبيرة وجاء بالمرتبة االولى بعد فعالية

الذات ،ودراسة الطعاني ( )2013حي

ركزت على أهمية القيم التنظيمية لمدير المدرسة ،ودورها في

تفعيل العملية اإلدارية ،فكلما زادت القيم اإليجابية لدى القادة اإلداريين كلما أثر ذل

اإلجراءات اإلدارية ،ودراسة المناعمة ( )2005حي

على كفاءة

توصلت إلى أن اإلدارة المدرسية بشكل عام

والمدير بشكل خاص لهما دور حيوي في تحسين العملية التعليمية في المدارة الحكومية ،من هنا

جاءت الحاجة الملحة إلجراء هذه الدراسة والتي تهدإ التعرإ إلى درجة ممارسة مديري المدارة

للقيادة األخالقية في ضوء بع

المتغيرات في محافظة غزة.

مشكلة الدراسة وتساؤلتها- :

تعددد القيددادة األخالقيددة مددن بددين المواضدديع ذات األهميددة البالغددة فددي الوقددت الحاضددر والددذي

يسوده المنا اإلنساني داخل المدرسة وتعتبر المدارة أحد المؤسسات التعليمية المهمدة التدي يقدع علدى

عاتقها مسؤولية تخري األجيال الذين تعتمد عليهم مجتمعاتهم إلحدا

التنمية والتطوير ،ولقد أصبحت

الحاجددة ماسددة اليددوم لمعلمددين يمتددازون بالمهددارات والكفدداءات المناسددبة وطددر تدددرية حديثددة متنوعددة،
ويتمثددل المنددا المدرسددي فددي شخصددية المدددارة والجددو العددام الددذي يسددودها ،ويعكددة التفدداعالت المهنيددة
واالجتماعية بين المعلمين والمدراء ،وهي خاصية تصف بيئة العمدل وتميزهدا عدن غيرهدا مدن المددارة،

وهو منا تحكمه قوانين وأنظمة ولوائ وق اررات إدارية ،باإلضافة إلدى المبدادئ واألخالقيدات التدي تدنظم

العمددل فددي المدددارة ،وهددو مددا يمكددن وصددفه مددن خددالل معرفددة متوسددط الحالددة التنظيميددة واالجتماعيددة
للمعلمين والمدراء في هذه المدارة ،وقد لمة الباح
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من خالل احتكاكه المباشر بالمعلمين بالمدارة

أن درجة ممارسدة مدديري المددارة للقيدادة األخالقيدة تتغيدر وتتدأثر مدن مددير آخدر ،وأيضداً يدؤثر علدى

نددوع العالقددات اإلنسددانية بددين المدددراء والمعلمددين إمددا بشددكل إيجددابي أو بشددكل سددلبي وتحكمهددا التغي درات

والتقلبددات المزاجيددة أحيان داً والظددروإ النفسددية والبيئيددة والتددي تددؤثر علددى العالقددة بددين المعلمددين والمدددراء،
وعليه فدإن مشدكلة الد ارسدة تتمثدل فدي الكشدف عدن درجدة ممارسدة مدديري المددارة للقيدادة األخالقيدة فدي
ضوء بع

المتغيرات في محافظة غزة وهذا دفع الباح التطر لهذا الموضوع.

تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي- :

ما درجة ممارسة مديري المدارس للقيادة األخالقية في ضوء بعض المتغيرات في محافظة غزة؟
وينبثق عن هذا السؤال األسئلة الفرعية اآتية- :

 .1ما درجة ممارسة مديري المدارة في محافظة غزة للقيادة األخالقية من وجه نظر المعلمين؟
 .2هل هنا فرو دالة إحصائيا عند مستوى الداللدة ( )α≥ 0.05بدين متوسدط تقدديرات عيندة الد ارسدة

لممارسة مديري المدارة في محافظة غزة للقيادة األخالقية من وجه نظر المعلمين تعزى لمتغيرات

الدراسة (الجنة ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة ،المنطقة التعليمية)؟

 .3هل توجد فرو ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05بين متوسطات درجات

تقديرات افراد عينة الدراسة (مرتفعي  /منخفضي) لممارسة مديري المدارة للقيادة األخالقية

ومتغيرات الدراسة (اإلرشاد األكاديمي ،التمكين اإلداري ،العدالة التنظيمية ،الصحة النفسية ،إدارة

التميز)؟

 .4هددل توجددد عالقددة ارتباطيددة ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوي داللددة ( )α≥ 0.05بددين متوسددطات

درجددات تقددديرات أف دراد عينددة الدارسددة لدرجددة ممارسددة مددديري المدددارة للقيددادة األخالقيددة ومتغي درات
الدراسة (اإلرشاد األكاديمي ،التمكين اإلداري ،العدالة التنظيمية ،الصحة النفسية ،إدارة التميز)؟

فروض الدراسة- :
 .1ال توجددد فددرو ذات داللددة إحصددائيا عنددد مسددتوى الداللددة ( )α≥ 0.05بددين متوسددط تقددديرات أف دراد

عينددة الد ارسددة لممارسددة مددديري المدددارة للقيددادة األخالقيددة فددي محافظددة غ دزة تعددزى لمتغيددر الجددنة

(ذكر ،أنثي).

 .2ال توجددد فددرو ذات داللددة إحصددائيا عنددد مسددتوى الداللددة ( )α≥ 0.05بددين متوسددط تقددديرات أف دراد

عينددة الد ارسددة لممارسددة مددديري المدددارة فددي محافظددة غ دزة للقيددادة األخالقيددة تعددزى لمتغيددر المؤهددل

العلمي (بكالوريوة فأقل ،ماجستير فأكثر).
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 .3ال توجددد فددرو ذات داللددة إحصددائيا عنددد مسددتوى الداللددة ( )α≥ 0.05بددين متوسددط تقددديرات أف دراد

عينة الدراسة لممارسة مديري المدارة في محافظة غزة للقيادة األخالقية تعزى لمتغير عدد سنوات

الخدمة (اقل من  5سنوات 10-5 ،سنوات ،أكثر من  10سنوات).
 .4ه دل هنددا فددرو دالددة إحصددائيا عنددد مسددتوى الداللددة ( (α≥ 0.05بددين متوسددط تقددديرات أف دراد عينددة
الد ارسد ددة لممارسد ددة مد ددديري المد دددارة فد ددي محافظد ددة غ د دزة للقيدددادة األخالقيد ددة تعد ددزى لمتغيد ددر المنطقد ددة

التعليمية(شر غزة ،غرب غزة).

 .5ال توجد فرو ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05بين متوسط تقديرات عينة
الدراسة (مرتفعي  /منخفضي) لممارسة القيادة األخالقية.

 .6ال توجد فرو ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05بين متوسط تقديرات عينة
الدراسة (مرتفعي  /منخفضي) في االرشاد األكاديمي.

 .7ال توجد فرو ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05بين متوسط تقديرات عينة
الدراسة (مرتفعي  /منخفضي) في التمكين اإلداري.

 .8ال توجد فرو ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05بين متوسط تقديرات عينة
الدراسة (مرتفعي  /منخفضي) في العدالة التنظيمية.

 .9ال توجد فرو ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05بين متوسط تقديرات عينة
الدراسة (مرتفعي  /منخفضي) في الصحة النفسية.

 .10ال توجد فرو ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05بين متوسط تقديرات عينة
الدراسة (مرتفعي  /منخفضي) في ادارة التميز.

 .11ه ددل توج ددد عالق ددة ارتباطي ددة ب ددين متوس ددطات تق ددديرات أفد دراد عين ددة الد ارس ددة لدرج ددة ممارس ددة م ددديري
المدارة ومتوسطات درجات تقديراتهم لمستوى اإلرشاد األكاديمي لديهم.

 .12ه ددل توج ددد عالق ددة ارتباطي ددة ب ددين متوس ددطات تق ددديرات أفد دراد عين ددة الد ارس ددة لدرج ددة ممارس ددة مد دديري
المدارة ومتوسطات درجات تقديراتهم لمستوى التمكين اإلداري لديهم.

 .13ه ددل توج ددد عالق ددة ارتباطي ددة ب ددين متوس ددطات تق ددديرات أفد دراد عين ددة الد ارس ددة لدرج ددة ممارس ددة م ددديري
المدارة ومتوسطات درجات تقديراتهم لمستوى العدالة التنظيمية.

 .14ه ددل توج ددد عالق ددة ارتباطي ددة ب ددين متوس ددطات تق ددديرات أفد دراد عين ددة الد ارس ددة لدرج ددة ممارس ددة م ددديري
المدارة ومتوسطات درجات تقديراتهم لمستوى الصحة النفسية لديهم.

 .15ه ددل توج ددد عالق ددة ارتباطي ددة ب ددين متوس ددطات تق ددديرات أفد دراد عين ددة الد ارس ددة لدرج ددة ممارس ددة م ددديري
المدارة ومتوسطات درجات تقديراتهم لمستوى إدارة التميز لديهم.
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أهداف الدراسة- :

 .1الكشف عن متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدرجة ممارسة مدديري المددارة للقيدادة االخالقيدة فدي
ضوء بع

المتغيرات في محافظة غزة.

 .2تحديد الفرو في متوسطات تقديرات درجة ممارسة مديري المدارة للقيدادة االخالقيدة فدي محافظدة
غزة طبقا لمتغيرات (الجنة ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة ،المنطقة التعليمية).

 .3تحدي ددد العالق ددة ب ددين متوس ددطات تق ددديرات عين ددة الد ارس ددة لدرج ددة ممارس ددة م ددديري الم دددارة للقي ددادة
األخالقي د ددة ف د ددي محافظ د ددة غد د دزة طبق د ددا لمتغيد د درات (اإلرش د دداد األك د دداديمي ،التمك د ددين اإلداري ،العدال د ددة
التنظيمية ،الصحة النفسية ،إدارة التميز).

أهمية الدراسة- :
بع

تكمن أهمية الدراسة في التعرإ إلى درجة ممارسة مديري المددارة للقيدادة األخالقيدة فدي ضدوء

المتغيرات في محافظة غزة ،ومن أبرز النقا التي تظهر األهمية العلمية والتطبيقية ما يأتي:

 .1مددن الممكددن أن تسددهم هددذه الد ارسددة فددي زيددادة وعددي مددديري المدددارة فددي محافظددة غ دزة بالمب ددادئ
واآسة التي من أهمها القيادة األخالقية وطر تطبيقها في المدارة.

 .2ق ددد تس دداعد الب دداحثين والترب ددويين والمس ددؤولين ف ددي االط ددالع عل ددى األدب الترب ددوي والمعرف ددي المتعل ددق
بالقيادة األخالقية والقيم التنظيمية.

 .3معرفة أهمية ممارسة مديري المدارة للقيادة األخالقية في ضوء بع

المتغيرات.

حدود الدراسة- :

 .1حددد الموضددو  :درجددة ممارسددة مددديري المدددارة للقيددادة األخالقيددة فددي ضددوء بع د

محافظة غزة؟

المتغي درات فددي

 .2الحد البشري :معلمي ومعلمات المدارة الحكومية في محافظة غزة التابعة لو ازرة التربية والتعليم.
 .3الحد المؤسسي :المدارة الحكومية بمحافظة غزة.
 .4الحد المكاني :محافظة غزة -فلسطين.

 .5الحد الزماني :تم تطبيق هذه الدراسة في الفصل األول 2018-2017م
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مصطلحات الدراسة- :

 .1القيادة األخالقية:

عرفه بأنها إظهار سلو قيادي مالئم من حي

اإللتزام بالمعايير المعتمدة والمقبولة في تصرفات

الشخصية والعالقات اإلنسانية بين األشخاص وتروي ذل لدى االتباع والمرؤوسين.

(عابدين.)337 :2012 ،

ويعرفها الباحث إجرائيد ا :القيدادة األخالقيدة بأنهدا الممارسدات التدي يمارسدها مددير المدرسدة فدي

تعامله مع جميدع المعلمدين بالمدرسدة وفدق القواعدد والمعدايير االخالقيدة للمجتمدع الدذي يعديش فيده بحيد

يؤثر في المعلمين بالمدرسة.

 .2واإلرشاد األكاديمي :عملية منظمة تستهدإ مساعدة الطلبة على مواجهة صعوباتهم ومشكالتهم
ومساعدتهم على التكيف مع زمالئهم وبيئتهم المدرسية وفقاً للقيم المجتمعية وتنميتهم معرفياً

ومهنياً ،والعمل على زيادة دافعيتهم للتعلم ،واكسابهم المهارات واالتجاهات والخبرات اإليجابية
والثقة بالنفة( .المنسي.)117 :2004 ،

ويعرفها الباحث إجرائي ا :هي عمليات فنية مهنية منظمة تسترشد بالقيم والمبادي األخالقية

وتتوافق األقوال مع األفعال يهدإ اإلرشاد األكاديمي.

 .3التمكين اإلداري :هو النقل التدريجي للسلطة لمديري المدارة الثانوية مزيداً من الصالحيات
وتزويدهم بالمعرفة والمعلومات ،والمشاركة في اتخاذ الق اررات ،وتوفير بيئة للنمو المهني ،وتهيئة

بيئة العمل بوجود نظام التحفيز الذاتي ،القيام بالعمل الجماعي (شقورة.)7 :2015 ،

ويعرفها الباحث إجرائي ا :هي إستراتيجية إدارية يقوم بها مدراء المدارة بمن

المعلمدين

الصالحيات والثقدة والسدلطة التخداذ القد اررات المناسدبة من أجل رقي ونجاح العملية التعليمية.

 .4العدالة التنظيمية :هي ممارسة مديرو مدارة المرحلة الثانوية بغزة لمهامهم اإلدارية مع المعلمين

بإنصاإ ومساواة واحترام متبادل ودون محاباة وتوزيعهم للمهام والواجبات ،وتطبيقهم للقوانين
واألنظمة والتعليمات ،وتقييمهم الداء المعلمين بنزاهة وشفافية ،وتشمل المستويين الوظيفي

واإلنساني( .عدوان.)7 :2016 ،

ويعرفه الباحث إجرائي ا :هو شعور مدراء المدارة الحكومية بمحافظة غزة في توزيع المهمات
لدي معلمي المدارة وهذا يحقق نوعاً من القيادة وتطبيق القوانين واألنظمة دون تحيز ،وعدالة الق اررات
المتخذة من قبل مدراء المدارة دون اغفال حقو المعلمين وواجباتهم ،وعدالة المعاملة التي يعامل بها

من قبل مدراء المدارة.
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 .5الصحة النفسية:
وقد عرفت الشخصية السوية بانها الشخصية التي تتميز بالرضا بالواقع غير القابل للتغير والتوافق

معه وأيضا العمل اإليجابي على تغير الواقع الداخلي والخارجي بما يسم بالنمو والتطور المستمر
لإلنسانية( .دحالن.)79 :2007 ،

ويعرفها الباحث إجرائيا :يعمل مدراء المدراة جاهدين بالمحافظة على أس ارر المعلمين وعدم
افشاءها لألخرين وحل المشكالت التي يتعر لها المعلمون فيما بينهم والعمل على حلها دون إحدا
أي حرج مع المعلمين األخرين

 .6إدارة التميز:

هي محصلة لتطبيق مجموعة من المعايير التي تمكن المؤسسة إلى التوصل إلى نتائ تنافسية غير

مسبوقة تزيد من الحصة السوقية وتساهم في زيادة قوتها التنافسية( .الجعبري.)40 :2009 ،

ويعرفها الباحث إجرائيا :مجموعة من المعايير تمكن مدير المدرسة من الوصول إلى نتائ

تنافسية تساعد على تميز وتنافة المدرسة مع المديرات االخر.

 .7مدير المدرسة:

هو المسئول األول عن إدارة المدرسة وتوفير البيئة التعليمية المناسبة فيها ،والمشرإ الدائم فيها

لضمان سير العملية التربوية وتوحيد جهود العاملين فيها ،وتوجيههم وتقويم أعمالهم من أجل تحقيق
األهداإ العامة للتربية( .و ازرة التربية والتعليم ،1996 ،نشرة م.ت.ع )1/ويتبني الباح

كونه شامالً وواضحاً.

هذا التعريف

 .8محافظات غزة:

جزء من السهل الساحلي للبحر األبي

المتوسط ،والواقع في الركن الجنوب الشرقي له

وتبلغ مساحته) (365كم مربع .ومع قيام السلطة الفلسطينية تم تقسيم قطاع غزة إدارياً إلى
خمة محافظات هي :الشمال ،وغزة ،والوسطى ،وخان يونة ،ورف (و ازرة التخطيط والتعاون
الدول )14 :1997،ويتبني الباح

هذا التعريف كونه شامالً وواضحاً.
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خطوات الدراسة- :

تجيب الدراسة عن تساؤلتها ،وتحقق أهدافها من خالل الخطوات اإلجرائية األتية:

الخطوة األولى :عر

اإلطار العام للدراسة ،والذي يشمل :المقدمة ،مشكلة الدراسة وتساؤالتها ،أهداإ

الدراسة وأهميتها ،حدود الدراسة ،مصطلحات الدراسة ،وخطوات الدراسة( .وذل في الفصل األول).

الخطوة الثانية :عر

اإلطار النظري للدراسة ،والذي يشمل محورين ،المحور األول القيادة

األخالقية :والتي شملت ،مفهوم وأهمية القيادة األخالقية ،وأبعاد ومبادئ القيادة األخالقية في التعليم،
البعد األخالقي لإلدارة المدرسية ،السياسات واألطر األخالقية لمدير المدرسة ،نماذج توجيه القيادة

األخالقية والمحور الثاني بع

المتغيرات :والتي شملت ،اإلرشاد األكاديمي ،التمكين اإلداري ،العدالة

التنظيمية ،الصحة النفسية ،إدارة التميز( ،وذل في الفصل الثاني).

الخطوة الثالثة :عر

بع

الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة الحالية ،وفق محورين:

دراسات مرتبطة بالقيادة األخالقية ،ودراسات مرتبطة ببع

المتغيرات والتي شملت اإلرشاد

األكاديمي ،التمكين اإلداري ،العدالة التنظيمية ،الصحة النفسية ،إدارة التميز ،والتعقيب العام على

الدراسات السابقة (وذل في الفصل الثال ).
الخطوة الرابعة :تم عر

منهجية الدراسة الطريقة واإلجراءات ،المق ددم دة ،منه

الدراسة ،مجتمع

الدراسة ،عينة الدراسة ،الوصف اإلحصائي ألفراد العينة وفق البيانات األولية ،أداة الدراسة ،المعالجات
اإلحصائية المستخدمة في الدراسة( .وذل في الفصل الرابع).

الخطوة الخامسة :نتائ الدراسة الميدانية إجابة التساؤالت ومناقشتها ،والمقدمة ،النتائ المتعلقة بأسئلة
الدراسة وتفسيرها ،والتوصيات ،والمقترحات ،والمراجع ،والمالحق( .وذل في الفصل الخامة).
ويعد عر

اإلطار العام للدراسة يتناول الفصل التالي اإلطار النظري للدراسة والمكون من

محورين المحور األول :القيادة األخالقية :والتي شملت ،مفهوم وأهمية القيادة األخالقية ،وأبعاد ومبادئ

القيادة األخالقية في التعليم ،والبعد األخالقي لإلدارة المدرسية ،السياسات واإلطار األخالقي لإلدارة
المدرسية ،نماذج توجيه القيادة األخالقية ،والمحور الثاني :بع

المتغيرات التي شملت اإلرشاد

األكاديمي ،التمكين اإلداري ،العدالة التنظيمية ،الصحة النفسية ،إدارة التميز.
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ا فصل ا ثاني
اإلطا ا نظ ي لس ا ة


المحور األول :القيادة األخالقية



المحور الثاني :بعض المتغيرات
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ا محو األول
ا قياس األخالقية
 مقدمة

 مفهوم القيادة األخالقية

 أهمية والحاجة للقيادة األخالقية

 أبعاد القيادة األخالقية في التعليم

 مبادئ القيادة األخالقية في التعليم
 البعد األخالقي لإلدارة المدرسية

 السياسات واإلطار األخالقي لإلدارة المدرسية
 نماذج توجيه القيادة األخالقية
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المحور األول
القيادة األخالقية

مقدمة:

تعدد القيدادة األخالقيدة مدن أهدم الركدائز األساسدية لنجداح العمليدة التعليميدة والتدي تسدهم بشدكل

أساسي في تمكين المعلمين للعملية التعليمية ،وتعتبر المدرسة الحاضنة الثانية للنشء بعد االًسرة والتي
المرحددل التعليميددة المختلفددة واإلسددهام فددي
تصددب مددن مهددام المدرسددة إعددداد وتخدري األجيددال علددى مدددار ا
تكددوين شخيصددة الطالددب وارشددادهم نحددو تحديددد مسددارهم التعليم دي واختيددار التخصصددات المناسددبة منهددا
األدبية والعلمية والشرعية ،ولكي تحقق المدرسة أهدافها تعمل علي تخطيط األنشطة وتنظيمده مدن أجدل

رقي ونجاح العملية التعليميدة ،واشد ار المددراء للمعلمدين فدي وضدع الخطدط اإلسدتراتيجية مدن أجدل تميدز

اإلدارة المدرسدية لتعزيدز ممارسدة مدديري المددارة للقيدادة األخالقيدة ،ومدا لهدا مدن آثدار إيجابيدة بتمكدين
المعلمين بالمدارة.

وللقي ددادة األخالقي ددة ع دددة أنم ددا س ددلوكية تتمث ددل ف ددي المق دددرة عل ددى الت ددأثير ب دداآخرين م ددن خ ددالل

االتصال الفعال مع االتبداع والدزمالء ،بهددإ حدل المشدكالت واتخداذ القد اررات وتحقيدق األهدداإ ،وأتقدان
القيددادة األخالقيددة الفعالددة فددي أشددباع حاجددات العدداملين بغيددة تحقيددق الرضددا الددوظيفي لددديهم مددن خددالل
التحفيز واثارة الدافعية للعمل ،وتفجيدر الطاقدات والحدرص علدى التددريب وتنميدة المهدارات ويدتم كدل ذلد

في إطار من الشفافية والعدل واألمانة واالستقامة( .النجار.)75 :2007 ،

والجدددير بالددذكر أن القيددادة األخالقيددة نمط داً قيادي داً يرتكددز إلددى أخالقيددات القددادة ،وفيدده نددرى أن

األخددال تفددو مفدداهيم القددوة والسددلطة ،لتعددزز إسددتناد القائددد والعدداملين إلددى طموحددات وحاجددات متبادلددة

وبالتددالي فددإن القيددادة األخالقيددة هددي ذل د النددوع مددن القيددادة الددذي يسددتطيع فيدده القددادة أن يحدددثوا تغيي د اًر

اجتماعياً يلبي الحاجات الحقيقية للتابعين( .السعود.)22 :2013 ،

وتعد األخال الركيزة األساسية لمدير المدرسة التي من خاللها يستطيع كسب قلوب معلميه

الذين هم حجر الزاوية في المؤسسة التربوية ،فبدونهم ال يستطيع مدير المدرسة التقدم بالمسيرة
التعليمية أو النهو

بها ،لذل كان على مدير المدرسة بصفته القائد التربوي لهذه المسيرة أن يتصف

بأفضل األخال  ،ويتحلى بقيم اإلسالم ليستطيع من خاللها كسب معلميه والنهو

األهداإ المرجو منهم (الهندي.)3 :2013 ،
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بهم لتحقيق

ويعد التمكين عملية واعية وبناء اإلمكانات ،والتي بدورها تؤدي إلى مشاركة أكبر في صنع

الق اررات واجراء التغير ،ومقدرة الفرد على التفاو

والتأثير في طبيعة العالقات والق اررات التي تتخذ في

تل العالقة من خالل اإلرشاد األكاديمي للطلبة ،لذل يحتل المعلمون أهمية إستثنائية في نظام تربوي

يستند إلى التغيير والتطوير (الشريفي ،والتن .)140 :2011 ،

ويعتبر التميز نظاماً متكامالً يضم فعاليات اإلدارة الحديثة وتقنياتها بهدإ رفع مستويات
األداء واإلنجاز إلى أعلى المستويات ،لتتفو بها المنظمة على مثيالتها األخرى ،وترقى إلى المستوى

العالمي المتميز ،أي أن التميز ال يأتي صدفة وال يتحقق بالتمني ،بل يتحقق التميز من مجمل جهود

المنسوبين في المؤسسة التعليمية ،وعلى كافة المستويات التربوية ،كما أنه ال يكفي تحقيق مستوى
معين من التميز بل األهم هو االحتفاظ بهذا المستوى وتنميته باستمرار ،وأن التميز الحقيقي ينت عن

فهم وأقتناع القيادة اإلدارية والتربوية وتجاوب المنسوبين معها على العمل من أجل تحقيق أهداإ
مشتركة( .السلمي.)77 :2002 ،

وتعتبددر المدرسددة إحدددى المؤسسددات التعليميددة التددي تعددد أساس داً للنظددام التعليمددي ،فددإن فاعليتهددا

ونجاحهددا فددي تحقيددق أهدددافها وتميددز أداء العدداملين فيهددا ،يعددود بالدرجددة األولددى إلددى وجددود إدارة مدرسددية

متميد دزة ،وتعم ددل عل ددى تهيئ ددة جمي ددع الظ ددروإ واإلمكان ددات المادي ددة والبشد درية الت ددي تس دداعد عل ددى تحقي ددق
األهداإ التربوية والتعليمية التي يسعى المجتمع لتحقيقها من أجل ضمان نجاح العملية التعليمية.

(الزائدي.)2 :2014 ،

وان مرحلة الدراسة الثانوية مرحلة هامة وحساسة ،نظ اًر ألن الطلبة في هذه المرحلة يبدون في
إعداد أنفسهم لمرحلة الدراسة الجامعية ومن ثم اختيار مهنة المستقبل ،ويكون في سن تنمو فيه جوانب

شخصيتهم الجسمية والعقلية واالجتماعية ،لذا فهم بحاجة للرعاية واالهتمام من قبل المدرسة ،وادارة

المدرسة الثانوية وعلى رأسها مدير المدرسة ،ألنهم هم من تقع عليهم مسئولية إعداد هؤالء الطلبة لحياة
الحاضر والمستقبل ،وأنه إذا قامت إدارة المدرسة الثانوية ،بتوفير هذا المنا المالئم والمري  ،لكل من

معلمين وطالب ومناه وأبنية وتجهيزات مدرسية ،ومجتمع محلي ،فإنها تكون قد حققت منا تنظيمي

إيجابي ،يؤدي لنجاح وتطوير التعليم الثانوي ،وبأن تصب

المدارة الثانوية بيئات تربوية سليمة

ناء متكامالً ومتوازناً مما يؤهلهم لدخول المرحلة الجامعية
وفعالة ،تسهم في بناء شخصيات الطلبة ب ً
بكل ثقة ( .رباح.)41 :2008 ،
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ويسهم مديري المدارة الثانوية إسهاماً كبي اًر في تهيئة المنا

المالئم لمدارسهم لتحقيق

أهدافهم وغاياتهم ،وفي ظل التقدم العلمي المستمر ،والتطور التكنولوجي المتسارع ،وظهور االتجاهات

الحديثة في اإلدارة مثل إدارة التميز ،كان لزاماً أن يتناسب المنا التنظيمي في المدرسة مع مستوى

إدارة التميز لمدير المدرسة حي

ال يمكن تحقيق التميز إال من خالل قيادة متميزة ،تمتل رؤية ورسالة

واضحة ،والتزام تام ،وتجسد قيم سامية ،وتحفز العاملين ،وتحقق أهدافهم ،مع تشجيع اإلبداع واالبتكار،

حي

إن المساندة والدعم من القيادة على مختلف المستويات ،هي أولى مؤشرات نجاح المؤسسة

وتحقيقها في المؤسسة التعليمية( .الببالوي.)363 :2006 ،
وممدا سدبق يددري الباحد

أن مددديري المددارة هددم القدادة الدذين يقددع علدى عدداتقهم مسدئولية تنظدديم

المسيرة التعليمية في المدارة من خالل تقديم اإلرشادات األكاديمية للطلبة والمعلمين وتمكين المعلمين

من اختيار الفصول التي سيتم تدريسها خالل العام من أجل تطوير ورقي وتميز المدرسدة علدى مسدتوي
الوطن وكذل تهيئة البيئة النفسية للطلبة والمعلمين معا من أجل نجاح المسيرة التعليمية.

مفهوم القيادة األخالقية:
يتوقف تحديد وتعريف المفهوم وفقاً للخلفية الفكرية التي يتبناها الباح

فمنهم االجتماعي الذي

يري مفهوم القيادة األخالقية ضمن إطارها االجتماعي التفاعلى ومنهم من ينظر إلى السلو كالباحثين

النفسين وان كانت التعريفات تختلدف مدن حيد

الشدكل وااللفداظ إال أنهدا تتفدق فدي جوهرهدا وخصائصدها

والتي تتمثل في العديد لذا فهي جميعها تصب في بوتقة واحدة وفيما يلي يتم إستع ار

التربوية اآتية:

عرفت بأنها :السلو

بع

المفداهيم

المناسب الذي يظهره الفرد من خالل نشاطاته وعالقاته الشخصية

وتعزيز هذا السلو لدى االتباع عن طريق عمليات االتصال الفعال ذو االتجاهين والتعزيز واتخاذ

القرارات المدرسية.(Brown & Trevion, 2002, 15).

وتشير القيادة األخالقية إلى ما يتسم به المديرون والقادة نتيجة الخبرات التي مروا بها داخل
المدرسة وخارجها ،والقيم التي يحملونها وتقودهم إلى التصرإ بأخالقية في كل موقف ،متطلعين إلى

تمكين اآخرين من النمو والتطور ،والى إذكاء روح التفاؤل والتحدي.)Davies, 2005,P22( .

هي مجموعة من السلوكيات واألفعال التي يقوم بها القائد المدرسدي تجداه المدتعلم مسدتخدماً فدي

ذلد الوسددائل والسددبل المالئمددة والتددي يمكددن مددن خاللهددا إكسدداب المددتعلم الفضددائل األخالقيددة التددي تجعددل

منه إنساناً صالحاً نافعاً لمجتمعه ووطنه (عثمان.)250 :2008 ،

ويش ددار إل ددى أن القي ددادة األخالقي ددة ه ددي عملي ددة تنظ دديم األفددراد والمجتم ددع ،وتوجي دده المد دوارد المنظم ددة

بأسد ددلوب يتوافد ددق وينسد ددجم مد ددع القواعد ددد والمعد ددايير المجتمعيد ددة ،ويصد ددنف األنمد ددا السد ددلوكية الصد ددحيحة
والخاطئة لألفراد ).(Shaw, 2008:40
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وتعرإ القيادة األخالقية بأنها التوضي العملي للسدلو المناسدب طبيعيداً مدن خدالل التصدرفات

الشخصية ،والعالقات التفاعلية وتعزيز هذا السلو لدى العاملين من خالل اإلتصال باتجاهين ،واتخاذ
القرار (.)Ponnu and Tennakoon, 2009, p. 21

ويشار إلى بأنها :التأثر في االتباع لتحقيق درجة عاليدة مدن الكفداءة والفعاليدة ،وايجداد المندا

التنظيمدي المندت الدذي يسدوده الدتعلم داخدل المدرسدة ضدمن اإلطدار األخالقدي ،وبمدا تسدم بده القدوانين
واألنظمة المعمول بها( .الطراونة.)158 :2010 ،
وهي إظهار سلو قيادي مالئم من حي

االلتزام بالمعايير المعتمدة والمقبولة في التصدرفات

الشخصية والعالقات بين األشخاص ،وتروي ذل لدى االتباع والمرؤوسين واظهار سلو قيادي مالئم
مدن حيد

االلتدزام بالمعدايير المعتمددة والمقبولدة فدي التصدرفات الشخصدية والعالقدات بدين األشدخاص،

وتروي ذل لدى االتباع والمرؤوسين( .عابدين وآخرون.)337 :2012 ،

وبتحليل التعريفات السابقة يالحظ أن القيادة األخالقية تستند على قواعد ومعايير مجتمعية:
 ممارسات يقوم بها مدير المدرسة في تعامله مع العاملين.
 الممارسات تتوافق مع القواعد والمعايير المجتمعية.

 الممارسات تؤثر في االتباع عن طريق االتصال ذي االتجاهيين.

إج ارئيداً :القيدادة األخالقيدة بأنهدا الممارسدات التدي يمارسدها مددير

وبناء على ذل يعرفها الباح

ً
المدرسة في تعامله مع كل ما يحيط به مدن عداملين بالمدرسدة ويحديط بده خدارج أطدار المدرسدة
وفق القواعد والمعايير االجتماعية للمجتمع الذي يعيش فيه بحيد

تدؤثر فدي العداملين بالمدرسدة

وبالمجتمع المحلي.
ومن خالل التعريفات السابقة للقيادة األخالقيدة يتضد للباحدث أن هندا مسدلمات للقيدادة الخالقيدة

تتمثل فيما يلي:

 .1يعتبر مدير المدرسة قائداً أخالقياً ،إذا استند في سلوكياته وممارساته إلى الضوابط والمبادئ

األخالقية( .فلسفة المجتمع).

 .2تتصف القيادة األخالقية باالستقامة واإلخالص واالعتدال وهي محل ثقة لآلخريين لتوفير مندا
يسهم في تحقيق األهداإ التربوية.
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أهمية والحاجة للقيادة الخالقية:
إن تبني القيادة األخالقية في إدارة المدارة بات أم اًر ضرورياً ،فالمدرسة هي مؤسسة أخالقية

تسدعى لتشدكيل شخصديات الطلبدة ورعايدة نمدوهم وفدق المعدايير األخالقيدة التدي يرتضديها الددين وعدرإ
المجتمدع ،وعلدى مددير المدرسدة فدي هدذا السديا أن يمدارة سدلطته بطريقدة أخالقيدة وهدي فدي الحقيقدة
تمثدل جدوهر سدلطته ،وااللتدزام بأخالقيدات العمدل يدؤدي إلدى إنخفدا

الممارسدات غيدر العادلدة ،ويدوفر

الفرص المتكافئة أمام األفراد ويسند األعمال لألكثر علماً وكفاءة ،كما أنه يوجه المدوارد لمدا هدو أكثدر
نفعداً ،ويدؤدي إلدى زيدادة ثقدة االفدراد بأنفسدهم ومؤسسدتهم ومجدتمعهم ،وانخفدا

المؤسسة.

القلدق والتدوتر داخدل

ويرجدع (فدولمر )2004 :إلدى هدذا المعندى مبينداً أنده البدد أن يتصدف القدادة األخالقيدون

باالسدتقامة ،واإلخدالص ،والعددل ،وأن يكوندوا جدديرين بالثقدة ،إضدافة إلدى إظهدار االهتمدام بالرعيدة،
واظهار االلتزام باألخال في حياتهم المهنية والشخصية( .فولمر .)144: 2004 ،Fulmer

وهدذا يعندي أن القدادة األخالقيدين هدم الدذين يعددون نموذجداً للتصدرإ الدذي يعتبدره التدابعون
صدحيحاً ،فتجددهم يتمتعدون بالن ازهدة والجددارة بالثقدة ،والعدالدة ،واالهتمدام بالعداملين ،ممدا يجعدل القائدد

أنموذج يمكن الوثو به ،كما أن القائد األخالقي لية فقط الذي يعطي
اهتماما لألخال  ،ولكدن أيضداً
ً
يمدن العداملين حدق التعبيدر عدن آرائهدم ويؤسدة للمعدايير األخالقيدة ،ويكدافئ التصدرإ األخالقدي
المناسب ،ويعاقب أولئ الذين ال يتبعون المعايير في تصرفاتهم ،ويتخدذ القدرار العدادل الدذي يمكدن أن
يتبع من قبل اآخرين( .العجرمي.)74 :2010 ،

إن أهمية ممارسدة القيدادة األخالقيدة لمددير المدرسدة تنبدع مدن كدون اإلدارة المدرسدية تتعامدل مدع

الفددرد فددي م ارحددل حياتدده األولددى ،وتحدداول تشددكيل شخصدديته بطريقددة سددليمة وايجابيددة تنمددي فيدده الخلددق
القددويم ،وترس د فددي نفسدده القدديم السددامية ،والشددعور بالمسددؤولية ،كمددا أنهددا تقددوم بصددياغة الق د اررات التددي

تدنعكة علدى حاضددر المجتمدع ومسدتقبله ،ويمتددد تأثيرهدا ألجيددال عديددة ،وحيد

درة مركددز
أن المدددير يت أ

المسددؤولية فددي مدرسددته ،فهددو المسددؤول عددن صددناعة الق د اررات فيهددا ،ومددن هنددا كانددت القيددادة األخالقيددة

ضرورة البد لمدير المدرسة من ممارسة مبادئها وضوابطها األخالقية ،وعليه كان البد مدن وجدود إطدار
أخالقي لمدير المدرسة( الجعيثني.)29 :2017،
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وقد أشار (شراد .)2014 ،إلى أهمية القيادة األخالقية وهي كالتالي:
 .1تقليل من الخسائر التي يمكن أن تتحملها المنظمة جراء تجاهل االلتزام بالمعايير األخالقية.
 .2العمل على تعزيز سمعة المؤسسة على الصعيد المحلي والدولي.

 .3الح ددد م ددن ردود فع ددل األطد دراإ األخ ددرى للقي ددادة ،والت ددي تك ددون س ددلبية مم ددا يع ددود بالض ددرر عل ددى
المؤسسة (شراد.)27 :2014 ،

وقد حدد (سكجها .)2015 ،أهمية القيادة الخالقية في بعض النقاط التالية وهي:
 .1صقل المقايية العليا لألخالقيدات الشخصدية بحيد

ال يسدتطيع القائدد الفعدال أن يعديش أخالقيدات

مزدوجد ددة بعضد ددها منسد ددوب إلد ددى حياتد دده العامد ددة (الشخصد ددية) ،وبعضد ددها اآخد ددر منسد ددوب للعمد ددل،

فاألخالقيددات الشخصددية البددد أن تتطددابق مددع األخالقيددات المهنيددة وال يحصددل بينهمددا تضددارب أو
تعار .

 .2اعتماد معايير األخالقيات في تقييم أداء المنظمة إلى جانب معايير الربحية والكفاءة.

 .3بندداء ثقافددة متوازنددة ت ارعددي مطالددب الكفدداءة ومطالددب األخالقيددات ،واشدداعة قدديم الن ازهددة والتواضددع
والفضيلة في العمل ،ومساعدة اآخرين مما يسهم في إيجاد منا أخالقي في المنظمة.

 .4دعم االستقرار والعدل والرضا لدى جميع األفراد العاملين.

 .5زيددادة ثقددة الفددرد بنفسدده ،وبالمنظمددة التددي يعمددل بهددا ،وبددالمجتمع الددذي ينتمددي إليده ،ممددا يددؤدي إلددى
تقليل التوتر والقلق بين األفراد.

 .6توفير بيئة مالئمة لروح الفريق ،وزيادة اإلنتاجية مما يعود بالنفع على الجميع.
بينما يشير (الشاعر )2017 ،أهمية القيادة األخالقية وهي كالتالي:

(سكجها.)25 :2015 ،

 .1قدرتها على تقليل ومنع االحتكا بين اإلدارة والعاملين.
 .2الحد من ظاهرة تر العمل مع المنظمات.
 .3تعمل على زيادة الوالء لدى العاملين.
 .4تشجيع العاملين على زيادة اإلنتاجية

 .5اشباع الحاجات االجتماعية للعاملين (الشاعر.)22 :2017 ،

وممدا سدبق يدري الباحد  :أن القيدادة األخالقيدة هدي األسداة التدي يقدوم عليهدا المجتمدع ومددن

هنددا يجددب أن يتحلددى مدددراء المدددارة بالقيددادة األخالقيددة لددذل نجددد أن أهميددة القيددادة األخالقيددة لددية
مقتصر على مفهوم ومبادي القيادة األخالقية بل يشمل جميع فئات المجتمع وخاصة مديري

المؤسسددات التعليميددة والعمددل علددى تشددجيعهم فددي عملهددم لممارسددة القيددادة االخالقيددة وتطبيقهددا فددي
مجال عملهم للنهو

والرقي بالعملية التعليمية في المؤسسات التعليمية.
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الحاجة للقيادة األخالقية:
القيادة الرشيدة األخالقية هي التي تشبع احتياجات مجتمعها وكحد أدني داخل مؤسستها ألنها

من رحم المجتمع بحي

اال تكون هنا هوة واسة بين القائد واالتباع.

لقد آفرزت األزمات الحالية الحاجة الماسة إلى قيادات أخالقية تتمتع بالمهارة الالزمة للقيدادة بطدر

فعالددة للمضددي بالمنظمددات إلددى النجدداح والتفددو  .ويعتبددر غيدداب القيددادة األخالقيددة فددي أي منظمددة سددبباً
لفشددلها فددي تحقيددق أهدددافها ،وقددد يددؤدي هددذا الفشددل إلددى إنهياره دا بالت دالي ،وذل د ألندده يضددعف معنويددات

األفراد ،ويفقدهم ثقتهم بالقائد وتحتاج أي عالقة للثقة المتبادلة بين أطرافها وااللتزام بهذه العالقة ،ومن
هنا يأتي دور األخال في توثيدق الصدلة بدين القائدد واالتبداع ،إذ أن إد اركدات االتبداع للقيدادة األخالقيدة

التدي يمارسدها قائددهم تجعلهدم يؤمندون بده وتدزداد ثقدتهم بده ،ممدا يدؤدي إلدى آسدتجابتهم للمسدؤولية عدن
عملهم من منطلق حرصهم الدائم على االلتزام بعالقاتهم.)Ruiz,P,59:2011( .

وأشدار ريسد وآخدرون ( )2011, Resick,et.alأن الكثيدر مدن الد ارسدات وجددت أن للقيدادة

األخالقية تأثي اًر ضمنياً إيجابياً على كل من االتباع والمنظمة ،فالقيادة األخالقيدة علدى مسدتوى االتبداع
مرتبطدة بعرضدهم للمشدكالت وتقدديم التقدارير ،ويندت عنهدا الحدد مدن مسدتوى ممارسدة السدلو غيدر
األخالقدي علدى مسدتوى وحددات العمدل المختلفدة ،فضدالً عدن ذلد فإنده يندت عنهدا مسدتوى أعلدى فدي

ممارسة سلو المواطنة .أما على مستوى المنظمة فإن ممارسة القيادة األخالقية مرتبطة بمستوى أعلى

مدن الشدعور بداألمن النفسدي ،وممارسدة السدلو المعلدن ،فضدالً عدن األلتد ازم الحقيقدي بميثدا المنظمدة
والثقة ،والتفاؤل المنظمي.)Resick,et.al 2011, 439( .

ومما سبق يري الباحث :أن أثار األ زمات تتمثل في التالي:

 .1غياب القيادة األخالقية يؤدي إلى إنهيار المؤسسة وفشلها نتيجة عدم االستقرار.
 .2غياب القيادة األخالقية يضعف معنويات األفراد ويفقدهم الثقة بين المدير والمعلم.
 .3للقيادة األخالقية تاثي اًر ضمنياً إيجابياً على االتباع والمنظمة.

 .4للقيادة آثار إيجابية من خالل المعامالت الحسنة مع االتباع.
 .5القيادة األخالقية ترتبط ببع

المخرجات اإليمانية مثل درجة الرضا وردود األفعال لمدير القائد.

 .6ارتبا ممارسة القيادة األخالقية بمظاهر االلتزام التنظيمي والدافعية للعاملين.
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أبعاد القيادة األخالقية:
تعتبددر األبعدداد أحددد الركددائز األساسددية التددي تعتمددد عليهددا الد ارسددات التربويددة وق دد نجددد أن أبعدداد

تختلف مدن د ارسدة إلدى آخدري وهدذا حسدب المتغيدرات الدواردة بالدارسدة وفيمدا يلدي عدر

التي ذكرها الباحثين والكتاب فيما يلي:

لدبع

األبعداد

حددددت الجمعيددة المريكيددة للمددديرين) (AASAتسددعة أبعدداد أخالقيددة لهددا دللتهددا فددي سددلو اإلداري

التربوي كما وردت عند (العتيبي )2013 ،وهي كما يلي:

 .1يجعل الطالب محو اًر أساسياً لفعاليات القيادة التربوية في مؤسسته التربوية.
 .2يتمثل باألمانة والصد واإلخالص في واجبة المهني.
 .3يهتم بمبادئ العالقات اإلنسانية ويحميها لكل األفراد.

 .4أن يحترم ويطيع القوانين واألنظمة المعمول به في المؤسسة التربوية.
 .5تطوير القوانين والسياسات التربوية بشتى الوسائل المشروعة.

 .6يتجنددب أسددتغالل مرك دزة لمكسددب أو مصددلحة شخصددية س دواء كددان ذل د فددي المجدداالت السياسددية أم
االجتماعية أم االقتصادية أم غيرها.

 .7أن يسعى للحصول على مؤهالت مهنية من جامعات ومؤسسات معترإ بها.
 .8المحافظة على مستوى المهنة والسعي لتحسينها من خالل البح

واستمرار النمو المهني.

 .9احترام جميع العقود واالتفاقيات السارية والتزام بنودها( .العتيبي.)15-14 :2013 ،

كما أن القيادة األخالقية واإلطار األخالقي لمدير المدرسة توصلت إلى أربعة أبعاد للقيدادة األخالقيدة
توضد الخصدائ

توضيحها فيما يلي:

والصدفات التدي يجدب أن تتدوفر فدي مددير المدرسدة كقائدد أخالقدي والتدي يمكدن

يعتب ددر م دددير المدرس ددة المس ددؤول األول ع ددن س ددير العملي ددة التربوي ددة ،فه ددو المس ددؤول ع ددن كاف ددة
البدرام واألنشددطة ،وهددو المدرآه التددي تعكددة جهددوده ،واقتراحاتدده وق ار ارتدده علدى كافددة الجوانددب التربويددة لددذا
يجب أن يتسم بمجموعة من السمات يمكن توضيحها فيما يلي:
أولا :الصفات الشخصية :هي مجموعة الخصائص والسمات التي يجب أن يتميز بها القائد أو المدير
األخالقدي وتؤهلده للتفاعدل اإليجدابي مدع المعلمدين وتزيدد مدن ثقدتهم بده ،فهدو قائدد يتحدرى الصدد فدي
تعامالتده معهدم ،ويتميدز بالن ازهدة واألماندة فدي سدلوكه وتصدرفاته ،ويتحمدل المسدؤولية تجداه أخطائده
ويعترإ بها ،ويتقبدل النقدد برحابدة صددر ،وال يسدتثار بسدهولة ،ويفدي بوعدوده التدي يقطعهدا علدى نفسده،
وهو القائد الذي يمثل قدوة لآلخرين في سلوكه وتعامالته يتوقف تحقيق األهداإ بمدى توافر مجموعة
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مددن السددمات لدددى مدددير المدرسددة وأن كانددت تل د السددمات فطريددة موروثددة ولكددن البددد مددن صددقلها والتددي
تتمثل فيمايلي- :
 .1اإليمان بعمله ولديه االستعداد لتحمل المسؤولية.

 .2قوة الشخصية ،والموضوعية واالبتعاد عن التحيز.
 .3حسن في سلوكه ويعكة سلوكه على اآخرين.

 .4اإللمام وااللتزام بالقوانين واللوائ التي تحكم عمله.
 .5القدرة على تفوي

السلطة وجزء من صالحياته.

 .6يشجع المعلمين على تطوير وتنمية أساليبهم( .عطوى.)48 :2001 ،
ثاني ا :السمات اإلدارية :هي مجموعة من الصفات التي يجب أن يتحلى بهدا مددير المدرسدة األخالقدي

والتي تتمثل فدي حرصده الواضد علدى تحقيدق رؤيدة المدرسدة وأهددافها ،وتشدجيعه للعداملين علدى اإلبدداع
والتجديدد ،فيشداركهم فدي التخطديط وصدناعة القد اررات ،ويدوزع المهدام علديهم حسدب قددراتهم ورغبداتهم،

مهنيدا واإلرتقداء بكفايداتهم،
ويوفر لهم كل التسهيالت ألداء أعمالهم ،كمدا يحدرص علدى تنميدة المعلمدين ً
فنجدده يكدافئ المجتهددين ويحاسدب المقصدرين بعدد توضدي جواندب القصدور لدديهم ،وهدو قائدد يعتمدد

معدايير واضدحة لتقيديم أداء العداملين ،ويتخدذ القد اررات العادلدة والمتوازندة ممدا الشد فيده أن قيدام مددير
المدرسة بمهامه اإلدارية يسهم في تحقيق األهداإ التربوية وتتمثل هذه المهام بما يلي-:

 .1التخطيط ووضع البرام .

القررات العادلة وااللتزام بالقوانين.
 .2اتخاذ ا
 .3تقدير وتعزيز األعمال الناجحة.

 .4إتاحة الفرص للعاملين في تنمية مهاراتهم.

 .5المتابعة في التخطيط والتنظيم الخاص بالمعلمين والطلبة.
 .6اآتسام بالموضوعية في العمل والتقويم( .ربيع.)56 :2006 ،
ثالث ا :السمات والعالقات اإلنسانية :يحرص القائد األخالقي علدى بنداء عالقدات إنسدانية مدع العداملين،
وأولياء األمور ،والطالب والمسؤولين ،فنجده يتعامل مع معلميه بتواضع واحتدرام وينصدت لهدم باهتمدام،
وي ارعدي حاجداتهم ومشداعرهم ،ويقددر ظدروفهم ويسداعدهم فدي حدل مشدكالتهم ،ويحدرص علدى حفد
أسدرارهم ويكسدب صدداقتهم ،ويسدأل عدنهم ويطمدئن علدى أحدوالهم ،ويشداركهم مناسدباتهم ،ويتسدام مدع
المخطئدين مدنهم ،وهدو القائدد اإلنسدان الدذي يتمثدل بمعداني اإلنسدانية فدي تعامالتده مدع طالبده فيكتسدب
حبهم وثقتهم وتقدير آبائهم ومجتمعهم .وأن المدير الناج هو القادر على توفير الجو النفسي والتعليمي
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بحي

يوفر مناخاً إيجابياً وأن يكتسب ثقة واحترام العاملين وذلد مدن خدالل القددوة الصدالحة ويمكدن أن

تتض هذه السمات فيما يلي- :
 .1االبتعاد عن البروقراطية.
 .2العمل بروح القانون.

 .3الديناميكية والنشا في تحسين العملية التعليمية.
 .4من العاملين لبع

الصالحيات.

 .5يبادر في حل المشكالت بين العاملين بأريحية.
 .6يسعي إلكساب وتحقيق العاملين لدوافعهم( .الجعيثني.)32 :2017،
رابعدا :العمددل بددروف الفريددق :يحددرص المدددير األخالقدي علددى أن يعددزز ثقددة العدداملين بأنفسددهم وبقدددراتهم،
وينمددي لددديهم روح المسددؤولية الجماعيددة وااللتدزام ،ويعددزز لددديهم روح التعدداون واالنسددجام ،ويحددرص علددى
توفير البيئة المناسبة للتواصل وتنسيق العمل الجماعي ،ويعزز لديهم مهدارة صدناعة القد اررات الجماعيدة

مقددد اًر آرائهددم وأفكددارهم ،ويسددتثمر طاقدداتهم مددن مصددلحة الطددالب ،وينسددب النجاحددات التددي تتحقددق إلديهم
والى تعاونهم واجتهادهم .ويمكن أن تتض فيما يلي- :

 .1يشكل فريق عمل.

 .2يؤمن بوجود فرو فردية بين العاملين.
 .3يشر المعلمين في اتخاذ الق اررات.

 .4ينمي المسؤولية الجماعية لدى العاملين.
 .5يتمس بالموضوعية في تقويم المعلمين.

 .6يؤمن بأن التنمية يصعب تحقيقها دون المشاركة( .و ازرة التربية والتعليم العالي)45-43 :2010 ،

يتضد ممدا سدبق للباحد  :أن العمليدة التعليميدة تعكددة واقدع المجتمدع الددذي يعديش بدداخلها وهددي

صدددى لمدددير المدرسددة ويتضد أثددر مدددير المدرسددة اإليجددابي والددذي يتمسد بقدديم المواطنددة وقدرتدده علددى

التأثير باآخرين وكسب ثقتهم مما يسهم في مبادراتهم واشراكهم في الخطط العالجية ،كما أن العالقات
اإلنسانية مهمة وهنا البد من التأكيد أن المعلومات مهمدة ولكدن األهدم أن يدتم ترجمتهدا إلدى سدلو وهدذا
يزيد من حماة العاملين للعمل والجرأه في اتخاذ الق اررات كما أن االهتمام بالمبدادرة فدي حدل المشدكالت

للعاملين يسهم في توفير بيئة سليمة وتسهم في تطوير العملية التربوية وتحقيق األهداإ المتوخاة.
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وقدد حددت الخطة الخمسية( .وزارة التربية والتعليم .)2005 ،الصفات الشخصية لمدير

المدرسة التي تؤهله ليكون شخص ا أخالقي ا ،وتؤهله في الوقت ذاته لتمثيل دور القدوة أمام المعلمين
وهي:

 صفات نفسية وجسمية.
 صفات معرفية.

 صفات إنسانية أخالقية( .و ازرة التربية والتعليم.)12-11 :2005 ،
وقد حدد (العنقري )2014 ،سبعة أبعاد للقيادة األخالقية وهي كالتالي:
 .1العدالة :من خالل المساواة في المعاملة وطرح الخيارات العادلة.

 .2المشاركة في السلطة :من خالل الشورى واحترام األفكار واالهتمامات.

 .3وضوح الدور :من خالل وضوح المسؤوليات والتوقعات وأهداإ األداء.
 .4التوجه باألشخاص :من خالل االهتمام باألشخاص واحترامهم.

 .5التوجيه األخالقي :من خالل مناصر األخال والثواب والعقاب.
 .6النزاهة :من خالل نظافة اليد واالتسا بين االقوال واالفعال.

 .7االهتمام المستمر :من خالل االهتمام بالمجتمع واثارة الحماة( .العنقري.)240 :2014 ،
وقد ذكرت (نسيمة )2015 ،أن للقيادة األخالقية أربعة أبعاد وهي كالتالي:

 .1القدوة :حي

أن القيادة هي القدوة التي تستطيع غرة فضائل األخالقيات في نفوة المعلمين

وايجاد الروح الجماعية للتعاون فيما بينهم ،وتكون هذه القيادة خادمة للمصال العامة ال سيدة لها
وتقتبة القدوة مباشرة من القائد في مجال اإلدارة التربوية وهو القائد األخالقي.

 .2التمكين :وهو من الحرية للعامل داخلياً وخارجياً ومنحه حرية نفسية وذهنية وحرية تتعدى حدود
الوظيفة التي يمارسها المديرين مما يمنحهم المسؤولية والسلطة التخاذ الق اررات مع تبني القائد

للمعلمين معه لتتوفر لديهم الثقة بالنفة والقناعة بما يقومون به ،فالقادة ذوي األخالقيات هم من
يعطي الصالحيات ،ويوفروا المعلومات التي تساعد على تمكين العاملين ويثقون بهم في اتخاذ

الق اررات

 .3التقويم :القائد األخالقي البد أن يكون موضوعياً في التقويم وأن تكون النتائ تقويمية مسدتقلة عدن
أحكامه الذاتية واصدار األحكام وفق المعطيات الواردة في العمل.
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 .4الريادة :وهي من مميزات الشخص الريدادي والرغبدة فدي النجداح والت ازمده بتحقيدق مسدتوى معدين مدن
النجاح وهذه الصفات يجب أن تتوفر في القائد األخالقي( .نسيمة.)172 :2015 ،

وممددا سددبق يددري الباح د  :أن لكددل بعددد مددن األبعدداد التالي دة لهددا دور أساسددي فددي تطددوير أداة

الدارس ددة والت ددي يختاره ددا الباحد د

كد دالً حس ددب معطي ددات الد ارس ددة والت ددي راء الباحد د

لدراسته واختار منها ما يتناسب مع دراستها ووضع الباح

بعد

أن بعض ددها مناس ددبة

األبعداد األخدرى كاإلرشداد األكداديمي

والتمكددين اإلداري والعدالددة التنظيميددة والصددحة النفسددية وادارة التميددز والتددي راء أنهددا مناسددبة لد ارسددته مددن
أجل الحصول على أفضل وأد النتائ من خالل أداة الدراسة.
مبادئ القيادة الخالقية:
تتن ددوع مب ددادئ القي ددادة األخالقي ددة ولك ددل م ددن الم دددراء مب ددادي كد دالً حس ددب رؤي ددة الشخص ددية لقي ددادة

المؤسسة التعليمية وهذا ما تسعي إليها المؤسسات التعليمية لتحقيق تل المبادئ وفق للشرو واألحكام
التي تقوم بها المؤسسة التعليمية وعلى المدراء اآخذ بها على محل الجد في العملية التعليمية.
حدددد (العتيبددي )2013 ،مجموعددة مددن المبددادئ التددي تحدددد أخالقيددات القائددد التربددوي والتددي يمكددن

األستئناس بها في تحديد أخالقيات مدير المدرسة باعتباره قائدا تربوي ا وهي كالتالي:

 .1الشعور بالمسؤولية :إن الشدعور بالمسدؤولية والمسداءلة اإلداريدة مسدالة أساسدية ال تنفد عدن القائدد
التربددوي وذل د لضددمان عدددم االسددتخدام السدديئ للسددلطة وتحقيق داً للقدديم األخالقيددة السددامية المطلددوب
توفرهددا لدددى المدددير وذلد إمتثدداالً لقددول النبددي صددل هللا علي دة وسددلم ك كلكددم راع وكلكددم مسددئوول عددن

رعيتهك.

 .2التوافق :يظهر التوافق في تعامل القائد التربوي مع العاملين في المؤسسة التربوية كأنده أحددهم فقدد
جدداء فددي الحدددي

الش دريف ك إذا آتددي آحدددكم خادمددة بطعامدده ،ف دإن لددم يجلددة معدده فليناولددة آكلدده أو

آكلتد ددين ،أو لقمد ددة أو لقمتد ددينك ويتكيد ددف مد ددع األف د دراد الد ددذين يتعامد ددل معهد ددم ومد ددع قد دديمهم ومهد دداراتهم
الشخصية.

 .3ال تدزان ال نفعدالي :ويعمددل االتدزان االنفعدالي فددي السددلو واألطبدداع علددى تدآلف المرؤوسددين والتفدداهم
حول المدير.

 .4العدل :فمن األخالقيات أن يتوخى المدير العدل ويعمل بروحه ويؤثر في المرؤوسين ليجعلهم أقرب
الى العدل منهم الى اآستئثار بالمنفعة دون زمالئهم.

 .5إثددداره التندددافس :التن ددافة الباعد د

عل ددى التفاع ددل وينته ددي إل ددى التع دداون والتواف ددق ب ددين الع دداملين ف ددي

المؤسسة التربوية( .العتيبي.)15 :2013 ،
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ويحكم األشخاص على القادة في إطار من المبادئ ،ولعل ما يرد إلى الذهن عندد ذكدر المبدادئ

الصددد  ،واالسددتقامة ،والعدالددة ،واألمانددة فالقددادة يجددب أن ينظددروا إلددى المصددلحة العامددة التددي تفيددد
األفراد داخل المجتمع ،إذ أن التصرفات الخاطئة من جانب القائد للوصول إلى غايات تبطل النتائ
األخالقية( .توفيق.)16 :2008 ،

وتتضمن ممارسة القيادة األخالقية عدة مبادئ رئيسة هي :توضي المعلومات ،وتقديم الدعم

الالزم لالتباع ،وتمثيل األنموذج ،وممارسة التفكير التأملي.(Barna,2010,22) .

ويعمل القادة األخالقيون علدى تبليدغ األنمدا السدلوكية المعياريدة المأمولدة مدن خدالل الرسدائل

األخالقيددة التددي ينقلونهددا لالتبدداع باتصددالهم بهددم فددي مجددال تددأثيرهم فدديهم ،وقددد يكددون هددذا االتصددال

مباشرة ،ويكون ذل بالتصريحات من خالل الحوار حول المضامين األخالقيدة فدي مكدان العمدل ،أو
غير مباشر ،ويكون ذل في حالة تمثيل القادة األخالقيدين لألنمدا السدلوكية المعياريدة المناسدبة فدي

حياتهم الشخصية .(Pucic,2012, 65).
يالحد د الباح د د

مم ددا سدددبق :أن مب ددادئ القيد ددادة األخالقي ددة كثي د درة إال أن ه ددذا المبدددادئ تتمثد ددل

بالمسددؤولية والمحاسددبة والمسدداواة والعدددل والمنافسددة اإليجابيددة التفددوي

والعدالددة والموضددوعية والتددي

ت د دددفع باتج د دداه الت د ددأثير ف د ددي الع د دداملين م د ددن أج د ددل التحس د ددن والتط د ددوير وتحقي د ددق األه د ددداإ المتوخ د دداة
وتعدد القيدادة األخالقيدة فدي التعلديم نظامداً فكريداً قائمداً علدى وضدع قواعدد تتضدمن مدا ينبغدي عملده
وتتمثل نقطة البداية لفهم القيادة األخالقية في التعليم في فهم القيم التي تتحددد بقديم الشدرإ واألماندة

والعدالة واالستقامة ،وتحميل اآخرين مسؤولية تصرفاتهم.

لدذل تحتداج القيدادة األخالقيدة لمنظومدة قيميدة ومعدايير أخالقيدة ،وأنماطداً مدن السدلو القيدادي

المنسجمة مع هذه المنظومة ،فضالً عن القيم الشخصية للقائدد التدي تدؤثر فدي إرادتده أو قد اررة ،فيمدا
إذا كدان أخالقداً أم غيدر أخالقدي .وأكدد تومداة جدان وآخدرون أن القيدادة األخالقيدة تدرتبط بعددد مدن
المخرجدات اإليجابيدة التدي تتعلدق بجاندب التبعيدة ،مثدل الرضدا الدوظيفي ،ودرجدة الرضدا عدن القائدد،
واد ار فاعلية القائد ،واالستعداد لبذل الجهود ،اإلضافية طوعاً (( Tumasjan,et. a,2011:61

فالقيادة األخالقية ،تحقق نفعداً للقائدد والمؤسسدة التعليميدة ،فتجدذب المعلمدين وأوليداء األمدور

والمسددتفيدين ،لمددا يجدددوه مددن أمددن ومصددلحة وعدددل فددي ظلهددا وأن القائددد األخالقددي ينشددأ مددن خددالل
تطوير دعامتين أساسيتين هما :المدير الملتزم والشخص الملتزم ،فالقائد الذي تتسم أنماطه السلوكية

بالصددد والعدددل ،واألمانددة ،واالهتمددام بدداآخرين واالسددتماع لهددم ،وممارسددة الددتقمص العدداطفي ،هددو

شخص ملتزم ،ولكن أن يكون القائدد شخصداً ملتزمداً ال يكفدي ،بدل يجدب عليده أن يعدر
االلتزام نحو االتباع ليكون مدي اًر ملتزم أيضاً (.العرايضة.)32 :2012 ،
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صدورة مدن

ويكمن جوهر القيادة األخالقية المدرسية بإشعار المعلمين بجو من التفاهم والتعاطف ،واإلسدهام

الحقيقدي ،واالنتمداء الفعلدى للمدرسدة بفعالياتهدا ،ويتطلدب النجداح فدي المسدتقبل قدادة مددارة يمتدازون

بخصائص نوعيدة تختلدف جوهريداً عمدا كدان متوقعداً مدن القدادة سدابقاً ،وذلد ليصدبحوا أكثدر انسدجاماً

مع هذا العصر ،وما يصاحبه من تطور متسارع( .سالمة.)247 :2003 :
وأن القيادة الجيدة تركز على األخالق فيما يتعلق باألمور التالية:

 .1التددیثير فددي اآلخددرين :فالسددمات التددي يمتلكهددا القائددد قددد تسدداعده بشددكل كبيددر فددي تحقيددق أهددداإ
الجماعة ،فشعور االتباع بالمحبة والمودة سيجعلهم أكثر رضاً وتقبالً آراء القائد لية خوفاً ولكدن

طواعية واحتراماً.
 .2نمط التصال :يجب أن تكون قنوات االتصدال مفتوحدة وواضدحة بدين القائدد واالتبداع ،فسدوء نظدام
االتصال يعمل على فقددان التنسديق بدين وحددات المنظمدة ،أمدا نظدام االتصدال الفعدال فيعتمددعلى
التغذية الراجعة بين القائد واالتباع ،وهو الذي سيعمل على تحقيق األهدداإ وجعدل كدل مدن القائدد

واالتباع شركاء في تحمل المسؤولية.

 .3التفويض :ويقصد به إعطاء السلطة والمسؤولية إلى المستويات اإلدارية األقل فيمدا يتعلدق باتخداذ
الق اررات وتحقيق األهداإ المقررة ،وال بد لهذا التفدوي

مدن تحقيدق عددة شدرو  :ضدرورة توصديل

المعلومة بشكل كامل من القائدد للعداملين واعطداء السدلطة والمسدؤولية معدا ،ووضدع معدايير لدألداء
والرقابة ،واعطاء المرؤوة نوعاً من الحرية ،وتوفير التددريب الدالزم ،والمتابعدة فيمدا يتعلدق بالددعم

وعدم التهرب من المسؤولية.

 .4العدالة والموضوعية :هي إعطاء كل ذي حق حقه ،لذا فمن الواجب على المسئولين في
القيادات اإلدارية أن يتوخوا العدالة فيما يتعلق بكافة االجراءات والق اررات التي يقومون باتخاذها

من تعيين ،وترقية ،واجازات ،ونقل وغيرها ،فذل يقيد مشاعر التابع تجاه المنظمة وينمي انتماءه
لها( .عبيدات.)36 :2000 ،

مدير المدرسة المهارات القيادية وأن تكون لديها

ومما سبق يري الباح  :يجب أن يمتل

القدرة على التعامل مع جميع المعلمين دون تميز وكذل التوزيع العادل للمعلمين من خالل توزيع
نصاب الحصص على المعلمين ومتابعة العمل دون كلل أو تقصير واعطاء دورات تدريبية للمعلمين

باستمرار لضمان نجاح العملية التعليمية.
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البعد األخالقي للعمل اإلداري المدرسي:

يتميز البعد األخالقدي للقدائمين علدى النظدام التربدوي والعداملين فيده بأهميدة خاصدة ،وذلد ألنده

نظددام إنسدداني فددي معظددم مكوناتدده ،إذ يواجدده العدداملون فددي هددذا النظددام مواقددف يوميددة متكددررة تختبددر مددن

خالله ددا خص ددالهم األخالقي ددة وكلم ددا آرتف ددع مكان ددة اإلداري ف ددي س ددلم النظ ددام الهرم ددي كلم ددا ازدادت م ازي دداه
وخصدداله األخالقيددة أهميددة ،فض دالً عددن أن حكددم المجتمددع علددى النظددام التربددوي يكددون مددن خددالل حكمدده
عل ددى أنم ددا س ددلو أفد دراده وبش ددكل خ دداص الق ددائمين عليد ده .إن الممارس ددات اإلداري ددة ذات الط ددابع غي ددر

األخالقي يمكدن أن تكدون لهدا آثدار مددمرة ،وذلد لمدا يمكدن أن تعكسده مدن إنطباعدات سدلبية لدية علدى
النظام اإلداري فحسب بل على النظام بأكمله( .حامد.)12 :2009 ،

ومما سبق يري الباح  :أن القيادة األخالقية تعتبر أحد العوامل األساسية في العملية اإلدارية

للمدرسددة بإعتبارهددا مرتك د اًز اساسددياً لددذا ف دإن القائددد التربددوي يحددتكم للقدديم األخالقيددة عنددد تعاملدده مددع البيئددة
البشرية سواء مدرسية أو إدارية بحي

يمثدل قددوة يحتدذي بهدا ممدا يسدهم فدي مشداركة كافدة العداملين فدي

وض ددع األه ددداإ والوسد ددائل واألسد داليب وفد ددي ص ددنع الق د د اررات مم ددا يتطل ددب م ددن مد دددير المدرس ددة مد ددنحهم

الصالحيات التي تسهم في إنجاز أدائهم.

فقددد أشددار جولددد إلددى أن للتدددريب علددى القيددادة األخالقيددة اإلمكانيددة فددي إصددالح مواقددف األف دراد

وأنماطهم السلوكية وسيصب القادة أكثر إنتاجية آنده عنددما يدتم إصدالح النداة وتددريبهم علدى مهدارات

القيادة األخالقية سيصبحون مقتدرين على إصالح مجتمعاتهم ومؤسساتهم. (Gould,2003,11).

ويشدار(الطراوندة .)2010 ،إلدى أن القيدادة مسدتمدة مدن معظدم جواندب العمليدة اإلداريدة ،ومدن

الجوانب اإلنسانية واألخالقية في التعامل مدع المرؤوسدين ،وأن اإلدارة تشدمل القيدادة وتشدتر معهدا فدي
كونهدا فكدرة جماعيدة موقفيدة تتدأثر بالجماعدة والموقدف بمدا فيده مدن عوامدل مدؤثرة .واإلدارة تهددإ إلدى
توجيده جهدود العداملين لتحقيدق هددإ مشدتر وكدذل القيدادة كوسديلة لدإلدارة تحفدز العداملين وتسدتخدم

مصادر القوة المتاحة للتأثير في األفراد بقصد تحقيق أهداإ التنظيم بأحد األساليب التالية:
أ.

اإللهدام :ويعندي إنفدراد القائدد بدالق اررات الملزمدة لألفدراد عندد عددم وضدوح األسدباب والنتدائ المترتبدة

على الق اررات

ب .المشاركة :وتعني مشاركة األفراد في صناعة الق اررات عند اإلختالإ على األسباب واالتفا على
النتائ .
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ت .المساومة :وتتم المساومة عند االتفا على األسباب ولكن االختالإ على النتائ .

 .ق اررات كمية بيراقراطية :يتم اللجوء إليها عند عدم وجود اتفا على األسباب أو النتائ ويتم دراسة
الكلفة والنتائ المترتبة على كل بديل ويتم اختيار البديل الذي يكون قابالً للتطبيق بأقل كلفة
وأفضل نتائ من خالل األساليب الكمية في اتخاذ القرار( .الطراونة.)137 :2010 ،

ومما سبق يرى الباح  :أن األنسان والمجتمع ال يستطيعون الحفاظ على البقاء إال بداألخال التدي

يعددد أشددباعها أمد اًر مفروضداً علددى األفدراد كافددة وبخاصددة آولئد الددذين يعملددون فددي النظددام التربددوي ألنهددم
يواجه ددون يوميد داً مواق ددف ع دددة تختب ددر م ددن خالله ددا خصائص ددهم األخالقي ددة ل ددذل يش ددكل البع ددد األخالق ددي

لإلداريين التربويين عامالً رئيساً ينبغي آخذة في االعتبار عند اختيار اإلداريين والقادة.

وال تتمح ددور عملي ددة اإلدارة التربوي ددة ح ددول إدارة الم دددارة فحس ددب بد دل تتج دداوز ذلد د إل ددى تنفي ددذ

الشدؤون العامدة فدي المنظمدات التربويدة فهدي تقدوم بدأداء الوظدائف التنفيذيدة فضدالً عدن التنظديم والتوجيده
واإلرشاد وحسن استثمار الموارد اإلنسانية والمادية وذل آتمام أهداإ العملية التعليمية.

)(Sergiovanni, et.al. 2004,22

وتمثددل اإلدارة التربويددة الكيفيددة التددي يدددار بهددا التعلديم فددي دولددة مددا وفقداً اليديولوجيددة المجتمددع،

واوضاعة واالتجاهات الفكرية والتربوية السائدة فيه وذل من أجل تحقيق األهداإ التربوية المرجوة من

هذا التعليم( .حسان والعجمي.)65 :2007 ،

وتع ددد اإلدارة التربوي ددة عملي ددة إنس ددانية ت ددؤثر وت ددتحكم فيه ددا عوام ددل مختلف ددة كالعوام ددل الفلس ددفة

والنفسية واالجتماعية والسياسية وهي تركز على تطوير الشخصية اإلنسانية ).(Mishsr, 2008, 5

ومما سبق يري الباح  :أن اإلدارة التربوية بالمدارة تحتل مرك اًز مهماً في المشروع التربوي إذ

تقددع علددى عاتقهددا القيددادة والتخطدديط للمهمددات التربويددة وتددوفير المتطلبددات والمسددتلزمات المختلفددة للعمليددة

التعليمية.

وأيضددا التأكيددد علددى أهميددة العالقددات اإلنسددانية فددي اإلدارة المدرسددية ممددا طالددب بدده المفكددرون

التربويددون مددن تكددوين عالقددات إنسددانية فددي ميدددان التربيددة والتعلدديم .فمنددذ أوائددل العقددد ال اربددع مددن القددرن
العشرين إتجه محور األهتمام في دراسة اإلدارة التعليمية إلى ميدان العالقات اإلنسانية علدى اعتبدار أن

لب المشكلة يتمثل في هذا الميدان ،ولية في الطر الفنيدة أو الخطدوات التدي تتضدمنها عمليدة اإلدارة،
ولذل ارتبط مفهوم اإلدارة اإلنسانية بمفهوم اإلدارة الديمقراطية ارتباطاً وثيقاً( .مساد.)95 :2005 ،
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واكد (.عطوى .)2001 ،أن اإلدارة المدرسية الناجحة هي التي تجعل معلمي المدرسة يعملدون

بد ددروح الفريد ددق الواحد ددد إلتمد ددام األعمد ددال المدرسد ددية والقيد ددام بأعبائهد ددا ورعايد ددة فل ددذات األكبد دداد بكد ددل تفد دداني
واخددالص ،والعمددل بددروح الفريددق الواحددد تصددفو القلددوب وتمتلددئ بددالمودة ،ويمكددن القددول إلددى أن المنددا

المدرسددي الددذي يسددوده التعدداون والمشدداركة الجماعيددة هددو المنددا األنسددب لتطبيددق أسددلوب فريددق العمددل
فمدددير المدرسددة يصددب دوره تسددهيل العمددل المدرسددي دونمددا إرهددا لمدرسدديه ،وي ارعددي ظددروفهم ويحتددرم
إنسانيتهم ويحرص على األخدذ بدآرائهم وأفكدارهم ويسدعى لحدل مشدكالتهم  ،فدإن النتيجدة الحتميدة لسدلوكه

اإلداري هد د ددذا هد د ددو الد د ددتحمة والتوقد د ددد والد د ددروح المعنويد د ددة العالي د د دة ألداء العمد د ددل مد د ددن قبد د ددل كد د ددل معلمد د ددي

مدرسته(.عطوى.)116 :2001 ،

ومما سبق يدري الباحد  :أنده يجدب أن تتسدم العالقدة بدين المددراء والمعلمدين والطلبدة بداألخال

الحميدة ومبنية على االحترام المتبادل من أجل نجداح المسديرة التعليميدة حيد

عنددما يجدد المعلدم احتدرام

المدير لده وتقدديره علدى جهودهدا يشدعر المعلدم بالثقدة بدالنفة وانجازهدا للمهدام الموكلدة لهدا كدذل الطالدب
عندما يجد االحترام من قبل المعلم يجتهد دائماً ليكون من المتفوقين وباألخال تبني األمم.

السياسات واإلطار األخالقي لإلدارة المدرسية- :
إن التزام مددير المدرسدة بهدذه السياسدات يجعدل منده أنموذجداً وقددوة ،ممدا يدنعكة إيجابداً علدى

أداء العاملين معه وعلى مدى تماسكهم ،مما يترتب عليه نهوضاً بالمسديرة التعليميدة والمددير األخالقدي

هو من تسود المحبة بينه وبين العاملين معه ويمتاز عمله معهم بكونه عمالً تعاونياً يتقاسم فيه الجميع
النجاح ،ويقف كل واحد منهم أمام مسؤولياته ،ويكتسبون روح القيادة األخالقية من قائدهم وبالتالي فإن

المدير األخالقي يسهم بشكل فاعل في تشكيل قادة المستقبل األخالقيدين وتكمدن فعاليدة مددير المدرسدة

األخالقدي فدي اهتمامده بمعلميده ،وسدعيه لتدوفير أجدواء عمدل مريحدة لهدم ،وحرصده علدى تعزيدزهم واثداره

ن
داء للعمدل وتماسدكاً فيمدا
الء وحبداً للمدرسدة وانتم ً
دافعيتهم للعمدل ،ممدا يدنعكة علدى سدلوكهم فيظهدرو و ً
بينهم( .الجعيثني.)31 :2017،

يعد العمل في الجهاز التربوي والتعليمي من أشرإ المهن وأكثرها سمواً ورفع ًة ،فهو العمل
الذي ينت العقول المبدعة واألنفة المهذبة وعلى عاتق العاملين فيه تقع مسؤولية إعداد الجيل القويم،
وبناء على ذل فقد طورت الجمعية
لذا فقد بات االهتمام بالمدرسة وبالعاملين فيها ام اًر ضرورياً ملحاً
ً
األمريكية لمدير المدرسة  AASAسياسات تحكم السلو األخالقي المهني الذي يفتر أن يلتزم به
مدير المدرسة ،سعي لضمان تحقيق سلو نوعي يعكة كرامة وشرإ المهنة ويدعم تميز القيادة
اإلدارية للسلوكيات الفاعلة ،ومن هذه السياسات كما يراها (الطويل )2001،ما يأتي:
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 .1احتدرام القدوانين ،واألنظمدة ،والتعليمدات المعمدول بهدا ،والتمسد

بمعدايير أخالقيدة رفيعدة ،وانتمداء

حقيقدي ومراعيداً لمبدادئ الشدورى والديمقراطيدة والعددل ،وعليده أال يسدم ألي ضدغوطات أن تدؤثر
على هذه المبادئ.

 .2االهتمام بنموه المهني في مجال تخصصه األكاديمي في مهنة اإلدارة المدرسدية بمدا تشدتمل عليده
من مضامين مفاهيمية ومهارية.

 .3الحدرص علدى تزويدد األشدخاص المعنيدين جميعداً فدي بيئتده بأفضدل الخبدرات واألفكدار والبددائل
التربوية الممكن توافرها.

 .4واحترام وتقدير الثقة التي يمنحها له أولياء األمور ،وأن عليه أن يتجاوز أي ممارسات ال مهنية،
واإلبتعاد عن كل ما من شأنه أن يؤثر على سلوكه وق ارراته.

 .5التسامي بسلوكه عن كل توجه مقصود لتحقيق مكاسب شخصية أو معنوية أو مادية تدؤثر علدى
مهنية ممارسته لمسؤولياته.

 .6االهتمدام بتدوفير الفدرص المعلوماتيدة الدقيقدة عدن مدرسدته ألوليداء أمدور الطدالب جميعداً ،وكدذل

للمهتمين التربويين من أفراد المجتمع المحلي بهدإ حفزهم على المشاركة الفاعلة في تفعيل دور

المدرسة( .الطويل.)26 :2001،

ومما سبق يري الباح  :أنه يجب علدى مدديري المددارة المحافظدة علدى شدرإ وك ارمدة مهنتده

فدي عالقاتده مدع المعلمدين والطلبدة وتشدجيع المعلمدين لتطدوير مهداراتهم لزيدادة دافعيتده للتعلديم ،وهدذا

يتطلب تمس المددير بالموضدوعية والحياديدة فدي تطبيقده للتعليمدات الصدادرة مدن و ازرة التربيدة والتعلديم

العدالي ،فعليده أن يحتدرم حقدو كدل األفدراد مدن العداملين داخدل المدرسدة وخارجهدا دون اسدتثناء مدن

الرقي بالعملية التعليمية.

مدير المدرسة والقيادة األخالقية:
المدرسة هي المكان الذي تتبلور فيه جميع النشاطات التربوية والتعليمية والثقافية من أجل بناء
هيكل متناغم علميا وسلوكيا ،فالمدرسة هي الميدان الذي تتكاثف فيه جهود العاملين.

وانطالقا من أهمية مهمة مدير المدرسة والتي تتمثل في كسب ثقة العاملين معه ،وتنسديق جهدودهم

وتوحيددها وتوجيههددا نحدو تحقيددق أهدداإ السياسددات التربويدة المأمولددة ،ال بدد لدده مدن العمددل ضدمن إطددار
أخالقي يضمن عمليدة التدأثير التدي تدنعكة إيجابداً علدى األنمدا السدلوكية للعداملين والتدي تدؤدي بددورها

إلى تحسدين األداء واإلرتقداء بالمدرسدة ألعلدى مسدتويات اإلنجداز ،والبدد لقائدد المدرسدة اليدوم ،وقائدد الغدد

المنتظددر ،أن يمتل د أكثددر مددن المعرفددة التقنيددة ،فمددن الواجددب علي ده أن يكددون ملم داً باألبعدداد األخالقيددة

المالزمددة ألي مركددز مددن م اركددز القيددادات التربويددة ،إذ تعددد المدرسددة منظمددة أخالقيددة يواجدده القددادة فيهددا
يومي داً العديددد مددن التحددديات المفعمددة بالمضددالت األخالقيددة المختلفددة والتددي تحتدداج إلددى ق د اررات أخالقيددة
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ملزمة ،وتعد مسؤولية تطوير المنظمدات التربويدة مرتكد اًز أخالقيداً ذا شدان مهدم بإعتبدار أن القائدد يتعامدل

مددع أرة مددال بشددرى ،وان التركيددز علددى هددذا االسددتثمار المهددم هددو الددذي يقددود المدرسددة لتحقيددق النجدداح
واإلزدهار. (Stephen & Terrence, 2001, 23).

وعلددى المدددير أن يكددون شخصداً أخالقيداً بوصددفه أساسداً للقيددادة األخالقيددة فهددو يوصددف بعدددة م ازيددا

شخصية ويتحلى بها وهو الذي يحمدل الرسدائل األخالقيدة التدي تدؤثر فدي وجهدات نظدر األخدرين وأنمدا

سددلوكهم المختلفددة مددن خددالل إدراكهددم ألصددالة الم ازيددا األخالقيددة التددي يمتلكهددا والتددي تحدددد السددلو الددذي
يمارس دده والمد درتبط بالثق ددة المتبادل ددة مابين دده وب ددين األفد دراد والمبني ددة عل ددى اآوام ددر والتعليم ددات األخالقي ددة

والسالمة والدقة والصد والوضوح واالستقامة وااللتزام .(McManus,2006, 31).

إن مدددير المدرسددة يقددع علددى عاتقدده مسددؤولية متابعددة األعمددال التددي يغلددب عليهددا الطددابع اإلداري

كإعددداد السددجالت وانشدداء الملفددات واج دراء الم ارسددالت وتنظدديم الب درام وتنظدديم توظيددف البندداء المدرسددي
بمرافقدده المتعددددة وغيددر ذل د  ،إن الهدددإ األساسددي مددن وراء قيددام المدددير بمهامدده القياديددة فددي الجانددب

اإلداري مددن عملدده يتمثددل فددي بلددوا المسددتوى األنسددب مددن األداة ،وتهيئددة منددا مناسددب تسددوده عالقددات
إنسانية فعالة ،من أجل تحقيق حالة من الدافعية لبلوا األهداإ( .عطوى.)121 :2001 ،

ويستند العمل اإلداري المدرسي كما ذكرها (عايش )2009 ،إلدى أسدس أخالقيدة تحكدم العالقدة بدين

المدير والمعلم ،وعلى مدير المدرسة أن يعمل ضمن إطار أخالقي مراعي ا فيه عدة أمدور مدن أهمهدا:
دري حيد
المحافظة علدى مبددأ االحتدرام المتبدادل ،وحريدة إبدداء ال أ

القيدادة بدروح إنسدانية ،وينسدق جهدود العداملين ،ويفدو

أن المددير األخالقدي هدو مدن يمدارة

لهدم الصدالحيات ،ويفدت قندوات لالتصدال

لريه.
والتواصل والمناقشة ،ويسعى إلقناع اآخرين دون أن يتعصب أ

 .1بنداء عالقدات قويدة مدع العداملين ومدع المجتمدع المحلدي مدن خدالل مدا يتسدم بده مدن مصدداقية،
وموضوعية ،واإللتزام بالعدالة والحرص على دعم العاملين وابراز قدراتهم.

 .2تحسين وتطدوير الكفايدات التعليميدة مهنيداً مدن خدالل إتاحدة الفدرص للتنميدة المهنيدة لجميدع العداملين
معه وتقديم الدعم الالزم لذل .

 .3رفع الروح المعنوية للعاملين واستشارة دافعيتهم من خالل تقديم الدعم والتعزيز المادي

والمعنوي لديهم والثناء على انجازاتهم المميزة.

 .4تشجيع روح اإلبداع واالبتكار لدى العاملين بالمؤسسة( .عايش.)165 :2009 ،
ومما سبق يدرى الباحد

أن هدذه األسدة تعدد الددعائم مدن اآساسدية المهمدة لضدبط العالقدة بدين

المدير والمعلمين ،ومدن لمدا لهدم مدن تدأثير كبيدر ودور أساسدي فدي تحقيدق األهدداإ المنشدودة للمدرسدة
لتحقيق مخرجات النظام التعليمي.
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نماذج توجيه القيادة األخالقية:
لقدد ذهبدت العديدد مدن الد ارسدات الحديثدة إلدى تطدوير نمداذج لتوجيده القيدادة األخالقيدة نحدو

المعلمدين ،حيد

نجدد أن القدادة والمدديرون يحتداجون إلدى مثدل هدذه النمداذج ليسدتطيعوا التعامدل مدع

المعلمين ،التي يكون لها األثر الفعال في رفع دافعية المعلمين نحو العمل ،ومن هذه النماذج.

 .1نموذج جوزيف صن  :Joseph sonالذي يعتبر القيدادة األخالقيدة تكدوين السدتة أندواع مدن القديم،
وهدي احتدرام اآخدرين ،وتحمدل المسدؤولية والسدعي للتفدو  ،وااللتدزام بالصدد

واألماندة ،ورعايدة

اآخرين وتقديرهم وحبهم ،واإلنصاإ ،والفضيلة المدنية () Wiklen&Walker :2008, 14

 .2نمدوذج شدولت ( :)Schulteويدرى أن هندا خمسدة مبدادئ توجده القيدادة األخالقيدة ،وهدي احتدرام
الذات ،وعدم االضرار باآخرين ،واإلحسان ،والعدل ،واإلخالص ( )Schulte،2009: 63

 .3نمدوذج ( :)v-4ويتضدمن المعتقددات والقديم ،وهدي أمدور داخليدة وتتنداغم مدع السدلو والتصدرفات
الخارجية المراعية للصال العام ( ) The Center for Ethical Leadership 2010 :12
ومما سبق يري الباح  :أن القيادة األخالقية تعد الركيزة األساسية لمدراء المدراة بمحافظة

غزة التي من خاللها يستطيع كسب قلوب المعلمين الذين هم حجر الزاوية في المدرسة ،فبدونهم ال

يستطيع مدير المدرسة التقدم بالمسيرة التعليمية ،وأهمية التمكين اإلداري للمدراء بالمدارة من أجل

بناء اإلمكانات ،التي تؤدي إلى مشاركة أكبر من المعلمين في صنع الق اررات المتعلقة بالمدرسة

والتأثير في طبيعة العالقات اإلنسانية والق اررات التي تتخذ في تل العالقة من خالل تقديم اإلرشاد

األكاديمي للمعلمين والطلبة على إعتبار المدرسة هي إحدى المؤسسات التعليمية التي تعد أساساً

للنظام التعليمي األساسي والثانوي ،والعمل على تحقيق أهدافها وتميز أداء المعلمين فيها ،يعود

بالدرجة األولى إلى وجود إدارة مدرسية متميزة يقودها مدير يتميز بالصفات اإلدارية والشخصية والتي
تعمل إيجاد مناج تنظيمي مناسب للعمل بالمدارة من أجل الرقي والتقدم بالمسيرة التعليمية علي

كافة األصعدة ،وتهيئة جميع الظروإ واإلمكانات المادية والبشرية التي تساعد على تحقيق األهداإ،
والتعامل مع الطلبة في كافة مراحل حياته األولى ،والعمل على تشكيل شخصيته بطريقة صحيحة

التي تنمي فيهم القيم األخالقية ،ويمتد تأثيرها ألجيال عديدة ،ويترأة المدير مركز المسؤولية في
مدرسته فهو المسؤول األول واألخير عن إدارته بالمدرسة التي تعتبر األساة التي يقوم عليها

المجتمع ألهمية القيادة األخالقية لية مقتصر على مفهوم ومبادي القيادة األخالقية بل يشمل جميع
فئات المجتمع وخاصة مديري المدارة التعليمية والعمل على تشجيعهم لعملهم لممارسة القيادة

األخالقية وتطبيقها في مجال عملهم للنهو

بالعملية التعليمية بالمدارة بمحافظة غزة ،وتعتبر

المبادئ التي تتمثل بالمسؤولية والمساواة والمنافسة اإليجابية والتفوي

والعدالة والموضوعية التي

تدفع بإتجاه التأثير بالمعلمين من أجل التحسن والتطوير وتحقيق األهداإ المرجوة والتي تمثل نقطة
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البداية لفهم القيادة األخالقية في التعليم في فهم القيم التي تتحدد بقيم األمانة والعدالة واالستقامة،

وتحميل اآخرين مسؤولية تصرفاتهم وتكون لديها القدرة بالتعامل مع جميع المعلمين دون تميز
واعطاء دورات تدريبية للمعلمين باستمرار لضمان نجاح العملية التعليمية ،واستشعار مدراء المدارة
بالحاجة الماسة للقيادة األخالقية في المدارة الحكومية واإلسراع في تبني أحد النماذج للقيادة
األخالقية في المدارة لما له األثر اإليجابي في رفع كفاءة المعلمين داخل المدرسة وتعزيز دور

المعلمين في تحسين العملية التعليمية داخل أسوار المدرسة ،وأن يمتل

مدير المدرسة المهارات

القيادية وأن تكون لديها القدرة على التعامل مع جميع المعلمين دون تميز وكذل

التوزيع العادل

للمعلمين من خالل توزيع نصاب الحصص على المعلمين ومتابعة العمل دون كلل أو تقصير
واعطاء دورات تدريبية للمعلمين باستمرار لضمان نجاح العملية التعليمية.
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 مفهوم الصحة النفسية

 خصائص الشخصية المتمتعة بالصحة النفسية

 دور المدرسة في تكوين الشخصية المتمتعة بالصحة النفسية
 أخالقيات المرشد النفسي في مجال الصحة النفسية
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 المتطلبات األساسية إلدارة التميز بالمدارة
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المحور الثاني

المتغيرات التي شملت (اإلرشاد األ كاديمي ،والتمكين اإلداري ،والعدالة التنظيمية،
والصحة والنفسية ،وادارة التميز)

مقدمة:

إن وضددوح المفهددوم وأهددداإ وأهميددة القيددادة األخالقيددة وربطهددا بددالمتغيرات يسددهل الوصددول إلددى

الهدددإ والمتمثددل فددي التغيددر والتطددوير والتقدددم فددي كافدده مجدداالت الحيدداة العلميددة والتددي تلبددي احتياجددات
المعلمددين فددي الوقددت ال دراهن وتحدداف علددى تلبيددة احتياجددات أبناءنددا فددي المسددتقبل وهددو حددق لهددم علينددا
وتزويد المدددارء بالمعددارإ واالتجاهددات الضددرورية وكددذل ممارسددته لعددادات مفيدة ،فالمعددارإ والخب درات

وحدها ال تﻜفي فالتربية تهدإ إلدى تحقيدق المكوندات الثالثدة التدي تتمثدل فدي المكدون المعرفدي واألدائدي
والوجداني وفدي هدذه الد ارسدة تدم ربدط القيدادة األخالقيدة بدالمتغيرات التاليدة :اإلرشداد األكداديمي ،والتمكدين

اإلداري ،والعدالدة التنظيميدة ،والصدحة والنفسدية ،وادارة التميدز والتددي تسدهم فدي تحقيدق العددل بدين جميددع
المعلمين وكذل الرقي بالعملية التعلمية على كافة المستويات وتحقيق المكونات السالفة الذكر.
أولا :اإل رشاد األكاديمي في المدارس:
مما ال ش فيه أن اإلرشاد األكاديمي يوجه الطالب ويمهد له الوصول إلى تحقيق األهداإ
التربوية للعملية التربوية.

ويعد اإلرشاد األكاديمي أحد اآنسا الفرعية للنظام المدرسي حي

بدأ العمل بنظام اإلرشاد

األكاديمي وخرج إلى حيز التنفيذ عام 1402ه وهو عبارة عن محطة العمل الذي يقوم بها المعلمون
في المؤسسات التعليمية لتعريف الطلبة بتل

المؤسسات وأنظمتها الدراسية وما تتيحه من مجاالت

وفرص دراسية لمساعدتهم على اختيارهم التخصصات والتي تتناسب مع قدراتهم وامكاناتهم وتوافق

ميولهم ورغباتهم ،وكذل معاونتهم في الدراسة على أفضل وجه ممكن والتغلب على ما يعترضهم من
عقبات مستفيدين من الخدمات واإلمكانيات التي تتيحها لهم البيئة االجتماعية عامة والتي توفرها

المدرسة التي ينتمون إليها( .أحمد.)30 :2002 ،
مفهوم الرشاد األكاديمي:

كلمة مرشد جاءت لغوياً من أرشد إرشاداً ،والمرشد األكاديمي هو ذل

الشخص الذي يقوم

بدور اإلرشاد والتوجيه نحو األمور التي تتطلب تدخله باعتباره مرشد اجتماعي يقود الطالب للمسل

الحسن والطريق القويم ،لذا البد من تعاونه مع كافة الهيئة التدريسية حتى يستطيع تذليل العقبات التي

تتعلق بدوره كمرشد( .عبد العزيز.)13 :2002 ،
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واإلرشاد األكاديمي يعرفه بأنه :عملية منظمة تستهدإ مساعدة الطلبة على مواجهة

صعوباتهم ومشكالتهم ومساعدتهم على التكيف مع زمالئهم وبيئتهم المدرسية وفقاً للقيم المجتمعية

وتنميتهم معرفياً ومهنياً ،والعمل على زيادة دافعيتهم للتعلم ،واكسابهم المهارات واالتجاهات والخبرات

اإليجابية والثقة بالنفة( .المنسي.)117 :2004 ،

يعرإ اإلرشاد األكاديمي بأنه الخدمات اإلرشادية التي يقوم بها المرشد لتنمية الطلبة معرفياً

ومهنياً وحل المشكالت التي تعو تقدم تحصيله الدراسي باإلضافة إلى إكسابه المهارات واالتجاهات
والخبرات اإليجابية وفقاً للقيم المجتمعية( .رجب ،ومحمد.)17 :2013 ،

واإلرشاد عملية واعية مستمرة بناءة مخططة تهدإ إلى مساعدة وتشجيع الفرد لكي يعرإ

نفسه ويفهم ذاته ويدرة شخصيته جسميا وعقلياً واجتماعياً وانفعالياً ،ويفهم خبراته ويحدد مشكالته

وحاجاته يوفر الفرص المتاحه له وأن يستخدم امكانياته وينميها بذكاء إلى أقصى حد مستطاع وأن
يحدد اختباراته ويتخذ ق ارراته ويحل مشكالته في ضوء رغبته ومعرفته بنفسه( .زهران.)8 :2003 :

واإلرشاد هو الجانب اإلجرائي العملي المتخصص في مجال التوجيه واإلرشاد وهو العملية

التعليمية بالمدارة التي تنشأ عن عالقة مهنية بناءة بين مرشد (متخصص) ومسترشد (طالب) يقوم
فيها المرشد من خالل تل العملية بمساعدة الطالب على فهم ذاته ومعرفة قدراته وامكاناته والتبصر

بمشكالت وتنمية سلوكه اإليجابي( .عبد العزيز ،ورمضان.)2372 :2010،
وفي ضوء ما تقدم فانه يمكن تعريف اإل رشاد األكاديمي تعريفا إجرائي ا:

.1اإلرشاد األكاديمي :عمليات فنية مهنية منظمة تسترشد بالقيم والمبادي األخالقية وتتوافق األقوال مع
األفعال.

 .2يهدإ اإلرشاد األكاديمي إلى رعاية الطالب رعاية شاملة دراسية واجتماعية ونفسية وصحية ال
وهو في سبيل ذل يتعاون مع كافة التخصصات.

 .3الطالب هو حجر الزاوية في عملية اإلرشاد األكاديمي بالمدرسة.
 .4اإلرشاد األكاديمي هدإ ذو أبعاد ثالثة وقائي عالجي وتنموي.

 .5السرية والتقبل والعالقة المبنية على الثقة واالحترام المتبادل بين الطالب والمرشد من أسة العمل

في اإلرشاد األكاديمي.

 .6يعمل اإلرشاد األكاديمي على مساعدة الطالب فبالتوافق مع الحياة المدرسية والمشاركة الفعالة فيها.
 .7يسعي اإلرشاد األكاديمي إلى إعداد مواطنين صالحين يكونون قادرين على تحمل مسئوليات تنمية
مجتمعهم في المستقبل بكفاءة عالية.
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 .8اإلرشاد األكاديمي يتسم بالمبادرة باالتصال بالطلبة في أماكن ممارسة نشاطهم وقاعات الدراسة
وسكن الطلبة للتعرإ على احتياجاتهم ومشكالتهم ولمساعدتهم في آشباع هذه اإلحتياجات وحل تل

المشكالت.

 .9العمل اإلرشادي عمل مخطط يقوم على تحديد األهداإ ثم وضع البرام التنفيذية لتحقيقها ثم

المتابعة المستمرة والتقويم.

 .10اإلرشاد األكاديمي يعد وسيلة لتحقيق األهداإ العامة للمدرسة والمجتمع التي يمارة فيه عمله

بالمدرسة.

أهمية اإل رشاد األكاديمي- :
لقد كان اإلرشاد األكاديمي في مؤسسات التعليم العالي مسبقاً بهدإ تعليم الطالب المبادئ
األخالقية ومساعدتهم على النمو العقلي واألخالقي ،أما األن فإن الفكرة قد تغيرت وبشكل تدريجي فقد
أصب األرشاد األكاديمي أكثر من مجرد تنظيم جدول الطالب الدراسي والخطة التي ينبغي أن يسجلها
بل تعدي ذل

إلى مساعدة الطالب وتوجيهه في تقييم قدراته وحل مشكالته األكاديمية المختلفة من

أجل ضمان ونجاح العملية التعليمية (عبد العزيز.)180 :2002،
ويعمل المرشد األكاديمي على مساعدة الطالب على تحقيق أهدافه من خالل التعاون معه
وبلورة هذه األهداإ ،وتحقيقها بدقة ووضع الخطط المناسبة لتحقيقها بإمكانياته الشخصية والخدمات
المتاحة التي تيسر له الوصول إلى األهداإ التربوية ).(Graett, 2000: 298
مما يستوجب ذل ضرورة المراجعة بين الحين واألخر الحتياجات الطلبة لإلرشاد األكاديمي
الذي يقدم لهم النص

والمشورة في مسيرتهم التعليمية ،وان إدارة المدارة تعتمد على نصائ

وتوجيهات المرشد األكاديمي الذي ينظر إليه أن يكون داعماً لمسيرة الطالب التعليمية في المراحل
المختلفة كي يحقق أفضل اشكال الفائدة من مدرسته ويساعد على تطوير شخصيته التعليمية ويخفف
من معاناته ،ويحسن من قدراته النفسية مع هذا النظام التعليمي الذي يختلف كلياً عما اعتاد عليه في
المراحل الدراسية السابقة (صالح.)6 :2004 ،
ويهدإ اإلرشاد األكاديمي الفعال في األساة إلى مساعدة الطلبة على اكتشاإ قدراتهم
وامكانياتهم من أجل اتخاذ الق اررات المدرسية التي تتصل بخطة الدراسية ،واختيار نوع التخصص

المناسب والمساعدة في التغلب على الصعوبات التي قد تعتر

المسار الدراسي للطلبة وكلما وجد

إرشاد أكاديمي سليم وفعال ومنظم من جانب مسؤولين متفهمين لهذا النظام ،ومدركين البعاده وواعين
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للفلسفة التي يقوم عليها ،كلما زاد أحتمال نجاح النظام في جذب الطلبة إليه ،وتحقيق األهداإ المرجوة

منه( .أحمد ،وجمال.)320 :2007 ،

ومما سبق يري الباح  :أن اإلرشاد األكاديمي يعتبر ركيزة من الركائز األساسية في المدارة
والتي يتم من خاللها توجيه الطلبة والمعلمين في سير العملية التعليمية بشكل مري ومالئمة من أجل

الرقي بالعملية التعليمية بالمدارة.

ثانيا :التمكين اإلداري في المدارس:

يشهد العالم المتقدم تغيرات وتطورات سريعة ،في كافة المجاالت الحياتية بكافة آطيافها لذا

فإن التمكين اإلداري يعتبر سمة أساسية للمؤسسات التعليمية وخاصة المدارة والتي تحتاج دائما إلى
قائد يتميز بالحرفية في تطبيق اللوائ المدرسية في ضوء مفاهيم التمكين اإلداري بالمدارة والذي
تلعب دو اًر أساسياً في تقدم العملية التعليمية على المستوي المحلي والعالمي.
والتمكين اإلداري :هو النقل التدريجي للسلطة لمديري المدارة الثانوية مزيداً من الصالحيات
وتزويدهم بالمعرفة والمعلومات ،والمشاركة في اتخاذ الق اررات ،وتوفير بيئة للنمو المهني ،وتهيئة بيئة

العمل بوجود نظام التحفيز الذاتي ،القيام بالعمل الجماعي (شقورة.)7 :2015 ،
وهو استراتيجية إدارية تقوم على من

المدير االستقاللية والثقة والسلطة التخاذ الق اررات

المناسبة له على المستويين الشخصي والمهني في ضوء سياسات واطر مساعدة على ذل .

(العمري.)469 :2011 ،

وهي العملية اإلدارية التي يتم بموجبها االهتمام بالمديرين من خالل اثراء معلوماتهم ،وزيادة

مهاراتهم ،وتنمية قدراتهم الفردية ،وتشجيعهم على المشاركة وتوفير االمكانيات الالزمة لهم بما يحفزهم
على اتخاذ الق اررات المناسب (الرشودي.)13 :2009 ،

وهو زيادة اندماج مديري المدارة في الق اررات التي تؤثر على المدرسة باإلضافة إلى الصف

المدرسي ،ليوفر الترتيبات التنظيمية التي تدم المدير في صنع الق اررات ،ويبني اإلحساة بالمسؤولية
لدى المدير (المهدي.)18 :2007 ،

وهو استراتيجية تنظيمية ومهارة جديدة تهدإ إلى إعطاء المديرين الصالحيات والمسؤوليات

والحرية في أدائهم للعمل دون تدخل مباشر من اإلدارة التعليمية ،وتوفير الموارد وبيئة العمل المناسبة
لتأهيلهم مهنياً ومسلكياً (فتحي.)131 :2007 ،
ويعرفها الباح إجرائياً :هي إستراتيجية إدارية يقوم بها مدراء المدارة بمن

الصالحيات والثقدة والسدلطة التخداذ القد اررات المناسدبة من أجل رقي ونجاح العملية التعليمية.
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المعلمدين

أهمية التمكين اإلداري في المدارس:
تكمن أهمية التمكين اإلداري من كونه ضرورياً لمواكبة التغيرات الحاصلة في البيئة المحيطة
بالمؤسسة التربوية من خالل مشاركة مديري المدارة باتخاذ الق اررات والتزامهم بالتطوير المستمر
وتحملهم المسئولية ،وهو بذل يستخرج أقصى طاقات المديرين وأفضل إبداعاتهم مما يسهم في تحسين
وتطوير أداء المؤسسة التربوية وبلوا أهدافها بأفضل ما يمكن فالحاجة ماسة اليوم إلى وجود القيادات

التربوية التي تقود العملية التربوية بشكل فعال نحو الشمول والتكامل واألصالة ،نحو اإلبداع في وسائل
تربيتنا النابعة من قيمنا وتراثنا وعاداتنا وتقاليدنا لبناء جيل قادر على تحمل مسئولياته وأداء واجباته
تجاه ربه وأسرته ومجتمعه ووطنه وأمته( .ملحم.)278 :2006 ،

ويسهم التمكين اإلداري في تحقيق نتائ إيجابية لمديري المدارة فهو يحقق االنتماء للعمل

وينت عن ذل تحسين األداء والتغلب على بع

المظاهر السلبية مثل التغيب ،كما يسهم في زيادة

مشاركة المديرين كنتيجة لشعورهم باالنتماء ،وبالتالي تطوير مستوى أدائهم من خالل منحهم الثقة
والصالحيات والمكافآت واالستقاللية ويتطلب تطوير األداء التحا

المديرين بدورات تدريبية وندوات

وغيرها من األساليب للنمو المهني ،والمؤسسات التي تهتم بذل ال تفر في المديرين بسهولة وتعمل

على المحافظة ما يمتلكونه من مهارات ومعارإ ،ويعمل التمكين اإلداري على إدار المديرين لمعنى
وقيمة وظائفهم وشعورهم بأهمية عملهم في إطار عمل المؤسسة التربوية ككل ،وهذا مفهوم كلي وواسع

لمعنى الوظيفة ،وينعكة ذل على نظرة المديرين النتمائهم للمؤسسة لكي يحققوا التميز في العمل بدالً
من تركيزهم على إشباع الحاجات المادية فقط ،وكل ما سبق يؤدي إلى الشعور بالرضا الوظيفي
والشعور بالسعادة لالنتماء لهذا المؤسسة التعليمية( .المدهون.)77 :2000 ،

يلخ

(ملحم )2006 ،أهمية التمكين اإلداري لمديري المدارس:

.1تحقيق االنتماء للمؤسسة التعليمية والمشاركة الفاعلة.

 .2تطوير مستوي أداء المديرين واكتسابهم للمعرفة والمهارة.

 .3المحافظة على المدير من قبل المؤسسة التعليمية ،وشعور المدير بمعني الوظيفة.
 .4تحقيق الرضا الوظيفي للمدير( .ملحم.)122 :2006 ،
فیهمية وجود التمكين اإلداري في المؤسسات التعليمية( .صبري وآخرون .)2013 ،تم ذكرها من

خالل ما يلي:

 .1المتغيرات والمستجدات السريعة والتحديات الكبيرة ،التي تستوجب التمكين اإلداري لمديري المدارة
الثانوية لمواجهة ومحاربة السلبيات على الفور للحفاظ على تربية النشء ،واالستفادة من اإليجابيات

الحادثة في العالم لتسخيرها لخدمة المدرسة.
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 .2أهمية مراجعة ودارسة وتقييم وتطوير األهداإ والوسائل واألنظمة والسياسات الخاصة بالمدرسة،
لتفعيل عوامل تحقيق األهداإ التربوية ،وهذا ال يحد

إال بالتمكين اإلداري لمديري المدارة الثانوية

الذين يتميزون بالحكمة والبصيرة ،والرؤية الموضوعية والمستقبلية ،واإلبداع والتطوير.

 .3المخاطر واإلنحرافات الفكرية والسلوكية التي تحيط بالشباب نتيجة لسلبيات التقدم التقني واالتصال،
تستوجب التمكين اإلداري لمديري المدارة الثانوية القادرون على مواجهة هذه المخاطر وتل

واالنحرافات بشكل فوري ،والعناية واالهتمام بأساليب التربية اإلسالمية الصحية ليعيش الشباب في
سائر حياتهم الحياة السوية البعيدة عن االنحرافات العقلية والنفسية واإلجتماعية والدينية.

 .4التمكين اإلداري يعمل على استش ارإ المستقبل للمؤسسة التعليمية ويفعل العملية التربوية ،ويجعلها

قادرة على مواجهة المستجدات والتحديات ،ومدركة للوسائل ،واألساليب الحديثة في المؤسسة التعليمية.

 .5التأثير في اآخرين (الطالب وأولياء أمور الطالب) في مؤسساتنا التعليمية يوفر لها القدرة على
تحقيق األهداإ التربوية المنشودة بفاعلية وكفاءة عالية( .صبري وآخرون.)29-28 :2013 ،

ويري (الطائي ،وقتادة )2008 ،يجلب التمكين اإلداري بالمدارس منافع كثيرة على مستوى المؤسسة

التعليمية من أهمها:

 .1زيادة إد ار المديرين لحاجات المؤسسة التعليمية.
التكلفة من خالل مبادرات المديرين بإبداعتهم.

 .2تخفي

 .3تحسين الجودة للعملية التعليمية.

 .4زيادة سرعة استجابة المؤسسة التربوية للمتغيرات الدولية والعربية والمحلية.
(الطائي ،وقتادة.)237 :2008 ،

ومما سبق يري الباح  :أن التمكين اإلداري هو استراتيجية منظمة ومهارة جديدة وعالية تنبع

من مدير محترإ ،تهدإ إلى إعطاء المديرين الصالحيات والمسئوليات والحرية في أدائهم للعمل دون

تدخل مباشر من المؤسسة التعليمية ،وتوفير الموارد وبيئة العمل المناسبةً لتأهيلهم مهنياً على مستوى
المؤسسة التعليمية أو على مستوى مديري المدارة ويسهم في تقوية الروابط والعالقات بين العاملين
والمؤسسة.

للتمكين اإلداري له فوائد مهمة لكل من المؤسسة التعليمية ومديريها في المدارس كما ذكرها
(جالب ،الحسيني )2013 ،في النقاط التالية- :

 .1يزيد من الشعور باالنتماء ،واشباع الحاجات اإلنسانية األساسية.

 .2يولد الشعور لدى مديري المدارة بأنهم األساة في نجاح المؤسسة التعليمية.
 .3يصب العمل أكثر إثارة ،محف اًز وممتعاً ،وذو مغزى.
 .4يزيد التمكين اإلداري من الفاعلية ويحسن الكفاءة والتميز التنظيمي.
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 .5السرعة في اتخاذ الق اررات واالقتراحات ،وتحسين عملية الخدمات وتسريعها االمر الذي يوفر الكثير
من األموال والوقت للمؤسسة التعليمية( .جالب ،الحسيني.)107 :2013 ،

ومما سبق يرى الباح  :أن تمكين مدير المدرسة في المؤسسة التعليمية له أهمية كبيرة،

وتكمن هذه األهمية من خالل أن العامل األساة لنجاح المؤسسة التعليمية هو تمكين مدير المدرسة
الذي يعد الرافعة األساسية للنهو

إدارياً يعملوا على توفير منا

بدوره وتأدية مسؤولياته واإلبداع بإدارته والمديرين الممكنين

مدرسي مناسب مما يسهم بنجاح أنشطة المدرسة بفاعلية ،ويتمتعون

أيضاً بالصالحيات الكافية إلدارة المعرفة الكاملة لكافة أمور العملية التعليمية والقدرة على تطبيق
االستراتيجيات المختلفة لتحقيق النجاح في المدرسة.
متطلبات التمكين اإلداري لمديري المدارس:

لكي يتم تطبيق تمكين مديري المدارة في المؤسسات التربوية ،البد من توفر مجموعة من

المتطلبات األساسية قبل وأثناء عملية التمكين اإلداري والتي تتمثل باآتي:

المتطلب األول :التفويض والثقة اإلدارية لمديري المدارس :إن أساة عملية التمكين اإلداري هو

الثقة ،ثقة اإلدارة التعليمية بمديري المدارة ،وقد عرإ بع

الباحثين الثقة المتبادلة بين األشخاص

بأنها توقع شخص أو مجموعة من األشخاص بأن معلومات أو تعهدات شخص آخر أو مجموعة من

األشخاص هي معلومات أو تعهدات صادقة ،ويمكن االعتماد عليها ،فعندما تثق اإلدارة التربوية في

مديري المدارة يعاملونهم معاملة تفضيلية مثالية ،مثل إمدادهم بمزيد من المعلومات وحرية التصرإ
واالختيار بالعمل ،فالثقة من اإلدارة التربوية التي تؤدي إلى تمكين سلطة مديري المدارة والمحافظة

عليها( .األبراهيم.)20 :2008 ،

فثقة القيادة بنفسها هي من ثقة القيادة بتابعيتها ،وتتمثل بكيفية بناء القائد للثقة في كل فرد من

أفراد المؤسسة التربوية .فالقادة التربويون يعززون الثقة في نفوة مديري المدارة باعتناقهم لمعايير
عالية تتبلور في الرسائل والمعلومات التي يتبادلونها مع اآخرين ويطبقون تل المعايير في تصرفاتهم
وأفعالهم لكي يكونوا قدوة لألخرين ومثالً يحتذى به في المؤسسة التربوية( .الوادي.)95 :2012 ،
المتطلب الثاني :المشاركة في اتخاذ القرار:
عملية اتخاذ القرار الرشيد تكمن في تصور رجل اإلدارة لنفسه كضابط لعملية اتخاذ القرار ال

كصانع للق اررات في المؤسسة التربوية ،وبذل

تكون ق ارراته أكثر فاعلية وكلما اذدادت اآراء باش ار

مديري المدارة في اتخاذ القرار كلما كان القرار أقرب إلى الصواب ،ويصب مدير المدرسة أقدر على

فهمه لتنفيذه( .مطاوع.)56 :2003 ،
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والبرغم من قيام اإلدارة التربوية باتخاذ الق اررات المتعلقة بالسياسات التعليمية والتربوية المهمة

مثل المناه الدراسية ،وخططها ،ومؤهالت المعلمين التربوية لتنفيذها ،إال أن هذه السياسات البد أن

تستمد قدراتها بالرجوع إلى القاعدة أي مديري المدارة وأخذ التغذية الراجعة منهم واال ستكون هنا

فجوة بين التخطيط والتنفيذ في العملية التربوية سيؤدي بالضرورة إلى عدم تحقيق األهداإ المرسومة

بالشكل المطلوب( .حرز هللا.)39 :2007 ،

المتطلب الثالث :التصال الفعال لمديري المدارس الثانوية مع المستويات اإلدارية:

يعد االتصال الفعال مع كل المستويات اإلدارية هو أحد المفاتي األساسية لتمكين مديري

المدارة ،فاإلدارة التربوية ال تستطيع حل مشكلة بمفردها ألن المعلومات المتعلقة بالمشكلة ليست
متوفرة لديها ،إنما لدى المدراء المنغمسين في المشكلة ولذل

يجب اش ار هؤالء المديرين في الحل،

ألنه بدون مشاركتهم لن تحل المشكلة ولن يكون هنا التزام ،وبدون االلتزام لن يتحقق التمكين اإلداري

بالمدارة (حسن.)17 :2002 ،

ويستخدم مدير المدرسة االتصال بمهارة في قيادته المدرسية لغر

تكوين اتجاهات فكرية في

إدارته يراها المجتمع صالحة ومحققة ألهدافه ،ويستخدم المدير االتصال في .أغ ار
اإلقناع والتشجيع والحفز للمعلمين (صبري ،وآخرون.)310: 2009 ،

أخرى مثل

المتطلب الرابع :الهدف والرؤية المستقبلية:
إن بناء الرؤية تمثل الخطوة الصحيحة نحو التمكين اإلداري ،فالرؤية تزود المديرين بآراء

تصب في مجال التعليم وبالتالي تقودهم لإلبداع ،وتسم لهم باإلحساة ،الذي ستقوم به الًحقا في

اإلتجاه الذي تعتقد القيادة التربوية بالمدارة ،ويجب أن يتم دعم رسالة المؤسسة التربوية بالقيم
األساسية التي تؤمن بها المؤسسة ،على إعطاء طر للمديرين إلى أن يكون حيز ومتسع للقيام بالعمل

الحقيقي بالمدارة .وقد تمثل هذه الرؤية تحديد عطائهم كذل

الثقة الالزمة التخاذ الق اررات في

المؤسسات ،فعملية نجاح التمكين اإلداري تعتمد وبشكلها التقليدية التي تعمل بشكل أساسي على تولية
اإلدارة التربوية االهتمام والتفكير الكافيين والعمل على ربط برنام

التمكين اإلداري بأهداإ وقيم

المؤسسة التربوية ،بمعنى أن نرى من مدير المدرسة نواة ،ومركز استقطاب مدير المدرسة هو األكثرَ

لألفكار التي من شأنها تسيير العملية التربوية بالطريقة الناجحة ،إن رؤية لما تحتاجه وتتطلبه العملية

التربوية من تحديثات وأفكار ،ألنه هو المشرإ الميداني على سير هذه العملية التعليمية.

(العتيبي.)99 :2005 ،
ويمكن للمؤسسة التربوية أن تحقق درجة عالية من التمكين اإلداري ،إذا أدر مديري المدارة

أهداإ ورؤية اإلدارة التربوية في التعامل مع األزمات الحاصلة بالمدرسة ،واالتجاه االستراتيجي

للمؤسسة التربوية ،ويترتب على ذل

شعور المدراء بقدرتهم على التصرإ ذاتياً بدال من انتظار
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األوامر والتوجيهات من اإلدارة العليا ،األمر الذي من شأنه أن يسهم في معالجة األزمات قبل

استفحالها واستعصائها على الحل (حسن.)17 :2002 ،

المتطلب الخامس :تكوين فرق العمل لمديري المدارس الثانوية:
يتطلب تمكين مديري المدارة ثقافة تنظيمية تؤكد على أهمية العنصر البشري ،وتشجع على

عمل فريق لمهام األزمات من خالل المشاركة في صنع الق اررات ،واحترام أفكار فريق العمل من قبل
اإلدارة التربوية ،إن فر المهام أكثر فعالية في معالجة األزمات من األفراد الموزعة امكانياتهم

وقدراتهم ،ألنها تتمتع بموارد أكثر وبمهارات متنوعة ،وبسلطة أكبر في اتخاذ الق اررات ،وبجانب ذل
يجب أن تمن اإلدارة التعليمية فريق العمل سلطة كافية لتنفيذ ق ارراته ،وتطبيق التحسينات التي

يقترحها.

(حسن.)17 :2002 ،
ويعد اعتماد أسلوب فريق العمل من األساليب الحديثة في الفكر اإلداري ،الذي تلجأ إليه

المؤسسات التربوية المعاصرة والمتطورة ،إذ أن فر العمل تعد استراتيجية للعديد من المؤسسات التي
تستطيع استثمار مواردها بنجاح ،واذا كان فريق العمل يتكون من عدد معين من األفراد يعملون سوياً،
فإن ما يحققه هذا الفريق من إنجاز يكون أكبر بكثير من مجموع إنجاز هؤالء األفراد بمفردهم ،حي
ال يعتمد نجاح الفريق على المهارات الفردية فقط ،ولكن على األسلوب الذي يقوم من خالله أعضاء
الفريق بالدعم والعمل مع بعضهم البع

( .أبو جربوع.)3 :2014 ،

المتطلب السادس :التدريب المستمر لمديري المدارس الثانوية:
ال يمكن تمكين مديري المدارة بدون توفير التدريب المالئم ،ألنه ال يجب أن تفتر

التعليمية أن المديرين يفهمون أعمالهم أو يمتلكون المعرفة عن وظائفهم بالكامل .فتمكين مديري

اإلدارة

المدارة ،يتطلب اكساب المعرفة والمهارة واألدوات الالزمة للتصرإ الفعال بصفة مستمر.

(حسن.)17 :2002 ،

والتمكين اإلداري الناج لمديري المدارة الثانوية يتطلب توافر عدد من العوامل مثل القيادة
القوية ،والتنظيم الثابت فيما يتعلق بالمديرين والتمويل ،والمشاركة المجتمعية ،ولكن هذه السمات ال
يمكن أن تظهر أو تحقق بسرعة ،فهي تتطور وتنمو عبر عملية من التطوير القيادي وبناء القدرة

التنظيمية ،والمهارة في إدارة االجتماعات والتعامل مع وسائل االعالم ،والتفاو

مع المسؤولين

ومشاركة مؤسسات المجتمع المحلي ،وناد اًر ما يتم إكتساب هذه المهارات دون جهد ،ولذل يجب أن
يعمل مديري المدارة على تنمية هذه المهارات لكي يتمكنوا من النجاح في هذا المسعى.
(حسين.)74 :2009 ،
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المتطلب السابع :الدعم االجتماعي لمديري المدارس الثانوية:
لكي يشعر مديري المدارة الثانوية بالتمكين اإلداري الفعلى فالبد أن يشعروا بالدعم والتأييد

من رؤسائهم ،وزمالئهم ،وهذا من شأنه أن يزيد من ثقة مديري المدارة بالمؤسسة التربوية ،وبمرور
الوقت يحد

زيادة في مستوى انتمائه المؤسسي والتزامه (األبراهيم.)20 :2008 ،

المتطلب الثامن :التحفيز الذاتي:

إن للحوافز والتعويضات دو اًر رئيساً في توفير بيئة العمل المناسبة ويتحقق هذا الدور في
المؤسسة التربوية من خالل تحفيز مديري المدارة لتقديم خدماتهم للمؤسسة ،ولضمان تحفيزهم
والتزامهم تجاه تحقيق أهداإ المؤسسة ،في المقابل أن تجاهل وجود نظام حوافز قانوني وفعال يكفل

حقو وامتيازات المديرين يعر

المؤسسات للعديد من المخاطر ،التي تؤثر سلباً على مجمل األداء

الوظيفي والسلوكي للمعلمين( .أبو شر .)9 :2010 ،
ومما سبق يري الباح  :من خالل عر

متطلبات نجاح التمكين اإلداري أن على مؤسسة

التربية والتعليم العالي أن تعزز وتوظف جميع اإلمكانات لتمكين مدير المدرسة الثانوية ،بمنحه المزيد
من الثقة والدعم المستمر ،وتعزيزه بكافة الصالحيات التي تعمل على تسهيل مهامه التي طلبت منه

وبناء
أن يحققها لمؤسسته التربوية ،وكذل تقديم الدعم له في عالج المشاكل التي يواجهها أثناء عمله
ً
على ذل يجب على مدير المدرسة الثانوية أن يسعى إلجراءات بع التحسينات إلدارته المدرسية
لتتناسب مع مهارات ومتطلبات التمكين اإلداري ،وأن يبدي مدير المدرسة اهتماماً بنتائ العمل

المدرسي سعياً نحو التقدم والرقي والتطور.
ثالثا :العدالة التنظيمية في المدارس:
يعتبر العدل أساة المل

لذا نجد ان للعدل قيمة إنسانية شرعها هللا في سائر األديان
ومن عليها لذل

السماوية ،والزم بها عباده منذ ان خلق هللا األر

تعتبر العدالة التنظيمية ضرورة

أساسية في حياتنا العملية واقامة شرع هللا فالعدل من اوجب الواجبات في نظام العالم اإلسالمي ،وهو

َم َر
فضيلة متفق عليها بين جميع الشرائع اال انها اظهر في الشريعة اإلسالمية في قوله تعالى (ق ْل أ َ
َربِّي ِّباْل ِّق ْس ِّط) (األعراإ )29 :ويعتبر توضي لكل حقو المعلمين واجباتهم إتجاه عملهم وهي من
ضمن مجاالت العدالة التطبيقية إضافة إلى ذل المساواة بين جميع المعلمين دون تميز.

وتعرإ العدالة بصفة عامة بانها إعطاء كل فرد ما يستحق( .حسانين.)74 :2004 ،

هي ممارسة مديرو مدارة المرحلة الثانوية بغزة لمهامهم اإلدارية مع المعلمين بإنصاإ

ومساواة واحترام متبادل ودون محاباة وتوزيعهم للمهام والواجبات ،وتطبيقهم للقوانين واألنظمة

والتعليمات ،وتقييمهم الداء المعلمين بنزاهة وشفافية ،وتشمل المستويين الوظيفي واإلنساني.

(عدوان.)7 :2016 ،
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كما أنها الطريقة التي يحكم من خاللها الفرد على عدالة األسلوب الذي يستخدمه المدير في
التعامل معه على المستويين الوظيفي واإلنساني ،وهي مفهوم نسبي يتحدد في ضوء ما يدركه الموظف
من نزاهة وموضوعية( .وادي.)4 :2007 ،
ويقصد بها أيضا :درجة تحقيق المساواة والنزاهة في الحقو والواجبات التي تعبر عن عالقة
الفرد بالمنظمة ،وتجسد فكرة العدالة مبدأ تحقيق االلتزامات من قبل الموظفين تجاه المنظمة التي
يعملون فيها ،وتأكيد الثقة التنظيمية المطلوبة بين الطرفين( .العطوى.)149 :2003 ،
ويعرفه الباح

إجرائياً :هو شعور مدراء المدارة الحكومية بمحافظات غزة في توزيع المهمات

لدي معلمي المدارة وهذا يحقق نوعاً من القيادة وتطبيق القوانين واألنظمة دون تحيز ،وعدالة الق اررات
المتخذة من قبل مدراء المدارة دون اغفال حقو المعلمين وواجباتهم ،وعدالة المعاملة التي يعامل بها
من قبل مدراء المدارة.
يعتبر موضوع العدالة التنظيمية مثار أهتمام الدراسات التربوية والسيما دراسات السلو
التنظيمي ،ويعود أهمية الموضوع بعالقته المباشرة بمجموعة كبيرة من المتغيرات التنظيمية التي تؤثر
بدورها على نجاح وتطور المؤسسات وقدرتها على تحقيق أهدافها بكفاية وفعالية.
(محارمة.)319 :2000 ،
تمثل العدالة التنظيمية ظاهرة تنظيمية ،ويرجع السبب في ذل إلى أهمية األثر الذي يمكن أن
يحدثه إحساة العاملين بالعدالة أو عدم العدالة في مكان العمل( .زايد.)12 :2006 ،
فالعدل من أوجب الواجبات في نظام العمل اإلسالمي ،وهو فضيلة متفق عليها بين جميع

ِّ ِّ ِّ
ِّ
يموا
َمَر َربِّي باْلق ْسط ۖ َوأَق ُ
الشرائع السماوية ،وقد ظهر في الشريعة اإلسالمية ،قال سبحانه ( ُق ْل أ َ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ودو َن) (األعراإ )29 :ومن
ين َك َما َب َدأ ُ
َك ْم َت ُع ُ
وه ُك ْم ع َ
ُو ُج َ
ين َل ُه الد َ
وه ُم ْخلص َ
ند ُك ِّل َم ْس ِّج ٍد َو ْاد ُع ُ
الضروري توضي حقو لكل موظف وواجباته من مجاالت العمل التطبيقية في الوظيفية ألن بع
المسئولين ال يوض للموظف هذه الواجبات ،ثم يؤاخذه على عدم تطبيقها وهذا لية من العدل ،إضافة
لذل المساواة بين الموظفين في المعاملة والحقو دون تمييز بينهم ،فالعدال يقتضي المساواة بينهم لذا
يجب على من يضع أنظمة العمل أن يراعي المبادئ ويجب أن تكون أنظمة العمل واضحة حتي ال
يقع الظلم على العاملين (الحميدان وهوساوي.)328 :2010 ،
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أهمية تطبيق العدالة التنظيمية في المدارس:
تعتبر العدالة التنظيمية لها قيمة إسالمية عند تطبيقه ولها مكانة عالية في الشريعة اإلسالمية

ولها في توزيع النصاب المحدد لكل معلم من عدد الحصص لكل معلم وتطبيقها على أر

الواقع

تتض النزاهة بين المعلمين.

لقد أد ار الباحثون في مجال العلوم االجتماعية واإلنسانية أهمية العدالة التنظيمية ،خاصة

في مجال اإلدارة التربوية ،فأتباع المدير لمبدأ العدالة التنظيمية تحقق مناخاً انسانياً للعمل.

(محارمة.)312 :2000 ،

وتعتبر العدالة التنظيمية قياساً حقيقياً لمدي صحة وسالمة اإلدارة ،حي

أن معرفة مدي

إحساة العاملين بالعدالة التنظيمية بشكل عام ،وتمكن من إصدار أحكام تقويمية عن مدي صحة

وسالمة اإلدارة وتحديد المجاالت الواجب إحدا

تغير فيها( .الداية.)18 ،2012 ،

وتطبيق مدير المدرسة للعدالة التنظيمية يؤثر إيجاباً على العديد من المتغيرات األخرى
بالمدارة،كما أن للعدالة التنظيمية نوات مهمة فعلى المستوي الفردي تتمثل نوات توافر العدالة
التنظيمية في مجموعة اإلتجاهات والسلوكيات اإليجابية لدي المعلمين مثل التزام التنظيمي والرضا
الوظيفي والثقة التنظيمية وسلوكيات المواطنة التنظيمية ،بينما يؤدي عدم إد ار

األفراد للعدالة

التنظيمية يؤدي إلى السلوكيات المضادة لإلنتاجية مثل :الضغو الوظيفية ،والسلوكيات االنتقامية
والتخريبية ،والسرقة ،وزيادة العدوان وقلة الجهد المبذول في العمل ،وانخفا

اإلنتاجية التنظيمية،

وشيوع بيئة عمل عدائية ،وضعف الثقافة التنظيمية( .المهدي.)83 :2006 ،
إن أهمية العدالة التنظيمية تزداد باعتبارها من المتغيرات التنظيمية التي تساعد على فهم سلو

األفراد داخل المنظمات حتى استخدمت كأساة لتفسير الكثير من صور السلو التنظيمي وقد اتخذت
المبادئ الخاصة بالعدالة التنظيمية وقيمها كأساة ألداء التميز للمنظمات(.الحجايا.)3 :2006،

فاإلدارة ذات المبادئ والقيم والتي توصف بأنها عادلة تعد من اإلدارات المتميزة والقائد الذي

يستطيع إيصال الشعور بالعدالة التنظيمية بأنواعها المختلفة للعاملين تحت إمرته ويستطيع كسب ثقة
ورضا العاملين معه يعد قائداً وادارياً متمي اًز من هذه الناحية( .الداية.)30 :2012 ،
هنا العديد من الفوائد والنواتج عند تطبيق العدالة التنظيمية في المدارس كما ذكرها

(باجودة.)2010 ،

 .1يعد تطبيق العدالة التنظيمية في المدارة أحد جوانب تطبيق الجودة في العديد من المجاالت
مثل تنفيذ إجراءات توزيع المهام أو أعداد وتطبيق نظام تقييم األداء أو إجراءات حل النزاع.
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 .2الشعور باالنتماء إلى جماعة أو مجتمع له قيم ومبادئ ومعايير للسلو تحكم التعامل فيما بين
أفراده.
 .3الشعور باألمن واألمان واالستقرار والحالة النفسية السليمة عند معرفة أن الشخص لن يحصل اال
على ما يستحق وأن ال أحد سيحقق مزايا غير مستحقة على حساب األخرين.
 .4االعتراإ بمبدأ العدالة التنظيمية هو اعتراإ بحقو الفرد واعتراإ أن له متطلبات لها.
 .5أهميتها ووزنها في المدرسة ،ويشعر الفرد بأهميته ومكانته في المنظمة وعند مديره.
الشعور بالثقة في اإلدارة المدرسية.
 .6إحساة المعلمين المجيدين المخلصين في المدرسة بالمساندة والدعم وهو المحدد لمكانتهم في
المدرسة ولمستقبلهم الوظيفي.
 .7اإلحساة باالحترام والشعور بتقدير الذات.
 .8اإلحساة بالنظام والشفافية والوضوح.
 .9نشر المحبة والتنافة الشريف بين المعلمين بالمدرسة والمشاعر األخوية الدافئة.
(باجودة.)56 :2010 ،
مجالت تطبيق العدالة التنظيمية في المدارس:
يعد تطبيق مدراء المدراة للعدالة التنظيمية من أهم الركائز لتحقيق العالقات اإلنسانية وشعور
المعلمين بالرضا واالحترام المتبادل وهذا بدورها ينعكة على جودة العملية التعليمية ومن هنا سيتم
أستع ار

أبعاد العدالة التنظيمية في المدارة الحكومية.

أولا :العدالة التوزيعية في المدارس:
إن للمديرين دو اًر مهماً في إدراكهم للعدالة التوزيعية ،كما أن للمدارة نظاماً خاصاً بالنسبة
للصالحيات المخولة للمديرين بها فهنا

العديد من األمور يتم توزيعها عن طريق و ازرة التربية

والتعليم  ،ولية لمدير المدرسة دور في توزيعها ،ولكن بالرغم من ذل لمدير المدرسة دور مهم يتصل
بالعدالة التوزيعية في المدارة وذل عن طريق الجوانب التالية كما ذكرها( .باجودة)59 :2010 ،

 .1توزيع المخرجات (اإلمكانيات والموارد والفر

والحوافز المادية والمعنوية)

تتصل العدالة التوزيعية في المدارة بكل ما يتم توزيعه أو تقسيمه على المعلمين مما يستفاد
منه ،ويتم الحصول عليه من خالل الوظيفة من عوائد مادية أو معنوية بطريقة رسمية أو غير رسمية
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من اإلمكانات والفرص والحوافز والموارد وعلى الرغم من أن الراتب المستلم يعد من أهم ما تتضمنه
العدالة التوزيعية اال أنه من األمور التي لية لمدير المدرسة صالحية فيها ،وأهم ما يتم توزيعه على
المعلمين من قبل مدير المدرسة كما يراها (الحميدي .)2012 ،كالتالي:
 تخصيص المكاتب ومساحاتها واعطاء السلطة والصالحيات.

 عبارات الثناء والتقدير أيضاً من الحوافز المعنوية التي يتلقاها المعلمون والتي تكون بعدالة
ومساواة حسب ما يقدمونه من مجهود.

 إلحا المدرسين بالدورات التدريبية.

 تعد المكافأة الرمزية والجوائز المعنوية والهدايا المقدمة للمعلمين وتكريم المجتهدين في حفل ما
أيضاً من العوائد التي يجب تحري العدالة عند توزيعها( .الحميدي.)62 :2012 ،

 .2توزيع المهمات والمسئوليات الرسمية وغير الرسمية:
إن للمدير دو اًر كبير في إد ار عدالة توزيع المهام والمسئوليات رغم أن الو ازرة تحدد نصاب
الحصص والمهام واالعباء الوظيفية والتكليفات الرسمية بشكل عام ،اال أن مدير المدرسة هو المسئول
عن توزيعها بين المعلمين بتساوي وبطريقة عادلة ،ويعد جدول الحصص األسبوعي والحصص
اإلضافية من األمور األساسية التي يجب على مدير المدرسة تحري العدالة عند توزيعها ،ومن المهام
التي تتعلق بالعدالة التوزيعية وعلى المدير مراعاتها ما يلي:
 توزيع المهام والمسئوليات على المعلمين حسب قدراتهم وامكاناتهم وتخصصاتهم.


مراعاة العدالة في توزيع الحصص االحتياطية واألهتمام بجدول المناوبة مع تطبيق التعاميم
الخاصة بها (باجودة:2010 ،

.)59

ثاني ا :العدالة اإلجرائية في المدارس:
ال تعتمد آحكام العدالة في المؤسسة التعليمية فقط على ما إذا ما كانت نوات التوزيع التي

يحصل عليها األفراد بطريقة عادلة.

إن لمدير المدرسة دو اًر كبي اًر في إد ار المعلمين للعدالة اإلجرائية وذل التصالها بكل ما يصدر من

اإلدارة المدرسية من أنظمة ولوائ وأحكام واتخاذ الق اررات ،أحد العوامل المهمة التي تؤدي إلى رفع

الروح المعنوية للمعلمين ،وتعميق انتمائهم للمؤسسة ،من خالل شعورهم بأنهم شركاء حقيقيون في

صنع القرار داخل المدرسة (رباح.)31 :2008 ،
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ويتتض دور مدير المدرسة في العدالة اإلجرائية كما يراها( .المهدي .)2006 ،فيما يلي:

 .1تحري العدالة عند وضع القوانين واألنظمة الفرعية أو الداخلية في المدرسة بحي
القوانين واألنظمة بعدة صفات منها أن تكون:

تتصف تل

 مقبولية من قبل المعلمين.
 متماشية مع اهتماماتهم.

 إمكانية تطبيقها على الواقع.

 مراعية لألوضاع الموجودة ومراعية لظروإ الذين ستطبق على هم.
 مفهومة وواضحة من الجميع وبعيدة عن الغمو

واحتمال عدة معاني.
(المهدي.)62 :2006 ،

وعند تطبيق اإلجراءات لبد أن يراعي المدير بعض القواعد لكي تكون عادلة كما ذكرها (ملكاوي،
 .)2003وهي كالتالي:

 الثبات الواقعية ،الدقة مطابقتها للمعايير وأن تكون متماشية مع المبادئ األخالقية السائدة وأن
تكون مقبوالً من قبل المدرسين.

 تطبيق المعايير بشكل موحد عند تطبيق اإلجراءات ،فعندما يطبق مدير المدرسة ق ار اًر معيناً
فان اإلجراءات يجب أن تتطابق مع جميع األشخاص في جميع األوقات دون تفرقة أو تحيز
ومحاباة ألي منهم على اآخر ،ودون تحقيق مصال شخصية( .ملكاوي.)15 :2003 ،

ثالثا :العدالة التفاعلية في المدارس:

لمدير المدرسة دور كبير في إد ار المعلمين للعدالة التفاعلية (عابدين )2001 ،من خالل:

 .1طبيعة معاملة مدير المدرسة مع المعلمين وأسلوب التعامل معهم ،فطبيعة المعاملة التي يتلقاها

المعلمون بالمدارة لها أهمية كبري ،ألنها تنعكة على جو المدرسة العام وبالتالي على سير العمل

المدرسي وعلى الطلبة وذل ألن المعاملة السيئة تكون قبل مدير المدرسة تولد العداء والغضب وعدم
الرضا وانخفا

الروح المعنوية ،لذا يجب أن يراعي مدير المدرسة األمور التالية لتعزيز اإلحساة

بالعدالة التفاعلية لدي المعلمين بالمدرسة:

 احترام المعلمين واحترام وجهات نظرهم ،واحترام حقوقهم.
 التمس

بالمبادئ الرفيعة والصفات السامية والقيم العليا من آخالص ومصداقية وصراحة وعدم

تالعب أو خداع في التعامل.

 االلتزام بآداب التعامل ،واللباقة أو المجاملة وعدم استخدام االلفاظ البذيئة أو غير المالئمة.
(عابدين.)93 :2001 ،

.
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رابعا :العدالة التقييمية في المدارس:
لتقييم األداء مكانة مهمة في المجال المدرسي فهو األداة التي يتعرإ عن طريقها كونه مدير
المدرسة واإلدارات العليا على مستوي المعلمين في المدرسة ألثارة دافعيتهم والكشف عن الطاقات
الكامنة لديهم واالستفادة من قدرتهم ولتتخذ اإلجراءات المناسبة لالرتقاء بضعيفي المستوي ومكافأة
جيدي المستوي باإلضافة إلى محاولة تحسين األوضاع والظروإ التي من شأنها تحسين أداء
المعلمين للتناسب مع توقعات المعلمين وللمدير في المدرسة بالغ التأثير على مدي إد ار المعلمين
للعدالة التنظيمية .وحتى يكون التقييم عادالً ومنصفاً ومحف اًز على االرتقاء بأداء المعلم كان البد ان
تكون معايير التقييم التي يتداولها المقيمون والقائمون على التقييم موضوعية شاملة وفي ضوء اتجاهات
عالمية حديثة (حسن.)249 :2001 ،
ولتحقيق العدالة التقييمية لبد من مراعاة األمور التالية من قبل مدير المدرسة في تقييمه للمعلمين
كما ذكرها (السبعي.)2012 ،
 مكافأة جميع المعلمين وفق أدائهم.
 إعطاء جميع المعلمين الفرصة المناسبة للترقية كلما قدم أحد المعلمين اداءاً متمي اًز.
 إطالع المعلمين على مؤشرات تقييم ألداء مسبقاً.
 إعطاء المعلمين فرصة للتظلم بشأن نتائ التقييم غير العادلة.
 عدم تأثر عملية التقييم التي يجريها المديرين بالعالقات الشخصية.
 إفساح الفرصة للمعلمين في تقييم أدائهم ذاتياً( .السبعي.)33 :2012 ،
ومما سبق يري الباح  :أن ألبعاد العدالة التنظيمية مطلب أساسي لضبط التوازن السلوكي
في المدارة مما يساعد على االستقرار داخل المدارة وب

روح التعاون المشتر والمشاركة في تقييم

األداء للمعلمين على المستوي النظري والتطبيقي وهذا بدورها يؤدي إلى رقي والتقدم بالمسيرة التعليمية
بالمدارة.
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رابع ا :الصحة النفسية بالمدارس- :
في ضل التغيرات المتسارعة التي تعتري كافة مجاالت الحياة بسبب تفجير المعرفة وتطوير
تطبيقاتها العملية يتشكل منظور جديد لمهمة التربية ولرسالة المدرسة المعاصرة أوجد مجاالت للتقارب

والتعاون والتنسيق بين مهنتي التعليم والتعلم من جهة والخدمة من جهه أخري تمكن المتعلم من النمو
المتكامل للجسم والعقل والنفة والسلو  ،من هنا تصب الخدمة النفسية مقدمة في عناصر العمل

التربوي للمدرسة الحديثة ورافداً مهما للعملية التربوية والتعليمية لكونها معنية بالكشف عن االحتياجات

الخاصة بالمتعلم والعمل على اشباعها بطر علمية وباساليب مهنية( .صحرواي)51 :2017 ،

إن الحياة النفسية للمدرة مليئة بالمشاكل والمتاعب الناجمة عن أعباء مهنة التدرية باعتبارها

تعد مدن المهدن الصعبة ،وال ش

أن الوضعية الصعبة للمدرة ناتجة عن المنا المدرسي والمهني

العام الذي يؤدي فيه عمله ،كاكتظاظ األقسام ،التغيير المستمر في المناه

والبرام

والمقررات

الدراسية ،ضعف الوضع االقتصادي واالجتمداعي للمددرة مقارنة بالمهن األخرى ،التعامل مع التالميذ
واإلدارة والزمالء ،سوء العالقات المهنية داخل المدرسة ،نقص اإلمكاندات والتجهيزات المدرسية ...كلها

مؤشرات دالة على الوضعية الصعبة لمهنة التدرية ،وهذا ما يتدرجم المعانداة النفسدية للمدرسين من

مظاهر القلق ،التوتر ،والتأزم التي تؤثر سلبا على صحتهم النفسية والتي قد تسبب مباشدرة فدي تددني

دافعيتهم وعدم رضاهم عن الوظيفة الذي ينعكة بدوره على أدائهم (أحمد)135 :2007 ،

وقد عرفت الشخصية السوية بانها الشخصية التي تتميز بالرضا بالواقع غير القابل للتغير

والتوافق معه وأيضا العمل اإليجابي على تغير الواقع الداخلي والخارجي بما يسم بالنمو والتطور
المستمر لإلنسانية( .دحالن.)79 :2007 ،

ويعرفها الباح إجرائياً :يعمل المديرين جاهدين بالمحافظة على أسرار المعلمين وعدم افشاءها
لألخرين وحل المشكالت التي يتعر لها المعلمون فيما بينهم والعمل على حلها دون إحدا أي حرج
مع المعلمين األخرين.
خصائ

الشخصية المتمتعة بالصحة النفسية:

تتميز الشخصية المتمتعة بالصحة النفسية بعدة خصائ

لخصها( .زهران .)2003 ،فيما يلي:

وفيما يلي أهم هذه الخصائ

كما

 .1التوافق :هي دالئل التوافق الشخصي ويتضمن الرضا عن النفة والتوافق االجتماعي ويشمل

التوافق األسري والمدرسي والتوافق المهني.

 .2الشعور بالسعادة مع النفة :وهو الشعور بالسعادة والراحة النفسية لما للفرد من ما

نظيف

وحاضر سعيد ومستقبل مشر واالستفادة من مسرات الحياة اليومية والشعور باألمن والطمأنينة والثقة

ووجود إتجاه متسام نحو الذات.
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 .3الشعور بالسعادة مع األخرين :يدل على حب األخرين والثقة فيهم واحترامهم والقدرة على إقامة

عالقات اجتماعية سليمة واالنتماء للجماعة والقيام بالدور االجتماعي المناسب.

 . 4تحقيق الذات وتقدير القدرات :يدل على فهم النفة والتقييم الواقعي والموضوعي للقدرات وتقبل
نواحي القصور وتقبل الفرو الفردية.

 .5القدرة على مواجهة مطالب الحياة :وهي النظرة السليمة الموضوعية للحياة ومطالبها ومشكالتها
والقدرة على مواجهة هذه المشكالت وتحمل المسؤوليات االجتماعية.

 .6التكامل النفسي :يدل على األداء الوظيفي الكامل المتكامل المتناسق للشخصية ككل والتمتع
بالصحة ومظاهر النمو العادي.

 .7حسن الخلق :ويدل على اآدب وااللتزام وطلب الحالل واجتناب المحرمات وبشاشة الوجه وبذل

المعروإ وكف األذى وارضاء الناة في السراء والضراء( .زهران.)130 :2003 ،
ﺩﻭﺭ المدرسة فى تﻜﻭيﻥ ﺍلشخصية ﺍلمتمتعة بالصحة ﺍلنفسية:

المدرسة تعتبﺭ ﺃهﻡ عﻭﺍمل ﺍلتنشئة ﺍالجتماعية ،فهي ﺍلممثلة ﺍألﻭلى فى ﺍلثقافدة ﻭهى ﺍلتي

تسهﻡ بالقﺩﺭ االكبر فى ﺍإلشدﺭﺍﻑ علدى ﺍلنمدﻭ للمديرين لها تأثيﺭﺍً فى سلﻭكهم ﺍالجتماعي ﻭتﻜﻭيﻥ
شخصيته ﻭتﻭجيه سلوكه ،وللمدرسة ﻭﻅيفة نفسية ﻭﺍجتماعيدة هامة ﻭهى ﺍلعامل ﺍألﻭل فى صبغ

سلﻭﻙ المديرين بدصبغة ﺍجتماعيدة والتي تﺅثﺭ فى ﺍلتﻭﺍفﻕ ﺍلنفسي تعتبﺭ ﺍلنمﻭﺫﺝ ﺍألمثل للجماعة

ﺍألﻭلية ﺍلتي يتفاعل مع ﺃعضائها ﻭجها لﻭجده ﻭتستخﺩﻡ ،ﻭيتﻭحﺩ مع ﺃعضائها ﻭيعتبﺭ سلوكهم سلوكاً
نمﻭﺫجياً يحتﺫيه بالمشاركة فى ﺍلمﻭﺍقﻑ ﻭﺍلخبﺭﺍﺕ بقصﺩ تعليﻡ ﺍلدسلﻭﻙ ﻭﺍالسدتجاباﺕ ﻭﺍلتﻭجيده

ﺍلمباشﺭ

(دياب.)42 :2006 ،

قد ذكر (كامل )2003 ،مجموعة من المهام التي يقوم بها المدراء كمرشد نفسي داخل المدارس

وهي كالتالي:

 .1خدمة جميع طلبة المدرسة.
 .2يعمل معظم وقته مع جماعات أكثر مما يعمل مع أفراد.
 .3يعمل مرشداً ومطو اًر لبرام المدرسة.
 .4يساعد معلم الصف على ضبط الصف وادارته.
 .5يركز على األبحا

التطبيقية.

 .6يقدم الخدمات للطلبة المحرومين ثقافياً.
 .7يعمل على تنشيط المعلمين في المدرسة لمصلحة الطالب.
 .8يستخدم المقايية النفسية في تشخيص الحاالت التي يتعامل معها.
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 .9يساعد مدير المدرسة على تحقيق أهداإ المدرسة المرصودة.
 .10يعمل على تنمية المعلمين مهنياً فيعرفهم بسلو الطلبة وخصائصهم النمائية وتطورهم من جميع
الجوانب.
 .11يبذل جهداً كبي اًر لمنع انتشار المشكالت السلوكية الخطيرة مثل (التدخين ،المخدرات ،ومشكالت
آخري( .كامل:2003 ،

.)22

أخالقيات المدير كمرشد نفسي في مجال الصحة التفسية:
إ ن الخدمة النفسية لها خصوصية شديدة وذل

لتعامل المرشد أو االخصائي النفسي مع

مسترشدين لهم خصوصيتهم التي ينبغي المحافظة عليها ،لذل يجب عليه التحلي وااللتزام بمجموعة

من األخالقيات والتي يمكن توضيحها (زهران .)2003 ،وهي كالتالي:
.1المسئولية:
حي

يتحمل المسئولية تجاه المسترشد أو العميل بما يشمل كافة حقوقه وكذل تجاه مصدر

اإلحالة واألسرة والمجتمع وكذل المؤسسة التي يعمل بها.
 .2الكفاءة:

وتتضمن اآلختصا

والمهارة التي تتطلب ما يلي:

 الدراسة والتأهيل التخصصي.
 حصوله على المعارإ والمهارات األساسية الالزمة للمهنة.
 حضور الحلقات والندوات والمؤتمرات العلمية.
 دقة المعلومات والخبرة في استخدامها.

 طلب المساعدة عند اللزوم لضمان الفعالية والنجاح( .زهران.)54 :2003 ،

 .3التمس بالمعايير األخالقية والقانونية بالمدارس:

يجب عليه عند ممارسته لمهنته أن يظهر أحتراماً واضحاً لألوضاع االجتماعية السائدة في

مجتمعة ،فضالً عن االستجابة للتوقعات األخالقية من قبل المجتمع الذي يعمل فيه ،وأن يضع في

االعتبار أن قيامه بالخر للمعايير االجتماعية واألخالقية والقانونية السائدة قد يتر آثارها السيئة على
مسترشديه وطلبته وزمالئه بالمهنة ،ويضم آسمه وسمعته المهنية بشكل عام.

 .4القدرة على تطوير عالقات إنسانية مهنية مع مسترشديه وطلبته:
حي

يحتاج مدراء المدارة إلى أن ينمي عالقة إنسانية بجمهوره ،ولكنها يجب أن تكون في

نفة الوقت واقعياً ومهنياً ،لهذا يؤكد كثير من االخصائيين أهمية التعاطف مع المسترشد.

(أبو يوسف.)96 :2008 ،
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وقد ذكر (العزة )2005 ،مجموعة من المبادئ األخالقية التي ينبغي عليه إتباعها في عمله كمرشد

نفسي وهي كالتالي:

 .1العمل والخبرة :يجب أن يقوم بالعمل اإلرشادي وأن يكون على قدر عالي من الخبرة في مجال

عمله وان يكون قد تلقي تدريباً متخصصاً وكذل عليه أن يكون ملماً بنظريات وأساليب وتقنيات

اإلرشاد النفسي.

 .2الترخيص :ويقصد به حصوله على اعتراإ بقدرته على ممارسة العمل اإلرشادي ،وذل يكون من
الجهات العلمية المتخصصة.

 .3القسم :يكون ذل قبل مزاولته للمهنة وأمام المسئولين عنه ،ومن أهم بنود هذا القسم أن يراعي هللا
في عمله ومراعاة أخالقيات المهنة.

 .4سرية المعلومات :فمن أهم أخالقيات المهنة هو الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمعلمين
والطلبة ،الن البوح بها يهدر جذور الثقة بين المدير والمعلمين ،وأن خروج اية معلومة عن البد
تكون بأذن خطي منه شخصياً( .العزة.)42 :2005 ،
ومما سبق يري الباح على مدراء المدارة االلتزام بالسرية التامة في المدرسة بما يتعلق

بالمشاكل التي تواجه المعلمين والطلبة والعمل على حل مشكلتهم دون البوح بتل المشاكل للزمالء من
المدرسين ويحب الحفاظ على المعلومات من أجل الحفاظ على أخالقيات مهنة التعليم.
خامس ا :إدارة التميز في المدارس- :

لقد أصبحت إدارة التميز أحد أهم االتجاهات الحديثة المستخدمة لزيادة كفاءة وفاعلية

المؤسسات التعليمية وتطوير وقدراتها اإلبداعية والتنافسية ،وجاءت إدارة التميز كنتيجة طبيعية للتطور

المعرفي والعلمي والتكنولوجي ،فهي مدخل إداري شامل يقوم على المبدأ الجيد والمتفو لموارد المدرسة
وكفاءاتها ،وذل حتى تصب المدرسة من أفضل المدارة في ميدان نشاطها حاض اًر ومستقبالً،
وبالتالي ينعكة هذا التميز على مدراء المدارة الذين يقومون بقيادة هذا النشا .

مفهوم إدارة التميز:
إن مفهوم التميز أو ما يسمى بد ك Excellenceك في اللغة االنجليزية لية حددي
 ،حي

االكتشداإ

تشير الدراسات إلى أن هذا المفهوم كان يستخدمه اإلغريق بمفهوم كAristeiaك والدذي تعني

ترجمته إلى االنجليزية ك  Braver ,Best , Mightterك أي كأفضل األحوال  ،شدجاعة  ،وأكثر هوالك،

أما عند اإلغريق فقد كان أصل الكلمة يتكون من مقطعين األول ( )ARويعني تدددفق الضددوء أو
الخيددر ،و الثدداني ( )istonوالتددي تعنددي االسددتقرار والتوافق ( . ) Anninos , 2007 : 309
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كهي القدرة عل توفيق وتنسيق عناصر المنظمة وتشغيلها في تكامل وترابط لتحقيق أعلى

معدالت الفاعلية ،والوصول بذل إلى مستوى المخرجات الذي يحقق رغبات ومنافع وتوقعات أصحاب
المصال المرتبطة بالمنظمة ك (السلمي.)4 :2002 ،
كهي محصلة لتطبيق مجموعة من المعايير التي تمكن المؤسسة إلى التوصل إلى نتائ تنافسية

غير مسبوقة تزيد من الحصة السوقية وتساهم في زيادة قوتها التنافسية( .الجعبري.)40 :2009 ،

كما وتعرفها (الهاللي .)2011 ،بأنها الممارسات متأصلة في إدارة المؤسسة من أجل تحقيق

نتائ ترتكز على مجموعة من المعايير التي تتمثل فيما يلي- :
 التركيز على النتائ .
 تطوير وتفاعل األفراد.
 القيادة وثبات الهدإ.
 تطوير شراكات.
 اإلدارة بالعمليات والحقائق.
 المسؤولية االجتماعية للمؤسسة.

 التعلم واإلبداع والتحسين المستمر( .الهاللي.)7 :2011 ،
ومما سبق يري الباحث يمكن التوصل إلى أن إدارة التميز تعني:
 .1توفر وتفهم المنا المدرسي المناسب للعملية التربوية.
 .2توافق وتناسب عناصر المدرسة وتشغيلها في تكامل وترابط.
 .3مجموعة من المعايير تمكن المدرسة من الوصول إلى نتائ تنافسية.
 .4تعتمد إدارة التميز على القيادة باإلبداعية.

أهمية الدارة المدرسية في ضوء إدارة التميز:
يمكن تصور أهمية مدير المدرسة ك إذا نظرنا إلى هيكل اإلدارة المدرسية على أنه هرم مدرج

له قمة وقاعدة فإن مدير المدرسة يتربع على قمة هذا الهرم اإلداري والمتدرج في السلطة من أعلى إلى

أسفل ،واذا نظرنا إلى إدارة المدرسة على أنها دائرة لها مركز ومحيط فإن مدير المدرسة يعتبر هو

المحور لهذه الدائرة ومركزها فهو يقع في مكان متوسط يتي له الرؤية والتوجيه لكل أجزاء هذه الدائرة

من محورها إلى محيطها ك (عبود وآخرون.)149 :2000 ،
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وقد ذكرت (وزارة التربية والتعليم العالي )2009 ،األسباب التي تؤكد على أهمية اإلدارة المدرسية
فيما يلي- :

 .1أنها ضرورة والزمة لكل جهد جماعي مهما كان هذا المستوى ،وأنها وسيلة وليست غاية لتطوير
المدرسة ،وهي مسؤولية جماعية وليست فردية.

 .2تنفيذ األعمال بواسطة اآخرين بتخطيط وتوجيه ورقابة مجهوداتهم وتصرفاتهم.
 .3االستخدام األمثل للموارد البشرية والمادية المتاحة.
 .4اإلشباع الكامل للحاجات والرغبات اإلنسانية داخل المدرسة وخارجها ،حي
مسؤوالً عن الوصول إلى أعلى مستوى من التوازن بين المصال

المدرسي ككل ،فإذا اتخذ ق ار اًر من شأنه أن يحد

يعتبر مدير المدرسة

المتعرضة ألفراد المجتمع

منفعة لفئة معينة من العاملين وجب عليه التأكد

من ان الفئات األخرى لن يصيبها ضرر من اتخاذ هذا القرار.

(و ازرة التربية والتعليم العالي.)2 :2009 ،
ومما سبق يري الباح

أن مدراء المدارة هم المسئولين وبشكل مباشر عن سير العملية

التعليمية والتربوية داخل المدرسة ،وتكمن أهميته في تنظيم العمل وتوزيعه على المعلمين داخل
المدرسة من أجل إعداد جيل المستقبل القادر على اإلسهام في رقي وتقدم المجتمع.

المهارات الواجب توافرها لدى اإلدارة المدرسية في ضوء إدارة التميز:
إن التغي ارت المستمرة في نظم التعليم وما يصاحبها من مشكالت إدارية وفنية ،كتزايد الطلب

االجتماعي على التعليم ،وزيادة عدد التالميذ والملتحقين بالمدارة عاماً بعد عام ،وتنوع الواجبات
واألعمال اإلدارية و الفنية ،والتغيرات المستمرة في المناه التعليمية لمواكبة التقدم المعرفي الهائل في

عالمنا المعاصر ،وطر تدرية هذه المناه والمستحدثات من وسائل وتكنولوجيا التعليم ،والخدمات

التوجيهية واإلرشادية ،والعالقة بين المدرسة والبيئة ،وغيرها من مشكالت وقضايا قد تطلبت أن يكون
مدراء المدارة على درجة عالية من الكفاءة اإلدارية والعلمية ،باإلضافة إلى السمات والمقومات

الشخصية ( عطوي.) 52 :2001 ،
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ويشير (القحطاني )2001،أن هنا العديد من المهارات والمعارف التي يجب أن يمتلكها المدير

اإلداري التربوي وهي:

 يجب أن تتمتع اإلدارة المدرسية بالمقدرة على تحديد األهداإ المهمة ثم حفز وتمكين اآخرين
 أن يهيئوا أنفسهم وأن يهيئوا كل الموارد الضرورية إلنجاز هذه األهداإ.

 القدرة على وضع الرؤية والرسالة واالستراتيجيات الالزمة للمدرسة وااللتزام بها.
 يجب أن تتمتع اإلدارة المدرسية بالثقة بالنفة والقدرة على إدارة الذات.

 تدريب وتطوير وتحفيز العاملين للمساهمة في تحقيق النمو والتقدم للمدرسة.
 التعلم عند المنظمة ،والتطوير الذاتي عند الموظفين.

 استيعاب متطلبات العولمة والتأقلم معها بشكل ال يؤثر على المبادئ والقيم.
 توفر مهارات التسهيالت ،وتطوير أساليب االتصال بما يخدم المنظمة.
 اتخاذ الق اررات الموضوعية في بيئة متغيرة والقدرة على تنفيذها.
 المتابعة والتقييم الذاتي للفرد والفريق.

 المبادرة واألبتكار واإلبداع( .القحطاني.)135 :2001،
ومما سبق يري الباح

على أهمية آمتال

اإلدارة المدرسية بمحافظات غزة للعديد من

المهارات والخبرات الميدانية التي تجعل منه قائداً فعاالً والعمل على تطوير هذه المهارات بما
يتناسب مع العصر الحالي مثل النشا والطموح واالهتمام بالعمل ،وتفت الذهن ،والبد أن يكون

مدير المدرسة عملياً قوى الشخصية عميق التفكير صبو اًر مثالياً واثقاً من نفسه ،لطيفاً ،ليتمكن من
إدارة مدرسته إدارة ناجحة وفعالة في ضوء إدارة التميز.

المتطلبات األساسية إلدارة التميز بالمدارس:
حتى تحقق إدارة التميز أهدافها في المؤسسات بشكل عام والمدارة بشكل خاص ال بد على
أصحاب القرار والقيادات التربوية بالمدارة يجب توفير مجموعة من المتطلبات األساسية
كما يراها (الدويري .)2006 ،وهي كالتالي:
 .1قيادة فعالة تتولى وضع األسة والمعايير لتطبيق الخطط والسياسات لتحقيق التميز.
 .2خطة استراتيجية كاملة تتضمن تحليالً لفرص ومخاطر البيئة المحيطة.
 .3منظومة متكاملة من السياسات التي تحكم وتنظم طر وأساليب عمل المنظمة.
 .4هياكل تنظيمية مرنة ومتناسبة مع متطلبات األداء والقابلية للتطوير.
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 .5نظام متطور لتأكيد الجودة الشاملة وتحديد مواصفات الجودة.
 .6نظام متكامل للمعلومات لدعم اتخاذ القرار وتقويم األداء المؤسسي.
 .7نظام متكامل إلعداد وتطوير القوى البشرية واجراء التطوير التنظيمي( .الدويري.)56 :2006 ،
يري (الزطمة )2015 ،أن هنا

متطلبات أساسية يجب أن تكون متوافرة لدى اإلدارة المدرسية

الثانوية ليتمكن من الوصول إلدارة متميزة يمكن تلخيصها في التالي:
 .1توفير البيئة المناسبة لإلبداع والتميز.
 .2القدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت 2المناسب.
 .3عمل خطط استراتيجية ومتابعة تنفيذها.
 .4تحديد األهداإ المراد تحقيقها والنتائ المتوقعة.
 .5التعامل بديمقراطية مع العاملين بالمدرسة.
 .6القدرة على التكيف مع الواقع ومتغيراته.
 .7التدريب المستمر للمعلمين.

 .8الحرص على أقامة عالقات اجتماعية جيدة مع جميع العناصر البشرية.
(الزطمة.)27 :2015 ،
ومما سبق يري الباح  :يجب على مديري المدراة مساعدة المعلمين والطلبة وارشادهم على
مواجهة صعوباتهم ومشكالتهم ومساعدتهم على التكيف مع زمالئهم وبيئتهم المدرسية وفقاً للقيم

المجتمعية وتنميتهم معرفياً ومهنياً ،والعمل على زيادة دافعيتهم للتعلم ،واكسابهم المهارات واالتجاهات
والخبرات اإليجابية والثقة ومساعدة الطلبة بالتوافق مع الحياة المدرسية والمشاركة الفعالة فيها ،واعتبار

التمكين اإلداري استراتيجية منظمة تنبع من مدير محترإ ،بإعطاء الصالحيات والحرية في أدائهم
للعمل دون تدخل ،وتوفير بيئة مناسبة للعمل لتأهيلهم مهنياً على مستوى مديري المدارة بمحافظات
غزة واألسهام بتقوية الروابط والعالقات اإلنسانية بين المعلمين من خالل عر

لمتطلبات نجاح

التمكين اإلداري وتعزيز جميع اإلمكانات لتمكين مديري المدارة لكي يحققه لمؤسسته التربوية تقديم
يجب يسعى إلجراءات بع

وبناء على ذل
الدعم في عالج المشاكل التي يواجهها أثناء عمله
ً
التحسينات إلدارته لتتناسب مع مهارات ومتطلبات التمكين اإلداري واالهتمام بنتائ العمل المدرسي

سعياً نحو التقدم والرقي والتطور وتوزيع المهمات لدي معلمي المدارة وتحقيق القيادة بتطبيق القوانين
واألنظمة دون تميز ،وعدالة الق اررات المتخذة دون أغفال حقو المعلمين وواجباتهم ،وعدالة المعاملة
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التي يعامل بها من قبل مدراء المدارة وتعتبر األبعاد للعدالة التنظيمية مطلب أساسي لضبط التوازن

السلوكي في المدارة لكي يساعد على االستق ارر داخل المدارة وب

روح التعاون المشتر والمشاركة

في تقييم األداء للمعلمين على المستوي النظري والتطبيقي ،والمحافظة على أس ارر المعلمين وحل

المشكالت التي يتعر

لها المعلمون وااللتزام بالسرية التامة المتعلقة بالمشاكل التي تواجه المعلمين

والطلبة والعمل على حل مشكلتهم دون البوح بتل المشاكل للزمالء والتحلي بأخالقيات مهنة التعليم
وآمتال مدراء المدارة للعديد من المهارات والخبرات الميدانية التي تجعل منه قائداً فعاالً وتوفير خطة
مسبقة لتحقيق التوافق بين توزيع الحصص الصفية بين المدرسين من أجل تحقيق التميز بين الطلبة

والرقي بالعملية التعليمة وتميز المدرسة عن غيرها وكذل التطوير المستمر لمرافق المدرسة من أجل
تحقيق كفاءة نوعية التعليم بالمدارة ووضع الخطط العالجية للطلبة ضعاإ التحصيل الدراسي

وتمكين المعلمين من تقديم التغذية الراجعة لهم لتخطي هذا المرحلة واالنتقال إلى مرحلة تعليمة آخري
العقبات لدي الطلبة ضعاإ التحصيل من أجل

واتخاذ الق اررات الصائبة من قبل المدير لحل تل

تحقيق األهداإ التعليمية باقل وقت وجد ممكن.
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ا فصل ا ثا ث
ا س ا ا ا ابقة
 مقدمة
 المحور االول  :دراسات مرتبطة بالقيادة األخالقية
 المحور الثاني  :دراساات تتعلا باالمتغيرات ااررشااد األكااديميا والتمكاين
ارداريا والعدالة التنظيميةا والصحة والنفسيةا وإدارة التميز)
 المحااور الثالااد  :دراسااات تتعل ا بااالربط بااين القيااادة االخالقيااة ومتغياارات
الدراسة
 التعقيب العام على الدراسات السابقة

الفصل الثالث

الدراسات السابقة
مقدمة:
قام الباح

بعر

الدراسات السابقة ،العربية ومنها واألجنبية ذات العالقة بموضوع الدراسة

انتهاء باألقدم ،لمعرفة مناه الدراسات السابقة والتي
بدء باألحد و ً
الحالية بحسب الترتيب الزمني ً
أجريت حول درجة ممارسة مديري المدارة للقيادة االخالقية في ضوء بع المتغيرات في محافظة
غزة ،من خالل آطر وزوايا مختلفة ،واألدوات التي استخدمت والتي يمكن أن تسهم في تنمية هذه

الدراسة ،وتم اختيار الدراسات األكثر ارتباطاً بموضوع الدراسة الحالية واألحد
الواقعية وتم ترتيبها من األحد

إلى األقدم ،وتم استع ار

زمنياً ،ألنها أقرب إلى

الدراسات السابقة بالتعليق على محور

الدراسات السابقة وما تم آستفادته في الدراسة الحالية من الدراسات السابقة ،وما تميزت به الدراسة

الحالية عن الدراسات السابقة.

المحور الول :دراسات مرتبطة بالقيادة األخالقية:
 .1دراسة الجعثيني ( )2017بعنوان" :درجة ممارسة مديري المدارس البتدائية للقيادة األخالقية
وعالقتها بسلو المواطنة التنظيمية لدي معلميهم"

هدفت التعرإ إلى درجة ممارسة مديري المدارة االبتدائية في وكالة الغو

الدولية

بمحافظات غزة للقيادة األخالقية وعالقتها بسلو المواطنة التنظيمية لدى معلميهم من وجهة نظر
المعلمين انفسهم ،استخدمت الدراسة المنه الوصفي التحليلي واالرتباطي ،واستخدمت االستبانة كأداة

لجمع المعلومات  ،تكون مجتمع من ( )3853معلماً ومعلمة ،تم اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة وقد
بلعت عينة الدراسة ( )450معلماً ومعلمة ،تم استخدم األساليب اإلحصائية التالية :برنام ()spss
والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والنسب المئوية واختبار كولموجروإ ومعامل ارتبا

بيرسون ومعامل الفا كرونبا واختبار مان وينتي واختبار كروسكال والية ،كما توصلت الدراسة إلى

عدد من النتائ أهمها :أن درجة ممارسة المديرين للقيادة األخالقية كان بوزن نسبي (، )%87.58

وجود فرو ذات داللة إحصائية بين تقديرات عينة الدراسة لدرجة ممارسة المديرين للقيادة األخالقية

تعزي لمتغير الجنة ولصال اإلنا  ،بينما ال توجد فرو ذات داللة تعزي لمتغير المؤهل العلمي
وسنوات الخدمة ،وأوصت الدراسة :أن يعطي برنام التعليم بوكالة الغو رعاية أكثر للمديرين الذكور
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لتطوير النمط القيادي األخالقي لديهم ويعد مدونة سلو أخالقي للمديرين تحدد فيها المفاهيمً استناداً

إلى الواقع العملي .

 .2دراسة الشاعر ( )2017بعنوان " :ممارسات القيادة األخالقية وعالقتها بتحقيق اإلبدا اإلداري
(دراسة ميدانية على الجامعات الفلسطينية في قطا غزة)"

هدفت التعرإ إلى ممارسات القيادة األخالقية وعالقتها بتحقيق اإلبداع اإلداري في الجامعات

الفلسطينية في قطاع غزة ،استخدمت الدراسة المنه الوصفي التحليلي ،واستخدمت االستبانة كأداة

لجمع المعلومات ،تكون مجتمع من ( )2145موظفاً ،وقد بلعت عينة الدراسة ( )327موظفاً ،تم
اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة ،تم استخدم األساليب اإلحصائية التالية :برنام

()spss

والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والنسب المئوية واختبار كولموجروإ ومعامل ارتبا

بيرسون ومعامل الفا كرونبا  ،كما توصلت الدراسة إلى عدد من النتائ أهمها :وجود عالقة ارتباطية

طردية قوية ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللدة (  )   0.05بين الممارسات األخالقية للقيادة

واإلبداع اإلداري في الجامعات الفلسطينية ،وجود عالقة ارتباطية طردية قوية ذات داللة إحصائية عند

مستوي داللدة (  )   0.05بين األخالقيات الشخصية ،األخالقيات اإلدارية ،األخالقيات العالئقية،

للقيادة واإلبداع اإلداري في الجامعات الفلسطينية ،عدم وجود فرو ذات داللة إحصائية بين متوسطات
تقديرات أفراد عينة الدراسة حول الممارسات األخالقية للقيادة وعالقتها باإلبداع اإلداري تعزي لمتغير،

الجنة ،والعمر ،والمؤهل العلمي ،والمسمى الوظيفي ،وسنوات الخدمة ،وجود تأثير إيجابي ذات داللة

إحصائية لممارسات القيادة األخالقية علي اإلبداع اإلداري ،وأوصت الدراسة :االهتمام بتعزيز

الممارسات األخالقية لدي القادة والمسؤولين من خالل التأكيد على اعتبارها جزءاً أساسياً من عملية
تقييم المسؤولين وترقيتهم ،والعمل على نقل القيم والممارسات األخالقية بجميع آشكالها في كافة

المستويات اإلدارية.

 .3دراسة أبو علبة ( )2015بعنوان " :القيادة األخالقية لدى مديري المدارس بوكالة الغوث في
محافظة غزة وعالقتها بالولء التنظيمي من وجهة نظر المعلمينك

هدفت التعرإ إلى درجة تقدير المعلمين للقيادة األخالقية لدى مديريهم وعالقتها بالوالء

التنظيمي من وجهة نظر المعلمين ،استخدمت الدراسة المنه الوصفي التحليلي ،واستخدمت االستبانة
كأداة لجمع المعلومات ،تكونت عينة الدراسة من ( )366معلماً ومعلمة ،تم استخدم األساليب
اإلحصائية التالية :برنام

( )spssوالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والنسب المئوية

واختبار ومعامل ارتبا بيرسون ومعامل الفا كرونبا واختبار وتحليل التباين األحادي ،كما توصلت

الدراسة إلى عدد من النتائ أهمها :عدم وجود فرو ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات أفراد

العينة ،لممارسة القيادة األخالقية لدي مديري المدارة تعزي لمتغيرات الجنة ،والعمر ،والمنطقة
التعليمية ،وسنوات الخدمة ،وجود فرو

ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد العينة
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لممارسة القيادة األخالقية تعزي لمتغير المؤهل العلمي ،وكانت الفرو لصال حملة الدبلوم ،وأوصت

الدراسة :اعتماد القيادة األخالقية كأحد بنود تقييم مديري المدارة ،وتعميم الدارسة على جميع مناطق
الوكالة التعليمية لإلطالع على مستويات القيادة والوالء التنظيمي واالستفادة من نتائ الدارسة عند

تعيين مديري المدارة ،إبراز النماذج الناجحة من مديري المدارة المتميزين في مجال القيادة
األخالقية وباقي المجاالت ليكونوا قدوة لزمالئهم.

 .4دراسة النشاش ،والكيالني ( )2015بعنوان" :تطوير مدونة أخالقية للقيادة الخدمية التربوية
في األردن"

هدفت التعرإ إلى تطوير مدونة أخالقية للقيادة الخدمية في األردن ،استخدمت الدراسة

المنه الوصفي التحليلي ،وقد تكون مجتمع الدراسة من القيادات التربوية في األردن والمتمثلة في

مديري مديريات التربية والتعليم في األردن ،ومساعدي مديري التربية والتعليم ،باإلضافة إلى مديري
المدارة الثانوية في األردن الذين هم على رأة عملهم للعام الدراسي 2012/2011م والبالغ عددهم

).(1305تم توزيع أداة الدراسة المطورة على عينة الدراسة بعد إستخراج صد المحتوى والثبات عن

طريق معادلة كرونبا

ألفا والتي تراوحت قيمها بين

(  .(0.94-0.07تم استخدم األساليب

اإلحصائية التالية :برنام ( )spssوالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية كما توصلت الدراسة

إلى عدد من النتائ أهمها :وجود فرو ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات القيادات التربوية

في مديريات التربية والتعليم والمدارة الثانوية في األردن ألهمية القيادة الخدمية وبين واقع ممارستهم
لها ،وذل

لصال تقديرات األهمية ،وكذل

أن القيادات التربوية في األردن تمارة القيادة الخدمية

التربوية بدرجة متوسطة ،وأوصت الدراسة :إدراج المدونة األخالقية في المؤسسات التربوية وتشجيع

القيادات

التربوية على االلتزام بها ،تبني و ازرة التربية والتعليم للمدونة المقترحة.

 .5دراسة عابدين وآخرون ( )2012بعنوان" :درجة ممارسة المديرين القيادة األخالقية كما يقددرها
معلمو المدارس الحكومية في محافظة القدس"

هدفت التعرإ إلى تقديرات المعلمين ودرجة ممارسة مديريهم القيادة األخالقية ،استخدمت

الدراسة المنه الوصفي التحليلي ،واستخدمت االستبانة كأداة لجمع المعلومات ،تكون مجتمع الدراسة
من جميع المعلمين المتفرغين للعمل في المدارة الحكومية في محافظة القدة للعام الدراسي /2009
 ،2010تم اختيارهم بطريقة طبقية عشوائية بلغت العينة ( )339معلماً ،تم استخدم األساليب

اإلحصائية التالية :برنام

( )spssالتك اررات والنسب المئوية ،والمتوسطات الحسابية واالنحرافات

المعيارية تحليل التباين األحادي ،كما توصلت الدراسة إلى عدد من النتائ

أهمها :أن ممارسة

أيضا إلى أن
المديرين القيادة األخالقية كما يقدرها المعلمون جاءت بدرجة مرتفعة .وأشارت النتائ – ً
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هنا فروًقا ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات المعلمين بحسب جنة المعلم ،ولصال
الذكور ،وأما الفرو في متوسطات استجابات المعلمين بحسب المؤهل العلمي ،والخبرة ،والمرحلة
الدراسية ،والمديرية التي يتبع لها المعلم فلم تكن ذات داللة إحصائية .وأوصت الدراسة :أن يولي

المديرون العاملين اهتماماً أكبر مما عليه الحال حاليا ،وبخاصة وأن أكبر عدد من ممارسات القيادة
شيوعا ارتبطت بهذا المجال ،وبشكل خاص فإن المديرين مطالبون بالحرص على
األخالقية األقل
ً
العدالة والموضوعية في توزيع األعباء والتكاليف على العاملين وفي تقويمهم ،وتقبل نقدهم ،والهدوء

وضبط النفة معهم ،واظهار الثقة بهم ،ومشاورتهم قبل اتخاذ الق اررات ،وتهيئة منا مدرسي محفز

للتجديد واإلبداع ،والعمل على حل مشكالتهم وخالفاتهم.

 .6دراسة العرايضة ( )2012بعنوان " :مستوى القيادة األخالقية لمديري المدارس الثانوية

الحكومية في عمان وعالقتها بمستوى ممارسة سلو المواطنة التنظيمية من وجهة نظر المعلمين

باألردن"

هدفت التعرإ إلى مستوى ممارسة مديري المدارة الثانوية الحكومية في عمان للقيادة

األخالقية وعالقتها بمستوى ممارستهم لسلو المواطنة التنظيمية من وجهة نظر ،استخدمت الدراسة

المنه الوصفي التحليلي  ،واستخدمت االستبانة كأداة لجمع المعلومات ،وتكونت عينة الدارسة من

( )351معلماً ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية ،تم استخدم األساليب اإلحصائية التالية:
برنام ( )spssوالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والنسب المئوية واختبار ومعامل ارتبا
بيرسون ومعامل الفا كرونبا

واختبار وتحليل التباين األحادي ،كما توصلت الدراسة إلى عدد من

النتائ أهمها :أن مستوى ممارسة مديري المدارة الثانوية الحكومية في عمان للقيادة األخالقية من
وجهة نظر المعلمين كان متوسطاً ،أن جميع مجاالت القيادة األخالقية المستخدمة في الدارسة في
المستوى المتوسط ،حي جاءت في المرتبة األولى الصفات الشخصية للقيادة وجاءت في المرتبة

المدارة األخيرة صفات العالقات اإلنسانية ،وأوصت الدراسة :ضرورة التزام مديري المدارة الثانوية

الحكومية بأخالقيات المهنة ،واالرتقاء بمستوى ممارستهم للقيادة األخالقية وسلو المواطنة التنظيمية
من خالل تشجيعهم على مثل هذا االلتزام بتقديم المحفزات المادية والمعنوية.

 .7دراسة فنج )2011( Feng ،بعنوان" :التوجهات األخالقية للقيادات المدرسية في تايوان"
Ethical orientations of school leaders in Taiwan
هدإ التعرإ إلى التوجهات األخالقية لقادة المدارة في تايوان ،وقد استخدمت الدراسة
المنه الوصفي التحليلي ،واستخدمت االستبانة كأداة لجمع المعلومات ،وتكونت عينة الدراسة من
( )573مدير مدرسة تم اختيارهم بطريقة طبقية عشوائية ،كما توصلت الدراسة إلى عدد من النتائ
64

أهمها :العدالة هي التوجه األخالقي األكثر تك ار اًر لدي قادة المدارة ،التباين في التوجهات األخالقية
لدي قادة المدارة والذي يعتمد على متغيرات الجنة ،والعمر ،والخبرة ،والتدريب على أخالقيات
اإلدارة التربوية.
 .8دراسة العبد العزيز ( )2010بعندوان" :مددي التدزام معلمدات المدرحلتين المتوسدطة والثانويدة فدي
المدارس الحكومية بمدينة الرياض بیخالقيات مهنة التعليم في ضوء بعض المتغيرات"ك

هدفت التعرإ إلى أخالقيات مهنة التربية والتعليم حسب ما توفر في األدب التربوي ومدي

التزام معلمات المرحلتين المتوسطة والثانوية في المدارة الحكومية بمدينة الريا
التربية التعليم من وجهة نظر المديرات والمعلمات استخدمت الدراسة المنه

بأخالقيات مهنة

الوصفي المسحي،

واستخدمت االستبانة كأداة لجمع المعلومات ،تكون مجتمع من ( )290معلماً ومعلمة ،تم اختيارهم
بطريقة عشوائية وقد بلعت عينة الدراسة ( )262مديرة ومعلمة ،تم استخدم األساليبب اإلحصائية

التالية :برنام ( )spssوالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والنسب المئوية واختبار ومعامل
ارتبا بيرسون ومعامل الفا كرونبا واختبار وتحليل التباين األحادي ،كما توصلت الدراسة إلى عدد
من النتائ أهمها :وجود فرو ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر المديرات والمعلمات حول مدي
التزام المعلمات بأخالقيات المهنة للمجاالت األربعة مجتمعة ،ال توجد فرو ذات داللة إحصائية بين
وجهات نظر المعلمات اتجاه مدي التزامهن بأخالقيات مهنة التربية والتعليم تعزى لمتغير المؤهل
العلمي أو التخصص اإلكاديمي أو عدد سنوات الخبرة في العمل سواء كان ذل

للمجاالت األربعة

مجتمعة أو لكل مجال على حدة ،وأوصت الدراسة :إجراء دراسات تتناول مدي التزام المدارة
والمشرفات التربويات بممارسة أخالقيات مهنة التربية والتعليم ،تكثيف الدورات وورش العمل الخاصة
بأخالقيات مهنة التربية والتعليم لجميع مستويات المدارة و ازرة التربية والتعليم الالتي على رأة العمل

والمستجدات.

 .9دراسة الهدبان ( )2009بعنوان" :درجة اللتزام بممارسة المدونة األخالقية في السلو اإلداري

لدي مديري المدارس األساسية في مديريات تربية عمان الكبرى"

هدفت التعرإ إلى درجة التزام مديري المدارة األساسية في مديريات تربية عمان الكبرى

بالمدونة األخالقية للمهنة من وجهة نظرهم ومن وجهة نظر معلميهم ،استخدمت الدراسة المنه

التحليلي ،واستخدمت االستبانة كأداة لجمع المعلومات تكونت عينة الدراسة من جميع مديري المدارة
األساسية في مديريات تربية عمان الكبرى والبالغ عددهم ( )203مدي اًر ومديرة ،ومن ( )4معلمين لكل
مدرسة تم اختيارهم بطريقة طبقية عشوائية ،من مجتمع الدراسة والبالغ عددهم ( )812معلماً ومعلمة تم

استخدم األساليب اإلحصائية التالية :برنام

( )spssوالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية
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والنسب المئوية واختبار ومعامل ارتبا بيرسون ومعامل الفا كرونبا واختبار وتحليل التباين اآحادي،
كما توصلت الدراسة إلى عدد من النتائ

أهمها :حي

بلغ متوسط درجة التزام مديري المدارة

لمديريات تربية عمان الكبرى بأخالقيات المهنة من وجهة نظر المديرين والمعلمين كانت بدرجة مرتفعة
في جميع مجاالت الدراسة بلغ الوزن النسبي( ،)%3.94وجود فرو ذات داللة إحصائية عند مستوي

الداللدة (  )   0.05في درجة التزام المديرين باألخالقيات تعزي لمتغير الجنة ولصال

اإلنا ،

محور أساسياً يجب العناية به عند
وأوصت الدراسة :أهمية البعد األخالقي لإلداري الذي يشكل
اً
استقطاب إداري المستقبل وتربيتهم.
 .10دراسة بورز  :)2009( Bowersبعنوان "العالقة بين سلو القيادية األخالقية ومستويات

الكفاءة الجماعية من وجهة نظر المعلمين (امريكا)"

" Connection Between Ethical Leadership Behavior and Collective
"Efficacy Levels as Perceived by Teacher
هدفت التعرإ إلى بيان العالقة بين ممارسة القيادة األخالقية ومستويات الكفاءة في المدارة

من وجهة نظر المعلمين استخدمت الدراسة المنه الوصفي التحليلي ،واستخدمت الدراسة المالحظة
كأداة للقياة وقد قامت الدراسة ببح

أوجه الصلة بين المعلم وتصورات قيادة المشرإ األخالقية

والفعالية الجامعية في المدرسة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )209معلم ،كما توصلت الدراسة إلى عدد

من النتائ أهمها :وجود عالقة قوية بين ممارسة سلو القيادة األخالقية والكفاءة الجماعية للمعلمين،
أن هنا عدة عوامل تؤثر في تل الكفاءة وكان في مقدمة تل العوامل خصائص المعلمين ،وطبيعة

المدرسة هل هي مدرسة سواء كانت خاصة أو عامة.

 .11دراسة أبو طبيخ ( )2008بعنوان " :مدي التزام مديري المدارس األساسية الدنيا بیخالقيات
مهنة التعليم في محافظة غزة من وجهة نظر المعلمين"

هدفت التعرإ إلى مدي التزام مديري المدارة األساسية الدنيا بأخالقيات مهنة التعليم في

محافظة غزة من وجهة نظر المعلمين ،استخدمت الدراسة المنه الوصفي التحليلي ،واستخدمت

االستبانة كأداة لجمع المعلومات ،تكون مجتمع الدراسة من ( )1593معلماً ومعلمة من المدارة
األساسية الدنيا ،وبلغت عينة الدراسة ( )253معلماً ومعلمة تم اختيارهم بطريقة عشوائية ،تم

استخدم األساليب اإلحصائية التالية :برنام ( )spssوالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية
والنسب المئوية واختبار .ت ومعامل ارتبا بيرسون ومعامل الفا كرونبا واختبار وتحليل التباين

األحادي ،كما توصلت الدراسة إلى عدد من النتائ أهمها :يوجد اتفا

على تحلي المديرين

بأخالقيات مهنة التعليم بنسبة كبيرة في جميع مجاالت أخالقيات المدير تجاه ،المعلمين ،الطلبة
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المجتمع المحلي ،المناه

الدراسية ،بنسب مختلفة حي

بلغ الوزن النسبي لها ( )%85وهي

بدرجة كبيرة ،توجد فرو ذات داللة إحصائية عند مستوي داللدة (  )   0.05بين مدي التزام

مديري المدارة األساسية الدنيا بأخالقيات مهنة التعليم بمحافظة غزة من وجهة نظر المعلمين،
تعزي لمتغير الجنة وكانت الفرو بوجه عام لصال اإلنا  ،ال توجد فرو ذات داللة إحصائية

عند مستوي داللدة (  )   0.05بين مدي التزام مديري المدارة األساسية الدنيا بأخالقيات مهنة

التعليم بمحافظة غزة من وجهة نظر المعلمين ،تعزي لمتغير سنوات الخبرة.

 .12دراسة الزهراني ( )2007بعنوان " :أخالقيات العمل اإلداري لدي مديري مدارس التعليم العام
للبنين بمدينة مكة المكرمة من وجه نظر المعلمين"

هدفت التعرإ إلى درجة ممارسة مديري مدارة التعليم العالي للبنين بمدينة مكة المكرمة

ألخالقيات العمل اإلداري ،استخدمت الدراسة المنه الوصفي التحليلي ،واستخدمت االستبانة كأداة

لجمع المعلومات ،تكون مجتمع الدراسة من ( )600معلم من معلمي مدارة التعليم العام وبلعت

عينة الدارسة من ( )508تم اختيارهم بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسة ،تم استخدم األساليب

اإلحصائية التالية :برنام ( )spssالتك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات

المعيارية ومعامل ارتبا

بيرسون ومعامل الفا كرونبا

واختبار وتحليل التباين األحادي ،كما

توصلت الدراسة إلى عدد من النتائ أهمها :توجد فرو ذات داللة إحصائية عند مستوي داللدة

(  )   0.05بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة مديري مدارة

التعليم العام للبنين ألخالقيات العمل اإلداري تعزي لمتغير المرحلة الدراسية لصال

معلمي

المدارة الثانوية على معلمي المدارة االبتدائية والمتوسطة ومعلمي المرحلة المتوسطة على

معلمي المرحلة االبتدائية ،وجود فرو ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللدة (  )   0.05تعزي

لمتغير المؤهل العلمي وكانت الفرو لصال المعلمين الذين مؤهالتهم ماجستير فاكثر حول درجة

ممارسة مديري مدارة التعليم العام للبنين ألخالقيات العمل اإلداري ،وجود عالقة ارتباطية موجبة

قوية عند مستوي الداللدة (  )   0.05بين جميع جوانب أخالقيات العمل اإلداري لدي مديري
مدارة التعليم العام بمدينة مكة المكرمة من وجهة نظر المعلمين ،وأوصت الدراسة :عقد دورات
وورش عمل لتوعية مديري المدارة بأهمية أخالقيات العمل اإلداري ،وما تعود عليه من آثار

إيجابية.
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 .13دراسة كاراكوزو  )2007( karakose،بعنوان" :القيادة األخالقية لدي مديري المدارس

العليا من وجهة نظر المعلمين في تركيا"

ك High School Teachers' Perceptions Regarding Principals' Ethical
"Leadership in Turkey

هدفت التعرإ إلى تصورات العاملين تجاه القيادة األخالقية للمدراء ،وقد استخدمت الدراسة
المنه الوصفي التحليلي ،واستخدمت االستبانة كأداة لجمع المعلومات ،وتكونت عينة الدراسة من

( )416معلم ومعلمه تم اختيارهم بطريقة عشوائية من مجموعة من المدارة الثانوية في إحدي

المقاطعات التركية في آنقرة ،واستخدمت الدراسة مقياساً مطو اًر للقيادة األخالقية يسمي ( )elsوالذي
وضعتها يلماز( )2006في جمع المعلومات لتحديد المشاركين كما توصلت الدراسة إلى عدد من

النتائ أهمها :أن المعلمين يرون أن مديريهم يظهرون سلوكاً أخالقياً عالياً جداً ،في مجال اإلدارة وفي
مجال التواصل بنسبة ( ،)%86كما أظهرت أن المعلمين يرون أن مدرائهم يظهرون سلوكاً مناسباً في
مجال المنا اإلنساني بنسبة (.)%76

 .14دراسة أحمد ( )2006بعنوان " :درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في األردن ألخالقيات
اإلدارة المدرسية من منظور إسالمي من وجهة نظر المعلمين والمعلمات"

هدفت التعرإ إلى ممارسة مديري المدارة الثانوية في األردن ألخالقيات اإلدارة المدرسية

من منظور إسالمي من وجهة نظر المعلمين والمعلمات ،استخدمت الدراسة المنه

الوصفي

التحليلي ،واستخدمت االستبانة كأداة لجمع المعلومات ،تكون مجتمع الدراسة من ( )396معلماً
ومعلمة من معلمي المرحلة الثانوية بمحافظة عمان ،تم اختيارهم بطريقة عشوائية من مجتمع

الدراسة ،تم استخدم األساليب اإلحصائية التالية :برنام

( )spssالتك اررات والنسب المئوية

والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ومعامل ارتبا بيرسون ومعامل الفا كرونبا واختبار

وتحليل التباين األحادي ،كما توصلت الدراسة إلى عدد من النتائ

أهمها :أن درجة ممارسة

المديرين ألخالقيات اإلدارة المدرسية من منظور إسالمي كانت بدرجة مرتفعة بوزن نسبي

( ،)%3.7وجود فرو ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة المديرين لمجال أخالقيات المدير
الشخصية والتزامه اإلسالمي تعزي لمتغير الجنة وكانت الفرو

بوجه عام لصال

اإلنا .

وأوصت الدراسة :ضرورة عقد دورات تثقفية باستمرار لمدراء المدارة حول اخالقيات مهنة التعليم.
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المحور الثاني :دراسات تناولت بعض المتغيرات:
أولا :اإلرشاد األ كاديمي:
 .1دراسة الشمري ( )2015بعنوان" :دراسة تقويمية لبرامج اإل رشاد األكاديمي بجامعة حائل في
ضوء معايير الهيئة الوطنية للتقويم واألعتماد األكاديمي"

هدفت التعرإ إلى تشخيص جوانب القوة والضعف في برنام اإلرشاد األكاديمي بجامعة
حائل في ضوء معايير الهيئة الوطنية للتقويم واألعتماد األكاديمي من وجهة نظر أعضاء هيئة

التدرية والطالب .استخدمت الدراسة المنه الوصفي ،واستخدمت االستبانة كأداة لجمع المعلومات،
تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدرية في شطر البنين بجامعة حائل ،والبالغ عددهم

( )760عضواً ،وجميع طالب جامعة حائل في شطر البنين المنتظمين في مرحلة  ،تم استخدم
األساليب اإلحصائية التالية :برنام

( )spssالتك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية

واإلنحرافات المعيارية ومعامل ارتبا بيرسون ومعامل الفا كرونبا واختبار وتحليل التباين األحادي،
كما توصلت الدراسة إلى عدد من النتائ أهمها :إختالإ أعضاء هيئة التدرية مع الطالب في تحديد

نقا القوة والضعف لبرنام اإلرشاد األكاديمي إذ يرى الطالب أن نسبة نقا الضعف تمثل ()%60

بينما يرى أعضاء هيئة التدرية أنها تمثل  (13.3%).ويرى الطالب أن نسبة نقا

القوة تمثل

( ،)%33.3بينما يرى أعضاء هيئة التدرية بأنها تمثل) (86.7%وأوصت الدراسة :تخصيص دروة
إضافية لمساعدة الطالب وضمان تطبيق ما

يتعلمونه.

 .2دراسة محمد ( )2013بعنوان" :تطوير برنامج قائم على الويب لتحسين مستوي اإلرشاد
األكاديمي بجامعة السلطان قابوس"

هدفت التعرإ إلى قياة أثر برنام المرشد اإللكتروني القائم على الويب في تحسين عمليات

اإلرشاد األكاديمي لدى طالب جامعة السلطان قابوة ،استخدمت الدراسة المنه الوصفي التحليلي

والمنه شبه التجريبي ،واستخدمت االستبانة كأداة لجمع المعلومات ،تكون مجتمع الدراسة فقد تكونت

من ( )50طالب وطالبة ،ومرشدين أكاديميين ومسئولي عمادة التسجيل والقبول بالجامعة ،تم استخدم
األساليب اإلحصائية التالية :برنام ( )spssالتك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية

واإلنحرافات المعيارية ومعامل ارتبا بيرسون ومعامل الفا كرونبا واختبار وتحليل التباين األحادي،

كما توصلت الدراسة إلى عدد من النتائ أهمها :مساعدة الطالب على فهم نظام الدراسة بالساعات
المعتمدة من خالل توفير البرنام للبيانات والمعلومات الهامة عن هذا النظام في صورة شروحات

متعددة الوسائط يمكن للطالب تحميلها أو مشاهدتها مباشرة في أي وقت وفي أي مكان ،الوصول إلى

قائمة باحتياجات الطالب من اإلرشاد األكاديمي لتحسين مستوى األداء لدى المرشدين األكاديميين،
وبرمجتها في برنام اإلرشاد اإللكتروني القائم على الويب ،وأوصت الدراسة :ضرورة إستحدا
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طر

أكثر فاعلية لقياة أثر خدمات اإلرشاد األكاديمي في ضوء االسترشاد بآراء الطالب ،ومن ثم تحديد
االحتياجات األكثر إلحاحاً من اإلرشاد ،حتى يتم االستعانة بذل في بناء نموذج إشرافي فاعل

 .3دراسة الحريشي ( :)2013تنظيم اإل رشاد األكاديمي بجامعة الميرة نورة بنت عبد الرحمن وسبل
تطويره في ضوء التوجهات العالمية تصور مقترف"

هدفت التعرإ إلى إق تراح تصور لتنظيم اإلرشاد األكاديمي بجامعة األميرة نورة بنت عبد

الرحمن في ضوء التوجهات العالمية استخدمت الدراسة المنه الوصفي ،واستخدمت االستبانة كأداة

لجمع المعلومات ،تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدرية من حملة األستاذ المساعد
والمشار واألستاذ وعددهن ( )623وجميع رئيسات األقسام األكاديمية ،وبلغ عددهن ( )38في كليات

الجامعة ،تم استخدم األساليب اإلحصائية التالية :برنام
والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ومعامل ارتبا

( )spssالتك اررات والنسب المئوية

بيرسون ومعامل الفا كرونبا

واختبار

وتحليل التباين األحادي ،كما توصلت الدراسة إلى عدد من النتائ أهمها :أن عضو هيئة التدرية
يضطلع بمهامه من حي

الثقة والدعم وحفز الطالبات ،وكذل من حي

ممارستهم اإلرشاد األكاديمي.

وهذا يعني ممارسة أعضاء جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن لإلرشاد الفردي .وأن مستوى التحديات

التي تواجه اإلرشاد األكاديمي كان منخفضاً من وجهة نظر رئيسات األقسام ،إذ راوحت النسبة المئوية
لنفي وجود التحديات المذكورة في االستفتاء بين ( )%5,62و( ،)%8,93كما أن المقترحات التي

حظيت بأعلى نسبة تأييد ( )%100من رئيسات األقسام هي :دعمت استخدام التكنولوجيا بعملية

اإلرشاد األكاديمي ،وأوصت الدراسة :تدريب أعضاء هيئة التدرية من خالل ورش عمل ودورات
تفاعلية لتعرإ على أفضل الطر لتنفيذ مهام اإلشراإ األكاديمي.

 .4دراسة الكريمين وآخرون ( :)2010بعنوان مشكالت اإل رشاد األكاديمي من وجه نظر المرشد
األكاديمي الطلبة والعاملين في وحدة القبول والتسجيل في جامعة البلقاء التطبيقية"

هدفت التعرإ على أهم مشاكل اإلرشاد األكاديمي التي تواجه الطالب والمرشد األكاديمي من

جهة والعاملين في وحدة القبول والتسجيل من جهة أخرى ،استخدمت الدراسة المنه

الوصفي،

واستخدمت االستبانة كأداة لجمع المعلومات ،تكون مجتمع الدراسة من ( )30مرشدا اكاديمياً ()30

موظف في وحدة القبول والتسجيل ( )135طالباً في جامعة البلقاء التطبيقية ،تم استخدم األساليب

اإلحصائية التالية :برنام

( )spssالتك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات

المعيارية ومعامل ارتبا بيرسون ومعامل الفا كرونبا واختبار وتحليل التباين األحادي ،كما توصلت
الدراسة إلى عدد من النتائ أهمها :أن أكثر المشاكل الخاصة بالمرشديين األكاديميين تتلخص في

تغير المرشد األكاديمي في كل سنة وأحياناً في كل فصل دراسي ،إضافة إلى عدم تفعيل عملية

اإلرشاد الكترونياً أثناء عملية التسجيل .أما من وجهة نظر الطالب فكانت المشكلة األهم هي عدم
توفر سجل للطالب عند مرشده األكاديمي يبين ما تم إنجازه من خطته الدراسية ،إضافة إلى التعديل
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المستمر على الخطط الدراسية .أما مشاكل العاملين في القبول والتسجيل فتمحورت حول عملية
التسجيل نفسها حي

أنها تتم حسب ما هو متوفر من شعب ولية حسب توجيهات المرشد

األكاديمي وأوصت الدراسة :التعاون بين أقسام اإلرشاد األكاديمي بكليات الجامعات المختلفة وادارة
الجامعة لوضع صيغة موحدة والية مرنة لعملية اإلرشاد األكاديمي من خالل عقد ندوات وورش عمل

لبح

مفهوم اإلرشاد األكاديمي ووظائفه ومعوقاته ،ودور المرشد في التغلب على تل المشكالت التي

تواجه عملية نجاح اإلرشاد األكاديمي.

 .5دراسة سعاد وآخرون ( )2007بعنوان "دراسة ميدانية لمشكالت التسجيل واإلرشاد األكاديمي

الجامعي"

هدفت التعرإ إلى المشكالت التي يواجهها طلبة الجامعة ،والناجمة عن إجراءات التسجيل
المتنوعة من جهة ،وتل

التي يسببها المرشد األكاديمي من جهة ثانية ،وذل في ضوء متغيرات

الجنة (ذكر ،أنثى) والكلية (هندسة ،صيدلة ،علوم إدارية ،تربية ،حقو  ،آداب ،العلوم وتكنولوجيا
المعلومات) ونوع الفرع الدراسي (صباحي ،مسائي) .استخدمت الدراسة المنه الوصفي االرتباطي،
واستخدمت االستبانة كأداة لجمع المعلومات ،وتكونت عينة الدراسة من ( )864طالباً وطالبة من

جامعة اإلسراء الخاصة األردنية ،تم استخدم األساليب اإلحصائية التالية :برنام ( )spssالتك اررات
والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ومعامل ارتبا
كرونبا

بيرسون ومعامل الفا

واختبار وتحليل التباين األحادي ،كما توصلت الدراسة إلى عدد من النتائ أهمها :وجود

فرو ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابة الطلبة على فقرات االستبانة الخاصة بالمرشد
األكاديمي ،حسب متغير الكلية ،.وجود فرو دالة إحصائياً بين متوسطات استجابة الطلبة على فقرات
االستبانة الخاصة بالمرشد األكاديمي بين طلبة كلية العلوم اإلدارية وطلبة كلية الهندسة ،ولصال طلبة

كلية العلوم اإلدارية ،في حين ال توجد فرو بين أية كليتين من الكليات األخرى ،وأوصت الدراسة:

إعتماد نظام التسجيل المحوسب ،القائم على دخول الطالب إلى البرنام الخاص به عبر الحاسوب
وشبكة اإلنترنت ،وذل من أجل التسجيل للمقررات التي يرغب في تسجيلها وفي األوقات التي يريدها

ومع أعضاء هيئة التدرية الذين يرغب في االستفادة منهم أكاديمياً .واذا كانت الشعب مغلقة فإن
الحاسوب يطرح للطالب الخيارات األخرى البديلة.
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ثانيا :التمكين الداري:

 .6دراسة الزاملي ( )2015بعنوان " :درجة التمكين اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية
بمحافظات غزة وعالقتها بمستوى الرضا الوظيفي لديهم"

هدفت التعرإ إلى درجة التمكين اإلداري لدى مديري المدارة الثانوية بمحافظات غزة

وعالقتها بمستوى الرضا الوظيفي لديهم ،ودراسة داللة الفرو بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة

الدراسة تبعاً لمتغيرات الدراسة ( الجنة ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة) استخدمت الدراسة المنه
الوصفي التحليلي ،واستخدمت االستبانة كأداة لجمع المعلومات ،تكون مجتمع من ( )145مدي اًر ومديرة

للمدارة الثانوية بمحافظات غزة ،تم استخدم األساليب اإلحصائية التالية :برنام ( )spssالتك اررات
والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ومعامل ارتبا

بيرسون ومعامل الفا

كرونبا واختبار وتحليل التباين األحادي ،كما توصلت الدراسة إلى عدد من النتائ أهمها :ال توجد

فرو

ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة (  )   0.05بين متوسطات درجات تقدير مديري

المدارة الثانوية بمحافظات غزة لدرجة التمكين اإلداري لديهم تعزي لمتغير الجنة والمؤهل العلمي،
توجد فرو ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة (  )   0.05بين متوسطات درجات تقديرات

مديري المدارة الثانوية بمحافظات غزة لدرجة التمكين اإلداري لديهم تعزي لمتغير سنوات الخدمة
لصال

األكثر من  10سنوات ،وأوصت الدراسة :تدريب إدارة المدرسة على طر واليات القيادة

الحديثة ،واش ار المديرين في اتخاذ الق اررات المتعلقة بمدارسهم ،وتفويضهم بع

الصالحيات من قبل

مديريات التربية والتعليم .نشر ثقافة التمكين اإلداري في الوسط التربوي وازالة العوائق التي تحد منها.

 .7دراسة الجرايدة ،والمنوري ( )2014بعنوان :واقع التمكين اإلداري لدي مديري مدارس التعليم ما
بعد األساسي في محافظة الباطنية شمال عمان"

هدفت التعرإ إلى واقع التمكين اإلداري لدي مديري مدارة التعليم ما بعد األساسي في

محافظة الباطنية شمال عمان ،كما هدفت إلى معرفة أثر متغيرات الدراسة :النوع االجتماعي ،سنوات
الخبرة ،والمؤهل العلمي في تقديرات أفراد الدراسة لواقع التمكين اإلداري ،استخدمت الدراسة المنه

الوصفي التحليلي ،واستخدمت االستبانة كأداة لجمع المعلومات ،تكون مجتمع الدراسة من ( )52مدي اًر
ومديرة ،تم استخدم األساليب اإلحصائية التالية :برنام

( )spssالتك اررات والنسب المئوية

والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ومعامل ارتبا

واختبار

بيرسون ومعامل الفا كرونبا

وتحليل التباين اآحادي ،كما توصلت الدراسة إلى عدد من النتائ أهمها :أن تقديرات مديري مدارة
التعليم ما بعد األساسي في محافظة الباطنية شمال سلطنة عمان لمجاالت التمكين قد جاءت بدرجة

متوسطة ،عدم وجود فرو ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة(  )   0.05لتقديرات افراد الدراسة
لمجاالت التمكين اإلداري تعزي لمتغيرات الدراسة ،النوع االجتماعي ،وسنوات الخبرة ،والمؤهل العلمي،
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وأوصت الدراسة :تفوي

مديري المدارة صالحيات اكثر لتعزيز الثقة بهم وتمكينهم من أداء

واجباتهم بفاعلية ،وتوفير و ازرة التربية والتعليم مناخاً تنظيمياً صحياً يسم بممارسة مجاالت التمكين
اإلداري لمديري المدارة بإعادة النظر في الحوافز ،والمكافآت ،وصنع االستراتيجيات لتمكين مديري
المدارة وتدريبهم على األساليب الحديثة في مجال صنع القرار واتخاذ واليات تنفيذه

 .8دراسة الطعاني والسويعي ( )2013بعنوان " :التمكين اإلداري وعالقته بالرضا الوظيفي لدي
مديري المدارس الحكومية في محافظة الدمام بالمملكة العربية السعودية"

هدفت التعرإ إلى التمكين اإلداري وعالقته بالرضا الوظيفي لدي مديري المدارة

الحكومية في محافظة الدمام بالمملكة العربية السعودية ،استخدمت الدراسة المنه

الوصفي

التحليلي ،واستخدمت االستبانة كأداة لجمع المعلومات ،تكون مجتمع الدراسة من ( )350مدي اًر
ومديرة من العاملين في مدارة محافظة الدمام ،تم استخدم األساليب اإلحصائية التالية :برنام

( )spssالتك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ومعامل ارتبا

بيرسون ومعامل الفا كرونبا واختبار وتحليل التباين األحادي ،كما توصلت الدراسة إلى عدد من

النتائ أهمها :أن مستوي التمكين اإلداري جاء بدرجة مرتفعة ،وجود فرو ذات داللة إحصائية
عند مستوي الداللة (  )   0.05في مستوي التمكين اإلداري ومستوي الرضا الوظيفي تعزي إلى
متغير النوع االجتماعي ولصال اإلنا  ،وجود فرو ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة

(  )   0.05تعزي لمتغير المؤهل العلمي ،والخبرة ،وأوصت الدراسة :العمل على تطوير قدرات
ومهارات مديري المدارة من خالل إتاحة فرصة تدريبية في المجاالت اإلدارية والتربوية.

 .9دراسة جوده )2012( judeh ،بعنوان" :تحليل العالقة بين الثقة وتمكين الموظف دراسة
ميدانية عمان"

Analysis of the relationship between trust and employee empowerment

Field study Amman

هدفت التعرإ إلى مستوي الثقة التنظيمية ومستوي تمكين الموظفين باإلضافة إلى ذل سعت

الدراسة للتحقيق من العالقة بين أبعاد الثقة التنظيمية والعالقات الشخصية ،وأبعاد تمكين الموظفين،
استخدمت الدراسة المنه

الوصفي التحليلي ،واستخدمت االستبانة كأداة لجمع المعلومات ،تكون

مجتمع الدراسة من ( )206موظفاً من العاملين في خمة من الصحف والشركات المصنعة للور
المقوي المدرجة في بورصة عمان ،كما توصلت الدراسة إلى عدد من النتائ أهمها :أن مستوي تمكين
الموظفين بجميع أبعاده اقل من المتوسط وحصل بعد األثر على المرتبة االولي وفي المرتبة األخيرة

جاء بعد تقرير المصير ،وجود عالقة ذات داللة إحصائية إيجابية كبيرة بين الثقة التنظيمية ،وتمكين
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الموظفين ،وأوصت الدراسة :اتباع نه يعزز الثقة باإلدارة داخل هذه المنظمات من خالل التمكين

الفعال للموظف.

 .10دراسة أبو على ( )2010بعنوان " :درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظة دمياط
ألبعاد التمكين اإلداري وعالقته بمدي تحقيق التنمية اإلدارية لديهم"

هدفت التعرإ إلى درجة ممارسة مديري المدارة الثانوية في محافظة دميا

ألبعاد

التمكين اإلداري وعالقته بمدي تحقيق التنمية اإلدارية لديهم ،والكشف عن مدي وجود فرو بين

آراء أفراد العينة حول درجة ممارسة التمكين اإلداري لديهم ،استخدمت الدراسة المنه الوصفي

المسحي ،واستخدمت االستبانة كأداة لجمع المعلومات ،تكون مجتمع الدراسة من ( )40من مديري

مدارة التعليم الثانوي بمحافظة دميا  ،تم استخدم األساليب اإلحصائية التالية :برنام ()spss
التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ومعامل ارتبا

بيرسون

ومعامل الفا كرونبا واختبار وتحليل التباين األحادي ،كما توصلت الدراسة إلى عدد من النتائ

أهمها :أن درجة تمكين مديري المدارة من مهام عملهم في مجال اإلدارة المدرسية هي درجة
متوسطة ،ال توجد فرو ذات داللة إحصائية تعزي لمتغير عدد سنوات الخبرة في اإلدارة المدرسية
في جميع المجاالت التي تضمنتها اإلدارة ،وأوصت الدراسة :تدريب المديرين على استخدام

التقنيات التربوية الالزمة لتعزيز عملية االتصال التربوي واإلداري مع القادة اإلداريين في اإلدارات
المتوسطة والعليا ،من خالل مؤتمرات الفيديو كونفرنة واستخدام شبكة االنترنت في طرح الرؤي
حول المشكالت اإلدارية التي قد تعتر

سير العمل اإلداري اليومي.

ثالث ا :العدالة التنظيمية
 .11دراسة القرني ( )2017بعنوان" :مستوي العدالة التنظيمية لدي قادة المدارس الثانوية
الحكومية بمحافظة جدة وعالقتها بالستغراق الوظيفي لدي المعلمين"

هدفت التعرإ إلى مستوي العدالة التنظيمية لدي قادة المدارة الثانوية الحكومية بمحافظة

جدة من وجه نظر المعلمين ،وكذل التعرإ على مستوي االستغ ار الوظيفي لدي المعلمين من وجهة
نظرهم ،استخدمت الدراسة المنه

الوصفي بشقيه المسحي واالرتباطي ،واستخدمت االستبانة كأداة

لجمع المعلومات ،تكون مجتمع الدراسة ( )346معلماً من معلمي المدارة الثانوية الحكومية بمحافظة
جدة تم اختيارهم بطريقة طبقية عشوائية من مجتمع الدراسة من ( )490معلماً ومعلمة تم استخدم

األساليب اإلحصائية التالية :برنام

( )spssالتك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية

واإلنحرافات المعيارية ومعامل ارتبا بيرسون ومعامل الفا كرونبا واختبار وتحليل التباين األحادي،

كما توصلت الدراسة إلى عدد من النتائ أهمها :ال توجد فرو ذات داللة إحصائية بين متوسطات

استجابات المعلمين حول تقديرهم لمستوي العدالة التنظيمية لدي قادة المدارة الثانوية الحكومية
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بمحافظة جدة ومستوي اآستغ ار الوظيفي لديهم تعزي آختالإ المؤهل العلمي ،توجد فرو ذات

داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المعلمين حول تقديرهم لمستوي العدالة التنظيمية لدي قادة
المدارة الثانوية الحكومية بمحافظة جدة ومستوي اآستغ ار الوظيفي لديهم تعزي آختالإ سنوات

الخبرة ،وأوصت الدراسة :ضرورة العمل على تحسين الممارسات اإلدارية من قبل قادة المدارة
خصوصاً فيما يتعلق بالعدالة التوزيعية.
 .12دراسة عدوان ( )2016بعنوان " :العدالة التنظيمية لدي مديري مدارس المرحلة الثانوية
بمحافظات غزة من وجه نظر المعلمين وعالقتها بالولء التنظيمي لديهم"

هدفت التعرإ إلى واقع العدالة التنظيمية لدي مديري مدارة المرحلة الثانوية بمحافظات غزة

من وجه نظر المعلمين ،الكشف عن وجود فرو

ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات

المعلمين لواقع العدالة التنظيمية لدي مديري المرحلة الثانوية بمحافظات غزة للعدالة التنظيمية تعزي

لمتغيرات الدراسة (الجنة ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة ،المنطقة التعليمية) استخدمت الدراسة

المنه

الوصفي التحليلي ،واستخدمت االستبانة كأداة لجمع المعلومات ،تكون مجتمع الدراسة من

( )490معلم ومعلمة تم استخدم األساليب اإلحصائية التالية :برنام ( )spssالتك اررات والنسب

المئوية والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ومعامل ارتبا

بيرسون ومعامل الفا كرونبا

واختبار وتحليل التباين اآحادي ،كما توصلت الدراسة إلى عدد من النتائ أهمها :التوجود فرو ذات

داللة إحصائية بين متوسطي تقديرات عينة الدراسة لمستوي العدالة التنظيمية لدي مديري المدارة

الثانوية تبعاً لمتغير الجنة ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخدمة ،ال توجد فرو ذات داللة إحصائية بين
متوسطات تقديرات عينة الدراسة لمستوي العدالة التنظيمية لدي مديري المدارة الثانوية تبعاً لمتغير
المنطقة التعليمية ،وأوصت الدراسة :عقد دورات تدريبية لمديري المدارة بالمرحلة الثانوية لتطوير

قدرتهم على اتخاذ الق اررات العادلة وفقاً لقواعد وأسة علمية ومهنية ،وعقد دورات تدريبية متخصصة
للمعلمين لتعريفهم بأهمية نظام تقييم األداء وباليات تطبيقه واألهداإ المرجوة منه.

 .13دراسة أبو كريم ( )2015بعنوان " :العدالة التنظيمية لدي مديري المدارس الحكومية بمدينة
الرياض وعالقتها بالولء التنظيمي للمعلمين"

هدفت التعرإ إلى درجة العدالة التنظيمية لدي مديري المدارة الحكومية بمدينة الريا

وعالقتها بالوالء التنظيمي للمعلمين ،استخدمت الدراسة المنه الوصفي التحليلي ،واستخدمت االستبانة

كأداة لجمع المعلومات ،تكون مجتمع الدراسة من (  )172من مديري مدارة التعليم الثانوي بمحافظة
دميا  ،تم استخدم األساليب اإلحصائية التالية :برنام
والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ومعامل ارتبا

( )spssالتك اررات والنسب المئوية

بيرسون ومعامل الفا كرونبا

وتحليل التباين األحادي ،كما توصلت الدراسة إلى عدد من النتائ
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واختبار

أهمها :درجة ممارسة العدالة

التنظيمية لدي مديري المدارة الحكومية بمدينة الريا
متوسطة وكذل

من وجه نظر المعلمين قد جاءت بدرجة

جميع المجاالت جاءت تقديرات المعلمين للوالء التنظيمي بدرجة متوسطة ،وجود

عالقة ارتباطية إيجابية بين درجة العدالة التنظيمية لدي مديري المدارة ودرجة الوالء التنظيمي لدي
المعلمين في المدارة الحكومية بمنطقة الريا

 ،وأوصت الدراسة :توفير منا تنظيمي تسوده العدالة

مع مراجعة جميع السياسات والممارسات التقليدية في اإلدارة وفقاً لمبادي العدالة ،وأهمية توزيع األعباء

الوظيفية على المعلمين بشكل عادل.

 .14دراسة الخالدي ،وسالمة ( )2014بعنوان" :العدالة التنظيمية لدي مديري المدارس الثانوية
في محافظة المفرق وعالقتها بالولء التنظيمي للمعلمين في تل المدارس"

هدفت التعرإ إلى العدالة التنظيمية لدي مديري المدارة الثانوية في محافظة المفر وعالقتها

بالوالء التنظيمي للمعلمين في تل المدارة ،استخدمت الدراسة المنه الوصفي االرتباطي ،واستخدمت

االستبانة كأداة لجمع المعلومات ،تكون مجتمع الدراسة من ( )648معلماً ومعلمة من معلمي المرحلة

الثانوية بمحافظة المفر  ،تم استخدم األساليب اإلحصائية التالية :برنام ( )spssالتك اررات والنسب
المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل ارتبا

بيرسون ومعامل الفا كرونبا

واختبار وتحليل التباين األحادي ،كما توصلت الدراسة إلى عدد من النتائ أهمها :وجود فرو ذات

داللة إحصائية تعزي لمتغير الجنة وجاءت الفرو ذات لصال اإلنا  ،عدم وجود فرو ذات داللة
إحصائية تعزي لمتغير المؤهل العلمي والمديرية ،وجود عالقة إيجابية دالة إحصائية بين العدالة
التنظيمية لدي مديري المدارة الثانوية بمحافظة المفر والوالء التنظيمي لدي معلميهم ،وأوصت

الدراسة :ضرورة المحافظة على درجة العدالة التنظيمية والوالء التنظيمي وتعزيزها من خالل استم اررية
هذه الوضعية والمحافظة عليها.

 .15دراسة جفاري  )2011( jafariبعنوان" :تصميم نموذج معدل للعدالة التنظيمية في نظام

التعليم في مدينة أصفهان (ايران)"

Designing an adjusted model of organizational justice for educational
)sysem in Esfahan City (lran

هدفت التعرإ إلي تصميم نموذج للعالقة بين أنما

القيادة وأساليب اتخاذ الق اررات والثقة

التنظيمية مع العدالة التنظيمية المحسوسة للمعلمين في النظام التعليمي في مدينة أصفهان بايران

استخدمت الدراسة المنه

الوصفي التحليلي ،واستخدمت االستبانة كأداة لجمع المعلومات ،تكون

مجتمع الدراسة من ( )363مدي اًر تم اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية ،كما توصلت الدراسة إلى عدد
من النتائ أهمها :أن نمط القيادة التحويلية وأساليب اإلجراءات القيادية لها تاثير مباشر على العدالة

التنظيمية ،في حين أن األساليب األخرى لها تاثير غير مباشر على العدالة التنظيمية ،حي
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ان

العدالة التنظيمية تزداد لدي العاملين وبالتالي تزداد الطاقة المنتجة ويتم تطبيق أسلوب القيادة الفعالة،

نمط اتخاذ القرار الشامل له تاثير مباشر على العدالة التنظيمية ،في حين أن تقييد اتخاذ الق اررات لها

تاثير غير مباشر على العدالة التنظيمية ،هنا

المدير والزمالء بالعدالة التنظيمية.

عالقة ارتباطية بين الثقة التنظيمية في المؤسسة

رابعا :الصحة النفسية:

 .16دراسة بوفات وبن عون ( )2017بعنوان" :جودة البيئة المدرسية وعالقتها بالصحة النفسية

لدى عينة من معلمي المرحلة البتدائية بولية الغواطك

هدفت التعرإ إلى العالقة بين جودة البيئة المدرسية والصحة النفسية لدى عينة من معلمي

المرحلدة ،االبتدائية  ،وكذا معرفة الفرو في تقديرهم لجودة البيئة المدرسية وصحتهم النفسية تعزى إلى
متغير (المنطقة ،األقدمية ( استخدمت الدراسة المنه الوصفي ،واستخدمت االستبانة كأداة لجمع

المعلومات ،تكونت عينة الدراسة على عينة قوامها ( )60معلمي المرحلة االبتدائية ،تم استخدم
األساليب اإلحصائية التالية :برنام

( )spssالتك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية

واإلنحرافات المعيارية ومعامل ارتبا بيرسون ومعامل الفا كرونبا واختبار وتحليل التباين األحادي،
كما توصلت الدراسة إلى عدد من النتائ أهمها :توجد عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين جودة

البيئة المدرسية والصحة النفسية لدى معلمدي المرحلدة االبتدائيدة بواليدة األغوا  ،ال توجد فرو دالة

إحصائيا في تقدير كل من جودة البيئة المدرسة والصحة النفسية لدى معلمي المرحلة االبتدائية تعزى

إلى متغير المنطقة واألقدمية ،وأوصت الدراسة :االهتمام بتنمية العالقات اإلنسانية بين المعلمين
بعضهم البع

 ،وبينهم وبين اإلدارة والتالميذ وأولياء األمور داخل وخارج المجتمع المدرسي ،بحي

تكون تل العالقات قائمة على أساة من االحترام والتقددير المتبدادل والتعداون البناء ،لما لذل من أثر

بالغ في النهو

بمستوى األداء التربوي بشكل عام..

 .17دراسة بوراس وجرادي ( )2016بعنوان" :الضغوط النفسية المدرسية وعالقتها بالصحة

النفسية لدى عينة من تالميذ البكالوريا بمدينة األغواط"

هدفت هذه الدراسة إلى التعرإ على العالقة بين الضغو النفسية المدرسية والصحة النفسية

لدى عينة من تالميذ البكالوريا ،والتعرإ على مستوى كل من الضغو النفسية المدرسية والصحة

النفسية وكذا التعرإ على الفرو بين الجنسين في كل من المستويين في مستوى الضغو النفسية
المدرسية والصحة النفسية لدى عينة من تالميذ البكالوريا ،استخدمت الدراسة المنه

الوصفي

االرتباطي ،واستخدمت االستبانة كأداة لجمع المعلومات ،طبقت الدراسة على عينة قوامها ( )97طالب
وطالبة ،تم استخدم األساليب اإلحصائية التالية :برنام
والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ومعامل ارتبا
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( )spssالتك اررات والنسب المئوية

بيرسون ومعامل الفا كرونبا

واختبار

وتحليل التباين األحادي ،كما توصلت الدراسة إلى عدد من النتائ أهمها :ال توجد عالقة بين الضغو

النفسية المدرسية والصحة النفسة لدى عينة من تالميذ البكالوريا ،وجود مستوى متوسط من الضغو
النفسية المدرسية باإلضافة إلى وجود مستوى منخف
عدم وجود فرو

من الصحة النفسية لدى عينة الدراسة ،وكذا

بين الجنسين في مستوى كل من الضغو

النفسية المدرسية والصحة النفسية،

وأوصت الدراسة :يام األخصائي النفسي في المؤسسة بإعداد برام إرشادية للتعامل مع الضغو
المدرسية والتخفيف من قلق االمتحان وكيفية تنظيم الوقت.

 .18دراسة المسند والدغايم ( )2015بعنوان" :تقويم برنامج المدارس المعززة للصحة في التعليم

العام من وجهة نظر مشرفي البرنامج ومعلمي العلوم بمنطقة القصيم "
هدفت التعرإ على واقع برنام

المدراة المعززة للصحة في التعليم العام ،من حي

(األهداإ ،والمحتوى ،والتنفيذ ،والتقويم) ،ومعوقات تطبيقه ،من وجهة نظر مشرفي البرنام ومعلمي

العلوم ،والكشف عن وجود فرو دالة إحصائياً بين استجابات مشرفي البرنام ومعلمي العلوم حول

واقع برنام المدراة المعززة للصحة ،والكشف عن وجود فرو دالة إحصائياً بين استجابات مشرفي
البرنام حول واقع برنام المدارة المعززة للصحة ،تعزى لمتغيرات (الجنة ،المؤهل العلمي ،سنوات

الخبرة) ،استخدمت الدراسة المنه الوصفي التحليلي ،واستخدمت االستبانة كأداة لجمع المعلومات،
تكونت عينة الدراسة قوامها ( )109معلماً ومعلمة ،وجميع مشرفي ومشرفات البرنام لهذه المدارة،

البالغ عددهم ( )75مشرفاً ومشرفة ،تم استخدم األساليب اإلحصائية التالية :برنام ( )spssالتك اررات
والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل ارتبا بيرسون ومعامل الفا
كرونبا واختبار وتحليل التباين األحادي ،كما توصلت الدراسة إلى عدد من النتائ أهمها :جود فرو

دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( )0.01بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول واقع

برنام المدارة المعززة للصحة ،وذل لصال مشرفي البرنام  ،وعدم وجود فرو دالة إحصائياً بين
متوسطات استجابات مشرفي البرنام ومعلمي العلوم حول واقع البرنام  ،تعزى لمتغيرات (الجنة،
المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة) ،وقد جاءت استجابات أفراد عين الدراسة لمقترحات تطوير البرنام ،
بدرجة (موافق بشدة) ،من وجهة نظر مشرفي البرنام  ،حي

(موافق) من وجهة نظر معلمي العلوم حي

بلغ المتوسط العام ( ،)4 ،50وبدرجة

بلغ المتوسط العام (.)4 ،18وأوصت الدراسة :لتأكيد على

ضرورة التوسع في تطبيق برنام المدارة المعززة للصحة في جميع مدارة التعليم لما له من أهمية

في زيادة الوعي الصحي واالرتقاء بصحة المجتمع.
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 .19دراسة الحجار ( )2006بعنوان " :الصحة المنظمية في المدارس األساسية بقطا غزة من
وجهة نظر المديرين والمعلمين "

هدفت التعرإ إلى تفحص مستوي الصحة المنظمية في المدارة األساسية بقطاع غزة من

وجهة نظر المديرين والمعلمين ،استخدمت الدراسة المنه الوصفي التحليلي ،واستخدمت االستبانة
كأداة لجمع المعلومات ،تكونت عينة الدراسة على عينة قوامها ( )30مدي اًر )520( ،معلماً ،تم استخدم

األساليب اإلحصائية التالية :برنام

( )spssالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية

واإلنحرافات المعيارية ومعامل ارتبا بيرسون ومعامل الفا كرونبا واختبار وتحليل التباين األحادي،
كما توصلت الدراسة إلى عدد من النتائ أهمها :وجود اتجاه إيجابي ( )%70في تصورات المعلمين

والمديرين للصحة المنظمية ولصال المديرين ،في حين لم تكن فرو بين تصورات المديرين والمعلمين
للصحة المنظمية ،في مدارسهم ،ووجود فرو ذات داللة إحصائية بين تصورات المديرين والمعلمين
للصحة المنظمية والصال المديرين ،وأوصت الدراسة :إلى تصور متكامل لتحسين الصحة المنظمية

المدرسية يتضمن ،منطلقات التصور ،ومالم التصور ،ومتطلبات تنفيذه.

 .20دراسة الجبوري ( )2002بعنوان " :الرعاية الصحية المدرسية في المدرسة البتدائية للبنات
بين الواقع والتطلعات المستقبلية "

هدفت التعرإ إلى الرعاية الصحية المدرسية في المدرسة االبتدائية للبنات بين الواقع

والتطلعات المستقبلية استخدمت الدراسة المنه الوصفي التحليلي ،واستخدمت االستبانة كأداة لجمع

المعلومات ،تكونت مجتمع الدراسة من معلمات المدرسة االبتدائية ،واولياء االموار بالمدرسة ،تم
استخدم األساليب اإلحصائية التالية :برنام ( )spssالتك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية
واإلنحرافات المعيارية ومعامل ارتبا بيرسون ومعامل الفا كرونبا واختبار وتحليل التباين األحادي،
كما توصلت الدراسة إلى عدد من النتائ أهمها :أن واقع الصحة المدرسية في المدرسة االبتدائية
للبنات في مجال المباني المدرسية من حي

الموقع والقاعات والمرافق واالضاءة والتهوية واللوازم

والتجهيزات ودرجة الح اررة والرطوبة والمختبرات المدرسية وقد حقق الهدإ األول من الدراسة .وأوصت

الدراسة :زيادة االهتمام بالعناية الصحية األولية بجانبها الوقائي والمحافظة على الصحة ،واعداد
المختصين ،وتاهليهم للقيام بالمهام الالزمة لنشر الوعي الصحي والثقافة الصحية.
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خامسا :إدارة التميز:

 .21دراسة الشوا ( )2016بعنوان " :درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية بمحافظات
غزة إلدارة التميز في ضوء النموذج األوربي للتميز EFQMوسبل تطويرها "

هدفت التعرإ إلى درجة ممارسة مديري المدارة الثانوية الحكومية بمحافظات غزة إلدارة

التميز في ضوء االنموذج األوربي للتميز EFQMوسبل تطويرها والتي تعزي لمتغيرات

الدراسة(الجنة ،التخصص األكاديمي ،المؤهل العلمي ،المديرية ،سنوات الخدمة) استخدمت الدراسة

المنه

الوصفي التحليلي ،واستخدمت االستبانة كأداة لجمع المعلومات ،تكون مجتمع الدراسة من

( )476معلماً ومعلمة من مجتمع الدراسة تم استخدم األساليب اإلحصائية التالية :برنام ()spss
التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ومعامل ارتبا بيرسون ومعامل
الفا كرونبا واختبار وتحليل التباين اآحادي ،كما توصلت الدراسة إلى عدد من النتائ أهمها :عدم

وجود فرو ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة (  )   0.05بين متوسطات درجات تقدير المعلمين

في المدارة الحكومية بمحافظات غزة لدرجة ممارسة مديري مدارسهم إلدارة التميز في ضوء اإلنموذج

األروربي للتميز تعزي لمتغير المديرية في جميع مجاالت االستبانة باستثناء مجالي( :السياسات

واالستراتيجيات والعمليات اإلدارية) وذل لصال مديرية شر غزة مقارنة بمديرية الغرب ،أما بالنسبة

لمديريتي غرب غزة وشمال غزة فال يوجد بينهما فرو  ،وكذل

االمر بالنسبة لمديريتي شر غزة

وشمال غزة ،وأوصت الدراسة :إش ار مديري المدارة لممثلين عن المجتمع المحلي في وضع الخطة

السنوية للمدرسة ،وتشجيع مديري المدارة على تحديد االحتياجات التدريبية للمعلمين ،وذل بالتنسيق
مع المشرفين التربويين والمعلمين أنفسهم.

 .22دراسة السلطي ( )2015بعنوان " :درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة
للقيادة التحويلية وعالقتها بإدارة التميز لديهم "

هدفت التعرإ إلى درجة ممارسة مديري المدارة الثانوية بمحافظات غزة للقيادة التحويلية
وعالقتها بإدارة التميز لديهم ،استخدمت الدراسة المنه الوصفي التحليلي ،واستخدمت االستبانة كأداة

لجمع المعلومات ،وبلغ مجتمع الدراسة (  ) 4857معلماً ومعلمة ،وبلغت عينة الدراسة ( )326وتم
تحليل النتائ

من خالل برنام

المعالجات اإلحصائية )spss( :التك اررات والنسب المئوية

والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ومعامل ارتبا

بيرسون ومعامل الفا كرونبا

واختبار

وتحليل التباين األحادي ،كما توصلت الدراسة إلى عدد من النتائ أهمها :أن مستوى إدارة التميز لدى

مديري المدارة الثانوية بمحافظات غزة بلغ وزنها النسبي (  ،) % 74.00وأوصت الدراسة :ضرورة
قيام كليات التربية بإضافة مساقات في القيادة واإلدارة المدرسية.
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 .23دراسة الزائدي ( )2014بعنوان " :مدى إسهام وزارة التربية والتعليم للتميز في تحسين األداء

اإلداري لمديري المدارس في محافظة الطائف "

هدفت التعرإ إلى درجة تحقيق معايير جائزة و ازرة التربية والتعليم للتميز في المجاالت التالية:
التميز القيادي ،الثقافة المؤسسية ،الجودة ،التنمية المهنية ،كذل التعرإ على درجة إسهام جائزة و ازرة

التربية والتعليم للتميز في تحسين األداء اإلداري لمديري المدارة من وجهة نظرهم  ،استخدمت

الدراسة المنه الوصفي المسحي ،واستخدمت االستبانة كأداة لجمع المعلومات ،وتكون المجتمع والعينة

من جميع مديري ومديرات مدارة التعليم العام الحكومية واألهلية في محافظة الطائف والبالغ عددهم

( )368مدي اًر ومديرة تم استخدم األساليب اإلحصائية التالية :برنام ( )spssالتك اررات والنسب المئوية
والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ومعامل ارتبا

بيرسون ومعامل الفا كرونبا

واختبار

وتحليل التباين األحادي ،كما توصلت الدراسة إلى عدد من النتائ أهمها :أن درجة تحقيق معايير

جائزة و ازرة التربية والتعليم للتميز في مدارة التعليم العام كانت كبيرة جداً ،وقد جاءت المجاالت

الفرعية على الترتيب اآتي :مجال الثقافة المؤسسية في المرتبة األولى ،بينما جاء مجال التنمية

المهنية في المرتبة الثانية ،ثم مجال الجودة فقد حظي بالمرتبة الثالثة ،تبعه مجال التميز القيادي في

المرتبة الرابعة ،جميعهم حصلوا على تقدير بدرجة كبيرة جداً ،وأوصت الدراسة :العمل على اعتماد

جائزة و ازرة التربية والتعليم للتميز ،للمفاضلة بين مدارة التعليم العام والترشي لإلعتماد األكاديمي

المدرسي كونها متحققة بغالبيتها في مدارة التعليم العام.

 .24دراسة سعدا  )2013( saadaبعنوان " :تطبيق معيار القيادة في التعليم العالى وفقا لنموذج

 EFQMللتميز "
"

Applying Leaderhip Criterion Of Efqm Excellence Model In
" Higher Education

هدفت التعرإ إلى مدى تطبيق معيار القيادة في مؤسسات التعليم العالي وفقاً للنموذج

األوروبي للتميز ،وقد تم دراسة حالة الكلية الجامعية التطبيقية كحالة علمية ،ولتحقيق أهداإ الدراسة
استخدام الباح

المنه الوصفي ،واستخدم أداة االستبانة ،وطبقت الدراسة على عينة مكونة من ()64

موظف من اإلداريين واألكاديميين في الكلية .توصلت الدراسة إلى النتائ التالية :أن مستوى األدء

القيادة في الكلية الجامعية عند تطبيق معيار القيادة للنموذج األوروبي للتميز بلغ حوالى (،)%75.90

وأوصت الدراسة :ضرورة العمل الجاد على نشر ثقافة التميز بين قيادة الكلية والعاملين بها ،والبدء فو اًر
بتدريب قيادة الكلية وموظفيها على مبادئ التميز واليات التعامل مع هذه المبادئ وتطبيقاتها العملية.
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 .25دراسة الريس  )2003( Alrayesبعنوان " :مقارنة نتائج مستوى تميز المنظمات بالمملكة

المتحدة لتحديد فاعلى ة استخدام النموذج األوروبي كاداة لقياس مستوى التميز "

" Quantities Analysis of the Self-Assessment Scores of Organizations
Which were Assessed by EFQM Excellence Model

هدفت الكشف عن مقارنة نتائ مستوى تميز المنظمات بالمملكة المتحة لتحديد فاعلية استخدام

النموذج األوروبي كأداة لقياة مستوى التميز ،واستخدمت الدراسة المنه

الوصفي ،واستخدمت

اإلستبانة كأداة للدراسة ،وتم تطبيق أداة الراسة على ( )45شركة متوسطة الحجم في بريطانيا.

توصلت الدراسة إلى النتائ التالية :يتي النموذج األوروبي للتميز للمنظمات أن تركز في مجاالت

محدة للتطوير والتحسين وأن تكسب شيئاً من المعرفة من خالل المقارنة مع منظمات أخرى لها

الخبرات نفسها.

المحور الثالث :دارسات تتعلق بالربط بين القيادة الخالقية ومتغيرات الدراسة:
 .1دراسة الشمالن ( )2016بعنوان" :دور سلوكيات القيادة األخالقية في تعزيز فعالية اإلرشاد
األكاديمي :دراسة مقارنة"

هدفت التعرإ إلى مدي مساهمة سلوكيات القيادة األخالقية ببعديها ( السمات األكاديمي،

األخالقية للقائد ،وتشجيع القائد للسلوكيات األخالقية في تعزيز فعالية اإلرشاد) استخدمت الدراسة
المنه المسحي ،تم إعداد أداة الدراسة الخاصة بالقيادة األخالقية باالعتماد على أداة بروان التي هدفت

إلى تصميم مقياة إجرائي لمتغير سلوكيات القيادة األخالقية تكون مجتمع الدراسة من طالب

الدراسات العليا وتكونت عينة الدراسة من ( )75طالباً من برام الماجستير من جامعة المل سعود تم
استخدم األساليب اإلحصائية التالية :برنام ( )spssوالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية كما
توصلت الدراسة إلى عدد من النتائ أهمها :عدم وجود قيم لإلنحرافات المعيارية تقل من واحد ،مما

يعني أن هنا توافقاً كبي اًر بين الطالب في مرئياتهم حيال أهمية القيادة األخالقية في تعزيز فعالية
اإلرشاد األكاديمي ،عدم وجود فرو في استجابات عينة الدراسة حول محوري الدراسة تعزي
لخصائصهم الشخصية ما يدل على وجود تقارب في مرئياتهم حيال ذل  ،وأوصت الدراسة :ضرورة

وضع أسة ومعايير أخالقية للمرشد األكاديمي في الجامعات العربية ،وضرورة تنظيم دورات تدريبية

للمرشد األكاديمي في مجاالت األخالقيات وحثهم على االهتمام بالقدوة الحسنة ومراعاة أخالقية
الوسائل عند تحقيق األهداإ.
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 .2دراسة نجاد  )2014( Nejad,بعنوان" :اختبار العالقة بين القيادة األخالقية وتمكين المعلم
(ايران)"

To Investigate the Relationship Between Ethical Leadership and
Teacher Empowerment
هدفت التعرإ إلى اختبار العالقة بين القيادة األخالقية وتمكين المعلم ،وكذل

التنبؤ بتمكين
طريقة االرتبا

المعلم استناداً إلى القيادة األخالقية ،ومن أجل تحقيق اهداإ الدارسة استخدم الباح
المتبادل ،واستخدمت االستبانة كأداة لجمع المعلومات ،تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي
المدارة الثانوية في مدينة مشهد اإليرانية ،بلغت عينة الدراسة ( )248معلماً تم اختيارهم بطريقة

طبقية عشوائية ،كما توصلت الدراسة إلى عدد من النتائ أهمها :وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات

داللة إحصائية بين القيادة األخالقية وتمكين المعلم ،التنبؤ بتمكين المعلم من خالل كل بعد من أبعاد

القيادة األخالقية.
 .3دراسة العنقري ( )2014بعنوان" :أثر ممارسات القيدادة األخالقيدة للمدديرين فدي تحقيدق التميدز
التنظيمي دراسة تطبيقية :على المحافظات التابعة إلمارة مكة المكرمة"

هدفت التعرإ إلى أبعاد القيادة األخالقية للمديرين وأثرها في تحقيق التميز التنظيمي من وجهة
نظر العاملين في المحافظات التابعة إلمارة مكة المكرمة ،استخدمت الدراسة المنه الوصفي التحليلي،

واستخدمت االستبانة كأداة لجمع المعلومات ،تكون مجتمع الدراسة من العاملين بالمحافظات التابعة

إلمارة منطقة مكة المكرمة ،وهي المقر اإلداري لإلمارة التي تضم تحت لوائها ست عشرة محافظة ،تم
اختيار عينة عشوائية بلغ قوامها ( )354تم استخدم األساليب اإلحصائية التالية :برنام ()spss
واالنحدار المتعدد التدريجي لتحديد أهمية كل متغير مستقل على حدة في المساهمة في النموذج

الرياضي ،الذي يمثل أثر أبعاد القيادة األخالقية ،كما توصلت الدراسة إلى عدد من النتائ أهمها:

وجود عالقة إيجابية بين أبعاد القيادة األخالقية وسلوكيات االلتزام التنظيمي ،كذل

وجود عالقة

إيجابية بين أبعاد القيادة األخالقية الثقة التنظيمية لدى المرؤوسين وتنمية مهاراتهم وخبراتهم وقدراتهم،

وجود عالقة إيجابية بين ممارسات القيادة األخالقية والرضا الوظيفي لدى مديري اإلدارة الوسطى

تأثير إيجابيًّا على األداء التنافسي للمنظمة ،وأوصت
ًا
أخير هنا
وعالقة سلبية تجاه نوايا تر العمل و ًا
الدراسة :تعزيز أبعاد القيادة األخالقية :وذل من خالل وضع برام لتطوير القادة تمكنهم من اكتساب
القدرات والمهارات المتعلقة بالخصائص اإلدارية والشخصية ،إلى جانب الخصائص المرتبط

بالعالقات ،اإلنسانية.

83

 .4دراسددة الهندددي ( )2013بعن دوان" :درجددة ممارسددة مددديري المدددارس الثانويددة بمحافظددات غددزة
للقيادة األخالقية وعالقتها بدرجة تمكين معلميهم"

هدفت التعرإ إلى درجة ممارسة مديري المدارة الثانوية بمحافظات غزة للقيادة األخالقية من

وجهة نظر المعلمين في ضوء متغيرات الدراسة ،استخدمت الدراسة المنه

الوصفي التحليلي،

واستخدمت االستبانة كأداة لجمع المعلومات ،تكون مجتمع من جميع معلمي ومعلمات المدارة

الثانوية بمحافظات غزة تم احتيار عينة طبقية عشوائية بلغ قوامها ( )379معلم ومعلمة ،تم استخدم

األساليب اإلحصائية التالية :برنام

( )spssوالنسب المئوية ،والمتوسطات الحسابية ،والتك اررات

والنسب المئوية ،واختبار ت ،واختبار إ  ،كما توصلت الدراسة إلى عدد من النتائ أهمها :أن درجة

ممارسة مديري المدارة الثانوية بمحافظات غزة للقيادة األخالقية كانت بدرجة مرتفعة بوزن نسبي

) ،(%83.37ال توجد فرو ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللدة (  )   0.05بدين متوسدطات

تقديرات عيندة الد ارسدة فدي المجداالت) الخصدائص الشخصدية ،الصدفات اإلدارية األخالقية  ،العالقدات

اإلنسانية) ت دعزى لمتغير النوع ماعدا مجال (العمل بروح الفريق) كانت الفرو لصال الذكور ،وجدود
عالقدة طردية قويدة ذات دالدة إحصدائية عندد مسدتوى الداللدة (  )   0.05بين درجة ممارسة المديرين

للقيادة األخالقية ،ودرجة تمكين معلميهم .وأوصت الدراسة إعتبدار الممارسدة األخالقية جدزءاً أساسدياً
مدن تقيديم المدديرين وتدرقيتهم ،ومعيدا اًر أساسدياً الختيدار المدراء وتعينهم الحقاً ،عقدد دورات تدريبيدة
لمدديري المددارة الثانويدة بمحافظدات غدزة فدي مجدال القيدادة األخالقية ،وفدي طر وأسإلىب تمكين

المعلمين داخل المدرسة ،لما لها من دور في تعزيز انتماء المعلمين لمدارسدهم ومهنتهم أيضا.
 .5دراسة الشريفي والتن

( )2011بعنوان " :درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة

بإمارة الشارقة للقيادة األخالقية وعالقتها بدرجة تمكين المعلمين".

هدفت التعرإ إلى ممارسة مديري الثانوية الخاصة بإمارة الشارقة ،للقيادة األخالقية وعالقتها

بدرجة تمكين المعلمين ،استخدمت الدراسة المنه

المسحي االرتباطي ،واستخدمت االستبانة كأداة

لجمع المعلومات ،وتكونت عينة الدارسة من ( )200معلماً ومعلمة في المدارة الثانوية الخاصة تم
اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية ،تم استخدم األساليب اإلحصائية التالية :برنام

()spss

والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والنسب المئوية واختبار ومعامل ارتبا بيرسون ومعامل

الفا كرونبا واختبار وتحليل التباين األحادي ،كما توصلت الدراسة إلى عدد من النتائ أهمها :أن
درجة ممارسة المديرين للقيادة األخالقية كانت متوسطة من وجهة نظر العاملين وأن درجة تمكين

المعلمين كانت متوسطة بشكل عام ومن وجهة نظر المعلمين أنفسهم ،وجود عالقة ارتباطية إيجابية

دالة إحصائيا بين درجة ممارسة المديرين للقيادة األخالقية ودرجة تمكين العاملين وأوصت الدراسة:
عقد دورات تدريبية في القيادة التربوية مع التركيز على القيادة األخالقية ،تفوي

سلطات وصالحيات أكبر لتعزيز الثقة بهم ولتمكينهم من أداء مهامهم.
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المعلمين والمعلمات

التعقيب على الدراسات السابقة:
اشتمل العر

في محافظات غزة ،حي

السابق لدراسات عربية وأجنبية تناولت القيادة األخالقية لدي مديري المدارة
ركزت هذه الدراسات على أهمية القيادة األخالقية في عصرنا هذا في

المؤسسات الحكومية والجامعات والمدارة ،كما كشفت بع

الدراسات على إيجابيات القيادة

األخالقية وتطبيقه في مجاالت الحياة .كما ركزت على أهمية القيادة األخالقية في المجتمع أيضا

فمنهم ما تكلم عن دور بع
الباح

الجوانب في تحقيقه مثل مؤسسات المجتمع المدني وغيرها .وهنا سيقوم

ببيان أوجه التشابه واإلختالإ بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة من حي

(موضوع

الدراسة ،منه الدراسة ،أداة الدراسة ،مجتمع وعينة الدراسة) باإلضافة إلى بيان أوجه االستفادة من

الدراسات السابقة.

أوجه التفاق وأوجه اإلختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
أولا :من حيث المنهج المستخدم في الدراسة:
اتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة العربية واألجنبية في استخدامها للمنه

الوصفي التحليلي مثل ودراسة الشاعر ( ، )2017ودراسة الشمالن ( )2016ودراسة أبو علبة

( )2015ودراسة العنقري ( )2014دراسة الهندي ( )2013دراسة عابدين وآخرون ( )2012دراسة
العرايضة ( )2012دراسة الهدبان ( )2009ودراسة أبو طبي ( )2008دراسة الزهراني ()2007

دراسة أحمد ( )2006دراسة تورهان وسيلي  )2011( Turhan, and Celikeدراسة فن Feng ,
( )2011دراسة بورز  )2009( Bowersدراسة كاراكوزو  ،)2007( karakose،دراسة السلطي
( ) 2015دراسة الرية
والسويعي()2013

 ) 2003( Alrayesدراسة سعدا  ،) 2013( saadaدراسة الطعاني

دراسة الجرايدة ،والمنوري ( )2014دراسة الزاملي ( )2015دراسة عدوان

( )2016دراسة جفاري  )2011(jafariدراسة الكريمين وآخرون ( )2010دراسة الحريشي ()2013
دراسة الشمري (:)2015

دراسة المسند والدغايم ( )2015دراسة الحجار ( )2006دراسة الجبوري (.)2002

استخدمت دراسات اخري المنه الوصفي المسحي واالرتباطي معاً دراسة الجعثيني ( )2017دراسة
الشريفي والتن ( )2011ودراسة العبد العزيز ( )2010بينما دراسة نجاد )2014( Nejad,

استخدمت االرتبا المتبادل  ،دراسة ال ازئدي ( ) 2014دراسة الشوا ( )2016دراسة الرية

 ) 2003( Alrayesدراسة أبو على ( )2010دراسة الخالدي ،وسالمة ( )2014دراسة أبو كريم
( )2015دراسة القرني ( )2017دراسة بوراة وجرادي ( )2016بينما دراسة دراسة شوقي ()2013
استخدمت المنه الوصفي والتجريبي معاً.
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ثانيا :من حيث أداة الدراسة:

استخدمت الدراسة الحالية االستبانة كأداة للدراسة ،وقد اتفقت مع معظم الدراسات السابقة

العربية واألجنبية في استخدام االستبانة كأداة رئيسة للدراسة مثل دراسة الجعثيني ( )2017ودراسة

الشاعر ( ، )2017ودراسة الشمالن ( )2016ودراسة أبو علبة ( ،)2015دراسة السلطي () 2015
دراسة السلطي ( ) 2015دراسة الشوا ( )2016دراسة الرية  ) 2003( Alrayesدراسة أبو على

( )2010دراسة الجرايدة ،والمنوري ( )2014دراسة الزاملي ( )2015دراسة الخالدي ،وسالمة

( )2014دراسة أبو كريم ( )2015دراسة عدوان ( )2016دراسة القرني ( )2017دراسة جفاري

 )2011(jafariدراسة الكريمين وآخرون ( )2010دراسة الحريشي ( )2013دراسة شوقي ()2013

دراسة الشمري ( :)2015واختلفت مع دراسة بورز  ،)2009( Bowersواستخدمت الدراسة المالحظة
كأداة للقياة وقد قامت الدراسة ببح

والفعالية الجامعية في المدرسة

أوجه الصلة بين المعلم وتصورات قيادة المشرإ األخالقية

.

ثالث ا :من حيث المجتمع وعينة الدراسة:

اتفقت الدراسة الحالية في اختيار مجتمع الدراسة من وجه نظر المعلمين مع العديد من

الدراسات السابقة مثل دراسة الجعثيني ( )2017دراسة أبو علبة ( )2015دراسة الهندي ()2013

دراسة عابدين وآخرون ( )2012دراسة العرايضة ( )2012دراسة الشريفي والتن ( )2011دراسة

العبد العزيز ( )2010دراسة الهدبان ( )2009دراسة أبو طبي ( )2008دراسة الزهراني ()2007

دراسة أحمد ( )2006دراسة نجاد  )2014( Nejad,دراسة بورز  )2009( Bowersدراسة

كاراكوزو  ،)2007( karakose،دراسة السلطي ( ) 2015دراسة أبو على ( )2010دراسة

الطعاني والسويعي( )2013دراسة الزاملي ( )2015دراسة عدوان ( )2016دراسة القرني ()2017

دراسة جفاري  ،)2011( Jafariدراسة بوراة وجرادي ( )2016دراسة المسند والدغايم ()2015

دراسة الحجار ( )2006دراسة الجبوري ( )2002ودراسة الزائدي ( ) 2014دراسة الشوا (.)2016
واختلفت الدراسة الحالية مع دراسات أخرى من حي

مجتمع الدراسة وعينتها في تل

مجتمع وعينة الدراسة حي

اشتمل

الدراسات على الجامعات والشركات مثل دراسة الشاعر ()2017

دراسة الشمالن ( )2016دراسة العنقري ( )2014دراسة سعدا  ) 2013( saadaدراسة جوده

 )2012( judeh ،والتي تكون عينته على العاملين بالشركات ،دراسة الحريشي ( :)2013وتكونت
عينة الدراسة من جميع أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة االميرة بنت عبد الرحمن ،دراسة شوقي

( ، )2013دراسة الشمري ( )2015وتكون مجتمع الدراسة من أعضاء الهيئة التدريسية والطالب.
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أوجه الستفادة من الدراسات السابقة:
من خالل الدراسات السابقة استفاد الباحث ما يلي:
أ -بناء فكرة الدراسة من خالل التركيز على الموضوع المراد دراسته وبناء اإلطار النظري من خالل
أدبيات متغيرات الدراسة للقيادة األخالقية ،واإلرشاد األكاديمي ،والعدالة التنظيمية ،والصحة
النفسية ،والتمكين اإلداري ،وادارة التميز.

ب -تعريف مصطلحات الدراسة.

ت -اختيار منه الدراسة واألداة المناسبة للدراسة الحالية.
 -استفاد أيضا في اختيار عينة الدراسة وتحديدها.

ج -تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة.

ح -بناء االستبانة وصياغة الفقرات وتطويرها.

 -اختيار المتغيرات (الجنة ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة ،المنطقة التعليمية)

د-عر

ومناقشة النتائ وتفسيرها ،وتقديم التوصيات والمقترحات.

تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فيما يلي:

أ -تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في تناولها لموضوع القيادة األخالقية لمديري المدارة
في ضوء بع

المتغيرات وهي واإلرشاد األكاديمي ،والعدالة التنظيمية ،والصحة النفسية،

والتمكين اإلداري ،وادارة التميز من وجه نظر المعلمين ،وسيتم تطبيقها على المدارة الفلسطينية
وهذا لم يتم تناوله في دراسات أخرى على حد علم الباح .

ب -ركزت هذه الدراسة على القيادة األخالقية من وجه نظر معلمي المدارة الثانوية الحكومية في

محافظات غزة والتي سيكون لها الدور األساسي في توجيه المدراء نحو القيادة األخالقية.
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ا فصل ا ابع
منهجية ا س ا ة ا ط يقة واإلج اءا
 ا مقــسمــة.
 أوالً :منهج ا س ا ة.
 ثانيًا :مجتمع ا س ا ة.
 ثا ثًا :عينة ا س ا ة.
 ابعًا :ا وصف اإلحصائي ألف اس ا عينة وفق ا بيانا األو ية.
 خام ًا :أسا ا س ا ة.
 صسق اال تبانة.
 ثبا اال تبانة.

 ا معا جا اإلحصائية ا م تخسمة في ا س ا ة.

الفصل الرابع

منهجية الدراسة الطريقة واإلجراءات

المقدمة:

يتناول هذا الفصل وصدفاً مفصدالً لإلجدراءات التدي اتبعهدا الباحد

فدي تنفيدذ الد ارسدة ،حيد

قدام

بوصفاً لمنه الدراسة ،وأفدراد مجتمدع الد ارسدة وعينتهدا ،وكدذل أداة الد ارسدة المسدتخدمة وطدر إعددادها،
وصدددقها وثباتهددا ،وأخي د اًر المعالجددات اإلحصددائية التددي اعتمددد الباح د
وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات.

عليهددا فددي تحليددل نتددائ الد ارسددة،

منهجية الدراسة

إتبددع الباحد

المددنه الوصددفي التحليلددي الددذي يتوافددق مددع الد ارسددة الحاليددة ،وهددذا المددنه يصددف

الدرسددة يزيددد بهددا
المشددكلة وصددفاً دقيق داً ويحلددل ويقددارن ويقدديم أمددال فددي التوصددل إلددى حقددائق عددن مشددكلة ا
رصدديد العلددم والمعرفددة مددن خددالل د ارسددة ماضددي هددذه المشددكلة دون إسددتغ ار فيدده بأخددذ العظددة والعب درة،
ود ارس ددة حاضد ددرها لتشدددخيص جواندددب الق ددوة والقصدددور لتددددعيم جوان ددب الق ددوة ومواجه ددة وعد ددالج جواندددب

القصور ،ثم التنبؤ بما ستؤول إليه هذه المشكلة في المستقبل ،إذ تحدد الدراسة الوصفية الوضع الحالي

للظاهرة المراد دراستها وهو منه يستخدم اإلستبيانات في جمع البيانات على أن تكون علدى درجدة مدن

الموضوعية والثبات( .أبو عالم.)50 :2011 ،
مجتمع وعينة الدراسة:

تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات المدارة الحكومية التابع لو ازرة التربية

والتعليم العالي والبالغ عددهم حسب السجالت الرسمية ( )5730معلماً ومعلمة ،التابعة لو ازرة والتعليم

العالى.

عينة الدراسة تنقسم إلى قسمين:

العينة الستطالعية:

تكونت العينة االستطالعية مدن ( )50معلمداً ومعلمدة مدن مجتمدع الد ارسدة ،تدم اختيدارهم بطريقدة

عشوائية ،وذل ليتم تقنين أدوات الدراسة عليهم من خدالل حسداب الصدد والثبدات بدالطر المناسدبة ،ولدم
يتم احتسابهم ضمن عينة الدراسة التي تم التطبيق عليها.

العينة الميدانية للدراسة:

تم اختيار عينة الدراسة حجمها ( )419معلماً ومعلمة من جميع المدارة محل الدراسة أي بما

نسبته ( )%7.3من مجتمع الدراسة ،وتعتبر هذه النسبة مقبولة إلجراء التحليل واالجراءات االحصائية
بهدإ الحصول على أفضل وأد النتائ والجدول التالى يوض توزيع العينة.
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وصف الخصائ

والبيانات الشخصية:
جدول رقم (:)1

توزيع عينة الدراسة حسب الجنس
الجنس

العدد

النسبة المئوية%

معلماً

209

49.9

معلمة

210

50.1

المجمو

419

100.0

يبين جدول رقم ( )1أن ما نسدبته ( )49.9%مدن عيندة الد ارسدة هدم مدن جدنة المعلمدين ،ومدا نسدبته
( )%50.1هم من جنة المعلمات.
جدول رقم (:)2

توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي
المؤهل العلمي

العدد

النسبة المئوية%

بكالوريوة

369

88.1

ماجستير فأعلى

50

11.9

419

100

المجمو

يب ددين ج دددول رق ددم ( )2تب ددين أن م ددا نس ددبته ( )88.1%ه ددم م ددن ال ددذين يحمل ددون مؤه ددل علم ددي بدرج ددة

البكالوريوة ،وما نسبته ( )%11.9هم من الذين يحملون مؤهل علمي بدرجة ماجستير فأعلى.
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جدول رقم (:)3

توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة
سنوات الخدمة

العدد

النسبة المئوية%

أقل من  5سنوات

76

18.1

من  10 – 5سنوات

170

40.6

 10سنوات فأكثر

173

41.3

المجمو

419

100.0

يبين جدول رقم ( )3تبين أن ما نسبته ( )18.1%هم من الذين سنوات خدمتهم أقدل مدن  5سدنوات،

ومددا نسددبته ( )%40.6هددم مددن الددذين سددنوات خدددمتهم تت دراوح مددن  5سددنوات إلددى  10سددنوات ومددا نسددبته

( )%41.3هم من الذين سنوات خدمتهم فو  10سنوات.

جدول رقم (:)4

توزيع عينة الدراسة حسب المنطقة التعليمية
المنطقة التعليمية

العدد

النسبة المئوية%

غرب غزة

241

57.5

شر غزة

178

42.5

المجمو

419

100.0

يب ددين ج دددول رق ددم ( )4أن م ددا نس ددبته ( )57.5%م ددن عين ددة الد ارس ددة ه ددم م ددن غ ددرب غد دزة ،وم ددا نس ددبته
( )42.5%هم من شر غزة.
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أداة الدراسة:
بتقسيم أداة الدراسة إلى ثالثة أقسام رئيسية وهي:

قام الباح

 .1القسم األول :البيانات الشخصية ويتكون من (الجنس ،المؤهدل العلمدي ،سدنوات الخدمدة ،المنطقدة

التعليمية).
 .2القسددم الثدداني :يتكددون مددن السددتبانة األولددى والمتعلقددة بتقدددير القيددادة األخالقيددة وتتكددون مددن 4
مجالت رئيسية هي:
المجال األول :الصفات الشخصية ،ويتكون من  8فقرات.
المجال الثاني :الصفات اإلدارية ،ويتكون من  8فقرات.
المجال الثال  :العالقات اإلنسانية ،ويتكون من  8فقرات.
المجال الرابع :العمل بروح الفريق ،ويتكون من  8فقرات.
.3القسم الثالث :يتكون من ( )5متغيرات تم تقديريها وهي على النحو التإلى:
المجال األول :اإلرشاد األكاديمي ،ويتكون من  8فقرات.
المجال الثاني :التمكين اإلداري ،ويتكون من  8فقرات.
المجال الثال  :العدالة التنظيمية ،ويتكون من  8فقرات.
المجال الرابع :الصحة النفسية ،ويتكون من  8فقرات.
المجال الخامة :إدارة التميز ،ويتكون من  8فقرات.
ولقد تم بناء أداة الدراسة بإتبا الخطوات التالية:
بعد اطالع الباح

على األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقدة بالموضدوع ،واسدتطالع آراء

نخب ددة م ددن المتخصص ددين ع ددن طري ددق المق ددابالت الشخص ددية ذات الط ددابع غي ددر الرس ددمي ،وبن دداء عل ددى

التوجيهات المستمرة من قبل المشرإ األكاديمي ،قام الباح

ببناء األداة وفق الخطوات التإلىة:

 تحديد المجاالت الرئيسية التي شملتها االداة.
 صياغة فقرات كل مجال.

 إعددداد االداة فددي صددورتها األوليددة والتددي شددملت ( )75فقدرة ،والملحددق رقددم ( )1يوضد االسددتبانة
في صورتها األولية.
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داء عل ددى
 ع ددر االداة عل ددى المش ددرإ العتم دداد م ددا يد دراه مناس ددباً ،وتع ددديل م ددا يد دراه غي ددر مناس ددب بن د ً
توجيهات المشرإ.
 عددر

االداة علددى ( )16مددن المحكمددين التربددويين ،المتخصصددون فددي مجددال التربيددة ،جمدديعهم

مددن أعضدداء هيئددات التدددرية فددي الجامعددات الفلسددطينية بغ دزة (اإلسددالمية ،األزهددر ،األقصددى،

القدة المفتوحة) ،والملحق رقم ( )3بين أعضاء لجنة التحكيم وأماكن عملهم.

 تم إعطاء لكل فقرة وزن مدرج وفق سلم ليكرت خماسي (عالية جدا ،عالية ،متوسطة ،متدنية،
متدنية جداً) أعطيت األوزان التالية ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5والملحق رقم ( )2يبين االداة في
صورتها النهائية.وبلغ عدد فقراتها (.)72

صدق وثبات الستبانة:

أول :صدق الستبانة:

صد االستبانة يعني التأكد من أنها سوإ تقية ما أعدت لقياسه (العساإ،)429 :1995 ،
وقد قام الباح

بتقنين فقرات االستبانة وذل للتأكد من صد أداة الدراسة ،والتأكد من صد فقرات

االستبيان بطريقتين:

أولا :الصدق الظاهري لألداة (صدق المحكمين):
قددام الباحد بعددر أداة الد ارسددة فددي صددورتها األوليددة علددى مجموعددة مددن المحكمددين تألفددت مددن
( )16عضواً من أعضاء الهيئة التدريسدية فدي الجامعدة اإلسدالمية ،وجامعدة األزهدر ،وجامعدة األقصدى،

وجامعة القدة المفتوحة ،والمتخصصين في مجال التربية .ويوض الملحق رقم ( )3أسماء المحكمين،

حيد

طلددب الباح د

مددن المحكمددين إبددداء آرائهددم فددي مدددى مالئم دة العبددارات لقيدداة مددا وضددعت ألجلدده،

ومدى وضوح صياغة العبارات ومدى مناسبة وانتقاء كدل عبدارة للمجدال الدذي تنتمدي إليده ،ومددى كفايدة

العبددارات لتغطيددة كددل مجددال مددن مجدداالت الد ارسددة األساسددية وتقددديم اى اقت دراح مددا يروندده ضددرورياً مددن
تعديل صياغة العبارات أو حذفها ،أو إضافة عبدارات جديددة ،وكدذل إبدداء آرائهدم فيمدا يتعلدق بالبياندات

األولية (الخصائص الشخصية والوظيفية) المطلوبة من المبحوثين ،إلى جانب مقياة ليكرت المستخدم

فددي االسددتبانة ،كمددا أن بعد
واض ددافة بعد د

المحكمددين نصددحوا بضددرورة تقلدديص بعد

العبددارات مددن بعد

مجدداالت

العب ددارات إل ددى مج دداالت أخ ددرى ،واس ددتناداً إل ددى المالحظ ددات والتوجيه ددات الت ددي أبدددداها

المحكمددون قددام الباحد

بددإجراء التعددديالت التددي اتفددق عليهددا معظددم المحكمددين ،حيد

العبددارات وحددذإ أو إضددافة الددبع

تددم تعددديل صددياغة

اآخددر منهددا .وعلددى ضددوء تل د اآراء تددم اسددتبعاد بع د

وتعديل بعضها اآخر ليصب عدد فقرات االستبانة ( )72بدل (.)75
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الفق درات

ثانيا :صدق التساق الداخلي لفقرات الستبانة التي تقيس القيادة األخالقية:

تم حساب االتسا الداخلي لفقرات االستبيان على عينة الدراسة االستطالعية البالغ حجمها

( )50مفردة ،وذل بحساب معامالت االرتبا بين كل فقرة والدرجة الكلية للمجال التابعة له.
 .1صدق مجال الصفات الشخصية:

جدول رقم ()5

يوض معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية للمجال الذي تتبع له
م

معامل

الفقرة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

يحر

الرتباط

مدير المدرسة على التعامل مع المعلمين بمصداقية.

القيمة

الحتمالية
().Sig

0.810

*0.000

يتصف بالنزاهة في تصرفاته مع المعلمين.

0.841

*0.000

يتحمل المسؤولية تجاه أخطائه أثناء الدوام.

0.784

*0.000

يعكس القدوة الحسنة مع الخرين في سلوكياته.

0.747

*0.000

يلتزم بالوعود التي يقطعها على نفسه تجاه المعلمين.

0.670

*0.000

يتقبل النقد برحابة صدر من قبل المعلمين.

0.753

*0.000

يتسم بالتوجيه األخالقي نحو زمالئه في العمل.

0.836

*0.000

تتض قيم المواطنة المستمدة من المجتمع في سلو المدير.

0.767

*0.000

* االرتبا دال إحصائياً عند مستوي داللة ( )   0.05

بين كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية للمجال،

جدول رقم ( )5يبين معامالت االرتبا

والذي يبين أن معامالت االرتبا المبينة دالة عند مستوى داللة ( ،)0.05حي

إن مستوى الداللة لكل

فقرة اقل من ( ،)0.05وبذل تعتبر فقرات مجال الصفات الشخصية صادقة لما وضعت لقياسه.

 .2صدق مجال الصفات اإلدارية:

جدول رقم ()6

يوض معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية للمجال الذي تتبع له
م
.1
.2
.3

معامل

الفقرة

الرتباط

القيمة

الحتمالية
().Sig

يعمل مدير المدرسة بجد لتحقيق التميز اإلداري التنظيمي.

0.788

*0.000

يؤكد على أهمية أخالقيات العمل.

0.803

*0.000

0.746

*0.000

يستثمر الفر

المتاحة لصال المدرسة.
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.4
.5
.6
.7
.8

يلتزم باللوائ والقوانين والتعلى مات الضابطة للعمل.

0.672

*0.000

يقوم بتوزيع المهام على المعلمين وفق قدرتهم.

0.779

*0.000

0.782

*0.000

يعتمد معايير واضحة لتقييم أداء العاملين.

0.764

*0.000

يتخذ الق اررات العادلة والمتوازنة.

0.793

*0.000

يستثمر الفر

المتاحة بالمجتمع لتطوير البيئة المدرسية

* االرتبا دال إحصائياً عند مستوي داللة ( )   0.05

جدول رقدم ( )6يبدين معدامالت االرتبدا بدين كدل فقدرة مدن فقدرات المجدال والدرجدة الكليدة للمجدال ،والدذي

يبين أن معامالت االرتبا المبينة دالة عند مستوى داللة ( ،)0.05حي

إن مستوى الداللة لكل فقرة اقل من

( ،)0.05وبذل تعتبر فقرات مجال الصفات اإلدارية صادقة لما وضعت لقياسه.
 .3صدق مجال العالقات اإلنسانية

جدول رقم ()7

يوض معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية للمجال الذي تتبع له
م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

معامل

الفقرة

الرتباط

يتعامل مدير المدرسة مع المعلمين بكل تقدير واحترام.

القيمة

الحتمالية
().Sig

0.704

*0.000

0.570

*0.000

يقدر ظروف المعلمين ويراعي حاجاتهم ومشاعرهم

0.759

*0.000

يبادر إلى حل المشكالت القائمة بين المعلمين.

0.832

*0.000

يحر

على توفير مناخ أنساني إيجابي.

0.802

*0.000

يحر

على كسب صداقة المعلمين الجدد.

0.812

*0.000

يتواصل مع المعلمين داخل وخارج المدرسة.

0.783

*0.000

يقدر أولياء األمور اثناء زيارتهم للمدرسة.

0.745

*0.000

يحر

على حفظ أسرار المعلمين.

* االرتبا دال إحصائياً عند مستوي داللة ( )   0.05

جدول رقم ( )7يبين معامالت االرتبا بين كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية للمجال،

والذي يبين أن معامالت االرتبا المبينة دالة عند مستوى داللة ( ،)0.05حي

إن مستوى الداللة لكل

فقرة اقل من ( ،)0.05وبذل تعتبر فقرات مجال العالقات اإلنسانية صادقة لما وضعت لقياسه.
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 .4صدق مجال العمل بروف الفريق:

جدول رقم ()8

يوض معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية للمجال الذي تتبع له
م

معامل

الفقرة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

الرتباط

القيمة

الحتمالية
().Sig

يشر العاملين في التخطيط للمدرسة.

0.731

*0.000

يوفر البيئة المناسبة للتواصل وتنسيق العمل بين المعلمين.

0.855

*0.000

يوكد على أهمية التعاون بدلا من األنانية.
ينسب نجاف المدرسة إلى التعاون المشتر مع المعلمين.

0.815

*0.000

0.806

*0.000

يدعم مدير المدرسة العمل الجماعي.

0.859

*0.000

يعزز مدير المدرسة التعاون والنسجام بين المعلمين لتحقيق الولء التنظيمي.

0.761

*0.000

ينمي مهارة صناعة الق اررات الجماعية لدي المعلمين.

0.806

*0.000

يعزز لدي المعلمين روف المسؤولية الجماعية واللتزام.

0.832

*0.000

* االرتبا دال إحصائياً عند مستوي داللة ( )   0.05

بين كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية للمجال،

جدول رقم ( )8يبين معامالت االرتبا

والذي يبين أن معامالت االرتبا المبينة دالة عند مستوى داللة ( ،)0.05حي

إن مستوى الداللة لكل

فقرة اقل من ( ،)0.05وبذل تعتبر فقرات مجال العمل بروح الفريق صادقة لما وضعت لقياسه.
 .5صدق مجال اإلرشاد األكاديمي:

جدول رقم ()9

يوض معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية للمجال الذي تتبع له
م
.1
.2
.3
.4
.5
.6

معامل

الفقرة

الرتباط

القيمة

الحتمالية
().Sig

يوكد على أهمية أخالقية الوسائل.

0.776

*0.000

يوض للمعلمين التعلى مات المتعلقة بالعمل.

0.711

*0.000

يوجه المعلمين لتحقيق التميز بالعملية التعليمية.

0.807

*0.000

يوجه المعلمين نحو استخدام التقنية الحديثة.

0.780

*0.000

يشجع المعلمين للحلول المبتكرة للمشكالت.

0.793

*0.000

يستثمر التغذية الراجعة لتقويم الستشارات.

0.808

*0.000
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.7
.8

يتواصل مع أولياء أمور الطلبة لتوجيههم لحل مشاكل أبناءهم.

0.827

*0.000

يوض للمعلمين أهمية الخالف اإليجابي وتكامل األدوار.

0.784

*0.000

* االرتبا دال إحصائياً عند مستوي داللة ( )   0.05

بين كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية للمجال،

جدول رقم ( )9يبين معامالت االرتبا

والذي يبين أن معامالت االرتبا المبينة دالة عند مستوى داللة ( ،)0.05حي

إن مستوى الداللة لكل

فقرة اقل من ( ،)0.05وبذل تعتبر فقرات مجال االرشاد األكاديمي صادقة لما وضعت لقياسه.
 .6صدق مجال التمكين اإلداري
جدول رقم ()10
يوض معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية للمجال الذي تتبع له
م

معامل

الفقرة

الرتباط

القيمة
الحتمالية
().Sig

.1

تتوفر الثقة في قدرات مدير المدرسة في تحسين األداء التنظيمي.

0.828

*0.000

.2

تقدم التغذية الراجعة بعد الزيارات الميدانية من قبل مدير المدرسة.

0.771

*0.000

.3

يشر المعلمين في عملية صنع الق اررات المتعلقة بالعمل المدرسي.

0.835

*0.000

.4

ُيطلع المعلمين على تقارير زيارة المشرفين لهم.

0.664

*0.000

.5

يتبادل مع المعلمين في المدرسة الخبرات العلمية والتربوية.

0.756

*0.000

.6

ُيطلع المعلمين على الكتب الرسمية من الوزارة.

0.586

*0.000

0.794

*0.000

0.821

*0.000

لتنمية مهارات المعلمين.

.7

يوفر الدعم الخا

.8

يتسم الهيكل التنظيمي للمدرسة بسالسة التصال أفقي ا ورأسي ا.

* االرتبا دال إحصائياً عند مستوي داللة ( )   0.05

جدول رقم ( )10يبين معامالت االرتبا بين كل فقرة من فقدرات المجدال والدرجدة الكليدة للمجدال ،والدذي
يبين أن معامالت االرتبا المبينة دالة عند مستوى داللة ( ،)0.05حي

إن مستوى الداللة لكل فقرة اقل من

( ،)0.05وبذل تعتبر فقرات مجال التمكين اإلداري صادقة لما وضعت لقياسه.

97

 .7صدق مجال العدالة التنظيمية:

جدول رقم ()11

يوض معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية للمجال الذي تتبع له
م

معامل

الفقرة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

يتي مدير المدرسة الفر

الرتباط

للجميع باللتحاق بالدورات التدريبية.

القيمة

الحتمالية
().Sig

0.666

*0.000

يتحرى العدالة عند تقديم الحوافز.

0.885

*0.000

يوز المواد لجميع المعلمين بحيادية.

0.856

*0.000

يوز المهمات والمسؤوليات وفق القدرات والمكانيات التخصصات.

0.844

*0.000

يقدم المساعدة المطلوبة للمعلمين عند الحاجة.

0.864

*0.000

0.867

*0.000

يطبق المعايير بشكل موحد عند تطبيق اإلجراءات.

0.864

*0.000

يلتزم بیدبه في تعامله مع المعلمين.

0.703

*0.000

يراعي العدالة في توزيع الحص

اإلضافية.

* االرتبا دال إحصائياً عند مستوي داللة ( )   0.05

جدددول رقددم ( )11يبددين معددامالت االرتبددا بددين كددل فقدرة مددن فقدرات المجددال والدرجددة الكليددة للمجددال،

والذي يبين أن معامالت االرتبا المبينة دالة عند مستوى داللدة ( ،)0.05حيد

إن مسدتوى الداللدة لكدل فقدرة

اقل من ( ،)0.05وبذل تعتبر فقرات مجال العدالة التنظيمية صادقة لما وضعت لقياسه.
 .8صدق مجال الصحة النفسية

جدول رقم ()12

يوض معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية للمجال الذي تتبع له
م
.1
.2
.3
.4
.5
.6

معامل

الفقرة

الرتباط

القيمة

الحتمالية
().Sig

يطلع المعلمين على اللوائ واألحكام واتخاذ الق اررات.

0.812

*0.000

يعمل معظم وقته مع جماعات أكثر مما يعمل مع أفراد.

0.745

*0.000

يبذل جهدا لمنع حدوث مشكالت.

0.825

*0.000

يعمل على تنشيط المعلمين لمصلحة الطالب.

0.759

*0.000

يظهر احتراما واضحا للمعلمين.

0.734

*0.000

0.829

*0.000

يحافظ على سرية المعلومات.
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.7
.8

يسعي لتقديم الدعم النفسي للطلبة.

0.846

*0.000

ُتنجز أغلب أعمال المدرسة من خالل التشجيع المستمر.

0.770

*0.000

* االرتبا دال إحصائياً عند مستوي داللة ( )   0.05

جدددول رقددم ( )12يبددين معددامالت االرتبددا بددين كددل فقدرة مددن فقدرات المجددال والدرجددة الكليددة للمجددال،

والذي يبين أن معامالت االرتبا المبينة دالة عند مستوى داللة ( ،)0.05حي

إن مستوى الداللة لكدل

فقرة اقل من ( ،)0.05وبذل تعتبر فقرات مجال الصحة النفسية صادقة لما وضعت لقياسه.
 .9صدق مجال إدارة التميز.
جدول رقم ()13
يوض معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية للمجال الذي تتبع له
م

معامل

الفقرة

الرتباط

القيمة
الحتمالية
().Sig

.1

يتسم مدير المدرسة بالقدرة على توفيق عناصر الدرس وتنسيقها.

0.837

*0.000

.2

يطبق المعايير التي تسهم في زيادة قوة التنافس.

0.821

*0.000

.3

يوفر مناخا مناسبا للعاملين بالمدرسة.

0.838

*0.000

0.832

*0.000
*0.000

وتهديدات.

.4

يكشف عما في المدرسة من فر

.5

يعتمد على القيادة اإلبداعية.

0.853

.6

تتمتع إدارة المدرسة بالمقدرة على تحديد األهداف المهمة.

0.864

*0.000

.7

تمتل اإلدارة القدرة على وضع رؤية ورسالة واستراتيجيات ويلتزم بها.

0.850

*0.000

.8

يمتل القدرة على تدريب المعلمين وتحفيزهم للمساهمة في تحقيق التميز.

0.876

*0.000

* االرتبا دال إحصائياً عند مستوي داللة ( )   0.05

جدول رقم ( )13يبين معامالت االرتبا

بين كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية

للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتبا المبينة دالة عند مستوى داللة ( ،)0.05حي

إن مستوى

الداللة لكل فقرة اقل من ( ،)0.05وبذل تعتبر فقرات مجال إدارة التميز صادقة لما وضعت لقياسه.
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ثانيا :صدق التساق البنائي:

جدول رقم ( )14يبين معامالت االرتبا بين الدرجة الكلية لكل مجال من مجاالت االستبانة

مع الدرجة الكلية لفقرات االستبانة ككل والذي يبين أن معامالت االرتبا

إن مستوى الداللة لكل فقرة اقل من ( ،)0.05وبذل

داللة ( ،)0.05حي

صادقة لما وضعت لقياسه.

المبينة دالة عند مستوى
تعتبر مجاالت االستبانة

جدول رقم (:)14

يوض معامل الرتباط بين كل مجال من مجالت الستبانة مع الدرجة الكلية لالستبانة.
معامل

المجال

#

الرتباط

القيمة

الحتمالية
().Sig

القيادة األخالقية
.1

الصفات الشخصية

0.867

*0.000

.2

الصفات اإلدارية

0.924

*0.000

.3

العالقات اإلنسانية

0.931

*0.000

.4

العمل بروف الفريق

0.878

*0.000

استبانة متغيرات الدراسة
.5

اإلرشاد األكاديمي

0.818

*0.000

.6

التمكين اإلداري

0.897

*0.000

.7

العدالة التنظيمية

0.764

*0.000

.8

الصحة النفسية

0.895

*0.000

.9

إدارة التميز

0.896

*0.000

* االرتبا دال إحصائياً عند مستوي داللة ( )   0.05

ثالثا :ثبات فقرات الستبانة.

أما ثبات أداة الدراسة فيعني التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريبا لو تكدرر تطبيقهدا علدى

األشخاص ذاتهم في أوقات (العساإ .)430 :1995 ،وقد أجرى الباحد

خطدوات الثبدات علدى العيندة

االستطالعية نفسها بطريقتين هما :معامل ألفا كرونبا وطريقة التجزئة النصفية
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 .1طريقة ألفا كرونباخ :Cronbach's Alpha
استخدم الباح

طريقة ألفا كرونبا لقياة ثبات االستبانة كطريقة أولى لقياة الثبات ويبين

جدول رقم ( )14معامالت الثبات.
جدول رقم (:)15
معامل الثبات (طريقة ألفا كرونباخ) لالستبانة.
عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

المجال

.1

الصفات الشخصية

8

0.880

.2

الصفات اإلدارية

8

0.900

.3

العالقات اإلنسانية

8

0.874

.4

العمل بروف الفريق

8

0.916

32

0.959

.5

اإلرشاد األكاديمي

8

0.891

.6

التمكين اإلداري

8

0.894

.7

العدالة التنظيمية

8

0.891

.8

الصحة النفسية

8

0.892

.9

إدارة التميز

8

0.931

40

0.955

#

الدرجة الكلية لستبانة القيادة األخالقية

الدرجة الكلية لستبانة متغيرات الدراسة

يتض من الجدول السابق أن قيمة معامل الثبات تتراوح ما بين ( )0.931 -0.874ومعامل
الثبات الكلي تساوي الستبانة القيادة األخالقية ( ،)0.959ومعامل الثبات الكلي تساوي الستبانة
متغيرات الدراسة ( )0.955وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن
الباح

إلى تطبيقها على عينة الدراسة.
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 .2طريقة التجزئة النصفية :Split-Half Coefficient

تم إيجاد معامل ارتبا بيرسون بين معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسئلة الزوجية الرتبة
معامالت االرتبا

لكل بعد وقد تم تصحي

باستخدام معامل ارتبا

سبيرمان براون للتصحي

(

 )Spearman-Brown Coefficientحسب المعادلة التإلىة:
2ر
معامل الثبات =
 1ر

ر معامل االرتبا والجدول التإلى يبين النتائ :

حي

جدول رقم (:)16

معامل الثبات (طريقة التجزئة النصفية) لالستبانة.
التجزئة النصفية
المجال

#

عدد الفقرات

معامل

معامل الرتباط

الرتباط

المصح

.1

الصفات الشخصية

8

0.662

0.797

.2

الصفات اإلدارية

8

0.814

0.898

.3

العالقات اإلنسانية

8

0.678

0.808

.4

العمل بروف الفريق

8

0.723

0.839

32

0.861

0.925

8

0.728

0.843

.6

التمكين اإلداري

8

0.839

0.913

.7

العدالة التنظيمية

8

0.689

0.816

.8

الصحة النفسية

8

0.663

0.797

.9

إدارة التميز

8

0.895

0.945

40

0.763

0.866

الدرجة الكلية لستبانة القيادة األخالقية
.5

الرشاد األكاديمي

الدرجة الكلية لستبانة متغيرات الدراسة
 االرتبا دال إحصائياً عند مستوي داللة ( )   0.05

واض من النتائ

الموضحة في جدول ( )16أن قيمة معامل االرتبا

المعدل (سبيرمان

إحصائيا ،وبذل تكون االستبانة في صورتها النهائية كما
براون) ( )Spearman Brownمرتفع ودال
ً
هي في الملحق ( )2قابلة للتطبيق ،وبذل يكون الباح قد تأكد من صد وثبات استبانة الدراسة ،مما
يجعله على ثقة تامة بصحة االستبانة ،وصالحيتها لتحليل النتائ  ،واإلجابة عن أسئلة الدراسة،

واختبار فرضياته.
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المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
تم تفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنام التحليل اإلحصائي “Statistical Package
for the Social Sciences (SPSS)" .
تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:

 -النسب المئوية ،والتك اررات ،والوزن النسبي ،ويستخدم هذا األمر بشكل أساسي ألغ ار

معرفة

تكرار فئات متغير ما ،ويتم االستفادة منها في وصف عينة الدراسة المبحوثة .

 اختبار ألفا كرونبافقرات اإلستبانة.

 -معامل ارتبا

) (Cronbach's Alphaوكذل اختبار التجزئة النصفية؛ لمعرفة ثبات

بيرسون )(Pearson Correlation Coefficient؛ لقياة درجة االرتبا ،

ويقوم هذا االختبار على دراسة العالقة بين متغيرين ،وقد تم استخدامه لحساب االتسا

الداخلي ،والصد البنائي لالستبانة ،والعالقة بين المتغيرات.

 -اختبار Tفي حالة عينة واحدة ) (T-Testلمعرفة ما إذا كان متوسط درجة االستجابة قد

وصل إلى الدرجة المتوسطة وهو ( ،)3أم زاد أو قل عن ذل  ،ولقد تم استخدامه للتأكد من

داللة المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة .

 اختبار  Tفي حالة عينتين ) (Independent Samples T-Testلمعرفة ما إذا كان هنافروقات ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة.

 اختبار تحليل التباين األحادي ) (One Way Analysis of Variance - ANOVAلمعرفة ما إذا كان هنا

فروقات ذات داللة إحصائية بين ثال

البيانات.
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مجموعات ،أو أكثر من

ا فصل ا خامس
نتائج ا س ا ة ا ميسانية
"إجابة ا ت اؤال ومناقشتها"
 ا مقسمة.
 ا محك ا معتمس في ا س ا ة.
 ا نتائج ا متعلقة بأ ئلة ا س ا ة وتف ي ها.
 ا نتائج ا متعلقة با ؤال األول.
 ا نتائج ا متعلقة با ؤال ا ثاني.
 ا نتائج ا متعلقة با ؤال ا ثا ث.
 ا نتائج ا متعلقة با ؤال ا ابع.
 ا توصيا .
 ا مقت حا .
.

الفصل الخامس

نتائدج الدراسدة الميدانية:
المقدمة:
واستع ار

يتضمن هذا الفصل عرضاً لنتائ

الدراسة ،وذل

من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة

أبرز نتائ االستبانة ،والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل فقراتها ،بهدإ التعرإ إلى

“درجة ممارسة مديري المدارس للقيادة األخالقية في ضوء بعض المتغيرات في محافظة غزة "،
والوقوإ على متغيرات الدراسة.

لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة من استبانة الدراسة ،إذ تم استخدام
برنام

الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعيةك

"Statistical Package for the Social

") ،Sciences (SPSSللحصول على نتائ الدراسة التي سيتم عرضها وتحليلها في هذا الفصل.
المح المعتمد في الدراسة:

لتحديد المح المعتمد في الدراسة ،فقد تم تحديد طول الخاليا في مقياة ليكرت الخماسي من

خالل حساب المدى بين درجات المقياة ( ،)5-1=4ومن ثم تقسيمه على أكبر قيمة في المقياة

للحصول على طول الخلية أي ( ،)4/5=0.80وبعد ذل

تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في

المقياة (بداية المقياة وهي واحد صحي ( وذل لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية ،وهكذا أصب طول
الخاليا كما هو موض في الجدول اآتي( :التميمي.)42 :2004 ،
جدول ()17

يوض المح المعتمد في الدراسة
طول الخلية

الوزن النسبي المقابل له

درجة الموافقة

من 1.80 – 1

من %36- %20

قليلة جدا

أكبر من 2.60 - 1.80

أكبر من %52 - %36

قليلة

أكبر من 3.40 – 2.60

أكبر من %68 -%52

متوسطة

أكبر من 4.20 – 3.40

أكبر من %84 -%68

كبيرة

أكبر من 5 - 4.20

أكبر من %100-% 84

كبيرة جدا

ولتفسير نتائ الدراسة والحكم على مستوى االستجابة ،اعتمد الباح

على ترتيب المتوسطات

الحسابية على مستوى المجاالت لألداة ككل ،ومستوى الفقرات في كل مجال ،وقد حدد الباح

الموافقة حسب المح المعتمد للدراسة.
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درجة

اإلجابة عن أسئلة الدراسة:
قام الباح

باإلجابة عن أسئلة الدراسة من خالل تحليل البيانات ،والتركيز على أعلى فقرتين،

وأدني فقرتين وتفسير نتائجهما ومناقشتها ومقارنتها بالدراسات السابقة.
اإلجابة عن السؤال الرئيسي:

ما درجة ممارسة مديري المدارس للقيادة األخالقية في ضوء بعض المتغيرات في محافظة غزة؟
ويتفر منه العديد من التساؤلت وهي كالتالي:

اإلجابة عن السؤال األول:

ما درجة ممارسة مديري المدارس في محافظة غزة للقيادة األخالقية من وجه نظر المعلمين؟
ولإلجابة على هذا التساؤل ،تم استخدام اختبار  One Sample T Testللعينة واحدة للتعرإ
على ما إذا كانت هنا فرو ذات داللة إحصائية في متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة عن الدرجة

المتوسطة (المحايدة) وهي ( )3وفقاً للمقياة المستخدم ،وقد تم احتساب المتوسط الحسابي والوزن

النسبي للمجاالت وترتيبها تبعاً لذل .

جدول رقم (:)18

تحليل مجالت الستبانة.
#
.1
.2
.3
.4

الحسابي

النحراف
المعياري

الوزن

النسبي

الممارسة

الشخصية

4.18

0.661

83.60

كبيرة

3

الصفات اإلدارية

4.29

0.545

85.80

كبيرة

1

4.20

0.585

84.00

كبيرة

2

4.14

0.630

82.80

كبيرة

4

4.20

0.538

84.00

كبيرة

المجال
الصفات

العالقات

اإلنسانية
العمل بروف
الفريق

الدرجة الكلية لالستبانة

المتوسط

درجة

الترتيب

ويتض من خالل الجدول رقم ( )18أن جميع متوسطات المجاالت المختلفة كانت متقاربة
من حي

أوزانها النسبية ،أما الدرجة الكلية لالستبانة ككل فقد حصلت على وزن نسبي قدره

( )84.00%مما يدلل على أن درجة ممارسة مديري المدارة في محافظة غزة للقيادة االخالقية من
وجه نظر المعلمين جاءت بدرجة كبيرة.
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ويعزو الباحث ذل إلى:

 إد ار مديري المدراة الحكومية بقطاع غزة ألهمية القيادة األخالقية وممارسة دورهم الفعال فيتحسين وتطوير العملية التعليمية من خالل تعزيز دافعية المعلمين في تطوير أداءهم لمهامهم الوظيفية

مما يتر األثر اإليجابي األخالقي للمدير تجاه معلميهم.

 يتمتع مديري المدارة بالصفات الحميدة والتي تلعب دو ًار أساسياً في تحسين العالقة بين المعلمينوالمدراء والتي يكون لها األثر اإليجابي في تقدم العملية التعليمية وكذل إش ار المعلمين في اتخاذ

الق اررات المتعلقة باإلدارة المدرسية واعطاءهم الثقة المتبادلة في تقديم المشورة حول المشكالت المدرسية
والعمل على حلها من خالل العمل بروح الفريق.

 يرجع إلى أن المدير الناج يحظى باحترام الجميع سواء داخل المدرسة أو خارجها ومن خالل أدبهوأخالقه الحسنة يفر

آحترمه على الجميع

وتتفق نتائ هذه الدراسة مع دراسة الجعيثني ( )2017ودراسة أبو علبة ( )2015ودراسة عابدين

ودرسة  )2007( karakoseحي
وآخرون ( )2012ا

اكدت على أهمية ممارسة مديري المدارة

للقيادة األخالقية والتي جاءت بدرجة مرتفعة من وجهة نظر المعلمين ،واختلفت مع كل من دارسة

العرايضة ( )2012ودراسة الشريفي والتن
للقيادة األخالقية بدرجة متوسطة.

( )2011والتي جاءت درجة ممارسة مديري المدارة

أما ترتيب المجالت حسب أوزانها النسبية فقد كانت كالتالي:

 .1المجال الثاني :الصفات اإلدارية ،فقد حصل على المرتبة األولى بوزن نسبي قدره ( )85.80%أي
بدرجة تقدير كبيرة.

ويعزو الباحث ذل إلى :وعي مديري المدارة بأهمية الصفات القيادية والتي تلعب دو اًر اساسياً في
تقدم ونجاح العملية التعليمية والتي يكون المدير بمثابة القائد التربوي الحكيم الذي يتصرإ بحنكة
بالمواقف المختلفة ،ويغلب على المدراء بالمدارة الطابع اإلداري وااللتزام بالقوانين وتطوير مهارات

القررات العادلة هذا باإلضافة إلى مشاركة العاملين في الخطط العالجية وتنظيم
المعلمين ،واتخاذ ا
البرام المدرسية وهذا بدوره يؤدي إلى تهيئة منا مناسب لقيام المدير بمهامه القيادية في عمله ويؤدي

إلى تحقيق األهداإ التربوية في أقصى وقت وجهد ممكن.

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه د ارسة مع الجعيثني ( )2017ودراسة الهندي ( )2013ودراسة

عابدين وآخرون ( )2012دراسة الهدبان ( )2009والتي اشارت إلى أن توافر الصفات االدارية

لمديري المدارة والتي جاءت بدرجة كبيرة ،واختلفت مع دراسة العرايضة )2012( ،ودراسة الشريفي
والتن

( )2011دراسة النشاش والكيالني ( )2015والتي اشارت إلى أن توافر الصفات اإلدارية

لمديري المدارة كانت بدرجة متوسطة.
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 .2المجال الثالث :العالقات اإلنسانية ،فقد حصل على المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره ()84.00%
أي بدرجة تقدير كبيرة.
ويعزو الباحث ذل إلى :وعي مدراء المدارة بأهمية العالقات اإلنسانية القائمة بين المعلمين على
االحترام المتبادل والتقدير لظروإ العاملين وحل المشكالت فيما بينهم من أجل توحيد الجهود لتحقيق
األهداإ التربوية بالمدرسة وتعتبر العالقات اإلنسانية عنصر أساسي لنجاح اإلدارة المدرسية لتادية

أهدافها ورسالتها وشرو من شرو الصحة النفسية لب

روح الطمأنينة والرضا المتبادل بين المعلمين

والمدراء والتي يكون له دور فعال في تبادل الخبرات التعليمية ونجاح العملية التعليمية.

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة مع الجعيثني ( )2017ودراسة أبو علبة ()2015

ودراسة الهندي ( )2013ودراسة عابدين وآخرون )2012( ،واختلفت مع دراسة العرايضة)2012( ،
والتي جاء بمجال العالقات اإلنسانية فيها بدرجة مرتفعة.

 .3المجال األول :الصفات الشخصية ،فقد حصل على المرتبة الثالثة بوزن نسبي قدره ()83.60%
أي بدرجة تقدير كبيرة.
ويعزو الباحث ذل إلى :العادات والتقاليد القيم المرتبطة بالخصائص األخالقية لمدراء المدارة والتي
تلعب دو اًر اساسياً في متابعة سير العمل بالمدرسة من حي

امتال المواطنة التي تستند علي فلسفة

المجتمع والتي تضمن النزاهة وتقبل النقد البناء ويتض ذل من خالل توزيع المهام على المعلمين في

التعامل مع جميع المعلمين بالمدرسة دون تميز في التعامل مع المعلمين بكل مصداقية ويرجع إلى أن
مدراء المدارة بصفتهم القادة التربويين داخل المدارة يقع عليهم تحمل المسؤولية المهنية واألخالقية

وهذا بدورها يؤدي إلى نجاح وتقدم المسيرة التعليمية.

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة مع الجعيثني ( )2017ودراسة أبو علبة ()2015
ودراسة الهندي ( )2013ودراسة عابدين وآخرون ( )2012ودراسة أبو طبي

( )2008دراسة

كاراكوزو  )2007( karakose،والتي اشارت إلى ان توافر الصفات األخالقية لمديري المدارة
كانت بدرجة كبيرة  ،واختلفت مع ودراسة العرايضة )2012( ،ودراسة الشريفي والتن ( )2011دراسة

النشاش والكيالني ( )2015دراسة الهدبان ( )2009والتي اشارت إلى أن توافر الصفات األخالقية
لمديري المدارة كانت بدرجة متوسطة
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 .4المجال الرابع :العمل بروف الفريق ،فقد حصل على المرتبة الرابعة بوزن نسبي قدره ()82.80%
أي بدرجة تقدير كبيرة.
ويعزو الباحث ذل إلى :أن مديري المدارة يمتلكون ويدركون أهمية العمل الجماعي فمنهم يعملون
جاهدين من أجل دعم العمل المشتر بين المعلمين واشراكهم في اتخاذ الق اررات المتعلقة باإلدارة

المدرسية والتخطيط لما يحقق من نتائ إيجابية في عملية نجاح المسيرة التعليمية واعطاء المعلمين
الحرية في ابداء آرائهم نحو تطوير ورقي المدرسية من خالل تقديم األفكار والحلول التي تدعم وتسهل

العملية التعليمية ،وعلى الرغم من أن المديرين مشغولين باألعباء اإلدارية الملقاة على عاتقهم إال أنهم
يصرون على العمل ضمن الفريق لضمان جودة التعليم وتطوير المسيرة التعليمية من خالل التحدي

الدائم لمتطلبات التعليم.

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة مع الجعيثني )2017( ،ودراسة أبو علبة ()2015
ودراسة (الهندي ( )2013ودراسة عابدين وآخرون ( )2012ودراسة أحمد )2006( ،ودراسة الزهراني

ودرسة أبو طبي ( )2008والتي أظهرت إلى أن ممارسة مدراء المدارة للقيادة األخالقية
( )2007ا
كانت بدرجة كبيرة ،واختلفت مع دراسة العرايضة ( )2012ودراسة الشريفي والتن ( )2011والتي

أظهرت إلى أن العمل بروح الفريق كانت بدرجة متوسطة.

109

تحليل فقرات الستبانة:

 المجال األول :الصفات الشخصية

تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة وحساب المتوسط الحسابي والوزن النسبي وترتيب الفقرات والنتائ

مبينة في جدول رقم (.)19

جدول رقم (:)19

يوض المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة الحتمالية والترتيب لفقرات المجال
#

المتوسط

الفقرة
مدير المدرسة على التعامل مع المعلمين بمصداقية.

الوزن

الترتيب

الحسابي

النسبي

4.27

85.40

1

83.60

5
7

.1

يحر

.2

يتصف بالنزاهة في تصرفاته مع المعلمين.

4.18

.3

يتحمل المسؤولية تجاه أخطائه أثناء الدوام.

4.13

82.60

.4

يعكس القدوة الحسنة مع الخرين في سلوكياته.

4.23

84.60

3

.5

يلتزم بالوعود التي يقطعها على نفسه تجاه المعلمين.

4.18

83.60

6

.6

يتقبل النقد برحابة صدر من قبل المعلمين.

3.90

78.00

8

.7

يتسم بالتوجيه األخالقي نحو زمالئه في العمل.

4.24

84.80

2

.8

تتض قيم المواطنة المستمدة من المجتمع في سلو المدير.

4.19

83.80

4

وتبين النتائج من خالل الجدول أن أعلى فقرتين حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانتا:
 .1الفقرة رقم ( )1التي نصت علدى " يحر

مدير المدرسة علدى التعامدل مدع المعلمدين بمصدداقية.ك

قد احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي ( ،(%85.40مما يدل ذل على أن الفقرة قد حصلت على درجدة

موافقة (كبيرة) من قبل أفراد العينة.

ويعزو الباحث ذل إلدى :إتسدام مددراء المددراة بالتعامدل مدع المعلمدين بكدل مصدداقية لتعزيدز الثقدة بدين

المدراء والمعلمين يكون من ناحية القد اررات الصدادرة مدن قبدل الدو ازرة يكدون صداد مدن ناحيدة التقيديم وال
يخفي المعلومات الخاصة على المعلمين.

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أحمد ( )2006دراسة أبو طبي ( )2008دراسة الهنددي ( )2013د ارسدة

الشد ددمالن ( )2016د ارسد ددة الجعثيند ددي ( )2017والتد ددي أظهد ددرت أن المد دددراء يتعد دداملون بمصد ددداقية مد ددع

المعلمددين ج دداءت بدرجددة مرتفع ددة ،واختلفددت م ددع د ارس ددة الش دريف والت ددن ( )2011والتددي ج دداءت بدرج ددة
متوسطة

110

 .2الفقدرة رقددم ( )7التددي نصددت علددى " يتسددم بالتوجيدده األخالقددي نحددو زمالئدده فددي العمددل ".قددد احتلددت

المرتبددة الثانيددة ب دوزن نسددبي ( ،(%84.80ممددا يدددل ذل د علددى أن الفق درة قددد حصددلت علددى درجددة موافقددة

(كبيرة) من قبل أفراد العينة.

ويعددزو الباحددث ذلدد إلددى :الت دزام مددديري المدددارة بددالقيم والصددفات األخالقيددة التددي تت دوافر فدديهم وهددي
مستمدة من طبيعة المجتمع الفلسطيني وهي التعامل مع المعلمين بكل صد وأمانة وثقة وهي من أهدم

المقومددات التددي يتحلددي بهددا مددديري المدددارة للددذل نجددد مدددراء المدددراة مت دزنين فددي التعامددل مددع جميددع
المعلمين بغ

النظر عن شخصية أو انتماءها فالمدير يتعامل مع الجميع دون تميز ومن خالل أدبده

وأخالقه الحميدة يفر

احترامه على الجميع لذل نجدها قائد تربوي متميز في كافة الميادين التربوية.

وتتفددق هددذه النتيجددة مددع د ارسددة أحمددد ( )2006د ارسددة الهدددبان ( )2009د ارسددة العبددد العزيددز ()2010

دراسة العنقري ( )2014د ارسدة أبدو علبدة ( )2015د ارسدة الجعثيندي ( )2017والتدي اكددت علدى أهميدة
اإلتسام بالعمل األخالقي والتدي جداءت بدرجدة مرتفعدة ،واختلفدت مدع د ارسدة العرايضدة ( )2012ود ارسدة

الشريفي والتن ( )2011والتي جاءت بدرجة متوسطة.
وتبين النتائج من خالل الجدول أن أدنى فقرتين حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانتا:
 .1الفقرة رقم ( )3التي نصت علدى ك يتحمل المسؤولية تجاه أخطائه أثنداء الددوام.ك قدد احتلدت المرتبدة

قبددل األخي درة ب دوزن نسددبي ( ،(%82.60ممددا يدددل ذل د علددى أن الفق درة قددد حصددلت علددى درجددة موافقددة

(كبيرة) من قبل أفراد العينة.

ويعزو الباحث ذلد إلدى :األعبداء اإلداريدة الملقداة علدى عداتق المددراء والتدي يكدون منشدغالً غالبداً والتدي
يبددرر فيهددا وقددوع المشددكالت المدرسددية مددن حي د

الحصددص التعويضددية وغيدداب المعلمددين وسددد الددنقص

الحاصل والمشكالت المتعلقة بالطلبة مع المعلمين.

وتتفددق هددذه النتيجددة مددع د ارسددة الجعيثددي ( )2017ود ارسددة الشدداعر ( )2017ود ارسددة الهدددبان ()2009
ود ارس ددة أب ددو طب ددي ( )2008والت ددي ج دداءت بدرج ددة مرتفع ددة ،واختلف ددت م ددع د ارس ددة العرايض ددة ()2012
ودراسة الشريفي والتن ( )2011والتي جاءت بدرجة متوسطة.
 .2الفقرة رقم ( )6التي نصت على ك يتقبل النقد برحابدة صددر مدن قبدل المعلمدين.ك قدد احتلدت المرتبدة

األخيدرة بدوزن نسددبي ( ،(%78.00ممددا يدددل ذلد علددى أن الفقدرة قددد حصددلت علددى درجددة موافقددة (كبيدرة)
من قبل أفراد العينة.
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ويعزو الباحث ذل إلى :إنشدغال مددراء المددارة باألعبداء اإلداريدة الملقداة علدى عداتقهم والتدي ال تسدم
بإعطاء الحرية للمعلمين في التعبير عن آرائهم أحياناً بما يوجههم من معيقات بالمدرسة وتشجيهم على

النقددد البندداء بمددا يخدددم فددي تقدددم المدرسددة لألفضددل مددن أجددل تددوفير بيئددة تعليمددة مناسددبة والتددي تسددم
بمشاركة األفكار الرائدة من أجل التطوير واإلبداع الذي بدورة يؤدي إلى رقي العملية التعليمية.

وتتفق هدذه النتيجدة مدع د ارسدة عابددين وآخدرون )2012( ،جداءت بدرجدة كبيدرة ،واختلفدت مدع العرايضدة

( )2012ودراسة الشريفي والتن ( )2011دراسة الهندي )2013( ،والتي جاءت بدرجة متوسطة.
المجال الثاني :الصفات اإلدارية

تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة وحساب المتوسط الحسابي والوزن النسبي وترتيب الفقرات والنتائ

مبينة في جدول رقم (.)20

جدول رقم (:)20

يوض المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة الحتمالية والترتيب لفقرات المجال
#

المتوسط

الفقرة

الوزن

الترتيب

الحسابي

النسبي

.1

يعمل مدير المدرسة بجد لتحقيق التميز اإلداري التنظيمي.

4.43

88.60

2

.2

يؤكد على أهمية أخالقيات العمل.

4.42

88.40

3

4.37

87.40

4

89.40

1
6

المتاحة لصال المدرسة.

.3

يستثمر الفر

.4

يلتزم باللوائ والقوانين والتعليمات الضابطة للعمل.

4.47

.5

يقوم بتوزيع المهام على المعلمين وفق قدرتهم.

4.17

83.40

4.21

84.20

5

83.20

7

81.80

8

المتاحة بالمجتمع لتطوير البيئة المدرسية

.6

يستثمر الفر

.7

يعتمد معايير واضحة لتقييم أداء العاملين.

4.16

.8

يتخذ الق اررات العادلة والمتوازنة.

4.09

وتبين النتائج من خالل الجدول أن أعلى فقرتين حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانتا:
 .1الفقرة رقم ( )4التي نصت على " يلتزم باللوائ والقوانين والتعليمات الضدابطة للعمدل.ك قدد احتلدت

المرتبددة األولددى بدوزن نسددبي ( ،(%89.40ممددا يدددل ذلد علددى أن الفقدرة قددد حصددلت علددى درجددة موافقددة
(كبيرة) من قبل أفراد العينة.

ويعددزو الباحددث ذل د إلددى :أن المدددير بصددفته قائددد تربددوي ومسددؤول عددن جميددع العدداملين بالمدرسددة يقددوم
بتعميم الق اررات الصادرة مدن الدوزارة علديهم ومتابعدة تنفيدذ القد اررات بالمدرسدة ،ألن ذلد يدودي إلدى نجداح

واستقرار العمل بالمدرسة من خالل اللوائ والقدوانين التدي تصددر مدن الدو ازرة بشدكل دوري والتدي تعقددها
112

مددن خددالل االجتماعددات ،والت دزام المدددراء بتنفيددذ الل دوائ والق دوانين الصددادرة حتددى ال يتعرضددون للمس ددالة
القانونيددة مددن أجددل المحافظددة علددى البيئددة المدرسددية ولتحقيددق األهددداإ التربويددة للرقددي بالعمليددة التعليميددة

على أكمل وجه.
وتتفددق هددذه النتيجددة مددع د ارسددة الجعيثنددي ( )2017د ارسددة أبددو علبددة ( )2015د ارسددة الهندددي ()2013
والتي جاءت بدرجة كبيرة واختلفت مع دراسة العرايضة ( )2012والتي جاءت بدرجة متوسطة.
 .2الفقرة رقم ( )1التي نصت على " يعمل مدير المدرسدة بجدد لتحقيدق التميدز اإلداري التنظيمدي.ك قدد

احتلددت المرتبددة الثانيددة بدوزن نسددبي ( ،(%88.60ممددا يدددل ذلد علددى أن الفقدرة قددد حصددلت علددى درجددة

موافقة (كبيرة) من قبل أفراد العينة.

ويعزو الباحث ذل إلى :أن من مهام مدير المدرسة األساسي الوضوح في العمل الجاد لتحقيق أهدداإ
ورؤيددة المدرسددة ،ورسددالتها وأهدددافها مددن خددالل وضددع خطددة اسددتراتيجية تتضددمن أهددداإ المدرسددة والتددي

تشدمل الخطددة التشدغيلية السددنوية التدي تركددز علددى أنشدطتها التربويددة لتحقيدق أهدددافها المنبثقدة مددن رؤيتهددا

والتددي بدددورها تددنظم عمددل المعلمددين داخددل المدرسددة والتددي تعطددي المعلمددين معنويددات ب دأن يكددون عملهددم

مميز عن غيرهم لذل تجد المدرسة التي يوجد بها مدير ناج ومتعاون تكدون مدرسدته متوفقدة وناجحدة
على مستوي الو ازرة

درس ددة الزه ارن ددي ( )2007د ارس ددة اله دددبان ( )2009د ارس ددة النش دداش الكيالن ددي
وتتف ددق ه ددذه النتيج ددة م ددع ا

( )2015د ارسد ددة كد دداراكوزو  )2007( karakose،د ارسد ددة الشد دداعر ( )2017والتد ددي أظهد ددرت أهميد ددة
الممارسدات األخالقيددة للقيدادة وعالقتهددا باألبدداع اإلداري والتددي جداءت بدرجددة كبيدرة ،واختلفددت مدع د ارسددة

دراسة تورهان وسيلي  )2011( Turhan, and Celikeوالتي جاءت بدرجة متوسطة.
وتبين النتائج من خالل الجدول أن أدنى فقرتين حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانتا:
 .1الفقرة رقم ( )6التي نصت على " يتخذ الق اررات العادلة والمتوازنة.ك قد احتلت المرتبة األخيرة بوزن
نسبي ( ،(%81.80مما يدل على أن الفقرة قد حصلت على درجة موافقة (كبيرة) من قبل أفراد العينة.
ويعزو الباحث ذل إلى :حرص المدير علي توفير بيئة مضوية مناسبة كما أن الدوازع الدديني لده تدأثير
كبير في تحقيق العدالة.
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وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (الشريفي والتدن  )2011 ،ود ارسدة العتيبدي )2013( ،ود ارسدة الجعيثندي،

( )2017والتددي اكدددت علددى أهميددة مش دداورة المعلمددين فددي اتخدداذ القدد اررات والتددي جدداءت بدرجددة كبيددرة،
واختلفت مع دراسة العرايضة ( )2012والتي جاءت بدرجة متوسطة.
 .2الفقرة رقم ( )7التدي نصدت علدى ك يعتمدد معدايير واضدحة لتقيديم أداء العداملين ك قدد احتلدت المرتبدة

قبددل األخي درة ب دوزن نسددبي ( ،(%83.20ممددا يدددل ذل د علددى أن الفق درة قددد حصددلت علددى درجددة موافقددة
(كبيرة) من قبل أفراد العينة.

ويعزو الباحث ذل إلى :أن المدير يتابع المعلمين بشكل دوري لإلطالع على كيفية تدرية الطلبة مدن
خالل توظيف الوسائل التكنولوجيدا الحديثدة ودفداتر التحضدير ومتابعدة الخطدة سدواء الفصدلية أو اليوميدة

من أجل الرقي بالعملية التعليمية واألداء المتميز لهم وفق معايير و ازرة التربية والتعليم.

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة العبد العزيز ( )2010دراسة العنقدري ( )2014د ارسدة الشدمالن ()2016
والتي اكدت على التركيز على معايير محددة لتقيم المعلمين وجاءت بدرجة مرتفعة واختلفدت مدع د ارسدة

الشريفي والتن ( )2011والتي جاءت بدرجة متوسطة.
 المجال الثالث :العالقات اإلنسانية

تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة وحساب المتوسط الحسابي والوزن النسبي وترتيب الفقرات والنتائ

مبينة في جدول رقم (.)21
جدول رقم (:)21

يوض المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة الحتمالية والترتيب لفقرات المجال
#
.1

المتوسط

الفقرة
يتعامل مدير المدرسة مع المعلمين بكل تقدير واحترام.
على حفظ أسرار المعلمين.

الوزن

الترتيب

الحسابي

النسبي

4.42

88.40

1

4.38

87.60

2

83.60

4
5

.2

يحر

.3

يقدر ظروف المعلمين ويراعي حاجاتهم ومشاعرهم

4.18

.4

يبادر إلى حل المشكالت القائمة بين المعلمين.

4.17

83.40

.5

يحر

على توفير مناخ أنساني إيجابي.

4.15

83.00

6

.6

يحر

على كسب صداقة المعلمين الجدد.

4.03

80.60

7

.7

يتواصل مع المعلمين داخل وخارج المدرسة.

3.97

79.40

8

.8

يقدر أولياء األمور اثناء زيارتهم للمدرسة.

4.22

84.40

3
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وتبين النتائج من خالل الجدول أن أعلى فقرتين حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانتا:
 .1الفقدرة رقددم ( )1التددي نصددت علددى ك يتعامددل مدددير المدرسددة مددع المعلمددين بكددل تقدددير واحتدرام.ك قددد

احتلدت المرتبدة األولددى بدوزن نسدبي ( ،(%88.40ممددا يددل ذلد علددى أن الفقدرة قدد حصددلت علدى درجددة
موافقة (كبيرة) من قبل أفراد العينة.

ويعددزو الباحددث ذل د إلددى :حددرص مددديري المدددارة أن تكددون بيددنهم عالقددات وديددة قائمددة عل دى

األحترام المتبادل والمعاملة الحسنة ،والثقة المتبادله التي تجعل بأن يكون المعلمين مخلصين في العمل
واستثمار طاقاتهم في عمل المدرسة ألن العالقة الطيبة القائمة على المحبة هي أصل العمل األخالقدي

بالمدرسة.

وتتفق هذه النتيجة مع ودراسة الجعيثندي ( )2017د ارسدة الهنددي ( )2013ود ارسدة العرايضدة ()2012

دراسة أبو علبة ( )2015والتي اكدت على أهمية األحترام المتبادل وكانت بدرجة مرتفعة ،واختلفت مع
دراسة الشريف والتن ( )2011والتي جاءت بدرجة متوسطة.
 .2الفقدرة رقددم ( )2التددي نصددت علددى " يحددر

علددى حفددظ أسدرار المعلمددين ".قددد احتلددت المرتبددة الثانيددة

بوزن النسبي ( ،(%87.60مما يدل على أن الفقرة قد حصلت على درجة موافقة (كبيرة) من قبدل أفدراد

العينة.

ويعدددزو الباحدددث ذلددد إلدددى :حددرص مددديري المدددارة علددى م ارعدداة شددعور وظددروإ المعلمددين الخاصددة
والمحافظددة عليهددا وتلبيددة حاجدداتهم ومشدداعرهم ومسدداعدتهم قدددر اإلمكددان والتددي بدددورها تكددون العالقددات
اإلنسانية هي المعيار األخالقي والدديني التدي يتمتدع بهدا مدديري المددارة لتكدون أجدواء العمدل بالمدرسدة

بشكل إيجابي ومن خالل اهتمام المدراء بالمعلمين تجدهم يبذلون قصارى جهدهم للعمدل بكدل مصدداقية
ويعزز انتمائهم للمدرسة.

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أحمد ( )2006دراسة أبو طبي ( )2008دراسة الهدبان ( )2009د ارسدة
العبد العزيز ( )2010والتي اكدت على المحافظة علدى ظدروإ المعلمدين واختلفدت مدع د ارسدة الشدريفي
والتن ( )2011والتي جاءت بدرجة متوسطة
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وتبين النتائج من خالل الجدول أن أدنى فقرتين حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانتا:
 .1الفقرة رقم ( )7التي نصت على " يتواصل مع المعلمين داخل وخارج المدرسة.ك قدد احتلدت المرتبدة

األخيدرة بدوزن نسددبي ( ،(%79.40ممددا يدددل ذلد علددى أن الفقدرة قددد حصددلت علددى درجددة موافقددة (كبيدرة)
من قبل أفراد العينة.

ويعزو الباحث ذل إلى :تطبيق العادات والتقاليدد التدي يتمسد بهدا مددراء المددارة ويتحلدي بهدا الجميدع
والعمددل علددى توثيددق العالقددات داخددل وخددارج المدرسددة مددن أجددل تكددوين عالقددات إيجابيددة لتحسددين العمليددة

التعليمية والتي تسهم في تكوين المنا المدرسي اإليجابي والذي يؤثر على العملية التربوية بشكل فعال
وكلما كانت العالقة إيجابية قائمة على االحترام المتبدادل والتعداون المشدتر بددورها يدؤدي إلدى التماسد

والتعاون داخل المدرسة.

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة عابدين وآخرون ( )2012دراسة الهندي ( )2013دراسة بورز Bowers
( )2009التددي جدداءت بدرحددة مرتفعددة ،واختلفددت مددع د ارسددة د ارسددة العرايضددة ( )2012د ارسددة تورهددان
وسيلي  )2011( Turhan, and Celikeوالتي جاءت بدرجة متوسطة.
 .2الفقرة رقم ( )6التي نصت على ك يحدر

علدى كسدب صدداقة المعلمدين الجددد.ك قدد احتلدت المرتبدة

قبددل األخي درة ب دوزن نسددبي ( ،(%80.60ممددا يدددل ذل د علددى أن الفق درة قددد حصددلت علددى درجددة موافقددة
(كبيرة) من قبل أفراد العينة.
ويعزو الباحث ذل إلى :أن مدراء المدارة يتعاملون مع المعلمدين الجددد بشدكل مختلدف عدن المعلمدين
دركهددم للعمددل داخددل المدرسددة وعدددم إنتهدداج أسددلوب العقدداب مددن
القدددامى لكددي يتجنبددوا الوقددوع بالخطدداء وا ا

قبل المدراء وانما صفاته التسام وعالقات تتسم بالمودة والحب المتبادل وعدم التقصدير فدي العمدل وأن
الصداقة والعالقات اإلنسدانية بددورها تدؤدي إلدى وجدود المندا المناسدب داخدل المدرسدة والتدي مدن شدانها

ستقلل من الصراع داخدل المدرسدة ،ولدن تكدون سدبباً فدي عددم تاديدة المعلمدين لعملهدم بكدل جدد واخدالص
ويددري مدددراء المدددارة أن مددن مهددامهم هددي توطيددد العالقددات مددع المعلمددين الجدددد لتحسددين سددير العمليددة

التعليمية.

وتتفددق هددذه النتيجددة مددع د ارسددة عابدددين وآخددرون ( )2012د ارسددة الهندددي ( )2013التددي جدداءت بدرحددة
مرتفعة واختلفت مع دراسة العرايضة ( )2012والتي جاءت بدرجة متوسطة.

116

 المجال الرابع :العمل بروف الفريق

تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة وحساب المتوسط الحسابي والوزن النسبي وترتيب الفقرات والنتائ

مبينة في جدول رقم (.)22

جدول رقم (:)22

يوض المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة الحتمالية والترتيب لفقرات المجال
#

المتوسط

الفقرة

الوزن

الترتيب

الحسابي

النسبي

.1

يشر العاملين في التخطيط للمدرسة.

4.04

80.80

7

.2

يوفر البيئة المناسبة للتواصل وتنسيق العمل بين المعلمين.

.3

يوكد على أهمية التعاون بدل من األنانية.

4.06

81.20

6

.4

ينسب نجاف المدرسة إلى التعاون المشتر مع المعلمين.

4.19

83.80

3

4.20

84.00

2

.5

يدعم مدير المدرسة العمل الجماعي.

4.28

85.60

1

4.11

82.20

5

.7

ينمي مهارة صناعة الق اررات الجماعية لدي المعلمين.

4.03

80.60

8

.8

يعزز لدي المعلمين روف المسؤولية الجماعية واللتزام.

4.18

83.60

4

.6

يعزز مدير المدرسة التعاون والنسجام بين المعلمين لتحقيق
الولء التنظيمي.

وتبين النتائج من خالل الجدول أن أعلى فقرتين حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانتا:
 .1الفقرة رقم ( )5التي نصت على ك يدعم مدير المدرسة العمل الجماعي.ك قد احتلدت المرتبدة األولدى

بوزن نسبي ( ،(%85.60مما يدل ذل علدى أن الفقدرة قدد حصدلت علدى درجدة موافقدة (كبيدرة) مدن قبدل
أفراد العينة.
ويعزو الباحدث ذلد إلدى :أهتمدام مددراء المددراة إلدى تعزيدز العمدل الجمداعي مدع المعلمدين ألن تطدوير

المدرسة يعتمد بشكل أساسي على التعداون المشدتر واتخداذ القد اررات المناسدبة التدي تصدب فدي مصدلحة

المدرس ددة والت ددي ب دددورها تعم ددل عل ددى تحقي ددق النج دداح والرق ددي بالمدرس ددة م ددن خ ددالل وض ددع مجموع ددة م ددن
التوصيات والنتائ المتعلقة بالعمل داخل المدرسة.

وتتفددق هددذه النتيجددة مددع د ارسددة أبددو علبددة ( )2015ود ارسددة الجعيثنددي ( )2017ودراسةالش دريف والتددن
( )2011ودراسة الهندي ( )2013والتي اكدت على أهمية العمل الجماعي والتي جاءت بدرجة مرتفعة
واختلفت مع دراسة عابدين وآخرون ( )2012والتي جاءت بدرجة متوسطة
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 .2الفقرة رقم ( )4التي نصت على " ينسب نجداف المدرسدة إلدى التعداون المشدتر مدع المعلمدين ك قدد

احتلددت المرتبددة الثانيددة بدوزن نسددبي ( ،(%84.00ممددا يدددل ذلد علددى أن الفقدرة قددد حصددلت علددى درجددة

موافقة (كبيرة) من قبل أفراد العينة.

ويعزو الباحث ذل إلى :أن مدراء المدراة يضعون خطة مناسدبة إلشد ار المعلمدين فدي وضدع الخطدط
المتعلقد ددة بعقد ددد الد دددورات التدريبيد ددة للمعلمد ددين وكد ددذل تنظد دديم سد ددير العمليد ددة التعليميد ددة وكد ددذل االسد ددتعداد

للمسابقات التي تعقدها الو ازرة على مستوي المديريات من خالل فوز المدرسة بالمسابقة كأفضل مدرسة
على مستوي الو ازرة ومتابعة مرافق المدرسة والمحافظة على نظافتها ،وهذا يشجع العاملين على المبادرة
والمساهمة في كافة الخطوات في المرات القادمة.
وتتفددق هددذه النتيجددة مددع د ارسددة النشدداش والكيالنددي ( )2015د ارسددة الشدداعر ( )2017د ارسددة كدداراكوزو

 )2007( karakose،والتددي اكدددت علددى أهميددة التعدداون المشددتر مددع المعلمددين والتددي جدداءت بدرجددة
مرتفعة واختلفت مع دراسة العرايضة ( )2012والتي جاءت بدرجة متوسطة.

وتبين النتائج من خالل الجدول أن أدنى فقرتين حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانتا:

 .1الفق درة رقددم ( )7التددي نصددت علددى ك ينمددي مهددارة صددناعة الق د اررات الجماعيددة لدددي المعلمددين.ك قددد
احتلت المرتبة األخيدرة بدوزن نسدبي ( ،(%80.60ممدا يددل ذلد علدى أن الفقدرة قدد حصدلت علدى درجدة

موافقة (كبيرة) من قبل أفراد العينة.
ويعزو الباحث ذل إلى :أن مدراء المدارة يعملون جاهداً من أجل أش ار المعلمين في اتخداذ القد اررات

المدرسدية غالبداً ويحددرص المددراء علددى تنميدة مهددارت صدنع القد اررات لدددي المعلمدين االمددر الدذي يددنعكة
ايجاباً على تحسين أداء المعلمين بالمدرسة.
وتتفددق هددذه النتيجددة مددع د ارسددة الش دريف والتددن ( )2011ود ارسددة الهندددي ( )2013والتددي اكدددت علددى

أهمية مشاركة المعلمين في اتخداذ القد اررات جداءت بدرجدة مرتفعدة ،واختلفدت مدع د ارسدة عابددين واخدرون

( )2012والتي جاءت أن يتشاور المدراء مع المعلمين جاءت بدرجة بدرجة متوسطة.

 .2الفقرة رقدم ( )1التدي نصدت علدى ك يشدر العداملين فدي التخطديط للمدرسدة ك قدد احتلدت المرتبدة قبدل

األخيرة بدوزن نسدبي ( ،(%80.80ممدا يددل ذلد علدى أن الفقدرة قدد حصدلت علدى درجدة موافقدة (كبيدرة)
من قبل أفراد العينة.

ويعزو الباحث ذل إلى :أن المعلمين هم جدزء مدن العمليدة التعلىميدة وعندد وضدع الخطدط التعلميدة يقدوم
بالتشاور معهم في توزيع المهام المنوطدة علدى المعلمدين مدن خدالل توزيدع الحصدص المدرسدية ووضدع
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خطددة لغي دداب أح ددد المعلمددين والتعام ددل م ددع الددنقص الحاص ددل بالمدرس ددة العتقدداد الكثي ددر م ددن الم دددراء أن
وظيفدتهم هدي اتخداذ القد اررات المدرسدية بشدكل تشداركي مدع المعلمدين وأن يكدون لهدم دور أساسدي وفاعددل

داخدل المدرسدة وي ارعدي مددراء المددراة أن أشد ار المعلمدين بدالق اررات المدرسدية إنمدا هدو حدق لهدم ولدية
منددة مددن المددديرين ويددري المدددراء أن لددم يددتم أشدراكهم فاندده سددوإ يددؤثر علددى عملهددم بالمدرسدة والحددرص

علددى مشدداركتهم أثندداء اتخدداذ القد اررات المدرسددية ،ومددن يشددتر بددالتخطيط يتحمددل المسددؤولية ويكددون أول

الملتزمين بالق اررات.

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الجعيثني ( )2017ودراسة أبو علبة ( )2015ودراسة الشدمالن ()2017
ود ارسددة عابدددين وآخددرون ( )2012ود ارسددة الش دريف والتددن ( )2011ود ارسددة الهندددي ( )2013والتددي
جاءت بدرجة مرتفعة ،واختلفت مع دراسة العرايضة ( )2012ودراسة الشريف والتدن ( )2011ود ارسدة

الهدبان ( )2009والتي جاءت بدرجة متوسطة.
ثاني ا :الجابة عن السؤال الثاني:

هدل توجدد فدروق ذات دللدة إحصدائية عندد مسدتوى الدللدة (  )   0.05بدين متوسدط تقدديرات عيندة

الدراسددة لممارسددة مددديري المدددارس للقيددادة األخالقيددة فددي محافظددة غددزةُ ،تعددزى إلددى المتغيددرات التاليددة
(الجنس ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة  ،المنطقة التعليمية)؟
ولإلجابة عن هذا السؤال تحقق الباحث من اربع فرضيات وهي كما يلي:
الفرض األول من فروض الدراسة الذي ين

على:

ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة (  )   0.05بين متوسط تقديرات عينة

الدراسة لممارسة مديري المدارس للقيادة األخالقية في محافظة غزةُ ،تعزى إلى متغير الجنس
وللتحقق من صحة هذا الفر تم استخدام اختبار tللعينتين المستقلتين الختبار الفرو بين متوسط
تقديرات عينة الدراسة لممارسة مديري المدارة للقيادة االخالقية في محافظة غزة تعزى إلى متغير

الجنة ،والنتائ مبينة في جدول رقم ()23
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جدول رقم (:)23

نتائج اختبار  Tللعينتين المستقلتين ) (Independent Samples T Testبين متوسط تقديرات
عينة الدراسة لممارسة مديري المدارس للقيادة األخالقية في محافظة غزة ُتعزى إلى متغير الجنس
القيادة األخالقية

الصفات الشخصية
الصفات اإلدارية
العالقات اإلنسانية
العمل بروف الفريق
الدرجة الكلية
لالستبانة



المتوسط

النحراف

الجنس

العدد

معلم

209

4.05

معلمة

210

4.30

0.589

معلم

209

4.15

0.569

معلمة

210

4.43

0.478

معلم

209

4.14

0.627

معلمة

210

4.24

0.535

معلم

209

4.02

0.666

معلمة

210

4.26

0.566

معلم

209

4.09

0.583

معلمة

210

4.31

0.465

الحسابي

المعياري
0.705

قيمة

القيمة

الختبار

الحتمالية

3.952

0.000

دال
إحصائيا

5.556

0.000

دال
إحصائيا

1.827

0.068

غير دال
إحصائيا

4.006

0.000

دال
إحصائيا

4.281

0.000

دال
إحصائيا

()t

().Sig

الدللة
اإلحصائية

قيمة  Tالجدولية عند درجة حرية ك417ك ومستوى داللة  0.05تساوي  1.96

تبين من الجدول أن القيمة االحتمالية ( ).Sigللدرجة الكلية لالستبانة المتعلقة بالقيادة األخالقية

تساوي ( )0.000وهي أقل من مستوى الداللة ( )0.05وقيمة  tالمحسوبة تساوي ( )4.281وهي

أكبر من قيمة  tالجدولية والتي تساوي ( )1.96مما يدل على وجود فرو ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة (  )   0.05بين متوسط تقديرات عينة الدراسة لممارسة مديري المدارة للقيادة

األخالقية في محافظة غزة تعزى إلى متغير الجنة وكذل في باقي المجاالت وللتعرإ على الفرو

لصال من تكون تبين من خالل المتوسطات الحسابية أنها لصال جنة المعلمات باستثناء مجال
العالقات اإلنسانية فقد كانت القيمة االحتمإلىة له أكبر من مستوى الداللة ( )0.05مما يدلل على عدم
وجود فرو

بين متوسط تقديرات عينة الدراسة لممارسة مديري المدارة للعالقات اإلنسانية في

محافظة غزة تعزى إلى متغير الجنة.
ويعزو الباحث ذل لألسباب التالية:

أن المديرات تسعي دائما لتفر

شخصيتاتهن ليظهرن بظهور الئق لممارسة عملهن بشكل

منظم خالى من الفوضى بينما المدراء يكونوا حازمين في التعامل مع المعلمين إلنجاز المهام التربوية
على عكة المديرين وفيما يتعلق بالصفات اإلدارية تسعي المديرات إلى التعامل مع المعلمات برفق
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ومصداقية أثناء العمل بينما المدراء يتعامل بشكل جدي ويحمل المعلمين األخطاء التي يرتكبونها اثناء
الدوام ،فيما يتعلق العمل بروح الفريق أن المديرات يملن إلى إظهار أنشطتهم واعمالهم وب

روح

المنافسة في العمل بينما المدير يتعامل مع المعلمين بطر مختلفة تختلف عن تعامل المديرات مع
المعلمات ،وفيما يتعلق بالعالقات اإلنسانية ال توجد فرو بينهم يرجع ذل إلى كل من الجنسين يحاف
على تكوين العالقات اإلنسانية مع المعلمين من خالل المحبة وااللفة والتعاون المشتر ومراعاة
شعورهم وتوفير المنا المالئم لنجاح سير العملية التعليمية.
يرجع إلى إجماع كال من الجنسين على البيئة التعليمية والتربوية ،باإلضافة إلى تشابه البيئةالري في الممارسات التربوية.
االجتماعية ،وهذا بدورها يؤدي إلى إجماعهم على أ
وتتفق تل النتيجة مع دراسة أحمد ( )2006دراسة أبو طبي ( )2008دراسة الهدبان ( )2009دراسة
عابدين وآخرون والتي جاءت الفرو بوجه عام لإلنا

( )2012واختلف مع دراسة الزهراني ()2007

دراسة الهندي ( )2013وكانت الفرو بوجه عام للذكور
الفرض الثاني من فروض الدراسة الذي ين

على:

ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة (  )   0.05بين متوسط تقديرات عينة
الدراسة لممارسة مديري المدارس للقيادة األخالقية في محافظة غزةُ ،تعزى إلى متغير المؤهل العلمي
وللتحقق من صحة هذا الفر

تم استخدام اختبار  tللعينتين المستقلتين الختبار الفرو بين متوسط

تقديرات عينة الدراسة لممارسة مديري المدارة للقيادة االخالقية في محافظة غزة تعزى إلى متغير
المؤهل العلمي ،والنتائ مبينة في جدول رقم ( )24
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جدول رقم (:)24

نتائج اختبا  Tللعينتين المستقلتين ) (Independent Samples T Testبين متوسط تقديرات
عينة الدراسة لممارسة مديري المدارس للقيادة األخالقية في محافظة غزة ُتعزى إلى متغير المؤهل
العلمي
القيادة األخالقية

الصفات الشخصية
الصفات اإلدارية
العالقات اإلنسانية
العمل بروف الفريق
الدرجة الكلية
لالستبانة



المؤهل

العدد

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

بكالوريوس 369

4.16

0.679

50

4.27

0.502

بكالوريوس 369

4.29

0.555

50

4.27

0.459

بكالوريوس 369

4.19

0.590

50

4.18

0.548

بكالوريوس 369

4.13

0.635

50

4.22

0.586

بكالوريوس 369

4.19

0.551

50

4.24

0.435

العلمي

ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير

قيمة

القيمة

الدللة

الختبار

الحتمالية

()t

().Sig

1.102

0.271

غير دال
إحصائيا

0.261

0.795

غير دال
إحصائيا

0.130

0.897

غير دال
إحصائيا

1.019

0.309

غير دال
إحصائيا

0.535

0.593

غير دال
إحصائيا

اإلحصائية

قيمة  Tالجدولية عند درجة حرية ك417ك ومستوى داللة  0.05تساوي  1.96

تبين من الجدول أن القيمة االحتمالية ( ).Sigللدرجة الكلية لالستبانة المتعلقة بالقيادة األخالقية

تساوي ( )0.593وهي أكبر من مستوى الداللة ( )0.05وقيمة  tالمحسوبة تساوي ( )0.535وهي أقل

من قيمة  tالجدولية والتي تساوي ( )1.96مما يدل على عدم وجود فرو ذات داللة إحصائية عند

مستوى داللة (  )   0.05بين متوسط تقديرات عينة الدراسة لممارسة مديري المدارة للقيادة

األخالقية في محافظة غزة تعزى إلى متغير المؤهل العلمي وكذل في باقي المجاالت.
ويعزو الباحث ذل لألسباب التالية:

أن جميع المدراء يسعون إلى تطوير خبراتهم من خالل االلتزام لحضور الدورات التدريبية التي تعقدالو ازرة لجميع المعلمين بغ

النظر عن مؤهله العلمي وتقديم اإلرشادات والتوجيهات من خالل

الدورات التدريبية والتركيز على كيفية استخدام األساليب المتنوعة في التعليم والتي بدورها تؤدي إلى

نجاح المسيرة التعلىمية ،والتي من خالل تل الدورات التي تعطي لجميع المعلمين بدون استثناء بغ

النظر عن المؤهل العلمي يدفعهم جميعا الظهار انجازاتهم واعمالهم لكي يثبتوا لمدراهم انهم أجدر في

ثقة مدراهم.
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-وتتفق تل النتيجة مع دراسة العبد العزيز ( )2010دراسة الجعثيني ( )2017والتي أظهرت ال توجد

بالنسبة للمؤهالت العلمية واختلفت مع دراسة الزهراني ( )2007دراسة عابدين وآخرون

فرو

( )2012وكانت الفرو لصال المعلمين الذين مؤهالتهم ماجستير فأكثر دراسة أبو علبة ()2015
والتي كانت مؤهلتهم لصال حملة الدبلوم

الفرض الثالث من فروض الدراسة الذي ين

على:

ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة (  )   0.05بين متوسط تقديرات عينة

الدراسة لممارسة مديري المدارس للقيادة األخالقية في محافظة غزةُ ،تعزى إلى متغير المنطقة
التعليمية
وللتحقق من صحة هذا الفر

تم استخدام اختبار  tللعينتين المستقلتين الختبار الفرو بين

متوسط تقديرات عينة الدراسة لممارسة مديري المدارة للقيادة األخالقية في محافظة غزة تعزى إلى

متغير المنطقة التعليمية ،والنتائ مبينة في جدول رقم ()25

جدول رقم (:)25

نتائج اختبار  Tللعينتين المستقلتين ) (Independent Samples T Testبين متوسط تقديرات
عينة الدراسة لممارسة مديري المدارس للقيادة األخالقية في محافظة غزة ُتعزى إلى متغير المنطقة
التعليمية
القيادة األخالقية

المنطقة

التعليمية العدد

الحسابي

المعياري

241

4.17

0.662

شرق

178

4.18

0.660

غرب

241

4.27

0.543

شرق

178

4.31

0.546

غرب

241

4.18

0.570

شرق

178

4.20

0.604

غرب

241

4.12

0.641

شرق

178

4.16

0.615

غرب

241

4.19

0.539

178

4.21

0.537

لغزة
الصفات الشخصية
الصفات اإلدارية
العالقات اإلنسانية
العمل بروف الفريق
الدرجة الكلية
لالستبانة


المتوسط

النحراف

غرب

شرق

قيمة

الختبار

الحتمالية

()t

().Sig

0.160

0.873

غير دال
إحصائيا

0.829

0.408

غير دال
إحصائيا

0.405

0.686

غير دال
إحصائيا

0.576

0.565

دال
إحصائيا

0.537

0.592

دال
إحصائيا

قيمة  Tالجدولية عند درجة حرية ك417ك ومستوى داللة  0.05تساوي  1.96
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القيمة

الدللة

اإلحصائية

تبين من الجدول أن القيمة االحتمالية ( ).Sigللدرجة الكلية لالستبانة المتعلقة بالقيادة األخالقية

تساوي ( )0.592وهي أكبر من مستوى الداللة ( )0.05وقيمة  tالمحسوبة تساوي ( )0.537وهي أقل

من قيمة  tالجدولية والتي تساوي ( )1.96مما يدل على عدم وجود فرو ذات داللة إحصائية عند

مستوى داللة (  )   0.05بين متوسط تقديرات عينة الدراسة لممارسة مديري المدارة للقيادة

األخالقية في محافظة غزة تعزى إلى متغير المنطقة التعليمية وكذل في باقي المجاالت.
ويعزو الباحث ذل لألسباب التالية:

-أن جميع أفراد عينة الدارسة لديهم تقديرات متقاربة للقيادة األخالقية في المدارة التي يعملون بها

على الرغم من اختالإ البيئة التربوية واالجتماعية سواء غرب غزة أو شر غزة كلهم يكونوا تحت
و ازرة واحدة بمحافظة غزة والتي من خاللها تصدر األنظمة والتشريعات والقوانين والتعليمات التي يلتزم
بها جميع المدارة بالقطاع ويرجع ذل إلى البيئة الجغرافيا يقطن بها جميع أفراد عينة الدراسة على

الرغم من تقسيم المديرات على حسب المناطق إال إن جميعهما تعطي لهم نفة التعليمات وهذا يدل

على أن جميع المعلمين يلتزمون بما يصدر عن الو ازرة وينظرون إلى التعليمات نظرة شمولية متساوية

وأن جميعهم يتلقون نفة اإلرشادات التعليمية التي تمكنهم من علمهم بالمدارة والتي بدورها تؤدي إلى
نجاح العملية التعليمية على كافة األصعدة .

وتتفق مع دراسة أبو علبة ( )2015ودراسة عابدين وآخرون ( )2012حي

ال يوجد فرو لصال

المنطقة التعليمية ،بينما اختلفت مع دراسة الهندي ( )2013والتي اشارت إلى وجود فرو تعزي

للمنطقة التعليمية وكانت الفرو لصال شر غزة.
الفرض الرابع من فروض الدراسة الذي ين

على:

ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة (  )   0.05بين متوسط تقديرات عينة

الدراسة لممارسة مديري المدارس للقيادة األخالقية في محافظة غزة ُتعزى إلى متغير سنوات الخدمة.
وللتحقق من صحة هذا الفر تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفرو بين متوسط
تقديرات عينة الدراسة لممارسة مديري المدارة للقيادة األخالقية في محافظة غزة تعزى إلى متغير
سنوات الخدمة ،والنتائ مبينة في جدول رقم ()26
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جدول رقم (:)26

نتائج تحليل التباين األحادي ) (One Way ANOVAبين متوسط تقديرات عينة الدراسة

لممارسة مديري المدارس للقيادة األخالقية في محافظة غزة ُتعزى إلى متغير سنوات الخدمة.
القيادة األخالقية

الصفات الشخصية

الصفات اإلدارية

العالقات اإلنسانية

العمل بروف الفريق

الدرجة الكلية
لالستبانة



المربعات

درجة

متوسط

الحرية المربعات

بين المجموعات

0.823

2

0.411

داخل المجموعات

181.889

416

0.437

المجمو

182.712

418

بين المجموعات

0.675

2

0.338

داخل المجموعات

123.285

416

0.296

المجمو

123.960

418

بين المجموعات

1.274

2

0.637

داخل المجموعات

141.588

416

0.340

المجمو

142.862

418

بين المجموعات

0.113

2

0.057

داخل المجموعات

165.636

416

0.398

المجمو

165.750

418

بين المجموعات

0.494

2

0.247

داخل المجموعات

120.715

416

0.290

المجمو

121.210

418

مصدر التباين

مجمو

قيمة

القيمة

الختبار الحتمالية
()f

0.941

1.139

1.872

0.142

0.852

().Sig
0.391

0.321

0.155

0.868

0.427

الدللة

اإلحصائية
غير دال
إحصائيا

غير دال
إحصائيا

غير دال
إحصائيا

غير دال
إحصائيا

غير دال
إحصائيا

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية ك416 ،2ك ومستوى داللة  0.05تساوي 3.02

تبين من الجدول أن القيمة االحتمالية ( )Sigللدرجة الكلية لالستبانة تساوي ( )0.427وهي أكبر

من مستوى الداللة ( )0.05وقيمة  fالمحسوبة تساوي ( ،)0.852وهي اقل من قيمة  fالجدولية والتي

تساوي ( )3.02مما يدل على عدم وجود فرو ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )   0.05
بين بين متوسط تقديرات عينة الدراسة لممارسة مديري المدارة للقيادة األخالقية في محافظة غزة

تعزى إلى متغير سنوات الخدمة.
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ويعزو الباحث ذل لألسباب التالية:

 -إلى اهتمام مدراء المدارة بجميع المعلمين بغ

النظر عن مستوي خدمتهم في التعليم فهو

يظهرهم بمظهر أخالقي يليق بالجميع فترها يولي اهتمام أيضا بالمدرسين الجدد واعطاهم التوجيهات
واإلرشادات لكي يكونوا متساويين مع المعلمين القدامى الذين لهم خبرة وداريه بالعملية التعليمية

 وذل من أجل إنجار اهداإ األعمال المدرسة الموكلة إليهم جميعا وتطبيقها على أكمل وجه وعلىالرغم من ذل من أفراد عينة الدراسة متقاربة لمتغير سنوات الخدمة ويعزوه الباح

المدارة بجميع المعلمين بغ

إلى اهتمام مدراء

النظر عن سنوات الخدمة واعطاء التوجهات واإلرشادات للجميع من

أجل تحقيق التميز بالمدرسة وتحقيق العدالة التنظيمة بين جميع المعلمين.

يعود إلى إتفا كل من عينة الدراسة على منظومة القيم التي تتبع من دينهم ومن البيئة التعليميةوالذي بدورها يعكة المنظومة القيمية على مؤسساتهم التربوية من خالل إجماعهم على عملية التأهيل

التربوي والتدريب وعلى مفهوم وأساسيات اإلدارة التربوية التي تركز على بيئة العمل.
واتفقت نتائ

الدراسة مع دراسة ابوعلبة ( )2015ودراسة الهندي ( )2013ودراسة العرايضة

( )2012ودراسة (عابدين وآخرون ( )2012دراسة أبو طبي ( )2008دراسة الشاعر ()2017

دراسة الجعثيني ( )2017حي

ال توجد فرو ذات داللة إحصائية للقيادة األخالقية تبعاً لمتغير

سنوات الخدمة بينما اختلفت مع دراسة العبد العزيز ( )2010على وجود فرو ذات داللة إحصائية

للقيادة األخالقية تبعاً لمتغير سنوات الخدمة.
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اإلجابة عن السؤال الثالث:

هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة (  )   0.05بين متوسطات درجات
تقديرات افراد عينة الدراسة (مرتفعي  /منخفضي)

لممارسة مديري المدارس للقيادة األخالقية

ومتغيرات الدراسة (اإلرشاد األكاديمي ،التمكين اإلداري ،العدالة التنظيمية ،الصحة النفسية ،إدارة

التميز)؟

ولإلجابة عن هذا السؤال تحقق الباحث من ستة فرضيات وهي كما يلي:
الفرض الول من فروض الدراسة الذي ين

على:

ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة (  )   0.05بين متوسط تقديرات عينة

الدراسة (مرتفعي  /منخفضي) ممارسة للقيادة األخالقية.
وللتحقق من صحة هذا الفر

تم استخدام اختبار  tللعينتين المستقلتين الختبار الفرو بين

متوسط تقديرات عينة الدراسة (مرتفعي  /منخفضي) في ممارسة للقيادة األخالقية ،والنتائ مبينة في

جدول رقم ()27

جدول رقم (:)27

نتائج اختبار  Tللعينتين المستقلتين ) (Independent Samples T Testبين متوسط تقديرات
عينة الدراسة (مرتفعي  /منخفضي) في ممارسة للقيادة األخالقية
القيادة األخالقية

الصفات الشخصية
الصفات اإلدارية
العالقات اإلنسانية
العمل بروف الفريق
الدرجة الكلية
لالستبانة


تقدير

العدد

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

104

3.89

0.155

منخفض 104

3.32

0.492

104

4.89

0.114

منخفض 104

3.56

0.438

104

4.85

0.145

منخفض 104

3.40

0.420

104

4.85

0.124

منخفض 104

3.28

0.436

104

4.80

0.152

منخفض 104

3.48

0.424

الممارسة
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

قيمة

الختبار

الحتمالية

()t

().Sig

31.553

0.000

دال
إحصائيا

29.878

0.000

غير دال
إحصائيا

33.125

0.000

غير دال
إحصائيا

35.361

0.000

دال
إحصائيا

29.756

0.000

دال
إحصائيا

قيمة  Tالجدولية عند درجة حرية ك417ك ومستوى داللة  0.05تساوي  1.96
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القيمة

الدللة

اإلحصائية

تبين من الجدول أن القيمة االحتمالية ( ).Sigللدرجة الكلية لالستبانة المتعلقة بالقيادة األخالقية

تساوي ( )0.000وهي أقل من مستوى الداللة ( )0.05وقيمة  tالمحسوبة تساوي ( )29.756وهي

أكبر من قيمة  tالجدولية والتي تساوي ( )1.96مما يدل على وجود فرو ذات داللة إحصائية عند

مستوى داللة (  )   0.05بين متوسط تقديرات عينة الدراسة (مرتفعي  /منخفضي) في ممارسة للقيادة

األخالقية وكذل في باقي المجاالت وتبين أن الفرو لصال مرتفعي ممارسة القيادة االخالقية.

الفرض الثاني من فروض الدراسة الذي ين

على:

ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة (  )   0.05بين متوسط تقديرات عينة

الدراسة (مرتفعي  /منخفضي) في الرشاد األكاديمي.
وللتحقق من صحة هذا الفر

تم استخدام اختبار  tللعينتين المستقلتين الختبار الفرو بين

متوسط تقديرات عينة الدراسة (مرتفعي /منخفضي) في االرشاد االكاديمي ،والنتائ مبينة في جدول

رقم ()28

جدول رقم (:)28

نتائج اختبار  Tللعينتين المستقلتين ) (Independent Samples T Testبين متوسط تقديرات
عينة الدراسة (مرتفعي  /منخفضي) في الرشاد الكاديمي
تقدير

الحسابي

المعياري

104

4.85

0.132

منخفض 104

3.46

0.384

الممارسة
الرشاد األكاديمي


العدد

المتوسط

النحراف

مرتفع

قيمة

القيمة

الختبار

الحتمالية

()t

().Sig

34.913

0.000

الدللة
اإلحصائية
دال
إحصائيا

قيمة  Tالجدولية عند درجة حرية ك417ك ومستوى داللة  0.05تساوي  1.96

تبين من الجدول أن القيمة االحتمالية ( ).Sigللدرجة الكلية لمتغير اإلرشاد األكاديمي تساوي

( )0.000وهي أقل من مستوى الداللة ( )0.05وقيمة  tالمحسوبة تساوي ( )34.913وهي أكبر من

قيمة  tالجدولية والتي تساوي ( )1.96مما يدل على وجود فرو ذات داللة إحصائية عند مستوى
داللة (  )   0.05بين متوسط تقديرات عينة الدراسة (مرتفعي  /منخفضي) في اإلرشاد األكاديمي
وتبين أن الفرو لصال مرتفعي االرشاد األكاديمي.
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الفرض الثالث من فروض الدراسة الذي ين

على:

ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة (  )   0.05بين متوسط تقديرات عينة

الدراسة (مرتفعي  /منخفضي) في التمكين اإلداري.
وللتحقق من صحة هذا الفر

تم استخدام اختبار  tللعينتين المستقلتين الختبار الفرو بين

متوسط تقديرات عينة الدراسة (مرتفعي  /منخفضي) في التمكين اإلداري ،والنتائ مبينة في جدول رقم
()29

جدول رقم (:)29

نتائج اختبار  Tللعينتين المستقلتين ) (Independent Samples T Testبين متوسط تقديرات
عينة الدراسة (مرتفعي  /منخفضي) في التمكين اإلداري
تقدير

الحسابي

المعياري

104

4.87

0.105

منخفض 104

3.34

0.384

الممارسة
التمكين اإلداري


العدد

المتوسط

النحراف

مرتفع

قيمة

القيمة

الختبار

الحتمالية

32.723

0.000

()t

().Sig

الدللة

اإلحصائية
دال
إحصائيا

قيمة  Tالجدولية عند درجة حرية ك417ك ومستوى داللة  0.05تساوي  1.96

تبين من الجدول أن القيمة االحتمالية ( ).Sigللدرجة الكلية لمتغير التمكين اإلداري تساوي

( )0.000وهي أقل من مستوى الداللة ( )0.05وقيمة  tالمحسوبة تساوي ( )32.723وهي أكبر من

قيمة  tالجدولية والتي تساوي ( )1.96مما يدل على وجود فرو ذات داللة إحصائية عند مستوى

داللة (  )   0.05بين متوسط تقديرات عينة الدراسة (مرتفعي  /منخفضي) في التمكين اإلداري
وتبين أن الفرو لصال مرتفعي التمكين اإلداري
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الفرض الرابع من فروض الدراسة الذي ين

على:

ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة (  )   0.05بين متوسط تقديرات عينة

الدراسة (مرتفعي  /منخفضي) في العدالة التنظيمية.
وللتحقق من صحة هذا الفر

تم استخدام اختبار  tللعينتين المستقلتين الختبار الفرو بين

متوسط تقديرات عينة الدراسة (مرتفعي  /منخفضي) في العدالة التنظيمية ،والنتائ مبينة في جدول
رقم ()30

جدول رقم (:)30

نتائج اختبار  Tللعينتين المستقلتين ) (Independent Samples T Testبين متوسط تقديرات
عينة الدراسة (مرتفعي  /منخفضي) في العدالة التنظيمية
تقدير

الحسابي

المعياري

104

4.85

0.139

منخفض 104

3.33

0.465

الممارسة
العدالة التنظيمية


العدد

المتوسط

النحراف

مرتفع

قيمة

القيمة

الختبار

الحتمالية

31.838

0.000

()t

().Sig

الدللة
اإلحصائية
دال
إحصائيا

قيمة  Tالجدولية عند درجة حرية ك417ك ومستوى داللة  0.05تساوي  1.96

تبين من الجدول أن القيمة االحتمالية ( ).Sigللدرجة الكلية لمتغير العدالة التنظيمية تساوي

( )0.000وهي أقل من مستوى الداللة ( )0.05وقيمة  tالمحسوبة تساوي ( )31.838وهي أكبر من

قيمة  tالجدولية والتي تساوي ( )1.96مما يدل على وجود فرو ذات داللة إحصائية عند مستوى
داللة (  )   0.05بين متوسط تقديرات عينة الدراسة (مرتفعي  /منخفضي) في العدالة التنظيمية
وتبين أن الفرو لصال مرتفعي العدالة التنظيمية
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على:

الفرض الخامس من فروض الدراسة الذي ين

ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة (  )   0.05بين متوسط تقديرات عينة

الدراسة (مرتفعي  /منخفضي) في الصحة النفسية
وللتحقق من صحة هذا الفر

تم استخدام اختبار  tللعينتين المستقلتين الختبار الفرو بين

متوسط تقديرات عينة الدراسة (مرتفعي  /منخفضي) في الصحة النفسية ،والنتائ مبينة في جدول رقم
()31

جدول رقم (:)31

نتائج اختبار  Tللعينتين المستقلتين ) (Independent Samples T Testبين متوسط تقديرات
عينة الدراسة (مرتفعي  /منخفضي) في الصحة النفسية
تقدير

الحسابي

المعياري

104

4.94

0.451

منخفض 104

3.47

0.427

الممارسة
الصحة النفسية


العدد

المتوسط

النحراف

مرتفع

قيمة

القيمة

الختبار

الحتمالية

24.104

0.000

()t

().Sig

الدللة

اإلحصائية
دال
إحصائيا

قيمة  Tالجدولية عند درجة حرية ك417ك ومستوى داللة  0.05تساوي  1.96

تبين من الجدول أن القيمة االحتمالية ( ).Sigللدرجة الكلية لمتغير الصحة النفسية تساوي

( )0.000وهي أقل من مستوى الداللة ( )0.05وقيمة  tالمحسوبة تساوي ( )24.104وهي أكبر من

قيمة  tالجدولية والتي تساوي ( )1.96مما يدل على وجود فرو ذات داللة إحصائية عند مستوى

داللة (  )   0.05بين متوسط تقديرات عينة الدراسة (مرتفعي  /منخفضي) في الصحة النفسية وتبين
أن الفرو لصال مرتفعي الصحة النفسية
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على:

الفرض السادس من فروض الدراسة الذي ين

ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة (  )   0.05بين متوسط تقديرات عينة

الدراسة (مرتفعي ومنخفضي) في إدارة التمييز
وللتحقق من صحة هذا الفر

تم استخدام اختبار  tللعينتين المستقلتين الختبار الفرو بين متوسط

تقديرات عينة الدراسة (مرتفعي  /منخفضي) في إدارة التمييز ،والنتائ مبينة في جدول رقم ()32
جدول رقم (:)32

نتائج اختبار  Tللعينتين المستقلتين ) (Independent Samples T Testبين متوسط تقديرات
عينة الدراسة (مرتفعي  /منخفضي) في إدارة التمييز
تقدير

الحسابي

المعياري

104

4.88

0.125

منخفض 104

3.22

0.378

الممارسة
الصحة النفسية


العدد

المتوسط

النحراف

مرتفع

قيمة

القيمة

الختبار

الحتمالية

42.947

0.000

()t

().Sig

الدللة

اإلحصائية
دال
إحصائيا

قيمة  Tالجدولية عند درجة حرية ك417ك ومستوى داللة  0.05تساوي  1.96

تبين من الجدول أن القيمة االحتمالية ( ).Sigللدرجة الكلية لمتغير إدارة التمييز تساوي ()0.000

وهي أقل من مستوى الداللة ( )0.05وقيمة  tالمحسوبة تساوي ( )42.947وهي أكبر من قيمة t

الجدولية والتي تساوي ( )1.96مما يدل على وجود فرو ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

(  )   0.05بين متوسط تقديرات عينة الدراسة (مرتفعي  /منخفضي) في إدارة التمييز وتبين أن
الفرو لصال مرتفعي إدارة التمييز
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اإلجابة عن السؤال الرابع:

هل توجد عالقة ارتباطية ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة (  )   0.05بين متوسطات

درجات تقديرات افراد عينة الدارسة لدرجة ممارسة مديري المدارس للقيادة األخالقية ومتغيرات

الدراسة (اإل رشاد األكاديمي ،التمكين اإلداري ،العدالة التنظيمية ،الصحة النفسية ،إدارة التميز)؟
ولإلجابة عن هذا السؤال تحقق الباحث من خمسة فروض على النحو التالي:

الفرض األول ين

على:

ل توجد عالقة ارتباطية ذات دل لة إحصائية عند مستوى دللة (  )   0.05بين متوسطات درجات

تقديرات أفراد عينة الدارسة لدرجة ممارسة مديري المدارس للقيادة األخالقية ومتوسطات درجات
تقديراتهم لمستوي اإلرشاد األكاديمي.
وللتحقق من صحة هذا الفر

تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين متوسطات

درجات تقديرات أفراد عينة الدارسة لدرجة ممارسة مديري المدارة للقيادة األخالقية ومتوسطات

درجات تقديراتهم لمستوي اإلرشاد األكاديمي ،والنتائ مبينة في جدول رقم (.)33
جدول رقم (:)33

نتائج اختبار بيرسون للعالقة بين متوسطات درجات تقديرات أفراد عينة الدارسة لدرجة ممارسة
مديري المدارس للقيادة األخالقية ومتوسطات درجات تقديراتهم لمستوي اإلرشاد األكاديمي.
القيادة األخالقية
الشخصية

الصفات
اإلدارية

العالقات

اإلنسانية

الفريق

معامل الرتباط

0.632

0.742

0.687

0.782

0.797

القيمة الحتمالية ()sig

0.000

0.000

0.000

0.016

0.000

اإلحصاءات

اإلرشاد

األكاديمي

الصفات

العمل بروف

الدرجة الكلية
للقيادة

األخالقية

 معامل االرتبا دال إحصائياً عند مستوى داللة 0.05

تبين من خالل الجدول أن القيمة االحتمالية تساوي ( )0.000وهي أقل من مستوى الداللة

( ،)0.05مما يدل على وجود عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستوى داللة إحصائية
(  )   0.05بين متوسطات درجات تقديرات أفراد عينة الدارسة لدرجة ممارسة مديري المدارة للقيادة
األخالقية ومتوسطات درجات تقديراتهم لمستوي اإلرشاد األكاديمي ومن النتائ

االرتبا تساوي ( )0.797وهذا يدلل على أن العالقة بينهما عالقة إيجابية (طردية).

فإن قيمة معامل

ويعزو الباحث ذل إلى :أن مدراء المدارة يقدرون المعلمين بشكل كبير لممارستهم لعملهم وأن إد ار
مدراء المدارة لتقديم اإلرشادات والتوجهات لجميع المعلمين من أجل تحسين وتطوير سير العملية
133

التعليمية وعندما يقع أحد المعلمين في خطاء ما بالمدرسة يوجه إليه الحلول واإلرشادات للخروج من

ذل العقبات التي تعترضهم أثناء دوامهم بالمدرسة وهذا يدل على تمتع مدراء المدارة بالقيم األخالقية
النابعة من الدين اإلسالمي وتطبيقها بما يرضي هللا في العمل وهذ بدورها ينعكة إيجاباً على سير

العملية التعليمية.

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أبو طبي ( )2008دراسة عابدين وآخرون ( )2012دراسة الهندي

( )2013دراسة الشمالن ( )2016والتي اكدت على أهمية القيادة األخالقية في تعزيز فعالية اإلرشاد
األكاديمي دراسة سعاد وآخرون ( )2007دراسة الحريشي ( )2013دراسة شوقي ( )2013واختلفت

مع دراسة دراسة الكريمين وآخرون ( :)2010دراسة الشمري ( )2015والتي أظهرت عدم تفعيل دور

األرشاد التربوي والكتروني واختالإ في تحديد نقا القوة والضعف لبرنام اإلرشاد األكاديمي.

الفرض الثاني ين

على:

ل توجد عالقة ارتباطية ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة (  )   0.05بين متوسطات درجات

تقديرات أفراد عينة الدارسة لدرجة ممارسة مديري المدارس للقيادة األخالقية ومتوسطات درجات
تقديراتهم لمستوي التمكين الداري

وللتحقق من صحة هذا الفر

تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين متوسطات

درجات تقديرات أفراد عينة الدارسة لدرجة ممارسة مديري المدارة للقيادة األخالقية ومتوسطات

درجات تقديراتهم لمستوي التمكين اإلداري ،والنتائ مبينة في جدول رقم (.)34
جدول رقم (:)34

نتائج اختبار بيرسون للعالقة بين متوسطات درجات تقديرات أفراد عينة الدارسة لدرجة ممارسة
مديري المدارس للقيادة األخالقية ومتوسطات درجات تقديراتهم لمستوي التمكين اإلداري
القيادة األخالقية
الشخصية

الصفات
اإلدارية

العالقات

اإلنسانية

الفريق

معامل الرتباط

0.678

0.743

0.684

0.730

0.795

القيمة الحتمالية ()sig

0.000

0.000

0.000

0.016

0.000

اإلحصاءات

التمكين
اإلداري

الصفات

العمل بروف

الدرجة الكلية
للقيادة

األخالقية

 معامل االرتبا دال إحصائياً عند مستوى داللة 0.05

تبين من خالل الجدول أن القيمة االحتمالية تساوي ( )0.000وهي أقل من مستوى الداللة

( ،)0.05مما يدل على وجود عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستوى داللة إحصائية
(  )   0.05بين متوسطات درجات تقديرات أفراد عينة الدارسة لدرجة ممارسة مديري المدارة للقيادة
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األخالقية ومتوسطات درجات تقديراتهم لمستوي التمكين اإلداري ومن النتائ فإن قيمة معامل االرتبا
تساوي ( )0.795وهذا يدلل على أن العالقة بينهما عالقة إيجابية (طردية).
ويعزو الباحث ذل إلى:

 -نجاح المدراء في إدارتهم لمدارسهم من جميع النواحي يكمن في التعامل مع جميع المعلمين ويسمع

الجميع ويتقبل منهم مايعرضونه عليه دون تزمر ويتقل االمر بصدر رحب ،وعلى المستوي اإلداري
يرشد جميع المعلمين باللوائ الصادرة من الو ازرة وتقيم جميع المعلمين وفق المعايير المعمول بها من

قبل الو ازرة وهذا بدورها يؤدي إلى تمكين المعلمين لعملهم وتقدمهم عن غيرهم ،وعلى المستوي

العالقات اإلنسانية تجد المدير يقدر جميع المعلمين بغ

النظر عن انتمائهم أوعرقهم اوجنسهم

ويحرص على توفير بيئة صفية مناسبة من أجل تمكينهم من عملهم وهذا بدورها يعكة اهتمامهم
بالعملية التعليمة وتمكينهم للبيئة الصفية ولتدريسهم للمقررات التعليمية المختلفة ،بينما العمل بروح

الفريق واش ار المعلمين في اتخاذ الق اررات كونه يفر

احترام اآخرين بتمسكه بأخالقيات مما يسهم

في التزامهم بالقوانين والتشريعات بالمدرسة والتخطيط لسير العملية التعليمية في توزيع نصاب

الحصص على المعلمين وهذا بدورها يؤدي إلى تمكين المعلمين من ضبط صفوفهم ،فالمدير الناج
يحظى بتقدير كبير من المعلمين.

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أحمد ( )2006دراسة الزهراني ( )2007دراسة الهندي ( )2013دراسة
الشاعر ( )2017دراسة كاراكوزو  )2007( karakose،دراسة فن  )2011( Feng ,دراسة نجاد

 )2014(Nejad,دراسة أبو على ( )2010دراسة الطعاني والسويعي( )2013وجود عالقة ارتباطية

طردية قوية ذات داللة إحصائية لألخالقيات اإلدارية واختلفت مع دراسة الشريفي والتن ()2011

دراسة النشاش الكيالني ( )2015دراسة الجرايدة ،والمنوري ( )2014دراسة جوده )2012( judeh ،
والتي أظهرت أن درجة ممارسة المديرين للقيادة األخالقية كانت متوسطة من وجهة نظر العاملين وأن

درجة تمكين المعلمين كانت متوسطة بشكل عام ومن وجهة نظر المعلمين أنفسهم.
الفرض الثالث ين

على:

ل توجد عالقة ارتباطية ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة (  )   0.05بين متوسطات درجات

تقديرات أفراد عينة الدارسة لدرجة ممارسة مديري المدارس للقيادة األخالقية ومتوسطات درجات
تقديراتهم لمستوي العدالة التنظيمية.

وللتحقق من صحة هذا الفر

تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين متوسطات

درجات تقديرات أفراد عينة الدارسة لدرجة ممارسة مديري المدارة للقيادة األخالقية ومتوسطات

درجات تقديراتهم لمستوي العدالة التنظيمية ،والنتائ مبينة في جدول رقم (.)35
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جدول رقم (:)35

نتائج اختبار بيرسون للعالقة بين متوسطات درجات تقديرات أفراد عينة الدارسة لدرجة ممارسة
مديري المدارس للقيادة األخالقية ومتوسطات درجات تقديراتهم لمستوي العدالة التنظيمية.
القيادة األخالقية
الشخصية

الصفات
اإلدارية

العالقات

اإلنسانية

الفريق

معامل الرتباط

0.723

0.720

0.727

0.710

0.809

القيمة الحتمالية ()sig

0.000

0.000

0.000

0.016

0.000

اإلحصاءات

العدالة

التنظيمية

الصفات

العمل بروف

الدرجة الكلية
للقيادة

الخالقية

 معامل االرتبا دال إحصائياً عند مستوى داللة 0.05

تبين من خالل الجدول أن القيمة االحتمالية تساوي ( )0.000وهي أقل من مستوى الداللة

( ،)0.05مما يدل على وجود عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستوى داللة إحصائية

(  )   0.05بين متوسطات درجات تقديرات أفراد عينة الدارسة لدرجة ممارسة مديري المدارة للقيادة
األخالقية ومتوسطات درجات تقديراتهم لمستوي العدالة التنظيمية ومن النتائ فإن قيمة معامل االرتبا
تساوي ( )0.809وهذا يدلل على ان العالقة بينهما عالقة إيجابية (طردية).

ويعزو الباحث ذل إلى :العالقة اإلرتباطية اإليجابية بين القيادة األخالقية والعدالة التنظيمية ترجع إلى

العدالة التي يطبقها المدراء على جميع المعلمين من خالل تنظيم أفكاره وممارساته ،وتوجه سلوكياته نحو
ممارسة األخال التي تتناسب مع القيم االخالقية والتي يسعي من خاللها بتوزيع المهمات على المعلمين
وفق إمكانيات المعلمين ومراعاته لتوزيع الحصص اإلضافية بشكل عادل.

-يرجع إلى تشجيع مدراء المدارة للمعلمين لتوزيع الحصص على المعلمين بشكل عادل فيما يتعلق

بالصفات الشخصية يرجع إلى ارتباطه بالقيم األخالقية وتطبيقها على المعلمين ومن الجانب اإلداري يكون

عادالً في تقيم أداء المعلمين ومن الجانب اإلنساني يسعي إلى مراعاة شعور المعلمين وتلبية حاجتهم وهذا
بدوها يؤدي إلى تحسين العملية التعلمية ومن جانب العمل بروح الفريق يعزز التعاون بين المعلمين
للتخطيط لسير العملية التعليمية وبدورها يحقق الوالء التنظيمي للمدرسة.

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أحمد ( )2006دراسة العرايضة ( )2012دراسة العنقري ( )2014دراسة أبو

علبة ( )2015و دراسة الخالدي ،وسالمة ( )2014دراسة عدوان ( )2016دراسة القرني ( )2017دراسة

جفاري  )2011(jafariالتي اكدت وجود عالقة إيجابية بين أبعاد القيادة األخالقية وسلوكيات االلتزام
التنظيمي وكانت بدرجة مرتفعة ،واختلفت مع دراسة دراسة تورهان وسيلي Turhan, and Celike

( )2011دراسة أبو كريم ( )2015أن ممارسة مديري المدارة فيما يتعلق باتخاذ الق اررات األخالقية

الخاصة بالعدالة التنظيمية بين المعلمين والمعلمات جاء بدرجة متوسطة.
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على:

الفرض الرابع ين

ل توجد عالقة ارتباطية ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة (  )   0.05بين متوسطات درجات

تقديرات أفراد عينة الدارسة لدرجة ممارسة مديري المدارس للقيادة األخالقية ومتوسطات درجات
تقديراتهم لمستوي الصحة النفسية

وللتحقق من صحة هذا الفر

تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين متوسطات

درجات تقديرات أفراد عينة الدارسة لدرجة ممارسة مديري المدارة للقيادة األخالقية ومتوسطات

درجات تقديراتهم لمستوي الصحة النفسية ،والنتائ مبينة في جدول رقم (.)36
جدول رقم (:)36

نتائج اختبار بيرسون للعالقة بين متوسطات درجات تقديرات أفراد عينة الدارسة لدرجة ممارسة
مديري المدارس للقيادة األخالقية ومتوسطات درجات تقديراتهم لمستوي الصحة النفسية.
القيادة األخالقية
الصفات

الصفات

العالقات

العمل بروف

الشخصية

اإلدارية

اإلنسانية

الفريق

معامل الرتباط

0.642

0.661

0.699

0.649

0.744

القيمة الحتمالية ()sig

0.000

0.000

0.000

0.016

0.000

اإلحصاءات

الصحة

النفسية

الدرجة الكلية
للقيادة

األخالقية

 معامل االرتبا دال إحصائي ًا عند مستوى داللة 0.05

تبين من خالل الجدول أن القيمة االحتمالية تساوي ( )0.000وهي أقل من مستوى الداللة

( ،)0.05مما يدل على وجود عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستوى داللة إحصائية
(  )   0.05بين متوسطات درجات تقديرات أفراد عينة الدارسة لدرجة ممارسة مديري المدارة للقيادة
األخالقية ومتوسطات درجات تقديراتهم لمستوي الصحة النفسية ومن النتائ فإن قيمة معامل االرتبا
تساوي ( )0.744وهذا يدلل على أن العالقة بينهما عالقة إيجابية (طردية).
ويعزو الباحث ذل

إلى :حرص مدراء المدارة على

تقدير ظروإ المعلمين ومراعاة حاجاتهم

ومشاعرهم واالهتمام بالمعلمين من أجل إبقاء أجواء العمل مناسبة وايجابية وتقدير المدير للعالقات

اإليجابية يزيد من انتماء المعلمين للمدرسة وعي مديري المدارة بأهمية العالقات اإلنسانية وهي
عنصر أساسي لنجاح العملية التعليمية بالمدرسة ولتحقيق أهدافها ،وشر من شرو الصحة النفسية
لب

الطمأنينة والرضا بين المعلمين فهي تسهم بشكل فعال إلى توثيق العالقات الودية والتعاون والثقة

المتبادلة بدورها تؤدي إلى وعي المعلمين بكل ما يتعلق باإلدارة المدرسية ورفع الروح المعنوية لديهم.
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وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الزهراني ( )2007دراسة الهدبان ( )2009دراسة العبد العزيز ()2010

دراسة الهندي ( )2013دراسة الشاعر ( )2017دراسة الجعثيني ( )2017والتي اكدت على أهمية
العالقة بين المعلمين والمدراء ومراعاة شعور المعلمين والمحافظة وكانت بدرجة عالية.
الفرض الخامس ين

على:

ل توجد عالقة ارتباطية ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة (  )   0.05بين متوسطات درجات

تقديرات أفراد عينة الدارسة لدرجة ممارسة مديري المدارس للقيادة األخالقية ومتوسطات درجات
تقديراتهم لمستوي إدارة التميز.

وللتحقق من صحة هذا الفر

تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين متوسطات

درجات تقديرات أفراد عينة الدارسة لدرجة ممارسة مديري المدارة للقيادة األخالقية ومتوسطات

درجات تقديراتهم لمستوي إدارة التميز ،والنتائ مبينة في جدول رقم (.)37
جدول رقم (:)37

نتائج اختبار بيرسون للعالقة بين متوسطات درجات تقديرات أفراد عينة الدارسة لدرجة ممارسة
مديري المدارس للقيادة األخالقية ومتوسطات درجات تقديراتهم لمستوي إدارة التميز.
القيادة األخالقية
الصفات

الصفات

العالقات

العمل بروف

الشخصية

اإلدارية

اإلنسانية

الفريق

معامل الرتباط

0.674

0.742

0.675

0.707

0.784

القيمة الحتمالية ()sig

0.000

0.000

0.000

0.016

0.000

اإلحصاءات

إدارة التميز

الدرجة الكلية
للقيادة

الخالقية

 معامل االرتبا دال إحصائياً عند مستوى داللة 0.05

تبين من خالل الجدول أن القيمة االحتمالية تساوي ( )0.000وهي أقل من مستوى الداللة

( ،)0.05مما يدل على وجود عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستوى داللة إحصائية
(  )   0.05بين متوسطات درجات تقديرات أفراد عينة الدارسة لدرجة ممارسة مديري المدارة للقيادة
األخالقية ومتوسطات درجات تقديراتهم لمستوي إدارة التميز ومن النتائ فإن قيمة معامل االرتبا
تساوي ( )0.784وهذا يدلل على ان العالقة بينهما عالقة إيجابية (طردية).

ويعزو الباحث ذل إلى :أن مدراء المدارة حريصون بأن يتصفون بالجدارة والمتابعة في وصول
مدارسهم إلى مرحلة متقدمة وذل من خالل ح
األخالقية من حي

المعلمين دائما بأن يكونوا مميزين من جميع النواحي

األمانة العلمية في توصيل أهداإ ورسالة المدرسة إلى الطلبة ،وتحديد األهداإ

السلوكية للدروة للتدرية الطلبة وتحديد األهداإ بكل دقة وتنويعة بما يتماشى مع تدرية الطلبة
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ومراعاة استخدام االستراتيجيات المتنوعة في التدرية ومراعاة الفرو الفردية وتقديم التحفيز المعنوي

للمعلمين من أجل الرقي بالعملية التعليمية ويسعي مدراء المدارة بكل جد مع المعلمين وتقديم لهم

المساعدة لتحقيق التميز االداري بالمدرسة وهذه بدورها يعكة تميز المدرسة على مستوي المديرات
وتكون عالقة المدراء مع المعلمين عالقة طيبة تربطهم المودة واإلخاء وهذا بدورها يدفع المعلمين

لتطوير واستحدا

أساليب حديثة في التدرية بتوظيف الوسائل التكنولوجيا الحديثة ،وأن مدراء

المدارة يسعون جهداً ليكون التعامل مع المعلمين بروح التعاون المشتر حتي يستطيع جذبهم نحو
عملية التدرية وهذا بدورها يعكة تقدم دافعيتهم نحو التعلىم ويرجع الهدإ من قيام المدراء القيام

بمهام القيادة األخالقية ليكونوا على جهوزية تامة بالعملية التعليمية ولتحقيق التميز لإلدارة المدرسية

على كافة المستويات.

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أبو طبي

( )2008دراسة العبد العزيز ( )2010إلى وجود عالقة

ارتباطية ،واختلفت مع دراسة دراسة النشاش الكيالني ( )2015دراسة الشاعر ( )2017دراسة

كاراكوزو  )2007( karakose،دراسة بورز  )2009( Bowersدراسة الزائدي ( ) 2014دراسة

السلطي ( ) 2015دراسة الشوا ( )2016دراسة الرية

 ) 2003( Alrayesدراسة سعدا saada

( ) 2013والتي اكدت عدم وجود فرو ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة
الدراسة حول الممارسات األخالقية للقيادة وعالقتها باإلبداع اإلداري تعزي لمتغيرات الدراسة.
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توصيات الدراسة:
 .1اعتماد مبدأ أن التنمية لن تتحقق إال من خالل الشراكة مما يتطلب تعزيز العمل بروح الفريق
وصناعة الق اررات الجماعية واش ار العاملين بالتخطيط ايضاً

 .2التأكيد على أهمية االلتزام بالخصائص األخالقية في توزيع األعباء المدرسية بعدالة وكذل
الق اررات العادلة والمتوازنة واعتماد معايير واضحة لتقيم أداء العاملين.

 .3التواصل داخل وخارج المدرسة وزيادة االهتمام بالعالقات اإلنسانية.

 .4العمل على تشجيع المعلمين الجدد وتطوير مهاراتهم التعليمية من أجل تحقيق التميز في
العملية التربوية.

المقترحات:

في ضوء نتائج الدراسة وتوصياتها ،فإن الباحث يقترف القيام بالدراسات التإلىة:
 .1إجراء دراسات ميدانية فدي المددارة الفلسدطينية بقطداع غدزة حدول مددى تطبيدق القيدادة األخالقيدة
في مجال إدارة العالقة بين المدراء والمعلمين بالمدارة.

 .2القيد ددام بد ارسد ددات مقارندددة للتعد ددرإ علد ددى القيد ددادة األخالقيدددة وعالقتد دده بددداألداء الد ددوظيفي للمعلمد ددين
بالمدارة في محافظات غزة.

 .3إجراء دراسات ميدانية لواقع مستوي تطبيق القيادة األخالقية في المدارة ومعوقات تطبيقها.
 .4إجراء دراسة مقارنة للتعرإ على القيادة األخالقية السائد وعالقتده بدالوالء التنظيمدي بدين مددارة
محافظات غزة ومحافظات الضفة الغربية.
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المصادر والمراجع

القرآن الكريم.

أولا :المراجع العربية
 .1اإلبراهيم ،عدنان ( .)2008كدرجة ممارسة التمكين اإلداري لدي العاملين في جامعة اليرمو ك،
مجلة دراسات تربوية واجتماعية ،مجلد ( )24العدد ( )3ص.75-32

 .2أبو جربوع ،يوسف ( .)2014كواقع بناء فر العمل ودورها في تنمية اإلبداع اإلداري من وجهة
نظر العاملين في و ازرة االقتصاد الوطني المحافظات الجنوبيةك ،رسالة ماجستير ،اكاديمية

اإلدارة والسياسة للدراسات غزة.

 .3أبو شر  ،نادر ( .)2010كتقييم أثر الحوافز على مستوي األداء الوظيفي في شركة االتصاالت
من وجهة نظر العاملينك ،رسالة ماجستير ،كلية االقصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة االزهر

غزة.

 .4أبو طبي  ،هشام ( .)2008كمدي التزام مديري المدارة األساسية الدنيا بأخالقيات مهنة التعليم
في محافظة غزة من وجهة نظر المعلمينك ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية غزة.

 .5أبو عالم ،رجاء ( .)2011مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية ،دار النشر للجامعات،
القاهرة ،مصر.

 .6أبو علبة ،نور محمد ( .)2015كالقيادة األخالقية لدى مديري المدارة بوكالة الغو

في

محافظة غزة وعالقتها بالوالء التنظيمي من وجهة نظر المعلمينك ،رسالة ماجستير ،جامعة

االزهر غزة.

 .7أبو على ،وفقي حامد ( .)2010كدرجة ممارسة مديري المدارة الثانوية في محافظة دميا

ألبعاد التمكين اإلداري وعالقته بمدي تحقيق التنمية اإلدارية لديهمك ،مجلة الطفولة والتربية

كلية رياض األطفال جامعة اإلسكندرية ،مصر ،مجلد ( )2عدد ( )1.2ص.456-401

 .8أبو كريم ،احمد فتحي عبد الكريم ( .)2015كالعدالة التنظيمية لدي مديري المدارة الحكومية
الريا

وعالقتها بالوالء التنظيمي للمعلمينك ،مجلة التربية جامعة الزهر ،مصر ،مجلد ()2

عدد ( )162ص.263-221

 .9أبو يوسف ،محمد جدوع ( .)2008كفعالية برنام
المرشدين النفسيين في مدارة وكالة الغو

تدريبي لتنمية المهارات اإلرشادية لدي

بقطاع غزةك ،رسالة ماجستير ،الجامعة

اإلسالمية ،غزة.

 .10أحمد جودت ،وجمال غازي ( .)2007كدراسة ميدانية لمشكالت التسجيل واإلرشاد األكاديمي
الجامعيك ،مجلة دراسات العلوم التربوية ،مجلد ( )34العدد ()2ص.34-21
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 .11أحمد ،أسامة ( .)2006كدرجة ممارسة مديري المدارة الثانوية في األردن ألخالقيات اإلدارة
المدرسية من منظور إسالمي من وجهة نظر المعلمين والمعلماتك ،رسالة ماجستير ،جامعة

عمان العربية للدراسات العليا ،األردن.
 .12أحمد ،محمد ( .)2002واقع اإلرشاد األكاديمي بالجامعات السعودية كما يراه طالب
الجامعات ،دراسة ميدانية على جامعة االمام محمد بن سعود ،وجامعة المل

ماجستير ،السعودية.

سعود ،رسالة

 .13أحمد ،محمد بني أحمد ( .)2007الحتراق النفسي والمناخ التنظيمي في المدارس ،عمان
دار حامد للنشر والتوزيع.

 .14أيوب ،ناديا )” .(2001التقييم الذاتي وتقييم اآخرين للمهارات اإلدارية في مستوى اإلدارة
الوسطى وعالقته بنمط المدير في حل المشكالت في البنو
دراسات مجلد ( (29ص.13 -1

التجارية السعوديةك ،مجلة

 .15باجودة ،ندي ( .)2010كواقع تطبيق العدالة التنظيمية بمدارة التعليم العام الحكومي للبنات
بمدينة مكة المكرمة" ،رسالة ماجستير ،جامعة أم القري ،المملكة العربية السعودية.

 .16الببالوي ،حسن حسين ،وآخرون ( .)2006الجودة الشاملة في التعليم بين مؤشرات التميز
ومعايير اإلعتماد ،دار الميسرة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 .17بوراة ،حرية وجرادي ،حفصة ( .)2016بعنوان :كالضغو

النفسية المدرسية وعالقتها

بالصحة النفسية لدى عينة من تالميذ البكالوريا بمدينة األغوا ك ،دراسات الجزائر ،العدد ()42

ص ص .103-90

 .18بوفات  ،محمد وبن عون عائشة ( .)2017جودة البيئة المدرسية وعالقتها بالصحة النفسية
لدى عينة من معلمي المرحلة االبتدائية بوالية االغوا ك ،مجلة دراسات نفسية وتربوية ،العدد

( )18جامعة قاصدي مرباح ،الجزائر ،ص ص.128-113
 .19التميمي ،فواز ( .)2004فاعلية استخدام ادارة الجودة ايزو 9001في تطوير الوحدات

اإلدارية في و ازرة التربية والتعليم العالي في االردن من وجهة نظر العاملين فيها ورضاهم عن
هذا النظام ،رسالة دكتوراة ،جامعة عمان األردن.

 .20توفيق ،عبد الرحمن ( .)2008الشخصية القيادية فك ار وفعالا ،ط ،3مركز الخبرات المهنية
لإلدارة بمي عمان األردن.
 .21الجبوري ،حنان ( .)2002الرعاية الصحية المدرسية في المدرسة االبتدائية للبنات بين الواقع
والتطلعات المستقبلية ،مجلة الطفولة والتنمية ،مصر ،المجلد ( )2العدد ( ،)5ص ص

.144-107
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 .22الجرايدة ،محمد سلمان ،المنوري ،أحمد بن عبد العزيز ( .)2014كواقع التمكين اإلداري لدي
مديري مدارة التعليم ما بعد األساسي في محافظة الباطنة شمال بسلطنة عمانك ،مجلة

المنارة للبحوث والدراسات ،األردن ،مجلد ( )20عدد ( )1ص.87-41

 .23الجعبري ،تغريد عيد ( .)2009ك دور إدارة التميز في تطوير أداء مؤسسات التعليم العالي
الضفة الغربية ك ،رسالة ماجستير ،جامعة الخليل ،فلسطين.

 .24الجعيثني ،ختام قاسم ( .)2017كدرجة ممارسة مديري المدارة االبتدائية للقيادة األخالقية
وعالقتها بسلو المواطنة التنظيمية لدي معلميهمك ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية غزة.

 .25جالب ،أحسان ،الحسيني كمال ( .)2013إدارة التمكين واإل ندماج ،دار الصفا للنشر
والتوزيع ،عمان.

 .26حامد ،سليمان هاشم ( .)2009الدارة التربوية المعاصرة ،دار المسيرة للنشر والتوزيع
والتوزيع عمان ،األردن.
 .27الحجار ،رائد ( .)2006الصحة المنظمية في المدارة األساسية بقطاع غزة من وجه نظر
المديرين والمعلمين ،مجلة العلوم التربوية والنفسية ،البحرين ،المجلد ( )7العدد ( )1ص

ص.222-203
 .28الحجايا ،سليمان ( .)2006األنما القيادية لدي القادة التربويين وعالقتها بالعدالة التنظيمية
من وجهة نظر رؤساء األقسام في مديرات التربية والتعليم في األردن ،رسالة دكتوراه ،الجامعة

األردنية ،المملكة األردنية الهاشمية.

 .29حرز هللا ،أشرإ ( .)2007كمدي مشاركة معلمي المدارة الثانوية في اتخاذ الق اررات وعالقته
برضاهم الوظيفيك ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية غزة.

 .30الحريشي ،منيرة بنت عبد العزيز بن على ،كعكي سهام بنت محمد ( .)2013تنظيم اإلرشاد
األكاديمي بجامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن وسبل تطويره في ضوء التوجهات العالمية
تصور مقترحكمجلة التربية جامعة الزهر ،مصر مجلد ( )1عدد ( )152ص .621-531

 .31حسان ،حسن محمد والعجمي ،محمد حسنين ( .)2007اإلدارة التربوية ،2 ،دار المسيرة
للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان ،األردن.
 .32حسانين ،جاد الرب ( .)2004كأثر إد ار العاملين للعدالة التنظيمية على االلتزام التنظيمي
(دراسة تطبيقية)ك ،مجلة البحوث التجارية ،جامعة الزقازيق ،العدد ( ،)2مجلد ( ،)26ص

.130-73

 .33حسن ،راوية ( .)2001السلو في المنظمات ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر.
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 .34حسن ،سامي ( .)2002العالقة بين أبعاد تمكين العاملين ودرجات الرضا الوظيفي ،رسالة
ماجستير ،جامعة عين شمة ،مصر.

 .35حسين ،عبد العزيز على ( .)2009اإلدارة المتميزة للموارد البشرية ،المكتبة العصرية للنشر
والتوزيع ،القاهرة ،مصر.

 .36الحميدان ،عصام هوساوي عبد الرحمن ( .)2010معالم الشخصية اإلسالمية المعاصرة
(الجوانب األخالقية والسلوكية) ،مكتبة العبيكان ،الريا

 ،السعودية.

 .37الحميدي ،منال ( .)2012كالعدالة التنظيمية لدي مديرات المدارة الثانوية وعالقتها بالرضا

الوظيفي وااللتزام التنظيمي للمعلمات بمحافظة جدةك ،رسالة دكتوراه ،جامعة أم القري،

السعودية.

 .38الخالدي ،أسماء حمود على ،سالمة كايد ( .)2014كالعدالة التنظيمية لدي مديري المدارة
الثانوية في محافظة المفر وعالقتها بالوالء التنظيمي للمعلمين في تل

المنارة للبحوث ،والدراسات األردن مجلد ( )20العدد ( )2ص.315-287

المدارة" ،مجلة

 .39الخطيب ،عامر ( .)2011أصول التربية وتحديات القرن الحادي والعشرين ،مكتبة القدة
غزة ،فلسطين.

 .40الداية ،سناء محمد ( .)2012كدرجة ممارسة مديري مدارة وكالة الغو

الدولية بمحافظات

غزة للعدالة التنظيمية وعالقتها بالرضا الوظيفي للمعلمينك ،رسالة ماجستير ،الجامعة

اإلسالمية ،غزة.
 .41دحالن ،خالد خمية ( .)2007كالسمات الشخصية لرجل األمن لدي السلطة الوطنية
الفلسطينية وعالقتها ببع

المتغيراتك ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية غزة.

 .42الدويري ،غسان غريب ( .)2006ك إدارة التميز في القطاع العام األردني دراسة ميدانية “،
رسالة ماجستير ،جامعة اليرمو  ،األردن.

 .43دياب ،مروان عبد هللا ( .)2006كدور المساندة االجتماعية كمتغير وسيط بين األحدا

الضاغطة والصحة النفسية للمراهقين الفلسطينيينك ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية غزة.

 .44رباح ،سامي ( .)2008كدور مديري المدارة الثانوية بمحافظات غزة في تحسين المنا
التنظيمي بمدارسهم وسبل تطويرهك ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 .45ربيع ،هادى ( .)2006المدير المدرسي الناج  ،مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع،
عمان.

 .46رجب ،سليمان ومحمد عال ( .)2013سيكولوجية اإلرشاد األكاديمي والمهني نحو مستقبل
متميزك ،مركز تطوير الدراسات العليا والبحو كلية الهندسة القاهرة.
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 .47الرشودي ،خالد سليمان ( .)2009كمقومات التمكين في المنظمات األمنية التعليمية ومدي
جاهزيتها لتطبيقهك ،رسالة ماجستير ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الريا

.

 .48الزاملي ،محمد يوسف إبراهيم ( .)2015كدرجة التمكين اإلداري لدى مديري المدارة الثانوية
بمحافظات غزة وعالقتها بمستوى الرضا الوظيفي لديهمك ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية

غزة.

 .49زايد ،عادل ( .)2006العدالة التنظيمية المهمة القادمة إلدارة الموارد البشرية ،المنظمة
العربية للتنمية اإلدارية ،القاهرة.

 .50الزائدي ،طار بن عو

عوا

( .)2014ك مدى إسهام جائزة و ازرة التربية والتعليم في

تحسين األداء اإلداري لمديري المدارة في محافظات الطائف “ ،رسالة ماجستير جامعة أم

القرى ،مكة المكرمة ،المملكة العربية السعودية.

 .51الزطمة ،زياد محمد ( .)2015كواقع المنا

التنظيمي وعالقته بإدارة التميز لدى مديري

المدارة الثانوية بمحافظات غزةك رسالة ماجستير جامعة االزهر غزة.

 .52الزعبي ،خالد والعزب حسين ( .)2007ك قياة اتجاهات العاملين ألثر المنا التنظيمي في

تبني السلو اإلبداعي :دراسة ميدانية على شركة كهرباء محافظة إربد ك مجلة المنارة ،المجلد

( ،)13العدد ( )2ص .111-66

 .53زهران ،حامد عبد السالم ( .)2003دراسات في الصحة النفسية واإلرشاد النفسي ،عالم
الكتب القاهرة.
 .54الزهراني ،سعيد بن عو

( .)2007أخالقيات العمل اإلداري لدي مديري مدارة التعليم

العام للبنين بمدينة مكة المكرمة من من وجه نظر المعلمين ،رسالة ماجستير ،جامعة ام

القري ،الريا

 ،المملكة العربية السعودية.

 .55السبعي ،سعيد ( .)2012كالعدالة التنظيمية وعالقتها بالصراع التنظيمي لدي القادة التربويين
بمكاتب التربية والتعليم بمدينة مكة المكرمة من وجه نظر المشرفينك ،رسالة ماجستير ،جامعة

ام القري ،السعودية.

 .56سعادة ،جودت وأحمد وآخرون ( .)2007كدراسة ميدانية لمشكالت التسجيل واإلرشاد

األكاديمي الجامعيك ،مجلة دراسات العلوم التربوية ،األردن مجلد ( )34عدد ( )2ص-319
.340

 .57سعد ،وليد ( .)2005اإلدارة المدرسية ،مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع ،عمان األردن.

 .58السعود ،راتب ( .)2013القيادة التربوية مفاهيم وآفاق ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان،
االردن.
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 .59سكجها ،آية ( .)2015كمستوى القيادة األخالقية لمديرات ريا

األطفال الخاصة في

محافظة عمان وعالقته بمستوى مشاركة المعلمات في صنع القرار من وجهة نظرهنك –رسالة
ماجستير جامعة الشر األوسط ،عمان ،األردن.

عمان ،األردن.
 .60سالمة ،ياسر) .(2003اإلدارة المدرسية الحديثة ،دار األسرة للنشر والتوزيعَّ ،

 .61سلطانة ،المسند والدغايم ،خالد ( .)2015كتقويم برنام المدارة المعززة للصحة في التعليم
العام من وجهة نظر مشرفي البرنام ومعلمي العلوم بمنطقة القصيم ،مجلة البحوث النفسية

والتربوية ،كلية التربية جامعة المنوفية ،مصر ،المجلد ( )30العدد ( )3ص ص -113

.152

 .62السلطي ،محمد اسحق ( .)2015ك رجة ممارسة مديري المدارة الثانوية بمحافظات غزة
للقيادة التحويلية وعالقتها بإدارة التميز لديهم “ ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 .63السلمي ،على ( .)2002إدارة التميز نماذج وتقنيات اإلدارة في عصر المعرفة ،دار غريب
للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،جمهورية مصر العربية.

 .64الشاعر ،عماد سعيد ( .)2017كممارسات القيادة األخالقية وعالقتها بتحقيق اإلبداع اإلداري
(دراسة ميدانية على الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة)ك رسالة ماجستير ،الجامعة

اإلسالمية غزة.

 .65شراد ،وافية ( .)2014كمساهمات أخالقيات اإلدارة في مكافحة الفساد اإلداري دراسة حالة
مؤسستي سوناط ار وسونلغازك ،رسالة ماجستير ،جامعة محمد خضير بسكرة.

 .66الشريفي ،عباة عبد مهدي ،التن منال ( .)2011كدرجة ممارسة مديري المدارة الثانوية
الخاصة بإمارة الشارقة للقيادة األخالقية وعالقتها بدرجة تمكين المعلمينك مجلة العلوم

التربوية والنفسية ،مجلد ( )12البحرين ،عدد ( )3ص .135-162

 .67شقورة ،محمد يوسف ( .)2015كمتطلبات التمكين اإلداري لدي مديري المدارة الثانوية
بمحافظات غزة وعالقتها بثقافة اإلنجاز لديهمك ،رسالة ماجستير ،جامعة االزهر غزة.

 .68الشمري ،عيادة عبد هللا خالد العيادة ( .)2015كدراسة تقويمية لبرام

اإلرشاد األكاديمي

بجامعة حائل في ضوء معايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديميك ،مجلة التربية

جامعة الزهر مصر ،مجلد ( )1عدد ( )164ص.420-373

 .69الشمالن ،عبد العزيز حمد ( .)2016كدور سلوكيات القيادة األخالقية في تعزيز فعالية
اإلرشاد األكاديمي :دراسة مقارنةك ،مجلة كلية التربية (جامعة بنها) مصر ،مجلد ( )27العدد

( )106ص .34-1
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 .70الشوا ،عفت ياسر عبد المجيد ( .)2016كدرجة ممارسة مديري المدارة الثانوية الحكومية
بمحافظات غزة إلدارة التميز في ضوء االنموذج األوربي للتميز EFQMوسبل تطويرهاك،

رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية غزة

 .71صبري ،محمد محمود حاف  ،البحيري السيد ( .)2009اتجاهات معاصرة في إدارة
المؤسسات التعليمية ،عالم الكتب ،القاهرة.

 .72صبري ،محمد محمود حاف  ،البحيري السيد ( .)2013القيادة في الموسسات التعليمية،
عالم الكتب ،القاهرة.

 .73صحراوي ،عبد هللا ( .)2017التعليم والخدمات النفسية بالمدرسة الجزائرية :التكامل المحتوم،
مجلة دراسات لجامعة عمار ثليجي الغواط ،العدد ( )51ص ص .16-1

 .74صالح ،السيد عبده رمضان ( .)2004كمشكالت اإلرشاد األكاديمي في كلية التربية بسلطنة
عمان ،دراسة ميدانيةك ،مجلة كلية التربية ،جامعة بنها مصر ،مجلد ( )14عدد ( )59ص

.273-198

 .75الطائي ،رعد وقتادة عيسى ( .)2008إدارة الجودة الشاملة ،دار اليازوري للنشر والتوزيع،
عمان.

 .76الطراونة ،تحسين ) .(2010األخالق والقيادة ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الريا
السعودية.

 .77الطعاني ،حسن أحمد المصطفي والسويعي ،عمر سلطان ( .)2013التمكين اإلداري وعالقته
بالرضا الوظيفي لدي مديري المدارة الحكومية في محافظة الدمام بالمملكة العربية السعودية،

دراسات العلوم التربوية ،األردن ،مجلد ( )40ص.327-305

 .78الطويل ،هاني عبد الرحمن ) .(2001اإلدارة التربوية والسلو
والجماعات في النظم ،دار وائل للنشر ،عمان ،األردن.

التنظيمي سلو

الفراد

 .79عابدين ،محمد عبد القادر ( .)2001اإلدارة المدرسية الحديثة ،دار الشرو للنشر والتوزيع،
عمان ،األردن.

 .80عابدين ،محمد وشعيبات محمد وحلبية بنان ( .)2012كدرجة ممارسة المديرين القيادة
األخالقية كما يقدرها معلمو المدارة الحكومية في محافظة القدة" ،مجلة جامعة القدس
المفتوحة لألبحاث والدراسات العدد ( )28ص.327-363

 .81العاجز ،فؤاد ونشوان ،جميل ( .)2005كتطوير أداء المعلمين في ضوء برنام
بمركز التدريب التابع لوكالة الغو

المدرسة

الدولية بغزةك ،بحث مقدم للمؤتمر العلمي السادس،

جامعة الفيوم ،في الفترة 24/23ابريل .2005
147

 .82عايش ،أحمد جميل ( .)2009إدارة المدرسة نظرياتها وتطبيقاتها التربوية ،دار المسيرة
للنشر والطباعة ،األردن

 .83عبد الخالق ،أحمد ( .)2001األبعاد األساسية للشخصية ،مكتبة االنجلو المصرية ،القاهرة.
 .84عبد العزيز ،داليا عزت ،رمضان جيهان عبد الحميد ( .)2010كواقع اإلرشاد األكاديمي
لطلبة الدراسات العليا بكلية الخدمة االجتماعية جامعة حلوانك ،مجلة دراسات في الخدمة
االجتماعية والعلوم اإلنسانية المجلد ( )5العدد ( ،)28جامعة حلوان.

 .85عبد العزيز ،محمد جمال ( .)2002تصور مقترح لدور األرشاد األكاديمي في مواجهة اآثار
السلبية للقنوات الفضائية على الشباب الجامعي ،مجلة دراسات في الخدمة الجتماعية

والعلوم اإلنسانية ،جامعة حلوان .مجلد ( )1العدد ( )13ص.213-147

 .86العبد العزيز ،منير بنت عيد ( .)2010كمدي التزام معلمات المرحلتين المتوسطة والثانوية في
المدارة الحكومية بمدينة الريا

بأخالقيات مهنة التعليم في ضوء بع

المتغيراتك ،مجلة

جامعة المل سعود ،العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية ،مجلد ( )22عدد ( )3ص -467
.524

 .87عبود ،عبد الغني وآخرون ( .)2000اإلدارة المدرسية البتدائية ،مكتبة النهضة العربية،
الطبعة الثانية ،القاهرة ،جمهورية مصر العربية.

 .88عبيدات ،عالء سليمان أحمد ( .)2000األخالقيات الوظيفية للمشرفين في المستشفيات
األردنية ،رسالة ماجستير ،الجامعة األردنية ،عمان األردن.

 .89العتيبي ،أحمد بركة ( .)2013كدرجة ممارسة مديري المدارة الثانوية للقيادة األخالقية

وعالقتها بقيمهم التنظيمية من وجهه نظر المعلمين في دولة الكويتك ،رسالة ماجستير،

جامعة الشر األوسط الكويت.

 .90العتيبي ،سعد بن مرزو ( .)2005أفكار لتعزيز تمكين العاملين في المنظمات العربية،

المؤتمر العربي السنوي الخامس في اإلدارة 29-27 ،نوفمبر (تشرين الثاني) شرم الشي ،
مصر.

 .91عثمان ،أسامة زيد الدين ( .)2008كالمتطلبات األخالقية للقيادة المدرسية في ضوء بع

المتغيرات االجتماعية المعاصرة دراسة تحليليةك ،ورقة مقدمة للمؤتمر العلمي العربي الثالث،

التعليم وقضايا المجتمع المعاصر ،مصر :جامعة سوهاج ( 21 - 20أبريل .)2008

 .92العجرمي ،محمد حسنين ( .)2010اإل تجاهات الحديثة في الدارة القيادية والتنمية البشرية،
دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان ،األردن.
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 .93عدوان ،أحمد محمد ( .)2016كالعدالة التنظيمية لدي مديري مدارة المرحلة الثانوية
بمحافظات غزة من وجه نظر المعلمين وعالقتها بالوالء التنظيمي لديهمك ،رسالة ماجستير،

جامعة االزهر غزة.

 .94العرايضة ،رائدة هاني ) .(2012مستوى القيادة األخالقية لمديري المدارة الثانوية الحكومية
في عمان وعالقتها بمستوى ممارسة سلو

المواطنة التنظيمية من وجهة نظر المعلمين،

رسالة ماجستير ،جامعة الشر األوسط عمان األردن.

 .95العزة ،سعيد حسني ( .)2005دليل المرشد التربوي في المدرسة ،دار الثقافة للنشر والتوزيع،
عمان ،األردن.

 .96العساإ ،صال ( .)1995المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية ،مكتبة العبيكان للنشر
والتوزيع ،الريا

 ،السعودية.

 .97عطوي ،جودت ( .)2001اإلدارة المدرسية الحديثة مفاهيمها النظرية وتطبيقاتها العملية،
الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان.

 .98العطوي ،عامر ( .)2007كأثر العدالة التنظيمية في األداء السياقي (دراسة تحليلية الراء
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ا مـــــــالحـــق
 ملحق قم ( )1اال تبانة في صو تها األو ية قبل ع ضها على ا اس
ا محكمين (قبل ا تحكيم)
 ملحق قم ( )2اال تبانة في صو تها ا نهائية بعس ع ضها على ا اس
ا محكمين( .بعس ا تحكيم)
 ملحق قم ( )3قائمة بأ ماء ا اس ا محكمين
 ملحق قم ( )4كتابة ت هيل مهمة باحث (جامعة األزه بغز )
 ملحق قم ( )5كتابة ت هيل مهمة باحث (وزا

ا ت بية وا تعليم ا عا ي)

 ملحق قم ( )6كتابة ت هيل مهمة باحث (مسي ية ش ق غز )
 ملحق قم ( )7كتابة ت هيل مهمة باحث (مسي ية غ ب غز )
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(ملحق)1-

الستبانة في صورتها األولية
بسم هللا الرحمن الرحيم

جامعة األزهدددر– غددزة

عمادة الدراسدددات العليدددا
كلية التدربية

قسم أصول التربية

تحكيم استبددداندة
األستاذ الدكتور ............................................ :حفظه هللا

بعد التحية :السالم على كم ورحمة هللا وبركاته.

يقوم الباح بدراسة ميدانية بعنوان " :درجة ممارسة مديري المدارس للقيادة األخالقية في

ضوء بعض المتغيرات في محافظة غزة" ،وذل استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة

الماجستير في أصول التربية من جامعة األزهر -غزة ،ولتحقيق أهداإ الدراسة قام الباح

ببناء

استبانة متعلقة بالقيادة الخالقية تحتوي على تسع ( )9مجاالت وهي :الصفات الشخصية ()8

فقرات ،الصفات اإلدارية ( )9فقرات ،العالقات اإلنسانية ( )8فقرات ،العمل بروح الفريق ( )8فقرات

االرشاد األكاديمي ( )8فقرات ،التمكين اإلداري ( )8فقرات ،العدالة التنظيمية ( )9فقرات ،الصحة

النفسية ( )8فقرات ،إدارة التميز ( )9فقرات.
لذا يتشرإ الباح

باختيدار سدعادتكم ضدمن هيئدة تحكديم االسدتبانة آمدالً مدن سديادتكم التكدرم بتحكيمهدا

وابددداء ال درأي ومدددى مناسددبتها للمجددال الددذي أدرجددت فيدده وكددذل وضددوح الصددياغة وسددالمتها واج دراء أي

تعديالت ترونها مناسبة.

مع فائق الشكر والتقدير وحسن تعاونكم ومساعدتكم.

الباحث:

محمد عبد الكريم ريحان
0599561419
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أولا  :البيانات الشخصية :

 -1الجنس:

أنثى

ذكر

 -2المؤهل العلمي:

بكالوريوس فیقل

 -3سنوات الخدمة:

أقل من  5سنوات

 -4المنطقة التعليمية:

شرق غزة

ماجستير فیكثر
أكثر من  10سنوات

من  5إلى  10سنوات
غرب غزة

استبانة القيادة األخالقية:
تعريف القيادة األخالقية :هي مجموعة من السلوكيات واألفعال التي يقوم بها مدراء المدارة

تجاه المعلم مستخدماً في ذل الوسائل والسبل المالئمة والتي يمكن من خاللها إكساب المعلم الفضائل

نافعا لمجتمعه ووطنه.
األخالقية التي تجعل منه إنسا ًنا
صالحا ً
ً
م

منتمية

الفقرات

غير

منتمية

المجال األول /الصفات الشخصية لمدير المدرسة
مدير المدرسة التعامل مع المعلمين بمصداقية أثناء فترة الدوام.

.1

يحر

.2

يتصف مدير المدرسة بالنزاهة في تصرفاته مع المعلمين

.3

يتحمل مدير المدرسة المسؤولية تجاه اخطائه اثناء الدوام.

.4

يتقبل مدير المدرسة النقد البناء من قبل المعلمين.

.5

يلتزم بالوعد التي يقطعها على نفسه اتجاه المعلمين.

.6

يتقبل النقد برباحة صدر.

.7

يعدل مدير المدرسة في توزيع الحص

.8

تتض قيم المواطنة المستمدة من المجتمع في سلو المدير.

بالتساوي بين المعلمين.

المجال الثاني /الصفات اإلدارية لمدير المدرسة
.1

يعمل مدير المدرسة بجد لتحقيق أهداف المدرسة

.2

يلتزم مدير المدرسة بالقوانين المعد من قبل وزارة التربية والتعليم.
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مناسبة

غير مناسبة

م

الفقرات

.3

يستثمر مدير المدرسة الموارد المالية لصال المدرسة.

.4

يشجع المعلمين على تطوير مهاراتهم لتحقيق التمكين.

.5
.6
.7

منتمية

غير
منتمية

يقوم بتوزيع المهام على المعلمين بالتساوي دون تميز.
يعمل على إش ار المعلمين في وضع الخطط العالجية للطلبة.
يسعي مدير المدرسة إلى تقديم الدعم المعنوي لدي المعلمين.

.8

يتخذ الق اررات العادلة والمتوازنة.

.9

يعزز مدير المدرسة العمل الناج لدى المعلمين.

المجال الثالث /العالقات اإلنسانية لمدير المدرسة
1

يتعامل مدير المدرسة مع المعلمين بكل تقدير واحترام.

2

يراعي مدير المدرسة ظروف المعلمين وحاجاتهم.

3

يشار مدير المدرسة المعلمين مناسباتهم الجتماعية.

4

يلجا مدير المدرسة إلى حل المشكالت القائمة بين المعلمين.

5

يسعي مدير المدرسة علس تاليف القلوب بين المعلمين.

6

يسعي مدير المدرسة على كسب صداقة المعلمين الجدد.

7

يقدر مدير المدرسة الظروف الخاصة بالمعلمين.

8

يقدر مدير المدرسة أولياء األمور اثناء زيارتهم للمدرسة.

المجال الرابع /العمل بروف الفريق لدي مدير المدرسة
1

يعزز مدير المدرسة الثقة التامة للمعلمين مع زمالئهم.

2

يسعي مدير المدرسة لتوفير البيئة المناسبة للطلبة والمعلمين معا.

3

يشر مدير المدرسة جميع المعلمين في اتخاذ الق اررات اإلدارية

بالمدرسة.

4

يعطي مدير المدرسة الحرية الكاملة للمعلمين للتعبير عن ارائهم.

5

يقدر مدير المدرسة اإلحساس بالمسؤلية من قبل المعلمين.

6

يعزز مدير المدرسة التعاون والنسجام بين المعلمين.

7

ينمي مدير المدرسة اإلحساس بالمسؤولية من قبل المعلمين.

8

يشجع مدير المدرسة المعلمين من الستفادة من خبرات زمالئهم.

المجال الخامس /اإل رشاد األكاديمي لمدير المدرسة
1

يتصف مدير المدرسة بانسجام أقواله مع افعاله.

2

التزام مدير المدرسة بالمحافظة على حقوق المعلمين.

3

تغاطي مدير المدرسة عن بعض أخطاء المعلمين رغبة في تعزيز الجانب

األخالقي.
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مناسبة

غير مناسبة

م

منتمية

الفقرات

4

مراعاة مدير المدرسة الجانب األخالقي عند اتخاذ الق اررات اإلرشادية.

5

يعتبر مدير المدرسة قدوة أخالقية في كيفية القيام باعمال إرشادية.

6

يمن مدير المدرسة الحوافز للمعلمين الملتزمين بالمعايير األخالقية.

7

تضحية مدير المدرسة بوقته وجهده لصال المعلمين.

8

األكاديمي.

المجال السادس  /التمكين اإلداري لمدير المدرسة

.1
.2

تقديم التغذية الراجعة بعد الزيارات الميدانية من قبل مدير المدرسة.
مشاركة مدير المدرسة المعلمين في عملية صنع القرار المتعلقة بالعمل

المدرسي.

.4

ُيطلع المعلمين على تقارير زيارة المشرفين لهم.
يتبادل مع المعلمون في المدرسة الخبرات العلمية والتربوية.

.6
.7

ُيطلع المعلمين على الكتب الرسمية من الوزارة.

دعم مدير المدرسة الق اررات في تطاق العمل المدرسي.

.8

يوفر مدير المدرسة عالقات إيجابية بين المعلمين.

.5

منتمية

مراعاة مدير المدرسة أخالقية الوسائل لتحقيق اهداف الرشاد

الثقة في قدرات مدير المدرسة في تحسين األداء.

.3

غير

المجال السابع /العدالة التنظيمية لمدير المدرسة
.1

يعتمد مدير المدرسة علي العدل في تعامله مع المعلمين.

.2

يتبني مدير المدرسة األسلوب الديمطراقي في تعامله مع المعلمين.

.3

يتقبل مدير المدرسة األفكار التي يطرحها المعلمون.

.4

يولي مدير المدرسة اهتمام ا للعالقات اإلنسانية بين المعلمين.

.5

يقدم المساعدة المطلوبة للمعلمين عند الحاجة.

.6

يسود المدرسة جو من الترايط والتملس بين مدير المدرسة والمعلمين.
اإلضافية.

.7

يراعي العدالة في توزيع الحص

.8

يظهر مدير المدرسة مرونة في التعامل مع المعلمين.

.9

يستخدم مدير المدرسة عبارات الثناء والمدف للمعلمين.

المجال الثامن /الصحة النفسية
مدير المدرسة على مراعاة الظروف الخاصة بالمعلمين.

.1

يحر

.2

يوجد استعداد للتاقلم مع النغي ار الحاصلة داخل المدرسة.

.3

تقديم الخدمات المادية والمعنوية والنفسية للطلبة

.4

ينسجم مدير المدرسة مع المعلمين وفق متطلبات العمل.
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مناسبة

غير مناسبة

م
.5
.6

منتمية

الفقرات
يوجد عمليات تطوير مستمرة للصحة النفسية في المدرسة.
يوظف مدير المدرسة األساليب النفسية لرفع مستوي أداء الطلبة.

.7

يسعي مدير المدرسة الي تقديم الدعم النفسي للطلبة.

.8

ُتنجز أغلب أعمال المدرسة من خالل التشجيع المستمر.

.1

يهتم مدير المدرسة بتوفير بيئة مشجعة لتحقيق التميز.

.2

يهتم مدير المدرسة ببناء ثقافة داعمة للتميز.

.3

يشجع مدير المدرسة المعلمين على تحقيق اهداف المدرسة المتميزة.

.4

يقوم مدير المدرسة بإدارة الزمات يمهنية متميزة.

.5

يسهم مدير المدرسة في تعزبز النتماءالوظيفي لدي المعلمين.

.6

يهييء مدير المدرسة أولويات عملية التغيير

.7

يطبق المعايير التي تسهم في زيادة التنافس.

.8

يغرس مدير المدرسة الصغات القيادية لدي المعلمين المتميزين

المجال التاسع /إدارة التميز لمدير المدرسة:

.9

يحر

مدير المدرسة على شمولية التميز في كل جوانب المدرسة

انتهت االستبانة
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غير
منتمية

مناسبة

غير مناسبة

(ملحق)2-

الستبانة في صورتها النهائية
بسم هللا الرحمن الرحيم

جامعة األزهدددر– غددزة

عمادة الدراسدددات العليدددا
كلية التدربية

قسم أصول التربية

تعبئة استبددداندة
األخ المعلم الفاضل  /األخت المعلمة الفاضلة  ...................حفظهم هللا

بعد التحية :السالم على كم ورحمة هللا وبركاته.

يقوم الباح بدراسة ميدانية بعنوان :ك درجة ممارسة مديري المدارس للقيادة األخالقية
في ضوء بعض المتغيرات في محافظة غزة"؛ وذل

استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة

الماجستير في أصول التربية من جامعة األزهر بغزة  -لذا أرجو من سيادتكم التكرم باالستجابة على
فقرات االستبانة وتحديد درجة موافقتكم لها بوضع إشارة ( )Xفي العمود المناسب ،وكلي أمل في

إجابتكم عن جميع فقرات االستبانة بدقة وموضوعية ،وذل للوصول إلى نتائ صحيحة وصادقة ،علماً

بأن إجاباتكم ستعامل بسرية تامة ،والبيانات التي سيتم جمعها ستستخدم ألغ ار

البح

العلمي فقط.

مع فائق الشكر والتقدير وحسن تعاونكم ومساعدتكم.

الباحث:

محمد عبد الكريم ريحان
0599561419

161

أولا  -البيانات الشخصية:

 -1الجنس:

ذكر

أنثى

 -2المؤهل العلمي:

بكالوريوس فیقل

 -3سنوات الخدمة:

أقل من  5سنوات

 -4المنطقة التعليمية:

ماجستير فیكثر
من  5إلى  10سنوات

أكثر من  10سنوات

شرق غزة

غرب غزة

استبانة القيادة األخالقية:
تعريف القيادة األخالقية :هي مجموعة من السلوكيات واألفعال التي يقوم بها مديرو المدارة تجاه

المعلم ،مستخدمين في ذل الوسائل والسبل المالئمة ،والتي يمكن من خاللها إكساب المعلم الفضائل
نافعا لمجتمعه ووطنه
األخالقية التي تجعل منه إنسا ًنا
صالحا ً
ً
م

درجة الموافقة
كبيرة جدا

الفقرة

المجال األول -الصفات الشخصية لمدير المدرسة
مدير المدرسة على التعامل مع المعلمين بمصداقية.

-1

يحر

-2

يتصف بالنزاهة في تصرفاته مع المعلمين.

-3

يتحمل المسؤولية تجاه أخطائه أثناء الدوام.

-4

يعكس القدوة الحسنة مع الخرين في سلوكياته.

-5

يلتزم بالوعود التي يقطعها على نفسه تجاه المعلمين.

-6

يتقبل النقد برحابة صدر من قبل المعلمين.

-7

يتسم بالتوجيه األخالقي نحو زمالئه في العمل.

-8

تتض قيم المواطنة المستمدة من المجتمع في سلو المدير.

المجال الثاني-الصفات اإلدارية لمدير المدرسة
-1

يعمل مدير المدرسة بجد لتحقيق التميز اإلداري التنظيمي.

-2

يؤكد على أهمية أخالقيات العمل.

-3

يستثمر الفر

المتاحة لصال المدرسة.
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كبيرة متوسطة قليلة

قليلة
جدا

-4

يلتزم باللوائ والقوانين والتعلى مات الضابطة للعمل.

-5

يقوم بتوزيع المهام على المعلمين وفق قدرتهم.
المتاحة بالمجتمع لتطوير البيئة المدرسية

-6

يستثمر الفر

-7

يعتمد معايير واضحة لتقييم أداء العاملين.

-8

يتخذ الق اررات العادلة والمتوازنة.

المجال الثالث -العالقات اإلنسانية لمدير المدرسة
-1

يتعامل مدير المدرسة مع المعلمين بكل تقدير واحترام.
على حفظ أسرار المعلمين.

-2

يحر

-3

يقدر ظروف المعلمين ويراعي حاجاتهم ومشاعرهم

-4

يبادر إلى حل المشكالت القائمة بين المعلمين.

-5

يحر

على توفير مناخ أنساني إيجابي.

-6

يحر

على كسب صداقة المعلمين الجدد.

-7

يتواصل مع المعلمين داخل وخارج المدرسة.

-8

يقدر أولياء األمور اثناء زيارتهم للمدرسة.

المجال الرابع -العمل بروف الفريق لدي مدير المدرسة
-1

يشر العاملين في التخطيط للمدرسة.

-2

يوفر البيئة المناسبة للتواصل وتنسيق العمل بين المعلمين.

-3
-4
-5
-6

يوكد على أهمية التعاون بدل من األنانية.

ينسب نجاف المدرسة إلى التعاون المشتر مع المعلمين.
يدعم مدير المدرسة العمل الجماعي.

يعزز مدير المدرسة التعاون والنسجام بين المعلمين لتحقيق الولء

التنظيمي.

-7

ينمي مهارة صناعة الق اررات الجماعية لدي المعلمين.

-8

يعزز لدي المعلمين روف المسؤولية الجماعية واللتزام.

المجال الخامس -اإل رشاد األكاديمي لمدير المدرسة
-1

يوكد على أهمية أخالقية الوسائل.

-2

يوض للمعلمين التعلى مات المتعلقة بالعمل.

-3

يوجه المعلمين لتحقيق التميز بالعملية التعلى مية.

-4

يوجه المعلمين نحو استخدام التقنية الحديثة.

-5

يشجع المعلمين للحلول المبتكرة للمشكالت.

-6

يستثمر التغذية الراجعة لتقويم الستشارات.

-7

يتواصل مع أولياء أمور الطلبة لتوجيههم لحل مشاكل أبناءهم.

-8

يوض للمعلمين أهمية الخالف اإليجابي وتكامل األدوار.

-1

تتوفر الثقة في قدرات مدير المدرسة في تحسين األداء التنظيمي.

-2

تقدم التغذية الراجعة بعد الزيارات الميدانية من قبل مدير المدرسة.

المجال السادس  -التمكين اإلداري لمدير المدرسة
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-3

يشر المعلمين في عملية صنع الق اررات المتعلقة بالعمل المدرسي.

-4

ُيطلع المعلمين على تقارير زيارة المشرفين لهم.
يتبادل مع المعلمين في المدرسة الخبرات العلمية والتربوية.

-6
-7

ُيطلع المعلمين على الكتب الرسمية من الوزارة.
يوفر الدعم الخا

-8

يتسم الهيكل التنظيمي للمدرسة بسالسة التصال أفقي ا ورأسي ا.

-5

لتنمية مهارات المعلمين.

المجال السابع -العدالة التنظيمية لمدير المدرسة
-1
-2

يتي مدير المدرسة الفر

للجميع باللتحاق بالدورات التدريبية.

يتحرى العدالة عند تقديم الحوافز.

-3

يوز المواد لجميع المعلمين بحيادية.

-4

يوز المهمات والمسؤوليات وفق القدرات والمكانيات التخصصات.

-5

يقدم المساعدة المطلوبة للمعلمين عند الحاجة.
اإلضافية.

-6

يراعي العدالة في توزيع الحص

-7

يطبق المعايير بشكل موحد عند تطبيق اإلجراءات.

-8

يلتزم بیدبه في تعامله مع المعلمين.

المجال الثامن -الصحة النفسية
-1

يطلع المعلمين على اللوائ واألحكام واتخاذ الق اررات.

-2

يعمل معظم وقته مع جماعات أكثر مما يعمل مع أفراد.

-3
-4

يبذل جهدا لمنع حدوث مشكالت.

يعمل على تنشيط المعلمين لمصلحة الطالب.

-5
-6

يظهر احتراما واضحا للمعلمين.

يحافظ على سرية المعلومات.

-7

يسعي لتقديم الدعم النفسي للطلبة.

-8

ُتنجز أغلب أعمال المدرسة من خالل التشجيع المستمر.

1

يتسم مدير المدرسة بالقدرة على توفيق عناصر الدرس وتنسيقها.

2

يطبق المعايير التي تسهم في زيادة قوة التنافس.

3
4

يوفر مناخا مناسبا للعاملين بالمدرسة.
يكشف عما في المدرسة من فر

5

يعتمد على القيادة اإلبداعية.

6

تتمتع إدارة المدرسة بالمقدرة على تحديد األهداف المهمة.

7

تمتل اإلدارة القدرة على وضع رؤية ورسالة واستراتيجيات ويلتزم بها.

8

يمتل القدرة على تدريب المعلمين وتحفيزهم للمساهمة في تحقيق

المجال التاسع /إدارة التميز لمدير المدرسة:

وتهديدات.

التميز.
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ملحق رقم ()3

قائمة أسماء السادة المحكمين
مرتبة ترتيب ا هجائي ا

الرقم

السم

المسمي الوظيفي

مكان العمل

.1

د .إياد الدجني

أستاذ اإلدارة التربوية المشار

الجامعة االسالمية

.2

د .إسماعيل صال الف ار

أستاذ المناه وطر التدرية المشار

جامعة القدة المفتوحة

.3

د حمدي سليمان معمر

أستاذ التربية االسالمية المشار

جامعة األقصى

.4

د .حمدان الصوفي

أستاذ أصول التربية المشار

الجامعة اإلسالمية

.5

د .رندة عيد شرير

أستاذ أصول التربية المساعد

جامعة األقصى

.6

د .سليمان المزين

أستاذ أصول التربية

الجامعة االسالمية

.7

د .صهيب كمال االغا

أستاذ التخطيط واإلدارة التربوية المشار

جامعة األزهر

.8

د .هناء محمود ناجي

أستاذ أصول التربية المساعد

جامعة االقصي

.9

د .على أبو زيد

أستاذ طر تدرية الرياضيات المشار

جامعة االزهر

.10

د .فايز كمال شلدان

أستاذ اإلدارة والتخطيط التربوي المشار

الجامعة اإلسالمية

.11

أ.د فؤاد على العاجز

أستاذ التربية المقارنة واالدارة التعليمية

الجامعة االسالمية

.12

د .نافذ سليمان الجعب

أستاذ التنمية البشرية المساعد

جامعة األقصى

.13

د .محمود إبراهيم خلف هللا

أستاذ اإلدارة والتخطيط التربوي المشار

جامعة األقصى

.14

د .محمد نجم

أستاذ الدراسات اإلسالمية

جامعة االزهر

.15

د .محمد عثمان االغا

أستاذ اإلدارة التربوية المساعد

الجامعة اإلسالمية

.16

د .محمود أبو دإ

أستاذ أصول التربية

الجامعة االسالمية
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ملحق رقم ()4
كتابة تسهيل مهمة باحث (جامعة األزهر  -غزة)
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ملحق رقم ()5
كتابة تسهيل مهمة باحث (وزارة التربية والتعليم العالي)
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ملحق رقم ()6

كتابة تسهيل مهمة باحث (مديرية التربية والتعليم /شرق غزة)
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ملحق رقم ()7
كتابة تسهيل مهمة باحث (مديرية التربية والتعليم  -غرب غزة)
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